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aukot ir pĮriivfnthiat dtl kitalL ' ; 
*ptudo< mtipriniito 3bu» Mt- ;

' ir p*čiai J0ažDy- t;
Itaį;.4r naudingtattK

bažnytlgių fndtj it 
■ net nagu Bažnytinė apeigot. Pat . 

kol to nesupras risi katalikai, met 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 

atatiktų Katalikų Bižny<Šioli 
g&tybri' fr pajėgoms, žmonių 
tadai, pirmiausia gi kunigal, iit- 
ri įkaityti tai savo didžiausia už
daviniu.
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štutyi i lo projektu. 
Tarylm svarsto šiuos 
■mum 1) teehiiikinis gcl^inke3‘ 
lio .suprojektavimas, 2)(tsąma- 
ta, 3) darbų planas, į)- kelio 

krypties nustatymas ir- stti- ■ 
tvhos sumanymui įgyvendinti 
organizacijos projektas;" • ’

Dėl taip plačios darbų tvar- į 
kos ir svarstomųjų klausimų 
svarbtmm minimam posėdy vi
si punktai nebuvo išsejųti Ir 
tapo atidėti sekamam* posė
džiui, kuris įvyks Sųsisiekinio 
Ministerijoj vasario 28-dz ■ "

, ------ . H _

Galutinai Sveikatos bejoari 
taųiento daviniais 1922 ntelals , <3 

jo žinioj esamose ligoninėse W 
gydėsi 17,773 ligoniai, iš kurių 
9244 vyrai, 8491 moteris ir 38 S 
vaikai. Jie išgulėjo ligoninė' S 
viso 349,171 dienų. / , W 

, Besigydžiusių skaičiui tin-. 
krečiamomis ligomis bu.vo1$05 3 
vyrai ir 1052 moterys; ebiritr-f 
gijos ligomis — 3072 vyx?at ir Hh 
T798 moterys, Veneros ligonius - {9 
104 vyrai ir 617 moterys, glm- ® 
dvvių 1738, gineko|ogijotf;H- M 
666, odos ligomis :— 12 v^rų ir 
104 moterys, akių ligonuA ^^it

— - -c*-; /a i: vj-rai, 82 moterys ir 25 ..vaikai. ^ 
^ttsų

105 vyrai, 63 moterys ir 4$ ’ 
vaikai,- proto ligomis 552/.vyfai 
iv *268 moterys. • 3
'.-Ligoninių ambulatorij.0$ėnp- ;W 

silankė 60,426 asmenys/ : ;W

Priiminės sergančius neryąj^ - X 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ; » 
Poli klinikoj Prot'. I<l^Lwtau *w 
priiminės vienų kartų..• /' 
tę — penktadieniais nuo'R2 iki 
1 vai. ligonius sergančius; niy- 
vu ligomis.

‘/Vairas”, sustabdytas, 
ja talpinimų lai kraštyje J 

.rus” iš š. m. -
, ,21 d. 8 Nr. straipsni tįl&ęstan- 
.ęfų visuomenę nepasitikėti Bdb ';3 
mu ir Valdžia, Kaunumiiėsto -S 
ir apskrities Karo Komendan- S 
to nutarimu iš š. nn^sarie -S 
-mėm 2Ti (L 374 N v. minėtas ĮaL S 
kraštis sustabdytas visam ka- • 

to stovio metui ;
* . (“Lietuva”) -T

_«—t—.—'v- -

KOOPERATYVŲ SKAIČIAUS JUDĖJIMAS NUO 
• . 191b METę,

' 1,919-1920

.253.

' f katalikai ik darbo
1 PARTIJA.

* **•

Jėzuitų laikraštis “Amc-r- 
ica\’ paskutiniame sayo nume
ryje turi, straipsnį antgalviu 
“Catholięs and Engiish Labor 
Party.” Ten rašoma, kad vi
sose trijose ^Anglijos partijose 
yra katalikų ir visų partijų 
parlamento atstovų tarpe yra 
katalikų

1 š vi so ka tai ik ų parl anieųt e 
yra 22. Tarpe liberali} katali
kų yra trys, tarpe konservaty
vų katalikų yra septyni, dar- 
biečii) tarpe yra vienuolika ka
talikų. Vienas katalikas T. P. 
O’Conner yra nacionalistas.

Kaip tai yra, kad katalikai 
dalyvauja visSse Anglijos par
tijose? Taip* yra dėl keletos 
priežasčių. Pirma tai ta, kad 
Katalikų. Bažnyčia neverčia 
savo sekėjų prigulėti, prie bile 
kokui partijų,. - dėlto,

Jie atsidarė 4‘šapą U ‘kad visos.>Anglijos < . partijos 
|gėrhia tikybų ir pripažįsta rei- 
•kaliiigas katalikams. , teises. 
Prieš karų, viename Darbo Par-

KĄ DARBININKAI 
PADARO.

■ s

L
• .1

/ ...... .^.......^y.,:

STEBfiTINI PAREIŠKIMAI.

f1 Anglijoj, Ketteringo mieste,
i . yra. didžiausia kooperatyve 
' siuvimo, dirbtuvė; Šita pranio- 
l -.— -nė& įstaiga.pernai ber ph-mųji 

’ pusmeti savo gaminių pardavė 
•už $900,000. Tos kooperacijos

L. -šorų kapitalas yra $250,000.

Tos -kooperatyvės dirbtuvės 
darbininkai yra ir šerininkai.

i Darbininkai nuo 19 m. amžiaus
1 priimami Į^ėrininkus. Darhi- 
\ "l ninkai yra apdrausti nuo nelai- 

mugu atsitikimų, mokama ge
ros algos, darbo sąlygos geios

• ir jokių streikų nėra.

Indomi yra tos įstaigos pra- 
1890 m. vietos rūbų siu

vimo dirbtuvės darbininkai 
laivo padarę “loekout’ų,” t. y. 
atstatę darbininkus nuo darbo.

' ' Darbdaviai tikeosi sugrąžinti 
juosius už mažesnę mokestį. 
Teeinu atsitiko visai kas kita. 
JRūhsiuviĖd buvo gori žinovai 
.sityp rnnritb J# kariu išmintingi

’ vyrai. ./
> viename apleistamemamc jp iši

' tos menkos pradžios .išaugo į
:milžiniškų rūbų siuvimo įstai
gų. , Dabar- joj dirba 2,000.dar- dijos suvažiaviiųe buvo beužsi-

. dzin.
A'

✓»

bininkų ir jos produktus par-
■ davėja480-lępopemtyvės:krau-

■: f‘lūvės.' -Buvo •taip, kad genioji.: sus.
■ • jų darbdaviai' i atėjo .pas . savo 

? buvusius darbininkus . darbo 
prašyti.- ;
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PAKĖLĖ ALGAS.
' f’ PIIllXliEi.PHfX ’^a. -- 

• Rcnnsylvania geležinkelių 
( kompanija pakėlė savo dųrhi-

. • ninku algas. Pakėlė po 5el 'va
landoj. Tas pa liečia 22,000 dar
bininku.te •

; t

MAIŠTININKAI MIRIGP.
‘ T , «
i K IEVAS. —- Iš suimtųjų 50
j .Ukraiuos maištininkų, keturi
L. pasmerkti miriop, o 46 uždarv-

^rt-LkalėjimaB.’. Jie hnyO-Jialtma- 
; ’>< mi kėlime -lųaišto tarp; nkjnin

■ kų. Laikė teismo apkaltintieji 
V progų pataiką nutvėrė , vienų 

; < detektyvą ir jį pasmaugė. •

menahia apie tokius dalykus, 
kurie ėjo prieš katamų inter-ė- 

. Buvo užsiminta apie pa
naikinimų tikybinių mokyklų 
ir praplatinimų divorso teisių. 
Bet katalikų atstovas James 
Sexton, Liverpoolio dokų dųr- 
blninkų imi jos ■ sekretorius^ nu
rodė to sumanymo pragaištis ir 
suvažiavimas atmetė.: Darbo 

‘Partija pilnai pripažįsta kata
likiškoms mokykloms laisvę.
t *1‘ ‘ • r X

-Pats Darbo Partijos vaikis 
ir dabartinis preinieras McDo- 
naldas yra prezbiterijonas ir 
kafąlikybę laiko pagarboje. 
Tos tai priežasties delei Darbo 
Partija turi katalikų uolių pa
ramų.

Iš katalikų darbiečių • parla
mento atstovų svarbiausias y- 
ra James O’Grady. Jis val
džios buyo siųstas Rusijon <lė
lei paleidimo, karo nelaisvių^ 
Dabar šnekama apie jo‘pasky
rimų ambasadorium Rusijon.
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Centro Valdybos* nutarimu šaukiamas Lie
tuvių Darbininkų Kooperafyves 'Sęjnngos meti
nis Seimas BALANDŽIO 29 ir 30 d. į Cam- 
bridge, Mass. ‘ ~ *

Visos’L. D.’1\. S. kuopos* prašomos rinkti 
delegatus ir. rengti Seimui Įnešimus.■

' CentT’b Valdybos vardu:

’ ‘K. Pakštas, pirmininkas.
3. Tumasotds, sekretorius.
M. fcžmandttUs, iždininkas
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1921.
JH5

1923
408

4
40
31

154 
"95

m.
V artėto,įų bendrovių. 
Statymus bendrovių.r.fc' v
(huųintojų*bendrovių.*..
Žemės ūkio draugijų....
Sodžiaus liaudies bankų 
Žvdn liaudies banku....

: “ v—------ --
'Iš viso 272 418. 477

(“Talka”) '
•. • . ’ : >

Socialdemokratai, užsienių ka- 
sienių kapitalistai, spiritas 

ir mūsų darbininkų 
• reikalai.

315*
i %W’a s h i n g t o n, JD. C. —■ 

Massachusetts valstijos * atstovas. 
George Holden Tinkham, respub
likonų partijos narys, pareiškė, 
kad Suv. Valstijų sostinėje Wasli- 
iągtone žmogžudysčių,yra ant 2,- 
000 nuoš. daugiau, negu Londone. 
Be to Washington yra 300 nuoš. 
slapesnis, negu Paryžius.

šituos pareiškimus padarė rem
damasi statistikomis paduotomis 
atstovų buto komisijai apie pikta
darybių didiėjimą. Sakė, kad iš
tvirkimas ir sugedimas esąs tie
siog- baisus ir neintikėtinas.

Atstovas. Finkham nurodė kele
tą tokio sugedimo priežasčių. 
Taip tų priežasčių viena yra ta, 
kad keietikybinių sektų Įsigalėji
mas valdyti politines ir legislaty- 
ves Įstaigas; Tai esanti svarbiau
sioji priežastis. Antra priežastis, 
tai ta, kad visuomenė neteko pa- : 
sitikėjimo kongresu.

Štai ką toliau pasako atstovas 
Tinkham (apie Amerikos žmonių

gyventojų skaičius iiiio 1910’in. 
iĮti 1920 m. padavėjo 'akt 32il7 
nuoš. Tud. tarpu šta'i kaip pikta
darybės kilo iš 1910 m. ir 1923 m, 

žmogžudysčių • pirmo laipsnio 
padaugėjo ant 271 nuoš.

Žmogžudysčių antro laipsnio —
250 nuoš. ' <

Užpuolimų su ginklais — 307
1 te* ’ * * • - z*

nuos. .
Užpuolimų su intencija nužu

dyti — 28 nuoš.
Plėšimai padidėjo ant 103 nuoš
Daugpatyste — 83 nuoš. 
Falsifikacijai — 160 nuoš. . 
Vagystė — 157 nuoš. 
Įsibriovimai i namus —. 85 nuoš* 
Išgvoltavojimas — 71 nuoš. 
Ėrmyderiai nariuose —1.388 

nuoš. . .......... . o____ r
Ir daugiau statistikų buvo' ats-'pmigų neturi,. . Gali prisieiti li-l riams pats pareiškė. Tasą-odo, I tuvOs. pahrikantu*5 Nė, ponai 

tovo Tinkramo paduota apie ne-‘giminę pardribti ant aukeijono, J kokios taktikos laikosi i»n^ų L.dcj.lI(Įeinokrataį> nies horim^ 
• i socialistai^ visuomeniniame ka<į nil-l5'Q darbininkai dųrbo

_ I darbe. Is to galime spręsti,! kad jie turėtų iš ko gy-
PRAŠD UŽTARTI. kokios turi reikšmes daromi I veiųj ‘(jį jfls> palaikydanii pa-

- , RYMAS. —Šventasis-Tėvas J"*“’Li<s
000 gyventojų’žmogžudysčių bu- į.relp^sį į Anglijos premierųl ~ ' neva- • biavaipinkųLnV(>n įvežimų, viena, kad.pa- 
vo tik 28, o Washingtone, kur jicyOTiajfi^ įtarti katalikus ^’yvenini°- ; ■ • Raikote užsienio.Įmbrikantuš, o
gyventojų tėra 500,000, o žmogžu- jį Us-0 į "• Iš tikrųjų, kodėl Darbo Fe- kas svarbi ausi'a...tai atimate iš

’ ' įleracija buvo tos nuomonės, I mūsų darbininkų darbų. Esant
: kad spiritas turi būti perkamas I Lietuvos darbininkams tokioj

BUDA VOSAERODROMĄ. Lietuvoje. Tam yra be galopmkioj padėtyje, ponams so-
' ■ —— , .j daug ir labai svarbių priežas-lcialdelnokratains reikėtų dau-

LONDON. — Groydon’opjįų yį^ pirma, pirkimas ginu darbininkų^reilialais,rū-.
mieste Anglijos valdžia ketina spirito užsienyje, tuojaus išve- pintis, bet nė lleindgogijij va^ 
statyti aerodiromą, orlaivių sto-Uų, atima iš^Lietuvos ankso ryti, 
tį, už $ t,506,000. . I vertės pinigus; Darbininkų gy- - K. Ainbrosaifis,

venirne pinigų pastovumas tu-1 ' Seimo nurysi,
Iri didelės reikšmės. Išveždamil (Kauno “Darbininkas”) 

dolerius iš• |Lietuvos spiritai! • :------ -‘-y ,’*• ■ j,
\<mbul- ums . numušamo musų f Vasario 23. d. &gsisieĮomę

s^.elhia Į P’uigų vertę, ”• Ministerijoj įvyko- inžinierių
Toliau spirito išdirbinius Tarybos posėdis, kuriame da- 

Lietuvoje suteikia darbo mūsų | y tavo ir Susisiekimo Miniote*" 
krašto darbininkams, Svar- ris p. Naruševiejus. Jis. pranta 
bfctUsia dėl šitos. priežasties šė esmę gnunajnbs Anglijos pa
mes ir reikalavonte^ kiul.spirL skolos naujiems gėldžinkoliams 
tas nebųtų iš kitur gabenamas, Lietuvoj statyti ir .miro.de ttios 
bet mukų pačių darbu gamina** surištus su naujų geležinkelių nuosavu naųia ir naujaLpastfi 
mus, Soeialdeniokratai buvo projelctaaviinu ir jų tiesiam1, 1 
tos nuonLoneSį kad spiritų rmL Mausimus,* kuriais Inžinierių 
kia pirMąužsienyje,. įąMlu: Taryba, kaipo aultštesnioji
du jie gynė svetimu valstybių: sisieklinoAtinisterijos tpMrikps vedamas apskaitymas* 
bravarmnkns, ir nove jo atimti instifucijių turės duoti savo siniai gyvuoja gmi? iilr " 
darbų iš Lietuvos darbininkų. kmaiwteHngų išvadų,

Mes visai nesiūlėme
m ihų bravajninknni*

SENAt PINOJO.

WA^HIN(TPON,- D. C.
Amerikos I 
prezidentas $gmuel Goiupers 
fiareiškė< ka 
Tas IškoltasT^ 
Federacijos Įįrstapgemis.. ' 

 

ko, kad Aiiiė|ikds Darbo Fe
deracijos valdyba apie tai su
žinojo tada, | kada . kontrakto 

pasirašymo npalas nebuvo-dar 
nudžiūvęs feibalo ! versmes 
buvo pradžioj laivyno depart- 
mento ižiniojfį&ų.škui' pervesta 
vidurinių 'rėifitlųų departmen- 
tui ir to .depiltmento sekreto
rium tadą bmįlgFall. Jis ir iš- 
tdžios versmes 
lini jai. Apie Ši tą 
t tylėjo. Kai- 
idlykį prane- 
irbo; Fedėraci- 
td žinia ėmė

’ darbij 
LtaF ddnktis 
p po. to tai

'1

* . . r A w _. .A' ir * a* J.

rbo Federacijos

‘ Žibalo skanda- 
merikos Darbo 

. Ha- /

»

!

71

3

H

•■ 24

4
75

33
3

13
83

T

Jt

rendavojOr • 
privačiai kol 
dalykų ląikr 
kurie žinojus 
šė apie* tai A. 
jos valdybai 
sk” " *

ai
- A

f {

1 Prieš Kalėdas 1923 motų Kei
nio, be kitų dalykų, buvo svar
stoma, kalba,- kur vyriausybė 
turi pirkti spiritų: Lietuvoje 
ar užsienyje. Socialdemokra
tai reikalavo, <kad būtų spiri
tas perkamas užsienyje, nes 
ten keliais centais j galima pi? 

giau, pirkti,* negu išinūs.ų bra- 
vaminkų. Darbo Federaei - 
.jos vardu kalbėjom kad jei jau

tąj•hūtįpai _ i^į.
fjėc Atsųkiųč^iiii\Į iiiaįįi) kal
bų socialistai/pirmiau, gerokai 
įšsikoliojo (Bielinis), o paskui 

’v’ " ’ Fėtleracija
, . rt ,i bravarus gina. Socialistinė do- 

adoi įų Rusijom daines O Gra- L.a jjenis leidžia tai daryti, Jei 
<1y >’ra/’w’)0''P“rtiJ0!i “aI'yS ir ,)i™is yra -reikalo.’ Jie Jali 
via katalikas. [drabstvti kitus visa kuo, kas

[tik jiems i galvų ateina. Kuo- 
. met Seimas privertė Bielinį ‘at

siimti savo koliojimosi žo-

LONDON. <Z~Būs<įos ‘ vaL

<lžia 'priimti- Jaines pal.eisl{f .
O’Grady kaipo Anglijos amba-'- 
si M ra jjems leidžia tai daryti/Jei 

u» ». .. ,' 1 A;

kiek tik jie panorės; Mes tik 
reikalavome, kad valdžia'im
tus visų priemonių, kad spiri 1 
tas iš kitur Lietuvon nebūtų 
gabenamas.

Dėl to, kad Lietuvos bravar- 
ninkai reikalavo už> spiritų 
brangiau, negu užsienio spirito 
gamintojai, aš savo frakcijos 
vardu siūliau visus tuos bravo
rus nusavinti arba vesti griež
tų bravarų išlaidų kontrolę.' 
Socialdemokratai puikiai su- 
prato, kad čia nebuvo bravar- 
nrnkų gynimas. T.ėčiau Jie iki 
šjoteL nenustoja Mėvizgąve vfT 

bi-avarntnktisy 4yg rodos-būt'v 
jų pamėgta užsienių ' degtine 
pasigėrę. Kiek Darbo Federgi 
rijos nusistatymas dėl Atveža

mų iš kitur prekių yra teisin
gas, degti sprendžia patys dar- 
bininkaii paskaitę. Petrošiūnų 
stiklo pabriko darbininkų laiš* 
kų, tiip'tisį šių .metų , “Darbi
ninko” 6 numeryje. .Juk ir dėl 
stiklo išdirbinių į Lietuvą įve
žimo man ir mano frakcijos

ĮlB

*

LIGONINĖ BĖDOJ.

i V ALKTu(r.AN, ,1IL Vlctorldžius, tai jis tai daiė^ne dėlto, | draugams reikėjo.-gana ,daųg 
. ATemoiial ligonine atsidūrei kad butų pajutęs,^ kad r kalbėti ir kovoti.- (ivvuju Li-e—
blogoje padėtyje. Ligoninė bu- [žiai pasielgė, bet. todėl, kpd .tų Luvos 4arpininki/• reikalų 
vo pastatytai skolintais pini-plieną jis nenorėjo būti pasaliu--Į žvilgsiUw mes griežtai pęptes- 
gais ir skolos pasidarė $106,-1 tu is Seimo nes noiėjo ka;lbėti.l.Į^jj.mj^ prieš ,įvežimą Ljetu- 
0P0. Ligoninė.atsiėjo $350,600. Ritų savo atsiprašymo piiežas-Į von prekių, kurios pas mus 
Ligoninės valdybos skolininkai [tį jis ir man ii* kai kuriems kL vra gaunamos* Sočialdemokra- 
pareikajavo skolos o valdyba į tiems Seimo prezidiumo na- L^j {ijįlįp, Isad įneš giname Lie-

I ■r>-

r—

♦
4 ..Į

z-

. vasario mėnė^o j

svietišką piktadarybiu padidejimą ’ 
Suv. Valstijose. , Į

Atstovas Tinkham sakė, kad.
1922 m. Londone, kur yra 8,000,-1 

t »« i

dysčių fauvo net. 38. ;
Paryžiuje, kur gyventojų yra 

3,000,000 1923 metais areštų u?, 
girtybę buvo •16,000, o tais , pat 
kietais Washingtone už girtybę 
suareštuota 8,000 žmonių.

ĮPĖDINIS SERGA.

KOPKNTIAGKNL — Aleksei 
Rykov, paskirtasis Lenino įpė
dinis,- serga nepagydoma inks
tų liga.* Tddel jis negalės eiti 

pareigų ir jo vieton stojo Ka- 
nienev. ' /

, x -------------

CHINIJĄ-PRIPAŽINO 
RUSIJĄ.

PFK INAS. — tlhinijos 
liisterių kabinetas nutarė 
pažinti Rusiją.

J ,r   ....
*s

mi- 
pri

KATALIKV SUVAŽIAVI-
• * / MAS.
KOlSLKAS-^VolifeNjos ltn» 

trtfiku centru nutarė, šiemet 
laikyti saw suvažiavimų TT;v 
nrtvtro n t jom h.

p>l

A

*

i

VIS-GIDARARKLIU 
DAUGIAU.

‘ te.
: WASHOWO^ — 
tūros departmentas
kad automobilių* Alnerike yra 
'15,092,177, o arklių yra '18,- 
000,000. Yra spėjama^ „kad 
sausio 1,1920 bus daugiau au-. 
tomobilių, negu arklių.

SUSEKTAS VEI-

W ■ tciSc* — Anglijos 

valdininkai susekė rusų bolše
vikų agitacijų Tndijoj prieš 
Anglijos vakffiių. tisų ten bok 
šėrikų vadovmijnmas revolin 
rinis judėjimas.
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jiytų smiriėlį, vei‘čiaši 
pilniu? gyvais pi nugaiš* 
ir parduodat narių įph’Įtf
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» Lietuvos žemės Ūkio Ko^8» 
ratyvų Sujungus . Kttįffištjoe 
veislinių gyvulių pn-kH j/Ą^ 
dijų išvažiuos <š. m. kovo- mėnu 
pradžioje. Užsakymai šiai pa 
vasario gyvidių partijai* bus 
priimami iki š, m. kov^.mėn. 
f ’diend.V • .i^akąn^į^mlius 

reikia .Įmokėti 15 nuos. ¥- SIU 
pirkimo^ jūrėmis pervežimo* 
"pašaro, dratųtimcrjšlaidąms ir 
10 mtdš;’ užsimokėjimui gy*
vali, tuo būdu iš viso

.a -a-a-% čr. m- * ■ v'uiZa. . . .i •

Š^č” narių turi 83. ttįftįtuyfo*, 
vedėjui mokama pigos lit? / 
mčn.j be to, butas,' Hųyas 
daržu naudojasi.. t
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37 nfialkŽftihW ‘ Bnv&» člkfeM*. 
^lthtpriuų b? W|WkiikiI paM 
nu. 'Jis buvo šalininku tų rusų na* 
zaliežninkųrktū’U.iš liesumai * 

i- \ a.- . “ £ .j, sutvertos nezaliežnoB cerkvėm už
rinktą, galės patemyt hed. eentM-. _ . . t - ..AjJ.I. ' . * .z t j . t, rispyrė padaryti J^liubiĮ kaip ang

lai bįšo “Club-ro6ins.f’ 
,'VątrgŠes tos hezaliežnba ir $r<k 

te^toiiiį rėjiįęijb^ kas keli mėnesiai 
mainosi,, Vienas ministmių šau
kia*. dabar tnpme įmo 
os jąikę. 257 pwtestdnų refiljįja^ 
^ai čią nebe skandalM; triini-- 
nalystū*! " Taįp^ FdubU * MWm» 
ikteųį kidd sakaisi,.duodas gyva- , 

Muohfti yra |<rii|fiMyfitš. Tik 
Irnimintei ją tegali'ir gildyti.

I 'Vienas laisvėjančių lietuvių 
ą j-. j. .•j’,. _.

icnmįĮMuiim
*■ ‘ t - * ’ * J J*

Pinigai jau išsiųsti Fe^ėmcij^ą 
centran- Kas žingeidaus kiek sti- 

L . '' . „ . — A. '.J'

ktskgitoj/ ’ ‘ ' ’/ ‘‘ .
Kdvd 9 cL šv. PrąncišUaūš payg* 

pijonai susirinki) ' išginti syttiai 
girdėto prakalbiniiiko gerb. kun. 
ITrbpliavičiaus, kurio kalba visus 
žavete-žavejb* nes taip rimui; 
maloniai, aiškiai su pritaikintais 
juokais‘išaiškino apie katalikišką 
spaudą. Tad kurip. girdėjo, turė
tu neapkęsti ^KteHio’’:' ir feį| 
bėdieviskų lafkrįtščiij, Žiūrai ^’į 
juos kaip į nuodus.

PiUv Blaiva ižiiopėš surirtokifncl| , -.v*
1 darbininkų man sake, penki mc-

'1
' , t

y
C

r.' HBKASKM. »• •
į* ) - - , Y ' . ,
į Trys nwu| atgal buvo kalbama 
: ir spaudoj garbinama apie galųtU 
i n j parapijos xbankrutijimų, nes 

jau buvo uždaryta elektra ir ga^ 
sas .dėl stokos kapitalo. Bet susi?

’ la tikus gerbiamo kipi- »L Kelmelio 
ųž klebmūį viską# pladėjo kgįp iš 
po-ligos atgyti . ta bažnyčioje 
dg^g-4ifiAų?diii)ctų įtaisyta i?- (U- 

skolos, atmokėtą. Dabar deda- 
m?tF visos pastangos įsteigimui 
•naujų vargonų ir tikinasi greit su* 
laikyti garbę, gerbiamam klebonu.! 
kun. J. Kelmeliui už jo nenuilstan
tį darbą t jei taip toliau padirbės* 
tai NcnWka$ ' studlauks Šviesios 
ateities, r Taįpogi, (tupime teikti 
garbes^ gerbiamam mūsų yargoni- 
ųiiikui *A« ^lapeliui', kuris į. tris 
mėnesius laiko parode stebetiųuu 
dalykus, r .štai .17 vasario davė 
Netvarko, .pirmą konegytą, ktirik 
flilją.ilgai atiniųeiai jo gražus bal- 
’sas ar geras išsįlarinim»s taipogi 
’stubūjūs. pldjiika ir is Jo- išlavinto 
ir" skaitlingo šv, Cecilijos? choro, 
kuris trumpame laike"’suorgaiii. 
žuotds ir taip ite$hWkad gdK 
stoti į lenktjm’eiFnė- ¥!k‘ šu lietW 
viais, ■bet ’ii< Šti syetMitattteis. ‘ : 
”*\U ’ ' 4 »Htiii 22 vasario buvo .sureitgtas 
kpntestas amerikonų organizaei- « -• -' . I ■ . r . f 4 <■!■• r .

jos, Kjmtęste dalyvavę įvaifios 
įautos, taipogi dalyvavo ir šv. Cęf- 
f ili jo?! choras po vgdovyptė. A, šla-( 
polio ir choras, luimojo‘piimų d°z 
va&ąi.* ? ' ■ ’ r • ” , . »• n

Kovo 4-tą, d.' ęljo'raš buvo suren
gęs balių ir visą uždarbį skyrė į-' 

‘ ‘ * f

t- ■ . * u

[ , AbclnaĮ imant Netvarkau daug 
dirba mažai .kąllm- t •. >.

Štai Federacijos. 8-tas skyiiųs, 
: fhfiijm ^ut^i^a.?fęru9^ta huudo^ 
: draugijų.’ wBteaų«iiii >Pldo
; -E£dvi3keij^'-»'Įk’ėimirtįsės£'peir sepjf 
• fymfaš* diėhas: ..nuo r2£ vfearionžki 

29, kurie dalyvavo foruose, >visi 
liko užganėdinti, nes visi vakarai 
buvo siti įvairiais prdgramais: dai- 
mdirfis, i šddaSšI^taipKMvu^gi'ažufe 
reginys- kacl.-divjos kę^tyiųavo' 
viena sUckita, - ųęs yisos stengęsi

ir spaudoj garbinama apie galųtL
i

ilScJe Pįlypiu:— V

Matau, kad Tamstai priimi- 
ateinu pagelta.* Patalpink 
šias eiles. ...... /

Karakalla,

LAISVAS KVABTETAS.
. • ■ *

Laisvamanis: >
Aš auklėjau laisvą mintį, 
Sausų,' kaip Kaulo pintį J 
Ii* nmn jąją' bcaukiėjdht, V
Kaktos /prakaįtij. beliejant^ }-
Stambūs dirbsimu vyto, džiūvo, 
Plutlčiai gedo ir supūva, • 
lleimklėjant laisvą mintį J ; 
begalėjau apsiginti 
Kuo Kupros irimo senatvės 
Ir pasilikau Ant gatvės!/’’'' 
Be drbugįr ir be šemrynoš 
fdihtapsvplaukią man adynos. 
Nors ir laisvą t tiriu minti 
Bet jos vaisių nėr kdni skinti, 
Kėš ūian kojos, rankos dreba 
Ir ointt tiesiog Į. grabų. ’ ;
Laisvą mintį išauklėjau, ' 
Bet patsai sunegalejau.

t f ’
\

Sce|jalistas: - .

Aš auklėjau laistą meilę; 
Jos. Rorėdams rijau seilę. 
Aut alkūnių vien nemojau, ; 
Per dienūs,’ naktis'dūmojau, ' 
Kaip pasauly išsivystė ■ ' '
Ta niekinga moterystė, , ■
Kad jos pančius kaipšuard&ius, 
Aš’ sapnus sajmuotkmis •• snl- 

džiuš, f * < • A ' r.
Trokštą iri^kšdąjnĮm. ^yająjaų i. 
O! atetfc-gfrbiųg^ yo^iuįy.;/ 
Duok I^yo^'i’ągąuti inęilgš. 
Kad nehfjgčį mp-ųo's&įiėsl . 
Bet štai kipšas įsivėlė 
T r vestuves man iškėlė! 
Su lenke man dayę šiiūbą, t- 
Parvedžiaų ją į savo šlubą, 
Vos pasodinau į kampą, 
Jaii jrimind ponui tampa!’’ 
Gerokai išdirbus skūrą ' 
Liepė veizėt savo “kurą/’ 
Josiosriizdą prižiūrėti 
Ir lenkiukus niasi perėti! 
Atėmė man laisvą meilę, 
Po kal-du pakišo peili, 
Netekau pas žmones vardo, 
Nes lenkai man Jripkps4^ifeęi;<fcF.’

4U. -Ai ViįLf- c
Sandarietis:

A garbingas šan'darietis! - 
Nors kamputy susirietęs, • 
Supas lotas, nudėvėtas, 
jęeturėdams savo vietos, -

Bet jo pHuėipuj neklystų: 
Kur nptyųrka Jririmosaš# 
įemu koiiiupisfaK bosas!
1 •■ s • * * ’ ’» -

ta- **fc *1
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Lietuvių Darbininkų Kopų? 
rųtyvųs Šų jungos Kaujosios. 
Anglijos Apskričio prieasoimi- 
nis\ ekstra suvažiavimas įvyks 
bąlandŽ'fcĄą d.y 1924 m,, Lhp 
tuvių jtyhipJCątaljkų Šv. Petro 
pariipįjos Julėje, 492 E. Se- 
vėnth Kt., So. ,$oston, Masą . 
1:33 \įal. po pietų. •

. Gerbiamosios L. D.{K. S. N. 
A. apskričio1 kųopdsymalonėki- 
terriųfcti.ątsfemis ir rengti įne- 
šliiųtę'į,, apskričio suvažiavimą.

. T&ifpgi .p: £p^lruąpos kurios’dįi- 
nesate prisiėjusios prie aps
kričio tai mųlonekite prisidėti 
ir pripiųsti .savo atstovus, į šį 
šūyązįaviniąj kadangi šis suva- 
žiąvimas bus prie^-sebųinis^tor 
dėl malonėkite visos . kuopos; 
'prisiųsti' saVo atstovus; ir. in- 
1 eikit geti^umanynių dėl labo 
musų organizacijos. Ko dau
giau tiftŠdvų suvažiuos, to ge-

■ ritiii galėsim nutarti’ gčrų Siu 
Tiidnčmų į būsiantį L, D. K; 
seimų, kuris atsibus 29 ir 30 
d<l. balandžio š. m., ęaiųbridge, 
Massj TėdH gerbiamos kuopos 
j.ėi .nMūik^ūpi mūsų,organiza-|.tąisyąi.ui nąujų vagonų.

tai malonėkite pa-Į AK U-': •'....... ♦ v........ 1....
lirisiųsti, -atstoviu, •. į 

apskričio suvažiavimą ir į.sei-
jei katroj 

rilįaiinęišgalėtuiHėte^prisiųsti 
atstotu tai malonėkiterrinešf-; 
;irw pilkit jipskričib ^Mdyfrah' 
-La į neligįęa j nei. vienos kuopos 
kurį./ųępyžriųsfų: atstovų-į šį 
suvažiarimą taipgi ir į seimą. 
.Taipgi gerbiamieji- atstovdt 
malonėkite nėsiVeluoti n pribū
ti .laiku, nes suvažiavimas pra
sidės paskirtu laikm ■■ «-./

•J

Pirm. M. M.;Katancluiis, 
, ■ . ■ 2<kPaxson Street, 

Montello, Alass. 
'•Kast. J/V. Smflgfe, ’ 

127 Cherry Street,.
Gambridge, AlasK

v. .v. ....* 
t1-. C-:J *

STO PRA-

* J 
i. ]

T ,

t ,

ldj Ldivrėnee parapija ilgai negy
vuos. Ji būsianti pamainyta į ką 
nors kitą. Kitas atsivdttęs kata- > 
likos sako: Alus pirkome uczaliež-

r * *“ 4

tai atgal, kad lietuvių nezaliežnių- 
.. _ . . . < * .. .. • t

nutarta užsakyt šv. .mišias, Kada 
bus laikomos bus pranešta bažny
čioje. Taipgi nutarė pakviesti 
mergaičių N- P. Dr-ją kad suloštų 
veikalą Šv, Patrieia, kurioms va
dovauja gerb. kun. Juras. t , v v. , , Tv j^**Į-Įiąxbą^iyj5ią .kad Laivrcnce o Iie*f

' tuviai kada nors turetij gerą salę. ' 
'k' '‘Į kanllaribčlų profesionalė galva sa£ 

ko.*;,“Aš beęinu kąd, ųms pabartes 
uczaliežniiikų 'bažnyčioj .išsjgprsi- 
mc alaus ir; pasišoksime. Būsite- ~ 
•tuviams gera svdttfineiM K.d&>r-- 

kus seniai rašė kad visas .bažny
čias’ reikia" į žmonių sales apvers-#■ * 
t«I.t : .< ?• . .a -I

„ r,- » Taip, istorija parodo,fkad Viena- I
bot * didžiai ,Iaimmgąs iį- t rūksta- t6įį Kristaus religija kaip vieta 1 
gas/«nesame kad.tėra Kristus, jVįsoskitos, 1
irise, ‘berods,j pęt 30'.narių atskalos ir fcvą taievyM'’ ■ 
įta šios >draųgįjps, ,o tas labįiį . Jmwrenee’o'lietuvių in ^.ne* . J 
(Uugi dajvė seiriciųa wtasJ^do-taiežnos reĮjgijos, tąi^švięžltata 1 
les ambicijos darbuotis ■. dėt sayę |istorijos 'atsikartojinm. •. f į t ; 

draugias laba čia, didžiausia y^gį gaiitt kad 37 bolševM im- ‘ ’’ j 
garbe pįiklausoB organizatoriams; IslJ ar kelios kapos sandariečių lie« 
gori). P. Kvedarui ir J. Blei&jtuyiij'aparatų tikinčių. žmonių . 

 

gįųi ir kitiems nariams, kurie pri- j pinigais, papirktus namus į kokią 
fiidedarj|rie šio vajaus’ ?

‘ Phhiiįpteį jįjiyo * išįįauąyia; .H’ ^Okjįkroš 'labiąu rei-

. „f Į.,!.,..., *
Spijų.dpd, apie kurią buvo gąnų| . A
piąeiąi. apkalbėta ui: daug .buvo ... ■ DlįįO^
varyta įiariiį tarpe agitacijos, i- > ,. . . . . J? . Kovo antrą dieną Sv. Jurgio
dant visi nariai mažiausia nors ... . , >

... «... ... parapijos saloje įvyko JabA didp-
vicną katalikišką laikrgsti turėtų į. į • , , .

■ , .„J ,1m n* nepaprastas koncertas pir- I
savo namuose, o ypač “Darbinu-f, T >.•* v . .. / *. , . . . , A^ mu kariu riuz. J, cižauskas ir-jo I
ką, ktuiame daugiausiai telpa is . . v. . .
C ęve aBdo.^nj. VsinaniH M Rone^ chorai išpildė®' 
<hjo U.mudu^i darbą Kąremh. d^.^,ldc,ftl.« W. j
Buvp ib daugiau; svarbių dalykų •<,..* . } . !, • . 53 ■ 4 , ■ ■ . • *« ceri ų buvo, taisitaš inriuutinis to-
apkalbeta ir nu.tavtax -bet vicntisr ■ *
tai buvo svarbiausias — draugijos 
naujų narių vajus; kuris Baigsis 
kovo 23 d. šiame vajaus laike y- 
m numažinta- įstojimo į draugiją!' 
mokestis — tik ,$1.00. be skirtumo, 
ar narys lS-rnetų ar 35, vis-vien 
fa pati- įstojimo mokestis. Tadgi, 
dar kurie neprisirašūte prie šios 
draugijos, malonėkite sekžmeiame

* ateiti ir prisirašyti, 
nęs paskiaus bus* jau vėlu, kadan
gi kovo 23 cL baigsis dolerinis į- 
stojimas. Ši draugija jau skaito

<r

v*

CLE.VELAND, OHIO. -'.. i ' _ r* '■
Iškilmingas siisirinkimas — daug 

naujų narių prieraše. * “■

,, ^Vasario 24 d. D. L. K. Vytauto 
:Draugija laikė mėnesinį susirinki** 
my. Lietuvių Svetainėj. . Susirin
kimas. nariais nebuvo skaitlingas, Y f • k • » •

4 1 IR* »l !■■!■■—■

Kalbėdami apie ateivi jos suvaržymą arba apie katalikų mo-

i

’ Kalbėdami apie ateivijos suvaržymą arba apie katalikų mo
kyklų panaikinimą kaikilrie blogos valios agitatoriai tankiai 

, prikiša katalikams būk jų tarpe esą daugiau kriminalistų, ne
gu pas
“Antidote” kun. Leo Kaime? išspausdino straipsnį “Črlminal 

t Stati$tics a Dangerous Tool,” is kurio paaiškėja jog katalikų 
* kriminalistų nuošimti^ Jungtinėse Valstybėse yra bent penkta- 

»įžūliu mažesnis negu kitų visų tikybų
|(? I '* * * y -f > j ' X į 4

f _ Laisvamanija kartais prikaišioja katalikų parapinėms mo- 
' kyldoms būk šios išleidžiančios daugiau kriminalistų negu vie- 

ŠQsį°s, mokyklos. Ir savo tvirtinimą laisvamaniai bando net 
j. „ Mštą|isįikos daviniais paremti,

K į ‘7 ’ Katalikai nepavydi savo kaimynams nekatalikams viešu- 
cjų-ūiokykių. NeHik nepavydif bėtda^p^ded^šdvbi^bįesjųąis 

viešąsias mokyklas, į kuriaą^savo vaikus retai telei- 
r *

v 4V'

V.

Ir
i ‘ ‘geruosius’ ’ pfotestonus. Dabar-gi, 1921 m. kovomen.

t

(

L«',

b 
į 

k ■ 
f

dŽK Į)Wižttisfu pksisv^ntiinu iraukomig. kątąlikai užlaiką sa* 
’Td-VfidkSms geresnes parapijines mokyklas, nes tiėšbjr mokyk
la negali jų platesnių reikalavimų patenkinti.- .

, į* Aei katalikai nepatenkinti viešomis mokyklomis, 4ai jie 
3|cu|isia savo nepasįtenldniiną taip, kaip tai daro ir tie protės- 
to^^kurie dar. turi platesnių ir gilesnių pažiūrų į gyvenimą.

. Patyzdžmi, kaip Metodistų vyskupas Hamilton, iš Syracusą 
; K Į^>10 m. pareiškė: “Mes pradedame’su vaikąis ir moki- 

r ? name-juos kad auklėjimas yra tik pasulinis. Mūsų mokyk- 
bedievės ‘ jos prašalino Bibliją ir nepasirūpino mo- 

Mbldbr^-SSj^iambs kad tai nebūtų mo-

‘ Panašiai rašė ir p. T. G: IJhelps Stokes įp^nnals
' , oį tHe American Academy,” liepos mčn.): “Galvos ęųpljimas 

Mbrirūj>inąnt .dorinių ar socialių jausmu, veda prie,§b^|esnūt
1 * J^tsižengimų ir prie toliausia štekianoios'neteisybeSky’<7;

j?*:- ..... j7r"*> KRflHIKAMSnBg S3ĮATISTIKA.
• V“"r; ‘ * Į

" Šiuom tarpu iš 48 tik 22 valstybes teišspauzdįno savo kalė*
jimų raportus. Štai jų vardai: Arizona, Arkansas, Galifornia, I 
Cfejo^ado, Connecticut, Idaho,r Illinois, Indiana, Iowa, Kan- - ------ .------------
šį, Marylapd, MinnesOta, Mįssišsipi, ISTebraska, New^įamp- U^iP08 -wm ant sprando. ka 
ąį^e,'Kew York* Ohio, Oręgon, Vermont, Washingtoųj Wis- 

consin, Wyoming. . Visose šitose 22 valstybėse.yra 8,403,5741 
katalikų, kurių kalėjimuose yra 7*765, gi protestonų čia yral 
Jį^t,537, .kurie kalėjimuose turi net 12,299 sa-vo narių.

Kalbant apie New Yorko valstybę, tai čia yra 2,745,552 ka- 
-t^tbnį gyventojų su 2,413 kalinių ir 1,569,852 protestonų su 1,-

L fŽ? kalinių? .
«'■ ■ į ’ ? ■' t I .

-?<įAia;PaĮninėtose 22 valstybėse vienas kalinis tenka 8$8 ne-|^ors jo kojos ir paslysta,
.kuomet 1082 kataliku turi vieną kalinį, žodžiu, L „, .............  . ... ; . ; -______________ _

atlikai Šitose 22 yaįtyhęse turi penktad^iu daugiau tai- Ias> 336 arba 51 nuošimtis buvo tik viešųjų mokyklų auklė 

tipiai.
* , ‘ \

Oficialiuose kalėjimų raportuose tik 4 valstybės atskiria 
Į kalinius lankiusius privatines ar vięšas-bereligines mokyklas.

A?’V.4 t* *

, .kuomet 1082 kataliku turi vieną kalinį, žodžiu.
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vro, —
Bet tas skirtumo nedarot
Nordikų priklausau rasei 1. 
įr varles kapoju drąsiai! ■ =

Komunistas t
Kiekyiens ištolo pažįstą 
Minkštagalvį koinlmistą.

/

' . ' '». * 1
Nuo kovo 16 d. Iki balandžio 

4 d. prakalbos Kultūros Vajui- 
-Nėw Vįorko ąpielinkeše.

N uo balandžio 6 iki 12 d. pra-. 
kalbos Waterburio lietuvių pa- ** r 
rapiąi (7 prakalbos) ir mokyk
lai.

Km?

f ' 3|įųalisti^ negu katalikai, kuijių tarpe-taip daug visokią“ne-1 
f- ateiviui wiąr italų, lentfų. ir kitų, ir taip daugJ

Ith^^palve^iednuoinenes^drisldų ir ląkUd^< . . Z- |

į ' Žinoma,, su statistikos daviniais reikia būt, labai atsąr-1 jg gįt^ 4 valstybių raportų paaiškėja, kad jų kalinių tarpe yra 

Lt.FjBB. Tad nies aęsėtome pretestomškos Jaminaniios pėdo. 3.39 nttešim««lantatisjtttikprivateSmo^kIasw 7M4 nuošm- 
£ ;. taig .iK netiiirthisiine, kad pas katalikus-masap tam- eiuianfiiuSin ^^^010^3. ' “ .
$ tai dėka vien parapiųBmokyklos dorumui ir germnmd \ .
i Uįokyklos nereikalauja šitos; rūšies argumentų, nes sad šitie ir kiti faktai neduodaJokibs teises kaitinti katalikų:
L( W apsųrjnimui nuo daromų piieteuBii jos turi daugiau irgę, privates ffiufcyMas, nes jų mokinių tarpe mažiausia tesiranda 
I ■ pačio gjTtėnimp ir rttolsslo jrodymį. ‘ tatanaBstg. . . ■■
į . ■'Vienok,. jei mūsų,priešai taukiai bando statistika naudo.) • Ifots viešoji mokytaūir nentoįa pžkirsril kojio įkalšjiniiis,

f » tiO8;iędsg įstaigas 'atakuodami, tai.juk ir mums neuždrausta vienok laisvamanija inegsta pasigirti savo nešautomis dorybe. 
Ei Btuo toldu ginties.’ Ir pamatysime jog ši iašdk t«Pgi turi du Mte. »pt M. girtasi* Palikime jaf jos tų “turtų,” gi patys 
E gahir,kuriu storesnis gali tampai tanldau užtvoti nęgu|Į»ū«  ̂W mūsų privačiu rekginiu mo^g ir jį mokiniu

- S|».

» .

„kodaugiausiai'uždirbti; ?• Pabjdgo- 
je pasirodė* kad kur.tanimas ’iT 
'vienybe ten ir galybe. Pasirodė, 
kad Žv. Cecilijos-choras daugiau
siai uždirbo. Patartina 'jauriimiii 
kad'jis- glaustųsi prie - didžiulių 
jounimo '’' organizacijų, iš to būt 
patieips didesnė nauda ir tautai. 
Taipgi Federacijos 8-tas skyrius 

Nurengė ap raikščio  j imu šv. Kazį*, 
.micrp dienas kovo,-9-tą d. 7,:30 vai., 
vąkr parapijos svetainėj. Progra- . ..... 
mą'išpildė mažasis parapijos -oho-1 &us,ta ^lc 

rus dainomis ir deklamacijomis. 
Ačiū-gerbiamai mokytojai už taip 
gražų išmokinamą lietuviij kalbos 
ir dailės ir iš' jų galima tikėtis 
kadMiks' dorais tėvynės Lįettivos 
rėmėjais' antvAdša'd'os. .Kalbėtojai 
buvo įcuii. N. J. Pakalnis, kuris

* ” * - • / *• ‘ r ’ * gražiai nupięšc apie šv. Kazimiero 
geius.darbus, ,kų mąsto kitos ga
lingos tautos apie Dietnvąjii* ragi
no ..remti kiek gąlima Lietuvą; 
-Taipgi kalbėjo vietinis klebonas 
kup. Ji-Kelmelis. ' Ragino remti 
doras' l^ptavių įstaigas.z Po prakal
bų buvo renkamos aukos dėl lietu
vių seserų kąimierieeių ar pran- 
ęiškįeeių. Aukavo sekančiai: Ą.
L7®.’k JSL S. 11 kuopa fg.OO; l>o*S?s’ ,k“'.s 
dolcu-i:įk^ ?.^>wJKZ K N., V“ ’
Raikys, M/ CUbieW A. šlapelis,

^ąteevieiutėj B. Vaškevičiene
Viso sui’inkta $18.40. Cho

ras * užgiedojo ■Oėtuyoa/ hiipntp
TtiomĮ ąpvaiišeiojimąs. užsibaigei

. \ . • . . . šy&i^
*k , ,

kis gražus irTspūdingas. Salė bu- 
s vo pilnutū žmonių prisirinkus, .iš 

ko' matyt kad eleVclajidicčiai ,gc- 
jaš dainas’ir mužiką’laba^ myli.

Programas prasidėjo lygiai.pu- 
sė po septynių, kąipliuv^ gatsni- 
ta. Pvogramo ir vakaro» vedėju 
buvo pats muz. Čižauskas. • s

Mišras choras dainavo*® dainas- | 
Vyrų choras dainavo 3 dainas* i 
Merginų choras Ž 2 daįnasĄ I 

/Viršminčti choi’ai padaro tokią I 
didelę įtekmę į kausytous kad I 

.daug kartų turėta atkartoti ne- I ' - . ■ * * i ■1__ J- 1-..- ‘ * Iynrš šimto narių; b visi jauni
daug ir čia augusių prie 'šios l ' ?T N'. ’_ ,A. 1' '*’//,, .. . .r -, A .• .••Tolesniai sekę kitokį pamąrgta*
draugijas priklauso, viršuj nune- . . , . m
x * .. . a 4 ... Inuu ir damos. Tenoro solo 4tma- 
tmmetii visi jauni vyrukai esate* • t / «.*•

kviečiami kovo 23 d. tuojauš po .‘ 
SU“a! ir J^Uį,! t011orlJ. toila(S

rasjti. vaip minėjau, <* P17 t|vęT^tska's du kuriniu.'J4ev<*£'aus- 
sios draugijos, daugiansia .prikl^lb 
so tik jauni yyrukai, bet apie biz
nierius, visai nepažymėjau, o kur 
dįmgunia jųjų ir priklauso, k. t- : 
Jonas Brazys, įžymus Clevelaiido 
lietųyių kriaušius ii* didžiai rriniąs 
katalikus; antras, Vytautas.Štųu-"*ta p'
Įžiausii£ iš liptii-

kurie kuriniai.

r kas yra gabus.smitikinirikas is- ku
rio galima daug ko laukti'ateityj 
je'.x Fortapijoną skambino mok 
Baltrušaitis, kuris taipgi gaM 

| puikiai atliko. Soprano solo dai
navop-le M. Serbniūtb dvi dainas | 
labai gražiui ir jausmingai’ ^cidaK |

. ..... .*, 3. , ,, 1 - I«avoiš ko publika labai gėrėjosi |
JutoU •’jnrete . s6mbi»o' !*« B*»- i

tav« w (Meta jumunio tatalta- LtadwWt ab(li
.ko. voluos * W • p.le ’ GWi»*»ita rt’# I
iW.il prtklatmjne mos draugu w
jos, kuW1 nemmn ^nūt,. ■ Vm ^rte gttMnla gm flMĮf to!st 
nariai esate kvi^emmi i aariją, ‘ ' ■— •- -
kad šis susirinkimas būtų kuopiv 
sektaginusias.-; ■ > * '

ta. SOUomA

i * ( . . bei mokytojų sMtBų^nųolal augtų-xr tobulintūsi* Kės mū>
v* ’* ' - / ' -/ sų mokyklos yra triniausias pamatąs tautos kttMtOB atoį-
r3Ki®Km «IAItta PAR4?W MOK?KMt? -Į«iai. ’v'' ■' '■

katalikų tarpe ris dar rdndasi gana daug taiminališ?

f

*•
■*

(tų, tai reiškia pastebėti kad Šitie kriminalistai tankiausia rek-l t£ 
nehutki para- lų|

4,

Šiandien reikia tik pasigailėti,'/jog daugeli* lietuvių ka- 
----- “ lomą, nesiskubina «t ‘ 

joms paramos teikti, 
‘ • 4

a 
k p

kataliku, tauta
laimmanijoa agentų 

talikUkų mokyklų, nto
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Vasara 2$ d, įvyko. prakalbos 
atminimui Lietuvos ■ nej>riklausū- 
mybės šventes. ■ Kalbėjo gerb. 
xnn. J. švagždys ir Mokytoją «Tu- 
Fė LeonaitL Žmonių buvo dikČiui. 
Av. Ceeiltjv* choras po vadovyste 
varg.. Diiliuifia (Dely) audeimvo

., A a M. -A*- -

- W
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ateityje! Tenoras M, Ardais solo 
dainavo vięną dainą Ubai pųikfot 
P<-Anlte yra? gabus dainininkas į 
h muzikos mylėtojas ir uolus eta 
bnotoja& IMS? M? Damidavičiutė 
labuHfl-uh’iai deklamavo^ ik W ' 
ftai visi gėrėjosi. Dialogas“Mo* 

__ .. j ligo\vskio Mirtis,” sulošė J. ,S»-
Į Malki Mėlynių suarėte vir. Jįjdauskaa ir & Rinkikas. Abu. yra, 
k . k «taf' * . w* • ta * i ? -i.4 a J

i

f

I

f
(

■<

fc- i'

. O.

. 4 ■*'

K
a-. Alį’

* - .r 
*•*>

’"- ' *s.

S
»

4

.f.

i i

V -V'

’ Sutee uš pedegeją?’*
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kun vaikščĮojant palei [gebtls te* kolonijom nrtbtri. Saį 
ita< cerkvę pirm jo* <^ilabai į
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Telšiai, 1924—1—22 d.
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Kit-ko daugiausiai mes neišgalvojam 
Ir ko gi labiausiai žmogus gali norėt, 
Kad tik sveiki linksmi gyyupjani, 
Tik reikia sau maisto ir dangun žiūrėt.

tolimas brolau!

« ♦

j

- \
<
Į. .

h- f

“ačiū”

>■

«»

gražiai Mw;<HB*P*kd-totali-

* tol, 1*<WM ĮIN4^ IK W Y vn 
JĮ KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^!

I

t

z

i

v
1 r

t

4

i

1

f

*

x

*

4 ' ,

i

f
^fC.

r , w»*>*v*vMv* -*• UlA-^7^ -*■ VMVUĮyli, JU J ’

kss. Imk mane Įnojto). Atėmei maąo gyvenimo žiHnht-, 5igersto> pasiiink5minsim. (Eina susikabinę)
Imk ir maiik nebeištveriu
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Tiesini ir kaišysim* tautos ateities keltos — paj; 
dinčius.
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- Fmte ^r. STĘępNAim
Atsitikimas Mujojoj Anglijoj, laiku.
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Ir taip tai mintys ’**' “ ai — erdvto’ htkMm.

Metai po Metų, diena po tiieHUa via Ufo
Ift

ATSINENI?,..
(&Jtoiu bWbūi Ka«mwrpi vardo j

. t

. >

T'3

«>Ma
. lytį lito' ^mfctokjk jtoi' 
gerairimmm 
viena jM'^grriattriū \.'wJ 
utoPayW^ 
jri& < fina*'W« 
kas ^i&htouriąto aplodisA*h-

< Uis. ,
’JOĮevdaiida ckoHi tfi yra

ir ^parapijos t|ek progreso daro,

fltkf * Mm' -Ubu ■!

4 i

ėBl IH '1 ,|Į I Įįl | III JI | .il,;, |
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* ■Keto^dk.'• X^Wttoįbto yra parašę? 
naujus kurinius: 1) kantatą^Vil
niaus tfH^Įctdk' atbūsi I *! Dąly- 
Vaįja'kiudątoje mįšmto'ekdras, vy.- 
lųrękbrąš, ’ Ir itotoas, or- 
kęstatt pritoritoitį 2) ** Vąi ei*

dfešMafc,’* # «vai imu,” $) 
“Rauliu maršas,” S) “Vilniau,” 
T) arU

2 ‘

(T^stays) .

AMT^AttRAS.

... . Maveikjda# trečia*,
15 ginofi išsisukus pį dešinei Wo-

< •&> W®tWi$
; Fto p&t <rie tvoros k$i^ vcdan-

t^toio ScOhoSj kįpinyiit.
• ;■■•• •■ • . • x

SGgNAHltJIA.
i

KklMe*i.
AlMlii ąutoisytj Į^R’ uždedama

$$0, ■^^ofcd^^t’odyiiio iai pilimi Rląlte, kad Ale- 
■ jjjii šfrįfc; tį< Ignui įiė tik, kad nebus reikalo jsustoti ant 

įjUStal^ndįio'btęĄ  ̂fijtoatoly, -bet jis daugiau neij if kraš- 
‘ traukinio šurilpynl). — Na ii‘ jau
‘ Ribdvo fnflhtj tetoįtotttotf! (Žiflti) Aną, dar kaip greitai 

atžirglioja. Na, tunu jau cit, kad kartais ncpatomytij. 
(Išeina) . ' -

I .'

SCENA ANTRA.

' Ignas.
, y 1

,.w (įėiiia viršutinę sermėgą ant rankos laikydamos 
dairosi, Po pauzos); Dievuliai žino, kodėl j j ilęatėjoj

\ .pĮauęs k paaiukti ? Susirašinėjom: tankiai ir Sinipatiškaf. 
~a*^N^yąu.gi ji negautų mano paskutinio laiško^ Bet kitaip 

negali būti.t Turėjo, priimti, nes kitaip būtų grįžęs. (Pau
ža) Hm." Nebaugi dš klaidingai Suprasčiau ir apsivilčiau 
įtikinimu? '

'/<r ’ SCENA TREČIA.
*
« Ignas to Kulbiene.

Kulbienė (įeina; pliekią prie kapo dūsaudama).—Ne- 
•gailestinga mirtis nuskynė iš mūsų tarpo gražiausių gėle- 

. lę, Alenutę. ^
Ignas (nugirdęs minint AĮenutės vardą, pašoksta, nu

sigąsta ir prisiartina prie ivuĮbienė). — Moteriške! Ką„ 
tu kalbi!.. .

Kulbienė (verkšlendama). — Guli toj žemelėj mūsų 
mylimiausia mergely AldiiUtė...

Ignas. — Kaip tai! Alynutė mirusi! Negalimas daik-, 
tas! (

felde jds k&poi stovi... z-
(netikėdamas). — čia ji palaidota! Kada tas I 

atsitiko? ♦
WWn«. —y Tik*šiandie ryto. Matai kad dar naujas 

z kapas. (Kulbienū išeina),
. . ' ' ]

SCENA KETVIRTA.

Ignas.
Ignas. — Trys dienos atgal mačiausi ir kalbėjausi, o 

Ąąbąr toji mūterią Meri įtikinti, kad mirusi... Negaliu ti
kėti!., Bet kam ji man meluotų... (Po pąuzos. Nuliū.- 
dęs). Mano saukite čia pakasta... Mano Alenute mirus 
(Galvą nuleidžia, atsiklaupia įr apkabina sukastą kapą. 
Po pauzos, stojasi ir žiūrėdamas į girią kalba) :,Ak tti ne- 
grilestiiigoji mirties šmėkla, še, pasiduodu i tavo ran-

vą, mano laimę ir paguodą.— 
.tų kaltybių.. < (Čią dįhuoja);

Ęain Užbcrėt žemėm 
Grotyb'esŪievaitę 
įfftm minit po kojom 
Tą mano ^<rgąįtę. 

riegia krutinę 
' iT'b jakųLrii’s ašiti 

įėinę|ėm užpilti 
. Vtidčįiai Balti. 
AŲiūč^tiįiltoję8

Šrikštolo Jtoigelį, 
bočiau pągukįęs 

’ . ’ Tarp bokštų augštai
Ištolo žibėtų" 
Deimanto kiąštat 

ffegtoto) iri rii nęgalht tikėti, kad ji ’ Man
pati šit'dto aąkO) kąd jt ųcmirtis. (feąųza. Smarkiai), —, 

«Jį gyvai • $ nMiml (Piktai) -iag kūpąs no jos; 
juokus tik dgto .iŠ ’ mąijęs aū- ritvo bjauriausiais špo- 

Tai yra beįąžtoiškas ii* nmtoisinmnaa darbią f (tto- 
toi) Bet, M,. Negaliu tikėti kad ji tyria tai dary.. 
tt».. ūi« tori būti kokia ntirimjal (J’auta) Alenute... 
Tu mane kankink tu mane dtiaviri. Tu mano širdy «t 
včriai

ImeąfOtoųpraįųi-
rtošai _ ’įttį
dainuoti pim<4torią koncerte £o:

Šio vakaro vmįm p^haa yri riji* 
.nagų . <M. ,.xJ

ųri/yrą?^t
įį^ toAitoto* iBtoMįi* f •*■

• - ‘j

'- ■. *

■ .UtotoMt’MMNl, . ‘
27 d, 1924 m. JUttttvo« Vyžių T«

jąftdėa gavo amžpiapi jnįcgiit. f. iūftt
savg3r Jėi tik tau tas bito Aut >tou4os- Jtof’ttotou 
takad toldo gyvenimo kėliu amatkiai
privažiuosi staigų ųMttWtą — prapultį** AlenUto, 
Alcnųte... Tada jau bus pervėlu...

scena' PENKTA. t

> AMtii ir Igno.

(Ttio tarpu Alenute įeiną nuliūdus,^ pamačius Igną 
nusigąsta — nusistebėjusi klausosi Icą Ignas įalba. Ta
riant paskutinius žodžius, Alėnutč prataria:) Ignai, mie
lasis !. . (Ignas nustebęs nepąšijudindamas klausosi. Pas
ini artinasi prie AlemitesĮ. Alenute! _

Ignas.Lta- Kas per nelštoie toli AtįitftH..
Alettirtė. — Kodėl kiauri'gMh ar pa

rodo mano pavetorimtto •— ųepriburitouto f IHtaį?..
Ignas. — Tamstos nopribuvimas maą davė labai blo

gą supratimą lįnlc Tamstos..
Alenutė (pertrauJrdama), Žinau,, žinių. Girdėjau

skundimąsi ir išunetinėjimus. ,
Ignas. — ^eklydau netikėdamas, kad Taiėsta’jniaHe 

kankintum blogais suv^iojitoaas. griebto ‘ 
iią Alenutę). Pasakyk man, kas Ramstą vargina, pąpatoi- 
kok, viską papasakok. Ar nė toji boba tik daro pėtoriva 
Kas ji ^er viena? Kokią ji turi teisę prie Tamsius t I '

Alenutė. — Taip, tai ji tą viską daro... .
įgiltos (rūsčiai).— 'ĮTai ragana toji! DaĮgtąu jiniums 

nepagerintos. Kienogi šis kapas naujai- sulestos?
Alenutė. — Tai ne kapas, tik įrankis, kumūmi no

rėjo tavę įtikinti, kad aš jau mirus.
Ignas. — Ir tokį šlykštų būdą panaudojo^ Ir&d'riui- 

mis perskirt amžinai! , / \ '
Alėnutė. — Tai ačiū dar žydeliui, kUrfe sąfd gpCtirti-,' 

mu susekė jų plonus ir man Viską^ pranešė vos ant liiloA 
Aš gi sužinojus kuogrfei'eiaiusia VegAŪ * Čia,-, įtod išaėpėjiM;* 
(Prisij^laddžia). ■ l‘ I' < < ' į

žydeliui turėsime gaustai atlyginti 
ygins mūsų meile. (Bučiuojasi) Juk. jokie ■pa^ą?Wl 
tai ar vargai negalėtų, mūsų meilės atstovėtų ątpiikiti4»- 
>a paveržti ją. v - • . . , .

m- Tatyti »- 
t Ariauilktote 

lį’BmK M«w. Žmones žav^Į 
$ŽMfjo tokiu magniu «avo bal 

Tojaus H«ė4 iojciai iki ve- 
jįiĮios% Dap^toutiriant to vaka
ru įeina Vinčienė ir
p4Į fe- JjįkMey^ii^r Bris tikiefų 

bųvų išrinktos 0. Lįuabarkiutč ir 
^liubiiitę, Iwreųee yra gra*

d^i'&vufana tadfc Ia Vyb orgą 
yra relk<linįą jaUpimu^ 

N$rs Šiais mėtota į*įiiąif rai^si 
prie Vyčliį 78 kuops, įet yrą 

tbkiy, kurie norčty sūnus ar dūk* 
: toris prirašytu bet nesįįsipraį- 

;tim% to.pcpdditov ^WVėlį Jtotik 

jūs jy nestabdykite, bet p^tįs-ra
ginkite; pamatysite’ koklį didęlū 

šaus jaunimo, tik L. Vyčiams.’ni- Į naudą jūs turėsite kada jūsų vai-

,-ųgia^iMM «- v»k*ri>
prągt*m>s.- - vedėja p-|ū
E jukrifeviMtrtė mMtote vfeną ** 
mąrikonę> kuri, nenugirdau josios 
pavtodto, laW Ida dėti visas pąątongąs ir 'įaro- l •

,,, ,„ ------- -- ■ ■■ ĮĮ- Į Į , -Į-' - j į Į ■ j, Į Į atn

^nuliūdo ten tavo geroji širdele, 
i Nįekad Aeužmirito r motut, broį ąeaele, 

jBet tankiai atrašo mums meilų laiškėlį 
Ir rūpinas, tankiai, kad nebūt vargelio.

Mes norim už tai jums tvirtai apdėkot 
k.Ir tarti, nors kąrt, širdingai — kuisiai -1 

. KAR^ūsų tas Žodis nenustot bėgiot, 
Bet 'sakyt — aš visut jus greit atrasiu

Prabėgo daug metų: sunkių ir vargingų, 
Praslinko dienelių Šviesių jų — saulėtų. 
Atrašei mitins laišką margą — meilingą, 
Tas buvo rašytas rankelių pūslėtų.

#feto dar šelpjąt sunkiuose varguose
H- sdmčtot <tožniausiaį,puikiaiisių daiktų 
N'aatotbto meš tamstos^tokiose dienose, 
Gąl kenti pats vargą ir jauti skriaudų?

O, Dieve! Tu, brangiausiasI 
Palaimiųl: mus vargšus savuosius tarnus. 
Suteik čia ant žemęs visko Galingiausias; 
Ko trokšta mūs brolis ir mes prislėgti.

i
A# tavasis brolis, inotut\ir sesute,. 

norim ums vieną linkėti: 
pau vardo dieną linksmutę 

“ 'Ir daugel iŠ Šv. Kaipriero maloniu apturėt.,
O ' i , , *

iiįpionrgani«acij&;
■ ,■ j '• , .' , - \ 1

. įfov$ -3ft Xąwu0*p
.mito '<rt<w4 Y# ihm«rtoatoĮ4‘ 
lot. įDukt?,’’ rita wiWt«' 
tohkįti ,;'MįkvHm 'kilt I‘ 
puikaus vakarę, nes tikiftMi 
kiekvienas būsite užganėdinti.

■ * ■ ’ ■ ....
■. * «

SCENA ŠEŠTA.

Alenutė, Ignas, Kulbienč ir Adomukas. t
(Adomas ir Kuibienė įeidami paamto, ^itod'tfenaš

Alenute;susikabinę, sustoja pagiry). • _ ’ .?*/
Kufbienė. — Kibą sir aitvaro pagelba Alenute ;Čia’ at-: 

vyko! Tik ką palikau namie, o ji pirmiau ir už. nrąiįe: 
pribuvo!

Adomukas. — Po šimts vėl...! Kas jūsų per darbas5
— nesuprantu! (Eina arčiau). •’!

Kulbienė (į Iguą). — Tu neturi teisės dėti ranką ant.;
Alenutes! šąlinkis nuo jos ttiojaus!

Ignas (pažiūrėjęs į akis Aleąutei). —- Ar pj^aepsį toaU i 
jų klausyti, ar pavelysi su Tamsta būti ir už Tamistės-tto*! 
sės stoti? ’

Alenutė (jauti-iai).-— Ne,
nę§, šalinkimės iš jų akiij abudu, (f Enlbtopg ;
ką). Taip, jis turi pilną teisę ant manęs rankąfpiadeiijlt’j 
niekas mudviejų neperskirs Iki khnsto lentos! ‘ ” • /į 

Adomas. — Ar tai tu už manęs nežadi ėitĮ.>.ktAV 
Tai kodėl — tai. Dar nepervėlu. Dar aš už tai galėčiau 
dovanoti. . - -

Alenutė. — Netiiku į tokį gyvenimą, kur-vieni perką 
kiti parsiduoda už degtines kaušą. Tikiu į tyrą meilę ir 
padorij. gyvenimą. (Apkabina Ignui, kaklą). ., ()

Adomas (į Kulbienę). — Taip atrodo, kad niekas ne
išeis iš mūsų surengtų vestuvių. Tad įr eikim kol dar 
mūsų svečiai neišsivaikščiojo nors pasilinkšminsūn.

Kulbienė. — Taip, Adomėli. Palik juos, eikim dar S-
- ; -a / • i. -

Ignas. — Nuėjo, nei neatsisukdami, prie ąniAį^'ldH* 
tinęs. O mudu į platųjį pasaulj. (Rinksim 
meilės grūdus ir sėsim į savo Tėvynes ir ’taiitaą dMiįą- ' 
m------ --  ------ -----x_..4.------ ijy-

-
jjflBg _ Tf-rrr:-

... - r.
_ Mielas Kazeli •’ tikras •

Į* ^Faatoaeąk šiuos mano linkėjimus visus, 
^erM^aito? $ar kiek garsiau — stipriau 

jy atsieik taip, kad akims būtų šviesiau.

' 7 < « : .<ŠĮ vėjas Veidiu gličia, 1
' * jįftr M hhltotfeiUM* toemite'tobtoit.1 ' 

i t’.i * jj^įE'Ofl^r jau ptomą valandą Stoto;
> .- AĄ; tuo jus brolau, sveikinu karsčiau. 1

■' •f tą tfištor* jok buvo seniai,
' Kk^a/kfu sii mumis bažnyčion ėjai.
: Tmš Šventąjį Altorių maloniai klaupiai

’ Ir maldos žodžius, -karštai, tyliai tariai.

■ ” v Dabar jau visa kas kita..., . 
'■’• Nueini bažnyčion. Ji tuščia visai.

. : ’ zKas tai?,. Kur esu?.. Kur vieta seną?..
Nebijok brolau! čia viskas naujai, pastatyta 

~ [seniai.

Paruklis.

'tUm tkytMt MttHkM L
■m Mn.HMMtam rtl- 
tariu totaJMr talu&Mtt.

ayktoUy,.'

KUUtly aprtaUaū a?** (

h HtjftttMiriĮUr-Mr*' ’> j 
yru talytaf. Įtatf M# tai* j 
tta« jrKvBttHtafc ką* Į 
taryUfc atrM' įf 'Mraf . j-o'• 11 

r.- i .^3

, STBAIPSNIS 59.
KO -MOTINOS NETURI DARYTI.

| iNepenėk' Kmūkic perdarai ‘ar pei’- 
įduug.

Negiiluyk kucliiko, jfel jjš ’nėęa tunto- 
. nia| ptfpeęčtasi . ’ , " • < ■ "■

Npgiddyk vplku , vakare, Jei Jis per 
dienų nėliuirtsąvo. ridurių gerui. - 

I Neduok vaikui čiulpti člnlniko .ar 
tuščios bonkutėš,' kad Jis iiurinitij. 

J Nędpok; kūdikiui gyduolių^ bite ko* 
kių vaisto nepasitarus su gydytoju, 

į ■ Neduok, kūdikiui' arOatoa; kėv<jw, ar- 
l)u svaiginami U gerlnnj.

Neduok jum kendžlų. salilutąyhųį Šo
kolado.

Į Nduok kudlkj u i. ki ętų . Valgiu, iki j iŠ 
nebus metu amžiaus, ir tat labai po- 
mnžu ir lengvai šilVlrškinAinose form<ė

IKt*' - ■ , / . ■ .
1 Negiiil^k gto’iaitto* riinilens^ vlmduo 

gelbsti viduriu' lluosnvMtU.
Prirengdama kudliko maistą nepūsk 

| ant jo, kad atvėsinti.
> i ’ NertirdgnK'danginu maisto, hėgii .wa

valyti bonkutes, indrą?,f jF tf. arlniiĮsi
rengt i kūdikiai maisto. Prižiūrėk pati 
Situs svarbiassmulkmenas.... , * ;>.

Nepamink Kas'‘ŠaV:ūte kūdiki pa- 
syei'tl.ų-iižimSyUJo. ąvovi* 'ž i

Nfeduok kūdikiui čiulpti ar valgyti i§ 
bonkatės daugiau,: krtip dVIdė^Imts-jiii-» ' 
nutą vienu sykiu, .

; 'Neduok kūdikiui ližiirigti striuiUlįilldi 
ar bėnkąte burnoje, , . ( . ;

Nežaisk Su kudiKlu kuomet jis valgo., 
Lai• Jis;ramiai penfejį lojiSy.j {.; i;, ■/

z i”ūr ' - U >< '• -> 7: ■1 i?. i-'!) n J??1 K'i'i

* . .♦ * ., • • ‘

Nedalelsk, kad Valkai Žaisto .
maistu; nebandyk Juos jjmtbHt. W 
kreipti jų domę kitur kuomet jie vok , 
go»' ? • ■ 1

Neduok vnlkumB valgyti tprpe vok 
glų. -

■ NeduokviUkinus nuryti imtotriw ’ 
krąničlhs. Lai ima viską fttsarjęlnlHr 
pilnai sukramto. 
.xNeaplolsk kūdikio dantų. Tai yra 
svarbu ir į tai turi būti kreipiama <Io- 
jūe, f

Neragink Vaiko valdyti. Jei jis nuo I 
lutos atsisako vulgytl laiku, tai pasi
tark su gydytoju. .

Nevartok pigių tulcum miltelių. Ju
si; kūdikio oda yra opi ir privalytum 
vartop grynus kūdikių , t alpu m milto* ’ 
Ibis. ; . . ,. • ‘________

; I’er k(Uetą geiitkarčlii tukfitančlal lie- 
tuvių motinų išaugino savo kūdikius «tt 
Borden’s Ęagie pienu. Tiri kad jų, 
draugui rekomendavo Engle Plėnį ft 
indelį' kfid-jo# Wwo JI pilnai patoofclr. 
■nąnėįų. daugėtu
tų lietuvių motinų nebuvo tinkamai to- 
formuotos, kodėl Jos gavo tokių plū
ki ij pasekmių. Nagi e Pienas yra pui* 
klausius ir gryniausias 15 saldaus, 'Mvij*’ 
Žjb ir, riebau^ plem^ ^umaišytaH SU Me
džiai pergrypintu cukrumi, taip, kad 
padaro kūdikiams miliutą, geriatoįį kii 
gailnnf., duoti po to kaip motinos, nto*’ 
ims iSsenkn, arba netari tokio maretto- 
gumof z -f

Pęrsfįaitįfa at^^iui S^uos .itraipiiUus 
klofcvi&iią savaitę ir pasidėk ateičiai, 
; ■: „ . f ■ / • t . • -1 . i t.
.^■^.^.-i • i ■    ■ if* i litai i i | Hl|li iMiiiin i—n.

■ c Antanina Vladičkaitė-Btifh* 
kienė pajieško savo vyrądttflfeiR 9 
Bujauskdf kilusį iš Marijtmpd’lėS, W 
iškeliavusį Amerikon T0M metais 9 

iŠ Danijos. I’irirrfaū jis 'gyveją 
CAšton, Minii.,' liet dabartinis jo,. 
adrc^s> nėžiAbmak Khs ‘žilio' kur 
jit$ daba? gyveną arba gali titįtei^- 
;ty. apie - jį. smp&bspkl žitiiU;

praneštu jo žmetorf ijh 
kftoč 
^eras,totoX?ve| 4 y f
JĮoįietAs^lf. -;■•■

N. T. ir X. X 4
VĄLlJYBOS ADRT&

PIRMININKASM.

■< • '211,-JeffersonL St, Netark, Jk J. 
KASIEltlUS..— V.Danbarą«, ,/ 
'300 S.,1 Kirst St., Etoofclyft, M. X 
.,..1 .„.„I,,,.,'..,,. —M. '■ , Į ... -■ ■■- 1 ■■

t 

ikiV* '* '*

• -t , 1 - # ’

Kur-žuvo tos mūsų jąuą^tŠS' iŽd<Ūėįto?
Ktir žuvo W‘mūsų jal^Rtesįl^n^i * .
Neseniai mus džiųgįdo

i Kaip puikai aftmįū^gįtotįąto

Juk linksmą tą$ buvo bąftoto 
Po pįąeiipiąs ptov^^^ -
Kaip linksma mums buvo g^'žiūriitėti, .
Gėrėtis jų špatoą ir rinkti žiedus.

— ' • * * ' * ‘
Tai buvo 1.«Oi! būva, gana «* , .. 
Ątrimeni vtomkai|-IMFMHii

. Kaip toftkfci avijdjm $$$*» r

*

,Fi

.. . , ' .
• t 

■ t 
*

•A
. t./

* e

■1 - -1 ..., ••-.•■■■■• • - • ■■•■

TINGINIO DAINA,
Vaikstąū savo kambaryje, 
Ar man giedra, ar man Ii ja, 

. Paskui galiu gulti, — 
1 ; Nuovargiu nepulti. '

Nors mąn pilvą alkis remia, 
Kojos pinas palei žemę, 

Vienok aš esu ponas, 
Savo dvaro valdonas.

Tut^u berną,' kumelaitę, 
Kad norėčiau ir tarnaitę

Tik pačios man stinga — 
Nei viena netinka.

Aš kaip tikras proletaras, 
Man kiekvienas valgis geras, 

Bernas nenor’ šito 
Teieško sau kito.

Pas mape lankas nesėtas 
Ir pūdymas nėakėtas, — 

Neprisikaniuoju, — 
v f»ias dienas naudoju.

Turiu aš dvi pori batų, ~ " 
Jie kaip siūti šimtas metų, 

Jie yra dar tvirti, 
Kaip vėpjąi suvirtk

Mąnb .^toks apetitas, 
j^negįtotjMp kįip kitos:

TuHuitt^ltotiku 
•‘ * ; .'. tėvas paliko^

Ąš pasįūlyji toitoipgiattstos, 
bįūvis yr* gėiuailsiaąt 
4*

1 Gyvėft^mn nai^oju;

Jei map sopa ŠOną šitą, 
įpaiverčiu ant kito,

Mį& visaip JtoMojto 
iy vteai pdtogtt. ”'

Nusibodo man gulėti, 
Reik eit dirbti pakrutėti, 

ftvtrte ON,
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ną’j ir gryną nugrų, 
ni£ maistas jūsų kt- 
stgs kūdikiams pė£<G3 
metus ir yra vienatį* 
uis maistas savo ku
dikiui duoti kada mo» 
tinus pienas jo neaž- 
ganedina.

. "Jei? nežinai
prisiūsk mums šitą paskelbimą įr mes 
pasiųsime jnto^Į^nfii18^ iimtriikeijasj 
Kūdikių Ktygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai.

kaip vartoti Eagle Ftėną,
L .. . .- -• - • _ ■

BORDEN
r CpMPANY

»<moi
* ww

Įcįt^Ml ItoUHkų
thfeakyk sau it u&atyk savu giminėms ir 
žįstumiems. Kvieslį sn aukso mintiinB 
vanai kiekvienai kas paprašo*

Lietuvoje kainuoja S dolerius, o AmeriMa lt <fol

tat'
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i,■■■•< VIETINĖSŽINIOS 
| Bastomi vietini L. U. $ 40 kuo-Į - ’

pa turėjo -. mtaeMinj * snsirmfcimįĮ - 
kovo' 2 d. š. m. Narių aplankei \ '
nedaug. Bot mokestis ųž.simokejnl . AtBIDųRSI TEISMAN.
12 narių. Gailą yra, kad nevisi Į ’ x - / j

atętlatiko, nes hĄt galima hauditv į Bostone einantis sirtidib. 
gemdo jmsidarbttotl, - ‘ mečių laikntštis' • ^^netara? ’
y L Wosi‘. ,$įk ;Bostono ? amšhj

hwo l-<f. tavo PW>joS Mtai. tatttos,
P0»piM pato® L.Ishj. «ni.

f iMkM tart Aiuę.-JMa M Jpotoįį,
_k,M gHW, hĮ.s Į* tavo užganė- ,įyniilfe jžaUin^.

, / f, * ? Ijio kataiikai> o lietuviu ImtiD
Darbai šiuo Jaiku šilkinėse pm-Įlįkfj negerbia, nei jii bažny- 

dcdit silpnai eiJL Kiti .darbai ne-Irios. Pobn^nyti^ėj salėj esant 
blogai einą.. Be^yra patendjmum| kokiiiĮ jpmnogdb ar prakaL 
ir. apgailcstaam^ kad Šilko audė- bonis ytie yvtukpj(h,iirdai apie 
jai petin4 jokios unijos. Tad dari^Uangiiš iiažjiartriukšmų kelia. . 
dariams gerą, proga visokiais bd Tmgl: tai pn«aV 

Jais ištiaitdot darbininkus/ “Sandra” vlgiąsi; Kaip aįri-
1 ' M* S-laiški katalikiški vaikai-’kitos

tautos kutai i k ų negeriii į Jį’ :pa-‘ 
» * r mTUrrvrl-P lurr. (IlokiŠku' Ūmiu IietuVUlS fcafall-'

BAIiyU^OREi MD» Lr--4 ** *1** -#• • x* j *■ eke? *; , - kus izeidmeja, tai taip “San-
. Ivr.J „rt 1 d^a” negerbia savo viengen-
LDIvb. oO kp, susmukimas busi.J ., , . . .. . , ,, A . .. ' ein kitokiiijsitikimmmokata-

kovo 2J d,T tuoiaus. po imspariu 1X . i . »
,, , . . . . J. .... .‘ [bkų veikėjus ir įstaigas sniei-
llaloniai kevioemmi vjslpribūti, L. . . , , . ., «, Įzia. ir ttila-ųmnuoja. Dabar
,n.s gal taU tayenlmmas delega- ( |Įijku ..Sflndal.a„
tas i S<n,u4. lWgt gausti vts. I>» npSmeižg knn. (jarmiJ ir nž tai 
^a endouų. . . |<tl^ahdm£kTr y’edaktorius pa-

—-----s—————— trauktas teisman. Tkt teismo;
PRANEŠIMAS, tojlaikraŠeio redaktorius
‘‘ .-‘-to—-[po$1,110(1 kaucija, ,

--i‘ «*»ie * -
'*v <r* ♦ *•

* t1 * >- - r
J, ... '

i^M.'ėgĮįfrįg
me skaitytis kudlr suviemmraika-! . . NAŠftUA, N. M.

-* , *■ * »!**■*!

lams didesnės naudos iš-jos susi- ‘ _

-datavotastarpde miU.tildei h’ 
Joim Amkana atiloti, tstM-lf ,^cino^ .P™1 
ft« Jlarkpm Prie gftimg, J- .I>b*^**
rt, MŪiM tojįriM ir K Pėto J , lal« »e1»ta i>e*. pa-
m: lAuMi vfei PMitai*. «9- * £?y7 «"’*:■
ve e už Yfe fe* * U

5 *sr fr.i* x - i.■ iMigėsi prie Atkaro 24 d. vasarid.

.'peW« ir 4a trnmpif apie t“ ™.

j-išieips ipsojams ir SarGuotojamsĮ?”; !" *5 ""i®'*
U»asaw& aHn’priklauap ant!J "•«« « «« w’-«

- zi’* r ' * ’ i negalima surasti.Visados,. O meą-tokiu musų brau-į * . a <* >, a , * , v
!.'.t P’ * i , . • * S L i kovo 2 d. (>:30 yakąre haznyti-gių uleabstų darbuotojų niekuo-1 4
met neužtniršimė už viską daugiau rn J vr*‘?jnamoga sm
brangia™. . . ‘M“1Joa Va^tHJ P!w,8>”'-

’ Viens iž ra«m ‘ •-1* ™dov>-rie clahartmio lm«.
• • • ■ Į jo vargonininko A. StansansUo,

■to----- to— i Perstatė puikų veikalą. Lošėjai vi-
. įsi gerai atliko. Buvo-eilių, duotų 

ir chorai didesnių ir mažesnių - 
| mergaičių ir-berniukų sugiedojo t

* * i • * • y** * ■> v «

- i

,' JC

f • •r.-

i■■

n111... ,i n

■M**’'?.". . ■-!■,■ ","1. 'jL,^S!Ų.*WLIJLU>
■f, pRTBOrr, JHCH.
Hl z '*■
■Epp Stebčtmah gražus, vakaras 72- 
Rymv kuopos d. D. K. Š« kova 9 d.

‘veikalas MįMmes £eš-, 
mijžiniška diduma 4-riu 

Kg^veiksmit drama iį» begalo, gražus
Veikalas ir taipgi gražiausiai jis 

Itjlp savo tikslo pasiekę, tai geriau? 
K\ aUapasekm.es turėjo jo sulosimas.

, DMžittmoje natūraliais artiatinUis 
Fv . gabumais .ilgiausios rolės buvo iš-

, pildyto^ kas davė daug nepapras- 
įs^tidžh]. visuomenei,gurios

;; čioiTnis irgi tų vakaru gausiai su
sirinko virš 200-tij. Mesteliėti- 

? na,, nes to ir tikėtasi huVo tadjfe.
gerai stiloŠ, nes artistiriės gabios 
pajėgos išbuvo vien'os iš gabiau
sių*, Kaip tai: Igno rolėje <L Jan
keliūnas, Jackaus — Adomas ša-

»

laŠevyėius, Pilypo — J. Stankūs. 
Vaidino girtųjų daugumoje roles 
bet kiek jie čionai turėjo artistiš- a
fcltiTio I>‘ juokų pridarė tai tik- tas 
gali paša kyli viską kuris laike 
perstatymo buvo liudytoju... To* 

" liaus panele Daumantaitė Verani- 
. kos rolėje stebėtinai gabiai lošė.

Havo neapsakomai ilgoj rolėj kaip 
nuo pradžios ir iki* pabaigai ga- 
Inimų pajėgos rodos augte augo 
pas ją. Atliko viską taip natūra
liai, jog kur i-ėikia prajuokinti vi
suomenę tai juokino, o kur' pin- 
vitkdyti — virkdirio. Prano Var-' 
gelio role irgi ištisai kone visą per
statymo laiką tęsėsi, kurią išpildė 
smarkiai ir gabiai Juozas Venc
kus. Jis buvo tikras artistas, susi
pratusiu vaikino Prano‘Vargelia 

, rolėje. Audėjus, žydas — K. Jur
gelaitis. Jis žydo rolėje buvo tik
ras žydas ir juokdarys ir gabiai 
volę išpildė. Rėkutis ir Agota ir
gi neblogai atliko savo roles. Daug 
Jose rimtumo ttitėjo.' ‘ Švifp&itie- 
ties ritėje p. Kiubariene Milai-Mi- 
vo ‘'tinkanti šidje1 ?olėjie ?!• tinka* 
miansU gyvai ją' išpildė. Sforūlii 
tai užvis stebėtiniausia^ UŽ vfetiš

- J/Balėiūuas. Smuikininko-iJolėji* 
pirmu sykiu ^ana didelėj ir ilgoj 
rolėj nemažai judėjimo darančioj 
nugi jis irgi kad savd rolę išpildė

,tai>i§tiesu tikriausias smuklinin
kas, iš ko visi atsistebėti negalėjo, 
už ką iš sykio artistu turi būti pri
pažintas. Rožės rolėje P. Rędee- 
kienė tikrai gabiai smarkiai išpil
dė savo rolę it- daug juoki) prida
rė. ■ Martinas Antanas Juodvalkis 
valkatos rolėje labai puikiai savo 
gabumus apreiškė ' ir prijuokino 
visuomenę, bet savo baisia išvaiz- 

' da dar daugiaus. sliomkaus, žydo 
; rhlSje labai puikiai lošė K. Petro- 
kas; jis irg-gi tikras artistas, nes 
dar tik pirmu kartu scenoje pasi
rodė, tai jau tas reiškia kad. jis- 
gali būti pirmaeilis artistas. Poli-

' tujos viršininkas And. Kajhtis ga
na puikiai vaidino ir Policistas 
Jurgis lbambrava' gana gerai. Al
so penkiolika artistų. Na ir vi
siems lošiant pasekmingai — tai 

s .ja.lt įspūdžio vaizdas turi būt’svar- 
- bus. Ir ištiesi) visuomenė ir-gi su- 

^interesavus buvo nepaprastai, 
tai liudija ramiausias jos užsilai
kymas, o po to pasitenkinantis 
Skirstymasis. Dar šio veikao ge
ram išpildymui i pagelbą labai 
daug prisidėjo tai gerb. P. Ban- 
zienė ir K. Daunys. Jie nepapras
tai gerai supi oria vo iš savo liuo-

. sos valios paprašius rengėjams 
šio vakaro. Daug nuoŠirdžii) ačiū 
gerbiamai P. Banzienei ir K. Dau
niui. '

- -Šio vaakro nepaprastas pasise- 
ki$i;a$. 72-rai kuopai L. D. K. S.L

c tai pirmas jos gyvenimo istorinis 
faktas pasekmėse iv koi nors ren
gimo. kirminus, būdavo jei kas to
kio daroma buvo tai visai niekais

• išeidavo, nieko neatsiegdavo ir ne
nuveikdavo. Bet-gi vilties uenu- 
atbjant ir įsigalint jos veikejams- 
vadams. jau matosi negalės nurim
ti tani betiksliam apsileidime, kad 
imu tik paniekfj. iŠ to, turėti' Ir 
visados bųū dedama " daiigiausia 
tinkamų,galimybės pastaugi) jm- 
rodančių kiekvienam aavb nariui 
ir vfsdamejątd lud mės dM’bHik 

„ kai Ui
atriju tik m ja daugiau tur&t-
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perkame ir parduodame; 

mpftgadžiu^i ■»taipgi duodame 
ir surandame paskolas ant ruk 
mų. • ' •
: A. I V A S,
110 Treemont Street, Room 508, 

T.ęl, Main 6467, Boston, '» » 1--
,.;V.- ,,, -----

LABAI PIGIAI

k '
/ ■'

>1

'i

rfr.

T&’, So. Boston 4W

DR,J. K LANDŽIUS 
lietuvis nypvTDMš ir 

chirurgas

506 E. Broadwayr So. Boęton.
* (Kampas a SL ir RhitLdffiftyj - 

VAL^ndoki. ft-~it, ,W

+
■HH

* r

PHILADELPKIA, PA. -

LD& 103 kuopos susirinkimai
bus po nuni. 1011 Fairmount Avė. |gai)a įspūdingai. Gerb. klebonas 
pirmą trečiadieni kiekvieno mene- huin. p. baiminąs pasakė tam va- 
sio. Sekantis mūsų kuopos siisi-Įfcarui pritaikintą prakalbą ir var- 
rinlumas bus bai. 2 d. Visi na- Į goninkas A. Stanšauskas pasakė 
riai malonėsite sueiti ir naujų na-|prftięaiij^ Kvietė visą Nashūa’os 
rių atsivesti. Į jaunimą prie darbo ir visliu gar-

Rast. Lipiai prijuokina. Žmonių huvo 
Į kupina syetainč. Nors priešai ma* • r -
Į pė, • kad nįekas neatsilankys.- Visį 
b.uva patenkinti iš minėto vakaro. 
jGįrdėjan yra manoma padidinti ir 
aL. -I). S,"65 kuopa. Tai-gi vis-pui- 
j

EASTON^PENNA.
' Buvo skelbta, kad mflaj^ kolo
nijoj kovo 9 d. įvyks, pi^akl.bos. 
Susirinkę žmonės dažinojo, kad 
kalbėtojas neatvyks.

Neseniai 'ištekėjo p-lė Monika 
AdomaitaitP. Ji Amerikon afvy- t I ■ ' * ,

ko su tėvais'9 m. būdama. Jos 
vyras yra viii gimęs lietuvis.’štiū- 
bas buvo kovo 8 d;

M. S .

WPRėŽSTER; MASS.' ‘

’■ Praeities' peržvalga,' »>•
■■ •.

fyąbdarmgh Braųįij^p^,globa, 
Didvo Motinai Sopulingos, gyvuo
janti nuo 1919 ;ųm užsiima Mįoįįių 
lankymu, šelpimu našlių ir našlai
čių ir šuvhi’gusių'šeimynų, turin
ti du skyrių kapitalo: pirmas sky
rius UariĄ1 inbkestys,

draugfji) mėtinė mokestis, pelnas 
iš rengiamų vakarų; antras sky
rius susideda iš'visokių aukų var
tojamų šelpimo reikalams. Pirmi
ninkaujant darbščiam nariai p..Pi‘ 
Manlcui per ketvėris metus gražios 
pasekmės bhvo, ypatingai rengia
mu vakaru.

Praeitais 1023 metais įplaukė į 
pirmą skyrių........ .......... .. .|il6.bv
Klaidų buvo per metus... 5-6.85
Liko peip^ pęr 0et,us . ^.z. 3&9.g8 
Balansas 1922 metų. 952.5 >

\ .....
Viso pastoviam ižde... .$1,341.8o 

...Našlių ir ligonių kilnojamasis 
iždas ir aukojusios draugijos, se
kančiai prisidėjo: . . .

1922 m..Kalėd. Fondo likę $ 13.15 
Aukos del mišių ......... . 3.25 
Šv. Vardo-Afarijos Draugi 

gija aukojo . ....
Šv. Kažimiero Draugija. 
S. L. R. K. A. 41 kuopa 
Šv. Liudviko Draugija.. 
BląiviuUkų 25 kuopa.. 
Moterų Sąjungos5 kp... 
Šv. Guos Draugija........
M. CviklMė........ ..
§y. Jurgio Draugija .. 
A. Zubaitjeųė.surinko .... . u,dl 
M. šeŠkevĮčienė surinko 2J12 
V. l£etuW& aukojo.. 2.00 
V. ŠėhjaiRikiėnfe,surinko,. .1,91 
Aukos per pramogas >,,. - 93.08I
Per 1923 m. iŠpiąųkk, c j254.47 

Išlaidos valgiais, . drabu. . ( - 
žiais ir pašaipa .. .,$252.93

ii, ,Į ■i.n^, l

Likęs balansas .......... v .$1.54 
Lai sis trumpas pažvelgimas 

paskatina kiekvieną lietuvį dėtis 
prie Labdaringos Draugijos i,r su
šelpti vargšus našlaičius, kurie yb 
sų pagelboą šaukiasi.. Labdar inga 
Draugija taria visiems aitkotojams 
Širdingiausią ačiū kaip draugi
joms š pari&toa <iht

t T’ t~.-■f

Z
' < 
< •

/
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T

bus

Neiv Yoi’ko ir Ne\v Jorsov 
apskricip. suvažiavimas įvyks 

>; iŠgiršH. .-Tokių puikių minčių balanso <U. ^24. m,.* 1: 
juk.svarbiausia kiekvicham darbi- val.^po juet, parapijos ’šve- 
ninkni prigulėti prie L. D, S. O'fainej, SKF.Ž^y PI.,' Eliza-
iki Šiol niūkų; kuopa hcpėrskaitlin- Jjetiiport, N. J.

Brangfiš .vietiniinviai, kalbin
gi šis stivažiavllhas bus’ prieš- 
soiminis; tad daugelis įvairių 
< la I y k ų bus * ’ aptari ama ku rio 
paIieviA mūsų' brangių orgati į- 
^aeijųt ’ Taigf gerh> kuopos ma-

K-T buVii.'- ‘ T«'ifj*i^hravb'Yašhna’os 
veikėjams, .katrie . .majų* pasidar- 
bnoti tame reikale. .

I’3 •£ Varna.

X

u
U Iš

iv * , , • .

£ t

KUN.’ GARMAUS 
PARBUOTĖS. '

I’ARSjpUCDA TCKJKO IŠDII^BYS- 
3'R. Turi Imti pąrduotn tnojnus, ‘bno- 
m Piulgnto -SLitoaiMt, AtsiSaiiklto. 
ANF/m, SHALER; IR Ltnccilu KftocL 
Cnnibridge, Mass. “ , (^2)

PARWOOAPIGIAI
3-jų .Šeimynų, i't kambarių ua- 

masz visi hnpfovemcntai, gerjau- 
i.ši6j;»vietoj*0ft^ Pointe; prekė1 tik 
$9,700. Ą, IVAS, 110 Tremont St., 
Room 508, Boston arba 361 West 
Broadway, SouĄi Bogton,

—-----Ll------ --  ‘

REIKALINGI AGENTAI
Su mušt) firmos propo^IJa Toin.stt: 

pašvęsdmnmf porą valandų 'kas vaka
rus, galėtumėt pelnyti mio .85 i Irt 7o 
doL šiame bismyje patyrimo nereikto.

Rašyk tnojuuš.
OILEFFECT JPORTRAIT 00.,

25 -i- 3-rd Avė., New ^o-rk, N. Y.
t ' ( ’ f • . • <22)«

i

T»i. BmcMoA (ip2-~W<. 

nartistas -,
DR. A. J. GORMAN

(GUMAUSKAS)
705 Main Montello, Masę. 

(Katnpns' Broikl ŠReot)

I

TeJ. So, Boston 270 

1 MACDŪNEll, M. 0. 
• Gailina wsiM6ti ir UclutiM 
ofiso vAWNqosi Rytais iki a vai.

Po ploty nuo 1-—3 
Vakarais nuofi-— 9 

536 E, Broaclway, So, Boston

16 METU SOUTH BOSTONU

DR. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS j 

399a W, Broadway, So,Boston) 
VALANDOS: Nuo p k, Hd 7 v. viik.j

Tel. So. Boston 323 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M, V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) '

425 Broadway, South Boston 
0>W0.Valandos : nuo 10 Iltį 32:30 

ryto ir nuo l:3p 
Iki G Ir nuo 6:30 lld 9 vai. vakarė. 
Ofisas uždarytas suimtos vakarais 
to hėdeldlonfdls.

PARSIDUODA UŽ PUSĘ 
PREKĖS

įpėsos ir grocėrių krautuvė labai ge
roj vfetoj, cnsli biznto daronuts per lc<»- 
liollkiį metų, dabartinis.biznio apie .$!,• 
£0() j savaitę, galima daryti dvigubai. 
Del greito pardavimo prekė tik $35(xi 

, Taipgi mimas 1-7 kambarių, visi im- 
prnvcnTonnit, pulki’vlchi ir arti Sbuih 
Bostono, tik $9300. Nepraleiskite ši 
Utolrtnių. A. IVAS, 710 Tremon Si.. 
Ruoni 5oS, Boston, oriui 3BI W, Btiond 
vvny, So. Boston.

ŠTAI U MUMS RAŠO:
1 Sergu jau 6 metai to niekas uogeL 

gelbėjo. Gavau proga bandyti jusy 
siiTUlsyty žolly No. 303, tai JoS man 
labai gelbsti, čion prislmKhi plidgy 
vėl ant vlbno pakelio No. 303. ,

Anthony Aforrinon,
Sirapson, pa,

• * , " * '.-i
Toldy to kitokly laiški] gauname įim

tus kad žmonės gėriku pilsigaiyiiltaa mi 
žolėmis, negu su špocfalistrtls. Mes už
nikome virš GOD mylų žolių to sutaiso* 

mo-nno visokių Ilgy. Atsiųsk 30& o 
gausi žolių katalogo. Reikalaujame a- 
gentų visose apygardose.

Mifcy'žolės yi‘f£. giynai Uetuviškcs s< 
totoriškais Ir angliškais nurodymais.

I
M. ZUKAITIS,

149 Hmfcson Ava.. Rochestor, N. Y<
i •*• ...s—s

f

BROOKLYN, N. Y.
* ■- —~- 1 - * * '

a

, .L.-.pi ię? Ša 10“ kuopos emėpesi- 
niRs^irinkinĮaaiįvykįs kovą Mdn 
tuoj po sūmdsv bažnytinėj svitai- 
ne j,, i?07 York Malonėkit viki
nariai atsilanlcvt,, -nes yra daUg 
svarbių dalykų aptarti ir kurie., 
esate liŽtrriukę^hiŪHpsiaės, tąi mel
džiu užsimokėti.

. Valdyba.

K.

J

c.«

, CAMBRIDGE, MASS.
i

Sesių Metę Lietuvos Nepriklauso
mybės Sukaktuvių Paminėjimas.

I •

'lhirefeite/įrisi‘ųstL kod'atiguiiisia iniau buvo sudėta $254.10, rŲž 
JtfetoVir 8tt' Ji&ndM&ife? suma- tai gaTbč naujai aukuotojai ir 

^ftragiiiitriiis' kitiems, kurie tn- 
ti L. Bonų, sudėti juos ant Tė
vynes aukuro. • •

Reporteris.

įiyniaisi WtĮ gaMttind tii'ds ' 
iftiiitytiius jtoiKti seninu.. Taip
gi ylą dntige^^svnrhiij dalykų 
aptarti* kaslnfk tcdiiiie&iii) *aqte- 
knčftf veiMnio'.1 ‘’STta pagcidaii- 
Janitv kad- Atstotai iMnotų -ra- 
portns i§MTopi|XT^iknno raštiš
kai. Meldžiant uėsivehtoti o 
pribūti' laikui ■

Pinti; 'M. Stapinskas, 
. Rašt. J, Sereika.

i

prie ,š\\ Jurgio piir. Alga ir_ Ippigos 
gpi-os, Kreipties: Kl’V. J. c'IžĄl’S- 
KAB. IRKI Kestmlnster Avė.. Deh-t.ii-. 
Mieli.

&
\

X

PRANEŠIMAS.
L,1 Vyčiij' Naujosios Anglijos 

Apskričio Kuopoms.
Gerbiamieji^ jaii gal visos 

kuopos gavot pranešimus iš 
centro, kad centras daro marš
rutu fcen -Msasu kolonijas sji 
prakalbomis ir yra siunčiamas 
gerb. Vyčių redaktorius M. Zu- 
jus, nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos ir kulbės organizacijos rei
kalais. Taipgi papasakos 
mums iš Lietuvos jaunimo 
.darbuoti z Tai visiems hms j- 
domu pasiklausyti.

N. A. Ąpskrįūio kuopas lan 
kys šiomis dienomis:

Balandžio S d, — So. Boston, 
Mass.
- Baland. 4 ~ Montello, Mass. 

BaL 5 — ClaĮnbridge, Mass. 
Baland. 6—LąAvrencė, Mass. 
Balandi 7 — Nashua, N. H. 
Baland. 9 — Nbnvood, Mass. 
Bal. U — AAvoreester, Mass. 
Tad-.gi vyčiaį o ypač kuopų 

valdybos steiigltįtes kaip galė
dami sutraukti kodattgMusia 
publikos, o ypač jaunimo į pra- 
mlhast ‘ *

Stalus labai gražiai iS^uoš®!- ^siuhno. rtSMaiakreipki- ; 

panele Ortu Dailidįėniutę, ■
‘ žmonių į vakarienę atsilanko la

jai daug. Nekuriems prisiėjo na- 
moh grįžti delei vietos stokos ir 
dėlei to kad, tildė tų nepasirūpino ’ 
iš kalųd įšigyti. ‘Ant tolinus to
ne tiiretų pasimokyti kad tokiose 
pramogose goriausiai tildefUR iŠ 
anksto įsigyti, j - .

£ęlho iš vakarienėj liko nema
žai parapijai. ’ Didele garbė ir pa
dėka priguli longojams >r gaspn- 
dįįtms, Daugiau tokiu vakario

Vasario 17,'pobažnytinėje sve
tainėje apie antra valandą po pie
tų atsibuvo iškilmingos prakalbos 
paminėjimui Lietuvos Nepijigul- 
mybes.; Kalbėtojais buvo Antanas 
Ėheižys, Dr- Kazys Pakštas ir 
Kun. P. Garmus. Patriotiškiau
siai ir gyviausiai kalbėjo tai Dr. 
Pakštas. Jisai apibudina visus 
gyviausius Lietuvos reikalus. 
Kitų. Garmus tik ką iš Lietuvos 
atkeliavęs daug, ko žirigeidaus a- 
pįe dabartinį Lietuvos padėjimą 
papasakojo. Publika iš visų kal
bų buvo pilnai patenkinta.

Prakalboms baigiantis buvo da
roma kolekta Vilniaus našlai
čiams. Išviso tapo surinkta apie 
i‘150.00. Pinigai pasiųsta į Tau

tos Fondą.

Parapijos vakarienė.
Kovo 2, parapijos svetainėje at

sibuvo iškilminga vakarienė,' ku
rią surengė Cambridge’io gaspadi- 
nėš. Kadangi prie 'Surengimo ne
sigailėta nei aukų, nei darbo, tai 
Viskas išėjo kopuiikausiai. Vietos ' 
bionieriaĮ ypač iš Cainbridgeportd 
•ątorninkai nemažai, rodos, prisi-

I
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? * Kiekvienam Dūme yra rei- 
kal/nga t Šviežus, švarus šli
fas vanduo — virtuvei, skal
binių!, maudynei. Gažas yni 
pigiausias, karščiausias ir 
parankiausias kuras van- 

edens šildymui.. Automatinis 
vandens šildytojns labai pi
giai atsieinu.

• Lengva pritaisyti ir pa
ranku naudoti. I’asitcruuk 
tuo reikalu mūsų ofisuttse. 

žiūrėk telefono knygoje.
BOSTON CONSOLIDATED 

GAS COMPANV
(

Large Door

Double

•f*. C»» Bumer 

•♦■' Gu talak* 

«. tyiur tonika

DAILPS PAVEIKSLAI KURIUOS 
PADARO FOTOGRAFAS

JURGISSTDKAS
453 WEST BROADWAY, 

SouthBoston, Mass.
Padarom didėlius 'paveikslus. Už- 
i Jyljroyi ^8yfTę| yuš/es. r^au>‘<" 

^>ui^4Bostjn

I 

I

. RUCF.RIS
* Pageidangiau pastovaus darini, 

nes hopDitęs esu jo ieškoti. Galiu 
valdyti Fordę ir visų biznį. Per 
datig Rieti] vien tik tuo darbu ti’- 
tižsiinni. Platosnii] informacijų 
graliu duoti, per kpi.ška arha.ypatiš 
kai. '. / i ' . -. i

P. MIŠKINIS; ■ ,
291 W. Third St., S. Boston, Mass.

“ - (22)
• • r

f

h M

[

t

GIS. mažas Vaikas išdykavo, todėl jo 
motina pareiškė, kad, jis negaus nė 

f trupučio.

J

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
» i<t-~:----* ■t» t (J <

[nPąiINlNKAS — M. Zoba,
539 E. Scventh St.,. S. Boston, Atoss,

- • Tpl. So. Boston 
VICE-PIItM. — Kartys Ainbrozas, 

, 4Q2, & 7'tli St.-, So# Bostonu Ma*i 
PLOT. iUšf ĮNINKĄS — J. GliapcHą 

,5 Thomiis I’ark, So. Boston, MW 
FIN. RAšTįNINKAS — AL-itak ŠMtf* 

460 E. 7-th St., So. Bdston, Masu.' 
KASIERIUS t— Al Naudžiūnas, ( j 

885 E. Broadtvay, S. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J .grikis,

7 AVinfiphl St., So. Boston, MĄSS. . 
, Draugija lalkoi susirinkimus kas (re^ 
('iij uiedėklieril4 kiekvieno mėnesio, 2-rę 
vnl. po piety šv. Petro parapijos salėj, 
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass^

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

■’ VALDYBOS ANTRASAI, V
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IregA S. V- Pat "Biure. 
Matai ką..jis darot- 
Palauk, kuomet jį sugins motina!

-Motinos, bdiauskite savo valkty neturėji
mu'Bambino. po ranka, kuomet jie to rei
kalingi, Jei jie isveniia dalį savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jiems Bambino be jokio

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai ųranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemai •perims šititS ne- 
pavoj’ingas, pasekmingas* viduriu palhiottsnolojas,*.{"icT

J2-
Į KŪDIKIAI MSGSTA JP įl^ PRAŠO DAUGIAUS!

I F. AP. R1CHTER & CQ.» 104 114So.:4th sŲbroOKLYN, N~

iin. rašt.

kabį nurodydanii Iniri diena | 
jums yra pasiirta ir svetaine t 
kimioj ’hus prak^lbosy Centras.

■ plakatas* jums pri^ ,
V, Tį .

K V. MjA npsk pirm/

"Tudavospaminklą.

kos Tiaudontisis Kiužius Imti
na Japonijos sostinėj būdavot! 
ligonine už <^,000,000. tai 

gelbos laiko žantfa dnibĄjl

J
&>♦' 
$ T ©

Gdunami Metuviškom & 
Krautuvėse $

. BROCKTON SHOE CITY STORIS |
103 Lawrence St., Laivrence, Mass.-

JUS TINAS MICKEVIČIUS |
146 Ame^ St„. Montello, Mass. $ 

Jlusų JmutuivPsfc Kullnui guutt mu jnn- $ 
stos nindtia .tVvorrims, dvi vyrą, moto- S* 
vų to valkų, gorkuislų g
liysrių JJtoekttym g*

Pirmininkas —? J. Jaroša,
■ 440 B, 6-th St, So. Boston, hftiafc v 

Vlce-plrm. — j. Grnblnskas,
157 m st, Soutn Boston, Masą 

Prot. Rušt. -r-' A. Janušonis,
1426 Colnmbia R<l„ So.VBoston, Mum. 

Finansų Žtėjfc ^-K^KISMsį
428 15. 8-th St., So. Bpston, MaM» < 

Iždininkas — L. Švagždąs,
111 Bdtven St, So. Boston, M«Wr. 

Tvarkdarys — 1?, Lolita, .' * ;
395 E. 6-th St, So. Boston, Ma*.’ 

Draugi jos reikalais kreipkitės; vištUtoM -l 
pro to kol itraštininkę, t

Draugija savo susirinkimus laiko 
2-rų ned?Wlenj kiekvieno mėnesio X-na< 
vąk po piety parapijos salėje, 402 Bk 
Skventh SU So, Boston, Miu£

D. L K. KEISTUČIO DEJOS 
VALDYBOS AbRESAI 

? Boston, Mass.

pirmininkas Antnnns Pastolis, 
~ 146 Uowen St„ So, Boston, Masą
Vice*pirm. *-* Martinas Kntetauttto, 

4062 ^vashtogton Stu^UMaH- 
,PmttoMų ItoSt, — Antanas MacejuOM* 

•450 E. Samia St, South
Fln. RnStinlnkas VtnltėričlM

006 E. Brmubvny, South Boatot, 
Kamerine Andriejus Ziiltoetoi’e 

30TM Nlnth St., So. Boston, • 
Marlftlha — Alėhramlra .Talmokas, * ’ 

UIS GrnitofStf Uostom
DraugyMi p. Ta K. KetWta tolu# 

mrtUUnu įtoslrtaldtm w piram m* 
<wdiM»l ktokvleno W N*
rihshlnjfton SL»

aUapasekm.es
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