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VTLKIJA, (Kauno7 ap.). čią 
rląi‘l)inmkai nosaaiprntę* (pitvo j- 
kūrta skyrius, bet
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k* MvUpMhe m*
Imata Starai ta laitai Bafay-

Mgt fftfttaM bdfagfitaię Indą ta 
Mt Mfw taJtayttata ?**
M ta MMtpnui rM katalikai, mat * 
MfiOtaM tIMtta sulaukti spaudo* 
kart atatiktą Katalikų Bažay&oi 
statytai ta pajams. Įmočių
etatai, plmianiia gi kunigai, ta
ri įkaityti tat sava didžtauriu ui-■ 
4avtata.

Vyiknpt* Kiliau.
« » ■MaMWcasa<aMca»MaMB8osaGS5asr Jgrr't 

vol. vuirKof i£. ;

STREIKAS NEINA \V0KIErIA 
MAŽYN. .'J

Paryžius.-~Franeūzų gen;
y

SUidrįe visit Klaipėdos kr#,* 
šio atstovu suraziarinms* 

nutarė jungtis prie 
J ' . liet liros,

Kaunas, Sausio men. 24 d. 
(Elta).-^Ambasadorių Koth 
feronci ja prašė“ Lietuvos in
tervencijos ginklu paliaubų 

t, išlaikymui Klaipėdoje. Kon
ferencija pareiškė, kad Ali- 
ja ntai taipat laikys ir. res- 
-pektuos esnmį padėtį. • Vy
riausybe padarė atatinkaimj. 
žygių per savo atstovų. Ši
luteie visų apskričių atstovų 
suvažiavimas aprobavo nau
jos vyriausybės darbų; nu- 

,^XtU'o jungtis. prie Lietums 
b Mtėįgiūmbjo Ketiūb Rezoliū^ 

ei jos pamatais. (L. I. B.)

Z OTARNINKAS, SMTSIO • 30 1923.
f

Organas trikos Lietuvių 

ikiį Svėnto

> DarMninty

SąįnngoSt

DARBIKINKAS
*-—*"'* lįi NA• 1

UTARNINKAIS, KETVERTAIS IR
* ■ . SUIMTOMIS*

Mataitis »?450
Užrnbeiy žiotimis 

dabbininkas
SBtLBtoaįTsfsy,,. Bost.oa 27, Maus.

Utel. Soutli lioaiatt G26,

4

: Ek. Tauir^fA I- nepa
tikrintomis žiniomis, vokie
čiai deda pastangų pereiti 
Komunų. Biną susišaudy- 
mų sukilėlių su vokmenyka- .

.iiiuomėne.. Sulrilėlių užim-. 
toj Klaipėdos krašto terito- - 
rijoj tiek randama tvirto pa
sitikėjimo ir gyventojų pri
tarimo, kad nerasta reikalo [ 
siiimti barusiu okupantotWgand bendrai . sa gen 
Šnipus. .Paštas ir kitos jstai-! Degoutte ir viešimi darbi,

V PA VYKOą RYTU PRUSAI 
Jj * . riiaei a nr r vrr

KTJUPEPlEt’IAniMlLA 
.V.ir.J4 VFRIAUfTFBE

Kaunas,- Sausio nieiū 24 
v A -s (Elta)* ‘-^-^Rrk'šmgai 

Erancūzų spaudos žiniomis 
“ Hoydekrng'o Landtagas, ” 

-visų Klaipėdos krašto aps
kričių atstovų susirinkimas 
Šilutėje, vienu balsu apro
bavo, naujų Klaipėdos vy- 
riauHyhę Darbininkų susi- 
rhikimas išrinko delegatus 
Tarybom Du senos direkto
rijos nariai paleisti be Dotis- 
iir. ■ Piuucūzų Komendanto, 
intervencijos. (L. T. B.)

E. Kajaliaucius. “'Volto1' 
žiniomis* Varšuvoje esanti 
nuomonė, kad Santarve įsa
kysianti Lenkams eiti prieš 
Lietuvą. •

Lenkų štabo viršininkas 
t gen. Pilsttokik išvykęs į Len

kijos Rytų pasienį.

E. KaraliąiRius.- 15. Ie 
Volfo pranešimu apie pusę 
antros- valandos dieną dides
nė Klaipėdos miesto dalis 
jau buvo sukilėliii rankose*. 
Ties kareivinėmis dar ėjo 
kova. PrefektTiroje iškelta 
balta vėliava h- kareiviai, 
kurie -ten buv<». nuginkluo
ta,

%

Ek. Tauragė. J^ l. g pa
tikimų šaltinių-simnota, kad 
šiandien sukilėliai užėmė 
Klaipėdą. Sukilėlių tarpe 
dalyvy moterys. Prancū
zai darė, pasipriešinimų. Su-, 
kiteliai Klaipėdoj sutikti gy
ventojų su dideliu džiaugs
mu. >| x >

Ek: Taurage, Klai
pėdos krašte, kai .sukilėliai 
užima kaimus/ gyventojai 
iškelia Lietuvos tautine vė
liavų. Klaipėdbs krašto gy- 
ventojai.7 išperka’ kasdien 
Taragūjė visus lietuviškus' 
'laikraščius. “

ministeriu Troeąuer nu
sprendė pradėjus šiandie ši 
Ruįiro krašto nesiųsti Vo
kietijon anglių.. ateinan
tį sekmadienį visas • Ruhro 
kraštas aklai bus uždarytas 
nuo Vokietijos. ' > • ;

®ihfo krašto valdyĮdjū 
: paskirtas gem Weygand** Jo 
tsakyinu^pbmiausiau&fama- 
si perorganizuoti krašto ge- 
lėžinlčelius, kurie neturės 
nieko bendra su Vokietijos 
geležinkeliais. - * -4-

-j ! f t

VOKIEČIAI KELIA
. RIAUŠES.

Essen. — Kaip- Ruhro. 
krašte, .'taip Rhinelande vo
kiečiai gyventojai ima kelti 
riaušes. . KaikuriuOsė mies
tuose franeūzų kariuomenė, 
šau

.Coblenze .. vokiečių minia 
sitnailtino ofisus vokiško lai- 
kraščidį agituojančio už 
Rliinelando atskelimą nuo 
Vokietijos.,

.Vokiečių separatistai va
dai slapstosi. ..

Beilin. — 
priešinimas 
grobtoje Vo 
sekasi* Pavv

'1 ■ F

raližuoti kom 
žinkeliais. V siškai sutruk
dyta anglii

akyvus pasi- 
ffrancūzų pa-

gabenimas 
Francijon. Į ” okiętijų trau
kiniai su migi mis eina, bet 

ai. į pagr< itų franeūzų 
- nes“fraiicū- 
mtrolę įvesiu* 
gabenta 4.0(X) 
imti vokiečių 
ai telegrafįs- 

:eipgi su- 
ielų tapo

atgal ‘ 
žemę Begrįžt 
zai aštresnę 
Iš Franėi jps s 
stfekįlaužių ii 
vietas. Voki 
tai ii’ telefbni 
str&avo.; D 

■nūpjAuŠtytitr*' 
I .. .

SUTARTIS SU TURKA IS

Eozana. — Alijantų dele
gatai taikos konferencijoje 
tonais, dienomis įduos tur
kams sustatytą taikos sutar
tį. Bus p'askirtas • sutarties 

auclb i riaušininkų įn^ųs/j pirtviitinimiti laikas. •.

” j E. Berlynas. Sausio 14 d, 
vokiečiai Berlyne padarė 
prie Lietuvos atstovybės 
priešingą lietuviams de- 
inonstrąėi ją dėl Klųijėdos L 
vykiu. Buvo girdėti šauks- 
mat‘tiueder!”

*     MM .H i— 0 -
K .Kretinga. (Prasidėjus; 

bruzdėjimui ir sukilimui 
Klaipėdos mieste' naktį į 
sausio 15 d. nežiūrint į di
džiausia pūgą .ir šaltį, Mažo
sios Lietuvos savanorių ka
riuomenė užpuolė sustiprin
tas policijas, po neilgų ata
kų užėmė šiuos Klaipėdos 
miesto punktus? Alfhof*ir 
Rūmpisnvn. Prie šio paėmė 
karo laimikio 5 sunkius kul
kosvaidžius, daug šautuvų, 
tJUbelaisylij, jų tarpe 1 pran
cūzų karininkų, T kareivius 
i r 15 vokiečių žandarų,; Ga
lutinai karo laimikio skai- 
eitis dar neišskaitytas/ Ra* 
kilesnio ūpo apimta savano
rių kariuomenė- žygiuoja 
pirmym

1

Kiekvienas, kuris . giliau 
mušto apie šių dienų socia
lius reikalus, būtinai priva7- 
lo perskaityti DOBTO vei- 
kalų. Jame šių dienų darbi
ninkas ras sau- daug dvasių 
nio maisto. ,

Knygute yra didelio for
mato (5x10) 68 pūsL popie- 
rosviršeliais^ .

; Kaina tiktai 45 centai. 
Agęnf anas nuleidžiama 4UJ&.

Reikalaukite pas*.
‘ ^DARBININKAS^ 

JGti B ’way, BašįonRU ifdss.
*. *

MOSĮJ KEUtl.
Kurie norite sužinoti pa- 

gripdus Krifečionių Demo- 
krahjį Partijos. Lietuvoje, 
kurie ja indomaujate, kurie 
stebitės f jos veiklumu, ’ tai 
nusipL’Btę tiršmtetų Trny- 
gų. Ji yra ųiarašyta vieno 
iš tos partijos šulų Kum 
Krirnavieimis. j -e-Ki'upavičiaus* ,

Kaina jostiktai l$s.
* Adresuokite:7 M J

M6 BUrag, Boston 47, Mass,

RAGINAMI STREIKAM 
• Paryžius. —- Ffancūzai ko- 
inunistaigavo B Maskvos 
parėdymų sukelti generalį 
streilui Krancijoje. Tito bu- 
tilt norima sutrukdyti Fran- 
cijai organizuoti streiklau
žius ir siųsti Ruhro kraštaii.

FRAKCIJOJE KITA 
t BRANGENYBĖ.

Paryžius. — Dėl vokiečių 
. pasyvio nusistatymo, Fran

ci j a šiandien negauna ang
lių iŠ Vokietijos. Baigiasi 
dvi savaiti kaip franųūzai o- 
kūpavo 'Ruhro kraštą ir iki 
šiolei iŠ ten' Francijon.’ąt- 
vežta labai mažai anglių. - •

Dėl kuro stokos Franci jo
je pramatoma brahgen^bp.

• i. . . _ ■ ..

ORGANIZUOJASI
i «

Berlin. Vokiečiai Len
kij o j pagavo slaptą Lenki
jos karo mnusterio įsakymą 
mobilizuoti įvairius amat- 
niūkūs, angliakasius, ir kito
kius. Jie ’bus^ gabenami į 
įfranetaj pagrobtų Vokieti
jų ir statomi prie darbo į 
vieta, sustreikavusių vokie- 

žadama augštos.algos ir pra
gyvenimas. Jau prieš tai 
Vokietijoj/ o ypač rytinėj 
Prūsijoj nerimastis, kilo dėl 
tariamos lenkų mobilizaci
jos, o dabar tas nėriinastis 

prūsų parubežyje lenkai su
traukė ■ daug kariuomenes. 
Todel rvtų prūsai nesnau
džia. Didžioji vyrų dalis su- 
siorgaiuzavo kariniam veikn 
imti • Pirmą vietą tame 'ju
dėjime t užima - ex-kareiviak 
Toliau pranešama, kad Ber- 
line buvo ‘Rusijos, atstovas 
.paklausti 'Vokietijos val
džios ar gatavytis pulti Len* 
įtiją, jei ji pultų Vokietijų. 
Sakoma,, būk; Vokietiją paš 
reiškiu^ nenorinti bolševikų 
talkos, nes nepasitiki bolše
vikais, kurie gali užsimany
ti sukelti Vokietijoj komu
nistinę revoliucijų. Bet ei
na Iš > Maskvos žinių, kad 
Rusija, ir nekriečiama paįa- 
Jaya kibti Lenkijai į kudą- 
šių. Bolševikų valdiškas 
laikraštis Pravda, būk pa-

<■ ir1 
r' *-
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- Ąv. Kazmiieto boKetikai. ’ Jiems daugiadsia 
tavo'garsus bedievis pil. Gildavę' 

kllRTIN’GA žemaičių Amerika, 

Apskrities Vald. nariams “uždė
tos algos mėnesiui jio 225—250 li
tų. Užtat kaikurm Valš. Tarybos 
išnešusios pasipiktinimus Už “ge- 
nefalgųbęrjiatoriškas0, algas., . ' 

Krašto Šeimininko Seimo na
riai gauna tikt 200 1. — arba kad 
ir paštų jstaigiį Viršininkai kurio 
tarnauja ir nemaža atsakomybę 
neša tegaudami vos 50—60 1., 
mažamoksliai socialistai. Paulaus- ’ 
kiai, Baiį)šiai ir kiti Šimtais rei«. 
kalauja, • . “ •

.ŠIMONYS.- , Ties Šmnupio fe 
Užuytiščių pieyosft. nesenia-i yažia- 
vgs ūkininkas pastebėjo netoli ke- j 
Tib įri^tilkus, kurie važiavusio 
.nesibaidė ta ramiai dantimis kale
no. šių melą vasarą čia vilkų pa). ’ 
daryta žemininkams daug nuosto- ? 
lių. ■ . ’

#•
Kaunas. ~

Draugija- 4av :3 iiaujus ate 
darė knygynus t Panevėžyje, 
Mažeikiuose ir Virhalio 
gelžkelio stotyje, steigiamas 
Klaipėdoje ir. kitose vietose. 
Tai reiškia vienybės galybę, 
gimtai tūkstančių žmonių 

; susivieniję bendrais ūbai
siais ir vienodais įstatais, 
daugife gali nuveikti nei mi
lijonai neorganizuotų minių, 
gv; Kazimiero Draugija su 
daugybe knygynų - atlieka 
milžiniškų kultūros ir aį>- 
ŠvĮetimo darbų, tuomi stipri
na tautini ir .tikybinį siisir 
pratimų žmonėse.. Hv. Kazi
miero Draugija, kaipo nau
dingiausia Lietuvai ir lietu; 
viains visur esąnčįams, įstaji 
ga, privalome visi remti ir į 
jų rašytis.
i»ą^—

t

A - > *

REMIA VOKIEČIUS.
Berlin. — HoĮandija pra

dėjo koncentruoti savo jėgas 
parubežyje netoli Riilivo 
krašto. Bijo* kad ištikus 
ginkluatąni susirėmimiti 
tarp franeūzų vokiečių 

nebūtų paliestas jos neūtra.- 
litetas. ' ’ /

Holandi ja^Sudėįo Volti^i- 
jos Rųbro krašto darbintm 

’dtoftis $60,00& . .
• • . • . * - . ■ f

P ARTI Z Ą KŲ
Berlynas.- — Voltiečių už

sienių reikalų ofisas nors ne- 
turi perdaug pasitikėjimo 
vokiečių laimėjimu Ruhro 
krašte, iečiaus tvirtina, kad 
frmicūzai neatlaikysią ten 

fsayo pozicijos/ •
Vokiečiai nacionalistai Ta* 

gina Ruhro kraštą vokiečius 
organizuotis-J partizanų bū* 
tins iv paikinti francūzus.

KUPIŠKIS. : Ketvirtadienio 
turguje Čia dabar labai daug atve
žama grūdų ir kitų produktų, ku
rui. ir pigiomiš kainomis neisper- 
kaina. Krautuv čse visko užtekti
nai rasite, bet kainomis dukart už 
žemes ūkio produktus aukštesnė
mis. Jaučiama didelio nepaten
kinimo, ne^ jau įsakyta mokėti 
•už ll pusin. ėmės’ mokesčiai, o tų 
brangiųjų litų kaip nėr,-taip nėr.

ŠIAULIAI. Lapkričio- mėnesy 
■kai kiirie veiidesni Darbo U’ėdera; 
cijos nariai sumano- steigti savo 
'koperatyvą savo nariams aprūpin
ti, kad nebebūtumčm taip baisiai 
jjydii iSuaiutojami., To koporaty- 
vo steigėjai yra labai energingi 
draugai, Simonavičius, Kryževs- 
kis, -Paberžis, Dimbaila ir Vaiš- 
vyla. Pajaus yra nuspręsta • iš 
kiekvieno Darbo Federacijos, na
rio. imti po vien$ litą per menesį. 
Koperatyvas manomas, atidengti 
po naujų metų. Darbininkai spar
čiai rašosi j Darbo Federacijos na- 
ints. ■ 7 • ”

• * " " - - ; „ • - - -
ŠIAULIAI. Šiątiių gelžkelio 

Traukos dirbtuvesdarbininkai- e- 
šame savo, administracijos išnau
dojami . Sužinojome iš laikraščių, 
kad valdžia pridėjo 25 nuoš. nuo 
Spalio1 d. algos, p mes ligi šiol 
negaunam tt| už spaUų.m&i. prie
dų. Kitur, kaip girdžiaine Rad
vilišky išmokėjo tuos priedus, o 
mes nežinom dėl ko meess dar ne
gaunam. čia kito nieko nėra, 
kaip tik mūsų raštininkų apsilei
dimas, kad per tiek ilgą laiką ne
gali’pristatyti tą raštą i Valdybą.

ŠIMOKVS (Danevežio apskr.),. 
Šimonių g-jos Čikiškes mįške jdel 
eig. Žibo vcpltimo ir, blogos valios 
liko daug padaryta neleistinų kir
timų ir jauno miško gadinimo. To 
tiso pikto vadu ir patarėju pasi
rodė ž-kių k. gyv. Jonas tiičiūra, 
kuris už grūdus to paties kaimo 
ūkininkams yra iškirtęs daugiau 
kaip tūkstantį jaunų pušaičių lo
toms šiaudų stogui, dengti. Be 
to jis yra nemažai kirtęs jaunų 
lierŽęių iv net ■storesnių medžiij 
skoloms, kurias viešai kitiems da
vinėjo. Tatai dabar susekta ta 
kaltininką J. I-rą ta'kitus jo sėb-‘ 
rua trauks sunkiai atsakomybei.4

įkaitas ritasi nuelat žę- įfcjflbęa, kačt Įtusi™ turės pa- ' 
Biyn. . skelbtu LenkijaM kalą, jei ?

Lenkija puls Vokietiją.
Voldetijos prezidentas 

Ebert ir premieras Cuno iš
leido į visus vokiečius atsi
šaukimą, kur visus kviečia 
prie didžiausio t tauplimo* 
prie atsisakymo visokia“ per
tekliaus ir daryti dabar di- 
džiausby pasiaukojimą dėl 
tėvynė Fiąiponės ir pre
kybos temos savo keliu atši-

«r- .

šaukė į uavo dmsbhiinkusJin- 
ii taupiais jr šukuotis tevy- 
uet. ' ■ ■ ' ■.

ifa*'■ m *■

- Essė ft, sausio 24. —- Riiliro 
krašte be vokiečių darbiniu* 
fcų yrą ir apie 50,000 lenkų 
iš Aukštosios Silezijos. Ir 
tie visi lenkai' darbininkai 
bendrai su vokiečiais protes
tuoja \priej Prancūzus už tt<k
MteStartaij vokie?itj Into- . į Seim»'ta|tU»«i»
tntttukll. h.l.Q 5h gavo mfnddemokratai ir

nėassjš iki {
• - 'SffSiTAIKTS.

Lozana. — Alijantų dele
gatai tiirkų-alijaųtų konfe
rencijoj pareiškė, kad .apie 
karo atsinaujinimų ant Bal
kanų-nereikia kalbėti Kon
ferencija tęsis tol, kol su
tartys bus padarytos.

' ■ * 1. -- '

PARAMA SAVIŠKIAMS

Meksiko sostinės vokiečių 
kolonija šildė jo 20,000,000 
iharitių Bukro gyventojams* 
Pinigus kablegramavo Vo
kietijos premierui Cuno.

VOKIETIJOS
* BERIOITAS.

BeĄynasn . Vokietijos 
vyriausybė Susiduria' su di
deliu- valgtybėc deficitu, 
kurs tiekia liti pusantro tri- 
lionn popetihių markių.

, > i ■ t
- r - . ; , . . - k. . •■ -V ••

. . y
SKAUDVILE, Tauragės apskr. 

Turime nemažai ir gerų Lietuvoj j 
valdininkų, bet pasitaiko tai ko 
tiesiog- nepakenčiama.

Iš tokių yra ir Tauragės apskr. 
Darbo Inspęktoris.'

Jau visai baigiasi metai, tačiau 
visoj mūsų apskrity, “ačiū* jo 
“darbuotei’'*, it^ra dar |yykdmtas j 
“Darbininkų samd; utktsk įstaty 
mas.” Darbininkai daugumoj j 
vietų yra palikti dvarininkų “ma
lonėj,” turi kęsti didelį skurdą.

JI. XE. š,.im Skaudvilės-dvaro j 
savininke jį. Pšeeišauskieim su
kvietė visus savo kumečius, kad j 
šie atsiimtų save algą po 1000 vo
kiečių markių.
> Darbininkams atsisakmš .ta&R 
nustojusius vertės vokiečių jįĮni- 
gus,: p. Pšecišauskienū sekanifiąl 
dieną pargabeno iš TauraI 
Darbo,Inspektorį, kurs verste^ 
verte darbininkus atsiimti ataUįi'l 
vieną litą nž kiekvieną 100 autaj| 
keistai, aiškindamas, kad j» 
gaunąs tik po 3 litus į mėnesį.ta 
turįs iš to gyventi. >

Darbininkai šit šiuo uote 
nors ta Inspektoriaus siūlymu 
sutiko, reikalaudami dau^taį 
apart to, dar paprašė “garbb 
poną** apsilankyti į jų labai ' 
leistus kambarius, kurie reik 
gi remonto. .

P. Inspęktoris tokiu darbi 
pasielgimu labai užgautas, 
kęs, pradėjo kolieti nek 
veiklesnius Darbo Fed 
darbuotojus, ■ taipogiP^Čią 
Federaelją, vadindamas 
šėrikais oteų po to,: nieko *• 
šęs” išsidangino, iš kur buvo ak 
vykęs, .b '• ‘ s

Kas-žin, ar lino Mintateritalį 
pie tokią Tauragė apakr. 
Inspektoriam “dartaotę.” ./ 

(Kauno “Darbininkui’U

/ *c\
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Kadangi pastaruoju laito 
■ lalKYamunlai sukrato mlyuJij 

dužiu iežkoti, tol ir “t>art»h 
iilnkba” paalRnltojfa vargtų 
ieškotoju pmKfc jiems tume 
dalyke, ir parodys kelia, save skiltyse/ ■• >

Todėl pasiskaitykite straips
niu:

1) DUSIA.
2) SAŽINIA,"
3) DŪŠIOS AMŽINUMAS.

Čikagoj Tyra didžiausia 
nwikos lietuvių kolonija 
mm senai ten pasižymėtą 
himn ir pastalbovimm 
n žymesnieji svečiai-ne- 
$Iiai iš Lietuvos tiesiai 
Ūkdavo Chicagon ir nuo 
, pradėdavo maršrutus. 
to metu rytai buyaratkiu- 

;ę. Dėt išrodo, kad pasta
ruoju laiku rytai smuktelė
jo.. o .vakarai kilstelėjo. 
Komp. Naujalis;^TietWų 
imziEbs. tėvas, niekur ne
buvo taip sutiktas, kaip Chi- 
ieagoj; Lietuvos Operos af- 
^-itaiųnekur taip nebuvo sa

rti, kaip Chicagoj; Klai- 
diškiains paremti niekur, 
įbyūt ir gertų n^ujiista, 
S^Ųtucagoj J Brooklyn- 
^•įbrk Klaipėdos reika- 
b£5gįau negalėjo pasirody- 

;Ji- .jfcstoniečiai, vienok, pa
darę Savo/
■ . K *1 • . ' *

š l&ąbarykštę gadynė yra vi- 
8okeriopų nusavinimų gady- 

fey - Bustoj bolševikai nu- 
isaymd kapitalistus ir buržu- 
4WIvaškevičius nusavino 

*^«rikiečių pasitikėjimų 
etUVos apsaugos ministeri- 
,. jis teipgi pasimvinė 
hijįedoš sukilimų ir finan- 
rimų, o Brooklyno “Viė- 
be®5* redaktorius širvy^ 

Klaipėdiškių
i «<¥<&• «

o

tuomį juog Sųžinia yra mū
šų dvasiškos esybes, dužios, 
baigas. Jeigu yra balsas, tai 
yra ir tas, kurs tų baigų pa
leidžia. Balsas pats ne- 
^kambes įiekenb neleidžia
mas.' •
I^ŪšIOą AMŽINTAS.
Visoks žemiškas kūnas, 

nors jiš gyventų šimtus me
tų, turi galop! pragaišti. 
Tai dėlto, juog jis yra susta
tytas iš gendančios medegos. 
Štai, stovėjo sodžiaus 'gale, 
prie pat tilto, šimtmetis uo
sis. Dabar tas uosis nuvirto 
ir baigia puvęs; beliks tiktai 
puvėsių rieškučios. .

Mirė žmogus. 'Netrukus 
jo kūnas jau pūva.
kūno ,dalįs .pasileido ir vis- 
kaSpasibaigėe-----•~---

Ne taip yra su dūsia. Dū
šia nemiršta niekados, yra 
amžina. Ir ištikro, kaip Ji 
galėtų numirti, kad neturi 
nieko žemiško. Neturi nei 
kraujo, nėianėsos, nei kau
lų, . nei nieko; Kas-gi toks į 
galėtų pas jų. pasenti, pages- 
ti,. iširti, kad nėra nieko že
miško.' Dūšia yra gryna 
dvasia, kaip mintis, ne iš ko 
nesuštatyta. Ji yra tat. am
žina. «

- Jeigu dūšia galętų numir
ti, tuomet būtų neteisinga^
! _
žemės nevienodai. Vienas 
yra.. italašįrdnigąs^^šęĮpią 
pavargėlius,. šluosto' nu
skriaustųjų ašaras, pildo vi
sų amžių malones darbus sa
vo artimo linkon. Kitas y- 
ra beširdis, plėšikas, apga
vikas, , sukčius. Šimtai- žmo
nių įerkia iš jo priežasties. 
Vienas yra nekaltas, mal- 

: dus, doras, * o kitas yra pa- 
. sileidęs visais galais. Ar tai 
jau turėtų likti-anas be ųž- 
mokesnio už geru^ darbus, o 
šis be bausmės už piktus.? 
Net tai būtų didelė neteisy
bė! Kadangi ant šio svieto 
geras žmogus ne visuomet 
apturi garbės vainikų ir ka
dangi piktas beveik, visad 
viršauja, tai būtinai reikia, 
kad anapus grabo būtų'kiek
vienam atlygintą pagal jo 
užpelno. To reikalauja svei
kas protas. O kaipgi būtų 
galima tai padaryti, jei dū
sia numirtų? Laidokas lik- 
jų be korones, o -geras vėl be 
nieko. Tokios neteisybės aš 
niekaip neslipranturv Turė
sime sulaukti kada nors, tos 
dienos,' kuomet dorybė .bus 
išaugštinta, nedorybė --7- 
pažeininta. Tai liksis ana
pus grabo.' Tenai teisingų 
•ir bedievį.Diedas tei® (Ecc- 
lesiastes IĮ. 17) .

* . ' . ■

Niekas nenori mirti, žed- 
uas norėtų gyventi ir gyven
ti nors 969 metų, kaip Bib
lijos Matųzolis. Amžįumo 
nuomone yra žmogui pri
gimta, noras niekuomet ne
pragaišti yra jam įskiepytas 
nežinoma ranka.' Žmogus 
trokšta gyventi amžinai ir 
jei pasakytumei jam, kad 
anapus grabo gyvęs tįk. de
šimtį kad ir šimtų — me
tų, būtų bais nepakakintas. 
Nes tai tiktai žmogų džiugi
na, kas tęsias nuolat ir visa
dos. Trumpa linksmybė y- 
ra menkos Vertės. -

Jeigu dūšia nebūtų amži
na, iš kur-gi žmones būtų 
prasimanę Jos amžinuMb 
kųs jiems būtų tai pakakęs? 
Juk aplinkui nieko amžino 
ntregime; Mh^ta žmones, 
dvesia gyvuliai ir paukščiai, 

1 *

i

virsta medžiai, džitteta žo
lės. Tuotarpu žmogus trokš
ta gyventi amžinai, kaip 
atsirado pas jį toks keistas 
noras, kaip atsirado >pats 
vardas Amžinantis, jei arto 
nėra*?' .

Prašyčiau bedievio, - kad 
jis nurodytų nors vienus me
tus nuo pasaulio įkūrimo, 
kuomet nebūtų buvę pas 
žmones nuomones apie d^? 
šios amžinumų. Kiek isto
rija siekia, turime žinias 
nuo šešių tūkstančių metų. 
Per visų tų laikų nebuvo už
miršta ant žemės nė karių, 
kad yra amžinas gyvenimas 
aname pasaulyje. Žinoma, 
žmonės manydavo nevieno* 

ATisos galvodavo kiekvienas 
saviškai, bet visgi apio-mn- 
žinumų žinojo.___ :____ •

Žemes skrituiys yra dide
lis. svieto, ant kaip skruz
dėlynas: x baltųjų, murinu, 
geįfonvėidžių, vyšniavų ir 
dar 'kanakokių. Pilna Azi
ja, pilna Afrika, pilna Aus
tralija, pilnos jos salos, pil
nos Amerikos girios. Visi 
meldžias už dūkias, ar prie 
dūšių, degina aukas (apie- 
ras), laiko pamaldas, daro 
apeigas, kartais juokingas 
net, ale tiki į Amžinastį, ti
kį, juog- velioiiies*), dvasia 
gyvena ir gyvenusi gy^ęs- 

Juk žmonės gyvena čia antras čia dabar klysta,/ar vi
sas svietas Įdygtų, ar tik vie
nas bedievis ? Pasakyk, mel- 
nziamasis! ■ ■

Ne, mano prietėli, neap- 
diunsi krikščioniui akių! 
Krikščionis labiau tiki šv. 
Povilui,’ nekaip tau. O Šv. 
Povilas suko : yra’nuspręsta 
žmonėms sykį mirti, o pas
kui sūdąs (Hebr. IX, : 27). 
Mums visiems-reikės stoti 
prie J Kristaus tribunolų, 1-1 
dant kiekvienas pasirodytų, 
ka padarė gerų,'ar piktų (IĮ 
Cor. V, 10). Taigi, dūšia 
stosis prieš tribunolų savo 
Sutvertoj aus, turės parody
ti rokundų iš visų savo dar
bų, žodžių ir minčių. "Što- 
siš'ir bedievis, ir turės pasa
kyti, dėlko tauzijo niekūs. 
Beikia spėti, „juog bedievis 
gailėsis pats klydęs-ir kitus 
piktinęs, bet tas gailėsis nie
ko jam nebepadės Geriau 
padaryti^ jis dabar, tuojau, 
pametęs, škvo klaidų, o mie- 
laširclingas Dievas dovanotų 
jam viskų. Bet ar pames Į. 

J. 0ęndi6‘.

f)' Velionis—-iiiuiiirelis.
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> AR DABAULBS’AMŽINAS? ’ /

Kur-tik tai mes pažiūrėsime ar į žemę, ar į dangų, ap- 
sėtų didelėmis ir vos? Vos matomomis žvaigždelėmis, vis
kas mums rodys, kad visi darbartiniai dangaus kūnai ne
buvo visad toki, keltie jie dabar yra. Geologija, astrufi* 
zlka dangaus mechanika duoda tų patį atsakymų Mūsų 
žemė, savo sluogsniąįs duoda priredymų, kad ji nuolat “žais
ta, kad ji kada tai buvo kur kas karštesne. Vis didesne ir 
didesne Šiluma, juo giliau žmogus leidžiasi į žemes‘vidu
rį, geoIogojiostyTiiiejimai, prirodantieji, kad žemės lukš
to seniau būtaplonesnio, įvairūs sualonenėję gyvi daiktai, 
kurių jau Šiandien nėra, kalnų tvarkimasĮs, viskas tai 
aiškiai prirodo, jog žeme, yra plųneta, vis toliau labiau ati 
vėstanti, šąlanti irsenų senovėje buvusioji gana karsta, 
kaip dabar dar .karšti kiti dmigaud kūnai. Jeigu pažįū- 
.rosime ir įldtafc planetas, tai tų patį pastebėsime.. Irio
sios vis labiait įr labiau vėsta ir ateis laikas, kad ir ant

r

ĮTAISYČIAU KABO 
LAIVĄ.

Damaįęs “Darbininke**
pakvietimų pasakyti, kų da
lytų dėl Lietuvos su milijo
nu dolerių, tai aš tuoj pa- 
mislijau "apie Klaipėdą 
Klaipėda/yra Lietuvos uos- 
tas._ Dabar Lietuvai reikės 
prekulių laivų. Tokių laivų 
įsitaibys kompanijos bei 
Bendroves. Bet pravartu 
Lieknai turėti karo laivų. 
Taigi jerkas man duotų mi
lijoną dolerių ‘ suiiauduotj 
Lietuvos. reikalams, tai tuos 
pinigus pavesčiau Lietuvos

i

V

SAŽINIA. - ■
Šalip kitų dvąsigkų priva- 

lumij yra pas Žinogtj ta vie- 
nas labai žymus.• Tas priVa- 
lumas vadinas 6kpmiti. Sų- 
žmia yrą slaptus baisas ,kurs
giria, padarius gerai, o ba
ra, padarius piktai. SųžL 
nia yl'a ‘neregimas .sūĮžįa ir 
yTateisingas. Tųmsūdžiai 
^nereikia net dokumentinei 
liudytoju, nei sūdo rūmų, 
nei kalėjimų; nei budelio. 
SųŽinia yra- negirdėtai ga
bus gūdžia. Ji ištiria tokius 
dalykus, apie kuriuos žmo
nės visai nežino; Dagi slap
tos mintį® ir tos negali pasi
slėpti nuo Sųžinios teismo. 
Įnstabp yra tai, juog pats 
didysis paleistuvas neįveikia 
nusikratyti nuo- Sųžinios. Ji 
nuolatos stygauja Jam:

Padarei negerai. ” Karas 
liaus- teism^sūdų) yrą ga* 
Įima apgauti’kai-kuomet, y- 
ra galima pameluoti, papirk
ti; Sųžinįa yra neapgattna- 
Įha,' nepąįėrkama/’lMPpik- 
čiau, SųžĮnia yin nenutildo- 
ma, Ji atsiliepia/ bepaliovęs. 
Galvažudis, -užmušęs žmogų, 
išplėšęs Jo turtų, 'sėdi už sta
lo ir geria arbatų. Policija 
jo neranda, žmonės nežino, 
! sakytumei, ko ,čia bijoti! 
Vienok Sųžinia šaukia: 
“Galvažudį! žmogų užmušeĮ 
piktai padarei!?? Girtuok
lis, pagrįžęs iš ’ kareiamos? 
įšblaįskęs pačių, vaikus ir 
šeimynų, išsimiegojęs gali, 
tartumei, nė ausies nekreip
ti ant rytojaus. Juk-gi nie
kas jo nebaus už vakarykš
tį. Bet ne ! Sųžinia atsilie
pia ir sako:. “ŽmogeF ! pra
gėrei pinigus, blogai- pada
rei.” Paleistuvas padare pa- 
Įeistūvyste," buvo tamsi nak
tis/ žnionęs neregėjo. Ko* 
kkjį čia beda! JBet. vęl ne! 
Bėda ir didelė *bėda! Saži- 
•ta.sekioja jį įkųndėn jįr 
graužia lyg kirmėlė. SaSbĮ 
“IMeistuvi! šiųnakti'blogai 
padarei/.’

Sųžinia lenda visur akys- 
na ir prikaišioja žmogaus 
piktadėjystę. Sųžinia, it 
nnos gadynės budelis, išde
giną rėvę kaltininko širdyje, 
Imlios nei ištrįsr, nėl ismaz- 
; gosi. (Sodž. Teol. p. 277.)

Kų-gi atsakys mums ant 
to bedievis 1 Keito balsas y- 
pa sųžinia,. ar pilvo, ar dū
šios? Pilvas yra permiukš- 
tas ir perskystas, kad jis 'ga
lėtų būti sūdžia žmogaus 
darbų; Sm&genys yra tešla, 
o tešla negali mumis teisti 

: (sūdyti). Taigi, nėra Itito® 
rodos, kftip reikiasutikti.su

* r X

\ : -- ' " .
“Garsas” , praneša, jog 
"elioj sausio 21 cl. Brook- 

5- susirinkime Klaipėdos 
uho reikale^ “Vienybės” 
aktorius Sirvydas' skaitė 
dĘpėdiškįų atsišaukimų, 
įfoj kuręakoma, “Tad į 
bų visi,' su Dievo. pagel- 
” laisvas redaktorius pra
to žodžius “su Dievo pa- 
ba.” Kadangihe. Dievo 
fplbos laisvamaučlių 'buvo 
.kanas, tai žinoma negalė- 
būt gerų pasekmių ir ne- 

Vo, nesunkų surinkta 
į ne $300, o tik $30. *■ / .._ ;
Daugelis mano, kad juo 

‘ .u, Juo motėm , buyo 
nianie paniekinime. Gi 
tkratijai plečiantis . pie- 
lr motery teises. Dėt 
Egipte Amerikos ar- 
Ogai betyrinėdami se- 
1 Jggipto karaliaus ka- 
TutenlįhamunOf rado 

ries mūmįjų, kuri betų* 
^Įkarajiavimo ženklūs. O 
karaliavo 2,00(1 metų prieš 
ristų. Garbingai karai ia- 
gių karalienių rasime veik

*

1-
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galimas gyvenimas. Kai-kdrios jau planetos net ‘
~ - . , , *■ * « =_^ .. .  » > i> 4. —k " '"c.—tr^~i    —-—' *■—.  --------------- * k_
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GBBOVEI VISŲ 
.. .LIETUVIŲ.

Kad -gaučiau milijonų 
.dolerių Lietuvoj reikalams 
išleisti, tai sunauduočiaių 
taip, kad galėčiau kuodi- 
džiausio lietuvių skaičiaus 
gerovę pakelti. x Lietuvos 
keliai prasti, tiltų daug sto- 
kuoja.. S*a, o man rodos.Me
kas Lietuvos gyventojų di
džiumai nėrsy taip reikalin
ga, kaip geri'keliai. Taigi 
kad Lietuvos žmonės Tielatt- 
ržytį-i:atU',-i arklių ko 
sprandų, tai milijonų dolc- 
Bi .sunauduočiau -Lietuvos
***’.' 4.

vieškeliams ir tiltams pabu- 
idavoti. ’ , /
• .U ••. ' r. z
——.

ZIĖTUvk KRIS- KLA I

PĖDOS 'SffKILhVO 
NEPRISIDĖJO.

X 

I

/
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visose monarchijoje. O ka* 
da moterys prezidentaus 
respublikose.- \ .-

: ’* ’ 4 .

Klaipėdos laimėjimas pa
greitins Vilniaus taimė|įmų. 
Klaipėdos prakišįmąs lemtų 
ir Vilniaus prakiŠimų. To
dėl įaa. gyvas remkime Mb 
pėdiškius, prigelbėkime lai- 
•meti Lietuvai Klaipėdos 
kraštip «

pralenkė atvesiųiė ir*žemę ir tenai per ŠaKį negaligyvuoti/^ 
ne JokiSį gyvas (htfeas. ’ * /

Tas pats likimas laukia ir saulę.. Nedaug galima pa
sakyti apie saulės branduolį, nes per žibančius garus ne
galima to dalyko ištirti. Bet tik žinįa, kad saulės karštis 
be galo didelis. 1871 m. astronomas Įoung prisižiūrėjo • 
saulės liepsnai ir apskaitė, kad JLturėjo ilgio 27 tūkstaĮi-? 
eius ir septynis šimtus^inyliii, o augščiaūsios josios dalį® . 
net siekė 45 tūkstančių ir 8 |imt.ų. mylių. Tie skaičiai ro
do kas tenai per karštis, kokia karščio kova verda saule® 
viduriuose. Dar reikta ir tai atsiminti, Įtiek saule Šilumos 
kas kartas išleidžia; Astronomai apskaitė, kad šiluma,, 
kurių išleidžia žemei, saule per metus-yra taip didelė, kad 
tuja šiluma vienoje ininuto j ė galima būtų sulaipinti ledų 
Į50 metrų storio. Jeigu mes galėtume. 13.110 žemės į saulę 
nuvesti ledinį tiltį pustrečiosWglų mylios pločio ir storio 
ir galėtume tik į tų tiltų, paleisti visų Žilumų, kurią saule 
išleidžia per metus žemei, tai tasai tiltas" jau*per vienų se
kundą nutirptų, o po 8 sekundų turėtume tik garų.. Kiek
jau šimtipamžių šaulė jaii taip leidū* šBlMiF^'kefeiąsgal^n^ 
būti Šiluma senovėje, jeigu dabar ;dar saule turinti pagal 
•Warburgo GODO/ C',, o pagal Wilsoųo 8000 laipsnių karš-'V* .«• . ***!,. 'cio. . . . . . • /

■ Bet šaulė, vis išleidžianti, ir išleidžianti žilumų, vesta 
įr vėsta. 'Daug metų reikės lig josios atvėsimo, bet vis-gi 
tas laikas ateisi Tas pats yra ir su žvaigždėmis; iš kurių 
daugelis jau gerokai atvėso, iš bdlti^fatt^ašidarūtik rūu- 
doiioš ir pasirodo juodi šmoteliai, ■

ToBu būdu ir saulė atvės, iš baltos pasidarys raudo
na, toliau jau ir to nebus, o po priedanga debesų pasjda- 
rys "žemė;/ kalnai, šviesos bušTabaĮmaža, todėl ir šutvei*-: 
tieji gyvi daiktalbūtų labiau panašūs mūsų apuokams. - *' 

Gali ir greičiau atsitikti pasaulio pabaiga. . Ant. sau
lės. puola meteoritaiir jie pamaži didina saulę; saule didi
nantis vis gauna • ir didesnę pritraultiančių jėgų. Galimai ■' 
daiktas, kad ateis laikas ir saulė savo jėga pritrauks prie 
savęs žemę ir ši kris ant saulės ir suliepsnos saulės lieps
nose.* Tokių gaisrų .dangaus erdvėse jau astronomai yra 
pastebėję. . / r* -

Ir Šv, Raštas .taip kalba apie paskutiniųjų dienų: 
11 Ateis Viešpaties diena, kaipo, vagis, 'kurioj ę dangus dk . 
dėlių triukšmu praeis,. o -gaivalai iš karščio išstieis, o žeme-

11,3,10). ' . ’ • . ' ‘ ‘ \ ‘
. TaĮp tai mokslas, betyrinėdamas pasaulio pradžių, ga

li tik tiek pasakyti, kad pasauKs. susidarė iš atomų, išsi
liejusių po Žinomų mums pasaulį, bet kas tenai toliau bū-,; > 
vo ir mokslas nieko nepasuko.' Ąr- prieš mūsų pasaulį bu
vo koks kitas dar pasauliš, ar net visa jųjų eile ir nieko 
mokslus nepasakų ir taką nepasakys, peš nerastoms ži
nioms jokių sultiniu. Žinome tiesa, kad mūsų pasaulis. 
nebuvo visad toks, koks jisai dabar yra, daug Jame buvo 
permainų ir dar bus ir ateis mūsų žemei galas. ' .

• ■ . (Bus daugiaiv)

kompromisu. Būtent, san
tarve turi pripažinti Ūe f acto 
naujų Klaipėdos valdžiį

Smetona tvirtina, kad jei 
Lietuva apleistų Klaipėdos 
kraštų, tuometi pačioje Lie
tuvoje dėl to kūtų revoliuci
ja. Bažymi,K.kad jei lietu
viai neteks tos teritorijos, jie 
sukeis” naujų kūrų- rytinė j 
Europoj* 7 ■ •

• J

■ IClcdpecla. — Amerikonų 
gyvumas, suinegstąs su ypa
tingąja pirkimo' amerikonišr 
ko dolerio spėka, atsako už 
Klaipėdos lietuvių sukilimų 
ir laimėjimų, anot/Antano 
Smetonos, ^ specialiu Lietu
vos vyriausybės atstovo 
Klaipėdai.
‘Kaip gyvumo, taip dole

rių klaipėdišidams .įteikė .a- 
merikouai lietuviai, sako A. k__ ____  .. x z.. ,
Smetona. \ Ir jis pažymi, ii’ daiktai,, kurie^ant jos yrra sudeginti bus^< (Šv, Petras 
kad -Lietuvos vyriausybės 
UŽ -sulnlimus negalima kal
tinti, nes ji prie, to neprisi- 
dėjusi. Nes tai Amerikos 
lietuvių darbas. . v 

s Atvykusi santarvės komi
sija patyrė, kad visį^ Klai
pėdos kraštų, Valdo , paeiti 
klaipėdiškių įkurta valdžia. 
Nors ta valdžia tik vienų sa
vaitę gyvuoja, bet jį jau e-; 
mesi svarbių žygių/ kad 
Klaipėdos.kraštas be* jokio 
klausimo butų sujungtas su 
Lietuvosrespublika..
' Vakar Jonas Žilins, buvęs 

■Lietuvos vyriausybės atsto
vas V^ašhingtone, pąmforr 
mavo Tribūne kojespon jėn* 
tų, jog klaipėdiškių valdžia 
Lietuvai pavedę per penke
rius t sakančius metus kon- 
traliuoti Klaipėdos kiašto 
visus geležinkelius, pųšta^ ir 
telegrafus. ' , 

Vakar čia* atvažiavo pir
masis iš Kamiu traukinis. Ir

■Him Valstijose sodoms tas santarvės atstovus ii* pa
čius vokiečius dar Jutam 
supurtė/ pažymima, jbg 
nanjojFvaldžia perinti žėn- 
.giantk :; ;
s P-nas Smetona sako, kad 
jis santarvės k musijai pa- 

’duoriųs sugestijų sutikti su

Paeina, darbininku 
r SKAIČIŲ. r' 

.. . ■» ■■ *■

> j— Italijos' įninis-
tcrių kabinetas< nutarė pa
mažinti geležinkelių darbi
ninkų skaičių. Darį^inkų 
yra 229,00^ Iš jų bus pa
likta 190^00. ,D^ioI Itali
jos geležiukeljai .valdžiai 
duodavo 1,000,000,000 lirų 
nuostolių kasmet.

I imu iiva1 - t

GBAPLINyEDA- <
. X________  - • ’f

Dėl Monte^ €fal. Garsu* 
sis Charlie Chaplin veda 
garsiųjų Dola Negim Ne
skelbia, kada bus jų vestu
ves. ' ■/ • ■■ *; •■ ų

.a.ia .....,.,..'.2.........

• •

(minkštiems gėrimai)- iš
leidžiama daugiau, .bėgu 

, ejelctrai.. Moteys u daugiau 
’ išleidžia perĮiimams, paude- 
r'im'ns, šilkinėm^ pančekoms, 
nvgušvipsai, Mnmai ir c- 
lęktros jėgai.

t

t

1

' LAUKUVOJ (Taun^n- ApskJ 
Mūsų ^mileliai . smipmtn jau 
VHiuiti simltioj padėtyje. Visi su
kruto, prnlėįo ieškoti išeities, 

littplttiriu m. 5 d š. in, liko at
gaivintas Muito Darbo Fetle* 
ku'ijoa ^kyriitą. Ihihar tuvi im
lių 105. *Gruuilšin 3’d. Musivinki- 
ifte hutuvta pranešti Vaidimi, kad 
mflaų ivahkĮhije yra daug dirva- 

f - >■. 1 .■

mojančių dvarų. Sužmota^ <lvu- 
rai ir ūkininkai kurie paliko p© 
sniegu Mo juoto derlių :-Meno .Sth 
vežimus ir miežių 29 ptįrij. sėjamo, 
Bulbių 20 pūrų nekasia o jeigu 
žmogelis norėjo gauti kampelį pie
vos ** dvarininkas reialavo auk
su ar doleriais o kiti dvarininkai 
visai nedavė Menėms pievų,.bu- 
Vo paduota ardiųarniilkų sklindai, 
kad dvarininkai nepildo IX d.«. ir 
a. j^tyihu.. / NjStsrtft kreiptis\i; 
darbo Inspektorių. Parinkta 
riaušių©jn Hekretarijutui aukų.

-———-——*
. 1

* A>ir Koriu *r Markintu' 
milijoiiieripm' patapti y m 
dengviausias' daiktas. VF 
$36 gaunama IjlMHŲM įrTar- 
kių.

.1 • ■
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NEW BRITAM, CONN. I tart surinkti lygiai $130.
•____ _ rjįjs Rackui su-Vilkišiu pei >
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pasiekti ąiųpStuma* Dabar telie-

h- " 
CHESTER, PA. ’

r.-—t-

”iį.-Į
\^ieua solistu.

r
Kuopos Valdyba.

k

Muhrt titulas ». 
}Gitt\ėx uninvrl< 

-v .1
5*>l .ll'llTll>lliįl»»IW|i<tl|»«-|||li

[Dr« Al. Raekus, 14T1 So. 50-th 
■Avė., Cicero, III.

* ■ Aukos.

.* Po Dr. Rauko'kalbos-buvo rėn- 
kamos^ Lietuvos Šauliams aukos.

imtuvui tautos<pwmiwjB,ką daro! Kitoji -gairinama “žvaigždė” 
dabar ir koks dar Jbw įvykintas! buvo tai p46 X BaltrukoniutG iš

sustatė knygute, trtspiundbrtą Jilsą kalbo
je dykai.

Sužinosi apie grėbus Ainerikom&kiM 
hdvus\ kurie pasiūlo seniausią verte tavo 
< įlerhunbv Parašyk ilubarl

. Iš KAl*NO -LUM0KkKt
Jeigu mylimieji atvažiuoja į Ritą S»4 

,, parašyk <lel Jšimluo žhiiy.

GARY, IND.
B i

J Svarbiosprakalbos.

Ex-Jurginis.e
f ĮSTEIGTA 1906 M.

Draugijos tikslas.., „

> Wlošiu$

GRAND RAPIDS, MICH.T-
v Laisvamanių, koncertas.

« • lt

Pasklydus buvo žinia, jog pribus | taip smarkiai ir garsiai, jog tikę-
AM!- *1 •< T.  — j s- —~ . iii.
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aMino Mp bartoMhvo bu prie- 
iait lankais ir jų daromus lietu- 
vianu nemalonumu*. Gan ilgai

gaiiiyistat

di. O ^.uraikirajra.tigram.- BDATft tVCIV lTIIICIIii A C 
Ž*s pritarėju būry*. Tečiau,. ne Fmll V Vltlnfl I tllwlliHnU

f r KOKVOOD, m
IV ------ L

m Istorišką teatrą, “Girna Tauto* 
į :- Genijus” statė scenon Draugystė 
f • Bv. Jurgio Kareivio 21 d. *au*io‘ 
j 1923, parapijos salėj. Pirmu sy- 
s Iriu Čia teko matyti toks gražu* 
j y veikalas. Teip-gi reikia pažymi- 

kad dalyvavo gabūs artintai ir 
ne sykį y ra jau atsižymė-

vo gabumais lošime kaip va: 
. Fraibienč, J. Tvaska, A. 

ifltiutė, A, Navickas, Apolionija 
aičiute, M. Didžbaliene, G. 

į Kakanauskas, X Kasauskas, K. 
t Mačis, J. Pauplis. Viri s&yi už- 

‘ dūotį puikiai atliko. .Dar Teikia, 
pjpažymet^ kad Nomvoodtf katali- 
j kai tėvai lavina savo. vaikučius 
f ant doros, net malonu pasidžiaug
iu kad ateity Nomvoodas susi- 
/laiiks geni tėvu išlavintos jaUnuo- 

/lnenSs, Permainant sceną delde- 
f wvo jaunos mergaitės: A. Kudir- 
VMute^-AJ?iesuKuteJt_^j^iltiutėį 
į. Afc^Burdauskiutė, A; Jasiūniute, E. 
j *CJirvakiuW A, Pįužiunitttė, B. Na- 

yTekiutė. Publiką labai užganė
dino. Buvo atšauktos po kelis sy-

duris, dar nuoširdžiai padėkoja

solo, kurį grojo tngta; jia laki įkalbu, bet žmonis art atyda 
'jsuamingtd ir Jtarijtpihi griežė 
*n| smuikus. (PoemuikoriauM so
lo, vėl buvo dainoj kurias sudai
navo suvienyti korai — bažnytini* 
ir vyčių. Toliau sekė solo, duetai 
ir tt. ‘ ’
* Pirmiausia sudainavo duetą, J( 
Šeštokas su J.Akkna; antrą du
etą sudainavo; A, Adomaiti* ir X 
šeštokas. . Buvo ir merginų due-

į

)I

j kiuk Programa Vedėjas-P.J. aB- 

j- Vyčiu Sį kuopos nariams, įmrie 
i BU pasišventimu darbavos progra- 

žmonią būvo pusėtinai, Va- 
} Jkąras užsibaigė su lietuvišku Mm- 
Du,. . .

i'1 1 lt 
Į ( 

•’ L

L. *

■ ■■■.. \-- •••••

CLEVELAND, OHIO,

Įspūdingas vakaras.
♦.... ...u_. ’

Sausio 21 d. lietuvių, svetainėje
įvyko indomus. vakaras, kurį su
rengė O- D. T, Ch. draugija.

^nOniiį-’Biivo prisirinkę nema*- 
daugiąusia‘senuoji>. iriJir- 

' miausią itžgrojo lietuvui orkestrą, 
į kuriai vadovavo J. Afušinskas. 
C Paskiau sekė veikalo vaidini^ 

šventos Akvilinoš Mirtis. 
F^Vridinimas nusisekė gerai. Vai- 
t Bilo® savo užduotis atliko, tinka- 

\mai ir energingai. Bet bus ne- 
r^gžrij^apžymėti s-ęarbesnhj vaidi- 
fs 14 ątsižymėųimas,, kaip taiv A 

zf* l^rpšienė, kuri vaidino Akvilos ro- 
į*lę; ji savo užduotį atliko pagirti- 
į nai, kaip kalboje, .taip iv nuda- 
Irimuose... 2

y Akvalinos, Akyįlos dukters ro
lę vaidinap-lė J. šipuraicip/tė, 

f kuri, tikrai pasirodė energinga ir , 
| drąsi mirti už tikėjimą, o nepasi- 
į duoti pagonims ji save, rolę atli- 
y ’ ka tinkamai.

Kati vaidilos: savo užduotį atli
ko puikiai, kaipįįai: Maset —- p-lė 
M. Kajėckiutė) Jpzabe — p-Iė J. 
Kuptavieintė, Teketi-—p-lė L. 

įi . Vasiliauskiutė, Alerocėjė — p-lė 
. Kalėjimo sargai 

Į ir-gi savo' užduotį atliko, gerai.' 
_ Trumpai sakant, visas jraidinimas 
S nusisekė gerai, tik prieš pačią vei- 
K kala pabaigą, vertėjo pavartoti 

J J 'daugiau gudrybės.

JPaskįau sekė dainos,, kurias su- 
Hainavo G. L/T. koras, po vado
vyste p. Krampos. Daina sudai

nuota puikiai. Beje, buvo solo ir 
duetas, kuris atlikta ir-gi neblo- 

rgiausiai. Po-programui; progra- 
’Ima vedėjas, J. Urpšaitis, padeko- 
f jo visai audijencijaij.'už rūmu už- 
/ Silaikynią aikci programo. Po tam 

prasidėjo šokiai, kurie, tęsėsi iki 
yelam laikui.

, - Žinąs.

Iškilminga varduvių, diena,
■ +' .

1/ 
r i
I ■
i.i
5I
į i A. Simeskiutt\ 
M tam}

Antras kalbėtoji*.

Daug metų Beturiu ižeivijetj* 
darbavos ir važiuodivo per Metu* 
riikia kolionijas yiroj Amerikoj 
bajimas studentu o dabar jau 
daktaras A. ,R*čkui. Gerb.jiak- 

■ ■„ . , . ■ . j-*1 « į tarta nuo ienai žinomas kaipo gi
tas,kurį sudainavo: p-lč B* kaltetojas ir didis tėvynė* my-
taaraknM ir jH<5 O. KorapsiSm- palolb,. »
U, kuris-buvo apdainuot* Lietuvos dsrbuotojus ir
^uiraai. Beje, tavo>rr ant tarpe
,W ekaml^a duetas, tau starata kuf (UUr-
no p-ta ata daAnotofe d'ei. SaSę.
paskambino sutartinai .. r - . ■ .

A. Adomaitis dainavo solo; su- ’. patartinas/ 
dainavo gerokai — atŽaukėantruj ‘ *. ’
syk. Buvo ir dadgiau dar solo Wo ‘Keturiams yro--žinomas 
m smuikų duetas... |M Račius kada buvo dar mo-

Faskiaubuvo kun. Vims vu4Wb8 suole. Data-gi jau teiki* 
kutaitis pasveikytas su prakalbažmonėms atgauti 
JmrirkdhsioiyyffeM Arjri^us-ta^^ kuri yra brangesnį už’ 
kas; jis savo trumpoje »rakt!bo>|pWg4* AM j^čkttsrturr^lramua 
je apipasakojo/ kaFp tairinūsų sėkmingai sekasi
los senobės bočiai keldavo varduri Ūarim. Todeliai Gary lie- 
vįų dieną ir ką varduviiį dienaĮŪiviams patartina pas kreiptis 

! reŽldu. Po prakalbos buvo de-ĮrinMui prisėjus. Adresas toks* 
klemaeija, kurią deklemavo p*lė[ 
Ulinskiututė amerikoniškoje kal
boje dėl gerb. klebono, tam ty- 

‘ čia deklemąciją; ji padeklemavo 
; puikiai. Fotam buvo borų pasvei
kinimasir . įdavimas dovanų kle-Į ____________
bonui, kurias įteikė bažiytinis ko- oerb. kun. J. B. Kartis paragino 
ras, vyčių koras .ir parapijos ko-Į žmones aukaūti kas kiek išgali/o 
mitetas prisidėjo prie tu dovanų. Įpirmasai jis patsai pakloj $10.00, 
Buvo matyti ir daugiau įduota do*fFp to sek& sekančiai: *Š< Mifcolo 
vaisų klebonui. . ■ IDr-ja $10/ Stasys /Kybartas $15y

: Baigiant programą buvo sūdai-|.k. Vareika $10, A. Pažėra $10, Pr. 
;nitota-Lietuvos himnas. ' •Paukštis $10>. J. Likarauskas

Pasibaigus programui, ėjo risi($h.O5/ J* Kiemaitis $2.00, S. Bra- 
koristai ir pašaliniai, sveikinti h auskas $2.00, J. Janustįs $2100, J. 
gerb. kun. V. Vilkutaieio su-var-|Alvikis $2.00, A: Galinauskaū 
:dtBų dmhū; Viri linkėjb-klebonuihįoo; O* TiHilmė $1^ A; Sabac- 
sulapkti ir kitų, varduvių dienos.j tienė $1.50.. Po vieną dolerį au- 
iŠis vakaras buvo labai įvairus irįkavusių pavardes: K. Sakalaus- 
įspuctingas, kaip dainose, taip ir|jra3} £ Petraitis, J* Gildės J. Re- 

. prakalbose, tik padalius išimtį su| dmiskas, J., šėrkšnis, P. SLudza, J.
• [Zdankus, A. Zdankus, V: gaboe- 

.! prie šio iškilfiiingo koncerto^, P. Aleliūnas, J. Rudis; S. At
vangiausia pasidarbayo — A. A-h0Čaitis> M StepoHiutę, f. Biliū- 
domaitis, šv. Jurgio parapijos var-ĮnaS)> ŠUonskaitė, A." įimokai- 
gonininkas. Tad-gi, lai gyvuojata^ p, Supranavičia, J. Poženie- 
geyb. klebonas!>Ląi gyvuoja Vie4na, J. A. Vilkišius. Po 50c.: A. 
aybė tarpe Clevelando katalikų., į Deskus, L. Zaulauskas, M, Sabalis,

• Vytis. | b. Stankus. Pirmą kartą surink-
-r—•—; . įta $127.75, bet Dr. Bachus dar jpa- 

v • Perė- 
____ . , j jiis Račkui su-Vilkiški per svetai- 

Sausio 21 d. š. ąu. L.\N. Varpo I nę ixr surinkta $4.44. Viso aukų 
dy-ja laike koncertą Lietuvių Sve-rstt smulkiom surinkta $137.Į9. Vi- 
tainėj. Koncertas dailės žvilgsniui siems aukotojams priguli padėka , 
buvo gana įvairus ir pinkus. Ko-1 už taip gerą auką. Žmonių ne
ras su nauju vedėju, atliko savoj daug* buvo; bet-gerai sulinkta, 
užduotį puikinus oiegu buvo tikė-Į A. Žemaitis antrą kartą, kalbė
tasi. Toipos-gi buvo.Aįkčįai'Bd^įdamas daug juokų prikrėtę pub-r 
lisčių ir solistųxir visiatlikę gailaPlikiai lygindamas kalbas svetimas 
puikiai. ’ v . Į o su lieutvių. Kalbėtojas Žemai-

Kondertas žmonėms gana gerai! tis. ir Bačkųs patiko klausytojais 
patilto ir likos patenkinti.' Dabar į ji- pasiliks .ugai atminčiai jų atsi- 
įaukiam visi teatro, “Pikta Dva-rlankymas Lrary>/Ėnd. 
šia,” kurį ketina statyt scenoje! 
L. N. Varpo draugi ja 4 d. vasario | 
š. m. toje_paeioje' Svetainėje, poį 
pint, nes jie visus patenkino sul 
koncertu. Tai yra ^HįSį, kad ir į 
Prikalu publiką UŽganedįsI r ’• ■ +

W<?&te bnmĮ Sausio 18 dieną įvyko koncertas : 
• ,• j ‘ 'į Jurginės svetainėje. Jis buvo pa-

| rengtas laisvamanių - pajėgomis 
I Petrausko atsisveikinimui. ' Mat? 
plikas Petrauskas laisVamanių- 

į. . . —'T”. . |šandarięčių šuldsĮ taigi reikia jį
. Gary’s lietuviai ilgai lauke at-| rokiiamttoftiį Jr jo atsisveikini-

Ž*s pritarėją būry*. Tečiau^ne* 
reikėtą jai nuliūsti. Ji yra dar 
jauna. Priaišliejua prie laisva- 
manią-aandarifėią galis jie įgar
sinti ją irjikejti j padanges.^ 

Trečia* garsinMs “daino- 
rras,” kurie pavardei neatsimenu, 
vien tik myk®. ,vGi vietines “tau
tininką“ parinktMiM ir garsintos 
“žvaigždutės“ kaa-žiii kodėl neiž- 
sigiedrSju, belr lingtvo tamsumo
je. O Marė šlapikutė matomai 
pabūgo ir neatvyko į svetainę. Ba
la Žino kodėl nępttiEročl& Beje, 
ji pati žino, ir niekas neturi apie 
tai rūpintis. Tai jos pačios “per* 
šonai business.“ Rasite, laisva- 
maniaUandariečiai pagarsins, kad 
ji įgavo šaltį ir turėjo į lovą at
sigulti. Turime tečiau pareikšti, 
kad mums- labai griki, jog negir
dėjome garsibsios “Marie’o Šlapi
no’sn kontr-alto boselio.

C* Užbaigiant, turime draugiškai 
patarti laisvamaMiams - samdarie- 

į-Ėčiamsy jeigu jienori, kad atšilau- 
kytą skaitlinga publika, ijž ko W- 
tą pitikaus pglno. tai kitą sykį 
rengdami koncerĄ, reikštą pasi
samdyti geresnę sVetainę. O į Jur
ginį jau rimtesnieji lietuviai ne
benori eiti, sakydami, būk “bol- 
šęvikčliai“ ir “biblistai“ išmetę 
iš svetainės šventojo globėjo pa
veikslą ir išnaikinę švento jo var
dą, . todėl šv. Jurgis užsirūstino ir 
gailiai apleisdamas tą svetainę 
(nes. ji buvo kataliką pastatyta), 
“tautininkams“ palikęs vos tik 
.arklį. Dėl to buvusi Šv. Jurgio 
svetainė dabąę- vadinasi Jungine, 
;O kiti išsitarę būk tai yra “aridi- 
nė.“ Tfiul tairnedžentelmeniškas > • - . 
pavadinimas. Bet gi tas ir yra 
svarbioji priežastis dėl ko Jaugu-H 
ma lietuvią ir nesilanko į tą sve
tainę,. kuomet joje 'rengiami kon
certai arba kitokį rimti pamargi- - -JF*. ,nimap > ’ . ’

•____ • •* z
. .LDSZ 19 - kuopos susirinkimas 

bus vasario 4 dieną paprastoje 
vietoje ir paprastu! laiku. Visi 
LDS. 19 kp. nariai privaote atei
ti susirmkinlan, Bus dau^ svar
bių. pranešimą ir aptarimą. Atsi 
veskite, taipgi naujij narią prisi
rašyti.

E A/

NEPRALEISKITE PROGOS.
Kiį. tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybes, žemaičiu Vytauto ir Lietą-,
vos senovės pilių ženklų. * ’ . ■

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kuriu eina 40 į viepą sąsiuvinį; Kiekvie
nas minėtas Ženklas, reiškia kokį nors atskiru mies
tu pilį, apskritį, Lietuvii| Valstybę ir kaip ku
riuos mūsų tautos didvyrius^ Štai tu istorišku 
Bereikšme: * •.

1. Lietuvei ženki.—Vyti*.
2. temaičiii Žerid.-M^ka
3. Gedimino
4. Vytauto Ženki*—Skydas,
5. Vilnittt. .
& Katinai.

* 7r Gardin*s- t 

8.liauli&t ’ 
9. Marijampolė.

10. Geranainyi.
11. Telšiai.
ip. Jurbarke**
13. Viekžniai.
14. Ariogala.
15. Kernavą.
16. RodW.' <
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai,
20. Ašmena. -■ _ •

Kuomet įrangas ar pažįs-Į 
tarnas iš proto išeina, girdi
me iŠ ' pusnu ‘‘Kaip!
baisu, gerinus mirtis!”. Ir 
tij žmonės per šimtmečius sa
ke ir iki nelabai seniai buvo 
teisybe. Bet laikui 'persi-! 
mainė. Ketir pikčiurna, ku
ris visiems pasakoja, jog 
pasaulis vis aršyn ir aršjm! 
;elna, negali užginčyti didelį 
progresu, kurį sveikata .pa
dūrę ypatingai per paskuti-! 
nius SOmetvp ’ :

Beprotystė yra 'sveikatos^ 
dalykas, kaip ir džiova* Bio-h 
mis dienomis beprotyste ne-ji 
tokia slaptybė kokia kadai-il 
šia buvo.. šiandien nevirtę J 
tu mums kalbėti apie hepi’ę- Į 
tystę kaipo beprotyste, .bet 
Ibdpo prote dįgsjr—Žmogus^ 
proto liga sergantis, šioje 
valstijoje prižiūrėta ligpn- 

; būtyje su lavinta slaiige irM 
: gydytoji!,- ir d augelį sykite 
išgj<jrtaxkaip ir bile ser-4 
gautis. Kew Yorko' valsti-1 
joj beprotystės namai su už- g 
darytais kambarėliais ir sta- B 
eiai§, žakietais yra praeities g 
dalykas, 'ir ju vietose turi- '«* 
me moderniškus ligonbučiiis.1 
■Beveik ketvirta dalis proto! || 
fserganėiij? kurie . . priimti | w Broatltvati ' 
Jeyv Yorko valstijos ligom- uroaamy,

bučiuose kasmet dėl gydymo, 
išgydyti ir kita ketvirta da- JJyB Į(j 
lis užtektinai pasveiksta, jog • 
parsitraukti savo namuose.

-Brote-diga ne tragedija* - 
Kartais išgydoma. Batig • 
mukreipama., -Yra suvirs • 
40,()00;žnioniij. Yorkpt.^
valstijos ligonbuciitose. Dau-J § 1. Šv. Kazjmto .* Draugijos

PHILADELPHIA, J?A.

(Port Richmbnd)
. r ~ f *■

Prie Šv. Jurgio parapijos, ge
rai gyvuoją “Rūtos” ęhoras, po 
vadovyste vargonininko P. Gra
jausko. Ypač turi ^erą'solisčią. 
Antanas Banys, kurs antras -me
tas Jauko giedojimo, mokyklą, sau
sio 21 d., pėr sumą, 'giedojo solo: 
“Kad skausmas tau širdį?’ — 
Naujalio. Gana 1 gerai pasirodė. 
Neatsilieka ,pp; -Vitkauskas,^ Stre- 
leckis/ ir'p-lė Janeikaite, kuri tu
ri aukštą soprano' balsą) Vasario 
men. 11 d., choras rengia koncer
tą. Kogeriausio pasisekimo.

* • • 4 Rėp.
t ■■ ■

GRAND RAPIDS, MICH.

į Sausio 21 d. liėtuvią susiriuki- 
pas šv. Petro ir Povilo salėj pri
ėmė rezoliuciją Klaipėdos krašto■vyksta Lieįuv^š^lm «^Woįmiii lalmmanjai && Vikriais ir pasiusta pw.- Hardi%

Į®» gerbiamo A. žiiiuid2inaviciaus.| pastangai it garsino tą koncei'tą 
Pasklydus buvo žinia, jog pribus I taip smarkiai ir garsiai, jog tikė-

. 24 d., 1922 m., bet vėliaus paaiške- l jogj į jį sutraukti visus viefos.lie-
Sausio22d. s v. Jurgio pavapi- kad,keliaudamas poplaeią. A-ltuvius. Bet, * kaip pasirodė, tai

metiką svarbiais reikalais nuvar-jkoncertan publikos- teatšilankė 
go ir sunegalėjo. Gi po ligos vėli Vqs apie 40. smalsuolių. Matyti,
ėmėsi už darbo ir pradejo savąjį! jOg mažai prijaučiu' Mikui . Pet- 
praidliių tikslą vykinti tolesniai. Irmrikui otriu pątya jo. gerbėjai, 

21. d. sausio didžiai gerbiamas I Laisvamaniai rengėjai užsh’ylč. 
svetys atvažiavb lydimas su pkly*[Turtbftt įr’-Mikas Fetrauskas ne- 
dovais daįdaim Račium & jo kąip^autčri, . ‘ 
žmona, hKGicero, XII. Pribuvus!;, Mikas Petrauskas, reikia tarti, 
svečiams '“By. Kariniiera pat. sveti ttįri gabumų gal kaipo jmmpbzi- 
tmnėn, o. tuom laiku nebūva.visas ja komporicb 
biu^tisiiino,. bėt-buvo graJtąi pa* tvaksėtų originališku^ųut te- 
šaiiktas atidaryti Vakarį/ GęrKhimt dar toli jam iki to mepininko 
kto^J. S, Martis trumpai pėkąHlaapsnibj kaip jo gribėjai garsi- 
bėjęs perstatė gerb. svetį' A. že-įua jį esant. Mat^ jau pasenęs ir 
mait/ Atonvjm pirmiauria . pad egimai nebegrįš į teoa laikus, ku- 
sveikta publiką ųup Lirinvos| ritmse - būtų proga ištobulinti ir 

, šaulftFir dėkojo aukas fjaryM pasiekti ftilgtana* Dabar telie-
lietuviams pirmiaus surinktai ką jam gyventi vįen gražiomis 
$te0(h Pa»Wlri pwkoM^ vien tik
tokie Sauliri ir ką jie nuveikė dfellMte abaxo‘gerbėjų pagyrų 
lietuvių tautos<pirmiwjB, ką darot Kitnji -gairinama “žvaigždė

gos svetainėje buvo surengtas kon
certas pagerbimui gerb. kun. Vin
co Vilkiitaieio; nes sausio 22 d. 
buvo tai šv. Vinco dienu, o kaip 
gerb. klebonas vardu Vincas, tat 
kaip sykis tas vakaras ir buvo mv 
rengtas delta, kad pagerbus gerih 
Vincą VilktitailJį. šį koncertą su- 

~'J rengė pagerbsimu klebono, kun.
V. VilkgtaiŠio, bažnytinis karus ir 
L. Vyčių 25 kp. karas, kur jkclii 

i, Vakaro .tčįsdr

/ 
f 
L 
s
>

■ . .Veikė suvienytai.
j’ pelnas paskirtas dėl Šv., Jurgio pa-
j rapįjos.. ■ ...
į . ( Amonių buvo neperdnugįausiai 
J prisirinkę*, Pirmiausia programų 
L .vedėjas, Mplialiį pakvietė vi- 
iįį sus koristus, kati susirinktų ant 
f scenas: buvo sudainuota Ameri- 
.j .Ims himnas po vadavysto vargo- 

i alininko A. Adomaičio, o pijmiu 
N platini- Mike dainavimo p-16 V.

guij ir sekr. Hughes’ui. v-Rėzoliu- 
ciją pasirašė gert. kun.. A. Dėsnis, 
kaipo pirm., A.‘Sfartihūitis, kai
po Tfišt. ir .kaipo komiteto nariai 
pasirašė '.V» Liutkevičius, S. J. 
Barto, kum. A- Tamoliūuas, J. Ste- 
ponauskas.

į ( . - , ^. .. . —~w ™ .™„ww>w ..nereikia bažnyčių*
.j M KvingMiutĄ Pytam ^kė smuiku* planasateityje. Ucrb. kalbėto jau»c’levelando. Talento mažai paįo-, T Stota

31.
22. Baiiogala.

. 23.
24. Kalvarija. 
'25. Dar*ttnW**f 
AM. \ 
£7Duvalkai.‘ 
28? Biržat 

. 29. Reieirial. 
_ no. leduva. 1

31 Veliuona. 
02, Žiežmariai. .•

rTWio|fria. 
lydą, . - "v

./?«, Žasliai / 
z0TmWrięal.

L&Dstfgal
59, Rjungl.
40. Balninkai.

i .

• Mriąbai semi gavome naujij iv albumėliu siun- 
tini ir gavę pigiau parduosime pianui.. Dabartine 

jįj. kaina' bus 65e. už vieną* Agentams duodame 
50^/ WS. nariams §0e. Pinigus siuskite^

> B->ston 27, Mass.

fillfi rimierai, melskis už mus.” Irvi* 
UUn sį mariai privalo platinti sulig iž* 

sigalėjimo -katalikišką' spaudą. 
Nariai gauna: 1) kasmet tiek gerą 
imyįij, kad jas^irkdanli vjetmU- 
me knygyne užmokėtą daug brąn- 
giaii, 2) naudojasi Šv. Tėvo Pjaus 
X, 1907 m. Bv« Kaz, Drujai suteik
tais atlaidais-ir 3) gyvasir'numi
ręs narys naiidojasi iš šv. mišią,I*

. Draugijoj sąstatą. • 
tolda^prpg’as gydyti proto § g, Draugija susideda iš neap- 
ligas, kokias niekuomet ne-įriboto skaitliams haijią- (vyrą ir 
tUTėjomC ' panterą): 1} garbės,:2) titeąjąr 3)

New Vorfe. valstijos Ii- amžtajTO ir 4 mctiimi. ■ 
.__ • l. §6. Garbės nario vardas duo- . ..
7 ' , . . - ir -f Ldama.: arba usiuolą ir ilgą Drau- mirusius Dr-jos namus. • .
tus turi piotmius kliuikus, l gi jog -naudai pasidarbavimą arba ,šv. Kazimiero Di*-ja turi Kaune 
kur žmoiiėS: pili už ^dyką už gausią, męatimtinai įneštą Odelius savo -namus, spaustuve ir ' ' 
kreiptis ir su' pasitikėjimui Draugijos iždiniu piniginę, auką išviso 12^ knygyną. Lietuvoje ' ir A 
gaii gmiti patarimu uuo ge-Į (nemažiau $100)f ’ ; V-ieną Amerikoje, J

-rpi žinomo gydytojo.; Tie §■ s. Tikruoju Dr-jos nariu skai-» Žemaičiu. vysimas, yra vyriau- ’. j 
kUnikai netik tiems,' kurie į tomas tas, Kurs įneša 'Dr-jos .iždi- siu globėju. Pirinininku yra ger- 
proto1 liga s^rga, liet tiems,'! nen nemaniau $50- atimtmai, atst- biamas kun. .pralotas *. A, Dam- 
tarie per nėlAšld tinkamaiP^8 naci? bf®,y.s ‘J“ “g* ’ .

atHKU _sa\o ctaroa ^rie f duodamas tam, kurs neatimtinai jrintiė ji-.prigulėti prie ,šv. Kammie*
negali linksmai gyvenimą f Draugijos iždinėn nemažiaus/ro.Draugijos malonėHtex kreiptis
'praieišti. Žmonės dabar ne-~ .prie'jos gowalw įgaliotinio, kun,
sjlįijo eiti j protinius Mini-I Į11, Metiniais Draugijos -na* Bet’.o^KaščiUko, 50 W. 6-th St.> 
kn§. tytil n už via s protas' ne- Į riais laikoma tie asmeuįs,’ kurie Sotisu Boston, Mjąss. arba tiesiai, 
aršesnis UŽ sulaužyta koja ir kasmet įneša Dr-jos iždinėm po pasiuneiant antrašus ir pinigits 
reikalaA Imo^dėlansio laiškuose, rašytu Kunigas
reikalauja miogreiaausio rietas Aleksandras Bambi*™-- <
gydymo. Pereitais metais , Sąnan? pnedennes. . te g4i D Vilniaus g-v«,' Kauras, 
savh-S U,<X)0 žmoniiĮ Jankė ■ P8; narys kunigas, nj . ■ b ’
1-T‘ *1 '* ‘ ĮwyMo sykį ą metus atlaikyti yie-
kimiKiĮs, nasšv.mišias.už.gyvusii-mirusius/ Visi^Lietuvos; ir Amerikos M*-

deigumori sužinoti kui’ Drujos narius. ; . tv_*4ai katalilmi, rasykimes į sv.
randasi klinikai. Yorko | Nariai ne kunigai, ka*L-' Kažimierih Draugiją Kaune, ne* - 
VaMijoje parašykite t The kasdien po vieną, “Tėve mūsą,” Ui musą spaudas galinga 1 
Mental Hyglejie Committee,] ptddedami maldelę, “Šventas & ve- . 1 . ę;

Kasmet laikomos iškilmingos “ 
mišios prieš, delegatą susirinkimo , 
atidarymą,, už gytus, .o užbaigus ' 
susirinkimo darbą, taipogi laiko
mos iškilmingos. Mišios už visus

105 East- 22-ncl Street, .Neiv . 
York, N. X .t /
‘ Altinis nereiidū apleisti 
protinę innšineiijip Kuo-Į 
niet ivikalun-ja' pertnisynioJ

^ reikia eiti pas. ta,j kuris ge-f 
“-Kr*’ y </• •' * * , * «i *. • I '

*
wis. y-

'* --J- -^-į *
Sausio. j4? A *Šr* CeriUjos cho

ras buvo parengęs kepurinį balng 

niaurias kepiirės. pirmą ir antrtf 
dovaną gato mergplos/ o trečią 
gavo V. Balkus. Balius buvo pui
kiai surengtas ir choristus-reikia 
UŽ tai pagirti. Deltų Ir gėrą . pel
ną turėjo. Dar nekttbmet. čionyk- 
ičiai lietuviai taip nesidarbnvo, 
kaip dabar, šv. Jurgio darbžti dr* 
ja parodė kelią į darbą. .-Čia yra 

‘ gerą pavapi jonų, msldiUgu Ž»no* 
nių. Yra teisybė it tokių, kuriama

'»

PUi žino kaip patąisvti? Id- i 
bjttiš žodžiais., pas speciaHsw 
— it* greit ai inteiij. - *Į

\ ■ • - f

GREITUMAS!
. ■ Alni- Amerikonuku Lawų. -

; Prisiek žemJuu padėtą kupoiuj dabar. 
„Hsr irai u. važiuoti t wną kraštą, arba 

. Jeigujrori pirsltyuukti gtrnmes-^ton. Pri- 

•».

■b*

A14B .4jlU,y V jJU.1 VI4.į£5"£>";JM^pU£AM£ - į I -

Buvo aw4Sinra dovanos už wtt.} įoiįnubijos . uiiiversiteteĮ 
l>ag;uniirt:i V-spindulnj apa-l ■ 
3‘atasf kto pervaro- spmdtįJ 
litis švino lent:į< kotvit’iHo cti-l 
Jįo aforuind ir per dvieju pČ-Į 
cltį plytų Mėh$. ,#- f 

v i - .

Bostono Gax (’onšolidated \ 
Co, siundo 400 darbininkų ir 
darbmifddii ir vimia savo 

 

saštiusjlekBHn mokytis Bū,s-j
m. * tuno uiiversitute.

' > b'. *V, Hoiti'd ■
f \ i-tkiiųitig AoitiJ, •>wsr»i«rr K yi. 04a 

J3 litiidfhrnt,,' yvir l'orfc
MiUonėktm iium pi-Mąsti, im privalumą, »< V. Vnl* 
džius imygutv apie- koiiunes faktus. Ir mtormiicUa* 

s. v. Vithižios Jftims f Emviią. ’
»»»-•* ».* t t » b *

* * k- > ,V t t t f t

♦ * v f’* * * *■* >♦» ♦11*^1 imi

'Vtl tf.t n/ I i n o. 
J.I’/Jnmih-f/\ /Artr r<ul* 'i’itjn

1 m K. i wl«mi Kt.v ..rhhwA lu> ismto aw^u Mm*
, 1,Vi į’nnmv'.H su UiM.■ Jk'troit, Mivh. I

VALI H» VEIKIMAS
Šilimo B O AB D
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DABAR YRI TROBA PRISIRAŠYTI PRIE L t S,
> * , » - - ’ * - •’ ' -■

DAINOS SI GAIDOMIS.
* Tik ka esame gavę t»taWi
gražiai apdarytą su gaido
mis dainą knygute. Joje: tel
pa net 67 dainos, inrtat 
kiekvienam lietuviui liūtą 
pravartu mokėti*

Kadangi ją. nedaug tėtei* 
mer tai kiekvienas norintis 
ją įsigyti privalo pasisktv 
kinti str užsakymu. Kaina 
jos labai prieinama, tiktai 
$m ■ '

Beikalaukite pas:, '

P; ^DARBININKAS”
366 BAvay, Boston 27, Mass,
>

g-........v. ..

Susivienijimas Lietuvių 
a R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VH.TI8!
MIRŠTANČIAM RAMYBEI "

Tai musi^Iiotuvių kataliku ucsugTiaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike I AFei dar prie šios orgam- 
cijųs nepriklausai, nieko nelmtelaihas Inoj prisi
rašyk; nos'ji:; / . " a

1. Apsaugoja ramų gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
9250.00, $500.00, $750,00. $1000.00, $2,000.00. $3.000.00.

2.. Moto pašalpa nariams ligoniams kas savaitę po; 
$3,50; $7.00, $10.00. $14.00, $21.00.

3. . šelpia suvargusius narius ir našlaičius-
4 Nariai gauną & L. R. K A. organą, savaithtr laik

raštį ’‘Garsą -
* 5, Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dklina na

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

mia Lietuvos respubliką. ’
7, Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus mio vienų

metų amžiaus. \ '
Istojfoms į H. L, R, It. A. pigus, iiteni^oie moLesfp lengva, pyri* 

pos yra visose didesnėse linitivių kjpliojiijftsc Anri-rtKOję, totlrif noriu- 
tieji infėnnacijų, kreiplatčs prie kitopu {^rotorių ttrbtt • Cah-

tin .Raštinę: . . „ •
.•____ _____ S. L. R. K. AMERIKOJE " ■ —.

hJ. 222 Scl 9th sto# • * Bro0Myaf.lL
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“Darbininkas” laukia ii viauo* 
men&s atlyginimo. LDS. kuopoj 
LDS. naciai, mūsų prietelial, ton 
tanki3koa spaudos rėmėjai priva
lo .kiekvienų progų tam tikslai a> 
kq rinkimui sunaudoti.
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F. D II-JOS

temis “Darbininko*'’
spaustuvės, darbuotojij, Pet- 
Įiis- x^Iiliiis-Mniausl<as? 26 
sausio įsu-ašFt Šv.* Kttž; IlrL 

* Tjos ' amžinuosius narius ir 
yiėton $35, įmokėjo net ‘$30 

įAnjerikoniškij. bontį su visais 
^nošimcuns. Tokių paramą 

^ilikų spaudai galėjo pa
daryti, tik giliai " įsitilteėH 

L darbininkas, '' kad* tiktai do- 
i gera* spauda neša laimę 

; mūsų tautai ir teisingiausiai 
J gina darbininkiį reikalus ya- 

" • duodamosi Kristaus" mokslu. 
;■ Darbe mūsų, susipratusioms ‘ 
f hi’pliumš ir seserims, kurie 

drąsiai gina ir remia tik v- 
bus ir tautos reikalus.* 
•1 Mielašj Petrai, kurs savo 
prakaito sunkiai uždiyhta 
suma paaukojai .kataliku 
spaudos reikalams, 'priimk 
didMos padėkos ir pagarbos

' žodžius. . ‘'
Kuri, P. Kaseiul'an.

•v KALBAS DR.COVS.-

Uteniiilie sausio SO d. 
j Trėmoufe * Temple didžiulėj 
Wej: ludbeš Dr. Couė. apie 

Ijliitesugestijų, t. y. api^ pa- 
febima per įsikalbėjiiTui. 

»s po pietų ir vakare.

| ‘‘MŪSĮĮ ŽINYNAS“
oi “MŪSŲ ŽINYNE” bendradarbiauja irius 'žinomieji 
g istorikai visuomenininkai Įxap. V. .^iržiska,- A, Jknūlai* 

tis. Mažosios Lietuvos .Veikėjas ivlaipėdiskis, majoras * 
Rttžancpvas, ekonomistas bei publicistas kąpi V. Stepo-, 
naitis, psįehologas profesorius Vabalas-Gudaitis ir karo 
mokslininkai bei karo, publicistai; pulk. Betcheris, pulk. 
Bobiitskis^ gen^šlabo k.urininka^ Boleckis, karp/valdinim 
Dineika, vyr. Įeit. Gabrys, majoras Laurinaitis, • genero- 

. las • Radns-Zenlmviėms, majoras Ružaueovas, majoras
3 Škirpa, leitenantas Talliat-Kelpša ir daugelis kitų. 

“MŪSŲ ŽINYNE0 duodamos visų-Lietuvoje esančių 
3 
Ę£ 
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Mokyti ir išmintingi vyrai atsi
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudų. Sitai ką sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kdda apsi 
rikrii, jis tavęs neiš juoką.”

’šr* 
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' OerMuniir Klebonų t e Tisų
• Žinia'i,

* I IJ '. ■■ '■■,'> 'M.
£<t)aT‘binŲikasM.. tei &t~ 

spaudines. labai parankiu 
į Imygiiėių Eucbai-istinėš sta- 

kurios kaip kartas yra 
pag'eidaujamos viršininėta- 
me laike. Jų kaina yni- 15 
mitu. Imant ant kart ne- 
mažiau lO luivgurių/ nulei- 

•y.džiama 50%. ' ’
'. Adresuokite: 7
' . ^I)AWTNIKKASn' 

l>fi(’ay+ IP)ston ^7f A[ass.

Apsidraudusių žmonii. 
r? Valstijose yra 64,(100,-
« - ' - \

,eĮ|.*l.w«*R,IJ-,rr.llp •

Pemisj’lvmjia į(4ęW1ce 
lių kompanija šėrininkų tuk 
140,000.. * ••- «

i

“MOSą ŽINYN1E0 duodamos visu-Lietuvoje esančių, 
knygą kritikos bei’ recenzijos, o taip pat. paminima ir dau
gybė svetimomis kalbomis.knygti ir lailcraseui ir Ų.

“M&SĮT ŽINYNE” ligsiol išspausdidta 'daug įžynuą 
oi‘iginlKi^j‘astii iš n^^Jstorijos,. literatūros,, .visuome
nes g.vveuiiuo, mūs kovos dėl Ųietuvos nepriktaimomybes 
ir-tt. ‘

“MŪSŲ ŽINYNAS” yra vienas rimčiausių: mokslo 
žurnalų po. tik Lietuvoje," bet ir pasaulio literatūroj.

“MŪSŲ ŽINYNĄ” redaguoja Kapitonas Steponaitis, 
leidžia Karo Aleksio Skyrius. * * , * ®

“MŪSŲ ŽINYNO” kaina • metams — - . ' >
Adresas: ‘ <MūSŲ ŽINYNAS, ’ ’ Karo, Md^loBkyrius, B 

Laisves Alėja 12 Nr. Kaunas, v 7 M
■ ■< ■ * -ssr

1 . ' - .Tli :

/

i

♦
“Darbininkas” yra gavęs lab&l gra

žiu dainų. Taigi Ju' mylėtojai galite 

gauti labai prieinamomis kainomis. 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes- i *
uis, tai geresnis. 1 •

GYNIMO REIKALAI,
KAM RDPI MOS UETUJOS TĖVYNĖS

KAM BRANGI MŪS TĖVŲ, BROLIŲ, 8B8ERŲ LAIS
VĖS GYNĖJĄ LEETUVOS KARIUOMENĖ, tas tegul
tau ir tavo gindn«ma Lietuvoje t&foato 1923 ^etamv s&-. 
vaitinj laiknitį 1

“KARYS" į.
“KARYS” rašo m* tik Lietuvos kariumtenčs ^oika- 

ilais, bet duoda daug žinių ii visos Lietuj ir ii užsie
nių. '

“KARYJ” randasi Lietuvos kariuomenės paveikslų, 
reginių, įvairių apysakų, eilių, juokų ir tt.

“KARYS” vienintelis Lietuvoje laikraitįU, kuris rm 
pinasi jaiuiuonienęs ktoo lavinimu ir paduoda daug- 
SPORTO žinių iš Lietuvos m užsienio, Sporto skyrių 

veda sportininkai—speciriistai, ’
-—-—t*-

dovanai priedą ■« . ,
LIL- ' f

g “KARŲ KALENDORIUS" 1923 M.
1 “KARIŲ KALENDORIUJE” Ims paduota daug apc- 
i oialiųžimų. - ...

g - “KARĮ’’ redaguoja Kapitonas Rl^EUJvAS, buvęs* 
K Steigiamojo Seimonarv^.
B. k ’ “KARIO”, kaina metams —- 2 doleriu, pusei metų*-.- 
| ’ 1 dol.. ■/ ' ' /
1 ADRESAS,? Kaunas? Laisves Alėja 12 Nri “KARIO1 ’
B Adininistaacija,/ ?
g „ AMERIKONE! Pats užsisakyk m savo giminėms
2 Lietuvoje užsakyk mūs Tėvynės gynėjų laikraštį “KA

RĮ! Padarysi ir sau ir kitiems naudos!!!
Įžymiausiųjų mūs* kariuomenės dvasios pajėgų pa

stangomis bri darbais. eina žymus dumėnesinis KARO
FAs

B 
a a a a a

0H. 1. J. 60RMAN
fOtJMAUSKAS)

DKMTIRTAI

TOCMAto St., MonteUo,MMt,
I I <

(Impas Broto 80 
TeL Rroekton S11SLW-

,  ....................... . i- <1 ■., ■ ■ ■ .- .... ... - .,... .,.   ...

GUNARO
Z| BO^0mįLlBTUV4 

‘ per LiyERPdOL .<■ 
ant naujo, didelio, puožnuua. grelto .. 

- , altejn varomo
AND^NTAo 10 J Kovo lt
AUSONIA ...... Vasario 24; Kovo .81 
ra greitu persikėlimu | LIETUVA kr 
VlMns Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas Ir valgia,

TAIP-GI Iš NBW YORK’O 

asmeniškai^ prižiūrima ęksknrelja Lie
tuvon ir t kltąs • Baltijos valstybes 
klėkViemj ntarnlnkų vienas 19 trijų jn 
rlų milžinų su Užjūrio persikėlimu 

gouthampton’e.

maurbtania AQUITANIA 
B1RENGABIA

pasiekia LIETUVA t devynias dienas 
pelei informacijų kreipkitės prie ar 
timiauslo’ agento arba prb'..
CUNARI) LINE, 

,126 Statė Street, 
■; Boston,Mass.

g Autorizuotas Bankierius, x .' 
| Agentas ir Taikos 8 ' g—-—~~Teis5jUs-—* 

į J. G, BOGDEN | • 
| 4 g. Mm St, įDuBois, Fa.|f ~

? So. Boatoc MMll

■ DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

V CHIRURGAS.
GjdO afitrlM Ir chroniška* ligai 
vyru, moterų ir valku. Egzami
nuoja kraują.spjandalua, Slaptimi 
Ir tt navo laboratorijoj.- Sutelkia 
patarimui lalžkali kitur gyvenau* 
tleriiB. Adresas: t

506 BR0ADWAT, 
BOtJTH BOSTON, MAS8. 
(Kampai G St Ir:Broadway)' |

jn
KARYS” i^ivo^Ftintemfr^ daodfc—g -
: ■ ’ ' -ai.
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1 MOKSLO IR ISTORIJOS žurnalas
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[PaBSine po
i arba gražiname litai 
t P&iįto

, . f
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PABA^AWi 
STIPRUS,' 

• TORTUS 
’ Turėdamas sjj 

damas neaiškų m 
iinant_ vaisius ‘dėl 
sėsi viširi ilauju žhiiJ

. .j

%

I
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IŠSIRAŠYKITE 1923 metams ,|
■i

Sau- 
Jųnie gvildenami .visų tiktų Lietu- 

ą.. į§ ęląčids .savai-
Trimite” skaitytojas, kitų laikraščių Y 

neskaitydamas, gali pakankamai apsigažinti-su Lietuvos gy- ; 
veninio ir pasaulines politikos svarbesniais įvykiais. “Trinti- 

<♦ tas” drąsiai kovoja prieš visokius Lietuvos išgamas, Šriaudo- 
tojus ir nepriklausomybes priešus. ’ •
\ “TRIMITE;” dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių 

įvykių ių-’ įžymiųjų žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, 
eilių, retų atsitikfnuj. ir mokslinių išradimų paminėjimų, pla- «» 

‘i čiai rašoma apie sportą ir ik.» - <&

♦>. , “TRIMITAS” rašomas lengva ir mažamoksliaąis lengvai
sripraritaina kalbat Ypač junuomenei “Trimitas’’? sterilias bū- £ 

«£♦ ti tikru draugu ir patarėju jos Organizaciniam, Tėvynės ,gy- 
«K:niirie, visuomeniniam ir kult ūriniam.darbe.

fT 
T 
t

, ras numeris 5 centai. . .
v

Amerikoje ir savo giminėms bei pažįstamiems Lietuvoje! , . 
*** Amerikojė <fTRIMITĄ” galima..užsisakyti: 1) per ,L.
J> CYUiLįAAtJ. ilLSHl’Vtį. UVVH.i Z4VU|CtMKI, U^Vl.UV> AWU!IVU UH, v.MJ

X eago, IŪ, 2) per Į’r. Norvydą, 38 Bark Roiv (Rbom 816).-Nėw X

X yvft stiridarę. ' ' \ :< ■

TRIMITO” Redakoįjos ir Administracijos adresas: 
K»uiuu, Idnta AI»j* Nr. M.

i 
t

“TRIMITĄ’’
“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, 

lių Sąjungos leidžiariTas. .
vos piliečių bendrieji reikalai ir klatišimai.' 
tęs įvykių apžvalgos ttJ

A,‘RAUDONĄ: KRAUJĄ, 
JOLATINIUS NERVUS, N 
YRUS IRMOTERES, : 
ikintų Sveikatą ir Spėkas į ture- 

ntę ir nusilpnėtą kanąj pasihodiiras 
-----  --------- — «.Jr^idinima,,veiklu3io ir vuistua 

clūs,. bandyk JltiSa-Ipne fa i^rsitilsrlft kaip greita Iftiktt lt®. 
sesi visai liauju žhrtJfeu-l' Devynes %• dcSimteį visu žtnoaaus Kani.j 
tokiu kaip blosai apetitas* fiejrruonruLvimR't viduriu, g uzai iv y 
išpūtimai, užkctSjlnsas1 skUves, tiiKftUs anemia, fcan&nkntoi i-eu- V 
toątizipo. skausmui Kalvos, neuralįsia. stokos' enerrnjos, YiuSilnnt* ' 
jimaš nervu ir ne^nlPjitnas mieguoti-, paeina nuo stoka nervu, 
pajiežos, skisto tfandeniunfo. kraujau- ireužtektiiros cirkulaėijoš 

.kraujo-. »----‘ . i*"
Kožna dėflls kūno ir.liošna jo velkino ropiiase aPt-nervu rajieijoš. 

kurios didžiausei užlaiką getam stoviūje vilva. jakuos,, inkštus ir- 
grobus,.šildės plakimo;-'kmnja- ch-kulavinno. Kugo-Tonė yrit labai 
protingas gydymai nuo ftusUfmetu. nervu ir obclno ■ sunaikinimo j 

. Ijuiio.- Kodėl? Todėl kad jie yra siitoisytj iŠ aštoniu brangiu, ' 
sveikatą duadanėin sudėtiniu vaisiu,, i-t-komenduoiu fa nin-ucidyįu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai raaistinsi į Geležę ir l 

' l-'o^for^-maistus dėl Kraujo-ir Nervu, - J '
Nuga-Tone>priduoda gyvybę jnkr.o’v,, rrAtiprin grot--s teip, 

jog jo tuštinasė regulariBkai. itį’aivat inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugikuą gauu ,r suputimu, afera smir- 

'-daneTo kvapo ar apvilkto, liesu.viol T^nga-Tonė duos Jtnns rtebuHing.^ 
" apetitą. giarą.grftoTnulavintą,, tvirtus nervus ir Metę pastiprinki mieaij. 
’. Nuga-Tone sujįtiprijs ikrauia ir pakerint ciruulavimo jo, priduos, raudo- . 

’ niimo veidui ir žibamą akiems t Ndga-Tone- padarS tvirtus, rustus, *o^- 
vyrus- fa s veikesnes ir puikesnes mtrteres. <Ntiga-Tone netaTpui savyj jokiu migdami! aę 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie y va p.-iraiikiam pundelei. Yrą. apvilkti cukrum, priimno^ 
iksai U vartuoti galema. be jokio neparanukūjuo. Bandyk juos. Rekomenduosi viaieazs 

‘ ’eva pretslems. _ .,-
.MUStr ABSGUVIiioKA OVARANmAlMH Na«fc-Tone yra yienac (^1X0) dofctfa 

ilž bonkute. Kožr.a.Tjęnkute talpino drvyuios dešimtys taO) pillulu, arba vieno mėnesi 
: gydymą. Galėtę pirkti iiiet. bonlmt&s, šrfea. šešių* menesius gydymu užkenkiu* ($S.OQ) 
■ ialeįtuž.. tplė JNuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeitu rie bu»i užjancdihtas pa- 

5ękui;«i, sūprąomk bonkute ir, pilims, p naši, urnai oujvąžisitne jusu pinigus. Negalite 
■.1.I1...C7.1 vkjij ertrtą. Mes imame riatl.a. Nuga-Tone yra pardavinėjamas -risoįe, 

•fabSJ-’-. touCrcrttts- išlygtuniš fa ta' pečiu garantija.. • -
> * FRISiL'SK SAVA PASTE'AIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

Natfoml Lnhor.itory L 22. 1O1S So. V,’atasb; Avė., Chicaso. III.
- Gerlv'atnieili Idedd.cionais S. . m meldžiu -prisiųsti maus

Nitga-Tonu. ' " / j

pavardė.
■ 't. y . *• 
asmens. ...i
...........j.i

Nesikankink su
Reumatizmu ;

Neuralgija » Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais w ' e

į Patrink truputį su 

Paln-ĖxĮilltriĮ 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi. odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus paleiigvčji- 
inas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisboženklį.

i- ■ ?
■

REIKALAVIMAI.
. --- -

Bęikalavlmų kainos 2c. ui žodi u2 
kiekvieną syki.

FORHIŠltrOTAS KAMBARYS.
XJiti‘ftTKlavoiinnii ruimas vienam arba 

dviem ar su maža* Šeimyna. Ateildt 
pažiūrėt ant Šito adreso ?
, - J. RUPEIKA,

200 B.rotwhvd.V» South Boston, Mass.
(Trečias 'augštaš)

■, ., ,, ; .2 2* f'.

voxcn^„:
>

K
Gatvė :.-

"£ iostke..

** - • * - bonktit
v

X ■ ’

f «
i 
t
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V

4

* •••*'•

«

■ i ■■n.ii, manu h_;« ■. ;i .'. .. 'hr^.iv .

PARSIDUODA 'KALVĖ
su visais reikalingais įrankiais, dėl iš
dirbinio geležies, medžio ir matevojk 
md automobilių Ir vežimų. Visos maši
nos suksimos elektriką. Biznis išdirb- 

t; tas per 1S metę, lietuvių apgyvento* 
/ vietj. Parsiduoda nebrangiai,, neš 

trumpam laike.manau važiuot j Lietu
vą. Norėdami sužinoti daugiau, nmlrt 
nekito kreiptis šiuo antrašu: .

JOSEPH BERNOTAS
611 N. Riverside Št, VTaterbury, C^r> 

-(30)

*■ -*
.V jjĮ|

TeL So,___ ___
LIBTUVYS DANTISTAS., 

08. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)’ - J 

Laikinai perkčlč ofisų po NO. 
425 Bboadway, So. Bostoit, Mam. 

Ofiso Valanda:
Nuo 10 Iki 12:80 ryte Ir nuo 1:80 

Ikro Ir nuo 6:80 iki 9 v. vak, 
Ofisai uždarytas subatos vakarai! 

ir nedOKomte.

A i

I- !
■ >• >

As.

■/
z

I

19 Metę South Bostone
į.. »

DO. S STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
»9Sa W. BR0ADWAY 

/VALANDOS; Nuo 9r.ik!7 v. vak.

e ' •

TeL So. Boston 270

Galima susikalbėti ir lietuvUkai, 
Ofibo Valambob:

Ryteli 1ML 9 va!. Po pietų nuo l—JL 
Vakarais nuo 6 iki 9. |

fili Broftdway,* So. Bortas.

/
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^KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH -BOSTON, MASS.

. VALDYBOS ANTRAŠAI. - >
PIRMININKAS — VI. Pauiauslms, L

(K) B Streetį So, Boston, Mass,
VICĖ-PIRM. — J. .Taruša,

440 E. 6-tn St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. A, Janušonis,

1426 Colunibia Rd., & Boston, Mass. _ i 
CŽDININKAŠ — B, Svą^dls,- /■ - ; J ;

111 Bowen St, So. Boston, Sfass. I į 
TVARKDARIS — P. Laučka, f /

:m E. Firth St, So., Boston, Mass. Ii 
jRAUGrJOS. anrašas reikale — .J®

3GG Broadway, So. Boston, Mass. 
Draugija ąąvo susirinkimus raiko 2-rą 
įedeldienį kiekvieno mėnesio, l-mų vai. j 
m pietų, parapijos svetainėj, 402 E, < 
leventb. St, So. Boston, Mass. *

FOTOGRAFIJOS.
GERIAUSIAS FOTOGRAFISTA? 
MONTELLO’J IR APYLINKĖJ

PABANDĘS. NESIGRIAUDINSL*5
Nutrifiikiam geriausias fotografijm 

pigini Ir givitlii. Nukopijuojame sennj 
paveikslus. Aptaisome rėmais “paveik' 
Iuf». pristatant kada prižadame, Teit > 
gi ir per laiškus priimam užsakymui 

motiejuko studija, 
677 No. Malu ’ Strect, Monteitai Mnss 

Tol, 1777—J..
(3U)

•r

3ID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
D.R-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS. t 
' ’HtMININKAS — Vincas Valeckas,

SI Mercer St. So. Boston. Moša- 
VICE-PIBM. —• Antanas Pastolis, .

. 146 Bowen st, So, Boston, MasS. v - 
■‘BOT. BAšT. — Antanas Mncejunas

4.70 E. 7-tfi St, So. Boston, MaM ’ 
VIN./IUŠT. V- Juos. Vinkevlrius,

1(M) W. 6‘tli St, So, Boston, Mm' 
vASIERLUS — Andrius ZalfeeUs, 
. . 307 E. O-th St. So. Boston, Mass. 
JARšALKA Viktoras dičkis,

200 E. Cottage St, Dorcliestev, W 
D. L, K. Keistučio <hria talko meno- . 

dn&is susirinkimus kas pirma nedėL 
; Iteni kiekvieno mėnesio i>o No. 6M-, 
\Vaslilhgtan St, Boston, Mim, O-tų V. ■ 
-aknrc. Ateidami drauge Ir naują ria
lu su mivhn atsiveskite prie musų dr
oš prirašyta

'........      f Į ,i,h„. , , --T.*,;,,,,, ..ll1....l,t»Bį»^

k® 

Ef 

DRAUQUU ATYDAI!
TYlikirHTSIT/iVeliavĮ?. Kokardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
JL/JLl 1/yU.Y-ę ataudų ir kitokių Draugyst^niB reikalingų dalykų. 
ReIkritod*miK&Wogo im Sampulų, pažymėkite ir jūsų d>tžk vardą. 

STRUPA8 CO.,e 90-92 Fcrry St. Newark,*N. «l.
,, 1 r . < . - .. ■ -. . . . .- . . -  -■.
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SV. BLZBIETOS DHHUGU08 
HARTFORD, CONHMCTICUT 

VALDYBOS ADRBSAI.
^Usb/^nrinikten?, pirmininkė

41 Cedar Bt, Hnrtfovd, Comu 
tffibtoktenA vleo-plrmlnlnkė). - ■.
. I>0 Slmldon Stroot, Hartfor<L Oonn.

\ Lnbleklem\ Iždiulnk?, . .
44 Matlttron St, UartfoM, Ooan. 

Katkauskaltė, Itin. niMlnlnkt,
18 AtUnttč St, Hartfmd, Oonn. 

r. Pundiien*. prot r*MtininWk
10 IVrteott St., Hirtford. Cttuu 

W dmsljotf įsmdrinkinmi būna tora 
mtrį nrtūldlenj kiekvieno 
'mknytln^j* Milėje.

ijime, visuomeniniam ir kultūriiuamįdarbe.
“TRIMITAS eina Jcas. savait& 32 puslapių knygelėmis? 4 

♦To kaina Lietuvoje’—metams 7 lit 50 centų j pusmečiui 4 litai; 4 
trims mėnesiams 2 1-it. 25 cent., atskiras numeris 20 centų. A? 
merikoje: metams 1 dol, W centų, pusmečiui S0 centų, Atski- 
? . • ~

Amerikos Lietuviai! UŽSlBAKYKIT “TRIMITĄ” sau A

T
T
T
♦>
f

Šaulių 'Ątetovą. Adr.: A. Žemaitis, 3^51 Su. Halsted St, Chi-

X York City; f3) L. Šaulių Reritėjų Būrių Valdybose ten: tor jos . ‘Vter •■•***.'
j^jr

Y
f

<* Art-'1 ; - z ’ • - ' . >

A LINIJA 9Broadvay, -- Ne'vVork.NY L
• TIESI I " '*

KELIONEI
per Hz\mburgąAmą.K 

v ARBA. f
b. VAŽIUOKIT VISI PARANKIU. IR 
J/ . • TIESIU KĖLIU

Lietuviai vailuojnntr I riilMtę aplen
kiu lenkų Jiioėtę (kortdorĄ). Vb< trwa kie- 

&yi|/ «ft padalinta į kambarlmi ant 2*Jų, 4*rly Ir 8-nių 
k»VU» ‘ ‘ - ■ , * » .

S. 8. BRTONIA............*.vwmrio T 
R, & TOlpNlA......'.Š3 ....Vaiirio 28 
ik Now Ynrko ir Bmtoho Į Huinburn I108.M 

4 Fininvų »tom i Libm ar iot.- 
IM Bomnn f N<w Trm per Fall Ittrn TAniJų. 

Kreipkite utie virtinių »rwhj.

Patetaojimų kaino* LDS. na* 
rlamą lfr “Darbininko" įkaityto- 
Janu 1 aykĮ | mėtų* ol^dykt, už 
8 ayktuė $1.00. Ptleteliamą už S 
ėjridtti Ž1J50. *

Sb
r, Paleškau Vladu Mnllnvkp $ Vilntaun 
miesto. I’rleS karį gyveno l’lttsburgk 

‘Pa., dabar nežinau kur. PraSaii ntsl 
{laukti. -AS noriu jum pranešti apie jo 
HUtnnts gyrenlmę. Lietuvoj. Telpgi |av 
ieSknu Kmdmlnro paluimo* iŠ Kunigiš
kių krinta^ Veprių vai., Ukmergė aW 
krldioiprieš gyveno Malmno.v Ui 
y, Pa., dnlair nežlnim kur. . Teip-gl 

TaieSkau Chnu Gedmino, Iš ftėlšiu ai* 
ikrl?b>t WW m. gyveho Cinclnnati. o., 
dabar netinau kur. Praiau a-Hu 
tUttkti Slw adretui

MOTIEJUS PAUPLtB
12 Malu St„ Mayniutd, Mm*

z: . . >
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