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Ki spėtinai
Jonamh Dievulį Baisy-

; fe tuoktai 
nagti pirkimas, ta&ytiiity fe 
ik0t negu >ainytinai apeigoj

l kol M. ”
■'net^imetik^tfesulauktiapandoa'

< fepri atitiktų Kat&ikų Bažnyčiai 
ffefttyM Vfe pajėgoms* įfenonit < 
»a3lii, pirmiausi* gi.kunigai, to- 
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DIDELIS JgZSflS KtfOPE-' 
.? RATYVIU BŪDU. ,!t

Arizonos, valstijoj netoli 
miestų Plioenix ir Tempe far- 
nieriai susiorganizavo į Arizo
na Dairy PrndticorsT Ass’n. 
Prisidėjo 284 *Mrnwi&i su 7,- 
842 karvėm. Ji^^koenU’ė nu

pirko llossananipg Creame?y 
ir Tempe’e nupirko Paeific 
Creamerv. Tose vietose uždir
binės savo produktus. Jų or
ganizacija įsteigta kooperaty- 
viais pamatais. Už anas pie
ninos umokėžjo $210,000. Abu 
miestu bus aprūpinti pieno 

.produktais iš šitų kooporaty- 
vės organizacijos įmonių. Tš to 
bus nauda ir farmeriams ir 
miestų naudotojams.

PRAŠO ALGŲ PAKILIMO 
,<>, ; ' '

NEW YORK. —"Ateivybės 
ofisų darbininkai pasiuntė kon
gresui prašymų, kad,, pakeltų 
algas. Jų vidutinė alga yra 
$108 mėnesyje.

*
NUBALSAVO STREIKUOTI.S

SCRANTGN, Pa.—Scrantoijur 
Raihvay kompanijos darbinin
kai nubžflstlvo sustreikuoti nuo 

bal. 1 d. Sustreikavo 600 dar
bininkų. Reikalauja .17c. pakė
limo algų valandoj.

’ 4 1 ”

DU AMERIKOS KARŠI-

T’S’

RYMAŠ/tT£ovo 27 d. fcv. 

Petro Bazilikoj1 prie didžiausių 
iškilmių suteikta kardinolo ti
tulai dviųtūBųietikos arciyys- 
kupam —'Wv Yorko ‘arcivys- 
kupui Hayes ir tjdcūgos arc^ 
vyskupui Mimdeieii]f»|^ldlinė- 
se dalyvavo apie 16^0^/ 
nių. Didžiuma publikas 
amerikonai. '

žnio- 
buvo

PROTE'STAjyAUTV LYGAI

BERI
. V;o sumaniui 
sitaisyti Da 
nieijos sand 
protestantų 
protestų Ta 
de. kad taUmiestas sandėliui 

 

netinka^ nejekspliozijai išti
kus būtų Itappk Įvykis visam 
mlėstui. .

I

f'Tatitų Lyga bu- 
išti Lenkijai į- 

igo mieste anru- 
į„ Tai to miesto 
kunigai išreiškė 

Lygai ir nuro-

mi-

PRAMONĖ ATGIJA.

BERLIN. — Vokietijos pra
monininkai pareikalavo daug 
vario. Jo įgabena sau iš.Suv. 
Valstijų ir iš Pietinės Ameri
kos. Kai franeūzak okupavo 

*.♦ V okietijos Ruimų, tai įjokieti- 
i^iįt-praiųonė sustojo-, ”
’H gus vokiečių pasiirtam pas i- 

.priešinimųi, ĮjuhroJęrašte atgi
jo vokiečių pramonė. Be to 
kompimwPBR pavyra .numušt i 
darbininkams algas ir todėl, 
voldečių išditbiniai galės kon-M 
kuruoti su kitų1 šalių . išdirbk, 

’niais. •
r
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83,000,000 MOKYKLOMS.
■ ' - ’ A1 • '; ; • 1

■ PITTSBURCl, Pa;—Pitts-
• burgu- diecezijoj prasidės kovo 
29 d .vajus Surinkti. $3,000,000 
parapijinėms mokykloms. To
je diėc.ezijoj •katalikų vaikų y- 
ra 54,(100. Sitų dūtbų plUaimu 

. K,1.’ i -
no Šventasis levas.

, ' . ----- j-------------r •

NUBALSAVO STEIGTI 
teANfcĄi

■¥ '

F

•. . : • • • \

NFAV HĄVEN, Uonn.—šios 
valstijos .'darbo federacijos su
važiavimas nutarė steigti dar
bininkiškų kooperatvvį bunka. 

. Suvažiavime atstovų bvtvo nuo 
. 150 unijų’.

t 
■f . ■

M i
»

<

i

r

v

ATSIŠAUKĖ Į PREŽI-
dęNtą. -

LAVVREN^K, Mass. — Vie
tos darbinftkn unija vadinama

• *
Dvers & Finishers Union-išlei 
<lo atvirų laiškų į prezidentų 
Coolidge su prašymu atkreipti 
kongreso dobię Į Naujosios 
Anglijos audiminės .-pramonės 
padėtį. Nurodo, kad dėl dar
bų sustojimo daug darbihinkų 
liko be darbo, .

- .

' PAKĖLĖ ALGAS.

BŲI^FALn; N. Y Elek
tros darbininkų unija išsidei‘ė- 
jčr Utljtlt ^kėfim’oP 'B|W pakelta 
12.1c. valandoj. . . * • *

■ \ j___' ,;,y ’ .
REINAS PASlTRIGUBiNd.'

■ • ■ ■ .. . i; ■ • i , , Iv

' NEAV ‘YORK; Pittšburg' 
Coal Čo; pereitais nietais pelno 
turėjo tris sykius daugiau, ne
gu užpernai.'

\ • —

NELAIMĖ, AN^ GĖLEŽIN-

. KELIO.

MASKVA?^- Ties Taškento’ 

miestu traukinys nušoko nuo 
,bėgių. Žuvo 13 žmonių, o 
žeista 16. ,

« *, - \ - c t • t 1 ’ . ' J ?
•lt■ < A » 1

, EKSPLIOŽIJA.

Bevelry’j buVo baisi eks- 
pliozija.( Sprogo 80 svarų di
namito. Visi žmonės buvo; iš
gąsčio apimti. Dinamitas tu
rėjo būt vartojamas kelmams 
skaldyti.

sn-

- L, D. K. S. - 
SEIMAS

Centro ‘Valdybos .nutarimu šaukiamas Lie
tuvių Darbininku Kooperatyvas Sqjungos meti
nis .Šalimis. BALANDŽIO, 29 jr 30 dl Į Cam- 
tyidgė«MasEų.r . ■ z
£ 3J J
.. Visos .L. T}. K, S. kuopos prašomos rinkti 

.. .doĮųgatijs n: .roųgti Šeiniuj įnešimus. ■
. . LVątlo Vaidybasvardų; .*

A

SUSIKŪ
/

DU LAIVU.

SUSIRGO.

\VASHLNGTON. — La 
llette, kurs via šnekamas i kan- 
(iidatus nuo trečiosios partijos, 
susirgo plaučių uždegimu.

Fo-

•neapsimoka.
I "

\VASl-LIN(lTON.—- Leviath- 
an, didžiausias United Statės 
Lines laivas, padaręs keturiifs 
keliones per AtįųntiKų, .padarė 
nuostolių,. DeOtaž yra < $7(L.

'■ Hi’L. •' V.

: ■ ■ ’ . : l : ,i

SUDEGĖ. RAGANIŲ*NAMAS
I 1 "tt ' 't - .1 * ;

Salome, ęiidęgje .taip vadųių- 
jiutis ,W|tch jįlouse, raganių įuu. 
įiuas,. Namai užstatyti 1'635* in. 

L’uųse muiluose' būdavę teisia
mos moterys raganystėj įtar
ios.

1 -

• . -I

BANDO SUTAIKYTI.

LONDON. Du laivu susi-
kūlė ir vienatį jų nuskendo. Žu
vo 8 žmones. V Iš nukentėjusių 
laivui vienas l ftvo Amerikos, o

f 
k

I

*» f*

kitas Anglijoj 
menkos laivu k
•v1.- ' U.

. % ■ . .

\VĖL PASILIKO.
B^RY^IU^Erancijos ka^ 

hinetas su .prėmięrU Poincare 
priešakyje hįvd rezignavęs.

'i - ■ A •"??.•* -» ."i—. . •

norint vėh paiihŽĮb viet

4

Tai išliko A-

1

Bet įrezidenutil-Millgrandiii 
tetoj. 

' T

I

LONDON. —' Premieras Ale-’-f Į
Donaldas bando' sutaikinti su- 

t < '

streikavusius tramvajų ir om- 
?1iiibusų darbininkus su darbda- jų. 

1 viais. ..-Premjeras turėjo koUTe-1. 
1 rencijų sų .kompanijos ‘ir dar

bininkų atstovais.

C’KIEKi^BMGKĖJO.

' t PABYŽIUSz-4 TMpalijanįi? 

4iė 5 Reparacijų; Komisija, pa
skelbė, kad ■ Vokietija < repai|i- 
eijų iki gruodžio; mėnesio 1923 
išmokėjo' 88,412,439,()0Q auksi
nių markių. >

■ t
1 ■ *

DKŪTINAtf AIRMIiTĄ.

PARYŽIUS; —’ Atvyko Ar
gentinos militarinė komisija. 
Ji ten supirkinės karinės me
džiagos ir kitais ūmiais .steng
sis sustiprinti Argentinos armir

GAL PALEIS PARLA
MENTĄ.

r
LONDON. — Turkijoj arti

nasi valdžios krizis. Spėjama, 
kad parlamentas bus paleis-11 
tas*.'

a,

t
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^s vardu;

K. Pakštas, pirmininkas. - ' • 
J. TumaaOniSj sekretoritis.
M. Kmandulig, iŠdininkaę.

PEIKĖ TULUS LAIKRA-1 ‘ 

ŠČIUS.

LONDON. —/Ispanijos am
basadorius Alerry dėl Vai nu* 
peikė kaikuriuos Anglijos iai- 
ldraščins už diskreditavimų Is
panijos -dabartines valdžios. 
Tie laikraščiai vedų kampani
jų kad nmnušus Ispanijos pini
gų kursų. ’

t , — ---- --- * .

SŪSIKvLę du traukiniu 
" CąRYŽH'S. — Tiw Mete 
greitasis įtraukniyš užvažiavo; 
aid ‘prekinio. Aštuoni • žnmnė,s 
vietoj žuvo, o 11 sužeista5.

■■ . ' ■ .... — •
; NUO TILTO NUKRITO 

VAGONAS.’ 1 i ’ .
Stryi 

kurps įgriuvo pro tiltų-ir nukri
to upėn? Žuvo astuoni žmonės,- 

ę b 2iV sužeista.
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įniįijcb 'suphkinėjiipus a£WnA-. j 
mas kredito stoka d ei. ko miš- ; 
kas labiau taupomas’ ir varto
jamas būtiniausioms ; raiką-
T pĮMMS*' I
Janis. . - . t

Sekamam ^ozonui Hųįiuitoj 
numatyta parduoti 79W lųt. 
ųdško, tačiūu Miško ligįųrtiu I 

mentas turėdamas i glU wį;tar, 
kad'dalis miško* liks nepl&diio* 
ta, mano paskirti varžytpįėms 
tik apie 7000 lia., kad liausis 
kiekis galėtų padengti,; dūlį 
T92(L-*4923 m. iškirsto viršisų- | 
matos miško. • . i

r ]
' “7 1 ’ ‘ I

- Javų derlius 1923 m.
•- —--- I ‘I

(iralutiniaiš*daviniais, javų ir ’l 
augalų 1923. ųi. derlhųi'' Lietu
voje vidutiniai atrodo taip; 
.žiemkenčių rugių nuo 1 ha. st£* I 
rinkta 20,8 centu., žiemkęilęių I 
kviečių — 20,1 centn., ■vasar.- 
kviečių — 18 cntn., miežių *-*- I 
19,8 cntn., avižų —-^O^cntų.,. 
žirnių — 18 cntn.,, vikių 18,4. 
cntn., linų seni.-— 10,3 cntn.. I 
linų pluošto —11,6 cntn.y bųl- I 
viiį — 228 ėrit'Ti., truginių Šiaų-J 
du — 48,7 cnt., žiejii.\kyie7ių 
'šiamlų — 44,9 **cntn., vasar/ 
kviečių šiaiuhj — 39,3 Čiiti', mĮe- I 
žiu šiaudų — 34,8 'ęehirių 
žhj avižų — 34,6 entn.„^irnįų 

ęntrr^ 
dų— 31,į cntn., dobilųfBOT 
ęntn., laukų šieno \— 40$ iųitU* I 
ir kitų pievų'šUn’0 25)3 <Įnt. I 

■ ’■ U1’ i ■ "a> \ *’ I

Gatvių “literatūrai*5 v-

KretingiĮm 'Kretingojė,. yra 
daug iškabų, ypatinga įĮęglha 
parašytų. Pa\tyZ(tžiii^Vt0U 
gatvių* ttūj> pavadintąjį. 
šųig.Ąį^št§ (lTvė, ’2, }^įtakkrįl.ti  ̂
"tuvės parašas (iška^trįt tsti^l 
ska ulba: ‘ ‘ Valstybinis .degtlliėšį 
krautuvė — L, AL I*iclitUs.’* 

*■*4**^ .1

Apskritai' Kretingoje vJ;akiosl
i ‘ Iiteratūros ’’ netrūksta“*': I

'■ < *. ?S* I

Reikalavo skolos iš YiuiUi- 
ręlio.

t. A • ’ st, ' • * • • I
* i ■ ' • ' ■ I

Židikai' (Mažeikių' -apski*.).| 

Vasgrkų<19 .'d. buvo-Jahjojmnas 
ūki n. R. iš šeirių k., . Irilrisl 
mirdaifias paliko,, dftugf- kam) 
skolingas, daugiaftsia/i5žydainsJ 
Po paniūkiu baži^^iof^^dintl 
velionį į kapus, šventoribjė vie-| 
mis skolininkų piistpųOf|įkiėjm 
sietus kelių, neleisdaijia^bttii*| 
rėlio lydėti ir ėmė 
hių (buvo turgaus diena ).ir rei-l 
kahiutr gi ųžinti jam skotU|4iiesį 
girdi? ye'liotiis^Midbnia^gyyaM 
nėūorėįęs ‘ mokėti.- 
^pus ėmė geruoju prašyti M 
trukdyti laidofebj. įędavy 
tų gedošė beUvma tai nieko iie 
^ibyjo. kuomet jisii«yė.skn 
linųlkin keletu: litų M 
yidštu& iįkttfv p'agelbėjų ^ 
ims ramuti nulydėjo šūyb *t«tJ 
į įtapus, **

(^Lietuva”)
< - • . » I

■ *

gančiųjų įregistruota 752, 
re 17. »

Venerikų naujai įregistruota 
913, iš kurių luesu sirgo 249 
vvru, 2J>2 motoru (lonorrhea 
viso įregistruota 379; vyr. 263, 

ę 35: eyr. 
26, mot, 9. z

1923 met.: dėmėtosios šilti
nės įregistruota 819 susirgimų, 
mirė 86, Vidurių šilt. — 777, 
mirė 31; (h-įžtamosios šiltines

13 susirgimu.' 
Skarlatina sirgo 247, mirė K). 
Difteritu — 231, mirė 11. De

ni i i;ė 14.
mirė 5. 

mirė 13.. 
Tymais sirgo 415, mirė 7. Ma
liarijos įregistruota 117. Rože 
sirgo 345 asmenų. Antras — 
18, mirė *2, Tuberkuliozu sirgo 
2656, mirė 67 Trachoma—1.799. 
Prieš lyssų (pasiutimų) Pastė- 
uro stoty' įskiepyta 474 asm.

Veneros ir odos ligomis nau
jai sergančių įregistruotu 2679, 
iš kurių luošu sirgo 5f2: vvr. 
291, mot. 229- (lonorrhea — 
43^: v. 358,. m. 79. , Uleus molle. 
sirgo 103: vvr. 87, mot. 16. Odos 
ligomis -r 253; vyr. 491^ mot. 
6-‘ •iĄUjf M.trjlJUV'

Iš viso ambulatorijose apsi- 
liiūkytnif buvo 9745. •’

■ -n---------- -.'-n.,-; ,. , . .

Gyvulių. ligos . Lietuvoje. '

Veterinarijos Direkcijos da- 

jė‘Lietuvoje, heįsliitMinVltlai*' 

pėdos ikrašto-užkrečiamomis li
gomis įregistruota tiek, gyvulių 
susirgimų: įnosėmis — 11, kar
bunkulu — 34, užkrečiamas 

ff , » ,

galvijų plaučių uždegąs — 1, 
užkrečiamu arklių plaučių už
degimu'— ‘‘aflcHų pažande*
mis — 905, snukiu ir nagų li
ga, — 279, arklfų susna — 377. 
kiaulių maru—35, kiaulių sep- 
t teeini a — 53,'kiaulių raudpn- 
lige — 1264, pasiutimu — 199.

-- * - .
Miško kirtimas per antrųjų 

1923 mg.pusę.

Miškų Departamento davi
niais 1923 metais nuo rugpiū-. 
čio l d. iki 1924 m. sausio 1 d. 
miškų pramoninkams parduo
ta iš varžytinių 853 ha. • sųma- 
tos keliu num/ityto’pardavimui 
miško viso 2,077,831'lt. sumai. 
Nuo 1924 nu sausio 1 d. iki va
sario S d, parduota 492 ha. miš
ko už 934,870 lt. • Viso 1045 
ha. 3,012,701, lt. sūmai. Varžy
tinių priedais siė^ė -13,3^ nuoš. 
Neparduoto jš varžytiniij miš- 
ko iikd 2204 hii. Tad šis ha.’ 
skaičius padengia yirš ssgmųto^ 
parduotus ‘1 įjglyno ’ *' bkvei 
1550 ha, miško,, ųž,kuiį gjąitta 
9,310,000 lt.' &ių varžytinių 
priedas šiekė 20 nuoš. Bendrai 
per 1923—24 nu sezonų parduo
ta pramoninkains 2595 ha, miš*

Centralinio Statistikos Biu
ro turimomis žiniomis, .Lietu*, 
vos Atstovybės Londone tei
rautasi rinkoje apie rkspor-[mot. 134; Vinis molle
tuojamus iš Lietuvos Anglijori 
kiaušinius ir linus.

Atvežami iš Lietuvos kiau
šiniai g^ri. Pakuojama irgi'ga
rnį gerai, tik anglai norėtų, kad 
abiejuose dėžės galuose būtų' 
išplautos skylutės lengvesniam 
kilnojimui,' kaip tatai daroma 
Danijoj. Vietos pirkliai taip 
pat pataria siųsti’ kiaušinių be 
antspaudų. Dabar siunčiamo
se iš Lietuvos kiaušinių dėžėse 
pridedama popierio. Šalčiams 
praslinkus pageidaujama, kaii. 
eksportininkai, pępierio į dėžes 
nedėtų.

Anglai taip pat importuoja 
'daug linų. Nemaža jų įveža
ma iŠ Pabaltas Valstybių. Ta
tai rodp-M'aktas, kad pereitais 
metaiŠ iš Lietuvos, Latvijos ir 
įEfytonijos buvo eksportuota 
Anglijon 11,000 tonų linų, tuo 
Jtgrpu iŠ Rusijos tįk .7,000 tonų. 
Tpnai Linų mokama, 100 svarų

-U^-į-v^žtunūė' i^Licb 

tuvos linus galima būti gkhti 
aukštesnę kainų, jei linai būtų, 

?g^i4afi isb^AvlUi,! išyidyti^; su
šukuoti ir surišti. Nemaža ry
šulių ateina palaidų; kas pre
kybai kenkia' nes už palaidus 
linus mokama labai žemos kai-<yjuųius. 1923.m. nepriklausomo  ̂
uos. Šimtą vi mas prekyboj' la- ' * ',r 1 >dAJ L•

bai svarbus faktorius, to<lel 
reikia žymėti įvairus linų rū
šys. Pakulų priemaišos linuo- 
sd irgi-'ūražlnif kaimus, /.Jos tu
ri būti atskirai parduodamos. 
Bendrai, Anglijos pirkliai Lie
tuvos linais labai gyvhi įdo
maujasi.

I

' įregistruota

zinterija sirgo 182, 
Mioglige sirgo 
Kokliušu sirgo 1119,

60,

»:■

1

‘Jr -i i

ŽUVO 50 ŽMONIŲ.

RYMAS. — Netoli nuo 
apolio ant Artialfi miesto nuo 
kalno nuslinko daug žemių ir 
palaidojo 50 žmonių. Nugrio
vė Kapucinų vienuolynų ir ki
tokių namų. Žemės slinko dėl
to, kad upė ištvino ir paplovė 
atkalnes. u

miuosimsiTETo
■w,
• ------ -

Lietuvos univedsitetą ten ats- 
■> tovaus prof. Dr. Stasys Šal

kauskis/žinomas filosofas. .

- Gegužės 7 d. vienas seniau
sių pasaulio universitetų—Ne
apolio universitetas *r- švęs 70^ 
metų sukaktuves, kuriosna už-’ 

■ kviesti dalyvauti vįso pasaulio 
universitetai. f Šitose šaunioj 
iškilmėse Lietuvos- uliiv^rsite^ 
tų, atštotaus pagarsėjęs filoso
fas Dr Stasys Šalkauskas. Lio. 
tava paslinko labai garbingų 
atAtovų.’ asmenyje savobgilaus 
mintytojo, tautos idealogo -if 
Lietuvos kiiltūrininlių , vado,. 
‘‘Romuvos” metraščio leidėjų 
ir redaktoriui, ‘g. r.

■ $

Epideminių ir Veneros-ligų 
Lietuvos statistika.

Ne-
1919 metais epideminių ir

Veneroj ligų ^įregistruota.
1920 nųL buvo įregistruota

dėmėtosios Šiltinės. 5302 susirg.. 
mirė 431. Vidurių šiltinės į- 
registruota 2421 susirg., mirė 
115. Kruvinąją sirgo 4435, mi
rė 500. Raupais sirgo 1231,mi
rė 196. .Cholera sirgo 73, mi
rė 1,8 . • ‘ •

Veneros ligomis ser^inąių į- 
reg'istrudta 2065, iš kurių siti-. 
Ii u sirgo 1100, gonorrliea sirgo 
854, uleus molle sirgo 111 as-* 
menų.*■ I

192Lmet. dėmėtosios giltinės 
įregistruota <1004 susĮrgimaų 
ųdrė 320. Kruvinosios^ įregik*- 
triiota 2383 susirgimai, mirė 
194. Raupais sergančij įregiš- 
ttųota 979. Cholera sirgo 35,

^ ‘Vėneros lĮgmųm 'pirmų kart 
sirgusių įregistruota 1550; iš' 
kurių Juesu sirgo 775, gonor- 
rhya -**■ 6p0; ideu.s molle ■—125 
asilėnų. ’ . ’

1922 met. dėmėtosios šiljinės 
Įreglsfrnotn. 3287 susitg., 'mirė 
172/ V-ių šiltinė šfvgn tt40> 
mirė 3i t trĮMdmaja šUHne sir- 

♦’PtfoL Sųlkansk1s>.skaitoiūas go 9-įfy.mirė 24. Rnupųįš^et 
oleinaiiMmdnLieftiyoa fitoso* gnųčių 346* .nmv 5, KtiivLl 
fu stutotypamy- nųjam^o^ mirė RL BiflmskUia viso 345^ miSkį

1 Vietos gyventojų reikalams 
v# - V i ‘ 41 »;

Liehiyoa filpm*

limwfcįiojtL ■

nuo 1923 m,\rugpiūčid l d iki 
1924 m, vasario 8 dienai vals
čių Ir apskričių vaųžytinėsc 
parduoki. 1180 luu miško 1,1)05,- 
557 it sųmųsu priedu 16,1 nuoš. 
Gyventojų reikalams buvo 
‘■te b ■ f b , .1. a wte* n. tvY .* ”

anžft stf^ 4698. Krtidlttšu aer-

gaųčių 346, .mirė 5, KjritvL

z -
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Į ginčas

itĮįltoaabijos '
F i J. : ŠIS-TAŠ APIE BESARABIJĄ.

A 7 . ■ • - T

į 1 . Vėl prodėta3 nišų-‘rmnuiių Įdomus ginčas dėl -Besarabijos

u- duoda mums tinkamos progos prisiminti tą senosiom Rusijos 
\fe&eridją, kuri yfa maždaug, lygaus didumo kaip ir mūsų Kau-

X..- I

-Besarabija turi arti Xmilijonų, Iprių dau- 
Ifūmą’suctearoJ^CiipAVAI, kurių kalba, kultūra;to'palčiai 
mažiaus- blnuunų,' iiegu ukrainiečių nuo tusu, žo*

Į rumunai, kaip to žemaičiai yrą
į - IfetUvįąfįf $e moldavų,? Besarabijoj dar nemažai yra ’ukrąmie* 

čflį,. ^^Tūil^ltoų, žydų, vokiečių; rusų, graikų to o^o-
ųų/ Taigi iešatabija yra didelis .tautų kratinys, su šiokia to- 

etnografijos atžvilgiu šis kraštas 
prflęljąusę rumunams, negu ukrainiečiams. Gi. rusų čia 

' ųįįąi^ąuįmip’.taėtuybję. •

;;; '3iiSAtiABia;QS ŽĖHiŽ labai deflšx®ė ą ,’Mi SpliiĮj A° 

>-ųų klimatą. Tad puikiai čia augą kviečiai, .lį^uriizai, vy, 
apųogSa to kitoje vaisiai bei daržovės. Gyventojai žemos .kul- 

. tūros,’, tai dar negalėjo pilnai išnaudoti šios žemės didelių tur-

1'■ i‘i' ’ ■ , A• >JSTQRIJA. Kor neprikBtusomos Rumunijos’ nebuvo,... si 
;ltoasfeilgai valdė turkai. Konstantinopolio sutartimi 1700 Be- 

r sarubjįįa-patenka į-Rusijos rankas ir išbūnamos valdžioje 180 
»'š|^^oymš|^]^ką^a ėjo rusifikacijos to kolonizacijoj 
* UariBą^ūedavęs rusams galutinų vaišių, .nors tikybos bendru- 

. į .tads^''įpi^vnsUvi^-'Mlpni110 ūioldavų tautinį atsparumą.

| j 4 EVMWV ĮBIGALŽJWS.
* 5* J ' ■*>. - *-**—^,

‘ Pasaulinio karo pradžioje Rumunija bandė per Italiją už- 
i * klausti Alijantų ar Me neužleistų rumunams 3, pietinių .Besara- 
į J fejjoSį apskričių, iiž ką jie žadėjo stoti karan Alijantų pusėje. Šie 
Į *. Rumunijos bandymai nepavyko, nes Rusija nesutikę su tokiu 
į . J pasiūlymu. *

r < Gorėdami prisijungti Transilvaniją, Banatą ir Bukoviną, 
i į rumunai visgi paskelbė ©entralinėms Valstybėms karą. Bet po 

£ j} pirmųjų pasisekimų; jie tapo, greit sumušti to pasirašė atskirą ir 
L ; labai1 juos pažeminančią taiką. • -

L S-* ^Mrruvus rusų ca^o sostui, .rumunai vėl pajuto vilties Be- 
I ■■ i&ĮaSją pmįjųngti to 1917 m. vasarą pasiuntė ten savo agita- 
t ’ ūų J£ątąrem priešaky, kad šie sukeltų ten stipresnį
į , i^ųnišjtą jųdejimą tarpe mažai susipratusių kaimiečių. Ągi- 

K ^tariįįitekūsi.. Kai dirva būvo jau paruošta, tai Įdl&'m. kovo 
B M- ^įlumunijos armija u visli pusių pradėjo žengti >Besąrąbv 

p įĮffia tvarkos daryti, bolševikų išvyti, šis žygįs jiems puikiai 
l^įseko to nuodo laiko jie Ūko turtingos Besarabijos vaidy^

GINČO ESME.
*,/•- - •

Rumuniją pasiėmė Besarabiją kaipo s^vo tautos etnogra- 
£ ir ūkęainWaį‘Besarabijos rųminųškumo neginčija

toėįlj^ukią jos,į gavo e|n<^Faftae| sienas, <Fto savinari tik 
p’ Bukoviną, kMmtiWuCF& UkraĮnieČįų apgyventa.

7 Vietok kuoįni*į±ą|tfenti įųių pretensįas'į Besarabiją? 
■^^įkontoį.stafe' kuriė be gĮilčų atidavė Lenkijos vergijon 

mB&S ūktalniėčfų to S gučbj šiąnįęfeįesųtįnįį ru*
sMimįta^pąlįkifidsai nerūsišl|0š'BesūxabijQs. ku-

parastai męsihika jokių istorinių tradicijų, šįatodien įri? 
I&ftaįja^ kad Bes$toaWa jūu nuo lį-to apriim esanti slavų 
^^venjia, kaci Wušįja-vald^usi tą kraštą net;180 mėtų, gi 
^štaEnųnjja išbuvusi ten tik %% metu ir tai tik mažoje Besaw 

bedalys Savo ąrgūmėntūą bolševikai remta Wtoro kronto 
JSttata ir .anglų Užsienio Reikalų ministerijos čįoktanentais. Kų* 
Sjįo-gi būdu bolševikams priMpo Šie “buržuarintai” angumem 
te ’ U . j ' .

» Mad Rusijosbollėvikai yra^ imperialistai ?tai 4ūdija Ęau* 
kaso taiitų pavergimas, Ukrainos, Gudijos,' Turkestano liki
mas/ ' Bet dabar jau pradeda reikštiem boliev&uose ne vien tm* 
perializmas, bet to gana žioplu nacionaliimas, nukreiptas prieš
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isirodSįjeromtoiŽĮas' 
dienų niū^čion •
pirniiausuu pradėjome korij f 
.su šios šalies gyvenimo aplin- ’ 
kybėmls.' Pitsiuaųdodann -šios 
šalies laisve, pradedanti studi- 
duoti gyvenimų, jo; begi ir ąteb 
Į4 kurios link eįuaųb vteų į 
pri’miaųsląi mums pasijuto ųe- 
da.tjelilįai.'Tai stoka moWo> ąp* 
.švtotos* * Mes paehųmie iš 
toto ąvetimt ntusAvides ptfeį 
špaųdn’viešpatavu to žiauru wd; 
siąųto; tavpe mūsų
viešpatavę o- apšrietiu būvą 
mūsų didžiausiu |®asižęųgtoto,« 
Nes- gąl nery topas musų tolto 
lietuvis, ųž .skaitymą raštų jr 
platinimą apšyirios palydėjo;

vo išvyta?* ■ i žmogžto^^Mkias,

Taigi įr sesuo 
ko. joigi me$ esame nemokto- 
tais, (tąi- kaip viršuj minėjau 
tas .nemoksiąs pųėjp. ne TŠąpūs 
sų, pačių Įsaltėst Lietuvio pa
siryžtus ir būdas yra labait vir
tas.. . Meat' broliai larbtotokąi 

: imlštoHrių1; plunksnos iš runku, ? 
nebus atsektas mūsų tikslas, ir1 
mūsų iki npbus rytojaus-
diena geresne už vakarykščią!’ 
Nos v km Uk.tiųs atminimas var
gina ir slėgte slęgja apie n|ūąų
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Prieš penkiasclešimte to dau-‘ 
giau metų/ aš labaiperinnstin/ 
gal taivau nusistatęs sulig lie
tuvių iSMyių Amerikon to ne- 
jjk aš vięn^ dauguma W 
nuomonės lail$teb emigrantus; 
girdi, dingęs ir Bažnyčiai ir 
Lietuvai. - to kada mūsų drau-' 
gįpsesero slaptu uuo tėvų Ame
rikon išbėgo, tuopii'labai pih 
tinomėsi ir • jas apkaĮjinmne. 
kuomet toteųš , iiw t Amerikos 
utMblųędavau,, arba; mtoydit-. 
mąs kad keliąnjąnčnjjų pąši- 
^yximb neperiaužšhv^tai pata
rimų mtoikdavato į ką. • nuveja 
privalo kreipiis^ kad nedingtų, 
4r niaųęs p‘aklUUsydavd ne- 
šJmų^ę Mat tuomet buvo, dūlis 
pavojus išeivių tikybai ir tau
tystei; Skirtingų parapijų -A- 
iinerikoje lietuviai ųehlrėjo, vis 
lėųkų ar airišių (arpe,maišėsi 
ir jiems bernavo. Lietuvių ku
nigų nebuvo arba Jalpii maža, 
tuomet’- kiek pamenu vienas 
Strapinskas lietuviams, katali- 
karns /tarnavo- 'Po lenkmečio 
nuo maskolių pabėgėlis kun. 
Kalasinskas atsirado, vėliau ir 
daugiau lietuvių kunigų Ame
rikon. atkehavo, deja, ąnie vi
si didžio, aukšto pašaukimo, 
paMitoentimOį. misijos žymių' 
neturėjo,' jiems^te viso trūko,, 
tik biznį vare,u doleriukus r iri-; 
ko. ir lenkams patylcavo. Tai7 
gi mūsų žnionės atakeltavę A- 
imuikori tikv.biškai to tautiškai 

’ y •
nesusipratę,- greitai atšaldavo,- 
iš> tikybos išklysdavo, arba, 
anglais bei į lenkais, virsdavo. 
Tuomet’mūsų broliai tašydami 
faišku& gin^i.nėmf^• j Lietuvą, ją 
.vąctondayo. wtllcru ivarita ‘ ‘M/ 
MaJ.T Ūmi H .1 ■ .•

: '■ ilgainiui akysė inaiiė šViėtė- 
Uipbtaivėjo/taafit/ yirdiš^džiad-; 
gėšr ‘- kai. lietuviai ^Amtoikojeį 
taųtišįąl'’ suripytata; ‘ tehką 

1 kailį nieti^ viiteta tikrais 
MaMkŪfe. 'J Brolijas« steigia,; 
bužnyčįas’stato, jas puošia. 
nb išmanytai geryneiga prasi 

Ędėjb tam a. ' a; kunigų Burbos 
PlyirtojjtVe ir Abromaičio Siie- 
nūndoali ’e, jiems padėjo' Mi-lu- 
kks ir/ 'Kaupa/' savo rimtais 
raštais. Vėliau iHevo Apvciz- 

•da'siunčia Amerikon uolų ku
nigą, darbštų, mokytą vyrą, 
■karštą lietuvį Antaną. Staniu- 
kyną, anas steigia seselių ka- 
zimieriečių vienuolyną' vai- 
kanis iiiokytL atsilanko Ame
rikoje visų lietuvių katalikų 
mylimas tėvas Kazimieras, uo
lūs marijonai ir dabar veikia.. 
Taigi vienuolių misijos, reko
lekcijos, pamokslai, katalikiš- 
•kpsiosjvazimiėriečių mokyklos, 
galop kątalikiški taikraščMi ir 
knygos, dau, ' daug paveikė, 
žmonės, suprato kas tai būti 
tikru kataliku ir lietuviu. Ir 
nebėr dabar jokio 'pavojai nė 
tikybai, ne tautystei Ameriko
je kad pirma buvo. Visi žino 
b> supranta kad lenkai yra di
džiausi Lietuvos ir jos nepri
klausomybes priešai, visi Tiu-

: . 7 L". l~ .. ---------- -r

===^==

vokia BdaoctaUštaLlįolieTik^ 

didžiausi katalikų nevidonai,*- 
įlidžiausiąjpžmogans turtą -r- 
tikybą nori iš budies išplėšti) 
$$inę mtomiitoti ,to žmogų g> 
■vuliu paversti* Manei Bmany-. 
ųiii, visi dąbar lietuviai totali-1 
tor Amerikoje gyvenantieji sų 
lenkais jbkių sątlkių neturi to 

, sootalistjj yengia, nė jų raštų 
nė knygų neskaito, nė’ socialis
tų toririnkinių nelanko,; tot|W 
kai saių socialistai satų lenkai i 
sau ritf riingai gy vena nesi-
nmišo. Garbe Jums susipratu
sioms lietuviams katalikams; 
jKau < kita i {Lietuvė jet Tiesa?
žmonės jau supranta kas yra . . 
lenkak • sužino laikraščiui skai
tant, arba nemokantieji skaL 
lyti išgirsta ‘ kitus besltaitant 
■aplink Vilnių, Seinus, Punską, 
ię' Idtas lenkų'Užimtas vietas? 
kai p ten lietuviai labai ir labai 
va rgštur vėl daug, sužinota W- 
grįžtaneiųjų belaisvių...iš Leų- 

’kijos, kaip ten varginta ir ba
du marinta. Tačiau. Lietuvoje . 
roeialimiias-bolševizmas daug 
turi pasekėjų, 'dar daugiau 
jieįtts palankių. Kaikurie ne* - 
susipratę dar laitkia rasų, mat 
seni rusų rubliai sutirpo, tai 
kada grįžšią rusui tai ir jų 
rubliai turėsią vertę. Idaugru- 
.sų-bolševikų pinigai veikia^ jų ' 
agentai žydai, įvairūs spekuy 
liautai, menkos, doros žmones, 
kur dar neįsikūrė Darbo Fede? 
racija dvaruose, ten bolšeyiz- 
nio lizdus veja. Žinau, Liudvi
navo, Ūdrijos par. dvarus bol
ševikai apsėdo^ fė^erantįins 
nėr ten vietos, ’ prieš Reinio 
rinkimus krikšcioilinis fedęriin- 
tunis ten pąsirocįzius, neduota ' 
ne 'kįtaė.t^T^ Jr'rinki-
įimosė.' ii| šŠeiątįiemp'kratijs 
balsuptaA’is man regis’dęįnp- 

susipratimo, nežino kad social
demokratai, tar tetapti bbl&tevi- 
kaii. : Kaiimečių-ūkininlių 'Sėl
iu o rinkimuose 'daug ’balsuota 
;tiž įfėkižilfštusįliaiicliūinKuš. Kai 
■jie patys dabar .savn«pąsivudL 
no, už vatatiečhte liaudininkus, 
•kad; ir. Kampiškių paiv Dar 
ųiūsti. žmogus kaimietis nesu
pranta, -kas yra’katalikas, kas 
socialistas,, jam. vis tai tiekpby 
tiktai gražiai, švelniai pakalu 
ba, daug prižada, tarta užten
ka; ir seka kaltoji avelė paskui 
vilką į girią. Kad mūsų>žmo- 
ues būtų susipratę, tat tiek 
daug soci alistų būtų nepatekę 
seiman. Socialdemokratai,^so- 
eial-liaudtainl<ai ir vąlstiečiat 
vis viena bala, nieku nesiski
ria, vieną tikslą turi, tik ski
riasi viena taktika kovojant su 
Katalikų Bažnyčia. Ir kada 
seime yra djskuMj^s apie Baž
nyčią, tikybą, jos mokyklose 
dėstymą, tai visi išvien ir so
cialistai demokratai ir socialiu 
tai Uaudininkai ir jų taniai 

.valstiečiai, kalba to balsuoją 
prieš Bažnyčią, prieš tikybą, 
visi draugia eina su ^žydais. 
Ačiū Jums susipratusienis A- : 
merikos kataUkanlš Šveikų pa
spirtimi nors dviem atstovais 
daugiau yra Seime lietuvių ka-

_j_u.______ x
■ 1 i '^ląjutaBeĮĮ

.Įįįii mw.ui j. i- '!!W

KAS NQREiy GAUTI
> gražių pasiskaitymų apie dvašinį žmogaus gyvenimą, ą- 
^>ie šv.- Branciškų ir kitus jo ordeilo šventuosius, apta 
r Lietuvoje esančius vienuolius, apie anisijas ir misijono? 
; rius ta daug žinių apie platų veikimą šv. Pranciškaus 
; orderio Lietuvoje —/taip vądinamm tretininkus^ iv d&u^ 
Atokių įjasistoitymij, paitešytųrprastiems įmonėms ■ 
? prantumu kalba, visiems tiems aš patinta užsisakyti sau 
i ir kiįiems patarii išsirašyti, mėnesinį, paveiksluotų (daŽ* 
niauriai vienuolių fotografijomis); ir pigų laiKraŠtį:

5ŠUEHT0 PBANCIŠKAUS VABPELĮ”
Jį leidžią vienuoliai ^Mąžėsnioji .Broliai0 (Pranciškoj 

Lnai)i Redaguoju: Tęvas' ^eranimaš, Benitoadai'biaujaf 
: daug Imnigų ir šiaip gerą žmonių ; Kainuoja metams Ū 

■ lit.7 pusei metų:3 Bt, ‘

Adresas: Lietuva, Kretinga Viemmlym,
Jau išėjo iŠ spaudos M8V, ANTANAS PADUVIETIS,”

tiuu—' ik” Kainuoja 1 litas.

vfžtų jttte mrttmugo
sakyti -‘tau 

taįybevažitja4, api ne
teisybės stovi visas - pasaulis, 
kas daugiai ųpgąudinejū, tas 
yta Iatonngefitas. i Kiti «ąkfr 
'kad IaW yra sveikatą kiti — 
mokite kiti ty- nėfcaltyįįė/ kb 

M -h gabumas, —^niarku-
i^Sj, pąstotaMimasi iŠ
geni ftpHnkybių,, Kiti .dar, sa* 
ko, ^reikia prikalti padkav^ 
piteteiurą h tt/ >UtaOa tas tC- 
įsas rodąs galį išskaityti. Iri 

. kas%al dathii dūglių to;« tam- 
;nąwŠtiBnmF ,/Jėigu gerai se- 
jkasrgyventa; rgik<a tyri 
UMi kaip tai-atsitjk^ gtaa k^d 

, įmąi ;Sėkąsto W ^ėgus yra 
įtosteetak taį

ne-* 
' [lataunga žvąigždčji-itelaiinįngo, 
J valandoj užgimiau. Tokį ta 
dar kitoki žmonių prasimany? 
mm-gta&sL ;Ai-gi.nėr išeigos 
Km’.nęį* tvid'ko3y;t'ęn ateina iš- 
griuvimaĄ. priespauda' ta kit 
atmušimai. Viskam pasauly ,tar 
jį gyventi »įagal į&tatus 
paridrius., .»■ Žvaigždės, medžiai, 
žvelgto žalia gyvena^ anga, vei- 
siari/ pagal., paskirtus įstatus. 
žĮvilgterkįme, i ant. gyyenima 
žmęgmm, >kada žmogus, ’nor 

rvtoju, senatvę te ateiti. <Kuo^Ptaukti per upę, tur daryti ne

įf - . "T“

Broliui tlurblnrnliuiD Štai 
mitelį pabiga remti; savo laik- 
raštijų,, ypaMngM tpon laikra- 

■žčias, kuriuose darbininkai 
gali išlieti sielvartą saw dar* 
hirdnjdško gyvenimo, ir pm* 
jly t visam pasauliui, kas-slegia- 
jo krūtinę, ^enovėjeinftstų bo
čiai kariavo pideš savo skriau
dikus su lamfiuilnkoje — šian
dien mes —r jų ainiai privalo
mo būti-sargyboj h’.kariauti su 
plunksna. Kės si pastaroji nū 
kiek nemenkesnė .už ' kardų.- 
Kurdu užgautas krinta ant 
vietos h jau daugiau/jokio lm- 
dyjimo^apie save išduoti nega
li; ja visi darbai, koki jie tik 
būtų buvę, taptų užmiršti am
žinai be jokios atminties, Bet 
per galybę plunksnos, tas vis-* 
kas pasilieka aru?inoj atmiųtyj’ 
Tad-gi matmuo, jog plunltew 
galybe perviršija kardą.' Mętf 
lietuviai „ypatingai, katalikai 
turėdami toki savo tvirta laik- y ** *
rasti “Darbininką,” kuris vi
sados yra pasiryžęs kiekviena
me momente užtarti darbinin
ku teises. Ir

4.

darbininkas 
savo mintį ir stoti.į kovą, su- 
įrięspaua- darbininkiško gyye' 
nimo, nes tai yra pirmas mū
sų įruiįkis kurį mes gaįime pa
naudoti darbininkų teisių, ap
gulime. / Gal kas pasakys, kad 
yra mūs daugelis .kųrįę nesti
go h u. pi u n k sn ą v aldy t i: Tiesą 1 
.Bet nėra tarpe musų nei yįeno, 
kuris nesugehętų suteikti-pa- 
g-elbą tam kurią moką ją val
dyti. J laikraščiiūą rpšinėtį rok 
kiaune tik vyriškiems,r bet Jas 
taip pat priklauso nuo moterų 
ii; merginų, ‘kadangi g,yvęni4 
mas tiek reikalauja nuo uioters 
kaip ir ųuo kiekvieno žmogaiis; 
Žodžiu minant, moteris yru 
žmogus, kuri turi reikalavi
mus, kuriai taip pat reiidiųko
voti už gvvenima. • O kartais 
dar dauginus kaip jos draugui, 
nes vvraš ir moteris šeimvno-

• ; v

įe ta? yra dvi gaidi be kurių — 
vieno ar kito negali būti-gyve
nimo stvga. Na o ka sakvti a- 
pio mūsų merginas mėlynakes 
-esutes. Ką jos atsakys kad jų 
užklausus dėl ko .jos nerašo'į 
laikraščius apie darbininkų gy
venimą, jos ir turi kovoti už 
būvfT Ištįkrųjų gal nuleis mė
lynas akutes ir atsakys: nedrįs
tu, , redaktorius mokytas žmo
gus gali pašiepti. Taip tai ma- ( 
nant nevienai meyguižei gal Į sauja. Bet kaip, ją apturėti l Ar 
dingsta noras išreikšti savoįyrif išmintis, kuri*,parodytų, 
mintis ir pasiųsti pas “piktą-teisingą kelią į laimę? Iv^į reik 
jį’l redaktorių. Šiandien toks(aut to atsakyti? J£igu mes 
atsakymas.yra ne vietoje, mes t klaus.tumėm daugybes žmonių.- 
visi darbininkai esame viens ’ duotų mums visokius a t šaky- 
kitam brolis, nes darbininkų us, ųes kaip paprastai ant vie- 
principai ant kurių jie stori yrą nos ligos pataria visokius vate-, 
tie patįs. Ypatingai mes lietu* tusi panašiąi būtų ii* sti recep; 
viiu darbininkai kurie apsigy- tu dęl laaųūs;. .tes.rodytų SU 
venome šioje šalyje tuoj pasj-1 turtingą ^mergina *apsivestų 
jutome nepaprastą priespaudą- kits riailęyti. iikįSį pinigiskos 
Padėjimas mūsų gyveninio- pa- loterijas*. .Kitįsn užsidegimu.
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čia kiekvienas 
galės išreikšti

met.m,ūsų, žili plaukai užima 
vietą dabartinių, kada mūs 
rankos ir .kojos nnaįintęs 'dar
bų per -kelis.- Jesėtkus. įlietų ,ath 
s įsakys, mūnis -tarnauti/ įn kadą 
darbdąvte; atsisakve piųs I«dĮ- 
susius ir drebančius niUHkulug; 
samdyti, nes netikės ii; jfejpLlest 
tikėjti jš .Jų pelnojjąuty-y $uų-i 
kumo naštą siąn^i^i^šmėkla 
dar ■ tių^esni^^tpaąųsf'rMeręie 
verčią Į.inųsi Įieškbt
vąistįi,\ ięškųt pągąjhOįy.Sper
ma iny't i darbininko11 mikiųi|p 
Papiųl ijimų(blri^iųkų KSte 
•liuosayiinui yrte labai daug, bet 
pTctktikoj darbiiiinka]; lą ppizįa- 
elu dar iki Šiai dienai nieko ną4 
įąj zjPfgUĮS -1 politikieriąr
gaujomis būriais slankioja. 
Ateiną prieš iMųninlsąi^. w-; 
suo|ofuįj:s|^p*?ąĮ^ | įįrlimn-t 

kų užtarėjais ir vedėjais sifily* 
dmui sa^.pjatįormą^refor* 
nąis". lytėtai slįnįu) rieni jr kiti,' 

pįįlfikteriai i ^renkami į 
riildtekas - vietaį.; Bet darhį-Į 
piųkų : būvis absųliųltekaį nęi 
kiek nepąsigariną,. ,Tąs,.pats 
skrudas,»; stresai, bedąriiės, 
prąUejiin^ krąujo —..ir aut to-, 
liaus, vėl'ta.pąti atginė vergi
ja, tas.-pats tamsus, rytojus.. Na 
ir kaip gi pąg.eįip.t tą rytojų ir 
l<ąip atrasti tą laimę. Laimė! 
Prie laimės vigų širdis plaka, 
visų spėkos įtemptos, .visi dū-

...................... ■ ..................... .....' -.......................... i' 1

ke Mackensen’o ofensyvo, ruųiunai išvežė sųvo auksų ir dopop 
navo jįdMaskvoje. Tai buvo, bene 6b0> milionų aukro -rublių, 
Bolševikai, žinoma> neparisaįmatinu Šito tfburšūjų^ |ut|o 
cionalizuoti ir “po truputį’1 ;g vartoti savo bra&gUiiis 
nieriams ir delegatams Šelpti, kad šie turėtų iŠ-.ko ^mpanę 
išsigerti ir suxkapitalistais kortomis palošti. ' Rumunai, žihor 
ma,, teisėtai reikalaują Šį auksų sugrąžinti. Gi bolševikai ne? 

nori, o gal ir negali to padaryti; nes auksas turbūt “aptirpo.**, 
Tad jie surado gudresnį išėjimų. ‘ ^psį rujnų^ reikalai* ‘ 
jute auksų, sugražinti. Bet jįūs sugrąžinkite-mums Besarįbįį 
ją, tai gausite../’ Jie žino, jog. rumunarfneatsižadės savę 
tautos- didelės dalįės. Todėl ir boMėvIkai tikisi tųrosią gana 
toa priežasties negrąlinti rumunam^ 
kalingas sįtkųrbiui ir raudonai propagandoj. , . . :

Rumunai nepcdegs B boišeyįkų aukžb jtemti Gi Wevį< 
kar nedrįs dabar Rumunijos pulti dėl^bereik&liugos? jiems Be
sarabijos. ,Tad Šis skandalingas ir senas ginčas greičiausia p*> 
sibaigs praktingu būdui auksas liks bolievikųmį o Besarabi
ja — rumunams, nes kitokia išeitis atsirastų tik tuomet, jei 
bolševikai norėtų rumunų pasisavintų auksą.

tokius j lalėjimus koki jam tin
ka^ bet tokius, kuliuos varto- 
dauuishepaskęstų. Laime pa
prastai yra ‘užgan.ejiUjumu?, 
du {žmogus /nejaučia to -netari 
jdkin ypatybių kurios erzintų 
jo .sąžinę,.. Jis yra > laimingas. 
Žmogus. ■ negali, būt laimingas 
jeigų jis žinos, >kad iš Jo • pri^ 
■žasties kitltyiT ketagti; mi’bu jis: 
’PUts,;W kentėti iŠ kito- - žąw>' 
įgaa^ blogo texnetefeįągd pasV 
ęlgiWi- Jiej visuopiet jaųsferne- 
daimingiL, tat yru broliai 
^rbininkčį taftų. finumfeji Inta 
matom kad mūsų engėjai negy/ 
venu^Pągaįli Dievo.'. nqi- {jpągal 
ganiięs j^tąitas,. m jie. f yi-a .vjęaį 
kuoųvpafenkinti.i [Kur inęif yį/ 
si tukimą b&.>WgUr ta skiu’dn 
kn^iautb Beį &i$is ląiJte ąteta 
gmįjpp kad .cįarbimtaių gyve- 
$imąS yP?$Jls . ii
laipsnio* Pri^žiūtekimė tiems 
medžiams, kurie išduoda vai
sins. f Medžiu vaisiai visados 
greičiau prinoksta tįo kurie ne 
yra. pasislėpę pd lapaiš ant ku
riu .stačiai saulutės spinduliai 
šviečia./ Taip p-a ipsu mumis 
dą^rimtatafe Darbininkas, ku- 

kuris temina 
kiekvieną darbininkų judėji
mą, tas yrą jau’ prinokęs.: Bet 
yra daug dar mūsų brolių dąi- 
bininkii kurie dar tebetūno pa- 
rislėpę’ uuoptų-’ skaisčių saulu- 

’jčsTsptadulių. Bet.ateis ir jiems 
talkas, kada nors užžibės ir 
įiem&tojite1tai4ti saulutė ir jie 
kada nors prinoks ir išduos tor 
k[ skonį kaip ir- jo brolis dar
bininkas, kių?is jau pirmiaus tą 
siekinį yra pasiekęs. Baigda
mas šnios žodžius prižpdū tau
kiaus apie tai -su jumis broliai 
darbininkai pasikalbėti

' y^------—---- ............................------------- -

DR. K. PAKŠTO 
RIBOS.
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Kovo d. — Btooklyn, lf.
JT.' Kultūrines -Misijos: uKatą- 

to tauta? *
; Kęyp 58 < W
jf. V-1 Kultūrinės* Misi jok: “Ka- 
’tąjikaį ir ČiVitoaeįja.0 '■

Kovo '29 U Broolriym W
$/" t-% (* Katalikybė ’ Lietuva- 
jo?/; >'• ■

Kovo 30 d. Elteabethf H.
L vai. popiet) Kultūros Va* 

■jus, - ,f • . / y..

: Kovo 30 d, Įteurark, K* & 
(7 vai, vįikitro) Kultūros Viv 
jus. ’ ‘ ■“ -

Balandžio 6—12 d.—Water- 
bury/Gonn. T prakalbęs.

Balandžio 22—26 d. —■ 
tarinės Miri-
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lliilM M TMifrTffMHfl.
,||LĮ$sbod& Dąrbmii^ų drąu- 
tiji vyriausia Banmuužį . j|- 
njj ($10 $<) Hkų-

povydijo jaunesnėms sese
lėms’ ^^jjį^ds* t Mk 
įį?at s$9i| tWb 
jos nariai neštų pocesijoee. 
p^bb*Ufak W pirmiuūte^ 
KMiimerąs įFoJuibŠĮunas' visutį- 

firt susmukime U. 
vaidybos sutartį kaitai išreiš-:

^išrinka doleris vėliavos raiką-, 
biedimomena Jūsų dėka maitį-$j^r5C®lp^Į^' <frw^-

uosi ;„ 
lips apdengusi Įęide------ .., , z t « v
na mokintis. Ašių už tai"gferą- fs^^ tei^ąvugios, atsįjaų- 
^rdžimT Wpildo Viešpa^ kiusios ^^«W^mduliuo- 
Dievas. iš ankšto, dangaus! > s*Pas seselesIdzmuerietes,-teų

- v dabar dm»os Lietuvos išei-f 5^ gausia tiko, parsineši

vių rankos užsidirbu Amerika-
x įe, sušrięia’tėvus, gimines, pg-Įg^ A 

žįgiąUŪįs, gausias aukas difc* įkad-uz 2,000 litų (2O0-<M.>1U’ 
4a Tėvynei, dar nemaža'dole-Jąba  ̂ vokavę gąjį

v rlų ar šv. miBws atsiunčia. Įpulti, menkesne 0^*
Susirikusios

- mana kdm W- /y .įIf^!s1s| SJStn^ępa^ti, danu pas Arne-Bai ntt^e Įsitaisyti u$ 2,000 .į
- . rifcį tantieiTUs kreipiasi kad X?W1 *<fes W

■ paaukotu,, kad padėtų, gerų f lklvai visaip buvu patartai Tai
^rįaMV-eikti. Amerikos lie- bwhl **W,

. Sm^^risako, UMm^mmkta^Wdar 

kė^: duoda
■ ts geW ^I»H, riaušes nekiltu J8“- >««» M> .»».. Wnst- 

kaa tatel&ai visame viršų im- Įm&*»»įkWUWPin»w%0» 
•/' z ji. vėliavai be pagalbos mūsų

• \v J v vv. v v broliu AmeiTkoje gyveną^įų' 
; As siuos žodžius rašydamas kT nesurinksimą .kadangi Pa- 

tjirm mintį, taip pat sį-tę W1?ūį 
i^ųt^eių gauti;_ne, ne sau, tiklūkininkai darbininku vėliavai 
daibininkų m^ižaeife rei- niekuomet neaukos, beto^dą 

Jkąlams, asi^ntek^ galiu^ su- kartu Lietuvoje pinigai sutir- 
l vienę^it^ ddl^u^^Įp©, niekas atliekamų netu-,

sv~ minoms atsiųstų. Ątsipra-L.^ vėl uždarbys 'nedidelis ir 
sau įpaloniįs. skaitytojai, kad ĮdaUg žu/oniu bė darbu sėd^ge- 

. pradėsiu nuo. vakarėmstebinfckas Lietuvoj 
\dienos. , dienų 5-0 litus, uždirbamai; la

bili atyašiavus.< iš .Ūdriioštbai gera, Amerikos . $niga& 
Papenuinen 19Ą0 m. ' padedant Įskaitant, tai .tik pusė dolerio, 
p. Antanui Staugaičiui įsteigė-! Tai matot mylimiausioji, ger- 
rne “Darbininkų Krikščioniųlbiauiieji Tautiečiai kad mes sa- 

Centras skyrių bu- vo pajėgomis be Jūsų -.pagelbės 
vo įMarianipolėj, (Centro pirmi-Įneįsitaisysimę vėliavos. Tada 
ninkas tas pats p. A. St. Prieš Į aš £v. Juozapo "ciaVbininkų dr- 
karų kada Panemunės darbi-įjos A. Panemunes skyriau^ 
ninku dr. skyriaus buvo pirmi-, [globėjus ir visų Lietuvos pa- 
ižinkas Antanas Valiukas, jamĮvargėMų užtarytojas, vardu ta-' 
išėjus Amerikon, pirmm^a- lriamosiosdarbmįikudr. kląįi- 
vo Juozas Antanaitis, sekreto-[nu Į visu pažįstamųjų gailės- 
riavo Kazimieras Jokubčiūnas, įtingas širdis, kuriuos ar tai 
aš šioldu-tokiu globėju, o gra- [KaRarijoje, ar tai Ūdrijoje ar 
įgosios atminties kunigas Vin- Panemunėj mokinau ir prive- 
cas Mergelis padėjėju, tuomet džiau viešai, iškilmingai prie 
■darbininku dr. Panemunėj ge-Į pirmosios komunijos,. nors ir 
r$E gyvavo ir plėtojosi. Ypa-ĮūkimnkaWai esate, bet Ame- 
tiųgai atsižymėjo kojinių dirb^Įrikoj darbininkų darbų dirb
tuvėle, kelios merginos, vv-[te ir darbininkų draugijosim 

rijusioji motore kojjtiąmis vi- esate įsirašę; klabinu į gailes- 
sai Suvalkijai tarnavo ir duo- ringas, duosniaš. moterėlių'šir-p* 
nų petaįjo. ^aras viskų sųar- įdis, -ypač manomai pratariu 
de, nors darbininkų ,dr. dar [ maldingosioms' tretininkėms ir 

psrie vokiečių atgijo ir prisidė- gražiajai Lietuvos moterų baž- 
jo. prie Kanų© Jųozapiečių iy [tyčioms puošti draugijėlei, kad 
Darbu federąeijos, tačiau ko-[vieni ir kiti ir trečiosios sutau- 

jinių mergimo dirbtuvėlė di-[pinta susidėję centukų atsiųs- 
džių jėgų neparodė. . [tų, Panemunės darl^ninkams 

Dabar Panemmiės darbininel^^^0^ kad .per
kus draugjjoų rąsytfe varyte ^tląįdų^iškilmespriešaiprocesi- 
varo ju pa$ų veikslas, kadan-[j°se galėtų pasirodyti. Turiu 
gi draugi imu Lietums vai- f didžių viltį Už mėnesio-iš 
džios ag Wnu p<varkę nuo- uito Jūsų nemaža su-
muoja ir savo narius po skly- [ įauk^ aukų, uz kų didziai-nuo- 
PU ženiės daW WW W' M5a, 1T tlsa^s
sodinti, daržovėms pasisėk fVmspats teuzmoka gausiomis 
dar^kaikąs w javų vienę-kit^|ma -eui^s‘ - 
Sėtuvę pųsisėjų. Prieš karų Pa- f - Aukotojų vdrdai bus parnĮ- 
ųemunėj be darbininkų dar mflnėti Jūsų in mūsų laikrašty 

zdy^o‘ Pavykęs” ir be tojtšvardjn-
rio° dr., visos (rys žymiai vei- Į ti susirinkimuose ir protokolų 
kė. Taip jas piešia vienas pa-[knygose užrašyti 
nemuiĮietis Ąmerikon pukeĮiiyt '*Tfeuo- .Kristausjungo drau- 
vę^ : “ Kiek tad bnvo; gražių į- Į gal kunigai, kų ariame kietas 
dnjb sumanymų, taiprindUž0iQĮų^; SMm nei$rimmkjte ir 
buvp susįrMkimai, -iyjfršs ir pohmužrigrežkite nuo jubileto A. 
žiauriu ruso letena vmok jaiv ĮPapęmųūės teveliu dęt savo 
kų buvo dirbt visuomenės Mp^fl^jačius pažadmklte kac

, buk’L Pasibaigus karui’Jau- pągadeių mm?ų-^ Mjaųnepą^ 
jįiau PunemimM draugijų gį- jėgiu daug ių veikti, tik mels-' 
mą tik “^huryš” r**“ r"?’*“4,-*-
Un^umi užgeso, Josios (draį J kalbėti, už visus, tautiečius A- 

paarėjoritr^ri savąs [m^rikoj gyvenančius 
bažnytinės vėliavas ir metų Į si, prašau Viešpitįies kadkti- 
Šventėsi per procesijas su [tulikams Dievas padėtų, atSa- 
švėnčiaiisiu Sakramentu viešai kuriems teiktų (lsuripratiino ir
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/ ma SeUhft žvatiiMikL siailfi^UM- 
įj įr draugią są Wi
stteįa ui rikybą ir dorm jmW- 

v J ‘ - ■ 7/\ 
kraujinghs karas;

Lietau tpgiĮete^Wikwįei- 
be triol>eri>| 

darbininkai lįe darboy.be ųj-’ 
-darbiu be &JtetbSj ir bę riil% 
'Amerikos Iteteviai ir gailesiin- 
gjęjįi. ^vėtįtelėte^Ai 
jo, daug &&$$$; pinigais, pro- j 
dūktais,, rūbais. Mįesteliųi
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Tiktai JtęiČiay aid
į jo opiumu ir m^rds 
to If^o. Žįęjrių— W
siuikus, Vas arų w» j
ledgvns..?- -' -f \,.-

; Turbūt jis labai sopas. Kak 
baz — g$yiausi*s &qu&ajaus

rPb$kant 1
įtahelems, kurių' rauko® ligi 
peties wgw> Ūeiyingai skam
bant tetefonaihšį lojani auto* 
’mobiliftljis, *-*- šėpas? ipanda* 
guš, neskubus* *■** <nba jis pMd bryliais skrybėles^ ka-
|&w4tatdfe. Bftpes^agai » WnoM-ūrm®Knos j^įįsanįo- 
na geriausio tušo lagdel^-' W* * * ' *r ,.
ima sidabrines’ makštis nuq 
smailiųjų teptukų.

1 Bėšini£j| jo ranka beveik ap-. 
mirė ir 1Š<WW 
te; Išsukta ■ dešine^ jute tepi 
tūlių reikia VertikuW M^Įti^ 

i trimis pirštais. Pirštai, lyg vo^ 
ro kojukes. Sugeba tik 
lai vedžioti. : '>>•< ■ f •.«

. *-1

♦

' M» viaą.

AMįtyt ' Ii
VftJ

S^ttįęp>k$ .bfcu$0g|fe ^um^uūząpaš židanavičįus ant
pramanyti. Pietuo-r----- ' J- -1- — —
se,’ tausrg$ftft ptekūs pilnos, 
lavonų.’ Peįtel, pūvimoSkva- 
ĮW teigfth bW‘ IMisi so- 
dMte raupais
įr ktM» dd^s ligopiis, <įarxte- 
Mn«wuw Biroppfi ' gydyto
jams. Oda tai tidWsta> yi» 
t£'kažkokiais kietais žvynais, 
tai ištisai ąp^daugia gužais su
lig v&toszWūŠiniu didumo. Iš-

Aįsas v|eti-'

' Kadą baidykles vienose
, r V« >■ . <_ . ‘ir*. •? . T' - • “T-^ *■

\.-x —
' ftliflTTlBOr. M. Y.

* •■ r- i,>""‘’ v.’ -

Kovo19 d.*š. m. Sy. Kazimieroj 
bažnyŽia ilkilmlngM apvaikšČio * 
jo ŠV. Juozapo švęntę. Klebonasį

4 X. y

f

dėsi; jo$ jie gali užkrėsti dar* 
gi Mųt^Oįliio ^m kąučiūkų. 

Aš mėčiau ir sa-
peūus, — mažučius,/kvadrati
nė- sįylutej dumtoji dalis 

dmtteų ^dkūrięns aš du- 
*ri^jand^g$ū ir klausiau, kų 
SjĮĮ; kalbai' Jio nėstvaažė: 95 

- $idĄ’ rezidentų nesu-
-.......... ........ — ■ pi'inta 'ohikišk&i. ■ • ' .

Jis visį'savo gyvenimą Tažė.r, jj&p tai' elgetų tapė až pa- 
Pan^žtl 30'8W*aW WSm&,į*Smyjtitt'Sėaę. ■ 
jo Mintys, šimtai ffiįstanJ' • <^0.^511};^ galvai 
čiai piešinių žodžių. d^^Mifosa,’ igrintusia nosim. Didu- 

’enrdvidešiiąritrisdežimt kų, pajuddMimiomia Wkmife 
tančių. • 1 ’l ' [kūną dengė vien liiikroskopinis-

Šilkiniame ryšimame >oę®ę- lžwh$> 1 ? • 
ry jie rikiuojasi^ prašmatmaišĮ Aš?mečiaj( ‘ jai penkis Syk 
stulpebąis, dęhgvus irJ v^s
nepermaldaujamurikrimiu: ^i[y>'gryg! į^iį*šmais užpuolė' ragd- 
popieris, beOtušas nrieidžią .Mst^ubo ant pWi/pa- 
pataisų: Jr sutartys,, -reiškimai įkasė jūdd pof šalvim it sučypė; 
ir nutarimai panašūsikabalisti-1 Tadd- yiėnas ^geta Ms^žo- 
^iains pergainentalĮis, ; j tdbr Mriįo/'»r •*4 '

• Ęet tai ‘kūųui.f r- i_, f e; ‘ draugai!
’ //7?J . ,. •fe^M ^įubrfefaU svetimšali j

Dėtkarciais; zbmįar gern
įmes, atneša garnys, i^k:iiu^umhs!
gi lubų, — raūto.uAir buksuo- [ •’; ‘ * '’ffe Vdi.‘Vidugiiyte., 
tus, sieninius lakštus./ *" * Į ’: ;!.ie - ■' 't ■' 11' , ’ •

Jis ŠypšfVJ Įtaiso akinius. 1 1 n w' > X >1# 1 i
Atmetu radkpvčsJ > iš' po iš- r rvfi A^gSrM (į Į
tildina tėptuKo iššliaužia antri 1 / ; ,
aukso juodi^susir^ę' kirmL <Lįe  ̂
naį, Ugdyti tūkstančiais mėtų. Utyvės? M»is Kaųjprios 
Posakiai. didžiųjų filosofų. Po-įj^iy^'Aį^rį^ pri^įrim^ 

enios puikių praeities poetiy e^f^uvažbįyįma^ įvSfa
Į Terska panelės, apnuogintoj Į|jį, J4e-
mis iki peties rankomis. įtųy^Ryu^ <ata!ikų šį. Petrą 

4s m4mau,--jis greitu mirsj^a«į^. $e-
Senas. Mandagu W^bųsriVęxjg Mąs&>

,Vertė y$. Viįu^įt^L^-^ pį x

kotojams šimteriopai užmokė- ' Urbiamosios L. D. Ę § N. 
tllf U* apskncio’kuopos, maloneki-

^Jus visusmyfc ‘

Kun. A^aneviči  ̂
/ : x . j^iĮįąią  g^ | TnWgt ^ ^^ kuo^s kuiaos dar

♦ . ", * ‘ W
ritas RMmi. M; [iv prausti Savo atstovus i sų

Lietuvon dteįn£ nMLmerikė.O^ šią sųvų-
T iš Anglijos negerų r^tų iu-

•ląilaaščiųy lįdp laisvą-[^dlū^įė^e visus kuopos
maniij, soeijąlistų, bolšerikų. .'WvO. atstovus iį-
Tię socią^tų-boĮšeyįį^ . pą4tėlW MO ętfti^ūymų dėl ląbo 
kraipos raštai, ųesusiprątusiįšJmūsų bi^ai^aėijoš. Kb da^- 
Aabai piktinu ir iš doros k^ maU Mtte®^ suvažiuos, ter go- 
veda. Kampiškį Pav kaimai ridu galėsite iiutarti getų su- 
^nėųai, ^K^apw manyteų |>38ia^tįl/. D. IC $
kės,, y-r Į sriteą* į^/atsibus 2^ ir 30
ra Cątebridge,
dvarų darbjnmūi*Wp pat ąo4^$į? Š^^gėribiateoskųop^; 
ciaiizmui tariųmja, ;
vo par. dvarų darbininkai prieš * ’ 
Senno rinkinnis katalikui pe| 
davė nė Įęąlb^ti — prašajiųch 
Jį! sąriąjuųįa! įąsakūjai 
siimtteeti if. Amerikbs savo-įę .,^v^;ę7 .. ;1
ųainėms sociaMsių > -iąąįonėkitč įnešv
laikraš^\,t&i;til^ .

tarp
įpažįstemietes siųsti, arba) -Bw Ifeįri ^tštovų į šį
;Mųo “l>ąębwMf’ tąipgi ir į seimų;
įte ’■$>- *<k$w
• Į^llUMv W$-. s* l<4į# priW

. ..-v;} t - ,'femistoms labai
man regįs tis, paprariiųjį ražaųtėlį galiu dųr tik vienas d^teads, $agi^ ^ teidiį pąskirtu laiku.

» 
f'

kiligi ir lietnviškųjį ačiū paša
kys.

»

J

t.

, . nuW; tą^'^gąęiza-1

ojj$5 raalonekitepa* >
^t^į.;’j^B|ąfeį^ą1įSjt0^uš į1“

Įtyį M'oei'i$opos

_-.-±..> K ....%*’■•£ . U feW.*.F. ■•• -. v*’ Į

\į|W v^$fM . Į 

kuopos

vuriejiigorų laikraštį bus dė- .
I 1 • < • • < k * <Vl ■**< _

i

JJJtVSi^JĮAIi^L AilllVUr , į

-< SkreaiJ
•'' .. < MpaWte M»ss.

Rait. JJ V. Smilei*,

lžKCherry Street,

%
*

-.........

it * ■ »
. .................. .  -f ■ ? . ri 

dėjo* visas pastangas, ^čjo krūvas.: 
phdgųį J^d W darbukų uįįą 
sugriauti* * Tas jiems dąlinąi ir pa
vyko, Už išleistas’ krūvas dolerių 
uteles, griuvimui, Įšpaudot^ai 
čiulpė iš tų vargšų darbininkų fce- 

leriopaį stų kraujais. Betį darbinių, 
'įai ir Vėl pradeda suprasti kacį 
jieiųs unija yra būtinai reikalingą 
ir vėl jie ątoja į uniją (taip ir reb 
^ia). Mėa darbihiųkai prądedaių 
protauti it suprasti khd tik susior- 
ganiazVę į uniją drūčiai ir, organi
zuotai galėsime iškovoti žmonis- 
kęste gyvetemą i*w Žmonižkeanęa 
teises. Taigį broliai ir šęsiųęadar- 

■ bhiinkte ir darbininkes, 6rganį- 
žųokimes į ,NmvujSngĮand IVoik- 
ėrs^Ass. (liniją); . • .. ” 

v................................... ■ . *
!- Lietuvių skyrius rengia didelę? 
prakalbas temoje “Kokią rolę lo- 

įŠią dmjos clarbiteukų 'kovose su 

jlt.ir rodos pirmu kartu1 toje te- 
; moję bus. prakalbos WateriJury, 
Prakalbos įvįrlčs-7 Į į. ’k°vk/. 
Prhdžia 7:30 vak vakari/svėthiiię- 

je 103 Green St,, Vraterbury.
i ‘ - f.

4i
J J t

1 n

j$vo yąrdo dienos suteikė didelį 
stmįntį savo, parapijos mažyčiams 
vaikučiams, ’ . '! 1
'. Devintą valandą,, ryte atsibuvo 
iškilmingos Šv, mišios, per kurias 
virš 40 jaunų vaikučių * šhfeikč 
pĮriąų šv. Komuniją Ląikė šv. 
triišių giedojo gražiai išlavintas 
priaugančiu mergausiu ir. bernai
čių čhoras, susidedantis iš vii'ž 50 
riiteUbb po vadovyste Al‘ 55. Vis- 
mteo. T&ip-gi gerai Žinomas 
smuikininkas artistas A. Židana- 
vičius, kuris daug kartų savo ne- 
paprfistn talentu palinksmino ani; 
šterdamiečįus ir šį kartą prisidėjo, 
savo gabumu; laike mišių pasigir
do jo malonus išlavintas smuikos 
aidas,ikuris susiliejo, jSU žmonių 
tealdoiAis ir tų jaunučių kūdikėlių 
kurie pirmu' kartu priėmė į savo 
Širdutes savo dangišką Tėvą. 
Skrydo pas Tų, kuris viatts valdo. 
Po mjšių klebonas kun. J. Židana- 
svieius pasakė gražų pamokslų 
pritaikintą vaikučiams ir tėve
liams. . t

Po pamaldų visi žmones ir vai
kučiai susirinko į pobažnytinę sve
tainę. ^Gražiai išlavinti mokslainčs- 
vaikučiai; po3 vadovyste A. Žula- 

■ Savičiaus padainavo keletą daine
lių tam pritaikaiit su linkėjimais 
g'erb. klebonui J. ŽidanavičiuirKe- 
lėta, mergaičių'pasalcė eilučįiį ir į< 
tęike do vanilę f nūo ' mokslines 
^Vaikučių.' Baigiant trumpą prog- 
ramčlį gerk., dveįfak iš Utica,' K. 

klebonas kūn. Zabiela pasa
kė trumpų ,prakalbėję. Nors 
b’nvo' darbo' diek A* bet' žmOiiių at-

• «j ' 1 *>.z, 11 < ■ . .

silankė kaip ir sekmadienį.
Kovo* 21 d. 8 vai. vakare, tuo-

'■ ■ ji;

jaus po pamaldų įvyko šv. Cecili
jos choro mėnesinis susirinkimas, : , t . • , t i
kuriame 'buvo , svarstyta ir nutąr- 
la daug naudingų ir stfąrbjų daly
kų padaryti ateity. Susirinkimą 
atidarė choro vedėjas ir' pirm. A. 
Z. Visminas. Raštininkė protoko
lą perskaitė U praeito susirinki- 
įuo, kuris buvo priimtas. Po to 
sekė komisijų įvairūs raportai. 
Svarbiausia vieta užėmė tai choro< ’
konstituciją, kurio choristai senai 
jaukę kada pagamins komisija, 
bet ant šio susirpikimo komisija 
turėjo pagaminus įr perskaitė cho
rui, kuri tapo vienbalsiai priimtą. 

Taipgi choras nutarę užpirkti 
mišias ir egzękvijaš už a. a. Mato 
Veličkat^sielą, kuris metai atgal 
priklausė prie šv. Cecilijos choro, ■ 
bet gyvenimo aplinkybės buvo at- : I 

, skyrę jį nuo mūsų choro ir persi
kėlė gyventi į kitą miestą. Bet 
.tėhąi gyvendamas neužmiršo^

1 mūs choro ir visuose reikaluose 
pagelbėję, bet, beširdė mirtis stai
ga pagirio jam gyvybę ir sausio ' 
menesį apleido mus ištikimas jau
nikaitis. _ -

Larbė choristams ųž tokią gra
žią atmintį, kad neužmiršta savo 
ųmusio, nario. .
į Choras ruterė rengtis prįe di- 
įd6snm<veikim^ dėl kurio jąu ir 
pleuaLpadarytL .

; S^ąmįwdj. nariai prisirašė, 
pliusu choras kaš kari^djnari.
į Valio šv. Cecilijos chorui įr jo 
va'dįui A. Vi-minuk * s " 

t $a&*

' WATERBTC CONN. ‘
**' /. '■■■.-

itįringte ęw«i dĮ^biąi^ąi,, 
i Uniiasf -

Vo praląimėjimui sveiko 19-0 
mctąts ir'po tam visokį paskalai 
buvo leidžiami iŠ kompanijų ir &- 

“įr^ąntų pus^. B M VT. <•«*; 
ui ją) pusėtinai apgriovė, tlnija 
AVatcrbury’o' fabrikantams buvo 

: ,kai peilis po. kuklu. Jie Žinojo tą* 
£ Jai gerai kad jeigu WateriJiuyje 
r darbininkų unija įsigali, tada po

nams pabrikantams bus minkiau
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: 2$ di kovo Wovyjrtt wjH 

gorb. ktnit E. Grikio aplink® a|h 
šit prakalba didis, inūiiį veikųjį 
ii* kalsto jas kun. Pr. Gawij|ti|b' 
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AMERIKOS LAIVAIS 
i^bivatišici kauk 
bariai 2„ 4 ar U žnia- 

ySdiZfiNY. nšms. ooriauriaą ir

f^7

bariai 2, 4 ar U žma- 
-1.—
labai įnirusį WW3’1 
pajlumlariim švariose 
volgjtkfosėri teikymo

/ ąs deniai paslvSi^Čfo- 
’■ ti. K^cęttimaij'befiatianti^vi^įdlaft ■ 
, yų. Areltą .kelionė L PlyriOUth —
* Soiithaitiptori -7 ‘CherbOntg ir ’lJrft’ < 

inen {mų^ms^killlll^,Su <4^' •
ropk*

i Pr®J HaTMing.», <Kęyo 29i: %Ū. 26: 
: Gėo.. Washington,., ^Bąl. 5r Geg. C 
Amėrica... /..... Balaitei, .p, .<Seg. 10

• Aeviątliaiu........12,. Geg. ‘J
' Pręfl. Hataing.-SBaU'M G& Sf ■
Bepuhflc... /.. .Balnd, 2&, Blrž. 3 

! Kaiąas, informacijas Ir laivakor-
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į W .wte.w 'i: 
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’ ■ | *ir iŠ Tisų daliu
LIETUVOS1 pėr' BREMEMfJ(

Cte^L^sKifis f
■ kiimbajęi^Mi <•*!
- ir; 4 ’ keltaMky/ - •?».,.. ' * ‘
“■ LsišpIaukia Ks8 SaVai<į. ■' 
Lteįirtos '; 7fltd*ios autorizuotu Mčįfe 
Laivakorčių & kitų patiSkfataų HMM 
kitę vietosgrba paa /

Um u ^outh german 'iow 
■192 Wash^gton St, (. ■',

P ~'jupAiA;';.! ■'.. j. jni>oiiuMrį

: fpiABO’
f bet dabar laikas prisirengt prie pio» 

jos. kvotos, kuri prasteHėjĮ^Zf  ̂
1924 im ' -' -'• ' - ^ ■ •,' .

> Jtiusų ofisas Kaune pagelbsti iS-r
> gaut, pasportus, vizas ię prireBj&| 

juos tuejaus kelionėn,
i m teifeatb • laukti, tiems, |wift 

i ,turlį. Cungrd f|ktetu$Į.
' plaukia iŠ Europos klekvienų sivaU:
- ' t ■ *‘

c > Cunar(Lindėtai yra geri dėl kelei- 
vio ant AQUITANIA,' BEm^W4‘
Jurų pafirrriavimas nasautyjer ’ 
' DeV InformaMbi kr4pkW:j|$t 

i mus Vietinio agento' arT^ TOMI 
Ofisu. .< 
ėUKAkU LINE JA / x

Į126-Statė St., ’ Į . i
Boston, WšĄ‘ ■1 1 Į^Jw|lkJ/>-.

r—’X::AT;./ry,^įSM
Trumpiausias kelias j Wp.dan»

’,'T '‘;':11 
‘ IšpUvLia |tęiwįęnų sąvade Rį|1 

musų Ialvals de lux B

( "Keltasoe” ‘ 0
', .Kurie vėla I, II ir XH M«* P**M 
j ir WnlUriški I^įįfcH

“Motmt Clay,’1 *<SeveW<,*

t ani^įr
^gmspatarnavlmas, puikWW»^|

■ .. JULibsROTnOTlmo \jM 
■ 2&0 Hanoter 8t4 A«s«A> ^įMB

į h fa

m imat®
- ‘ . - , & : * • 

'£1 JLJ'> .

Ilgų inętų praktikos, ąrtistiike 
iįtį^Į $pb$ ]$$$$• tylančiai 
draugijų, inionnaėijij dėlė!
Inta:.- ■• ‘ • •;' ■ ■>’•■ ■ '■ <:'

įL rA. Norkūne,
U Plaasant. su Mw

»■

R '

■■■yj

f

SJ

K

-A

*

T‘

v *

/į 
t ** v

£>r k ’

M

T

j-w

■ V

t
i

A J

V.'
>R Mfc«ftwnMs> < ‘AM

'-fa* ^Gtlt^MAplimkVISl KM?W JthTrtAu - Jffct |M# > - 
19rJ Ar HaUahinfa) ilKtU; u«.-A«^iiiiH,i»»»w| luuivį jaukui at 4*W4- 

k#i. Mwk wMarWl»»WiM rt,’alw»<W6-M*£-WWJ

.. ittUliM .t'A’jėi Jij4 Uk litis tv^ 'ljftrA Jtv-j
rfeW1 &£.'twlut urpluiktt*.ittr teHih vli: jmMilHivjAa'ti' *r «»• 'Jfl 
VK.iz4^ ?u lr <‘tx“irt hn ’cfin VfW>t ww*

r$ įUrt'VH. kati jwšv#rM i&rJlįtfr vaMviųi • JBawKlr $Wiw w$lfe» Jieattit .-wm«w<i' ii’jjA* k ’*tSwty ;«WJMRU *■ ' • * . .• '^' HWnr $WnhMt »’ite.' M>!.tį It jrivič* i*r*. • ’j
«r v JMlkri'Mthi jw» twrtku, Yki tik Wto v»t* twMcf 1n K*UU npttel»r. *, '
H '■ „ ■ F. AO. RtCHTER & CO,. ?

hmm *•. 4th strMrt z BrMk^a r. i

>

*

t
i-

i
7

a- -

darboy.be


7 k/?
\c •T

•»

/
i »•»'«» y y*** -*'>
• H m. M MU *!■ ■*» •«

kslboirtčma Mvp apie* moks- 
svarbą irt rietųįįį neturtingua 
kalamus." Kalbėtojas apibudi- 
t m'okslb svaidą itai’Ocl^kąd tik 
kAo -žmbh& gali HurastT tiesi., 
i tiefiu-yH -tik viėriaį j 
i prie mdks>d» fe

partijų, iž;ięa Adsįcnis W 
patiltų prakalbą, Bet ka$ ųe- 

įįįall mokslo pliekti,' tai nors\ga- 
sušęlptKmuk biddnus * moksloi- 

^•Vas mokslą einančius? įmonėms 
“ parirtme aiškri'kaip saulė mokslo 
-svarba ir kiekvienas atėjęs Ištiesi 
‘•avd dnošriią'pašelpos ranką,* kdk 
liūdija gausi Šulcą kurią Čia var- 
Aup paduodu.1 *' •r

įo Kąri E. OikiV '‘Tį Tavp$ik& -

^tftskevičius, ?. Kavftliauškas.'
Ra $4>* R RirikaiisltieiiČ. * 
Po $3.d0'; TMes- 'A. Sųabaičiute 

. iy -Jį Totkhuskas. . '7 ' •'
$0 $2.0d: P, Uumbulevfčiiis, ŠL 

Bftiiri^as, P. KarToniri - V, 
vičitis, M, J^hkduskas, A. Gurs
kis, Ląptauskas,,J. #dančitikas, 
Ą, J^rieduliomSy X NeVulienė, ,’A. 
Barisa, T. Kavaliauskas. ’ J. ’

Po $1.00: Daniscvičia,- Blažariri 
kas; Lalmanekis, Kalanta, Mikai- 
lioiiis, .Naūnėike, Jackus,.Lubikio- 
nė, Veličkienė, DaMsevfčicntŲKii- 

’ bilierie, ” Plukiene, Savickiene, 
l^altiųšaitiene, Poškuvienė, Kve
dariene, Gudiene, Žu kausiant ė, 
Giedraitis, Janulevičienė, Vaznyš, 
^onavičiusTRadziačičienė. '■ 

"Iš ko susidaro 72 doleriu. 
"Valdan vietinio klebono*kinu*E 

tlriTcio, moksleivių tėvo gerb.'kun. • 
Fr; Garmaus visiems aukuotojnmslįa.US)rtoy%nu 1 dol. $500,00^ Ne- 
tžiritf širiliugą dėkąą Kaip anais praleiskit progoj?. Taipogi „kurie 
metais taįp ir šį metą visi surink- Į ųepasiėmet kalendorių, prašom 
ti.pinigai įduoti Tautos Fondo iž;|pasiMti> TBte t-ėhUmi įstotai į 
dtaihkui ir’pasiųsti VodcraeijųS fi-Į apskričio suvažiavimų? So. Bosto- 

‘iratisri sekretoriui. ’ ’
»

3 * •> ’ 1 ,

% -A*

*»*

-vok žmogau pit< V attiisi' lmd*lL 
dėlę klaidą * darai- tfestltvarkyda- 
maksavo gyvenimo,, nerūgdk ant 
nieko joijafu pats savimi ncairiipL 

M w » . ■> . • ■ -

/ Taipgi ytft’žr tokiu ktfuie pfigu- 
Ji prie D?p S,/ bet ant ims«< 
rinkimu mažai Iankoui: visuomet 
■rttpįda fcrfežaštį p$dtirisinimi& 
‘gi piilĮin& Mįįę M nuv&ikti jeigu 
mažai lunkosF } susirinkimim. Nuo 
Šio Taika kvOiamu ĄdSu^ laMytik 
į suširipkJmtfsF, - Bet Šiais niėtft^ 
nors ir nė Vi^nnHaidaĖkOši j sm 
brinkimus,■ bet Braidytas darbas 
A^ryli? pirmtį tifuvė.surengti ke
li’ yakareliai, ’ mio- lutXW pelno gė*

. . . ... r- ’ - .*
Tnfp-gi susirinkimas, laikytas 6 

(H kovo. Apkalbėta d'atfg gražių 
dalykų, ‘būtent:. paaukauti $15-.00 
UdtMfc Vfltnauk naSlaiGiij prieg
laudai. Nutarta. piivcmitjį .gerk 
mokęlavyrį kuh.- F? J&męšį dHnan- 
siškai ii- nutaiką siųsti 5 dolerius. 
Nutartu steigti, knygyną ip lo^ti 
teatrą po- ydykt?./ - , t .

Apie knygyną pasistengsiu pa
rašyti'tada, kuomet jau, dalbas 
bus pradėtas.

» z Reporteris.

7

i

c.

• »

MONTĖLLO,MASS.

Monterio LDlvŠ. 2-ros kuopos į- 
■ęyks mi-d rinkimas 1 d. balandžio 
(A-pri i} * šty rtoko ;saloj, ,.7 y ai va
kare. Bas svarbiausia, iš -vbų 
ririųkbnų. š. m. Visi,,nariai, kvie
čiami pribūti, nes .kožnąs, ųai^s

-f .*

-- -.-i ■
J*•

antįįirn^siisiil^kę naują bambi- 
rų. Van gia tai braeią daihut/ vim 
tilt 0
nežino n& dkaiirmelritis. > Kas-žin 
kaip ihęai dSiftugįiia sti -šituo? 0 
jei kokia .^eltonl:asG-pAsbmM%^«

Nednlibjy baWdŽfo (ApčU)' d ir 
13 vietinįfeiibpa statys 
.5 Duktė?’ šbt
vcikaW visiems jjąąvityf.
Pe&tntb • Romąį Wristiflis latįitnse. 
Seai^iijoši ir Jkoištiumai pi’itflikytii

■ l • ■ . t

tu larkiR Matysite stebuklus, Fi-

GmUsite j^Wisia Žykhj tik 
kiaiit, žaibus, griausmus. ŽodMr 
salint, j piTt^u W-

tli'jguįiš.nro^ll pamatyti tolų^pur- 
kij ve|l<i04*'Priežodis šilko: ‘■'•pjU. 
vyzdžio -galybt1 didesne negu žo
džiu?’•■ ■■« »

■Tad įvertinkime gerus veikalus. 
. Atminleitė balandžio 6 ir LT d. 
šv. Petro ir Povilo svetainėj.

• lĮiųiiiAiiįkev

‘ . - t-*;- -T
”?4i

PAVEIJ^UAt
| Pareitą nedėlią, 23 dieną^kcB 

vo nięnerio buvo rodomi Kra
tinis Kimčio* puveik&laį’ 
nvtiričj svetainėj' aut PėĮgktari 
gatvės, $o. Bostone. &n3nių 
hriv^- piliM ; svetaine. > Matyt, 
Itad Žmones atjriueią ta pa* 
:voik$J.ą' ayatfe, .^ekm'iems ta 
ašakos išriedėjo pet veidą, Pa- 

: (artina, kad nei vienos įiėtuvių 
kolonijos^ neliktų nepamatę 
Kristaus Kančios pavoikslų

■ prieš [Velykas. ' . •* ■/ ,
a Paveikslus rodė/Fonas ttaho* 

nas, South Boston ietis.
... •.».•.*. ¥eR0įorta»

■ y' ’

L

I

• * 
t

h vV ri Z
f

vietinės amos
DATO iiLSA /

Bostoiii^ių durpe daug

■?.

r—‘~

> -- ’ ' 
t v

j.:., ” —-fs

kW

kaUftmift apta “Sandaros”, by
lą M kuta Katalikai
ttaęi datig jJ&Ą $ Woii pa- 
kitavusių sandariečių vadų, ita 
Italai smdąrieČtai ąr įų prifcrt 
rėjaj atsimota aistrini matyda
mi savo vadų žioplystę.

i S
''T

- -

SUGRĮŽO, ■

t

. z7
Boštarip, Krirdinolas -O ’Corir 

nęll. nugrįžo" n^ds riteltoBėk. 
LmnkBa Ąt!rwj^ 
fRypie, *- Išbmri ližrieityje, iri 

BaviŲčių/

;
PALAIDOJO.

,<»b

t ?

*
f

ANT PARDAVIMO STORAS.
■'.• j... ... ■. <. . „ ____ ' > V ta. .
tralim.a yaVofi ried bile kokio hi& 
piti, kaip tai^mit store, ^roeetne 
artia bnčernė. Bei plntpunnj infor- 
marijų kreipkitės pas M. T., 41? 
E ThirdSL, S. Boston, Mass. (M

,y:

[du m. landud
: * (tysojai! ir Chirurgas
220 rrA.s’ovutt STMSKt, JROs’dfif, MAss.

. Teletonas B^climoart 03S0
. Specialistas vyrų ir motorų slnntn 

ir chroniškų ligų. 
valandos : nuo 9 ryto’iki 8 vakare.

* Nedūld tonini s Iki 5vilk, ' 
p a t riri | m tt t ’n k e. f

i—' I L... I J,, L I
--'1F ■ .. ■■.-■ ■■■ -.»-. -

I

* . Tel. Boston 4000

DR. J. C.LANOŽIUS
LIETUVIS GYDVTO.TAk IR

> pHIRURdAS
506 E. Broadway, So. fcmrton.

?Kiunpns 'G st. ir Bto^dffay)

u, ,1 ĮiiDi.Ouę.

HSSBS*!

t 
>

jr—<
Z

• ■ ' v- . I

,Y / ■ TeT, Brockton 5112—W.|

. *D AN*H STAS

DR, A. J. GORMAN f . '. (UŲMAUHKAS)
705 Matu St., Monterio, Masu,

t

nan 13 balandžio jr;t^ip^į seimą, 
Reporterisi.Į(<ambrūlge*

- -------------- i ‘‘ I nariai  ̂pribūti, kad nąrių gąlė- 
^AOTRSON.N.^ < fW..P«s^ i «ta«. M-

. ; .. W .ųęipp8uric^ę:<Į^3 mėne^us,
. Darbininkų darbuotę. Įmalųnėklrt. ątošinantį ,d.sĮiąiįąkijną 

y ‘ ’ ’ ' lęasimpkętj, nętaJonūį .Jn^oleyk
įFari pei* itgiri mėtiis čia gyvūd- ,apįl^|gr,L
& D. K. S. kpuopa. Bet lciid jnajoįiekit atpit u pąąių)pkąt 

gabma būtų pasigirti skaičiumi ^^ągMt^9Žna8.,p6 ^.'įad 
narių ir didelių veikimu, tai būtų- į. fnr$taW 300taąrių.» 
melagystė. Nors visuomet ragina- L /m^im parirodyt. . W į 
me. tidkamua žmonos prigulėti ir '
tapti “Darbininko” skaitytojais. ; £įffiS. 2j-os,Ifuop.os vaidyba:, 
Daugaila »ta gerų katalikų stori- , jĮ^ndlįft.
to .laikrašeius priešingiį^stovių ii- jį, ęięliaekao. .
remia savo idealinius priešus. Pa- F '
katbėk'su tudm -žiriogtita. ’paaiŠ- . ■ • y ’
kinis.svarbą skaityti savo prinok J NEVFfON FAl^S/OMTO^ •- l
po laikraštį ir rauti katalikiškų p.^gT’p.-
spirti Žmogus sako, galima esą Jis n110
Skaityti visokius laikraščius, tai L Padaręs mūnšai-
daugiau žinosi. Bet paklausk t° U’^cžiodavo pas lietuvius. Da- 
žpogaus kų anas tokio žino, ba\. atsMėjo 16 dietoj šio mėnesio, 
pafei kad labai mažai susipači- Kaueij, uždėX T‘fe-
nęs su pasaulio platesniu judėji- 
mu. Ar-gi męs katalikui ir ilgiau

, diibsimes. save išnaudoti, kitiem^, Muštynės,
kad už mūsų ėentus_lmus' panie- l . t-j. \ . .

- Kntii'ir k» mes branginame, anie. '“*« s,įv0^ knn1^;
žėtnina. Ar-gi no gMa taip į>a- »**“ ^atestuotas. Kąuerja 300 

' ■ . v . . dolerių. Teismas bus kitameiaė-remšti prieš visuomenę apie musų i .
vienminčius, ar-gi nebūtų naudin- nes^ ’!
ginu. bTtti- mums akty viškesniemš, Į 
o no pasiviškienn Patersoniečiai | 

; katalikai, sujudinkite savo »sąži-1 ‘ 
neri ir pabuskite iš savo klaidų. 
Būk tuo kuom turi būti.

Daug ir tokių katalikų randasi! Kovo 2 d. viėt.rS. L, R. KL kp.Į 
mūsų kolonija jei kad jokių laik-l vaidino teatVą “Ubagų Akhdėmi- 
raŠčių neskaito ir savo laikų pra-lia-” ‘ Aktoriai roles1 negalėjo ge- 
leidžin su kortomis °pinakli?’loš- riaii atlikti. -Pelno taip-gi liko 
darni Ateina, šventadienis, nėra I graži Šurna. ’
ką veikti. Eina nuo vienos stu-l Kovo 4 d. JL. V? 85 kp surengė 

*licįį -kitą ieškodami drarigų lošti vakftrų mt programų,.kuria-pelnas 
kortomis ir taip visą savo laiką j-bb^ skiriaihaš'Šy. Kazimiero se- 
laika praleidžia. Ar-gi nębūtu Iidėrij koplyči^L Nrib įžailgos ir au- 

naudingiau pasiėmus gerą laik-lkų’ atliko $53.90.
rnštfar knygą praleisti savo litro-1 Kovo 19 d. niažiėji Vyčiai davė 
są laiką; po. metų ar kitų visai ki- “surprisfr banųuej^, vafg.- aT; Km 
tokiu žmogum taptumei. Pagal- dirkfti jo vardo'dienoj, teipgi su-: 

, / . ' '_______ ; ■ • Įteikė'gražią'dovanėlę; •
............... ...» .—į»į. - u, . „ ,,ir-r------------ y,

, . T^tophone South Boston 3520 | 
Namų Telefonas Aspūiwn11 0870 I

ADVOKATAS
ArO.ŠALNA(SHALNA)|

LIETUVIS ADVOKATAS
I "DARBININKO” NAME

(antroB lubos) 
Baigto <la UnlWifetW (tomeli feenlty a* X B. 

.< Vieton tfolr. ui
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■■■ O.WwWwt<m flttr. m Hts

I

i.

jjffso Tol.: Soutb Boston 
ReshL Tel, t So- Boston 1M2-AV.

S> BAKUČIUS
Ltotoviškas Grahorlus, bulsantuoto* 
Jgs, Roji įstoto Jr ItobUc' Notaras,

S43 W. Broadivm 
. South Boston, Mass. 
Residencija: 237’D St„ So, Boston,

..........k \

BITVO SUSIRGUS. ; 
" Adv. taitaa pereitos savailes 
pabaigoje, smnpgolėjo iv sauga# 
j ipjo ištiną savaitę, Dabar jau 

aVoiMa, • ■■.-'ta V;
—.....

. CAMBRIDGE, MASS, 
Aleksandras Botembeugaš pri: 

ima lietuvišfcns- PUB.^aporius 
karpo ptafeą^n.iMy/ęa^fittanti

A W ■
kari visokių vyriškų įr moteriš: 
kų drabužių, ta ; ?w . -V 

‘ ~ - .Dabar pranešu gerinamiem?; 
lietuviams kad aš 4ail«m laita 
caštį J‘Darbininką” savo k,vairi 
tiiveje ir kąš ateiš į krautuvę; 
|Įrktiy laikraštį ^rps-tikį ųž | 

ir

i

.Galima MtttiMiMi tfllcluMtf 
(Mso valandos r ftjitafs iki 0 vai..

Po ploftj.Muo 1—8 
, VdkwI« nuoO-M) 

536 fi; Broadway, So. Boston
Kovo, 28 d. -tapo palaidotas 

Joseplr italletivr, buvusi s SuL 
ToĮlc pavtatta$jr0kuuoūasi Jisai 

įfev po-
. raitą utarntaką. *
t,*,.. , - »-4. .-•» . •, . ■•< •'c <
. aAiUNiistęi’sįvARiBio^ •

'ta?

j ririigįift Lfetii’os«Vyčiu . 17 

J<.p„ naujų-naiių vajaus reika- 
4ę. Dus ketvirtadieny, balan
džio 3 <-f, 1924 m., Parapijbs 
S.y etninė j, 492 E.« Sevėnth St.., 
Sxj, Boston, Mašs. Pradžia 7:30 
vai., y a kart.'., . ‘

šh-dnigai kviečiame . visu 
Dostono kataliku jaunimą atsi
sakyt,i į šiąs prąkajbas dėl jū
sų pačių, labų. . . .

Kalbas Liet, Vyčių organo 
“Vyties” redaktorius Matas 
Zu-įus (ir ,tjk. ką iš'^LJetuvo.s at
vykęs p. Pr. Vi bakas. Nogri- 
nės jaimimfd Įtaką“ii* atei-

..--d,

.t

r

i Ju HuHiž garbęparnešti ijpnR? 
jdį š$&& Bfrtfpautt

kmutuvęd nau ją patogesnę vio- 
t& jtaį Milibury St.
įs2?jįd^bpiry <St Naują -sa.vo I 

krautuvę jtiąnau užpildyti ^nau
jausiu tayoni, kaip tai; viso
kiais andoklais, gatavom dve- 
,sem ii’ įvairiais moterų aprėda- 
laįs. ręąip-gi <1 idžia usi ą oi lę 
V^įĮkU-:43;?1^»iUf . kaip ; tai:; 
apatinių-ziy. virsutiniij marški
niu, pancekų ir t. t. Taipgi už-, 
laikysiu’ siuvami dirbtuvę, ir 
darau amstįčius, kvarbnojam.

Į7^enlifb®d^p(April)- Afc 
džiu yisife' niūrio bitvitsnis“irities problemą, 
busianfįiųs Nauji natinį? IriM iprunmmi’
larikiii' ’oįpž&rinh1 ’jbg bušit. 
pdtėnkirili 'prieinama kaina.1 ir 
milndagid phlafriayimu/ ' \ 
“ P. S." Iš1 priežastie^ 'persikė
limo'į naują vieta 'savo senoj 
krkhttivėj tufėsiu išpardavimą 
taip pigiai klėlt kris duos, ries 
iries ridrime sumažinti- tavorą. 
Xlpaibh&kita taMTtaikvti pas 
r;Šidškieri&; 16'Milibury Stf. 
•: ?' '(Adv.j
i.i '/ . 

- PAIEŠKAV savo vyro Liudviko 
Markevičiaus, Palomenių kaimo. 
Suvh’š 1Q metų praėjo kaip išlei
do su. dviem, sūnais Lietuvon ir 
pats kas-žiii kur pasislėpė. Taigi 
mes prašom atrišimai arba kas ži
note prahesk-it. šiuo adresu: Uršu- 
lt^Mykevičienėi. 20 Hunting St., 
Ė.-Cambridge, Mass. (3Į

. ■ ■<'................ ...... .■■ . ............... .. ■■r...—. ■

i

f

nupigintuMiulęeshta?' < .
• ^AiųeTikb^gtaię^-jauRmte, pa- 
ifiąfctyk ’fipiu fttaŲį. 'Bitkridea- 
his, ijttei lt, 4r štok po ,KTistans 
vėlidta. - šPagėlbėk : įkūnyti I o- 
Hafeį-: * luitai1-ir Bažnyčiai.M 
. >11.’’ • Lt V. 17 kpi valdyba.

SUSIRINKIMAS?
i

. Lietuvos Vyčių 17 kp. mėtie- 
Sinis, sūri rinkimas. įvyks kovo 
30,d., tuoj po mišparų (4-tą v.), 
parapijos'salėj, ant 7-tos gt., S. 
Boston. Taigi visi nariai ma
lonėkite pribūti ant šio susi
rinkimo, nes turime daug nau 
jų dalykų'aptarimui. Taipgi 
ateidami ir naujų narių atsi
veskite, s

■»

centus.
f

Valdyba.

. Reporteris.

WESTVILLE, ILL.

IŠ draugijų,veikimo.

I [ *M<rtėinj Rož. Dr. plėnuoja ką tai 
I nOpaptaisto tuoj po Velykų. Bet 
Į kitą, kart apie tai. •

[Į Neteko nugirst, kaip L. D. S. pa- 
I riai dArbitojaai> <bo abejo sumos 
Į kokį šnnun-buvAim ant Velyki). 1 

H Labdarių S-ga žadama atgai
vint. , ‘ .

Nf|^žniaW ? •;..
Į Vietos ųei£tHnijikąi, t aip b^yo 

'niekas JkesHi^kydavo. tikt k^ip

Skilvio Kliūties, Nesveikų Kepenų, Nevei
kiančių Vidurių ir Viduriu Užkietėjimo.

•' Šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą jo veikmę gali pajausti į keliąs dienas^ 
Jis yra. stebuklinga* vyrams, it moterims. Įmintiems Skilvio kliūtį. Nesveikas, Kepenis. Vidurių 
Kliūtį, arba, tiems, kurie turi Kietus Vidurius, šitas vaistas sustiprina ir sutaiso skilvį, padidina 
apetitu, ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina guzus ir išpūtimą iš skilyio ir vidurių, 
prašalina svaigų, nervišką galvos skaudėjimą ir tulžingumą, nuvalo apklotą liežuvi ir pasaldina 
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina laukan ir tuotni apsaugoja 
nuo vidurių užlaetSjimo. • • l

Šitame vaiste- yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro "gausų .raudoną 
kraują—tokia Geležis, kuri suteikia spalvų

į

į^nttis. ‘ J:'ir':??''į • ’•
<.-■ i S7Yr€aBilTridge«Sh®et' 

Aleksandras Potembergas,

PARSIDUODA
G šeimynų namas flmibrldge. Maso. 
ILilinai int.ais.ytax. Ineigų $175.00 me- 
uęsiuli Kainu, $1(i.0£N).<HK 'i'pfefOnas 
l'Hiversity 3527— IV. , (-2#)

: -. 1 -* - ' - t y* ; - -.   - ■
PARSIDUODA pilnai intaisyti

3 pool tables. Mažai vartoti.. Be
veik nanjrf MsmLflOS ^Br0adway, 
So. Boston, jjiaž. **« (1)

NUSIDUODAPIGIAI
«MU š^iiriyhljl fin-

maš, ‘ visi ibi’prol'ortiėrifai, š'ėridiil 
šioj victAj bity tjointė1; preke tik 
$9,700, -A/ IVAS,-110 T&mdiit StM

BrohztLįay, ^)'u|h .ĘdstęąĮ.. j į į
a -

' PASKOLOS.
r . -— '. . ' t;

. Perkame ir parduodame 
tmortgad&us, taipgi duodamė 
ir surandame paskolas ant na
mu.*■ .-k

A. I V A S,
110 Trėemont Street, Room 508, 

Tel. Main 6467, Boston.
i ■

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

Antro* lubot-^Viršuf L. P. B-v9» 
GTVEiraro vieta:

275 LQWELt AVĖ.,. NEV"rOTiVnj< MĄ8R 
Tel. W. Newton l403—W,

-NSBrBįSMtfliSBBiBMBBBHBHBBBi

FOTRūl F 
j'Sukerpu PETRINAS ant m toros & 

,li&<tol koię, siutų, dresię ir veisėlų. 
©Bundu ptulĮškl/iIniUs knlp vartoti 
Sppetrhuis, Susintai! petrinę taip fe 
®kalp drapana lurijniti. Tnlpgl su-® 
.©kerpu audeklų vakarais ir subtilu-$ 
gipis, ■ T
f P, STANCELAITĖ & 
112 Lark St.f ties W. 9-th St„ | 
® 1 b 'Sa/Boston, Mass,, t * t-4

ffi

C*
| TriL. So. Bpffion OoOfl—VL

| LIETTJVYS DANTISTAS J

h. L. KJPOčIDŠj
251 Broadway, So. Boston | 

„ ("tCefeh'io” namo) £
Ofj.SO YAr>AND0H į. nuo .f?jld 12, nuo t 

1:30 >kj- d ir nuo (i:5(J iki..y yukiire. i> 

, S*HWjoipis nuo 0 Iki 12 Vnl.dionn
^nbatomls nuo 9 iki <1 va kr Neda £- 
tto'fa&« iki 12 (pifgalį mito rlf < f

K

f

«ČĘJtllElD$
811-812 01d South Buildiūg 
-, nSTAs* ' 

t«|indož’t- 6- Ą.M li^'Ho ’iįL
Gyvenimo vieta

10 VVnvTHEor StbwSt, EaiIt BoStoh 
TėL Bart ^)‘ston,'i52-^4

* ■** ■’ =■ *•’ • J' 
ANTANAS "F. KNEIŽYS 
kuris lanko Šuffolk Teisių mokyk-. 
Ijj jr užsiima’Reat Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdienę 
nuo 3*iki 5 valandos po pietų išsky-. 
rus Šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai .ga
li kreiptis Įvairiais reikalais pas 
many. A, F.,KneižIo adresas yru 
toks: 308 E. Nuith. Street, Tel. So. 

Boston 109G. z
^*1

.IETVVIS

OPTOMETRISTAS

Tel. S. B. 2S05—•R. I

13 Išegzamlnuojtt akis, priskiriu aki- gj 
j Iniųs, kreivas alūs at i tiesinu ir am-
rtblijopiškose (aklose) akyse su^rų- £ 
tiži nu šviesų, tinkamu laiku. “S , 4 
H J. L. Pašakanlis, O. D. 4
s 1447 Broadvvar. So. Boston, Mųss. g

♦

10 kietų scitiTii bostone | 

0 R. . H, S. STONEl 
akių SREGrALTS'bAS • j 

399a W. Broadway, So.'Boston I 
1 VATaĮNDOSlNuo 9 r. Iki 7 y. vnk. |

X

^^ek Š^^ostoii 321P 

LIETUVIS DANTISTAS

ŪR. M, V. CASPER
(KASPARAVn-ino

425 Broadway, South Boston 
ojžko valandos: nuo 10 iki 12;3i>. 

ryte ir nuo 1 :3() 
Iki <1 ir nuo fi:30 iki 9 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas suimtos vakarais 
ir nodęldiei)ipis..

« •

JĮĮĄĮ W MUMS RAšĮh'
Sergu lau G metai ir .plekas negeb 

gelbėjo. Gavau pnW bandyti jūsų 
sutaisytų žotlųrNo. 303, tai jos man 
labai .gelliHt i. ^ion^prlstiuiėlų pln|gų 
vėl ant vlėnofpūkelio Ne.. 30<X<. j -.•»

Anthony if^rrison, 
• Slmpson, Pa. ,

Tokių Ir kitokių laiškų gauname ^Im. 
ttkr kad žmoni3# geriau piisijfnni’dbjft irti 
Žolėmis, negU'Sii specialistais., Mes ūžt, 
alkome vi$ COO rūšių, žolių it, sutftĮsO’ 

me nuo vitokjų ligų. Atsiųsk 10c. o 
gausi žolių katalogų. Retknkutfame 'a- 
<enfų visose apygardose. , ‘

Musų žolės yra gryna i lietuviškos si 
letuvlškals ir angliškais ntirodymnls."

■ \

M. ZŲKATH8,

449 Hudeon Av«„ Eochester, N, Y.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELRINfiS
DRAUGYSTES VALDYBOS■

> 
. i

ADRESAI.

PIRMININKAS — AL Zoba,
IMU AU. Utn’UlU L3L., _____

Šitame vais 
kraują—toki* Geležis, nuri sulci_____  . - .

iįblyžkuslem* veidamą ir žSresį akims. Jis 
tju^ąi turi .Fosforu, didžiausi žinomą vaistą 
stipriemssgatingiems Nervams padaryti. Fosforas, 
yra. Ga'rtitos. tikrasis Maistas Nervams ir 
Energijos Davėjas. Be to jis turi SESI$-kitus 
vertingus vaistus. Situs Gyvybę Duodančias, 
Stiprumą padarančias sudėtinės vartoja visam, 
pasauly-genausi gydytojai, kad padarius stiprius, 
sveikus, tvirtus vyrus ir mbteriS.

Šitas Stebuklingas Vaistas yra Nuga- 
Tone. Tukstapčiai vyra ir moterų per jį aptyržio 
geresnę sveikatą, padidino stipruma, atnaujino *

• energiją, įgijo dideąnę iitverme- Nuga-Tope 
sukuri*, sutaiso, sinfapnnair puakttina Raūrtrenų 
irr Nervų Sistemas—visus Gyvybės Organus ir

■„ ’ Kuno-FunkcijaS—padeda jiems atlikti darbą, taip, 
kaip Gamta Yra leidus. Tai yra vienintėhs 
saugus ir išmintingas būdas ereltorns ir 
patenkinamoms sekmBmi gauti. * 

j •Nuga-Tone nądidina Svanimę liesiems' 
imoniiri* ir suteikia.daugiau energijos, daucUu , - .

* ’ ainbičijoė-^prSilgina gyvenimą. Silpniems, sunykusiems, parsibaiĮjuslenjs, Dervuotiems, pnlie-
gusiemS, nesvęikierns, sergantiems Vyrams ir moterim* neri nieko .geresnio per Nuga-Tone’ą, juos 
taip greitai ant koją pastato. Pamčglnk Nuga-Torie’ą kelius dienas, o jausies kaip naujai 
ttof** ' ’ ' -y,. . ■

. IZgdET *lir f<a'*Sif*n -■ privalo sfisūdien pripildyti Kuponą, ifimiadt LūkuriavimasM*o9 UM AMsUMSD gali padarytidaugblogal Nuga-Tdne yraūk IEOO pakthui.
KiškvisUas pakojis tun 00 tąbletii-—vieną pilnd mėnesio Gydymas. Gali gauti seiki pakeltus ui

- <5.00; Pamėgink Ntiga>Tone*ą per 20 dienu musų atsakomu ir jei nabusi patenkintas 
aėkm*mi*, *UKrąžinkTlkuslą pakelto dai j, o tn<» tuojau* atmdkBsim visti* tamsio* pinigus: > RŠsitafc tiaędien—TUOJĄUS. Negali Prakiiti nei cento. .Nuga-Tona, tsiPti pardavinėja 
aptiaklnlhkal fr absoliučiai garantuola, kad jis suteik* Pilnų pjuitenklnlmų, Urba pinigini: 
bu* Mirtiltliith Zlurik garantijos kiekviename pakelyje. -

SIANDliEN.-"-—
- —- e • *

.^..PlJicėlitU Nufb-Tone'o. ksi imtiuT 
tiilą dali-pasiusiu Sigai, o jus mari

• I -’ ’ S' . ;
-. * ♦

tai isiiHa'iaųMa*»sp»ih^Ktoeae—liMRiliriiBsfcaesrMiBssiSĮihRSSiš 11 ąi TllGriji Ii lm p i iįiiii tigft

H ' ' * ’ \
1 -M ' V -* ’ » • *

iį),..iriiaiwia^apa*aw^i.<H<wv*!||P|iy*Mii<ii|*iliaiiiėiipeA!pi»i 

■ M*/’’ ’■•’■ p*

.Vghtli^, .... . ....... il'iitįpPni.S.|įii‘Įl' -!Jl|»rll|-l!..rf> '

*

Tel- ' University 1957—R. narni]. 
TeJef. Unlversity 1957—W ofiso 

ADOMASOW!RKA
LIĖTDVYS GRABORIUS 

Pagrabus atlieku .gerai »r pigiai. 
Kaina vienoda visur- Užlaikau au
tomobilius. Vieta atdara diemi • 

ir naktk 1
883 C'.MBRIDGE STREET 

Cambrkige, Moss.

>

L

b

DAILŪS PAVEIKSLAI KURIUOS 
PADARO FOTOGRAFAS

JURGIS STDKJS
v 453 WEST BR0ADWAY, 
i South Boston, Mass.
Padarom didėlius paveikslus. Ūž

ia ifc'om visokios rūšies rūmus- 
Telephonas: §oulh Bošton 464-*J

PIRMININKAS — 5L Zoba,
539IS. Seventh S’t., S. Boston, Bfasii 

Tel. So. Boston lylG~J, 
VICE-PTRM. — Kazys Ambrozas,. .'-

402 E. 7-th St., So. Boston, Mas& 
PROT. RAŠTININKAS — J. GHni'Ckig, 

5 Thonuis Bark, So. Boston, Masę 
PIN. RAŠTININKAS — Matas šel.kl» 

460 E. 7-th St., So. Boston, aiftsa 
KASIERIUS r- A. Naudžiūnas,

8S5 E. Broad\vay, S. Boston, Masei 
MARŠALKA — J .Zuikis,

7 \VinfieW St., So. Boston, Mass.
’ Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nėdėldleni kiekvieno menesio, 2-rę 
vai. po pietų, šv. Petro parap>Jbs salėj, 
492 E. Seventb St., So. Boston, Masą, I ■ • - . ... .- - - --;- - S
ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 

SOUTH BOSTON, MASS. 
V ALD YBOSANTR AMAI.

DR. L. GOLDEN I
, ' ' ' j xL^t

Bostone: 99 Green Sttfeet 1 Roxbury: 16 Crawford St. $ 
~ ■ —*— " ~ -- ' . nėtoii VV'arren/Street

Valandos: nuo 8 iiųC 0 ryte, 1 Iki
2 ir.9 Ai 1 vn.k vakare apart X 
|>etnyCIOs to nędėidienlo vakarų. %\ 

Telefonas' Rokliury 0131. *'

- - > ' ■1 . • * ‘ . • . . . j L

M.

t

t

Valandos: 3 Iki 4 ir 7 iki 8 R M. '
Apart pėtnyčios ir •nerteltltonio
. < - vakarę.

Telefonas JJaymarket 2288.
Kaulu Anglų, . Rusų, Lenkų a įnavyių KAtnoMis,

■ . ■ '. ■ > -

.Pirmininkas J. JaroSa, *
410 B. 6-th St., So. Boston, MaNk 

1 iHce-pirm. — j. Grnbinsims,
157 M St., South Boston, Maftfc 

: Prot. Rast — A. Janušonis, •
į 142G CMumbla Rd., So. Boston, MaM 

Finansų Rašt. — K. Kiškis,
. 428 B. §-th St., 'So. Boston, Mana.

Iždininkas — L. žvagulyS,.
111 Bowen S t.. SO. ĖO^ton. MaM, 

Tvarkdarys — p. Laud^a, ,
1395 E. 5-th St.,. So. Boston, Masa. 

Draugijos reikalais kreipkitės visados I 
protokolų raštininkų. • _

Draugija savo, susirinkimus laiko 
2-rų ■nedeidtenį kiekvieno meneslp 1-mij 
kai. po plotų parapijos salėje, 402 Įl 
^eventli St., So, Boston, Mass, :

NATIONĄL LABĮORATORY, pĘPT, LĖIl *4#» S. W«bm Čtifcago, Iii.
. GERBIĄMIBJIv~'Cia .{dedu hi imkiuT

Nut«-Tona'4 20. diena, b jei ai Debiliu imtenkiritM, tai likuih dalr pashisiu Ateal, o jut moti 
turtąiinsita pinigus. . - .

■ • st"

Vardu ir Payard*,......^———1

,7 “• .A * ’ ’»
•l iMlItU . ...—. .„„j.į-riĮ ii i.i 11 ,r,i.N.Į.n.K nrwrt

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA-
Parduodam, stiirtabioiiĮi namus, likęs, biznius Ir vl^ddą privariau* mm- 

snvyhe, taipgi skalbimu pinigus, perkam .h^pimhurtimrMORGtCIl^, iųe 
driuidžjain (inšiurinąm) visokį Birią utio. ugnies Iv.mio. vtsaklų nelaimių. 

Visiems.,«ttfoįklawgreitu nMolįhiįtų yutitrnuvlnub* Taigi vistiIs virš- 
; mlnftmis veikrtialH kreipkitės phk ’.■*.• . . ' <

' OLBEN;S REALtY OOMPANY
: * ..J , . r -į^WįB«aS A <>LBE5JKA.;SwlM»į»s, , A
lito W. SrMW> R°°® S, Smitu B8*to«, Mw«. įa. s. & 02<3 

t K ' • ' • , į _ •* ' .

1

j>. L. K. KEISTUČIO DR-.TO3 
VALDYBOS ADRESAI ,

; Bostdn, Mass,
• _________ J . • ’ ; ■

■ įPjft’ftithlfeRfiš — Antanas Pūstelis, 1
113 ItoAven SU So- Boston, 

vtce-Plrm. .**- Martinas Kntrtabtok 
40C>2 AVasbington $t.. ItoslindaK 

Ptotokabj Raštj— Antanas MacejuoH 
4fib & &ovonth SU Stantb Boston. 

Ėln. Raštininkas—.luotdtsi VtidftvN’liĮfc
OOd K. Btoiuhvay, Sontb Boston. 

Kašleriuš —. Andriejus Zalteckus,
397 B. Nlnth SU M. Boston. Maw» 

MrtUklkfc AleWnd«t
•H tilt Granite St,, So.’ Boston, Mms. 

Draugystė- D, lx K. Keistučio lalkp 
mėnesinius susirinkimus W pi«»t R*- 
miltai kitkvtono mjtoMto no 
ariibĮugton- su

Mvtrtrtnrniivją W 
tUnt prtrtfyti.

( ■■ 1 ■ r « Zj
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