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MMlUBI tari MpmtkkM fc 
■vkot ir paaitventbeu dėl katoŪ* 
ką iptndoi mtipririno bus w- . 
lenetnto Dievui ir Balny- 
žūt, ir Imoiftinig nąndingftęnl*,
negu pirkimas bažnytinių indą ir - 
Mat negp bidnytintt apeigos. Pa
kol ta nesupras visi katalikai, me« 
negalime tikėtit sulaukti apaudoa 
kuri atatiktų Katalikų Balnyčioa 
rimtybei ir paj^pttof» Žmonfc 
jradai, pirmiausia gi kunigai, ta-' 
ri skaityti tai savo didžlausiuul* 

" davinių, >•. " • ”
Vyskupo KiHan,

e
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MANO ĮSTEIGTI BANKĄ.

NEW HAVBĘ Ct. — Kovė 
2 d. valstijosdarbo Federacija 
turės suvažiavitoą ir svąiųtys į- 
steigimą kooperatyvto banko.

f .... ... .. *'
ĮVES PAGERINIMŲ.

A M YORĮL —^plieno kor
poracija, kaip Jitclge Gary 
skelbia, paskyrė $15,00Q$00 į- 
taisymai dirbtuvėse naują ma
šinų. Tomis mašinomis bus 
atliekama daugiau darbo su 
mažiau darbininkų.

ŽUVO PENKI.
PRINCETON, Ky. — Crider 

Rolling Mill dirbtuvėj sprogo 
boileris, sugadino dirbtuv’ę 
užmušė penkis žmones.

VŽGYRĖ KOOi^ftACIJA.

' VASfflNOTOS-Preziden- 
tas CooKdge užgyre koopeMty- 
vį inąrkėtavirią ūkio produk
tų. Savo užgyrinią atsiuntė su 
pasveikinimu Faraierių Koope- 
ratorių sitvąžiavhnūir, Ne kit
ko prezidentas pasakė, kad 
miesto darbininkai turi steigti 
vartotojų kooperacijas. Prezi
dentas sakė toliau, kad tarp 
gamintojų ir vartoto jų turi į- 
vykti ankštas bendravimas ko
operacijos pamatais ir 'Toje 
linkmėje jis turi didelę ateiti 
šioje šalyje,
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DARBININKAS 
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PROFESORIAUS PRA
KALBA.

/ Pereitą utarninko vakarą 
‘ ' Bostone Tremont Temple salėj 

. kulbėje* AVisconsino univetsito 
• profesorius Ross, garsiąusis A- 
merikos sociologas. Jis, kaip 

; ' ir Seott Nėaring yra kapitalis- 
k tams trępnas. Profesorius Ro<s 
A® -ltaA /}':
įliejo į visas salia, kur tik kil- 

gJrdavo! revoliucijos. Jis buvo ir
Rusijoj, ten. studijavo naujįjį 

- -ri surėdymą, pastatytą ant Afark- 
so, socijalizmo tėvo, išreikštų 
principų. g

♦^'Garbingas profesorius sato 
.kalboje išdėstė kapitalistinės- 
tvarkos išsivystymą Ameriko
je, tos tvarkos intaką'į gyve
nimą ir kas toliau gali Įvykti 
kapitalizmui besivystant. Nu
rodė, kad dal nr Amerike kapi- 
talizavimas tebesivysto* Nuro- 
flė, kad dabar Amerjkė kapita- 
Iiznias vis dar tebestiprėja ka
pitalistai ingauna vis daugiau 
galios ir vis labiau-rėdo gyve
nimą pagal savo kurpalį. Tas^ 
gresia, sakė profesorius, de- 

. mokratizmui, laisvei, kultūrai.
I<ą daryti, kad tam pastoti 
kelią? Socializmas tam netin- 
l<a, sakė profesorius. Rusijoj, 

) sakė, nuodugniai tyrinėjęs su- 
. į valstybintas pramones ir atra- 
^gj/do/ kad risur gamyba be galo 

‘ -nupuolė. Nutodė, kad jei pri
pažinti ir naminį karą ir bloka- 

- dą ir kitas kliūtis, tai visvien 
soeijalistfnis gamybos būdas y- 
ra“:

> profesorius, kad. pramonės pa- 
. sisekime Rusijoj mažai kas už-.

L interesuoti, mažai kas sau 
kvaršina apie tai galvą. Kas 
Rita kapitalistinė gamyba. Čia 
yra. gyvai nžinteresuotų žmo
nių, giliai galvojančių apie pa- 

, gerinimus, pasisekimą ir t. t.
Todėl, sakė profesorius, dalį

• pramonės reikėtų palikti kapi- 
i tąlishi rankose, o kitą .dalį ri- 

sokeriopai suvisuomeninti — 
paimtų iš dalies valdžia ir iš 

/ dalies kooperacijos. Profeso
riaus tėbrija yra pramoninis 
dualizmas. Prarųonę vaizdavo 
kaipo ežerų/ kurio pakrantės 
seklios, o vidurin einant daro* 

L si gilyn. Gelmes, sakė profe- 
šorius, reikėtų* surišuomėninti,' 
n seklumas, pakrantes palikti
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AGITACIJA UŽ KOOPERA
CIJĄ.

SPRINGFIELD, III. — Uni- 
jii vadai pienuoja surengti eilę 
prakalbų kooperacijos princi
pams išaiškinti, Bus aiškinta 
apie kooperacijas Rochdale’io 
pamatais. Tų prakalbų tikslas 
yra dvejopas išaiškinti naudin
gą judėjimą ir apsaugoti darbi* 
ninkus nuo apgavingų koope
racijų. ' I

v
IŠLEIDO DAUG KNYGŲ

7 tuONDON.ririNėlūrint į di
delį. nedarbą ir biznio sutruk
dymą Anglijoj 1923 m. išleista 
12,274 naujų Įmygai. IŠ jų nau
jos buvo 9,246, o 3028 naujos 
laidos senų knygų*. Tik 1913 
m. knygų buvo daugiau išleis
ta, negu pernai. Knygų biznis 
po karo Anglijoj visiškai atsi
gavo.
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' nušovė Moterį.
NEW ORLEANS, La. — 

Palmetto mieste moteris Ro- 
land Glark buvo pastačiusi sa
vo kandidatūrą į majorus. 
Rinkinių dienoj jos oponentai 
ją užpuolė gatvėj. Ji buvo' vie
toj nušauta, o jos sūnus ir duk
tė' sužeisti.

_, ----------------- - _ t.

PASKYRĖ PROHIBICIJAI 
VYKINTI.'

AVAŠHINGTON. — Atstovų 
butas užgyre skyrimą $10,629,- 
077 proliibicijai vykinti. 4

AUlRIAMPOLĖ. šiomis die
nomis valstybės ir savivaldy- 
bių įstaigų tarnautojai atidarė 
Bažnyčios gatvėje savo- kope-

failureM O tai dėlto, sakė ratyvo krautuvę. Mariampoie- r
je tarnautojų gana daug, jie su
sibūrę Liet. Valst. Įst. Tam. 
Prof. Sąjungon ir jų krautuvė 
galės gerai tarpti, juo labiau, 
kad joje parduodama reikmens 
patiem tarnautojam daugiau
sia reikalingi, Ąlai'ianipolėjo 
yra 6 vartotojų krautuvės ir jo
se galima visokių reikmenų be 
manufaktūros gauti. Tik gai
la, kad vartotojai ‘neganėtinai 
įvertinu koperaciją'ir daug dar 
taip-gausaus prekyboje pelno 
duoda, kurie iš to, puikiai gy
vena, Ypač gamintojai neturi 
kur tinkamai savo, gaminių 
parduoti ir todėl javai palygin
ti gana pigūs.

Po naujų metų čia veik visas 
smukles ir degtinės krautuves 
Blaivybės draugija ima savo

* . r
‘ -i

<Porą mėnesžij atgal garsaus 
Namelio prakalbose nusipir- 
Imu _Seott Neąrtog'O^ltoygto  ̂
c ‘ Oil imd, tlie gernis of war” : 
(Žibalas' ir karo mikrobai). • 
Autorius faktais ir skaitlinė“. 
mis įrodinėja, ka<l kaip buvu-; 
sis didysis karas, taip ir busi
mieji karai bus vedami dėl ži- : 
balo, kurio svarba nuolat au
ganti, o kurio pasaulyje nedali- 
giaiisiai esama. Faktai taip in- 
domūs ir baisūs,, kad jeigu vi
si juos sužinotų — tai žmoni
ja netruktų kdrus visai panai
kinti. Būtų svarbu,, kad kas 
ir lietuvių spaudoje tuos fak
tus paskelbtų. Kai sužinosime ■ 
karo mikrobus; tada 'visi Įkib
sime tuos mikrobus naikinti.

Dėdės Šamo žibalas.
• . *

Pastaraisiais laikais žibalas 
Amerikoj dar. vieną, šposą iš
kirto. Jisai- švysterėja; ,sav6 
gelsva šviesa akysna didžiųjų 
Amerikos kapitalistų, abiejų 
didžiųjų pąriijų Šulų —. ir pa* 
rodė yisaf šabairir-yjšimm-p^ 
šauliui, kali tų ponų fįzijono- 
mijos'net blizga nuo kerosino.

Dėdė Šamas turėjo savo ži
balo šitddhis — atsargai, kad 
atsitikime karo— būtų kuo va
lyti savo lahms ir trokus. Pel- 
nagrobiams‘*(šimto procentų a- 
jnerikonamš)- senai seilė varvė
jo, kaip čia iš Dėdės Šamo iš
vilioti tą žibalą, kad iš jo sau 
milijonus padaryti. AleginO 
papirkti AVilsono acln/nistraci- 
ją. Ši neprisileido. - Kada 
Hardingas buvo partijos ren
kamas Chicago j — jau tada iš- 
anksto buvo nulemta tų žiba
lo' rezervų likimas. Californi- 
joj gyvena labai’gudrus airišis 
Dolięny, nebešuskaitantis sa
vo milijonų, kuriuos jisai pa
dare iš žibalo. Didžiuma Mek
sikos žibalo prigulėjo tam airi- 
šiui Turėjo daug žibalo šuli
nių ir Suv. Valstijose. Ale ka
da gi vilkas esti sotus? . Tad 
Dolieny senai jau tykojo priei
ti y.rie valdžios žibalo šaltinių,, 
't. v. Teąpot Dome.*"’ Kaipo go
gas patrijotas —'jisai, nors ir 
demokratas — tečiau respubli
konų rinkimų reikalams išmetė 
$75,0p0 (Demokratų Partijai 
davęs ti ktai $25.90. Mat buvo 
aišku, kad ritodmuš vistiėk 
laimės respublikonai). Tad jau 
Chieagoj, 1920 m. Doheny’io 
advokatai žinojo, kas. bus vi
daus dalytoj sekretorius, kas 
bus laivyno sekretorius ir kas 
bus teisingumo setoetorius.. 
Nuo tų ponų pr&laiisė išvogi
mas iš' Dėdės Šamo jo žibalo.

Kaip tarė — taip padarė.
k ‘

Vislias nuėjo'ykaip šii sviesto. 
Tie Dėdes šamo žibalo Šuliniai 
buvo valdžioje laivyno sekreto* 
riaus. Pusantrų mėtą atgal lai
vyną sekretorius Denby ėmė ir 
pervede juos ‘žinvbon vidaus 
dafykų sekretoriaus Falls. 
Gi tąs išdavė,^ juos huotoon 
dviem privatem kompanijom: 
minėtojo Dubeny ir tnlo Binc* 

'■ ■ i

lį progos sušilo 
rakį ttę, kurie 

hepfcvydėjo 
los nei prėzidep* 

tas tlardin ’̂a^ nei vice-prezi- 
.dentas Cbolidge*as, nei juo la- 
bjąu teisingumo sekretorius 
Daugherty,; kprio pareiga yra 
ypatingaiMląljtoh kad viskas 
būtų atliekamį legališlcąi/ -

Pažangioji 1 .meriltos spauda 
pusantrų meta atgal plačiai ir 
drąsiai rašė a ie tas šelmystes 
ir reikalavo b rinėjimų ir per
sekiojimų. Mkt iki Hiardlngui 
trys prezidentą^— ir ilodseveL 
tas, ir Taftas, >Sr:WBšonas lai
kėsi tvirtai .■popKkefe, kad tie 
žibalo šuliniai įttB 
džios nuosa 
buvo paaĮ^€?^ęt7>oitosIją. 
tiems dalykamį ' “ 1 J -
ji komisija 

 

prieiti prie tikį^faktų. TMp- 
jo apvynioti

lair’o 
prie to žibalo 
tranzakcijas dal 
jiems, tosšiliiįt 
tasTfar&ig^ nei vice-prezi-

teisingumo sekretorius

kėsi tvirtai kad tie
būti vai-- J *

Senatas

k

IŠVAŽIAVOKLAIPĖDĄ
! : .• ...k.--;. ~

ŽENEVA,-
į vis, huvusis jpasekretori^i 
styfreg tiepartinentb AVife 
kabinete, su kitais nariais. 

; misiJos* Tautų Lygos nn« 
tos, •išvažiavo Klaipūdon, I 
pribus vasr 10 cp Ten sųm 
žįs su padėtimi ir gamins 
portą. Tautų Lygai apie K 

; pėdos klausimą '

1. Kiti IcoinįsĮjos nąlriai yra 
landas SzG, Kmlletį nurys 
irinondnės Tarybos prie j 
Jandijos užsienio' reikalų nunyri 
tori jos ir švedas lloemell; 
nierius- ir narys Teehnišfcię 
mokslų akademijos Stoekhot ■ 
me. ' k

> * ’l

, ■ Baris, būdamas Genevoj) ty- <
Sustabdytas susisiekimas, rinejo politinę padėtį, kuri ri-^ 

šasi su Klaipėdos Mausimu/, i 
Klaipėdoj, kildama Dąvįso kę-;x 
misija priims visokius atstęri; 
vųs, ‘ kurie tik turės intemį;J 
Ša^ėdoj ir Nemuno ūpėjį, Buj 

- , pobūdžio;
»3^ :būs (kmevoj, kpmirijai ten ^0? 

grįžus.' Komisija pienuoja Ari 
gtįžti Gen’evon vas. 15 ar 16 d* ’ 
TbdęF komisijos buvimas* Kląj/ 
pėdoj hus trumpas.k j ,ą.

Tautų Lygos Tarybaįjįraiė • 
Davisą skubintis •su raportu, ifi* 
ko Davis nusistebėjo, įneš pa
tyrę diplomatai jau senai f tuo 

; klausimu ųžs ominė ja’ o juneiš- 
rišo. Dabar gi. iš jo ‘ reikriau- 
jania skubaus Mausimo ajxlir- 
kimo. TeČiau Davis pastebėjo 
visuotiną Europoj pakrypimą 
prie taikos ir. už savo*: darbo 
•uiąsi optunistingiai. *. k’ y

SUKILIMO SUKAKTUVĖS.

tus. Doheny priskaitė Visą li
tanijų žymių žiuonių^ biivusių 
^sekretorių .kurie pas jį dirba ir 
algas gauna. ę . v ~f

- i" . - t - _______  V _ . . . U ..

AtcAdoo buvęs jmsamdytks 
ypač tam, kad daryti spaudi
mo i savo valdžią, kad toji už
stotų D’ohenio reikrius Meksi
koje, kmios valdžią buvo šu- 
konfiskavus visų, privačių as
menų valdomus žibalo šnlimiik 
Siw, Valstijų valdžia ištikrijjų 
ir nesutiko, pripažinti Obrega- 
nb valdžios, pakol tasenėnųsi- 
leido Mbalo kiaušiniu, Indomus 
dar, prisipažinimas Dolieny’io 
senate, kad iš to Dėdes. Šamo 
žibalo jisai laukes sau uždarbio 
tik . . . šimto milijonų. (Įole-' 

• ’ t
m.

, ■ Įvykių sūkuryje.

Kokios b.us tų visu skandalų N k-
; pasekmės. >

Amerikos žmonės pastarai
siais laikais lyg ir tapo išbu- 
dintiriš dvasinio letargo. Jų 
pilkas,? nuoboflus gyvenimą^ 

^-'‘senatorius-
ringu sūkuriui čia’žžbalo sl<an- 
dalai, čia .didžiausia agitacija 
už ir prieš prisidėjimą prie 
Tautų Sąjungos — sąryšyje su’ 
Bok’o pienu; čia Anglijos par
ko' Partijos priėjimas prie vai-' 
džius vairo, čia ir Rusijos pri
pažinimas, o čia AVilsono mir
tis, to AVilsonOg kurs, buto čia 
beveik visų jau paniekintas ir 
užmirštas —- o štai dabar čia 
vėl reikia jį.garbinti ir į tarpą 
Wasking.ton’o ir Lincoln’o į 
garbės rėmus spraųsti. Žodžiu 
sakant.’ Anierikbs tauta lyg į 
karštą pirtį pateko it eina 
procesas energingos maudynės, 
dvasinio .perimo, prausimosi— 
iš ko pasekmių galima laukti ir 
neblogiausių. (

Ko laukti? 'i

Viena aišku, .kad visi tie at
sitikimai — ypač žibalo šposai 

visuomenės akyse labai už
temdys partijines žvaigždeles 
respublikonų ir deniokratų, nes 
pasirodė akieji lygiai kreivi ir 
slitepti dolerio karžygia|, pat- 
vijotai užl pinigus* Tai padės 
nemaža sustiprėti besiformuo
jančiai naujai darbo’. žmonių 
partijai ^Faimer-Labor- Par- 
tv.” OegiĮŽeŠH-mėnęsyje tos 
partijos šulai tikisi sulaukti į 
sayo suvažiavimą St. Paul arba 
Mirmeapolis ild 4000 delegatą 
nuo įvairių progresyvių Šalies, 
^gaa^žajpijų.’ Senatorius La 
FoĮefte, q*odos, bus statomas į 
prezidentus. .

- Alums lietuviams , iš tų atsi- 
Hkimų irgi bus gailiną nemažai 
pasimoidntt Alažų Dolieninkų 
ir Lietuvoje yrą* Jų politiški 
šuneliai taip-pat moka mindžio
ti ministerių priemęnės ir sek 
iiio priesruimius, kaip ir Ame* 
tikos advokatai ir ev-sekreto- 
ruu. Ame, x žinoma, negauna 
iš.niūsų Doliemnkų tokių niilži- 
niškų algų, kaip šio iš Califor
ai jos multkinili joniorto.
— pagal Jurgio ir kepurė,

J

9

juos gudriai.tol 
ir paslėpti Valdi tvilkai* ’ Vf- 
suomene buyd netekusi vil

 

ties, kad tiėdayįfeai kada nors 
paaiškėtų; A 
AValsli iš Aldųtanosnenusiminė, 
ir vienas pats, niekam nesigir
damas tyrinėjimą toliau varė. 
Sekretorius Falls.... valdišką, ži
balą pardavęs,. ’ pasitraukė iš 
valdžios ir nuėjo kartu suDo- 
lieny’iu biznių varyti. ' Žings
nis po. žingsnio* Waistrias, siūlą 
rankose turėdamas, artinosi 
prie visų sekretų kainuolio ir 
porą savaičių atgal.-"- paleido 
bombą—faktus paskelbdamas. 
Dolieny papirko Falls’ą, duo
damas jam ‘ ‘ paskolą’ ’ $100,- 
900.00. Tą pat padarė Sinu- 
lairias pakišdamas “paskolos*- 
$25.000. Kiele gavo kiti ponai
— dar nepaaiškėjo. . Tik pa
aiškėjo, kad tie dalykai buvo 
žinomi Hardingui, ir Cool- 
idge’ui, ir kad jie nudavė, kad 
Jie nieko nežino ir nemato.

Kai viskas paaiškėjo — tai 
Coolidge’as 12 vai. nakties pa
skelbė. Amerikai,. xkad visi šel
miai bus nubausti (kur jisai 
pirma buvo?) ir kad jisai pa
rinko du teisėju, kurie šelmius 
teis —* virš galvų Teisingumo 
Sekretoriaus. Parinko teisėjus
— bet pasirodė, kad tU parink-, 
tieji dirba, ar dirbo Dubeny’iui 
už pinigus, Jieško tad naujų.

Perankstyvas džiaugsmasg

Kai tie dalykai aikštėn .išėjo, 
demokratai į padanges šoko iš 
džiaugsmo ir ėmė skelbti, kad 
•respublikonų partija yra ran
kose sukčių' .ir kad piliečiai 
rinktų šiais metais juos, .demo- 
kratus, nes jie, girdi esą šva
rus ir teisingu ęNęilgai to’jie 
tesidžiaugė, Dbiiėny laike ty
rinėjimų senate mne to pašto 
plimpė, kad p. AtoAdo^, sfip* 
riausis demokratų kandidatas į 
prezidentus — jam tarnauja, 
kad jau 250,000 žibalo reika
lais esąt jam .išmokėjęs (pats 
•McAdoo prisipažino gavęs, dą 
tik $150,000)? to ' kad dabar 
Mc-Addo esįą pas jį ant metinės 
algos ir durnąjį $50,000.00 į m«-

f
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS, 
(Eltos pranešimai).

J “Maištininkui’‘ ordenas, (h--, 
deno Virinti Mitai’ * yaldy* 
ha apdovanojo generolą Želi* 
govslcį to ordeno 2 laipsnio ko* 
mendoriaus kryžiumi, -j.

—* Karo lauko teismas,. Len
kų vyriausybės nutarimu, Vil
niaus krašte prailgintą 5 karo 
lauko. teismų veikimas dar 6 
menešiamsį t v. iki liepos mėn. 
į^.--: v, 

niaus apygardos muit^ direkci
ja 1924 metais numato' įsteigti 
muitines' Suvalkuose ir Druski
ninkuose. Be to manoma į- 
steigti muitinė. Disnoj.

} ___  I

Dėl nesenai buvusm Vilniaus ir 
Naugarduko srityse pusnių la
bai nukentėjo telefono ir tele
grafo susfsiekiniap,/ Sulaužyta 
arba išversta apie 500 telegrafo 
stulpų.' Kai,,kuriose , giriose 
ptu^^JmveraBos dtdrnęs,, 
telegrafo sttdpaį nulaužti ne- 
ties žeme, bet pusiau. Padary
ta nnliardinių nuostolių. Sii 
Naugarduku 9 .dięnas buvo, nu
trauktas telefono telegrafo su* 
sisiekiuias. /

— Nuosavybės įsigijimas. Ei
nant Lenkų vyriausybės nuta
rimu, 7Vilniaus krašte svetim
šaliams leidžiama įsigyti na 
mai ir kiti, nęjųdomieji turtai 
tik turint tam tikrą valdžios 
leidimą.

— Gudų veikimas perkelia
mas. Pastaruoju metu tarp gu
dų politikos veikėjų'pastebima 
linkimas perkelti savo veikimą 
Tarybų Gudįjon. Prieš mėnesį 
į Aliaską išvažiavo Goreckiai, 
kiek vėliau gi Radzevičius, 
Žavrida ir buvęs seimo narys 
Kalinovskis,

■ 

e

Čiau keliai vienų ir kitų yra net 
perdaug panašūs. Alftsų tėvy
nei Lietuvai ištikrųjų, reikėtų 
gražesnių pavyzdžių dairyties, 
negu iš pūvančių kapitalistinių 
valdžių.

Štai nors tik vieną Maksimą 
pastatytume: kodėl Lietuvoje 
vandens jėga žadą būti ne val
džios kontrolėje, o privatinių 
kapitalistėlių? Kodėl mes ne
galėtume pasekti nors ir Kana
dos pavyzdžio kur vandens jė*’ 
ga^andaM vaiMlųs rankose ir 
dėlto patarnavimas publikai 
atsieina Jtelis syk pigiau negu 
Suv, VMstijose, (Prie to klau*‘ 
sįmo niūris dar prisieis gri^b 
Juk toji pati Dievo galybė 
gamtoje pareikšta ir Kanadoje 
ir Suv. Valstijose, Tik vienur 
ji visiems lygiai tarnauja, ki
tur gi*Ji duoda progos saujatoį 
žmonių išnaudoti visuomenę. 
Kuris pavyzdys labjau Lietu-

v * *
Uoris.

p.
Bet Viū šviečia T 
Te. <

i

4-

Klaipėda. Sausio 1S<M, 
pėdos kraštas šventė mėtines 
suki limo sukaktuves.. ‘ * Pats 
Klaipėdos miestas nuo' pat ry-. 
to. buvo pasipuošęs. Klaipėdos 
krašto ir Lietuvos tautinėmis 
•vėliavomis. Visose vatdįškiw^ 
ir privatinėse įstaigose darbas 
visą’ dieną buvo' uiistabdytaK*4 
10 vai. ryto buvo aplankyti itR* 
vušių sukilėlių fekpai, a vato > 
Klaidos T?ėa&o Ail^ljeĮr^ 
ko kariuomenės paradas'. Prie 
Aikštes buvo susirinkuriėA 
tūkstantinės ąūnįos. Tą dkk' 
ną Klaipėdoj buvo gana.dai^i 
privažiavusių iš viso Klmpėdor 
krašto, o taip paf to iš M Lte*f 
tavęs. 7A30 vai. vak KM 
dosAliestoTeatre siildlitoui ] 
minėti mūsų Valstybinė Dra 
suvaidino Bemard KbavA 
kalą ^Atskalūnas/ *

l -

e
-■"t —■— • p~ r~" ■

, Buvusia lig šiol Lietuvai i 
tovu Danijai p. Savicku j 
paskirtas Lietuvos aistį 
Suomijai, ir išvažiavo į »*<j 
paskirimo',vietą > d, K. Ik £ 
rijos Karalhri apdovanojo 
ištvirkę pirmojo IdpsnioM 
brogo ordemt ... •
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giasi — tarmri, kaip čia pa
tiems savo gyvenimo reikalus 
aprūpinus.

Jie ima ieškoti daugiau švie- 
jsos,/ima orgamzuotiės. 
I . Vakur tikrasri gyvenimas, 

įįjjlva kur jo tikroji svarba. 
U Tad duokite mums Jlaugmti 

rinkimai ir vakarėliai, vakare- Uįnią* ne tiek apie sąvo  JMrius 
liai ir suskinkimai, iitaaip to-1 ta i^TrŽiaviimis---Imdą ne ka
liau, bėgate ir krašto, kate toj [ tai ir tai bus gerai dėl įvabu- 
dųinoj ‘ti&e grio,’* tik su tuo mo, del4nūsų nulinksminimo 
paįV!tirl»i)iw,. kad taft. tsflute ttauns žinlij iš tik-
vasara, tada hus aprašomi nei ; _ . ■ - / , /
suririridmai ir vakarėliai, bet Į rtrriririiriiAfr lifivft
susirinkimai ir piknikai., [ 

, Na, žinoma, ir susiriritimai,L 
ir vakarėliai yra įabai svarbųjį. 
ir redmlingi. Bet jrignymnttoį * . 
apie juos teskambina ‘visit Wft4-’ z
ta kri(mijųtee§pondentrištrih Ellsworth Huntington 7.

dnfo Mie ve&imn keliones l^n ««■ Onivsrsittt.geoglrfKios nurodyti žmo-
e •veiliUH^ wI0SĮgi nijosW, kad ima jau ne-Į . profesorius.i nėms kurioseviotose Šiepti-

_ \ ’ • vate apsigyventi: kuriais ama-
e,j_______ _ —. Pastaraisiais Įatimis^geogra- jje turėtą ten užsiimti, ir

to tesuridedat Ar yjtaa^liaipjj^ trip persimrinėkad dange-;kurioj šriiy jie gali ten tiketies 
■ *v ‘ .... “^“SE^T=“^^~=^;^®ūūmų’”paseteuų. Ar pa

tartina auginti mėsai gyvulius 
tolimoje šiaurėje, kaip Stefan- 
sonas siūlo, Ar jūsų .miestas 
tinka nuiijai talnomų fabrūcaif 
Ar jūsų šeimynos lyrinė sudė
tis. temperamentas, išsilavini
mas ir pat irimas'* bus pritaiko’- 
nu kavos plantacijų sąlygoms l 
Ar Italams ir švedams geriau 
seksis ūkiuose ar fabrikuose; 
pietuose ar šiaurėje; prerijose 
ar vakaruose? Geografijos ta- 
žini ertus atsakys į šituos klau
simus, nes jis supranta įvai
riausias apystovas. ‘ Jo’patari
mai išgelbės šimtus, tūkstančių 
žmonių naų bandymų gyventi 
ir dirbti netinkamose vietose.

’ - *" ■ *
Pirm negu žmonija šitos la.L 

mes sulauks, geografams teks 
i įvykinti kitas* ir gal būtdi- 
džiausis uždavinys. Jie turės 
ištirti kuri žmonių rūšis iš
nyksta ir kuri išsilaiko įvai
riuose kraštuose. Nors nedaug 
žmonių tai pastebi, vienok į- 
yairiošė Jungtinių Valstybių 
dalyse' gyventojų ypatybės 
mainosi sparčiu žingsniu. Tai 
ėsti ylėl to kad viena žmonių rū
šis persikelįad^-ūltių į miestus;

i. mmote»cc0*Mcėcow69iaaM«MMM^^ Į
| “ (Aafrikos lietuvią Kcmpersicijos IMrbuote)^ ]j |

Uosis,
DAIJNKIM1S GYVOMIS5 ‘

; ' - • -------
paduoti ^Darbl- 

V ? Ininko^’sksą^tojamsžlinių apie
TaTOfrOCTAy it .0 įAmerikos lietuvių pirmuorius

undei*the Actof Mardi š,187VH .** v- Lis visųpirma norėčiau atkreip-
n* I
’• 'ww ^suomenęs^i

' 1 , tau kaip svarbu yra, kad. mes
žmtų B rikro gyvenimo 

and t •**••*’^ *f * i* ••*r * *v ***r'•**** ‘’•*** V-Į daugiau tarėtainė,
i countries yesrly MūsųIaikrašČiai^augiausiaf

: ____ ... , -___ . ....... I W > •" --
„ . .. ,.,■■■> -JI., . ,L- I.BI|I|I/1..-..IUI

>:-e 7Ww*JI . A7.77*7,7.7 •' Įkalba^ nes sumanymus visų
jJPrta, .jrirriey veda senąją, kapita-:

* įlisdn^ išuaudąjtato tvarku. Ką 
rponrear&,“an -^iorganas, .^ar

w Į Stinnes sumanė, ar/pasak&? ąr 
T* Į padarė, — apie ‘tai viso pąsain

• Y liolailiTaš^aituojatt paskelbia. 
H Bet reikia žuioti, leadviri tie

. ’ t ponai ritasi žemyn, kad jie gar-
■ mina jr garsiną supuvhsl fnedį.

Į Kur nors nuošalėje koloni joj 
Bariaraisiais metais Amerika minėjo Ijmtiimėtes sukaktinrįarbo■ žmonių scdme.

^s tM-p vadnamosiasBideiitoMoiiroe doMtemo^ vieTaprūpiirti
«M^“Afteraa Vašingtone Mfepta S «t*kw įragyvenimo reitatės. Jo

p įanAmerikoniamo idėja ne visų visaip «ttte&4mekas nemato, ir^ežmo. Bet
|s / teteama* Jungtinių Valstybių diplomatai,ją aišteaįtie tai yra naujo gražaus pa-
|5glB*pali0gesmu?būdu, .būtent: 1> jokia nęametikbtekavalsty-[šaulio budavotojai. Jie krau- 
Kį teisės kištjės t Amerikos respublikų reikaltis nei js> na plytas j naujus žmonijos rū-

gyti Čia naujų teritorijų; 2> praktikoje Vašingt^o valdžia vi- nms> būrelių šiandien
dalyką tat$ sutvarko, kadJungtinėms Valstybėmsd ienia vi- j iaūpilna. ant žemes- jratulio.

^as vadovavimas Amerikos kontinente: jos visuomene randa pa-Ptaį lietuviai išeiviai,
jį^ininaų prie&smų savo visokeriopai intervencijai Į įati- tų ^jų būdavotojų 2^ 
itfea Te^ibBv vidaus reikalus. Pirmoji dalis labai priimti- būrelm. Ką mes/apie pio^zi- 

i’-’tefc vfaoins respi*]fl£omn,xgi prieš ant^'daft 

į i tekt respublikos piestaštoja, nesauato didąį sau paroję S: 'Iiūdiįiliinrižmsatij()i! atet

į. ItoK Jiingtinię Valstybių, kurię kapitalisanis imperiąlianas Į gtai dal.-bas. svar.
L ta snrattei spaudžia visas respublikaa nuof tekšite‘ir Kubos Į besnįrir naudingesnis, kaip vi-

.. 7 , •’ 7" įsų imperijaįista ir niStaristų
E;. * vienas typingas payyžte. -įlįtete' vak^a noiljo|pįtrijQtmė^kąlboš. ‘
P’^afetybiųti visas savo krašto mapias & kitas požeminius turi! Toliau, jei pažvelgsimai mū- 
K* ’iMjf'lptJi negalėjo to pateyti neš>$few Vorte korespondencijas
K/, tam-pasipriešino. Kteteena n^rikiausoma p- matome ten baisų vienotlu-
E < savo tautos turtus suvalstybinti nęsĮteūsdamalmTP Kuopų-diuuęjų amžinąi
f teįuįioš valstybės nuomonės, kaip, pavyzdžiui, iietuva su- j vieuodų, susirinkimų^ aprąšy- 
I požeminius turtus ir miškus ir pravedė žemėsrefon- Į“*®* ~ f.r .vžXiai? ,V as^yiŽaia.s| - N
t . Bet didšiėlė Meksika jau nebetmtfek nepriklausolnybes,,Į (:retkarclius ISPelkui,as)- Susi-]kurinėms galvoj prašvito, M- 

f Iriek jos turi mažyte Lietuva. G tM dėlto, kad Meksika gubf ~ . ,x ■
e fr turiMiidelitesta gamtos saM* Todėl Rietu Amerikoje nėra tote paproty ir madų ko^

teite nori naudojęs svetimi kapitalistai. ' • mirnizmo ber monotamęmmo. Ten viešpatauja originalumas
Kuboje irteo?e vakartaes Indįjos respublikose Jungtinės Pe* įvairumas, kūne stiprina savystovumo psikologinį elemen- 

.. tehrtybės liti platosnių teisių, negu dabar lenkai^Jnorir^ , Nuo pat Kolumbo laikų, kiekviena.ispanų kolonija savys- 
i ^Jfstl^miisų Klaipėdoje. Tad visai suprantama, kodėl tarinis-1 vla'^' vJste kaikurias savo gyvenimo ypatybes, kurios dabar 
I šitas trakas kiekviena res-
K X tes Amėriko& Mat Ši pastaroji, tapdama daugiau pinigų ir brangina rr todėl nęųori su/avo kaimynais susilietL

Atett karė laivyną,; jau spėjo visur koją įkelti ir daugeliui psi-*
TMmumOodo^ teddaba^svajojamasl’aa-Amei^b- “7 - ~ ~~ -“" “'7’ “ ”"x‘ -77^

f £ ’tete ateity pasirodys dar sunkiau įvykinamas, negu šian- kalha^rancuriškai (Mat jos kultūrai pradus padėjo
&. * T711 W11č«4AYklftWrt te\ k ZQCk ftArtfV Tvo^ii-tteLA
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kita pasilieka namie) trečia ke- ‘
liauna į. Vakarus; ketvirta ii- , 
važiuoja užsienin kaipo biznio- į
ritu ar misijomeriai. t 0 „ ;

t Vėl-gą vienp temperamento 1
žinonės, kurie gyvena tūlose ;
geografinuse ar socjalėse apys- 

■'lovose turi mažas šeimynas, 
tuom tarpu kai kiti žmonės su 
kitokiais temperamentais ar 
gyveną kitokioj ^.pystovose 
tari dideles šeimynas. Laikui / 
bėgant užviešpataus didelių < 
šeimynų typas, Ir yėl, Hilas 
lyrinis typatf j?ra palinkęs į Ii- ■ 
gas vienose apystovose, bet ne 
kitokiose. * . ■

Tuo tarpu, gyventojų ypaty-. 
bes keičia^'nepaprastu greitu-’ ‘ 
inu. ICad geogyafiįos inžinie
rius galetij atlikti savo durim 
jid turi surasti kaip išlaįkym.ąi 
(for - Įneservation} pasirinki
mas vieno ar kito typo keičia 
žmonių ypatybių pasldįgtimą į- 
vahioseki'aštGdalyse.. _

Daug mūsų poiitiidų ir eko* 
noiniiiių sumišimų paeina nuo' 
oro. Kaipo taisyklą labiausia 
nepatenkinti ūkininkai gyvena 
ten kur lietas yra netikriausls . 
(nncertain); Dėlto kad jų der
lius iš metą į metus labai mai
nosi, jie pradeda politinius ju
dėjimus kaip Liaudininkų Par-. 
tija, Šiaurės Dakotos valstybi
nės pagalbos planą ir Ūkininkų 
Bloką. Jie bando gydyti fyri
uos ligas politikos vaistais.

O ko labiausia jiems reikia ' • 
tai oro įspėjimo prieš šešis mė
nesius ar •mėtus; Tokie fspeji* . 
mąi dabar dar negalimi, bet 
mes jAu turime daug gerų ženk- 
lų. Nuoseklus šitų ženklų ty
rimas yra vienaspirmų jų ir di
džiųjų uždaviniu tą meteorolo
gui, kurie domisi klimatologija, 

ūia tai ir yra tikros pasiseki
mo vilties. Kai šito buš pasiek
ta, tai bus- sutaupyta mūsų ■ 
kraštui kas iiiėt milijonai išgali 
šimtai milijonų dolerių,. ■ Ir t\i 
yra tik vienas iš daugybės Iy- >s 
gi ai svarbią išdavinių, ‘ kurią 
.geografai turės griebtis netoli
moj ateity. --
. s= 'f

rojo — rimtojo gyyeninm,; iš 
jo kovą ir Vargą, Įš jo svarbią
ją reikalu. Ir yp^č informuo
kite mus ką ir kaip veikia kuo
peles kooporatorin — tą tikrą
ją mūsą amžiaus progresistų.

Aš maginsiu pradžią prary
ta Ką patyriau iš mąsų koope- 
fatoriij veikimo', tai pranešiu 
skaitančiai fvisuomenei. Toliau 
lai sukrunta rašyneti apie tuos 
pačips reikalus patys iš .savo 
koloniją.
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/, Kitas geografijos inžinierių
r

tt

t-

berifaniai atsirūgti. į
Argi mūsų gyventoms* tik iŠ*[

ir išvažffnvimaĮ yra pati ^^li^Snbmųriehežmd kas JTyrą. 
biojimūsų gyvenimo dribt Į-B dešimties nef. vieno nerisL 

:Ar mek jau nebeturime gyveni- Iras kurs turėtų tikrą supinti- 
merititų-reitelųir kitokių mo*] mą apie geografijos inžmieriiu 
kyklų, kaip kuopos ir sūsirin- Tuom tarpu tokią inžinierių 
■kiniai F . <_ [ jau pradeda atsirasti irmeteli-

Štai inūstj totavfee, k*.H .tote <W, ‘J?

syHose - eini nrolat tikroji, Į?“?? »-
’^mdn^'^roDfaro drama. nodoju^. ■ '

Žmonės .palieka ten ne tik savor Šiandien nesuskaitoma dau- 
prakaįtą, savo spėkas, bet ir gybė miestelių, kaimų, namų, 
savo sielos dalį. > 'Susižeidžia J fabrikų, gelžkelių, kanatizaei- 
dažnaLgalųgąuna, Kodėl mes Į jos Įmonių ir kitokiu žmogaus 
taip maža žinių turime iš tos įtaigų raudasi netinkamose 
draikos vietų! ' " ! vietose. Štai riogso fąbrikos

Štai mes savo .gyvenime, sa- [rezidencijų dalyse, vienos la
vų dvasioje, Vpaproeiuoše ma- tdlns- kenkdamos, Mes laikome 
tome; tiek daug dar tamsumoj pievas ten kur turėtų būti dar- 
iiek apsvaiginta galvų, tiek že- Įžovės, ir medvilnių laukus kur 

......... ' . turėtų augti kukurūzai. Par- 
tiek ištautėijino. Ko- Įmins tinkamas vietas mes nau- 

.. j._ t». Lj.- v • dojaiųegrižlieliams irjsandė- 
Įjiams, kurie galėtų kur kitur 
.sutilpti. /

Kalifoimijoj, San Nraiiriseo 
miestui manoma naudoti Hitch 
Hetclry vandenis;. jei pasaulis 
būtą išmanęs geografijos inži- 
nierią*-žvarbą, Kaliforniečiai 
būtų supratę parką į žįkvdjmią 
vandens kurs galima sunaudoji 

: irrigarijai, kuomet lygiolnis iš
laidomis jie galėta atvesti į San 
Francisco šiaurės kalnų upeles,, 
kurios niekuomet.netik s irriga- 

’eijai

tome; tiek daug dar tamsumoj 
Helį apsvaigini galvą, tiek že- Į 
iną širdžių, ištvirkimo; neran- 
gumo;

mes . tą blogybių nenušvie- 
eiame —Jt ypač pastangų jo- 
mis nusikratyti neparodome vi- < 
suomenei, kad ji galėtų ir pa- 
simolrintį,. ir^pusidžiaugtif 

Štai tą bedalį • varguolį — 
kur .tik jisai nepasisuks, kur 
tik neprieis — visi savotiškai 
paglamonėja-, nučiulpdami jo, 
uždarbiodalį — neva ūž patari 

’nhvimų. 1 . ”
O štai kuopelės darbininkų,

t ’ ! '.

X

KALBOS ATŽVILGIU Latiniškoje Amerikoje randame tris 
šavystoves ir skirtingas grupes: negrą respublika Haiti (2,500,-

į’, " • - ■ -t- .i f

^7 TTTNT*''-!. ' £

feST' A77 ;BIBEI,Ė LATINIgKOS AME&tKOS AtElTIS.

Bg - DaW® Jimgtinės,Valstybės kartu su savą kolonijomis turi 
&. fErtį;12b inilionų gyventojų. Gi 20 L&tiniškujų Amerikos res- 
m . pūįlikų turi tik apie 95 milionus gyv., bet jų. žemės plotas ir 
Eturtai yra apie 3 kartus ciiclesrd, negu Jungtinių Vidš- 

»: ty&ią. Jei Latiniškos respublikos šiandien.dak negali pasista- 
| V, prieš Šiaurinį imperializmą, tai tik dėįto, kad jos nėra su- 
E ^anau valstybių federaeijon, ir ką4 jų ekonomi-
K | iii padėtis dabar yrą & tokia, kokia buvo šiaurės Amerikoje 
į ; riVRio kata laikaisyvadmasi prieš 60 meta^
E f - " Pietų Amėrikojegeroš žemės plotaineapsakomai dideli, bet 
E * dar trūksta ten žmonių. Kai Jungtinės Valstybes sustabdė atei- 
rįį tai daug Surepos jau kreipia s&vo ate į tvariniu-
f B| Ameriką, šitie išeiviai padidins ten rankų skaitlių ir šta- 
| į 4hn dar žalias Latiniškas respublikas užaugini į milžinus. Juk 
R • vton Brazilija turi puikiausios žemes daugiau Jungtiaėtf 
Kk ’ DAbšt W7^^ tik ^J milįonu gyventoją, bet

grsitei net BntaMųl’
; ) S»i$ya&u įuK-p0i»minft kad p^^ojl Ajnęriki žiemos 
Ata^kpieltur neturi. JEpdtaiplot&Btėnįgyja dvį 
dtapHjar net trilypės vertos, nes ten sėjania kasmet du, kartais 
net tris, karius? *• . '*• 7 >. i ' <

latiw vimstt Kj-Ausma.
Jeigu ŠO latinUkų valstybią šiandien susijungtą, tai sąda- 

h #xyWIWerariją H 9$ niflionųteių‘iMtliwt ten nuok 
rj‘; kt,.ovi tel* fr tytet ten daug
|<Vtrt^mi^negn An^d&oje teerikta®* Bet kodW-gi latinižkos 
[ Mterys nepatogia MM susijungH? lW visos ją svajones a- 
I ple tįsimąją vienybę susiduria su nepergalimomis kliūtinus, 
' kurių Huetarpu ĮHrmgįnSime tik; individualizmą, kalbų 
: 7 skirtumus ir geografines sąlygas, >
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francūzų misionieriai); Brazilija (32,000,000) kalba portugališ
kai; gi visos kitos respublikos — ispaniškai.- Tikros valstybi- 
jiės svarbos Latiniškoje Amerikoje turį tik ispanų ir portugalų ; 
kalbos, nors francūzų kalba ten visur mylima ir Inteligentijos; 
didžiuma jos moka. Tad kalbos atžvilgiu iattoišteji Ameri
ka dalinasi tdvi dideles grupes: ispanu €0 milionų ir portuga
lu 32 milionu. žinoma, Šitose grupėse yra daug atskirų kolo- j 
nijų kurios turi it. savas nevalstybines kalbas ir jas nuolat var-; 
toja savo.gyvenime. VenecUelloje, Kolumbijoje, Ekvadore, Pe- 
rurijoj, Bpiįvijoje, Pataguay, Brartlijos miškuose^ Meksiko
je ir CJentralinėje Amerikoje vietomis yra arti pusės (tankiai ir 
daugiau) gryųų įtubjonųj 'te&Jalę vaMybinės kribos var
toja ir savas tadijoniškas telbas.

Pietinėje BrariMjojė ir dili yra stambių vokiškų koloitijų; 
Argentinoje ir Brazilijoje yra apie 3 milionus italų, šitos ko
lonistų grupės, žinoma, beveik7nriceate lattoij vienybės įdė
jau Sunkiausia būtą nugalėti tai

GEOGRAFINES SĄLYGAS. Neapsakomai dideli plotaij 
te teisieteią teudAyuew auksinusi tete> neįteiL 
^ami mBkai-sįLvąsai. Betai išbarstyti gyventojai neranda jt^ 
tes gOriybiš šitato-plotas nugriūti iritteyti gerų susistekn 
mų, W kurio negalima ir tų yesptiblikų federacija. Turint o- 
Įūeny geografines bei etnografines s$pga& negalima nei sva
joti iš LatiniškosAuierikospadaryti viena galingą respubliką, 
dienok 20 šitų. mpultei galima būtų sugrupuoti į 3 grupes: 
1) Meksika su Centraūne Amerika bei Vaka^3 todijos sa- 
lomjsk galėtų sudaryti vieną grupę B 28 milionų; 2) Brazilija 
jau užbaigta vienute, .32 milionų gjv.) <3) visos kitos respublv 
temip Kolumbijos ir Ugninės žemes galėtų ir-gi sudaryti vie
ną grupąll 35 milionų gyv. Nors šitos gtapūs suteymui •daug' 
dar kenkiu Andų aukštosios viršūnes. f Į 'jta

CUNAR0
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES Į AMERIKĄ?
Lietuvos kvota-įauyra pasibaigus, 

befdabar laikas prisirengt prie nau
jos kvotos; Kuri prasidės liepos 1 d., 
1924 in. . x

Musu ofisas Kaune pagelbsti iš*, 
gaut puspūrius, vizas ir prirengia 
juos tUojaus kelionėn. *

Nėra rėikalo laukti tiems, kurie 
turi Cunard tikietus. Mus laivai iš
plaukia iš Europos kiekvienų savai
tę. ' ■ ’ ’ * ■

Cunard tikietai yra geri dėl kelei
vio ant\AQUITANIA, BERENGA- 
IlIA ir MAURETANIA. Greičiausi,? 
juru patarnavimus pasaulyje.

Pel informacijų kreipkltea prie. 
\ mus vietinio' agento ar prie inusų 
Ofisu.

. GUN'ARD LINE
126 Stato St, 
Bost,on, Mass.
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LIETUVOS
Išplaukia. Idekvien:} savaitę su 

musų laivais de lux 
“Albert Balin” “Deutschland'' 

“Bestikite,** “Reliąnęe” 
Kurie veža I, .11 ir III klesa pa- 
sažįerlus fr populiariskl laivai 
“ilount Clay,’’ ‘CIeyeland,’ “Han
su,” “Thurlngtą”; Ir “IVesthhalia” 
su cabin ir IH klesa. Geras man
dagus patarnavimas, puikus kam- 

: bariai, puikios apystovbs.
JULIUS ROTTENBERG 

2G0 Hanover St, Boston, Mass.
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' ATVYKI iŠ Lietnvos ^ĮnigTąta7U>pąsakoid> 

kad. su atsiūtais iš Jibalerfk^s^<<ęeMais,'* žmoneš 
’te. po keletą kaitą, važinėt į bankas iki kol ap* 
maino juos ant pinigų. . \ taa -

Nevarginkit saviškią su “MHais|įn bet piųs*
’ Mt Jienas grynus pinigus per visų užtikštą Banką

THE BRIOGEVILLE TRUST COMPANY
.,’ BRIDGEVIIUE, PA

ir

Ilgą metą prrirtikoa artiatilM 
mūsą darbą liŪčHja tūkatanBal 

^draugiją. Informaciją raita
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100 Litų už
200 M 

f 300 ’>
400- v
500

, ? Pagal šfo kurso bus numušti gryni piaigaų 
kaip čia yra. paūmėta, , o jūsų giminės gaus pa- 
įmetimą -** kur paimt pinigus,

¥ » " į ’ ate
1 Apdovanosjė saviškius ant Kalėdų, nepainiu- 

Mt stipti juos ir tolinus, nes Lietuvoje vargas,
‘ ‘r Siunčiant pinigus reik adresuoti:

THE BRIŪGEViLLE TRUST COMPANY
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Bedieviai grąsino misijo-
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Montvido dora ir apšviėta.
\ ?1Cata1ikan.
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. Pereitą savaitę čionai laike 
misijas tėvai marijonai'— kuh. 
Dr. Čepaitis ir kurf. Andziulis. 
Iškalbingi inisijoniėriaipadare 
$ilų įspūdį į žmones ir bedie
viai pamatė, kad jų pampini 
griūva ir žmones supranta Im- 
dievių klaidas ir šitnybes. To
dėl bedieviai sunerimavp ir su
manė savo mokslų, apšvietą ir 
dorą parodyti pilnoje šviesoje. 
Tai jie vasario į d* vėlai naktį 
misijonieriams einant iš bažny
čios po pamaldų į kleboniją $i*. 
stojo kelią trys bedieviai ir 
kun. Andriuliui grasė mirtimi, 
jei jis nesiliaus kalbėjęs prieš 
bedievius. Kun. Andziulis nei 
Įtiek jų nenusigando ir atsakė, 
kad jokių grasinimų neatbos.

AĮn^šitųatsitiltim^buvo ap
rašyta vietiniame amerikoniš
kame laikraštyje Brockton En- 
terprise.

Iš to matome, koMą bedie
viai laisvę išpažįsta, kokių 
priemonių griebiasi prieš savo 
oponentus, matome kokia jų 
apšviėta ir kokia dora. Jų do
ra ir apšviėta yraš Krako ir

Didelis išpardavimas daiktų ku
rie* likos pagadinti laike įvykusio 
gaisro mūsų krautuvėje. Kadan
gi a| nemanau įtoliaus pasiliktį 

■šiame biznyje, /todėl daiktai kurie 
visai nesugadinti bus teipgi par
duoti per pusę nupiginti, jau pa
vasaris ąr.tinasi ir* kiekvienas no
rintis save aprėdyti ir Savo šeimy
na, turės geriausią progą gauti j- 
vairių apredalų mūsų krautuvėje 
už labai žemą kainą. Pursidups 
šie daiktai j moterų ir mergaičių 
dresės, svederiai, kamonai, vaikai 
siūleliai, pančekos, įvairūs audek
lai ir kiti daiktai’ Išpardavimas 
prasidės 9 dieną vasario, subatos 
ryte, .

miaj v imi m-em^ore priėjo prie 
šv. Komunijos? Ląikę šv. mišių 
gerb. vietos klebonas pasakė pri- 
taikintą tai šventei pamokslą. Po 
šv. mišių visi atnaujino Blaivybes 
►įžadus/ u ' ,

Prakalbos ir' apvaikščiojimas 
bus vasario 10 d. 7:0Q yąl. .vakare, 
Bažnytinėje Salėje, Kalbės gerb. 
kun. j, Jakaitis. Bu j gražus pro
gramas, juokingi-judami paveiks
lai. (geistina kad Ją vakarą kuo- 
daugiausia susirinktų. Pas duris 
bus .imam mažu mdabtinė auka.

Reporteris
1

i-

pijai. Mes lietuviai labai pagei
daujame padidinti čionai lietuvių 
koloniją ir todėl norėtume kad 
Čionai atvažiuotų daug lietuvių. 
Lietuviai turi gražią mūrinę, baž
nyčią ir visą bloką žemės, kur bus 
galima pastatyti mokyklą ir klebo
niją. Turime gerą darbštų kįebo- 
ną, kun. Jurgį Čcsną. Titriuje 
darbštų vargonininką, E. šlapęlį 
ir didelį gerą.ehor^ kuris daug 
veikia. Turime pu bažnyčia gra
žią svetainę dėl' vakarėlių ir šokui. 
Turime įvairių draugijų ir susi- 
vienijimo >kuopą. Lietuviai Čionai 
labai gražiai, kaimyniškai ir suti
kime gyvena. Daug yra pasiturin
čių. Lietuviai’šelpia vien savuo
sius biznierius.' Oras Čionai svei
kas. Vanduo šaltinio. Žmonės 
gerai uždirba. Pragyvenimas pi
gesniskaip dąugely kitų yietų, 
Kurie iš lietuvių tik apleidžia šią 
koloniją tuo jaus,. sugrįžta atgal. 
Daug sugrįžo iš Lietuvos ir WM- 
tų miestų.-

Skerdyklų yra, apie penkios. Y- 
ura^įvairiųYabrikų>idideI^klErauttt’ 
vių įr “karšapblJ’ Apie, 5 gele- 
žinkęliai privažiuoja į Šį miestą. 
Miestas stovi ant Jtianto Mtssomu 
upes. Bankai čionai-moka 4 nuo
šimtiant dolerio. Šv. Kazimiero 
parapija taip-gi moka 4 nuošimtį 
už padėtus joje pinigus. Daugu- 
mas turi padėję parapijos ižde pį-

eina gana gerai, ypae vaaaius jai- 
ke labai atokuojadąrbipiuk'Q. Lai- 
krašeiai skalbiakad Midlai-d sker
dykla praūžti dirbti kaip tik grei
tai bus galima, ^ai-gi tikimės ne
užilgo dirbs.

Dabar viri “booateriai” į dar
bą! Didinkime čionai lietuvių ko
loniją! Pritraukime giminių, drau
gu V Padėkime jiems gauti geriau
sius darbus! Valio, visi!

Kolonijos Reporteria 
t - \ .. . ...j ..

keliama.* ’ Jie šušltvsrftmaBaMeŽna 
parapiją.’ Privedė ii* ruauariUver- 
ti nuo “pravoriivų neprigulmin- 
g% taip, vadinamą parapija. Jie 
sudarė kooperaciją. .Išmoki Ir ru
sus. Tik dabar rpaai neaaliežnin- 
įkai nebelaiko savo popo.. Tai lie
tuvių nezaliežnmkų' apsimetėli* 
popauja ir ruskiams nee&licžnin- 
kams, bedievukams. Kad vado
vauti bedievius, tai vadovauti. O 
ką Čia žiūrėti?

Labai navatna, kad rimtesniems 
lietuviams neateinaklaūsiinasnuo 
ko tie rusai vadinami nep^igulmin-’ 
gi? Juk rusai'kaipo pravoslavai 
seniai buvo nuo Rymo neprignl- 
mingi nuo kurio mūsų nėzaliežnin- 
kai sakosi pasiliuosayę. Rimtai 

, .galvojant mato geros valios žmo
nės kad Šitas neprigulmmgumąs ir ’ Amerikoj/ 
Mėtuviąirtusų yra tai bandymas 
atsiffkirtinuofeligijbš■'ir ^erti’kuto 

• *ti ryšius/^ -ręikaltm ąu įiačiu. Die- 
:v& • • AjMkriBiįajt. ūokjik apvilia; 
Daro ir jups apsimetėliais. Tęsiant 
■ap|nnetinio įoljį ir įšę Eeiųnp į&p* 

?biūfojai":busįpėrstaiomfrg<rąi^G 
liečmis;. ’ ‘ ‘

Nuo visko nepriklausomoje bei 
laisvoje klebonijoje randasi pora 
ekstra’ponaičių. Žmonės juos va
dina klierikais... Vienas, manoma, 
greit bus įšvęstas į tautiškus ka-. 
nigus ir eis prie rašų, nezaliežnin- 
;kų kunigauti. JBus tai lietuvių ne* 
zaliežninkų f iii ja. Babambizayęs 
važiuos Lietuvos universitan mo
kytis.' Tai su vienu taip gali bū-

. ti.. ■" ‘
O ką gi čia antras studentas-da-' 

rysiąs? 1 Well, lietuviai nėzaliež- 
ninkar (mio Dievo neprigūlmiūgi) 
seniai bando^valdyti lenkučių ma
žą neprigulniiiigų būrelį- Apsiga- 
.vo. Manchesterio neprigulmingi 
lenkai Lawrence ’o Jietuvėlius sau 
prisirašė. . AeH, lebkų neprigul- 
mingij.Ląivreiice mažai, net popo, 
nei ministerio nei komisaro užlai
kyti "neįstengia.. Tai’ išta antrą 
Lietuvos studentą reik greitai iš- 
šventinti į tautiškuskunigus 
lės kunigauti lenkams rlezalicžnin- 
kaąis.. Tai bus antra fili ja Ląw- 
rence’o tautiškai bažnyčiai, -Naį 
panic, tai veik tikra vyskupija! 
Tai ateitis! — Visi trys sau kaip 
ir Visi kunigai links ir rinks pini
gus! Saldžios, saldžios syajohčs

kaip senberniui MpNU. Į 
iš to saldaus miego.

v J-3 . * ?
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psohibudjM krite “MM 
jaerikoj,” blaiviau^,

likai, nes jįe daugiaiMtodr 
reikalams aukoja ir aman^H 
veikia (apie Ui kitą tonijĮM 
gali padaryti tik blrivMįH 
pratę žmončs. WpmsbNMH 
ylai kat.' veikliausiai ir bqfl 
šiai priklauso prie Blaivy«M 
jos; kadangi UZorcesterio 
tokių getų vra labai daur. jM 
ją Blaivybės? Dr-ja 
giausia M visų liet. BlalvyMI 

t” ’ ' ■ ’ ’ WVasario ii d* *— sekmadto^M 
turėjo,metinę šventu Dr||jfl 
riąl, viri ‘ 160 ■ asmenų ? w9B 
švWčje MiMUkv, laike 
Komuniją' Dkilnan^aa. M 
das laikė-BlaivybčaDr-jofi-D  ̂
Vadas GerK J Jato^g 
pasakė: gražų, turiningų; 3 
mėma 
karrpto^pijos avotabieje bMjį 
^nnaė“Eabiolė” išpirmųjų « 
krikščionių. persekiojimo 
vėjkaias; Pertraukų, laike 
bes Reikalu sakė prakalbas 
Jakaiti^ kun. KonėeviiČUB 

‘Juškaitfei Trtun^smų 
laike mergaitės dain&vu glM 
‘ Jh

tautiškas dainas. ^-Vakarsak-M 
į’gyvas, įdomus ir visi 
užganėdinti. Drujos narių UM 
čių dalyvavo, apie 700 ai^rt 
Vakaro laike Liet. kat. apĮ$| 
suaųkaychapie $100.00; Tįjj 
terrio JMuviai tudmi išrabi^b 
ių, kam lietuvių tauta bSfcaggl 
ir apšviesta. Garbė 
.Blaivybės Dičjaiy ypač josDįĮ 
Vadui 1A BlaivybSs 
Gelb. Kun. J. Jakaičiui 
girną taip gražaus Vakaro i® 
darbavimą blaivybes siėkiųg^l 
* A A'.'
' ’* •

.Z . *
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Apsimetėbab Leninas, kjerikai. (

Vienas socialistų laikraštis sa
ko, kad mūsų mieste nezaliežniii“ 
kai rusai turėję Lenino palaidoji
mui pamaldas. ‘‘A. D. B. Rusų 
lekcija,.;bendrai su neprigMmm< 
gOs bažnyčion,parapijonafe sure> 
gelfieinno mirties painriėjimą. 
Rusų kopjk^atyviška krantine 
garsĮno> kadnmriai, nebuvę ant 
Susirinkimo busAbaudžiami.įiiiL 
giškal.” __ _______:

Neldydau rašęs aną syk apie ap
simetėlius kurie neva, kunigauda
mi broliaujasi su bedieviais ir 
neša savo nezaliežnus sųkramen- 
tns Mršminetiemš rusams nėzaliež- 
ninkams bei bolševikams ir yra 
vien tik apsimetėliai. Reikia pri
durti kad lietuviai nezaliežirinkai' 
Layvrence visame vadovauja rūsy

SIOUK CITY, IOWA.

MidlancLskerdykla.

• Nauja moderniška 3 milionų do
lerių skerdykla jau parduota H. C. 
Gardnerlui iŠ Chieago’s, wift Ir 
Co. arkitekt oriui, kuris pats žado 
Atidaryti ir yaldjlti skerdyklą^

'Kada, skerdykla buvo parduota 
labai didis džiaugsmas apėmė vi
są miestą ir apylinkę, kadangiSu pagarba,

_ JULIA. S5tOŠK13^^l/š]^č^Mai-prad^Us--di^tirpada/

Worcestęr, Masę.

+
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\ rys miestui ant kelių milionų dole
rį kas metą biznio, bus galima į 
kininkams daugiau Vž gyvulius 
uždirbti, padidins- gyventojų 
Skaitlių, Jhtos žmonėms daug daų^ 
giau darbo ir uždarbio. Tas Vis-

4 \

CAMBRIDGE, MASS.

Vasario 3 d. vietos Blaivininkai 
iškilrrtingai apvaikščiojo ■ metinę kas padarė ir lietuviams čionai la- 
šventę. 9 vat ryto'susirinko visi bai* didį džiaugsmą, kadangi duos 
'dideli ir maži į bažnyčią ir laike paspirtį lietuvių kolnijai ir paira- nigus. Visi patenkinti, Darbai

■V

t

r

)' (Tęsinys)

MĖNULIS PO PLATŲJĮ PASAULĮ.

Vasaros n<ctis. Puiki naktis. Mėnulis kaž ko
- Susimąstęs plaukia per berybę. plačiuojo pasaulio. 

Beį šia sustojo plaukęs. Apsižiūrėjęs į tykųjį ir ra-
' mųjį pasaulį taip prabilo: Pasauli! kur tavo seno

vė? Kodėl tavo valdonai} šiandien negerbia Tverė- 
•• . - .-A- - . ( . /■ ■

Bet nieks'jo kalbos nesiklausė.. - Tik žvaigždės 
jo draugės tarytum tvirtino: —/teisybė, teisybė, taip 
ir yra ištikrųjų., Ir galvas žemai nulenkusios, prieš 
savo valdoną, kalba: — Kur dingo tie laikai, kada 
žmonės linksmybėse paskendę, nejauzdami nė jokių 
vargių nekerštaudami viens kitam, ramybėj ir san
taikoj gyveno? Ramybė tai gyvenimo draugė!

Mėnulis dar labiau susimąstė ir nusiminė. Ir 
pasirodė jam ant skruostų gailios, gailios gyvenimo 
ašaros. Ilgai verkė jisai, kad net aŠarų.atsirado upe
liai, kurie bebėgdami ant žemės pripildė net ištisus 
vandenynus, * *

‘ * ■ i

Atsigręžęs.ų žvaigždes taip prabilo:’—Sudiev 
mano draugės; ištvirko vįsas pasaulis, nebmiela man 
čia būt! Keliausiu kitur, bęnerasiu geresnio ir gra
žesnio pasaulio. Ir plaukė jisai, per dangaus erdves, 
Wžydrųjį pasaulį.. f

I | Bet niekur nerado ko troško širdis. O gal'ir 
ateis toksai laikąs, kada ir jisai, juo’ sunkių kelionės

- Vargų, atsieks savo tikslą.”
Vaikai taip įdomiai klausėsi pasakos, jog net 

nekrutėt iš savo vietos nekrutėjo. Pabaigus pasako
ti seneliui," vaikams kažko gaila, baugu, neramu pa
sidarė. Padėkoję už tą'pasakojimą seneliui, -ir pa
prašę kitam sykiui kų nors įdomaus papasakoti, te- 

.. kin/gryžo į namus. - >.
? . Matydamas, kaip vaikai stropiai mokinasi, kad

tik ką jiems papasakojus, kitą dieną užbaigus darbą 
senelis pradėjo: “Pamėgau aš tą šalį luirįoje gimiau 
ir augau, todėl noriu ir jums ką-neką iš jos ir papa- 
sakotk Šį sykį pasakosiu:

A jARKLYGANE LIETUVOJE.

Saulute užsileido.4 Tilt ant dangaus dar tebema- 
• tyt jos. pašvaistė. Tai žaros. Kaip gražu į'jas pa- 

žįūrejus: prie pat žemės matyt raudona, toliau kiek 
„ aukščiau.šviesiai geltonį ant galo geltona nežymiai 

sttsūiejuri M mėlyna dangaus spalva. — Dytuo’se 
, ‘dangus visai tamsus. L? taip rodosi, jog žmogus 

randies, lyg mrlžiniškmn rūme, apdengtu gidžių ap- 
/ dangalu.. . . . v

Vėjelis glosto švelniai medžių šakeles. Lapeliai 
šlama.“ Neapsakomai gardūs kvapsniai kyla iš pra
žydusių pievos gėlių. Ten pakalni ^rieš žataį ma
tytis ežeras, kuriame kaip veidrodyje "atsispindi į- 

, vairiaspalviai dangaus skliaustai, įvairių-įvairiausi 
medžiai, papuošti žole ir gėlėmis. Tarp kalnų me
džiais apaugęs’ sriuvena upelis, kuris bėgdamas į e- 

1 kerą sukelia nematątriukšmą. . ’ ? >
Nuo apeito liric, girdėtis linksmai giedančios 

lakštutės baisau Dyrini tie gatasąi! Tai lyg kalba, 
tai lyoieda, tai lyg juokiasi-kwoja< ’ Jos aUtokari 
simuša toli, toli, visai priešingoj pusėj, kur tamsus 

m. miškai snaudžia. ’ ’

'X 
J.
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Kitoj ežero pusėj matytis kalnelis, ant kurio sto

vi keletas sutrūnijusiij nuo senumo kryžių ir sena, 
susmukusi koplytėle. Tai senkapiai. Senieji pasa
koja, kad čia guli dar nuo sukilimo, nuo metiežtvos 
laikų, nemažas būrelis pasišventusiųjų ginti savo tė
vynę didvyrių. ■ ~ - A

Štai pasirodo nuo vandens paviršiaus kylanti 
aukštyn, šviesiai pilka migla, kuri siautė po savo 
globa.visą prigimtį, .Kildama aukštin migla, pri
minė man, kaip, ir visa žmonija turi kilti aukštinsiu 
$o. siekiais, savo darbais bei sumanymais.

Taip visa prigimtis toj migloj, tame rūkę pa
skęsta. Visai pasidaro tamsu. Girdėt tik, kaip ma
no jūddbėriai godžiai skina, sodrią, rasotą, minkš
tą žolę, ir jie Ir jie pavargo ir išalko per visą die
ną, šienąbe veždami, o ėsti vos sauso šieno begau- 

< darni. Užvis vienas, tas su cieka kaktoje, jis” stovi, 
mitriai žvalgosi į šalis, uosto žemę, kasa ją su ko- 

rjomis ir prunkščia. Bet nepoilg visi žirgai sugula.; 
Nuobodu man pasidarė , vienam, todėl atsigrįžęs į sa
vo draugą tariau: —Stasy! bene snaudi? — Ne, — 
atsakė draugas, nesnaudžiu tik taip sau sėdžiu 
užsidūmojęs, t

Pasigirsta •kažėkur traipsys, bildesys. Mudu su 
draugu manom, kas cik galėtų būti. Juo mes ilgiau 
klausėmės^ įuo garsas ėjo didyn. Galop pastebėjom, 
už upelio nuo kalno misil&džiant vežimų, prie ku
rio galo, kaip mums matėsi, buvo priraišiota keletas 
arklių. ; ‘ -

Daug buvom girdėję apie vagius visokių pasa
kojimų, atsitikimi]. Mūs pačių anuomet buvo pa
vogę porą arklių. Aš ir draugas buvom tikri, jog ir 
čia niekas kitas, kaip tM vagys važiuoja.

_ Tas kelias nuo pakalnės ėjo per upelį ir galop 
pro pat Siūsi] šalį Mano draugas buvo kaž-ko ne
ramus, baugus. Bet aš jį perspėjau, sakydamas: va
gys mus. nekliudys, kam mes jiems reikalingi esa
me. Nors iš tiesų pasakius jokio ginklo neturėjom? 
apart, naktinių lazdų, bet aš visgi buvau drąsiu. 
Priėjau prie pat keliuko, o mano draugas užpaka
ly atsistojęs žiūrėjo kas bus. Jau atvažiuoja. Mu
du žiūriva, bet naktis taip tamsi, jog negalime iš- 
sltirt važiuojančiųjų. Slidžiai pasidarė neramu, lyg 
sustojo plakus?' Kraujas net užvirk patys apmirimu 
Štai iš vėžinio pasisuko į mus nepažystamas asmuo ir 
taria: — Gerą rytą! Ach, karp ines .nusidžiaugėm 
pažinę'savo kaimyną Kerpės kalbą.' Lyg kpks di
džiausias akmuo nuslinko nuo mūsų šiiriies. <— Ačiū, 

, atsakėm už gerą rytą — bet tamstos turbūt suklydot, 
jiik dar naktis, ne rytas. Jau po dvylikės, atkir
to kaimynas. — O kur taip aukšti važiuojat? — pa- 
ldausėm kainyno. — Et, važiuojam į lentpiūvę, len
tų atsivežti.- Ma, sudiev,,likit sveiki! kykai- 
rnynas dar su kitu žmogus nuvažiavo savo keliais.

Mes nūsįspiovėm iš tokio kvailąūs savo pasiel
gimo ir piptb, A tarėm viens Ititam: Niekuomet be* 
reikia meko^bijotis p vista išeina gerai. \ ? h

Taip ir jūs, -manoh rmelĮ vaikučiai, mękuoniet 
nieko nesibijoltit,. išimkit pm^lauvią dalyką o pąs< 
kui juoksites iš savo pasielgimo.” ; -

Vaikai tuo užimti senelio toliau: AG 
paskui kaip ntivažiavo tĮe^^monės^ ar* jūs grįžot na- 
nionl — Nė atsake senelis, <W negryžom, .Valan
dėlę pasivartė po pvepįančią žolę?-pasįtmuęęj kp- 
žiųi'ėję kaip reikiant arklius? jau išgk’doinl pjrniojo 
vieversėlio balsą, iš ko sprendėme, kad neužito pus 
Rytmetys. W ištiesų nęapsivjdėm. Kykuose užėjo po 
tniptį: skleistis rūkas, tarp kurio pasirodė vos, vos 
Vžyndbs žaros. Pradėjo čirenti paukšteliai, atbudo

............. ’J -a- - -■- -" - - 

visa prigimtis* Ir kai jau nurokavom, kad netru
kus bus saulėtekis, atsikėlėm, pasiėmė savo nakties 
apsiaustus ir lazdas, giyžom į namus.” v - ;

Taip senelis užbaigė kalbą. Vaikai greitai išsi
skirstė namon. . _
A Kitą vakarą vėl po pamoką, kai mokniai ėmė 

'nerimastautų Senelis, kadangi buvo šeštadienio va
karas? ėmė pasakoti: “• - 7 ' • . '

ŠEŠTADIENIG VAKARAS. - ;

o Atėjo’ visų laukiamas šeštadienio vakaras. 
Džiaugiasigįį sulaukęs sodžiaus jaunimas. '' ^usirin- 
•kį kur nors pasišoka; Tpasilinksminą. Išgirsti toli, 
;tj)li bedainuojančių Lietuvos mergaičių ir bernukų 
skambins balsus; ;t - ' /

■ Džiaugiasi jį sitiaulvęs senelis. &o’ jis^ kad šitą 
šeštadienio vakarą sulaukė, o kitą kažin ar besu
laukę, Jis žino; jog tam pasauliai tapo nereikalin
gas, todėl laukia tos dienos kuomet skirsis su juom.

‘ Džiaugiasi jį sulaukęs angifakasis. Pb-sunkių 
visos savaitės darbų, jo veidas tapo pajuodavęs^ran- 
kos pūslėtos, visas kūnas nuvargęs nuo kasdieninių 
darbo.- Džiaugiasi jis sulaukęs šeštadienio"vakarą, 
nes galės nors valandelę/liubsai pasilsėti, išėjęs Iry
liu OTŲ pakvėpuoti iųMcsmaisu savo namiškiais pa« 
sikalbeti. Laukė jis tos dienos ir t^dėl, kad šį va
karą užmoka jam už sunlrų visos savaitės darbą. Tilt 
tuokart gali nusipirkti, sau ir vaikams duonos. ■ Gal 
tas pajuodavusiu veidu, sutrintomis nuo darbo ran
komis, kiekvieną darbo dienų visai maž tevalgęs 
dirbdavo? .

Džiaugiasi', sulaukęs šeštadienio Vakarą moki
nys, kursai dirbdamas per visą, savaitę praktiškai y- 
ra nusilpęs. Nors šids-valandds sulaukęs eina kur 
nors pavaikščioti, pasigrožėti gamta, į pievas ir 
laukus. Klausosi ten vieversėlio giesmių, klausosi 
eirškančiiyžiogtų klausosi namon 'genančių kaimenę 
piemenėlių balsus. Paeina tobau, prie upelim Trau
kia j| temti gražiai giedančios lakštutės balsas. Et-: 
gai klausosi jos sužavėti] giesmių. Tik kai-saulelė 
užsileidžia, kai tamsi naktis pastoja, tuokart sustip
rintas dvasioje ir kūne, grįžta į namus., Tada stve
riasi kasdieninio darbo ir cliįba jį linksmas toliau.”

' Kada .senelis užbaigė pasakojęs^ liko- flar ne
maž. laiko. Todėl Kelmutis Įdek patylėjęs prabilo: 
—- “Mieli važkuČiąil'BtaC jau baigiasi gavėnia. .Ryt 
Velykos! Kelsis Kristus! Giedos'danguje angelai, 
yt-o žmonės žemėje: Kėlės Kristus, mirtis krito/ 
Alleliuja, Alleluija; Alleiiuja.- -.Bėgiot mano mieli 
vaikučiai į bažnyčią, budėkite.pąs Kristaus katsįą, 
kad ir jūs galėtumėt su visais žmonėmis, .tuo nepa
prastu džiaugsmu, tą neišpasakytų linksmybę išvys
ti.” . ?; a j. ■....

Vaikai paklausė s*enelio ir . visi sMibinaf su na
miškiais išbėgo į bažnyčią. „ iiktar'vienas senelis 
.pasiliko namie. Apsįjtvarkęs, apsiruošęs-save pasi
juto esąs silpnu. Atgulė patalan. Neilgai telaukus 
pasirodė-'jam/tąs įats mihies'’ angelas jr paklausė 
Kelmučo: “Ar jau prisirimŠėi kcMoneięiT*-** Alau? 
y- atsakė senelis. , Ir tuo pat metu, kada bažnylįM 
visi žinones, ir jo moltiniai-vaikueiai giedojo Alio- 
liūja, persiskyrė su šiuom pasaulin. . . .

Jis mirė, bet jo geri darbai ilgai skambės žmo
nių pušyse! ~

t> flęėjo šis žmogus per pasaulį darydžduas, 
Ridamus žmonių širdis prie Aukščiausiojo.

K Dembskis 
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LAIVAKOBT&S
•• 4 ir iš Vigą ,cWią/. .

LIETUVOS per BREMENU 
Naujais, patogiais laivais ' 

MDNCHEN-STUTTGART-COLUMŪBS 
ir parankiais Utenos klesoslalvals. -.

Gerai pataisytas 3 klesos kęliavimas su 
atskirais uždaromais kambariais del2 
Ir 4 keliauninkę. ’. *

Išplaukia Kas Savaitę, 
jjietiivos valdytos autorizuota linija. 
Laivakorčių,ir kitų paai&dnimę klaa»- 
kite vietos agento arba pūs

NORTH GERMAN LEOYD 
192 WashiDgton St., . Boston, Mass.: 

*■ .i.;, . .... ................wi-: fe-i-įl;i--.. vlllriMT. -i.i-i-,.,.;;.. i-a.i.

am rn M
Nemo’ kildinantis 

tas Jte. 3a3 yra iabaT>&/’ 
gus, drūčiai padaryta* ir: J 
tiktum Adtrauoklte:$

i ’

Pasirėdęs Jaunikaitis.
/• , ■ -į

GaUt SCrUS suptt»»tą surtAs Stikiintor žibančius ęcviCTkušį
h Jflstj ^|«as ntypH mU VitU janfeisS fivpaHĮiiou. ir bstfU į
‘ JJet*-'iėi. įtšę BUlviL ūžtaa —tui i.«s. s>; gadajA

Ka eteit&int-- ęatiu^a ūbie hts in.vtircdjl pansKų Tfeės jvfel
taUK^, j'a<UUti 'sm iirpftotin,. jtueJą nMmw.: M 1M* ptadaite U.>ytt jatd gah* •, 
Ir bąys',Ui he>V.*rw5 x*lu.sfcana3 po vlCiį' I.SgĮk'ati. .Xa-U‘-kiS
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i a plėricuntjL njtrtiiftHi ! VBlfilUyBIt ša*e kito iM£wrV'>.fei atrink- J
k JtSi gatošt- Ms^vivn:! vskaft) ptr Vokia ,WnK ūiem, I?. ibiĮsflnt >m« -j
•j ■s&Ijntū.iMsthmij.-ssvo •s'^'bi'lę hiic kur. ptaf.'J ;ti«n -tss.yte* i tnmiM
(• 1f vbftaffor tol!:.tapyti, Ui MrtatoUb va‘*toti(£«.'«♦ fed

■. y. ir daugiau uięteiMtHt rKistsasu'i jiji MekapKte, Kėlu OAsmįs tueiUct luti ■ J

^;l -I .)/’■ A-įiįt ; ^r' '■ į

? DĖL VIRP STIOItlIlIUS
Mokslišicai.sutotoyti vaistai dėl sustĮprinbato lyt^WJį 

stipnėjusių vyrų.MMastotos- durims ar tansari 
tai atima jūsų stiprumą A- v&rioidt

Daugybė vyrų po 40 metų amžiaus a no mažai ir jtai 
’ttių Taikalaūja mūsų Vaistų ir būna visados

Pririunčiam 'per pūštą pn^apiaikįrmto motiey orto
GODDWILL DRUG rtAMoairg

12015 Jos, Campau Avė., Mm*!
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PIRMININKAS — Jt Staplnatais, .
k lST lMtee t% Klimatu N. J. 

RA-mNINKAS ~ J. terūką, , 
211 JefCehon St, Neaark, X.'X 

iKASimiES — V.
. m S. Firn su Broukljn, JT. Y,

.................  Ii *-< H>toi>ii<i»iiii ■—JII ■6iw>11»in«i ,|J ifąFMi ■> m*- ■

~ -1'1«' '■' i'F ■eggĮggyrr^Bfi?^ 1 ."į jį* 
‘Ohsrt Tęf.: South- Boston 3072—d; 
Rertd. TtU So. Btetotf 1012—IV.

S. Dmns
LietuviškoH Oraborius, bulsiimuoto- 
ja«, ii-iii Estitte ir Publie -Notaras,

&4S W. Broadwąy, ’ 
So® Boston, Mass.

Resldpnelja : 237T> Sf., So. Boston.

........

; Tėl. Main 2483 

GEORGEH.SHIELŪS ADVOKATAS
811-812 Old South Bulldlną 

JUM Wa«hlngton Street ■ 
BOSTON, MASS.

Valandoe : 8-A. lt iki 5180 P. M. 
GjiftMĮMvitfę

10 Wia*rK»oF 8rmr, EUwBomok 
Tel jfiMt Borton152—J,

: AtrtMus r, kUEmit 

kurte lanko Suffoik Telslų mokyk-
, Jų te.užsiima Rėal Estate partlavl- 
nfcjlmu, būna mano ofise kasdiena 
nuo 3 Iki 5 valmųlos po pietų išsky
rus šventafllehlūa, iiiėtuviai, kad 
ir mažai sukalbantiejl angllškal ga
li kreiPtls {vairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižlo adresas yra 
toįkgi 308 E.Nlntli Street, Tel. So. 

Boston 1606. , f

REIKALINGAS GERAS
i VAMOTININKAS 

l švento Jurgio parapiją. Aiąa. te tart* 
gos geros. 3rftioaėidt» .ta?^rtltW: KUN.
i. čfŽAUSKAS, 1313 ratmlrater Avė.,
j. GitAUK^AS, 1313 vvtetmtaster-
Avė., Detreit, Mtoh. (14)

■ Tel. Untveršlty 1957-^R. mimų*" 
Telėf. Univerelty 1957—-W ofi«o 

ADOMAS Wm
* LIETUVOS GRABORIUS 

: JBtfgraba» fiCiefctt; gerai te ptetet1
Xatoa_yieiiDda_vlsuivinLaikkrLau- 

' žoniobllfas; Virta atdara dienų 
t ....... teaaktr.....- * a

■ 883 C*MB11IDQESTREET

PARSIDUODA
^BUCERNUtrte4mėGBĮfcM Yra visit- 
taisai pagal haajo»lmuk>s, aut didelės 
publikos kelias, Visas biznis rasti; Tik 
per trumpų laikų parsiduos albai pi< 
glafc Galitog pirkti te nėbuves bizny, 

; mes apsIlmateUMayhi^umttUkantTip1*’: 
duoti abeinol arM* skaitant visko. 
Esam du valdytojai šfoakrafttitefe?,, Afl- 
rraas; 139 Dorehester SU, So. Boston, 
Mase. -į ~ CW

’ i ’•

Prteškatt savo dėdes Aleksandro ir 
Kazimiero Raubų, kilusių iš Kaltinėnų 
valšėtaiisi Prieš kjirų gyveno Chkm.- 
go, Iii. Jei kas apte juos žino arba 
jie patJs atsiliepkite šlup adresu: Kart-, 
no tėd., Kėdainių apsk., Dotnnvos paš
tas Ir klebonija. Jonas Rauba. LITH- 
UAIA. , . m

TEUSu. UoHton 0WG-W. .| LnsrnvYfi dantistai 
h. L. KAPOČIUS

Broadvay, Sd |
■ _t ('‘Keleivio” name) / £

į Onso Vju4Ni»a! nuo 9 iki 12, nfao 2 
2l :30 iki ą ir nuo 6^30 iki # vakar* S 
/ Seredomis nuo 9 iki <3 Vai* dieną » 
į Subtttoniis nuo O Iki G vak; N&3< S 
įdundą nuo & m.12 (pagal nutarti: g
■ . , -* h <
; M«ą>ri- I-J >1. .... .............

• • Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima, tutikaim te llctutiM 

okjso vatvndos; Rytais iki 9 va), 
po plptų mm 1—41
Vakarais nuo0-*fi

536 E. Broadway, 8o, Boiton
'.,-pTr-,. T-ą.*. ;lĮAĮH,-7 :■!■„ ,>■ ■

■8WR l«U j m

j

IMGIAMAS PAMINi- 
JIMAS.

i ■ ....

Mtrin 17 d: So.: ‘ Uostonfe 
turės bažnytinėj salėj iš- 
ngą paminėjimą Lietuvos 

ybės . paskelbimą. 
| iv&rbios prakalbos ir įvai- 
progrąmas.

t...............

Sis SftJi. IR*: :®PSHR«t***ėJ Hmtototo*
Parke, Montello, Mass. ’

Dar kartą prašau yįsua;prt-
huti paskirtu laiku.

Apskričio Bastininkas,
J/V. gmilgis.

W*tlURK8Tp BALIUS”

Įiibatoj, vasario .16 d. Lieįu- 

IJDnktern po globa Mot. 
t Draugija rengia žiurkšta 

492 Seventh SL svetainė- 
’aį yra nepaprastas daly- 

; ant kurio niekas dar. nėra 
t. Taigi visi dabar išanks- 

j^dekitsiiiti šiurkštus, nes? 
ĮgraBaitsią žiurkštąlms duo- 

a puiki dovana. Taip-gi 
rąžome draugijąąnt to voką/ 

kG3ĮWehgti ir visi į ba- 
I atsilankyti.

PRANEŠIMAS. ‘
L? ’•■■■ v- ' ‘
Įtf >, -, »

: - ■ LDKS. N. A. apskričio išva- 
jflhivimo rengimo komisijos su- 
^^rmkimąs įvyks vusąriolO.d., 
|2P24 nu, 2 vai. po pietą ■ Dar- 
l^ninko’^ raštinėj, 366 West 
llįįhhjadteay, So. Boston, Mass. 
P* Visi.komisijos nariai malonė- 
MĮte pribūti j laiką, nes ant šio 
Mįsirinfeimo turėsim apkalbėti 
|.Įaip geriaa prisirengti prie iš- 
E^iavimo, kuris atsibus gogu- KT’T’ > * z
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TeJephone South Boston 3520 
Nįnnų 'Telefonas , Asplnwall 0870 
i ADVOKATAS* 

». 0. ŠALK A (SHAINA) 
insinvis ADVOKATAS 

^■••DAKBININKO” NAME 
fe-? ' (aątaį Jtatae) ‘

Šalgea <*Uplversttetu u 
įjmuM Uuivorsity su A. B. 
^;^dtiuglon Unito su LL.B* 

r’Ufc B'roadway,So. Boston. 
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kasos globėju keturis metus, pas-; VALDYSOB iMUHUL 
fen proiokoltj raitininku išbuvo 4 
motus, šiais metais pasilieka pir
mininku. Garbė yra kuopai turė
ti tokius veiklius narius. 56 kp. 
nors gotai ajį^ilo per praėjusius 2 
metus, nes daug išyaMava Lietu* 
von, kiti j kitus miestus Kvažio- 
vo, bet Irusieji yra tvirtos valios 
žmonės# atiOTkcrvįsokias audras, 
norą, te neskaitlingi būdami, *

Teip-gi po Naują Alėtą likosi st. 
gaivinta is SpRKA. 223 kp^ kuri 
buvę jatti imrhs, > neižlaikydamti 
audrą, kurias čia siaą^ė pastarai
siais- dviem xft^thwr. >s Vįei apšvies- 
tesni lietuviai spiečiasi j S. L. R. 
K. A 2^3 kp. - Jgu HemAžat prisL 
rašė ir diįr diWkaą rengiasi įri-

' t vT ».V -* - ’2* • t ’ U- ’ w * ' t - ■•*•*•

viai pradėjo attmsti pastaraisiais

- ■ CAMBBEDGE, MA1S, ' ~ ■

8-tfis kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks' vasario 12 d 
1924 m., 7:30 vai. vakare pobaz- 
nvtinej salėj, VZindsor St., Cam- 
bridge, Mass. ;

Visi mtriĮti; malonėkite atsilan
kyti ant šio susirinkimo, yra daug 
nvarbnj reikalą, kuriuos būtinai 
turėsim aptarti/ 
išduos raportus iš apskričio suva
žiavimo, kurie 'papasakos daug 
svarbią dalykąir kUriedar teega-l 
vpthihMelnjfcalettdOTiau^tai steaaytl' KuĄnėLčia vietos liGiu 
jėsite gattti; Todel^n&įbnėkite vi-,i— 
si ateiti ir anaują.natiąĮ atsivesti Į ^hai8i^nesiaiSį tai vietos bolsc- 
prisirąSyti ptie L. D- S- ir kurie 
esate užsivilkę su mokesčiais, ma
lonėkite ateiti ir užsimokėti.

______  .
;. ..„ , V .

-KLAUSYKIT KRIAUČIAI
Jei ėst kostumierskas kiiaučius 

ir, nori padidint ir pagerint savo 
biznį, tai-nesigailėk kėtetę minu
čių laiko. Rašyk laišką tuojau 
klausdamas visą informaciją^ o iš 
to turtai diktą naudą. Informaci
jos bus suteiktos tuojau,> kaip tik 
aplaižysime užklausimą.
American Eagle Garment Cq. 
’ > r; W. Tiknis, Biano vedėjas " 
339 Eroadway, SorBoston, Mass.

•<

®»1. Bręrittoa 3118—K

DR. t. J. SORMII
(GUMAVSKAS)

705 Mtin St., Montello, M&s
(Kampas Broad Stfrot)

' - i

PETKAU W» paonę Ooto. 
kilęs iš Linkirtią parapijoj ir Lin- 

* kimi| kaimo, Skuodo vnlžčmuą. 
’ jeigu kas žinotą, meldžiu duoti at

sakymą. Antrašas: Raitera JttbO- 
taitėį Mosėdžio mirai., Kūpą gi.

F. J. KALINAUSKAS
t advokatas

m Bro*dw»,( So. BMtob
”■ " TW* S* B, OMU 

4»teM A

GYVENIMO VIETA:
275i.owxtxavk., wmrrowm^-Mm 

Tel. W. Nevton 14<»-W.

ąęKiaMaalHMMiM

i.; i

viką markė ėmė staiga pulti že- 
miate-iyinėra, abejonės kad-trum-1 
poj ateity bus visai prašalinta iŠ 
Hudsopo lietuvią biržos kaipo bo 
vertės, esanti^ ~ 7?; • ’

I .ĮR METV SOUTH BOSTONE I

D R. H. S, STON Ei 
1 AKIV SPECIALISTAS • I 
į 399a W. Broadway, So. Boston l 
f >** iki 7 y, vak, Į

" • v ■e - »

MUDSON,MASS;

Vietos lietuviai pasiUgą veikimo' 
vėl pradeda po biskį judėti. - 20 d. 
sausio buvo LDS. 56 kp. metinis 
susirinkimas. Valdyba šiems me-. 
tams- likosi tokia ; K. Stanuuias 
pirm., M. Panelis rašt., P. Stanys 
kasieritis. Reikia pažymėti, kad 
Petras Stanys kuo pat LDS.< 56 kp. 
įsikūrimo be pertraukos yra ka- 
siotim,. teip-gi ir K Stanąuw 

natkuopos įsikūrimą-yra val-

i

. - , »
V'

<1

v

., VH.KAVISKIS, - Š, m. gau
sio luėn, IĮ et apie 10 vąL-vą-. 
k&rą iškilti ga&is.5 Ugnie 
greit apėmė visą stogą. Tuč
tuojau' buvo iššauktą’ vietinė 
savanoriu ugniagesią koman
da, kuri, atvykusį j gaisro 
vietą; su saveį siiūbliąis, nįe|<o 
negalėjo pradėti, ■ * kadangi 
sriubliai buvo sušalę. Kadan
gi jau trys metai kaip miesto 
Taryba svarsto tą klausimą 
■pastatyti ugnagesrą įrankiams 
laikyti gerą šjltją miestd centre 
stoginę,* vieton senosios, Įniri 
pęr ^ai^ sugriuvo, jkir Šiai die
nai ugnagesią įrankiai laikomi 
mieseo pirties viename šaltkmę 
kambarį Po 4 valandą ugna? 
gestą komandos gero darbo gy
ventojams padedant pasisekė 

: gaisrą su nedideliais nuostp- ;36i 
liais-Bvviduotiį . ~~

^nujjSESSSSSŠSSKSEES^S

. 2 ’ 
f -

> F ARMA-UKĖ
r= i - ‘ . . . ■ - -

■ - ■ - •_ ■ ■_ '<-
100 akerhį dirbamoe žemės; 60 ake- 

ritj miško Ir ganyklos; pirmos lūšies 
gyvuliai ir bmlinkal ? 25 karvių, 1 Jau
tis, 4 atkilai, kiaules,.vištos, 100 to- 
m> šieno, .trobas .ir viįjokie 'uklškt įran
kiai; arti stoties.ir Bostono; preke ir 
išlygęs visai prieinturtaudelto kad savi
ninkas IaĮial jpąti Vagoti- i

Taipgi tarime keletą, didesnių. Ir ma
žesnių tikiu ant greito pardavimo, arti 
Bostono Jr kitų didėlių Mass. mięstij.

A. IVAŠKEVIČIAUS

‘ AGENTŪROS

11G Tremont St., Room 508, . Bos
ton, Mass., Tėl. Main6467 arba

*

' ■ Tel. S, B. S303—B.

L i E T V Vi S - ’
' ■ f . . _ - ’ ’
OPTOMETMSMS ’l

z - h • > ' '&
Išegzaminuoju -akla, priskiriu ? aki-j J 
niuš,' kreivas akis atltlecinu te am-5 J 
blijopiSkose (aklose) akyse šugrų-j [ 
žinu. Šviesų tinkamu laiku* 11.

J. L, Pašakarais, O. D. ! f

447 Broadtvay, So. Boston, Mass, I

t ■ -  ■ • ■
’ Visi bijo kopuracijos : ir kapifa- 

, distai ir socijalistai ir komunistei 
ir visi kiti ‘’istaf.”

Mass., Tel.. s.-Boston 605 ar 133.,. A, .-į .,.r. „., , f. , • • - - ,

i-
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gi įimlojiėltite ątsiĮankyti koskaitlingiąusia ant Šią šokią, nes svetainė yra pajnita viena iŠ geriausią kokia 
tik randasi Cambridge’iujf o taip-gi grieš Longino BUINIO orkestrą, kuri grajina lietuviškus ir angliš
kus šokius. Taip-gi bus saldžią gėrimą ir gardžią užkand^ą ir lede virtos košės (ice-ereain). Todėl 
nepraleiskite šios progos, nes kita tokia gal greit neatsitiks. Kurie atsilankysite, husite pilnai užganė
dinti. . . . • r v. r ' . • ♦-
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' Gerbiamieji(mosios) lietuviai ir lietuvaitės, kaip jauni taip ir seni, kaip vietiniai taip ir apieknkės.
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Šį veikalą atlos Lietuvos Vyčią 17 kuopos iš So, Boston, Mass. gabiausi artistai, kurie jau ne kartą 
yra atsižymėję savo gabumais. Taip-gi dainuos garsiausi sojistai: panelės M, ir O. GR1BAITES, S. M0- 
TlEJUNMTŠj iš So* Bostim’o, S. P^tFRA ir p-Ie RaUIiBLTU^MTŠ, iš Mtight^Vo. Todėl gerbta 
moji visuomene inaloiiėkft atsilankyti. skūitlitigM kur salėsite linksmai laiką praleisti ir galėsite liti sueisi 
prisijuokti. Kaip jau tamstoms yra ztinoma, L. D. K. S. 8-ia kuopa visuomet surengia ką nors naujo. 
Mes užtikrinam kmt atsilankiusieji busite pilnai užganėdinti o katrie neatsiiankys, tai ilgai, ilgai gailė
sis. ” ‘ ~ i

Visus Širdingai kviečia atsilankyti KOMITima
B & . Vaikai te -VĮ^ Įleidžiami i ,
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ĮDEfiTiANml
; "Gydytojas ir Chirurgas Į
220 IjA jjaySRr STBEETr BOš'fois, Mass. v t 

i Telei'oMaK Richntopd 0380 * 
į Specialistas vym te moterų slaptų 
i ’ ; te chroniškų ligų. .

vapanpos : ijtto 0 ryto tel 8 vakare. 
. ' NrtWenials tel y vak.

y i* n # ė #•■ f m a .4 ‘D vut- a t

'i--"'.i.''—">2^27. ?',' it . 71,,. "*. *, . j1 |!įąi4iri,j,Įį

Tel. So. Boston 323
XTETUVISdantistas

DR. M. V. CASPER
, (KASPARAVIČIUS): . : ,. J 

425 Broadway, South Boston 
otw nuo ld iki 12

. ’ . i'Vte ir nuo l;30
Iki 6 Ir nuo C:30 iki 0 vai. vakare. 
Ofisas .uždarytas subirtos vakarais 
it nedėldieniais. .,

4

I
 - . Tel. So. Boston 4000

DR, J. C. LANDŽIUS

LIETUMS GYDYTOJAS Ht
CHIRURGAS ■ ‘ .

»—.r

453 WEST BROADWAY, III ' ' '...... .
SouthBoston, Mass. , Į ’

•Padarom didelius paveikslus. Už-1 | XT4I If l 111(110 I) lXfl 
laikom visokios rūšies rėmus. į o l Al nĄ MUlnV llASU! >

Tclephonas : South Boston 4(Mr—J. || |

L _ .Sergu jau (J metai Ir niekas neget- 
gelbėjo. Gavau progų bandyti juirty 
sutaisytų žolių No. 303, tat jos man 
labai gelbsti.: čion prisiunčia pinigų 
vėl ant vieno’ pakelio N<>. 803.

, Antkang Morftfoii, 
Slmpson, Pa. , , j

: . ° . '• •
Tokių R kitokių laiškų gauname Sim

us kad Žmonės geriau pasiganidlaa su 
žolėmis, negu su specialistais. Mes už- 1 
aikome virš 600 rūšių žolių ir šlifavo
me nuo visokių ligų. Atsiųsk 10c. o 
muši Žolių katalogų. Relkuhiujaine a- 
;tentą visose apygardose. . '' [

Musų žolės yra grynai lietuviškos 
letuvlškais ir angliškais nurodymais. -

; M. ZUKAITM,
k49 Sudson Avė.. Bochester, E.Y^

■ fi

. -f

(Kampas G St, ir Btoadway) | *

I
 DR. L. GOLDEN A |
. Bostone: 99 Green Street ’ Roxbury: 16 Crawford St. Ų

; Apart pdtnydlos ir nedOldtento 2 tr ’O iki i vai. vakare apart Ų 
vakarų. pėtnyčios Ir nedėldlenio vakarų, ę

Telefonas Heymarket 2288. Telefonas Kosbury 0131. A

-, , ■..... - . , , -.-. . • '■ ...... • .v . . . . f. , - 

/I
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t

A

&

6ERIAllSIIll£TWim AfiBNIORA
' r ' l * * I ■

- Parduodam, sumninom namus, ukes, biznius ir visokių privatiškų nuo
savybę, taipgi skollmnn pinigus, perkam it parduodam MOKGIčIUS, ap- 
draudžiam (Inšilirinain)> visokį tiirtų jnto ugnies ir nuo visokią nelaimių. 
MesTvistems suteikiam greitų ir teisingų 'patarnavimų. Taigi visais virš-į 

h ininėtaisreikalate kreipkitės pas • h

OLSEN'S REALTY COMPANY
’ DOMININKAS .T.. OLSEĮKA, Saviplnkas. . -

409 W. Broadway, Rooin 3, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0243
'■ . J ’ . . 5 ... - . . ..

l T

Įise_________

S TB ■ii 
p 
1"
I ~ . • Gerkite ■ Toniką 1' \
į PADARYTĄ IŠ ŠALTINIO VANDENS!

w

4

»

l

v

f

O
....................  tt 

jg * *t Visi gerai zįio) kadšvėiįas. švarus vanduo tai svtit- §, 
O kata-žmogui. . Taigi- su tokiu vandentij padarytas gėry- •& 
g® inas yra dar’sveikesnis. Mes esame nupirkę nuo anglą t H. 

visą toniko išdįrbystę, Islingtąn, Mass,,kur randasi^daug g 
B šaltiąiii ir žadame ypač savo broliams lietuviams parduo- B 
įg/ti gerymus-tonįkus, vėlius ją mokamą pinigą. ;' 7 H
>g Tikinięs, kad lietuviai nepamirš saviįjų ir taip-gi S 
[g rems įtins. Bmk^anu tpnįkus, visuomet klauskite 8 
g| MYOPIA CLUB TONIC, o tikimės kad busite visuomet ®

patenkinti. ■ ' .. e \

Kas norėtą prie mūs asiuenišliai atsišaukti, lai krėi- fi 
B.pasijas , ’ g

S 
I B i

IE & W. BEVERAGE CO
R Islingttin, Mass.
g :TW<mM.'p«Įhm 13,04. , v

B CI1. VAIŠVILAS, R;. GEEULSKIS ir B; VINMVNAS,
: ĮQT hVfBliAktJrTT2 A .i* ’
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JONO EV. BL PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

‘ ADRESAI. ■;
' r •;

PIRMININKAS — M. Zoba, , r
539 E. Sėventb St.. S. Boston, Masą. 

Tel. So. Boston 151G--.T. 
7ICE-PTRM. — Kazys Ambromis,

4Q2 E. 7-tIi St., So. Boston, M&&, 
pROrf. RAŠTININKAS — ,T. Glincckls, .

5 Thoraas Park, So. Bostob, Mase 
CTN: RAŠTININKASMatas šeiklą

m E. ■T'-th St, So. Boston; Mm / . 
KASIERIUS — A. Nkudžiunas, . , ’ ’

885 E. Broathvay, S. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J .Zaikis, . -. .

7 Winfield St., So, Boston, Mass,, 
Draugija laika susirinkimus kas tre- • 

žiu nedėldienį kiekvieno mėnesio, &-rų 
Tirt, po pietų šv. Petro parapijos salėj, . 
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
SOUTHBOSTON,MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.t - - « , .

• ■! V •■"■.i' f" i ■ •, • 7-J"“.
Pirmininkas — -J, Jaroša,

440 E. GtR-St., So. Boston, Masą. - 
Vice-pirm. — J. Gmbinskas, ' *

157 M St, South Boston, Mass. 
Prot. Rašt. —A. Janušonis,

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mase, . 
Fimmsų Rašt — K. Kiškis, '

428 Ė. &th St, Šo’ Bostonu MOrtk 
Iždininkas -— L. švagždys, 

• Ui Boyren St., So. Boston, Masi. yr? 
Tvarkdarys — P. Laučka, -

395 B. Srtte St, Sot Boston. Masą. 
Draugijos reikalais kreipkite? visados | 
protokolų raštininkų. .

Draugija savo susirinkimus Ialkqi 
2-rų nedėldienl kiekvien<Amėherto 1-»| 
vai. po pietų parapijos salėje,, 492 Sį 
SeventiiSt, Sd. Boston, Mass,

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

. Boston, Mass,• .' —; v

Pnhntnjnkaa -^Antanas Pastolis,
14d Bovreu £t., So. Boston, Mdsk. 

Vlce-Pirm. to Martinai Knlstautaa, .
4062 teauhlngton^St, ItortbKate 

ProtokolųRažt. Antanas MattįfttMMl •
450 E. SemtK St, South Bortnn, . ; 

Eln. RnStlnlnkas — Jubm VinkavlSfal, •
006 B. Broudvray, South Boston, 

Kasierlus •—Andriejų* Zalleėkra,
307E. Ninth St., So. BwtomM*M * 

Maršalka *-■ Aleksandra-laimėtas,
115 Granto St<8o. Borto*, JUM 

Draugyrt* D> r* K. teS

vraahinrton < ~
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