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Prancūzai sako, 
vikus sukurstė

krajoveų” lenkai suranda 
labai daug* . .

Tik iš Vilniaus miesto bū- 
sią ištremta apie 2,000 žmo
nių. * «
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M, ir
Mgi fMibnjuį Ir
Mt Mftt ĮmIuj HMit tlNigOB* ti
ksi to MnipHMi katalikai, MM 
MglttBMI UW*** MAMkU HMMltl 
tat nutikto} XnMkf Mfavta 
statytai Ir MdintM. faieate 
*1411,: ptmiaittto gi ksMigMl, imu 

rl įkaityti tai «avo dldžtattiii 11- 
daviaitt.

VyikuiMui KUiaiL

ATIDĖJO REIKALĄ 
VIM4.

... _ . <»

■* Paryžius. — Ali jautų am* 
basaŪorių Taryba nutarė pa- 
ilginti laiką, bėgyje kurio 
Lietuvių jėgos turėtų apleis
ti Klaipėdos kraštą. Kranel
is pasiuntė dar' yieną karo 
laivą į-Klaipėdą.

>

RAIŠI NELAIMĖ. / 

•. Daieson, N. M. — Ištiko 
•baisi ekspliozįją anglių ka
sykloj. Užgriuvo^ 122 ang
liakasių, Toje patkasyklo- 
je buvo sprogimas 1913 m., 
kada žuvo 263 žmonės. '

ŽUVO DEVYNI
DARBININKAI.

Toronto, Ont. X- Sprogus 
gazo paipai žuvo devyni dar
bininkais

k

SUBATjį -VASARIO 10. D.,' 1923.

Orionas Amerikos ZXetawi 

jRi/tno Katalikų švonta^ 
* .+ * *

Juozapa Darbininkų PĮ 
Sąjungos.

ffll 111 '*' ■ I' L l I ■•■■■ J t U 'U

*‘D ARB ĮNINKĄS
—1,1 r Eina. ——— _

UTARNINKAIS. KETVERGES IB < 
SUBATOMIS,
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DAKBTĮįlNKAS
306 Bmdway, TBoRton 27, Mam. 
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ŽINIOS K LIETUVOS^- -
Ek, Afarijamgolct Sąru 

13 dieną Marijampolėje 
vo gelžkelio kr stoties, 
šventinimas. Jis prai 
3 vai. Į iškilmes susi

AiraLUKASIĄL

* Lotaringijoj 
sustreikavo j25,000 francūzų 
angliakasių! Reikalauja 
aukštesnių Mlgų. Nesenai 
sustreikavo j Saaro angliaka
siai. . Kraulį ja netrukus liks 
be anglių. Į 
kad visus si 
vokiečiai. |

SUSIKŪLĖ DU LAIVU.

London. —-Turkijos pa
krantėse. susikūlė du karo 
laivu — Krancijos kruizeris 
Krnest Reiiamir Amerikos

« 4 *

^Amerikos. Jaiva^ta^ 
po sugadintas.

NUSKENDO DAUG " 
- PINIGU.' <

J" ' ii'i_L..'i^- \

Nąc* Vark.po Krook- 
Iynu prietilčiu guli daugybės 
pinigų — bilijonas rublių — 
ne dolerįų. Tie pinigai ne- 
tikėtaMkrito begabenant ir 
niekas jų nesirūpina išgrieb-

. PINIGŲ SPĄŲZDINŲ - 
-V.t.S- VOKIETIJOJ-.

* fierlih. — Vokietijoj pini- 
. gus spauzdina 33 spaustu

vės., Popiera tam imama iš 
12 popierds dirbtuvių. Da
bar

145,000,000,000 markių.. Da-
. bar spauzdinama jau .notos

- • iš 50,000 markių, o vėliau ke
tinama spausdinti ir .100,000 
markių notas..

■' ■ i..—

MOZERIS
' , AMBASADORIUMI.

ta ' ' Wn , „ , 4*"

Brusėliš. — Iš Antvęrpo
alėjų žinia apie tai, kad Rm- ti, nes už juos būtų galima 
sijos valdžia paskyrė moterį tiį vieną cigarą. Rusi joj nu- 

•Kollentau ambasadoriumi j sipirkti,
Norvegiją. . Pirmiau ji buvo ■■■ ■_

- užkrausaugštą vietą' švieti- 
mo ir propagandos ministe
rijoj. \ ’

pžGYRĖ PASIRINKI AI4

J

Rymas. —-Italijos kara
laite Jolūnda susižiedavo su 
'kapitonu graiu Galvi- di 
Betgalo. Jos motina pagy
re tą ir sakė: “Tu galėtum 
būti karaliene, bet tu išteki 

, dėl meilės.. Užgirių tavo pa
sirinkimą.’’
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E. Vilnius. Vilniaus kraš
to administracija pradėjo 
uoliai' surašinėti svetimša
lius (“olMiokrajoveus’*), ku- 
i‘ie neturi apsigyvenimo tei
sės Lenkijoj; Tokių “obco-| didelė minia žmonių.

.'akys buvo atkreiptos į 
tus, eglėmis iškaišytus v 
tus. Vartai buvo 
tautinėmis vėliavomis’ 
miesto ženklų — Šv. Jut 
Visi nekantriai lauke ii 
kinio. Tuoj pasįrodjP i 
traukinys. . Orkestras yprą 
dėjo griežti maršą.. Traukę 
niui sustojus dar -snapu 
vartų,1 išlipo iŠ jo valdžios 
atstovai šu Ministerių‘ Pir 
m įninku p. ‘Galvanaiisk 
pryšaky. Aukštuosius’ave-į 
Čius pasitiko miesto burmis
tras p. Staugaitis kitfj 
miesto ir apskrities valdyki 
^atstovai Tamreikalui’ .paia 
ruoštoje estradoje pasirodai 
kan. Laukaitis ir, J. M 
nų Vyskupo ir visų $nvalkf 
jos katalikų vardu, sveikij 
na atvykusius svečius ir p'J 
mojo traukinio tarnauto"

E. Vilnius. 8achari.no fab
rikuose prasidėjo darbinin
kų streikas. Jie reikalauja 
pridėti 50 nuošimčių algos 
nuo sausio i d. > .• \

;; E. Vilnius. Vilniaus gat
vėse išlipinti' atatinkamos 
karo valdžios plakatai, ku
riais šaukiama savanoriais į 
karo tarnybą karo raštinin
kai. '• '

• ■ ■ -• j~r ■

* *’ *. ’
• -E. Vilnius; . Stačiatifej
parapijoiiys Gai'dyne paty- 
r?,, jog' jų vyskupą Vladimi
rą, valdžia ištremia.; gausiai 
^susirinko ir prašo valdžios r. .
"atštiryTEFIjahkti'^rs Kalėdų Mtogiąši; j kad -Vii 
šventėms, bet tai nebuvo iš
klausyta. Tai įvyko p m. 
gruodžio 31 dieną. Vyskit- 
pas Vladimiras Gardyno je- 
rarehijoj išbuvęs apie 15 me
tų. Dabar'išvežtas.i-

Lo-
NELAIMĖ PER L

■ t ■ • ’ . MOKYMĄ.

Winnipeg, Maūitpba.—-St.
Boniface, kolegija, kaip ta
po, ištirta, sudegė per neat
sargumą rūkytojų., Čigate- 
tas buvo numestas į poperga?; 
liųjętŪVą^IF "gaisrai 'įilo. 
■Nuostolių buvo ųž $750,000 
ir 10 žmonių sudegė. Kad 
nuo 'rūkymo šis gaisras kilo 
pripažino gaisro komi sijo- 
mierius.,

■ SUDEGINO OPIUMĄ.
i •** • - *

Pekinas. Gilinijos. val
džia apie keturis kartus me
tuose degina konfiskuotą o- 
piumą ir pypkes. Pastarub- 

L- j u kartu sudegino opiumo ir 
pypkių vertės $200,000. • ■

-------------- . - -u .i - < ..I ----------./■ .................—■ ■■ |

RRIAE^SldlRYN.

• Derliu.
nės jėgos gilfiui ėmė briautis 
Vokietijon, ųlžeme Leimep, 
Vokietijos Jmdiminių een- 
Jrą*-%.....- ..—v,-,....

Užimtojo^okiotijoj prie
šinimasis ftįmeūzams didė- 
Izar pripažino, 
streikas pilnas 
neina.. Anglių 
__ .... a. _ JŠtyeiki- 
ninkai'gauną* paramos.

*.

Krąneijos kari-

*. V

.r

■j'į.* Krane 
kad vokiečii 
irdfaukiniž 
tęįpgi neis

^ARENA^ĖTREI^
‘. LAUŽIUS.

Paryžius. — Krancijos 
valdžia sumobilizavo 4,523 
streiklaužius ir išgabeno į 
Vokietijos Ruimą, užimti 
sustreikavusių vokiečių 
ležinkeliečių vietas.

* . • . PABĖGO. v

N'ew Ybrk. — David
mar, Wall Streeto operato
rius, spėjama orlaiviu pa
spruko į Meksiką. Jis buvo 
nuteistas vientis metus atsė
dėti kalėjime už kurstymą 
prie streiko karu metu.. Dėl 
jo pabėgimo. prapuolė jo; 
kaucija :$25,00(L’ —• —

Rf 1 11 ■     11 •

" RUSIJOJ AUKSINIAI 
PINIGAI.

Alaskva. — Rusijos val
džia pradėjo 'lieti auksinius 
pinigas. Lieja iŠ aukso kon- 
fiskuoto cerkvėse.

r
K

f1 e

Dievas padėjo, laimingai 
gelžkelį nutiesti ir kad. ji ~ 
tėvynė galės dar 'aukščiai 
kilti. Linkėdamas ko 
riausįa sunaudoti tą gelžke^ 
lį, jį šventina. Po šventiniu 
mų,kalba miesto buimištra^ 
p.-Staugaitis, Jis pažymį 
kad kiekviena protinga v 
štybė besikurdama pirmiau 
ši a * stato dvi įstaigas: baY 
čia ir mokyklą, o rusų vai 
džįa statė karkiamą, ii* kai 
ji mį, ir' nesirūpino kųRW 
Sveikindamas pirmąjį trat» 
Ljuį, Marijaifipolės t ’ 
menes vardu, reiškia gfti 
slos padėkos valdžiai, 
pasirūpino nutiesti gelžii 
Nurodė taip pat. ko 
reikšmės MarijampoM^i 
gelžlmlis. « Po jo' kalboj r" 
keštras griežia imną. 
kui kalba Ministeris. 
ninkas p. Galvanauskas?; 
žymėdamas gelžkęli.o 
mę kultūra} ir mūsų t® 
Reiškia padėkos . sumali 
jams to darbo ii* Susisieį 
Ministerįs f Po visų 
atidaromi Vartai ir f 
pys, vėliavomis ir 
papuoštas, * iškilmingai* įį 
;iūos važiuoja, 4 Paskuj ų 
ėjo iki plento Ministerifi ' 
inininkas ir visi Vai 
atstovai pėsti,' o iš teiraų 
ziavę Valstybinen R? 
Jono giihnazijon į Mi 
Apskrities Valdybų ] 
tą vakarienę

... ^4. Mnliliii.1 m i

E. Vilnius. Prie vi 
prekybininkų sąjungoj 
ganizuota mokesnių k 
ja, kurioj prekybin 
privalo užsitegistruoiC 
kėdami valdžiai mo 
Šiaip sąjunga 
gįnti prekybininkų 
vaidžią.

1 * • - 'f

.B. Vilnius.; Vilniuj išleis
ta* nauja vaistinių- taksa, su
lig kūida asipucį atėjęs vais
tinėm pirktis vaistų, kuomet 
vaistinė jau uždaryta, turi 
sumokėti vaistinei kiek vie- 
mą kartų po. 300 markių.

p

k *11 *

Turkai nepasiprie 
šino anglams

qRALKŲ JĖGOS 
. DIDELĖS. > ■.- ■■ „ . , • # ’ .

Paryžius.-t— Suirus ali- 
pintų-turkų, . konferencijai 
pradėtą *garsi.a| šnekėti apie 
karą su turkais. Pranei ją 
tųomi* susiriųnnųs, bet' dai* 
labiau tas. rūpi Anglijai 
Anglija nuo semau prie to 
rengėsi. Anglija; tvarkė 
Graikijos armiją. Graikų 
esą ' sumobilizuota 200,000 
kareivių ir jie esą -Anglijos 
ofięierų komandoj. , Turkų 
ę^ą sumobiliziiota 135,000 ir 
prie to yra .20,000 francūzų, 
kurie gal eitų turkams tai- vimo 
kom’

Turkų bėda .esanti ta, kad. 
neturi gazo kaukių. O Ang
lijos ląivynas esąs aprūpin
tas gazo bombomis ir ghzo 
Šoviniais/ Anglija teip-gi 
pasirūpinus ir orlaivių turė
ti prieš turkus. Tai jš orlai
vių ir i š laivų galinėmis 
bombomis atakuos Kirkus, 
jei karas kils« Graikai bus 
jam, kad turkus pribaigti, 
kudmet iš jūrės ir iš padan
gių jie bus anglų subombar
duoti. . >

PERSĘMĄTO TURKUS..
Lnntlon.^ ■'

r

* DAIMĖ PRŪSIJOJ.

, Berlin. — Rytinėj. Pr ūsi- 
joj tebėra baimės, kad .tą 
kraštą gali užpulti lėnlųii. 
Geriausieji drigantai ir kito
kie gerų veislių gyvuliai iš
gabenti iš Rytų Prūsijos gi- 
lin T Vokietiją. . Gyventojai 
siunčia savo brangmenas gi
liu į Vokietiją.

Koelno kardinolas SchuTte 
.gavo laišką iš kardinolo Gas- 
parri, Šventojo Tėvo sekre
toriaus, Kardinolas Gas
paru rašo, kad popiežius la
bai susirūpinęs francūzų įsi- 
briovimu į Vokietiją.

‘ • - ■ K
* ' ' J *

ATVYKO.
: S^vaUnai^ Gų. — Trans
portus St. Michiel su. Ameri
kos kareiviais Ą Vokietijos 
sugrįžo. • ‘

*- r 
■<■■■■■ i m»iį

■

,E./Varšuva. . Lenkų už- 
sieniip ministeris Sfa^yns-

- - r r

:. M Vtohts. Lenkų vyram-nežiūrint į tai, kad turkai 
. buvd 'uždraudę svetimiems 
• karo laivams ten -plaukti j- 

plaukė ir v, jūreiviai išsgdo. 
Karo laivo, admirolas Ni- 
cholsęn atsilankė, pas turkų- 
karinę vyrįaiisybę ir pareiš
kė, kad bus turkams blogai, 
■jei anglus užkabinsi 
gi pareikalavo 
draudimą- karo 
plaukti į Smirną. .

>*> r1 OAV-Ia-IAL - H-liLi+O-vv IV* K-JlvL V L-ię^T

kis, sausio 15 i. feldamaUsybės ^ini<i}iokesw sky- 
Vilniuje, dalyvavo jam iš
keltoje puotoje, luinoje bu
vo pakviesti karo, ir civileš 
valdžios atstovai, o taip .pat 
ir vietok spaudos atstovai. 
Skr»ynskis savo, prakalboj, 
pabrieže istorinį Vilnimis 
priklausymo* Lenki jai svar
bumą. Kalbėdamas apie 
Vilniaus srities,, sienas, 
Skrzynskis išreiškė- 'vilties, 
kad Tautų Sąjunga netru
kus išspręsianti tą dalyką, 
'padalindami neutralius zo
ną. : Skrzynskis taip pat pa- 
reiškė, kad jis esąs laimin
gas, būdamas Vikriu j e, ‘ ku
ris nėra tvirtovė sienoms, 
ginti, o tik senas lenkų- ( O 
miestas. Dėl apšausimo 
Lenkija nenorinti kalbėti, 
mes ji yra pilnai pasiryžusi 
visus dalykus spręsti taikin
gu kėliu, ir, apskritai, dėtį 
rusas pastangas, kad galėtų 
prieiti prie pilnos taikos. 
Skrzynskis nemano, kad 
šiuo momentu valstybės ga
lėtų pasidalinti į norinčias 
taikos..■'ir priešingai. Jis 
manąs, kad visos tautos ei
na prie taikos.” (O kam ka
ro laivas Klaipėdoj. Red).

i ,

rius įvedė Vilniaus prekybi
ninkams- dideles pabaudas 
už mažiausią neprhilaikymą 
formalybių, Sumokant mo
kesnius už prabangos daik
tus. Šiuo reikalu iždinės di
rektorių aplankė prekybi
ninkų ir pramoninkųdelega
cija. Ji pareiškė, kad .pa
baudos siekia 10 milijonų 

^markių už .susivėlavimą B 
dienom, gi smulkus krautu
vininkai negalį net jų išmo
kėti, nes dažnai jų visos preu 
kės negalinčios padengti pa
baudų, o kontrolieriai-'tero
rizuoja krautuvininkus. De.- 
legacija reikalavo vienas pa- 
baudas žymiai, sumažinti, ki
tas visai panaįknitL.

Ė. Vilnius, Lenkų Vyriau
sybės nutarimu, nuo sausio 
1 d. iki liepos 1 d* 1923 m. į- 

, yedamLyisbj Lenkijos tėci- 
torijej (buv. Rusų valdžioj) 
nepaprasti teismai su mir
ties bausmės pritaikymu. 
Mažiausia bausmė —> 8 me
tai kalėjimo be apeliacijos ir

I Teip- 
atšauMi 
laivams

S

. ; vA,tA.
. MIKEI

Kunigas Simonas Pautiė- 
niųs,'Šv. Jurgio parapijos 
klebonas, Shenandoah, Pa., 
mirė 6. vasario, JI vai. ryte, 
ligoninėje Philadelphia, Pa.

A, ą. kun. Simonas Pau- 
tionius 1921 m. įsirašė į Šv. 
Kazimiero praiigijos Kau
ne garbės nariu ir katalikiš
kos spaudos reikalams paau
kojo $100. šiuomi a, a. ku- 

į nigo Simono giminaičiams ir 
prieteliams reiškiu, gilios 
užuojautos jausmus, o visi 
Šv. Kazimiero Draugijos na- 
riai Ąmerikoje ir Lietuvoje 
karštai maldaukime Dievo, 
kad mūsų Draugijos nario 
dūšiai, suteiktų . amžinąją 
laimę, danguje. Dievo tar* 
ne,v ilsėkis J o ramybėje.

Kun. Petrus
.....šv. Katinu??# Drujos 
n r rali s Įgaliotinis Amerika* 
jfi.
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D4TIPIKAV0.
Rymas.—* Italijos atstovų 

butas ratifikavo nusigmkla- 
» sutartį,, padarytą 

Wasbingtone pereitą žiemą.
X ' 'm

Ė.- Lvovas. Dienraštis 
“Groinadski Vistnik” rašo, 
kad redakcijai priskirtas 
toks lenkų įsakymas kaimie
čiams linkimų į seimą metu, 
kuris buvo išlipintas kai ku- 
finose katinuose: “Lapkri- 
Čio 5 d. turite dalyvauti rin
kimuose į Seimą,. Nedalyva
vusiems būsią atsiųsta į na
mus po kelis kareivius su 
arkliais, kuriuos turėsite 
laikyti sa^o lėšomis. Tai 
skelbiama tam; kad paskum 
niekas ųegalltų atsakinėti,/t/ £i/4i-nuii<uur.wn uv(iMW| avocuMLurvų 

Anglijntflalvns jog Rpio’tai nežįnojome.”

.• * »

^■•Luavos. Dienraštis 
‘ *■ Gromadski Vistnik” rašo, 
kad Lvove lenkų policija iia- 
:dąre pas ukraĮniečių tauti
nio komiteto ptimininką*Ba~ 
činskį ir .redaktorių dienraš
čio “Gr. Vistnik** kratą* ku
ri tęsėsi- 2 valahdi. Parei- 
kąląws dgaJiavimų,: įjotibija 
atsisakė juos, parodyti. Tą 
pat dieną padaryta dar kra
ta pas Advokatą Pristašą. ‘

E. Lvovas. -Amerikos sta
čiatikių antvyskųpis Alek
sandras, paeinąs iš Voll- 
niaūs,* 'įteikęs stačiatikių 
vardu protestą prieš auto- 
kefaliją stačiatikių bažny
čios Lepkijoj. Jis pabrėžia, 
kad autokefalija. Lenkijoj 
reikalinga n* stačiatikiams 
tift Iį^Aij šovinistams.
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kašaeijos, . Mirties gi baus
mė įvykdoma ne vėliau 24- 
valandų po nuteisimo.
- •
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p gražiai- vystost Tau- 
mdo darbas kataliką 
tą ir studenčią Šelpi- 
- tai parodo šios skait-

■1 .

• šią mętą X5 studentą 
austuosius mokslus, 
Kando šelpiami... Iš 

Amerikoje, 12šveiea- 
1 Vokietijoje. Afa^ae 

tvo daktaro laips- 
is. f metais tikrai 

mokslus 6 studentai, o 
h10. ‘ '< < 

ęi metais t Tautos 
d.o stipendijomis nattdo- 
jau.43 studentai. Jie pu- 

šiaip sulig mokslo 
•' - -] 

ą Vyrą 4, merginu 
0; teisininką vyrą 

omersantą vyrą j; isto- 
vyrą 2, merginąT, vi- 

I gamtininką vyrą 3 ; ; 
Bgoįą merginą 1 į medi- 

į’I; agronomą vyr. 1) 
įtinką lipyto ją vyrą 1; 
įtinką tėpliotoją mergi- 

dailininką arkitektą 
1; literatą vyVą-2; mu- 
vyrą i į ekoįromininką 
1; Filosofą, geografą, 

inžinierių vyru T 
ą merginą i; mate- 
vyrą 1; dar nesuži-

.ih|l, , ’ /
rą 31, merginą 12,; iš 

43mokiniai.
kUtos Rondo šelpiami 
įitdai eina mokslusjiito- 

iUose:
vojj

Klaipėdos svarba 
- ir kas toliau?

uąsis

REIKIA SUVAŽIUOTI 
IR SUSIORGANI- 

.ZUOTI. W t

Šie 1923-ti metai-.mttoą 
tautos istorijoje bus tilt būt 
didžiojo krizio -4 persilau
žimo metdis. Turės išsiriš- 
ti galutinai mūsą tautinės 
gyvybes ir ateities klausi
mas. Nors alįjantai ir siun- 
tė mums komisijas ir atsto
vybes ir net pripažinimo 
raštus* bet ją širdyse lenkiš; 
kas velnias^ sėdėjo ir dabarį 
kada lietuviai pasiėmė Klai
pėda — tuojau velniūkštis 
išlindo iš savo guolio.

Reikia laukti netolimoje 
ateityje didelės Svarbąs įvy* 
kią. Tauta turės intempti 
savo pajėgas iki paskutinės 
'Uncijos. Aišku, kad ir išei
vijai ateina vplanda didelią 
ir švariną žygią. Juk mes 
negalėsime ramiai rankas 
sudėję žiūrėti, kaip mūsą 
broliai' eis suglaustais pe
čiais mirtinoje kovoje už biti 
vį. /■ ' ’

Turėsime suglausti pcČiits 
ir mes. .

* Jie jįukog kitąją, gyvybę 
driuitip
savo (arba bent jo dalį) tu
rėsime dėti abi tautos auku
ro. Turėsime pamiršti par- 
tiją, "tikėjimą, skirtumus,, o 
paduoti vieni kitiems rUn- 
kasuir Kaip 191.8-ais metais, 
kada tautos laimė gimė,

1

Kaune -—15 : 
bj, Rribtmge

b; Italijoje, 
J; Vokietijoje, 

ryje 3; Vokietijo- 
ėje —* 2 j Vok., Leip- 
Ž į Vok., Berlyne—*3. 

s tarpe dvasininkas 1 
joj), pasaulinią 
a atsiminsime, kad 

B akmenys tai rinkti* 
pajėgos, ‘ kad jie 

f^akimans idealizmo, 
Jitte augštus mokslus 

* • Lietuva netrukus 
b ją naudingo darbo in- 
ir svarbą "p* mums bus . 

kėdei tą gražiai pro- 
darbą turime visomis 
mis vaizdi pirmyn.

jliomją darbuotojai, or- 
kimės ir tarkimės, 

jpriftusiai po mūsą ko- 
m tą* darbą štitvdr^ti,!

jo būtą kuodidžiaŪsia

ititadėkimv aut kitą, ne

mokėjome sueiti į vienybę ir 
susitarti, taip ir dabar šiais 
metais, kada tai laisvei gra
so didieji pavojai — Vėl tu
rėsime sueiti į krūvą ir vieni 
kitiems rankas paduoti. 
Ateina vėl mūsą kvotimai. 
1918-ais- motais* tik dvi sroJ 
vės susitarė ir rezultatai bu
vo jau tiek gražūs, kad jie 
nemaža nusvėrė Tautos lais
ves išgavime. Per tuos kelis 
metus daug ko išmokome ir 
patyrėrąe^ Bevarydami par
tiją kovas patyrčme\kartu, 
kad šiaip ar* taip esama ir vi- 
siems bendrą dalyką it kad 
lietuviai, kada mato reikakit< 
ir nori, gali sueiti į vienybę. 
. Chicagai priguli Čia pir
moji garbe, nes Chicagos 
lietuviai net dviem atvejais 
mokėjo sueiti į vienybę: mu
zikos reikalais (priimdami 
p. Naujalį) ir dabar vėl 
Klaipėdos rūkalais. TaA yra 
vilties, kad šiais metais gal 
daugiau negu dvi srovi susi
tartą.

. Kad mūsą ateities dygiai 
galytą būti sekjningŲ reikš
tą, man’rodos, vadovątities 
bendrame darbe šiais tal<ti- 

1 kos'tlėsiiiaiš^
1) leškotilik to kas vieni- 

ir vengti to kas skiria.
Męsneprašalįsinienei sro

viu, nei /partiją. Jos buvo 
ir bus Lietuvoje ir išeivijo
je. Srovinius ir partijiinus 
dalykus: turėtume palikti 
srovėms'ir .partijoms, gi už-, 
siunti tik. bendrais tautos 
reikalais^, kuriais' visi gali 
bendrai dirbti. Iš to pirmojo 
dėsnio išeina antrasis:

2) Nesikišti į Lietuvos, vi-. 
dq,it$ politikų, o tik padėti 
jai jos kovoje vž laisvę? 
LLlaipedų ir Vilnių,. v

LietuVos > atskirą j partiją 
^impatįzatoiiai ras būdą ir 
progą paremti Lietuvos'par- 
tijas. Tai ją’dalykas. Gi 
bendroji visą lietuvią orga
nizacija peturėtą absoliiičiai 
kišties* & Lietuvos .partiją 
reikalus ir su Jomis partijo
mis nieko^bendra meturėtij, 
vi^its reikalus , atliekant* tik 
;su Lietuvos ^teisėta, vyriau-, 
sybe; ' _ v.

* 3) Bendrus reikalus surą; 
dus (pradžiai —- kilo ją ma
žiam tuo hūs'sveiMau, nes

pab#t»kj 
priimtini visoms^ sritims, 
mainančioms į bendrą dar^ 

$ą..
Einant srovėms į bendrą 

darbą teikMą pašalinti gali
mybe* krovinio imperijidiz- 
mo. Srov&B ir ją vadai tu
rėtą jauatioB, kad-bus paša
linti visi pavojai panaudoti 
knrią nors srovę kitos sroves 
labui.

Man rodos, kad parėmus 
bendrą darbą tokiais dės* 
niais,/ jisai ‘galėtą sekties. 
Tokiais dėsniais paremta 
bendra organizacija turėtą 
patikėjimo ir ingyti? dide- 
Iniautoritetu. Susitarussro- 
vią vadams Jei čia išvardy
tą dėsnią, reiketą'netrukus 
saukti į New Yorką visuoti
ną politinį Amerikos lietu- 
vią seimą. (

PASAULIO

&& įkHum, cm. 1 
■ iv. fedlMtoro DtMgtitt narui

gaaMfoti fn. Patariu viliama i- . 
siraiyti j iv. Kaahakro Draugiją 
Kaune/
- Šv, Ka*. Drujos Auii Karys. 

Kva. B. Griki*,

• X Viltims. Vilu. Liet. 
“Blaivybės” draugija meti
nei liktinei paminėti rengia 
vakarą vasario m. 2 dienai. 
Vakaras bus šv. Mikalojaus 
salėj. . * t j

— Įsakymas jau gautas. 
Kaip ir buvo n^nanu». Lie
tuviu Kliubas yra gavės iš 
mokesčiu valdininko (sek- 
vestratoriaąs) įsakymą tuo
jau sumokėti už p. Marci- 
šauskaitės 1921 m* laikytą 
valgyklą 107,000 ink. preky
bos ir pramonės mokesčiu. 
Termino duota 3 dienas. *

laukime, kad kas inus gar
bingai į tą ‘darbą kviestą. 
Ka*s tik jaučiame savo Širdy
je šventos ugnies, kibirkštį, 
patys pasiprašykime inga- 
liojimu, kvitą knygučią .ir 
eikime šventos idėjos apaš
talauti, kataliką moksleiyią 
skaičiaus dauginti. \ .

Gal kai-liam. mesis į akį,; 
kad permažas nuošimtis > A- 
merikos studentą ’šelpiama: 
Tautos. Fondas norėtą su- 
šelpti ju . .kuodaugiausia. 
Nei vienam, Idirs iki*, šiol 
kreipėsi, nebuvo dar atsaky
ta, jeigu tik kandidatas bu
vo įmanomas (Nuropos stu
dentams statome kiek dides
niu reikalavimą kai fdel ją 
mokslą tinkadnUnoj nes ten 
yra labiau iŠ ko rinties). Ko
de! tiek maža kreipeti. J tai 
reikėti? atsakyti, kad arba kai daug apžiosi, tai maža* 
Aųnmkos lietuviaintudentaLnukąsi) -—veikūs,, sudaryti 
tina iŠ ko eiti augštesnius Amerikos Lietuvių Kom&e^ 
mokslūs ii* paramas nefeika- tų (pavadinti galima ir taip 
lnigi, arba ją nėra. Šiaip * i‘‘ ? x 
ar taip tas faktas bene'paro* 

: do tiktai, kad mūsą vietinio 
jaunimo* taipe palyginamai 
mažas yra ^nuošimtis tokią, 
kurie turėtą šventą troški
mą siekti atlgšto mokslo, kad 
didžiuma tenkinosi gal bizi- 
mio, uždarbią idealais, o tam 
jitk ne visada, augštesuis 
mokslas reikalingas. Yra Čia 
dvasios stiptitollą, . kurieAr. 
bedirbdami sugeba Išeiti 
augštus mokslus. Ją, tiesa, 
nedaug. Garbė ir pagarbą 
jiems. Tečiau vis dėlto mū
są tėvl'linms, vadams ir1 auk- 
lėtėjams prieš akis stovi di
delis f darbas — raginti ir 
lengvinti ‘ jąunąjai kaitai 
siekti augštmiio mokslo.

M.Sekr.

ir. kitaip), kurs Juos imta- 
lūs vykins. . Kad jo darbas 
sektųsi, reikia, kadAmeri- 
kos lietuviu srovės jį remtu. 
Srovės, o ne palaidi žmonės 
turi ir sudaryti tą- bendra 
koiiufetą, kurs remsis srovė
mis, ■ bot akus griežtai tarp- 
srovinis ir titrppartijinis 
Nesistengdamas nei naikin
ti nei reformuoti srovią, ta 
sai komitetas ims iš srovit; 
tik tbkį darbi ir tukink pa
jėgas, kurias srovės norės ii 
sutiks tėvynės labui ant ben
dra aukuro sudėti.

Taigi per sroves <— į* ben
drų t(tr^ravhiį:dftrlių. ‘Iš 
Šio dėsnio nuosakiai ,išeina 
sukamas desnys:, ’

4) Tik*tw
J K

I ntfitf svarbiais, * kurie

ĮVAIRIOS NUOMONES APIE MAl^IEfelAUS

Dagai pirmąją nuomonę šerias sutvėrimo dienas rei
kia suprasti ta^p, kaip dabar suprantame dieną 24 valan
dų. Dievas tad sutvėrė pirma bateriją, b paskui per še
šias dienas ją sutvėrė, kaip yra parašyta Šv. Rašte. To*; 

’fcioš nuomonės daug prisilaikė šventąją Tėvą.' Ir šiandien 
daięrandasi taip manančią Žpiohią. Bet kada aštuoniolik
tame ir devynioliktame Šimtmetyje astronomijos ir geolo
gijos mokslai- toli pažengė pirmyn ir senoji nuomonė a- 
pie pasaulio sutvėrimą turėjo užleisti vietą kitoms. Tokiu 
būdu‘'atsirado trįs nuomones.apie igii: sfebuldo nuomone, 
fliliuvijaline iryre^itueijinė. .. • . ‘

lomieji, norėfemi sutaikinti savo supratimą.apieše- 
šįasf diėūag^u iąidkslAišradiim^s,' aiškino greitą pasaulio 
sutvarkymą Diėyd visagMybė^ 
sios'mibmoiiės šalinitiką yra ž’emės slūogsnįuosę suakme
nėję gyvuliai, tai Dievas ir tai stebuklingai jiadarė.

Pagal dilitivilijalinę nuomonę, tai yisi tie šuąkpiėnėję 
daiktai atsirado jau vėliau po pasaulio sutvėrimo ir .grei
čiausiai po yisutinajamztvanui. Šitos nuomonės buvo šali- 
iąnką-irseniau ir net paskutiniuose laikuose, .

. Prisilaikantieji trečiosios re^titueijinės arba atnaujiT- 
mimo nuomonės; kalba, kad daugelis dalyką apleistą Mai
žiešiaus aprašyme-atsitiko ta pirmoj o’sutvėrimo ir šeštą 
dieną tarpe. Tas tarpas ne buvo mažesnės kaip metą mili
jonai. Ir tik paskui Dievas jau per Šešias dienas sutvar
kė pasaulį. . Tokiu būdu tie daiktai suakmenėjo per tuos 
milijonus metą. Įę šitą nuomonę turi gana daug rinitu 
mokslo vyrą šalininką.. * • . .

Yra ir nntra visiškai kita7 nuomonė, apie pasaulio'su- 
tvėrimą • vadinamo ji idealinė. Šios nuomonės jau seną 

f senovėjeprisilaikyta. Josios šalįninkais buvd Aleksandri’ 
-jos Klemensas, Origenas, Atanazas, Cil-ilius ir Šv. Au
gustinas. Mūsą laikuose laikėsi tosios nuomoąės Reusch, 
(jSimimelauer ir Cliffptd, . Aliotąją šešias dienas reikia sm 
prasti' visai kitaip, . Čia yra tik pedygimteas, dangus reiš
kia aniolus, prapultis ■— praganą, /vandeną atskyrimas — 
kovą ąniolą su piktomis dvasiomis, saulė ir menuo Kri's- 
tūs ir Bažnyčia.' ' * 1 -

; -■ šv. Augustinas- supranta sesias dienas, kaipo Šešįtis 
veiksmus, kmiubse amolai pąžįsta Dievo darbut Savyje'ir 
Amžmame Žodyje.. Reuseh/b gi mintis tokia: * ‘šešios din* 
uos raiškia taį šeštus svarbiausius Dievo darbus, šešias su
tvertai ihkūnyta's Bievo^ntintis. ^Kada tai^asai minčią 
įkūnijimas atsitiko, kada tai buvo Visas pasaulio sutvė
rimas,’ tai iiei< visiškai svarbu .tikėjimui ir todėl to ne
reikia ieškoti Šv^Raštę. Taip^pat neturi tikęjimui vertės 
ir kokioje eilėje pasauliu sutvertas ir sutvarkytas ir todėl 
neturime teisės i&škoti tame dalykė šv. Rašte atsakymo ir 
pąaiškinimoA j : -

_ BĖummėlauer ctiaugę su Kurtzu mato tose Šešiose die
nose Šešis matymus, arba’vieno matymo Šešis paveikslus. 
•Tą matomą apreiškė Dievas Adomui irkurį Maižiešius su
žinojęs nuo žmonią užrašė knygose* Dieną sutvarkymas 
atsako matymą, tvarkai, kimi gali ir nesutikti su pasaulio 

4ivmkymuosu ‘ ' > . - .
Dr. Clifbrd mano, kad pirmutiitiai* %. Rašto skyriau 

iąi.garbės giesme Dievui į įžangą į $v. Raštą. z Dašattlio su* 
tvėrimo aprašymas primena, s kad kiekvienmsavaitės diena 
primena šydams kokį nors Rievė darbą. Maižiešius tuo 
norėjo apsaugoti žydus mm klūktą Stabmeldystės, nes tuo
met kai-kuriok tautos bardavo kiekvieną dieną ir mėne
sius.kokiam nors djevatČtuu Čia nereikia ieškoti tokios 
tvarkos aprašymo, kaip^kad.būvo pasaulis sutvertas. Juk 
girdi ir dabar Bažnyčioje taip daroma, pavyzdūi sausio 6 
dieną Bažnyčia apvaikšemja.tris Viešpaties Jėzaus, gyve- 
niino atsitikimus,4^1 ją KayaĮią atvykimą į Betlėją, vau* 
denk į vyną jmmaif^mą ir tl^anytojaus krikštus Jpido* 

f ■' ’ ‘ ■ ■ ' ■ Vi r ; «
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NAUJAS ŠALTINIS arba 
Aukso Altorius, 10 spaudi* 
mo, gražiais akėtos minkš
tais apdarais, auksuotais 
kraštais.

* Kaina f3.00

pALTAS KALANPŠLlS 
arba Mažas ’ Šaltinėlis, su 
“Officium Parvum.” Audi
mo apdarius.

y KainafLOO
TA PATI maldą knyga gra
žiais skūios minkštais apda
rais. : ‘ •■•* ■'

; Kaina
GINSMIU^ KNYGA arba 
Kantiškos, audimo apdarai^

V Kaina fl.13 
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>0 aprašymu apie pąsąulio sutveiimą. Šitos nuomonės lai
kosi Cuvier, Kruger, Pianciani, Luken, Leisenberger, 
Įlettinger, Vigoufottx, Cąstelein,. Bruckor, Braun ir 
Kauta, vis tai labai dideli mokslo vyrai. Pagal ją Šv..’. • 
Rasto aprašymas-ir mokslas apie pasaulio sutvėrimą 'su
tinka tarp savęs. Jie pripažįsta, kad Maižiešius parše is-: 
t ori ją pasaulio sutvėrimo ir dienos pas jį reiškia ne dienas v 
inuips supratitamas, bet amžius. Hebraiškas žiidis jam 
diena reiškia ir ilgesnį laiką, kaip tai yra tam pavyzdžiai 
šv. Rašte.

Ar Šv. Raštas visame kame sutinka su mokslu, tai tie 
mokslininkai atsako, kad ne. Maižiešius, norėdamas pa- 
rddyti Rieto išmintį ir visagalybę,, apleido daug mažesniu 
daiktą,'^žmbnėms nesuprantamą, bet tik padavė svarbiau
sius daiktus/ Be to Maižiešius,. anot ją, savaitę, pavadi
nęs Į,7 dienas, pasaulio tvarkimasyje'darbus, atliktus 
dviem dienom subraukė į vieną.. <
_ Apskritai hnaiit Šv. Raštas .i r mokslas sutinka: uIš 
pradžią, skaitome* Šv* Rašte, Dievas sutvėrė dangą ir že
mę, . 0ržeme.bUvo be tvarkos, paskendusi taiiisybėše ir už- 
tieta. yaiidęninĮi. ’ J . Taigi mokslas kalba, kad saulė, visos 
planetos iFžemė* turi vientupradžią, jog -Žeme buvo be , 
tvarkos'piasa, jog iŠ dalies tosios'masoį''pėrkurią:pęgąlėr.. h 
jo pūr garus prasimušti saules šviesa, atsbado ant žemės' 
marios, negalinčios per savo karštį turėti kokį lAdrs gyvą 
daiktą. Toliau skaitome Šv, Rašte; Tegul bus'šviesa.” 
Ir mokslas tą pat kalba, praretėjus garams, jau saules 
.spinduliai prasimušė ir apšvietė‘žemę. Toliau sumažėjus 
garams, jie padain vieną didelį debesį. Tai Maižiešius va
dina dangum arba dangaus firmaikentu ir atskyrimu aug& 
Jąją vandenį nuo žemąją. Toliau, tai yrą trečią dieną 
kaip mokslas taip ir Šv. RaŠtaš sako, kad vandens, kttrįė 
buvo apsčmę, žemę, susirinko skytittm. Ir tėn, kur buvo ; 
žemiau, pasidarė upes, ęžėtiti ir jūroš, o kuuJnivp aug- ’ 
š^iau, pasirodė sausa žeme- Dabar jau garai taip suma
žėjo, kad nuo .žemės jau buvo matoma saule , ir mėnuo. 
Tai pagal ŠV. Raštą atsitiko ketvirtą dieną. , ■

Sutinka Šv, Raštas su mokslu, kad pirmiausia atsira
do žolės,: toljau marią zuvįs ir gyvuliai, paskui jau žemės ; 
gyvuliam?galą gale žmogus. ‘ '
' Jau pąi| tą nitomonią daugybėj kaip suprasti Šv. Rašę .

rodę, <kad josios visos nėra tin^tos. Todėl reiKėtą pak 
Žiūrėti kurfiš ją yra artymesnė tiesa, -

> Nuomonė, kad Dievas sutvėrė, pasaulį per 6 di&ias, 
taip ilgas, kaip: jbšioš dabar yra, neturi tvirtą pamatą. 

Ar mokslas apie Žyaigždęs, ir mokslas'apie žem§ rodo, kad * 
Maižiešiaus dienos ture jo būti ilgesnės, Dabartinis'žvaigž- 
džią, mėnutiį ir planetą stovis verčiamus priimti Laplacd 
nuomonę apie pasaulio pradžią. Pag*al jo. nuomonės visi; 
dangaus kūnai pamaži pereina iš gazą į ugninį vandenį, o 
toliau ganą ir Žemės paveikslą. ' žeine todėl negalėjo per 
kalias dienas petMmainyti is guzą į dabartinį joWs stdvp: 
bet reikalavo tam tikslui visą amžiuj Šuakmeneję žolės ir 
gyvuliai, randami Žemės viduriuose, intikrina mus? kad 
vienos žolės kur kas seniau atsirado, kaip kitos, b visos 
kur-kas anksčiau, kaip žmogus. *

Atsakomas kad Dievas sutvėręs ir tuos suakmenėju
sius gyvulius ir žoles. Bet kam tai to reikėtą, juk tai būtą 
priešinga/Dievo išminčiai ir gerumui. Suakmenėję daik
tai gaĮ tam tikpr'būtąr kad»apgaudi‘nėti žmones, 'Ieškau* 

gamtos paslaptyse tiesos f Juk tos nuomones laikyda
miesi Retume sakytį,„kad ir visi senovės paminklai, rąš-* 
tai,' pinigai, Ivairąs įrankiai, su kurią pagalM istorikas 
suieškd, kaip ir kada gyventa, tai ir Dievo tas^viste mt- 
■tverta..'.

% Negaliom tuip-pat priimti ir kitas juioitiones, pagal 
kurią DįeVM sątvėrė pasaulį per paprastas 6 diemts, o mv 
akmmjėję dMkW atsiradę po tvanui Tvanas tik tęsėsi vie- 
nUotiką mėnesiu it lodei taip clidelią pasėkimą jisai padą* 
ryti Itegftlčju: - •• \ '

Gal artymimia yra tiesus Huiąmetavro ir Retu&lin ........ ‘................... ■»* .’.tv* i » » *- » I »« . \. .K..
ti iiegalihąiy neš ir pluksiąs paskutinio žodžiu tanių dalyke

Kiekvienas^ kuris giliau *' 
mąsto apie Šią dieną socia
lius įsikalus, -būtinai priva
lo perskaityti UOSIO vei
kalą. Jame Šią dieną; darbi
ninkas ras sau daug dvasi*« 
nio niaistę.

Knygutė yra didelio for
mato (5x10 )v 68 pusk, popie
tes viršeliais. */ *

Kaina tiktai 45 centai v 
Agentams nuleidžiama 40%.#

Reikalaukite paš ę r

^HAKKININKAS0 i
366 IP'iMy, Kastan 37, Mass. >

uiuptį 'kuri gana sutinku su Hv.lUš

i
< * v

, (Bąs daugiau)
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LYNN, MASS,

lietuvių apie 2,000. Turi savo 
svetainę »ęir keletu-^katalikiškų 
draugijų.

Sausio 28 d. į Šv. Kazimiri-o 
Draugijų Kaune įsirašė j 1) Vik- 
torius Kožuikonieuč* amžinoji na
rė, davė $5, kitus pasižadėjo peš-
>i»u«prfaiųsti. Metiniu 11 nsrinL. karaK-st5akokis ten pro-

.liii. Scenos žvaigždutė p-lė J- 
Baikauskaitė padeklemavo "eiles 
tam vakarui pritaikintas. Paskui 
virtinis klebonas kini. X Jižaua- 
ha < paskambino ant pijano, kuris 
kaip visados taip ir dabar džiugi
no publiką savo nepaprašiau ga
bumais. -Paskui vakaro vedėjas 

I pranešė, kad yra atvadavę s iš ko-

lateigta skyrius.. Pirm. K. Stoč-j 
į. ku% kiti vaidybos nariai: M. Ka-
* linauskieiiė, . E. Kriugeliene, J. 
i Kriugelig, V. KoŽuikonienė, J.
* 8vžauakas, V. Uždarinis ir X Kai-

rienė. • ’
8v. Juozapo Dr-jai už sureiigb 

pią prakalbų, K. HtoČkui už didtf- 
•* prielankumą, V. Kažnikonienei 
|JttSinająi natri visiems "ineti-

f ėmimus Krištapovo choras ir pa
dainuosiąs keletą dainelių. Paai- 
kėlė uždanga. Ir tikrai pasirodė 
stebuklai, nes dainininčai taip juo
kingai bttvo apsirengę, kad pub
lika nuo juoko negalėjo laikyti*.

SflSSMMNMM 
HWA1K,M. J.

Hauaio 28 d. vieton lietuvių ma
riniame sudribkime nutarta iškil
mingai apvaikščioti Lietuvos nė- 
prgulmybėa penkių metų sukak
tuves vasario 16 d. Išrinkta ko
misija pagaminimui programo ir 
agitacijos vedimui: S. Daunora, 
V/Antulis, J. Sereika, M Dvarec
kai ir M. Truska. Komisija lai-, 
kč keletą posėdžių ir ruošia dide
lį programą, Mus daug* naujany- 
bių. 1 ‘

' UžtamMj»M.Tnl«k».
i.

tariu padėkos-ir pagarbos
*

j£un. P, KašČiukaa,

Jį

o.' M^hiinirt, 41 k,.
— J. AugmtinavičiuM ir 98 kp. ■— 
Ą. MatlnakM, Šv. Onw Dr-jų —-' 
M. Šimkienė, Marijos Vaikelių 
Dihjų — X Maailioniukė, Pilnųjų 
Blaivininkų 25 kp. — O. Sidabrie
nė, Lietutaitfa Dr-ją — O. £hi~ 
rinskienė ir E. DommaitienS, L. 
Vyčių 26 kp. — J. Davdulionffi, 
Šv. Vardo Marijos Dr-ję M. 
Morkūnienė .ir M. Cižauakienė, -Šv. 
Vardo Jėzau# Dr-jų —! J. Bendo- 
raitis ir J, žaromskia. /

Draugijų virfiminėtų ir neminė
tų atatovai, kurie aplenkė keletą 
anoirinkimų, nėra skelbiami jų 
vardai.

,jtė_ ■■ ' >...-,

tams. Išrinkti Mes :.piimiuUkYlk 
BuMltttŠ, pagclbiniukė M. Litvai- 
tė, raštininkė A. Hliponiutė, išd 
E. Prakaptutė, išdff globėjo* A. 
MaŠhittukė ir O. ūbidrinskaitė, 
tvgrM^rŪ Al Miailioniukė. M. Ve- 
ninkš Hriakta karūnų nešti. Į 
Federacijos skyrių atstovės:
MariltoniukČ, A. Mačiuliukė, M 
BakšiutA

». M

įimfUmiif ) .« iij .............    n

rilauky tj ir naujų narių apavėsi! 
prie LDS. prirašyti. Malonėkite 
visi nariai ateitt f

A. K. SUUičiott, rašt.

A.

'‘ WW iru ■

f

DATTOrV, OUJO.
<

p 3
*

I

KB W HAVMT, OOMM.

Sausio 28 d, Š. m. Šv. Kazimiero 
parapijos choras sulošė puikų 
veikalą, “Motinos Širdis.” Vą

škaras iŠ visų atžvilgių nusiseks 
puikiai. Nors oras nepatogus bu
vo, sniegas krito vis| vakarų, bet 
publikos prisirinko pilna svetainė.

Gerb, kum V. P. Barkauskas 
vakarų atidarė su Lietuvos himmf. 
Po tam choras sudainavo. Toliau 
sekė lošimas, risi* lošėjai bei lošė
jos atliko slvo . užduotis kopūi- 
kiausia. Pertraukose buvo . .pa-

M'.

NAMHUA; K. K’
tamsio 28 d. par. svet, “Marijos 

Vaikelių Dr-jos Choras” turėjo

Dalyvavo trijų skyrių giedoriai: 
didi mergaitės, berniukai ir mer- 
didž. mergaitės, berniukai ir ma
žosios mergaites. . • . . ’ nvu vąfm. B dlin į ast dnew

81 “ ”et;rra“tT ’ • T”> Ito.monttopi, <fe-
ir nploa^entams nębwo galo; įt tį.

Programų vodč>kun. F. Danift- 
nas, nurodydamas visų-veikėjų 
afsižymėjimus. ■ . v •

Solistėms akompoiiavo dr-jos? 
vedėja 0. Bugailaitė.

iŠ šio koncerto štai kų reikėtų 
įsidėmėti, Mūsų i|iergatt& ir ber
niukai yra geri giedoriai ir lošė
jai. Galiu priminti nors jaunu 'so
listų Br. Ilkevičių, tai geriausia 
giėdorius mūsų mieste. J| išgyrė 
pijanistė Boston’o — p. E. lubu- 
riute, P.. Endrėkas, .J.. Skliutas, 
Solistė Lučiųniutč/ Veneiutė, Za- 
pieniutė.ir Sklfutadt&. Geriausios i 
lošėjos Vi Kilingauskittte, Treina- 
vičitrtė iy Mįškinihf* in pijanistė 
O. Kudzoniutė. Turime kejiolikų 
ir smiiikorių.

Žrionių buvb "prisirinkę apie 
Šimtas.

f fĮf.' V. Du” nors tik pietai kaip 
susitverę, o škaifliumi purių ir ver
iamu viršyja visas katalikiškas 
di-jas Nashua ’oj. ■ ,

. Nors.tik’ketvirta dalis lietuvių 
vaikų teprigpli prie dr-jos, ne tik 
visi- gertejirjėvai leidžia vaikus 
mokintis d&hiuotiį - teatrus lošti/ 
^rašyti jp^kdityti^beVdar fr^patys 
ateina pasižiūrėti, jei vaikai ką 
nors rengia.. Yra, ■ vienoj dar 
daug “tėvu ir vaikų, kurie nesĮrti- 
piųa ką nors pramokti. Dar ..yra 
ir tokių tėi{ųr kurie j aūklėjimą 
visati nei domės neatkreipia,, va- 
duodamies, kad Amerike" paugę 
vaikai jokios pagelbės neduoda 
tėvams. Bet išfikrųjų eia taip nė
ra:* gerų tėvų vaikai klauso tėvų 
ir myli tėvus, o tėvai pasitikėdami 
vaikams,a leidžia j aukštesnes, mo'- 
kyklšs. k • J-- ”
. Ėaikųrie tęvai* iabjau mylitrtie- 

: ji pinigus pegtt vaikus^ sako t YAr 
daug kų sušelpė paikai, -jei pats 
neužsidirbši;- taiAr vaikai neprb 
duos.” ’• _ ‘ < ■_/

‘ *■ f

'' /WC?R<aaTKl, MA8S
A. Ik K K. Ihfderarijbs M šk Yr 

riusį. sėkmingai, veikė praeitais 
metais. Kaip tikybnduooe taip'ir 
t.iutiniūose» dalykueų^ turint sų- 

‘ryšy 14 .draugijų^bm. kmųMfe 
rios uolinį- remia Federacijos 
manymus. Turiu priminti,, kad 
sekantieji draugijų atstovai ėmė 
dalyvumų- kiekviename. Federaci
jos susirinkime ir energingai dar
bavosi: * ŠV. Kazimiero parapijų 
atstovavo gerb. Jom. Jonas J. Jak 
kaltis, švAPoVilo Spaudos Drau-' > 

J' P. Vaitkus, WS,-74ų; 
kuopų — JjCiunys, A?L. B. K ; 
Alot. Mįj* b kp. — VrLiutkiėnė ir

«««M«4««M"**M****»**«*«**a«»*«»*M'’««***>*****t*a**s.aiP*a»«<**«<**4*a.*!******

Galop iwfew 1-? ridkoncertu fture fęaėri viri 3 vai.rius, susikūprinęs, šlubas senelis, 
tai mūsų visų mylimas gerbiamas 
juokdarys artistas K. Krištopąi- 
tri, Tai kad jau pradės jis savo 
gabumus rodyti dirigavime choro, 
tai žmonės net susiriesdami juokės

MEIF^toŠEK GEHf. ,— Net -^syldw'i»šaųk€,

Pagėidauj&ma kad šiais metais 
draugijų atstovai energingiau lan
kytasi ant kiekvieno Federacijos 
skyriaus susirinkimo, gerbkite dr- 
jų ir savo vardų, kad galėtume 
pabaigoj metų/ paskelbti visų, dr- 
jų ir atstovų vardus, kaipo su pa
dėka už jų darbuotę-. *

Viržminėtas skyrius savo meti
niame susirinkime, sausio 26 užre-

į. Mūsų kolįonijoj ne tik 'dideli 
adjudo, bet ir maži. 28 d. sausio 

‘4^kučiaiinivo surengę gražų .va- 
* tafftiįir vaidno “Dainą Be Galo.” 
? Sulošė labai gražiai. Garliausko 

rolę lošė J. Simoi^itis, žydo ro
lę A.Stanšauskiis.’ -

-■ Po to lošė “Dvi.Kūmutės.” Ge- 
. rai pavyko/7 O paskui sulošė 
monologų “ Vyras Pasileidęs.” 

į . Po to vaikų ir mergaičių choras 
rodamas A.. StanŠausko sudainą- 

,vo keletą dainelių ir kelios mer- 
, gailės pasakė gražiai diles. .

Ant pabaigos, kalbėjp kun/ J. 
Simonaitis' Sako, kad’dar kaip 
jb yra buvęs toje svetainėj, tai 

j nėra dar matęs' tolšo linksmumo, 
į 11 \l> vasario bus • New,- Yorko

S Lietuvių Vyčių ,Apskričio New 
vYorkdr Nevr*’Jersey choro koncer
tas.

- New York’o Senis.
. . —>0

į pETROiT, MICB.
b .;...,
Į Šv. Juozapo/ Draugystė buvo 
į įsirengus juokų v^ąvų ^Srd- sau- 
šio. Buvo pagarsinta, kad tų va- 

i feirų rengiama kas nepaprasto, tai 
r^isprėndžiau ir aš nueit. Žmonės 
wjaprendžiau ir* aš nueit, žmonių 
įirricr pilna'gale. ‘ Vįalop ant esfra% 

[įSos pasirodė vakaro yedejhs gerbv 
I E. Arcmoiias, kuris trumpai,, bet 
labai jausmingai nurudę organiza-, 
-eijų bei draugijų svarbų ir kvie- 

priglplėt prie šv. Juozapo drau
gystės. Paskui pranešė, kad bus 
aįjosta trijų aktų komedija.-*“Trys 

JMylhhos?' Pabafgns jam kalinį, 
prasidėjo veikalas. * VisWaidinto- 
jųi gerai atliko savo roles, kad ge
riau nebegalima buvo -sulošt. Tiek 
prijuęjdno publikų, kad kiti net 
jUpriašarojo ir vis' juokės po teat-

į~--
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ffED AMERICAN
JOIHT SSKVICE WtTH I 

utrnc ettnKi»inq 
THUJItl'IAUSrAS KBJ.IAS 1 

_ LIETUVON-.
W'. želvai Kpląuiatt ktt» savai t 
jS Av-'nuo lųieįHittukos 6(1, Na I 

it|verr ties *1G gatve 12 vat Į
■ .Ulelių- «
K KaiiHinrlai su S, 4 Ir G lo- 
K' vom visuose šiuose laivuose. I
■ lNdril valgyuuil\hainint'riftT» 

INtsėLk'JItnui Ir ptirivalkščlo- 
Jftntil U kl. kelIniiiGnkitniM, 
MtlTifljAIoUNrCkAv, IIansa, 
JUTKUN, JICH'NT C-AUUOL ir

jK Thuminou, turi taipgi ta*- 
Bhpi kauilitirhis,

NnaJI trijų Mubų iithal, 
Kvftlim.v'rK,' ItsūANon lr;At- : 
n^JĮMS. liaum, vežu į, 2 ir u 

keliauninkus. . *Į
■ ,'WW1D*^BICAN

.'mP/ Jtilhui /nev
V 200 BANOVBB-8TMHJST • 
■L. . Buotoa, Mamk.
Mn -ar>n liaraltotl užvirtai.

į*

Garbė Šv. Juozapo draugystei 
už tokį puikų vakarą. >. Ir. pelno 
tikiuosi Kks nemažai. Girdėjau, 
kad 4 nauji nariai prisirašė tą Va-., 
karą prie Iv. Juozapo Dr-stės, Vi- 
siaktoriai buvo iš Vyčių 79 kuo
pos, su savo režisierium. 31. Šimo
niu priešakyje.
' DapgiaU. panašių vakarų!

' Ten buvęs
• _ ——---------------------

PHILADELPHIA, PA.

.Čia paskutinėmis’dienomis, re
gis, pirmą ar ‘antrą, ylsario mirė 
lupi. Dr. Jonas.Godrycz’as, klebo
nas šv. Stanislover parapijos. Bu
vo tai vyras dar gan jaunas, vos 
47-iiių mėtų. Baigęs mokslus 
buvo net trijuose žymiausiiidsę uy 
niversitetuose, kaip ve: Londono 
— Ošford; Čia — Harvard ir dar 
vienų, (to Vardą, pamiršau) ir tu- 
rėjo net 7 laipsnius doktorato (tą 
žinutę sėmiau iš-mūšų dijecezijos 
raštų). Žodžiu, buvo mokslinčius 
pilnoj prasmėj to žodžio. Ir ki
tiems jo nehegailėjo, teikė -jį vL 
šiemVKas''fik *jf pW,
pavycĮale paskaitų, straipsnių^ ir 
turtui panašiai, neatsižvelgdamas 
nei Į tautystę,, nei į į.pažvalgas 
politiškas ir net<tikėjimiškas.iBur 
vo gimęs, kaip pats- rašančiam 
tuos žodžius sakė, Šveicarijoj, is 
tėvų kalbančių lenkiškai? todėl ir: 
manė kad lenkų yra, nors jo .pa
varde, kaip jam jo vienas drau
gai pasiremiant ant etimologijos, 
pritodū, kad paeina iš lietuviško 
šaltinio — nuo žodžio judras. It 
jist am-tikėjo. - Ir,-.ant kiek man 
ipasiseke patirti, buvo prielankaus 
lietuvystei. ^Pavyzdžiui,'. kartų 

' kalbant' su juo'm, tariau: 3 ‘ Dak
tare, ką jūs manote apie- -VilĄh& 
ar jis ištakiųjų, turi prigulėti len
kams, 4r lietuviams?” Ant to 
jis pakėlęs ranką, išskėtė penkis 
pirštus ir tarė j. “Iš visko, ką-aš 
paskiausiu Jaiku myliu studijuoti* 
tyrinėti, tai istoriją ir štai kaip 
tie pcnkCpirštai yra faktu, kad 
penki, o ne daugiau, ar nemažiau, 
tai taip paL yta faktu, kad Vite 
niuš yra lietuvių nuosavybėj o 
kad ten. daugumas kalba lęnkiš- 
kai, taj tas nieko nereiškia, -— juk 
ir Dubline, sostapyįė Airijos čal- 
bu tion tik angliškai, bet vis-viėn 
nUkiis nešako, kad tai yra anglų 
mieštas, btet airių, o anglus visi 
tik Ąkaitliųoja užpuolikais. Arba 
ir ėlaj ’ juk- valdiška kalba anglų, 

Į bet kas drįstų .sakyti, kad čiaang- 
Į lą kraštas.. Taip tai yra. ir su Vii* 
| iriųm —r- jis faktiškai ir teisėtai y- 

ra lįietuvos mieštas. O jei lenkai 
Į savibas, tai matote visų pirštai 
I /linksta* link savęs, o ne nuo savęs/ 
r Ir. A’ tr is dalies Įftetuvos veikėjai: 
t yrį kalti kodėl gi jie tarp vii- ■ 
į nieyhj, 'kurią-vien kalba tik len- 
f kiškit, dvasią lietuvystės neplatk 
I nd*ftftxkų kalboje; o paskui tik po 
į vutidiį. galėjo jiems lietuvių kalbą i 
į skilių juk gali žmogus ‘kilti 
Į karšias tėvynainis ir nemokant 
į tos tiųitoš kalbps kurią 'myli, kaip 
|j.)j fra tarp airių. Prie to kaip 
[Jis įftąn sakė, jis mokinos ir net 
Įtyriuūjo lutuvių kaltai $ firpimk 

fi labai graži turtinga 
Į bei kuoartimiausm atžala snnskri- 
|to kalbos. Todėl, nors gal jis jr 
|nebųlo lietuviu, mes tarkime: > 
l“Aiiifiną atilsį sutrik jam Vfežpa- 
llie!” K *

*.

i
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CUNARD
2,310 LIETUVIU 

galt atvidhuoti į Ameriką pradedant 
.ateinanti"Liepos menesį. Cttfiartt pa*: 
taffiavtnms yra greičiausias tavo gi- 

į mliHW ihyažluriH Ainerikų^Mme- 
: Ues turvetamt Gunarui bilietus auti 

■ant syk išvažiuoti, nes i:«n*rd lai-
* vas plaukia. Iš įropos bevelk kas

dienai. TšvnžittoįančiUH iš Lietuvos 
per ririuml-Liftya. lydi koinptuii los* 
1 Jottivys atstovas, kuris palengvinu 
.visus išeivio vargtų ' . .

Ųį &tarutrtlmą*tHi> iširti LGtą.
Įml tblosniŲ informaciją kreipki* 

tęs prie iatviy kompanijos agento m* 
Va įjfrtefMte, arini, pfte ju'i’fuurio^

• ' . J ■■ ' t

Ct’NAHU LWE _v 
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z

. Informacijos Biuro.

Jei kas norėtų iš LJJS. 
na nų gauti darbo ir upBigj’tD 
Yenti Daytone, tai dabar y-, 
ra gera proga, nes darbai 
Daytone eina pusėtinai. Dar
ini yra visokių, mokestis ne* 
prasčiausia. Norėdami pla* 
tesuių žinių kreipkitės laiš*’ 
ku į žemiau paduotu antra«, 
šų. Musų kuopa turi gražų} 
rankų darbo, kryželį^ Taą 
kryželis yra taip gudriai pa* 
darytas, kad nelabai kas gal 
suprasti, kaip i yra padarys 
tas. ž.nonės pamatę nu
stembą. Padalytas iš me-•
ilžio šmotelių* susideda iš a- 
pde šmotelių, neturi nei 
'klijų, m Į vienos vinies, o ne- 
gal išim i nei vieno šmotelip. 
Didumo tik 24x12 coliui • W 
bai tink \ papuošimui katali
kiškų n..mų. ’ Tas kryželis 
buvo išs/uty tas vietinėj pa
rodoje Thtyton, O> JUdinejo 
pirmą dovaną. Svetimtau
čiai stel ėjosi, ^lmip ’ jis yra 
padarytas, kad taip gražiai 
atrodo. Tas kryželis'skira- 
masdjDS-. reikalams. Tai 
jei kas iš lDS. narių gyve^ 
pančių kitose kolionijbse no
rėti! įsig) ti, 'tai tuoj kreipki
tės žemk.tt paduotu antrašu 
prisiųsdami 2^c. pašto žen-. 
kleližiįs. .

/Jei kam reikalingos gra
žios' maldaknygės, tai dabar 
-ką tik aplaikjau, nebrangios 
9 labai gražios, gera spauda,, 
su’ reikliugpmis. maldomis. 
Teip-gi galima gauti pa
veiksluotų albumų, .ką JĄ/ 

j įiaųjaifišloistų- Klaipėdos ai* 
bumųžf 'li ■. k ’

Sų? visais reikalais ^kreipy 
• damiesi Įdekite už 2c,' -pašto 
ženkleli atsakvmui.

X- ■ . r

L.D.S. Informatįon Bureait?

f • -A. $. VaitlMs, J

232 Alaška >St. or .E O. Clcrk 
Dayton, Ohio. .

EpaamiM’„ žiew metams dalyviti- w?sin^C ^sud^ aš
jaučių draugijų atstovus ir atsto
ves, kurių atsilankė skaitlingas 
būrelis, pilni energijos plačiam 
veikimui. . J

Padaryta žis nusistatymas: 
a) palaikyti moksleivių vajų 

per gavėnią, renkant aukas nepa
prastu būdu, draugiją snririnkį 
muftse, rengiamais vakarais ir po 
namus; x \
, b) ‘ skyrius pageidauja,' kad ką- 
talikiškos draugijos prigulinčios 
prie R. K. Federacijos, rengdamos 
savo vakarus; pasitenkintų‘^rog- 
ramais katalikų išpildomais, o 
vengtų ėmimo asmenų, kurie de
dasi priė laisvamanių veikimo;

c> rengtis prie .apvaiksčiojimo 
•Neprignlmybės’Dienos,1 16 vasą- 
rio, kas tik gy vas, yra kviečiami 
atsilankyti į pątrijotiškas prakal
bas; nes kalbės Įžymiausi kalbėto
jai : . gerb. vietinis klebonas kun. 
Jonas J. Jakaitis/ adv. A. Mileris, 
miesto majoras P. SuUivan ir dau
giau garbingų kalbėtojų,^ kaip tai 
F. Haivard,“ ŠV.* Petro parapijos1 

; klebonas ir daugiau, prie, kalbų

''VirŠminėtam susirinkime nutar
ta rengtis ir prie Šv. Kazimiero 
dienos apvaikščio jimo '4-tą dieną 
kova Nutarta, kviesti 3§y. Įkąri-, 
miero' parapijos, korą surengti* pat- 
rijotišką koncertą? . ’ - ’
•■Apsvarsčius bėgančius dalykus, 

: buvo renkama valdyba šiems mA 
tams.’ Tapo išrinkti sekantys: 
Pirm. X Tututis, viee-pirm. J. 

: Dzedūlionisį- Užrašų rast. O. Sidab- 
!: rienė, fin. rašt* V. .Liutkįenė; iž- 

dininku X Stokus, iždo glob; A- 
ir J. Ciunys, tvark- 

' dariai į' Irlaflauskas ir M. Mik- 
lUsis, Įnešimų komisija J. P. Vait- 

Stoškienė -ir J. 
: Dirakas.-.

Tįkimari gėril pasekmių iŠ vei- 
kimųšiafe metais. .

-įmo .-Sidabrienė.)
aattaia . . in . *v<"

naro duetą, “Aržriolėlis” maža 
mergaitė Bronė Minciūhiut'6 ir j. 
-Jumša. Teip-gi sudainavo duetą 
“Saulele Tekėjo” mažos mergai
tės A. Karčiauskiutė ir 4 Stadal- 
ninkiutė.

x; < * * Choristas.

> . WORCBSTER, 1<AŠ& -
7 -.. ______ --

** Sausįcr25 d. Lietuvos Vyčių 26 
kuopa surengė priyatiškus lietu
viškus šakius savo kambariuose. 
.Visa‘kuopa atsilankė. . "

•Buvo pasamdyta lietuviška or
kestrą,’ kuri-griežė gražius lietu
viškus šokius, 'Niekad nebuvo 
matyti tokis patenkineas jaunimas 
šokant tikrus lietuviškus šokius 
taip kaip tik’Lietuvoj.. ’

Per pertraukų buvo duota gar
džių užkandžių. Po Užkandžių ir 
vcl jaunimas’ susirinko pasilinks- 
myti tikrai lietuviškai. • . .

Yta manoma, kad Šitokius šo
kius Woree$ter’io,jaunimas rengs 
dū sykius į menesį. <r ■ * J

AVorcesferio čia augųsiems labai 
patiko - šitoks- ^engimas;- ypąč du* 
liefhviški šokiai. Tat yra patarti
na kiekvienai kuopai tokius vakp* 
rus rengti, nes tas be ūbe joties; su- 
'tvirfįs kuopą ir padidįs skaitlių 
narių.', Taip-gi išmoks visi gražius 
lietuviškus papročius. . Tai-gi-ne
reikės; jaunimui lankytis pas sve- 
timfattčių parėptus šokius ir tuo
met visas jaunimas, ypač .čia au
gusis, spiesis į vieną krūvų — po 
Lietuvos Vyeių’veliava. .»

Jf Tf ^'1 ■'■n ? fii ■rw«į~iini .w vSUttl&n&ISrt
■< įMmir.hirrį-i- rrnr^iK ui ry.

1

, 
f-

- |WtŽttTER,„MASS.

Stftsia ŠįS d š. m. merginų Ma- 
■.riįjiįt Ytfikelųį bažnytihč draugija 

matinį susirinkimų. Iš pe
reitų metų raportus valdy

bai rit jutęs' komisijos. Tai-gi, iš 
! raportų pasirodė, kad neatsilikta 
nuo Veikimo. Pelnas sunaudotas 
geriems darbams. Aukavo 10 
dol? dėl Šv. Kazimiero Vienuoly- 
no*koplyčios, Labdarybės Dr-jai 
— 5 dek Visų atikų negalima su? 
minėtų bet dar vieną paminėsiu. 
50 dol. dėl. lietuviškos parapijinės 
mokyklos IVorcestery. Taip pat 
Ši dr-ja gerai pasidarbavo prie pa
rapijos f erų, kųri’e buvo rengti dėl 
naudos mokyklos- , pastatymo. 
Taipgi Šioji dr-ja tų atjausdama 
nenuleido rankų,''bet dirbo ir au- 
kao dųiktlis del fėrų, todėl ■pimu- 
;tinę vietą užėmė ši dr-j», padary
dama daigiausia pinigų per fčrus, 
už kitas dr«ngij#s skaitlingesnes. 
Buvo renkama valdyba šiems me-

•.

n --1*--

jums duosiu, '
Tirigi gerbianueji viršmi- 

: lietais reikalais visados mel
džiu kreiptis i mano ofisą.

PAUL J, K YRIUS, 
s 1^8 ITnion Avė., ,

. Brooldyn, M- Y,
Nuosavas Oįel., Stagg 5926.

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS.
! Jies os'ame įiirlcę liI2f(XKHwą Suv, 
Vafet armijos Mnnsou tvirtą čevery- 

: ką, dltluttm nuo iki 12, IairlH buvo 
tai didžiausia skaitlius ^.ludlrbtii užsit- 

: kJ'jnū. Suv7 Vulstijij kontrakfoĮ’iaifb'.
šio čeverykai yfti gyarantuoti W0‘ 

ijiuoš. tikrus sfamiR^spalva Ją tamsiui 
i ruda—su lležlnvvl ials nuo vandens ir 
‘ dulkią apsaugojimut.. Tikra Ją yąi'te 
šių vevtu'yką. jT:i $6.<)O pora, Bet mes 
tiek daug ją pirkę,, ir gavę piginu, ga
ilute -jums juos parduoti po ‘$2.0S.

1‘risląsk tikrą mlenj ir mes pastą-. 
: Sime; Galėsi užmokėti/‘pastoriui tuos 
pinigus arba, prisląsk įiiom-ytrileriu. 
Jeigu čeverykai pasirodys nefokle, 
^fpisayoinėrnrmfąsk■atgal, o mes na
riai sugrąžinsime pinigus.,

NATIONAL BAY STATĖ SHOE
. COMPANY

295 Broadway, New Yorl^City.
; 1____ ' / • 's —— —— .

KRIAUcIAI
; ‘Hėikalingi darbininkai; kišeni
nis, symeris ir findiše. ^Atsišau
kite pas ‘ . - ?

K. S. BARANAUSKAS .
Ifb Washmgton Št., Bostob Mass. 
r • . • > ’ ’ (io)

LDS. J-ęfos kp? susirinkimas bus 
11 d. vasario/bažnytinėj svetai
nėj, tuoj pm mišių. Yra kviečia
mi visi nariai aiit susirinkimo at-

GA TAA tRAS — ;
fiioTU mnr 

Drama Tėmkine^ VriksmiKae.

* statuma Mistaus Masn 
Čios- ir Įnirtis. Štai kais 

'rašoma apie “Piloto 
Duktė '

“...Veikalas įdomus, telkiantis 
. daug moralio ir tikybinio* patuo- 

- kinimo... Viši vakarų rengėjai 
perstatydami “Pilotu Dūkte” tu
rės geriausio pasiekimo, o pub
lika bus pilnai patenkinta...” 

JSjun. K Kuičiafcaa. 
“Buvo atvaidintns nėparastai gra
žus vėtkala8\*TilotCh Lėkte.” 

^Tatnieris. —; Detroit.
“Kėrstatys žmonėms ne tuščią'ar- 

t ba Šiaip menkos vertes scenos 
veikalą, bet pilną gilios reikšmės, 
kurs Žadins apsileidėlius, stiprins,, 
abejojau^ius ir visiems%uteiks 
pilną pasitenkinimą,”

' Kioi. K M. JurZrą*
Vištis užęukymųs šiliški-

* ALENA KIBURIUTfi * ? 
67 a Street, So. Boston, Mus?.

;•

*

l^btuveW»«^£
EilHbiriiirl ĮTrtaĮhfO iar Sąmata pMymiHte ir ju«v

S

t

a

Į *

Onelaimėl Yra dattg žmonių, 
kurie juoksisriš taVo sielvarto f 
Tačiau geras, drangas patars- 
naudoti -

iKAuerjos m kuopos 
TĖMYKIT. • !

V4LIAV0S m ĮVAIRŪS , 
■ ■ ^ŽENKLAI. V

Ilgų’ metų .praktikos . artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
drąpgijų. Informacijų delei rąžy
kite.: ■ / *”

If, A.^ NorMnas,
16 Pleaaant St., Lawrence, Mass.*• ■ *

dr-U« vardg.

pleiskanų mirtinąjį priešn- 
: Suvilginkime Rūšies savo gal- 
■vos odą kasdien per kokią; 
t savaitę laiko ir pleiskanos 
tttojaus pranyks. Naudokite 
Bufflesjnidfetos ir po to, ir 
tuo būdu uMaUrykite savo gal
vos odą ėvaria ir sveika jr 
savo plaukus gražiais ir žril* 

į ganytais. *
Kainu Goe. Apt>koj<e, .*rM prMų»- 
kita 75e. tiesia,! į ląbatatoriji, t

F. AD. tiCHTER CO. 
lOiriiM So. 4th Shr- ‘ 

Brooklyn, N. Y-,
. . M. .____...______ ■ ■ ». .................— - ----------- ’

p šiuomi pranešu vietos » 
apiriinkes lietuviams, jog

[ laidotuves •aprūpinu koge- 
riausiai ir už pigiausia kai
ną negu kiti. \Į apiclinkių 
miestukus važiuoju ir už tai 
nieko nerbkuoju. Dieną

l naktį kreipkitės šiuom ant*, 
r jalu:

X

J

' F J. AKVM1TOIU8,
2W iroavty, \

So. taton. Man,
ttfrfca 1U; m. u,y. ntfkr.

___ < * * ,v 1

t
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BEMATAI.

\ /

■y it

DAMTZBTAV

METINĖS ŽINIOS
»•

»*

Vasario 22 (L IVashmgto*. 
» <li vi los šventųjų So. Bos
ine pantpijiucj salėj aut 

fWfrptintus gatves įvyks duba- 
i tarp trijų narių Su. Bus- 
no LDS. l-iuos kuopos ir 
Onvuudo LDS. 3-ems kilo- 

trijų narių. Tema: ‘‘ In- 
gmistriftlm ♦tribunolas, risti 

ineiuns tarp' kapitalistų ,ir 
darbininkų yra naudingas, ” 
Vž tokio tribunolo naudin
gumą daThininJsams ir visno- 
munei stos So. Bostoniečiai., 
prieš jį- debatuos Nonvoodie- M* • 
cim.

1-

PAGYRU LIBTrVA. 
... I .

Hovardo Profešoimis 
Munroe, kalbėdamas susi
rinkime Bostoho baukieiivL 

•Inžinierei Kliūtie Vasariu 7 *• X •
<1., palygino Lietuvą su Ang-

. ... .....   , A , ............... . 
“f—■—< - . r .... -j .     ....  ,———.——■ - -

Namų Telefonus AsiihhvuU OoM 
ti < tfiso 'relefimas įmliuna*.

ADVOKATAS*

A. 0. ŠALNA (SH ALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 

Baigos <ht Universitetu * 

Cornell University A. B, 
G. WasWgton Univ. L. L. B.

kr

Uja ir Amerika tame* kad, 
Lietuva drįsta suvesti savu 
biudžetą. Sav<» prakalbu,^ 
jisai pasuke, kad veik visos 
naujos valstijos tmijaus 

!pradeda skolinti užsienyje 
kiek tiktai gali gauti. Ka
da joms daugiau niekas ne- 
beskolinu, tai jos pasipurki! 
spaustuvę ir pradeda1 spaus
dinti savo pinigus be jokio 
Saiko. Žinoma, iš pradžios 
tai atrodo lengviausis būdas 
fiuansaviniin, bet vėliau tos 
valstijos turi baisiai nuken
tėti dėl pinigų nupuolimo.

Anot jo vienintelis būda* 
.pastatyti valstiją ant tvirto 

"pamatu ir suvesti * biudžetą* 
tai yrfi uždėti mokesčius ant 
piliečių tokius, kad būtų val
džiai užtektinai įplauki? ap
mokėti visas, savu išlaidas. 
Jis tvirtina, kad tik tos val
džios drįsta" tą'Ūafyti, ku
rios yra tvirtos iv turi pilie
čių pasitikėjimą. Todėl jis 
ir priskaitė Lietuvą prie tų 
valstijų* kurios pasirinko 

; sunkiausi, bet- tikrinusį 'ke
lių, kuriuomi eidamos.galus 
pricitfprie.tikros gerovės.

Tame pat susirinkime kal- 
: bėjo Jonas J. BonianaSf pre
zidentas Lietuvos Tarptauti
nio Banko ir Tarvbos narvs 
Lietuvos /Emisijos Banko. 

; Jisai savo kalboje nupiešė »
Lietuvos finansinę padėtį ir

paaiškino kaip Lietuviams’ 
■pasisekt* palaikyti savo Litui 
verto ligi dolerio. laipsnio, j 
Jisai prašė sūri rinkusių bau- 
kiuriu neatsisakvti duoti I į- •

I/ietuvos bankams ir pirk
liams atatinkamų kreditų* 
kad tokiu būdu Lietuviai ga
lėtu atstatyti savo kraštą. 
Matyti buvo kad tie bankie- 
riai buvo labai užinteiTSuoti 
p. Romano kalba.

Susirinkime dalyvavo • su
virs penkiasdešimtis atstovų 
iš i vairių Bostono bankų.

u Rcįjr/j’fm/j..

luraosnnMs.
i

Indomiausias ir svarbiau 
sius lietuviams šių dienų įvy 
kis yra Klaipėdos Krašto su 
sijungimas su Lietuva. Da
bar visi, norėtų pamatyti 
kaip išrado Klaipėdos imies- 
tas. Kai p sykis ‘ ‘Darbinin
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumų. Skubinkitės išsi
rašyti Kaina 50c.

"Nedaug teturime.
. “DARBININKAS” , 

336 B?way, S. Bostpn, Mass.

*

1

A< ‘t 1
JTTOŽAB ėBBRAŪBKAS

Mirė vasario 4 d., 1923, 29 
Rosemond Kt,* Dorehester,
Mass. Buvo 52 metų am
žiaus/ DąĮikomiiliudime sa
vo moterį taipgi & sūnus 
kurie gyvena su motina ir 1 
dukterį jatl tekėjusią.

Laidotuves atsibuvo va&- 6 
d. is namų į So. Bostono šv. 
Petro liet. B. K. bažnyčių su 
Šv. Misiomis ir iš ten ^Kal
varijos'kapines. _ į ' 
. Laidųtnvemis užsiėmė ger
biamas P; Akuneyiuius, So. 
Bostone žymus ir visiems 
prieinamas grabOTius.'

Ačiū visiems ėmusioms 
dalvvuma laidotuvėse.\ •' * . *-

' Žebrauskiene ir šeim//na.

PAZĄHMJO.

Sausio 8 d. su iškilmiiigo- 
nus nušiurtus palaidota Ona 
Kildušiene, kuri ilgus metus 
gyveno $outh Bostone ir bu
vo uoli darbuotoja durpe ka
taliku, M Lietuvos, paėjo 
nuo Suvalkų- Liko mtliudį’- 
me vyras iiAlukh“. Prigulė
jo prie $v. .Tono Draugi jos.

Bep.
t

PETRAUSKO KONCERTAS
VASARIOTebruary 1923,

• • " 8 vai. vak.

NUNICIPAL BUILDTNG
. . ’* SALYJE,

East" Broadway tarpe G ir H Sts., 
f South Boston, Mass.

. .■ J .

f/ ■ ■ a

* i

-T*-Mdoui Patranku itenjnMyklaU’ 
sytojtp supnžindint su muzikaliau Į 
kuririuHK, pirmoj vietoj—lietuvių I 
ir kuriniai* kitų kultitfingų tau* 
H

M. Petrausku Petrapiliu kon-, 
s<T\#tofij<jj^ gavęs yra Liueso į 
Menu Dailininko vardą; lavinosi 
Karna1 ir Milane, if U Mondo Ar-; 
tint iro,” 1912 jn. balandžio 21 d. 
rašant apie “f ramti Litnani“ M 
Prirauska pažymėjo', žymiausiu 
rietuvių muziku naujos opochoa. 
TilžARievių laikrkž^i “Tibd- 
ter Allgemeine Zoitung” t- 1912. 

•m. N. 248 pažymėjo M, Petrausko 
nepaprastą interpretaciją išreiški- 
nie įvairiausio Ūpo kaip daiųųvime 
jt» įvairių veikalų, taip ir jo kom
ponuotuose veikalumte. * * Tiiaiter 
Zeitung” tarč,. kad Petrauskai e- 
sąs dainininkas iv kumpoji toriu* 
sayytas, nepamėgdžiojamas ir la
bai pageidaujamas tok® muzikas. 
“Mušikai Ameriea,” rašydama a- 
pie “Neo sanseritų” A pažymėjo 
M. Petrauskų lietuviams pateikusį 
dideliausius nuopelnus muzikaliu 
meno srityje; Daug kartų M Pet- 
rąusky prielankiai minėjo kitokį 
Amerikos laikrawiai ir jų tarpe 
“ Muštrai Courfcr. *’

Miko Petrauską 'koncertai pasi- 
^vmi platinu ir įvaimm progra
mų, — duodami klasiški veikalai 
ir liaudies kuriniai* kaip tai liau
dies dainos.- Artistai assistentai:

Veronika Butvinsk&itž, sopr, 
Zuzana NeveckienB, mezzo-sopr.

: Jubzas Navadauskąs, bassas,' 
“ GabijojP* vyrų kvartetas. 
Milde Monikaitč, ųppr.
Antanas Bačiulis, bassaę '•■
A. D. Lascia, flautas > z

Rengia “GABIA,”

JTOOMiUI PAVMK8LAI 

HUSIJA MIGLOSE. 
Rusija po c«ro vaidam. liuHijtm 
revoliucija. Kerenskio valdžia ir 
jos puolimas, Boltevikų kilimas 
ir jėga. Kųptrevoliurija. Badas. 

, BUS SYMPHONY SAWE 
Emdaje — Vasario M dt 1923, 

Pradžia 8 vai. vak, t '
TIKIETAI: 25c., 50c., ‘75c. ir 
.^LM su dndčjgnu karo mokesčių 

TiWiiB galima gauti: 
Freiheit, 14 LevrrcttStreet, J 
Shapiru’M. Bodk Štorc, 8 Eeverplt 

Street,
Modėrn Book Store, 32 Lcveratt 

Street. 1 .

, BeInaff skiriama#
RITSIJOS NASLAI^TAMS

■)! i įmuk ■itiRiMfMlM^mn**** îImh) iii'.N^^MiM^MiarrĄ.'i oi 1

WIM<UMS
PADBWAKimVSf 

femlaiuip&duodu
•ymptomus kuriuo* ; 
ptgltado nenormali!- - 
keta aky*: nematymas, kreivos a 
ky», pavargusio* b? skaudančio* 
aky», bBglmaraferų, sauso* akys, 
trūkčiojimas akles ir blakstienų 
galvos ir nugaros skaudSjimas. 
Užimąs ir svaiginias galvos, nervų 
liga, negalejimaikvažiuoti gatve- 
kariais ir . daug kitokių nesmagu' 
rnų. Pražalinkite priežastį ir bū-, 
site sveiki. Visuomet pagelus* 
jums . s

f t B, PARAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS , 

FTTa Broadway, So. Boston, Mass
-—t •...■.■■ .■■■•--—

Lk

A

“DARBININKO” NAME
(antros lubos)

366 W. Eroadway, So. Boston.
,,. ..j ■ ■Jilll I,—- j, I ... ,.!„, Ui..- ...................... ..

>

«

.• x- ti r m
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Vieno veiksmo Operete 
Muziką paraše M. PETRAUSKAS 
_ 2   _ ___tMidT r^.-r-Jrv-ri

■" i-'

, . * - 4

KUMAU8KAS)

IfelBMI MCm IfeO.

TKiaHMi Broad Ek)

TsL Brukto* RIMT.

II Tet Bo. BMtM MM ■|U J, G.TAMS |< 
I LDTTUVI8 GYDYTOJAI « B .rf H CHIRūRGAįL ■' J. .‘Jį
K Gjrfc aitriu ir ehronUBam Hgaa ■ V,. J 
U vyrų, moterų Ir valkų BimuMr ■ , fV‘ 
■ nuoja kraujųipjaudalria, itapnai* ff 
| Ir tt savo laboratorijoj* BataUda w 
| patarimu# latakai* kitur |3TOĮttft‘,|| | ttata*. Adrtaaa: ..B :/
I JįtM0ADWW, I 
| BOUTH B08T0N, MAM, | 
((Kampa* G gt Ir BroadvarJ E v

T*L Mo, Bo*Un M» B LIETUVYS DANTISTAS I 

DR. M.V. CASPERl 
(KASPARAVIČIUM) * I 

Laikinai parku* of lig po No. ■ , 435 BaoAnvrAY, 8o< Boartm, Misa. B 
O/Uo Vufcmdoa,** I

Nuo 1d iki 12*80 ryt* ir nie ldM ■
UdOIr nno 6;801kI9 v. rak. ■ 

OftaaA uždaryta* aubato* vakarai* ■ 
, IrnedgHomta. Į

: n jw'
18 M«ttt 8<mth Bostone

DR.H.R^TONE
AKTU-SPECIALISTAS 
•99t W. BROADWAY

VAIANgOgi^tma r, lki7v.vak.

J

* -<i 
?.
v

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadvay, So. Boston.
. **Tel. S. K 0441. •„

4ttžro« luboi—.yMu/ I* Pį, B^vei

-- 'r>;-
185 Rowr St., AububndAijc, Masb. 

. Tek' W. Newton 1016—R.
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r TeL No. 550.

* Tek So. Bortou 2TO

J.MACDONELL,
CfaUmair Wel

Ojhbo Valandos: *
Rytai* iki 9 vaL PO pietų nuo 1—1. 

Vakarais nuo 6 iki 9*
, CM.Broadv^-So^Bortan,

i 4

, *
ŠV. KAŽtMIERO R. K. DR JOS ^

b
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. SOUTH fcoSTON, MASA 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS — VI Pauiauskte,’
00> B Street, So., Boston, Mase 

VICE-PIRM. — X Jaruža/ - _.
,v440 Ė. fJ-thk St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — A. Janušonis, •
1420 ColuinblaRd., S. Boston, Maga I 

VfžDlNlNKAS — Ę. Švagždi*, '■
,111 Bowen St, So. Bostpn, Mtwar 

TVARKDARIS — P.LauČka,
3!)3 E. Flffh St, So. Boston, MftSS. 

DRAUGIJOS antašn.% reikale — 
366.Broadway, So. Boston, Mas*. ’ 

Draugija savo susirinkimus1 laiko 2-r* 
ledeldlejiį kiekvieno m&neslo l-mą vnį, 
jo pietų, parapijos'svetainėj, 492'E. 
leventli St, So. Boston, Mass,

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

< . BOSTON, MASS.

•IRMlNtNKAS —. Vincas Zaleekas, 
81?Mercer St, So. Bostob; Mae& ' 

/ICE-PIRM. — Antanas? Pastolis,
146 Bowon St, Sq. Boston, Mass. 

’ROT. RAST. — Antanas Macejuna*,
450 E. 7-th St., So, Boston, Mase. 

FIN. RAST. — Juoz, Vinkevfčm
169 W. G^tli St, So. Boston, Mase. 

CASIRRIUS — Andrius Zaneckas, 
Svi JO. V’iil SH., *5W. JOUBIVH, 

JAdšAtKA Viktoras Ziėkhv

F.j.BKNOlBį'N.D.
(RINGAILA) 

Ofiso Valandos! — *
Rytais iki 9 vai. ,■ 
Po pietų nuo 2—4 

‘ Vakarais nuo 6—9 ;
; ‘ . Nedeliomįs nuo 1—3.
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X K. Vasiliauskas, S
X dis ir J. Bobinskaite.

. ......................................  . .. . L_____ '. . _____ ..-

fe Kadangi šis vaikaitis yra gražus.
Utinis pasilinksmininio vakaras prieš užgavenias/ . ĄPAttT-
V TU SOf/lSTAL Kvinčiami visi kunskaitHngiausini ateiti,,
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MiMckio roleįeK 
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AL GRYBAITĖ 
■ * Onytės roleje.
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■ ,. a? MoTiEJūSAvra 
Marffnrietiin Biilbiekį/ftes^rolėje

t
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419 Main St., ATHOL, MASS. i
• u,— ------------ -———r_ _. ..,..
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\ PA R S ID UODĄ; 
Valgomųjų daiktų,. cigarų, kendžiiv 
krautuve. Turi buti parduota tuojau* 
Garantuota geras'Delnas^rhgyvenlBLu 
Priežastis. ’pardavlmb, tai nupirkta .k' 

krautuvė. Krelpitės: 42 Ne v.'jnai 
St,. So. Boston, Mass. (10'

»

PENKTOS GATVES
T * • t i ■'

ŠT VEIKALĄ L

BOSTON,

■< -j

•' J»4J
I

x PARSIDUODA.
Parduodu dvejus namus. Vieni na 

ma» ant n-telij. šeimynų ir Storais, ant' 
nis namas ant 2-jij; Šeimynų šn visais 
įtaisymais. Elektrai Ir gass’af suvest. 
Pardavimo priežastis^-upriu važiuot i 
Lietuvę. Norintieji, platesniu žinių 
kreipkitės ant vietos po- šiuo .antrašu 

JUŽAPAS GREMULDYS, 
37 Star street, 1 ĄnstmiLU^nr

PAIEŠKOJIMAI.
PaiešLiu. brolio Bronislovu ALEK 

NOS, kuris pneina iŠ Kauno gub., Te'' 
šių pu''.. Varnių miestelio. Pirmlat: 
gyveno Nemirk, N. J, Jeigu kas Sint 
tų apie ji, meldžiu Širdingai pranešt 
Šiuo adresu: " • ' ,

- CONSTANTIN GOMO1V 
Callaurtiines, rue de Laivui 4 P de C 

Era n c e. . ; ,

Paieškūu savo švottėrlo Antano Kr- 
vezos. paeinantis iš Kauno apskr J 
Kauno rėdybos, I^uemųnio parapijoj 
jis yra tarnavęs didžiajam kare ir db 
ho Detroite, Kordo dirbtuvėj, bet 192* 
metais žadėjo, važiuoti | mainas Iv nu' 

\ to laiko nebežinom kur dingo. Turit 
Ubai svarbu reikalų. Jis pats ar ka 
kltnš pranešktte ppie jj, o. aš ntlygir 

.siu kiek būs reikalinga. Rašykite Siu■ 
adresu:' • •

PETRAS MIKALAUSKAS.
41 ’Cdpitol Avė., * Bridgeporf, CotMr* 

------- ---- ----------------------------------
PaieŠkaus GASPAU<WAUS l HotV 

••vlų kooperatyviškų bučertjų. .Užmokėt*' 
tis gera. Blaiviam ir teisingam ,J 
darinis ant visndqs. ’ Atsišauklt šh»v- 

sūdresni
UTRUANIAN COUB CO. . 

^liddieboro, Mass.
(ią 

, •—.k..-  ..............—s—~ j.
Antumi* Paulauskas ieško savo, 'girny. 

nių: Stanislovo, AgnleSkos Laurinkų r 
Konstantino svelmlio. ’ Prieš kavų gj- 
retm Cldcago, III. MninuPkite’atn į 
šaukti šiuo antrašu: '•

ANT. VAPI,AUSKAS. .
d-mr ('bene sų Driratt, Mlv>

IJPLrt RAINOS. KURIAM I^PIUOYS CHORAS 
vrroRAs.

Bataškau šxwvlų»Autann ir Jnuv 
BuMdŽIunų 1912 taetata huw Nitto 
mtarty, tekių nietuw>, Nisf 

ItrAl nuo jų nieko >«ird*jsii. Jta pr 
*1* i1“**' Wno. tai ria**te. TV

r!“ ^•®afsjsiwtrrt'b

M
St?Sm Boaton,'Mm 

AAUšAtKA Viktoras ZiCkbv 1
'209E.CottageSt,Dorchester,Mas& į 

P. L. K. Keistučio dr-ja laiko mene- 
Intus susirinkimus' kas pirma nedo» 

, deni kiekvieno mėnesio po No. 804 
Vashlngton S to Boston, Mass,, 6-tų v., 
'nkare. Ateidami drauge ir nauju na* -bį 

. tų su savim atsiveskite prie musų dtt* t 
oš prirašyti.

.. ......

ŽV. ELZBIETOS
HARTFORD, UomiBCTRm /• Vf 

— VALDYBOS ADRESAI* J 4 I 
- w - v
SWMIeI»Ikienė, pirmininkė, N

44 Cėdar St, Hartford,- Conn. • > i 
tk Lablcktenė, vlee-pirmininkš, H

' 90 Sheldon Street, Hartford, <5®<Hk ■
■ \ Lnbicklenė, iždininkė, . . * f

44 ,Madlson St, Hartford, Oofe, M 
Marijona Kntkauskaltė,fln.raštlaittlAi *?t 

16 Athintic St., Hartford, Oraų. - į 
ft Pundsleoė, prot rašUnink*,

19 IValeott St, Hartford, Oi*, 
įlos draugijos susirinkimai tam* Ife4. 
aitrų medėldlenį kiekvieno 
bažnytinėje salėje. - . \

. - ..C ..s . . ... ------------
sy, jroiro ar. Bt.pAmnMk&u;

DRAŪGYSTA8 VALDYS06' 
4DRK8AL

EIĖMININKAS — J. L Petrą 
2$a Gobi St, S<‘. Boaton, 

<<CE*PIRM, — Kutys AmbM«U.
W H. 7-th St, Boatmu 

FROT. KW. *- Kamila
TO Sllver St, So. Boatoo. 

m RAŠTININKAS — J.
171 W. 5-th SU 8a. Bartom 

KASIERIUS A. NmtdMM;
; Š8J E. Brmuhvayį 8. _wwt, 
MARŠALKA j,'

T ttlnfleld St., BA 
^nrngtja talko aaairiakMM

JR2 !>rth«unliVt?MonSS‘ C*rwta-'<* &**!** PHf»jta»a^M
*4K^.£A '• . ■ ..% - t IK v fe. Aa. -M--"'' ■*'
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