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CIUCAGO, Į 
kuri pereitą i 
graikų kunigą, 
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TURI PASITRAUKTI.. *

DIDŽIAUSIAS CHORAS. KILMĖS.

.V

, Moteris, 
denį nužudė 
pripažinta be-
/

'■ patiinntimu kattlUk

loneęfth Dtend Ir pfcžiai Rainy? 
ihl, ir fadontau naudintamių 
imįu ta&ytiMi ifiių ir
Mt negu UžnytinlM aptiįo#. Pa
kol to neluptas viii katalikai, n«« 
negalima tjk&ia rulaukti apaudoa ;. 
kuri atitiktų Katalikų Bainy&oa

. ir į fmbnli:
; pfrnuam&a gi t*?

' akaityti tai tavo didžiausiu nl» 
daviniu. ' r ' *
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DERYBOS PASIBAIGĖ.

dMtevk^Taiitij Lygos 

Taryba, kurioj atstovaujama 
Anglija, Franci,ja, [talija ir 
Japonija priėmė Normali H, 
Daviso komisijos Klaipėdos 
išrišimo pieną. Lietuvos dele
gacija- rado tą pieną priimtinu 
ir jį priėmė. Lietuvos valsty
bės preinieras Galvanauskas 
gražiai dėkodamas Davisui. 
priminė ir apie velionį IVilso- 
ną, kurio pastangomis įsteigta 
Tautų Lyga, kuri vykina tą, 
kas jai pavesta vykinti. • Gal
vanauskas sakė, kad nors plo
nas neduoda viso to, ko Lietu
va tikėjosi,- bet jis priimąs 
kompromisą.
. Norman H. Davis dėkojo 
.Galvanauskui ir išreiškė pasi
tenkinimą iš lietuvių nusista
tymo!

Lenkijos delegacija reiškė 
.nepasitenkinimą ir kartu pro
testavo prieš tokį Klaipėdos 
•klausimo išrišimą.
/ * ■ ’■ .

LENKŲ SEIMO PROTESTAS

VARŠAVaT—'Lenkijos nei- 
inas priėmė protesto rezoliuci
ją prieš nehtralę komisiją, ku 
ri netinkamai išrišo Klaipėdos 
klausimą.

Rezoliucijoj sakoma,. .kad 
Komisijos pienas . priešingas 
ambasadorių, Tarybos priža
dams ir kad lenkams nesutei
kiama teisės turėti atstovą 
Klaipėdos uosto komitete ir ne
duodama liuoso tranzito Į tą- 
uostą Nemunu.

(Nors pieno smulkmenos dar, 
nežinomus, bet kadangi lenkai 
negavo Klaipėdoj ir Nemune 
ypatingų privilegijų,’ tai 
nas nėra blogas).

f-
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RUSIJOS NĖRA.

PARYŽIUS. — Rusijos 
tovybė gavo instrukcijų, kad 
aiškintų pasauliui jog Rusijos 
jau nėra. Laiškai adresuojami 
Rusijon nebūsią priimti Rusi
jon.

ats-

ĄTVYKO RUSIJOS MISIJA.

OTTAWA, Čanada. — Čio
nai atvyko Rusijos pirklybinė 
misija užmegsti su Kanada 
pirk lyki nę sutartį.

LONDON. —Anglijos ren
giamoj didžiulėj parodoj svar
biausiu dalyku bus neišpasaky
tas choras. Yra sudaryta im
peratoriškai choras iš 10,000 
darbininkų. Tas choras duos 
šešis koncertus. Choras jau 
daro praktikas. Prisirengimo 
choro išlaidos sieks $100,000.

ALGAS NUSTATYS PARLA
MENTAS.

LONDON. — Anglijos ang
liakasių kontraktas baigsis 
bal. 17 d. Tada turėtų išeiti 
streikan 700,000 darbininkų. 
Premieras MeDonald rūpinda
masi, • kad medautų* iki itfėi ko 
pavedė parlamentui nuspręsti 
angliakasių algas.

.PERVIRŠIS MOTERŲ.

PARYŽIUS? — Francijos 

sostinė moterų yra ant 300,000 
.daugiau, negu vyrų..

RENGIASI KARAN.

’ MADISON, Wis. — MTscon- 
šiuo universiteto studentams 
kalbėjo O. G, Villard, redakto
rius laikraščio “The Nątion.“ 
Jis sakė, kad turįs pašitikėti- 
nų žinių apie tai, kad Franci- 
ja esanti pasiryžus užpulti 
Angliją, o Anglija tą numa
nanti ir daranti didelius prisi
rengimus atsiginti. , Vienas 
Anglijos generolas pasakęs, 
kad jei kiltų su Francija karas, 
tai Anglija apginkluotų vokie
čius. Kalbėtojas sakė, kad da
bar prie ginklo Eitropoj esą 1,- 
500,000 kareivių daugiau, negu 
prieš karą. Vokietija ėsą pri-

Rusija vadinsis Sovietų smaugę 250,000 svetimų karei- 
Respublilhi Federacija. vių. '

PARYŽIUS. — Jau ilgokai 
veikusi reparacijų komisija, 
kurini pirmininkauja Ameri
konas Dan es . paskelbė savo 

‘dąrbus ir savo pieną.
Komisija štai ką pataria:
Vokietijos žmonės turi tak

somis mokėti nemažiau,, kaip 
alijantų valstybių žmonės.

Vokietija kontribucijos turi 
išmokėti didžiausia sumą, ką 
ji gali.

Vokietijos pramonei turi bū
ti duota liuosos rankos ir nie
kas negali būti leistas į tą da
lyką kištis.

Išniokėjimds turi prasidėti 
tuoj,’ o paskui vokiečiams at- 
kiuntant sumos turi būti padi
dintos.

■Kad Vokietija galėtų pradė
ki veikti, tai jai tūri būt suteik
ta tarptautinė, paskola. Dėl to 
turi būt įsteigtas tam tikrai 
bankas, kurs/leis vokiečių pi- 

:nigmj.ntikši^pąas^irt ąū t
bus valstybės nedalyVavusioj 
kare. Banko kapitalas bris a- 
pie $400,000,000, pusė kurių 

’in'eš Vokietia. '
Prancūzai ir belgai turės pa

sitraukti iš Vokietijos Ruhro 
ir Tieinlando.

FORMALIAI PATVIRTINO 
___ i ' ■

MASKVA. — Sovietų val
džia formaliai pakeitė Petro
gradą į Leninogradą. Petras 
l)idy sis .pabudaVodinęs šita 
miestą savo vardu pavadino — 
Peterburgas arba Petrogradas 
reiškja Petramlestis. Leninas 
tik ardė, griovė o nieko nepa- 
budavojo, nieko jo vardu ne
galima pavadinti, tai svetimą 
rlarbą jam jo pasekėjai pasavi
no. Nusavinti Rusijoj nieko 
neliko, tai dabar vardus nusa 
v i nė ja.

k • _

VOGĖ SVAIGALUS.

DANVILLE, III. — Polici
jos viršininkas J. E. Port liek 
intartas svaigalų šmugelyje.

mas danų, ūkį; Visiems kulbė- , 1 
tojams atsakė kursų Idaūš^to- J.
jąs p. Petraitis dėlmdaįnM/’* 

lektoriams ir įkūrėjams. ■
Pavlisąrį kursų klausytojai 

nutarė padaryti ekskursiją į 
Dotnavą.

Iš įvairių kalbų buvo maty
ti, kad norima tuos kursus 
perkelti, ir į sodžių, nes JiShiš- 
kv šie kursai pilnai, atsmkę 
tikslą.

Kursuose buvo dėstoma šios //' 
žemės ūkio mokslo šaltos; ' 
žemdirbystė, 
pienininkystė,

: RYMAS. — fmne įmestas, 
dėl kurio buvo eli ginčai it 
varžytinės, pagyros formaliai 

 

buvo prijungtasjprie Italijos. 
Mieste buvo, d os iškilmės, 
buvo atvykęs kablius, preiiri’e- 

 

ras Miissdlini| Gabriele
D’Anunzio ir daiųę Įeitų augs tų 
asmenų. 4'

PAVOGĖ PARĖDUS.

. ■

SPRINGFIEIJ),: ,111. — Ku 
Klux Klano viet|ąįo skyriaus 
tapo pavogti visiž^ąrėdai ir na
rių sąrašas. ; f

■ 't

■ir

SUžEII>ĖWiMeNES

sandėlyje sprogo bomba, kuri 
sužeidė 25 žmones. Policija 
spėja, kad bomba buvo padė
ta kerštaujančių italų.

r.»

SUGRIUVO DIRBTUVĖ.

TURINAS, Italija. — Eks- 
pliozijai ištikus sugriuvo deg 
'tukų dirbtuvė ir- užgriuvo 22 
darbininku.

PALAIMINO DAKTARĄ.

(’HICAGO. — Šventasis Tė
vas atsiuntė palaiminimą dak
tarui Amante RongettL Jis y- 
ra Ashland Boulevard ligoni
nės perdėtmis, pasižymėjo sa
vo maloningu atsinešimu į li
gonius ir yra susekęs kaikuriij 
ligų naujus gydymus. Nors jis 
nėra katalikas, teeiaii jo nuo
pelnai tokie dideli, kad Šven
tasis Tėvas teikėsi jo tuos nuo
pelnus Įvertinti.

Panašiai Šventasis Tėvas 
pažymėjo daktarą John Mut- 
pliy Mercy ligoninės perdėtini 
už jo nuopelnu.*? žmonių gydy
me.
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ATSILANKĖ PAS PREZI
DENTĄ.
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K. Pakštas, pirmininkas. 
J, Tumasonio, sekretorius.
M, KamanduHs, iždininkas,

Centro Valdybos- nutarimu saukiamas Lie
tuvių Darbininkų Kooperatyvės Sąjungos meti
nis Seimas BALANDŽIO 29 ir 30 d. Į Cam
bridge, Mass,

Visos L. D. K. S. kuopos prašomos rinkti 
delegatus ir rengti Seimui įnešimus, v

Centro Valdvhos vardu:r
4

A

APLINK PASAULĮ ORU.

LOS ANGELEI, Cal. — Bū
rys Ąmerikos karinių orlaivi- 
ninkų išlėkė su tikslu aplėkti, 
visą pasaulį. Dabar lekia į 
Alaską, iš ten į Japoniją. Da
bar išlėkė trys, orlaiviai. Ket
virtas paskui uos lėks ir išlėks 
ketverge. Jie tikisi pasiekti 
Bostoną rugpjūčio 2 d. Tada- 
jie bus padarę 30,009 mailių.

Bostone jiems l?us surengtos 
nesvietiškai didžios sutiktuvėm.

ŽUVO KETURI ŽMONES.

NEW - 
siW<W žnt» dvi' inotMV, ir Jė'jtftfikfe. .KMkJ ulinis pa-

........................ ’ '

AVASHINGTON. —Kristaus 
kančios vaidintojai vokiečiai iš. 
Oborammefgau atsilankė pas 
prezidentą' Coolidge. Vaidinto^ 
jams buvo surengtas bankietes 
Nati onal Press klube'.

MAŽIAUSIAS KŪDIKIS.
J. .N y

J .

CHICAGO/Ill. — Henry 
Gatizo’o šeimynoje atsirado 
naujas sutvėrimas, ktfįrs svėrė 
Hk 12 uncijų,. -Ilgumo teta S 

YORK, *- Viesulai eoUip ^Tuf mąžfausms pasmilę- 
v»* *-.« -t jJ JAI A?., f ‘i’tF'JK-1.*! idL. j* •. P . . . .

‘ fnldyti aut elgijnaį dbžutės?!

Iš rojaus pragaro atsitikimų. [ • v Prieš lenkus.

AT . ■ , v. . .J Ateina daug žinių iš įvairiu
Ne karta ateina zimu, kad ... . , 7, . ;„ .. u, . z t • , • [Lietuvos kraštu, jog z.inonets

Rusijos šiokie ar tokie kotmsa-1 . . ... .
.... r , w. . esą baisiai pasipiktinę, kam

m,.šunybę turtu »iyy Švietimo uunirteriu nieko rte- 
p.n.gų, apimto tu mgnrbmt, I 1(>nk mol klo,„s ke.
kraštą ir keliauna svetur/ kur L. ... .. ‘ . . ... /

,, 1 e lią užkirsti. Lenkų gimnazijos
geriau. / i •stačiai tyriomis traukiančios

Dabar vienas žmogus pranc-j (Panevėžyje, pavyzdžiui) lie- 
šė, kad keli lietuviai komisą- tuvių tėvų vaikus savęsp, kad 
rai, nebetekę vilties Lietuvos juos greičiau nutautintų ir pa- 
prie Rusijos priplakti, susi- Lsidarvtų sau gerą įrankį su lie- 
griebe pinigų, iškeliavę į Ar- tuviais kovoti/. Lenkai.perse- 
gentiną/l Du iš jų jau Rusi jo- kloja lietuvių pradedamąsias 
je suspėję vesti žydes, didelių ir aukš.tesniasiąs 'mokyklas 
pirklit.i dukteris. Kadangi žy-1 Vilniuje ir Vilniaus- krašte, o 
džių esama giminiij Argentino- čia, Lietuvoje, stačiai lenkai 
je (tame krašte žydai buvę ma- glostomi. Ponai, nepakenčia-' 
nę dar anksčiau, negu Rusijoj, ma jau. Darykite ką, susimil- 
savo karalystę įkurti’),- tai ir darni, 
jiems, tiems lietuviams komi- . (Kauno “Darbininkas“) 
sarams, buvo patogiausia j ten . .-----------------
važiuoti. Vienas (matyt ap- Macdonaldas fr Lie{uva. 
sukresnis) nusipirkęs didelius ______
kviečių laukus, visai nutautę- . . . , ...

.... v > v_. . ,> Atsakydamas i klausima, aiięs, o kiti šunim seko plauti 1-x , . .V1t
.v-. K . . i • i . galėtų padarvti paremkimeišėję: Ijastosi kaip elgetos pas-P . ‘ L. . ’ ...
. '. . ... . .. . , dėl Didžiosios Britanijos ir
kutini neteisingai Jgvtą skati- r . , ... , . '' J
. k v .] Lietuvos diplomatinių santv-
ką prašvilpę. L. . i . ,>
V, ; , y - ... , kių ir ar yra kažkokių svarbiųKetau, boba, devintinis: nei f1 * . , t. n t. ... t

. , • -t klausimų, kliudančių abiejutrobos, nei vaikų! L T. t’ ■ - ■ . v -1
- 4 ■ -y—t' i sakų .

i4~y,-. ,/Lyąnis,' Macdonaldas... Jigsidžf j

Kviiuliii dvare imdp<''ė knr It i t x tt t i - i • m»* bUUSLO 3v d. lOkią.jxi.aiuių avarę srntegt Kgi - |ca(j Lmtuvos Vyriausybe bu-. A • * *.» * . S b /
’ . - ■ , _ _ i • agentaL pnes rytą perkirpo Ha

lėšfoma šios k 
slo šakos; ' 

gyvulininkystė! 
sodininkystė, 

daržininkystė, žemės ūkio; ko- 
operaeija, žemės ūkio ekono-. 
inija, statyba ir pievų ūkis.* '

i- r

Kontrabanda.

Ramoniškiai, Šakių apskr. 
Pakeitus lietuvių vokiečių pa
sieny sargybas, spirito kontra
bandai atėjo, rodos, galas. Bet 
kur tau; sidabro yla ir per. ge
ležį lenda.

Iki'Šiol spiritą nešdavo'pa
prastai — vyrai spekuliantai, 

{Dabar spirito agentai išgalvos 
jo geresnę išeitį: nusisamdo 
roges ir paprastais kuinais ir 

i važiuote važiuoja. Gerai lai* 
, . . ■ mingai pėrėjus, pigiau- atsieL

draugingiems • santjr-J ® 

% "Aę'in^ šitįsto 30; <i. lolciiy 
vių tvartas ir sudegė įuiisij na- |vo Anglijos pripažinta 19221 .... . . .

” J 1 1 ’momskių pereinamojo, punkto•
... ... _ ,„.v -i ■ ' ■ /|vo.;ns.;fls vjeĮas ir bandė su

pilnomis 4 rogėmis paspruktų 
nes tokiose vietose mažiau sau
gojami. .

Punkto virš i ninlms p. HeS* 
•telis užklupo juos prie to dąj’- . 
bo ir gefokai apšaudė: vfęnŽs 
rogės paspruko, numėtušinš 
100 literių. o trejos grįžo dt- * 
gal. * .

Dienos metu tas pats virši
ninkas tarnybiniais reikalas 
važiuodamas Režgaliij miškuiiš 
netyčių užklupo roges su43 dė
žėmis, kuriose puvo 680 literųj. 
Be jokio šaudymo pristatė 850T 

T Jrterių Smalininkų muįtin^i. 

Kitos dveos rogės paspruko 
nepastebėtos.. *

Žmonės, kurie spekultmįją 
I neužsiima, sako, kam valdžia♦» 4 • ■ * ►- 
pasieniuose neįtaisanti val
džios monopolių/ kad ir savo 
lėšomis. “Ką jaunas įprasi 
ir senas teberasi,” galime imt- , 
tyti pasieniuose, nes žmones 
žilgalviaį nesą po keletą klyki-: 
nįų 2—3,mylių. •

j

>

•£

rio Baužos Jono paskutinės lu. gruotlžio mėn. Pilnų diplo- 
dvi karvės, kur gal ir dar bū- Matinių santykių užiiiezgimasj 
tų galėję išgelbėti, tas dvi kar-. p.iklauSąM nuo . išrišimo Kliu
vęs, kad būtų buvęs dvare pėdos klausimo, kurs/labar v- 
koks Išsukas arba gesintuvas. ra Tautų Sąjungos "rankose, 

----------------- Anglijos yyriausybė turi vil- 
A. Panemunė. Mūsų mies: kad tas k taushmm net ra

telis yra arti nuo Kauno, ganPais'-J)i,s patenkinamai išrištas, 
gražioje vietoje, apsuptas kai- j ^*lr Hariy -Brittain paklausė, 
nuotais miškais ir iš kitos pu- ar Lietuvos atstovas negalėtų 
sės upe Nemunu. Vasaros me- Ii teikt i savo kredencialų, ka
tu šis miestelis savo vietos ir <la?kH matyt, santykiai tarp 
apylinkės gražumu patraukia!ki’astų visai draugingi, 
daug žmonių čia atsilankyti ir!n^s Klaipėdos klausimas yra 
net apsigyventi. Bet tas išlau-l atskiras dalykas. Mac- 
kinis gražumas turėtų būti su- [ Ronaldas atsąkė, kad jis dalv- 
taikintaš su vidurine miestelio! ^^ stovį atpasakojo taip, kaip 
Ivarka. Jeigu įeisi į miestelio R rado* užėmęs ^užsienių rei- 
gatvę, tuoj pamatysi netvar-p<adJ unnistefio vietą. Jismie- 
kos„ būtent:- parašyta iškabosHal sutinka toliau dalykus! 
krautuvėms, bet nežinia kokia svąrstyti, jeigu ■ yra svarbi; 
kalba. Pavyzdžiui: “Smolkme-• [.n’iežastis .žingsniui, kurio Si r 
nu krautuve,” “kolonialur^^ Brittain pataria imtis, 
krautuve?’ “valdiszka degti- <Sir HaPT Brittain yra vienus 
nes pardotuve” ir t. t. ’* Parlamento narių,

___________ kuris Lietuvoje lankėsi 1923 
.___________________ m. rudenį).

jr vėl degtinės auka. •

dygiąsias»• d

■ j

*
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Klaipėda Lietuvos.
* ~ .

Telšiai Per įvykusį Teisimi | , Naujas stoties vąrda^,^ .
■gūlią pasigėręs vėlai vakare.1se didžiulį visų žemaiehį mi- Kaunas. Klaipėdos krašte - 
(mieste) susimušė* su vienu [tingų priimta rė^nreija, rei- gefežinkelio stotis Klainpyvę - 

:aliejinės.darhininku. Šiam dar-1 kalaUjunti, khd vyriausybė jo4 (IClampušiai) pavadintai jįąu• 
kiu bildu nesutiktų nusileisti [ju vardu Gėridiai.
lenkų naudai Klaipėdos klausi

ną pervėręs taip, kad ir kvėpa- 111sprendžiant.

Vilkaviškis. Vasario 3 (i. va
kare iš Kumečių kaimo ex-eį- 
gūliš pašigeręs vėlai

bininkūi peiliu jis padare kele
tą skylių Į kūną. Sakoma, šo-

vinio organai’ pasiekti. Ligoni? 
ligoninėje guli, o peštukas į 
šaltąją patupdytas.

• *' * .. -
! ■ • — ■ ...... \

: Mariampolės aps. Naujadva- 
rio dvaras jau ketveri metai 
kaip išdalintas savanoriams 
kareiviams'* Visi, gavo žemės 
be atlyginimo. Mariampolės. 
Žemės tvarkytojas šiemet,pą- 
reikalavo atlyginimo tiž visus 
metus. Tuo reikalu kreipėmės 
į Kauną Žemės Reformos Val
dybą ir suradom deUy^ę Seimo
I.
;dank

%

l , -.........  ~t-* I

žemės ūkio kursai.
* » 1 \ ~ “į'- '

Joniškis., Vasario 9 d.

- . f

»> f 
■M

s

* j

4 Katalikas persikrikštijo*! « 

' . sentikius. •
* r • v .

,, ., , A, _ , A

I

MŠ

Žaliojo Kalno N. pilietis\'ėn-‘ 
ųžsid gosi- vesti sentikę, tačiau ji ne- - 

baigė įkurtieji graudžio 10r d. lAUtįko būtbjo žmona iki jfe-het 

 

Jonišky Žemės ūkųrt kursaid persįlcrikštysiąs į smitikhm/ 
Išsibaigiant f). Lopas ilga kai- (mat, jaunuolis .buvo ktitnlL 
ba nušvietė Lietuvos ekonomu kas> lenkas). Jaunuolis ižUtl* 
nę pHėtį ir ^labartinį žemės ū- tko, - Totlo! Šiomis diepomm į- 
kio stovj» khpelionas G udelmį vyko krikštas ant Neries kran- 
palygino Klaipėdos'krašto to, kur tas karštuolis kentėtų 
mėš ‘ūkio stovį su, didžiosios Ipopų atlmkamomTs apoigįUia 
Libtitvos ūktu, mokytoją^ BaL | turėjęs 3 kart jnisinertl f uyea 
tutis^palygino ųulsų ūkį šu C’e*įšdltaš bangas (mat sentikiui ( 
koslovakijos žemės uMu ir kur*|toks krikšto paptntya), Jh*-L;
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OFICIOZO SANPROTAVIMAS.

- Vasario 21 d. valdžias organas “Lietuva” išspauzdino ke- 
. lėta minčių apie Lenkijos pretensijas j mūsą Klaipėdą, bū

tent’-
*-. -tt .

■• ' , * * K » . I
/ '* . , < . . » *F> ■

Jtituip ipanafttieji, negu iuesj 
iieta jum artimai, nes ir ją ad
resu jisai- paleulžm takią gra- 
KUmyną, kaip pav.: VAušyeKs 
ėlioras subliovė,” ‘ - ‘bezdžiop* 
vaikiui,” “Trockio... tčehntiis 
nulaižyti. ” y :....

JeiguJ‘Nežydberiiis” negali 
žydu pąniegti, pamylėti, tai 
lai jisai bent Ingi ja kultūringo 
tono, tai išmoksta susivaldyti 
kaip džentelmenas ir’ lai nesi- 
kolioja.

Jeigu jisai yra lietuvis pai
ri jotas, tai jisai juk žino, kad 
žydai sudaro’gana žymią dali 
mūsą valstybes gyventoją, kad 
jų šimtai tūkstančių yra Lietu
vos piliečiai, 1

r

T1 -‘.4-

Lietuvją Darbininką Kop^ 
ratyves Sąjungos "Naujosios ; 
Anglijos Apskričio priešseimi- • 
nis ekstra nuvažiavimas įvyks ! 
balandžio 13 <L, m., Lie-
tuvią Rymo Kataliką išv. Petro ■ 

/parapijos., saloje, Se- !
veętK ’ Boston, Mass., : 

j)o įįUtą. v , 
Gerbiamdsiąs L, D..I<*S. N.

A. apMlmčio/kuapos/aualonSIsi- 
te rinkti atstovui ir rengti |ne- 

hšinnjė į ap$cnW Nuvažiavimą* 
.Taipgi ir f os kubpos kuriąs dar 
nesate* prisidėjusios prie aps- 
Lričtb. tai niaiohėkite prisidėti 
ir prkdąpti shvo atstovus į šį 
suvažiavimą, kadangi šis suvu- 
žiavipias bus prieš-šeiminis’, to
dėl malonėkite višos kuopos 
prisiąsti'. savo atstovus įr in- 

4 apdraudimo įstaigos—“BituiĮeikit gerą suinanymą dėt labo 

tija,” “Klaipėdos Apdraudi- mūsą organizacijos. Ko dail
ino B-vė,” “Klaipedps Lloy- ginu attsoVą suvažiuos,, to ge- 
tĮas” ir “Memelland.” riau 'galėsim' nutarti gėrą su*.

Steigiami nauji bankai. Sta-Įinanymą į ImMantĮ L.’Dj fc-Sr~ 
tomu daugybė naują namą. Vį-1 seimą, kitris atsibus ŽB ir 3IL 

sas naujai steigiamas Įmones Į dd, balandžio š. m., Cambridge, 
sunku išsikaifliiiotį, bef ir auk-[.Mass. Todėl gerbidmos kuopos•••.. 
ščiau paminėto pakaiika įro- jei mums rupi mūsą organiza- 
dymiti, jog Klaipėdos Kraštą ei jos gerove, tai malonėkitepa- 
prijungus prie jo natiiralausĮsistengti prisiąsti atstovus į 
kamieno, jo ekonominė plėtotė [apskričio suvažiavimą ir į sei- 
eina milžhiiškis žingsniais pir-Imą. O jei katros kuopos jau 
myn. Tleikalinga pastebėtą jog | tikrai neišgalėtumėte, prisiąsti 
tas didelis žingsnis nužengtas Į atstovą tai malonėkite įneši- 
vieiieriais' metais, Klaipėdos J mus siąsti apskričio valdybai. 
Krašto gyventojams nesant Į Lai nelieka nei-vienos kuopos 

tikriems dėl savo ateities. kuri noprisiąstą atstovą į šį 
Kiek plačiau palietus ekono- suvažiavimą taipgi ir į seimą, 

minę sritį, • negalima apeiti ty- Taipgi gerbiamieji atstovai 
tomis ir grynai kultūrinės sri- malonėkite- nesivėluoti o pribu- 
ties, kurioje per tuos metus tiMaiku, nes sitvažiavimas pra
ilgi daug nudirbta. Klaipėdos si dės paskirtu laiku, 
kraštas ild šiol nėra turėjęs pirm M> M KalBaaduife 
mnziltos.konservatprųos; .To- . 20 Fasson Street,
•je meno anty SĘtaga tajpo uz- ■ ■ . ■ MouteU Ka3&
pildyta įkuius Klaipėdoje, Lie- _• / .
tavos Vyriausybės ir/ vietos ' Bašt J; V* Smilgių 
Krašto Direktorijos lėšoniis ir Į : 127 Cfieriy Street*
mūsą kompozitoriaus Šimkaus ( ' Cambridge, Mass.
nenuilstama energija, darbu ir 'L--. =-*-/
pasišventimu — muzikos kon-[ PRANEŠIMAS,
servatoriją. Dabartiniu metu “ ““
ją lanko apie 120 mokmią Jie.- New Yprko ir NeW Jersey . 
tuvią ir vokieČią. f [apskričio suvažiavimas įvyks

Jau 1922 m. rudenį vietos [balandžio 6-tą- d., 1924 m., j--'• 
lietuvią rupesniu tapo Įkurta mą vai. po piet, parajdj'osWė- 
lietuvią gimnazija. Pastariio-Įtainėj, 219 Kiplev PI., Eliza- 

ju metu gimnazija normaliai bėthport, N. J. 
vystosi. Turi apie 150 mok. r ; Brangūs vienminčiai, kadaii* 
(II kl.) Švietimo Ministerijo- Lj- suvažiavimas bus prieŠ- 
je jau pabaigtas priruošiamas šeiminis, tad daugelis Įvairią 
darbas Klaipėdoje — Aukšta- dalyką bus. aptariama kūne 
jai Prekybos mokyklai steigti. palįe^a mūsą brangią organi- 

x ’ x “y zaeiją. Taigi gerb. kuopos rna-’ 
» lonėfcite, prisiąsti kodaugiausfa 
> atstovi} su naudingais suma-, 

nymais kad galėtiinfe tuos su
manymus įteikti seimui. Taip
gi vrd daugelis svarbią'dalykij 
aptarti kasliąk tolimesriio aps- 
kričio veikimo. Yta pageidau
jama kad atštovąj išduotą' ra
portus iš kuopą veikimo raštiš
kai. - Meldžiam nesivėluoti o "t 
pribūti laiku. . • '

Pirm. M. Stapjfiįikai, 
Rašt. J. Aęreaka. -

PKAKĖšiMAS.
A- L. R. K.. Ped: apskrity^ 

praeitam suvažiavime nutarė 
turėti šią metą gegttžtftę Mon- 
telloj. . ' * ?

Komisijon pateko šie gerbia- . 
mi veikėjai: Červokasr iš Nor- 
v'ood’o, Kamahdulis,' iš Itin* 
trilu, X Glinėčkis, jš So, ; 
tono, Vajstaąskasj iš - ‘
bridgo, Krmutė, iš ;

?«‘/Komisijai pa slfatits* Į
U it užimta “ Romuvos i
kas” ant $2 < birželio^ tuoj t į 
L. D. K. $ išvažiavimo. j

Apart skyrią atstovu į 
vavo praeitam ’ auvįšlivim? . \ 
gėrb. kun. Švag^dys, kumelį-r/3 
įiiitis, kun? ViSnauskis, \aįgj 

Suvažiavimas. buvo graiįįy/ 
ir rimtašį kimiame plačiai ajįT*i;į 
svarstė apie vajus iriUug git/ j 
žiu dalyką visuomenės nau- .

c 
Į 

i 

c 

į

šitą klauskuą 191 Lai^ me* 
tais uždavė p, Antanas Smeto
na tūlam lietuviui vaikui Vil
niuje, laikė jo tikybos kvoti
mą, lietuvią mokykloje,. VaL 
kas drąsiai atrėžė: ne Į nėra.

Atsimenu, kad Vilniaus lĮė* 
tuv-ių visuomene tuomet pla
čiai tą nuotikį svarstė, priei
dama prie išvados, kad su mū
są tikybos mokymu yra . kąs 
nors nebėrai.

Indomu, kaip į tą klausimą 
atsakytą “Darbininko” korės-’ 
pondentas ‘ ‘ Ncžydbernis/ ’
kurs “Darbininko” dviejuose 
numeriuose (27-ame ir 28-anie) 
stipriai issikolio.jo žydą adre
su, kurie AVorcesteryje gana 
skaitlingai dalyvavę lietuvią 
tautinės šventės apvaikščioji
me.

Gal “nežydbernis” ir pa
lengvino savo širdelę, bet 
klausimas, — ar žydas p-a mū
sų artimas ? — vis dar lieka ne
atsakytu. Tūlų lietuvišką 
draugijų Taryba kėlė Lietuvos 
nepriklausomybės paąiinėjimą. 
Buvo pakviesti \¥orcešterio 
žydai. Gal kai-kurię iš jiį yrą tos skilties nešvariai ir rfekul-[o46 Rg. tonu, taigi 11,000 Rg.

Žydai turingai “Ntžydberiiia” korės- [toną daugiau kaip 1922 mt. Į-

mina pmįlines dėžės, prekėms 
pakuoti; - /;\ < 1 - 
■' ' ■ į. ’ - ; .

M Smigimui šolpaladOį fr 
aliejaus fabrikai \ \

11. Viešbutis “Vlctorija^ 
pristatė.ięrję aukšlę' korpusą, 
tuo padidinfiamas sartį įmoriį' 
kad^patepkipujį didelę Mlėu 
viii skaičMus Klaipėdon plau
kimą . ’ ‘ ‘

■ 12. Suprojektuotas grandio
zinio viešbučio įstatymas. Taip 
tikslui ‘'pritrauktas Amerikos 
lietuviu kapitalas.

13. Metą laikotarpy įsisteigė |

1 - —.
Sąm tikro Klaipėdos kraHo 

gyventoją sluoksnio,. daugu
moje ne vietoj ltilmėa> stenįęda* 
miesi, iškraipant faktus, {ro
dyti, -jog Klaipėdos kraštas, 
jam susijungus su Didžiąja 
Lietuva, ekonominiai smunkąs 
zurnyk. Kad panašūs tvirtini j 
mai neturi tvirto pagrindo ir 
skleidžiami vien politiniais 
'taksiais,- teįrodo žemiau išdės* 
lyti ekonominio Klaipėdos 
krašto sustiprėjimo faktoriai, 
kurie toli gražu dar neapima 
viso krašto ekonominio gyveni
mo, o atvaizduoja tiktai to 
reiškinio stambiausius bruo-* 
žus.

Gal ryšldausias ekonomini^ 
lu norėti" kali f»Yfliį’'geriLįo-l'!UstiPrS-’i'"0 ***«««» b®* be' 

■ * ....... - • .. ■ i /Tovlirtv csiinm'žrini'nnk’• 1000 mf
tu. WF»-įzir»ti-i:ai. u vr&u- tpx7 airjui _ ’ ,
viešai pagerbti' mūsą: tautos | JV kūta arti 2000,, tuo tarpu kai 

nepriklausomybę — tai juk jie 
tuo neblogus,, o gerus norus 
rodo. Ir'argi juos vertą ulž tai 

•kolioti ? Ar tomis kolionėmis 
“Nežydberms” piano paragin
siąs žyclus pamylėti Lietuvą?

Vienas iš mūsą rimtesnių 
laikraščiu.pašventė puskętvir-jiš Klaipėdos uosto išvežta 214r

v f

kad mun& priva-
j

tiivcs^iliečiai. Jeigu-jie atėjo|.darbi’J ^lažėjunas; 1922 mt

I šiemet jir priskaitoina vos 
200—300. žm. ir galutinai susi- 

Į tvarkius naujai steigiamoms į- 
nionėms iiyfabrikains ir tas ne
didelis bedarbių skaičius iš
tirps. ‘ '

Eisime prie uosto. 1923 mt.

KLAIPĖDA IR LEMKIJA.
V *

“Tautų Sa-gos Klaipėdos Koui-ja, pabaigus 'klausi- 
■ mo tyrimą vietoj, išvažiavo iš Lietuvos. Savo tiesiogi

niam darbui atlikti Komisija, be grynai teoretinės me
džiagos, kaip antai diplomatiniai dokumentai, pati pasi
rinko reikiamų jų žinių be jokių tarpininkų. Tokiu bū
du, ji turi galimybės rimčiau ir giliau šį klausimą svar<- 
fyti, negli kad visos instancijos, kurios lig šiot sprendė 
Lietuvą liečiančias bylas. Bet be tiesioginės, Klaipėdos 
klausimą liečiančios medžiagos Komisija per tas kelias 
praleistas Lietuvoj dienas susipažino ir su kitais didelės 
svarbos reikalais, kurių netikslus įvertinimas ir suprati
mas gal daugiausia lig šiol kliudė tiek Klaipėdos klausi
mui teisingai išrišti, tiek pačiai .Lietuvos ir Lenkjos su

naikinimo idėjai apskritai. Tiek Klaipėdoj, tiek prava
žiuodama pro Kauną, Komisija turėjo progos pajusti 

'bendrą XJetuv^,y.ypausybės ir visuomenės nusistatymą 
Ūki Klaipėdos n-:dėl Vilniaus. Šis tiesioginis Komisijos 

. susipažinimas su Lietuvorpažiūromis Į Klaipėdą ir Vil
nią turėjo galutinai .iai nurodyti kelią, kaip šie klausi
mai turėtą bąt rišami. Jei čia mes sugretinamę dratige 

. 1 Klaipėdą ir Vilnių, ta*l tai darom ne dėlto, kad norėtu- 
me primesti atsilankiusiai Komisijai, ir antrojo, Vilniaus 
klapsimo bylą, bet tiesiog dėlto, kad pati Komisija or
ganiniai tuos du klausimu negalėjo visiškai (izoliuoti, ir 

nuolat juodu minėjo. Kol kalba ėjo apie politinę klausi
mo pusę — tol Komisija pabrėždavo, kad šia prasmo 
Klaipėda ir Vilniaus problema visiškai skirtini dalykai. 
Bet kai tekdavo paliesti klausinio ekonominę pusę — čia r ■
kaž kaip Vilnius ti Klaipėda ramiai susigyvendavo Ko
misijos mintyse. ; Vakarų Europai, kuri dar ligi šiol yra 
gerokoj Varšuvos įtakoj vis atrodė, kad Lietuva užker
tanti kelią “taikingiems Lenkijos norams,” atsisakyda- 

. .imt šiuo* metu turėti bet kokių, tiek diplomatinių, tiek 
ekonominių santykių su Lenkija. Tai pat, matyti, su io- 
kiu, nors gal ir ne visai aiškiu nusistatymu, buvo atvy- 

> kusi ir ši Komisija. Bet arčiau iš pirmųjų šaltinių, savo
, akimis pamačiusi ir patyrinėjusi padėtį ir visuomenės

ūpą Lietip’oj. ji turėjo įsitikinti, kad Lietuvos tariama
sis užsispyrimas sueiti Į santykius su Lenkija nėr kaž 
koks jai primetamas reiškinys, bet' turi rimtą pagrindą: 
Lenkijos pretenzijos į visiškai nelenkišku Klaipėdos kraš

tą, jos noras varu įsiterpti į ne jai priklausančias vietas, 
aplenkiant tikruosius krašto šeimininkus, jos brutaliniai, 
nekūltūringi kovos metodai — visti tai negi gali ramia šir
dimi pakelti bet kuri tauta kuri steigiasi savo nepriklau
somą valstybę l O kaip tik tie Lenkijos varu bftikamie- 

" ji reikalavimai šiandie kliudo Klaipėdos'galutinos pri
klausomybės nusprendimui: tarti. Lenkijos pastangų įsi-; 
leipti Į Klaipėdą visiškas izoliavimaš?yra būtina ir nepa
keičiama sąlyga, jei T. S. Komisija nori teisingai ir prak-? 
tiškai išrišti jai duotą uždavinį. Šį žingsnį Komisijai pa- 
lengvina, padaryti dar tas faktas, kad Lietuva, Seimo 
priimtosios pereinamosios formulės vasūrio 15 d. po Klah 
pėdos interpeliacijos apstarstypio, žodžiais betariant 
“gal taikinti Barcėlohos K-cios dėl tranzito, nuostatus tik 
tranzitu iš tų valstybių ir su tomis valstybėmis, su ko» 
riomis.yra normalūs santykiai;*’ Toji pat pereinanfoji

* * f fr -

formule trumpai išdėsto ir Lietuvos pažiūras, kokiu bū
du būtą galima atnaujinti santykiai su Lenkija, būtent, 
sulaužytos Suvalkų sutarties atitaisymo skeltu.. .Todėl, 
kol Klaipėdos ti Vilniaits ‘klausimą laikom skirtinais da
lykais, tol trečiojo asipens, Lenkijos) pęetenzijos gauti 

■ ibaipeddj ypatingą teisią, turi būti atmatmnoš, nėščia 

politiniai moty vai yra svarbesni už ekonominhts. O’jeigu 
x pavyktą Vilniaus klausimą baigti Lietuvai patenkinamo

mis sąlygomis, tad, šueiiant ūbiems valstybėms į norma* 
liūs santykius, nėr jokia reikalo Lenkijai reikalaiti sau

- 4;

t

atvykę čia iš Lietuvos.
atsilankė. Viena žydė mergina pondencijai. Man skaudu, kadĮ^ta 211,523 Rg. toną — 12,- 
pagrojo smuiku, paskui pašo- to laikraščio vardas “Darbi- 000 toną daugiau kaip 1922 mt. 
ko. Vienas žydas kalbėjo. įninkąs.” Aš trokščiau, kad | ir betgi keliais šimtais toną’

Ar tie žydai, kurie tuo būdu mūsą laikraštis būtą pavyz- hlaugiau 1914 mt. 
pagerbė Lietuvos nepriklauso
mybę — 1 
tuo užsipelnė mūsą neapykan
tą? “ Nežydlieimis ’ ‘ š iaip juos 
išgarbino:^ “veršio garbinto
jai, ” “ di džiagalvis žibogelts
paėmęs Talestinos pilietį u»ž 

barzdos ir veda duoti sėdynę,” 
“smarvės žydai,” “pusplikė 
žydaite,” “pas i žargstė,” “su 
česnakais' ’ ’

Ne, kaip sau norite, “Ne- 
žydbernis” dar nepriaugo prie 
Kristaus mokslo ■ supratimo, 
kad visi žmonės yra'mūsą arti
mai, verti mūsą pagarbos.

— — ■ - - - ■ -- v
zv- •" -< > 

dai ne artimai, bet ir lietuviai,

i
Vienas žydas kalbėjo. [

(Ižiu 'kultūringumo, krikščio-
-prieškari-

nio laiko.
1923 metais užmegstos tie- 

tsioginės linijos; Londonas— 
. ras" j Klaipėda (4 kart į mėnesį), 

no; ĮLe-Hąvre—-Klaipėdav (1 kartą 
... . . , neH į ni^njesį) ir Stokholm—Klai-
gerėsiiiaiš, 'MM šviesesniais. p^aX3 kartų menesį)* ^aga-

■ Jeigu mes kovojame už kul- liau metais Klaipėdos
turas ir doros idealus, Imkime Į uosį^ aplankė tokie dideli oke- 
pirina patyk kultūringi ir do-Įallo jaįvaį kaip Kentucky (13y 

1L - . ' . v . OOO toną talpumo), kokią
Jeigu mes kovojame už lie-[Klaipėdos uostas nėra matęs 

tuvią ėkonomim apsisprendi-Įper vįg^ Savo gyvenimo Itiiko- 
mą, ir laišvę '—tai' žinokime, Į tarpį " 
kati galime ir tą kovą varyti] ĮSutteigė ir steigiasi daugy- 

nesikoliodamb ramiai ir kul-|^ naują fabriką, o sustojusios 
turingai. [fabrikos atnaujino savo dar-

Uosis. Į buotę; iš ją paminėsime :
. 1 ' . =»Į ‘ 1. Klaipėdos Vagoną fabri-

kaupu patenkinti. Dabartinis Lenkijos susklomėjimas kas, sustojęs>1918.nietais,per- 
s‘gauti ten sau -privilegiją, kai ji puikiai n$i vėl atnaujino gavo darbuo- 

Į te, gavęs užsakymą iš Lietu
vos Gelžkelią Valdybos. Da
bartiniu metu jame dirba apie 
250- žm.'

2. Pradėjo dirbti konservą 
fabrikas, gavęs žalios medžia
gos ir užsakymą Lietuvos ka
riuomenei. Dirba apie 100 žm,

3. Įsikūrė naujas tabako ap- 
> “Meeįfa,- ’

kalti už tai f Ar jie niškos dvasios ir lietuviškos iš-
i . _ ? p

minties ir pakantos.
Tokia dvasia, ir tokie 

tai, kaip “‘Nežydbetuio” 
padaiys mūsą skaitytoją

♦ V

‘ ‘ Nežydberniiii ’ ’ ne J tik.

Klaipėda ir noras gt 
supranta, kad vis tiek nebus leistas' susisiekimas su Vil
nija pro neitralinę zoną kol ji tebelaiko Vilnių, Aiškiau
siai įrodo ne ką kitą, kaip tik toli siekiančias Lenkijos 
imperialistines tendencijas, kurjos gali vėl iš nauo 
kelti karo gaisrą vTis;dar neaprinuisioj Europoj.”

KĄ REIŠKIA LENKIJOS “PROTESTAI”?

Iš MgšioĮ gautą žinių dar sunku įvertinti p. Daviso koipisi- 
jos darbus. Juk neturime nei teksto jos galutinių pasiūlymu, [ d i rhi mn fabrikas 

nei Lietuvos valdžios pažiūru į kalbamus pasiūlymus. Tik gir- Į kuriame dirbama d vi ejomis 
dime, jog ir Lenkija nenorinti T. S. komisijos pasiūlymais su J darbininku pamainomis, 
tikti ir net protestuojanti prieš juos. Tai ką-gi reiškia tie len- J- Įsikūrė tabako apdirbimo 
kūčių protestai? juk ją niekas neskriaudžia, ją teisiu nešiau-[fabrikas firmos. “Yenidze,” 
tina. Lenkija, rodos, ir taip perdaug yra gavusi Įvairią pri-Į pastatęs tam tikslui pernai 3 

vilegiją savo tranzitui per Lietuvą. ‘ Bevalant apetitas auga. 
Tad jiems, riiatyt, įsinorėjo dar labiau Panėmūniais Įsikasti, 
susistiprinti. Ir šito jie bando siekti jau išmėgintu būdu — 
protestais.- ." < . ' ' /

Lenkija npri kad Lietuva pripažintą normalius santykius 
tarp jutLvieją esant, bet apie Vilnią neprisimena. Tad netie-, 
sioginiu ir suktu būdu lėhkai norėtų priversti Lietuvą Vilniaus | 
atsisakyti, jie žino; * — ' — 
trawto teisią į Klaipėdą, Metiką neduos praktikėje tomis tęL L 
sėmis iiaudoties, kol Vilnius bus okupantą rankose. Tad Klai- 
pedds uosto ir Kenmuo klausimas net ir Lefikijos naudai išris* 
įas neatidaro lenkams vartą per Lietuvą. Tad lenkai iy nesisku

bins šio klausimo rištiUd vis bandys savo .“protestais ” šąu Vil
nią ir taiką užtikrintiįti jiems žinoma nepavyks.

Lenkija visur ir visuomet girdavosi, kad be. jos pagelbos 
Lietuva negadinti gyvuoti. Bet dtor patys lėnfe SSVp visą 
elgesiu ir visais argumentais įfodo, 'kad Lenkija be Lietuvos 

,|NSplbOs negali iisūąikyti. TJatgi, šlektėles. Būtumėt žmo* 
aiškesni, turėtumėt daugiau smegenų ir sąžinės, tai Lietuvos 
žemi? hegrabtumėt. Sugrąžius mums Vilnių sulauktum^ 
Lietuvos draugingo nusistatymo ir tos paramos, be kilios jums 
taip sunku ir neramu gyventi.

... , . ... „ ' Mumsir-ginėrakoskūbintieslenkams
.. ypatingą IGaipMoj, nes einant Dareelonos įonfe- be ją kuopuiltiauria galime ne tik gyventi ir

renrijos nutarimais visą tiek Lenkijos tiek kitą 1
ir KlaiĮirdii suinteresuotų valstybių reik

■ >

pa-

Rudeniop ji bus atidalyta. Šį 
rudeni atsidengs Klaipėdoje, 
vienintelio mūsą uosto mieste, 
ir pirmoji, Lietuvos Jūrininką 
inokyfoa.
. Žmogus bešališkas, neįvellas 
politinių aistrą sūkuriu, besi
remdamas vien nuogais fak
tais, prii)|iž'ins. Klaipėdos Kraš
tą sparčiais žingsniais kylanti 
materiąlinę ir dvasinę gerovę.

Begalė prašymą, gaunamą iš 
Vokietijos piliečiu apsigyveni-* 
mo teisės Klaipėdos krašte rei
kalu, teikia dar vieną įrody
mą, jog Čion gyvenimas-jiems 
•pageidaujamas ir tuo .pačiu į- 
rodo Klaipėdos krašto ekono
minius resursus esant palan- ' 
kesnius, negu kad kaimynėse 
Valstybėse. (Klaip. Žiu.”)

aJ aukštą namą, turis apie 150 
darbininką. > 

į 5. Į.sikūrė tabako, apdirbimo 
fabrikas “ManoliJ’.

6. Veik-sustojusi dirbti ver- 
pykla it audykla ( turėjo vos , 
3—7 dūrb.), atnaujino savo'

♦ ■j’*----x*t T.. .jdarbuotę, gavusi užsakyiną iš 
faS Wetmaa net pripamps ^^^ĮlJetuvos Kariuomenės jntem 

’dantūros. Dirba dabar dviem 
darbininką pamainomis.

7. Vernai rudenį sudegę^ se
nos konstrukcios, mėdinią kor
pusą apdirbimo fabrikas 2 me
nesiu laikotarpy atsistatė įiau- 
jai, tapo Įrengtus naujausiais 
technikos išradimais ir gavęs 
žalias medžiagos iš DfcM iie< 
tavos," prącĮėįįo darbuotę,dvio- 
mis/ darbininką pamainomis, 
padidinęs darbininką skaieią 
dvigubai (800 darb.). 

; 8. Šilutėj steigiamas naujas 
konservą fabrikas. Jo akcijos 
kįla. Tas jrodo, jog fabrikas 
turės at«it|.

9. Įsisjeige naujas dėžią 
yrikus'miinMuesty Schmclz.

DR. t PAKŠTO PRA
KALBOS.

Nuo kovo 16 d. iki balančįžio. 
4 vi. prakalbo8 ICultūro^ Vajui 
llėv Yorko aplelmkė&k . ‘

Nuo balandžio (riki 12 d* pra
kalbos WaterWo lietuviąpa- 
tapįai' (7 prakalbos) ir moKfe 
:M / > ■ . • l *

N. Y. ir & J. APSKOIO 
" VALDYBOS ADRESAI /

■ ,į. 

mMtKIKKAS ~ M. SUtfnstai J 
131 ItiDlM PU MUimbwth. At 3į 

HAtTINTNKAS — J. Aervika, f 
211 JeCftenon 8t.. Nvrarlc, N. /.

t

Melsti, nes^mes 
erstiee, betgąlL 

es bei kulttlri-
•_ *t

fab
Ga•••r.. r

t

<■ t1

-1

K
t’

i 
’ l l

murne kuopuilriauiia augti ir plėtoti savo ekono
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J. A. Kri4aU,
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». ' ..hiiuriMo. li|a.. žinoma, ne visi,

v fii? tm41itįnu iud kas šventa-
• -• ihfeafc .tobt ir

Ke^idii -suataMelda bučiuotis, dekttrlų net Ifipos nu- 
apvaifešMettJasidėjo net aenber- 
WhM H^^vig »W 
♦algįlą III <, ąpiv^t ’ Aš būtą* • tame
tuvoė pą^fj prismJ Bmššąritae/ vtagi wwrtWu,,
<oi^k»#Či<zWoIimJiją? [kitas ant mangą p/MM MavatL

: «w> * «®-r* *?®T. !**v-

4 ZtoMtrite- K“ £* *M*W**» J»« husfcriatista ir skrikadiie*- a^s wi¥ «tada
Jai yu S8fat» Širdis « sostine '111'1.^i«o«.t Ut ur . O per 
WriW: W i<« Ummi yraf'T’” f*-
reikalam « lenkams ypi- T gcru,s1»>k™K&us, kst..

- ............. t . I i»iA Ynštu*<iY*& A Lfa-Lm/F ‘FiatYmlrofra

koMftitet M rirfg mj** JMB MnkU
*•**»■» M t<4»» li.tn-
A’dltt* Wt«
piiMiMiina r^»ow*wyw, ciimb vi
si kjįek išgalėdami jrfie ĮftMtaidų 
šaltinta, , kurios bus sųt?|ki*moB. 
Atmlnldm ffiladelpliiėčlaį jau de 
juoįaį: išgirdom, tik vieną P<- 
mpkslą ^ork kiih, lt' tfejįnio,. jgua
. ■ ■ — ■ , — r’--.-.;  f,- i , -- - t - ~ r. r.—

rewėkijiif 
dę ijievo žodį, m 
skleisti ir plėtoti gėrį^11$ tik
rąjį Dievo žodį. i 7

' K. *-

J* 2 pwpjjes. mėfįn& atskajto^ iŠ visko pasira- 
tos fmd? iušfttt; vjsų4 *

įfe iitfe Šimt^Aiivlilm nštių. taMn|is ! 'gkota;Ąvmi ži-;
Švaistoma Įnp jtaktat 2ffat,' peieHąia mėtlS 

statyti pdhpijos mokyklą.* Drau- įdaugeko buvo taisopia, tai datig iri 
gysčių, katros gyvuoja su para-Į Klaidų’ ‘ Prie to buvo daug ir itt* 
pija yra: sv.^ Juozapo, VtacehJefgų. ^mpijos bi^o daromas vg- 
to'fTjytanto Gvatdija, Susivieni-1 jiiąųta ptaukė gausios-aukos.. Pa- 
jtat# J* A. 121 kuopą, lito- Įųįdckojšnt dvasiškiai už darbštų*
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[rife malate, o katrie nemokate, 
ta dreikėtų mokytis, o buriuotis, 
tai išmoksit ii* vėliam O gal ta 
bučiavimo liga parvežtu iš kitur, 
tad malonėkit pasiųst atgal, nes 

Aš manau j 
kad visi supras, o kas nesupras,! 
tai galės paklaust gydytojo ari 
galima bučiuotis ar yra džiaudžia-l 
ma. Skaitykite ir vėl knygas; i

tingų teisių ta privilegijų Klaipė-[
-.Jojote Nemune, ji yra užleista be-1 

iigriaikiais mūsų broliui 
kankintojais lenkais, ir

J(adabgi lenkai ntio Lietuvosl
• ūžiate IMI jietartla taj- 

tat&ki kankina, neduoda jiems " " 
bei žodžio įiei rašto laisvės, be jo- 
kiot tcisėtufiię bet teisingumo ati- 
riia įų lafkrasoius, Uždarinėja mo
kyklas (pav. uKytoM gimnaziją iri 
k.)', areštuoja nekaltus įmones— I 
grūda juos į kalėjimus, visokiais Į pi jos tapo surištas moterystės ry- |aį featg. dukrelių ar Biotinė-

. ' . ‘ f ■ .

Mūs koioįiijoj šv, Andriejaus 
parapijos bažnytėlėj, antrą dieną 
kovo,v jįįžą a* sekmadieni .taka?

[re prasidėjo Šventus misijos, ku
rias duoda gerbiami tėvai marijo
nai; kun. P. Andziulis ir kun, čė- 
saitis. ši savaitė yru vien tik dol 
moterų bei merginų, sekanti, tii 

J j yra nuo devintos kovo per viią gĮ- 
| vaitę dėl vyrų bei vaikinų. Mote
rių rinkosi kasdien skaitliu- į 

Jūs ta ALI tik gaiIa mrvi 3aU’ >
imt mergelių matosi ncpėrdaūg, o| 

Vienas choristas šv. Roko para- jų čia ralldasi netnažki. Kažin kc

būdais kankinant terorizuoja jr šių P. Jttškaitis, žymus katalikų|ųtl? Aš sakyčiau kad.motinėlių, 
StaMlfgŠlr fUittVilfS, .J**-*-.. 1-^* r i

Todėl Iai -būna nutarta-reikšti [ou Sava.
(jiviHžuofaia pasauliui Lenkijoj 
brtetalįŠkūiouS linkui Lietuvos J 
klibinti Tautų Lygos ta viso pa-Į 
šaulio duris iki. tol, W nebus Lie-I 
fuvąi aritąlsytos skriaudos — su-į 
grąžintas Vilnius h' nuimta Len-| 
bijos- nuodingoji leopardija; nie-[ 
ktt būdu nesutikti kad lenkai | 

gautų kokių nors teisių bei privi
legijų Lietuvoje be Lietuvos su
tikimo, i. , v y rite rtt VISI TIKIUOSI atmenat geru, f pivoiauuiau ftau paL3, aauau-

" kun. Rumšo laikytas rekolekcijas, gi prabėgo trylika metelių tada 
„„.4. teis'gis vakatds ta dienomis pilna [aš jį regėjau ir pairau visai kitoj

buvo bažnyčia klausytojų. Jis išvaizdoj, kurią labiausiai Mdija 
Skelbė Kri^tabs mokslą, lyginai jo ‘ žii^ galvelė. '>et. ttžgiF

siųstas nuo Dievo pranašas. Tuo-[dau kalbą ir prabilau sau' dvasioj 
mi mokslu visi buvo patenkinti ir [jog ištiktųjų tas pats. Teduoda 

! jo šiandie negalime užmiršti. Me- mums Viešpats daugiau tokių dva- 
tai atgal, tėvai misijonieriai An- sios vedėjų. Tikiuosi kad su šiom 
dziulis ta Čikota laikė misijas. Tai šventom misijom pasibaigs mūs 
vėl sėjo sėklą į.žmonių širdis, to- parapijoj ta tos nemalonios kal- 
ji pasėta sėklk atnešė šimteriopą [bos, gal pasiliaus vieiri piktinę o

ir visur ir viš'uomet pro-f

iiias torturiis Vilniaus teritorijoje. 
Toliau lai būna nutarta kreip

tis pas Lietuvos Valdžią b prašv- 
. ti kad ji panaudėtų visas jėgas 
išgavimui raeijonalių teisių Len
kijos užgrobtiems lietuviams.# 

Taip-gi lai būna nutarta šios re
zoliucijos kopiją pasiųsti Tautų 
Lygai, Amerikos ta Lietuvos Val
džiom ir laikraščiams.

Pasirišo • *
Tautos Fondo Valdyba. 

iW. J. Karalius, !

- Į . - ' I

LA^i&WMASS.

L. Vyčių kp. prieš uzįgatėnias 
buvo surengus šeimynišką Vakarė
lį. JktttdM'as gražiai it inSIoniai 
pasilinksmino: šoko, žaidė m gar
džiais užkandžiais gėrėjosi, ku
riuos sutaisė kuopos iUštininkes: 
p-lės JukneViČiutū ii* ponia vVen- 
eiene,

Tą patį vakarą įvyko L. D. K. 
B. kuopos susirinkimas. Daugu
mas narių užsimokėjo duokles iš 
kalno ir nutarė laikyti šv. mišias 
19 d.. kovo šv. Juozapo dienoj. 
Visiems nariams it Ubelnai visuo
menės lietuviams. Žinoma, kad šv. 
Juozapas yra patronas viršminė- 
tos brangios organizacijos.

šv. Praųciškaūš parapija buvo 
surengus moving pietureš Užgavė
nių vakarti. Apart didžiųjų atsi
lankė daug jaunimo, dainavo tar
pais sesutės I»eMbfei‘^teą, p-lū 
Bukauskaitė ir kitos. Akonipona- 
vo p-lės O. BaubiiliUtč, Ona Ptti- 
šiutė, Adele Piniutė.'

.Altoriaus dr<įoš nariai perstą- 
iys veikalą ^tšpkžmttaš Auk®/' ! 
ku^ išvertė Jonan ’taryydas ateL •

| įteikėjas. Laimingo bueiavimosi [ nes kokį vaisių pasodino, tokį ir 
| skina. Kadangi tėvai marijonai y- 

Pluuksna Aš. [ ra garsūs pamokslininkai, tad vef- 
[ tėję naudotis proga.

Kadangi aš gerb. kunigą An- 
[dziulį jfer&i pažinojau Lietuvoj taj 
girdėjau daug jo įarštų pamoks- 

Praslinko virš poros metų kaip lų tai kekaiitriai laukiau kai tik 
Philadelphijos lietuvius ramino b pairiačiau spaudoj kad jis lankosi 
pyloj žmonių šįrdis neišsemiamų po kitas kolonijas su šv. iirisijo- 
turtų, A«rių niekas/negali išplės-[mis, tai vis laukiau kad greičiau 

ti jeigu tik pats mokėsi užlaiky- 
| ti. Visi tikiuosi atmenat gerb.

✓ 1 ■ - ■- f
PHILADELPHIA, PA.

tr vėl sulaukėm.

pas mus pribūtų. O pribuvus vos 
įsivaizdinau kad tas pats, kadan-

lįį^ Ijt&t ta m*W. tfcuttatakų 
Ąetaita vata; i ”S»ta ta nmužai , pavienių. ‘ 
tatataĮM taita’’ & 
$tanda .tata atkviesti rusu^ 

k*d*senojoję 
eųįtaįe aink pįrapijonų, įąi jfe

- .. ..... ............
:U$ta popiv tai Sąjungas 56 kuopiC L. Vyčių I mą ta mokėjimą rtaktVaukas, kak
išvestai dėlei lietuvių, kuopa, LW& lfll kuopa- Tn sekmadienį iš < am^ono girdėjosi
v< ^dųi&ąavd ma^uškąjįusfjąJ^talikiž.ta draugystės yra susi-[padėkos žodisTiesa, parapijom! 
Šiedu lietuviui bedievukai: vieiiapa kelios tautiškos ‘diaugystČB. įrankų’ duosnumas ta užuojauta hu 
kad nenoįrėjd didelio proteątumatalŠriškos draugystes yra susi-|bpi pagirtinas. Brie visko pasirb- 
■pęfež tadįus, kita nenorėję neza*fetatusios į Federacijos 37 skyrių, klc, kad ta namas ąpiptaktas žale 
įįi^iįinkysW nors iri ruskoą jpažė’ Pttti riešą knygyną. Mos labai įseserų namo, Permatoma kad se- 
minti su ftmilŽinĮšku*7 •parodavi-1 apgailestaujant netekę gabaus vei- į serims jau perankijta vienainc na
mu 37 burliokų. ®ie ruskeljai yra Ikėjų kuri|i Žadino ta kėlė inūsų|mc, tai bus suleisti ^du namai ta 
bolševikai, Jiems matuška!.. [lietuvių vardą ta įraukė mus į vie-|bus padarytas atsakantis vienas ;

Tas pats Šleinis, popui išbėgus, pybų. Tai buvo A. Alcksis. Jo Į namas, kur bus pilnai visi pato- 
lanko Šiuos ruskius su savo sakra- [pastangomis tapo išauginta 48 L. I gumai, 1-Tie to išrinkta ir komisi- 
montaiA.. [ Vyčių kuopa. įtivo labai gražus ha: J. Pranckūnas, K. Dryža, J.

Stebėtina kiek tai keli rėksniai Į ekoras. Kožnos išgirdęs gėrėjos. [Grigaitis. Jeigu komisija tiek 
padaro ardymo. 37 nariai! Ne-Į'taipgi minėto* veikėjo tapo stior- [daug nuveiks kaip visados, kiek 
daugiau buto ta lietuviu kurie čia įganiziiotas Federacijos 37 skyrius J jų buvo, galima sakyti jai valio! 
sutvėrė nezaliežuinkus. Kiti žmo-1LDKS. 101 kuopa ir Moterų Są- '(gerbiamieji philadelphiečiai prisi- 
nės^iesuprato,. Sakydavo toji pa- Į jungos 56 kuopa. Mes Spting- dėkim visi prie to pataisos namo, 
fi religija. Man. ar čia aWia, vis-1 fieldiečfai ilgai, ilgai'paminėsime už tai seserys kazimieyietės bus vi- 
tiek. 0dabar nebereik jokios re-į gerb. A. Aleksį. Jam esant daž-įsiems dėkingos ta'neužmirš tų vi- 
Įigijęs! Tai nuvestieji nuo tiesos Inai būdavo visokių teatrų, prakal- įsų kurie prisidės su'auka savo 

kelio dairosi, Nebatsižinsta nei sd-įbUj k^š mūsų lietuvius traukė į [maldoje, kur bus ta koplyčia tame 
vimi riet savaisiais. [vienybę ta kėlė mūsų vardą aukšl name.

/Kitas stebėtinas dalykas kad ,tyn. Lietteių Krikščioniu Sąryšis ta iš
tos nezaįiežnos bažnyčios visos t Tarpe mūst| lietuvių atsirado! kur jis ątrirado?
taip negalingai nueina kaip šito-[labai peiktpias dalykas. Nekurie Į 
jFruskelių jerkvč.' Lenkai neza- [kaziriavime ta munšainėj ppsken-l Daug kartų kaba ir spaudoje 
Įiežninkai vogdavo, mušdavosi, [dę. Yra ta tokių urvų, kur varo [skelbiama apie Philadelphi jos-Lie- 
ifetuVikt! tiitikraŠeiai bfidavo pil- [tą prakeiktą darbą arba biznį. O- tuviu Krikščionių S’ąiyšį, todėl 
’ni apie Mickiavyčiaus vagystes,|gi pakalbink tokius laikraštį užsi- stengsiuos nors trumpai išdėstyt 
ifiiŠolųjpl-dpjiolimūs ta tt. ta tt. [rašyti arba paklausk ar skaitai to Sąryšio svarbą: iš ko susidarė, 

b Tas pats būdavo ir yi-a su .visais į kokią knygą, tai sako neturiu uŽ|kas privertė tą sąryšį sutverti ta 
kurie nustoję dieviško, tikėjimo[ką nusipirkti.

bandė monyti savo sąžinę^ir kitų! 
akis. Bet žmogaus siela yra t)ie-1 
Va sutverta it ji nerimauja pakol 
prie. Dievo.nesugrįžta. Už tai mes 1

r fieldiečfai ilgai, ilgai'paminėsime įuž tai seserys kazimiejdctes bus vi-

s

I ką jis veikia.,

K. Į £, jį. Sąryšis Pliiladelphijoj su
sitvėrė da lankantis arba atvykus 

PHILADELPHIA, PA. h Ameriką pirmam. Lietuvos atsto- 
—;-----  I vui, p. Vileišiai. Prie Lietuvos

5 Uz vieną du. atstovo p. Vileišio visi Philadel-
i _____ j . e

Iphijos lietuviai stojo į darbą dirb- » *«*■ “- — ” - * f f

^a^avinčjįmo, lį Lri B 
Afilei^o^ar-gi nępastaįa ti 
šiuoižtai.istorijos- pavykta d 
tkj,, Visokių lįįptaįyįčių * 
likų“pef.spąudą, bū^katal

lįil,.l,., l,l -i ........ i;- nįlK |į|,i i4į
7 ■ V* '

. ■: *. ■> T T- »■ *. * J r T • .?
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; TIK PAffltftKfT JMI

Kuomet jut

■t rcunumiiU »4hu»uįu. *r
riat Jię irMi8kul«I--k(iki» Mtam

* tiuOtohiMMfc pafium i

• Iret. šf v,

* Ii* tuojmis
; Binantt A|iu»nn;u.’MajdaMJ|ant p» *
- (laHlfi vfarip kuri (mMkHTPdĮMftl 1___
* gimtai \ jiftij, reikalo MMk'gK
t turinį po itfriKd. to.kiu jMpBvĮ 

P»lrt- Ex^sl<«rU tlfeftit,
» Jtilltrfį kaip■ jlifjtl :
i niicm tukstijučirtiĮt ftuonhj pin' kląfflMft 
, .tnuhj. Vtanoiilct Ialfeykltff t> 

pm-aiikioje vietoje. . •.
v _ 8Gft ir 70ėi iii lidiilci iųitl«kw. a 
r. F. AD. RICHTER A Ctk 

104-114 So. 4th SI., Brdofctyn.
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Patogiai* laivai* .

COLUMBUft—STpTTGEaT ’ 
■ MUNCHEtU I

Ir vienoskoti^afią M ! 
vais.IMug pataisyta BklesO* 
laivais, Paraukęs. vSHartfni, J- 
ir 4tortjkambariai. Laiv<W 1 
Clų reikalais klausk vietos. # J 
gesto arba - jfl
NORTH GERMAN LLOYD jfi 
, 192 WasliXngtoū Streė, ,/g|| 

Bo8ton,Maw. •

y ♦

IGUNARI
I ii ĖOSTOŽCO i LlKftm 

' m 1
\ ta mjų, >'M| 

"' Alkiu Varomų Lata^
Aušinu ...............o^h 
SCYTHIA - J
ir irisas

t klos vleMttK vingi*. T? 
į Taipgi Iš,New Yorko, 
į prtžittrSfg kelldnė i iifttafK iFfl 
. ••rį- j t— j®ą ką* jmMi
; nĮnkų, ant trijų madų minM® 
&UpersėdimuSouthampton#

BEBtMGJUilA.
Tulp-gi reguliariai laitai 

S tiesiai £ Hamburgą ant naujfci 
? jumL kūrinančių laivų. SlM 
į Pillavą ^lOGMh (t HflijR 
J.$109.50. Karės taksų *5.00. -

OUNAE& pinfgtataf 
mokami Lietuvoj greitai,- m| 
rintai, gerai. '

Dėl informacijų kreipkiti* j 
rinitai? t i

vi- '

taatome iš 257 protestoniškų reli- 
^ų|'tielį čjfūr grįžtančių prie 

‘^Eristaųb j$4Žfiyčidš. Lietuviams- kulįg parėdymo Jo Malonybės I |j Lietuvos valstybės darbą. Visz0s 
jengViausĮį.yfa sugrįžri, nes jie Kardinolo, paskirtas naujai tver-Lparyj0S) nėsutikmai buvb išlygta- 
'įįėjdp; jų;ym šeg metai. Ir aptti para^jmNųrth Side gerb.:kun.|įąis nubuvo j^ių^ataų

i—.j. čepukaitis iš South pusės, šv. " ' •• - ' - - < r. < - .
. Kaziimerop arapijos. Jis ten jau 

pradėjo darbuotis ta klebonauti. 
Išėjus'gerb. kun. ^T. čepukaičiui į 
jo vietą liko atkelia net du: kun. 
J. Kaneevičius ir kun. K. Daknys. 
Visi parapijonai labai patenkinti, 
nes abudu neseniai iš Lietuvos tai 
•pilnai atsidavę tarnystei. Abu pil
ni energijos ir santaikoj su visais 
ir pilnai. patenkii|a savo primi
niais, žodžiais ta jokios puikybės 
neturėdami visus linksmina. Die
ve stiprink jiems jėgas ant visar 
dos.

' Metinė, atskaita.

Kovo 2 d., 1924 m. Šv. Kazimiė- 
ro parapijos gerb. klebonas J. J. 
Kaulakis išdavė metinę atskaitą. 
Pamate parapijonys ant plakatų, 
kad jau parapija neturi jokios 
skolos, viis nudžiugo ir kalbasi 
Sau: Na, tai tik sykį užbaigėte 
skolą, kuri jau daugiau mūsų ne
kankins. Bet po sumai susirinkus 
velėtas parapijonų paklausite ir 
pasidžiaugsite iš užbaigimo sko- 

. z ' fkų įvairiu biznierių. Turim savo los. Paaiškinus gerb. klebonui iš
kiudavosi likti popais. Suai'csttio- Į . ? , - .. ;
davo juos už vagystę, giritaoklyš- Į 
tę ta kitokius nelegalius žygitts.

Dabar laikraščiai daug tašo a*| 
pie*bandyiną Uždęgti cerkvę. Pa^į 

sirodė ugnis išsyk keliose vietose 
sukurta. Fripilinėta kai-ktir gait-[ 
šiai kerosino. Vienur galerijoj 
kerosino indas padėtas ta didelės | 
kerosinuotos virvės priristos ta | 
Žemyn nuleistos kad tigfiis greU| 
ejaų plėstūsį. Valstijos ir1 miesto| 
policija ta ugniagesiai gaudo p<*| 
degčjus.

Detektyvai ateanda tik 37 na-[ 
rius prikląusąjįčhis pį’te tbs ceritr 
Vės, kuri'jau por* mėtų kW da
ro daug mfestMta vaistijąf nesmit- f 
gumų. Tie Aktastori tartie 
savęs į kitokiai gąriijaą» ^'teb8tt-t 
na kokį Mi bu^bttlą 37 kai?stuolM 
galtW^$ svetimtaučių akyM 
Pšįri riksmo-šauksmo, rodėsi šų 
ntsų nOitalteŽnirikų trfttų tflkštštt* 
čiai. deri ta apgavikai.

fiittto* ruskelkm lietųvių 
iežninkų vada* & Sietais tankiai

Syki

Nebuvo veltui darbas •—! kiti kalbėję, kurios dabar taip vie-

r

f

įj F ovr JLriiA
' 1 i

Įėįdę.kai kurie telmturr katalikių 
ką širdį. Protestantizmas prasi-, 
dėjo Šešioliktame šimtmetyje •v
Lavvrenee’o lietuviai nezaliežnįn- 
kai dėl kokioj ten centukų kliok
tos atsiskyrė. metais 1916. Visi 
atsiskyrėliai pergyvena tuos pa
čius vargus kuriuos iabar gyvena^ 
rusų, hęzaliožninkai ant Coneord 
St.

apie partijas ir atskirą* darbą dėl :■ 
tėvynės Lietuvos reikalų. Tik iš- ;

Vfifeėjfl*"ISJjS
’g feU pėrsėdimu South)

skyrus keletą ypatų, kurių visuo
met tokių atskirų ypatų yra, ku
rie kenkė ir kenks. Bėt tai maž
možis. Štai kame 'visa svarba.. 
Kaip-visiems žinoma, prie p. Vilei
šio, L. Atstovo buvo daromds sto
tys dėl geresnės tvarkos pardavi
nėjime Lietuvos Laisves Paskolos 
boniį. Katalikų pusės Veikėjai ant 
tiek nusileido kad pė vienas riet 
nestojo į komitetą, visi pateko n? "■ 
tautininkų ir tuomv visi buvo pa-\ : 
tenkinti, bile tik bus Lietuvos Val
stybės darbas teisėtai varomas vi- 
suotinai o ne partyviškai, 'Bet ka->v j 
da barnus paskirta laika vajaus

vaisių, 
sėkla - 
ant kryžkelių, uolos, tarp erškic- 

jeių, bet į tikrą prirengtą dirvą,! 
I žmonių‘širdis. Kam mes turimi 
būii dėkingi ? ‘.. Šitai ir vėl pri
siartina laikas kada turėsime pro
gos, semti tokį turtą, kurio niekas Į 
negadina. Pasidėkojant gerb: 
klebonui J. J. Kaųlakiiū bus re
kolekcijos šv. Kazimiero parapi
joj paskutinė nedėiią kovo mėne
sio . Tęsis keletą dienų, nes bus 
visiems atskirai kožnos rūšies. 
Pilnai turėsime laimę rinkti sau 
turtą, ne kokį auksą, '-sidabrą, 
kurio ne vienas trokšta ii* vagia, j 
Tiesa, reikalinga ir to turėti ku
rio šiandieniniame gyvenime rei
kalinga. Atminkite kurio turto 
mes labiau reikalingi ? Kaip kū
dikis “gimsta.” ateina ant svie
to, jau jo rankutes sugniaužtos 
ir kaip sakoma, pirštai linksta, į 
save ir gniaužia šio pasaulio tui*- 
tą su godumu, kad tik daugiau jo 
įgijus. O visai nemano kiek ilgai 
turės sugniaužęs V Gal jau dienos' 
suskaitytos? O kada žmogus atsi
guli ant mirties patalo, prisiarti
na paskutinė valanda, atsisvęikųv 
su visais. Jau tada ištiesi rankas* 
pasidarai liuosas, parodai visiems 
jog jau nebereikalinga tau Šio 
šio svieto turtai; atsisakai nuo to 

.vvišd,- kų ittio taažens pirštus lenk* 
damas ąnt savęs braukei. O mir
damas, tankas ištiesęs, ieškai tokio 
turto, kuris jau nebus atimtas aiit 
visados turėsi mu šatrini. Enmtad 
' tirtas vertesnis: taikinąs ar ąmži- 

siias. Jeigu mos storojamęs ig^ 
/jp. jf^jg ligtaikįnta imto, tai ko ftuutis ne-

' . šistoroti amžinojo. Kaip minėjau,

Dievo žodis — krito ne| šai buvo pakilę. .
Tiesos Mylėtojas.

Reporteris.
/

. SPRDIGFIELD, ILL.
'Z .........................

1 Sis'miestelis gyventojų Skaito 
Amerikomj vietos ir Bostono]^ tttWattSins. Sūsideda iš 

taiMėiai daug rašo apie tau^ daugiausia vokie-

LAWRENCE, mass.
37 burlioku nęzaliežninkų.

I . —r—
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ICUNAD LINE,
138 Statė St., 
Eoston, Mass.

Į nezaliežninkii cerkvę, 48 Coneord 
St. Keli vytai susipešė su savo 
popu ant Esehange St. ir padare 
“naują žmonių bažnyčią*’ ant 

i Coneord St. Šita jįj bažnyčia ne
turėjo naujos religijos tik turėję 
vadus nebe po rusų cerkvių, syn.0- 
du, bet palaidus vadus. Tie bol
ševikiški vadai tankiausiai būda
vo be mokslo ii* karekteriaus. To-

čių. Alūsų tautiečių lietuvių skai
toma apie 3. tūkstančius. Miestas 
gražūs* medeliais apaugęs, labiau
sia rtiibstą puošia Statė House, 
pfeMC mokyklos ir tt.

Darbai silpnai ‘ teeina, anglių 
kasyklbs indžai tedirba, 5 visai už
darytos. MūSij tautiečiai daugiau
sia dirba anglių kasyklose. Dau- 

™ M MO. .r Kai-eKtenąus^o-i ^ n1iosms 3amns fr att. 
dėl jie-tankiai čia mainfsi. Kaip WoWus; Yra apie pora desėt- 
kada suvažiuodavo po tris ir tai

n

rr

*> ILIETUVĄ -j
ARBA 1

t VAŽIUOKIT WST PAKAMS g
-JįZ TIEKIU KELIU £

Lietuviai; vĄ^nCJa I
Aplenkia Lenkų Vuostą jtlagHpM 

įįi VISA TREČIA KEESA\EABALDCM[ « 
gį' • kumbariuji ant 2-jų, 4-rfų U 
■T S. Š.’LlTtJAlIiiA......... .
■ AASmi.........
® Trečios kleaoaJcainO^ri . —
r HAMBUKG’Ą $103,50~ElLlAVį

LIEPO.ru IB MEMELĮ $*07.00. ad
Pelei laiv. ir žinių kreipkitės prie &vo
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diriguodavo ir užtardavo. 
^Lawi«nee'o lietuviai narždauti tak

f

Į-

t

X

painčįą itėdMią’įvyks, -
Mergjnos*stišrdčdinčios iš Vy- 

čių ęhoriščįų, Stinday ,SchooLmo*
Į kytpjų beuĄo perstatys veikalą 
j vtįiteto StikK.” -
Į . Vtastilttčtų veikalų ^rektorium 
Į W t^rb.1 kutu M' tįk

Ino,-4

Mtmtritaj dalbai" sumažėjo, iš 
kitur atvažiavusiems sunku ctav- 
bas gauti. '

Montvilų’m jaunimą* užrikiėte my '^

kilti mirdamas ištiesta rauktis, lau
kia tų begalinių malonių kad ap
turėjus nots valandoj mirtieii su
sivienyti su Viešpačiu Ježu, pri- 
inmnt^Komunijo/ šventoj. Taigi 

nelauktai

,«i R. K. Amerikoje
yru GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM 

.v MIRŠTAKČIAM RATOŽ! .
lietai IsAHIikų ttesttgriaupainą teta* 

taAtalikęt Jfei pxie šios orgaiai- 
mliieko iielaūkdtoas tUpj pusi- 

. d ’ • ■ ;
K •A^ąugnja įtarių gyvąstis ir moka pomh'tine$ $150.v0, 

$3,000.00.
‘ 2’. •Mdką Mšw4 nariąmą ligoniams kas savaitę po:‘ - c

| .-į|.;
..-y, A & KA. organą, savaitinį laik-
fąŠ^/^arsą7'*., ; •■-*•«. 1

- ^ldri^ta‘tavibtUr leidžia geru* raštus ir dalina nfc» 
riantsiriM * >

■ & Unitai' rupinasrt au|os reikalais, i?e-
tata Wtūw resįniblįką.-^

» L* Lengvomis ąųlygbteta apdraudžia vaikus nuo. vienų 
metų amžiaus* ,. .

• Dtaafctaii i A k* H, K.A. rigu’> mriioamn wiwstu ieagvą, 
bos yr*K-vJsopq didCMn55« licfnvin k<jUomjoso Aftierikoje, toęlčl, noria* 

‘wM t *Mb“ 1 ** 
>♦ . ' S. L. B. K. AlttBlKOJE * .-<

Brooklyn, K /.

DAUGIAU8IA-ŽINIŲ APIE L18TVVĄ TVJMt
' jBrSBair&i ’

M Sė» - W •

“RYTĄ”
ĮdrnidfctoSH,. (ei&iam*

Užsakyk sau ir. užsakyk ghutnemš ta
Žįs taniems.. Kvieslį su auk^o mintims sitinči&nie do -J 
varnu kiekvtattam kas papna^Or . * t

- ’ ■ . J \ ■ *Uięiuvbjų kainųųja J dplerimį o Aiwi^Je /
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tankius metų - atgal, gjtyėnąu. ir- mi glškumo žmogui Jiav&ipaįSndin(> 
kuriais is už jokius pinigus. įtega- [su nckuriomis miesto retenybė- 
lėtą pasimatyti, negalėtų pasikal- knis bet įstaigomis- Visiems na- 
bčti. Taigi skaitymas knygtį su- rimtos, ypač, 'brangiam Idehoūiir, 
pažintina žmogų\sa tais žmonS Į tariu širdingos padėkos ir- pagar- 
nūs su kuriais niekada nėįjūtą sm jba^ žodžitis?.
sipažiti&L_ Ląimė gali mums kat:-f . ' r Kun. Kaliiittte. 
tais nusikreipti, o drąugdi - galų j.;?įy 1 
mus prnstiimii ar supykrt aūt mii- r RA.
mp bet knygbs visada bus mųmsl
Sonios ir ištakias. iMm, L «» n»"į
mat, Msibija nĖ tefeyb® ' v£,|i •Į"®***
Ir totlGĮ » batalija
ime knygose, tofeytes, kurios
'mylime ir joigu kas mums jį pa-| •' I ohenįs katalikis-
sokytij žoflšii, tai tuojans sg jno k«s-sJ^os rmėjamu taria- dS- 

snsibartumeir iškoliptume
tnygose. radf" liėMstanjffiiie ant( . KriRSukM

nieko, turimo, ramiai svarstyti,ty08 T”bo1' St- 

nes knyga mūsų piktumo ne jokią * 4 ■ „, _•
grasinimą nepaima ir nesibijo. MONTREAL^ C^NADĄ^ < ■

Skaitydami knygas tankiai su-l pus susirinkimas Darbininką 

sitiiikame sn tokiais aprašymais J Sąjungos 92 kuopos 30 dieną ko* 
kurie stačiai lyg kad būtą pana-1 yo p{, bažnyčia, 720 Parthenais 
štiš į skaitytojo gyvenimą, ne sy-1 .Meldžiam visą narių pribilti 
kį gal nevienas pamanė sąu: tiir|anį susirinkimo ir medžiam užsi- 
būt tas autorius gerai žino aPĮe jniokėti bertaininę mokesti. Pra
mano gyvenimo istoriją, kad eiaįg01n atsivesti naują nartu prisįra-t 
taip viską teisingai aprašė. Kny-d*y|į p^jp mūsą kuopos. ’ 
gos yra ir pasiliks tikruoju moky- j . p}rm Jonas Ueskevičius. 
toju minios, tikruoju apšvietimo Į ' j

platinto ju. Ką-g žino žmogus ne- ” __ *Wl?6Twr a c ~
skaitydamas? Pažįsta jis savo su-1 PRANEŠIMAI,
ūžusią grintelę, pažįsta savo dirb-j L. Vyčių Naujosios Anglijos 
tuvę, o kartais ir girtuvę. Tai vi-

Taj trumpas L. K. Sąryšio pa^ sas jo svietas! Kas toliaus yra.—
U reiškimas dėl ko atsimeti' nuo tau- 

timilkų, dclko susitvėrė, iš ko su- 
sitvėre ir ką veikia ir clolko dar
buojasi!

■ . _, e

i# V , # * • ii

įb m , W i-
■Mvrtkūu -Tš to. pasipiktino vi- 
Kagitliką visuomenė, Matyda- 
■0Baurią melagystę iš. taUtinin- 
Mmnofe. atsimetė miu • tautininku, 
■Mk kiek šiandie visi permato 
H|rfre Lietuvių Kigltščioiiių 

kuris susideda -ik apieiŽU 
Kūjų bei kuopą kad vemti 
H& ir politikos darbą. Ir šian- 
E^ tas Krikščionių Sąryšis aut 

ir visi mato jo pra- 
BPf idėjM Kada tik kokis bu- 
ly^ptuyos svarbesnis darbas, vi- 

pasirodė ir L. K. Sątyšis. 
E£k visi itfmenių jau keletas me- 
įfcbflvo maršavimas gatvėse, kiek 

Hfe^pdbą, kiek kas. metai rengė 
Bferdkžeiojimą Lietuvos* Nepri- 

B^usomybes šventu sukviečia 
Mjftgsbžy kalbėtojus: kongresmo- 
Emus, miesto majorą, advokatus, 
E Kurie kėlė Lietuvos vardą tarpe 
E svetimtaučių. Tas viskas liekasi 
K istorijai ant visados. Dėlto visi 
I ir VISOS draugijos bei kuopos pri- 
E'gulittčios prie Sąryšio turim gerb- 
E. ti Sąryšį atmindami jog ten aš 
re pats priguliu ir aš darbuotuos pri- 
K aidėdamas su pagelba ir dalyva- 
^’vimais Lietuvos naudai per tam 
rrtkrą išrinktą Sąryšio . valdybą. 

fejDelto storokimes ir toliaus palai- 
T kyti ųj remti L. K. Sąryšį, kuris 
p rodo visiems prakilnius tautos ir 
& tėvynės darbus.

fiAHJISIKtlB *
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NASHUA, N. H. : -
. , . ——t

Kančios KrtstauB<p<veiksM

. Xėdeliojfc kovo 30 d., 7 vai. va
kare parapijos salėje,1J9 Temple 
St,, bus rodomi 'Kristaus kančios 
paveikslai setptyniūose ųktuc^e. 
ICiekvienas tikintis .žmogus* ypa
tingai* gavėnios laiku apmąsto 
mūsą Atpirkėjo kaneiį, Tą Atpir
kėjo kančią šiais laikais žmonės 
mėginą parodyti’ paveikslais. Tai
gi jr bus kiekvienam katalikui ge- 
įdauba- proga pasižiūrėti ir pasi
mokinti iš Kristaus gyvenimo ir 
kentėjimų. Paveikslai bus labai 
gražūs. . Tatai atsiląnkyMfe visi; 
pamatysite kiek Kristus už mūsą 
kaltes iškentčj0' ‘ *
’ jžanga salčn 35 centai; vaikams 

TO centą. (Ach*.)
■ 5 * • * ' -

ŽINIOS Iš LIETUVOS^

<!
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X-

Gaisrai.
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u K. D.

ČLEVELAND, OHIO.

K Šv. Jurgio parapijos knygynas.
Jį 1 J -----------

Labai daug visokių korespon- 
& tleneijų matosi parašyti] iš šio 

miesto. Bet apie virš minėtą kny- L V ,
, gyną turbūt visai mažai kas rašė 

i ar ga visai niekas nieko nerašė.
• Apie praeities veikimą kas link 
tfio knj’gj-’no nemanau rašyti. Ka~ 

Ingi šio lęnygyno komisijos su- 
Pairtnkime laidytame 7 dieną kovo, 

pasižadėjo višą eilė koresponden- 
tų rašinėti į laikraščius, gal para
šo ir į ‘‘Darbininką.” Aš iš savo 
pusės noriu parašyti vien tik apie 
knygas. Vienok, lie fanatiškus iš-

- vedžiojimus pasiryžau rašyti, nei- 
į gi apie techniką knygų spauzdini- 
;mo, bet1 apie tai, kokią rolę lošia 
knygos žmonių gyvenime. Ačiū 
pagerinimui, išsitobulinimui 
Spaudos,, šiandien knygos, suly- 
ginančsu senovinėmis, labai pigios 

negali būti 
kad negavo 
Mokslą gali-

Apskričio Kuopoms.

I. „_________ ___ -__________  . Gerbiamieji, jau gal visos
is nežino! Jam pasaulis užkaltas | kuopos gavot pranešimus iš 
lentomis, is vergas skaitančiojo. |centro, kad centras daro marš- 
■Kam vertas gyvenimas aklo tam-1 ratą per visas kolonijas su 
sybės vergo. Taigi matome kiek r prakalbomis ir yra siunčiamas 
daug knygos žmonoms duoda nau-1 gėrb. Vyčių redaktorius M. Žu
dos, kiek daug visokių gert) pata-1 jus, nesenai sugrįžęs iš Lietu-' 
rimų, kiek suraminimų, kiek j Vos ir kalbės1 organizacijos rei- . 
linksmybės. Ar neverta gi josjkaluis. 
mums skaityti? Taigi broliai lie
tuviai elevelandieėiai dabar gera 
proga mums patapti virsmineto 
knygyno nariais, priprasti prie 
knygų skaitymo, kurių šiame 
knygyne randasi net keli šimtai 
egzempliorių geriausio turinio vi
sokių knygų,

Adomas Padegimas

BAVERHILL, MASS.

J

Ij

M

t- ir Šiandien, ištiesų,
, jokio išsiteisinimo.
& apšvietimo, mokslo.

m& jgyti iš knygų,-, be mokytojo, 
■■ be mokyklos. Iš knygą galima 
daug išmokti, nes geros knygos 
neturi tuštumų, ką pasakyti], vie- 

' na S* ar kitas mokytojas, bet josi' 
yra -minčių branduoliai, svarbų

jį ma&dalyko- Poetas Milton sako:
: Nesunaikink geri] knygų, nes, ži- 

> nok* kad jos šventoj. Sunaikinti 
gerą kllygą, reiškia tą patį kaip 

, užmušti žmogų; kas užmuša žmo- 
: gų, užmuša protingą sutvėrimą, 
Dievo paveikslą, bet kas sunaiki- 

PĮrtiA gerą knygą, tas užmuša pačią 
L išmintį. ” Skaitymas supažindiną 
u žmogų su šios dienos atsitikimais, 
r su atsitikimais senovėje, Nori ži- 

e* imt apie senovės tikėjimus, apL 
K pasakas — skaityk mythologiją. 
K Nori žinot kaip senovėje žmonės 
r gyveno, kaip mokinosi, kokias 
r kares .vedė — tuo jaus skaityk se- 
į‘‘ noves istoriją. Interesuoja, gal ta- 

ve Žemės tautas laukiniai žmo- 
č nės, ją gyvenimas—skaityk ethno- 
| lagijiį, joje rasi viską geriau ap- 
t-žrųšytn negu kad pats ten važinė
ji tuirt iv kentėtum šaltį ir kaištį; 
b dasižinosi be jokios baimės apie r.*
K gyvenimą kanibalą (žmogėdžių), 
L dafdžinosi tą viski] be jokio vargo 
r ir didelių lėšų iš knygos. Mokyk- 

yra prieinamos šimtams, tūks- 
tančiams, knygos gi prieinamos 

H visiems. Skaitydamas knygas 
F Žmogus kalbasi dvasiškai su di- 
\d1toliW stĮ

ąto, kinio,t gal,- šimtus, net tyk’s-

\
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•Išmėtyti didžiausi apgarsinimai 
kad laisvas choras, kurį laisvas 
Lawrenve’o nezaliežninkų vargo
ninkas AL Pauliukaitis laisvai iš
mokė, laisvai duos laisvą teatrą ir 
koncertą gavėnios laike ir. tai iš 
visų buvusių gražiausia. Prie to 
kiti Lavrence’o komunistai daini
ninkai ir šokėjai dalyvaus. Būsią 
labai gražiai. Ir tas viskas už 55 
centus bolševikams ant garbės. ”

Bubi daug gražiau kad Žmones 
pamintytij apie gavėnių;, jos įvy
kius ir reikšmę. Komunistų teat
rus galima surasti ir po Velykų. 
Jo ne kam čia rėikiaj.

Nėra gražu kad M.. Pauliukai“ 
tis, kuris visiems žinomas< kaipo 
ilga laikų vargoninkavęs katalikų 
bažnyčioj, nuėjo prie nezaliežnin
kų Lawrence ir prie Haverrill’io 
komunistų, čia jau nei religijos, 
nei principo pas M. Pauliukaitį. 
Iškada ką jis veža savo moterį ir 
senų močiutę į Loveli’į velykines 
prie katalikų. Lawrėnce gi tar-; 
nauja religijos išniėkintojams ir 
su Šleinių ant paveikslo stovi. O 
Ha vertuli‘y komunistus remia. 
Gavėnioj su jais koncertuoja.

Matas.

Taipgi papasakot 
mums iš Lietuvos jaunimo 
darbuotės. Tai visiems bus į- 
domu pasiklausyti.

N. A. Apskričio kuopas lar. 
kys Šiomis dienomis:

Balandžio 3 d. — So. Boston, 
Mass.
• Baland. 4 — Montello, Mass. 

Bal. 5 ■— Cambridge. Mass. 
Baland. 6—LMvrėhbė, Mass,' 
Baland. 7 — Nashua, N. TL- 
Baland. 9 — Norwood, Mass. 
Bal. 11 — AVoivester, Mass. 
Tad-gi vyčiai, o ypač kuopi! 

valdybos stengkitės kaip galė
dami sutraukti kodaugiausia 
publikos, o ypač jaunimo i pra
kalbas.

Garsinimo reikalais kreipki
tės centran. Reikalaukit pla
katų nurodydami kuri diena 
jums yra paskirta ir svetainę 
kurioj bus prakalbos. Centras 
plakatus jums prisius.

V. T. Savickas, 
L- V. N. A apsk. pirm.

BRIDGEVILLE, PA.

Lietuvių Čia apie 150 šeimų. 
Parapija įsteigta 1915. ųri savo 
bažnyčią, svetainę ir mūro klebo
niją. Y.ra keletas draugijų. Prie 
Susivienijimo R. K. A, beveik vi
sa parapija priguli. ■ Parapjjoną 
su klebonu didelė vienybe- ir san
taika. yra. čia klebonauja gerk, 
kun. Al. Jurgutis, karštas Lietu
vos mylėtojas, dėl jos kalbos mei
lės nukentėjo ir turėjo apleisti sa
vo tėvynę.

Kovo 9 d. toko čia turėti pra
kalbas. Metinių įsirašo 17 narių, 
amžinuoju nariu tapti pasižadėjo 
gerb. klebonas. .Gerb. kuh. Jur- 
rgfe Mg $i?Wmras 
visko vfiimtpimo ir didelio drau-

1 * ' »’ .

"DARBININKO” AGENTAI
T’Seianti “Darbininko” agen
tai turi teišę .priimti “Darbi
ninkui” prenumeratas, garsi
nimus ir jie taip pat turi par
davimui “Darbininko” pavie
nius numerius:

M. ABRACINSKAS. 
18? Ames Street, Montello. Mass. 

“AMERIKOS LIETUVIS” 
15 Millbury Street, Worcester, MasS. 

P. BALTUTIS 
901 W. 33. Street, Chicago, Illlnois 

. H. ELAKOWICZ, 
S? Grand St., . Brooklyn, N. ¥.

J. GAILIUNAS 
The Ltthuanlan Store, Athol, Mass. 

T. P. KRIZANAUSKAS.
102 E. Center St. Shenandoah, Pa. 

. P. LUKŠIS
169 Van Bnren St, Nevvark, N. j. 

KL. KIŪRĄS,
235 E. Main St. Amsterdam, N. Y. 

A. J. NORKŪNAS
Lovvell, Mass. 

A. PATBMBERGAS.
877 Cambridge St, Combrldge, Mass.

J. B, VALIŪNAS,
84 4Rarik St, ‘ AVaterbury, Conn. 

- REV. S. STRŪCKŪS,
8 Chėstnut St. Plymouth, Pa.

URBšAS ir SEKYS, 
OI Oak St, Lavrence, Mass.

X P. VASILIAUSKAS, 
^2Q Bąnk St, Waterhuryt Conn.

K. A. VENCIUS, 
70 Lavvreuce St, Lavrence, Mass.

tyedeldieniais galite “Darbi
ninkų” gauti ir pas sekamus:

K. ABIŠALA,.
258 OardanI Avė.. Detrolt, MIch.

JONAS OEUVOKAS, '
3 Hcaten Avė, Nor^ood, Mass.

kŪN. J. JAKAITIS,
1 Providence.St,- AVorcester, Mass. 

’ X KANTAUTAS,, .
>? Fourth St, ‘ Ahsohia, Conn. 

Z. MAKSVITIS, 
57 M ‘jį į

jo dram |4 ripa^ie it.;
l

Detrolt, MIch.
WASi *

Nor^ood, Mass. 
^X4V1 1.4d| 
AVorcester, Mass.

Atsemia, Conn. 
<3VJ.Jl.id, 

yrooklyn, N. T. 
jjsanirbifft fb 

Nuiihui, N. lį

7
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1923 m. nuo liepos m. 1 d. iki 
gruodžio  ̂mėn. Vaistyk. Ap
draudimo įst. ir Apdraud. Dr. 
'"Lietuva” gauta 280 gaisro 
pareiškimų, iš kurių 7 gais
ro atsitikimuose sudegė 58 ūki
ninkai, ragpiūčio 3 d. nuo vie
no ir to paties gaisro per ke
lias valandas sudegė 20 ūkinin
kų.

Jei čia būtų visos apie gais
rus paduotos žinios, reikštų, 
kad kiekvienoj apskrity 1923 
m. buvo 28 gaisra?’ arba imant 
visą neokupuotos Lietuvos te
ritoriją. kasdien "degė kurio 
nors gyventojo namai. Gaisra 
priežastys daugumoj atsitiki
mų nežinomos, gi kitos — kerš
to ir neatsargumo pobūdis ar
ba vaikų išdykavimas. Nnken- 
tėjusiems apdraustojo turto 
nuostoliai atlygini. Didesnė- 
sės išmokėtosios sumos—7t500 
ir 15,000 litų,

. <
i

Nežino patys, ką daro.

Mūsų socialistų laikraščiai 
paskelbė, buk žvalgyba mušan
ti areštuojamus 'komunistus. 
Po kelių dientt tie patys suim
tieji komunistai atšaukė socia
listų redaktorių, paskelbimus. 
Matyt, ir komunistai nenori: 
mūsų socialistų neteisingo pa
tarnavimo. Be reikalo mūsų 
socialistai taip užsistoja už 
bolševikus ir žydus, nes šie ne
priima jų “loskos.”

Susisiekimas su Vokietija 
atnaujintas.

Nuo vasario 7 d, vėl vaikšto 
raukiniai į Tilžę. .

Pienininkystė.

Penininkyste, gerai prižiū
rint mūsų gyvulius, mums duo
tų kasmet po du milijardu 
f raukų pelno. •

Žydus komunistus sklaido.
Susekta, kad mūsų žydų kai 

kurios draugijos platina komu
nizmų Lietuvoj. Šitas draugi
jas valdžia uždaro, o komuniz
mo mylėtojus kiša ‘ ‘ šaltojon 
komunom’’

Pirmas vaikų koncertas.

Kaune vaikų draugija “An
gelas Sargas” surengė pirmų 
viešų vaikų koncertų. Lankiii- 
siuose padarė gilaus įspūdžio. 
Džiaugsmas ima, matant, kaip 
mažieji stoja į kovų su girtuok 
Ravimu.

Alytaus Apskrities Žemės 
Tvarkytojas nutarė paimti že
mės reformos reikalams tekan

čius dvaras:
lf Kole^ųikų dvat& kws y<

ra Sinmo yateStaMįį 
S5. AlėVsh'n'tai

( .f
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- 2P.M.erg(tdauk4a'-tlvm’ą,-kitrts 
yra Simno valsčiuje ii* prtklau- 
se Berkiū Goldbergui* ’ /

palivarktus: PiHięha, Balinčiš- 
kis ir ^įšimničyaj. n kurie yni 

p valsčiuje ir prlklaiisė 
ICrtp^ndortaim^ • ,

4; JGųpkišMų dvarų, kuris y-1 
ra Miroslavo valsčiuje ir prL 
klause K. Sadauskui ; \

■ , , ' * t

5. Siponių dvarų,.kiiris yra- 
Nemamiūnų valsčiuje ir pri- 
klaiise Gudminųi Dėvko^čhiG

6. Beiževos palivarką, kuris 
yra BtitrmidųTiJ valsčiuje ir 
priklausė IJankadskains)

7. Bųsmgio dvarų/tais yra
Lfškevpsfvoisčittje ir priklaus? 
Šulcams; ,.

, 8. Kolttbiškių . palivarką ir 
atskirus Merkines miestely «ir 
Merkinės miestelio laukuose 
esamus žemes plotus, kurie y- 
rrf Merkmės valsčiuje ir km 
riuos valde Merkinės stačiati
kių cerkvės dvasiški ja;

9. Pakartes t [yarą, kuris yra 
Nedhinges' valsčiuje ir priklau
sė Zlotams (lenų teisėmis};

10. Ežerėlių dvarą, kuris yra
Merkines valsčiuje ir priklauso 
Dzekonskui ir .

ji. Martinavos dvarą,, kuris 
v ra Varėnos valsčiuje ir pri 
klausė Martvno Rossohackio * t
įpėdiniams. •

(ICa^tno ‘ ‘ Vienybe ’ ’)

v
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SVEČIAI.
VJ

Bąlandžiodd d, Bostonan ąt4 
vyks, garsieji vokiečių Kris-Į 
taus ' Kančios vaidintojai* w 
Oberainergan. čia j ie sveč hio- j 
sis dešimt dienų. Į

LAIŠKUS.,;(
■‘;564Dat'btoiiik0[>!. raštinėje -yra 
gaittį iš Lietuvon ir Aineriios 
^ie laiškui t * - - . • 1

?. Pet, Čaplikas iš Kauno. į 
’, Jul. Levonas Ketiti’valakhj. J

, Oną AdomaitisVieknią,
,L ciurškus — Žaslių, ’

• J, Ciinulis Pumpėnų.
Mar. Vaitkienė — Kretingos.

* Kaz. Adainkevičius-—Žaslių. 
G. Klinga Vabalninku, 
A. Varžinskaitė —- Pasvalio. 
K. Povvlaitus — Kuršėnų..

* V1 I

J-. Sinkevičių ~r Ulcnergės. ■ 
M. Kazlauskaitė — Akmenės 
A, Btidreika —- Svėdasų.* * 
A. Bart čia vičius—-Aukštadv. 
X Sinkevičius —• Ukmergės* Į 
K. Juška — Jurbarko. 
I. Jusonis — Jonavos. 
A. kalvis. 
Julia Staniulis — Boston. 
P, Vasili auskas—Boston. 
M. Kazlauskaitė—Detroit. 
XeatsiŠaukus bėgyje dviejų I 

savaičių, laiškai bus grąžina
mi paštui.

/■ *
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:: liKUnri :: 
SKAITYMELIAI 
~NAŪJA KNYGA j
Joje telpa^ daugiau kaifl 
100 trumpų pa'sikaičių

S

L; ,4
366 BroadaMfy, llostoH 27, Mas: 
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BUČE RIS
Pageidaučiau pastovaus darbo, 

nes nepratęs esu jo ieškoti. .Galiu1 
valdyti Fordą ir visą biznį. Per 
daug metų vjen tik tuo darbų te- 
užsiihiu. Platesnių, informacijų 
galiu duoti per laišką arba ypatiš- 
kai.

P. MIŠKINIS,
291 W. Third St., S. Boston, Mass.

(22)‘

---------------- į.---------- ---------
Į LIETUVĄ

AMERIKOS LAIVAIS
PRIVATIšKI kam
bariai 2, 4 ar 6 -žmo
nėms. Geriausias ir 
labai {vairus maistas 
paduodamas švariose 
valgyklose. Rūkymo 
kambaris. Moterims

Salonai, platus deniai pasivaikščio
ti. Koncertiniai benai ant visų lai
vų Greita, kelionė į Plymouth — 
Sonthampton — Cherbourg ir Bre- 
uien kur susisiekiama su visa Eu

ropa.
Pres. Roosevelt. .Kovo 22, Bal. 19 
Pres. Harding... 
Geo. IVashington 
America...............
Leviathau............
iiepuhile.-... ...........Bal. 29, Blrž. 3

■. Kainas, informacijas ir laivakor
tes gausit pus vietos agentų.

UNITED STATĖS LINKS
45 Broadway, New York

75 Statė St., Boston, Mass.
ManAffinff Operators f o r

United Statės Shipping Board
1 ■1 -    .................. ... ' : - it 1 ,

ropa.

Koov 29. Bal. 26 
...Bal. 5, Geg. 6 
. .Bal. 9, Geg. 10 
..Bal. 12, Geg. 3 
Bal. 29, Blrž.

Tel. So. Uostoo

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

’ . CHIRURGAS •
506 B Broadway/ So. Borton. 

(Kabipas G St. ir Broadvmy) 
VALANDOS; IG-11, 2—4, W

01.12—W.
PASTIGTAS

DR. A. J. GORMAN
’ \ (GUMAUSKAS) .
705 Main St, Montello, Mass.

T? Ą

Tol. So. Boston 270

J. MAGDONELL, M. D, 
Gailina susikaliau Ir lictutifflcttt 

■ J ’r

ofiso valandos: Rytais Iki 0 vai. 
Po pietų nuo 1—-3 

.Vakarais nuoO—-0
536 E. Broadtvay, So. Boston

i

16 METU SOŪTH BOSTONE
|DR. H. S. STONE!

------AKIU SPECIALISTAS- — -
399a W. Broadway, So. Boston 

• I VALANDOS: Nuo 0 r. iki 7 Vi vak.

Antanina Vladičkaitė-Bujaus- 
kienė pajieško savo vyrą Juozapą 1 
Bujausko, kilusį iš Marijampolės, 
iškeliavusį Amerikon 1914 metais 
iš Danijos. zPirmiau jis gyveno | 
Custon, Alinu., bet dabartinis jo 
adresas nežinomas. Kas žino kur 
jis dabar gyvena arba gali suteik
ti apie jį .smulkesniu žinių yra 
prašomas pranešti jo žmonai se
kančiu adresu: Litauisk Konsulat, 
Bernstorffsvej 4, Copenhagen V, 
Danemark.

REIKALINGI AGENTAI
Su musų firmos propoziju Tamst:; 

ptfevvšdumas porų valandų kils vaka
ras, galėtumėt pelnyti nuo 35 iki 75 
UoL šiame biznyje patyrimo nereil<i:i.

f tašyk tuojau*.
’AILEFFECT PORTRAIT CO„

25 — 3-rd Avė., New York, N. Y. 
. ’ (22)

- - . -- . --- .----- — —

REIKALINGAS
VARGONINKAS

prie šv. Jurgio pa r. Alga ir ineigo-; 
geros. Kreipties:' KUN. J, ėlžAUS 
KAS. 1313 IVe.'žtminslėr Avė., Detrolt. 
Midi.’

i

TėL So,. Boston 323 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
o»jbo valandos: puo 10 Iki 12:30 

ryte ir nuo 1:30 
iki & ir nuo 6:30 iki i) vai. vakare. 
Ofisas uždarytas suimtos vakarais 
ir nedėldiėntals.

/

JI

ŠTAI KĮ MUMS RAŠO:
Sergu Jau 6 metai ir niekas negel- 

gelbejo. Gavau progą bandyti Jūsų 
sutaisytų žolių No. 303, tai jos man 
labai gelbsti, čion prlslunčhi pinigų, 
v61 ant vieno pakelio No. 303.

Anihony Morrlson, 
Slmpson,. Pa.

Tokių Ir kitokių laiškų gauname šim
tus kad žmonės geriau piLsIgfinėdlna su 
žolėmis, negu su specialistais, lies už- . 
alkome virš 600 rūšių Žolių ir sutaiso

me nuo visokių Ilgų. Atsiųsk 10c. o 
gausi žolių katalogų. Rei kn linija me a- 
geotų visose apygardose.

Musų žolės yra grynai lietuviškos si 
ietuvlškais ir angliškais nurodymais.

M. ZUKAITIS,
149 Hudbson Avė.. Bocbester, N. T,

r ■
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
* DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

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

Tek So. Boston 1516—J. 
VICE-PIRM. — Kazys Ambromis,

402 E. 7-th S t., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠTININKAS — J. Gllneękis, 

5 Thomąs Purk, So. Boston, Mass- 
FIN. RAŠTININKAS — Matas Seikis • 

460 E. 7-th St., So. Boston, Masfc 
KASIERIUS — A. Naudžlunas,

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

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

čių nedSldlenf kiekvieno, mėnesio, 2-rų 
vai. po pletij šv. Petro parapijos salėj, 

mėsos ir groeerių krautuve labai ge- I E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
roj vietoj, cash biznis daromas per ke- «««««« « w
liolikų meti], dabartinis biznis apie -S1.- ŠV. KAZIMIERO R. K. DR.-JOS 
200 j savaitę, galima daryti dvigubai/j strtTTT’TT TmCTOK MARŠDėl greito pardavimo prekė tik žj'35<H*. I Dvuin cuoiurii ampo,

Taipgi namas 17 kambarių, visi im VALDYBOS ANTRAŠAI, 
provementąi, puiki vieta ir arti Soutli Į
Bostono, tik $9300.^ Nepraleiskite ši j - ii— ■■■
Pirkimu A. IVAS. 110 Tremoii pirmininkas — J. Jaroša, 
Room 50& Boston, arba 361 V. Brcuul 449 B< g_th Stf So> Boston> jjaa^ 
way. So. Boston. Hce-plrm. — j. Grublnskas,

| _ 157 M St, South Boston, Mass.
— A. JanuŠofils, 

. 1426 Columbia Rd., So. Boston, Ma®*.
{ Finansų Rašt — K. Kiškis,

428 E. 8-th St, So. BosMn, MaM. 
iždininkas — L. šVagždys,

111 Boiven. S t, So. Boston, Mass. 
I Tvarkdarys — P. Laučka,

895 E. 5-th St, So. Boston, Mass. 
Draugijos reikalais.kreipkitės visados j 
protokolų raštininkų.

Draugija savo susirinkimus lalk^> . 
2-rų nedfildlenĮ kiekvieno mėnesio 1-inų 

I vai. po pietų parapijos salėje, 492 B. 
| Seventh S t., So. Boston, Mass.

DAILUS PAVEIKSLAI KURIUOS
Vadaro FOTOGRAFAS 1 14260011

JURGIS STULAS
453 WEST BEOADWAY,

South Boston, Mass. t
Padarom didėlius paveikslui Už- j
. ląlkom visokios rūšies rėmus.
Telaphouas: South Boston 464^-J. .

• i

K f

* 
G .

»

f/

r

*
A-

t

4.

* ’

'-'1

I

»■

f

.f't

r

*

A

. r’

«

,s
l

/» ’ . tK

I

-i
I «

*

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOSGERIAUSI ČEVERYKAI ’ I

Gaunami Lietuviškose |l ---- ------------
K r au t u v ė s e 1 į Prrmininkns ~ Antanas PasteMs,

BROCKTON SHOE GITY STORE I wt M? Bowen Sh, so. Boston, Masą. 
. i-- X VIce-Pinu,Martinas Knistautas, '

163 Lawrence St., LawrencejMass | 4062 Whmgton St„ Rosttndnle.
.. x Protokolų Rašt •** Antanas Macejunv*#

TTTCmTMAe 1UrT/W-T'Y7TJtTTTC' © & SėVCIlth St, SOUtll BOStOjĮ.
JUSTINAS MICKEVIČIUS k nn. RnšthUnkas — Juozas Vbtlrevlčhni, 

146 Amen St Montallo Manę X . 066 E. BtoiuRvay, South Boston,HDAmes w., momeuo, mass. g Kastel.jus Andriejus Znlicckas, 
JI ūsų krautuvėse gnlInU gauti naujau- ® 307 R. Nmth st, So. Boston, Masu,
stos mados čėvorykus, d» vyrų, mote- © [ Maršalka Aleksandra .Talmokas, ’ 
ra ir vaikų, geriausią čevorykų i§dir- g 1 uų Granite S t, So. Boston, Man, 
bysčlŲ Broektone, © Į Draugyste D. L. K. Keistučio laiko

menrainln* susirinkimus kas ntrmt w
. [ d61dlen{ klokvletid Mėnesio po No. <JM
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