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Arkansas valstija 1921 m. 
priėmė įstatymus, liečiančius 
kooperacijas* Comvay mieste 
pereitais metais įsteigė Ore- 
dit Union,, kuri-yra ant gry
nai kooperaįyx’ių pamatų pa
statyta. Kapitalo dabai' turi 
$5,000. Keletas naujų Credit 
Unijij dabar steigiama.

PORŪMĖ KOOPERA
CIJA.

■ Madison. — Viršiausysis 
valstijos teismas atsisakė 
imti nagrinėti bylą, užvestą 
tabakos tmsto prieš koope- 
ratyvį talmkos markietavi- 
mų. ' • . k

NETIKĖTA LAIMĖ,
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DfHULVri DARBININ
KAMS.

Manchester, N. H. —Tur- 
tininkas Edvard M. Chase 
sulaukęs 50 metų amžiaus, 
pasiryžo tų pažymėti stam
bia dovana darbininkams. 
Paskyrė $50,000 namams sta
tyti. Budavojimas prasidės/ 
tuojau. Namai bus nedideli, 
vienai šeimynai. Bus rokuo- 
jama darbininkams po $7.50 
rendos savaitėje Po išmokė
jimo raudomis $3,333.33 na
mai liks darbininko nuosavy
be. Į tokius namus bus įleisi 
tos šeimynos su slaugiausią

Putlahdj Vt.—Farmeris 55 
amžiaus netikėtai gavo žinia, 
kad jis milijęnierius. Jo te
ta T. H. G. Hart gyvenusi 
Californijoj tastamente pa
skyrė jam milijonų su vir
šum dolerių. Ji savo turtus 
buvo užrašius sunui, bet tas 
mii’e nepalikęs įpėdinio. Per 

‘tai farmerį ištiko laime.

i

BANKŲ KLERKŲ 
STREIKAS'.

.. Vienija, -— Austrijoj strei
kuoja 22,000 bankų klerkų. Jie 
reikaląWa algos pakėlimo -už- 
viršlaikį .* '
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PATEKO BĖDOK 24 
LIETUVIAI •

Kaip angliški laikraščiai 
praneša, tai pereitų nedėlią 
Lymie Lietuvių kliubo salėj, 

&■ 2b Camden str., suareštuota 
f 24 lietuviai, tarp jų yra Pet- 

ras Lesbertas Įdubo prėziden 
’ tas ir oficialis vertėjas Lpm

BULGARIJA RESPUB-\ l KĄ PAVIRTO DOL- 
-LIKA.

Atėnai. —- Iš Bulgarijos 
parahežio atėjo gandų , bufc 
Bulgarija esanti paskelbta 
respublika. Kur dingo kara
lius Borisas nežinia. Sako
mą. kad*'pabėgęs Austrijon. 
—Kiti,gandai skelbia, kad jis 
vadovaująs anti*revoliuęi.nėi 
kariuomenei.e

J

NUBALSAVO DĖL KA-
■ BALIAUS.

Atėnai.-^--Graikijos seimas 
nubalsavo, kad išvytasis ka
ralius Konstantinas daugiau 
negali grįžti ant Graikijos 
sosto,.

SPROGIMAS.

KO PASIEKĖ ITALAS.

ŽINIOS Iš UEIBVOS. Z/į
Seirijai. — Pastatyti dek- menki, kad nepasakius jd 

tros stotį vai ščiaus taryba ati 
davė pil. C, Sutartis padary
ta penkiolikai metų. Sutarti' 
iŠlygta, kad stoties savinin
kas privalo pastatyti mieste
ly keturias lempas gatvėse.

Komisija, sprendusi kurio 
se vietose tds keturios lempos 
privalės stovėti, rado reika
linga pastatyti viena — prie 
bažnyčios, vienų — prie kle
bonijos ir vieną — šiaip prie 
namo, netoli pašto, į)et paš
tas bus patamsy.

Veltui revizoriai iwiojiį 

J, Obsto patornuvtid^-Jtiį^ 

per savų “Dz. 
savo visuomenę priU tų 
šių nusidėjimų’ to 
tai ypač įstrigo- aMu-tiu i® 
linky be, kad J. ObšffffŽy|^ 
padarytas sekmadįcjnįj u if| 
vizija prasidėjo ptomudw>j| 
Nepaprastas' pūSDiMbl^į^ 
mas apie slaptą • djjylc^ JS 
kiu .abejojimo yrą įevhijcį 

paskyrimas. A

Bergždi pakviėtitoąi. 
“Lietuvos Rytų”6 ffip 
redaktorė jau keliūtos kaitĮ 
lcviečiama į politinis ;po 
oš buveinę. Ir kiekvieną 
tą be jokio reikalo, nes 1 
paprastu formttIia«Ma^^ 
mų ir beprasmio pi*ot 
■surašymo, nieko rįmčiąu te 
neatliekama.

Adutiškis, MokyW 
Dabai- Adutiškio :paxj 
yrk 14 lietuvių moky

JI

ĖRIS.
* ■* •’K. ’
L ~

* ---

Imant jdobrį 100 nuoš: 
IMS m.„’(Ljbar d/Jeris šitaip

AMomomių doleris Ule.

OMolind>clpl

Automob

1 ’ragyveninio dol.

Drabužių dol 
Čeverykt| dol.
Maisto dol.
Rakandų dol. 
Rendųclol. . , 
.Medinių wmj dol.
Plytų namų dol. 
Dirbtuvių namų dol’
F'armerių derliaus d. 73.5 
Galvijų jfeh , . J98e

BEDIEVIUS.

' Spring-field, Mąss.—Buck- 
Iey liejykloj ištiko didelė ek- 
spliozija. Visa. dirbtuvė tapo 
sujudinta. žmonių nežuvd 
dėlto, kad tas įvyko išeinant 
darbininktms namo. Visi bu
vo toli nuo krosnies if ištir*. 
pytos geležies lietūs jų nepa
siekė. Ekspliozija ištiko dėl
to, kad ant ištirpytos gele
žies pateko vandens.

4.

101c.

gumų dol 123c.

61.3.C.

5L8c. 
I* 
60c.

68.5c.
53.4c.
6L2c.

45c;,
46,3ę.
48.5.

UŽTEPK ŽVDŪ IŠKA
BAS

Skaudvile, Tauragės apsk.
Į Naktį iš 31 Sausio š. m. į 1
Į vasario visos žydų parašais 

.. , r. _ . .. | iškabos tapti ištepliotos. Ma-
Ber nu-Mire gar—iš faSist( ?ž

Vokiehjos artistas Liichvig <h. Nuf>v^os Virstam 
Barnay. Jis savo užrašuose susilJpin ■ ’ :
beturįs pastabą, kad pnbli-
kai n,(.'imponuoja ant estea-ljg Okupuotos Lietuvos ’ . 
dos vestuvių vaidinimai J ; . ’ ... x iv
Rities ^scenos daugiau1žmo4

MIRĖ PASKUTINIU
SYKIU. *

San Francisco.-*-A P. Gia- 
unini, italas, atvvko i Cali- 
forniją jaunas, bet visai 
biednas. Dešimts metų dir
bo prie vaisių, o paskui sto
jo vaisių bizniu. Sulaukęs 31 
m. amžiaus jau turėjo dide
lį biznį ir biznį pavedė 'dar
bininkams. 'Paskui jis stojo 

mažame kambaryje biznio 
distrikte. Pavadino Bank of 
Italy. Dabar jo bankas yra 
didžiausias Californijoj ir 
:uri 79 skyrius—Depozitoriu 
turi 4^5,000, o depozitų 
$300,000,000. Jis sulaukė 51 
metus amžiaus ir ateinantį 
rudeni visų biznį paves dar
bininkams.

t 
i

i <

iibs pktfBikiįmegirVestitvhi p&į Tįą&cį o^|
scenos. Aktorius buvo su- pu^ jau rengia^Gudijos ne- 
sulaukęs 84 metus. Jis šventę, lam
721 sykį, vaidino 88 miėstuO-Į ^^^8^® ^^’npĮgas 
se, o mirė ant' estrados 1120 Į Tautinio Komiteto posedif 
sykiu. ' . Į ir rautas.

a* I Visą savaitę revizavo. “Ry

PRIMINS APIE SKOLAS to” .teugijos'reVię
___   ( .|zi j a, kurią darė šešetai vildię

Waslungton. — Amerikos Į \ ninku ištisą savaitę, pašto 
valdžia ketina skolingom- Į baigė sausio 2 d. Surašyta 
sipms tautoms priminti apie Į revizijos protokolai, kuriuos 
jų skolas ir reikalą atsilygin- Į pasirašė ir “Ryto” atstovai, 

’ti. < Y-ĮJBHIį “Lietuvos Rytai” dėl ti
j ' -■—----------- nuo savęs priduria, kad tu-

DAVE DAUGIAU LAI S- I tint galvoje revizorių skai- 
VĘS. - j čių ir tą laiką, kuris padare

Vienna. —Priskirtose prie r revizijai, galima matyti dide 
Italijos Austrijos žemėse ita- įlį norą ką nors “baisaus’r su- 

: lų valdžia griežtai uždraudė | rasti, apie ką Obstas taip at- 
vartojimą vokiečių kalbos į siclėjęs rašė dieną ankščiau 
mokyklose. Pietinėj Tirolio j prieš reviziją/ Bet nežiūrint 
dalyje gyvena išimtinai vo-1 padėto triūso ir išlieto pra- 

- kiečiai. Tai dabar ten italų I kaito, revizijos vaisiai e^ą 
valdžia leido tikybos pamo- —■—--------------------------------—

kas dėstvti vokiečiu kalboj. [ DIDŽIAUSIAS DEI-
MANTAS..

■ PRAMATO BaIDA. j New YTork.— Atgabentas 
Berlin.—Amerikos diplo-į didžiausias pasaulyje . dei- 

matai Čionai esaiitieji pra- maiitas. Jis sveria .127
ratus, o vertas $300,000.

scenos. Aktorius buvo Stt_ Į gudai jau rengia’Gudijos ne- draugija. Beveik”^, 
vienos lieittvių mokyklos 
lenkų mokykla, bet jos 
nai tuščios, .arba turi tik 
liūs mokinius, tuotarpn 1 
lietuvių — per pilnos. N 
rint tovlrndlenkų 
hutai patogesni ir feya 
dažnai vaikams duo^pr 
daugiau žada,, vis tik adų® 
kiečiai siunčia savo YUik 
savas mokyklas. Nors 
tas didžiojo karo btgalo nųW 
tintas, trobesiai sūdė 
daugelis žmonių ■ tebeg 
vokiečių pastatytuose^ apka 
suose, bet mokyklaįjiristr 
.suolų, ar kokių kitį Jįankiųi 
tuojau visi po gTašįsun 
ir tą trukumą prašalina. 
šur, vaikai be skaitymo, lig 
šymo ir matematikos moko* 
komi tautiškų* dainįyr 
dimų. U4

Austin, Texas.— Texas‘o 
universiteto trustisų komisi
ja. nutarė iš tarnybos atsta
tyti visus, asmenis,'kurie ne
tiki į Dievą. Komisija suside
da iš astuonių. Tik vienas 
stojo prieš tų sumanymų.

/

nosį nedalyvavę nelegaliame 
kazyriavime, bet svaigalų ge 
Šefte neišteisino ir byla bus 
tęsiama kovo 4 d. Kiti sua
reštuotieji prisipažino kai- 
tais kazyriavime ir kastų už-< 
si mokėjo po $4.00.

Šitie dalykai buvo plačiai 
ir su humoru aprašyti angli 
Škuose laikraščiuose ir mato 
me, kaip laisvadariai kelia 
lietuvių vardų.

ZT

tas ir oficialis vertėjas Lynu 
teisme. Jie kaltinami nelęga- 
ine kazyriavime ir svaigalų 
gesefte. Lietuviams teisme 
buvo bėdos, kad jų vertėjas 
buvo tarpe kaltinamųjų ir 
negalėjo versti kalbas*

Ataka ant lietuviu klubo 
padaryto dėlto, kad/moterys 
skundėsi, kad jų vyrai klubą 
labiau pamylėjo, nėgd'jų na
mus. Policija moterų balso

■ išklausė ir užtelėjo ant kiti- 
ko. Žinia apie policijos atbil
dėsimą į kliubų žaibo gTeitu- 

\ mu pasklydo ii* moterys su
bėgo pasižiūrėti, kaip jų vy
rai sodinami į ‘limuzinus’. 
Vyriausiose policijos kvatie- 

_rose nebuvo užtektinai viet
os. Tai dalis . lietuvių buvo 
nugabenta į stotis. - Patekę 
Valdžios prieglaudon lietu
viai iš pradžių Šlitinėjo it 
musmirių apsįedę.. Bet kaip 
ten atsirado armonika ir ta
da prasidėjo “good time”

Auti -rytojaus- neįąišvfai 
buvo pastatyti priėŠfteisėją. 
Visų nelaisvių Vadas pasi
aiškino, kad jis nelegaliame 

. kazyriavime nedalyvavęs ir 
nesąs už tai atsakbmiągas* 
Tekiau už munšaino gešef tų 
neišsisuko ir jo byla bus at- 
naujihtaWįšd. TąliiA 
TAudt^ui BueidsiiSiir. da 
Ijo darbininkai taipgi teisi-

c

v. •
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LENKAI PO TEISMUS.
NEAV YORK.—Atvyko len

kų veikėjas Jau Wozriicki. Jis 
yra nulys Lenkijos senato 
ir organizacijos vadinamos 
“ Wyzwolenia.” Atvyko tiks
lu patraukti teisman New 
Yorko lenkų laikraštį “Kuryer 
Naro’dovy ” už šmeižtų. Tas 
laikraštis. AVoznickį apšmeižė 
vas. .19 d. 1924. Dabar teisybės 
ir savo vairiu atitaisymo ieškos 
Dėdės Šamo teisme.

PRISIPAŽINO PRIE 
. SPEKULIACIJOS 

AVasliingtoti. — Suv. Val
stijų .advokatai • (prokuro
ras) prisipažino spekulia
vęs žibalo akcijomis. Pilną 
išaiškinimą žada duoti sena
to komisiją,

NĖRA PAVOJAUS NUO 
ŽAIBO..* , - te -

■

•• Honolųlu. Tliomas A* 
Blair, Suv. Valstijų oro biu
ro p'ercletiuis ištyrė, kad ši* 
fąįn naiesfui nėra pavojaus 
n&Cžaibo. Visos petkuniš* 

HAidios. išsiblaško ant 
Wtio; TAs toiesfes rnddsd

«*■-

LAWRENCE, MASS.

Gal būt pirmas tos rūšies 
sumanymas tapo sugalvotas ir 
įvykintas kun. Virmauskio rū
pesniu Lawfencę, Mass. Čia 
pabandyta žmonėms aiškinti 
religijos. klausimus iš grynai 
kultūrinės bei mokslinės ker
tės. Parapijos pakviestas Dr. 
K. Į Pakštas eilėje prelekeijų 
aiškino žmonėms įdomiausią 
dalykų. Jo prelekeijų temos 
buvo šios: “ Krikščionybė, ko
operacija ir žmonijos laimė,” 
“Katalikybė ir Tautybė” (čia 
faktais • ir Skaitlinėmis Dr. 
Pakštas įrpdė kad katalikybė 
yra tvirčiūtisiąšr ramstis tautai 
ir kad tik katalikas togai bū
ti tobulas tautininkas), “šven
tas raštas ir gamtpniokšlįs” 
(šešių dienų kūryba ir vįsuoti- • 
nas tvanas geologijos, biologi
jos ir astronomijos švmąojė). 
Pastaroji prelekėija buvo te
moje: “Katalikai ir’ civilizaci
ja;” plačiai nupasakota kata
likų darbai mokslui, menui ir 
visai * kultūmt Įrodyta| kad 
at&ms kūtAHta darbus Jš rir 
sos ririlinacijos /teliktų Vįtti 
tnminjAL'

žmonės pamėgo.

Visose kultūrinėse misijose 
žmonių apsčiai rinkdavosi. 
Šviesesnės katalikų visuome
nės platus sluoksnis nepraleis
davo nei vienos prakalbos ir 
reikšdavo prelegentui didelę ir 
širdingų užuojautų. Kaip di
delis žmonių susidomėjimas 
būdavo, galima spręsti ir iš to, 
kad prelegentas kas vakaras 
gaudavo apie 20-30 rašytų pa
klausimų, kaip nuo laisvama-

P

ka-

r i l <
I
p

nių taip ię nuo katalikų.

Paskutinį kartų.
- Nebegalėdamas’ tolimesnių 

: pakvietimų priimti, Dr* Pakš
tas kalbės Latorence lietuviams 
paskutinį kartą vasario 29) d., 
pėtnyčios vakare, šv.jPranciš-; 
kaus parapijos salėje, Jis kai
rėstema “Katalikybės uždavi
niai Liettivoje.’* Be. to dar 
kulbes Vos dabąi\ atvykęs* iš 
Lietuvos gaisus oratorius

Kur. Garmus.
Jis pasakos naujausias Lietu
vos įvykius, ,*’***’^ fe***”'**** 
moksleivijos 
kalus. Jai

: < '

t-.

.♦y

y... *-_*= ■_

mfiyiU’&tam- 
gyvenimą ir reti 
rakalbos todabūt 

ir
BU-

mato Vokietijos netikėtą 
smukimą, jei reparacijų 
klausimas nebus išrištas grei 
tu laiku. Dabhr Vokietijoj 
išrodo maisto pakaktinai 
Bet tas atsitiko šitaip: įve
dus pastorius pinigus— ren-' 
ten-mark junkeriai ir ūkinin
kai ėmę parduoti savo javus 
ir gyvulius, kurių greit ne
liks, nes Vokietija nėpagami- 
na tiek produktų, kad išmis
ti. Todėl galės atsitikti rnsiš 
M badavimai ^Mėtijoj- 
merikiečiai ; pripažįsta, kad 
repaTacijtį komisija rii ūme- 
rikiepiu- gen Dįąwes prieša
kyje išdirbo gerų plepų, bet 
vhrgu ji priims. Frąneija. 
Tokiu budu Wmioijai atnie* 

. tiri narį jų repaTadjų pienų, 
Išniiyo. t#usi nepastovii-^į įplaukų buvb ant

k

NELAIME
_____ , f

Madrid. .................... ...............
<•

mušti, a šeši sužeisti, kai susi
kūlė traukiniai. Tas atsitiko, 
kad sniegas pagadino signalus.

■ ■> ____ ______ __ _____

uždaremokykla

Madrid. — Valdžia uždare 
Laisvąją. Tribūnų, švietimo į- 
staigą, už tai, kad jį neva kiša
si į politikų. Du tos įstaigos 
mokytoju ištremti
f

Trys žmonės bu<•

KAKKiPLAKKIA.
Detroit, Mieli.—Šio mies

to strytkarius valdo fmestas. 
Per šausiu mėnesį nuėstas 
grynu pduohtiirėjd $89,02&“ ‘ 
M Pmfti pėr Ją $st mėne^ •

p

ALBUMAS yra 
mato knyga. Turi 

‘288 pusk su paveiks^ 
vos* veikėjų, grupių 
grupių, namų ir ti į: 
dalis albiimof yra 1
grafijoiniš Lietuvos 

Kiekvienas lietuvišU 
tousįpįrkti TArtnyos, ^ 

kurį gana daug mųįį 
Duodame progą kiekvi 
tuviui ji išimti? $e 
albumas parstdutdgfe; 
jbkr dabąr ^i no 
10,50, kas “ 
tibargain.”

ICurm norite tą jį 
įi kreipkitės tuojatoį 
i. '• ’* l- ' -
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t A t VAKORTRŠ 
S., 7 , - ^ l ir.w visa <Mi« 
MBTUVOS pW BREMENA 

: HAUjaJs. FitogUls laivais _
SfŪNCHEN-STUTTGART-COLUMBŪS 

į ir parankiais vlepoa klesos laivais.

• * -»f- • f

9 9 9- •’■r «

►«*.«* 4 x c4 <^L$0'

'. H ’
Lieravra ntprikfousomyb««

Švęsti. f *• jBlHTinsanosoinB -
| HAHBUBGA

"j ' ta

♦- • ■ r 1

Ir 4 kellavninlupt ■
r išplaukiaSavaitę. # 

Lietuvos valdžioj autorizuotu linija.
Ir lčltą^ri3kiiiimą*Wua’ 

kito- vietos 6g(lilto Urbą, pis 
NORTri GERMANLLGYD 

102^ Sfe . Eosftfaį Ma«.
r
t

; ttajjadsauaA, pa:

•t 
nepakeliui mums su jumis, po
naičiai. Ne mūs esate drau
gais, o kas ne su mumis, tas’ 
prieš mus yra! ;

naųdrafo Tą. į Pittsbvrgftą ir apj
J.» X. k — 1 1? ' _ r- -

M nrėnesti} Į tm|ln jiems aiškiai pasakyti.’;
rtSZKF UlATU. , •. _ ’

v
/
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Li taPRI .

. vius, aaleniri prašau ir ^i«čiu[ūW4ą. Spaudu yi*ąŪ£ybfoia it 
ralytis j- Jkrimiera Draugiją jautum groti® gyidū. Niifota ' 
Jri. a - • < _ ». . Lj-.» ’i' j - . 1 .**»*_T .. - .. Mt .. ............... .VailftTkf iŠ Šie- h\tu<»p pat paremti katalMkąĮia’ykiškbg įžagto■» ąaww - W-*
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|Į| tsą, Taigi ir šf kart irentis 
mitins prie gražios musu Tėvy- 

lį nes ateities, dėkimės prie iš- 
JT bandytų, gerai žinomų oiga- 

mracrjų, kurios mus ne užvils, 
0 šitokiem poųaičiaąą kurie 

1 Vos da r užgimę, nieko nenuvei
kę, o jau Grista spjauti tnusų 

į'gariiingiems ateitininkams į 
. M- | veidą ir savo’ deklėraeijoj pa
kų studentų mtža kūH tvs žada žydą draugais tapti,

i Jautum yra Lietuvos otdyef- 
Sį p dar jaunesne yra

. PiiiladelphTjos <- liettivių krik-? 
šetonių Sąryšis IfHdknittgfai puri- j 
rodė iškeldamas obalsį tarpe sa
vųjų ir prie to buvo svetimUuehi, 
kurie nustebo pamatę tokią gra
žią publiką. L. K. Sąryšis turė
damas prakilnią valdybą, kuriai 
pidklausd pfcmntinis pagarbos ir 
lydekos žodis už jo$ didelį darbš
tumą. Juo yra gerb, pirm. A, 
Džumaekis, kuris daugiausiai ne- 
nuilstančiai darbavosi Ir p, J. Poš
ka. Lietuvoj nepriklausojuybee 
šventėj vasario 16 d. nemažas 
skaičius pasirodė tikrai . myliu- 
čia i s Lietuvą. Švente kaip tilnu 
Lietuvos sūnus, nesidrovėjo iš
leisti Lietuvos trispalvę vėliavą^ 
lygiai su Amerikos žvaigždėta. 
Plevėsa voĮš lietuvių stubelią,-kas 

Ididį ir malonų Įspūdį dėl visų da
rė.-, ta .

pasiyattiiiasi - Nco Liliui- F (^žvaf^dF’i,KšiWiaėšt 
,-i.cn Jūa kelių r— 1 

dŠBji bejėgės Pažangos sw 
pagundytas. Tautininką 

elitų kuopele yra tai riiikį- 
s visokio t palaido gaivalo, 

dėl principą trukumo, 
stokos politinio nusistaty- 
legtdėjo dėtis prie kurios 
esamųjų organizacijų. To- 
lepšiųs sugraibė tiuksnia- 
Voldemafas, davė jiems 

BįJųnngą. vardą Neo Lititua- 
* stvo’ porS? kapitalistų 

rantą ir dabar nori visai pi- 
Liettivos didvyriais pa
ti AtvažiaVę Amerikon 

atstovai Markuliams ir Ba
su kanklėmis mane ap- 

amerikiečiains galvas sa- 
iOokiu gražiu tikslu, kaip* 

labutis neturtingiems- Iie- 
jai^aB^dndentams, sumešk?*-

:5,000 dolerių ir jau Neo 
ąmos karjera visut atei- 
[§l^inta.- Bet iŠ šalies- į 
jį? ftarbą žiūrint, atrodo 
‘Minedija.^ Jų atsišauki- 
garsina “Keleivis, ’G‘Vie- 

VTevymė. ” Laimina 
Šis,. Žadeikis ir socialde- 

tfcafas Čepinskis. Pasisekė 
fni per savo giminaitę 
ytę prieiti prie politi- 

nesusigraibančio, nusenu- 
iįi yrikejb kuiiigo Miluko ir 

po^ą k|tų kunigų prisivi- 
: ir remdamiesi jų aūtori- 
is liianė eiti prie katalikų 
doW ’visuomenės*. jai gra- 
^avo kanklėmis paskam\ 

* ir visai lengvu būdu išvi- 
sau 2foOD() dolerių ir gar

niai * drožti Lietuvon Neo 
bithuaniai lauru vainiką už- 

Tikrai indorni komedija, 
šį kart turbūt Marčiulionis 

Banaičiu laimės tiek, Įtiek 
''evyčius . stt nuirmaliada. 

hjk kiekvienam žmogui katali- 
yrą aišku, kad taip, daug

f

Pranas.'

P. S. . Gaila Vargšų tautinin
kų delegatų: kratosi visi line 
jų, kai nuo nelegalaus kūdi
kio. ’ .

__ t •

.* >
irųff,, Kuhei’t J. Iloran, kun. KĮ-- x?-

nash (ukrainas),.kum F>Kqn^gs. 
Viršminėtieji viur fekė prakalbas, 

kurie visi pareiškė užuojautą ie
• fe ■ ■■ ■ ■ .' ' v u .

fSvęikhio Jjįėųivą kaipo prakilnią 
tautą. Thip*gi dalyve EUttood 
Rotan Coreorran ir vietiniai Sąry
šių garbes nariui irriaip prąkihijls 
įsVečiai: gei'K Jdėb. J, j. Ksųlft- 
kis, Rjehmondu M’ JriW* W&* 
pijęs 'klebonas gerb. L Zimblis, 
Jpr. Petraška ir jo moteris, Dr. 
Laribrauskas ir jo moteris, naujai 
rieriamos parapijos kleb. grifo J1 
Cepųkaitis, dr. P. Montvila, ktę* 
riem vieta pilnai kaipo svečiam 
paskirta. Dr, Montvila il^a kal
bą turėjo. Vakario vedėjas grifo 
*L Poška publikai perstatė Sąry~_ 
šio pirmininką p. A. UžuiųeekĮ, _____ ____
kuris išpildė to vakaro visą prog- 'cerai pataisytas ff klėsbš keliavimas mi 
ramu , pristatydamas kalbėtojas. atsldraJS uždaromais kambariais dėl 2 

, Kalbėto jų buvo dattg, tad. sunku 
juos Ir išvardyti. Kas puošė tą 
vakarą tai puiki muzike, kurpiai*, 
kotarpiais grajiilo: p-Ie O. Prane- 
kūnaifė smuiką, kuriem- -publika 

> dėkoju aplodismentais, Painįhė- 
jimui Lietuvos nepriklausomybes 
^šventės,, svečių dalyvavo bankie- 
te virš poros šimtų. Pasidokavo- 
jant visiems kurie dalyvavo, ne
žiūrėjo perspėjimų . Visi atsilan
kiusieji 'pilųai patpnkįnti ir visi 
gražiai užsilaikė kaip tikri clžen- 
.telmonai, iš ko buvo maonu ge
romis. Jeigu viską apsakyt nore* 
tum, reiktų jaučio skūros kad su- 
raŠyri. Taip ild vienuoliktai va
landai linksmai laikas praleista.
Prie užbaigos, buvo dainuota LieS-3
tuvos himnas ir šaukta: “Lai gy- 
vuoja laisva ir nepriklausomą 
Lietuva! Valio! 11 Prie to viso su
rengimo pasidarbavo gerb. A. 
lTžumoekis, gerb. Jt/Poška ir K. 
Dryža. Visiem, kaip svečiam 
taip ir pasidarbavųsiem surongi- 
jne tariame pagarbos ir padėkoja 
įžodį. ..
s t K. J. D.

slstojąu prie didžiai gerb. klebo
no kun, J. Vaišnoro; Kelionė 9 
valandą tęsiip JrW kalnuotą ša* į 
MM Dįs afiįegri vi-ų
Jsut* daug. ’ Miratsl putli 
ir griežimą dlrbteią. • Dūmais 
patrinkęs ąm čia pabuvęs klek 
.vėl grižui į Sftenatamfo Pw. šiąo* 
Mi tarpą, visus Pittsbūrgho lietu*

i

z

TrumpIanriM JullM t vMoa 
\ j £ INKUOS- ' 
, ' išplaukia kl«krtoną savaitę fcu 

. . mesti latviui lux

Ktm<s t, n ir»nt ne* p*, 
fmžierlus ir, pėptfliaMM įtini 
“Mount Olay,’‘ 'Clęrelfind,’ 
fea,” t Tharlngta” ir “ vr«|thjiąjia” 
są ctibln ir III kleaa. G®ra» mun- 
tYugiis. patarnavimas, puiku® kan^ 

bariai, TmilcĮoJ»pyiit0yc<; 
JULIUS JUrrTHNBSRG 

... 2QO Hanover St., Bofltdto, Mądfc

I

4

j

I

>

t 

r*

» ■ •■ AE

AT VYKIS iš Lietuvos EmigrantaL pasakdjay 
♦ kad su atsiųstais iš Amerikos “čekiais” žmončs 
te po keletą kartų vaSnet į bankas iki kol ap-* 
maino juos ant pinigų.

Nevarginkit saviškių su "Sdžiafcį” bet siijs- 
kit jiemsgrynus^injgūs per visit uztikėtąMtią 

ftmnčmrc Toįror ^mafrAiiv t 

h

I

I '

BAKVILLE TRUST CflMPANY
BRIDOEVILLE, pa

- . . f ■

Iškilating^s Bandėtas.

L. K. KąįyŠis nepraleidžia nei 
' vienų metų veltui, visądo$ suren
gia kokią inTrs pramogą paminė
jimui. Wgatiot,17 -&x nedėlios va
kare buvo iškilminga vakariene." 
Ka|p iš lauko taip ir iŠ vidaus šv. 
Kazimiero parapijos .svetainė, 331 
Earp gatvėj buvo išpuošta vėlia
vomis, kuri atrodė it Lietuvos 
n įapitalius. ” Visa ■ svetainę tik 
ir margavo geltonai-žaliai-raudo- 
nai, kaip pavasary mergaičių dar-' 
žeiis. Stalai išpuošti, apsfatytn 
gyvom gėlėm'. Parapijos cho ras, 
susidedąs iš trisdešimt trijų ypa
tų vadovaujamas Įžymaus vargo- 
ininiuko p. J. Jankaus, dalyvavo, 
liųksmino publiką prakilniom dai
nelėm. Garbės svečiai, jiems Įei
nant Į svetainę, buvo priimti cho
ro Amerikos h‘ Lietuvos himnais 
Svečiai buvo šie : kongrosmauas 

’Conneltey, Clinton Rogers IVood-

GUNARO 
AR MĄfttotE ATSliMli 
GIMINES ĮAMERliiA?
Lietuvos kvota jau yra pasibaigus, 

bet dabar laikos prisirengt prie iiau- 
još kvotos, kart prasidės liepos 1 £,• 
1824 ni.\

JJusą ofisas Kaune pagelbsti Iš-, 
giut pa sportus, vizos ir prirengia 
juos tuojaus kelionėn.

Nėra reikalu laukti tiems, kurie 
turi Cunarų tikietus. Mus laivai iš
plaukia iš Eurąpbš kiekvieną savai
tę. ’ •' ' . .

Cunard Gidėtai yra geri dėt. kelei
vio aitt A<2UITANXA, BERENGA.- 
RIA irįlAUItETANrA. GreiCiausiS 
jurt pataršą vintas pasaulyje. 

. Dėl informacijų, kreipkitės prie 
'męs Vietinio agento; ar 'prie musų

/ r
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Pagal šiė kurso* bus įųteųsti gryni pMigaį> 
kaip čia yra- pažymėta, o jūsų giminės gaus1 pa-’ 
kvietimą — kur paimt pinigus. \

Apdovanoję saviškius ant Kalėdų, nepaliau-’ ‘ 
kit šelpti juos ir toįfaūs,. pės Li^ūrioje riargasi.".

Siiihčiant pinigus reik adresuoti: -

THE BMDBEIME TRUST COMMNV
BRID&EVILI.E, FA, .
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tai eidami prie tikslo ny šidairytume atgaL tai vaHdnii ne >rbtewm vaidmens ir įneš pafvs bū- 
mes privalome atsakyti saliu ar Lietuva gali gyi ime priverst i nuo oš atsisakyt t.
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v i.:

mes privalome utniikvti sanu ar loeruva gan gv 
vunti lu» Vilniau* ar ne ? ar Vilniaus visiška;
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mirusius ir dar gimstančius žinones.
Iš visų tautos elementų svarbiausią’vaidine-
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Pastabas Iki ateinančios 
jpėtnvčios, kurie dar neturi
te ant šios akarienės tikic- 
tųj tai pasistengiate nusi
pirkti, nes toliaus jau nebus 
-pardavinėjami.

k , •

WATŽRB&Rt, CONJSf
K .. . _

i

Lietuvos nepriklausomybės šven
tėje Vilniaus iiasfeiciaias sudėta 

$160.00.

Pirmas atsitildhias ltetiivių išeik- 
' jos istorijoj!* '

Nco-Lituanijos atstovai-študen- 
tai: K. Marčiulionis, V: Banaitis 
grąsina toisirtu pbr adv. Jame s 

’Lynoti ne oficijaliąm rengimo ko- 
jn ilcto nariui J. B. Valiūnui kad 
pastarasis atmokėtų už jųjų daly
vavimą šventėje; kalbėjimą ir 

. skambinimą kanklėmis vieną šim
tą dolerių!,. •

į Kaip rengėjai, taip ii- kiti vie
tiniai lietuviai kurio suspėjo su* 

š finoti apie tą nelemtą įvykį yra 
labai pasipiktinę tokiu keisrtu pa- 
įsi,elgimu.- Delio kad visos tą die- 
įną surinktos aukos yra sldriajųos 
į tokiam S 
niaus lietuvių nUsl&čių prieglau
doms o ne bereikalingam metiniui 

e_/Amerikoj ir Lietuvoj ąr samdymui “garsių” kalbėtojų

CUNARD.LINE 
126 Stat0 St, 
Boston, Mass.,

ris žinomų, pasitikėjimo 
tt<ą organizacijų^ kurioms 

la aukoti: Jos kaip tik 
baries bendrabučius ir stato, 

'iems gi galams duoti savo 
i Uždirbtą dolerį nežino- 

■vfoąį naujai organizaėi- 
ttri yęįdniamiaudama len- 
rie‘-kątalikų, o iš ją su- 

:tus pinigus dedu į sociąlis- 
ę koiąuhirių vedamą Nw 

'Banką? 'Juk žinomi* 
i yra Neo • Litiniam,jos 

$s nariai, čia visi laisva- 
i ir, soči alist ai kel eįvųiin- 
Neo .Litimamos agitato- 

Argi lefoime iną# 
MVO šitaip begediš* 
iddtii kad paskui iš 

aukų priešai turetų iiau-1 
naivumo garį 

l'jtojūGktit tiiknris ti.il 
(1 didesnius ■ tautininkus* 

Maus ‘stiidentiiSy tai mūsų 
į ateitininkai, Jie met
ės nė žodžiais reiškė,

Kad atsakytume į Šita klausimą, tui’ime sau i§- gai laikytųsi. Nes leiiM, turėdami Gardinijų 
aiškinti, kas tai yra tauta? ’ - tir Vilniją, stačiai yra verčiami kaip ckonomi-

Tauta susideda iš tiiju būtinų eldmentų: uių, taip ir politinių mofyvų pagrobti ir Kauni-i 
žmonių, terifortjoš, Mtūrosta M&fa čdai^ia-|įų su Suvalkija. Jeigu rialai atimtų/Vilniją ta- 

, .• . ‘ -- - -karas, tai ir jie būtų verČiarai. elgtis panagiai.:
žodžiu sakant, - kas ture^ Vilniją tas noroms ne- 
norams turės įgyti ir Kaunijų su Suvalkija^ ;< 

Bet prileiskime', kad Lietuva šios dienos šie-' 
nose išliktų. Kas iš jos būtų? Tai būtų liemuo 
be galvos. Tas liemuo gal šiaip taip’ gyvuotų,- 
bet koks jo būtų gyvenimas ? Šios dienos Lietu
va — tai ne Lietuva, tai tik Lietuvos dalis, tai x 
Žemaitija su nedidele Aukštaitijos dalimi . ' 

Jeigu Vilnija butų tik taip sūmteriforija; 
bet joje randasi Vihtius ■*- centras, apie feiTį^ 

■vystėsi ir augo istorine Lietuva, širdis/ kmi tąT 
Lietuvą gaiviuos Tęs širdies nustoję, mes Nu
stojame ryšio su visa mūsų praeitimi,- istorijai 
tradicijomis. Mes virstame kažikokia kita nau
ja tautele, kuri, mano manymu, neturėtų teisūs 
nešioti Lietuvos ii* lietuvių vardo. Tai būtų 
smulkių buržuazų tautelė, kuri kaip avis, su- 

... - . . .-v v. sirgus smegenų kirminais suktųsi: vietoje Jr ne-
Tautų skirtumai kyla daugiausia i^eia, bepajėgtų nei politikoj, nei kultūroje vatlniti jo* 

kad jos gytmia įvairiose teritorijose. Gyvenau- j.£0 y^įdinens ir paruošti jokių»žvmesittų vefkil- 
Čios nenorįs teMtorijoje tautos, anksčiau ar vpliaū [ įIU ‘ . • •
susilieja į vienątautą. • Tokių pavyzdžių ištori- 
ja tufi užtektinai. . .. s . S

Jeigu kas nbrėdamkš ginčyti mana principą 
Nurodys į žydus, tai aš atsakysiu,* kad žydai nė
ra tauta, bet rase. . Beveik visi ętnolo'gaį su tuo 
sutinka. Teritoriją yra dar tuo ypatingai švar
ai kad ji negaM otidęti. ŽMonių skaičius auga, 
kMtūra vystėsi, bet ttritorija pasilieka ta pati. 
LFžtai tautos už nieką taip atkakliai nekariauja, 
■kaip už teritoriją, nes teritorijos nepiiaugmsi 
nei nepadįdinsi kitokiu būdu, kaip tik atimda- 
mas ją nuo kito..

Grįždami'prie ’VĮMjbS MdUsimo, matome" 
kad Lietiiria nustodama Vilui jos gryiiai materia
liai, ųiistają daugiau kaip trečdalio etnografi
nes teritoiijoS, apie trečdalį gyventojų ir sosti
nes. į '

Jeigmžiųogm mtkfa;sti trečdalįJa kumn vįj- 
viena kokią, -t— jis negy vėlis, -Tauta skiriasi nuo 
gyyūurgąin^ino tuo, kad ji ir sukapota į dalis 
givena, jeigu tos daįys .yra užtektinaiį tvirtos. 
Tačiau kai dvi Vilnijos, tai pasisąkykime,t kad 
ji yh£ labai silpna. Ilgesnės amputacijos jį ne* 
išlni^i^ : *’■

Ypačy kad*^kai;štengiasi paltiršti jai gjf- 
Ams irĄiOyti;, Jeigu po ilgesim laiko mes 
kokiu nm’s stebuklu ir ūtgaųtumem Vilioją, tai 
ji bus tiek muta svetimas kūnas,, kadi negales

ime priversti nuo os atsisakyti.
rrileiskirne dabar, kad Lietuva ant visa- į

rna plačiai: kalba, Iradicijos, ■ istorija ir, aps: 
: kritai, visos tautos dvasios turinys; Taipogi 
kalbėdami apie tautų tikra prasme, mes negali
me suprasti tik šiandien gyvenančius žmones.' 
Mes esame mūsų tėvų bočių prabočių kūno ir 
dvasios privalumų paveldėtojai, nešiotojai ir 
reiškėjai. z Jie gyvena mumyse. . . -

Šiandien gyvenanti karta yra tik materiali 
tautos medega/ Kaip žmogaus kūno visa mede- 
ga per tam tikrų, gana trumpų, laikų visai mai
nosi nekeisdama žmogaus individualumo, .taip 
lvgiai keičiasi ir tautos sąstatas-. vieni piršta?

■ ■ "■'I'! ....................

Ar Lietuva gali apsieitįbe.Vilniaus 1 Klau- 
[sinias, rodos, būtų nereikalingas, nesman beiit 
neteko sutikti lietuvio, kuris atstoVautų nuonio- 

’nę, jog Lietuva galinti ir bė Vilniaus apsieiti.
Priešingai — visur, sutinki nekantravimą, 

ir nepasitenkinimų, kad Vilnius dar Lietuvai ne- 
■ grąžintas. Kad jis turi būti grąžintas — apie 
itai, rodos niekas neabejoja. ‘ . ,- •
j' Tačiau kaip medicinoj, Laip lygiai ir politi- _ 
įkoj svarbiausias daiktas yra diųgnozas. Jeigu. kiC gimstu bet tautos individualybė- pasilieka 
^gydytojas figų įspėjo — tai ligonis jau pusiaii iš- ta pati. -Taigi tautos sųvoka apima gyvenančius\ 
gydytas (žinoma, Jeigu liga apskritai pagydo- 
įmaį. Diagnozo klaidos dažnai nuveda ligonį į 
[kapus. Politikoj diabazas yra daug sunkesnis,, nį vaidina teritorija. Ne iš esmės, bet dėl savo 
Įnegu medicinoj, nes čia vaidina veiclmenį į vai- įtakos tautos išvystymui.’ Teritorija daugiau- 

«««y y ----įtarūs etnografiniai, istoriniai, socialiai, ekonomi- šia nulemia tautos būdų, papročius, irvisųkitl- 
šventam tikslui kaip Vii- Jniaųir grynai psichologiniai momentai, kurie ne 

įtik labai, sunkiai prieinami pažinimui, bet yt4a 
įnet labai nepastovus^ 
į ' Statydami Vilniaus klausim^lįagnozų, turi
me sau atvirai "pasakyti, kad padėtis — rimta : 
Lietuvos galvon įsiveržė labai atkaklus bacilas— 

jhacillus polonicus, — kuri pašalinti bus neleng-
•fva. _ ta . \
y- Žinoma, gali atsitikti koks netikėtas per
versmas, kaip tai atsitiko 1920 met, kuris VU* 
nijų nuo šios ligos ūmai atvaduos.

‘ . \ Tačiau polititie išmintis inųms nepataria sė
dėti rankas susiliejus ant pilvo ir laukti tokios 
kitos progos, kaip 19£fi m, kadamies, beveik ne- 
paleidę nė vieno šūvio, įėjome VpniuaL

; Nes tokia proga gali arba^vįsai neateiti aiy 
ha per vėlai ateiti Todėl Maukdami kol koks 
angelas ateis ir audriams vande^ kuriame mes 
galėsime išsigydyti, >rivhlaįiė .tuojau, pradėti 
visais galimais būdais Vilnijos ligų Wys gy^ly- 
ti. ■ ■

Tačiau -basisakriiime sau, kad tas ^ydj’tms 
bus mtagvas^ J<ad jis reikalais didelių, labai 
didelių aukų? tūrio, kraujo, gal geriausių Idel 
tuvos, sūnų galvų . . - Taigi kaip neiks Jos auj 
^kos nešti, tuoniet nevienas pasįat,vs sau kimtsiį 
mųt ‘‘įievažiriar m'gerianvVĄiiaus išsMadėti; 
negu tokias aukas dėtį L Štai gyveųame tiėld 
laikd bė Vilmaus^tgal galėsimo gyventi ir to- 
IiūtU”; ; • . \ . A V : '

. Taigi kad mūsų pasiryžimas būtų visiškas,

“garsią”
j su kuriais niekas jokių sutarčių 
į nėra padaręs.
* Laukiame Įdomios bylos civi
liam teisme. Smulkmenas prahė* 
šu vėliaus.

F

Litihianios atstovai,v bet 
o gyvybe ir krauju jų pažy- 

! Juk irentis per jūrą
i Myne į didelį,

Apšvietus reikalais gerb. 
mu. J. Daknvs, svečias iš Lie
tuvos, ^abųs ^k&būtojas/.
•kys ūii į>rak£Ūhdu4a Siūs kolų 
^jas: ' ;.P .

Vasario S0 d. Haaletoų, Pa. 
Korio S d. MincrsviUe, Da.

'Kovo 2 d. St. Claire, pa. 
?Kow 3 d. Gfrąrdritllfo M.
<Kwo 4 < JCe^FĮ’ffcM^’hig- 
i .' •
Kįvo 5 d, FtaokviUoj B®. 

X Kovo 6 d. Gilberton, Da. 
\Kovo 8 d. Coaldale, Pa.

Tamaųua, Pa.
| d. B&nten, Pa. po su
J

*.•* ’ ‘ a v •
• 1 •; . »•

Sakys kas, kad tai istorinis romantizmas t 
Tegu sako. Aš • atsakysiu,, kad lOinantizmas 
daug geriau, negu materializmas ar nSiližmas-;

Žmogus cik tuomet gyvena žmoniškai, IM 
da jis turi kokia aukštesnių dvasios idėją. Jeigu- 
jis gyvena tik dėl to, kad valdytų, miegotų ir 
veistiįsi, — tai jis ne žmogus, bet gyvulys. ' ty- • 
giai taip pat ir tauta. , ‘ • J*

Lietuva tė Vilnijos — tai liemuo bė galvos; 
Jeigu tas liemuo savo galvos neatgaus, tai jis 
greičiausiai numirs. Q jeigu ir pasiliks* gyvas, 
tai bus tik tikros Lietuvos išsigymėtiū? /Šešėliu 
neveriai nešiojančiu Lietuvos vardą. ’ .

* Mes, kurie šiandien atstovaujame lietuvių, 
tautų, nešame atsakomybe už Vijnijįą Wp pWš 
mūsų prabočius, taip ir prieš mūsų<nuus.;

Atsisakydami nuo Vilnijos mes ątsisakoijM! 
nuo visos mūsų garbingos pirieities ir užkertame 
kelią ateičiai. Mes liekame tautos išdavinis, i

• Toispl,atgimti W 1
vinys. Bet.mūsų^auta turėjo sunkesnių uždavi
nių. . Ji du šimtu meht kovėsi sukryžeivinh, Ini- 
riūos rūme ir jų eilėse kovojo visos EuroposTri- 
terian Ji apsigynė kuo ne nuo visos Ihirbpos Įr 
teritorijos nenustojo, nors tos teritorijos savo 
retksmt negalima lyginti su Vilnija.

Nėra Lietuvos be Vilnijos^
‘ Kas Vilnijęs išsižadėtų — išsitartų lietu

viu vardo.
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MOTINI IR JV * 
BSEžSm

įtris lietųviškasdainas. Po dainų

ViBifrTČydaš* tiMgnonėrą.
z *

■ (I pirmąjį kambarį, per atdaras duris įeina žydas. 
>. iPasiKfmp'ęš žiūri t antrai kambarį.)

Kulbienė. — Nu, ar jau tu ir išginta?
:. j

(Tęsinys) 

SCENA AŠTUNTA.

- į

> •

Sėjė galas Ataūuįės grincios; dešinėj nusšĮ smtaM) 

rtei&$7 i

'r'. 'į - . •

tie būti tikyMulaj fe tantmiai ga. L - - ,

s*į, uoiijiuM & giafi!. &*^ ****%..» ^?mi)
g»i platinkime vietfeęir Efetuvas “
^*Wt **—■ •?•**" i
taege^Mrtlų mų darbą, ka* 3 . .

J'. " 4

. *

/.r >:

- - .■ ■ „ * - ■ .

■• BteRg** /
v

z

|.‘ X

. tiM TiSor Štręėt, 
Mtte^ifegh, Pa

•a -.' *• . "

?

tikslų surengtas vakaras. RciŠ-■

Motino* nuo pefšidirfilmn, itedapėnėji-j kūdikiam greitai atsigauti ir augti*sva*l. 4 < _•. • / , J. - M*. >.'4- ’ " .' _ ' I J . *1 . . -—I . _ * . — 4I- 
rybet

Skaiti/kit šituos. straipsnius kas. si[-

fišštvyšfiffias priklausė datiguntojė liuofrelkaiauja maisto, kuris padarys juos

gėją, itfįįr tri: p,Jnozo tlrblai-

f

«

JT

-t!

,. _____ __
-Afe AnrA^A « . i&aStt£fik hu™«k ramiK ir uk peik jrtte.vtertrl^į^ ttatttef »I .rttfttefc- Wtie ‘tfėura ri9aw (ta ataare 45.0 nuortm. 

Pad«ttte»#- mta jfe d«j* kogeriau- 
tor W-tiltai rirttas
uuteą Rtririte mtafeiukjta, 

darė p*tateą, ^pdaBIdndiimas 
to Vitam titaiffe pranešdamas 
kad itaa-fidmiarkaipo tauta tu
rime (teli teikt1 ŠvenW 

(kietUtaū G mč^U‘ nepriklausomy
bės fe mtaų tivynė jau yfą pa»į- 
■liųoBūrta > varėte

, kur JĮ btrio .per Įnpitmečft® au- 
takinta svetimųjų retežiam. Ro
tam perstatė 0. D, T. ehorą, kurfe^ 
Jpfejttiattriū Užgiędojd Amsrikos^

\ W>p«<UV4V > .

Kte te ite & Šfefe $e- htimną, pū tam sttdainava puikiai j“ 
■ tris lietuviškas dainas. Po dainų Xftl 
išėjo mūsų ųerb. kum V. VMų- 

;taitis su prakalba, Mūris nupasa
kojo Lietnvos gyvenimą kaip lie
tuviam buvo jrirmiam suniųt kovo
ti už savo teises, kaip lietuviai y-

I Mėtoite Kstali-
Sąryšis surengė š 

j . itatį pemitajimą Jbietuvos tafpri- 
r TtUusomybėff. vasarto Ti d. 
\ LiętiBi BSepSi^ A&Bm tita f 
J tikslų surengtas vakaras* Rcišd- 
į- -k^taįmėfū kad ta^pamfeėjfc ra kantata fe ritakiUS pąniekįni-

iiam sujaukę^ mrtų imtavos ne- 
prigulmybčs Ipvateibjimą. Sa- 
kČįalbefojaa: Turėkimebrolūi ir 
,'aeserš kantrybę, gaLgi kitus me
tus mūsų sosta^'Viittns fe tie p^ 
-apmirti ‘ W«W b»a tete- 
alioti Sf fenįų vergijos, Tiktai 
tw ją aeaplefekm, padėkan 
įfeftts, prfeh^kM gehMnife partti- 
Mįfino teta Bb tam buvo mi- 
karnos aukos M Wte« atvada
vimo. Anfcų surinkta viso |103? 
kurie bus pfetiųati Vifeįte atva
davimo reikaj&n, Po au^į j^Įb 
mo buvo perstatyta ponia 
Žauskienė pądteitoti’Stao^ JĮtikZ 
rijjų elėvejįjįdfečiiti esam laimta-
' turėdami savo tarpo j$ 3£ ££ 

žauškfenę, kuri taip 'puikiai' fe 
taip įspilžągai pSdafeataMdtaį’ 
kia toli ieškoti tokios dainininkės 
kaip poni • SEta ČĮŽąūskfenė.

ką-gi dar mūsų brolių
yrt drtigurtaą kttrfė Žiūro du nėr 
pasitikėjimu tol te kilį

; Aukos buyą įtekta vtei$ k 
sekanti atevo/ Alekaandrae te. 
nyš M teteailtM 

; Ąr$2.00: kįm fl Ateitis, J. 
BraW A. Nirtiteionč. 

į teMB: X KttStalietar & 
Narika^ JI Ali-
liauskas, A Čepaitis, J. Kuzas, M. 
Jociuimkfenė, A* Grigaitis, J. Pta 
kelis; G. & Atei
tis, Jį tomtim, M Dtilrttiš, A 
Botete Agtafete & 

kŪftis, KKitaJttitfeį čitea,. X 
j£Mtoįūnfen% & tegte. J, te 

t* tete

’kiSf X M&evieity M DūgfeĮtiS> 
iT. xNaura, A* Miliauskas, M. Ša
mas, P.,ihiklta$ Baltrušaitis, K. 

; į Ūselis, p. Jackuj M ®ratlgėlie-f j 
nė„ A. Slavinskas, K Kranauskas, Į 
V. Bfas&Ūfr K, Pasfataokienė, JC | 

r Mičiučūį A. Kranauskasy J. Me-1 y

pradljo eiti, vėl augrįžo fe su? rtti-f te ktttUMMva tokie, kurie alinė Bita ’ •> 
rta.,„4 *«« Lnl ar nekart* ii? vrotais akyse prižadėjo Dievui mirė dėlto, kad motinos taftnojb

inrtii. Pastatiinfe paBokalar bm jkWMe<kts» mvatetelftteaM' 
i^ gria^ fc 
žįnoftes apgąūestevp, kad jau dau~l^oftttIeW ų btiįmrei rtvemm 
girti negirdėa tokių pamokinančių~ 
-£nUk'fUiisQ«tett m r Motinos amužotauts.. neWatams žodžių tai žftt griaunamu su migi- | jĮ^venjfti, Aikvojhrtns gyvasčių prlo 
!jonferiąis atsisveiikn&. Wdymo tad tati? j*»s
; - ui .. kiekvienas no/aglmis j'ni netliš btiaiaTi-

TBtUt WVM pūdeda ir užlaiko tis ritatfe, W t orinčios sąlygosrtv 
sveiką toliau misijas laikyti, ' . F^s W«y ta<W

■ ' ' jjkftsmeųgadinasveitaptitaųyvybmUf
Lietuvos Vyčių 73 kuopa pasi-1 kurte iMlleitū.gwĮr ir telkia kreipti <to- 

rengus sulošti labai griržų veikalą te M1
\WtaMI***"* -

Gėlės? ’ Komisija yra išrinkta, 
kurion ineina: J. Jankeliūnas, J. 
Stankus, A Petkus, kurie steng
sis sulošti' šitą veikalą.

>♦ i* r

1

• ~ A

- — W . . * a *

į
kia toli 'ieškoti tokios dainininkes

dainų buvo per gerbt kum V. Vit- 
ltūtaitį perskaitytos rezoliucijos ir

i visos buvo ritataktažr ^ifebtos, ,
tas kožnas galėjo suprasti r^olfep Sa^tasMs, K
ęijįjį tikrią, kadangi bUyo skaity*...

Betariu fe augių kalbose: te 
|> |zoltaeijog bus pasiųstos Ohio y«U 
- • įmijdū setedrtamū fe OhiųjauM 

gubstenteriub triįM* & 
jSuririųrfų *VirtBttiU <dktėfthrimf 
jpodraug fe Bfetuvos atstovui į Va- 
fiin^touą.
I jama kad AmerilrBO valdžia at
kreiptų savo atidą > teisingus lie- 

I tuvių reikalavimus 7 fe priveistų 
Įlfenkus pasitraukti iš lietuvių sos-:

W»ULIARĮaKAS. ffi PJkŽTO UteįĮį VKrt3ag&.VIKAS 
ifnoifirtr it ®ntffi®hįt6SX

,'JI«tETVV4
TIESIOGINE KAINA IR TIE§rdGINiS KELIAVIMAS

lS. 8. Leviathan . - S. Š. Gėorgi teashington
Š. S. Amertca S’< S. Presldent Roosevelt
S. Š,. Republic „ S. S. Presldent 'Hiirding-

Geidausi 3 fe Ū klldstį kambathj-rantnkumai. Gėriausis valgis duodama?, 
.telayBto.kambarftašyi liukymo kambariai. MOtertms kambariai. -Bjkir- 
tagi kftabąriai. Fąstvaosgft^taO' Ugnys. Beno Koncertai. Vietiniai 
Agentai Viduose mieštuosė, Rašykite dėl pilniįta^maeiju į

STATĖS ItlKES
15 Statė St., Boston, Mass. Kanados of isas: 79 UiUeft St TV., Toronto. 

_Valtantte.lt Operatorė.def _ .. . . .

. . ------------ f--------- ---------

j ' . - ' fc
Perstatymas dviejuose aktuose trijuose paveiksluose,

Parašė J. STEPONAITIS.1 e
b Msftifeimaš Naujojoj Anglijoj, vasaros Idtafc.

— Nu, koks po šimtą pypkių čia per balius... 
Ar čiailtfiRŠtynos, ar ma vestuvės. Hm, stalas apvers- 
’tas Ssn^rais blūidąis, Mtabhlš. (Pasideda maišeli! 4 Žiū- 

krapšto barzdą^ NU,. Šimpšo turi. (Tuo. tarpu Ado- 
mukas fe (tarŠkiri-'irin^n motėrimis kalbasi fe geria).

į Žydas. — Nu! Ir tas durrniiis Adomukas yra! Ne, 
č ri^prie jų neisiu... (Pauzft) Nrą kam man bijoti? fey- 
} deliui visur valia eiti. (jai. padarysiu gišeftų. Bet man 
^feėjĮkia Žinoti, ką jfe O difer! (liina visų akyvaizdon).

Ętūbienė (pamaėitts žyd%)r^jĖik šią, žydelį, eikš 
Jšsigersime! 7'7 . \

/ • !^(UsA-- Niu, žydelis- nenori gerti, aiis nori ką nors
į parduoti; . A • ' .

. į* Kuibienč; ~ Ką jau tu čia su savo pardavimu, eikš 
j" fe paši^hkšitanfe Šu riuitife. Itittt šiandie, taip sakant, 

AlepMefe sti Adomu sugeriųyest (dedasi arčiau stalo).-Nu, 
duokit Štai Žydeliui Mapšo t (VtonUs, kitas ir trečias pri- 
plti stfelėHus ir duudįėittiydftmigert|. *

. tyda^Nn ų kam fišait visus gert. Aš tik nuo po» I

faip) niudu issigęrsim. (Atsitrau- 
Stalo atafeu^ttiBmOs)/ Matai, i truinpą laiką 

febu® Surengtos vestuvės Aitaūtv8 ta Adomu? - ‘
rĮ -iįte- .tešmenų Adomukū AlouuU-
| x-fe jOH tėvai.jiįleidžia ūz tokįt.7 •
E, —i Tu teta nekalbėk i ^Adomas puikus vy-
Į MtjjjįĮ' AJtaųtei irtinka su juo apsivesti!
E $$$$<* 4Š tik taip saūr sakaus duok Snapso,

\ . ■’ '
■ IMI — 0 tąte; fe kalbėk. > (Paduoda Aegting. 
jCulbtinė pirmiau išgeria). Gerk žydeli, aš eisiu paimsiu 
ūltoramo. (KulbUnė nueina prie stalo, Tuo'tarpu žy- 

degtinęlauk), *>-
te# (į pi^liką)).— Kad jam šimts, kad OŠ tokia 

Kultos),
| >i ■ >v«wa« 
5c Užrikąski

?

8 i

I j
> ’ J 

■’ I
v

i

i‘
v

. M'OTfmTšS ATSAKOMYBE.

Tiikstouelal kudikčlią kasmet mlržtai 
nuo apleidimo. .Tie Šiandien gaištu bū
ti gyvi—BVeJkl ir linksmi—'jei jais^ų 

J, J, Į tą buvę tinkamai rūpintasi. Kas kal- 
t»tx? Suprantama, kad nė kttdlkftf Tai
gi atsakomybė prtklanso tiems, kurtų 
pareigą"Vra žhtati, kad viskas, kas 
galima bntij buvo padaryki—pirma ly
giai kaip ir pasluii gĮfalmu—kad ap- 

• fsaufeojta Jniė&fo svedkatą Ir gyvybę.
Paprastai inatlna yra. kaltiiiama pj 

netinkamą kūdikio prlpžiuriu Kai J<ada 
JI užsipelno Šitos kritikos, bet daugeli 

’ syki y ir ne. TOras daugely atvėją yra 
f lygini kaltos, o kai kada jis tik vie

nas Ir tėra kaltas už kūdikio npleldt- 
mą, arba ir mĮrtj. Bet nepasakykite 

j kas Kaltas—vis tiek kūdikis turi nuken
tėti. Ar tą gali iškaityti teišingu/ipsie- 
jimu su kudfldu? ftlnoma, kad ne/ 

Todėl dėl žmonijos labo bukite žmo- 
■ aiški to duokite savo kutintai teisin
ga proga gyventi, būti sveiku Ir links
mu, kad gaištu vėliau netik pat^-aip 

t vimi pasirūpinti, bet aprūpinti guji 
būt ir tėvą Ir moliną Atminkite, laitl 

ijusu,kūdikis nieko rifekmlūiųjmfcyti nei 
už, nei prieš atėjimą j šf pamuilp-fjųs 
j| čionai įvedėte—taigi duokite jam 
dabar progos!’ . 7

Tūkstančiai Ir tukšttOblul kudikjp 
ir *<1 jt * k | . ' l-reikalaujū ymttogokmetuose
Vakand U d. sv. Jurgio bazny-l ■ APIIUTINJAĮAS ILOTIKOS. tarp keturlų lr šešiolikos. Jimsypuč 

čioj prasidūfti misijos, užsibaigei svei^ta h* sveikas kūdikio f reikalinga, valgiu, kurte malstlugl. Jie
" V •' ’ - r ° fiŠSIvVStlliftlS nriKlflllSd fl<.r,«v,»»H,rrA nt1-nlnw.4.. Irn.li. -n^n«m.

vašaiią 17 a. vakare. : Bmjonie- f svettatos ir apsaugęjw motinos. Mo- stipriais ir vikriais; kad stenibus prieš 
jritt^tėvaš ktftf. A 'Ūžtolia tltreda-|tina galV pažeisti, kūdiki, kuri jį nėšio ligas. Tėvams tokiu kūdikiu yra stlp- 
taiiv ižMfi® rinitaksltase P® .Iyffblt lįrrnf riėnešiu pHe8 Ha! rekomertdudjatiuts BoMėn’s Kagle

’ į gimdymą kaip ir devytiis* mėnesius pa. Bi-and Pienas. Budamas puiklaiisiu ple- 
isamfeftty®iėWžddfflta. Pamoks-f Kūdikio išgyvenimo proga priklauso, \ ‘
lai Žnioiiėms, taip pūtiko, kad' daū- nUi) šeimynos uždarbių, tėvą avteųtal moksliškai-, jis pagelbsti ūėtapengtiem: 
te<t šnTamVninRin vėl' teričb Mrttin?4 nt,d Pėfštdirfilmb. itedūpBngjl-.J kūdikiam greitai atsigauti ir aUgti^vą- 
gumas suiaisvųjumų. jvei su§?ilQ fe nW motinos gero pri- ryn, kas reikalinga sveikatai hystta

K. Karemonis, A. Beržinskas, >0.!« 
Ntaūvieiene^ V. Bebesfe, J. Kola?- p 
kataltesr, J. Btaotife* J. AidtŪčeJ 
vičmą, X Ifečiuš, P7 JknuŽaiife,f 
Ji UrbSūitm, It SteviČius, A. 
tedvariSjSk''į, Gibavičius, A. fe G, Į 
teteš- Viso surinkti su smul- l 
fciais te&G0> Vitams* sukavu-! 
šienįs dtaugpjų’ sąry- j
:sši tarfe šfedingirtisfą ačiū. t
'' Dzūkas, f
1 3 K.

tinės Vilniaus. Po perskaitymui- 
rezoliucijos, visi sustoję suŠukn 3 
kartus vUlio už LifefuvOs ■>nepri- 

^klausofnybę. Aht pabaigos u. E. 
[T. ehdras- sUdaitavU kelias liau-. 
■ dfes daineles fe Užbaigė Effeiuvdš 

;Įhimnu, ^Reikia tarti širdingų ačiū 
u gerb. mūsų klebonui! kun. V. Vii- 
jlitttaiėiui už jo- parupininią rei
kalingų tam vakarui rezoliucijų fe 

r p. M. t^auskienėr už puikias dai- o------ ---------
nas* taip-gi ir pevelando I^tuviii tprie Katalikų Bažnyčios.' Kaiali- 
T^afealilkafej^ltotaycurik iš šfe- 

|dfe^ 
pavyktą, tiktai yra * labai . gaila, 
kad iš mūsų tarpo lietuvių taip 
mažai atjaučia tą taip prakilnią 
Šventę savo tautoj, nes Cįeyelan- 
de yra skaitoma apie dešimts 
tūkstančių lietuvių, bet ant pirmi-Į visi laisvamanių numetimai ka?

• v • ‘ ‘ »
- t .9*-T -‘-P**T* ■ v

kai gaVo pTūtrtftš snftfatiiim apfe 
tikėjįąftą. " * -■'
. Šios šventos misijos tai buvo 
geriausia ūtokykla’ laisvamaniams 
visokios rūšies. Atšalėliai patys 
.pripažįsta kad misijonierius tiesą 
skelbė ir prieš jb vtėxsitlgus faktus

a

'«■«« Ankfein*iiutu- 

mtbiMktir «*Uhm« jų-’

, K&UIdvaictyUaū eiM^''

«mrt«4 klMJnudfeUito!
fr «m* jttBUMk fcadi «il

■ »fcw nrttertOa^aUM-'. 

M*.

$ ■

i ' 'X-

STRAIP^NIS 56

■APRŪPINIMAS MOTINOS.

nu sumaišyto su geriausiu cukrumi

uju,- ii iiijjjpaiujf uao įiivtiuvs gt?i(j pij-* 
žiurėjlnid laike nėštumo ir gimdymo, 
pasilsėjimo, palakymo penėjimo ir kru-1 
tą,’ Ir sūpratlyVOs motiniškos priežiū
ros namuose.

, Daugiau pusės tp kudikiij, kurti 
miršta pirmame' mete savo amžiaus,, 

i miršta iš priežasčbj sąlygų, kuriuos.esti 
®ak motinas. '1(116 ittefais ^inaSyme! 
įdaugfątr mtių 7Ū nttoštarčiii Šuvleriytijj 
Valstiją .gyventojų, buvo daugiąu Šalįr 
75,000 mirčių kūdikių jaunesnių nei

Jjgv »®tų prtltlMOl gM 
’ifiM - . ..
rtnrtv.
lite: ' ' * - ■., '. ' ■ ■ .•

'. g. fA.^orV»a»t! ' 
1« Št„ liwf«a«s, nį*"*

•t-a • ' -
.DOOBfcEPOlNT

C0MFOHTGAS.ĮRON

4 -* ,

s

Vaitojiuias •pmankųri’iW - JėfAr <U&- O 
paašuft bitę vlohį 1§ tafsUoffcU rt|K 

; Ar parode jums mriBii agenfe £to> 
Prašyk atvims WPM#ms.We 

tarts parodys dums, 
vlskaį veikia. MreiklH 
KarStuirtas prose vfchddna Driij mcl- 
tei’Ų ftiūias praneša, kad pro-
lltiiiftką dtaus kaliiuo-ti-tift ^jeegfeOi** 
mokat! už’ prosų,yęlk|&;fikįiįj;:įį5^ ir 

C^stataA^ĖpGAS'C^, 

tatmmce Bld®, T^įnodt & yvfert 
Teiefd&uok B&acli 7000/

"
’ Į ■’ '

t <!* ■

tą,- ir supratlyvos motiiyiSkds priežfu-

vaitę afydčidl ir pasidėkit Juos ateičiai, __ 
kurie |
'•■ 7

, r .^^.,..^^1-,.!■ T '^"'.'I i;,1 ■■">■;■■’«■*■; iii,'IIL
t

................. . - —"~ -"- '"—— ■.-"..—..,
>■ y šiitas. —<J?uiku/ Aš savorolę atliksiu! (Tuo tar
pu zineina Alenutč su molyną. Tarškus  ̂fe Kulhicnė eina 
pasitikti). '

/ * SCENA DEŠIMTA.

Tie patys ir Alehutė sulBanaitiene.
IltltaA -^Kodel tu, vaikeli, nenori su mumis nei 

pdsikftibėtijf nei pašiHnksminti, kibą nemyli mumis? A 
j&ęiO; (teisinUamofei). — Aš taip nesveikuoju šian

die... , \
'■ ■ ' '■ 5

ifoj&itfenė.—Važiuosim subatoj pas daktarą, clukrel, 
(Žydės jfeadeda krtiUet keltis). .

Aiėiifetė. — Ne, mamut, nevažiuosiu subatoj pas 

daktarą, reikės Igną patikli prie kapinyno. • (Mtlbiene 
ir Tarškus merkia akį vienas kitam).

Kulbienė. ■— Taip, taip, reikia pasitikti savo drau,-

/

[

’ i
A

Kulbienė. *— Matai, niekuomet negėriai, o kaip pa
ragavai tai ir patiko! Ha-ha ! s . •

Žydas (i publiką). ~ Niu, tam. durna boba nori apžė- 
nvti Alenutę su Adbmuku. llj,. kad jam šimts pagojtų. 
Jinai turi tolų puikų vaikiną Igną fr mat ji žiūrės į tokį 
piemenį. Ha-ha, kad tik anas atvažiuotų greičiau, tai 
jie neiftatytų daugiau Alentitės (Tuo tarpų Banaitienė'fe 
Adomukas išeina). <

Kulbienė. — Tai ir vėl einate į laukusi
X 

SCtNA ĮRANTA.

žydas, KidfeBė fe Tarškus.

Žylfes (į publiką). — Nib, žodelis dar neis, dar ahk 
čia nori būti. (Sėdasi ant sofos, pradeda snausti. Kūl- 
bienė ir Tarškus pasilieka). .

Kulbiėnė. — Tai jau fe žydelis išėjo?
Tarškus, — Gerai,, dabar galėsim pakalbėti, ką Čia*..gą, kad prašė, 

toliaus daryti.

Kulbieiiė (patėmijusi žydą). — Nugi jau miega tas 
bradas! (Judina, norėdama prikelti. Žydas knarkia). 
Tai kad jį galas kur!.. Vieną siūdinę išgėrė ir jau mie
ga išsitempęs! *

Tarškus. — Tegul sau miega. Kalbėkim savo rei- 
akluS>-fSėdasi, pauzė). _

Thrškus. - Na, ir vėl pakliūva F 
Kulbienė. —Mes turim ką nors padaryti, kad jis ją 

pamuštų ir nerašinėūj fe nevažinėtų jądaugiau!
Ž^dūk (prainerkiū akis, žiūri, fe u^fešeBBd. Tū^ 

pakąriojū tankiai). - • ' <
Tarškus. — Bet ką tu čia dabar padarius?
Kulbienė. ’— Mes turim jį informuoti,, kad ji yrą mi- 

rusi. . • ’
Tarškas. — Tas yra labai sunku padaryti, nes jiedu 

susirašo... - • ' • . x
į j^Ūiėnė^ Su laiškais turim padaryti iitąv k<rfe^ 
daleisti jai paimti iv sugrąžinti jam atgėb Tą padaryti 
fe jos motina mums pritelMs. Tik dabar šuraskim, būdą, 
kaip ją sulaiky ti, ’kaS ji. neitų jo pasitikti, nes kitaip tai 
galrm p&sįjustV kad jau jos nėr. . ir Murčk kas tįda 
tų. Ą<fojtiukąs mums M tik kad neduotų tų žadėtų^pi- 
■nigų, bėt dar fe keliųmuiierių' už ^burdąV nuneštų.

Tarškus. — Taip, taip. Aš tą žinau. Jei pradėjom, 
tai tturirfr fe baigti. * .

mta dabar užčjp-geraJmintisl/Kiait- 
syk! W su jos motto pageiba pasistengiu khd vįsiM- 
ki'odžifii jos namuose būtą atsukti atgal eieių vaiaUdą> - 
^tMtikyk fe pria jos ia&Mto. 4oHū.Mdu ji mfeiHo 
pasitikti tat čfelą valandą vėliam Tuo, tarpų aš ,nuėjus 
prie kapinyno, mokėsiu jį įtikinti,, kad jo mylimoji su- 
TUS...:** . ‘ Z ’

IH** (smarkiai sttkrut£jęi)
(Vėl užriinerkU. Tars

! Ai, vai!. 
jHftri

. - \

? Alenute.(pamačius žydą). — Ar fe tų čia žydei? 
Kulbfehe. — Nugi buvo- užihigęs! '
ŽydUš. — Sveika, sveika, panaite. Uj, kad aš mie- į 

gdjai tai miegojai. (Krapšto akis. Žiūri išsitraukęs lailę- į 
irmlėli)- Hjį. Imfp ilgai miegojo I (džiaugdamasis) Kaip | 
tas geras mano laikrodėlis. Aus man visuomet pasakę, 
kaip, ilgai miegojai ir viską. \

Taažkus. — Nebebūtų žydas,'Tr su ta ja Sukis dar gi-1 
riasi. • . »

Žydas. — Uj! Anš man vakar buvo geras, šiandie | 
:gėW? drt?’ fe rytoj bus geras ir subatoj savo rolę atliks j 
gerafc tų, kaip dus geras!

(Išc&a.' tlžtanga-leidžiasi).
. l ’

P AVBl^SDM AMAS:

SCENA PIRMA. "

< . tenutė viena. ■
■ė > ' .

(įlazas mfeątęM S4euajiersta.tadai*želį} kairėje pu-
■ t—..."*T ii — v A t — ma — ■ A. *■?-— .. __ i - _ i. u. i—-

? • (vaMeioja pluoštą geltų prisisByntts fe dai-
. i '

nmu> ltadLrts 
Tral jfe lylia, kad graži. 
Kokį norta boritužį ' 
TrM ita lybį* Jjmmužį, 
Patente tutiu vest’/ 
TraI Jfe lylia, galiu vest’ 
j’ei Uetiitka* kifą\rasj* 
Tr&te lyjiį,^kitą rast’.

Vieni prašo t būkle mano, 
Kiti žiopso ; neb'išmano.

kaktos pruded plikt’

Į 
z

MltMISMUB

i

>

Kaina 35c. 
^ptuticoeo .

' £jl^'mažas taifeta- Išdyt^vd,; todėl $£
■.M mątata pareiškė; kžd:'jis nd^Ur. ne

. t
:»><i L *

>*

f *1 y
Įrįę; S. V.- Pat.' Biure.

Matai fcį? jis; daro! . .
Palauk, kaoniįr jj sUgatts-ihotma!

2£j

Matai k? jis daro! . ! <g
Palauk, ktiom^t jį siigktts-ihotma! ‘‘ 

Motinos, ncbatiskite savo- vaijju neturėta ’ 
irai Banioino poy ranka, kucHhctjie to rei- 

S. kalingi. Jei jie rSVcipri drit savo’ mtatd,’ 
fttn. vidttrią diegnniį ‘ išputini^ vidtitita*. 
vftną—duokite jieius Battibfna be jbk»o ' 

atfdėltojinfo. TJe ^maldnąs sniipiotįjri pranyks, 
taip ęjcmfaįj. kaip greitai Ju sistemą, perims aitas !|ė- 

-------—.— pavojingas? pasekmingas .vidttrnj paljuoasuotojas..
<KDDIK1AE MžGSŽfe^Jįr . jŽS

f- '
? '

f

F. AB. RtėHTĘR 16<.ii4 Sdį'tešį ^ftiJOKLYN; N.T, 7 iiiiį.i :ii.‘ ■i.riTi ■■!* i M i !■■'■' Ii.?■■?■-■.. u'i k j T ■ i iii‘<ĮiĮyif h* J^ĮįiUi.iM,^ : an i.'ii 1 iJiį r,irf■’
t

}

1

■\

c1' r--
*r

v

Pieną kūdikiam^ penėti ’ kada ‘motinos * pie* 
r Aras išsenka, dėlto tet yta sattgua fe lengvai 
'* ėūrirškQmas?inatiiaši x

J Eagfe IHenaš j&gaWfita$ ^įgryniiikorvių'pienor 
ir p^oš^J^ieiMwMiih

" kiaw sustiprlafeto,jie reĮkalauja. Per 63 
feeMžfe

. Jei nefiiud i*ip vartoti jftirtė Hen^ prisifteM mtinrf ąfe 
pėjfcelbfcta ir feSf- jtast^.$#&■&>*; pajinio inMtrukcijM,.

‘ »a<W W» # flytrt

‘ jįriKUMtffrįE ' 
BvKMilt. BUILDING

NWTORįę/

silpnčjusių vyrų- te

tatatima jūsų ftijfeūte -* tartėkit
Daugybė Tfiųpoi A* n« teM fe imate

nių įeiMatija tete fe būna
- j# Kritoa kiaiilaai

h per palte pa aplaittfM atottoy «£«?*$*>

_Valtantte.lt
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PRANEŠIMUS
A ’ • - *- . »

pranešima:-! ■ -r
■k te. .4

* - ’ V
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Ehasitokd , ’CJ0WN. , 1 a ' 

Eoml? <k šv. Petroprnpi- 
ĮĮįgieie atsibuvo apvilk- 

tetas šešiiį metg snkaktuviij.
Hįuvos itepriklausomy* Kt<ri 
■jam šušidęįo' iš įrak’ftlbę ir 

Kalbėtojai buvo .-dak}aras 
Itiskfe ir į, šaMiasi- Publika 
fiyi buvo nžgau|dinU .prakalba- 
Bk kurias kalbėjo kas-link Lia- 
nb« reikalu, Šv. CecWo>‘riĮo‘ 
H fhdainavo Amerikos ’ ir W- 
ėjos hiitmus. Atidarant pro^ra/ 
jjLir pertraukose sudainavo po 
Įjdetų dainelių. Dainos sujudino 
iimių širdis, 0 mat choras kaip 
trauke tai net’sale dreba ir. gir* 
Aiamu /publika, aiškiai godžius 
ainuojaut tariant' “o priešas 
tiso ir panamai. Kiekvienas jrii-

' tCs priešę silti'lnti. , Tuomi vaka- 
; rąs uMbaige ir visa publika sus- 
■^fojiia ližttailke Lietuvos himną ir 
išsiskirstė namo.

Sy, Cecilijos choras rengia 
' puiku koncertą, -Ž-ra^L kovo', 1921, 
m. Šv, Petro par. salėje. Btis 
garsiausi solistai bei solistes iš ki- 
tų nuėstu. ^Todel malonėkite at
silankyti ant sekančio koncerto o 
išgirrite puikiausių dainų. Kvie
čiame visus kaip hartforideČius, 
taip iv iš apylinkių. Pradžia 7 
vai. vakare.

Dailės Mylėtoja.
11 ’  _L"’ 'Ll ~ ♦

LAWRENCE,MASS.'

Vasario 22 d. 1924 m. šv. Ceci
lijos choras turėjo žieminį isvažid- 
vimą Palangoj, toje puikioje vie
toje kur žiemą ir vasarą žmones 

"gali linksmai sau laiką praleisti. 
Minėtas išvažiavimas buvo neap
sakomai puikus. Jaunimo skaito

• liūgas būrys buvo suvažiavęs ir
* gėrėjosi žiemos tyru opu. Net 
Aitrintieji iš šalies maonų įspūdį
Įgavo. Labai pasidaro malonu, 
kada iš Amerikoje augusio jauni
mo išgirsti lietuviškas ir malonias 
dainelės ir ma’aži visokius lietu-- 
vįškus žaislus žaidžiant.- ( BuVb 
taip-gi gardžių užkandžių kuriuos 
jaunos LavTence’o šeimininkes 
pagamino'. Po užkandžių gerb.

K Jbgiąų^s<^tar|i:kri^ 
imŽiuk į,jaummų;'ir ragino jsm'nj- 
mą kadar daugiau surengtų .tokių 
išvažiavimų. Buvo perštątytas 
gerb. dr. K. Pakštas, kuris taip
gi maloniai svečius pasveikino sa
vo turininga kalba. Tcip-gi buvo 
atsilankęs kėliaus ir gerb. kun.- P. 

tM«. Juras ir visi iki vėlumos links
mai laiką praleido visokiais čiuži- 

r liejimais ir grįžo namo linksmi 
.lietuviškas dainas r dainuodami. 

, Turim padėkos-zodį tarti p. K. Be- 
nevie-iui už jo didelį pasidarbari- 
mą-^. nes kam.-kliūva kam ne, ,o 
K- Ėeneyieius vis turi dirbti by: 
jokiam reikale. Todėl Laivrence 
ją;uriina& nepasitenkinkime tuomi 
tik’Sykiu, bet progai pasitaikius 
fengkime ir dauginus tokių išfa- 
žiavimvi. Tik keistai man atrodo 

JLš nekuriu iš Lietuvos atvažia.vu-’ 
i-riti, jaunuoliui. Tokie fanatikai jie 
tebėra, kad jeigu Amerike augęs 
jaunimas ką nors surengia, tai iš 
Lietuvos jaunimas tam ' neprijau-; 

' čia. Brangios sesutes, kode mes. 
turim taip daryti? Ar mes nesa
me visos sesutės lietuvaitės? Vi
suomet mums reikėtų eiti iš vie
no kaip yra sakoma: vienybe tai 
yra galybė. Jeigu mes rišime iŠ 
vieno,,pamatysime kiek plės daug 

'galėsime ko nuveikti, y Meskime 
.netikusias savo ydas.

*
Vasario 29 d. 1924 m. Federa

cijos Skyrius . rengia prakalbas. 
'Kabės garsūs kalbėtojai, todėl nė 
vienas nepraleiskite tos puikios 
progos. Atsilankykite visi kiek 
kas. galite, nes tikiuosi išgirsit 
naudingų patarimų. Tos prakal
bos bus po bažnyčia. ,

..Žiogas.
’ *

, ' *

; J ’ ■

« f

darbiiwilaw intertaipistas A. 
Baviltaį apgalėjo B giriai 
Šis VBiirbinink6?>; •• numeris 

; ne^Ig-joi Beiti Mta. ir

]*įgai $ a-
yito ilse& Yfeį
vaitę, todėl subatinio nume^ 

gįiitta išleisti/
į - r - r. . *

ieI)arljiiHnko^ cMiMl
J »» ** ■ , - .- , ■ •

■ r‘HAXEs[MAs. '
.■ , I--' “-nt

švento Petrą Bažnytinio 
chorą Vakarienes. Kė&gunū 
Komisija prašo visu, kad sn- 
gražintu neparduotus ir už 
parduoto pinigus pietnycio- 
je pa bažnytinėje svetator 
je po šventos valandos. Taip\ 
gi atsibus vakariene kaip 7* 
valanda vakare, kovo 4 dier 

4$B4 m.,' prapijos sve- 
tainejo.

I

Įa|į.|...M|l)IĮ j _ į , t|rt, I

, SOPTB .
. BOSTOSE

šeimynų. M kambrų 
yjUi iinprovementaL puiki 
vieta ir arti marių. Preke 
$8,7(X), $000 įnešti

■ - ’ M. zr4*Sf ‘ : * 
110 imuosi St, Rooui 508. 

BOSTON

■ '?#H IVest Broaęfe’ay-, 
So. Boston, Mase.

8<rtlth Bortoau DfanKtijiko aky 
riaua v«i4hitojw ^Piloto Duktė* * 
IaukU į khii> miestus
atlo&aiit “Kloto Duktf’\. S|ly- 
gofc yra prieiiiMfioe. Kropti* pas 

: rąjftininkę Magdelan% C. DjtoW 
256f

GERBIAMIEMS
UEDOHAMS

; Ąrttontįes šv. .Gavėnios lai
kui, norime pasBĮyti g$ebia- 
miems klebonams r ahelnai vi- 
slėnis katalikam s STACIJĄ 
KNYGELIŲ ir GRAUDŪS 
^VEBKSMAt. Barijiįkny 
geW Wna 15 centij, gi 
dūs Verksmai^ 10c. • Kleba- 
namš ir agentams imontiems 
Re mažiau 50 egzempliorių nu- 
leidžiama £0 nuošimtis*

“DARBININKAS“
366 M

i

NEPAMIRŠK, KAD ^DARBI- 
NINKAS”YRA KOPERATTVES

BEMK jį, 'skam:M
-.4 ■ '.. M -■ ■

I
‘ DR. L.GOLDEN j

Bostone: 99 .Green Street Rosbury: 1£ Ctatvrford St. | 
ValimdcafS/lMilr^iMSKlLf —’*•*- ~ -

Apart pėtnyčios ir aedSldlenio 
? ‘ TatomL-

TelefQM» ,Haym.arket 2288 .
. Kaure

‘ * netoli VFarren Street. ,
Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 1 Iki I 
2 1r 0 Iki l yni vakare apart 
pštnyčios ir nedSdienio vakarų. i 

Telefonas Roxbury '0131.* • «
AsM&Įb Bw»f» Lenkų k Lietuvių kalbomis. i

s^sssssssššESigsįfesšifessjassesaSasiiaesesziĖįaisaseasisaeassEesaėassš^^š^i
w—į—■■—■ta™MHMMM

GERIAUSIA LIETUVIŠKAAG E N T U R A
' ' Parduodam, sunteinbm mumis, likęs, biznius ir visolpų privatiškų nuo
savybę taipgi skolimun pinigus, perkam ir parduodam MORGI0IUS, ap
draudžiant (.lošiuiiuanj j visokį turtų, nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių. 
Mes visiems suteikiam greitų ir teisingų patarnavimų. Taigi visais virš- 
minėtai^ i’giiminis kreipkites pas . • - » r

S ra l r v .c o it p a n y . 4-
- • • ■ • ~ DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininlaas. I

409 W, Brt»dwfty, Boom 3, South Boston, Mass. Tel, S. B. 0243V , . , • • - Į
>_________L^__ - - • -V .- _'. .. -. ____ ______ • 1 . .. . _ ■ ' . '._________ ■ .
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Į- - - Puikiai ‘ 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

I" * ■***♦“’• “ 1 •

i

1

T"1""-' ~—-•••”—    - —

F Telephdne South Boston 3520 
Namu Telefonas Aspimvftll 0870 
! ADVOKATAS

i A.O,ŠALNA(SHALNA)
i ■ UITUVI8 ADVOKATAS 
, "DARBININKO” NAME

P (antro®lubos)

< C. WftgMa Utį* t»S*

■5 ’

* t

r

<
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HARDWARE KRAUTUVĖS 
ATIDARYMAS. :

Bremeša vislaus CatuIrtldgeTp ir n- 
plelinkus lietuviams kad mes atidaro
me naminiu reikmenų krautuve (hard- 
wftre).’ Užlaikome vJSokiaš niecuanIš
kas nočynas, pcutus, alioji) ir tipu pa
tašiui, Didesnius užsakymus priatatom 
t namus dovanai, 'tnip-gi su priebuunoni 
kainom. L H. SNABKAUsKAS^ S51 
Čambridge St^ Ctdūi)iddj[e, (28)

■ Ididelis bargenas. /
š-jij šeimynų namas nėkiii Wrest 

Hllls 5-6-6 kambarius sn visais įtaisy
mais,. elektros Šviesa ir 3 šilto vanden# r 
pečiai. Preke ^11,500. $4,000 iaeSU,

A. J. NA1L1KSY, 393 Broachvay, So. i 
Boston. Tel. S. B. 2340. — —. - (2G-)
r,,.,,.—... I , ■„■■■■ rt-rtM. *■>■■■! i;-. ........................... ...... Iii,

Gflso Tek : South Boston 3972—R. 
Restd. Tek: Šo. Boston 1912—Mr.

S. BARUSEVIČIUS
■ - ■ - t* -_
Lietuviškas Graboriųįj, balsaniuoto-' 
jas, Real Estate ir Public Notaras. *

843 Wi Broadwąy,
South Boston, Mass.

Resideneija : 237 D Sų, S<k Boston.
,r;—, /■;

F.LKALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
.Tek S. B. 0441, 

Antros luĮ)6^WW L. P.

GYVENIMO VIETA :
275 lowell avė., kewtonville, mass 

Tek \/. Newton 1463—W.

TEL. So. Bo3tou 0506--'VV. • X 
LIETUVYS jPANTISTAS | 

A L KAPOČIUS | 
251 Broadway, So Boston |

(‘‘kelelvlo’^ame) |

Ojiso Valandos nuo 9 iki 12, nuo 8 
1:30 ild 6 IV nuo 0:30 iki 9 vakaru 
Serędomis nuo 9. iM 12. vai, dienų & 
Subatomls nuo 9 Iki u vak. NedS 8 
uornis nuo 9 ild 12 (pagal sutartį; g

. Galit: dčyčti "naujai •sugrosytų. siutą į Stikliniai žibančius, jeverykus;
» Jūstj piratu nagai gali būti puikiai nupaliruotf. Ir lygiai., šiuriai- ‘nuskustas veidas, ( 
v Bet—jei ’'jifsi' galva pilna jjlęĮękąnĮį r—tai tas sugadina vislių.. ’J
6 K? tokiam ntsrtiklTne pamanys apie jus jusi! mylimoji panelff? Visos juSų pas- •) 
T tansos, padalyti/gerų impresijų, nueis niekais, Ajei jtjs pradėsite kasyti 'savo galvų J 

ir barstyti ncžV&rias pleiskanas po visęi-kambarį. Naudokit ‘ ’■ .. U

?*. |c>w»* aptlekote '’ & įS s Gie.-'iiž-boiiką

V pleiskanų mirtinąjį priešu 1 Ūžktikyftit savu kitų pau-.irboje. Tik svt trupučiu patrin- • 
Z kit galvos odą kiekvieną' vakarą per kokia JeAiint dienų ir daugiau n-Teikės jums , 
A gėdintis nusiimti nn skrybėle bite kur. Plgtekino* išniks visiškai j trumpą laiką i 
į ir po to, viskas ką reikia daryti, tai vakarčiais pat-inti galvos odą .su RufHct, ? 
į- i* daugiau nūkuuiaet pleiskanys jus nekankiiis.^Kcks .skirtumas tuomet bus! (

F.AD. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St, Brooklyn, N. Y.' Nl

—S—T T *1 ii ' - - * *

T

V

J

t j f*
Skilvio Klinties,

7f
>

■ r
A

t
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«
; *1 iFif! ’rlU ilFJC
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I <<lK
• i

Nesveiku Kepenų, Nevei- 
Manžių Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo.

Šitas vaistas veilda taip grėitąv kad genį jq veikme gali pajausti į’ kelias dienas. 
Jis yra ętftbuklinĖt* vyramu it moterims, tunntteivs Skilvio kliutL Nesveikas dKėpcus, Vidurių. 
Khuik arl^ tjenu. kune turi Kietu* Vidurįus. Šitas vaistas sustiprina ir sutaiso skilvi, padidina 
apetite ir pagelbėti virškinimui. Jis. apsaugoja ir prašalina gazus ir išputimą iš skilvio it vidurių, 
prašaįnia. sVĮUgų, nervišką, salvoc skaudėjimu ir tulžingumą, nuvalo apklotų liežuvi ir paraldina 
kvapai J it sustiprina ir sutaiso viduriui taip, kad jie tiksliau, išeina laukan ir tuomi apsaugoja 
nuo Vidurių uHdeUjimo.

ŠiUme vaiste yra tam tikra Geležies 
kraują—tokia {Miežis, kuri suteikia spalvą 
įšbtyĮkusJiins vaidams ir žCresį akinis, jis 
Jtaipįp. tusi Fosforą, didžiausi žinoma Vaistą 
stipriems 'kalingiems Netvarus padaryti. Fosforas 
yra G«intoa- nicrasi« ’Maistas Nervam* Ir 
Eaerėiio* Davtjas. Be to jis turi ŠEŠIS kitus 
vertingus vaikius. Šitas Gyvybę Duodančias, 
Stiprptug padarančia* sudčhnes vartoja visam 
ptisauiy genaun gydytojai,' kad padarius stiprius.' 
sveikų*, tvirtu* vyrus ir moteris.
IŠltaš stebuklingas vaistas yra Nuga- 

Toiie. Tukttničiai vyrd ir rhotenj per ji apturėjo 
geresnę iveitaįti. padidino Stiprumą, atuaujino* 
energiją,. jgijb U»desne. ištvermę. „ Nuga - Tone. 
ąqkuri*. sutaiso, suttipruia ir paakstma Raumenų 
ir Nęlryti. Sistemai—-visur ± Gyvybėi Organus ir

AautttSsir HrtkIrttingM būda* greitoms ir 
patttilmMnlornat Mkuignis fAUU'.

* dlNuga-Tone padidina svarumų liesiems 
Įnforfffmt y wnt™ii u
amtticiyji—jpraDcm* gyveuftnąi Silpniems, minykuriems. parribaigusiems, nervuotiems, pabė
gusiems, nesveikiems, sergantiems vyrams ir moterims, nėra nieko geresnio per Nutra-Tone’į, juos 
taip greitai Ant kojų psitsto. Pamėgink Nuga-Tone.’g keliąs dienas, o jausies kaip naujai 

•m«iw ■-• i ■■'.••/•.:. v- • • • - ■ * v. ■ •
KtaHk sJralUsšitą

♦-’i’i.tiP-vieno pilna mgneeio Gydymas/ Gali gauti Šešis pakdiue u» 
l’ė per X dienų musu atsakymu fr jsl nobtul patenkintas 
MUcslio'dalj, e mea tuojau* atmokMim Visus tamstos .pinigus. 

toįįk .ž]ąi|idieri-~TUOJ'AU& Negali praldšti .nei cento. .Ntiga^Tone. taipgi paraaviniht

‘“■<«ISIUŠIC ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN. -
l^BRBIAMrtŪli“-Cia tiedu .^...UŽ T,^,,, ,- I mlmiBuu. ,iun*iun«Ui <u 'uhhv

Tpni'ą 30- dienų, a jti ai nebusiu patenkintas, tai likusią dali pasiųsiu atgal, o jus man.
PKNI^III" ; -..T ,K '

~ ' ......>’ ĮML lūs* 1i£

GEM6E H. SUKS
- - 1D V<►«<«£'! ' 
811-812 OKL Btrtrth Mdinr 

294 Waablngt<m Streat 
BOSTON, M1S& 

Valandoe: B X MUM 5rf» B. M. 
uiti*

SU WmTHX» Srata-r,. ®A»r Boaron 
. TeL aut Bo«toh l52-JF.. ,

- ’i - 1

ANTANAS K KNEIŽYS 
Jrarlst, lankų Suffolte Teistų mokyk
lą. ir Užsiima Real ©statą pardavi
nėjimu, būna mana ofise kasdieną 
ntio 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 

: ir mažai sukalbantieji angliškai gu
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A, iv Knėižfo adresas yra 
stoląf: 0OBM Ninth Streej* TeL S& 

iBaštonlGOų,

. - *■ ' - i’
, nll.H M. ia.rj, jį , 1 mi. ,i.į !>■»«>‘ ’ « « * ,

Tel. & Bį 2805—R^ >

LIETUVIS
1. OPTOMETRISTAS
f v..r :
pSegzaiuinuoju akis, priskiriu aki- i 
į nius, kreivas akis atltleelnu ir am-1 
>blIj&pIĮĮk^e (pMloač); akys# angrų* * 
)žimi Sįvleg.4 tinkamu laikų. '* ■ < 
> J. L. PaSakarnis, O. D. !

. . ’* /
r447 Broadwy, - Se, BoatonrMassfc c

., . A-,

H
 Tel, University 1957—R, namų. . 
.Telef, University ISIjT—VjT ofiso■■ •

i ADOMAS OWIRKA
LIETUVYS GRABORIUS .

Pflgrabuš atlieku gerai *c pigiai. 
Kaina vienoda visur. Užlaikėm an- 

. tomablUu^ Vieta atdara dienų
.i ■ ' r ir nalitį.. *
. 883 Q*MBRIDgE STREET ' 

Čambridge, Maso.

$

[du? m. landau!
Į Gydytojas ir Chirurgas | 
I 220 Hanover-Street, Boston, Mass. | 

i I Telefonas Ilichmond 0380 f
; Į Specialistas vyri; Ii* moterų slaptų Į

♦ ir chroniškų ilgų. į
j valandos : duo. S) ryte iki 8 vakarė. { 
j NedSIdieniais iki. 5 vilk, i
Į P, g t n r j m P y/ k a

--. - .------------- '-. - -J~ -.- .------- ;------- ——-•--- - - t ------- r~r —iA ’Y,. , ' ‘ . n , , .. i ' ,... ». ■».................... } .-.?r-- -,. - ■ ■ —

I>ATCDS I^VEIKSLAl KimHĮOS v PADARO EgTOGBĄFAS 

JURGISSTUKAS
453 WEST BB0APWAY, 

South Boston, Mass.
Padaronu didelius paveikslus. Už- 

laikom visokios-iraStes rOmtfs;
Telephonas: South Boston 404—J.

1
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i-
• - v

J.
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GERA ŽINIA STO- 
ROMSMOTERIMS 

Hemo kildinantis gorge- 
tdg No, 833 yru labili pi- 

<g»w, drūčiai padarytas' ir • 
r} tiktai Adresuokite: 

BysĮenĮe^ųMott la'tttuter 
j?O Ė. Vark (Dept. $.) *

k— ■ ‘ - -- ■ • --- iatM

Ii NESIŲSK PINIGŲ 
t GRAŽIOS IŠVAIZDOS ŠILKU Ilt 
’ , • AUKSU APVEDŽIOTA

H S E RG E B R E G E
• su šilko kristine ir rankovėmis tiktai už

53.98
Pasinau

dok š i a 
i. pr<WU

i?a ‘tat la-Į 
.bai graži 

. dres?, Uuo- 
aa Ir pa
rimki vi
suomet..
Grųži- 
name pini
gus jeigu 
jums ne- , 
patiks. Y- į 
i?a geriau- Į 
sfas bar-1 
genas, ko
kie kada 
buyo. PA
ŽIŪRĖJI
MUI. Yra 
padLlrb- 
ta iš tvir
to serga 
su gra
žiais ap
vadais, su 
ilgoms ? 
ra n k o — 
v ūmi s. 
Siųsk at-į 
vlrutg ar 
laiškų, 
taip-gi pa
rašyk di-,

, durnų ir 
s p a 1- , 
vų kokios 
nori,

83.98 užmokėsi paštorilu. 'Jeigu netik
tų, tai sugražink'atgal o. mes jums pi
nigus sugrąžinsime. Spalvos yra to
kios: juoda ir mėlyną.. Didumas nuo 
34 iki 53. Mergaitėms nuo 14 IM 1S 
metų. .Parašyk didumu ir spalvų. - 

RICHARD DENNETT CO. , 
Dept. 55b, 1526 Waba.«h A^. Chleago.

' - - ' - - ....... ....  ,

l

i -t11 tr F‘i r * f J

-/*•

* II ąr imi II .
. Tėl. So. Bastott 4000

DR. J. C. LANDŽIUS
METinis TOi&i iš 

chirurgas .
506 E.,Broadway, So, Boirton. 

(Kamuos G St, ir Bro|idvpuy> 
VALANDOS! 9—11, 2-4, M 

........ ............. . ! I

. į asel. SeoatM-MK—W,

DASTISTĄ8

. A, J. GORMAN
(GUMAUSKAS).

IĮ TOS Maįn St., Montellą Mm
II (Kftiųpąs Brbftd Street) -

..... u,..- .į.■■■,.. i

'Tai; so, Beste m 
J, MAGDOHELL, M. D.
Galima susikalbėti ir ilet^skąl 

ouino vATANgos* Rytais iki 9 vai, 
ėopietųnuoi—s 
Vakarui#nuoO~^9

536 E. Broadway, So, BOiton
Iksas~isj;^arirjr-k.o.t.ibu)

**■

16 METĮLI SOUTH BOSTONE I

DR. H. S. STONEl
AKIŲ SPECIALISTAS * I 

399a W. Brpadvay, So, Boston I 
VALANDOS; Nu6 0 r/lki T V, VAk. ■

Tai, So, Bosto# 
LIETUVIS DANTISTAS i ’ .

DR. M. V. GASPER
(&ASPARAVIOIŪS) . •

425 Broadway, South Boston 
onso valandos: nuo 10 ikf 12:30 

ryte ir nuo 1:30 
11d 0 Ir nuo 6:30 iki 9 vai. vakare. 
Ofisas uždarytes gubotos vakarais 
lt, nedeldleiiiais. . ,

mįį i.i' .■■■iili.l ri...~, ,■,, ' Sft
—--;...,/l: 'd J

ŠTAI Kį MUMS RAŠO:
Sergu jau C metai ik niekas negel- 

gelbčjo. Gavau progų bandyti mąu 
sutaisytu žolių No. SQ3, tat jos, rasa 
labai gelbsti. Oiott prislnnčin pftHjpf 

‘ v61 ant Vieno pakelio No. 303.

‘ ’ 'Antliony Uorrliofu
: Slmpson, Pa.
; I ■» ' ‘ 1 .

* / * ’ ♦ ■
Tokių ir kitokių laiškų gawą$e Sim-! 

tus kad. žmonės geriau pasiganffdinft g^' 
žolėmis, negu su specialistais. Mes už
nikome virs 600 rufiių žolių Ir sutaiso-. 
me^nuo visokių ligų. Atsiųsk 10c. • a 
gausi žolių katalogų. Reikalaujame a* >

, gentų visose apygardose.
Mūsų žoles, yra grynai.li.etuvlžkes si 

ietuvižkais ir angliškais nurodymais.

K ZOK^tad •' 

iŠ) HtĮdson Avb.. Bocbester, M. T, 
■.^.—    ,4.,J
ŠV, JONOEV. BL. PĄŠELPINĖS 

DRAUGYSTES VAA>WS 
ADRESAI. '

(■.

k

7

i ,
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PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E. Seventh S t., S. Boston, Mass. 

■ - Tel.’ So. Boston 1516—J, 
VICE-PIRM. — KazysJDnbrozas,

E. 7-flht St, Šri Boston,, Masri 
PRGT. RAŠTININKAS —.J. GUneckte, 

5 Thomjis Purk, So. Boston, Mass- 
FIN. RAŠTININKAS r- Matas Šelkls 

460 E. 7-th St, So. Boston, Magų 
KASIERIUS —. A. Naudžiūnas,

’ 885 E. Btoathvay, S. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J .Zuikis,

7 AVinfield St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čia nedeldienį kiekviena mėnesio, 2-rų 
vai. pa pietį; šv. Petro parapijos salčj, 
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI.

Rengta Lietuvių Darbininkų Koop. Sąjungos 22 kp.
■ ■ ’ “ • \ »

SEKMADIENI . 4 ,•

:* kforma, kuri padalo [gausų raudonų

t

■ . " ■ r , .

26 Lincoln Street Brighton, Mass.
į ’. prasidės 2:30 vai. jįo pietų. ,

l

-•“■ ■ ■•FKlSiųSti S11Ą nurUNĄ SIANDIEN.-r"<«-
NATIOHAL LAŠORAtORY, DEPU LE< -I01Š S. WM>H A^ Chfcago.. III.

dERBIAMI^jl:—ČU tiedu M—--—J—~..už—^—.—-pakeliui Nu*vTWo. AT imlia 
Nuf*-Tpn4> 30-dianų, a jtf kl nebusiu patenkintai, Ui Ūkusią, dali paaiųmu atgal, o jua man■ 
aut^Įtdidįilpimpių' . : ...' ■:■ t, r ■

* A i

t

- ,*

Kalbės gąrsūs kalbėtojai: Dr. K. PAKŠTAS, ’L. D. K. S. Centro Pirmininkas, KUN. GAR
MUS, ką tik atvykęs ig Lietuvos, KUN. V. TAŠKUNAS, Norwood’o lietuvių klebonas, DR, X C. 
LANDŽIUS, is So, Bostono ir Baltrus AJAUSKAS, Ii. D, K S. vietinės kuopos pirmininkas ir Brigh- 
ton’o lietuvių katalikų veikėjas. • /■ ,

Kenęęrt^ išpildys Cambridgė’io Bažnytinių Chotas po vadovyste vargonininko VkMreiW.it 
grieš ,labai gera orkestrą, susidedanti iM d^rių ypatų pb vadovyste panelės KasparaviMūtės is Somer- 
ville, Mass. Bedainuos sėdo vietinė panelė Mudelittniutė, vietinės koopėfatyvfe krautuves knygye* 
de ir St. Wura,^kboperatyy«f<^ GMima sakytį k ad toldėK koncerto dar Brighton’ė
nėra buvę,4 Taigi yra kvieėiami ne tik Bri^hton?o Metttyiri* bet it ii apiėlinldšs it gerbiamieji ne* 
sivėlinbiie atrijankytiį nes programas prasidėf piMikirto Q pasivėlinę griaudinsis, nes pitįiiatL 
lh tolistot ■ ■

................. iyMmV
i

t.

7

»MU virtu JtBMUJAI.

• t 
Pirmininkas *-» X JaroSa, , ‘

440 E. 6-th St, ,So. Bostoo, Ma««. 
Vlee-pirm. — J. Grublnskas,

157 M St, South Boston; Ma*ų m 
Prot, Rast A. Janušonis, ij

1420ColtunblaRAiSo-Boston,M«ta * 
Finansų RaSt M Kiškis, ”

42S E. 8-th SU- So. Boston, Moku 
Iždininkas — L. švagždys, ‘ • ■

111 Bovren Sč.,^o. Boston, Mtia, ‘ 
Tvarkdarys — P.Laučka,

395 E. 5-th St, So. Boston, Mins*. 
Draugijos reikalais kreipkitės visados! 
protokolų raštininką. . • . '. ,

Draugija savo susirin|dmus laika 
’ 2-ra nedūldlenį kiekvieno mSnesią 1-mą ‘ . 
vai, po piėtų parapijos salėje, Pi 
Seventh St., So, Boston, Masu.

4). L. K. KEISTUČIO DK-J03 
VALDYBOS ADRESAI 

Boston, *
■n-*—

Pirmininkas —- Antanas Paatelte,
146 Bovrnn St., So. JJ«toų,. M«W. 

Vice-Pirm. -* Mamaat K
X062 Wsriitngfon Ck, 

Protokolų Rife -‘Aa imtai
450 Ę. SavsnfhSt, tautu Mta» 

Fin. Raštininkus*- Jutai* Vinkąflfc*
900 E. Broadway,.„gontk losttm. 

Kaslerlus — Andriejuv^alieckat, 
C30TK. Nlnth St,Sol BoatoAMata : 

Maršalka >- Aleksandra Jaimokaa, .,
115 Granito St, So. Bustta, 

Draugyste DNL, SS KMstuMto ■ -

t.

' y

>-

VkMreiW.it
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