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. «• Eokdon, vas.. 14, Iha 
Christimi Saienae $onifor*o 
korespondentas sužinojo iŠ 
pašitikėtinų šaltinių, kad 
svarstoma sutartis, sulyg 
kuria Lietuva gaus Klaipė
dą su išlyga kad paliks Len
kijai Vilnių. Yra supranta- 
kra,: kad lietuviai su dide
liausiu nenoru suprantą, kad 
lenkai teisėtai ar neteisėtai 
pasiliks Vihiiaus valdovai, 
ir kad>fodel išmintingiausia 
sutikti su tuo pasiūlymu, ku
ri Ambasadorių Taryba pa-

siūlysianti rytoj po savo po* 
sėdžio Paryžiuje.------ ' - ■• *

Kaip vakar pranešta, lie
tuviai pareiškę kad jie 
priešinsis visokiais jiems ga
limais būdais lenkų neteisė
tam žengimui iki provizio- 
nalio įubežiaus* • Vilniausveik atgavę Klaipėdę.^ • 
krašte, kuri nesenai Tautų

~ LietifViŲ: fuWmjnūs ^ nfė- 
dinių sukaktuvių, — ir pažvelgus atgak^tm kūo pasi* 
džiaugti. Pernai, Lietuva minėdama neplfųęĮrlmybės Sitį 
kaktų ves, turėjotris svarbius, išorinius klųušimus; gauti 
didžiųjų tautų de jure, atgauti Klaipėdą, atgauti Vilnių, 

šiemet neprigiilmybes paskelbimo minime sukaktu -

•Krašte, tani nesena Tautut> ’ Viduje ir-gi toline kuo pasklžiaijgti. Peiliai po kar- 
Lvvos Tarvba nustatė Pa-iclll Partinių rietenų St/ Seime vis-gi atidaryta Lietuvos 
rysūuje; Tuo tarpu Lietuva Re»pnblikos universitetas vas 16. šiemet matome tiį įstai* 
paklausė Pasaulinio Teismo 
Haagoj ar tarptautinės tei
sės tą leidžia* Savo \ kelių 
lenkai pareiškė, kad jie ei
sią prie jiems nustatyto ru- 
bežiaus rytoj.

* * .

9f &

gągražiaiveikiant. ’ ■
šiemet artinantis neprigulmybės sul<puvių šventei 

ir-gi ėjo seime karčios partinės rietenos. | Ačiū Dievui 
prieš tą švente jos baigėsi. j ‘

Pažvelgę į pasekmingąpraeitį, kupini’ vilties gulime 
tęstf darbą ir laukti skaisčios ateities. į
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JAUBININKĮI REIKALAI.
SUMAŽINO OARB1NIN

KŲ SKAIČIŲ.

, WashigtQn,.~ Karo J)e- 
partmento ofisuose dirba da
bar 4,608 darbininkai. Ką
ra metu ten dirbo . 47,406. 
Prieš karą dirbo 2,911.
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TELEGRAMA į AMERI
KOS, PREZIDENTĄ 

IlARDitfGĄ.

M< Lietavąs Gelbėjimą: afteSiwi , t MekvieWįai 
Komiteto skyrių Seimas te-.’* •-- - - • ~ * ■*'« •

BAISI AUDRA. >

' Meta York. —- Ant .AUan* 
tiko siaučia baisi audra, Kuo 
keturių laivų gauta žinios, 
kad skęsta, šaukiasi pagel- 
bos. Paskubėta jiems į pa* 
geibų.

Du Amerikos karo ląivai 
laike maniebrų ties Pana
mos šusikūfe Vienai skęs
ta. .

E. Talinas. Estų ląikraš- 
čio PKaja” pranešimu, Suo
mių atstovas Estijai p. Rei- 
joiien atsistatydina. Jo vie
ton skiriamas buvęs Suomių 
užsienių reikalų ministeris 
Dr, Holsti. Lietuvai ir LatJ 
vijai jis taip pat pilnateisis 
atstovas.

\ >
i _ -y - i r. - - ,-į

E. Karaliai&s. ‘‘Konig- 
sberg Algemeine Zeitung” 
deda tuo tarpu dar nepatvir
tintas žinias, kad ties - Su- 
yalkaįs 'koneentrudjanaą len
kų kariuomenės divizijos. 
Visam tam pašiepti, Lenkai 
uždraudę Suvalkuose savai
tinį turgų; • »

' U / *L ~ - ■ -

žiniomis iš Maskvos, Volgos 
ir Ukrainos apskrity nuo 
-1922 in- rugsėjo 1 iki lapkri
čio 15 d. 180,000 žmonių mi
rė badu. Tuo tarpu Sovie
tų spauda skelbia, ■ kad - iš 
Ukrainos buvo išvežta 32,- 
000 tonų grūdų, 0 iš Veigos 
apskrities 16 tonų.

liOiidonas. Italų vyriau
sybė pranešė Anglų ir Pran
cūzų. vyriausybėms, kad ji
nai matanti rimto pavojaus 
Rūro krašto padėty j e. Ita
lija, norėdama tarpininkau
ti, siūlo daugiau tokių griež
tų, neapgalvotų, tuo reika
lu žingsnių nedaryti.

K Ryga. Latvių pagaA 
;minti iš bronzas ^įmigai, ku
rie pasirodysią apyvartoj 
pradžioj vasario mėn. turė
sią svorio:-5 milijonai pini
gų po 1 santimą (1,6 gr.) — 
488 pūdų 16 svarų; 10 mi
lijonų po 2 santimu (a 2 gr.) 
— 1,221 pūdų ir 15 milijonų 
po 5 santimus (d 3 gu) . 2,* 
^47 pūdai 10 svarų; viso ■— 
4,456 p. 26 sv.; pagaminti iš 
nikelio:/ 15 milijonų po 10 
sąnt, (a 3 gr.) — 2,747 p. 10 
svaru;' ir 9 milijonai po 
50 santimų (a 6,5 gramų) 
—'3,5tJ pūdiį 17 svarų; viso 
9,981 pūd. 27 sv. Tuo būdu 
visi metalo pinigai sversią 
14,43.^ pūd* 13*sv» Kiekvie
nam Latvijos piliečini išeina 
36 metalo pinigai 5 latų su* 
mai, % svaro.’

E. Ryga. Nupuolę ties 
Kreslavu vokiečių lakūnai 
suimti ir išsiųsti Rygon. Abu 
lakūnu lėkė iš Maskvos ki
tokio tipo aeroplanu, negu 
numatyta vokiečių latvių pa- žygiai dalyti pavedamą Vy- Seimo užsienių reikalų , 
daiktų j sutartyje ir rmtnrfc- riausiam Gelbėjimo Kmnitv- misija pareiškė jam pe
• - *A d* J • * A 1 v • * *¥ 1 * * 4 jį fe

I
________ i
’ K Aipeda. \ ‘Volfo’* 
telegramų agentūros prane- t 
Šimu Klaipėdos miesto sūįi '* 
lėlių komondaųtas išleidęs ,<• . <.» » <.«'.■« <

, w. . ; - ‘darbininkui, neišskyrus 1į>A
tegalioja Amerikos pwi-JdarT)i)}, peikiami' 5 litai ’ 
ACTitaHawlMigui: jjMžėlpm, JJęitobiams'dar- •

‘Sitale, sausio 19,1923. m. j)() gįįgjįfo darbo. . .
^Mes, Motoms totooar Sauaio W d> Mileto-'-' 
Gelbėjimo jConuteto Geimas,, paregcaĮaye - kad vyriausias 
nm visos Katamą|tamiatraa igkdlGy M taut 

iš visų luomų ir iš’ viso 
Klaipėdos Krašto vienbal
siai nutarėm ir prašome Su
vienytų. Amerikos Valstybių 
pritarti mūsų išsivadavimui 
iš Santarvės okupacijos val
džios, kad Ji paliktų mums 
patiems nusispręąti ir susi
daryti savo valdžią mūšų tė
vynei. taip, kaip mums tin
kamiausiai, ir patarti San
tarvės valdžiai*nemėginti iš- 

: versti mūsųtef sės, nenaikin,- 
ti mūsų namų tvarkymos, 
riebelieti išnaujo mūsų krau
ją, kuri mes atidavėm tiktai 
dėlto,, kad mes’ tpasiryžome 
gyventi po globa mūsų1 ne-

• *

AI artinas. Jankus,. 
Prezidentas, 

f (“Pr. Liet. Balsas”)

't

gcltoną*žąbą-raudoną vėliih ■ 
vą. Burmistras^ atsisakęį 1 
pareikšdamas, kąd AmbaW* “ 
dorių konferenci ja paskyrų- 
si Klaipėdos miestui gelio- 
ną^raųdoną vėliavą, kuri nę* •] 
galinti būti be jos iristmiimi*'f 
jų pakeista, V
' * -............ • • ' - • ■ —

f E "Klaipėda. Suimti se-' 
nosios direktorijos nąįiąi 
Meteis, Režgys ir Dųpkąl 
kąusįo d. yčl paleisti. Ma- Jt 
teis ir Rezgys davę pasižadė
jimą daugiau nebeeiti dirfek«* 
tori jos narių pareigų.

E. Kaunas. Buvęs Res-

Smetona paskirtas nepa- 
prastu pasiuntiniu. Klaipė- 
doj. Visą laiką, kol A, Sme* ’ 
tona eis savo pareigas,/ ats
tovas Žilius bus j.o patarėju, j 
P. Smetona išvažiavo sausio f 
20 d.

, /

, BAISUS PERSEKIOT
JIMASJ.-. ’ •>.

EiPlfi.Rtįck, ; Aį Km-
met Crosbv Legislatūros ko
mitetui papasakojo apie go- 
vedos veikimus * Heber 
Springs.. Saite, kad Missouri 
& Korth Arkansas geležin
kelių kompanija taip pablu- 
do, kad darbimikai yra pla
kami, kad išgauti apie strei
ką infbrmeijų. Trys darbi
ninkai' buvo nuplakti ir iš 
miesto išvyti. Bliekas, kurs 
pakritikuoja: kompaniją, ar
ba užjaučia darbininkų rei
kalams gali susilaukti ailpa 
plakimo arba išvijimą iš 
miesto.. . - ” • . v’ ,
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Ė B AE €ŪZ AI
EĘBAVNINKAI

Berlin, — Kadangi, užim
toje Vokietijoj vokiečiai biz
nieriai nutarė nieko nepar
duoti okupantams francū- 
ząms, tai francu^ų perdėti- 
uis paskelbė pavelijąs savo: 
kareiviams rubavoti vokie
čius.

- f'

A- • »•• .

: kiek gavo. :
IVaskington. — Praneijos 

ambasada paskelbė, kad 
Eraucija iki sausio, 1 d.1923 
iš .Vokietijos prekėmis ir 
grynais gavo, $444,935,250. 
IŠ viso alijcmtams Vokieti
ja išmokėjus $1,460,993,500.

NEBŪSIU

Maskva. —Kusijos užsie
nio reikalų ministeris . pa
reiškė, kad artimpjė ateity
je karo nebūsią. Rusija no
rinti sutvarkyti' savo ekono
minę padėtį ir nemananti 
kariauti., Jis sako, kad 
Ftancija ir Vokietija pasi- 
tąsys, pasipi’ovos ir susitai
kys. ■ ‘ *

• Ek. Muviamnolč. Nakti4. £ *T

į sausio 21 d, po ilgos ir sun
kios ligos Marijampolėj mi
rė rabinas Abraomas Ber'as 
Popelis,' buvęs St. Seimona- 
rys, žydų tautos tarybos 'ir 
rabinų sąjungos prezidiumo 
naiys, o taip pat Marijam
polės rabinas.

Ek. 'Vilkaviškis, * Sausio 
20 d. čia susiorganizavo 
Komitetas Klaipėdiečiams 
šelpti. Jis rūpinas pravesti 
aukų rinkimą ne tikT Vilka
viškio mieste, bet ir kitose 
apskrįties'vietose. Komite
to būstine —- Vilkaviškio 
miesto Vaįdyba.

— Sekmadienį, sausio 21 
turgavietės aikštėje įvyko 
didelis liūtingas Klaipėdos 
Krašto klausimu. Priimta 
tam tikra rezoliucija. Susi* 
rinkusieji su dideliausiu go
dumu klausėsi kalbėtojų, ku
ine aiškino Klaipėdiečių lig* 
šiol buvusią ir dabartinę pa
dėtį, ir ragino šelpti juos 
dabar, varge .esančius. Pas
kum ėjo vieša Klaipėdie
čiams šelpti rinkliava, ip su
rinkta apsčiai pinigų. /

E, Mptpėd#, Mažosios 
Lietuvos. Gelbėjimo’ Komite
to skyrių Seimas Šilutėj, lai
kytas 120 Žmonių, vienbal
siai priėmė deklaraciją kuria 
nutariama dėtis su Didžiąja 
Lietuva, pasilaikiųit savo- ministeido Skrzynskib j 
tiškumų * Visi reikalingieji .statymo Klaipėdos reiki®

1
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filijo tranzito vizų.
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DAĖa BULyiŲ ITž
NIEK4.

IVasIiingtoiK -?- Apie 50,- 
000,000 bušelių bulvių, arba 
Il^Aviso bulvių užderėjimo 
pereitą vasarą nuėjo niekais. 
Taip skelbia agrikultūros 
departmentas. Daugelis far- 
mėrių bulvių nekase dėlto, 

. kad jų kasimas nebūtų apsi- 
. mokėjęs. Rudenį už bulves 
' temokėta 20c,-. už bušelį, o 

kaikur ir mažiam Toliau 
nuo mieštiį gyvenantieji fdr- 
hieriai po mažiau tegaudavo,

- . * -

JAPONAI Į BBAZllMy

Vark. Japonijos 
.valdžia sutarė'su Brazilija, 
kad pastaroji įsileis '50^000 
japonų. ’ .

PRtESMASL <

Inėlianopolis, Tn& —- Pra
monininkai ir biznieriai iš- 
reiškė pasipriešinimą aštuo- 
jnų valahdų sumanytam į* 
statymui. , /

. f

r

SpringfiM, Mass: — Oro 
stotis, skelbia, kada tame 
.mieštę prisnigo šiemet dau
giau, negu bile kurį kitą me
tą per pastaruosius100 me-

DOVANO sstreiklau- 
ŽIAMS. .

San Francisco, Gal. —- 
Southern Paėifie geležinke
lių kompanija išdalino do
vanas streiklaužiams. Tą 0- 
ticialiai paskelbė, kad už iš
tikimybę teikia dovanas. Iš
mokėjo po $50v

• ' •■■■ ■ ' ■ » •

& Danskas. gausio 19 d. 
Lenkų Vyriausybe pasiuntė 
Ambasadoriams notą, kurioj 
pažymima,. kad Lenkų daly* 
ravima* Klaipėdos interven- 
vijoj kiltų netikslingas.

BAISUS GAISRAS,

Oniaha, N'eb< •Armour 
& Co. pakaunės užsidegė ir 
dega nesulaikomai. Jau pa
daryta nuostolių už $2,500,- 
000. Tiek nuostolių 'padarė 
per 40 valandų degimo. Dar 
tebedega. . a

* Ė, lllfga. Sausio, men. vi
duryj Rygos darbo biržoj 
fyuvo užrbgistimota 3,552 bė- 
dartiių; iš jų 1,802 moterys 
ir l,T50 vyrų. Darbdaviai 
darbininkų reikalauja labai, 
maža, Miesto darbais užim
ta 600 bedarbių; manoma, 
kad iki galo mėnesio šis skai
čius galima būsią pakelti iki 
1,000. Artimausiu laiku nu
matoma daug darbų prie 
gelžkelių priduri joj.

• ■ 1

/•

E. Maskvą (R.),' Leninas ■ 
parašęs ■‘DraVdoje’r progra- 
matinį straipsnį, kuriame 
jis tarp kita ko taip pareiš
kęs : “komunizmas.netinkąs 
Rusų kaimui, jis jam ken
kiąs. ■* Straipsnis1 liudija, 
kad Leninas sugrįžtąs prie 
evojiuclonistinio protavimo 
palikdamas socialiniai'poli
cinius.metodus.

EIRyga. Tarp stočių Se
noji >-4r NaujojlKaloeenąn 
buvo padėta ant gelžkelio bė
gių 5 strampai sieksnio ilgio 
norinčiųjų nuversti nuo be- 
gių keleivinį traukinį Nr. 7. 

“ Laiku buvo 'apsižiūrėtu ir 
; medžiai nuo bėgių buvo pa
šalinti. \ ‘ ’ •

E. Varšuva, .w Gazeta 
Warszawska” žiniomis, tau
tinė liaudies sąjunga įteikė 
Lenkų seimui projektą įves
ti aukštosiose mokyklo^i 
1 ‘ numentt dausus. * *

MARKĖS KKINAA

Berlin. Vokietijoj už 
20 auksinių markių duoda
ma 100,000 popierinių mar
kiu.

- * l

■ ■ I I. I I" X . 1.1" .n I

JAVŲ DERLIUS 
■' ESTUOSE.

E. Sulig • .Estų
statistikos biuro žiniomis,“ 
1922 m. Estijos javų' derlius 
tokis': žieminių rugių 8,868,- 
677 pūdų, žieminių kviečių 
544>565 pūdų, miežių 8,525,- 
017 pūdų; Įvairių rūšių javų 
4,5X7,300 pūdų, avižų 9,584,- 
525 pūdų..

E. Rįga. Latvių spaudos 
žiniomis, nuo 9 kilometrų 
iiuo Rygos įsteigta irįsyeika- 
tos departamento laikoma ū- 
kisr kuriame įvesta įvairių 
gydomųjų augalų auginimas, 
Artimiausiu laiku jie pakei
siu įvežamus dabar iš užsie
nio ^vaistus. ; . / <

*•

E. Vilnius, ynmaus paš
to ir telegrafo direkcijos ži
niomis^ jos žinioje; esančios 
199 pašto įstaigos. 1922 me
tais pašto įstaigų skaičius 
padidėjo jų 29 nkupuo-
toj Lietuvoj, ,

K ■ -fW 
z E. Kaunas. Centralinib 
Statistikos biuro žiniomis, 
Lietuvos valstybe,. b.e ViJ- 
niaus ir Klaipėdos, turi dS- 
bar ploto 52,810 kv. kilome^ 
rtį, 2,404 tūkstančius gyveį- ’• 
tojų ir padalinta į. 20 adnį* 
nistratinių vienetų (apskilt^ 
čių). , -J♦ - . w

. ,2/.

Ė, Klaipėda. IŠ paMčįĮ; 
tikrosios versmės sužinoįįK 
me, jog tie Klaipėdiški 
medžių dįdpnkliai, kurie M 
Freištato politikos pasisėk! 
mo buvo Lenki jojuž dalį 
milijonų užpirkę medžių 
pinigus pradėm užmokėję/ 
dabar, Šitai politikai sngifg— 
vus, iš Lenkų nebegauna 
medžių nei įmokėtų pir * 
Tų pirklių agentą Lt 
net sū ginklais išvarė. u

>

E: Klaipė^ Iš Di«| 
Lietuvos ir- Amerikos lie&K 
vių pąreina širdingi svę 
nūnai ir daug dovanų. 

’ Santarvininkų Klai 
Kraštan siunčiamoji K 
sija’ iš Paryžiaus atvyta 
savaitę.. Ji susideda įš -1 
no a nglo, vieno italo 
no prancūzo.

, J

E. Danškas* Dėl 
go Lenkų ūfeienių re

k?jin>5. išskiriant end«į
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S-INI-KKAS” 
Vi ww«i -.

TwW«nci« Fub

•nry TimUy, ThoMda^
Ir S& JommTi irai' f 

Ą^yfpmpAU TdLyia^

netartos ir pačių Tiintų.jti didelio prielankumo katuli-

į

ilgą m«tg praktiko* arthHUca 
mtUų darM Ilūdij* UkstaMM 
(ktugljų Infomtėiją d*M Mtr 
kito*

M. A. tfarfciMK
U HmmM fe, Xa

*

ir džiaugsmas vyčių ir sve-’tom Mass.

dvasios darbą diAtų.tautybėm tvirtoves, tai kata
likui bažnyčios įr mokykloj 
dar taip pat ir ’prganicazi- 
jos. .. Katalikų spauda vis 
dar pasižymi skaidriu patri- 
jotizmu. Parapijinėse mo
kyklose vaikučiai vis dar te- 
bemokinami lietuviškai mel
stis, skaityti, rašyti; bažny- 

giliose vis dar tebeskamba lie
tuvių giesmės ir pamokslai^ 
(Nors ir čia pavojai jau pra
deda reikštis). Taip, kad 
Imp ar taip Amerikos kata
likai ir jų .įstaigos beliko be
veik vienatiniais lietuvybės 
Čia paiaikjtojais ir sargais.” 
L- Šitie žodžiai man skamba 
kaž-kaip nesuprasti, prana
šiškai. . / Jie mano verčia su
šukti į Amerikos lietuvius: 
^Tautiečiai, ~ gelbėkitės!Tt;- o 
Tėvynes (Lietuvos) * lietu
viams: “Tautiečiai, padeki
te dvasiniai saviemsiems 
broliams anapus okeano!” 

~ Todel, JiLs Amerikos tau
tiečiai katalikai, tu vieųin- 
tčli tikrasis lietuvybės bran
duolį, kfcogreičiausiai linki
te globot priaugančiąja kar
tą, savąjį jaunimą! Kuo- 
gveičiąusiai pasirūpinkite, i- 
dant lietuvių kalba’ skambė
tų ir jąj?rbūtų mokoma ne
tik pradžios parapijinėse 
mokyklose, bet ių augštes- 
niosey t. y. ^negreičiausiai 
kurkite pradžiai bent vieną 
aukštesniąją mokyklą (ginu- 
naziją) savo jaunimui,, idant 
jį apsaugotumėte nuo ištau- 
tejimo. Jei tokiai mok^k-

,tuva. Nuo šio laiko t tarp 
Lietuvos ir Amerikos lietu
vių' turėtų* pasidaryti kųo- 
tdmpriausi dvasiniai ryšiai, 
nevien. toki, kaip ligšioll kad 
bu^o, kad Amerika Lietu
vai, buvo Tik medžiaginio su- 
šęlpimo vieta; Nuo šio lai
ko tarp Amerikos ii’ Lietu
vos lietuvių turėtų eiti nuo
latinis medžiaginių su dva
sinėmis • vertybių apsikeiti
mais. Amerika šelptų Lie
tuvą medžiaginei, o atsily
gindama už tai Lietuva turė
ki šelpt Ameriką* (Amerikos 
lietuvius) dvasiniais būdais' 
-r- siųsdama jai savo dvasios 
gaminių (knygų įr laikraščių 
pavydalu), bendradarbiau
dama Amerikos spaudoje ir 
siųsdama jai gyvųjų dvasios 
pajėgų, inteligentų tokioms 
vietoms užimti, kurioms vie
tos susipratusių lietuvių la
biausiai truktų. Tokio dva
sinio • už • medžiaginį atsily
ginimo- jausmo pirmiausiai 
aurėtų būt pagauti,, turėtų- 
pajust tųkios prievolės pir
miausia tie iš Lietuvos inte- 

*li gentį jos ir jaunimo, kurie 
yra buvę ar bus tiesioginiai 
amerikiečių sušelpti. Aš ta
tai ir galvoju, kaip pirmoj 
eilėj .tiems Amerikos šelpia- 
miemis Lietuvos ateitinin
kams pakėlus į prievolę, iv 
daiit jie, išėję mokslus, o 
kiek išgali jau ir dabar, eir 
darni mokslūs, imtųsi Ame
rikos lietuviams atsįlygmčt 
dvasiniai. Tas dvasinis susi
siekimas su Amerikos lietu
viais turėtų būt nekoks atši- 

. tiktWS, bet nuolatinis, su
sistemintus, planingai orga
nizuotas. ’Aeį lįgŠiol Lietu
va pasiųsdavo Amerikai gy- 
vųjų žmonių ti ir tokių,, ku* 
rfe- būdami Lietuvoj,, jai 
garbės nędarė, tai nuo Šio 
laiko, Lietuva turi, pasiųst

" ■ . .AAtIKUVUJttIU*,-
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BūdamasVyriausias Ateu
• tininkų Orgaiuzaeijos l*hį 

mininkas, jau nuo kiek lųL
[ ko vis rengiausi arčiau susi- 
į pažinti ^u Ateitininkų Sųsi- 
į-seipimd:>«ndo (KauneJ sel- 

saamoju darbų. Šiomis 
tegomfe tai dalydamas, tu- 
jįįftu progos * pasrpažšf Ar įlai neturėt®ėt¥ ^fiokytojįg 

s® Amerikos Tautos Bondd. jų turėtų jums atsiųsti Lie-
• Lietuvos Moksleivių ateiti- 

?’ ninku šelpiamuoju darbų.
Tatai tuja proga ir norėčiau^ 
gerbiamųj ai "Tautos Kondo 
"Valdybai išreikšt savo įspūr 
jĮįs ir pastebėjimus, 

r ^SRiutos Fondas*, šelpdamas 
" einančių aukščiausius mbks- 
li^kafalikų moksleivijų,'at- 

didžiausios svarbos 
į tafcbų Lietuvos tautybei ir 
\katalikybei. Reikėtų tiktai 

■ tį~ šelpimą dar daugiau su- 
= centralizuot, kad jis eitų tik 
: is vienos kurios vietos* idant 
kai kurie šelpiamieji negalė- 

x naudotis daugiau* kaip 
Mfena stipendija. Tuo iei- 

tui'etiĮ'Susitart Tautos 
ir vyriausiojo Atei- 

P Wnkų Centro Valdybos, i-4 
<lįiit šelpimą skirstytų tiktai 

t viena instancijų. .
t KitAs dalykėlis,, už kurio 

' nSdiuvo mano mintis bevar- 
taat Tautos Fondo laiškus 
•KktaKkij Veikimo ^Centrui 
te^tininkų šelpimo reika

lai ta žinutė, jog kun. 
Itis regignav'ęs net iš 

į Fondo Valdybos, dėl to? kad 
per daug rūpinąsis 

Aelpti Lietuvos moksleivius, 
^<gper mažai susirūpinęs A- 

koų moksleiviais... Ir A- 
kbš moksleivijos šelpi- 

UeabejojimOš: yta pir- 
Lės svarbos reikalas. Be- 

ąmas dėl šio dalyko, 
Idaf f Laisvės244 N-nv 
iškaičiau Šiuos giliai man 

ius^ minėtų dtenraš- 
korespondento (iš Ame- 

žodžius: Išeivijos 
itybei Amerįkoję grąso di- 

pavojai. žPriaųgo nau- 
karta su nauja kabia ir su 
įjais papločiais. Iš Lietu- 

įroumūsų broliai nebevažiuo- 
'* y Mūsų dvasios niekas ne- 
įgtūaujina, mūsų organi- 

Ūjų niekas nebegaivimu 
ingai, visosrgalybės čia 

išeiviją apsiaučia, kad “tik 
oTAičuū išf savo kailio išsi-

Jei 
ligšiol Lietuvos rašytojų ben
dradarbiavimas t Amerikos 
lietuvių spaudoj reiškėsi 
perleidimu jai tokių raštų, 
kurie Lietuvos spaudai ne
betikdavo, tai nuo šio laiko 
Amerikos lietuvių spaudoų 
neprivalo stigti ir pačių ge- 
Hjjų Lietuvos laSytojij <b« mės gyvastis atsirado^ Todęf ptoužiauria įaSūriitoe 
niekmr nespaudintų rastų.xx *’ ‘ ------/ ‘ *
kitokio dvasinio bendravimo 
idėją aš norėčiau kuopla- 
čiausiai skleisti'čia Lietuvoj, 
lies ir aš pats jąučiudsi kai
tas tokio atsilyginimo ame
rikiečiams. Naujiems, 1923 
metams prasidėjus 'tikiu iš 
Lietuvos pradės eiti į ameri
kiečių spaudą tinkamų raš
tų jų dvasiai kelti ir tauty
bes jausmams gaivinti. O 
Amerikos broliai vienmin
čiai, tikiu ir toliau neatsisa- 
kysUkiek išgalėdami, šelpt 
medžiaginiai Lietuvos' "dar 
karthuy mlseriją^ypatf jos 
mokslus einantį jaunimą.

Tai tokių minčių man ki
lu susipažinus su Tautos 
Fondo šelpiamuoju darbu ir 
perskaičius cituotąjį “Lais
ves** straipsnį. Norėčiau iš
girst ir gerb. Tautos Fondo 
Valdybos nuomonę dėl šitų 
mano minčhj, kiek jos jai 
išrodo priimtinos ir teisin
gos. . A 
* Linkėdamas Tautos Fon
do darbininkams atsiekU sa
vo kilni'ų darbų, „geriąusiij 
vaistų, pasilieku aukštai 
juos gerbiąs.

■ ’ ''t '- '

P penias DvsgduitUy
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Lietuvos Unįvęrsiteto 
•Ekstra ordinarinis Profeso
rius,'Vyriausias Ateitininkų 
Organizacijos Pirmininkas.

JAUTIS ūt OŽYS
« Ii

VYČIAI GRAŽIAUSIAI 
PASIROOĖ,

1 _

Soutll Bostono Šk Petro 
parapijos Lietuvos Vyčiij IT 
kuopa, surengė labai gražų 
muzikališką -vakarėlį ir pui
kią įkurtuvių ir Užgavėnių 
vakarienę.
’ Užsigavėdami vyčiai-vytes 
gražiai žaidė ir linksminos. 
Tuo- tarpu p. A. Kiburiutė 
ir p. K. švagžcįžiutė paga
mino gausių ir skania vaka
rienę100-tui ypatų. Stalai 
gražiai apdengti ir įvairiau- 
siais skanumynais ir vaišiais 
nukrauti. Sustojo jaunimas 
ir svečiai vadovaujant gerb. 
kleb. kun. Kaz. JTrbanavi- 
čiuį sukalba maldą., Apse-' 
da ilgų stalų linksmas* idea
lus su traškiomis kalhoįriis 
jaunimas. GVrb. klebonas', 
pasakė prakalbų * ajpbudi- 
nančią prakilnų Lietuvos 
Vyčių veikimų Bažnyčios irt 
Tautos labui. Jo- kalba bu
vo poetingai graži ir užde
ganti jaunuomenės širdis du 
uoliau darbuotis mūsų bran
gios Tėvynės gerovei* Jau-^

vardu Vytis Savickas1 paduo
da; $1Q0$O boną su visais % 
•Jr prašo minėtu kuopą įra
šyti garbės nariu §v. Kazi- 

• mfere Br-jos ’ Ęaune* pasi
pila jrukšmingi aplaudis- 
mentai ir padėkos pareiški- 
mai, bei tai buvo tijE pra
džia ; garbingą, savo kuopa 
pasekė ir atskiriAjos nariai, 

jštai^visų nusistebėjimui 
nimas sąvo brangaus^ dvasios duozapas'Meškauskas auko- 
vado kalbą apibėrė įatutė-J jo $W būnu su visais ^ ir 
mis ir dėkiųgumo jausmais, 
■mahmps Šypsenos< siuntė lin- 
kon jo. • Po‘gerb. klebono 
kalbos, to vakaro vedėjas vy
tis V. Saviškas tinkamai dė
kojo ii* L. Vyčių i7 kuopos 
vardu nurodinėjo katalikiš
kos spaudos būtiną reikalin
gumą ir neapsakomą jos 
naudingumą jaiuiliomeiiūs 
tikybiniame ~ir tautiniame 
gyvenimė/ 7 Friparodyniui,

Iš KUR GYVASTIS ATSIRADO?!
Jeigu vaisinis narvelis rfuo-pat pradžios turi savyje 

pienų plėtotis į tam tikros rūšies gyvulį, tai kįla begalo 
svarbu* klausimas, kas gi tų pieną davė. Iškur ant že*

kokiais budais dabar gyvastis dauginasi,, o paskufduosi- 
me atsakymą, iškur atsirado ant žemes pirmieji gyvi su* 
tvėrimai. '
' ’ ^Lytiškas ir nelytiškas veisimoji būdąs.

Negalėtų būti gyvybėje nuolatinių rūšių, kad dabar 
esančios lolšįs arba Veislės negalėtų duoti inpediniams sa
vo rūšies žymių,, ioa li^tybių, kurios vieną rūšį arba veis
lę skilia nuo kitos. ' %■ •••„• . .

Apskritai imant dalyką, yra tik du dauginimosi ąrbą 
.veMnhąt būdu, būtent: lytiškas ir netytiškas,

Nelytiškai dauginama^ tokiu būdų, kad 1) auga ir 
plėtojasi jau sudaryti, siiformūoti audimėliai arba 2) da
linasi vadinamai motyniškasai vaisius. Pirmasai veisi
mos! būdas paliečia ypač kai-kuriuos augalus. Pavyzdžiui 
iš verbos šakelės, pasodintos šlapioje 'žemoje, išauga su 
laiku tokia pati verba. Augalas begonija gali išaugti net 
I?HapeIib7date^s* Ktdp pas verbij, taip^Tas begoniją 
augimas eina tokiu būdu, kad dalįs> kurios pirma jungė; 
ųį suvisu organižjipj, leidžia šaknis, o liuososios dalįs duo^ 
da anglius ir lapus. Tai reiškia, kad šie augalaj'netik turi 
savyje vęisimosi pieną, bet tai turi ir kiekvieną jų dalis.

. Tolis veisimom būdas.# kad trūksta, sutvėrimas pusiau" 
ir iš j o pasidaro du sutvėrimu, pastebimas išimtinai pas 
prasčiausius sutvėrimus, turinčius tik vieną narvelį,^ bū
tent : nas bakterijas ir jiems panašius. Tai vis veisimasis 
yra nSytiŠkas. •:

'Pažiūrėsime dabar lytišką veisimosi būdą. Štai yra 
sutvėrimėlis, kuris subrendusius kiaušinius deda vande
nin. Tie kiaušiniai šviešųsy. permaSmU J ie yra iš glei
vės, kurios viduryje branduolys. Tam pačiam vande
nyje patinai leidžia skystimą (neva žuvų pieną), kuriame 
taipogi matyti kaip ii* kokios kruopukės, už kiaušiniu^e- 
čiąus *daug mažesnės. Tose kruopukėse galima pastebėti 

siūTeĘU Jeigu 
toji vyriškoji (patinų) kruopelė vandenyje atras minėtą
jį kiaušinėlį tai pramuš gleivę ir inteis kiaušinėlio vidun.

‘ Kai jau kruopelė įsiskvei^e kiauŠinėlin^ tai tasai ap
linkui ingaūna šiek-tiek geresnę.plainelę, per kurią kitos', 
kruopelės arba koki pašaliniai negeistini daiktai jau ne
begali inteiti. "Čia po truputį kiaušinėlio ir; kruopelės nar
velių spuogeliai susitinka vienas su kitu ir vienijasi, o kaip 
galutinai susivienija, tai pasdaro iš dviejų narvelių vįe- 
nas užveistas, iš kūrio-išeina gyvastis tokia, kaip toji, ku
rios yra; tie kiaušinėliai ir skystimas (neva pienas).

Pas augalus,, k111*6 duoda žiedus, veisimosi prietaiso- 
mis yra stiebūkas^ir aplink sėdintieji dulkininkai (taipgi 
stabukai §u mažais dulkiųkaipir maželiais). Tuosius^stie- 
bukus įr dtftkininkus vasart^kjekvięns gali gerai apžiūrėti^ 
gėlių prisiskynęs. " S tiebukar^rą — mote^škoji lyties prie* 
taisa, o dulkininkai — vyriškoji.

Kiekvienoje; dulkelėje-, žiūrint per didinamus stiklūs, 
pastebima du branduolėliu, kurių vienas didesnis,- o kitas 
mažesnis. Kai tik dulkelė papuola per tam tikrą gerklelę 
stįebukan, ‘ten prasideda darbas, tveriantis grūdą, iŠ ku
rio paskui išdigs augalas, toks-pat, kaip tas, kurio buvo 

‘sUeb&as iv dulkele, padariusioji grūdą.
“ Bet kaip*gi tosios dulkelės, papuola^stėbelin.'? Ugi již* 

neša vėjas,,vanduo ir įvairūs landžioją po gėlių žiedus bū- 
žiųkai, .

Tai šia koki lytiški xr neiytiŠki veisimosi būdai.'

’ (Bus daugiau} ’ < >. i
'I - ** . • . ' , , • ■ ’
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čių bųvo^avejantis ir neste
bėtina, nes tai jnilžiniški ka
talikiškos, spaudos rėmėjai ir 
prieteliai.» Turiu garbes pa
reikšti, visuomenei, jog 
Bostone Lietuvos Vyčių IT 
kuopa jųa .pirmutine Ame
rikoje, kuri tiek daug' paro
de prielankumo ii? taip gau
siai parėmė katalikiškos 
spaudos Šv. Kazimiero I)r- 
ją. Taip idealaus ir* malo
naus jaunimo dar nebuvau 
sutikęs Amerikoje 
gūsfe, jaunime, stiprėk do
rybėmis ir mokslu, nes Baž- 
Ayči^Jj? Tėvynė kviečia jus, 
darban. /
, Vyčių IT kuopai, J; Meš

kauskui, A. BendoraiČim, V. 
Valatkai ii* V. Medoniur ta
riu didžios pądekos ir pagar
bos žodžius. . *

Zvun. P^ašČiakąSi

~ Pastovus mpno adresus:

į r—* r v*' .

įsirašė garbes jiariu w4Ka- 
zimįeiv ter-joį 2) Antanas 
Bendoraitm įsirašo amŽ. &v. 
Kaz, Dr-josmariu ir aukoja 
$50 taufsu visais ir įrašo
metiniais ^ nariais gimines ; 
Lietuvoje,. 3) Vincas Valut-; 
ku seka draugūs. ir . tampa; 
amž. nar. &v.. Kaz. kDi-jds 
utiduodanHm$50 būną su 
Vyčhj kuops pilnu V. Medo- 
nis metiniu nariu užsirašo ir 
už ’$5 knygų 'užsisako ^ iš __.r __ ___
Kauno. Plojimas rankomis W. 6-tb Street, &>. Bos-

Šiomis jautis prakaitavo; * 
Visą dieną po laukus.
Velaį temstant paržingsniavo 
Jau, pavargęs įjtrnmus*

Ožys-Keršis, dykas būdams, 
Ldūšieną sau skaniai.
Šokinėjo net pargriūdams, 

. Nerūpėjo jam darbui. 
Ožys jautį pasitiko' 
Ir su šypsena linksmai: 
“Sveikas, šiemi!” tuoj suriko, 

.Iš kur grįžti teip Vėlai.
“Gi įšdmiko,** jautis tarė, 

' “Nepašiepk manęs, brolau
•‘ĄTat artojas mane bare,
“|Cad vagoje suklūpam 

^^Ataenuota, žemė kieta, 
*‘ Rimkūs vasaros'darbai, . 
“Mole tanki ir sulieta.
“Man privargina labai. ' ’

“Esi kvailas, Šiemi jauti, 
---- 7 “Kam tu dirbi teip sunkiai.

“Tu galėtum palėbautu 
J - V Paklausyk matięs tiktai.

f /‘Tu gulėk ištiesęs kojas, 
“Nusiduok,' kad .sergantis 
“Pagailės tavęs artojas 
“Ir į darbą nevarys.” • '

* Šiemiui akys nei prašvito,
.Tas patiko jam labai.

. Ir kaip ilgas tuoj pakrito,’ ”
It būt dvesiantis visgi. 

Mykia, pūkščia ir dejuoją. . 
Girdis žingsniai netoli,. . 
Tai artojas atžingshiuoja,

, Tik. stenėkie Įdek gali.
' ' ' Prasivėręs gi artojas,

Žiūri jautis serga jo
"'' ‘ V U' Ir ištiesęs ilgas kojasp' " v 

/ Tik dūsauja m—-o—o, <
• .Daug* nesvarstė, negalvojo, t 

Stvėrė kamanas tuojau.
’ Ožį keršį pažabojo. ’ * 

ilArti eisiva, brolau.”
Ir per visą ilgą dieną 
Ožys triūsesi laukė, 

į Arė, plakamas, rugieną,
' ' Tik pagrįžo vakarė.
z. šiemiš keršį 'kaip' sulaukė, 
; Puolė sveikint jį šūksmai,”5

> Ožys nosį tik sutraukė,s f 
•Suniui’nėjo- neramiai.* 5

K — “Kaip tau einas, ką-gįrdėjaį 
“Ir kaip dirbai, ar sunkiai 
“Gal botagų daug turėjai, 
“Kad ne ūpe sugrįžai.

— “Man neskaudūs būt botagai, 
“Kad ne šita, naujiena. (.
“Lauke dirbti —tai pyragai, ' . < 
/‘Tyras oras visada. '

■ ’ r “ Ve kas širdį man kankina, 
'“Ką jie žada padaryt. .’
“Tave pjauti jau ketina,' ■ z
“Jei dar sirgsi rytoj ryt.U 

Jautis.•'baisiai nusigando, 
Stengės-iŠ visų spėkų, _ v 
Tai dainuot, tai Šokti bando, 
Kad nuduot yisai sveiku.

, Teip a^yMtas, įbaugintas
- Jautis djrboper metus. -

z Ir prie'jungo prikabintas * 
Vilko it Mauša. ratus.

Kiekvienas* kuris giliau 
?. :Bran- mąsto apie šių diemi socia

lius reikalus, būtinai priva
lo perskaityti UOSIO vei
kalų, dama Šių dienų <&rbL 
ninkas ras sau daug d^ušir 
niomaisto. • * v

Knygutė yra didelio for
mato (Ūxlū) 68 pust, popie- 
rosviršeliais. y

Kaina tiktai 4Į> centai. 
Agentams nuleidžiama 4&%. 

s Reikalaukit ė pas s
“DAOIVLVOaS”

8GG BoafoOF, Mari.
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Kep,

“ Vytauto Mielaširdyste.”

*. 
I

p&mtiaM ir... haUlikah, bet ka-uc. taip ju m rift^jądktolį klyks-Izavo su savo gražiu balseliu ir aiš-

j <15 mtUųkulonijos. .Visi jos loši- 
P-H Morta Šilau*- 

J kaitė Sylvijoa rolėje irgi savo ro- 
Ti . %»-* y m.* * i * • v«

ffllEfflty (RIMUKE

BROCKTON, MASS
«* ■*

Išradėjas.

megu profesionalams.

r ;;

Kunigėlis Virtaauskis.
į n..' . ' i 1 ■■ .«

DETROIT, MICH.
k

; ■ x —.

Vietos angliškas laikraštis Brock-

✓ 

>LAWRENCE, MASS.

Vyčių 78 kp: susirinkimas
išvarstė

\ -

KAS SUIMTI'CHICAGOJM

Weit Side. —< Chicagiečigi ren
giasi visomis jėgomis paminėti 
Lietuvos NepriklawmyW svest- 
tę, kuri pripuola 1# d. »oi mčnd- 
sio, bet parankamo dėlei, chiea- 
giečiai apvaikžčios nedėlioję; 18 d.

Kuri tik draugija turi susirių- 
kimil, tai kiekviena nutaria visu 
smarkumu prisidėti prie to ap- 
vaikščiojimo. Taigi čikagiečiai 
nesnaudžia. *»

, Giedrininkai turėjo susirinkimų 
vasario 11 d. Aušros Vartų par. 
svet. Sutrinkimas buvo gyvas ir 
pasekmingas, Nutarė rengti di
delį vakąrų su pro’grama. Parink
ti veikalų išrinkta komisija,

Giedrininkų kuopa gavo pa- 
kvietimų nuo Akademijos Rėmėjų 

' vietinio skyriaus, kad jie apsibū
tų išpildyti programų 4 d. kovo. 
Mat Chicagoje visi &v. Kazimiero 
Akademijos Rėm, skyriai "rengia 
vajų Seserų Kažimįerieeių koply- 

• cios naudai. Giedrininkai sutikę.
Bus atvaidintaTArama, rf3Iaho Je- 
zuąi ar esu čia. ” !

.- - y i
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vakarų. Sulošė “Kuprotų Oželį” 
ir ‘ ‘ Vargšų Tadų. ’ Pirmame vei
kale, lošė motinos rolėje Elena 
Janeikaitč; Onutės G. Dauk- 
mutė; Jonelio ~ T. Rudokas; 
Piršlio —r A. Jakelis Jr Našlio — 
St. VfiuMHrikas. Antrame, t. y. 
f* Vargšo Tado// lošė irilėje Tado 
-Zj, Vitkauskas; Marytės JSt. 
Varkuliuti; Daktaro A. Jacke
vičius ir Tarnaitės •— Eleonora Ja- 
iliikaitė.

Apart tu A. Banys išpildė solo; 
“Era mano-brangi” •— Šimkaus; 
“Vai aš pakifsčiąu,” — Petraus
ko ir italijoniškų — “ Caro4 mię 
beu.” Ant galo choras “Rūta” 
užbaigė vakarų šiomis dainelėmis! 
‘Tia kraštas liūdnas, nejaukus,” 
“Augo sodui klevelis” ir “Trys 
seselės.” t

Kaip dainos taip ir lošimai at
likta puikiai. * Aktoriai sa^O A>* 
les atliko jgerai, ypač J, Vitkaus
kas rolėje Tado girtuoklio išpildė 
kopuikiausiai; ’ Jis tąip-gį turi ge
rui išlavintų basso balsų. Tų pa
tį nedeldienį, Sv. Jurgio parap. 
bažnyčioje, per ųumų jis giedojo 
solo. ^Daugelį poteriaujančių pri^j C 
verte atsigręžti, nes mat vakarik- 
ščiai šioje pat kolonijoje davė 
koncertų trys Lietuvos artistai. 
Žmonių buvo pilna svetainė, ar
ba kitaip sakant daugiau negu 
ant virš paminėtų trijų ypati; 
koncerto, v ~ 4

Garbe philądęlphijo's jaunimui

Abi šaukšei wh katalikų aukų. 
Jos gerai ^i6o, kad jų vienmin
čiai larivarnaaiairneaukuoja. Ant 

{galo Veneienė padejavo, kai
“Darbininkas*1'ir “Garsas” jų 
pienus rikštln išvilko... 0i var- 
:ge, varge vargeli mano, kada aš 
tave išvargsiu.* Kada mea pilnų 
laisvę įgysime, kada katalikų 
spaudų. pažabosime.

Giedra.
b•* ‘

IVestsides visos draugi jos su 
skubuir ? rengiasi' prie Aušros 
Vartų ri/ar, vakarienės. - 
/ Ne«4ioje, vasario 11 d/ Aušros 
Vartų par. mokykloje įvyko Auš-' 
ros Vartų Vyrų ir Mot. Dr-jos su
sirinkimas, j kurį atsilankė Eed. 
3-eio sk. atstovas tikslu pakviesti vįs^jnčnė prijautė daugiau 
šią draugijų prie redoraeijos. 
Draugija Įabai prielankiai atsine
šė į Keti. Bet, - kadangi šis susi
rinkimas nebuvo taip skaitlingas, 
tai nutarė tų klausymų atidėti į 
pusmetinį draugijos susirinkimų..

.Aušros Vartų Vyivj ir Mot, Du
ja -nutarė prisidėti prie Aušros 

•" įar. rengiamosios vakarienės,; kiv 
• ri įvyks 25 d. šio nų Tmp-gi.ši 
dr-ja paaukojo iš iždo vakarienės, 
rengimui $10. Tai graži auka,

• • žvalgaitiš.
t ■ ■ >

NEW. YORK CITY*;

' Vas. 11-d. L. Vyčių New York 
ir New Jersjąy valstijų apskričio 
buvo suvažiavimas “Aušros Var- 
!tų?’ pat apijus--salėj? - Delegatų 
buvo apie 50, Posėdžiams vesti 
buvo išrinktas N* Nėkrašius. Iš
neštą rezoliueija def Klaipėdos 
klausimo. Kiti reikalai buvo vie
tiniai.. Po- sesijų buvo koncertas, 
kurį išpildė apskričio vyčių cho
ras, vedamas A* Btanšausko. Pa
vyko labaizgerai. fc' •

, ' Svečias
1

NEW BRITAIN, GONN. .

- • “Viešnių'prakalbos.
'ti -■ ’•■. •' •

Vasario lęd. čia kalbėję-Šleže
vičienė įr Vencienė; nesenai iš 
Lietuvos, atvykusios. . Rinko au- 
kas §aėo. prieglaudoms. Ph^iuti-

Ą

duodame “kreditų.*’
Surengimui* šio prograinę taikinu gėrėjos, 

daugiausiai Harbaaom gėrb. M4
Dailydajtū ^Abebuii, dabar u už-{lę atliko gerai Trip-gi atvaldi- 
teko visoms lošėjoms. Gelbėjo Ino rolesVinco —Petras JuJkai-
mmas ir iš svetimUašių, kaip teiJtis, p. Lacey — Vadas Bakanaus- 
mokino “v. drilių,” skambino pia-rkas, Kunigaikščiu —Vytautas: 
nų laikė programų įr tt. Y. W, C. I Jonušas, Tarnu Puvylas Antą- 
A. duodavo savo salę dykai dary-lnaitis (labai gerai), Arabellos —- 
ti praktikus. {Juze Tamulevičiūte, Aramiutos

Lai gyvuoja Leuistono sųjun-l— Malvina Čtfmlevičiutė, Peily 
gietėsF * * . U- Marė, Jarmalavieiutč, Molly —

/ Bronėj Jieva Sležiutė, Dolly —lložė Zin-
’...........i. --"r-.-, r-.' Įkcvičiutč. Visi šitie aktoriai sa-

u atlik- 
~„ [ii, Balsai geri ir lošimas geras. 

Vasarmll d sv, Jurgio »vettt-pažymėti, kad p. Mftgdąle- n«je Heteros Dokterg Dtaugijoslm, y^gelienė; kuri jte gėriausia 

pastangomis buvu BuvaiaintsĮdaiuuiinkg mūsų kolonijoj, labai
“^Tbagtį Akademija.1 ’ Via! 1°M’[gabiai išvetiū dainavingį chore'su 
.ja savo uidtetia atliko labai ge-[Bavo stipriu baisu. YpaiS atsižy- 
teh ypatingai negalina _u«i*žy: wSjt> dainuojant 
meti K. Kristupsitį, kur» čionail daingp “Ramunėlis?* žodžimsg- 
Vaidiiko ^profesoriaus^ rolę irkaįt> feai> artistai, taip ir 
tiek prijuokino publikų, kad ne-|ehpraš sava užduotis puikiai atli- 
kuriems net per kelias dienas Mk0, Publika labai buvo užganė- nūs skaudį Žmonių buvo. pibUnta,.kų reiškė jų^deK aptodis-' 

na smahė ir visi bmrū Wanė-fmeMai hikO, pertraukų.. Didelis 
dinti ir Mnksmi Skirstėsi manio. ' j^ditas priklausopasisekimui ši& 

' -Liėtuvoa Dukterų *g^rb. varg/ -p. Jonui 
jengiamasi visu smarkumu, prielggjįj^v Jq darbaslikoapkainiio- 
perstatyma didelĮoi ir gražaus vei4‘tag W(> putoo® išreiškimais p^ 
kalo, “Kantri Alena, ” kuris ^usldėlms. Miesto valdyba nepfisigai- 
perstatytas Šv. Jurgio svetainėje, į įėjo komplimentų išpilt ant eroro 
kovo 18 d. Tikimasi geriausių^. anĮ ved-jo p Banio Allt 
pasekmių, nes į; tų veikalų įeina tojauš anglų laikraščiai plačiai a- 
mūsų scenos gabiausios artfstis-lp^ įa| R lietuvius labai iš-
kos pajėgos, ypatingai svarbiau-]; gyl. g , /
sims vadovaujančiu roles vaidinsT ’ Tūrių ’ pažymęt, ’ kad. Juozui 
pasižymėję -artistai. įTrainavičiui priklauso didele pa-

’ ' . .Tėvyne* MrifiMdėka už surinkimų daug apgarsi-
, Įnimip Tai didelis choro ir^para-

’ BRITAI CONlf. 4I pijos prietelitf. ~
— * U t ' Apart miesto valdybos irgerb,.

Kas turite tikietų 402, tas .gairių Jono, švagždžio, daly- 
atsišaukti ani pas katrų vietinės|vavo gvegiį -r g<). bostono? p-lė 
L. D<K ktiopoą narį. Japi-reii M Sakalauskaitė,: ^les ;M. ir O. 
kalas bus paaiškintas. Dabar tu-rGrybait^ h, j- Karbaūskienė 

■F* ti “ ?*" —***^w^< 'i1—■/■ I sū duktėre..Florencija, Jo^huv’ 
Kuopos susirinkimas įvyks 18^^aj^žįnB&tds Mlo^mu. ' 
vasario, tuojaus po sumaį po baž- Kadangi šis veikalas, pasisekė 
nyčia. > Malonėkite visi nariaiJ gei.ai* kadangi sykiu p. Banys
aMankytidr uŽsImom’rnėne^-Lį^g 5nwals, sžfeVQ nepaprastus 
nės mokestis. • gabumus, lauksime nuo p. juanio

Reporteris, tokių operečių. .
. —ti_.. / Olympia.

MOJITB1J.O, MAM \ -

, - Sausio. 28^; j923 Šv. 
pigos ehorassątate scenoje operetę; ATAMa ivn?
“Sylvia. ” [ Kadangi šis veikalas I ' ' .. *• ’
yra nepaprastas ir tokios rūšies ' Lavvrenee/o .parapijos •narys 
^retkarčiais statomas mūsij koloni- Antanas Vaznys pranešę savo pa- 
joj, tad publikos, sūsirinko pilnu- žįstamiems Rumford, Me. kad 
tėle svetaine, nepaisant kad ir ti- Lavfrenee’O; katalikai y stato . di- 
kietai buvo ąugŠtesni negu pa- džiuię/r gražių bažnyčių'ir kad 
prastai. ' Susirinkusieji iieapsiri-kiems Wa "daug pinigų. Tai 
ko atvykę, kadangi operetė labai jVązriid proteliai tapo prieteliais ir 
gražiai pasisekė, atvaidinti Ren-|Lavvrenee*o naujos bažnyčios,.pa- 
gėjai iinodamį jau ateitį kad šis aukuodami jai pinigų $13.00? Da- 
vakaras bus iiępaprastas, drįso ne Pr. Greiviš $5.00, Zigmantas 
.tik savo, viengenčius užprašyt, Bet js^baKanakas $2.00, M. Gudanavv-' 
:het užprašė ir miesto mayorUgįjng ApoUonč Astrauskie-
Mayoi-as' užprašau priėmė ir.pa-Lg -Vaznienė $1A
sižadeja dalyvau# M 'ūmu laiku bieta Jonaitis $2.00, Tie pinigai 
susirgo, turėjo atsiprašą ir pri-bekiu yrą pasiusi Vazniifi. O Vaz- 
siuntė savo vieton sekretorę- -p-lę nys Irdavę juos man: 
Katherine Ford ir miesto gydyto-L Širdingai ąeiū Rumfordieeiams 
ja Dr. A. Ėudreski. Kaipo miesto jr Antanui Vagimi' “ -
vtii'šinmims‘ir gerk, klebonu ku-Į« 
tie sykiu inėjo, publika juos pri-{ 
ėmė su atsistojimu. ’ .

Lygiai 8:0O^M. pradeda loši- . 
mas. Orkestrą 13 asmenų, ve- { 4-tų dl vasario 32-ra kuopa S. L 
dant vargonininkui Jonuly BanraiįBl. statė, veikalų “Ant Bedugnės 
užtraukia-mai’Žų. Žmones įiūtils- Krašto.”- Tai pirmasŠios kubpos 
fa, ir klausos tos nepaprastos niu-| žingsnis viešame gyvenime, Pats 

vrikos,. kadangi muzikantai geriau-{veikalas, kaip jau iš vardo aišku, 
Si, kurie groja didžiausiam teat-Jturi būti baisiais nuotikiais turi- 
re Gordon/o Olympia. Uždanga-[ningas*. Ir tikraiieip yra.. Na 
las atsidengia ir štai pasirodo ;di-įj vaidintojąi< ųtėgėjM čia ar-gi sa- 
’džiulrs choras 56 mišrių bajsų, ku- vo užduotis atliko teip‘kaip ge- 
rie sutartinai-dižtraukia dainužę| riąū sunktt'ir -tikėtis. Svarbiau- 
šieuų grėbiant. Merga^ėstautiš-|siasz/oles . tur?jo tie IoŠejai-artiš- 
kais drabužiais apsirėdę, gi vaiki- tai, kurie jau nekartų visuomenę 
nai kaimiečių drabužiais, sudaro I bu vo nustebinę. Vaidino < Juozbs, 
gražių iŠavizdą. Harmonija dai-į ūkininkas, girtuoklis —- K. ,DąU- 
navime padaro klaųsjtdjuynep&-l nys ir jis čia sugebėjo teip tiuka- 
prastų intekmę. P-lė Ona Dubo- mai savo užduotį atlikti, kad ge- 

; saite rolėje Elzės visus užhiphoti | riaus jau vargu ir būt gijimą kam

Net ir kttdikiai pastebi-! *
Ir yra taip legva visiškai Įš galvos paša
linti pleiskanas.. Tik kelis kartus panau
dojus -

tų plriskunu mirtiniijį priešų— 
galvos oda bus taip tyra, kaip ... 
“ir I^ce pagelbeA jums visuomet ją 
1 tokia ūžlamytu Hvitri gaivus otj»> užDito^piuukus ptiikiąk*-* 
; pleiskanos tuujmm sūnuiIdim juos. \ * •

M0MTC4A JUM
LDB? auga kai ant mielių. Be

veik trys dalioą Montello* lietuvių 
tapą “Darbininko” skaitytojais it 
daug iš jų likosi LDS. nariais. 
Jau ačiū Dievui Žmonės suradę 
katroje pusėje dauginus doros 
skleidžiama. Žinoma, aūnkiau 
priprast prie doros, nes ji prilai
ką žmogų nuo ištižimo. .

Jonukas, jų sūnus — J. BilŽi- 
nnks, labai gyvai savo rolę išpil
dė.

4.0na? jiį duktė labai gabiai ir 
gyvai lošė. I

Jurgis ir-gi jų sūnus jau prade
dąs girtuokliauti. Jurgis Damb- 
rovus gabiai ir drąsiai išpildė sa
vu roles. Keikus, žydas -*• K. Jur
gelaitis dar tik kelintu sykiu” šio j 
rolėj, bet gyvumu ir gabumais ir 
nudavimais ištiesų priatebino vi
sus ir su laiku galinu bus iš jo ti
kėtis ir nepaprasto veikėjo scenoj. 
Baltrus, žydo bernas — J, Janke
liūnas. Smarkiai atliko savo rolę. 
Motiejus, Juoze/ ukimyųaą —- P. 
Gustaitis atliko 4 savo rolę kiek 
Silpnokai, kaip pitmu kartu tai da 
ir neblogiausia.

• * T<>liaus sekė labai įvftiyus turi
ningumu programas. Visupirma 
trumpW-kalbėjo p, Gustaitis apie 
blaivybes organizacijų ir'jo# rei- 
kalingumų Antra ilga h* rimta 
kalba buvo getb, kun. J. ČiŽaus- 
ko apie girtybės aukų baisumų o 
blaivybes naudingumų. *

Dekiemavo/ 1C . Baikauskaitė. 
Piano solo R. Sfanbiute. Deklama
vo Agota Juodsnūkiute/ Solo' Sti 
Stepulionfe, skambina <M. Norkiu- 
te, deklemavo N, Gustaitė, pijano 
skambino O. šeiriutė. * Solo-dai
na Stefanija Bukšaifd. Dėklėm#- 
vo JMe Baikauskiutė. Duetas A 
Matuląitukū ir Zabele JaugUtč. 
l’mno duetas Stef. Bukšaituke ir 
Jule Baikauskiutej Pijano' sool 
Zabelė Jaugiate ir visi gražiausia 
savo užduotis programe išpildė, 

i Ačiū gerb. kun. J. Čižapskui Už 
jo gerų širdį dėl blaivybes ir ly
giai visiems dalyvautojams šjo va* 

■kal'o programe taria rengimo ko- 
imišija. Neblogai komisijos parei- 
>gas atliko K. Žižis ir P? Gustaitis. 
. 0 užvis geriausia darbavosi >panelė 
I}aumantaitė ii’ M. Simpnial

JOiMT SRR.VICB WITH
HAMFUMAMERKANUNI

TUV.'tlSAlraiAS KĖLIAU

LniVttt išplaukia kits gavai 
tš J UO PrlęiilaiikoH 00, No 
Illvt r, ties 46 gatve 12 tai 
ūlonj. .

Kambariai su'2, 4 ir 6 1o- 
vom visuose šiuose lalYUone. 
imu'i valgymui kambariai, 
pusi : ‘jhrml ir parivftlkMėto- 
jlmiri 3 kT,>keiimmlhkamA 
Laiv J, AfouN’je Cmy, Uamba 
BAit KN, 3Iot.w Cauboi/ ir 
Tįti i.muiA, turi taipgi to- j 

tiktus-tinnbtirius.
'■ N. ijf trijų Sriubų 
ItEstd.fmi, KuijANourir Ata 
BEju IkutiN, veža 1, 2 ir 3 

Skiestą keilaunbikus/
UKITED AMERIOĄM imas r

U5WI8TOW, 

Puikusvriaras.

Vasario 10 d. Mot. Sįgds JUa 
kp. buvo surengusi Mali% ' Prog
ramas'buvo vienas' puikausiu,
lomiausiai buvo ffiurigeuotoą.dai
nos. Pasikėlus uždangai, stovėjo 
dideliausiuose rėmuose apipinta 
Lietuvos vėliavos spalvose Birutė. 
R-lė Z', Rimaitė Leunstono lakštu
te išėjusi padainavę, solo “Biru* 
te,’’r Birutės “paveikslo-” vieto
je stovėjo, ’ p-lė' Ž. Bairiulaitė. 
Antras “paveikslas” buvo D.-L. 
Kun. ^Vytautę. -Vytauto .“pa- 
veikslo” vietoje stovėjo B. Ivaa- 
įkiutė. Solo daiinavo p-lė Z. Rr- 
maite, 
iTreeiaS paveikslas buvo, “Lietu- 
Vos Mokylda” nuo 1864 iki 1904 
metų. Tai yra moteris sėdėdama 
prie ratelio vėypia ir mokina vai- 

; įfeų pkriiyti. Motinos vietoje :buVo 
p-lė B. Mitkaifė, mergaitės. — E' 
jB^eitmozeraitė. P-le Z.’Rimaite 
įdainavo tam “paveikslui? atatin
kamų dainą.- Ketvirtas tai buvo 
perstatyta,. “Dabartinė Lietuva.” 
Lietuvą stovėjo su aul^so vainikų 
aut galvos. * 'Rankoje laikė žalių 
paimu. Ateina vaidelyt<» balįai 
apsivilkusios ir baltų'gėfiiį vaini
kais akt galvų. Viena jąi'atne
šė degantį žibinjuvų, antra atne
šė jai baltų bal|ndį) kaipo ženklų 
jj)s vaikų meilės, trečia atnešė gė
lių, kaip skaistybę; ketvirta — 
knygų, kaipo mokslų. ‘ Kuomet 
vaidelytės. kiekviena savo aukų at
nešę įteikė. Lietuvai, tar p-lė Z. 
Rimaitė išėjusį užgiedojo, “Lietu
va Tėvynė Mūsų,”'Tdrs didelį įspū
dį padarė ant publikos. 'Lietuva 
buvo p-lė E. Rimaitė; vaidelytės

P. Zaitskienė, A* BreitmoZerie- 
nė, B. Sakalauskienė: ir Z4. Nor- 
butienė? Visos savo užduotis la- 

gato tai 
buvo išpildytas/“Vainikų Bri
kus.” V * '

Publikos, buvo daug įr visi ste
bėjosi kodėl už* 25 c. jiems būva 
parodyta veik visą Lietuvos isto
rija/ Girdi, ir-BirutėjriųrVyTati- 
tas ir tie sunkiausi Lietuvos me- * 
tai, kad moterys tik verpdamos 
tegalėjo vaikus pramokyti 'skaity
ti, o kam motinė mažam mirė, tai 
tas šiandiena skaityti ir ^nemoka, 
b paskui, tai dabartinė jau lais
vą Lietuva. Matoteį sąjungie^ių 
tikslas nėra kad tik dolerius gau* 
dyti, bet dirbti? ir skleisti susi- 
pratimų tarp lietuvių moterų. Stes 
bėtieV reikią^ kad dar Šiuose lai- 
kuosejgali atsirasti-taip-žemai sto- 
viųčių merginų, kurios net ima sų 

į pasididžiavimu lošti^ įrikaušusių 
vyrelių roles. Kaip ir šiame va
kare tūla mergina (V. Vaimuląitė) 
įŠūjus pirirtininkeNM. Čel^skevi- 
eienei perstatyti programų, pra
de jo jų “sveikinti” su “helio...”

J/, tilta liottcil nu.
200 HĄNOVER STREET 

BOHTON, JlAfiS. 
arba IngOllotl agentai. .

kė, IjRid nesanti kalbėtoja* • Pasa
kė teisybe, nes “špyviuOja” la
bai prastai. Šakė, kad turinėw 
net dvi .vaikų prieglaudas Kaune- 

■ir Gelgaueiiškj'je* Jos kalbų šė
ke aukų rinkimas. Surinko 10 , . . . .
dolerių su viršum. - Kelionet ir puikiai atliko,. Ant g#j 
‘■'bięsams” tom, dviem moterim 
užteks. Paskui kalbėjo Venėtpnė. 
Kalbėjo negėriau už’" savo-draugę 
Šleževičienę. Šakė, I<ad vaikus
savo prieglaudose auklės gerais;

\ V -

iiem

pinigus.

MONTREAL, GANADA.■» •.
Maii pasitaikė vienų syk būti 

ant lenkų šokiu. Daugiau nieko 
^girdėjau kįjp tik pana pšepra1- 
šąm ir kablia (kobieta) . Taigi ap
sisaugokite Jietuvaitės, neikite 
pas lenkus, kad ■ negautumėte 
vardo kablios nuo ponaičių?

Antrų dalykų patemijau, kadi 
lenkiški pokaičiai moteris vedu
sias vadina vadais. Aš-maniau, 
kad tas yra labai inteligentiška? 
Tėmijau ir pavadinau vienų mote
rį žemaitę vardu, Na kaiup tau" 
einas Barbora. . Atsakymų tokį 
gavau: “Ar ’aš su tavim kiaules 
ganiau, kad tu mane vardu vadi
ni.” Lenkų -ponų imdamas pa
vyzdy gali greit gauti žanding*,

" . . žiogas;*

tų? Dm niunkai turim ^ubrnsti 
:kų-nors veikti; da šiemet nieko 

Jijenuv.ėigėm, o> pirmiaus mūsų kp. į 
buvo pirmutinė.’ Svetainę jau tu
rime, ko daugiau trūksta‘l / A

* Kp, Korespondentl.
! ' * *•'... —

i „ Šis-tas.

/ Darbai čia gerai eina, bau
giausia čia išdii’bystės 'medžio. Y- ■ 

 ̂ji^jgėležinių,. bet mažai. Žmo
nių reikalauja nekurio šapos rr J 
įnegali" gauti, labjausią staliorių 
! trūkta. Gyvenimui namai pirkti' 
labai; pabrango, o raudos labgj 
iaukštai iškilo, Beti^pas mus flb- ; 
■tuviai labai gra^n apsigyveni. 
Visi krūvoj ir turi kelias sales.

Visas trūkumas^ kad tarpe ka
talikų nesiranda ne vieno gero vei
kėjo, kad galėtų pakalti visų w 
tuvių katalikų veikimų, iš ko btį; ’■ 
tų '.panda Dievui ir tėvynei ir 
linksmybė visų’ Graud Rapids lię- < 
tuvių. Mel buvome midžmgę į 
kaip kun.\Dexnis buvo gavęs kun, ; 
Briinšų. — Buvo daug gerų pasek
mių iŠ kun. Bumšo.. Bet jo dabar - 
čia nėra. '

• 4 - SkruzdM j

L.
buvo
Inekvieną dalykėlį ii> nutai^ ap- 
yaįkŠBoti Šv. Kazimierč*klieiių ko--' 
gražiausiai eiti prie j§v„ Sakra
mento in corpore ir ant vakaro siį- 
rengti gražų ir įspudingą progra
mą. - -. • •

Šv. Elzbietos d r-jos susirinki
mas* buvo už vistfs praeitus įdo
miausi#. Dabartine pirm. M, 
Stravinskaitė ineše, kad dr-ja nu- 
sipirkt/j vasarnamį mūsų “Palan
goje,” kad moterėlės'galėtų jaus
tis dvigubai linksmesnės savo nuo
savybėje prie ežerėlio, kur galės 
savo šeimyna# geriau pavaišinti. 
Visos pritarė pirkti ir išrinko ko
misijų iš R Kaktienės, J, A* Kri- 
vintės, kad su valdybos pasitari
mais- įvvkdintų vasarnamį.

Linksmute.

gražus, rimtai

į ton Enterprise skelbia, kad Bau! ' 
įK. Kapiekas (lietuvis) padaiga* 
tris išradimus. Jis būsiųs v 
iš žymiausių išradėjų Anuj 
Anglijoj. Jis dirba pas 
fų Išrado pagerinimų fotografl/ 
jų ėmime. Išrado naujų ėigaMK: 
tų dėžutę h’ “ratogrftfų. ”,• t

1 A. i -v

~ ,WORCESTER, MASS.

Čia 28 dienų sausio buvu 
rinkimas kat. spaudos platin

t-I

*

r

/l

*

HUDSON, MASS.

'Katalikų veikimas čia apsisto
jo. Maskvos' piliečiai pradėjo 
landžioti, kaip Pilipas. iš kanapių. 
Ji^ Save vadindami bezdžionvai- 
kinis, tai daro kaip beždžionės, tai 
yra pamėgdžioja. Jie kaip K. K. 
K. (Kluksąi) rašo bauginančius 
laiškus. Angliškai nemokėdami 
rašo lietuviškai. IŠ to tik juokia
si gavusieji tokius laiškus.

Teeiau bezdžionvaikuj durnu
mas nepateisina katalikų neveik-. uė kalbėjo Šleževičienė. -.Pasisa- 
lumų. Yra čia LDS. 56 kp., S. L. 
R, K A. 223; kp,/Moterų.Sąjun
gos 45 kp., bet nežūna del« ko jos; 
iaesukrunta veikti. x

Pakeleivis.
. y -.'-------- —r------- -

■ PHILADELPHIA, PA.
* ■ a

Sekmadienyje, vasario 11 d., šv. 
Jurgio parapijos choras “Rūta,” 
po vadovyste varg. P. Grajausko, 
bažnytinėje svetainėje surengė

• -L-<> , ■1 '7'/Įį j.1,

FADABA 1TBŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVUKEUS VYRUS IR JAOTEKES.
Turedainas jmmdkintų Btrikatą ir Spėkas; 

damas neaiškų;, mintų ir nusilpnėta-kuna; pasiboms 
imanti vjtfstus 4ėl iiadidjįiiintu veikluraA ir vaistus syjĮųttimn- 

. Sius* bandyk JTūKft-Tottė te nersitikrik kaip s^ftuylaiktt fš«- 
sesi visai nauju žmogui Devyncs U- dosimteo visti žmogaus “ . 
tokių kaip blogas apetitas, negruomukiVimas' viduriu, gar.al te 
išpūtimui, ū»kqtėjima3>»kjlVĘSj tulžiais, ancmift, kankinimai reti- 
ntetisnuų, sHaosptei galvos, neuralgin'. stokus nusilpau
jimak nervų te neit;liejimas mieguoti, paeina nuo stoka nervų 
P4jįeg<J3. okteto vandeniuoto krąuju te neužtektiams cirkulucijos 
kr'iujtĄ > ti . - » ;

Kožtia dūlis kūno te kožna. jd veikme tmiase ant nervu pajiegoa, 
kurte* didžiaUsei mŽlaika' keram •stoviuje pilvg, jaknas,* inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujų cirkulavimųc Ntt’tn-'Tonų yra labui 

vl>rotbJgiw gydyhm nuo nusilpnėtu \norvu te uheten sunaikinimo 
kuro. Kode! t Tod<U ląid jte jfr* Jšiitateyti iš aStųhių brangių, ■-į 
Sveikatą ihuutenčiu sudėtiniu vymlų, rekomenduotu te porumlytu 
per garsinkite Gydytojus, Yra ite ypatingai piaiatingr į Geležę ir 
JteHflrtty-nmivtite dėl kraujo ir Nervi, . • ■ •

ndga-Tone priduoda gyvybe, jųknom', paktiprin grobte voipti 
joj* je tuttinase Mgu1iįixwWų Atgaivin inkstus, išvara laukui 
nuodinies. atmata;?, Nierai damįiatte gaxU.>r supu Ūmu. ntera Klųte- 
dartėte kvapo nr apvilkto Jipžūviol, Nuga-Toneduov Jote s Ftebitkliitefr. 
MPoUtte eterį} grucinulavvVI. tvirtus <nęj,vite Jr kteta pastiprintu tetejoi, 
NtiįtH-Tnpo attetllifte kraujo, te pagerins eirkuliW(ma 14,'pridtAte rainio* 

. ntttoo te žilnite^ akiemst Nuga-Ubite kadarą* tvirtu** inatite -, i
1 sryruš te tteelfcteme* te putkeunęs motermi.’ Nte-te- luite itetaipin savyj jokiu »jjgdanju7nę / , 

deremu jajirotę vatetfk Sudėti jie j puemkOnn įiundetei. apvilkti ėukrtteū pritemo 
lk<M‘ k vartuos fokte u«fpwani»kutao. Ifandylt juo#, JKcktąūkB^ū«J ■
**VW?Str AR^KmilKAttyAteANCijA/.I^SNiira-TonĄyra^bnaa (įi.OO!
pi benkute. Kožną bonkuto talpina dcvynlh* ckiJmty» (PO), plllate, arba vierio mšn«»T 
tjfdyjnv ę«tntr blrktį i «ŠM teemktitM. *rba Klius m*ųe»te» Ąydym; ud penki A (13,00) 
Mitrius* InkjNusa-Tone P»r dvidešimt (JO) dienti-lr jeliii nebusi ušianectinta* »a- 

■ srkmter .cuWd«k bonkytejr pitea*, * m»» tenai sucrtifiiroe junu pteufiir.
PMpuMyti virna tentą., įAva imama Nu|m*Tentt yra p3nUviii*i«m«» vi»o»a

’an tiekiam lemia pakanta rJyjomis ir pafte ęnrafctija. , '
‘ . ■ ^mSlVSKfiA.VA FA&7ttTAVX.ŪQ ANT TOO KUPONĄ.
Ktūmi.d X'iilter.rtii/y 1,25 1015 So. WaWK Av«.» ęiitc^go. tią
. rterbjnmĮcjk įdedu ČlonaUt... . ir teeMaiu vrla|«sti man.......... lionkut, 
Humi-lcni,-. .• , .

VAf’dus te pavitejS-. ..ji,,,,,.. *■ »**;,*,*,... . *<«.

C ii t v d* te .«»,,• .,,... •«. ,*, • <,.., * * ava ♦

, M . *, o.. * .,., «.., . * , r ,,, ♦ , <..., Valaiija. , »* <.» ♦» .»< f mMW

i

jtt padarą tviftuM. isMtn» -, / 
uga-Tmte nctnliun sitvyj jokiu

LAWRENCE, MASS.

■ LDS. ^0 kps.' susirm^imas įvyks 
18 d« vasario po mišparip Būtų 
malonu kad visi nariai stengtųsi 
atsilankyti ir naujų nariu atsiveš- 2-^.. —-—   ..a    

*^W

1
[ kitam, Vpač nudavimais tai tik^ 
Į rai gyvai vaidino.

Magdė, jo žmona — Redcekie- 
pė. Ji sava rolę atlošė tikrai kar
žygiškai. . Kuomet prisiėjo*kariau*

r**

■Susirinkimų atidarė pirm. R. 
‘škinč. Toliau sekę raportas* '’J 
įsirėdė, jog da ditrbo negalima - 
baigti, nes užgibaigus paraptj 
Įferams, žmonės pradėjo 
knygas ir užrašinėti laikr 
Pasirodė, kad ^Draugo*?' 

į* ‘ Darimiinko * * daugiausia 
tu.* Tai-gi, palikta darbas 
liaus ir gavėnios laike bus 
daugiku pasidarbuoti* čia j

k•s.

v

*

X.

*■>

..j

%

* •

DPtAUaUU; ATVD
KuHrdm visokių Ženklelių,' Gutikučiu, Ant 

gflįįdŲ kitokią JDr*ugynt»m« reikaUnaV'aaiyką. 
Wuh«dami IfoMkgaar Sempdų, poiymiklu k ju«ų dr-tik varde. 
VrmiM* <»■*• »-M Ferry «t. N«fw»rk,*N. 4.

^.įdriskutms tuujmm? sumUIdim juos. ' '■ 4
j jSriHiph'lilm -stvo njiHt.lu.Je ui fl«v„ inh»* prfottuMta 75c.

J

*

>»

priisoma visų draugijų p 
prie šio taipimmlingO darbteir: 
sioms išvimm veikti. Tai-^ 
būdu.bus darbas pttsekm 
katalikų HpMKlų pasklcirime 
ęesteriu lietuvių twrpe«v‘ Lai 1 
na nei viena šeimyna be gero 
rašvio arba knygų*

l

■ J

?■

t ■>*■A? >•



E hhiuės amusBf **■r —*—_ę.'AMERIKOS IR KIETU-
ęv'
Į£’!» ;■

-■ vos šventes.
i Smagu, kad Amerikos ir 

įiyLictnvos brangios šventės 
į : pripuola veik kartu* Povei- 
i tų pa i ledelį vas 12 dięnų visa

Amerika minėjo garbingo 
?' cHdvyrin Lincolno gimtinę. 
? Ateinančių savaitę vas* 221d* 
f Amerika minės antro savo 

’garhiųgo*‘vyro George Wasli- 
ingtono* Tų visų savaitę 
Bostone visos mokyklos iiž- 
sitįaro* Tarpe Šitų dviejų 
didžių Amerikos švenčių pri
puola Lietuvos .'“fordžiukt- 
jnK*w

\ i

PADIDĖJO ŠEIMYNA...

Gandras speigų nepaiso. 
Atsilabke . pas Juozapa ir 
Elzbieta Povilaičius, 88 

:■ Webstei' ■ St.t Gambridge, 
Mass. Dr. bandžiui tarpi
ninkaujant, padidinta ši 
nųna sūnumi.

- t

svaigalų* yra permaža viso
kia bausmė* Jų bausmė tai 
sauso medžio šaka ir virve su 
kilpa.

f

f«h
<11. ................................. - *

VM TIK SU K AMU
nebargriuvo.

■» '

VasaruCKP d. - vienas

A
Lt

•V 
m. 

vietinių No. Bostono airių, 
jau pražilęs, atėjo . prie 
“Darbininku” namo ii* sako, 
kad namas griūva. Tuom
tarpų jam munšamas buvoĮ^

♦, *. --. -t . 

taip, kad kojos nelaikė. No
rėjo ineiti “Ilarb.” raštinėn, 
bet ten neįsileista, tuomet 

kampų ir 
pakvietė 

kurioje 
nuvežtas

jau smegeninę sugriovęs*

apsikabino namo J 
tol laike, kol dėde 
iš stoties karietų^ 
gražiai pasūdytas* 
pasilsėti.; .

r f

e

RTT-o-'i1 T '^'L11 "J1 — J* r

Varšuvų jau užbaigtas ir 
ateinančių savaitę būstų leis
ta gyventojams ta linija mu« 
dėtis. Linija pravesta pej 
Lydų, Vol koviškų, Ccrem- 
clių ir Balstogę.

* 4

APIE IMBPMDENCI- 
JAS.

I
X—.—. - ?

‘vijos* paduodančios' atsitiki- 
mus jvairiose .kolonijose yra 
naudingmir reikalingos. Te
gu būna jii “Darbininke” 
dar daugiau. į^iau dauge
lis koresponclepcijij yra be 
saiko perilgai su išvedžioji
mais, su pamokslėliais, / su 
agitacijomis. ’ To viso nerei* 
kia. ‘* •

Taig aš sakau daugiau ko- 
ręspondencijti, .tokių kores- 
pondecijų, .kur būtų naujie
nų, žinių, o ne pamoįsleiių, 
agitacijų, ,be ilgų išvedižoji* 
imi-

raštininkčlio, lenkia galvų 
ligi žemei ir prašo patikrin
ti kvitų. . Raštininkėlis už
baigęs savo darbų užsidegęs 
piiperoSelį, viena ranka kel
nių JcišvmŲj, tntp dviejų 
pirštų poperosiukas ir spa- 
cieiTioja po raštinę, nežiū
rint, kad ant sienų aiškiai 
parašyta i Rūkyti griežtai 
draudžiama. Žmogelis mel
džia lenkdamas gaivų lig že
mei. Tai kų raštininkas at
sako f Girdi jau pervelai. 
tnogiis aiškjna, kad nežino

jo ir dabar reikės antrų die
na gaišuoti. Tai .raštinin
kas dar karščiau surinkai 
fc - Sakiau, kad vėlu, tai, ir 
vėlu* r Aš tau nedirbsiu vie- 
nam.” Kų jūs manote drau
gužiai apie tokius .valdinin
kus ir Lietūvų l Gal būt 
jums suniežėjo • kumštis su
ardyti valgomųjų tokiam a- 
rogantui. * ' <
’ Nusibaladoju ir ant Vdka- 
feliti. Nuemu ant paskirto" 
laiko, o dar toli pradžia. 
Jauinmo dauginasi po biskj* 
Katrie pirma ateina, šneku
čiuojas, visi gražiai sutiki
me. Išlenda- iš kur nebuvęs 
ir milieninkas; Ot tokius 
milžinas didumo ligi zuikio 
tupinčio kepimiite. Ant au
sies eigaretukas, akys pa- 
vandėniavę. _ Matyt, kad 
nabagas ne pagal sąvo svei
katos stiklelį bueiayo. Ka 
tai tau ir tvarkdarys, .^kurs 
savęs negali sutvarkyti. Ant 
sienų iškabta, kad rūkyti 
draudžiama, o tvarkdarys tų 
paredjun^laužu.

■ Geresnes vilties ir smagu 
mo priduoda Lietuvos gynė' 
jai, jauna kariuomene. Tie 
kurie Lietuvos dvasioj mok
slus baigė*. Tie tai nesigėdi 
ir kalbos lietuviškos ir su 
prasčiokėliu pakalbėti; o se- 

(uos matuŠkos auklėtinius tai 
jau galima suprasti iš kal
bos. Jaunieji karininkai 
netingi ateiti ir į bažnyčių su 
kareiviais, eidami puikiai 
sudainuoja, kad negalima is 
džiaugsmo išsilaikyti never
kus. ‘ Tas mums linksmybės 
priduoda ir užnūrštT viską, 
kas lik bloga ir sakai: “Pe
reis laikai, išaugs vaikai ir 
bust viskas gerai, teip kaip 
ir kitose šalyse* ” Tik mums 
nereikia būti ištižėliais^ ne
reikia bijoti blusų ir tos. vi
sos betvarkes, ale grįžti sa
vo tėvynėn ir' duoti payyz-s 
džius, kad greičiau susitvai’- 
kyturnė. Dirva plati, darbo 
daug, jei mes nepaimsim, 
paims, .svetimi, po laiko 
verkšlensime ir patys būda
mi kalti, kaltinsime .kitus.-x

t

TeLNo. 550. 1

F. J. RETNOUS, M. Dl
(RINGAILA)

Ofiso Valandoa:— 
Rytais iki 9 valf 
Po pietU Ruo 
Vakarais nuo 6—9; 
Nedaliomis nuo 1—3*

419 Mato SU ATH0L> Mm
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E. pilnius, j rengimas te
lefono linijos iš Vilniaus Į 

' »■ » •• • .
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’ATSIIMKITE.
Yi?a <la siuntiniu, Mr.'ŽAKUI įf iv 

BUČIUI, “DarMnlftko’’ raštinėje juos 
gulimu gauti bile Jtutfnme įnikę* ’ -

•r-

•-

l

Paieškojimai
Aš Jonas Kairys paleškHu saų> pns- 

soserę Bndiorų Kalmltę, jw vyru pert*, 
vlldlenę, paeini! ” iš Pmmvndrs kalino. 
Tverk} vaiši!,, Telšių, apskv, Dvyliki! 
metu atgal gyveno. (’htengo, BU dniiar 
nežinau kur ynu Prašau'labai? kas 
Žinot praneškite,

^TUNAS KAIRYS,.
BOK IBI Somm-sviue, (’mm.

x x- (1“»)

\ l’uležknu savo švogerlo Antano Ke- 
vezos. pneimmtk iŠ .Kauna apskričio, 
Kauno rertybos, Panemunio pnrflplM, 
Jis yra .tarnavęs clldžfųjmn kare ir dir
bo IietroitOį Fordo jUrl»tm‘C‘|( bet 1020 
Inetai^ Žadėjo važiuoti į mainas ir nuo 
to laiko nebežinom kur dingo. Turiu 
labai svarbufeikftlę. ’ Jis pats nr Ims 
kitas praneškite aule jį, o aš atlyginę: 
siu kiek bus reikalingą, Kasykite šiuo 
adresai:

, PETRAS MIKALAUSKAS.
41 Citpltot Avė., Ilnrtfbrd, C'oim. 

. < <” '

DR. A. J. GORMAN
X«njUV8K4Bj'

DAHTISTA-M '
' A - ■ .

708M»bi»t.,Moat«Uo1 Km>-
XKampM Brotd St) 

£& Iraektoa 6112-5Y.

Tat So. Boaton 2486 

DR, J. G, LANDŽIUS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS.
Gydo aitriai ir cteonlifam Ilgai 
vyrų, moterų ir vaiky? Egoumi* 
Uuoja krauję,spjaudalui, ilaptuną 
Ir tt. lavo laboratorijoj, Suteikia 
patarimui laižkali kitur, gyvenan
tiem*. Adresai: ,

506BRO1DWAT) 
8OUTH BOJ3TON, MASfl.

■ (Kampai G St ir Broadway) 
VALANDOS: Ml, 2-4, 7—0

•l

. PAB4G0.
Apie šį, apie tą.

-V“ , ■ 

(rikme.rgė, Lietuva)

'Šutomi siunčiu širdingiau
sių padekavoiię “Darbinin
ko0 admiiliistracijai už siun
tinėjimų man laikraščio 
“Darbininko,” kuris man 
atvaizdina Amerikų* Aš 
skaitydamas “Darbininkų ” 
jaučiuosi lyg Amerike. Dar 
tariu širdingiausių ačiū A. 
Zalieckui, kad man prisiun
tė du pundus visokių Ame
rikos laikraščių, keletu eg
zempliorių “Meiles. ”

Daugumas mano draugų
.Rast. .Ę Radaįtįs. ^praše^manęs jntąilęšti x apįę;

Lietuvos gyventum* Todėl 
dabar nors truputi papasa
kosiu apie dalykus; su ku
riais kiekvienam priseina 
susidurti, tai apie Lietuvos 
Valdininkus. Man pačiam 
dažnai priseina lankytis val
diškose vietose ir ten atliki
nėti reikalus. Nuėjau kartų! 
iŠ pat ryto. Jau radau žmo
nių grupę bestovint. Lau
kiam, laukiam raštininko. 
Jau ir U vai., o vis nėr ir nėr, 
netoli ir dešimta: Pagalios 
atsibaladoja raštininkė! is, 
kuris patikrino kvitas. Ta: 
da galima jau eiti prie kasos 
ir užsimokėti. Bet tai dar 
ne viskas. Nueini prie ka
sos jau randi eilę stovinčių, 
kurie vakar gavo patikrinti. 
Na ir gauni prastovėti nuo 
ryto ligi vakaro.

„ Panašiai ūkininkas atva- 
žiuoįaff<eletų viorstų ir turi 

, užsimokėti už šunį pabaudos 
kolyį 60 Centų. ’ Na ir turi 
stovėti visų dienų. To dar 
negana. Žmogus skubinda
mas įej’ęs pro duris niepatė- 
mijo, kad reikia prie-durų 
patikrint kvitų.- Bėga prie 
kasos eilion. Stovi visų die
nų. i Prisiartinęs prie lange
li‘ ‘

L"'ą, * r * .

>i-

0AMBRIDGE, mass.
LD8, S^tos kp. mėnesinis stu 

rinkimas j\*yks ufcmūnko- vaka-y 
vasario 20 (L 7:30 v, vakare, po- 
Wn3'tbiej svetainėj ant AVincbor 
St _

Gerbiamieji ir gerbiamosios, mn- 
. lonekito visi susirinkti, nes yra 
daug svarbių dalyki}- aptaivi. 
Teip-gj ‘ bus renkami delegatai Į 
LDS. N. A. Ąpsk. suvažiavimų. 
TeipOtfi užsimokėkite menešiues 
duokles.

t  

VASAROS PRAMOGOS.

Nąujosips Anglijos Federacijos 
skyrių apskritys turėjo extra su
sirinkimą sausio 21 d. s. m. sutvar
kyti vasarines pramogas. Daly
vavo berods visi skyriai iv kaikų- 
•rios .parapijos.-

pramogos numatytos šitokios:
•L. Vyčių Naujosios Anglijos 

apskričio 4 '^epos Lavvrence ir 
NoiųvoocVo parapijos.

Lawrcnce’o ir Montclio parapi
jos 3 d. rugsėjo. .

LDS. Apskričio 30 gegužio.
’N. A. Blaivininkų apsk. 17 bir

želio.
& L. R. K. Apsk. 22 liepos.’
Moterų Sąjungos Apsk. 5 rugpj. 

A. L R. K. Fed. apskr. 19* rugpj. 
• .Cambridge’io parap. 13 rugsėjo.

Moksleivių N. A. 10 birželio.
* Rast.

T

t ■ ■ '■■;-

■ t*-
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NEGRAŽUS DARBAS.

Viename iš So. Bostono. 
Broathvay poolruimių yra 
^bosu” kaž-koks Balsėms su 
savo draugu Versiacku. Jie 
netik su pulruimiu daro biz
nį* bet- “monšine” pardavi
nėja. Atidai policija ir su
čiupo juos prie darbo.

Teisme paaiškėjo* kad ta
me pulruimy buvęs visų ue- 
pihtamecių lizdas, kurie bu
vo vaišinanti su smirdančiu 
raugti* teisėj as Palseni nu- 
bau<Jė- 200 dol bausmes ir 3 
mėhesįųms kalūjilųo Patai
soj namuose, gi Versiacku 
l(i dol. bausmės ir 1 dol. už 
leidimų į pulrninų nepilna
mečių. Bet o teisėjas pasa
kė, kad tokiems prasikalle- 
1 tams* kurie, vaikgus veda 
pražūtin, duodami jiems

. * 
V'

Teleplmne ^outlt Uostini B52O. 
Namų TpIePkuus AspHuvidl o.’6i * 

ADVOKATAS 

A.O.ŠALNA(SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 

Knlgi’H du UniversUmu . 
Cornell University A. , B, 

G. Wa8hington Univ. L* L.- B, 
<4nA.RHfN1NKO” XAMD 

(antros luboki 
Br°adwayt So. Boaton,

i

liijį pakiša kvitų, ima pinigus, 
f mokėti. . V aldiiiinkas kvitų 
meta .atgal ir paliepia eiti 
patikrint, o jau baigiasi lai
kas. Žmogelis pripuola prie

IŠEGZAMINUOJUAKIS
FADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduodu“ 
.symptomus kuriuos , 
pagimdo nenormališ- *** 
kos akys: nematymas, kreivus a- 
kys, pavariusios Ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas .akies ir bląkstięiltk 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ftžimas ir svaigimas galYos, ąervų 
liga, negalėjimais važiuoti gatve- 
kariais ir tog’kiU>kių jiesmagti- 
mų. Prašalinkite priežastį ir bu
site įveiki.. Visuomet pagelbės 
jums

J, L. PA*AKARNI8, 0. D.
AW‘SPECIAUSTAS 

377a Breadway, So. Borton, Maia

•v,

i.

— GAVĖNIOS TEATRAS— 
Drama Penkiuose Veiksmuose. 

“PILOTO DUKTĖ”
KAINA— -- - 35c,

Šioje dramoje gyvai per- 
stątoma Kristaus Kan
čios ir mirtis. Štai kas 
rašoma apie “Piloto 
Duktė:’* '

.Veikalas Įdomūs, teikianti^ 
daug moralio ir tikybinio pm»o- 
kinlnio... Visi vakarų rengėjai 

. perstatydami “Piloto Duktė’’ tu- 
: rėš geriausia pasisekimo, o imb- 

Įika bus pilnai patenkinta..*“ 
. , Kim. P. Kttįšiukdit.

“Buvo“ atvaidintas neparastai gru
žus veikalas “Piloto Duktė.“ 

jUaiuierts, Detrott.
’ “Perstatys žmonėms ne tuščių- ar

ba gtaip menkos' vertės scenos 
veikalą, bet pilnų gilios reikšmės^ 
kurs-žadins apsileidėlius, stiprins 
nbejojaniSius. ir -visiems suteiks 
pilnų pasitenkinimų.’! *

* Kwt. r, ai. Jums,
Visus1 užsakymus siųski-

’ AL1NAKIBURIUTA 
67 G Street, |Bo. Borton^ Mus.

(Diš'kuv jus)

K^it^POKrDEXCIffA 
' m}RAŠAXK

* Beveik vienatinis būdas, 
kurtumui lietuvių kolonijos 
susipažįsta viena su kita, y- 
i*a korespondencijos. Jos, 
galime sakyti, yi*a kolonijų 
veidrodžiai, kur viena kolo
nija* mato kibi. Koks, ir 
kaip artimas, tas .pažintis' 
gali būti, žymiai priklauso 
puo to, apie kų ir kaip jos 
iąšytos. /’ Korespondencijos 
tad lošia svarbia rolę tarp 
Amerikos lietuvių.

Dalykai, apie kuriuo^ ap
rašyta korespondencijoj, 
tarp lietuvių, dažniausiai, y- 
ventoj ams žinomi pirm jų 
ra aprašonii kolonijos . gy-
tilpimo iafkStyi?TadTsva^ ■ 
blausias korespondencijos 
tikdasyyra painformuoti ki
tų kolonijų gyventojus.

Bet ar visos mūsų kores
pondencijos atsiekia savo* 
tikslo 'į J ei korespondencija 
talpins savy dalykus, kurie 
neturi visuomeniškos svar
ios iiy kas svarbiausia, jėi 
fe dalykai bus- apkaišioti su 
bereikalingomis discripeijo
mis ir sakiniais, tai aiškių 
kad savo tikslo neatsieks. 
Žmogus pradėjęs skaityti tp- 
kiąv korespondencijų tetai 
kada sWitySligį galo.
"^BėiFaškūt kdVėspondeūcijd, 

reikia įsidomėti, jog (a) ji 
turi turėti abėlnų antgalvį, 
kuris duotų šitprasti jos pa
grindų, (b) kiekvienas ats
kiras atsitikiniųs bei aprašo
mas adlykas tūri turėti sub- 
antgalvį (šiasi dvi' taisykles 
pavyzdingai seka * “Drau 
gas7’) ;• (c) reikia rašyti tik 
visuomeniško įcloniėsio daly
kus; (d) jiy kad tie dalykai 
turi būti, lioiV pilnai,. bet 
kotruitipiausiai' aprašyti-*

Geros:; koiįeftpond^ncijofS 
tiirinį galima huprasti kaip 
tik užmeti ’aįb ant fos, {bet
gi įi prispirs skaitytą ją skai
tyti ligi galo . : ? 1 •

: * į J. Pūlinys.
' ■ ’ i ■.

KORESPONDENCIJOS 
LABAI REIKALIN- 

.. GOS.
; , l.

Laikraštis .yra tam kad 
paduoti naujienas, ir. gvil
denti bėgamuosius • dalykus? 
Tai du pamatiniai laikraščio 
privalumai., ..Apie laikraštį 
be žinkĮ, be naujienų negali-, 

: ma nei pamislyti, jei. jis ei-' 
na dažniau/ negu kartų są-[ 
vaiteje* Labai, labai retas- 
žmogus nenori žinoti kas gir-, 
dėti pasaulyje ir lietuvių 
tarpe. Taigi koresponden-’

t «■

4

%
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. GULBRANSEN PLAYERS 
Gonnuuhlty modalia;.$3!)S.f)0 
Suburbau modeMu. 4&W
Cuuntry. Sent modelis,.,,,. *000,00 
IVliite Moline modelis../,. 700,0(1 

Tikrai geriausios rūšies Jtingt.
Valstijose, 1200 muzikos mylėtoji}, 
daugumoje lietuviui, kurie nuo 
mys pirku, visi giria, Fusklatisios 
rūšies pageiiiitl Mandolinos/.Ukė- 
lėlę .prietaisui, taipgi kiti dnlykė' 
Ha! raudami tiktai pas Gulbrnusen. 
- Naudoti player plauni $200.00 ir 
daugiau. Mes turime daug Uctnris- 
kų operos muzikaliu volioki}. Vie
noda kaina visiems, visus užgaue- 

'■ dina. Apmainome lllbtrolas ir šo
rius pianui. Pąmntyk-u.ius'iHjm.i-a- 

-- šyk, reikalaudamas katalogo, •
PLAYER SPECIALISTS

104. Boylston $t, Boston, Mass;
.,

/ ' I .• . . ■ , •.. ...... . .......... ...........r-—----------- \

DID, LIET. KUN. KEISTUČIO 
DRŪTOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS. ' F '■ r

PIRMININKAS — Vindas Zaleckas, 
81 Mercer St., So. Boston, Mrtss.

VICE-PIRM. r- Antanas Rąstelis, 
146 Bowen S t, So, Bostpn, Mass,

PROT. RAšT. Au-Antanas 'Macejunas;. 
r 450 E- ,7-tli St,4>o« Boston, Mass.

FIN. RAST, — Juoz. Vfnkeviėlus, 
. 1'60.*W. 6-tIi St., So. Boston, Masa

KASIERIŲS — Andrius ZųlĮeckas, 
, 301-E*. 9-tli' St.* So. Boston, Mass*

MARŠALKA — Viktoras ZiCkis,
. ' 209 E. Cottnge St,, Dorėhester„Mass 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mene 
sftiins susirinkimus kas pirmų nedėi 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 604 
AVasliington St., Boston,.- Mašs., 6-fų, v. 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na;.- ? 

-rlų su savim atsiveskite prie musų dr- 
jus prirašyti.-

ir......... ■ II i I ■ ■ I r I ~ ........... . ■ ' • .IĮ. I ■ —

GUNARO
; 2,310 LIETUVIU • ,

; gali.atvažiuoti į Ameriką pradedant 
. ateinantį Liepos mėnesį. Cunard pa
tarnavimas, yra greičiausius tavo gi- ; 
mlnėms atvažiuoti į Amerikų. žmo- 
nčs turėdami Čunard bilietus guli 
sint syk'išvažiuoti, nes Cunard lai- V

; vas .plaukia iš Europos-beveik kas? 
dienų. Išvažiuojančius iš Lietuvos 
per Cunard Linijų lydi kompanijos 
Lietmys atstovas, kuris palengvina.; 
visus išeivio vargus. J

UApataritatimų įiera ete&triL. Haįtiį. 
Dėl tolesnių informacijų kreipki

tės prie lųivų kompanijos agento sa- .. 
vo mieste, arba prie arčiausto. |

CUNARD LINE 
126 Statą St.. 

Boston, Mass, .

3-ZZ^—Z

LIETUVIS GRKRORIUS
*

Šiiionū pranešu vietos ir 
apielinkės lietuviams, jog 

' laidotuves aprūpinu kogo- 
riausiai ir už pigiausių kai- 
ną negu kiti* Į apielinkių 
miestukus važiuoju, ir už tai 
nieko nerokuoju. Dien$ ar j 
naktį kreipkitės šiuom ant
rašu: ' :

>. c

. Jį, J. AKUKUy/čItlB,

253 M Broadway»
< Su* Boitou( MaM.

Glike Tel. U8L Gy* tek

F

I
I F

I

*

i

Petronėlė Raiilusevfčlene,'po tėvąts 
Jakavoniutė.pabėgo 'iš mum} vasariu^ 
(L, 1923, paėmė su savimi vytinusį 11 
m. simą ii? d meti} mergaitę, taipgi mi* 
vo Ir lipino drapanas Ir 2,500 dol/pliit' 
gaiš. JI Ižliėgo šu Antariu Svirau, J i 
yra apie 5 pėdų mtgščlo. Svirskis y- 
ra apie-5 pėdų 6 eoL atigSčio, btiltti’ 
raudono veido* gelsvi’plaukai. .

Kas juos patėmyfij, malonėkite mrtn 
tuojau pranešti, o suteiksiu gerų- at- 
lyginimu, ‘ '

'■ (*m R'AUjĘ.UKEyK,iUS'~„
44 Butts st Nė\vtori Fppet Kalis, Mass.

(20)

Reikalavimai
REIKALIHGA LIETUVE PRIE 

ABELNO NAMŲ DARBO, 
Gali gyventi namieje -ąr ant vietos. Y-

t ra geras atskiras kambarys. Alga g©- 
1 ra. Atsišaukite t 614 Broadvvay Ikram 

tuv&je), So. Boston, Mass.- , - (17)

REIKALAUJU KRIAUČIAUS, 
Relkahiju gero nuolatinio .kriatiCbUis’. 
Darbas gėlais,. kostomiersldiš^ ned ale
liam miestu. Darbas ant visados. Mo
kestis gera. Norintis, darbo,-malonė
site atsišaukti laišku arba ypatiškiU 
ALEN P. KRIKŠČIŪNAS, Kasliingtoir 
DerSrt, Conn,_______ (22)

Pardavimai 
f PARSIDUODA BUČERNĖ 
tR GROSERNS apgyventoje lietuviais 
Vietoje, arti .kito štiiro nėra. Remia 
pigi? prie štoro yra 3 ruimai* . Biznis 
per nedėlių nuo 4(M1^-300 dolerių,. Car- 
sfduoda pigiai. ’ *

W. MARCINKUS,
38 Union • St„ C’ambridge, Mass. 

(20)

PARSIDUODA GBOSERNž. t 
Biznis’yra gerai išdirbtas ir-parsiduo
da pigiai, Priežastis pardavimo sa; 
vlriinkas Išvažiuoja j Lietuvi}. Dėl pla
tesnių informacijų kreipkitės šiuo ant
rašu: Mr. JUOZAS STANISLOVAI- 
TIS, 187■M”*■•Fourtb.SU ^b. Bošmn,. 
Mass. f ‘ ; : (22)

PARSIDUODA 
roOLRUIMrS ant .greito p.arda.vhno, 
W stalų. Biznis gerai nuo seniai iš
dirbtas. Savininkas išvažiuoja Lietu
von; ir greitu laikų turi bttt parduota- 
Atsišaukite : 238 Broadvay# So. Bos- 
ton, pas j. STUKAS. *. y (22)

PARSIDUODA.
Parsiduoda, mažai vartoti 4 -kambariu, 
rakandai. Kuri© norėtų pirkti, tai ga
lės pelnyti, ne? parsiduoda prieinama' 
kaina. Priežastis pardavimo, išvažiuot, 
ju Į kitų miestų: 402 E, Fiftb St. l-as 
au'gštn*, So. Boston, Mass* (22)

VIEUS IŠPARDAVIMAS.
* • ’ ■ ------- - \ ■

Mes esame pirkę 122,000 porų: Suv, 
r VatsU armijos Munson tvirtų.-iievery- 

didumo ntio iki12j.kuris buvo 
tai dtdžiausis skaitlius padirbta užsa
kymu $tiv, Valstijų*kontraktoria«s.

šlife čdvoiykąl yra gvaraųtuotl 100 
mmš, tikros skaros, spalva ję tamsiai 
ruda—su Ręžtuvejials' nuo’ vandens ir 
dulkių apsaugojimui* Tikta jų" Verte 
'šių ęevei^’kų yrą $6.09 pora, Bęt.mofc 
tiek daug jų pirkę, ir gavę pigiau, ga? 
Hm© jums juos parduoti po yj.ay.

Prisiųste tikrų mietų ir mes pastų- 
Aime, tlalėst idhųokiitl pastoriui tuos 
pinigas urbk prlstųsk iaioney orderiu 
Telgn ėeverykūi pnshtutys no tokie, 
kaip ankmne, pristųsk atgal, o mos įkv 
rial sngriižlmimo ptnigiis. - - -.

KMUKafi- tit Mmm-nDMt
COMJAHY> vlflCO TVt, Upl> GJV. *B* ^!w2<*»r» Jį, 1 '*”*’•*««* *

^<w Turk City.

y „ Tel. So. Boston 828 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėla ofisų po No. 
426 Bboadway, So. Bostuju, Mam, 

Ofiįio Valandos t ; 
Nuo 10 iki 12:80 ryte ir nuo 1:10 

iki 6 ir nuo 6 :30 Iki 9 v. vak. 
OfiiM uždarytas subatoa vakarai* 

ir nedaliomis.

4,

15 Metų Bonth Bostottą 

-DU. HrS.STONE
AEHJ SPECIALISTAS | 
•Mt W. BEOAD^AT 

VALANDOS: NUO 9 r. iki 7 v. vafc

Obei. fa Bocton aro ■ J. MACDŪNEH, M. D. I 
GalUnamsikalbetiirlMuviileal. I ‘ Onso Vaeamdob: ' ■

Rytatelkl 9 vai. Po pietį: nno l—< ■ 
Vakarais nuo 6 11d 9. ■

6N Broadvay, So. Bosto*. I

F. J. KALINAUSKAS
, ADVOKATAS ■ ‘

■ 414 Broadway, So. Bosfoą* 
• TpI R R 0441 '

Anirot luMs-VirŠui L. P. Ę-iOi 
GYVENIMO VIETA : 7 

185 Rowr 'ST,, ArBUBNDAKC, Mabb. 
Tel. #. Newton 1016—R.

ŠV. JONO EV. BL. RA^ELPINES 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS —’.T. L. Petrauskas,

252 Gokl St., So. Bostbn, ’Masš. 
VICE-PIRM. — Kazys Ainįnjozas, - 

' . 492 E. 7-thtSt., So. Boston, Masą.
PROT. RAST. -7 Karolis. Jankūnas* 

282 Gold St, So; Beston* Mass.
PIK. RAŠTININKAS — J* švngždys,

171 VV* 5-tR St., So. Easton, MdšS. 
KASIERIŲS ■— A. Naudžiūnas,

885 E. B’roathvny, S. Boston, Mass. 
MAĮjSALKA — J. Zaikis, • .

^ AVĮnfleM St., Šo. BostonV Mas& 
DrangUa4ąiko isiisiiinkiinus kits trėCIą’’ 
įedėldlenl kiekvieno ‘mėnesio, 2-rq vat 

Įk>. piety gy. Fętro parapijos sUKJ, 4J&. 
S. Peventh St, Sonth Bostoą, Mas*. •

^ijSSrgb/k^
SOUTH BOSTON, MASS, . 

A VALDYBOS ANTRASAI 
pmMlNiNĖAS yU Paulatism

90 B Strėet, So. Boston* Mass. , 
VIGE-PIRM...— .KTTnruSft,

440 E. 6-th St, So. Bostop, MflM 
PROT. RAšt.>^ a, .Tanusmiie,. . -

Masu 
ržDININKAS L. šyagždis,

VH1 Bo\Vxjh St, So. Bulotų Maso. 
TVARKDARIS P. *

393 E.JTKth St, SO. BostOn, MrtM 
DRAŲGtJOS anraSaš reikale

366 .Broachvay. S©. Bos.t6n. MMt. 
Draugija aavd susiriiikiniusAtliko 2-rt 
nedėldlenj kiekvieno mėnesi© vnt 
po pietų, parapUoS’ -s^alnėJ, 492 E. f 
■feventhtSt, So. B<Mon..Ms&k ;

>ĮWl.l|r,.,|il>l .... llM.ii.r,.., , ii,.> i. Ilki »-lNr i i 'p

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOJ 
HART^ORD, ^NNBtmOūt 

VALDYBOS ABRISU. : 
eiibr.Sfieiniklo^ pirmininkė,

44 Oedar St., RftMMU <W» 
G, Imbh‘Wen9, vUd-pirmintnkč,. * * 

90,sheW<m streeti Hartfotd, eonu. 
IVLąblokleni*, Iždininkė, *. 
A Madlaon St, iiarttonl. Ooen. 

Mari Jono:KattamMnUtfc i hu ratttaiakC 
įe Attantlc ;St, MąmM iiu 

R, FuoŠiiMŽ, prot rMttntakA >
itt Wtt St, Rarttferd* i

šioe. 1
natry kiekviena dmK«Mq,
rmlnyttMjt i»N>> vv

%25e2%2596%25a0%25e2%2580%25a2Fourtb.SU
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