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Reikia jiems gelbėti susivienyti 
su Lietuva.

NUO JŲ GAUTA RADIOGRAMA 
CHICAGOJE.

. Organas Amerikos Lietuvių 

Rym 'Katalikių švento 
s' »

oParbininkų / 

^Sąjungos.
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Katalikai turf suprasti, ka3 ją 
Utikot Įr paslšvėntiiaai dėl katali
kę spaudos sustiprinimo bus ma- 

: Iopesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
degu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu , bažnytines apeigos. Pa
kol to nesuptas visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktę Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- 

• .ri skaityti tai savo didžiausiu iri- 
’ daviniu.

Vyskupas Kilian.

z

Lietuvos Šaulių Atstovas 
A. Žmuidzinavičius gavo iš 
Klaipėdos šitokią.radiogra
mą: .

“ Perduokit broliams A- 
merikiečiams. — įvykęs Ši
lutėje* šių metų, sausio 19-tą 
dieną krašto Seimas sveiki
na tolimo užjūrio brolius lie
tuvius i r Tikisi; kad <j iė^kgr- 
tu su mumis sunkioje mūsų 
kovoje už laisvę.

“Broliai Amerikiečiai! Iš 
Lietuvos Šaulių mes tikimės 
narsių savanorių, kurie sa- 
vo kraują ir gyvastį aukau
dami padės mūsų krašto jau
nai kareivijai grumties su 
priešais.. Bet mūsų kovai 
reikalingi ginklai, drabužiai 
ir maistas, o tam reikalingi 
pinigai. Šitos tai paramos 
mes tikimės gauti iš jūsų.
• “-Valio, mūsų visu kova 
už krašto laisvę!

“Valio, tos kovos galais— 
suvienytoji Lietuva! ’

I M a zpsf'os
l.icl v ros (I clbr ji m o 

Komitetas.” 
P. S. Aukas Šauliams ir 

Klaipėdiškiams galima siųs
ti p<*r Liet. Šaulių Rėmėju 
komitetą, adr.: A. Žmuidzi
navičius, 3251 So. Halsted

KIEK TYRĖS
GAUTI.

'aina- A ei
- • . — •

SUSTOJO T RA ŪKINIAI.

Essen, Vokietija — Užim
toje francūzu Vokietijoje 
sustojo traukiniai, sustrei
kavo . geležinkelininkai. 
Prancūzai įvedė užimtoje 
Vokietijoje* aštrią cenzūrą. 
Apie įvaii-ius ten įvykius ne
leidžia rašvti.

GALI KILTI KARAS.

-f.

Berlifi. — Ginkluotas su
sirėmimas Ruliro krašte ga
li įvvkti bile valanda. Vo- 
kiečiai baisiai sujudę pa
grobtame krašte. j sustrei
kavusiu vokiečiu geležiuke- 
lių- darbininkų Francija sku
biaUgabeuar-.saviškius, -stre ik- 
laužiautf. Francijos oku
pacinė valdžia su visomis ka
rinėmis galybėmis pasiren
gus smaugti vokiečių pasi
priešinimą. Vokiečiai už- 
imlesne krašte keikia djegioiųj 
stracijas. Nekuomet po ka-

i‘į

DIDIS DAISRAS. POPIEŽIAUS D A RIS AL
' b

(Jncago.-^\w 
dideliu gaiį'ti. Nuostolių 
už $2,000,00(| Vienas gais
ras veik sunaikino- Amer- 
ican Linseedfoil Co.

—F—
NUGRIUVO SIENA. ■

-Buvo ištikę du[' Rymas. — šventasis Tė-

’ -MMivrėn OB.'-
]>ion Intemjtional Paper 
'Co. dirbtuvėj' griuvo sieną. 
Žuvo ,vienas įąTbininkas. 30 
darbininkų ybš: išsigelbėjo.

——*“*■

TURTININKA S.
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LAIKYS VOKIETIJOS
* RUILRĄ.I

Puryiins.—Francij os val
džia iiiėjus į Vokietijos 
Ruliro kraštų, nemano iš jų 
išeiti iki savo tikslo atsieks.
,Tą kraštą .Franci j a pagrobo'P-'o vokiečiai nebuvo taip su- 
neva dėlto, kad Vokietija 
neišmokėjo* reikalautos kon
tribucijos. Bet jei Vokieti
ja dabar ir žadėtų išmokėti 
kontribuciją, tai Francija 
netrauktus iš užimtų žemių, 
nes girdi tai būtų garantija,, 
kad Vokietija tikrai išmo
kės. Tačiau Francijai, kaip 
tūli sako, kitkas rūpi. Sa
ko, kad Franci ja reikalau
jamos sumos negali tikėkis 
gauti, nes perdidelė, tai,no
ri tik suskaldyti Vokietiją.

Kad Francija nesirengia 
atšaukti savo jėgų iš Ruimo, 
tai aišku iš to, kad Franci- 
įos valdžia padidino ten sa
vo jėgas iki 100.000 kareiviu 
ir paskyrė viešų darbų 
Ruliro kraštui m i ui stori .Tas

jiidę, kaip dabar. Kada 
francūzu suimtas vokiečiu «. c
pramonininkas Fritz Thy- 
sseii iš Mayence grižo į 
Duessdorf, tai vokiečiai jam 
iškėlė tokią triumfalę eise
ną, kokios nei vienas Vokie
tijos kaizeris nei jokiame at
sitikime nebuvo sulaukęs. 
Ruliro krašte gyventojų yra 
3,500,000, o franeūzų karei
vių 100,000.

We-bxter, Mass: — Hemy 
E. Smitli, milijonierius, nu
sižudė. Tą padare dėlto, 
kad biznis pradėjo eiti blo
gyn. Nusižudė palcizdamas 
kulką iš revolverio, sėdėda
mas prie stalo.

. VOKIETIJA TIKISI 
LAIMĖTI.

Neit' York. — .Per pasta- I Lmostus keturis metus, Ncw 
York e autom obilių skaičius 
pasidvigubino. 1919 m. ten 
automobilių buvo 185.216, o 
gruodžio 31, 1922 buvo 263.- 
900.

. . w I ‘

Amerikai turės išmokėti ,u/j ministrais rengs kraštą nuo- 
Ame- Vatiniam užėmimui.i iž I a i ky m ą < > k u pači 11 ės

rikos armijos $255.000.000. 
. Amerikos okupacinė armija 
ten. išbuvo nuo gruodžio 18, 
|918 iki sausio 10 d. š. m.

reikalauja ATŠAUK- 
' TI ARMIJĄ.

London.-— Pildantysis ko
mitetas geležinkeliečių priė
mė rezoliuciją, kur prašo 
valdžios atšaukti Anglijos 
okupacinę armiją nuo. Rei
no.

NIEKO NEGAUS.

Toronto,■ Onl. Bnviisis
Anglijos iždo ' rninisteris' 
Ilorne savo prakalboj pasa
kė, kad Francija įsibriaii- 
dama į .Vokietijos Ruhrą 
nieko gero negaus. Sako, 
kad tas Franci jos žygis pa
blogino Anglijos padėtį. 
Vokietija iš Anglijos. pirk
davo reikmenų per motus už 
1'70,000,000.. Oi dabartį iiia- 
me atsitikime nieko negales 
Vokietija pirktis.

Berlynas. — Vokietijos 
vyriausybės nariai reiškia 
daug džiaugsmo gaudami ži- 
niii Ruliro krašto. Mato aiš- 

»►

kii savo laimėjimą.
Kuomet Ruliro darbinin

kai pakėlė streiką, francū- 
•zų autoritetai tenai ima nu
sileisti. Atšaukia nuo ka
sikiu ir geležinkelių stočių 
kareivius ir paliuosuoja kai- 
kiiriuos areštuotus 
n.ius vokiečius.

Tas reiškia; kad
zai okupuotame krašte jau 
klumpa.

Kai-kuriose vietose fTan- 
cūzai modifikuoja savo nu
sistatymą. Į Vokietiją siun
čiamas anglis žada negrąžin
ti. . • ■ ’

Nežiūrint to* Ruliro kras- 
teJatikiami ypiriingi įvyldai.

■. Ėrąųeuzai gali atmainyti sa* 
vo imsistatymą. Beito ten

SUDEGĖ VAIKAS IR 
TĖVAS.

Portsmoutlif N. II —Iler- 
bert Blakė bandė užkurti 
pečių ir pylė kerosino. Bet 
tai nekerosinas buvo, o gazo
linas. Ištiko sprogimas ir 
gaisras. Sudegė pats Blake 
ir jo vaikas.

ižvmes-

ITancū-

- LENKĄ I SUSIPJTfVEZ 

paibOukel, R. L -r- Lęm- 
kį kinkė įvykb baisios-muš* 
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RriintUn,\BiA^jn. ~ Aiš-gNi T>HoR.juos sukilti vokiė- 
W01M.pell« mieste iieiimo- eiai darbininkai. Rekultate 
' niaš piktadaris p'alcklo kete- Mtij kraujo .pirtiejirnas., • 
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ATVYKO M0 RUSU.

Manila.—Čia buvo reikšta 
baimės, kad 7 rusų laivai su 
500 žmonių ar tik nežuvo 
kur jūrose. Nuo sausio 10 
d. apie tuos laivus nieko ne
girdima. Bet pagalios at
plaukė. ' -

'Tai ‘pabėgėliai iš Vladi
vostoko. Laivų komendan
tu yra admirolas. Stark. Jie 
plaukė į Čionai ieškoti, pabė
gėliams prieglaudos,

>i į rrwi.ijiir ' w ri kiir

AKEBUVO KABI A’Kl O 
B AIITIKGO. ‘* I . **’

.WaMiIngton, — Vakar tu* 
įėjo įvykti kabineto mitin
gas. : Tranus atimtas.

vas Pins XI kardinolams 
Šchulte, Bertrąm, Taulha- 
ber ir Fiffi pasiuntė vieną 
milioną lirų pašelpos alks
tantiems vaikams centrali- 
nėje Europoje. Tie pinigai, 
tai Epiphany dovana.

”td, Papa savopa'sitjs'š’ 
tai Rusijon Misijai gelbėti 
rusus, pasiuntė 80 tonų dra
bužių ir kitokios medžiagos. 
Ta Misija Rusijoje šiandie 
maitina ir išdaįies dęngia

.Pranešta, .kad Misija i- 
kurs naują stoti Orenburge.

Vatikanas painformuotas, 
jog katalikų bažnyčios Pet
rograde ir kitur išnaujo ati
darytos viešosioms pamal
doms.

Laikraštis Osservatore 
Romano paskelbė badaujan
tiems rusams šelpti aukas., 
kokios susiųštos Šventąjam 
Tėvui. Laikraštis ypatingai 
aukština kai-kurių Ameri
kos vyskupijų geradari ilgu
mą tuo žvilgsniu.

Vatikanan laukiamas at
vykstant. naujas .Anglijos 
pasiuntinys Theodore Rus- 
sell.

Osservatore - Romano t
Ruliro krašto klausimu reiš
kia 'vilties, kad Europos 
tautos imsis priemonių ne
leisti užsiliepsnoti naujai 
suirutei. Pasidarbuos gra
žiuoju baigti kilusius nesu
tikimus.

Venecijos apskrities tary
ba viena miesto gatve užvar- 
dino Pins X." “

Vatikano sargybos virši
ninku Papa pakvietė * buvu
si ita.lų karabinierių kapito
ną Domandato. -

Naujas viršininkas yra 
mirusio proiešoviaus Be- 
mandato, įžymaus jėzuito, 
brolis.

Mūsų prekyba su užsieniu 
vis eina didyn. Nuo 17—24 
gruodžio linų sėmenų išvež
ta 1.238.000 kilogr., vikių 
400.000 kl., žirnių 300,000 
kl., linų 184,000 kl., avižų 
83,000 k’L, rugių 40,000 kl., 
kiaušinių pusantro milionų 
št.,_ kartoninio popiero 15,- 
000 ir tt. Tuotarpu^spalių 
mėu. įvežama ir išvežama už
sienin prekių buvo tik po 
pusantro ntil.; lapkričio 
mėli, buvo įvežta iš užsienio 
už 6,473,395 litų, išvežta už
sienin už.6,850,000 litų. Va
dinas, mūsų užsienio preky- 
Jnnįs bMąnsas^yxą.,ąkU’Vųs 
(daugiau išvežama negu į- 
yežama). Trūkstant apy
vartoje litų pradėjo vaik
ščiot doleriai, sidabriniai ir 
auksiniai rublini. Už linus
V *1 • >*• ■'

' __' usu ai* clmeriai^ AFžIraHy 
kviečius’ ir arklius supirki- 
nėdami latviai, nioka taipo- 
jati auksu ar doleriais.

markei
2 litų* 

Tie pat (2 litu) markių Mp/ 
doma ir ant visut paliudymų. • 
Sąskaitos apmokamos mar* . 
komis po 1% (po vieną litą; 
nuo šimto). Laiškam uždą- . 
riem reikia nuo N. Metų Ii-* 
py t 25 centų. markes, atvi- 
nikėm 15c. j r vados laiškam.’ 
(mieste) 15 centų. Užsienin. 
— 60c. užd? laiškui, atviru
kai 36c.’ Benderolės (spaus- 
diniai) už kiekvieną 50 gr. 
5 centai. Užsienin bandero- 
1 i ai už k i <*k v. 50 gramų —* 
12c.

a'
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ŽUVO DU DARBININKU 

: Provicleiice, R. I___ * Bu
boilermakeriu žuvo geležiu- 
kelių kompanijos name eks- 
pliodavus , acetilino gazui.

. KIEK BEDARBIŲ.

\ Ne iv York, — Pemai sau- 
edo * mėnesyje bedatbių. fexv 
foi-te tavo 330.000; AsiwnU- 

ridentas nešijOia svedkasd tora l-OOjOOO. ;
I ' . ■* > *’ f/ ■ ‘

Liet liros Prekybos ir P ra- te
moucs Banko sušauktas.ne
paprastas visuotinas akci
ninkų susirinkimas 30 gr. 
Banko buto patikrino gerą 
Banko stovį. Iš direkto
riaus p. M. Yčo . pranešimo 
paaiškėjo: L. Pr. ir P ra n i. 
Bankas beturįs nejudinamo
jo turto už 3 mil. 320 litų, 
kilnojamojo už 466.000 litų, 
Įvairių vertybės akcijų už 1 
mil. su viršum, tni‘p jų: val
stybės paskolos už 6,000 li
tų, Lietuvos Emisijos Ban
ko akcijų už 130.000, sveti
mos valiutos už 1 mil. litų. 
JT’.sv) labo Banko pamatinis 
kapitalas apskaitytas ant 6 
mil. litu, padalytas Į 30.000 
akcijų. Taigi kiekvienos ak
cijos verte nustatyta 200 Ii v 
tų (vieton 400 auks.L- Iš su
manymu blivo p. Martuso i- 
.nešta: pirkt “Galybės" ben
drijos akcijas, tačiaus “Ga
lybes" pirmininkas pranešė, 
kad visos akcijos išparduo
tos. o naujų dar neišleista, 
Kun. B.ikinns patarė dalį 
Banko ką pi ta lų paremti Že
mes Banko akcijomis. Pa
sirodo, Žemės Banko įstatai 
buvo Įteildi Sh Seimui ir iš 
ten vėd juos grąžinta minis- 
teruj kabinetan. Susirinki
mas. nutarė prašyt valdžios, 
kad .u*Žemės Banko" statutą 
kiiogreičiausiai . užtvjrtįutL 
ųes imrtnčiij pirkti žemę 
(dvaruose) yra daug, bet 
pinigų pas artojus’ sumažė- 
I°‘ . ■ /T; . ■ - z '

- ’ JG*!.. R11 ■ <

L Įimto 
symąi su ntstikymu tai bš

. .,i ri.. . .F i, —

Įvedus Lietuvoje naują; 
valiutą,, pasirodė ir naujos 
rūšies spekuliacija. Ja ver
čiasi didėlės firmos,kurios,

S f
rinke glėbi tokiu laišku net ’ 
adresatams Lietuvoj gyvė-. 
nantiems, jie paduoda' juos 
ne Lietuvoj, o siunčia per 
sieną ir paduoda Eitkūnų . 
pašte. Kadangi ligšiol pas 
mus už paprastą laišką ima/ 
m a 15 centų arba sulig da-’ 
bartiniu kursu apie 110 vok. 
markių, o Vokiečių pastas 
už toki pat laišką ima 40 
markių, tai laimikis siuntė
jams Lietuvos “piliečiams” 
čia visai tikras. Tikras yra 
ir .uždarbis Vokiečių paštui, 
jis be jokio vargo gauna po 
40 murk, už kiekvieną Įaiš- • 
ką, kuri jau toliau gabena 
ir adresatui Įteikia Lietuvos 
paštas. —Bet mūsų P. T. ir 
T. Valdyba keletą tokiu o-« S

peracijų jau susekė ir grie
bėsi tinkamų priemonių: dvi 
eksporto ir importo konto
ros jau traukiamos atsako
mybėn, einant Baudžiamuo
ju statutu.

(Kauno “Laisvė”)
---- ---------------------------------------------------------------------------------------1 ■

PADĖKA.
“Darbininko” Redakcijai 
Bostono.
Gerbiamasis Redaktoriau!

Meldžiu?••patalpinti gerhiainąiną 
savo laikraštyje šitiį žinutę.

Kunigas -Augustinas Petraitis 
AthoPio, Mass. lietuvių klolionas 
dovanojo Teologijos - Filosofijos 
Fakultetui Lietuvos Imiversiteto 
Feclesiasticul ■ Revieiy 1917—1023 
Inetą ir Catholic AVoiid 1915— 
.1.921 metą. Ta dovana yti 
labai brangi, nes iki šiol višainG' 
tuvejoniė sp&uzdinių anglų kalba 
ir įsigyti ją negatunč dėl vabūtos 
bvangūtiio. Taigi Gerbiarnam 
.KuiiūšAųįtt^inui PetvaičiutFaktd* 
tetas išiuMi išreiškia nuoMtdiię 
padčlap . A 3 ■

• Kun.P.Bučys,
. * . fakulteto dekaųa^
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B ĮNINKA S”
• '(The Worker)

TjfE LUIUANtAN lTKI-WEEKI.r Paper 
f .
Publishcd .ęvery Tuesday, Thursday, 

antį Satyrday by St. Joseph’s Lith- 
uanjan IL C, AssociATion ok Labob.

te———.... ..... ... --    
^ntcred lis secondclass matter Sept. 
iii, 1915 at the post offi.ce at Boston, 
Mugs., under the Act of Maręh 3,1879.” 
“Acceptance for mailing at speeial rate 
of postflge provlded for in Seetlon 1103, 
Act Of Oct. Š, 1917, uuthorized on July 
I2įl91&”

Sul>acri»t<on Itales:
Ycarl.y .._. • • •»• • • • • •. .. •
Boston-und suburbs  ........ $5.50
Forelcn eountries yearly........ ...  .$5.50

SMETONA APIE
KLAIPĖDA.r

✓
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s s ė i tr t ū k x s
Į IEŠKOTOJAMS DŪŠIOS.

• '
• * 1#

KiuTahgl pastaruoju laiku 
laisvamaniai sukruto savųjų: 
iluSIų ieškoti, tai ir “Darbi-

• nlnkas’*’ pasigailėjus vargšų 
ieškotojų pildės jiems tame 
dalyke ir parodys kelių, savo 
skiltyse.

Todėl pasiskaitykite straips
nių.:

1) DŪŠIA. • '
2) SAŽINTA.
3) DŪŠIOS AMŽINOMAS.’ -.r . '

- STELA.

(Dūšia)

VisiĮpirma teikia paaiš
kinti, jog žodis dūšia nėra 
lietuviškas. Jis — kaip ir 
daug kitą — įsibrukę mūsą 
kalbon bene drauge su kri
kščionyste XIV . amžiuje. 
Lietuvis turi dūšiai du var
du. Kuolaik žmogus tebegy
vena, jo dūšia vadinas Sie
la. . Iš čia išeina Sieluarta. 
Kuomet numiršta, ta pati 
dūšia vadinas Vėlė. _ Šian
dien dar yra sakoma Vėlią 
vakaras, t. y. vakars Uždu
si nūs. Bet kad žodis dūšia y- 
ra žmonėms labiau žinomas, 
tai aš ją čia te vartosiu.

Žmogus nėra gryna dva
sia, kaip tai kad yra Atliu
la i. Žmogus turi du daiktu: 
dūšią ir kūną. Dūšia yra e- 
sybė protinga, patalpinta 
kūne, kūnas jai tarnauja 
lyg, sakytumei, bernas savo 
gaspadinei.

Dūšios neras nei skrodi- 
kas (anatomas)- savo peiliu
ku, nei TizibI(Jg‘as"”sąvo~g^č' 
bumu. Dvasia, mat, nepa
siduoda. mėsinėti niekam. 
Dūlio tai bedieviai ir ginčy- 
ja tą teisybę. Jie sako, ko 
akis neregi, ko pirštai nepa
liečia, tai to ir-nėra.

Čia regimai yra pastatyta 
žmogaus puikybei siena ir v- 
ra pasakyta: viską ištirsi ir 
sužinosi, alc priėjęs prie

Dvasios karalystes, apsistok 
si ir toliau nebeisi. Tos sie
nos ‘tatai bedievis ir nekdn- 
c|a. ĮKąiptai, sako, yra dar 
Jcanakas, ko aš nesuprantu!

Bet tikinčiam žmogui nė
ra, nė jokio keblumo su dū
šios klausimu. J am yra ap
reikšta,. (juog Dievas,-sutve
ręs žmogų, įkvėpė jo veidan 
gyveniino' kvepterejinią ir 
pasidarė žmogaus gyva dū
šia (Gen. II, 7). Nuo tos 
valandos žmogus savo dūsia 

: pasidarė panašus į Dievą, li
ko sutvertas ant paveikslo, 
savo Sutvertoj aus. Tai bu
vo visų, sutvėrimų '-vainikas, 
jies ne joks kitas sutvėrimai 
neturėjo to panašumo,

Kas-gi tat yra dūšia ?' Y- 
ra gryna dvasia nei akimis 
regima, nei ausimis' girdžia- 
ma, nei pirštais apčiuopia
ma. Nereikia dūšios maišy
ti su gyvybe. Gyvybe turi 

; ir žvėriukai, ir paukščiai i r 
■kirmėlės, o dūšios neturi. 
Gyvybė yra tai ypatinga ga
lybe, kuri gaivina gyvą su- 
tvėrimą. Ale tam sutvėri
mui pranykus, ir gyvybe nu
eina vėjais.

Dvasiški žmogaus priva
lumai geriausiai liūdvja, 
juog jis turi dūšią. Taip 
antai: žmogus turi protą, 
mano (mislija). Kuomet 
žmogus protauja, jis sustato 
vieną daiktą su kitu, paly
gina ir atskiria. Kuomet no
ri, yra liuesas, gali sau pa
sirinkti ka tinkamas. Tai-

nors sugadintos, dūsia, pa
lieka sveika kaip, buvusi. 
Kadangi be smagenu, tarpk 
ninkystės dūšia' negali veikT 
ti, tai šioms pasilpnėjus, dū
šią neb’išreiškia prideran
čiai savo va!džW-ir valios.

Yra pas žmogų dar vienas 
slaptus jausmas, kurs taipos 
patvirtina dūšios buvimą. 
Tas jausenas vadinas Nuo
jauta. Ivaikurie nujaučia 
savo nelaimę už’ keliu dienu, 
už kelią savaičių pirmiau.

Pažinau moteriškę, Kuri 
visuomet nujausdavo savo 
nelaimę. ViensylU ji buvo 
ypatingai nerami, sakūs ne
turinti kur dėtis, taip jai 
širdis gelianti. Pranašavo, 
kad būsianti jos grįčioje di
delė nelaime, ale kokia ne
laime, ji negalėjo pasakyti. 
Vyras ėmęs pasijuokė. Sa
ko, tos bobos visuomet bur
tomis aptekusios. Trečioje 
dieno j e ’ nuskendo tvenkiny- 
je moteriškes ketvirtų metų 
sūnus.

* Tie faktai ir šimtus - kitų 
aiškiai rodo, juog žmogaus 
kūne gyvena Dvasiška Esy
be. kuri, kaipo Dvasia, re
gi, žino ir nujaučia ateitį. 
Kūnas niekaip negalėtų nu
jausti, nes jis yra mūsos ga
balas, o mūsa

Galą-gale 
bedievių, ■ lai
mums nors vieną tautą visa
me pasaulyje, kuri lietu rūtų 
nū jokios nuomones apie dū
šią. Tegul sau ta nuomone 
yLUiieviciuKLa, m'WviKg?yTa..; • 
Paimkime japonus, kynus, 

■murinus, girių gyventoj lis, 
visi tiki, . juog’ žmogus 4in:i 
dūšią. Kiti, neša dūšioms 
valgyti ant kapų. Argi tai 
galimas daiktas, kad Vi šas 
svietas būtii susitaręs nie-(i 
luoįi i

Alai, palįs- lietuviai, ku«’>- 
mel dar stabmeldžiais tebe
buvo. likėjo į dūšią. Pagal 
lietuvių pagoniškos nuomo
nes dūšia* žmogui įnirus, 
turėjo lipti dienų negalėmis 
ant labai, augšio ir staigaus 
kabio. Aui lo kalno viršū
nes būk gyveno dievyste, ku
ri leisdavo kiekvieną. Tur
tingiems buvo sunku užlipti 
ant kulno dėlto, kad turtai 
juos apsunkina. . Varguo
lis, .jei gyveno aut šios žemės 
padoriai, užskrisdavo leng
vini kaip plunksna. Jei bu
vo nusidėjėlis, tuomet vėsu- 
la ji nupučia. Ta dievystė, 
šūdini i ant kalno, skiria žūd- 
nam užmokėsiu, ar bausme, 
pagal jo nuopelnui.

. T., -DAVOIAU STIPENDMU Tada Lietuva.— _.
MOKSLEIVIAMS.

Moksleiviu vajus iš -pa
le 11 g-va teįsigali. Iki šiol 
jau šios kolionijos prisiuntė 
savo aukas :

Boston, Mass. .. ................ ,$107,8-1
Minersville, Pa. ......... 97,00
Waterbui'y, Čonn-------.... .82,30
Tamaąua, Pa....................... 46.00
Broękton, Mass. .., 
Detroit, Šv.'Jurgio 
Elizabetli, N.- J.-..., 
Nevvark, N» J.........
Xew Pliiladelphia, Pa.......
Braddock, Pa....................
Nasliua, N. II. ..................
(’oaldaįe. Pa......................
Brooklyn, SLRKA. 42 kp

. Pagal centre esančią žinią 
be -panrinetą kolioni ją aukos 
dar buvo rinktos: Providen- 
ee, R. I., Middleboro, Mass., 
Athol, Mass., Norwood, 
Mass., AVorccster, Mass., 
Detroit, Mieli., Pittsburgli, 
Pa. ir daugelyje kitą kolio
ni ją, kurios jau atsiuntė pi
nigus. Galima tikėtis, rinks 
ąiukas ir toliau. Tos, kurios 
pradėjo dirbti, lėti nepaliau
ja dirbę, iki kol nepasieks 
sau nusistatytos kvotos. Šio

«/

rudens kongresas neskyrė 
sumos, kiek iš viso norima 
per moksleiviu vają surink
ti. Todėl ir Centras nepa
skyrė kolionijoms, kiek ku
ri turėtą surinkti. Kolioni- 
'Ją' ’ veikėjai Fedoracijos-ir 
Tautos Fondo, .skyrių su-si-.p 
rinkimuose lai nusiskiria, 
kiek jie nori moksleiviams 
savo kolioiiįjoje išviso su
rinkti.

Kad ir mažutės kolionijos 
betgi galėtą sudaryti bent 
vieną stipendiją Lietuvos u- 
niversiteto studentui, tai y- 
ra $50.00. . Jau šiek-tiek 
stipresnės kolionijos lai va
rosi bent prie $1001)0. Tais 
pinigais jos sudarys- stipen
diją vienam Berlyno stu
dentui, arba dviem Kauno 
studentam. Dar daugiau ga
linčios kolionijos lai varosi 
Įirie dvieju šimtą. Iš ją bus 
arba viena stipendija Ame
rikos, ar Rymo kolegijan- 
tui, arba dvi stipendi.ji Vo- 
kietijos studentam, arba *4 
stipendijos Kauno studen
tams. Ir pagalinus auk
ščiausia pageidauj’ama su
ma, tai $300.00, tai yra vie
na stipendija Amerikos uni
versitetu studentui, arba 
Friburgo (Šveicarijos) •stu
dentui. Kadangi čia svar- 
biausis reikalas gyvai lie
čiantis mūsų tautos ateiti, 
todėl tikime, kad nei viena 
kolionija alio savo pareigu 
neatsisakys ir pridės savo 
dali I jetuvos mokslui kelti.

Prieš Kalėdas Federaci
jos Centras išsiuntinėjo vi- 
sonis kataliką draugijoms 
laiškus, prašančius parem
ti moksleivi ą vaju. Visą 
Lietuvos piliečią prašome 
draugiją sūsiriąkimuose pa
remti tą mūsą prašymą: lai 
kiekviena draugija nors 
truputį prideda prie visuoti
no vajaus, o plyta prie ply-

t Hilais Klaipėdos reikalais. Tai 
.turi visų pirma rūpėti patiems 
klaipėdiškiams. O kas atsitik- . 
tų, jei Klaipėda patektų Len
kijos įtakon?.
aklinai. uždarytų savo sienas 
nuo Klaipėdos krašto ir tam 
kraštui tektų grimsti į skurdų, 

’ vargų, , ūkio suirimų.
4 ‘ Tačiau visa' lietuvninkų na- 

eionaistų siisivicnyjimas ’ daro, 
• įkvepiamas ir vedamas lenkų 
bei prancūzų agentų. _Mat Len
kija yra davusi savo krašte ge
rų koncesijų Prancūzijai, o. ši 
už tai atsidėkodama įjašižadė- 
jusi prileisti Lenkijų per Nemu- 
uų į Klaipėdą jr tokiu būdu pa
vesti Lenkų įtakai visų. Lietu
va.

“Dabar artinasi tų pažadų 
ųtsitesėjimo laikas, ir Klaipė
dos išsprendimas ruošiamas bū
tent ta prasme. Alijantai, ku
rie apsiėmė teisingai spręsti 
tautų bylas, sutikę su tokiu iš
sprendimu, pasiejgtų su Lietu
va kuo neteisingiausiai. Juk 

. tai ne kokios laukinės tautos 
Prancūzai, Angai ir jų talki
ninkai, bet kultūringiausios ir 
galingiausios pasaulio valsty
bės, taigi turime teisės iš jų 
laukti, kad iš senų senovės lie
tuvių apgyventų Klaipėdos 
kraštų tik .vienai Lietuvai pri
skirtų. Gi priskyrė jie Lenki
jai Silezijos dalįį kurioje len
kų dar gi visai nėra arba yra 
jų labai mažai, kurių Lenkija 
neteisėtai ir smurtu pasigrobė.

“Gi lietuviai ramiai ir, gal 
būt, perramiai lauke Klaipėdos 
klausimo išsprendimo ir toclcl 
šiandien Alijantai nebegerbia 
jų valios, niekina jų perdidelį 
nuolankumų. Ar užteks ir to
liau kantrūmo laukti, kentėti

■ viso Mato .ta ųtos. - fiažeiiųnūnĮis, 
kad jau pavėlavus visi iš lie
tuvių kaip.iš vergų juoktųsi? 
Mūsų tautos garbė neleidžia 
statytis save juokams. Jei tau
ta ramiai lauks, kol bus leista 
Lenkijai laisvai ‘naudotis’ 
.Klaipėda, tai kodėl paskui ne
gali ta pati Lenkija pareikalau
ti teisės ‘laisvai naudotis’ ir 

/Kaunu; juk Kaunas pakeliui 
i Klaipėda. Tai ne juokai, o 
rimtas mūsų nebesustabdomo 
nuolaidumo pavojus. Nuolai
džiam gal ir liežuvį išminti. 
Kodėl ne, jeigu jis pauiurna- 
paniurna ir pagaliau vis dėlto 
iš bailės ar iš ramybės poro su
tinka su • visokiais ‘sprendi
mais.’ Ir Alijantai su Prancū
zija priešakyje turi pagaliau 
susigriebti ir atsigosti, kad ir 
maža tauta privalo savo teises 
ir teisybės. Jeigu jie to dar ne
supranta, tai jau metas, labai 
metas «duoti jiems tai suprasti. 
Kitaip sakant, lietuviai turi 
stačia ir aiškiai parodyti ne 
vien žodžiu,, bet ir veiksniu, 
kad jei Klaipėda neketinama 
priskirti-Lietuvai (ir tik jai 
vienai), tai jie žūt ar būt pro
testuos prieš tai kaip mokėda
mi, nes tai būtų didžiausia ne
teisybė.

“Turėdami tai omenyje, Di
džios ir Mažosios Lietuvos 
i Klaipėdos) lietuviai tuojau 
privalo veiksmu įrodyti, . jog 
Imk iškas Antantės nusistaty
mas nebus jų jokiu būdu pri
imtas. Kada kirminų kas už
mina, tai jis raitosi iš skausmo 
ir, nebežiūrėdamas, kas jį min
do, ginasi iš pasliutinosšos. 
Lietuviai yra tauta’ir, galinu1 
pasakyti, šiandien jau ‘įteisč- 
1a,’ taigi ji turi daugiau, nei

• koks ldrTiiius, ginti savo gy- 
vybę, jei vienas ar kitas jos na
rys būtų naikinamas ai* atiduo- 
mas. .Gyvo organizmo gynima
sis, savaimę matomas. Jei to 
mumyse nepasireikštų, tai ro- 

,dytų, ,!jog mes dar kaip ir ap
mirę tebesame. Taip apie mus 
pradeda kalbėti Klaipėdos liki
mo, lėmė jai.' O jiems reikia pa
rodyt i,' jog'jių Myslii, ir sto- 
krusi i taip, ’ltad jie išgirstų ir 
išvyst ų įntis gy vftS esanl.

. P jei. tai įsi eit gs lietu viai pa
radyti, laibo abejo nukreips , 

' Klaipėdos krašto liMiuų Lietu- 
.. vos- naudai. . ‘Palikę- susiiągę, 

nerangūši'nios liūsimc nestųnAiš- 
ti, Bo du faktų1, klok reido .pri- 
t^uįnuis, nOm tr tie juro.' ilm- 

■ Ufo Ąndivrį'ti ^kia#į' ypač ‘ kati
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nežino nieko, 
paprašykime 
nurodo jie

GNiTUAMElON UNES
JCMNT SER.VICF. WITH 

MAMBOJ AMĖMOTI ŪME 

TRUMPI AUSI AR I< ELT A H

LIETUVON
Laivai išplaukiu kas savai

tę nuo Prieplaukos 6(i, No 
Ilivėr, ties 4G gatve 12 vai. 
dieną. . ,

Kambariai su 2, 4' ir G lo
vom visuose šiuose laivuose. 
Dideli valgymui kambariai, 
.pasėdėjimui ir pasivaikščio
jimui <’l kl. keliauninkams. 
Lai vii i, Mor nt ( ’lay. I Ia nha^ 
IfAYEBN, AIoVN’T (MlUlOk ll’ 
Tmcbingia, turi taipgi to
kius kambarius, .

Nauji trijų šritibij laivai, 
ItESOLrTE, IlELIAME ir Al.- 
DERT Baij.in, veža 1, 2 ir 3 
klesij keliami i n kus.

UNITED AMERICAN 
LINES

Julius Tnr.
2(J0 1IANOVER S’l'REET 

Boston, Mass.
arba iugalioti agentai.
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ką,staruose ‘ * Trimito nu
meriuose gerb. Smetona, 
įūrs kaip pereitame ‘Dar
bininko” numeryje praneš
ta, tapo paskirtas Lietuvos 
atstovu prie ai i j autą komisi
jos Klaipėdoje, gvildeno 
Klaipėdos klausimą. Tame 
straipsnyje gerb. Smetona 
nurodo Klaipėdos prisideji-

’ ^Tno prib' Lietuvos natidąDie- 
tu vai ir Klaipėdiškiams ir 
nurodo, kad lietuviai Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos 
privalo veiksmu įrodyti ali- 

■■ jauta m s nusistatymą. Štai, 
ką gerb. Smetona lašo “Tri- 
mito ” nuin. 121:

ų . -d ‘gPiriftiausia-deltų, kad’ šen 
ir ten yra lietuviai, kurie, kal
ba ta pačia kalba, yra prie jos 
prisirišę, yra tos pat kilmes, y- 
ra religingi, krūvon susidėję 
būtų stipresni. Toliau, panai
kinus muito sienų, pasidarytų 
gyvas prekių apsimainyTas, 
visa plauktų be kliūčių Nemu
nu Klaipėdon ir iš Klaipėdos 
Lietuvon, l’er tai Klaipėda il
gainiui išaugtų dideliu 'miestu 
ir dideliu uostu, o jos gyvento
jai turėtų daugiau darbo ir per 
tai daugiau pelno. Klaipėdos 
pirkliai ir visi jos gyventojai, 
būdami kultūringi, - galėtų liuo- 
sai vartytis po visa Lietuva ri 
savo prekyba plėtoti ir per jų 
lobti. Vadinasi, ir Klaipėdos 
vokiečiams yra. išskaitymo kuo- 
veikiausiai susidėti su Lietuva. 
O lankininkai ? Jiems taipo- 
jau pelningas tas susidėjimas* 
Neapdirbtus i.š Lietuvos gilu
mos einančius .žemės ūkio pro
duktus jie apdirbinėtų ir užsie
niui statytų, kas liktų nuo ap- 
rūpinimo Klaipėdos miesto gy
ventojų, išaugusių dešimterio
pai. ' Klaipėdiškių veisliniai gy
vuliai būtų labai pageidaujami 
visai Lietuvai. Žvejai turėtų 

v puikiausio pelno, nes jtj sugą.u- 
A nuiųios žuvys tūrėtų puikių rin

kų Lietuvoje, kur žuvis daug- 
brangesnė, kaip kur kitur. Dar- 

. Liniukams būtų gražaus darbo 
ir Klaipėdos ir apskritai Lietu
vos pTamoneje, kuri sparčiai 
tarptų ir bujotų. ■

“Kadangi klaipėdiškiai turi 
| . sity o ypatingos kultūros rcligi-
Lri
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joje ir visuomenes gyvenime, 
'tai jieiųs būtų palikta kultūi-L 
Hč autonomija. Vadinasi, jie 
imtys tvarkytų savo žemės ū- 
l<io, prekybos ir pramones da
lykus, Niekas iš Didžiosios Lic- 

' Jum ’iiachįstij Ipštsi, j - 151aip.e- 
kraštų su ^ąvo Ženies refop 

momis ir kitais dalykais? kurio 
ū^H^įdaiijiuni iClaįpėdaį, Tai 

. tuščias ‘nacio nali s t_ą, s usivia ži i- 
jimor baidymas,- kad Lictdva 

. imsi (Uiti ir visa Klaipėdoje-sit- 
- Jiii'ksuuil i. f rie t u7 ui, ’; paeini

dar tcbesitvarkąnt (šiolpa a? 
tokiu jos: valdžia Husl Bebus 

• iwMaiko nei noro rūpintis, vie
4

. • *
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tos, visi bendromis pajego- 
i mis subudavosime tautos 
garbes rūmus.

Kai-kurios kolionijos dėl 
v i etos sąlygą buvo privers
tos atidėti vają tolimesniam 
laikui Žinoma, tai nedarvs 

. - *■ 

skirtumo. Kad tik nepra
nyktą šventas pasiryžimas 
paremti grąžą darbą. Ar da
bar, ar vėliau pavasario lin
kui bus atliktas darbas — 
bus vis viena. Kad tik ne
liktume skolininkais gra
žiam idealui. Lai tad nelie
ka nei vienos mūsą kolioni
jos, ar draugijos, ar net pa
vienio lietuvio kataliko, ku
rio šio vajaus laiku liktą sa
vo plytelės nepridėję.

Daug priderės nuo organi
zacijos. Uztad telkiu les vi
si į krūvą, kad susitarus ir 
pasiskirsčius darbą galėtu
me prieiti irpakalbiuti kiek
vieną lietuvį.

EciL Selii\

gi,- šiame' kūnas veikta- — 'jispL U. 
negali to padaryti 
kia. dūsia.

Kodėl jautis paėdęs žolės 
yra laimingas ž- Guli sau ir 
grumulą. Žmogus ne taip. 
Pripenėk .įnio^ų,, ..Įdek nori, 
apkrauk jį turtais, užkelk 
jam garbės vainiką ant gal
vos. greitai pasirodys, kad 
negana, 
kabintas, 
vis ieško kanakokios dides
nės laimės. Ta nuolatinė 
neramybė indo, juog šalip 
kūno, šalip to molio gabalo, 
yra dar kita esybė, kuri ne
rias laukan ir stengias pas 
Tą’, nuo Kurio buvo atėju
si. Ta nerami esybė tai 
dūšia. J.i vęržias pas savo 
Sutvertoją. .

Taip tatai žmogus yra su
statytas iš dvieju dalių, 
kūno ir iš dūšios.

alc ve i-

Jis lieka vis nępa- 
vis lipu augštyn.

Sinag’eiivs su-t. 
sniai’cnvs o «, 

sinagenys iio- 
įienoriiičios. ir

yra stebūklin-

AUKA LIETUVOS 
NAŠLAIČIAMS.

t ' -
ja pamilt c yni šventu liet ąv.m 

. teisė, kurios ųictais mums ne
gaili užgineioli? Alijųnfai dar. 
padėkos, kad pag’aliuli: lietuvia.i 
susiprato, sukruto, ir savo sq- 

judžju padėjo luisiiigŲi išspręs- 
. ii Klaipėdos krust o dil ti usimų. 

. . ‘.‘Tud, lUbviii.piulęduut, gip-
j kiiim tai,, kas įtuūns’ ir mūsų 

■ yiūktVĮ’8',genf MOįtf lyįniaJ*
-L ■ ”1' ■ ■

.A . ,

Biiyonmb N. J’., Įdėt. K. 
K. Rėmėjų akylius sunnkoK 
^25.50, Liet.. Kūdikėlio Jė
zaus ^Nąšląieiij ■.Prieglaudai 
siunčui per. Tautos ‘Fondų 
lii.i nėtą sumą hašMvWkk

. -.Av KaAdrtiadš.

, Aukšči au ui met i pinigai 
sumoje $25.ūt) gautu, vL 
siems aukojusioms ir inde tų 
aukų surinkimo Įirisidūju- 
šfems vardan imšfųįūių jųim 
širdims ačiū* ; - ''. ■'

iš
Kūnas 

laikui priėjus pavirs dulkes
ne, dūšia, tas Dievo pa
veikslas, gyvęs amžinai.

Bedieviai užkerta mums, 
būk viską darančios smege
nys galvoje
keliančios mintis, 
galvojančios, 
riiičlos, arba 
tt.

Smegenys
gai sutaisytos. Smegenys y- 
ra tarpininkės tarpu kūno it* 
tarpu dūšios. Dūšia per jąs 
gauna žinias ir per jas palei
džia.

čia galima padaryti šiokį 
prilyginimą. Dūšia yra mu
zikantas, o smageneys —- 
muzikos. Jei muzikas yra. 
gerai padarytos, jei. viskas 
jose yra‘ kai p reikiant/ ir 
A’iršąs,; ir apačią* ir šonai, 
ir stygos, tuomet gaidos iš
eina puikios? D r išyirščiai? 
jei muzikos tūri kokią ydą, 
tada iv pats gerasis muzi
kantas nvpakrivū gražiai, 
1 lągr gali jtįktls, muzi- 
Los ne jokiif feSu*-mūditofe 
Ay tai čia JmMs

i Wip dedas iv sti dūšku 
ktiomi
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Visi Nauji Krutami Paveikslai iš 
Lietuvos 1922 meti}.

■ *, ■ 
Nedėlios vakare, sausio 28 d., 

Lietuvių Ukėsų Salėje, 41 Berkley 
St:, Lavvrcn’cė,’- Mass. " 

šiuose paveiksluose bus taip gi 
parodomi veikimai Liet,' Prekybos ** 
Bendroves Lietuvoje.

/
LIETUVIŲ PREKYBOS 

BENDROVĖ

414 Broadway, So. Boston, Mass
/

Pei; pereitus 1922 ‘metus 
šviesai ir šiliniai guzo suvar
tota Suv. Valstijose 326,- 
()()(),()()(),()()0 kubiškų pėdu.

Is BOSTONO i LIETUVĄ
per UVEEP00L

unt naujo,»didelio, puošnaus, greito . 
> . aliejų varomo

ANSONLA.........Sausio 27; Vasario 24
ANDANIA...........Vasariu. 10; Kovo 17
nu greitu poršlkallrtm i LIETUVA Ir 
visas Baltijos valstijas, Geriausias, 
patarnavimus-ir valgis. .

TAU’-GI Iš NEW YOllK’O 
asmon^kni prižiūrima ekskursija ;Uv* 
Omai Ir į ,kitus Baltijos viUstybė?, 
ktokviomj; ntarnliiM vleųas IS trijų jm 
etų nTlliliiŲ su ■ užj.nrlo . persikaimu 
... ■ , . v Soutliampton^. - ,
mauretania AQUITANTA

inmlvkln. LIETW 1 iHyytitas <ltew 
Pelei, i n formacijų. kvolpkitCs indo ar-• 
Ūmiausia, apetito arba ąmm CŪNAIID-

ANOHtią LVNES, • • . ‘ 4
’ Į2U tftmo 8lruet;. :

Boston, Mass.;^

A

>, '■

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTTCU.T 

VALDYBOS ADRESAI.
•'•.'I/Ji. .MiduikieiK'. pirmininko,

I r < '<•< k i r Si.. 1 l;irt l’<»r<l. ( Mini.
1'. I•i<-kii1'>v. v i< (> pirmininkė.

9(1 sht'klon Širvi'1. HarUonl, (Mini. 
I’, i ..i > (ii'kiei k', ižiiiniiikė.

ii M:uii><in St.. Ihii'H’ord. (’otiii. 
M:ir:.ioii;i l\u i k:i iiskni t ė., fili, ritulininke,

'(> A11 u 111 ir Si.. I Itiri (’onn.
U. I*uh<Iziėnv.. ih’oi. raštininke.

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS. ADRESAI 

BOSTON, MASS.
L’IR.U ĮNINKĄS - 

si Mercer
VICIMMK.M.

i h; i lovon st.
I’ROT. RAsT. — . 

|5tJ E.
l'IN. UAsI 

l(>!» \V.
KAŠIERH'S

Vincas Zaleckius, 
S(„ S<u Boston, Mirs 
Antanas Pastolis, 

, So. Boston, Mass. 
Antanas Jlacejnna-s,

7-tli Št., So. Boston, Mass. 
. -- ,hn>z. Vinkovičins, 
(l-lli St.. So. l»<>sjon. Mtiss.

- Andrius Zalieekas, 
”07 E. 9-tli Si., So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Viktoras Ziėkis,
209 E. (’oituge St„ lTorehoster, Mass. 

D. L. K. Keistučio dr-jn laiko mėne
sinius stisirjnkiinns kas piriny nedėl- 
dieiti kiekvieno mėnesio po No. (19.Į 
Waslringion Si..’Boston, Mass,, B-hj v, 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na* 
rlų su savim atsiveskite prie musų vh- 
jos prirašyti. .

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
S0UTH BOSTON, MASS. s 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS — y 1. Paulauskus, 
nu B Stveot, So. Bosion. Mass.

VlCE PI RM. -.-'.I. .hiruSa,
HO E. (Hh St., Su. Bosimi, Mass. 

PROT. RAST. ■ -,A. .lamišoiiis. *
■ 1126 (‘olunibiu Rd., S. Boston, Ma*s» 

lj?l>lNlNKĄS — L. svugždls, . .
111 Rd\ven St.. So. Ihiston, Muss. ’’ 

TVARKIURIĖ -- p. Uiičlia, .
”93 E, J'trtll St.. So. Boston, Mass. 4 . 

ŪRAVtUaiiA :im'tiS:is reikale '
, tmą Broiui-u ijy, Su. Boston, Mass, 
Ūi’nualjti su\o Husii'tnkhuus laiko 2 vą • 
ųeilvldleiiį kiekvieno'juvneslo i-'mų vnk 
pa pietų. piirapVoj,svmūnfck 492 E, 
He\vnih Bt>i So. rUosęnm MttsS. _
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' . PARSIDUODA KALVĖ
su vUats relknltmsnlš jvunkinis dvi iš* 
dirbtinu gfdvžlKs, medžiu.ir muiepąt* '. 
tuo attiomohllliit ir Vežimų. • A i sos mušė .

• neš suldmįOKwolrktrikik: Bilais.. išdlrlt* ' . 
t»s'jit'i* 1A mviij., liejinių’ upgJVvmtiI • 
Moli. I'iuMUiĮodu 'uvhrmigiiH, Jus.

■.mtmivuh laike nianali Aužiutil j Llvlm 
Ut. - gorėdami 'daugiau, ■ inalo- v
nekito im»iprt’rst«’i.uutvasm \ ■ :įlėkite im»iprt?rstaa .uutvasm 
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' KIS 6IRDĖTI UETUViy URMJOSI..
B. L ' ’ 1
7; BINGHAMTON, N, Y.

-Baisinelaimė. , J-__

Sudegė penki vaikai’ lietuvio 
Juozo Kukulio iš sausio 16 į 17 
12 valandą naktį. " Ugnies prie
žastis: Tėvas parėjęs girtas pradė
jo muštis su savo žmona. Tėvas 
sugriebęs ketosino lempą metė ir 
nuo to kilo gaisras. Prasidėjus 
gaisrui, tėvas 'bego šaukt ugna- 
gesių,1 gi motina gal munšainą ka
voje, nes vaikai buvo ant antrų 
lubų užrašyti ir jų gelbėt nieks 
nesirūpino. Gaisrui pakilus, su- 

1 bėgu kaimynai, kurie dar nemie
gojo ir visi sau ramiai žiūrėjo, 
kaip atsitiks su vaikais, kurie per 
langą šaukė gelbėkit, gelbėkit. 
Tėvai ir kaimynai vaikus'paliko 
Ugnies malonei, o tuom laiku gel
bėjo savo fordulcus, kuriems jo- 

. kio pavojaus nebuvo. Iki ugna- 
* gesini atbėgo, vaikai jau buvo ug- 

----- iries praryti; jauniausias 2 metųr 
Vyriausia mergina 13 metų.

Tėvas buvo areštuotas, bet ir 
yėl paleistas. Vaikų kūnelius pa
šarvojo ant Aetirvių salės, kur ap- 

.. lanke juos. apie 10,000 žmonių iš 
viso miesto. Lydėjimu išsiėmė 
biznieriai ir šiaip giminės. 1 Nors 
•tėvai bedieviai, bet vaikai buvo 
krikštyti ir likos laidojami kata- 

. ' lildškai, su bažnytinėmis apeigo
mis. Subatoj 2 vai. po. pietų bu
vo atlydėti į bažnyčią. Minios 
žmoniiį prisirinko, kad netilpo į 
bažnyčią. Kun. Skripka pasakė 
pamokslą bažnyčioj; Ant kapų 

b--^kuH. nelydėjo, nes sirgo.' Tai ten 
patarnavo “bambizas” Justinas 
Ba—kas. Papliauškė prieš Dievą 
ir bažnyčią. Pagyrė tėvus ir at- 
sisveikydamas pasakė: “Jūs vai
keliai, lįskit į tą skylę’ir gyven
kit minkštoj žemėj, tas Dievas jū
sų daugiau, nematys.” Da atsi- 

tgrįžęs į žmones, tarė: “Katrie no- 
rit, potei'iaukitr o katrie ne, tar 
geriaus nepoteriaukit. ” Girdi sa7 
liūne juos atminsią. Ką pasakė 
ba^ibizas, tą daugelis išpildė. Tie
siog nuo kapų į karčiaraą ir visi 
prie baro per ištisą naktį darė at
mintį už mažutėlius. . Matydami 
beždžionių kultūrų ir mūsiškių 
kaip katras nenorėjo apsileisti. 
Pavyzdžiui Stanislovas K. pas 
Petrą K. per visą naktį ir šventų 
'dieną melde munšaino dievaičio, 
kad suteiktą taip puikią progą iš
varyt iš svieto penkias gyvybes. 
Tai gal pirma tokia kolionija vi
soj Amerikoj. Baisus čia ištvir
kavimas ir nedorumas. •

Koresp.

kalno prie koplyčios. Altoriaus 
;Dr-jos nariai yra patys^ geriausi 
ųnūmrvaikai. Tikimės iš ių geros 
■ateities. Ją .pirm. Julius Jeskelevi- 
čius, Dvas. Direktorius Kun. F.

■ ti' tfr -r* . - f .’***’**>.Jylf efuraš.
, Šv. Elzbietos Dr-ja rengiasi 
prie Užgavėnių vakaro. • Moterų 
Sąjunga nepasiduoda, ir-gi prade- 
ųlą ruošti ką nors neparasto.

Palangos Juzė.

SCRANTON, PA. .

Vakarinėj dalyje Scrantono 
miesto lietuvių randasi apie 200 
šeimynų. Visi sutikime gyvena ir 
turi labai gražioj vietoj pasistatę 
bažnyčių ir klebonijų, kur tvarkin
gai vadovauja gerb. kun. A. Lo- 
patto. ‘

Sausio 16 d. Washingtono sve
tainėj naudai bažnyčios įvyko ba
lius, kuris tapo surengtas per pa- 
sidarbavimą mūsų darbščių mote
rų. " Balius nusisekė kopuikiau- 
sia.. Žmonių atsilankė apie 400. 
Gryno pelno liko $179.00 su cen
tais. ■
, Šv. Mikola parapijos bažnytinis 
choras, vadovaujant varg, K. Vai
čiūnui rengia didelį'koncertų, ku
ris įvyks vasario 8 d., 7:30 vąl. va
karo, Washingtono svetainėje.

Kadangi šis koncertas yra ren
giamas bažnyčios naudai, tad ma- 
lončikte visi apiclinkės lietuviai 
koskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
išgirsite naujausiiį dainų, o po 
koncerto bus šokiai ant kurių 
griež viena iš geriausių orkestrą.

t Scraitonietis.

CAMBRIDGE, MASS.

’■ v-

t.»
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CAMBRIDGE, MASS.

a

ve ĮUlėtę gMtfj a»rį?. iį raStl_
visokių fabrikėlių yra jaiųį.

Biznieriai. J

? Lietuvių biznierių stambių nėra. 
Vienasgoadk' ir 
verykų storą ir vienas čevęrykų, 
8 bučernčs ir viena? kooperatyviš
ka lietuvių bueernė. Biznis einą 
pusėtinai.. -

Ko dar Nashua’os lietuviams 
reikia? Pirmiausia reikėtų gero 
sąžiningo daktaro,’ kurs galėtų ge
rai patarnauti ir kad nereikėtų 
vaikščioti pasvetimtaučius su per- 
kalbetojais, bet galėtų tą atlikti 
pas lietuvį. Tokį daktaras turėtų 
gerą, pragyvenimą. Teip-gi rei
kiagerovaistininko. Reikalin
gas. būtų, lietuvis. advokatas, nes 
iš šių „lietuviai Naghuoj neturi nė 
vieno.

Genelis.

YOUNGSTOWN, OHIO.

Lietuvių progresiviškas kliudąs' 
buvo įskųstas Akrono Vanago sėb
ro. Kliudo manadžierius turėjo 
užsimokėti $1.000 ir kaštus. Buvo*»-K 
suareštuoti šeši vyrai. Nubaus
tas yra Jonas Kapturauskas.

Rep.

įniakas». NėraAtliolyja tos katali
kų draugijos ^kurion jis neprigu- 

’lėtų. Gaila jaunimui jų netekus. 
;Bet kubini vilties, kad savo dar- 
ktt neatsiskyrė ir ant toliau® dar- 
;buosžs dar su didesniu pasiryžimu. 
^Jaunavedžių liudytojais buvo: 
jaunavedžio sesers sūnus Jonas 
Miniukas'su: jaunosios sesute’ Pra
ne Šimavičiute. ir-jaunosios brolis 
Vladas MatuUš sū Vince Balčiū
naitę. Vestuvių pokilyje, apart 
daugybes jatinavedžių giminių ir 
draugų, dalyvavo gerb. kilį. Ą, 
Petraitis ir vietos gydytojas P. 
Ringaila. Vestuves, buvo įspūdin
gos, linksmos ir gana blaivius, 
Pietų laike išreikšta jaunave- 
vedžiams daug linkėjimų ir pasa
kyta keletas prakalbčlių. Malo
nu yra dalyvauti tokiose Vestuvė
se. Linkėtina tokiems jaunave
džiams ilgiausių ir laimingiausių 
metelių. '

Juozelis Merginų Nesibijąs,

WATERBURY, CONN.

Lietuviai sujudo.
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reikalpiga būtų kokių paaiškink 
mų ar instrukeijiĄ — rašykite, 7- 
mums bus malonu atsakyti į kiek 
vieną paklausimą. ’

BALTIC STATĖS BANK
294 Eiahth Avė,; New York, N„ Y. 

' ■ (Adv; 27; .

tiniškai imant, 3 kartus: visi ū- jta greitai ir pilnai išmękamos 
kio produktai dabar yra įkainuo- netik bankuose, bet ir visuose 

; Liet uvos paštuose.
Baltic Statės Banko Ryšiai 

Lietuvoje.

*šiuo kartu B, BĮ Bankas turi 
■tvirtus in rimtus ryšius-su sekan
čiomis Lietuvos finansinėmis įstai- 
gomisy kaipo jų Korespondentas 
Amerilcoje:

1. Lietuvos Finansų Ministe
rija, kurios žinioje yra Taupomų
jų Kasu Valdyba, turinti savo 
skyrius kiekviename pašto’Lietu
voje.

2. Lietuvos Bankas, lando ži- 
nion pareina Lietuvos. Valsčių Iž
dines. Tai yra didžiausis Lietu
vos Bankas, su kapitalu 12 milio- 
nų litu, arba $1,20.0,000:00. •

3. — Lietuvos Kredito Bankas, 
su skyriais Panevėžyje ii- Šiauliuo
se- | . '

4. — Lietuvos Prekybos ir Pra
mones Bankas su skyriais šituose 
miestuose: Abeliai, Anykščiai, A- 
lytus, Biržai, Joniškis, Kybartai, 
Kėdainiai, Klaipėda, Liepojus, 
Liuku va, Mariampolė, Mažei kiai, 
Panevėžys, Rokiškis, Raseiniai, 
Švėkšna, Šiauliai, Telšiai, • Tau
ragė, Ūtena ir Ukmergė.

5. — Latvijas Tautas Bankas, 
Rygoje, visoms perlaidoms Latvi- 

;j°je.
6. — Savitarpinių Dr-jų Ban

kas, Vilniuje, visoms perlaidoms į 
lejikų užimtąją Lietuvos dalį.

7. — DeUtsche Bank, Berline, 
.visoms perlaidoms Vokietijon.

Kadangi Baltic Statės Bankas 
'turi tiesioginius ryšius su Lietu
vos Finansų Ministerija ir su Lie
tuvos Banku ir kadangi tos įstai
gos laiko, savo depozitus Baltic 
Statės Banke, todėl mes galime 
duoti ir duodame geriausį kursą 
perlaidoms į Lietuvą; .ypatingai 
pigiu kursu pervedama Lietuvon 
stambios sumos taip prekybai, 
taip jau ir indeliams į Valstybės 

JŽdįneSf-r-hl^iSįb- aupnjąąsiaįųKą-, 
sas, į Lietuvos bankus; . Mūsų 
kursas yra daug pigesnis už di- 
džiausių Amerikos firmų uzaminĮ 
(vvhoesale) kursą ir mūsų patar
navimas yra daug geresnis ir grei
tesnis; nes mūsų ryšiai su Lietu
va yra pirmos eilios. ‘

?»ky\aizdoje- to, kas ’ viršiau 
pasakyta, mes pastebime, kad <•- 
konominio perversmo metu Lietu
vos žnioūns reikalauja iš Anikei- 
ko.s li-duviii didelės paimamos. Jei

jami aukso valiuta, panašiai kaip 
į ir Amerikoje. Lšpradžių toks per
versmas įneša į ekonominį krašto 
gyvenimų kiek ir nepatogumų, už
tai jis nustato kainas, surėguliub- 
ja-prekybų ir pramonę,, sudaro ir 
darbininkams tinkamesnes uždar
bių sąlygas. Akyvaizdoje tų nau
jų aplinkybių Lietuvos žmones 
reikaiaiija iš Amerikos pašalpos 
daugiau, negu pirma.

Mūsų. Bankui, kaipo grynai lie
tuvių institucija), rūpi, kad Ame
rikos lietuviu santykiai su Lietu
va bfttų rimti ir pastovūs. Todėl 
ir mūsij atstovas -Lietuvoje turėjo 
aiškias instrukcijas sudaryti kuo- 
rimčiausiij ryšių taip su Lietuvos 
Bartkų, kurs leidžia Lietuvoje pi
nigus, taip ir su Lietuvos Finan
sų Ministerija, — tas ir padaryta: 
nuo dabar Baltic Statės Bankas 
.yra Lietuvos Banko ir Lietuvos 
Finansų Ministerijos Korespon
dentas Amerikoje. Ir Lietuvos 
Bankas ir Finansų Ministerija lai
ko savo depozitus Baltic Statės 
Banke.

Lietuvos Pinigai.

Lietuvos pinigai yra paremti 
auksU, —■ jų vienetas yra litas, ly
gus 0.150462 gramų tyro., auleso. 
Kiekvienas Lietuvos Banko lei- 

'džiamas litas yra garantuotas uak- 
su, kurs via laikomas Finansų 
Ministerijoje, Lietuvos Banke ir 
užsienių bankuose. Palaikymas 
litų jų pilnoje vertybėje priklau
so'' nuo krašto prekybos ir nuo to, 
kiek Amerikos lietuviai persiun
čia pinigų Lietuvon. Juo daugiau 
Lietuva, gaus iš Amerikos dolariu, 
tuo tvirtesni ir pastovesni Lietu
voje bus litai, tuo geriau bus su
tvarkytas Lietuvos ekonominis gy
venimas. Lietuvos pinigų klausi
mas yra taip gerai ir tvirtai pa
statytas, kad nesimato jokio pa
vojaus, kad jie galėtų įgulti.

Litų, kupiūros yrą išleistos šito- 
kio didumo: 1 centas, 3 centai, 5ed 
10c., 20c., 50c., 1 litas, 2 litai, 5 
litai, 10 litų, 50 litų ir. 100 li+ų. 
Vienas litas turi-400 centų. Bal
tic Statės Banke galima nusipirk
ti Lietuvos.litų (cash).

Perlaidos Lietuvoje Mokamos. 
Tiktai Litais.

. Kadangi Lietuva turi garantuo
ti, savo pinigus' auksu'(ir svetima 
aukšta valiuta, k. t. dolaviais, 
anglų svarais sterlingų ir t. p.) 
tad svetimi pinigai nėra Lietuvoje 
vartojami. Visi dolariai, taip 
cash, taip ir čekiais, turi būti siu 
mokami į Lietuvos Banką ir Fi
nansų Ministeriją. Visos perlai
dos išmokamos yra tiktai Litais. 
Jei kam reikalinga y ra būtinai do- 
lariąis- gauti pinigus, tai tokiame 
atsitikime Lietuvos bankai, po-iš- 
mokėjinio perlaidos litais, perka 
už juos dolarius ant biržos ir iš
duoda pinigus priėmėjui. Už to
kią trauzakciją bankai ima savo 
komisą, kurs priklauso nuo to, 
kiek prisieina mokėti biržoje už 
doląrius.

Mes nepatariame siųsti perlai
dų dolariais, nes pinigų priėmėjai 
kartais gali turėti daug vargo, ly
gi tokias perlaidas gaus. Tuo 
tarpu litais siunčiamos perlaidos

H •

FOTOGRAFIJOS. z 
GERIAUSIAS FOTOGRAFISTAS 
MONTELLO’J IR APIELINKĖJ.
. . PABANDYS NDSlGltlAUDlNST, 

NmnmMmn gerbiusfus fotografijas 
plgirf ir greitai. Nukoąyuojame senus 
priveikslus. Aptaisome rėmais paveiks* 
lūs. Pristafom Imki prižadame. Telp* 
gi iv. per Li Išbus priimam užsakymus.

MO1 ĮEJUNO STUDIJA,
677 No. Malu Hliref, Sionfello, Sfttsfl. 

Tik 1777—.1.
(30)] 

. IŠEGZAMINM AKIS ’ 
PADIRBU AKINIUS, 

žemiau*; paduodu 
symptomiįs . kuriuos *7*^3 
pagimdo i miormališ- —_ 

i kos akys: nematymas, kreivos a* 
’kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, begi tas ašarų, sausos akys, 
trukeiojir. s akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir • vaigimas galvos, nervų 
liga, neg; ' ėjimas važiuoti- gažve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Pra? dinkite priežastį ir bū- . 
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jūrns

J. L. FAŠAKARNIS, O. D.
,-AKI d SPECIALISTAS 

377a.Broadway, So. Boston, Mass.

T
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21 sausio L. L. Paskolos Bonų 
stotis ant greitųjų sušaukė mass- 
mitingą reikale Klaipėdos gelbėji
mo. Kalbėtojų surasta net kėli. 
Pirmas kalbėjo adv. Česnulis, ant- 
įrsa advokatas vietinis, Kazimieras 
Lukošius ir vaistininkas Jonas Ta- 
reila.

Visi kalbėto jai gana aiškiai api
pasakojo dabartinį Lietuvos pa
dėjimą. Tuo pat laiku gerb. Jo
nas Tareila tautietis pagamino ke
letą rezoliucijų Klaipėdiškiams ir 
Šauliams, kad Amerikos lietuviai 
stovi-su jais. Antrą Lietiivos val
džiai Kaunan, Lietuvos Atstovy
bei Washingtonan ir Amerikos 
valdžiai. Aukų Klaipėdiškiams 
surinkta $60.00. Tai tik pradžia. 
Waterburieeiai rūpysis, kad tą 
darbą į judint kosmarkiausia. Geis
tina žinot, ką kitos lietuvių, kolo-

- - -• “ -■,»*

*

SPBINGFIELD, ILL.

Šausią 15 d. čia iškilmingai pa
laidotas a. a, Jurgis Kanišauskas. 
Asistuojant vienam kun. ameriko
nui ir vietiniam klebonui I. Ker- 
ševičiui, mišias celebravo ir gražų 
pamokslą pasakė velionieš gimi
naitis kun. prof. B. Urba iš Chi- 
cago, 111. A. a. Jurgis buvo ma
lonaus būdo žmogus, todėl ii- lai
dotuvėse dalyvavo nepaprastai 
daug žmonių. Velionis paliko 
nuliūdime žmoną, dvi dukterį ir 
du sūnų. Lai jam svetima žeme
lė būna lengva.

Šiomis dienomis Chicagon išva
žiuoja aukštesnio mokslo siekti 
vyt ė Adelė Kerševičiutė.

lietilvis^ail- 
vokatas, vaistininkas, muzikos 
mokytojas, ir apie desėtkas lietu
vaičių stenografių. Labai yra. 
pageidaujama, kad čia apsigyven
tų geras lietuvis gydytojas ir dan
tistas. Šiaip jau biznierių yra vi
sokios rūšies tik trūksta lietuvio 
fotografo.

Vienos draugystės nąrys ligonis 
apdaužė lankytojui žandus. Drau
gyste “ligonį” nubaudė sulyg sa
vo konstitucijos* Tai mat kokių 
“ligonių” esama. _■

Šv. jono ligonbuty po sunkios 
operacijos serga M. Marčiulionie
nė. ’ Moterų Sąjungos 50 kp. na
rės linki savo draugei greitai pa^ 
sveikti.

Neseniai Vyčių 48-tos kp. šeši 
nariai baigė Broivns Bušiness 
College. Dabar “Higli Sehool” 
bei kitas aukštesnes mokyklas 
lanko sekantieji Vyčiai-tūs: S. 
Junkeris, O. Mosteilmitė, A. Vyš
niauskas, F. Mankiutė, M. Stir- 
ba.itė, O. Adomaitė, B. Mankiutė 

.'ir V. Lonauskaitė. Pirmasis ne- 
• užilgo . baigęs Webster Groves, 
Mo, dvasinę seminariją ir birželio 

i pradžioje bus įšvęstas kunigu. 
; Trys sekantieji uoliai lavinasi mu
zikos srytije. Garbė tokiems tė
veliam^ kurie nepavydi savo vai- 
kąms mokslo.

[ Sausio 20 d. L. Vyčių 48-tofi kp. 
: jaunamečių skyriaus atsibuvo 
skaitliįigas metinis susirinkimas. 
Išrinkta valdyba,: J., Burduliute1— 
pirm., A. Petrcikis —pirm, pag., 

Marčiulioniutė (— prot- rašt., 
į F. .Mankiutė kas., F. MarČiulio-
niutė — fin. rašt,, Klimaieiutū ir 

j Lapinskaite kas glob., Ložiekas 
tir Tamošauskas•••— maršalkos. Vi
jai pasižadėjo uoliai darbuotis.

Spindulis,

DRAUG I JOS IR KUOPOS
T6MYKIT. ■

>
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LDS. 8-ta kuopa laikė savo me
tinį susirinkimą sausio 15 d. š. m. 
bažnytinėj salėj. Į susirinkimą 
pribuvo neperdau^įausia narių. 
ApĮanis užsilikusius dąjykųs ^bu
vo nutarta užpirkti mišias ir visi 
nariai privalo dalyvauti. Taip-gi 
nutarė surengti vieną- vakarą ir 
skilti pelną parapijai. Nutarė su
rengti prakalbas. Bus proga pri
sirašyti naujiems nariams. Prisi
rašė nauja narė tašė Šilknjenė. 
Buvo laiškas skaitytas iš LDS. 
centro. Laiškas priimtas ir buvo 

.apsvarstyta. Apsvarsčius nariai 
pasižadėjo remti “Darbininką” 
kiek galint ir šie nariai aukavo: 
J.-Smilgis $2.00, S. Radvila $1.00, 
A. Vinciūuas $1.00, V. Janeliūnas 
sj>I.O(). iš kuopos paaukavo $5.00: 
viso susidarė $10.00.^ Buvo ren
kama nauja valdyba.. Pateko šios 

■ypatus: pirm. V. Jakas, prot. rašt. 
J. Viueiūnas, fin. rašt. J. Strokai- 
1 e, kasierius J. Smilgis, kasos glo
bėjai O. Šinibelaitū ir V. Sereika. 
Knygų peržiūrėtojai V. Širka ir 
A.: Patem-hei-gas. Laikraščio agen
tai A. Zaveckas, A. Patembergas 
ir V. Jakas.

Rašt. O. M. šimbelaitė.

f

L. Vyčių JH-fa kuopa laikė savo 
inetįnį susirinkimą sausio 21 d. š. 
m. nedėlioj po sumos bažnytinėj 
salėj. Į susirinkimą beveik visi 
nariai pribuvo ir daug turėjo 
svarbių dalykų, aptarti.. Išrinko 
naujų valdyba 1923 m. Pirm. A. 
Šliužiutė, vicc-pirm. J. Vinėiūnas, 
prot. rast. K. Bukavvckiutė, fili, 
rast. O. šipibelaitė, kasierius V 
Šilką, knygų peržiūrėtojai P. 
Skauda ir J. Kalinauskas, tvark- 

'* duris S. Luinis, korespondentė O. 
Šimbelaitė. Suaukavo dėl Lietu
vos Ateitininkų $15.25. Šios ypa
tus aukavo po $1.00: Altanas Vai- 
siauskas, J. Viiioiūuas, P. Rudai
tis, P. Skauda, kun. P. Juškaitis, 
F. Janiūnus, J. Kalinauskas, O.

. Šimbėlaitū, P. Kisielius, V. Jukas, 
J. .Smilgis, S. Kadarauskus, S. Lui- 

1 lūs, V. Širka. Mažesnes aukdb da
vė K. Šimbelaitė, A. Šužiutė, ■ Z. 
Strokaitū. Kiti dar pąsiž'adejo vė- 

'liaus -paaukauti.
Korespondentė.

LAWRENCE, MASS.

W. F1TCHBURG, MASS.

SLRKA. 182 kuopa rengia ba-; 
lių 4 d. vasario, 1923 m. Unity 

.salėj. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Kviečiam visus lietuvius h’ lietu
vaites šio miesto ir apielinl<ės.,Bus 
visokių pumarginimų. Tikintai 
parsiduos išanksto. Suaugusiems 
50r„ vaikams, kurie eina mokyk
lon 25c.

Kviečia Komitetas,

lĮęlieBi^uvaitos, atgal sųbatoj po 
plotų švJ Couiljjos choro nariai ir 

. Gunda,v Sehoal inukytojai tui-ėj^ 
■ ragių išvažiavimą (^leigli, Itide). 

Prie bažnyčios yisi susėdo, -rogėse 
ant šięritr- nuvažiavo į Peiliai' 
viešbutį kur ttuiejū skanią imkis 

J Menę, pasišoko, žaidė, dainavo,.
• ‘ džlaūgūs tyru, mu- Po Vakurįenek 

jatvažiavo iv goi’h; Tėvas VirmnušJ
. kis su Altoriaus Dr. nariais, jin isZ 

yažinvo kartu,, bet buvo užvažią- 
vę į mūsų/ mylimą “Palangą,” 
Vaikučiui sake, tųvėją cltUg juo
kų kada jiūms reikėju južlipt ant 

.- fz ‘
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W. FITCHBURG, MASS.

LDS. 98 kuopos metinis, susiriu* 
kimus bus 4 d. vasario, 1923 m. 
2:30 vai. po pietų Unity salėj. Vi
si nariai privalot susirinkti, nes 
turėsim užsimokėt duokles ir dudt 
atskaitą iš pereitų metų. .Rinksi
me naują valdybą. -Mįtįveskh nau
jų narių. Tik iiesivūluokit,. nes 
po 3, bus 8LilKA.-182 kuopos ’va*

j y A. Steponavičius.. ■* ' ■ •

NASHUArN.H.

Šįs miestelis, yrauiedidelisj bet 
darbų yra įvairių. Lietuvių dati- 
giausiu dirbą vatinėse. ’Yrąv2 Va
tines, kur.’ii>gi lietuvių dirim ne- 
mažai, Yrą dvi čoverykų dū'btu- 
A’.čs,. - dabar trečią pustutū.dėt 400 
darbininkų‘ įą jąūĄihtdrito diriiik 
Al okaniioji, darbą, galį gauti leng

vai. TriP’gMi? iŽ kitUF ŪtVftžU-

kuriems.

s

l|-

iiijos veikia tame reifiale. ’
A. B. C.

MONTREAL, CANADA.

Su tįsioji d., 1928 m. buvo susi
rinkimas LDS. 92 kp. bažnytinėj 
svetainėj: Susirinkimas buvo ne
skaitlingas, Mažas skaičius teat- 
silankč draugų. Kaikurie priža
dėjo atsilankyti ii’ užsimokėti, bet 
prižadėtojai neatsilankė ir lieka 
ant tolinus skolingi- Broliai dar
bininkai LDS. 92 kp., nemanyki
te, kad uždyką skaitote laikraš
tį “Darbininką” ir mums apsaki
nėja pasaulio žinias. Finansų raš
tininkui J. Bandžiui yra prisiųsti 
laiškai iš LDS. Centro, kurie sko
lingi ir meldžia neužsimokėjusių 
draugų užsimokėti už 1922 m. Tai
gi meldžiarp. gerb. draugų ir drau
gių 4 d. vasario 1922 m. susirink
ti į bažnytinę svetainę ii* būtinai 
užsimokėti. Neužsimokantieji 
draugai padarysite daug vargo 
komitetui, nes reikės eiti pas žėd- 
ną vienų Į stabas rinkti duoklių. 
Pasirūpinkim ir nepadarykim be
reikalingų išlaidų LDS. centrui ir 
užsimokėkim kupgreičiausia. Ar
gi mes Montrealiečiai 92 kp. LDS. 
pasiliksime užpakalyje kitų kuo
pų. Stokim visi išvieno ii’ kovo
kim prieš įvairius priešus,' kad mū
sų kuopa nemažėtų, bet kad kuo- 
skaitlingiausia augtų. Ir neuž
mirškite A’ivšminėtos dienos susi- > 
rinkti ir priduoti savo raportus 
kokius turite valdybai. , 
. Ji. A. Brokais, LDS. 92 kp. pirm.

X
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Mūsų Bankas siuntė Lietuvon 
savo atstovą kad ant vietos patir
tų nauttji susidariusius Lietuvoje 
ekonomines sąlygas, akyvaizdoje 
įvedimo naujų.pinigų ir kad su- 
dnrytų roikaingų ryšių'laip pačio'- 

-jo Lietuvoje/ taip ir okupuotose 
Lietu vos dalyse.. .>

. J Mūsų atstovui sugrįžus, iries t u
rime daug ko naujo .pranešti mū- 

isiį ‘kiįjuntiuns ir rėmė Janis, ( 
.' Įvedus Liet uvojo savus pinigus, 
.paremtus auksu, visas ekommiL 
ink krašto gyveuiinas utUsyk per- 
simainu ir pabrango. PuĮs pragY- 

Iveinnms^. sulyginus jį su tu u, kas 
jnihi, kuometLfletuvpjė variojo

ATHOL,MASS.

„Vįs. lms-nors naujo įvyksta 
Atholio padangose. Sausio 22, 

J1923 atsiskyrė iŠ mūsų . jaunimo 
tarihi jątihikaitis «*— .Jonas1 Gailiū- 

‘ naš .;sų p-le Kostanėįja1 Majuiyte.’ 
Gerb..; kun, A; Detruitis siiteiko 
jiems moterystės sakrmheiitą,; 
Abudu -jmnųįvecižiii y rįv LDS, kup
lios nariu ir tųtp yra gajui "daug 
pasidarbavusiu, visose draugijose, 
kaip ideališkose) taip ir piišGpinė- 

Jsę. ęierb. ’Joims ChtiHilUas yra giu 
?mi plačiai ^luomas kaipo ,pfam.o- 
iiiiunknš ir didis darbuotojas. L.

vįtkjės kuopos; yru piripitvokicčiirmm’kę, .pi^rangOj. yidu-
* * N ■* . * ” ” . t i- ' , _ • k
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VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgij metų praktikos artistiškų 
mūsų, darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy
kite .-

M. A. Norkūnas,
16 Pleasant St.. Larcrence, Mass. ;

ų

H

R
P. J. AKUNEVIČIUS,

258 W. Broadway, $ te te
So. Boston, Mass. -g

Ofiiee Tel. 381. Gyv. Tel. 202-l-J. S
^©©®®©©©©©©©®®tetete®tedte®«ste©®te®@©®©©©©©®tes©®©te©teG3tes®©®S

Šiuomi pranešu vietos ir 
apiclinkės lietuviams, jog ė 
laidotuves aprūpimi koge- te 
riausiai ir už pigiausią kai- 
na negu kiti. Į apielirikių 

miestukus važiuoju ir už tai 
nieko nerokuoju. Dieną ar 
naktį kreipkitės šiuom ant
rašu : .

Į?

DRAUGIJŲ ATYOAH į *
TllY1 rlfTi -Kukaiū^isokni Ženkleliu, GuzikučiŲ, Ant* Ti/IX vUU V v spaudū ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami’Kataloga ar Sampaly , pažymėkite ir j ūsą dr-tės vardą- 
STRUPAS C(X,f 90-92 Fcrry St. Newark,eN. J.

O nelaime 1 Y ra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto I 
Tačiau geras draugas patars 

i naudoti i

03-
pleiskanų mirtinąjį priešą,. 
SnyUgįnltibi Pnūies staw urb 

.Vos odą.. Imktlmn- per kokia 
i'avaįtę laiku, 'iv pleiskanos; 

Tuo jaus praiųlna . Naudoki,m. 
! RiUH'es ^imdaU'.v U‘jh> to, iv 
. tttb;budu.’1.:duikyklto :,,w gid J 
w' odlf Varia ir'rvolkn Jr 
ibjivK pjauk tie .'Rruziui;! • ir žvil - 
.gaiUnais.

; ‘Kainu Gln .iipll/T-' ■?, kU - jvkd’tji- 
kilo T>«'j 'liūdni į L l. • .V kv'*.f n <-
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LDS. Linus kuopos moli
nis sttsi.rinkimas.’bus '28 d.
sausio, tuo jaus po suifiai
bažnytinėje svetainėje.- Vi-

' si nariai būtinai malonėkite
. ateiti, nes daug turime s va r-'

tiem metam. . LĮETKVID SVETAINĖJE,
Kviečia,LI)S. Koįvimįn,.SAMBAS E IB SILVER STREETS, ,SOUTH EO0TON, MASS.

*
- Pradžią 7:30 vai. vakare. .

I’fdstoHo Liet u riti Klaiįičdos Komitetą*.

Talkon Klaipėdiečiams
BENDROS 1’RAfcALBO'S IR MAsts-MITlNIFAS 

KLAIPĖDOS .KRAŠTO REIKALAIS

V
A

EKTRAI
I ■

A EXTRA!
i

■

Jk-
RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 17 TA KUOPA 

SUBATOJ, SAUSiD-iIANUARY 21 DENĮ, 1823< 
. . ' . I^RAPIJjDS J5VKTATKRJE •

492- E. . ' ęoŪW BOSTON, ’ 1SUŠS.

■ Pradžia 7:30 vai. vakare. - ’

NEPAPRASTAS TEATRAS-“P8NAS IR MUŽIKAI”
' BI'S VAIDINTAS NKDK1.TO.J

SAUSIU (JANUABp 28-Tį DIENį, 1923 METAIS
ŠV. PETRO PO BAŽNYTINĖJ E HALĖJE

W. FIFTH STREET, SOUTH BOSTON, MASS.

Pradžia lygiai 7:00 vai. vakare, Durys atsidarys (kilį vaL

LIK III K [AKI
PRAMOGAS.

-Kadangi- ateinantį uodė; 
bos vakaru' ivvks svarbios * «. u r
Klaipėdos Krašto reikalais 
prakalbos .Lietuviu Salėj, 
.tai kaikuriii'norėta kad vy
čiu kuopa atšauktu savo ren
giamąją pramogą tą pat va
karą bažnytinėj salėj. Bot 
kadangi kuopa jau nuo se
nai prie pramogos rengėsi ir 
išsikaštavo, kadangi jos mė
gai ima buvo-nukelti ir ka
dangi Bostone l ietu viii vi a 
tiek, kad galėtu pripildyti 
kelias sales, tai vyčiu kuopa 
pramogos neatšaukia, o.įi-r- 
trankose bus prakalbę!iu ir 
bus auku parinkta svarbiam 
klaipėdiškiu reikalui. To
dėl visus lietuvius raginamo 
nedėlioj sausio 28 (L vakaro• • \eiti arba į bažnytinę salę, kur 
vaidinama Ims’ “Ponai ir 

Mužikai?', .arba i Lietii\i'ii
Sale, kur bus orakalbos.

b i

b -lis (•!■((* Jll'doiA, 
Vyčiu kp. pii u.

ADVOKATAS >J)AKDP 
' - y rXI\6^ N:l}[lT

“Darbininko’' namo kam
barius, kuriuos laikė Vyšių 
ir LDS. kuopos, nuo vaka
rio pradžios užims advoka
tas A. Šalna. Dabar kamba
riai prirengiami advokato o- 
1‘isui, o pabaigoj ateinančios 
savaitės adv, šalna jau p a- 
dės dirbt i naujoj vietoj.

11 »-

ras stato dideli koiii-orl • ir
opi l iję \ <i><’< I ii > H dio.i -

UI. Ti/ilel \ is; 1 i 1 K 1 • > l I ( ilo

nuripirkti iilmrn t.-' i.-' a.:K
Tikietiis salima mint i as
(dmi-o iiariiis ir “ i )a rb.i i m-
ko” redaki-ij->je.

C h o r';. •/m

LKNKl' DriiDIVGLO. 
SIS IK D T ŠIA.

“ Keleivis” skeli.ia ,de -'m 
siją vakarą. Būsią du-kil
suojama “Ar žmogus nri 
dūšią P’ Kad dūšios i> tu 
ris {irirodiii’siąs “ Kolei. io” 
1‘ednktoriiis, o su juo (U ,<u- 
Atloti esąs . pakviestas kum 
Urbonavičius. ' Kad h ūkų. 
burdirighosis yra be dū ios 
dvikojis gyvulys, -tai k- jo 
prirodymo galimai patikėti. 
Gi diskusuoti su lenku sėb
ru- Ue tik lietuviui km 'giis 
neiti], liet nei vienas save 
gerbiąs'liet u vis.

• \ •
K'

PAŽANGIOJI VISVOME- 
\ NKS VAJAS. ■

, Amerikos lietuviu soeija- 
listu kartais kituose laikrū;

H PKAMOaA.

■ /

Nianij Tr'h'founs Aspimvnll iDM. 
(H'lsii Telefonu^ Jve<!iiliiiis •

. ADVOKATĄ S

A.G, ŠALNA (SHALItt)
LIETUVIS ADVOKATAS 

Hiiiui"4 iltį Uiim'«t:t4U,ill, 
Corneli University A. B. 

G, Washing'toh Univ. Į,.. L. B. 
, “DARBININKO“ NAAĮI4 

■ OHllToN- Mlios)
366 W. Bioadway, So. Bosta

.-s

■ Wr ' — 
Įfr '.. 
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I
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ščiimse būdavo minima pa
žangioji visuomenės dalis. 
Nebuvo aišku, -kas do toji 
pa/a ngioj i visuomenės dalis. 
Dabar paniški. “Keleivis” 
skelbia, kad ateinančią ue- 
(lūhą Lictuviii salėj Įvyks 
prakrbhos Kkripediskia'ms 
paminti ir kad tame darbe 
pažangioji lietuviu dalis no-

diilv vau,ia. Kadangi tame
dai,T<(- veikia katalikai, tau
tininkai, saudarieeiai. o iš- 
skiidant,tik “’K-vio” štaba, 

;Limai “Keleivį” išeina,
kad pažangiąją Ane rik< s 
11 ei n vi 11 visi 1011 įei 1 ės dalį su
daro tie, kurie siisisėbravo 
su lenkais.

t a i

Pirmutinį arbatinį balių 
(Tea Party) So. Bostone 
rengia Mot. Sąjungos l.’bta 
kuopa J-čią d. vasario, para- 
pi jos svetainėp 492 E. 7-tli 
St.

Visiems yra gerai žino- 
ūmos, są junginėm .rengiamos 
pramogos. Tairir šis_balius- 

i-bus nepaprastas, nes • vta

nusamdyti .' geriausi muzi
kantai, . kurie grieš ameriko
niškus ir lietuviškus šokius. 
Šąjuiigietes rengiasi su visu 
smarkumu pciU šio baliaus, 
šaukia nepaprastus susiiin- 
kimtis, kad tik geriau būtu

• ■ ’* <J . f

galima prisiruošt ir atsilan
kiusius kopuikiausia pavai
šint arbata i Vi i etų visko vir- 
dnlio ii“ saktžtaL pyragai- 
čiais/' PyragaTeuiš pasiža
dėjo pagamini geriausios

Hį vakaru migla-L, Vyemie 17-ta kuopa. AT(‘ik:d;t vni- 
dins geriausi ir gabiausi aktoriai L. Vyriit IS-tos kuorais, 
iš Cambrfdgcy Mąss. ’ ‘ - , ' . ■

Tad-gi gerbiaiuieji-sios ir kviečiam ristis kosknitliit- 
giausiai atsilankyti, o mes užtkrinam kad būsit' visi pilnai 
pateidciriti.

Kviečia RENGRJ AL

Sžjjuugietės arbatos ir pyragaičiu kiek 
rengia pirmutinį tokį balių, vienam.
tai'dėlto ir padarė Įžangą la- ma dovana tmn kuris dau
bai maža kad kiekvienas ga-<• ‘
letti atsilankyti.1 Tikietai 
galima gauti pas sąjuugietes 
j r “ Da rbi n’inke.' ’ Tikietiį|]iiius. o u žt i k ri ium L kad bu- 
kaina tik. 25 centai .vpataūir 
už tą patį da bus duodama

I
U]

r

senuiįlinkės.*

99

iv«

Teip gi yra skiria-

ginusia arbatos išgers. Tad- 
gi visus širdingai kvic’rhmm- 
atsilankyti aut minėto ha-

šit pilnai nžganedintiuti, '.
IČrtl(f(~jO‘'it

Tel. No. 550.

F. J, REYNOLDS, M. D.
(RIMGAILA)

Ofiso Valandos; —
Rytais iki 9 vai.
Po pietų nuo 2—i 
Vakarais nuo 6—9;
Nedėliomis nuo 1—3.

419 Main St., ATHOL, MASS.
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| Autorizuotas Bankierius, IK 
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I J. G. BOGDEN | 
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i 4 S. Main St., DuBois, Pa.I 
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Tel. So. Bottton ?<488

OR, J, G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas Ilgat 
vyru, moterų ir vaikę. Egzami
nuoja krauju,spjaudalus, Slapumu 
ir tt. savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškai* kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MAS8, 
(Kampas G St. ir Brcadv/ay)’ 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9
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LIETUVYS DANTISTAS . |DU, M. V. CASPER | 

(KASPARAVIČIUS) ■ K 
Laikinai perkčlč ofisu po K

425 BboadVky, So. Bostcxjc HassA. K 
Ofiso Vulaiirio^: ■

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo E 
iki 6 ir nuo G r30 iki O v. vak. K 

Ofisas uždarytas siūba tos vakarais ■ 
_ Ir nedėliomis. £
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* 16 Metų South Bostone l

DR, H. S .STONE j
AKIŲ SPECIALISTAS !
399a W. BR0ADWAY

. VALANDOS: Nuo 9 r. lk£ 7 v, vak.
.p;. •—- j,,,,, *W'iiiil)>WNM*i!

I . Te!. So. Bostoa 270

J. MAC DONELL, M. D, j Galima susikalbėti ir UetUtHikai.
I Ofiso Valandos:
I Rytais iki 9 vai. Po piety nuo 1—3.
I Vakarais nuo 8 iki 9.
| . 5M Broadway, So. Bestos.
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■ ŠV. ROKO PAKABI JOS CHORAS, MONTISLLO, MĄSŠ. 2 .. '■ S./ — .t

' GKK RIAĄl 1ĖJI'' MONTELLIBĖJAI 1 Tamstos jitu žinote, 8U kukiu pu.sisekimu (dievas buvo prirunšys ^{pvtvtyVlseL 
vis?’ Kas tik- mate ‘*Tšeiyį,” buvo nihud užgauLįinUs4 taigi turime drąsoj/tkuustoms .tyirtniti, kad tvĘYLVI4\’dirt* ( 
gęrmtl prirengsime, lies; pristatau f veikalą, akiiumpantu^CTOlUK INAI TEATJW ’J>Ili"ĘLE ORUIIESTILL Apie ■ 
nfiiziką tik tiėk turime TaDistiHns.pasąkyti, kad kas lik išgirstai-4-‘K Y LVM.tJB’0' moliodijas,: jų gražumu palieka su- .

'žavėtas, ■• •• ■• '?, • •' ./-.... . , ■ 1 \

......■••"■ ,x.v - ■■ ■/'?■*■.■ '// y.

Taigi, -vIšk—tHdėlį ir.ūiaži-^ūopi^leUkH-v Sius progos? /

TIKIETŲ KAIN0S:$1.00, 75 centai
'- — u-...— ’"-. --- .. ..-U9MMMIMMMI
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DU A, J. GORMAN
(GUMA.USKAS)

Durimi
700 Mala Bt, MonttUo, Mm 

. ‘ (Kampu BroidSt), •.. 

Jai. Brodrtoo fllikVL

V

i

F. J, KALINAUSKAS I
■* A3WbkMAS ‘' -.. > 
41480. |

'-. $&s, B. Mit .1 ' /■ .■ 
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