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KaUIlBd turi EaJ Ją
Hkot fe parihrenthus dėl katali
ką a^audoa austiprinimo bus MM- 
loneenis Dievui fe pačiai Bažny
čiai, fe žmonėm# naudingesnia, 
negu pirkimą# bažnytinių indą fe 
net negu bažnytinės apeigoc Pa-i 
kol to nesupras visi katalikai, M«i 
negalime tikėti^ sulaukti apaud&e 
kuri atatiktą Kataliką BaŽnyėioe 
rimtybei ir pajėgom#. Žmonių j 
vadai, pirmiausią gi kunigai? tu- ’ 
ri skaityti tai savo didžiausiu ų|* 
dariniu,- ,
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MIRĖNEDĖLIO J.

, VVASHENG^N- — Ex-pre. 

ridentas Woodrow AVilson su 
’ šiuo pasauliui peTsikyre perei
tą nedėUą sausio 3 d. II :15 vai. 
iš ryto. Lygiai prieš septynis 
metus jis buvo pertraukęs di
plomatinius ryšius su Vokieti
ja. Dabar visus ryšius pertrau
kė su šiuo pasauliu.

Jis sirgo nuo vasaros 1919 
m., kada buvo išvažiavęs lai
kyti prakalbas reikale Ameri
kos stojimo Tautų Lvgon, bu
vo bekalbant paralyžiaus už
gautas. Nuo to laiko jis neat
sigavo ir buvo tikras invalidas. 
Jępadėtis ‘visiškai pablogėjo 
pereitą petnyčią ir per tą laiką 
buvo veik be žado.

Kai garsusis ex-prebidenta^ 
inirė, • tai žinia buvo pranešta 
J visas sostines bažnyčia. Tai 
susirinkusiems buvo iš sakyklų 
pranešta apie jo mirtį ir buvo 
už. jį pasimelsta. \ Prezidentas 
Coolidge su žmoną gaVo žinią 
apie ex-prezidento AVilsono 
mirtį ir-gi bažnyčioje Po vi
sam prezįdenfas su žmona už
važiavo į velionies namus pa
siūlyti savo patarnavimą.

Kongresas iki bus VVilson 
• palaidotas pertraukė sesijas. 
Vitos pasilinksminimo vietos 
sostinėj užsidarė. Laidotuvių 
diena, ir vieta dar nežinoma.

Kopdolencijos kablegramos 
atėjo nuo Šventojo- Tėvo, nuo 
Italijos karalaus ir kitą pasau
lio augštą asmenij.

Nei jokis pasaulyje didvyri« 
nebuvo sulaukęs tokio’ triumto. 
kaip velionis AVoodrovv AVilson 
kad buvo iškilęs karo metu. 
Garbinamas buvo po visą že
mės kamuolį. Buvo didžiau
sias idealistas, visokias laimes 
paskelbęs visoms pasaulio tau
toms. Tečiau Versaliuose suti
ko visišką nepasisekimą. Jo i- 
dealai taip suvyto, kaip Leni
no, kurs dviem savaitėm ank
ščiau išsiskubino į anapus gra
bą.
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LENINO ĮPĖDINIS.
z

PAKILO PINIGAI.
I

/-

DR. K. PAKŠTO PRAKAL
BOS.

/

MASKVA. — Rusijo s komu
nistai apsirinko'naują raudoją 
carą. Juomi yra Bykovas. Jis 
yra išrinktas į Lenino vietą — 
būti komunistą Pildančiojo 
Komiteto pirmininku.

W YORK—Kaip tik atė
jo žinia, kad Anglija pripaži
no Rusiją, tai Anglijos sterlin
gas tuoj penkiais centais pa
brango.

PEŠTYNĖS DĖL TROCKIO
GUBERNATORIUS PRIPA

ŽINTAS BANKRUTU.

BERLIN. — Iš pranešimų iš 
Maskvos sužinoma, 'kad Rusi
jos Pildantysis Komitetas turė
jo‘ilgus ir karštus ginčus dėl 
Trockio. Trocki taip įsiprik- 
linęsy kad jis nOrėta laikyti po 
areštu. Ginčai buvo tokie karš
ti, kad Preobraženski tvojo 
veidan Kametoovui. Pagalios 
nutarta, kad Trocki turi gy
venti" kur nors pietinės Rusijos 
mieste, nevalia naudotis gele
žinkeliais ir keliauti iš viytos 
vieton. -

ŽADA PARAMĄ*
«

. ’ LONDON. — Geležinkelių 
dabininkų unija pažadėjo para
mą doką darbininkams, jei šie 
išeis streikan. Doku darbinin
kai pienuoja sustreikuoti nuo 
vas; 16 d.

TAUPIAI ELGSIS.

LONDON. — Anglijos mi- 
nisterią. parėdai atseidavo -po 
$750. Dabar Darbo Partijos 
ministeriai pasitenkins siūtais 
kainuojančiais po $60.

UŽSISTOJA UŽ VOKIETIJA
, > w

Vasario 10 d, — Lawrence, 
Mass. -i Kultūrinės misijos.

Vasario 17 čL — Worcester, 
Mass, — Tautos švente. 1

Vasario 21 d. — Lavrence, 
Mass. — Kultūrinės misijos. -

Vasario 24 d. — So. Boston, 
Mass. — Kultūros Vajus,

Kovo 2 d. — Brighton, Mass.. 
— L. D. K. S.

Sutartinai su Federacijos 
Centro Valdybą, Dr. K. Pakš
tas .Visur kur kviečiamas važi
nės to sakys prakalbų Kultūros 
Vajaus reikalais. Vasario mė
nuo teks Mass. valstijai, gi ko- 
Vo mėnesį jis norėtų apvažiuoti 
bejit didesnes parapijas Čonn.^ 
New Vorkį, Rytinėje Peųnsyl’ 
vato joj ir Maryland valstybe- 
se, • . y
. Kreipkities šiuo adresu:

DR. K. PAKŠTAS,

AVASHINGTON — Gen. Hen
ry T. AILen, kurs vadovavo A- 
merikos okupacinei armijai Vo
kietijoj, atsilankė į atstovų bu
to užsienio reikalą komisijąjr 
prašė greitai leisti kongresam 
bilių, kuriuo skiriama^ Vokieti
jai pašeįpa. Bilimni skiriama 
vokiečiams šelpti tarp $20,000,- 
000 ir $70,000,000. Čįen. Allen 
sakė, kad jei Amerika nesisku- 
biris sirpašelpa, tai daug* Vo
kietijoj vaiką m .bado išmirs:

FRANKFORT, Ind. — Fe
deralinis master in chancery, 
Ilarry C. Sheridan, kuris darė 
tardimus, savo raporte pripaži
no Indianos gubern, IVarren T. 
MeCray bahkrutu. /Bankrutu 
gubernatorių prašė pripažinti 
trys Fort Wayne bankai.

Savo raporte Sheridan sako, 
kad MeCray nėra hė farmeris, 
nė darbininkas, todėl nėra Kuo
sas nuo fedetaliniii bankroto į- 
statymą. Tardimaibuyo veda
mi Indianaptois; • ' -

MeCray advokatas labiausia 
stengėsi įrodyti, kad svarbiau-, 
sias gubernatoriaus užsiėmi
mas yra^ūkininkystė ir todėl, 
kaipo ūkininkas, negali būti f e- 
deraliiiio teismo ^pripažintas 
hankrutu.

SlieridUn raportas bus pa
dubtas fedeTaliniam teisėjui 
Anderson, kuris ir išneš, galu
tiną raportų, išklausęs abiejų 
pusią advokatą argumentų.

Bankroto byla tapo užvesta 
po to, kaip gubernatorius ke
letą menesių atgal pasišaukė 
savo kreditorius ir pranešė 
jiems, kad jis nebegali išmo
kėti savo skolą. i

Betyrinėjant gubernatoriaus 
finansines operacijas pasirodė 
tokių dalykų,, kad grand jury 
išnešė prieš ghbernatorių peh- 
kiolildi apkaltinimą už įvąi- 
rausius finansinius nusidėji
mus, pradedant nuo melagin
gų tvirtinimų iki falsifikacijų. 
Gubernatorius dabar pareika-
Javo, kad apkaltinimai prieš jį 
būtų panaiiknti.

»'
smarkus negras.

KAS MAŽIAUSIA SUSI
RŪPINO.

——■ ' H •
’ LONDON. — Kolonijų 

tosteris Thoiuaš, savo prakaL < 
bdj pasakė, kad vieninteliai 
Anglijoj žmonės, kurie nenusi
gando Darbo Partijos valdžios 
yra karališka šeimyna. Sakė, 
kad karalius ir princai pasiro
dę gudriausiais. ■

ini-

CHICAGO, Hl. — Negras, 
kurio pavardė nesužinota,1 už
sidaręs savo namuose, kaip ko
kioj tvirtovėj gynėsi nuo ap
stojusią policistą, kurie buvo 
apsiginklavę šautuvais^ revol
veriais ir ‘ “verkiančiomis“ 
bombomis. Pagalios negras žu
vo. ’ Ir nežinia ar pats nusišo
vei ar policistą kulka nudėjo jį.*

AMERIKOS JŪREIVIAI 
PAS POPIEŽIŲ.,

RYMAS. — Amerikos karo 
laivų 'Colorado' ir Pittsbu'rg jū
reiviai aplankė popiežių. Iš vi
sojūreivių buvo 1,000. Priėmi- 
toas buvo sosto rūme?' Jūręi- 
riai bkvą padalyti į tris grto 

kęs Neapoliu ir apWkėtoūW peš. pritini Švmt^LTė- 
... vn<AmėriW^ sveikino **

!

APLANKŽ AMERIKOS
1 LAIVĄ.

RYMĄ^^Premieraš Musso- 
lito pereitą nedelią buvo atvy-

c

■K

pašalo’kojas.
• f. ■■

ASHLAND,įVis.—šio,mies
to majoras Bloag laike speigų 
pašalo kojas* prisiėjo keletą 
kojų pirštą visįj hupiąuįi. Ne- 

ištiko, kuomet jis buvo 
Imitavęs žvejcKL

ŽUVO DU DARBININKAI.

ALPHA, Ill -pSliuler kasyk
loj ištiko eksplifaja ir žuvo du 
darbininku. El|$įįiozįja ištiko 
tada, kada ki£ij darbininkų 
kasykloj nebuvo. Tokiu būdų 
išvengta didesnę, nelaimė. r

B —1-^. _

ŽUVO DU SV^CHMENAI.

LONGANSPdRT, TnčL — 
Dti sivitchmenū r papuolė tarp 
traukinių to vietoje žuvo. •

PRIGĖRĖ2mEJAI.

CHRISTl'4 — Norvegu 
jos phkrimt^^l^tv^užėfito di
delė audra. Dėl jos prigėrė 25 
žvejai. . '

SUSIRGO GAVĮS.

GENEVA. — Normalųjį Da- 
vis, Suv. Valstijų diplomatas, 
kurs Tautų Lygos yra paskir
tas pirmininku ‘Klaipėdos ko
misijos, susirgo. Pagavo’ gri
pą. '■ .

KULTŪROS VAJAUS
MARŠRUTAS.

ApŠvietos reikalais gerb. 
kum J. Dalinys, svečias iš Lie
tuvos, gabus , kalbėtojas, lan
kys sū prakalbomis šias kolo
nijas:

Vasario 6 d. Sugar Notcli, 
Pa. . <

Vasario 8 d. Minersville^ Pa. 
Vasario 10 d. Pittston, Pa. 

vakare,'
Vasario 10 d. Dureya, Pa. 
Vasario 12 d. Inkerman, Pa.
Vasario 14 j. Exeter Boro,' 

Pa z
. Vasario 17 d. Wilkes-Barre, 
Pa. po sumos, *

Vasario^ 17 d. Kingston, Pa. 
vakare. . ‘ : .

Vasario 19 d. Luzeme, Pa. 
Vasario 22 d.PIymouth, Pa.
Vasario 24 d. Skenandoah, 

Pa. v
^Vasario 24 d. Malianoy City, 

Pa. • /
'Vasario 25, d, Shamokin, Pa. 
Vasario 27 d. Mt. CarmeI, 

Pą. . c
Vasario 29 d. Freeland, Pa? 
Vasario 30 d. Hazleton, Pa, 
Kovo 2 d. Minersvillę, Pa, 
Kovo 2 &. St čltore>,Ėa». 
Kovo S d. Girardville, Pa.
Kovo Ą d. Tliitadetohia, 

Pa ‘ 1 F-* '
Kovo 5d,Fraekvill'e, Pa.x 
Kovo 6 d. Gi bertom Pa,

1 Kovo 8 4 G uldote, Pa. 
j Kovo 27 d. T maąua, Pa.

Kovo 9 4 B rton, Pa, po su 
kais mos.

KofOA

■ 1

>

n.

NETIKĖTA ŽINIĄ.

"" LONDON. — Nelaukta žinia 
tapb' paskelbta. Anglijos dar- 
biečirj valdžia pripažino Rusi
jos valdžią. - . ■

Buvo žinių, kad Anglijos 
valdžia kreipėsi į Rusiją ir ža
dėjo pripažinimą, jei sutiks se
nas skolas atmokėti. Bet Ru
sijos vtodžia atsakė, kad apie 
tas skolas bus galima derėtis,' 
kai Rusijos valdžią bus pripa
žinta. Todėl buvo spėjama, 
kacj-pripažinimas užsivilks.

Dabar Anglijos valdžia pa
siuntė Rusijos valdžiai raštą, 
kur sakoma, kad Anglija pri
pažįsta ‘ ‘ Sočijalistinį respub
likų susivienijimą, kaipo de 
jure valdovus senosios Rusijos 
imperijos žemių, kurios pripa
žino savo autoritetu.”

Yra spėjama, kad netrukus 
bus apsimainyta . ambasado
riais. Anglijos ambasadorium 
bus O’Grady, jau keletą sykių 
Rusijoj buvęs. Rusijos arnba- 
sadori’um bus’Rakovski, įkurs 
buvo narin Rusijos .delegacijos 
Gėnivo^ltoj^VncŲojv Angli
jos valdžia pakvietė Rusijos 
valdžią siųsti Londonan komi
siją bėgantiems reikalams išriš
ti. tarp Anglijos ir Rusijos. Ęa- 
kovski, kurs minimas Rusijos 
ambasadorium Anglijai, dabar 
randasi Londone.

NUSTEBO.
MASKVA. — Rusijos 

džia nustebo, kai gavo Angli
jos pripažinimą. Nustebo, kad 
pripažinimas atėjo be sąlygų. 
Dabar Rusijos valdžia laukią 
greito’ Italijos pripažinimo.

val-

FRANCI JA NESISKUBINS
PARYŽIUS.—Frandjos val

džia su Rusijos pripažinimu ne
seks Angliją. Savo žygį Fran
ci ja atidėjo.

VAIKAS NUŠOVĖ MER
GAITĘ.

VALPARAISO, Ind.—Rįcli- 
ard Mason, 11 m. vaikas prisi
pažino prie žmogžudystės. Jis 
pasisakė, kad bovijosi su šau
tuvu ir tas netikėtai išovęs. 
Kulka, pataikė merginai Min- 
riie Brooks, 15 m. amžiaus,, jr 
ji vietojmirč. - 'x •

v

DĖL KONFERENCIJOS , tos. Priešingų atveju pavartot
VARŠUVOJE. ' k:w. ptfhis metodus .jriįįį

lenkų įstaigas innokyklMSIne-J 
tuvoje.

Po rezoliucija Įgaliotą pasi
rašyti P. įjutlms ir P. Linkevi
čius. ' - r

Rezoliucija nutarta ^ąsląsit 
Ministerių Kabinetui, ’ Seimo 
Užsieniu Reikalą Koųiisijaiir 
Švietimo Ministerijai. . yi ,....t...............  *

• ■*",

VAKARĖLIS. - "

E. Ryga, 8—1. “Cbiūnakas 
Žinąs” apie laukiamą Pabaltos 
valstybių konfernciją Varšuvo
je rašo kad Lenkijos valdžia, e- 
santi atmetusi sumanymą su
šaukti tą konferenciją sausio 
pabaigoje. Sušaukimas užsi- 
vilkinęs ne'dėl Lenkijos kaltės, 
o labiausia kitai dalyvių. Su. 
jomis Lenkija jau senai vedan
ti derybas apie dienotvarkę. 
Lenkija norinti perdirbti žino
mąjį Varšuvos “accord politi- 
ąue,” kuris būsiąs iš naujo 
'svarstomas konferencijoje. I- 
deja apie 4 valstybių sąjungą 
palieka galioje, bet bloginusia
me atvejuje ji pasitenkintą 3 
valstybių sąjunga ,

Mums iš informuotos pusės 
pranešama, kad Suomija vis 
dėlto nesanti pakeitusi savo 
nusistatymo kai dėl Varšuvos 
“accord politiąue” ir vargti ai* 
ji ir lauldam<Jj?koirfei‘enci,)Qj^ 
sutiks su bet kuria politinę su
tartimi. su Lenkija.

..... J

ESTIJOS KABINĖTO 
KRIZIS.

E. Talinas, 8—1. ” Darbo par
tija, kuri rinkimuose į Estijos 
parianjėntą labai pralaimėjo, 
atšaukė iš ministerių kabineto 
savo narius: karo ministerį A. 
Anderkoppą ir švietimo — A. 
Veidermaną. Savo žygį moty
vuoja nepasitenkinimu finansų 
mitosterio Vestelio netikusia 
finansine politika. Tečiau spė
jama, kad svarbiausia priežas
timi buvo ta aplinkybė, kad 
darbo partija rado naudinges
nių palikti prieš valdžią opozn 
ei jo jė, negu joje dalyvauti, ka
dangi jos .pralaimėjimas rinki
muose aiškinamas jos buvimu 
valdžioje nuo Estijos valstybes 
įsikūrimo pirmos dienos. \

Kaip girdėtų taip patnikinin- 
kų sąjunga nutarusi atšaukti 
savo, narį VesteJį. Kabineto 
krizis eina platyn.

rn

MITINGAS PRIEŠ ŠVEN
ČIONIŲ GIMNAZIJOS 

uždarymą. t
»

* ŠEDUVĄ, XII—31 (Eito 
koresp.) Gruodžio 23 d. Šedu
vos progimnazijos salėje įvyko 
mitingas dėl uždarymo Šven
čionių lietuyių gimnazijos. Mi> 
linge, priimto tokia rezoliucija: 
mes Šeduvos valsčiaus ir mies
to gyventojai, išgirdę apie 
naujus brutalius okupuotoje 
Lietuvoje lenkų žygius, vienu 
balsų nutarėme: J.) griežčiau
siai protestuoti prieš Lenkų 
valdžios daromus lietuviu ir ją 
kultūrinių įstaigų persekioji
mus; 2) išreikšti, užuojautos 
užgrobtojo Vilniaus krašto mū-

1

SUNKI ŪKININKŲ 
PADĖTIS.

Biržai, Į—2 (Elta). Važiuo
jant iš Biržą geležitocelin pd 
Jotoškėlioy tenka pastebėti dar 
įr dabar laukuose ne tik stam
besnių ūkią, bet ir smulkiąją 

■ teberioktotoūas krūvas vasaro
jaus. Ūkininkai sako, kad dėl . 
nepaprastai šlapio rudens ne ' 
tik negalėję sii^ŽLovtori jąyib ' 
bet jau apiplivtoių neturėję ga
limybės išvežti iš; dirvų. Pur
vynė ir .poplūdis buvęs iki už
šąlant, net dėl persilpno šalčio 
dar iki šiol negalima lauktos! 
važiuoti. Likusiuose lauke ja* są broliams,'kenčiantiems po 
vuose tokia daugybe peliųlenkų jungu ir 3) prašyti mūsų 
ešanth kad70 m. žmonės^Valdžią imtis priemonių, kad 
neatmeną tokių atsitikimų. Ū* visos daromos lenkų okupuotoj 
kininkų padėti* dėl to pemin-Lietuvoe daly lietuviams nuo- 
M. jiaudoe tooįku būtą atittoiy-

'8

I

l

!

TAUJĖNAI, Xn-^31JĖto 
koresp.) - Kalėdų antrą dieną 
vietos šauliai surengė vakarėlį. 
Stivaidinta “Bylą dėl lį^ 
markos-’.ir. “Nepavykųri ko
medija.” Po to viirgotototo 
M&čikėno vedamas hažnyt|ųfe 
choras gerai 'sudainavo keMį 
gražių liaudies dainelių.1 P&& ■ 
įinksmmimai praęjto hiaivigKl 
Pelno gauta apie 40'—-&() litipr: '■>

SŪDARŲ-ASriŠakių np^kr
Tur būt nį^riir taip nėra , išį? J 
platinusi degtinė, ktop 
Vestuves', talkps, net laidoj 
vės ar krikštynos, nepasibaigia, 
be nemalonėmis dažnai įr '^- 
peštynių. \ y ■

Priežastis —alkoholis kuttsj 
čia iš užsienio kontrabandą • 
būdu be jokių kliūčių plaukto 
ir nėra kas pastotų jam kelių.

Ypatingai kaimuose B, P.įrr 
P. vieši agentai, kurie samdo 
darbininkus ir darbuojas nak
timis degtinei; gabenti. ' <.

---- ‘ Z 
NAUJI LIGONINES NĄMĄt 

* ( *

- ■ ■ . - *

PANEyĖžYS .1—2, (Eito* 
kor.) . Apskritos valdyba 
baigę statyiųą nuosavą apskri
ties ligoninei namų. - . X

Gruodžio 16 d. įvyko’ iškili 
mingas jos atidarymas,, irlda- • 
bar jau ligoniai pergabenti jon ' 
iš senosios, ligoninės, buvusiom 
iki šiol mokytoją seminarijos 
namuose.

K •

Naujieji lįgoiiinęs namai me
diniai, pastatyti geroje retto 
apgyventoj vietoj, sodne, prie' 
upės. .

'*?...........................................
r............. —

SUDEIKIAI. Šiemet norius i 
čių limkyti pradžioj mokyklą .. 
buvo apie 120 mokinių ir 40 įų. 
nehuVo priimta. Tėvą Komit> * 
tas tuo susirūpinęs ir keltoj 
dėti pastangą kitais melais ąĮtjK 
daryti' antrą komplektą 
su 2mokytojais..,

Per Kalėdas mokykloje U] 
kiniains buvo eglaitėj vtok; 
deklamavo ir žaidė. ; • '

■■f' ■

Gintautai, w (ęhį 
kdrJ.. Čia. yra susitvėręn-|| 
V, Kudirkos paiųinkįin steb 
komitetas, j kurio preridįjjj 
įeina mokyt J, CimbolaiUid 
pirmi rinkli; mokyt. K Kutij 
kis sekretorius ir Vhiįa 
Bandža ** iždininke Q 

Į komitetą pakviestą miį| 
šą organizaciją po vienąViJ| 
rą su sprendžiamuoju baku.

(“Lietuva“)
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vas ir pidriūrinėdūvd'ar viskas tvarkoje, ar ganė- 
tinai darbuojasi darbininkai a . * T

Viskas sekėsigerai. Bet reikėjo išsikišti iš kur 
nelaimei; susirgo Pypkięnė. Kiek gydytoju "kirit 
vaistų? —njeko negelbėjo, sukakus kelioms, clie- 
nomsPypkiW pasimirė. \ \

/ Dangei ašįrUr tada teko išlieti Kelmučiui, nes 
jo lai buvusi gMaųrių motina, globėja, pasimirė 
Palaidojo Onos kūną. Niekur užuojautos,, niekur ra- 
mybėsmebteko Kelmučiui. Ir jis nė pats nepasiju
to, kaip nubėgo ant jos kapo, parpuolė xr ėmė verk
ti. , Ugąl vorkė,jisai, kol galop iŠ didžio nuovargio 
ir rūpesnio užtaiigo. Radę jį Pypkiaus tarnaį par
gabeno į/lamus, kame Kelmutis atsipeikėjo, j'guvo 
sąmonės. !t . . . . - .

Pasklido po visą apylinkę gandas, jog ir pat
sai feypkius, iš , priežasties Onos mirimo/^mstojęs 
proto, tapęs pamišėliu. . Gentys, kurie paveldėjo jo 
turtą^nusiuntė jį į tam tikrų narną, kur turėję baigt 
savo gyvenimą., jie neapkentė Kelmučio, vadinda
mi jį -f veltaduoniu.’/ Suskaudo Kelmučiiii širdį. £&•*. 
.siryžo eitių nežinomus kraštus, kur bejokių priekaiš
tų ir išmetinėjimų galėtų užsidirbti nors kąsnelį 
juodos duonos. Dar būdamas rūmuose girdėjo paša* 
kojant, jog uš aukštų kalnų ir girių yra jura, už 
kurios prasidedąs, maž kam težinomas, kraštas.^

Taip,.;vieng>gražų rytą, kada saulutę savo auk
so spindulius maloniai skleidė žemėn, kada rasos la
šeliai mirg’ėdamVritoSi nuo gėlių, ir grauždami ką 
tik išdygusias žoleles, sėdo žemėn, kada paukščiai 
čmendamirižiugino visą prigimtį, ir kada pabudo vi
sa prigimties harmonija, tuokart mūsų Kelmutis pra
dėjo savo Sunkią ir vargingą kelionę į tolimus kraš
tus. Nepratęs toli vaikščioti, dažnai sustodamas n 
gėrėdamasis, tai šniokščiančiu upeliukų, tai bėgan
čiu ppo jo šalį žvėreliu,, ilsėjosi, šluostydamas pra
kaitą nuo sudrėkusios kaktos. >

Jei jisai ištrokšdūvb vandens, eidavo į pievas 
kur net virte-virdaVo1 šaltinėliai, pilni gaivinančio ir 
gardaus Vandenėlio. Priseidavo tik sunkesnių die
nu su maistu. Mat čia uogos ir riešutai nevisur ras
davosi. Bet ir šioj nelaimėj išsigelbėdavo Kelmutis. 
Prisirinkdavo iš už, laiko maistą,, net visą krepšelį, 
kurį su savim eidamas turėjo. . Užėjus nakčiai ar 
audroms Kelmutis' sustodavo, apsirinkęs patogesnę 
vietą, po siūbuojančių ir susipynusių egles šakų, su
sirikęs medžių šakas staydavo palapinę^ 'ir ten leis
davo laiką/ Gaila jan/kartais būdavo apleisti šiokią 
stovyklą, bet paskatintas žmonių laime ir gerovė,

■ *
' • i '*

" t

Taip beeidamas, vieną dieną, papietės laike, už
kopęs ant augštoko kalno pamate prieš save, tolu
moj mėlynuojantį vandenyną. -Kiek dienų pažygia
vęs nė juste nepasijuto, kaiu stojosi prieš ūžiančias 
ir putojančias bangas, kurios triukšmingai daužy
damos mėtėsi įkrautą. Nejauku pasidarė Kelmučiui. 
jis vienas taip toli nuo- savųjų, nuo savo įgimtojo 
krašto. Tankiai Kelmutis žiūrėdavo tai į jūrą, tai 
jį ūžiantį ir dejuojantį mišką, norėdamas pamatyt 
kent kur, kokią gyvybes žymę. Bėt veltui, niekur 
•nė balso. Tik giria gaudžia ir šlama, pritardama 
^pritardama vandenynui, tik sielą dar labiau baug.iu- 
■dūma ir virkdindama, - >

Vieną sykį,- kada Kelmutis kažko- lusiinąstęs 

žiūrėjo į jūrą, pasirodė vos užmatomas ant pavir
šiaus taškelis. Kaskart, jisai artinosi! ir ėjo didyn. 
Neapsakomas džiaugsmas apėmė Kelmutį, norėjo 
šokti iš tos toiksiuybės į vandenyną ir nusiskandinti. 
Bet gryna sąžinė jam daryk to neleido išmėtinėdaina: 
“Koks jaunas, koks puikus vyras, gali kartais kam 
ir naudingu būti.” ‘ 

į Laivelis plaukė vis artyn ir artyn prie kranto. 
Ualop pastebėjo Kelmutis jog jame besąs tikt vie
nas žmogui?. NepažystaniUsai sustabdė Jaivęlį prie 
kranto, pats išlipęs ant paviršiaus, prisidrįino prie 
Kelmučio ir sako:'— “Nepažystamasai žmogau! Be
ne ebi iš to laivo, kurs vakar šioj jūroj paskendo?”

— “Ne,” — atsakė Kelmutis — “a^ąpie tą-la’ 
‘vą nieko nežinau.” Nepažy^tamasai tęsė toliau. •— 

‘Kadangi mano sūnus tarnavo vairininku prie ta lai
vo', tai dabar nuo lat ryto plaukioja po šitą jūrą, 
Jorėdanias surast sūnaus nors lavoną. Bet, tebūnie 
Dievui garbė, aš manau atgalios plaukti nmhon. Gal 
ir tu, ąvetimasai žmogau, norėtumei keliauti su ma
nim, aplankyti muš’f -klausė nėpažystąmasai Kel- 

’mučio. , ,

, Kelmutis padėkojęs Dievui už netikėtą nUo mir
ties išsiliuosavinią, mielai sutiko. Nors buvo vėlus 
laikas, bei abu žmonės sėdo į laivelį ir plaukė. Ban
gos lyg kokią piunksgelę mete į visas šalis laivelį. 
Bet drąsūs keleiviui ųarsiai yrėsi priekin. Svetima- 

i^l ,-T r IĮ n'« » « »-'■ » I f.iL'-n h j t ri'.-r i r'f- » .11 r » T

negu && tai galima drąsiai spėti kad patnotingas 
uusgtety^nas k^ikuriose Šeimynose ims viršų ant egoizmo ar

M W tik mažas išimtu > 'M nepapW‘
.

Juk begalo yra zvarbt, kad čia gimuzių lietuvių tarpe atzi* 
ų nors nedidelis būrelis drąsių lietuvystės BMįbijVi drąsin-

- ''i-

pavasaris. Atbudę iš gilaus miego visa prigim-'
is. Kiek džįaugsmo, gyvybės paskelbė visįenis. 

Tamsi, nuslopintą žienjok našta, Bemele sunkiai atsi
kvėpė ir ėmė reikšt savo gyvybes galias./ Medžiai
pasipuoši žaliais vainikais, kurie* švelnaus vėjelio 
siūbuojami, lingavo.; Pievas ir laukus pridengė ža
lias ^apdangalas išmargintas įvairiaspalvėmis [gėle- 
nūs,* ' Paukščiai, širdingas giesmes užtraukę/jsvei- 
kino Gyvybes Davėją. GyvuM, pajutę. W?ę, iŠ*- 
sisklaidė po 'žaliąsias pievas iv laukus. Mišką žvė
rys/Įx tie pabudo iš gilaus miego, pasirąžę ėj<į gro

bio ieškoti.* Žmonės, su naujomis jiėgomis, prakil
nia dvasia ir ramia sąžine stvėrėsi kasdieninio darbo. 
Suskambo pievos ir laukuos dainų meliodijos, kurios 
aidas skrido į tolį, ^tamsiuosius miškus, kur drau
ge .su šimtamečią eglių Šlamėshr jungesį ir dingą* 
Saulutė šypsojos iš po skaisčiųjų pavasario', dienų; 
siuntė sgvo- spindulins ant rasotų medžių ir gėlių, no
rėdama nušluostytinuo jųtaagailias ašarėles; Veje-. 
lis iš pietų dvelkė maldųų kvapą nuo .pievos žiedų, 
^Žmogaus širdžiai: taip ramu, taip ge/a,. taigom, kaš 
suprastų jos skundą, meiliais Mžiaįs ir pavyzdžiu 
guostąją. , - ■

Tokiam tai krašte, pamišky, randasi Pilkapilės 
kaimas. Iš pietų ii vakarų traukiasi juosta auk- 
ščiai4ieji kalnai, kurie sodžių saugoja nuo. audrų.; 

ir daro jį iš tos pusės sunkiai prieinamu. .Dar to
lį nuo tos vietos būdamas, pastebi pilkuojančius ir 
į- padangę iškilusius kalnų gūbrius. Šiaurinėj pubėj 
nuo sodžiaus, šniokšdama ir putodama, teka didžiu
lė Bangirėtos upe, kuri vingiuodama skrodžia žalią
sias pievas į dalis.

Ramus, buvo to sodžiaus gyvenimas. Retai kas 
beatsilankydavo iš tolimesnės šalies; ^jš už aukštųjų 
kalnų ir- ošiančių girių. . Gyventojai nemėgp karų, 
dirbo diena iš dienos savo sunkų žemės darbą Meilė 
'prie jįj buvo, vadovu it teisingumas Pilkapilės rams
čiu. Turtingas šelpė beturtį; o tasai visuomet sten
gėsi jam atsilyginti.

Visam sodžiui pavyzdžiu buvo pasiturintis ūki
ninkas Antanas Pypkius. į Jo gražūs rūmai Stebino 

; visų akis. ‘Neveltui jį žmonės ir pavadinę Pypkium, 
nes tiesą pasakius, pypka niekuomet jam neiškris
davo aš dantų ’ *' .
' ~ . v . Tta T - eidavo tolyn.

Keliais žodžiais aptarus, Pypkius yra žmogus > <
rimtas, griežtas, žiauraus būdo, mažai tekalbąs, vi- 

v_* v-_ i- J J *■>’

gą^ tamsiai įtiką barzdą, užsiaugino’nemažus; plaii- 
uus, ‘ o kadangi patsai buvo drūtas ir augalotas, tai 
labai stebino-šio sodžiaus žmones,

Bet užtai . Pypkius pavyzdingas visoj apylinkėj 
ūkininkas. Pas jį piim aruodai grūdų, pilni tvartai 
■'galvijų, ūkės įrankių begales. Vienu žodžiu pasa
kius jam nieko netrūko. Prireikus kaimynams ar šio 
ar to, tuoj/kreipiasi pas Pypkių.

Jo pati Ona, duonelė menka, sudžiūvusi, liesa. 
Bet užtai jos būdas kitoks: ji visuomet linksma, ge
ra, mielaŠirdinga be galo.

’ Štai vieną sykį, kada Pypkius kažką susimąstęs 
po savo kasdieninio darbo ramiai saurlsėjosi,. įbėgo 
į jo kambarį tarnas ir sako; — “Ot, ponas, išeinu 
laukan iš rūmų, ugi žiūriu po jūsų prieangiu guli 
kažkeno pamestas kūdikis. Pripratęs tamstos klau
syt, atėjau paklausti ką su juomi dalyti? ’ ’

— “Ar tu, kvaily, iki šiol nežinai, 4og aš suzto- 
kiaįš reikalais neužsiimu:!” — sušuko>Pypkius žiau
riai pažvelgęs j tarną: —- “Nešinkis lauk iš mano 
kambario, o ne tai aš it taVe patį išmesiu pro duris, 
galėsi- stypsoti kaip tas vaikąs. ’ ’

•»

Tarnas nežinojo ką daryt. Palikti kūdikį kai]/ 
buvus, sąžine draudė. Galop, valandėlę pamąstęs 
susizgribo. Kadangi, Žinojo Pypldenę esant gailiašir
dę, nutarė jai nunešt ii atiddot. Ir neapsivylė; Ji 
•matydama gražų re sveiką esantį pasiryžo auginti. 
Kadangi Pypkiai nežinojo nei jo vardo, nei kilmės,, 
tai nutarė kaipo ‘riš kelmo išspirtam” duoti Kelmu
čio vardą. Geroj priežiūroj, linksmai augo vaidas.

Ir iš tiesų gražus buvo tas vaikas, Kelmutis.. 
Veidas pailgas, su raudonais skruostais,., žydriomis j 
akimis, šviesiaplaukis. c Nevienas ar tai iš pažįsta- 
•mų, ar tai iš svečių siirigaudąvęs ir džiaugdavosi.

. Kai jau Kelmutis kiek paaugėjo, . Ona maždaug 
papiokinusį ėmė leisti gimitązijon. Mokslas-sekė- 
pkgėrai. Pąbuvęs.įtuerius metus ir išėjęs keturias 
klases, dėl B^>koriuus jiriekąištų ' likosi namie. Ir
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)/Dar viena mintis apie tau 
tini iWlUi{ma

šių laikų tautini lietuvių skurdas Amerikoje* priverti gi-
'■tar sūširūpinti mūsų kolonijų liMnu.' Tiesa, dar ne visi vb 

| Romėnės vadai Žiot rūpesnio apimti. Diduma, malonaus gyve- 
t rūmo bangu nešama, dar ramiai snūduriuoja doleriniuose tau- 
L kuose ir jaukiai grimstaį prozaišką angslo-saksų nirvaną. Tikį 
I-maltis Būreim; idealistų audžia švelnias ir kariu fiūdnąs-me- 
Į lankolingas svajonėles apie tą gražųjį, kilnųjį lietuvystės dvai- 

t riuį Eldorado, kuomet joks lietuvis nebesiduos žemai ir niek- 
I jftįįai iŠtautėjimą pagundė, ir tai yisąitbepriklausomai nuo jo 
F ^imo “vietos. Jpeja, šitor kilniosios svajonės kol-kas irisai ne-; 
| lOįrmonizUoja, nes^ su pilkuoju fabrikinių jausmų A-* 
įjaėrikos gįyvenhnu. j \ . 4
t B įvairių kampųprijojome b&sų apie dydį reikalų aukotai

| - ląvmtų čia augusiam jaunimui vadų, j Beveik visų nuomones 
I ••.k»d či^ gimusiam jaunimui nesuprantami “imporiuo-
| lyderiai, kaą jis turi* pasigaminti vietines kHmes fietuvys- 
| W pranašų W mų saviškių Amerikos, jaunimas uoliau pasi- 

klausytų, tikjų patarimais nuoširdžiau pasinaudotų...................
£ x ' '
Kr- svmuosiĮ; pas redai^orių;
E Redaktorius su redaktorium kaip anot to žydo “toks1 su to- 

f W turi apĮe- ką kąlbėtiės.” Sklandžiai einanti judviejų kalba 
pasiekė tos fazes, kur dalykas ėjo apie naują Amerikos 

K Mį&^ento: typą, Vlsaijaritaikintą šio kraštą; gyvenimui, bet 
f kifiu didelį idealistąlietuvį. Redaktoriai be gruč^ sūl^ susiraukęs. Nuo vestuvių laikįo, užsiželdino K-

to&š tobulesnis inteligentas lengviausia galima priruoši šituo
I Bfidut gimęs jaunikaitis (ar mergaite} mokinasi parapijįne- 
į ja Amerikos lietuvių’mokykloj'e .bent iki 10—12 metui paskiau 
r ^ŠVai ų siunta Lietuvos'gimnazijon, kurią baigęs jis grįžta A^ 
į nbtirikon ir čia įstoja ir baigia vietinį universitą, kurs jįgeriau- 
f iite prirengia prie vietinių sąlygų; prie Ruvoą- už būvį Ameri- 
L. Toksai vienas inteligentai bus vertas, dviejų: gražiai*
&<«mokėsabi kalbi, jis bus nenutolęs nua Amerikos, o kartu aiš- 
■HMiitiat jaus* Idetuvoš pulsą. Apie 8 metus gražiausios savo 
E^rimystės praleidęs Lietuvoje, jis bus visa savo siela suaugęs 

fenvišku icfeaiizmu. Kūrybos atžvĄdū jis galės ten ūžsv 
K4&&' lietuvišku produ&tingumu; daug turės minčių ir turi- 
f ^temno rašte-beikalbojĄ tad mokslas Amerikos uniVersitųo 

bus labai lengvas ir uis liųosai pralenks (Mdžiumą anglo- 
t jmąripečių studentų;

f PONIOS REDAKTORIENĖS NUOMONĖ.

e KM redaktoriai' idealus rezge-pynė*>p<mia redaktoriene, 
g/Jftįpąę svetinga čia gimusFtietuvaite, nėišstiaįke moteriškamfe 

pareiški rodos jau apgalvotą savo nuomonę, kad 
EįwMai norisi ydanti jos du jaunu sūnelių galėtų kasp nors vi- 

išvengti angio^amerikiečių mokyklos JrtUžaųgti tyriau-
■ fįUt ir dorais lietuviais. Matomai susirūpinūsi jirtifeaatsė:.. * 
K J*Kuomet-gi “Kūryba0 įrengs Lietuvoj  ̂savo pavyzdingą-

nidkykįą, kuri pąraųgtų pilnutimo išsilavinimo inteligenįį 
abiem pasaukam: Europarįr Amerikai?'-

E? V ’j >ariiyžtrii savo vaikelius Ž^etųųba siųsti, čia kugimį pat- 
E. ^ųkia bene ir jos vatai sulaukę mokyklos anrilauž gąlM- 
K ^tdetuvOn vykti ir jau rastų ten pavyzdii^ąją mokyklų su 
E ^fktasiąiš intrnnatais-hentobučiais^ kuriems g^ma būti 
Ejlift^jų.auldėjtmą(. - ,
K Talpi kolJtadaritėrą toMosmąMktošMetuvoję,, kprbūy 

ir anglų kalbos, sporto ir kti$ dalykų taip 
EB^pbdingą Amerikbsgyvenimūi. Kai “Kuryba” jauį8teigs sa.

tMg^susiras Amerikojenet ketio^ar-keUos 
K«|tahyi8 tokių motinų kurios padarys aukštesnį pąsi^Bną 

itayo vatini Mngsųius tautos^ didvyriųTuomet 
■ffimtimęją typo mtel^entųpjmąjibrandūcįį.

' PBMJKTO EEAI.VMAS;
Ki, Btarto dangeliui gsli pą»iro<iyti tiji; puninAtM projektą* 
KjflhftiMh fMUijiU ’ jame teK baterijai/ M daug i,
pifctamo, I>rWw« nt‘ot^ku^4in«i» jį vykinti. Kedid»lA«ir 

temynoetSvM, njdirWi tftaSjlOerdnagtau (įminė- 
| 4), UptUki yįėnta u «’o v*iM Btad^ti IMntna vidari-, 

nl»motatflĮ b«iiti, mdvereitni prUtoagti. Kai ytatiretiaga i«t\ 
myne Mnėe jog Lietuvoje yn tokie ttal tagkykla, kokti, ir A- :
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EFĮtftltKl i’tėviu Pypkium, mo pat ryto eidavo į lankus*,, pie- Samanas, Anoj tos jtiros pusėj, randasi
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“Aš esu 
Samanas. Anoj tos jūros pusėj, randasi aukšti kal
nai, tarp‘kurių yra nemaža sodžių.' Viename jų 

randasi, ir mano nameliai, kuriuose aš su savo pa
čia ir dviem vaikučiais gyvenu. tDūbay man būt įdė
mu išgirsti, kaip jūs į tą pajūrį atkeliavot ir kokiu 

^aMausė( Smnanąs KrinĮučio. “ 

Kelmutis su visoimš smulkmenomis viską nupa
sakojo, Samanas klausės su įdomumu jo kalbos. Ma
tyt ii'Šamanui pagailo Kelmučio, nes jo akyįe pasį 
rod^ ašaros. ,. .

. Taip plaukdami prieš auštant, pasiekė jie kran
tą, kur sustabdę laivelį abxt išlipo. Kelmutis rnųėjo 
užsimokėti Šamanui už pergabenimą, bet jis nepri
ėmė mokesčio sakydamas: —/“Aš esmi krikščionis, 
o katalikų mokslas, pats Kristus neleidžia nelaimin
go žmogaus nuskriausti.” ' - .

“Kūrdingsi” -t-’sako Samanas>l<elmueiui 
~ “nei pastogės, nei pavalgyt, nei pasilsėt nefūri 
kur. Taigi eilini su manim į mano-namus, ,'aš SU ju
mis pasirūpinsiu.^’į Ir Samanas nusivedė Kelmutį-p- 
pirkių .

—*,“Na, dabar daugiau nekalbėkim, tik pąsi- 
stiprinkįm, pasjlsękiin, o. tuokart galėsime dąugiaų 
pakalbėti, galėsit pasigrožėti mūsiško gamta, ’ ’ — ta- 
re Samaa'as, sodindamas Kelmutį prie stalo, pakvi
pusį gardžiais valgiais.

Samanas, svečiui sutikus, pasiryžo duot jam 
vietos mokytoju šiam kaimui* nes čip jo kaip tik ir •* 
trūko. ’ - • V , -

Kai Kelmutis gerai išsimiegojęs atsikėlė, jau bu- 
vo papietės laikas. Saulutė savo puikiausiais spin
duliais puošė tos Šalies aukštus kalnus." Gražu pasi
rodė Kelmučiui. Ir kadangi buvo girdėjęs nuo Sa- ’ 
m’ano, jog čia gUiis vietą, ir kad nevalgius veltui 
'Šamano i duoną, paprašė jo kad kaip nors greičiau 
galėtų pradėti darbą.

Samanas, nors neturtingas žmogus, dėl ša^o ge- ; 
ros širdies, buvo visų gerbiamas. -Todėl vos t&i pa-*. *
sakius Kelmučiui, tuoj nuėjo pas-kaimynus, pasita
rė su jais ir galop linksmas sugrįžo į namus. ■ •

Nuo ryt dienos, kaimynų nutarta buvo, jog vi
so kaimo vaikai turi susirinkti pas Samaną, kurs su - 
jais susipažins ir pradės darbų. . * • . "

. Sulaukus rytojaus jau visi kaimo vaikai buvo |
pas Samaną. Kelmuįis visų išklausinėjęs pastebėjo, !;
jog nors nevisi dar ir raides pažino, bet užtai ture- *1 
jo gerą norą prie niokinimosi. Tuo apsidžiaugęs 
.drąsiai stvėrėsi darbo, VaikaįJtiek begulėdami mo.-" j
lanosi. Greitai jie išėjo pradines knygutes, išmokoi,* ;
skaityti. Tiiom nepasitenkinęs, Kelmutis ėmė vai.-' ! 
kus mokinti ir kitų dalykų: tikybos, geografuos, ’ 
gamtos ir 1.1 - • •

Daug mokytojas pripasakodavo1 vaikams apie 
kitus kraštus, apie gamtą, žmones, papročius ir t. ti 
Vaikams tai būdavo linksmiausias laikas.

Taip diena iš dienos mokino Kelmutis vaikus. 
Nepasijuto nė patsai/ kaip prabėgo jo paties nusfar 
tytasai laikas. Todėl nusprendė Kelmutis keliauti 
kitur. Nedelto jis keliavo, jog ten jam būt nepati
kę. Ne! Jiskeliavodelto, jogapšviestžmoniją,su
kurt jtj širdyse meilės kibirkštėlę, kad pažintų^ pa- . 
mylėtų savo šalį, savo žmdnes.

Daugel metų taip keliavo Kelmutis, kol galop 
-nepaseno, nepasirodė mirties angelas, kuris pranešė 
>jam, jog gana keliavus, reikalinga sustot ir . prisį- 
'rengt amžinastin. ‘

, Todėl senelis Kelmutis apsirinko, puikų kaimą,. 
kame pas vieną pasiturintį ūkininką apsigyveno. 
Kad nebūt ilgu laukt mirties ir čia senelis ūme mo
kinti vaikus.

Seniai jau buvo nusprendęs Kelmutis, prieš mir-' 
darnai papasakoti vaikams, jaunąjai kartai, apie 
.š^vo jaunystės dienas, apie šalį kurioje ^gimė ir aū- 

ĮiJai-go, apie įspūdžns kuriais jaunystėj kvėpuoti,kv^pa-. 
vo jo siela.. - "

✓ ' ‘ 
Ir kadangi dabar buvo žiemos laikas, gavėnia, 

kadangi žmonės ilgai A’akrodavo, tai senelis savo su- * 
manymą galęjo įvykinti. ‘ .

-Vieną vėtau* k,ada mokimaį buvo atĮikę savo 
darpą, ir visi namiškiai buvo susirinkę, /senelis pra
dėjo pasakotu — “Mieli urano vaikučiai! šiandien, 
kadangi pradėdama savo darbą, papasakosiu jūms . 
koksaį buvo jaunystėj mano mylimas darbas.

• ‘RMita
*

, : (Bus daugiau)

jos praeitį ir dabąrtiMim jos rieki# bei ‘ uldaviniūs. Neraky- 

tmne, ka4 visį§itU( Vądų ir ldausys* W diduma ir jų gal nė- 

liJtays* M bW iSgribeti nuo ištautėji-

mo nors dešimtą ir geriausią išeivijos daJ|. Todčl ir dtįiteme 

virtum kriti kad ir fantortin$w sipaanymui! nes gal ir jais
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duoti kalkių tunui, be jos sveL^e galėtų suteikti sveikatai N. ir K J. JWH NEMOS.
... J*   ■—- ' -

MOĘDnę SKAIdlUS.
i MV***T*"W*^^4 't *

Vidurinėse ir aukštesnėse 
Lieinyou wkykk**ešiem«t pri- 
skaitdmą 23,110 nuįfciąių. Iš 
jų vidurinėse—16,79Sir aukš- 
tettiėse —* ^166 mokutižk Ber
naičių 13,G04 ir mergaičių 9,- 
500. Taigi jp»įfritėą. tesudaro 
41,1 nuošimtį vigų mokinių. 
Vidurinių ir aukštesniųjų mo- 
kykinių skaičius Lietuvoj šiaip 
augor W xn, — »,07d,1920m< 
— 13,170, 1^21 m. — 14,750, 
1922 m. - 20,920 ir 192$ m. - 
23,110,

. ' ■ z L......

APaRRITEl^ SAVIVALDY- 
Bjf STEBŪKLAI.

Skiemeniu valsčiaus vaidybą 
^avo laiku ateinantiems 1924 
rųetąms sustatė pajamų ir išlai
dų sąmatų, kurs kilniausiai 
atatinka mūsų labai mažam 
vaiskiai* GMlėjo1 ir turėjo, ro
domi, apskrities valdyba tų sų- 

. matų priimti be? jokių pataisų/ 
Vienas apskritie^ savivaldybės, 
narys, matomai labai uolus sa
vo laikų atgyvenusiųjų savival
dybių gynėjas, rado tų sąmatų 
nėpribnitiną dėlto, kad perina* 
žos joje išlaidos. Savo nuožiū
ra ir sąvo “darbščia” rankele 
taip išbraižė1 ir ištaisė sumotu 
kad tiį. išlaidų Skiėmenių vals- 

• Čiui užtekti} bent kelerieiųs me
tams, nes vietoje buvusiųjų 4,- 

. { 436 liti] įilvO įrašytą 27,444 Ii-, 
tai!!! Įr kuomet viršaitis-pa- 
mėgino protestuoti, jam atsa- 

. kyla, kad tarne jū dalykas ir 
kad tokios išlaidos esančios 
reikalingos pristatymui Savi
valdybių Departamentan...

Sutikti su kai kuriomis išlai
domis buvo tiesiog negalima, 

mes, pavyzdžiui, prie Skieme
niu valsčiaus skiriami net trys 
£się) sargai ir kiekvienam 30 
litų algos mėnesiui, tuotarpu 
iki šiol ir vienam mažai būda
vo darbo ir sulig sutarties mo- 

' karna buvo 15 litų mėnesiui.
.Kiek apkarpę ištaisytąjį aps

krity sumotą, perrašė ir pa
siuntė apskritim

Panašiai, rodosi, padarytą ir 
su Anykščių valsčiaus sąmatų.
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mt 0hr Mokykla ir duonos 
kep3*te. .

Garbė “-Turto” nariams ir 
jo valdybai, parodžiusiems ne 
žodžiu, bet darbu, kad vien>\ 
bėję mūsų galybe ! >. 
r Tik'gailai kad bepartyvės 
B-vės taEoautojii Seimo rinki* 
muose savo simpatijas, kas žiu 
kodėl, kreikė kairiojon pusėn. 

, Žydų—sociaįįstų agitacija vis
ką išnaudoja, net krikščionių 
B-ves.,

\ —-------------------------------------- r

DATOIAŪ VIEMYBiS IK 
SUSIPRATIMO.

* _

Krekenava (Panevėžio aps.). 
šiandien Krekenavoj labai ge
rai gyvuoją koperatyvas, pa
darydamas šventadieniais ir 
turgadieniais iki pusantros 
tiikstanties litųapyvartos. Gai
lą, dar trūksta geležies ir odų 
prekių, kurių šiaip jau suma
nus vedėjas kažkodėlbijo parw 
traukt/ nors valdybos ir'visum 
tinojo susirinkimo sprendimai 
kalba už minėtas prekes. , * 

Pasitaiko dar nesusipratusiu 
žmonelių, kurie, tebegarbina 
žydelius ar tai be reikalo, nuei
dami į žydų krautuves ar tai, 
nespėjant koperatyvo tamau-

>________ tojams aptarnaut pirkikų, ne-
p“’

’’ A ' V ■’

192d m, Gruodžio 13 dienų V 
tvųlandų vakare, važiuojant iš 
kalėdos, buvo peršautas per vi- 
durtis bedievio piktadūrio Meš
kuičių klebonas, kunigas Stei- 
šys. Ant rytojaus-jį atgabeno 
į karo ligoninę. Kaime. Kuni
go Steišio negalėjo pakęsti 
“mūsų dienų bedieviai,” dėlto 
kad jie išaiškindavo jų pinklės 
žmonėms. Negalėdami kitaip 
jo nusikratyti griebės tokių 
biaurių priemonių. Taip .be
dieviai jau pradedą ir Lietuve j 
savo inkviziciją.

X ._______________ _________ '•

; KAVARSKAS. Nuo 1919 
m. šnįjjėikia suvartotoji]. B-vū 
“Turtas,5 kurios šių metų apy
vartą jau perviršiją 500,000 lt. 

. Š. m. Gruodio ž2 d. bus pa
šventinimas naujai pastatyto 
nuosavo medinio>namo ir iškil
mingas arbatinės atidengimas.

Be\ arbatines Bendroves na-

f (Pauža) Ir ne pabaiga dienos! Viena diena mažiau,, vie
nas žingsnis arčiau prie Tavęs- mano Dieve. (Nusilenkia) 

/Viešpatie, teesie Tavo valia (^.tsiseda). Kaip ilgai, mano 
l Dieve, kaip iįgai, iki aš ateisiu pas Tave! (Pauža), Ko- 
į kfa- būtų Irime, kokia, linksmybė, kad galėčiau atnašau
ji metamviną Auką! Kad galėčiau pasistiprinti Angelų 

; JDuona! (Pauža) O mano Jėzau, būk man gailestingai. 
Mariją, mano-Motina, melskis už mane. (Atsigula, ųžiąie- 
ga. Larron atrakina duris ir ineina). ■ :

Larrėn. —Miega! Turiu pabudyti. Tėve Bary! (Ku- 
ųigas atsisėda). Gaila man tavęs vargše, bet atėjau pra
nešti linksmą naujieną. ‘

■ Kum B. — Linksmą! Sakyk
Larron. —-c Ar tamsta atmeni poną Ne valį? (Nevulis 

^>to.vi tarpdury.) '
Kun. B, — Taip, aš jį atmenu. I
Larron. — Jis turi ką tai labai svarbaus tamstai pra- 

, nešti - .
* Kun. B. — Svarbaus? Gal išgavo man leidimą aplan
kyti mano-motiną? .

Nevulis. — Daug svarbesnį Tėveli. Bet pasakyk, Te
veli-, ar-Tamsta dovanosi tani žmogui kuris Tamstą kaleji- 
man Įstūmė. ‘ ’ > *

Kun. B. —> Dievas įsake dovanoti ir mylėti savo, prie- 
.BUS. .

k

; Nevulis.-— Ar galėtum Tėveli,'žiūrėti tam žmogui į 
,akisL ' . - Ą

Kun. B.—Apie ką kalbi?

Man rodčriy kad tikslas, ku
rine tirijp. iMmimib, y* M per
daug aiikna: lakime Mitų viete
lių nebtektiir “iškovoti” di
desnį nuošimtį savivaldybių 
reikalams . . .

Labai gerai būtų, kad Sei
mas, svarstydamas savivaldy
bių' pertvarkymo rąikalą, būti
nai atkreiptų dainę ir į Šį cha- 
raktęringų savivaldybių “ko-, 
vos” būdą. '

... ........ . "
TRAUPIS Į Valsčiui yra 

veltui sraloųms mokyklai na
mas kario dU visai nera,S)et 
reikaibagas remonto. Taryba 
suranda lėšų miesteliai išgrįsti, 
tik nė mokyklai Remontas 
per tiek metų, išsimokėtų vien 
išnuomos. - ■ 
~ H. Valsčiaus raštininkas, be- 
girtuoktiaudamas už suktybes, 
pakliuyo kalėjimai^

III, Vienas traupietis AI. įa- 
siūlė nuovados viršininkui 28 
L. kyįtio,. Tmigaž pristatyti 
valdžion. Vargšas'gaus kalėji
meRlž ęųktybes ir paprikus. 
1 TV. Taryba imslįū pastočių 
nusamdymui tiek daugy, kad 
apskrities valdyba atmetė' nu
tarimų, Mat, tarybos. narys 
norėjo^padaryt biznį;

. ■ z /
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$*&* KETtTBiHKISE VEIKSMUOSE..

Pagal KunigoSpillman’o apysaką: 
“Ą Viįtim of the Seal of Coiifession”

P^ašė-JONAS TARVIJMS.________

. ‘ VEIKSMAS IV.
■■SOk^A. Kalėjimu. iamsuAstalas, anMo žvitkė dega. Ku-
' : jjigąS su seua suknia, be '

Saigas (atneša šmotelį duonos ir vandens). — Štai!
4 - *

Ėsk! Ko tenai sėdi kaųr pusgyvis! Ir taip tau. per daug 
Čionai gera! Kiti kaliniai tūli dirbti, o tu tik sėdi kaip 

‘ luinas, pavalgai ir miegi (Kunigas išsitraukia nosbię, is-_ 
puola škaplieriai). Kas čion? (Paima škaplierius').

Kun. R; — Tai škaplieriai — mano škaplieriai,J ‘ ■ - .
Sargas. — Burtai! Tamsių žmonių*(burtai (suplėšo 

-škaplierius ir išmeta). '
Kun. B; — teatleidžia tau Dievas!

Sargas. —^Jeįgu aš tūrečiaū/galęr tu taip pat nėšio-' 
tum ružuotus ttimis kaip ir kiti. Kunigas toks pat kaip 
ir kiti. & dar yra prieš įstatymus, leisti kaliniui turė
ti Įmygą. Jeigu'kalejimo iizziūrėtojas dasižinotų,'kad aš 
tau leidžiu turėti tų knygą, atstatytų mane nuo vietos. 
(Painia uito stalo Breymrątir, žiūri). Kas-žin kokioj kal
boj. Ir dar kas-žin ką joje rašo; Turėjai gana ilgai. 
Laidžiau turėti per penkis motus, bet ganą. Turiu sudo
minti. D kur rožaneius?'

'daug.
’* —Na, laikyk sau rožančių, bet knygos ne)
prieš įstatymus.' (Paimu). Aš nenoriu dei tavęs pakliūti. 
Ibėdų. (Išeina,užrakinu d uri s J " A1

Kun. & (sėdi)r — Vargšas! gailu man jo! Viešpatie 
apšviesk jo aptemusį protą ! Nebetekau brangių turtų, 
^kuplierin ir BivvijotO/ bot ačlūlpmvui, toriu ^dar viomi 

Aųriuį Rožančių (Išrikus rožančių, prieina prie.

3/

t ,

Jt

I

**■ - . ~
Dėl Dievo meilėj leisk man turėti knygą 

irrožančių! Tau jie nieko nereiškia, bėt man reiškia

t-
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. KrėkenaviškiaitDaugiauvie- 
riybės, snsipratimot Neduokit 
žydams įminint sau akių, žino
kit, jog žydų pralūkimas nieko 
jtims gero neduos. Koperatyvo 
gi pelnąs, tai jūsų tartas, ku
lis bus apverstas-kųltūriniems 
jūsų reikalams, kuris gelbės jus 
iš ekonominio žydų pavergimo.

v - -,

v VERČIA BŪTI LENKAIS. '

Kadangi didesnioji dalis Vil
niaus kunigų yra lietuviui, ku
rie įenki^kps<.pilio.tybės neturi, 
tai lenkų vyriausybė'verčia vi- 
<sus Vilniaus krašto kunigus 
priimti ląnkų pilietybę. Stačia
tikių popai tų Ienku reikalavi-f 
mų išpildė, bet jcatatikų kuni
gai griežtai atsisakė.

VILNIUJE prie Literatų 
g-yė&Nr; 11 draugija“Rytas” 
steigia knygynų — skaityklą.

(Kauno “Vienybė

PIMtAfi IR BlIMENA.

mVąrtokiU Pieną. Vartokite

Kvorta pieno dienoj vaikių 
nėra perdaug, ir kiekvienas 
vaikut turėtų gerti nemąžiaus 
puskvortes ant dienos. Pienas 
duoda vaikams sprogį įgyti 
sveikatų, kurių turėti), turėti, 
Pienas padeda jiems užaugti, 
būti sveikais ir turėti stipri), 
gyvų kūnų. Užaugę ir-gi ras, 
jog pienas ir jiems reikalingas, 
ir senatvėje kad<reikalinga ge
ro maisto, yra vienas iš geriau
sių valgių. Pienas yra gardus, 
lengvai išsivirškina ir turi 
svarbių maisto medžiagų. Ypa* 
tingai ligoniams pienas yra ge
riausias maistas.

Motinos turinčios atsakomy- 
be ir penėjimų kūdikių, turėtų 
išgerti nors vienąxkvortų pieno 
kasdien.

Pienas pastiprina kaulus, dan- 
,• tis ir raumenis. *.

Penas turi 'savyje medžiagų, 
kuri vadinama “proteįn.” Ta 
medžiaga pastiprina muskulus 
ir kitas kūno dalis. Pienas ir
gi priduoda kalkių, kurių yra 
reikalinga mūsų kaulams, dan
tims ir kitoms kūno dalims.

“Proteinai ’ ’ ir vopnk” yra 
svarbūs atitaisyti kaulus, mus* 
Mus, ir kitas kūno dalis, ku
rios susilpnintos ir sunaudotos 
kasdieniniame gyvenime. Geri 
muskulai, ir stiprūs, gerai su
formuoti.. kaulai ir dantys yra* 
reikalingi stiprinti kūnų, taip 
kaip gera medžiaga yra reika
linga geram inžinui. Stiprūs 
sveiki. dantys, netik ženklas 
sveikatos, bet ir neleidžia pūti* 

■Vaisiai;, augmenai, grūdai 
ir jų produktai/ lp,auišniar, 
sviestas ir maižia dalis sveikų 
riebumų, turėtų būti vartoja- 

imi vaikii maitinime. 'Nereikią 
atimti pienų nuo valgio kuomet 
įaugusioji vaikai reikalauja mė
sos ir duonos;.

Pienas duoda du trečdaliu 
kalkių aitkščiau minėtiems 
valgiams. Tik .maistas gali

ir. jų produktai, kiaužnriai, 
apetitų

Nevartok perdaug saldainių 
dr saldumynų, nes jie sumažina 
nonį kitiems valgiams.

Pienas padės užaugti ir būti
* sveiku. j

« \ * 
Nesepui buvo surasta, kad 

dar prie tų maisto medžiagų su 
kuriomis /pripažinę, kai- 
kurie maistai, manant pieną, 
turi kitas medžiagas, kurios 
reikalingos normaliam augi* 
mui. Tos medžiagos vadina* 
mos “vitaminais.” Jeigu mū
sų maistas kūnui neduoda jų, 
tai kųnas netinkamai ■ maitin
tas ir žmogus turi sirgti, kar
tais liga* pavojinga jeigu mais
tas nepertaisytas. Pienas turi 
vitaminą (riebumų (. iŠtirpini- 
mų), ypatingai geraš pienas, 
smetona ir sviestas; pienas prU 
duoūar“vitžmmiąLB” (vandens 
sutirpinimą), ir šviežias pie
nas ypatingai turi vandens su- 
tirpimų “ G?’ Tie vitaminai bū
tinai reikalingi, pienas juos tū
li ir todėl yra. būtinai reikalin
gas maistas kūdikiams ir au
gantiems vaikams.

Tik reikia atsiminti,, jbg 
svarbu Vartoti šviežią,-'švarų 
pieną, ir visuomet reikia pieną 
.švariai ir šaltai laikyti.

*ė

/ r
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ųevuks. — Kalbu apie Jokūbą Ravotą. ."J
Run. B. — Jokūbą Ravotą? Kodėl, ar jis Vokietijoj?
Nevulis. — Ne; jis Čionai. Ar kalbėtum teveli, >U 

juo? • ' - ■
Kun. B. — Su mielu noru. (Larron pašaukia Ravotą)
Ravotas, —. Tėveli, dol Dievo meilės dovanok! (Puo

la nutikrlių. Kunigas uždeda ranką ant galvos. Būvėtas 
atsistoja.). \ į

Nevulis.. — Mes pasišalinsime ant valandėles. ;
Rūvotas. — Ne; aš ntfrlu kad jūs Čionai butūmšte. 

(As negaliu pasakyti kokiai kančias aš kentėjam Kuni
gas Bary yrą.nekaltoj., Aš ušint^ia Jonų l^ierę. Teveli 
dovanok, Itcvrii, a£ gali man dovanoti? (Klaupiasi) k# ’ 

, Kūn. ; **~NeMūpok; stok; aš tau. dovanoji*.
y Rivotas, — M užmušiau Joną Pjere, ir paskui tą 

1)alpia nuodeliu; išpUšinMf kunigui Bary. Mvuiiavau į

blogas pasekmes. Boto, per
žiūrėjus į*skutmatk metų ty-, 
rinejimns, pasirodė, kad veji* 
tjlecijos sųlygos, paeina labiau- 
šia iš kontroliavimo drėgnu- : 
mo, šilumos ir judėjimo apsu
pančio orų. Kuomet/drėgnu-- 
mūs ir šiluma pakyla' nors 4r 
nedaugei, ir jei oras pasilieka 
nejudinamas, stimalžeją jo fi
ziologinis veiklumas dėl suma
žinimo progos šilumai išeiti iŠ 
kūno. E

Taigi svarbiausias ypatybės. 
geros ventiįėrijos yrą, oro judė
jimas, jo šilumą ir tinkamas 
laipsnis drėgnumo ir šviežumo, 
Yra įsigyvenus neprotinga bai
mė judančiojo oro. “Malonus 
Vėjąlis,^’ 'Sako atsižymėjęs hy- 
gienistus “yra vienus geriausių' 
prietolių tam kuris ieško sveti 
katoy., Didėlis oro traukimas 
(draught) einant tiesiai/ ant 
kiiribs-nors neuždengtos kūno 
dalies ir per ilgų laikų tų dalį 
nušaldydamas yra nepageidau
jamas/ bet mažas oro tranki- 
mas/yra lapai sveika.”

Daugumas iš mūs laiko savo^ 
namus ir kambarius perkars-4 
tus. Šiluma neturi būti dides
ne kai 70° E., o gal būtų geriau, 
jei ji būtų mažesnė. Šioje ša
lyje taip, plačiai vartojant kar
što jotoro ir garo/tildymo syste- 
mas, oras mūsų namuose ir o- 
fišuose žiemų yra dažnai pei- 
sąiisas. Tai yrą didelis trūku-1 
mas ir reikia prie'to' neprileis- 
ti. • : ' • ■ ’• ' '

Po to. viso kas jau.yra saky
ta ir padaryta, faktas pasilie-

’dimas per atdarus Įaugus, yra 
vienas iš lengviausių ir pasek- 
niingiausių priemonių ūžtikrim 
ti gerų Ventileeijų.* * 

, Atidaryk Įaugus! - A7SXI
. .................' ■ ....—?■    į r. 

. IEŠKAU dėdės Leono Jezboto. 
kilęs iš Linkimų parapijos ir Lin
kinių kaimo, Skuode valsčiaus. 
Jeigu kas žinotų meldžiu, duoti at
sakymų. Antrašas; Barbora Jazbo- 
taitę, t Mosėdžio miest., Kapų gt, 
No. 7, Kretingos apskritis. / A* _ - . - - * a

ėlBMININJtAS — M.
>131 InaUe VI, Elkąti&i, Kl 

BAŠTENINKAS — X *»K' “ 
’ - 211 JefiWn St, Niwaiį£, 
KASIERIUS — V. Daubum, - 

300 H. Eltai St., BwokWH

. ., >•

SVEHE4TA. IE VĖDINIMAS.

: ■ Kad gy venti mažai .vedina- 
nmoše kambariuose yra nėsveiA 
ka, __ visų gerai suprantama, y- 
patingai čia Ameriko je. Iš M* 
tos puses liygienistai tik dabar _ 
tepradeda supTasti delko blę- karkad gausus šviežio oro lei* 
gas vėdinimas yi’a'nesveika.

Nuo senovės mokslininkai ir 
šiaip jau žmonės niahydavd, 
kad; kambariuose blogas .oras 
buvo deltoj kad ■ juose radosi 
daug išalki otų dalykų. Toksai 
manymas - buvo patvirtintas, 
kada tūlas tyrin^Tojas pranešė, 
atradęs »taip, vadinamuosius, 
/‘minios nuodus,’’ ir kada kįti 
tyrinėtojai, prirodė, kad blo- 

i gos • pasekmės yrą ne dėl pasi
dauginimo karboū-diorido ore. 

i Dabar yta ganą gerai nusta
tyta, kad išalsuotame, ore ne-. 
ra nuodingų organiškųdalykų^

s < - *■ —— ’■ . v"'" : ■ ~r'.

‘jau/ kad kuiygasjBary nuteistas ant tiso gyvenimo,ka- 
lėjiman ir nuo .to laiko neturėjau valandėlės ramybės. Die
vas žino ką as perkentėjau. Naktį ar dieną apilsio pian 
nebuvok Pralietas nekaltas kraujas visa^buvo mano aky
se. Ąleginąu melstis, bet negaliu;: negaliu. Niekas nega
lėjo inrąnmti mano sąžinės, turėjau sugrįžti. Bet kaip 
.atlyginsiu už savo kaltę. Dėl manęs, nekaltas, šventas 
žmogus turėjo kentėti, vargti. Be^neatmesk, neatstumk 
manęs) nekaltas, šventas žmogus turėjo kentėti, vargti. 
Bet neatmesk, neatstumk manęs! Pasigailėk, tėve, 
pasigailėk manęs! ' ' .* i • . ’

* Kun. K-—Atmink begalinę Dievo mielaširdystę. Je- 
izaus Širdispihia meilės-(Ra^mtas verkia).
i Nevulis. — Tėveli, Ravotas šiandien teisme prisipaži- 
!no kaltu, ir teismas didžiai apgailestaują kad . nekaltas- 
* - rf * • • fcr ».

žmogus turėjo kentei! • Tamsta esi liuosas (į' Ravotą). Ir 
tu,, kadangi iš širdies gailies, būk tikras; jog aš 'stengiuos 
kad bausme būtų mažų' ‘ , '

( Ravotas. -— N& ne; aš noriu pilnai atmokėti už savo 
Wtę., AŠ Mtus padariau nelaiimngus. Nevertas idant

• ; jūs rūpintumėtės apie mane. t Teveli, aš esu turtingas ir
• viską tamstai atiduodu, Ir tamstos i^otinam Ar ji mano

‘dovanos? (Larron įveda Bary). '
4 ■ i * ■ • ■' , - ■ ą'

Kun. B. — Jokūbai, kaip aš tau dovanoti taip,mano 
•motina iš širdies tau dovanos. - * y

Nevuiis, Štai ir ji. . H
Kąiy, Praneli! * * .

: KM B* Mtftut (Apsikabiųaj Miuojasi)/ ? /
Bary. Mano sūneli, k'ięktif prikentėjai per ilgus 

penkis metus! Pasauli/ tave pasmrikė,... bet sūneli, tavo 
mieli parapijonai ir tavo sena motutė žinoj/. kad tū ne- 
kaltas.' s . : >■ '

Ravotas. Aš osit kaltas. Ar tamsta ūmu dova
nosi? . • K ’• * ■. ■ - ' ■

, Bary, -^4io man viską pasakė. Tu išliuosąvai mano 
sūnų. Ji/tau dovanojo, dovanoju b aš. , \ ■

Kun. B. žinojau kad Dievas parodys mano nekal
tybę. ■ ■, ’ ‘ .. 1 '

> Ravotas. — Tėveli, tamsta buvai auka Išpažinties Pa* 
suiptics, prieš išrisiant palaimink čionai tisus. (Visr su-,. - 
,i4ww. ' ' c

* •

t

i

«

r J,

✓

%

r*. «A * « ■*•? » *'■ ’ *

K Kuomet jus.kankjna, »kandtts ataka? 
L rriimatiacy skausmų, ar uiptioų nev> 
L rnlffijn, sUėnaieglis-, skaudami ki»>a- , 

f Tiai ir tnuakulai—kokia nropsąliofeOM 
r palengvinimas, patiriamu, tvirtai putu- , 
»• nant. »a *
r- L i«r, s. v, 
r s I* •

? TIK PATRINMT JUOMI ?

i .

Biure; »J
J. a’

f

\
t

B.’ ir tiiojatiš pajuuimina1 fflalonisi 4e» *' 
l> ginanti bilutna ®c

cĮasaf. Vieto,.4įuri imuoM1..
Z li-ąnąii t VisfeliH nf?Hrcijm0A:l’'I«iptA 

■*. turint' po’ rack* tpfci.į tlkVį yagaliJfi.* 
K' k Vaitt^teeWi* 
■•‘juros, kaip jisai pageibfl® jie^r-kaito- 
*r HiiniK tūkstančiam ^ntonilj per Jajigeli 
B, wttj. Visuomet laikykite jo bonksį *'
■ parankioje vietoje, f

SGe, ir 70c. u® banką. aj>įiąkose,
|. F. AD. RICHTER&JCQ. «
E 104*114 ŠfK 4th St.* Bręoklyo* N»Y^ •
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Kan. & (kaire ranka ant krūtinės, dešino žegrioja). 
Bonrietm Dei Omhipotenth, Putris, et FUii, ot Spiritas 

maseat aefliĮ^”(tntaga)
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DTKURSMJt _ 
$E>tMiHra

Mes turime 
lodą 

. x mo, karią mai mH| 
Tv\me I namus 

Šio tatkraj&o 
Jo. kuris tik nMlMH 
lauš. Jeigu jus 
skaucięjUna Jmq ■■■ 

> tūluose arba 
jeigu ’MriSa o^M
mą oro permalaogOni 
proga IMbandyt

giut Ir kuri paggH^^B 
Almtnnm, Jeigu jusnj ilga, yra 
nigka fr Užsigerėjusi ir jokios 
W jums negelbėjo, mes patarMHRK  ̂
bandyt fiią metodą, kurią mes priįMflM 
čliime PtKAI ižbandymuE <!fj|

< UYKAI MĖSŲ LOTOMIS. « 
, 3IeS‘ neprašom nuo Igaų jokta BMKI 
gųrtiit prisiųstų aavo-ūdrėsą - KaaWlJ 
Siusime jums apmoksta psžta Dl®|nH 
ršRANDYMUl musii metodą. 
Šitą metodą pagelbėjo, pagelMs 
jums; Nepraleiskit geros progon ngrf'. l 
naudoti. Rašykit Šiandien, jslraUjį^' J 
kenčiąs mm romatlzmo,. „ 

j&TOD <į>. *į^

&324 No, Ashlaud Avė., C^dcaąoj
^.-....U -i...-4..iįlįy..ll -I '

MM; Mk W JO.1 IMfe
. K r :nw'c^kr 'Ek Byj

a BoaroKO | EnttUEįt m 
' rivamoi. fci 

Ant Bfcraję, ’ DM»H» toSMy 
Mfaįjv Vtaūnty 2MtE»

klos vietoj’gerai vąigia . ’' * 
; riąipgi'da Wfc>, nmtflfl 
priiim^ūkėiionsų Lietuvą^ 
sas BąitlJos TOlstljas taąstttf 
nlnką ant trijų marių _mlfittf 
su pen«^niw Sontfiftmrioni

'■ - ’ /■

Talp-gireguliariai ;tfįiąad^ 
% tiesiej i Hamburga ant naajtaat 

jumt kuriha’iičl.ų labų oJūKi 
Piįlavą gmw, 
$109.50. Kargs taksi} įlwį, 

UNAJRUpinlghiiai 
mokami Lietuvoj greitai, riji 
Tintai, gerai. • - k

, W informacijįj..
t Vietinio agento arba 1 - . u
CUNAE LINE, ‘-.ik-' .
matute sto 
Boston,'Mass> n1 ■"imi®!

l

\ ■

i

1

r\ metodą, kurt ai

ėto«w«®®į»ĮMWi

'Savaitiniai I^aukimai j 
•■ d

L I ETŲ V4] 
, ' ^-pfer-~ ' -i
NEW YORJ^BUUMKNA I

Patogiais laivais I
COEUMBVS -^'STOTTGkRT J 

drvieWldim’^m»bari’J Jai- 1 
vais. Dau^ pataisyta $ tieses 1 
laivais. Barantys, irždarpini i i 
ir 4 lovų tambarlat Ląivakor- i 

Lčių reikalais klausk vietos . ar J 
gefito arba A JI
NORTH GERMAN ŪLOYD

192 Waghingttm Stree, jffiį

’■ : 
t

1

5.

• i* Z
(S . '*!

- m.

TIBS8EU SaKLItl , 
*^5 . Iiietuviai.vaihMje- i Mrth
T7' * Aplenkia Lenką įuostą t&wįM
jf visa: trečia klesa 
I.. kambarius «at 2-jU, 4-flij k 8-nlą 
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RENaiAįUS PAMINĖ-' 
’ JIMAS.

*-
/

REIKALINGĄMERGINA 
•'Įlelkftlingfl, viduramžė mergina prie 
lengvos namų ruošos. Gera mokęstis. 
Atsišaukite pas “DARBININKAS,” 366* 
Uroadtvay, So. Boštpn, Mass. (7)

Tel. So.'Boston 323 
. LIETUVIS DANTISTAS .

DB. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS) ’ 

. 425 Broadway, South Boston 
orrso valakuos f nūn 10 iki 12:30 

, - ryte ir nuo 1:30
iki ff ir nuo 0:30 iki 9 vai. vakare. 
Ofisas uždarytus suimtos vakarais 
ir nedėldienials.u. .————  

i DAILUS EAVEIKSLAIKURIVOS 
PADARU W^OG^AĖAa;

JURGIS STUKAS
458 WB8T BROADWAY,x j 

. South Boston, Mass.
Padarom didelius paveikslus. Už- 

lalfcom.visokios rusies rSnua 
TeleDhonas: Sdhth Boston 464r--J.

r . i i i - ui .m

' Tel. $o.. Boston 270 

J. MiCDONEU.) M. D. 
Galim® štitfkafySty ir iictavlšlfli 

ofiso valandos? Rytais ik| P viii.
Po pietų hwl—3 

\ • ’Valrarals niūrimo
536 Ė, Broadway, So. Boston 

.............   , ,,,, '......„ . , , ,, ; ■, • r- ..

-------   ■ ... —..,----- ------------ -—

ŠTAI K| MUMS RJšOi
Serga jau G metai ir niekas negel-.. 

gelbėjo. , Gavau progą bandyti jusi) 
sutaisytų žolių No. 303, tai jos man 
labai gelbsti. Olon nrislunčiu pinigų 
vėl ant vieno pakelio. No. 303. •.

- r - * AntMny Moįriton, 
Slmpęon, Ptn

Tokių ir kitokių la^khgaimarne Žlm- , ' - 
rus kad Žinonės geriau. paslganėdlna Cu’ ' 
žolėmis, negu su specialistais. Mes už
nikome virš 600 rūšių žolių Ir sutaiso- ' i 

me nuo visokių ligų. Atsiųsk lOp. o . ‘ 
gausi žolių katalogų. UeikaJaujame a. > 
gęntų Visose apygardose, • > ■

Musų žolės yra grynai lietuviškos ši 
letuviškais ir angliškais nurodymais. ■

M.- ZDKAITISi -

H9 Hndson Avė.. Rochester, N» X
, u ■ *■'

Tol. So.’Boston 4000 ■

DR. J. c. landžius!
LIETUVIS GYDYTOJAS IR fl 

CHIRURGAS • ■ | 
506 E. Broądway, So. ^Boston, I 

(Kampas G St, ii: Brdadvtray); E 
VALANDOS: ’p-11, 2-4, E

t

r M'

SBWARK, JF. J. .
v

. 14-tos kuopos mėnesinis 
inkimas įvyks vasario 8M. 3. 

įMv. Jurgiu dr-jos svetainėje, 8 
Yaakre. į / .* :
rb. visi’ijAi'Ui, malonėkite at- 

Ifikyti, nes daugelis yi‘a svarbių 
alą, ypač tie prašomi, .ateitį 

rfe ^ra iižrilįkę su mokeštimis.
-gi atsiimsite kalendorius 
dar negavote. Nauju narių 
jkite. ’ r

' Valdyba.

yra patėmyję; *‘Darbininke/’ kad. 
norima padaryti “Darbininkų” 
savaitraščiu. Nariai tam priešina
si ir pageidauja, kad “Darbinin
kas” išeidinėtų po senovei, t. y. 
^syMtis>wajtę." "1‘ -r-
/ ‘Kuopoje'išrinkta valdybą 1924 
purpliam Liudvikas Jakaitis, 
217 Centrai Bt,/ raŠt^oįail Vab- 
čifmas, 141 Maųehester, St. ,

. . . Raitbilnkaa
'? • ....' 1’ ’ ' " '

* ----- -

DAYTON, ORIO ;

IT* Mtte miesto lietuviai, kad ir ma- 
bfii’clis alc moka linksmai ir 

^madingai praleist laikų, čionai 
nną seniai yra nusitvėręs Teat- 

3M$škas Ratelis, pasižymėjęs savo 
t gabumu, tik' per pastaruosius me- 

■ tus neturėjo vietos,, kur pasirodyt, 
?nes neturėjo nė svetainės, irę sce- 

‘ nasN Dabar šv. Kazimiero para
pija turi gražią bažnytėlę, klebo- 
nijų įr svetainę. Teatrališkas ra- 

. telis savu darbu pats įsitaisė sfie-
> - nų ifmedčlioj,.13 dienų sausio pjr- 
<' ina karto pasirodė ant naujos see- 

r .aos, SuMšta buvo 2 veikalai:
> “Sulignaujausiosmaclos” ir.“K^ 

va pų Giedraičiais.” Abu veika-
* M nusidavė koprtikiausiai. Loši- 
** ■ . J

kės ir lošikai atliko savo roles ar- 
ifetiškai ir drąsiai padarė didelį 
įspūdį. Prie to da buvo sudainuo
ta keletas. dainelių po vadovyste 
Prano Ambrozaičio, kuris yra pre- 
ridentrt Teatrališko Ratelio ir ve- 

Įz dėju Bažnytinio Choro. Choras 
Maip-gr yra gerai išsilavinęs giedo
jime kų Daytono šv. Kryžiaus pa- 

į’Asapija tiiri sau už garbę. Publi- 
% kos buvo pilna, svetainė, net ir dėl 
' stovinčią biW mažai vietos. Va- 

sugrįžom mamon pilnai užganė- 
i^nti ir. laukiame daligiau. tokiit 
Unksmių vakarėlių.' ‘

Dabar Daytono LDKS. 69 kim- 
: rengia ;i>qikarėl| 17 d.^asario 

roj pačioj svetainėj paminėti 6 me- 
r Aų sukaktuvių’paskelbimo Lietu- 
i^.vos neprigulmybės, kur Tėatrališ- 
f -Jms Ratelis irJ choras vėl pasirodys 

5 ; ant ‘scenos. Prie to bus ir prakal- 
•' bos.\ •VisLDaytoniečiai laukitejva- Ii - **' ’' . ■
į. karolių su nekantrumu. '*

, Daytonietis.;

'CLEVELAND, OHIO.
i

Tautos ,Whdo. 22 skyrius auga 
E kaip ąžuolas prie/* Nemuno upės. 
I -Naujų metrvdienoje buvo sureng- 
|, tas vakaras pagerbimui Lietuvos 
'* kareivių;, žuvusių mž'savo tėvynę 

* ir už jos neprigulmybę ir visų

Lietuvos didvyrių kovojusių už ąa- 
r • vo tautų h’ kalbą dr pagerbimui

Clevelando lietuvių, katrie remia 
- tų ųrganizaciją ir myli tėvynę* 
Naujii metų vaakre mes Tautos

Fondo 22 s^yr. nariai stojome į ei- 
le8*ųž tėvynę laėfuvą ir nenustosi

me' aukąs dėję. Sekančiai auka- 
vo : A.NB. ir Albinas Riekus, iš 

įjCh^ągoš po' $5.00, V. Staupas ir 
^taupiene $2.00.

■ Po $1.00; A-. Kranattskas, F. B. 
’ Daranauskas, M. Ardzijauskas, S.
5C Aly tas, K, čeplauskas, A. Šar- 

’fevienėį A. Bartkus, A. Susins- 
MdenMr.'M. Avarauskicnė, F. Janu- 
&itis; R. Sakimenė, A.*Kupravi- 

į : Ūsiene, M. Bundzienė, K. Žygūnas, 
,*» V.'Baltrušaitis, G. Vidugiriutč, J.

Žaunis,; A. Praškevičius, T. ^ąu- 
vra, Ą. A. Bukais, J. Kuzas, F.

BautkeyiČius. d. Gudas, A. L. R. 
K. Moterų Sąjunga, A Mikelionis.

Burinkta aukų $ĮT.OO- ir pasiųs- 
U dėl biėdrių Moksleivių.

Visiems aukotojams Tautos 
Fbndo 22 Skyriaus valdyba, ir na
riai tariame nuo širdies ačiū.

4

Taip-gi tariame nuo širdies ačiū, 
Jcad Naujų • Mėtų vakare nepa- 
miršote Tautos Fondo 22 skyriaus.

Pirm. Ąlekiandra Banys,
• - 1435 E, 92 Sf

• mus gerb. klebonas kun. A. Deks- 
nis. Po jb trumpos, thet gražios 
prakalbos, choras sudainavo kele
tą dainų? Tolinus sekė keli solo 
ir duetai# kuriuos atliko dvi sesu
tės: lucijs ir Aldona Abramaitu- 
kės. Buvo matyt kad publikai la
bai patikb jų malonūs halsai, nes 
jos imto iš^auktos ant estrados fpo 
kelis kartus, o ypač Aldona, Pro- 
gframą užbaigė choras vėl padai-’ 
nhodamas kelias daineles^ po ko 
sekė Šokiai. Vakaras Taliai gražiai 
nusiseko ir pelno liko apie $125, 
Pubiiltdš buvo pilna svetainė. Už
tai labai ačiū visiems choristams 
ir choristėms kad jie taip energine 
gai. pasidarbavo dėl labo to vaka- 
ro ir kad visada taip dirbtų, tuo- 
jaus pamatytų kaip vargonai' bus 
apmokėti, Užtacl valio! Visi prie 
darbo, '.Poliaus Pr, Kamsicko su- 
manymu, choras.surengs kokį vei
kalų ir ;jię vidi vėl taip dirbs, tai 
ir vėl tokias pat pasclahęą tpresy 
jei ne geresnes. Visiems valio.t 
valio' valio i / ' ;

h
4
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, ALBUMAS yra didelio for- 
mato knyga, tTari 495 pusk, 
288 pusi, su paveikslais Lietu
vos yeikėjų, grupių, partijų 
grupių, - namų it t A Likusi 
dalis albtiino yra užįmta bijo- 
grafijomįs Lietuvos veikėjų.

Kiekvienas, lietuvis privalo 
nusipirkti Lietuvos Albumą/ 
kurį gana daug nupiginome. 
Duodame progų kiekvienam lie
tuviui jį įsigyti. Seniau tasai 
albumas parsiduodavo po 5 
dob, dabar .gi po waina tiktai 
$3;50, kas yra nėpaprasfas 
“bargain.^

Kurie norite tų knygaųsigy- 
tikreipldfės tuojąus pas .

. , • . ■ ■ ■ . ’/%

86K Šo<-Bost^ Mas«b

L-: ,tJ.

* Viri bijo kopąracįjos: ir kapita
listai ir šodjaJistai ir k^mrudriai 
ir vist kiti “iStkL’1.

CAMBRIDGE, MASS.*

Aleksandras Potembergas pri
ima lietuviškus P. p. kuponus 
kaipo pinigų su išlyga imant 
tavorą iš jo; krautuvės. Užlai
kau Visokių vyriškų ir moteriš- 
kų drabužių.

Dabar pranešu gerbiamiems 
lietuviams kad aš laikau lailc- 
faitį'■4 Darbininkų” savo krau
tuvėje ir k'as?ąteis'į krautuvų 
piridi, laikraštį gaus tik už 3 
ėėntus,-. j .

v Aleksandras Potembergas/ ;
> 877 Cam^ridge Š&eet.' . ’

; Vąsario 17 <įc $o. -BostGnie* 
čiai tm^’ bąšnyiinėj halėj iš* 
kilmingą paminėjimų Lietuvos 
neprigulmybes. paskelbimų. 
Bus svarbios prakalbos irįvai- 
nis programas.

TeK hr«»ckhin r.1l2~-\V.

DANTISTAS

DA. t. J. GOHMAH
* (GUMAŲSKAS)

705 Main St, MonteUo, Mass.
(KawaaBiw<I Street):

GARBE LENKAMS. ' ■
’ * ■r‘.ir -r--r.- *

Boston Globė 'indeja Lenki- 
j jos atstovybes Slapiojo seląettf- 
Tiaūsr._ Sokoiovvsldo paveikslų, 
Prie to pridėjo didelėmis rai
dėmis parašytų šitokį .kompli
mentų: Diplomat Recalled to 
Polattd as* Result of Lięįuor 
Raid. ..

' APlŠ LIETUVĮ.
- ■ ; ' • ’

......... .... - :1-į, .", 7 -

. m METU SOUTH BOSTONE

D B. H. S. STONE
.. AKIŲ SREOIALISTAS

399a W. broadwiy, So. Boston
VALANDOS t Nuo Slr. Iią 7 v. vak.

* * * Hg Į
: Boston Globė tarno numery

je,, kurbuvo šlapio jo lenkų dū 
įlomato paveikslas, turėjo il
gų aprašymą ristyuių, \kurlie- 
tuvis šauniai pasižymėjo. Tas 
lietuvis; laikraštyje pavadintas 
Paul Žanovieh of Lithuania, 
Jis ėmėsi su “Tdots” Mondt, 
Cplorado covvboy wreštler. Ra
šoma, kad Zanovicli ritosi, dis- 
playing some wonderful liolds. 
Dar sakoma, kad tai buvo one 
of the fastėst and most scienti- 
fie eatch-as-ųateh-can-matches 
ever seen in Boston. Ristvnčs 
baigėsi! tuo, kad po valandos 
13 minučių ir 20 sekundų e6w^ 
boy taip užgavo lietuvio gerk* 
linę kraujagyslę, kad lietuvis 
laikinai’ neteko’sųinonęs, Dak
tarai pripažinOpkad4 ristynės 
negali tęsti^ ir publika įbiem 
.davė po tris ^elmers ” !ir tn^ 
rįstynės baigėsi. • ;

:. i •

*-‘r——-A---- r----------------------- -------
PaieSkau Viktoro Za^orskio ,(turė]u- 

Sio 'rtr turintį g|il ir dabar Storą Bos
tone) sesuo Glaflra Marcinklevlez D 
namų Slcirnjuntų. Viktoras gimęs Luci- 
ne, Vitebsko rįėdyb. Žinantieji jį pru- 
fiešklte j anų arba man apie jį, nes tu
riu svarbų* reikalą^ Adresas: Giaflra 
Marcinklevlez, U’ilani pašta, -Įlezeknes 
.aprihka, Jauna Bykovu > (patonale) 
LAįTVlA. ■>. • (6);

ess* 
f W0«Cl«TEE, MASS.

4. ;i - .flJ.--.

Labdaringo* Draugijos valdyba.

Pirm. Elzbieta Ročkienė, pagelb 
B. V. Rimša, fiu. ra3t. Ona Sidab
rienė, iždininkas Pranas Lengvi
nas, iždo globėjai: M. ŠeŠkevičie- 
ųė, Čepkauskienė ir JL Civinskle- 
nė, tvarkdariai: Lubinas ir Kttn- 
drotavičius.

Valgių aukotojai.

Kun. L J. bakaitis, P. 
'Gadilauskas, A/Kutmickas, C. du
ris, F; Stekeliūnas, M-
& Makauskas, d# Baeiiiskas, Ščiu- 
kiėnė, -Kiimilicn^, V. GaleviČientk

Hhdbandžs, X, 2feųkien% K. į)am; 
gėla, Džiogienė, Seniauskiene,
BmįtįVsBakėry, Aly ta, Maurie- 
Uė, Vitkus, Krevtus, Geltimbaus- 
kas, & BakanauskaSr K. D, Mar- 
ket, d. Glavickas, M. Jankauskie
ne, A. Pauliukonis,' P. Dėdynąs, 
A. Gilius, V. Kereišicne, O. Ka- 
tauskienė, Poniškienė, E, Giedrai
tienė. ‘ ‘

v Drabužių aukotojai.

Liksis Stendai* čeverykų krau
tuvė 4 poras čeverykų vertės $9.- 
25, Repečka Bros 2 poras čeveiy- 
kų $5.00, P. Kubilienė, E. Roč
kienė, Stasevičienė, J. Batromai- 
tis; P. Stočkienc, J. Stočldenė. 
Šios 3 ypatos daugįausia aukavo: 
Grigaitienė, • Lenkaitiene, Straz- 
dauskienė, Žiurinskienė; Augtisti- 
navičienė, Piktelienė, Mensevięie- 
nė, Gražidienė.. Sušelpė 14 šeir. 
mymį valgiu, drabužiais ir pini
gais. Ačiū už pasiuntinių atstovų 
ir už gausias dovanas suteiktas dėl 
suvargusių šeimynų, našlaičių, 
kuliuos prisiiuitėt Labdaringai 
Draugijai. Lai Viešpats us laimi
na. Visiems, ktiriė prisidėot au
komis ir drabužiais teipgi kvie
čiam ant susirinkimu malonėkit 
ateiti kurie būtra 3 nedėldienį kož- 
no mėnesio. Pagelbėsit našlaičius 
ir išgirsit kaip jus aukos buvo, su
naudotos ir kitų dalykų.

Kviečia y^Įdyba,

ŽODŽIO “ZANAVYKAI” 
KILME.

Lietuviui gyvenu prie Novos 
upės, vadinami zanįivykai^ Šio 
vardo kilmė lieaišid. Perei- 
tų vasarą man teko kalbėti su 
vienu apyseniu žmogumi (kas 
jis toks — aš nežinau, nes bu
vo praeivis), kuris šio žodžio 
kilmę, gal, ir teisingai išvedė. 
Anot jo; seniau šį kraštą taip 
nevadinę. Kaip panemunių' gy
ventojai vieni kitus vadiną 
fct^'l!Ž!nemnniečiais/i, taip gyven
tojai prie Novos vadindaVęsi 
c<užnovieeiais.” “Užnovięčių’ ’ 
vardas plačiai nebuvo žinomas, 
lygiai taip, kaip ^užneniunie- 
čhįj 1 ’ ir šių vardais raštuose ne
buvęs vartojama^ Taip .esą 
dėl to;' kad tuo žodžių nenuro
doma, katros ųpė^pusės gyvėn-, 
tojai-" norima’ pažymėti.' 5 Kai 
’ ietuvius savo valdžion paėmę 
svetimoji, tada’ ~ pastariesiems 
Reikėję didesni žemės plotai pa
vadinti Vienu vardu. Toks var-: 
das, kaip “užnoyiečidi,”. jiems 
suvis.gerai’-tikęs. Užuot varto
jus grynai lietuvišką £oflį jie 
susivinę. Tad iš ^ųžrioviėČio-- 
pasidarę “zanovialt” ar kaip 
dtaip. Paskui iš. to “zano- 

viak” lietuviai padirbę^4zana
vyką.” Tad mųfcds tarpusavy 
reikią vartoti žodį j “užnovie- 
tis” ir “Užnovija,” o raštai, 
kaip sau nori: ar ‘rijznoVieČia” 
ar kitokį galį , susirasti, bet. nie
kuomet ne ‘ ‘ zanavykai. ” ‘

Iš tiesii reikėtų patyrinėti^ 
nes gal ir pasisektų surasti tik
rojo to žodžio kilmė “ Zanavy
kai” su savo 4-za” nelabai, 
juk, mūsų kalbos dvasiai tik-, 
tų.

MIŠKAS BIEDNUOMENEI.

Miškų Departamentas prane
ša, kad šiai žiemai valsčiaus 
valdyboms dėl bįednuomenės 
nebus ’ duodama 3 ha. miško. 
Vieton to- miškų urėdai išduos 
malkų sekančiu būdu: kiekvie
na valsčiaus valdybą turi pri-, 
statyt miškų urėdui valsčiaus 
biednuomenes sąr-ašą, nurodant, 
jų ekonominę padėtį ir reika
lingą skaičių išduoti malkų. 
Miškų urėdas, prisilaikydamas 
padubto sąrašo, pats išduos 
malkas. Klekviėžas vaisčius 
panašiomis sąlygomis gali gatt 
bpiė*75Qurdm. malkų biednuo- 
menei. Už .išduotas malkas miš
kų urėdui atsilygins1 valsčių 
valdybos, c, Malkos bus išduo
damos įvairių rusių, kuriąs jis 
ras šiam reikalui atatinkamas. 
Bus stengiamasi išduot malkas- 
prįe artimiausips prašytojo gy
venamosios vietos..

: 1 r ' ( M ' ,

w——
KURIE NORI, KAD BARBI- 

KINKAI fiU8n>RAfiTC JK EITŲ 
pjo»w»ra4£3j#i .apAM- 

ilift, LAI »tA " "
į

nmrima, ■ ■
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Montellos bolševikai rašė savo 

laikraštį <#Laisv^’ apie kųtalį-; 
ktm,- būk tai kum švagždu neis 
kalėdos ir nestato bažnyčios ir t, j 
t. Kas-link kalėdojimo, tai kun. 
Švagždys ėjo kaledot,. eįną ir ęis. 
Tik žinoma, eina pas savo parąpi- 
jonus, kurie sykiu veikia su juo. 
Bolševikai pykafa, kodėl pas juos 
pelną. Kaa link bažnyčios staty- 
mo, tai, bolševike,' klausyk aty- 
džįai. įUtalikąi bažnyčią turų ka
talikai parkh, turi, bažnyčia getą,: 
o kai katalikai surinks piųigų dau
giau, tada pastatys aukštesnę. -

Montelloj misijos u^sibangė 3 d. 
vasario. Tęvai misi jonieriai išva- 
žiavo į Noinvoodų laikyt misijų.

Darbų čionai nėra, iš. kitur ne
važiuokit.

šv. Roko parapijos choras ren
gia puikų vakarą 1 kovo. Bus šo
kiai ir kiti veikalai. Prasidės 8 
vai ir trauksis iki 12 naktį. Pra
šom kitų nieko nęrengt tų Vakarų.

Vyčiai’ rengia šokius 4. d. kovo 
šv. Roko salėj. .

Reporteris.

i__ ______ 2 ■

NORWOOD, MASS.

Labai puikiai atliko vakarą 
NoruroocVoi vaikučiai ir labai pub
lika buvo1 užganėdinta. • Visam® 
vakare dalyvavo panelė Ona Vie- 
Stiliūte, kuri apgarsino to vakaro 
programų. Labai gražiai vakarą 
pradėjo su juokinga eile vardu 
“Gaidys Kaitąs,” kurią pasakė 
Alena Aidokdnitite. Vakaras bu- 
wo sudėtas iš eilių, monologų, dai- 
iuj ir visųkių. klasiškų šokių. So
duose atsižymėjo šios ypatos: 
Ona Viesuliutė, Zosė Babiliute, A- 
nelė-Janušąięiutė, Veronika Dir- 
siutė, Alena Dulkiute ir Alena Ai> 
diikoniųtė. Labai malonias , dai
nas padainavo^šios ypatos: Kazys 
Habitas ir Zosę Babiliute, Ona Vie-*
sullūtė ir Anele Jahuševiriutė.‘Ka
zys n* Zose Babilai padainavo la
bai malonių dainą, *‘Miškas ūžia. ” 
Pianu pritarė panele Ona Viesuliu- 
tė. ’ Teip-gi smuikais pagriežė la
bai malonias lietuviškas ir ameri
koniškas dainas Feliksas Babilas 
ir Jonas Viesulą. Labąį juoldn- 
gusuuanologus pasakė‘šitos ypą- 
tos: Leonas. Smelstorius pasakė 
‘ ‘ Cilikas, ’ ’ Kazys Babilas: ‘ ‘ Vis
kas ant mano galvos” ii’ “Įckaus 
kelionė Į Ameriką.” Dialogus pa
sakė ir padainavo Ona Viesuliųtė 
ir Kazys Babilas pasakė dialogą 
“Žydas ir Ropienę.” . Padainavo 
juokingą dainų Kazys Bubilas su 
savo Severe,Pilvųskauda.” Teip
gi sulose labai juokingą teatrelį'; 
‘ ‘ Skambutis, ” kuriame atsižymėjo 
savo rolėje “Skambutis” Veroni
ka Dirsiutė Labiausiai atsižymė
jo panelė Ona Viesuliutė su savo 
chinišku šokiu, kūtį Užganėdino 
publiką, nes nęt tris sykius turė
jo išeiti ant scenos. Teipgi labai 
atsižymėjo brolis su sęšeH^Mįžy^ 
ip-Ėošė Babilai sti savo Rainomis 
ir monologais, kitrie užgmiėdinb 
publikų kone p<r visą vakarų Ma
žą prakalbėlę pasakė Icun. Urbo- 
pavienis apie blaivininkų darbavi- 
mąsi. liauta paskambino šitoę y- 
patos: Vilėriji AdomaiČiutė, Ale
na Cpubetaitė ir Marijona Ohube- 
taitė Vateau užšibaige su r‘Dic* 
tuvajjėvynė Mūsų?*

b| tėveliais kurio užauklė- 
cijjsj-ni įblitjfiijiMfimbė vaiku- 

čtamii,fcjriė attiko* tolų mžų va- 
Mą iHįt

•. SPRINGFIELD, ILL.

Valentine Party.♦ • •

’ Klausykite Springfieldo lietu
viai ir lietuyaitė, Lietuvos Vyčių 
48 kp. rengia “Valentiųe Party,” 
kuri bus vasario 14 d. parapijos 
svetainėj. Tai-gi gerbiamieji, ma
lonėkit skaitlingai atsilankyti ant 
minėto vakaro, nes užtikrinam 
kad būsite patenkinti. Bus daug 
pamarginimų tarpe. Ypata su 
laimingiausia širdžia gaus gražią 
dovaną.. L. V. 48 kp. orkestrą ju
mis palinksmins. Vakaro rengi
mo komisija yra: Sugentaitė, Ku- 
perienč, Bueevieiutė, Alaunis, An
driuškevičius. ^*‘

Naujas vargonininkas.
Mūsų kolonijoj apsigyveno p. 

A. Mikolaitis, iš Detroito atvykęs 
kelios savaitės atgal. Gerb. A. Mi
kolaitis yra naujas vargonininkas 
šVa Vincento parap. Gerb. Miko
laitis yra jaunas amerikietis, čia 
augęs, kuris jaunimui labai patin
ka. Lietuvos Vyčių 48 kp. pirm. 
J. Adomaitis pasveikino naują 
vargonininkų, prabilo porą žode
lių, kviesdamas visus į darbą ir vi
si nariai žada energingai darbuo
tis. ‘ 1 ’ *

Springfieldiečiai linki viso gero 
naujam vargonininkui darbuotis, 
tautai įr bažnyčiai

' m.

GRAND RAPIDS, MICH.
šios kolonijos iielir/iai jau turi 

pasistatę gražių bažnyčią ir kaip 
žinoma, jei nauja bažnyčių, tai ir 
naujiįtaisjTnai. ‘.Kiekvienai drau- 
gijai yra kas nors, 'koks norp dar- 
bas atlikti.. Užtai ir mes ŠŠ. Pet
ro ir Povilo parapijos choras turi 
darbų atlikti, tai yra dirbti kiek 
galLdęl vargonų.- Tbo tikslu cho
ras. surengė koncertų kuris įvyko 
sausio 27 d, vadovaujant mūsų 
garbi’viotiajmvarrminkdniiA. 
wWWIWnM ulHt TORFĮUI fTOP*

DR.H. M. LANDAUI
Gydytojas ir^Chirurgas j

220 Hasover Street, Bosxox. Mass. | 
Telefonas Richmond 0380 ' |

Į Specialistas vyrų ir moterų slaptų | 
ir chroniškų ligų. |

f valandos: nuo 9 ryte iki 8 vakare. | 
yVėdėldieniais fki 5 vak.' ji- 

'Pat aš r i m'ai D ir* ai į

i

;' ' * • v
Jonas, Mikas Įr JucSžas Jankauskai 

paeina iš Lietuvos GLyišklų kitimo, L 
Gudeliu valsčiaus,: Marijampolės apsk. 
Paieško Jų tevąl. Yra svarbus reilii- 
;ias.' Atsišaukite ant- Šio adreso*: 

r. i». 1VAS.ILIAUSKAS, 
820 Bank St, YVafęrbttry, Conn. 
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ŠV. JOHO EV. BL, MŠEĮ^IW 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 
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PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E* SevontL St, S. Boston,'Mass, . 

■ Tel. So. Boston 1510—J.
VICE-PIRM. —* Kazys Ambrozas,

492 E., 7-tlr St, So. Boston,. Mass. 
PROT. RAŠTININKAS— J. Glineckis,

5 Thoinas Park, So. Boston, Masę , 
FIN, RAŠTININKAS — Matus SeW~

460 U. 7-0t St, Sę. Bostdn, Mašfe < 
KASIERIUS — A.‘Naudžiūnas,

885 Ė. Brdatbvay, S. Boston,. Mtas. 
MARŠALKA — J .Zuikis, .

7 Winfiel(l St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susitinkiiiras kas tre- ' 

čia nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų 
vai. po pietų šv. Petro, parėpi jos salėj, 
492. E. Seveųtlr Sfc, So. Boston, Mass.
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g Gerkite Toniką 7~ ig • . ■ ■ ; ■ ■ ■ .
1 PADARYTĄ iŠ ŠALTINIO VANDENS! g* < . ■ • ' ' ‘ -
g. • . v< , , ....
g Visi gerai žino^ kad sveikaSt švarus vanduo tai svei-’
g kata žmogui. Taigi šit tokiu Vandenių padarytasgėry- 
g inas yra dar sveikesnis.. Mes eskme nupirkę nuo anglų. 
3* visų tonika išdirbystę, IslingtonrMass.,kur raudąsi daug 
g šaltinių ir žadame ypač savo broliams lietuviams pąrduo- 
S ii gėrymuŠdomkus, vertus jų mokamų pinigų. * -1

į Tikimės., Jmd lietuviai nepamirš savųjų ir^taip-gi 
§Ė rems mus, Pirkdami tonikusfe <

■ M

ii■įi

—■ Š^KAŽIlVnERO R. K. DRdTOŠ 
SOUTH BOSTON, MASS. < 
VALDYBOS ANTRAS AL

Pirmininkas — X, Jaroša, * ■ >
440 E, 6-th St, So. Boston, Mas*. < . 

7ice-pirm. — J. Grublnskas, - \
157 M St„ South. Boston, MasaT*

Prot. Rašt. — A. Janušonis, 
1426 Colųmbia R<1, So. Boston,-Masa,. 

niuansų m — K Kiškis, > ’ ■
1 428;E-S'th St, So. Boston, Moša,
iždininkas D. švagždys, v..

į , lll 'Bovren St» So. Boston, Maaa 
Tvarkdarys p, LuuČka,

395 M 5-tli St.* So. Bošton, MilSS. 
Draugijos reikalais krelųkltės visados Į 
protokolųraštininką. v

Draugija savo susirinkimus laiko 
2-rą nedėldienį kiekvieno mčneelo l*n»a 
vai, po pietų parapijos saloje, 492 M 
Seyehth St, So., Boston, Mnšs.

p.L.K.Ė8lSTVai0DE-J0a 
VALDYBOSADRESAI

• .Boston, Mm ,.

PfoninĮnkiis r- Antanas Pastolis, , ‘
- W Btoven S t* So. Boston, Mase 
Vlce-Pirm. — Martinus Knlstautaa, 

4062 W*»hin*ton St, Roslindri* 
Protokolą Rašt.— Antanas Macejunas. 
, AK) E, SėVenth St* South Beatoj■ 
Fln. Raštininkas >*- Jučm* Vmkwli!hi% 

(KK5 Ek Broadumy, South Bostoo* ,l 
Karteriui? —. Andriejus JCmieekai 

307 M Ninth StHW Boston/Mm ’
Maršalka — AtokMalra JMmokaa. 

115 Granite St, So. Baaton, Maa< 
DnraeMto B L. K

g'.pat-ebkinČ y , -
S <. Kas norėtų prie mus asmeniškai afeišankri, lai krei- 
g piaripas ' v ' \ “ . . ’ :

E&W.BEVERAGECO.
ringtpn, Mass.
tetejMTO I&ihain 1304.

Ch. VAMVILAS, Er. G1RVL8KI8 ir B. VUfOIUNAS, 
aiVUUNKAL 
įMo ta Sana Bootec’e.

R .
A1

38 s. sH

a s

*

\u

dNdtanJ kiekrhno mNuato po ĖST TO 1 
UTMhinjrt»n St* Mimu b .

l» ' — — '■

~ kr
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