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Washin^tdH.-r-LYT^. Hard- 
ing pąsirašė bilių, kuriuo 
armijai skiriama* $336,000,- 
00d. ’ z '

negu buvęs Lietuvos atstovas Ry- 
goję atsistatydino ir išvažia
vo dirbti Klaipedon.* • - -F

KrimalMrapM, M19 
Mbm ir puiirurttaM 4tl totjJI 
k< ijMvdoi aM^dUtoM Imi ms* 
tounb DUnd ir prtbl Bdhy- 
fflai, ir žmontnuu M«dfa<aAi% 
Begu (Irkimak bažnytinių indų 1* \ 
net segs bažnytinė sprigei Rk 
kolto nenipr&s vlrikaiaHkai, mn 
negalime tikttiz rtlaakti sjnmmIm 
kari, atatikty Katalikę JUžnyiiM 
rimtybei ir-pajlgomi. Amonių 
▼adai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo ^džiausiu nž- 
davjnin. - ‘
' , vytirapaz KUian*^

DTARNINKAS/ KOVO 6 IX, m

< w • *

* “M

t. J,.- .

MA REAGUOS ZONA
, --- - - f

Kaunas, Vasario 23 (EI- 
. ta). — geniai 41. pulkas va

sario 20 d. petejęs demarka- 
. rijos liniją užėmė Seinų ra

jone Račbaįėnus, Hihiyme- 
j erą, Janoslavą, Helny vol- 
merą ir Dišnicą. Pranešta 
Tautų Sąjungai, (L. I. B.)

LIETUVIAI NEINA ~DE- 
MARK ADUOS ZONON

- Kaunas^ 2B (El
ta). — Lenkų kariuomenė 
šiapus' demarkacijos linijos 
Varėnos rajone tebelaiko 
Podkamiėn, ir Dmitrovką. 
Kitur ramu. Mūsų kariuo-

’ meilė, .nei ei Vilė administra
cija, niekur neutralės zonos

’ neapėmė. (L. I. B.)

PRIEŠŲ PRAMANYTOS 
ŽINIOS

Kaunas, Vasario 27.—Jo- 
kių Vokiečių savanoriij Lie
tuvos kariuomenėj nei par- 

/’ tizanų būriuose nėra. ’ Taip
gi nėra jokių su Lenkais, de
rybų , Smalininkuose, kaip, 
Lenkų Žinių Agentūra iš 
Varšuvos skelbė. (L7 £ B.) 

__________t__________________________ ■

LlETPtlĄI NUSITARIA 
<. SU RUSAIS PULPI. 

LENKUS'

Iš ^Paryžiaus . .specialiu 
- kabeliu buvo pranešta Nev

^ LENKAI PERRtfO DE- York Times, kad Lietuvos 
valdžia veda derybas su či- 
čermu Minske; kad puolus 
kartu su ^ętųyiąis^Lenkii^ 
Elta tai užginčija: *. ■ ;

Kaimas, Vasario 28 (Ei
ta). ■— Žinios apie Lietuvos 

: Atstovo Sbvietų Rus joje p* 
Baltrušaičio politines dery
bas neteisingos. (L* L. B.) *■ t ■

LENKAI PLĖŠIA LIE
TUVOS KAIMUOSE

š IKaunas, 'Vasario 28 (El
ta)/ — Vasario . 27 naktyje 
Lenkai su dviem kulkosvai
džiais .. įsiveržė ir apiplėšė 
Malėtusj 25 kiL už demar
kacijos zonos mūsų pusėje. 
Vasario 26 d. apiplėšė. LiŠ- 
kevąir Sabaliavą. (L. LB.)

. .. . ... ‘ *
■ «

ŽYDŲ ATSTOVAI GRĮŽO 
.SEIMAN'. '

■Kaunas, Vasario 28 (El
ta).. — Vasario 27 d. Seime 
jau vėl dalyvauja visi trys 
Žydų Atstovai, kurie' buvo 
išstoję neva dęl Seimo Riii- 
kimų Įstatymo mažumų ne- 
naudon interpretacijos. (L. 

ji. B.)

’ u

ŠVĘSK VELYKAS LIETUVOJE
■•■'t-

t

Puikiausia proga’ Tamstai yra 
važiuoti Lietuvon Kovo (March) 
20 3. s. m. didžiausiu ir greičiau
siu Cunard Linijos laivu “Acpii- 
tania, ’ * Tai pirmutine šių. metę 
Lietuvių ekskursija.. Parvažiuo
si savo Tėvynėn per ką tik atva
duotąjį Lietuvos uostą Klaipėdą 
aut pat iškilmingųjų švenčią —

:*’*'**’^Velyką. Jūrių milžinas,, laivas 

p Aąuitania visiems gerai žinomas,
I turi Tisui modemiškus patogu-
j . mus. Keleivius lydės iš New Yor-
į ko iki pat Kauno Jonas J*Roma-
Į nas, Lietuvių prekybos Bendrovės
* prezidentas. .
i Platesnifaaffldntatf suteiMi-

I . . mi laižkąis. Nieko nelaukęs prį^ 
/į syk daugiau infoiTnacijų ypatiž^

% kai ar įaižku. * KMpkia tuoj Į: 
i£ LITHUAIUA^ SABUS CORE 
Į? 414 Broadmy’į So. Boston* Į®Wi,

*

LUNKAI KELIAUJA U^ 
PULDINĖJĘ LIETU- 

' ' PPUE . .
m . .. . -t~

Kaunan Kovo 2, (Elta).
— Vasario 26 d. Lenkai puo
lė Liškevos bažnytkaimį Lie
tuvos pusėje; du gyventoju 
užmušta, trys sužeista* -.Va
sario 28 d? puolė4 sargybas 
Dolgeninkuose, . Bilietuose, 
ir Leipūnuose mūsų terito
rijoje. Vienas lenkas už
muštas. Lenkai dat puolė 
sarįp’bas ties Sapiežiškiais, 
Poviesninkais ir Agradnin- 
kais mūsų teritorijoje. Su
sišaudymuose du Įenkų ka
reiviai nukauta, trys paim
ta nelaisvėn; Taipgi paim
ta nelaisvėn. Koknaro dvare

- ■’l ‘ . J

mūsų teritorijoje,du Lenkų 
kareiviu 41 pulko. (L. L B.) 

’ 8;'- -vy j,/, \ ~

PABEG& IŠ TRETŲ , 
.. 4 EODŠIp

■* ■' ........... •'

■ .šąifr Vųrša-
vos-Gąrdino-Vilniaus gele
žinkelio lini jos lenkai neat
laikė lĮėtuvii].' patriotų būrių 
smarkaus spaųdimo^anų die
nų ir atsimetė iš 3 sodžiip ;

Apot lenkų, tų .sodžių įe- 
gąlė stuvyba > aiškiai neiš
spręsta, kani jie turi prigu
lėti. Jai-gi, lenkai sutikę 
juos upleisM ligi galutino iš-

■ r*”’................... ....................... ' ■

o • »

BAVARIJA UŽ 0PN&

Berlynas.—Vokietijos so 
ųialistaijlaibuojasipidvemti 
šiandienine Vokietijos Cimo 
vyriausybę atmainyti kovos 

• taktiką Ruhro krašte ir .pra
dėti taikos dervbas su Erans 
cijaJ '

Dėlto Bavarijos' valdžia, 
kuri yra artimuose santi- 
kiuose. su. Cųno vyriausybe 

; Berlyne; perspėja socialis
tus, idant jie liautųsi su to
kia savo, propaganda. y

Bavarija, sako stovėsian
ti šiandieninėje pozicijoje 
iki put. galo, nežiūrint’ to,, 
jei socialistams ir pavyktų 
.sugriauti vyriausybę ir pra
dėti derybas sų Francį ja. .:

Bavarijos valdžia pažymi, 
kad Vokietijos socialistai 
jau porą kartų* prisidėjo 
prie Vokietijos pasidavimo 
priešams.- Šiuo kartu taip 
nebus . . •

planuoA pagrobti.
PRŪSIJA ■

Paryžius. — Čia kilo iŠ išti
kimų versmių, pamatuoti 
gandai, kad Lenki ja-ruošia
si pagrobti visą rytinę .Prū
siją, kuri šiandie nuo Vo
kietijos atskirta - lenkiškuo
ju Danzigo karidorium. < 

\ Sakoma; kad tas lenkų 
projektas senai 1 figūravo 
Varšuvoj. Bet iki Šiolei jį 
vykinti nebuvo progos, 
turėta nei pinigų. ,

Francija paskolino Lenki
jai , 400 milijonų frankų. 
Tais milijonais bus finan
suojamas tas lenkų žygis ry
tinėj Prūsijoj. .<

Clevetahd,į Ohio. ■ 
penternyumjų-pądarė sutar
tį' su darbdaviais. Gaus po 
|1.25 valamttjl Tokių te- 
penterių yra 7,000.

SLAPTAS GERADARYS

Bltimore,Jfd. —■ 21 labda
ringa įstaiga|gavo nuo/ nežL 
iiomo geradario'f po'. $25* 
Tom^. įstaigoms 'pranešta, 
jog kas mėnuo po tiek joms 
bus pasiųstą.
M ‘ • /

ATSISAKĖ

Londan. — Anglijos Baž
nyčios galva atsisakė kviesti 
prėz. ’ ikardingą įsikišti į 
Ruimo Reikalus. Švedijos 
vyskupai prašė Anglijos ar- 
civyskupo. tą daryti, šven
tasis Tėvas tebesidarbuoja! 
dėl taikos tarp fraticūzų ir 
vokiečių.

W£W0

’ Clvristiania. — Rezignavo 
NorvegįjbąiĮmiisteria.1

- •»

BROLIAI DARBININKAI IR 
SESĖS DARBININKĖS!
Kurie norėsite pasiųsti pinigų 

savo giminėms Lietuvoje, ar tai 
litais arba doleriais, tai atsimin
kite, kad ‘‘Darbininkas” jums 
kuoteisingiausia patarnaus.

“Darbininkas” netrukus ati
darys pinigų . siuntuno Lietuvon 
škyrįų, Tąigi risi jo prietelįąi 
darbndbkai ir darbinitikeg. to ne« 
painirŽkite. Per “Darbininką” 
bus parankiausia ir saugiausią 
jum# šuželptt savuosius Liiettiyo*

Apie dieną, kada pradėsime $ 
nigų siimtimąii bM pranešta vė* 
liąu. Tiktai meldžiami darbinin
kai nepamirškite savo geriausio

“DARBININKAS”

traukia teisman
Alenai. — Graikijos vy

riausybe patraukė teismąn 
tris ofięierus intartus išda
vystėje.

' t - -

PASIRAŠĖ'SKOLŲ 
BILUI ’

* WashiugiMK Preziden
tas Hardingas pasirašė Ang- 
li jos skolų bibiN

AUKSO PASKOEA

B^iin.r^ulnėtijosReich
stagas patvirtino. sumanią 
auksų paskolą stabilizacijai 
markės. Bus užtraukta $50,- 
oop;opo.
“ —-------'■ ■ - — >**

•> -----' “ • ■ ■ ■,

: RRAkNGtiYIį pIi&ŠIALAL.

Berlin. Francūzai* hm 
vo uždėję ant miesto Relsen- 
techęii 1OO;OO0,OOO markių 
bausmės* Miestas neišmokė
jo. įai francūzai rubavojo

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
’ * r ......................

/ ’* • -Ra^imtia  ̂spafedhdi lie
tuvių kalbbs vadovėlis Žydų

„ ’ kalba. Jį sutaisė A* šalma-,
Vraskingt(fn^Davido De; nas/ kurs yra paruošęs žydų 

partmento statistikų biuras ir lietuvių kalbų žodynus,' " 
‘skelbia, kad dabar duona Klaipėdiškis Dr. Yaunius, 
brangesnė ant .5b%, : 
buvo prieš karą. 1Ū2O : 
duonos kaina buvo k abiausia 
pakilus, Tada buvo 105% 
brangesnė,- negu prieš karą.. ** 
' K4JPELNUO ERAN* 

: ■ ■ - . auA. - " -

Londonas. — .Sukako du 
mėnesių kai francūzai įsi- 
briove Vokietijos pramonių- 
giįiusioų te^rq*šaliU^^Kas* 
dien francūzai aiškiau mato, 
kad apsiriKp. ' Įsiverždami 
manė/ kad privers Vokieti
ją mokėti „kontribiiciją, kad 
gaus apsčiai anglių. ■ Dabar 
negauna nei pinigų, nei ang
lių. Fracūzai laimėjo lygiai 
tą, kas jiems buvo pranašau
ta. Franci ja negauna ang
lių ir jos didžiosios dirbtu
vės- jau turi užsrdarineti. 
Kol nebuvo francūzai įsi
veržę Vokietijon,' tai iš 
Ruhro krašto, gaudavo uždy- 
ką daugybes anglųį, kad už- 

I tekdavo visiems \ francūzų 
reikaladis ir'dar galėdavo jų 
daug" parduoti* 4
• Dabar Francų a nieko ne
gaudama turi milžiniškas iš
laidas. Franci jos valdžia 
pasiuntė Ruhran 10,000 sa
vo geležinkelininkų. Vie
nok ten teina'lOO traukinių, 
kur prie - voMoČių ėjo Ij20O 
traukinių. / ' -

Be to francūzai laimėjo 
neapsakomą vokiečių neapy
kantą.. Atsiskaitymo diena 
vis aityn eina. Prieš Fran
ciją dabar kils Europa, kaip 
prie Napoleono. T'rancija 
turėjusi karo metu viso pa
saulio užuojautą,- dabar ne- 

i tenka savo artimiausių drau
gų visose valstybėse*

Čekiškės pat., Bravarų 
kaime M. Pankinaš, 75 m. 
amžiaus* savo ūkę buvo už
rašęs broliavaikiui iš Ame
rikos grįžusiam -M. Sutkui. 
BėPpaskui senelis susipyko 
su broliavaikiu ir užšiinane 

- ūkį ;,u^ašytĮ ^,kitgULyįro]įa.- 
' vaikiui. Tada M. Sutkus su 
švogeriu susitarę nužudė se
nelį.* Bet abu piktadariu 
buvo suimti ir sėdi kalėji
me. '

’t . ‘
Kauno miesto valdyba įsa

ke perkupčiams pirkti daik
tus tik rinkoje, o ne pasitin
kant socįiecių už miesto* ar
ba gatvėse. Turguje šnpir- 
kinėti valia tik nuo 1 vai., po 
pietų. ‘ Tuomi sodiečiai ap- 
saugojamų

^Kultūi’os” ’B-vė (Šiau^ 
įįuose) žada išleisti popįtei 
rų, paveiksluotą * ’
žurnalą* Redaguos '-Vįiėb 
vas Biržiška. * Išeis kito 
sykius per metus knygomis' 
80—100 pust Kaina lldifiį#^ 
Amerikon $2.50; ■

- m ir- --------- , ' - X «

KIPRAS PKTRAiUSkAS '■ 

IR SODEIKA ŠAKA : ■ 
ATVYKTI AMKI".:- v 

.. . ■ į RlR-GN,i
'——■ ’ )■

Vašinytonas, 11—28 ‘d.(Lt 
I. B.) Žiniomis iš Jįaųno: 
šį pavasarį žada atvykti ‘ 
merikon Lietuvos Valstybių 
ries Operos atstovai: Operofr 
Direktorius, p. Sodeika, ib. 
gus metus gyvenęs'Ameriko- 
je, ir p. Kipras Petrauskas* i 
'Lietuvos Operos organizato-J 
rius.

■T-1-

Klaipėdos krašto valdžia 
nutarė" įvesti •Lietuvos litų 
valiutą. Už tą stojo ir vo
kiečiai.' . -

' i ' " ■ *

Klaipėdos Krašto Tary
bos posėdžiuose vartojama 
lietuvių kalba. '

' Liet. Inf.-Biuras!

LIETUVOS'SODIEČIŲ į 
. NARSUMAS

, Varšuva: — Lenkijon 
reivių būrys buvo pe
Lietuvos rubežių. Lietuvai 
sodiečiai stojo prieš, paliom 
kus ir nuvijo atgal.

t ' *
» F -i ,

Y ark. —• Karnų, 
tytojai tikisi šiemet tiek 
statyti narnų, kurie taĮpki ^^ 
500,000. ‘projektaipevw9į® 
tavuosius du,mėnesiu 
ryti reikalauja $139,12#,t$ĮSįM

86.4^, Žmones iki sum^ surinko.
?

į

8313 S. Hrfrted St., CMew) IlO.sprenditm

■ ■ Z

• Naujam Lietuvos ministe- 
rių kabinetui sudaryti prez. 
Stulginskas kvietė dabartini 

; premierą Galvanauskų. Spė
jama/ kad naujasai kabine
tas mažai kuo skirsis savo 
sudėtimi nuo dabartinio.

Lietuvos universiteto fa- 
s kultetai aprokavo, kad _ reį • 
kalingiems uhivėrsitetm tro
besiams pastatyti reikėtų 
8.004,150 litų. • Ttios trobe-’ 
sius pastačius pasidarytų 
t ikras,. • * pilnas .universitetas, 
apimąs Lietuvai reikalingas 
šakas. y

-ė-ę

/

»*

»«.it -

Kauno miesto savivaldyW 
bivdnuuinenoi ir moksleb 
viams daktarišką pagelbą 
teikia dykai. ,

¥ -

.,1

i

c

8

? k

i

e

v »
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^BtiOB^NKRIlTO
■ Ka! feią lan
kėsi Henry Fnrd ir apžiūri
ne jo Ptmd Čreėk, kur lieti“ 
na užvesti didžiulę dirbtuvę. 
Jo paklausta ar nebijąs siL 
bahkrūtyti tokį nėtįkrų biz
nį ; pradėti. Ford . atsakė: 
‘STęi subanl<rūtysiu; tai. aš 
samdau 1,000,000 darbinin
kių tarp kurių nei vieno nė’- 
ra tokfo> kurą atsisakytų 
man duoti dolerį.^ • Todei 
Šiandie subankrutįięs, rytoj 
vėl būčiau milijonierius.” 1

v ‘ \

. j ->/ . '

: Sv* Kazimiero dieną, kovo
4 (k! Lietuva išldlmingaimv 
nėjo 40 inettj K 
•kartuves?
. - -V

rėš viršeliais*
• Kaina' tiktai 
Agentams nūleidžiama ^0%

Reikalaukite pas t ’ 
‘ ^DARBININKAS^

v 
W Bostoh 5^

GRAUDOS VERKSI
Su leidimu Šv. Rasi 

Draugijos įgaliotinio, 
kun. KašČiuko, perspai; 
me viršminetos Dr-jos ii 
tus Graudus 
Knygutes jau gailina 
pas mus. KAin& tg 
Klebonams UąS 
kant ne maliau 30 
damo nuošimtį.

“DARBININKAS’* 
366 'Boston 27,

•į
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ŽINIOS APIE KĮMP& 
1)A Iii VIENIU. 

r —-
Lietuvos vardas vis dar 

tebefigtri’uoja ant .Amerikos 
dienraščių lapų.

•Telegrafų agentūros, lai
kraščių korespondentai kaip 
sausio men. taip ir viso vasa
rio men. nėpąliovtT iafurmą-

niEBTi/lXK£g 
Turkų, W'H Um Tautos atve
jį atvejais buvo pu glulm 
Britų ir Francūzą, kuriu 
naudu jo jąsias savo didžiąja! 
kovai už. viešpatavimą Ry-

I
1

A

t* .
JONAS TARVIDAS ’

>

i

Vnion” nepatenkintas ali- 
jaatų nutarimu^ Jisai rašo; 
“Konfeiecija atliko darbą 
tikrai senu diplomatiniu bū
dų; besistengdama paten
kinti abi pusi (t y. lietuvius 
ir lenkus), ji nepatenkino 
nei vienos; ji tik sudarė įar 
vieną niekam nevertą taiką. 
Nutarimas atiduoda Lietu

vę Amerikos visuomenę apie vai Klaipėdą ir didžiąją jos 
Klaipėdos ir Vilniaus atsiti- teritorijos dalį, tuo tarpu gi 
kimų bėgį. Matome tedfI^nies juostu pietuose^ pa

skelbta neutrale zona, tik 
Lčnkija turėsianti teisę ties
ti per tą juoką gelžkelį iki 
Klaipėdos uosto (’? L. L B.) 
ir taip pat galėsianti laisvai 
naudoties uostu.? ’

• i

Teisingai įvertink aprašo
muosius įvykta įtakingasis 
“Christiaii* Science Mon- 
itor:” . “Francūzijos atsto
vas Rene Viyiaiti, šiomis 
dienoniispii'miniiikaudamas 
Tautų Sąjugos Ta#boje,|klaiisimą padėti 
grąsipo lietuviams blokada, 
jeigu jie atkakliai atsisaki
nės pripažinti praplėtimą 
lenkų administracijos į ne- 
utralę juostą skiriančią Lie
tuvą nuo Lenkijos. Tiesa, 
gaila, kad buvo paabejota 
dėl Tautų Sąjungos autori- 

’teto, bet pirmą nėgių griež
tą! smerkti .Lietuvą, ver
čiau reikią giliau pažvelgti į 
situaciją. / Toji <neųtralū 
juosta būva pravesta karo 
pabaigoje, ’ kad" neprįlęidus 
prie ginkluotų susirėmimų 
lietuvių su lenkais,z il<i kol 
nebus ‘nustatyta* galutinai 
■tikroji sienaf; Tečiati rudenį 
1920 m. lenkų kariuomenė, 
Visai nepaisydama sutartie^, 
parengtos Tautų<iygos, užė
mė Vilnių, ’ senąją Lietuvos 
sostine. Tada tai buvo lai-• *** , J. •

kas Tautų Sąjungai pareikš-, 
ti .savo ‘.autoritetą. Tiesa, 
nuo to laiko lenkai darė pa
stangų palaikyti su lietu
viais'’ draugingus kantilduą 
bet kadangi, jie nesutiko aii- 

; duoti Vilniaus nei lietu
viams, nei Tautų Sąjuiigai, 
jų visi mėginimai buvo lįę- 
tuvių atmesti. Karo pddūtis 
tarpe dviejų, kraštų niekuo
met nebuvo panaikinta. Tai
gi kada Tautų Sąjungos Ta- 
ryba siūlo perskirti dar fe 
besančią iieutralę zoną ir 
padalinti tarp Lietuvos ir 
Lenkijos —“kas tikrenybėje 
reikėtų pripažinti lenkų tei-. 

■sės prie Vilniaus, — „vietoje 
ką grįžti prie 1920-tų metų 
padėties — .Tautų Sąjunga 
elgiasi su Lietuva neteista 

_gai7 Ankščiau ar vėliau Vil
niaus epizodas turės būti 
likviduotas.” “Mancliester 
Herald” įrodo Ttiutų Sąjun- 
gos^bejėgumą; “Tautų Są
junga —sako* tasai laikraš
tis — yra pasirengusi pavar
toti jėgą prieš Lietuvą, nes 
toji tauta atsisako pripažin
ti Sąjungos idėją — atiduo
ti Lenkijai dalį .liętttalūs 
juostos, skiiiaumos dabar 
dvi tauti. Kada lenkų ge- 
'neitas pagriebė lietuvių 
miestą Vilnių, TaiįtiJ Są
junga neišdrįso įsakyti Len
kijai; kad kraustytus iš ten. 
Lenkija hnvo; draugė ių taL 
Jdūiąke Wanęūzijos Ar rei
kėjomat su ja/elgfies švel
niai, dėlto ir neutrale juos
ta buvo įsteigta.

Dėl tos „pačios- priežasties 
nebuvo palaikytas karas 
įarp Lenkijos ir Rusijos.

tuose. .
Franefizą premjeras pa

sako Sujungus Tarybai, kad 
Ruhr’o klausimas tai ne jos 
biznis ir Taryba išmeta 
Riilir’a klausimas tai ne jos 
biznis ir ^Taryba išmeta 
Ri|hr’o klausimų iš cvaisty“ 
imt programų.”

Dar skaudžiau plaka Tau
tų Sųjungą dienraštis 
HTimes-Herald^ iš Dalias, 
Tex. Jisai japp rašo: ‘ ‘Lie
tuva silpnaj Franci ja-stip- 
ra. Ar tai dėl to Tautų Są
jungą baugina Lietuvų, o 
nieko nesako Francttzijai ? 
'Sujungs- perspėja lųetuvų, 
kad jeigu sukils prieš Lenki- 
jų, tai Sųjunga Šauksis 
Ib-ojo straipsnio, -teeiau tos 
pačios Sąjungos Taryba at
sisakoRublio okupacijos 

i į programų.
16-tas straipsnis ingalipja 

Sąjungą veikti ateitildme, 
jeigu Sąjungos nare griebsis 
kar<H-tuo ir grąsinama Lie
tuvai. 17-as.straipsnis inga- 
Iioja Sąjtmgą veikti atsiti
kime,, jeigu iškils ginčas 
tarp Sąjungos nares ir ne 
nares — kaip tik tai ir tip
ui dabartiniam susirėmimui 
Franci jos su Vokietija. AIr 
straipsnis 16.-as, 'ir straips
nis 17-as yrą lygiai aiškiai 
suredaguoti i o vis dėlto Talp
ių Sąjunga ima domėn lietu
viškąją galimybę,' o visai ne-_ 
paiso v FrąiieWiškai-Vokiš- 
kosios tilcredybės. .. ' •

:: ,x ,) ‘ ■ ■ •■
. KreipiamCf domės į visa 
tai,, nes tataiškiai parodo.di- 
džiausią Tautiy Sąjungos, 
veidmainybę^ * t

O jeigĮt tai ne vęidmainys- 
te, tai bent jau visiškas Są
jungos bejėgumas, kada ji 
atsistoja akivaizdoje to, ką 
nori daryti"jos stipini apgin
kluota nare.”

INDOmiOS ŽINIOS.
'' ' " — < ■

Specijaliu- kaileliu atėju
sios-iš-Lod^ono į ^Ohiistian 
Scjence Monitor” vas. 13 <L 
Iš tosjžinios patyriame, kad 
Lietuva, nesitikėdama su
jaukti teisingo sprendimo iį. 

pairtų Sąjungos,* o vėlgi 
' vengdama dabar karo su 

Lenkija, — ko, ‘matyt, Len
kija nori ~ kreipėsi j Tarp
tautinį Teismą llaagon. Ži
nia šiaip skambą: “Nuolati* 
iiis Tarptautinis Taikos 
Teismas FIaagoje bbvo, Lie
tuvos paprašytas suteikti pa
tariamąją' opiniją dėl pasid- 
lyto .padalinimo neutralės 
zonos,- įsteigtos Tautų Są
jungos tarp Lenkijos ir Lie
tuvėse, po to kada pirmoji 
užgriebė Vihuų 1920 m spa? 
Iių. mėn. s, .

»♦

Pereitą mėnesį Sąjungos 
Taryba- priėmė raportą p. 
Saura, įspapų Genėralio 
Konsulo Brusęlyje, reko
menduojantį nėutralę juostą 
pakeisti- provizorine sienos 
linija. Lenkiją pasiuHjimą 
■priėmė, bet Lietuva jį atme
tė. • '•

» *

Lietuva dabar pFaŠo Pa* 
sąulbno Teismo išapresti^ar 
Taryba turi teisės keisti ne; 
ntralą; zoną, o jeigu taip, 

: tai ar tas keitimas gali bū
ti vykitnunąk jeigu vioiuv 

" 1J ** *' • *** I ~
feinip ar tajp Uis* nukryps

‘ Sk ■»

*<r

visuose dienraščiuose žinių, 
kaip alijautai siuntė Lietuj 
vos vyriausybei baisiuosius 
ultimatumus;* kaip Lietuvos 
vyriausybe mandagiai atsi
sakė juos pildyti, nes, gir
di, jei ir norėtų begalė
tų; kaip alijimtąi sutiko 
prailginti dviem dienom uį- 
timatmfio laiką, ir kaip, tam 
Mikui išėjus, sutiko pripa
žink Klaipėdą Lietuvai.

Matėme taip pat beveik 
visuose Amerikos .dienraš
čiuose žinią, kad Lietuvos 
diplomatas Sidzįkauskas 
Paiyžiuje pareiškė Ambasa
dorių Tarybai, jog Lietuva 
nesutiksianti pripažinti len
kam nei gabalėlio žemes iš 
neutralūs juostos, nors rei
kėtų griebties ir ginklų. To
ji žinia pateko į*, pirmą jį 
dienraščių lapą. , Ameriko
nai, matyti, norėjo pabrūž- 
tiAaktą alįjantų ir Tautų 
Sąjungoj susmukimo, neš 
net jau ir Lietuva su jomis 
nesiskaitanti. Kaip-gi atsi
liepė į pastaruosius įvykius 
rimtesnio ji spauda?

■* - *•

>■ ■ “ 
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Mažne visos redakcijos, 
rašiusios apię ambasadorių 
kontnrėncijps' nutarimą — 
priskirti Klaipėdą Lietuvai 
— atsiliepė palankiai. “New 
lrork Hėrald rašo : “Pripa
žinimas Klaipėdos Lietuvai 
atrodo‘teisingu. Klaipėda 
via • naturalis Lietuvos uos- 
tas, faktinai tai vienatinis 
uostas, kurį ji gali turėti ir 
be jo būtų sulaikytas krašto 
prekybinis ir ekonominis iš
sivystymas. Savo kovoje už 
Klaipėdą lietuviai turėjo, 
daug užuojautos ir padrąsi
nimo, teČiau jįe netektų tos 
užuojautos’ jeigu dabar mes- 
lųsi į keršto karą su len- 

*kais?r Tięsa, kai kurie Ohio 
valstijos dienraščiai (kaip 

bintai: “Daytou Ne>vs?’ 
“Šignal -DidĮhfitoĮm^), dar 
vas. 5 d. peikė Lietuvą už 
priešinimąsi alijantams, va
dino jos žygius neišmintin
gais, tečiau yra pamato-ma
ny ti, kad gal ir tie dabar jau 
bus pakeitę savų nuomonę, 
kuomet pssu’odė, jog tasai 
tariamasai “nepaklusnu
mas” išėjo geran. \

“Klaipėdos epizodos už
baiga?’ sako * “jfev Ifork 
Times, ” z didžiųjų valstybių 
autoriteto nepakėlė... Lie
tuviai norėjo Klaipėdos iv 
pasiėmė. Alijantaiįaugino, 
perkjtavo, o pašte ir pasi
davė. Vakar Vakar Amba^ 
padorių Tąryba priskyrė 
Klaipėdą Lietuvai.” Ir 
FNew Vmk Times” tėčiam 
perspėja Lietuvą, (‘žinoma, 
lietuviai negudriai darytų, 
jeigu daljar rizikuotų ^arą 
su lenkais dėl neutralūs juos
tos r ir jeigu tarptautiniuose 
sentikiuose £ar kiek sveriu 

‘pajėga, ’ jie turi klausyti

t ' PASTABELĖS.
■ * '' ' A,' - ' i■ "I.- ‘ »- . __ _ ’ l
r, v. y
E•» > .Francijasavo lindimą Vo- 
& kieti jon ir jos smaugimą tei- 
F sma tuų, kad Vokietija ne- 
t išmoka' * pareikalautos kon- 

tfcibucijos,* Kaip žinome, 
E* Vokietija gerokai tos kon- 
|Lyhihucijos mokėjo. Bet ką 
ĮL. Amerika turi daryti Francio E** * v'
t; jai, kuri nemoką Amerikai 
| nei skolų nei nuošimčių, ’iiei- 
K. 8? nori šnekėti apie mokėji- 
Įh» mą; Ką sakytų feaėija, jei 
k‘z Ameriką jai tą dąrytų, ką ji 
f Vokietijai darot 

i* ** * r’
e ■ >, * ’«

. Alijautai. pripažino; ‘ kad 
lenkų Želigovskis Vilnių pa- 
ftobė neteisėtai, pripažino, 

ad jis turi priklausyti SiifeH 
%t*ai, pripažino, kad lenkų 
ggtengtas Vilnijoj plebisei- 
ta&neteisėtas. čri dabar sa- 
w^autoritetu padalijo/ neit- 

Juostį perpus' tarp 
f Sietuvos ir Lenkijoj, ir kuo- 
č met lietuviais griežtai tam 
įk prifšinasi> ,aujautai karštai 
h stovit už lenkus. Ar reikia 
B ^Tdelio išminčiaus pamatyti 

jaiitųmenuosėkliuną ir ne- 
|w^ "
S- <■.«'' ' • -
1®:’*
F *Mai anuomet lietuviai su- 
E* pliekė Želigovskio gaujas, 
B tąi Juoj lenkai su franeūzų 

įfti^gantaią eme šnekėti apie 
|pWiką, tai taip ir dabar* kuo- 
jh Mįt lietimai Tenkus atmušė 

phemė nelaisvėn tris len- 
B kų* ąugŠtp^ ofHėrus ir vie- 
fe frąneūzų generolą, lem 
B į^yėl prabilo apie taiką ir 
k. <^^bas. Bet derybų, matyt,; 
K jjį&ą/ '
Be
Bt 

. ■. ..I. .. r .. . . ..t . -■ L- <•

Ey Amerikiečiai , susirūpinę 
L atgavimu'Vilniaus: Brpga 
K Lietuvoj visi vyraįpar 
E Ąryžę kovoti. Reikia jiems 
E W;^nkkj, amunicijos^ Jei 
B Amerikos lietuvių registra- 
k būį pavykus, tai būt bū-

vg-galima ir Klaipėdai kaii- 
E ūį laivą nuplikti ir apgin- 
į klųoti geriausiais būdais vi- 
| Lietuve? vyrus. Nebūt 
" dabar cįebeti už Viį*

88 ir rūpintis apie aukas, 
abar aiškuką pelui jo tUų 

kurie sabotažavo čia Lietų- 
iį8 vaįstybmį darbą. Jie prą* 
įjfiŪįmą ii padrąsino Lietu- 
n* neprietelius. Dąbar vėl 
He, kurie gausiai •aukuoda- 

aukuoja, o slekeriai. tebe- 
įgkeriauja. Džiaugkitės vi* 
KMturie priešinotes regis- 
MjlĮlM su jumis džiaugiasi Tautų Sąjungos nutarimo,* 
MrldetuVoa neprieHM. Tefiau “Brooklyn Staudard dytl mūšių tarp Draikų ir

■' .f.
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; Viena ifąšlė turėjo sūnų kurį labai my
lėjo. Nuo mažens, dorar motina išauklėjo 
sūnų gražiai, išmokino mylėti Dievą, darė 
viską, kad jos sūnus būtų doras žmogus pa- 
saldyje. z " • ' \

Vienok sūnūs užaugęs nebeklatise savo 
motinos, susidraugavęs su nedorais draugais 
leido laiką vėjais. Jo širdis kasdiena dareM 
blogesnė, iAvisa, kas buvo jame gera,* ro
dėsi, išnyko. Motinos, kuri jį taip mylė
jo, kuri tiek dėl jo vUrga> jis netik ką ne^ 
guodėjo, neklausė, bet kartais nągigčdijo 
muštį vargšę senutę; ' ' .

’ Taip slinko diena po dienos, savaite, po 
savaitės,,taip nedoras sūnus vis bricĮd gilyn 
ir gilyn nedorybūn; nekartą jis apvogė 
krautuves, nekartą primušė silpnus, bet atė
jo, diena — štai jis sėdi tamsiame kalėjime.

Vieną dieną, atėjo kalėj imau sena, .su* 
vargus moteriške. . Pamačius sargą, tarė 
silpnu, drebančiu balsu:?

“Aš noriu pamatyti savo sūnelį.” 
• . dargus pažiiięs moteriškę, tarę: .• *.

“Ką, tu dar nori matyti tą paleistuvi / 
Tu užmiršai kaip jis tave mušdavo ^”

f Aš..aš viską žinau, ” tarė verkdama 
sente, “aš žinau,\ bet jis mano sūnus.-”*

“kimusi” tarė sargas,-4tnebevertas jis 
to vardą! Jis* atėmė nuo tavęs paskutinį 
'skatiką.” , .

. “Taip,” ji atsake, “bet jis vistiek ma
no .sūnus.” ’ .
' * ■ ’ '7

‘ “Jis tave mušė, paĄiekiiio, apleido; 
toks sūnus nebevertas plotinos meilės?^ . - 
- “Žinau,; bet vistiek jis yra mano sūnus, 
;o aš jo motina?’ • - 1

* Ir kada sargas pradarė diuųs,- motina 
puolė prie sūnaus,, apkabino ir prispaudė 
jį prie savo motiniškos širdies. • ■

. Dievas myli mus nuside  j ėl'ius labiau ne
gu motina mylį savo vkikus. . Jis atleis mū
sų nuodėmes jeigu mes gailėsimės Jį užrūs.7 
tinę,, jeigu, prižadėsimo daugiau nebenusi
dėti. . ■ \
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v Vieną jdūVlJiiesorienė Augusta, vokiu* 
čių ciesoi^aus .Vilhelmo I žmona, nuėjo i 
KoHenco ligoiibutį, kur* gailestingosios se
serysprižiuręjo ligoniu.* 'Pamačius,' su ko
kui rūpesniu -tos vienunleH .
klausė pridėtinės; . * - A

^Pasakyk-man,- metimų kaip tai yfa< 
kad dieną ir naktį pildote prie ligonių viso- *. - 
Idą tarnystę,' o sau, netindte, gyventas jo
kios paguodos,' nes vargas, ir badas, tai jū* 
sų kasdienine duona*n .

Gailestingoji Sesuo nuvedė cidsormną 
prie Jango, iš te buvo matyties - koplyčio
je altorius ir rodydaiųa į jį tarė:

: “Iš ten semiame paguodą:; tėn išmoko
me pasiaukuoti, iš ten semiame stiprybę. 
Ar-gi gali būti mums sunkiu daiktu, kad iŠ 
meilės dęl Jojo dieną ir naktį tarnaujame 

ligoniams^ jni Ąųgščiaųsis Viešpats teikėsi 
su mitas gyventi,? kad mus paguosti ir pa* 
laiminti.” . % ’

O kad ir tu,, brangus vaikeli, ieškotu
mei visados paguodos, ir pastiprinimo pas ' 
Viešpatį Jėzų, rastumei iif lengva būtų gy
venimo, našta.
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. Kartą mažoji AnelytŪ žaiįle kambaiy- 
je; jus motina sėdėdama prie lango siuvo, 
bet karts Jiuo karto ji meiliai pažiūrėdavo į. 
savo dukterį. Staiga, Aiielytū palikus.savo 
žaislus, pribėgo prie motinos, užlipę ant jos, 
kelių ir, apkabinus, saldžiai pabučiavo* savo 
motiną. Paskui priglaudus galvutę prie mo- 
tiiioš krutinėstarė■::• ..

; 1 “Brangioji motinėlėj - aš myliu, labai 
tamstą mvliu?’ ■ , • J ‘ •

Jlotina pabučiavus ją, ūžklausė:
“Kodėl gi tu taip lalįii mane myli ?” *
“O, mama, ar-gi nežinai?”* Ir jos . 

šviesiai mčlviio^akelės pilnos buvo ašarų. • 
“Kada aš buvau dai* maža, nemokėjau 

tamstos mylėti, bet tamsta manemylejai yi-- 
sados,’ užtai dabar aŠ tamstą mVliii ir visa- 
dos mvlešiu.” , *

Brangus vaikeli, Dievas tąve myli Ia- A 
biau negu tavo motina. O, kaip nedėkingas ' 
būtum jeigu tu Jo nemylėtuinei! >* ■ ’

Jeigu tu galėtumei matyti Dievą kaip 
apgelai ir šventieji Jį mato danguje, tikrai 
tada Jį mylėtumei, nes Jis yra toks geras, 
gražus. Bet nors tu nematai savo Sutverto
jo, ^privalai Jį mylėti, nes Jis tave ir šutve-, . : 
re kad J) mylėtum ir Jį garbintum. Jeigiv 
tu tikrai- myli savo tėvus, negali nemylėti 
Dievo, savo Daiigipkojo Tėvo.

_____ y '..... -■ . ' -■■

ALTIJOSAMERIKOę lUHUA Nev^orkNM
®Sel LIETUVA,
P ■ PEėHA-MpUR-CĄrtĮ
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Palaimintas Konradas, kurs gyveno 
ketindolikfame šimtmety, labai mylėjo 
Viešpatį Jėzų. Didžiausias jo džiaugsmas 
buvo priimti šventą Komuniją. > Bet kar- 
tąiSy Jausdamas kaip nevertas jis yra pri
imti Jėzų į savo širdį, iš didžios pagarbos, 
neeidava prie Dievo stalo... Tada jis nesi
jausdavo Ibiksmū esąs; jo sąžine rodos jam 
sakydavo,, kad jis negerai padaffe ** .
.J Vieną kartą’pasisakė jis-klmigiu, kad 
jis neėjo prie Komunijos, .* . ./ • ?

/cA,.mano sūnau,” tarė kunigas, “la
bai negerai padarei. . Jėzus laukia tavęsi 
kodel-gi tu nėėinpprie Jo? Ejk, taip tan
kiai kaip gali:. Jei tavo sielą yra liūosa nuo 
juiodėmių, kbjeb nėpriįmi Jėzaus tankiai ? 
Tiesai ynos‘neverti esame priimti Jį į savo 
širdis, bet .Jis mus, iš meilės, kviečia eiti

■» ■’ , .• ■ ' I ■*■
. ■ i' ■v;-'.'-  —  a j. •'r7'-J". •• - . ''' 1,1 ' “-•■ 11 
teeinu to lietuvių žygio pa
sekmė tur būt bus ta, kad 
lenkų žengimas b neutralu 
juostą, kurio* pirmiau gali
ma buįo laukti bijo-'dieną ir 
kurio, tur-but pagraituięs. 
(Iviejų. taųtų susirėmimą*-—, 
kad jisai bus atidėtas?* 
. Kiek žinome,’ kad tai ne- 
olaikė lenkų pulti .neutralūs 
^onos. Teeinu svarba Tarp-’ 
tautinio Teismo !nuoinones, 
jeigu ši mirs ir vėliau būtų 
pareikšta —* dėl tu neauma** 
žėt ip ■
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IB Lietuvon, o uo IS žydi; džiovinti J-j reiškiant* 

vairų* gi-ylati* Meka* daugina kali 
ttk puikiausi liamykal. ’ Sul prislfin- 
timu prekes sekančius:

G svarai

s *. 
\>r -

«ta ____J« ,

Z,T. Glincckis, iždininko, 
T, Kubilius, iždo globėjo,
*

' i .

..,,$1.1X1 ’
5.00

. Dvas. ,Vadas—Kun. V. Taškūnas,
• V. J. Kudirka, pirm.,

37 Krankliu Streeti,
, Nonrood, Matui.

M.^M. Kamandttlis, tiži., 
20 Fax Street,

Montello, Mass.
_ K StažuitionS, vięp-pimininkS,

Norvrood, Mass.

Į Pasekme 0 21 dienu nėšį, tapo užbaigtai statyt 
arbagrąžiaaiaėjuiia [ Vienuolynas ir perkeltas čia 
pinigas.

iiump vtitfuf .te Jih'Ufttj. aldeml- Mjigtolone iraillra teu-tūii* ra^tiM -
vycur te r-vcilu?;*ti»?«v ir įteiki: n" •. tneterc i. N‘teA»T«w nrtalnin ctvysi iofcftl miMd^nto ta 
<iartwn paeretv Vhtetu* Sustoti jin ytii OiiHmkl.'ml bir'ncletal, Yr* aimUtl cukrum, taihnta

* cs|

: .i -’

DABAR Ylli PR06A PRISIRAŠYTI PME L D. S.. MIB
-

BARAVYKAI ,
K«i tik nit’ju Hitmttofs pnllda’Hi’l Į v. w t .

devintu baravyku & SeiindOj.^ ir| lailkanciU* 
l>zuklj«'S giriu. Dabar Acuvčniu, tai VieflUolVlia išrt-MaiHis dalykas Gvwmtwjme V1®nUOVii*

f ‘‘Kaip via g^ižuP 
“Koks čia tyras oras!”

' uKokiojeeramioje, vietoje 
KnmVSkta nutetei™ ’ .. '

fm» nenaižmu aš aviiru. l’iidgus iirU “Kas Seselėm# tokių via- 
sų5Wlc»u<.rteriu.. - tljil-ižriuko?’ .

J. '«T, KAZLAVSbįAbj t s Vį0.,.t, . . . 1
357 Droadvvuy, SouUl Boston, >Iiish.| Kltl VCl pUSUKO, JOg J

* *(10) “Kas šių vietų Vienuoly-

DRAUGIJŲ XAT¥PM
VpVčliayŲ, Kukatdti, visokiu ŽeAkleiiv, Guzikučiy, Ant- 

A-zji K/Vv4»¥ v? spąudį ir kitokiŲ Draugystėms reikalingu dalykį. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tčs vardą. 
STRŲPftS CO.,* 90Č92 Ferry St. Wewark, N. <1.

A. 1. B. K. roUACUOS M. A. 
APSKRIČIO VALDYBA.

: w

'« *1

•iįrr"r*-—

idant prakasdamį'grabesnu-

7

fiten
k

teWMM
tpidį it *8teite pripilt 
tŪte tet« Utaub galima 
buvo gęrįtis vabdo gražu
mu, b ir pačios Seseles jau
tė kų nepaprastai gero savo 
sveikatai įiigijusios. *

1HH metai# pradėjo ii* 
miertas ‘rūpintis apielhdte

į# . _ ..... " ....... _____  r■ ■ _ _
i talpoje^ kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie

nas minėtas ženklas, relskiakokį nors atskirą xotea* 
tą^ pilį, apskritį Lietimų ^ateįjrbų ir kaip ku- 

/riuos'mūsų^tautos didvyrius.
klų reikšmė:

1. liemof ženld.—Vytis,
& Žemaitį icnkL—Mežkn
3. Gediminą
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnios.
6. Kaunas.
7. Gardinti*
8. iiauliai.

f 10. Geranrtnys. <
1L Telšiai.
12. Jurbarkas. •

14. Ariogala.
15. Kernavą.
16. RodūriB.
11. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai. _
20. Ašmena* 1

nayėK. jgu tūkrt&nčtais mu- 
šelpė Vienuolyną ir leugvinn 
jo padėtį* Seselių dideliu 
yra troškimu kad ta Dr-ja 
kuotoliausia prasiplatintų ir j«no. Koplyčią 
koilgiausiai ir * veikliausiai 
gyvuotų* Viešpaties Ap
veikia akyje joms ir kitą di
delį globotoją, Didžiai Gerb. 
Kun*, Profesorių K* Bučį* 
Nors jis dėl daugybės užsi- 
čmimų negalėjo tiek daug 
rūpintis Vienuolynu, kaip 
jo pirmtakūuas, vienok 
vo svarbiais patarirom ir 
nuoširdžiu Sesėlema prielan* 
kurnu, .per pustrečių metų 
jų kapelionu būdamas, daug 
gero joms padare.. Jam va
dovaujant 1920 metais da- 
statytas antrasis Vienuoly
no galas, nes iki tol buvo, 
sidyg plianų^ tik pusė Vie* 
UUplynu pastatyta* Naujas 
dastatymas su 
ątsėj« W,0W.

Vienuolyną statant aukų 
rinkimui buvo pasišventęs 
MdeW Vimuolyuo priėte- 
Hus ir geradarys a* a* Kun* 
F. Serafimą. Keletą savai? 
čių pakelektavęs surinko 
$6,000. Bet tas brangus gai- 
lestingunio darbas, matyt, 
;buvo jajn AugšČiausiojo 
skirtus paskutiniuoju^ Be- 
pradedant džiaugtis geromis 
to pasišventimo pasekmė? 
mis, Viešpats pasišaukė jį 
ir amžiną užmokestį paimti* 
Daugeliui tas, nesitikėtas jo 
pakvietimas į amžinybę bu
vo skaudus datyrimas, ir 
kiekvienas matėme jog: 
“Dievo keliai, tai nėra mū
sų keliais.*■ Dradėtą m .a* 
Kun. Įj\ Serafino darbą to
liau varyti paėmė Gerb. 
Ktin. D. Mikšys* Jis, kiek 
pasidarbavus, surinko apie 
$5,000' aukų Jo sveikatai 

Jindąina,. ,sį puikų kelią: susilpus- ir gyvenimo aplin
kybėms pasikeitus, turėjo ir 
jis sustoti kbiektavęs. Vie- 
n$k ir šiaip aukos statymui 
.plauke ir, ačiū žmonių ge
rumui ir duosnumui, aukų 
•fondus siekė $40,000. Nęda- 
teklių veikėjo skolinti. Pa
skolos gautos taip-gi pas sa
vuosius vięngenčiiis. Susi
vienijimas L. K. K. A* prie 
senos paskolos,-pridėjo lutą 
$20,000. Gliicagos *L. Lab
daringoji Sąjunga: paskoĮi- 
ko ir net be nuošimčių $11,- 
.000, trūkstančius pridavė 
atskiru asmettįs ir Dr-jos ir 
taip Seselėms tapo pastaty
tas ir įrengtas'neapsakomai 
laukiamas; erdvesnis pagy
venimas. • . ,

Darbui ir pasilsiu! vietos 
. Vienuolyje yra porai šimtų 
asmenų. Stovys jau Vie
nuolynas yra, tikrai gražus;' 
pasižymėjimas lietuvių var* 
gingos tautos, čia tai ne 
kokio milijonieriaus pamin
klas, Jhet daugelio uuteate 
džių varguolių lietuvių gal- 
testingamo konkretis apreįš- 
kimąs. Niekas tokio darbo 
■ger|imo neužgta^s ir jo ne- 
pąpeiks* T Tokį darbą visur į* 
ir visi, kam tik bus žinomas J 
$u pagarba, nūnės* o gyvuo
janti , Vienuolija visuomet 
bus dėkingus 
x *Tick Kazimierė £te$e-į< 
;rų Vienuoiynur stambesnė
mis išlaidomis nuveikimų 
jau padaryta, bet ton yra rei
kalas ir daugiau didelių 
daiktų* Mimu pastebėjau, 
kad jau 1912 metate koply
čią Sodelėms buvo pamažu, 
u ji vis Ja tebėra ta pati, vis

i 1 VT

Koki pertai wi 
te gali tetigei j 
lių dvasiai./ Seselės' 
koplyčios kaip kokio i

Tankiai.teula iSginti'atatiagu. )M^«rinŪBM aplink 
_ W»tatar*Hj< Daugiau

siai rtpesnhi pakris a. a.

pelkėmis. Imta žemB par- 
Sfc. pSafefaS a”ri’’Sti- G‘tvi!R 

H au galu audurva. Vsdk- 
š^odamae po namus mūšų 
viengenčių, rado jų užuojau-! 
tąta pof^H’ Nekartą ir 
Segėme toė; 1 “Lietuviai 
tikrai yw aulom žnumės^” 
W jte pktyrū jų nepritek
lius ir vėl narte ir jaute kaip s 
širdingai jie dalinosi su pra-; 
.Šančių aukos tate pačiais 
&"*asažžž*> >**. «*-»» 

tam pasišventimui ir au
kom Jau tais pačiais me
tais pradėta apie Vienuoly- 
ną pagerinimai daryti* Pa
samdytais . dmiiininkais ir 
mekliai^ 
akrų žernM papsėjo dąržo 
vių. Grabėmte išraižytas 
daržas^ atrodė lyg olandų ū- 
kėjt ' bėt daržoves, užauga ir 
Seseles džiaugėsi jomte kai* 
po wo darbo vaisiais*

Vienuolynui reikėjo:- Ka«. 
jieliopo, bet kur jam gyvįn- 
tif Prisėjo statyt kapelani- 
ją. Atsėjo ji be rakandų 
$10, W. • Tam tikslui* $^ 

dažnojo* a. a* Kun.‘J. 
Kolesinškas, kita tiek suau
kojo kiti Vienuolyno gera
dariai*'.

. • > 
—Kmp ’jau, minėjau, JHe- 

įiuolynas tapo .pastatytas, 
gali sak^t, pelkėse. Aplink 
budinką suversta molio žemė 
buvo-neįeinama. Per duris 
Seserys kojas iškeldamoš į- 
Minipdavo kai į klijus, Pe- 
teiĮai% plytgaliais mėgino 
taisytis takus, bet jie netesi 
jo. • Vandens nuovadų ncbti- 
voy pertai šlapumpse visa a- 
piclinkė kai ežeras tvyksojo, 
d nekartą vanduo ir į jįj na
mus -įsiveržė, J taip kad rei-- - *

vaime jos aųsilaųks įr 
les svetainės, 
auklėtinėms 
ir perrtatymamsn 
Be gulo reikia 
tinkarįbs tolbykloa. 
plovimo atlikt 
tuves kambary įr. r 
visokiame karščio ir 
ore, nėra pridečku 
brangiom jaunų 
svetate.
tingus šilumai garo 
plianuojama 
taip būtinai reikalingą i 
byklą* Motaių 
Akademijoje kaskart 
nantis, klasių jau rtrtoa 
pristatant koplyčių prte jį 
lo Vienuolyno, 
^igyti ir top reik 
barių* / 

k DerŽiArliUB. ir 
kas/yru-jau piir 
miero Seserų V 
nuveiktais tai nejt 
Itek&Mi aukavmių, jmi 
drąsinkime ir dabar> 
jtti einant, JetLgatudar^ 
kas, kad pakėlus-iŽ vatjp' 
įnūėų labui 
sėlių įstaigą, įtaisaM jqj 
taip labai ieikalingite'<ik| 
;ius. Jos neužmirš BfcW 
darių nei maldose nei j 
ruošė daibuose;.Vteoa •įUį! 
gos, juk, eina mūsų *p ^ 
gančios kartos ižai ~ ’ 
Niekad nesigailesim tol 
^l'^įlniam■ AftsĮūt ir 
dav& nfes aukos 1 
gal svarbiems iikslamKi^ 
naudotos ir jų vaisiai biĮta’ 
gaipir’ garbiai.

1 'Taiį)-pąt tikėkim/ kai 
tokias aukas; gausime ' 
Arčiausioj o šimteriopą | 
lyginimą. . . ‘ _•

davinėti. Gatves tapo iŠya- 
<3o£oįir
te, vand^j nuovados visur 
rtrtrtos* cemento takai is-| 
verti. Įvairūs mūro pogjp 

ir krautuvės kai 
grybai pa lietaus ‘pradėjo a* 
pirthikaje augti. Kelki prieš 
Vienuolynu ypatingu būdu 
pradėjo taisyti Nu, irdų?- 
bo aptjoeilių eilėmis net 
pertrejusf metus. Seserini

Įpramatė šios apielinkės pui- 
|Įkių ateitį.” 4
|| Taip pasako 'yj)ač žiium- 
Wi$įi ųpMnkes .padėtį pirm 
|[keturiolikos metų,, kpoiųrt
I CHcagos dideliame mieste 
Jfl buvo 'ieškoma Vienuolynui 
| statyti vieta. ’ Daug, roete
II Imkamij Vietų “Garbūs.Ieš- 
ttkotojai,!' buvo suradę. Jos 
|l atrodė patogiomis Ir gal už- 
||tai brangios, vienok, Šven- 
lttosA.tminties; Chicagos Ar- 
|[ kivyskupui J. CĮuigley, jos 
||netiko, kol po kelių menesių 
|hcškojimo surado keliolikos

šimtų akerių pievos, o kaip 
u f kur ir daržovėms dirbamos 
0 žemės plotą. Ties viduriu to 
j|I ploto, 'netoli. Marąuette dide
li] lio ParVo, viens savininkas 
J pasiūlė “Ieškotojams” vie

ną bloką žemes , už $6,00(1. 
Vasarų žemei išdžiūvus, vie-

Įm;baw priebiama, -bet per* 
[ šiapus, privažiuoti'nei ne- 

I mėgink, o ir pekstiemis iš- 
I brist ką tik abuvo galima. 
j|Vienok Aiiivysfapas sako; 

pšių vietų imsim ir Vienuo
lyną statysim, nes ta vieta 

lįturi puikių ateitį.”. Žinojo 

ką sakąs ir gerai, kad buvo 
j jam tikėta. Nors žemę reik 

pirkt, pinigų neradot Ai- 
1 |kivy^iupas_savb vardu iiž- 

BosSon 27, Mass, *B traukia tilt ką užsimezgusiai 
|[ Vienuolijai $30,000 pasko

los. Į909 'metais perkama 
įžemė, * _ 
[ Vienuolynas.. Statyta jis 
| per dvejus motus; nes me
džiagai privežti reikėju 
laukti sausumos. ’ -Bestatant 
Vienuolyną, šalymos žemes 

[ savininkas pasiūlė antrą blo- 
[ ką; nupirktas ir tas už $7,- 
[ 505. ■ Šalę paimta pora lotų 
kapalenijai,pastatyti. ‘.

lūll^metais, Vasario įnė- 
nesį, tapo užbaigtas statyt

į-įtai tų istoriškų žen

gi. SkfraBMHiai. 
t M Babogalt, 

; 23. Vilkaviikfa.
24* <alv»rifc 
25.,Danrtliiiikis8.
26. Ptlnia.
27. Suvalkai,
28. Biržai.
29. Kestiniai, .
30. Šeduva. 

>81. Veliuona.
32. Žiežmariai.
33. Kėdainiai. 
S4.IttaižiogaIa.

- 35. Lyda. ’ 
> 36. Žasliai* “ 

37. Valkininkai.
88. Dangai.
39. Plnjtgl.
40. Balninkai

Į| Nelabai senai gavome,nartjų tų lūbiimėlių siun- -
S tiiiį ir gavo pigiau'parduosimo pigiau* ‘Dabartinė- 
Rfl. * * . . *

gį jų kaina bus 65c. už vieną*. Agentams duodame 
ra 5Q%>. LDS. nariams 50c.AT^nigus siųskite 
ĮŽĮ ' • er - ' ' '
t • ■ ■ “P.lZi’BZy7iVZ<A(S/’ ■ '■
|. S&6 W> Broadivatf,

lerių assesmentų už keliu 
taisymus išmokėti. Mokėjo 
joair, linksmai. Įgrįsę bu
vo popomis klampojimas 
ir tas didelis vargas su pri- 
vežimu reikalmgųvdoikfip 
Krtiustais&nt,- gavusios že
mių? galutinai užpylė aplink 
Węųuolyiią esamas. duobes, 
užsėjo pievą, insitaise pri
važiavimui prie Vienuolyno 
kelius. Miesįui užbaigus 
taisytis 67-tą gatvę, apiellii- 
kei ir ypač Vienuolynui su- 
sisiekimas ir gyvenimas pa- 
lengvųjų* Kelias kai stalas! 
Žalia kai aksomas pievutė, 
krumeliaį: ir jauni medeliai, 
tarpe jųdaugybės lempu da- 
rė nepaprasto įspūdžioper 
keletą mėtų purvuose ir tam
soje per ilgas naktis tvoju
siemsVienuoljuio gyvento
jams, o jųskaiČiūs, įs®e žt 
perline šimtinį skaičių, tai 
buvolkam ir džiaugtis įsiky- 
tomis pagodomis. Džiaugė
si* ir miesto valdžia^ net ir 
gatves vardą pakeitė pava-<* • •'-**' * -a. *- __ _

iMarųuettę Koad.
Taip* džiaugsmų, pynėsi 

vis ir vargai* Vienuolyne, 
kad ir prie daugelio truku
mų, bet tvarkiai gyventi'gd- 

T._* . . n v. ir Įėjo Apie 70 asmenų. Treja-
M* įmesto.HdkMrtnkta,. tasdesirttoj, 0 jH(yfoIiaU) 

Trle»,n<i *ro«fcl?4.cmO'irnT\nn*ftFM»£f i^lir— ' . ■.*' ' -1 u
praMamas tttr63°

4 ... I *-< •* *■ *■ • - •

fšSn vTiDl
PADARA RAUDONA KRAUJĄ,

STIPRUS, NUOLATINIUS "NEOūS, 
TVIRTU^ VYRUS IR MOTEĖES.

Tiii‘ę<l9i«a& smmiUnti Sveikatą ir Spėkas; turo, 
damas učaisljsj minty it nūsilpnėht kaną; rasihndiufc^ 
intont vaistus <1»J j>adi<li&iinx vejfdūmtf ir vąisti}š^>vžiteinan« 
f»u.r,r.bandyk, MiiSĮa'.tour'ir msitikrik J.uii> giėltifSaikii jau- . 
sn'ii vifftii naujU &nwstH ©cvjfncs -iŠ draimteį? vfekt Sruogau*; Mgu, 
tokiu kaip apetljas1, nftmtoinulavintas Viduriu, f.az.aj
iapuhniūT. uskcCėjtmąu nkUVeš^ tiiBtafcs, unčiirty, kaiikitufpiii rvu* /i 
matfchiOį. nlitlusniai gatooŲ^iituntTįjin, stoka < «nerĮ;ijo». uuįilpRC- ’ 
jimaa JieKvą iv nciSatojiniAs liito-ritoti, pavina nuo stoka nervu 
Hajtogctof sKiatu vtoidcniuoto krauju h* neužtektintoi cirkulasijos 
kraujo. , -* ( >

Kcžna dalis luitu ir Isužna* j(kveikmę rvmfase ant nervu pajiegua., 
kurion dutžiauM uHaika itel'apj stoviąją vilv?Į, jaku tu, inimtus ir 
grebliu, uird'to rinkinio/krauju eirkuiaviniv. JjUĘja-Tunt* yra, laimi 
brotliuras egrtemt1 nito nusilpimui, nervu ir ahetoo sunaikinimu h 
huno.., Todėl kad-jie yrą autai yti iii aštoniii brangiu, ™

f uveikatu diuufemht > u‘utiniii vai .tu. teb<flSi»trdilutu”ir nurttodyiu 
t, m* garjiitnito tlydy toju j. Yrą jiv ypatingai malatiMgi j Geležę ir

J p»for>į.inajstu«,<tol Kraujo irvlh.,-vv. ’ %
Kusa-Tutio priduoda, gyvybę jubnon^. ysistlvrin fin>h‘>u toip, ™ 

Ji<T j« tuūtinąse.rrtnikĮrrikiii. Atgabiu inkiitija, iU'tira Kukui 
imcduiioc ainiu to j. Nu’nv imtinimis gaili >r uuputimi.t’, niorą sniir. 
ilanėio kv;ųm nv ftpv|lkt<» liežuvio t £hign*'i‘<jne da«n dumti stėtrtiliHnmi. 
Hvctita. įtinti ri-imntūfav imtu virina nri vu-i ir kl«tą rnitipTinift mteką, 'W| 
NugnvTcne liustiiiri i Krau jo te pam-urt ėirkiMąvimū jo. pridunt; raudu- 
iiunip vtitfuf ir žitountj. nktemM Kuga.Tonc iraiO"“ ‘■■’ '■■ ■ “■■ *•-• 
vyriię te r-veiliitomtft ir pilim*: no -, tuptegett, Niųj,vT«»nr nosąnun oąysa ainiui migąiunu. «ir 
daromi iMpyotę vai du. Sudėti jfo yru tetrunkami mtinleteh Yru apvilkti cukrum, pnimno 
ajionl L vartuoti tfalfiuito iokte m’apMitikiitrto. > jlandyk juaą. KdcomtUMMt Yw«lta
e*VMė'ŠuCAB5Ot.iUTj.*KA ®VARANCIJAr Prvfel Nura-Thnu. yni ylena«' (Il-Oo) *>te' 
ir,; Kpnlttjte. Koįna, hunkute talpina ttevyūtej dejlmty* (PO) piHulu, J'Ž&H? '
gydyme GUl8to pirkit šstes hunkutbK Atitei aute*. gjrdymv ui mukiu* (**>9Q)ifofofl'to- t uk Nuįfn.-Ttnifr p«r dvidc’init (30) ilkmi ir teitu no bust tirgmiHlntm ta* 
Įiekmto, tngraiinh kunkulo te pilam, u mes urnai' tanĮftiitelita |u»u pimitat NtamHu 
p; api’fu> ti vfcli.l centu Jttfti i'tutnc tižlh<1. NiifM-Teu* yra ĮMl$WliH>teli»iHL vtetao 
ahtickoUc totniš pnetenpi telyftismte Ir to pači* . , ■

? < l’iltSTOSK PAVA PASTKLIAVIRIpf AN17HJQ Kumeti*. M
lUflnmd Labutotory .L1011$ Sp. VTntrMk Ayn.» Cljksvjn. Ml« .

tterfifamtejh įdedu čkmute >,,,n* muKtofo'vrfiiiAiitf Wp'»»rw»»*«*» bonkujh 
Nuca.Tciig. . . . , *

. • 1
VnriKgį Ir x<u vttrijj ■.,. < <m,, * *u * h < »<.

•>
Gatvė te DurnojMl *MO

Utesto*. »»»»*«.*.. .*.««..

(sewers). Dėlto 1912 m. 
norš apBnk pusg namo ce 
mento takai taps sudėti.

* w. . • r >. ■ ’

: Šeimynėlė dauginosi. Va-
1 sąrą .yismns suvažiavus tte* 
įjetoj Vuamolyne ištaigių 
migščįų pasidarė anksta* Su- 
plauktomis aukomte už 

^$7,ObO tapo ištaisytas ketvir
tasis augštis. Namuose pa
sidarė erdviau., Bet .prie 

; mokslo nusisėjėjustoms ne- 
buvo kur gerai pasivaikščio
ti.., Kasdieną buvo inatyt 
kaip gražus pulkelte busimų 
Seserų mokytojų trepsisiau- 

isvvdo* laukuose su- rtbt aplink pusę? Vienuolyno 
J 2- Vienuolyną*takeliu o dideliu 

augstąlentų, tvora aptvertas 
i daržas su savo grabeinis sto
vi reikiamam pasivaikščioji
mui „neišnaudotas. Tiesa,

1 žemei pradžiūvus, buvo ir 
įihias daržoves sodinau- 

$ių <bei ravinčių seselių, bet 
kiek tokiose aplinkybėse' 
■tonu tegalėjo . džiaugtis^ 
Matė tą jų i^vyBtiųą ya* 
dėtį.‘. jgtobėjas/ Teyas a. a* 
jfcttit, A* Stamuky»as, matė 
M kiti fiUmikaiitieji VįenįUh 
įmą. ^nradurM Klebonai* 
Pasigailėjo Seselių Šimtmė- 
mis audėjo $i,2Q(L už ką ta
po rtulštas yjarže vandens 
nuovados ir

mo takių

medeliai/

.iy.nilįi ■«■«.! ■' . '* ,

W.nsTiingtont 7*^.. K 
. valdiža pakvietė Suv. 
atijų du senatorių V 
Norris vykti Rusijon 
ton padėtį. Rusi ja 
kelionė# lėšas* S 
Walsli yra katalikas*
— .. Į —

VIESASB
v ■

: Mes ttjftHAe pi
Val.sf. atmins lUUiam Ubti* 
kij, didumo nuo 5t^ lW iSįVSte 
ttif dldžiiiusis skaitliui padltrtt', 
kyum Su*. Valstija ko® 

iBte čeverykai yru gvnr 
mjo5. tikros skuręš, epai 

-rūda—su HeŽIuvėlIais noo n 
, iMftu ąxwaugoflin.ub Titrą Iv į 

šia ęeveyfcii yra 
ritele daag juj ptefa. ir fW| 

’ įime jums te e* ^*®*'

J i Friste tjv- ' te 
sitao. X" -te 
piųjr* «

^vvykHi pesUdte m .
kail> t#a.fcome, prisiek- tat* R.

’lUTIOiUI. *AY M 
ooMNunr 

iteK. <■*——MtaM 3y$^ Jwv#UW*jFy ,™w 
1 ..... . t

tarp kitų. Koplyčia talpi- 
jia vos 50 asmenų, ankšta, o 
čia mokytojų reik; pasišven- 
eiančioms neatsakysi^ Ka^ 
ras, sunkūs, laikai, .skolos. 
Seselių globotojas a. a. Kun. 
A, Staniukynas, rūpinasi 
įjok gaM rinkliavomis. į$~ 
moka porų desėtkų tūkstan
čių skolru Iš šv, Kazimiero 
kapinių fonelo gauna $3,500 
įtaisymui "skiepo daržovių 
padėliui Senką aukas ko
plyčiai, Vienuolyno didini
mui. Dėl širdies ligos jam 
visut nusilpus,, rinkliavose 

i jį vadavo jį gėrb.^kim. K. 
Kemėšis;' Trejatą numesiu 
pasidarbavęs surinko $13,000 
aukų? Gaila, jo gyvenimo 
aplinkybėms, pasikeiti^,, tu
rėjo apleisti taip jam pasek* 
mingų darbą.

•>. ? Didžiausių Seserų reikalų 
aprūpintojų, a. a, Kun, A. 
ptaniukyjių Gruodžio 18 d. 
1918 n?* Augščiausias pąsiA 
šaukia pas save. ,To neteku
sios, Seį&yš labai daug ne
teko, bet yapkų neųulekH 
Dievu pasi|ikedamos valėsi, 
pirmyn. ’ Našlaitėmis jau* 
čiantię, jų dangiško siom 
jo Kazimiero ‘dienoje už- 
siiu^ga Kasuniierd Aką- 
deniijos Bemejų dr-ja su 
tikslu t aukomis ir rinkliavo-tv.^ 
mis remti Vienuolynų ir ja^uTji 
me eąaačia Akadtojų, Dm- 50 asmenų tetalpte. Tik į- 
kilnios, nenuilstančios, te sivaMinkitej kad du šimtu

iš Scranton’o, Pa. Naujoky- ■ 
’ Į Atvykusios dvi Seselės su 14 
[naujokių ir privažiavusios 
Ibd-čia gatve*'prie Westerh 

[Avenue, 
[ vo namus
Paėjusios . ketvertą blokų * 
purvais, nudžiugę, radusios 
per kitą ketvertą blokų nu
tiestą jger duobes ir grabeli 

Į lentų taką.. Naujame 
nuolyne ne maža šeimynėle 
turėjo patogų gyvenimą* Se- 

I seles džiaugėsi savu kampe- 
lįii ir neišsigando net kai 
joms pasakė, ką$ su žinomi 

į nąuni turi jos priimti ir $02,- 
1000 skolos. Viena jų išsjyėiš* 
k« 1 G Jei tik būsime geros, 

Į pieva Apmžįa neapleis 
mūs.” '

Apveizdi tikrai jų neajr 
leido. , Vienok, take joms 
pradžios sunkenybės pritik 
ti, nes visgi reikėjo įpragy- 

j venti, nuošimčius už skolas 
niokoti ir nors būtinai reiku-

i
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T06 MateIHų Mentolio, Km 
{Kampai Broad Si.)i 

M no.

Ar Į

K. Dryža.

4. r

i ' '

Skebas.

draugai surengė “Surprtae Par 
ty.,” laikas pralota interemn- 
g«i ir maloniai. .

Ieškau dėdės Stanislovo Gedvilo, Pa
eina iš Telšių apsk< .Triškių parapijos. 

;I‘rIeS karę gyveno Stoughton’e, bet po 
karo nieko apie jį nežinome. Taigi kas 
apie jį žinotų,. arba jis pats, malonėki
te atsiliepti J5iuo antrašu:. Zofija Gry
bauskaitę Telšių apsk., ir vai., Stulpi
nų kaimas arba pas V, saulaitė, 15 
Vineland St, Brlghton, Mass. (6) 
v v . ' • . > • ■ •

« •

TeL/So. Bo«ton 2T0 ■

|J.MACOŪNELL,M,D.
r " 0«t«o VAUir»i)ii ; .

ftytali 1H. 9į vaL Po pietų, nuų’# 
Vakarai* nuo 6 Iki 9.

| esi Broadway, So, Boitoi.

>
J- 1

Tat M JBoaton EB
LUtttVYSDANTISTAS

JI. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai petkCte ofisą po No. 
43S4teowAx, So. Mus.

O/ko Valandot;
Nuo 10 Iki 12:80 ryte Ir uvū IU» 

iki 6 ly nąo 0:80 iki 9 v. vak.
; Ofteaa uMarytaa anbatoa vakaroja

AKIŲ SPECIAMSTAS 
■MhW.BaOADW» 

VALANDOS: Nuoflr. IklTr. rak.

..........

Tol Bou Borto© MM

DU J. C. LANDAUS
LIETUVIS GYDYTOJAI IB 

CHIRURGAS.
Gydo altrit* Ir chronlitaui Ilgas 
vyru, motenj ir valką# E««mt 
ąuoja krauto,apjaudalua, ilapnaaą 
Ir tt mo laboratorijoj. Sutelkta 
patarimus mlltela kitur gmwn* 
tlanrn. Adrėaaa ;

. 606 BRO AD WAY. 
■OUTHBO8TOM,MAS1. 
(Kampas G 8L ir Broadiray)- 

VALANDOS ?. 8-11, 2-4, Y—9

k CBBTBAL BROOKLYN, N. Y. • išlavintais balsais .sudaiirnvo s<ilis- 
• "j—. . . (tčs: K Mipjkttattftū T. Dam-
‘lOJos kp. mėnesinis ^^hn.aus|<3jftf, Lietuvos “patrijotiš- 

p lĮnkima# įvyks neclčhoj, kovo III |>as» dainas, kuiiomis publika 
po jiaskatmių mišių baznytin< j| ĮjUV0 užganėdinta, khip dai- 

^tivetainėj, 207 Xyrk fet. , į namis taip ir solisčių išlavintais
^'.Gerbiamieji ir gerbiamosios,Į

^Ionikite visi susiriiiktį nes y- bMu apvftiraQtjl
svarbių dalj*kų aptart .4j^įetavos Nepriklausomybes Šven- 
naują nirių Atsiveskite t- lg d/muHo> 1923 y^jit 

dėl prirašymo prie LDS. [ tų Bkilmių buvo Sąryšio pirmi’
Alex Sp«toy»‘| niljfeas x Užumeckis. Visiems, 

. I kurie prisidėjo su darbu prie to-
PBILADELPHIA, PA. j kio prakilnaus tikslo,- ir tiems,

tafe,W«™. Tėvynė
| Lietuvą bus dėkinga.

PenMų metų gyvavimo ; Lietuj M gyvuoja laisva ir Nepri
ves nepriklausomybes šventė bu-lklausoma Lietuva! Valio! Valio 
Vo vasario 16 d. Įjarapijos svetai-|FIifladcIp1iiečiai! Valio?!! 
nė j, 3 JI Earp Stleet, South jĮusėjį K. p;
su prakalbomis ir kitokiais pą-| » -7""^ -

margtaimais. f Laike iškilmingo apvaikščioji-
Antroj wt9, BKtanondo dalyj, N<,prMaasomyte

Sv- Jurgio pawjos svetamej, 1923.,bwo
Salmon ir Vanango gatves. Kaip 
rienosFtąjpli* kitose prakalbose!

.ROMŪS kartojai . Vs;ani atlkMsilI: ■ .
Tno TOli paon-npnio L. K fiU .............. 9

tatnr nenmfetancm dar- vžomeekis 5.00
taw, tw«tam itekimm1^ ;.......... ■
valdyk® n stipm garbes narni m SHmertaea5... . ............. 2.00
kurio tam surengimtu nemažai r ' » ■ 9fi’n
apekg padūjo Kaip to me. Po ?1,oo _ A. Stankus, P. Ber- 
tais, taip ir Situos penkius metusi , T _>. - „ «
t-2 . 'm* V- v • puotas, J. Baksevičia, J. Gricius.•Lietuvos Neprfdausomyta sven- () Erans .nas g Pnkjs į. g^. 
te .bnw surengto labai ą^min- L L.Bal.ana^ea6> x BaigtoaSr
gay Svetaines katp Šou h pusėj ,, g(atfa. x ifel.„nĮ1S) j. žemai
ty » Rietaiondo dalyj ispuoetos PraįekWs, j, Allgaft5s> .y.
vūtavom^ daw publikai supis-U j p<)S^ K Eanei p.
tintą, kad tas ąenldas reiškią - K„ndrot j. ž aeH v. Var. 
Lietuvos Nepriklausomybes sven- L D. BaMliS/ E. EiaienS)
te. Ne tik svetainėse, bet n-daug &

bw» tone nesidrovėjo vie- g. BakgevK j. Freitųcira>
šai^leisb.per langus. . . p.-Ruįickis, PfPe-

Nepriklausomybės šventė yra bėdžius, V. Kasinskas, A. Kateivie-
' švenčiama mūsų lietuvių atminčiai ne, M. Raguckienė, V. Jūrgelis, 
16 d. Vasario, ir buvo visi kvie- l žitkienė, J. Bekeris, A. Drokaitis, 
'Čiamį: kad atsilankytų į tą. iškil- j.L Čižius, J. Radzocvičia, K Jug- 
minga svetainę, o ar visi p'aklau- deikįs, K. Dry^a, T. Darduzienė,

- • s|? Delei kukiu priežasčių nevi-[TaBagdonas.- 
uiems yra brangi pasiliuosavimo Prie to buvo ir smulkių aukų, 
diena. Reikėtų daryti tą patį kaip! kurios sykiu sudaro $58.23 be iš- 
Amerikonai daro su 4-ta (July) j laidų. Už plauktus atmokėta $12. 
Liepos. . J Į

L. K. Sąryšis tiek iškilmingai 
, atliko savo pareigas, kad buvo vi-j 

si užganėdinti. Iš'amerikonų bu- 
yo kalbėtojas, kuris yra pirma 
rąnka. po miesto majoro, Mr. 
YTauelaim, President of Čouneil. 
Teipgi kalbėjo visiems tarpe lie- 

v t^vių žinomas Mr. Hubert Horau, 
kuris perstatė Mr. AVauclain. 
Antras kalbėtojas, garsus' ir iškal
bingas kuris pirmu sykiu atsilan
kė su prakalbomis mūsų kolonijoj, 
tai gerbiamas kun. Kemėšis iš 
■VVashington, D. C.. Kaip buvo .ma-: 
lonu girdėti kalbant anglų kalbo- 

: ' je iš pirmo kalbėtojo, kuris teip 
puikiai išdėstė Lietuvos padėtį, 
vargus ir ašaras, kuri kentėjo tar
pe dviejų ugnių: Vokietijos ir Ku
rijos ir šiandien dar Lietuva tebė* 
ra spaudžiama priešų. Bet sakė 

I kalbėtojas, patvirtindamas, Lietu- 
[ va auga didyn, garsyn ir išaugs' 

Lietuvos vardas kaip milžinas, ku- 
ris bus nepajudinamas. Aplodis- 

7 ‘mentai. '
.Antras kalbėtojas labai rimtai 

ir aiškiai išguldė Lietuvos kautry- 
;. hę, kuri kentėjo. Sakė, jau pri- 

J.’ trūkoLietuvai kantrybės, ėmė ieš- 
k kati geresnio išėjimo nebe su 
j Žodžiais, bet su ginklu. Kalbėto-; 

jas sakė, ne tik mes amerikiečiai t 
• turime remti aukomis, bet turime 
remti Lietuvą prigulėdami prie 
Lietuvoje esančių koporacijų. Ne 
pAe korporacijų, alė prie kopė*

- racijų paantrina kalbėtojas. Kai- 
. bėtojas kun. Kemėšis daug negir

dėtų pareiškimų publikai davė a- 
" pje painymasi Lietuvoj valiutos, 

• kuri buvo apgailestaujama, , bet 
kalbėtojas atgavo visus, sake, kad 

' Lietuvos litas ant vietos stovi, 
kaip sylingas vyras nepajudina’ 
SMM nuo pat jo pasirodymo, įa» ir 
kitas tautas nustebina. Ištiktųjų 
kun. Kemėšio nebuvo girdėję1 phi- 
tadephiečiai kalbant.

Negalima užmiršti nepaminėjus 
ir mūsų jaunimo. Bažnytinis cho
ras po vadovyste vietos vargani* 
ninko p. Vyčo, ■ atidarant Lietu* 
vos nepriklausomybės šventės ap- 

’ vaikščiojimą, sudainavo Lietuvos 
ir Amerikos himw kurie suža
dino publikos jausmus prie meilės 
.tivynte Lietuvos. Ptfe to puikiai

v

Yaukttolė. 
,' i

C. BROOKLYN, N. Y.

Sekmadienyje, kovo 11 iki 18 
f dienai Šv. Jurgio bažnyčioje pra
sidės misijos. Misijose vadovaua 
gerb. ievai marijonai, apie metas 
laiko atvykę išLietuvos, kum F. 
Andziulis! ir A. Cikuta. Iškalbin
gi pamokslininkai, kaip teko gir
dėt, vkmr minimi su didžiausiu 
džiaugsmu ir paaigetėjimu. Da
lei jų, nepaprastai aiškios iškal
bos ir rimto ižguldinėjimo svar
biausiųjų mūsų tikėjimo tiesų, 
ateina jų paklausyti net ir tokie, 
kurie jau saujai buvo antrankę ry. 
Sius suDievū — Jo nebepažmojo; 
šiandiena ir jie dčkuoja Dievui ui 
duotąją progą adlyvauti, anų 
gerb. Tėvų teikiamose Misijose, 
nes Čią tik jie praregėjo ir aiškiai 
tesuprato savo klaidas; a ragina
mi. ypatingos Dievo malonės vėl 
su Aukščiausiuoju susitaikė ir at- 

renkainos ankos Lietuvos gelbOji- gavo seniai pageidaujamį Bielos 
ramybę. ‘ T . >

Bet kadangi Misijos yra tai ne
paprastas laikau ypatingų Dievo 
malonių, o jos .reikalingos yra 
mums visiems, delei to tat apie 
tki pranešu visiems Šv. Jurgio 
bažnyČios parapijonams, o teip-gi 
ir apielinkės katalikams, kviesda
mas visus uoliai dalyvauti anose 
Misijose.

SUSIRINKIMAS ~

LDS. Centro Valdybos su
sirinkimas bus kovo 6 d. 7 :30 
vai. vakare. Visi Centro 
Valdybos ir Kontroles Ko- 
misijos nariai yra prašomi 
dalyvauti ,

LDS. Seh^t&ms,

ATVEŽ£*ANGLIŲ

Pereitą savaitę Bostonan 
atgabenta 20,000 tonų, kietų
jų anglių ir 20,861 tonų min
kštųjų. <

D. S. ir girdime kad pradės vaM* 
nčti po apielinkte kolonijas su 
prakalbomis labni LDS. Ačiū 
Dievui jau nevarkiečiai vasario 
11 d. š. m. girdtio jį kalbant. Kal
bėjo vietiniai Moterų Sąjungai. 
Jo kalba labai patiko, nes i* iš
kalbą turi gana puikią, kad ką sa
ko, tai galima suprasti. Yra pa
tartina, kad LDR. kp. pasistengtų 
pąsikeiesti, ypač dabar gavčnioa 
laike su prakalbomis.

Sužinoję mūsų socialistai su 11- 
teralais nusigando ir kinkas jiems 
pradėjo drebėti*.

V«rtavč< dar nevyko.

Palangos abate Dr-jt norėjo ap
sivesti au Šv. Petro ir Povyla dr- 
ja, bet gaila, kad vietoje šliūbo 
davimo, vietinis klebonas išbarė 
iš sakyklos, kad katalikai duodu* 
ši vedžioti laiavamankuns už no
sies. Sarmata šv. Petro jr Povyt 
lo draugijai. (Ar nebūtų genaus 
kad susivienytų su ŠV# Jurgio dn 
ja arba su A. L. R.1 K. S’., o ne su 
raudonosių draugija.

Kuomet atvyko p. V, Damašas 
irpradėjo mokyti vaikus, kasdie
na vaikų dauginas. Laikui bė
gant, tikimės ateis laikas, kad bus 
vienam per sunku.

Mvč.Trejybte Draugija.

SUGnĮŽO

Pereitą, savaitę, iŠ Lietu
vos sugrįžo Petitas Zaliec- 
kis. Ketina tapti real estate 
agentu. -

Minėta suma tuojau, pasiusta tie
siog į Lietuvą

Visiems aukotojams, tariu pa
garbos Žodį vardan tėvynės Lieta- 
vos. Valia!

v

I

*

,-jF ’

Su pagarba; 4
* Kun. A, E Kodis,

Šv. Jurg. par. kleb.
*

MINERSVILLE, PA.
• 9

Vasario 2 6d. svetainėje mainie- 
rių. įvyko; prakalbos. Kalbėjo 
Lietuvos šaulių/atstovas gerb; A. 
Žmuidzinavičius. Savo aiškioje 
kalboje nupiešė Lietuvos praėju
sį ir dabartinį padėjimą. Per
traukoje buvo kolekta Lietuvos 
Šauliams. Nors publikos , buvo 
mažą, .bet .‘Minersvilliečiai. yra 
duosnūs ir ųesigaili aukų dėl Lie
tuvos pagerinimo., Aukavo se
kančios ypatos: . 
Kun. J. Karalius .<A 4

Petras Banionis
Ambraziejus Juodviršis. 
Jurgis Tamulevičius;... 
Tam a s Kize vičius ......
Jurgis Ėrankevičius 
Jonas Smaidžiūnas 
Antanas Gudžiūnas ■.... 
Vincas Lukoševičius . .* 
Juozas A. Lozoravičius. 
Antanina Drangėlienė . 
Ona Belienė ............ 
Antanas Tenenis........ .

WATERBURY, CONN. „

Šv. Kazimiero. Spaudos Dr-ja 
laikė susirinkimą vas. 25 ’d. Šv. 
Juozapo, parapijos svetainėj. Na
rių buvo atsilankę pusėtinai ir vi
si labai užganėdinti su gautomis 
knygomis iš centro. Teipo-gi ant 
to susirinkimo atėjo visi trys gerb. 
kunigai: Gerb. kleb. pridavė ant 
rasto, du. nauju nariu į Šv. Kaz. 
Spaudos Dr-ją. Tuomi'kartu net 
7 prisirašė *į Šv. Kaz. Dr-ją ant 
metų. Po to išrinkta keletas ku- 
lektorių, kurie eis per stabas už- 
rpšinedami -laikraštį ar j 'šv.Kaz. 
Dr-ją. Po to mūsij gerb. kleb. 
pranešė, jog kalbėtojas užkvies
tas ant 18 kovo. Tuomi kalbėto
ju yra šv. Kaz. Dr-jos atstovas 
kun. P. Raščiukas.

Šiaulėniškis.

.......... ........
- NEEAIMk

Zigmas Strašiiuiskasgrįžo
Nemanykite,, kad mūsų jąoterų ąpl® 1 Vdl. is Ovorkos

draugija miega. Visai ne. Mate- pagrabo. Kai buvo arti Ta
rno Jakavinio namų, > kur jis 
gyveną, ant Athens Št tarp 
C ir B gatvių, keturi bomai 
jį nutverė ir ištuštino kiše- 
nius. Rado $5 su centais. 
Pamoka visiems,; kad pinigų 
nereikia nešiotis, o ypač nak
timis.

rys dirba išsijuosę, kad subytinus 
kitas draugijas. *

Progresas LDS.

’ Kur neisi; ten juda LDS. na
riai. Matytis pini energijos dirb
ti labui darbininkų partijos...

Sietlo ėtoras sallūnę.

' Nemanykite kad pas mus nėra 
progresyvių chorų. Brolutį, tik 
čflr^Adams' '• gįve; tai- rįminatyisį 
chorvedį už baro su gramątąu ap
garsinimu, nes vietoje dainų, ra-

■ ■; Puškinas;

labai jK*itwjame ir atsipra . 
šom, kad nepavyko taip pa*, 
daryti, kaip pienavome. TJž^| 
silaikymas vaikelių, kurių 
buvo teip daug, buvo geras* 
ir galima buvo sutvarkyti. 
Ištikrųjų tie vaikučiai davv{ 
labai gražų pavyzdį*. Tai 
garbe jums vaikeliai, bet 
dar didesnė garbe jums tė
veliai už mokinimą* Tai šir-1 
dingiaiisiai ačiū visiems ir 
visiems.

♦i

. 4.9 kuopoj valdĮfba.
' b

DR. A. J. GORMAN 
lėimustAB):\ 

DANTISTĄ*

CUNARD 
IOTOTOM TBR 10 DIENŲ 

Pįteatažčrtt fandertia Zfcm
ron per SMitįittmptdmį ant milžinų 

Aųuitania ■ bteurętepte 
Berengaria 

Apleidžia New Yorką kas t/farnln 
kųt Greitas pers&llmas Southainp- 

tone. Lietuviai ypatinkai lydėti. 
f.-prr.iAVA<2rnkl-|lK0.(X))Kur^ tnk- 
te^v*(8fekl.m5(U saiatsklral 
KELIAUNINKAI IŠ LIETUVOS 

gėda ant laivo Plliavoj važiuojant į 
Soutliamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Savaitinė tarnyste. 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijos knsllnk kalnų ir reika
lingų dokumentų dėl iškalno apmo
kamų keliauninkų galite gauti nuo 
bite agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jūsų irfleste arba nplellnkcj. 
CUNABD LINE 
ISGStateStreet, 
Boston,Mass.

16 Itefa Bonth Bostoną 

DB. H. S ^TONE

* Paieškojimai
L PAIEšKAU savo brolių Jono k 
, Felikso Rastauskų iŠ Šėtos mies
telio; gyvenančių Chicagoje jau 
apie 10 metų, bet nieko nerašan
čių. Ieško sesuo Stefanina su vy
ru Juozu Abramavjčiu, Ukmergė, 
LITHUANIA, Kalėjimo g. No. 39.
---------------- *—------ —------------- L_ 

' PAIEŠKAU Kazimiero Ulino iš 
Medžiūnų ir-Augusto Kazuljo iŠ 
Narūnų kaimo, Žeimelio valsčiaus, 
Pasvalio ap., gyvenančių jau apie. 
20 metų Chicagoje ar kur kitur ir 
nieko neberašančių. Atsiliepti 
prašoma: LITHUANIA, Ukmer
gė, Knygynas “šviega.,7

* • . , •

l>HAKAIAiOS .
v • ' ■

; Pereitų nedėlią Šv. Kazi: 
niiero R; K. Dr-jos buvo iš 
ryto mišios, o vakare prakal
bos. Kalbėjo labai So. Bos
toniečių pamylėtas geri), 
kun. P. KąŠčiūkas. t Raibė
jo teip-gi-getb. kurt. K. Ur 
bonavičius.

i' ' ■4 ’
* .

WESTVILLE, ILL.

Taip vadi^mas bambizas, 
nigužis išbegoZ Jau penkios sa
vaites, kai diugd ir nėra * žinios. 
Toje! aišku, kad pabėgo. Tal-gi 
bambizo sekėjai nusiminime. Ko
de ir kur dingo, tai kal^ų bega
lės. .

< JONO BV. BL. PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI. 5
“l’IRMlNfaAS^— X D. Pėtfttuskas,

252 Gold SU, So, Roston, Maus. ■ 
.TCE-PIRBi.1 — Kazys Ambrozas,

492 E. 7-th St., So. Boston. Mass. 
l’ROT. RAST. — Karolis Jankūnas,

282 Golcl St, So. Boston, Mass<
■ l'IN. RAŠTININKAS J.^švagždys,. 

171 W. 5-tą St,. So. Boston, Mass.
LiASIĖRIŪS: — A. NaudŽiunas,

885 E. Bronei\vayr S. Boston, Mass. 
.MARŠALKĄ — J. Zaikls, ■ ■■ '

7 Winfleld St,, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
r.edSIdtenį kiękvlenO'mSnesio, 2-rą .vai. 
po pietų šv. Petro parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, South Boston, Mass. ,

KAZIMIERO R. K. DR-JČS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI.

• .. ■ t ' ,

.■ "J Ū"-, .I-/. 1

1TRMININKAS VI. Paulauskas, 
90 B Street So. Boston, Mass. - 

VICE-PIRM. — J. Jarusa, 
440 B. 6-th SU So, Boston, Mass. 

f'ROT. RAŠT. A. Janušonis,
1420 ColumbiaRd.,S. Boston, Mass.

; RAŠT. — K. Kiškis, ■ ‘
■* .428 E. 8-tIi St.’, So/ Boston, Mass.
ODININKAS — L. švagždis, 

111 Bovven St,’, So. Boston, Maso.
TVARKDARIS — P. Laučka, 

393 E. Flfth St., So/Boston, Mas*
DRAUGIJOS anrašas reikale -r 

866 Broadway, So. Boston, Mass.
Draugija ‘savo susirinkimus laiko 2-rą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio l-roa vat 
po pietą, parapijos svetainėj, 4&į BL 
Sevėhth St, Ša. Boston; MUM.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, OONNECTIOUT ♦ 
’ VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. MielūlklenĄ pirmininke, 
44 Cedar St,, Hartford, Conn.

A Lablckieite, vlce-pirminlnkĄ 
90 Sheldon Street Hartford, Čonu, 

l\ Ląblcklen?, iždininkė.
- 44. Madison St, Hartford, Donu.
Marijona. Katkauskalte, fin. raštininko, 

16 Ątlantic St, Hartford, Conn.
R. PunatlenĄ prot raštiniukĄ

19 Wateott St., Hartford, Conn. 
šios draugijos susirinkimai bnua kaa 
antra nedeidlenį kiekvieno meneato. 
BainytlnSje MlSje.

DID. LUT. KtJN, AJUL8TVŪI0 
DRJOSVALDYBOSADRISAt 

boston; Mm

PIRMININKAS Viucas Zaleckių 
St Mercer St, So, Boaton. Mom 

VICE-PIRM. — Antanas Paptelia, 
140 Bowen St, So. Boaton, Msm. 

PROT, RAST. *-* Antanus Macejunas, 
450 E. t-ta St, So. Boston, MaM 

FIN. RAŠT. -* Juos. Vlnkavmns.
300 W. 8-tb St» So. Boston, Ma* 

KASIERIUS ~ Andrius Zalleckss,
$07 E. O-tb St» Bo. Boston, Mmb. 

MĄRAtLKA -*- AteJtenndra Jaliunkaje < 
JIS Granite St, St*. Bwton, Mam.

D, L. K. Kttetntfo dbja laiko m**- -*
ainius susirlaklttutt kas plnaa notek 
dtent ktekvteno aionesto po NA. <H 
Waahlnftoa St, Boston, Mana; S-ta * vakaro. Atetaavl dranga Ir nanją i 
rtu m teeini atolvuriUto prte mną <

$15,00 
10,00 
10.00 

6.00 
5.00 
£00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.06 

j?o $1,00; Domicėlė Kanciųrie- 
nė, Silvestras Mickus, Liudvikąs 
Mažoka, Juozas Lucką; ,Adorwaj 
Peuklrūas,' ’Cįūą Supraūavieiėūe, 
Jonas DrabMis, Juozas Lisauskas. 
Petras Pacevyčius, Magdė Kyai- 
nauskienč, Audrius Stasiulevičius, 
Marė Žukauskiene, Jieva RinkevL 
čienė, Adele Grabauskienę, Mare 
tŠiubeikienė, Petras Eidukynas, 
Jonas Mikutavičius, Marcęlė 
ttkinkienč. . .

Viso $101.00. Smulkių aukų 
surinkta $14.72. Viso labo su
rinkta$115.72..

Potam gerbiamas * kalbėtojas 
baigdamas prakalbą padėkojo au
kotojams už aukas ir sutvėrė Lie
tuvos Šaulių Rėmėjų kornitetą į 
]<urį inčjo šios ypatos: Juozas A.: 
Lazarevyčius, Ambraziejus Juod
viršis, Jonas Smaidžiūnas ir Anta
nas Tenenis. ,. .

Viens iŠ publikos.

WESTVILLE, ILL. f

Vasario 10 d. LDS. 101 kuopos, 
Vietinėj parap. svetainėj buvo 
svarbūs mefiesmis susirinkimas. 
Prisirašė trys .nauji nariai: X Ta
mošiūnas, Urbutis ir P. Žemgulis. 
Mūsų jaunutė, bet skaitlinga' L. 
D. Š. kuopą labai įdomaują koope
racijos klausymu ir jos pamatais 
vasaros pasilinksminimams ruo- 
Šiasi prie įsisteigimo vasaros pasi
linksminimams daržo. Tam rei
kalui išrinkta komisija pranešė 
kad tas darbas skubiai žengia pir
myn. •.

Užėmus vietą neu jiems komite
tams, čia parap. susirinkimai bū
na tvarkūs ir -turiningi. Rūpesniu 
gerb. kun, L Kėrševičiaus, darb
ščių komitetų ir visų parapijonų, 
neužilgo vietinėj bažnyčioj bus į* 
steigta naujas šK Juozapo altorius 
ir Dievo Stalas. ’

, Vas. 26 J. Čia atsilankė didii 
; jaunimo prieteliuš gerb. kun. 

Brigmanaa iŠ Weshdlle, IH.
Vaą. $ d. Mužiko A. Alėtoj 

vardo dienoje, kėli artimiausi jo

NEWARK, N. J.
a iii !!■»■■>. •

Mažai rašomą laikraščiuose apie 
Netvarką. Matyt, kad jie daug 
dirba, o mažai girias.

Į Didelis sujudimas,

Kovo 4 ch š. m. buvo rengiamą 
didelė iškilme ^v. Jurgio salėj. 
Gerb, varg?-g. Daunora dirbo iš
sijuosęs. , , • *-.

Mūsų klebonas taipgi dirbą issĮ* 
, juosęs. Kur nepažvelgsi; ten mū
sų gerb. klebonas Kelmdis^dirba.

Sodalistamsir liberalams 
Jdnkoa dreba.

Prie mūsų klebono aprigyveno 
laikinai p. V, Damaias, kuris yra

PROVIDENCE, Ė, t. .

-' Vasario 18 d. šioje kolionijoje^ 
buvo prakalbos paminėjimui Lie
tuvos NepiTgitlmybės; 5 metų su
kaktuvių. Pirmas kalbėtojas p. 
šliakys iš SoutR Bostono kolbėjo 
apie Lietuvos vargiis ir bėdas. 
AntVas kalbėtojas gėrb. mūsų vie
tinis klebonas visų mylimas Julius 
Čaplikas. Jis nupiešė puikiai Lie
tuvos padėtį' įr7 džiugino visus 
klausytojus kad greitu laiku Vil
nius bus .mūsų ir sakė, kad klebo
nas vilnietis. Buvo renkamos au- 
ms. iše nariai aukavo: -

Juozas Morčiavičius $5.00. .
Po $2.00: J. Juškevičius, • V. 

Bielskis, A. 0/Avižinis*
Po $1.00: kun. J. ČąpHkas* A. 

Būbnis, J. Bulis, L. Lekavičius, J. 
Gineviciuš, D. Žlotinas, V» Gice- 
vieius,’, D. Bernatavičius, A. Ši-* 
reičįkas, A. Marcinka, A. Džieke- 
vičius, M. Miškinis, R- Kundrotas, 
M .Miškinis, J., Rusas, A. Marei- 
nienis, P. Misevičius, A. Kolasas, 
Jonas Džekevičius, Edvardas Čio- 
čis, A. Avižinis, S. Razukevičius, 
V. Čanis, M. „.Kavaliauskas, V. 
Bankauskas, S. Zalabauskas, J. 
Akuliavičius, M. Mockevičius, P. 
Nalivaika, V/Diliojuas, V. Mačio- 
nis, S. Urbonas, J. AMbrazas, J. 
Taraška, V. Gurskas, A. Dzekia- 
vičĮus, A^ Aliukonja,.. A. Vęjtkū- 
nas, M. Tamulionienė, A. Ger- 
mąųšk&S, V. Vąsili^uskąs, Mik* 
lūšis, V. Bekelis, J. Būbnienė, R. 
Kalionieųė, Pranas Dudonis; T. 
Ambrasas. . . i;

Visojsurinkta $68.51. Dar nuo 
seniau buvo aukų likę. Anas pri- 
dčjus susidarh $84.49. ’ *

v I • - V ■ w
- - ■

PerZin. k Tarp soĄjaUs- 
tų ir tankistų įvyko mb 
rėmimas.. . pusių

j

4
A

>■

-s-
b. . ■Vv-

s, .

F
"■VIEŠA PADSĖJk.' - 

■ Mes kuopelė Blaivybės ne- 
žinome kaip ir kada galėsi
me atsicleknoti mūsų brau-, 
giausiems veikėjams už teip 
uolų rėmimų mūsų kuopos 
rengtų pramogų. Mūsų bran
gusis klebonas Urbonavičius 
visados džiugina žmones 
Bostono ir apylinkės su sa
vo, gražiais pamokslais ir ne
ilstančiu veikimu. Be to 
brangus svetys didžiai gerb. 
kun; P. Kančiukas tikrai tu
ri gausybes Dievo malonės ir 
pasisekimą visokiuose veiki
muose, o labiausia platinime 
katalikiškos spaudos^ Tai 
Mių dviejij veikėjų teko ir 
mums baįiivininkams ne
maža talka. Štai su pagelba 
gerb. klebono tapo nuveikti 
šie darbeliai: Apvaikščioji- 
mė blaivybės metinės Šven
tes £ d- vasario mėn. Iš ry
to atlaikė švC Mišias brangu
sis svetys ir pasakė įspudin- 
gų pamokslą. Po tam gerb. 
vargonininkas M. Karbaus
kas su vaikučių korii užgie
dojo Ateik Dvasiai Švč., tai 
tikrai prisiminė Lietuvos iš
kilmės. Tai ir visi žmonės 
prakilnios širdies turėjo 
progą ’ atnaujinti blaivybės 
prižadus. Vakare tos *die; 
nos musą gerb. dvasiškiai 
pasakė garsiausias prakal- 
įbasj Mirtas turėsimoatmin
tyje ild grabo lentosT ,0.25 
d. vasario ir-gi turėjom pra
mogą nurėdami kaip geriau
sia žmones užganėdinti. Bu
vo rengiama paveikslai Kris
taus Kančios, Bei nepavy
ko gauti. Teišbuvo, rodomi 
kiloki. Žmonių buvo pilna 
svrUinė. Tai mes Jcomhija

PARDAVIMUI NAMAS SU 
KRAUTUVE

SĘPTYNIŪ £oIBARI^-^OIAS•-SF 
.visais intaisymals, npSiMomas ir 
Šviesa. Krautuvė n‘ame daro* gera 
apyvartą. Didelis lotas su vieta .dėl 
garąžiaus. Kaina labai žemo grei
tam pardavimui.

12 Grescent Avė., Dorchester, Mass. 
. ’Tėl. Columbld 8.321—R. (10)

---------------  n,,■• .. . ..-

Senatvės dėlei parduodi? arba galiu 
mainyti ant namo, sava gerai tegyven
to 2Ū0 skėrių farmų su lankomis, gi
riomis, padarate Ir‘gyvuliais. K. PRA- 
NAITIR, Granby, Mass. *

PARSIDUODA. ČEVERYKŲ KRAU
TUVE. Binils tedirbtas per 10 me
tų. Priežastis pardavimo—savinin
kas turi kitą biznį. Adresas: 740 

. Cambridge Št„ Cambridge, M«sš.
G5)

»■ , * /■i1", i. | i ■ ■
> Valgomas kambarys .te keli 'kiti. 
Kambariai nėia gerą peisų. Parda
vimo prleteštis, tai negaliu apsidirb
ti. Mrs. AVhitney, 768 Dudley St.. 
Dorehester. Telėphone Columblu 9325* 
M. Kaina ^000.00. 4

(6)

MŪRINIS NAMAS su Miniu ir DUO
NOS KEPYKLA. Puikiai įdirbta* 
bhtuiaper 18 m.> geros. Intateos, Prim
insite pardavimo savininkas mirė, o 
moterei persunkti Ir.neznli biznio 
ti. Platesnių informaciją kimtsklte 
pas: MUS. M. GniNGIENE. m lurięr 
PU Ellaabetb, N. L ~ (m

--- ---------------- .......................................................................................................... į
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