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. kų tpandoi utirtlgrinlm tai ms- ' - 
foMab Mird h pčfaL Bainy- 
Bd, ir fcnonftni naiidmfaanta, i 

11 nw pirkįnua bainytinių indų ir > 
nat nepz tainytinte apriįoa. Pa- 1 j 
kol to nanupraa visi katalikai, j»m 
negalima tikėtu išlaukti apaudoa 
kuri atitiktų Katalikų Bažnyčloa 
rimtybei ir pajėgom^ fctionhį 
radai, pirriitusla gi kunigai, t** 
ri įkaityti tai aavo didŽianriu nįb 
■datrini^.' - i ■ ' <-
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daMbinink

UŽSIDARĖ DIRBTUVĖS. [SU NAUJAIS IŠRADIMAIS
A

MARLBORO, Mass. - Vie- 
L tosčeveiykų dirbtuve nžsida- 
rrė dėl užsakymų stokos. .

-f f
f LEE, Mass. — Vietos popie- 
Į ros dirbtuvė netrukus užsicla- 
Į Tys noapribotam laikui. Ne- 

teks darbo 50 darbininkų!<

■ LAW.RENCE, Mass.—’Trint 
' “tYbrsted Depart- 

mentsyr ąutrnmpino darbo die
nas. Tedirbs tris dienas sa
vaitėje.' Nukentėjo nuo to 6,- 
000 darbininkų. * ,

• ROCHDALE, Mass. — Au- 
diminėj dalbai sumažinti. 
Dirbs tik po dvi dieni savaitė-

. K . ‘

_ *________  __________________ •. . . 
t >

PRANEŠIMAS.

KOMNFFAGEK — Du da
nų išradėju atvyks Amerikon. 
Jiedu yra išradę šnekančius ju
damas paveiksiąs.

f- ..........--- ■: ------

NAUJAS IŠRADIMAS. z

STOCKHOLM. — Leitenan
tas Thor TJioernblad1 išrado 
naują būdą telegrafuoti. Su 
nauju būdu galima pasiųsti 
400‘ žodžių minutej.

VISUOTINAS AKTORIŲ 
STREIKAS.

ANTRADIENIS, KOVO>

į BLO'GMETIS LENKIJOJ,

VARŠAVA. —• Lenkijoj’ už
eina baisus hlogmetis.' Pramo
nė pradeda sustoti, to tiži lijo 
yra didžiausias pramonė>l cen
tras. Ten yra didžiulės atidi- 
minės. To miesto fabrikantai 
pranešė savo darbininkams, 
kad darbai visiškai gali susto
ti.

TiTIREf JMuB
•■►1

■;... i J
lO VYRAS.

p Pa, r- Israel 
žymus istorijos 
^dnųjųprteg- 

žinąs troškimas 
tu knygų įsigy-

L. D. K. Š. NewYorkoir New 
Jersey apskričio kuopų domei.

v —s

Kadangi N. Y\ ir N. J. aps
kritis labai buvo apsnūdęs, nes 
aitt pereito suvažiavimo liko 

• nutarta kad. pagelbėti centrą. 
-■'Talbi,'- Ifkbmtftiirta sųirengti N. 

Y. ir N. J. apskričio išvažiavi
mą arba pikniką, nes liko iš
rinktas komitetas, kuris tuo 

' darbu turėtų rūpntis. Svetai
nė ir daržas jau paimtas gra
žiausioj vietoj net kaip tik Lie- 

k tavoje, kur Nemunas banguo
ja. Tai ir ta vieta yra gražiau
sioj vietoj kur upelis pro pat 
daržą banguoja. Prieg tam y- 
ra graži svetaine dėl šokių.. 
Tos vietos vardas Michiul Avė.

' Progress '■ Club Hali, Lindon, 
Neit Jersey. Tai pranešame N. 
Y. ir N. J. apskričio kuopoms 
kad tą dieną nieko nerėgtūmė- 
te birželio 1, 1924 m., nes ma- 
non^e rengti su gražiausiu pro
gramų kokio dar niekas nema

riu. Užtąd gerbiamos kuopos 
esate kviečiamos prie išvažia
vimo.

Rengėjai: AI. Stapinskas. J, 
Sereika ir J. Žemaitis.

M. Stapinskas,

N. Y. ir N. J., pirmininkas.
*

NEM\ YORK. — Rengiasi 
į visuotiną streikų aktorių uni
ja Eųuity Jos nariai atsisaky
sią vaidinti drauge su neliniji
niais aktoriais. Unijoj . yra 
13,000 aktorių, iš to skaičiaus 
viename New\ Yorke iki 4,000. 
Amerikos Darbo Federacija- 
žada padėt aktoriam kovoti.

. t-■ • . ...

PRIEŠ KLASIŲ KOVĄ.

LONDONAS. — Darbietis 
Anglijos premjeras JRamsay 
Mapdonaldas savo ^įrąkalbųj. 
BrrgbSnė ^parėiškū, ,kaQ * j is’ 
esąs priešingas klasių kovai, 
nes ta idėja nuodijanti socialį 
protą. Kuomet nies, girdi, bū
sime protingesni ir morališkes- 
ni, tai klasės išnyks.

PRIEŠ PROHIBICIJĄ.

VASHINGTON. — Atstovų 
bute inešta 56 biliai, reikalau
jantys atšaukti prohibiciją.

PASIRAŠĖ SUTARTĮ.

BERLINAk — Prez. Eber- 
tas formaliai patvirtino sutar
tį su Turkija. Dabar Vokietiją 
išnaujo geruoju su Turkija ir 
ten vokiečiai turės daug inta
kus.

NETIKĖTAI PASIKORĖ.

MTNNEAPOLIS. Minu. — 
Frank Jensen, 12 metų vaikąs, 
besimankštydama’s ant traperi ■ 
jos netikėtai netyčia pasikorė. 
Nelaimingąjį rado motina.
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• Centro Valdybos''nutarimu šaukiamas Lie- . 
tuvių Darbininkų’ Kėmperątyves Sąjungos meti
nis Selinąs BALANDŽIO 29 ir 30 d. į Cam- 
biidgę, Mass. . s ?

Visos L. D. -K. S? kuopos prašomos rinkti 
delegatus ir rengti Seimui iųešimus,

Coritvo Valdybos vardu: . (

’ * K; Pakštas, pirmininkas

•J^TumasoųlSjf sekretorius.t
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LENKŲ PRAKALBOS 
SU KIAUŠINIAIS/

NEVY BEDFORD, Mass. 
Lenkų prakalbose atsirado 

kiaušinių. Kalbėjo “badaczy 
pisma sw,” Netikėtai į kalbė
tojų badacą pasipylė kiauši
niai ir kitokie įrankiai prakal
bi} ardymo. Skandalui kilus, 
Įsikišo policija. Tai viena len
kė, kuri ^kiaušiniais “bada- 
čą” bombardavo bausmės už
simokėjo $25 ir turėjo pasiža
dėti per šešis mėnesius viešėse 
vietose nedaryti armydelio.

, , ■ ų- ; > ? .ų—
\ SUŽEinį lb BAŠĮŠTŲ.

RYMAS. — Kerštinga mi
nia buvo užpuolusi fašistus 
grįžtančius iš parodavimo ir 
10 jų buvo sužeisti.

LANGAI 
Sniitii Cląfe* 
niiiytoasr nūn 
landoj. Jo-m 
buvo kuodabg 
ti. Jis yra pai^šys YĮso pasau
lio istoriją, :tTįp<torija siiride- 
da iš 15 knygų. Jis
paskutiniu t* m gyveno ap
leistame «&ddjė. Turėjo
įeletą šuirį M: bb. 
gyveno. t v
negalėjęs^reųfe’i į prieglau
dą. Mirė ’ sulinkęs 77 metų 
amžiaus. lįiĮŪ;jo laipsnius 
jš daugybes :rįū$štų mokslo 
įstaigų. riFrąne^os ūiokslo 
akademijąyM.į pagerbusi.

i?
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jdmLskurdžiai
visiškai su-
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NUTEHfcfMIRIOP.
-- - '<V..,-j..-*

’MASKVM-Jd’- Devyniolika 
vyrų ir tiys.'^to’yF nuteisti 

 

miriop už iUtJ^arimą 
skerdynėse 19

. l
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žuvo w ispanų;
MADRID. — Kovoje Moro- 

ke su vietiniais gyventojais 
žuvo 15 ispanų, sužeista 22. 
Vietinių gyventoų nuostoliai 
daug didesni. t

MIRĖ PRIE ALTORIAUS.

ALTOONA. — ICun. daines 
B. Eagan, belaikydamas prie 
altoriaus mišias, netikėtai kri
to negyvas.

Kiduliai (Šakių apskr.). Ki
dulių dvarų yra išnuomavusi iš 
valdžios kažkokia kompanija, 
neva kultūringam ūkiui įtaisy
ti. Tuo laiku 'm misteria vo val
stietis, kuris noriai sutiko ir 
išnuomavo d vara 12 metų su 
gyvu ir negyvu inventorium. 
O: tas inventorius buvo musų 
valdžios^ supirktas už įžymią 
stirną, o tiems nuomininkams 
pardavė už keletu tūkst. ost- 
interkpal alkių. Šiandien tie 
nuomininkai triumfuoja, nes 

Vietoj kultūringo 
dirvo-

biznis eina.
ūkio greit pamatysime 
nūs ir smilgynus.

ra labai puikiose sąlygose} nes 
visai /irti yrt^pirmos rūšies di
deli plotai smėlio ir kurui ge
rų durpių. Bet (lėliai stokos le
sų (Lūkstą apie 200,000 litų) 
ji dar neužbaigia statyti. Už- 
sįeniii kapitalistai apsiima pri
sidėti, bet reikalauja didesnės 
pusės akcijų," su kuo steigėjai 
negali sutikti. r .Lietuvos pra
monininkams nevrtetij užleisti 
vietos svetimtaučiams.’ Atsi
minus, kad pas mus stiklo pra
monė gali; vystytis ir tarpti, 
nes sąlygos yra geros, reikia 
nesigailėti jos kūrimui kapita
lo.

(Iš Kauno “Darbininko’’)

Argi nesuras 
rihtolio gulo t Ar neatshi® 
gus, kuris kdr-nors sutiks^ 

‘pribaigs ‘ *naujos #.diaugrjwr<J 

(be vardo) narius I ,

Tėvai geri, bet kas K taikų! 
Neterškit vyručiai, giiumės 
vardo, bet pali auk i t tobąįya- 
•rę savo amatų ir išsiski 
kur -kas nori t iiuo vi enas joto. 
Tokia draugija jums nieko, ne- 
padės, bet dar pastruns pįje ne-, 
laimės ir sunkaus gyvenimo.

Tai atsibuskit ir dtildpį ge
nis ir pavyzdingus darbus, 
'kaip jūsų tėvai kad d n bp^jM- 
matysit, kad su teisybe ir,^eu 
rais darbais nežūsit, bet dui su- 
si lauksit vaisingos ii getos se
natvės. - < .

Žemaičiai dirba, čia, kaip 
sėn.ai žinot, vra leidžiamas 
4 ‘Lietuvi ų Šaulių Si|]luigOK 
lll-čio skyriaus, Žeimučįų Sa
vaitraštis “Telšių Žinioj’, su 
priedu “Telšių Pliumpis?’

Pirma jis ėjo šapiiagiafuo 
tas, o dabar nuo š. m vasaiio 
1 d. išėjo 4 (17) nr. spanždiii- 

j. ( i ■' yv?.
f

Dabar jis įgalės patekt, net 
į menkiausią grinČlukęy bur 
moka žmonės spauzdintų žodį 
skaityt, ten parodyti, kaip rei
kia gyvent-ir kas veikti; 
vienas Hetuvūs-ženuūtiš turi...

f

Kaišedorys. Kaišedorių dva
ro užveizdėtojas- (akariomas) 
Jurgis Jablonskis iš minimo 
dvaro paėmęs gerų I lūšies ru
gių nuvežęs į Kriaučiškių fali- 
varką (Kaišedorių vak) fui to 
f oi. savininke pamainė tuos T 
rūš. rugius į III lūšies ir dar 

[nevalytus. Tuos išmainyt irs 
rugius š, m. sausio m. 27 d. p. 
Jablonskis norėjo atiduoti į or- 
dinariją Bet dvaro darbinin
kai susipratę ir tuos nevalytus 
rugius imti atsisakė.

Dvaroužvėizda labai' įpykęs 

niirties tTlreeniĮi tblfių Tugių 1 ” 
Darbininkai atsako: “Galmes 
lenda nors dar blogesnius val
gysime, bet dabar sutartus pa
daryta su p. Strumila gauti rm 
gins I rūšies, gerai išvalytus, 
tai prašom, ponas, mums toldų 
ir duoti.. .7} J. .Jablonskis sa
ko: “Jeigu jūs šitų rugių ne- 
imat, tai aš pripilsiu penkias
dešimts pūdų ir nuvešiu Kau
nan Ministerijai parodyti...” 
(į kokią ministeriją ~ neini-, 
nėjo).

Poneli, be reikalo karščiuo
jiesi ; eįgkis su darbininkais 
taip, kaip samdydamas paža
dėjai, tai darbininkai nieko 
tau nesakys...

Kretinga. Visuose laikraš
čiuose rašo apie draugijas, o 
Kretingos tartum nė nėra pa
saulyje. Kretinga dabar gana 
žymi vieta tuo: pirma, kad gy
vena ten vienuoliai “Mažesnie
ji Broliai.” fJįe dabar leidžia 
kokį ten uŠv.’ Pranciškaus 
Varpelį,” jis man* teko įsigyti, 
nes vos 5 litus metams kainuo
ja. Draugijų yra išviso 15, jų 
veikimas yra nenormališkas. 
-Ypač moterys visai" apsnūdo 
žiemos įuętu ir nėatbunda.. Gal .

gis. Dabiu“ geriausia yeįkia 
“Angelo Sargo’’ ir “Pavasari
ninkai,” o skaitlingiausia 
“Gyvojo Rožančiąus” siekian
ti iki 700 narių. Trūksta vadį, 
labai trūksta. Vienam žmogui 
reikia dirbti kokiose 6 draugi
jose. Gąl paklaurite ar nėra in
teligentų? O, jų daug yra, tik 
slapstosi pakampėse, kai nak
ties paukštukai. Mes kretingiš
kiai nenuleiskiiue rankų, bet 
dirbkime toliau tą prakijnų 
darbą. Laikraščių gana daugi 
pareina, o ypač “šv. Pr^Var- 
pelio” 108 egz. o kitų iki 80 
egz. Viską dirbkime didesnei 
Dievo garbei.

Užsimąstęs žmogus?

Nauja draugija.

Telšiai. 1924-ff-ū Visuome
nės Klube buvo .maskaradas. 
Publika linksmai viduj šoko ir 
linksminos, o lauke lakate ne-; 
didelis būrys vajįkgLrib dūrė 
įvairius — negertttgjpuhiis.

Jie senai yra įpratę į savo 
darbą ir neatsiranda niekur to
kių. žmogaus, kas galėtų juos 
nutvert ir už tai nubaust.

Kur tik vakarėlis, ar kas ki
ta, žiūrėk,, jau im-aikinų bū
rys vedamas, getrai visiems tel- 
šiečiamsJYinomo miesto išga
mos V. Gramalos. Jo pirmuti- 
nieji pasiimtiniai: J. ir K. Piv 
gojai. ‘ Žiūrėk, jau bus iš po 
pastoges (rinės) beritiųą pa
kalniui bosą (tas yra daroma 
prie, klubo, mes jis stovį ant 
kalno; prieš ežerą) ir nuvelka 
prie pat ežero. Gia jaut yra žy
dų šule ir ji nepalieka neaplan
kyta. Tankiai išmuša langus, 
net žydai nespėja sudėt. ■

žydų

BMCABIJĄ.

KONSTANTINOPOLIS. -- 
Kalifus, maTiometpnų; popie
žius. valdžiosišvykas, išvažia
vo į š vakari ją. Jis turėjo 800 
pačių. Jas patiko. Jos pa
skelbė bado streiką. Kalifas 
pasiėmė tik dvi pačias ir vie- 
rą rimų. •

IŠVAŽIAVO

KAIP IŠVENGTI-VĖŽIO,

PARYŽIUS. — Medicinos 
Akademijoj vienas t vėžio .spe
cialistas pareiškė, kad vėžio 
liga nėra žinoma fafp žmonių 
cukraus nevartojančių.

NEGAVĘS VIETOS, NUSI
PIRKO NAMUS.

NEW -YORK. — Negras 
James B. C. Tbomas negalėjo 
gauti pasirandavoti vietos gy
venimui. Tada jis nusipirko 
namus už $200,000.

palaikyt
Mamtu, kad iir amerikiečigį“ 

lietuviai, katrie esat kil^iš 
maišiu neatsisakys prie savĄs- 
“Telšių Žinias” ir “Teteų . 
Pliumpi” pasikviesi. Kūiįą 
maža visai, tik metams 244t 
arba 2 dol. ir 40. et. V M ,

Stokit amerikiečiai j darbą 
su didele tėvynės meile it‘pik
tink it tarp draugų savo Ženiąj- 
tijos laikraštį, nes skaitydami . 
ir dirbdami galėsit pasiekt Sk- 
vo tikslą Norintieji užsĮsalryt ., 
laikrašti adrešuokit:: “Telšių 
Žinios'’ Redakcija ir Adminis
tracija, Telšiai 23, Kalno? g-vė. 
23 Lietuva.

Panaikino šokį.

Kovo 6 d., Montello, Mass. 
—* Kalbėta apie katalikybę ir 
tauta. 'i.

Kovo 7 <L, Montello, Mass.
— Kalbėta apie švenntraštj ir 
gamtamokslį

Kovo 9 d., Montello, Mass.
— Apie katalikus ir civilizaci-
. t
ją. ~

Kovo 10 d’. Montello, Mass.
— Apie. Inkviziciją.

Kovo 11 d., Montello, Mass: 
Apie gyvybės evoliuciją.

Kovo 12. d., Norwood, Mass.
— Apie kooperaciją- ■ ' k
■ J Kovo 13 d., Montello, Mass.

Apie, katalikų dabartinį vei
kimą pasauly. >

Kovo 14 d., Montello, Miw. 
—- Apie^Lietuvos katalikų už
davinius. i

Nuo kovo 16 d, iki balandžio 
4 d. prakalbos Kultūros Vajui 
New Yorko apielinkėse. ‘ 

. Nuo balandžio 6 iki 12 A. pra
kalbos Waterburio lietuvių pą- 
vagiui (t prakalbos) ir ūmltyk- 
lai. 1

NEDUOS NEPRIGULMY- 
BĖSr

1VASHINGTON — Filipinų 
Salų misijai, kuri ąivyko savo 
šalies įiepriklausoiiiybės reika
lais, prez. Coolidge atsakė, kad 
Amerikos valdžia neduos šiuo 
tarpu neprigulmybes Filipinų 
Saloms ir kad skundai ant salų 
gera.-gubernatoriaus, esą nepa
matuoti. :

SVARBI ŽINIA.
■ -X

AVASHINGTONr— Senato
rius La Follette pareiškė, kad 
sutiksiąs būti kandidatu į pre
zidentus nud^frečiosios parti

jos. ' Formaliai ^paskelbsiąs a* 
pie tai už keletos dienų. ,La 
Follette. yra respublikonų pam 
Atjos, teeinu jiš.yra jįj didis ąt- 
skalūnas. ‘ jis buvo phniutinjs 
prabilti apie žibalo skandalų. 
.Jis yra smarkus veikėjas jr ko
votojas prieš suktus darbius

l i

4

Anglijos Banko pasiūlymas.

Šiomis. dienomis. Anglijos 
Bankas kreipėsi į Lietuvos 
Banka siūlvdamas bendradar- 
hiauti. Lietuvos Bankas siū
lymą priėmė.

I ’

Stiklo pramonė.

Lietuvojevra puikiausios są
lygos plėstis stiklo pramonei. 
Gerinusios stiklo dirbtuvės y- 
ra Petrašiūnuose ir Radviliš- 
] . • * kyje-

Petrašiūnų stiklo -fabrikoje 
dirba’28ū darbininkų, lietuvių 
ir svetimtaučių, Stengiamasi, 
kad dirbtų Tik vieni lietuviai, 
bet kadangi mokančių šitą dam 
bą lietuvių neužtenka,‘"'tai rei
kia samdyti: ir svetimtaučių, 
kaip latvių, vokiečių įr k * Mat, 
stiltlo. fabrike dirbti reikia ge
ro įpratimo, tiesiog paveldėjk 
mo. Todėl šito fabriko lietu
viai darbininkai šventadie
niais renkasi' stiklo darbo mo
kytis įr pratintis.. šitą fabri
ką nori pirkti latviai, žinoma, 
kati ją sunaikintų, .nes jos stik
lo dirbiniai tamkuruę^ą su Lat
vijos fabrikų stfko dilbfriiais*

Radviliškio stiklo fabriku r-

‘^Telšių 
Pliumpis” visuomenės klube 
ųžtroškino, labai megiani^.^-. 
k j “mazurką,” Šio šų^Fl^^ 
bai gailės rlg'iu-iečiai»^feg^^^^ 

ir nusipudravojusios

I
* m t v* * r *■viirių lelsiuose vra nemūzm. 

Visi tokie nenori iš pykčlb Mū 
lietuvių kalbos^^Kytis/nef ir 
kalbėt .liėtiivįš((Ži prieš “ma
zurką” prisiekė. -

'Kalifijotas,
■-

’ri u _ *■.*•

1-___—
■ v.'T.ja

HEMĄ NAUJIENA!
--- --- ■ * ... ■ ' -

Tik ką esame gavę įs kilos 
kompanijos pasiūlymą, naujo,

Mandatinių (kunigu) - I&taa 
“game. ”' Vra tai nepaprastas^ 
ypač jaunimui lošimas. Tąigi, 
kurie iš naujų ar senų skąity*. 
tojų prisius mums, pilną ūmtU 
nę prenumeratą $4.50, tie, pa- 
gal jų norą, gaus tą naųjčaffc 
dypes taip ‘ vadinamą 

pONGĄ’ JPasiskUbiiįĮ^JiiB  ̂
Ne tik tokius darbus dirba* kas. Ims pitmesnis, tai geįw% 

bet įlar gan įvairesnius vasaro* Nedaug jų tfetmime.
mis po sodus ką išdirba?,» neparduodame, PaaiShii^M^^ 

Vaikai jauni — nesuaugce« W loB yra prh 
tokius darbus išdirba, tMi kas skrynutes* ■ v*
busi kaip paaugs! Ar pasitaL - . 
kys -r- susipras? Ne*b ♦. toNoY..
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gy Pjrinąis, antrais savo gyvenimo metais Rusijos bolševiz- 

rkaip jaunas teliukas šokinėjo to džiaugėsi savo pavasario 
h WkamyįėMsr Viso pasaulio bolševikai garsiai Šūkavo apie 

r pasaliną revoliue ją,/apie Rusijos revoliucijos gilinimą. Ir 
į t^to pagBno tą revoliuciją, jog dabar patys nebegali iš jos he- 

p 'dugnėsį išlieti to.šaukiasį užsienio kapit^istus kadruos Mąuk- 
p ^ėmis’’ ar ^dolerinėmis ” virvėmis ištrauktų iš holševikškos 
| klampynės. Nabagai bolševikėliai! Dabar siuntinėja j Europos 

is

M .*i- -

*• •t.

BUOMUOSE. ■
žęs isLietovos to dmigifturiU hau* 

jausią Šimą papasakojo iŠ dabar- 
tin?s pądčticsf ( ‘

• . -ū-L ■■ ■ 'Aukai. -'■■
\ < '

; Aujavo sekančiai;: kum & $tat- 
kris $5., A. Tukas $5., Viakm
to $įb A. JIatulaitis $5, IVParins- 
kas $5, A, Kilpas $5, jįlieičiauB- 
kaH3,. K Kws Va«rih

Bo J&00 r 0. &
žilius; Po $1,00 aukojo šie : S, M. 
Bkulis, M* Zttjuą P. Antanavičius, 
:& ŠtonpūBs, J. JamMs, A, Ta- 
imoalitią A» AndrušiŪnaą ’G; 
kas, J, Porins, i?. Vaitkus, E; Jūr- 

kšiusį ,M» Baltutis^ A, Gilią O. į
Kazlauskas, J, Andriušiūnas, Pr. ;
Juška, J^Rabijooas, M/Žadeikie- 1
he, M, to Guriirikait^ K, Vajas- :
kafh .Kučhiskto,.Daugėlą . * ‘ 
$10. Po $1.00: P. Bųdžiūnas; $ 
GarricaspJĮ. Grigonis, At'M/Stul-i 

^pnias, Z. Kūtakiėne^ M Černiaus^ 
kieno, B. Nauri^ie^T^toauskąę*“^ 
^Petrauskiene, T. "Zakarskis^ K.. ■ 
Kriaučiūnaite, P. Skripas? A. 
Šarkis, W, Vasiliauskaitė, P. 
zfftslcaifė,- X Barimią' Bartose- '
vičiūs, V. Stankus, H. Vaičius, L 5 

jdelūnas, L. Navickas, P. Rakan- 
day, J. šalčius, M. St/paras, J. 
Bu knis. F, VZoiclot, pz Koineiko, J\ ( 
Čižauskas, P. Čižauskas, P, Syįvy- > 
dienė, P. J. Superas, A. Stanaitie
nė, J. Aukštaitis, J. Petkuj Ų. Su- 
rauskienė, J. Katričiutė, X ,^Uliu-r ;X 
snukis, W. Strapait; B. {įe.k|^W, 
M. Grigaitienė, V. JĮauęničia, JL ' 
J. Rinutis, A. Paulauskas, K. Pct-^/ 
riiniutė,- A.' Zyzis, K. Saračka, A, ; 

■Žemaitis, J. Boreckis; SL Mackuri |
J. Vkaras, V. Charafa,;J. Kapo- J 
-Čius, A. Pečiulis, Q. Juozaitis, Sr 
Grupaitfs, A, Steponavičiene, B.
Majauskįenč, Z. Mozorinas, N, N., 5
K. t Raudonis, . A.. Malniskąs, M. 
Blujus, A. Vąsbutas, p; Komeiko, ’
G. Zalcsąs, K. Budrienėj M. Pra- ' < 

i naitis, P». Ma&ųęa, L. JomnaSį X^ ■ 
; Jonaitis, K. (Irinerius, Bs- Jek^isf1*- 
Gatiiekas, U. Diliene, S, irieką, A j 
Urbas, K.‘Kratoniene, Wkalome- Ą 
nė, Katattekieue,SĮ. Gugifį, A. ^a' į 
leda, V. Barnatavieia, K- Obelė-^-^J 
nas, O. Aleliūmėnč, J. Butkus, M- ■ 
Ambotiene, K. Krutlis, kun.4Skl’įp- j 
ka, J. Petkus,' P. Borisas, ’Šta-, j 
siulionis, M. Pušienč, Budienaa, t 
M. Blieclis, O Smilgicnė,( P. Smil- ./ 

'.'■'L'Ai
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duotomis dbvanpmis —* kriį 
pakinkyti Lietuvos vamtonto, 
ne ctel keHij asmenų prąturiŠjU 
mty W <M visų piliečių nau
dom irtėvynės geroves*.

' Gi dabar koks gali būtį 
mums iš ta džlauggmus, kad 
Lietuvoje nžąuga keletas Dp- 
hemų, Stoelmrių, kurie vėliau 
pagimdysPalPus, Forbes’us to 
kitus panašius visuomenės iš* 
naudotojui jie sūknrs^ektrk 

Lizino arbą. kito kokio izino 
ijkahdfcitos; tie skandalai kai
toms piliečiams tūkstančius 
dolerių to dtogybę; įvairių nė- 
smaguinų, y "

Argi riėžtodtošMmi . būtų 
'atkreipti džiuginančią 

tolutį' brolijas žiūrimą kuris y- 
vū paimtas,peies to teisingu* 
nm principais'—- kooperacija; 
kitais žodžiais sakant: žmoni
jos gerovė —- teisingais ekono
miniais pagrindais/ - ' 

: ~ Uetosniaim šito ęriJeitoasdnmK 
ųpeinopiinui paimkime payyz-. 
džlūi Suvienytų 'Valsdjų to 
Kanados elektros išdtobystę.

Suvienytose Valstijose, kaito 
i visi ki rmiai; taip to , gamtine e- 
nęrgija —< elektra, yra kontro-. 
Kuojamą kapitalistinių kotpo- 
raciją. Gi Kanadoje ta pati 
industrija yra valdoma darbi
ninkų Jtoobjo^ A kooperarijos. 
TadgLčia susidaro gana tamp
ri kombinacija to labai aiškus 
atvaizdavimas dviejų biznio 
sistemų,* mat abi organizaeiji 
turi elektros išdirbysčių arit 
vienos, upes ir abiem išdirbinio 
išlaidos yra vienodos. Vienok 
mokesčiui ivz elektrą yra žy
miai. ritirtiųgi. S. V. koi’pora-. 
to jos,... kurios .varo- savo . bizni 
ant antro Niagara Pails kran
to-,. tokioj pat lyguniojo, inra. į 
mėnesį, už tiek pat. elektros, 
$43, o Kanados kooperacijos 
tik $8.00: — $35 mažiau; tai y- 
,ra,. kpopęraęijos .sutaupo žmo
nėms. $35,. o korporacijos išlu
pa $35.. •

Kanados darbiųinkai ne tik 
, gaubia pigiau elektros, bet jie 
diena po dienai augina) savo 
organizacijos iždą, iŠ kurio mo
kti užtrauktas skolas statant 
elektros išdirbystes; jie taupo
si pinigus ir auginasi milžiniš
kas elektros nuosavybes. Jie 
varosi ne dėl sukto pronto, bet 
$lel savo būvio pagerinimo. Jų 
ne tik miestai, bet ir ūkiai pil
nai aprūpinti elektros sriovė? 
mis: vandens pompos, pieninės 
ir i vairios kitos mašinos, ku- S f
rios''pirmiau būdavo sukamos 
žmonių rankomis, arkliais, vė
ju ar kitokiomis jėgomis — da
bar yra sukama elektra.

Šitiex patogumai egzistuoja 
tik padėkuojant Ontarijos pro
vincijos z miestų kooperacijai. 
Jei ten vadovautų korporaci
ja, tai "ūkininkai nebūti^ ap
rūpinti elektra, nes kapitalistai 
neužsiimti^ Įvesti elektros ten, 
kur jiems yra daug vargo ir 
mažai profito. » ?

Tad ot dabar ir laikas pa
galvoti kas Lietuvos vandeni
mis naudosis ir kokią ten sis
temą įvesti: kapitalistų augin
toją, ar žmonių tarnautoją Jei 
norime kapitalizmo, tai remlin- 

■ine korporacijas (paprastai 
mūsų vadinamas — bendro
vės), o jeigu norime Lietuvos 
žmonėms patarnavimo, tai rei
kalaukime, kad Lietuvos'mies
tai imtų Ontarijos provincijos 
plepą suorganizuotų geras 
kooperacijas, pastatytų jų prie- 
jšafey sutoaniugus ir teisingus 
■žmones to tada, jei. matytų rei
kalą, galėtų prisiųsti savo |gto 
Įtotįnius Amerikon, • . 

? Mes. juos mielai sutiktumė
me.i

U$WIIll
* OHTOO, ILlioiB,

, (Bridgeportas) ; p
, ? . - * ‘

Lietuvos NepriWwmybžs Milų 
l|etų 8uJnJduvių RaitonijimM.

Kaip kitais metais,, taip ir šiais, 
metais paminėjo iškilmingai Tau
tos švento, kuri mums lietuviams 
yra svarbiausia diena metuose, t 
y> 16 vasario, O iškilmes atliktas 
17-tą A z ' " -

, Y- v
. Programai,

Į 2:00 po pietų A, Mickdiūlias 
Chieagos apielinkfs eebtro nary^ 
to nenuilstantis darbuotoji atida
rė išfcihneš ■pasakydamas -trumpą 
prakalbėlą’ JBaigęs įžanginę kai? 
bą perstatė Kanklių Chorą p. Sau- 
rio vedamą. Choras sugiedojo Lie
tuvos to Amerikos -įlymnus. Cho
ras didelis to išlavinta^ pMtoodv 
gerai to tuomi prisidęjp prie mkil- 
ydų Z _ . * 1 Į

Kilba Kun. J, Statkaus.-
Gerbiamas- kalbėtojas pasakė- 

labai karštą ir patrijotiiigą . tai 
dienai pritaikintą prakalbą. Len
kams daug*kliuvo už žiaurius dar
bus dėl lietuvių padalytus, . . • •

Toliaus kalbėtojais buvo iže as- 
Vienys: advokatas Mastauslcas iš 
tVasring^on, D,'C.; adv. C. Česnu- 
lis; žydas S. B. Komaiko; Lietu
vos konsulas Chieagoje. p. Žadei
kių Visi kalbėtojai nurodė, kaip 
yra svarbu susilaukti, mums lietu
viams šeštus metus apvaikščioti ir 
minėti atgavimą pavergtai .tautai. 
Paminėtina, žydas S. B. Komaiko 
kuris yra gimęs Lietuvoje. Jis sa
vo kalboj parodė daug prielanku-* 
mo lietuviams. ••

Dainos.
I

J. Ramanauskas sudainavo so
lo, p. Sauriene-solo.* Abudu, {torai 
savo užduotis atliko .ir publikai 
patiko jnodviejų dainos. Duetą 
p. Saurienė ir J. Ramanauskas pa, 
girtinai sudainavo, už ką apturė
jo gausų delnų plojimą nuo- pub
likos. Deklamaciją pasakė p-Iė 
Aleliūniutė.

Zujaus kalba.

Paskutinis kalbėtojas 
‘ ‘ Vyčio ’ ’ redaktorius M. 
Žmonės jau prisiklausę buvo pir
mų -kalbėtojų to.pavargę, bet indo- 
miai klausė, nes jis neseniai grį- gyte, A. Bubnienė, M." Bapienč,

tlirtūšj * paiiiis kapįtalįsttočs 
korpdrarijos;, kurių principas 
žimtas ir daugiau nuošimčių 
pelno to žmonių nkrtoudtoiaį 
tai Lietuvos biodnuombie savo 
tėvynės turtais naudotis nega-, 
lės jai bus neprieinama. Gi 
jri'g,u paims žmonių kooperaci
ja, kuriai rūpi n« Įimtai nuo
šimčių, bet vjsuonnmes gerove, 
tai tuomet buą pibud galima 
surikti fiatf fiatH Elektros 
aušra -r Lietuvos ^gamtinė e- 
norgija. ateiniMayp piliečiams 
pagtohom ; ’ ■

Beb/. -daliar... du kol kyšo 
šimtai - nuMiničių, kuomet ke-- 
lėtas, ąsmenij jau siuvasi 
čiu^įišenius ir rengiasi Lietu
vos piliečiams traukti kriivi- 

jčgos spinduliais: , nas ašaras, tą! nėra ko džinug- 
wnę _ tikutis, beLgreįčiau reikia dūsauti 

mianotojė ba- Į to galvoti Itoito totosricylayeius 
kužėjo gyvenantį ūkininką; troskinąnčta debesį^rašąlin- 
.sukti kuliamas, minamas ir ki-.J ti nuo nekultos lietuviškos; bą-t 
tokias mašinas — teikti , ‘žmo- kužėlesj kaip; ^atstumti neteį- 
nčms visokią galimą pageBLąJ ringimiOf suktybių, žybalizmų; 

purvinų matę^feĮĮžmų gatyalą 
to kaip sukurti gyvenimo dir
voje teisingesnius, syeikesnius. 
stipresnius ir žmoniškesnius 

_ principus;, kaip teisingiau da- 
Ąukščiaosiof suteiktus ' lydis turtais ir Aukščiausio

Firma koleto savaičių “Drau
ge’ tilpo' vieno tėvynainio (o 
gal “G/* bendroves agento) 
džiaugsmas apie Lietuvos gam
tinius jmiršus,. įto gana ra
idai apibudino Itękančins iš 
Lietuvos turtus — nepažabotų 
gamtin& upių ir upelių energi
jų, kuri, jei^C pakinkyta, su- 
taupytu Liriiivai kasmet apie 
$a$50$0(b ^suteiktų piliečiams 
pigesnes elektros, o “Galy^ 
bes’?’ bendroves akcijoniu
kams duotų net apie 100 nuoš1. 
dividendų. \

Taip,- piūsų gamtinę energi
ją — vandenis galima skaityti 
Lietuvos šviesiu ateitimi. Lai
kui bėgant mūsų dainose mini
mos upes galėtų apipinti Lie
tuvą savo uv, 
npšviesti, sušildytų ne 
miestietį, bet ir sama

j
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kąpitalistii sostines, daugybę bolševikiškų misijų, kurios bu- 
čiuoja ten khpitalistų dulkėtus.luntaplius, kad t‘k.išmaldavus 
sau pašalpų to paskolos.

L Mėdaus menfesį praleidę, bolševikai pasijuto jog šiltieji 
pąvasario to vasaros laikai baigiasi to artinasi liūdnas ruduo, 
lįbaisiai gi šaltas, tas ruduo! Sustingo bolševikų strėnos. 

Wjį|įkąrinė užšalo, šaukiasi darbininkų pagelbos, bet nebeprisi- 
ladkia. Vyriausiam inkvtoitoriui Dzeržinskiui vadovaujant,

* bolševikai išžudė apie du miiionu laisvesnės minties 'darbiniu- 

- kų, tad dabar bolševikų pažadams darbininkai to nebetiki. Ir
su cukrum jii nebeprimasinsi, nes visk žino, jog po cukraus 
kąsneliu, slepiasi mirties kilpai ,

•Dabar bolševizmas pasižymi vien savo propagandos raš
tais, žodžio, sąžinės ir draugijos visiška vergija. Gi ekono- 

J minė, ir tai svarbiausioji, bolševizmo dalis jau seniai išberta 

v- J^uriads niežais, krapštosi, 'šnypščia to keW& savo likimą.
• Matiniai bolševizmo vadai tapo grynais* spetoalįantais to 

g|mWasi pasipelnyti bepardavinėdami išvogtus turtus. t
Leninui, bolševikų “popiežiui,” mirus, pradeda to spe- 

kufentąi nebesutarti, nebegali pasidalinti valdžia ir turtais. 

Apie šitas “Lenino įpėdinių imtynes” Kauno “Darbininkas” 
; Štai ką rašo:

• “ Leninas mirė nepersenai, bet politiniai jis jau visi 
metai «kai miręs. Inga privertė jį padėt politiką Į šalį.

• Kiek svarbus buvo bolševikams Leninas rodo, kad ir to
limesnė bolševizmo eiga. Nespėjo Leninas pasitraukt

- 7. nuo valdžios, kaip komunistų tarpe kilo nesusipratimų. 
.Pradžia davė ūkio ir politiniai nepasisekimai. Kaip ži
noma, ūkio srity nepavyko su ‘naują ūkio politika,’ o po
litikoje padare didelio neramumo fašistų laimėjimas Ita
lijoj. Vokietijos konfuništų partijos snigriuvimas ir bol-

• ševikų atstovo Vorovskio nužudymas. Prasidėjo Kreni- 
. liuje pasitarimai po pasitarimų. Viena už kitą karštes

nės galvos. siūlė vis savo planus ir niekaip negalėjo su
sitart. Nebuvo Lenino, nebuvo kam tvirtas žodis tarti. 
Ypatingai karšti ginčai kilo vyriausiam Valdžios orga
ne ‘polit-biuro’ (Politinis biuras centralinio komiteto ko- 
minusių, partijos). Čia Trockis, susirėmė su tai^ vadi
nama ‘troika:’ Zinovjevu,'Kamenevu ir Stalinių kurie 
griežtai laikėsi Lenino vestos politikos. Jie visuomet 
Spyrėsi, kad Leninas tuo atveju būtų taip ir taip pa
sielgęs. ’’ Veltui stengėsi Tiekis įtikint, jog dabar ki
tos aplinkybėj kitaip ir elgtis reikią, Užsispyrėliai lai
kėsi savo, o Trockis, žinoma, savo. Tuo susidarė ko-'

. mupistų partijoj du liogeriai, kimių kiekvienas traukė į 
;savo pusę.

‘ Partijos v idilinė kova paaršėjo, kuomet spalio mėli, 
praėjusių metų kilo Maskvos darbininkų tarpe nepasiten
kinimas, jog iš 300,000 partijos narių yra tik 30,000 dar
bininkų, o visi kiti ‘inteligentai* ar ‘pusinteligenčiai.’ 
C'ią iškilo obalsis, jog reikia partija‘dei^okl'atizūot,’ t, 
•y. padaryt labiau prieinama, labiau Rinkančia gyveni- 

tjnui.

“Ir jam daug; kas pritarė. Mat, komunistų partijos 
discipĮinos pagrindu yra tat, jog nė vienas narys neturi 
teises atsisakyt ar nesutiki užimt jam skirtą vietą. Tat, 
žinoma, nepatinka, * šiaių . visuY lepinamiems kommtob 
toms ir jie su mielu noru pritaria partijos totomoktatL 
žavimu!,’ Tik čia tą demokratizavimą reikia suprast 
griežtai komunistų partijos ribose. .Apie valstybinį kle- 
mokratizmą: spaudos, rinkimų, susirinkimų to žodžio 
laisvę negali l^ūti nė kalbės. Ir ištikro Trockini pasise
kė per Centralinį Komitetą išnešt rezolųcijaĮ Jog partijos 
veikimas galima dįskutuot, o jo^ organai laisvai rink
ti. Tuo būdu jam pasisekė padaryt pirmą prąsilmižimą 
per ortodokšalių Leninei Mintoj- - - - ■ -

c
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- Bet, deja, vist tie gerumai 
bei blogumai priklausysimo o- 
peratorių. Kokie bus elektros 
valdytojai, tokie bus ir žmo
nėms patarnavimhi., Jeigu Lie
tuvai i

“Bet ta opozicija-nesitenkina. Dabar eura kova, kap 
būtų leista partijoj tverti frakcijas. Tui negirdėtas da

lykas diktatoriškoj komunistų‘įiartijojt Žinoma, žinov- 
jevas, Stalinas, Kamenevas ir kompanija piestu prieš tat 
atsistojo. Jie visuomet primena savo priešams paskuti
nius Lenino žodžius apleidžiant KrėmlhJ:/Aiosiipkit par
tiją iš išorinės'neperžengiamu pylimu, pakelkit ktioaųk- 
Ščiaiisiai jos autoritą viduj.ir sergėįdteš.AUo' skaldymosi? 

Gudri Lenino akis permatė, kad .jo rivorščiai’ pasiduos 
žmogiškoms silpnybėms.. . j:

“Net pačioj čeko j atsirado opozieŲą, • Bieloborodo- 
vas, kuris valdo dąlį čekos, oponuoja, -prieš Dzeržinskį 
— militario komunizmo šalininkę ' Bet Aiški didžiuma 
čekistų palaiko Dze^nskb atsimindami gražiuosius'jov 
teroro laikus. '” ' ’. ;. <. | ■

“Įdomu paskaityt partijos, ^i^putus. Ten kiti1 aiš
kiai išsitaria, jog senieji savo darbą atliko, xdabąr reikė
tų užleist vietą jauniesiems.' Mat, aiškiai matoma sustin
gusių Lenino dogmų kenksimngmnas, todėl ir norima jas 
pakeist. Ir reik pasakyt, jog tokių yra didžiuma: beveik 
visa raudonoij armija ir daugelis pačių vadų su Trockio 
priešakyje. Tiesa, šiomis dienomis Trockis paleistas’ 
‘atostogoms,’- bet vargu jis to per atostogas išsižadės va
dovauti opozicijai. ,

“Kaip ten nebūtų, bet viena aišku, ;jog komunistų 
partija pasidalino į du liogeriu, kurie blogame atvejyje 
gali skilt ir tuomet bolševistine Busija žengtų į naują 
peri.jodą. Jei ir neskiltų, tai vis tik šiomis partijos peš
tynėmis Įnešama į komunistų tarpą daug dezorganizaci
jos ir nepasitikėjimo savo jėgomis. Kup pasibaigs Troc
kio kovosiu Lenino dalininkais, ypač jų išstumtu į prie
šakį Stalinu? sunito pasakyt. Viena tik aišku — jei čia 
nesipešamu už idėjas, tai už Lenino sostą tikrai.”

AR BGLŠEVIZMAS PAKENKĖ LIETUVAI? 

Į šį klausimą neatsargu būtų vienpusiškai atsakyti,

dalį lietuvių ištvirkindamas, bolševizmas padarė Lietuvai 
Bet jis padarė daug to gero. Ir štai

Y ’ ’

»

buvo 
Zujus.

*

v

«
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<leo. \VasUiuton 
Leviathau 
Ilepublic..
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Žino-

L

ma,
daug moralės blėdies. 
kaip.

Galinga Rusija būt nesutikusi Baltijos respublikų nepri
klausomų palikti. .Įę gtoki^.mumsybūtMbai sunku, 
greičiau negalima, iškovoti sau nepriklausomybes. Gi bolše
vikai išgriovė Rusijos galybę, o pa^s tie^įpni bųyo,- jdg 

maža Lietuvos armija juos kaip avinus iš Lietuvos išginė. Nors 
Sovietų Rusija yra labaLięKitaristinė valstybe to turi didžiau
sią armiją pasauly, vienok išgriauta pramonė ir žemdirbystė, 
apardyti gelžkeliaį atima šitatoarmijai daug galybes. Tuo bū

dų bolševikai to nenorėdami padarė Lietuvai, daug gera, kag- 
.davė progos mums įkurti savąją Respubliką, ‘

Bolševizmas atnešė Lietuvai net morales naudos, Įvesda
mas Rusion savo “rojų,” bolševizmas parodė ką jis galį, go
juje puikiausia išbujpjp\badas; cholerą Wtwės,LkaX|jįniai| 
coka arba modernišką >neleį^Iių kū^ilrių prieglaų-
cios, kur vaikai kaip musės įpiršta, dlyo&ai, syŽįlU to Mti boL 

ševikų rojaus grybai. Sulig vaisiaus pažįstamas to medžio, ge
rumas. Lietuvos žmones gėrai įsižiūrėję i bęĄševbtmo vaisius 
to atsisakė nuo pakvaitusių svajonių. ’' Todšl boRevizmas, ir 
vėl prieš savo norą,, pag^bejo įsikurti demoltoątiniai to laišK 
yai Lietuvai, kur žmones turi? laisvės pri^b*W piktybei to ii- 
totokįmui• & vystyti savo protines^ dorines to ėkonomtoes w 
jėgas-. . ■ V • / v /’. *. •' ’ _

Todėl Rusijos bolšev&mo mes neprivalotn1 naiWtb Tegtf 
jis sap miršta savą to AOTmėle?ipiriWįc tiūrėdamt į $WW 
mes galime pasimoktoti gera daryti, savo Tautos namus tvari 
kytį. Tad to verta mums ii Kurijos eksperinmtų rimtai paari 
mokinti to taip daug tautinių potaimių iivougfc

r
VM MoptrąrijM: ir kapiU- 

liitai ir it komunistai

Biil. 5, Geff. 6 
.Uiiland. 12, Geg. 3 • 
.Balam! 29, BirŽ. 3

PATOGYBĖ IR GREITYBĖ AMERIKOS LAIVAIS
Jei svarstai, apie 
kelionę į Lietuvą 
pasiteirauk apie 
didelius S, V. Val
džios keleivinius 

laivus 
p ir mi aus i a

* M
Ąmericu...... .Kovo 12, Buland. 9 
Pres. Iloosevelt. - .Kovo 22, Bal 19 
Geo.-Washwgtou... .Bul. t, Geg. 0

"Laivuose United Statės Linijų yru dideli privutlški kambariai dfel 2, 
4 ar 6 ypatų. Didelė įvairybė- geriausių’ valgiu yra duodama švariose 
valgyklose. Yru rūkymo kambarys, moterims kambarys, erdvus dCOiai' 
pasivaikščiotu- benui koncertams iv kitokį pasilinksminimai.

Greitas pristatymas į ri.vmoutb. Southamptoii, Cherbotfrg ir Breiirin, 
iš kur susisiekimas su visais Europos kraštais. Dėl kainu informaciją 
ir tikietų klausk vietinio agento.

EKSKURSIJA LIETUVON.
M r. A. S. Levis,; vdejas trečios Liesos skyriaus bW vedėju lietuvhj 

ekskttršijos laivu S. S. “George tVasliington” kurs išplauks iš Xe\V VorliO 
gegužio G dienų į Kluipėdų. ! . . , •

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, bet gali važiuoti su p. Lewis ir jis iš
duos jums lludymų taip, kad' galėsi’saugial sugrįžti I Ameriką bėgį’ Šešių, 
mėnesių. Klausk savo vietinio agento tuoj smulkmenų. Ą

UNITED .STATĘS LINES 
, 45 Broadway, NelvTfork |

75 Statė Street, Boston, Mass.
. Ope^tQp» for .

UNITED STATES SHIPPIMG B O A R TĮ 
SRSR

—r—~ " - į ■
MONTELIA Mass. — Nuo kovo (i ikį 14 te vakaras ' 

(išskiriant trečiadienį ir šeštadienį) Dr» l^akŠtas laikys -
llo lietuvių paikpijai kultūriiies misijas temomis: katalikybi- to ' 
tautybe; šventraštis iv gamtamokslis; katalikai-to t
inkvizeija; kitos temos Ims paskelbtos vėliam /' ‘ . -M '

y Lmvtonce išbandytos'to gavusios nuoširdžiiusio U 

pritarimo, čtoiltorints misijos Montello bąsdito plačiau 
.tos to .apims opiausius šių dienų kuĮtūroS'to mokslo kląuriąia& 
Tad tikimasi srebiant daug klausytojų į lietuvių parapi^ rii- ? 1 

lę. '^ądiiu7 val^O mim *
y

*1

>



8. M lį. «®1» AnurttnlaM Šiais >uetaisĮ4aiw luiuflpfc gariiiamo

ims, M.’JoataS,.‘4, JasaitS, B.
CteSMį ’ p-
tatli 4. StuailtriA ti. NothitM, 
K. š. ąilw A p«w- 
ka. J. Banys, J. Z&lis. O. Bidla^J. 
Žiiio» »2. Po SOc : J. JCat»lwltaM, 
B. 'MiiMįai M BraititV »

' $1.00 : B. S«n»n,.P. Lasdauakaa, i.
■ W»»1M L. J&n<feitfe, J.

' J. M**#*. O. Sėlrtfe, Le. ft- 
Brigepr Co., O. Karpavičicnė, F. 
Wu«s. . ' .. ' • -

- VfeienĮK «ąįrtojkw ir mažiau*
\ irdąugiųuą širdingai ačiū varde 

vargstą 
po' lenką letenau. ‘.

ŽgiOMiU nęmąžąi ir visi w 
mąd.už^Iąikl ir prisidėjo su atp 
korida kįek kas išgalėjo, Liųksma 
minėti nėprikjausomybčš dienos 
paskelbimų, bet dar- būtą links-’ 
miąą ka$ Vikąą atgąutą ir ten so- 
stinę perkeltų. Anksčiau ar vūliau 
o Vdųiui bus mūsą l

TyUą Jonas,

I

I

• f

t

« -f k- t Ii. i A- jk £ - ’-Jfap-* * * J*
kalų matyti scenoj. Kuopai liko 

‘^pro pelną,.; * - ■ ? u'
Motįrą Sųūfitbs htupa neoau- 

džiak' į Vasario ^ £ Motaą žą- 
jungos 33 kuopa surengė “margu
mynų .vakarų,” kuris sųsjdSj© :if 
lutfHIgtk ‘ ir 4vahįuą< prągramOį 
kaip tai; prakalbos įieatro, dainą 
fir mužikas, Vakarų vedė -p4S SL 
Jokubaitė, kuri pakalbėjo apte 
šio vakaro tikslą ir-kviėtė visa® 
moteris ir mergaites prisirašyti 
prie Moterą Sąjungos ir tuojau. ; 
pristato kaibęti gerb. kun,^s 
botų iš HartJoi’d, Conm Kun, J* 
Amboto kalba buvo labai intere
singa, pamokinama ir sujudiąan-! 
ti prie didesnio veikimą- dėl haų*; 
dos Moterą Sąjungos ir tautos ir 

■ bažnyčios. Publika ge&ėjos klau
sydama tokios gražios prakalbos.

Buvo suloštas juokingas veika
las, “Vienas iš mūsą turim apsi- 

; vesti/’' “ Publika gardžiri prisi- 
juokf & |ęiWĮo, artžįai rriią 

visi atliko gerai, Ferdinando ro
lę lošė $f, Dzikas, Kristupo M. 
•BeneviičjĮs; Tetuiles Ona Gri- 
gįute, Onut'es — fe. ŠinioliuUiutė.

Gražiai padainavo duetų, ^Bi
riu nmwi pasakyti/* **KarMytm 
žvirblelis’2 sesutes K ir M> Simo- 
liūniutės, ■ ( - v

Duetų smuiką ir pianas ‘1 Spring 
time” ir ‘^odrite polka” pagir
tinai išpildė jaunos mergaitės se
sutės R, Z. ‘ Augustihavičiutės. 
Būtų malonu ir tankiau matyti 
dalyvaujant- vakaruose. Pašoko 
klasiškų šokį H. Dzikiutč. Eiles 
pasakė“ Netekėk margele UŽ gir
tuoklio H, Dzikiutę. Eiles pasakė 
labai gerai. ..

gavoW0 fyfttko atlyginime.
r-

-. f ■

Hatuvaitiipą, kurioa 
peratate Amerikf ir LUWą, ačiū 
parapijos chonib Teatraližko Ra
telio artistams;, deklemadją šaky-* 
tojams, ačiū gerbiamam kunigui 
V. Slyvynui, ačiū, visi atliko savo 
užduotis kogeriauaiąj Matytis bu- 
vo musą meilė nepriklausomybės 
žvėntę apvaikščiojant, kurią šir
dyse liepsnojo tėvynės meilė. Te
gu pasilieka mumyse ilga atmin
tis. O sulaukę kito metą ajivaik- 
ščiosim su sostine” Vilnium nepri
klausomybės šventę. Sūnąjr duk
terys žengkim pirmyn ir isvaduo- 
kim brolius ir seseris is lenką ne
laisvės^ išvaduok sostųię Vilaitjj 
Lietuvos širdį.

Publikos” buvo pi 
*veUin& ; V«ąkrąi 
skirBtėii riėtio ntlB

kM4h. 9 Jttk čia
gyvum^iū veikimo tiek ir įąfc. 
Kadangi ■ £ Fąderącijoa* gjty-
riųą tttri*mwi8ąmd<« svetainę ąr- 
bą Stiuko, tai Miąbo nariai! kas- 
kartdaMi^ >qrkW^wri- 
rinkimuose sausio ir vasarį mėne
siais prisirašė apie 50 naują narių, 
ją kaip malonu prigulti kur viri 
nariai viennunčiąi, dori_katalikai 
ir blaivūs. £ia senesnioji ir vędu- 
sieji, taip pat jaunimas bendrai 
dirba ir Iinksmhmsi. 4 

\ bfąują mrtąlaukiant 30 d, gruo
džio, Federacijos klitibak turėjo 
puikią vakarienę kur dalyvavo di
džiuma patys veikliausieji iš jau
nimo, taipgi buvo K vedusių. v

Gruodžio 29, 1923, merginos 
žųųnmi auvafcbno veikalų aPan- 
čjai,” kuris buvo atkartotas sau
sio 6, 1924 ir abudu kartu publi- 
koa birtų daug ir ^eluo nemažai 

Fėdefcaeij&i*Iik®- :

.Vasario 24 surengta vakaras ir 
buvo lošiamas “Tas nelaimingas 
Buick.” Surengė Vyčiai.

Svarbiausia, kad mūsą koloni
joje užėmė - vargonininko ’ vietų 
gabus ir energingas dailės mylėto
jas A/Visminas, kuris fiįavo darb
štumu daug priduoda svarbos mū
sų jaunūąui—-Vyčiams, o ypač šv. 
Cecilijos chore, nes per labai 
trumpų laikų išmokino crorą daug 
naujų dainą ir surangė. koncertą 
2 d. kovo, kuris puiikai pavyko, 

Įneš apart choro dar buvo pakvies
ti: artistas Antanas Židanavičius 
(smuikininkas) ir p-lė Gribaitė iš 
Bostono (daihininkė-soliste), ku- 

- riedą daugiausia atsižymėjo ir 
dailinę koncertų savo talentingu
mu. Taip pat puikiai išpildė po 
porų duetą panelės M. Sargeliutė 
su T. Jąnkūniute, J. Stakniute su 
A. Čiurįiute ir D. Uneiuriutė su 
,A. AuČiuniute. P-lei, Grybaitei 
nuo šv; Cecilijos choro įteikta gė
lių bukietas.

Kovo 3-čių Vyčių 100 kuopa su
rengė šeimyniškų vakarėlį su už
kandžiais, kuriame dalyvavo so
listė iš Bostono'gerb. p-lė M. Gry
baitė ir vietiniai: gerb. klebonas 
kun. J. Židanavičius, artistas, gerb. 
A. Židanaviieus, gerb. A. Vismi
nas vargonininkas iirgerb. A. Do
meika, vaistininkas. Išviso vaka
rėlyje dalyvavo apie 70 ypatų. Tas 
vakarėlis galima sakyti buvo vie
nas iš svarbiausią ir linksmiausių, 
daug linksmino jaunuomenę muzi
kė paskiri kurios galima buvo 
lengvai šokti lietuviškus šokius ir 
tt. Bet linksmiausia buvo kada 
visi susėdo už vieno stalo lig vie
na skaitlinga šeimyna vienminčių 
ir gerų norą žmonių, -turėdami 
progų svarstyti ir kalbėjosi apie 
reikalingiausius dalykus. Pirmas 
gerb. klebonas, kaipo dvasios tė
vas tos visos šeimynos, trumpai 
pareiškė daug svarbią ir naudin
gų dalyką dėl ateities. Antras, 
gerb. A. Visminas, kaipo neseniai 
sugrįžęs iš Lietuvos papasakojo a- 
pie tenai esantį jaunimų. Toliaus 
apie dailę, muzikų ir tam panašius 
dalykus. Tolesniai gerb. A. Do
meika išreiškė mintis kas-Iink to 
Vakarėlio ir dar kiti. Ant galo 
p-lč M. Grybaitė akompanuojant 
A. Visminui savo maloniu balseliu 
pasaldino paskutinius vakarienės 
kąsnius. Delną plojimais buvo at
šaukta kelis sykius. Nuotikiai to 
vakarėlio padarė daug įspūdžio 
jaunuomenei h* pridavė energijos 
darbuotis, lavintis ir tt.

Pastaruoju laiku Vyčių 1QO kp. 
prądėjo didiutis ir- veikti uo- 
iiaą. Tikimės šviesios ateities, nes 
lčią nuo seniai priklausą patys 
rimčiausįęji ir gabiausieji žmonės, 
d dabartiniu laiku mažai rasi 
jaunuolių, kuris nubūtą bile ko
kios šakos mokinys ir muzikos.

M. Žukauskaitė

v

i.

misijonitriaus.

• MndMawmyMa -
Vasario 21 d. Bart Ratu-

vok ueprikUuamyb2* $ Wtą »u* 
kajėtuvią iveuM. £
yMgjrtą Mm* |ti-

, • * fe* _
■ • ' Durtrt* ’ ■ • ri *

Darbai eitūt vidutiniškai auto
mobilių dirbtuvėse, JKąrie apsigy
venę, visi dirba, Bet kaip girdėt 
atvažiavusiam iš kitur kol.kas Uė- 
lengva darbas gaut. Ant pavasa
rių bąs darbą įvaiias.1

Koopar&dk griūva.
iffėtiirtą ko^eraijoH bendrovė 

valgomą ją daiktą, kuri'gyvavo 
nuo 1017 metą jau pardavė aW’ 
vi krautuves. Priežastis perdavi
mo ta,^kadnegali susitaikyt na
riai Kaip katalikai dirba, tai. lais
vamaniai šaukia/ kad nėgerair 
Šiemet visiems laisvamaniams pv

; ....................... . i,i . i ..

SIOUKCPBY, I0WA,

Midland skerdykla pradės dirbti.

Pradedant 3 milijonų doL sker- 
. dyklai dirbti padarys didžiausi 
judėjimų ndestė ir apylmkūje'ko* 
kio da nebuvo. Laukiama atva
žiuojant daug riaują šeimynų, bus 
begalo daug darbą, visiems bus 
guriau. Miestas greitai augs.

To skerdykla buvo nupirkta 
Sivifto ‘kompanijai . Pats Jurgis 
F. Siviftas sako; ”With little 
difficulty expected an~~ elearing 
tlie tįtle we srould be in operation 
by Mareli 1-st.” Taigi gal nuo 

. kovo 1 Midland pradės dirbti. Lai
kraščiai minėjo kad iš pradžią 
dirbs nui 500 iki 600 žmonių o me
tams baigiantys dirbs toj sker
dykloj apie 1400,\žmouių.

.Vietiniai laikraščiai rašo, kad

I

privažiuos Čionai nuo"ŪOŪ fiįx 1000 
-r , daugiau šeimyną. Bus daug dau- 

,_ ‘ giau statymo namą ir it Jeigu 
, tiekv šeimyną atvažiuos, kodėl’ 
\iors 300 ją negalėtą būti lietuvių 

šeimynų? Juk čionai žmonės ge- 
_ rai uždirba, nuo 43 centij iki 1 dol. 
į valandų. Moterys uždirba net 
po 50 dol. į savaitę.

Apart skerdyklą, o ją yra ke
lios, yra daug kitokiij darbą k. t. 
“karšapių,” fabriką, plytnyčių, 
krautuvių ir tt. .

Dabar yra statomas namas už 
suvirs 3 šimtus tūkstančių dolerių. 
Taip-gi Fordams didelis kitas na
mas. Statys už J ir pusę milijono 
dolerių; elektra plinta; statys iiž 
ąpię_2 šimtu. tūkstančių dolerių 
katalikiškų ligoninę ir kitų už gąl 
mamau' nekatalikiškų. Kolumbo 
Vyčiai statys namų už apie 150 
tūkstančių dolerių. Taigi darbų 
bus visiems begalo daug.

Lietuvių čionai yra nemažai, 
gražiai gyvena, daug veikia, ją 
skaitlius auga. Tikimės kad lie
tuvių atvažiuos apie 100 naują 
šeimynų, kadangi kelios jau atva
žiavo, kitos rengiasi ir daug gir
dėtis žada atvažiuoti. Pramato- 
ma čionai lietuviams getą ateitis. 
Bus gera proga ir lietuviams biz
nieriams ir p£oferijWkuu&

Važiuojant į Sioux City 
(“SiouxM reikia ištart taip taip 
Sū) parankiausiai per Chicago & 
North Westem, felinois Centrai, 
Čhieągo, Mihvhų^ėe & St; ,Paul 
Mieste prieiti reikia prie Fourth; 
St. ir paimti “Gollcge Cai' going 
East” ir išlipti pfįe Leeek St. aut 
Co^per SehoooĮ,. tuomet tik vie
nas blokas į liotuviiį bažnyčių, ku
ri matyti. . .

Sioux City is ąn uiiusully heąl- 
thy city, ant a safą place tų lįve.

’ Reporteri?:

Buomus į u litaStl
rtiąj pam||^į 
apie veikijniisrtl^ttS gtr
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Lietuvos S mpriklausomy- 
bis sukaktm* ąpvąikščmjrtn va
sario* 17 dl». Šv. KryšhmiKą* 
tuvių pabaŠKortiAM svetainėj. pąh« 
liko® svetaine.
Mąlottuųrm pubnetti kalėtų žode
lių iš Atiką . kotamję* veikimo. 
Nore ntydšbd tavo komiteto tas 
vakarėMa rrtighmaą su visokiais 
pamąfginimąis, bet prakalbą ne- 
'MtA. >. • 'j'*- ■ r

Vedėją® vakarėlio d’. A. M per- 
stątė programų 7:30 V- vakare. 
Užbaigus programų b. V. betias 
užgrojo Amerikos himnų. Publi
kai sustojus, išeina ant sMČiaus 
p-lė M* Aržuolaičiuke, per^taty- 
dama Ameriką- Užbaigus ameri
koniškų himnų, užtraukė lietuviš
kų himną. Publikai bestovint, iš- 

:tekus į valdybų^nemokejo sutvaiv eina-ant stėičiaus p-lč K Karaliū
te, pei-statydama Lietuvą. Užbai
gus lietuviškų* hinfnų, publika su
sėdo o stovinčios ant steičiaus lie- 
tuvai^s- susiėjo ir pasisveikino. 
Parodė publikai, kad mielai ir 
prielankiai susivienijo Amerika 
su Lietuva. < Reiškia, seniausia 
respubliką pasauly Amerika, o 
jauniausia Lietuva. Taip-gj 
p-lė M, Aržuolaičiuke'stovėdama 
ant steičfauą kalbėjo kelis žo
džius nuo amerikoną, išreikšdama 
kad Ameriką prielanki Lietuvos 
naujai respublikai. Užbaigus a- 
merikoniškų ksdM, publikos buvo 
pagerbtą delriii plojimu. Po tam 
kalba lietuviška kalba jp-le K. Ka
raliūtė, išreikMamą augštos gar
bės žodelii!šAmėrfeab kuri pada-

1 fr , '
ve savo sesutei Lietuvai rankų ir 
tarė: Gyyuok Lietuva, jauna res- 
publika ąū sostine Vilnium. Už- 
baigus khlfe, publika pagerbė 
delną plojimu. Po tam parapijos 
riioras po vadovyste Praniškaus- 
AmbrozaSeio sudainavo porų dai
nelių. ^P6 tam buvo perstatyta 
veikalėlis, .^Kerštingoji Meilė.” 
Po tam šėke- proklemacija V. 
Augustauskėlio. Pertrauka ant 
lO miuučįąrir vėl prasideda grait 
maršai amerikoniški ir lietuviški. 
Po tam vaidinama “Namai Praga
rai.” .Užbaigus perstatymų, išė
jo ant steičiaus gerbiamas kun. V. 
Slavynas. .Kalbėjo trumpai ir

f- t

kyt ir turėjo parduot. Bet tiki
masi, kad šėrininkų pinigai nežus. 
Kaip buvo girdėt ant susirinkimų, 
nuo pardavimo komisijos, tąi 
lesią gaut už lotus $15,000.

Vienas ižleiberią.

, FORĘ&E pĮTY, J?ENNA.
Nedėlioj, kovo 2 dienų S. m. bu

vo sulošta Miko Petrausko opere
tė, “Šventoji Naktis.” Rengė šv. 
Antano bažnytinis choras po va
dovyste gerb. vargonininko Stasio 
Simonavičiaus. Viskas buvo at
likta kuopuikiausia.

Svetaine buvo pilnutėlė žmonių, 
ne tik iš Forest City, bet ir iš to
liau. Tas |abai pakėlė ūpų lošėjų- 
mėgėją?nes parodo kad ir susie- 
dai rūpinasi mūsą vakaruose atsi
lankyti. Iš getą šaltinių girdė- 
jau^kad tai daugiausia suėjo žmo
nių, negu kada yra Čionai atsilan
kę ant vakąrą. Tai yra puiku, nes 
toks veikalas-reikalaUja daug pa
sišventimo’ir darbo ir iškaščių, 
tinkamai atvaidinti. Bravo, bra
vo, šv. Antano chorui ir jo vedė
jui už tai. 1

Scena buvo išrengta kuogra- 
žiausia; drabužiai ir muzika buvo 
tikri pagražinimai tokio veikalo.

Svarbiausias roles atliko pats 
vedėjas — S. Simonavičįus — Se
nuko ir Erojo roles. Lukošiaus
— P. Rakauskas, Velnio—E. Jau- 'aiškiai, ragindamas lietuvius tąp- 
eaitis, Angelo — M. Simanavičie- 
nė ir Cigalo^ J. Čemauskas. Vi
si Išpildė užduotį puiikai. Reikia 
Taipogi garbė atiduoti ir angelą 
chorui, kuris nors už scenos, gie
dojo, bet viską atliko sutartinai 
ir gražiai.

Kaip girdėjau, choras ketina ir 
daugiau rengti tokią vakarą. 
Smagu yra tai girdėti.

Muzikos Mylėtojas.

YOUNGSTOTCN, OHIO.
■ ■ ■■» ■ ■ N-J-

Mažas veikimas.
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detroit;
Detroite atsilankė guraus mišk 

.jonierius marijonas kum Andriu- 

kolionijose Detroito* feriūtįįfti’ girdėją
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NEW HAVEN, CONN.

Mūsą kolonijoj katalikai žmo
nės taip daug darbuojasi šįgo taV 
pą dėl parapijos naudos, taipgi 
dėl labo katalikiški^ organizacijų; 
kad net* negauna laiko parašyti 
žinelių apie veikimą, į laikraščius.
■ Laikytam parapijos suvirinkime 
buvo išduotu atskaita iš visą me- 
tQ. veikimo. 18 atskaitos g^sn’Ode 
;kad kuri. V. P. Karkauskas ir vi
sas parapijos komitetas daug pa
sidarbavo, nes buvo atmokėta 
skolos $3,000, nuošimčių $1,100. 
Tokiu budu skolos lieka $20,000^ 
Tikimės kad tą skolų greitu lai
ku atmokėsime, nes parapionai 
gerai remia visus reikalus. Už pa
sidarbavimų užsitarnauja garbes 
kun. V. P. Karkauskas ii* Visas ko
mitetas,, taip-gi visi parapi jonai už 
rėmimų visų-genj sumanymų ir už 
firiansiškų paramų.

ti šios šalies; piliečiais. Taip-gi 
skaitė tam. tikrų' pagamintą rezo
liuciją į -šios šalies valdžią delei 
rengimosi dar labiau suvaržyti 

; ateivybę į & Valstijas. RezOliu- 
cijoy reikąlaująmakad būt pagal 
skaitliavimą lietuvių būt daugiau 
įleidžiamai į šią šalį. Užbaigus 
gerb. kun. V. Slavynui kalbą, eho- 
rasK užtraukė Lietuva tėvynė mū
są. Vakarėlis užsibaigė 10:45. 
Publika ramiai skirstėsi į savo na
melius. Užtai mūsą kolonijos vei
kėjams ir visiems dalyvavusiems

’t

Pas mus yra trys tuzinai vaiki
nu, kurie niekur nepriguli nei 
prie jokią draugiją.; Tikėjimas 
visai jiems nereikalingas, nekurie 
myli kazyres ir špikizasrt Nesenai 
pasimirė kriaučius Karalius. Jis 
gyveno laisvai, prigulėjo prie lais
vamanių susivienijimo kp. ir kliu
do. Pas žydelį turėjo kambarėlį. 
Susirgęs pasidavė į ligoninę. Bol
ševikai tūrėjo strioko, kad drau
dęs nepatiktą pinigą. Nuėję 
kyt pridėjo ątvituęhfe kad paritą- 
šylą aut atvirutes, kad palikti pi- 
'pigai jiems. Įjįrt .katalikas V. žai 

uŽriokėjo. žydeliui už kająbarį 
ir $25-00 už ligoninę. Mat ją 
draugas buvo taip; kaip tik stovi, 

‘bažnyčiai šykštūs huto ir bo$evL 
kam netiir^jo pinigą pasirašyti?

Vasario 27 d. 1924 m. Janotas 
pasimirė. Dirbo prie kontrakto- 
riaus, neprigulgjo . prie draugiją; 
Palaidotus su suaukūotais pini, 
gaiš. Bedieviai ųenukojo. 
L^čnuą laiko atįat 'suvažinėjo 

dvi lietąvaits. Viana gavo dešimt 
tau, kita penktus Vi X0 Btičią. 
J

Savaitiniai išplaurimt!
' ĖI ET UV^.,

Patogiais laivai# . 
COLUMBU8 — STUTTGKBT

■ >'■.*/ . "... > 
ir vienos klėsos kambarių: W 
Vata. Daug pataisytą 8: klftSOS1 
laivais,. Parankus, uždaromi Š. 
ir 4 lovų kambariai. Laivakor
čių 'reikalais klausk Vietos ik 
gerto arba ■
NORTH (JERMAN LLOYD.

1Ū2 WasWngton Stree, j

Katalikiškos organizacijos 
veikia.

LDKS. 28 kuopa vaidino., gražų 
veĮkalą, “Kova po Giedraičiais” 
vasario 17 d. Kadangi oras buvo 
gražus ir jau žmonės buvo išsiilgę 
teatro, tai prisirinko pilna svetai
nė publikos. Vakaro vedėjas bu
vo kun. V. P. Karkauskas, kuris- J *. - X »
gražiai pakalbėjo apie svarbą Ir. 
D. K. S'.

Prasidėjus veikalui publika ta
po nustebinta pamačius ant sce
nos visus jau nuo senovės mylį, 
mus artistus. Veikalas pats yra 
labai gražus ir jautrus, priduodan
tis patrijbtiškumą, artistą. gabus 
lošimas sujudino kiekvieno širdį. 
Jurgio rolę gerai atliko A. Dir- 
žius, Magdutės rolėj atsižymėjo 
kaip ir visada p-lė M. Jokubaitė, 
Jono rolę pagirtinai atliko J. Ba
ranauskas. Iekaus, žydo rolę la
bai gerai atliko Martinas Benevi- 
Čius, tyiris publiką prijuokino iki 
soties. Kareivio rolę atliko Igna
cas Navickas, Lenku, legijoninin.7. 
ko rolę gerai atliko - M. Dzikas,' 
Parazitcųvski — A. Abuoja, Vilke- 
vię — J- Mišeikis, Želigovski — J. 
Jesinskas. Visi gerai atliko savo 
roles.

Teko girdėti išsireiškimą iš pub-

bfiniiEHio
<• *** /

Mes turime naują nje*. 
tod-ų gydymą! romatiz- 
mo, kurią mes pasiųsi
me į namus kiekviena 
Šia laikraščio ‘skaityto
jo; ' kuris tikį pareljm* 
lau& Jeigu, jąs turit 
skaudėjimų jusų inus- 
kuluosear,ba sąnariuose, 
jeigu jus kenčia skaus
mą oro permainose,- Mtat 
proga išbandyt naują 
metodą, kuri atsieina pl- 

x. ’x filai Ir kuri pagelbėja
šimtams, Jeigu jusą ligą yra ir chro
niška ir užsisenejusi ir jokfiJs gyduo
lės jums negelbėjo, mes patartam iš
bandyt šią metodų, kurią mes pasiun- 
Siame DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSU LĖŠOMIS.
, Mes neprašoin nuo jūsų jokią pini
gą, tik prisiųskit savo adresų. Mes iš
siųsime jums apmoksta pušta DYKAI 
IŠBANDYMUI musą metodą, šimtams 
Šita metodą pagelbėjo, pagelbės ji ir 
jums. Nepraleiskit geros progos pasi
naudoti, Rašykit šiandien, jeigu 
kenčiat nuo romatizino., _

Dept. X 10
PLEASANT METOD CO. 

3624 No. Asliland Avė., Chicago,

vakarėly; rengimo komitetas taria likos kad .dar kartą norėti! tą vėl-

h.
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‘Susivienijimas Lietuviu 
' L ‘ K. Amerikoje ■1 . '• a yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!

MIRŠTANČIAM RANTOm f >
: Wš% Metuviij kafaKkiį nesugriaunaiiaa fvir- i

■ toyėi Idei tuvy katalike k ei dar prie šios, orgaui- j 
Meprtkląibsąį nieko nelaukdamas tuoj prisi^

■ ' v
Ugdą narių gyvastis ir moka, poniirtines 

feOOHO; Š&H10M 
__  „rika pašalpų nųrtmhs ligoritams kas savaitę po: ■

L , 4 Mriai gamiA K &' K, Ai organų, savaitinį iąik- ’
• \ .■/• ■-: .

& Skleidžia apšvietę,‘ leidžia gerus raštm ir dūlina na- 
< riamsveltni. -

f. tikėjimų,; darų, rūpinasi tautos rdk&tąis, re-
' ūdą^MŠtuVo*. respublikų. ■

• t. liėrigvorids sąlygom^ apdraudžiA vttiktu nuo vieną 
mėtų amžiąuąĮ . ’ . * ’ ? I

: j B. D, JL ife-A, pigbs; nUaeslnS mokestis lengvą.* Kuo-
/■PHJffli VUttfc čiūedu^o j|ptttvlų,koHQuija?a.Ainrrik(jjo. toiict?norią- 
, ptį0 Sekretorių urbu f ridą* J

#<’ š.i.ak.AmrinKėns■ ♦ — 
ath Įtar... X -X.
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ICUNAft
| i| l XŠM
f “ PERĮIVER^C^ 
| Mi JhMją# DideHąę fu 
| Aliąiu Varomų L&ivą j 
|aiMqnia

;LSOYTHTa..................BalanWi
* Greitas patarnavimas į LteU 
t|ir t visąą Baltijos vaiįst&ifc K 

klos vietos, geras: valgis. « 
Taipgi 1& 3W Sorirt 

prlžiui-čta k«Ubnft4 Liet®?* 
šffls ‘Baltijos vafettfas' į&F 
ninką ant trijų marh/w 
su, persSdlmu Soutbamptont-

WRETANlA,AQmj 
BERENGARIA,

d Taip-gl reguliariai išplari; 
Liesini iHamburgg. ant natrfr 
jum! kūrinančių laivų, JO 
Hllayą fl iial
$109.50. Karis 
( CUNARD piniginiai, orderi 

mokami Lietuvoj greitai, į 
rintaif gerai. ’

Dėl informacijų kreipkite* 
vietinio agento arba J 

CUNAD LINE, , Iv_ 
136 Statė St„ ‘ ,
Boston, MasS. ‘
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LIETUVA.PER HAMBUIiOb 

ABBA. UEPOJiV 
VAŽIUOKIT VISI PLANKU? 

' TIESIU KELIU 
Lietuviai važiuoja į ĖUhM|.- 

Apleukia Lenkti Juostą (KarMū 
VISA TREČIA KLESA 

kambarius ant 2 jų, 4-rių ir 8-nią

į £ s. ESTONIA.... ... .Balau
’ Trečios klesos kainos i?

HAMBURGĄ $103.50—PILIAVA $11 
LIEpOJŲ IR MEMM $10T.O®r

Pelei ūfe Ir Žinią Mreipkitš? prie s&9 .
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estradą, o nieko nemananti pubti- valda ir kraujuose maudo Rusiją. 

Klystate vargšai, nemanykite kad 
taip greit gausite'' komisarų džia- 

dųr^Nes rdarr teiti užtektinai yra 
patrijotų kad’ sava $dį nuo Žydų 
apgynus, ty - \ *

Beje, čia dar turiu priminti, 
kad tą šešių'? metų sukaktuvių 
šventę apvaikščiojo ir vėlesnės 
laidos - todžtonvaikiai. - Boatarfe  ̂

u ' •-

ji tečiaus tą darė .vasario 24,1924, 
savo citadelėje prie Endicott gat
vės. Čia visų tuokmekm. neminė
siu,'tik tiek (pasakysiu kad “tova^ 
riščiai” risąA laiką ašara jo ir yor- 
kė\ kad Lietuvoj, dar neįvyko 
‘-fotontojtyLėnin(j”.$ju Trackįii ra* 

? Parityžo* ‘tečiaus tą kovei- 
Iriausiai įvykinti idant , nors prieš 
Trockio galą galėtų jam .čebatns 
nulaižyti mūsų bolserikeliaL

. Ne-žydbernis.

K^WORCESTER, MASS. 

^B&thuanian* and >

iržydailaikobendrą 
MmL susirinkimą!) '

praskambėjo' net kelius 
Km ^ietineje .anglų spaudoje 

apie? apvaikšeiojttną 
^^Broętų sukaktuvių Lietuvos 
^Hpįjdaugomybės, Netik lietu- 
HETirt ir švetlmtoičai nustebo 
Kjmfdami apie tokią kilnią” lity 
Hi mu Žydais ir jtlaiišinėjo ric- 
Hojto; “Kas’tai gaif būfi? Ko- 
Hgien yra mazgas tarp Lietuvos 
^HMdėrtiho.šf”, Aš gi nuspreii* 
^K&’sužfnoty 

ywbofos vakare, vasario* lty 
Kl*, nukitttitiaii į A. 0. įtV sve- 
■mBę, į bendro susirinkimo vietą. 
Kty manau sau, Čia tai jau tik* 
irgi bus lietuviškai-žydiškas vaka- 

nes šalę taip buvo pridumta 
fiDypkemis, cigaris ir cigaretaiš kad 
B^^ranąkus buvo sunku suosti. 

kas tuomet kirvį būt išmetęs 
jarim, tąi tas būt aname užkybęs. 
aĮirt, manau, gal čia taip tyčia pa- 
«Ąryta“ kad geriau atvaizdinus mū- 
jęįj laukus, su pagelba kurių tou- 

savo liuosybę gina. Taigi* at- 
eWRdau ir laukiu kas bus toliau. 
? 6:20 P, M, pasirodo ant estra- 

rdos-vakaro vedėjas, Jonas S. Dir- 
> vėjas, • vietinių laisvamanių arba 
^^errau sakant, nieko nemanių Šu
tas ir pareiškia kad šittomi prasi
deda vakaras ir kad jame dides- 

Ūnlį j^ogramo užimsią žydai 1 
:< apie Palestiną nieko nominė- 

fįfc. Kokiems tad galams Čia tiek 
įtų žydų programe, jei jie Palesti- 
■nos Jųjprigulmybčs neapvaikšeio- 
jja? Argi jau nieko-nemahiams 
pritrfiko savųjų, kad jie kviečia 

tluš savo programo pildyti? 
Laukiu yiėnok kas bus toliaus. Ir 
Ataiišeina p-lč Julė Mitrikhitė, 
(paskambina pianu Lietuvos Hym- 

ą, laikę kurio visi kaip “Molio 
bijojai” sėdi,' kaip kurio net iki 

kusų kepures užsismaukę, niekas 
IgjofeĮ^ėM nei nei lietu*

■' *'' '*■

> J'askiū, vakaro vedėjas ve! už, 
fLt ' L v-’<‘ ■

Btyito: ant platformos ir perstatė 
io svarbų kalbėtoją su visais 

jo gabumais delei Tautos ir Tėvy- 
(nės labo, kaip sau laurus rinko 
i būdamas šnipu, A. B. Stankevi- 

i§ Bostono, Mass. Pagirfasai 
T^albėtojas kalbėjo ilgokai, bet a- 
!pie ką? Apie viską ir apie nie
ką, Kalboje nebuvo nei ryšio, nei 
sąmones įiei, ant galo, išvados. 
Tarpais pagyrė niekonemanius už 
jųjų ę<didelius darbus Tėvynei,” 
kaip tai išvijimą Bermontininkų 

f iš Lietuvos, Bolševikų ir kiti] jos 
priešų,. Pasakė kad buvo atėjęs 

?į Vilnių Kapsukas, bet neaiškino 
tu kokiu tikslu ir kas jis per vie- 

itą Papeikė žydus, kad anie iš 
glitas kariuomenės tyčiojosi 
etoj kad ją paremti ir prie jos 

risidėti. Ant galo pasigyrė kad 
jSp yra mokytas žmogus, daug ži- 

ity -net buvęs pirmininku 
EBreektono čeveryki] Korporaci- 

/ kuri jam su Bagočium beval- 
dant nusmuko nuo- koto.
L ToTiauš kalba.’ žydas, Josepb 

rtamo apie tampresnius ryšius 
yių su žydais. Žinoma kad 

ggriau jiems būtų tarpe lietuvių 
ą” varyti ir lietuvius' 

riaUsty
£>*Po Talamo kalbos pusplikė žy- 

hrttė jessie Lehner pasinuikavo 
:ompanuojant savo draugei Hil- 

UuĮdfair, pianu. Po to vafea- 
Vedėjas praneša uždusęs kad 

Šoksianti nepaprastai gabi šokikė, 
kuri buk tai šokdama gimusi! Ali 
right, publika lankia, štai išeina 

pusplikė žydukė, Florence 
heridstėhl. Pasižargsžiusi po 
^rtūghj”lr gavusi aplodismentų 

...... dingsta. Bet hieko-iiema- 
>niąi reikalauja kad ana dar sykį 
if paidžafgstytų. Čia vakaro vedė- 

W|aš paaiškina kad ana šoksianti. 
/»r-* tik ot dabar pčrsirehgianty Na, 
Jpr iii&rųjų persirengė, neį kada

ptyriralė tai ,buva visai W
B Tuokart ir pasiiaiąihjo padai valdytų taip • kaip ifančliįn

iaV

?

ka paplojo ir užbaigta.
Po šąkių inkštai !'kalba' wmu- 

bWidį

' Braudėuburg?o, kuriš nlbko -apie 
Lietjos neprigulmybęnępe- 
mihėjtf, patari! liaturiaiua «ktri- 
vrikiriariai Stotai ^kumūoriko* 
nėtil ■ ■ *« •..,xV
* Teigus kalba ' 
jiofcmo kaibčtdjas Stdukę- 
yiČiuSj bet ir vėl nieko nepasako 
tik * ap|aileštauja‘ kad ku^fai 
traukia žūioneą ,f; dangų, o niekos 
nemanių vaikai ir ° frientaif* soči- 
jalištai i pragarą. Na ir visa kai- 
ha. Man tuokart atėjo mintis kad 
turbūt iuofeo-iiėftihtniai ^lėhotMa- 
mj eiti nei į dangų nei į pragarą^ 
sliajaąi prię Ž^ydų kad. norą į jųjų 
Šeolj (vieton.kur mirusių žydų vė
lės eina) dttsigayuš. ’ Matyt savo 
dar nieko ųepagainino ir neturi 
kur dingti.

•Po Stankevičiams gajlęsčiįo, Iz- 
raejiaug vaikams užsinorėjo .mie
go ir už tai jie “pastanąvijo.” pa
likti JietuviuS'ir eitaiamo. Tame 
tarpe įvyko tikra komedija. -Štai 
vakaro vedėjas, Jonas S. Dirvelis, 
užsirabandina vėl ant estrados- .ir 
praneša , ptibįikai apie graudų 
nrtotikį t. y. žydų norą padaryti 
“oksliodą” arba kitaip sakant ap
leisti svetainę. Taigi kaipo savo 
geradariams reikalauja, idant su-q :i 
sirinkę atiduoti], žydams pagarbą 
rankų plojimu (nemandagiai, rei
kėjo atsistojimų!) Bet visi tyli, o 
žydai laukia garbės. .Tada vedė
jas vėl pakartoja savo prašymą. 
Bet publika it negirdėdama vėl 
tyli. Išėjęs iš kantrybės vedėjas . 
pats pradėjo ladutes ploti ir tuo-' 
met atsirado keletas žioplių žyd-: 
bortinį kurie jam pritarė. Žydai-; 
gi, nors ir buvo Stankevičiaus pa- ’ 
peikti už nepatrijųtiškttmą, • gavę ' 
pagarbą nuo vakaro vedėjo su 
saiija kvailų, gojų, pilnai paten
kinti išsinešė savo kvapsnį iš sa
lės. - 1

Žydams su savo “bagažam” ir 1 
črifllakąU jpraši^linuą,- AuWM: 
choras 08 aŠtįonių žirionių) , su
bliovė vieną dainelę. Po to dar 
Dirveljs perskaitė rezoliucijas ar
ba, tikriau tariant reikalavimus: 
Kad Lietuvos valdžia atimti] iš ; 
lenkų Vilnių ir kad - pasiieškotų■ . i
sau stipresnių už save talkiuiųki] 
(nesakė- ar žydų ar kitų kokių). 
Na, ir ant galo su savo viėnmim 
čiais atidavęs garhę Aušrelės cho
rui, užbaigė vakarą 10:4Ū P. M.

Čia dar reikia priminti kad lai
ke vakaro nei Lietuvos nei Suv. 
Valst. himnai nebuvo giedami; bu
vo tečiaus renkamos kokios ten 
aukos. Vakaras buvo rengiamas 
“AVofcesterio Lietuvių .Draugys
čių Tarybos,” kurią atstovavo: 
Jonas S. Dirvelis pirm, ir A. Dai- 
lyda, A. Pupka ir A. Gotautas jo
jo padėjėjai. ■.

.Toks tai buvo apvaikščiojimas 
sukaktuvių šešhj metų nepriklau
somybės nieko-nemanių su žydais. 
Jis aiškiai kaip ant delno parodo 
kaip mūsų nieko-nemaniams rūpi 
tėvynė. Anais metais kuomet S. 
Valst. pripažino Lietuvą de jure, 
katalikai: rėngė. viešą parodą, *, o 
(nieko-nemąmai užlindę už lenkų 
užpakalių ant šaligatvių stovėda
mi šaipėsi iš tikrų patri jotų. Ro
tam pasigyrė kad kartu su anais 
ten kur miškuose po karvių mes
kis šokinėjo kad svetimtaučiai, a- 
merikonai, .nematytų r ir vėliaus 
katalikus šmeižė būk anie nepa- 
tri jotai kad viešai pasirodė ėsft lie
tuviais.

Šiandien jie susibičiuliavo su 
žydais, su kuriais nei joki šalis 
nesideda kaipo pasaulio išnaudo
tojais. Lietuviai patįs Lietuvoje 
kiek galint griebiasi vishlrių prie- 
mohiųkad nuo jų atsikratyti, kad 
jie žmonių savo suktybėmis ne- 
įpiaugtų; ŽydėKgi diskredituoja 
lietuvius prieš“ vi$ą-pasaulį užsie
nių spaudoje. Bot ntiūsifnieko-ne- 
maniai; * vietoj tautos himną gie- 

, dotį, P<^ sąvptiž*
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pasiraičibjo padai valdytų taip
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Pirmiausia galim parašyt kas pra- 
;Čjo, ę paskui galėsim spėliot kas 
gali ateityje būti. Kas praėjo per 
praeitus 1923 metus, tad būvi vi
siems žinoma kas buvo nuveikta

• • '« r_>

gero ir kas blogo ir kas tą’vykdė ■’ 
blogą ir gerą. Paėmus abelnai l<a- ; 
tulikus ir bedievius, taj-katalikai 
paūgėjo ant 60 procenių kultūro
je ir apšvietėjo ir tt. o bedievukai 
^susilpnėjo ant 100 procentų. Tad 
matomai yra ženkas katrie eina 
aukštyn ir katrie eina silpnyn. 
Dabar jei paimsim visų darbus: 
katalikų ir bedievių, tai pamaty
sim didelį skirtumą, o skirtumas 
tai bus tokis. Katalikai auga skai-' 
čiuje ir šviesoje, o bedievukai tai; 
kai tarakonai užėjus šalčiam stim-’ 
pą.; Jie nyksta, mažinąs, anų pro
tas mažinąs, veikimai mažinąs, net' 
pašęlpinės dr-jos. ' Katąikiska 
draugija paaugo 135 naujais na-; 
riais, o ja nabagų susimažino 35 
nariais., .{lalim čionai vieną pami
nėt ,dr-įą kuri yra pavogus šven
tą vardą.'. Vardas šventas, bet. 
dr-jos nariai,.visi/1 laisvi.” Žino- 
ma, gal dar ir katalikas nesusipra-
■. . w» į.--> . į-..- . . 1 * • '

tęs- tenai riogso, bot- tai nedaug 
ir anų ten yra. Visi, kurie susi
pratę jau atsiskyrė seniai iš tokių 
organizaeijų kurios pasivogė sye- 
timą vardą ir. ąaviuasi. Bet bus 
kada nors skaudu jei pavogtas 
daiktas reikės atiduot. Tada jau 
didelė gėda. Katalikai turi pui
kų parką.“ Parkas dar tapo padi
dintas ir pienuojama aptvert vie
lų tvora. Bus padaryta vieta bo- 
lei žaist. Parkas bus puikiausias 
visoj Naujoj Anglijoj, o anie na
bagai bedievukai turi parkelį dy- 
:džio tokį kad dvi kiaulės atsigu- 
lartai uodegos būna ant svetimos 

t žemės ir tą žada paimt kam pri
klauso. Mat neturi iš kur mokėt. 
Teisybę pasakius, katalikai auga 
ir stiprėja o bedievukai smunka ir 
biaųrėja ir matyt kad neužilgo pa
reis aniem kaput. Čionai neseniai, 
tai jTa 20 vasario š. m., norėjo ap
gaut valdžią bolševikėliai. Paskel
bė neva 6 metų Lietuvos nepri
klausomybės apvaikšeioimą ir 
anie mat pasirodys esą iętuviai. 
Mat valdžia žiūri į anuos kreiva 
alda, tad anie norėo pasirodyt, 
kad žiūrėtų tiesiau, bet dabai1 pa
sirodė kad žiūrės dar' kreiviau. 
Jie pakvietė kalbėti bolševiką 
“Laisvės” redaktorių, kuris gano 
daug apie viską supranta ir daug 
žino, tad pradeda žmonės rinktis. 
Įžanga buvo 10c. Prisirinko viso 
$50.50. Mat’ puse skaitom bolše
vikų džeintorių, kuti’s yra 1 pėdos 
aukščio, storio 12 inčių, -kupros 
vienas ruskas pūdas, tad aną čio- 
uais vadina' puse žmpgaus. Vienas 

: i$ publikos paklauso Ikur jūs’vėlia
vos? Vakavo, vedejaą atsake kad 
dar raudona anksti iškelt.- Mat du 
bijo taudoųą kelt ■ Tjioii dadesiu 
kodėl bijo. To vakaro vedėjas bu
vo katėj su bulium (veršiu). Vie
ną kartą ėjo gerai prikaušęs deg
tinės ir turėjo raudoną nosinę, o 
bulius pamatęs raudoną, tad pa* 
mitino kad kraviaas,. tajd dili Sa* 
vo r^geĮiim mikiiit,
Įęad Mėtytas buliaui brolis? dabar.

bijo ir pienu valgyt j J$rt atmena 
tas dienas tai ir virsta kai bulius 
ant žemės. Kalbėtojas pradėo 
kftiMtapie.LiėUd’o.Hvaldiią jr M- 
tikrinft knd d&bąrtlivP. valdžia taip 
tvirta, kad girdi niekos negali paT 
Imt ir aš manau kad ir negalės nie
kuomo t paimt- krikščionių demo
kratų. Nabagai labai ir
sumetė 16 dolerių ir liepė važiuot 
kogreičiausiai New Yorkan iš 
Montelio. Tai nabagai įtaliko be 
viltieji Tas yra taktas kad Lie
tuvos valdžia’yra tvirta & turi 
būti užtad kad nrimnleidžia sava 
tarpau wusĮpr<Wų- Streikai 
dar begali užmigti. Mat Mok taip 
buvo “Keleivio” RIpeMi išvedė 
ant streiko ir “Keleivio” skaity, 
tojai net lei'hpas daužė tiem kurie 
dirbo ir įiėpriguli prie naujos uni
jos o Mtvašaripę fak jrau ^Kelęn 
vis” puikiausia užgiriu seną uni
ją. Čion reiškia taip ktcl “Kelei
vis” tai gerai, bet jei būtų pada
ręs Darinniiikastai ne. Mat 
kai anų laikraštis tai nieko o lu
tiem nevalia. Tad matom fkokie 
anų šposai. Pirma daužė langus 
kad neitų dirbt su ta tini ja o pas
kui garsina kad yrą gera ir ge
riausia unija. Kas supras, tam. 
užteks. Tai bedievukų darbai ir: 
anų teisybė ir’kas gali anų klau
syt. Reikėtų ktttalikafas suvisaii - . . •. f

atsiskirt nuo anų. Tada pamatys 
valdžia kas anie tokie yra.

Ex-Soialistas ž, L.
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AVORCESTER’, ,MASS.
, Iškilmingos prakalbos Lietuvos 
nepriklausomybes šventėj buvo 
ned. vas. 17-tą dieną. Kun. Lon
ginas Kavaliauskas^ vakaro vedė
jas, sveikino vįsiis ir perstatė 
Wbreesterio Lietuvių Beną, pe p. 
Juozo Bliūdžio vadovyste. Benas 
pagrojo Amerikos1 Ikymną, Lietu
vos ITypiną ir keletą' kitų šmote
lių. Miešti miijdrui, ‘ Mieliaėl 
O’IIara atvykus, publika pasvei
kino atsistojimu sykiu, su gausio
mis delnų plojimais. Miesto ma
joras išreiškė Lietii^iabis* širdin- 
giatisius linkėjimus: ir pasiliko 
dalyvių tarpe. Kalbėjo Dr. Ka- 
zys Pakštas. Jo kalba" sužadino 
klausytojų širdyje karštą fęvynes 
meilę. Tarpe praaklbų pagraži
no programą gražiomis dainomis: 
Juozas Žemaitaitis,4 Zofija Bla- 
veckiutė, Juozas G&ikūs ir 
delena Lekeekiutė.

Kalbėjo adv. Antaūas Mileris. 
Jo kalba kaip ii- visuomet buvo 
simpatinga ir jausminga. Po ger
biamojo advokato kalbos žmonės 
gausiai aukavo. .

Eiles sakė: Hilarija Džiangie- 
ne, Bronius Lekėčkas, p. Pranas 
Mankus, K- Eed. viee-pirm. dide
lį įspūdį padarė deklcmarija “Be
raštis,’’1

Adv. Antanas Wbris perskaitė 
rezoliucijas angliškai ir lietuviš
kai prieš lenkų žiaurumus Vilniu
je. Visi priėmė atsistojimu.

Iškilmės užsibaigė Lietuvos 
Himno giedojimu.P Kun. L. Kava
liauskus dėkojo kalbėtojams ir au- 
kotojams.

Aukavo sekantieji;
Vladas Rimša, $10,f Liudvikas 

Tribandis ir Juozas Galcvičiuš po 
$5, Teodora Čepkauskienė ir Pet
ras Lozoraitis po $2, -’

Poi $1.00: Jonas. Karpavičius, J. 
Lukšys, Jonas Vaitkus, Juozas 
Baėys, Kasparas Grigaliūnas, Jo
nas Vereokas, Jonas Zakaras, J. 
Jankauskienė, 'A. Hilerienė,* M. 
Valatkevičienė, Juozas Kirmil&s, 
Mag. UrmonieūČ, Em. Stasaitie- 
nč, Viktoras £>viltimi,' {Juozas 
Bvirskas, Jonas Tatulis, Ona Si
dabrienė, Valeriją Zigmantienė, 
»jonas Kašėta, Petronė Čosnicnė, 
Marijona Sviklįntė, J. Bučinskas, 
E. Kupstienė, . 0. Širvinskaitč,. A. 
Ulevičius, J. EĮahrila,. U. Žiogai- 
te, M* Dnugveliene, J. Liutkus, 
J. Gudukas, 3L Matihųskaš, O. 
'Vgsylieiiėr.B, •

surinbta
$89.97;
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Kazimičro ir vietinį mūs Aidžiai , 
gerbiamą kleboną,pagalios ir. miv ; 
sų draugijos pirmininką, prikiš-, 
•damas įain ^oJenkiškuirift. Pri
kišai draugijai., būk jjL nfetyarieiai 
iteda auširinkimūš^ Girdi kai pra
dedą vienas, kalbėti,- tai risi atsi- 
.stoją, nežinai nei katro klausytyh 
Bet tiis? netvarkingumus priguli 
ne Žty Kazimbro draugijai, bet jte- 
tvatkihgiems naiuatns^ Toljatis

-į J ,

rašo, būk kunigas kalėdodamas 
mto merginų 'tiopriemęs 50 centų, 
kada ' pastaroji norėjus aukoti; 
Kaip tynąi Buvrtį tąi a« nežinau, 
aš tik tiek pasakysiu, ’ kad’ mer
ginos uždirba po $35 ar $40 į sa
vaitę ir, nesidrovi aukoti daugiau 
kaį 50c, Tai jau didžiausia sar- 

•mata. Aš paklausiu Dnbydes ko
dėl nepamiuėjąi kad merginos ne
sigaili šimtų nusipirkti fur cot’us 
y- tūkstantinius automobilius, tu
rėti good time Vien tik dėl kūno 
reikalų, o dėl dvasios reikalų tai 

; gaili dolerio. Tolidusprimeta pir
mininkui lenkiškumą, būk jis len
kas, su tęnke ženotas, q da iš Vil
niaus ir lenkiškai'Dievą garbinąs. 
Aš negaliu suprasti ji kur Daily- 
dč žinai, kad jisai Dievą garbi* 
na lenkiškai, juk į bažnyčią neini, 
nes tau bažnyčia nereikalinga. Jei 

; jam lenkystė rūpėtų, tai eitų į len- 
•kų bažnyčią, dabar priešingai, ji
sai priguli į parapiją ir jo mote
ris eina į lietuvių bažnyčią ir dar
buojasi dėl Lietuvos ič bažnyčios 
ir ant forų ir visame kame reikia 

’o moteris pasidarbuoja >he jokių 
atsisakinėjjimi],. kur kitų moterų, 
negalima prisiprašyti.

> Tr-gi Dailydė.

WORCESTER, MASS.

Šv. Jurgio Draugija rengia 25 
motų sukaktuves arba jubiliejų. 
ApvaikŠčiojimas atsibus 4 dieną 
gegtižio, 1924 m.,. A. O. H. svetai
nėje, TrumbulĮ gątyp. Jpif būsi
mo jo apvaikščiojimo yra užkvies
tos visos Woręcsterio lietuvių pa-

■«A

šclpinės, draugijos, išskyrus idėji
nes draugijas. Todėl meldžiam 
visų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti, nes mūsų programas bus 
vienas iš gražiausių ant kurio yra 
užkviesti vietiniai garsūs kalbėto
jai, Mfo r c esterio lietuvių benas ir 
bažnytinis ęhoras.

Komisijos Reporteris'

SUSIKOVĖ LAUKINIAI 
ŽMONĖS.

New Britam Saloj, ties Nau- 
jaja Gvinėja, susipešė dvi gen
tys laukiniu, gyventojų; iš’ abie
ju pusių krito 58 žmonės.
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..Jakučių ir. Arėsiu siuvėjų 
^ireite tebeina, bet derybos 
ir-gL SHia/ ^itąiltyW^ PW 
matomas netMunoj titejtyje.

NUSKENDO DU VAIKU.

: Ciiarfes upėj pereitų Diedu* 
lią nuskendo ju vaiku, Jiedu 

čiužinėjo aMt patirpiisia ledo, 
ledui 1ūžhs vaikai atsidūrė po 
ledu. Vienas vaito šešių, ki
to septjniili metų amži aus.,

VAIK AI IŠGELBĖ JO , 
■MOTINĄ.

, Dorehėsteryje Lamu Bcaty 
norėjo užsinuodyti gazu. Dvie
jų dukterų riksmas patraukė 
kaimynų domę ir lųoteris buvo 
išgelbėta.

KRISTAUSKANČIOS 
PAVEIKSLAI.

Bus rodomi nedėlioj, kovo 
16 d. 7130 pobažnytinėje sve
tainėje Low,ell, Mass. Rodys 
J. Urbonas iš’So; Bostono,

Kadangi dabar yra gavėnia, 
tad visiems reikėtų atsilankyti 
ir parųatyti. Kristaus kančią 
paveiksluose. Labai yra 
mūs ii: atėję nesigailėsite.
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DAR GAUS PALŪKĖTI.
(BRIUSELIS. — iRezigmavjĮs 

Th'eunis’o, ministerijai, Belgi
jos socialistai vilėsi gauti val
džios vadelės j. savo rankas. 
Bet Belgų’■'karalius nekviečia 
sogialisfif priė valstybės vairo, 
o Vena derybas su liberalais' ir 
katalikais delei sudarymo nau- / ► 
jo m misterių kabineto.

Tel. So. Boston 4000

DR, J. C. LANDŽIUS 
lietuvis gydytojas ui 

CHIRURGAS
506 E. Broadvay, So. Kortom 

(Ktiiųpjur G St, ir Brondway)
VALANDOS? 2-4# ’M'

f
k

Broektyn 5112—
04 KIisJA B

DR. A. J. GOUMAN
(GUMAUSKAS)

705 Maiū Si, Montello, Masty
. (Kampas Broad Street) ' ‘ -

■ Tel, So. Boston 270 

J. MACDONELL, M. U, 
Gailinti tusUtalt&l ir lietuviškai 

ofiso valandos : Rytais iki 9 vai.
f'optotų nuo 1—3 
Vakarais mioG—9 

536 Ė. Broadway, So. Boston
T-į“*

I
 16 METŲ SOUTH BOSTONE

D B, H. S, STONE

AKIŲ SPECIALTSTAS
399aW. Broadway,Sci. Boston
VAfcANPOS tNne 0 r. iki 7 v. vnk.

Z

Tek So. Boston 323 
LIETUVIS DANTISTAS 5 

DR. M. V. GASPER
. (KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South. Boston 
ofiso vaiandos: nuo 10'iki 12:30 

ryte Ir nito 1:30 
iki G ir nuo 6:30 iki 9 vnl. vakare. 

. Ofisus uždarytas .subatos vakarais 
ir nedeldleijĖ|tils. -,
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KEISTOS VESTUVĖS.

UNIONTOTCN, Pa. — Jau
nikis Jaseph Ricliards buvo 
viską prirengęs vestuvėm. 
Bet nuėjus į bažnyčių, nuota
ka visai nepasirodė. Paskui 
paaiškėjo, kad jinai kaip tik 
tuo laiku pabėgo ir apsivedė su 
kitu, vaikinu. Nežiūrint to, 
Bichards vis tiek atlaike iškil-

A

niingų Veseliją savo namuose, 
kur buvo prisirinkę desėtkai 
svečių. ■

ŠTAIK|MUMSRAŠO:
'** -i ’

Sergu, jau G metai ir niekas negel- 
gelbiijo. Gavau progą bandyti jtisij . 
sutaisytą Žolią No. 303, tai Jos man 
labai gelbsti. . Čion prisiunclh pinigų 
v61 ant vieno pakelio No, 303.

A.ntJioni/ MorHson,
.. SlmpsOn, Pa.

Tokią Ir kitokių laiškų gaunamo film
inis kad Žmonos goriau paslganSdlna sii 
žolėmis, negu su specialistais. Mes už
nikome virš 600‘jušių Žolių ir sutaiso
me nno visoldų ligų* Atsiųsk 10e. o 
gausi žolių katalogą ReIk(diiujamriP,^\ 
gentų visose apygardose.

Musų Žolės yra grynai lietuviškos si 
ietuvišltolš ir angliškais nurodymais.

M. ZUKAITI8,

449 Hudson Avė.. Rochester, N. Y-

r

!TEBESMUNKA. ;

Prancūzų frankas kasdien 
krisdamas nusmuko jan že- 
miau keturių centų.

- ±
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PARSIDUODA UŽ PUSĘ 
PREKĖS ' 

mėsos ir grocetių krautuvė labai ge
roj vietoj, cnsh biznis daromas per ke
linti kų metų, dabartinis biznis apie $1.- 
200 į savaite, galima daryti dvigubai. 
Dėl greito pardavimo prekė tik .$350(1

Taipgi namas 17 kambarių, visi ini- 
proveinentai, puiki vieta ir arti South 
Bostono, tik $93(X). Nepraleiskite ši 
pirkimui. A. IVAS, 110. Tremon Si., 
Room 50S. Boston, arba 361 W. Broad- 
way, So. Boston.

Paieškau tikrų brolių: Petro ir An
tano,' taip-gi dėdžių: Petro, Aleksandro 
ir Jono Užnežlų,' Emilijos Užnežiutės 
po vyru (Pikelienė). Jie patys arba 
juos Žinantieji \ meldžiu atsiliepti anr 
žeminus paduoto adreso, už kų. busiu 
dėkingus. t Turiu svarbių žinių iŠ Lie
tuvos. ' Jie, rods, gyvena Chlcagoj.

J. KRUGELIS, *
82 Cottage St;, \Vest Lyrin, Mass.

GAUDO ATEIVIUS.

STATEN IŠlAND, N. Y. — 

Sea.Vieiv ligoninėj štteme '25 
ateivius tarnautojus, Icaipo' ne
legaliai Įvažiavusius į Aineri-, 
ką. Visi jie esą pabėgėliai jū
rininkai nuo įvairių šalių lai- 
vų. Be. jų, išimta yvarrantai 
areštuoti dar 11 ligoninės tar
nautojų, kūrie pūbūgb, kuomet •< 
prasidėjo.fyrmėjimas kaip iv 
kokiu būdu jie dašigavo į A-.; 
mpbjkų. Sakoma, kad ligon- 
buttyje dar esą 81 tarnautojas, 
tuo būdu įvažiavęs-į Ameriką. 
Visiem tokiem grasią deporta- 
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ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPIMAS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E. Seventh St., S. Boston, Mnss. 

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

492 E. 7-tll St., So. Boston, MilSS. 
PROT. RAŠTININKAS — J. Glineckis, 

5 Thomaš Park, So. Boston, Mas^ 
FIN. RAŠTININKAS — Matas šelkls

460 E. 7-th S t., So, Boston, Masą 
KASIERIVS ■ Ą. Naudžinnas,

885 E. Broa<lway, S. Boston, Masei. 
MĄRŠAŲKA — J .Zuikis,

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

čią nedčklienį kiekvieno menesio, 2-r® 
vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
402 E. Seventh S t., So. Boston, Mass.
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Aš Antanina Andrijevska turiu 
17 metų. Esu pabaigusi mokykis) 
6 kl. ir išmokusi siūti. Ir toliau 
taip gyventi man yra nuobodu, no
rėčiau suprašyti su Amerikos lie
tuvių jaunikaičiais. Rašykit šiuo 
adresu: Liepa ja, Parkų iela No. 
12 —dz. 9, Ą. Audrijevskaf
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LAXATIVE CITRO-SAL-PILES
—t—nuo—

Reumatinno-—Sulinkusių ir skau
dančių narių ir muskulų.

Geriausia mio galvos skaudėjimo ir. 
šalčio. . Skausmas greit nustoja, kaip 
šone, taip nugaroje. Neturi narkotlš- 
kų gyduolių. Kainu 25e, RarduvMuI 
pas Iv Šidlauskas,. 373 IV. J3roadw, 
So. Boston, Musš. ’

HENRY B. KNIGHT, 1810 TCash- 
ingtoii St., Boston, Mašsachusetts.

DAILUSPAVElKSLAt KURIUOS 
PADAM FOTOGRAFAS

JURGISSTUKAS
453 WE8T BR0ADWAY, 

, t South Botton, Mum. 
PatJirom dldtlIuM baveikulua. U4 

iMjcom vi wWob diHm rum

BV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
Š0UTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI. ‘

..................  I
Pirmininkas — J. Jaroša, ;

440 E. 6-th St, So. Boston, Maso. 
Vice-pirin. — X Grubinskas, f

f 157 M St, South-Boston, Mas*. 
Prot Riišt — A. Janušonis,

• 142G Columbia Rd., So. Boston, Mum. 
Finansų Rašt — K. Kiškis,*

428. E. 8-th Sty So. Boston, Maso, 
Iždininkas — L. švagždys,

• 111 Bowen St., So. Boston, Mosi. . 
Tvarkdarys — P. Laučka,

395 E. 5*th St, So. Boston, Mass. 
Draugijos'reikalais, kreipkitCs y^addsl 
protokolų .raštlnliiką • , • • 
,Draugija save stisirlnklmus laiko -f 

2-rų netEldienį kiekvieno mėnesio 1-mą 
vai. po pietų parapijos salėje, 492 13.; h 
Seventh St, Sq- Boston, Mass,

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

Boston, Mass. '
: i '

Piriniūhikąs — AntoMS Rąstelis,
146 Bowen St, So. Boston, Maw. 

Vlce-Pirni. — Martinas KnUtahtaą
4062 Whlagtoh St, Mlndale. 

Protokolų Rnšt — Antanas Mheėjmias,
450, E, Seventh St, South. Koštom 

Fln. Raštininkas — Juozas Vitkevičius, 
. 0OG & WWj South Boston. 

Kaslerhis — Andriejus žntiečkms, 
3O7HNinth St, So. Boston, Maso. 

Maršalka Aleksandra Jai mokas, 
. 115 Granito St, sp, Boston, Ma«,

* Draugystę D. L K/KetettuSto hito 
mėnesiniu* misirlnklmus kas pirmą ne. 
daldlen) kiekvieno m<Mo -PO No. 
Wa«hlngton 8t„ BGitan, MSSs., Xto 
v»iand4 po Atotoaml atrtmttc

|ij« prltoV U.
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