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pretenzijų jei ne į pačius P 
namus, tai į kiemų įr sand™
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JKKKUB1 wn.WpnMRb *aS 
•■kėli fr piidifeiitittM dėl kataN- 
,ką ^aud<M irartiprinimo boa na- 
lMMttda Dievui ir pačiai Balny- 
Uai, ir įmonėms naudinfceenta, 
nava nlrkimas bažnytiniu indu ir 
nat negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, met , 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atitiktų Kataliką Bažnyčios 
rfcmtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, t»* 
ri skaityti tai savo didžiausiu ui- 
davinių
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~ NEDARBAS NEMITĘS.

■ftASKOramC — Unfted
Statės Employment Service 
skelbta, kad Amerike nedarbo 

_nOSĄ— Jpabartmis kalkių apsi
reiškęs nedarbas esąs paprastas 
sezųnp apsireiškimas. Gi pra
monės'atsinaujinimas esąs tik* 
ras. ; - ■ -

r

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.

SA NDD2GO, Col. ~ Sudegė 
saldainių dirbtuvė, nuostolių 
ųž $250,000. Begesinant sep
tyni gaisrininkai buvo sužeisti.

........................................................ ,, *

REIKALAUJA DIDESNIŲ 
ALGŲ.

. PITCTOURG~Mass. Vie
tos gaisrininkai miesto tarybai 
inteikė reikalavimų pakelti al
gas. Dabar dienoj, gauna $5, o 
reikalauja $6.

KIEK FARMERIŲ 
BANKRUTIJO.

/ J * '

WASWGTON. — Metuose 
? taip 1920 ir 1923 Amerikos far- 

<mėrių snbankrntiję 108,009.
,■■. - \ -j ?A-

C BADO NELYGYBE,

k ° ST0CHOLM.—Švedijos vai- 
įhnnkės- buvo pareikalavusios 

W lygios mokesties už lygų darbą. 
||Z • }faldžita paskyrė komisijų ištir- 

ar moterys dirbdamos lygų 
g^rbų atlieka taip, kaip vyrai. 
I^nisijų po1 tyrinėjimo skel- 
į -kad vyrų darbas daugna- 

s, o dėl ligų moterys ant 
uos. kenčia daugiau, negu
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PIGAI PAGERINO 
BIZNĮ.

«
i ĄROCK SPRINGS, Wyo. — 
įlietos anglių kasyklos buvo 
ftr, * užsidariusios. Bet užėjus spei- 
ganis vidurinėse valstijose ang-■garus vidurinėse valstijose ang
lių reikalavimas padidėjo ir ka
syklos atsidarė. Keletas šimtų 
anglių kasėjų priimta darbaų.

y ■’• --------------
\ -SOČIJAUSTO ŠMUGELIS.
\ RYMAS. — Italijos parla- 

ento soeijaliStų atstovas Min- 
j^suareštuotas už šmnge- 

kokainu.

£

ŠALČIAI
Šiaurinėj Ttali- 

joj užėjo tokie šalčiai, kad kele
tas žmonių sušalo.

PRIEŠ ATEIVYB?.

MASTUNGTON. — Ameri
kos rašytojas Lotlirop Stod- 
dard, kurs nesenai sugrįžo iš 
Kumpos stojo prieš atstovų rii- 
mo atcivybeą komisijų ii* griež
tai prirodinėjo, kad reikia vi
siškai uždaryti Amerikos duris 
ateivyhei. Jisai pasakojo, kad 
keliavo po Balkanus ir viduri
nęEuropą. Sako, kad jam iš- 
rodą, kad ten padėtis neinan
ti geryn, o blogyn. Žmonių, 
norinčių vykti Amerikon, nesą 
skaičiaus. O tarp jų esu žmo
nių su griežtu, noru mainyti A- 
nierikos charakterį, kurį Ame
rika sau išdirba ir lairį nori pa
laikyti. Todėl ateivvbei Ame
rikos durys turinčios būt akli* 
nai uždarytos, * kad jokio ply
šio nebūtų..

* e

ATEIVYSTĖSBILIUS.

WASHING.TON. — gią sa
vaitę bus inešta ,atstovij hutah 
bilius, kuriuo bus nustatyta 
pastovus įleidimas ~ ateivių. 
Kvotos bus žymiai šmna^!intos. 
Kv&tos- bus. remiamos ttnt/atei- 
vvstės 1899 m. kada ateivių at
vyko mažiai! pusės milijono.

ATŠAUKS PROHIBICIJĄ.

CHRISTIANIA. •— Norvegi- 
jos karalius Haakon atidaryda
mas parlamentų par eiškė, kad 
valdžia ketinanti rekomenduo
ti seimui atšaukti proliibici jų.

AUKOJO SAVO ODOS.‘ Į
. LAFAYETtST Ind. — Vie-. 
tos ligoninėj nuo penkių vaikų 
paimta odos ir užlopyta apde
gintai kito vaiko. . Apdegųsis 
vaikas yra bov scout ir apdegė 
kojas bekurdamas pečių boy 
scout klube. Vaikai aukavu
sieji savo odos yra teip-gi boy 
scout’ai, nukentėjusio draugai^ 
Odos paskolinta tiek kad su-

A

; ■ Sekmadieny Cambridge įvy
kęs Naujos Angliją L. D. K. & 
apskričio suvažiavimas ‘ buvo 
truputį skaįtlingesnišfnegn sė
miau: aalyvavo So. Boston’o, 
Cambridge’o, Monfello, Nor- 
vood’o, LaU’rence’o ir Brigh- 
ton’o kuopos. ♦

' Iš kuopų pranešimų paaiškė
jo, jog Montėllo kuopa yra 
stipriausia ir veildiausia. Pas
taruoju pusmečiu ji gavo 50 
naujų narių ir virš 20 naujų 
(iD-kQ,? skaitytojų. Dabar ji 
turi 145 narius. ‘ ‘D-ko ’? skals 
Mojų ten,, yra. 118.

r

Po jos eina So. Bostono (80
• *. ' įt

narių) ir Cambridge’o (6.0 na-
" * *

rių) didelės ir veiklios kuopos. 
, -Svarbiausiuoju, apskričio1 nu- 
tariniu, reikia laikyti rengiamų 
autpmobiliauSj' išleidimą. > Iš
vien su Centro,Valdyba, apskri
tys šio mėnesio gale išleis kilo
tų knygutes ir pardavinės po 
10c. biletų urbę 12 biletų kny
gutę už $1.00. . Automobilius 
bus naujas su 5 sėdynėmis. 
•Gautas pelnas * eis į ‘Darbinin
kui.” ' ' • • • \ •
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Metinis s.
Apskričio nuspfendMas vi

siškai-supuola sųįCentrd Val
dybos nutarimui’ ukti į Bos- 

, tono apielinke L. >. K. Š. me
tinį seimų halandįd 29-U30 d* 
Xėl busimojo seia vietos ga
lutinai dar nesuslarta; yra 3 
pasiūlymai: Cainbfidge, South 

 

Boston ir Mųtttelloi Montellle 

 

čiai lcriečiair labį varosi kad1 

 

seimas butų pas j|ibs; ir -žada 

 

jie labai Svetingai priimti.

Namų pardavįmi^ ar nepar- 
: davimas apskrieio|kaip: įr Cen-’ 
Iro Valdybos) nūsįifatymu pa- 
Jiekania seimui isrijtk < Taip-gt 
'įr \ kitos ’ svarbioj reformos/ 
kaip, orgapo ^ps^et *mas.į pr-' 

 

gesnį savaitinį* - lailaaštį,. vis
kas teks ;bfisįmąji 1 —*iX
■.spręsti.- '■■Z ■ ■ Z

Tad kųoptjms 
pravartu Hūsinmoj 
sidonieti, rengliįh 
^manymus, rinkti

aeunm m-

Ordini Xfli4r^»w ~
tyvw ’Ki#ffltįĮ Vvank 

7«o«apo Darbuotas 
Sąjtm0ta<
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DABBINIBIII:
i“-*-* fe**-“-*'

trZAJftNINKAIS, KVTVSHUAII m „ 
8UBASX>MX«.

MttlMM <»».<•«•*»«.»»»».,«A
ukVmų araiiMi

DABBININKA8_ 
lUBroadirty, Bo«ton27, *M
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TYRINĖS MARSĄ.

KASHĮENGTON. — Ateinan
čių vasarų planeta Marsas bus 
nepaprastai šviesi ir astrono
mai su didžiu uolumu darys te- 
mijimus. Labai retai Marsas 
būna toks skaistus, , kaip kad 
bris ateinančių vasarų. Sekan
čiu sykiu toks skaistus bus tilc 
1975 m. Prieš 50 metų Marsas 
buvo pasiekęs savo skaistumo, 
bet tada nebuvo tokių gerų in
strumentų tyrinėjimui. Todėl 

mg naujų su-darė lopų dviejų kozirių didu- įabar tikimam daų 
mo.

KIEK ATSĖJO 
LAIDOTUVĖS.

■ * - v

Washngton.—Prez. Coolidge 
pasiuntė kongresui' a. a, prez. 
Hardingo sirgimo ir laidotuvių 
bylą.. Jo liga valdžiai atsėjo 
$28,000, o laidotuves $5,500.

.......................... . *\

sekimą

i ATVYKSTA AMERIKON.
« *

RYMĄS. — Kūn. E. IValsh, 
Amerikos jėzuitas,- buvęs Ąv\ 
Tevcr pasiuntiiuii Rusijon, .“at* 
vyksta Ameilkon, Po to vėl 
grįš eiti Šventojo Tėvo’ paves
tų pareigų 'Tečiau ne J^sijon 
bus siunčiamas, o Vokietijon.

SyN G 4 ... ..... • ■■

^^..“Darbiniiiko’’ Kalendorius 

1924 nietams jau gatavas, 
savaitę bus issitm- 

VWnėtas L. IX K. S. kuopoms, 
’ Woi>iį sekretoriams, L. T). 

■ p Š, užsimokėjusiejibariai 
VUn teisės reikalauti kalėn- 
^opaus ĘaB kuopos sekreto- 

Z rnį Kurie sekretoriai kalėm 
negautų, tai lai prane- 

JM'pentro rastinėn ir tuojaus 
T Mis pasiustų ZNėužsimokeję 

nriaiy lai pasiskubina: užsi- 
okėti'ir tuojaus mes pasių-

” i*Ą.:4kl90'iCTi’J
z 'Z '
\ itaU*

atnaujino savo metines pre
numeratas už UD.” gruodžio 
ir sausio mėnesyje ūtnaiijįs, 
duosime kolendorių dovanai. 
Apart kalendoriaus, sausio 
men/užsirašiusiems “Darbi
ninkų” duosime dar tas pa
čias dovanas, kokias gavo už
sirašiusieji gruodžio mėti., 
1923, t. y. knygų iš mūsų ka* 
talogo už $1.50.

Agentamsuž kalendoriaus 
pardavinėjimą duosime 25%. 
Kurie jų mano, parduodi, lai

uWKMD^ \ 
366 B’way, to Etatai, W

REIKALAUJA 81,000 UŽ 
JorSUS.

LYNN, Mass. — Joseph Eag- 
gella, barberis traukia litsako- 
mybėn dantistų kurs dantis be
taisydamas taip jo ūsus suga
dino, kad reikėjo juos nuskus
ti. Reikalaujat aš dentisto $1.* 
000 atlyginimo, ♦ ■ •

IgVASUlV O
NEW . YORK — Bostono 

kardinolas O’Connell sėdo Isd- 
van ir. išplaukė Palestinon. 
Grįždama* aplan

, ■>

.Departamentas jau galutinai, kuriuose prieš karų buvo 
'suorganizuotas ir nuo gruodžio
12 d.pradėjo veikti.

’ ' *——., s.

Altorių portatilių konsekra
vimas. Gruodžio 14 < Bazili
koje' X E. Žemaičių Vyskupas 
piūconsckrąvo altoriui portati- 
lins. Altorių galima gauti pas 
Bazilikos klebonų. - i

PRIEŠ OKUPANTŲ1 
DARBUS.

RADVILBKIS, šaulių apsk. 
Sužųoję iš “Lietuvos” 275 Nr., 
jog lenkai uždare Švenčionui 
lietuvių gimnaziją, Radviliškio 
ptoginmazijos mokytojai ir 
^mokiniai, negalėdami* ramia 
širdimi nutylėti to mirtingo 
Smūgio, padalytu • Lietuvos 
moksleivijai, tuo pačiu ir vd- 
sai lietuvių tautai, Š. m. gruo
džio mėn. 5 d. pa trijų piokslo. 
pamokų, susirinkę visi bendrai 
išreiškė giliausios užuojautos 
Broliams Vilniečiams, ypač gi 
Švenčionių gimnazijos ' drau- 
gants mokytojams ir moki
niams, esantiems lenkų oku
pantų vergijoje, ir pagiedoję 
Tautos himnų'su ašaromis aky
se išsiskirstė. ' ■ ’

& m. gruodžio mėn. 8 d..ren
giama’ demonsfraeija tikslu*iš
reikšti protestų lenkams, \ už
dariusiems Šyemlionių lietuvių 
gimnazijų.- ■

PedagogųTaryba.
- V.......... ..............................  ■■

‘Z • -A '

• ŠIAULIAI, Gruodžio I i

^‘Mūza’ ’ suruošė viešų vakarų. 
Vaidino dramą Jono širdis.” 
Publikos buvo pūna salė.

t LINKUVA. Prieš du metus 
Linkuvos vartotojų' Bendrovė 
buvo įsteigusi cementinėms 
plytoms, vamzdžiams ir kit 
dirbti dirbtuvę. Šiemet dirbtu
vė pasistatė' nuosavus namus ir 
ketina’, virsti tikru fabriku.

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS.
(Eltos pranešimai.) ' ,

VILNIUS, XII—20.--šni
pinėja. Bareiai, Kanevos y, 
Lydos apskr. Gruodžio . 8 d. 
viętos mokyklon atvyko; svetys, 
pats Lydos seniūno' pavadiioto- 
jąs.su dvįėm pol<|minkais. Į- 
ėjęs mokyklon jis klausinėjo, 
mokytojo, kad parodytų “Ry
to” draugijos paskyrimą klau
sė, kas yra tos draugijos pir
mininkas, kiek mokytojui al
gos mokama, kokiuose dar so
džiuose šioj apylinkėj yra lietu
vių mokyklų, norėjo sužinoti 
vietos kunigų ir mokytojų var- į 
dus ir pavardes;. Gavęs atsa
kymus, jis išsireiškęs, kad at- 
važiuosianti dar kokia komisu 
ja žiūrėti “kvalifikacijų,”

■ ■ I I | « *

StatobažnyČių. Rodnnės baž
nyčių uždarius, žmonės sukru
to statyti naują bažnyčįą.liėtu- 
vių apylinkėje Pelesoje. Jau 
sudaryta ir patvirtinta komite
tas hąžhyeiai statytk Protin
gesni lenkai dedasi su lietu
viais.

i

iškalno

delegatus.- 
Svarbu visai organizacijai 
kuogeriaiisiai priėjo- prisirengi 
tl. Tajp-gi pravartu nužvelgti 
naujus kandidatus • į Centro 
Valdybą, nes senosiom daugiu 
ma išeis, iš -savą vietų.

PAKVIETĖ PRAKALBŲ / 
- PASAKYTI.

NW YORKį —’ Colųmbia- 
liniversiteto prezidentas -Butler 
pakvietė garsų Italijos rašyto
jąPapini pasakyti eilę prūkal-. 
bų per šešias savaites. Papini 
buvo5 bedievis,, bet dabar atsi-. 
vertęs katalikybėm Jis yra pa
rašęs Kristaus gyvenimą.-" Jis 
yra piktai pajuokęs Ameriką. 
Jis yra parašęs, kad Amerika 
yra šalis milijonierių,. truštų, 
skyseraperiųi fonografų, stryt- 
Itarių, -lynčo įstatymo, nepa
kenčiamo Wasliingtono, nuo
bodaus Emersono, išsigimusio 
Malt ■ŪVhitmanOji sarginančio 
Longfėllow’o, angeliško AVilso- 
įio', filantropiško’Motgano/ne- 
pageidaiijamo Edisono ir Btų/ 
Toliau Papini suko, kad Ame
rika ęjave Europai nuodingų ta
boką, jiriklų Čdkaladą Sunkiai 
virškinamų bulvę ir neprigul- 
mybės dekleraciją kurį metai 
vėMau pagimdė žmogaus teisių 
dėkteracijų. '
. . Taigi tai tas, kurs piktai pa
sišaipė .iš. Amerikos, dabar 
kviečiamas vieno didžiausių A- 
merikoj tmiversitetų atvykti ir 
prieš inteligentišką publiką per 
šešias savaites pakalbėti, ’ .

Amerikos italų -nezaležnin- 
kąi buvo iškėlę didėlį protestų 
prieš kvietimą to vyro Ameri
kon, bet- minėto universiteto 
prezidentas nepaisė tą italų. Tą 
protestų išnešė “Italam Pres- 
byterian Minhters’ Associa- 
tion.” .

k "f. ’ •

NEPAMIRSK, KAD "DARBL 
NINKAS” YRA KOPESATYVES 
'•Mjun&MUM mmw» 
REMS.I), SKAITYK JI.

KAUNO KRONIKA.
■ '

Pavogė likerių. Iš Alfonso* 
Šiko . likerių dirbtuvės Šan
čiuos sulig firmos pranešimų, 
nežinomų piktadarių pavogtu 
likerių “Curaeao” 1300 litų 
vertės. Vagių ir pavogto like
rio ieškoma,

Bitant Etn&nitt IBilrtarilot 
pihrtrtirkj’mo planu, Mokyčių

Aį

Tėvų

I
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Topolių kirtimas. Kaune 
prie Vytauto prospekto anga 
daug aukštų <ilide.Hu topoHų. 
Septyni jų yra išpuvę ir esant 
kiek didesniam včjpi gali iš
virsti. Pemai metais viėnaS'to- 
kiųtopoHų išgriuvo; naktį, kuo-, 
met nieko praeivių ‘nebuvo. 
Miesto Valdybos nutarimu nu
spręsta šie medžiai ir kitį ku
rie yra iškrypę ir gi-ęsta payo- 
juini išvirsti šių žiemų nukirs
ti. Klausimus^ kuriuos topo
lius- reikėtų . kirstų pavesta 
spręsti sodininkui Markeliui 
drauge su esamąja prie Miesto 
Valdybos Miesto Pagražinimo 
Komisija. .

Kauno Centralinis Miuriejus. 
Kaune jau senai dejuojamą, 

mos talpos,, kur balų galima į- 
rengti didesnis Lietuvos Mu
ziejus r vadinamoji Oiurlionies 
galerija, kurioj be paties-M. 
Oiuriionieš kūrinių galėtų tilp
ti ir kitų mūsų dailininkų pa
veikslui, skulptorių darbai ir t. 
t. Šiam reikalui buvo manyta 
sekvestuoti miesto namai, ka
me dąbar yra'Tautos Teatras, 
arba, statyti toksai muziejus 
ant devintosios batarėjos aukš
tumų, kame dabar yra Meno 
Mokykla, arba ant sklypo, kur 
dabar statoma Valstybės Spau
stuvė. Iš šių sum any mų nieko 
neišėjo.

Paskutiniu laiku Miesto Val
dyba yra sumaniusi tokį cent- 
ralinį' muziejų įrengti tuose 

; miesto i'ūmuose, kur dabar yra 
Miesto Muziejus, kur tilpsta 
Kapitulos. Konsistorija, prista
čius užpakalyje didesnį prista
tę. Tokiame-rūme galėtų tilp
ti Kauno Muziejus, užimtoj 
kapitulos Alaly ■ bažnytinis 
muziejus, o mau jai pristatyta
me prie jų name — valstybinis 
muziejus ir antrame aukšte vi
sa Čiurlionies galerija.

Statybos ’ Skyriaus inžinie- 
ridi Jokimui buvo pavesta su
dalyti nors eskizinis tokio een- 
fatinio muziejaus įplanas, ku
ris jau it padarytas. . ■ . \
' Gruodžio men. iSdienąMies- 

tų Burtuistras buvo sušaukęs 
oasitarimųj kuriame * dalyvavo 
Švietimo ^Ministerijos^ttsovas 
Božys čiurlionies galerijos, di
rektorius dali.. Šklėrius, Pašto, 
Telėg. Valdybos 5nž, ^Sruoga ir 
\s Miesto Valdybos burmistras 
Vileišis bei inžinierius Vizba-> 
•ras ir Jokimas. Kapitulos 
kviestasai atstovas neatvyko.

Visas inŽInierio Jųkimo pa- 
darytasai pristatymo planas 
susirinkusiems ’ atrodė tiksliu, 
jeigu tik tarp visų Žinybų,, ku
rios čion interesuotos, įvyktų 
suturimas. Žemaičių Kapitula 
yra pareiškusi noro įitrigti 
lmirCjtwį nmriojų, o Rifito ir

J
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lių paštas. . '.Aj
Sulig apskaitymo pertt^j 

mas it pristatymas naujo 
^ bentei kainuotu apie ‘9N 
006 litų irrtas darbas būtąlj 
sunku atlikti ateinančių vaĮl 
tą v jeigu tik rastųsi ganėtm^^B 
noro tų darbų atliktu Tuo ta&ĮĮa| 
pu daromi smalkesni planai 
apskaitHąvimųi. iri ■ 
'svarstomas įvairiose Kohūril&gM 
K, '

VALSTt DĖĄMGS
LĖS KLAIPĖDOJE. 1

, Tuojau po Trijų .Karalių 
Valstybine dlmmk1 važiuojaj' 
pirmąsias savo, gastroles KlaL 'įl 
pėdon. Numatyti trys spektąk-. 
liai Klaipėdoje, vienas Bilu0ję ’S 
ir vienas Priekulėje, Vėžasu^ j| 
tiys . veikalai: ČilurlionienČ.g'’t| 
J -Aušros sūnus/’ Putino' * ‘ VaTZ 3 
clovo sūnus”;ir ŠilleriO*“KIas- ji 
ta ir meilė, ” Šios Valstybinio- įS 
Teatro gastrolės Idaipedon -r jjl 
senai jau labai laukiamos Mąį. ?1| 
žosios Lietuvos lietuviu ir ’$■'JI 
dėl tasai Valstybinio Dra&ta-jj| 
Teatro .pasiryžimas. — tikrtį^® 
girtinas ir sveikintinas žvgfaN' jM

U " ‘ . I. pi ................... i , "

Iš KLAIPĖDOS KRAŠTŲ. ^ 

(Eltos pranešimai) 
iUkMDZW^'W:3 

jas Viršininkas. Nuo sausio I ,3 
d.‘Dri Honig, buvęs Klaipėdos' 
Apskrities’ Viršininkas, aplėi- 3 
Ūžia kraštų ir grįžta, kaipo Vo- 
kietijos valdininkas* VoldO&- 
jom Jo pareigas laikinai 
Vokietijoj, išėjęs aukštąjį .moįfe- N 
šių* Klaipėdos krašto lietuvis • rl 
Dr. Ozelis.

' — Vyksta atostogų. VokS- A 
čių generalinis konsulas grė^ 1 
vas IVedel’is gruožio 19 i.,j3 
vyksta atostogų Vokietijoj '-1 
Grįš apie, sekančią metu sausį?' J 
tn’ pabaigų. Iki jis sugrįš 
pareigas eis konsulas 
Freunadt. Z
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' GRYNG PĖLM Z.
* WASHINGTON. — ,W* 
metų Panamos kanalas 
kai išsimokės ir po to O 
gaus grynij metinių ineigų 
$19,000,969 kasmet- Taip sk<»^ 
biama Karo' Departmente. Ka- 
malas atsėjo pastatyti ., 3
000. Eiskąliiiiais metais pa^- 
^baigusiais birželio 30, Į923 
ipIai^ąbwū$lt}5O6įQ00« 
kanalui užlaikyti išleista 
500,000. Reiškia gryno pefeįi ' 
liko$0,000,000, BetovMd^j|| 
kanalu naudojasi nemokami!. 
pradžioj buvo sketa> kad ką-Hjl 
nalit tebus galima perleisti 
laivų mėnesyje'. .Bet 
kadlaivų perleisti galima 
daugiau. Dabar perleisti^SmSįĮ 
ma 38 laivus per 24 v 
1923 m. vidutiniškai imant pcr&gB 
leista po 12 ląiviykasdien., ą'fl

’ DERtm

PARYŽluaĄ- Praneša 
Saldžiu pasiuntė Rusijon 
ry Krankiin-BouiUon 
vesti apie sastaikymą. „ *
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vienminčiais Y. M. O. A. Juk tiamerikMų eąptttatefolk^ 

ir LietuvM tautininkai, yra “mandagios” latevamanybis Mffltt- 
nys su praskiestos krikščionybės trupsniati.

Važinėja Amerikoje ir daugiau ktisMcrią, M apie )*es 
reiktų pasakyti tų pat, kaip ir apU kam. tanaerttių •> && 
giliai rtudeatf atstovus. U riti jie MMtatori 
totai* irrtbrs grupėmis. MHbra-fi onMiiiaatisto turi antbesmu 
ir rimtesnių reikalų aprūpinti ir čia išriaikvoja riša misų Fb- 
deratijosir 
kos griežtą reikalą, mes remsime «to© titUly*s tik ytibsaatisa 
varomą ir tai tik vieną Kultūros Vajų. Na, jti VUntane kan
kinių atstovai atvyktų, tai žinoma būtų kita kalba ~* utitis- 
iume jiems pirmenybę, y •

■ I *r.ypm,iLjyj;A»«ita»eta«F.!•■_!!I ■'■" < ■

SUVAŽHfIMAS
; IdM&NevrYW ir Nmv 
Jersey apfikriČio metinis šuva* 
garimas* įvyks sausio 20 d.? 
1924 m., 1-mą vai, popietųy Šv. 

‘Jurgio dr-jos svetainėje, ,180 
’New YorkAve., Nevark, N. X 

Brangūs vieniftiftąiai, kadan- 
gi šis viršminėtas suvažiavi
mas' yra metinis, kur bus ran
kama nau ja apskričio valdybe, 
bus daromi nauji pienai192*4-

MMUli^r MtilB.* ■ * -fM w ^B<> judėjimo ratų su

Buvo laikas, kada Montelfo, 
(Mąss, buvo’ viena žemiausia nu- 
pttilUsių liet, kolonijų. Vieš- 
pūtavo te® ir Kro
kai. Katalikai buva tiek už
guiti, kad slapstėsi fc pirmieji 
krikščiotiys katoltomAoee. Att* 
jo, vienok, laikas, kada Ment- 
ridai ir Krakai pasirodė pilno
je savo skaistybėj.' Laisvųjų 

rvi' 
liu, lt šiandien jų kursas tebe> 

-- - „ w & fc 
f Kaiaiiltai tuo taupu ėmo kil- jM jB« iM« 200, JW,_________ .

Nudistai iAmeriEe, , 
grista.NW4ta*r*t Stfe* j»«merat«riiį kiną, kaip

miiĮitta^i įMtaį, w Mto ir W«*** We^- 0*b«'
■ finu. f. S. fitnth i**l*i. }SW«it< M "SMtafaM*

teitai tik
. Rašt. J, žtoritafc ~

! ;>

tiems metams ir namo reikalai 
bus apkalbamu Tai-gr geri* 
kuopų prašomo prisiųsti atsto
vų kodaagia»ia su geriaustiis 
sumanymais. Katroo ksopov 
iš svarbios priežąsii# 
tūmėte atstotų prisiųsti,- tai 
nors raštiškai prisiųskite savo 
sumanymus. 1 WeI(tfctiaQ nesi- 
vėluoti.’

/

, 1 ' ' ■ , ■

. . - - - ’ • ’’ to ir tebeMrka paprasti darbi
ninkai. Nedarbas ją ūpo nemu 
prt& r nedarbo metu jie vei
kia iF brandą. Iš kitų kolonijii 
matosi’, kad ten užėjo apsnūdb 
mo laikas, veikėjai nuleido 
^ri^kąs. 61 moiitelIiečiiĮ ran- 
kofr vista date

tawi>ain»o^ 
monte^eštal visada veikia, ©to
nai '■iu* D. &
Naujosios Anglijos apskričio 

keletą $bntų 
-jtataūta didžių-
&* tate ^įtatatakuin pa*

1
čia a* pategytiaui tatate,?< - 

m*adįM»ti kitas kata#’ 
jte. Mes buvome pasiūlę 1900 
tai b. D. S. kuopai, kuri stoto 
dateh dėl L. tt S. ir “Da* 
blnmko’* tmi's “subytys.” Nri’ 
viena kuopa nedrįso ar neišri- 

' judino stoti darban ir daimčti 
į‘200. Jukkuopą galėta paskirti 
barius, kuriems būtų galima 
pažadėti iš laimėtos dovanos 
ątlyginimas. Uždarbis būt ge
ras, Gal kaikur nariai bedar- 
biauja, keikia netikusį surėdy
mų, o neima progos laimėti 
gražią pinigų sumą. /
' Ei, L. I}. veikėjai, sujus- 
kiief

' < MonteUietiž.
X ' x , *

: ., ... - • -.....      -- .... - ...J* _... . ...
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:JNEAV YORK. .'—Prancūzas 
pirate Coūe, kurs nesenai buvo 

, vėl sugrįžo, Jismo- 
j būtisvėiku ir ser- 

■ $ant kaip pagyti įsikalbėjimu.
Jo receptas šitoks: day by day 
m ,evefy v&y I am getting 
better and better.

gSBipJjifcftir1.';!.,' MrtgjMeiiaBBat

. Vlrtarttejn Šdkil ^t>W’ rėdakcijon užplūdo gausingų 
Mtiką k ąfsišat<kbftų nuo fv&rią kolektorių Lietuvos. i£a- 
Wte kitas redakmjas w palikimas ištiko.

Visi kolektoriai tankiausia MblOgf Mdft&rir geriems ti&a- 
Juma renku, $&d lig-ir pripultų irisus jw rethti> risų dąrbųs 
g&rrijtfk Vienok e^gmrimiota visuomėnė negali ftmitihties kp 
otingų kolektorių, darbu. Juk vieni sumanymai neįvykinti, 0
jįfcteMfc S^^^unsasi. Ka^ vienam narni sienos ištiestoj tai 
^Atitim jį W stog$JM W Oi&a** pradėjua kitą.

- katalikų visuomenes dalis negalėjo anarkijos
yitiįąti^ nągabkitŽit&W kaip rieną ja kenkia kitai.
JfeC sutaupius aukotojams ausis,, kolektoriams — Mežuviue, o Į 
įtttigdins pinigus, musų Federacija susitarė su Lietuvos r

Vežkimo Centru rengti Amerikoje prakasų (ir auka) 
wriMą lhmei *IK VIENAM kiniam tBsM d& kurio abi 
oįgtitiiftti|oB itinoksto\ susitari*. . katalikų sutarimas ir 
tieuytify žinoma, patiko ir Bažnyčios hierarkijaa, ir visiems 
wiN|n'Uliiiriiiim katidikaons.

■tjfar tiwtinixiką ir sori*KstUi organizacijos panašių sutarčių 
tWJarne> m^nriHnome. Bet tai jų naminis dalykas.

.■ ■ štę
■ į Tautoo- Fondas šįmet šelpia! apie SO neturtingų studentų, 
JMtiMtokman&ų Lietuvos, Amerikos ir užsienio universituose. 
Sti*. Mtitotfriėiaiatsisa^us nwdarbov šis kultūros. Vajus lwt-: 
veprariam kuku! nutrauktas it 80 beturčių;stųdentų atsidūrė 
ittfttiausiame pavojuje: jiems gresia kuone badas ir ateisveiki- 
WMė su uaaiversitais. šitų “piragų” mes jau esame ragavę^ 
1^ ĄiisikBS^ėntokoWie baisioj k fcagiAgoje padėty i>^BAR 
atefc&ė Vienos, Mitonęheno a^ WMwumveiritųkri^^ 

dkdeBid^distriy <&UsWĖefn^štes ir kat^Ėkųkultu* 
Ms^Vėfojat Pagalvokite, brangūs lutsų skaitytojau kaip: 
JBtifeįti le cento kišenėje jaunas studęntas{-tl) visiškai sve- : 

nedtaugingojie visuomenėje; toli nuo Tėvynės, be drau
gų, be paramos, be Užtarimo. ,

' Tik ’v^tin Tautos Fondas jiems į pagalbą eina ir šaidda 
Wįrat gyvuosius gelbėti mūsų skaft&ioš ateities mokslą, kultū- 
ri^ toutos garbę ir paridžiavimą. --,

? didžio reikalo Myvaižd^e 'Ws*x itereris MtoMoš 
rities kolektorių bent tol, kol nebus aprūpintas šis svarbiau- 
riąs irikalaš — kol neišgelbėrim nelaimėn patekusių Tautos 
jaunųjų kovotojų.

Mes esame dalis organizuotos katalikų visuomenes. Tad 
;vbšką darysime sutartinaįju Fedbrarija ir Lietuvos Ėatalikųv 
Mtifeltt*tifeMart^ Sferiatiameit tautiniame darbekliokių auto- 
litų mums nėra. Tad kun. Koncevičius £ti nesitiM iš mūs ko* 
^js-nors paramos. Prieš jo asmenį mes nieko neturim: žinomi 
Ifcdl^Į yra vidutirns provincijos kunigelis, norįs savu mieste- 

l&ogeriauria pąsnbrte& Na, ir puiktu - 'Lai ir dirbą. 
Akt tiuu yra ir palardos, necentiąliztibtos vmuomenesy tad pas 

Mdnceuri^m, rodos, gerai sekasi & Sftkris. įtums-^ 
jo mažytė ^Viltis” nieko nesako’ trViltis” yraUg-irkatalikiš- 
ka mdirieivįų organizacija. Net jeigu ji RIMTAI NORĖT# 

. M-.vdtiidbd tokia pasilikti, tai p būtų šaka a> kuopa vienintelės 
’MtiBs katalikų moksleivijos mganizarijos—atoitimiikų. Tuo^- 
MMatti MnnceviČiuš jau galėtų kalbėti vardan <W ideatitig 
moksleivių. Tuomet jo balsas turėtų nemaŽai autorito. Dabar- 
„gž kum Koncevičiaus “Viltis” muins tiek tesako, kiek — pri- 

Forest tiity kokia-nors §vV. Jurgiodraugyste. Apie 
MkąčhdTM ku> Kbnuevioiui lakėme jum dąr« Lietuvoje esąnt 
tibi tttontot jis ketino tik su\Aiheriko& milionieriais kalbeties; 

, įįĖM liėtiiMų jokių atikų neprašyti. Painformavome jį tuot' 
Mti, kkd WAineriWr milionieriaia sunku “susikalbėti, ” ypač 

šwę<įmė^ritittį mū«ųroadiojimaiM 
ir jis savaip snkombluątoi. o gal jikgudrėsnę iš- 

• titisurado... . r. ’ • ; '
Panašiai yra. ir su tautininkų , ‘;

, “NBO-LŠTliANlA? . *
ktititit atsiuntė studentas Banaitį ir Marčiulionį. Žmones ge- 
ri( tiktias gera^ draugija gera, nors ir labai mažute. Jeigu 
titirir& študeuta kuopelė ar erdvelė atskirai kolektorius čia siun- 
tidtib iųėfc® pftripilt vilks legioną^ kaip S diddiouba- 
gyno. Ir iHtoiitiaueyti nigaletnin... \

Galima spėti, kad tautininkų “Neo-tataanijos” atstovams

t ‘
••

* ■>
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Se6Sgtatata64Ksą&ąta®6

skyiuus xvn » 

ėj^eWd?
, *- -f ■

Dtmė Kišota^ nerimą paį VieŠHBg%ta^riM- 
tį. Jis nemėgo ramaus gyvenamo. Jam rūpėjo- 
avantiūros^ Snfeilaukęs dabar SančoPaMžos, pa
galios ikm, lašotaayienąjražią dienų ryžosi at
sisveikinti su kmgaMčiaįir pranešė japr apie 
tai. ■ kunigaikštienė įteikė Šam&K l*ami jo pa? 
šios Teresos laiškų, kurs , jam buvo įskaitytas, 
ganco Pauža laiško klausydūms apsiašanojo- ių, 
tarė: - ./ ■_,. * /

44Kas- galėjo nuspėti,.* 
džiaugsmas turės virsti muilo burbuM ką ji paj 
manys isgitdus^ kad aš vėl ne gttbetiįatariųsy & 
alkanas ir pavargęs seku savo poiią. Bom kišo> 
tą?* ‘ '? ; • *'

Munig^k^tis# išlydėdamas savo ayečiW ite 
teikė Sančo Paimi du šimtu auksinų; a kltaJb 
gaikštienė prikrovė jo' maišą visokiais ptįlk-' 
:ais. Atsisveikinti susirinka visi dvarionis* feik 
rie šauksmais išlydėjo nepaprastus svečius. .

Bon Kišotas atsidūtęs laukuose pajužo dva
sios atsigavimą. Jis tarė savą palydovM:' .

“Laisvėj brolau Sanefy yra brjgagiąuBia l 
Dievo dovaną, Laisvė savą verte pereina; ubus į 
žemės turte. Laisvę ir įb^žmogitatai ste^ 
tis išlaikyti g visų jėgų, ne& be M$šyeą ir gero 
vardo gyvesimas nepakeliamas; Tft širmi Ssft&Įį 
mudu apleidova kunigaikščio įoeių, kutf poa
kiai puotavome* M tarpitigrgat^yW 
ir troškau nes aš jaučiaus suvat^yte. 
gumas ta malonės tik slėgė mane* ImMpgąs 
tas, kurs- turi duonos plutos & niekam įaip tik 
Dievui-užtai teprivalodėkriotiF

‘cBėt,?* tarė Sančo Bitaža^ <!Cvta*gį M <^^ 
gas IhmgaakŠeinidu Šimtu auktiU’ų irlaiitik 
gaikŠtienei už valgius ta drabužius. Dievas 
kada ta kur'mes užėisime vięšmgą ytatą.’’ - 

5 Taip Mešnekėdamu kė&vą Į3M& 
savo skydininku. Nors Boti Kišofas tar^įs te 
tenciją vykti į Saragos^bet savo tatatt aft®8riP 
nė ta jasileidą į Itarerionos mieštą; $£•' 
nas keliavo be ypatingų avantiūrų* Sestos die^ 
nos vakare jiedu apsinakvojo miškelyje. JBaneb 
Bm» tateko netekęs atsįgtūė ta užmigo O &m 
Ofttiii sujaiįdtata taųtarija ndrida nlMįiL 
Tiik:stimčiai vatadų vaidenosi jo gaBvoj. 
ntihė jam užburtoji Duleineja^ keri tavą taa^ 
rioje išvaizdoje, ant asilo jojanti. MMttMIbta*’ 
rimuko Meriino nurodymai kripjtittallta . .
sipriltlijb savo skydininko apėBridtanL* 
šiol tik penkias rykštes teuŽdtaiė eta kadftA* pęskėMą Ekm jtįtafc 
einejąatbtaB. jisirajniškjitttįllį 
stdjd tanuėjopriė knarkiančio skydtatako^ Bęrf 
Kišotas ’ pasiryžo pats jam įkirsti Rfailf 
ekarčių ta pradėjo smaukti jam kelmas. 
Bauža nubudęs sušuko:

. “Kuris čia galas? kas nito bri ^ 
kia.”

“Taitarėjom Mriotas, “ai 
kad tu dar nesiteikei utgampadanti

*

-V. -

fafygss tt

siu. ftmialyių Dulrinejt Ml
visai rocw»sMMpB? jmkauti

■ ’?'^w^Wtete. .-,........

įKMiif taikfedkn«iį^A'

_■ “'Tame >s.mgiiąt>.|adĮįBte:'|te»’|iMt: 
■KiBotefrbandėptad6tiib|^fteqą. Šait&9Fa& 
,za šoto it sūdo* a« Jfc
3>abtattl& per kojas it ^asfetende jį aut -auga- : 
tos, . ‘ . j ... . .\ . ' A'

■. ^tedašifasi’* suriko i)brt KgiftHU:.
imistį keii!l^šWi>«bM*

■ t6^ M&tadą:. ^4'^ Ąįjteč^ • ••

, “aš tfc ghto&e^ teeitaiW& tata ’ i jVMHIį
• jėt-teėj:

tai tatata0**** . _x ■ z

. ' Vątor 
ftaa*feišįd ją po medžiu.. Netikėtai’ta j^ta^ta  ̂
So- gdRlJ į®toW ________
:Wtdlyii, ir tebsi jfaam gjabfe»*^fe]fco.

—___ ______ ..^j—,.   
.poni:,. ■teiėii’KikiSg SliSl^jiĮi 'Jį. »8o Barselonos ateina būrys.. Rokas J
tas atb^įgiiitM^laa^aii ęfc ta Paa- ■■
W pasais, Saa^tastiisiojdsi
TT1 *B?F4isŽ><XJe 4 jčw. i^ltatŽ2Sj^rf*7i * "

Wda aš ttcH* būti

^įįt^jįasa  ̂tasd jef a»; dL. vr^<r 1sargu ir prie ginklų. Leisk,

• *

k
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išturėjęs skydą tajūtį tai tąrns* 
tajtete^am^nietag^a būt buvę ta manim apsi- 

JŽtaek’ ta^žiisĮt. kad tl esu jį». Mantos 
BonKišėt ^ ap to kurto užpelnug yiiame pasoū-

■• ’ -\ " '

į Viltee^ tapratib
k&d pasf ąžmogų kaip aakoma ne viši namie. Be 
■Mjrš lte^ė girdėju apie jį, bet mabė, kad’tai* iŠ- 
tata.’toiQW Mainudžiugota su* 
ta^mtaorpiit^^ 'Fodebjamtąrė;
« “Nen^^tote^ o kar^gį del’ §ito atsitiki-
W.; fesek,;
Mtatai Įdkinms kartais pratobiiMk neturi^iua>^ 

turtingus.
?4

vfeue ndo Santo PWdu atimto daiktus. KiSF

įąjteMtafi*^;?į  ̂ta tai pastabai
tatetette jMbeti atsižadėti Šitoje gyvem 
mok ^Wui ta dūšiai. Bet Ūgi,
iSSfotoi jfodž&i pžfclėkė pno jų visų austa, ’t&Sr! 

r_.^ nepalikę. t- - • .■ ;
^Tuetarpu vienas galvašudsiųšnig^s prą^

kfeOaK taviškiai ar 'svetimi* Sužinojęs, &1. 
savtayriv paliepęeitiparitikti, iRokaspaąilik^ 

tot bU^kojos. ta tfcm Sašotu kalbėjosi ta be kito k<> tarė: J
gyvenimo feodas tamstai poni 

įita* Katate^tod& Nauji ta$Wdj nam 
jta Avantiūros seka viena kitą. Ir nėra jokio 
teižsto tai ktiata tat sieM £s negaliu pakęsti 
jitidtenų ta w«s ąt&at^ti įb&nke nmne į lite 

tarną prieš' mano vidujinį palinkimų.

•K

Bet įta kojo ta$ čia ytw ta tifrė

gtoi ta ^vasuriBaL '<tataa$ta iteta^tarSta

.ft
z -K •

_ _ _ _______ v

kius pižSatatas.^ 
gweį ta'B ta -ta# taaj K

r- * , , e i. /rafęj^ęnuR^ pTl®3 niSUSO vlt>yJiT>y pftnTy^lTĮl^
W latiftei. JbtiMMM W- ; laikinis’ mano pasielgimas yra įgMeib

tįs pakartu išrodo tai nendti&utiska) rire^k aš karią .pjasfe- 
■^‘r u” nųręš-Mingyvemineni, ris jame tebebraidžUj

įą kaisiu SnbgyMįh* ®o& KKoW t&gf? <fe* seka kitą, tai taip mano* apumate tiįį*
^rkąjbtii ftitiįįfc. Mti&tit jti jfati&ajifetifc ggMBsi ž^ftiaiidu kitu, kad aš nugtnnždaui^p*

faršriisir kautyųten, kstd r^es tik 
W W& teįs® mane iŠ ten ištirs

auh, /
j Jei Sanco Pasza buvoxnusi^ ^ ^ 
^Ivtetaį^, tai taip jis bu*
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turėjo* plMokiis Vaniitifeti* pdMtititit t ftį&MN M nesu mmtiįjįs vilties, kada Mot* w-
dšiai sfiOrteribyb4 fc* ShiteiaB giįžtii i tiesos ir doros kėlią.n -

Mhoftta aukrinim | pal&kį diršą. <%i! it w
M w W grivažfcdMųliauti: Son Ktes tada tarė:

iii jų vadas šiettHą įeinaiušęs. 0 ta* 

kaųg-žbgeį 
jo Mate-

P'toMU.

, <MraiudšiU vadsukpriįaj^a prie jkm

.. X .. " '.'/X .•■/ 'X

A-M - X‘_. M lhu_v 4 -Ai * — -4 A •

**Ai »a? - i’*

ė*

V

t

nušMebėjū isgtadęe tokią afriA 

cto tų, kurių užsiėmimas yra plėšti ta žmogšu- 
džiauti. Bon Kišetas tada tarė :

Kukai, ^rdjuno pradžia pruKtoda 
teių auteĮ&lo ligos rūšies ta nudligėnio *<mp|į£ 
iteįti daktare vaistus ta laikyti* jo imrodymr 
fttotetesergk Tamsta žinai savo ligą. Dievą 
teų tetaų Gydytojai vieacta tari tikrus vaist* 
gtetovw. ®etoned^liai> tajntieiiBaimyn / 
gfcteČta sugrįžta tiesos tadoroskeltan, negite 
tateta to tachta. Tamsta augštas iie

ąi»w

tai* taki^t matai, todėl džtougkis, ugdyk
; ta gyvenimo būdą. įTriftaū
įtatae dfcte norėtum tarti trumpiausią keli 

tUf-teMMita. ta* taitatas*« ’^vstž kari^ikbii<»u*. /
krielpk, tatpwf«ajaiteatalaujanti daug darbų, savęs
M mBMtete-teirtalNN^ dtalhu parigri- riąi^ojimo, atri<ad£jimo. Prijungęs prią<A

. .:. <■ >.. V:.>■■■ ■■ *<
v

k <Wio,

ta titaiteų atmainyti gyvenimo būdą.. įTei

teįlrtfasijtreikalaujanti daug darbų, savęs i 

rpri* j0*Bn gurkę ir laimę.” » V
f MM MBM*nKNj<r. iigM«B »w» Kifcto /
Iteįmi. :
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KASO MOKSLO IR ISTORIJOS ŽURNALAS įi! 

MVSŲŽIKYNAS | 
Žurnale bendradarbiauja karo Mokslininkai, į

NUMAŽINTA
ANT 

gazinių
I/AD darbininkai' im 
B tuvėse turėtą Hlud

4tf?aWeW*Aū<iyt»MS»i 
Gamikr 

gtalintit ir briMty 
ValffonHijtį {KMtfarttf Žampor 

išmotai n*«h datbo, inhte te 
gą*(> tamrtntete nu SitaĮAterm- 
klal.s Jąs tftUte rauti plta«v 
tiktai Stany. ®t-i bite vieną

Bių dienų niokytojų-aukleto- 
jų uždaviniai yra labai dideli 
ir sunkūs. Gyvenama didžiau
sių priešingumų ir nenuošato 
nių gadynėje* Steugteiisš iš
auklėti jaunosiom kartos dvasių 
ir dorų Kristaus mokslo švieso
je. Gi tuofarpu kasdienis gyve
nimas su jo reikalais vis lieka 
pagoniškai sutvarkytas. Šian
dien taip sunku žmogui išMti 
teisingam, taip sunku mylėti

- Dievuly taėue^CTaes visos gy- 
’ Veninio aplinkybės traukte

traukia nuo meilės ir ramybės 
— prie neapykantos ir kovos.

Auklėtojai turi įskiepyti Jau
noms kartoms jau nuo mažens 
supratimų dėsnių,, kurių lai- 
kydaifties jie galėtų užaugu 
pertvarkyti gyvenimo aplinky
bes (ypač ekonominius santi- 
kius) sulig Kristaus mokslo 
reikalavimų; jie'furi net pra
vesti jiems- kelių prie tų reika- 

. liūgų atnųunų* Nes. jei įneš iš? 
mokytume jaunuolius tik tikė
ti ir melsties, gi jų visų šiaip 

, jau gyvenimų paleistume krei- 
vais keliais eiti—• musų tikslas 
nebūtų atsiektas, z A

Reikia žinoti, kad viduram
žių katalikai Anglijoje, ‘ Fran- 
cijnje, Vokietijoje’ir kitose 4a-;

• lyse, Bažnyčios vadovaujami, 
Auto nu^vėr^ ir ekonomiaį'vel
niūkštį už ragų ir jįs į belangę 
pasodine. .Viduramžių darbi
ninkų ir smuIldųprekėjiĮ gildi
jos buyo ‘susitvarkiusios pagal 
Kristaus mokslo dėsnius, ypač 
gi sulig meilės, lygybės ir ten 
singumo reikalavimų. Išnau
dojimas būvo. Visai pašalintas.' 
INėi vienas negalėjo patapti la- 

: bai turtingas, nes gildijų įsta-
- tai apribuodavn kiek gali vie

nas narys daugiausia biznio- da
irytį arba daibininkų išlaikyti! 
(jei amatninkas). Bet- užtat 
visi vieni kitus rėmė ir visų 
gerbūvis kilo. Gildijos tuomet 
aprūpino visus savo narių pra-

. gyvenimo reikalus, gi biėdnuo- 
sint yvarge atsidūrusiuos pil
nai sušelpdavo ir aprūpindavo 
(tai darydavo net ir pašalie
čiams): ligonius užlaikydavo, 
lankydavo, gydydavo ir ra
mindavo, mirusiuos iškilmin
gai. laidodavo, darbo visiems’ 
pirūpindavo, nuo įvairių net 
laimių apdrausdavo; kalinius 
lankydavo, biednoms niergai- 
tėms parūpindavo kraitį; gi vi
sam tam. nuostabiai gražiam, ir 
visapusiškam veikimui — in- 
kvepimd ir dvasios pajėgų sem
davosi religijoje. Gildijos — 
tai sykiu buvo ir tikybinės or
ganizacijos: tikybinės parei- 
gosf-apeigos, bendros maldos, 
šventės — bwo visada plimoje 
vietoje statomos ir uoliai užlai
komos. v

Užėjusi protestantizmo aud- 
.. ra išardė in išblaškė daug tųti- 

kybiniij turtų; pakirto laikinai 
Katalikų Bažnyčios' intakų/ 
Kada vėliau nauji išradimai ir' 
visus materijalis progresas pa-

< keitė iš pamatų gyvenimo. fo.r- 
num, Žmonija pasirodė' beveik 
bejėgė teridiM •*— besitaikin
dama nauju aplinkybių.

t Dabartinės darbo žmonių drga- 
nizacijos kovoja narsiai ir uo
liai už būvį; bet josęmebėra ši
lumos, nebėra meilės, trūksta į 
dažnai ir teisybės, nes nėra jo- : 
se religijos* Vienijant įvairių v 
tikybų ir netikinčius žmoūe^ 
kartais ir naudinga <»s(i nelies 
ti religijos klausimų.

? T’ečilm few, kur šuemvienaja 
•'Žmonės vienodos tikybos eko
nominiams tikslam^ sipkįt-^ 
tėn ir pravartu, ir* Ubui piu* 
diųga laiduoti ’ ekonominiam 
iVeikhmri tikybĮnhį mutyvų i* 
lame gausiausiame ŠuMrayje 
■semties inkvėpimoir stiprybės.

J?asa$io kpopęraęijoį Jūdeji- 
\fuas eina dvi<ift keftidsž vienas 
keša priešfskjje Kristaus vėlia
vų ir savtf vykimų įūr- 
'miansia tikybiniais motyvais. 
Greta šito kelio eina Wffts 'kė* 
įtejrrtaLp^Sia įve
dantis prie ta pat tikslo; tuo 
antruoju keliu eina koopetato- 
riai Visokią tikėjimų it tmfiko* 
jrmų tečta Viri tie, karie 
faktiiiai, išpažįsta’ Kristaus 
mokslo dėsnius,H‘norS kai-kurie 
iš jų i£ nežino, ųr pratašo, Me
no^ tie dėsniai Buvo įnoiiėms 
•duoti. I’arpe jų yra nemaža ir 
'daugelis uolįU JirikščiOnių-ka- 
itaiikų. -"K

Abiem keliais,einantiejlkar- 
tais susisiekia; pasitariu it su 
džiaugsmu konstatuoja, kad' 
•vieni jr kiti einiri prie»to ,pf$ ■ 
tikslo, kurį vieni vadina Die
vo katalyštę aart^epiėsy Mtį^— 
visatmu geriMiyįu ų. ramybe.}; 
i Mūsų tautos kope£aMJa lig- 
Šiol eina beveik vien tuo ant
ruoju keliu. Nors mūsų tauta 
^Mdėleja didžiumoje 
kiška; bet p&g^bdamiį^jausmus, 
savo neskaitlingų laisvamanių 
**- kaWkai, kooperafyrižkų t 
draugų^nar^nereikalaūjtlį/ ’ 
vedimo religijos’ elemento- į ko- 
operatyvį yeikilną, motsffe tos 
priežasties ir, pats veikimas-nu- 
stoja dau^pajegų?. ' / - ‘

1 TeČiau inūsų vienuolės sese
rys ir mūšų katalikai mokyta 
jai —susitarę, pienus sudarę, 
galėriy išauklėti jaunųjų kartų 
nuosaikių koopėratorių krn 
kščionių, kurio,* ateityjėr be -vi* 
įsų žemiškų motyvų, .panaudo
tų savo1 tdSamlž d&n vienų dž- 
džiausį ir stiprinusį motyvą-r- 
butent .Dieyo mmiš^ motyvų? 
kurte paskėnins datų| -lėriSg-, 
viau būtų ir žmoniųfarpe mei
lę skleisti ir vykinti* 5 1 ..

■ u * ■ * ' *

į Čia tik mintis. idėja* ;Gi jos 
vykinimas reikalautu iš pu- • 

; ;sės mobytpjų daug naujų^uM- 
/jų; nauju darbo, itvargo* Kefy 
rodos, viskas ver&ir .dr^ina 
to ‘darbė'jgriebiiėstir; žmomjbš 
vargas-škūrdaį iri Ainerikosį 
•įjūietuvos pavoja in reikalai; įr 
^ąžines-sirdies^balsas'.

• r “ -•

• aioraciT?, jow*.
I* - -■ : . .

<kdKjc» Cl&oras —'iv, Ka&
• ttnėrb Parapijos..

■
> - . * . • V- ’ . . ‘ ■ .. -

šv* Cecilijos, choras, naujai su
organizuotasvargom gerk R. Šla
pelio, kuris atvyko čionai iš Forest 
City, Pa., apie septyni menesiai at
gal/ Per jo pasidarbavimą ir ma- 
lonu būdą mūsų choras labai gerai 
iavi&asi;h‘ įjaug^mbuojasi. Tik 
)use mėtų kaip šitas chorės suor
ganizuotas .o jau labai gražiai baž
nyčioje pagieda; Visi lietuviai 
džiaugiasi turint tokį gabų vargo- 
nininką ir tokį gerą chorą. Stebi
si net ir svetimtaučiai. Per tokį 
įtruripą laiką šv/Cecilijos choras 
jau' pramoko keli/is jgražias loty
niškas misias. ^^Pagiedojo labai 
;gražiiai.jKj»Ifidų giesmes lietuviškai 
—.net bažnyčia drebėjo. Netik 
bažnyčioje, .. bet ir vakarėliiidsė 
svetainėje mūstį choras gali pui*

Uiilm darbo, męs nuniuS?me 
15 nuoSimČlą Ano- vi^ą- gasinlą 
reikmenų kainos,, kurios yra , 

stnisy; - • , 
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Vienas peiktina* daly
iivedč U tikrų včiių va 
gramątaibuvovteąoM y 
Iy vavimas tokioje rolčje 
& tikėjimą. Vyčiai mUi 
nfc yrą: gyvenam Tautai ir 
čiai. Tad ir žiūrėkime 
kartą toki dalykai nežemintų - 
sn prakilniį vardą.

Vakaro mighno komkdja;

kiai pasirodyti — padainuoti žt 

Scenoje vaidinti. Nesenai mūsų 
choras atvaidino operetę “Nastu- 
t§}” kuris veikalas labai patiko 
žmonėms ir visi laukia daugiau 
panašiu veikalą^vakarėlių.

, Gruod* 30 d..mūsų choras vėl 
per ilgą laiką lavinęsis prisirengė 

Į prie"" garsaus veikalo-opeittės 
“Klaipėdos Julė? ’ Da tokio gra
žaus, artistiško veikalo Čionai nė- 
'buvo vaidinama. Ir nori oras- bū- 
• vo blogas,- daug snigo,. žmonių su
sirinko labai skaitlingai. Taip vi
siems žmonėms* tas veikalas pati
ko, taip \choristai-tės džiaugiasi 
kad taip gerai roles atliko ir pra- 

’šant daug žmonių, tas veikalas- 
bus da kartą vaidintas.* .Visi lau
kia ir yra. manoma kad susirinks 

‘žmonių pilija svetaine. Buvo- sve'-' 
čių. • Laukiame daugiau. Visi žmo
nės puikų- programą su choro fo
tografija. Panašaus dalyko -ir čig-

' t

14ži m. pfadejo eiti dumėnesinis t

istorikai ir viąuoniemBiiikaic.piilk.leiten. į
ris, majoras docentas, Vacį. Biržiška; puikiu, in- j 
žim 4. Bb^i^įka^ Geri/Št pulk. K. BoleckiS) Į 
majoras Brazilileviciiis? puikia. Bro/eMfa^Gen. : 
Štv-pu&4ęit. - Če^niveciiis^ Gen. šį puikiu, 2/ 
Bd^kantas (juriiaitteš),, Mūri Bįneika* k^rfe” • 
Gabrys,menininkas P, (?«Zaitne, karp>*vald. 

vyr.Ieit įifienšA* p^dį AJa’ 
kavd vald. inžm.i J%rsMąrt.fM. P. KK- 
gan pu&, žm-

dįf® majoras J. M ^em M gene
rolas P^<ZaS’Senfeaę!t&s> gydyt*.pust Ba&znič 
khsf, inž* jBe^arJd^Vįūržm do-

i-.eeDfąs 4* P^A*o> kapii. P« .majoras
4. Pitganoo'va^eįap. T. pulkimdeit

• prdf. X puįm. leiiu ^^pa>
\ piĄm. 4-wįsZa> leitenmitas i§atqas^kap. Taliai 
Xe^tt>majoĮ-aš Taras^^a, kanėiisinkas doeen- 
• tas docentas T^^la^fyaitis,, pullrin.

.. pulkimir kiti. Į ’ «'■»’■• ~
; v Žttmale plačiai pastatytas krįitikos ir biblio- 
gsafijos Akytius;1 - . ' ‘

; ... ŽI^NĄ.” Tedagmbją. V. JS t e - i
p o m a i t s j leidžia Karo Moksli Skyrius, ta- 
pate yra kaltu ii? Kaip Mokslo Į Mrattgi jos orga-.I » ' ■' * > ■ • '
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r Prtlfttgvhiįniaji
* niįit 
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Irer. S. Y. Fl
U '
f* te ttfoitflK įRjsuSam*’ rnutetiM . 
A ginanti Šiluma bęshkIcM?J.mt po ak*»>. 
•* C'aSfiį rietu, kmi rMtcikin rtjJbnų m»*.
* Sunn,! ytsiSkal ru-rti reiksią k*utlnt» 
; turint; pa ranka tokiu tikra
; - Pain»Ėxp«Itatfs tlfcrol $wHĮį» te
* Jihiw,. kaip’ jinai p#Įftll>&jd
* .nilem tukstanClpin IitfoniiĮ. per d»VB»S
į. W<!tų. visuomet te*W
; puranT<&>uvtetoie, ,
, 33U. iri tOc. rti bpnka*apti«ka».

F. AD.RJCHTER & CO. - 
< 1M.114 So. 4tfc St., Brbridya, H.Tr

m »
v

*
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KMa Nmiji Metai artinasi, tada 
yisa žmonijte, sukrunta, perkrato 
sttvd senų mėtų .darbuotę ir sten
giasi sužadinti savo jausmus ir pa
daryti prižadėjimą per, ateinančius 
metus su didesne enfcfgija-Ūarbuo- 

’tiės šavė paskeriojė dirvoje,
Lietuvos ^ySių.ŽT kuopa togiuo-, 

’r&Uria atsilikti šiaihę p^aUifiiiaW. 
darbe, taip-gi sukruto pgkelti Šato 

fvar4^;;ir gruodžio' 31, pasku
tinę dieną senų metų sūrengė va. 
foą.: .Vakarą atsišveikiniiiio sų 

! senais metais ir sutikimo Naujų 
Mėtų aiškių, blaiviu, ir daug fe- 
ėdančių. . Kad lauktuvių laikas nė? 
būtų niūrus, buvo išpildytas juo- 
kingas programas, kuris tęsėsi iki 
Vieųuoliktai valandai* j?ąskutinė 
valanda butų pašvęsta dėl tautiš
kų Žaislų. " "'■ < , ; .

' Programas buvo atidarytas- sti 
■Vyčių fiimnų, kurį sudainavo kuo? 
■pos nariai. Po to buvo išpildyti 
Įvairus ir juokingi scenos vaizde
liai, daugiausia /originalūs, ku
riuos patįs nariai, vakaro dalyviai 
išgalvojo. ' Tarpuose buto ’ir rim
tų dalykėlių, kaip tai, labai pui
kiai išpildo solo,: jauna, svetimtau- 

‘te mergaitė, Cpngėtta Flovver. Ji
nai padainavo itališkai ir angliš
kai. Taip-gi ir mūsų solistė; Ale
na Keršiutė išpildė keletą dainelių.. 
Dainoms pianu pritarė Apolioųija 
jį Stašaičiūtė. P-Iės Onytės Vie- 
sulaitės šokikės pridavė daug ar- 
tistiškumo vakarui. 'Labai- juokin
gai atvaizdino- “ Charlie Chapiin;? K 
•vietinis^juokdarys Kazys SaviHo- 
•nis. Visas vakaras skyrėsi į dvi 
dalis, viėną dalį išpildė merginėsi 
lo ahtrąy vaikinai. . Vakaro pro
gramą g'arsino Jonukas Viesulą, 
.kurls buvo juokingai apsirėdęs su 
triūba rankoje. Abelnai vakaro 
programas itėj/ pusėtinai, žmonių 
buvo arti dviejų šhnfųj ‘
•jpu. f l

nai da nebuvo. • , -.-
Į “Klaipėdos Julės” režisiems ir 
muzikos vedėjas buvo gerb, mūsų 
varg. E. Šlapelis. * Artistai kurie 
turėjo žymiausias roles tame vei
kale buvo-’žitie. 1.(1) V* Česna, ku* 
ris turėjo Saulio rolę—-bass’as; 2j 
A. Petronis, Baįtrus Kuki.,, teno- 
ras; 3) K. Baranauskas -4 Kazio 

:.rolę, baritonas; ji) A. JodeTis 
Genio rolę, tenoras;.5) V. Biržie
tis —Kuprio tūlę, baritonas; 3) J. 
Bulkevičia — Stanio rolę, teno^ 
nas; K/Adamonienė turėjo Ju
lės rolę, soprano; 8) J. Bafircmie- 
ųe — Vilties, alto; 9) A. Stra šdąi- 
tė — Rūtos, soprano; 10) N., Ge
čienė (Kirtgr) -&■ Gražutės rol, al
io ; 11) V. Biržietaitė—Altinė j ro
lę, soprano. Apart tų buvo dia t

JureMų i^ kitų 
kur flyvūvo tame Reika
le. 75lsi roles kuopuikiausi!ilii atli
ko. Visi lošėjai dėvėjo jruogra- 
žiausius drabužius kas*vieiems Irt- 

, *. . . • - • - ‘ 

bai patiko. Ant scenos buvo, gerb. 
vargau, padarytas ir gražiai nudaf- 
žytaslaivassu elektriko pyietai- 
isais ir Teliavomis. iTas/aivas taip- 
gi žmonėms labai patiko.

Už tokį puik^ vakaj elį, pasidar- 
bavimą parapijos naudai gefb. E. 
Šlapelis ir choras užsitarnavo pa-- 
girimą nuo parapijas ir visti žmo- 

;nių čionai Ėąrodė|žmonės paten
kinimo delnų plojimu. Valio gerk, 
mūsų varg. E. šlapeliui! Valio šv. 
Cecilijos chorui! valio-.

< / ’’ ’ * -

Laukiant naujų metų, šv. Cecili
jos choras surengi-sau balių-vaka- 
rienę. Buyo^vc^ių. ‘Tūrėjo pra- 
kalbėkų/damų ir skanių valgių 
■Da^pirm’aSrniūsų choro toks vaka- 
rėlis . - : :
' . ■ 4

■ Naujų nihtų vakar# šv* Čeciiijos, 
'choras turėjo koncertą... Pirmiau 
koncerto nebuvo čionai. Puikiai 
pasisekę. Žmonėms labai patiko. 
Po koncerto buvo šokis. . -

tTž kelių savaičių, šv. Cecilijos 
choras vaidins vėl puikų veikalą— 
“Numanė.? Bus gražus, įdomus! 
Laukiame! ’ ‘ ' - ,
y . Per gavėnę mūsų dabar *garsus 
choras mokinsis, rengs kitą, 'tre
čią, operetę —.“Goneilium Faeub 
tatisCd Iankhne kuošeriausių pas 
sisekimų. Laukiame po Velykų į- 
vykimo tos operetės.

P* „Grigaliūnas žada, įtaisyti sce
nai labai gražią audeklo kurtiną. 
Choristai taipogižada didinti sce
ną ir permainyti elėkttiko priėtai- 
sus? Tuomet šcehą būs daug di* 
desUė, grasesnė. Ęmtkiaiim! ' .- 

• Kviečiame daugiau vaikinų "ir 
mergimj j mūsų koloniją’, kur gal 
mietam lietuviai taip gražiai ir šei
myniškai nėapseina kaip Čionai, 

• Kviečiame prisidėti prie mūsų
■ ehorm • „• / ' ? ’

Šv. Cecilijos choro fotografija 
kurią talpiname laikraščiuos nė
ra jame visų narių. Nebuvo ga
lima virioniH'SUSiriiikti ant pastir
to laiko. Nėra “Kktfpėdoa Julėa” ' 
ir kitų Gimtas susideda iž apie.;

; V

t Ir IS visą Čfe.Uą 
/LlWtfWpėr\B

- NtfūjalgĮ, patogiais latvafir 
.MUNCHEN-STUTTGART-COLI 
’ ir parankiais vlėnos .klegos - 
Gerai hfiteisytašstacsoteltei 
atskirais uždaromais kaint 
Ir 4 keliauninkų. *

išplaukia Kas Sa
Liefutos , valdžios autorizuota 
Latvukorčlą Ir kitą paaiškinimų 
kito vietos agento arba pa»

' . , NORTH GERMAN LLOYD 
i92Wa,shington-^t.f Ęoetonį

— .. ,,..;• ■^*l.-...,—. 

;-jH«iin f I < i i r o r ir I >11 >rt ii nn7rwiiw>

; Lietuvos kvota jau yra 
’ bet dabar laikas prisirengt ptfcf 
į jos kvotos, kurinraMdtef lieps® 1, 
-1924 jn, . ■ ’ _■ .*
į, Musą ofisas Kaune, pagelbttf 9 
i’ gaut pasporttis, vizas JH 
juos tuojaus kelionėn, 
i, Nyra, reikalo; laukti tiems, 
turi Gunare! tikietug. Musą laivai 

į plaukia iŠ Europos kiekvieną su 
itę. ■ .. - . •
< Cunard tiiketal-yra geri dėl 
i vlo ant AQUITANIA, BER- 
i 11IA ir MAURETA^LVGrelC 
jurą patarnavimas pasauly,

Dėt informaciją kreipkiteg 
musą vietinio agento .arba prie *#$»,• 
są ofisą.

j CUNADLINE, 
136 Statė SE, . 
Boston, Mass.

_KUR1E NORĄ KAD 
NINKAISŪSIPBASTŲ] 

PRIE KOPERACIJOS 
MO, LAI PLATINA. *r3M
' *

N1NKA” . L :
...-y

_ jos-ai _
LIHUA NnAŠrkNYjU

KELfONŠ

h? »

VAŽIUOKIT- VISI PARANKIU 
TIESIUKELIU 

lietuviai važiuoją 1 Pfttan . ; 
, Aplenkia Lenką Juostą (KarMteSil 

VISA TREČIA KLEŠA PADALINTA 
kambarius aut 2-ją, Arlą te 8-afą 

S. S. LITtlANIA.......«*».^.*»V*»Mrte 
■ Š; S. ESTONIA*.»»*,^VfiS 

Trečios klosos kainos į; .
ILUlBUIlOr’A riOS.SO-PILlAVA 

LIEPOJŲ IR MEMELI W>C 
Delellalv. irŽIniąkrelpklt&rprle

* * ■> *

ĮšĮEffjr, ,> ti1 .į", trgstegaaaR
11 p ni 'K.'***■!

•’i)ir4WitfrtfwiĮrfiii^u.,t-? - ■ ■ • - įiT

a Bif t it a i a s m o *c m b t s
* ‘ . iUSU ATYpAI

Dr. GEDVYLOSgydtioies fftigrąlino arelutą MlmU»s M*
•• t«fu, knrlorf būvą nelftlmingoB iš prieiauties tūlų moterimi 

MOTKRv TONIKAS—Su«tlpr!n* kmiją, Wmm it A
temą ir wriilitioja jote veikimą. KAINA 

-> a5wis®PT1KON—8vcikatčtfMUt<liai pMdmaigojlmąi, 
Vftdutial moUrtl. .KAINA-

ŪKEMBA ttlUS—StebuklinjMB YatetM nwr R
OBufcrf Įo Jniao <tei vyrute moterų. KAINA-*— 

IMS. UN1MI ITAS-Gira* triDimu nuo vteokli' ?

VW vttetui prMteeitml per palte po ipHlkyiaul moaey^rterto. ? 
■&Af3S&8Ž2B 7

?
inuMj erinę, kimtate rwwt tele-'

i
1

■:7 .aunas. ĮT f■ ■ imę. 1
JtalttBUMBtMrMil 009°w

; Laiįvės AJ8ja» IŽltr. 
fi' .........   . _

foną knygoje.

BOSTON CON8OMDATBD OAJ CO.
į. ■ .

*dfw»«: "MttSV.tOTSrNAS” Kani Mokslo Skyrius,'

¥

t

l

te

£

■»
5

I

%25e2%2580%2594.net


s

t

!»

K ,M šių ypatų: Apolionija K Visi linksmai lankė Natgų 1924 Aini ir panelei M. šlapauskaitei. kintė 
iČiutė, Emilija 6Įikiutė, Ka-pietų, palaukę gražiai paailinks- 

faMViesulą ir Adomas Šidlauskas. Įminę grįžo j namus. 
Kb$4 metams L. Vyčių 27 kuopos Į Sausio 1 d. choras turėjo priva- 
Hpyba yra sekanti: pirm. KazysĮtiskų vakarienę bažnytinėje salėje 
||iv*ria> vice-pirm. Alena Keršiu- Įkaip 6 ;3ū vai. vakare. 
E^. prot. rast, Emilija Čeikiutėdj Šie veikimai parodo jog Noh- 

jrašt. Apoliomja K Stašaičiu-j uės chorą® yra darbštus, Teip-gi 
pį^ iid. Gabrys Kakamius.kas, ižJhūtų geriaus N’ashuaės žmonėms, 

glob.: Alena Ai-bučiutė ir Genė Į jeigu pasididini choras 
į^Hkintė, maršalka Adomas Šid-Į tnMajigiąu narių. 
^Tiufckas, koresp. Apoliomja-K. Stą-

ir Jonas PaupHs.
U Bftrnriio ^Cšioa.

įl. 11 Tai buvo pirmos Kalėdos kada 
i^ęrarbod’o lietuviai galėjo džiaug- 
j^pi sulaukę Bernelio Mišių, Piiv Į ją valdyba, Labai daug mujųna- 
' nĮa ant Kalėdų mišios būdavo šeš- Į Hų priguli. Dabar vyčiai gerai 

tų Valandų ryte, o šias Kalėdas kle- f stovi, N^uja valdyba: pirminin- 
v bonsą kum daiktams paskelbė kad kas Jonas Kildama, vice-pirm, Įfa* 
člnm valandų naktyje. Žraųnių j rijona Zapėniutė, raštininkas Bet- 
h jn^sirinko tiek dattg kad netilpo į ras Petrauskas, finansų raštininkė 
įjiilftsų bažnyčių Labai daug buvo Ona SiuldovMiUte.. * |

svetimtaučių jaunimo, nes Girdėti jog gal už trumpo laiko 
į -ptfk airius Bernelio Mišių nebuvo, bus teatras ir koncertas, tai įvyk- 
r Fer mišias p-Ič Alena Klimavičiūte djrit reikės daugiau narių chorų 
f ■ labai -gražiai atgiedo jo “ Silent Valio visam chorui it Jonui Ta-

Night, Moly Nhght,” Gaila kad muleviciuil
p-R Klimavičiūtė nepriguli prie L 
mūsų choro. Tai būtų žymi pajė-Į 
ga. ’

K

V

kad bu-

I Choras turėjo rinkimą naujos 
valdybos. Pirm. Pranas Kupriu- 
nūs,. selą„ Marijona Zapeniute, iž
dininkė Ona Sinkevičiūte*

Taipgi buvo ir Vyčių kuopos 
įšii^irinkimas ii* buvoišrinkta nau-

Po tamaulaukė naujų metelių 
kiekvienas linkėdami viens antram 
linksmų ir laimingų metų, skirstė
si pilnai užganėdinti į savo name* 
liua. Pelnu nuo vakaro inėjo apie 
$100.00. Užtai aąjungiet&i yra di
džiai dėkingos viaiems tiems kurie 
atsilankė ant jų parilinkaminimo 
vakarėlio ir parėmė jas save gau
siomis aukomis.

' A

te

FATABOUI DYKAI.

Nemokamus legatiškus pata
rimus. žinias apie valdžias dar
bus ir tt teikia “Divisiotf’ of 
Immigration ųnd Ameiieaniza- 
tion," kuria ofisas yra Štate 
House, room 213 Bostone. Tas 
ofisas teikia patarimus ir pa-f 
geibų imant pilietybes popie- 
ras. 'r : ■

♦-

SteUa Maris J

Senas'Diedas.
_.. t -

IŠ SIOUK CITY, IOWA.

“Klaipėdos Julė” antru sykiu/

(X B.

WATKBBUBX CONN-• » ♦
Pas mus kaulikišjcofttas visuo

menės veikimas prigeso, jtidėjk 
mas apsistojo. ’ Taip sakant mū
sų koloiųja ima apaugti usnys ir 
piktžoles*. Briės porą metų buvo t 
kas kitą* Teisybė turėjome dau
giau veikėjų. Keletas uoliųjų vei, 
kojų išvažiavai Tai kiti ir nulei
do rankas, Vyrai ir moters, su- 
juskinię> veiklesnieji užimkime iš
važiavusiųjų rietas,suplanuokime 
nutarimui-irvyWkime. Pirmas 
dalykas^ tai žiūrekimejf kad mūsų 
kolonijoj būt išplatintas “Darb’- 
ninkas,f* mūą^ veikmie did|s talki
ninkas. . ■

? Vienasižd&rbuotojų.

*. -

■w

BRIGHTON, MASS.
* • t

Kada (<Klaipėdos Julė” buvo 
vaidinama gruod. 30 d. oras buvo 
blogas ir todėl nevisi lietuviai ga
lėjo ateiti ir matyti tos puikios O-

WE8TVXLIYE, ILL

Viešas pranešimas.

<i"'„ ■ I J. ^L_! XII —r ■ -JH—" W -' L‘1!"1; 

niuo j a. Mat jo šnipai buvo 
pranešę jam apie kareivio pa
žadų valdžiai. Tadą kareivis 
savo broliui riktelėjo pasakyti, 
kad aš girdi “j įsiėdus” išė
ję.*. Pats *prukb> priemenių ir 
kampe pasislėpė. Ineina Rei- 
kgųskis vidun ir klausia brolio, 
kur kaneivs. Tas atkako, kad. 
“į susiedus” išėjo. Reikaus- 
kis atsisukęs ir išėjo. Lanke jis 
pajuto* gavęs nugarom dvi kul
kas, Bet jam jų neužteko ir 
atmtkęib manydamas ,kad iš 
Jango šdvė ėm^p^yti į Iangą^ 
Tuo tarpų iš tarpdurio lėkė ka- 
reivioj buvusio jo draugo, tre
čia kulka ir pataike.kaktoii.Tos 
jaut ulžtėko, Taip tai nuo že
maičių padanges nušluota bai
si šmėkla. ‘

Ant kiek Reikauskis buvo 
baisus tai (aišku B vieno šito 
pavyzdžio, Kartą j prūsus vy
ko 13 furmankų parsigabenti 
prekių. Vežėsi daug dolerių. 
Ant vežimų buvo žydų ir žino- 
nių.-/
Tilc. visai netikėtai prieš ta* 
niankas pasirodė pora vyrų ii- 
vienas sukomandavojo: “Su-: 
isf okitet Reifcauskis prieš jus, ’ ’ 
Viši persigando, tiek, kad už
miršo apie ginklus'ir nejudėjo. 
Reikauskis iškratęs dolerius 
nulėkė savais' keliais. Reikaus- 
Ids^avantiūrų 'ieškojo daugiau- 
šia ant motorcildio'.

«
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DR. A. J. GORMAN
(GUMAU8KAS)

D ANTISTĄ S
» W .lineli..IIiuiiKi

•VeL Brockton 5112-/^.
(Kampais BroaU Street)'-

706 Malu St., MonteUo, Maw.

Tarnaitės, p. i. Brinkąs 
— Kriaučiaua, p. J. Zakaras — 
Žydo Tarno, p. A. Šukvatis — Tei
kėjo, p. J. Bačys ~ Pnkurnro, p. 
J. Landžius — Raitininko, p. P, 
Karoblis — Polieijanto.

Tarpe atidengimų sudainavo 
p-lė Elzbieta Baltružaitė, akompa
navo p-lf O, ŽemaiČiutė Duetą 
sudainavo plės E. Baltružaitė ir 
G. Žemaitaitė. č

žmonių buvo pilna svetainė ir 
visi buvo labai užganėdinti nes 
buvo laabi juokinga.

Taip-gi sausio 27 d. Lietuvos 
pPyČių teatrališkas skyrius suloŠ 
dėl darbininkų teatrų “Nervai.”

Koresp. Ona AnuŠausJdute

-< . -—y—T- 
CAMBRIDGE, MAB8.

. /v
įg KAfAKIKIJ JVBEJIMO.',

' « ■ . *

‘ Kalėdos..

iŠiemeį mūsų kolipni jo je lietu- 
yiąi tūrėjo nepaprastai linksmas ir 
įspudingąs_šr-Kalėdas. Pusiau 
naktyje buvo šv, Mišios ir pa
mokslas progai pritaikintas. Lai
ke šy mišių choras ,po vadovys
te vargonininko V*, šireikos gra
žiai giedojo šv. mišias ir bernelius, 
Būvu taipgi ir orchestra kurią ve
dė p. R-Kriaučiūnas.., Bažnyčiai 
nepaprastai, gražiai žaliais, raudo
nų gėlių ^prisagstytais* vainikais 
buvo1 išpuošta. ' . . ,

Nauji Metai/t '■ *• '
Prieš naujus/metus buvo vaka

rėlis,—-naujų metų • sulauktuvėms.' 
Vakaras ir vakariCnč buvo paruoš
ti gerb. klebono bažnytiniam cho
rui. Visi linksmi ir sotūs pąsveL 
kino su geriausiais vien kitam lin
kėjimais/ . -.‘T',

Šv. Vardo Drauguos paroda.
t Sausio 6, Šv. Vardo, Praugija tii- 

rėjo parodų. Susirinko didelis bū
rys vyriĮ. * Visi su gerb. klebonu 
ėjo parodoje su veliayęms draugi
jas ir- tautiškom'J Baldžiausios Jė
zaus Širdies bažnyčią,; Ten buvo 
gražio^pamaldo^ ir įspūdingas pa
mokslas, kurį pasakė pralotas 
McGrlinehey. .. *

Tų pačią dieną būvu Moterų Są
jungos N; A. apskr, susivažiavi
mas?' Delegačių buvo daug is vi-, 
•sur. -Daug buvo svarbm nutari
mu. Vakare‘buvo* vietos- kuopa 
parengusi gražią, skanią vakarie
nę. Vakarienėje dalyvavo daug 
svečių. Buvo kalbų laike, vakarie
nes/ Paskum buvo krutami pa
veikslai: “Sočiai Sėcretary.” Pa
veikslai-buvo gražūs. ,.

Katalikas.
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L į Iškilmingas koncertas, kurį bu- 
b vo surengusi Brightono Lietuvių { _ _
^Kooperacija Naujų Metij dienoj, |peretės, tai-gi tas, pats veikalas

■BUVO |buvo antru kartu vaidinamas saty 
sio 6 d. Niekad taip skaitlhigai 
žmonių nesusirinko bažnyčios sve
tainėje kaip tame vakare.. Atėjo 
tie patys kurie pirmiau matė tą 

įveikalą ii* labai daug daugiau ki- 
[tu B įvairię pakfašau-apyįinMu. |^ *

J.MACDONEU.,M.&
r ■ Omo vWamw$ i

į- NN Bromhray, So, Bortu, !

GARSŲ FlišIKA. '

So, Bostoniėtis granas Mar- 
tinkas gavo & Lietuvos laiškų, 
kur pranešama apie' tat, kad ■ 
garsusis Žemaičių Šių laikų 
Blinda — Uranas Reikauskim : 
jau negyvas. Tašai plėšikas-bu
vo garste visoj Lietuvoj ir la
bai pasižymėjo plėšimais. Bu
vo tiesiog gįeniališlęas' razbat* 
ninkas. Jisai buvo kilęs iš. Lie
tuvos Sibiro •— ‘Varnių.parapi
jos , Buvo sūnus turtingų tėvų 
ir bųVo geras vyras. Vokie
čiams užėmus jLietuvą jis pra-. 
c^b/šmff^liaut? kū prūsais? 
Vis sakėsi, Tk karo pabaigoj, 
jis buvo susektas vokiečių oku
pacinės valdžios. Kai vienų sy
kį vokietys žandaras jį bandė 
snaretšuotb tai jis žandarų nui 
Šovė. . Nuo to laiko jis pradėjo 
plėšikaijti .ir galvažudžiauti. 
Prie jo prisidėjo Joti plėšikai ir 
susidarė šaika.. Geriausiu Rei- 
kausko draugu buvo Martin
iais/ kurs buvo dar-gi krauge*. 
vingesnis už Ręikaiiskį. Perei
tų vasarų Lietuvos milicinin
kams ir kareivanis tieų Žarė
nais Jrioboje buvo pavykę, juo
du apsupti. Į apsuptų triobų 
lipo'kopėęia kareivis išbaidyti 
plėšikų. Kareivis gavų į kak
lą dvi kulkas. Reikauskis ka
reiviams.. ir įmlicininlcams ne- 
pastebėjus pagriebė kareivio 
kepurę ji’ mundįerų ir bėga. 
TaipgibėgO'Martinkus^ ĮAfar- 
tinkų šovė ir sužeidė. Karei
viai pamanėpjkąd Reikąuskis 
viduj, o persiredžiusį Reikaus- 
kį palaike uz saviškį. . Tai jis 
ir paspruko iš kilpų* Martin- 
kxis kraujuose būdamas šaudė į 
Visas puses ir neprisileido. Te- 
eiau jaunas mažas- kareivis 
sviedė į jį bombų, kuri dar la
biau sužeidė razbaininką. Bet 
jam dar neužteko ir šaudė.’ Ta
da jaunasis ; mažasis ’ kareivis-: 
sviedė antrų bombų ir tos jau 
užteko. ' -

Reikauskis prieš "Kalėdas' ši
taip galų. gavo.. Jo tarnyston 
puvo pristojęs pabėgęs’ karei
vis. Bet jis pateko i valdžiom yAlfIklVITEC ANCI IeV AI 
rankas ir Imyojynteistas 20 me-. IuUA™rI I £■» AliuLIanAi 
tu katorgom Jis teismui pasar 20 lekcijų 5 Uoierikt tr-ūtanto ir t>«c 

1 . t nyčlos. vakarais, nw 7 :30 iki 9 :30, Dra-
ke* sidė& sausio IK,.1921. The union.

./^Dovanokite man kaltę, O aŠ ^^OJ*lstoa St, Boston, Phone Beacii 
jums pristatysiu Reikauskį gy- '. *.. ---

GERAS VARGONININKAS 
neio Tialdistaš nairio ir no diena5: -ŽinaMis savo; finjato. nuo A Iki Ku- rėja paieisias namo ir pa oienos riam j Sgel.^ kIehonų bučįau 
ar fleitosvisai netikėtai pro lan- gas teiksitės atsišaukti pas “DarbtMn- 
gų mato Reikauskis atžings- ^z' z’< 396 ®roadw> So‘ .

11, 
i .

DR. M. V. GASPER
'(KASPARAVIČIUS! .

Laikinai per kėlė ofisą poMo, 
1425 Bkudway, So. Bobtow, JOM.

■ OfUo Vąlgt&ilį •

Mto 10 iki: 12 :80 ritė ir BOT I dM 
Gūri* uldarytai (rabato* vakarai!

Ir nedėllomls.

* i
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DR. N. S .STONE I
AKIŲ SPECIALISTAS I 

■Me W. BROADWAY I 
VALANDOS : Nuo 9 r. Hd T y. yąk. į

Šiuarni, pranešu visiems mūsų 
parapijos rėmėjams, bei prietė- 
liams, jog Hudsoū ąutomotyliąus 
likimo diena, nukelta iki vasario' 
10 d., 1924. Skelbiamoj Naujų 
Metų dienoj minėto atttomobiliaus 
reikalas neįvyko dėl.svarbios prie
žasties. Dabar da paliko vienin- 
teta ir. paskutine proga norintiems 
įsigyti 'tikietus - jr pasidarbuoti,

v mfetdėjo iš prairių dalių. 
/ ^teykęs ir .gerb. vargonininkas M. 
< Karbauskas su savo išlavinta ar-V 
; mjja: Pirmiausia buvo kalba V. 
|flį$mkaĮis? kuris paaiškino dabarti-

kooperacijos stovį. Sako, kad 
K^męperacija nėra keno kito ranko- 
|ff kaip tiktai tų pačių žmonių, ku- 
Lyrie ir pirma buvo. Tolesniai pa- 
Eavde ant st eičiau s smuikininkai: 
^įpdona ir Jonas Treinavieiukai. 
» savomarinimu pUlikų labaip.neU Genavait^ žiauroliutė,.f 
B^Žganėdino taip kad buvo iššaukti 
■Imi steičiaits po kelis syldus, To- 
Ritami buvo sulošta , maž.aš veika* 
KMt&as,. atsitikimas kariuomenėje. 
■IjAtlošč vietines Brightono koope- 
B racijos nariai. Taip-pat buvo ha 
fc Jąlaikų orkestras iš So. .Bostono^ o 
ff ;po to pasirodė p. M. Karbauskas 
g Tąi.bųvo. svarbiausia prayramo Kaukiame.

Pirmutinis buvo solo p-nios
® A. Bušmanienės. 
B 3. 'Motiejūnaitės ir vietinės A. I

Raudeliūilaitės. Jos savo išlavin- fyv • I
jį tais balseliais publiką labai užga-| 
į nėdiUQ. Tolesniai buvo solo. A.
V Raiidėliunaitės. Sekė solo vieti- 
I nio Stasio Pauro. Jis kaip visa- Į 
j da taip ir tą vakarą savo skam.- Į 
|. b'ančiu balsu publiką pilnai užga- 
|- nėdino. Po to buvo solo S. Mot te-1 
gv Jnnaitčs ir duetas S. Motiejūnaitės | 
K* ir S?Tauro. Juodu publiką žavū- 
£, te sužavėjo. Po tam buvo ntono- 
■ Togai, kuriuos išpildė Stasys Pau- 
K* ra ir J.. Motuzas. Po to buvo sa- 
■Lkyta eilės, išpildė A. Bernotaitė ir

B. Motuziukė. Koncertas tuom ir
|hažsibaige. Prasidėjo linksmus šo- ____ _
pfiąi, kurie traukės iki 12 nakties? hnskienę, finansų raštininke ta pa- L jeigu nori pakausyti pamoks 
^Po tdpublika, laiką linksmai pra- tl. O. Kizlaitienė, protokolų raštely a^įte peprigulmingon baž- 
į iridusi, skirstėsi namo pilnai už- Į ninke Y Skulrauskaitė, iždininke Viską smninejo ir prirO-
| ganedinta.
i? * <

« r

kad net sėdynhį pritrūko — dau- $1,000.00 auksu. Reikalaujanti
gumas turėjo rtovėtl. Svetainė bu- Myg^ kreipkitės Klebonijos » 
vo pHna žmonuj. Visiems labai pa- g n, 502 v. VeMt-Dta,

[tiko vakarėlis/ Pasibaigus veika- jyl
Kun. L. Brigmanas.

I kuri nesenai pribuvo čia iš Lietu-
I vos, pasakė gražią prakalbčlę, pa-Į 
Į linksmino’' publiką. Po tam šv.] 
Cecilijos choras padainavo kelias 23' .gruodžio būva parengtos 
dainas ir tautos himną. Ant ga-1 prakalbos. Buvo pasklidęs gan- 

Įlo įvyko šokiai. pas,- kad kalbūs naujas misijonie-
Sausio 20 d. įvyks vakarėlis ren- rius. D^ug žmonuj prisirinko pą- 

I giamas moksleivio• J. ŽJabulionia žiūrėti hezal'ęžninkų - miąijoniet 
Iriaus. Belaukiant, išeina kalbėto-, 

Sausio 27 d. prasidės 40 vaian- jas Sirvydus, “. Vienybęs” redąk- 
Toliaus duotas j atiįjdai. torius-. Pirmiausia sako, jog jis

Kolonijos Reporteris nesąs jokislmisijonierms tik esąs 
—- ----------— liberalas, išmones manė išgirsiu
--------------- — iš nežinomo žmogaus ko gero kas

. GRAND RAPIDS, MICH. link Lietuvošį bet kas-link to nfe-
' ' .——• . buvo paminėta nei žodeliu. Pra-'

šio miestelio Moterų. Sąjungos Į dėdamas prakalbą su pirmais žo- 
42 kuopa laike sav o metinį susirin-! (|gjaįg pvadčjd mieldnti Rymo ka
ldiną 9 gruodžio. Aptarta svarbūs kunigus l o nezaliežninkūs
reikalai, y patingai apie sakyklą Į gįptį Girdi Kristus, pinigų, ne- 
kurią įsteigė Moterų Sąjunga Ša . ėmęs, o turėjęs vieną žmogų' Ju- 
Petro ir Povilo naujoj bažnyčioj. pinigams imti. Tai prirB^

j Nors ji ir nemažai kainuos, bet nė w RyflI<> uita pat^s pini-
j viena tam nebuvo priešinga. To-1 Kalbėtojas nepasakė, kad ir 
liaus apsvarsčius visus kuopds rei- nezaliegljinkat jį- pat darė. * fe 
kalus tapo išrinkta nauja valdyba Haua^na norf
1924 metams: pirmininke M. Gied- muzikos vargonų, eik ML

| rie»ė, vrce-pirmiuinke 1L Medą- Lon, i§g{rati gražių giCS?

♦

• ž. Rinkė V. Sknka^kaitė, iždine [n^;on. visk4 staninSjn fc prir0. 
tapatiK.D5dy1iienė,kaSoSgtoW-|a6 ^ažulraSi.kongra; pw 

Brightoniete. joobs S. Širvinskiene ir S. Liutke-Į juos> ;
ivičienė, ligoniu prižiūrėtoją .JL| -
pAmbatavičienū, maršalka 0. Slė- L 
žaite, korespondente. O- Bružaitė* | 

[£ m.vm*a »««“ “*««“ “uv8u Labai yra.malonų kad pateko į |
. _ ■ I valdybą darbščios sąjįingictes, lies j

Rdžių atrodė;, kad ant Kalėdų ne-| 
F Ws visai sniego.
r* Gruodžio 31 dį buvo Lietuvių^darbštumas ir pasišventimas Kūdi- lsulosė dėl šv. Vardo Jėzaus drau- 

Kariimcro parapijos čhoro1 ‘ ‘ ”~
t Naujų Metų vakarienė. Žmonių 
Bpriririnko pusėtinai. Daugiau ne-į _ __  ______ _
Bntvo užtai kad kliubas savo vaisa- I gą jungietės turėjo surengusios pa- j p. j* Žąkaras.-—

turėjo surengęs. I silinksminįm u vakarėlį arba box nušauskįutė —- Don ja Hiomar, p,
■t.Pėr vakarienę choro vedėjui irlsocial and dance Šv. Petro irBovi-l A, ^ukvėtišKareivio, p-Iė Ą. 
^ffi|irgoninmkui Jonui Tamulevičiui įox draugijos svetainėje Buvo, ma- Anušausldųte Aldonsos, p. M 
Bftoras suteikė labai gražių dovą-1 jonu matyt,.kad GraųdRąpidslieUMildttšią — Pusdąktario, p-lė O. 
Rfelę, Po vakarienei gražiai paiĮ tuviai atjautė tą sąjungiečių darb-lkulikaUskiutėDuos, p. J; Svfrą- 
Bfiltainbino pianu vargonininkas, ktuinų atsilankydami gana skait* kas^.ptiekoriaus, pt. M'Velyris 
E*j»(U griežė sniiuku PranasA'ftep- Į liūgas būrelis senų, jaunų,MideUųl^ Teisėjas, p, J. BačyS — Proku- 
\>?i»nas ir Juozapas Petrauskas, a- ir mažų, visi gražiai linltsminosi iri voras, p/J, Landžius RaMtinin- 

^mpanavo pianu Petras Pėtraus- gražiai baigė senus hieteliūs, kas, pkBrKĄteM.is -^ PoIicijanta$.
< Nedaug trukus, choras su- 

vyo kėlias daineles. Buvo Solų,

»
i
L

NASHUA, N. H.
/ ‘ U < ■ I ........

. BMvęs siĮklaį^ųtąš*
r» V.

Čionai visai mažai sniego pasi- 
Pradč? nors šaltis didelis. Iš pra-

WORCESTER, MASS.

galima tikėtis kad kuopą augs iri Sausio 5, 1924, Lietuvos Vyčių 
bujos per šiuos metelius, nes jų |26-fos kuopos ’teatrališkaą skyrius

jąiš praeities kiek pasidarbavo la-I gijos dvi komedijas. Pirma, “Pct- 
bui bažny čios ir tautos. skitų /Tęįsėjas.'” ‘ Roles turėjo:

Daugiau ne- Į Tolinus baigiant senus metelius, | P-le AL Šeškevičiutė -— Marijona, 
Senio, p-le O. A-.

• vį

Po pasilinksminimui buvo parda- Kitoj komedijoj, “Nepaprastas 
vojjmąs prašiųbox’ųkuriuos pri*[Bnivejšs” rolc>tupėjo šie: p4ii&

vakaras.
•■’. _ -• ■ - /

Gruodžio‘3QsyL pobažnytinėfe 
salėje vietinė ^teterų.Sųjungos 
13 kp. turėjo praiaogų; Buvo 
'aktoriui išMonteHo^Į^^aidi- 
no’ “Motinos Širdį.” VCikalas 
ir vaidinimas skditlingfii pub
likai labai patiko. Dainavo p. 
:M. Grybaite solo, sesutei skam
binant pianui Pradžioj prakal- 
jėlępasakė gerb* kmįj Urboną- 
yicius., r /

■' —-—-.—I •. .
VYČIŲ PRAMOGA.

: Sausio d Mj|ių 17 kp. 

turėjo pramogų. Vaidino 4tWa- 
žydo Suvytusios Gėlės.” Vai
dinime nors visi gejrai atliko 
savo roles, beį V. Savickas ir 
pdės M. ir Ž. Žnkadškųitės y- 
pač pasižymėjo. Prieš vaidi
nimų kalbėjo gerb. kun. Urbo
navičius. Dainavo p-įė M. Gry
baitė, p-lė St. Motiejūnaitė; p* 
Paura ir S. Raudėliūnaitė.

ATK

Mano adresu, 446
So, Boston atėjo laišl 
pažymėto kam. Ml kas atėjęs 
iŠ Alytaus apskr., ^edringių 
valų Paciūnų fe. nuo

*s

J

Tik ka išėjo iš spaudos dvi 
smagios Jeatrališkos knygutes: 
“Ubagų Gurinimas” į “Gi- 
liukingas Vyras.” Pirmoji pil
na judkų, 3 veiksmų, antra gi 
panaši pirmai, dviejų aktų. 
Prid antros yra Člar prikergta 
monologas “Cicilikaš.” Kai
na kiekvienos yra 25c, įmin
tiems visą setą knygučių par
duodama po 20c. viena. “Uba- 
gų Gudrumas” ’ dalyvauja 12 
žmonių, gi “Giliukingas Vy- 
r&s” — 9.

Reikalaukite pas: 
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass,

REIKALINGI

f Tel. So, Boston 4000 į

i DR. j. C, LANDŽIUS
į LIETUVIS GYDx£OJAl IR 

CHIRURGAS^
s 606 BBOAJD WAY,
į BOIFTH BOSTON, MAM.

(Kampa* G 8t ir Broadwayf • 
VALANDOS: 9-lk 7-# f i

•į

’ Plumbing, Heating and Gas i 
r Fitting f-. : _
| Visi užsakymai ISpildoml greitai Ir £ 
> prieinama kaina. ,
1 265
i Meeting' Hotise Kili, Dtorchester 
l Tel. Dor. 3364. Bes. Granite 2631-M

■»-

I
■ 1

1•• • ■•■ •. A

REIKALINGAS geras, atsakantis 
duonkepys. Darbas ant visados tinka
mam darbininkui* Atsišaukite: A. 
VARAPICKAS, 5G Oak St., Middlebo* 
to, Mass, . (19)

’ . r* * 
ia i vlf i i

J: ..f ... ‘ • ’ ' / 

DAILUS PAVEIKSLAI KURIUOS |
• PADARO ĘOTOGRAFAS

JURGIS STUKAS
453 WEST BR0ADWAY, 

South Boston, Mass.^ 
Padarom didėlius paveikslus. TJž- 
_ laikom visokios ruSie? rėmūš, 
Tėlėphonas: South Boston 464—T.,

ŠTAI KA MUMS RAŠO:Vn

i

i
V

i 
•i 
į

4

i

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LINIJŲ

t

e - ' ' '-

Sergu jau G. metai ir Mekas negel- 
geibėjo. Gavau progij. bandyti jūsų 

, sutaisytų žolių No. 303, tai jos man 
* labai gelbsti. Čion prisiunčia pinigų 

vėl ant vieno pakelio No. 303,
Anthon‘if'MorHsgnt 

Simpson, Pa.

Tokių ir kitokių laiškų gauname šim
tus- kad žmonės geriau pasigimčdioa su 
žolėmis, negu su specialistais. Mes už
nikome virš 60Q rušhj žolių 'Ir sutaiso

me nuo visokių ligą, ’.atsiųsk 10e._ o 
gausi žolių kątalogų. ' ‘I'ikalaujame- a- 
gehty visose apsgimfr'&v. . ■

Musų žolės yrit grymtį lietuviškos su 
letuviškals: tb angliškais nurodymais.

M.ZUKAITIS,
449 HudsonAve.. Bochertcr, N. T

K

L

5

Paiešimu brolio stanMovo Jmuševi- 
Afiaus, paeina iš Lietuvos, Janonių kal
ino, Rumbonių parapijos, Stūmikų ve
dybos ir taipgi Marijonos Jurgeliutįs, 
paeiną iš Putrišlij Jmimo,' BalbferWe 
va)., Suvalkų red. Malonėkit atsl&i'nk- 
ti patys arba kas žinot pranežkifc nl 
ka busiu labai dėkingus.' Atsigaukit ant 
žio antrašo: . , >

Mr. Mikolas Jaruševičius, 
9SM RusseU Sto . Detrolt, Mlch.

- . (IBĮ

' D. L K. KEISTUČIO DE JOS 
VALDYBOS ADRKSAI 

Boston, Mara.
Ph'mtniūkra —»Antanas Pnstelii, ’ 

140 Btnven St., So. Boston, ilaw.
Vlee-PIrru. — Martinas Knistame*, * 
.'' 4002 AVasblngton St„ Roellndaie.

Protokolų Rašt. — Antenas Macejuna*,

1
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EI. Matu
levičienė. Gal iš b vkam pa-

REGtH.IARBKA,S IR TA8TO EAIVŲ PATARNAVIMAS 
Nuo New York’o į Br«men’į ir Bonthampton'ą

Į LIETUVĄ
TIESIOGINE KAINA IR T mridlNIŠ KELIAVIMAS 

S. S. Levliitbnn , s.'H. George Kasiitogton ’
s, a. America s. H. 1‘rcHiaent Roosevelt .
K. S. RepuhHc H. S. PreMOent Hardlng

Geriausi 2 ir 3 kliasij Icaiubarlų pumrrtaunui. Geriausia valgis duoda
mas/ vatom kambariuose. Rūkymo kambariai* Moterims rambariak 
Skirtingi kambariai. PasivalkičtoJimo dėnys. Beno koncertai. 
Vietiniai Agentai vimra miestuose..Raskite dėl pilnų mfėrmadltĮ l

UNITEI) JBTAOa
trfiaoa: PI Oram Rt. W.. Tomntn

t

Fono,

v

trmtų, oktetų jp jąip to-: A-engė ^jungietž^ feians flfikė|jMkau^ .
>Iė O. Anušaus- aiškis kam laiškas p: Įguli.drilius vadovaujant ^erb. V. karas *

. » ' ’r *
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Mamaite -*• Alei
115 Granite į
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St., lomą 
po platų* *“r U MVlm Mvjų narių prie oa««i 
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