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APIE KLAIPĖDOS K 
/užėmimą.

Berlin. — Pagal pasku- 
čiausių-žiniti iš Heydekrugo 
lietuvių užėmimas Klaipė
dos krašto tęsiasi. Tas da
rosi be jokių susirėmimų 

- tarp —kareivių- ir vietos gy
ventojų.

Francūzu ' gubernatorius 
. tik mažų saujalęį kareivių 

teturi, o vietos policijos tė
ra arti 100. >

Wasliingtoni — Lietuvos 
atstovybė skelbia žinią, gau
tų iš Kauno apie tai, kad vi
same Klaipėdos krašte [kilęs 

.maištas.ir gyventojai parei
kalavę, kad visas Klaipėdos 

’ Kraštas būtų prie Lietuvos 
prijungtas.

lietuviai"
-KLAIPĖ D* O N.

Berlin. — Laikraštis Le
kai Anzeiger skelbia, kad 
Lietuvos/ armijos du pulku, 
“pasinaudodami tarptautine 
padėtimi,” perėjo rubežių 
tikslu užimti / Klaipėdos 
kraštų. Pafūbežinių gyven
tojų būriai seka kariuome-

Amerika davė žaiu. ./Franci j ak
. ................................. - 7

PAJUTO ŽANRINĘ.
‘Paryžius. Franci jos ar-;

mija ir valdžia baidai nusi-Į 
minė ir sušikrimta, kuomet f 
dažinojo, kad prieš ■' pat! 
francūzu briovimųsi Vokie- i 
tijon, Amerika atšaukė; duo] 
Reino savo kariuoineije. Aiš~! 
Idai žino, kad tuomi pakelųį 
vokiečių ūpų. • ... i

Be to tuo pat laikų atėjo į 
žinia, kad Anglija ketina ta;; 
pat padaryti-. ‘ . Į

ĮSIBRIOVĖ.
■ w - •/ .

Essen. — Prancūzai įsi- 
briovė Ruliro provincijon 
ketverge ryta, Įžygiavę su 
visomis karo laikų galybė
mis. Su- tomis jėgomis įžy
giavo į vietų, kur rado ang- 
liakasiuš su pikėmis ir dirb
tuvių darbininkus. Prancū
zų jmaršavo 40.000 kareivių. 
Francūzai Essene trio j užė
mė paštų, telegrafų, geležin
kelių stotį, anglių sindikato 
ofisus ir geležinkelių ofisus. 
Kol kas jokių stisįrėmimų 
nebuvo. Pagrobto krašto; 
gyventojai turi maitinti ir 
užlaikyti įsibriovusiųš fran- 
cūzūs.

7 .

kiu'sthnus atmetė. Matydami, 
kad nieko čia nepeši^, ir patys 
nurimo ir ramiai laikėsi,'

10 vai. 45 min, ryto Seimo Pir
mininkas d-ras Bistras' paskelbė 
posėdį atidarytu ir pasiūlė suda
ryti balsams skaityti komisiją. Į 
komisiją, atviru, balsavimu, ’ iš
rinkti:Kun. V. Mileška (k.’ d.), 
Atst.- Skardinskas (ūk. sąj.) ir 
Ats. Kasarskis (d. fetl.).

Ateina. .vienas liaudininkų so
cialistų vadas d-rąs Staugaitis, ir 
neužsirašęsužima savo, vietą, bėt 

; kiek pasėdėjęs, išeina. <
Pirmininkas skelbia rinkimus 

.pradėtais^ ir alfabeto tvarkpje 
kviečia atstovus paduoti balsus. 
.Darbo federacijos ir ūkininkų są
jungos beveik visi atstovai paduo- 
da.-korteles; krikšeionnį demokra
tų tiktai vienas kitas tebalsuoja, 
kiti susilaiko. .

Balsavimui pasibaigus Pirmi- 
<r^uUatXis, ■ 
Viso paduota 18 korteliii ir visų 

.. balsavusiųjų balsuota už A. Stūl- 
ginską.

Pirmininkas skelbia antrus rin
kimus. — Balsavimo metu į salę 
įeina soc. liaudininkai Natkevi
čius,. parlamente neprimtu būdu, 
iš vietos rėkaudamas reikalauja 
balso prie motyvų balsavimo. Iš 
dešinės kas tai jam primena, kad 
ir šiaip jau balsavimui einant, su
lig statuto, balso ‘niekas gauti ne
gali ir kokie gi gali būti motyvai, 
kada eina slaptas balsavimas. Dai 
pastebiama, kad Natkevičius bu- 

i vusis Prezidiumo narys ir Statuto 
! nežino. Natkevičius visas pamė- 
linavęs rėkauja iš vietos, kad rin
kimai esą išteisėti. Pirmininkas, 
nurodydamas atatinkamus Kon
stitucijos paragrafus, paaiškina, 
kad rinkimai eina visai-teisėtu bū
du ir kviečia Atst. Natkevičių prie 
tvarkos. —. Natkevičius ^reikalau- 
ja patikrinti kvoi'umą. Kvorumą 
patikrinus, pasirodo salėje besą 39 
atstovai (reikalinga 26) ir kvoru
mas yta." Natkevičius bėga prie 
prezidiumo- ir kažkokį popergalį 
■metęs ant stalo, su J. Vileišiu abu 
tripkšnlingai rėkaudami išeind. 
Visu Natkevičiaus ekscesų metu, 
krikščionys laikosi ramiai ir tik
tai vienas kitas šypsosi dėl tokių 
ciciliko blaškimųsi, . ‘

Antrą kart balsavo vi^o 20. ats
tovų. Balsų gavot A, Stulg'ins- 
teas 15 j & Galvanauskas 3 iv Ar 
8nietona2. ■ ■ ;
'.Natkevičius su Vileišių vėl 
grįžtą, bet jau Pirmininkui pa
skelbus, ' kad rinkimai eina trečią, 
kart, Natlmvičįus per salę bčgdli- 
mas ranką iškėlęs Mukiai ^Pra* 
Sau balso 1 balso.,, I, bals’o!” Pas 

i pirmininkaujantį pribėgęs kaž ką 
kalbu ir atsigrįžęs i^kišenčs įšsb 
traukęs .kokį tai 'popierį iiną'skuL 
tyli Pirmininko skambina ir 
kviėČia^ prie, tvttrkbk /Natkevičius 
neklauso, ir. kaskart balsiau šau
kia. Krikščionys pasipiktinę ir iš 
kantrybės išvesti ima irgi.Šaukti, i 
“Šalin triukšmadarįĮ tvartą! 
.-t Čia takiems nevieta P‘ Kyla 
Wdtite Mesią iv nieko nesigirdi, 

i PitmUinkM akambina,
TrtokšmadaHa grasindamas ir np- 
troškęa ii pikčių, rykaudamas su

14-sis Seinm posėdis 1922 m. 
gruodį itiėn. 21 d.

Dar prieš npsėdį pradedant pa
sklidam laiM Sebno salės ir .ko
ridoriai inlniUvečių ir Seimo na
rių, . kurie įvairiai komentuoja ga
linus įvykins.! 
-svečių tarp&|į 
to moterų, 
tas,
• Seimo nariž krikščionys,' nork 
jų kaikurie įmatomai susirūpinę, 
bet rimti ir lūnūs jų veidai rodą 
griežtų pasiry įimą duoti Lietuyai- 
Prezidentą ka ;aliką ir ilgiaus ne- 
jesiduoti bedieviams socialistams 
įvairioms dervoms suvedžioti. _

Socialistai ir “valstiečiai’’ labai 
susierzinę į krikščionius šnairuo
ja ir krūvūtėi^is stt savo\sebrąis 

nuolat į 'savo frakcijos kambarį 
renkasi ir vėl skirstosi.

Socialdemokratai savo kamba- 
ryje nuolat užsidarę sėdi ir, gir
disi, III internacionalo (Maskvos- 
komisarų) dainos repeticijas da
ro... ‘ .

Viso publikos nerimo priežasti
mi, kaip pasirodo buvo vakarik- 
ščiai socialistij liaudininkų, vals
tiečių sąjungos ir i jų bendro cent- 
ralinio komiteto išleistoji prokla- 
niacija prieš krikščionis,, kurioje 
šie davatkomis ir klerikalais vadi
nami ir biauriausiai šmeižiamas 
krikščionių į Prezidentus statomas 
A. Stulginskis. Be to socialistai 
vakar skleidi gandus mieste, kad 
jie darysią obstrakciją ii* net ko
kių tiktai būsią galima imsis prie- 
mouių, kad rinkimus sutrukdyti. 
(Tas ir is jų proklamacijos mato
ma)., Bet, kaip rinkimų metų pa
sirodė, iš to didelio,' -perkūniją 
nešino debesio, netikėtai - menku-’ 
tis lietus teiškrito, nes vien tikt ai ‘ 
tuo pasitenkinta, kad jų dabarti
nis vadas 'Natkevičius šiek tiek 
parėkavo ir tiek tiktai,, uz ką Ii-, 
ko 10-čiai posėdžių iš Seimo praša
lintas.—Kalbama,’ kad tokio Įjjlt' 
kevičįaųs pasielgimo priežaj^mi 
buvę tai, kad jis būk tąi buvęs 
SU vienų žinomų Kaune piniguo
čium susilažinęs iš gan žymios pi
nigų sumos ii’ laikęs; kad Prezi
dentu bus iSrinktas .P. Leonas. 
Perdaug mat cicilikeliai krikščio
nių nuolaidumu pasitikėjo ir ma
nė, kad krikščionių kantrybei ga
lo nėra. Ir apsiriko. '

Prieš posėdžiui prasidesiant, at
vyksta ir užima savo vietas Minia- 
tetių Kabinetas ir užsienio atsto
vai. Svečių -vietos perpildytos ir 
daugeliui, dėl vietų trukumo, teh- 
kastovėti.

Šalmo nariui t kr , 7demokl*atai,' 
ūkininkai ir darbo federaciją visi 
savo vietose. Valstiečių soeUlis- 
tų ir socialdemokratų y įsai nesi
mato. Keletas .socialdemokratų 
publikoje įidmailę agitubja>; .kad 
aveliai tautom himną giedant ar 
kuriam kitam rė.Wpt esaht padi* 
tų dbatmikoijų dalyti, bai

dl, avečiąV au pasipiktinimu jų
, ; ■ l

RAGINA RAMIAI
užsilaikyti.

Berlin. —' Vokietijos prez. 
Ebert išleido manifesta i r . <• •» 
Ruliro gyventojus ir ragina 
juos užsilaikyti, rainiai, 
Prancūzams užeinant. Skel
bia. kad Franci j a griebda-- 
mosi dabar prievartos ir jė
gos sulaūžū Versaliu sutartį 
ir neleidžia Vokietijai išpil
dyti tų sutartį, Vokietija, 
skelbia prežidentas, pagata- 
va buvo., atlyginti alijantams 
ragai išgalę.

Ruliro apskritis yra .Vo.- 
i detijos pramoningiausio  ji

Pažymėtina, kad 
ribai mažai tesima- 
■ jų -viso tiktai kele-

: AIŠKI ŽANRINI • j 
Washingtmi: — Diplomą-; 

'tinėse sferose pripažinta/! 
kad Amerika 'atšaukė w 
Renio savo kariuomenę tam, 
kad pabriežti "'savo ųųsista- , 
tymų prieš francūzij žygia-; 
vimų Vokietijon. Amerikos | 
•kmnomeiie būsianti: namie j 
apie vas. 5 d.' Kaip tik vaL į 
džia nutarė atšaukti sąvoką- ; 
riuomeyię nuo Reino, tai 
tuoj apie tai pranešė. ali- 
jantų ambasadoriams.. e

I
— M..r  ...................... , —...............■itf m !■-
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BELGU A SEKA
FBA XC 1 J .į.

Paryžius. Franci j os ka
riuomenę Ruliro provincijai 
okupuoti, ^pa^eke būrys. BeJ,-. 
gijos kariuomenės. Tečiau 
Belgija nepritaria Franci jos 
žygiui. Belgija yra privers
ta sekti Franci jų, nes Bel
gija- labai prigulminga nuo 
Francijos. Belgija labai su
sirūpinus, kad Anglija ne- 
dalVvaua šitame grobime. I- 
talija moraliai, remia Fran- 
cijų.. Šiaip visos Europos 
ir- Amerikos opinija smer
kia Franci jų.’ Francijos y ar
das šiaip jau buvo benūpuo- 
lųs, bet šituo žygiu Franci- 
ja netenka paskutinio prie
lankumo jausmo. Franci j a 
dabar vadovavosi ne sveiku 
protu, o užsikarščiavimu. 
Šitas Francijos žygis yra to
dėl gal paskutinis smūgis 
ali j autų vienybei. %

franci ja nori dabar pasi
gerinti Anglijai ir valdžia 
pasiuntė-įsakymų savo atsto
vui alijantij-turkų konferen
cijoj remti Anglijos reikalus 
derybose su turkais.

F'rancūzams didelis piktu
mas, kad nei jokio ženklo 
nesimato vokiečių ginkluoto 
pasipriešinimo,. Bet vokie
čiai pasiryžę padarytų pasi- 
vyškų pasipriešinimų, 
yra Franci jai kibai baisiū

Tęčiau ir , Anglija turi 
baimes.. Kartais Vokietijos 
pramonininkai gali susiuos- 
tyti su Francijos prameni* 
įlinkais ir tada prainpniiiga' 
Anglijai būtų blogai.
; Tos visos galimybės neaiš
ku dėlto,' kad' nežinomas. už
pakalinis ‘Francijbs tikslas. 
Ar Franci ja iibri prįyersti 
Vokietijų sūdaryti;sali pato
gių pirklybinę. it pramoninę 
sutartį ar ' VokietiM 
pasmaugti / Vokietijos su 
Francį ja sušiuostymas dau
geliui nepalikim -

IŠSIKRAUSTĖ. •

savo- adjutantu J. Vileišiu, ir vėl 
iš salės išbėga ir daugiaųs jau ne- 

nes,” kurių .socialistai valstiečiai; 
savo ' rinkikams. proklamacijose 
griebtis pasižadėjo. - Pasirodė, 
kad jie tiktai parėkauti temoka, o 
rimtiems žygiams visai netikę, 
net ir Konstitucijos skaityti ne
moka. Turbūt jų vyriausis vadas 
Šleževičius,' ne ką daug gero tesi- 
.tikėdamas iš savo sėbrų “priemo
nių” atostogų pasiprašė ir išvažia- 
vo*- . ' .' s ’

Trečiuoju'kart balsuoja visi po
sėdy dalyvaujantieji iv visus 36 . 
balsus gavo buvusis Steigiamojo 
Seimo Pirmininkas Aleksandras . 
Stulginskas, kurį, II v. 30 min., 
Seimo Pirmininkas iškilmingai pa
skelbė išrinktu Lietuvos Respub
likos Prezidentu.
. Pirmininko pasiūlymas; Ats. 
Natkevičių, .už Seimo garbės įžei-1 
dimą ir neleistinu būdu triukšmo 
kėlimą, pašalinti 10-čiąi posėdžių, 
priėmus, skelbiamas posėdis užda
rytu. Visi ramiai išsiskirsto.

Prezidento priesaika.

15-as Seimo posėdis 2 vai. p. p.
Sale h* koridoriai pilni svečių. 

Krikščionys atstovai visi savo. vie> 
tose. Valdžia ir užsienio diplo
matų korpusas irgi užima. savo 
vietas. Socialistų nesimato.

Nuo pat Seimo rūmų angos U<i 
Prezidento rūmų vartų gražiai iš-: 
sirikiavęs dvįein eilėm Ims raite
lių pulkas neša- garbes siųgybų 
Atskiras vaitelių būrys ąnt gražhj, 
šteinų, ’žtegų- sudaro Prezidento 
/garbės eskortą, Begalo gražų ir 
kilųiį įspūdį sudaro Lietuvos laim 
.ves gynėjų rimti veidai ir lyg bi
jūnų gėlės,/raudonų su baltais 
lankais kepurių*ellčš. Vis tai Lie
tuvos Tėvynės ištikimi sūnūs, piv 
steyžę kiekvienų mottt..už Jos lais
vę- liet te gyvybę padėti. :

Vis tėi atrodė, gražu iv griau
dinančiai iškilmingą, nes tai po 
kelių šimtų ’mctų pei'tiuukos pir* 
ma Lietuvos gyvenimo valanda; 
kad teisėta tautos atstovybė jteię 
kia ŠąĮtes valdymo vairų, kaitai 
įr šventai savo, kraštą mylinčiaju, 
tėvų te. bočių papročius gerinąn* 
čiam ir giliai* tikinčiam katalikui; 
rinktiniam Lietuvos Kūnui.

Essen. — Ruimo provinci
ja yra anglių kasyklų ir 
dirbtuvių kraštas. Prancū
zai užimdami tų provincijų 
paims savo kontrolėm visų 
;os provincijos pramonę. 
Anglių kasyklos priguli įvai
riems savininkams, bet sa
vininkair a sudarę sindika
tą. Tai sindikatas iš Esseno 
prieš francūzu atėjimų per
kėlė sayo būklę į Hamburgu. 
Sindikato žygį užgyrė darbi
ninkų unijos.

UŽGINČIJO ŽINIA.

. Kaunas. — Oficialiai pa- 
' skelbta, kad sausio 10 d. vi

same Klaipėdos Krašte ki
lo maištas.

- Būrys, veikėjų pasivadinęs 
“Augščiausiu Komitetu 
Kraštui gelbėti” pasiskelbė 
krašto valdžia ir reikalauja 
prijungimo prie Lietuvos.

Yra užginčijama žinia a- 
pie tai, būk rėgulerė Lietu
vos armija perėjo rubežių.

ui m 1 ■ 11.1 ■■ 1 —i .iii'

ŽIŪRI KAS BUS.

Berlin. — Vokietijos val
džia ir visuomenė dabar tik 
Žiūri kas bus iš francūzu įsi- 
briovimo. Prezi Ebert pa
reiškė, kad Vokietijos val
džia nieko-nėra dar nutaru
si, bet jos veikimas prigulė
siąs nuo fraucūzų pasielgi
mo.
a Visose Vokietijos dalyse 
išnyko visokie partyvisku- 
rnai ir -visi jungia savo bal
sus ir kelia audrą protestų. 
Ateinančių nedėlių visoj V o- 
kieti joj bus milžiniškos de
monstracijos ir protestai. 
Prie demonstracijos ir pro
testų pašaukė vokiečių tau
tų piez. Ebert ir Cuno spo- 
ei jale proklemaeija.

■ ■ \|

‘ PARSIVEŽTI.
Nfao Vark; Suv, Vals

tijų laivyno departmentas 
» pasiuntė ,St. Alięhiel trans

portų pargabenti Amerikos 
kmįgvįų ^Vo0ijos. Tie 

y kai'eMai sės. Įsivaii
>• P* ' •. ‘ ■ •/ ■

r

ATŠAUKĖ
Ambasadorius.

Berlin. -=- Vokietijos val
džia atšaukė savo ambasado
rius 'iš Paryžiaus ir Bruse- 
lio. Tuomi Vokietija per
traukė diplomatinius, ryšius 
su tomis šalimis.

tuo pasitenkinta, kad jų dabąrti-

imi pasirodo ir Prezidento, poitys • 
bėru -irgų pakinkytas vežimas. 
Greta Prezidento, .Ministeris Pir
mininkas Gaivanauskas.

Pirmininkas suelbia 15-jį Seimo 
posėdį atidarytu. • j

Žemaičių Vyskupas, Jo Eksee- J 
leneija - Pranciškus Karevičius^ j 
prie parengto stalo, ant. k’uuo 
Kryžius ir Evangelija, pasirengęs J 
laukia, kaipo Visrsrr’k) atstovas ) 
paimti iš rinktinio tautos-vyro iš- ; 
tikimybės pasižadėjimo žodį.

Trys, raiteliai laiko Valstybės į 
vėliavą, nuogais' baidais pasiren- į . 
gę jos gą-rbę ginti. • j

Ministerio Pirmininko lydimas J 
įeina naujai išrinktas Prezidentai, J 
Visi atsistoja. *' ' |

Pirmininkas iškilmingai paskel*?i 
bia rinkimų aktą ir atsiklausia, ar 
išmirktasis sutinka prisiimti 
dento pareigas. Pasigirsta atsa- 
kymas: — ^sutinku,F ų _

Pirmininkas kviečią išrinktąjį^ 
.atlikti* Konstitucijoje numatytą1;J 
priesaiką. *

Iškilmingojo tyloju ail 
skąruba priesaikos žodžiai Pream 
dentas bučiuoja Kryžių ir^Evan-^; 
geliją, •' ||

Po priesnikos, truinpoję 
ciningoje kalboje, matomai 
dintas^ bet tvirtu balsu Pmi<h * 
tas reiškia padėkos už jam aute 
ūį g&tbę bei pasįtįkėjimą*,ir 
mindamas snukiusgyyf* 
nimo etapus iv tuorf uar ateity laįį 
kiančius sunkius darbus, kti 
tautos atstovybei ir jos pastatyt- 
valdžiai teks dirbti, reiškia 
tos vilties, kad Dievui pąd 
lietuvių tairtujdsaš klMtir 
lės, nusistatę sąu tokią yalatjrl 
nę tvarką,, kurioj visiems, pok 
kių vargų iy darbų, bua 
ventn ' ’ Y

Paskutinius Prezidento 
.-->. lydi triukšmingi plojimai,. # 
į Ima! “Valio” .te giedama* 

2 vat’ 30 miA> raitelių lyditevhimnmu

VISI REMIA.
Berlin. Francūzu įsi- 

briovimas Ruliro . provinci- 
jon suvienijo, visus vokie
čius. - Visos partijos remia 
valdžių, jos tušuose darbuo
se prieš francūzuk Išim
tį daro tik komunistai,, ku
rių saujale tėra, Reielis- 

,tago posėdyje buvo didžiau
sias fraucūzų veikimu pasi
bjaurėjimas ir valdžios ats
tovų kalbos iššhukė atstovų 
audras aplodismentų.

, Prez; išberi išleido speci- 
; jalį1 ųisišmikimų •{ pagrobto 
krašto gyventojįis ir pata
ria niekuomi neprovokubti 
f raucūzų, kad neduoti jiems 
priekabės pięrsekioti. Gy
ventojai pasiryžę Mųuayti ir 
pildyti prezidento pMarL 
.mus/;' '
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R . Ifem,’ifr Soutli Boston’o utarninkals; 
| Morgai ir ffl$ątomi& laidžia Am. 

Rymo Katalikų $v. Juozapo
& lMma£»INKV SĄJUNGA

I
| f<BABBXNINKABx’

■ThĘ LlHVANlAiS- TjuAVEKKtA I'AL’EIL

i lUBllslieg every Taesday, Thursday, 
aui Satiittlay .by Su Josuan’s Lite?

- TjANtAN'il.C.>ASSOGTAtXON'01?tiABOB,
# , . -

^Eiitered as secontoclass mafter Sent, 
* 12; ‘1915 at the post office at Boston.

atsitikimų, kad mukiuys sakysi’ prižadu negerti - Gia]kant Įskiepijo Dx\ BiĮįt 
uegalėdamas išdavimo iši’iŠ-Į vaitoji valią. Ji pi4kĮauso| Vsychoanaliza yi?adabar ta 

I ti nuėjo gulti ir aut rytojaus prie sąmoniugosios sielos daJ bai madoj. Ji maždaug ei- 
Praeitą saymt§- atvyko ĮĮ atsikėlęs rado uždavinį išris- Jjes, ir nepajėgia ąteilaikytilpa prie to paties tikslo, kaip

.!<-

*
L

. w b
MuBS., Tnjtlei! the Act of Maneli 3,1879.” 

of poštuge provlded for in Section 1103,
^Aceeptance far įiialfing ftpspečial rate 

Aut of Oct. S, 1017, authorized oti July 
12, IMS.”" - \ .

■ . ■ — ■ y •
SirbScrrptioa,; l‘atet>

Ifetėfly“A .'.r. .
Bustai; ainf sąburbs M..
Iritoign ’touutrles yeau. w

M

. - M ■ J . . • *

_-------------- i

\ taitotačiąi praneša, kad 
Erie,, Chicago- & Erie ir 

. Ne\v Nork SucĮuehaiiiia & 
x AVystern geležinkeliai susi- 

taikė, su karšapių darbiniu- 
k 'tais. Tas paliečia apie čLvi- f ■ dęsimt tūkstančių darbinin- E ’ kų. B.e to dar -pranešama’, 
£■ kad einaiičios'derybos terp 
fe* - ■uniją ir kompanijų .Lack- 
P; avąima ir Lehigli Valley ge- 
K . ležii'ikėlių ir rengiamasi pra- 
įk dėti , su Centrai Railroad of

NeW Jersey. ’
Tas_ parodo, kad kompa

rtijų pasigyrimas pora me-’ 
k nosių atgal, būk streikas c* 

taus jų laimėtas buvo .ųiekąs 
kitas, kaip propaganda, 
blbfas. Jei taip ištikrųjų 
būtų buvę, tai kam dabar 
faikiiitis su senaisiais darbi- 
iiinkais t . Matyt, kad tas 
100% darbininkų, kuriais 
gyrėsiužpildę savo tarša- 
piųs, nelabai kam tinka, jei 
Įiilseina taikintis su senai
siais.

Žinoma, jei. kompanijos 
taikosi su darbininkais, tai 
matą tame sau naudos. J ei 
tai būtų daroma atsižvel
giant į žmonių naudą, tai 
pav. toks New York, New* 
llaven & Hartlbrd geležjn- 
kelis būtų turėjęs, senai sųsi- 
tąĮkniti su "savo karšapių 
darbininkais. To tečiaus ne- 
daro. Lizinai barška, tarš
ka? yos'kvėpuoja, vagonai 

-apgriuvę, suolai išlaužyti, 
tfaukbiiai velinasi nebe mi- 
liūtėmis, bet valandomis, 
.žmonės vėlinusi į darbą, lu
ti iš to nuostolių, bet kom
panijai tokie mažmožiai, 
kaip žmonės viszai negalvojo.

Kaskart aiškiau darosi vi
siems, kad kompanijos blo- 
l'mlja. Blefas tik tol yra pa- 
sekmingaš, kol niekas jiesu- 
piiiuta, kad blefuoji. >
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Ameriką^ Emile "Coue (Emilką savo paties ranka. Reiš- 
KųėjA- Jį pasitiko KewĮ]da jis W padare naktį 
Yorlmytidžiausias taresponJ Galima butų Ma
.dentiyh* fotografų būrys mįanime^L. daugiau panašių 
dabar laikraščiuose ^piina a J atsitikiitlų/-bet šių dviejų 
pie jį. Jis nera tcyiaus neiLpšteks priparodymui, kad, 
koks maršalas nei žymus dMkumta^ sąmoningoji žmo- 
plomatas, :bet paprastasis^ šmįos dž&:-«iega■ ar- 
'prancūzas aptiekorius. Jis ba yra užhipnotizuota, ne- 
taip pagarsėjo dėlto, kad*B-LjmQtiing0ji veikia. &imo- 
rado naują gydymo būdą! taigoj! jata nepajėgia 
M’riait sakant jis’ neišrado, veikti be pėrtfkukos/ ’ Ji 
tiktai taip sakant sutvarkė turj. pasilsėti ' ir pasilsi, ■ 
Ir atkreipė žmonių1 domę į kuomet žmogus miega. Ne- 
'gydymo būdą su amosuges-tamotaigoji veikia nuolat 
tijos pagęlba. Autosugestiją žmogus‘budi an miega; ■ 
ja — yr|i tai graikiškai-Iotaf Nesąmoningoji sielos dalis 
taškas, žodis: lietuviškai jįs vai«0 visą žmogaus kūno ma- 
reiškia įkalhinėjimąs pa-hįnei.įj^/ Sąmoningąją šie- 
mam samv^eita'jautoo-žiJtos- prMina-pentikrmtE 
nomą, . kad galįpa sau.įkal- nesąmoningosiob nereikia 
beta ligą. Coue atkreipė do- pertikrinti, jai galima įkal
inę į Jai, kad žmones tan- tatj. Taip pav.^ Kuomet 
kiaušiai patys sau įkalba Ii- žmogus yra užtapnotiuzotasį 
<as ir nurodo, kad galima t ytj kuomet sąmoningoji 

t įkalbėti sau sveikatą. skdos dalis yra užmigdyta ir
Psychologijos mokslas y- veikia tik nesąmoningoji sie

ra prirodęs, kad žmogajudjos dąlis. žmogui gulima i- 
.tįeląjtakia dvejopai: sąmo- kalbėti, kad jis, sakysim, 
ningai . J r nesąmoningai, yra varlė ir jis tuoj pfad.es 
Taip pa v. "kuomet žmogus [šokinėti po aslą, kaip varlė 
budėdamas vaikščioja, kuo-p kvarks kaip varlė. Pasa- 
met mokinys bando išrišti kyk jam: tu esi šuva — ir jis

nu aukštos pagarbos paroiį- 
kimą/ • ” •

į P, .ČMutcįk, 
Lbtuvbs Reapublita 

V Atstovas,
■ i - '

r-—

IIREZIDENTO PADĖKA 
FEDERACIJAI,prieš. nesąmoningąją >sielos ir *Coųe, tik psyehoanalistai 

dalį, kuriai ėsi per ilgą lai-rbando taip sakanį atpainio- 
ką įkalbinėjęs: iioriu^gerti.Lti supainiotąjį psyehinį ka- 

‘Tojįlj jernori nustoti gerti muolį siūlas po. siūlui, maz- 
prddūk jai įkalbinėti Šfaip: ga$ po mazgui. ' Prie tokio 
nenoriu getti, gėrimas man darbo reikia^ speeįjalistų.

■ nepatinka. > . • Coūė’staetodaS'yra tuo gę-
■ y. „Jas pats: su liga. HNevar- yesnisį kad yrą beveik Ądek-.
■ tokvatios, uesakyk‘saūr^ plikinamas ir per-
; žadu .pasveikti, arba: <būti- kerta Gordijaus mazgą vie

nai pasveiksiu t Tas. netik nukirtimu: 
tad nieko negelbės; /bėt bus ‘Diena po dienai’ iš visų 
dar blogiau, nes matydaJatž^ių.eihų geryn jil^ę- 
mas,. kad neini g^ryn,.-dar f yni ■
labiaus nusinmisi ir patsne-į * ' Pikdelisy
pasimatysi,, kaip sau beįkaLf 

d^į Kg?, nes KLAIPĖDOS ALBUMAS, 
tau emu blogyn! ir istmsųl • , z .
eisi; yirba sakysi: neinu ge- ■f. .■■ '■

ir svarbiam 
n , -? Isias lietimams tau diernjrįyy*Visas Coue’s gydymo me- t. TX1 . -,

■ p n y ix* kis vra Klaipėdos Krastosu-todas jua Nutrauktas 1 siuos * T. , 1
t k j-’ / -j* t- sjjungimas su Lietuva. Bakelis žodžius: diena po- die-L ? &.... .^ .-■- .v > tbar., visi norėtų pamatyti, na, wsų. al^lgnį M w gl.0& .33^08^- 
fc«rt .Vpa$!ls Kaip mttADarbinm-
®ot. iHfam” tari Klaipėte Mesto

Jie Staukite ifei-
msfaa vw ligas u- 5Qe/

kartoti . ramiomis valando- Nedaug teturime, 
mis, geriausia tais užmer- “DARBININKAS” 
kus. ir, jei triukšmas daro- 336 B\vay, S. Boston, Mass.

‘ ,nia, .ausis užšiltimšus. Bei- -— ---------
kia tuos žodžius kartoti aiš-į Aukso uncija kamuoja 
kiai, palengva ir nemąstyti .$20.67. 
apie nieką. Geriausia juos —-— -------
kartoti kas ^vakarą nuėjus * piliečiai turi tokią 
■gulti prieš pta .u^idgtiaidjdži^'kbkia. įšbąĮšųoįą.

• Taip paCiriš ryto. NąudinJ iTliVlffl' f* llETIIUfiC : 
ginusia yrą kartoti prieš pat] Al I InU lo LĮLIUiUui 
užmigsiant dėlto, .kad tuo- . ____ »/'
met sąnioniugoji sielos dalis Pasidarbavimu Lietuvių Pifeky- 
apsnūdusi nebekliudo nesą- •bos-Bendvęvgs skyriaus Kaune, A- 
moningajai daliai K priimtihėrikon atvyko laivu “Majcstie” 
atsakančiai jai į- ' T„:

kalbmejimus. Įlija iš Kaičią kaimo, o Tauragės
Couė sako, kad’ jo meto- vai. ir apskrities, į Chicago, III. 

das nepagelbės tiems, kurie Jonas su žmona Marci-
nepajegia jo. suprasti u,Uona Pasėtos kaimo, šctos val, 
tiems, kurie uis ir supranl“^ J“!™* 

ta, bet nesugeba valios ne-k- ganeiavičiuš Pranas, Į IVilkes- 
įkištL . ..... x Barte, Pu. ■ J

Abelnai sakantį Coue ne- Kaulinskienė Moniia iš čipėnų 
pasakė nieko daug naujo. h<aimo, Vabalninką vai., Biržą-- 
•Nesąmoningąja sielos dali- Pasvalio apsk. į Ohi<4go,'I1L ' 
mi rūpinasi pšyclioanaliza. Mikalauskienė OnK su sūnum 
Toj srity daug yrą padirbę- ^°nuninku ir dukrele Onyte riš, 
ję Europoje Irend, Jung įrPJ°ekiškes -kaimo, Pašušvio vai., 
ta Anutaknta in t*iin kcdauiKJ apskr<’ pas Domininką luti, Amerikoje ją taip sa Milęalausl^> Simsbury, Conn.

> Ę,... p~ ■il.i ..ii , ;    --------------- - -
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Gerbr Kuiu K, Urbanavi
čiui, A, L. Jt IC, Fedėi'acljos 
J?irmimn]fui, South Boston, 
•Mass. . •

Gerb. Pirmininke:
Lietuvos Respublikos Pre

zidento vardu turiu garbės 
padejuoti KJI Amerikos 
Lietuvių Rymor Katalikų 
Federacijos Kongreso daly
viams, už išreikštus Lietu
vos Prezidentui, p. Aleksan
drui ytulginskui, sveikini
mus dėl Amerikos pripaži
nimo Lietuvos nepriklauso
mybės, o taip už linkėjimus 
tolimesnio pasisekimo ir už- 
taktinimą^savoAštilrimybes^- 
. Šia,, proga prašau priimti. 
Gerbiamas Pirmininke, ma-

AT

....................................

■ * ■
■ jfi "

kyk jam: tu esi šuva —- ir jis 
aritmetikos uždavinį, tuo-l tuoj ims loti iy tti 
met pas jį veikia abidvi šie- Taigi taip pat kaip kitas 
los dali ir sąmoningoji ir ne- žmogus tad gali daug ką į- 
samoiiingoji. Mes ‘žinome kalbėti užhipnotizuotam ar- 
įeciaūs* kad kaikuometipa-miegančiam žmogui,, L y£ 
sitaiko, jog Žmogus vaikščio-[tokiam, kurio sąmoningoji 

Yra buverskd°s dalis įiebudi, taip pat 
anot Couė galį žmogus pats 
savo nesąmoninga j ai daliai 
įkalbėt’i arba ligą arba svei
katą.

Ir ištikrųjų pats gyveni
mas- tai patvirtina, n Pav. 
moterėlė pradės sau įkalbi
nėti: oi, kaip aš nervinga,' 
kaip nervinga ir ištikrųjų 
pasidaro nesvietiškai ner
vinga, net kartais histerike. 
Kita vėl užsimanys tėmyti, 
kaip jos širdis tvaksi ir. ai
manuoti, kad širdis esanti 
netvarkoj, ir ištikrųjų širdis; 
ima baladotis po krūtine.

Arija vėl paimkim “bur
tininkus” arba “šeptunus.” 
Jiems rūpi tik pinigai iš 
žmogaus išpĮėšti; apie ligas, 
jie nuturi jokio supratimo. 
O vienok labai tankiai ligo- 
nuli atsilankius pas “burti
ninką” liga jį apleidžia. 
Delta f Dėlto, kati ligonis 
tiki į šeptūną ir nuo atsilan
kymo pats to nežinodamas 
pradeda sau įkalbinėti: eilių 
geryn, geryn — ir labai tan
kiai ištikrųjų pasveiksta', ar
ba bent liga sumažėja.

Couė mokina, kaip reikia 
‘I įkalbėti sau sveikatą. Jis 

'’P’Į anaiptol nesako, kad galima 
i J . Jeine-

‘tiiri rankos ar kojos,’ jos iie- 
. . . . nors r ir kažin kiek

“l atican rūmored te satt; jau auga! attga !
Manee wifh Msheuild.^ tėčiau sako, tad yra hm 
Taip esą dėlto, kad bolševi-įY^ atsitikimų, kad Žmoūes

• .v*

jog žmogus vaikščio
ja iniegodanias. ___ ___

/ I

gavę j<> p a ragauti nusira
mins.

■. Skaitykite šiame numery
je "apie Lietuvos prezidento 
rinkimą. Ne vienas beskai- 
tydamtrs pamislys, kad lais
vamaniai b.lūdija, bet reikia 
turėti vilties', kad jie nesu- 
blūdys tiek, kiek Lenkijos 
narodovcai pąbludo, kaip 
naujai išrinktą prezidentąj 
nužudė.

Kaip ten nebūtą francū- 
zai paįvairino pasaulį. Rei
kia tikėtis, kad šitas krizis 
padarys galą pokariniam in- 
temphnui.

Klai pe<loj didžiausią inte
resą turėjo Franci j a. Jei iš 
teisybės. Lietuvos du pulku 
inčjo tan klastau ir jei frau- 
cūzai protestuos, tai Lietu
va galės atsakyti, kad ji, t. y. 
Franci ja pasižiūrėtų, ką ji 
daro. ‘

vai-

ing pas 
merikdfi 
Reino 
tikos tarSyių įvyks be jdltio 
taidėtiojmm Pereitą suba- 
tą senatas buvo nubalsavęs, 
kad Amerikos kątitimųępą 

^reikia atšautai kuo Reino.
Bet'po to buvo žinių,, būk • 
valdžja norinti dar tą ka- 
tiuomen'ę ten laikytL 'Ma*\ 
tyt Francijos briovimąsi Vo
kietijon paskubino Ameri
kos tamlfimntmes- tarauki- 
imk . • ■ . .t '

.y;/y; ;Ą: 

v'

U BOSTOlSlOi.LniTŪVJį.
per UVBlBieOŪL 

ant naujo, didelio, puošnam, greito 
aUeJo varomo

ANDANIA.,..,Sausio lt; Vasario 1Q 
AUSONIA...,.;Sausio 27;, Vasario 24 
sn greitu persi^limu į LIETUVA Ir 
visas Baltijos valstijas,‘ GeriauslM 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GIIš NEW YOIIK’O

asmeniškai prižitirima ekskursija Lie
tuvon ir i kltnS mltijoą valstybe^, 
kiekviena utarninkę vienas IS trijų J u* 
rlų milžinų su užjūrio pcrslkCiimu 

Southampton’e. >

MLAURETANIA ACįŲITANIA
-v

paslekia LIETUVA Į devynliui ūtenai. 
De.lel Informaciją, kreipkįt&s prie tr« ■■ 
timlausio agento . arba prie CUNARI)’ 

AMCHOU LIAES, * ‘ ;
12(5 Stale Street, 
Bostoil, Mass. ,«$

rez. Hard- 
ūkimą A-

menės nuo 
stymasi Ame-

r

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TEMYKIT.7—-•■

VĖUAV03IBĮVAIBC8
■ ' 4ĖHKLAI.
‘ Ilgų metų praktikos artistišką 

mūsų darbą liūdija vtūkstančiai
, draugijų. Informacijų delei rašy
kite: \ A-

•M\ Norkūnai,
16 Pleasant St., lavrence, Mass.

»
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T

LrLlNIJA 9Broa<Jvay. 
riesi _ i | įf 
KELIONĘ v L.Į1-.

f f
6 , VAŽIUOKIT VISI I’AIIANKIU iii 

TIESIU KELIU 
Lietuviai viižiuojąaū i PHiay# auteli- 

kilt lenku juostij (korlduriį). Visa trečia-kle- 
j. padalinta 1 kambarius aut 2-jy,.‘l-ri.U ir &vlU 

lovų.
' įtj'friįuliate Kalėdų Jši)lattkiinai9 .

1S./ S. LITUANIA-..................... .Sausio 17
S. S. ESTONIA .....................  -Vasario T

■IŠ Now Yorko ir Bostono į Hamburgą
ff*į PHiuvraj $100.50, i Libavy. ar Mėmelj. 107.—. 
’IS Bostono į New Yorkų per Vali. Ilher Liniją.

Kreipkitės prie vietinių agentų. T
< < , b A

v

* k Šavelis Wiiftam su.‘žmona Ona 
ir sūnum Alfonsu, iš. Kauno. * 

Utka Kajetonas, iš Veprių mies
telio, Ukmergės apskričio į 603 
Division St;-, Oregon City, Oregon. 

. Valukonis Jonas, žmona Vero- 
nika, duktė Ona ir sūnui Jonas iv 
Vytautas, iš Slabados kaimo, Alo- 
vės vak, Alytaus apsk.*į Plonis 
Street, Wilkcs Barte, Pa.

Laivyu Olympic atvyksta .
Šapola Antanas su žmona Ur

šule, dukrelėmis Apalionija. ir 
I Naste, t iš Jononių kalino, Alun- 
į tos, vai., Utenos apsk. * :

. LaiVu‘ Pittsburgh '
Kaminskaitė Katrina, Gailia- 

kiomi okiuino, Staldlškiij vai., 
Alytaus’apskr. į Šiinsbary^ Conn.

' Laivu Orca J \
KŪlešytė Juzė iš Dlitiuorių kak 

: nto, Vabaįninkų’yai., .•Bir^u-Pauva- 
I lio apsk., įpas Jvseph AndriliiUius;

328 5Iii- Mt.j Bo. 'So. - Boston,
fMąšs. ■

. dorintieji safy ' iš Ltėy
tųvos. atsiimti, imi patariąiė tarno 

[ reikalo gauti * visuonĮei; kųupldi^ 
[ | dklžiausią ūiotūvių lųjeąttoy A* 
i - meriltoje ” -«... Britilvių: Prokytįok 

BeAdrovę, kuij turi didžiulį ir pįa- 
eįivr išvystytą BmigcatijOs Skyrių 
Kaune, luta pagelbsti grnit riš? yijgjį 
gauti .visus reiltnlinguš leidimus 
įtotiįitięįns važiuoti Anierįtanv 
Pirm negu darbą pradėsi, tuotrep 

Į kalu jisumnet sužinok Myąkoi'člą 
I - kuinas ir gauk visas ijtiornuCeijąs

| IIBOIAM SALBM ■ 
OORPORATIOlT -[ m,Broadwtty, So. Borton,

’ - ■ I • * .. ■ . '
‘ ■ ‘ ' ’ "ta " ’ * *■ . <

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, trasias Kraujas 

ir Cirkuliacija
yra priežatjs devynes iš dešimties. nųisų ligų, kenUjima. If. 
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris' padaro tir&fcąir raudoną 
Jkrau ją* storius nervus ir tvirtus .vyrus ir moheriu . ? «

Silpni Nervai • Siųstas Vandeninis Kraujas, 
rcRMasUpnij.pąuturuap, -Pi?MSfeL Cirkulącija.
paraįKtuhl Meušrftiąlę si,**- ? A a ' •'
teniq. Kiekvienas organus ‘ Nuua-Tonc tori 4iniijt 
lt 'ttlikfauiš ikmjO prlKuH" 
nuo itcrvtf atiprutįio r)ve- ysĮa sj.duvJS- žinoinji 
n.Mne ir veikime. - Nervų . ... '

^Uoeitma* yra pamatine ■ raudono kranjo. Mera 
■ą^renžiųa kud .Jkoiitrė- *««*••»*

. jrtutsų «vQik«(<,
Iniizti vdklriu^mtusii link- 
ftttŲniĮt ir tuiisų la'mię. 

ĄVyrat it motčrh su aill- 
raliais uenals,\i<ilpn«ls 

. nertais jra Hjmtk . ner- 
'a .'.v bauitS(ųs,; .nelink*Ir u*r* Urtliintįs sutikti gyveninio

tuR HhJitphoYo kuri s «utiutIMv<)£a
stiprius huolatlnlns nervus, įtera svcikMlij,. 
randonus irimkjniri -apslėąntą, ; r . -

ŠkJlv^tNedatąidiai

\ •

\

Ir amerikoniški sektantiš
ki laikraščiai š|neižia katuli 
kus ir Apaštalų Sostą lietu __ _ ___ _
vių cicilikųjįūdu. Štai sau-|yįeptalus padaryti.. 
šio 11 d. š. m.L , <; **. w.»
Science Monitor delbia, kadktaugSj kiefc
“I afican rūmorad te havetaikysi sau; jau augai attga l 
alltance witk Msheuild.^ tėčiau sako, kad yra ta- 
Taip esą dėlto, kad bolševi-rv^ atsitikimų, kad Žmones 
kai pravoslavų ir protatanJ^ .J)ag^ lnin tokios Ūgos 
tų'bažnyčiij rekvizavo aafeąket. -kaip džiova, ačiū jo mė
lt sidabių, o katalikų bažnyd^^ta Anot, jo jkalbiučji- 
tau tatatę. Faktas, rodos, w yj^e;gAti hoTVU;lta). 
didelis, teeinu reikia „atsuL^ nąralyžįuj, dusuly ir Jt? 
ųiW kad Vatikanas gryd Reikia čią pažymėti, kad 
ngiš pinigais pasižadėjo boE aotta neima jokio atlvgini- 
šovikų valdžiai išmoktai už nmuž gydymą: Jis tako ta 
katalikų bažnyčių aųloųhiusl Y0 metodų ta tik prie kūno 
ir sidabrinius indus/' , f jlimu Itatantair mta dėta

*ų//\
TfrjtĄ

z M

' ■r’**

^hl..rtiir-

v

<

>R»II< jmiiiU^įĮMHbĮįl

t<sia ffjduvje’ žinomą 
tfcjl patlavjino tirtllj

‘ y. ~'.i 
.nieko kito ąorvsnivi thil 
iSbtyįkuslų, sllpii<ą 
aencmHkų žinoiiiir *u 

. škj siu; .vauĄenhiitt 
krauju. , Jin taipogi 
sutaiso veikimą iirdies > 
Kurt MtunrkO cirkuUą- 
eij«|rprit(uo.ia|i|tą. 
K>huiaiit| kraują- j

ĮUNifEDAMERKANilNES 
.■ JOINT StaVICE WITH 

HAMMGAMEfiONlINE 
rmmpiAvsi.m *

LIETUVON
kalvai taltuikiu kas savūU J 

?' -tv Prleriaukus 6U No : 
i‘RJvet, iięs 40 gatve 12 vai. , 

i ,'Alėnu. ■ - • ■ v
> mūriiarlui .su y,?t. U* (J lo- ’ 

rom visUoNė škum* JiUvtt<w, /, 
HUlrit yafeniui kuuilnminl, = 

• laist'il^iiUHl. IvMiuHlvūllcMo- į 
jimtfi :r kh jąėittindtutunsy* 

. IrilvaUMui’Ni' tm,
• Meta' cUuiaa. iv

IMrftiŠUtA. turi taipgi, to-. • 
kius kuiHbiitlus. į ; :
■ Nviill ‘ t vlfu štkihil lalvut. j 

Ito'OMTTJĮI, .Ukmanvu Ir 
ūkiu nuutavtW į, y Ir 3 
kk»kiix ki’lnriurikus.'

ŪSITEa OUCBIOAM

..FnlittM KotiriUiei'y, lis', . 
uoli nAN'oveir

/ Itusirnv. '
arba ingaHną,' agentūk.. ■ ’
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Ame^įkonįškuose hųkrta 
’HČiimsę^mMrod&čįelas plūoš- 
tmr žiuhj. apie Klaipėdos 

į■ Kltatą.Žntiąiš Kauimužr 
į ginčija' Jtatuvos regųlerūš 

tarftammiės įžengimų. Klai
pėdos Ki'aštan. jtaįpp fm 
nėhūtpt jbet galime laukti 

pžįąią apie Klaipėdos Ki ašto 
piijun^miy Lietuvoj 

’įb krašto vokiečiai gali pvn- 
priešintis,, bet ir penis 

’Uątoos/1 špokas’7 kvepią, o
r ' - .

j ligų,, bot taipgi Ir prie dbta; 
/ ;Uių ir IiūdoAigų. Jbmet<> 

Kaip senitut yokiūčių jmr- <{ą gali puidgydtai tiviiuo.gta 
šUm buvb htikonta pasaulioB ; 
opinijoj,, taip dtahKfrtaciH Kulįrėiltia m įkaBhta 
žiu stovi. I’erdidėlis pųsitum i ‘ Nereikia .vartoti valios, 
kejitas jėgą neduoda* gerų Pay?- ntai pasitaksSdl mm

* ' .' • A .j . i • - * , ’ . .■**

Nugą-rouo'.' . . __ _______
Txularjxląiiins vitltirlus rttajliiriiU, tuomk, 
praiallpJotnaj ulklctejltno. ■ '

Mūšų >
. \ GWFaittayiinaia ‘ .

Nuaa-ttmis kMluUOją ‘-ufr kv*h* 
užtenka \i»rtm «n$iiv»ikd, ątb* 
boukos ta.sj.iHiv v*rtowt 
.20 dienų, Jtiąu peturtit <|žmMdint 
ni*«ui» titutotonkli UkusūbHtRito 
lutų ptnljM hiOj j
uelurtslttul’t*’** W

(KUfa» pecidivnir »tj 
.Z .*#«*>» It

■ ' ■ t|l ir

iįU««W vist MllS»fc»Krt>W 8ii

i

i

_. K

«. r- '■'> ‘■X*— " .„.HM* t -iiMd
. l»*d»(cMi*il yr* p*i>ri>ztM

l?rpru^h|UIIiito»t wrtW 
gĮfctoflJžl NiMMi.Tnnf., Jom žntrtKH terit , 
uUėtr.if MH Ktiht naujas, gmtgtts; " ,

i Nataiiąltaįioruttii^, VO80 lOta Jta \\Mt>ask Ave,r Ckwą^K <
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” OL^LAND, OHIO. / 
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Gruodžio aWvų įį)g. 51 
loMapca- žr M ■ L. K. Vytauto Gvar-; 

diskusijos Lietuviu 
ĮSMįh“Ar 

^a^aiįstai Yra Kalti Dėlei Dar- 
^ūrdo? * ■. J&rhmidkų. 

p»0ę Jtynp; Stąukevičiuš,. Saukė-; 
vičnis ir Rųseekaš, Kapitalistų 

gynė; . šliokaitis/ Banys ie 
- ^urį., laimėjo, nc- 

btrvo išspręsta, nes buvo mažai 
laiko. .Paliktą baį^t kitą ^artą, 
Gafima sakyt, kad Ę^pitąlist^ pu- 

’.sĮa Alėjai buvo geriau’ pasiren- 
.. įvie diskusijų, peš jų kalba 
lųivų Ąptpte, gyvais ir pamatuotais 
nurodymais, To viso darbininkų 
gšdėjMaa trūko. Yra viltis, kad: 
Mtg syk-.•Iftiu pasirūpinta tmįamaj 

da^bitųpkų re^alps^
.- - ' /Darbininkas

■- ■_ ©įamogos, .

H$ruo$žįo.-MA Kazimiero;
|WrM’WWvių katėje tuapju įrcn-: 
l^ę^i -0. L, T^Choro drau

gija. iš$Idė programą. Vaidinta 
vcikalį&s^tAa^ -Bedugnes Jiraš- 
tb. *■; Choras padaj^vp ’k&fiąs 
dąųmka. skait-

''-.iškarę pelnas buvo -pa*. 
", Žad^a sl&lį jšy. Jurgio parapijai,' 
. iįažimicro'' stovjlė-

Im.. ■ birikus^darbus. .

" čionai
YB0ją lietuviška “igpaiMuve,” bet 
jgi y ąrdšs' Gertuvių
gaudes dąHfytęja,^^ ^ žmogus 
vedąs tą “spaustuvę,” JrntH kačl 
įiepąžįstu lieUiviškės .rašybos, bet 
nemokų nei lietuvių* kdlbos. Tąip 
iškraipo žodžius, kad jo spausdūy 
tą kokį apgarsinimą paėmus į ran
kas, < tankiai liet negalima suprašo 
ti kame dalykas, nes teip hiato 
irjąi sudarkytų mūsų graži lietu
viška kalba ir .mes lietuviai turi
me' tiek lietuviškų redakcijų, ku
rios teip greitai ir gražiai atlieka 
Spaudos’darbus ir tik į kelias die
nas. rJ*odel neturėtume leisti ga
dinti mūsų rašybą visokiems te
žino! jams, .

TėvynėsMeile.

m ; )?"'■ rn 1 ■hii-h^hįijįiį 1 ..j

' Vyčių kuopa briko susirinkimų 
4 (kiaušio. Narių buvo .grąžus 
būrys. Vis kas-kart naujų rašost 
Ant š^o susirinkimo prisirašė trys ; 
A. Akelaitis, Tiica ir M. Mažeikai
tė, ’ 1 ■

A Raukui buvo renkama nauja 
valdyba s Dvasios' vadas kun. J. 
Simonaitis, pirm, Daktaras J. Si
monaitis, Rast. J, Judickas, Ižd.
O. Akclaičiutė, Ein. Rašt. O. Ake- 
laičiutė, Vice-Pirm. N. Packiutė

Nutarė vasario mėn. 3 d. turė
ti obuolių baHų 0 10 vasario tu
rėti teatrų. •
J’atersdno vyčiai pus mus lošė 

teatrų 31 gfupd. o mūsų vy/iai ioš 
pas juos “Nastutę” 21 sausio. * 

; • Mužikas.

CAMBRIDGE, MASS.
*• *. * • ■ ’ ~1

Šv, Vardo Draugijos Metine 
šventė.

Sausio 7 d, Šv. Vardo’Draugi- 
jos nariai parodavo į St. Patnek’o 
bažnyčia. Ten AŠ keturių bažny
čių Šv. Yardė. . Draugijos \ nariai 
buvo susirinkę. Buvo iškilmingos 
pamaldos ir pamokslas^ kurį sakė 
Tėvas Redemptcristas^ Gražiai 
nuplėšė apie Jėzų Kristų vadų ir 
šėtonų. . Nurodė didelę nSudų prie 
sekimo Kristau’s, o pražirt^ sekant. 
šėtonų.

Prie pamaldų buvo ir gerb. kun.
P. Jūškaltis. Po viskam %jo visi 
tarsi drųsesiii namo su'pasiry’žimu 
drąsiau prieš’šėtonų kovoti.

• ■ v Narys.
..^1 f

Naujų Metų Sukaktuves.

Gruodžio 31 .vakare L. Vyčių 
kuopa parengė vakarėlį su įvai
riais namarginimais. Buvo viso
kių gražių dainų, žaislų,’ kalbų. 
Žodžių, vakarus- buvo puikus, ir 
smagus. Sulaukę 1923 metų, visi 
linkėjo viens kitam geriausių mė
tų. Gerb. ku’11. ,Pr. Juškaitis 
trumpai’kalbėjo apie praeitų me
tų nuyeijktus - darbus ir pabrięže 
kas bus gailina Dievui padedant 
sekančiais metais nuveikti/ Visi 
piltiai buvo patenkinti gerb, Icuu. 
;P. Juškaičio kalba ir jo darbais.

Šiemet gerb. kun. Pr. J. J. kleb., 
: nepaprastai ■gražiai buvo išpuošęs 
bažnyčių per šventas Kalėdas. Vi
si gėrėjosi. : Betlejus- naujas ir ne
apsakomai gražus. Betlejaus štai- 
nelę Įtaisė Nekalto Prasidėjimo 
Panos. Mari jos draugija. 'Lešavo 
$100.00. x
• Sekmadienio vakarais per kelis* 
vakarus buvo parapijos nauda; Lę- 
rai. Nors ir neperdaug žmonių 

• lankėsi, bot dar .apie dvyliką šim
tų pelno bus.

Dąbd'r sekmadienio vakarais ir 
ketvirtadieniovyra rodomizkrntu
mi paveikslai ir-gi parapijos nau
dai. Geistina, kad daug žmonių 
lankytus. ' s

Sausio 7 d< gerb. kun. P. J. J. 
išdavė parapijos atskaitų. Visi 
pilnai buvo patenkinti iš gerb. 
kun..P. J. Juškaičio nuveiktų dar
bų per praeitus metus'. Net nu
stebo, kad prie tiek daug taisymo 
tiek- daug skolos taf>o atmokėta. 
Šiais metais tikimasi' kad dar 
daugiau bus atmokėta. Tik visi 
išvien veikime h visi džiaugsimės.

Vien's iš Mūs.-

sųium...!m. 
geis Papalaigiuiėe, M. Kraučiuniu- 
te, Pranciška Juknevičiūtė, VI. 
Jcskelevičiutė, B. Gerbutavičiutė, 
A. Staniapskaite ir Beriada Bal
čiūte.

Gaspadiuės: M* Buivydaįte, Ju* 
Iė Paplauskiene, O. Baroniene,'O. 
Baubiiricnū, Stasė Adomait'ė ir ki
tos kurių vardų neturiu.

. ' Vakaro vedėjas buvp LDS. kuo
pos rust. Mikolas'7r&dkav. ‘.

Dvyliktą valandą* visi; sušuko 
valio! abiem kunigams ir s%eikl* 
hos su Naujais Metais* Orkestrą 
griežė mąršą, - r-

- Lietuvos lietuvaitė.

Z x ~ •
/ MANCHESTER, N. H.
I4M 74 kp, susirinkimas bus 

ncdelio, sausio 14 d. 't v. v., pas 
A. Žarkauską, 191.Merrimack ,gt. 
Kviečiame visus narius ateiti. Ne
pamirškite h? mokesčių knygelės 
atsinešti.

A. Daunoras tljp greitai sugebS-, 
jo chorų išlavyti. Apie veikalo 
sulesinu tai nėra nieko kalbėti, 
taip puikiai atlošė kaip tikri ar
tistai, ypiw T. Gvazdaitis, tiesiog 
nustebino publikų. T. Gvazdaitis 
lauko Nmv. Yorko konservatorijų. 
Lietuvių tauta sulauks naujo dai
nininko, - Pabaigęs konservatori
ja žada važiuoti į Lietuvą ir pž^ 
imli vietų Kaune. 'Taipogi prigu
li didelė garbe komitetui: V. Tur- 
kaičįui ir V, Lukšjfinui, kurįe 
daug pąsįdarlmvor Lai* noriu par 
briežti kelct4 -bruožų apie šv. Ce
cilijos chorų. Choras keli metai 
atgal, prie A. Radzevičiaus vado
vavimo, buvę garsingas visoje a- 
pielinkėjo, lies priklausė prie cho
ro’ gabiausi solistui ir daug yra 
pasidarbavęs dėl tautos. ‘ Štai užė
jus tokioms aplinkybėms, vargo- 
įiinHikas buvo priverstas atsisaky
ki nuo vietos, į jo- vietų parėjo 
naujas vargonininkas čia gimęs ir 
augęs Albert McClites. Štai jisai 
apsižvalgęs pamatė, kad choras

žėnbčįai ir ateivių iš Lietuvos,. 01 
augusių čia merginų mažai; Štai 
vaikezas sumanė prašalinti senes
nius choristus ir j jų vietų priimi
nėti jaunas mergiotes, kurios atei- 
nUTle dainuoti mokytis,, bet tik
tai gurėti gerus laikus/ Nuo to 
laiko užviešpatavo- chore naujas 
kryžius. ’ . .
' Kun. J. Kelmelis pamate, kad’ 
vargonininkas daro pragaištingų 
darbų. , Su Naujais Metais var
gonininkų A. McUhitcs paliuosavo 
nuo vietos. Jo vietų užėmė . A. 
Daunoras. Dabar žiūrėkite kokį 
kiaurų darbų atliko" buvęs vargo-: 
nurinkąs A. McChitcs. Prisitai
sė raktus, įėjo į bažnyčių pčtiiy- 
čios rytų 5 sausio ir pradėjo tuš- 

Ąyti dežhtesj į kjirias žmonės au
kas, jnota dek žArųĮdųv Kum. J-.j 
'Kelmelis, pajutęs kad. kas-žhi kas 
anksti po bažnyčių vaikščioja, nu-; 
5jęs ir rado besidarbuojantį. Ku-. 
nigas'paiįaukė policijų ir suarešti- 
aio. ’ Byla eina ant GrUnd Jury. 
Kaucijos turėjo užsidėtk$500. * 

Netvarko Lietuviu Benas laikė 
susirihldmiį .sausio 7 d. Lietuvių 
Svetainėj.? Nutapė kad praktikas 
vėl pradėti laikyti po senovei 
ldckyiempueredų. . ' ‘

’ • , . ’ • J. S.

bagalm*
Kun. dr. Jonas Navickas, 

ką tik grįžęs iš ■ Europos, 
kalbės:

I

pratina juos nuo tikybos ir 
nuo katalikų Bažnyčios 
mokslo. Kaip tik motery# 
tarpti sekti šv. ^ona Klišom 
tomo p&v^U 
resniu darbu, rk sako Šv. Jo* 
nas Krizostomas^ “jei no 
įfeepyti jaunos^ sielose ge* 
rus palinkimus? Kas mista* 
to vaiki t moralį gyvenimą, 
jis, mano mintyje, yra kur 
kas naudingesnis negu pieša-*' 
jas bei skulptorius.” Kas* 
gi daugiau gali prižiūrėti 
vaikus, jei ne tėvai, o daib. 
giausia motinos. Štai ture* 
tų būti mūsų lietuvių mote
rų užduotis. Moterys lošia 
didelę role' šiame darbo? mo* 
terys gali duoti, vaikučiui to, 
ko jam trūksta, Vaikas tai 
yra jaunas žilvitis, kurį 
kiekvienas smarkesnis veja1* 
lis gali sulenktu Motina tai 
yra tas vėjalis, kuris gali 
padėtiniam jaunam žilvičiui 
augti doros ir tikybos keliu* 
Čia plati dirva, mūsų mote
rims. ’ J ei norime užauginti 
jauną kartą/ ‘sveiką protu ir 
sveiką kūnu”*—katalikiškoj 
bei krikščionių darbininkų ’ 
dvasioj, tai imkimės už dar
bo. Kas-gi gali padėtį at
siekti šį brangų ir prakilnų, 
tikslą,, jei ne Moterų Sąjun
ga. Kas turėtų turėti savy
je 1.00% krikščionybės, jei’ 
iie sąjįnigįetės. SąjungiečiiJ 
turėtų būti Šventa prieder
mė organizuoti Visose kolo*. 
iii jose kuopas,, steigti vaka** 
rinkis motėrim^kursus, skie
pyti šią dvasią visoms mote
rims. Ką gi kaltinsime, ka
da užviešpataus šioj šalyje 
Įaisvamanybe, soei jalizmas 
ir ldti gaivalai, kurie pavers . 
mūsų jauną kąrtą po sdvo 
priežiūra, tada iereikės hei 
Dievo, nei Bažnyčios, neix 
valstybės "teisių; kaip dabar . 
yra pavyzdžiui Rusijoj, kur 
nepripažįsta nei Dievo, nei 
tikėjimo. Valdžia atima 
nuo tėvų vaikus“ ir mokina 
savo supuvusias idėjas. A- 
merikoje laisvainanybė pra
deda augti smarkiai. Gir- 
tuoldiavin įas, paleistuvyste, 
apima mūsų liaudį visomis 
jėgomis.. Ar mes moterys il
gai miegosime? .Taip, jei 
neveiksime, nesiorgaiiizūosi- ' 
mo katalikės moterys, neaiš
kinsime joms šį pavojų, ta- 
dąbeabejo jųjų tikslas bus 
atsiektas. Taigi sąjungietės, 
smokime prie darbo. • .jštai 
sausio mėnesį turėsime pro
gą visos pasidarbuoti. Pa- 
sistengldme pritraukti po 
savo vėliava kiekvieną pa* 
vyzdihgcsnę^moterpbei mer* 
gįūtę. Lai nelieka nei vįoiios 
kolonijos be Moterų Sąjun
gos taupos* Turiu viltį, kaį 
Idekvieną sąjųngidA šiame 
vajuje dirbs Įdek j^gos leis, 
tad atlikim -savo .organizaci
jos priedermę* ^et jūs bran
gioj sesutės, kurios dar ne* 
priklausot prįe Moterų Są
jungos. išklausykit mūsų 
balso ir piislta|y^& -$riė 
vienintelės Amer&s& kata
likių moterų o: arijos,
kuri moteris t,ul$^ thįbi* 
nimnelrtautiniame sup^rU- 
ine) kelia dorą ir apšvfefelH 
tad moterys būtų 
Bažjiyčįm** Tautai ir 
men< .

' į-. . ■ • ’:

►Saus. 14 d., Netv Bliila- 
delpliia, Pa.

Saus. 14, Minersville,’ Pa. 
Mikas Kėrbelis, Pcd. iždo 

globėjas, kalbėsi į
Saus. 13 d., Youngsto\vn, 

' t Ohio.
Saus. 14 d. Du Bois, Pa. 

-Saus. 17 d., Elmira, N. Y.
Saus. 18 d., Bingbainton, 

‘ N. Y.
F.ed. Sekr.

Tark* Brie BaH“ 
į’oacl kompanija susitaikė su 
savo streikavusiais geležin

ėj. Vaičiūnas, rast. kelieČiais. *MONTREAL, CANADA.

Per. Naujus Metus iškėlė pietus 
gerblkun.kleb.'Vanagusdel.pa- 
rapijos choro. Po pamaldų buvo 
užkvietęš chorą Į svetainę. Atė
jus gerb. kleb. svetainėn, pradė
jo eĘoristai rankom ploti.: Cterb, 
ldeb. pasveikino su Naujais - Me
dais ir pasakė trumpų prakalbūlę. 
Po to prasidėjo vaišinimas. Bu
vo visokių' vaisiu J saldumynų'ir 
shjdaus gcrinio. Po užkandžių bu
vo sudainuota Lietuvos himnas ir 
pora dainelių; Varg. J. "Aueius 
pasveikino vardu choro gerb. 
kleb. su Naujais Metais. Paskui 
prasidėjo tautiški šokiai, žaidimai.

Choristė.

r>

J. K.

. MĮPPLEBORO.MASS.
1 - ' ‘ r • ? e

V Pas mus atsilankė gerb. kalbė
tojas* Kun. Df, „Navickas reikale 

. moksleivių vajaus; Labai malo
nus tbkjų kalbėtojų atsilankymas. 
VOfems jAbaipatbko. jo prakalbos, 

^Teįp*gl Visi: įųtošiįd^iąi pritarė 
tam^įr^Muiain* darbui.

x džiausiu gardie P. Pliaškar ir A. 
•UždayjiriųL Pasekmės buvo to
kios f P. Pliuškų $15, A. Uždavinio 
$f;QO;. po $1.00 : M. Karosas, P. 
.Lanskis,- A. Verapickiš, J. Minei- 
kienęj K. Dravin^ia*sriM* -.Cl^oeząs,

bo $32.40. Išlaidų $3.00. ’ Liko 
$2940. • r . ■ ■ ..

s. Z;

©Ėf ROM MICHi<UN.
............ I A II

‘‘ĮOgų- kolonijoje šiuo laiku 
žmonės tarsi tik'ir užsiėmę kon
certais, teatrais, i prakalbomis . i r 
tt., nes kiekvieną subatos uir ne
dėlios' vakarų yra po keletą pra
mogų visose miesto dalyse. G ruo^ 
džio 31, 1922, Lietuvių Svetainėj 
Bendrove , buvo surengus vakarų;, 

. paminėjimui metinių sukaktu vi ų. 
nuo ąfidūrymo svainės. Prog- 
rūmas buvo gaua didelis ir įvai
rus- Kalbas sųhė Jam. Bcreišis, 
jum., Jonaitis ii! advokatas Uvie- 
kis. Po kalbų Lietuvos Dukterų 
Draugijas artistai suvaidino gra
žų patrijotišką. veikalų “ Mirga. ’ ’ 
Visi-artistai vaidino gyvai, žavė- 
jančiai, iš ko. publika buvo pilnai 
patenkinta' ir nors veikalas buvo 
ūttunu^Įoą ‘nptuų n.ųųu scuiopųs 
prisirinko pilna didižule svetaine. 
Tyla neapsakoma. Uždangai nu- 
sileidus, • kiekvieno Širdis pradeda 
smarkiau plakti, užsidega tėvy^ 
nės meile. Ir-. kerštu tautos iš
gamoms. Po perstatymui sekė 
dairnis,’ kurias išdildė Antano 
pąi^^os clmrąš. IČeiįf-gi puikius; 
muzikos šmotelius išpildė kuni
gas Cįžausl^iš..,

Po programai buvo šokini/Jau- 
nimo tiek prisiribko, kad viršuti
nėje svetaiWje, šokti nesutilpo* 
Reikėjo atidaryti- ir apatinę sve
tainę det š'pkįų Saukti antrus 

. imjžikąutusjr abičRi svotai nes iu* 
vo pįipon ik&SjiĖ . *

NEWARK, N. J. '

Nalijiį Metų dienoje Federaci
jos 8-tas skyrius■ surengė jjrakal- 
bas 1 vai. po pietų ŠV. Jurgio Sve
tainėj, 18’0—2 New York Avė, 
Kalbėtojai buvo /‘Washingtouo 
Georgetown Universiteto studen
tai: P. Česnulis ir P. Daugžvardis.. 
Tik iš priežasties blogo orė pub
likos nčperdaugiausia tebuvo, bet 
įdomią prakalbų publika klausės 
su atyda. Abu kalbėtoju plačiai 
aiškino dabartinę Lietuvos padėtį 
iv vargihgiį .gyvenimą* neturtingų 
moksleivių. Buvo. renkamos, au
kos dėl neturtingų moksleivių.

. Aukavo Kun. I. Kelmelis $3.00.
Po $2.00; S. Agentas, K. Krū- 

jnėnas ir T.'Baltrušioniptę.'
Po $1.00 : Ą. Daukšys, J. Gvąz- 

daitis, M. Akelaitienė, J. šikšnas, 
J. Juknus, S. Rauliiiartienė, E. 
■Matulienė, J., Sąnaris, J. Doveika,
J. RazcutafJ. Žemaitis, J. Jucius,
K. Gajauskas, K, Tamošauskas, A. 
Čcrvinskienė, S. Daunoras, A. 
Pranienė, S. Areliunas; V. Antu- 
Lis, E. Malušaitisr-J. Brazas.

Viso surinkta $37.50.
. Ped. 84o skyr. Sekr.'

NEW YORK CITY.

Vyčių 12 kuopos choras statė 
“Kastutę” (operetę) 7 d. sausio. 
Programų paaiškino klelf. šešto
kas, paskui prasidėjo lošimas.

Kastutės rolę lošė p-lč M. Tae- 
ldute. Labai gražiai ložę, ,0 ypač 
daineles Šv elniai' sudaįmiyo.

Motinos rolę lošė p-lė E. Ake- 
Iaičiutė. Nudavė gerai.

Viršaičio .rolę puikiai atliko J. 
Kulikaitis. * *■ 1

Raštininko rolę A. $tanšauskuu 
atliko.

Petrų rolę J. Simonaitis labui 
puikiai lošė.

Pono rolę atliko J. Judickas.
Visus veikalas nusisekė.
J’o tp buvo dar dvi Sesutės.'” 

Lošė apie pauderį, kuo žmones 
prijuokino gardžiai.

Po to'kalbėjo Ig. Kulikaitis a- 
pie jaunimų Po to choras daina
vo. žmonių buvo daug*
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iiįuūhai ir hlciakauoH hera laa- 
Idnr korhbinaoija,. Tos nešvarios baltos 
nlėta»Uų; limsta aųturildM gtftžimsltfB 
kiiSveuoplaiiug. ?

b yra ftrirtau priešu pleiskaną. Tik kelia 
kutas pfiūUuiiajMs jas B galvos vmishac 

.... ...... , , p*aay1iš.pl0iSk()»M» PaUikymai aveiko®
^Žvilgttnčią plauką,

' 75 eeniaa pmiinčiatiię
taižįfci-ftĮjąbarĄtojMta.‘ .

. /.> * SL - “ & Y*
I. II iiiĮ^jiiih»wiią»frlS^ I;.".. JĮ'I Iiiimu m i   ..r r, T., nų .„.J
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’ NEWARK, N. J.

Nmvarlfy lioiuvių koliturija keli 
metai atgal stoyejo" pinuose eilėse 
su Amerikos lietuvių didesnėmis 
kolionijomis. Bet pastaruoju lai-, 
ku tarpti lieVuvilj veikimas taip su
mažėjo, kad rodos jau nieko'ub- 
galiina svarbesnio veikti. Rodos 
jau visos spėkos išsisėmė nobeli*’ 
ko jaunimo.. Tai buvo klaidinga 

.mintis, Bpekų buvo ir yra, tiktai 
jas reikia mokėti išnaudoti. S. 
L. R. K. A. 36 kp. buvo suVėngus 
teatrų sausio J, š. m, Lietuvių Sve
tainėje.'' Programas susidėjo iš lo* 
šįmet1'ir dainų. Pirmiausia buvo 
sulošta “Kuprotas Oželis.” ; Iš 
tikrųjų grąžus buvo.; Paskui su- 
dainavo šolb vurgonūriulms iš 
Philtidclphios. ‘ Pavardes mmųgir- 
dįuu Antra dalis pimgranfo, buvo 
sulošta * |ūokiuga - koiųedija, .-r-, 
“ Vienus iš Mūšų Turi ApsM'Mi.”' 
fštlkrųjų juakįugu. Įhiblikų la
bai prijuokino. Pabaigoj sudai- 
naVo Sv. Cecilijos eįioras.? Duinuš 
buvo visgi naujos, dar Nmvarke 
ucgirįBtės,. Dainos lakiu nusise
kė, Imt publikų, nustebum, įad 
dabartinis ; naujus vurgouiubilms

I

-A

I .-.„i..- ...------------------

x LAWRENCE, MASS.
* •

Naujų Metų pirmos sukaktuvės 
įvyko naujoj Šv. Pranciškaus baž
nyčios salėje. Žmonių buvo dik- 
čiai, bei da ne visi prijaučiu nau
jos bažnyčios statymą. Ištikrų- 
jų, ruošiant virŠnunėtą pokilį, te- 

’ ko. patčmyf kurie žmoneliai au
kuoja, dirba, bilietus perka dėlei 
poki.Ho, niekuomet. įferūgOja, 'nes 
žino kad geram tikslui..

Džiaugiamės turėdami' mūsų 
tarpe svečių.klierikų,iš Brighton 
seminarijos.; gerb. E. Btrakmiskų 
ir Steponų Kneižį. ' Jiedu pasakė 
prakalbėlcs su kuriomis visus uža- 
vėjo, ypatingai. su’ paiuokiaam 

;eiais juokais. • ■ „
Laike vakarienės, grieže orkest

rą jaunųjų, vadovaujant Onai 
Baubiiuutei. Daineles, puikiai su
dainavo Valerija, Leirzberkiut c, 1- 
Zabelė ftaiabiutę, Juozapas Buja, 
P. hraukonis; Visi buvo iššaukti 
atkartotu ■ Bei Jąbiausia nustebi 
no publiką įnūsų dabartine vargom 
liinlnltė s\(utiiųt aūle. • Ji sųdaina-. 

;vo lietuv$^^^
Žodžius taip aiškiai ištarė, galima 
sakyti • aiškiau ne^ii nekttrios A- 
tnerĮlms lietuvaites. • Duetų pa- 
skambino pianu varg. M. Dailiutę 
(Daly) su M. VaUnskuitc. Antrą 
duetų Brone Škusevičiųte su Oria 
Baubiniute, trečių duetų pastatui* 
biuo pianų Adclia .Piriutė, pritarė 
smuiką J. PaUliųkoniutū. ,

> Pasakė puikią prakalbą. Tčyas 
Juiiis, o ant pat gale gerb. klcb.f 
kuru. Ę. A,. Virmaūskas; pasakė 
/praaklMIęv kurio pastaugoinis ir 
rūpesčiu statumą. nauja..bažnytlia.

Prąįalbįj.4iūkėjhnų buvo užtek
tinai. Prėk. Bendrovės skyriaus 
vedėjas. išreiškė visietąs ‘katuli* 
luuųŠ-ačitt'už užūjhną jo skyriuje 
ir pažadėjo visieu^s mandagiai pą- 
jidbįguli ntoiųaučuiis metais,

P-lė Gna +Sidoravičiutū, ruošimo 
komisijos pakilto plika., 'peiksite 
vardus visų šukuotojų ir ištarė 
nnošU'dų uMll. /

Prie stalų taruavo'Hokąūūiės pu* 
neles; M. ^travhmkuitCy C'cbii* 
toriutė, Auttuiiuu lt Ain5k'JęitĄ A;

IIMEJYiMfitlIlŽOMIMtS.
.. ' • Y : ( 4. *

Pažvelgus į dabartniį lie- 
tuvių gyvenimą galima pa
stebėti džiuginantį apsireiš
kimą, būtent organižavimą- 
si.- Vieni orgariiuzojasi, kad 
pagerinus savoK ekoiiominį 
būvį, J<iti kad sutvirtinus 
savo jėgas siekimui prie 
tikslo' bei idealo ir tt. Mes- 
gi moterys per. ilgus, ilgus 

; metus buvome pavergtos, be
laisvės, bejęgčs ir be reikš* 
,m& Tie tamsūs ir neįai* 
taingr taikai jau praėjo* 
ŠįmidieĮia pasaulis žiūri į 
moteris jau per šviesenius 
žiūtanus. - Beveik visos kuL 
tūringesnės tautos jau pri
pažino moterims lygias tei
ses," taip, kad moterys įgijo 

i sau prideramą vietą. Nors 
.moterys gavo lygias teises, 
bet dar ’ apsireiškia anųjų 
taikų išmetinėjimas, ypač 
lietuvių faita-S ~ kad . mote
rims nėra reikalo imti daly- 
vumo viešame -gyvenime, 
kad 'moterų vieta naųiie rū- 
■piuįis šeimynos .reikalais, 
namų ruoša ir auklėjimas 
\;aikų. Bet pažvelgus pla
čiau į pasaulinę isteriją, 
tuoj aus ateina .mintis , prie
šinga tokiam neteisingam 
užmetimui. Štai kad ir pa
ėmus pavyzdį iš pastarosios 
.pasaulinės kares. • Gal nie
kad moterys nėra tiek pasi
darbavusios pasaulyje, kaip 
laikė pastarosios katės. Ka
rei iškilūs, vyrams išėjus ko
voti, moterys griebiasi dar
bo. Jos suorganizavo slau- 
gotojų būrius, dirbą Raudo
najam Kryžiui. /Kaip ku
rios stojo ligonbutin, . kad 
pagelbėjus aprūpinti sužeis
tus kareivius, žodžiu sa*A ‘ 

kaiit, nebuvo .to darbo, prie 
kurio moterys nebūtų prisi
dėję. Laike Įtarę suorgani
zuotos moterų spėkos iško- 
ITOMiis naudojasi šiandieiia kultūringi! tautiį niote-
vojo sau lygtas teises, ku- ’
visų tautų motėjys. Juk tai 
buvo; sunki ir ilga kovli pakol 
'prieita prie.imsėkmmgos lai- 
mes; Kiek metą padėta šiai 
kovai, pakol sugebėta įtikin
ti Amerikos. Saldžią, kad 
moterys taip-pat yra Dievu 

tad jos lygiai 
turį natūralistas teises da* 
lyvMfti poūtuiįameta'ekbnb“ 
miniatae gyyonunė, Mp ir 
vytai* \ r • '/

Lietuvos -moterys veikta 
'ŠtoigĮamajkm Šeime* Moky- 
tojūuja/ dirba' Valstybes 
darbūs* Oi’gauizuojąsįjAės- 
to projektus, kaŪ^agerinus 
tautos moterims gerbūvį J Jo
sios kovoja prieš •alk^mlįį 
kovoja ųz tatalikiškp^ mo* 
kyktas^ ir tt* - gtaįvykį^ 
aiškiui mums parodo, \-kad

v

tiki organizuotos spėkos te
gali ką nors gero nutikti 
bažnyčiai ir tautai, — T

Kad Amerikos moterys 
nebūtų susiorganizavusios, 
nebūti! iškovoję sau lygias, 
teises, neturėtų • progos už
imti valdžiųjė vietas. Tik 
didelė organizacija^ tik str- 
vienytas tanas tegali nu
veikti didelius darbus. J?a- 
žvelgkimg biskį į mūsų Ame
rikos lietuvės moteris -ir pa
klauskime, ar josios yra pil
nai susiorganizavusios.? Kiek 
dar tebėra kolonijų, kur nė
ra Moterų Sąjungos kuopos. 
Kiek yra tokių kolom jiį kuk 
moterys dar tebęiniega sal
džiu miegu.z Gal čia kaltė 
mūsų pačių Sąjungiečių. Se
na. patarlė sako: “be pra
džios nėra ir pabaigos. ” Jei 
mes pačios nedirbsime, aįš- 
kų, kad darbas pats' per sa
ve nebus' atliktas. Tik są- 
'jiuigiečių pasišventimas, pa
siryžimas ir ištverme galės 
padėti šiai spragai pradžią. 
Sąjungietos, imkime pavvz ■ 
di iš kitataučiu moterų. ŠtaiU W €r

Airijos ymoterys, kaip jos 
veikia, Mera tos kolonijos 
bei miesto, kai jos neturė
tų organizacijos, kurioje jos: 
veikia įvairiais budais. .Lai
ko .ruošos pamokas* Moki- 
naši amatų. Blatina kata
likišką spaudą, ^įdomau
ja valdžios politiniais žings
niais. Gelbsti rinkti aukas 
katalikui universitetams bei 
kolegijoms. Įtaiką aukas 
chinų misijoms, žodžiu są- 
kant, jos atlieka anilžnuš- 
tas darbūs, kad pakelti sa
vo tautos vardą, kad page
rinti gyvenimo būvį, kad 
platinti tikėjimą, apšvietą ir 
dorą.

Ar-gi ne laikas būtų mū
są moterims susiprasti ;ir

L’*’ 
i rų pažangą. Ar netaktų pa
žiūrėti giliau į ateitį, kokia 
laukia mūsų tatalikBta 
suųmonv t šiandien ypač S, 
Valstijoje ^pradeda viešpa
tauti įvairios rūšies pagoni
jos. šmėkla/ Nekatalikčs 
moterys bando visokiais bū* 
dais* statyti pinkles mūsų ti
kėjimui* vštaį platina 
sT]įvorso^ * idėją, ^ažvelg* 
kįm į spaudą; tempamatysi’' 
me šuiūius pavyzdžiu tokių 
persiskyrimų,. vyrų pametu 
mo. Ne tik m'kataįįk^ ūio- 
ierys,' bet jim,taipXiūTos ir 
katalikės motayS priufeūų 
kokti tokią nešąmomngą> i- 
Aųjų. Be dįyų tas tart 
diliau apsireiškia kitokių 

AW$į'ųį~ rėgm ijį' šitayūose, 
Motelį mokina yidkua ta- .. „ _ ...
kataW§W, printipij.. At-
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VIEIlNd ZINOS
DARRUOJ ASI.

v So. Bostono Eccleracijos 
aįčyrąts turėjo metinį susi- 
rinkimą pereitu nedėlią. Tai 
Buvo rinkimas valdybos. Li- 

f ko veik tapati Valdyba r,yr 
Žosi uoliau veikti negii ik* 
šiol ir budėti lietuyią katali
ką-veikime,-- Nutarta- laiš
kais kreiptis prie kuopą iv 
draugiją, kad dėtus .prie Fe
deracijos škyi'ians.,

SUSIEINAMAS.

Draugystės Šv. Kazimiero 
TL K. So. Boston ,Mass. me
tinis susirnddmąs įvyks ne-. 
dėBoį J4 d; sausio* 1923 im, 
parapijos'svetainėj ant Sep- 

: tinto;s gatvėj, Lą vai. po pie
tą. Visi nariai malonėkite 
pribūtit nes daug. svarbią 
dalyką turime aptarti. Teip- 
gi. 'nepainiTŠkite. atsivesti 
naują nartą "prirašyti j>rfc 
mūsą draugijos.

. ' A.
Prot. Rast.

minu tai|> ir dabar patenki
nimas uffiudntas, be to 
bus padarytas nepaprastas 

siurprizas.’f ’

Jiedakčijoš priūrašaji. Pe4 
įeitame ‘4)a^binįnko,, nu
meryje buvo paskelbta, kad 
Moterą Sąjungos' kuopa tą 
dieną ir- toje pat salėje turės 
pramogą. • Tai dabar ir ne7 
^ma kelio prądioga toje sa
lėje tą diena nyks--^ kaitra 
kątrą “pergales/*

D A R B I K I N K A 3 ‘
.J„„_ .. — .j—.? j-»,,uiw.

garbus žodžius. Tamstos, pa* 
vyzdis tebūna paraginimu 

"visiems katalikams uoliai 
plntint’ 
spaudą

r

ANT BENUOS
3 KAMBARIAI

_ 263 BOLTONt ST, <int pirmo 
"Gnsnl Ir foflpta’L §9.00 ant mėnesio, 

OLSEIKĄ IB MIKALONIS 
JicRl Ėjitflte tr ĮnšuraiH'a

425 Srpachvny,. South Boston, Mass. 
. ' . lUSirlSJ

remti savają

P, Ka.ščaikas.

»

? DRAUOIJU ATYDAI!
Tn vTllll irAVeliavŲi; Kukardų, visokių Ženklelių, GazikiiSių. Aht> 
xyix UVU V V spaudu ir kitokių’ Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažynykite ir jūsų dr-tčš vardą, 
STRUPAS CO.,e 90-92 Fcrry St. Newark,*N. J.

i ....  ■ ............... ..................

r,

■j Tikrai. go 
rlnlmiok ‘Suv 
Vųlst. rnšiea 
1200 muzJkou 
rolinkų išku- 

| rlų yru daug 
| 1 Lettivl^klj. 
I K u r I ė nuo 
I mus yra pi r 
1 ker labai juos 
F giria, Nau- 
,}’ jauslu, ‘page

rinti prlehib
• sai, taipgi y

g Autorizuotas Bankiferiua, 
tį Agentas ir, Taikos 
| _-Teise jas——-

Į J. G. BOGDEN
i 4 S. Mąin St., DuBois, Pa

Akademijos. Rėmėją 11 
skyrius turėjo susirinkimą'7 
dieną sausio. Nutarė ruoš
tis visu smarkumu prie Šv.

■ Kazimiero dienos. Bus sta7 
tomas puikus veikalas 4 d. 
kovo pobažnytinėj svetainėj. 
Teip-gi išrinkta, kolektorkos, 
kurios eis rinkt aukas ir na
rius vi enuoljmui per stabas 
ir susirinkimus. Veronika 
Šaparnienė Įsirašė į amžinas 
nares paklodama visą šimti
ne. Garbė if* širdingas ačiū 
priklauso -poniai Šaparnie^ 
nei už jos atjautimą akade
mijai tokiam svarbiam mo
mente. Tikimės, kacl Bos
tone daugiaus atsiras amži
ną narią, tik pradžios visos 
laukė. z
--Nutarta susirinkimai lai
kyt 2-rą nedėldieni kiekvie- 
no mėnesio po Mišparą. ■

“ / 4 “ O. Su valkTefe.

PARWė ŠV. KAZntlR- 
. RODUATl'ar.lĄ,

. katsne: -
' ■ ■ /

A Boston, Mass. — Kazi
mieras Supranavičius veikė
jas lietuvią kataliką tarpe, 
įsirašė, amžinuoju Šv. Kaz. 
Dr-jos nariu ir įraše šesęrį 
A^otą Supranavičiutę Lie
tuvoje metiniu nariu ir" su-

'IS dešimties
ŠIRDŽIŲ” VEIKIMO.

Boston’e, tarp daugybės 
įvairią draugiją ir kuopelių 
gyvuoja mergaičią draugijė
lė pasivadinusi “Dešimts 
ŠirdžiąF (Ten of Hearts). 
Ją sudaro čia aūgusios.lietu
vaitės, dirbančios Lietuviu mokėjo $37, tai nepaprasta 
Prekybos Bendrovės ofise. 'jaMina Šv. Kaz. Dr-jos..

Garbe, darbininkui, kurs 
supranta kataliką spaudos 
reikalingiuną, naiidingumą 
-ir svarbą kaipo tikybiniame 
taip ir’ tautiniame - gyveni
me. 4 • *

■Mielas Kazimierai, pri
imk didžios padėkos ir pa-

t
4*

$398.00
fu liltojdų geriausios rūšies jbhjdoll- 
nų h* UkulėlJų prltalsymų, titfągl kl 
tų laimi svarbių nmtjūnyblų gftlhnn 
rasti tiktai p«s GUI.BANSEN. ’ ’

• Kainos visiems vienodos. Vlktrolos 
’ir seni pianui apmainomi kibai pylei 
narnomis Išlygomis. Ateik ir persitik 
rink, .

. PLAYER SPECIĄLTTES
104 Boylston St., Boston. Mass,

Išsiųsk’šj kuponų o gausi tlMtginu 
žinių ir kalnas,,
tuntai ........ ......

,n,,,,,,,,..... t

BAIGĘS DU UNIVERSITETU 
Cornell University A. B.

G. Washington University LLB>

ANTHONY 0. SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

BOSTONE — 18 Tremont St.
< Room 908 Kiiibajci BuitfOiį 

Tėlephone Main 7164.
WORCESTERYJ — Vakarais 

IK Milebuby Stbeet
■ . Telephone Park 64p7

-

•4

i- • i

T

Boston’e. . '
‘ Boston’o .čia augęs Jauni

mas iš praeities žino . jiį 
darbštumą ir sumanumą: J\į 
trys nares, B. Valėntukė, J. 
Žarkauskiutė ir M. Marku- 
niute yra išvažiavę Lietuvon 
dirbti Kaime, bet likusios 
p-Iės M. Niviiiskiute, A. Ro- 
nianiute, E. Aukštikalniutė, 
K. Alasavičiute, Ė.. Roina- 
niutė, M. Dusevičiutū ir E. 
Kazlauskiute energingai 
.darbioj asu., . Ką sumano tą 
ir padaro su stebėtinu pasi
sekimu.

Štai Snbatoj prieš užgavė
nes, Vasario 10 d., vėl ren
gia nepaprastai, linksmą va
karėlį, parapijos svetainėj; 
492 E. SeveĮith St., kuria
me jaunimas padoriai ir 
smagiai galės pasilinksmin
ti puikiai išpuoštoj svetainėj 
pirm užgavėsiant.

Atsilankiusiems kaip pir-

IIC!

IšEGZAMINUOJU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduodu 
symptomus kuriuos 

—/?*^^ - pagimd(r nenormališ- 
kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavergusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarą, sausos akys, 
trūkčiojimas akiesir blakstieną, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervą 
liga, negailimas važiu6ti -gatve- 
kariais jr daug kitokią nesmagu
mą. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki. ’ Visuomet pagelbės 
jums ‘ ‘ .

J. L. PAŽAKARNIS, 0. D.
' _ AKOJ SPECIALISTAS

377a Broadrcay, So. Boston, Mass.

TeL So. Boatoa 2488 ||

M j. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS' IB

- CHIRURGAS.
Gydd aUtrlai Ir chroniškas llgiur 
Vyrų, moterų ir vaikų. EgsamU 
nuoja kraujų,spjaudalus, žlapu»i< 
ir U, save laboratorijoj. Suteiki* 
patarimus latSk/ii® kitur gyvenan- 

* tiem b. Adresas:
506 BR0ADWAT, 

BOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St. ir Broadway)

VALANDOS: 9—11, 2—4,
. .......... t Į —Į - •—« Į «ll.

t

F. J. KALINAUSKAS
.ADVOKATAS . ’

414 Broadway, So.Boston.
_ TeLS.B.044L _
Antra# lubos—^irSuj L. Š^vBi 

GYVENIMO VIETA.:
135 Rowe St., Aūbūbnpaijč; Masb. 

Tel. W. Newton 1016—R.

>•

PARSIDUODA PEKARNĖ4 į™“
Parsiduoda lietuvių .apgyventoji vie

toj pekarnū. Bfcnte gerai. Išdlrbhis, 
Parsiduoda prieinama kulną,—Kurie- na- - 
retų plačiau apie tai žinoti kreipkitės 
po šiuo antrašu: i

Mrs< JL Grincieiuy į
131 Inslie Plaęe, . Elizabeth, M. ,T.- 

. ' . (W).

P. J. AKUNEVIČ1US,

258 W. Broadway, 

So.Boston, Mass.
i Office Tol. 381. Gyv. Tel. 2024-J.

Žinomi pranešu vietos ir ‘ 
apięlinkes •iietūvMinisy jog . 
laidotuves ‘aprūpinu koge- 
riausiai ir už pigiausią kąi- 

. ną negu kiti. Į apielinkių. 
miestukus važiuoju ir už tai 
nieko nerokuoju. Dieną ar 
naktį kreipkitės šiuom ant
rašu:

«

I Td. No. *550. .

F. J. REYNOLDS, M. D.
. . * . (RIMGAILA) 
Ofiso Valandos:—

Rytais iki 9 vai. 
Po piėtą’ąuo.2—4 
Vakarais nuo 6—9; 
Nedėliomis nuo 1—3.

419 Main* St, ATHOL, MASS.
U

DlD. LIET. KUN. KEISTUČIO
DR-JOS VALDYBOS AbRĖSAl 

• BOSTON, MASS.

-—-j
PIRMININKAS — Vincas Zaleckas,

81 Mercei' St., So. Boston, Mass. 
VICE-TTIiM. — Antanas Pnstelis,

146 Bowėn St., So. Boston, Mass. 
PROT.-RAšT. —'Antanas Muc&junas.

4."6 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
KASI ERIUS — Andrius Zaliecktis,

307 E. 9-th St. So. Boston,. Mass. 
MARŠALKA, .r— Viktoras Zlčlcis,

209 E. Cottage S t, Dorehester, Mass.
D. L. K. Keistučio dr-ja .laiko mėne

sinius susi rinkimus l^as pirmų nedėl- 
dlenj kiekvieno mėnesio ’po No. 694 
IVnshirigton St. Boston, Mass., G-tQ. v. 
vakare. Ateidami, drauge ii’ nauji! na
rių su savim.atsiveskite prie musų.dr- 

I jos prirašyti.
-----------^..į ■•-. -gaaa

PARSIDUODA UBAI 
PIGIAI.

Vyrų ir moterų drapanų krautiive — 
Dry Goods Store. Priežastis, vedėjas 
biznio inirė, ‘ Biznis labai geimUišdirb- 
:as,. tarpe lietuvių ir kitataučių. Nes 
praleiskite progos; .Pinigų daug rievei' 
kia, tik apie porų tūkstančių. Kas tu 
rite narnų, galite mainyti. Atsišauki 
te tuojaus ypatiškai arba per laišką* 
647 Main Street, Cambridge, Mass., C 
U. ' (6)

r

■■•■■■■■i t. 
Tel. So. Boston W 

LIETUVIS DANTISTAS 

r DR. M. V?CASPER-
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinaiperkėlėofisą po No. 
'426 Beoadway, So. Bostoht, Mam. 

Oįlso V(/lando«.’ 
Nuo10 iki 12:8Q ryte ir nuo 1:10 

11d 6 ir nuo 6 :80 Iki 9 v. vak. * 
: Ofisas uždarytas subatos yakaratf 

ir nedaliomis.

V

a 
.18

PARSIDUODA
CITY POINT’E.

Parsiduoda Kampinis namas'C- šeimy
nų ir Storas po 5—6 kamabrius, su ge- j 
sais ir toiletnis kiekvienai šeimynai | 
Namas randasi geriausioj vietoj South ■ 
Bostone, tad kurie manote pirkti ir no
rite City Point’e gyventi, tai' yra gera 
proga, nes savininkas .nori-greitai par
duoti. Kreipkitės pas A. DĄVULIfi 
366 W. Br<iad\vay, Itoom 1, So. Bos
ton, Mass. Tel. S. B. 2039—M. (9)

į > 18-Metų South Bostone Į]

į1 DR.H.SMONE
AKU} SPECIALISTAS
899* W. BROADWAT.

VALANDOS: Nuo 9 r. ikL7 v. vak. 1

f |

5
i

Tel. So. Boston 270

J.MACDONELL.M.D.
GaKota tusikalbGti tr IfetmįUiai.

Ofiso Valandos ;
■: į Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—B,. 

•, ;■ Vakarais nuo 6 iki 9.
i 5M Broadway, So. Boston.

t

i
m' ,
C5

REIKALAVIMAI. g

— !Paieškau žęnotos poros dirbt ant||j 
fanuos arba gaspadines per’40 metų. į R 
kad ir su dviem vaikais. Kas norės, g 
atrnšykit laiškn, o aš atrašysiu atgal.’K

> . KASTANTAS VALIUKAS, i | 
BOK 28,’ Bai’re Rialus, Mass.

DR. A. J.GORMAN
(GUMAU8KAS) 

DANTISTAI
"■ ' *

705jbdB Bt.» Montcllo, Mms. 

.(Kampu Broad Si.),

TeL Broekton 5112-W. '

’ • - ’ » t , ■ #

LIE T U 11 nor* pamatyti, kaip tavo broliai Lietuviai pliekė kailiu lenkams ? 
Jeigu nori pamatyti, tai turi būtinai ateiti
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Tikras atsitikimas iš buvusių mūšių tarp lietuvių ir lenk
TA vįlKA^A LOŠ (CAMBIUDGE, OŠ., GAB^"

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 8-TOS KUOPOS 
ARTISTAI-NEgEJAI. .4; Fl44 .4, r ay y;

Visas to vakaro pelnas eis pagerinimui“Darbinin- 
ko” padėties 

•PrašytumSm gerb. lietuviųirlietuvaičių, kad
j.,' ’■ - 4 1 ‘4 . - '' * 4 ■. • į. • f., ’ ' -a i, į. . : . . . . . . . . .. - . .. . . .

* a • ■ - ' ‘ k'- ' -■ ' • ■ -i-*. z‘ • A ■ ■' »-j‘ -■ .. • '■ ‘ ' '■ X

v v ' .

*

*■

’■•'■■ A?- » -

1

».

i

r

*1

.7

A

'A.

t

Į

• >•’*

•<»>.; - ?■

’ *

. i

/ 4
•y

kiekvienas pasiskubintų, nes pradžia lošimo bus pa-v 
žymėtu laiku, t. y.7 vai. vak.Sal6sdurysatsidarys 
S,vaI.Yaicare<4-;'-''

Įžanga labai prieinama: 35c. ir 25c. Vaikams 8U 
tėvais -10c. Be tSvų vaikai nebus leidžiami šalin.
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