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DOKŲ DARBININKAI 
METĖ DARBĄ.

LONDON. — Pereitą subatą 
120,0(M Anglijos dokų darbi- 
ninku sustreikavo. , Sustojo 
darbai visuose Anglijos uostuo
se. pel jų streiko turėjo1 su- 

' stoti daug kitų darbų, kurie ri- 
; Ušasi su laivų nedavimu, Lai- 

t vai negali išeiti, negali būti iš- 
liuodubti. Laivuose Anglijon 

, daugiausia atgabenamą maisto 
produktai. Tai maisto daiktai 
gulėdami laivuose genda, Yra 
greitai gendančių daiktų ir per 
tai bus baisuj nuostolių.

LABAI PAVARGO.

LONDON. — Darbo Partijos 
pvemieras McDonald pabuvęs 
ofise keletą savaičių labai pa
vargo. Jo darbas turbūt bus 
pamažintas. Jis yra premieru 
ir kartu užsienio reikalu minis- 
teris. Ketinama paskirti kitą 
žmogų užsienio mįnisteriu.
' . t ;-----— \

PANAIKINS 8 V AL. DIENA. 
^/Naujorios Anglijos medriL 

’ nes fabrikantų sąjungą rengia
mi pulti darbininkus. Šią žiemą 
medvilnės pramonėje siaučia 

J nedarbas. Tad proga naudo ja- 
\ši darbdaviai.

Dabar darbdavių sąjunga 
rengiasi panaikint ilri šiol bu
vusią 8 vai. darbo dieną.

PRIELANKIAI. SUTIKO.
PA.RYŽIUS. -r-‘Prancūzų o- 

ficialmiai rateliai prielankiai 
sutiko pirmą Anglijos premie- 
ro MacDonaldo kalbą parla
mente. Ypač nurodoma, kad 
Anglijos premieras tiek pat 
optimistingai žiūri-į galimybę 
tinkamo išrišimo painių Euro
pos klausimų, kaip ir Francijos 
prezidentas Milleraidas.

Taipgi tvirtinamą, kad pre
mjeras MaeDonaldas ir prezi
dentas Milerandas remią savo 
viltį ant gerejančios padėties, 
delei' daromo reparacijų komi- 
nūteto pfęgerso. Gautosios už- 
sionio reikahj ministerijoje ži
nios apie Ekspertų veikimą 
esančios labai patenkinančios.

UŽGINČIJO. ‘
PARYŽIUS.--Fraiic.ijos val

džia formaliai užginčijo1 kalbas 
būk Amerikai siūloma Franci
jos salos' vakarinėse Indijose’ 

, už skolas.
_ to

KATALIKAI NEPRISIDĖJO. 
NEWY0BK.—,WilIiamH. 

’Andersen, Anti-Saloon. Lygos 
Suporiųtejidentas, ‘kai buvo į- 

’ tartas šunybėj, tai sušuko, kad' 
katalikai jį ( nori- apšmeižti ir 
apkaltinti. Todėl jis buvo' su
laukęs iš kaikurių protestonų 
iižuojautos. Bet' teismas' buvo 
toks, kad ten nebuvo nei vie
no kataliko. Teisėjas buvo ma< 
šonų organizacijos granil inak- 

į ter, ’’ District Atfomey buVo 
episkopalas, o tarp jųry ūėi 

Vteįt.

WnįjBiRAti. v‘-''

ITALIJA PRALENKĖ.
- / ,

- RYMAS.*-— Jau išvažiavo į 
Maskvą Italijos ambasadorius 
Rusi jon grafas Manzoųi ir pre
kybos atašė Marriani. Tuo Ita
liją sumušė Anglijąpilnameat- 
naujinime visų ryšių su Rusi-, 
ja. * _ . .. ■'

Italijos diplomatiniuose rate
liuose manoma, kad greitas 
Rusijos pripažinimas ir pasiun
timas abmasadoriaus yra griež
tas atsakymas tiems elemen
tams, kiipie bandė sutrukdyti 
pripažinimą. “f ™

RENGIASI SUKILIMAN. '

PEKINAS. — Japonų žinio
mis, Korėjoje vėl ’ atsinaujino 
judėjimas už nepriklausomybę. 
Atsinaujinimas jvyko-delei- ko
rėjiečių skerdynių Japonijoje 
tuoj po žemes drebėjimo.

i Japonai tvirtina, kad nepa
tenkintieji elementai laikė susi
rinkimą . Manžiurijoje, tikslu 
Suvienyti įvairias korejiečm 
draugijas.

■z •'‘Sūsirinltintes'* nirtarė -organi" 
zuoti revoliucinę armiją. Gink
lų ir amunicijos prašoma iš 
Rusijos, kuria i už tą prižadama 
mineralų ii* geležinkelių konce
sijas Korėjoje.

L' BAIGIA PASMAUGTI,

Meksikos prezidento . gen. 
Obregono armija sinarkįai su
pliekė sukilėlius ties .Penjamo 
mūšyje* kuris tęsėsi visą die
ną. Valdžios spėkom vadova
vo-gem Eseobar’as, o sukilė
liam *— gęn. Estrada,- Mūšyje 
vieni ir įriti daugiausia vartoja 
automatinius revolverius. Iš 
valdžios puses krito 200 vyrų, 
o sukilėlių liko paguldyta 500 
užmuštų bei sužeistų. •

Valdžios kariuomenė vado
vybėje gėn. Almazan’o nukovė 
100 sukilėlių ties Balsas upe. 
Prezidentas Obregonas sako, 
kad sukilimą galima skaityti 
pasmaugtu.

Franci ja. ’—
Ispanijos praneša, 

. . ■ e‘Tla judėjimas 
prieš valdŽtJir netrukus galįs 
Itilti maištą® \

UŽDAR® LAIKRAŠTĮ

PERPIG]
Keleiviai ii 
kad Ispanij

Ispanijos val
džią uždarė 1 
už indėjiiną ftraip; 
cenzūra būv< nepraleidus.

dkraštį Heral(do 
tsriio, kurio

SKERDYNĖS.

^OKUPUOTOS LIETUVOS.
(Eltos pranešimai) ,

VILNIUS/ 21-I, Ragina mo
kyklas pulti iš naujo, “ Dzien- 
nikAVilenski” savo š. m. 11 Nr. 
deda

Be to atstovas Jakovfn- 
kaš taip pat nubaustas-4 me
tams kąlejimau.

VILNIUS, 18-17 Suėmimai 
nesiliauja. Lietuvių Poliklini
kos bendradarbis K. Valeckas

deda J. Obsto straipsnį, Imritt- Msettai bnw pakviestas 
męšis, išdėstęs tariamtfplenkųpįtrumpo tardvmo bw> 
ir įj įstaigų persekiojimus Lie-1vo paleistas mrnio, ir papraSv. 
tavoje,, reikalauja imtis atatjn.kt<w ateiti dar kitų dietai.-Be to 
kairn; represijų Vilniaus krašteLausio 8 d. jo bute buvo padn-- 
ir įdaryti lietuvių privatines į i{1.aįa; Sors nieko iiebuvo 
—‘’-ldas, pirmoj eilėj Vii- r^ta, tačiau p. Veleekas tapo

Vytauto Didžiojo gtapia-l suimtas ir pasodintas LuWtfo 
kalėjhimn. 'Sepsio d. jis bu-
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Patartume viitemi’M 
operacijos prietęWw* 
miai sekti Uosio sthdps*,' 
nius apie mūsų gyyubjają. 

kooperatyve# :f
ves, Kas nori atrityji StU 
naudingu kooperacijcMĮ  ̂jm 
dėjimui/galės Ištųiiia^ 
nių gauti reikaliųgų’žtalų, 
Kooperacijos veikėjus pra
šytume atsiEeptf čia palie

čiamais klausimais. ‘ *\ 
“Darb.” Redakcija,

*--* ** t į-

"—4.. .

d >3
4 
Ą 
>4
4

MAISTAS IRDRABUŽIAI 
VOKIETIJON.

NEW YORK. — Vietos vo- 
r

kiečiai katalikai pasiuntė ba
daujantiems Vokietijoj 2,000 
skrynių maisto ir drabužių. 
Šelpimo darbas tebetęsiamas. 
Prie to nuolatai dirba 25 žmo
nės.

Drabužių ir maisto rinkimas 
eina ir kituose miestuose.

/

. r ----------------------------------------------------

BROLIAI IŠ KRAUJO IR . 
DARBŲ:

NFAY YORK. — Joseph 
Diamond ir jo brolis Morris nu
teisti pasėdėti elektrikinėj kė
dėj. Jiedu yra pripažyti kaltais 
žmogžudystėj.

ATVYKO KARALIENĖ.

RYMAS. — Rumunijos ka
ralienė atvyko piršlybų reika
lais. Nori supiršti Rumunijos 
princą Nikalojų su Italijos 
prinėesa Mafalda.

MANILA. — 1,800 Colorum. 
religinių fanatikų tiko išžudy
ta į keliąs savaites, ant trijų sa
lų, po pirmo mažo susirėmimo 
su konstabeliais ant Bucas sa-J 
los. Po kiekvienu škerdvniu J ■' *• v -

[ skaičius, sekėjų, vis padidėdavo. 
•Padėtis pasit>i*ė 
kad pats- gen. Wood ketina 
wkti ant tai salų ir viską ištir-v «. fc»

ti. Stiprėjimas fanatikų, ma
noma, paeina nė nuo to, kad 
jie įsigytų daugiau sekėjų, bet 
giminės pirmiau užmuštų, ku
rie patys nepriklauso sektai, 
dabar eina keršyti už savo žu
vusius giminaičius.

------- .. ..................... .
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MEltfe AUKA..
* - ■ *—---1

Pereitą męiįesį Alytaus mies
te Kauno Apygardos 
nagrinėjo X mneeles 
kaitės, 19 ni tų 'amžiaus bylą, 
padegusios b irusio savo myli
mo Simano 1
Radzvila; su J 
kaitė keHsJf

■V

DIDIS SUJUDIMAS 
KALĖJIME.

PITTSBURG, Pa.. — Nežinia 
kaip atsiradusi bomba sprogo 
prie kalėjimo sienos. Sprogi
mas buvo baisus ir padarė di
delį plyšį- sienoj. Dėl to kilo 
baisus sumišimas taip kalinių, 
kurių buvo 1,100. Ištiko imty
nės su sargais. Du sargai bu
vo užmušti.

VAJUS.
PITTSBURG, Pa. — Katali

kų diecezija rengiasi prie va
jaus, kurs įvyks nuo kovo 29 
d. iki bai. 7 d. Norima sukelti 
$3,000,000 mokykloms.

$3,200 UŽ MEILĖS
PAGADINIMĄ.

SPRINGFIELD, Mass; — 
Florenee Bigness iš Holyoke 
laimėjo nuo Matildos Thibo- 
dean $3,200 už vyro meiles pa- 
gadinimą. Byla tęsėsi per tins 
dienas.

f ——-——

■,FIERYCROęS’fPRIE 
VIENUOLYNO.

NW YORK. —.Kryžius 
penkiolikos pėdų augščio ir aš- 
tuonių.pedų skersiniu buvo: pa
statytas priešais katalikų' vie
nuolyno Ir padegtas.? Tai pa
grūmojimas nuo kukluksų. Tas 
kryžius buvo apvyniotas bovel-

ŽUVO 11 ŽMONIŲ.

MONTPELIĘR, — Ke
turių augšeių namui užsidegus^ 
sudegė 11 žmonių. Namai Vi
siškai sudegė.

Už 30 OENTŲ PENKI 
. METAI KALĖJIMU,

■ * i . r

HANSAS CITY,* Mo.-rFred 
Tdr\vater,27 m. amžiaus, pada
lų vienaip žmogui “Imld itp, ”j™ t, ______ _
bėHėraįtp pąs jį 30c. Todėl dar ną ir aplaistytąs Žibalu/ Vie- 
nuvilko ovęrkotį:'ii’ kaip Judo- * ....
šitie/sU 30pūbĄloeBėt

si kalėti‘p»nkis iwtti *♦

*•

nnolyųaš, prie kurio tas “ Fie* 
jy CiusU ’ buvo pariatytas ir

- rantei tai^ 194 M 
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mokyklas, 
niaus 
'riją,

;—Sumažėjo judėjimas. Vii. 
niaus krašte dėl silpno susisie
kimo judėjimo žymiai.sumažin
ta kilsuojančių traukinių skai
čius.

— Pritrūko miltų. Sudegus 
Vilniuj Tiškevičiaus malūnui, 
mieste pristigo miltų. Sąryšy 
su tuo’ yyriansybės delegatas 
skubiai -telegrafavo Varšuvon, 
kad atsiųstų miestui miltų.

— Užpuldinėja. Pastaruoju 
metu ginkluoti būriai vis daž
niau užpuldinėja Vilniaus kraš
to dvarus. ‘ z .

į—Monopolis. Vilniaus l<raš-

šiasi įvesti degtines monopolį. ‘

YMLNIUS, 16-L Konfiskuo
ja. Sausio 4 d. Lietuvių Klubo 
•valgykloje, pietų svečiams be
valgant atnešė ekspedicijos 
darbininkė išėjusį iš. spaudos 
“Lietuvos Kelio” numerį (Nr. 
1). Palikusi reikalingą ekzem- 
pliorių skaičių nešiotoja buvo 
beeinanti toliau tik staigų vie
nas svečių atsikelia, sulaiko ją 
ir pareikalauja atiduoti visus 
laikraščio ekzempliorius. Pasi
rodo, kad tai būta kažin kokio 
agento.

Vėliau paaiškėjo, kad tuo 
pat metu spaustuvėn ir aclmi- 
iiistracijon buvo atėjusi poliei- 
a konfiskuoti'to paties nume

rio, kas jau priprasta.

— Negalėjo prikibti. Kraži ų 
sukaktuvėms pavestas ‘ ‘ Liet. 
Rytų” numeris (Nr. 24, NI-24) 
buvo sukonfiskūotas vyriausy
bės komisaro įsakymu. Šiomis 
dienomis tas pats komisaras 
raštu pranešė, jog prokuratū
ra šito konfiskavimo nepatvir
tinusi ir teismo bylos iškelta 
nebūsią, nes numery jokių nu
sidėjimo žymių neradusi.

“Lietuvos Rytai” paduoda
mas žinutę, pastebi,, kad nu
mery nieko daugiau, be žodžio 
‘1 klumpdirbiai, * ’ nebuvo. Ma
tyt cenzūros valdininkai taip 
gerai save pažįstą, jog anų lai
kų “klumpdirbių” žodį tikį 
save telaiko. Gerai dar, kad 
prbkurątura yra kilnesnė ir ten 
savęs nerado. Kitaip, lietuvis 
nieko iŠ savo praeities nebega
lėtų paminėti, ir visi engėjai 
tik garbinti tegalima būtų, nes 
nupeikus juos raštas bus sii- 
konfiskilotas.

— Baudžia. (larsios Balt- 
stoges bylos niitarimąs Varštv 
vos apetiarijos Wsme patvii-lv^ąi ba^a tieči% -Esąn^šįs 
tintas* Tokiu būdu atstovas prie gatvės tūri & dalisį ūžiM-ikųrino^ linkimū gagėta 
Bąw’as; V- Mariųvską, - A•{ kalinėj dįly Rengta dldtik M1 * daHųėtik '
MaMMnB’McAl-(oMėbilių 
žahindri ir įriti gauk bausmę

vo nuvestas politinėn policijon ūi automobiliai ir motorika?®F 
tardymui.

‘ ‘ Lietuvos jRy tai ’ ’ 
kad pi Veleckas yra padaVęs 
atatinkamai, valdžios įstaigai 
pareiškimą, laikraščiui lenkų 
kalba leistif ir spėja, kad taip 
šių dviejų dalykų gali,būti ry
šio. ■ /

Vėliausiomis žiniomis, p. K. 
Veleckas iŠ kalėjimo paleistas.

— ‘ * Ryto ’ ’ mokyklos. 1923-4 
metais Vilniaus “Ryto” drau
gija turi 75 mokyklas sodžiuje 
ir 2 Vilniuje. Vilniaus ir Šven
čionių “ Rytas ’y drauge, turi 
148 mokyklas. . . 1

t
* prVšakine statinio ddli's turi 

yra visai žemėje irtume bus 
sandėlis visu automobilio da< ■ ♦ t .
lių, antrame bus pardWlaū& 
automobilių dalys ir ašUtatytt 
automobiliai, trečią iūtkštą už
ims administracija. “

Be šio statinio yra fefitięitt® 
apšildomas garažas į Kurį pri
imama stovėt ne tik ąįįųmolM-. 
J i ai, bet ir mašinos. ’' ; . •

Yra -dar- ir nedidelis trečias- 
Statinys, kurio pirniame“ ąukŠ- 
te.yra kalvė, o antrame j 
mos aulomobilhį padaigos .žpį 
kaiuerok • ~

vė “Parama” pastebėta kuolu- " 
tinis kai- kurių prekių brąn$U a 
mas; Pavyzdžiui skalbiaiubįo^ 
muilo gabalas pradžioj gr^įp-; 
džjb mėn. kainavo 1 lit. 20c., p§- • 
baigoj jau 1 lit. 60e. iriausio 
mėn. 1 lit 90 centų. Įąjp p&t 
skalbimo miltelių ir * J

Kauno miesto ir >
Kpmendanto imtaiiniUKš. it, 
satisio mėn. 17 dieną I Nr;‘ 
Rečiai. Nikolajėvskiš Jokūb^ 
Giliaridas Karolis, ClailėVičiUs 
Emerikas, Kreveris Jsą^kas ir i- 
Zaidmanas, kaipo pavoijųgį vi
suomenės tvarkai asmenis, iš
siunčiami iš Kauno įiųesto ir 
apskrities visam karU storio 
metui.

pastebi, lyg ir tris aukštus,
■ • _vz. —. t ’• C M-

Teismas
> Badaus-CJ

radzvilos trobas; 
ionnęele- Sadaus- 
metus- niylėjosi. 

grįždami 
iš vestuvių^y|lai-naktį ir prą- 
dėjuš#Įy^ po medžiu.

^vaisino pąne- 
į^^^etjma4—dėgr. 

IfcKtrk -anfefcĄr--- 
tą, kluone viena begulinti ir 
pasijuto buvusi apgauta. Tuo 
tarpu atėjęs Radzvila ėmė at
siprašinėti dėl savo1 'elgesio ir 
pasisakė ją vesiąs, tik 
niekam apie atsitikimą 
šakoti. '

Sadauskaitės motina, 
patyrė greit teisybę,

prašė 
nepa- 

t

bet gi 
išvaiė

dukterį iš savo namų pas jos 
jaunikį. Radzvila atsisakė Sa
dauskaitę priimti ir vesti • ir 
vieną vakarą tyčiomis jos klau
sė, — kur ji dėsianti busimąjį 
vaiką ir patarė-eiti į akušerę, 
kuri, pagelbėtų-atsikratyti nuo 
to nelaimingo kūdikio. • Mer
gina verkdama ir raudama nuo 
galvos plaukus, atsakė nesan
ti žmogžudė ir nenorinti žudy
ti juo dviejų kūdikio. Radzvila 
juokdamos iš nelaimės apleidęs 
merginą, sakydamas, į ką vai
kas būsiąs panašus, gal į su
puvusį, grybą? Vargšė mer
gaitė, atstumta tėvų irprislėg- 
ta tokių nelaimių nežinojo kur 
dėtis. Pagaliau ji pamišo. Bet 
po keletos mėnesių Sadauskai
tė vėl pasveiko ir susilaukė 
dukters nežinodama, ką daryti 
įr kur pasidėti, nuėjo į Nema
niūnų kleboną pasiskųsti savo 
nelaime ir sunkia padėtimi ir. 
kunigui pasakė, kad jei .Radz
vila jos nevešius, tai ji jį pa
degsianti. Kunigas pakvietė į 
save Radzvilą ir patarė jam 
vesti .Sadauskaitę, kurią jis 
taip žiauriai apgavęs ir kuri 
per jį -jaukėk'daug prisiken- 
tnsi. Radzvila bet gi atsisakė 
ją vęsti ii* apsivedė su kitą.

Sadauskai#, nepakeldama 
savo vargo ii* susilaukusi pas
kutinio' smūgio — savo berne
lio vestuvių su kita, nebesusi- 
ląikydama padegė Radzvilos 
trobas. į

: teismai, c šnągrinėjęs bylą, 
•rudų 'ydjįjiigtt Sadauskaitę, 
pasigaaltti n ntdmdė' ją dafe 
trijų mėnmų paprasto kalėji
mu.

’t .-
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d-jos naujai išrinkta: valdyba’ 
prezidiumą išsirinko tokį: pir
mininkas kurt. P. Kraujalis, vi
cepirmininkas. dir. M. šikšnys, 
iždininkas. ir sekretorius p-Ie, 
O, žebrauskaitė. , ,; i
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kauno Kronika. -
Pereitų metų gruodžio mėn. 

Valstybinio monopolio Kaune 
buvo pagaminta 137,995 lite- 
riai degtinės .40.o ir 3592 Ii to
riai spirito 95.o. Per. tą mėne
sį parduota 197,873,7 litr. deg
tinės ir 3593,2 litr. spirito. Me
dicinos ir įvairiems kitiems rei
kalams išleista 1417,2 litr. spi
rito. Už parduotą gruodžio 
niėn. degtinę ir spiritą gauta 
1.042,558,1 lit. ' ?

Teismo kronika, šių metų 
sausio mėn.-ll dieiiąKauno Ą- 
pvgardos Teismas Kėdainiuose 
nubaudė buvusius Kėdainių 
Apskrities milicijos nuovados 
viršininkus Vaelavą Končių ir 
Antaną G dieną pusantrų'metų 
.sunkiųjų, darbų kalėjimo*, su
siaurinant teises ir milicininką 
Kosmauskį — metais kalėjimo 
h* pašalinant jį penkeriems me
tams iš tarnybos milicijoje,

Vadavas Končius, Antanas 
Gritenas ir Kosmauskįs buvo 
.kaltinami tuo, kad 1920‘metais, 
darydami kratą, Macaičių kai t 
mej Krakių ■ valsčiaus, Kėdai
nių apskrities pas gyventoją 
Mari yną. Krasauską vertę j| 
prisipažinti jog degtinę varąs, 
ir mušė jį, darydami .asmens 
smurtą, eidami tarnybas parei
gas ■; \
. Nauji statymai. \Maiiunįo ir 

Kęstučio gatvių kampe ■ •Aųie- 
tikos Lietuvių Akcine Bendro* 

pastatė.eiti statiniu ir jau

I

4

*•

SUKAKTUVIŲ IŠKILMEB^

- KLAIPĖDA, 18—mj 
sausio 15 d. sukakometai nų<r 
to, kai Klaipėdos mjęįąs biiį 
vo paimtas sukilėlių* -'Auku£ - 
ro” draugijos tautos: kUlttaf :

' Mi!

itė^ir iį;4

kelti rūpesniu, 
minėti Klaipį< 
ta meno sąvaifi 
įvyko koncertas 
solistų M. Rakaus 
Sodeikos, p. 
akompaniidj&nt Sįiu§ieM2, UL 
14 ir 15 d. ėjo “ AustojjįkŪRr*^ i 
“Klasta ir męilė,M yėl^Aųšr^,* 
sūnūs” — (Šilutėje ir^Atskąj' 
lunas/^, Teatras 
buvo pilnintelis/ Sausio 15 
sukaktuvėm paminėti;'# 
16 toL ’ buvo kapuosėj^fci&^a?i 
gos pamaldos 
Klaipėdos kraštą 
pie 11 v. 30 min. karidowiįg 
pąroda iri val^iškiltftFngi 
tūs “Viktorijos” vibšfaiĖIo jįjĮH 
ląjc. Susirinkusieji — apie 
žm., ..mušė pasveikinmlfe 
rainą ūalstybės Prcziderttur^aB 
kurio 1d—I gautas

eynomįida
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DOSTOJEVSKIG ŠEIMYNOS KILMSt

> Liudmila Dostojevskaite.

<Tfsa)
. •.. . . ** • V-

svetur gyveną 
tu ižtaūtetįir

čiųkjta gai- vo viduje tada^nsia tvirtos atapam.

* A . . \
(Bus daugiau) >

kilmę ir noriai.,

nėra pakanka- 
kuktavs aitažiį

9P**; - ••■'7 -• ' . ’ - ‘1
Tfii ižaiilriMiaj lraip arkivyiktaMkS 'Č^DOOM ąMl

/

.(ISjrisrSBMKįO-'
2d eveiy‘TO; ' “

s UU milto# at spegįlratoof ••ttlon Xl«

RATE8: ,
.J....... ..4«. > <>•■ r .***•<•■ r

> >MMaand suburbs jfe < • r • < • * r jf-. * * o <■ tf & * a- * • ■« > d 4 < • ■

.(taiga countries

c

jr vfitau jįį|
<- g a X

’ ; ikųiiž’p^esirdauŠM?^^^^ 
r bargan nebeduoti* Kas su Miy’ 
I gute negali ar nenori -skirties, 
lai idįmW pii
^vii^iūrųto ę ’ >

. 3) Kol opy vųrią; 3 y-
mtau kilti —laikyti du dariu-. > 
ninku. ■ . ■; / , ■
;. DrauMįa nėra Jai: sueihan* 
krųtijusi. 'Finansine padėtis- 
šiaip jdtaoi - - .t •

-Ft-0fclU: ‘t « f f i < » , « r ’

* ♦ * • »* • 
Skolingi AtiurtttV’U ’».

■ ' - '
; J ■ •<

KmJHĮ* » *s* »' « » O' '** * •
bliu * fe, fe fe* «

i'dnouvnis * fe > t r 
FrląitgiiuK (spiiaus) '...

* ~ »-

no tęvas turĮ^ būt įritinta 'tilta W jis ja i
mrbet StesKmu iiakHidKino sairo antraJi sūsit. - r

kn t«i nwtato j
kaiou VkmiB^ tapo *wntikaB. ‘ 'Bet tai vfeMa^ •Uttnia U*- 
tutotitmn penKočini. Žtame dayke'aš ual^Saii •fctaeati mnkv* 
xJ feta t'r -   ~ » • «    J

!»«**«*>:.< ■ 'A..' /
“Sento jiMittirtntieji lietoji® yto tetrfetfeSwo: >n*$Į& 

yiedąarcUtai

DKAPCgJAKo. 2. MAB6A- 
(JHVISĮ^VALSTJIA.

į --- . - > ; i.
Toji dį^įja įsikūrė

- -**’ x - x y f .*x metais$0.00,
vmnąarMugiaumosunųtapsiąntdyamžkĮ^.Jienor^ žmogus negMta dM
davo riihta pirkti‘ šta W už $ioį.’
- šitie Vidūnožodžiaj g&IMt.kdūodarak^įtąnepaįrastą . • . .
nesutikimą mano senelio pykoto siųsavo teynįr/ kurs nutrau

kė visus ryšius tarp mūsų maskvietes šeimynos k stono prose- 
nelib Andriaus ukrainiškos šeimynos, tatamta gld W 
jo versti savo sūnų į bažnytinę k&rjerąr famta JimiūtatBi tu
rėjo pašaukimą į mediciną. Matydamas kad jo tėvas neužmo
kės už medicinos mokslą, piano senelis išbėgo M jo namų. Mės 
turim stebėtis-įš tikrai romaniškos (greičiau Mtartolkos. K. R.) 
energijos penkiolikos metų jaunikaičio, kurs atvyko nežinomam 

Į ^ j miestan be pinigų ar draugų, įstengė įgyti aukštąjį mokslą, pa-
> Pridarė Maskvoje gerą sau viętą,.ųžaūgmd‘ septynių viųftų ieto 

myną, davė kraitį visoms tiims dukterims > aukštąjį mokslą 
savo keturiems sūnums,. Mano senelis turėjo tato pamtadi? 
drinotik’ m rodyti savę kaįpo pavyzdį savo vaikas. _ ?

’ Andriaus Dostejovskio noras nmttoi/sąvo smių dvasiškiu 
Jier&^.jden^jjab<^-^prasta^ūes utoiatabi dvasižkįįą to-į 
krmmet jBdąyo ankštei pasižymėjusi, Stepouas DostojevsMs 
turėjo įpt iš įėw šeimynos ir gero išauMėjimo? nes Mtai^ jis 
būtnegMęs^apti vyskupu. ’ A ' _ ■• ’ - • " < :

£dowlr įvairi Lietuvos istorija turėjodMėlėsįtąko^tato' 
no tevo paieg^ formaciją. Jo veikaluose mes randame pėdsakus 
visų transformacijų, kurias Liėtuva pergyveno amžių begyję. 
Mano tėvo būdas buvo essencialtoi normajuškas (t. y. Iietutoš- , , .............
ka^K/FA^ląbmMsii^as, atvb^irdrą •̂ a 3U ^rnetiiąi 
redkvQ; pavojui Meriūg į niekad nesitrai&ląyo; prieš pavo-
ijų, be pmMo'siekdavo-savo tikrio,bi^uktaiasįŠaK visas Miu- N 
tis guįičias ant jo £ako. Fo nomamsnoti (į y. ^etuviaL K. PO j 
prabočiai perieidė jam spėtakuri retai randai Iš
ma pas rusus, pąs tą ■‘jauną, taigi ir silpną jrąsę, .

Dostojevskio veikaluose,; ir ypač privačiame jo gyvenime, 
mes randame nesuskaitomų viduramžio >idejų< gavo k^ų Ine-; 
tuvos kaM&ų dvasiškiją, kurios vųdar atėjo' iš Romos, išmo-’ 
kino mano prabočius tvarkos,, paklusnybes ir pareigų suprasto 
mo, kurių vąrgiM rastume^jaųnta ir netvarkoje rusų.tautoje. 
Latimšlios jemiįų mokyM^’^t^jdJą antaiį Dostojevskis 
labai greit išiSlkd’Trtauząc kalbos ir* brangino ją labiau vo
kiškos, nors ir šią žinojo taip gerai, kad propmiavo savo bro-; 
iui Mykolui sandarbumikauti. verčiant Goethe ir Schiller’Į. 

Mano tevąs matyt 'tu^jchkalbų -dovaną?’ kuri laimi reta rusų 
tarpe. Europiečiai paprastai sako: ‘ ‘ EųsaigaM kalbėti visomis 
kalbomis? ’ Fienok jie nepastebi kad tie tam mano tautiečių 
kurie gerai kalba ir rašo francūziškai ir vokiškai visi priklau
so lenkiškoms, Iietutoškoms ir ukraiaiškoms šeimynoms, kurių 
prabočiai buvo latimzuoti katalikų dvasiškijos. .̂

įdomių dalykų sužinome iš Dostojeyskaitėš veikalo, sale’ 
stambių nesąmonių, mes čia randame ir rta^ bei ta^^ų 
sanprotatomų '&pie lietuvių būdą ir jų praeitį. Dostojevskaites 
nesąmones mes bandytume aiškinti Jos-'visiškų nežinojimu at
gimusios lietuvių tautos ir senobiškų naivumu, kurs "nepastebi 
lietuvių visai ne slaviškos kalbos ir negali įtikėti jog maža lie
tuvių tauta galėtų turėti SAVU didžių, galingų ir gražių bū
do ypatybių. Dostojevskaitė visgi aiškiai pastebi senovės lie
tuvių didžiasjirdis ir galhųfiis protus. Bet p matyt įpratus- ši
tų'dorybių ieškoti tik pas skaitlingas ar istorijai labiau žino
mas tautas. Tad lietuvių genialuibą nabage aiškina normanų 
kraujų lašeliu lietuvių gišloge. * *‘ ū

Lietuvių ir latvių savitos rases senelė Dosto jęvskaitė ir-gi 
nepastebi. Lietuviai jai išrodo slavais, o latviai — finais. Iš 
šitokio sanpi'otavimo Visai aišku, kad ji nėturiiiėi mažiausios’ 
nuovokos apie etnografijos dalykus, kuriais ji turbūt visai nė- ; 
sidorni arba tiesiog juos ignoruoja, šiais laikais šitokts supe- 
lėjusis nuomonės bene tik mušėjams tetinka, kaipo keista re
tenybė. t t ‘ ,i

SENOVĖS LIETUVIAI IR DApARTINIAĮ KOLONISTAI.

Iš jos pasakojMų apie Dostojevskių šeimynos praeitį, dar. 
kartą paaišlti kad senovės lietuvių tarpe būta daug dideles eru
dicijos kultūrininkų,* kurie tarsi kultūroskaržygiai bei misio- 
nieriaiužplūdp RytįjĘlųropos Mąštus, _ nu
tautę, jie savo viduje visgi dar. jausdavo; Betuyyste^žariją ir 
didžiuodavos savo garbingą ftfaes, ko šiąndta negalinto bū-’ 
tų pąąakyti,apie mūsų koipmsta Amerikoje. . ^a^tauičjimas 
paliečia ne toen tift orutinę lietuvių pu^ę, bet i patį jų vidų; 
jau pįnnojeigen^art#ję Retuvis čia kartais išrieda n© vieiHW 
savokalbos, b^kįekgąlčdamąs šaw1>“2*^ *-------
priima, svetimą, kad if žemėtiię kultūrą, Tai vyksta totali; 
dėlto, kad dabartinis mūsų vidutinis typas dar 
mai išąjįgęs, kad gMatų ką nors įlmaiiyti apie 
tumų ar Žemumą. Kol mųsi^tas ^‘iabrikos- ’ inponuos taiąū , 
už * 'mužejus,11 tol mūsų eilės Amerikoje mąžta čs» reter Tik 
iškilę į aukštą, mokslo, doros ir. meno laipsnį lebeiųainysime 
tiMųjų perlų už svetimus žibučius, kuomet ^r 
ietuymilabai lėtai, .tikiŽtiaais'Šiii^ęiMį^.V"' 

tai tik atvoju, jeigu jie būtų didokuose |Ūtataė^tatiytiĮmbę 

betatsJtiromia^bnynomis* šitokių;; ‘ 
voje beskaitant apie Dostojevskių ir kitų gardį lietuvių gyve 
nimą svetimose ž

iMT, THŪMDAY WSAtBSffiiY ■*»IfeM *•«• Vidnių (I* tituan&'daasb paini et'Mfe:

?

7~;.' ’ Ikmnanai viešpaUvo-I^uvojeMjkl^n^sj&ataofeiLp 
l ^ai ir uhksčiau. Mes radome (?! K juos ten dar galybėje 

asmenyje Didžiojo Kunigaikščio V^taiitdrW«, kaip 
•; >0 vardas rodo, kilęs išmcoįanį princų (čia, pasakota stambi 

’ nesąmone. K. P.) Tai yra aito, kad Lietuvaturėjopasidary- 
< giliai normanizuota (U K, P.) bėgyje katurmlifc^ amžių*). 
MMu nėsakanFapie kunigaikščių ir jų palydovų vfedybasf 

; jų Lietuvon iš šiaurės sk&tagi piritai ir kariai neriai tada- 
Wtatuvaites už žmonas, kurios, aMū savx> tautos k^njui, yra 
’riįįjiveriies ir malonesnės, negti finno-turkų moterys, šitų 
dykų vaikiai gaudavo lietuvišką typą iš savo motinų ir norma- 
nBk^smegeta iš savo vyriškųjų prabočių. Ir ištikro, kai tį- 
įfogjamoBetuvių būdą,. mes surandame dftaį panašumą į nmr> 
joonų būdų* Tiems kurie nori pažintimi beveik nežinomą kraš- 

rriromenduojn W. St. Vidūno “Lietuva ‘praeity ir ddbar- 
Aš tankiai turėsiu progos cituoti šį mokytą rašytoją, bet;

Jo ptat studija turėtų būti perskaityta ištisai. Navatnas .daly-
* tas Wūnoknygx>je-kad jis aprašo lietuvių būdą kaipo iŠ esmės 

uormanišką, vienok jis ignoruoja (ir visai teisingai. K. K) nor- 
tanų kraujo savo tautieMųosę,} (ta apleidžiame porą pusla-

kur Dostojevskaite taSįl miegodama Mieda |pie lietuvių 
ivišką kilmę, beprasmiai garbinaųormanų kraujeli kalbą (- 
ą^Įas nesąmones, kurios Šveikam žmogui visai netinka. K. P-)

• * • *

*1'01 < - *
7. „ Mano tėvo prabočiai yra kilę iš Minsko gubernijos, kur, ne- 
toli>insko, ir dabar tebėra vieta vadinama Dostojeve, mano te 

šeimynos nuosavybė senovėje. Kadaise tai buvo labai lau- 
Žnė Lietuvos dalis, beveik visa* apaugusi didžiausiais miškais’, 

to balos tęsėsi toli kaip akys galėjo Mekti.. Dostojevskiai 
^ĮUVO šlėktos ir priklausė Radvano herbui. ' z

ji Dostojevskiai buvo katalikai, ir rėdos labai dievobaįnm- 
irlaMi netoleranjingi. Betirinedami mūsų, šeimynos kilmę, 

I XZ2tas suradom dokumentą, kuriame stačiatikių vienuolynas, pa- 
' estas DostojevsMų šeimynos priežiūiton, ^imdžiasi jų rūsčiu 

Igesiu su stačiatikių vienuoliais, šis dokumentas įrodo du da
ta:

- i Kad Dostojevskiai turėjo užimti aukštą vietą savo kraš- 
nes kitaip stačiatikių vienuolynas nebūt buvęs pavestos jų 

Mitam. * . ' . ‘

Kaipo karšti katalikai, Dostojevskiai turėjo leisti savų 
latiniškas mokyklas ir mano tėvo prabočiai matyt tų- 

r^op^kios lotinų kultūros, kurią katalikų dvasiškąja skleidžia 
rš^knritilfji'eina* • '
\tai iS-me šimtmęty rusai aneksavo Lietuvą, jie jaunera- 

įg .Dostojevskiosavo gimtinėje; jų šeimyna buvo persikėlusi
į Ukrainon. Ką jie ten veikė ii' kuriuose miestuose gyveno mes 

v tako nežinom. Aš neturįu supratimo kas-toks huyo mano pro- 
, genelis Andrius, ir tai dėl keistų priežasčių. A..

Yra taj Mktas, kad mano senelis Mykolas Andriaus Dost© 
z įevskįčtavo labai originalus asmuo. 15-kos metų tebūdamas 

jfcjtųrejo mirtiną nesutikimą su savo tėvų ir su savo broliais, 
;• irtaėgb iš namų. Jismetė Ukraiųąirnuvyko Maskvos umver- 

7, ta^ntaūtanos studijuotų. Jis nifikadmefcall^ottasavo Sek 
? Jnyn& ^kiausitaasneats^kintaapie jb^.Jdtag*. • ,■

WMi šeneKs Wkolas turėjb apreikšti ss^o ktoę
• Afeigiųs laikams, nes aš tąmriai gta^ąmnmno tėvąrė ritau 
p Irimo dėdes sakant :i “Mes Rostojęv^dai esta^tatnviaij bet 
h ta taftai. Lietuvos Įpultas daug kuom skiriasi ntto LęnM-

■ “ . ' ‘ '■ ■ ■> ■ " .v.

■y Ata® ^yas kalbėjo mwo motinai apie tūlą vytapą.‘SMpc» 
-tasulig jo, buvęs įsteigėjas mūsų STAčIATJKIšKO^ 
-įtaojpios. Dideliam mano apgaRęstaimui, msmo motinaAe- 

^ domes į Šiuos sąvo vyro tašius, ir neMaūsė jd tik- 
Aš manau, kad viens iŠ mano lietuviškų l 

IKUbOČįų, emigravęs Ukrainon, pakeitė savo tikybą kadtasi’ 
tata 'tačiatikę^nkraitatę, ir tapo popas.. Kai jo pati numi-

■ - ■ ? ■■ . -

«- *> Tikrumoje, normta nęišbuvo Lietuvoje M vieno Mitaus. 
Jie užkliudydavotearto. .g&ų 
mos. Ar nšra rimtų įrodymų kad Memimas bfttiį>tariįąvąi kaipo k 
ta U Balta* t Juodinta JUrai. K. B.

/ **■

-** <*
■ ,-x . .*»- •

■ Kai per inašžns Seras hastati, 
taffr šėlų kapitalo negalėją srį 
daryti pakankamai. Dar ir da-

• bar šėnj kapitalo' tėra tik tlr
5Š0: Reikėjo įsitaisyti rakan
dus (fomiStas), kurie dabar 
kaštiio jaį ”Tadapyvar*
tai ir nebelieka pfiĮfeų*- ' Prisi
eina imti prekes skolon. Fir
moms už prekes -draugija sko
linga net $2ylQO* JBete dar iš 
Įmonių yra paskolinto $600;00.

s Draugija gana sui^arivargsta
■ yte ypfte įr dėlto, įęąd nuo pat 
pMdžių duodamoj prekes baiM 
gan,_ ■ Iš draugijos vedėją tik* 
ros žįnioš negavau, bet iš kitų 

nariams prąjdų bargan, dau
giau k&ip uz pusantrį tuksfe-

• V* ’ ■’
<'1O. • , ■

. Ir štaisusidaropadetis. Apy
varta—tieriaimilžimškm Nes. 
.taedanri^piekiųlriuutuyeje už

- i ‘ H « / t

l . *

UTlnariit
• ■ ■ »... • . ....

net už taigi apverčia
jas net .27 kartus, arba maž 
daug kas dvi savaiti; gi jeigt 
ūkaiiyti nuo šeyų kapitklo, W: 
tas kapitalas apverčiamas net.
31 sykį j mtmv 
draugija "vps galus su galais su
veda, Jffuolat paęlindusi į skito 
las> t netari liuosybės prekių 
piršimą netenka discountop 
nepacfaroriiiękąd pelno. O vi- 
m kaltas,* tM- narių nusistą- 
tymas, kad arklys turi vežti 
vežidįą ir nediiodant jam šieno, 
nei ayi&ų teuputį daugoka iš
eina darbininkams, neš išmo
kant jiems per nfetus'Mri^y % 
eina, kad iš Mek^eno ^mto dd v 
leriii apyvartos t darbininkams: 
reikia užmokėti $9^ Algos' 
jukr rodosi neperdidelęsį. tik 
pa^&L tą algų turi Būti daugiatL lApraŠynėdamas dKŪigjjaX 
apyvartos, «ta turėtų pakak- yi^. w?U

ti dvfe>tabta»ij etoar y- nguj.ttj kam užsl- .
—*- ♦«-*" '

kad^darbįninkąmsm&ai^ytį ne-■: 
turėtų* būti Uuvartojama 
gįmi, kaip G nuoš. nuo apyvar*! 
tos. ;: '.. ■ • - ’ . . - . - <

Taigii fui draugijai norint- 
tvirtai ant kojų atsistoti'reikė-- 
tų šjų^efUrmų pasigriebti:; ■

( 

t 
!

A

J.... 1,100 
.... l.KŠO*)

t ’
..<UwO ’ 
,,.2,100 
... - 600

Panaši padėtis buvo 1923-ių 
metų pradžioje^ GM dabar’ ji 
Mok pasikeitė, apie kįt iwūtų " 
parašyti į ftDarbfenkų0 drau
gijos vedė jai. Tiek apie dnm* 
gijąNo.2, . A . į :

(Aprašinėdamas dinįigijas, > ;

i

;® i

“MOKSLO’' DRAUGIJA.
.'—4— . . ...

ką, 
Romos verge, ;&eš jau ”t'urim 
mokslo draugiją. -

' -KATALIKAS.—Girdėjau U- 
pie tai, Lenino berne, oxkame; 
jįlyi’O? 'l

L. — Nesikoliok, aš ne 'Le
nino bernas. t . •
' K—Koks balsas, toks ir at
balsis. Manę pavadinai visai 
neteisingai Romos vergu, tai aš 
tavę vaišiai įenino bernu ir tai 
vi sai teisingai. " *. "

L. — Neteisingai J Ąš tik lais
vamanis, ne bolševikas, Lenino 
nepripažįstu! >

? K- — Gal tu nepripažįsti/bet 
logika pripažįsta. Logiųgai 
imant, kiekvienas laisvamanis 
turi eit' arba prie bolševizmo, 
arba ■ .grįžt prie katalikybės., 
Būdamas laisvamaniu jis stovi 
ant pusiaukelio tartum paka
bintas kur ant šakos, taip 
.dangau ir žemėse Ą,

L. — E, kad tu n'esušneka- 
mąs. Pradėjau kalbėti apie

buvo tautiška, arba kaip, jūs 
sakote, nezaliežna bažnyčia. < 
■ K. — Aha! Ta pati, kur Nor- 

- kus dešimtukus imdavo ?
k L. —' Imdavo, nevidonas.* Ir 
nuo manęs nesykį atlupo, kad 
jis surūgtų. '

K. — Matau, kad ir tau ko-
liotis sekasi. Tiek to. Kuomi 
gi ta nezaliežųa bažnyčia tor
to? ■ • -

L. — Ugi Geniatis nųbažny-
Čiavo ’ją nuo koto. Biznis pras
tai ėjo, tai.jan£ protestonų lai- 
nigužiai liepė virst protestonų. 
Jis ir paklausė. Dabar " jo čia 
nėra. Atsikraustė jo įpėdinis. 
Tas norėjo1 būti * laisvamanių, 
prabašęium, ket ines to vardo 
nepakenčiam, tai liepėme jam 
būti draugu, arba — krausty
tis iš kur atėjo. Jis galvojo, 
galvojo,, ir susidėjęs su laisva
manių šulais," paskelbė, kad 
tai bus ne bažnyčia, o zinyčia; 
:oj žinyČioj ir įsikūrė mokslu 
draugija. c

K. — Tai jūs gan toli s® savo 
mžuyČia nuprogresavot.

LT — Žinoma, mūsų obalsis

f

gavimo; - Tečiau tikiuos, -kad - 
nariai numanys, kada bus ra* . 
syta apie jų krautuvę). A ' ’

...
kuštu, atHalsjktte “Imvbtofo* ' • 

ke;? ■ ,... • ., ■ • *
0 ■

NEDKBff VILNIAU,
a* “■» _

Nedrebėk VUtaau 
Po leūių valdžių 
Bet kijk augšČiau 
Tautino dvasia. j

Žiūrėk jau lietuviai 
PatrijotizmO pilni’ 
Ginkįuojasi, buriami 
Kaip vienas visi? *

. - Pakels kardą
Išvaduos jus, ;
Nukirs-arą— 

l Sutrauks pančius,.

• J. Vato®®?.
Teisiai, 19-1-23.

z' '

URUŽĖN
’ * < * -

Dumi’, armotoš 
Švilpia kilikas ■ ..

- f karužę reik .man joti . 
Juodbėrėlį pabalnoti. \ 

i ■’ 1

Aš gi jaunas patrįjotas ’? 
Kaip tas narsus Karijotas 
Einu ginti Lietuvos 
Savo mylimos tautos.

Tur’. tėvynė būt’- laisva 
Anbverg’auti niekada ~ 
Tur būt’Vilnius Lietuvos ' 
Kaip jis būvą visados* į. 

Telšiai, 19-I-M j. V.

mokslo teduoda. Bet kuomet 
iiua keikti katalikus ir klerika
lus, tuomet jau viską supran-;

__ . ___ j t ____ tome. . Iiųjųjanų net dolpai su-
mokslo draugiją, o fci tuo j iš- progresas. Mes niekados nešto-J tinsta, ^mogustiiometatrigai- 
T„. • -..•vr ... ... ... vjni kai kopūstų, priėdęs .ir m-'

; džio atsigėręs. Nemėgstu moks
lo? Jis taip jėzuitizmu kvepia. 

. K. — Dabar supranti. Reiš; 
Ma jėzuitai mokyti o jūsų 
.“mokslo” draugijos nariai 
mulkiai ir keikūnai. ' 
■"L. — Ir vėl koliojiesi..

K. ■— Kad nežinau, kaipvM’
taip jus ? ‘mokslo vyruą^ p&va- 
dhitL Koks Tūzams tokį^ var5 \ 
das, -' y
. L — Tegtr bus-ir taip/ Bvt

kodęi jūs, .kntuBfeb* Mip nūo 
mūsų. šaImątW Juk mokslus’ 
visiems naudingas. Dėkitės ir 
jūs prie mokslo draa^osr-

K — W MM jūs iikMkt . 
mokinate. . ? . . -

L. žinoma krikti mos pi
kiam. Bet ir viens kitą krikdą* \ 
mb galėtume priklausyti prie 
mokslo draugijos. \

K.— Ne, ačiū už tokią imu 
lonę. Keikiamoji mpkrio tam 
igija man Viriu nesimvatate 
Taikią turbūt išimtinoj H*vm 
manių liadaius. Neprisidėsiu. 
Likk sveik#!

4*

lendi su savu jezintiŠkžųs gud
rumais, su kokiom ten logai- 
koin, ar nagaikbm. . ,

K. -r Aš, man rodos, sakiau: draugija t 'jį į logaiką; ar na- 
logika,’ne logaika. Juk logika gaikąt 
tai mokslo dalis ir tau, kurs gi
riesi su mokslo draugija, priva- |wbūsinie mokslo vyrai.. 
lėtų apie ją žinoti. Bet tiek to. 
KaBėktm apie* tą “mokslo” 
draugiją. Kur ji yrat

L. -— Ugi lietuviškoj žiny-
čio j. x .

K. Žinj^ioj;? Hm. .. ro:
dos būtų tinkamas Vardak Bet 
iš kur tų žmyčią įsigjjotFPir“ 
ųiiau jūs mokįdavotes mulki- 
ųvčioj. . t

L. Tu yvis koliojlesi. Tur
būt katalikus kitaip'negali kal
bėti. .Ta^žinyeia išsivystė išt^/hi^tąžtoortokadneapsim- 
devymių galybių, piimriau-ten kinūs mūsų sniegenų. t mažai .

ė....... -... ...

mūšų kova prieš ištautejimą turi nriMto enerringu 
naikij^ū ditbariiūĮp Beturiu Jkoloništų ūemc^Kltogiunb. I&m! 

FbūrimamokyteMni ir religingesni, Wme.ša-
,__ fe. £<•. A................* . „ -fe . W '* -i. ’ ■’ *-

L. ^-Kesityčiok! Mes esame,

K. — Tas savaime aišku. O 
kas ir ko tunai mokina? .

• Lrp- Kas. mokina, taiĮanau: 
nekprie laisvamanių. redakto
riai. tik jie ‘ visi.. Kiti tam la
bai priešingi, tik bala žino ko
dėl, Rodos guda prįešintiės ap
švietus darbui. • Bet ko jie mo
kina, tai pats nevidonas nesu-* 
žinotu. Tųs mokslas, tai visgi 
utigštas biznis. Prastam žmo* 
giu neprieinamas- Mokytojai

£
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1
<

! ir žadėjo darbuotis pagal išgalę

wa«wrta gr w - ■ ■
; . < - • .

; flW®kopR
rasti ta P^A^iyti- f . HįūęjĮ

J,
_^. • J<.

ta veikimą*.

savo vaikus j parapijinę mokyklą.
j-*

Abtatinzjitaitatika /reriater).
T -

Baranausko, kaipo žinodamas įe-/

šalin nuo parapijos lotų tr nėra

vienuolės.. Vi-

Visokio plauko cieiiikeiiai ir jieza- 
. Ii O-z ni ii ši at ai nei nosies j
^tegali i Waterburį įkišti. ’*
t

ir ypatingai rūpinasi naujos

* •

nui. rast. M. V. Ardzis, priminda-

-A

-> t

l 'F

sėkmės. • ..

Wųta metamsf
pirm- J* ¥,.£Uto*kg* page^inm- 
k&s Fetiksa* >. Bammtalps, nu.. 
ilįritĮM| r*št M. vj Ardzijauskas,

diainkM iUzys tado gta-
bčjai: Ant KunigįHas ir 4h*zt*

■ Shdtta kore*p<tfta«®tai: pt fa 
č! damskas ta M. V, ArdtaianskaiL 
: PerwW kig taBi 
actadybajkmi, ftaSm* tikėtis, 4w 

- Ą 

Baro keletas ta naujų įneštam 
dėt iteinančio taiko tabtas. - 

Bausta 17-tą, Miltai t
atsibuvo D. L. C[Tyta«dų-Dr^ > 
gystės

' tam

i 
i*
* :4

iye buvo iškilminga vakarienė 
imįgljitata Teigėjas su; ivtar 
spigiais |r papuošimu č&tįų. *

uyčbi anįitatriib tatkauLgi "Mifem iMlM -•Minita-
i žirniu*, '’a*W*i»'. ■*•»»«'B****-, 

^yiCMyA ĮĮĮy .pąKny^|A^yĮ^|^«|y^^py>į w|MMf MM

ti nuo žirnių irtum ^*«wWikMk|rtiĮU ĮMtajiiMtaj
tad turėt|5m«t« suprasti^ Jtad be

k3W3«pi?ta***v m* y*j 
tat nemnd^įita dwbta^^ ta 

K*taW*Diie- 
daro. 
guji, tai pirma pasįfclauita uf gw. 
Įima.c
. Taigi jfia eiriSizimti tautiečiai

parapijos ktanitetų ta parapąidi, u. iz& 'Mito rttoiS
Mkjai* ^vaiUis i>«U ’hra«' ’*’•

nė dricių dirnn nrofsjiw(Tni7jit lt
uuakii-het karštikenla.

d
j?margaiiių Praeitais metais 
ta» MgB apie op. šv. ftampo 
itafcyMt bjtfgusių dabar yra daug 
advokatų ir šiaip įvairias uitam 

’ žymias valstybinei ta vtauomeni- 
jw rietą*, Wai#tatųiėčiM paty- 
ta* kad kai parapinė mokykla 
Mk ftaM'MkMo ^tatas taikia, yaL> 
kučiams, bet ta uuklsja, kas yra 

’’ avatatauifa imętuL tan&i sitmma
lb

pu&«Mta Olplttataatras po 
vardu, “JUksm ta JUva.” Dar 
tatata jmžw tHtoAtbuvo kaip ' Vtafaw «efctma j&fcML Vatan-j. 

Jmtiaų '“■• ******‘-*-' »o*o — ‘
KaziMtaro, tdfei grafus ir malonus 
išlavinimas, tokia pasjšventimaa

■ liv\ Kaaimtaro iMraj^ėsmfticta irta^tū'MaimmrittB ei-
■ ėnB»irdxjjWmMHfc iMplifr iwii.ri> WA,'' Mf JPIHg^ą vaMsdmą 

k&jęua po sumos. SustaMė d»?
$ dibpariy?ataw. Gerb. ! 

kleb, kun.^ p£»ną atkalbėjo n?$de^ 
i tat * Bo hm vaeto iwptak4įa« ta M-‘

Fasį-
- rodė kad < gerai
t moka ant parapijos. Graikui j^į gkmtwųinai^^ BleizgyB, iž-

no išdaryta vakarėliuose, per ba-j
< w«fcta iniadH* w-i

nMkte keltais tūkstančiai* ta iki Slankaųikes, thifcdaryi Jurgi*, 
liko noimiai niniifti oaraMioo taL* “ *‘ * * • ■ '•“ —' - ■
de. Tadri8kMrkuijpWiįOA*-- 

j kili, 3tao paRta<« parapijonam*di- 
1 <taM --Pra^ateoft* yral -«"1" .1. " 1 *• ■*’ " ’R-Hį- j *’- 1 J*a jp* (įf *??•? j

d* taMtjg. »'

- 7 Komitetai tai^ uetadtaatbavsosi’ 
permetu* irrior* kalbumenorėjo

! YąrtrfitakyriP«taWū* 
1 nąi būdW patenkinti visame gtr&i 

■-■ WM jfe pmOtų taigi au^u
! - ■'tae .fMMi

l * ant ^m^^ po tamritžiuo« įjBe-^ 
t mdnArita. - i

'į^b^

nm, ’ sutiko pakelti ;
jism Mdid. afemr mxt ^nšnesio.

’.C.. A..

id^ta^esRgalgą.

1
Kadangi parapijai taip dabar, 

gerai sekaBi, matant visiems labai; 
T^ksdiĮ^'Wmwų nutarta sta-; 
tyti, iaa padarė lavai didelį 
džiaunamą visteAs parapijonams, 
ir ypatingai gerb. mūsų klebonui.^ 
Bus jam ,daug lengviau, paran- 

A Įtapta P^vęsti laiką, kurį 
dąbar turi , gaišinti bevažinėdamas 
j katedrą ir atgal, naudingam baž
nyčios in tautos darbui. Tuomet 
viskas geriau seksis. Žmonės ga
lės tanlūau matytis su klebonu vi
sokiuose reikaluose. Dabar visi su;

t’ *• ' _ ♦ ■ J

džiangamitrengiasi da geriau dar-;. 
baofta Vari pašibdejo Aukoti ir' 
paskolinti parapijai pinigų be; 
nuošimčių‘aut pastatymo klebeni-į 
jos. Net^iįgo skelbsime ‘Ttoiį-! 
ge’ 'vardus rišu tų kurie aukoja ir. 
skelma.’^Hg^^tatymiu Idebo- 
aųįos. ’^ddSaus: £&yUeSiaa akai, 
tykite >*cDraųgąr'’ Matysite kiek 
kas duoda! Bus ihums garbė ka-' 
da p^atysimekleboriiją, perlenk- '■ 
sime net ir lenkus darbštume ir

' nuosA'O’beje. ?
Mtemitetaš

....r

‘ Didž. IM. K, Vytauto Drau
gystės žvyko susirinkimas 27 d.; 
sausioliettndų svetainėje* 

S^rjnkimas buvė-pilnoj pras- 
' mej pae^kmJi^^^pjMAkąSttin' 

gu. atatasBhnšiarių ir
tarimuose.
Kai risią ^r^ri ka< bin^ taria,; 
bet ners'paiytaemw^ėkųriuos nu
tarimus.

Hrmtausta tojfitt priamli MtporJ 
tai pm': 

‘ ©ĘBpgjIseių igąrjršta, ,|Blfto*Fony- 
do Ž^,*Įyriaw ^anįos ĮEh^Ugi- 
jo^‘ ;'*V30ur Vej-
kia$& po sencr^Į. J^p pat iš 
S’ajęs raportas,

Ųturioj pereitaismota yta pageri- 
Jiimai p^dwtA, ' •

Setawi^o vaia^ė 3^ųota ra* 
, perta tPM

’Vijta
Neimta įtariaiktai 
žada ataityje pąridarimota Duvu- 
štamimriAkimekėletas ųsrių pri- 
ssraie, ^mūs Clevetodp davbuo* 
topdj <ko rikM^d ^au^ijaidaug

. naudos. . r
’•• BW išduota/ataWtajR

pinką j Blriz|d. Ba*feoaū> kart,, 
draugija turėjo geras pasekmes’nw,sis parapijos nutarimų nuvarė5 
pereitai* metais;

“5(e We Mėmėms^ 
datea M»l patik* žmonėiat, nes 
tą faktą kowtiMtąvo gausta žmo- 
nių ^apMemeatai- Artistą* dai
nuoja antrą dataų
Ii ir-gi patenkino publiką. Ateka 
ir daugtau Ątaių^fta^ta^^“ 

i-: M d*ta; ‘^Agtata^ ir “mU 
no rože. ’ * šitiom kartu buvo ma
ža pertrauka, bet galim sakyti, 
kad jokios pertraukos nebuvo, nes 
žmonės artistą privertė; berods, 
net tais sykius iĮMtl ta atkartoti j 
Būtį taąlonu visų data^< vardai1 
pattatir bet Ii kartą apleisiu, į 
tik’pažymėsiu žymesnesdainas, kį' 
t: “Ind»n Love Som?’/ (iš operos' 
“Šato7*) kuri dauoadarė įsptt-4 
džio Žmonose; taip pat visiems lie
tuviams didžiai numylėta daina, 
“Kur bakūžė,” “Ario of Lens- 
ky” (iš operos “Eugene Gneg- 

Komy.
A. Pocių. bėlis maži-
kaližkus -veikalu* ant piano, kuo 
žiūrėtojai labai buvo pktenltinjir 
net Žmmiėa privertė jį atkartoti/ 

of WMer,” /‘Mada. Mari/’ "fe; 
todfe" i5"Mignou,” “Aria” &• 
ž^AfanP&ri- --^Go-
tambbta0 ik operos ^JAgkaem. j 
Visos dainos.1 buvo audrinusios1 
kimpuikiausiai. Artisto aktihimas1

lAvyidtag*»U«teiię tol

. Volterio MetaJriąi p 
m« *elįiij<wta vjau(Wnini» j 

jMU> žyiUmpfftfct tani Mek t 
krykę, Todėl, tame laike |a^| 
lietuviai religijos ’ ta 

Buvo atšalę, h 
net riiai išklydo, arba mdi< 
Iče, “nuSta SnutataJ^** 
Atvykus j AVorcesterį kl 
Gerb. fįnn. J, Jakaičiui vi 
vtattpjtajA 8ūjudo,’ atgijo. 1 
JJakaitta prakilnu* kun^ 1 
yak iMhm apaštalas di 
uolumu ta pasišventimu 
"IVorcestery veikti, Kad 
savo parapijonus ėiistiprintV įf 
8ai per 8 dienas skelbė 
mokslą. Jo iškalbingi gra 
mokslai didžiausius klausytoju tyk i 

:ribs snwuke. Jos mltajos taoseo^1 J 
tjrtaWa - a|gtav&ęr yeltataita Sh 
tautiniai Yadmt^an^ taipom  ̂Y 
taūgain ta prakilniam klebonui v 
^i^^ĮtiĮokabant.mieltat

Bažnyčia ir mokykla.
Cinai ivoreesteriečiai partaič | 

gražią mfmo bažnyčią su drient df*

tajAn* yna užverta nuo 1912 mi 
Jotyga kttta j pažymimi baigemų 
mokyidi svarinamieji «y renta i- 
vyktai; taje inygoje yra pažymė
ta: 1 — pavardė ir vardas? 2 
JM* h&iff; P -* Pirmoji šv. 
Čiimtata* * JhMriinta Sak* 
narnėta^ 5 — Iventinimas; d— 

7 - ytarimdji 
mokykUdiigh school) -*t Auk
Uetapji htiyJda (college)Ū — 
tamtarihi *- Dnivetritatas ; 
11 --^lįžriemimas; 12■Mirtis;.. 
M Mokyklos Šven-

<tė»e, bei Sdlmeae Alumnų knyga 
yra padedama viešai tam tikroj 
rieto!- JfcadJgo^di^įi^gaįėtĮjjoa^ 
m*tytLk,kokiai* tapo žmonėmis, 
baigusieji šv* Juozapo mokyklą. 
MčatarimrieSai ruožtai taty ti __ ____ ___ __ _________

AaMMto,JauSs 
kučiĘ OT «Ię Al J200 asmmij & 

taptataW^ Tūtajdtlos vaikučių

na^prta^M* Jono Jankaitanūjoje unedinėje^ap^ūšiojejmž- 
uria jaĄtaYta jaun^ta gartaslnyčioje. Prie statymo naujos"mp-

■ tak Wt* J. Vtariejus
! <ta* _kta*ita^Mtai^nėpooiiai smarkiai ■ runtai* 

w^o-|net takykic® vaikai kiekvienoj 
WMmaą čia truputi aptabjM Muitai*1h $ dėžutes —• ber-

•nd^b^Įd'tatahlęrių turi Ai idnk^sdrmei^t^žrg irleižkty-
H aštponmsde-|nė«i& naujai mokyklai aukuoja 

AM®alfM;snp®asritainaupytus ptmktnkim :(nhelius). 
silhiksmiuo, kad kleboną* sugo^w43*®^st^ta^B^Ogusta žiJper 1^3 Bfe mokykta* ’taikai su*

xa(sa^4. %aHic« Jjriditvt araie^ IMsi-
yW W» ita>

giri^ galirn* būt® AtiflMtrti 
įp*tiok^ta4a$ta^ 
tuvių pastangos /tabar p«fliuoi*vi-' 
miū užgrobtų žemių 

b* 

w V Suskas, ^darnas atlžm -gfyfyin^

kaip Adomas taJn*
va ii nw*ko< piriętelės, žuu 
nyrami W mtfiiikrii 

**; i&ilt PMtfwSw» jtaį jie buvo.
~ i pakrik ta J»$fc tanais

atrado po ta laimingo pa*
gyvento mtit|Jdimą irsuaigri«u- 
dtaimą. Tajfrytaįmūsų gyve-! 
»im: Wtgj^ jdefcū
togiajm tikėti* ”■ Mp
tuodntaknifo^ 
kadp^Kta 'paukštelį uždraustą 

Ąukį 
-to<: 

ttabwė:kwu>« Jfia j»uiukiiciai| 
ta -MM draugi ta *mū* 

dka^tuęm^ '
1 buvusiojese- I . ■-.

Ant Naujų, Didelių, JMM 
Aliejų Varomų Jtataų:

AJJSONIA .. r .Vasario 2^, Kova 28 
ČGHYTąiA J........ Baladę

®jtios vietos, .aesps
S Tatpjdta New Sartro, ypatUMl1 g rfureta kelione 4 .
« raMijfls >»» jM 'g moką rn' ttljų niar/Ų iąiWį '

> TaftF«L tegMtaj AK 
<5 tiesfai jHąmtraiga.anf" 

*ljumi kūrinančių-labų 
MEWa -AlOMfeh ■ 0 
i $ao9.5Q. Kat,čs t&W 
| CUNAKp-priiainlei 
į mtaiami Lipturoį greitai, 
b -Drt Jntormcijttki^tadi M 
r statinioagento, arba 1 v
ĮCCMDIJNE, ‘ 
įtaB Stata Bt-r 
įBoeton, Mass., ,

.^' *■ j.’

žmones .daug patraukia prie -artis-į- 
to. Tiek tūrių sakyC kad toji 
mūsų tauta, tai, ižtikrųjų antra 
Italija, kuri ^Km sikytj, kad net, 
užilgo pasivys ir tų dainių šalį — 
Italiją. Bet gaila, kad mūsų žmo
nes nemoka įvertinti dailos; jię, 
maųo, I^dwtaų tautą supažinęiįsj 
su' pasauliu mūsų diplomatai, po-1 
litikai arba kitokį profesionalai, 
/kurių ir-gi turime maža. Gal ma-( 
no kas, kad -muzikai-daiiiininkai , 

---. t- h 

nieko negali prisidėti prie to dar*.: 
bo; jei ką* taip mąsto, turi didelg{ 
klaidą. Kas pakele Italios tautą- - 

. ta jos- vat^ą 4jėi M-Gariisę ta kiti! 
j gąįąūs ItaJljęm datatatakri?' Visi 
sakysite, kad. tas teisybė.* Vertėtų 
ta. mums, lietuviams, daugiau at
jausti savo dainininkus ta daini
ninkes, o jie tada galės toliau ženg-. 
ti savo riokąle. • K

Cfirtėjęsį

v. . . .nežinia, ar išpavargimų ar jš ąpJ
w Mtr* kalte. fe»Uito(). W

“1 vaaWfe,« gal d^to
(

įeitos, nieko* nėberehgta, s$i,3OO:O4. Pagirtini
žmones to,itlingai laji^avosMĮartiKO^ta^ųtiekdąųg n»veĮke.| vaikučiai! " :
Neseniai sulaukėme kitp vargo-jMert^j^iė Mųoštadžtai šv. Kari-.J ’ PriefflftHrfa ‘ >

J i i. —*. I > ....-«>

i* f ' 9 *

ko atvažiavo.. Žmogus ;anąi^w> l kltaų'taytabtif* -'W gyttaria ii-Į : Vienatinė lietuvių parapi ja, ku- 
lgmw^e1ms pcofės^tais ponasĮ w turi savo prięgiandą. Prieglap- 

< doje yra našlaičių. Vaikučiai
. •;./• ’ -Ąfefoil Gėlele, [gerai aprūpinti ir, apart 'dviejų

' */ ^ ■vr'ičrS lavi’lrrt ■ndiinta mrtTrrrlrln

: f r-A...-'■
•■■*’-- r . Z-

conm.

;. V|si:W

fsai draugijos praeities darbuotę, Į
plačiai nurodė draugijos praeities ' 
darbub ir žadėjo ateityje pagįl iš-

; ~ a ... .. . I ko atvažiavo- ISnogas ;anąnms tauguiiuoonromo, Stanfeudtaik
kadukupodMuiasiĮdraugijMlauksime.didesni® 

Im-ganma^as gah ^nem^r-mfl 
bus nupeikti ir ad^o darbuotis 1^

Imas vargonininko nemažai klebo-- 
nui reikėjo kantrybės turėti, nes 
senasis > vargonininkas mėgino 
streikus sukelti parapijoje. , Jis- 
tai daryti kaltūno giedorius ir sa-J 
vo draugus. Nesitikhnai" Šventoj? J

visi lanko parap. mokyklą.

, Vyžtai*
J> - «»

Waterburio Vyčiai priklauso, 
prie veikliausių; jie turi savo ge- 

|rai įrengtą IdKiįą, prie klūbo ma- 
|žą krautuvę iš kurios pelno pa-j 
dengia nuomą už namą. Taipogi 

[turi savo spaustuvę.. Visi Water- 
tafa» fe. sriato ^jb^oli^ai.žfefeiyra.feris.;

----- ------ j_ su^artmaj, 

kū sąvo Dvasios Vadais gerai vei-.;; 
ikia.

■ / ' 1 

Dvasiškių darbuote.

Viri 3 kunigai labai darbštūs : .
—----- - ----------- - . ... _ < _ ~ Kun.Kleb. J. VaUlntiejus rta’

maniams priklauso, kad nėbūtų pirmutines, mišias mažasis toras|auįn>ųtaim^ta^ a^rųtatadųl^^ pai^w rrikrius-
pasaulyje katalikų tai laisvame-J giedoti. ®"** o^ujub

. . . ą' Gal prie šio vaigonininko tajau-_ Wčia tūri trip gražių ir br^giųl^jy^Įog^statymit Kun. A. Vaš-
galima permatyti iš jų minčių ir į- nuomenė prigulės į chorą ir prio|W^^* didžiausia|jc^įs ruošia jvai-

■ . Irius vakarus bei dalyvauja drau
gijose. Kun. X Bakšys dėsto liė-

VfefeK feVfe

-®2 ,w ? *** faw-:
, TT liaiMnko jjgotans, net np keKi», uaes/kmkjsta dabart^^ p\. .. p

■ ■ j^J|^rtaswimkv>ewoi^
Įgtaįhgoniopažiūras. P&rapįjonai 
į savodvasiški ja labai patenkinti.

ant toliaus. Užbaigiant vakariene j 
sudainuota Lietuvos himnas.

Buvo susirinkęs pusėtinas būre
lis jaunimo, taip pat ir vedusių ta 
pas visus matėsi linksmumas.

Laisvamanių aimanavimai.
Beniaus tekdavo pastebėti apie) užribį nes para^jonm, Itaiuriųkata-|:

mūsų kolonijos latavamanių laflrJtus kelioliką, neprisidėjo priefekų fejį;|wta‘bfnm vienybe; tą. 
raštpalaiki “Dirvą,” jos vargus iristreikų, ųea prieš mūsų kleboną IvtauyH •■B*”rMlB5ete4 ivnirfa^ dr
įvairius nusiskundimus, iš kito at-Jui* iki šjol nebuvo Wų p®S^5e-»^ budii Gerta KtubF* s^Dvarios vlda
žvilgio, biauriažodmavimus ^ntįšmimų O-dabar jau atakas Ber ią 10uni

katalikų visuomenės, kad katalU*10- Begrįžo veik visi (giedotai to ^aurtisai-F
kai tai didžiausi jų neprieteliai^ visos giedorkos, nes daharitata|čta. įppę^^astatytą mūro baž- 
kad katalikai jų laimfe griovėjailywgoninmkas daug gražiau grai-Jj^^tmiriėmta vm>- 
— visas gerybes atima kas laisva'-1 ia Ber misiąs. Pradėjo jau ta per*|sęanmA^^ų 4ta?taistatepta, italų

Nelauk Ji"i te, kiiomtt >i kliši pri- I 
verstas atsigulti. Po sunktam ‘■•(ienos , j 
tokai, itixi> raitkjHiijį kd/otn tr pečiam ;■ 
suteik. p.’jeugviiiiitf4f ■ *" , ' • • 1
•, JEmrgiA. ktfjife 4ir?f/ ki sav? musku
lais,, nešat i Durt-sergunvlu. VamOginkit 

* K’fc»fc -
Kveiigfcjte skaitilaintj pfečitj ir diegiau- Į 

Ciij monritj.' 7Mn>Eįęp«ll*n* palaiko 
sveikus iknOnes geroje padėtyje f

-35c. ii- 70e. u? įpulta. *ptRk<5se.
F. AP. JRICUTER * CO.

GėrckisPain-kspellcrfeTrynuiiuj

*sasL*.LĮ.OTO
'SavflItiniariSpI&uWfii

i i m o v a
' ’ •—per—

NEW VTORK’A^REaiENČ-
Batoglnls latrais 

COLUMBŲS — STUTTGERT
• .'MDNOH&ffr 

ir vienos lai
vais. Daug-pataisyta 8 klesos 
•laivais. Parankąs, uždaromi 2 
ir 4 lovą kambariai. Laivakor
čių reikalais klausk vietos a- 
gento mSia •-.-
NORTH GERMAN LL05D JB 

192 Washlngton Stree, jį
Boston, Mass.

vyčių ‘ |yna tat paj’ąįnijne
Mūsų bažfiyčią atnštijjmnvžūm-1 ?.MbgSgfe

nių kas -sskm^enia psri^ealka 1
įmina. -

kun. IB- Daniūm 4ią ®M
parode Savo riWtČpp M; kaž-|Sr

3U10, te» ®»rkęsmWto. W.4
tau,kadgre^bMtaurWt.$>?>

rteko^frbme,—>■•-—“!.» «*e3g»ę!ss*

mnWų
-j ->&dita^ mol'

:’ Mkfc • -wW$taga-’
A.

.jta 
abtiiššbd^^Į«iS^jįlųmną. A. ..........

^^iutoį’pOj jęąpįįoa svetainėje inet.operos «p
®omqje:

įstoję ■

ta^tklta*ąw^d|* «*ita

mtaųtojauti raidų

Dabar toji mo- 
TU. 

Amerikoj. Dabar 
apie

vairių aimanavimų per spaudą.

As turėčiau štai ką pasakyti.
Laisvamaniai, jūs turite džiaugtis 
ir didžiuotis kad pas lietuvius yra 
stipri katalikų organizacija, kuri 
palaiko lietuvių tautos Awdą ir1 
saugoja Beturiu tautą nuo prašu- 
tiesxkaip Amerikoj taip ir Jietu- 
vo^T"Nes jau galite prisižiūrėti iš 
praeities istorijos, kad kuri tauta 
papuola į bedievių rankas, tuo jaus 
ima pulti žemyn. Kelios savaites 
atgal tilpo “Dirvoje” nepamatuo- 
tąs štarižta^ At# katalikų^ kur ne- ' 
sięanda nė kiek teisybės* Šmeižtą: 
užvardino “VyčiąLbaitatai.” Tv 
tame' ra^tpaltay, nedailiai, ap-; ■ 
šmeižia Jhtaltastauom^ 
pasako riešai kokta vyčk£ ji® taH 
pi, bet savo aprašymo turiniu api
bjaurina Liet..'‘VyčiųtaM irpądūtrgmta  ̂ tfebta
kad susitikę ant gatvių Vyta sų* 
)įua laisvamaniams;ptaštta atimi* 
'nė> 34 spaudą ta sudtoa. Kieki 
man yražinoma, tai yta tScca m*- 
lagyste. Kiek manyražinoma, tai, 

(iaitaWhMbųvo atU|dę prie lįe-1 
tuvių bažnyčios dalyti Itakaių
Taį parapijos komitetas, iaikyda-td* drKusltuk*o| prtdri&y* Mdc*t

• "■ ■W&Lst
KELtONČĮ

to kitmgo. kas metai ri* ką* AoW 
naujo taitataema^, o *Čta jdįMį 
luau nieko pebuvo taisoma-' *

par Nashua^oj f reikia vtaųą 
daiktą tataytk sueita 
Mkwnes lbųg čia yralietųvtajmf 
pratusių dnflrti Įiarapijos i

užmanymams. pastabiai; 
tarimųni. -.^i^ęjC&o^Į^įįę? 
mokinami ^ęaityri, raŽy#, dOmioį. 
ti. §k*į€Hngaidankosi:pam«ibb»dt

4 ir baž^’Čtan, Jaųdrita dati^dąų*j 
gian ateina. Brie ‘Atata varį, gal" 
ta paaugs jaųntas prisėta, ta 4ft&rW* *

sykiu W 
turi 

MrapJgv. ‘

WWP>
_ J.Xudirko« kpitaertaz<

Vasario 3 £ š, nn'Šv. Jtųjgio pa-,
y.

Juetaš Kųdmka davA k$k 
Wta* ‘- ' ■■ ’ ■' ■ ;- -

Žtejonių buvo prisirinkę svet 
^UepKuda^glauMaiu Bet,■sakykit’ 
įmiOlię JMfe padarė, kurie ne
norėjo ĮJititMi MkdtataP
tražisi ir maloniai illuriftta.W< 
•o balso. x ' ■

FastacdžiUe keta* * artistui. <4nt 1 
scenos—žmonės su gausiais kani- 

’ vieta sveikino ji, kaipo arttata, ctaa-

Lietu ^iąt ražiaojaI 
Aplenkia Lenkų Juosta 

VISA- TRĘŠIA' KTJ3SA PADALI 
kanibaTiul^‘ladu, ^ią Ir t

■•_ • • <-*-♦ ** 4 * *■ * * • 

S*/Š*‘ IJTIJAKIA t-i-n.Į «į <--,j

tTjtawWtatakainos 1: 
r • hamog’4 
:.- ••• «A

, DeJąilalV; Ir Mialų krtipklttaprtatac** 
' -.* J * . - . 4 ♦“ ’ l 1 ’

Hįi'iHihi'/yi,;, .^į, 
^TSv^^SSfflrfK l If'Lnf a Tlf M FOi 
kaisutaisytivąistedta įu^jįrta^0

i ^3ta®<yWĘ yyrųp^ iOmetų-amžiaus o m maž$ ir 
^taWkt^’»tatųstai»tų ir*W»

Pįeitmciamperpa«t<p«eyrfMk^nmkimem^y 
wWW^WWWbt wW-wwĮMl| 

OtKJMA Avt^
4

v*7'
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i bokštais,' vertės apie 
^3. Katagi kiekvieną^ 
is' Amerikoj gyvavirtraš ir- 
ttlkifeo nuo parapijinės 
isf 4odėl žiemeibaigėMa
čiulę B Aukštų mfirtfc•ino- 
Ttės virš $l$6i&a0,(!0. Mo- 
rengta sulig naujausiais 
hitais ir visais patogumais, 
is mokykla pažymėta tam 
ženklais. Ant mokyklos 
kstai kybo akinius iškal
us, rodantis kad tai kata- 
ykla. Viršutiniame aukš- 
togo -— žcmiaus kryžiaus 
c Ralfas gražus Lietuvos 
miaus Vyčio užrašas ”šv. 
o Liėtuyių Mokykla” ir- 
yje iškaltas. Sektinas pa- 

’-Tokios gražios ir įiato- 
yklos visoj Amerikoj iro- 
oturi. Duosnūš gerašh’- 
reesterieeiai ne tik savo 
• reikalams gausiai auka
vusiomis aukomis Lietu*

ietuvos rėmimas.

ietii jie smarkiausiai vei- 
ė paskutinius savo sun
ktus-skatikus ant Lietu- 
riklausomybės aukuro, 
sunaikintai tėvynei Lie
davo paskutinius savo 
Pavyzdžiui — N. turėjo 
$35.00 apmokėti buto 
3 mėn. Tame laike pa

skalbos Lietuvai gelbėti, 
ęs i salę, tėvynės meile 

paaukavo visus $35.00. 
iš pasibaigus kuri. Kava- 
sutinka N. beverkianti, 
tusus ko jis verkia? N. 
Sutaupiau $35.00 apsi- 
jintą, bet prakalbų lai- 
maųkavau IŠietuvos rei- 
abasą neturiu pinigų už 
keti.”

leb. Kun. J. Jakaitis ir 
ai kun. Kavaliauskas ir 
iks taip smarkiai velke 
i savo parnpijouais Ide
alams aukavo, kad net 
isas didžiausias lietuviuX *
IVorcesteriečiai Lietu- 

-f

ims su paskolos .bbnais 
apie $200,000.00. čia 

•a nepaprastai geros šir- 
iūs ir veiklūs. Stebėti- 
ie per 10 metų Lietuvos 
kaams suaukavo virš 
i! . ■ ’
a. J. Jakaičio veiklumui 
iterio lietuviai susiorga- 
italikiškas draugijas, i-

’

Pradžia 7-tą vab i^tkare. ’ <

t i’ < i. ,.#
■ iiii'u.Į ■ Ii i i m. iiįį,„

gaa ir moka gerai bmiką reikalus 
Vestų bet o‘t ir Išrinko nauju direk
torium Jurgį Kuisą, kuris yra taip 
beaųkųą^iamas ' sandariečią vien 
tik dčito^ kad jis priguli prie ii. 
V’yČlų oygamzacijos. Mano, bito* 
mpnė yra ta,^ kačį itimi imogus L - Vųsftrip LT d.; Vakfttar Sottti1 
gerai ęjk’ąsi iri yra teisingas, įai |^oMon<> TiėtilYjni katalikai, po- 
jis būna kad ir ne mano pakraipos, taikytinoje salėję/ ąpvitikšėib“ 
ne nmno pažiūrą. Tai aš ^vi6nap>'I*Mnvci» . naikia®omyhės 
jį^rbiu ir juojni paškiknt Bet ta metų sūltakfeavią šventę, į 

to“ lietuvi® yra visai] Kadangi dalykas avarinis,

prieštarai, nę« ie^ti k«<l kajljėtoįi geri, dprie to ir oras 
ir ne mano, yra pagųnį, fai tas ir

A
. -r

•' ''‘ J* -J- 4>- #

■■...... v-...

*, - z »•*

a.. -.. ji,,.. ■; I ii'.,. I.lt

Žą klubą, gavo klūbe tūri 
tuvg^fciygyiią firžaidimo įifą^u& 

< Vy$aį(:tėff) gevrik kas vakarą mK 
sirenka pasitarti gavo organizšči- 
jos reikalais, arba daro, rdpetici- 
jąs yakąrąmą ošti; Mi kada pik' 
žaistij pasilinksminti ,Gražu,?kąd 
^Vorcesfericr"yiėW ėjus 
f įvririwmf&itox -tankĮai nešva
rius pąrilinMniiinnuš;z eina Havo 
grąžą, padorų Vyčių. Klubą! « '

Visą ivbtee8iėrio grąžiaūsį' pa-, 
rapijos^r <įriįigijų veikimą tvar
ko ir veda Gerb. KIcK Kun’J. Ja-„ 
kaltis. Jis savo taktingumu, Jis biWį Ir geriau-1 prii^igi-udo Jiiįpiną salė. ■
lyriškaišveluinlinksmumu gauti-p*f^UMigfeiiisfaSžmdguš. _ - ; ,
kiudso ta unraniionnis tato gerai Trečias pev'^Dirito” uŽsipulSi. V«įką». tam Idelm-
viškų tvarko, kad net mažiausiųĮnčjimta-tai ant mūs gerbi lalĄ'MnaXSŽ' 

nesūsiptatimų nebūna j vist ptaJvfflnttaiilfo. Aš tikrai sakau, kad , “J®V'
pįjonai tavo klebeni ltabi/ gerbia f“®1“ «® paieškoti tok® ano-|4(>.^ po.
ta myli, kad net mažiukai vaite |«»* *«* su visais meiliai 5«■ {lamelių padainavo. . 

eiai gatvėje pamatę bega prie sa- apseitu. Kas-link jo persergėjimo Vėliau kalbėjo A. F. Kneižys 
vo klebono ir džiaugsmingai, mbi-pavo parauną, tai jis yra ’antto ir po. jo gtorb. kun-Koneevičius. 
liai gfaudžiari prie jo. Tegul vJ&ubitą£ n’ jio j^igu^ nemokys/ ves i Gerb. kalbėtojas nupiešė fcietit- 
Dievas padeda ir toliaw taip gra- M-W®«9'.M“*fc l!s tai turėsapries vbs Bmetų gyvavimo įvykius, 
žlai gyventi ir veikti Korcesterio Bievą atsakyti. Už tai jo yra pa-1 Priminė, kaip* jam teko fdirbti 
lietuviams katalrkamsjr ją myli- rci^ Pamokyti kad žmogt® kata- prie grąžiuimd Uetuvon iš Bu
mam klebonui gerb. kun. J. Ja- Hka's ęlgtpsi paagl’savo' tikėjimo sijos ir Voldetijos lietusių 
kaičiai. > j ir neužsipuldinčtij ir neremtą to-| tremtinius. Aiškino taip-gi,

J. K. l ^l daiktą, Tcurie šmeižia ir išnie- i kaip. Lietuvos valdžiai buvo
■ ■ • - • ■ . kiną to paties kataliko brangiau- sunku dirbtų ios ‘veikimą

šią turtą — tikėjimą. Manau, san-.j trukdė netik išėriiiiai Uetuvos| 
darieeiai per daug neturės blbgu priešai/ bet ir'vidujiniai. Nu- 

I minčių ant manęs už mano čionai rodė, kad Lietuvos dvarinin- 
1 Įšiuos kėliš'parėisljunūs, neš aš ra- [ kai buvo tikri Lietuvos priešai 

sau ne iš blogos' pusės. Būtą ma- pr nuolat taisėsi užduoti mirti- 
lonu kad mes visi lietuviai gyven- ną smūgį Lietuvai.
a i . r i ■>**■' *r

]' Po prakalbai, dainavo porą 
dainelių solo, p-ni Bušmaniene. 

Katkų gorių ^un. Garmaus 
[ tai jaįr yišfenjš patiko. Jisai 
į savo nepaprastai „aiškioje ir 

... [jausmingoje kalboje nupiešė 
Įreikalinginną. mokytų vy- 
trą. - Nurodė, kaip daug vargo 

savo [turi pakęsti lietuvys niokslei-

fA

J

i

•

CLEVELAND, OHIO.

* R

_ / ...

Į J.1 VWDUU8. ’ , .

• Gaila kad tarpe lietuvių atsiran- Į 
da vis tokią, kund tarpe viens kito | 
bando pasėti nesutikimą. Pasta
ruoju laiku tarpe Clėevlaiido lietu- 

' ■ * '■ « 

vią prasidėjo toki partyviškumai, 
kurie iš Šalies žiūrint atrodo” vai
kiški. Man kaipo' žinant visus 
Inos dalykus bus ne .pro šalį pa- 
žymėt tikrenybėj, Kiek laiko tam 
atgal Sandaros kuopa rengė teat-1 

rą po vardu “ Samsonas ir Deli- 
la. ’ ’ Prieš teatrą buvo kuopa pa- 
samdžius porą vaikueią ' kad' tie 
padalintą plakatus pas lietuviui 
bažnyčią. Bet vaikučiai, vietoje |

įo-[b«veiJi;J“fa>d«k 

nią išeinant is 
.tuom sykiu pasitaikė išėjo para
pijos komitetas, kuris pastebėjęs 
paliepė kad išėję ant'gatvės daly-

tume kaip vienos motinos'Lietuvos 
vaikai. - • ’ ' r

Dzūkas
r

,• -i.

■. < 4

ašalpines ir bažnytines, 
kia net išskaityti. Pa
yra šios—

lironio Parkas.

io Parko*7 B-vė pirko 
sterio miesto pagal eže- 
lidžio apie 6 hek. Tam 
ė žymiausia Lietuvos 
aus vardų, “Maironio- 
Tikrai tas paikas gra
bas, kaip ir Maironis, 
ažiai įrengtas. Visas 
įdėliais medžiais; at
krauto įrengti 2 vasar- 

J gražios didėlius v^Os 
arko viduryje, pataisy
ta-vasaros metu jauni- 
šeiriai (ės)1 gausiai rėm 

irio Parkų pažaisti, jpa- 
i,.ir atgaivinti -plau- 
ežero įrengtos gražios 
Tikrai tas* Maironio 

> grą&jmii ir pdtogln į. 
•imeąa Nemuno’kran*

CAMKRIDGE, MASS.

| Vyčių susirinkimas.

L. tyčią 18 kuopa' laikė
mėnesinį susirinkimą’vasario 3 d.|yjs? kol jis’ pasiekia savo už- 
Š. m. bažnytinėje salėje, tuojaus (griežtą tiksią.’ Prisiminė, kad 

dalyti pas bažnySų, radijo vidun [P? sudrinkims pribtttohiais fattŪs . IietaVoje jauni-
IbGVflilr visi Tini’iai iv rilHfni svai's-lmnc tmAliaic! TfirtViirmc-l L-nrl Iii.- 

’ bažnyčios. Bet r®. Po paskaitymui pro-fhėįMisiĖfcti Mtiį’tittit’J užpaka-
Įtoitolo nauja valdyba užėmė vioą. f lyje. Apfe 1000 niokinitj lan- 
Pirmiausia biivo išrinkti delegatai j ko didžiuosius-Europos ’univer- 

! atstovauti mūsų kuopą L. VyčitjĮsjtus. Galij’gsfe ragino Visus 
tu plakatus. Vaikučiai Bėjo ant fN- eIistra pagal išgales' remti Lietuvos
gatvės ir laukė su plakatais. BetpiP-S*bnT0 r®nba“> datfcMntai jaunuolius, kurie nepaiso nei 
tuo tarpu einanti pro šalį kiti vai- del rengiamų šokių. Gaspadorium apie savo sveikai, nei iškašeiij, 
kėsai pastebėjo au plakatais anuos ta»° *“>»««* J- Kalinauskas, jo įžengia pirmyn,. kad. davus Lle- 
stovinčius ir prasidėjo tarpe jų Pagėlbininku P. Skauda ir kiti, tuvai ko. daugiausia jai 
vai-žytines ir neilgai trakus pastaJp<ai « susirinkimų prisirašė pne trūksta, moks> vyrų. Ragino 
rieji.iš anų atėmė plakatus. Tai ku“P6s astuoni, nauji nariai: J. taipogi, kad Amerikoje esanti 
mat ir visa istorija apie pUkatJ8™’2“. J- Planskas, K. Tamuly. Retovių jaunuornenė imtųsi 
daliniinų. Bet "Dirvoje” per ke- (nas>;?- Raulynaitis, P. Armontas,] mokslo .irkeitę kaip galint lie- 
lėtą numerią iižsipnldineja ant 
Vyčiu, išvadindami visokiais ban
ditais ir žmonią perimdinėto jais, j

- - « .
Kitas užpuolimas prasidėjo ant 

CIevelando ‘Lietuvių Banlcos. Y- 
pae daugiausia ant direktorių, 
būk jie netinkamai veda ’ bankosi^^ gražią prakalbę!?‘Į kns. J^ai savo gyvoje kalbo-
reikalus ir nurijiasi^vint ant sa-Į^^^ nauįą nariu. Iš] je nupiešė Amerikos liiokslei-
'<-0 vardo baiiką. -Vyrai, turėkim |d kalbos sellįeji nariaį stebe-Įvių.priedermtę linlc Lietuvos, 
proto ir supraskim reikalą. KadL-Osi^tile^^sdai’ yraJaunas, da tik] L*’- Landžius praneša, kad 
ant kokių žydišką Įstaigą būt už- kscho0lę lanko’ Tikimasi kad jisai yra susiėjęs šų valstijos: 
sipuldinCjania, tai dar būt pakeli- j • * . • irrrTvTki ■iv 'vnlAri^ft>.rriri-TATriS
čiama, bet dabar jau batika' gy-įjįę^ jej ,jk laikysis sii lietuviais, 
v tioja per 14 inetų ir šiandiena šie-Kadangi kuopa dabar nelabai 
kia arti milijono dolerių vertės ii1 tortinga o base-ballininkams rei- 
kožųaš lietuvis beveik pasitiki Ss- pinigį aįt pradžįos> wi r_ 
vo banku, nes yra wti'2,0OT-šėri. -tagtUr iitra šokius raugti po Ve.
Įlinkį ir kmįgotikas'!^ 
kad direktoriai pasisavins banką. 
Nd gerui, jeigtč jąu?tW dhtąrftv 
mas mano, kad daabrtiniai dirėk- 
toriai, daro blogo dėl liaukos, tai 
kas gi juos išrinko t Ar-gi jaune- 
galėjd ąilt Įftėtiąio ^Uslriiikknp jš- 
riĮąkti ir daugiąų dirbtoląrią ųuriė 
būtą būvą iiė^ ba
ito -paskįriti f 'dhėjįdįį neį 12, 
o Wyo reftkkpį’diktet tą

-'dąu Bmi iiWJdąėMų-

dariėthi, MH&-Mkotf tristn-
*. Z k.--- -;<• «

t R P RJį I i MIFIIC
U L no I n m i uiti o - kinkai husitiustų m bitų 

II KOI’ERAGIJOS ‘MANL
RI.VUUI!HfflOM0 LM PLATINA (‘DARBI* 

t ArtinaBties šv, gavėnios? litL ~___ '
i’ ktil, norimu, pasiūlyti gerbia-J^ 
jmew Hobonams r abelnarvt-B

■ sieniš katalikams STAddfręi 
KNYGELIŲ ir G R A U D ū S | 
V M R K S MA I. Starijąkny I 
gėles kaina 15 eontiĮ, gi ^Graii- I 
dfis Vcrksniai” — W.. Klebo- I 
nams ir agentams imantiems I 

Norintieji pasipirkti tikietą ga- [ ne mažiau 50 egzempliorių tfu- 
Ii gaut pas visus gi e dovius, ar- leidžiama40nuošimtis. j
lia-choristas ir šiaip rengėjus J ^OAItBlNlNKAS” |

'komisijos narius. Paminėto j [ 366 I
dienoj kas neturės tiikoto tai Į ’• Mo. BOMoą, Mass. [ j 
kadir norės tai jau negalės J K A LIN 8 A J I
gauti Tiustairkt, nes bus JOT TRYS MERGINAS arba MOTE- I 
:porvelu kas nonte d^Lys UI
vaut ant sios vakarienes taik«-t t ■ x - Lz IIL ■skubėkite nusipirkt tikietą. Šią j a^. ęT n. j
rn-aitę. Prie <taij svetainėjnwtoT? H 
tiktaiu nebos. Taigi pasistengi *? P^tajama tad inergįa tu- 
Įrita visi iš anksto nasiiiii-kt ti- T01'1 WHrtS®« (sofa,
rietus ’ Įmanship). Kasykite tuojaus kiek l

z Komisffa 1amtiaus,vkur dirbote ir kiek algos
* ’rroikalaiitūmėt iš pradžios, A.

MIRĖ LIETUVIS. st> Room 50S»
Pereitos nedėlios apyv&kariul _

mirė K. Jonavičius, šv. Jono] Paieškoti s»vo Uvų Juozų JurkBiti f 
Ev dp-ios uarvs Kurias našai*-1 ^vris prusiSalliio sausio 12 dienų, 1924 j . ,ra v. ai jus nai y s. ivtuuih pasui metaiS( paimdamas mane dideliam vnr- 10 METV SOUTH BOSTONE* 
votas po num. 25 Second St. ŠV. ge ir nuskriousclamas mane plnigiSlcul. į| |1 m ii ft O T O II ■ 
■Jono Ev. dr-ja panedėlio vakai X>tai”nga n V > W Si O T U N EI
re vas. 18 d. tailys parapijinėj I

msionario reikalesuririnkim JXWSSl*^g^H1M!)n,1Į17r-t8fc 

Toa dr-jos nariai prašomi.atsi-poaot JTOEflA ------------------
lankyti. - ,y I lis* Elm I'oln Avė., ' • . • Tel. So. Bostoa W

v - ' Grėat Neck, L t., N. Y. I , LIETUVIS DANTISTAS
ITel. Glreat Neck 688—J. II nil BĮ If| • . »si DR. M> V. C A S r E R

/ MĖSOS IR GROSERIŲ JĮ (KAsparavioius) ' 
im A ttttt Vi* I 425 Broadway, South BostonOAU1UVS omo mANPos; nuo 10 lht 12.-B0

geriausioj biznio vietoj So, Bostone Ir , ryte ir nuo 1 :S0
parsiduoda už pus§ prekes ; nepraleis- I na 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 vaL vakaro. 
Tilt- gerų bargenų. I Ofisus uždarytas suimto# vakarais

NAMAS SU GARADŽIUM ■IIIir nedaųreniaii -- :

geriausioj vietoj Cambridge’luje, visi . ' , -. -ZZ ' ZZ 
imprUvemental, “steam" šllunių ir ejek-1-Zr *r/^wrA w» iot toAsULT tonuose • 
trikos^ parSiUuodti pigiai; J&SOO reikia * Y. JONO Ey. BL.
Ine^ J DRAUGYSTĖSVALDYBASA. LVAS, #0. Tremon St, Room y0,8. ’ «T!r * *
Boston, arbh 361tV; Broadway, S<». , ADRESAI.
Boston, Mass. r . (211 ’ ■ • . ■

- Prakalbos pabaigti, šūglef 
dant Lietuvos . D&nbą 1(1:45

11 -S/ c- r v . /■■. ‘- Z • z • K- -/ 
-»

Reporteris.

FĘANEŠIMAK <
Šv, Petro BnžnyihiiB Choras 

ir parapijos veikėjai rengia va- 
karienę Užgavėnių dienoj 4-tą 
kovo; kurioj pripuola šv. Kazi-» 
miero diena. Tikietai bus par
davinėjama tiktai šių paskuti
nę savaitę iki 24-fo vasario.

f Tel. ša. Boston 40001

IDR/L C* LANDŽIUS
• cmmumiAs ’ 

fioą B firoadwy? totam |
k (Kanuos G(Sr. p? Broadwuy) 
ĮVM^BOg?. ■ 7-*#

į_ | dėl rengiami] Šokių. Gaspadorium. j apie savo sveikai, nei iškaščių, 
Įtapo išrinktas J. 'Kalinauskas, jo [žengia pirmyn, kad davus Ele-

[A. Smelstorius, J. Tamošiūnas, K. tumu vardu.
t f * ■ **■

ĮBingilas. šie jauni vaikinukai
(rengiasi sudaryti base-ballininku
[s^W?ūSltta>padarytu-. i)ekI.UIWV() ?Babblsk.(iti-. ir 
fS,9 to shynaas. Dar j.e zadcjo Babbsklltis. . - ■ 
ir daugiau savo draugą prirašyti, t .
Juius Remeiką naujai įstojęs į Į

Darvta kolėkta moksleivių
Į sušelpiami. Surinkta $254.00.

’ ALBUMAS yra didelio for

mato knyga. Turi 495 pusi., 
288-.pusi, su paveikslais Lietu
vos veikėjų, grupių, partijų 
grupių, namų ir t. t. . Likusi 
dalis albumo' yra užimta bijo- 
grafijomis Lietuvos veikėjų.

Kiekvienas lietuvis privalo 
nusipirkti Lietuvos Albumą, 
kurį gana daug nupiginome. 
Duodame progų kiekvienam lie
tuviui jį įsigyti. Seniau tasai 
albumas patsiduodavo • po 5 

doL, dabar gi po įvairia tiktai 
$3.50, kas yra nepaprastas 
“bargain.”

Kurie norite tą knygą įsigy
ti kreipkitės tuojaus pas

Dailūs paveikslai kuriuos 
PADARO FOTOGRAFAS * 

JŪiBIS ŠTOKAS 
453 WEST BROADVZAY, 

South Boston, Mass.
Padarom didelius paveikslus. Už- 
. laikom visokios rūšies rčmus. 

Teiephouas: South- Boston 464—J.

iš jo jšeiš geras tarp lietuvių vei-

* < * ' *

Kalba teisių štud. Ig. Bar-

REIKALINGA MERGINA 
ar MOTERIS suvirk 25 mętij amžiaus 
turinti gerų patarimų (esperience) ofi
so darbe, ypač book-keeping j gera alga. 
vieta ir darbas ant visados, Atsišau
kiant rašyk angliškai kiek turi expe- 
rience ir ktię iki Šiol dirbot, ir adre
suok: P, O. Box 12. Boston 27, Mass.

ŠTAIK^MUMS RAŠO?
Sergu jau 6 metai ir niekas negel- 

gelbėjo. Gavau progų bandyti jūsų 
sutaisytų žolių No. 303, tat jos man 
Jubai gelbsti. Čion prisiunčiu pinigu 
vėl ant Vieno pakelio Na. 803.- * - ' -. •

Ant/tgnįf Jforrteoa. 
kSimpson, Pa.

VACliilCB.} ’

vuoja per Iminėtą ir šiandiena šie-

f

■r

' Tel. Brockton .5112—-W.

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
. _..-CGOMOfSOSS-—

705 Main 8t., Montello, Mass. 
(Kampas Bronė Sfteėt) fiEESSESESrilBE

Tek So. Boston 270

J, MACDONĘLL, M,i.
Galima susikalbStl lr IfetuviSIsali 

orrso vat,anuos : Rytais Iki ffM
Popietų nuo 1—ff 
Vakarais nuo6—9 

1536 E, Btoadway, So. Boston 
--------------------*...................-V..................‘ ...^l ■■ ...........................

J
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t
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f

f
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PIRMININKAS — M. Zoba, < ; . 
539 E. Seventh St, S. Boston. MM&.

Tel. So.-Boston 1516-— 
VICE-PIRM. — Kazys Ambroms, - 

492’ E; 7-tll St, 86. Boston, MasS. 
PROT. RAŠTININKAS --.T-GUnedkta 
i 5 Tliomaš Purk, So« Boston, Mas?#- > • 
FIN. RAŠTININKAS — Matas ŠėtlcK

460 E. 7-th St, S0. Boston, Mm 
KASIERIŪS — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadtvay, S. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J .ZaMr, . ’

7 IVInfleld St.,So.Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus Ims tre

čių nedūklienj kiekvieno mSneslo, 2-rų 
vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
492 Ė. Seventh St., So. Boston, Mass. *

ŠV. KAZIMIERO R. K. DB-JO8 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI.

-v' i
v..

Pirmlninkffg —T, Jhroša, *
440 E. 6-th St, So. Bosten, Maai« 

Vlce-pfrm. —• J. jCIrublnslcag,
157 M St, South Borion, MaBa. 

prot Bkšt ■—: A. Janušonis,
142G Columbia Rd., So. Boston, MŪUH. 

Finansų Ra3t — K. Kiškis,
428 E. 8-th St, So. Boston, Mri* 

Iždininkas ■— B. štngždys, /
III Bowen St, So. Boston, Mm*. 

Tvarkdarys P. Laučkn, ,
395 E. 5-th St, So. Boston, Mas* 

Draugijds reikalais kreipkitės visadoe j

Torių ir Htokiųlalškij gauname šim
tus kad ŽmonSs geriau pasiganėdinii sn 
žolėmis, negu-su specialistais. Mes už
rikome virš 600 rūšių žolių Ir sutaiso

me nuo visokių ligų. Atsiųsk 10c. • o 
gausi žolių Katalogų. Reikalaujame c 
genių visose apygardosp

Musą'žoles yra grynai lietuviškos si 
ietuvlškais ir angliškais nurodymais,

M.ZDI11TĄ

Atholio švl Pranciškaus parapi
jai reikalingas yra, žinąs savo a- 
matą, vargonininkas. Sąlygą dė
lei kreipties pas t Rev. 'Ąug. Pet
raitis', 165 Main St., Athol, Mass
i

/ * - ■ ■■ • ,e „ ■ -

gub? Cox ir miesto majoru Cur- 
ley, kurie iš priežasties Lietu
vos 6 metą nepriklausomybės 
apvaikščiojimo t sukaktuvių, 
sveikina lietuvinB Bostone ir a- 
pięlinjięs^ ir ,v^ina jiems Into- 
g^riaiisŪĮ..padkmią.‘

Gerb; kun. Garmus dar kar- 
Wfflr s^o brolių 

nigkslęiyįų nepambiHL 4 r 
‘ Gabį'gžje buvo sĮhitųmaW‘ 
Molhkfe -ižktoajimti. Tautą 
(jygos priversti Į^nfeąą atiduo
ti jot Vilnių su
visais užimtais pakraščiais pa- 
^fCntĮonb ^dar^tos linuos. 
Taipgi proteli 
kurie užimtose

rniss.
(23) j«0 Hodson Ave« Rocheiter, N. T

Į.

protokolųraštininkų.
* Draugija savo susirlnklmiui Janto - 
2-rų nedšldiehjį riekrihno nivhėsio 
vai. po pietų parapijos salėje, 402 M 
Seventh St., So, Boston, Mnss. •

D. L. K. KEISTUČIO DE-JOB 
VALDYBOS-ADRESAI 

Bostonį Mass,' .

mi- 
s

ir K. Tamuįvnas.

Tikimasi kad mflsų kuopa pra
dės veikiau gyvuoti turėdama 

narių galės daugmti ^ ir 
veiktilaiip tai surengime pramogą. 
Pą.įįlykų tikimės perstatyti ke
rių veikalą. Taipogi įjr
viena tie D. Dailydėbnitš'?1 - H * 

lankiu viso labo naujirins na-

Z - NeKoriWid«|ttM

C

r

ARBATINIS 
IUS 

(TEAPĄRTY) ...

Rengia Moteroj Sąjungos 13-ta kuopa
( SUBATpj, VASARIO 23,. 1924, 7:30 VAL. VAKARE.

j S«vięttjrtosBiiinioir, Strakausko orkeatros giieS lietarfš- 
į kus ir augliikus Mmia. mžfc t>3 i?
'* tufe; % S V V-_ . ' -A., f . - M t . • •

/

i
* B
I■ t

K

%

4
l

Fmnirink|is Antanas Pastail*, 
1|6 Bowen St, S& Boston, Masfc 

Vlce-PIrni. — MartSaas Knifitautaur.
<063 Vaahington 8t, 

Protrimln M AsfcnM
450 & S»wnth M, gautii 

FIn. tafftudttkait w Juosni Vinį 
. 000 B. BroadwayK Stohtk.Boriėri 

Kasteriu* Andriejus Ballėčkni.
807 K. NInth St, So. BoatoOriai 

Maršalka *— Aleksandr* Jalmokaa, ; 
w Granite St, So. Boaton, Mm

*

b. -

i.4

pfcieš Įsukus,

■ * *

i

I4» aofo-ktoB,
i Dr-ja įrėftgė šilti gtriU ‘

ryčiąKjttbas. .)
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