
v

*

f

i
t

VOL. VIII, No. 15.
4

♦ ■

f

ii
te

i
/j

I
A l

>

X*’

. į. ■

k.

*

*r 

r

• *

v.
7- • rK. '

?z?.
•'f *■
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REIKALAUJA APLEI& 
TIKLAIPeDA. z

Nuo gruodžio 7 iki Sausio 
-2 d* Miesto Milicija sustatė 
183 prptokoius uz įvairius 
atskiru asmenų ir įstaigų
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letenk Oforte te pačk! Balny- 
fltel* te tmcnteu zfondtagtteJto, 

' Mpi jtektate bafaytfarty tata te 
et Mga bdtaytinta apefooo. Pa- 
kol to Bocupru tiri katalikai, aet 
Mgattne tikitis rafaktl apterite 
kori atatiktty KataKty Bažnytine 
ttatybti te pajlgomt.

t

kvrl atatiktą KataKką Bata^ffot

vad< pfcmtauda £ katitaį ta
rt įkaityti tai sava didžiamta ai- 
daviniu.

Vyskupaą Kiliau*
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LYGOJ.

' Pereitą subatą, vas. 3. d. 
Tautą Lygos Tarybos posė
dyje, Paryžiuje, buvo kilus 
tokią, audra, kokios nebuvo 
nuo pradžios tos įstaigos. 
Organizacijoj, kuri neva 
turi padaryti kąrus negali- 

r mais buvo pagrūmota gin
klais.

Audra kilo besvarstant 
painą Vilniaus klausimą ir 
neutralines juostos tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Hy- 
kurns pasiūlė lenkarhs patin
kamą propoziciją* ir Lenki
jos atstovas sutiko. Liefu- 
vos atstovasF Bidžrkauskas 
pasipriešino. Pareiškė, kad 
jei.Lenkija gaus teisę vykin
ti pasiūlytą propoziciją, tai 
Lietąva priešinsis, net grieb
sis tam ginklą, jei reikalą 

- .matys; * . — ■- ' - -
■ Nitas pagrūmojimas sukė

lė audrą* Franci jos atsto
vas Viviani pareiškė, kad ši- 

»tekis nusistatymas nepaken
čiamas esąs. Girdi Lietuva 
įstodamą;į Tautą Lygą žino
jus kurią pareigą reikės ei
ti. Girdi Lietuva turi klau- 

. syti Tautą Lygos, Jėi ne, 
‘ girdi visi- Lygos nariai per
trauks diplomatinius ir ko- 

jnercijMius ryšius su Lietu
va. " Sidzikauskas tada no
rėjo paaiškinti Lietuvos nu-, 
sisjatymą, bet jam to neleis
ta, (nes Lietuva kalta jau 
tuomi, kad nenori atsižadėti 

. Vilniaus, Klaipėdos ir būti 
pastumdėle. Franci ja su
Lietuva laikosi vilko politi
kos. ’ Vilkas užsimaną 
ėsti ėriuką, kaltino jį van
denio sudrumstime, jo pra
vardžiavime, bet kai ėriu
kas parodė, kad to negalėjo 
būtį tai vilkas šoko, ant ė- 
riuko sakydamas : Tu kaltas, 
kad aš ėsti noriu) . .

Tautą Lygos Taryba pa
siūlė neitralinę juostą daug 
maŽ perpus pasidalinti W‘P 
Lenkijos ir Lietuvos. Lieta 
va negalėjo sutikti ir Lietu
vos atstovas Lygos posėdyje 
padėjęs protestą išėjo.

..... . &

E. Klaipėda. “Volfo” a- 
Agentūros pranešimu, sausio

< 18 d. po piet iš Bajorą vėl 
turėjęs išeiti Lietuviu trau-

į. kinys. — Naujoji vyriausy
bė išleidusi atsišaukinią, ku
riuo kviečiama savanoriai

< stoti į kariuomenę.
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ISŠISKIBSTE.
Lozana. — Pagalios ali- 

jantą-tnrku konferėneija, 
kuri tęsėsi apie tris mėne
sius,- pasibaigė be jokią vai
sią. Pirmiausia išvažiavo 
Anglijos delegacija^ Ali jau
tai buvo pagaminę sutartį, 
bet takai atsisakė ją priim
ti, Dabar takai yra tech
niškai imant karo stovyje su 
Graikija ir-alijantaisi *

Turkai nesutiko alijantą 
išlygą priimti dėlto, kad su
tartyjeWkalaūjama~ pripa
žinti alijantams koncesijas 
ir privilegijas gautas prie 
senosios taku valdžios.

Kaunas, vas. 3. — Franci- 
jos, Italijos ir Anglijos ats
tovai šiandie inteikė Lietu
vai ultimatumą, reikalau
janti ištraukti iŠ Klaipėdos 
krašto visas ginkluotas jė
gas,. panaikinti Simonaičio 
valdžią ir Mažosios^ Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetą.

Jei šitą reikalavimą Lie
tuva neišpildys per septy
nias dienas, tai alijantąi kę- 
itiiia su Lietuva pertraukti 
diplomatinius ryšius ir pa
vesti klausimą* Tautą Lygai, 
kimi kaltina Lietuvą organi
zavime, instruktavime įr fi
nansavime ginkluotą jėgą 
.dabai* "Klaipėdos krašte 
esančią. , *

Lietuvos vyriausybe skelb
dama ultimatumo gavimą 

: pareiškia, 5 kad tje priekaiš
tai yra be pamato. Toliau 
saldoma, kad Lietuvos vy
riausybė nors ir norėtą iš
pildyti alijantą reikalavimą, 
bet to negalėsianti padaryti-įlaikyti prekybos ryšius BU S** 
Frie geriausią norą Lietuva 
negales to išpildyti, pareiš
kė Lietuvos vyriausybe.

Er Londonas.. '“Wešt- 
minstėr Gūžėta4* žiniomis I- 
talą vyriausybe pradeda a- 
bejoti, ar Ruhro krašte oku
pacija esąs Išmintingas 
Prancūzą, žingsnis ir ar 
Prancūzija neturinti-tiek I- 
talą paramos, kiek ji tikę jo- 
si.‘ Italija nori gautidš Vo
kietijos anglių, taip pat pa-
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E. Kitada. ”Volfo” a- 
gentūros pranešimu* sausio 
18 d. po. piet vėl prasidėjęs 
^įežinkelią susmeldmaB 
tarp Klaipėda* ir Kamliaii- 
iiaua.

I

DAR NEATGAVO 
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“Temps” saušio 17 d. turi 
ilgiausią straipsnį apie Klai
pėdos, įvykius ir reikia ste
bėtis, kaip ligi šiol prancū
zą spauda vaduojasi risokni 
avantiūristą korespondenci
jomis. Autorius, matyti, y- 
ra toks esąs ar buvęs Pran
cūzą atstovybės arba karo 
misijos Kaune narys, nes 
pats pasisako buvęs ilgą lai
ką Kaune. .Pakartojęs ilgas 
litanijas .apie Įietuvią ger- 
manofilizmą, ’ apie pilną 
viešpatavimą Lietuvoj vo
kiečiu, apie patį Klaipėdos 
maištą,/kaip apie vokiečiu 
darbą ir tt. ir tt.,. daro tokią 
propoziciją Prancūzijai:
, “Išrišimas yra prastas. 
Lenką kariuomenė yra visai 
arti ntio to krašto (Klaipė
dos),' Per tris dienas dau
giausia, ji gali atlikti savo 
darbą; ji tuojau gali atitai
syti padėtį: išnaudokime ją. 
>Ti veiks ne kaip Lenku ka
riuomenė, bet kaip Santar
vės ( 7) /

“Kai lenkai užims Klai
pėdą, bukime tikri, kadlen- 
ką-lietuvią konfliktas tuo
jau išririš. Lietuviai atsisa
kys mm savo iiŽrispvrimo. ’ ’

Toliau praneftaėlis iš Kau-
. z’- > . , •

. i'

Organas Amerikos Lietuvi* 

Rymo Katalikų Švento 
Juozapo Darbininkų 

Sąjungos.

D AR B ĮNINKĄS
. —- J5tl?A '
ŪTARNINKATS, KETVEHOAIS IR 

SUKATOMIS.
UfttUlNI « » « • K • • • < . » »į* M. t i < <t »W • • •WįJw 
tlirnheMy metums ..............|W5() - 

DARBININKAS
366 Bioadway, Boston 27, Mate* 

Trt ffouth Boston OHO.

——
Khina 4 centai.

“ -- .■■■.............-f

h

. .......... —"lir 11 . ...
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Rerlin. — Praucijos jėgos 
pradėjo briaiįtri į Badeną. 
U žemu du miestu Offenburg 
ir AppemveięBadene. (■* ' ~ .** .... ...» n .

E. Rygai Litvinovas įtei
kė Korvegą vyriausybei n6- 
tą, kurioj Tirybą Rusijos 
vyriausybe pareiškia* kad ji 
nepripažinsianti ir nepildy
sianti jokios - sutarties dėl 
Špicbergeno salos, padaryr 
tos, be Tarybą Rusi jos ątsto- 
viį ‘ "Bei Šios, priežasties Ru
sai pataria Norvegijai nėra- 

i ti fikuoti pereitais metais pa
darytos Špicbergeno reikalu 
konvencijos. '•'<

. ......

žiniomis, Riazanė j per vyrs- 
kupo laidotuves įvyko ldvir- 
Čiai tarp “gyvosios-cerkvės” 
šalininką ir jos priešininką. 
Abi pusi padare demonstra
cijas, kurios galą gale pe
rėjo į peštynes. Laimėjo 
“gyvosios cerkvės” pasekė
jai, kuriuos rėmė komunis
tai •

I

Vokietija. Nepaisant prie
šingą gandą Mussolini visai 
nemanąs daryti bloko’ prieš 
Angliją, b kaip tik stengią- 
aic* ■EinletTlrvi’T lri»n/li»o*>irr?Ti-$«******% 

. ginusius sa: 
ja-

atykius su Angli-
“ •* ■*

. E. Ryga; 
■ riausybė o 
-pranešė fy
Pietą Slf 

. bėins, kad 
/kdnėentriio

Rumuną vy- 
ficialiai notomis 
)ko-Slovakijos ir 
įvijos vyriausyr 

Tarybą Rusija 
janti savo ka-

riuomenę Itammą pasieny.

r E‘.RygaK 
- pėdos įvyk 
J stabdytas i

Sąryšy su Kląi- 
iais, Rygoj sii- 
šsiuntimas dalies

. prekią pa: 
l kraštui.

tartą Klaipėdos- •*

Z KIEK I'RA KALĖJU

;■ E. Lvovag. Dienraštis “Gro- 
madski” Vistnik” rašo, kad 
pa^aruojįti metu Lenkijoj 
dažnai susiduria traukiniai. 
Taip, ties stotimi Sudovi 
Visni susikūlė keleivinis 
traukinys su prekiniu.. Sto- 
tyj TŠekin greitasis trauki
nys užlėkė ant prekinio: su
naikinta* 14 prekiniu/ vago- 
mu. Žmonią auką nebuvo/

■ . mrosE. ;
, * te

’ Pargrius. Socijalistą 
suvažiavime Lille ’o * mieste 
Rusijos atstovas pareiškė, 
kad Rusijoj esą. kalėjimuose 
,60.000 socijairstu: -

no misijos rimtam prancūzą 
spaudos organui “ Le Temps 
teikia tokią politikos man- 
drybią: z
/ “Žinoma, lietuviai is pra
džią rėks. Jie kartos ‘Klai
pėda yra lietuviu, Klaipėda 
turi mums priklausyti!’ bet 
tai yra tik toki ją paprati
mas- .. <
delVilaiaua...”

..efyr.-ŪL- .

Ji» taip pkt tttS it* to trunatOM

Jk
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SUSILIEJO.

Rymas. Bendramė fa
šistą ir nacionalistą susirin
kime priimtą rezoliucija, 
kurioj pripažįstama ūbięją 
partiją susiliejimas., * Di
džiausia f ašistą ikšiol baimė nusižengimus ir pasiuntęs 
buvo, tai nacionalistą nusi
statymas. ‘ Jėi nacionalistai 
būtą stoję prieš fašistus, tai 
fašistai būtą neatsilaikę.

atatinkamoms įstaigoms kad 
nubaustu. Ją santrauka at
rodo šitaip: | ,*

Už girtuokliavimą*— 72 
protok.; už girtūokliavnąą, 
peštynes ir truksmo kėlimą 

vl5y už nešvarumą yr gąt- 
vią nevalumą 32; 'už ne-

E. Lvovas. Dienraštis Gro- 
madski Vistnik” rašo* kad ' 
sodžiuj Kniginiai' (Galici
joj) nąujoką- ėmimo metu 
žandarai, gaudydami ukrai
niečius naujokus grąsino iš
deginti visą kaimą, jei nesu
rinksią visą naujoki). Suim
tus naujokus laike šalty; vie
nas iš ją persišaldęs mirė. 
Mirusį lydė jo į kapus 2;000 
žmonių, minia, labai sujaud- 
rinta įvykiu. “Valdžios” 
atstovai dalyvavę laidotuvė
se dabojo tvai^kos, kad ne
būtą priešvalstybmią ęksce- 
są* ' ' - . • > ■

E. TgrUuva. “Gazeta 
Warszawska” praneša, kad 
pradėtas,darbas 1923 m. biu
džetui nustatyti laikinai bu
vęs nutrauktas dėl finansą 
mtasterio atsistatydinimo. 
Biudžeto smulkmenos laiko
mos paslaptyje* Tačiau iš 
p* Jastrzębskio pranešimą 
patirta, kad bendra biudže- 

tfĮBĮtaote 4
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UŽLALVTEIJ
*’ MAŽINTA,

Paryžius. Tautą Lyga 
savo posėdyje nutarė Šaukti įmeldavimą, ir nėišmeldąvi- 

mą atvykusią žinomą'—16; 
už vaikščiojimą nakčia už
draustu laiku —'S; u£ dirb
tiną kainą kėlimą -— 1; už

I; uz slaptą pardavinėjimą 
degtinės ir alaus — 5; už ne
pildymą privalomą įsakymą
— 3; v už paleidimą gyvulią 
į gatvę —-1; už neuždegimą 
lempos savo laiku — 1; už 
mušimą, bei kankinimą gy
vulią — 2; u ž įiepildymą ve 
žiko taisyltaj. — 7; už stum
dymąsi gatvėje—1/ ir/par- 
davinejimą nekleiriuotos mė
sos — 1; už prekiavimąziž- 
draustu laiku — 1; už pre
kiavimą gatvėje — 1; už ne- 
atsargą važiavimą dviračiu
— 1; už naikinimą valstybi
nio miško —.5; už daleidimą 
daryti savo namuose susirin
kimą be vyresnybės leidimo

1, iiž neišstatymą kainą 
/- 8.

Tarp kaltinamuJU) kaipo 
įžymesni /asmens ar įstaigos 
figūruoja: viešbučio “Met
ropolis” užveizdėtojas — už 
neįmaldavimą atvykusio sve
čio; ■ knygą krautuvės savi- 
ninkė O. Vitkauskyte — už 
dirbtiną kaimykėlimą; Mies
to Valdyba. (2 protok,) — 

huž nešvarumą; vąldininkė 
Olga Fu-temŽ šalygatvio ne- 
valymą ir iL, Vidutiniškai 
imant, kasdien rašoma 6—7 
protokolai. .

tarptautinę konferenciją 
kur būtą apkalbamą nusi
ginklavimas ant jūrės pagal 
Wdshingtono kOnferencįios 
sutarties.

Čeko-Slovakija ir Vengri- 
ja sutiko priimti Tautu Ly
gos būdą išrišti ją rubežią 
klausima.t-, j

F. Ryga. Miesto valdyba 
nutapė palikti mažumą tau
tu mokyklą direktoriais ir 
vedėjais ir tuos asmenis, ku
rie dar nemoka valstybinės 
kalbos, ' bet. prie mokyklos 
turi būti ’atsakomingas as
muo* kuris moka latviu kal
bos. šią mokyklą raštve
džiams valst. kalbos kvoti
mai paskirti rugsėjo “1 d., 
1923 m. Direktoriai, pa
skirti į mokyklas po, liepos 1 
d.* turi mokėti, valstybinės 
kalbos. Bei kalbos vartoji- 
mo susirąsmejimuose mo
kyklos reikalais, dar4 nieko 
nesutarta. (“Segodnia”)

E.Lvovas. Dienraštis “Gro- 
madski Vistnik” rašo,, kad 
Čechoslovakijoj susiorganL 
gavusijikrainieČią studentą 
sąjunga, kurios uždavinys 
varyti akciją tarp savo tau
tiečiu, /kad jie stotą į aukš
tąsias užsienio mokyklas, ir 
turėti ryšius su (zholmo, 
Vilniaus ir Fodolijos.ukrai
niečiais, iš kur ją dąuguma 
paeina. Pragos universite
tostudentą ukrainiečią tar
pe daugiausia yra tokią, ku
rie neprimti į Lenkijos uni- 
vdr^itetus, ’ '. *

ĖOVAKA MOTERĖĮ > 
Stoękhobn. — Pirmu kar

tu gal būt bus duota Nobe
lio dovana moterei. Toji 
moteris^"yra švedė* Kiša 
JBrūhdstrom. Ji vadinama 
“Sibiro Angelas” už jos uo
lą darbą tarp nelaisvią 1914

1920 metą. Ji dabar at
vyksta Anwrikt». Jai tad

Ek. Šilale. Tauragės app. 
.Čionykštis “pavasario” sky
rius sausio 7 d* surengė vai
dinimo, važarą, Vaidinta 
jau senoka,bet šilališkiams 
dari nau ja Keturakio kome
dija, “Amerika pirtyje.*” 
Bufete ali> ir kitokius svai
galus visai puikiai atstoju 
obuolinės giros. Pelnas ski
riamas švietimo reikalams.

—- Sausio. 14 d. Čionykštis 
“Blaivybes” skyrius nutarė -- u __w. pSTu luHmnre <VW1WW|MWJ

LlElUvUvi
* .K' i

Z IŠ VILNIJOS. - 
. ■ - *'

E. Vilnius. Vilniaus Vys- 
kūpi jos džiakoną suvažiavi
me buvo svarstoma daugiau
sia Vilniaus kunigą semina
rijos medžiaginės padėtięs 
pagertame reikalas* ; r

— Gruodžio 22 d. prieš 
pietus iš Mokslo draugijos 
būsto prie Gimnaizjos gat
vės No. 4 pavogta mėlyno 
dugno' raudonais ornamen- 
tais kauras (divonas), d-yo
X Basanavičiaus nuosavybė, 1 
vertes apie 2,000,000 lenką 
markią. 
/*—“Rytą. Lietuvos” W.į. 
daktorius T. - /Juodvalkis _ 

. traukiamas teisman uz U 
spausdinimą 42 Nr. neva ne 
tikią žinią apie , garsias J 
Liubavo žudynes. Jau tar
dytojas tuo reikalu padarė | 1 
tardymą.

— Gilijos apylinkėje tie- *“ 
šia geležinkelį savo , lėšomis 
Demidecki-Demidovič, kan
didates į seimą,iš ‘l. Zjedno- • 
czenie Paimstivorie” sąrašd*. * 
Bitas geležinkelis reikalui-' ' 
gas vežioti medžiams iš De- 'B 
mideckio mišinį, kurią čia vB 
yra kėliasdešimt tūkstančtą .W 
dešimtinią. Jo tikslas kuo- jB 
greieausiai išparduoti miš* W 
kus. , -;

/^Magistratas kreipėte B 
pas valdžios delegatą, kad ’ J 
šis išleistą įsakymą sulaiką- • ,S 

4 ti malką vežimą iŠ Vilniteįt « 
nes Vilniui graso didele 8 
ką stoka. Taip pat kreipta W 
si pas gelcžinkelią direkciją,.: J 
kad būtą daroma palengįi- ,u| 
nimą malkoms Vilniun
, X • • **> Sti. . ■ vjB

/- Vilniaus miesto J 
dzįos komisaras buvo simiiH 8 

męs konfiskuoti du Viln^Žfe^|Į 
lenką laikraščius “Slovo*£fir.jH 
“DzieUnik . IVilenski,” 
tai, kad jie įdėję nepaįa& 3 
kius naujajam Lenkijos 3 
zidentui Vojciechov^fi^3 
straipsnius, • bet apygaSįoB 
teisinoprokuroras tuos lį* 3 
kaltinimus atmetęs, nėMflRB 
damas juose nieko. baustmte^B

— Vilniaus alaus 
vią darbininkai dar 
ątreikuoia* Degtinės 
tuvią darbininkai jau nąjnBH 
jo streikuoti, nes ją reilfi^^3 
rimai patenkinti. z JjSH!

RUSIJA RUS.SfjAPifi

Maskva. — Rusijos 
riausybė nutarė leisti d 
ir pardavinėti
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riahenė 1$ Bostono Mv. Pet
ro J*rop-> kurios vyras ptiei 
karą nuvykęs Lietuvon apsi
lankytų tapo' rusu paimtas 
karaniržuvo nišų rojuje, 
būdama našlė vienok bran
gindama katalikystes ir ^Lie
tuvos reikalus nesigailėjo 
nei $100 ir įsirašė i garbes 
jiarius Šv. Kaz. Dr-jos. Rei
kia pažymėti, jog ji už $200 
pirko Lietuvos Bonų, Lietu
vos universitetui aukojo 
$100 ir visiems kitiems Lie
tuvos reikalams šimtinėmis 
ir dešimtinėmis aukojo. Tai 
ištikimoji Bažnyčios h* Tau* 
t<#i duktė. Gerb. M. Stasiu* 
Renei, už didelę paramų ir 
nepaprastų prielankumų šv. 
Kaz. Dr-jai, tariu didžiau-

= stos padekosir pagarbos žo
džius. ’

Kun. P. Kašėnefeoa/ 
. 50 W. Six& Street, 

So. Boston, Mass.
>
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< Apie tai Daktaras A. Ma- 
£ liąuškas rašo; '

^K^ikurie mano,, jog gin- 
/ ti nuo ardytojų tikėjimų yra 

priedermė vienų kunigų. Tai 
yrė didelė klaida. Juk oras, 
kuriuo kvėpuojame, pri
klauso ne Alenam kokiam 
luomui, nes naudojasi visi 
žrųones. Jei kas norėtų visų 
orį Užnuodyti, prieš tokį kil
tų visi.. Kaip' su oru, taip 
pat yra ir su tikėjimu. Jis 
priguli ne vieniems kuni- 

’ gams, bet juo naudojas ausi 
Giliantieji katalikai- Tad ir y- 
za priedermė visiems stoti į 
torų su tikėjimo griovikais, 
-^.griovikai kovoja su iikė- 

ypač platindami tarp 
žmonių visokias neteisybes 

L *ir*įamsumų.. Tad kiekvieno 
yra priedermė gintis nuo 
blogo, su blogu kovoti ir 

f Hali visur katalikiškas kny
gas if hikrašclus^ Kįekvie- 

j ha susipratusia kataliko yra 
į priedermė apšviesti * savo 
V Brolius, isrodyti jiemš^pa- 
koiiptęsias. priešo^ neteisybes, 
Kupinti, kad popiera’yraj 

kaitri, ji neprotestuoja, ar 
; |uąt josLaŠyk tiesų, ■ ar mela
gystę, ar dorų, ar bjaufiau- 

šlykštynės, o spaustuvės 
' žnliinos, elektra varomos, 

I Atj^aųdMa taip' pat gerai ir 
geMs ir blogus raštus.”
\ tų žodžių aišku, kad 

į ginti tikėjimų'ir dorų yrį vi* 
į/šų priedermė. Ir lengviau- 
^įgįętai padaryti^galime pla- 

tdami gerų spauda ir jų 
i. Organizuotai ir 

^tmingai platinsime ka- 
ųjų spaudų, įsirašv- 

ItfSu nariais,. į milžiniškų 
krfeiikiškos spaudos organi- 

^ijų, —rį šv. Kazimiero 
įgijų Kaune; šv. Kaz. 
i yra užsiliriežusi tikslu 

Būgomis ir laikraščiais 
i savo tautiečius ir ža

lti tikybinį ir tautinį sūsį* 
. To savo tikslo šv. 
r-ja; Dievui pade- 

pasekiningiausiai šie* 
Tų jos, mūsų tėvynei 

gų darbų, ne tikLie- 
bet dųr labiaus Ame- 

lietuviai-katalikai re- 
ir skaitlingai rašos į šv. 

į. Dr-jos narius. Ne tik 
ngosm bei draugijos, 

:ir atskiros ucturtingos,
< norų ;ypalos rašos 
b nariais. Jaujie-

f

lavę “priverstinų civilių 
ftliūbų, betikybjnių motyk- 
lų, atėmimo valttybimų tei
sių bažnyčiai, konfiskavimo 
bažnyčių turtų ir pagaliaus 
išbraukimo iš konstitucijos 
krikščioniškų žymių,” ir ka
dangi katalikų partijos su 
tais socialistų reikalavimais 
nenutiko, tad socialistai ir 
atsisakė dirbti išvien valsty
bes darbų.

• ■•***»

Lietuvos katalikai kol kas 
atlaiko *savo pozicijas, bet 
ir „bedieviai nesnaudžia?? jie 
su dideliu uolumu organi
zuojasi ir veikia, kad tai, ko 
ligšiol negalėjo atsiekti, ga
lėtų pasiekti, kad ir tolimes
nė je ateityje. Ne socialia ar 
ekonominis Lietuvos' žmonių 
gerbūyis, ne demokratija, 
-ne Lietuvos Čielybėir stipry
be jiems rūpi. Jie pasišven
čia ir dirba visų-pirma tik 
subedievinimui Lietuvoj bū
dami įsitiknę, kad bedievy
be duoda žmogui laisvę ir 
laimę. Tad dabar ir eina ko
va už mūsų tautos ateitį. Ir 
jie, bedieviai, 'ir mes, kata
likai,-dedame visų pastan
gų, kad tik daugiau išsiau
ginti ir išsiauklėti ^avo in
teligentijos — .apšviestūnų, 
nes aišku, kad kokie bus va- 

t dai, tokia bus ir tauta. I- 
mant dalykų praktiška^ vi- 

(’-E'aip J<aipJLietu-..gas uždavinys dabar taip at-
. \ \ ‘ roduratęitis bus tų, kurie į-
riūs). ^Buvo^^Rmingas^u g^jgg daugiau sudalyti sti* 

pendijų savo krypsnio moks
leiviams. Bedieviai tam tiks
lui panaudoja visas progas:, 
steigia tam tikras prieglau
das, kuria organizacijas, in- 
kinko į darbų 'Savo gudinu
sias moteris, kurios net toli- 
nlus kraštus pasiekia, be- 
gaudydamos. pinigus Lietu
vos bedievijosateičiai.
. Štai kodėl ir mes katalikai 
privalome su visu rimtumu 
į tų reikalą pažvelgti.

Štai kodėl kiekviena mūsų 
kolionijalr kiekviena orga
nizacija turi savo darbo dalį 
pridėti prie katalikų inteli
gentijos auginimo^

* ‘ iŠekr.
' ■ v

VILNIAUSMIESTO 
- BANKROTAS.

j&. Vilnius, Magistratas 
gavo iš valdžios žinių, kad 
valdžia atsisakiusi' skolinti 
Vilniui prašomų 700 milijo
nų markių paskolų miesto 
deficitui padengti. Iš savo 
pusės valdžia pasiūlė miesto 
savivaldybei, / tuo reikalu 
kreiptis į bendruomenių ban
kų. •

Valdžia spalių mėn. buvo 
paskyrusi visiems Lenkijos 
teritorijoj; esantiems mies
tams- bendrai 7§0 . mil. t mk. 
paskolai. Tie ' pinigai tur
būt jau senai išskolinti^ ir 
tokiu būdu Vilniui graso fi
nansinė katastrofa, nes 
miesto kasojau šiandien ne
turi kuo sumokėti miesto 
darbiųinkams už gruodžio , 
mmiesį. šventėms darbinių-darnos šilo, ūžė, draskėsi, ant kalnų ir kilo augstyn, augs 
Vtii IiI-a HCtl-im*.-hm TVMiht "iiKini IritiTik lifttns. vaIT Irmin’nwt IralnTl
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Oras ir vanduo skaldė pamaži lotinų uolas, tirpo josios ir 
leidosi. Taip ir atsirado ant kalnų minkšta žemė. Toji 
žeme su vandeniu bėga nuo kalnų ii" atsidūrus ant marių 
dugno sudarė taip vadinantus pirmutinius archainius že-- 
inės sluogsniųs. '

MŪSŲ varžytines sv 
BEDIEVIAIS.*

^Nesenai laikraščiai prane
šė žinių, kad Meksikoje šių 
metų Sausio pradžioje buVęs 
toks atsitikimas. Sįlao mies
tely katalikai pastatę puikų 
kryžių. (. _
yoje'kad stato žmonės kry- 

kryžiaus šventinimas. Susi
rinko minios tikinčiųjų. 
Šventinimo _ apeigas atliko 
Šv. Tėvo pasiuntinys, San. 
Filippi. Rodos, kas čia y- 
patinga, kad krikščionys 
garbina Kristų? Kad juos 
šventina ? * Juk Meksika ka- 1 »>.

į tulikų šalis. Bet toji kata
likiška Meksika dar ‘1857 
metais priėmė konstitucijų, 
kurios 33-cias punktas drau
džia kokias nors tikybines 
apeigas, ar procesijas laiky
ti tyrame ore, po padange. 
Argi nekeista. Ir paukščiai 
ir žvėrys, ir kiekATienas va
balėlis, kiekvienas savotiš
kais balsais gali duoti garbę 
Sutverto jui, tik * negali to 
daryti žmogus, gamtos val
donas, kuris nepalyginamai 
daugiau ka turi pasakyti 
Sutvertojui v’tik jam vie- 
riam uždrausta viešų Dievui 
garbę atiduoti.

t

Taigi ir tos iškilmės dali
ninkai buvo paskelbti prasi
žengėliais prieš respublikos 
konstitucijų, o kūn. Filippi 
gavo iš paties prezidento 
Obregono įsakymą apleisti 
Meksiką bėgyje 3 dienų, ką 
tašaijr išpildė.

Meksiko katalikų šalis. 
Ir Lietuva — kaialiktį Šalis. 
Bet’Lietuvoje tie, kurie sta
tys ir šventins kryžius, ne
bus skelbiami prasižengė
liais ir nebus persekiojami 
dėlto',’ kad Lietuvos katali- 
kai apsižiūrėjo, susiorgani
zavo, sudarė stipriausių par
tijų Seime ir, sudarė šalies 
konstitucijų tinkamų katali
kų Šaliai. Jeigu jie būtų 
miegoję ir užlęide bedie
viams visuomenės ir politi
kos dirvų —■ panaši istorija, 
kaip Meksikoje, ^būtų atsitik 
kits ir Lietuvoje. Lietuvos 
taistitueija būtų pripažinu- 
ei vnešas tikybinės apeigas ir 
procesijas — pavojingomis 
demonstracijomis, už kurias 
lauktų pabaudos, kalėjimai 
ir ff.

Lietuvos “Laisvėje”
_____  . ... i . i j

r

No.

Pereitų metų lapkričio pa
baigoje Toronto mieste, Ka
nadoje, buvo pasaulinis blai
vininkų Kongresas, kuriame 
dalyvavo 1111 atstovų nuo, 
65 tautų. Pabaltijos kraš
tus jame atstovavo adv. 
Gustavas Kempei iš Rygos, 
Lątvių blaivybės pirminin
kas, ir p. Villem’as Emits, 
estų blaivybės pirmininkas, 
estų parliamento narys ir 
privat-docentas Tartų Uni
versiteto. Lietuvos blaivi
ninkai jiems buvo pavedę 
atstovautFir Lietuvos blai
vybę. Savo uždavinį jie at
liko labai garbingai, suteikę 
žinių Kongresui apie blaivi
ninkų veikimų Latvijoje, Es- 
tonijoj e ir Lietuvoje. Iš A- 
merjkos blaivininkų, organi
zacijos jie gavo gražių dova
nų visoms trims pabaltijos 
šalims: po 20,000 didelių 
spausdintų blaivybes dijag-

ramu — tobiyėin .su paveiks
lais ir skaitlinėmis, dan
ginusiai populiariai—moks
linio turinio, taikomų mo
kykloms — prieš alkogolinio 
turinio. Visi parašai bus pa
daryti Pabaltijos šalių kal
bomis. Dovanos netrukus 
bus prirengtos ir išsiųstos j 
Pabaltijų.

pp. Kempei ir Ernits lan
kėsi Lietuvos Atstovybėj 
Vašingtone. Jie, taip sa
kant, yra gyvu pavyzdžiu 
bendro trijų tautų veikimo, 
p. Emits Pasaulinės Blaivi
ninkų Sąjungos tapojpųgkir- 
tas generaliu atstovuLietm 
vai, Latvijai ir • Ėstonijai. 
Jo priedermė bus lankyties 
dažnai su blaivybės paskai
tomis visose trijose šalyse. 
Jisai jau moka 14 kalbų. Ža-

■j- 1 *v ' *V 1 J « » ’

yru Latvių-Lietuvių. Draugi
jos Rygoje pirmininku.

Brangūs svečiai vyksta 
netrukus j Naujųjų Angliju, 
kur gal gaus progos arčiau 
susipažinti su Lietuvių Pil
im jų Blaivininkų ^ųsivienir 
jimo .veikėjais.

« IiiaKjfnf, Biuras.

iVAttlAS VĖJAS.
____ ___t

Prancūzų laikraščiai 
“Tems,” “Echo de Paris,” 
“Afatih” be jokių komenta
rų įdėjo Klaipėdos sukilėlių 
vado notų p. Petisnč, kurioj 
išdėstė savo uždavinį ir at
metė atsakomybę už kraujo 
praliejimų, jeigu prancūzai 
pakels ginklų prieš sukilė
lius, kurie su jais nekaria
vo. * ,.

“Matin” sausio 16 d. nu
mery pirmam puslapyje įdė
jo didelę p.- Simonaičio foto- 

. >t. ,i grafijų ir pabrėžė, kad
da netrukus išmokti gerai ir ĮHaipėdos įvykiai nesu taip 
lietuvių kalbos, p. Kempei tragingm kaip buvo galima 
jau moka lietuvių kalbų irLnumyti iš pradžių. SukiU-

kad

mas, mat, turėjęs kilti dėl 
biaurios krašto administra
cijos. Jucrlabiau, kad suki
limo vadas yra p. Simonai
tis, kurs turi Paryžiuje 
draugų ir yra palankus 
praueūzijai. Jis pats pirmu 
buvo Direktorijos ^nurys, bet 
išstojo protestui pideš ger
manistų politikų.® Spalių 
mėn. p, Simonaitis buvo Pa
ryžiuje* ir jau tada pareiškę 
Ambasadorių Konferencijai 
nendrmulinę Klaipėdos pa
dėtį.

Prancūzų parlamente ne
trukus žadama įteikti inter
peliacijų Vyriausybei dėl 
Klaipėdos įvykių.
;, “Temps”' sausio 17 d. 
praneša, kad ali jautų komi
saras Klaipėdoje turėjo in
strukcijų nekelti mūšio su 
sukilėliais. Matyti, tad p. 
Petisnč pats pasiryžo paro
dyti savo narsumų ir neša 
atsakomybęuž aukas.

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITE “HARBININKį.”.
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tokįo didelio slėgimA ir tai pastebėta, kad ant vandenynų 
dugno nėra nė didelių kalnų, ne gilių pakalnių.

Kas gi darėsi ore? Pakol žemės šiluma, o ypatingai 
verdančio vandens šiluma buvo didesnį kaip šiluma oro, 
ore buvo begalo smarkios ir staigios atmainos. Bet toliau 
jau atšalus žeipei, ir kada jau saulutė pradėjo kaitinti kal
nų viršūnės, oro judėjimas vis ėjo silpnyn? Oraš dar daug 
turėjo karštų garų, žemės vėsimas labai ėjo silpnai ir pa- 
koLžemęs šiluma sumažėjo tik keliais laipsniais turėjo pe
reiti milijomp metij.7 Lietaus-vanduū plovė-kalniu, nešė 
įų dalis ir ištirpintas guldė ant dugno upių, ežerų irimtu 
rių. Tokiu būdu žemė perėjo antrų oavo amžių nęptūn&fų 
sluogsnių. . #

Skaitomieji daiktai nėra kokitrnors išmislu, bet tik
rai taip buvo ir dibar tokius, gamtos apsireiŠkmūis galima ; 
pastebėti ant kitų dangaus kūnų. < ' , ' f

Žemės vėsimas nesiliauja ir mūsų dienose. Žemės ATi- 
duriuose ir dabar dega skystu ugnies tešla. Juo giliau lei- 
džiamėš-į žemės -vidurius juo karščiau, ir apskaito, kad 
žemes viduriuose karščio yra apie du šimtu tūkstančių # 
laipsnių. Tai patviitinaz ugnies kalnai, arba vulkanai, 
karšti vandens ir žemės drebėjiiiiai. ' '

IŠ ka tik pasakyto suprantama, kad žemės šiluma se- 
niaiVbuvo didesnė, bet trečiame žemes amžiuje mūsų be
veik visų žemę buvo pridengę ledai. ~Ttį ledų .aiškūs yra 
ženklai Lietuvoje, Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Pran
cūzijoje irit Kaip tai‘atsitiko,, kad šiltesniuosežėmcš 
laikuose buvo ledai, kurių jau šiandien šaltesniuose lai
kuose nėra, mokytį žmones, risaip nori tai išaiškinti, 
nieko tikro nėra žinia, 'Tokių žemes amžių ledų -skaitoma 
nįt trįs, paskutinių buvęs 7 ligi 11 tūkstančių metų atgal, 
■antras buvęs M tūkstantis metų atgalios. -

Taip molėti, žmones aiškina žemės tvarkimasi. Meta 
tai tikra, galėjo būti ir kitaip, kai-kurie mokslo vyrai že
mės tearkimasi visai kitaip aiškina.' Žemė, girdį nėbu- 
vo ugnies debesys, nė dabar josios riduriuose nesu ugnies. 
Mrr^pbmmusfa buvęs’tik vanduo; toliau tasai vanduo 
pradėjęs Mrštėti, atsirado uolos ir taip toliau lig neatėjo 
temo lig to laipsnio, kokiame ji dabar yra. Vulkanų ug
nį ir aiškina kuo* kitu ne žemes vidurių ugnimi. Ji atsi
randanti visai ne taip giliai, kaip kad rodosi mums.

Skaitoma penkį žemes amžiai, o kiekvienas dar am
žius turi savo padalinimus ir vardus. .

Pirmame žemės amžiuje nesurasta ne suakmenej|isių- 
įjy žolių, o juo labiau gyvulių. ‘ .. . •

Antrame žemės amžiuje jau surasta daug suakanenę- . 
jusiu žolių ir gyvulių, ypatingai gyvuliii marių. Kartais 
jau galima rasti tame amžiuje ir sausumos'gyvulių. Tasai 
amžius ypatingai gausus įvairiomis žolėmis ir todėl tasai 
amžius mus apdovanojo turtingomis anglių kasyklomis.

Treciame žemės amžių ją jau gyvuliai gana, panašūs į 
mūsiškius, dabar esančius,-gy^rulius. * Tada pasirodo jau 
ir lapuoti medžiai. : ,

*. Kutviriamę amžiuje randasi suakmenėję plėšrioji u
ris. ■ ’

Penktame amžiuje jau randasi ir žmogus. Bet tame 
amžiuje.'daug didėlių žvėrių išnyksta.

Kaip ilgai tesėsi tie amžiai.-slinkit pasakyti. Mokslo 
Vyrai tiek tarp savęs sutinka, kad nuo pirmojo žemės am
žiaus lig mūsų laikų praėjo ha daugiau kaip 20 lig 100 mi
lijonų metų. Pirmiems žemės amžiams skaitoma po 57 it 

x Atvėsimas ir atšalimas žemės lukšto ėjo vis tolyn ir|25 milijonus metų, o paskutiniams po 12 milijonų metų. 
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ŽEMĖS TVARKYMASIS.
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JĮiaip-. kitoįpląneto'|, taip ir žemė ilgų laikų buvo gazų 
kamuoliu, atkritusiu nuo saulės. Žffie bebūdama guzų 
kamuoliu sukosi apie savo ašį ir pamaži į galus susiplojo, 
pasidarė lyg pailga ir tada.nub\josįos atskilo mėnulis. Ji 
sumažėjus pradėjo suktięs greičiau^ ėjo tirštyn ir karšty#. 
Žemes vidurys pasidarė kaip ir ugnies skysta košė; Pa
čiame tojo vMįįrio dugne apsistojo sunkiausieji daiktai, 
kaip auksas, sidabrus, platina;. Lengvešniėji daiktai ang- 
liarūgštis, molis, kalkės, siera, jodas, o net ir geležis, vi
si jie išsileidęlėkio jo, kaip kokie gaazi, toliau atyėzdami 
puolė žemyn, kaipo koksai mineralų lietus.' Tada žemei 
užteko dar savosios Šviesos, nes apšviezdavo jų josios pa
čios-ugnies vidurys ir tik jau toliau kada žemę'apsupo de
besys, šviesa negalėjo/per juos prasimušti ir jau turėjo 
gauti šviesų iš kur kitur.. s. V- ’ .

. .Tos žemės * atmainos ėjotolyn.. Atmosfera nuolatos 
mainėsi, žemes vidurys jų kabino,. o iš viršaus šaldė. Ir 
viršaus Atmosfera atšalusi puolė žemyn, kaip lietus, ir Šal
dė vidurį. ^Bet čia tasai lietus, .susitikęs su neapsakoma 
kaitrą, vėTkįlo augŠtyn. Bet galų gale šaltis pradėjo per
galėti tr ant žemės rihdurio užsidėjo kaįpir pluta/ Tai ga-_ 
Įima tikėties pirmiausia ^sįtiko^žemės'gale, žiemiuose ir 
pačiuose pietuose, čia, mat, buvo kūrikas ramiau. Že
me tada nuo kitų planetų žiūrint į ja išrodė, kaipo šviesus 
kamuolys,’ ant kurio kai kur'jau buvo matomi jūodi plėt- 
hielįai. Toliau ir ties žemės viduriu užsidėjo pluta, kurių' 
žinoma, daug karių&aitra pramūšdavo, užsidėdavo ji vėl 
lig ir čia Šaltis nepergalejo^kaitros ir nesųraldno žemės 
Audurių ėtora pluta. Galų gale žemė jau pasidarė tamsiu 
kūnu ir gana jau atvėsusiu. Krintantis lietus galėjo lai- 
kyties ant žemės,, iš pradžių kai kur ,vanduo tik išsilie
jo,' o toUaū užliejo visų ,‘^emę. Kai kur tik buvo galima 
matyti mažos salelės, bet ir tosios nuolat skęzdavo van
denio bangose.. Vanduo bb galo buvo karštas,’ manoma, 
kad turėjo apie 3 tūkstančius laipsnių karščio. Vanduo 
taip inkaitęh garavo, kilo garai augštyn ir vėl atyesęį kai
po lietus krito į tuos pačius begalinius A^aūdenius. i .

Kieta-ženies vidurių pluta, leizdomosi ant aįvėstan- 
Čio vidurio, susikupriūb, išsikraipė, kaip oda ant sene
lio veido, kuris pamaži netenka po oda taukų, arba kaip 
žievė ant j^džiūvusio obuolio. Tokiu būdu iškilo augštyn 
kalnai, pasikele daugelyje vietų žemės pluta, vanduo su* 
bėgo į žemesnes vietas ir tokiu būdu atsirado vandenynai, 
marios, ir sausos žemes vietos. * . '

Žemes kalnai kur kas turėjo daugiau karščio, kaip 
cųas ir vaųduo. Oras trauke nuo marių į kalnus, o belėk* 

marnesp svenrems aarnmųi-Įuamos šuo, uze, urtisKesi, arų: Karnų ir kuo uttgsiyii, augš* 
kai likę bejpmigų. Tikima*’tyn. Ttoū jisai atvėsęs, kaįpb lietus, vėl krito ant kalnų 
si protestų.

— “SlpAvo” žiniomis, ViF 
niąus -miesto- atstovas gavo 
Varšuvoj paskolos tik 100 
milijonų markių, v Pinigai iš 
Varšuvos prisiųsta Vlhriun 
telegrafu.v ... ,

Zondonns, ..Oficialiu 
pranešimu, -Jolm Nmighan 
paskirtas Anglų-įgaliotu mi-

• • l ' • . t ‘ a . ta *' t • £. *

tolyn, bet ne lygiai, nes kur buvo marios tenai greičiau; 
u kitur lėčiau. Be. to dar užlietieji vandens plotai? dar skv- 
rosi ir tuo, nes vienos žemes lukšto duljs geriau užlaikė ši
lumą, o klius prasčiau.:/ Todėl vienos dalįs greičiau at- 
vėsįęrios, svėrė, riėgė kiįas ir marių dugnas viehur kilo 

T Mį

•Bet čia nieko nėra tikra, tik \uskas, kas apekaitoma- 
apgraibomis. •

s.

*
l

*

I
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J
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Z

apgraibomis. •
' Ir nežinia po kiek motų gal toms visoms uamnončųlft ; 

bus statomo^ visiškai priešingoj ir mokslo vyrai tuo pačiu 
mokslų remdamiesi, gal kg kitų prirodyti?!

♦ . > k j. —
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DAMINMy Ii

IŠ L. D< S. KUOPŲ 
ąARBŪOTĖS.

Sausio menuo, LDS. or- 
ganiazeijai* atnešė gana daug 
naudos. Ypatingai ji padi
dėjo Chicagoje, kur Kalėdų 
laike lankėsi gerb. dvasios 
vadas kun. R; Kemėšis. Kai-Į 
kurios kuopos likosi prikel
tos iš miego ir šiuo laiku ga
na gerai veikia. »>

Veike netik Chieago, bet 
ir. kitos kuopos. Ypatingai 
reikia pažymėti Montello 
kuopa ir jos darbilrtnkai M. 
Kamandulis su *T. Ješkelia- 
vičiumi. Jie nei vieno vaka
ro nepraleido dykai, per vi
sų vajaus laikų, kad nega
vus LDS. nario arba ^Dar
bininkui ’ * skaitytojo.. »Tei
gų kiekviena kuopa būtų 
tiek pasidarbavusi, tai 
“Darbininkas*’ stovėtų pir
moje vietoje Amerikoje savo 
prenumeratorių skaitliumi. 
Bet kodėl kitos kolioni- 
jos nenori padirbėti katalikų 
spaudos labui, tai sunku pa- 
^kytt

Žemiau talpiname naujai 
prie , ?LDS. prisirašiusius 
sausio men. 1923, narius :
2 kuopa, J^ontello, Ma«s.

1) Nikodemas Balevičius
2) Marijona Čiži<pė -
3) Ap. Šokas 

Ford. Tamulevičius'*
1 - -

6) Petras Tūbelis
7) Feliksas Voveris 
8} Franas Pauliukas

kp. Norwood, Mass.
1) Monika Fedienė
2) Andrius Versiackas 

8 kp., Cambtidge, Mass.
* 1) Stase Šilkinienė

2 Vladas ŽėkeviČius
14 kp., Nebark, N. J.

1) Dominikas Janųlįonis 
., * 2) Juozapas Juknius-

3) Jonas Putvinskiš
4) Petronėle Radzevičienė

15 kp., Kearney, N*. J.
1) Magdalena Juknelienė
2) Ona Jocienę 

-s ‘ 3) Vincas J. Pietaris *
4) Motiejus J. Sadeckas

21 kp., Forest Oity, Pa. 
\ s; 1) Petras Slikta.

29 kp., Chieago, ni.
1) Jonas Piušįs
2) Petras Ražiuskas ’ .
3) Kastantas Stulas

51 kp., Cleveland, Ohip.
, 1) Pins Janušaitiš , 

, A 2) Mikolas A. Rūsečkas 
x3) Bronius Šerkšnis

4) Adomas Slavinskas. •
kp., Detroitj Mich.

1) ^Juozas'Bagonas 
Motiejus Matusevičia 

į. .3) Ambraziejus Šniras
kp., Manchester/N. H.

1) Antanas Stangas
2) Katrina Tvarijoiiienč ;

kp., Lowell, Mass.
, 1) Motiejus Paliackąs.

60 kp., Chicago, ni.
1) 'B. Lesciauskas .
2) K. Draugelis
3) M. šilkus
4) B. Paldavieius

kp., Chieago, IR.
‘ 1) iJeva Šaulienė

2) Ona Gaidaite.

> (Jambridge, Mass. 8 LDS. 
kuopa savo susirinkime sau
sio nuųi. surinko oDarbinin- 
ko” reikalams 10 dol. Ger
biamus Petras Lukoševičius 
Brooklyno, K Y., 12 kuopos 
narys ir didis Lietuvos my
lėtojas paaukojo ‘ ‘Darbiniu* 

, kui” savo duotų jam seniau 
“D.” paskolų 10dol.

Visiems aukotojams taria 
me nuoširdžiai^! ačiū,

■v

S

t

7%

74

97

38

5) Klimas TreinaviČius

«

. >

c.

loopėmrtyrte faųgtita 
^e. dkat LDS. nariai ir vistšsaa- 
J-*——

PS svarstymų buvo išrinkta val
dybą iš |ių asmenų: pirm. — Pra
nas SmilgsvįėiB, rašt. — J. Mar
kevičius, iMfnfaku — p. Marke- 
vičMtt.

Reikia j*atoHtir kad M valdy
bą yra įabai vaikH iv gėlimą daug 
ko iš jo* tikštia

Šiame susirinkimą prisirašė vie
na labai veikli narį p. D. Gaspar- 
kien|.

Tikras dasMainkų priataUns. 
\ ..w -..........

AUiROS VARTŲ RAJU CHORO 
ORAmVĮMARAR.

^••tRida. Sekmadieny, sau
sio 28 d. Meldažie svęt. įvyko 
Aušros Vartų par. choro gražūs 
vakaras su labai puikia programa 
kurią iipildė patįs choristai-ėe.

Vąkaras sekėsi visais žvilgs
niais. Oras buvo labai gražu*, 
publikos aiririukiutiek, kaž ku
ria vlliaus*ntėjo, tie turėjo atovi- 
ti, nes jau nebuvo sėdynių., O 
apie pačią programą, tai jau nėr 
ko ir kalbėti. Kada tik > Kas
tas Saboniu* programą rengia, tai 
būk kaip taa sakė “čiftr” būsi pil
niausiai patenkintas iki kairiui, 
nės jis yra proferionšlii aktoriuj 
tai ir kitus gerai išlavina, britai 
jo vakaruose publika netilpatą.

. Pirmiausiai programa buvo su
vaidinta juokinga komedija, 
‘^Daina be galo,” kurią atliko šie 
asmenys; Garliąuskas — K. Sąbo- 
nis,. Grybas — Pr. Norvaišas, Du- 
rovas — Juoz. Kareiva, Vera — 
BagdoniutS,; Terese -—E. Ųtfčiu- 
liutė, Abelis, žydas — jonaš Ku
likauskas. Visi artistai-megėjai 
savo roles atliko kųopuikiausiai. 
Juoko tai tiek ir tiek. _

J . Po MraTWvo suvaidinta kita 
juokinga komedija, “Neatmezga- 
mas Mazgas, •’ kurią puikiai atli
ko šios ypatos: Felčeris, Kana-

k tumiu pramogomis kur kM pui
kiau* atsižymėti, tw daug pakals 
lietuvių ūpą lankytis į, vakarus, 
kurie atsibdna kas nadildienis.

Galop S. Stepuliofais nuo para
pijos komitetu pranešimą padarė, 
kadrai stovai savo dr-jose ar kuo
pose atengtūsi paagituoti parapi
ją remti kas kuo tik gali.

. Susirinkimas buva^vedaniaa-per 
pirm. K. Petroką tvarkiai r

Vytis.

/-- ---------Z ' ~ I 
metinis suvažiavimas įvyki vasa
rio 25 d., 1923 m., 1:30 vai. po pie
tų Šv. Petro parapijos «ąlljt 492 
E. 7-th St., So. Boeton, Mm.

Taigi gerbiamosios LDS. kp. 
nmlonėrite pririąiti kuodaugUu- 
rin atstovų į šį suvažiavimą, mes 
yrą daug svarbių reikalų pails- 
čimu'ių mūsų organizaciją. Todėl 
tviieatsilieka nei viena kuopa, ku
ri neprisiųstų nors po kelis atsto
vus, nes šiame taip svarbiame mo
mente reikėtų kuopoms kuojau- 
ginusiai pasidarbuoti dėl labo mū
sų organizacijos, Kada visi dirb
sime kaip vienas, tada ir pasek
mes bus kur didesnės. Taip-gi 
Jai pasirūpina kiekviena kuopa 
prisiųsti nemažai gerų sumanymų 
į apskričio suvažiavimą. Jeigu 
katros kuopos neįstengtų prisiųs
ti atstovų, tai įnešimus malonėki
te siųsti apskričio valdybai. Tai
gi dar kartą primename, kad 
kiekviena kuopa, katra tik~ išga
li, tegul neatsilieka nepririuntu- 
si savo atstovo į Šį suvažiavimą. 
Taip-gi gerb. Jtuopos malonėsite 
Užsimokėti į apskritį už šiuos me
tus, nes yra kuopų dar nemokė
jusių už pereitus metus. Todėl 
tlabar -malonėkite užsimokėti^ iki 
suvažiavimo. Tejp-gi kurios kuo
pos buvote atsisakiusios nuo aps
kričio dėl kokių menkų ypriežas- 
čių, tai nereikėtų nustoti yeikti 
iavienų Tocįel veikime viri išvie- 
nd, nes svieno veikdami (driig kį 
gero nuveiksime. Taipgi kurios 
kuopos dar iki šiol neprigūlite. 
prie apskričio nuo šio suvažiavimo 
■malonėkite prisidėti Mokesčius 
malonėkite siųsti iždininko vardu: 
M. Abraeinskas, 187 Ames St., 
įtfontello, Maės. ir pirma pasiųsk 
rašt. J. Smūgis, *125 Cherry Stt 
Cainbridge, ilas8. ' .

P. S, Suvažiavimas prasidės pa
skirtu laiku,, tai yrą lt30 vai. Įpo 
pietų.

. . ' Pirm. V. J. Kudirka,
Rašt. J. V

Iū LDS. CHI0AG08 APSKR. t 
‘ VEIKIMO . f

Nekuriam laikui LDS. Chicaįos 
Apsk. buvo apsnūdęs ir nerodė jo
kio veiklumo, bet po’ gerb. kun. 
F. Kemėšio prakalbų viskas kitaip 

-ątgyjp kaip pavasaryje gamta. 
, . Sekmadieny, sausio- 28 d. Auš- 
ros Vartų par. mokyklos kamba
ryje įvyko LpS. Chicagc® apsky. 
susirinkimas. Kolianijų^ kuopų 
atstovai išdavė raportą iš kuopų 
veikimo ir gerb, kun. F, Kemėšio 
maršruto. Iš atstovų rąportų pa
sirodė, kad gerb. kun. F. Kemė
šio maršrutas atnešė didelę nau
dą LDS., nes jis išbudino iš mie’ 
go darbininkus. Per gerb.. kun. 
F. Kemešio maršrutą ' prisirašė 
^daugiai! kaip aštuęnios dešimts 
naujų narių. v

LDS. nuo gerb. kun. F.1 Kemė
šio. prakalbų yra labai "tolsidhmč- 
jus kooperacijos klausimu. Kąip 
Cicero kuopos atstovas pranešė, 
kąd Cicero kolonijos LDS. kuopa 
jąil nutarusi neužilgo; steigti val
gomųjų ..daiktų krautuvę ajba 
drabužių. Taigi cieerieeiai .kaip 
.visuomet, taip ir. dabar turbūt 
bus pirmi kooperacijos lyderiai. 
“Well, mes jiems i® nepavydime.^ j 

Apsk. nutarė, kad LDS. kuopų 
judėjimo būtų dažniąu rašoma į 
/‘Darbininką,” nes iki šiol, iš Chi- 
eagos buvo maža žinių.

# > Vyturi.
< -ąfi ■ "'M.. »..»■* * »*-

It CHICĄGOS LDS. VEIKIMO.
w side. 37gi žbi, lds; sb- 

ta kuopa bbvo apsnūdusi ir labai 
mąža ką veikė. Gal iŠ dalies Jhd- 
4a buvo valdyba, kad, nesirūpino 
šaukti susirinkimą. Rėt po gerb. .
kun. F. Kemėšio prakasų viskas laiku ir tildu kad žmonės atsilan- 
kitaij virto, atgijo kaip. pavasih?y- 
je' gėlės. - ( /' -* *

Sausio 28 d. Aušros Vartų par. 
mokyklos, kambaryje įvyko mati
nis LDS. 28-tos kp. susirinkimas. 
Jame buvo daug svarstoma kaip 
geiųuisiai išplatinus /Darbinin
ką” ir padidinus tą pačią organi
zaciją. . „

Nutartą surengti vakarą su pro
grama ir prakalbomis. Suririųki- 
inps putidū pakvieriihu

IR.

/

k’.\.
•J* Sekt.
^ui'iu m rubinu iii m. niw *

PBAKMlMAf.
- j *

I * 

a x :

pinskas — J. Kulikauskas, Mary
tė E. bočiliutė, Vijurkas J. 
Kareh^%ifai^ėli& ~ Kast Sabo- 
nis/ Burokienė — L. Grięaitė, žy
das Pr. Norvaiša^. * ' >

Visi artistai gerai vaidino, bet 
jau K. BaboAis, tai profesionalis 
artistas. . Kaip jis nudavė gir
tuoklio rolę, h|i tik stebėtis rei
kia. /Rodoąi ir gęriąusib "pijo
kas” to nebūtų padaręs ką p. Sa
bonis. -Publika visai jo nepaži
no, sakė, tai natūralia girtuoklis?

Po vaidinimui Justos Vartų 
par. choras po vadovyste p. K. Sa
bonio gražiai sudainavp' trejatą 
gražių dainelių. Už tai publika 
atsimokėjo gausiu delnų plojimu. 
Po ^progrąmui buvo šokiai. Vh 
šas pelnas Aušros Vartų pat. naų-
įąi.,

r

•Į.

x Vyturėlis. 
*

NEW BRITAIN, CONN.
LDS.ant28d.sausio, 1923 m.

rengiamas prakalbos, neįvyko, nes 
žmonių buvų' permažaJ skaičius. 
Teip mažai žmonių atsilankė dėl
to, kad tą dieną oras pasitaikė 
; mastas, snigo. Taip-gi artimiau
sios kolionijos Hartfordo pramo
ga žmones patraukė, nes tam pa
čiam laike’ Hartforde buvo loštas 
teatras, “Craži Mageliona/’ 
/• Broliai ir sesutės, ’ krikščionys 
darbininkahkės,, .mūsų kiekvieno 
priedermė yra rūpinties darbinin
kų reikalais; lankytis ant darbi
ninkiškų prakalbų, kur yra dar
bininkų reikalai apkalbami ir pa
aiškinami darbininkams, kur yra 
darbininkai organizuojami į są
jungas, x^s tiktai darbininkai su- 
siorganizavę į-LDS., galės veikti 
plačiaus krikščioniškoje darbinin
kiškoje dirvoje dėl savo būvio pa
gerinimo. Prakalbos įvyks pas- 

Vėliaus pranešiu kokiuaSiaus;

kys skaitlingiaus it Įvyks prakal
bos. ‘ • / •. . ‘

. • Rapbrteris.

MONTRLW,MA»B. 
x (Sueikite viri.

LDS. 2-i’os’ kuopos susirinkimas 
įvyks utarninke vas. 6. parapiji
nėj salėj 7:30 vai. vak. Visi na
riai ir naujai prisirašę • prašomi 
tytolti.. Teip-gi norintieįi prisira- 

"* * “* “to ko šiame

N01WūOB, MAM.

Ii Motorų S^wgN dąrimrtfe
Samia 39 d. L. R. K. Mot. Są

jungos 36 kuopa surengi prakal
bai.

Kalbėjo Moterų Sąjungos Cen
tro pirmlniriki gąrb. p-li Marijo
na Jokūbaiti, ii New Haven, Ct.

čia turiu pažymėti, kad p-Ii 
Jokūbaiti aavo malonia ir aiškia 
kalba klausytojui tikrai užžavėjo. 
Visi josios kalbos tyliai klausėsi 
Ji kalbėjo dviejose temose. Bir
btoje temoje kalbėjo apie moterų 
praeitj. Plačiai nupiešė kaip se
nuose laikuose moterys daug turė
jo kentėti nuo savo vyrų ir apie 
Moterų Sąjungos^ reikalingumą. 
Ragino, kad visos moterys taptų 
sąjungiet&nis. .Antroje temoje 
kalbėjo apią.vienybę. *

laike prakalbų j>rie Sąjungos 
-prisirašė Šešios naujos narės: ApO- 
lionija Btašai^iutė, Juzė Avižienie- 
nė, Ona Matulevičienė, Ona Ta- 
mulionienč, Benedikta čubaličhė^ libta komisija ir pavesta visas dar-

J. Links, P.M ockųs, P. Matulis,
A. Matulis, M. Marcinkevičius, E. 
Marozas, J. Paseckb, K. Praw- 
kaitis, M. ReŽentu, Abd. Radzevi- 
če, p. Radzevičienė, A. Spičius, 
d. Sinkevičius, J. Šikšnius, B. 
Staniulį, V. Siniauakaa, J. Serei
ka, K.‘ Tamošauskas, K. Vaškas,
B. Vaškevičienė, M. Virpša, J. 
Vasiliauskas, A. Žalrfhk&uskas Vi
sti aukų surinkta <65.70, ukrios 
antrą dieną po susirinkimo tiesiai 
pasiųstos Klaipėdos lietuviams. 
Tolesniam aukų rinkimui tapo į- 
galiota komisija eiti per namus? 
Komisija susideda iš 10 sekamų y? 
patų: P. Vileikis, Z. Marozas, P, 
Mocta, J, Budeli*, J. Šoksnius, 
S. Burokas, V. Gustas, L. Cibai- 
tis, P. Butkus, J. šereika*

Teip-gi viršmiuėtame susirinki
me, buvo plačiai kalbama kas- 
link -5-kių metų sukaktuvės nepri- 
gulmingos Lietuvos, t. y. 16-tą d. 
šio mčn. vasario. Prisirengąimui 
ir surengimui programų, yra jga-

MONTR1AL, OANADA.

Parapijos suririnkimM.

23' d. sausio 1923 m. įvyko šv. 
Kazimiero parapijos metinis susi
rinkimas. Kun. P. Vanagas išda
vė raportą bei atskaitą iš visų me
tų. Šiais metais tapo išrinkta ge
ri komitetai.

> ParapijonM

llim iTl*TBVTA DA Jr jt! IiA JvA»

šv. Kazimiero Draugijos Kaune

F' -
, >■ ........ . ....... .. '

Kiekvienas, kuris gilįiįk’į 
mušto apie šių. dienų soofahj 
liūs reikalus, būtinai priyį^ 
lo perskaityti UOSIO vsiv 
kalų. Jame šių dienų darbi*’., 
ninkas ras sau daug dvasi* 
nio maisto. i •

Knygute yra didelio fdr< j 
mato (5x10) 68 pusi, popiet i 
ros viršeliais. , ‘ i į

Kaina tiktai 45 f centai "d 
Agentams nuleidžiama 40 |

Reikalaukite pas: | . !

206 H’tt'ay, Boston 27,
■» . -

' *

Mikolina/Navickienė.
Tad-gi sesutės sąjungietčs dirb

kite ir ant toliaus nenuilstančiai. 
, . M. J, K.

■ «—■— ................ — >

WX8T LYTO, JUįŠ.
0

SaiAfoJžS d. #m. Liet. Ukėsų 
Kliubo svetainėje buvo prakalbos, 
kurias buvo surengus šv. Juozapo 
draugus dėl kum Kaščiuko.

Publikos buvo.pilnutč, svetaine. 
Pradedant kalbėt mūs W. Ųynno 
raudonieji klausės prakalbos ir 
žiūrėjo ar nebus galima kabintis, 
Pagaįiaus pamatė, kad kalbėtoja? 
ramaus būdo ir puikios iškalbos, 
pradėjo baubti kaip< alkani ketur^ 
kojair Jie gerai suprato, kįd ga
li laimėti spaudai, kuri yra įran
kis didžiausis prieš bedievius. Ki
tą kartą kitaip elgsimės' Prakal
bos bus sū policmonu, kurs, žinos 
ką-daryti dvikojams .'gyvuliams. 
Kaip girdėjau, ŠV. Juozapo dr-ja 
ketina svetaines pasieškot p'as sve
timtaučius, tai bus ten ramu. Kaip 
tik šv. Juozapo dr-ja' nutarė per 
mitingą surengti dėl viršminėto 
tikslo ir .del savo naudos, tai West 
Lynh’o raudonieji iš kailio nėrės 
ir norėjo, pakenkti ; visokiais bū
dais, bet nieko " nė įveike. . Štai 
gerb. kalbėtojui ant paskirto .lai
ko pribuvus, pradedant -kalbėti, 
pradejo triukšmą daryti bei skan
dalą kelti. ^Bet ačiū, gerk kalbė
tojui; kurs'sąyo ramiu bųdu<ir iš
kalba apramino nenuoramas. 
\ Jei'iš gerbiamų vietos katalikų 
kas nori remti katalikišką spaudą 
ir auklėti dorą, tai du doleriai 
nedideli.pinigai,' Ant metų galįte 
prisirašyti bile kuomet? Galite ir 
amžinas narys būti. • Užsirašyti 
pas Klemensą Stoškų, 66 Colūm- 
hia St., Swampseott,*Mass., bet 
gal neparanku bus, toli Tąi pas 
Joną Kriugelį galite tą padaryti 
Jo antrašas: 82„ Cottąge' £>t., AV

£

%

LvnnjMass.
*■' * ' * -

's. ■’>“ — • • *
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NE W ARK, N. J.

Viešhs sūsninkunas.

Sausio .28 d. s. m.; Šv; Jurgio 
Dr-jos Svetaįnėjųvyko viešas susi
rinkimas Klaipėdos krašto reika
le- - , <5 ’ .

Susirinkime Buvo išnešta rezo
liucija, kuri'pasiųsta į atatinka
mas žymias vietas. Ir pagaminta 
buvo broliško linkėjimo pasveikt 
nimai,' kurie telegramų pasiųsti 
Klaipėdos krašto lietuviams.

Susirinkime palei blogo oro, 
žmonių dalyvavo nedaug, bet vi. 
ri'atsūaMkiusieji buvb tikri Lietu
vos rėmėjai. Kiltis atikų rinkimo 

■ klausimui, net žmonės patįs, ne
laukdami nei apsvarstant, pradė
jo nuo sėdynių keltis ir penkines, 
dolerines prie stalo* nešti.

: Aukavo F. Vileikis |5, V, Ajitu- 
lis $5, J. Keicmonas $2, M. Trns- 

’ka $2, J. Jokūbaitis $2, J. Lau- 
da'nskis $2, S. Burokas $2. Se
kantis aukavo po vieną dolerį: V 
Aimonas, P. Butkūs, V. Boreika, 
J. Budelį T. Bliūdieno, A.Cihai- 
tis,. J.’Daunoras, Tg. Daukšys, J.l 
Daųkšys, M. Dvareckas, M Denis- 
kis,’V. Geria, U. Gapšienė. V. U iš

<

bas jai.“
>

* .
WWKSTBB, MA3S.

——J...

* Sausio 28 d. Lietuvos Vyčių 26 
kp. teatrališkas skyrius turėjo 
pramogą. Žmonių buvo pusėtinai. 
Veikalas tą vakarą buvo “Ukeik- 
ta Mergele,” 4-hj\aktų, 6 . atiden
gimų. Roles turėjo: M. Miklusis 
—' senas barzdotas tėvas, V« Čy- 
žius kunigaikštis, jo sūnus, O. 
KulikąhskaitS — Elzbieta, ■ kuni- 
gaikščio Plukto, j. Zakaras — Ka
zimieras, jos jaunikis, su barzda, 
M. Šeškeviuiutū — Senuke, S. Čy- 
žius' — Seųįs, "J/Bacys — Barz- 
daskutis, J. Zakaras t— Smertis, 
P. Puišys—Tarnas.. .

Tarpe atideigimų Z. Zabavičiu-- 
te padeklemavo (tŽvaigždute.’

Duetas — O? Ženiaitaičiutė *ir 
•M. Pauliukoniutė, skambino pianą 
A. Pauliukoniųte.

■ Dainavo P. Stočkiutė, • pianu 
skambino A. Stočkiutė. . ~

/Solo — p-lė E; Baltrušaitč, 
skambino pianą A. Stoekiute. i- ’ 

Duetas — A.” Kulikauskiutė B? 
M.Lekeekiutė.

?■ >

A

r

O. M. K.

$

s

detroit,mich.

Federacijos susirinkimas.

spaudos skyriaus įvyko mętinis 
susirinkimas sausio 28 d, šv. Kaz. 
pampi jūs salėje. Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir pasekmingas. 
Aplarš Jaug svarbių spaudos da
lyką, 'Metiniai nariai atinuijino 
savo mokestį, kiti naujai prisira
šė, Emilija Bukąuskaitė už amži
ną narę. Buvo išduota komisijų 
taperiai. Iš raportų pasirodė, 
kad uoliai rengiamasi prie Kata
likų Spaudos vajaus ir prie Spau
dos yakaro. Vasario 4 d. bus su
rengta koncertas, ir prakalbos. 
Katalikų spaudos vajuje apsiėmė 
smarkiai, pasidarbuoti su pasise
kimu — apie 30 ypatų, . kur savo 
paskii tlme distriktę apvrik&ius 
namus, užrašines laikraščius A- 
inmdk^s ir Lietuvos ir.Jsnygas pur- 
daviūes. Iš ‘knygų 'peržiūrėjimo 
komisijos paaiškėjo,. kad draugi
ja gerai stovi, nariai vis daugina^ 
si, turi apie 200 narių, -knygų -ve> 
tes 4*200)001/ $60.00 ižde. Dėl ge
resnes tvarkos skyriuje ir dėl pil
no patenkinimo narių su gauto
mis knygomis,, liko išrinkta komi-, 
sija’iš septynių ypatų. Kiekvie
nai-ypat ai pavesta septinta dalis 
.visų narių. -

Valdyba šiems metams išrink
ta.: Pirm. Kun. J,‘ Čepukaitis,- pir
mininko pag, P. Matukas, rast.- O. 
Unguraitė,Jžd. kun. J. J., Katilą- 
Iris, ižd. globėjos — M. Valašiuiu-’ 
te ir E. Katyliutč,, maršalką J. 
Poškienė ir korespondentės1 — 'J, 
Poškiene ir O. Ųnguraitg.

. . Korespondentė.

V

Sausio- 28 d. Federacijos 4 sky
riaus'ivyko mėnesinis susirinki- 
mas. Atstovai nuo dr-jų ir kuo
pų skaitlingai atsilankė, tai ir p^ts 
susirinkimas buvo svarbus Nutari
mais. Pirmiausiai pereitų metų 
ižd. p-m M? Širvaitienė išdavė 
smulkmenišką finansų atskaitą iš 
Tautos Kunjo ir Federacijos’ dar- 
’guotės. Atskaita priimta su pa
dėka. '

Raportas nou Federacijos vaka
ro moksleivių naudai. ’• Pasirodė, 
kad mažai pelnyta; d&i iš kasos 
nutarta pridėti if 15 dol. pasiųsti 
moksleivių vajaus reikalams, o 
gerb. M. KerbeBo prakalbose 
Giedrininkų vakre likosi surinktą 
$39.00, ;tai sudaro-54 dol su/een*

Tai, Šv. Jurgio par. kolionijai 
garhe už rėmimą moksleivių.

Nutarta ^endrai, susijungus su 
tautininkais surengti iškilmingas 
vakaras sušeipimui Klaipėdos did
vyrių. ’ Išrinkta komisija —► ^K. 
Abyšala, B.Damnantaitč ir M. J. 
Šimonis. * . j ■

Xi. Vyčių 79 kp. buvo Įnešta, 
kad. Federacijos 4 skyrius, kuria
me prikluuso visos veikliausios navirhu (Adresas: 3251 So, HaĮst- 
£ajėgos Įr. tankiausiai vaidina va-j ed Str., Chieago, III.) iš kurio tos 

Draugijos yra gavusios padėkos 
laiškus *r tikrus Saulių-Re* 
mėpj diplomus. 'Patriotines orga* 
nizaeijos yra kviečiamos aukuoti 
Tėvynes gynimo reikalams | Lie
tu vos Saulių iždą, per atstovą A, 

:Žmuidmnavi?ių.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS AUKA 
VO ŠAULIAMS TŽVYNŽS 
t NEPRIKLAUSOMYBES . 

GYNIMUI.
z

pastaruoju. Jaiku sekančios lie- 
mvių draugijos įteikė Lietuvos

vŠauliams aukas:
B- L. A. 102 .kp.,

Buffalo, N. Y.
L. Vyčių 79 kp., 
.* Detroitu Niek. 

Lietuvių Ratelis,
* Chieago, UI.

A. L1 R. K.Fed. 26 sk.
’ * Chieago, Iii. 
ŠauĮnj Bernejų Būrys,

No. gidėje, Chieago, J1Į. 20^00

10.00

r > > « ji.

l
j. r t

— - - < ■

«*«:*•»». Ji*

25.00

50.00

*

šv. Kazimiera Draugyste, 
Galy, Indt,...........

Šv. Mykol brkligystė,
" Gary, Ind.
L. Vyčių Chica'gos Apskr...
Šv. Jono Draugystė, 

Melrose 'Bark, III. ......
L. Vyčių K-ta kuopa, 

Roseland, IH...........
Šias visas aukas įduota Lietu

vos šaulių Atstovui A. Žmuidzi-

32.65

i

»

reikalus, kad pasidarbuotų su
rinkti kplktą desėtkų dol. ir patai
sytų s v. Jurgio par. svetaines see- 
heriją. Įnešimas priimtas, nes vi- 
sjį atstovai suprato tą būtiną roį- 
kttlą. Viėųbalsiai nutarta rengtis 
prie sudarymo finansų, Tam dar
bui išrinkta komisija, kad tartti- 
si su klebonu ir komitetais. 'Į ko
misijų pateko M. Kišimoms, O. 
Meldažiute ir B> IJnumnirtąitč 
Komisijos ivHuotis bus darbuotis 
ir, kitus ragiui i kad greitoje atei
tyje smhirylp tinkamų ūmui) pint- 
gy dėl acenerijų itahymo. o toki

AJA; PctM'diu. Sausio 14 
4. Pasvalyje buvo mikniuos 
aukos broliams KlaipFtlos 
krašto lii'tuviaiuiį. Surink
tu dyžomis 11)1. litas ų* ntaki 

j rają lapais su

I<U£i.- norite sužinoti pa- 
•grindus Krikščionių Demo- 
kratti Partijos Lietuvoje, 
kurie jn indomaujate/kurie* 'į 
stebitės jos- veiklumu, tai ‘ 1 
nusipirkite viršminetą kny-*’ ■ 
g?ų. Ji yra parašyta vieno' ( 
iš tos partijos šulų Kun. / 
Kru^viviaus.
'Kaina jos tiktai S&i. * ' \
Adresuokite:

■* ((DAĖBmNKAS^
Mase, j

Finansų, Prbkyl^ir Pra- / 
menes -JjįEinisterijos padary-.? 
tuja ankieta š. m. gruodžio; ■ 
10 dienai Lietuvos Reapub-- ■ 
likos tarnyboj'Valdininkų ir n 

[laisvai samdomųjtį skaičiuj 
Iššėrus, Krašto Apsaugai? 
Ministerijų su visomis jofi'i- 
staigomisj buvo 19,126, t js? j 
beveik dvidešimt tukstanMip/ * 
--'Iš jų gyvena Kaunb 2,2Cp;j 

tarnautojų- o' plovinei joje-*- / 
17,126. Tiso etatinių valįi-lri 
ninku 16,497, o laisvai 
d’omųjų 2,629..

Atskiromis Mmisterijoinis^ 
tarnautojai skirstosi štaĮU, 
kaip/ Respublikos Pitaek - 
dentd Kanceliarijoj — 
Respublikos Seimo KamV 
liarijoj —; 35; Minijiterit 
Kabineto. Kanceliarijoj»— ? 
^5 ; ‘Užsienių Reikalų 
terijoj — 239; Vidaus; Retį;-d| 
kalų Ministerijoj A-^,293 
Finansų, Prekybos ir Pra-A<| 
monės Ministerijoj —1,450; f 
Žemes Ūkio. ir Valstybės 
Tūrių Minjsterijoj — 447$f 

Švietimo Mmisterijoj — 2,- J| 
863; Teismgumo'MirusterK'i 
joj — 975; Susisiekimo 
nisterijoj — 6,869; 
Reikalams Ministerio 
ct4iarijoj — 29; Gudų Btt-v 
kalams Ministerio 
rijoj 16; Valstybes KdįS 
trolej^ —-136.

Lllipr ~r

-CUNAROr

LITOtpOet' 
ant naujo, dWto, pooMaMi 

ąimfa ttw 
ANDANIA......Vaimr(o 10; Kvi» 
arSON’IA ......Vumirh 24; Ko1 
au groitu MMdkilittM t 
ttMuu Balujoa wMUm> 
pataraaYiMM Ir mUč* 
' _ TAIP-GI a NW YOBJTO 

a»menWkai priturima « 
tturun ir | Htaa BattUM 
kiekviena ntaruinka vienas 
alų mUiiaų m Mjtrto

BtMifeUMMea.

KAtnanuna 
naaauAMA

i www» prie
.T.VAHD LINK 

M Statė Sireet,

p . 4-3

31.00
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SVdBIŽO.
Johhm J. Romanas,

LIETUVAI.
r

Į B i m i i—

:------.E-| MILIJONAS LIETUVOS
Prekybos B-ves prezidentas, 
rjau Bostone.

¥• ’

■ SUŽEIPfi LIETUVĮ.

APŠVIETAI.
K i koks nors turtuolis-gc- 

I radijas kyštelėtų num mili- 
Į juitų dolerių, m nurodymu 

Jumis Ctrnbiiiskhs, dirbęs apversti juos Lietuvos rei-
Sgx Bostone Condit Klectri-■[ kutams, taiašjuuHHUnaudu- 
ėal Mfgr CoM ketverge darbe einu nuiksto įstaigoms, kad 
tapo sužeistas. Mašina nu-[praplatinus.tarp žmonių a- 
kirto kairiosios, rankos ma- beinujų apšvietų. 
žųjį pirštų. Aprūpintus^ Lietuva pasiliuosavus iš 
miesto ligoninėj. , nelaisvės rado save nelygioj 

eilėj civilhacijosL h\ kultu- 
r.ūz.iro ratBm.' y kitomis

z.....  ' į zyniesniomis tautomis. I ries
I’ei-eita subatn P. (hutasR.^d.Jito’rt1 V'81’tesi>.

ir Jonas ffineckfe tavo nu- ““f *?*««“ 
v>-ke i
Vietok lietuviai buvo tasi- Ws KW^W“ rta kltę 
rinkę i Koresters* salę. Abu ta^T?‘ .. . ...... ,
So. Bostoniečiai kalbėjo, a . penatas urato taiętae- 
1«, to publika turėjo good "APr1?” u®“ ,
it™, “to darbų yra mokslas-

•[Jis. yra civiuzacijos-kultu- 
, j ros pagrindas. Jis geibsta 

' j priduoti tautiečiams tiek tė
vynės meilės, kad ir kariuo-

O nnntn! vip-piene negalėtų juos privers- 
namo P1 atoimdeti nos laisves. Jis

* j tobulina socialinį valstybes 
-' Į gyveni nes tain darbi- 

, ne Ininkui, kurs yra apsišvietęs 
Sėstas. Raltaa reikale pa> įpratęs, yra sunkti pa
šaukti “Darbininko” telefo-r'‘1K^1 J>° 'nosim nepykdomų 
nu 'So. Boston 620. ir teonW; jis

________ visuomet pasirinks geriau- 
riMAvBvnr_______________.tašomos-W«8,

_1_ kelių Dvitomi keliaus. Moks-
Vasario 13 d. š. ni^ L. Vy-| las —proto ir širdies — ap- 

čių 17-ta kuopa rengia nuo- saugoja tautų nuo pražūtie,s 
savų linksmų vakarėlį, tai y- bedievybės bangose r nes is- 
ra Užgavėnių vakare Šv J tori j a patvirtina, jog giliai 

Jgetro parapijos svetainęjeJmųstanČiamr ir susipratu- 
492 Šutinta gt. Tai, bus šiam žmogui neramu būti 
liuksmiatisis ir smagiausisl lauke tikybos rybų. Kitaip 
vakarėlis kur dalgaus ir .sakant, nėra to daikto Lie- 
gerb. vietos klebonas kum tuvoj- kiuį mokslas nepage- 
K. LTrbonartęius ir geib. sve-įrintų. 
tis kun. P. Kaščiukas, atsto-l Lietuvo j yra daug moks- 
vas šv. Kaizmiero Dr-jos liškų(pajėgų,, bet jai trūks- 
Kauiie. Tų vakarų bus iii- ta tu reikalingu ištaigu ir K 
teikta nuo L. Vyčių 17-tosį rmikių-vadų ta pa jėgų tin- 
kuopos gerbiamam atstovui karnai sunaudoti, Lietiudai 

-L. L. Paskolos Bonas $100 vis dar priversti važiuoti už
vertas; Teix>gi bus ir datt- rubežy - pasiekti augštus 
giampamaigiiuiniu Ta’d-gi mokslus. Šveicarija -.yra 
ir / pranešam visiems na- mažesnė valstybė už Lietuvų, 
rianis,. kad minėtame vaka- bet yra kultūringa. Kodei
ne vis, dalyvautų, tęipg'i bus gi Lietuva negalėti], tokia 
ir nauji nariai prirašomi, tapti ?

■• . Rengimo Koinisija.\

ATSIIMKITE' LAIŠKUS.

. ^Darbininko” adminis-l * * ♦ I
gracijoj yra gauti, iš Lietuj 
f vos laiškai sekantiems: > 
ri 'KntoMtau Jakštas iš Ktųnšrt « tano įTOis maa paves- .ri j * _: , . j v ..•>*■- i-
sį .kuRŠ 
C1 P r. 'Gaųbys iš yiakiij, 
IJ Ad. Bftt^čiaviėius iš Vilka Aš* I 
L ^i°‘ '■ ' ■
jįl Kaz. Mikailionis M* Alytaus, 
k10. Juknaitė iš Batakių. 
f',1 P. Vieša iŠ BuUįmohių.

E Petr. Jęriišauskiutč iš aŠukėnų. 
L-1 M. StasiuluifŠ iš Vainuto.

Ant. Raulauskut iš .-Raseinių.- 
ril J. Aųnkevleius iš ^Merkines.. 
K1. M. Sakalauskas iš Prienų.. 
jf 1, Petr. Daugintas iš Kauno.

Ttelen Cedar iš Mažeikių. 
|j Mare Kazlauskaitė iš Akmenės.I

Zigmas.lisiavivius i&Ukmer.gCs.Į visgines žinome, kitcl neprie- 
g —..lietingi Lietuvos kaimynai
|fe K R. K. mnRMtttOB•«. fe IW CT®* litėmteu jai laiš; 
P APSKRIČIO VALDYBA. Įves, tai taip irJebeįrata; gi 

nuožmusis mūstL kaimynas- 
k Dvm. Vadais—Kun. ,V Tasknnas, lenkas jau iš makštų kardui

Į išsitraukęs jiioini. mosuoja, 
todėl 50% milijono atiduo
čiau Lietuvos valdžiai. UŽ 
tuos pinigus, prašyčiau ap
rūpinti mūsų brolius-kavei- 
vėlius ginklais, kad jie ne* 
pristigtų karštojo švino už- 
kimšimni plačių lenkelių ko
steriu ir šaltų kalavijų.

DIRBA NAUJOJ
V JUTOJ.

* .-
Adv. A. Šalna ’ 

toj, “Darbminko” “ 
ant antrojo angščio nuo pa 
nedejio ras. 5 d. pradėjo] 
dirbti. Telefonas dar ne-

v /

augštus

7. Paimys.

* JEI AŠ TURĖČIAU 
MIDI JONĄ....

Jei aš turėčiau laimės pa- 
{skirstyti milijonų dolerių,

<

į tų ar tai mano paties uždirb- 
tijt (jei tas yra teisingai ga- 
Įima), tai aš štai kaip Juos 

r išskirstyČiatt. ' - ,
Kaip žmogui gyvybe yra 

brangiausis daiktas, , taip 
tautai yra, arba' bent taip 
turėtų būti, brangiausia jo
sios karžygių gyvybėj kurie 
visuomet yra gatavi pralie
ti kraujų ir guldyti savo gal
vas už tautos laisvę bei visų 
piliečių saugumų. - Ir, kaip

/

Kv. J. Kudirka, pirm., 

E, 37 Krankliu’ Street,
K . Norvrood, Mass.
riM. M. Kamandulis, ražt., 
F‘ 20 Fax Street, .
| \ Moniello, Mase,
įK. Stažaitienė/viče-pirmininkž, 

Glinskis, iždininkai, 
Kubilių#, iždo glebžjai,?

Nwwta» Kam.

tik jie vieni tegali pasiekti 
jų širdis ir išprašyti pasi
gailėjimo. Tuob pinigus 
duočiau* ta sųlyga, jei val
džia, praėjus išlaukiniams 
pavojams, nutiktų atgrųžin- 
ti. Atgrųžinti, žinoma, ne 
man, bet tiems patiems ka
rei vams. .
visi tie, kurie daugiausia pa- 

:rody* sumanumo ir narsumo 
kovose su priešais, ištikę gy
vi ir turintieji noro mokin
tis, būti; šelpiami tais pini
gais. Nenorėčiau matyti šia
me atvėjy skirtumo tarp ei- 
limo kareivėlio ir .net vy
riausiojo kariuomenės vado. 
Taip-gi paprašyčiau valdžių, 
kad ji,* duodama išteklių, 
kiekvienam priminti; apie 
mano pageidavimų. Gi tas 
pageidavimas štai kokis. 
Kad kodaugiaUsia būtų to
kių, kurie lavintųsi karo 

: moksle. Gabesniuosius rei
kėti; siųsti į užrubežio gar- 
sesniųsias karo mokyklas, be 
abejo į tas, į kuriai galima 
įsigautu

45% milijono skirčiau šel
pimui gabiausiųjų lietuvių 
moksleivių, kurie patįs delei 
neturto išgalėtų pasiekti 
aukštojo mokslo. Kiekvie
nas galėtų rinktis s tokių 
mokslo Šakųr kurių panorė
tų. Bet nei jokios profesijos 
pasirinkę jai negautų dau
giau kai. 20% bendros pa
skirtosios pinigų sumos.' 
Kiekvienas; kuris tik atsi
kreiptų ir būtų pripažintas 
tam tikros komisijos šelpti
nu, turėtų garbingai, priža
dėti ir po tam tikrų doku
mentu pasirašyti, kurio 
branduolį sudarytų šis saki
nys: “Pasižadu gyventiHr 
dirbti LIETUVOS ir VISŲ 
lietuviiį gerbūviui.” Čia ne
būtu kišamasi į sąžinės rei- 
kalus ir tas'sunkenybės ne
sudarytų gavimui paramos. 
.Čia ,būtų bandyta ieškotį. 
naujo kelio, o neinama jau 
mūsų sroyių bei partijėliu 
pramintu duobėtu ir siauru 
taku, kuriuo jau gan žymi 
lietuvių dalis eina,*kas tautai 
nesveika. Tas žymima čia 
todėl, kad jau yrą išsidirbu
si, ir tai gana plačiai, nuo
monė, kad, “Daryk ii* mųs- 
tyk taip kaip A$ ųr mes no
rime ar liepiame, o .būsi did- 
vyriu, o jei ne; tai bent ne
sipriešink ir neskleisk savo 
nuomonės, o busi toleruoja
mas.” .

Likusius 5% skirčiau lab- 
darybes reikalams, kaip tai 
steigimui bei Šelpimui prie 
glaudų ir? ligenbučių. Nors 
šiam“ reikalui ir nedaug te
skiriama, bet atsižvelgiant į 
gyvenimo# aplinkybes, ma
nau, kad nieks nebandys 
manęs priskirti prie kieta
širdžių. Man išrodo, kad 
vien labdarybe gailestingos 
širdies reikalaujančių skait
liais nesumažinsi. Tam rei
kalinga stipri ir galinga tau
ta, o tas nėra galima be ge
rai išauklėtų ir tai didžios 
armijos mokytųjų skait
liais. *»

Tai-gi, jei aš turėčiau mi
lijonų.. tai tik taip, o ne ki- 
fai|) jį paskirstyčiau. -

Protaujantis Prpletaras.
'   .J ■■ ; -■■■■■».

' ‘‘DARBININKAS” pariunte 

Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. UI tas knygai 
”Darbininkai” laukia ii visuo- 
men&r atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mftau prteteliai, ka- 
talikižkoi spauiioi rimbai prtvri 
lo kbkvtai# profi li tikslui av 

tuw ka aiskriui dritaitaL .
• 1 V.'. * ..

Aš norėčiau, kad^nyn^

ų IMNOTE AME UMESPONDENCIJAS.
1 • ■ ___________

Diskusijos apie ^dlijnnų kor^pondencijus 
dolerių Lietuvai jau pabaig- įlinkę "užima visų puslapį, 
tos. Tarp savęs galite ap
svarstyti apie tai, kurio siū
lytas sunaudojimo pienas 

geriausias ir kurio 
keisčiausias.

Dabar siūlome naujų tč- 
mų: pasakykite, kų jūs ma
note apie korespondencijas. 
‘/Darbininkas” korespon
dencijų turi gal būt dau
giau, įiegu’bilc kuris kitas 
lietuvių laikraštis/ Kartais

GAVĖNU JAU AUTI.
“Darbi-

Taigi vietos užima daug, 
gal perdaug. Todėl prašome 
skaitytųjų padiskusuoti, pa
kritikuoti korespondencijas. 
Rašykite ne vien kaip jūs 
manote, b-t, atsižvelgldte ir 
| kitų tame reikale nuomo
nes. šitos diskusijos Mis ge
ra pamoka korespondentams 
ir tuomi korespondencijas 
padarysime^ įdomesnėmis ir 
svarbesnėmis.

Indomiaūsias ir svarbiau 
sias lietuviams %ių dienų įvy 
kisyra Klaipėdos Krašto su 
sijungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatytį 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis -“Darbinin
kas” turi Klaipėdos miesto 

■ Albumų. Skubinkitės išsi
rašyti. KainaSOe.

Nedaug teturime. • 
“DARBININKAS” ’ 

336 B’way, S. boston, llass.

DAINOS SU GUDOMIS.
- Tik kų esame gavę labai 
gražiai apdarytų su gaido
mis dainų knygute. J oje tel
pa net 67 dainos, kurias 
kiekvienam lietuviui būtų 
pravartu mokėti. .

Kadangi jų nedaug teturi
me, tai kiekvienas norintis 
jų įsigyti privalo pasisku
binti su užsakymu. t Kaina 
jos labai prieinama, tiktai 
$K50.

Reikalaukite pas:
- “DARBININKAS” 

36^6 B’way, Boston 27( Mass.
/< ■1*11.

flerbiftmą. Klebonn ir Visų 
Katalikų Žiniai.

> ■

“ Darbininkas ” turi at- 
spaudines labai parankių 
knygučių Eucharistines sta
cijos, kurios kaip kartas yra 
pageidaujamos virŠminėta- 
me laike. Jų kaina yra 15 
centų. Imant ant kart ne
mažiau 40 knygučių, nulei
džiama 50%-. .

Adresuokite:
“PARMNIttKAS’’ 

366 JPwayt Boston 27, Mass

M. A. J. GORMAN
IOTMAūBKAD) 1

. DAMTI«tA»
*0w MNBI BBi| KMB»

ta--------- -M Mtt v IŽKOSvOS BrOM. Bfe).1
i Tai. Rmkta

z

*

T

So. BoMoaMB

PAIN-EYPELLER1S
JUMS PAGELBĖS!

Kųomrt iAuldamaBl Pafa-Rssritarfo 
PHfclVoil, SkaŲMMt greitai upga-

Įima ir nfumaguimd 
—pranykate. Su 
pirmu tay$teWjtau 
reumatiSko skaus- 
mo, nėrvLiB kratau 
<"hs neuralgijos,kan
kinančio •ir riečiam 
vio į kruv..i ctiūnų 
dieglio, tuojau-* uu- 

<Bslplrklte šita guliu- 
go ir pHlikčLir.o šei

myninio linimento ir juoiiu Ištrin 
kitę skaudamas Virtas, Tikrasis 
Pain Expell«ri8 turi mu«ų INKARO 
VBisbaženklį. Visi .kiti yru pi> 
iHčgtdžiojimai». Kainą 35c. ir 70o. 
Apttefcūfte arba iš .

r. AD. RICHTEK <3 CO.. 
104-114 Ssata 4&St,, BrtMldpi, N. 7»

r

t

M. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAI m

■ CHIRURGAS.Gydo aririM t* riufoSūrin My— 
vyru. Moterų ir valka. lamta 
nuoja krMją.ipjaudalM, Steputei 
ir tt- Bavu-laboratorijoj, Suteikia 
paiarimuslalikais kitur gyvana** 
umm. Adrama:

ttOdBBOADVĄY, 
Isoun boston,(Kampaa G St Ir Brorihvay)'

...... ’ T«l, Su. Boston MB 
niBTtma dantibtjus 

ūfl. M. V. CASPEH 
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai psrkite ofisą po Ma> 
425 B>oxdwat» &>. Bobtom. Mam.

OfiM Vulandot: 4 
Nuo 10 IK 12:80 ryte Ir nttO ItSO 

Iri 6 Ir nuo 6:30 ilki 0 v, vak, 
Ofisas uldarytasirabatos vakarais 

Ir nodlllomls.

Mok^i ir iimlijtingi vyrai atsi 
džiaugti negali,,, prisiminę knygų 
skaitymo naud%. iitaik% sako 
mokslavyris B, Būry, “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokeanio nereika
laus. Kada W wisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa 
Mausi, jis vis-stsakys, kada apri 
ciksi, jisa taręs neiijnoks.”

.............—5., ■ y

KRI ARČIAI
Reikalingi dagininkai i .kišeni

nis, . synieris ir jptŪiše. Atsišau
kite pas .

K. S. BARANAUSKAS
175 AVashington Si., Bostoi, Masš, 

(10)

;v

i

4

C

x 7

te

I

jy*.

[ritatatatatatatatatatar
w. WBrwr,iwĮ pi IŠ Metų Eouth. Bostoną 

DR.H.$ .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
Bd9ft W. BR0ADWAT

VALANDOS: Nuo9 r. Iri t v. V*t |

I

I

Tek So. Boston 270 ■J.MAGDONELL,M.D,|
Ojibo VfecfeMDoa: K

, Rytais iki B vai. Po pietų nuo 1—1.1 
! Vakarais nuo 6 Iki 9. ■

5M Broadway, Bota. L

iLIETUV^ I
ARBA L1EPOJIL ■ K U

• Z?. važiuokit visi BARĄNKIU ir . į 
gi-CZ TIESIU KELIU ' * į

lietuviai ’ važiuojanti j PlIIavą, aplen- j 
į/ kla -lenkij juosta (korldorą). Visu trečia kie- Į 

sa pudnllnta l kambarius ant 2-jy, 4-rIų Ir 8-nH;

SS: ‘T’-- >MM MH K4ZIMIĖE0 B, K. MMM
£j. S, g, LATVIAI———Vasario 2& SOUTH BOSTON, MASE, 
■ S. S. LITUANIA-——.—Kovo 14 t VALDYBOS ANTRAŠAI
įSĮIš'New Yorko ir -Bostono j Hamburgu $10.W. Į< , ..... įU
? ta l"nS!n« v4« nri m1 ėfRN&WaS — TV Paulauskas,
| « Bostoną l ggt.u?1lJSS?LtoWa‘- h ■ 90 B Street, Ste. Boston, Mus* .

| Kreipkite* orte yletlrilų agentu; I VICE-PIRM. - J.Jaruša, r.
■ _ / | 440 E, 6-th St., So. Boston, Sfim

* -.. / ,) •_________ PROT. RAST.:— A. Janušonis,
, . .1^ 1426CWiMaIW.,S.B<>ston,Mas«.

------------ -- " ■'■•’ ."■» IŽDININKAS — L. švagždls,
ii e - 111 Bowen St, So. Boston, Mate.A ąllfe ^gĮBk TVARKDARIS— P. Lftučka, 
M timlri i AJ 393 E. Flfth St, So..Boston, MaSte -
M w - Į DRAUGIJOS noragas reikale ~
F 3m£' I Broadvray, So. Boston, Mass.
L icnmAi' I Draugija savo susirinkimus laiko 2-r*

.....-.......   ' .. ' t nedPklienį kiekvieno mėnesio l-riuj. vai 
av “ i į po Atetų, parapijos svetainėj, 4S& E. 

Seventh St, So. Boston, Mass. .

A

■7 , -J..,.,—,,,U. , r.

p®

FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Natjictoa Visus f 

DIRBTUVSJD, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug paranklau lr sma
giau raSytl su fontanine 

į plunksna.- Daug, maliau 
Į 4SlaIdM’vartojant fontanl-. 
I nę plunksną, pirk dabar, 
į KaiitMi $1.50. $2.50, $3., 
| $3.50, H, $4.50, $5.00, 
I $5.50, ?6.00 ir aukščiau.“ 
Į . "BarbininWU 

• 8O6BroadwMy, z ' 
Boston 27, Mass.

■r»7i3* 
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— GAVĖNIOS TEATRAS — 

“PILOTO DUKTĖ” 
Drama Penlduose Veiksmuose. 
? KAINA- - - 35c.

Šioje dramoje gyvai per
statoma Kristaus Kan
čios ir mirtis. Štai kas. 
rašoma apie “Pilat b 
D ukt e:’’

Veikalus įdomus, teikuintis 
daug moriiUo ir tikybinio pa’nio-' 
kiniino.., ylai vakartį ’ rengfckd 

; persirydami kilote- DuktG” tu- 
res gerinusio, pasisekimo, o pub
lika liūs pilnai patenkinta.^” " 

Kun. K
“Buvo atvaidintas neparastai štil
ius veikalus “Piloto DuktiV

■ Jfdtelcria. — Detrolt. 
‘iPerfitatys MtnbnRns ne tuBSty ar
ba Miatp menko*’ vertes scenos, 
veikalą, bet pltiuį glifam rplkSriiM, 

* kurs Žadins nprilri<WWt stiprins 
abejojančias ir visteinm sutriks 
pilna pitelteriklnlmą.’’-

Xtin. P. Jf.
Visus užsakymus siųski
te:

I
ALMN A KDBUBIUT* 
•7 G Itat, fto. Beita, Mta 

ta-

r T^ivlMll;Vf^šliavŲ> Kukardų, visokiu Ženklelių,'Guzikučiu, Ant* xz|X MuU. W spaudų ir kitokių Draugystėms Reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-'tes vardą* 
STRUPASCO.,* 90-92 FcrrySt. Newark*N. J* 
b . *■■ • ii ■ ii ,i-i.n.-i o-.i-rn-,„1.111 i» n........................ .i. . į ■—> ! ■,■■,■

f

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

BOSTON, MASE.

■f|. ‘ . Uį^Antanas^ttSelfi?rWIU

t KAM W MŪS LIETUVGS TĖVYNĖS . |
B - C - -AuteMM ai ■ ‘ F1N. RAŠT. — iuosfe Vtekevlčlus,E " • RYNIMA RFlKil A • ■ r W * 169 SO. Boston, Moša.

!® u’yiilnlU liLlnnl.nl 1 * ■ jg] I kasierius — Andrius Zaiieckas,
,'ĮBĮ • • - . '■ " -igl 307Ė. D-tte St; So, Borton, Mnas.
,g KAM BfeANGI MŪS: TfiBROtlę, SRSER? UIS. / Bį

VES LIETUVOS KARIUOltož, tas tegul gi Ė- Keištnąo dr-ja laiko
sau. ir savo giminėms Lietuvoje užsisako 1923 'metams sa- —1 
vaitinį laikraštį

- . 1

Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jūsų dr-'tes vardą, 
t jin•*'________ _______________________

"T

s

r- “KARYS”'t ' ■ Tt
“KARYS” rašo ne tik Lietuvos kariuomenes reika- 

,uvos ir iŠ užsiė-
O-. ■ . --------------

S ilais, bet duoda daug žinių iš yjfcog Lietuve 
g j“G6 ____ ' J •*
ĮSf “KAKYJ” randasi Lietuvos kamwiųėn5špaveiksiu,
B reginių, įvairių apysakų, eilinį jttbkų ir tt
jg “KARYS” vienintėlisLietuvoje laikraštis,kurisrū-

|£g pinasi jaunuomenei kūno lavinimu ir paduoda daug

S.
i .ss, te 
B i s s s g 
B s 5

-

♦

I

t

S SPORTO žinių. iš Lietuvos ir užsienio. Sporto skyrių 
KARY J” Veda sportininkai—specialistai, x
* “KARYS” Savo metiniams pvenraneratoriams duoda 

dovanai priedą •

“KASiy KALENDORIUS” 1923 M.
“KARIŲ KALENDORIUJE” bus paduota daug spe

cialių žinių ' .
“KARĮ” redaguoja -Kapitonas RUSECKKS, buvęs 

Steigiamojo Seimonarys. •.
“KARIO“ kaina metams 2 doleriu, pusei metų— 

1 dol ' ■ . . •
ADRESAS: Kaunas, .Laisvi AUja 13 Nr. “KARIO” 

Administracija. /
AMERIKONE! Pats užsisakyk ir savo giminėms 

Lietuvoje, užsakyk mūs TfcvynGs gynėjų.laikraštį “KA- 
R į! Padarysi ir m ir kitiems naudos H !

tžymiūtmiųjų - niūs kariuomenes dvasios pajėgų pa- 
si angomis hei darbais eina žymus dmnSnesinis KARO 
MOKSLO IR IBTORUOB InmaliMi ’

9

«JLI

k

A* lK<w

__ D. L. K. Keistučio dr-Ja laiko mSne- 
Į elnius; susirinkimus kas pirmą nedSl- .

ta] Į dieni kiekvieno mėnesio po No. 894 
^įd VVashington'St., Boston. Maus., 64ą. t* 
S|| viikate. Ateidami drauge Ir naujina- * 
O*I rių su 'savim atsiveskite prie mukų dr* .

' Si M prirašyti. , «

H ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
B Į HARTF0RD, CONNEOTIOUT

• SI VAmBOS ADRESAI.
S] Ūlzb. Mlelnlkfenė, pirmininkč,

. O 44 Odai' St., Hartford, Conn.
O l c. Labickieaė, vlee-plrmtninkė, 
mj 90 Sheldon Street, Hartforil, Conn.
M V, Labicklenė, iždininkė,

Į . 44 Mndl»on St„ Hartford, Oojml 
I i Marijona Katkanakaitė. fin. raiititilnlr®, 
Ii lO Atlantlc St, Hartford. Com*.

R. PundriMS, prot. raStliiiukč, 
| 19 iVnlcott 8t., Hartford. Ooun.

-JhSloę draugijos suririnkimai būna rite 
M antrą nedėMtenf kiekvieno m^nerio, 

i balnytlnėje salėje.
■ ' * - ‘ . .
Į iį,i iteMgjii. If m Mtemm»
j V
.SV. JOMOIV. BL. pmumHB »

■ DRAUGYSTES VALDYBOS
ATVOWCAlr* jk!<JBUw04LA» ■

PIILMININKAS ~ J. L, PetratmkM, ,; 
2,12 Gold St„ So. Įkteton, Mm*.

VICE-PIRM. Ktuya Amkrod* , i 
402 K.T-Jli Stn &>. BoateU. MMte

PROT. RAftT. — Karolis Jankio* ’ 
W Rllver S.U So. Borinn, Mm V} 

FVX. RAŠTININKAS — J.
.371 W. Mh St„ Su. Iktetou. M«aA 

KA8I1CRIUR A. Nam»iw*K .
16 WfafleM St.. «o. Mm,

MAMALKA — J/MUrte, , , Ab
7 TTlnfteM St, 9* B*te* MM*$OrturiJa. U0k» MMtriaktem im MBki n^MJdteni kMMtete teMK ta ptett te\ FMro tetaO* r B tetaktk bu ta* tataOHK

v
/■• 9 
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