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[ KitaHkif M naruti, Inljt 
laito* ir pMUhrtathnM dėt taMk 
ką ip*cdo« imtipriflima ta ma* 
lonssnia Dievui Ir pafial Balny*' 

fr Žmonta ntattsgąml*, 
negu pirkimai bažnytinių indų ir 
net negu b&žnytinfa apeigom Pa
kol to nesupras vfei katalikai, m** 
negalime tikėti! Miaukti ipaudof 
kuri atatiktų iatalikų bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Įmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiauriu už
daviniu. <

Vyskupas Kilian.
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'RUSAI SIŪLO TARPI- ka Hekvieuą Lenkijos žings
nį. Rusai mano, kad su len
kais anksčiau ar vėliau tek
sią .karianti, nes lenkai turį 
pagrobg daug ’ rusų žemių. 
Tik rusai neišranda ‘ tokio 
momento, kada galėtų pulti 
.lenkus. Tačiau įvykiai Rū-

NINKAVIMA LIETU- 
y TVVĮŲ-IENKŲ 

{ . GINČE. .
I

' Vasbigtonas, II. 21 d. (L.:
B.) — Rusų užsienių vei

kalų Komisaras čičerinas v- 
rapa^iųntęs-LietuvaiirLen- j KiaipMoieir sn

--4a.jffmw;tawoje 3fe"W- Ąiaipę.ao.j.o.u^ii-
brėžia, kad neitralės zonos y** « v* * k
dalinimas’ beLietuvos suti-

• kimo yra priešingas Rygos-
♦traktatui ir gresia taikai. Či- 
čerinas siūlo tarpininkavi
mą.

D AR B IRINKA S
« -A-ElNA.r-— 

UTAnNINKAIS. KĘTVERGAIS IR ' 
SUBA-TOMTS. .

* .... . . r".. ... . • .. . v . t r r 
Užrnbefcy metams ............,.^501 

DARBININKAS
* 366 Broadyay, Boston 27, Misi. 

•Mf&įuth lioston G20.
■jyy’j11-j-11**1?-** »■*>—:—11 f

Kainai centai.
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FRAKCIJA MERKIA I 
RUSIJAI. *

Paryžius, — Kai Franci- 
ja neteko pasaulio akyse ge-. 
ro vardo, kai ji supykino A- 
meriką ir susikivirčijo su 
Angliją, tai pradėjo merkti 
Rusijai, ir nori sų..ją susįar-* 
dintk^PŪšiau oficialus Fran- 
eijos valdžios laikraštis rašo, 
kad girdi jei čičerin, Rusi
jos užsienio reiljalų ministe- 
ris, .siūlosi ■ tarpininkauti 
tarp Lietuvos ir Lenkijos, 
tai tas nereiškiąs įžeidimų 
Tautų Lygai. Bet Franci ja 
neslepia baimės, kad jei 
Lenkija užpultų Lietuvą, tai 
Rusija, ir Vokietija pultų 
Lenkija. Francūzai pra
mato, kad jų įsiveržimas į’ 
Vokietijos Buklų,. pastūmė 
Vokietiją ir Rusiją artyn. 
Todėl francūzai bijo to susi
artinimo. ir merkia rusams.

&
NUSKENDO! DAUG 

ANGLIŲ.

Ne-w York. — Nuskendo 
8,000 tonų anglių J^orth ir 
Rastupėse.

KONFISKUOJA .
LITERATŪRĄ

Milanas, Vietinė fašis
tų valdžia konfiskavo daug 
komunistines literatūros.

rišti su tuo lenkų kėsinimai- 
'siaut.Rytų Prūsi jos ir Klai- 

! pėdos bei Lietuvos rado pas 
ntSus tam tikrą problemos 
išsprendimą. •. Rusai galvo
ja taip: kada lenkai bus už
imti Lietuvos teritorijos o- 
kupavimu, tada esą pato
giausias būsiąs momentas 
rusams atsiimti iš Lenkų tai, 
kas priklauso Rusams.

Bet kol lenkai ramiai sėdi, 
ligi tol rusai neišdrįs pulti 
lenkų/ liors dabar, kada ru
sų armijoj yra gana daug vo
kiečių 'instruktorių ir pati 
armija yra geriau discipli
nuota ir organizuota, nebū
tų sunku rusams per kelias 
dienas pasiekti’ Varšuvą. Vis 
dėlto apie Smolenską ir kito
se vietose sutraukta' vra ga- 
na daug rusų kariuomenes, 
ypač raitelių ir artilerijos. 
Nežinia, dėl kurių priežas
čių, rusų karo vadovvbė 
stengiasi šitą kžjriuomenes 
koncentravimą paslėpti, gal 
dėl to, kad galėtų užpulti 
lenkus neprisirengusius. Lie
tuvos kariuomenę žymiau
sieji rusų karininkai laiko 
viena narsiausių ir patva
riausių kariuomenių visam 
pasaulyje. Vienas Misų šta7 
bo kaiminkas taip pasakęs: 
uJei mes turėtume nors 300 
tūkstančių tokios kariuome
nes,. kaip lietuvių, tad mes 
šiandien valdytume visą Eu
ropą!” Nepatinka rusams 
lietuviai tik tuo, kad lietu
viai esą visi buržuazinės dva
sios prisigėręs-ir kad Lietu-’ 
vos Respublika esanti, bur
žuazinė, grietai nusistačiusi 
prieš Sovietų sistemą.

BOMBOS PER PAŠTĄ,:

BA^apest. *- Vengrijos ___
.pammento kaikurių parti-.[įte^TO/' 
j ų vadai per paštą gavo siun- r 
tinius, kurie jiems pasfroM__ ?_ ________ _
įiaįrtuii. ,TMW jups aiplgStt .

... pavedė ekspertams. Tivati. 414 NM*
pus įvykiais ir ypatingai se. tlnrę rado hombas.' ", ■ " .

ĮSIVERPUSIEJI LEN
KAI IŠVARYTI:

Vašingtonas, II. 21 d. — 
Praėjusieji- keliuose ‘punk
tuose neitralę zoną Vai’ėims 
rajone; lenkai išvaryti. Paį^ 

. imta nelaisvėn keletą lenkų 
■ofieierių. Kitur.ramu. (El
ta). *. * *■
KLAIPĖDOJE IŠKELTA 

LIETUVOS VĖLIAVA.

Vašingtonas, II. 21 d. (L.
• B.) . — Klaipėdos suvere

nitetą alijantai perdavę Lie
tuvai vasario m. 17 d. Tuo-

• jau Klaipėdoje buvo oficija- 
liai iškelta cLietuvos vėliava.

• Statutui ir konvencijai su
rištiems su perėmimo aktu

. 'pasirašyti kviečiami Pary
žiun Lietuvos ir Klaipėdos

• atstovai. Alijantų Klaipė
doje daugiau nebeliko. Bu- 
vusis Lietuvos neparastas 
pasiuntinys prie Alijantų

• Klaipėdoje p. A. Smetona, 
dabar Lietu vos Valdžio s yra 
paskirtas kaipo Komisaras 
prie vietines.- Klaipėdos vy-

: yiausybės. (Elta)’. ■

RUSAI RENGIASI KARAN.
* A— *' *

. ’ E. Kaunas. . Šiomis dieno-
• mis .yra- grįžęs iš. Rusijos į
Kauną senas karo dalykų ži- 

ų novas,* kuris nuo 1914 mėtų
• nebuvo dar matos Lietuvos. 
. “KitosA korespondėiitiii to-

. ko sų^Jųo pasikalbėti apie
• tai, kukių santykių turi ru-

■ sai su lenkais. ‘ y .
\ Jis 'pasakojo, kad rusų 

‘ Girinės .jsfeoš yra labai su* 
Lridoftiėjurios Vakari} Baro*

tinius, kurie jiems pasirodė

2310 LIETUVIU
GALI ATVAŽIUOTI į AMERIKĄ 
‘ PRADEDANT ATEINANTĮ 

LIEPOS MENESĮ.
Norinčią- atvažiuoti yra dešimtį 

kartų daugiau. Todėl patariame 
visiems Amerikos, lietuviams kurie 
nori atitraukti savo gimines šiąį^ 
metajs, kad jie pasiustą laivakor
tes, afidavitus ir t pinigų dabar, 
nes tie, kurie pirmiau paduos sa
vo prašymus tai tie galės greičiau 

vatyažiuo^
Mes Lietuvoje turime įsteigę 

speciali skyrių kuris rūpinasi is- 
gavinau visą leidimą reikalingą 
dėl važiuojančią | AmerikĮ^ šis 
shyriuš suteikia patarnavimą tiekis 
kurie yra - gavę laivakortes per 
mūsą bendrovę arba jos įgaliotus

- ■*** "*■

Norintieji platemiąinformaciją 
kreipkitęs laišku arba ypatižkai.

>• -

3313 0o. Halrted Si., Čhtoafo,

ŠNEKA AJ‘ tE EENĄJf 
. • VAp4.

Berlin. — I 
ltieriu šneka, n 
žinti.prie valdžios vairo bū 
vusį premjerą 
di jis galėtų ffancūzus 
feapšiytriš ikietijbs’ĖuK-" 
10-krašto. Sa kad cląbar- 
tinė/valdžia ieraštrmi 
kuojasi su jūrinei jos’ val
džia. ; |.

.Nuo kove Ag. Vokietijoj 
doleris bus'ancialė valiuta; 
sale markės. \

augelis poLiti- 
cadreikią grą- 

f,__

Wirth’ę. Gir- 
iš-

TO-

PRIEŠ.MASONU S.
Rymas, — Miesto Taryba 

turėjo labai audringų posė
dį. Ginčytasi apie pasiūly
mų, kad masonai nebūtu lei-4«Z V
džiamį užimti jokių miesto 
ofisų. ' .

\SAKO TURKIO . 
NUOSTOLIŲ.

Cki'cago. —- Didžiųjų, sker
dyklų. kompanija ; skelbia, 
kad per du pastaruojuįmetu 
nuostolių turėjo $6*0,000.
PPNšVAAį^INVTĮ

< ĮSTATYMĄ. .

Albany, N. F.—New Yorįo 
valstijos legislatūra priėmė 
prašymą į . kongresų, kad 
pr6hibieijos įstatymas-a būtų 
pakeistas ir kad būtų leista 
dirbti ir pardavinėti alų ir 
vvna.<r *

»

PASKOLA VOKIETIJOJ
pokeriais:

Berlin. 2-'Vokietija pa
skelbė užtraukimų naujos 
paskolos Amerikos doleriais. 
.Valdžia tikisi sukelti $50,- 
000,000. Paskola užtraukia- 
ma trims metams. Paskolos 
lakštai bus tokie : $1, $5, $10, 
[$20, $50 ii- $1.00'. Mokama 

’ bus 6%.
Su naujos paskolos pini

gais bus užmokėta bites už į- 
gabentą maistų ir kitiems 
svarbiausiems«daiktams.Del- 
to maistas turėsiąs atpigti.“

Vokietijos pramoninis ka
ralius Hugo Stihnes užtikri
no Vokietijų, kad anglių jis 
gaus is Anglijos ir Cęko-Slo- 
vakijos užtektinai visiems 
reikalams. Valdžią neiis to
lo neketina . pradėti derybų 
su francūzais/ -

• ■ •_

r ’

KALŪJIMAN UŽ PAČIOS 
UŽGAVIMĄ.

Pkiladelpkia, Pa. — Ro- 
hert Gimmi buvo pačios ap
kaltintas mušime. Jis teisė
jui pasakė, kad pati metus 
į jį kavos puodeliiiką. Pas
kui metus kiaušinį ir patai
kius akiu. Po to jis pagrie
bęs pačią pasiguldęs ant ke
lių ir apiplutinęs. IĮŽ tai tei
sė jas. vyrą nuteisė atsėdėti 
šešis mėnesius.

»

PRIMINĖ LIETUVAI IR 
LENKIJAI.

Geneva. — Viviani, fran- 
cūzas, Tautų/Lygos prezi
dentas, atsakė Lietuvai ir 
Lenkijai dėl jų Skundų ne- 
itralinej juostoj, Girdi abi 
Šalys esančios pasižadėjusios 
ąųsirąilįri nuo .. vaitojimo 
ginklų. Girdi jei kariniai 
veikimai tesis, tai būsią, su
šaukta' LygosTaryba ap
svarstyti kas daryti.

Lygos .sekretoriatas, ret>

apie jvyHue. -mė* vertas

GAL GREIT GRIUS.
"London. — Anglijos par

lamente pasigirdę buvo aš
trių užmetimų ministerių 
kabinetui, t Buvo šauksmų,, 
kad ministeriai rezignuotų. 
Buvo paskui leista balsuoti. 
Už ministerius balsų buvo 
230, priešuos. ’ Reiškia tik 
22 yiršauš teturi. Po to 
Darbo Partijos atstovai su
šuko: fResign t Resįgn! ”

BIRELĖS ĮPLAUKOS 
PER MUITINES. ’ 

:. Nėia YorF. — Per vieną 
21 vasario diedą Netv Yorko 
mintinėse įplaukų turėta, 
$2,10'į83& Prekių tą dieną 
įgabentą už $8,1)00,000. .

/ GRIAUS LUPELĮ
■ teatrą. '

Neiv York, Ateinantį 
pavasarį biri griaudamas te
atras vadinamas įippodVo^ 
me. Į jo rietą bus statomą 
pirmos klesos lietelis už $15,- 
OOO.OOfi.! HJppodromė teat
ras yrii didžįaųsias visoje A- 
Uierikoje. Jin telpa 5,200 
ahpįaįų, Rate namas be .

ŽINIOS K LIETUVOS.
..—■■■....... ........... ....................- I

VAGYSTE RASEINIŲ ■ Ek. Kelnrc. 'Sausio lG 4 
valšč. tarybos posėdyj tarp 
kitu klausimu nutarta leidi- v w
mų laikytrsmukles ar degti
nes sandėlius, niekam' nebe* 
duoti: pati valsčiaus valdy
ba pasiima į savo rankas 
degtinės pardavinėjimą/ tbip 
pat ir alaus.

Sausio 17 ir 18 d. mieste- 
lyje valsčiaus valdybos būs
te* iš varžytinių buvo parda- 
vįrijamosjnalkos. Žmonių 
susirinko 10 kartų daugiau, 
negu buvo sklypelių. Mal
kas įvarė labai brangiai i 
pavz., kur valdžios kaina bu
vo pastatyta 72 lt., tai mo
kėjo į 350 lt.

Rietavas.' Mes čia buvo
me užmigę. .Socialistinė 
Valstiečių Sąjunga lig šiol 
pas ųiu.4 turėjo pasisekimą, 
nes daugelis nežinojo,, kad 
jinai yra- bedieviška .organi-. 
zacija; liet bolševikai per 
pCA<OĮilis ,į Seimą riųkį-“ 
mus Rietavo valsčiuje gavo 
960 balsų. * Bet, mūsų lai
mei, laipkričio mėnesio pa
baigoj atvyko naujaskamen- 
dorius Juozas Dakinavičius, 
kuris pasirodė nuo -pirmų 
dienų esąs darbštus ir suma
nus. ‘Mūsų socialistai dabar 
nusiminę, mfe jisai moka 
žmonėms, aiškiąi nurodyti 
Tėvynės ir Bažnyčios prie- 
Šus ■ ’ .. ' *;

Ek. Biržai. Sausio 
buvo Biržų Gynimo Komite
to posėdis, kuriame nutar
ta skubiai organizuotų aukų 
rinkimą išrivadariisiėms iš 1 
svetimo jungo r kiaipėdiė^ 
Čiams^ Brie šio kilnaus dar- ‘ 
bo kviečiami prisidėti kaimo s 
inteligentai .mokytoj^ < 
jaunimo kuopelės ir Šiaip '* 
susipratę piliečiai. Rutar- , 
ta atspausdinti 
šaukimų į plačiąją rišimoji 

kurio tekstas čia pat lįt-1 
VO; priimtas. Aukos bus reta- j 
kamds pinigais iš mieste įf-1 
vebtejų, o.iš sodiečių 
gaiš arba produktais.

. E. Pagėgiai, gausio <3 
■įvįpko mitinga^ kuriame i$h3 
tarta skubiai- prisij uagtfcj 
*prie Lietuvos, ^av&ndtiųįj

* i ..**.* •' ’ z jĮ

PAŠTE.
J

Raseiniai. Sausio mėli, 
kaž kur dingo Raseinių pas 
to riršintnkas Kostas Cypi 
nas. Paliktame Pašto Val
dybai laiške pasišako pra- 
kvortavęs- Valstybės pinigus 
ir-reikią jam bėgti — kitos 
išeities jis nebesuradęs. Ža-‘ 
da.tr.vkti Amerikon ir feii lai
mės ieškoti; Jei pasiseksią, 
tai grąžinsiąs Valstybei pa
darytus- nuostolius. Įdomi 
ta jo laiško vieta, kur jis ra
šo apie mūsų klubų darbuo
tę. Jei girdi būsią Lietuvo
je ir toliau klubai ir juos lan
kysią Valstybės įstaigų tar
nautojai, tai mūsų valstybe 
sulauksianti ir daugiau ’ pa
našių atsitikimų. . Revizija 
pašte jau padaryta ii? susek
ta, kad trūksta 37,802 litų 
su centais.'

Ek. Šilalė. Taur. apskr. 
sausio 20 d. Valsčiaus Tary
ba nutarė -Šilalės valsčiuje 
panaikinti visas svaiginamų
jų •gėrimų įstaigas.

— Šilalės valsčiaus klaipė
diečiams šelpti Komitetas 
jau išsiuntė per apskrities 
komitetą keturis šimtus 
(400) litų surinktų aukų 
vien, tik Šilalės miestely.

■ Aukos renkamos toliau ne 
į tik pinigais,, bet ir natūra.
. _______________ , «

E, Lvovas, Dįen. “Grp- 
madski Vistnik rašokacl Ta
rybų Rusija padarę su Šve
dija sutartį pagaminti 750?? 
000 šautuvų,. 1,000 1 kultos- 

i valdžių Įr 100 mili jonų šovi
niui .• ...

♦

' PROTINGAS PATA- 
RIMAS. ■ 

' • * ■ • >
A ■ ■ ■

\ . J--—**.. .

Svlksna- (Tauragės apskA 
Šiemet1 pradėdama - statyti 
naujus progimnazijos rū- 
ųrus, ž . dau suvežta plytos, 
parengta ėeįnentaš iv kita 
štątymb medžiaga » Pasta
čius vrūnnis, manoma siekti 
ir pilnos ginmazijos. ..... ..

Tik vienas nepatogumas, 
kad gimnastija statoma p*- 

1 čiame miestelio vidtny. registruoti. «

>
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3RATOIJOS IR KTJOP0Š 
. TŽ5IYKIT,

t

MHi Bogton’o tttarnlDkalių Ir votatomfc L«W1* Am. fa* »»4X« V Sr. Jcoavo
i^mių ffiiiiįi įįiįi n r

į 'CBn W<H®aBX ‘
Tm-Wmixy Papu.

i -tmrr ruor»4v»
i«y by Bt. OToma’g Lir^ 

to|* Bū <X Amw»ation oi Labo*.« *
tol. točOfcd-claB® matter BepL 
at teptai oftfce at BoftfeOD, 

<eActt)tMarA8. M" 
žbr mafling at apačiai rate 

^hMfided for in Seetton llflb, 
1917,’authori*ėd pn Jtfly

■- Subicriftton Iįateii
A

• ’i »• • -•' g a ir e <-1 ♦ .# p ■»• • a1 • v^UDV1

. and anbarbs ............$O0 
1 countriea yearl/ ....... .|54J0 

Š3Ę

n v 1 n u t bi. vi
■ *. v

' ...
Valio Chicagos lietuviai 

kattai&aii die minėdami 
r Lie^vos neprildausomybės 
sukaktuves surengė visose 

!.parapi jose vas. 18 d. pramo
gas ir iš viso Lietuvos šau
liams aukų sudėjo $3,501.13. 
? Astuoniose parapij ose buvo 
pramogos.

'(Jliicagos ‘ visokios rūšies 
bedieviai rengę bendrų vienų 
pramoga neva paminėti Lie- 
/tuvos nepriklausomybės pa- 
skelbimo sukaktuves.) Bet.

• & 

surengė partinį mitingų, kur 
žmonių buvo apie 60QČ Jie 

t rinko aukas LietiiVos Profe
sinei Mokytojų Sųjuiigai, 
kad įi galėtų veikti Kląipė- 
dd&M‘ašte. Dabar pasirodo 

’ kii^šrovė ka .gali ir ką vei- 
kią3 - ■ -

« x ' . • >■

Klaipėdos Krašto lietu- 
‘ viaryra nors protestonai, te- 
čiau religingi krikščionys. 
Sukilę prieš ali jautus jie sa- 

; vo atsišatadinuose skelbė vei- 
’ ‘ t- su Dievo pagalba ir jie 

^ laimėjo. Tas erzina Am^ri- 
kkos lietinių laisvamanius ir 

^sumanė, kad reikia ■ 
iii” klaipėdiečius ta 
gos bedieviai pradžių 
ė.,' z

—------ :--- ; X Ai.--’- • . . *
Gėrb. Smetona, buvęs Lie- 

l&ws atstovu ~priėx alijantų 
onūsi jos Klaipėdos Krašte, 

ilikp ten Lietuvos komi- 
* Iš to džiaugtis reikia.; 

rb. Smetona ne vien tinka 
“'^ai, bet jorien pasili- 

baUS rodo pažangiečių sto-. 
|įtaų į valstybinį dalbų. '

• ■•■■■ /h-- • '
t r 1

‘ IKad Sleževičiaus,' Leono 
r risos socijalistinės parti- 

JĮ^rogrado seime stojo 
Į-Ltėtuvo^ neprigulmybę 

v inarseljietę dainuodami 
sules, nežuvo nepri- 
lybės idėją lietimų 

toje. Kad socijalistai 
kova už Lietuvos ne-■ * * « 

įsomybę, kova nebu- 
į palaimėta. Mūd Lietu- 
^Įiėdfėviškos partijbs ėL 

T kovai už Klaipėdą 
kavą ir sabotažavo vals- 

>a, Klaipėda ne
ita prataimėta. Todėl kri- 

lįtais dbtaototatas^ 
riams dabar dirbant 

tiį darbą ' Lietuvos 
i aoroM i-p Vilnius

KŪN. P. RAŠČIUKAS, -
KataTikiskgs spaudos uolus apaštalas, Bd. Kaztintęro 
draugijos Kaune įgediotinis su dideliu pasisekimu veikiąs 
turp Amerikos lietuvių,
............................................................................ ...... ...............-U.—1 ir , I - „-lląįi, , j -Į,-

PAREIŠKIMAS
r 

z »!■ . ■■■! I r r

Kunigo Prelato Aleksandro 
Bambrausko, Pirmininko 

'Kazimierg Praugijoš 
Kaune, tos Brangi jos SĮty- 

' riams Amerikoje.
f • ___________ ,

Šv. Kazimiero Draugijos 
generalis įgaliotinis kim. 
Petras Kaščiukąs, aplanky
tose kolonijose įsteigė . sky
rius ir Centro valdybos yra 
noras, kad Šv. Kaz. Dr-jos 
skyriai patįs įsiregustrudtų 
Knffiie, pranešdami sąstatą 
skyriaus valdybos, narių 
skaitlių ir antrašą. ‘ Centras 
gavęs pranešimą, naujojo 
skyriaus ji įtraukia į škait- 
lių -esamų skyrių ir pasiun
čia apie tai įręgisrtavimo žy
mę iv informacijų.

Šiuomi, visų įsisteigusių, 
šy. Kaizmiero Draugijos 
skyrių Amerikoje, prašau:

1) : Skyriiį, dar ,neįsireg5s- 
trtiYUsiųjų, veikiai pranešti, 
valdybos sąstatą, narių skai
tlių, antrašą ir iki šiol lai- 
•kinį veikimą.

2) Jau įsiregistravę ir vei
kusieji skyriai prašomi pra
nešti šių metų naujosios bei 
senosios patvirtintosios sky
riaus valdybos sąstatą, b) 
kas praeitais metais buvo 
utidama Šv. Kazimiero 
Draugijos sustiprinimui ir 
jos'narių padauginimui: ę) 
W;ic planai Šiometinio vei
kimo: d) kas pageidaujama 
iš Centro ir pddiioti. savas 
pastabas kas-lįnk knygų ko
kybės, kiekybės ta ttr, pra
nešti kiek šiam metais sky- 
riai-įrašė naujų bei senuos 
sius mietinius narius panau
jino. . ■

3) Visi Šv. .Kazimiero 
’ lta~jos skyriai ' Amerikoje 
prisilaiko “Reguleinino” 
tūpusio 44Darbininko” 130 
Nu 1922 m., “Tėvynės Bal
so” 7G No. 1022 ir “Garse.”

4) Garfyes/ tikrieji ta am
žinieji nariai, permainę sa
vo paduotus antrašus^ priva
li) savp naujus antrašus pą- 
siųsti Centai Kaujię...

5) - Skyrių Valdybos ąrba 
gi mtaąičlai,. visų mtausiųjų 
šv. Kgž. Dr-jos yaiduSj iri- 
vardes ta is kūr, . praneša 
Centrui, kurs antausius nu- 
rius garsiną laikraštyje, ŽL 
iirni gyvųjų narių*, kad pasi- 
melstų liž mirusius. . ■ -

6) Nąriai shoKniukal ma- 
.taniai prašomi atsilyginti, 
piir.mušųgenėr&į įgąUcrtinį; 
taipogi ta narinius mokos* 
člus skyriai peį Jį siunčia,

<

T

valdybų ir atskirų 
meldžiu rašyti: Ttev. A. 
f^anibrauslcasy 43 J}, Vil
niaus gatve, Kaunas? TAth- 
iidnia^

Prie progos, Šv. Kazimie
ro Draugijos vardu, visiems 
nariams ir * / katalikiškos 
spaudos ^lieteliams siunčiu 
Širdingus pasveikinimus ir 
didžios padėkos pareiŠki- 
aią- .

«. .. • #

Su tikra pagalba,
Prelatas Aleksandra-s 

Banibrauskas, 
'•Šv. Kaz. Dr-įjos Pirm. 

Malonečiau, kad ta kiti 
laikraščiai persispauzdintų. (kiį draugijų, kuopų ir rate-

■ ' Prel, A.D. Iiių rengtis prie to vajaus/ ■
Draugijos teiksis su tinka

ma auka iš draugi j oš ’ iždo, 
bei narių dovanomis prisius- 
ii.-' atstovus į pramogas toje 

. dienoje visose kolonijose 
rengiamas’naudai Vienuoly
no. koplyčios. ’

. Lietuviai katalikai! Atsi
žvelgus į Seserų Kąziinierie- * 
čių nuolatinę ir neįkainuoja
mą darbuotę naudai žmoni
jos ir mūsų priaugančios 
kartos, visi kaip vienas pri
sidėkime savo auka (sulyg 
-išgalės) prie pastatymo Se
serims taip~reikalingos kop- . T *lycios.

Koplyčiai reikalinga ’ ma
žiausiai ^75,ŪCIO.GO (norima 
po koplyčios įtaisyti ir sve
tainę), tai duotai savo da 
lelę, primeskįte plytelę sie
noms'Seserų dievuamiui.

Iki šiolei Seserys Kazu- 
mierietės rado daug malo
nios užuojautos savo reika
lams katalikų tarpe, taip 
draugijų kaip ’ir' pavienių 
žmonių, tad, broliai ta sese
rys lietuviai katalikai, neat
sisakykite ta ant toliaus rė
mę tų, kurios pašvenčia pa
čios save žmonijos bei sa- 

• vo tautiečių gerovei.
_____ _____ ____ __ __ _ _ Branginkime tautos dar- 
ISsė-Tuoktis, 10- spauT -biirinkes, nes tisų Siekas ne- 

atjaus nei neparems, jei mes 
patys savųjų brangiųjų rei
kalų neromsime. *

šv. ICazim.iero Męnoję*--’ 
v|ehos.dieuos uždarių, skirki- 
pie’Seseąų^ 
pjyčiai. Drįugįjos ’ prašo
mos sktatikdalį iŠ iždo tąm 
reikalui. . .

Su gilia pagarba,
.$V. Kaztiitiero Akademijos 

' Bcn^įiĮBraiigiĮos Valdgbit

narui T, Šaitfękas F, Mėtoma;
lc; Sh Z'* (ffineckwn& — fitK ra^iinin1cefl Kun, K,
dvasios vadas^ Sk. &otieįtina%e A. Kilėlesnė* ' <

"TURTO NORMA” '
Knygute yrą didelio for

mato (5x10) 68^pusl., popie- 
-ros viršeliais.

* Kaina tiktai 45 centai 
Agentams nuleidžiama 40%>.

Reikalaukite pas:

366 Bfway, Bost&n 2^ Mass,
’T*.' ■ • '■

■ į-., , ■ ■ •

Kurie norite sužinoti pa
grindusKrikščionių Demo
kratų Partijos Lietuvoje, 
kurie ja indomaujate,. kurid 
stebitės, jos veiklumu, tai 
nusipirkite virŠminėtą kny
gių M yra parašyta vieno 
iš tos partijos šulų Kum 
Krupavičiaus.' -■

Kaina jos tiktai 25«.
Adresuokite: 

"BARBININ&fiS” 
tiG6 Bfyiug, Btostvn 5?, Jfass.
I . ■ Į. . ■■■ Z •

taM. VALs
- i DfiSd

,' Dvasios vadas kun. K Ko- 
m^ig, /

Prez. M* žioba.
Vice-prez. dR Versiackas. 
Rašt-adm. X Tumasoms.
Ižd., V. Trakas.
Iždo globėjai: J. Glinec- 

kis, A. Vaisiauskas. 1
Kontrolės komisija: Kun. 

L Čaplikas, kmi> V. Tekū
nas, V. Sereika.- • ; '

Literatinė komisija: kun. 
D. Kemėšis, L. šimutis, kun. 
J. Jakaitis, P. Gudas, kun; 
V. Taškūnas, D. Juškaitis-

Atstovas Rederacijos Ta- 
rybon kun. K, Urbonavi
čius. «

Įtars dabai* yru Bostone.
Visokiais“ reikalais skyiį

mo, gražiais skutos minkš
tais apdarais, auksuotais 
kraštais. • . .

Katilą įl3MQ
BALTAS BA£AKBBL1S 
arba ' Scdtiit&liSf su
^Offictaml^ta’Vitta-^ Audi* 
mo apdils. ,

■TA taaldų fai^įra* 
šiais skūros minkštais apda
rais.' ' ■■ ’ ’ ' ‘

.\. 'Kama
Ma

Karkos, .audimo apdarais.
Kaina

/<DA»WIINKAH,, \

t

DŪMEI KATU 
DRAUGUy.

Snlyg A. L. B. K. Federa
cijos Kongreso nutarimo, šv. 
KaizmieroJSeserų koplyčios 
vajus prasidės Vasario 25 d. 
ir tęsis iki Kovo A d. (gali
ma vajų pratęsti per visų 
mėnesį, * kaip bus. kolonijoms 
patogiau). Iškalno•_nuošir
džiai prašome visų katalikiš-

t

^rfii^ūH^PreK. Ilard- 
ing pagijo nuoslogtį k jau 
žaidė golfą v

- - ** ,
Kariu sų aukomis įduoto

mis persiuntimui Lietuvos 
Šauliams piL A. Zm. gavo iš 
R Jrolnij bs laišką, kurio \iš- 
traukas čia paduodame: 
r “ Taigįjnes Čia ktak-galč- 
■dan< kaip skruzdėles ^dar
buojamės dėl Lietuvos, -tik 
nežinia kodėl'Lietuvos vi- 
suomenė, ar gal ir valdžia, 
užmiršo nelaimingos Dzūld-. 
jos Seilių ir Punsko Kraštų. 
Lenkai,, kaip Lari^jai Išga
utoj į kad kryžiavo jo ant 
kalno Kalvarijos taip pana
šiai-baigia jie dzūkelius ka
muoti. Tik ne ant Kalvari
jos, bet ant Dzūkijos kalld- 
niai-akmenuotų,, tėvelių pra
kaitu, brolelių krauju, o mo- 
Čiiitių su sesėms ašaromis 
Aplietų kalnelių. ^Nėlaimin- 

,glausis tas Dzūkijos kraštas,: 
kad Lietuvos vartais yra, o 
kita, kad iš to ktašto nėra 
inteligentijos, nėra kam tin
kamai drtojų vargus persta
tyti ir per tai prisieina jiem 
taip skaudžiai kentėti, be 
mokyklų, be bažnyčių be su
sirinkimų, vien lenkų skau
džiai žiaurų jungui vilktu 
Tamistos, kurie artimesni 
prie valdžios, K paklabenkit, 
kad ir tam. nelaimingam 
kampely ar laisvės, ar nors 
palengvinimo spindulėlis su
žibėtų. . Nejaugi Lietuva 
leistų taip gorų lietuvių to- 
kiam/kampeliui lenkų,: lyg Knygutes 
piktųjų žvėrių- nasruose Žū
ti ’ O tas gali atsitikti, nes 
nesigirdi, nieko o nieko besi- 
rūpinant apie tuos kraštus. ”

Sausio 17 
d. Mažeikių apskrities Val
dyba sukvietė to aps&ities 
agronomų bei šjaip žemes 
tikta srityje Mnovų susiva
žiavimų pasitari dėl įrengi
mo šių; štamų žemes ūfio 
kursų. ■ . ,•.

, '■* . *

Mitabtakava agr/ d-ras 
Zubovas. Nutarta nuo vasa
rio l-xLieuos įkurti Mažei- 
ddttase menesmiųls žemes te
kio kųMuk. Mokslas juose 
bus nemokanias. Baigę gąū- 
na , atatinkamus pažįunejv 
mus. pro*
tarpiais kūmų durys po ąp-, 
ikritį ekskursijas. * 'Lekto
riai bus padaryti

didesniuose apskrities cent
ruose Vienadienes paskaitas. 
Nutarta prašyti Ž. (J, M-jos, 
kad paskirtų lėšų skrajoja
miems lektoriams pasamdy
ti. -Kad visa tai įgyvendi
nus, tapo išrinkta komisija 
iš 5 asmenų. Jon pateko: 
agr. d-ras Zubovas, inž. Hel- 
cermanas, p. Mikuckąs, p. 
MUevičius id p. Tautvaišie-

»'

y■S

l r

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI. Z

ligų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų dėlei rašy
kite: , -

^orkUnaš,
16 PIeasant St., Larcrence, Mass.

' ’į„...........

UNITfDAMERICANUNES
JOlHT SĖR.VICE WITH

HAMBUMAMERPNLINE 
; TRUMPIAUSIAS KELIAS

EIETUVON
Lliivai i§p|ąukia ktra Kavai 

. t? nuo Prieplaukos .66, No 
Iliver, ties 46 gatve' 12 vai 
diena.

; Kambariai su 2> 4 ir 6 lo- 
' vom- visuose Šiuose laivuose. 

Dideli valgymui kambariui.
- pasSdūjijnūi, ir pasivaikščio

jimui 3' kT. keliauninkams. 
Laivai, MouNi Cmvr. HabsA, 
BayebN, Mount . Caiihoe ir 
Thubjngta, turi taipgi. to
kius kambarius.

Nauji trljir šriubi] laivui, 
Besojtutb, Reetanoe ir Ąj.- 

. BEira Baixin, veža 1, 2 ir 3 
• klosi] keliauninkus.

UNITEDAMEBICAN 
■>. ' 1HIS

Julius Rotteubcrff, Inė.
■ 260 IIANOVER STBEET 

Boston, MAss.
arba ingalibti agentai.

‘4

GRAUDŪS VERKSMAI
Su leidimu Šv. Kazimiero 

Draugijos įgaliotinio, gerb. 
kun. .Kaščiukoy.perspaudino- 
me rirŠminėtos Dr-jos išleis- 

Graudus Verksmus, 
pites jau ‘galimą gauti 

pas mus. Kaina 10c. vtana. 
Klebonams ir agentams per
kant ne mažiau 30 ekz. duo
dame nuošimtį. * .

. '^DARBININKAS’* \ 
3G6 B’way, Boston 27, Mask.

CUNARD
guli ivtvs(žiiu»j.i į Ąnu'^k>l-tl’udedad: 
nįoltiąnti Liepos m?ucM- Cunurd w- 
iurnrivimas yra gMėiosiuB tavy gi.M 
mlneins atuižiuotgl Aurevąuj>’ žmo» ■ 
ims turėdami Canurd ‘bniįįtuš guli 
unt syk išvažiuoti.; nes Cumjvd lai
vas plaukia IS Europos beVėlk kas* 
fllenU- Iiražlu6jintėliw M Lietum*' 

. per Cunurd Liūlio, lydi kompuiiilos
Lletuvyš ntstovus, kuris palengvinu 
visus išeivio yargps. y 
l^pularnitrititin(rucX«t»'a kaštų.
Dol tniesMy 'infornmdjų kreipki 

tęs prle laivy kompunijo*r agento bu
vo miešto. niM>prle urėlaimB
I . ■» - • l

v >

■ m m .nu» n tNi 
km stato Sh, ,

pikuli nn. Mato.

— GAVĖNIOS TEATRAS — 
Drama Penkiuose Veiksmuose. 

“PILOTO DUKTĖ” 
KAINA- 35e.

Šioje dfamoje gyvai per
statoma Kristaus Kan
čios ir mirtis. Štai kasi 

’ rašoma apie “P i 1 o t o; 
Dūktu.: ’V J

X?“‘Veikias. įdomus, teikiantis 
daug moralia ir tikybinio piuno- 
kininio... Vl^i vakarti raugėjai 
perstatydami ‘Tiloto Duktę^ tu
rės geriausio pasisekimo/ o pub
lika bus pilnai patenkinta...” < L 

Kįun. P, jKuSįHulia^- 
“Buvo utvaklinhis neparastai gra
žus veikalas “Piloto Duktė.” 

Hadnieriš,. — Deirpit..
“Perstatys žmonenis ne tuščiu ar
ba Šiaip menkos vertės Scenai 
veikalą, l?et PlM gilios reikšmės, 
kurs gadins apsileidėlius, stiprins* 
uWQjaučius ir visiems Wteil& 
piln^ pasiteukinimsi.” * .

. X««. A
Visus užsakymus siųski-' 
te: .. -

ALĖJŲ KBBŪBMfi 
Ž7 G Strėet.So. Boetou, Masi

ULEMAIMV 
6ATAVI.

/ ta D. & W23 metų šiem- 
nmi kidendoriai jW gatavi 
h ? jau juos siunčiamu vx- 
sietas ta D. .& nariams ta 
prenumdratnriam^ DYKAI*. 
Ku^ie š pašalinių’ ųpreitĮ 
gauti tokius, lai prisiunčia 
d&i tosus žonkMiuta ta 
gaus gana gMžių kalendo
rių.

“DUBININKAS’’
V’ajT) Buatuu «, ALua.
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______ ____ , 
babras kuris taip gražiai iš medžio sudeda užtvankas, kadlmatome toirmilijonus visokių daiktų, kurie yra nepapras- 
ju būdelės nepasiektų upes vanduo, nielto jau daugiau ne-1 tai dideli, kurie neapsakomai greitai ir tvarkiai skrajoja 

neapsakomai ilgais savo keliais. Nėra ten netvarkos, su- 
paaUties, tvenkime vienas kitam kelių, bet tūkstančiais 
metų prieš galime atrasti tą erdvėje punktą, kur atsiras 
Šiokis bei tokia dangaus daiktus.

Žiūrėdami į žemę, vėl matome, kad ji pastatyta bū
tent tokioje vietoje, kad būtiygiūbrias joje gyvenimas, nes 
jei bŪtųSarčįau saulės, tai nieks aid žemės negalėtų gyven* 
ti dėlia^karščio, 15 jei būtų pertoli nuo saulės, tai vėl gy- 
venimas negalimas buriį.dėliai šalčio. /

Žemę apsupantis oras renka savyje sūules Šilumą ir 
-saugoja žemę nuoūmų ataiuaiuiL

A U _ J _ u. <

kokios-nors tvarkos ir dėsnii}, būtent negyvoje materijoje, 
kaip tai puikiai viekas sutaisyta, kokia yra tvarka I

* Ką gi kalbėti apie^gyvybę turinčius daiktus! Koks gi 
gyvų sutverimų.ivamimas pradedant, sakysime nuo vie- 
nanarvio sutvėrimo ir baigiant žmogumi!

' Bet kur iš įvairios materijos yra padalyta koks-nors 
išanksto’apgalvotas daiktas, ten turėjo būti protas/ kuris 
daiktą sugalvojo’; toliau, kur yra dėsniai ir teisės, ten tu
rėjo būti ir jų davėjas. Tasai gi davėjas yra Viešpats Die
vas, ^Pasaulio Sutvėrėjas. Ištiesųdangus gmina

---------
i

»e?w tSSMB ■ |iiiiiiriilililiiii»<W'iir. f i H....... ■ J
UamaK yra smarkas, KuridatUb.
ti iš BUtMffUrig vyrų. Na, tai Ima 3 
nom ta jr gažiflritti. Tad nei vb- 'į? 
nas npprtlabkft šios progos, M 
tų vakaraukite į Htuggan mokyk?' ’ 
los salę, o būsite patenkinti pm< 
leidime linksmai laiko ir pamaty
site tą ko dar kiti nesate matę.

Sporto
HEW PHlLlDMUHIA, PA. , 

a r

Laikytame* susirinkime WS. 8^ 
kuopos 4 d. vasario buvo žnaitei .4 
kad,reikalinga butų, persikvifiti

gali išgalvoti; bitė gražiai moka daryti akeles ifi vaško ir, 
jaa pripildyti medum. Bet daro ji tai amžinai ir meta ki
ta nepajėgia išgalvoti, ji padaro tik tai, k# darė jomoa 
pirmtakunes, o kad išgalvoti suvystomi k^-iierg — to jau1 
Bėra- Paukštis papūga išmoksta tarti žodžio M giedo
ti nenorės už jokias malones.

* Žmonių mokinami gyvuliai, tiesa, gali kaip-kada pil
dyti ir nepaprastus ji j būdui darbus, bet yra kas kį|a ten, 
kur žmogus prideda savo darbo, o kas kita, jei žvėris sa
vo protu (jei pas jį jis būtu) pats pasiekti! taį ko žmogus 
jį išmokina. * .
r Kad žvėrįs tuntų protą, tai, kaip ir žmonas/ nuola- 

tos vis lavintųsi ir tobulintųsi savo darbuose, Tuo tarpu' 
gi maža beždžione arba tik-ką išskilusi skruzdėle moka tai,, 
ką ir jų tėvai. Pastebėta dar, jog jaunos paukščių poros 
pirmutinius savo vaikams lizdelius padaro geriau, negu 
atomanMiš kartais. .

Žinoma yra, jog beždžionės mėgsta ugnį. ~ Pamatę jų 
jos iš džiaugsmo jtežino, kas-darvįL Bet štai ugnis gęsta. 
Beždžionės gailiai staugia ir nuliūdusios paskui'' skersto-; 
SL ’ . 1

Juk jei beždžione turėtų protą, iai galėti! priversti 
ugnin malkų beiiakųir kūrinti kas-žin ligi kol.---------

Toliau, jeigu kas nėra visažinantis, tai kaip-kurių sa
vo darbiį pasekmes gali žinoti ačiū seniau buvusiems pri
tyrimams. Tuo tarpu-gyvuliai jau iš viršaus žino, kokis 
bus jų vaisius, -koki to vaisiaus bus reikalai, nors'labai 
daugely atsitikimų gyvulių inpėdinių gyvenimas visai skir
tinas nuo jų tėvų gyvenimo.

Štai yra bužiukas, kuris kaip bitė, minta medum, bet 
jo inpedfnys’ išskilęs iš kiaušinio reikalauja sau maistui 
mėsės- Todėl tad šisai būžiukas priaš dedamaįkiaušinius 
nugalabina kitą gyvą sutvėrimėlį ir ant jo jau deda kiau
šinius, kad inpedinis’ vos išskilęs jau gautų sau tinkamo 
maišto/ .; . ‘ ‘ /

; ’ l&a išimta, jog gyvuliai atlieka savo prigimtuosius 
darbus ir tuomet, kai iš jų jietfe nė mažiausios naudos, 
atbulai — nuostolius? Uždarykite paukštį narvam (klėt- 
koU), duokite jam kuogeriausią maistą, tinkamą šilumą 
ir ^ė,^atęjo ruduo -- ir'
jis net verda, kad tik lėkti į tolimąjį kraštą,•« nors pati ke
lionė yra begalo sunki ir gięsianuolatinįais pavojais.

Jaunas: babras, kurį sykį pagavo mokslininkas Flou- 
reils ir pasodino sausai! narvan, tuojau, kai tik atnešė jam 
pagalių, ėmė dirbti užtvanką ir būdelę, nors pirma -—be
turėjo laikortipdarbų išmokti nuo tėvų, o antrą ^—darbas 
visai neturėjo.tikslo, nes upės vanduo juk čią.negręsė pa
vojumi. * * ■ , '■

Arba vėl,.^pažiūrėkite, kaip, pasirpdžius Vanagui, 
karveliai ūmai susitelkia į krūvą. Bet kai vanagas vieną 
karvelį (balandį) pagauna, visi tuojau iškrink. Kad' gi 
karveliai turėtų protą, tai, be abejo, visi pultų ant vana - 
go ir savo draugą lengvai atimtų. . :

h Lengva suprasti, kiek tai vargo-turi paukščiai perė
dami. Bet veTzmia, jog jie sėdi anbkiauŠiniii tik apribo- 

, tą- lailką ir jei ligi to laiko paukščiukai neišskiis, tai perė
to ja apleidžia kiaušinius ir ramiai sau eina kur kitur.

Dar yra vienas begalo svarbus dalykas, ko gyvuliai ne
tari — tai kalba, kaipo,žmogaus' galvojimo apsireiškimas* 
Juk gyvuliai turėtų kuo savotiškai kalbėti, nes papūga 
inbka tarti žodžius, o. vienas paukštis gali net truputį ir 
pagiedoti^jtečiaiis jie kalbos neturi. Tiesa, gyvuliai iš
duoda įvairius balsus, pranešdami vienas kitam gręsiantį 
pavojų, šaukdami lesči ir tt. . Bet tai vsa juk nėra kalba, 
turinti visokias kiltis, visokias žodžių atmainas, -Visą gra
matiką. žmogaus kalba nėra juk ženklų rinkinys pažymė
ti tik* įspūdį, lmip kad daro gyvulihų bet tai begales’bal
sinių ženklų^ kuriais išreiškiama žmogaus'ų>rotas, išmin
tis, supratimas, gabumasl " . . .

f Kadaūgi kalbos žodaai yra žmogaus proto ženMai, to? 
deL juos, tuos balso ženklus galima perniainytvrašytais bei 
Spauzdintais ženklais? - v \

Todgl kas i^ęmoka galvotį ir neturi, rinkamo sup-rati- 
mo, ten negali būti net kalbos, nei rašto. Juk žmonės gy 
vena draugė su gyvuliais jait keletas bei keliolika tūkstan
čių metų, tečiaus gi kalbesnei jos rietą^užstojaneių tam 
tikiu 'ženklų keliu nieko nuo gyvulių ligšiųl nėsužinojo.

Gyvuliai neturi tiesiog ko pasąfcti? nes nieko,Besam
protauja, nors pajutimą dažnai turi gana augštą. : .

Labai daug pridirbo visokių kalbų neseniai buvęs Ber
lyne ąrkiys, kuris, girdi, mokėjęs škaifiiuott Išriesų tą
sai arklys kurį vadindavo Haus, dėstė skaitlmes, sĮtvezdu- 
plas įvairias sumas.

Bėt su šituo arkliu tuoj, pasirodė aiškus apgavimas; 
uos arklys turėjęs nepaprastą atmintį bųyo išmokytas tik 
kiir kairią padėti skąftlįnę, o apie patį^skąrtliaviinąj kąk 
po tokįTitatuyejo nė mažiausio supratimo^ t

Taip tai dabar turį būti-visai aišku, kad gyvuliai jo- 
kiu būdu negalima prjjjažiutįproto.' ‘ ? • - ■ ? ‘ ■

Iš eM tad aiškų, kad žmogus,~ protmgąsir tąĮp fobū- 
kis siUvėrinias negalėjo atsirasti iš beprotės beždžionės, ką 
notėtų inkalbeti $v..ftašto priešinmkut *

* ' ’ ; • UŽBAIGA. ■ : ' ' ‘
- . . - • * t

(Tęsiny)
■ te. ! Jte..,., ,

ŽMOGUS IK BI^DŽIONM -

Darvino pašokėjai ome išrodmetį kad būtent žmo
gus paeinąs irtio beždžionių. Imta jąd tamę dalyta tirinė- 
ti žm^nią ir bezdionią smageiiis. Profesorius RuJolpąs 

. Virehov pagalio^ viską gerai apsvarstęs, turėjo pasaky- 
- ti: u Jeigu atkreipsime domą, jog beždžionių smagenai tu- 
. si visas svarbiausias žmogaus smataną dalis, kad^ vaikų 

. šmugeliai nedaug tesiskiria riūo jaunų beždžionių sniagfe- 
•. nų, tai aiškus dalykas, tad beždžiones tobulinimasis slenka 

tuo kėliu, kuris yra visai prię uuggs teisyMianVžmogaus 
smagenų tobuliuimuisi, kati bežfl^nĄ net kas link jos 
galvos, jai augant ir tohulinanto kaskart lieka mažiau 
panaši į žinogiį Nef didžiaųriai beždžionė turi vaūdškiis 
smegenis, nors'jos diūitįs beveik, kaip jaučio.. Aišku tad, 
kaip aūt delno, kad per pirmyneiįą ir tobulinimąsi bež
džionės žmogus niekad iš jos nepasidarys, bet atbulai 
per tą tobulinimąsi. kįla toji bedugne, kuri yra tarp žmb- 
gaus ir beždžionės?7 
^Toliau, Jxą?p_žmogaus iiLbeždŽtonės yra didefeskir- 

tumus nugarkaulyje,,kinis žmogui stovint arba vaikščio
jant pasidaro visai tiesus, o beždžione, kad ir neva Vaik- 
Ščioja, .bet'nugarkaulis ąe visas yra išsitiesęs. Mat, bež- 
džione^yra ketufkojisgy vulys.

' jeigu paimsime žmogaus kojas ir rankas ir palygįsi- 
me su beždžionės kojomis ir neva rankomis^ tai atrasime 
tokį skirtumą, iš kurių aiškiai pamatysime, kad žmogus’ 
sutvertas savo keliu, o beždžionė savo keliu.

Pagalios Darvino pasekėjai, ypač šia kuo rėme žmo~ 
galis paėjimą nuo beždžiones. Jeigu paimsime žmogaus 
•kraujo (geriau to skystimo, kuris išeina viršun kai krau
jas sukempa) ir įlęądme keletą karių įmlilto kūnaii, o pas
kui išleisime indan’kraliko kraūją ir jam sukepus ir pasi
darius viršujė gelsvam skystimui (lygią! kaip ir žmogaus 
.kraūįtd sukepus) įleisime to skystimo į paprastą druska 
irnįe atmiežfą žmogaus kraują, tai tasai kraujas pi&dėSj 
Wumstiės iif^a^alioš*ttogne apsėda"'kalpir koks baltynias* 

? Tuo tarpu gf toks krąliko kraujo skystimas dą^o taip pat 
' ir beždžionių, kraujuje, tik šiek-tiek silpniau, o kitų gy- ■ 

v idių Imtųjųje nieko nepadaro. > ,
Jeigu vėl kralil<an įleisime beždžiones kraujo, o pas^ 

kui tokio Iunliko krajijo skystinioįleisime beždžionės krau
jau, -prileistam kokiąme-tars imle, tat kraujas labai drūm- 
sisj. o jerįleisime.žmogaus kraujam tai drunisis nelabai. 

4X . ■ Bet.nereikia ilgai šiikti galvos, kad įsitikinus,' kaip 
menkas yra šitas privadžiojimas. Juk būtų labai neišmin- 

‘ tinga, jeigu dėl vieno kokio panašumo tarp, dviejų daiktų • 
tuodu daiktu skaitytunie. fokiais pačiais. ' - ' ‘

. Niekas juk išmintingas nepasakys, jog liepa' paeina 
iŠ eglės, nes tuodu medžiiūsavo Šaknis turi žemėje, o šakas 
viršų j žemės, oro. T . , ; ■ .

Antra vėl, jeigu Vęždžiouni. kraiijas j’ra’toksai-pat, 
kaip žmogaus, tai kodėl * žmogaus taip .nuo beždžionės 
skiriasi. Juk kraujas, pasakysime, peni visą kūną,, tai 

,kpdel jisnenūpėni, neišaugydiua beždžionės tokios, kokiu 
yražmogus. . \

Tokiu būdu, palietę kraują^ Darvino pasekėjai dar 
toliau ntstūine žniogų nuo beždžionės. • „
/t \ - " AR GYVULIAI T(1RITWW-' i / 

b / i*'Darvino pasekėjai padavė tą nuomonę,' kad gyvuliai 
■ turi.prbtą, nes turi smageūrs. z "

. Ištiesiį giliau negnjlyojant, gali pasirodyti, kad gyvit-' 
litu nėra bepročiai sutvėrimai. Juk prisižiūrėkime^ saky
simą. kaip bites, skruzdeles ir kiti net mažesni hūželĮaį 

. atlieka įvairių-įvairiaūsius./savo gyvenjinę dailius — įiusį- 
stebėsime. . - ' ‘

Bet tirinėkime gilau, štai mokriininkas Kabre bando 
vieųtį marytį būžiuką, lotyniškai vadinaimf-sphex. -Taftų' 
bazilikas (vabalėlis) pastveria ūž ūselio,Mtą už save ma
žesni bjūželi ir traukia urvam Mokslininkas ž^Lkliukėmis 
atsargiai perkerpa ūsą. Didesnysis būžiukas stveria ma- 

^Žesnįjį už antrojo ūselio,, bet-moksMuipkas peritorpa ir ant
rąjį. Mažesnysis būžiukas didesiųj į bando nustverti dar už 
galvosi bet galva pasirodo perdidele jo čiuptuvams. Ta
da būžiukas meta savo grobį ir eina toliau ieškoti. O juk 
galėjo jis nustvertu tą mažąjį būželį už kojos, už sparno, 

I ųž Uodegos ir nutraukti savo urvelim Bet būžiukas to to 
padarą nes taį pereitų jo gabumo ribas. - ‘ '

Kitas vėl būžiukas Bęmbes gaudo ore dar mažesniits 
' būželįus ir neša urvau penėti vikšrą,• jo vaikelį. • Bembey 
Irižiūkiii išėjus gaudyti' vikšrui maisto, tasai-pat moksli- 
įdukas Ifobre iškasė urvelį ir rado jame vikšrą-. Tuo tar
pu sugrįžo būžiukas;' Stropiai jis ėmė ieškoti savo urveliot 

. o nerandamas nuolatos sukas vienoje vietoje įr mindo ant 
Saulės taisukinėjautį savo vikšrą* Užbaiga btivo tokia, 
kad būžiukas metė sąvo vikšrą ir grobį ir niiėjo sau Mtuu 
O juk, -jei būžiukas tikrai turėtų prot^. tai būtų iškasęs 

v kfiiį urvą,- nunešęs tenai vikšrą — ir būtų bėdos. t ■
Tai visa apsvarsčius, 'pasįrodo, jog tie būžiukai pa*, 

.sirige taip, kaip elgiasi mūsų piivąs, teis veikiu 
labai tikslini, kad per vilkinti jame esantį maistą; bet taip-. Itoržjūrėdami šiuos mokslo tirinejimus,. paliečiančius
pat juk pilvas veikia ir Juomėf, kai vieton'sveiko maisto, )wat(nūąį}ą gamtų, turime sutikti, kad visame jos gyveni* 
pakliūna, jau nuodingi-daiktai, t me yrn tam tikri dėsniai, teises, visa-ko ftuderiuimaM ir

Bet apie pilvą nr< s nedvejojamą fa# jis yra’ta pintu, tvarka. Juo giliau tai gvildename irpažįstapMi, juo įgbyių
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nūąį|ą gamtų, tukime sutikti, kad visame jos gyveni*

Piižiūr&kte dar, kaip vienodi yra gyvulių darbai. Juk muaApį|paj|i^t|ta^ i ,
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Ket ir ten, Mur, tarytum, mažiausia reikėjo tikėto’ ^kėtojas, kuria
uaudingmną mtisu brangio* ortas
nizaeijos. Patarus raitininku^' 1 
kad butų naudingiausia iuaiita* ' *1 --•■■■ ’ 1 

f
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Patarus raštininku^

NEW.BRITAIN, GOJ^T

11 d. vasario, 1923 ta. per pasi-_ te. *-

pasaulį, kad apgintų Lietuvei tie
sas.

Tų dieną buvo renkamos aukos

ti su „/kaimyniškomis kUopomiij 
kad vist je apylinkėje aur^agul 
ntetsrutą.' Taigi kaimyriitai /įį 
kuopos manydamos rengti ; į 
kalbas ir.alončkite kreiptis Žemiau’*v 
padėtu r ntrašu.' Susižinoję'tar® 
savęs pa yiesime gerK kun. F. Ke
mešį iš ’Vashingtono, D. (V-

u a Jonai Abromaitla,
- rSįtver Creek, P<.

M-NTELLO, MASS.
* * ' .'

Dvejoj prakalboj ir linkimai 
auką.

<

gavimi, mūsę vietinio vargom- dcl toK1Į M juos

Šv. Andriejaus parapijos choro 
koncertas? Programas susidėjo iš 
tnjų dalių: dainų, 'solių ir mbno- 
liogų. • Buvo nepaprastai įdomiu 
ir įvairus. • Du chroai dainavo: 
mažų vaikų ir suaugusių. Visi 
sava užduotis atliko' kopuikiau-

♦ '•, ■ “ * >- — - -

te- —>-w . —• te ^te te M w v—te w ’a/ tef»te -te —te

keletu žvaigždučių. I^-lč O. Ęi-

rinko gerb. S. Rakausko įvyko.

Sausio 29 d,, 1923 h. pųbažny- 
tinėj saloj įvyko pirmos bendri^ 
katalikų ir sandariečių surengtos 
prakalbi .4, kad ‘ parinkus aukų 
Klaipčdė? * lietuvių komitetui 
Kalbėjo J. Balioriis, Nadas Baste- 

%nis ir kun. Urbanavičius iš South 
Boston. • Reikia' tarti nuoširdų, 
ačiū gerb. kalbėtojams už patai* 
narinių r.iontelliečiams be jokio 
■atlyginimo, tai yra už sugaištą 
laiką neėmė užmokesties ir už pa
sakytas eiituzijastiškas prakalbas, 
kuriom padarė’ant montellteeiųr di
delį įspūdi. Didelio papeikimo 
užsipelno tie lietuviai; kurie neat- 
šilankė . ir: neprisidėjo prie šito 
švento dafbo savp tėvynei. . ' 

: Priklauso didelis ačiū šiems tė- 
vynajiiiams, kurie aukojo sekan
čiai kuri, donas Švagždys $10.35, 
Kazys Oksas $10.01, -Pranas Ado
maitis $10, Petras Vaičiūnas $10, 
l’et. Jurėnas $5, Jurgis Samsonas 
$5, Jonas Palionis $5,. Pranas Aliu- 
seriČius $5, Kazys Petraitis $5, ■ 
Leonas Šęmeta $5, Jeronimas 
Štaupas $5, / •> • 1 - ’. •

Po 3 dol.: K. Ciurblenas, P. Pau ■« 
likos, B, Gedimavičius, . A Nor
kus, Ad. Jazukevięius’$2.1O. \ 

rPo $2:0.0: P. Virmauskas, J. Ži
linskas, ^J. Halatka, J. Daugele- 
vieius, V. Bakajiauskas, P. S'tepu- 

■O, Uždaviiuenė, S. IJžda->liotfis,( A. Vaitkus, P. Overiš, K.
Peleekas, M. Balkus.

Po $1100: P. Aleks, A. Kukaus- 
kis, A. Jakavonisy, J. Miliauskas, 
P. Danyla, T.‘ JarmaviČia, P. Pa- 
-^ikarnis, A. Aukštikalnis, J. Pa- 

Ijįjfcnis, A. Tvaskus, O, Kasetei- 
ŽMpP. Jriškaitis, j. MicktvieiuS, 
M. MonikienČ. >K, Venckus, J, 
Langiene, P. Tūbelis, B, Rcjženiu- f 
tė, V. šarkiis. K, Pronckus, £. ;
.Rapolas, j . Pėtkūiias, J..Kubih- 
los, J. Jaškeliavičius, J.į Baronas.

Smulkių, aukų $11.54. ’ • J
Per virš minėtas prakalbas su- ja 

rinkta visu aukų Į48 dol., kurios -3 
antrą4 dren po prakalbų tapo pu- 1|| 
siųstos tiesiai Lietuvon. 4’*|

Sekančios aukos rinktos einant .’ja 
per krautuvės nuo biznierių. Rin-':“^ 
kėjais buvo Balionis ir Tautkui 
Biznieriai aukojo sekančiai: M. 

žmonelių prisirinMo. S"*®“** “ M,
S.Balčiūnas,grosernmkaa < doL, 
K. Poškus groseminkas 5 dol., £ 
Kereišis plumberis 5 dol., & Cvakx 
la groserninkas 5 dpl., Juzė K 
tienė dry gopds store 5 doL 
2 dol.: P. Kuodiš duonkepis, 
tello- Furnitūra Co,, J, 
pool-room, V. Laurinaitis ne bfe* : 
nierius. T 
duonkepis, Ji Ikasala ftuit storo, , 
S. VismontM groseihč > Maloni 
lįs, M. <lriū^viehw grusernėyP. ^ 
Grigas, Furnitūra Store ; K» Km- :. 
htuskasy imt stare j Jv...Soka^f’ 
duonkėpysj J. A< MotiejūnaMlf 
dio; ik M^Strumskis, —— 
kas; P; Bartkevičius, d^; 
store, nežinomas bianteri 
zuke viviu*, M. Kuoiu8kM, 4|j 
kwRiw J. Kergiu M.-K. J1 
pis, J. AVnekusį įAikinM Ir 
aunas,, restoranasl M, 
tanios: J. čosnuleviripė, 
Store; A. Stungis; Duoba, dM 
hMya fiOa.'i J. Aaulfada, tii
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sustiprinti kovo prieš priešus. Au
kotojų vardai:
AI. Milišauskas 
J, Belekiančia ....
B. Meškauskas
L. Jankauskas
S; Kudarauskas 
S i^SkUTfiS

Prieigos, turiji ja^mėtiU.

.. v. . , • B. Ajauskas .
AĮUeiiite tūri.aukštą alfą,, p

M. Klovienė ..
P. Kokorekas 
•T. Gerulskis
A. Vaiiene , 
P. Įtaudūlinųas
T. , Stoškus
B. Vesaras 2.00

A., Kupravičia, * M.
Šangavičia, B. Jonušą, P. Jocius, 
j 

kinas, P. Žilinskas, K Žilinskas, 
A; Dabšauskas,- K. Bingelis, V. 
Bingeliene, O.. Lukšienė, O. Ta- 
kutienė, T. 'Dambrauskas, P. Kai; 
muntiene, V. Belekevivia,' K. 
Andrijauskas, D. Šūkis, A. Šrnei- 
žis, K. Jokubauskas, P. Pocius, P. 
BuKaveckas,- A. Kuras, J. Guli- 
gauskas, N. Gudaitis,.. T. JLvuda- 
rauskas, M. Baliukiavičiene, J. Sa
vickas, ■ . .
A-inis, L. Stoškus,. O. Stoškiene, 
S. Dirsa, J. Bernotas, J. -Daugi; 
nas, J. Stelmokas, R. Meškaus
kas,, M. Busliavičią, F, Gricius, 
S. Sangavicia, P. Ivanauįkąs, E. 

;Valavieiutš, V. šaūi^itč, S. Mbtav 
kiš, P. Kudarluijsltas,’ J. Gebaži- 'į 
niene, B/Olseika, T. Joniką, F/ 
Raudaliūnas, K Ajauskas. • 

Ponia*/ Vaškienė nuo VVesford 
St. aukavo 1 centą dėl klaipėdie- 
či nors yra turtinga.
Aukų.buvo surinkta.$116t85. Iš

laidą-buvo $30.70. Liko $86.15.- 
’ * Brigbtonietis.

■j Petuškiutė turi stygos skambantį 
'Sopraną, p-le S. Matuliutč tupi mą-, 
lonų. soprano balselį, .p-le M. Rė
kiate turi nepaprastai gražų altą, 
p-lė B. Rakauskiųtė .turi švelnų 
soprano. - Virš paminėtos mergai
tes čia. gimę ir augę, bet "visa šir- 
džia yra pamylėję dailę* ir savo 
balseliais linksmina visų New 
Britain’o lietuvių kolonijų. - JVrisa 
šeimyna Rakauskių puikiai sudai
navo /^Atsisveikinimas su Lietu
va.*' ' Visi savo užduotis! atliko 
atliko gerai, ųiž ką gavo nuo pub
likos gausių aplodismentų. P.ub- 
liKbs buvo, skaitlingai nuo ko yra 
ir pelno parapijai* . Dabar turiu 
pranešti kad ant Šv. Kazimiero 
dienos 4 kovo antrų vak po pietų 
Laisen .teatre yra rengiami lietu- 
viąms . prielankūs krutami pa
veikslai. Ant tos įdienos prašo 
kitiems nieko nerengti ir ateiti ant 
krutamą paveikslą. Mūsiį gerb. 
kleb. kun. E. Grikis darbuojasi vi
somis pųičgomis/

Korespondentas.
? . *

’ 1 -
. BRIGHTON, MASK ?

Brightono lietuviai apvaikščio
jo penkių metų Lietuvos nepri- 
gulmybes šventę 18* d. vasario. 
Žmonių btivo suviršum 500. Sve
tainė buvo išpuošta Lietuvos ir A- 
merikos vėliavom. Tame yra pa
sidarbavę B. Ajauskas, M. Minei
kienė, J. Valis, M. Kloviene ir J. . 
Balįukiavičia, Vedėjas tos šventės. 
B. Ajauskas maloniai apibriežė 
Lietuvos Šiandieninį gyvenimą ir“ 
Lietuvos vargūs. Perstatė mažus 
vaikučius *-Žiburio” draugijėlės 
su jtj vadu užgiedoti-Lietuva Tė
vynė Mūsų. Rodos tame momen
te ne vienam-iš akių ašaros bire- 
jo išgirdus sayo vaikučius takiais 
maonjais balseliais. Paskui ūž- 
grajino lietuvių bęnas* po vadovys
te gerU Buinio. Lietuvos marša. 

: Tepėjas v'a&o, perstatė kalbėt 
piratą svk ferightoąe advokatų A 
Šalnų. Nors advokatas Šalna yra 
gimęs Amerikoj, bet lietuvių kai- 

f bų gerai vartoja. Jo kalty: buvę 
labui įspūdingi* ApibrieŽu Lietu
vos gyvenimų ir įos ateitį ir ra
gino temt Lietūvų., Antras kalbė
jo iš So. :Bo8tono draugas Venk 
Jo- kalba buvo tikrai patrijotiška. 
Ragino visus lietuvius būt vieny- 
MJ ir šiame momente kada ten* 
kai puola ant lietuvių-rinkt au
kas ir siųst pagelbą. Teip-pat ra
gino išnešt protestų prieš užpitn- 
likus ant lietuvių. Vedėjas pa- 
kiaušį publikos ar Btrtinka Rūešn
Matote pHH takus, Visi v|en-lo<|Btoriu VIUMto. btohst .W1 
t'M . .• » - -f ■ . J ... B. . . '* < 4._ A ' »Kte-iįBwwwt(

Po $1.00:

h *
f

a

♦ *

S. Petrauskienė, A. Kądzis, J. Bar?
Ė. Žilinskas,

. NASHUA, Nz H.* t H ‘ *-*-T-
Vasario. 18 d. 'buvo surengtos 

prakalbos tikslu paišinėti 5 me
ti! Lietuvės Nepriklausomybės su
kaktuvių.
neskaitlingas būrelis. Priežastis 
— šaltas oras. • . .

Kalbėtojas buvo iš Bostono A. 
Kneižys.. Labai gražiai nupasa
kojo apie Lietuvą. Po Kneįžio 
kalbėjo Kazys Tamulevičius. Per 
prakalbas aukų surinkta 17 dol. 
5.0e. Aukavusių vardai: kum-P. 
Dariiūnas $5.(M).; po $1.90; ’A. De-. 
gesis, V, Tamulevičius, J. Stepo* 
nuvirins,* Grigas, J. Tumulo* 
virius, J. Over^ KANadzeika, J. 
Andriuškevičius, A* GubrąvieiCis, 
J;.Ivanauskus, XL Motuzaitė.;

Išvįso su smulkiais surinkta

. ***»
« • 
* W
i.' *

S-
. BporlM. - * '■

- ‘ ' - -.. - ' t ' ■
Subirtus valcHte 24 d. ftio neto 

.šio {vyks didihuUMHK bankvt-bidl 
.įlinky rungtynes. Vieton ir Wvr

" * BpurtM.
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'Vadyba. Iar Kuopa.

. ularbayo Ventili vile, s
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\ Būtą labai malonu kad sąjmi- ginsi.

Kun. P. KašČiukaz.
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gramu.
kalaU *‘Degtinė 
Batai?;

SMARKIAI RUOŠIASI PRIE ŠV. 
KAZIMIERO DIENOS.

. . I ' ■• •

Nuo kosulio, šalčio, galvos skausmo, 
neuitilgijoš, reumatizmo ir nuo vi- 

sokio Ykaudėjimo.

ALLDRUGGISTS
35c and 65c, jars and tubes

• , ’ ; Ijospital sizė,į$3.0G
i .

I

narys, 
N

DETROIT, MICH.

(East Side)

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

15 Metą South Bostone j
DR. H. S .STONE

—‘AKIŲ SPECIALISTAS
•99* W. BROADtf AY 1

VALANDOS: Nuo 9 r. 1H 7 v.vak.

I

* - » Ji
i

<♦
As<

.r
r

tJ’■ *

v

> ..-

5

I 
k>
a

i

!

I į 
f

k Antros prakalbos įvyko vasario pats dainuos iš “Fausto 
?11 d., 1923 m. viršininėtoj salėj. letto”/ir kitokių operų* 

j Ęalbitojum buvo V* J. šliakys, * 
‘ ■“gaidnros” redaktorius iš' Soiitli 

rton, Teip-gi reikia tarti žir
gą ačiū gerb.- Šlijikini už" pasą- 

.kymą Montclliečiams prakalbos ir 
5' nėmbną mokesties. Ant šių pra- 
I kalbą Klaipėdos reikalams auko-'

o .Jie tėvynaiijiai po 2 dok: K, Ku- 
lišauskas, F. Budreckis,,J, Danib- 
rauakas, AI.. Abračinskas; po $1: 

, V. Adomaitis, B.. Balčiūnas, V. 
Kaunas, J. Antanavičius, J* Rut- 

y katiakas, T. Tamulevičius, K. čiiur- 
blėnas, J, Valatka, J. Tumonis, A. 

' Norkus,. A. Skarinka, M, Svirskas, 
, P. AluseviČius, F, Pašakaiimte Vi- 

ko 24 dol. Smulkių $5.05? Abel- 
naF$29,05,. Almina aukų sutrau
ka ? sausio 29 d. 1923 m. $146,00, 
nuo biznierių surinktu $76.00, va
sario 11 d. 1923 m, $29.05, viso au
kų surinkta Klaipėdos reikalams

' ' '
. Pinigai tumius pasiųsti Lietu- 

vbn,-Klaipėdos Vyriausiam Komi
tetui per Stulginską ir Galvanaus
ką. Viso pasiųsta $242,60. O iš- 
Jaidų -buvo $8.50-mž 2,009 plaka
tų. ai pas komitetą ant rankų ne
liko nei cento*

Vardan kovoančių Klaipėdos 
lietuvių visiems aukotojams ir kal
bėtojams tariam nuoširdų ačiū.

Nuo katalikų srovės —*
■.. i M. Abračinskas.

Nuo sandariečių sroves —
* Ad. Jazukevičius.

n “Rego- 
Pelnas 

eis parapijos skoloms mažyte
Pabaltikas.

PHILADELPHIA, PA.

Uoliai platinama katalikiškoji 
spauda.

Šv. ĮCajinnero Draugijos Sky
rius, būrio pirm, yra gerb. kini. 
J. čepukaitis, o raštininke p-lė O. 
Unguvaitė. Tai veikliausis sky
rius visoje Amerikoje. Štai ir vėl 
2 •amžinieji narini: 17 P-etrondė- 
NorMute $35 ir 2) S. X $35 ir a- 
pie 15 metinių narių m’Žn prisiun
tė. Prašau visit skydų pradvti sek 

. ti paminėtojo, pavyzdį. . Gerb. P. 
. Norltintei n*-S. N., teip-gi meti

kiams ir garbingam skyriuj, pęĮš- 
ldti didžios padėkos ir pagavius 
žodžius.

Vasario 18 d. Įvyko LDS. 72 kp 
mėnesinis susirinkimas. Kadangi 
mažai laiko turėjom iš priežasties 
Įvykimu mūs tautiškos šventės, tai 
susirinkimas atlaikytas greitai.

Vienas naujas narys'buvo per
statytas, kuri prirašė Ed. Areh- 
monas.

Vasario 25 d. yra rengiamas va
karas LDS. 72 kp. su dideliu pro- 

Bus pastatyti nei du v.ei- 
ė” ir “Guniinrar 

Batai?’ Be to bus vietinių kalbė
tojų. Kalbės gerb. kun. J. C’ižans- 
kas, p-lė B. Daumantaitė, Ed. A’-c- 
monas ir kiti. Dainuos J. Val iu
kas* B. Daumantaitė ir kiti.

Vasario 10 d. apsilankė gerb, 
kun. F. „Norbutas, Jėzaus Vaike
lių Draugijos Įgaliotinis. Šv. Jur
gio parapijoj pirmą vakarą surin
ko auką $108. Nedėlioj per pir* 

; mas mišias bažnyčioj $3.45, per su- 
mą $65.00, šv. Jurgio parap, su
šukavo $175.45, šv. Antano par- 

r šūaukavo 40.00, šv. Petro pavnpi- 
t joj 50.00." . Viso Detroite suauka- 
| va $265.45. Gerb. kun. F. Norbu

tas fa ir pamokslą pasa
kė, ?L Olšauskas grojo mūs-

■' didžiuliais vargonais h* solo giodo-

M .j’enkių metą apvaikščiojimas 18 
& d?4?erai nusisekė. Auktf surink- 
? tUki $400.00.

Teko nugirsti, kad mūsų gerb. 
klebonas kun. j. Cižauskas rengs 

, milžinišką koncertą'po Velykų su 
savo choru, L. Vyčių 79 kp. ir jis

*f ‘ i

K
f
t'

Tolcpluinc Sotith Rast an 11520. 
Namą Vctefohna Asntewn.ll 05S1

ADVOKATAS

A. O.ŠALNA(SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 

Iln ters ete U irt terši tori- 
Oornell University A. B. ■ 

O* Wa«hington Univ. Ė* L* Ė.
<7pAKBlNINK0” NAktD

* Jimtros iHhns j
W W. Broadway, Su. Boston.

;riii ir,m nyr -- -'.„aai

‘ , BROOKLYN, N. Y.

Sunkiai sužeistas Šy, Kazimiero 
Dr-jo« amžinasis nūrys Ig. 

Vanagai

Jis pats rašo : - Igiias Vana
gas esu automobilių, sunkiai su
žeistas, bet ir sirgdamas džiau
giuosi bostoniečių Hetnvhį»katali- 
kų išmintimi, miprafiniu* kurie 
taip /gaimiai remia 'katalikų spau
dą ir skaitlingiausiai rašosi į Šg. 
Kazimiero Draugiją Kaune. 'Pe- 

' gul Dievas Ihiminą tip jūsų, šven
tą adrbą ir man tos Dr-jos nariui, 
bus lengvinus sirgtt\ o jei Dievo 
tokia valia, tai nehiaju nei įnirti, 

i nes žinau, kad- ir be , manęs yra 
daug Kristaus mokslo platintojų, 
per katalildškąją spaudą.

»Su pagarba,
> Ignas Vanagas,

Šv, Kazimiero Dr-jos amžinasis 
■ys, 71. Mttdson Avė., Brooklyn, 
v .../ ' '

_ ■
SPRINGFIELD,ILL.

Vasario IT d. Moterų Sąjungos 
56-ta kp. surangė “Dešrų Vaka
re.” Dešros labai gardžiai buvo 
pagamintos ir publika buvo paten
kinta. Programą išpildė jauna- 
mevių Vyrią 48-tas skyrius sekan
čiai: Padeklamavo P. Stanslovas, 
B. Bružaitė, M. Pukąitė ir A. 
Siausto vaite,: pianu, skambino M. 
Marčiulioniute; duetą padainavo 
E. ir O. Marčiulioniutės. Pelno 
liko apie $50.00, kurs liko kuopos 
reikalams. Laimėjo tris naujas 
nares: J. Burdulienę. E. Brazai- 
tienę ir E. Martinkaitę. Prie su
rengimo šio vakarėlio daug pasi- 

Stanslovienė, 
Kazlaus'kiejuy lįarčiūlioiBėhv, 
Stirbiene ir kitos;- . Vakarą ved c 
kuopos pirm, p-lė Julė Qredm.iU>'d“ 
te.
gietės surengtų daugiau tokių va
karėlių.

Vasario 13 (L Bidivell svetainėj 
Vyčių 48-tos kuopos buvo links
mas šokis ir laimėjimas- “Krai
čio,” kuris teko p-lei J. Sugentai- 
t ei. Prie surengimo šio vaka vo 
daugiausiai triūso padėjo: M. Su- 
gentaitė, E. Supėnaitė, J. Sugen- 
taitė ir J. Gedminaitę. Gražaus 
jaunimo prisirinko ’ gana daug. 
Pelno liko apie $250.00. Visas lai
mikis paskirta L. Vyčių XI Seimo 
rengimo reikalams. Valio- mūsų 
vytos. Lai visi jūsų darbai taip 
sekasi kaip minėtas vakarėlis.

Vasario 12 d. rūpesniu mūsų 
gerb. klebono ' kun. Kcršeičiaus 
buvo “Bos. Sočiai” vakarėlis, vie
tinės parap. reikalams.

Paukštelė.

DEBATAI PAh’KO.'

Pereitu ketvergę kis. 22 d, 
įvyko debatai surengti Ė. D. 
& 1-niosios kuopos. Deba? 
tavo apie; reikalingumą ir 
„naudingumą teismo, kurs 
lįstų iiegusipratiihus tarp 
darbininkų ir darbdavių ir 
nedaleisttį prie streiko. Po 
visam' publika* nubalsavo, 
kad toks teismas, kokis jau] 
yra Kaušai valstijoj nobfitų. 
darbininkams naudingas* Iš 
So. Bostoniečių puses deba
tų vo Jaroša, " Navikas, Tu- 
masonis, jš Nonvoodiečių 
Kudirka, versiackas, Ka
valiauskas. Tame pab daly
ke kalbėjo gerb. kun. V. Taš- 
kūnas ir P. Gudas. ’ Paiuį- 
šių debatų bus įr daugiau.

■ ■ ' i

4

I

DARBININKAS

>s'rr*ujAFiX4K

‘ Ateinančių nędelh| Houth 
Bostone įvvks K D. K aps
kričio kuopę suvažiatiniasy 
Bus svarstoma apie didesnį 
veikimą, apie raminęs pra
mogas ir tt. Vietine K D* 
T 
delegatams po sesijų.

Tik ką esame gavę labai 
gražiai apdarytą su gaido
mis dainų knygutę; Joje tel
pa < net 67 dainos, kurias 
kiekvienam lietuviui būtų 
pravartu mokėti. ■

S. kuopa rangia pramogėle Kadangi nedaug teturi-

lAXKf:Sf
■■ \ r* ■ ■ ~■ 4

) Šią savaitę Bostone lan
kėsi Lietuvos Operos artis
tai -7 Olek< Byra i r Leške- 
vičius.

— . -  ? ■ 1 — 

ti, nes po Velykų girdėjau, kad 
Aušros Vartų par. choras varg'onų 
naudai yel rengia yakarą kuriam 
vadovauja vargonininkas . Kastas 
Sabonis.

.i,. ■

AVestsides žmoens. visi duosnūs 
labdarybės reikalams, bet ypatin
gai atsižymi šimtinėmis Juozas 
Saunoras, Agota Kąiraitė ir Ona 
G’aidaitė. Būtų, gera, kad daug 
tokių būtų,,. ’ ■<

TŠ West Saidės Padanges.

. Sekmadieny, vasario 18 d. Auš
ros .Vartą par. svet. Įvyko Kata
likų Spaudos pv-jos 14-tos kp. su
sirinkimas. Nutarta po Velykų 
rengti vakarą su programų.

... r.Z ~
Ateinančiame „šekmadiėhy,. y-, 

vyks Federacijos rengiamoji va
kariene prie kurios taip visi ręn-- 

Šeimininkes pranešė, kad 
ši .vakarienė būsianti viena iš ska
niausių, nes vijų makaronai ir .ku
geliai būsią pargabenti iš Italijos. 
Taigi beabejo visi norės paragau
ti importuotų makaronų.

Tikietrj pardavinėjimas eina vi
su smarkumu. Girdėjau,. »kadi 
p-nia Stavenienė pardavusi dau
giau kaip šimtą. . Taipgi ir kitos 
nemaža jau pardavė. Taigi gąli- 
ma tikėtis, kad žmonių bus agna 
daug. *'

Šiaulienė, Sasparkiene ir But
kienė kurhj daiktą negavo Italijo
je, pačios gamins. Taigi valio vi- 
si vakarienėm •

mirė.
>

mė, tai kiekvienas norintis 
DJ įsigyti privalo pasisku
binti -su užsakymu. Kaina 
jos labai prieinama, tiktai 
$1.50.

Reikalaukite pas: 
‘‘DARBININKAS”

366 B’tv&y,Bopton 27, J&ass*

JUDOMIEJIPAVEIKSLAI

-i^>miiiĮiia i ,Į» !■■■■! ■ ijnii i^*i j i»x"

Reikalavimai
REIKALINCAS 

narfiteinkfts. Jki.iris galėtą važinėti tva 
kit ir padėti darbo huėeritėje, Alga ge
ra. Atsišaukite: LIET. KORpoiUMT 
J51, 24 Lhicoln St., Brlgbton, Mtw«. 
............r 1211

Pardavimai
ParsKluodti penkiom* kntąhnrteiiiM, <?(*- 
rl riijąmdai* Atsišaukite: 07 R. R* Avt», 
Brblgeport, ttenn, (21.)
~................... ■—'A---------

PARSIDUODA MŪRINIS
NAMAS

23 familijų, rendos į menesį atne
ša 2J0 dolerių. Nepraleiskit pro
gos, pasinaudokite Kaina $16,000, 
cash $2,000? Klauskit pas jos, 
Šukį d. P. M. Pcldžius, 306 
Broadtvay, Šo. Boston, Mass, (24)

c

DR. A. J. GORMAN
.(SUMAUSTAS)

' DAITIItAI

West Side.:—- Federacija yra 
nutarusi, * Šv. ^Kazimiero. diefioje 
kovo 4, rengti Seserų Kazimierie- 
čių koplyčios naudai vają. Prie 
to vajaus kaip matyti visos kolio- 
nijos galvatrūkčiais ruošiasi uorė' 
damos viena kitą “subytyti?’ 
Taipgi' neatsilieka nuo tą bytą ir 
irestsaiAiečiai.

šv. Kazimieyo Ak. Rem. 10 sk. 
pirmininkė'V. Butkiene, A. Kai- 
raitė, E. Šiauliene 1A kitos, veikė
jos dirba išsijuosusios. Rengia 
grąžą programą ir skanią vakarie- 
nę. Tikimos, kad ivęstsidieciai 
gerai pasirodys kovo 4 d, susirink
dami visi i Aušros Vartą par. sve
tainę. .

Teko nugirsti, kad Vestsklės 
vyrai jau slapia pradėjo ruoštis 
prie naujos “AVestsidės vyrą va
karienės” ir sako, kad dabar mo
terys tikrai neatsilaikysiančios. 
Būk apie tai išsitaręs vyriausis tos 
vakarienės kukoriūs — Ipolitas 
Labanauskas. Moterėlės nepasi
duokite ! z

AVestsidčje Lietuvos Nepriklau
somybės diena dabai pasisekė. 
Programas labai gražus, aukos 
didelės." Surinkta $516. žmonių

P-lė Ona Ivųpriutė, Giedriniukų 
vietinės kuopos raštininkė susi,r- 
go', bet girdėjau esanti geresne, 
gal kovo 4 d., ir galės vaidintą. 
Mat Giedrinirikai. apsiėmė Akad. 
Reni, vakarę išpildyti programą, p 
panele Kūprinto turi svarbią ro-

..." ■
Linkime jai kuogreičiausiai pa- 

gyti. . *■ y " . .

Nekurių^kolionijii choristą ne
galimu pertikrini if kad Aušros 
Vartų par, choras surengtamt va
kare Aušros Vartų par. vargonų 
naudai padarė -gryna pelno $206, 
Jei .neliki, lai ateinu persitikriiv

- *

Ketverge vakare mirė Ma
tas Overka, gyv. ant jS^eond 
St Jis buvo savininkas bu- 
ČernČs. Turėjo arti 40 metų 
amMaim* -Mirė getįs-platte 
čitt uždegimų.

' _ * ", - ' # .
S.USIR&iillIAA., ’

. \ /■ "
' . t

L. Vyčių 17 kp. 'meiiesiins 
susirinkimas Įvyks 27 d. va
sario, 1023, 7:00 valandą va
kare, po numeriu 492 E. 7-fli 
Št Malonėkite visi nariai 
susirinkti, - nes turim daug 
naujų dhlykų aptarti kas- 
link naujų kambarių*. Tęip- 
gi bus renkama komisija 
kambarių tvarkymui? x

Bus rodomi nedėlioję va- 
sąiTO ^S dieną, 1923^ JMrąpi- 
jos Saleje ant Penktos gąt* 
-vesy^o; Bėstenf Muss^ Ptą- 
džia 7:00 vai, vakare.

Rodys Aleks. Potember- 
gas iš Cambridge, Mass.-

Todėl visus brolius lietu- 
Adus ir seseris lietuves šir- 
diiigai kviečiame atsilankyti 
į šitą, gavėnios ■ parengimą. 
Paveikslai visiems bus gerai 
suprantami ir bus parodyti 
atsakančiai su nauja maši
na. '

Įžanga 'suaugusiems 25,c., 
vaikams 10 centu. ’

Rengia Pilnųjų Blaiviu,in-

F. J. KALINAUSKAS

GYVENIMO VIETA:
185 Row» St., Avbobndali:, Marb* 

Tel. W. Newton 1016—R* -

ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston. 

Tel, S. B* 0441* 
iteorl«&o<—WufL.P.B-vė*

Tel. No. 550.

F. J. REYNOLDS, M. D.
(RINGAILA)

Ofiso valandos: /
Rytais iki 9 vai. 
Po pietą nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9; 

j Nedaliomis nuo Ir—3. 
419 Maln St., ATHOL, MASS.

v

t

.: Amerikoniškų"Laivų.,
Prisiąsk žemiau padėtą kuponą dabar; 

jeigu ketini Važiuoti j seną kraštą, arba 
ų jeigu nori parsitraukti gimines čion, Itel- 

. siąsime knygutę, atspausdintą'jusą kalbo
je dykai* B ,

Sužinosi, apie greitus Aiitetlkoniškus 
A laivus, kurie pasiūlo geriausią'vertęj tavo 

taleriams. 'Parašyk dabar I 
* Iš KALNO UŽMOKĖK.

. Jeigu mylimieji ntvnžbiojp. į Šitą žalį 
parašyk dėl IŠkalno užmokėjimo Žinią,

? IKF0R2UCIJ0S BLANKA . .
U. £>< STiipnfag Board

r U. S. Nitlpptna Board Pąsnengcr Deį)t. 540 B 5
45 BK«dwa;;T tieie York Gttįfi

.Malonėkite man prisiąsti; be privalumą, S. V., Val
džios "knygutę apie kelionės faktus, ir informacijas

apie. S. V. Valdžios laivus’ j Europą.
Mano vardas — J........
Gatvės numeris ž...,..........
J^Iiesuiš^ ... , \ alst. •..į....

1 ..... .. ■ ” ............ . >•

TJnited Statės Line s
i ; ■ \• f Ą5 BroadieaĮ/,. Nėw Y0rk (Jitįf,

110 S.‘ Dearborn St., Glilcago. III. 75 Statė St., Boston, Mass.
• į 155 Coilgress St., VPest. Detroit, Mich.

j . • VALDO VEIKIMUS
V. a SHIPPI'Nd BOARD

Better Tfiati « MttltterfFlastut

buvo pilna svetaine, * *
Vyturėlis

ti

T

r.
lTVP^'a^’ KuĮrirdu, visokią Ženklelią, GuziĮcueią, Ant- 

±7aiuuu ¥a/ spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir Jusą diį-tes vardą.’ 
STRUPAS CO.,e 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

O nelaimė l Yra daug žmonių, 
jturte juoksis iš tavo sielvarto 1 
Tariau geras draugas patars 
naudoti ?

pleiskanų mirtim?į priešą. * 
Suvilginkite Rnttles sayo gal
vos odą kasdien per libkią 
savaitę laiko f? pįčiskanos 
tndjiius pranyk^. Naudokite 
RuiUeš nuolatos, ir po to, ir 
tuo būda nžlinkjriite savo gal- 
voš 'odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir Žvil? 
gaitei.aiA ■

; Kateri <l,k>. autteteiscį ateti ąriaiųs^ 
ldta Tie. tlteiai į įUiamtortjj. ’

K AD. R1CHTER & CO. 
. KM-1H Sn* MM- 
į Brūfttfyn, N. Y.

*

■ -te

Masą

• a -x £ k

šiuomi pranešu^ vietos u* o 
apiclihkės lietuviams, jp_g | į 
laidotuves aprūpinu koge- j» 
riausiai ir ,už‘ pigiausią kai-' j; 
ną nėgu kiti • J apielinkią . j į 
miestukus važiuoju, iruž'tai | j 
nieko nerėkuoju* ■ Dieną ar 1 
naktį kreipkitės žinom’ ant- i 
ra&K ■■ - *, ' J

& J, ĄKtJNEViaiUS, . „ii 
258 Broadvaijr, I

. BoMtavM*** f 
Td. 3Bt. Gjt. Ttt. 2O2VJ. j

✓

IŠEGZ AMINUOJU AKIS
■Vv, .-■•O”' ‘ ’ 7 . *

- PADIRBU AKINIUS..
Žemiaus paduodu

8ymptomus kuriuos 
pagimdo ^nenormališ-
kos akys : nematymas, kreivos a 
kys,, pavargusios ir skaudančio* 
akys, bęgimašmšarų, sausos akys 
trūkčiojimas akies ir bjakstfentj 

|l: galvos - ir nugaros .skaudėjimas 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve 
kariais ir daug kitokią nesmagu 
mą. Prašalinkite priežastį ir bū 
site sveiki'. Visuomet pagerbė.* 
jums

J* L.'PAŠAKARNIS, O. D. 
AKIŲ SPECIALISTAS.

377a JBroadway, So. Boston, Mass

■ Mes ‘esame pirkę 122,000 porą Suv. 
Valst. armijos Munsoh tvirtą Čevcjry- 
ką, didumo nuo 5ty> iki 12, kuris buvo 
tai didžiausis skaitlius padirbta užsa
kymu Suv. Valstiją kontraktorinus.

Šie Čeverykal yra gvarantuoti 100 
nuoš. tikros skurps, spalva ją tamsiai 
ruda—-sii HežLuVėliais < nuo vandens, it 
dulkią apsaugojimui. Tikra ją vertė 
šią čeveryką yra §6.00 pora. Bet mes 
tiek daug ją pirkę, ir gavę pigiau, ga 

; time jums juoSsjparduoti po $2.95,
Prisiąsk tikrą mierą ir Ules našią- 

Sime*, Galėsi 'užmokėti .pastoriui tuo> 
pihigus arba prisiąsk mbnėy orderiu 
Jeigu »čėvėrykni pasirodys ne tokie; 
kaip sakome, prisiąsk atgal, o mes m>- 

f rifti sugražinsime pinigus,

NATIONAL BAY STATĖ SHOE 
COMPANY

295 Broadway, New York City.
■ ' - • * - - t ' ■

GULBRANSEN PLAYERS
Community modelis*... .§3981X1
Suburbim modelis ........495,00 

Couutry Sent- mndelte,\.... 000.00* 
IVllUe House mudeliše.... - 700.00 

Tikrai geriausios rušĮes Juugt.
Valstijose, 1200 nnižikos ąiylPtoją, 
daugumoje įtėtuvUi^. kurie mm 
mąs pirko, y Ui giria, ; pjmklūnsios' 
rūšies, pagerinti Mimflollnbs, Iškė
lėte pHėhiLsat, taipgi Kkin ctelykė- 
jhtl .rodami Ūktai pus Gitlbrmfeen

Naudoti nlayer planai §200,00 ir 
daugiau, Mes turima daug 
kif operos mWkAW rpllukij. Vie
nodu kslhii visiems, visus UMgmiv- 

. dina. Apmainome Vletivlns Ir 
mm ptettus, Ftmaty* mus arba ra- 
*y>» mkateudamaii iatatego.

F&AY3R 8F1CIALIBTS 
1(M Įmylite*'it, BMton, Mtam.

T05 M*l> Bt, MonUHo, Mm*

XK*mp** Bro*d 8f.);

mM
m__________________

T*b 80. Baiton 9488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAM IR 

OHiRURGAS.
Gydo aitria* Ir chro'niikaa ilgai 
vyrą, moterų Ir. valką. Egiaml- 
nuoja kraują,epjaudalui, ilapnm* 
Ir tt* varo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimą* laiMkat* kitur gyvenan
tiem*, Adresas:

506 BROABWA«f \ 
f 80UTHBOSTON, MASS. 
(Kampas G St. ir Broadvaji’

•r

_ ___ « Tek So. Boston 828 
LIHTUVTS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)* 

Laikinai perkeis ofisą po No.
425 Bxudway, So. Bobtok, Bis**, 

Ofiso Valandai!
Ntfo 10 iki 12:80 ryte ir nuo I:W 

Iki 0 Ir nuo 8:30 Iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarai* 

Ir nedaliomis.

Ga«M<x tutikalbSti fr ĮietutdikaL .1.
. Onao Vaiaudob : ■

Rytais Iki 9 vai. Po pietą.nito I—1.1 
(. Vakarais nuo .0 Iki 9. ■

J.MACDONELL,M.O,I

5M Broadvay, 8«. BmIom, I

t. ............... ■
PIRMININKAS — J. L. Pottauskas, 

252 Gold St., So°. Boston, Mass. - 
VICE-PIRM. Kazys Ambroząs, 

492 Ė. 7-th St,£ Šp. Boston, Masš. 
PROT.' RAST. — Karolis Jankūnas, 

282 Gold St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠTININKAS J* Švagždys, 

171 w. 5-th St, So. Boston* Mass.
• KASIEIIIŪS — A. Naudžiūnas,

. 885 Ė, Broadway, S. Boston, Mas& 
MARŠALKA —- J. Zuikis,

7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
uedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą vak 
po' pietą Sv7 Petro parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., Soiltli poston, Mass.-

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRJOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

•s ' «
PIRMININKAS -r- VI. Paulauskai 

■ 90 B Street, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — .T. Jaruša,

440 E. 6-tli St., So. Boston, Mass* - 
PROT. RAST. — A. Janušonis,

142.6GoiūmbiaRd., S. Boston, Mass* 
iždininkas — L, švagždis,

U.l Bowen St., So. Boston, Mass. 
TVARKDARIS — P. Laučka, ■ •

393 E, Eiftk St, So, Bošton, Ma»i 
DRAUGIJOS anrašas reikale ‘ .

3(36 Broadvay, So. Boston, Mass* 
Draugija savo susirinkimus laiko 2-r| 
uedėldlenj kieltvieno mėnesio 1-mą vai 
i 10 pietą, parapijos svetainėj, 492 BL 
Seventli St, So; Boston, Mass.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

ųizb. Mletetldėne, pirmininkė,
44. Cedar St., ITartford, Conn. ‘ 

i?* Lablckienf, vlee-pirminlnke, 
, 90 Sheldon Strėet, Karttord, Conn.

LaMektenė, iždininkė,
44 Madlšoft St., Hartford, Conn. 

.UarlJana Katknuskalte. Jin. raštininkė, 
* 10 Atlantie St., Hartford, Coiin.

R. Pimdztenė, prote raštininkė,
19 nViūįeott SU Hartford, Conn.

. šios draugijos susirinkimui tema kas 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
teįžnytteėje feateje. . ■*-

r ^®?2HrSBSn^T5® •' 
DR-JOSVALDYBOS AlfcESAI

. B0ST0N/MASS.
■ ' . ■ ' ***,’

. PHaHNmCAS — Vincas Zaleckae, 
81 Mercer St., So. Boston, Mase, 

VICE-PIRM. Antanas Paltelis,
* 14aįpoW .Sty So* Boston, Mm*. 

PROT. llAšT. A* Amanas Maeejunvų.
450 E. T-tli St. So. Boston, 

riN* RAšT. ‘— Juo*. Vtekovtėlns.
\W B-tli St, So. Boston, Mass. 

KASJERIUS — Andrina Zalieckas, 
W E* 9-th St, So.

MARŠALKA Viktoras m' 
.200 B;Cbttage^St, Dorcheater, Mus* 

D, L, ,K <tej* laiko mėne
sinius tmrirtekimuM kas pirm* 
dteftį kiekvieno mėnesio po No, 
Wa*hteghm St., Roeton* M***., ^tą v.

| vakare. Ateidami drauge Ir mrnją »*• 
Hų mt savim atsiveskite prie graiią dr<
Jh»» prtralyų.
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