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TOLIAIT mo KOME* Šiuo kartu mes tome ta- 
,. AZŽJIO.

*

!

. Stata Mnp«k M M 
Ufcoa ir j*riliMitfm** 4*1 bWk 
kų apta* flMttprtata tai m- f 
tauta* Dtata ir vatai May»' 
Ori, .ir tasta* Mndtafta*, 
Mga vdrkhn* tažaytaų tadų 
ta mg* taisyta* agtigta ta
tai ta tattpra* riri tautai, m** 
Mgalha* titati* tatarii sytata 
kori atatag Kataliku Btaiyta* 
rimtybei Ir pajėgom*. Imta? . 
vadai, pirmiau*!* gi ktagai, ta 
ji įkaityti tai i*vo didihradu ta 
daviniu. .

* VyikutaKiMta
 ^.,. ■ . . - *- ■■ ■ •■ . .  - .,-  ■■— - . .

KETVERGAS, KOVO 8 D., 1923.

...................................... štatai

Organas Am^rikbs

Ryma Katalikų «.«
Juozapo Darbininkų

Sąjungos. *
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DARBINTNKAS X*

866 Broadway, -Boston 27, JftaT«1 
Tek South Bd»ton 620.
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kintis,buržuazįne kultūra, ir 
neprivalome skubiai daryti 
dalykus. Mūsų valstybinis 
aparatas yra apverktinas ir 
priklas. Mes turime greit 
imtis fdarho ii* abejingai žiū
rėti į kiekvienų greitų žengi
mų pirmyn ir tuščių pasigy
rimų. Skubinimas kenkia, 
Labiau kenkia įsivaizdavi
mas,. kad mes šį-ta žinome.

“Mes turime medžiagų 
tikram* sovietiniam, tapara- 

■ tuį ^bet kadeto atsekt# tai 
dar daug metų turime padir
bėti. Darbininkai- nori ta

■Mąsli ra. Jau nuo sbnąi 
Lenin pripažino, kad komu
nizmas yra Rusijoj darbi
ninkų pragaištis. Jau nuo 
senai atmainos daipmos’ ir 
einama prie privatmės nuo
savybės. Pastaruoju laiku 
Lenin laikraštyje “Pravda” 
pradėjo išrodinėti reikalų 
labiau tolintis nuo komuniz
mo ir artintis prie kapitalis
tinio .surėdymo. Štai kų jis 
rašo: .
* “Daug mes šnekame apie

proletariškų kultūrų. Bet aparatą pagerinti, .bet -neži-
—ra— ■ -- ■ - ■ -
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PRIEŠ TIKYBĄ, 
------ ’

Lenin pripažino t Kusi jos 
sovietų silpnybes ir pripaži
no, kad reikia mokintis, mo- 

zkintis, mokintis, bet Rusi
jos komunistams ne tas rū
pi, jiems ne valstybinis apa
ratas pagerinti rūpi. Ku- 
munistai sutvėrė jaunimo 
organizacijų, bedievybės vy
čius. - Toji organizacija su 
didžiu žiaurumu kotoja 
prieš tikybą, buvo per Kalė
das surengus prieštikybines 
demonstracijas. Dabar ren*

LIETŪVONPERKLAIPĖDA 
SU ROMANU

r . ■

/

ŠVĘSK VELYKAS LIETUVOJE

Puikiausia proga Tamstai yra 
važiuoti Lietuvon Kovo (March) 
20 d. š. m. didžiausiu ir greičiau
siu Ctmard Idilijos laivu “Apd- 
tania.’z

■ Lietuvių ekskursija. Parvažiuo
si savo Tėvynėn per ką tik atva
duotąjį Lietuvos uostų Klaipėdą 
ant pat išinlmingųjų švenčių 
Velykų, . Jūrių milžinas, laivas 

. Aųuitaųia .viiiems gerai žinomas, 
tyri visus' jm&ettdtaą patogu
mus. Keleivius lydėsLiš%Wi 
ko iki pat Kauną Jonas J. Roma
nas** Lietuviu prekybos Bendroves 
prezidentas, 

. Platesni paaiškinimai suteikia
mi laiškais; Nieko nelaukęs pra- 
šyk;dąu|jatt informacijų ypatiš- 
•kai ąr laišku. Kreipkis tuoj į: 
LITHUA»W SALiB OOBP.

414 Broaduray, So/Boston, Man, 
-—arta—. - ; .

MIS A KabUd M, OHoafC,/ialaa

no, kaip tų padaryti, jie ne- 
išdirbo rėikalingoskirltūros. 
Mbkslas, apŠvieta ir išsilavi
nimas, kurį mes turime y- 
ra juokingai menkas palygi
nant su kitomis valstybėmis, 
Idant pagerinti mūsų apara
tų mes turime mokintis, mo
kintis, mokintis. Per.pasta- 
rūosius .penkis metus mes 
švaistemes ir* ; metėmės be 
‘naudos, Mes privalome veik
ti mažiau, bet turime tobu
lintis.” s - -

. Šitaip> kalįetf ir atyirai 
pripažinti sovietinio surėdy
monefikumų ir jo banltrutą 
gali tik Lenin. . '.

- / 1

rele uždaryta keletas cerk
vių ir jos bus vartojamos 
muziejams.

Prie velykinių deriions- 
tracijų komunistai rengiasi, 
ir valdžia tų dienų teis pat- 
riarkų, Tichonų. - Tųr* diena 
senesnieji komunistai šakys 
prakalbas temoj: “Kaip aš 
bedieviu tapau/’

Sovietų valdžia rengiasi į- 
vesti degtinės monopolijų 
kai^ kad prie’caro buvo.

* .1 . —— ! .!■ ■

NUlHlIAŪ KUNIGĄ PIIIE 
C ALTORIAUS '

Buenos Aires, Argentina. 
—\Kunigas Luis Petez prie 
altoriaus buvo nudurtas be4 
laikunt mišias, ‘Piktadarys, 
cianas,, suimtas.

t

giasi panašias.velykines de
monstracijas iškelti.-1 Tokiu 
tųi būdu -komunistai “švie7 
čia” jaunimų ir liaudį ir 
f įlomi-tikisi pakelti kultūrų. 

Pereita savaitę Maskvoje 
uždaryta keturios cerkvės 
už tai, kad. nesilaikė val
džios parėdymų naudojantis 
tomis cerkvėmis. , Tos cerk
vės dabar bus naudojamos 
valdžios reikalams. Kęturi 
vyskupai ir vienas, arcivys- 
kupaš buvo nuteisti • kalėti 
vidutiniškai imant po 5 me
tus- Jie tearti kontr-revo- 
liuciniuose veikimuose.

Kleve aviacijos- darbinin
kai inteikė valdžiai peticijų, 
prašant kad iš katedros , būt 
paimtoš relikvijos ir suga
bentos į muziejus, o bažny
tines šventės būtų pakeistoj 
kitomis dienomis. • Ties VIa- 
dikavkazu sodiečiai išvijo 
popų ir cerkvės turtais pasL 
dalina. -

Tai piiiąutinė šių įlietų Kaškirų kongresas nutarė 
uždaryti visus vienuolynus, 
ir juose įsteigti vaikų ama
tų mokyklas. .. Odesoj gele- 
žinkelinteiai varosi, kad ne 
nedelia būtų švenčiama, u • 
panedėHs. Tokių būdu bu
tų paniekinta bažnytinė 
švente, šiauriai to miesto 
prie topai vątosiLTas šven
čių pakeitimas būsiąs smū
gis silpnadvasiams, tikim 
tiems ir prietaringiems. Ki
tų. dirbtuvių darbininkai O- 
desoj tą pati daro> ‘ ■ Ii* žydai 
reikalai!ja, kad pagedėlis 
butų švenčiamai o ne suka
ta. Charkove visi tftūden* 
tai reikalaujaJį*™dkinti vi-

AJiERIKONAS TARNY-
’ ĖOJ.

I 
" Vienna. — Amerikonas 
pulk.*Cauąėr paskirtas ko- 
misijonierium. Austrijos ge
ležinkelių. “ .

ra AmĖię<

Vie
nas negras pavogė anglių 
vertes už 75č. Tai už tai ga
vo 15 rykščių ir vienus me- 
tuš kalėjimo.;

u r*
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VOKIĄTIiĮOS KRYŽIUS.
Veiį York. Pr Community 

Clnurh Foram’e buvo mas- 
: mitingas t išreikšti protestą 
prieš franeūžų įsiyeržįmų 
Vokietijon. .Kalkėj o'laikra
ščio “The ’^įšon” redakto
rius. PasąW, kad. Prancū
zų isiveržimjas esąs liūdniau-, 
sias įvykis fe laikų istori
joj,. ^ako, tadjeraokieMąi 
įtires džtėktpai dvasinių jė^ 
gų pergalėti frąncūzų bruta- 
lę jiėg$ tai’būsiąs didžiau
sias įvykis nuo Kristaus nu- 
kryžiavbjimo. Norėta išneš
ti protesto rezoliucijų. Bet 
^sirado 
rezoliucijos7 nebuvo galima 
išnešti./ * ’

• * K -

hmim'HRUO .1 ,

-PRANCŪZAI NUŽUDĖ 
4 VOKIEČIUS.

Piiesseldorf. '.—Franeūžų 
okupacinės jėgos nužudė ker 
teis vokiečius ii' daug , su- 
žeidė. , ’

.RAUS KAtPO IŠDAVI; 
'■■■■'• KUS_ '••. ., '' 
'- *' 'p- .> 1... .'"' ■■* ’. .' "• *
-į Berilu. ^okiętijos valy 
džia išleido paredyteb km 
lino užimtoje Voiketijoje 
vokiečiai^ teikianti bile kokį 
patarnavimą arba pagėlbn 
francūzama, bus vokuojami

, •>, ■ -j k. •-...*»>- ra*1

NEDERĖSIS IR NEKA - 
RIAII&

Ėeiiin. r- Vokietijos mi- 
nisterių kabineto posėdyje 
premjeras (kino pareiškė da
lykų padėtį Ruhro krašte. 
Sakė, kad, esąs pavojus ten 
vokiečių sukilimo. Tečiau 
valdžia nematanti galimybės 
užvesti derybų su.. frančū- 
zais. Sako, kad jei tų daly
tų,- tai viduje kiltų maištas 
prieš valdžią Toliau nuro
dė, kad soeijalistai ir radi- 
kalai atakuoja valdžių už ne- 
pradėjimų derybų delko ga
lį kilti maištas. Todėl Cuno 
.matydamas, negalįs užvesti 
derybų ir kąd aprąminti ra
dikalus; kurie šaukia apie 
ginkluotų sukilimų 'prieš 
jkancūžtts pasiryžo- panai
kinti. maršalo tųdendor^fo 
jėgas, kurios; rinkosi gin
kluotai kovai prieš* francū- 
žus. ■; ' : '.a ■- ‘ . ■

Iš to išeina, kad Vokieti- 
jos Valdžia ir kartu Vokie
tijos diduomenė stovi už ne- 
siderėjiinų su frų^ūzais ir 
susilaikymų duo ginkluoto 
pašipriėšmnnck foanėūžkms.

■ ‘ * * • ■ . < .

' < RAZRAip.

Eondan: Anglijos par
lamente Darbo“ Partijos ir 
Tdberalų partijos. \ atstovai 
peikė valdžių už tylėjimų dei 
francūių razbajų okupuoto j 
VokUtij^ Tų

i

jų *te

jos valdžia .alsinai pareikš
tų, jog# pasmerkia franeft- 
zų įsiveržimų ^Vokietijon ir 
kad ji kuogreičiausia iš ten 
išsineštų. Teip-gi, kad-pa
reikštų • savo nusistatymų 
link Vokietijos.

Darbo Partijos atstovas 
MėDonald sake,fc kad Angli
ja, Francija iį Belgija tūrį 
i šnau j o sueitį irnaujų tai- 

. ;kpsAutartį sudaryti. Sake, 
kad dabar Francija viena to
kių sutartį daranti, Prėmie- 
ras, atsakydamas -kalbėto- 
jams-pareiškė, kad Franci
ja -ikšiol nieko pelaimėjo sa
vo razbajais. n- nieko nelai-

* *if >artf -■* -
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NETAPĖ. ■ • ' .

Columbus, Ga. —/Trauki
nys nusprudo nuo bėgių ir 

i 25 žmones tapo sužeisti.

PABABT1NUI MAITAI
■ $ųv. Valstybėse yra daug 
prieŠininkii dabartinės mui
tų sistemos. . Nekuiie rodo, 
kad ta sistema yra labai 
kenitsminga šaliai,, nes suda
ro' didelę kliūtį išvežti atlie- 

; kamus šalyje grūdus ir mė
sų, būtent, norint atmokėti 
už. prekes prekėmis. . ( .

; Bet Štai tuoj aus kiti paro
do, kad-tai netiesa. Jie pa
duoda statistikas. . 1921 me-: 
tais 'velke ;tda senoji militų 
sistema arba laisva prekyba, 
o 1922 nų naujoji- •- Tuom- - 
tarpu 1921 m.. lapkričio m. 
mė^bs išvežtą 49 idii.\svarų, 
4iapkr/i^22 in. €3 inil., oleo 
•oil 192T nų. lapkr, m- išvež
ta 7 53 mil. svaęų, 0^1922 m. 
7$ imki 1921 in. lapkr. grū-:- 
dų mėžtą Wbušeliai, o 1922 
m. lapkų m. 64 bušeliai-. Pa
našiai. buvb su į visokiais- ki
tais produktais;; Įvežimas 
prekių is kitūr' irgi padidėjo. 
Taigi naujoji sistema preky
bos nesutrukdė, o darbinin
kams ir* f numeriams nemaža 
naudos padarė..

*

A

MŪ^Į Wl.
: Kurie norite sužinoti pa
grindus Krikščionių Demo
kratų Partijos, Lietuvoje, 
kurie ja ihdomaujate, kurie 
stebitės jos veiklumu,. tai 
nusipirkitepvirtainėtų kny> 
gų. Ji yra parašyta vieno 
iš tos partijos šulų Kun. 
JKrUpąvieiauA ’

Kaina jos tiktai 
Adresuokite
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’ PAKĖLĖ ALGAS;

Vaterbury, CL—Scoville 
Manufacturing' Co. pakelė 
algas savo darbininkams po 
3c. valandbj. Chase Co. ir 
Amerįoan Brass Co. padarė 
tų pat. . ; ,

* 1 ' T ’l. ?' "I1 1 1 i

A PKALtlKOKOMPAt - 
\ tilJAK ;

į Vashiygfon.—-Pręz Hard- 
ing prieš išyažūibsiant į Flo
ridų paskelbė; kad geležte 

• kėliiį S opipani j oš yra kaltus, 
I^TT^giisnera isvėžioj&lSę* 
kaip -reildant.- Sako, kad 
geležinkelių kompanijos be. 
pamato priešinasi streiliuo- 
jantiemsv karšapių darbinte 
kams įrtuomi trukdomas gę- 
įežinkęlių veikimas.- Prez. 
Harding pareiškia, kad gele
žinkelių kompanijos be rei
kalo nesusitaiko su karšapiir 
darbininkais.,

SIĮAREŠTAVd W0 AIV 
‘ TOMOIHLLVrŲ;

Pliiladelpliia, Pa. — Vie
na diena suareštuota 500 .su 
viršum * aūtoniobilistij už 
pergreitą važiavimų. 'Val
džia yra pasiryžus, apvalyti 
miestą nuo pergreitų’ auto
mobilistu. ' ,

AMERIKOS AWW 
VOKIETIJON,

Norf olk, Ku.- — Netruki 
iš .Amerikos bus pradėta $ 
benti anglis Vokietijon,, Tas 
bus panauduota iš praūži* 
du-laivai, o paskui ir„,dai 
girnų . . _

.M*' - 3* f - t * ■. .... . .......
RipZilTLIS ĖOVEIjS^ 

.. ,.ra^.<9d.-' •' . ;

Pittsb-arg, Pat Čia gj
vena vokietis Kąrol -KiM

;ri lietelį, Mirs užima yveJ 
pusę bloko. - Jam už tą bot! 
lį pasiūlė 190,000 markių. 
menkos pinigais, tai iŠeiij 
$1.85. ' ’ «•

>.

*
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ŽUVO VISA ŠEIMYNA
’ v .

r-

Okicago:, Viena 
šeimyna iš šešių žmonių-ni
sinuodijo nuo tarakonų nu 
dų išgaravimo.. Valdžią išį 
rus dalykų suareštųvo išdi 
bėjus tų nuodų, kurie netj 
tarakonus nuodija, o ir žm 
nes. ’ , ' ' • ’ ;

Sim-NAMU^

Paryžius. ~ Amerika ieš
ko narnų ambasadai. Tam 
valdžia paskyrė $300,000. 
Tai pasįii^ta 100 namų tai 
įstaigai. ■ ■ /. •

IŠVAŽIAVO .Į FLORIB1 
. ' ' \ ----- —Y '' -Ą
Vaskhigton^Pr&z. Harc 

iųg su savo žmonaAšvažMl 
Floriclon vakaeijų. Ten tai 
arti mėnesio laiko, r .... J
.. -<• ......... ....... r..

VIRĖ BEAIIEGORA^ 

yVashingtdn. — Iždo Ipi 
štas valdininkas. Thomaį1 
Kane rasta lovoje negįM

r

t ... M .

t «
, ■■ į- •• .,-■■■„ ,^., ,įf.-.„-,

SV. VELYKOS JAU NETOLL

Dai'binhĮkas'V jau gavo teisę patarnauti savimi 
liams-sešutėni^ dūrbnnnkania siuntime pinigų 
“Darbininkas’’' .parduoda perlaidas litais. ■» jis juma^lĮI 
Liniukai; teisingai ir sąžiningai patarnaus; pasių^^ 
giminėms Lįetuvon dovanų..* Jūsų giminės lauke nciO 
sų netik gražaus laiškelio bet ir dovanėlės. Taigkiij 
mirškite,-kad “DąįjninkniM darbininkai višuortiefifi 
mesni ir pertai jis yra pasivįžys. mmšiidžiai jiems, 
nauti. ■ : ■ y / •

Taigi visi darbininkai kreipkitės pus "Da 
Jis j ums sąžiningai patarimus. *

Rašykite timjaus. A
- 'DARniNINt.^Š’'v į

*p
» #*0-1
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DARBININKEB

Čienės ir Vinčienės beveik
N

UZIHENERK | 
PAGELU

seserų
K lWh Borton'o .otaralnka!^ 

ir aubutoalK Leldil* Am. 
J» Kmxurg Mn Jrrtaur* 
ApVVM. ,

U------------—

’ B B ĮNINKĄS” 
/

'(To Wcmoa)
JUT Tm-Wmck>y

A »t«7 Ttmday, Tfa*r*day, 

flay by Si. -JoattB'a Lmr* 
r B. 0 Ijikocutiok ar Ia»ob»

*■-jį
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I m recondl-clasi matter Sept 
th« poat offic« at Boaton, 
tha Act of Mareli 8, mn 

to for xp«4ii<3< avedal rate 
t pravtoad foe ln sietlofi. 1106, 

*įį 1M7, authoriaod aa Joly

tubtirbM
t ęountrloi y®arly ...... . .15.50

| įbm Vųistijų. kongresas 
^siskirste pereitą" nedėlią.

ie aptuštėjo gal dau- 
į negu pusei metų.- Se- 

tfS * kongresas eis kitais 
ęęihąs^ , negu pastarasis. 

|Įhli<$&sai kongresas susidės 
pažangesnių asmenų, iš 

tatsfavil prielankesnių darbi- 
ųįnkų lubinui. . / 
; Iššiskirseiusis kongresas

Įvta prež. Hardingo su- 
ctas specialremš^'Ištaty- 

pravestt Šiems su- 
^įAdymams ^priešinosi darbi- 
Pritikfškoji. visuomene- r. D* 

igresas neišdrįso prieš 
jHytrįą - visuomenes; opini ją 
LSs2*^ 'Štai- kokius sumuŽJ- __... j» *' - 1 I i i f • » ,
3®tW^ioreta pravesti: pirmas 
įtaikias tai buvo norėta pra- 

aSttlaivųms Subsidiją. Tas 
^mnjnymas neperėjo. . To- 
jįiųt buvo norėta padidinti 
4ederalių teisėjų teises. No- 
taėtiį kad pagal teisėjo rei- 
’’ Šlavimo * vienos valstijos 
įtntroji valstija turi išduoti 
Jįnąmą prasikaltusį žmogų.

i būdu būt galėję būti 
kad San Draneisco te
is teisėjas'. būt galėjęs 

ipgįkalauti intarto žmo- 
“ " iŠ Bost'ono be. pagriųė- 

itįĮ jo bylos Boštąne?

| (Toliau buvo, suipanytas 
taW>ūs dėl geresni^ ateivių 
||labpjĮm<rta, Bituomi bdiu* 

norėta.' suvaržyti darbi- 
tieses, nes sulyg to bi- 

. kompanija streikams 
galėję’būt Šauktis pa

valdžios, nes reta 
imiija neturi ateivių, o 
ikro kuri neturi, tai 
sirjipinusi. Taigi tas 
atmestas.’ ,
buvo Sumanymas - re- 
>ti piliečius. , Sūma- 
buvo atmestas. '

Wtperejo vienas^ naudin- 
bilius, tai anttalynČims

i

Čia pridedamas
laiškas, nmį rašytas į gerb. 
dvasios vadus, tečiau netie
sioginiai kalba ir į visus lie
tuvius katalikus, O kadan
gi tai balsas nėnuduotas, o 
taip tikras, kaip gyvo mo- 
gaus širdies plakimas ir taip 
tyras, kaip ašara, todėl pa
duodame tą' balsą visai vi
suomenei. — Fed. Sekr.)

Didžiai Gerb. Klebone!, 
ltemdomosiog jau nekartą 

Didžiai Gerbiamų1 Klebonų 
ir lietuvių, katalikų mums 
parodytu prielankumu, krei
piamės ir dabar prie ^ūsų 
prasėdamos pagalbos ir už
tarimo/ ' • , ,
— — ta——— -___ __ _ ____

Mūsų rūpimas reikalas y 
ra regis, daugiimui girdi: 

r-_.tas: tai Vienuolyno koply- 
ičioą statymas. Didesnės ko
plyčios mkalas spaudžia He- 
seris jau vienuolikti metai
ir, Vienuolijai augant, kas
met Vis sunkiau. Nei, ket-

I- > „ , , ■**- *

virta dalis Seserų nebesutel
pa .dabar esamoit, mažytėli 
koplyčiom ^Seserys turi klū
poti ant akmeninių grindų 
kąridoriuose arba ore per
traukose ant laiptų, kad 
nors girdėti,, kas laike pa
maldų koplyčioje dedasi. 
JĮet totaų padęjimąs truk
do jas sykiu jtarsiai kata 
karnose maldose, mažina 
jųjų sveikatą? -j Nenorime 
dejuoti, ' bet didelis Sese
rų. mokytojų .reikalas, reta 
-kąlaš joms tvirtos" dvasios ir 
stiprių kūno jė£ų mūsų pri
augančios kartos išauklėji
mui,, verčia mus, tų mokyki 
lų gerove rimtai susirūpinti.

Kad 'Seserys savo uždar
biu negali surinkti -staty
mams kapitalo, yra aišku, 
nes ju darbas yrakitiems 
tarnauti. “Tik Seserys mo
kytojos gauna per .dešimtį 
mėnesių metuose "po;$35 al
gos menesiui. ‘Iš to jos tu
ri visus, metus prasimaitim
ji, apsidengti. ’ Iš to jų už- 

: darbiu laukia tokios jau pa* 
ramoos jų. Seselės, kurios 
npmol$ina ir algų i*egaunajT 
tos^ ką jau serga. Tuomi 
tūri būti aprūpinamas ne
mažas skaitlius dą mokina
mų ir auklėjamų Seselių 
mokytojų Naujokyne. Kei
kia‘da ir pačioms mokyto
joms moksle pažangų darytų 
mokslo • irdnkiai “ įsigyti. 

.!• .-A- >;_• \ -'d■

ir visų civilizuotų tautų var
tojamas. Anglijoj dalbinįita 
kų. kuopeles tuomi labiausia 
ir užsima iki įgija mokslo* 
supratimo apie visuomeninį 
ir politinį gyvenimu. Uni
jos tūri tam tikrus instruk
torius. kurie veda tauvieti-' t ’ ■ ■* ' " ■ « **
mo darbą. Visos LDS. kuo-

Vienuolyno namai palaikyti, pią galite pravalgyti ir pouiš- 
Vienuloynas geraširdės Ik*- kai prašvilpti. Iki šiol nuo 
tuvių visuomenės pasišven- gero apetitu bobučių Šležvvta 
timo ir aukų paminklas. Tie 
sa, vija da uz jį $8OJW.OO 
skolos, bet jįs yra liegt du 
syk tiek vertas. ^Prie to di- 
delio kvarbaus paminklo, vi- 
limes, mūsų pieteliai pa
statys įr gražiuasį, mums 
maloiiiausį paminklų, koply
čią mūsų mylimam Išgany
tojui pribuvimą. O, Įdek 
širdingos, tyros laimės ta 
dovana mums teiks! Kaip

’ įi bus ir patiems aukotojams 
maloni, naiiclingii.^Prie jos 
pgstatnno priside jusle ji vi
suomet bus ted dėkingų Se
selių ir jų, auklėtinių atme
nami maldose. Jie tu savo 
auka ir pasišventinai ilgai 
duos pagelbą auklėjamoms 
eta mokytojoms, davę joms

■lw ;

nieko neatlieka. Užtart bobu
tes kaip ant mielių pučias. ■ 

Kur buvo Šleževičienė su 
'palydove. Vetirieiie, ten 
(pav. Nevv Britain, Conn.), 
darbhiinkaifehdėjome, kaip 
&leževirit*ne pasir.gdė“ čigo
niškos “vierns” ir net savo 
tas 2 prieglatidi vadino kata; 
likiškoniis, liet yla iš maišo 
išlindo ir Šleževičienė nepa
sijuto kaip pradėjo šmeižti 
skaitlingas kat. prieglaudas 
Lietuvoje; Tai nestebėtina, 
:~vilkasnors ir avies kailiu 
; apmautas,- vienėk aveles 
smaugia. Taip jr 'Šleževičie- 
pta negalėdama • iš bedievių 
suakmenėjįjsių širdžių išvi- 
įloti aukų, velka savą feta“

, įėjimui reikahngą, . *> . pati gal pradės kalbėti ro- 1 * ,r - <

.'Ml *’

.VJ

;

* Atvirau prastai pasisa
kiusio^ savo reikalą, paeiti-. 
Idnie, kad Didžiai Gerbia
mas Klebonas perstatys mū
sų prašymą parapijonams.-ir 
paragins prie aukųTnusų ko
plyčios fondui.

Aukų rinldmo būdus pa
liekame .Didžiai Gerbiamo 
■Klebono nuožiūrai. 'Tėčiau, 
jei kolekta bažnyčioje yra 
galiĮaa, labai įrašome ją pa
daryti Švento' Kazimiero 
šventėje, 4 d. kovo. Ir ,1iž 
mažiausią auką būsime dė- 
kingosy *nes,ii’ jįpadėkmųms 
įsigyti koplyčią. Aukavusiu 
bent ^100.05 asmenų ir draių 
gijų vardai būs- iškalti .aM 
marmojĮinių toblyčių koply
čios priemeny. Visos aukos 
bus pagarsmto&daikrašČdtfo- 
se. . ’ - • •'' •

Atsiduodame Didžiai Ger
biamo Klebeno, malonei ir 
liekamas. ’

- * k T

Su gilia pagarba,/
j§ų. iKasimlero Seserys 

r t I
. , , , ■------------------------------ - ----------------------------- ■— ... ■ ■»

ŠLEŽEVIČIENĖ IR VEN 
. CIENĖ BEDIEVYSTĖS 

AGENTAI,
L , ’

Persitikrinimui skaityk 
šių metų. “Darbininko33 9 
Ko. jos ir ko ątva&ia- 
vo3f,į “Dūrb.37 18 Ko?I 
fi&ukvMio ir
‘ -Darlr.” 19 No* “Latarmna- 
nių Politika . MsirugstąP 
Ten tų dykaduonių ‘‘bobu
čių’t nudėvėtos kaukes įr be
dievystės nagučiai parodyta. 
Tuos straipsnius gerai visi 
darbininkai pęrskaįtykimę 
ir kitiems dulkime perskai
tyti. Ten aprašyta tikH fak
tai ir jų nei .advokaflts M, 
Šleževičius neišgriaus^ nors, 
kaip rašo Lietuvos 4‘Darbi
ninkas,’’ uz ponų pinigus, 
jis moka huprovoti darbi* 
ninkus ir' M dvarų išmesti. 

c Šleževičienė ir jos vyras be- 
pos privalū initis diskusijų, rods apie Šiaulius turi dva- 
Tuomi bus sumduomŪĮti na- ią. Jei tiesa, tai mes daybi-

• *• “ ... - . i o-■;

glaudLperkelti į savo .dvarą 
ir nereikės, daužytis, dyka
duoniauti1 ir iš darląmitdiį 
vilioti pinigus* Turbūt kaL 
po poni, niekad nedirbai ir 
npžinai 'kaįp .sunkiui atsėlini 
dolerį uždirbti, mes pataria* 
me VerciauS eiti į ęli’l'btūvą 
dirbti, tuomet dauginus už
sidirbsite sau gardžiai pa- 
VJlb?ytu ’pavažipeti•" ir . ims

u

X

"?!1 g 
•r -

*
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J OMAS TARVIDAS

t 7 •■
'Y

Šv. Gertrūda/ taisydamasi-imiimti Šv* 
Komuniją, laiįydąvo save neverta priimti 
Viešpatį Jėzų į savo širdį ir tai nusižemini- 
mu kalbėdavo

“Nors per tūkstantį, metų taisyčiaus, 
nebūčiau verta .priimti į širdį Dievo Sūnų.' 
Todėl su nusižeminimu ir karšta malda pri* 
eisiu' prie Jo. Jei mane Viešpats pamatyta 
ištikro Jo meile ir mano ilgėjimosi reginys

Marytė buvo tyki, mlmdagi ir darbšti 
mergaite, bet jos.akys buvo nesveikos. Ne* 
kartą kiti vaikai iš jos juokėsi,, pravardžia
vo ją, labiausiai viena mergaite Anele,, ku
ri tauluaijnąstydavo apie savu gražumą, dL 
džųiodavoš savo veido gražumu. Kartą mo
kykloje, mergaitės siisirinkę nusprendė kad 
Anelę yra gražiausia iš visų* Anelei tas la
itai patiko ir priėjus prie Marytės juokda
mosi tarė-;-------r——v - •  ----------- 1_
t ... ,

“Kodėl titr niekuomet nežiūri į malta i 
turbūt, manęs nemyli?” z

. Marytė suprato: pajuoką ir-tarė: “Esu 
kokiu manė Dievas sutvėrė; negalių patai
syti savo akių, bet stengsiuos saugotis.kito
kių blogumų.

fc ' ' * ’ , /* •

Praslinkus kuriam laikui “ graži o j i1'’ 
Anele apsirgo baisia Ūgli. Po trijų dienų, 
jos' tėvai mani* kad’jau ji ‘mirs, vienok dar 
išgijo. į Bet pirmutiniu veido gražumas pra- 
puolė. Liga paliko ant jos veido neišgydo 
niasžymes.^ \ ‘ *

Po ligai, atėjusi, .jdimą-kartą inokyk 
loli, Anelė nedrįso akių pakelti ir taukini 
t^aiigstė veidą, rankomis. - Patėmijusi tai,' 
viena mergaite? priėjus prie yosdare: “Kas 
su tavimi, kad’ Vis- verki ir dangstais ranko- 
ims ? ” ■ ? ta - k
J- - Anelė suprato pajuoką ir tikrai pradė
jo verkti,, bet verkė, ne dėl savo veido negra 
žumo, tik dėlto, kad atsiminė kaip pirma ji 
juokėsi iš vargšes Marytes. , 

V, Atmink, vaikeliu kad, niekados 'utarei- 
kfa juoktis iš nelaifniįigųjų.

■ ?

' • KiczA^ryT^s'.....
‘ Vieną , dieną, pavasarį, Dalaimintas 

Liūte d’Ars pas ligonį. Išgirdęs jis gra-. 
• žų -paųfetėlių Čiulbėjimą, sustojo pasiklau- 
tsyti, ’ paskui giliai atsidusęs,/ tarė : “Varg-

. ____ X _____1 v j . j •- . t j- 'V*-.. 11 -y i ! •

r 

Draugas tylėjo, suprato ,savo klaidą, ir čiulbate, žmogus* sutvertas mylėti Dįę- 
taiprato, kad niekas savaimi pasidaryti ne-^vą, bet nemyli Jo.”' ' .
•gali, kad turį būti Vienas, kuris viską su- v O maiio vaikeli, mylėk. Dievą iš visos . 
tvėre. sutvMzė ir valdo. savo širdies.; ■ \ .

' ta, '• - -■• ■ '• . . ta.../.

V1EŠAS4ŠPARDAVIMAS.]
’ ■ . .A . ta

k«i

f

mane verta padarys.” * ■*
* / ' •* . •-

/ Brangus vaikeli, kaįp tu taisais priim
ti Viešpatį į savo širdį? Gal kaltais ne- 
apmuštai jogei Dievą priimi į. savo širdį. 
^Eidamas prie. Dievo stalo melskis, melskis 
karštai; prašyk idant; Viešpats Jėzus suteik
tų Jau nors.kibirkštėlė meilęs, kad galėtum 
Jį mylėti labiau ir laidau. '

žaiičių, prisidengti katali
kystės skraiste, kad tik dau
ginus išvilioti, iš geraširdžių 
katalikų ^tikij, bedievyitės 
skleidimui, Lietuvoje. Juk 
laike rinkimų į Lietuvos sei
mą, ^i(flibfai-Mieviai gy- 
rėsi liaudžiai, kad ir jie-esą 
katalikai ir žadėjo visokių 
katalikams litiosybių, nors 
Steigiamajame Seime, Šle
ževičius, Žygelis, Natkėvi- 
Bus ir visas jų'štabas, visą 
laiką reikalavo išmesti tiky
bą iš mokyklų,: bažnyčiai at
imti teises - Jta dabartiniame 
faetuvoiTsėimė,' minėti žmoA 
nes,. \prišispyfę reikalauja 

.'išmesti iŠ ^onš^iclįa^
ro vardą ir kitąs krikščioĮiiš- 

, kas- teįpogį reikajau-
ja,. kad ;yietpi|;-kųnįgų,'4iū * 
bus duotų x valdybų Sdišai- 
čiąį jei viršaitis* bus žydas, 
tai gedės žydiškai bedievius 
šliūbavoti ir krikštyti.' D• . - - *
Šleževičienė juk yra tų pa
čiu ' socialistn-ibediėvių at- 
siųsta Amerikon iš -mūsų 
darbininkų' aukas vįįibfi; 
taį-gi mes susipratę, krikščio- 

'nys darbininkai(kėš) bedie
vystes agitacijai aukų ne
duosime ir-savo pinigais 2 
bobų Amerikoje nepenėsime. 
Dar'mes darbininkai klau
siame, Šleževičienės su jos 
palydove, jef jiuo dideįi^ili 
prie^andtt uivaŽtau&te,, nef 
dvi aukų -rinkėjos, tai kiek 
aukų, rinkejų, turėtų atsiųs^ 
ti ^nįrtkon visos katalikių 

\kos prieglaudos, Lietu vos k

' Jei jūs po plačią" Lietuvą 
laike karo ir po kaip vadinė
jote, Jai turite- žinoti, ' kad 
beverk Idekidenoje parapijo
je yra7 katalikiškoji prie
glauda. * Tokiame Kaune,; 
Panevėžyje ir-kitur met po 
kelias. J*ei tos, prieglaudos 1 
būtų bedievių rankose, tai 

i jiė (Įielą vagoįią aukų vilio
tojų' tiirėtų siųsti Anieji- 

_kon. Tai bolševiku metodas, 
kurie, * nepąlygįuamai dau- 
giaus negu prie caro, privei- 
so ^visokių dykaduonių oji- 
cialistų ir valdininkų.

Mat kaip bedieviai gina 
darbininkų reikalus ir jų pi- 
pigų gailisi. TodeLjampa|s 

’ Mikas , ir pritikimas mus 
krikščiąnis darbjnink.us iš- 
.'mbldno’ ir parodėj kad be- 
#MeviaĮ, visokio plauko sočia- 
Jistai/mums išnaudoju, sun
kiai uždirbtus mūsų pinigus 
išvilioki k .mūsų pačių pra- ■ 
žūčiai apvertė. Nuo šio lai- 
ko bedievių melžiamoji kar
vute nėbrudimi ir aukų ne
duotame, nt<mvM patįs savu

z
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Itf *

. . . . r . >
. * Vienas garsus astronomas, štai kaip į^' 

tilaino savo draugą apie Dievo buvimą. .
* yieną kartą,-, kada jis tikėjosi draifeų 

atsilankysimit, p®tdte kambario-kampe 
puikų globusą. Įėjęs 'draugas tiwjaii*pama- 
lūglobusą ir užklausė: - • - . >■* <

“O!pasakyk, kurgavąjtglobusą/33 ♦ 
• - ' “O,v atsakė aštronomas, ‘fnežinau, tik- 
rai*^ats*-fUyhūt čia* atsirado. ”■ ’

“Mėgsti, 'kaip matau, tamsta pajuo
kauti,” tarė svečias^ bet aštroiiomas' ir tųt 
Iiau taip tvirtino jmk globusas pats atsira
dęs. Dėt pastebėjęs kad jo draugūs pradeda 
pykti, tarė-: ’ L - •

“Tamsta nenori tikėti ir laikai kvailys
te tvirtinimą, kad šis mažas globusas išne- 
tyčių'į kampą atėjo. Kaip-gi gali tikėti, 
kad dangus, žvaigždės Jr kiti daiktai patįs 
savaiml pasidarė,, susitvarkė, ir tvarkosi? ’1 §Čs mažos paukštytės^ jūs sutvertos čiulbėti,

• 6

J.

<

y ■

t

t

*

z

f i

i

* >

t

Sr

4

»

-M

i

\

’.'l
' - f

k
< •

w /
.• i!
*•1
» r

*■ r
* t.

*

Wt) Unitiev:

J
girdėdami] nuo jūsų atliks, galėsite tnv 

pineljus parvežti l^cĮievybes
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rittį jie ųoriąi lankys kuo-j mukai patariame tas 2 prie- 
pos susirinkimus, ir švieti-’n4n"a; s a™™,
rifas plĮš tarpMaiklniiikų.

p diskusijų nauda yra ir
F» 

tįems,. kurie kiaušo. Dis- 
apšautai pirma turi pagal
voti, papildyti savo žinias iš 
įvairių sidtjlūty^la.ikrttščįų 
bei knygų, arba iš žinančių 
pasiteirauti apie pasiskirta 
dalykų, ^Klausytojui tądu 
pasinaudoja, 
klausimo iŠgvįldrniiHą, nalv

A „l-T ... ■ J

į vienos X* p* K kuopos 
irtnt. nusįsktuidžiu, kad
I susirenka tik duokliųpietus, -kurie diskusuoja įr 

''eti, kųjį! wuji najĮuf' “* ' ’ ’’4 ***
nku prikalbinti dėlto, 

jįįrįie nemato iš prigiilėji- 
los. . ■, ’ ■'
bėdos žymiai galima 

inti, kuopai užvedant 
k Vienas iš A gerniMų 

tingiausių Upr|*ų, kn

;ir juos stiprinti.- O dar dau- 
gybes turime katalikų įstai
gų Lietuvoje,, ktirias iki šiol 
gausiai šelpiame ir galėdami 
šelpsime, 4>et jaū bedievys^į 
tės platinimui atikų per Šie-, 
ževičien^ ir Venciene neduo- 
įme ir jūs poniutes, už^ai 
negalite pykti.

' Pafbininkus,

r ... .
Mes mme,W&ę 122,000 peri; Stn’. 

Viilst armijos Mųuspij tvirtu Cevery- 
kŲ, (Ųthjrtiė nuo 5^ iki l-> kuris buvo 
tai tftdjžiaūsis skaitlius padirbtu užsa
kymu Suv, Vidam koutraktoriuuš. * 

šie eeverykat’ yra- gvarantuoti 100 
UTioš. tiaros šlitinis, spalva j® tamsini 
ruda—su HeŽiuvęliais nuo vandens ir 
dulkiij. apsaugojimui. Ulkra jįj verti* 
Shį i-evėiykij yra $0.00 pora. Bet mes

tiek ūatig įij pirkt’, h’ gav<j piginu, gu-. 
limo joms Juoą parduoti po Šfip?.

l’rteftjslf tikra iniera ir mes pasiu*' 
sime. Galėsi užmokėti tmStvrittl tuoiU 
pinigus arba prisipūk nmney orderiu 
Jeigu U'vefykaupusi voetys no tokie, 
kaip sakome, prikask u\gnl, o mes no* 

tfal* sugražinsime, i»inigus.
« *• I

MATIOMLbBAY STATĖ SHOE

COMPANY

205 Eraadway, New York City.
t

ta!v

“TURTO NOftM A”
* ■ : • x

Knygute- yra didelio to-. 
mato (5x10) 68 pusk,-popie
tes viršeliais. ‘

* Kaina tiktai 45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40/o.

"Reikalaukite pas: .£

GRAUDŪS VERKSMAI
Su leidiniu >Sv. Kazimiero 

Draugijos įgaliotinio, gerb* 
kun. KaSMuko, pempauduio- 
me virŠnlinetos Dr-jos išleis
tus Graudus Verksmus* 
Knygutes jad gailina gauti 
pas mus* Kuiną idc. viena* 
KlėlKumiėsirugentalns per
kant nė mažiau 30 'eks. duo
dame nuošimtį.

y .

Susivįeiit|imas Lietuvių 
« R. K.-Amerikoje 1

yra GYVAM ĖŽlAU^MASl SERGANČIAM VILTIS!

Tai inusn, lietuvių katalikų nesugriaunama t virta 
tovė. Lietuvy katalikei Jei dar prie šios argam- 0* 

: vijos nepriklausai, nieko nelaukdamas Juoj prisi- - įj 
, rašyk, nes ji : ■ • ■ ta ’ -

1. Apsmw»ja n«Ju. «yintstisti* $t50.00t
^.00. į$10<00.

2. Moka puMjiit Hauniunts ku-i savaitę pa:

* 3. šethia siivargiisiųsnatius ir aaštaWta
V > 4 .Nūnai1 garniu. & JL 11: K X bųnura, saviiitM laik

raštį ’ ’(<ar>a • . . . ’
& Skleidžia tųišvietąj Ivulžh gorus raųneir dalina na* 

riams veltui. .z • *
G. Pintiną tikėjhmj^dorn. rupimai IaiilMknlat<, rv- 

mia LHnnKrr.spnMiktĮ;«
7. Lftiimums Fulygpmis . updrmuUm v atims mm vienų 

metųamliauK . ... \
ptojhhUM J H. t.. T!, Iv A. k Ji’lv^Y K‘A»»*

|mw ym viw>w UMpkvi*.'»n lipim fy Ameviknp, IW(« whv
tivjl in.rtirhtudj<i, kr<lpkU»"'< Kuopų Selrol«iin i C<u.
fer.1 ltačtiiH': 1 ' *
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EXTJ^AL hlXTSH

NEPRALEISUTE PMKOŠ.
Ką tik atėjo iš Lietum siuntiny*, Lietuvai 

Valstybes, Žemaičiu, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų. t

Zfic nepaprastai gražus ženklai yra atvirlaiškiu 
formoje, (kurių eina 4D į vienų sąsiuvinį. Kiekvia* 

. nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų iniea- 
tą, pilį; apskritį, Lietuviu Valstybę ir kaip ku
riuos muši j tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

1. Iitetuvoą žtnkl.—-Vyti*, t
2, tatarią ta&~tfrita 
A Gbdfaota taki.—Mulpai 
A Vytaute žtal—Skydas.
&wta
C, ųgital' . '

7. StaritaL
8. BlaaMai.
9. Marijampoll. 

M Cteraūainyi.
11. Trišta 

'12. JurbaikM. 
.18.Viekšniai.

14. Ariogalą.
15. Kernave.
18. Bodftnl.
17. KtaayM. *
18. Alytui.
19. Babtai' «
20. Aimana-

-fc " 1/
• » . — 1 

Nelabai šenai gavome natiju til albumėlių sta- į 
». ti I

tinį ra gavo pigiau’ parduosime pigiau, - Įstatinė
‘ jų kaina bus 65c.-už vieną. Agentams duodame 
50%, LDS. nariams 50e. Pinigus siųskit^:— •

366 W. B-raai^a^ 1 * Boston %7f

t*
Štai tų istoriškų šen-

* 21. HdnOMatnaA 
22. Batoacala* \ 
M. Vmurrifcta. 
mitinti 
aą* istoMtatatoA 
2A, Mota
27. *mJkiA z
28, IfcfaL 
20. Statiniai* 
80. Šeduva.' '

• M. VtHaoto

33.KtodalnkL 
M.ItttiOfaU. . 
«!f L-fta. - '
30. Sultal 
8T.V*lktai»k*L 
». »kag*t
8». BiajO. 
40. Btiriafali.

načiii alaiitai nudNa ir
Ji ir *
«okių ta^kM rM*. Tai ■«i«M* 
šią laiku' ttBkgka^aMjabi apattalAvi- 
va Mat M tauriu
jtapjoM čia it Lietuvoje uoliai 
■tatiMiaMi hai^M&kaia Bnauda. 
tgį taku ribai kitokiaii
ntaita Tttoata Kristaus moks- 
laa airitaM falui nažiitas ir žmonių 
žhfyee priimtai. O Krfatoua mok
ėtai gilta aąprariaa ir praktikuo
jamas, mąžta netaisyta išnau- 
dėjimą, skiepija didelę Dievo ir 
artta^ meilę, & M o ^dd^jtaa^ ib^a o— 
pių gerbūvis ir visokeriopa laimė.

\ Wtaritaririta

C1M1HUL1100KLYJT, N. Y.

LD& 10-to« kp. mtasinis susL 
rinkimas Įvyks nędHioj, kovo ti 
d. po paskatinių tažig brifaytitfj 
#vetotai ŽŪT York St.

Gerbiamieji ir gerbiamoaioa, 
malonėkite viri sųririnkti, nes y* 
ra daug svarbių.dalykų aptarti; 
Teipgi ititoūjUt narių ^triveskite

* AtaMpričya

maml

LDK. 3-čipM kuopos ausirinkL 
mis įvyks 11 dieną kovo/ tuoj po 
mišių, Jurgio parapijos salėc 
kambary. Visi nariai ateikite, ant 
suririnkimo, nes bus dalinama L, 
D. S. kalendoriai.

Jkprir Ir. rašt

. M1M Ttat tapt tata -
Vasario 25 d. vakare Sv. Jurgio 

pivapijos svetaipčjie turėjo 72*ro 
kuopa BOS. savo labai-įdomų ir 
gruių vakare su graliu ir rimtu 
programų. Vakaro vadljaa Anta
ną# lagdonas savo įiaaginę tnun* 
pą kalbę poakė apit L. DaS. ir 
po to penate vieną narį saro 
kuopa# Bdvardą Arčmnną, vieną 
iš daugiaroiąi inmrūpinurių dar
bininkų reikalais. Ir jis* vien, tik 
darbininkiškai uurodnįo daugy* 
bes didžios' avarine rcikalingum 
šių reikalų, .faktų ir darbu, ragin* 
dan^aH^isus rašyti* prie LDS., mi
nėdamas jos reikalingumą ir nau
dą iš darbo. Iš M Aršmono jau 
netolimoje ateityje reikia tikėti* 
■ganą rinito kalbėtojo, w labai 
turi tame dideles įaiangumo pa
sekmes. ’

į Po šios kalbos buvo suvaidinta 
vieno velkamo teatras, “Guminiai 
Batui,” kuris gražiai nuriaeka iš- 
pydant roles žiema artiatama: Ste- 
partija Bukšaičiutė, A. Juodsnu- 
Jtiiitė, Julytč JBaikeųiskiutŽ ir Val
katos rolėje Simonas* Validnas.

Po to teatro vėl sekė prakalba 
vienos narės Pronto B. Datunth- 
taitto, čionaitinčs- viėtins rimčiau-* » 
sios iš mergaičių veikėjos. Ši mūa 
brangi ir jauna narė dar wenai 
•rodos mus tarpe, ‘o jau suspėjo 
mūs kuopai daug gero darbo atlik
ti, teikant moralės ir idęalGt pa
ramos. gausybes, kaip ir ši syki 
braugi mūsij narė savo prakalba 
daug nepaprasto įspūdžio padarė, 
tai labiausia tuo, jog mergaitė kal
ini dai'binnikip reikalais ir patie
kia daugybes svarbių ir ritntų fak
tiškų minčių paremtų gyvais ga- 
bumais, ’ turiningiausiomis žinio- 

. mis ir, sumanumais. Tai buvo vie
na iš didžiausių naujenybių mums 
vargšams darbininkams, iš ko ne- 
papraatoS'ir reiįžmfe daug mumy
se paliko ant visados. Vėl po Šios 
kalbos buvo antroa-tetiro*, “ Deg
tine.” gabią!
šie artistai; Salomėjos.-* M, Stauk 
kuvlenė, Kariloro *- A. jkodval- 
kis, jį vaikai: Julytė, .Kazytė ir 
Boleslavas, visi Bąikauąkų, Šalty- 
Šiuj —- P; .Gustaitis, Stasys ~ K. 
Daunys, Vaikinį du-; Valiūnas iv 
Stepulioiiis. Šis veikalą ir-gi pa
vyko ganą rimtai*ir.artistiškais 
gabumais žymetitute sulig tik tiek 
praktikos. Antrą, dalį progrorrjo 
išpildė vėl šie asmenys ; Akornpa* 
nfuojąnt gerk, kun. & Čižauskui 
dainavo viens"iš nemažai atsižy
mėjusių darlminimų susipratimo 
narys St. Stepulioniu. pijaną 
skambinę Izabelė Jaogšti&*Dtina* 
vo Stepenija Bitkšai&utč. Jono 
Valiuko daina,bario, didelio dar
buotojo ir dailės myl&tojo labai 
pūtiko, nes jam dainuojant 'visuo
mene nepasitenkins vienu sykiu, 

offiet iššaukta po kelis sy
kius smarkiausiam pldji&mis Mui* 
kų feip ir šį syki’pauašM

Gerbiamas šimoidi labai 
daug prisidėjo prie1 šio vuktto pa- 

■tvarkymo, lygtai f* P Simoniene 
sttpleriavo, už kg gibattsios imgar- 
bos žodžiai priMgttso Šimoniams. 
Visuomenes AUilaiikM vM dvieju 
šimtų. Pelnąs vjsttft buvo paves
tas parapijai $$$&,

Tfkutpos wwy»,
>įįb>ĮMįMiįį*^ĮMė .

i «

nw #MM,-0o#ir.
Lnfami vietate-tadkurim*##.

Nesenai ingetp itale tata 
laiavaiiiaiuu. laikroššiu ificatamtor 
viešniariš Lietuvai SlritetidleaA 
ir VeueiuvicnČ. Joa čia įtiki pra
kalbas ir tisai matokbaontų tebu
vo. Aukų surinka ąte. Tti pra
kalbų vedėjas ulritipąe ant e#tra* 
dos aimanavo, kad tai febti ma
žai aukų, kMd reikto uš tajita- 
kėti $10, tti * likėją garbingom# 
ponioms tik $18.1 Girdi jom# n^i 
ant pru gyvenimo beužtek#. Todėl 
daryta antru kartu aukų^ rinki
me*. Surinkta $3. *

*.
Taigi triukšmas iŠ. to mažas. Te- 

čiau* ponio* kitų žvilgsniu taip pa- 
sižymėjo, kad apie tai Šneka vi
sus New llawnąs.> Gi štai ką 
Nfeir Haveno lietuviai-šneka Gii*- 
di po-prakalbų Isfovamaniti ar tai .*T. ...T..7?.. . * -
iš paprasto nekultūringumo, ar daktorius Pr. Gudas ir vietinis d«l ^irtoyrio prfo LDS, 
tai žioplumo, ar įritkinta, kad 
laisvoms moterims r|iktiinjga to
kia, vieta nuvedė ją# j tam tikrps 
rūšies žmonių kotelį. Tame ‘‘h^lrtnkaiaos aukcųt pmtemimui klai* 
tolyje” ponios pasiėmė kambarį* 
Veneiutieiiė nulipo žemyn* gauti 
lemopo ir arbatos.^ Patarnauto^ 
jas jai mirktelėjo, paskui šiupte
lėjo už rankos* Tada Vtafata 
iiė bego atgal. Patarnautojas vy
tis. Veiiciuvienei ‘ įspjruįris kam
barin, puiarinautojas ir-gi briovč- 
si vidum ‘Tada abi bobutės gvol- 
tą ėmė Šaukti. Atbėgo pas įsi- 
gandusias ponija policistas. Išta
ręs dalyką ^Keistas sakoT" “jei 
jūs padorios moterys, M jums čia 
.no vieta, o jei jus tokios, kokioj 
čia užeina, .tai kam jūs policijos 
šaukiatės.”

Po-šito atsitikimo poniutės ir 
apsilpo.Todėl jų maršrutas ir 
turėjo būt perkeistas;

' , t r

Čia prisimena atstovo Vileišio 
Bostone atsilankymas pąs trumpį- 
plaukes*motęrją./toi ilgaplaukius 
vyrus ir dėlto pavėlavo ant trau
kinio Montellon, kur ant stoties 
būriai darbininkų vyrų ir 'moterų 
su benu, ‘su gėlėmis, su miesto, 
tirišninkais, laukė Lietuvos atsto- 

; vo. Žinoma Vileišis ne pats ieško
jo . tų trumplaukių moterų Bosto
ne, o jį nuvedė ten Bostono lais
vamaniai. Taip ir čia ponios ne’ 
pačios į aną ” lietelį’’ nuėjo, o jas 
nuvedė laisvas sandarietis.

Tai matome kokius- triksūs lais
vamaniai iškerta savo , svečiams 
bei viešnioms..

. r
BR00KLYK, K. T.
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gKimnuMAM - imi

dhtatoi]|iMiQtotoL
Xatane>- kove k A; bažnyti

nėj lietuvių »a|£j ta rodota to- 
bM gražia pavėtatai iš įritate* 

.gyventa. Prądtto7v«lvak.Vt*
4 kv»HamV,U(b#k,tL

Benitą neditią teip-gi buvo ro
domi pareitai. Bet npbifro vy
kę. Dabar bu# rodomi kitokie to 
tikrai gaa|0a- Nieką# atėję# ne- 
tai aptilta*.

■ ’ ta»T,,,-tj.-- - r—r __ -

‘ Vasario 18 d/19^ Draugijų ko- 

mįtetoa buvo* surengęs . prakalbo 
paminėjimui 5. metų aukaltuvių 
togo ptakeĮbita Ltetaroa nepri- 
gulmyb&i.- Kalbėjo advokatas 

l Antenas šalna, “Darbininko” tti-

gfc *<
> ,'AJk

* ' *

lKwVa w»' *»
-j oįgvetal^ oSJo**- Vag|i 

d. buvo atvykę iftg iritartU 
aveČiMl kum J. NoriKttą^ 
4ių prieglaudų (ValkriU Ml 
Dr-jos) įgrtfottafc. 

s Gerb. Mow, kun, V.’ 
taitm/prandĮg bifejy^ąjri kgi; 
sumai bus prakalbėt 
svetainėj*; kalbėt 
Norkutės, kuria yrą ttindl 
nuai atvykę*. XW kbb»W 
gino visua parapijom*, kla 
akaitlingiauriai auririftktt/ 
klausyti prakalbų, tiaoatt, 
tik po mišių ir i « 
kad išgirta 
igęrbc svaria apie tavo Mhygg' 
ttrrą, 

, Kalbėt 
lakoje a 
tAdyįng, 
kyktoee

: PaokuL parodė krUUwrita >ą* 
Veikslus- kMp VAiMH jMMi 

‘it k< mdta< <
dr kam tte amkri httaaM*MĄ '. 
1 Po tam- buvo ?
atikų viso Wė 1MĮ*č-
lemi au centais,

■ 'Ačiū, gerb. kult Jt. Nū 
įsz jo atsUankymų |c 
JO.

. *

Lietuvei
, ■ ačiojįomi, . •-■*:■"
» Vasario 18 <t Clf«triiiaŽ*b-Wta '' 
via! mdbnbigal *pndW®iąĮ(F,Iiį*\. 
tavos pelikių wtį MhiM .

Via* iškilmė* jvykoAy. ta|Į* 
parapijos svetainėje; 
ytiWi<ta*£ buvo M*i 
Klaipėdos ir; VJktas Mi 
Šias jškftmes biiyb gttrriigt*; v 
Clevriando lietuvei M ri 
kiiapkątalįkni, t«Fir: 

būtų geresnės pMtmitf 
brando* 
lių. karžygių, 
kraują su pri^ bpsi^mi^l 
• Mes nebegalėdami dabartį _ 
sykiu riti į frontą, tai nots pt 
.dėsimo su aukokis. ; ‘ <

Nor» progrfcmM.bųyę 
ant 7 ;Q0 vtWer, bet :
dėjo rinktis .ptiėšti Uiką: jis ftt- 
prato Šių Wlrii U8fi#bWiU. r i •■ 

k Dirmiausis, kaip ir'pa 
taip ir. dabar, užgrojo C,, j 
tiškus bemas, kuriam ly 
pats gerb. klebonas, kun. 
feąftifc ‘

ProgramaVcdejubiivBiši 
Ruseckas abiejų purių, 

kų ir tautininkų. Ve^įlt 
ramo trumpai ir s»kl| 
publikai vakaro tikslą it 

;uul W perstatė ka
ją, gerbi kuli. V, Vilktrtšftąr 
tinį. klebonų. Prieš pirm' * 
tojauB:kslbt, buvo pakrito j 
uždanga, kur pąrirodė hbri 
rtvšūW: B vielų* p«*'.i 
ją aut^aeno# šfrgvšikiit kr >• 
toa pusės, o vitayjo tattgt 
vaikių stovėjo ant Makta 
gėlių bukietas su juodu 

^aprišti*,* reišfcš mūsų bl 
vuriųjų uŽ Lietuve* lri»v< ir 
pido# išliumvimt i» **■ J| 

į jungo; ariišįita buvo 
vetavaiLtetuvos & tarilknį 
fci< išvaizda darė eta ‘ 
dideli Lietum putrij 

’ teb.. vtabta Metami1 
. kglbėtif Venas sudgtao 

“vaitot” WHtojw tall 
pradėjo buvo kalbą.* 
Ubai itydžiaikkii 
patrigotiįta kaltai 
kutaitis Ubai grriKri n 
bariM Klaipyta ląta

atgavimą M prizui R 
vienytis (r kovoti už ■ 
laisvę. * Taipogi kalbėtoji 
ii didele ta ištrauką j 
Uivos krtdrijoBjaj 
seną 'Lietuvi# <*!ybą ir* 
mą ta“,

Autma ka!b0 
iš tautininkų pi 
gerai pasakė

Paatarejp kalbttąjaui 
*u <b

-klebonas kum PrUuškaitia./Kk-E 
' daugi tą dteuą buvo didelh Šaltis, 

tai tanių teūtod tebuvo. Buvo
ir. 

pėdukių.’ Kąra ir mažai tebuvo, 
bet aukų kiaipftdiškiam vią-gi su- 
mmn

- Aukavo po |MŪ: Kan. Br. 
Sušktitto, X A Vai-

' riauekaa,- L Malulaitis, V. Jakas, 
S; Pauliukas, M.. . orįuta*- -

J. Venskus $3.00. 
L P® $2A0: S. Luini»> J. Burokas, 
J. Smūgis. • ,

D. M Stottatito, 
Šarka, J. Mockevičius, A Kas* 
pates,' J. Jasifeskas, B. Jakutis, 
V.'Lepočka, A. -Aluza,-. J. Povl- 
Mitis, A, Povilaitis, K. Pocis, P. 
Jasiūta, Skauda, £ Bak&vec- 
fcaių A. Potęmbetga«f, P. Radai* 
ils, . V. K^tantinaričius,’sK, Ar- 
Jauskite^ Vozgirdas, A. Tbeio- 
nte, B. Žilienė, X‘^ta§*it:ė, J. 
Morkūnu < Merkta, T1.‘ MASS.
tis, V. Gedrimas, ;J. Remeikis, LT. 
iVinrirtit^ D, Dtatflieuiė, J. Žiūkas, 
M. stakta, K* Jariktas, A. 
Birouaitė, P. Kisielius, V* het* 
kauskas, M. Amanis, Š'. Matušak 
tis, M. žal&ėkas, J. Tamuliūnks, 
J, Mąreekpnto, J, Palaima. 

' ■ ■ Smulkių $19.11; tiso $109.11.
, Vasario 11 d- vfašmiučtas komi

tetas buvo sušaukęs vješą susirin- 
kita dėl pasikalbėjimo kasJink 
paminėjuno 5Z ‘metų sukėktuvių 
Lietuvos nepriklausomybės. Kal
bėjo ^‘Darbininko” redaktorius>P. 
Cjudaa ir vietinis klebonas kuŽL P* 
JuŠkaitis. Tada buvo renkamos 
uijtos klaipėdiškiams. x Sutinkat 
$$&&£ Aukavo ęekanti:-'

Po $6,00i Kun. Pr.-Juškaitę, g; 
Paniukęs, V. Jakas, A Vaisiaus
ias. ' -r s:
i*- f&OO: J. .Malinauskas, P. Kf

Mgyį P. 
Vtmgtota . 

; ~ tą K* Otaska^ 
Balirutoitis,' A* Vintiuta, V* Čiet- 
kauakas. P* Badaitis, P* Juškai- 
Įis, X Kazlauskas, P. Skauda,’J.

BASTOM, BA.

. Čia baro atsibaladoja pabaldą 
Kriščftlta - Vtaaa tasgus vęž- 
dAvori iš Bethlchedtfio muušainSs. 
Tti uŽvaŠiuodavo pas tą bambiz^ 
Jisai buvo „ surengęs susirinkimą. 
Tai susiriąkime kilo termas ir 
Žmoites raikąlavo sugrąžudi pM 
rgu£ \ f ■ /

‘ M. S.
■II. - <

»

■ *Tn ......... .......... i . ................... '...... .. n ii i nimniti >
—> 'i!'"1 ii ...........................  i i• '
(kodėl valščiaus daryba nesi
rūpina eiūh*’ įsteigti paštu 
skyriij. -. ■ J

* šarneles kaime caro laikų 
randasi statyta liaudies mo
le vkla, ' kurioje dabar moky
tojauja vietos sodjalistii'tė
vas Adomas Miką (Adomas 
iš Rojaus). Ta mokykla 
daugiaus yra išnaudojama 
socHj alistiškajai ' propogaii- 

*daį, negu mokslui. Yra rcn- į" tf » »•• « <«'” *♦ M ,

kuteliai bei šiaip jaU pasi-, 
linksminimai į kuriuos atsi- 

J^’Aiasto iš *kur-nors-koks žyd- 
slaptūs traktierius r į,crilj$ fr sav0 kalbose šmei7 

1 buvo suskaityti žia kr. demokratus ir katali- 
:>s pirštų* . O sį mc-;kus jr ękellįjią jauiiiinūį

l ' ' 1 '
l •»*

; Kalvarija. —
Čia kas žįa is kur at»ibas- 

p tu koksaitai ‘^febūkliugas1’ 
gydytojas, kurs x|ydo be 

; vaistų- ligonius., Taip-pat 
jis sakos esąs, ‘•‘geras’’’ advo- 

• kutus, ot kokių randasi nau- 
dotojų žmonių. Ar never
tėtų langiaus bfit-i žmonėms

' .‘•spedaĮūrtu.” . . • ' >aM1.

• Čia prieLNaujs Metus ne - 
', blogai gyvavd du viešu-trak-

. tiei'iii, .o s 
tai sunku 
ąut raidvos ptrM 
tą nebeliko neį vieno trak
tieriaus, kadangi per tani- fjį nietą per Naujus Mė
gus yra patentas^ (5,000 U itus buvo viešas vakaras, ku
tų). Girtuokliai tokiu v&V riarne dalyvavo ^eimo ųai,yS:[ , —t—-

džios parėdymu, labai, pugi-I^ ųbramui. «Iis savo ilgoje i ^os kuopos ntėnesmfcj
piktino* Mat jiems^geriaus- ktįboje itrabstė purvais kri

kščionis demokratus ir šiaip 
jau katalikų veikėjus. Mat 
jis koksai drąsus, kad pub
likai drįsta girtįes imdamas 

dykai algą 400 litų; n 
darbų .nedirbdamas. Žino
ma soeiįalistų geros ulsys, ųę 
dūmųtoiebijo. O Lietuvos 
Ūkininkas” pasigyrė, kad iš 
žl. 0-uriuui (s. L) kulkos 
žmonėsjjažinę kas* jų yra 
draugai ir priešai. Turbut 
“Liet. Ūkininko’ torespom 
denius kampe kur nors snau
dė, o gal dievaičiui Bachui 
aukas atnašavo^ kad negir
dėjo publikos švilpiant ir 
kojomis trepsint per kal
bą. Taip pąt čia yra vaka
riniai' suaugusiųjų kursai. 
Kaip girdėtiem, kad tuose 
1' • / T * • 1 ’* ‘fc *. * . I’

žvdelio K. Markso mokslą ir*4 *•

Šį įlieta^ per Naujus Me-

Note iš.Mouteta.netrūksta ži-. 
nfų ^DarbinbiKe,” bet vis-gl nėra 
viskas aprašoma apie katalikų vei- 
Hiiną.'3fūĄų katalikai nesnaudžia, 
bet kruta, diiba, is ko. yra pasi
džiaugti. Turim darbštų kleboną: 
'kum J. Švagždu kuris nenuilstan
čia dirba bažnyčiai ir tautai Pen
kių metų Lietuvos neprigulmybes 
sukaktuvių paminėjimas įvyko 25 
vasario, Gcrb: kum J. Švagždys 
pasakė iš sakyklos kad visi para- 
pijonys atsilankytų, Boto dar bu
vo bendros prakalbos. Aukų Lie
tuvai siudnkfa-^ūG.

Šv. Kazimiero Dr-ja savo suvi
rinkime vasario IT d., paskyrė dėl 
Lietuvos $270.  /jį yra aukavus ir 
pirkus už kelis girnius dolerių Lies 
tuvoš bonų ir teip-gi Sv. IC Dr-ja 

■yra Montellos lietuviu pakėlus • - tivirdt ^etiiutaučii/kyse. Ji i** -ftltofet SSttl* .P® kelis sy. 
i.^. ■_ * ‘ < • * e ‘ <rrrt<«¥»lri&\%c>T<Lvi5f t.Ott
Iyvaudavo tarptautinėj parodoje 
Brbčtonc. 4912 m. atsižymėjo sa
vo gražiais papupšatais, už ką ga- 
va-pirnuį. dovaną. Taigi garbe 
jums kazinricriečiai už jūsų pra
kilnų darbą. Visi Montellos kata
likai tui'ėtų priklausyti prie to
kios draugystes, kuri veikia dėl 
tėvynės ir bažnyčios, "Tciprgi gir
dėjau, kad neatsiliko ir mote
rių draugyste D. R Šve. Dėl 
Vilniaus atvadavimo paklojo $250. 
Garbe minėtoms draugijoms.

■ z ' ...

omio/ s
■ . . *. —- ’ .j t \

Stamfaiu^k&ta^kiškosiOB spaudo#
/ J rtmijai. ’ •

I ■ ... . . r.-.. . » •' .
' Braus# Dagilaitis prisiuntė $50 
boną su nuošimčiais ir įsirašė am
žinuoju šv. Kazimieru Draugijos' 
nariu. Tarp ko kito jis rašo ?
“SųpratanuM Itaa&dšta 
dcw uwdta^m>tay«5ta teTap- Drau 
ta netartu jw auMtijrinlmui |r 8 
didtafe auta, topta noriu pą- Jto 
atata kad.viri At»ų tattotat 
ir atarta ilrivta, tada tik myli 
»»vo brangų UkMta Ir Ltauvų, 
lįiMylų | Iv. Karimitro Draugi
ją, Kauna, tad savą gtatogta 
raitoto ir Mutanto gtoa tiMjittą 
ir Lfetovoa lafcvf ir ta*l” 
„ Brangu#, vienminti ir gausu# 
Rėmėjau kątalIkUta spmtdoe, 
priimk dHMos padėta ir pagun 
ta

susirinkimas -įvyks kovo. 12'd. šių 
metų pauedėlio vakare, 7:39 vai. 
Karalienes Angelų parapijos salė
je, Gerbiami darbininkai ir ger
biamos durbteiukės,. visi LDS. 12- 
tos kuopos nuliai kviečiami į mL 
Sietą susmukimą. Turime daug . , .
svarbių. dalykų ant nįkalbcjĮmę* ^Ttatousta^ £ Badtite^  ̂JUu- 

■Kaipo savo kuopos reikalus teip ir 
visos LD& Ateidami atsiveskite 

po vieną naują narį prisira-
v X"? - ~ : 

Pati J. gyrius,
_ LD&. 3,2-tos kp. Sekretorius.

* ‘\
'■ v.

piktino*
yra savo kruvinai uždij’btus 

,- skatikus sukrauti aut girty
bes aulutro^tegu palikus ipt- 

\ nigūs kišenėje. Ar nelaikąs 
hutų pažinti girtybes kcus- 
mingumą. •

v

»(Xa kas ihetą ateina neuž- 
prenumeruotas “Lietuvos 

‘Jtljnnikas” taip ir šį metą 
kaikuriems ūkininkams atei7 
ih nekviestas “Lietuvos Ū- ’»• ** * ■ 
kiiiinkus. ” - Mat koksai jis 
yra drąsus, kad drįsta ne
kviestas laųkytte. Gudrūs 
yra “Liet. Ūkimnko’’ redak
toriai;'kad drįsta siuntinėti 
ii* iš žmohių reikalauti-atly- 
ginimo už savo “šlamštus.’* 
Jyaip girdėtis kad šį metą ža* 
da kaikurie žmones protes
tuoti prieš tokį “Lietuvos 
Ūltiinnko’ Mgesį, „ . 4

jN urs čia yra vaisiaus raš- 
1i nė, telefonas, milicija, bet 
nėra ^jsųtelkalmgiausios į 

.stąigos, tai pašto skyriaus, 
per ką su korespondencija 
žmonėms yra kebli padėtis; 
Laikraščiai ateina labai su 
sivėlinp, laiškui ir-gk Boto’ 
kirk pastebėta yra, kad paš
tininkės (tūktitomskicnės sū
naus vaikai žaidžia su lai*

t . 
t

• . ...................ai '■ Iiijiir- aii^—
'- -1 'jS-' ....... .... .

vo ujaiiyta atidengti dar w* 
wy ĮiapkyMų urieštelyįė^ beti 
žadais nuėjo. Miestelyje 
vatai TĮDtd&si uėriufeį lan*J 
kyti mokykla- apie 50, o tw 
tarpti Užbredamės mokyklą 
faktinei telanko tiktai >17 
vaiku.. Matyt, kad yalšeiati# 

. , .. . . , . , /valduos yra'koki’ws W 
kiimio^e kavkimo kmwtaų deiidja, kati miestelyje ne-

««vičiiw, A. Poicmbergas, A. Bus- 
levieiuš, J, Jasiuskaii, IV Puodžiū
nas, D, Jurgelevičius, A. Adomai
čiui^ O. Vinc^icnČ, A. Vitkaus^ 
kas, A. Bakšys, J. PasnAuskis.

Salikių $1.85, viso 53.85. Va- 
sarte 18 d. prataota surinkta 
$10111/ Vteo pataro $154.9U

Dtdū<ij* *v - Stepono atkavo
TtigivL 

so surinktai ktaMiktar $175.- 
JML

. ? - f- ,

X Stalgyi,
Draugijų; Komiteto Rašt. i

Z 2

mėgsta pagailint net' dievai- 
tį Baelmsą. Vienu žodžiu, 
ši mokykla yra tik Markso, 
Darvino ir kitų socįjaUstų 
tėvų mtikslo židinys, Stėbė* 
tilia, kad valsčiaus valdyba 
nė kiek nekreipia domės į-tm 
l j vienpusišką mokyklos i&- 

hiaudojimą. Mat .vurmis va*- 
nui akies nekerta. r

' - ,4

čia gyvuoja 5 liaudies nai-

atidengia mokyMosi 
mokyklai randasi atatinka
mas namaw*o valsčių ra|kia 
už tlžbrediuiies -mokykloj 
nuonios mokėti. 1D0 lity,- 
taip-pat jog neveltui yra 
gaitmunas kuras ir mokyto* 
.fai alga reikia niokotu 
Mat kiek rūpimūsų “Švie
sus nešėjams1’ Hocijnlįtiums 
visuomenSu turtas ir moka

* X*
I - J

' . WAK
K*teltašlw«,»puud« risyriui

/ Vėl gaupu nūo|at skaitlius iš 
ten narius. ' Tai ntrominas^vrik- 
Hos valdyta ir gcrb. kun. Va|snr 
i tejąu# ir j^rb- kuu. J. Seklio pa- 
sittairivitaA *

Katataškou spausta " plotini- 
nitu yi* bendras visų tatąjikų, y- 
pač* kunigų dąvta. Tas durta 
yra jmiMhimusį ir išganingiau- 
«te tauriai ir ai I darbą, 
tettulįkiŠta vpuj plątinuno vi-

M^w.o«nr.

Čia lietuvių kolioniji nedidelė, 
bet1 savo gerais darbam ir auko- 
mis tai turbūt 
sius. Aukavo Ir tebeapkuo ji Di
džiu jai Bieturii^ bet 
so' ir Mažosios Lietuvos brolių 
klaipėdiečių,

.Aukavodraugijoj : 
Lietuvių Ukwm Politiilte

ič Drg-Kliubau 
UIiX<feariw„IWH. IW 
draugystė Bv» JUairiiero.,, IQM 

BubačiiBi *• 4,*.»y llACl 
> D. riigkmria, .£ 

Šri*/ A? Baprib, & BrišriM F- 
Maaejūnaa, M. Varnių V, Ct- 
Httgurim J* DaagveąkM, & 
Tuminui, Dm. VgruelH A. Mirimu- 
«ka«, J- VilfouiH, M. PalučioniH, 
B, tterpetis, P. Kum, J, Čer- 

K. PMiivIčm^ M. Bur
tui*.

MfiŠa: J Kulteša, F. Kava- 
Hauakas, D. Kumštis V, Lupai- 

J.
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K|Mįnrttaų brolių Šaulių, kurio da- 
Hh|M? grumiasi už išvadavimą Lie- 
®Mh>Vo* Žemių iš priešų nagų. Prieš 
pgįritrojo kalbą benaš supūtė ir-gi 

syk“ valio P* .
šio kribetojąus kalbos— 

driekė aukų rinkimas’ Aukų Jiko- 
f ’ si viso surinkta 184 doleriai.

paiko uukų rinkimo, buvo do- 
’^kJAmaoija, karią sudcklainavo p-Iė 
iflaabelė Žebriute, Nors jaunu de- 

kiamatorka, bet gabi; ji sudeRla- 
mavo gana gyvai ir jausmingai.

Po deklamučijos sekė solo, ku- 
O, rj sudainavę B. Adomaitis, “Nau- 
E’- , ja Gadynė” — likosi atšauktas 

dainuoti, antru. kartu, “Kur tas 
|^»a. šaltinėlis. ’ * Antras dainavo solo 
HJyšeštokas, , Sudainavo “Pasi- 
6 -: . trauk Nežiūrėk ” ir pastarasis Ii* 

ktoAatšauktas pakartoti, “Visi 
gL /žmonėm” Abudu solistu sūdai- 
KLyo duetą, “Jojau Dieną?*

*1’° aukų suskaitymui, buvo,per- 
statytas dar trečias kalbėtojas, K.: 
Karpavičius, “Dirvos” redakto
rius, kuris padarė.įvairiau, negu 
pirmuoju kalbėtoju. Jis paėmęs 
nuo .stalelio gyvų gebu bukietą iiy 

|L visai publikai liepė atsistoti ir ati* 
duoti garbę žnmtsfems mūsų bro-

Ir
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Iiams už Lietuvos laisvę. Paskui 
“jis tas gėlts pradėjo po 5 dolerius 
pardavinėti. Buvo dar surinkta 
40 doleriu, kurie likosi priskirti; 
prie pirmosios'sumos.

Po tam sekė jo kalba, kuris ne
mažai nupiešė iš Lietuvos istori
jos, kaip tai mūsų Ijociai kovėsi 
su savo didžiausiais priešais: jau 
visi priešai apgalėti, bet dar vie- 

Yra

jįt

vedamas kun. muziko J. (^ižausko, 
‘‘ Vakarine Dainav ir “Ataiaveik- 
jrfmas su Tėvyne.Publika plo
jo katutes nenorėdami paleisti 
Ant atminties siidainnotu “Sau
lute tekėjo.”

Kalba anglas udv. Quian. 'Žino
ma jis nesupranta mūs jausmų bei; 
tautos padėties. Dar kalba Dr. F, 
Mapiiaitis, Jojo rimta kalba už- 
interesavo nūdienei ją,, Programą 
padoriai vedė lemi. J., Jonaitis, šv, 
Petro parapijos klebonas.

Aukos buvo renkaiąos paremi- 
niuo Šaulių ir Klaipėdiečių.

Aukavusieji asuienįs:

Iv. yTaiges «.........$IS»00- 
Kun, J.-. Jonaitis *.....
J. Stoikus

t- ( >

S. T. Mtozas .... * 1 

J, Stankus s.
J. Gaudušas .. - —«
J, impsis
A. Bepūtas . .į........
•K. Kleniarauskas 
,Ji Čepulionis ..... 
K Kundrotas . .... 
V. Kazlauskas 
A., Ltorančius 
J. Dubinąs 
Pet. Benclorius 
J. Nakas ...>= 
P. Rosleika S. S)
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(larsusb buvęs lenkų bernas Pi- 
Iriutf,* Itsilanke Ho. Bostonan ir 
kulbėjosi hu muziku Petratisku 
Lietuvos politikos reikalais (!>. 
Mat Petrauskas rengia “atsisvei
kinimo” koncertus, tai Pilėnas 
manydamas, kad tasai netrukus 
keliaus Lietuvon, turbūt prašė, 
kad jį Lietuvoje prieš Lietuvos 
valdžią užtartų _____ ____

iWii'3Me»y $*

r* J

įSietiiviams tekių Pilėnų reikėtų 
apm&ngnti. Nes jiem* tauta nei 
dera ncapehui. Jieius doleris pir
moje vietoje, '

... _________ _/•
Kad‘ tu pastiptum. Lietuvių 

laisvamanių laikraščiams “kleri
kalų” bankas miegot dėduoda. 
Būtų gerai, kad tas bankas nors 
kartą, juos iš šios vergų, ašarų ir 
netikusio suredynio pasaulio pa- 
liuosuotų,. > ,

«

»

r

“TevynėUlJtlvįiišką^ klerika
lais vemia. Turbūt.-nepaprastos 
konvulsijos jos redaktorių paga
vo, n gal klerikalki kokių,nors 
gyduolių uždavė? /“ .

jhiT i*i*ii nu—■■

* *

“Tėvynės’1 radzibatorius pyks
ta, kam jo Fed. Sekret, klaidas 
mato ir‘jas taiso. Girdi* “Tėvy
nes“ redaktoriaus žodžiai: / ‘nors 
aš ir meluoju, bet jus turite, sa
kytį kad tai teisybe. ” * ‘

nią jiom»i*Mnw- Lrikfekrie-I VKTHIK MHfiC 
nos kolkmijo* katalikai nudaro F*- t fltlllltu £lliHlw
deraeijo* akyrių ir Ui laikosi vie
nybės ir M to skyriau* patarimų!, 
tai nei nepajusime, kad mūsų lais
vamaniu laikraščiai kaip sniegas 
pavasaryje sutirpė.

BALTRUS. Teisybę donai 
kalbi, aKtatikams reikėtų dau
giau vienybės, *reikėtų, kad ypa
tingai parapijų klebonai tuomi į- 
ąidomėtų b? gelbėtų katalikams ei
ti gerais keliai*. Katalikai turė
tų vengti susidėjimo su laisvama
niais, nes praktika parodė, kad 
visur kur tik susidėjo su jais, bu
vo apvilti, būva apmulkinti. Tai
gi katalikam* nieko nelieka, kaip 
tik organizuotieš ir priversti Jais? 
vamanins, kad jie katalikų šv. 
jausmus pagofbtųir jų kokiais 
ten nebūtai* Vardais nepravar- 
ilžiuotų. t ■. *'

PAVASARIO ŠVENTI JAU 
ČIA PAT

•a

nas priešas tebėra — lenkai, 
viltis, kad bus galas kada nors 
ir paskutiniam priešui.

Baigiant programą, buvo jper-
skaityta Lietuvos valdžiai‘ir klai
pėdiečiams pasveikinimai, ku
riuos paskaitė komisijos raštinin
kas, A. Žukas. Bot kun. D. Mik
šio buvo padaryta* pastaba, 'kad, 
Mušti ne kabineto vardu ar ke.no 
Įeito, bet Lietuvos prezidento var
du. ir visus pasveikinti; tas buvo 
užklausta visos publikos r ’4I4$P- 
ma1'sutiko, siusti Prezidento vardu 
ir pasveikyti visą kabinetą.

Po pasveikinimų dąr buvo de- 
. klamaeija,* 'kurią sudeklemavo 
pdė M. Kuzmauskaitė; ji dekla
mavo gana gyvai ir žavėjanęiai.

Po deklamacijai sekė A. Banio 
trumpa prakalbėlė. . '

Aukij viso surinkta $234.50, ku
rie likosi pasiusti Lietuvos Šauliu 
Centro Valdybai. Aukos buvo pa
siųsta Lietuvon kablegrąmu. *K1*"’

| Publikos buvo apie 350, bet au- 
[ kų tai tik $234.50, biskį clevelan- 
|k diečiams sarmata su tiek aukų pa- 
t' * sirodyti prieš kitų kolonijų lietu- 
r ' vius* Bet reikia tarti ačiū, ir už 

tai. -įi s ' *■ * «• į
:■ Programas užsibaigė su Lietu- 
r vos himhu, kurį sudainavo* visa 
g . publika.
į1 ■»;

E? . t
Vienas iš publikos.

<,SįMĮJį

i

DR. *,J. DODMil^N
X«tnUU8KJ*)' >1

ČD-a* TIB TAB
TOSlfala M., Mont.Uo, M***

{KuipM Bro»d,St)'

M. IteMktoa *m-W.

Į'yv L1JLL g

to Duktei^’pamanyti.
¥ Atėjęs į vakarų, gražiausi

> iš krikščionijos laikų pa-! 
veikslų matysi ir tuo pačiu 
Seserims Kazimerietems ko
plyčių statysi.

(Kh?i. Petras Raščiukas.

t

J R DAR STAMBUS 
KARYS.

Joana JasKmaite iš : Šv* 
Petro parapijos įsirašo pati 
.ir savo seselę Ja-
riunaitę iš AiikštadvaiiaJo* 
navos parapijos įrašė amži; 
na ja nar£ Šv. Kaz, Dr-još 
sumokėdama $37. Targe* įį. paėmė auksinių 'dantų už 
rtaųsia dovana sesutei ir di
deliai svarbi parama katali
kiškai j ai Mfmudai.

Gausi re/iėja katalikiškos 
spaudos primk didžios padė- 
kosrir aukštos pagarbos žo
džius.

*

i

t

t

t

Kuw. P. Kaččįt(fcdk
< * 1

BAVAgiuiO ŽENKLAI 
DINGO.

VOGIMAI.

Ataldene į dentisto Joseph 
M/McGrath jsibriovū vagys

t

r ? e« I , ** fl.3
Pr. ! 1

A. '■'J 
t

IltaMriiMN
‘ Tri. So. Borto* MM I. .

DR. J. C. UNOŽIUS
UBTUVI8 GVDTTOJAJI IR 

CHIRURGAS.
Bydo aitri** (e cgronRkM H*m 
e>rm motorą fr valką. H|M*ri> 
Hnojė, krtnJjMDjaadain*, llapmną 
ir tt. savo lahorRitorljoj. Butolkl* 
patarime* Įrišta* kitur *yr»nan- 
tlam*. AdrtiMia: f

WBROADWAT. 
•OUTHBQ8T0K,MA«l. 
(Kampu G Mt Ir Broadimyj

VALANDOS: 8-11, 2-^3^

«■

:š
*050.-

Į bran^menų sandėlį L. I. 
Pedleten & Sons kotiipani jn 
įsibriovė vagys ir pavogė 
daiktų U ž$2,000, \

Iš Otto j. Piehler krautu
ves pavogtą brangiųjų kaili- 
nių už $1,300. '

Į United Cigar krautuvo 
.ant 280 Huntington Avė, 8 
vai. lyte Įliejo su revolve
riais du banditai, kuomet 
•vienas klerką tebuvo, pavo
gė $400. / .

Dedhame tapo nuteistas 
iki gyvoK galvos negras 
AViUiam Morgan už žmogžu
dystę. Prie kaltės jis prasi- 
pažino.

A. LB. K.F1DERA0IJ0S kZa. 
APSKRIČIO VALDYBA.

D va*. Vada*—Kun. V. TaškūnaB, 
V. J. Kudirka, pirm., 

37 KrankliuStreet, 
Norirood, Masą 

M. M. Kamandulis, rašt,,
20 Fax Street, 

Montello, Mass. 
K. Stašaitienė, vice-Įnrmininkė, 
J.GlineckįBjiždininkas, 
T. Kubilius, iždo globėja*, 

Nomood, Mass.
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* TA So, Barton Sttjuarrnvrs dantibtaji 
DR. M. V. CASPEfl

(KASPARAVIČIUS! 
L«lldhri pttkH*:gfl*ą po NU 

42S Baomrlv, BoiBoirroir, SUa*.

Ntm to ih 12:80 m» irio 
iki 8 !r npo *:80 Iki e v. vak.

Ofl*M nidaryto rabato* vakarai* 
* Ir nedaliomis.

t
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Nei neapsižiūrėsime, kaip ateis 
Pavasario šventė VELYKOS. Tos 
šventės sulaukusi, žmones nori at
sigauti, nori tinkamai ją pasitik
ti, nori dvasiniai ir medžiaginiai 
prisirengt prie darbų. Nepamirški- 
te^ kad LIETUVOJE JŪSŲ GI
MINES IR DRAUGAI LAUKIA 
JJTSŲ' PAGALBOS IR PARA- 
MOS, . Velykoms ir pavasariui 
ateinant.

Iš Lietuvos ateina žiniųr kad 
ten žmonės labąi yra susirūpinę 
netik šiaip savo .kasdieniais ūkių 
reikalais, bet ir politiniu krašto 
gyvenimu, —--ir kaimiečiai, nuo 
ąavo . lūpų atitraukdami . kąsnį 
duonos, -aukoja tai Klaipėdos 
krašto reikalams, tai dabar gin
dami savo sienas nuo puolimu Vil
niaus srityje. . Lietuvos žmonės 
daugiau galės tuos reikalus pa
remti, jei įbes remsime ir šelpsi
me savo gimines iš Čia ant tiek, 
ant kiek galime.

LITO KURSAS- YRA LABAI 
PATVARUS, u— Lietuvos vyriau
sybė ir LlJ^tlVOS EMISIJOS 
BANKAS taip veda krašto finan
sus, kad kiekvienas išleistas Lie* 
tuvoje Litas yra pilniausiai garan
tuotas auksu. , Todėl ir gyvenimas 
yra.pabrango, nes visi produktai 
pakilo lygi tokių kainų, . kokias 
turi tie kraštai, kur yra aukso pi
nigas: Lietuvoje kainos jau pri
lygsta Amerikos kainoms, TODĖL 
IK PAŠALPOS LIETUVOS ŽJIO- 
NĖMS REIKIA DABAR DAU
GIAU, NEGU PIRMA REIKĖJO.

Jei dabai\dar siųsite pinigus, 
Lietuvoje Jūsų giminės galis juos ■ 
Velykoms. TODĖL. PASISKU
BINKITE.! J. ,

Pinigų siuntimo Lietuvon reika
le, arba reikale atsitraukimo gi
mimų Amerikon, ar reikale kelio
nes i'Lietuvą pasiyi|sejimuĮ, -—vi
sados kreipkitės į mūs: gausite 
kuogeriausį pątarnavimą.
4 BALTICSTATESBANK,

Pastaromis dienomisBos- 
tone atšilf ir sniegas 
skubiai tirpo . Teeinu toli 
gražu visas- nesuspėjo sutrip- 
ti ir štai utarninko vakare 
ima Mgti .ir visų naktį gau
siai snigo. Kartu pučia 
smarkus vBįąs ir pusto snie
gą. Tepiau šalčio nėra ir 
vargo Žmonėms nėra. Oro 
spėjikas Žinojo apie sniego 
atsiartinimą, nes sniegas su 
veju artinosi į rytus per 
Ohio ir Missišsippi, Spėjo, 
kad’ Bostonų pasieks 8 vai. 
vak. Bet sniegas su veju tri
mis' valandomis, ankščiau, 
negu spėta pribiįvo. * '

v ■ <■ ’

SVEČIAS.

Utarninke lankėsi Bosto
ne studentas Petras Petrai
tis’ iš Statė (Miege, Pa. Ten 
mokinasi kalnų inžiniedys- 
tės. Sakė ten esą. penki lie
tuviai studentai.- ,P. Petrai- 
tiš Čia buvo su Glee Club, 
kurs važinėja koncertuoda
mas. Bostone davė tris kon
certus. . Studentas lankėsi 
Lietuvių .Prekybos B-vėj 
šnekėjosi su Romanu- apie 
progas Lietuvoj. 11 Darbi
ninke” studentas. Petraitis 
suėjo su kun. Raščiuku kurs 
papasakojo apie progas įiė- 
tuvojy ' Tai studentas Pet
raitis vasarų ketina vykti 
Lietuvon patyrinėti ar bai
gęs mokslus, galės juos pri
taikinti Lietuvoj. >To(tėvai 
gyvena Homestead, Pa.

■Ate M 1M« aratli KortomBOSTONE
AIDO SPECIALISTAS teta W. BIOAD WAT

VALANDOS i Nuo 9 r. Ud 7 ▼. vai.

*

Pi*. Gustaitis .......
P. Lauktis ....... 
P, Gabris ...------
A. Tremerkis ....
K. Peleikis

Po $2.00: J. Laukionis, V. Kir
tiklis, S. Simanavičius, K. Daunys, 
J. Ligmalis, A. E. Ryan, K. Ši
monis' SI. Druškatųikas, M. Vai
nora, K. Abyšala, J. Vaičiula, Ad. 
Puinięne, K. Mojalis, J. Jusorius, 
J. Koūstonis, P. Banionis, St St^- 
pulionis.
-- Po A. Adomaitis, J. -Gas-
paravičius, J. Šrumpas, J|. Jąsin- 

; lis, P. Paškevičius, kuų. Ig. Borei- 
šis, M. Povilaiti^ M. GauryšTJ- 
Vai’anariskas; . Kasčiūnas, K: 
Steponauskas, A. Deltnvas, A. 
Šniras, S. Valikonisj J. Straukas, 
X Juškys, Į. Kėnis, J. Daškus, M. 
Ja šimonisj Bukšaite,' Si Kpn- 
Urotaš, P. Žalinskas, A. Norkus? 
A. Išbartas, Pj. Kibartas, J. Ja- 
saikas,; 'V. Adomaitis, V. Redče- 
kas, j. Aldonas, G. 'Stankūne, J. 
Žaliagiris, A. ShųnkM 'J- Stau
gus, J. Karusius,. V, Šerdis, P. 
Račkauskas, J. Tamošiūnas^ B. 
Magolis, J. Grigaitis,. J. Sukus, J. 
Ambrazaitis,, J\r- Čepulionienč, M. 
Seiriehė, J. Leudoras, P. Lapins
kas, N. Alcckas. J. Januška, J. 
Rimgaitis,' J. Žirinas, Em. Petrie
nę, M. Pranaitis,. A. Stankus, K. 
Kąncis, M. Maroząs, K. Baraus
kas, J. Dombrava, R. Piragis, J. 
Politiška, V. Stulgąitis, A. Ado
maitis, P. Stankus, J. Brinza, J. 
Juškys, J. Stankus, J. Balčiūnas, 
J. Maeianis,. A- Meškauskas, j. 
Palionis, V. Gumbrys, ‘St Paimt- 
zas, D. Biaevičius, P. Lesinskas, 
A. Stragiš, V. Tamoliunas, A: 
LTgęIskas, Dr. B Matulaitis; Adv. 
P. UiĘikas, F. Motuzas, R, Abyša- 
la, A/Čauža, K. šnuolis, A. Juš- 
Čius, J. Nareikis, K. Budevičius;
O. Meldažiutė* J. Vincas, J. Kar
velis, J. Čepulionis, J. Jodvardas, 
E. Geldušis, J. Budrys, V. Viri- 
kiene, M. Lukoševičius, A. Bag
donas, P. Samanavičius, J. Lau- 
kūnas, M. Kajauskas, P. Urųikas,
P. Galbėtas, A. Lukoševičius, P.
Merkevičius, P- Žapalskis, P. Gus
taitis, Gustaitiene, E. ČepleviČie- 
nė, O. Balčiūnienė, E. Kižienč ir 
J. Plečkis. . .

1 . v.-
Viso sulinkta aukų $401.00.
Katrie aukavo po $10.00, tapo 

Šaulių rėmėjais. Tai dėl Klaipė
dos Komiteto,* pasiųsta . $Į21.(K); 
per šaulių atsiuvą pasiųsta šau
liams $280.00.. Per daugumą var
dų gal bus ir klaidingai nekurie 
varęląi užrašyti. Meldžiu atleis
ti. Tą buvusį apvaikšČiojimą siu 
mane L. R K. Federacijos 4 sky
rius. . Buvo kreiptasi į kitas mio* 
vės. * Oficialiai dalyvavo tautinin
kai, prisidedami su savo komisi
ja prie katalikų, ' Svetaine buvo 
pilna. Bet daug būvu tolau, ku
rie savo tulžį liejo, kad tik pa- 
kenkus-mitrukdžius Lietuvos sū
nų šventą patriotišką darbą, kad 
neįvyktų ramumas Lietuvoje, mes 
esamo gutuivi rengti vėl prakalbas 
iv suaukoti dvigubai tiek.

■ ’'S
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DETROIT, MICH.

| f Vašario 18 L. R. K* Bendrovės 
svetainėj įvyko didelės iškilmės 
mūsų kolonijoj, i idant paminėti 
lietuvių valstybės penkių' metų 
gyvavimą.

Programas buvo turiningas, 
Kūn. J. Jonaitis atidarė progra
mą.Kun. J, Čižauskas piano ly
dint giedą Amerkios himną. KaL 

L"\jbatądy. Uvikas., ' Jis kalbėjo gy- 
kad neatsimintų savo nu- 

Kčteaukusios partijos ir jos nėsta- 
®>tų kur jos nė pėdsakų nėra, tai 
Įpfeti visai M1 right* L. Vyčių 102 
Įfc jflį. choras vedamas gabios lietu- 

nMlitČs p-lės T, Laučaitės dainuoja 
gimtinė šalis (kun. J. CiŽausko), 
eolo dainuoja M. Navickaite, “ Oi 
greičiau,” atšaukiant, “ Jojau’ 
dieną” Pastaroji turištiprą dra
matišką balsą, publiką sužavėjo 
savo gražiu baleseliu ir linksma 
dainelė. Kalbą kum Ig. Borcišis, 

, fiv. Antano liet.* parap. klebonas. 
Jojo maloni, švelni, graudinga 
kalbu itžavejo' klausytojus. Rei
kia žinoti, kad tarp mūs išeivi* 
jos randasi eilėje įžymiųjų kum L 
BoreišN, turintis didelę iškalbą, 
vartojantis lietuviškas tarmes ir 
visa širdimi mylintis savąją tautą, 
ne tik garbė turėti jį mūs kalori
joj, bet garbė viMi mūs tautai.

^Jteinuoja L. Vyčių kp. ehoratą

į v
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Nelaimingas*tąsai S'. L. A., jau 
kelinti metai, kaip tampomas į vi
sas puses. Vargšai katalikai na
riai, juos laisvamaniai su komu
nistais kur nori, ten už nosies par
ėmę vedą.

BALTRUS. — Ar tu Jinai ži
nai, kaip laisvamaniai savo šlam
štuose meluoja? '

JONAS, —t Kur-gi nežinosi. 
Andai aš pats skaičiau vieną jų 
šlamštų ir mačiau, kad jie be gė
dos, be doros ii? bė sąžinės pali
ko. v ■ ■

BALTRUS. — Taigi jau žinai 
kąs jie' yra. Dar nelabai senai 
jrios gyrei, kad jie yra patrijotai 
ir stoviajai už tai, kad katalikai 
su jais kartu ar tai politikos ar 
kitokiuose viešuose reikaluose 
veiktų. . •

JONAS. i— Teisybė, aš, vis ak
lai tikėjau, Kad toks darbas bū
tų geras, bet dabar pamačiau, kad 
laisvamaniai nepaiso nei’apie Lie
tuvą, nei apie1 tautą. . Jų noras 
y ra, F tai savo supuvusią beždžio
nės teoriją žmonės^ skiepyti ir jais 

; vadovauti na ir vadovaujant pel
nytis, kitus skriaust i. Juk Tams
tą atsimeni gerai, kur dingo mū- 
sų surinktos Lietuvių dienoje au
kos. Jie jas sušėrė Lietuvos žy
deliams. Atsimeni taip gi kaip 
mūsų miesto (Bostono), aukas 
.tampė, ir barstė’ visokiems ” nie
kams. Jie ir dabar dar nenusto
ja vities katalikus pasagoti ir ’už- 
sisėdus ant jų sprando joti-

BALTRUS’.—Bravo Jonai. Vis
gi atsiminei jų “gerus” darbus* 
Pirmiau nenorėdavai tų jų darbe
lių matyti, bet turbūt jau gerai 
tau įgriso tas jų katalikų lietuvių 
mulkinimte*'^ , 
. JONAS. — Ir perdaug įgriso. 
Seniau manydavau, kad dėl Lietu
vos tai vis-gi reikia pakentėti, kad 
kas tavą ir pajuoktų, tai reikia 
dovanoti. Bet kantrybe išsisėmė, 
kada pamačiau, ’ kad laisvainą’' 
niamsrūpi baugiau, savo “aš*’ nev 
gu Lietuvos reikalai. Taigi da
bar stoviu už tai, kad lietuviai 
katalikai,, kurių yra 85 nuoš. su
darytų savo frontą ir pasakytų 
laisvamaniams “Šalin.. iŠ mūsų tar
po, nereikia mums jūsų veidmai
niavimų. ’ .

.BALTRŪS, —Nagi} Jonai ar 
nebus Čia. jau , perkarsta! imtasi 
darbo. Juk žinai katalikai vi* 
suomet nuolaidūs ir jie vėl atsira
dus progai nusileis. Reikia atsi
minti, kad katalikai neturi tiek 
daug veikėjų kaip jie.

J0NA8. — Kad tu surūgtum. 
Kokius jieveikėjus turi. Y ra

».
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M redaktorčlių, kurie ir diktttb* 
ja jų pakalikams kaip veikti kur- 
rėkti, kuf tylėtų t|j ir visk**. Gi 
ar jau katalikai neturi spfkų, kad 
«avuaaiu* vesti gerai* keliai*. Kad
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“BARAVYKAI
Ką tik atėjo siuntinys puikiatishj 

džiovintą baravyką išjžemaitljos fr 
Dzūkijos girią. Dabar gavėnia, tai pui
kiausia dalykas. Gvarantuoajme kad 
iš Lietuvos, ’ o ne iš žydą džiovinti i- 
volrąs grybai. Niekas daugiau’ kaip 
tik puikiausi baravykai. Su prislun- 
tlmu prekės sekančios :

1. svaras ..,, ......... ..$1.00 . ' 
ą svarai ............... s.ob 

Krąutuvninkams ^ulelkim komisą, jei 
Ims nemažiau 25 svarą. Pinigus pri- 
siąskitę su orderiu.-•

X J. KAZLAUSKAS, / 
357 Bro^dvay, South ‘Boston* Mass.

• (10)

Paieškojimai
* Ieškau savo sūnaū^ Vlada La- 
zarkeviČiaus, kuris pirmiaus .gyve
no Chieagoje. Prašau atsiliepti : 
tiazarkevieienė, Virteniškiai, Mo
lėtų paštas. Lithuama.
- W - .

■ ------------------ -y.""................ —

ŠV. JO^O EV. BL. PAMBLPIMW 
DRAUGYSTiS VALDYBOf ^ :

ADRESAI. J
1 ‘ t < ■ _ u -
17IRMININKAS J, L Petrarka*, 1

252 Gold St., So. Boston, Mase, 
»’IOE-PtRM. — Kazys Ambrozaa,

492 E, T-tH St, So/BOSton; Mas*. 
PROT. RAST. — Karolis Jankūnas,

282 GoTd St., So. Boston, Mass. 
PIN. RAŠTININKAS — J. švagždyA ,

171 TV. 5-.th Št., 'So, Boston, Mass. 
KASIERIUS -v A. Nauclžiunas,

885 E. Broadsvay, S. Boston, Mas*. 
MARŠALKA -y J, Zaikis, • /

7 IVinfielct St, So, Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią < 
HedSldlenį kiekvieno mėnesio,' 2-rą vai, 
po pietą šv. Petro parapijos salčj, 492- 
S3. Seventh St, Soutk1 Boston, Mkss. •

IV. KAZIMIERO R. K. DE JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.’ * *
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ooMfamy,
B> tatafe Mm*. 
i O vai.
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KWPAPRaŠTAS PER
STATYMAS!
f '-i ■ .

- Kovo-11 vakare, Šv. Petro 
parapijos svetainėje, įgudę 
artistai ir artistęsr. perstatys 
vienų geriausių ir gražiausių 
veikalų: ^PRoto'1 Duktė.” 
Tas"lošinias aiškiai perstato 
žmonėms Kristaus mokslo 
galybę, ^fo pasekėjų ištver
mę persekiojimuoserir gyvai 
perstata tų laikų krikšČioni- 
jos ir pagonijos vaizdų. Pa* 
tariu visiems ateiti, ^o per
statymo pamatyti ii’ užtikri
nu, kad visi iš to vaidinimo 
būsite patenkiiitUir įgysite 
daug tikybinio ii \ moralio 
pamokinimo. To vaftaro vi-; 
sas pelnas Sese
rinis Kazimierietems, koply- 
Čiofepastatynuii. Kadangi 
mes visi katalikai labai braik 
giliame Seserų Kazimierie- 
čių, neapsakomą pasišventi
mų Bažnyčioj ir Tautai, tai 
mes lietuviai katalikai Bos
tone 11kovo parodykime Se
serims Kaiimierietčins, sa
vo didžiausį prieUakum* įr 
viri kas gyvu ir sveiku it-

f.

%•

Baltras Keblią, PakruojaUs pa
rapijos, Šiąulių apskr., gyvenąs 
dabar Vokietijoje, ieško savo bro
lio Aleksandro Kėblio iškeliavusio 
Amerikon 1912 metais į Balti- 
mere, M. D. Kas žino, kur dabar 
gyvena Aleksandras Keblius, -yra 
prašomas pranešti šiuo adresu: 
Baltrau Kėblis, Luebeck| Duster- 
ąuerštrasse 12, GERMANY. -

WDMI N*MAS SU 
KRAUTUVE

t «
SEPTYNIŲ KAMBARIŲ NAMAS SU 

visais IntaisyinaK apšildomas fr 
Šviesa. Krautuvė mtme daro gerą 
apyvartą. laidelis lotas su vietą dėl 
garaitaus. kaina labai -žema grei
tam pardavimui. /.

72-CreBcent Avė., Uordieėtėr, Mass.
Tel. Colmubla 8521—R. (1<

Senatvės (teiei parduodu arba galiu 
mainyti ant’ namo, savo gerai išgyven
tą 200 akerlą fanną sti lankomis, gi
riomis, padarais 11 gyvuliais. K. PRA
NAITIS, Grnnby, Mase.

PARSIDUODA
PARSIDUODA ČEVERYKŲ KRAU- 

* Tuv®, vfcrtete išdirbto* per 10 me
tą* PrietaUa pardavimo—savlnln- 
te* turi kltąbtenj; AdreMžt: 740 
OambridRO St»» CambrMm', Mn**r 

(W■ U. • r ' ' . -

t

MŪRINIS NAMAS SU blimltt Ir DUO 
NO8 KEPYKLA.. Pulkit!
Mante P«r 18 nt, gerai tauto*. Prie- 
takte pardavtaM **vtatate* mlrA n 
■MtrriparKUu ir Begali Uralo vary
tu, FjĘta taftaMeMtt tarakte*

'JtKz.r.ŪSE

PIRMININKAS —. Vi. Paulauskas,
* 90 B Street, So. Boston; Mass.
VICE-PIRM. — J. JaruSa.

W Ę- 6-tū St., So. Boston, Mas*. 
(‘ROT. RAST. —- A.* Janušonis, , 

1426 ColumbiaRd„ S. Boeton.Masa.
“IN« RAŠT. — K. r

428 E. 8-th St^So. Boston,'Mos*. 
IŽDININKAS r- L? švagždi^

111 Bovven St., So. Boston, Mase 
CVARKDARIS — p: LaUČka,

393 E. Flfth St, SO. Boston, Man*.. 
DRAUGIJOS anražm? reikale —* .

360 Broodway, So. Boston, Ma**. 
Draugija sava susirinkimus laiko 2-r* 
aedėldienj kiekvieno msnešio l-mą vai 
-m. pietą, parapijos svetainėj, M 
Seventh St, So. Boston,. Masą .

ČLZBtBTOB DRAUGUOS 
HARTFORD, CONNECJTIOUT 

valdybosadresal

Kltb. Mielniktene. pirmininkėj *
44 Cedar St, Hartford, Conm

O. LablcklenA vice-plrmlninkS, i * * ( 
90 Sheldon Street, Hartford, Coun.

p, Lablckienė, iždininkė,.
.44 Madlspn St.. Hartford, Coun. 

Marijona Katkauskalt?, fln. ražtlnlnkl,
16 Atlantic St, Hartford, CV**h 

R. Pundaienė, prot. raštininke,
19 Walcott St, Hartford, Cma. 

Šio* drauguos Bualrinkimai buna ka* 
antrą neUGidtoni' kiekvieno urtaMk 
bažnytinėje ęaltje.

DID, EHT.-KU*. KK8TOTI0 
DK-JOB VAIOTB08 ADMUUI 

BOSTON, 1USS, '
**

PIRMININKAS —Vincą* Zaleeka*
_81 Mercer St,» Su. Boaton. M*** 

VIC&PIRM. — Antante Pastolis,
140 Bovren St. Sa Borton, Mm* 

PROT. RAST. — Antena* MacetenaA
450 B. 7th St, 30. Bo*ton. Ma*fc 

:.m RAAT. — Juo*. VinkerRtu*
160 W. O-th St, So. Botto*. Mm* 

KASIKRIUS — Audriu* ZailectM.
307 E. m «t, So. Bovto*. 

MARŠALKA — Aleksandra Jai
11S Granite St, S<». Boatvm, 

D L. K. Keistučio dr-J» 
rinte* suririnkimu* kas I 
dieni ktekvteM arikMrio i 
WwW**tou St, BMton, M 
vata* AMtaMtaMl

į
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