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f Ektinkal tu! npraU, kai ft 
Klikos fr pArifrc&tliiMui dol k*t*U« 
ką spaudos sartfprinimo Ims mt> 
lonssnis Dievui ir pačiai Bainy- 

> čiai, ir fanončms naudingesnis, 
negu pirkimas bainytinią indį ir’ 
net negu bažnytinisapeigos. Pa
kelto nesupras visi katalikai, mes 
■begalime tikitis ralankti spaudos 
kori atatiktę Kataliką Bažnyčios 

t rimtybei ir pajėgoms, tmonią 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri įkaityti tai savo didŽiauriu ui- 
daviniu.

1 Vyskupas Kiliau.

KETVERTAS, SAT^IO 18 D., 192!!.
JT
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OKICIALĖ ŽINIA.

Waslun(/ton, D. C. (L. I. B.) . — Sausio mėli. 15 d. Lie
tuvos Atstovybė yra gavusi nuo Eltos sekamo turinio kab- 
Įegramą: c . .

“Sukilėlių vadas sutikęs prie Klaipėdos miesto pasi- 

priešinimą vakar pasiuntė Alijantų Komisarui parlamen

tarą ‘su raštu tokio turinio • Visas kraštas be kraujo pra-
. - *.
liejimo perėjo Vyriausio Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Ko- 

miteto valdžion. -Administracija ir policija eina savo pa7 

■ Teigus, Savanorių kariuomenė nekariauja su ali j autais, 

bet sukilo prieš nepakenčiamą krašto direktoriją. Todėl
■’ b *

prašė atitraukti Prancūzų kariuomenę ir sulaikyti ją nuo 

kare veiksmų. Visiems krašto gyventojams ir valdinin

kams užtikrinama* pilna neliečtaiybė'. Priešingu atveju 
visa" Msakomybė W praliėjnnę^ir^a^iie"ant Wki-

lėlių. Klaipėdos miesto darbininkai nerimauja, reikalau

ja kad būtų pripažinta naujoji.vyriausybe? ”

PAĖMĖ KLAIPĖDA
London. —- Lietuviai pa-Į 

ėmė Klaipėdą, ir nuginklavo 
ten esančią francūzų kariuo
menę. Taip praneša tele
grama Centrai News.

Klaipėdos .krašto sukilė
liai. reikalavusieji išpra- 
džios prijungimo prie Lietu
vos, dabar pasitenkins, jei 
.vokiečių . direktoriją, . kuri 
valdė kraštą, bus" prašalin
ta. * 1

PASIUNTĖ LAIVUS.
Paryžius.-.—Francijos val

džia pasiuntė Klaipėdon 
krųizerį Voltaire. Ankščiau 
bavo ten pasiuntus du tarpe-, 
^feįftrtaivu. o —

Apaštaliukas • delegatas, 
valdžios pavarytas iš Aleksį-, 
ko už pašventinimą Kristaus 
paminklo ant privatinės že
mės, atvyksi Suv. Valstijas, 
nes Suv. Valstijų valdžia su
tiko ji ileisft.H i- 4. • A

PUSlį ANGLIŲ TEGAVO

Ottaiea-rCanacla. — Perei
tais 1922. kietais iš Suv. 
Valstijų Kūnadon įgabenta 
kietųjų apdilti 2.304.-916- to
nų, o 1921

i

Adams, Mass
Pero, 23 m. amžiaus, pada
rė šitokį šposą. Važiavo 
trūckas su valgomais daik
tais. Trųckas atsimušė. į 
sniego pusnį ir kad išvažiuo
ti daiktus reikėjo išimti. Be- 
kihiojant susikūlė 18 kiauši
nių ir draiveris juos paliko. 
Tą pamatė minėtas vaikinas, 
atbėgo ir didžiam žmonių, būr 
riui žiūrint ėmė tuštinti pra
muštus kiaušinius ir ištušti
nu visus. Sako, kad jei bū-

. tai dar daugiau valgytų.

«r

I,

VĖL DOVYDAS NUKOVĖ GAUJOTI
f

t
i

Vilniuje buvo pasirodęs gtulų 
Francis laikraštis “Naša Budueina.” Bet 

jau antrą to Laikraščio numerį len
kų valdžia konfiskavo:

■ Panevėžio kalėjime įsteigta ka
liniams mokyklą. Mokyto jauja 
kuli. Karbauckas, (l. Petkevičai
te ir trys kaliniai.

-A •'f

i

Lietuvoj, iiasirodė Seniausieji 
Lietuvių Paminklai iki 1570 me
tams. Spaudai prirengė Leipci
go universiteto Ekstraord. prof. 
Gerulis. Teip-gi pasirodė Ame
rikos humoristo Mark Twaino 
vertimas veikalo The Prince and 
the Pauper Princai ir Elge-

'’ '• , ■ "v

Šančiuose įsteigta. . gimdymo 
prieglauda. Įtaisyta 10 lovų. 
Biednuomeuė priimama dovanai.

■ - y

■ Apie Kurt avėnus pasirodė vil
kų. Išplovė daug- avių, 
bijo eiti į mokyklas.

Vaikai

.konjako fabriką.
9. Chadasas 

tabako fabriką.
10. —"Kalamonas stato didelį'

tabako fabriką., ■ •, *
11. —”— Šančiuose Silvestravi

čius stato didelę virvių dirbtuvę..
12. —Šančiuose, ak<L b-vŠ 

“Tilka ’’’ stato dideli šokoladu fab-, 
riką; kuris janveikiaT- ' /

13. —— Aleksote inž. Rėklai
tis stato mechaninę dirbtuvę,‘ var
du ‘ ‘ Pramonė. ” ’*•'" ♦ *

14. —’’— Lietuvių—Darnu ake. 
b-vė stato baldų dirbtuvę. '

• .15.—’’—Vilijampolėj, Roma
nas ir b-vė^stato degtukų fabri
ką. ■ , «...

' 1*6. Kauno ’ apskr,., .VaitapuĮįp.
* ,< --•» •- ' ■ 

čius stato plytą dirbtuvę.' •
17. Kėdainių apsĮcr., Naciūnų 

dvare, A. šinikevičius stato krak- 
‘molo dirbtuvę.

,18. Radviliškyje “Pirmoji stik
lo ako. b-vė” stato boiikoms ir 
langų stiklui dirbti fabriką.

19. Tauragėje, b-vė “Rūbas” 
ant upės Jūros stato linų apdirbi
mo bei audimo fabriką.

20. Šiauliuose, b-vč “Einas” 
stato linų apdirbimo, fabriką.

21. Šiauliuose Finkelšteinąs sta
to uogų virinimo ir konservavimo 
dirbtuvę.

22. Netoli Kauno už tunelio b-vė 
“Stiklas” pastatė stiklo fabriką, 
kuris jau pradėjo veikti.

23. Netoli Kaupo, ties Polemo- 
no stotinu"ihž. S. Grinkevičius šta
to didelę plytų dirbtuvę.

Didžiuma aukščiau paminėtų 
dirbtuvių jau veikia.

C’ia paminėta tik fabrikai bei 
didesnės dirbtuvės, gi mažesnės, 
kaip t lentpjūvės, malūnai, šąltkal- 
vės, elektros stotys ir tt. nepami
nėta, kurių šiemet irgi pašUtyta 
irgi daug.

Be to, šiemet, buvo daug atsta
tyta pirm karo veikusių, bet prieš 
karą apgriautų plytnyeuj’ir^kito- 
kiu dirbtuvių.“ - ,-

. - . ■« .*w.

Viso .dabar Lietuvoje ų*ra«|ab» 
vikų. bei didesnių dirbtuvių 2&5, a 
su mažesnėmis apie 6.000. (Elta).. . ■* •’** *■ ■ • 4 ... ■ .
.. į . i, i m, į į,:

1 •' > . . - -v-’-;

SUNEGALĖJO ■ '
; .• •. V-fiĘĘ^ĖNTANv.

. ■ TFthsftington. L- Ptcsl 
J^ydhi^p^išaldč 
liojtL ; DūMąrąš ųžtifettoįį 
jog ųėiA-ųiėko'Farėjittįį. J’ 

‘ ' t ';

■ ■ 1*
* I stato didelir

Prabilo pasaulis apie Lietuvą. Prabilo tokiais žo
džiais, kokiais retai apie ką nors prabyla. Ilgiausios kas
dien žiluos matėsi didžiuosiuose dienraščiuose apie įvykius 
Klaipėdos Krašte, buvo rašomi ir ilgi editorialai.
. • Prabilo apie Lietuvius ir garsusis Amerikos laikraš-
tiiŲnkas Artinu* Brisbane, kurio pastabos kasdieni randa
si Hearsto laikraščiuose. Jisai rašė: “-Lietuviai kaujasi 
Klaipėdos gatvėse. Jie reikalauja, kad ai i j antai ištrauk
tų-savo kariuomenę. Mažosios tautos nesenai atsistoju
sios ant kojų pasidarė stebėtinai nepriguhn it> gos.”

Bet vargu kas apie tai atsiliepė iškalbingiau už Bos- 
ton Tra/nscript. Tasai laikraštis sausio 16 d. turi editoria- 
lą antraščių The Me-mel Fiasco. Rašo, kad “Neregulerės 

' lietuvių jėgos Klaipėdos paėmimas yra menkos svarbos mi- 
litarinės operacijos žvilgsniu, bet tas įvykis dėl savo aplin
kybių tapo Europinės svarbos klausimu.” Toliau nurodo- 
kad tas klausimas tokiu patampa dėlto, kad jį valdė ali- 

. ma, kad tas klausimas tokių patampa dėlto, kad jį valdė 
alijantai ir francūzai ir jie prieš lietuviųjėgų pasistaty
mą tūrėjo iškelti baltą vėliavą.

- . . Pagalios rašo: “Tokiu būdu.Lietuvą nieku padarė ir
alijantų autoritetą u senai valkiojamą Versaliu taikos su
tartį. Didžiųjų valstybių kapituliacija, ar toji kapitu-

, Racija laikina ar nuolatinė, yrą nemažu pažeminimo šal- 
■ tinių Francijai, Anglijai ir Italijai. Nemalonų yra būti 

supliektų sau lygaus. Bet be galo labiau pažeminančiu v- 
Ta Galijotui išeiti ųųgalėtu iš kovos su Dovydu.”’

: ; ; Višo. pasaūlio lietuviai be galo iiųdžiugP iš Klaipėdos 
,Krašto1 lietuvių-pm^eičirna. Bet džiaiigsmu negalima pių 
sateųkiiiti.? ".'i

- : Btai tik k:į'atSjo iŠ Lietuves daik.i’aštis “.Laisvė,” 1<ut
- diesąs Klaipėdoj VjTiatisio Šeįbėjimo Komiteto atsišauki-

: »Jwgis Bti?ekys, fim-
' A gjs į^ :.ątsi£aiii^

\ : si ir į Amerikos lįetuyius, kad “iš jų gavus moralinės ir me- 
, džiag'inės pąramosr^” ’, . . '

- ,ČMcag^ darbam ^ųšidatę heiūV
Tas ineiua Ą* Hertm^avičiųs, P< Gri^
gAiM • <. -■ x

įdaubą, wil
- ■ - . . 'v
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c AR TOLI EIS.

Berti n.. — Franci,jos ka
riuomene vis gilyn briaujasi 
i VokietitjQ. Nežinia kur y- 
ra nutarta apsistoti. Ruimo 
provincija dabar pilnai fran- 
cūzų okupuota. Iš ten da
bar nei anglių, nei jokių ki
tų išdirbinių negalima išga
benti be Prancūzų kontrolės. 
Apie taikos derybas nesigir-. 
di.

UŽDRAUDĖ
ANGLIŲ PARDAVIMĄ*

B erti n. — Vokietijos vai- 
džia uždraudė parduoti augę 
lis Francijai ir Belgijai. ‘

SAUKIA UŽIMT/
B E R L I N A;

u

Paryžius. — Laikraštis 
L’Action Francaise sušuko, 
kad reikia užimti Bėrimą.

Sausio 1 d. Kaune atsidarė Švei
carijos konsulatas.

Nemakščių (Raseinių apskr.) 
valsčiaus taryba nutarė panaikin
ti traktierius, kurių yra keturi'.t

GAL SUSIREMS.

Dorhnund, Vokietija.— 
Frakcijos okupacines armi
jos vadovybė skelbia, jog tu
ri žinių apie sumobilizuotą 
vokiečių kariuomeny. Sako 
toji kariuomenė, yrą iš 25.- 
000 kareivių. J i esanti tik 
už 10 mailių nųp Frakcijos 
okupacines armijos; Vokie
tija laiko savo - kariuomene 
prieAubežiaus-, už kurio sa
vo- ginkluotų jėgų ‘negali

V - * „ - .

NEŠOVĖ VIENĄ
VOKIETĮ.

EIS BERLINAN. Švėkšnos valsčiuje keliai ir tiL 
tai netaisomi, mokyklos be kuro.

Beribi.--*- BochUmo mies
te, kurį francūzai paėmė iš
tiko susikirtimas tarp oku
pantų ir vokiečių demons
trantų. Francūzai šovė į mi
nia ir viena nušovė.

V U

PAĖMĖ ANGLIS 
KONTROLĖN.

BeAįin. —Vokietijos val
džia paėmė į savo kontrolę 
visas esamas anglis. Anglui 
kasyklas pagrobė francūzai 
ir gal nebus galima. įš pa
grobtos žemes, jų gauti, y ’

SUDEGĖ THYS VAIKAI.
U • A*- ‘ ... C . .... r

Me^Netolimoj
siijsti pagal Vempti smtaū>mpėjvai]ąi pavĘi< prie 

ti
j'

London. — Nei Vokietijos 
valdžia, nei savininkai pa
grobtų pramoninių įstaigų ! 
nenori su francūzais tartis. : . < 
Okupuoto j dalyje francūazi 1 
pradėjo rekvizuoti javus, 
šieną ir' kitokias gėrybes. 
Pragyvenimas tuoj pašoko 
ant 50 nuoš. Bai^i padėtis 
darbininkų. Darbininkų u- 
liijos atsišaukė į Anglijos 
Darbo Partiją užtarymo. 
Fi'ancūzai tuo tarpu skelbia, 
kad eisią kadir į Berliną, bot 
turėsią savo pasiekti.

GRĮŽTĄ SU .
VOKIETĖMIS.

JCdblenz. — Paskutine A- 
ųmvikos .okupacinė kariuo- 
mene grįž‘ su gerokų būriu, 
jnotėrų.; AO^kąrdįyiai yra 
apsivedę su VbkiėteįitĮŽ* Vy*- 
ųįaųsybė męldbai teplRąrda^ 
yųAokiam' pomdmųfev- Bet 
jąmyiai buvo gudrūs lio 
pirmą apsisegdavo, A paskui 
prmiėšdąvA upio tuį vyriau* 
syhM, kad užgirtį. . . y

' Md. -^ .KatąKv

; Mtm*s-sndėgė.;- Na-
buto penkių migščup

Plungėj jau įvesta elektros švie
sa. Gruodžio 12 d. pirmu sykiu 
sužibo elektros šviesos. Elektrą 
gamina maitinąs.

4

Garliavos apylinkėj apsireiškė 
dėmėtoji šiltinė.

FABRIKŲ STATYMAS LIETU
VOJE 1922 METAIS.e x

Šiemet fabrikų bei didesnių, 
dirbtuvių statoma šiose vietose:

1. Netoli Kauno; Kiuderiškių 
dvąve Garliavos valse, prie geiž- 
kelio, b-vė “Fleming” "stato dK 
dėlę skerdyklą, šąldyklą ir kote 
šeivų fabriką. - ‘ ■
.. ’ 2; Kaulio—Vilijampolėj, b-vė 
‘ ‘ Vienybe“ stato medžio apdirbę 
mo fabriką. > . . ‘

3,. ėVįlijampnįo,| Romanas 
ir Boilisas stalo dįdviį degtukų 
fabriką-. “ . . *’

, --’M. prie, golžkelio, ak?>’
h-yė. i|yaldžios išmnk
ninotuose trinbėsnmse.. įrengė -buk 
vių kraohnioio,' spirito,., sirupo ir 
dokstthui dirbtuvę. , - - ' /

h-yū x<» Bctoiūt“ .štato 
plytai ii’ betoninių jšŪįvTmnų Me 
viiąv . ■ : " : \ r \ '

-V.p-Vp“ štroiylimanas Iv OrlL 
mik stato ieiitpiū.vędv baldų dirbi
niu (Urbtiiv^ vardu? ^tTinvėiknt < 

ži Šančiuos?, b-vS; 
?Dvohd*LshUO popieriui dirbti 
fabrikų' . <

kiančiuose; Aižoma 
šikau statė didelį likerio, vyno ir.

ugnies penkių galionų kero- 
šįną; . Kito, baisi liepsna 
Trys vaikai sudegė.“ ■ ‘-V ‘

fATSIS.AUKSĮ1

Eū-
‘V

- - . TAIi^SlįMŲN^
? -val

džią ketma' ąįtHišaiditi į JMU“ 
tų ‘Sąjungą sii pasįūlymū F 
steigtiValatybi? 
tayi Vbkfetijoš ir

kupnotm’: . . Ą'
■ * „ ■ * < ■ /

v - . • ■ |

■ ■/“». ’• ■
B&0Bi)^VTKŲ

' K •• ''.r.:
Loy dorL -r-- Vokietijos uūk 

basiįda skelbia, kad,: rusai 
kbncehLųojasi- apie leSki£ 
piirnbožius ir. kad jie gali 
įtoSfttttis peį JteiMjįį ’ į Ve* 
ki^ig^kur clM į*

prįhmcto kernu*

t
• K.l ZKAN SULAIKĖ’ J -
■', VISUS STRVTK ARIES

į ’ N. *-y VMkw< '
peų atdari elektros gąmykį 
)os dims sviedė
tų diegas pataikė f mašH? 
mą ir ją sutrukdė.; Vmnt 
nuėstu styytk^Hai 
stovėjo 12 minutų. -1 VaiW

j -*
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Lunmviu Rymo Katalikų Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
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“DAHBINISKAS”
* ♦

< (TheWorker).
• *
The Liiiuaniam Tki-Weekky Paper.
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and Šfcturday by St. .Toeeph’s Litu* » »■*- ’ - 
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JUOKIS IR KITUS JU K. g
KALftDOJANT,

Vimumiė kaime Dzūkijoje, kuni
gas kalėdodamas pamatu riejan- 
ties du bernų; Pašaukęs vieną jį 
užkause, už ką jiedu taip bara
si. ■ . ’

Užklaustasis atsake: • Tai'tė- 
veli; už šu.,. niekų.

■- pie save perdaug.mimųliekarią- 
pasii-ode visai ųetinlcą prie nie
ku, bet net kvailių rolėje; Iš 
.jų tarpo buvo tokiųkuiue išdrL’ 
so viešai visuomeniškuose susi-' 
rinkimuose skelbti tokias nesą
mones, kacf, reikią ' Kaimą su- 
■griauti ir perkalti į patogesnę 
vietą, kad Lietuvą reikia kul
tūrinti visųpirmiaušia“išgriąiu 
naut risas bažnyčias ir panai- 

Trinant bažnytinius šliūbus, kad’ 
pradėt lavonus degint vietoje 
laidojus kapinėse ir dar daug 
toms panašių nesąmonių tai vie- 
nur tai kitur pripliaukšdavo, 
kącl gabi gale Lietuvos gyven- 
tojai abelnai apie- visus ‘ ’’ Ame-, 
riko nūs” pradėjo keistai ma
nyt ir viešai sakyt, kad iš A- 
merikieČių nieko gera negalima 
laukt-, nes jie arba kvaili arba 
ištižę alkoolikai. Tokią nuomo- i 
ne dar ir dabai’ daugely Lietu
vos rietu tebesilaiko.

‘ ■ ■ *■ f

Iš visą grįžusių iš Amerikos 
lietuvių politikų savo dalyką 
suprantančiu pasirodė ‘ vienas 
p. Balutis. Jis tuo j aus pakvies
tas Į valstybinį darbą kuriame 
ir iki šiol garbingai dirba. To
kių žmonių duokite \ Lietuvai 
šiandien bent šimtą, o visiems 
bus įdėta, darbas ir Lietuva-pa- 
sakys amerikiečiams ačiū. • 

“Iš biznierių tikra to žodžio 
prasme į Lietuvą iš Amerikos 
pargrįžo tiktai du žmonės: J. 
J. Romanas ir R. Karuža. Tuo- 

t du abu Lietuvoje turi gerą var
dą ii- yra visur kviečiami į val
džios atstovų pasitarimus kur 
eina dalykas apie svarbesnius 
įvykius a? tai vidaus ar užsie
nio prekybos arba finansiniuo
se reikaluos visuomet su jų 
nuomone skaitomasi ir imama 
domėn dėlto, kad tuodu žmo- 
nės yra ėję taniĮtikrus prekybos 
moksijus Amerikoje ir su jais 
galima dalykus svarsty) i rim-. 
tai, moksliškai.

•‘Dar buyo keletas bendrovių 
, steigėjų į Lietuvą atvažiavusių, 

bet/kaipo su neturinčiais ata
tinkamo mokslo cenzo Lietuvos 
aukštesnieji valdininkai su jais, 
taip kaip - ir . nesiskaitydąvo, 
nors iš jų tarpo kaikurie kaip 
tik. išmanė stengėsi Lietuvai pa
sitarnauti ir manding, kad ir 
gerų norų ir pasišventimo jiems 
netruko. •

“Pramonininkų iš Amerikos 
i Lietuvą noparvažiavo. (JrĮ- 
žo pora daktarų, kurie taip pat 
maloniai priimti ir Įsitraukė, 
darban, štai ir visa kuomi ga
lina amerikiečiams pasigirti.

“Bet kiek parvažiavo tokių 
kurie vien gėdą amerikiečiams 
daro?

' X
“Parvažiavo Įvairių tanisū- 

nėlių, ištvirkėlių, alkoolikų, 
eicilikėlių kurie visi statosi vis
ką žiną ir nors ūe vienas iš jų 
tamsesns už bato aulą, nori ki- 

. tus mokyt, nori kad risi jį auk
štintų, gerbtų, jam kloniotūs 
ir gudruoliu laikytų... 'Kažku
rie viską pragėj'v vyžomis apsi
movę jau pas Lietuvos ūkinin
kus bandą kaipo kerdžiai galo, 
tie nors ir negarbingą, bet vis
gi naudingi} darbą dirbdami Sa
ve maitina. Bet kiek tokių ku
rie pradėjo.vn^t, žmogžudžiam 
ir tt. -Tą viską matydami lietu
viai negi galį gerai apie ameri
kiečius manyj; įr dėlto nėra ko 
stebėtis, kuomet, žemaitis pn- 

' kaušį pasikiuipštęs Įsakoę. ‘ Kad
• ■ toje Amerikoje tiek būtų .ra-, 

•ziitno- kiek dolerių, tai gal ir
• vritėt ų ,• važiuot. ; O ?da abr„ 1< ip- 

šiis ąną matęs,' hevely be dble- 
ri.ų negu be proto.f- .>

“ Dar yra piyirįzusių kelioli
ka salųinČųltų,. kvtrįę Ir sū di- 
desniu kapitalu, bėt ir jie prie 
Lietuvos aplinlcyhtų sunkiahfe- 
Ueisitaiko —A jei .ncgaiųia v/si- 
štrigti sntaįfsį Tai ių. sėdi ta 
šis pakabinę ąr girtuokliaują, ’ 

“Bet dalhų/pastąraishii.s hti« 
/ kais upade.jo iš Aui^rilios' par- 
I grįžt' viciuis fkįtiiš ir apsulcrės- 

nlų žiiitmelių kurie iš paleiigvo 
. gal ir. atitaisys uinorikicčitį'su-' 
giųlyt ą. vimlą,. Tie žįuo ties p w 
deda steigti įvairiose* vie t ošę. 
It w.u 1 u;vę*s ari p rėkiu sandelius; 
Jie ntviiziąvę į Katiną išsiklau- 
sia kur kokitiš yrą Hctnyių -ve*. 
•dinnoH biznio įstaigos, kur ‘ką 
gąlitną ir: koktaisdutainig Ir; auntipriutiK ttohvrių prekybą.”

.f

*

SUbscr&tion, Kates:
J"

learty *..»........ _.. 
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•Pereitame “Darbininko’' 
numeryje užsiminėme, kad 
mes amerikiečiai privalomi1 
.peffiunuoti savo pasidarba
vimu dėl Lietuvos ir privalo
me apsistoti peikti Lietuvos 
tvarkų, Neprielankumų A- 
merikos lietuviams ir tt. Ge
rai“ apsvarstę pasidarbavi
mą dėl Lietuvos, turėsimi1 
pripažinti, kad palygina- • 
nfai visai mažai šituose isto 
riškuose metuose tepasidar- 
bavome. Suaukavom per aš - 
Luotus metus arti $2.000.000, 
paskolinome tiek pat* ' Na. 
b Amerikos valdžiai tik per 
pusantrų ipetų paskolinome 

. $3(įOOO.OOO. Kiek Amerika ■ 
karo metu aukavome, tai 
sunku pasakyti, bet aukavo 
nie ne mažiau, kaip Lietu
vai.? Karo .metu čia' buvo

• toks ūpas ir toks spaudimą;;, 
kad atsisakyti pirkti boną. 
ar aukuoti A.’ Raudonajam 
Kryžiui kaipir nebuvo gali
ma, ' Todėl amerikiečiai iš
galėjo kur kas labiau pa
remti-Lietuvą, bet to nepa- 

_darė. Dėl šito, žinoma, ne
privalo įsižeisti Lietuvą re- 
musieji. J iems di'l įo dides
nis kreditas.

Peikti įlietu vos tvarką, 
’stolrą .patogumų, netobuly7 
bes yalstybiiiio aparato ame 
rikiečiai turi mažiau pama- 
■tom negu girtis savo nuopel
nais dėl Lietuvos. Daugiau 

yliegu keistais pasirodo tie a- 
nięrikiėciai, kurie tikisi, kad 
Lietuva jiems prirengtų vi
sokius patogumus ir jie.grįž- 
tų Jąn pyragų valgyti. Li(‘- 
tuvos žmones viena ranka 
gynėki nuo priešų, d .antra 

' ranba tvaikėsi-viduje, Kąip* 
-gi galima- tikėtis, kad prie 

stotai- aplinkybių ■ gerumai, 
r pajngntnaį ir tvarka atsiras-’ 
’ ti. ĮTkras patriotas, ‘ uur- 
į gingas anierijriętis supranta 

tąf padėtį itygrįžta čpadeti
■ Irio^yaLĮyaTkytis,; kaujast 

šit kliūtimi^- ■ Tie amerilde- 
įėjau, kurie sugrįžę luehtvom 
^.tik; peikia Lietimu Wy~ 
^kėfiaiarba WižėiiaLr.

’’ Al»e-Miu»š?dalyl5ifer..geTai 
^pąraselL V. ^nuni/

^tai iŠ jivsfrąipsmo keto*

L *4^ĖmtaiisfąiB Tt'eiHigraiitah 

(tiri iįlrič grįžo Lietuvon) j>n- 
■’ ąirodS beešą ivail’iius plunkMy 

dauginusiu Irinvmnąnini. ■ imdiL 
kėpę^btUderitij^if^ kurio nie 
pdę Jtąo Liettivos wyčtiittwj a-

*?

?
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Draugijos tikslas.
8 , L ■ ‘ /-

1. šv. Kazimiero Draugijos 
tikslas yra išleidinėti ir platinti
naudingas knygas, laikraščius ir 
kitokius spaudinius, ypač tikybi- 
niai-dorinįo turinio.

Draugijos sąstatą. ' t A - 
§ 51 Draugija susideda iš neap- 

riboto skaitliaus narių (vyrų ir 
moterų): 1) garbės, 2) tikrųjų, 3) 
amžinųjų ir 4- metinių. .

& (kirbės nario vardas duo
dama.: arba už uolų ir ilgą Drau
gijos natriai pasidarbavūną arba 
ūž^ gausią, neatimtinai įneštą 
Draugijos' iždiniu piniginę auką 
(nemažiau $100).

-§ 8. Tikinojų 'Dr-jos nariu skai
tomas tas, kurs įneša Dr-jos ižcli- 
nen nemažiau $50- atinitinai, atsi
ėmęs pinigus-nustoja būti nariu;

10.Amžinojo nario vardas 
duodamas tam, kurs neatimtinai 
įneša Draugijos iždinėn nemažinus. 
$35. . , z

X.
§ 1.1. Metiniais Draugijos na

riais laikoma tie asmenįs, kurie 
kasmet Įneša Dr-jos iždinėn po 
$2.00.

z
Sąnarių priedermės.

§18. Kiekvienas narys kunigas, 
privalo sykį į metus atlaikyti Ade
nas šv. mišias už gyvus ir mirusius. 
Dr-jos narius.

§ 19. Nariai ne kunigai, kalba 
kasdien po vieną, “Tėve mūsų,” 

• pridėdami, maldelę, * ‘ Šventas Ka
zimierai, melskis, už mus. ” Ir vi-' 
si nariai privalo platinti sulig -iš- 
sigalėjimo katalikišką spaudą. 
Nariai gauna: 1) kasmet tiek gerų 
knygų, kad jas. pirkdami vietinia- 
lųe knygyne.užniakėtų daug bran
giau, 2) naudojasi $v., Tėvo- Piatis 
X,. 1'907 m. Šv. Kaz. Dr-jai suteik
tais atlaidais ir 3) gyvas ir numi
ręs narys naudojasi iš šv. mišių,

• X *

kurias nariai kunigai, kasmet lai
ko, už gyvus ir mirusius, šv. Kaz. 
Dr-jos. narius ir. visų, narių maldo
mis, •

Kasmet laikomos iškilmingos 
mišios prieš delegatų susirinkimo 
atidarymą, už gyvus, o užbaigus, 
susirinkimo darbą, taipogi laiko
mos iškilmingos Mišios už visus 
mirusius Dr-jos narius.

Šv. Kazimiero Dr-ja turi Kaune 
didelius savo namus, spaustuvę ir 
išviso 12 knygynų Lietuvoje ir 
vieną Amerikoje.

•Žemaičių vyskupas yra vyriau
siu globėju.. Pirmininku yra ger
biamas kun. pralotas A. Dam- 
brauškas (A..Jakštas) tėvas lietu
vių atgimstančios literatūros. No
rintieji prigulėti prie šv. Kazimie- 

1 ra Draugijos malonėkite kreiptis 
prie jos generalio Įgaliotinio, kun.

■ Petro Raščiuko, 50 W. 6-th St., 
South Boston, Mass. arba tiesiai,

, pasiunčiant antrašus ir pinigus če-
■ kiais laiškuose, . rašyti.: Kunigas 
■. Pralotas Aleksandras Dambraus

kas, 34 D. Vilniaus g-vė, Kaunas. 
Idt Įmania. ** * •t

Visi Lietuvos ir Amerikos lie
tuviai. katalikai, rašykiiitės į šv, 
Kazimiero Draugiją iKaunė,. nes 
tai mūsų spaudos galinga tvirto- 
ve. '

v •

'• sąlygomis- pirkti,-ir toki, žino 
"'imi, kad ne prakiša. . ‘

'“Į'vairinš informacijas guuun 
! Ame rikės v Lietuvių - Prekybos 
B-vvje, ’ ‘Tarptautiniame ‘Ėiui- 

Ūkio BiĮįliųJądm! 
kaičių Bardiū” ir ditr . IdlOse 
lietuviškose bizifio įstaigose, Vi-, 
sos tokios iiitibrinaeijos ■duoda
mos. dovaniu-Nekartą gauną 
prekių paimigvintumiš sąlygom 
riiis.- Liet uyoje tietirvis bhnte- 
rius lietuvį buįniorįų pniailco 

Aaip, kai^ žydaš žydąb
“Atsitinka ii\ tokių dalyku 

. kąd politiški priešai socialistas 
f romia biznyje ktii.niiką} ti kata* 

• likos Horialistą kąd'tik išstgeL 
liMiis nuo žydų: išnuiidojinurTr ri.

' *

n

Kun. tT

uitiw m.
’ i :

, r______ . • __________________
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'Mūsų suvargintai tautai iš 
po priespaudos pasitiuosa- 
VUS), sukrutoine aprūpinti 
pačius svarbiuosius tautos. w 
gyvatos reikalus. .Tečiauš 
ypa&Aionai Ameriką dar! 
rimtai nei negalvojama ap
rūpinti senelius • ir našlai
čius, ^i^oihenės globos reL 
kalnu jaučius,' Kaip toli 
labdaras darbas yra pas! 
mus nesutvaiįytas, tai pa
rodo spaiuf-ka^štligės me- 
tžjs, ;'Mdinėį daugelyje namų!! 
visiems sergant, nesirandant 
lietuvių tarpe labdarybės 
draugijų nuvargusioms šei
mynoms pagelbėti, prisėjo, 
naudotis svetimtaučių malo
ne. Visoje Amerikoje ir po 
šiai dienai neturime nei vie- 

t 

nos prieglaudos- seneliams. 
Mūsų Našlaičiai.taipgi skurs
ta svetimtaučių ir dažnai 
svetiintikių. globoj e. Gaila, 
kad mūsų neskaitlinga tauta. 
nustoja savo tikrų vaikių dar 
labiau gaila matant juos au
ginant be tikėjimo arba pro
testantizmo klaidoje...

Prieglaudų reikalų jau 
pajutome, bet prie jų įkūri
mo 'maža kur atatinkami 
žingsniai padaryti. " Įkurti’ 
prieglaudą, nebebūtų sunkiu 
dalyku, jei įkūrėjams ne- 
'reiktų jos užlaikyti. Savai- 

, mi ateina mintis, kad prie
glaudas įsteigti bei. užlaiky 
ti, ' tai nevieno žmogaus ir 
ne vienos kolonijos galėję. 
Aišku. • tumč reikalinga lab
darybėj'^me^ijosy . kurios 

artų jabdarybės (dirvą, au
gintų prieglaudai fondą ir 
pasijustų ganėtinai stiprio
mis įsteigimui prieglaudos.

Suvirs metai atgal, Fede
racijai užgyrus labdarybės 
draugijų reikalą, aš tuomet 
būdamas Federacijos labda
rybės skyriaus direktorius, 
pagaminau labdarybės drau
gijoms konstitucijos, projek
tą ir jį perskaičiau -kitiems 
valdybos nariams. Tie kai- 
kuriuos patobulinimus pada
re ragino mane minėtą^ lab
darybės. konstituciją galuti
nai sutvarkvti ir Federaci- - . »
jos lėšomis atspausdinus, iš
siuntinėti po kolonijas kame 
labdarybės draugijų tvėri
mo reikalas jau pribrendęs. 
Tuomet kitos mano pareigos 
sutrukdė ta darbą užbaigti. 
I k'.ba r konstitucij ą sutvar
kęs skelbiu ją. spaudo j e tikė
damas tuomi . palengvįsias 
labdarybės draugijų tvėri- 
mąsi. Be to, patobulinimus 
įnešti. Konstituciją -taip 
kaip jijč žemiau yra skelbia
ma, yra variojanur 
cester’y. -. .Tas paaiškina jo
sios viršuje Uždėtąjį užvarš 
dyjiiik). ' ■ -■

■ Labdarybės darbas tai 
ytobas tų, kuriuo nesivaržo 
laisvamamat/
gelius,. globoti našlaįčius, 
gyvenime pastrigę 
Ti kataliku sperijalyhė/ / 
čiaųs nūjsyAtheriįpš '.iibtto-. 
sviai'ktttai&ūį'’ lig&įpl tuodu 
žvilgsniiL inųiasi^yn^jotori: 
šioH šaM> kitų tatitiį katalį- 
kai: airiai, jfvaucūiiĮp, pet 
teitai, gali%džiūotis dfc- 
Itois mūro ligunhučiįu j prie* 
glaudonhij Alau dicteHaipri* 
Itaidęs. laikas kad ir įneš ta 
fūvini katalikai iintuLua pu* 
rėpti užleistą labdarybės dir
vą; įvirinąs Žigsiįis^-ttti sU- 
mstv lavinti, pigantapt,

v t

t I ■■ ■ u I i<i I

f PAŽINO.
* VienaiM iš didžiausių pasaulio 

miestų, ką prie geriamo vandens 
pripilto ežero Amerikoje stovi, 18 
metų lietuvaite pamačiusi ožį at
bėgo pirkion ir sako mažiai:

P Mama; žiūrėk kokis ^ražuSį
gaidys mūsų darže žoles skabiuo
ju ' y ri •

Motyna pažiūrėjus per langą, 
sako:.—tu;dumia, tai ne gaidys, 
bet ožys. .*. ’

“Kas pasidarė Amerikos lietu
viam*,. kad' jau kelinti metai ap
sistojo lietuviškas knygas, skai
tę.?” Klausia “Sandara.” Pa
sakymų Amerikos lietuviams rei
kia suprasti Amerikos lietuviams 
sandariečiams. Kodėl sandariečiai 
ir laisvamaniai knygų neskaito, 
tai labai aišku. Juk pagal lais
vamanius, kad būti apšviestu, rei
kia tik nustoti tikėjimo- į Dievų, 
neiti bažnyčion ir neklausyti ku
nigų. Na; ’ o kuriam galui kny
gos apšviestam žmogui .■ •

»

• Paieškau sandariečių Politiško 
Fondo. Turiu labai svarbų veika-’, 
ląf Noriu paklausti apie atskai
tų.- Nuo prdžios įsisteigimo nie
kur nemačiau atskaitos. Pats ar 
žinantieji man teparašo.' Už pra
nešimą ' duosiu getą dovaną. Ad- 
'resas : Šiaudinis Katalikas ir tt.

\GERAS VARDAS.,
Kunigui bekaledojant, 

vaiką užklausė, kaip jo vardas, 
/Vaikas tyli.

— Nagi, kaip tave mama va-, 
dina^ klausia kunigas.

— Mane mama vdina t Padla.

manifestas.
? ■

' Fvieną
-

i

./Mes, Bostono garsusis Ivas, į- 
guliotiniš Bostono draugijų-4iu- 
lepi otų prezidentas, didis .“lais
vės” ne tik-Lietuvoje bėt ir A- 
merikoje mylėto jas, didis “ rėmė
jas” dabartinės Lietuvos valdžios, 
didis Amerikos sil andarokais va
das ir atstovas, ir. taip toliau, ir 
aip toliaus, ir taip toliaus viskas,, 

pareišknt Lietuvoš dabartiniai val
džiai, kad aš esu už ją “augštes - 
nis” visu coliu, kad mano dole
riai už ją yra galingesni, kad ma
no balsas, už jos dirbtuvių švil
pukus skardesnis ir kad-ji manęs 
kaipo tokio -turi klausyti.

Todėl aš viršminėtais mano*
atestatais, gabumo ženklais pasi- 

j LumatiiHfcis, uepuisy uumus, m- mS 
I man. pačiam ar mano ingaliotai 

Ar jis Tamstai pataikė? draugijai, arba mano su andaro- 
kais organizacijai 'bus sveika' ar!

— Tai jis buvo, nė mano 'sūnus, ne, r - ji^ tam pritars ar ne, beit;

’kTU^UlHiiKy'SįjmSRHKMAi“
L. D, S. APSKRIČIO KUOPOMS, bei organizatorėmis mūsų garbin-

— Tamstos sūnus metė,'į mane*, remdamas, nepaisydamas, ar tas 
sniego bolę. I man. pačiam ar mano ingaliotai

-f—-Ne. • '■ -A
t

i

. Ve

■< Mūsų Idėja.

Brangūs darbininkai ir darbi
ninkės, LDS. Uęnn. apskričio 10 
d. gruodžio įnėn., 1922 m. metinįą-' 
nie suvažiavime, 'kuris atsibt/yo 
Hartford, Gonn., išrinkot mane 
pirmininku garbingo LDS. Conn.- 
apskričio. Nors jaučiuos paėmęs 
nuo jūs persunkiu užduotį, kur 

1 ga vienur" ar kitur neclaląikysiu, 
vienok stengsiuos pildyt iš visų 

• mano pajėgų ir. katu atidžiai ser
gėt ir skleist tą mūsų brangiausią 
idealą. Kartu kyiečiu visas kuo
pas teip ir pavienius narius prie 
cįarbo, prie-uolaus darbo, prie , ne
nuilstančio. .Tieskim savo dešinę 
mūšų broliams, kurie žūsta nesu
pratime darbininkiškos idejdš, 
gelbėkime juos iš skurdo, tamsy
bės, parodykim jiems, kur jie sto
vi ir kam tarnauja. Broliai ir se
sers, mums neužtenka, kad mes 
jau prigulim prie LDS. Ne! mes 
turim skleist savo idėją tarp ne
susipratusių mūsų brolių. Būkim 
tikrais idealistais ir turim didint 
jų skaičių. Ra ginkim kiekvieną, 
aiškiukim gerumą ir naudingumą 
mūsų brangios organizacijos ir bū
dami vienybėje turėdami tiesiogi
nį uždąyinį, turėdanii^kiellvienas 
narys LDS. sau už pareigą prira
šinėt. narius,, didint kuopą, įieaL 
sakykit,’ kad dar paspėsim. ’ *Ne! 
Laiko nebliko nei kiek. Kapita
listai įsigalėjo, iiždeda^skūtdo naš
tą nepakeliamą ant mūsų? pečių, 
pailgindami valandas. ir ■ žymiai 
nukapodami darbininko mokestį.- 
O pragy^vumo prąduktų kainos 
vėl žyimai kįia. Tiid aš lavįpnw- 
šL-į jūs broliai darbininkai Ir še- 
šerys tirivbhnnkčs ir meldžiu kiek
vieną iš ūsų patąp organizatoriais-
’ S i -.. .1

, '/ . ■ y ‘. c
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go LDS. Gonn. apskričio. Aš ma
nau, kad jūs gerbiamieji ir ger
biamosios nepalaikysi! mano bal
so girioje šaukiančio, bet priim
sit į savo širdis ir artimiausiuose 
jūsų ‘kuopų susirinkiiųuose pasi- 
žadėsit prideramai kiekvienas bei 
kiekviena stot į organizatyvį dar
bų. Nuo šio laiko visi iki vienam 
pasižadėlulfi dirbt savo ir organk 
zacijos labui. Būkim visi apašta
lais savo idėjos. ;

Gonn. LDS. Apskričio Pirmi
ninkas • . ■'

V. Bylinskas, 
40*0 Park Avė., Bridgeport, Ut.

. . \

ladoniiiiUsiaB ir
Eias liėtuyiams šių dienų įvy1- 
kis yra Klaipėdos Kl'ftžįo SU; 
sijimgimaš su W--
bar visi norėtu, pamatytį 
kaip išrodo Klaipėdos mfes-' 
tas. 'š&ąip syta-4-^atbimn- 
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumų. Skubinkitės iš^ 
rašyti. Kaina60c. ■ '

, Nedaugteturime. *

. “DARBININKAS” \ 
336 B?way, & Boston, Mass, 

aš, manau kad pritars), saukiu 
Lietuvoje Amerikos lietuvių fci-^ ' - 
mą. Seiman gali vykti .visi dvi
kojai, keturkojai, ir net trikojai 
sutvėrimai,. Mes, Ivas gorime pa- ’. 
rodyti, kad. visi šių dienų Lietu* * 
vos valdžios rėmėjai; tai nieki# 
kitas, kaip mes Račiai Pečiai ir ’ / 
Ko. Mes, tatai šaukiame susiva- 
žjavimą, kuriame ir kviečiame da- t 
Iyvaiiti iš visų užkampių visiems, 
kad nei vienas negalėtų sakyti, 
kad jis buvo aplenktas. Mes, taip* 
gi duodame privilegijų ir aklicm» 
ir kurtiems ir; raišiems ir net to
kiems, kurie mūsų pasiuntinystę 
pildo, bet lietuvių kalbos nemoka 
ir ją kejlda. Tai^i visi, kurie no- ' 
rite gauti šiltas Lietuvoje viete
lės, kuogreičiausiai skubinkite! 
seimam ‘ ‘

Igesnis programas seimui iš.kų* 
rio visi Čiaūdčdami džįaugsitėsi 
ašaras liešite, bus paskelbtas sėi- 
jno dienoje. Reilda atsiminti, kad 
mes, su andarokais turime tvirtin
ti savo rūmų, pamatus, kitaip jie. 
kilus kokiai’ netikėtai “audrai1’ 
gali sugriūti. T^gi dar sykį pa-

I

RACINE, WIS.

kartoju, visi seiiifan!
Duota Afrikoje, vienoje iš jot 

pietvakarinių kraštų su ten esan
čios valdžios iš kurios mūsų pirm- 
takfmair vystosi, leidimu, jty-sytr. 
varinio metuose 00952. * .

Kas norėtų, persitikrinti apie 
'mano ingaliavimus, lai pasiklau
sia viršminėto pakraščio gyvento- 

’jų-
> Pasirašau Ivas D. D.

1 f

LDS. 63 kuopai šiuomi pranešu, 
kad metinio mitingo negalima lai
kyti 21-d. sausio, nes tą dieną pa
sitaikė parapijos mitingas. Dėl 
šios priežasties LDS. 63 kuopos 
metinis mitingas bus trečiadieny
je, t. y. 24 d. sausio1, vakare 7 vai.. 
Tą vakarą visi nariai malonėkite 
ateiti, nes yra daug svarbių daly
kų nuveikti. Atsiveskite ir naujty 
narių.

DAINOS SU GAIDOMIS.
Tik ką esame guvę labai 

gražiai apdarytų gaido
mis dailiu knygutę. Joje tęl- 
pit net 67 dainos, kurias 
ldekvieiiani lietuviui būtų 
Tjravūrtū mokėti.

Kadangi jt| nedaug teturi
me, tai- kiekvienas norintis 
jų įsigyti privalo, pasiskū- . 
biiiti su užsakymui Kaina 
jos labai prieinama, tiktai 
$3L5O.

Bėikalaukite pas :
v ^DARBININKAS”

J. S. Kesminas, rast. 366 B’vvav, Boston 27, Mass.
4 .

f

*

\

šabinį, 
tverkime
‘įa& Nes dtk’ dangins 
Vrieglaitdouis iųndnsjl tik 
diep Jas dąrbud*
tųjdš,,.&Į& W

i sMeistųjt aįįfini) feieilįš i?ęb 
J^lclįs mmnMuv. 

darin $tabį
Watds svnelfį : 

dainuįj Jems k 
įnėjles delei, tverkime IdlH 
darybos draugigaB! ’ ’ t

’Pgcmšas; ’ Konstitucija 
tilps velias* . . '
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ŠAULĖ JUOKĖS.’ ’
\ (Pavedu T.j m

* Supas laivas, mėtos blaškos; 
Vilnių baltos piltos taskps: 
MigitĮ skMište skiriąs; .knnta.;-

: ĄūŠra. švpsos; < lįytds sviria ; 
•fr saui^ sumirksėjo^ • -
Matai slinko, Inetai ėjoj y ■ b -
■i- . ’ ' ' / .' .

■ jfeiibs; tik skubau ? .
V Ko tai sirdis troško^ plak&L, > 

ĮPb:pasaiilįMiįhtys sktaide? ’
■ 0padaii$iaU ąvajoą "
Žemyn leidp% ... '

v Slenka, keičias minios minioj

Knliai plattis <
Mkuba, lenkias -iį sustoja. — 
Q as Murhk ?'W į^tstįi^si > > 
Štai mimus kum W W
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OILADELPHIA, PA.

LDS. 13-tos kuopos metinis su- 
sitailtitnas buvo .laikytas sausio 9 

: d.? Ktaų buvtaiatsįlankę taait- 
linąai. Susirinkimą 'atidarė pirm. 
J. Poškiene. Aptartis nepabaig
ta reikalus ‘itr tiutarė su*. 
rtaM dideles prakalbas LDS. 
naujai. Tta. tikslui kviesti gerb; 
kuu. P. Kemešį už kalbėtoji. Per- 

[ skaitytas laiškaS’Uta DDS. centro 
•apife dabartinį finansinį “Darbi- 
tahkcf’ ’ st®vį. Apsvarstė tą reta1 
lą, labiausia tuos du. klausimu, ar 

? kąd “Darb.” būtų .palaikomas au
komis ar tahUtį kapitalą Šerais. 
Yai Mūsų kuta įritate kad bū
tų “parb.” palaikomas- aukomis 

f ir vgKta sužinoję, jeigu bus nu- 
, statymas visų kuopų palaikyti 

“Darb?’ aukomis, nutarė parem- 
- - -li aukomis. - Iždo globėjai išdavė 

raportą jš pereitų metijį Pasiro-' 
tie kad buvo surengtas vienas išJ 
Važiavitas, vienas balius ir 12. 
naujų narių prisirašė. 
•$■42.62 lieka ižde. /

v

Toliaus seka valdybos rinkimas. 
Vaidybon išrinkti: pirm. K. Dry- 

L ž&, J. Kelekevicius,
, Autar. .lašt. K. Zokas, fią. rast. O.

Unguraite, ižd. O. Gegute, iždo 
globėjai :• D. JBaublaitė ir. K. Va-! 
lančiunas, dvas. vad. gerb. kun. 
J. čepukaitiš.. Išriiikta3 darbštus 
pirmininkas, kulis nariu būdamas 
■da'Ūit darbų nuveikė dėl

• naudos.
-r '
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DETROIT, MICH.

(East Side)

LDS. 72 kį’- įvyko metinis 
su'ihkįnita, visi nariai kreipė do- 
mę į-darbus ateityj ir į naują val- 

’&ybą,. Pirmininkas S. .Druskaus- 
kas „atidaręs susirinkimą išdavė 
savo visų metų raportą. Toliaus

•... finansų. rašt. Pi*; .Gustaitis išdavė 
..... raportą ir savo-darbuotę. •* čia tu

rime pasidžiaugti iš Pr. Gustaičio, 
kad jis yra pasišventęs su visomis 
spėkomis darbuotis dėl LDS. gero
vės,'ne tik jis darbuojąs. bet ir 
jos vertę supranta. Kad bent dar 
tokie penki rastus pas mus kaip 
Pr. G., tai mes gyvuotumčm dar 
geriau, iždininko patiekta ats-

. kaita K. Petroko gi Visai gerai sto
vi mūsų LDS. randas iki penkias 
dešimts dolerių kasoj; Po visų 
gražių kalbų, nesiradus naujo 
pirminitiko J. Salinio užėmė vietą 
pirm, pagelb. S. Stcpuliotiis.. Čia 
inėjo darbštus naujas finansų 
rast. A. Bagdonas; nes jis atvedė 
tris naujus narius prirašęs. Yra 
viltis, kad ir. visa nauja šių me
tų valdybk darbuosis dar daugiau 
už. buvusią praeitų metų. Komi
siją B. Daurnantaitė, Pr. Gustai
tis, pranešė, kad yra rengiamas 
LDS. vakaras dėl naudos šv. Jur
gio parapijos. Apkalbėta apie 
Federacijos . 4 skyrių. Atstovai 

/* pratašė, kad yra rengiamas va- 
4^- kai’aS ant greitųjų, kurs įvyks 

sausio 14 d. š, m. Skirta $10.1)0 
iš kasos dėl būsimo vakaro kad 
paremta moksleivius.

Kadlangi daug esti visokių įvai
rių susirinkimų nedėliomis po pa
maldų, tai nutarta laikyti susirin
kimus LDS. 72 lep, kas trecias ne- 
doldienis tuoj po pamaldų.

Smarkiai darbuojasi.

;8v. Jurgio parapija, kur klebo
nauja didžiai inylimas ir visiems; 
žinomas kun. muzikas J. čižuus- 
kils, tarėjo susirinkimą 7 4. sau-;

. šio. Klfebofias iš sakyklos paskel-i 
bė, kad tuoj po pamaldų. įvyks’ 
parapijos . mintinis sttsirinkimas.Į 
Visi tuoj hėgo į svetainę, kur bu-i 

^/‘vj išduota visų metų atskaita.
si buvo linksmus, kada išklausė, 
rąšiittitta .& Kftsevičio?
Viso per .praęitusYOŠ^in. buvo in-.

• ®igų $24.001^ su virš.. fetalos sus. ■ • ■ ■ ..... ... ... ... . - ..

su-

i

• }

.-Į.mni, '•?

rasti piniginę ineigą.
Po. visų atskaitų, buvo renka

mas naujas parapijos 'komitetas. 
Išrinkta 12-ka darbščių, vytų, Bu
vo įneštu, surengti Yar-. 
karfenę .pagerbimui musų klebono 
kun, J. b., Dėl stokos laikoj, ati
dėta- po šv.'‘Velykų,

Galima spėti iškalno, kad ir ant 
ateities bus dar .ge^sni vaisiai, 
nes-pas mus didele vienybe, o kaip 
tik vienybe Šeimininkauja, tai ir 
dirbti ldekvienam neatbosta. Lai 
gyvuoja pirmoji L. R. K. Šv. Jur
gio parapija ir visi jos parapijo- 
nys ir dvasios vadas kun. J, Či- 
žauskas.

Linksmas vakarėlis,

• Sausio 11 d. š. m. gerb. kun. J. 
Čižauskas surengė linksmą vaka
rėlį pagerbti savo L. Vyčių 79 kp. 
choristus-tes.____Net__ nustebino.
Kaip mtčjom svetainėn, tai stalai 
pataisyti — apdėti visako valgy
ti ir gerti. Jis norėjo pagerbti 
choristus arba. paaęiuoti už kalė
dinę jam prisiųstą dovanėlę, nuo 
choro, ' Devintą valandą Ūisus pa
kvietė prie stalo. Maldą atkalbė
ję ėmėm valgyt. Buvo ir gražių 
minčių patiekta. Gerb. kun, J. 
Čižauskas prakalbėjo į choristus- 
-es, ragino laikytis vienybėj, mel
dė, kad apseitūinėm dar pakol 
kas be vargonininko, nes skola 
mums priešais stovi. Kalbėjo, F. 
Stankus, P. Andrijauskas, S. Ste- 
pulionis, B. Daumkntaitė, A. Pet
kus, D. Gustaitė. Kun. J. Čižaus
kas pianu mikliai paskambino. 
Dar kalbėjo S. Raila ir L. Širvai
tis. Visų suėmusltas mintis, gali
ma -palyginti prie tos dainelės, lai r 
dainininkai gražiai dainuoja supy
nę į skambančius balsus, o klau
sytojų* sielas žaveja. Po vakarie
nes visi ėjo žaisti, “Rožių lauk,” 
“Aguonėlė,” “Aš pasėjau,” “No
riu miego” ir tt. Choristai-tės, 
visi yra dėkingi už didelį prisiri
šimą gerb, kun. J. Čižaųsko prie 
dailės jaunuolių.

z

Ožių koncertas.
Sausio 6 d. š. m. mūsų vietiniai 

sandarokai surengė koncertą. Iš
garsino žvaigždę, J. Baltrukoniu- 
tę, iš Cleveiando, Oliio. AVell, sa
kau, kad jau žvaigžde atvyksta- 
tai eisiu pamatyti kaip ji šviesi. 
G i išeina sandarokų šulas K. 
Šnuolis. Neturi iškalbos. Mykė 
mykė apie žvaigždę. Sakė, kad 
jos nėr; būk ji susirgus, ėmė 
verkšlenti. Pagąliaus išvaro pa
dainuoti Aleksiūną. . Tas publikai 
uždavė smūgį. Visi lauke, kad jis 
greičiau pabaigtų, nes visai negal 
dainuoti. .Vėl išvarė duetą, dai
nuoti Aleksiūną ir Laukionį. Tai 
tik juokai, abudu ėmė vienu bal
su dainuoti ir vėl gal paimti, tai 
viens nubėgu, u antras viens trau
kė, gi pianistė pajuto, kad pro ją 
molio -Motiejus praėjo, tai ir ji 
sustojo. Tai p. L. vienas "traukė. 
Viskas, kad atėjo iš.Detroit kon
servatorijos p. Smith, lai parodė 
kaip dainuot porą dainelių. Bei 
jam buvo nelinksma ten pasirodyt 
su savo pianiste, nes mažai žmo
nių' atsilanko. • Nesiseka mūsų 
gaivalam. Čia jie nieko neturi. 
Geri katalikai, kad įjuos priima 
į svetainę, kur jie ramiai jaučia
si.

Įnešimam susirinkime gruodžio 
1 menesį •formališkai suorganizavo 
sporto sekciją ir jaunamečių sky
rių. ' H y

K-sporto sekcijos’, visiĮpirmiap-' 
šia, base-bąlliriinkų kuopa tapo/ 
sutverta. ' Jų $ag.erbimui, buvo1 
Nutarta' pokiĮį surengti gimodžid 
31,1922, laukįaųt naujų metų Tu/ 
riu pažymėti, kad tas užmanymas' 
buvo vykdintas pereitą vasarą/ 
pagal kuopos valdybą, bet nėbuvoj 
forųališkai surištas- su vyčių or
ganizacija. Dabartės manau kad 
ateiisnčią vasarą glčs Amsterdam 
vyčių kuopos base-ballininkai ge 
rai pasirodyti svetimtaučiams, nes 
•pl-acHą vasarą,, kada lošė su len
kais, visad laimėjo. Garbė lietu
viam, s, o ypač mūsų Amsterdamo 
jaunikaičiams, parodžiusioms 1 to
kią pasekmingą pradžią. Tikiuo 
si, šią vasarą base-balliiiinkai ko
vos daug karsčiau ne kaip perėi- 
tą vasarą.' Progai kilus, 'galės su
eiti i-u kitų Anierikos JietuyiiiJi-<Į-_ 
lopijų vyčių basc-ballininkais ir 
parodyti, kad amstordamiečiai tu
ri išlavintus jaunikaičius lošimui 
base-htill. Simpatija jaunimo nu
rodo, kad pagelbės sporto sckci- 
■jeį. nes' tas buvo jau įvykdiiitos. 
širdiiigą cntuzijazmą sukėlė gruo
džio 31,1922 tarp jaunimo ant po- 
ldl5o. Moksleiviai pokilyje daly
vavo teipos-gi. Iš žymiausių bu
vo-gerb. klierikas Zigmantas Jd- 
kubauskas iš Niagara Uhiversitc- 
.to,- gerb. Jon. P. Snukis, baigian
tis pre-medico kursą, šį metą, 
Union College, Schenectady, du 
baigę-pharmacistų kursus: Jonas 
Varnas, Albany College Pluirmaey 
ir Antanas Domeika, Valpayaiso 
Vnivėrsitč, Antanas Stok na, Jr., 
lankantis Iligli School ir ,viena 
mergelė Morta . Kreivi ui č, kuri 
lanko paskutinį metą Tligli Scllool. 
Išbaigus Iligh School, mergelė 
Krėiviutū mano siekti pharmaeis- 
to laipsnį. Tai bus viena iš pir
mutinių mergelių Amsterdame sie
kianti toki laipsnį moksle. Pagei- 
datijama, kad daugiau tokių mer
gei ių^atsirastų ir eitų prie kitokių 
šakų mokslo. ' ‘'

Galima , pužymėt Amsterdamo 
inoksleivius, kurie baigė kursus ir 
kurie dar aanko mokslaines: Ona 
Čiųrliutč-, lankanti paskutinį me
tą high school, pasižymėjusi pia
nistė ir priklauso prie Šv. Cceili-

--vxhsisrisrKO ’ -
==?r 1...eMtotarji. p ...i " i 1

prasmę “jaunuomene,”/‘lietuvis- J. Balsis, J. Kazlauskas, J, \Au-lžinntemię iš viso pasaulio ir s 
gailis, K. Žlimairskis, B, Mėliu*, puikaus turinio naudingais pa«
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ka dvasia,” ‘Vikyba,
tizmas” ete,, nes kiekvienas tas A. Karbauskas, Mikalauskas, 
žodis esą prielankūs prfe IKĮėkvie- 'A: Šlapikas 15a, 
no lietuvio ar lietiivaitūs. Turime 
juos įsodinti j kiekvieno jaunuo
lio širdį kūdikystes dienose, o tas 
tik galima jvyKdidti tada, kada 
mes palaikysime Jųjų organizaci
jas, kada mes,veiksime -fiu jais sy
kiu ir patarsime jiems gerai veik
li, Turime tėniyti, kati, kięhvie- 
nas-ipaunuolis, gimęs (užruliežyjc 
Lietuvos) Lietifvos užrubežyje bū- 
.tų auklėjaams virš pažymėtoj 
dvasioj, būtų geras ir prielankus 
fėv5;nainis, kas-link tikybos, poli
tikos, technikos ir mokslo. Tu
rime mes kaipo lietuviai jaunuo
menei to negailėti ii\ nepavydėti, 
bet turime velyti jiems viso gero 
ateityje. * .

Tai katrie dar nesat prisirašę 
prie Lietuvos Vyčių 100 kp., tai 
dabar yra gera proga prisirašy- 
t i—ir- verktr-sykiu su -jaunimu, u 
ypač su naujai sutvertu skyrių 
basc-ballininkais. \ .

Lai gyvuoja Amsterdamo base-: 
ballininkai ir Jųjų įsteigėjai \ry~

” “patai jo-

!’ ''jos choro; Angola Aleck; Zigman-
tas Dirse, abu lauko liigh school; 
gcrb. Dirse yra narys Lietuvos Vy
čių 100 kp.; Aleksandras Alorey, 
lankantis Albany Collegeol‘ Phar-* 
mačy. O baigusieji, kaip: Juo
zapas Šidlauskas, kuris turi gražią 
vaistininkišką krautuvę ant kam
po East Alain ir Schuyler St., Jo
nas Ragauskas, esąs Albany, N. 
Y. ir Pranas Velička, esąs Bingh- 
amptoit, N; Y.

šiai!
»

Ph. G.
, , . ■■■— ..„Y..— '

DAYTON, OHIO.• <r • .*z,

Darbai pagerėjo, visur galima 
darbas vgaut. Bet nestoka ir be
darbių, kurie -turi nuosavus dar-' 
bus prie moonšaino virimo. Kaip 
matosi mūsų kolonijoj jau keletas 
lietuvių pralobo iš bravorėlių, bet 
kaip kuriems labai blogai atsei-; 
na. Bet ką padalyt, savotiškai 
elgiasi.

Keletas šeimynų lietuvių, pabu
vę Lietuvoj, vėl sugrįžo atgal. Nu
pasakodami apie. Lietuvpš. padėtį; 
pagiria dabartinę Lietuvos Res
publikos valdžią, o ypač kariuo- 
nnenę. Būda, sako yra, kad Lie
tuvoj išsiplatinęs girtuokliavimas. 
Ir teip žydų raikose"pirkliavimas 
ir visus biznis. Kaip sako, kad 
mūs lietuviais per žydus nieko 

.‘negalima pradėt. -Antra’vėl sako, 
jei amerikonas, nueini su kokiais 
nors reikalais į raštinę, tai ir sa
ko, be/pinigų nenor nei klausyt. 
Jei įspraudi keletą šimtą, tai iš
klausys tavo reikalavimą. O jei 
iieko neduosi, tai sako, gali eiti 
ir per keletą savaičių ir nebus iš
klausytas taszprašymas.

SLRKA. 191 kp. Dayton, O. iš
reikšdama prielankius padėkos žo- 
džius .SLRKA. kuopoms, kurios 
prisidėjo šelpime nario 191 kp. 
Bronislovo l’ėttoko, kuris jau 
peukti: metai kaip guli ligonbuty- 
je. Serga, džiovos liga. Ačiū, 
ačiū kuopoms, kurios aukas pri
siuntė ir padavė savo draugiškas 
jam rankas. 191 kp. vardu B. 
Petrukas išsiuntinėjo žėdnai kuo*

Visosurinkta 
$49.80. Visiem aukotojam 191 kp. 
J3LRKA. taria širdingai ačiū kft 
neapleidžia savo sergančio nario. 
Aukos prisiųstos iš kitų kp., o 
teip-gi ir mūs pačių aukos, visi 
pinigai padčta į-banką ir bus ima* 
ma spceial gydytojas, kuris mano 
mūsų narį išgydyti sų Dievo pa- 
gclba. '

Vietinės Draugystės.

Kaip Šv. Petro teip ir Šv, Mi- 
kolo praėjusiais metais siiblogejo^ 
nes • turėjo daug ligonių, bet vis 
neatsižada ligonių apleisti kad ir 
išsibaigė pašalpos mokestis ligo
nių z

Mūsų kolionija lietuvių rodos ir 
nedidele, bet praėjusiais metais 
daug nelaimių būta terp lietuvių. 
Du broliai Sieskevielai dirbtuvėse 

■kojas nusilaižė, bet jaunysis bro-' 
lis da ir dabar ligonbutyj. Jau 
6 mėnesiai ir nežinia kaip^bus su- 
gydyta koja. Jau daryta keletą 
kartų operacijos, bet jau kaip 
matosi sveikiau atrodo dabar ligo
nis. '

sparčiai auga kaip narių skai
čium teip įi' turtu. LDS. 69 kp. Na
riai vienybėj laikosi ir nesiduoda 
apgauti kokiem apgavikam, kurie 
nori tą organizaciją ir jog' narius 
pašiepti. Tegu nė vienas to ne
mano, ba to nedasieks. Galiu drą
siai sakyt, šiandie randasi LDS. 
69 ‘kp. narių apie 60, kasoj pini-; 
gų turi virš $50.00 ir L. P. boną 
už $50.00. Tai žiūrėkim kaip au
ga ta organizacija ir kas galėtų 
drįsti į jos tarpą už ardytoją lįsti.: 
Bet, kad ir atsirastų kokis, tai 
drąsiai sakau bus ragai aplaužtų 
Alės melagių kokių nenorim klau
syti, bet jei kas ką nori susilauk
ti geresnės apšvietos, tai tegu atei
na ant darbininkų susirinkimo ir 
prisirašo į tą organizaciją, tad ta
da bus vienybė ir garsios kalbos 
skambės terp mūs prielankios.

Į. inūs miestelį buvo atsibeldęs 
prieš Kalėdas kokis daktarpalai- 
kis

Susirinkę gruodžio 31, 1922. ant'-pai laiškus ir jau iš daugelio kuo-

su linksnumųio. 
puikaus turinio naudingais pasi- Pas imis buvo pifiną syk ant 
skaitymais. Mūsų LDS. narių Kalėdų vidurnaktinės mišios,‘kiv 
priedermėyra.prikąlbinti .ir tuos tįas laihe mūsų gerb. klebonas *
narius, kurie jau yra atsilikę ir 
teip-gi nauju gaukime.

LDS. 22 kp. Valdyba.
<

MAHANOY GITY, PA.

7 d. sausio, 1923 m., įvyko l-mo 
Pėnnsylvanijos Lietuvių Bažnyti
nių Chorų Apskričio delegatų su
važiavimas. Nutarta ■rengti milži
nišką koncertą, kuris įvyks Malia- 
noy City, Pa. 15 d. Balandžio. Pro
gramų išpildyme dalyvaus septyni 
chorai.

Teip-pat buvo rinkta valdyba 
šiems metams. Išrinkta sekantie
ji: pirmininkas . A. LeŠkauskas,! 
Mahanoy City, Pa., pirmininko 
pagelbininkas Ant, Laųrūsėvičius, 
Maizeville, Pa., raštininkas, aKz. 
Žėglis, Mahanoy City, Pa., kasic- 
i'iiis Emilija Keliui iiskailč, M k 
Carmcll, Pa., kasos globėjai: Kr. 
Dulke, Frackvillc, Pa. ir Stasys 
Petruševičius, Mt. Carmell, Pa.

Apsk. Rast. K. J. Ž.“ - ------ - -- -

iš kaž-kurį bet vėl išdūmė. 
' • Garlauskinis.

<s

BRIGHTON, MASS.

Linksma žinute.

■
1

AMSTERDAM, N. Y.

Nemandagumas.’ . I
Čia yra laikomi parap. moksląi- 

nūs kambariuose visokio susirinki-, 
mai, ne tik katalikŲ, bet ir kai-, 
riuju. Kas matos nemandagumas, 
tai neaiuktenumas kepures Įėjus į 
svetainę. Dargi liekurie ir cigarą 
įsikandę rūko ir kitus vaišina 
smarve. Nėr pervelu pamesti Hnr- 
bystę bei apsileidimą. Galima tuoj 
save pradėti tvarkyti, Įeik kaip 
kiekvienas rimtas bei mandagus 
asmuo save užlaiko.

Senbernių kliubtis neįsikūrė, 
- ABArtft h yT 1^*8 organizatorius hibai-mažyjistatata $8000, De1 atBurgųs bau- . ,’ ■’Xir.4A ] u‘ uuu.iagonką gerti, o leortdm

■ jai lošia, kad iiei viens iiėpclėsl- 
iu*' Ar-gi pg goriau būt prigulė- 
ti prie idujiniii brganizueljų ir 
lęir darbuotis.

5

ko j yra padėta $3690. Išviso y-į 
ra išmokėta $21,000 skolos. Dt-' 
dMaūsiū giiibė priklauso- gerb.

■ .klchoiiiir kiun X ■ ėižątiskui. Nei
y Juokais jis yeįkū vlsį praeitą va* 

. : -įSr.tiik-.įjatatysų ‘ lai* vis;
tav ką nors: ant. rankos t. tai toty*;

;. t giltas, tM inuzikos.Iiįpta'- Jtaįkm? 
žiūtiti, kad vienas ir uliorą iųp-

'i ■. ■ - ?■ •■ ■ • ■

W^-Winininką;

j

<

J. Čaplikas. A Anf mišių buvo ticlc 
žmonių, kad bažnyčioje nebuvo 
vietos nei apsisukti, net ir ant 
skadų, lauke buvo sustoję.

Choras susirinkęs anksti užgie- . 
dojo, “Adestc Dideles.” Tal y-'" 
ra labai puiki giesme, o dar cho- ' 
ras indejo tokius jausmus, kad su- 
jutjhio širdį net ir kiečiausiame 
sutvėrime. Pabaigus tą giesmę, 
kunigas išėjo ant mišių o choras ' 
pradėjo lietuviškas giesmes,, ku
inas giedojo per visą laiką.

Eidami l&ukai}, visi žmones gė
rėjosi iš tokių pamaldų ir iš to- 

[kios gražios muzikės. Nret ir ai
riai labai gyrė choro pastangas.

Ant antrų mišių, kurios buvo 
8:30,/vaikų choras, kuriame yra 
netoli šimtas, labai gražiai atliko 
savo dalį muzikos veikime.__ O_ ___
ant sumos, tai abu chorai labai 
gražia^ užbaigė pamaldas. '

Aut /Naujų Jtfetų gerb. kun. J. 
Čaplikas surengė chorui ir “ collce- _ 

.toriams” vakarienę, Tad-gUne
dėlios .vakare ant astuonių, visi su- ' 
sirinko salėje ir suvalgė labai gar
džią vakarienę. Tenai buvo iv 
sriubos, gaidžių, kalakutų, žąsų, 
ančių, bulvių, žolynų, visokių^ 
vaistų, saldainių ir tiesa pasakius . 
— užmiršau .ko dauginus.

Po vakarienės gerb. klebonas 
keliais žodžiais ištarė dėkui vi- 

už pasidarbavimą. Štai 
po vieno, choristai ir

*

(

r* «•

/

7 d. sausio š. m. Dukterų Mari
jos D-ja surengė labai puikų va
karėlį, kokio dar nebuvo šiemet.

, Tame vakarelyj buvo vaidintas te
atras “Pavogtas Kūdikis,” tri
juose aktuose tragedija. Veikalas 
yra labai įspūdingas ir gražus, 
kadangi parodo tikrą atsitikimą ir 

J b
gystės išeina viešai, teisybė pa
ima viršų. Reikia priminti, kad 
aktoriai savo roles atliko geriau 
kaip reikia, nes jų gyvumas ir nu-, 
•davimas privertė nąt publiką apsi
ašaroti ir padare publikai atjaus
ti tą tikrai. Vaidino šie asmenys:- 
Irena — Z. Kisieliūtė, Liudvisė, 
ligonės” prižiūrėtoja — A. Balčiko- 
niutū, Zosytė, tarnaitė — J. Ja- 
kaieiutč, Nešioto ■— V. KisichA- 
tė, Jotus, Irenos brolis -r-J. Rai
la, Graborius — A. Juškevičius,1 
Gydytojas — A. Maruzas, Jonas 
— P. Stakauskas, Žvejys — J. 
Maziliauskas, Pranukas—A. Ma
ruzas, Juozas ■— J. Kazlauskas, 
Rožė'— Ik Žukauskiene, Sargas 
A. Juškevičius, Laimutė, Pavog- 

’ j tas Kūdikis — S', E. Vasilaitė,
Policištas — J. Bartusevičius, De
tektyvas — J. Kaselis, Jicva — O. 
Bansevičienė. Reikia priminti, 
kad D. M. D-ja neturi vyrų, vien 
tik. merginos ir moterys priklauso, 
taigi kreipėsi ypatiškai į vyrus, i- 
dant pagelbėtų jojus lošti ir šie 
vyrai apsiėmė ir atliko ir pasidar
bavo gerai, kuriems priklauso šir
dingas ačiū lino I). M. D-jos. Va
kavo vedėja buvo M. Žukauskai
tė. Prie teatro buvo ii- dar pa
maitinimui sudainavo duetą pa
nelės: S. ir O. Puriutūs ir eiles pa
sakė V. Bankauskaitė net 3. Var
dų nepatėmijau. Monologą pasa
kė*, “Ant. Motinos Kapo” K. 
Gnauras ir monologą pasakė J. 
Bartusevičius, vardo nepatėmijau, 
o šalę estrados griežė puikiai L. 
Vytauto Beiias, kuris triukšmin
gai linksmino publiką. Pabaigus 
vaidinti, pasirodė ant estradoj 
iliūs gerb. kun. J. Židanavičius, 
kuris padėkavojo publikai už atsi
lankymą ir aktoriams už vaidini
mą. Užbaigta vakaras L. himnu. 
Publika linksmai įraukė j namus.

Nendrelė.

parodo kaip visos slaptos melą- 81(11118 
vienas 
eollcctoriai padėkavojo levui už 
vaakrienę ir pažadėjo- ant atei
nančių metų dirbti dar daugiau 
delei bažnyčios naudos. Po visų 
“foastų,wr jaunimas sau labai 
linksmai žaidė- lietuviškai, o ant 
vienuolikės visi išsiskirstė linksmi, 
sau namon.

.Matot broliai, Providencc’o lie
tuviai ne miegaliai. Čion tai ret
karčiais atsilaiko nedalia bo ko- 
kip veikhno. Tad-gi kaip sakiau, 
kad bus man sunku tai ir buvo, 
net prakaitas pradėjo iitėt nuo 
veido. Bet ką darysi. Turi ra
šyt ir gana, o jei nerašysi, tai it" 
neskaitysi. Girdėsi! toliaus.

Kaakutas.

i

i

z
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RAČIŪNO PAVEIKIAILDS. kp. rengia lab’ai linksmius 
šokius šitą sabalą, sausio 20, 1923, 
Lietuvių Svetainėj, 26 Liucoln St.. 
Prasidės 7$0 vakare. Yra paim
ta gera orkestrą, grieš lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius. Įžanga 
bus labai pigi: vyrams 45c., mote
rims 25c., vaikams 10c. Vaikai 
be tėvij salėn nebus įleidžiami. 
Bus valgių ir .gėrimų. Žodžiu 
sakant, tikras balius, be visko bus 
duodamos dovanos: 2 dėžės saldai
nių tiems, 'kurie gražiausiai pa
šoks. Viena dėžę už lietuvišką šo
kį, o antrą už amerikonišką. To
kie šokiai tai retenybė. Mūsų 22 
kuopa puikiai gyvuoja ir nėra at
silikus nuo kitų kuopų savo duos- 
luimu. “ Darbininkui ’ ’ už pasiųs
tas Lieiuvmi knygas aukojo se
kančiai: Po 50c. B. Ajauskas, K. 
Bingelis, J. Raudeliūnas, A. Kup
revičius, O. Jokubaitienė, O. Šau- 
laiaū, Liudvikas Jankauskas ir M. 
Klovienė po $1.00, iš kasus $5.00, 
L 1)8. namo boną už $35.00) Viso 
$3Q.OO. *

Tai teisiu būdu ir mes šiek tiek 
prisidedam prie prakilnių darbų 
ir j eigų papilnėtų kasa, tai LDB. 
22 kp. ir dauginus aukuotų ge
riems tikslams^ Siųoint kreipia
mės į gerbjamą lietuvių visuome
nę kaip vietįnę teip ii* iš apiclin- 
'kės, kadjpirenitų mūsų samany-' 
urą ir skaitlingai ątsiUukytų apb Jiirin., Jotas Gętsevieius 
Šių linksmin Šokių. Alsilunkiu-

Visi Nauji Krutanti Paveikslai iš 
Lietuvos 1922 metų. '

Bus rodomi: į
Ketvetgo ir pelnyčius vakarais, 

sausio 18—19 dd., parapijos salė- ’ 
je, 20 AVebSter St., Montello, • 
Mass, ‘

Ncdėlioj po pietų, sausio 21 d., 
2:30 valandą, Congress Hali Teat
re, 220 Broad\vay, kampas ,C St.., 
So. Bostoh, Mass.

Nedėlios ir panedėlio vakarais, 
sausio 21— 22 dd., parapijos salė
je, 432 NVįndsor St., Cambfid-gb, 
Alass.

Seredos vakare, sausio 24 d., 
ph rupijos salėje, llogers St., Lauk
eli, Mass.

Nedėlios vakare, sausio .28 d., 
Lietuvių Ukęsų "Salėje, 41 Berkley 
St., La\vrcnce, Mass.

Šiuose paveiksluose bus taip-gi 
parodomi veikimai Liet. Prekybos . 
Bendroves Lietuvoje. •

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVE 

414 Broadway, So. Boston, Mass.
ras tarėjo savo metinį susuinkimą ,

Alaccabus Hali, 21 Alarkct SL, vi
si rimtai, linksniai, dorai žaidė į- 
vairius žaislus. Vieni dainavo, ki
ti kalbėjosi, o treti, domėjosi. Y Vi
liaus, po trumpo užkandžio, visi 
sustoję sudainavo Lietuvos himną. 
.Moksleivis. Jonas Varnas prabilo 
į susirinkusius, pareikšdamas tiks
lą šio ])okilio kas-liuk sporto — 
base-balIininkit pradėjimo veikti.

Perstatytas gerb. pirmininkas 
kuopos V. Rusilas, trumpai išreiš
kė savo įspūdžius ir linkėjimus 
naujų metų. Paskiau perstatytas 
klierikas Z. Jokubauskas, kuris 
savo deklamacijoje padirbo pui
kų ir įdomų įspūdį jaunuomenės 
tarpe. Sustojimu visų, padėkos 
žodis suteikjas klierikui Jokū
bą usk ui.

Tolinus moksleivis Antanas 
Domeika paaiškino naujų melų 
prasmę, suteikdamas įvairių ir į- 
spudiugų linkėjimų jaunuomenei, 
kad visuomet stengtis pasiekti 
mokslą u'laikylis doros, tikybos,, 
pairi jot izmo ir draugiškumo., 

rfaip besikalbant, seni motai viž- 
silmigč,’ o miujus melus' visi liuksu 
ūmi sulaukė. ;

Kad išreiškus. liĮilfsmybę ir ta- 
kpjimus, juimųmiiene ėmė viens 
ki įą Hveiliiitilš' su - naujais .n icf uis. 
kada n gi tabųvo l aiko 1 o liaus kai 
li oi i ir tęsti programą, Amerikos* 
himnas Hudaiimoįas ir, visi iškil-’ 
nungai išsiskirstė; ’

daunuonicip 'piĮgoiduuja/ hta 
Vyčių kuopa daugiau takių, vata 
lų ŠtlTOlIghį. ' ? < b;

Gerbiamieji lietuviai iirlifit uvuų kiną; nes tai didelė skola pam-
pijos, tai reikia 1'Ūpitaią kur su-' Lietuvos Vyčių 100 kuopa ųi<j«UHį kaip gailina išreikšti fidžių

l
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Įių pašeipą susilanko, bet da ie 
iš visų. Vėliaus per laikraštį pa
skelbta kuopų aukos kiek kuri au
kavo, o teip ir daytoniečių kuopa 
191 nealsileka nuo kitų. Štai lai- 
kylam metiniame susirinkime gr. 
pirmą nedėklienį praėjusių metų, 
nutarta parinkti aukų dėl nario 
nelaimingo B. Petruko. Stojo į 
darbą iš narių Petras Raskevičius 
ir J. Grinius parinkti aukų per 
namus. Aukaco dol B. Petruko 
po $1.00: ,8. Mockevičius, A. J. 
Kcidošius, S. Razauskas, S. Grin- 
eevičiuš) 8. Mašanauskas,’J. Var
kaly., —. Sakalas, S. Dambraus
kas, J. Varkala, J. Sakais, S. 
Dambrauskas, A. Murauskas, A. 
Giedraitis, P. Bartkus, J. Siekis,
J. Širvaitis,. P. Valiusieiiė, S. Vait
kus, K. Galdikas, A. Vanagus', A. 
Arzjauskas, . J. Kazlauskas, A. 
Vaitkus, P. Dambrauskas,. A. Pak
štas 75c. ; po $50e.: J. A. Tulaus- 

‘kns, S.- Rugienius, K. Jukueviiuš, 
A, Sakalanshas, S. Čepuliųniįi, M. 
Norelkienū, P. Sakalauskas, A. 
Kudirka,. P, Luitas, J. Pošfcovi- 
eiuš, M< Ūsus, j, UGtats, B. A- 
dtaiMšy J. .But&uuskasjj P, Bta 
taką, P. Mujauskaš, »Tj Bnčūnas, 
A Gudelis;; AL' Bartulis, d. Sih-

M, Altaenas, VĄ Matai-; 
lis,; rš, Į!į.do1skusy J. KfiuiiąUrhi^; 
Ar Gaidelis, P» Petkus, T. ŠakąK' 
tis, P< PetcoklutSy K.’ Pėli’olde* 
nū, P, ^ndriiiška, J. Žilinskas,
K, Kcdie&hist pO JlŪCit A» :
UUįM A. Riuita,fpo BOMd. Kuy 
btlitts ; pu ‘JSe.i A, Andriušis 
ButkttB, M Aržuoluitukč, & Pa- 
ZG’U, <

PROVIDENCE, R. I.

gruodžio 23 d. šv.-Cecilijos eho-

tuojau po n^etieųip J valdybą
■ buvo išrinkti; Ą, Bari Ulevičius 

pirm,, Ona Shikęvieiutė -r- vice- 
pro t.

i vaši;, Adelė ŠumskiutČ.-^- fine 
rastVeronika Pečiulįdl ė iv „Via*- 
ta švedžiute^-kasūs globėjos, Ma
rijona Juškįend .kasioi’ė, Visi 
darbštūs darbininkai ir iškalu kad 
daug gero nuveiks.

mok man .buvo matyt, Ml/ŪKt 
vai ertai.choras -daug ttarbuoja* 
^i deli'VpM’aįljds: ir savo naudos^ 
ŠtaiA'bUgįa kppėertą dejei parupta 
Još o dyl šnvo pastangų

šakius, šokiui įvyko- JĮ9

Šių linksmių Šokių. Atsilankiu
sioji būsite pilimi paįęnkinti.

Šių tatų 22 Imta8 
viĮįdyba susidedii iš sekančių"ypą- 
tij; tas pats,- B.
jausta?
K, .lĮiuįųtaf imtarihių rušthdnkąsj
L. Jataūsta tas-pats, turto, ras-,

;■tiiiinta liaujas Lutas Stoškutę 
^ižduiitas M.: Kūcieiin ta patu Y- 
‘tiv imąeJdaiĮ^iiita’ kad iiarmi Jum „ - 
kytŪtnM staitliiigųm. šutataj vfcbįih šp 
mus ir ypa^ lio, kurie ,yra aM* -dieta taiabaį gerai pasieto. Mat 
kę ių iiiokesčiaiš. Juk būtų ta* klebonai 'g^aFpngafshio ir Žino-' 
gružu pamatyti r‘Darbininketau priėjo •pilim svėtaiiik’ Jauni 
štakųHių tariu - Juk jAu f ' ’ / / “ /"

. , dabarpalenkta “parbita Jotar kitara laimi ptaltios muM-.
J. Kavaliauskus? A. hu vmktaiM tat^atatata ’ioš* VIhi gorėjusi iž tokie paM- m

sau Intamai gotai d nvhėšnf dėde*

kus, VH gėrėjosi/iš tokio pasi*

*T

'*r

V - i

, v

» i

t
«*-

j
1

r

T

X.
-r*

r

/

4

*1

A > . 5



I

%

(

i

f-

t

k

i ,

r‘ ’
- f

74

į-4

l«f

V -i

e

*
/ *

k 1

f
I

>

X
-A

t

k
J

1

&
■f

r METINĖS ŽIHIOS 
lĮb *»s_ t . • - ■...  . t
,ŠV. PETRO PARAPIJA.

'y ' - ----- -- x
. Sakiau, kad dar negalas.* 
Štai ir vėl 2 amžinieji nariai 
įsirašė irzsumokėjo po $35, 
i) j. A. ir 2) J. V, Už taip 
didelę parama nedrąsiems 
nariams (gaila, kacl nesuti
kote pavardes paskelbti), ta- 

■ riti didžios padėkos ir aukš
tos pagarbos’žodžius. _ , 

Kun. P. Kašeiukas.••

TĖMYKITE.

VALGĖ PINIGUS. .

Sprin(jfieldTSIaįSStf — Gir
tas jaunas vyras stiTikaiy^ 
jc išsiėmė pluoštų popierinių 
ir paroduodamas prieš pa- 
sažierius,' išsiiniko tris 
peųkdolerittes ir sake j as su- 
valgysiąs. Konduktorius no
rėjo Įsikišti, bet tas Įsikiši
mas-vos nekaštavo pirštas. 
Girtas vaikinas sudėjo peirk- 
dolerines, įsidėjo galus į 
burna ir pradėjo kramtyti. 
Sukramtė, nurijo ir nusi
šypsojo rpo gardaus ųžkan- 
kaiūlžio. *

Šv. Jono Ev. Dr-jos mui
tus susirinkimas Įvyks atei
nančią nedėlią sausio r21 d. 2 
vai. po pietų, parapijinėj sa
lėj ant 7 gatvės. Visi nariai 
ir nares būtinai privalo atei- _

« r

ji valdyba užims vietas.
- Vcddyba.

I

• NUSIŠOVĖ MARTI.

:;Lidbon, N. H. Kabei 
AValters Browen keletos mė- 
nėsių marti, ‘ 17 metų ain- 

• Kiaus nusišovė savo namuo- 
. se. - Jos vyras buvo išvažia

vęs dirbti ant vieškelio.• *>

T-

VE J ji LAUK
PRANCŪZUS.

London. —Vokieti,jos val
džia nutarė išvyti iš Vokie- v

abi e jų valstybių bus karo pa
dėtis.
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šiuornl prųnešu, kad pas. mane galima gauti visokių knygų kaip dvasiš
kų taip ir svietiškų nuo didžiausių1 Iki mažiausių, kaip Amerikos teipat 
ir iš Lietuvos miujatisios spaudos leidinių, ,Teip pat ir religiškų ret- 
lagingų dalykų. Teipos-gi iižlilijmu visokių patentuotų gyduolių. Kai
nos Jų žemiausios. Kario plrks«4mo manęs gaus lietuviškų kalendorių 
dovanų. Reikalaudami dauginus informacijų,, prisiųskite už du (2) cen
tu pašto ženkleli. Kreipkitės šiuo antrašu: • ,

.TONAS mCKEVIČIUS. .
205' Narren Avenue, . New Havėii, Conn.

b—.........................  - -................... ------------------- ---------- ------------ -1--" 1 ■ l1.1-' 'i.1'.".'1"”1” Į —

Autorizuotas BarilderįusJ 
&’ -'Agentas it Taikos į
$ 
<!r —Teisėjas——;

SENI JAUNAVEDŽIAI.

’ New York. — Teisėjas Al
ioji B. Parker, buvusis dė- 

Lmpkratų kandidatas i prezi- 
'■ dęntus 1904. m., 70 metų am- 
- &us-yede atsiskirusių nuo 

■vyro moterį. 51 metų am
žiaus.

•y t

r PRASIDĖJO

JUDĖJIMAS.

1.

Kalkuta.— Vidurinėj A- 
zijoj puslaukinės gentvs 
pradėjo užpuldinėti Angli
jos . koloni j as. Užpuolikai 
tūri broniruotii traukinių ir 
orlaivių.

GIESMlNiNKMTĖMYKlTE
’ " Dainos su gaidomis. • ' .

“Darbininkas” yra gavęs labai gra-r 
žiu dainų. Taigi Jų mylėtojai galite 
gauti labai prieinamomis kainomis. 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes
nis, tai geresnis..

‘ štai tos nepaprastos dairios: _ 
Dainos 
Ak Myliu Tavę berneli 
AS isivilkčiau čigono rūbų 
Blaivininkų Himnas .... 
Graži čia giruže ...... 
.1o Jau dienų •••.•••■••• 
Ko liūdit sveteliai .. 
Lihgo ...... ....................
Meile .uždegta kratinė 
Musical Echo .......... ..
Muzikos- Aidas ...... 
Oi tat dėkui močiutei 
Plaukia sau laivelis . 
Saulelė Raudona .?.. 
šių nakcialy ........ 
Siuntė mane motynėlė 
Skyniau, skynymėlj 
Vai aš pavirsčiau 
Vienas žodis ne Šneka 
Visuomet širdis surakinta 
Vyčių Himnas ........ .

Užsakymus ir pinigus siųsti:

“DARBININKAS”.
366 Broadway, Boston 27, Mass.

- — , '*■

• »

I
• •

k •

«

■f

«

«

Megalime- - tikrnij-Lzinati .kuomet,užauga jeigu trūks- $

tM ypatybės pasidaro^: J, g, gOGDEN 
nerviškas ir negali gana 
gai vieną dalyką atlikti.

Ir te pats -sii vaikais nuo J 
vieno iki šešių metu. Vai-

A- ‘ Ar

kas* daug pasimokina nuo 
pasibovinimo;' Tik jiems 
reikią pristatyti tites ir duo
ti idėjas. Kaip nubosta, nu
pirk naujus. Šito senumo 
vaikai mėgsta pakartoti 'ką 
tik šeimvnos kiti nariai da-

■ I>

ro, per valandas gali nuduo
ti, ■ jog šluoja, gamina val
gį, 'prižiūri namus ar darže
lius, ir tt. Tas vis mokslas-. 
Tėvams reikia prižiūrėti, 

; jog naudingiausi metai nuo 
kūdikystės $akol eina į mo
kyklą,yra geriausia suvarto
ti, Vaikai mokinasi ir pro
tiškai auga per šitą laiką, tik 
pasilieka klausimas kaip iš
siplėtos.
.Jau dabar supranta apie 

laiką ir tt. Jau pradeda su
prasti Įvairius daiktus, gali 
atsiminti, ir kartais kūdi- 
kystes. atsitikimus atsimena 
kuomet pdsenštą. Jau pra
dedą suprasti apie teisybę ir 
skirtumą tarp dalykų ku
riuos jis mato ir sapnuoja. 
Vaikams pasakojant pasa
kas reikia maždaug teisybę 
pasakyti, ir nereikia pratin
ti prie melų. Turi tikėti į 
viską kas jam pasakyta;' ir 
.pavyzdis geriausias būdas. 
Reikia pamokinti klausyti 
tėvų nuo pat mažens — tą 
visuomet jie atsimins.

Ką vaikai nuo mažens iš- ■ 
simokina, sunku atpratinti. 
Persikeitimo laike, antrais 
metais, kuomet kūdikio 
skystas maistas mainytas į 
drūtesnĮ valgį, tada galima 
patemyti ar valgys sveiką 
maistą ar reikės maišyti,. ar 
jis užtektinai maisto valgys 
rėguliariškai ar reikes per 
visą dieną penėti ir ar gerai 

■ sukramtys maistą.
Alėtai, nuo kūdikystės iki 

eina Į mokyklą, yra geriau
sias laikas pamokinti švariai 
užsilaikyti. Turi patįs ran- 

• kas ir bumą nusiplauti, pri- 
, žiūrėti dantis, ltaip varto

ti skepetaitę ir neimti nuo 
kitų vaikų jų tites. Dabar 
laikas pamokinti sveikai Vai
kščioti, ir laikas pripratinti 

tins jį nuo mažens prie tvar-J ilgai miegoti ir pasilikti ani 
kos. Apart to motina galį šviežio oro. Bet kaip ir su 
be bėdos atlikti kitus dar-'reguliariškoms valgymo va
tais. ' , / ■ ' • j landoms vaikai prie viršmi-

Todel klausimą, 
pradėti i avinti kūdikį, ’ ’ ga-

ę

kaip greitai kūdikiai mdld- 
iuasų bet sakoma, jog dau- : 
giausia išsimokina pirmais . 
amžiaus metais, negu bi
te kuriais kitais metais. 
Kuomet kūdikis gimsta, 

Į jam pasaulis yra neaiški 
vieteu Yra šviesa, . skambė
jimai, norai, šilima, šalti^iiJ 
tt. Nieko nereiškia vietos, 
daiktai, tikslai ir tt. Jis ne
gali vartoti muskulus ir ki
tas kūno dalis. • Negali atsi- 
lieptLĮ tai ką mato, girdi ar 

j jaučia. .
j Bet pabaigoje pirmų ‘ me
tų, jau mato viską aplink jį, 
jau kūno sąnarius vartoja, 

Į Paprastai jau gali ■pastovėti 
ar pavaikščioti sau vienas.

J Jau nuduoda suaugusius, 
M gali paimti daiktus, atidary- 
į ti'baksų viršus,’ ištraukti 
! daiktus ir kartais net ir at- 
J gaį padėti.. Jau supranta 
i Į žodžius ir gali kelis ištarti. 
| Jau žino baimę, piktumų ir. 
1 džiaugsmų, netik kuomet ma- 
| [ to gražius ar blogus daiktus, 

bet žino jeigu praeityje su 
| tais daiktais susidūrė. . 
|Į| Kūdikis šešių arba aštuo- 
a iiių mėnesių senumo jau pa- 
| žįsta savo važiuojamų stovy- 
| [įię, motinų su kepure, ir pa- 
| rodo džiaugįsmą kuomet mo
li tinaV ant lauko išveža. Vė
li liaus jau pažįsta motinos 

U| Į balsų kitame kambaryje ir 
verkia jeigu negana greitai 

[ prie jo neateina.. Parodo, I jog nenori jog nepažįstami I j į nešiotų. Verkia ar pyks
ta kuomet patėmyja jog ki- 
I ti iš jo pastangų kalbėti juo- I kiasi. Nemėgsta apjuoki- 
Įmo, bando patikti ir ieško 
pagyrimo. Ir taip praside- 

įda mokinimo ir doriškos y- 
IĮpatybės pamatai.

‘Bet ilgai po tam, kūdikis 
pradeda mokintis svarbes- 

Įnūis daiktus. Jis supranta 
Į reguliariškumo svarbų. Jis 
supranta jeigu nori ko nors 
tik turi verkti ir gaus ar tai 
dienų ar naktį, arba supran- 

Įta, jog jo valgis, maudiji- 
Į mas,. miegojimas ant šviežio 
oro, panešimas, ir viskas, 
turi'savo laikų ir niekas ne
permainys. Reguliariškas 
plianas netik kūdikį svei
kesnį padarys, bet pripra-

■

|4 & Main M, DuBois, Ra.t

ItMIMĮNMINMĮNNNNlpIMII^
Tat So, Bo«ton 2488 [I

DR. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS, 
Gydo, aštrina Ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų. Egaaml* 
nuoja kraujų,spjaudalus, šlapumą 
Ir tt. savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškais kitur gyvenam 
tiems, Adrešas:i

506 EROADWAY, 
BODTH BOSTON, MASS. 

[ (Kampas G St. ir Broadway)' 
[ VALANDOS: 9-ll„ 7^8

9

TWBB
J|_ _.-------------L_TeLSo, Boatom 828i LIETUVY# DANTISTAS 

r DR.M. V.CASPER 
| (KASPARAVIČIUS) H Laikinai perkčlč ofisų po NO*
H 425 Bboadwat, So, Bostom. Mam. 
B OfisoValandai:
■ Nuo 10 iki 12:30 ryte ir W 1:10 
i iki 6 ir nuo 6 :30 iii 9 v. vai.
i Ofisas Uždarytas subatos rakarali 
S . . ir nedaliomis.

į.

!
etxtba? : . ' ' firsA.'

HEPRmiTEPROGOS.

Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 
Valstybės, Žemaičiu, Gedimino^ Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų. ■ •

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių^ 
■ formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį Kiekvie

nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mieš
tą, pilį,' apskritį Lietuvių 

. riuos mūsų tautos didvyrius.
klų reikšme:

1. Lietuvos ženki.—Vytis. 
. 2. žemaičių ženki.—Meška

|| 3^ Gedimino žetikl.—Stulpai
|| 4. Vytauto ženki.—Skydas.
[g . 5. Vilnius;
§ 6. Kaunas.

!3 7, Gardinas,
8. Šiauliai. \

S 9- Marijampole.
B 10. Geranainys.
| 11. Telšiai.

12.Jurbarkas.
13. Viekšniai.
14. Ariogala.
15, Kernavą.
16. Rodūnė.
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai.
20. Ašmena.

I: (
I

16 Metą South Bostone

DR. H. S.STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
I99& W. BROADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak,.
— - ■ L - į.---,- -.-.i
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SKAITYKITE IR PLATIN
LITE “DARBININKį.1'

p^jy4XPqHMyjnų3jMrgxTXW1^1 f̂ti
■* ■ ę 

'Susivienijimas Lietuvių 
a R. K. Amerikoje 1

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ! /

Tai musą, lietuviu kataliką nesugriaunama tyir-. 
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
cįjos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja nariu gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250100, $500.00, $750,00. $1000.00.' $2,000.00. $3.ooo.oo: *

2. Moka pašalpa nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. It. K. A. organą, savaitinį laik

raštį ”Garsą”.
5. Skleidžia apšvietę., leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui. .
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metiĮ amžiaus. .
Įstojimas į S. L. R. K. A. ęigus, mėnesinė mokestis lengva. Fno- 

pos yra visose didesnėse lietuvių kalio'nijoso Amerikoje, todėl, norin
tieji informa.cijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba H'“*’’*4 ‘ G*m- 
tro Raštinę:

ey S. L. R. K. AMERIKOJE -
222 So. 9th str., Brooklyn, lN. Y,

■f
$

i

£
■*1

Valstybę ir kaip kp-
Štai tų istoriškų žen-

21. Skirsnemune.
22. Baisogala. ,
23. Vilkaviškis, j -
24. Kalvarija.
25. Darsūniškiss.
26. Pūnia.
27. Suvalkai.
28. Biržai.
29. Reseiniai.
80, Šeduva.
31. Veliuona;
32. $iežmariai.

’ 33. Kiedainiai.-
34. Maišiogala. 

x 35. Lyda.
36. Žasliai.
37. Valkininkai.
38.. Daugai.
39. Plunge.
40. Balninkai.

I

ITel. Sė. Boston 270 fJ.MACDONELL,M,D.I

Galinta auiikalbetiir lietnvUkai, B ■
Ofiso, Valandos: B

Rytais iki 9 vai. Po pletn nuo 1—B. B
Vakarais nuo 6 iki 9. B

618 Broadway, So. Boątos. B

! 705 Maln St., Montello, Mm. 

| \ {Kampas Broad St)j

Tai. Brookton 5112-W.

M

Klaipėdoj ir apieliukėse dabar galima pirkti namus ir. tikės S. 
liž stebėtinai ž.ėmas?kainas, kaip tai: už kelis šimtus dolerių .ga£lj.. 
Įima pirkti puikius-namus mieste, o už povą tūkstančių .piukią.B 
ūkę ĮdVafą),;.; Prekės greitų .laiku kils aukštyn. Todėl kurie® 
jmritė naudotis šia proga, ar važiuosite ^Įetųvon ar ne,- d’ąhai’s 
\ yra laikas pasipelnyti. . * ’ . - ■ vai
# ; ■- ■■■' ’ •' .. - ■ ‘y -.M’

Kjas prisius vienų dolerį ($1.00), Um tuoj aus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, 

D. S. nariams po 85c. 
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visų sąsiuvinį).' L. 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite:'

“DARBININKAS,”
366 W. Broadnaįį, ' Boston 27, Mass.

IŠSIRAŠYKITE 1923 metams
“TRIMITĄ”

“TRIMITAS“ yra nepartinis savaitinis laikraštis, 
įių Sąjungos leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų Lietu
vos piliečių bendrieji reikalai *in klausimai. Iš plačios, savai
tės įvykių apžvalgos “Trimite“ skaitytojas, kitų laila'ašeių 
neskaitydamas, gali pakankamai apsipažinti su Lietuvos gy
venimo ir pasaulines politikos svarbesniais įvykiais. ‘ 
tas“ drąsiai kovoja prieš visokius Lietuvos išgamas, 
tojus ir nepriklausomybės priešus.

“TRIMITE“ dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių 
įvykių ir įžymiųjų žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, 
eilių, retų atsitikimų ir mokslinių -išradimą pamitio,įimų, Įila- 
elai rašoma apie sportą ir tt. ■ - I

“TRIMITAS“ v 1 ‘ ‘

šau-
“Kada notų turi priprasti. -

Yra . sunku jeigu tėvai 
duoda pikių valių vaikams 
kūdikystėj, ir kuomet už
auga jau‘bando juos valdyti 
Laikas vaikams- priprasti 
prie gerų pripratimų yra, 
pat jaunystėj ir nelaukti pa
kol pripratimai tvirti.

■ V . ' • ■ ' 7 ■ ■ ■ .

)ID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI'

BOSTON, MASS.
\ _ ___

"IRMININKAS Vincas Zaleckas,
SI Mei-cer St,, So. Bdston, Mass. 

.'ICE-PIRM. —< Antanas Rąstelis,
146 Bovven St., So. Boston, Mass. 

ROT. RAšT. Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St., So. Boston. Mflss. 

’IN. RAST. — Juoz. Vinkevičius,
169 \V. 6-th St., So. Bo.ston, Mass. 

<ASIERIUS — Andrius Zalleckas,
307 E. 9-th St., So. Boston, Mass. 

1ARSAALKA — Viktoras ZiČkis,
209 E. Cottage St., Dorchestev, Mass. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko niėiie- 
’nius susirinkimus kas pirnut medei* 
ieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
.’asliiiigton St., Boston, Mass.’, 6-tą v. 
•ikare; Ateidami drauge ir naujų, na* 
■ų su savim atsiveskite prie musų dr- „ 
•>s prirašyti. >

k

&
Puicškau Bronislovo Kairio ir ICa- 

imiero Kairio.- paeina iš Laičių kai
lio. Aluntos vak, letenos apstu. ’MeR 
•žiu atsišaukti -tamstas arba, kas žinot . 
•leidžiu pranešti. AŠ esu kilęs iš AatUr 
klį kaimo, Alantos vai., Utenos apskr.

A. J. DIRŽIUS
‘ Bislitųi street, Ne\v Haven,.Uow,

. (20)

■ ,1 I 1 Tį — riilįį- Iii ~ I I . ■■■■■ I. —f ................— I TS»
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A Įima atsakyti sekančiai: 

TrimL P° gimimui.” Pir-
šnaudo- Y| in^atls^a ^ra atlikti rei-

Y krtliįtigus daiktus reguliariš-
rių X kai, k. t., penęjimą, praū- 

' XUnnąj ir miegojimą. Regu- 
X liariškumas būtinai reika- 

lingas.
“TRIMITAS“ rašomas lengva ir mažamoksliams lėūgvai Kuomet kūdikis sulaukia 

suprantama kalba. Ypač junu’oinenei “Trimitas“.stengiasbū- 'j, ! trijų ųi'ba keturių Mėnesių, 
r patarėju jus organizaciniam, Tėvynės gy- 4^1 jau.gali galvutę, sau vienas 

a...k.. - A pakelti jeigu kaslenko ‘kūną,
,i sa vaite. 32- puslapių knygelėmis; I todėl Kasdienąritą reikėtų
,>* l't'fc’’ IŽU tiAutll . J 1.14’rt-l i ■' 'l-J'Z'kf' 'lvi'vįt 1 VU 11-

trims įnėncsiams ,2 lity25 eent„ atskiras riiįmetm20; čeptų. A« 4 plūkiu niėhėsių JĮŠ' gūU SU 
yykoi« : mįĮitiis trtsmeiSiili OT oMĮtu. Atslct-sLankate šitebti M norsį te-

1 A: J'f m* 5 .«y>'... • ■ v - • T dėl ■ reikia jam paduoti ■ į vai-
X Amerikos.JtUtuviaį! UŽSISAKtfKIT “JRIMIT4“ m Virių Vttlgių, Kaip tik gM- 

Amerikoje ir savo giminėms bei pažįstąmiemš Lietuvoje! tai jfe gaK afsĮšėsarir viU-
. Amerikoje ^TRIMITĄ” galimu kžsišakyth’ 1) periĄ X|loti rankute, reikią ^aduo- 

£ Jaiūių A Acte Ą. žemaitįs, 3251 So. HaMed Otd* X tį tinkamus . daiktus pasilio-
x «go, ra.. 91por Pt ,(MįWNw Akyti įf tegni ,sau boviiiasi;

York City 3)JU.Saulių■BėmegąRutnf Vai(į£b°a^'teW|oa ° -- •
X yriustisidatę. - •' r 9 ri ' ’■ T ri-t
%

kžneentmfi atyfe ir 2884 So. O»£ley ik, lit
Ji ■. / ' ' ri ri " .

4 ' • ' ■ W • ‘ •

f ti-tikru draugu ir
uline, 'visrtoinouiiiinm iv kuliiirįnįant darbe.

*t* ‘ ‘TRIMITAS eina Jais sav
X '1b kaina Lietuvoje—nietamsA lit. 50 centą j įjusmceinid litai; I padaryti. Pmkeiuriubarba

. Siųskite pinigus su nurodymu kų norite jririttk n , R 
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ĮUiros^ p. A. Ivaškevičius ge^ai apsipažinęs su veriūmfe 1Wldį"8 
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