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Organas Amerikos Lietuvių 
^Rymo l^atalikų^'Svenio į

Juozapo Darbininkų ’

Sąjungos.
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' legatą Btatufeir tuo būną produktais
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KMtatal M n»n< tai M 
- MAmi kr pariitnttnM M

taurei* Dimfl ir i«M Mhy; 
£aL > ir imanitn* mtd^imndtL 
*tgu yirldmM tažttjFtal*, tab| ir 
wt Mgtt bažayttata aptigMk ta* 
tai ta Mtflpnui vM taĮ*£Qa4 
tagtitae tikėtis miaukti apauta 
tari atitiktą KataHką Bažajrita 
rimtybM ir pajigomjk tnuadą 
vadai, pirmiausia gi ktmigai, to
ri skaityti tai savo dkfifatau »*< 
daviniu.

y į Vyskupas KlHan.

‘ .»

Lenkų 
razbajus

~ * rifl-A" -•--■ • C . —-ri.-— --'

LEŪKAI BHIATf.TASr • 
. ' ‘ TJJiTrAtON.

K! ji lf »

Paryžius, vas.< 18. — Lie
tuvos atstovybė čia gavo iš 
Kauno žinią apie lenką re- 
gulores kariuomenės įsiver
žimą į Lietuvą ir užpuolimą 
Lietuvos- kariuomenes. Ker 
lėtą tuziną žmonią užmušta 
ir keletas šimtą sužeista.

; Telegramoj skelbiama: 
“Lenką regąlerė karino- 

—-TTienė visokHr“daIiąį~pn0o- 
< bus neitraline juostą Varė- 

tuos krašte, įsibrįovė Lietu
vos žemėn ir užpuolė Lietu
vos kariuomenė. Keletas ' 

. desėtką Žmonią-užmuštą 4r ?
■ keli šimtai sužeista. ‘ *

Lietuvos vvriausvbė tele- 
grafavo Tautą lygai, pra
nešdama apie įvykį irprašy- i 
clama imti žingsnius sūlaiky- ' 
tt susirėmimą atsikurtoji- 

._. mą/r . , ' : . '/V- .
*■ v ' ■ - *

p,,,, M..R.. .........................  n —......... .. ..

DARBININKAS; 
' *—-Eina——*

UTABNINKAIS, KETVERGES XB 
SUBATOMIS. .

Metam* ■ 
Ulrubefy metam ..............1&50 

darbininkas 
366 Broadvray, Boston 27, Ha*.

Tel SMĖMMiti 620.

* »,' ' 41 . - r-

MzlFIdTiVlG.. 
■: 4 Spting^/O. .— Na-

* šie Ancellotte Walters, 90 nu 
amžiaus nėra mačiusi nei aii- 
tomobilią. nei trauldiiią, nei 
pūdomąją paveikslą. Visą 
laika išgyveno ant formos.* s*1
V ieną sykį jai teko važiuoti 
per geležinkelį,, bet turėjo 

• skuboti namo * ir negalėjo 
■. laukti traukinio praeinant. 

Ji.nebuvo toliau penldą mai-
■ lią nuo savo farmos. •

• * 
. • 1 ------:---------------- • • .

SUSAEO PAUKŠČIAI.

-■K—.' -:
Augusta; Aje. ■— Kred .S. 

Anstin 'šiaurinėj Maine val
stijos dalyje rado 18 sušalu
sią plokščią.

F- Lvovas.' bienraštis 
“GrOmadski Vistnik’7 rašo, 
kad ukrainiečiu Jkaime Do- 
brogostov iŠ 26maujokij ko- 
misijonnė vienas nestojo. 
Atsiustas kariuomenės bū- 
lys apsupo kaimą ir sugavo 
5 ukrainiečius' naujokus, 
kuriuos pasodino kalęjiman. 
Bedarydami pas kaimiečius 
kratas, kareiviai grobę, visa, 

■ kas pateko į rankąs, gi pro- 
. testuo jnčius ūkininkus be jo- 

■*: > kio pasigailėjimo mušė, reK 
•• • -Maudami išduoti naujokus. 

Pas? vietinį kleboną padare 
metrinią knygą reyižiją,.ne- 
pasūįkėdami, kad, tokiame 
dkiebanje kalife yrą jtMp 

/ maža naujoką. GasĮaąeiorfė 
, policija gaudę naujokus įr 
1 siuntė,/kįife ^sąvanotiąs^ 

m- komisiją, o iŠ’ten į .kąiėjį- 
nią. Tame pat .kaime suim
tai studentas, kaįįo įtaria* 
mak už agitaciją ukrainieeiu

# <

M - » * - * ’ t

PARYŽIUS, Vasario 16.— šiandie alijąntą ambasadorių Tary
ba pripažino Klaipėdos Kraštą ir Klaipėdos miestą Lietuvai.
' Naujosios valdžios* Klaipėdoj inauguracija (inkurtuvės) bus .su 

didžiulėmis iškilmėmis. Alijąntiį valstybių atstovai dalyvaus šitose 
iškilmėse, ; ' ?« • *

. * 
. . c :

Toku būdu tai Galijotas pripažino esąs Dovydo įveiktas. Ar pri
sėjo Lietuvai kokią ącas kifeą užmokėti už Kląipėdą dar nežinia. OfL 

cijalių žinią dar nėra. ’ Buvo anksčiau žinią, būk Lietuva turi Vil
niaus atsižadėti, gaudama Klaipėdą. Ar reikėjo tą. padaryti ar ne, 
tai dar nežinia. • ■' / .

Ypatinga kad Klaipėdos Krašto atgavimas- supuola su lietuvės 
neprigulmybes paskelbimo sukaktuvėmis. Lietuvių tauta minėdama 
Lietuvos Neprigulmybes Šventę minės kartu ir Klaipėdos Krašto at
gavimą. . '. ■ , / :

Tokiu būdu ląetuvos vakaruose užstojo giedra. Lietuva prasi
mušė duris į Europą ir civilizuotąjį pasaulį. Atėmė taa duris, ku
rias buvo pagriebę kryžiokai prieš Lietuvos -kunigaikščių gadynę. Ir 
laiku didžiausio kunigaikščių Lietuvos klestėjimo tas kraštas nepri- 
gulejo’ Lietuvai. Lietuvos rubežiai rytuose tęsėsi netoli Maskvos ir 
pasiekė pagalios Juodųjų jūrių. Bet Klaipėdos Kraštas, grynai lie
tuviškas kraštas buvo svetimose rankose. . .

Kartu su-žinia apie Klaipėdos pripažinimą Lietuvai atėjo žinių 
apie lietuvių susirėmimus su lenkais. Lenkai pradėjo užiminėti ne- 
itralę juostą. Lietuvių šauliai stipriai susirėmė netoli Valkininkų 
PuČkarnės kaime. Abejose pusęsebuvosužeistų. Gali būti, ^kad Vii- 

; nijoj dabar tas daros, kas pradėjo darytis' sausio pradžioj Klaipedoš 
7 Krašte. Lenkija dabar visai susmukus ir sukilimas Vilnijoj gali pa

sisekti. Teą gudai nuo senai bruzdėjo. Galicijoj rūteniečiai bę pa* 
liovus bruzda. ♦ Lenkai rūteniečių daug išsmaugė ir apie 1,500 rute- 
niečių veikėjų pūdo kalėjimuose. Lenkijoj pilnai bėdų. Todėl 
Ntamąjąsiomis dienomis Lenkijai davė 400,000,000 frankų reikąlams 
Lenkijos armijos. ;t. ' •

Rusijos pąrubeŽ^eūidžiąušią paslaptis. Alijanžų tarinis ėk»* 
pertai Rygvje pareiškė, kad len kas nors didžia ded&i.

. O. Maskvos.paleista žinia, kad Trockis užšiimėįs plieno pramo 
r nės ątstėigmitt, noresiąž patapti Rusijos, Gary, o į^rią .paskelbė, 

t tad Rusija aėmananti kariauti, Bet viskas bene tik bu* akių mūL 
. linimas. Atvykus Maskvon Vokietijos a&basądoriui jį iikiląingai

■■■' A - , . . . .

TRAUKIA TEISMAN 
' ''OTW< . ,

RocliesterĄN.- F. — Dred 
Meinhėrt, bįvusis agentas 
IJnited Slioe j IVorkers lini
jos, dabar tą uniją trau
kia' teisman^ reikalaująs 
$100,000. Sako, kad unijos 
valdyba jį apšineižus. ■

‘ ’'T«?77^6?.-^SmirSėjfran
ci joj sustreikavo angliaka
siai. Išėjo streikan 100,000 
angliakasią. Kadangi fran- 
cūzą. okupuoto j Vokietijoj 
angliakasiai jau senai strei
kuoja, tai JTancija liko be 
savo anglių.
AREŠTAVĘ GURESNĖ

TORIŲ.
Vokietija.— 

Krancijos valdžia arėštydįinot 
vyriausią Vokietijos, valdy
toją užimtos .žemės. Tas gu
bernatorius yra druetzner, 
jis vokiečių labai gerbiamas. valstybine įkalba studentai 
Prancūzai areštavo jį už tai, būsią! egzaminuojami' tik lat- 
kad jis okupantus, franeūzus vią kalba, ir 3) Kai dėl prie- 
ir belgus pavadino banditais, mi studentą į universitetą 

šiuo semestru, tai sulig’de
kaną tarybos nutarimu, jie 
bąsią priimami tik, po kvoti
mą iš . valstybinės kalfesl I- 
stojimas į universitetą' stu
dentą: žydą laikinai sustab
domas, .

RESITTDA^ L
OAL4 OAVO.

■ ’A . -

.'. GMenfielcl, Mass. — Mo
teris Bi^hey siūdama namie, 
vaikams drabužius ir įsipio- 
ve į rodytoją pirštą Gavo 
kraujo užnuodijimą -ir. mirė. 
Paliko vyrą su šešiais vai
kais.

;A-£ /•';* <^r -įĮįlw-> į, įC*h!U-»^

•K. Ryga. Dėl iškeltą Iat- 
vią universiteto studentą 
.draugijos reikalavimą, lie
čiančią žydus studentus, uni
versiteto taryba, sausio 17 d. 
priėmė šiuos nutarimus: 1) 
Pradedant ' nuo ateinančią 
mokslo metą, užsienią vals- 
iybią valdiniai ir tie, kurie 
tapo Latvijos piliečiais po į- 
kūrimo universiteto, . pri
imami į universitetą tuo at- 
yčjUj jei fakultetuose, yra 
vakansiją; 2) Iš tą dalyką, 
kurie dėstomi universitete

Kautta& Ketvirtadie
nį, sausio 18 d. Kaune buvo 
dėl Klaipėdos sukilimo -dar 
didesnė manifestacija, negu 
buvo sekmadienį. ' šioj nuv 
nifestaeij oj organizuotai’ da
lyvavo keliolika tuksiančią 
žmonią* Išėjo gatvėsna gelž- 
Felininkaą fabržfaį, dirbtu- 
vią darbininkai ir įmi-kurie 
įstaigą tarnautojai. Jie ėjo 
tam tikrais plakatais ' bei 
tautinėmis vėliavomis nešini 
su orkestru; Fabrikuose ir 
dirbtuvėse darbas ^nutrauk
iąs nąo_jpusįąudįenim__Ma-
.iiifestantai-darbininkai savo 
prakalbose reiškė didelio 
džiaugsmo ir užuojautos sa
vo broliams- klaipėdiškiams,’ 
numetusiems' svetimąją .se
nai slegiantį jnngąr o po
draug. reiškė griežtą pyotes- 

: tąjprįęŠ.>Sąątąi‘vės sumany
mą šiąšti Klaipedon karo 
laivus ir kariuomene. . Ma-* . J*
nifestantai ir šį kartą aplan
kė 'feešpublikos Prezidentą, 
Ministerį-Pirmininką, Ang- 

buvo; pareikšta manifestan
tą troškimai-. . .

t tarpe prieš Btojifbą į karino* paaitJko stotyje toną augStl valdininkai ir Trakijos atstovą*, Yra
įfk . į_ i i » ‘ j 'Jt 1 * * ■ ■' c—: *** * • *’ • fc* * *•*—*<-•-*- •*•*— ‘4 - .Ž. a A ... ... A....'. .. t _ *. . m. tjn- . jtrrnsmę. Ją apkaustytą Al*!*®** ■ ... . .T.T.... ........
šiai* pasodino kalėjiiuan, vtiHft. Iraij* pirmu dalyta tomk* f ptmibalrtfto Lataft.'

Ė. Ryga. Gydytojai pa
taria Leninui visiems me
tam ramumą, be to jam už
drausta. vaikščioti. Leniną 
gydysią vokiečiai specialis
tai, atvažiavę Maskvon į 
kongresą.

Lon^naš. “Baily 
Herald,” komentuodamas 
Klaipėdos įvykius,- tarp .ki
ta ko .pašiepia Lenką vy-J 
riattsybės protestą dėl klai- 
pėdiečiu sukilimo.

. Lenkija paneigdama Tau
tą Sąjungos autoritetu, plė
šė nuo Lietuvos Vilnią, pas
kiau, ^siilaužydaįna Versalis 
sutartį, paėmė ir laiko Ręf- 
tą Gafeįįą, kuri, kaip V 
Klaipėda, yrą Ambasado
rių konferencijos žinioje. 
Dabar su išdidžiu drąsumu 
jie protestuoja prieš jiems 
nesuprantamą Lietuvos' sm 
laužymį Vetsales sutarties. 
Ji mano, kad AmbfeMąrią 
Konferencija tuojau \.pa- 
skelbsiaiiti. Klaipėdos krašto

’ !■!■ U I ■ III.............. i
/ ’

Lvovas. - DienL “Gro- 
madski Vistnik” rašo,, kad 
kaimo 1 Btari Kfei surinkta 
sulig įsakymu ’ 192(1—1921 
metais, lenką kareiviams 
153,767 ]. m., 1922 m.’ — 1,- 
9^7,400 L m., Tais pat me
tais pabaudos ekspedicija į- 
sakiusi surinkti 3 052,0QŪ1. 
fe Viso 5,173,16 1.’ nfe ne
skaitant fe kas.buvo karei- 
viąpasiimta •‘taipsau.” Pa- 
dauginus šią sumą, iš višą 
Gąlicijos kaimą — susidaro 
baiseliansia rsuma pinigą.

' ■ ■ u ’, *
Taurage. Tatirage Ap

skrities Mažajai Lietąvai 
šelpti Komitetas skelbia 'vi- 
ąuo žhdfe kad priimi“ 

į^^pigais, maisto 
imtt. Mažajai 

šriptil 13* tatęintn*

Kaina A o

LIETUVOS. ’
* ’ *

K Klaipėda. Sausio 19$
Šilutėje įvyko GclbeJ 
Komiteto atstovą auvaŽi 
mas. .Vienu balsu pintai 
rezoliuciją dčfis prie .LMsH 
vos Valstybes' Steigiamąja 
Seimo nutarimo pamatafej 
Nauja Diretoiija pefekelfe 
Klaipedon. Klaiped 
siškai ramu. .Koste 
laivai, du prancūzą ir vienas, 
anglą* Prie prefektūros 
statyta anglą ir pranęū®>i 
sargyba. /

Direktorija pareiškė ..alfe 
feniąfeAtsfevams,—-jeg-. ji ■ 
griežtai priešinsis naujos fe*;J 
įduomefes išsedimiii 

' ■ ■ ■———? j / '
“Kurjer Pnlski” ra«or 

kad Lenką mimsteris pirmi
ninkas- Sikorskis prięmč ;< 
spaudos atstovus ir kaip, jis . 
jiems nušvietė . dabariafe - 
Lenkijos’ politiiię pacįčtį 
“Sąryšy su Klaipėdos įuy- 
kiaisy vokieęią ir H
■spauda kaltina Lenkiją, ku- , 
ri, • anot ją, visoj Kuropoį 
kalbama, kad Lenkija yrsj 
visą.tą sukilimą 'pradžia,.' 
Kalbama taip pat apie 
kijus karo žygius; priu^tą, 
kalbą prisideda dar šmugel-. 
ninką darbas, prekią kainą 
kilimas ir markes kurso kri-, 
timas. Tie kaltinimai yra 
aiškus absurdas sako p. Si--, 
keiskis. '

Lenką vyriausybe supran
ta-Versalės sutarties svar
bumą ir todėl ji dkrys viifefe 
kad ta sutartis nebūtą laufe-: 
ma.

Be to,* Lenkija Klaipėdoj J 
turi savo interesus, o jos u^- • 
mimas Lenkijai atneša 
nuostoliu.- Lenkija, dar 
prieš- užėmimą, visuonįt 
protestuodavo prieš tai, k$t 
ji būtą atiduota Lietuvai ir į 
todėl ji dabar įtėike Ambįfe 
sadorią Konferencijai saW’ 
protestą ir lauks Konf 
rijosnutarimo.

O kai dėl prisiruošimo feį 
rui, tai p. Sikorskis grie&j 
neigia, parėikšdamas, 
išvažiavimas marš/ Pife 
kio į Baranovičius, L. Bita^ 
tą ir Rovno ir karią 
tracija yra paprastas, 
malus karo ministerijos <fe 
haš ir todėl neturi nieko 
elta sii karu, dėl kurio 
visi nori mus kaltinti.

■** t.. .  ...b,,...,
\ --K. Ryga. ^Rygos B 
2 Kr. įdėjo vedamąjį 
nį antrašte “Broliams, 
pėdiečiams 1” kuriame ’ 
faama daug' užuojan 
pagyrimą'už ją ka 
ŽJ’M — už pasiprie 
“ vokiečią ir amžinai; 
vią (lietuviams skersai

lenką” sumanytam 
nui įkurti laikiną ne 
somą ^freištafe*’ kuri fc Jh * tfk.

—-.V ” -

. E. Lvovas. Galicijos uk- 
rainiecią dienraštis . “Gro- 
įnadski Vistnik” įdėjo 17—1 
cenzūros įšmargytą straips
nį, aiškindamas įvykius 
Klaipėdoje. Anot dienraš
čio, visa lenką spauda kalti-, 
nanti Lietuvos vyriausybę, 
kaipo iniciatorią to sukili
mo. Reikia pabrėžti, kad 
lenką Valdžia, pri'sidengda- 
pia gen. Želigovskio smurtu, 
užgrobusi savo ypatingais 
^metodais” Vilniaus kraštą, 
paskum, vadovaujant Kor- 
fanty, Aukštąją Sileziją ir 
kesinusis tą pat padaryti su 
Rytą Galicija, kurią taip 
troško gen. Ivaškevičius po 
įvykusio fakto prijungti ga
lutinai.. Tai-gi Lenkija ne
galinti sau įsivaizdinti, kad 
Klaipėdos sukilime galėtą 
būti iniciatoriais tiktai vie
tos gyventojai. Lenkai, taip 
šmeiždami lietuvią vyriausy
be, ' n ory diskredituoti savo 
priešus prieš pasaulį, kad 
patįs galėtą,užgrobti Klaipė
dos uostą. - ‘ . •

K Ryga. Latyfą spau
dos žiniomis, 1921 metais’ 
Latvijoj buvo .1709 įmonės 
su 28,643 darbininkais, gi 
19ŽŽ m. -į*-* ISėlįmone su 30,- 
087 darbininką/. " > . - 

: E. Ęyga. ~^LatvijoS baž
nyčią valdybos .sekretorius 
Kąlninas išvažiavo Maskvon 
grąžinimo išvežtą karo metu 
varpą reikalu. Maskvoj ras- 
tjryos 289 latvią varpai 700 
pūclą svorio, kiti gi nežinia 
kur dingę. Išvežtas iŠ Ry
gos karo metu stačiatikią 
katedros soboro varpas Avė- ■

iaip pat nd^ra. tą prie dideliausio akinėta
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VŽSOA MtWUt<*w 
•umktosJBiMro fp&tffbiįs > 
parodytai sukta ir steabnu

Be ta gante Mote nuo Lfctavos 
Respublikos Įgaliotinio Sibirui 
■Agento Charbino rajonui, kad jis 
nurinkęs aukai nuo aekainų ypa- 
tu;
1) Katilius Jonas 50, rub,
2) Šleinius Jonas 50 rub.
3) šulmanaa A. M. 50 rub.
4) Polifiaitia Aleksandras 5 rub.
Pastarosios aukos dar Įgalioty- 

bėje negautos. Bandas! pas Lie
tuvos Respublikos Įgaliotinio Si
birui Agentą Charbino rajonui. 
Kokioje tai valiutoje — žinią t&

Lietuvos savoji valiute (Litas, 
dalinama i 100 centų, lygus de
šimčiai (10) amerikoniškų, centų) 
jau kursuoja nuo 1 Spalio 1922 
metų. Iki šiam laikui jos kursas 
ne tiktai pastovus, bet net su ten- 
deneiją kilimun/

Lietuvos Respublikos Įgaliotinis 
šiuomi reiškia visiems, * aukavu
siems Lietuvos Valstybiniam Auk
soFondui gilios padėkos/*

K. Jotis,
B e, p, Lietuves Respublikos 

Įgaliotinis Sibirui.

*
)

m,... . .. ... ~L.."L.gli LL.J11£.W

nęs paklaus, kur dingo ir 
kaip likosi sunaudoti ir kiek 
Lietuvių tauta Mūdos turė
jo iš tų tūkstančių, -kuriuos 
aš per savo “garsias” pra
kalbas iš jų išviliojau ir ku
rie buvo ar tai Smeionai, ar 
tai Voldemarui ar' tai -per 
patį f čarneckį “karabi* 
narnai ir4 f pištalietams ’5 pa
siųsta. Ant to atsakyti ne
galiu, Jr toliau aš atsakomy
bės ant savo pečių prieš A- .. 
merikos lietuvių liaudį ne
imsiu,' bent tol, kol Lietuvos , 
politiškas staktas nebus bent K 
kiek apvalytas.” '(Suprask, 
kol nebus atsiųstas laisvama
nis ^stovas, prie kurio bus 
galima naujas Piliečių Sų- 
jungas organizuoti ir Šiltų • 
iždininko vietelę pasiglemž- 
ti)‘ ' L . ’

Ir prie kaltės prisipažin
damas Bakočiiis neiškenčia 
nepamelavęs. Visi žinome, 
kad Bagocius vien tik tuo
met viliojo iš žmonių tūks
tančius per savo “garsias” 
prakalbas, kuomet buvo da- 
vomos_ rinkliavos -Piliečių- — 
Sųjungaį ir Nuteriotoš Lie? 
tavos draugų. Komitetui, 
Taigi dėl tų rinkliavų jie ir 
drovisi žmonėms akis paro- 
dytt Kitose prakalbose, y- 
pač prie gerb. Čarneckio 
Bagočitri jtiėra dalyvavęs, 
bene su viena išimtim, kuo
met rengiant Bostono Nė- j' 
priklausomybės Dienų jis/ 
Jjgįlbėjį; Jrit vienatinių jo • 
tikslu buvo iškoĖLeveiktL ka-

>

ii turį teisingumo dėmę. De
ja, Bagoėius ne paprastas 
kaimietis, lai * išgudrėjęs 
advokatas. .Nevienas Lietu
vos macenasas gal nustebs, 
kad advokatas galėtų taip 
rašyti Ir mums tas nuosta
bu, bet jeigu atsiminsime jo 
gyvenimo, perversmes, tai 
nuostaba išnyks. Prieš jo 
gyvenimo ’ žygius ir , card 
Petro karjiera nublanksta. 
Tik pažiūrėkite:
-Protestonųy. seminarijos 

klierikas,' Laisvamanių Su
sivienijimo prezidentas, šo- 
cijalistas, nabasninkas (tap! 
gyvas būdamas, jis pasiskel
bė numirusiu, kad sužinojus, 
kų apie jį rašys) teisių stu
dentas, Amerikos armijos 
pod-praporščikas, vėl socia
listas, buržujus ir kandida
tas į kapitalistus 1 Perkoš
tas per tiek nesuderinamų
jų principų, Bagdčius išėjo 
labai nuteriotas. Jo etika iš
garavo kaip kamparas iš at
kimšto buteliuko,' jo kultūra 
labai pųnaši į blogai nubal- 
tyto karsto pavydalų. Da- 
bar tikrsuprasimer“kddSn^ 
tokio, nudužusių principų 
konglomerato veržiasi 'tokie 
šiurkštūs išsireiškimai ir ne- 
sųžinihgi šmeižtai. Kitaip 
ir būti negali. . IŠ drumsto 
šaltinicTtyras Vanduo nebe- 
ga. Bet vis, dėlto, kad ir jo 
šmeižtai 'psyebologiškai su- 
praūtami, negalima jų pra- 
feisfitįejnfflE- : ' _;-;x 

Bagočiūs. tiesiog apvagina: 
Arentos Lietuviu kunigus, į3iūis7'^'-tfifatMČi^ ' 
minėdamas dagi pavardes 
kunigų Kemėšio/ir česaicįo. 
Štai jo žodžiai: “O kaip-jų 
vienminčiai Aiųerikoj vado
vaujant kun.. Kemešiui ir 
ČesąiČiui tęsia negarbingos 
atminties Maliausko ir Bu
čio daibų,’ viliodami nuo 
tamsuolių pinigus,., patrijo- 
itizmo,. kultūros vardu, ren- 
ka dolerius į savo . krepšius 
savo ypatiškiems arba party* 
viams reikalams, o Valsty
bei, nors ir jų pačių vien
minčių vedamai, ir tautos 
kultūros reikalams neduoda 
nieko. Ir niekas nįeko iŠ to 
sau nedaro. - ■Bjauriausios 
rūšies šulerystė, vagystė yra 
viešai praktikuojama?x 

Taip rašo advokatas ’Ba- 
gocius." Jis žino, ‘kad viešai 
kam prikišti 'vagystę kvėpia 
teismu. - Kaip jis gali įrody
ti, kad koks norš Amerikos 
.kunigas būtų pasiėmęs nors 
vienų centų iš viešai surink
tųjų pinigų Lietuvos reika
lams;?/ Jis žino, kad taip 
kalbėti be įrodymų reiškia 
įplėšti ariymo šlovę ir gadin
ti jam vanJų Tėvynėje. Ar 
žmogus nors su. kibirkštimi 
sveikos sąžinės gali taip elg
tis? . •

Bagocius- taip pat’ netei- 
singai šmeiiža gęrb. Atstovų 
Čarneckį, negalėdamas atsi
gėrėti buvusiu ^Atstovu Vi
leišiu. Žinoma, prie Vilei
šio tokiems Bagočiams buvo 
aukso amžius tiesioginėje to 
žodžio prasmėje.' Bendrai 
savo rankas mazgodami, jie: 
suorganizavo L “Nųtęriotds 
Lietuvos ’ draugų Komitetų4 ’ 
ir “DiliėČių Sųjungų” iš ku
rių Amerikos visuomenė dar 
: ki šiai dienai nesusilaukė 
apyskaitų* . KagoČius neju* 
čiomis pųtsai prie do prisipa
žįsta. Štai jo žodžiai: / 

“Jūs prašote? kad aš au- 
; ms rinkčiau. . Tamsta turi 
atmint, kad. aš ant pagrindų 
su tokiu prašymu nedrįsiu 
dabar stbti, nes minios ma-

Toliau jis juri save riebūi 
($dx*uatL Dabar mūsų 
fiįaas K R. K. A. apdrau
džia net ant $3,000 pomirti
nės. /Daugelis suriks, kad. 
retas darbininkas galėtų iš
mokėti šitiek apdraudos. O 
aš pasakysiu, kad retas tiek 
negalėtų išmokėti. * Pasižval
gykite, kiek mūsų darbinin
kėliai išleidžia nereikalin
giems, net- kenksmingiems 
dalykams ; kiek jie išleidžia 
munšainei arba tabokai. At
metant munšainęę ir tabokos 
išlaidas, kas neįstengtų ap
sidrausti ant $3,000?

- Taigi darbininkas bei dar
bininkė apdraudus save ant 
$3,000 S-rneL. B. K. X, ga
li nieko neturėti ir nebijoti 
seiiatvės, jei turi gerų prie-; 
telių. Tada. toks darbinin
kas bei darbininkė užrašo su 
tam tikru rokundu savo po* 
mirtinę tam savo.prieteliuį, 
kurs senatvėj jį priims kva- 
tieravotį.

y ■. i ■. i

Būįų lengva įsteigti ir už
laikyti prieglauda, jei mūsų 
Jmm^JaMauMikčtųr4-ap- 
yfrau^ų ir jei jų daugiau bū
tų apsidraudusių. Tada kan
didatas į prieglaudų užrašo 
savo pomirtinę prieglaudai. 
Jei jis neturi iš ko duoklių 
mokėti, tai moka prieglau
da. ; J

Taigi mes darbininkai bei 
darbininkės senatvę sau vai- 
^feosimę prieglauda j ar ne^ 
apsidraudimas, riebus apsi* 
draudimas visuomet. labai 
reikalingas. Apdrauskime 
savo gyvastį Sus-me L. R. K. 
A. ant $3,000 arba/bent ant 
$1,000. , f.; '■/

Darbininkas.

LAJttASKSUtlO,
Nr. 36. /

Satufo 7 *928 metą
Jo Sveikatai
Ponai Pranai Gudui

♦ *

Boston 27, Masą.,. 
366 Brosdaray. t

Gerbiamasis Tamsta ;-

Blaivininku veikimas.

Bostono ^Blaivybes 49 kp. 
uoliai ir narsiai veda ko
vų su didžiausiu nė tik lietu
vių, bet ir visų tautų priešu 

girtuoklyste. Jei kain- 
kam, bėty jums darbinin
kams, atsiminus kaip' sun
kiai turite vargti, kol savo 
kasdieninius reikalus paten
kinate, reikėtų * paskelbti 
streikų girtuoklystei* Ir ti
kėkite man, kad laike to 
streiko, jūs vargo nepritar
kite ir -nieko nenustosite. 
Priešingai, str’eikuodami 
nuo .girtuoklystės, jausitės 
sveikesni, gudresni; malo- 
niaus nugyvensite savo šei
mynėlėse, jūsų uždirbti do
leriai kiseniuose pūpsės ar
ba bankose daugiausją 
dirbs'/; Jei girtuoklystės 

’štreikąs tęsis ilgiaus, tai bus 
dar geriaus. Susitaupę pi
nigų, galėsite verstis preky
ba, . vaikus į mokslus leisti ir 
patįs po sunkių darbų, nors 
senatvėje pasilsėti, Kitigi 
sugrįžę Lietuvon galėsite įsi- • 
gyti gražius ūkius, su sodais, 
daržais, b juose bičių aviliai. 
—>0 kur juodbėriai, Širmu- 
kai, ų-gi —- riebios gražios 
žalosios-margosios, raume
ningos ir prieningos karvu
tės b Tai visū ir dar darta* • 
giaus^ turėsi, --jeL per-Metų 
metų lino girtuoklystės susi
turėsi. — Privargęs Ameri
koje, prisigėręs visokių ga- 
zų. dūmų ir dulkių, jei tik 
nuo arielkėlės papasnikausi, 
o taip ir pinigėlių susikrau- 

ir bado neragausi ir mano 
paminėtų ūkę Lietuvoje 
lengvai, sugrįžęs.. įsigauti. 
Tuomet ir susilpnėjusius sa
vo plautelius, galėsi išvėdin
ti ir atgananti, Štįii vais
tai. Lietuvos oras kilnote 
kilnoja krūtinę,'o gėliųūr so
dų aromatas nosį trina. Pa-. 
valgęs saldarūkštės. duone
lės dar-gi su mojavimu svies-; 
teliu, — o ar atsimeni Lietu-

ritą pėtnyčią Bostono 
^Transeript turėjo editofialų 

aščiu “The VVliite Plag 
^tMęmritiLMafe^kadįjetai 

tesidavimas yra buvęs taip
S it* taip greitas ir kur 

didžiausi patogumai buvo 
kapiiuliuojaučio j pusėj,
Mip alijantų pasidavimas 
Metnriiį saujalei Klaipėdoj.

» - M
' * - -T __________-r___.' •*

Vienas angliškas Rochęs- 
^Eeričį/N/ T;?lafcaštB para
šė, - kad girdi dramblys nieko 
taip nebijąs, kaip pelės. Gir- 

duosis matyti ar Lietuva, 
pelės rolėj, išgąsdins Tautą 
Lygų, esančių dramblio ro
lėj. • Taip rašė dar vas. 7 d. 
š» nt-

\ . «. i >■■11 . ,^.l

Bet geriausia čia pritinka 
lietuviškas priežodis : mažas 
kupstas didelį veižrnų apver
čia. .Lietuva — mažas kups
tai į- apvertė didelį vežimą

-* sujautus.

Ne bile lepšė gali apversti 
vežįm<J» o iik kietas kupstas. 
Todėl matome, kad Lietuva W1XU’- u a4- "**vu7
jau patapo tuokietiikupstig5osskanų saldų pieųelį, net 
ant kurio didelis vežimas už- 
vaMavęs -apvirsta. •

. Lietuva tokiu kupstu pa
tapo ne dėka visokių sieke
lių, ištižėlių, bailių/o dėka 

o vyrų, nebijančių už 
tuyą galvų padėti ir dėka 

visų-rėmėjų.

^Galime turėti viltį, kad jei 
ant Lietuvos apvirto alijan- 
įįųVežimas, tai dar greičiau 

jos apvirstų lenkiška iš- 
i brička. *

‘.f . e

»
7

Arf • . J '

Kol kas nėra žinių apie 
į ar reikėjo kokių kainų 

oketi alijantamš už pri- 
nimą Klaipėdos. Neži- 
ar turi pamato tas gan

ia, buk Lietuva gavus 
hdpėdą Vilniaus kabia.

1 ....... .  r '!■■<■ ' *

į Šiaip at taip Vilnius biri 
^laautas Lietuvai stiprėjant 
lįgįtetikus kokioms norskdm- 

^ mjopaa iame kM^e. /
' ■ - ■*- ■ .
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ir mali berašant seilė varva, 
o kartais dar ml’ medaug ga
lima palaižyti,.— taip prisi
sotinęs eini sau į sodnų, — o 
obuolučiai taip jave ir vilio
ja. Prisipurtęs-prisikįųtęs 
jii —. atsigulęs aukštielnin
kas, kramtai ir mąstai apie 
streikų, kurį buvai padaręs 
prieš girtuoklystę Ameriko
je, ir atsikrenkštęs iš gilu
mos plaučių, spjaudai ame
rikoniškas. dulkes į dilgynes. 
Ir galėsi tuomet sau dainuo-

•* ■ < . ’ ' •

ti: — Avienoje sirėtkav&it, 
miio girtuoldystes, užtat tAe- 
luvoje Uuosas esu nuo7)ie:&* 
uystės* — O-la ~ dra-Ia-la, 

liuosas esu nuo biednys- 
tę's. ... _ ‘ .

’ — Jei Lietuvoje, taip nori 
dainuoti, tai Amerikoje nuo 
girtuoklystės pradek strei
kuoti ir rengkis su alkoholiu 
į griežtų kovų stoti — • > 

girtuokly^ 
reiltiu majislvr apsišarvoti.

Auksinį įsimyli, 4 reikia 
įmygąs skaityti.' Knygas 
skaitysi, jei į ^v'. lįZazimic-* 
ro Draugiją Kaune įsirašy
si. - . •

Taip padare, Šy. Petro 
parapijos’ Bostone Blaivy
bes 49 kuopa, įsirašo į amži
nuosius Sv< Kaz./Dr-jos na-

ų^mraNOMO”
f ‘Knygutė yra didelio lor- 
|jato (ŪklO) 68 pusių popie
te! viršeliais.
| Kaina tiktai 45 centai. 
h^ams nuleidžiama 40% J" 
Elleikalaukito pas:

Doston 27,. Mat s. mą katalikiškos s^aūdta mi

Tamstos siuntinius: 1) Lietuvos 
Įstatymai, 2) Palydovas, 3) 2žcm- 
lapiu ta visą eilę laikražžių gavau. 
Labai, labai už tai visa a<&L BU 
dėlios svarbos reikšmę, dėl mūsų 
čionai turi “įstatai//nes iki Šiam 
laikui neturėjome jokio suprati
mo apie paprasčiausius įstatymus. 
Siuntiniai iki ižol gaunami liuesai, 
be cenzūros ta kdnfiskatos,x 
•įpro priemonių oficialiai nežymu. 
Vykdinama išsiuntimas is Vladi
vostoko nekuriu elementų į jų 
gimtąją vietą. • Taip bent pareikš
ta oficialiai, bet at jie pasieks tas 
vietas — spėti sunku. - Yra atsi
tikimų iSsiuntimo ta svetimšalių. 
16 gruodžio p. m. išpu^likuotas 
“Gubrevkomo” įsakymas Nr. 21, 
(žr. priedą). Kaip matote, motyy 
vai uždarymo konsulatų, tai netu* 
i-ejimas kokių nors sutarčių su 
Tarybų Rusija* Bet taip rašoma, 
o kitaip skaitoma. Taiu tokios 
valstybes kaip Lietuva turi sutar
čių stt rusais, o tokios kaip Ane- 
rika arba Anglija ju neturL Vie- 

’uok Lietuvos konsulatas uždaro
mas, o Anglijos — ne.. Pastaruo
ju laiku gauta žinių iš Maskvos, 
kad. neužilgo Lietuvos konsulatas 
būsiąs atidarytas vėl, Gyvenimo 
įmonės pastaruoju laiku pablogė
jo labai; Prekyboj ir pramones 
įstaigos užsidaro viena po kitai. 
Viltis kokių nors, uždarbių nepa
siteisino ir vilties kad ekonomine 
padėtis: pagerės -^ nčr.a.“ Padėtis 
lietuvri-pabėgėliiĮ labai sunki. 
Kadangi jie -skaitomi svetimtau
čiais, vietos įstaigose darbo jokio 
negauna. Mokesniai 'gi lupami 
nuo gyvo ir mirusio. Išgyventi 
šią Žiemą bus ląbąi sunku. Yra 
jau keliatas badaujančių, kuriuos 
šiaip taip iki šiol dM’ globiame sa
vo spėkomis. Be to -padėtis dar 
tokia. ‘ Nekurie iš užsilikusių pa
bėgėlių turi dar porą skatiką, 
kinių gal kaip nors užtektų par- 
keliavimųi per Rusiją į Lietuvą. 
Jeigu .gį^pasilikti laukti pavasa
rio, tai tie skatikai bus’ suvalgy
ti ir jie pasiliks tokioje pat padė
tyje, kap ta kiti beturčiai’ta juos 
Teikės išvežti "valstybės lėšomis. 
Prieš uždarant konsulatą dariau 
ką galėdamas, kad gauti nors ko
kių nors garąntijųįiuosam perke- 
liavimui Rusiją. Mki tam- laikui 
nepasisekė dar nieko išgauti. 
Traukiniai gi vaikščioja Vladivos
tokas—Maskva. Tiesa,' jais nau
dojasi daugiausiai tiktai komisa
rai ta komersantai, —> paprastiems 
g žmonelėms tai neprieinama ne 
delei kainos, bet delei visokių rei
kalingų leidimų, tuo labiau4 kad 
kiekvienoje “gubernijoje’5 savo' 
f * paredkai. ’f Taip, jeigu, jau kaip 
nor&ir išgausi, žmogus, leidimą iš
keliauji nuo Pajūrio (Vladivosto
ko) “Gubrevkomo,” te! tas dar 
negarantija, kad Priamuro (Cha: 
barovsko) “subrevkoiąas’^su. tUo 
leidimu skaitytus!. Tokiu būdu 
ir'sėdžiame nei pakarti, nei paleis
ti. - .» i > .

Prie šio pridedu maną praneši- 
mą Nr. 21> kuriame surašyta visi 
aukavusieji Aukso Fondui.- Neat
sisakyk Tamsta jos paskelbti pra
dedant nuo 55-jo, kurie' dar; 
“Darbininke” skelbti nebuvo. 

■Tuo tarpu tiek. *
Su gilia pagarba,.

; L: e. p. Lietuvos Respublikos Į- 
: galiotinis Sibirui. -

.....
55) Wtei§a V. 5 tub. 
56į įgelia Kazimieras 5 rub/
57) Licskus Jonas 5 rub.
58) Lipšicas Juozas 50 rub, 
50) AnoSovas V. 5 rub. 
00) Balčiūnas Stasys 10 rub;
61) Kalelis; Teofilius 1 i'ub.
62) Susprečkis j rub.
63) S’taškcvičaitū Anicle 1 tub. 

’ auksinis kabelis nuo laikr.

<
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Nelab senai būtent “Dar
bininko” vasario 3 dienos 
laidoje Baltimorės A. Ba- 
moška atsiliepė į gerb. kun. 
«L J. Jakaičio pakeltų lab
darybės ir-steigimų prieg
laudos klausimų.

Mano nuombne A. Ramoš- 
rkaū -pej^ig->^ 
minčių išreiškė. Pasak jį 
daugybės mūsų - tautiečių 
“purauzen” rengiasi* arba 
bent jų likimas toks, kad jie 
ten turėsią atsidurti. G-ifdį 
negerai darus, :kaa mūsų S. 
L..R. K. A. nesirūpino prie
glaudos namo steigimu.

Man rodos Amerikds.lie- 
tuviams katalikams dviejų 
prieglaudiį pilnai pakaktu. 
Viena vakaruose apie Chica- 
gO, kita rytuose,, geriausia 
vieta Lawrencę, kaip siūlo 
to miesto lietuviu klebonas **_ ** , 
gerb. kun. P. ’ Virmauskis.* 
Kristus pasakė, kad* bied- 
nų visuomet turėsime, todėl 
visuomenė turėtų juos aprū
pinti. Labai gerai A. Ra
moška nurodo, kad lietuvių 
pavargėlių prieglauda ge- 
riausia_ tinka farma. Taip. 
Jei jau įmanoma prieglauda 
steigti, tai tik ant farmos.

Dabar dėl svarbaus darbi
ninkams klausimo: “Kur aš 
pasidėsiu tada, kada dirbti 
nevaliuosiu?” Toks kiauši- 
mas kįla ypač nevedusiems 
vyrams s ir netekėjusioms 
merginoms.

Tie, kurie galėjo sutaupy
ti juodai dienai, t.ai tokio 
klausimo nėra. Už pinigus 
daug’ pas ka gali kvatieravq- 
tis, ar jaunas ar senas! Te- 
čiau kaip padaryti, kad ne
atsitiktų taip kad senžtvej 
nebūtų kur galvelės pri
glausti ? Man rodos,, kad y- 
ra .tikras veik kvisiems priei
namas būdas, kaj išvengti 
skuido senatvėje. Štaizkoks 
tas yra būdas. Birmas daly
kas tai reikia gyventi taip, 
WOngyti artimų, širdžiai 
patinkamų draugii* -Nesvar
bu ar tie draugai gimines, ar 
ne. 'Kartais su visai sveti
mu šusidraugaujama širdin
giau, negū su rikru broliu 
arbą /seseritm Gęrd drau
gystė; reikalinga šiaįp~ jau 
gytuiiimę, o tikrai- reikaUn- 
rū nelaimėje bei. senatvėje. 
Tai pirmim dalybas, kuriuo 
(Lu’bininkaB turiį aprirftpm- 

Kun. Petras KušuMus,' ti.
' ■" \ t

K. Jocis,
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-rius h įmokėjo $35, per tos lietos kuopos blaivinitikams; 
kuopos pirm. p-lęSL Kilmo-įta * ”” ’
niutę. .Už taip didelę para- teari w žodžius*

. - . • — K. . i tt-W ' >«■« » M*

tariu didžios padėkos ir pJ^j

I.

f BAGOČIMIS ŠMEIŽTAI
“Lietuvos Žinios” No.. 6 

talpina B. J. Bagbčiaus laiš 
ka, kurio negalima praleis
iu tylomis. Pati redakcija 
pastebi, kad tasai laiškas 
turi ndkurių statumų, bet ge
riau būtų padariusi pavadi
nus jį perdėm storžievišku ii 
grynai melagingu. ' Bago 
čiaus storžieviškumas apsi
reiškia jo styliuje, savęs iš- 
gyrime (girdi, “pasiremda
mas savo patyrimu ir moks
lu”) ir keistam pareiškime, 
kad tarpe Amerikos Lietu
vių kunigų nėra nė vieno 
įtffira inteligento. ' Ar gali- 
ma rasti kokiam nors civili
zuoto pasaulio kamputy kitų 
tokį, “inteligentų,” kuris 
drįstų, save taip reklamuoti, 
o kitus taip nemandagiai že
minti t -Ąg'' galima vadinti 
inteligentu žmogų neturintį 
paprasčiausios kultūros ?

. Bet' tiek to* su Bagočiaus 
išauklėjimu. Nuo paprasto 
eiciliko perdaug nereikalau
kime Čia. daugiau eina apie 
jo “teisingumų,5* kur taip 
bjauriai neteisingas ir iš
kraipytas, kdd žmogui žb 
pančiam Amerikos sautikius 
darosi-koktu beskaitant ta 
nekultūringų šmeižtų pluoš
tų. Amerikoje 'čia mės ne
paisytume, -Visi žinome ka 
reiškiu pavarde '■Bagocius. 
Bet kuomet >jo melagystes 
patenka Lietuvos spaudom 
uoroms nenoroms prisieina į 
jas* reaguoti*- Lietuvoj Ba- 
gočiuš nieko ūereiškiu. Dar 
gi iš. jo neaptašyto stylinus 
gaf kas pamanyti, kad čia 
rašo šięk tiek prasikalęs kai
mietis ir jo Šiurkštūs išsi- 
reiškimai gali kam paairody-

»

t

’r

tuomet nei neužsiminė, taigi 
melagingai skelbia,, kad jo . ‘ . 
išviliotieji tūkstančiai buvo' 
kada nors'..siunčiami per-,-..... 
gęrb. Čarneckį. Kaipo fak
tų čia reikia paminėti,, kad 
jis ir jo pakalikai gerb. Ats
tovų Čarneckį nieku, daugiau 

’nevaišno kaip tik šmeižtais / 
ir dėjo dideliausių pastau
gi!, kad žmones nuo pilietiš
ku pareigų atgrasinus.

Kaipo 'vienų iŠ Bagočiaus 
“kultūringumo” pavyzdžių 
privesime štai kokį jo litera
tūros žiedą:

“Nieko iš to neišeis, iki 
Lietuvos valdžia ' laikys 
AVashingtone visų ■ gūštų nei 
velniui, nei Dievui, nei tau- 
tai, ^nei niekam netinkamų 
bimbalų, iki lieps mums a- 
merikieciams kvailiausios- 
rūšies prikazus davinėti, ir 
mokės tiems veltėdžiams 
Šimtus dolerių savaitines al
gas.‘

a

.f
z

t
r .

lu tokio “kultūidugo’^’aū- 
vokato plunksnos žiedelius 
“Lietuvos Žinios” talpina 
be jokio atsiprašymo ir' ko- 
mentaro... Matyt, savas 
savą pažino ir alumi pavaiši
no. . v w •

Tpkioįlaiško išspauzdim- 
mas “Lietuvos »Žinioms” 
garbės nedaro. ' ~~

tfkčsu&

KALENDORIAI JAU 
GATAVI,

L D. B. 1923 metų sįenL
niat kalendoriai jau gatavi 
•ir jau juos siunčiame vi* 
šiems L; D. S. nariams ir 
piwumeratt>riams DNKAL 
Būrio iš pašalinių norėtų 
gauti; tokiks, hti prisiunčia 

krasoB ženkleliais 'ir 
gaus ganu gražių, kalendo
rių. . ,

"DARBLNINKAH” 
366 B>. Boston
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- SUTVERBUMS PRAŪŽI^ DAVĖ DIEVAS.

Nuo senai kai-kurių gamtos tirinetojų yra tokia nuo
monė, kad pirmieji sutvėrimai pasaulyje atsįrądo tiesiog 
gamtos pajėgomis. Juo labiau lindo toji nuomone, vkad 
daugelyje atsitikimų labai sunku pastebėti naujų gyvasčių 
atsiradimą gimdymo keliu. .

Dar* penktame amžiuje prieš Kristaus užgimimą grai
bų piliozopas Anaksimanderis pradėjo aiškinti, kad pir
mieji gyvulėliai atsirado iš jūros vandenų,, ačiū saulės 
Spinduliams. Aristotelis taipogi buvo nuomones, kad gim
dymo keliu atsiranda tiktai tobulesnjeji gyvuliai, kurieTu- 
ri Šiltą kraują, o visi kiti gali rasties, gimti patįs, per sa* 
ve. Kaipo pavyzdį mokslininkas .statė ypač kaip-kurias 
žuvis,_ pavyzdžiui ungurį, pas htrį esą negalima niekur su- 
rastiūiei kiaušinėlių, nei ldtij veisimos! prietaisii.

Egipto gyventojai senovės laikais tvirtai tikėjo, ’ jog 
jpeles ir vandeniniai’gyvuliai gvnia ir tenykšeios Nilo upės 

^vandenio.
Mokslininką s Dilini jus (jaunesnysis) buvo taipogi 

liuoniėnes, jog žuvįs, būžiai ir^ jieniš panąsūs'genia patįs 
per save, ir nuo jo paeina padavimas, kad iš fenikso kau
lo išauga pirmučiausia didele Intaelė, o iš jos paskui pa
sidaro gražus paukštis.

__ LTahmų-smair daiigidis td^
Čioje mėsoje atsiranda taipogi pačios per save. Senovės 
mokslininkas Virgilius pataria’ net, kaip iš pūnančios mė
sos prisiveisti bičių,.-Pagal jo, isgaišus ja’učiui, reikia jį 

. padėti ant žemės ir apdėti žagarais ir gėlėmis (kvetkoms) 
štai po kiek laiko ir bus bičių ištisi spiečiai. ' *

< Net ir Šv. Augustinas, buvo tos nuomonės, kad dauge
lis mažyčių gyvulėlių randasi iš pūnančių gyvulių ir auga
lų. Bet kad taip galėtų daryties, Dievas tverdamas pa
saulį, turėję toms gyvulių, ir augalų materijoms duoti

- pajėgą veisti iš savęs gyvuosius sutvėrimus..
Vienas mokslininkas vėl nors atmetė jo laikais esantį

* pądaVįniąF kad vienojmsalojeyra mediĄ? ant kurio: auga- 
antįs ir žąsįs, tačiaus nebuvo priešingas tam, kad sutveri-

• mai galį patįs per save atsirasti. '
j Savo laiku labai didelis mokslininkas Atanązas Kir- 

clfer šia kaip sakė galima esą pasidaryti daug žalčių. Pa
imk, girdi, keletą žalčių, iškepk juosius ir supjaustyk 
smulkiais gabalėliais. Tuosius gabalėlius paberk ant rie
bios žemes, paskui kasdien paliedinėk lengvai vandeniu iš 
puodo. į Žeme su žalčių gabalėliais tūri būti šildoma pava
sario saulės. . Po astuonių dieni], paberti ant žemės gaba
lėliai, paliedinėti pienu, maišytu su vandeniu, ims kru
tėti ir augti,’ kol nepasieks tinkamo žalčių didumo.

-Nu h; tokioms nesąmonėms tikėjo daugelis tuometinių 
mokslininkų, nekalbant apie paprastą žmoniją.

■W

• Kirmėlių veisimosi būde netikras nuomones šiek-tięk 
prablaškė Pranys Redi, kuris, daugeliu bandinių išaiški-1 
no, kad 
mėsoje neatsiras kirmėlių,- jei ji gerai bus apsaugota nuo. 
•mųsių. (Mat, musios deda ant mėsos kiaušinius, o iš jų ir 
išeina kirmėlės) . . '

Neužilgo pjyio ValĖsneri išaiškiiio, kad kirmėlės, e- 
saaicios supuvusiame medyje, gema iš kiaušinių. VaUsne- 
rio prirodymų tuo jau patvirtino ir Siti.

Toliau, mokslininkas Ilartsoeker gerai ištyrė srnul- 
Idausius vandenų gyvulėlius ii- taipogi prirodč, kad jie

■ dauginamo gimdymo būdu. Jis dar . prie to išrado, k<id 
daugelis jų yra iš ore gyvenan^ų'sutvėrimų kiaušinių/ ku
rie 'tuosius kiaušinius deda vandenin. “ . ;

, ■ Darsmulkiau ištyrė mažutyčius vandenio gyvulėlius- 
Spallanzani. Jiš'susekė, kad tų gyvulėliu vaisiai pakęn- 
čia palyginamai labai didelį karštį it šaltį, bet tečiau nuo 
perdidelio karščio arba šalčio visgi *delto žfinū. Pajėgė' 
mokslininkas pastebėti net tai-, kad geriausia Čia minėtų. 
'Sifti’ėrimėlių vaisiams būtį^ausoje vietoje ir vidutinėje 
temperatūroje. • f

Dar vienam įųokslininkui, Martynui Terechovskiui, < 
pątvirtinūs, kad jo tirinėti 'gyvulėliai (infuzorijos) ran- 
dasi gimdymo būdu, mokslininkas Hein (1844 m.) intiki- 
naniar parašė, - kad joks 'bandinys nepafiddlno girinio per 
nave. Bet štai po Hein’o profesorius Natisbam ėmė išva
džioti, kad dabar gyvastį turintieji daiktai ištiesų plati
nasi tik gimdymo būdu, bet gi kada-tai visų šiandie gyvun- 
jančų daiktų, jei taip pavadįsime, <tevai tarėjų atsirasti 
patįs per save, • vadinasi jie patįs save pagimdė.

‘-Žinoma, Nausbamk) išvadžiojinias yra visai .silpnas, 
lies kode! gi tik somai sutvėrimai gimė patįs per save, ę 
šiandie jau negali taip gimti. ’ ...

t Toliau/ jokiu būdu negalima sutikti, kad. be jokios 
pagalbos, be jokio augėlesniojo paliepimo iš negyvų daik* 
tų pasidarytų gyvi. Tegu iš anglies, geležies ir visokių 
du jų susidarytu pats ger save koks daiktaSysJjet kadangi 
anglis, geležis ir dujos yra negyva materija, tai kaip gi M 
|ųgali pasidaryti gyvas’• sutvėrimas f-,. V 
' . Kiekvienas gyvus sutvėrimas, nors būtų paprasčiau
sia^ yrh teciaus užbaigtas pats savyje pagal tam tikrą pie
ną ir ištohulmtasč Bet taesai sutvėrimų planas turėjo bū
ti išgalvotas dar prieš tai,. ųegu* siitverima^tsirado, nes 
jeigu kas nori pastatyti namus, tai pirmu išgalvoja jiems 
pieną, opliskui jaustutm ‘

Kas gi tad išgalvojo tą sutvėrimą pieną 1 Aišku/ kad
■% -

f

I US SUDĖTI UEIMflB aUHMK, Parapijoe Žirai nuaiiekl nablogoi, 
pelno liko apie 17 šimtų dol., 

Darbai ritasi gerai. ' Visi dirba 
ir minose ir pakrikose. Atvyku
siam-iš kitur darbas sunku gan* 
ti

• Į tikę, buvo- išauktos paantryt. 
[Faakiaus gerai atsižymėjo didis 
Jehoraa sudainuodami sekančias 

»>
1 ■ - ' <

ateit ir pmirjutyti. Vakarą pra- j d4tw: “Kėliau tarp Žvaigždžių, 
leido, viel Mnktaneį Ža&bmi lUta-įkotop. M Abto, St
vilkus žaislus ir suktinius. AtAĮŠimkaus, ^Saulatc tek” daina iš 
jus 10 valandai sėdo visi prie ata-loperos Prečiosa, “Mergyte jauno- 
Iot kurte buvo paputftea gražiai.įji,” komp. J. Bendoriaus. 
Pirmiausia gerb, kkbonas 'atkal- y ./ . . . _ . . .

mala,. Po tam choru ,B- Vufainetoa damos buvo shdai. 
giedojo Lietuva mtau. Po nu<,toa ger81' Ms phora“
Stalonei dar kalėta. S-p<>™ J*“"** J* tfl-
to vi.i įtekamai .Kratai namo.' Kw-»»«ž« n>«W«*U «h«W 8™;

Tas Pats l^al 8Udainavo ‘4 Saulutė tekėjo” 
y ĮSt. Šimkaus, “Aš pasėjau, ”'į;omp,

om IT. Brazio ir “Plaukė žąsele.” _M*Wr • Xp(lrt at.
O. Svidetakienb vfen» &lt« va. kvartetai, duetai ir .olo, teip- 

taa buvo davusi »divowa’’savo e‘ ’3a"“V<> Vlella “ gausių mU- 
?• n a -a ■ t- • ai -j j .°lw miesto daininkių panele JuliU 

« Stoliniutė. Keikia pažymėti, jog gmunesugųžtu, tai atmokėjo w L Ie j g iffl
|.r pėdė du šimtu (200) dole-K d#.
ęWusdentetameta.gyvenimo, su Wa
ja. Pavarytoms rado amt prieg- j, ettortauSai datai fe
iMd? «a pat pas-savo .esen A.fliriėtVjpg pa- 
Adomiene, kur ir drapanas sa-l j. StolM)lts Velykų keti- 
vo buvo jau susigabenęs. Bet ant I - ... -.- f 5 tnou; II{I aplankyti didesnes lietuvių ko- tam* Pranuko vien, naktį ?Hiionij8s TO koncertais, tad patar
tai pernakvojiu ant rytojaus tilJWtkvic)1,lm 15tqjui

:W3 « J' ^«sdai-
du.vėl susuūbaiojo, navim. • Ant galo abudu eliorai

Tik kas-zin.ar ilgai, nes antrą ■ t-s. -jau sykį tas “dėdė’’ jteos taipsu- ^«B?V0 Lletwos ta”«. “' y 
taiko - - [užbaigimo programo, gerb. klebo-

r --“'St .'----- - ■ v, T-"! ^c^Lnia^kūn.^5ArLapat^^adėka^*aNesutikimo priežastis tame, buk <T..T ,.f «• d
. . a ■ A . publikai uz ramų uzsilailcymzą, ops jai es4s perprastas, nemeilus ir Į pMk],UI tęs58i KonMrti,3

«-./■»■ - “t. -■ tarar-K"” 

syte, kad apsigavai ant amžiaus, p
Bet kurtos skaisčios akutes tams-Į Teipgi vasario IX d. toj' pačioj 
tbs buvo prieš apsivertimą, puotoj š v. Mikoio parapijos eho-

Vietinis. ristai turėjo pasilinksminimą, kur 
. o buvo užprašytas ir neprigulintis

TO0BCĖ&7NRf MASS. [prie choro jaunimas.^'Kadangi ši 
. ------- ’ v. pramogėle įvyko nedėlios vakare,

■Vasario 13 d. Lietuvos VyčiųLaį įžanga buvo visiems uždyką, 
36-ta kuopa/surengė, antrą dar jaunimo atsilankė suvlrš 200, ku- 
gražesnį soliių. vakarą negu perei-■ Lvjsį gj.agįąį $aide lietuviškus 
rtą nienesį. xVisi^nari^ atsilankė -gaTslusZ Būvu"sudinmtt>td"4želBta^: 
pailinlcsminti paskutinį vakarą,4 aainil/ q ant galo/paskambinant 
nes inanė, kad bus daug lengviau■ ‘varg. K. Vaieiūniū, jauni-
^pasniiikaut. ' mas pašoko keletą , šokiu ir visi

Jaunimas buytrlabai uzganėdin- gl,ąfiai Wskirat§> Reikia pažy- 
tas šokant lietuviškusi; sokius: jog pas mus. randasi daug
khunpakojį, suktinį ir kitus. gražaus jaunimo, tik gaila, kad 

-Per pertrauką ” bttvy: • dalinama Į į§ jn yra ištautėję ir ūž-
daug įvairių užkandžių. Po. lietuvių kalbą,
kandžių ir vėl jaunimas susmn- ~ - Scrantonietis.
ko šokti. . Lietuviška orkestrą ’
griežė ir rodos visą jaunimą nuo} 
kojų pakelė lyg tiaukte traukė DU BOIS, PA.
šokti. Po šokių visi nariai išsi- ' ------- 1
skirstė į namus. .. ' ’ Daug laiko praslinko, o iš Du.

Koresp. Rojaus jokios žinutės nesimato 
—---- —— I laikraščiuose. Taigi sumaniau

WEST SČRANTON, TA. / 4 parašyti §į-tą apie DuBoisiečių gy'- 
—r-V vavimą.

Vasario 8 d.' TOashingtono sve-l . _r. f. , .
• . _. s. i ■■■ ... Vietine LDS.kuopanekaipgy-taiueie Sv. Mikoio parapijos nau- x i -i -x f. -Jx tz- vuoja. Gali sakyt nieko neveikia, dai buvo surengtas koncertas. Kaz L r ■. . . -i ,t, . v. , .. , ENariai .ant susirinkimų nesilanko.. Sangisis koncertas buvo pirmas J T_ ....... . . x4 - -- •- • x.i -v- ' Katrie ir ateina, tai tik menesmestai žmonių atsilankė apie-500 y- > . ... TZ. rx .v ... sumoka ir krinka. Kame yrapatu. Koncerto programą- ispil- . v . A ,i- l -r nr*T i -c* r. [priežastis, sunkų pasakyt. Bet ■dc abudu sv. Mikoio parapijos cho- _ v i- >» \ . rn .. . .. .. i i gal jau^nades ką nors veikt, Teiprai, vadovaujant ir pijanu akom- - z<» • tik inegali būt. Gal nauja valdyba ka poinrojant varg. K. Vaičiūnui. Ka- °..J naujo pradės. Kaip girdėt, gal daugi programas koncerto susi- . . . . . . ® . .
T-. oa.5. . x r - pirmiausia imsis naujų narių pridėjo is 20 dainų, tai viso progra- 1 v x .. u £ N• - - l-r - r - rašyt. Dieve, jiems padek. Maino neminėsiu-, * tik pabnesiu. svar-LT N/’,. , , T-nn -r:-, .• . i v v tt7 . -v ionu būt pamatyti, kad LDS. kp.biaftsia dali jo. Visųpinna mazij . . • . .
mergaičių choras susidedantis iš . .- V. ■ . ...
30 mta visos baltai apsirėdę,gorbaaąnejT, pa^s atalnte j 

. . n . t - susinnlnnią ir kalbinkite naujus.,i^Į. iaiiutiBJ. virvių x.«i.«ix vAau. vi-pasirodę ant estrados ir sudainavo! . .w.. >Mem New Haveh’o jaunikaičiamI“Mažas Piemenėlis,” publikai pa-Į 0 } am
... . | man ten prigulėti, kad nieko gg-

. ' 7 • - - ==J ro hera, nei pašelpos, nei. kitko,
žmogus, tasai uots ir tobuliausias, sutvėrimas, to negalėjo Bet reikia žinoti, kad reikia/kito- 

; padaryti, juų labiau, -kad. dar ir šiandie nedaug, težino a* je srityje mums veikti: rengti pta- 
pie sutvėrimą, kad, žinotų# tai vienam su kito, nebūtų ųžpal^a^ . dfekifeijas, .pasikalbeji- 
kąginčyties. Todėl sutvėrimams* pieną ir jiems pradžią ĮmilS A^e darbininkų reiklus, 
davė ne kas kitas, tik tiso pasaulio 
pievas ' ■ - ■ ? \ . .. Vyčių kuopa labai gerai gyvuą-

Nors nieks Ilgšio! nieko tinkamesnio uepasake tame, ^^^feunb^ susispfeta tart 
kad gyvastis pasaulyje atsirado pati pėr sav^ aiškių XbX§ hXt X 
kad gyvastį davė pasaulyje patsai Dieyas, teciaus moksli* Rus. Labui pavyzdingai“ darbuo- 
ūįnkams valia yra mokslo keliu ieškotfkitų gyvasties atsi* jus. štai basket boiB vyrai: ma- 
radimo būdų. Bet tegu mokslininkai ir prirodyti], kad gy- nadžieris T. Lesevičius, kapitonas 
5Tastis atsfiado patrpe Tsąve, tai tokiu būdų Dievo galybę K: Rakauskas, gra jotai A, Vaiįich 
•it garbė anaiptol nesumažėtų, nes galingas i> gaihingasl?15’ B!’fan^usk®arJ;n«USk 
butų tas, kuDs dftve gyvasčiai nudenją w leido jai is tos■ b A> Radzevičius, šį^
materijos atsirasti ir pletoties. ' O materija juĮc pmnlyje kaiją ėmėsi 11 sykių, su’ svetiintnu- 
negalėjo atsirasti pati per sįve, nes nieką kas-nors iią- čiaiš. išlošė a o du«prąiošC\ Gai> 
gdiųtsirąsth 'n - v * • ■ .. įbe jnms jamn vjw . ; /
. ; Kaip-įivie^festHtyų laifei. ūioksĮinūikai ėxpę Įšva-| Koki ‘gerKtonySL-^ Urbono 
džioti, kąd. gyA'astf^ ant žemės atsivacĮo, stačiai pasaldus) čia .nebuvo, tai neturėjome W 
nukidto,. nno kitų pasaulyje planetų, panašių į/toūsii boHoląs nei bęsket ' imies tymo: 
ine. Nofs to* jokiu būdu begalima patvMnti, bet tegu btkse^ W įr.^.unį buvom ap< 

■-■■*•••■■•■• ’ - siMę, lyg laukėm ko nepapras-
. tp, bet ir siūnųkčm. ■ Garbe, kuhh 

įe M. Urbone,/už.tojų prakilnų 
n I i.....i/. l _■ . ■ 4 ■

svavbatame, kniljio visgi pasaulį W-l uw
.jmigmmčkiirio‘. wja» JbažnyMus 

įstatymo, kapitalo turimo nusėti- 
nai, gal neužilgo pradeM^i darbą J

CAMBBHMHL MAM
LDB. 8-toė .kp. mėnesinis susi

rinkimas Įvyks utarninko vakare, 
vasario 20 d. 7:80 v* vakare# po- 
baŽnytinėj svetainėj ant TOindw 
St.. ’ * .

Gerbiamieji ir gerbiamosios, ma
lonėkite visi nusirinkti, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti. 
Teip-gi bus renkami delegatai į 
LDS, -N. A. Apsk. suvažiavimą. 
Teipogi užsimokėkite mėnesines 
duokles.

Teip-gi ant Šio suBirinkimo bus 
duodami kalendoriai.

Eašt. M Badaitfek
, r .  -

DAYTON, OHIO.

Linksmas va&kraa.-

Buvo surengusi moterų, draugi
ja po globa Motinos Švč. 10 dieną 
Vasario. Vakaras puikai pavyko, 
ko.moterys pačios nesitikėjo. Ka
dangi po Kalėdų *konekiekviena 
suimtą buvo rengiami visų drau
giją šokiai, tad ir manėm pralak 
būsim. Bet apsirikom teip many
damos. Tuom kartų negalim aiš
kiai pasakyt kiek. gryno- pelno at- 
Jiks^JB^t^uriniM^tįr^kaOiks-^it' 
virš $40. Taigi 'moterų draugys
tė didžiuojasi savo laimėjimu ir 
dekavojam visieins, kurie atsilan
kė ir savo centų nesigailėjo. La
bai malonu būtų, kad daugiau mo
terų prie draugystės prigulėtų. 
Būtų galima daugiau ką nuveik
ti. Mūsų draugystė puikiai sto
vi. Pagal pereitų metų atskaitą,, 
kurią išdavė rast J M. Kavaliaus
kienė; pasirodo,- jog bankoj tu
rim $601.80. Mokestis; 50c. įstoji
mo ir 25c; mėnesinių. Ligoj pk- 
ždpaJįOdužšS! nedėlios ir pomu> 
tinęs 50 dolerių. Taigi sesutės 
dayfonietės katalikės dėkimės prie 
ištos draugijos.

A

i

>

Narę.

NETO HAVEN, CONN.
’ * -• *

Šv. Kazimiero parapijos komi
tetas susideda iš 12 ypatų. Gai
la, kad visų jo darbų nežinau.

Štai 3 d. vasario“ š: m. surengė 
šokius. Žmoniij prisirinko pusė
tinas būrelis. Ypatingai daug 
jaunimo buvo. Nors žmonės kal
ba, kad New Haven’ę nėra jau
nimo, bet neteisybė. Kada suei
na ant viešų pasilinksminimų, tai 
malonu pasižiūrėti. Tiktai gaila,

i sąrančia neatsiranda pati per save iš žemės, nei kad nevienybėj visi. Tolau bū-
i * t * • • • • ** « „ _ '*• — . ,du ir mažas veikimas? Ir pelno 

parapijai nemažai liks. Matyt ko
mitetas su .gerb. kun. V. P. Kar? 
kausk-u uoliai darbuojasi ir šiais 
metais, kad sumažinus parapijos 
skolas. Baliaus gaspadoriais bu
vo J. joga ir F. Šumskas.

Vasario 13 d. š.’ m. Šv. Kaz. pa
rapijos choras turėjo šeimynišką 
vakarienę, kur ir gerb. kun. V.

Barkauskas dalyvavo. Mer
gaitės pasistotojo užkandžių, o 
vaikinai minkštų gėrimų ir šalta- 
košės. Gaila, kad mažai vaiki
nų randasi chore Patarčiau vi-| 
šiem New Haveh’o jaunikaičiam

v»-

Vargdienii.
I

CAMBKIDOI, MAgg.
' -ir~T r

Sausio Jd. N. B, P, Mi brau* 
gystės įvyko metinis susirinkimas. 
Nutarta, kartintų atlaikytos šv. 
mišios už -dūšias mirusių narių, 
Tos šv. mišios bus vasario 22 d< 9 
Vai; ryte. Taigi visos narės nepa
mirškite iiteiti ir ateidamos atsį 
neškite draugystės ženklus. To- 

: liaus buvo nutarta, kad būtų at
laikytos šventos mišios už gyvas 
nares. Po tam paaiškėjo- iŠ gerb. 
klebono fain. Pr. Juškaičio apie 
Betlejos ‘Šlamelį kas galėtų jtab 
syti. Tuojaus visos nares pristojo 
kad būtų įtaisyta. Tuoj sudėta 
$50. Daug narių pasižadėjo. '

Toliaus buvo renkama valdyba 
ant 1923 nu Į valdybą pateko 
šios ypatus; dvasišku;vadovu gerb. 
klebonas-kuli. Prr Juskaitis, pirm. 
M. Sundukiėne, pagelbininke St. 
Gcndvilienc, protokolų raštininke 
M, Zaveckięnė/fin. rašt. O. Šini- 
bolaitė, kasierd' K Kavolifine, ka
sos globėjos A. Birunaite, M. Ne- 
vuliepė, tvarkdarė'B; Vaiviųlieile, 
knygi] .peržiūretojos M. Gidžieiie, 
B. Dvarecldeiiė ir V. Klovienė. 
Visa valdyba yra darbšti dėl drau
gystės labp. ,

- Vasario 7 d. 1923 m. įvyko mė
lio.s mis susirinkimas. . Nutarta -į- 
vykdyti prakalbau ir pakviesti, ge
rus kalbėtojus ir kad būtų pa
kviestas gerb; kun. Kaščiukas ir 
daugiaus gerų kalbėtojų. Prakal
bos įvyks vasario 22 d., 1923. m. 
>rr/mišios bua.jų-tmetly- o prąkal-. 
bos po pietų, 4 vai. bažnytinėj sve
tainėj ant TOindsor gatvės.

Širdingai. kvjpŠiame visus ir vi-( 
sas į prakalbas atsilankyti. Per 
tris mėnesius. įstojimas numažin
tas per pusę. . ’ „■ ;

Prot ĖaŠt, (

tų ir taip, tai vis-gį reikėjo tokioj įsas tą’^vm^tį šutvei*-j 
tų (aTbatjcluotų pai iųaferŲą)b kitose planetose/ Juk we> I.- 
kas daįktaš,- apskritai iinant, kad rugiuLauga o
kitur neauga
.ga.

v-

h

r

■ '

' (£u*'dauffiau) ' i

mos progos. * ' ' • t

Lietuvos Šaulių Atstovai
' ' 'Amerikoje.

\ TALINO PARODA. «> ' . -in r
• X Talinas. Estif Žem&i, 

ūkio ir Pramones Paroda į*, 
vyks 1923 m. vasarų nuo birt 
želio 2 d. iki to pat mSnesioĮ 
lf dienos. 4

Paroda susidarys iš sd* 
kančių skyrių y ' /

(i L Garines mašinos (mpfcįi 
rai ir lokomobiliai). <

2. Žemes ūkio masinu lį
padaipjtu. . lį

3. Pieno ūkis.
. L Transporto ir susisieki4’ 
mo priemones. ' 

Malūnai ir malimas.
6. įl'atybą, statomoji me

džiaga ir planai.
L Metalo-pramone,
8. T iirpynų ir kalnų pra

mone. • z ■
9. Sielio, akmens ir stiklo

pramone.” * ~ 7
~ ■ 10. Elektroteelinika.

11. Tabako ir papirosų
pramone. . ‘ \'

12. Odos dirbiniai.
13. Vailokų pramone,
14. Celiulioso, kartono it 

IJopieros išdirbiniai.
15. durų pramone: a) lai-^ 

vii statyba, b) jūrų prekyba/' 
c) žūki avimas ir žuvų. ūkis.

IK Rankų darbai (virves, 
tinklai, linų verpimas.
/ 17ė Audimas, verpimą^ 
riiedžiagų dažymas. ■ " : ■ę'- 
*' 18.‘ Audimai, galentėrijoa 
ir smulkios prekes. ’

19. Medžio išdirbiniai. ■
20. Muzikos instrumentai.
21. Kartono dirbiniai.- * * * . . * . .
22. Aukso, laikrodžių gra

viūros. x '
23. Šerių, kaulų ir ragų 

dirbiniai.
24. Spaudinimas, grafika, 

fotografija, menas/
25. Optikos ir precizijos in
strumentai.

26‘. Sveikatos' apsaugoji- 
mas.x . • ,

27-. Medžioklės? sporto i- 
ronkiai ir žaislai. I

. 28. Darbo’ įrankiai.
29. Chemijos, vaistinių ir 

parfumerijos prekės. .
30. Mokslo prietaisai, 

nieksiąs, auklėjimas ir me-I ■ Iiras.
31. Reklama.
32. Statistika.

‘ 33. Bulvių išdirbiniai.’ s 
>• Šįų vasara pirmą kartą 
po karui įvyks Estijoj VIU' 
visuotinas dainininkų poky
lis.;

Dalyvauti pokyly jau-įši- 
registravo 369 mišrieji cho-* 
rai su 11,911 dainininkais, 
66 vvru chorai su 1,478 dai- 
nininkais it 93/dūdų orkes
trą' iš 1,605 žmonių; iš viso 
52$ chorai ir 14,984 dalyvau
jančių. Laukiamą gausiai 
atsilankant svečių i» ūMe-. 
1110. Iš BraneMijos rengia* 
0 atsilankyti į tą pokylį spe- 
.ciale ekskursija.

Valio, Amsterdam’o, Sprbifj- 
fleido, Rockford’o, Wesf'~ 
ville, ii^kitas Liduvią ko
lonijos. ,

v *
■ » 4

Užgriuvo ant Lietuvos ne
paprasti įvykiai, surišti su 
Klaipėdos ir Vilniaus kraš
tų likimu. Pati'ijotiškosTiė- 

; luvių širdys Amerikoje vėl 
sujudo.

' Paskutiniais laikais pta- 
"dedant nuo ‘ praeito sausio 

- menesio pusės, sekančios ko
lonijos aukojo Lietuvos Šau
liams,, savo laisvu noru sto
jusiais ir pasiŠventttsiemš 
•Lietuvos neprfidausomyhę 
•ginti: . . * <
AMSTERDAMAN. Y., 

pet Poli.liiiį kliubiį...
SPRINGPIELD,ILK,

per šaulių. Atstovu prakalbas 452.01 
ROOKFORD, ILL.,

per šaulij atstovo prakalbas 363.54 
\VESMLLE, ILL.j ’ ■

■ per šaulių Atstovo prakalbas 204.30 
GARY, INDIANA, ' ,

per šaulių .atstovo prakalbas 137.19 
SAl/l LOUIS, MO., -
' per Šaulių Atstovo prakalbas 105.45 

ROCHESTER, N. Y., . .
per A. žieui|, 4... •-*■*•*■•;■*-**• * lOO.uS- 

IVEST-PULMAN, ILL.,‘
per šaulių atstovo, prakalbus 

ROSELAND. ILK,
per. šaulių atstovo prakalbas 

KANSAS CITY, KAN.,- Y
per. Šaulių atstovo prafentbos 

0H1CAG0 IiEIGmU.ILL<>

4 - £

87,35

70.70

70.70
-

per Saiilių AtHmvdpi’rtkulbns,* utf.00 
Ii ST.’LOBIS, ILD./ \- 

•. per Smilią Atstovo pwknlbW 438M 
■MĖDEOSĖ !LLt>ų : '

per Smilių Atstovo ųmkąlbns BA05 
AUBU11N, ILK,' • - . ... ■

per ŠmiHų Atstovo.pmkulbas. '20.00

Visi pinigai priimti Vim 
nūs fūkštautis penki šimtui 
duL išsiųstu kablvgruinū Lie
tuvos kauliu (kmttan. Au
kos L, Valsų Paskolos Ba-

PAIMPELLERIS
JUMS PAGELBĖS! " 

•Kuomet iaukUmasl P4intExp*H*rie 
pBgalbojj SL*iumn» grėttal *]$«•

ūmu k n.risi»3<um*i 
, ,v—praaykftU.. Bu

w mmih kr»(.in- 

kluaufift ir 
Žlo i etrftių 

_ dyglio, tuojm bu- 
—>»ipųkito SIro guliu* 

go ir 
uiyniaiv IiaiwW<> iv juomiiUrl»-I 
kiu* Tikr*d«8
Pahi.Kxp<lkrU loti mm INJUSfcfl 

ViiU kiti yr& ju|U| 
Kwin» ak. kiliką 

aptarimo art* ii j
r. juk atome* 4 ca, n 

ll"1."11! »

t
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/ DKBATKS, 
, -------

7EAteinantį keriergiyvas. 22 
'7:30 vai. vak. parapijinėj

$i®lej ant 7 gatves įvyks de- 
» tMitai. Debatuos L. D. S. y
^L-inos kuopos trys nariai su 
f Mohvoofo'EDS.-kitopos tri- 
‘.This nariais temoj: teismas 
*nidustrialiams saiitikiams 

■ upstatyti ir . gįnęams risti 
tarp kapitalistii ir darbiiun- 
kįi yra naudingas. Už tokį 
tiusiną stovės So. Bostonie- 
vįat prieš — NorwoodieČ-ia*L 
Jiiskusijos bus labai indo- 

C niios, visi kviečiami atsilan
kyti, ' Bus leista po diskusi
ją ir iš publikos išreikšti ta
me klausime savo nuomone 
arba duoti klausimus.

Debatų diena vra ,Wash-
i . 4 • ■ “■ *■ ,

ingtono gimimo diena — 
švente. Todei visiems pato
gu Ims atsilayiln’fi. Kviečią- 

‘ini darbininkai, kaip vieti- 
■"iiiai, taip ir yt apylinknjr 

Debatų vedėjas bus P. Gu
das. Ilalyvaus ir geri),. VU 
'Taškūnas. Jis ir-gi disku- 

• sijų temoje išreikš savo nuo
monę. - • • y'

Re n (fėjai*.

n

* »

f

v

•f

i, j, ■,ii iS.il.«.iij.i...į . 1J

ra Amerikon rugpį 29 d. 
1921. ’^rviii apleidžiant Lie
tuvą jo dar nebuvo ant svie^ 
to. tai pirmu sykiu atvykęs 
išvydo tėtušį. Kilęs iš 
Punsko par., Mergiitrakuj 
kaimo. Išliko per nesvietiš
kas karo' baisenybes i¥ badą, 
o čia visko-pilnai esant turė
jo be įniko mirti.. Karo me
tu 7iuvo taip*’ kad ir jo mo
tina, ir jis išbuvo- nevalgę 
keturias dienas. Motina be
bėgdama desperacijoj buvo 
pametusi tą kūdikėlį, bet tą 
išvydo vienas- piemenėlis ir 
pasivi jęs motiną paprašė pa
siimti ldidikį ir eiti ’pas jo 
tėvus. Taip jie buvo .išgel
bėti.

. Laidojo grabučius P. Aku- 
įievieius ant Kalvarijos ka
piniu. Patarnavo, kaip vi
siems, labai gražiai ir už tai 
tėvai Akunevičiui taria ačiū.

Reporteris.
■* '■ ~.JM 1 ..Į H ...I W “ # .

D A-R B t N I JTO S , ‘
— < —KINDER6Am i r viriką* bendra vimas su, kin-j**^ ^krą arba I4f/c.

Sumažėjimai matyt Veng
rijoj, Jugoslavijoj^ Angli
joj ir Vali jo j, Vokietijoj ir 
Austrijoj, bet tikru statisti- 
kit negalima gauti. Bet Ven
grijos ir Juslovijoa produk
cija sumažėjo iki 10%.

Grudų javai Europoje 
geresni. Vpątingai Angli
joj, Vali joj, Italijoje Fran
ci jo,j ir Ispanijoj. Sniego 
apdengimai apsaugoja Rusi
jos, Vokietijos, Lenkijos it 
Balkanų javus. ” .

.* • .........

7 KONCERTAI.

■Vasario 11 d. buvo du kon- 
eettai: Bažnvtiiuo choro ir 

<*

Al. Petrausko.' “Sandara" 
'' rašydama apie M, Petrausko 

konri'rtąAmapšėj^ be ifi(W: 
Gircli. pavapijonys’ savam 

■ skiepė 4 parengė o perti ė
"‘Consilium Faeultatis," kad 
sulaikius nuo ėjimo. Kartu 
mini, “kad faktas pasilieka 
faktu, kad žmonės moką į- 
vertyt tuos, kurie dirba Lie
tuvos darbij." Taip, žinoma, 
kad moka įvertyt, nes į baž
nytinio choro parengtą va
karą priėjo pilna svetainė, 
kąfl jau nebegalima buvo ne 
štheiam vietos surast. M. 
Petrausko ■ koncerto vaka ri4 
puse krėslą buvo- 
Teisybe “S-ra” rašo.
jie nesitikėję tiek - publikos.

. Jei ištikro turėjote daug 
publikos., tai kąm varvalioti 
ant bažnytinio choro ? Kai 

•palygini koncertą aprašy
mą^ tilpusius ‘ ‘ Darbini n- 
ke” ir “Sandaroj/’ tai pa
matai, kad “Darbininkas"’ 
daug sykiu kultūringesnis 
už “$midarą/’

^Bažnytiuis choras' po Ve- 
' 1 yką -rengiasi statyti ‘ ‘ čigo- 
, nūs. ”

M

j v v • tusę’u.(r

kad

Tykūnelis.

«l
♦

Pereitą -petriyčios vakarą 
Lietuviu salėj įvyko.bendros 
prakalbos Lietuvos nepri- 
gidmybėš paskelbimo dienai 
paminėti.. • Bet dėl speigą ir 
dėl kitu- priežasčių nedaug 
žmonių tebuvo. Be to salėj 
buvo šalta, kaip * daržinėj? 
Kalbėjo adv. Šalna. Sanda
ros ", redaktorius šliakys ir 
* ■ Darbininko,’f redakto rius 
Gudas. Pirmininkavo M. 
Venys. Programą paįvairi- 

r no gerh. 1L Petrauskas su 
savo dainininkais..

<. A • ti X •

MALDAKNYGĖS DR. A. J. 60RMAN I
(GUMAUSKAS); I .

DAKTI8TAB I

706 Mat* Bt., Montallo, Mim. I 

{KmapM Broad Si.), I
Tai Brooktoa Š112-W. I

MM

|dergarteno mokytoja* yra 
r----- yy— apšvietimo _ svarbus fakto-

į plauni vaikai, ypatiugaidrius. Kąmnet vaikas sulau- 
| išmoksta vaitojant jausmus, kia ketvirtus arba penktus. 
Idėjos reikalingos suprasti metus, jau laikasv susiduri 
knygas, ir idėjos įgytos čiu- su kitais apart savo Žeimy- 
pinėjant daikte, regėdami 1IOs iriais. Kindergarteno 
ir .pašydami paaiškinimą, mokytoja, protinga ir mei- 
Pirrn negu vaikai pradeda Iinga, kaip motina, tik tru- 

mokyklas, jau kas! puti neypatišką, nes turi aiš- 
minutą nemiegojimo laiko kiaį vaikui parodyti mokyk- 
mokinasi. Garsus mokyto- Jos gyvenime reikalavimus, 
jas saį& jog vaikas išmoks- Ji turi jam pristatyti drau- 
ta dabgiaus per pirmus tris gus, valdyti nelavintą valią, 
metus savo gyvenimo negu ir pačiu laiku suprasti jo-y* 
bile kitus tris pietus. Irį patiskumą, turi prižiūrėti, 
tas todėl, jog vaikai tada kad vaikai įsigyti! gerais pri- 
vartoja gamtos išdėstytus pratimus ino pat mažens, 
brite, tame pW štate me- stategarteH pastiprina 
ttj pasekmingai vartoti. ffeiSfe} iSsipWira!j

Kindergarten nurodo, jog per energišką lauke mikliiu- 
toks mokslas neturi užsi- jpąr ar į didelius, saulėtus, 
baigti kuomet vaikas ‘prade*į gerai vėdintus, moklykloš 
da lankyti mokyklą. Veikr Icambaiius^ kur vaikai ‘turi 
lūs pirštukai turėtu čįupinė-rimti fiziškus ir protiškus 
ti pleškąs, žirkles, plaktu- jnegmimus, Tas laikas yra 
kits, ir tt. Kuomet norma-arba 6%; Lenkijos 72,000 
fiškas^aikas^vižldausUr“ isirafeąMbF^'; 
mus, risuomet jam veilĮ •Kįa^08' h. B1Iigall-ios 
atsakyta Žuigeitenu pl.0&feciJos padi(lej0 - 
taa kelti o i«. niarati Vai- p^^*, WO0 atol} aį 
tauinokinasi vagoti Vilkte fa. BalgarijcB 25*.- 295 Bmtey, BtartttkOtr.
ščiojant, kalbėti kalbant, ir z • •
todėl sunku suprasti 
šnabždėjimas ' aršiausias | 
griekas mokykloje.'

Kindergarten yra dėl ma
žą vaiką; čion vaikai neper
mainyti clei augštesnėš mo
kyklos. Toji mokylda tik Į 
tropas nuo namą iki mokyk
los;. -'joj mokina vaikus per j 
darbą ir pasibovinimą svar
bią kooperacijos ir susiyal-[ 
dymo pripratimą. Mažą| 
___ ________ t—.____ ;------------

Vedę žmonės, kurie išviso 
uždirba. $5,000 ąrba nnižihus, 
suteikti paliuosavimą ant 
$2,500. 1920 metais vedusie
ji turėjo paliuosavimą iš $2,- 
000. Vedęs žmogus turi gy-- 
venti sidpačia idant gauti tą 
paliuosavimą iš $2,500. 
Apart to, gali 'gauti paliua- 
_sarimą iš $400, už kiekvieną 
užlaikančią ypatą. Taksą • 
nuošimtis yra 4% ant pirmu 
$4,000 virs paliuosarimą, ir 

r- < _,.• 8% dėl virš to. Tokiu būdu,; galima mokėti i« z T v ...I vedęs žmogus, sd dviem vai
kais turi paliuosavimą iš 
$3,300, neskaitant visoldus 
mažesnius paliuosavimus už 
gyvenimo reikmenas (kas 
bus išdėstyta vėliaus). Pa v., 
vedęs žmogus su dviem vai
kais, jeigu uždirba $4,000, - 
turi mokėti 4% ant $700, ar
ba $28. o. jeigu , uždirba su
virs $4,000 tai turi' mokėti 
8% virš tos sumos uždirbtus . 
pinigus, 

Svarbus: Nevede žmones, 
kurie uždirba $1,000 ir vedę, 
$2,0001, kad nors jiems ne*: 
reikia mokėti taksus, turi iš- ' 
pildyti blanką ir prisiųsti 
kolektoriui. . ..■<■ .

Suv; Valstiją piliečiai Čion 
gimę arba naturąiizuoti, ? ir 
visi apsigyvenę ateiviai gau
na ri išminėtus paliuosavi
mus (kas-link income taksą, 
bile ateivis, kuris gyvena 
Suv, Valstijose, kuris netai
kliai gyvena čion, yra skai
tomas kaipo apsigyvenęs). . 

Lietuviu ; Biuras prie 
Foreigii Laiiguage: jnfprina- 
tion. Sečvice' pagelbės lietu-/ 
riarns su visokiais ‘ •ineome” 
taksą reikalais, ypatingai 
teisingais išrdkąyiinais. Lie
tuviai gali kreiptis, sekančiu 

/adresu: . .
Foreigį Lnngitage Tnfor- 

mation Sorvice, LitĮiuainan 
Bureau, llOAVėst 41-st Rf,* 
Nmv Y<

Laimas jau artinasi kuo
met visi turi kreipti atydą į 
savo ineign (income) tak
sus. Dalykas liečia bęvcik 
visus augusius, piliečius ir 
nepiliečius, ir risi šios. ša
lies gyventojai turi kreipti 
atvda i ji.

Įstatymai reikalauja, jog 
ineigą taksą blankos dėl 

J ^^nititiyturi.Kūti sugTąžin- 
tos ne vėliaus penkioliktos 
dienos koyo, 1923 m. Collec- 
*tor o f Inierval lįevenue pri
stato blankas, kurios turi 
būti išpildytos. Kopijos tą 
blanką išsiųstos visiems mo
kesčiu mokėtojams (tax- 
pavers), kurie pereitais me
tais išpildė ir sugrąžiiip 
blankas, bet jeigu vpata ne
sulaukia blankos kopiją tas 
nepaliuosuoja jį nuo mokė
jimo ant paskirto Jaiko. Tak
są mokėjimas arba pirmas 
užmokestis turi būt užmokė^ 
tas Kovo 15 d. Jeigu taksai 
m aža. suma, geriaus mokėti 
visa sumą ant syk, bet jeigu 
didelė, tai 
keturias.dalis, piima mokes
tis turi būti prisiųsta kuomet 
b kinka sugrąžinta nevėliam 
Kovo 15 d. Tie, kurie ne
išpildo blanką arba neužmo
ka' taksus turės užmokėti 
bausmę.

Nevedę, žmonės, arba Jei-. 
;gu vede ir negyvena su vyru 
arba pačia, turį paliuosari- 
mą aut $l,bOP. Už virš $L- 
000 turi niokėvti 4% iki $4,- 
000, bet jeigu uždirba dmi- 
giauš kai $4,000, tai už virš 
tos sumos turi1' mokėti 8%. 
Už užlaikančias ypatas gau
na po $400.Q0 paląiosarimą 
užkiekvieną.

Vasario 8 <L mirė Petras 
Misikeviritis, O m< jaunikai
tis; gavės plaučiu uždegimai 
gvveliu 16 Bumu PL Pas 
tėvelį atvyko su motina Jie-

i
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GUNARO

LIETUVON PER 10 DIENŲ 
VicuhitčUs rąMleniii kcltds TJf tn> 
von per Sontiiamptoiią ant milžinu 

įnirtį • ‘
Aąuitania Mauretania

Ber eng'aria
Apleidžiu N<w Yorkįt kas rtamiii- 
k<Įt (11‘eitas pėrkedilliUH Suūfiuūiųit' 

tono.' Lk'titvhii ypntiškal lydPtk 
iPiri-AVA (21’01. Kftr&stak-1 - " (Siu kk IOt).oO> sąl Atskirai
KELIAVNINKAI IŠ IMTUVUS 

sėdu ant lųlvo Pilinvvj vaduojant į 
Soutlmmptunų ir ton persėda ant 
Milžinų laivų. Savaitine tarnystė 

Greičlnušt laivai pasaulyje. .
iiil’orinneijos Imsltok kalnų- ir ivlka* 
lingu dokumentą dėl iškalnu upines 
faunų. kelimmlnM «m»tl niro 
btlo agenm. Pūreliai aukim. Arti 
vienas .tusų mieste arba npleunkyj. 
rUKAIlb LINE 
išstatė Simų, 
Boston, Masik

MK9PMM
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VIEŠAS IŠPARDAVIMAS,
t* /*

Mes esame pirkęs 122,000 porų Suv. 
VaTsf. armijos Munson tvirtų čėvory* 
kų, didumo nito iki 12/ kū<s bmo 
tai didžiuliais skaitlius padirbta užsa
kymu Snv, Valstijų kontrukąirfrtus.

Sic ’čaverykai yra gvarąntuoti 1Ch> 
mtoš. tikros skutos, spalva jų tinusiai 
ruda“-w Režltivelinls ntfo vandenį ir 
dulkių tipsnmm.Hmtdi Tikra jų verti? 
šių čeverykų yra $&O0-porff. Bet mes 

t tiek daug jų plrkcMr guvų plglmt, gk' 
limo Jums, juos parduoti po J2.J15,

Prlsfųsk tikrų, mierų ir mes. pftshj* 
simo. (rities! užmokėti pastoriui tuos 

.plnlgus.arba'prlslųsk.nmney  ̂oi'clorlfi 
Jeigu (jeverykiti  ̂pasirodys •no tokio, 
kaip sakome, prlslųsk atgal, o mes no- 
rial sugrųžinsiine pinigus,

NATIONAL BAY STATĖ SHOE 
COMPANY

SAUJAS ŠALTISIS arba 
Aukso Altoriuj 10 spaudi
mo, gražiais skūros minkš
tais apdarais, auksuofais 
kraštais.

i ’ Kaina $3.00
BALTAS ' BALANDĖLIS 
arta Mažas Šaltinėlis? su 
‘‘Officium Parvum.” Audi
mo apdarais. ...

Kaina $100 
TA PATI maldų knyga gra
žiais skūrbs minkštais apda
rais.

Kaina $1.7#
GIESMIŲ KNYGA arta 
Kantiškos, audinio apdarais. •

■ ZuoJ/.d 
^DARBININKAS” 4 

366 ,B;wąyy Boston 27, Maąs.

- Kiekvienas, kuris giliau 
mąsto apie* Šią dienu sočia-1 
liūs reikalus, būtinai priva
lo perskaityti UOSIO vci-| 
kaiąrjamešiij’dieną darbi-| 
niiikas ras sau daug dvasi-1 
mo maisto. Į

J*.

SS

BKTKA! BKTBA!

NEPRAlflSKlTE PROGOS,
Ką tik' atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės; Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilią Ženklą. . . .

' * • . Tie^epaprąstaigražusfženldąi yra atviriaišMą 
formoje, kurią eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas penkias, reiškia kokį nors atskirą mies- ■ 
tą, pilį, apskritį,. Lietuvią Valstybę ir; kaip ku
riuos mūsą tautos didvyrius. Štai tą istorišką žen
klą reikšmė

1. Lietusoa ženki.—Vytis.
2. žemąją ženki.—Meška
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas. 
5/Vilnius.
.6. Kaunąs.
7. Gardinąs.
8. Šiauliai..
9. MarijampolS.

10. ' Geranainys. .
11. Telšiai.
12. Jurbarkas. 

- IŠ., Viekšniai. ■
14. Ariogala.
15. Kernavą.
16. Rodūne.
17. .Rietavas.
18., Alytus,
19. Babtai
20. Ašmena.

* ,

k

I

♦

21. Skirsnemuuš. 
-22. ž&ž^u.

2 3. VUkaviilda .
24. Kalvarija.
25. DarsfiniŠkisfl.
26. Pfinia.
27. Suvalkai
28' Biriai
29. Raseiniai.
30. Šeduva..
31. Veliuona.

. 32. Žiežmariai.
33. Kiedainiai.
34. Maišiogala.
35. Lyda.
36. Žasliai.
37. Valkininkai.
38. Daugai.
39. Plurigš.
40. Balninkai.

Nelabai senai gavome naują tu albumėliu siun- • 
tini ir gavę pigiau parduosime pigiau. Dabartinė 
jie kaina bus 65c. už vieną., Agentams duodame 
50%* 4LDS, narianrs 50c. Pinigus siijškite:—

• ^A^BmNKAŠ,f,

\. 366 W. Broadwayf . Boston 27, Mass, |

'I

UNIJA 9Broadvay;NeV’^toi‘k.NX U1

eaMMandfiM
Tet 80. Borton 7488

DR. J. G. LANDŽIUS
LIHTUVI8 GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aitriu iv chronižkai Ilga* 
vyrų, motorų ir valty EgmunL 
nuoja kraujų,Mpjaudaltu, ilapumų 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimu* laiškai* kitur gyrenan- 
tl«ms. Adre»a*:

60SB»OADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas'G? S t ir Broadway)' .

VALANDOS: 9—11, 2—1, 7-0 
HMBfiBHfiaOHHM

f

}

*

3 . Ttel. So. Boaton 823 
LIHTUVVS DANTISTAS 

DR. M, V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai pef-kčis ofisų po No. 
45Š BKOADWAVr So. Bojavon, Mab®.

, Ofiso Valandos: 
NnM(LlkL^8(Pryie4r-fitio~lJlO 

iki 0 ir nuo 0:80 iki 9 V. vak. 
(Miku uidarytn® Hubatoa vakarai* 

ir nedaliomis.

< Paieškojimai
. As- Jurgis TAMITLYNAS pa- Į 

ieškau savo tėvą Juozų. T a m u- > 
1 y n 60-ties metą. Amerikoj 
gyvena jau 20-ti metai. Prieš 8

į 16 Metą South Bostono

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
•99* W. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 V. vak.

metus gyveno Pittston, Pa. ir nuo ■ gn. Ro«tnn 270

« MkoJoM, žinit, apie jį netu- f f UlfinflMRIriŽ H 

 

ritt. Amerikon išvyko iš Balino- 1 *■ ■«“” UUIlLLLj nli Ui 
riškio miestelio. -Jis•-pats*ar jį 
žinantieji malonėkite pranešti, už iRytaln 11dSvaL Po pfetų nnal—B.

IšaukstcF dykuoju,-Mano<-antrasL ....Vakarute nnoJtikt
§as> QM Broadtfay, 80. Bogtoi.

Jurgis Tamulynas, Uosos kai-Į“ 
mįs, Balbieriškio vai., Mariampo- ~ 

les apskr. Lithuania. ‘ ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINES 
-------- -------------- --- '■ ------------ :------------Į DRAUGYSTfiS VALDYBOS

ADRESAI. ‘ ?
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PABĖGO.

PIRMININKAS .T. L. Petrauskas, C
Į . 252 Goki St., So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrom, ’’ 
492 E. 7-th S t, So. Boston, Mass. 

PROT., ItAfiT. — Karolis Jankūnas, 
282 (Joki SL, So. Boston, Mass.

FIN. RAŠTININKAS -r- .T; švagžilys, 
171 W. 5-tJi St., So. Boston, Mass.

Į KASIERIUš — Ą„ Naudžiūnas, . 
; 8S5 Ez.Broadway, S. Boston, hTtiss.

' MARŠALKA — J.,Zuikis,
į 7 Winfleld St, So. Boston, Mass. 
į Draugija laiko susirinkimus kas trečių * 
| uedėldlenį kiekvieno menesio, 2-r.ų vai.

po pietų šv. Petro parapijos salėj/ 402 
E. Seventii St. South Boston, Mass.

>♦

£

k

> ’ I
Petronėle Raulusevičiene, po tevnfa 

Jakavoniut^ pabėgo iš nttpių vasariu 9 
d., 1023, paėmė su savimi vyriausi 111 
jų. sūnų ir G metų mergaitę, taipgi sši-I «tt TfA^Tlvn'ii’pn P ir bP TAS 
ve ir mano drapanas Ir 2,500 dol. pini- sv* KAZIMIERO B. K. DB-JO8 
gaiš. Ji išbėgo su Antanu Svirskti. JI ‘ SOUTH BOSTON, MASĖ; 
yra. apie 5 pėdų ąugšeio. Svirskis y- VALDYBOS ANTRAŠAI 
rii apie 5 pėdų O col. augščio, baltai Vx*LVX.Ovo AJNI.xwis.ai. 
raudono veido, gelsvi plaukai. r I . - .

Kas juos patėmytų, malonėkite man .•«. —
tuojau pranešti, » suteiksiu’gerų at- —- Vi..Paulauskas,
rvMnlma 90 B Street, So. Boston, Mass. <

CH. RAULUSEVfčIUS VXGE-PIRM; — X .TaruŠa, •
4-f Butts st. Nevrton Ūpper Fallšj Ma«s.| So. Boston, Mass.

■ , /ozu I PROT. RAsT..—A.. Janušonis,
; I 1420 Columbia Rd„ S. Boston, Mass. •

’ "T ~ “ t IŽDININKAS -* L. ŠvagždlS,
vi •« « • . t 111 Bowen St., So* Boston, Maėfc ’Reikalavimai itvarkdarįs — p. Laueka,—. ■ w.B*”r ■___ 393 E. Fifth St., So. Boston, Mass,

REIKALINGA LIETUVE PRIE DRAUGIJOS anrašas reikale --
A ■RfT tkta ‘M’Atvtit haubo I 3G(I Eroaclivay, So* Boston, MasA 

. AEEIiNO NAMŲ. 1JABEO.. •Draugija savo susirinkimus laiko 2-rU 
Gali gyventi namieje ar ant vietos. T-l nėdėldlenį kiekvieno mėnesifr Į^nų val, 
ra geras atskiras kambarys. Alga g<i- P° pietų, parapijos. svetainėj, 402 E. 
ra. Atsišaukite s 614 Broadway (kraii- Seventh St., So. Boston, Alass.., t i
tme). So. Boston, Mnss. W> j dB^SSOB
REIKALAUJU KRIAUCIAUS, HARTFORD, CONKECTICUT 

Reikaluju gero nuolatinio kriąučiaus. r VALDYBOS ADRESAI, . 
Darbas geras, koštom ierskas, nedido- l - . ' • . ..
liarn niieste.- Darbas imt visados.. M<>- . , ..,1 ...
keštis gerų. Norintis darbo,, inaiunė- į Glzbt Mielnlklęnė, pirpiininkČV , .
šito atsišaukti laišku arija ypatišfaii: [ . Gedar St., Uartfonl, Conn. 
ALKX P. KRIKŠČIŪNAS, IVasbington į C. Lnbleklėn^ virpinu to ink?, .
DenoL Oonn. (2211 ' 90 SJiėldon Street, Barttord, Conn,

-i/>. .. '.u11;■i’1..1'!',' ■ a | P; Labickiėne, Iždininkė,
. .. . i “ . , 44 Madison St„ Hartford, Conn.

PaFn^VlTnm fMnrijona Katkausknitė,fin.mštipinks, 
**■•***%•,;... , TG Atlantic St, Hartford, Conn.

z _...----- .,— ū. Pundzienė, P>’<>t. raštininkė,- .
PARSIDUODA GROSERNfi. . ™ Wcott su Harttord. Conn. f 

Biznis yru gerai išdirbtas ir patsiduo- šios draugėn® susirinkimai ‘būna- kM | 
du pigiai. Priežiistis.pardavini’o.'i—sa-r>nitrų nedėldienp kiekvienų . mėnts.to, | 
vinlnktfa Išvažiuoja į Lietuva. Dėl pla-|^bažnytinėje salėje. |
tesnlų iiifornuteijų kreipkitės šiuo aut-į ;V.r -i- * J
rašų: Mr. Juozas STANISLOVAI- DID. LĮST. KUNT. KEISTuW> 
^s, 187 Foudh St. So. .Bosmu Ų^oa VAWYB0S ADR»SM !

.. -—i—__;. BOSTON, MASS. <.'N 7
; PARSIDUODA . į t Į

U srahF1 ^VSeninim ^UNINKAS — Vineaft MleokM -
d?viJh»KJ’ 81 Meroor st., 80. Boeton* RM ."i
STgrdS hSttMSnmd^oH VXCEd?IRKL~-AntftnasyatteM? V 
•uSi&i«vSi!*W Botvon St, So. Boston, Mą#A J 

ton, pas .T* STUKAS, , W 430 E. '7-tti St, ^O.. Bostott/Sm ’M
- T '■'< ■' ■*■■■■'■"' r-—~-T--i...a I RAST. JUOX* Vtofcevlčiųą, * i

PARSIDUODA MŪRINIS I IVjMh St., So; V
■ KTAiurAci ' j KAŠtERIUS *“* Andrius Zatieetarti.. NĄ®ąA» . ’... r 307 E. SU So. BoktOft,llMfe Wx 

$3 fąmttijį, landos į mfcii’sį -M
šą270dolerių. pro J d7l.Ki Koisttičiodrja

$2,000. MUllįdt pa« J^Į^ajjbjjfton $įų JSk, *<*'* 
»i> J. P, U Peldiius,»rMW> So; Boaton, Mm įsu/$ |

y

i

SSklLIETUVK
/' ARKA. UEPO JIL -I 

th > VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR 
TIESIU KELIU 

Jy Lietuviai'važiuojanti Į Piliavų aplen- 
kia lenkų juostų (koridorų). Visa trečiakle* * 

' su padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rių ir 8-nių 
lovų,i SPectialiais KdlCUų ISptaukimais 

: S. S. LATVIA .. •■• - Vasario 28
S. S. LITUANIA— Kovo 14

ijll Iš New YOrko Ir Bostono į Hamburgį jjtO3.no, 
i -pimavOlOfcM 1 Litjavą ar Memeli 107.— 

IŠ Bostono 1 New-Yorkų" per Fąll Rlver Linijų.
< fcrėlpkitPR orio vietinių agentų.

Jfcik«had*tni K»tahgt> ar Sjunpalų, pašy«AkHš* Ir jūsų dr-li* varį*.
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