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NELAIME KASYKLOJ. >
' ■ CASTLKaATlL Utali.—Ang

lių kasyldojUštiko ekspltozija. 
Ten dirbo. .173- žmonės. Ikšiol 
lavonų išimta 89. ' ■
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\ tonini* Dievui b pūliai Sakę* ' 
i HaL Ir žhonKsui inudfagAfeii, 

pirkimai bąlnytiahp indų fr ! 
att ne<nb*inythi«a apeifoa, Pu- 
kol to nompru viri katalikai, mes 
nataliiM tikai* aulaukti.apaūdoa 
kari atitiktų Katalikų B^nyčloa 
rimtybei ir pajlgoma. fenonių 
Itadiį piflmausit gi kuttigiiį t>‘- 

, • ri ricąityfi tai eavo didilaurin u|» 
dterf&fc.-. - ; ?, *

, f' A. Vyrirapaa Kniatat

**■!-*■> ■</ , , j,

—_ Kamnctatai » 
8CBA.TOMI8, ’ ■ • ?

' Itotaautt,..,?»4«lfkw 
utrtbtay o ..4&|il&BJ

IMK Broįįir.y,' Bo«tohi«,

jį;,?:'! t ■.

KETVIRTADIENIS,
1.1 į<- .■ „■■■»" i     ■ I fu, .1 į-,r,

• *
. KA KAPITALISTAI BAK&
ų NWTlienoW 

poracija J>UVo atsilikusi įvedi-1 
mo aštnonių valandų darbo 
dienos, Plieno darbininkai vis 

. jė kovą už darbo valandą am 
trumpinimą. Buvo delto iškėlę 
streiką, bet pralaimėjo. X)alY- 

_ jįaa tuomi nestha^gė-rir viešoji
- opinija stojo darbininkų apgy-
nitn'an, Dainų* jau sukako pu
se metą* kaįž įvesta > suifunp 
pintos vaiaiSms plieno^pramo- 
nej. * Ką Plieno Korporacija sa
ko apiepasekmes Šttopagerinį- 
moi . Štai ką. sako: - .

“Pirmas pusmetis aštnonių 
’ valandą darbo’ dienos ;plieąb 

pramonėj parudę, kad dabųr 
jdarbininkii darbas- našesnis, 
-santildai tarp darbdavių ir 
darbininką geresnį adibinin- 
kų ir jų šėiniiyhų gerovė* paki
lo, kitokias žinias Atsiuntė j- 
vaitūs plieno, pramonės Aeen- 
traį ’PagannnimiĮS. tono pbėno

- pūkilo iuto dyięjij iki trijų do-
. J';:/ \

TblMt,nurodoma, kad. darbi- 
jankį taupumas padidėjo, dauj 

• geHš.kiąfha j puosavybėiū t'
'' " •1 ■ . V j ?

: j NELAIMĖ ANT WLMIN- 
gjK/r.k .HELĮCb k/ ,A

"ST. ALBANS. Vf. — Ištikus 
nelaimei ant geležinkelio trys 
žmonės žuvo vietoj, o 11 sužeis
ta.

r —~--------------------------------------------------

AL’GOS NUPUOLĖ.
ALBANY, & X — Darbi

ninkų atlyginimas, palyginus 
gruodžio ir sausio mėnesid al
gas, nakntp dviem nuošim- 
čiais. Taip skelbia valstijos 
darbo departdiėntasi*

$3,00ą000 ATEIVIAM BE- * 
U PROČiAM.4 ’ *

Į ALBAN’V, N. V—N. Y. v* 
Estijos llgoninhj kąmhijftp^ąne- 
jša, -jkud ši valstiją per metus 
vidutiniai išleidžia 3 milionus 
dolerių ’ aptūjinhnui .ateĮlyąj 
piiibišelią ; įvairiose ligoninėse 
bei bepi’otnamiūdsA ’

N. Y* Valstijos beprotna-* 
pniuose yra 10,OQD( ateivių riepf- 
čią ir 7,370 ateivių, išsiėmusią 
pilietybės popieras. Tie atei
viai sudaro 41 nuoš, visą val
stijos A bepročių, ją didžiūnui 
yra N> ,X* valstijoj
daugiau kaip 5-iįHiis, ir,j$del 

istatyniiis, deportuojamixatgal 
tas šalis, m kur atkeliavo 
Suv. Valstijas.

LAIVO NELAIMĖ.

NEW YORK — Kubos
— - _ _ t >

Tik ką esame gaVę iš vienos 
kompanijos pasiūlymą naujo, 
ypatingai Amerikoje indomaus 
“Mali Jung” Senovės Chinų 
Mandarimą (kunigą) lošimo 
‘ ‘game.’ ’ Yra tai nepaprastas, 
ypač jaunimui lošimas. Taigi, 
kurie iš nauju ar seną skaity
toją prisius mums pilną meti- 

* nę prenumeratą $4.50, tie, pa
gal ją norą, gaus tą naujos ga
dynės taip vadinamą “MAH 
JONG. ” Pasiskubinkite, nes 
kas bus pirmesnis, tai geresnis. 
Nedaug jų teturime. Atskirai 
neparduodame. Paaiškinimai, 
kaip lošti yra prie kiekvienos 
Skrynutės.

“DARBININKAS”
‘366 BAvay, So. Boston, Mass. 299,678.

Ifiu-r IT II, >-w ■■■m ■ r-| „,1 r t .Į -rili m I , , |t
■  ---------------------- -ngyip** *

Šiam siunčiu paliV’itavimą,/' J|jj 
dolJ palielcrfsau UŽ 'kitriubu Aį’J 
laikysiu mišias š. su egzekvi*'^ 
jomis 29—II. PaįviešįK, h?*-’ 
Tamstos gimines apskelbdaA 
irias iš sakyklos,-' kad ‘ateitų 
pasimelsti. Už auką taį^ 
šią priimk Tamsta nUprUtanęs 
nuoširdžią padėką. ; ,

Pas mus dabar baisūs''’Var- 
gai. Buvo vargai prietušą J 
vokiečių, Bolševikai ii-gi; ne
glosto. Bet šiuose JalifitoH*, 
rodos yra nepakenčiamfiirstin- 
lm. , IŠ visi} pusių vargai. ’Gy-’ 
veliame prislėgti. Nėr Žodžio 
liuoSaus, nei mokyklų illūbiS 
lenkų žiauri valdžią neįdeda, 
Šiuosmbt Ryto Vilnį aus ATtau- 
gija Įsteigė manb parapijo
je net 19-ką mokyklų,’“‘/iki 

naują m. jos visos veikė4* tą- 
miai. Dabar visas jau ^baigta 
uždarinėti. Priekabių žinyną 
visokių randa o ypač kitdTiW* 
kytojai lietuviai. Bruka visur 
sąvo lenkiškus mokytO|įušf ku
rie netik vaikų, nesupraptg bet 
ir mokytojais visokių nedbry- 

;bių y ra J Pasekmės»žinomos, 
_____ ____ ______ r„ „muofeiiais, 

gaut pasiskaityt knygų. Jūs Į vagimis mušeikomis! Oliioky-

...s vaikučiai musą ištroškę, ; 
Kur lietuvis mokytojas tėti;ii‘ 

’ dainos ir dora janmjomenej^

tųinu yra įtaisytas dūdų orkes
tras kuris kainavo 2000 litą

Knygyne yra 600 knygą, bet 
čii galima pasakyt, kad vieno 

turinio Įmygu galima atrast a- 
pre 10, net> 15 kn., o kai ku
rią puikią apysaką ar šiaip ko
kią pasiskaitymą tai ir nėra.

Prie ‘'Pavasario’" kuopos 
gyvuoja trys sekcijos: Sporto, 
I)'ajlės-Meno ir Kucliaristinin- 
ką. Be to vra sumanyta pa
dalyt skaityklą. Ją paįvairint, 
numatyta, užsakyt laikraščių 
ir parinkt puikių-graž'ių pasi
skaitymui knygeliu.

Brangūs amerikiečrai-livtu- 
’ visti! kviečiu jus į kilnų ir pūl
inį darbą. Namuose gal turit 
kokiu puikią jums nereikalin
gą ' knygą. Prašali jas rtemė- 
čiot, bet geriau malonėkit jas 
mums prisiąst, o mes už tai bū
sim dėkingi.’ Ar nebus jums 
patiems miela tą darbą padir
bus, ar nedžiaugsis geroji šir
dis ? * Atsienat,»kaip Lietuvoj

Lietuvos paštas. Pirmomis 
neprildausomybes dienomis te- 
susirado 15 laiškininkų savo 
žmonių, nes rusai drausdavo 
nerusains tarnaut valdiškose 
įstaigose.1 1919 m. Kaune bu
vo suruošti pašto- tarnautoją 
kursai. 1922 m. Lietuva įsto
jo į pasattlinų pašto, o 1923 m. 
ir į pasaulinę telegrafo, sąjun
gą.* Pernai metais įsteigta $ 
naujos pašto įstaigos ir 15 paš
to agentūrą' Dabar visoj ne
okupuotoj Lietuvoj yra 143 
pašto, telegrafo irt telefono i- 
staigos ir 68 agentūros, 1923 
m. spalių mėn. pradėta siunti* 
nėt paštu pinigus taip Lietu
vos ir Amerikos.' Nuo to laiko 
iki š. m. sausio mėn. J ,d. iš A- 

-merikos gauta perlaidų 820 
tūkstančių litą. Telegrafo ir 
telefono tinklas patlidėjo maž
daug septynis kartus, negu 
buvo priešj karą; tinklo ilgis 
,siekia 40 tūkst. kilometrą. 
Kaune bus statoma bevielio .te
legrafo ir telefono stotis, ’t'e- 
legramo bangos sieks 3,000 ki
lometrų, o telefono — 11,500 
kilni. ' • •

> PAšDVĖ
BKRLI ,, 

Leono Trockio 
.pas&ižniiiinaįLį 
kiliką į keli 
ševikų karo 
Aorėjb: , nųi 
OvarillL .

* ■ - __

KRASNOi! 
y < W
€ MASKVA?^ 
la Krasneščiok 
6 įlietam kalėji 
vino $12,000 
neš. Banko, k 
jis buvo. Jo-li 
metus kąlej' 
Krasnošėiėi

■PELNAŠA1
Į * - ’ - ? - nf '

J J ’JT

koi 
pelno

DERYBOS NEPASIBAIGS.
■' (IHNEVA.. i- -Derybos ctel 

Klaipėdos diir nepasibaigė. Aį 
.;—ųąer&onasr^tmmflL pavis j- 

kalbėjo ’ Lietuvos tlelegacijai 
sutikti pribūti 'Statutui tvar
kantį Klaipėdos kraštą. . <

. Lietuvos premjeras (ratvą- 
nauskas sutiko atsižadėti 
punktų; kuriuo, ištikus karui,. 
Lietuva neprivalo teisti nau
dotis savo feritoi’^b kariarijUn- 
čiai pusei.’, (Įąi vummskas _ pą- 
reišRė, kad IJetuva su Lei&įja 
tebėra karė’ stovyje dėl Aril- 
niatts/ bet/Lietuva galėsianti 
sutikti leisti lenkams naudotis 
rNemunū pirkiybos reikalamsį 
Lenktos delegaciją varosi, kad 
*LietWtt pareikštų, kad katįo 
stovio tarp Lietuvos te Lenki
jos nėfĄ Ūąlyantauskas tejt’tn 
nesutiko te išvažiaVA Kaunan/ 

į;^ę>rr? '' A? ;
y'si TRĘŠIA KARAS;

? ' \ 'p- 1——v < ' y - ’ :
; SanLkute tarp Jpgoriavyosr

eina tų dviejų šalių vaidai de- 
iįei rubežių. Jugoslavija'kalti
na, būk Bulgarai kurstą make
donus prieš Jugoslaviją, ir sa
ko Jugoslavija turėsianti už
imti kai kuriuos- punktus Bul
garijos pasienyj, apgyventus 
makedonų. Bulgarai gi kalba
si apie drūtinimą savo karinių 
jėgų del/i apsigynimo nuo Ju
goslavų.

z
DOVANA PREMIERUI.

į
i

^p&įsbįlįį^
' • .- -i- • • •' 'T •■' .*1

aukaze aut 
■Vo padarytas
Iroękte gavo

■ ? menševikas

KOVAS

Nuteistas
Jis pttsisji-

vosPraiiio-
pirnąninku

dalyvayinią

ITOMOBI
4

1
į >j ii Ci EBffltCūlj

(■

sa
los pakrantėje Erancijos laivas 
Tours užėjo imt seklumos, 
šaukė vilklaivius kurie 
trauktą jį į gelmes.

t

■ v

yASreNGTOK — &l Ward ■ 
A. Rūmely, buvęs Nes* Turk 
Ma ii redaktorius, ąpkaltintas 
špionaro * įstatymo .latižyme, 
kreipėsi į prezidentą pasigailė
jimo. Prezidentai atsisakė už
tarti.

Pa- 
nu-

STOJA Už JUODUKUS.

NEW YORK.—Renaissane** 
Pašino svetainėj susirinkusiem 
3,000 juoduką kalbėjo 8uv. 
Valstiją valdžios advokatas 
Huy\vard’as. buvęs juoduką 
pulko vadas laike paskutinio 
karo? Jis pasisakė remiąs 
Dver’iO sumanymą ■ Įstatymais 
uždrausti Ivnčiavimą juoduką.

DIDELIS PELNAS. ,

•NEW YORK. South\vest- 
ern Bell telefoną kompanija 
pernai gryno pelno padarė $9.-

LONDON. — J. (trano, tur
tingas biskitų išdirbėjus dova
nojo Anglijos premjerui ^IcDo- 
naldui ;...............
000 Iki tą automobilių gavo 
prėmieras i darbą važiuodavo 
st r v t kari u.

MAIŠTAIARMIJOJ.

DUBLINAS^ Airijos val

džia išdavė įsakymą areštuoti 
generolą Tpbiną ir pulkininką 
Daltoną, kaipo maištininkus. 
Jiedu kurstė kareivius priešin
tis valdžiai, kad jinai atleido

automobilių vertės $10;- 900 oficierią. Netoli Tipperary
kalnuose bei giriose esą susida
rę drūtį* maištininką oficierių 
ir kareiviu būriai, atsiskvre

V ’ i .

nuo bendrosios armijos.

- ——— ----- — , _.

a Iš ūkio kultūros/
Ūkininką junga.'Testeigė

jau. mašiną, javą Ir kitą kro- 
v.iąią sandelius Kaune, Klai
pėdoje, Marijampolėje,. Pane
vėžyje, Šiauliuose, Utenoje, 
Alytuje, Šakiuose. Kitose vie
tose steigiama.

Pasirodo, kad Ūkininkų Są
junga su tokiu pasisekimu va
ro akciją šioje ir kitose srityse, 
kad privačios firmos neišlaiky-/ 
damos konkurencijos ‘likvi
duojasi'. •

Šiomis . dieiiom.is Ūkininku 
Sąjunga užpirko Danijoje di
delę partiją’ daržovių ir paša
rinių žolių sėklų. Be to, Klai
pėdos krašte per “Laukininką 
susivienijimą” perka galviją, 
kuriuos jskirstys ūkininkams, 
ktid tuo būdu pagerintą mūsų 
galvijų veislę ir suteiktų Klai
pėdos ūkininkams rinką.

(Iš Kauno.“Vienybės”)

Kovo 6 d., Montello, Mass.
— Kalbėta apie katalikybę ir
tautą. •

Kovo 7 d., Montello, Mass.
— Kalbėta apie švenntraštį ir 
gamtamokslį

Kovo 9 d., Montello, Mass. 
Apie katalikus ir civilizaci-

gyvenot ir kaip norėjot, is kur, (jau vaikai tampa ^fi’tuokfteis’, 
gaut pasiskaityt kn£gų. , 
dėl vienos ai.* kelių knygą neiš- įįs’ 
eisit elgetaut, bet tas jūsų ge
ras darbas visur skambės ir 

.jus džiugins. Kas neturi namie

centas;- n®< jifMj čentas TnfisiįJta, ,w„ lietuviSkU >no?

nuo nuujij nieti, uždarė 9. Lje- 
ka dar 10 bet ir tų neilgas gy
venimas. . . ’ z1 ’

Kiti vargai tai >ų tam pa- 
dofkais begaliniai-, Viėiįų 4$** 
mokėsi —žiūrėk tau vėl JO pa- ■ 
skelbė, O prie nepastovios va
liutos tai hors žeraėsna Ivšk, 
Brarigymetis — baisus visokią 
prekių reikalingą ūkininkams, 
Ūkio gi produktai nepaprastai 
yra pigūs. Taigi žmogeliai 
skursta, vaitoja, o išeities ne
matyti. Tiesiog pavydits ima 
pam.isčius, kad kitose 
jaū žmonės ir tautos 
liuosai, tvarkosi. Pas ngisdik 
vis betvarkė didinasi. Btteniės \ 
galutinos suirutės. -

Prie vargšą ir su vargute , 
gyvenant, vargas pas mušte 
kunigams. Žmonės sįisjęųi?dę< 
net ir nuo bažnvčią atsalo.

I *
Tainstū pažįsti gerai mūsų* pa
ra piją. Ji sumažėjo, nės Ma
lis atskirta tapo prie Lieinvąš- 

Dabar Lietuvos ruhe.žius ‘eten 
iŠiaip: Barteliai, Kukliai,• W 
viai. Liepoms, Klepočiąj fik0 
Lenkijoje te ' priidausb - 
par. Kiti visi Lietuvoje. Apari-* 
to dar įsteigtų‘parapija naują 

•’Babb^e,. Prie tos ąt^šbjTė 
6 sodžiai: Titiamai, Neyąųteu-. 
rai ’Valakai, Kudteste kiiiyv* 
y i,M lteikpalaik iau 'Taigįjpąpaš^i 
pijai sumažėjus o žmonėmis pa-.' 
vargus tai nei man nėąūtn ; / 
(nes dar vienas esiuu be vikaY, 4 
ią),?ęhligttųijų mišioms. trūks- < 
ta/ Seninus egzekvijų y 
.negalėdavo atlaikyti, daWlr*į^ 
skaitytą visai jietŪriu. T&ipte 
visoje okupuotoje Lietuvoje, 

. f Jei galėtumei, ir pastebėtu* ;Sj 
mėi tai paprašyčiau paikuti ^3 
sdvo' draugus te iMžįštaniwJ<3 
sušelpt’ obligacijomis. BMad; ■ J 

telnvi4ektegas. . > . *
tTuomi tarpu būk laimingas 

.te,yf^aU teturi Taųiabį
' - < ? ' ' .* ta t

■> ‘ * V

*

t

v2j
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dešimtis, - Nesigailėkit^ bet 
kiek kas'galit aukoki^ o Įmes 
tą pamatysim: ar tokioj-pla
čioj ir garsingoj Amerikoj yra 
daug lietuvių kurie myli savo 
tėvynę ir nori pad.et jaunimui 
kilt šviesoj-moksle. Kiekvie
nas jaunuolis siųskit? o mes 
•skaitysim ir sužinosim kiek A- 
merikoj yra lietuvių...

Taip pat atsišaukiame į kny
gų išleistuves ir prašom jų dėl 
mūsų skaityklos paįvairinimo 
paaukot metams nors po vieną 
egzempliorių savo laikraščių. 
.Juk dėl vieno numerio neišei- 
sit ant “bankroto,” o mes vi
sų metų numerius sušiųsim į 
komplektą ir skaitysim ilgai, 
ilgai. Visi ftetuviai-redakto- 

riai nesigailėkit, bet priimkit 
mūsų prašymą. '

Dar sykį kviečiu amerikie- 
čius-lietuvius jaunus ir senus ir 
redaktorius stot į daibą' ir pa
dėt mums Lietuvoj išlipt iš juo
dojo purvo ir nusikratyt jį vi
sai.

Tiri jaunime, petys t petin 
dirbkim “Dievui ir Tėvynei.” 

t . J. Petreikis
P. S. Kas norės mums padėt 

ar jaunikis, ar senelis ar Re
dakcijos prašau visų neatsisa
kyti.^ bet bū t pirmais, ko pir? 
mesmais. Jei kas paaukotų 
laikraštį tai prašau idųst xiua 
pat 1-11x0 nr. Jei siąsit tai ad- 
resuokit taip: Juozas Petrei- 
kis, Žalioji gyvė Nr. IĮ, Telšiai, 
Litlmania. -

GRAŽUMO SEKRETAS.

NEW YORKAS. — Diana 
Manners, anglų aristokratė ir 
artistė, vra nepaprastai graži, j
Ji gauna tūkstančius užl!la'1'-į aunimas ir pradėjo veikt. Sjo 

silpnai, vos koja už kojos kel
dami, it būtą sužeistas ay nu
vargęs. ‘ ,

Nesuprato daug dalykų...
Nesuprato Iras tai reiškia 

‘ draugi ja. te kokia iš jos nauda. 
/Taip ilgą laiką dar tehsižval- 
gū it ūš aukšto medžio iškritę. 

Dabar jau penkti metai, kaip 
Įsikūrė ‘ ‘Pavasario ’r jaunimo 
draugija ir kas kita; jaunimas 
pamatę, ką vienybėj galinu! 
nuveiki, ką išfjos išsinešt ir 
pradėjo spiestis. -’-* rašytis.

Penktą nietą pradžioj, kaųj 
paprastai, išrinko valdybą, (žte 
noma ir pirmiau tą darė) kuri 
yrą: ptenlimnkas Tadeušai 
Budraitis, yiee-pirmininkė p-le 
.Jadzę Jaržemskaitė, rašvedys 
Pranas Demskis, iždininkas 
Leonas (llndkauskas ir knygi- 
riinkąs‘Juozas'Pctreikis. * ,.

Narių- yru 200, bet daugiau
■ u fe 'A. ’ ’ -k. a*-

Telšiai. Praslinkus “iUdžįa- 
:jam Karui” atbudo iš miego

Simų nuo amerikonių apie tai 
koks yra sekretas jos grąžte, 
mo:

Dana atsako :■ aš niekad nesi- 
prausiu. vandeniu, - bet vietoj 
jo vartoju ledą. Tai »yienintė- 
lis jos gražumo sekretas.

O'l'tt 5*1t,------
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negu berniukų, .PteJvęs,; :Wyr ntirndy.
pteiguą atdarten teiiįi»inįo pąMangmntsriiirhlL.m
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Centro. Valdybos nutarimu šaukiamas Lie
tuvių Da’rbinmką Kbbporatyvės Sąjungos meti
nis Seimas BALANDŽIO 29 ir 30 d. į Cam
bridge, Mass.

Visos L'. D. K. S. kuopos prašomos rinkti 
delegatui ir rengti Seimui įnešimus. ‘

Centro Valdybos vrirdii:

K, Pakštas, pirmininkas.

J. Tumaaonis, sekrotorias.( 
M. Kaąiahdulis, iždininkas, 
t * • •

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

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

Kovo 12d., Norwood, Mass.
— Apie kooperaciją.

Kovo 13 d., Mostelio, Mass. 

-7- Apie kataliką dabartinį vei
kimą pasauly.

Kovo 14 d., Montello, Mass.
— Apie Lietuvos kataliką už
davinius. ■ *

Nuo kovo 16 d j iki balandžio 
4 d.’ prakalbos Kultūros Vajui 
New Yorko apielinkėse.1.

Nuo balandžio 6 iki 12 d. pra
kalbos Wūtetbnno lietuvių pa- 
■yttptai (f prakMbos) temokyk-

Skulptorius A, Aleksandra- 
vičitis įsisteigė naujame bute 
Aleksotas, Minkauskio gatvė 
Kr.. 33,, skulptūros dirbtuvę. 
Priima * užsakymus statuloms, 
paminklams ir įvairiems skul
ptūros darbams, »
i '

[m: *-
i

. ............ »*" 1 j
»

-* f ■ .. ’
Ūkininkų Sąjunga padarė 

sutartį su užsienio pirkliais išh 
vežt iš Lietuvos ūkio gaminup 
Javai eina į Švediją, žąsys—-’ 
į Londoną (^nglijon), Raguo
čiai į Šveicariją, .Viso Ims 
išvežta už 1 milijoną T0L3()(į Ii* 
(jL. Išvežimą atiteka sąjungos 
'sbyšiai

----------------------- -------------------- ------- ; • ■ >

Pb lenką jungu.^ .'
' ? t t V t._

, ( Laiškas vienam So; Bos- 
, * . toniečiyį) *. *

, -ij. „...M
Laišką nuo‘ Tamstos, kuria

me parašėt, kam turiu atiduok 
ti- siųstus mano vardu 2a do
lerius, 29—1^—24 m. esmn ,ga-

A-



y

t

4

1

t

A

Lietuviį JMrbtoinkų ^jun
ga persioi^anįžavpsi L<?opėra-

, -v’. X * • - by—
.WNT JOSEPH'SLITHUANIAN R. C. Ą8SOCI4TION OF KABOK 
-VMmatter S^Li2į 40 tt ttevont offlce rt BęttMį, Matant 
. . ttnder tl» Mąrc* St j
'UOptaącg tėr maUIng at Bpedal rate of postoge provfcled for te ®Hė«te UOS 

Aęmoęt, st .
' SUBSCKUmUN KATES: ;;

r,,r*<*♦<*■ 
9kHFtonandsuburbs
BSįsign countrięs yeariy .95.50

PtoUshed every m BATUTO!—į

čiaus, kaip ir geriausia ir 
i praktiškiausia mintis dažnai 
sutinku pasipriešinimų ir sn-; 
kelia ginčų, taiptir perorgani
zavimas L, I). S. kooperaty- 
viais pamatais neapsiėjo he jų. 
Persimainius pamatiniams or- 
p;niiizuoijos siekiams bei tiks
lams. turėjo persimainyti ir 
j(.s orgbno “Darlnninko” turi
nys.

Pradėjus pasirodyti “D-kė” 
dauginus, kooperaciją aiški
nančių, straipsnių, beab’ejo su
mažėjo kitokio turinio straips* 
niui, kaip tai: religiški ir kr- 
toki,__ .prie kurių ‘‘ Dar-ko’’ 
skaitytojai buvo pripratę. Del 
tos priežasties tenka nugirst 
.tarp nekurtų darbinlnkri ir vei
kėjų nepasitenkinimo- balsų 
kaslink ”į)ar-ko” turimo per- 
simainymo. Girdi. “Darbinin
kas” perdaug pradėjęs rūpim 
ties materijaiiūis reikalais, ne. 
betalpiiiąs religinio turinio 
straipsniu, pertai virtęs neka
talikišku laikraščiu. Klausant 
šitokių halsą, atrodo lig tie ka
talikai veikėjai sąprotauja.^ 
kad katalikui darbininkui dau
ginus nieko negalima daryti 
kaip tik melstis, poteriauti, o 
gilinties į rnaterijalius, ekono
minius dalyku^ lig ir nekatali-
- ----- -- -__:— a

( Žinoma aš pilnai sutinku,
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“Darbininkas” jau nekartą rase apie nuolat gręsianti

riltot stelom reikalai, bet toipgį r 
esiy tos mintie^ kad katalL 
Itaniš pasaulis lygiai 
kaip ir nekatalikams, iy kad 
katalikai turi ^isę prie paasu- 
lio turtų valdymo ir jaik nau- 
dojimost bent ant Tiek, aut 
kiek jfe' prisideda prie tų Jur
tų pagttoiimtoė.. Taipgi’ tikto, 
kad katalikų pareiga yra pri
sidėk prie teisingesnio tų tin
tų sutvarkymo. ’ .

Kodėl aš, taip manau?

Šią savo mintį bandysiu iš
reikšti tam tikru , pritaikintu 
pavyzdžiu, Sakysime vienas 
tęvąjį turi skaittingą biuj vai
kų. ; Vienas iš jų yra drūtesr 
jfis,. kitas silpnesnis. _ ■ Vienas 
gaidresnis, . kitas žio^lesnis? 
kaipfkįekvienoje šeimynoje pa) 
šitai ko. Viskas gerai koliai tė
vas su jais būna,. Bet prisiei
na tėvui kito nors ant nekurto 
laiko išvažiuoti. Tada, jis su
šaukia visiį vaikus, duoda 
jiems įsakymus,kad vieni ki
tus , mylūfiį' vieni kitų ne
skriaustų ir prižada jiems gau
sias dovanas, jeigu ije'jo įsa
kymus pildys Bet kur tau, , ne
spėjo tėvas iš namų prasišalin- 
ii, vaikui tuoj.pradėjo kivirei• 
ties, peštis.' Didieji skriaudžia 
mažuosius, • mažyčiai verkia, 
aimanuoja ir pasidaro tarp jų 
tikra revoliucija. . •

Bet nusibodus tiems 
čiams. ;verktį, aimanuoti, 
susiėję pradeda tarp savęs tar-

mįrns ištautėjimą, Jau 'daugeliu atžvilgių šitas klausimas gvil

dentas. Daug domės buvo kreipta į tautinės inteligentijos pri- 
sialiginimą, nes dabar jos l^bai nedaug turime, vos tik trupi- 
ulHus reikiamojo skaitliam^
\ 'Kuodaugiau turėtume rimtai lavintų smegenų, tuo daų- 

giau^atsirastų tautinio gyvenimo gražių ir, savystovių pavyz- 
’džįų, kurie ir liaudies susipratimą keltų. Dabar-gi ir pati Hau- 

r d|& bent jos šviesesnė dalis, aiškiai jaučia, kaip mūsų kiteli--
- į'gėntija visu savo gyvenimu — privačiu ir viešu — vengiamo,

' .kas primintų lietuvystės kankinamą dvasią, šiuom kartu kal- 
r jjėsim tik apie vieną tautinio apsileidimo rūšį — pavardžių ir 

yardd kraipimą. - ■

v LENKIŠKAI-AMERIKONIŠKA TRADICIJA.. .

Užviešpatavę Lietuvoje lenkiški ponai visuomet stengėsi kiška.

kad katalikui pirmoj vjetoj tu.- ties> kaipapsigipūs imą du

• 4

mažu-
M
,]iet

sayo chlopu pavardžių lietuviškas galūnes “as,” “ys” pakeis
ti lenkiškomis “wicz,” “ski,K“o” ir kitomis. Pavergtas kai
mietis tais' laikais žmogaus, teisių neturėjo, tad negalėjo nęi 
protestuoti prieš jppavardės iškraipimą. Be to, daugeliui siy- 

.... Jmdjintiį žmoheli^įimląskoa pavardes išrodė popiškesnes, sn&- 
gįsnės. Tad sląvinįmaspavaldžių pas daugelį virto J‘fslaumaf 

. ‘ ledkiska tradicija. Panašiai atsitiko ir Mažoje Lietuvoje; kur 
vokiečių kariškas pentinas labai stiprino vergijos dvasią. -

- - ’ •“*» «

. Atvykę Amerikon kaikurie lietuviai netik neatsikratė ver
gijos ženklu, bet dar papildė juos vietiniais rinkiniais, ameri
koniškomis kolekcijomis. Jonas Miklaitis jau buvo kadaise 

~ “lenkiškai vieron” krikštytas Miklevičium, bet patekęs į ChĮ- 
jcagos skerdyklas jis -“apturėjo” dar vieną atsiprašant “kul
tūros” malonę ir tapo pramintas MacLean. O daugybė Jonų, 
Juozų, Jokūbų, Kazių, Vincų ir kitų virto Džanais, Džiovo
mis, Džekiais, Džimiais, daliais, Buliais, Viliais-Biliais ir ki- 

. tokiais netoliais. Gi mūsų lietuvaitės’ nepanorėjo nuo Džekių
- atsilikti ir tapo'Besės, Megės, Enės, Jienos, Džiulės, Merės, 
* Keidės-Kedes, Lizės-Lyžos, Tesės-Teštos ir nusizuzinę Susės-

. Ilgai vergavę ir pastumdėliais buvę, mūsų prasčiokėliai ir 
Amerikon atvykę nemokėjo savo pavergtos asmenybės atgau-

- ti.- Jie čia greit tapo pagauti skerdyklų ir mainų “kultūros” 
ir kartu su ja prisiėmė jiems primestus vardus, kurie žmoniš
kumu mažai teatsiduoda. Fabrikų kultūros šaly žmogaus indį-

. .vįdualė asmenybe tiek mažai tereiškia, jog -žmonėms vardus 
dalinama taip lengvai ir nerūpestingai, kaip ir arkliams ar 
šunims. Teko pažinti čia ūkininką, gana prasilavinusį ameri- 

j‘ .kietį, kurs Clinton’u “pakrikštino” savo šunį, arklį ir sūnų. 
Universitą pradėjęs lankyti jo sūnus nei Įdek nesijautė užgau-

* tas, kad jo varda ir rudis-šunelis nešioja. Tai bent cmlizaci- 
te. ■ ' • ... ■ . .

Daugelis mūsiškiu paskęsta Amerikos minioje. Net ir tie, 
kurie turėjo progos savo smegenis paląvintbaukštose. mokyklo
se, ir tie nepasiliuosavo iš skerdyklą sukultos dvasios. Easi- 

;dit Štai viena marga kolekcija iš “tBigęnių žywatų,” kufi to 
spdaro mažutę dalelę mūsą tautinės mizerijos ir dvasinio skur- 

SPĖTINOS PAVARDĖS: 
Vyšniauskas ar Vyšnys? 
Šernas? 

Vaičius? 
Stasiulionis? 
Montvidas 
Strikulis? 
Stupuys? 
Jonas Lopeta 
Rūta Bemetąs (aite)? 
Meškus ar Meškauskas? 

. žuravlis ar žurlys? 
Gumauskas? 
Jakimaitis? 
Karolis česnulis? 
Jonas Valakas? 
Vaitus?:/ \ 
Rįngftila?

-1

. dairius lietuviškųjų laikraščiu apgarsinimuose, ko ten neran
di! Štai viena marga kolekcija iš “tBigęnių žywatų,” kufi to

dd: ’
^KRAIPYTOS PAVARDĖS^ 

K. Gherry
S e r n e r

' |T. P.. W a i t c h e s
h
A»
M. T. Strikol ’s "
M. Stupnieki

, John Lopatta
R u t h F. B e r n o t
Miller
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sį trumpą litanija mūsų,gydytojų, dantbtų,. advokatų ntė? 

išrado- taraLkokią. Maskyoą jnterngęipiialo kūrioą.
vardais.'mes naudojamės vieniįiuęthtmM mūsų gyvemmo liūd
nųjų realybių. . ..T"“‘.,7 ;■ ’ .'.V

(‘gyvatinių* * pavardžių nešiotojų kaltinti ar smerkti mes 
visai nemanome. Ir čia paminėtojo ^olekcijoje'kaltinmkų gaT 

būt'visai nėra. Ko-gi kaiti “kantiškų” nabagai, kad jiems ar 
tėvai sugalvojo ir primetė tokias keistas pavardes,. ar fabriko- 
je kur dirbant juos apšaukė “tuteišais7* vardais, ar mokyklos 
sėbrai praminė juos įstabiais “nick-names.”

Mažutė kolekcija panaudota tik įrodymui labai išsiplati
nusios mūsų silpnybes: .nusikratyti^visų'lietuviškumo žymių., 
“Tuteišų’ dvasia išsiplėtojo ne vien vabalų mestose Vilniaus ir 
Ašmenos apylinkėse. 7 Tuteišų ’ ’ bespalviai typaį bujoja, ir ši
toje pusėje Atlanto. “Tuteišų” dvasia ^atvedė Vilniun Želigovs
kio divizijas, kad pažeminus Lietuvos garbę. Ji ir negal da. 
ryti mūsų tautai garbės ...

KITI IŠMINTINGIAU ELGIASI.

Kartų armėnai rengė didėlę gegužinę. Skaitlingo jų ko
miteto. vardai tilpo anglų dienrašty ir visos jų ilgos pavardės 
ten buvo su “ian.” Džiaugėmės iš tokio aukšto jų žmonišku
mo ir tautinio susipratimo. - , >

G italai! Juk visokio typo žjnėnių jų tarpe yra. Vienok 
mažai, labai mažai tokių, kurie atsižadėtų savo gražių pavar
džių ir vardų.. Italas visur lieka Giavaųni, Giuseppe, bet ne
prisiima jovalinių vardų Džanas; Džiovas ir panašių. Tokio pa- 
žeminimo ir gėdos vengia kiek šviesesnis italas.

Gi mūsų “tuteišai” visuomet pasirengę trilinkai ištautetį 
Ir bespalvis chameleonus jų nepasivytų. Tik parodyk jiems sal
džios amerikoniškos sriubos lėkštę, pamatysi ,kaip jų kojos bus 
greitos, ir f ordas .jų nepavys. ,

AR YRA REIKALO PAVARDES KEISTI?

Tokio reikalo gali kartais atsirasti. Kartais gal būti pa
varde, perdaug ilga įr sutiki, arba kokia keista ar juokinga, 
nemaloni, arba svetimtautiška. Tuomet gal atsifasti aiškaus' 
išrokavima ir reikalo ją pakeisti dailesne pavardė, šumptatęš 
lietuvis, ne “tį<eišas,” lėųgvąi gali sau rasti labai lietuviškų, 
.triuupųi gražįųrir daugely laibų >ngw ištariamų pūv&dšįų. 

Bavyadžiui,*-p» Juozas Raršaitis, daug metų iigyvpnęs frau- 
cūzų tarpe, priėmė labai lietuviškų ir puikių pavardę: Gabrys. 
Tad jeigu jau mainyti savo sunkias pavardes, tai bent inteli
gentas rodosTurėtų:.gaua.-.m&iių smegenų pąsimkti kokių li^' 
tųvišką dailįų pavardę, kuri visiems savo harmoningumu im
ponuotu. Nejaugi būtupie Jokiais^įvasios nik»tukais7 kad ne
šiotume mums gatver primestas, kokiaslydiškų kalvių p&var* 

4es: SmUh, Savage ay kitas panašias. * ą ■
’ Juk galime padarai, kad jau pats vardas ir pavardė reikš

tų musų Hetmdškų Jufeą it pagerbtų mW tautos švejįtuosiuš 
paiikiiR^^ Tik, žinoma, nereikia manyti kad pavardė tai jau 

suimna tautybes. Juk ir ųėlistuviška pav taukiai -<ali pri
tapti pyle tautiniai nusista&usioAmogauB.

domiųjų, KjU tarp jų miptL 
kad vfcmms 
ir eiti išvien prieš didšlųų«iw 
Gera tlėja. Visi Suninka- Bet: 
vėl tarp iį kįla siausmas: ką- 
jie darys susivieniję, kaip ije 
ei^prieš didžiuosius! * Vienas 
įsikarteąvęs. rėkia, W tuos 
jclhis reikia iškartr kitas kad 
r^k ja užmušt. O kitas visai I> 
tufčlis saka? nedarykime 
jiem nieko, bet kentėkime 
kantriai, o kuamet tėvelis su- 
grįž, tai jis pats juos nubaus, 
o mums už kahtvyfyę diles dml- 
giaus pyrage ir saldainių. Bet 
ketvirtas pats gudriausias ir 
žinotya kaipo gudriausias vi
suomet paskutinis kalba. “Pa 
laukit, * iiesikaršcniokit, pa- 
klausykit M aš jums pasaky
siu; nereikia jų nei mušt, 
nei kart, nes jie mūsų bro
liai; Ir jeigu mes praliesim sa
vo brolių kmują, tm tėvas su
grįžęs mus pačius smarkiai nu
baustų. Nėra reikajo mums 
taipgi skriaudas kęst. Bet pa
darykim štai ką? supančiokira 
jiem rankas ir kojas,,-kad jie 
negalėtų mus skriaust įrnedn- 
rykim; jiems nieko. Tuomet 

'mums/bus rainu ir tėvui ne* 
įniks-jų baust.

.Šitas p&vmdys galima pri
taikinti prie- visos žmonijos. 
Visa žmoni ja yra tartum viena 
didelė šeimyna, Dievo vaikai. 
Dievas davė žmonėms prisaky-’ 
mus, kad vieni kitus mylėtų, 
vieni kitų neskriaustų. Bet 
žmonės tų prisakymų nbužlai
ko, vieni kitus skriaudžia, iš
naudoja. Iš to kįla kerštas, 
neapykanta, karai, revoliuci
jos. Žmonės grupuojąs į gru
pes, organiziiojąsi. Vieni kad 
dar labiau išnaudojus kitus, 
kili kad’ apsigynus nuo išnau- 
dojimo. .

. Dar vidury XVIII šimtiuę- 
fio, kuomet pradėjo kilti ifi- 
-dus.trija arAprūniBnė, trJdų'Jš- 
■ naudojimas ypač darbininkų 
pasiekė kuoaųkščiausio laips
nio. Sykiu su tuom kilo kerš
tas ir neapykanta visuomenės 
luomų tarpe. Ir kuomet Karo: 
lis Marksas, šocijalizfno įstei
gėjas rašė savo “kapitalą/’ 
pranašaudamas .pasaulinę re
voliucijų, kuri nusuksianti 
sprandą visiems išnaudotojams 
ir įsteigsianti komunizmą; ta
da tokiais gudriais, išmintin
gais Dievo vaikais pasirodė esą 
kri kščioniškieji soeijologai, 
tarp kurių žymiausias pasiro
dė Kėtleris,' Mainzo vyskupas. 
Jis sukritikavęs Markso teori
ją, kaipo netikusią priemonę 
išnaudojimo prašalininiui, pa
rodo tikrąjį kelią, kuriuomi 
žmonija turi eiti prie teisingo' 
ekonominių reikalų sutvarky
mo. Jis davė pradžią Krikščio
niškajai Demokratijai ir savu 
laiku buvo josios vadu.

Kaipo tinkamiausias priemo
nes Ketleris pažymi darbinin
kų ūiiija^ ir koopėratyves są
jungas. Ir kurie paklausė vys
kupo Ketlerio ir ėjo jo nurody- 
stais keliais neapsivylė. Pa
vyzdžiui Anglijos darbininkai, 
kurie dabai- turi savo rankose 
visą šalies valdžią, priėjo prie 
to; per unijas, ir kooperatyves 
sąjimgas, nepradedami nė la
ša kraujo, Tad tyrinėjant 
Anglijos dąrbinmkų judėjimo 
istoriją, Krikščioniškosios De- 
inokratijjos įr vyskupo Ketle- 
rio VŪrdąs* žymiai fĮguruoja, 
jMdgšimts metų, vėliaus Ket- 
lerio mintis pakartojo popie
žius įtraukdamas
jas į savo gid&iąją encikliką 

Ketum Novarum?- Tikiu, 
kad 'šie garsūs^ Katalikų Baž’ 
pyčios vyrai, įsikišdami į eko- 
npminius reikalus ir nurodyda
mi žmonėm kelią, kuriuomi jie 
turi eiti prie tų reikalų sutvar
kymo,. jier kiek nepažemino 
Katalikų Bažnyčios autoriteto, 
bet dar-ŽymiiiJ'jl pakėlė, paro
dydami pasauliui, kad tikroji

PĮULAOELPHIA, PA. i
‘ i' ■ ■ —?

' Visif, lietuviai Philadelphijea ’ 
(M), jšsKvrus išgamas k tamsii- 

jius, švente 16-tą Vasario :’: - 
ną Lietuvos valstybes atghnomo 
kaip kurie išmanė ir kaip kurie 
galėjo. Rieliniond’o Bendrovė 
Muzikališkos Svetaines ir Gedimi
no Kliubas suruošė 17-tą’ vasario 
—* mat, tai baro parankiau, pra
kalbas turėti tam tikslui; ir buvo 
taipogi prakalbos ir tautiškoj sve
tainėj South pusėje Philaclelphn 
jos, Bęt vienok kokios ten — taip 
murikališkoj svetainėj, kaipo ir 
Soiith pusėje, tautiškoj.svetainėj, 
buvo pas/kmčs, įspūdžiai ir tuo- 
mi panašiai, nieko negaliu pasa
kyti, nes nebuvo galimybės man 

ten būti. Vienok, kaip ten nebū
ti), rengėjai tų prakalbi^ užsipel
no kredito ii* pagarbos, kad nepa
miršo mums taip brangią dieną!.. 
Tad. negalėdamas plačiau papasa
koti apie jvh'šminotas prakalbas, 
surengtas pagerbimui 16-tąs 'vasa
rio, papasakosiu apie tą, 'ką ga
liu į tai yra apie bankietą-puotą, 
vakarienę suraoštąpagcrbitaui 16- 
tos Vasario per “Philadelphijos 
Lietuvių Krikščionių Sąryšį.” Va
kare, 17-tos vasario,, nes mąt, kaip 
X- —--------—-------U.,.. I------ -

išmintis- randasi vien Katali
kų Bažnyčioje. Taipgi manau, 
kad ir gerbiamas kun. Kemė- 
šifcrnęžeĮiiina Bažnyčios autori
teto, kad palikęs kleboniją ei
na į mokslą, o per vakaėijas 
važinėją po kolonijas, duoda- 
fnas nurodymus,' kaip darbi- 
mnkanis m^mrizuotiesų kad 
tinkamiau aprūpinus savc’įna- 
tęrijalius reikalus, o, .viendk 
atsirado veikėjų, Kuri# bandė 
jam trukdyti, rašinėjo laiškus 
bostono KaTdirimuų Maitsinė/ 
'darni ar kuūHKeniėšIs tmi tei
sę važinėtFį# Bj^foųo ilejeeė- 
ziją ir laikyti mišias, išakyti 
pamokslus.

Mums katalikams darbifiin- 
kanis, m&tant šiandie pasauly 
tokią konipeticiją, išnaudoji
mą iš pelnagrobių pusės, kuri 
•veda prie' karų, revol iucijij bū
tų neišmintinga laukti .pasku
tinės teisino dienos kuomet 
Dievas sušaukęs žmoniją ant 
Juozapato pakalnės nubaus iš
naudotojus. Alės turime prisi
dėti prie, kooperatyvio judėji
mo, kuris vis kaskart pradeda 
užimti žymesnę poziciją ekono
miniame visuomenės gyvenime, 
ma, kaip tik ir supančiuos ran
kas pelnagrobiams, .kurie nori 
išnaudoti visuomenę. . Kad su 

ta kodperatyve sistema susipa
žinus, kiekvienas darbininkas 
turėtų pastoti narįm Lietuvių 
Darbininkų Koopėratyves Są
jungos, skaityti jos Jaikraštį 
“Darbininką/’ sekti jame tel
pančius straipsnius apie koope
raciją.

Tju-inėjimas ekononlinių 
klausimų, tie tik nemažiną'’ti
kėjimo, bet dar labiau jį kelia, 
nes kuo labjaus aš į šį klausi
mą gilinuos, kuo labiau aš jį 
tyrinėju,., tuo labinus .man pa
niški rėikalmgnmas sąžiningu
mo, dorosrir artimo meilės, be 
kurio įvykdiiuinas. kaapęrąty- 
ves .sistemos visuomenės ■ gyvę- 
mmm^yrą nogaįimas, o sąži
ningumas, dorą ir artimo mei
lė, kaip’ tik ir išteka iš tlkėjį 
įuo. Būtų bereikalinga pyktį 
ant “Darbininko/’ kad jis su
mažino religiško turinio-struip- 
snhis. Juk ines turime rėlįgis- 
ką laikraštį <(Ląivą/’ tad uk^ 
surašykime jį Visų platinkime 
jį, oykuomU nies visi jį remsL 
me, \taĄa jis bus galima page
rinti įr vienas geriu vedimas, 
religiškas ląikraštis dangintis 
darbo atliks, negu keli trupi
nėliais Žiiiių duodami apie re
ligiją.

ausčiau pažysiyjiiu, tas buvo pa* 
■rifikbu, į ayento Kazjmięro parė
pi jos • mokfkksu svetain^BUBirinW 
suviržum du šinitu ypatų,, tarp ku
rią. nestokąvo' iy žmonių Jš augš* 

- dk- Wt5s 'W9sčs — inteligentų, pro* 
fesijonalų, kaip ve: advokatu 0*' 
R • ’vyoodi'ufį’aa ■ '(smerikowL' 
kč'ngresnteftas Conelly v(amcriko- 
nas>, daktaras Petrųškr-sli pačia 
(jis riavokas^ jinai lietutfi), dak
taras _ Dambvaųsks® ’ (su ■? pačia), 
daktaras Montvila (su ‘ pačia), 
get’b. kun. Kątilalųs, Sv. Khrimie* 
yo’parapijom kkbonos> labai gorb, 
kun’. kanauninkas MaMMKjom 
Kinašas, klebonas Ukrainą gąeko* 
katalikų phijotų katedros 
laclelphijoj. (Pa.); gerbi ikun. F. 
Kemėšis, geri), kmi. Ig. Žimblys, 
gčrb. kun. J. čepukaitis, dabar 
naujai sutvertos trečios lietuviš
kos parapijos (Šv. \ Andriejaus^ 
klebonas, i E,. J..Rotai; lamerikie* 
lis ) ir kiti. ’ ' ' ■ . ‘ _

Ši puota; > arba kaip vienį šabo ~ 
bąukictas,. o kjtif—vaksrione, pra
sidėjo su malda už Lietuvą.;.prie 
to paragino gerb, kum Kaulpkis, 
už ką, žinia r jis užsipelno kodi~" 
tižiausios pagarbos, kad, visoke
riopu būdu kgujas už Lietuvą — 
plunksna, manta ir net4r malda! 
Tai, yalio! Tau diids.-mūs’patri- 
jotas! “Juraspadorius” puotos, 
gerb. Juozas Poška po .trumpos 
prakalhėlės perstatė už vedėją tos ’ 
iškilmės gevb. Antaną Užūmcękį. 
Biskį užkandę, o valgiai buvo 
puikūs ir kaip žinovai sako, už to
kius valgius, .tai užmoketri buvo 
pigi, prasidėjo prakalbėjęs, mpži- 
zka ir dainos. Kalbėjo gerb, kum 
Kaplakis, kongresmenas Conelly, . 
advokatai Woodiu$ L Koran, ■ 
daktarai Petraška, Montvila, 
Dambrauskas ir... ir taip, kąįp f -

: ’ ' ■ 4' • ’ / 
Toj tai puotoj dalyvavo 

. Ir kųmg’s Kemėšis,
Tas, kur's gabia plunksna saryg*^ 
* -v’ Kąujas Jkaip karžygiu,.
Nauja# uždmangią tėvynę* j 

Ir šventą mūs bažnyčią'. - .‘
Trokšta, kad mūsų gimtine 

—- Lietuva būtų-laisva. 
Laisva — per amžius gyvuotų 

— Pažangoj eitu pirma;
Kad Dievas del josios duotijy 

Milžiną dvasios jėgą...
• Jam rūpi ir mūs’ gerbūvis

— Kaujas už žmones darbo 
šaukdami’s i Būk drąsiu lietuyys 

Kovą laimėsi: — Valio!

Tai iv jis buvo kalbėtojų, įr, . 
ant kiek imtom atėsi, prinęipaįht - 
— pirmuoju. Ir gal čia ir nė 
vieta, bet tiek to — po viskam, 
pavartojęs Šnipų taktiką, sužino
jau, kad gerb. kum Kemėšis ant 
.tiek jau padarė pažangą savo 
molėte, kad jau turi jgij|s moks
lišką .laipsnį Magistro Socįjalogi- 
joS ir apart to mokinasi tarptau
tinę kalbą Esperanto ir diktokai * 
jau jos išmoko. Ir, jar tik jam , 
kas-žįn nelemta bus užimti gerb. 
pral. Dambrausko vietą; intere
suojasi net. ir “ Katalikų' Interna- 
cijonalu.” ir, gale, kad turbūt 
neužilgo apleis šį “ jankių” kraš
tą —' važiuos į Lietuvą/ Manau, 
kaip tik įgys laipsnį daktaro. 
Kalbėjo dar ir kiti, bei gerb. Ka
zys Dryža; o’taipj kaip kad. jfe 1 
daug, daug triūso savo paaukavo, 
kad, ši išldbnė būtų grandijoziška, 
prjiki, tai; —.

' I, ’ »

Tai, taip kaip kovo kotvirto 
’ PripuoV ’Dryžo varduves, • 

Tai jam reikia sušukt; valio! 
Už jųolias jo kąųtuyes,.. 
Kautuves už plūs’ tėvynę 
Įr tikybą šventąją. * ’ 

darbo žmonių, gerbūvį. 
Bei apšvietą tikrą ją. 
Gi kiek jis nuvaikė pluųksąa 
Ir taip kitokiu triūsu, 
Tat tą išreikšt V žodžių stok* 

' —Nėr’ žodžių kalboj mūsų. 
. Tędel širdyse mes dd jo * 

Vien jausiant dėkingumą 
Ir ikjke varduvių r —• Vaiki 

Jam šaukite už uolumą. .. 
Kalbėjo taipogi ir ukridnų

8, B—til, bouw, hbtti gerk ktt&
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ktekvito auprinutol 
užraitoti* totota* | 
dotk^ teigto* 
totoriai JcąUlikai iltį Įįį

toliau, yB ’ apj^ 4Q miKjęng- 
F<Vš^ PlėtotoA I Ukrainą
totfA buri? j dvi dalisri
Runų imperijoj — Biriojoj Uk 
raidoj ąkąftlįavo ąu viršum 30 mn 
įMOpil ukrainiečių, o kiti buko 
Aiudrijop ciesorystėj. Po kąrei, 
ukl-amięčįai ir vgl įpuolė j neląis- 
yv. didelę Ukrainą pavergė 

Maskoliuos bolševikai; Galicijos 
ukrainiečius' smaugia Pajiokijų; 
tuos, kurio gyveno Bukovinoj, 
užgriebė Bumtmija; u tb, kurje 
Vengrijoj buvo, dabar būnu daljs 
Čeko-Slovakijos respublikos. Ir 
tiems ųkrainie^amM yru1 koblo- 
giąu, kurie būnamo B»muuija> 
M Faliokija- fWaWšW’ 
BAliokija šimtą kartų "blogiau el
giasi s’il ukrainiečiais, negu ba
dais totoriai Tiek kentėjimų, 
jpWų ir pažeminimų, kiek jau. iš* 
kentėjo į taip trumpą laiką ukrai
niečiai nuo lenkų, turbūt nėiskeų- 
tojo nei viena tauta pasaulyje. Jie 
turi didžiulę knygą* (Baudopa 
Knyga) kur surašyta yra visos 
piktadarystės lenkų prieš juos 
ukrainiečius. Jų kunigus " kultų-' 

‘riugip>palįokąi kankino aršiau 
n€gu barbarai; kunigą Podleševs- 
kį, 65-kių metų senelį ir kunigą 
Halibeją plikino verdančiu vande
niu ir tokiu būdu juos užkankino; 
•Niędrialkauską ir Lieborauską be 
teismo sušaudę o prieš sušaudy
mą, jiems liepė, kad jie sau pa
tys kapus iškastų. Dr. kun. Ją- 
zyką, popiežiaus šąmbelianą va
džiojo ant juokų gatvėmis ir mu
šė lazdomis, bei spjaudė jam į vei
dą. O ką jie — lenkai darė su 
paprastais žmonėmis, tai nėra ką 
ir kalbėti, kiekvienas žino, kad 
lenkai geri vanagai... O tų visų 
baisenybių mi^tru, buvo Haeleris. 
Ir dabar paliokahtęsia ir toliau sa
vo pašėlusią politiką. Uždarę uk
rainiečių visas mokyklas; į valdi
ninku^ nei vieno iš ukrainiečių ne- 

inia, " nebent išgamą, kuris iM*

i totokį Mte W f1

yra variwri.Vifrttbe‘ 
Įto Kovai su nuožmiu priedų t- 
jPiliūkTjn, ukrainiečiai vien tik 
gtom medžiaginę pagelbą iš Siu 
vienytų Valstijų ir KAiiados. Jie 
tųy Čią kriętą pįgėlpinių .didelių 
organizacijų, tąd talkas nuo lai
ko šios organizacijos ir paaukoja 

; dįdėmies sumas PĮbigų kovui prtaš 
prošepanus-lenkusj 9 apart to,
w -y--- • IV.' — i -■•-•--r.

' imi. BrinltUM nkittUjBfti tuu AM* ii aš liaĮrar**J

w jfcų UtaMr. w vii ii kitos 
W ma- 

n4 ųkriintašių tnųta įki-
ital d»r tonw* jwth kad ikt’ 
iiol/ctar velk* n<te¥ėf-

totoieto a|nriu ‘ iw krolifi 
lietimai širdį# wveiktato į 
rimpAtiją. jtoripų tant*'|ę»taf- 
jįdėa topą ui navų Utavfr 'bfk 
vienok toj nelygioj ir sunkioj ko
voj reik*tawĮ»'mttriilin^ ptornos 
mm taisvų kaimynų ta teta tai mo
ralinės pagelto ukrainų tauta 
prašo ir nuo jūs broliai Įietttviai. 
Priešai sunkų kryžių užvertė ant 
pečių ulpęiniečių tautos; vienok 
m<K į kapą nepasiduosime gyvais 
įkasti.-. Ir Golgota pasibaigs! 
Aš tikiu, kad ateis ta linksma va
landa, kad ant rotušės Vilniaus 
plęvėsto lietiiviška vėliava, o ant 
rotušės Lvovo sužibės mėlyna-gel- 
tona ukrainiečių'vėliava^ ta tada 
ukrainiečiai au lietuviais praties 
vieni kitiem8 8avo dešines kaip 
imšvi su laisvais. Tegyvuoja 
Lietuva, brangi tėvynė jūsų! Te
gyvuoja Ukraina, tėvynė mūsų! 
Vaitai!!

NeproŠalį bus priminti, kad vie
nas iŠ dalyvių tame bankiete bu
vo prisirengęs pasakyti atatinka
mas tai iškilmei eiles, bet aplinky
bės prie to neprileido, tad nors aš 
ja/ čia ptalpinu, ve jų- žodžiai: 

/Broliai, sesutės mes šiandien čio
nai

Minim tą dieną, kaip Lietuva gar- 
’ štai

Sušuko: — Laisva noriu būt’ — 
Valio!!

Ir stvėrųs kardą, šoko ant priešo. 
Kardą ir kitus taipogi ginklus, 
Ir puolė kaip liūtė mušt’ savo 

priešus. *
Ir nūn’, kaip žinot, visas pasaulis 
Žin°, kad laisvu yr’ jau Jietuvys. 
Broliai, ssąUtes mes šiandien rio-

flM,' A >lw«J 
ii- atkartoju, jo« turinys: 

WW Įtariai
Bap ifcijijteif ĮiteftįjĮft Htyi.

, tai
* dvas^į|m, lėto ui malonų p^* 

įviętim^ ų jiųn.
, pž , Fa* to šventt dato,

t mintis tąųtjško pririWnnp. W 
, ' rangi daą neg voą šeši metai

, gal lietiįvlų tato gulljo grąH 
ffetotam i 
ir mįnk'h Akmeto prtatagd tos ta 

aGHY ant lietuvių tąų*
: tos įlgiedojo 'ta $ džiaugsmo

įiiiksmtaos, kad 
Lietuva jau Mgą taf-

gulėta grabo, bat atf- 
ta vatandij kad žeme sudrebėtai 
grilml ta ftstaožf grą-
to kuriamo gulėjo

4 , ^lavonas/1 iF’aųt nusiriebėjimo 
. viltam tw

f g gąrtogm pririkėU'ta grąbot $ 
numirusių, jDiena 16 vasario 
šį tto^Hnmrinkų

* ntai ta W ItatoR toto 
.ririito Taryba ta proklamavo 
pagarsįnu savų brangią, šimto 
mėtų YmWM tėvynęLietuvą ųę- 
prigltotolt savyst^ia r^publ|- 
ka. Bristai s|yn akto $wta 
ta net mtaW deto^ta 
mybę touvių bet to-'
ąūs lletuyim pimprėndū, žūt būt, 
kato ift wWtata W krauta 
už gavo brangią tėvyii^ ir prie- 

. jsams neužsileisti. |r atsiekė savo.

Dabar net ir Lenkiją susitaikė su 
faktų tikrenybe, kad lietuvių tau. 
ta patapo šeimininke ant savo 
gimtines žemės. Jr nūn jūs šian
dien švenčiate šešių metų sukak
tuves tos linksmos, istoriškos va
landos. d aš sūntiJK jmorinos Uk
rainos. Aš jūsų svečias, linksmi
nuos širdyje kartu ąu jumis, nes

f

Mtaą*
• tur; , ’ • ' J

Lygiai tėvyuėj, kaip ir cia svetur, 
ką toArtaiįuto tarnus 

Woj to stoto K*r-

Kariu ai meldžiu ; vato 
ta M vto IFtotobto’ 
biet jis Mat sumani tąją pto<, 
Kad tuom pągerbm laisvą Ltatų- 

Vąltal'tad karžygiams lataveą I4ą- 
j tm!

Valio! Užurneekiųi, vedėjui puo*
* tos!! . <

Valio! valio!! valio!!! , 
Gate; dar tom ta tą jum pranešt, 
Kad jef mums raito lenkų arą 

■ .to-” , '>

Tai mes nepešim ji vteni tobtit 
Pešim su ukrainais, kovoj ant žūf’ 

šitaLtarp mfls yri ve ir jų vadąar 
jų d^is reikėjas, kunigą itoa to 
Todėl ir Ukrainai sušukim vąlio! 
Kuri kėuja^ uuo žiauraus

J l enko . .• • 
vaitar Varta rrvaBo trr

\ ' -
Tolimik: dainos ir muziką buvo 

graži, bet ytotaF* griežtam to 
smuikos perp-lę Pranckūnatoto 
•vėjo klausytojuų; o solo — daine
lės p-lės Emilės Mickftnaitės tąi 
klaųgytojus staliai nardino ritą* 
tažoj Žmogus nežinojai, ar bū‘į 
ui ant žemes, ar tarp angelų,.', ta 
man:

Beklausant.jos saldaus balselio, 
Vaizdpftos Lietuvoj buvau 
Ir ten stovėdam’s prie medelio, 
Balsą lakštutės girdėjau... 
Taip ji gražiai mums padainavo, 
Kaip deivė-giesmių ir dainų; 
\Ji mus žavėjo balsu savą — 
Ji keitė žemę į dangų... 
Tikįu, ir Dicyaą jos balseliu 
Laabi gėrėjosi tada — 
Nes net danguj, augščiau žvaigž

delių

,|Tgi tuoj toįįto to* pumiritų , 
K- būna įanguje.
Jito ta ^jįrri ta* dainelė

40^1 tato totr .
Jeį vito»vi»ur sk^bitiK
/to taiogpi
Niekad mtogtų, to sto? 
Tai 'žinią: te mirties karčiosios...
Jis niekad te neragautų... 
ta kam muma mirt’ tada reikėtų 

žemėMtų tikras dangus —•
Nes jei dainelė jos skambėti^ 
Tai fr pieva* būtų tarp mūs...
Todėl Emilei Miekūnaitei 
UiMraMųjlbtoJp 
Kaipo dainų dievaitei,
Aukoju jaww te širdį...
Žinia: gerbdami Mickūnaitę'' 
Turim pagerbti ir Jankų, 
Ne'a jis ’ją keitė į dievaitę,.. 
Gražių, žavėjančių dainų 
Ta< jam ui jog gražų balselį 
Sutrikim ltaurų vainiką;
Greičiau ! metę vįską | Malį -*

“ 3Pągerbkimtgjoffmaūstrą!—- 
mokytoją, vj^; muzikos’> gira* 
mlų, toW^y’ Dabar gųleybug 
neprošalį truputi pakalbėti ir g- 
pię la^ai gęrb. kųn, kanauninką 
Kinašą ir kįtus tris ukrainiečių 
vrikūjuš. 3teip geri!, kun. kanaų- 
toto Kinasas, kaipo fc'tfe kiti 
yra dideįi bičiuoĮįai-prieteliai lie
tuvių ta Lietuvos, ir jie noriai, 
kuėmfc gto' prigelbsti lietuviams 
^ovoj yridį to toto Priešą — 
lenkus; žinią:• mūsų — lietuvių 
pUSėfy jta ĮW?ta“gi to paties .« 
Jie darbuojas^ įr^sų pagelba są
ryšio, • o ytotato tob. ku». 
Kaniakio, turbūt ir atsieisi
savo tikslą. suvienys nkrainus
SU liri;uviųte kovai prieš nuožmius 
lenkto Juk Ukraina didžiulė, ar
gi jai bus lemta amžinai vilkti 
pančius belaisvės? Regis ne! tik 
reikia intęnsyviai kovoti. Visų prii;

»■ • -

/uER0V£3SWiT11US\ 
« -MOTINŲIR.JV «V 
>KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

tKudikiai megaU JĮ! 
Jie net prašo

Juo»-rįik paatebaklt kaip j 
kųomat motin*

C.. l
Pfittbflklt jų BUtingtii nuryti

■ h®81 xWliHU, paltuaruotoif, _ 
kuomet uor» buvo padarytu* Iji 
jįnfrViau«i», vlinok velki* 
įlafl Motlnoa-j-jų* nešinote to 
jaiirtl .MtlonupPi, pa»itjk«jinui

Statu, plktu-.tal yrm tikri fctfi 
ftuittnčlu. rytu kūdiki* velt 
k»i visuoniet. BįujiHą mitai «iV9 
ir atlik* perai 1 F ■

F. AD. RICHTB | 
104-114«p.\4than m* 

i -'tųl.1 *■) zy-i juJwRii>>

11 -y ''■tt?iTra,paeeqįMiBttaw
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ALPNIITP
.... I . •* . ————r. . |

Perstątynias dvįejuo&e aktuos^ trijuose paveiksluose. 
Parašo, J. STEPONAITIS.

Atsitikimas Naujojoj Anglijoj? vaserps laiku,

. (Tęsinys)

(Sėdasi ant suolelio) Ha-ha-ha!.. Norų imk ir per
siplėšk Čia vienas eile už jo, čia kitas eik už jo. Istik- 
rųjų aš laiminga, kad esu gražį. O kas šiame pasauly 
ir syavbu. Gražumas ir turtus po kojom mindžioja. JiUl 
kaip dainuojam, Birute, ir nebuvo turtinga> bet kad bu
vo graži, tai net Kunigaikštį Keistutį gavo sau už vyrą.

ŠĮhme amžiuje panašiai irgi gali atsitikti; kad ir ne? 
gapsiu kunigaikštį, bet visgi galiu gauti vertesnį negu 
tą pakvaišėlį Adomuką. (Pąuza) Ilm, bet kas tai galėtų 
Igno akį-patraukti link manęs. Gal kad graži? Kokia 
jau eią iš manęs gražuolė.?. Bepte tai Ignas nemato gra
žesnių tokiame plačiame pasauly. Kurgi ne, kurgi iic, 
Ignas mato ir gražių ir turtingų. Jis tik mane pajuokia- 
Ii’ kas mane verčia mintyti apie jį, kad išeidamas išreiškė 
simpatiją Jtfnk manęs. Dar kaip ten nebūtų ir su mūsų 
miestelio vaikinais kol kitų nematai. Bet kaip tik atva
žiavo Ignas, tai mūsų vaikinai kaip lepšiukai prięš ba
ravyką. Ak, kaip man gaila, kad jis taip gpeit išvažia
vo. Tai vis mano kaltė, Jis norėjo su manim pasivaik
ščiot, pasikalbėt, o aš, kaip kvailė, su juo taip apsiėjau, 
kaip su Adomuku ir nekreiįpau domės. O gal ir jis man 
taip yra skirtas, kaip kad Birutei Keistutis (Glaudžia 
galvą prie gėlių. Girdisi bąlsas)?Prruuu>prmiu ’....

SCENA ANTRA.

Alenutė ir Žydas.

JŽydas (pasideda maišelį, ąi’tindamosi prie Alenutės). 
Niu, sveika gyva, panaite! (Atsisukęs vėl stabdo arklį.) 
Pruuu! Pruuu!

AlĮpiltė. Ko taip rėki ant tų vargšo arelio?
Žydas, Nių, lkad aus man neklojso, kad jam šimtą 

pagpjtą. . ..i -
Ąlėnutę. — Gal ką naujo pasakysi?
žydas. — Uj, dar geriau negu naujo,- A§ girdėjau, 

kad Tamstos bus, vestuvės su Aiįomuku. *
AbnBrta* ■*-’ JP1 tų Šinbj apie tai?
jjyįįs. — Niu, žydelis yisk| ž|ųo!

— Taį ,dclto tik |r atėjai čia?
— Niu, aš tik noriu užtiko žinoti, Ąš ma* 

čiap pastorius laišką atnešė, gal bus Tamstai?
Atanulę. •** Ar iųtikro, bėgsiu pažiūrėti, (Išeina).

-HW wrgį- 
ną ir su/tsm tonu Adomuku W’i šenitis 1 (Alemite su-

ŽįįLfy —r Niu,* kam Tumstu nusigando? Ar jam nu* 
mirė?*

Alenui#, A; 
Žydas.

reikia?

■"'U')-—J-T1—Tlm.t-

Alto0* ~ Ito gratou būtų. Av Uežtoi fenf 
nūs rėdosi? ’ ‘ '

Žydas. — Niu, kam Tamstai reikia būti dar grąžei 
ne? Vistick,.Adomukas Tamstos nevertas. • ■

Alenųtė. — Ar Tamsta manai, kad jis manąs Uever-: 
tas?.. • ’ . ' *

Žydąs. — Niu, tam piemens, tam velnias. ‘ Aną.ąąvai- 
ję man vąžimą šulojžė! 7 .. ' ’

Alenutė, —• Vežimą sulaužė... Kaip tai?
Žydas. — Niu, kaip aš važiavai, tai ans vis pagatį- 

kišo, į tekinius,, ir sulojžė. UjJ tas piemens, tas,dur
nas! ;

Alenutė. — Kažin ką sakytum ant to, kur tą laišką 
prisiuntė. z

Žydas, — Ar jis buvo Čia kaad? Ar aš jį mačiau-?:
— koks jis yra ? ‘

Alenutė. — Buvo aną nedėlę pas mūsų, bet Tamsta 
nematei. Jis jaunas, gražus ir mokytas! ■

Žydąs. — Ar tas kw moka dainuoti?
Alenutė. — Taip, jis moka gražiai dainuoti. Šet kad, Alenutė, — Nenoriu aš jo, nes į tokį gyvenimą neti- 

Tamsta viską ir žinai! • '-kių. kokį jisai ved*- • •
Žydas (pertraukdamas). 

Aš žinau, aš jam pažįstu!
Alenutė. — Kur tu jį matei? !
Žydas. — Niu, kam Tamsta man kloįsi? Aš žinau.

Jis inan kelio klausė. Uj, jis geras, ans toks puikus vy-į kad su takiu ir apsivedusi džiaugsiesi. 
ras!

Alenutė. =— Tai jis prisiuntė man tą laišką pranešda
mas, kad laimingai parvažiavo namo.

Žydas. — Uj, kad panaitė jam gautų už vyrą. Oh,' 
būtų, graži pora! Abudu būtų gražūs (eidamas sati) ųj, 
panaite, tik pamislyk kokį puikų vaikiną!

Alenutė. — Tai ačiū žydeli, kad atsilankei, moMštav 
ir kitą kartą atvažiuoti. m., /

Žydas. — Uj, jeigu tik bus gyvas ūš atvažiuosiu, ta 
Tamstos vestuvėm parduosiu gražių drabužių, sudie, pa
naite, jau mano arklys eina. (Išbėga).

SCENA TREČJA.

Alenutė viena.

Alenutė. ' Sudiev, keliauk sveikas! (Žiūrėdava i, 
laišką) — Amžiais nebūčiau tikėjusi,' kad jis mąirrašy-. 
tų. į taip gražiais žądeliajs..l (Uitom*)* Ar jeigu jąttl 
jis perrašytų gragį&j jąi — kgm 
padaryti.’, Kad aš gaterių jam tįą ggiea ątįduč&, lai Jta ‘ 
būtų linksmas. AŠ žinau, kad jis gėles myli, jis vtak|; 
myli, kas tik pasauly yrą gražus- -Bet rytoj, kaip liu- 
eisiu jį patikti *tąi grąBb «$$ių grifo imnešui.’; 
Ir kokią gražią dainą Uūjęą! ta verkdama turi dainuo
ju--• (Dainuoja).

=feg=====r<' , ss: KS'i. .... ■■'?!■ ’A'rrr-. .......  jžs=?

* :3i^'iųaųe ‘myli.^Jis^žino'Wd ašjK<^dri? 
Juk jis mane paliko linksmą. Ar 'jis išfikrų jų permatė,; 
kąd mano linksmumas ir juokavimai ne naturališki, tik 
dfrbtinmi, tik lįgląikmiaL?..

« « *
' SCENA KETVIRTA.* 4

Ngstutę ir Alenųtė.
i *. Kastutė (ateidama prb medį). — Alenut! Aleurite’ 
ĮĖ^ą tu čia vpiki? Viena? Kodėl tokia ^nuliūdus? Būkie 
linksma! Juk žinai, kad rengiesi prie vestuvių. (Apsiką- 
bina. Eina sėdasi).

* Alenutė.—Nekalbėk man apie vestuves.
f * £ Kastutė. — KbdėĮ taip sakai? Juk au tuoj nešite ant 
Užsakų. '

Alenutė. *—• Kas neš, tegul neša. Aš Adomuko neno
riu— nemyliu! —

- Nastutė. — Kaip tai? Aš gi tau kiek esu kalbėjus a- 
pie jį ir jo apsiėjimus, o tu vis sakei, .kad ’jis geras.

Alenutė.

Niu, nesakyk, nesakyk..

\

»

Kastute. — Aš tau sakiau ir sakysiu. Jei vyras me
tuose, kad[ą jau apie apsivedimą mąsto, o jokio rimtumo 
pas jį nėra, vien tik ūžimai, šokimai, ir daužymasis per 
naktis galvoj, o dar ir net įsigėrimai, tai jau nesitikėk;

'«u»

tatai |4tbdM' MWkuMKMM

Ir tw® JuUUim, |M -*K ' 
m tart*. M »«• t*.
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KŪDIKIUI ATSIRADUS.
Molina turėtų bent savajtę ilsėtis lo

voje ir neturėtų griebtis pilnos inunų 
ruošos iki sukaks mėnuopo pttlugul. 
■Jai tekis poilsio laikotarpis Mįaillm 
gas, kad atsigauti, išvengti kraujo te
kėjimų ir pagaminę pieno savo kirti* 
kini* .

Motinos maisto euėrgija neturėtų bp- 
ti suvartojama snukiam rankų darbui, 
bet tart eiti i krūtų pienų dėl. kūdi
kio. Bile darbas kuris nuvargina mo
tinų perdaug gali atsiliepti į kūdikio 
sveikų augimu. ■ : '

Fuiagos nėra liga — tai tik sveika
tos Įtempimas. Pramok kaip, tų {tempi
mų suSyluipti.

Kuomet kiekviena nėščia motina y- 
>rą tinkamai aprūpinama namuose ir 
kuomet kiekviena turi išlavintų prie
žiūrų laike palagij, tai GIMDYMAS 
BUS SAUGUS.

AR TAVO KŪDIKIO GIMIMAS 
UŽRBKOBDUOTAS?

įstatymai reikalauja, kad kiekvieno 
kūdikio giminių gyų&ojaų, slaugytoja, 
ai* pribuvėja raportuotų į sveikatos 
biurų arba miestelio klerkų, kuris sa
vu keliu praneša valstijos Board of 
Heulth. Jei nesi tikras, kad, Šitas bu
vo padarytą, tai rašyk puta .į Stąte 
Board Qf Ilealth, jei ten 'nebus nieke 
Užrašyta, tai gąųsi bląnk^kuria 
clęs pasiusk pats, /Nėra vėlu tępaila- 
rytį bim kada, Jį-guli’ puti, tas jart bds 

žvarbu kada nors ateity* . . J ,
fra svarini užrekorūuoti tavų kūdi

kio gimimų dėl sekančių priežasčių:
Kad parodyti- J.o metus ir pilietybę.
Kad. parodyti jo teisę lankyti im>ky- 

Wų. -
Kad parodyti jo teisę dirbti.
Kad parodyti jo teisę prie paveldė

jimo.
. Kad parodyti jo teisę vesti;'

Kad parodyti jo teisę užimti vald- 
vietę. \

Knd parodyti jo. teisę gauti paspbrtų 
keliauti užsienin.

Kad pąrpdyti motinos teisę prie na
šlės pensijos.

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS.
Sekanti dalykai iš drapanų yra rei

kalingi kūdikiui ir turėtų būti jau iš- 
kalno parūpinti.

1 .........................................
2
3. šešios sukneles.
4.
*)•

6.
7.
5.
9.

10.
11.
12.

h w .
, jnalstąrkuris 
Įėjo daugiau 
ir vikrių vaiky 
Tįsi kiti kūdiki# 
£įai krjįyon aų#

liudijo jo vertę 
po kūdikių mgigto/ 
gydytojai jfokonw- 
duoja jį delto, ka4 
jis.švarjis, saugus ir 
lengvai kūdįjUi#, 
virškomas.

Nėra jokiŲ '
apie jo grynumį m 
-te
Bagla Pippo <W W 

penėjimo. Jjr 
. yfeadoę 
Mežias, 

jtei iiežipaž 
toti Ęagl 
prisiusk muius 
paskelbimą ir meo pa* 
siūsime jums pęnr||k 
jimo instrukcijas, U 
diūhi & 'fUm 
(imi 
inacijaa fsMT K

Keturi tuzinai vystyklą. 
Keturi ~fkinelio pilvo saistai.

pvyjika baitą marškinėlių.
šeši flanelių petikočhii (Gert
rūda).
Keturi naktiniai marškinėliai.
Du žiponėliai.
Trys apatiniai marškiniai, 
šeši čiulpikai.
Lakštas špilkų.
Viena blėšinė Talcum pauderio. 
Vienas šmotukas Caetlle muilo. 

Nors daugelio atvejų sveikas ir nor
malia kudiMs nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai tik laimingas nuota
kis ir nevisada atsitinka. Kuomet kū
dikis nėra sveikas arba neauga kaip 
reikia, motina neturėtų syyruojti bet 
kreiptis prie gero gydytojo. Iš kitos 
pusės, norjnalis vaikas^'gaudamas tin
kamų priežiūrų ir maistų, pienų krūtų 
arba Borden’s Ęagle Pienų, jei krutu 
nėra, privalėtų išaugti j sveika, norma
li vaikų. Milijonai ir milijonai kūdi

kių išaugo I sveikus iiK^ikrlus vaikus 
per kombinavimų geros motiniškos prie
žiūros ir maistingumo esančio Borden’s, 
Eagle Piene.

įkaityk Situos straipsnius kas savaite 
ir pasidalė ateiteaki

Alenutė. — Iš tikro a šbuvau įsitikinusi į tuos, ku
rie sako “vjeną kartą tik gyvensi šiame pasauly, tai rei
kia paūžti,’r-bet dabar suprantu, kad visą amžių ūžti ne
galėsi, reikės susitikti ir panešti vargo bei visokįij trū
kumų, o vien ūžimu juk gyvenimo nedateklių neužpįl- 
dysi.

l i
Kastutė. — Žinoma, sesute, kad taip. Jei žmonės 

Susipratę ir rūpinasi gyvenimu tai ir atsilaikys Prieš vi- 
š'as gyvenimo bangas, bet kuriems tik rūpi ūžimai, tai 
tas nelaimingas jau stovi ant prapulties kranto.

: Alenutė (vartydama laišką). *— Bet koks jis geras...
Kokį gražų laišką ątrašė ta vėl pakartoja, kad rytoj pa- 
-tikčiau, tąrytųm, kad visai pamiršo mano užgaulioji
mus ta vieton pyktį ta paniekinti mane, tai jis vėl man- 
dagiai rašo. , N *

—■< §usįprątę, apsišvietę nepyksta ant- jaų- 
nųjų, bet grašmk mandagiai PI-

v Atouta. -A Bet aiį vieną kartą Atomini ką priešin
go pasakiau, tai W keliąs savaites ant manęs pyko* ta 
ton’tota stl m*ųiw-

'-Rtolrik -*■ Trigif dabar pati matai, ką reiškia ap- 
švieta žmogąus'gyymiimų \

Ak sesyL.. Aš jį tadaSmeidžiau.. * Kur 
mąm)Mvnrtotes> tabėi nežiūrėjau, ką irsukuo kalbu.,, 
(Liktai) Tai ^er tuos idiotus, kurie buvo susirinkę!!! 
(Surijndiiuiri) — J|ė mane pastatė tokion pozieijon I Jįe 
rnąm kfršteū ta gumtej BavoAerštingais juokais! Neno
riu togiąu tokių draugu! (Briai). Jis man graliui, 
WdĮngąLkUlbŠjo-. , Aš įtik liaudy Maiu?
mrittortoja, ja an|elito$-tadelto* * (Prisiglaudi* ptte 
-NaftųtČs; krūtinės). ‘*

f

» r*?;

Uetuvoją kainuoja 5 dolerius, o Amerikoje 10 dol

Adimsx oMdeuls
* *, ■■■ ■. .

Į žm apię ubtuva wjw

“RYTA” 
diei»3$įt leidžiamą

sau ir užsakyk savo gtmi«i?ns $ 
žįsiaDiiėm& kvieslį su aukso inmtfms siiinSIąma 
valiai kiekvienam kas paprašo. ;
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Panaitė šiandie puikiai pasirėdė, Kam taip
(Bus tiaugfoų)
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1
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Paleisiu dainužę

■ - Te tn $įb,
Te liįksjmn krūtinę.

Nųl$$įę, dainelę,
Per/kalnus

> Pasveikink mergelę, ,
Palinksmink širtoę.
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VALDYBOS ANTRAŠAI.
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Lietų- 
arabai 
tautos 
keletu

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

_• Boston, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI,.

Tel, So, Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galbna susUidlltSti ir lietuviškai 

ofiso VAnANposi Rytais IBI 0 yni.,
Po pietąnno 1—3 
Vakarais nna(M> 

536 E, Broachvay, So. Boston

z 
-ė-

____ ______ '__________ L'Z 1 , ' ;-

Tek So. Bpstoti 3?S 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
oiuco tALANnoa: nuo 10 Iki 12:30 

ryte ir nito 1:30 
Iki 6 ir emo 6:30 iki 0 vai. vakare. 
Ofisas nedarytas subirtos vakarais 
ir nedėltllenhiis.--------------- ---- ............ Jj

= - į ; .--- .• • ■ • '• • ■ - - ....
' Tel. So. Boston 4060

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS IR ’

. ; CHIRURGĄ^
606 E. Broadway, So. Bofiton, 

(KnmpnS G St. Ir Broadvvay) 
•VAIANDOR t ft-tt, 2—4,

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

gelbėjo. Gavau proga bandyti jusą 
sutaisytą žolių No. 303, tai jos man 
labai gelbsti, don prisfunčiu pinigą 
vėl ant vieno pakelio No. 303,

Anthony Morriton, 
Simpson, Pa.

Tokią ir kitokią laiški] gauname šim
tus kad žmonas geriau pasigan&llna su 
Žolėmis, negu su specialistais. Mes už- 
dlkome virš 600 nišįą žolią ir sutaiso

me nuo visokią -Ilgą, Atsląsk 10c. o 
gaust žolią katalogą. Tteikalaujartie a- 
geritą vijose apygardose.

Musą, žolės yra grynai lietuviškos*si 
letnviškais Ir ^angliškais nurodymais.

M. ZUKAITIS,

440 SudsoD Avė.. Rochester, N. Y^>

ffl •j-v • •

wi l-MMi L'giCiV'VKAt 1 uLj. m
mĮĮripinę organizaciją “Rerf. milžiniškas, Šventas veikalas S/rPt-

§17W. fraamt St, 
ia, Ra. ■—■ savo spaustu- 

^n&Įįfng, leidžia argi savo 
lt katalikiškoj dvasioj ‘“A* 

” tris kart į savaitę, kiek- 
kartą po 10 tūkstančių 
rių. Prezidentu .“Provi- 

dabar yra gerb. kuh. 
t Ortynskas, o dvasišku va- 

i gerbi kun. kajiaunin^ 
Jfeiksiiriįlijftnap Kinašas, lęle-i 
Bmkstedros Nekalto Prasidėji 

j^^enčiausios Panos Marijos;; 
ipogi yra ir redaktorium, ka^

Irib|t0 mėnraščio ŲMisijonįG- 
’ kurį tai spauzdina kickvie-j 

jrtif po (1 tūkstaučius egzeih-: 
U. Redaktorių “Ameryka”' 

gerb. Antanas Cktrkauskasų o } .
rintaatoritt.. spaustuves ir 

|įg,vtm 3jia gerb. Petras Itiriiib 
Centras ukrąmieelų gyvo* 

p -rebgnjmo, kaipo ir tautinio; 
ra Priladelphia, Pa. —- Kadangi 
p gyvena jų apie 10 tūkstančių, 
i turi, savo katedrą Ir taip to* 

toj Jr nors pa liokai juos —■'Uk« 
iecius nori pražudyti, bet vai- 

įl jų triūsas ukrainiečius nė- 
tfMysrmes jie labai pntrijotin- 

myli Ukrainą, taip, kaip mes 
ttfVą. Tad lai Dievas jiems gcj- 
—• lai'jie pataps laisvi ir gaK 

gi, kaip laikuos Danito gar
si ’

*TVii rot®

8i3K>£<žntgnwBnSiiuWii¥iiuStt«S?W

9gH^s|

3HMF

loto.Dyku.” Žmones nerimauja. 
Laukiu ta jmiįšįj«>’tea^b. Rezbą. 
ty. JiOa# jęavčnU .įoši»ftąft^tĄiį- 
ttmiinčms minioms. Mylimas ji^’ 
ir Laivrence.' / .

Lawren.ee katailkii pabėgę 
lietuviai mnžta Savo naujos ^»nž-, 
nyčios išsižada. Arba prie kattii- 
kxt gfpU arba tampa liberalais 
šndarfečiais. Kovo 2 & žmonių jų 
tamė neva nialdnamy tebuvo Ria
lai, Kolektorius sako mes dcšim-. 
tukij tėgaunanje 15 ar 1B dolerių. 
Tik kempe ir kapinės mus dar pri* . 
laikė. S&ndarieČiai ir kiti moka už 
kempę pb $50.06 už subatų įr nę-^ 
delią. Buvęs SAOdarieČiU( r#štiįbį 
jtas pėnititi? Sleinįs pasakė savo 
rfkdzonyr’ jūs jau. mažai einate 
čia. stažai jau jūs ir .betikiteWi> i 
sų bažnyčiai; Dar kiek einate. O 
juk netikite. Eikšekitė pabučiuoti 
šventą kjy^itį. sandarfečio. libera
lo. Šventintu ktyžių fėsV&ttb'

- *• - jf*’
desetkag imonnp O juk pasaulį 

' rengėsi užkariauti l * majoM vieta 
užimti ir tt. Paktaųąųa ko jūs 
sayo pamaldose juokiatės, kalba
te, vojiojatčs. Atsako^, jau mes 
nebe tokie karšti koip\ JuivAme. 
LaU’renee’o kiti Beturiu katalikų, 
išbeclievėję broliai pešasi su taip 
naivai nžšivaHinusiaiš tautais baž
nyčios pasekėjais. Tai komunis
tai. Jjiė drožia tautiškam klebo
nui akysna. Tu esi Ubėralag *—y 
netikėj imo Žmogus, o tu moniji‘ ki
tus ir krikštini ir sliūbavoji, sa
kydamas, tikėkime man t. y, tau- 
tišk-ii bažnyčiai.” Komunistai 
ant tiek pasalto teisybę paTeikš- 
d’imi: “ Jei reikia religijos, tai mes 
gerbtume Rymo ręligių. Mums ar- 
tiniesnė ir pamatingą. Bet atsisa
kyt nuo religijos ir monyti neper- 
maiąnčius tai jei ne griekas tai 
geda.. šiuos kivirčius sukėlė tai 
šiamio nelaidojimas savo kapines, 
na viešo bolševiko. Bū parapijo- 
nys jam uždraudė. Komunistai 
aukavę ant tautiškų kapinių gra
sina tautininkams teismu.

Vienas nebetikinčių lietuvių ir 
Jautos bažnyčios organas laikraš
tis šaiposi iš musų statomos baž
nyčios. Būk nebeužbaigsią. Bū
tų gęra žinoti kiek keįeivininltai 
mįtąi ba?nyčntP^W- ir už 
taįjšįs/laikraštis katalikita vtįjdina* 
krikščionimis demokratkis. Kata
likai čia padarė didelius darbus. 
Atsigriebė daug žmonių nuo ne- 
zaliežninktj, sanrlariečių ir socia
listų. Įsitaisė Falangų, iš lauko 
užbaigė statyti milžiniškų bažny
čių, kuri imponuoja pačius kelei- 
vininkus-brotelius. Net- žydai 
džiaugiasi bažnyčios gražumu. . 
Anot kun. Dr. Jono Navicko ir 
kun. Pr. Garmaus lietuvių kata
likų naujoji bažnyčia papuošia vi
są Laivi-ence’o miestą. Garbė su- 
sipratusiems katalikams. Gaila 
kad kaikutie lietuviai paklausyda
vo tokių “Keleivių,” sandarieeių, 
Šlenių, Navadauskų, Paulikaičių 
ir eidavo prapultim Kad ne tokia 
lengvatikystė čia katalikai turėtų 
savo ir mokyklą ir prieglaudos 
namą.

Didžiojo karo laiku ir tuojau 
tani karui užsibaigus važinėjo 
po 'Amerikos lietuvių kolonijas 
Lietuvos ii* Amerikos lietuvių 
veikėjai ir karštais žodžiais vi
sus ragino grįžti į tėvynę, kel
ti tenai savo kapitalus ir padė
ti naujai valstybei savo pama
tus sudriitinti. Ar to veikėjų 
balso paklausę, ar patrijotiz,- 
mo jausmo vedami, ar tėvynės 
išsiilgę, — grįžo į Lietuvą A- 
merikos Ii etiudai. Ir grįžo ne 
tuščiomis. Atskiri žmonės, Žei
my soą sutaupytus šimtelius ir 
tūkstaiitėlius su savim vežė, gi 
Amerikoje įsikūrę lietuvių 
Bendrovės desėtkus, šimtus 
tūkstančių dolerių į Lietuvos 
prekybų ir pramonę dėjo. Iš 
pradžių visiems atrodė, jog A- 
nierikos lietuviai ' sulos dabai

laiko, kaltis ataušo ir galime 
pažvelgti kokio* yTa to veiki-

Valiutom keitimasis Ameri
kos lietuvių dolerius taip šitų 
džiovino, kad iš šimtelio jiems 
ilko/vos keli dųleriukai. To
liau įvairios žemės reformos, 
apsunkinusios t ameri kėniams 
ūkius įgyti gerokai amerikie
čiams ūpo gadino ir į mmithino 
irtų įvarė.’, Grįžti kvietė ir yri* 
kėjai iriaikražčiai ir valstybi
nio pobūdžio įtaigos/ -bet 
kaip tiems, grįžusioms į tėvynę 
reikės tvarkyti^ * kaip suvalo-' 
ti sau ir Valstybei su nauda po 
nigiTS niekas dirvos neparengė. 
Dabar dažnai, Lietuvoje girdė- 
ti parityciojinjųį jog amerikiė- 
^iaimembkų Lietuvoje prisitai
kintu ’ Už. tai juos skaudžiai 
pašiepiama. Tie pasityčioji
mai žinoma niekam naiidon 
neina ir Lietuvai sveikatos ne- 
neša.. Amerikiečiai pilnai bū J 
tų Lietuvoje įsigyvenę, jei 
Lietuva ir jos įstaigos būtų su
gebėję juos prie savęs pri tai- 
tinti. - .Lietuvos valstybei ir 
jos veikėjams vertėjo nors šiek 
tiek prie Amerikos lietuvių tai
kintis, Be abejonės ir ameri- 
tiečiai iš savo pusės turėjo Jai- 
dntis prie Lietuvos sąlygų. 
Atsiminkime, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės susideda 
iš žmonių veik iš visų pasaulio 
tautų. Tenai suplaukę, kalbą 
įvairiomis kalbomis ir vis tik 
to kfūšto valdžia moka juos 
sutaikinti, tvarkoje laikyti ir 
jų kūno ir dvasios reikalus tin
kamai aprūpinti. Gi į 
vą grįžo ne afrikonar, 
kokie, bet tos pačios 
tautos žmonės; pabuvę 
metų svetimoje šalyje.

Bet gana apie tai. Jei noro 
bus, tai dalykai galės pakitėti.

Pažiūrėkime toliau, kas at
sitiko su tomis Bendrovėmis, 
kurios stambesnius kapitalus į 
Liėtuvų iš Amerikos ištraukė, 
Iš daugelio jų vos Icėlibs iikb ir 
tii likusių skaičiuje viena; kita 
dar kiek smarkiau juda, kitos 
gi mažinamos. Kame šios ne
laimės/priežastis. Vienos iš 
jų smuko vien tik dėlto, jog jų 
kūrėjai ir vedėjai ne už savo 
darbo ėmėsi. Juk sako žinoma 
patarlė: “Jei kurpius pradės 
kepti pyragus, o pyragius siū
ti1 batus, tai iš-jų darbi} bus tik 
velniui juokų.” Ją žlugimas 
pilnai pateisinamas, o antra 
jos net šaknų nespėjo giliau į- 
leisti. Mirė, taip sakant, ne
gimę. Bet tos, kurios užsili
ko, kurioms lemta buvo dirbti 
ir augti kartu su Lietuvos Val
stybe, tos vis-gi šiandien atsi
dūrė keblioje padėty. Iš pra
džių, gal ir labai klaidingai. 
Bendrovės iškarto išplėtė savo 
veikięią, darė, be rinitai apgal
voto pieno. Kai įsisteigė Lie
tuvos Bankas, tai ekonominio 
darbo dirva dar labiau išsiplė
tė. Kredito Įvairiausioms į- 
sfalgoms Bankas nešykštėjo. 
Todėl nenuostabu, jog įstaigos 
tekedamosios ir toliau iš banko 
didelį kreditą gauti, su kapi
talistiniu godumu savo darbo 
sritis plėtė. Bet įvyksta kri- 
zis. Lietuvos Bankas kreditus 
pradeda dar greičiau mažinti, 
negu pirmiau juos teikė. Ben
drovėms pasidarė riestai. Vi
same krašte jaučiasi pinigų 
Stoka; Lietuvos Bankas savo 
kasos duris tvirtai uždaręs lai
ko ir visa to pasekmė — bėru 
drovių, banku ir kitų ištaigu 
nenatūralūs savo darbo ribų 
siaurinimas. Ekonominis kri- 
zis palietė net. tokius stambius 
Lietuvos finansistus kokiais y- 
ra Broliai Vailokaičiai, tik 
jiems -lengviau sekėsi tų krizį 
pergyveųti, nes jie arti prie 
Valdžios. Kitos Bendrovės pe
lavo tiek laimingos. Joms 
prisiėjo savo jėgomis iš susida-

rodytų priežasčįtta ■k.ĮNyT; 
nusistatęs LijJifit ■ * ik
PUS. *Į t*' ..--'L r <$. ;; "’i

Be|$ikb kartais
geran išel^ Taip bus 

įr Rtiidėję iš pradžių pla
čiai v&ktį 'kinkai, bendrovės 
iMbar^mĮsisiaurins ir- nuosok- 
įian galės savo darbus toliau 
varyti. Lietuvę* kaštas nėht 
imt tiek, didėja kad būtu M’- 
jiina jamė vykinti grandijozJš- 
Įafe dalukus, geriau augtį fją- 
įėngva iš mažo į difehį, negii 
iš. - dielio ’siisitimikti f mažų 
kupstų. , * ■
/ * Mažas Kupstas.
■■ ■ .J f

MALONIAI KVIEČIAME

Ateinančią nedelią kovo 1(1 
d, pbbažny fine j .sąlėj ant 54os 
-gatves 7;3() vai. vak, įvyks 
Susivienijimo kuopos sureng
tos prakalbos. Maloniai kvie
čiamo visus/atsUūukyti, Kal
bės p. Jonas Jaroša, būvės Su
sivienijimo1 centro prezidentas, 
Jurgis Tumasonis,. dabartiniu' 
centro narys, ir kiti. Bus pro
ga prisirašyti prjė garbingos 
organizacijos.

.1 Rengėjai.
. V, - «

DIDŽIAUSIA yiĖSULA.

šiomis. (limfomis -Bostono 
ir Naujojoj zVnglijOj siaučia to
kios viešnios kokių nebuvo per 
pastaruosius 20 metą.

........r.'..

TAI BENT PORA.

Jaunikis, 21 mėtų amžiaiįs, 
Leslie C. Qates wda - jaunąja 
Annie Higgins Scftlos, 48 metų 
amžiaus. Nuotaka turi šešis 
vaitais ir du yra tžyyesmi už jos 
jaunavedį. *

,‘V4iwv<i ,;eiĮnm. svetainės^ kad nesųsL- 
‘. tepiis v^.-gyveninio neteisybių 

purvais. .. ų -
L r

Srimorija visiškai atatinka 
! vedęalun . . . ' »

Pirmame \akte į pabaidą, 
taip pagauna žiurčloją, jog 
jauties it riešutį prarijęs. Kai 

. kurioms »moterims net ašaros 
byrą. Viešpatauja neapsako^ 
imi tyla. Rodos ėsi liudininku 
teismo, Kristaus mirties." » 
7j Lošėjos "į^rdkat' jifclatintusv 
Piktoji tąmaitė Leahr puikiai 
?ąflfoka saYo/rolę, rtik lentas 
per dailus. Rymą burtininM 
Afra, tai tikrai savo vietoj. 
Šokikes, kurios atnašauja Ju
piteriui auką, labai dailiai at
rodo. Tartum dvasios skraido 
(i ųe mergaites šoka.
r , - * .

t Pirmas įlietas perstaU Pilo
to namus Jenizolime. Antras 

—- Albano kalną miške, deširi/t 
metų vėliau. Trečias — makl- 
namį su šventa agnią ‘ ,Rymė< 
Ketvirtas'— Rymo kalėjimą 
prikištą krikščionių pasmerk
tą-miriop, tarp kurių ir Čiaudi- 

ja, Piloto duktė. Penktas —- 
Karalienes Agrippinos palo
vius, kuriame pokilis dievai
čio Jupiteriu garbei.

M uz i l<a žy minus i ų paša u 1 y 
kompozitorių: Gounod, fĮandei, 
Mascagni, Clmrubini ir kitų.

Kad pilnai įvertinus minėt?} 
veikalą, tai reikia būt profesio
naliam rašėjui, o aš to padaryt 
negaliu, tad palieku žmonoms 
patiems pamatyt ir įvertint.

Matęs.]
P. S. Lošimai bus pirmadie- . 

niais ir ketvirtadieniais iki 15 Į ’ 
balandžio.

PRANEŠIMAS.
v ’*<* k- * - ’■*

Ir. D.K. Š. NewYorko ir New 
Jersey apskričio kuopų domėk

Kadangi;N. T. fr K X 
krftis labai buvo apsnūdęs, nes 
ant pereito suvažiavimo liko 
nutarta kalt .pagelbėti centrą, 
Tada liko nutarta surengti N. 
Y. k N. J. apskričio išvažiavi
mą arba pikniką, nes liko iš
rinktas komitetas, kuris tilo 
daAu turėtų rupulis. ■ >Svotai- 
nė ir daržas įan paimtas gra- 
žitūisioj .vietoj net kaip tik Lie
tuvoje, kur Nemunas banguo
ja,. Tai it ta yfeta yra gražiau
sioj vietoj kur upelis pro pat 
daržą banguoja, Prieg tam y* 
ra graži svetaine, dėl - šakių. 
Tos vietos vrtrilns Miehiui Avė. 
Progress Club Ttall, Lindon, 
Ne\v Jersey. Tai pranešame N. 
Y. ir N. J. apskričio kuopoms 
kad tą dieną niekti neręgtūmė- 
te birželio 1, 1924 m., nes ma
nome rengti su grasiausiu pro
gramų kokio dar niekas neina.- 
to. Užtart gerbiamos kuopos 
esate kviečiamos prie išvažia
vimo. -

Rengėja j; M. Stapi nska s, J. 
Sereika ir J. Žemaitis.

M. Stapinskas,
N. Y. ir N. J. pirn|ininkas

HEAT

vfil,

5’n svąrbįą rolę ftAųjaį atįimusbšk \
:' ^tortiuslos suttkfos padėties kąstįs

«s praėjo k«teaš iiiotų nuo' to Janėrllrie^lų

s
Tel. Brockton r>l12-W.

DANTISTAS

DR.,A. J. GORMAN
- (GUMAUSKAS)

705 Main St, MonteUo, Masa.
, (Knmnns Brond StfCatį 1

16 METŲ SOUTH BOSTONE I

DR. H. S. STONeI
AKIŲ SPECIALISTAS" |

399a W. Broadway, So, Boston I

JAU PRASIDĖJO.
■ /- ±—.—- -t .

Kovo 6 d. š. m., Roxbury, 
Mass., Missjoii Čliurch, šv. Al
fonso svetainėj, buvo lošiama, 
pirmu kartu, šiais metais labai raštį “Darbininkų” savo krau- 
įspūdingas veikalas, “Piloto tuvėje ir kas ateis į krautuvę 
Duktė.” Tai yra veikalas ne- pirkti, laikraštį gaus tik už 3

ŠVARUS, PARANKUS, 
STAČIAI JUSU PEČIUI!

Guzas ateinu 1 Jūsų (lirbfiivę viena
Įilnda — len pat, kur jums peikiu fil
iu mos.

I Su guzu jus nereikalaujate Ieškoti 
vietos <lel Ictiro. .lųs nuturite peleną, 
kurie užima jums brangią vietą. Nei 

J priežiūros, nei bėgiojimo, eleVntoCią :tr
Aleksandras Potembergas pri- kelią reikalinga.

ima lietuviškus P. B.'kuponus I Industrlulfs guzas,’ palengvina l:j 
kaipo- Aįstf išlyga imant Mg ' Ws”*‘«.lc
(tUVOTą ji? kraptųyls. Užtai- ■ Bostono Consohdirted' Guzo kompu- 
kaii visokių vyrišku ir moteris- nija „per metą metus laikė geriausius 
kų drabužių. ■ bnžlnierius savo priežiūroje.

, . \ • Tie vyrai .visada jums patarnaus,
•Dabar pranešu gerbiamu ims Į kad pritaikius gazą prie justi biznio. 

. t j v i '•! „ , r„;r |Pasiklausti nieko nekainuoja.lietuviams kad as laikau Iaik-
. BOSTON CONSOUDATED GAS CO.

“Piloto tuvėje ir kas ateis į krautuvę ■ '"'
k I

. . , - . - — ' L'aleškau tikrą brollą: Petro h* An-
apsalcomai . brangus katuli- centus. tano, talp-gl dSdžlą: l’etro, Aleksandro
kams, ypač gavėnios metu. Aleksandras Potembersas |p° vyru (Pikeftonei: jie patys avim 
Tai tikėjimo perlai. Laike Aleksandras Potemoergas, os žinrtntfeji m^a atsiliepti 

.... , . v nr.„ ri . t -j cjj.,, i. zėiuiaus paduoto adreso, uz ką busiu
vaidinimo taip pakelia žino- on Lainbnage otieet. dėkingos. Turiu svarbią žinią iš ine-

' ’ _ tuvos. . Jie, rods.. gyvena Chicagoj.
” J. KRUGELIS,
« 82 Cottage St., , West Lynn, Mass. ^4 i *
« • ' L ' L’-"" 7"L’

b R; K. Amerikoje f
yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS 

MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!
Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy kataliko! Jei dar prie, šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas ttioj prisi- 
rašyk, nes .ii:

T • 1. Apsaugoja nariu gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
™ $250.00, $500.00; $750.00. $1000.00, $2,000.00, $3,000.00.

2. Mokti pašalpa naria’.i;s ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvariusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. U. K. A. organą, savaitinį laik

raštį -”Garsą”. ,
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia .Lietuvos respubliką. y
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vieiuj 

metų amžiaus.
Įstojimas į S. L. R, K. A. pigus, mėnesini" mokestis lengva. Kuo

pos yra visose UiJesnėsO lietuviu koIioiHjoso Amerikoje, todėl, norin
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopt; ŠckretoriŲ arba t»,'“!'“* ^n*
Oro RftStinę: 1 - ‘ l‘ •

,» S. L. S. K. AMERIKOJE 01 —
Brooklyn, iN. Y.

* ¥ 1S 5t ¥ ¥ ¥ E S A $ ¥ S x 
¥ gî

222 So. 9thstr7 '

pmitffUB įstoitf- s
¥

A

GERIAUSI ČEVERYKAI
Gaunami Lietuviškose] 

Krautuvėse |
BROCKTON SHOE ČITY STORE ] 
163 Lawrence St, Lavvrence, Mass. !

JUSTINASMICKEVIČIUS 1 
146 Ames St, Montello, Mass.. I 

Musą, krąūtuvšse gaUtM z*utl naujau- į 
ries mados Čeverykus, dėl vyrų, mate* 
rą ii? v»ysą, ^eriš.'iisią ?vv*rrką išdir* i 
liyfiėlą RiV&ktaab. 1 j . i

įį
mėsos j r grocerlą krautuvė labai g<»- 
roj vietoj, cash biznis daromas per ke- 

g**,Į Ijolikii metų, dabartinis biznis apie $1.- 
1200 f savaitę, galima daryti dvigubai. 
I Bei greito pardavimo prekė tik $3500. 

__ I. Taipgi namas 17 kambarių, visi im- 
I provementai. puiki vieta ir arti Soutii 
I Bostono, tik $9300.* Nepraleiskite šį 

£X3| pirkimą. A. IVAS. T1O Tremon Si., 
MjiRoom 508, Boston, arlm 301 IV. Broml- 
Bū Į way, So. Boston.*.

Hnį Aš Antanina Andrijevska turiu 
P® 17 metų. Esu pabaigusi'mokyklą 
Du 6 kl. ir išmokusi siūti. Ir tpliau 
Kitaip gyventi man yra nuobodu, no- 
Rj rėčiau susirašyti su Amerikos He
rai tuvių jaunikaičiais. Rašykit šiuo 
tį} adresu: Liepa ja, Parku iola No. 
Euį12 —ilz. 9. A. Andrijevska.

Ir mėgink
gti LAXATIVE CITRO-SAL-PILES 
^*1 ’ —-nuo-—i—

Reumatizmo—Sulinkusių ir skau
dančių narių ir muskulų.

V TGerlausis nuo galvos skaudeiimo Ir 
jte*ĮšaWtor- Skausmas greit- nustoja, kaip 
“■ .į šone, taip nugaroje. Neturi tiarkotlfi- 

ką gyduolių. Kaina 25c. Pardavimui 
gy pas K. Šidlauskas, 373 TV. Bmthvay. 
tįšo. Boston, Mojss.
M HENRY B. KNIGHT, 1S19 Wasb- 
jj ington St., Boston, Mttssaėhusotts.

tp. * 4 i k MftTM-Mi £*£«tiiPęxApv* i « * “
3

»  ■ .-n^ ..-I-.. -Į... .L-. . __ ■.

DAILUS PAVEIKSLAI KURIUOS 
PADARO FOTOGRAFAS

JURGISSTUKAS
453 W1ST BR0ADWAY, 
. South Boston, Mass.,

Badam dtdoRue pavolfailim. Uk 
laĮtom Atokios 

8h»'W įBoettm 404-^r.

PIRMININKAS — M. Žoba,
539 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

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

492 E. 7-th S t., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠTININKAS — J. Glineckis,

5 Tliomas Pnrk, So. Boston, Masg- 
FIN, RAŠTININKAS Matas Šeikla

460 E. 7-th St., So. Boston, Masu 
KASIEIlIUS — A. Naudžiūnas,

8S5 E. Broadway, S. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J .Zalkis,

7 IVinfield Si., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedčld ienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
.vai. po pietą šv. Petro parapijos salėj, 
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
V

Pirmininkas — J. Jaroša,
440 E. 6-th S t, So. Boston, Ma«fc 

Vlce-pirm. — J. Grublnskas,
157 M St, South Boston, Mase. 

Prot. Rafit. A. Janušonis,
1426 Columbla R<I., So. Boston, Mum. 

Finansų RaSt. — K. KiSkfs,
428 E. 8-th St., So. Boston, Mamų 

Iždininkas — L. švflgždys,
111 Bowen St., So. Boston, Maso, 

Tvarkdarys —■ B. Laučka,
395 E. 5-th St, So. teoston, Mass. 

Draugijos reikalais kreipkitės visados 1 
protokolų raštininkų. * .

Draugija savo susirinkimus laiko 
2-rą nedėldlenj kiekvieno mėnesio 1-mų 
vai. po pietų parapijos salėje, 402 E. 
Seventh- St., So. Boston, Mass.

Pirmininkas Antanas Pastolis, 
14(5 Bovrea St, So. Boston, Mass. , 

Vtce>i‘h‘m. — Martinas Knlstnutas, 
4062 IVnshlngton St., Rosllniialo, 

Protokolą RaSt. — Antausis MaceJuMV 
450 M Seventh St, SonRi Boston. 

Eln. Roštiahikas —Juozas Vlnkdvt?hw^ 
006 E. Broatlvtiy, Soitfli Boston. * 

Knslėi'iim *- An<Wttts ZaUoekus, 
- W E. Nlnth St., So- Boston, Masu 

Maršalka ~ Aleksandra .Talmokns,, 
115 Granite St, So. Ro.von, Man 

Draugyste D. U K, Keistučio laiko 
mėnesinius susirinkimus kas pirm# w • 
dęiflllnį kiekvieni mėuealp po No. 0M 
wasblngmn štą Boston; Mafcu Wi 

po PW
m wv|nrąaujn nerią pri* tnnw dr*** 
yijM prlrairU.
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