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KMalttii tart npttfatl, EO 
Bvkoc ir 
ką ųp«udc« mutiprimMO bus .

. loneimis Dievui -ir pačiai Balny- . 
lial, ir imon&ne naudingeania, 
H«gu pirkimas bažnytinių indų ir .

: net negu bažny tinės apeigos* Pa
kol to nesupras visi katalikai,tinęs

* negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei, ir pajėg^ns* Žmonių, 
'Vadai, įitmiausis gi kunigą^ tt^ *

* ri įkaityti tai savo di^ausin u£ 
daviniu;
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darban; gresia streiku
dokų darbininkai
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T STREIKAS PASIBAIGĖ.
X - --------.

LONDON. — Anglijos gele->-

’žinkelininkų streikas pasibai
gė. Sutartis pasirašvta sausio 

; 29 d.
.... ■■■-

NAUJAS KEBLUMAS.

Anglijos geležinkelių darbi
ninkai po trumpo streiko sugrį
žo darban, bet nemažesnės 
svarbos naujas streikas gresia. 
Dokų darbininkai šneka apie 
streiką.

V

NUMUŠĖ ALGAS.

MARSFIELD, Ore. — Neor- 
! ganizuoti miško darbininkai 
nukentėjo algų nukapojimą.

; PAGERINO ALGAS.

- . BALTIMOREpVId. t- Orgn- 
? mizuoti. malioTiai darydami

- įissid'erėjo geresnes algas,
y ■ --------------
MILIJONAI GRYNO PELNO.

j?EW YORK. — R.’J. Rey- 
, ynolds tabokos kompanija perei- 
| tais metais gryno pelno turėjo 
4$23,039,876. Tai trimis milijo
nais daugiau, negu nepereitais 
•metais.

Studebąker autp mobiliu kom
panija grvno pelno turėjo $20,- 
000,000.

Nailonai Biscuit Co. gryno 
pelno turėjo $12,092,828.

IŠVAŽIAVO Į BERLlNĄ.
PARYŽIUS. — Reparacijų 

■tkomisija, su amerikonu Dayves 
■toriešakyje, išvažiavo į Berliną 
■ūo darbus tęsti.
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L K. PAKŠTO PRAUL
1. BOS.

NEPRIIMA PASKOLOS.

BUKAREŠTAS: — Franci- 
jos valdžia norėdama Rumuni
ją turėti paklusnia, siūlė jai 
100 milijonų franku paskolos. 
Rumunija atsisakė nuo pasko
los.

4IAUGLAUŠ1A GABENO 
PASAŽIERIŲ.

NEW YORIC — Pereitais 
metais per Allantiką pasažie- 
rių pergabenta apie 1,000,000. 
Tas mimama visi pasažieriai, 
vykusieji ir sėli ir,ten. Iš to vi
so skaičiaus Cunard linija ga
beno 225,642 pasažierių arba 
23 nuoš. visų pasažierių.

i

Kompanijų, turinčių paša- 
žievinius laivus ant Atla^tiko 
yra su viršum 20. Pernai Jos 
iš Europos Amerikon ir iš’Ą- 
merikos Europon* pergabeno 
976,875 pasažierius. «»
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i Anglijos ar-

PRIEŠ ŽYDUS.

MASKVA.—Pastaruoju • lai
ku Rusjoj prasidėjo prieŠ-žydi- 
nis bruzdėjimas. Tas nusista
tymas prieš -Šydus yra ir ma
sėse ir koiniinistiĮ partijoj. Esą 
dabar išduotas paliepimas pa
dalyti surašą visų žydų, uži- 
maneiii valdiškas vietas Rusi
joj.

PAGERINS LAIKRAŠČIŲ 
IŠNEŠIOJIMĄ.

YASHINGTON. — Post
ui aster-Gener ai paliepė laikraš
čius išnešioti tpkiu pat greitu
mu, kaipir laiškas.

n RADO KALTU.

Į --  --- s

SMŪGIS LENKIJAI.
j r-r i-

;WlSHDTGTON:~Dar gruo
džių
bibigoS agentai Alžėiuopė lenkų 
atstovybes sekretoriaus bute 
svaigalų už $50,000. Agentai 
norėjo tas “gėrybes” konfis
kuoti. Tečiau sekretorius pa
sisakė esąs Paliokijos ambasa
dos sekretorius ir jo gerybių 
nesą galima liesti. Ir pats am
basadorius ‘\Vroblewski ’ užsi
stojo už savo sekretorių. Vals
tybės sekreto’rins Hūghes'pa
reiškė, kad lenkas taurėjo dau
giau svaigalų, negu privilegi
jos jam leidžia.

Dabar tas lenkų šlapias ats
tovybės sekretorius atšaukia
mas “ do Warszawy. ”

NEW YORK — WiHiam H. 
Anderson, Anti-Saloon Lygos 
narys, teisme rastas vagystėje 
kaltu.

NUŽUDĖ M
JĖRUZG| 

gavėcta niižJ 
mijos karinid

PALIKO 111

SHANKTff 
sykloj per eki 
sabalą žuvo į 
vusiųjų 3t y^ vėdęs.. Vedu
sieji paliko Įlįf įkįšfaiSįųly ,

SPROGO G^
MANVIL^pC I 

gus guzo kubfu 
nių. Sudegei 
augščių namas! 
piktadariai paj 
dinamito, kui^ j 
darė visą šitąi

Ekspliozfją j 
kad trenksmas 
už 12 mailių.

f

NAŠLAIČIŲ.

N, 'Pa. — Ka- 
įioziją pereitų 
Kuonės. Iš žu- 
ę . Sįt ' _ u.

* k

Vasario 3 d. — Providence, 
R X — Kultūros Vajus.

Vasario 10 d. — Lawrence, 
Mass. — Kultūrinės misijos.

Vasario 17 d* — Worcester, 
Mass. — Tautos šventė.

Vasario 21 d. — Lawrence^ 
Į Mass. — Kultūrinės misijos.

Vasario 2^ d. — So. Boston, 
Mass. — Kultūros Vajus.

Kovo 2 d. — Brighton, Mass. 
— L. D. K. S.

Sutartinai su Federacijos 
Centro Valdyba, Dr. K, Pakš- 
tas visut kur kviečiamas važi
nės ir sakys “prakalbu Kultūros 
Vajaus reikalais. Vasario mė
nuo teks Mass. valstijai, gi k<h 
vo mėnesį jis norėtų apvažiuoti 
bent didesnes parapijas Conn., 
New Yorky Rytinėje Pennsyl- 
vanijoj ir Mrfr^nd valstybė-

\ ' 
t

*

\4

še,
Kreipkite šiuo aįresu: 

dr, k. pakštąs, 

366 W.Broadway, 
So. BostonHkm
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PADIDĖJO ATEIVYBĖ.

OTTA1VA, Ont. — Ateivybė 
Kanadon labai padidėjo. Per
nai per septynis mėnesius, pa
sibaigusius gruodžio l>d. atei
vių atvyko 106,506, o užpernai 
per tų pat laiką atvyko' tik 52,- 
651. Daugiausia tie ateiviai v- 
ra iš Anglijos.

vėl, airiųKlausimas..

Anglija nekilome! neapsidir- 
ba su* Airių klausimu. Dabar 
Anglijęs naujoji valdžia turi 
labai opų airių klausimą. Da
bar Anglįęįjs premjeras McDo- 
nald pašų- jįė pietinės ir šiauri
nės Airijos atstovus suistarti 
dėl rubežių. Šiaurinė Airija 
arba Ulster yra protestantiška, 
o pietinė daug didesnė dalis y- 
ra katalikiška. Katalikiškoji 
ir protestantiškoj i dalys turi 
skirtingas valdžias, bet ikšiol 
rnbežius tarp jų nebuvo nusta
tytas. IųLloyd George ir Bald- 
win vengė to*painaus klausi
mo. Mat rubežiaus pravedimas 
vra labai sunkus dalvkas. Yra •- •> 
žemių plotai, kuriuos abi pusi 
savinasi. Abejose pusėse įsi- 
karščiavimase. didis, toks, kaip 
tarp lenkų ir lietuvių. Abi pu
si turi išgaląstus ginklus.

Aišku, kad Darbo Partijos 
kabinetui dabar sunkus darbas 
apsidirbti su Airijos klausimu.

ig.... ... •

^KUBILAS.

,Tr. ’Spro- 
U,žuvo 15 zmo- 
i vienas dviejų 
į Sakoma, kad 

prie kubilo 
0to^|mašįpa-Į 
Įdaita 
tiįvoĮįąip baisi, 
įBuv^rgjrdiinas, 
>■■■,’ '-'L/'
i *- ♦?,
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ATĖNAI^fRni^tes, Grai- 
:ltijtapremfer|A m^Ugo. antra 

žiaus.
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DAUGIAU MIRĖ, NEGU 
GIMĖ. '

NEWT0N, NYB — Perei
tais metais šitame 'miesčiuke 

* • 1 

gimimų buvo tik 8, o mirimų 
net 30.

VĖL GIMIMŲ'MAŽIAU.

PARYŽIUS. — Francijoj gi
mimai ir apsivedimai mažėja. 
Pereitais 1923 m. Paryžiuje gi
mimų buvo'4.6,400, O užpernai 
buvo 48,000. Tyrinėjimai pa
rodė, kad dešimtyje’ didesniij 
Francijos miestų gimimų skai
čius pernai buvo mažesnis, ne
gu užpernai. Apsivedkuai, tuo
se miestuose dar labiau mažė
jo. Ir taip 1923 m. apsivedimų 
buvo 59,000, 1922 m. buvo JS3,- 
800, gi 1921 m. buvo 73,000.

‘TRIMITO’ II KONKURSAS:

. surasti skaitlingiausią šeimą
• Lietuvoje,

y Praeitame “Trimito” nume
ry - paskelbėme ‘ ‘ Trimito ’ ’ I 
kdnkip'so davinius, iš ko pa- 
iūške jo, kad pas mus esama ne* 

: maža labai senų žmonių* * Se- 
mansį žmogų dar nepaskelbė
me, nes norime surinkti aiškes- 
mų amžiaus įrodymų# kas ne- 
lengva padaryti. • . t.

Neabejojame, kad iš surink
tų apie seniausius žmones žinių 
bus pasinaudota, renkant ži
nias apie praeitį it 1.1.. Tuo 
tarpu darome išvadą, kad tvir* 
ta mūsų tauta, kurios žmonės 
taip ilgai gyvena.

Manome, kad dar įdomiau 
.būtų surinkus žinių apie skait
lingiausias šeimas Lietu
voje. Tuo tikslu šįuo skelbia
me “Trimito” II konkursą. ’

Kas praneš apie skaitlin
giausią šeimą, gaus 50 litų,. 
Jei pati skaitl. šeima apie save 
praneŽ—gaus 100 litų.

, . ✓

TATKINSIS GERUOJU
M „La

. • PARYŽIU^Francijos: val
džios sferose ir visuomenėje 
Jaučiamas nusistatymas t už 
prielankumą dabartinei Angli
jos valdžiai. * Rokuoja,- kad 
Franci jai yra išrokavimas ge
ruoju gyventi su Anglija. Fran
ci,ja buvo susikivirčijusi šu 
Anglija dėl nusistatymo link 
Vokietijos. Dabar Franci ja 
ketinanti sutikti kontribucijų 
klausimą pervesti Tautij Ly
gai.

S

BAUGIAUSIA EUROPON.

KIEK IŠĖJO Už ELEK
TRIKĄ.

IVASHINGTON. — Pernai 
Suv. Valstijų žmonės už elektrą 
užmokėjo $75,000,000 . |

RENGIASI PRIE VISKO.

LONDON. -r- Rusijos karo 
mimsteris^Troęlti,’ kurs dabar, 
ilsėjosi, paliepė karo vadams Į 
suvažiuoti. Leninui mirus, kar
tais gali kilti, revoliucijų. To
dėl Trocki sako,, reikia išąnks- 
to prie visako prisirengti. -

SAUGOJA, KAD NEPA- 
U BĖGTŲ.

TCASHINGTON. — Valdžia 
padarė parėdymus, kad buvu
sia vidurinių reikalų sekreto
rius' Fall neišvažiuotų iš Šios 
šalies, ’ Jis vienas svarbiausių 
k0mml^,';-kūrio. kyšius iš* 
randdvojd kompanijoms lahy- 
ner žfbttld.verames, ’ J

- ■ I
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PASKELBĖ NEPRIGUL- ’ 
MYBĘ.

"-*■ ’l « ■

TOKIO. — Baltosios jėgos 
Siibre.po paskelbimo' Lenino 
mirties paskelbę rytinį Sibirą 
nėprigulmingu nuo .Maskvos.

"S-Į .-- - ----- - ---  - * - ■ -.
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NEDARO BE APSVARS-
' TYMO.,

-Į
LONDON. Darbo Partija 

griežtai stovėjo-už Rusijos -pri
pažinimą. Tečiau, kai inėjo 
toji partija galion, tai šito da
lyko imasi atsargiai ir nesisku
bina pripažinti.

J.

” Vienos šeimos nariais laiko
me tėvą, motiną ir visus jų gy
venančius* vaikus -ri sūnus ir 
dukteris, nors sūnui būtų ve
dę, dųktėrys ištekėjusios arba 
gyventų užfsiemuoso. j

;*■ * t 1

Manome, kad_ skaįtlingiąų-- 
šia šeima bus turinti ne ma
žiau, kaip 10 narių J Todėl prju; 
šoine siųsti Redakcijai praneši
mus apie šeimas J turinčias po 
10 ir daugiau narių. Luiškuo-; 
se reikia nurodyti tėvo pavar
dę,’ vardą ir amžių, motjnos 
vardį.ir amžių, visų Sūnų ir 
dukterį vardus h* amžių- Am
žiui, ir ųarių skaičiui įrodyti jo
kių dokumentų dabar nereika
laujama; tai bus padaryta vė
liau, kaip paaiškės maž daug, 
kur gyvena skaitl. šeimos.

Reiškiame vilties, kad mūsų 
šį kvietimą’*’ gerb. skaitytojai’ 
nepaliks be atbalsio.

P. S. Su, pasigailėjimu turime 
pranešti, kad vienas seniausių 
žmonių,; o gal visų seniausis, 
Adomas Viršilas mirė naktį iš 
19 į 20 gruodžio! • Šis žmogus 
ramiai ližbaigė savb ilgo ir var
ingo gyvenimo,dienas: vąka- 

rytą-žadinant-jau ųrado atša- 
tošį. Apie tai mums pranešė 
p. M. Janušonis.

(“Trimitas”)
K , .

“F

WASHINGTON. — Iš Suv. 
Valstiją ūkio produktų ekspor
to 80 nuoš. eina Europon. Tik 
20 nuoš. teina į kitas šalis.

BŪDAVO JIMAS TEBEINA.

CHICAGO, III. — Žiema ma
žai tesutrukdė liamij. statymą/ 
Šiemet namų būsią pastatyta 
už $331,852,354.

jos, Latvijo's, Estijos, 
jos. y \

Atsižvelgiant į tai,, kaip 
dingą būtų išvystyti 
mini tyšitti Wp .Lietuve^ 
Prancūzijos, mes tik'imM m 
Tamstos teiksitėsmtlĮreiptPO 
tuvoš prekybos ir pramoS 
^ferųylomėsjį.rengiaįnąšiaii!į 
Kraštų Mugę. L '1

/ ’ " : ■ ■ ‘ - ■ '•> *< ; ifl

Kadangi- Diunldrchenį 
ria nuo Klaipėdos tiktai įAį 
nų jūros kelias, ir tun būd#i 
yrą artimiausias Lien^ 
Prancūzijai uostas, 
mės, kad mūsų organizuoja^ 
paroda galės /turėti Teikšmįį 
prekybinių santykių išvy»ty» 
mui tarp šių dviejų kraštų* y 

, e f

-BALTUOS XŪRV
LIZACI JOS IR BAB AU^I^ 
SĄJUNGOS KLAUSINEAt* 

SUOMIŲ VYRIAU- •' , 
SYBfiJ. .

. Lę _ y
Suomių užsienių reikalų 

nisteris Venola parikalbėjins? 
su spaudos atstovais paĘe^ 
Raitijos jūrų neitralizavima ^ 
Pabaltės valstybių ekonomines 
sąjungos klansimį ' '

Venola pesimistiškai žiūri j 
Pabaltės miništėrių ekonoim-. 

reneijoi bus< šaukiamos nėp§3 
. riodinai, o tik esant reikalui, 
ir turės bazę pasiūlų jų’ santyj* 
kiuosę su Rusija, tol, ministe- 
rio , nuomone, negalima’ ’ bus 
joms duoti svarbios tarptauti
nės reikšmės. j •-

Ministeris pareiškė pasigai
lėjimo, kad Pabaltės valstybės 
.permažai domisi* taip svarMtt 
jos ekonomikai ir politikai BaL 
tijos jūrų nęitralizavinio. klau
simu. šio projekto įvykinimas 
turėtų didelės reikšmės visai 
Europai. . Venola išsireiškė^ 
kad Rusija neprieštarausianti 
Baltijos jūrų neitualiza^imui. 
Šiuo reikalu Suomiai j&Ąmrih 
tarę su Estais. L

Baigdamas Venola pareiškė, 
kad, Suomija, kaip- ir visa PĄ, 
baltė, siekianti nustatyti kuo-’ 
geriausius santykius su ’Skan- 
d'inavijos valstybėmis, Jei Jau 

jomis
. ir ~ i

VIZITAI p. R. PREZIDEN
TUI PIRMĄJĄ NAUJŲ

JŲ METŲ DIENĄ.

P. Respublikos Prezidentui 
pirmąją Naujųjų ’ Meti} dieną 
padarė vizitus šie asmens:

12' vai. Seimo Pirmininkas 
Kan. Staugaitis, lydimas Seimo 
Prezidiumo narių.

12 vai. 15 m. Mipisteriai su 
Ministerių Pirmininku p. Gal
vanausku priešakyje.

12 v. 40 m. Svetimųjų Vals: 
tybių Atstovai.

13 v.—14:30 v. Kariuomenės 
Vadas G-en. Žukauskas, Gen. 
Štabo Viršininkas Gen. Radus- 
Zenkavičius, Apaštališkasis 
Delegatas Arcivyskupas Zechi- 
ni, Žemaičių Vyskupas Kare
vičius, Vyskupas Sufraganas 
Skvireckas ir kiti aukštieji 
valdininkai ir visuomenės ats
tovai.

i

negalima padaryti su 
formai inės sąj ungos.'.

1 
A

A. t A*

i*

KAINOS UŽSILIKS.

NFAV YORK. Jolin Moo-
dy, prezidentas vienos finansi
nės organizacijos, bankininkų 
ir biznierių susirinkime pareiš
kė, kad iškilusios kainos užsi
liks. Nėra jokios vilties, kad 
1923 m. kainos .grįžtų. Biznio 
pienai namie ir užsienyje daro
mi, remiantis dabartinėmis 
kainomis. • .* y ’ : :

PASKYRĘ pinigų WRINe- 
' JIMUL

. AVASRINGTO^ '— Senate 
smaritim jtehatai dėt iš- 

rmdayojinio kapitalistui Sine- 
lairni valdžios žibalo yemmių; 
Buvo smarkiausias užsipuoli
mas ant laivyno * šėkretorkinsM Denby. Labiausia jo sutikimu g -ši tmnsakeųa g&l£jo ? įvyktu 

H: Dabar reikalaujama, kad již vieta puses, o š lutos; valdi* 
tuoj mignuotij, Senatas pa*' ninkąmM šių kraštų t, Įartuvos, 
skyrė $100,000 pilbam šio daly- Airijos, Didž. Britanijos, Bei- 
ko ištyrink ? Jtita Holandijos, / Daili jo®.

I5r

I Darbininkams
j jn

g Senai laukiama gerb* Kun. E. K e m ė š i o parašyta g 
| darbininkų reikalais knyga, jau atspaudinta. Jos var- 
i das: • • ; •; . J ’ i

I'mMONINĖS DEMOKMTUOS MNDAI"
.tE t ? .
5 Veikalas turi 148 pusi, vidutinio didumo su popieros 4 
g viršeliaisKaina su prisiuntimu 75c* Kurie yra užsi- 8 rašę ir užsimokėję,, gaus netrukus, Užsakydami adre- 5 suokite; s * ; A

f.

S C “DARBININKAS
g 3^6 Btoadw,

V1 \ 
Soutb

• - r. i >■

ta.

LIETUVĄ KVIEČIA Į MUGĖ 
DIŪNKIRCHENE.

»

E. Kaunas. Užsienių Reika
lų Ministerijoj gautas tokio tu
rinio* pakvietimas iš ’ šiaurės' 
Kraštų Mugės (Foire dės Pays 
du Nofd) Diunkireliene.

“Turime garbės < pranešti, 
kad Diunldrdiene 1924 nu nuo' 
liepos mėn. 1 ligi 15 d, įvyks 
pramonės, prekybos jr Sėmės 
ūkio pavyzdžių Muge, rengia
ma po aukštu Prekybos ir Pra
monės Ministerijų bei Proky- 
bos ir Pramones Atimslerijų 
beLPtekybos 'Laivyno Pu-Bek* 
retinįato patųonatų,

Dalyvavimąs šioj Mugėje re
zervuotas išimtinai Prancūzų 
pirkliams bei pramoninkamąJš-

J..-. k •**’*- ' V’ i ’ *X 1. *| *' '

------- . . /•
Josifata Petrauskienė g&6 

1851 m. birželio* 10 fl. MM* 
Untagavėj, Polušės patų tsvą*. 
čionių aps., Vilniaus red. 
Dusmenyse, Sausio' 20 d ir to
jau palaidota Sausio jjv 
Paliko sūnus : Miką. Spe BtofeĄ* 
ne, Kiprą ir ^tanąi ,

Veroniką ‘S0
našle nuo 1919 m. Sausio r<< 
Velionės vyras Dusmenyse 
^nininkavo. GerK komįflfej 
torius M&as'Retraušta &f‘ 
motinos mirtį gavo 
kablegramu. '.y; r*

■ •!¥■»■ Pini »Mmi»»

''T
v ■ /gijos,

/

ATSISAKĖ
■L-'*.... •• V j

i)i\ lt, Pakštas atsisakį 
“D-koM‘ red&ltaita 
Bet kol-kas bėnt iki L. D 
S. šeta-JL rasinės “D4 
straipsnių; taip kad YfL 
turinys nepasikeis.

.u v\



i

.'T

f

k

51, pinigų kasoje $127.11, ture-
V

-vV 4

. *■>■ *

I ,

< s

*

lt

•<
t

y/

i'

me» negalime Igj jų nesobJtųj užsiba-

4

į
K—

fr’

•fr

't

*

t

'V
♦

4*

t-

lietuti, irmtirt>)<moniųeuti-|p*rt«iBi®Pta MedMiUŠkasBiu-
ras per 1£18 metų žiemą. Tuo

Įl*W1^W '-r'l B0VANd8į.»0VMW KAS-

vUkdmM de-syk ■‘bABBn'.TNKA.’' ib M» “
J*t » «»r<* •

' t

ttus«rigt<pamfešt< ir kitų Uutų ir antelių, kurti* j

- (*HK W0BKBB)
>Ml«hed every TUEŠDAY, THURSDAY and SATOBDAY 

; •'—by— • '■ ,■■■
r /OAEFH'B lUOtl'Kim R. O. A8S00IATI0K OFLMOB

* ' . - A '
l tui»cond-cla88ihiitt*'»Ą)t 12, :191$ atlheno»t offlc* at Mala

tmtfer w W 8.1®®,*
mfcr-trimfogtotbuaefci tati <rf pmhfed M

Aft-of ©et a imt, autia»wĮ opia imą*
StiBSOBlMON KATES: z< :

.... *-»f + -r»»i»»•< »■ ► *.

' abd suburbą ♦ * *>■*> f * * *'* • r «.*»■* »».»***■•* - -* •
n ciOijiittiės ycarly • >«.,„«»«*»#*«****<<*<$5.56^

. ; . •' ■ ■ •' g
Į

- ■ PJtAfelTSf. '

Kaatais.gMėtų kaikamfeodytfesjog Amerikoje dusina tik 
-Čia včRauatsIMfy ktnie^ nepakankamai amerikonišJ 

Bet neWp•-.«&& Wąsi ir 'tiems, kurie yra'sėnialisi ir tik- 
<merikmfei. bpia -Amerikos savininkas indi-?
Icųria KoluSibo laikais liaures Amerikoje buvo gal būti 

įk šimtomilionų, o dabar Jungtinėse Valstybėse jų liko vos*
ti y. žymiai mažiau negu lietuvių. z.

'/u.: ■ ' \ • * ■ C
Plačiai-aekalbėsime apie tas priežastis, kurios išžudė pufe 

>|^^išdįdžią indijonų rasę, iik trumpai priminsime jc^ mfe 
^jjiefefe tiek iš savo ’kalties, kiek iš anglo-sakso Žiaurumo bei 

daug indijonų grikiais išžudyta, O gal dar daugiau! 
jų i&iaBtiiita atsiprišant “kultūros” vaisiais: degtine, sifiliu’ 

į fe komersantų ‘ ‘gudrybėmis.” Intįijonai būvą ‘tfaflti*1 gal tik 
; Jąme, jog nemokėjo forgankuoties, vienytiės, nežinojo moder- 

;jOkn^klų, neprš^latė baltųjų veidmaibingumo.

? - ; , v dabartinė padėtis. , t
-* <

r W&ttdien jau uždfaustaūndįjonus tyčia žudyti, šiandien jie1 
į 'Wpsta spėąalistų^globęjų^^svelmose” rankose. ^Teises dr.pra-' 

dgsniu raudonodžiųpadėtistikraibaisi. (aanapri-- 
jog šitie seniausieji aiueriįečiai savo tėvynėje neturi’ 

Ko teisių! juk tai beve& vienintelis šių dienų pasauly 
y's; ir randa jis sau vietos taip vadinamoje kultūringo-' 

^3aĮy. Koks;'tu nelaimingas, DvidėsimtaT Amžiau, jog Tau
• teikia Žiūrėti j laukinius, kurie .civilizuotais vadinasi..

! ^ Žinoma, labai norėdamasrindijonas gali tapti savo krašto
^tiie^u: tuomet jis turi atlikti keletą‘mėtų formalybių ‘eilę, o;

• ^svarbiausia — tai turi nutraukti ryšius 'su savo kraujo gimi-1 
į Jįtais,' žodžiu —- atsisakyti to, ką kiekvienas doras žmogus:

BBRŪabįausia brangina. Išrautas iš savo amžiais augintų gyve- 
•tfano papročių ir įmestąjį jankių lenktynių sūkurį naujas rau-; 
^Umąsai pilietis greit-žūva, ties jis darmeprisireiigęs apgęiūBngo-į 
^Žįftb^osMvilisaiOtio-je gyveriti. Tad vieton pilietybės jiems* 
"duotai koncentraciniai lageriai, iš kurių jiems uždrausta išefe 

Jr taip Matome šio krašto tikruosius savininkus Jir laisvę 
u mylinčius žmones uždarytus į krotęleš be teisių,, be pilietybes,

■ / miškos pagarbos. Dėmčkratybe prisidengę kapitalistai 
p lantatoriai turbūt niekur bepasiekė tokio “aukšto.” veid- 

Bngumo laipsnio, kaip santykiuose su iiidijonais. Tik pą- 
Khykim: ateivis anglas po kpja pamynė senąjį amerikietį ir 
fcOš.jo “merikontą” padirbti. Amerikietis, kiek tik gali* spfe 

, bet ar-gi gali širdis prieš fabriką atsilaikyti. Ak irjan- 
; itių Umpe atsiranda jautrios širdies žmonių, gerbiančių teisy - 
£ bę fe imėniškumą: Šitie gėdinasi savo vientaučių darbų ir ken- 
į indijonams daromų skriaudų.- i. ■ ' , '
s p Raudonaisiais rūpinties valdžios pavesta Indijonų Biurui, 
r Mre turi plačiausių teisių ir valdo daug žemių ir .pinigų. De- 

žimtis miHonų dolerių išleisdamas Indijonų Biuras visgi ne4 
tiičKjbaų aprūpinti, jų padėties pagerinti Tad nese-į 

■MM bt Nudarytas -šimto Koinitet^^ susidedąs iš mokslnųn-į 
feftdUkų vyskupų, protedtonų misionierių; ¥. *M. XJ. A J 

laitaštininkų/ filantropų ir pačių indijonų va-» 
į ^isjiįojnitetas. posėdžiavo %$ingtonę, švaistė, sunkią rau-j 
į0| padėtį, kritikavo Ind. Biuro. biurdkratinę tvarką ir joį 

Jfeindijonais. z į

$$ęndk šitę-komitėto patarimai turbūt fe ^IžkSspat^riinais.j 
t Mi patibMgus, kfetaiikų vyskupas paatiio fe infe

fefeė: “Iš tolo mes attytouė — 'fe važiuojame namo! 
iii'tą pačią seną Sistemą b£hie besėdinčią.” Taip, tur-j 

truks indijouppjs Maisto, gerų Wk$0jų-fe-įifemfe 
“'įi’Užsį&arinės viduržiemiuose, nes neu^s angUų is Vąšing- 

‘ “atyti / ■ :

AK-GI IR INDIJONUS! Į ‘'MELTING-POT?’’ .

Anglo-amerikiečiai piniginiuose reikaluose didėli ifldivi-. 
Ltteūfetafe bet daugelyje kultūros daiyfeų* jie komunistai.'
JM fe Matome juos turtingus bet kMkadafeUtkuru-*
lto*'dvfūiinėje kultūroje. #it& kMtūmis komunimnąs kelia- 

' ltopui rdškiasii poru panaikinti visas kalbas, o palikti vien 
t įgyvendinti vienintėlę ir

t 
•V

kfetęsti ižtyriUėjhBias. Jie bu- : 
yo prisirengę mtiti, jeigu rei- laiku keli gydytojai praleido 
kalus būtų, dėl patobulinimo 
mokslo ir žmomįoe gerovės. 
Suvirs 80 nuošimtis šitų linos- 
norių geltonuoju drugiu sirgo. 
Tarp tų, kurieimife tubse išty
rinėjimuose, buvo armijos slau
gė, Clara Maaa išEast Orange, 
N, X Jeigu kas nors gauna y-; 
patingą smagnmą iš kankiny- 
bes apysakų reikia tiktai per
versti lapus ant kurių yra už
rašyti vardai Reed, Carroffe 
Lazaer, Clara Maas ir jų ben
dradarbių ir netttoimeužmirš- 
ti, jogXisi buvo liuosnoriai.

Buvo laikai -kuomet šiltinė, 
buvo viena iŠ pasaulio baisiau
sių ligų ir net šioms dienoms 
yra" daugelis žalių kur žipones 
nuo tos ligos kenčia/ Per il
gus am^Us Mekas mešinbjd 
kaip Šiltinė buvo nešama, Prieš 
keletą metų gydytojų/grupė, ir 
jų tarpe buvo iš Viešos Sveika-; 
tos Biuro gydytojų, šitą Iriau-; 
simą tyrinėjo fe jie pifeodė,• 
kad šlitinės nešiotojasbttvofeū- 
no utėlės. Jiepriradė> kad/jei
gu utelių nėra tai ir šiltines, ne-i 
bus. Gražus^ paprastas ir ma-i 
žas teisybės apsireiškimas — 
skamba lyg lengvai buvo su
rasta, bet turėtume atsiminti, 
kad iš tų šešių gydytojų, kurie 
išvažiavo iš Suvienytų Valsti
jų ir nuvyko Meksikon ištirti' 
šiltinės priežastį, trys7 šiltine; 
apsirgo -ir du iš, jų numirė, ir 
vardai “Ricketis iš Chicago, 
IIP,” irf“Cornef£ iš'Columbus, 
Ohio,” buvopriskbityti prie il
go surašo tų kurie aukavo sa
vo gyvastis ant altoriaus moks
lo ištyrinėjimo,

Pasirodo1ištyrinėjimo.
Pasirodo Susekime visų ii-; 

gų, kurios ištyrinėtos, jog su
rasti teisybę 'kas nors turi au-# 
kauti savo gyvastį, ir toki did- 
vyriai' pastatyti kąnidnių tar-j 
pe., - ■■ . ' ■ ; 1 ■ 

..... Gydytojai nepatenkinti. Spė
jimais. SpetLkaip liga perduo-

NttSLO RMMM
j*.

Suvienytų Valstijų Viešos 
Sveikatos Biuras Washnigtone 

t praneša, jog šenfr ten, visame 
krąšte, Jigonbučiuose fr labo
ratorijoje ir sveikatos stotyse, 
vieni didžiuose įmestuose, kiti 
toli nuo mvHbficijos centrų, ė- 
santi visa eile darbininkų, ku
rie pašventė savo gyvastį dėl 
viešos sveikatos, dirbdami fr 
ieškodami būdų išnaikinti ir 
sulaikyti ligas, kad pasalis ga
lėtų būti sveikesnė irilinksmes- 
nč gyvenimo vieta, ri

Biame stredpsnjįe norime 
kreipti įmonių atydą į ne- 
tiifenns faktus* apie lig^š, bet 
pasakyti jieins keletą faktų a- 
pte mokslo kankiąius, kad žmo
nės daug,taus .galėtų įvertinti 
tų brangių veikėjų darbus, kad 

’galętų gerintis suprasti ir įkai
nuoti jų -pasišverittiną,-fr apsri 
"pąžinti su pastangoms, kpriąs 
detojsuprasti ligoms.

Viena iš pirmųjų ir aiškiau
sių medicinos tyrinėjimo trage- 
dijią, kuri visiems, 'besimokan
tiems mediciną, yra žinoma, 
buvo Surišta su išradimu mala- 
rijos mikrobų,- kuliuos uodai 
išnešioja. Pabaigoje Įspanų-A-’ 
merikos karo, keturi gydytojai 
.pradėjo ieškoti tos ligos. prie
žastį. Tie keturi gydytojai su
prato, kad jeigu būtų galima 
strrasti kaip geltonas drugis 
•užkrečiamas, tai būtų lengviau, 
kovoti ir iš' mūsų tropiškų ir 
pusiau tropiškų šąlių išnaikin
ti.

Jie pradėjo visą eilę, nuodug-
. nių ir pavojingų ištyrinėjimų, 

pirmiausia ant; Savęs, fe vė
liaus ant liuosnorių darbimn- 
lfe. Buvo žinotu, kad titaleri-! 
ja ir liga kurios vardas yra 
“eleplmntiasįs ’ ’ buvo uodų ne
šamos. Ir pasiremiant ant iš-' 
tyrinėjimu vestų tokių ' Vytiį 
kaip Fįley ir Henry R. 'Carter, 
kuris dabar sveikatos viršinin
ko pagelbininkas, buvo many
ta, kad gal ir geltonąjį drugį' y_____  ____o„ x_________
uodai neša. Tie .vyrai pradėjo ' ta ir kaip geriausią tą ligą gy-t 
savo ištyrinėjimus leisdami, dyti nepakanka/ Gydytojai 
uodams juos įkasti. Tie uodai'turi žinoti -— jie nori žinoti —r 
gavo savo maistą nuo •ligonių, f ir žinoti kaip visoki' medicinos 
kurie ‘geltonuoju drugiu sirgo, ištyrinėjimai turi būti padary- 
Dr. Carroll buvo pirmas ap- ti. Tie, kurie■'laboratorijose 
sirgti fa liga-ir kuo-nenumfrė. dirba niekuomet nesustoja ste- 
Dr. Lazear labai greitai -apsti- .bėris iš skaitiiauą žmonių, ku- 
go geltonuoju drugiu kaip pa- rife visuomet prisirengę tapti 
sekinės įkandimo užkrėsto uo- aukomis dėl moksliškų ištyri- 
do ir po keletą dienų vėliaus nėjimų. Šis faktas gražiai pa
mirš nuo klejojimo ir juodo ve- rodytas per ištyrinėjimą inftii- 
mimo. Kuomet Dr. Carroll pa- enzos, kurį vedė Viešos Svei- 
sveiko, .liuosnoriai buvo reika- katos ‘Biuras fr Laivyno’De- >• *

. ,. , * . .. ' ■ -> \  >.
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LDKS, New Yorko fr Nmv 

Jersey apsk. metinis suvažiavi
mus įvyko sausio 20 d., 1924 m, 
šv. Jurgio Dr-jos Svetainėj, 
180 New York Ave,,-Newaik, 
N. J. -

1, Susirinkimas tapo> atida
rytas su malda per pirm. P. X 
Kyrių 2:30 vai. po pietų.

2. Mandatų priėmimas,' Se
kančios kuopos dalyvavo suva
žiavime: 104u kuopą atstovavo 
J. Karalius, 12 kuopą atstova- 
yo’V; Dauboras fr P. X Kyrius, 
16-tą-kuopą atstovavo M. Stli- 
pinskas, 14-fą kuopąatstovavo 
V. Aimonas,M. Žemaitis, J. Se
reika, J, Juknius, X Grafika- 
liauskas. ^Atsilankė sekanti 
svečiai: J. Jucius ir P. Vileikis. 

; Svečiams . suteiktas sprendžia
mas bapaas.

, 3. Protokolas perskaitytas ir 
vienbalsiai priimtas.

4. 'Komisijos raportas. Ra
portavo kad. jau.protokolų Įmy
gai paimta iš senojo rast. J. Ka- 
rėneeko. *
• Bųvu svarstoma kas-link A. 

■Dymtos bilo’s.. Nutarė užmokė
ti 10 dol., o likusius vėliaus at
mokės.

; 6. Raportas moksleivio P. 
Dau?vardžio. Aiškino, kad 
maršruto pasekmės buvo ma- 
^os. X Sereika aiškino kad 
buvo rengęs prakalbas Newar- 
ke apsk. vardu. Pasekmės bu
vo nemanos. Moksleiviui para
ma buvo 20 dol, į centrą pa
siųsta 8 dol.y prie kuopos pasi
žadėjo prisirašyti 2 nariai. Ra
portas priimtas.

, 7. Metiniai kuopų raportai. 
zl0-ta kūopa rapdrtavo kad 
trinūs nariais kuopa paaugo. t 
Veikimas mažas. 12 kp. rapor
tavo kfel stovi ant vietos, tik
tai buvęs senas rašt. nuskriau
dė kuopą. Per nesusipratimą 
kuopa turėjo į centrą atslygin- 
ti iš' kuopos iždo. ' 16 kp. ra- 
portavokad buvome surengę 
prakalbas ir teatrą, kurie per
statė newar^iečiai. Pelno kųo- 
pailiko $19.95. Kuopos veiki
mas nepersmarkiausias, liet 
kasa stovi vertės 100 dol. 14-ta. 
kuopa raportavo kad stovi ge
rai, 7 nauji nariai'prisirašė, 1 
išbrauktas, narių kuopoje yra 
51, pinigų kasoje $127.11, turė
jome 3 prakalbas, vieną magišp pa< 
ką vakarą, 1 koncertą, dvi va-; 
karienes, buvome persiūtą isto
rišką teatrą Japkr. 18,1923 m., 
pelno kuopai liko $83.93, sau
sio 20 d. š. m. rengiame vaka
rienę, vas. mėnesį rengiamės 
priejėių, sykiu su Federacija, 
kuopa aukojo 10 dol. ant išlūi- 
mūjinio, pelną skirame moks
leiviui P. Daužvardžiui, knygu- 
čių padarėli 500, tikietas po 10 
centu. Ragino kadkuopo^irii- 
tų dėl pardavinėjimo. Rapor
tas pritintas su pagyrimu.

8. Kuoptą miešimai. 12-ta 
kuopa inešė kad išrinkti apsk. 
organizatorių. v : 
. 9, Nutarta kad namas nebū
tų parduotas iki ateinančio sei
mo.

.. A

10. Nutarta kati centras ka
lendorius išsiuntinėtų kuopoms 
prieš Naujus Mėtas ne po Nau- 
jų Metų. _ į

11. Nutarta surengti išvažia
vimą birželio mėnesį" Linden’e, 
b koncertą ant rudens. Komi” 
sija išrinkta" mitingo surengi
mui iš 3 ypatų: M.Stapinskas, 
X Žemaitis, J, Sereika. Netar
ta į Šokių salą daryti įžangą35 
centus.

12. Apskr./pageidavo* kad
centras išduotų atskaitą kas 3 
mėnesiai, s 1 * .

13. Buvo, renkaidanatųa val
dyba 'Kandidatai bpirm. P, J. 
Kyrius, M 
ma bafrij pirm išrinktas M/Sta**, 
pinskas. Kandidatai .į rašt/J, 
Sereika, J. karalius, Po didžiu
ma balsą išrinktas rašt. X Se
reika. Kandidatai į kasierius: 
V. Dauboras, org'anizatariąis ■ 
išrinkti Jr Žemaitis P. J. Ky-— 
rius. .* ‘ —

Ateinantį, suvažiavimą nutari 
re laikyti Elizabetli’e. kasoj - 
pinigų yra $3.69. ' ’ ’ .

Susirinkimas tapo uždarytas 
su malda 6 vai, vak. per pirm. 
P. X Kyrių. " ,

Rašt. J. Sereika

KUITUROSVAJAUS 
'ummt.

šešias ęavaltes tyrinėdami in- 
flnenzą ant Callupo Sedos neto
li Bostono. Buvo reikalinga pa
daryti tikrus pabandymus ir 
liuosnoriai buvo reikalafei. 
Apart gydytojų, 62 vyrai iš 
Eaivyno stočių pasidavė save 
dėl ištyrinėjimų. Prieš jų pri
ėmimo buvo jiems pasakyta a- 
pie pavojus ir kad gal duoda 
buvo gyvastis. Siame ištyrinę- 
jinie geriausias faktas būvo 
kkd’ūei vienus B tų vyrų nenu
mirė. w

Kuomet tas ištyrinėjimas gu- 
vo vestas Bostone, kita grupė 
gydytojų ištyrinėjo mfluenzą 
ant Angel Salos netoli San 
Francisco, fe ten keli vyraifeš 
laivyno lavinimo stoties liuos- 
noriai pagelbėjo^ 50 vyrų bu
vo priimti. . 1919Lm? vasario fe 
kovo nięn. Mts influenzos išty
rinėjimas veltas -ant Gallups 
Salos. Vel 43 Vyrai liuosnoriai 
-phsidave save.

Apart didelių grupių liuos- 
norių yra ir* daug mažesnių iš- 
tyrinėjinių, tkurie vesti per vi- 
-są šalį atskilų, asųienų. Tiems 
ištyrinėjimams niekuomet ne
trūksta žmonių. Tas parodo, 
kad žmonija nėr tokia pavydi 
fe tik apie save nemąsto kaip; 
daugelis žmonių tiki. Kuomet 

1 vyras arba moteris liuosnoriai 
; sutinka pagelbėti mędikališkus 
^tyrinėjimus '^pasiduodant sa
ve, turėdami iš-anksto pilną 
supratimą, kad jįj sveikata ga
li sustoti-arba jie gali numir
ti, tai parodo, kad pasaulis iš- 
tikro turi šfedį.

1915 metais ištyrinėjimai 
vesti Mississippi valstijoj-su
rasti priežastį “pellagra.” Vie
nuolika vyrų liuosnoriai pasi
davė save. IŠ tų vienuolika, še
ši pellagra apsirgo. fe

Apie mėtai atgėfe diyįienos 
laboratorijoj penki vyrai tyri
nėjo1 naują ligU, pavadintą 
“tularaemia,” kuri pasirodė 
Utali valstijoj. Visi penki vy
rai ta liga apsirgo fe per mėne
sius nepasveiko. Visi, kurie 
bandė ištyrinėti tą ligą, ja ap
sirgo.

Nelabai senai jaunas gydyto
jas, kuris tyrinėjo karštligę 
valdžios laboratorijoj, buvo už
krėstas ir numirė. Kitas gydy
tojas, kuris tyrinėjo skarlati
ną, kuto įkastas fe numirė, ir 
net kitas. Amerikos gydytojas 
tyrinėdamas geltonąjį drugį 
Meksikoj numirė. Dvi mote
rys, nesenai, tyrinėdamos už
krečiamas ligas Wasfenigtone, 
tapo užkrėstos, bet pasveiko. 
Visoki pavojai negazdina tuos 
tyrinėtojus. Jeigu apserga, 
kilome t pasveiksta, vėl prade
da tyrinėti ligas. Lengva su
prasti, kad jie visi galėtų su
rasti lengvesnį fe saugesnį dar
bą. . / l ' .
• Ištyrinėjimo' darbininkų at- 
Sinešimas prie darbo galį būti 
pasakytas viename sakyme — 
tas viskas įeina į dienos dar
bą.” — Visuomet prisirengę 
duoti savo gyvastį ir sveikatą 
žmonijai, ne dėl pinigų, ne dėl 
garbės tik dėl žmonijos gero
vės. „ Mes galėtume peržiūrėti 
visą eilę visokių užkrečiamų li
gų fe rusti pavyzdžius liuosne- 
Mų vyrų fe kurie pasb
davė save ®po įtukas medici
nai. Vyrai mirė, vyrai pasiti
ko ligoniais, kiti pametė ran
kas, kojas,-akis kovoti ligas, fr 
apie juos mažai tegirdimo, ku- 
rie pasveiksta vėl stoja prie 
darbo, kurie miršta vardai pri- 
pkaityti prie surašo mokslo 
katfkipiib Darbas kasdien kas
met einu, pakol Žmoniją apsfr 
pagins ir. žinos'geriausiūš blk 
ętus kovoii visus ligas. k,
. |<*Į - .^^„',1.1., m,m ii lį.

---------------u———— l

A pšvietos reikalais gerb. 
kun) J. Daknys, svečias iš Lie-'. 
tuvOs, gabus- kalbėtojas, - lan
kys su prakalbomis Šias kolo
nijas: . * •

Vasario 3 d. Scranton, Pa. 
kun,Lopatos par. po sumos. y č'

Vasario 3 d. Scranton, Pa. 
kun. Kuro parap. vakare.

Vasario 6 d. Sugar Noteh,’ 
Pa. -V- 1

Vasario 8 d. Minersville, Pa/ 
- Vasario 10 d. *
vakare. Į

Vasario 10 d. Dureya, Pa. | • 
Vasario12 d. Inkermąn, Pa!
Vasario 14 d. Eseter Boro,;

Pa , • 'V
Vasario 17 d. Wilkes-BUrreT’' 

Pa. po stirnos. |
Vasario 17 d. Kingston, Pa, x ,

f 
■*)

■ į ■

Vasario 17 d. Kingston, Pa. 
vakare. • 
*^Vasario 19 d. Lūzeme, Pa.

V asario 22 d. Plymouth, Pa.
VasaAo 24 d._ Shenandoali, 

Pa.
Vasario 24 d. Mahanoy City, ,

I
Vasario 25 d. Shamokin, Pa. , 
Vasario 27 d. Mt. Carinei, 

Pa.
Vasario 29 d, Freeland, Pa, 
Vasario 30 ,d. Hazleton, Pa.
Kovo 2 d. ifinersville, Pa.
Kovo 2 d. St. Clafre, Pa.
Kovo 3 dl GirardvillOj Pą^..; Į
Kovo 4 d, New Philadelpliia, < 

Pa / •
Kovo 5 d. Frackville, Pa.
Kovo 6 d. Gilberton, Pa.
Kovo ’8 <fe Coaldale, Pa.
Kovo 27 d. Tamaąua, Pa.
Kuv^>d.-EimtonyPa, poųur 

mos- /
Kova 9 d. Reading Pa.-

* . Kun. B. Rumšas,
Sekretorius, **

šitos rūšies anglų-amerikiečių komunižinaslabai stiprina 
ištautinimo pastangas įr gerokai smulkina jų dvasinę kultūrą. 
Visus ateivius it kokią'tešlą grūdama į komunistinės ir labai mo
notoniškos kultūros puodą (mėlting pot). Ateivių labai daug, 
tad jų lig-ir -prisibijoma. Bet kam-gi bijoti tos mažytės sauja- 
lės 28-se valstybėse išbarstytų indi jonų? Kam<i jttos brukti 
imeltingpot? S ’ .

Krikščionybės, mokslo, žmomškumo'prisilfekant įtikėtų 
nenaikinti originalės indijonų kultūros. AtMaį reikėtų ją 
sergėti kaipo didelę ir brangią retenybę. Angliškas pradines 
mokyklas vertėtų tėn visai uždarytikr vieton jų įteigti pakan
kamai indijoniškų mokyklų, kad per jaš galima būt išlaikyti 
jų senoviškos ksdbos tyrumą. Panašiai reiktų ėlgtiesfe su pa- 
ptočiais bei jų gyvenimo būdu; Dabar-gi neva moralistai (Miss 
fe. Dšbb) reikalauja uždrąusti Pueblo šokius. KTūtūrifrimn ko- 
munistui tiesiog nuostabu ir nepakenčiama matyti kitą žmogų 
į save nepanašų. Indijonų originalūs 'drabužiai, labai savotiš
kas jų gyvenimas, neąngliškąkalbaį jų keisti pąprę&aiir dutigį 
spalvė jų egzistencija tiesiog gadina akis šio krašto kultūri- 
mwkomwistams; VWokwusų nusistatymu, suiMĘonaia 
sus|duriaūtSw^eriau užsidėti pilkus ne^naikfeti 
todijopų3ąyytąWturą fe tat|tfaes spalvas. « /

Tilfraiktiniam žmogui ĮaWu paW0am$s ekonomipM ko* 
mtSismaSi negu kultūrinis. Ws pįmasai varžoti^i Wūę, 
gi antikai. Wfeasi žmogaus dvasiu į futliarą įdėtit į vieno
das rėmelius suBeti. 0dvasios Wgija^ 
biauresnėnegu kišenes suliesėjimas.

, lituos principus išpažindami mes fe stojame visa savo men- 
H^ybe ui pifiateisi indijemi a^fciw už fa ^uBūros pil- 
nutinę ’fe lėiivą plėtotę. Mes žinomu jog šis mūšų nusfetrty- 
W» nepatiks šio pasaulio galingiesiems ir Jųįi 

‘ ifairik tfgųtamių padaryti vMutiniūs ir nuobodi n^otcmūftms t»sa Kovodami už savilkių laisvę Vilnijoj' 
’ r,«mmonh iyi i,»

tuituauirin. jwj». M ■i .t1.' GAUSI.

• . *

M-TP METĮI KALtNDDRms
‘ ■ t.?'ėiTr i i

^DąitiininkoJ!-KaleiidOTitls
Jt924i ‘ metams jau gatavas, mimeretas už 
Sekančią savaitę bus išsiun- ““ 
•'tinstąs IfeM K. ^kuopoms, 
kuopų sekretoriams. D. Ik 
K, Š. nariai
turi teises; reikalauti kalen
doriaus pas kuopos sekreto
rių. Kurie sekretoriai kalen
dorių negautų, tai lai prane* 
šū’Centr0a3tineti ir iuojans 
bus pasiųsta. Neužstinokėję 
nariai, lai pasiskubina ųfefr 
mokėti fr tuojaus mes pasils
ime jo kalendorių kuopos 
ruKtinfelmi-

Prenumeratoriams, kurie

Fl
? - ' 

atnaųjĮno savo

ir sausio mėnesyje atnaujfe, 
duosime koto^oMų dovanai. 
Apari kalendoriaus, sausio 
jnčn. užsirašiusiems 
minką V duosime dar tas pa
čias dovanas, kokias gavo ui* 
sfrašiomėji <rėodžio m&u, 
1923, fr y. knygų iM mūsų ka
talogo ųž .$1.50.

Agentams už kalendoriaus 
pardavinėjimą duosimo 25%. 
Kurie jų mano parduotų lai 
at sišaukia į
( "ni^ūmnrAR"
36«

i



t

* *

e t

V

■ ■■ į

HimiSM HJflDE
* -• . : ■

SMunkiojo STRIUKIS.
N^BM50WM£E.

Kartą jnbtinasu iftaž&Oityte u
A

iut 
ėjų toy&oh. Onytei viakas bu
vo labai žmgeidu matyti ar žinoti. 
Todėl iš6jus4ž bažnyČioB pąkląu- 
»ė 4tiotittO8, Mskyfiama..

Mamą, 'tom tie namai pri- 
klnt^aįtornies b^oncte? ? / '
‘ — Tai "Wvo namai, dukrele,

-lUiMilMiiĮiiiii iiiiiiiiiii 'ii >; i ji ... | 
lqiriWMft>Dievą«tgyveha.*•** pjmtt- 

kinomotbML . .

/0hy0. —kur buvo Dievts,1 
kad neradome Jo namie?

JūOMUkfts j savų mokytoją*
Vidun, imo nra-

brolhko'kūriąnamai.pirnešė. j 
’Mtoytdtoi; -J Ačiū Juoruk, aš 

pąlantotutoto "*mama .pteWl(sz 
bitą «tipreaH«, tada ateista

Judirtįkas. -** Nekeikia, •bijoti, jis 
nieko nedaro?* \

f

!S»l

J

4

'r

T.t.*. .... -w—■.,»

Wj Iuaw,M. blai .
STATYS VEIKALĄ

BIJ O LJL*Į JL!bF V' *■
MAMA 5-SE VEIKSMUOSE, 

į nstm-nu 
fcmšj® svalfrAiNisjE

7 v&L vakare.

ii ipmbiiiiii 'B.iHb iii iflrii ,
4 OAVB PA8K0I4..

.-j$KOO&> M-

.......................................................riliui.............. ,

KAS CUBMT?

f: Kas ateitiko?
— Sausio 20, ari Fabijono 

dięną, Maspetke, įsikūrė L. Vy- 
čių 100-ta kuopa. \

Kaip tai! Negali būti «• 
Pobažnytinėje svetainėje, 

kun. Antano Miluko paiA;pijo-
• ’ - • • ” J

Eik jau eik ! ką čia niekus 
tauziji. Stačiai negalimas daik-

-i pririrąše 16 čia augusio 
jaunimo ir pažadėjo kiekvienas 
atsivesti į Rakantį susirinkimą 
dar bent po vienų. ' . .

Na, sakyk, o ką gi Vanagai 
au savo varlamuŠiais .... ’

— Gan jau gan- negirdėjai? 
Kai kokių varlamušių būrys 
pamuše jum kojas ir naidzirino 
snukį. Senai jau nebeskraido, 
bėt kaž kur giriose gydosi.

Sako, vargiai ar bepągys.
— O jo prieteliai?... 
Apleido jį,• - « * -

Vaikai pusė po keturių po pietų 
ilHfc Tktfke ^tebėjo amt dangaus 
mėnulį ir sakot

-A ldams, Žiūrėk, mėnulis ma- 
no^ kad dabar naktis. .

.i.--,,,- ,■

Kartą važiavau per New York’ą 
požeminiu traukiniu. < Traukinis 
žmonių buvo grfiste prisigrūdęs. 
Jauna porelė įėjus, atrištojo žale 
manęs • ta meiliai Šnekučiavosi 
Mergina kr tai norėdama daugiau 
prhfįmeilintL prie savo vaikino ar 
tai iš papratimo, pasinė už ran
kos ir pradėjo drūčiai spaustį^bet 
beSpaitsdatna patėmijo, kad. rieto j 
savo vaikinų spaudžia snemim ma
no ranką. Susigėdo mergina ir 
t,ąrė; ■ . '

* - |į

y — Atsiprašau tamstos, per klai
dą paėmiau ne tą ranką.

—- Tajfniekis, sakau, ir juokau
damas atkišau jai antrą ranką, bet 
gi nebeeme antros rankos.'

;«it ’ i

V, - ------- ■
DIEVAS MALDOS IŠKLAUSĖ.

Tėvas savo sūnui, kuris ėjo 
mokslus, nusiuntė pinigą užsimok 
keti už mokslo metus. Sūnus ga
vęs iš tėvo pinigus suėjo su drau
gais ii* visus prauliojo. Netekęs 
pinigų ir nenorėdamas tėvo Užrūs
tinti ir laidoku pasirodyti, parašė 

LtevUi sekantį laišką:¥
“Brangus Tėveli! Aš papuo

liau į bėdą ir visits jūsii prisiųstus 
mokslui pinigus turėjau išmokėti, 
Užtai, prfsiųsk man kogreičiausia 
pinigų. Ak, kaip man nesmagu, 
šis laistos rašyti! Kada aš para
šęs šį laišką padaviau laiškanešiui 
tai1 dikčiąi gagėjau kad Tėveliui 
užgausiu širdį su nuolatiniais pi
nigų reikalavimais ir vijausi laiš
kanešį per kelis blokus norėdamas 
laišką atsiimti, bet nepavijau. Ne- 
davijęs laiškanešip, parėjau na
mo, atsiklaupiau ir karštai mel
džiau Dievo, kad mano laiškas te- 
volioi nedasiekęs dingtų kur nors/' 
' Tetas gavęs sūnaus laišką, per
skaitęs jį suprato viliugystę ir pa-z 
rašė tokį atsakymą: _ . _ į

' i
“Mielas sūnau! Tavo maldą 

Dievas išklausė ir’lavo parašytas 
laiškas manęs nepasiekė.”

J..1SVIRSKAS, 
vaidins -Fabijaus rolę.

j. Svirsko gubutini neteik nei aiškinti, 
nes visi Anierikos lietuviai jo darbus 
matė iC stebisi la gabtįniais/o Worces- 
tėtly kiek yyu katalikišką draugiją, tai 
Žėduoj priklauso ir dėt žėdnos darbuo-

1 jasi, o labiausia * Blaivinfnkainfs, Vy
čiams ir “DarbinĮilkuiy Yrą. parašęs iroiėiinkp hfm n.kelis veikalus Ir taip geras rašęjas ir lo- /si apieimke kaipo gabiausia cįiamą u

JgįsJragedWk.dlrąiiių komedijų. Tra tragedijų lošėja. Labai daug darbuo-* 
teatrų tVbrcester'y. just lietuvių katalikiškoje dirvoje.

•Iš persekiojimo ltrikščionių dar iš Dekleeijono laikų, šis 
veiMūš yra vienas iš gražiausių dramų *o los gabiausi ai-tistai 

r W'OTcestei>’io katalikų ir šis veikalas reikia kiekvienam pama
tyti iš pįTinųjų'krikščionių laikų jų persekiojimą.

Kviečia RENGĖM

P4ė ONA KULIKAUSKIŪTĖ 
vaidins Fabijolės rolę,

P-lės Kulikaifskiutės gabumų nesiima, 
aprašyti, nes pasižymėjusi trafcedlste. 
Ji saVė vaplliilmais. pagarsėjusi po vb

I
f

SS

Bp 

l
I

'veėkMasii.
SCENA. Kaip ir 'pirmame veiksme. Tamsu, 

kalbėdamas.

ARun.sB. —i Ar buvo tikra išpažintis ?

l

Kunigas vaikšto
< 

Taip, Jis tu
rėjo norą, K; nuodėmę išpažino. (Pauža) Taip, ir jeima- 

I jie apkaltins .žmogžudystėj, .negalėsiu išsiteisinti. Ką gir
dėjau per išpažintį negalėsiu pasakyti. Ne. Ir nesaky
siu. O Dieve, atitolink nuo manęs tą kieliką! (Klaupiasi 
antpriedien). Neprašau dėl savo gerovės, bet dėlei ma
no motinos, delei žmonių delei Bažnyčios gerovės. Silp-. 
noš’sielos pasipiktins išgirdę kad kimigas apkaltintas 
žmogžudyste ir atsitolins nuo šventos Bažnyčios. Viešpa
tie, Tu esi gailestingas. TuŽinai, kaip yrageriait::tesis- 
toja taip kaip tu norėsi. -Marija, Motina Kristaus, mels
kis “už mane. (Meldžiasi, atsistoja,~vaiksto) . Ant peilio 
yra mano vardo ir.pavardės raidės (Pauža). Ne, jie to- 
bedarys. Eisiu vėl prie lavono. Visą dieną meldžiuos už. 
Pjere sielą., Dabar melsiuos už jo užmušėją. (Išeiną, And^ 
riejus, Leonas, policistąs, praeina pro langą.'-Girdėti baV

• - ■ . » • *■ į

sai. Jie ineina; Dtl turi liktumas. Uždega šviesas kam
baryje.) ** . .

Policistas. — Krista! Jau vidunaktis ir duris uotą-, 
kytos! Tikrai jis-dai’ūemiegaL. ’

Andriejus* — Tyku, turbūt miegai 1
Leonas. Kas?Žin kur j o., kambary s? Paiiptuinėm jį4 

netikėtai. (lntiua'*Kiiiūgas, kraujas ant sitknios). ' (.
i , Kun. B, —. Nesuprantu ko‘atėjote vidurnakty? ~ \ 
I ’AMdri^jM ***> N^Upi'riitij Kjtrnmiio tėvas? W čio-_ 

buvo. ' ' ■' ‘ 3
Policistas, — Palauk I ’Tąi tamMahežinaito'mės ątč- 

iouio? t.
Kun, & Ką galiu žinoti.
Leoūaii. •** Neišrodai kad nežinotum. Kode! taip vė- 

n lauki? - < /
Kita. & ** v**-1-“4 —J1— »--* 

ytriu. savo nariuos,
. ■

• t'

r

AkulitUs UikimUmas merginai 
altiniua kiauri* ją:

—- Ar matai tą liniją kuri eina 
išilgai lentą.

Mergina.—Až liniją matau, bet 
ji neina.

-r-,r- ■

BABroattUTOSLOJ.

Žmogus. — G-o-operkarstą 
skudurį tamst* man uždėjai ant 
veido... - |

Barzdaskutis.—Atleiskite tams- 
tĄ- Negalėjau flgiaus išlaikyta 
rankose.

■A

J' "t ift ^'.-f * '

VDgSBŲTt.
‘■r* . .............“

Keleivis. Meldžiu man duoti
kambarį su dviem lovom, z -

— Gerai, tamsta,-gapsįatsa
kė viešbučio-tarnas. Bėt kam-gi 
tamstai vieųam keleiviui yeikalin- 
gok dvi lovos?

Keleivis. •— Pereitą metą kada 
čia nakvojau, turėjau tik per pus 
kuomužsildoti,' ' “

.-...i.. y,. ■ i ..i. ■■

>. *v
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SUVIENYTŲ VALTSTIJŲ LINIJŲ
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LAIVŲ PATARNAVIMASREGULIARIŠKAS IR PAŠTO
Nuo -New York’o i Bremen’ą ir Southampton ’ą

' Į LIETUVĄ ,v N
’ TIESIOGINE KAINA IR TIESIOGINIS KELIAVIMAS 

S. S. Leviathan . S. S. GeorgeAVashington
S. S. America - t*. S. Preškleųt Booševelt
S. S, Republie . . S. S.-Pres|dėnt Harding

Get&usLS hv^Iašij •kambariu pattinldynai. .^erlausls valgis duodamas, 
valgymo kambariuose.' Rūkymo kambariai. Moterims kambariai. Skir
tingi kambariai. PaSivalkščioįiUMf dėnys, Beno koncertai. .Vietiniai 
Agentai visuose mieštuose. .Rašykite |el pilna informaciją i

UN.LTED STATĖS L-INEŠ
75 Statė 'Šit.Boston, Mass. Kanados ofisas: 79 Queen St. IT., Toronto. 

Valdantieji. Operatoriai dėl 7_
TJNITED STATĖS.SHIPPING BOARE!

v

J

dfe MtiaMti w> gos pafcrt, »SOmfli.ianj dSe-

rių.. Vengrijos valdžia turėjo1 
sutikti, kad jos finansai būtų 
ali jantų saugojami.

K

— '■r ”

LĖK SAVOVJOKRAI 
s?mi!ros. — LtalOll 
ęttiijiu■;jh'wisWi įvįttp'į 
-KMŠmįia/ Šfa&jrt

! 
t

!
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hDĖL APRŪPINIMO

Motinųir^ū^

Andriejus. — čionai no tavo namai, beŲvaldžios. Sa
kau, kur mano tėvas.? ' •

Kun. B. — Andriejau, jei tavo tėvas pražuvo, man 
gaila. Jis Čionai buvo šįryt, paėmė pinigus ir išėjo. Štai 
raštelis liudijant kad pinigus priėmė. Tai buvo šv. Juo
zapo draugijos pinigai. t

Andriejus. — Bet kas atsitiko su mano tėvu? > Ar ne
matei, negirdėjai? K

Kun. B. — Nemačiau? (Pauža) Deja, negirdėjau nie
ko.- Z .

Policistas. — čionai kas nors atsitiko. Alės turime 
ieškoti. ' *' <

Kun. B. — To uždrausti negaliu. Tiek galiu pasaky
ti kad. ponas Piere buvo pas mane kaip dešimts iš ryto, 
pasiėmė pinigus ‘ir ^veikas išėjo.

Policistas, — Einam, vyrai, turime ieškoti (Į kunigą) 
Ar eisi su mumis ?

Kun. B. —. Jus man atleisite, kš nelabai sveikas. 
LėOiias. — Nesveikas! Keistas tavo pasielgimas. Už

rakinkime duris. (Užrakina duris). 1
‘Policistas. — Taip, taip, ir paimk raktus. Aš noriu 

kad. Kunigas čionai būtum iki mes sugrįšime . -
Kun. B. — Nesibijokite:-rasite mane čionai. 
Andriejus. — Per kurias duris mano tėvas išėjo: prie

šakines, ar "užpakalines?.
Kun. . B. — Jis išėjo per užpakalines, ėjo j bažnyčią; 
'Policistas. — Gerai! čionai su šviesoms! (Išeina). 
-Kun. B. — Viešpatie, duok man pajpgu! Atėjo va

landa! Prie Tavęs o, Dieve, aš Šaukiuos,. išklausyk ma
no balsą! Viešpatie! pažvelgk j mane (Veikia). Marija, 
Tu esi Viltis# Priebėga, melskis už amne ! (Eina prie prie- 
diou, meldžiasi, Ineina motina) ,

Bary. Kur mano sūnus? (Prieina prie Verkia? 
Kodėl ? Alano vaikeli, vaikeli brangus, pasakyk motinai 
tos atsitiko. (Kunigas atsistoja.) Tu toks nuliūdęs Visų 
dienų. Kas atsitiko? J >

.Kun. B. —‘Mama, tamstai negąliupasakytį ko verkiu. 
Bary. ■— Kas-gi CPauzil) Aš girdėjau t^yrų rūstus bąl- 

iŠuSi * jie inane prikėlė. Kas čionai buvo atėję ? 4
Bun- B. Motut, geriau butų, jei tamsta to nematl'- 

tlM,) Mtis abiem itipeiliu pervers širdį (Verkia), 
motina turi*žinoti. Jie tavęs paimti 

ącgalvS/ 'aš neduosiu išvesti. - - '
. jčtta- B’. «r*4Ie iešto kiemo «K. (Latik^. girdėti' bąl* 

saii **tomgMysl žmogžudys! Kunigus žmogžudys!?’) 1 
Bary (išsigmidps).—Mano'sūnus? Ne, ne (Verkia). 
&wl B, — Mamų tamsta pinai kad aš nekultas. Ar

,•• ' ■ '■■ 1 ■■ ■ ' ’ 
r tu nekaltas. Nors jie tave nuteistų, atrastų kaltu, savo 
motinai būsi nekaltas, braugiausis mano sūnus kunigas,, 
maąo Pranelis. (Apkabina sūnų. Ineina pakeistas, Andrie
jus,LeonasJ •

Andriejus. —■ Žiūrėk!' Štai žmogžudys! Jis užmušė ma-. 
no-tėvą! . '

Bary. — Kaip drįsti! Mano sūnus ne žmogžudys. Jei- . * > - 
gu. aš būčiau jauna ir tvirtą, tu tokiij žodžių, neatkarto- 
tum. ’ x

Policistas. — Tai tavy sūnus tau viską pasakė?
X| Andriejus (eidamas prie kunigo). — Užmušiu! Jis 

užmušė mano tėvą!
v .■ e . 4

Policistas, — Palauk! • Ar mes neturime valdžios?
I

Neturime teismų. Gerai! Kunige, mes atradome tavo 
kieme lavoną. Pasiaiškink! *

Kun. B. -— Negaliu, jums nieko pasakyti, negaliu.

•Ubu l*jnrhii» nm’UU**' 
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KŪDIKIAMS.
Laukiant kūdikio nornmllškul vysty

tis telkiu .jam 'lupti užtektinai tinka
mo muisto. 'Šmugelis kūdikių, kurie 
menki gimstant, gali htitt išauginti 1 
stiprius vaikučius jei tinkamai prižiū
rima jų maistas. - ,

Jei pastudijuoji bendro penėjimo rugį- 
tus, .tal pamatysi, kad; valgiai yVa laips
niškai diUInami su kūdikio augimu. IŠ 
pat pradžių turime griežtai pienišką 
maistą,'prie kurio vėliau prisidedu ko-: 
šė, vaisiai ir keletas daržovių. Pridė-J 

■ jimas eina laipsniškai, kad nelžver-! 
tus viduriukų, bet prižiūri normali au
gimų.

I
Panašus planas rekomaudUojomas’ 

vaikams, bet per pirmus penktus metus, 
reikia apslrubežiuoti tik tais valgiais,. 
kurie tlntoimiausia parūpina elementų| 
reikalingų ugiui, ir kurie geriausia tfn-' 
ka kūdikio •viršldnmu spėkoms.

t*ienas, kaip'ir kūdikiams, vis tebe
turi būti pamatas valgių. Jis absoliu
tiškai reikalingas tinkamam išsivysty
mui. Eagle Brand Pienas yra plačiai! 

. vartojumas Netolimuose Bytuose tar
pe našlaičių šventos žemės, .it gamlnid 
stebėtinus paisius gydant nedapefaėji-’ 
mų. yEagle Brąpd, tinkamai vartotas,! 
suteikia visų reikalingų maistų deljču-' 
'gimo ir todėl turėtų įeiti fkiekvlėno au
gančio vaiko valgį. , i

M------...-------- ■

Tuksiančiai ir tukstmičJfti kūdikių? 
reikalauja ypatingos ■ priežiūroj tarp, 
keturių ir 16 metų. Jiems reikia mais- 

' to.ictir& ypatingai sotus. Jiems reiklit) 
maisto, ''kuris pagelbės jiems tapti stip-‘ 
4‘iufs ir vikriais, kovojančiais prieš Il
gas. ..Tėvams Šitokių kūdikių stipriai 
rekomenduojama Bęyden’sTEiagle Pię-i 
nas. Tai 'taukiausias pienas moksliš-j 
kai sumaišytas su gerinusiu 'cukrumi.' 
kai sumaišytas su guriausiu cukrumi, 
kuris pagelbsti kudlldui įgyti svorio, be 
ko jis negali būti stiprus ir vikrus. V- 
ra tikra ekonomija vlsęms tėvams pri
žiūrėti, kad . jų vaikai tinkamai sūbu- 
davotl sfembimui prieš ligas, kadangi 
yra' pigiau vaikų sveiku išlaikyti, negu 
ji gydyti. Šitiems vaikams, rekomėm 
duojmha, duoti du šaukšto Eagle Pie-' 
no, atmiežto trinti Čvertiini- ‘-puodelio 
.Salto vandens. Gali duoti paryčiais kr’ 
po pietų. Senesni vaikai fcai-kada la-.‘ 
biau jį mėgsta' įsu ginger ale, vaisių: 
sunkomis, arba suplakto kiaušiniu,.
'-Skaityk atidžiai kas savaitę Situs 

straipsnius ir pasidėk ateičiai.I
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motiną nebando ^ka- 
perhnentuoti. į

Žindyk savo būSik|y J 
bet jei. dėl kdicių ą 
nors priežasčią jūsą j 

pienus išsenka, neri- I 
zikuok iuniStais I 
'kuriuos nėši tikra. 1

' t!

Borden’s -Eagle, PĮe», f 
riUs buvo priimtąs 
kūdikiu maistas per < 
Mrš60 ^dtft/> yi^ ] 
gamtiškas taąiMtrital 
kuomet motiftos pie- 4 
nąs d
-Gydytojai retomen- d 
duoja jį mdtįnoms j 
Sunkiausiuose j
juose. , j
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j, s tįaii. 1S ag<e ..deiSH 
į rajunis

f ^aškeibitttą ta tafes pg^l 
sffiriine jtiitis 
jhrtolnrirukc'ija£.?5a4 
diktų Knygų ta 
kias brizgias ddltol 
macijas dykai. ‘ i
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[ /Baty. — O Praneli, Praneli! (Kunigas apkabina mo- 
tinąj* ‘

'Kun. B. — Neverk, motut, teesie Dievo,valia I 
y Andriejus. — Dievo valia! Tu veidmainy! v z

- Policistas. — Vyrai, ieškokite pinigų? Kur pinigai? 
s. Ktin. B. Aš ju neturiu.

Policistas. — Neturi? (Jie ieško pirma deskoj ir ki- 
tuų paskui atidaro stalo stalčių, atranda kruviną peilį).' 
. Leonas. — A ! Štai kruvinas peilis!
7 Kun; B. — O. Viešpatie!

’ Policistas. — Ar tas tavo peilis? štai ant rankočio 
raidesP.B. .

’ Kun.-B.—Mano.
fB^yV —O, ne! ne! Netiesa! mane sūnus nekaltas 

.(Verkia). . ' ’ 1 -
Policistas.—* Teisme galės pasiteisinti. Ką radome, 

parodo į kaltu. (Į Bary) Ir tu turėsi būti teisme. 
j .Bmy.— Sūnau, tiiMnaį to^P ri^tos-ątšitikoįApasa- 
kylų sumažink motinos^ašaras) f * , ■

• Kun. B. — Motut,, negaliu, negaliu. . **
Baly (ldtopiari). — Palamdnk mane, (Kunigas per- 

žegnoja.) Aš .jums sakau, mano sūiitis’Įiętotos, ne, nC
Andriejus (pamatęs ant suknios kraują), TSękalbm! 

Ar nematai mono tėvo kraujo ąnt jo suknios?
Foliristfts* Gana, veskite I

. Kun. B. — Aš prisiekiu jog esu nekaltai .Dievas pa-, 
rbdyą mano nekakybę;. , ; ‘ *

, PolipiBtas, — Bet- teismas parodys kitaip. Rankas! 
fSiirakMaK K * .

Buty* * y-No, ’’ne, neišvesite I No! Alano sūraus! (Puo- Į 
h prie 
ta)-

.sak yk am 
PABODl’TI.!

WAW 
gazinįĮK

Prosi jaųabi pusi, vie 
vai. Kariais -yieiiota 

savaitėje.
f t 
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Stoty (pabuč iuoju sunųL^ Visados.
.., <w 1

Nelabai sveikas i bet a« ar negiliu daryti iaąiBtnitoiidri’ tikftiit •" 
amuose, ’ ) . Stoty (pabučiuoju aū

s
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Kūdikiai mėgsta ji ! 
jie net prašo ladgiauš!

Bet kuęmet jie yra labai laimi fc dar ae» 
»ę«Ii.Jtalbto* tuomet ,jq ikyį kalba uS 
juos—tilc pastebSkit kaip Jie vfcltfė& 
diiatiffsmu, kuomet motina paima bdnk% 

BAMBINTO 
~fcg. & V.Et. Biurai - 

f’usteMkit jų pastangas nuzyti Šit'akt- 
niausi vidurių paliuomotojų, kukta tik1 
kuomet nors būva padarytai; Jr jt< yri 
lcnKviluils, vienok veikia pMikmtngUtt- 
Biail Motinos—jus nežinota ta smagumo 
Jausti malonumų, p«ititik*jĮnOt > Ufai-.' 
Kinčdihfmą, Jei jus nenaudojate Bambiso. ‘ 
kuomet kūdikis pattdaro- naraniiu. ?

. tmtn.-PikiU-T't*1 FŠ- fefclai tfdizritj, užkietėjimo, litegok kfartikt Smiai.nes aųĮ 
au«an$fu »ytu kūdikis Vfl* bus Hnktau 
kai viauomct. BiMiiKp atliks urvo darbi * 

■Ir atliko gmtt > , .
F. AD.RICHTpR &CO, 

104-114 So. »h gt. , /Br^fcfyaų t^Y.
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Motoliškajkutųišyti 
sUptiejusių vyrų* 
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Baųgybė vyrų jsb40 aetiį w
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' ■ : . Tel. So. Bostęn 323
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CJSPER
(KASILARAVIČIUS) t

425 Broadway, South Boston 
ofiso valandos : nuo iO Iki 12:30

z . ./ ryte te nuo 1:30 -
iki 6 ir nuo. 0:30, iki 9 vai. VĮikarei 
Ofisus* uždarytas subatos vakarais 
te nedeldienfais. ■

, m Brocktott 6112—W.
DANTISTAM \

DR, A. J. GORMAN
(GEMAUSKAS)'

705 Main St., Montello, Mtis. jl 
/(Katonas Brauti Stręet) ‘

>■ ........................
So. Boston 270

J.MACDONELL, M.O.
Gulima uušlkalbiįtl ir Iteiutišktii. 

<w.rso VATANuas:‘Rytais iltį 9 vitl.
Po^tefT nuo 1-riS 
VaKnrate nuoū—9 

536 Ė, Broadvzay, So, Boston

1(1 METTJ SOVTH BOSTONE I

DR, H. S, STONE!
AKIŲ SPECIALISTAS; . | > 

399a W, Broadway, So. Boston I 
VAL/VNDOS I Nilo 9 r. Iki 7 v. vale. I 
iteteteteteBtetem '. - - -u Į : ■ • - - . 1 r

ŠTĄIK4 MUMSRAŠOi
, Sergu, jau 6 metai ir niekas negel- 
gelbėjo. Ra vau progą bandyti JuSų 
sutaisytą žolią No. 303, tai jos man 
labai gelbsti; čion prisiunčiu pinigą 
vėtant vieno pakelio No. 303. ' .

AntKonp jilorrison, •

Tel. So. Boston 400(4

DR.J.C. LANDŽIUS
506 K Broadway, So. Boston.

(Kampas G St. ir Broachvay) 
VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9’

I

v

ULEVELAND,OHIO.
s

«W«gĄ motogai ir .^g2^l7 
dainos. - .

o 13 d, šy. Jurgio parap. 
‘parap. komitetai sumekuriais 

is arba su piju pagalba į- 
i gražų vakarų, kuria pelnas 

paakirtas del nąu,jų vargonų, 
ponių buvo prisirinkę . pjilna 
afciė. Nors ši svetainė yra ga- 

va,- bet jąją publika pripil- 
ą- ■■ ' . ' '

gimusiai šv. Jurgio parap. 
ra kelis gražius šmotelius 

rojo; jai Vadovavo smtiiltfnin- 
iza.

'Po iįam, progrąmo. vedėjas, 
$rb- kun. V.’ Vilkutaitis savo Į- 

►Ifcnginėje kalboje gražiai pakalbė
ja apie dabartinį didelį darbą — 
(tai naujų vargonų Įsteigimą savo 
parap ir t. Paskiau gerb. klebo- 

j nas perstatė vairavo programą, 
F'kur buvo atvaidintas labai juokin- 

gas dialogas “Žydas ir Dzūkas. ” 
Dialogas buvo atvaidintas gražiai 

i. ii* juokingai, ypač žydas, kuris sa
vo užduot} atliko tinkamai. Žydas 

A.;Slavinskas, Dzūkas—J. Bra- 
^uaitiS/ ktiris ir-gi savo dalį atliko 
/gerai, tik biski nesvarią kalbą var- 

į tėjo, tokioje vietoje, o ypač, kur 
mažų'Vaikų radosi. Reiktų veng- 

j ti toM išsireiškimai, kur vaikų 
-randasi, šis dialogas buvo sutai- 
į fcytas per A. Slavinską. P-lė Fl. 

£&kalauslriutė atliko monologą: 
t Nešvari gaspadinė.” Teisybė sa

kant, -tai buvo nešvari, jeigu ran- 
' dari dar tokių gaspadinių, kaip 
Vaizdavo monologistė, tai ištiesi} 
jos . daugiau nieko nevertos, kaip 
tik senovės lietuvių dievams paau
koti už jų tokį apsileidimą. Ji sa- 

užduotį atliko pagirtinai. Pr. 
"TJrbšaitis ir p-lė, Pet. Urbšaįte at
liko juokingą dialogą; “Dvi Kū- 
"autos.”1, Jiedu savo dalį atliko 

aidm..juokingai, kuo žmonės* įą- 
ri iiuvo patenkinti, Gerb. Urb- 

tai yra pavyzdingi vaikai/ 
žJseš taip yrą pamylėję savo bočių 
kalbą, apsėjimą, kad retai tokių 

būtų galima surasti, kąip 
rbčaiičai, o gal delta jie yra pa- 

? vyzdingi, kad nuo mažens priklau- 
; prie L. Vyčių 25 kp. Doram 

B jaunimui reiktų sekti jųjų pavyz- 
‘džius>įr prisirašyti prie Vyčių or
ganinei jos. • ' •

* Paskiau sekė dainos. Gerb. St. 
f- Greieiene ir p-lė F. Sakalauskaitė 

< nudainavo duetą, kuris buvo labai 
įr gražiai atliktas. Audiencija su 

gausiu delnų plojimu dainininkes 
į privertė atkartoti — padainavo-tą 

Toliausi gerb. soliste St. 
’eifiene dainavo solo,, kuo pub- 

Jikg^Iabai buvo patenkinta, kad 
p^^kiekvieno išėjimo buvo iššauk- 

*\ta.,po kelis kartus. Matyti, kad 
jgerbv solistė yra žymiai pakilusi 
balse, negu pirmiaus, o ypač aukš
tose gąidose. labai gražiai buvo 
išpildytos visos aukštos gaidos. 
Garbe elevelandieeiams, kad susi- 
iaukėmė savovkolonijojc net dvi 
t '• z

jh'Aigždi: gerb. M. Čižauskiėnę ir 
girb. St. Greieienę; ir mes dabar 

ne pasidžiaugti ir pasigerėti 
Sįteva solisčių balsais, kaip tai Chi- 

sagos arba'kitų kolonijų lietuviai 
Iriasi ir didžiuojasi sayo ar7 

tais, muzikais. Mes ir dabar tu- 
irime savų kolonijoje artistus, dai- 
įdmijlkus ir muzikus, k. t.: gerb.- 

uskus ir gerb, Greičius, kurie 
bar puošia.mūsų koloniją. Bet 

A pto salį pažymėti apie šia
is vakare dalyvavusią solistę 

gorb. St Greieienę. Solistės hal- 
patenkino klausytojus, y- 

kiif dnkštai ir tykiai reikia 
ti balsas; visos aukštos gal- 

Bbt'teyd išpildytos kuopuikiaų- 
|įri»* net judėjimas ant scenos tam 

am balsvą! daug ' kenkė, nes 
k> aktinimas nelabai gražiai iš- 

WmTi?jo iš publikoš — jis žemina 
i; nejaugi reikalas taip žc- 

įtl kloniotis prieš publikų.. Tas 
vejtgįi, ariasiams. Antrą 

w toji p4fi Kupreri$nto;
f ji jihtaMro gani gražiai ir pųb-

likosi buvo solistė priversta padai
nuoti kitą dainą h’ antra daina bu* 

\ . šešto* 
kas paskambino kebą šmotelius su 
balalaika, kurie žmones gana pa
tenkino. Programą baigesi.Lietu- 
vos himnu.

ri' *

raitė veikimo* visai su
silpnėjo. Anaiptol Čia visur žmo
nės tik juda kruta. Darbas tina 
vienas po kitu. Paskutiniais laiT 
kais sausio 20 d. k B- Iv, Jurgiu 
parap .lankėsi kum J. Daknya att 
prakalboms. ' Tojo pačioje dieno
je kun. baknyjt pumdtftJahd gra. 
žu pamokslą* žmonėm*, Laike su
mos pats klebonas kųn. Cižauskas 
vargonavo; jo - gražiu grajnųu 
;kfękviėna lietuvių teis buvo su
žadinta. pakaro apia 7:00 vai. vi
si susirinko šv. Jurgi© parap* sve
tainėn. pasiklausyti pasižyniejit- 
sio kalbėtojo ktin. J. Daknio pra
kalbų. Jam' pagerbimui vietinis 
Federacijos 'skyrius surengė gražų 
programą. Vakaro vedėju buvo 
kuh. či,žauskasr kruia trumpai pa
aiškino šio vakaro tikšĮą M’ ttZ Po 
jo kalbai jauną, talentuotą daini
ninke B. Datimahtajtė kun. čižaus- 
kui pritariant ant piano, padaina
vo solo ‘f Valia, ’ ’ Po. to seke kttn. 
Daknio'prakalba. Kalbėtojas aiš
kiais ruožais išdėstolt Apšvietus ir 
mokslo svarbą’* įr ragino žmones 
įremti Kultūros”Vajų. Jo kalbą 
žmonės sūtiko dideliais, aplodis
mentais. Keke aukų.' rinkliava. 
Nors pasekmes nebuvo kokios, ka
dangi Žmonės pesitikūja kad bus 
aukos rinktos, tačiaus visit .ūpas 
ant tiek sukilo kad tikimasi jog 
Detroito lietuviai ‘nepasiduos ki
toms kolionijomš Kultūros Vajaus 
konteštę. Po prakalbai vietinis 
pagarsėjęs dainininkas p. Valiu
kas padainavo keletą lietuviški} 
dainelių, kuris buvo priverstas 
atkartoti dainas nėt tris sykius. 
Po jo dainavimu kttn. Čižauškas, 
garsus Amerikos -lietuvių: tarpe 
pianistas išpildė sunkų operos tva
rinį ant piano, kurio skambini
mas ant tiek patiko visems kad bu
vo iš naujo antru kartu iššauktas. 
Savo .vietoj kun. Bizauskas pasta
te p. B. Daumantaitę sudainuoti 
antru atveju. Jos pusėtinai išla
vintas soprano balsas taip patiko 
visiems kad ji btijro^iššaukta net 
keletą kartų atkartoti. Petrausko 
sonetą. , Po tam traukta visų pa*

• 1 , ■ 1 

veikslas ir išsiskirstė namo. Mi
nėtas vakaras ilgąų ilgai paliks 
visuomenės širdyse."

1 ' ■ .

Reikia pažymėti kad Detroite 
nėra to sekmadienio kad nebūtų 
kas nors veikiajna ar tai koks va
karas įvyksta ar tai koncertas ar 
tai prakalbos. Kad būtų surašy
tas visas Detroito. judėimas, . be 
abejo laikraščiuose nęsutiltpų vi
sos žinios. Čia esą daug ko vei
kiama, bet mažai kas parašoma. 
Korespondentai turbūt ar aptings
ta ar nuvargsta, kad taip, mažai 
teparašo laikraščiuose.

Į šv. Jurgio parapiją atsilanko 
paskutiniu laiku ynemažai svečių. 
Laike Kalėdų čia viešėjo dijako- 
nas M. Daumantas, P. Lekešis- 
(klierikas), kl. J, Kasparevičius, 
kl. Josevičitis, studentas Medinis, 
kun. J. Daknys ir .advokatas Mas- 
tauskas Lietuvos Atstovybes 
AVashingtone Juriskonsultas. Visi 
atvykę gražiuojasi . nepaprastu 
Detroito miesto gražumu.

Šv. Jurgio parap.' turi greta 
bažnyčios didelę 3-jų gyvenimų 
mūro parapijinę mokyklą, kur 

% 

moklytojauja lietuvaitės seserys 
Pranciškietės. Reikia tik džiaug
tis jų pastangomis ir darbštumu riant choristus, 
kad taip gražiai išlavina vaiku* 
čius. Jų tvarka,, jų maldingumas, 
jų išmintingumas tik žiba visur. 
Štai lapkričio mėnesy “Krautuvių 
Sąjunga” sutiko suteikti dovaną 
tapt, kuris išrašys geriatisi rašinį. 
Minėtoji .Sąjunga patiekė šią pro
gą visoms Detroito vįešoms mo- 
kykloms nuo 5-to iki 9-to skyriaus 
.vaikams/ Tema rašymui buvo 
duota “Shop EarIy.M Kaip kurie 
šv. Jurgio.parap. mokyklos vai
kai laimėjo šią paskirtą dovaną. 
P-lėAk Bakantaito 8-to ‘skyriaus 
mokinė, laimėjo 416, p, G, Kinde- 
riuto 7-to skyriaus mokinė laimėjo 
$5.Į)0, ip, O. KaseviČiutė laimėj® 
$3.00. ši nepaprasta naujiena 
džiugina kiekviena Detroito lietu
vio Širdį w tuo mi p&elją, lieta* 
vių Driroi/o varilą «š*U »kyviifo* statoma,

it kalba kad lietuvių
t

PRANEŠIMAS FBD1RACIJT0S 
SKYBUM8.

.- "j —r*' ;
į A. L, R. K. Federaijos N. A. ap
skritis turėjo suvažiavimą sausio 
20 d; š. m., Cambrklge, Mass, 
Šiame suvažiavime apsvarsčiusi 
Lietitvds padėtį,: o ypač Vilniaus 
klausimą, nutars rengt vasario 16 
d. iškhmingu^ apvaikščiojimus ir 
rengt prakalbas kiek galint. Taip
gi rinkt delei vilniškhjr y- 
pač Vilniaus' našlaičiams* kurio 
šiandiena kenčia alk| ir šaltį, ku
riem nėra f pastoges nei jokioj 
prieglaudos, kuriuos nedori palio
kai išvarė ,M mokyklą €jr nori iš
traukt mūsų tėvynės kalbą iŠ mū
sų mažyčiu. Gerbiamieji, negalė
dami suteikti kitokios pagelbės 
mes aniem suteikt, negalim paro
dyt kumščio paliokui, ’į’aigi Čio
nai būdami Amerikoj rengiam 16 
d. vasario Nepriklausomybes die
ną ir rinkim atikas .Įdek galėdami. 
Dekim kas kiek išgalint ir diidkint 
pagalbų mūsiį alkaniem broliam ir 
sesutėm, o ypač varge esantiem po 
paliokais beširdžiais, kurie tiui 
mūstj sostinę Vilniti ir varginą plū
sti brolius. Dar kartu, stokim visi 
į vienybę ir: rengkimčs kas Įdek 
galėdami prie 16-tos vasario die
nos .

Apsk. Rast M. M. Kamandulis
....

Vajus.\
Susilaukusi Olevelando kolonija 

savo par. tok| įžymų varg, gerb. 
muziką > J. čižauską, per kurio su 
'gerb. klebonu kum V. Vilkutaičio 
pagelbu teko suorganizuoti didelis 
šv, Jurgio parap. choras kuris 
dabar gerb. muziko J. Čižaūsko y- 
ra puikiai išlavintas* kada choras 
užgieda bažnyčioje, tai net para-’ 
pijonai džiaugiasi taip girdėdami 
gražiai išlavintą į tokį trumpą lai
ką savo bažnyčioje korą. Bet 
šiam muzikui it* tokiam dideliam 
korui, tai labai netinka šie vargo
nai, kurie dabar randasi; jie ne 
tik 'kenkia kerui, bet ir mokyto
jui, Ta‘d-gi, visi komiai sumanė 
varyti naujų vargonų vajų — eiti 
pas parapijomis po stabas ir rink
ti pinigus dėl naujų vargonų. Šį 
darbą ne tik vienas bažnytinis ke
ras varo, bet ir vyčiai; nes šiame 
korė daugiausia ir priklauso vyčių 
koristų: nevieni tik koristai dar
buojasi šiame darbe, bet daugu
ma vyčių veikėjų prisidėjo prie 
šio prakilnaus darbo. Taip pat 
daug prisideda ir pats gerb. klebo
nas. Visiems parapijonams reik
tų neatsisakyti, kada ateina į stu
lą pilkėjas ir neduoti jam visokių 
išvėdžiojimii arba neapykantos žo
džių, bet visi privalome remti šį 
užmanytą darbą, nes tai bus ne 
keno kito tie vargonai, kaip rtik 
mūsų visų. Visi, kas gyvas neš
kime po penkinę, dešimtinę į var
gonų fondą* tai nepajusime, kaip 
įsigysime sau naujus vargonus.

Nekoristas.

šlamštiii “ Dįrvai” atsakymas.
Kaip paprastai, taip iU šį sykį 

šlamštas “Dirva” užsipuolė ne
saltai ant Vyčių, šlamštai šmei
žia ■vyčius, sakydama visai netei
sybę ir vadydama juos banditais, 
kur čia teisybė, kad vyčiai užpul
dinėtų kur žmones? Gal jau šlamš
tui “Dirvai” nusibodo ramiai už
silaikyti, nes dabar per nekurį lai
ką bltvo apstojusi šmeižus jauni
mą — vyčius. O štai kame daly
kas, kodėl ji pradėjo šmeižti ir 
šaltyti vyčius, ką jie, galime są
lyti, suka visą Olevelando jauni
mo aparatą. Gerai, ką sakytų 
“Dirvos” penkių sprindžių milti
nai, jeigu kas atėjęs prie “Dir
vos” namo durių ir dalytų savo 
apgarsinimus, o ypač dar ta pusė, 
kuri prieš ją eina ir šmeižia ją? 
Taip lyginai ir šį sykį — atėjo 
‘ ‘ Dirvos ’ ’ štabo Įgaliotiniai pas šv. 
Jurgio parap. bažnyčią ir dalina 
savo apgarsinimus, kada žmonės 
išeina iš bažnyčios, bet dar nega-

I '

na to, jie visai žmonėms užstojo 
duris ir Įrišo savo supuvusius ap
garsinimus. Pamatęs parap. ko
mitetas — nuvijo juos nuo durų, 
tai jie pradėjo kaityti vyčius, kad 
jie taip padarė. Aš tiek sakyčia, 
jeigu jums bažnyčia nėra reikalin
ga, kodel-gi jūs prie jos lendate, 
o ypač nedėldieniais, kada žmo
nės eina iš po pamaldų; eikite prie 
bolševikų ir jiems dalykite savo 
apgarsinimus, o ne čia, nes tarpe 
bolševikų ir dirviečių tiek tebėra 
skirtumo, Įdek tarpe eržilo ir ark
lio. Patarčiai/ kad daugiau prie 
bažnyčios su savo supuvusiais ap
garsinimais nepasirodytumėte.

Gaila kad tarpe- katalikų atsi* 
randa dar tokių, kurie neperma- 
,to dalyko ir skaito, tų šlamštų 
“Dirvą,” lturi visus katalikus 
šmeižia kiek galėdama, o mes ją : 
remiame ir palaikome. Reiktų vi
siems katalikams toks supuvęs lai
kraštis iš savo namų, išravėti ir 
pasiųsti jį 1 “gerĄją^ vietą. Mes 
įuriune gerų,

' ’L .Ji .* f -c tKL., » A vj I *t * • m-m -»-• ’*

gana, mum duot ri save malkyti ir 
išnaudoti ir kad dar. nfuK taip 
šmeižtą už mūsą pačių pinigus!

< ’ Skaitę#;

NWARK, ir. j;

L. IX K* B. 14-ta kp. buvo pa
rengus vakarienę sausio 20 d, š. m, 
parapijos svet, dėl pagerbimą ak
torių ir atstovų, nes tą dieną bu
vo apskričio “ suvažiavimas. Ant 
vaakrienūs atsilankė ne vierf akto
riai, bet ir svečių iš Brooklyno, 
Dalyvavo buvusis apskr. pirm. p. 
J. Karius, kasieriųs V, Daubaras 
■ir J. Karalius. Programas buvo į- 
vairus s su prakalbomis, lietdvįš; 
-kais žaislais ir šokiais. Laike va
karienės vakaro vedėjas apskit 
rast. J. Sereika išreiškė aktori^nm 
padėką už tokį milžinišką pasidar
bavimą, kas vietinę 14-tą kuopą 
pastate ant tvirtų kojų ir prašė, 
kad nenustotu energijos ant to- 
liatts darbuotis dėl idėjos savo tau
tos. Tolinus režisierių^ D. Janu- 
lionis dčkavojo aktoriams už 6ner* 
gingą lankymąsi ant'repeticijų, 
užtatai atsakančiai visi savo už
duotį atliko. Tolinus kalbėjo vie
tinis vargonininkas A. Šlapelis, 
Išsireiškė kad daugelis matę gerų 
aktorių teatrus lošiant, bet kad 
taip savo roles atloštų gerai — re
tai pasitaiko matyti. Atlošė, sa-‘ 
ko, kai tikri artistai. P. J. Ky- 
rius pareiškė keletą sveikų minčių. 
Klebonas nedalyvavo ant vakarie
nės, nes buvo išvažiąvęs į Bayone 
išpažinčių klausyti.

Turime pareikšti padėką gerb. 
V. Aimohui, kuris su savo motere 
prirengė tokią puikią vakarienę. 
Taip-gi tariame ačiū atsilankiu
siems svečiams ant vakarienės. 
Liūdna buvo išsiskirstyti iš tokio 
gražaus būrelio, tarytum tas lai
kas bėgte bėga.

Komisija.

SIOUX CITY, 10WA.

Sausio 20 d. įvyko . vakaras, su
rengtas moks? J. Zabulionio dėl 
pan naudos, kuriame buvo suloš
ta gražus ir istoriškas dviejų 
veiksmų veikalas “Bęauštanti 
Aušrelė. ” Šis. veikalas vaizduoja 
Lietuvos atgimimą. Ši<f veikalo 
ošime dalyvavo sekanti:

Už vis didžiausią ir svarbiausią 
rolę turėjo p-lė Zof. Biržėtaitė 
“Gražioji,” kuri atliko savo už
duoti kuopuiikaiisia,, nes ji lošė 
gyvai ir naturališkai’, kad geriaus 
nebegalima reikalauti, p-lė Z. Bir
žėtaitė dar tik Šeši mėnesiai kaip 
atvyko iš Lietuvos, bet jau seeno- 
; e pasižymėjo nepaprastais savo 
gabumais, už tai vietos lietuviai 
;ą pradeda vadinti scenos žvaigž
dutė. Karžygio rolę turėjo Kaz. 
3ardnauskas. . Jis ir-gi tikrai 
iaržygiškai lošė, nes po lošimui 
daugumas jį sveikino už puiku pa
sirodymą ir lošimą. Dainiaus — J. 
Grigaliūnas, Vyro — A Janeis, 
Pirmos moteries — A. Balčiūnienė, 
2-ros mot. — A. Biržėtienė, Vaikų 
— S. Ūselis ir S. Gagelis. Visi at
liko savo užduotis’labai gerai, už 
tai jie nuo publikos gavo nemažai 
aplodismentų. šis veikalas taip 
patiko publikai, nes dauguma sa
ke kad seniai matė tokį gražų vei
kalą kaip kad šis. Veikalą daripa- 
gražino graži scena, tai gražus 
miškas ir tamsi nakties šviesuma, 
kuri darė gražų Įspūdį į žiūrėto
jus.

Po lošimui K. Baranauskas pa
sakė gražias eiles “Lietuva-bran
gi,” . Kitas eiles pasakė p-lė O. 
S'takiutč “Meile.” Po tam gerb. 
kleb. kun. J. Česna padėkoji) pub
likai už atsilankymą ir Zabulio- 
niui už surengimą šio gražaus vą- 
karo. Publikos bttvo nemąžai įr 
visi buvo labai patenkinti šiuo va
karu.' Ant galo griežė orchestra 
ir buvo šokiai iki vėlumai.

Vietinis

IS L. VYČIŲ SUSIRINKIMO.

Šausią 27 d., vietinė D. Vy
čių 17 kp. turėjo savo metinį 
susirinkimų savame kambary,

Parinktieji nauji Valdybos 
nariai užėmė savo vietas — B 

pirm., J. Červokas fin.’ 
rašt Kiti. svarbesnieji valdy
bom nariai l€<o tie patys.
—4š priežastie# esamti misijrn 
susirinkimas buvo trumpas, 
bet tvarkus. Padaryta keletą 
stambiu nutanipit^ Vąld/ba i§*- 
davė raportus B savo darbuo
tes praeituose metuose. Pasi
rodė,. kad ii* prie nepalanlaii 
aplnkybią pasidarbuota nema
žai. parengta eilė pasekmingų 
pramogų, kuopoj įgyvendinta 
geresnė tvarka ir iždas išau
gintas iki aukštoko laipsnio. V. 
jf\ Suviekas išdavė raportą iš į- 
vykusio vakaro sausio 13 d. 
Tas dav^ kuopai pelno*$51 su 
deniais. —.
f Visi valdybos nariai išreiškė 

savo pasirižimą, Šiais metais da 
uoliau darbuotis. Vyčių idėjai 
^...Tautai ir Bažnyčiai. ■■

Pradžia puiki.

Kadang vetinė mūsų bažny
čia yra nukentėjusi nuo gaisro, 
ir dar daug, ko reikia, kad ją. 
padarius pilnai puošnią.,,tai A. 
Bendoraitis ir V.’ T. Savickas 
padavė sumanymą, įtaisyti Vy
čių kuopos vardu naują šv. mi
šioms arnotą. Jisluretų būti ga
tavas metinei vyčių šventei ba
landžio mėn. Tam sumanymui 
visi pritarė ir vienbalsiai nuta
rė jį įvykinti. Nutarimą vy
kinti pavedė sumanytojams pa
sitarus su gerb. Idebonm Taip
gi nutarta, jei išteklius, pave
lys., įtaisyti ir krėslui prie alto
riaus. , A. Bendoraitis uMcri- 
no, kad-pinigų ir tam-tikslui 
galės ištelętĮ. X Petrauskas 
pranešė, kad gayęs jš Vaikelio 
Jėzaus Prieglaudos' globėjo 
Prel. t Jąnuševičiaus prašymą, 
kad amerikiečiai nupirkę' at
siųstų sfculptorystės mokslui 
reikalingus įrankius dėl minė
tos prieglaudos mokyklos. J. 
Červokas tą sumanymą karštai 
parėmė, paaiškindamas, jog 
jis pats matęs tos prieglaudos 
kaikurių vaikelių nepaprastą 
gabumą dailėje ir esą galima .iš 
jų tarpo susilaukti net genijų. 
Tokio prakilnaus darbo vykini- ^ 
mui visi nuoširdžiai pritarė ir 
nutarė sudarius pakankamai , 
tani lėšų, jį įvykinti. Taųi į 
darbui vesti išrinkta J. Pet- ; 
rausk’as, A. Sanda ir J; Červo
kas. A. Bendoraitis pasiūlė ; 
tam tikslui parengti šokius į 1 
kuriuos ir nuo moterų imti į- : 
žąngą. Sumanymas vienbalsiai J 
užgirtas. Po to susirinkimas ir 
baigta su malda.

CAMBRIDGE, MASS.

Aleksandras Pofembergas pri
ima lietuviškus P. B. kuponus 
kaipo pinigu su išlyga imant 
tavorą iš jo krautuves. Užlai
kau visokiu vyrišku ir moteriš
ku drabužiu.

• . ■ A

■ Dąbarzpranešu • gerbiamiems 
lietuviams kad aš laikau laik
raštį “Darbininkų” savo krau
tuvėje ir kas ateis. į krautuvę 
pirkti, laikraštį gaus tik už. 3 
centus.

Aleksandras Potemhergas, 
f <877 Camb.ridge Street.. .

N. Y. ir N. «L APSKRIČIO 
.VAimiBOSADRĘSAL

PIRMININKAS — M. Staplnskas,
131 Inslee PI., Elizabetli, N. X 

RAŠTININKAS — J. Sereika, 
t 211 Jefferson St., Netvarią N, J. 

KASIERIUS —■ V. Daubaras,
300 S. First St, Brooklyn, N»,Y.

KURIE NORI, KAD DARBI
NINKAI SUSIPRASTŲ IR EITŲ 
PRIE ^OPERACIJOS IŠGANI- 
MO, LAI PLATINA “DARBI-

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS’ '■

Simpspn, Pa.,

Tokių *1 r kitokių laiškų gauname Bim- 
tus*kad žmonės gėriau pasiganėdtna pu - 
Žolėmis, negu su specialistais.
alkome virš 600 rūšių žolių ir sutaiso

me nuo visokiu ligų. Atsiųsk lOc. o 
gausi žolių katalogą. Reikalau jame a- ' 
gentų visose apygardose’. J
;Musų žolės yra grynai lietuviškos si 

1 ietuviškais te angliškais nurodymais. •
M ZUKATTIfe V;

449 Hudšon Aye.. Rochester, K. X

--- ------------ —i 1
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINŽS 1

DRAUGYSTĖS VALDYBOS , ’
• ADRESAI.

PARSIDUODA
Vytis.
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IN ITSELF

; ' i _____
\ Pastaruoju laiku mažai begali
ma pastębiti žinių MgattaUsinita*

U

DETROIT, MICH.
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PARSIDUODA 5 ruimu forničial. 
Kam, yra reikalinga,'galima pirkti visų 
arba’ dalj. Tuos fornfčius galima ma
tyti bile laiku ant 3-čių lubu pas P. 
LAPENĄ, 09 F Strėet, So. Boston, 
Mass.

/ PxlRSIDUODA koncertiniai, taip ge
ra kaip ir nauja, aukšto tono—102 IL 
perluota, Vokietijoj daryta. Galima pi
giai papirkti Jei pirks nemokantis, tai 
aš išmokinsiu graijlti. Galima matyti 
bite laiku pas PAUL LAPENAS, 99 F 
Street, So. Boston, Mass.
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hedioviSki l«ikra8«uiit Katalikui, uitai gal kas ir munyu, kad Dek lietuviam
J

SO. BOSTONE parsiduoda Šešių,šei
mynų medinių ųamas po 3 Jr 4 kamba
rius. Rendij neša $100.00 mėnesy. Kai
na $8,200. Dėl platesniu informacijų 
kreipkitės pas F. A. ZALECKAS, 395 
TV“ B’way, S. Boston, Mass. Tel. S.‘ B. 
2340. ri ,

1 >
PIRMININKAS — M. Zoba,

539 E. Seventh St., S. Bbston, Mass. 
, Tel. So. Boston 1510riX
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas, , 

492 fe 7-tli St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠTININKAS — J. GliuecklS, 

5 Thonias Park, So. Boston, Mn^ 
FIN. RAŠTININKAS — Matas šelktš * 

460 E. 7-th St., So. Boston, Mas%. 
KASIERIUS — A, Naudžiūnas, . ■

885 E. Broadivay, S. Boston, Mašs. 
MARŠALKA —’ J .Zaikis,

7 \Vinfield St., So. Boston, Mass. . 
; Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.
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Sakoma: Bažnyčioj ir priejįtt- 
rtj būtų galima melstis, jei choris
tai tarpe Savęs taip garsiai neerzė
tu.

Arba vėl: Didelė naujiena būtu 
jei bažnyčioj kas susipeštų^ išškL

- • * - . ' . i “

NEP-AMIRŠK, KAD “D4RBL 
NINKAS” YRA KOPERATYVBS ■ 
ORSiNIZASlJtfe LAIKRAŠTIS. 
REMKJĮ, SKAITYK JĮ. •

doj. Beto aiškiai -parodo tiem 
seserys pranciškietės nesugeba 
vaikus ant tvirtų mokslo pamatų 
pastatytį Garbė ir padėka tenka 
lietuvaitėms seserims. Pagieža 
tiems kurie kalba prieš katalikiš
kų mokslą. -

Darbai pastaruoju laiku eina la
bai smarkiai. Visos veik dirbtu
vės dirbą viršaus laikų.1 Lietu
viams atvykusiem? darbą galima 
gaurių teČIaUB sunku surasti gyve^ 
ritami butą, U«& gxventojų skait- 
RuadIdlmiba^lįjred*JM^uw

COMPLETE
; A-

\ GALANDA BRITVĄ
■ ' ri' z .
be išėmimo. Greitai. Paran
kiui. Lengva.-išvalyti. Pilną- 

'ivritva su diržu te geležtėm l
doL te augščlmi. . ,

Vi*
Vįletduto^trop Raže ■

^rt^p^S^iKuSuos 
RADARO FOTOGRAFAS ,

JURGIS STUUS , «8_WMT KR0AĮ)WAY,
South Morton, Man, 

Padteom <K(Mten paveltad««. v** 
Jrtte vUujttoi rftmu.

ttfcth Soste

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS.^ 
VALDYBOS ANTRAŠAI. K

Pirmininkas — .T.,Taroša,
440 E. 6-th St., So. Bostpn, Mass. 

Vlce-pirm. — X Grubinskas,
157 M St, South. Bostob, Mase.. 

Prot Rast. — A, Janušonis, .
1426 Columbla R<1., So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt *- K.‘Kiškis, -
?. ' 428 E. 8-th St, So.,Boston, Mm 
Iždininkas —r L. Svagždys, . -"'į

111 Bowen St, So. Boston, Jfasi. 
Tvarkdarys »«- P. Laučiai,

395 E. 5-th St, So. Boston,. MaM‘ 
praugijos reikalais kreipkitės visados! 
protokolų raštininku, 

; Draugija savo susirinkimus Talko 
2-riy nedeliltenį kiekvieno mėnesio 1-mų 
vai. po pietą, pai’apijos salėje, 492 B. 
Seventh St,So. Boston, Mass,

D. 1. K KEISTUČIO DR.J03 
VALDYBOS ADRESAI 

^.Mass.

i

3 

ž
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prrmlnlnkas—. AntunasPastdis/ J
148 Bovren St, So,. Boston, Mm 

Vlce-pirm. — Martinas Knistautae, 
4062 Washlngton St, RoaUmtate, 

Protokolu Rušt. — Antanas Macejuiijpt, V 
450 B Seventh St, South Boston. -

Fln. BaMttnlnkns-nJttOTas Vlnkevteita^ 
f 906 E. Broadvvay, South Boston. ' 
Kasteriu* Andriejus Jgftlteckak > 

807feNlnthSt, So,BoetotkMnM\ 
Maršalka — Aleksandra Jalmoknik 

f 1$ GraritaM, So. Botev Mara. , 
r Draugyste D, L. K. Kelstrita Uita ; 
mėnesinius susirinkimus kaa utim tie* 
tteidtehl kiekvieno* mėnesio no No, 694 
TVaihlngton St, Bratotų Mm, 
valandą po pietų. Ateitimi z-
an tavim naujų imrlų prie mu*ų drr / 
gijai priraiyU.
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