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Rvtyniai turi njnra, jdmi k 
I Mitai te padirtattau iel katali

kų ipaudoa ntftiprinta* bua 
knemte Dievui te pačiai Bafay- 
Calt ir taonlua naudlngeante,

• laaim pirkimas bažnytinių indų te , 
net negu balnytinės apeifoa. Pa
kol to nesupras risi katalikai, met 
begalime tikStis sulaukti apandoa

. kprf atat&tų Katalikų Bainyčioa 
rimtybei te pitj^onuu Žmonių 
radai, pirmiausia gi kunigai, tek 
ri įkaityti ,tei gtfa dkb&msfa nik < 
čtevinin, * 7 ■ .

r

t

«

■ STREIKAS PASIBAIGS.

L0NDON. — Pereitos savai- 
| tės pabaigoje įvairiuose Ang- 
W 1 i jos pajūriniuose miestuose 

\ bi\vo streikuojančiu dokų dar- 
'■?’ bininkij masmitingįii. Mitin

guose .^varstyta ar priimti 
darbdavių pasiūlymus. I)arh- 
daviai nesiūlė algų pakėlimą. 
Teeiau ~pasiūle ne tiek, kiek 
darbininkai reikalavo. Tai dar
bininkai palinko styeiką baig
ti ir priimti nepilną reikalavi
mų išpildymą.

PAGERINO BŪVĮ,

DETROĮlyScH.—Electro- 

■typersf unija padarė naują su
tartį, ingijo daugiau mokestres 
ir įvedimą 44 valandų 
dienos. f

PERSERGĖJO.

*

STREIKAS.

Iš Havana praneša, kad 
nai ‘streikuoja ' gelžkeliečiai. 
Priežastis, tai kompanijų už- 

: draudimas draugauti Kubos 
unijoms su’ Jung. Valstybių 

/gelžkeliečių unija. Prie šio 
streiko žada prisidėti ir kitos 

- g todjos, \ ' Y l■

STREIKO ATBALSIAI.
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LYNN, Mass. — Pranešama, 
kad po pereito streiko painio
tojai čeverykij laimėjo, bet. ki- 

t ti darbininkai nustojo nuo 8 iki (> ^*144 nuoš. algų. ;

STATYS DIDELĖ 
DIRBTUVĘ.

■' ŠIOUK CITY, la.' — šiame 
, mieste viena kompanija valdo 

gazą ir elektrų. Dabar toji 
^kompanija padarė pienus sta- 

% lyti dirbtuvę u ž$3,500,000.
t

GERAI SEKAS.

t
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NEW YORK. — Brgther-
■ liood of Locomotive Engtoeers Į 

bankas puikiai progresuoja.
i Įsisteigė prieš du mėnesįu ir 

per tą laiką padvigubino savo 
resursus. x Dabar banko asetai 
yra $2,000,000. Bankas įsteig
tas ant kooperatyviii pamatų.
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MADISON, Wis. — Valsti
jos pramoninė konrisija perser
gėjo darbdavius ir pasakė, kad 
vaikii samdytojai, laužantieji 
įstatymą, bus baudžiami.

PRISIPAŽINO.

BRIDGEPORT, €t._Hany 
Israel, 23 m. vyras, prisipaži
no nušovęs kun. Dabine vas. 4 
d, Šita piktadarybė pyko 8 
vai. vak. aiškiai apšviestoj 
gatvėj. Piktądėjas ^nebuvo 
tuoj suimtas/ Tai visos poli
cines miesto jėgos buvo užkin
kytos ieškoti piktadario. Kas 
tik buvo nužiūrėtas, buvo kvo
čiamas. Prisipažinusis sako 
visai netikėtai tas atsitikę. Sa
kė nežinojęs, kas tas žmogus, 
nežinojęs kad kunigas, jok i o 
tikslo neturėjęs.

ŽUVO 12 ŽMONIŲ.

ERITH, Angliji!. — Vietos 
šovinių dirbtuvėj ištikus eks- 
pliozijai, žuvo 11 moterų ii1 vie
nas vyras.
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LIETUVIAI IŠTEISINTI, 
z - ŽYDAI APKALTINTI.

i Ant farmoš ties Randolpli, 
Mass. proliihieijos agėntaMm- 
vo užčiupę bravorėlį. Paėmė 
1,000 galionų selyklų ir visų

1 bravoro įtaisymų. Į tą dalyką
buvo įvelti trys lietuviai ir žy
das. Lietuviai paėmė adv. 
Šalnų, o žydas paėmė žydų ad
vokatų- Kai adv. Šalim/teisė
jui išaiškino, kaip dalykai bu
vo, tąi teisėjas pripažino, kad 
lietuviai nėra baustini, o visa 
atsakomybė krinta ant žydo.

GAISRAS.

i
T

ST, LOUIS, Mox — Pas km 
riigm Timothy Dėmpsey atėjo 
senas žmogus su korčiuke, ant 
tomus buvo to kunigo vardas- 
pavardė parašyta. Šakė senis/ 
kad ta korčiukę • davęs jam 

[žmogus, toMo pavardįpžmir- 
[ šo; Senis su kunigu pasikalbę- 

■t- jęs išsitraukė maŠnų ir iŠ-

smulkaus Kredito >
BANKO ĮSTEIGIMAS.

BTOVILIŠKi^Kedaimų ap- 
skrities. Sausio men, 15 d‘. Sur- 
viliškių klebonas kun. Vegglis 
sukviejė pažangesniųjų fikinln- 
toj pasitarimą. Lietuvos Kope- 
raėijos Banko Instruktorius 
darė pranešimą apie uždari-

»8r -iii- nr ,.l

.LENINAS PASMBKBO. . Į siėmęs O> siūlė juo? !<«!-1 .
.-y-uy — j.gili. Kunigis, Žinoma, < atsi- Smulkaus Ki.edito.Bankų
Skolai Lenin ne-‘sakė priimti. Toliau bešnekant 
ibalzaiiiuotas ir paaiškėjo, kad senis esąs 72 m.

•pradėjo'smhriėti. Todėl jo ka- Į amžiaus ir peščias iš Alaskos 
pas tapė uždiry^ąs i]ki bus Ia-1 atėjęs. Taigi pėščias ėjo 3,00$ 
vonas perlmliįamuotas. mailių. -Kunigas suprato, kad

. .-.j‘ . pas jį ne viskas namie ir jam 
SENIOKĄ MOTERIS. parūpino vietą tam tikruose 

-4-2—- valdžios namuose. .Ten pasiro-
FORT VFpRTH, Tex. — dė, kad jis beturįs iš viso $5,-

Moteris MyJįPoyer turi 114 500.
metų. Ji yrą seniausia Ame-: Į ,
likos moterišjJi eina balsuo- j 
ti ir balsuoj^prieš kukluksns. Į KIEK KAINUOJA KOJOS.

BLOOMINGTON, Ind. ~ 
Sausio 2j8,-1923 m. Aiva Stier- [jau pasiekusi tolimiausius Liej

F------------—---------

RYGA, - 
buvo gerai
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TURĖS ŠVĘSTI.

Jgm-

■

fe-
Lietuvoje. Visi dalyviai gyvai 
pritarė pasiiilyinui steigti Stir- 
viliškiiiose Smulkaus Krėd. 
Bankų. • F

Visi*dalyviai tuojau įstojo 
nariais^, sumokėjo nustatytą 
pajų po 25 litus it įstojamojo 
mokesnio po 2 litu, ir išrinko 
laikinąją‘valdybą: kun. V«?ge- 
lį, J. Vainauską, J. Urbelį, D. 
Lukšį ir V. Baltušį.

Kredito Koperaeija Lietuvo 
je sparčiai vystosi. Ta bange

PROVIDENCE, R. I. — Prie 
North Main St. ištiko gaisras, 
kurs.nuostolių padarė už $200.- 
000. .

DIDŽMįUSIA jTOKjraaA.,

— Publiškaj 
vnl/TiATarnu ■

NĘW Y0RIL_-. “ .......
mokykla num. 109 rokuojama 
didžiausia pasuolėje. Mokyto
jų turi 128, o mokinių 5,000.

v

KIEK KAINUOJA VYRĄS.

LINCOLN,( Neb. — Našlė 
Mary” Price gavo $29,104 už sa
vo vyrų. Jos vyras buvo tar
nyboj elektros kompanijos 
buvo elektros užmuštas.

ir

ŽMOGAUS KRAUJO KAINA
.. _ _ _ __ - I

MDAVAUKEE, Wis.—Drū- 
tuolis George Skemp šv. Juo
zapo ligoninėj vaistams parda
vė vieną paintę Savo kraujo. 
Gavo $50. Šiaip žmogaus krau
jo pain'tė įkainuojama $25, bet 
už atleto kraują mat dvigubai 
mokama.

BAISŪS NUOSTOLIAI
PARYŽIUŠ^JTrancijoj už- 

sipliekė toks žibalo skandalas, 
kurs gali *‘subytyti” Ameri
kos žibalo skandalų. Franci,jos 
spekulentai, laužydami Įstaty
mus investino į Royal Buteli 
ir Mexican Eagle žibalo kom
panijas. Investino vienų bili
jonų frankų ir visi pražuvo. 
Labiausia dėl tos prieažsties 
Francuos frankas ėmė smuk
ti.

$1,000,000.00 NAMAS.

Iš Bayonne,. N. J. praneša
ma, kad tenai pradėta statyti 
darbininkiškas, $1,000,000.00
vertės namas. Namas turės 
vien pagyvėnimus. Kambariai 
su visais patogumais kainuo
sią nuo 7 iki 9r dol. mėnesiui.

BISKĮ SENI.

Iš B ruselio rašę, kad tenai 
■ atsibuvo vestuvės. Tėvas 102 
meti! išleido savo dukterį 73 
metų hinž'. už jaunikio 78 m. 
Vestuvėse dalyvavo ir nuota
kos sesuo 76 metų amž.

i

NORI SUVIENYTI.

NEW YORK. — Žydų veikė
jai sumanė veikti kad sutaikin
ti besiginčijančias puses tarpe 
siomsių, sutverti korporacijų 
su $5,000,000 ir veikti Palesti
noj. ’

į PIRMIEJI ŽINGSNIAI į 

i Patartume visiems ko- B 
ž operacijos prieteliams do- 
P miai sekti U os io straips- 
s nius apie mūsų gyvuojan- y s čias kooperatyve tošutii- |i 
Iv vas. Kas nori ateityje būti | 

naudingu kooperacijos ju- 5 ' 
dėjimuii galės iš tų straips- > į 
nių gauti reikalingų žinių. F 
Koopėracijos veikėjus pra* 

ttOųįit & patie-
g čtemato .. y

. KUKLUKSŲ APGAVYSTĖ.

’ HUNTINGTON, Ind. v- Pas 
kuklnksus ir kitus katalikių 
priešus inėjo madon vartoti 
ex4<unigūsir ex-vientioles. 
Rengiama,prakalbos ir skelbia
ma^ kad kalbės ex-kūnigas ar- 
ba ex-yiennole. Tuomi sutrau
kiama žioplių, minios.. Tokuj 
,ex-kunigų arba ex-vienuolių 
šiek tiek pasitaiko, Bet dau
giausia . tai. tokiais apsimetą i 
Tarpe . kųlduksų ąpsinmtėlių

Wi ‘Ottosi pamrb-
dft besą kriminalkfM '

’ ■ -t

•fe.

METĖ VAIKUS Iš BOKŠTO 
IR PATI NUŠOKO.

LONDON. —. Moteris apie 
35 m. amžiaus užlipusi su vai
kais i Westminster katedros fe
bokštą metė juos žemyn o pas
kui pati šoko. Bokštas yra 
280 . pėdų augučio. Ji pirma 
numetė penkių metų, dukterį, 
pasieni keletos mėnesių sūnų ir 
po to pati, šoko nuo aukštybės.

NELAIMĖS KABYKLOSE.

WASHWTON.^-Pereitais 
metais kasykloje žuvo 2,452 
darbininku, Tais metais ang
lių iškasta 641,476,000 tonų, 

i Ąnt kas yiedo milijono^ tonų 
užmuštų buvo 3.82, n 1922 m, 
ant kak nulijpnovtonų užmuštų 
buvo 4.15. Nelaimi pamažėjo, 
ant 8 nuoš- m ^taupyta 1W 
m. gyvybių 210.*
i ’J

« -
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KONSTANTINOPOLIS. —I walt neteko abiejų kojų ant Į tavos kampelius ir ttiri didelic 
Turkijos seilium išleido! įstaty-j Chicago, Indianapolis & Ijouis- rpasiseldmo; 'Tikimasi, kad Šur- 
mą, kuriuo vąTįčia švęsti turkų vįlie geLėžmlcelib. Padavė kom- j viliškiečjai savo veiksniu taip 
savaitinę, šventę. O turkai P*miją teisman reikalaudamas _-|pa,t ętiprins jaunutę Lietuvon 
švenčia pęfnypią .Krikščioniu 1$Tm teismas-priteisė ĮKoperaciją. 
mokykloms valia tą dieną tęsti pHAOOO. ■ _______
mokslų, b^tcįi^ . .■ ~ . I . . 7 Y
liomtetouū;W^ra'^3mLd darberbūt! IŠDEGĖ 'MIEŠTU>EALIS?^| -■MOKINI^-VAKARĖLIS.- - 

palei-tK _ _______ _ 7 EL DORADO, Ark. — Lou- ‘ JONAVA. Sausio mėn. 6 d.
anno miesto vidurys, išdegė ir U’, m. Jonavos Vidurinė mokyk- 

RADO BADAUJANČIŲ. nuostolių padarė už apie $45,- Į la surengė vakarėlį štb vaidini- 
\NASHUA,KH. - Po num. 100°- . ™ Mokiais. Per vakarei! M

35 School St. policija užėjo L . vo leisti rinkti aultas neturtui,
penkis lenkų valiom baigiau- STUDENTAI STUDENTAMS mokinių naudai. Aukų šu
čius savo -gyvenimą iš bado. ( TALKON. t rinkta 1434it. 50c.
Mažiausias vaikas trijų metų -------- x _______ _
amžiaus, vyriausias 13 m. Jų BERLIN. — Vokietijos- sos- 
tėvas Viktor Kanneliski besąs tiiiėj gauta žinia, kad vieno Žengia atgal. Eržvilkas. Su
gurtas ir jau į žmogų nepana- Amerikos universiteto studen- lig nutarimo tarybos panaikin- 
šus. Motina tuo. tarpu sėdi ka- tai sutarė riėdeliomis nevalgy- tj visos karčiamos, duųietū gy- 

. Įėjime už munšaino darymą. ti pietį/ o tų pietų pinigus au- venonie ramiai) bet štai susi.
—-------—«— Įkuoti- "Vokietijos badaujan- Ipratusieins išėjus'.iš tarybos,

' DIDELIS PALIKIMAS riems studentams remti. Tąs Luoj 4uatd^ leidimas Moziūte- 
__ ___ pasiaukucriimas tęm pėr tris rienel atidaryti neva viešbuti 

PITTSFEELD, Mass.—Har- "leneslU!1‘ ®tae*9“s su kaitinančiais gėralais (tik-
, . ... . tams parama eina is 42 saliu. ■ . . L , . °vardo universitetas gaus tarp 1 - k rai karciamą) ir prasidėjo ne-

$1,000,000. ir $2,000,000 iš mi- . I žmoniškas gėrimas, peštįnės,
rūsio AVilliana F. Miltono pati- NUVERTĖ KALNO ŠONĄ. I šauksmai; toū kurie jau nušal- 
kimo. Kai jo turtai bus apro-1 -------- Idė sau rankas ir ausis. Per Tris
kuoti, tai paaiškės, kiek minė- OGDEN, Utah. — Southem [Karalius pragėrė apie 3000 li
tam universitetui klius. Pacific geležinkelių, kompani- |tlb o kad ngra pinigą, ir

————— ja nugriove vieno didžio balno j rej^a sumažinti išlaidų mo-
RADO ŽIBALO E0“9'- ,^Proętancl.°s. - kykloms, Stenate Ei'žvilto ta-
RADO_ZIBALO. gos buvo {leista 3M, ?

Doekray išplaukė į Lgljję .de- b.nvo r“8^sUPfr,se^ n,e”r " , ,

nijonks^jy šako, kad . jiš 4-00» ŽIAULeNAI^iauIiu apskr.
Turkestane susekęs niilžmiš-1 ?pr0|£2iannAU#YI0V? BU-° ka n° Edenuose Ūkininkų Sąjun- 
kas žibalo versmes. Į šono 600,000 tonų žemes,. gos skjTius įkūrė Smulkaus

i •———•— Kredito Banką., Jų pavyzdį
TTrAT *Tn (pasekė ir Valstiečių Liaudiniu*

J ' toj skyrius. Nors įstat^ veik;
TIKO, ’Ošie. — Našlė Char- pusęmetų kaip buv£ įregis- 

les Lųddy gavo laišką rašytą truoti, bet iki šiam laikui nei 
1861 m. Buvo taip. Jos sūnus Irienasmei kitas bankas ųėveL 
tarnavęs kariuomenėj civilio jkė. Svarbiausia ; neveiklių
Jęarū metu išBetersburg, Va.ripritežąstis būvo suskaldymas 
: pasiuntė laišką motinai, tetįjau įr taip mažų mteligentihių 
tada buvo Bveicarijoj» Tas^pęjm. / •
laiškus ten jos nepasiritė ir ik-“ ■ 
šiol klajojo. Pagalios dabar* 
vas.'18 "d. tas laiškas surądo 
asmenį, kuriam buvo adresuo
tas. ’

Jij

šono' 600,000 tonų žemės..
• *■ »
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PERTRAUKE MEDAUS 
MĖNESĮ.

NEW YORK.—Policijos lei
tenantas Jobu J. Brophy, 50 m. 
amžiaus, * grįždamas su pačia 
iš Atlantic Citv pa medaus 
mėnesio mirė traukinyje.

• NERAŠO LAIŠKŲ.

BESLIN. — Vokietijoj ttel 
: nubiednėjimo laiškų rašymas 
žymiai sumažėjo. Prieš kąrą 
vokiečiai užsieninGaištoj rašy
davo' 8 nuoš, daugiam negu tp 
mėrikonai ir nuoš. dattgiauv 
negu^anglaLį Dabur vokiečiai 
perpus terašf to, ką amerikd- 
nairašo. 1£ ‘ 
sieninlmltoi 

1000,61^ 
vatinis 1 
kloti joj 1

«

[3 nu vokiečiai už- 
ĮpasLuntČ 795,000.- 
L 4^0^000. BrL 

rašinėjimas Vo- 
lifaykn. \.

”.y
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ŽIHIOS Iš LIETUVOS.
■ f TELŠIAI,,čia 20 dienoj 
šio buvo švenčiama Ifląipėd 
prijungimo metinės sttkakf 
vės, -Miestas buvo pijsipiml 
tautinėmis vėliavomis. Po p 
maldų parapijos salėj v vyl 
prakalbos. Bot ne tik šjatid-h 
vyto* paminėjimas .Klmplii 
atvadavimo l Taip 1^; dreife 
sausio vietinis Šaulių būrys i 
šautuvais if dainuodamas dp 
nas vaikščiojo miesto gatvėmt 
lyg- prisimindamas Ą. lai! 
praėjusių metų, kuomet-taip-l 
vaikščiojo' gatvėmis,/ tik i 
Telšto, bsL Klaipėdos^ Pi 
Lietuvių Gimnazijos nįipą ju£ 
sveikino p. Kosys Telšių Gili 
nazijos Mokytojų Tarybos vm 
du. Ties namu būrys ■ria-linti 
vo už žiiyusius Klaipėdos atve 
davime. Po to būrysuįra&iĮ 
miestan, o iš ten nainp pąrick 
ti šautuvus. Be-šautuvų būry 
atėjo į Gimnazijos salę, ku 
vyko prakalbos. Šitas vmtora 
nęjimas atsiliko 19 dienos va 
kare. y.

Gimnazijas salėj Mvo.prisi 
rinkę daug žmonių <ir lauk 
prasidedant kalbų^ Griritai j 
sigirdo kalbos. Vieni pa# 
ketomės-atsi mininius,. o„kįtU^ 
įdėlio gyvenimą * KlajpėĮij 
Prakalbose daugiausiai buri 
reiškiama vilties švęsti ir Vil
niaus atvadavimo^ sukaktuves. 
Visi išsiskirstė'pakeltu ūpij*

Tenka priminti, 
šiuosna pergabeno1 spaus^iyį 
šita spaustuvė piR^aw.'*i$i^ 
niam šaulių būriui, toūia į®? 
miąu leido įielętogtefuotą 
raštį “Telšių Žinios” su jųotoj 
priedu ‘ ‘ Telšių Pliumpis. ’ * 
užilg) skaitysime i'l Telšių 
nias'Jau Spausdintas. 
rim ką besakys tie asmeny^ 
kurie taip stropiai duji 
naikinimui. Kaip gird 
dabar prisidės ir kitos, 
tijos pajėgos. Pirmas Mngs^ 
svarbus, nes prie bendrų 
gų ir darbas pagerės. T® 
tinkime laimingos klotiM

Ff
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TELŠIAI Šv. Žiter 
jos penktmetinė šventė, 
šiuose jau penktmetįtiės 
tęs minėja ne pirmas, .bet 
keletą: Atėitinmkaų 1 
.kai, Pavasarihinkai, Moti 
ir. paskutiniu -• laiku < 
Rytmety išpuoštoje tašu) 
je iškilmingai atlaįkAšY' 
tom. Maželis. Buvo n 
kaip iš vargdienių tarriaiči 
lo karštos maldos, augštyn Y 
Šagalui. F

Vakare 6 vai. buri 
kimus su scenine dHii 
rinkimą Atidarė 
ba kun. Maželis, po 
sveikinimai J* Jas 
sveikina moterų' varža 
pM sfetlrina diakonąą- 
nas Ir M* KubiMtč. Tffc į| 
nes dailės buvo dar. dvi 
ti A. Palšio ir Noyv 
to pažaidę, pasilinkš 
vai. viri, kilnių įspfldiių 
išristoi^tč namo.

Dieve padėk niri

Sausio mM M d. susirinki* 
meį kuriame dalyvavo atvykęs 
iš Katino kviestas,Koperacijos 
Banko lmdrid<torius, buvo ntu' 
tarta įr vieniems *ir kitimus 
mest į ŠaJį politinę priedangų 
ir jungtis tofūvon bendrame 
Koperacijos darbe. APagalios, 
Šiaulėniškiai suprato kopė rali- 
ninku obalsį “ Vienybe -į- galy

bė.’'įkertėtų šiaulėniškių 
toHam daOm!

) - 77 7*7’ 'r'”

4—------ . ‘

SNIEGAS IR ĄALTiS,

/ MADRla"—Vas. 21Ispani
jos sostinėje ėmę snigti ir w- 
go pė^ tris; dienūs,' Prisnigfa,

visokį trafiką. Tai:....... . . „. k .
Skuf -rtetoj ir kttjkto,

tkikimas.- • j . (“Lich.YA1’)
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Telšiai, 28-Į-24 m.
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$ 3,210
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—- Užmigo po trampoį bet 
vargingos žemines kelfenes,-- 
pratarė motiną Nežudyki
te savo broliuk^ ilsėti.

wwri;—rHiįĮiįi
.į>i 1 l.i.hR, >■■■!« I į.

. .. _.; l * ,z •
> --1 -^r-- /..

* y A**

j riliu .prižadinki™ tčvj, ir paKMuvbs/gtes MHtojM; Ina-'

ju laiku vienas tų fabrikų pra
dės gaminti baltąjį medžio kar
toną kurio Lietuva, kasmet, su
vartoja iki 400 tonų.

(“Lietuva”) (

VAŽIUOKI® VJ»I '
TIESIUKMJU I

’ Lietuviai vaMlaoJa 1 LUUan 
Aplenki* tcakų Ju<*tų (Koridorių) 

VISA TREČTA . KLUSĄ PADALINT*. 4 
hmbortUK a»t e-ją i’rių ir 'Bildu UvB. <

. 1. g, UTUANXA..,......,..Xd*» 19
RSTONU..>. v.gdtoKo 9 

Trečios W«o# kMuosi: HAMBmui'4 tmw-Piu<v¥ 
LIEIHMV m MKMKLl IIO7.UU.

D»M talv. ir MhIu kroipkiw» prieaavo a««atųr “ ...

s prie jątv kyS gų prakalbomis šias fcolo*
■ rx' • * • * j

MtlIšBUTAS.
Apšvietus Tdtolris. Jgotb, 

tfo- kun. J, Daknys, metais to*

thtoy ftetfeotitajita
KfekM»»ė. Mrr-tri vuteti- drandė. > . iilMjJplR I*JnPw

UPĖSDA^ TžmasfoA.V
_ |}-y,..a..,,., .-■. - - • — / > y ,

urnų k, D. Ag»oauTioM m uiKte

' ‘ i

V v .............. . . .. . .•■»>. » l » •>• . «’«» *•»».•*■*■» 
ąnd suburbs .«. < .. ***>^- «#►»■•■, *■ *,« . * >«,■.■ *,»,,.. *

h

LIUDMILA ©OBTOJiBy^ĄITB.
. / _ (Galas)

- .. t,, « j ■ -

, Dųstojevskių. šeimyna bw tikra pomudu Stoyna- Jtan- 
j rimtam juos M Lietuvoje, ta JUktaapjp, ta aptigpR^eius 

tai Peterburge. Nfeko čia ųes Įnetuva •
| įjūrius! nuo kitų kraštų ąayp keista “mteligtau pomarių0 Ma- į 
F. ae, Kitose^Šalyse tai plėtota emigruoji’ Kurijojeįpužjkaj 
' mmfemįs traukia per Uralo kalnus fe nugrimzta Arijoję; Eu- 

į W kaferie&ri fe bfedne^ne ritimų^ Mtoja Atars
J fton; Afrikon ir-Anstiakjon sau jafefe feškotig įj$ųyoję 

pg^kai pasdi^lavo namtari mnig^odavp.
.(į^tavo tik iki baudžiavos panriĮdrimo i4riųvoje 28^-h^ 

r irifa tautinio atgimimo lažkaiu ir Liėtavos kafeife^ri &mgruo* 
> dįt?o j tolimiausius patariio kampus. Juk baudžiavai ĮJeWo* 
| jp riaukiant kaunieti? ir labai feokšdamas niekur negalėjo enri- 

E (priti kę savo žiauraus pono Imies. -R. P.) lįol Lietuva buvo. 
Didžioji Kunigaikštiją feaukįanti savęsp Europos poėW 

■ femokytuosius, zlietuvių didikai (nebilfey) pąsiĮtoavo narni®* ■ 
wt kai Lietuy®8 tvaksėjimas pradėjo nykti, ta jos fetekgenmj 
jtajuto savo girių ir balų upsupti ir jerriglW pas ltaWWeri 

šKoĮstojo lenkų ir ukrąiniečių tarnybon ir gelbėjo jį^ns^ 
jų civilizacijai Didelis skaitlius garnių lenkų ir ukra*'

- ’iiAtių^aliriuviŠkoslsrimęs.; -*
kritau, kai Rusija ps^įbė Lietuvą, daugybė lietuviškų 

IJ^fetr^tių persikėlė į mūsų dftLtos įmestas.Devyniolikto ^n-_ 
r '|^irpraboje ir leųk^fetojo Rusijos bet mw W s

įj^feibai greit pastebėjo skirtumą tarp tenk^kų fe ^JMuriš- 
:M“rid” ;

jįfprs lenkai gyvendavo fe pratarydavo Rusijoj, 7jie-pasi- 
katalikai, lenkiškai tąrp savęs kalbėdavo ir rusus skai- 

= ųž barbarus. įGi ljriUViai užmfešdavb savąją gimtąją 
|į tatak priimdavo stąčiątikiųv|iikybą ir nebemąstydavb apie sa- 
|įwwntąjųtaį. ’’

/Rusijos garsiųjų iietiiviškqs tapė svarbu
JB1UM& Romanovus, eurų pratėvius; ^ritiįpvųs^ kurių Wta- 

į oriškas vardas buvo jSattyk*as; GoEefeU8, kilurius iš Sėdimi 
f no, /Lenkijoje didžiuma aristokratiškų šeimynų yrą Jfetariskos 

Mmes. ' '

nto angtao su pail
ga Yeidnjr rudomis akimis. 
Veidas buvo išvargintas gyve- 
riwKT lūpetaų. Paf&urįą bė
ginėjo maži su- juodais veidais 
fe nudėvėtas djubušiuis . vai 
kai Vincukas jriKazluka> 
tina neatkreipė atydo^i .pussf 
įui begųnemį tarife*

‘—Palaukit, vąilįM, gulinčio vyro, 
jums paskiau paieškosiu duo- 
įįos, ųesJtaur ręįkią ieškoti 
vririsųmūeų joųukui, — ištarė 
Kiekštienė ir pagriebusi plun
ksnų ižupsnį nusiskubino 
ton trobon. ‘r ■* ■ ' ■

• Antroje, troboje prie 
įstota^jovn, ^kurioje gul6iO; 
sergąs Jonukas. Kartu su mo
tina įbego abu Vaikai, kurie 
pamatę sąvp iarolį* suspaustą 
ligos nusiramino. Motina smil
kė plunktomis ligonį. Tąi 
matydami užmiršo ąlkį fe. su
ieškoję žaislus nėŠė. savo bro-

dykim jo nuopelnus 
nos gyvybės nuskmimo*

v - ‘ t
’ KiekštiėnS prisiartino prie

• — Aeh! sųstingęy! .. ’ ‘ ;
Su tais žodžiais sudribo ties 

vyro' lavonu. Vaikai pakėlė 
riksmą TUc po nekurto laikb 
pakilo. r • 1 y
z — Amžiną atilsį... -/atkap 
bojo r verkdama Kimtiene. ,

-— Mama? Jonukas-nęmirf?, 
nes jis yra linksmas! — sušu
ko Kaziukas matydamas links
mą brolio veidą.

. ■«-- Tad ir man dumtos gaftsĮ 
pMirbtirtioluą švilpynę, kokią 
:davū Kariukui, pratarė Vm* 
cukas. . 1

•—Geriau eikite, ilsėtis! - 
paliepė motina.

— Mudu bijosiva! Geriau 
leisk mudviem čia pasilikti, -- 
prašė Kariukas.

nijas: , ■
Vasario 30 d. Karieton, Pa* 
Kovd 2 d. MinergvilIe, Pa. 
Kųvb f d. St, Cląirc, Pa,' 
Kovo 3 A GirątdvjUe, Pa. 
Kovo 4 d. NevrpIiifeAę^ria, 

Pa z *
Kovo 5 U Frackville, Pą. 
Kovo d d. Gilborton, Pa. , 

v jtovcrS d> Pa*.
Kovo 274.Bu-' 
Kovo 9 d. RąstoriyPa/posii« 

feos. - ■ '
Kovo 9 į Reading Pa. ’'

1 ‘ t
-Ji" -------n—.....................  .

i GUNARAI
| Ji BOSTONO Į IIĖTUV4 | 
f;- W.BSi®KK«F'_T''T. 
$ Ant Naujų, Dideli?, Puildę : 
| Aliejų -0*nm Mvf t ( |
5 al^onia įijjj i;
gSCrTMJA .......f.,lWnfl«o^r9;

HtattaĮteirons (lieta“* O- • *
-tu fto 'ant tyjjy ;
su peršSdlmu SouthamptoW ®

MAUBlįMHU,AqtjlT*W 
-8 BĘRPNflABIA, 
I tiesiai1 Htųnburgą ant nai

Jum! kūrinančiu ląivy.. • g riftlMi į 
PHiava $100.50), (J Hamburgi 
$109.50. Karčs taksų $5X)O. 

> CUNARD piniginiai orderiai !!!-, 
mokami Lietuvoj greitai,, užtik- 
.rintai, gerai. ~ ’

Dėl Jntorinaclj.ŲLkrcdpkitCl 
dietinio agento arfca i . . "

kas. Betr einant tadjųrencu 
jgi. taip kartono fabrikų, pw 
ėjusių metų galop kariuko kai* 
na mūsų rinkoje nukirto iki 
450ditU tonuk: Kartonas Ine. 
tuvoję&ko kitur
nbfepasauly. ■ ^avyzdžiml Lat-= 
vijoje tuo pačiu meta geltono
jo talono kaina buvo apie 800 
litų tonai.

Fwju8iais5ne1»is ir Latvi
joje susitvarkė kartono gamy
ba, lydei to mūsų kartonui į- 
ėjimas į‘.Latviją buvo uždary
tas, .nes LątvM nustatė įveM 
mąjį kartonui muitą 300 litų to* 
nai.

Mūsų eksportuojamam, kar^
x -i • v, „ - . * 1 Vislioj V Z.EUBlllS 41VSV BŪVU UI U-

twm jatet & ateiste
Ims^zymiojiBiyirpasmeke. t— .

Pastaruoju metu kartono ga
mybai Lietuvoje tobulinti ir; 
tvarkytį jo taip7 pat sudaryti; 
tinkmmi\eksįortm sąfeų visi 
Lietuvos kartono fabrikai pa
darė taui tikių sutartį ir įstei
gė Inetuvos .suvienytų. fc#tono- 
fabrikų biurą.

Ajuo metu risi mūsų kanto
no fabrikui gamyna geltonąjį 

Jeigm dabartinio- A^dižo tataną. Bet artimųo-

DBAUWAMo. 4. MA5SA- 
OMUSmnNŠ VAL3TIJA.

. > \ ■ j

Toji drphgija buvo inkurta 
lt>17 metais. Nors nedidelėje
kolonijoje būdama, tėčiau pri
rinko į pusantro šimto narių, 
sukėlė nemažą serų .kapitalą/ 
nes net $7,700,00, ypač kai pir
ite savo, namus, kurįe atsiėjo į 
$12,000, Nors skelos*uz numus 
dar tebęi'a į$ū,5O0, bet ji išpa-į 
lengva m^inunm. Pėr metusi 
pardupdamu prekių už ■ 
000; krautuvė, šviesk- Švari,J 
tvarki. Vedtįas — prityręs iri 
atsidavęs žmogus,.

TURTAS 1023 M.
IUVImII- * •
Nanmt žewB ir..intalsag«. 
Skolon išduota pripilu ... c

UvW >18,210 
A^SA^uįlta - } 

Dalys • (Serai) ...........:. P,., $ 7;7(N)
. Nmolę^tą blM .i... 1,100 ’ 

Sitalą bankui
. prynįo peln'o priauginta;... 2,9.10

Išviso $18,216

Draugija tat gyvuoja! gana 
gerai. Ji galėtų gyvuoti ir dar 
geriau, jeigu būtų panaikinta 
davimas prekių bai-gan. Jau 
apie $500.00 kai-kurie gerada
riai nunešė.
ji skolininkai sumokėtų $1,500 
skolos, tada bilos visos būtų 
apmokėto^, ir dar keletą Šinite- 
lių galiam.būtij. nunešti į ban
ką namų skolai sumažinti. Jei- 
gu būtų 'nutartu pardavinėti 
tik už gatavus tada nariai tu
rėtų geresnes prekes, galSkiek 
ir pigiau, nes krautuvė galėtą 
geriau pasirinkti ir gautų dis- 
eount’ą; krautuvė 'turėdama ; 
visada šviežio kapitalo galėtų; 
plėtotis?' augti. •

Reikėtų vaiyti taip-pat dau
giau ąpšvietos darbo. Iš gry
no pelno skirti šiek tiek žurna
lams, knygoms išsirašyti, gal. 
įsitaisyti skaityklą. ' Reikėtų 
daugiau .prakalbų. Nariai ge-! 
riau suprastų kooperaciją ir 
labjau'j^ pamylėtų^ .. -

' KARTONO GAMYBA 
LIEfWJ£,

Iki 1923 metų Lietuvoje vei
kė trys kartono fabrikai: Kai-Į^ 
riškių, Skleipių ir Varėnostiį 
Praėjusių metų pabaigoje pra
dėjo kartoną gaminti dar du 
fabriku: Kapėnų ii* Bfežinėnų, 
Šitų penkių fabriku kartono 
gamyba šiais metais turės pa
siekti 2,400 tonų. Susitvarkius 
eksporto sąlygoms, t. y. radus 
pastovesnes rinkas, mūsų_kar- 
tono gamyba tuojaus -gali bū
ti padidinta JO nuoš.

Lietuvos rinka peit paskuti
nius dviejus metus suvartojo a- 
pie po 600 tonų per metus, t. y. 
25 nuoš. gamybos. Todėl gali
ma -numatyti, kad šiais metais 
mes turėsime kartono ekspor
tui nematau žl.,800 tonų, arba 
ISO-vągonų. s ’

Prieš metas kartonokaina 
Lietuvoje buvo 650 Ifeij 
Eksportavo tik vienas fąbri- 

' į' -
^S?^!EE=I5^^!H^!S!!!EŠSSĘS!S5^!S^5?T!^5!

Kad Dostojevskaitė nepažįsta atgimusios lietuvių tautos tųi 
į iiŠkų ir iš to kai ji tvirtina buk Lietuvos neemigiuo-
į Jįk - Ji nežino jog 500,OOg Henrių gyvena šiaurės ta&tofe 

tiOWP Anglijoje, apie SJjOGO Pietų Amerikoj, iple 
jįrikoje ir Australijoj, keletas tūkstan&ų Kaukaze ir Sibire, 
judriu, maža lietuvių tauta davė kolonistų ir tolimiausioms 
e!aulio dalims. Matyt Dostojevskaite neatydžiaį skaitė įr tą 

|ą Vidūno knygą “Lietuva praeity ir dabarty,;W kitaip 
|ĮMM^ S $wdariasi tokiom stambios Idaidhs.

Kalbant apie Lietuvos inteligentus, reikia pripažinti kad 
r mažiau emigravo inegu liaudis.* Kuolatiniam apsigyvenimui 

Įė emferavo tik į Rusijos Imperijos žemes; nes jį& greuūąų gą- 
IMarg štai patogų vietelių Wtwos d^rpon# <taw 

davo įanmjoj, Šveicarijoj fe Jt^jOj, M l#aįretai t# 
^ri^yyeįida^. Tose šalyse jie būdavo ne kaipo eųdg^tafd, 

kajpo turistai. Tad epiiiRrijgs atžvįlgiu Lietuyps liaudis 
į tnH p^fenkf savo mteligentų& ‘

' APIE IšTAVWIMĄ.

■'Dėstojevskaitė pastabi tod Ifetam 
ri^iilštautejA negu lenkų- ^tfesąv ir Ošti taip diM-o, 
d lietuvių inteligentija prip§taWW niėta n^gaU
Fė;letųviŠto iiaujdijimo nąi iietkviškos mokyklos jai taek- 

Jlįyo rągaut. TocjeltaS’j iūtaiigta^dsttauns nusistatymas 
gyvenimo toms;Wdta labui šdpnks. Wmp hUf • 

limĮtatois,
;", lenkų vtaąowo GaHėijon ir įen moMudavosi ątypo- 
'tefy fe be moky^os lenkri istangdav0 tavo tam
‘unarą palaikyti. Tradicijomis tvirtos bankų tamjynos au- 
davo savo vaikus griežtai ant UnĮdško tapaljo. * Tad: jų 

įpintai fe būdavo ataparemri ai m^iškito 
Dabartinėje Ltatifebs l^ppbl^jo, jutaji

% savo tautos dyasioje ir kulttoje. svetur patekusi 
va daur tvirtesnė, daur atanactsaė už Mauurias tateUffintij 

Visa nelidini tai su mūsų intelifa#MBagaa^ Ame- 
- rilcojė svetimos dvasios mokyklose. Sulig Amerikos įitaty- 
nta mes neturtam teisės turėti nori puriau lfetuvižkų mokyk-

Jtad norint tautinis priatauį^ti.taįR- paA

CSS*

Saulutė’ atsisveikindama pa
bėrė savo spindulius, kurie 
skrido, per prigimtį, tai pa
žvelgdami promakūžes Japgelį, 
tai pasinerdami-upelių vande
ny, tai prasilenkdami pro me
džius '.skrido' tolyn ■ palikdami 
tamsius šešėlius. Šie Spindu
liai neaplepke fe Karklių kai
mo stovinčio pūliai vieno upe
lio. ■ Nors sriulute atsisveikino,, 
bet Karklių kaimo gyventojai, 
neilsino suvargusių sąnarių, po 
vasaros .‘dienos darbo, ©ar 
KTekštų Jonukas, su nublyšku
siu veidu ■ vaikelis, gmdkmas 
riamo kaimienę sukėlė kaimo 
šunis savo švilpynės balsais. 
Jo švilpynės baisams šunės 
pritarė staugimu. Nutilsią 
Kiekštų JoAuko švilpynės bal
sai, o kartu su jais ir sodžiaus 
šunų 'staugimas., Vasaros nak
tis dengdama juodu šydu rei
kalavo ramumo. Kiekvienas 
medelis lyg šneka .apte utilsį. 
Atsistojusi šalę kelio kriauše 
lenkia savo šakas .su neprino
kusiais vaisiais ir lyg šnabžde- 
na: — atilsio, atilsio... Skris
dama varna t kartojo: ~ atiL 
šio,, apilsio... Pabaidytas 
žvirblis ir-gi šaukė; — atilsio, 
atilsio-.. o paupy ąptys |ą lyg 
patvirtino.

— Atilsių, atilsim.. šnabž- 
deno itaklas-tokdamųa šakas*

Visur lyg pritarė visai gam
tai. . Tik Kiekštų kieme to ne- 
sitotūr Is feųbos skverbėsi: 
šviesos spinduliai. Viduje/bu-

.* vo, kas- tai nepaprasto. ' '
. B . -r-~-*-rr—rr;

rloUms jau laikas kutų sifeferūsti ir šių# sąyą viticus Liatu- 
von japkri-b metams pasiinojrinti liętųvito A-
jatęston sugižę jie;J$JW tife jokio niiostoUo-t^ti sąvo moks. 
Jąvietiniusetaversitnoge. ~ f “ < ‘ V į

Žinomą LMųvo ja to linasi
kai, kuomet ten W isteli<nntyossa
vąja! valstybei. Tuomet dalis inteligentų gąle^|iųosu emfe- 
rUotrj jvetiųms kraitm ir neiti t# totifeįiką |toį|.,.. Gri W 
Mitas kultjįriMės įtakoj tas sustiaukrimę fe jMų 
su kad ji nėstasivėlmtų. Galop privalu neužn 
viams inteligeiąams takiai bus labai sunku mj 
žiįias^tokioje šaly ta pnel ateiviu WW 
kgitaeija. ♦Wp && iM vištide Htiems md 
pravartu .pagalvoti kaip piBigainmus savos j 
nis, tai augintų muaų kultūrą o ne sk&udin 
dumble. ' • 1

.1

f

•'v?
,; i j

JJ*

•..-■»X' ■ 
t. •*">

.' '
“a-1T

ųuu Hsų tariu fe sa^u broliui 
Kariukui pavedė Wvąją švfL 
pynę, su kuriu ir, M • vaitam 
privertė staugti s^žĮąus 
ųes. .^Betimotina peifeąukė jų 
pašnekesį. v

&riuk, Viueuk leiskite 
tostai ilsėti!

' Vaikai pažvelgė į viens kitą' 
ir pąįyjfei attitraukė nuo' lo
vos. Mbtiuą sėdėjo Oi suptai 
jr nuojui žiūrėjo' į .Jonuką.*

— Joneli, ar besliąudJ? Kąd 
bent tėvus greičiau parvažiuo
tų ir- kad būtų blaivas... Pra
keikta degtinė... '

Mokina nuleido ant pečių 
galvą.- M&lžfejĮ yaikai prisi- 
gtaudę prie viens kito ižurėjo 
tai Į Jonuką tai į motiną. Lau
ke subrazdėjus sukrutėjo, ir 
lUiotina.

— Jau tėvas parvažiavo. 
Tik-kad Jiebūtų pfirigėręS.

► Tarne laike "prasivėrė durys 
ir jose pasirodė- vidutinio., aug- 
šfunio su pailgu veidu ir pą- 
stiiivdsiomis akimis žmogus. 
Buvo tai patsai Kiekštas.

— Joni! eik arklio.nukinky
ti! ( ’

Tėve L neŠąuk! Janukas 
serga! Pasigailėk sergančio 
vaiko ! — sušuko pro verksmus 
matydama prisigėrusį vyrą.

y- Janis tik serga, , o ligos 
nematyti! Kad man tuojau 
būtų sveikas! Ar... a-a-š-š-š 
jums pie-m-u-u-o....

’ Su tais žodriais Kiekštas 
puolė prie Jonuko lovos, bet 
užkliuvęs už jos kojos Išsitie
sė ant grindų. Gulėdamas nuo
lat keikė neklausančius vaikus 
ir. motiną. aikai išsigandę 
pradėjo balsiai verkti. Moti
na su ašarotomis akimis liko
si vietoje. 'Jonukas nors de
juodamas mėgino keltis, bet 
tiąs lova sudribo ir tik motinos 
dėką lito Įkeltas lovpą RJekš- 
tag pakilęs puolė su iškeltomis 
kumštimis ant Jonuko. Moti
ną'puolė gelbėt nelaimingą sū
nų, . Po trumpos, kovos gir
tuoklis vėl gulėjo ant grindą 
Motina, pamėginusi ‘"kelias 
kumštis beįntoto • Jonuką, 
sėdėjo Šate riinaus tavos.. Jos 
sijono. įaiįėri taurieji stati- 
Miduje viešpatavo., ygiksmas, 
Mįsta verkštafe Motiųai pą- 
toius ašarotus akis Aįož dalis 
pipnykštės padėties^

Kur žvakė? < Jonukas 
miršta! — pratarė dusliu balsu 
niotfeą fe uždegusi jžvato , pta 
statė* šalę lovOs.

Patsai Kiekštas gulėjo aut 
vieno šono pąliai lovą,' nes nm 
tinęs mėginimai 
buvo beigždi.

• — Aitriną atilsį 
muš ištarė motina.
/‘—Amžiną atilsį./* atkar

tojo einąs imkrodis.
-- Amžinį atilsį... kuždeno 

sėta .oželi* braukdama savo
sienas.

Saulute pirmutiniais spindu^ 
Iiais pasveikino prigimtį. Taip- 
pat jos .spinduliai prasimušę 
pro JCiekštų trobos langus į- 
skriclo vidun., kur buvo prisi
rinkę žmonių. Ant vienos len
tos gulėjo elonukas linksmu 
veidu, o a»t aįtros su pamėly
navusiu veidu -— tėvas. Ap
linkui liepsnojo uždegtos žva-" 
kės.' Dabar viešpatavo- ramu- 
jua.% o prie ramumo galimas ir; 
poilsį Nuolat tai įeidavo, 
tai išeidavo žmonės. Atėju
sieji kariu .su Kaekštiene ap
raudodavo nprusiųjįj be ukiv- 
go aplankyiųo' su Švč. Nebe
grįžta praėjusio- laiko minutės/ 
nebegrįžta ir gyvybė apleidusi 
kūną.

L3G Stote St., 
Bostog, Mass.

Aš sėdėjau lauke 
Aplinkui dūlu) audra 
Ir baugino mane
Mintis kiekvienai

Sieloje šėlo- sūkurys \ 
Tų liūdnų niinčių 
Vargino širdį* liūdesys 

( Rodš apleistas visų.' 
Kankino'juodos miiitys 
Pesimizmo banga 
Liudųa toji širdis 
Taip kankinosi visada.

Apsiverkęs nusivylęs 
\ Tiktai mfeti ketinau

Pesimizmą sau paipylęS 
Išsigelbėti nebmaniau

■ X

Aš sielos kūdikis 
Gyvent nehgaliu 
Nukamavo juodos mintys 
Alirti tuoj turim

Žirdį spaudžia 
Musmu$ gniaužia 
Gi kaip liūdnu .
Kaip baugų.

■/

/

* .' / t J. Valančius*
# Telšiarl$$-2fe' • -
,■; y; "■""?*,|I|).". "'.'.".u1......

GERMAN 
LLOYD

Savaitiniai išplaukimai ‘

LIRTDVA
* — per—7-

NEW YORK'A-BREMENA 
Patogiais laivais 1 j 

COLU3IBUS — STŪTTGERT 
MUNCfiEN ’ ' -.j

ir’vienos tiesos kambarių lai* 
vais. Daug pataisyta^S klesos 

‘ laivais. Parankąs, uždaromi 2 : 
ir 4 lovų kambariai. Lirtvakor- 
čių reikalais lūau?k vietos a- 
cento-arba
NORTH GERMAN LLOVD & 

192 Wasliington Sti’ee, / » 
Boston, Mass. .

■fa^»n imi.' .■Lį.mi.Jlį.lŲlu | l.ijujiįįįubpįpį— 

J IR « LIETUVOS 
AntSw.V ąJstyriBoąL^ 1 

« ■ NaudoM# 
smagumais ir patogu- 

a mais ant UŪe vteaij'fe > 
didelių įx greltįi ^tir 

i vfenyMi»y^iją Fajt. j 
r džios laiVŲ. RegdUa- 
t riški išplaukimai, Ūk - 

4eU kambariai, aiški- Į 
ri kambariai Šelmy- i 

norus ir vedusioms poroms. Puikus,' 
{vairus valgiai. Tarnu mandagus pa
tarnavimas. BąsiyaŪ$ta$Wt 4* 1 
nial, socialiai — rūkymui kambarini 
Ir. visokios-r&Sles patbgurife

: IŠplaiiJtlįya Btanoii
Pres. Harding..........Kovo 1 ir 29
Gpo IVushington. <Kavp 8 ir Bak Š ; 
Am^riea.......-koro 12 ir-Bąl. ą , 
Beriathan......Kovo ir BaĮ 12
pres; itooseveit * MSv

M informacini rfeyW: 1
UNITED ST4TE6 LDIta 

7 Otątė Št, Bostont'lta^
.Lokalini agentai visuose mioeiuose 

Valdantieji Operatoriai 
u. statės tam*
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AiįMM iM j kuriw
įtart* tik ytom tau *ti • w

V* '*w 4KU«
iM* «* N& ^eldžįuMetajptii iaHmW, I# 

ta jau įtarta:
.Jpta fr? Etate duodi ji0t tad tiža*i

Wtae taip tayti ? N^gyašą. J BtaOta ffltaiU U 
M Wta’ 3tata tad tatataW tauri varto* j

k Įtarti (į Ad<*H
> * - -

JUtaM įti kiti), —įaip, taip. Tai puikus srnnany- 
imt Eikime |laukiis. (^enaapų ktar'jtaaitaioja). 

Alėtai <t <wtaka mtUų
jaujatino tnitirinkiinaB^ j.

JBta ka<T»i^tane* 
patirta amo pm^l^taita^tiyien, paįysfca^ kad 
taktitom&t toofl tecįus papročius ir imtumėtės naųdiu- 

darbo. f

Įfetaft■**W|į. Alenųte, mea tūrini mokintis dtib* 
ti tadita ** ftotiai jaikį' |>r.ąleiėtĮ. 7

I 
Meą tata pašokti pasilinksminti (prieina 

>rWM publiką Igta prisĮattiįa prie AJentūB, Wstu- 
WpariJ&W tae tam? varto gaidas, negirdėdama kų jie* 
dukalbį).- ’ . \ 
i___ti; Jdeųūto, MjmmanUuJmd Tamsta palai-
Ityri uB tagų ta įaitąbeĮimų^ Gilinosi tad.., Bet aš 
Tataų gerbdamas it fėją tata patariu su toktife 
įtantaičitis -neturėti beųįro,- kurie neveda dorą gyveni- 
^ną, b#.pragaištingą..,

AikHFte,r*--- Tai Tamsta pavydi, kad až turiu vaikinų 
ti itipaĮS ta?e ateina? Bet nenoriu būti ;kaįp prirista f 
■41 taeti tiatių gyyęnmių I -

— fratių-*- . ■r
iHtai * — ti iri aa to nor% ko-

dri negalių turėti ? Jei vienam kam netinka, gali ne-; 
žiflrūti.

aisti 
ant l&do, bet tas ledas' pei-ploųas r- payejbtsm dsisuo- 
Wta--*

Aleųute. **-- Až fltatabto, ką 'Tamsta toomi man 
Taip, ji gražiai rašA’skambiau tik «£u < /. , k ., . > ’ -

ifot UrHbJSJZSl /T* 7J’<BW f“*’*’. ti** J*® * ** 
gobs lutų, icgt tų prakumaaa jaunimui pavo^uo Į’olg.

lietau. —. tial TamstMr kokią ta mes, 
krip risuojuti, teipti dsflaar, uorim. turėti “ good itiae.” 

J^ta, —* Matau Tamstos nenatoraių ūpų šiandien, 
ted/geĮbdajnas Tamstų ir vengdamas įtikaršriayimo, kas 
kenktų įmudytijų draU^iškmmub tuoj apleidžiu Tamstos 
'.įtata* tei fetiristi. Taipgi pareiškiu mano gi-
;įĮų.iį^ati^ ■
’ '''įstate- (Itiktėteju^ galvą, rina į antrąjį kaubrių 
prie kastutės)*

Jfnas (pririartjnęS prie lauko durų, j publiką). — 
Šitai ideališkos, prakilnios sielos mergeles žodžiai!.. -šiai 
ką reįškįa trūkujpaa išauklėjimo- tikroje kultūroje — trū- 

: krunąs lietuviškumo. Tai pasekmės rusų “kultūros,” su 
įkuria nuodijo mūsų tėvus,.protėvius. Negana to, dar at
siliepia ir ant mūsų jaunosios kartos!.. (Išeina).

! . " " SCENA SEPTINTA. ■/ .
x t

~ AJenutė, Banaitiene, Kastutė, Kulbtiųe ti Tarškus. 
' (tiina Banaitienė, Kujbienč ir Tarškus). 

Nestoto. — Ar jau Igną išleidai?
Aienuiė. — Jis pats išėjo- ti netikiu, kad daugiau.. • w “ f, *

Bastote, -i- Kodėl to .taip kalbi. Ką tu jam sakei?
• Ateita. ne dėl jo vieta...
įgg^ta* -tiOt tai bravo, Aleurite. Taip senai reikė- 

jo padaryti! ' , x
Kulbienė. — Ale kokis dar.mat ponas. Tai jam tas. 

nepatinka, tai tas. Vaišius jis čia mumis su savo pamoks?; 
laH

ĮBanąittinė. — Bet jis gražiai takino, nieko neįžeiz- 
damas, tad ti su juo reikia gražiai apsieiti.-

Kastute. — Atmink, Aleurite, kad jis yra apsišvie
tęs,; mokytas žmogus.

Tarškus. Et, mokytas. Didelis ten daiktas, kad. 
pasako prakalbas, padainuoja ar ten turi parąšes ką. Jis 
jųiokytąs, tai s.au lygių ir teieško. Kam jam/lysti prie 
Alenųtės?. Jš didmiesčių važiuoja, nelyginant į “farmas” 
merginos įeškotįl ’

Basute. — Jei Ignas Atiųųtę myli, tai kas per skir
tumas iš kur jis atvykęs. Prie to dar Alenutei, kaipo 
prakilniai mergaitei, labai būtų naudinga apsivesti su to- 
Jria >įpąta, kaip Ignaę ti pamatyti pasaulį.

'” ■ Binkienė, Et, jū ir to, Kastute, nuplepėjai. Ot, 
sakytum apsįvedus sų Ądomuku, tai turėtii gyvenimą, o 
negaudyti ten kokąuš vėjavaikius.

tatatitoe, — Jei Alenutė sako, kad jau daugiau Ig- 
w nebegrįš, tai ti gerai, kam čia dar tų ginčų?

Atata* Bet jis už kelitj. dienų grįždamas Į na- 
'taitata m&sų miestelyj.
/ - |gtaW’ — E4 i1*8 Tel čia ateįbalades?
Z ' rik pusę yriandps teturės laiko ti

-ji p|Oei»ų ant kapinyno jųdą stoties. v .
‘ ^’aiI>, taip. Jetpažadejai tai ir reiįia

Išt^ti. ' • /
Btata' O,^per kelias dienas..^ Per tris dienas 

^artinta? gripųpūtii* - ' ’
lį^teėki. Duokit^ Snapso, išsigėrsime ir bus vti- 

kM (t Altoutę). Aleurite, suderkime už tavo ir 
AfenĮrSolsvetatą* . .
v Tarškūs. — Aš pašauksiu Adomuką. (Išeina). , 

AJtaite. -^Aflomukas jau ti daįfr vos paeina. .
| (duoda stiklniką)<^ ytiną’ir
tiž kelį 'etai ^gelmes prie vestuvių F į

rftetai (attamdama). — Prie kokių vestuvių? ■ 
lĮMtalE •*- Nugi tavo su Adomuku.. '
AtanitS. Aš už degtinės taurę neparaiduodu I (1^ 

Likusieji žiūri į vienas kitąAiLnusistcl’čjimu).

ta*«* ta* *• ta*!

tatai ti nctetata ptakti tat ateitis, ta te 
■tantalą ptaengintota tetitegtate

taria į
. titeri >į|e- tau jjtaautanų ti' -.
■ ;' Ate ** Tai kaip JSfirtit ta M vtitoj čia tak 
Ariteti’ iidtejte»r te tetekta 
iinpjiyįftt y^įfįrti'įfr *1

čti/■■ --’ /';,zi > ■■ ■■
Btatate -r'M ją pavadteuZiitooj atris, ta* 

gykit*^emrakiMItea)i / . V -l
1 IgW XI Atinuteti Xįo TąmateO pageidauja, gal latata te ptavlpuoti. - 

riB? Aš ų? visriek jlta iM tod Tarnuos nei į
7' - i . ;

teteki >(įta ti tiuko pirato ktolbariĄ PW' 
Aiuri jte avetetaĄ MeįWųėM te ®ie^' & Atarit* 
te) « i
4 Alenui*. — JJes tuoj Altate tel)
MeldžiiL' ' . - -*’’***T^1 ■yriiBr, -J

' tata*:-T Stetii neątąįsąkysiu. (Eina į netilk
Jj ktaark prišof teJbk- •’
• 4ti*uW (į svuriti)’ W te tata etatas m* 
teSf.te^ ' ' • " ■ '_•

3te (Wte teitas* Pte^iktiąaii ^ąs.tgti; 
ti sudari uį stati,

.. . .... . ™ n. . j — o O pOw$į teįg&m MWti^
$tiMBUya< įmltotariųl (Visi geria, rikIgnas, Alenuiti 

taigi-’'- - - - - •- ■- : ''
s Bute—j4teita-tev*lte* 

'^pru i "j i iŠ,

, Ateta ta-^tstatartata* p
KųomfAS jums w?i<tite kad JūiltaM^ statei1 

sot, .o aš toriu skambtiti?. * .(Juokauti < Aį<W& ta*! j 
s eina j piriną$&taM&tate 7 į

į Jgnti.-^Aū nei nežinojau, kad Atinutę tigg taM*/- 
'moįkąte-fikambinti pianą! - J . . f

Altote — Manlinkgma/ ^d ltaririj^taa!
<— Bejer dar ptoštes -padėkoti 3* tąip 

.^i^daiškųčiiu?, tete ^rišfamtei. I§tį?te ,ta»: i
1o j linkinę,, kad įurėjąįi laimės su Tamsta 'susitetitH 

Aieųuti- — Atleiskite jeį buvo klaidų! 
teaA — O, tamsta kaip'pianą skambini, taip\ti| 

rašai, lobai puikiai ! .
Nastote. .- "’' v* - '

tų, te Mėtoti lietuvišką dtaų* Net ti'tariteri 
Jųs^Ido. , ‘1

lta£- T- Kkd taipį toi aš pMisttogto1 jtatata- 
, žiu lietuviškų -džinų. -■

-v Mes labai būsime ttaM dektigi-
. fetas-

tamstai jas padovanoti (Žvalgosi)* Bet.*, bet/įįjte 
noryšulys? ' - - •

Kastute (pertraukdama). — Aš tamstai jį surasti, 
meldžiu palaukti. (Išeina) .

Ignąs (meiliai ir atsargiai paimdamas Alenuei už’ 
abiejų rankų). —Alenu, man tuoj reikės važiuoti, liet; 

' pirm išvąžiuojant labai norėčiau, su tamsta pasikaibčti. Ari 
Kūtų galima... eit mudviem pasivaikščioti?..

Ątinntė (šaltai). — Tamsta ti dabar gali sąkyt -kąf 
nori. Mūsų kalbos niekas nesiklauso, o kad ti girdės.,. ^;

Ignas- **- Bet, Alenute..'. Aš noriu tik su tamsta 
■parikMbėtj-.. T& mudviem žinotina. .(Žiūri i akis 
damas atsakymo). 

Alenute — Kaip dabar ojti; negražu palikti susirin-. 
kusiuos... O prie to dar tamsta sakei turi porą .dainų, tai;; 
gal mums padainuotųmei, nes žinau, kad esi dainininkas.

Ignas^(paleisdamas jos rankas): —* Ar tamsta retei 
girdi lietuviškai dainuojant? (Tuo tarpu jatoimas vieni 
išeina lauk, kiti įeina, kiti apie stalą bei pašaliais šneku
čiuojasi L .

Alenute. Ne taip retai. Čia tankiai susirenka, taip 
kaip šiandien matai, ir jsikaušę dainuoja.

Ignas, —r Ar ji> dainos Tamstai patinka ?
ĄJenųtė. —' Ne. - ’
Ignas. — Tai gal ti mano nepatiks? 
AJenutė. — Beabejonės, Tamsta dainuosi kitokias. 

(Nastutė atneša ti paduoda Ignui maišelį. Ignas išėmęs 
gaidas paduoda Alenuteį, paskui visi .'eina prie piano. 
(Daina turi būti .populiari- Lošėjai gftli pasirinkti jiems ; 
tinkamiausią. — Patarttia — “Dųl d|d dūdelė.”).

Atitolo (atydm pe^iūxčjw), ■— ^tikrųjų lieto- 
viškos dainos gražios. Bet toji daina yrą bosui ti pjauto- 
Aš piano dalį išpildysiu, bet Tamstos melšime, 
nuotum. .

Kastute. — Mes labai meldžiam, kad pątiĮųųotoip. 
Ignas. — Matau, kad nepajėgsiu atsisakyt?, tacTpa- 

dainuosiu. (Alenutė linksma, skambina, o Ignąs dainuo
ja. Baigiant dainuoti, ineina Adomukas apygirtis). .

’>XSCENA ŠEŠTA. 
Viri ti Adomas, <_

Alenutė. — Kas tau Adomai, kad šiandien pasato/į 
visuomet būdavai pirmutinis. V
Adomukąs. — Et, buvau nuėjęs pas, kaimyną, tad Ir 

užteatmūjoni. . - '7
Aldute- >-* NegtidW nė te? Fdkįaį 

Ignas. MeldĮiu susipažinti. (Igųa$ to Adomu ėvejĮteiąį)/;
Adomukas. ?— Gaila, kad nępasiskubiiito. - a ,

AUimte. — Mes dar torim ti kitą damą. Mes gsritoM \ 
jas išsimokinti. ‘ -' _ ■ X 1

Ignas. —• Labai gražu, W jūs mylite mųrikf. (Ąti% 
nutū vėl skambina. Sustoję prie piano kribįri W«te’ 
Kitam krašte Adomas sų kėtitą vaikinų).

Adomukas (išsitraukęs iš
pats ragtona ti įjtiėma.diada)* Nu, vyrate ' Wte/’
kiiųe pu burnelg, tai būsiin ltaMųestoJ Įitete)*1 ‘ 

Ktijta (Etočmijuri). jim W*taįte^tete ’ 
ktrtoptoUistf dorai be tų ųuodųt (Tgnasj 

- piktaHiftri), .
teta* ~ *h!jto-te m j^
Ignas. ^Broliukai! Tti visiškai

Jau Mekaitei' ant kiek yra sveikatai pavoijnfc^ūt ti 
pasaulio hkyse riatotas save labai biauriou porioljun!

Ptatata ėtata ftaitata*

I" <<

” <**■' 
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r

9 **■

A

lęs^ę^Į|iiV5Mji 

jta'riKtO'IMllriklti* 

te taftc te Šį 9* 
viris *WVM*Ū teto

LIETUVIU įtiRĖ 1Wlį

y .lįi-n-t^į r į > » , , ' , f4 ■ ■

MeprikltoiomybJi 
.iftfeii. ' '
‘ . M. ;

į - -*1 b,<" »

17 dr Vtasią, sėtana<iėnyje^liek 
tuvių šyrtatoęjė; bte SejH metų

> r
^.^>■5. ,-„. “.........    -

žios
<tiofc ntata*: 

tariifcati ■riHĮii8*ta ’ 
toutiik%W'' -ŽM^itlėteM ■ * n 
jta> k*i ta*-* 
ta ti ntate akrita

ta' Beritająftfll
nčs trtipaM tatita 
GrąŽtubta, tiritat *’ 

! dSvittotaįAus rūte-;
; •ŠciWų--JFta^Į 
taū'feta J. taw*W 'Ji 

, pirmitoife pratarė *
5 kętitiį

Gerk. Janu Vilkutrita į 
C} gpkai kalbėjo apie Į/įeW< 

i rrikata, jo kalbos tema i 
' imtą iŠ Liepto titirita M 

itati

M pritapta ti' ‘
kurti tel 

j juoktis kw $$ 
; vtius 
; ‘ta w 
fegį ta M-, .

ūltotee. 
tori Bėk

/ Bo. <gta>, fenu;
• bos t$iV9->rWW^ ta tabri 
- rtikta vtiš IBMjC taftai

J. J. BRAZDjfcltrN*®
’ - -. •■ A1

j .

. - , - - < 
dimo^fe p&^įM iieM 

tuviij rankas CoW. riElie^tiM^ 
Koirdracija, — tai įt&į jog vti 
sas tortas, Šerai, ir Cobb Te
atras, 1005 Washington St. 
(netoli Ota 13t|r 
<Eaš įvyko pftskfekttojaiit pa

sidarbavimui plačiai žinomo 
judamųjų paveiksiu mašiųosį 
cųjej’avimp mokyį^ps vetejo įr 
buvusio Apoljo Teg^mma- 
džeriaus, Juo^o X įrazdžįuųo'. 
Būdamas gerai apsipažinęs ;s.u 
teatrų vedimu, jis .suorgaĄite 
vo liefeyjų kor|<>rWj§? ir 
pirko visų Gobb Tęatyo tapo- 
raeijų.. Sutvėrėjai tos Mętūįrų

*WBŠas, Jemt •«2rSX, • «Z~„!zrJ 
mas Dalaus, ¥meas TWtw- 
ša,- ir X Mždųiauskag. W tife 
X J. B?^,zdffiiimas 'tapo išrink
tu pirminiku "ir iždininku, o- 
St, Janušas- raštininku. Pati 
korporacija yra inkorporuota 
pagal Ma^nebusetts ttisų, 
$100,000; šorų kaina, $100,00^ 

£afib Teatrus yra giliai-į- 
rengtas, įr duodą g^atos. pel
no. Apart to, šita korporaci
ja ne po Ilgo įsteigs Įritą savo/ 
teatrą; gi kartu, prie .dabarti
nio £k>bb Teatro bus užlaikoma 
Judančiųjų Paveiksią Rodymo. 
Muštuos Operavtino Mokykla/ 
Jąxves X J. Braždžiū^aSi. ,W; 
rimtieji plačiau žįic^i apie 
korporaciją, jos. žėruti kd| 
mokyklą, rąžykite: X X 
džįūaąs, 1005 Washington St.,/ 
Bostctfi, Mass.

■ . ■ v

Patartina lietuviams lanky
tis i tą teatrą; nes lankydamie
si jie rems savo žmones, kurie 
rengiasi tiepoilgo įsteigti -savo 
<tefftoą So. /Bostone; Tiuda tal; 
ir lietuviams, dailės žvilgsniu,1 
būtų geresnes 'dienos/ Tada 
nereiktų ieškoti pas svetinius ' 
vietos perstatymu* didesnio 
veikalo, bei surengimui getss- 
Mo koncerto; lietovud turėtų 
prieinamą lietuviams teatrą, 
— ir tas prie pirmos ■ progos 
bus vedama į gyveninių. ' - 

Kad šita korporacija angį ir 
bujos,. tai neabejotina: jų ve
da atsfl&anti žimonėti • VėlJ^ik 
viso labo ! - *

'. ' ;.:WwW
(Adv.) * ‘

■tyta- revoliucijos ka&djhk iš 
rimo Viferiaus, kuries bus p 
tos žymesniems Ameriką* bėLLį^ 
toros v^į^kW« - “. , * 

Clevelando žvaigždė geri?
Čižaiiskienė,. padįį didėlį 
į publiką savo <įaįnoniis. .
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7. irama wniTT A«irtmMh

> Atitafcdtata./- :
y .; studentą^ Aiėnutčs mHiinasis.
į KASTUTĖ, j&eta& draugėj B metų wmo.
| totam-1
i ' > (WūJ^ kWWi
> ■

jUintinto* ( ,
7 .- • ’

■ Mtounr—<am >n»ff a«

j ■ (Alęnutos jtajiūsę. Scena perstato du kambariu:

( ’ M ^ai^  ̂^ešakitti publBūĮ. Kitame to?ie •^ iš kai-
J ta Priešakyplačiof dui^ pepfcprips ve$ę
y . * .yfeM"®tafe ktafearys tai tai

.L

•^01^brite taįįtniftį =

matinę priWii mW -w Atitae 
. Mokome! tw>

mm pašokti/' p^ 4taūW»
tau, AMwte, k®& tokia 'nelinksma tifūmumis?

Atateū^^ttripm- (^taeuėtiBaųritienSpra-; w
. mo toi mtfrtaisšn ir AŠmh į imas
į m AttoBMijtĮi, tjĄaĮp^amxtinjįapį)ari.) i _

6^A.W8A. '

■ • Šutau msiriniįąį ųs). «r Ar dar jume neųžte-]

x ita wy**sr
Atiriite (palikūri Adomuką, $rina. psade* ■

da akii^stytis.) 4
Ot taip, 'ejkite sau dabar i lauką pa’.| 

sivAikžčiotų! . - ’ •
(sėsdamosta sofos tfi Bųtatita)* ** W. 

kaą tri būti ta Aienuto taip šaltoj ftei*;
ne§t| Įtik Adom^o? ■ -

BwW. 4- Attodo, kad ^esveikuoja, mano duk-1 
į’riū

Kulbienė. —< Dievai žino; būdavo to Ądomuku tai 
kaip plaštak&e, sukinosi linksma. Bū&Hte ti W mu9

<«- .čia kai buvo tas studentes, Ignas, po-
' \ rųktaUj ta nuo to ir aš patęmjjau, lcad, ji riup Adomuko 

W ti pradėjo atšalti-
Kulbienė. — Nejaugi taip?
Htaitienė. — O kaip-gi, ji ir laiškus dažnai gauna j 

nuo jo. Gal kartais jis ją kalbina.
Kulbienė. ~ Aš pradedu manyti, kad juo greičiau š

me.s surengsim vestuves, tuo bus geriau. Dar gali išv-i-: 
Įloti kokis padaužar , į

„ ' SCENA TBĘČIA.

Alenute (įeidama). — Ar jau pavargote, kad silsi- 
tės? <• ,

Banaitienė. Silsimos, nes tuoj turime eiti prie dar-
bo, pripeųgti svečiajųs pietus.

44enwtė. Bet reikia pagaminti gardžius pietus, nes 
už tako ir Jgnas cm bus. (Kulbmienė pasipūri:
nėpaterihnta i Jis ilgai nebus ,nes turės už
pititaąų$rio. imti tr|&ktii ti važiuoti į jam paskirtų vie
tą, to prakalbomis.

Baotitoo. wr.K^ ta imsimės už. darbo. (Eina .vi
sos į antrąjį kambarį ti toriaa «talą).

ti tas Tarškus, kad taip ilgai su 
šnapsu ūąeparema? Ct, ir pasiųsk vėžį pamešt mielių! 

Atimta —-Vis tie seni papročiai jums neišgaruoja. 
Kamgi čia toji degtinė reikalinga ?

Banaitienė. ■— Ką padarysi, djįkrele. Mat taip rar 
dom, taip ti paliksim. Taškui dar juoksis svečiai.

* sakys, susodino svečius prie tuščio stalo. *
Kulbienė. Kaip išsigers, tai ir kalbos bus daugiau 

ir linksmumo. (Jne.ma ^aršteuą su ryšuliu.) 
" įmWWA.

X
Ąl<gta« KWenė ti Tarškus.

KribW& t<- Jto mta&b kad nei nepareisi. Mes ir 
stalą suruošim, o jo ‘kaip®*ti, tapnėr!

TarSta. N,ų, kad ti nebūčiau parėjęs ’
visiškai «=• ta ką? juk galėtumėto ir be manęs pietauti. 
(Į Aieiprtę.) Juk dri vjenos kreždės neparlėkimo vistiek 
pąyąfiariutoti. Ar n«,Ąlėnųte?

■AteMitl' ** te tel buY« sveikiau.
KriteMte .(okėrtokioteftąl. Taip, žinomą, kad'be 

’ j|etaįtk• tiet’įe^mi^sip, ne!
. užtrukto? ĄG§ turėjau toli
riti. Juk žiūri* Md Iresnio vųmomėt reikia toliau
riti* (jrauMątaritiš iŠ1 kišenių.) ’ Bet čia tai gero par< 
Mito, ta prie širšes lipa ^ūsų jąįtofemsiems. *

'įta jll W viskas surengta,, tik da-

(Apstiuktaporą 
tetoHPto rialę<išri&|. įterpti* itapaskui išeina^ Ką- 
tatef daktarių špte atĮte O -WįrtA omą j*pilnąjį

. 4^mteį ti sėdta ant sofos.') . ’
r Z. ' ^NAl^NKTĄ.

; L. ’
, 4įriM M hte atvira J durti p>

majln kambarin, Pamatas Ą^enutg, aste Wm<učiM4 
ant sofos, barškina pAngYėĮiii j duris, nentileizdnrnas 
akių nuo Aknutės. AlonutG pakėlus akis pamato Igną ti 
pašokus sveikinasi iv vėl abu sėdasi aut sofos.)

’* V

t-iškai šyentei, o “Stasys” ' 
prijuokino, net keltis4 kai 
vo kartotas. z

. . -

Teatrališkas kuras 
lyyayo/ sudainavo Ameriką* 
13etow titeua ti, ta|M 
tautišku dainelių. BtaJteft 
muotajčtiteefii^ vteas tetaįH 
sieksnį plaktis tow 
•“šiena^ūtoą.” šis 4
bai gražus, 'tai** 1
ujiOtoV bet čion bųvo priteta ! 
paladi Mari, iš ko’ dtari,teta 
i'iksmo, triukšmo. Tiek' to.^-. 1
blogas. x 7 *

, Kaip ne kurie, -trip’ 4^ & /ta- 
ralis ckojras, kuomet:. datate 
Lietuvos himwą, vartoja :vx<teF . 
njąųdos imto ti žnmtoU 1 
ir tt-, vietoje MTAW ari* 
to Tą jto seteta*1 
rikri stdngiari ato-risyri, w tajh 
sų nekris skamba. _ '

Lietuvos Įuitoą sudainavus 
g?WW ti .teMgė. •

taikia Wi «$ū 
Ątinui rt^gėjams, 
gyvavusiems ti visiema te 

j •šiem ‘
’ ~'V Xai

* *■•'*■’ . . -■

■ —-. • . ■.>
Albany - lietuviai grtete^7 

dirba Tautai ir Bažnyčiai. IŠ. VĮ®Ty 
192< atsilaųke su prakaiba kstej 
Koncevičius Lietuvos 
galinis. IpJbŠjo šv* *fūr^į ~ ' * 
tojĄjos. svtetite* ,^ž^i 

: suuįk priRĮ jWiti^įįr.' te 
toūkuMą 7$.
Sęįe Mtk įftūf vietų 

j jrca t f-tetate ’

U\4L . į4.x, y '., Jj,' ii įt^vąi^

loajS^ų pe ^iįrt>c>Į|

>risiun&am W|q
Gottwux ooMfJunr,



n A » B I JT

1

į *

v

■f

v

pštaąltyfteteą Wl niekada. negiriu

cįįojiyęntraū pasiusta $1$
' 9

ri ’t •■<.

’ •** •> ' f

‘K

”, “’.Ą,*-11' į t

M

t
• 1

t

socialifltai’ir dar ajiąę- 
uirie įmdrąsinę snvo apja- 

i gadiąa jaunimą, v#- 
i dorą ir metodą lr ąi> 
ryjHtį' ir. paležituvysto, 

prošajbąs?-pw;viftąi yrą 
tikMkaą/galėtą ;uM- 

Ją vi«tas. Reiškia Stoka 
r‘ gerą; katamų Buvo 
rodymas Liėtnyof vietą 

ti pu parišknumaisf Vk 
| prakalbą, tiktAjt auką ma* 

fck - Tadą
šaltas ofka ir šj kartą 

Įtpatihgžp. Dabar yra ren* 
ąįžteiški maskaradą > šo-r 

^li</tuyišką lleeipą už- 
Wanon yrą glite 

gražesnėmis kaukėmis pa* 
siems. ;/ Šokiai praskils $ 

alave P dykavo- (subatoj) 
tr. Jiirgia parapijos pvėtai- 

Lirihgston Ave.i Ailįany#- 
PrinhMkiriama^ąŽnyČiai/ 

metą sukaktuves. . Lietu- 
leprigulinybės su didžia jškįlį 

dšfįį draugysčių iryteą 
įpijoiią tepa apvaikščiota .sū 
itoingomis -žv, mįšiomįė te pa* 

pritaikmtu -tai dienai jie*

j.Mbįąy, n, rina g<te 
fc dar ™mtų Šimtai darbą atsi- 
prie .namą siatyrio. New 

r Cenffąi . cto* skops visados; 
a ir *' dirbk visos ‘geležines 
iberią įrankią dirbtuvės taįp- 

ir viri lietuviai netihgi- 
riirbav, 0 kas dirba, uždirba 

Ir gerai gyvena. Todėl visiems ne- 
tidmš darbo lietuviams pata- 

Į važiuoti Į Albauy, N. Y. Už 30 
įn^fėnąjToierią išduota miesto su

la įvairaus typo namą staty
mo Visose miesto dalyse. Karpen- 
gderiams moka į 1 vai. po $1.25. 
I^tamą statymas nestoja per visą

E r ■

v

Ąlbanietis.

' ■wore»TBį'MMB'
- ,.«/4 .. « 4. ?' " ,
* Z-
' Nore ►Ąfįtrsoniai čia susitvėrė 
spąbdcm platintoji> komitetą*, bet 
doįbą Ąą ąęittažąi ^ra ,M»Yrikt9. 
Vas*ąio 13 susiriikhae ^alyva
vo Ui ątstųvai ir užrekoTdavo^sa? 
vą nuyeįktą* ^ąrbuu sekančiai j M. 
ęriklluti ąiftąšė lį ir

už f16,00 knygą; įį jįs* 
moųj^nė pŽtaŠė lO ; Iaikražčią ir 
paydavl vi 0.00 knygų, j, Svirs-

& IaikrsOtei$ ‘3Mb TOt* 
fcąnienl —’ t; J. Aą^tinavičiuą

■ SĮ^abrie^-^^ J; 
saiW 4*’’$< TaLtik, ynąfąrda^l^ į 

įbiiyo atjt susiriąki^ifc Bet ’Wp 
'girdėti, tąi> Viši smarkiai dirba ir 
rfehgfąri: ^kančiaiąį^iittiiriąM1116 
ą^intipirmas .rietoft Teįel'^rte 
Mštovąf;. ntalo^ėkit ateiti, se« 
toąčip ^rią;Mi3 M
dr va$iri05 it už-

gavo dąrbwkwiM^ 
isl'-Žiądtų tąs 
Wvą-fr kari bps btbnėrgądti įb- 

JvMiąB,' '• ; 7 7. \. X • • ry :: -;
Mickis brolau bei sešUOį, skaitant 

katąlikišką- laijęraštį - džiaugiesi 
jūrini.. Nepavydėk to džiaugsmo 
ir savąartlteuh:savo-draugiū, pri- 
kalbiųlįir jį užsirašyti katalikišką 
laikraštį. --Nes- tik skaitydami ge- 

’rufi laikraščius ir knygas prieisirie 
prie šviežesnės ateities^ -Tad: vi
si .į darbą .platinti katalikišką 
špaudą. • , '

M. U,

CAMBRIDGE, MASS,

Tautinė šventė.

Apvaikščiojimas šešių metą su- 
kaktąyią Lietuvos Nepriklauso
mybes įvyko vasario 17 d. Nekal
to Prasidėjinio Panos Marijos 
bažnytinėj salėj. Lietuviai kata
likai buvo surengę tas prakalbas. 
Diena buvo graži ir nelabai šalta, 
žmonią, viehok, į prakalbas atsi
lankė neperdaugiausiai. Buvo ti- 
kčtasi kur kas daugiau. Žmones 
mat mažai interesuojasi tokiais 
dalykais, kaip Lietuvos nepri
klausomybė,- nes dabar visai ne
svarbu. Tik tuomet .yra tėvynė 
brangi, kuomet ji neturi laisves. 
Tuomet yra kur -kas bran’gesnė 
kada ji netenka laisvės kas aiš
kiai parodo iš trumpos-praeities 
keli metai tam atgal, kada sureng
davo prakalbas tėvynės reikalais, 
tai didžiausia salė grūste prisi-

• 'n*

grūsdavo pilna žmonią. Nors ir 
neperdaugiausiai1 buvo žmonių 
ant šią prakalbą, bet visi laukė 
su nekantrumu. Apie 1:30 valan
dą, prakalbi), vedėjas Antanas 
Vaisiauskas trumpais žodžiais pa
aiškina tikslą šią prakalbą ir per
statė kalbėti A. F. Kneižį B Sq. 
Bostoną, kuris pasakė patrijotiš- 
ką prakalbą. Antras kalbėjo dr. 
K. Pakštas, kuris savo nuoseklio
je kalboje apibriežė Lietuvos pra
eitį nuo Didžiojo Vytauto iki.da-

jtoA- •' ?. ----- ■
« CLEVELAND; OHIO.

joj yrą nemažas skai- 
Ejįft Meiuvių,- ąle ir nemažai dxąą: 

įtiek man teko.per 14 metą 
K&fcnai gyvenant patirti tai yra a- 
EffeiS katąllkišką draugiją ir vi- 

yra nariais skaitlingos. Vis 
fcį^B^aiJtriiŠtyj pamatyti apie vie- 

ait’MtOš draugijos veikimą ap- 
apie vieną draugiją, 

F tri dar niekas nėra matęs. Nors fį ■* * < » ■&*» jau 'it' sena draugija, gyvuojanti 
į apie 18 metą ir didelius darbus y- 
Fra nuveikusi, ale niekas apie tai 
kiki ®ol. nežinojo kaip tik savoji 
^teižoiuja ir ąąjpiai. Dr-ja Aušros 
|* VariQi (inoterą) laikyame suslrin- 
v ktme 27 dieną sausio, 1924 m. su- 
| mane išrinkti korespondentę, kuri 
ra^ngtūsi^ aprašyti laikrašeąiose 
u SraįgTjos nuveiktus darbus ir dar 
|£Vi^^Wua Visąpirmu aš per- 
Oėgsąv draugijos pereitą metą nu- 
^yeiktus darbus. Draugystė Anš- 
» tos, Vartą Moterą per 1923 metus 

lužąugo apie šimtu narių ir dabar 
į- draugia yra skaitinga — apie 250 
į ąariąir turto kasoj yra apie $2,- bartinią laiką. Baigdamas nuro*
L5$8į(ĮO, Pereitą metą draugija.bu- c^. »
Mpą siirengusi 2 vakarus ir ąbudu 
Lgrrai. nusiseko ir liko pelno. Au- 
ą kkvo'*šv. Jurgio parapijai ir per 
Kparią sumanum^' • ir darbštumą, 
j&y® yrą rengiamas vakaras 4 d. 
rikėvo. iižgavėniu vakare mastinis- 
F balius ir visas penas skiriamas ant 
rnąųjį^įTaTgoną, kuriuos tikimės 
k ant Velykų ir šito vakaro 
įrengimo komisija yra išrinkt a. iš 
į gana ^jabm narių, kurios deda vi- 
O&M f£avo jėgas kad tik galėtą su- 
jr^a^ti publiką. t Nėprošalį yra 
r paminėti jog . ant mokinio baliaus j 
| yWjpąsktetą net 10 dovaną, ku- 
£ risk narės suaukavo. Dovanas pi- 
‘ nigflis aukavo sekančios: M. A. 
L Jankauskienė ir Ona Šmitienė; 
LdoVunaš pažadėjo Ona Durasevi- 

Jieva Baltrušaitienė, Ona 
iHHapąiionienė, O. Lerauskienė, S. 
pNuŠinskienč, Veronika Juknevi- 
PSąuė. Yra ir daugiaUs apie ke- 
Eturios pažadėjusios ale vardą ne- 
Elfejfoų Dr-jos susirinkimai bū- 

paskutinį mėnerio nedėdie-

' £

.:,y J/Sasinškaf^ F. Kisielie-
’ M B. Petrui^, ;U. VWti,

AvZav^eka^ - A. Fotem- 
MrgaSjjM V^petkaąš-
'flįa,- K Vitįautidenį ’JVM- 

’& D&ągrrdas, jr. Meteli 
A.-Tąčfohlį V. Žlke^ųfas? 

J, turittflš/ '

a MM i
.-C _ 

iAtėmw išlHdas^ldirid^ąaridai?& 
rengiant Tederą-

Ė

EįLM. j

I.,

' i
<1' ■

■t!

T H

į ar k a b

Y^  ̂jmestolyjjBi|3iaj ir Ibiai 
wfą& uįbw;&rJ&£> »& ViŽ- 
-nos smuklės, atnįlytą, IcadĄ 
eteame prie blaivybėj bet 
čtau įprisižiūręjtif paraa1.j’'$iin! 
kad ^ąptą »nmWą yra galybė 
Ir jsaJąpko nėmoift piliečių^ rite 
Už. (J lt) vietoj I It.

‘Ž5 et. imama 1lt..75ct,
Latvijos ^arietth mtestolnio-; 

so reikėtų atidaryti dogtinė^ 
ificnftįMtaSf prietegaj teiegtine 
■slaptąi eisišLati4į^j kuri pa- 
Įlygimis su infiaą įliptai pąrda- 
vm^iauia, yra ^igesnS * . 

' ■ ' ■■■ '■ . - •r IKI*............ . "j
* . - - 4 . .

Ateiti- 
irinkų23-jų metų pusyąečio vete 
kimas.. Kaip, kiekvienas gyvas 
-daiktas juda-tefutą ,taip ir Tel
šių Jaunieji Ateitininkai šiais 
nietais nei kiek nemiegojo, bet 
kiek galint veikte Jaunieji 

yrą pasidalinę 
kuopelėųijsi vienai vaikinų 
kuopai ir dvieM.ntergaičių. Vi- 
sų kuopą pirmininkas V. Bal- 
tiejus ir raštininkas J, Valam 
Sus. Narių 75. 'Bendrų kuopos 
susirinkimų padaryta 6, ku
riuose paskaityta 3 paskaitos: 
1) Tobulumas, 2) Mandagumas 
ir 3) Puikybė re •nusižemink 
mas, Taip-pat saky*ta 2 prakal
bos ir sakyta eilės ir pasakos. 
Pasakos -visada daroma su iš
vadomis. Vaikiną kuopelė pa
dare G susirmltimus, perskaitė 
9 paskaitas: 1) Ar yra Die
vas? 2) Knygii ^skaitymo nau
da, 3) Gyvenimo pasmė, 4) 
Dirbkime o visa atsieksime, 5) 
Ar yra baidyklių? 6) Pasaulio 
pradžia, 7)’ Pažink pats save! 
8) Švč. Sakramento nauda, 9) 
Kristaus bažnyčios išsiplėtimas 
ir jos nuopelitei; Sakyta ne
mažai eilių ir pasakų. Pirmi
ninkauja K. Alminas. Narių 
30. Mergaitės išpradžių veikė 
vienoj kuopelėj. Per tą laiką 
padarė a.susirinkimus, perskai
tyta 7 paskaito^: 1) Mirties 
skydas, 2) Atgula, 3) Koks y- 
ra žmogaus tikslas, 4) Garbės 
įžeidimas, 5) Kas tai yra lai
mė ir kame ji ? Pasakyta eilių 
ir pasakų. Vėliau iškilo min
tis mergaitėm! pasidalinti 
dviem kuopelėnif kas ir pada
ryta; TV ir Hl kl.: mergaitės su
darė A kuopelę, Įl ir I kl. mer
gaitės — B kuopelę.

A kuopelė 'padare 2 sus irin
kimu, perskaitė 4 paskaitas: 1) 
Apsileidimas tai tinginystė, 2) 
Gyvenimas ir jo tikslas, 3) 
Kaip reikia elgtis su savaisiais, 
4) Apkalbėjimas;

Pirmininkauja Z. Juškevi
čiūtė; narių 26.

B kuopelė padarė 2 susi
rinkimu, perskaityta paskali 
tos: 1) Mažmožiai, 2) Kantry
bė, 3) Puikybė, 4-) Nusižemi
nimas.

Pinnininkauja O. Alminaitė. 
Narių 19. ■

Abiejų kuopelių susirinki
muose deklamuojama, sakoma 
pasakos kurios reriumiojamos, 
taip-pat skaitote iš Šventųjų 
gyvenimo ir ‘c Jatmnomenes 
auklėjimo.5''

Bendrai Jaunuosius Ateiti
ninkus ypatingai mergaites už 
jų veiklumą galima tiktai pa
girti. Reikia pažymėti jog pa, 
skaitos, prakalbos: ir viskas 
veikimui yra reikalinga, siiruo, 
šiama pačių narių iniciatyva. 
Sporto reikalu daug. Jaunes
nių jįj Ateitininką prisidėjo 
prie vietinės skautą draugovės, 
kuri čia neseniai suorganizuo
ta. Religinė praktika Jaunes
nei jų Ateitininkų atliekama 
pavyzdingai. Susirinkimas pra
dedamas te užbaigiamas malda. 
Kas keturias savaites daroma 
bendra išpažintis ir komunijai

J. Valančius.

.* »

’ v, ' »
įlotiteą Sąjungose kuopa 

reūįląr vakarą bažnytinėje: ^vetai- 
nčjc -vasarią Ptemą da*
lį vakaro. išjjįdys gerte :0na 
Vasilaitė su paskaita, iš ko atsi
lankiusieji turė^ptOg< išgirsti ir 

dėjot ,NcjĮ§pia| jdel W
Jjąib.ėjo.yąjątis reikale ir visiems 

i iąbąf patiko; , ‘ Beibkitopoš kores- 
; pohdėntė' turbūt/ neatsilanke kad 
nieko^nebuvo laikraščiuose apie 
priikalbu'pasekmes. "

Po jpaskaitoą kalbės gerb. kun. 
L. Kavaliauskas. * Tarpe prakal
bu btfs dainelių. Taip-gi kalbės 
p-lė Juzė Leonaite ir jaunas Ba- 
činskutis pašoks dainuodamas 
juokingą dainą. Programas bus 
turiningas, nes neviskas ir ne vi
si dalyvautojai pažymėti. Kas ga
lėtą būti tokis tinginis beatsilan
kyti ant tokio įvairaus 
kuriame .Įranga dykai.

f
I

vakąro,

Narė.

MONTREAL, CANADA.
t I -____
LDKS. 92 kuopa laike savo me-. 

tini susirinkimą sausio 27 d., 1924 
m., .720 ‘Parthenais St., ’šv."Kazi
miero parapijos salėjo. Į susirin
kimą atsilankė neperdaugiausiai 
ir nieko svarbaus nenuveikė. Pir- 
miaūsia buvo ’ išduota valdybos 
atskaita iš pereiti]. 1923 m. To
liams bttvO renkama nauja valdyt 
bą ateinantiems 1924 m. Pirnii- 
ninku tapo išrinktas Jonas Leske-. 
yieiūs, rašt. ir kasierium tas pats 
Jonas Pundžius. Linkiu viso ge
ro naujam pirmininkui, darbuotis 
tautai ir bažnyčiai. Kurie dar už
silikę iš pereito meto su mėne
siniais mokesčiais, malonėkite už
simokėti ant sekančio susirinki*
mo. :
' Susirinkimo buvo nusiskundimą 
kas-linlc “Darbininko0 negavimo 
reguleriškai. .Kame priežastis?

j. Pūdžius, raštininkas

dinėjo kad trumpo j ateity sostinė 
Vilnius bus lietimą rankose,. Tre
čias kalbėjo ką tik dabar atvykęs 
iš. Lietuvos, gerb. kun. Garmus, 
kuris kalbėjo dv-rein atvejais. Lai
ke pertraukos gerb. kun. Garmaus 
kalbos buvo* daryta- kolekta su- 
šelpimūi neturtingą moksleivių 
Prakalbos 'baigėsi tautos himnu.

Aukavo sekantys; .
Petronėlė Kavolienė aukavo L. 

L. P. boftą $50.00. •
Po $5.00: Antanas Vaisiauskasd 

Vladas Jakas, Mateušas Norbu- 
tas, kun. Fb. J. JuškaitĮs. . -;

Po $3,00: J. Laukšonis, M. Sun- 
dulnenė. *

Po $2.00; M. Zableckas, M. Ka
linauskienė, P. Kadaitis, J. Dobi
las, P. VozgirdaSj J, Vinčiūnas, P. 
Kisielius, J. V. Smilgis.

Bo $1.00 : eilė, J. Mar
kevičius, A. Vmčiūnas, M. Mi- 
kalkevirius, M. Četkauskiene^ K 
Ziinautienė, O. Danielienė, G. Va- 
latkienė, A. Birouaitė, K Lcbie-į 
nė, F, KąktifttuOaiėf U. Vaišvh 

j* WM'a-

GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS 

Aytinanttos šv. (gavėnios lai- 
kui, norime pasiūlyti gerbia
miems klebonams r abelnai vi
siems. katalikams STACIJŲ^ 
KNYGELIŲ ir G R A U D ū S 
VERKSMĄI. Stacijąkny 
gėlės kaina 15 centų, gi “Grau
dūs Verksmai” — 10e. Klebo
nams ir.: agentams imantieins 
nį mažiau 50 egzempliorių nu- 
lėidžiaina 40 nuošimtis.

‘‘DARBININKAS’’ 
366W.®^ąw> 

Sto. Boėtmfe

DOVANOMS

>
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VETBKSŽIBS
PUIKUSKONCERTAS,

Pereitą nedėlią pobajiytinėžj 
kalėj bažnytinis choras^ ’ var
gonininką Karbausko vedu- ' 
mas; turėjo kobeertą, kurs ge
rai pavyko. Sale buvo pilna 
žinonių, choristai buvo ‘gera
me ūpe it gerai dainavo. Pra- 
dėjdf griausmingą daina UŽ-A 
trimkšim nąują ’ Imte
ItoV’ o baigė -/Stįdiev Lietu-

,UJ1

‘ NORI 5- DIENU DARBO 
t ?■ \ SAVAITOJĘ :

Bostono Tarptautine siuvė
jų unija streikuoja, pailgumas 
Mreikierbj yra linW atidaryti 
savo1 dirbtuvę ir išmėginti rėk 
kdlaujamą 5 dienų darbo sa- 
vaite. Yra^spėjama, Kad čia 
daugiausia bus žydelią ‘darbas, 
lies dirbant 6* dienas* savaitėje 
“šabo” jie švęsti.* jokiu budo 
negali; gi padarę 5.dienas dar
bo savaitėje jie būtinai spirsis, 
kad ta šventa diena būtų suba

rtoje.- ----- y v -

JŪRIŲ MILŽINAS.

Jūrių milžinas- Leviathanas, 
atplaukiu Bostonan, kur bus 
apžiūrėta, koki jam padaryta 
nuostoliai, kada užplaukė ant 
Robinu sausumos.

yaBĮHMgyaiiiijiįiiiiiĮ ji j 11į Mnį» i K
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ALBUMAS yra didelio for
mato knyga. Turi 495 pusi., 
288 pusk su paveikslais Lietu
vos veikėjų, grupią, partijų 
grupių, namą ir 1.1. Likusi 
dalis albumd yra’ užimta bijo- 
grafijoiūis Lietuvos veikėjų.

‘Kiekvienai lietuvis privalo 
nūšipirkti Lietuvos Albumą, 
kuri gana daug nupiginome. 
Duodame ptogą kiekvienam lie
tuviui jį įsigyti.! Seniau tasai 
albumas parsidubdavo po 5 
dol,, dabar gi po waina tiktai 
$3.50, kas yra nepaprastas 
.^bagįaHt”

Kurie norite tą knygą įsigy
ti kreipkitės tuojaus pas

“DARBININKAS”

360 Broadway, So. Boston, Mass.

KUBIE NORI, KAD DARBI
NINKAI SUSIPRASTŲ IR EITŲ 
PRIE KOPBBACIjeS IŠGANI- 
MO, LAI PLATINA “DARBI-

N. Y; te N, J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI

PIRMININKAS — M. Staplnskas, ' 
181 Iuslee PI., Elizabeth, N. J.

RAŠTININKAS X Sereika,
- 211 Jefferson St, Newark, N. X 

KASIERIUS. — V. Daubaras,
300 s: Kirst St, Brooklyn, N. Y.

į
3

NAUJAS VEIKALAS.

f ■’ Gerik komporitprius ir dai* 
ąininkaš ;Mtkoš Petrauskas pa- 
gaminb naują operą ir au drau
gų ir pritarėjų pagelia' at- 
spausdino. Veikalas yru: EG- 
L£ Žalčių Karalienė, šešių ak ( 
tų opera, ŽOdžiųs4Brettopaiw 
Še Mikas Petrauskas, panaudo
jamas. veikalą, tuo pat v&rją 
“Žalčių Karaliene’’- Aleksand
ro Fromo h* liaudies folkloru. 
Kainu $10. Veikalas turi 240 
pusi. • • ; •

t
,. .... ■ .• » , 

\ " Tek £ff. Boston 4000

DR, J. C. LANDŽIUS 
lietuviu <m»yrom ir r - cųmuRGAs ■.

506 E. Broadway, So. Boaton, 
(Kumpas G St ir Bmdvpay) 

VALANDOS:,
<^iiirii ini i i t .> «i *Mi.

%

■ 'Į— - -.JJ. I.,-;"'  ——

Atholio šv. Praūciškaus parapi
jai reikalingas yra, žhtąs sava & 
matą, vargonininkas. Sąlygų de- 
lei kreipties pas: Rev. Aug. Pet( 
ratt^OOSi^in M, Athol, Mass, 

f , ' . • (23i
ri t ....t?/L .................

HARDWARE KRAUTUVĖS 
'■ ATIDARYMAS.
Pranešu visiems Canibridgo’io ir a- 

jiellukės .lietuviams kad mes atidarė- 
Ale nnmin ių-ireikinenų krautuve CJutrd- 
įvare), Užlaikome visokias mcclianis- 
cas noĄ’ftas, peilius, aliejų ir tom pil
usiai. Didesnius užsakymus prlstaton 

1 ftnnuis dovanai, taip-gi su pyloinamou 
kainom. J. H. SNAĖKAESKAĄ. 851 
Cambridge SU Cambrldge, Mass. (28)

DIDELIS BARGENAS.
8-jų šeimynų namas netoli- 'Uores* 

Finis 5-6-6 kambarius su visais '{tais,V- 
mals, elektros šviesa ir 3 šilto vandene 
pėdai. Preke $11,500. $4,000Įnešti.

A. X NAMAKSy, 305 Broadivay, So. 
Boston: Tel. S. 1J. 2340. (26)

' ■ -   - - - ■ ■■_ L—-

DAILŪS PAVEIKSLAI KURIUOS 
PADARO FOTOGRAFAS

JU RKI S ST U K AS
453 WEST BR0ADWAY, 

* South Boston, Mass.
Padarom didelius paveikslus, UŽ- 

laikom visokios rūšies rėmus. .
Teįaphonast South Boston 464—J

ss
5
1
E=-

4

:: jTRUMPI :: 
SKAITYMELIAI 
“nSGJS^knyga
Joje telpa dauįiau kaip 
1(10 trumpų pasakaičių 

150 puri. 45 centai
, DARBININKAS
• i. ’ • *

E

g' 3668raaįw9yį Įmtę» 27, Mass
S

* TIK PATRINKU JUOMI
* ■' Kuomet jus kankina Raudus nialtas 
» reumatiįkij skausmų, ar užpuola' neu- • 
. ralgija, strčndleglls, skaudami &Į»a- .

Tini ifc muskulai—koki* nesp.>akem«s
• palengrinimas patiriama tvirtai p.itri-
* mint su . jĮiy^..
. Įrcg. S. Biure. J

' Ir tuojaus pnjauėiarai maloniai <!e- *1 
ginanti Šiluma tasiskieMŽijut ro tk-m- 
dam.-J vietiĮ.'kuri Miteikia įnaJonų s»a-

< gumij! YisHn.ii m'M reiklia tanklut.n 
turint po wtika tt>k:ą tikrą puą.ilbą. -į • 

Pain-Espeileris tikrai pag. IIh's ir .y
• jums, kaip jisai pasreltė-o hc.u kuit.'; t 
. itiicm tūkstančiam žmordij ]M.-r da-seli *3 
, metų. Visuomet laikykite j> banką » 
; parankioje vietoje.
• . 35c. ir tOe. už. banką nptiekoae. - 
■■A F. AD: RICHTER & CO.
« 104-114 So. 4th St.. Brooklyn, N. Y.

f t

l

I

»•

Telf Btocrion |

DAN^IBTAB Į 
DR. A. J. GŪRMAN

. (GmtAUSKAS) j
705 Main St., Montello, Mass. 1 

teKampsa Bvoftd Stegct) ; , Į
>, ;;-t- ; -i.;,.-,.,..) ^■—I. ■ tl ■

Tel. So. Boston 270

J. MACDONEIL, M. D.
Gallmd susikdliiilt & lietuviškai 

ofiso valandos : Rytais iki 9 vai.
Po pietų šuo 1—8 

. Vatamais nuo6—9 
536 E. Broadway, So. Boaton

=»

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D B. H. S. STONE
AKIŲ SČEOTztLISTAS 

399a, W. Broadvray, So. Boston 
VALANDOS : Nuo/j r. iki 7 V. vak

Tel. So, Boston 323
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
onso valandos: nuo 10 Iki 12:80 

. ryte ir nuo 1:30 
iki 6 Ir nuo 0:30 iki 9 vai, vakarą 
Ofisas uždarytas subatos vakarais, 
ir nedėldieninis.

ŠTAI U MUMS RAŠO:
Sergu jau 6 metai ir niekas negel- 

gelbėjo. Gavau progų bandyti jūsų 
sutaisyti] žolių No. 303, tai ‘jos man 
labai gelbsti. Čion prisiunčia pinigų 

’ vėl ant vieno pakelio No. 803. ’
> Anthony Morrtson,
t SImpson, Pa.

*
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Tokių ir kitokių laiškų gauname šlm- 
cus kad žmonės geriau nasiįiaiiėdJUft su 
žolėmis, negu su specialistais, Mw už- .... 
alkomę virš 600 rūšių žolių Ir atitaiso
me nuo visokių ligų. Atsiųsk 10c. o 
,mus L žolių katalogų. Reikalau jame a- - 
sentų visose apygardose.

Musų žolės yra gryna į lietuvišku s» 
letuvlškafs ir angliškais plukdymais.

M. ZIBEAITES/

440 Htidson Avė., Rochester, N. • Yv

'ŠV. JONO EV. BL. BAŠEiPINĖS .
DRAUGYSTES VAABYB0S 

ADRESAI.

PIRMININKAS — M. Zoba,
530 E. Seventh St., S. Boston, Mass.

i Tel. So. Boston 1516—X 
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas,

492 E. 7-th ŠL, So. .Boston, Mass.- 
PROT. RAŠTININKAS — -X GHneckis,.

5 Thornas Park, So. Boston, Mass- 
FIN. RAŠTININKAS — Matas šeflds 

4180 E. 7-th St,, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, S. Boston, Mass, 
MARŠALKA — J .Zuikis,

7 TVinHeld S t, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedelclienj. kiekvieno mėnesio, 2-r$ 
vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj, 

,492 R. Seventh St., So. Boston, Mass.

•>-

vŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI.t ■ *

Pirmininkas -* X Jaroša,
440 E. 6-th SU So. Boston, Mott. 

Vtce-pirm. — X Grubfnskas,
157 M St., South Boston, MOas^ 

Prot. Rašt. — A. Janušonis,.
1426 Coltnnbia Rd>, So. Boaton, Mas*.

Finansų Rašt. — E*. Kiškft,
428 R. 8-th SU, So. Boston, Mn)«< 

IždininkasL. švagžfly*,
111 Bowen St., So. Boston, Mas*. 

Tvarkdarys *— P. Laučka,
395 E. 5-th St, So. Boston, Mes*.

X___17- ~ 7
protokolų raStinlnką. " ■ * _•

2-ių nedėldienį kiekvieno mGuoBl» Į4B|
v

iRF ■ * .

*

4

g a . ' fc

i*Sušivienijimas Lietuvitį 
i a R. K. Amerikoje '
Q yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
g MIRŠTANČIAM RAMYBŽ!
R Tai musij, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir- 
0 tove. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
M; ei josnepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi- 
H rašyk, nes ji:
M • 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
□. $250.00,. $500.00, $750.00. $1000.00, $2.000.00, $3,000.00.
□ 2. Moka pašalpa nhriams ligoniams kas šaVaitę po r
H $3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00. .
9 3. Šelpia sąvar'gimius narius ir našlaičius.
□ • 4 - Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitini laik-
3 raštį''Garsą*’. c •
4 5. Skleidžia apšvietą, Iridžiu gerus raštus ir dalina na-
j riams veltui.* /
3 / 6, Plątina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re-
3 mia Lietuvos respubliką.
3 7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nito vieną
3 rietą amžiaus.
j Įstojimas Į S. X R. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kvo-
♦ peš yra Yisoso didesnėso lietuvių kolioni jose Ąnun'ikojo, todol, noriu- ’ 
j tiSji rifotinttuijų, riripkitėš prie ritopų Bokrotorįų ątba £?*»<•»< * "am* 

i.» s. n a; k. Amerikoje a .
• Brooblynį Et. y. I

395 E. 5-th S t, So. Boston, Mass, 
Draugijos'reikalais kreipkitės visados f 
protokolų raštininkų. .

Draugija savo susirinkimus laiko 
2-ių nedėldienį kiekvieno mSuoM* l-m| 
vai. po pietų parapijos salėje, 492' E. 
Seventh SU So.' Boston, Mus*.

D. L. K. KEISTUdIODBJ'bs 
VALDYBOS AD'RESAI 

Boston, Mass.
_ . r : ...........■ , 1

Pirmininkas — Antanas FasteUs, ■'
146 Bovren Su Šio. Bmrto«u Mass. 

Vlėe-Pirm. MartlMaa
<0& TCasMnitąn SU 

Protokolų fcalrt. Antanas
• w &^ S*WtiuSU Bttrth U* 

Fin. Raštininkas —■ Juoias Vlakr
900 E. Brondvmy, South Boston. 

KaslerluR-—Andriejų* Zallsclms.
307 E. Nlnth SU So. BoatomMa**. 

Maršalkų ** Aleksandra Jnlmoka*,-
115 Granito Šių So. Boaton, MaM. 

.Draugystė D, X K Ketotutfo Uite>

7
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NEPAMIRŠK, KAD <fDARBI- 
NINKAS" YSAKC^BIUTYVSS •

i

*
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PUINKSNį
Kuri bus atEduglai ilgam 

toilrnlĮ f

Kainos Prieinamos.
t Reikalauk Katalogo.

“DARBINIMIAS,
DW oTW>MR*y

V TT
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