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sirode daug tikro nenuduo’fo 
nuoširdumo ir palankumo. 
Viši nuoširdžiai sveikins 
mūsij Atstovą—o pęr Jį Lie-

Rymo Katalikų ‘Švento
» r

Juozapo Darbininkų
Sujungęs.

D A.RB I K t N K A S 
^-1—.Eina—- ■ ■

UTAUNINKAIS, KETVERGAIS IR 
SUBATOAIIS. >

MVitali . t f »•, . . « . t ♦ a-, . « ■ ttfk'. »S‘lwv
ūjtrubežy inetrtnis ..............|B.5O 

DARBININKAS
366 Broiidway,. Boston 27, Mase. . 

!Td. SomM Boston GM.
I - •

Organa# Amerikos Lietuviįį

• - i
71

i 3
1 1

% KMIUUM hwlll NfNNUNų JEM . 
ftltoto fr jMuriŽrettkta&M 4W kfttatt* 
ką tpfcndM mtiprinkno Ina mik 
lenMtsIf Dievui ir pačiai Bainy- 

ir žmaziiBii naadisgMziif, 
bėgs pirkimai Iptoytiiiią indąfc 
net negu, bažnytinė apdgoa, Pa- 
£ol to neeuprai viii katalikai, mm 
negalime tikčtii niaukti spaudei 
kuri atatiktą Kataliką Bažnyčiai 
rimtybei ir pajėgoms. tmonią 
radai, pirmiausiu gi kunigai, to
ri skaityti tai tavo didŽiauMu už
daviniu. v

Vyskupe Kiliau.
......... .. ' ......... ... ..,. u.. .
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Penktos aktinės Lietuvoj ; Be ta ir iš svečią pufe pa 

Nepriklatisomybes sukaktu
ves buvo ypatingai kilniai 
pažymėtos Suvienytą Vals
tiją Sostinėje, Lietuvos Ats-

į ’ '““77!tovy1&&r^ Ttivą^^^ulankusrąjįrtrpen-
S Tam tfnrhnnZt -imci/lnliil+i 'c/riw» Viii ma+iiMn «<»*« lMetrf;w-, be sumanė. pasidalinti 'sava 

tautiniu džiaugsmu su rink
tine Washingtono draugija 
ir išsiuntinėja pakvietimus 
augštiesioins Amerikos VaL 
džios vyrams ir kitą šaltą 

■ diplomatams,.. pal<vi*etimuo- 
se aiškiai pažymėdama, kad

* priėmimas rengiamas Lietu-
* vos nepriklausomybės pen

ldą. metą sukaktuvėms pa
minėti. Ir kas ypatingai 
džiugina, tai tas nuoširdus

. ątsiliepimas į lietuvią pa- 
kvietimą. Apie 400^žmonią 
atsakė tilo jaus laiškais, pasi- 

^•T^ žadėįteii būti ir ištitoįją tą 
dieną atsilanko. ♦ -

Tą dieną Lietuvos Atslo-* boti, kad mūsą gerb., A. Že- 
vybč kaž kaip ypatingai 
linksmai atrodo. Viršuj jos 
namą visą dieną iškilmingai 
plevėsavo « didžiulė mūsą 
trispalve vėliava. Apie 4 
.vai.- pradėjo privažiitoti au
tomobiliai. -Specijaliai at
siustoji policija tvarkė auto
mobiliu^ nes ją privažiavo 
diek daug, , kad apgulė visas 
aplinkines, gatves, zltstovy-

> bes vidus - buvo nepaprastai 
/ gražiai išpuoštas; Ant di

džiojo stalo visų akį trauke 
Lietuvos vėliava gabiai ap
kaišyta tautiniu spalvą rožė
mis. .Painią, .geliu visur gaū- 
sybo viliojo akį ir maloniai 

1 glostė širdį. Svečius priimi- 
.'liėjo ir sveikino patsai Lie

tuvos Atstovas g. Valdoma- 
ras Čarneckis su savo žmona 
p. Eleonora Čarueckienę.• • •

Svečiai buVo vaišinami ar
bata ir.kava ir prie ją užkan
džiais. Malonią pareigą vai
šinti svečius pildė pp. Vini- 
kienė, Bielskienė ir Joefns.

Buvo it linksmaus siur
prizo — tai senas puikus lie
tuviškas midus, kurio kelio
lika bonką suteikė tai iškū- *' . . ■ . >4 
mei dovaną tūlas tęvynaims 
geradaris iš Pennsylvanįjps. 
Ąugštieji svečiai negalėjo at- 

tt sigerėti lietuviško miduČio _ . ,
skoniu ir maloniu kvapsniu.jvydale.' Saulutės spinduliai, 

v ■ ‘ ' T j j*. y- *’X*l*iErdvi, rodos, Atstovybės 
kambariai pasirodėbetgi 
panašiai iškilmei noperer- 
dvi, nors' svečiai ir ne visi 
kartu pribuvo. Priėmimas 
tęsėsi nuo 4 vai. iki 6:30 vai,, 
yak. Bet tąsai.mažas, nepa
togumas buvo gausiai už
pildytas nepaprastai jaukiu 
ir linksmu ūpu viešpatąvu- 
siu vis$ priętniiho. laiku. 
Sehnymnkai pasistatę savo 

. uždaviniu neleisti nuabo-

Todėl kiekvieną arba patys 
užkalbindavo arba suvesda
vo SŪ kitais, taij kad vfii vi
są laiką jant&i labai1 malo
niai. • i
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kią metinią savo laisvės su* 
kaktuvią — ir reiškė* kuoge- 
riausią linkėjimą ateičiai.
• Apskritai šisai priėmimas 
vaizdžiai ir aiškiai parode, 
kad Amerikos sostinėje tar
pe rinktiniausią žmonią Lie
tuva turi daug gražios ir gi
lios užuojautos. f
, Kas svečiams dūr ypafim 
gai patiko, tai netikėtas ma- 
lonu’mas'— mūsą dailininko 
Antano Žemaičio paveikslą 
Galerija, susidedanti išviso 
iš 3^ didesniu ir: mažęgnią 
paveikslu, vaizduojančią 
'ūaūgiąttsiai
krantą reginius; Reikia ži-

v
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SU RUSIJA?. ■, :
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maltis — tai vienas iš žy
miausią, lietuviu jmiząšistu. 
Jam čia pasisekė apčiuopti 
gražiausi Amerikos ’ vaizdai, 
ttalerijos centrą lėčiau, su- 
dar&At visą žiūrėtoją aid 
traukė tai jau.mūšą tautinės 
temos paveikslas Regėji
mas. ’ ’ Tai' antroj? laida to 
paties Regėjimo;’’ kurį Že
maitis 10 metą atgal Vilniu
je Dailės; parodoje išstatė. 
Tenai ant to paveikslo-. Lie
tuvos žemelę dengė dar tirš
ti nakties, mors jau ir nyks
tančios rūkai. Ramus miš
kelis. ' Pamiškėje kapai, 
kryžiais,, nustatyti. O ten 
tolimoje jau §vinta padangė- 
ir kilu virš tą kapą ir virš to 
miško nepaprasta.šviesa Lie
tuvos Vytiem pavydąle. Bu
vo tai tikras pr'anąŠingas ar
tisto* Regėjimas,” 'kurs sa
vo sielos gelmėje pajuto be
siartinančią Lietuvos laisvu 
geriau negu mūsą aną laiką 
politikai ir visuomenininkai.

TeČiau šis naujas “Regė
jimas? jau kiek ir skiriasi 
nuo. ano pirmoją. Yra ir 
miškelis, ir kapai. Bet ne
be naktis, o jau rytas. Sau
lutė linksmai ką ’tik patekė
jo ir-gi tos pačios, bet, jau 
dabar liepsnotos Vyties pa-
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L ' , . džiaitti nei vienam-svečiui.
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ne bet kokie, šabloniški, bet 
mūsų tautiniai, lietuviški, 
nuo mūšų kryžiui paimti. 
Laisvės saulė patekėjo, ‘ de
besys (su bairyklią galvo
mis) blaškosi *į šalis,' tauta 

: drąsiai žengia į ateitį, ’
Kaip tyčia tą dieną atėjo 

linksma žinia, kad alijantai 
galutinai' nutarė .priskilĮti 
Klaipėdą Lietuvai.. y ’

Verta paminėti bent kai- 
kuriuos žymesniuosius sve
čius.. Ir taip: ‘

‘ Suv. Valst. yice-preziden- 
tas p. Coolidge su žmona. 
Kabineto nariai — sekreto* 
riai: Agrikultūros p. WaUa* 
re su žmoną, laivyno — p.

Paryžius, vas. 25. — Lie
tuva, tauta iš apie .2,000^000 
gyventoją nu trimis armijos 
divizijomis priešinasi Len
kijai, tautai iš apie 18,000,- 
000 gyventoju su 30 divizijų. 
Antikas lietuvio kareivio at- 
seina po 10 lenką kareiviu- 
Bet alįjantai,* ypač lenkai ir 
francūzai nesi juokia iš tokio 
lietuviu pasistatymo. Rusi
jos* užsienio, reikalu ministe- 
ris- čičerin vąda dervbas 

;Mįnšk(Ksu. Lietuvos atsto
vais. Rusija pataria'Tjiėtti^ 
vai stovėti už* savo ■ teisėsi’« *. ■ ■ . ' » 

Lietuvą nedaro su lenkais l» ’ , i

Kaina i centai 1

LIETUVOS. ■ •
: Statistika rodo, jog Lie- , Per 1920 metus Lietuvon .1 
tuvoje kas 50—60 metą kai J prekią įvežta už 428,728,541 
me sudega bendrai imant 
kiekvienas medinis trobesys, 
o per 30^-40 metą išdega vi- 
sas Lietuvos ^raštas\ „ :

rr. •

Durpią kasimo mašiną 
Lietuvoj veikia arti 40. 
Prieš karą ją keletas tebu
vo. 1.

’’ - t “ 7~ - :
'“Kaune ju'domąją paveiks

lą teatre mesta ant. drobės 
kiaušiniai dėlto, kad ant jos 
buvo darkyta, lietuvią kalba 
užrašai.. •• \

; auks. Tais metais cukraus a 
įvežta už 65,995,914 auks*, 45 j 
sk, druskos už 16y75j),09640. J 
auks., silkią už 22,684,037 j 
auks., audimą įvežta už 1 
104,978,190.95 auks., cemen- j 
tOy stiklo įvežta už 18 milL, 
jonu auks., tabokos už 14 I 
milijoną auksiną, žibalo už > 
12,559,258.00 auks,, poperos ' 
ir spaustuvėms' reikmeną už - 
13 milijoną aąks., ūkio maši
ną už 1,581,961. O 1921 m. 
kainą žvilgsniu buvo’įgaben- . 
ta prekią Lietuvon daugiau, 
negu dvigubai.

Vokietijos laikraštis Bet* J 
liner Tageblatt pagyrė Lie- J 
tuvos žemes reforiūą.Siraįp* . 
snis užvardintas: Stambiąją į 
Ūkią Galas Lietuvoj.■ Rašo, ‘ j 
kad Lietuvos ėmės reformos ' 1 
įstatymas yra tikriausias ke- 1 
Bis7 išauklėti darbščią visuo-’ J 
menes labif inf^ėšūotą tau^ ji 

jaunai valstybei patikrintį ■ j 
sveiką gyveniiąą, Esąs tai 1 
pavyzdis Vokietijai. . - j

.................... .. ________ _ _
. —-..............—r - -------------------- ----------------------------*

Nauji žmonis galėtu tada, 
susitarti. . ; MJMi

PASIVARĖ PfRMYE.
Berlin. —- Brancijos jėgos 

vėl pasivarė pirmyn.užimda- 
rnos joms strategiškas vie
tas. Užimtose vietose smau
gimas vokiečiu tebeina. 
Buesseldorfe francūzai už
darė Wolfo žįniu agentūros 
ofisą.

■-*—a- -. ..-■-

Lietuva guvu-
Z ■■ :

ceremonijų. Į Lietuva gavu
si Klaipėdą įšvijo Lenkijos 
atstovą, kurs ąlijantą buvo 
paliktas priži treti lenkti in
teresus Klaip kloj.■ ' ' ' ■ •fl 

i 
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TIKISI^AUGERO.
— i^adangi Ame

rikos milijonierius,. Charles 
Sčhwab, vįeu is iš plieno ka
ralių, ' išvažiąvo Europon,: 
tai vokiečiai įeda viltį, kad 
jie iš jo gale 
ScĮnvab yra p įsiryžes aplan
kyti ir franiūzj pagrobtą 
Vokietiją.

'Vokietijos : ‘adikalai sako, 
kū<f~ turi; .i^ziįhBofi' Pranei- * 
jos premieraš;. Poineare ir 
Vokietijos pręmiėras Cuno.

■■•j
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i'

I' t

t
anglis pagal

RECEPTĄ. v

■ /!■
M

J

4
jj

1
*» - I

JIj 11 i r . -i

. Marijampolėj buvo milži
niška demonstracija, kurioj 
minios pareiškė, kad nesigai
lės nei tūrio, nei gyvybės, 
jei lenkai pultą Lietuvą.

Karaliaučiuje Lietuvos 
ĮikSūšŪlato-Įškabą^ iš nakties 
rasta sudaužyta ir užlipyta- 
kolionią užrašu. Tai dėl į- 

c .... ... ...

TTfit f»i H.Ii-Ąi'iU. 
» ■ / ' -.y • ■ 1 ' • "

*Žydą biuras Kaune •skol- 
bia, kad Amerikos viena žy
dą organizacija paaukavus 
$7,500 žydą literatūros ir is
torijos- katedroms Lietuvos 
universitete. Be to toji or
ganizacija aukiiojo $2,500 
žjMą mokykloms Lietuvoje.

*...... . N...... ..H I ■ i — 1.1 ..Į....... f

■ Tauragės, mokytoją kur
sus baigė sausio 15 d. 24 as
menys.. .Tarp ją 13. Klaipė
dos krašto lietuviai. Jie su- 

i. ■ '

grįžo į šavo kraštą mokyto
jauti.

t

New Yprk. — Anglią čia 
taip pritrūko, jog ją tegali- 
•ma-gauti,_kaipir- vdištų su 
receptu. Duodama tilt, tada, 

•kada būtinai reikia.

Pavojus Amerikar sušalti
************ **********
Dėuby sūžmona, pašto — p. 
'Wprk su žmona. (Laiškeliu 
buvo pasižadėjus' atvykti su 
žmona ir Valstybės sekreto- 
riūs p. Hughes, įėciau'nėfi- 
ketai užklupusi liga paguldė 
jį į lovą,, apie ką ant ryto
jaus apgailestaudama' pra
nešė laiškeliu pūna Hughes ’- 
ienėf. Valstybės sekreto
riaus pirmasai pagelbinin- 
kas p. Philip su žmona, lai
vyno šefas p. Coonįz, vika ei
lė augštosiosnaujos kąrinin- 
ką-geneitolą ir daug į, šiaip 
jau augštują valdininką. 
Pažymėtina, kad ypatingai 
skaitlingai buvo - atsilankę. 
StatėDepartmento valdinin
kai. *; •'

Iš diplomatinio korpuso 
buvo atsilankę daugelis salią 
patys ambasadoriai, arba 
minįsteriai—kaip antai: Is
paną, Švedą, Olandą, Suo
mijos, Latvijos, Bulgarijos, 
Serbijos, Kinijos,. Meksikos, 
visos eilės pietiniu Respubli
ką ir kitą—kitą gi salią am- 
basadorią patarėjai arba 
sekretoriai. Vietinė Katali
ką dvasiški ją atstovavo 
Apaštalą prot^natarąs Mon- 
sinjoras Thomas.

Washingtono4 dienraščiai 
plačiai įf gražiai tą priemL 
iną aprašė; - Jie pažymėjo 
dailą atstovybės, išpuošimą/ 
jaifką ūpą£. svečią gausybę 
(lėgatipn fes ? throhged); 
kai kurtę padėjo atstovo ir 
p, Čarneckienęsxpaveįk$his» 

w : Apskritai reikia pasakyti, 
kad jeigu Lietuva Vašingto
no. ferofe iv ligSiel tūrėjo 

■ pąlankumo ir pagarbos, tai
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REIKALAUJA PINIGŲ 

---------r . * :

Washingt&n.—Pr^ Haid- 
ingo paskirtoji komisija'iš
tirti anglią pramonę prane
šė valdžiai, jog jai reikią 
$400,000 savo darbui baigti. 
Jei nebus daugiau pinigą, 
tai nuo kovo 4 d.rji turės su
stoti veikus.

1
F’ - " V

PBITABSPRIEŠINI: 
'misi. ■

Berlin.—Vokieti jos Reich
stagas pritarė valdžios nusi
statymui pViešintis francū- 
zams ir nenusileisti. Ko
munistai skelbia, būk Vokie- 
tijds' valdžia s^ta1* rengia 
ginkluotą francūzams pasi
priešinimą, Laukiama at
vykstant gen’ - Ludendorfo 
dėl pasitarįmo 'apie ginkluo
tą pasipriešinimą.

r

; '•/------ u— •’ -
AMERIKA IMA 

ATSALTI.
*" * « *b • ■

JVashington. —: Ant šiau
rinio žemgalio viena pusė i- 
ma eiti šiltyn, o antro ji ima 
eiti šajtyn.' ^Meteorologai 
dar negali šito išaiškinti. 
Bet Mad taip yra tai tas aiš
kiai nutėmvta.

*• >

■Šią žiemą šiaurinėj Euro* 
poj kur kas buvo šilčiau, ne
gu praeityje, d šiaurinėj A- 
merikoj 'kur kas šalčiau, ne
gu praeityje. Ant salos . 
Spitzbergen ledynai, *kur j u 
seniau būdavo daug visai iš
nyko. Šaltą vandenų, žuvys 
apie Spitzbergeną irgi išny
ko. Užtad ten silkės šiemet 
užėmė j n. vieta. Tuo tarpu 
Beringo Jūrėj ir Alaskoj bu
vo tokie speigai* kaip nekilo
me!. šiaurinėj Japonijoj 
dėl tą' speigą, būsiąs badas.

V. . .' . --it
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šisai priėmimus beabejo dar daryti. 
$aug. labjau tą simpatiją įr : “ 
pagarbą pftdidin^.

K L ».
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Klaipėdos Krašte įvykus 
ramiimiii kaimiečiai apsčiai 
atveža į turgus savo produk
tu, bet už juos reikalauja li
tu, markiu neima. ‘

Klaipėdos valdžia išvari
nėja ateivius be svarbią i;ei; 
kalu atvykusius.

i
t

/SU KŪPZKZU PPf) 210 miestą rodo, kad namą 
LANGĄ+ Y * ''statymas didėja. Šiemet Iei- 

Lisabpngs, Portugalija.— 
Baisus ištiko gaisras. Namai 
užsidegė ir griuvo. . Griuvė
siuose liko 70 žmonią su vir« 
šum. Tą mamą 'savininkas 
šoko 'pro langą ir užsimušė. 
Jo pati su: HdiMit rankoj 
teip-gi Šoko pro langą. Ji iš- 
■liko gyva, *0’ kūdikis išliko 
visai sveikas* Gedulini iš
reikšti visi bizniui buvo nžr

* J w - • * * ’ ■

dimų namams statyti išimta 
45%: daugiau, negu pernai..
■' k . _ . 4-

š > ~ : • t

■MESTOVI Ež ŠLAPUMĄ.
. , -k t ' A . ' •

II- L.7/ >

Yoilt,Auti Saloon 
Lygos viršininkaš savo’ pw 
kalboj apkaltino Rockefelle- 
rį už stovėjimą už šlapumą. 

‘Žibalo karalius, Rbčkefeller, 
' —/pareiškė, kad su Slapiaisiais 

A JfAStę wamu« ' nei $ Mi jn bendrai nieko
Chi&go. -A Pranešimai iš bendro nemrį.

2310 LIETUVIĮĮ 
GALI ATVAŽIUOTI Į AMERIKĄ 
- PRADEDANT ATEINANTI' 

liEPdSMŠNESį
Norinčią atvažiuoti yra dešimtį 

kartą daugiau. • Todėl patariame 
visiems Amerikos lietuviams kurie 
nori ątitraąkti savo gimines Šiais 
metais, kad jie pasiųstą laivakor
tes, atidavitus. ir pinigą dabar, 
nes tie kurie pirmiau paduos sa
vo prašymus tai tie galės greičiau 
atvažiuoti.

Mea Lietuvoje turime įsteigi 
Speciali skyrių kuris: rūpinasi iš
gavimu visą leidimą reikalingą 
d$l važiuojančią | Ameriką Sis 
skyrius suteikia patarnavimą tiems 
kurie, yra -gavę laivakortes per 
mūBą bendrovę.arba jos įgaliotus 
atstovus.

Norintiejiplatesnią informacijų 
kriipldUs laišku aiba ypatiškid, 
LirmjwiA» saus m 

*£w ,wWOKlW|iyį 1 
331«lo.KaM*<

j
1Klaipėdoje labai džiugina j 

žmones liętūvią kateiyiij daL—j 
uos. ^Miniu'minios subėga •! 
žiūrėti -lietuviu kareiviu, kai. 
jie marguoja gatvėmis dai- /. 1 
nuodami. ....•■1
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E. Biržai. Sausio 18 d.. 
Vos Biržai tik gavo žiniij, jog- 
lietukai . sukilėliai užėmė 
Klaipėdą, jau 11 valandą 
miestas ėmė jiioštis tautinė
mis vėliavomis. Skubiai bą-
vo suruoštas mitingas, ku- • 
ris sutraukė daugybe žmp- •* 
ąią. Manifestantai, lydimi 
ugnagesią orkestro, susirin- 
ko turgaus aikštėje. čiaGy- - 
nimo Komiteto vardu p. J. 
Dilys atidarė mitingą. Kar- * 
štai ir pakelta siela kalbėto 
p. J.’Kutra, kum Krapaitis 
ir p. L, Kregždelė, nušviea- 
dami Klaipėdos. Krašto* 
^reikšmę Lietuvos valstybei 
pirmiau ir dabar. Manifefe- ; 
fantą akyse spindėjo džiaug- ; 
smo ašaros ir tvirtas pasiry- ’ ■ 
žinias, kuo' galint. remti 
Klaipėdos lietimus, ■

Priimtą sekančio turinio 1 
rezoliucija: “Biržų miesto ir ; 
apylinkės visuomenė, gavus 
žinią, jog Klaipėda jau* įfe . 
tuviii sūkiiėlią rankose, susi- f 
rnikusi šių metu sausio 18 & 
mitinge,, kuriamo dalyvavo ; 
apie 19 tūkstančią žmonių.* 
reiškia broliams Klaipčdie*, 
Čiams gilios užuojauta ’ ir 3 
pritarimo sidsibmui, ir pri* ' 
siruošusi remti juos, kuo .tik,4 
galės. Valio, . Klaipėdb-*| 
Kalt” , ■ '

ilanifėstaątąi įgaliojo 
žą Gynimo Komitetą 
siąsti šią .rezoliuciją teifi

■ TE?*!** 

bei.

J

f

>



*
»/

t

t
*

«»<1

!»

- i

i

:A
•t
J

— f

t

i

Z

t

'C

!

*

į

f

X

v

5

4 t

t « :’■

“DARBINI
i»

.V "

J

• f, •

a

. z

>

>

s
T

4

/

. W 
’l

Mllilnų Savaitinė taw*$.
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KHENNIUIJMJ

/L,* D, 1923>metų slėni* 
iriai kalendoriau jąu* gątari 
ir jau Juos^simČimne vv 
siems i; ilr-& .nąįmma-'rir 
prenumeratoriaiūs ;DY<AI» 
Kurie. iš * paulinių, nėretų 
gauti tokius, Iri prisiunčia 
15e. krasoa. Jr

CUNARO

tundesUt kėlias išeiti 
per <*hJ tuilŽlNt

laivų
AąMitaia MnureUnl*

VorkQ fcin
Sc. Greitus SmUhiimįh

tone, :WH.
I IhMAVA W. ?1MW) KuriM tok*

sMu mittoivo rntovbj vųiiMunt i 
SoHUntmntoito ir ton tnf
MtUbnj SutsdltoS toma$.

IM<>rnwUn» kanUnk kaltuj Įr n‘to*- 
Itoinji4«R»mvuto■’ tlei KtaHito urmo-1 
karau kdlauninkų įtoUto irauH 
Bito uuvntu. Yto
vmnra nHra nittoltofeų
ft’N’Mm tlNR 
12« Stot® Htreet;
BMtaiL. Mamų

ir\-------------

(A B B ĮNINKĄS”

'i4MVANIAW T*I«WlitKI.Y PAMUk 
MMtot *Tery Tn**toy, Thnrvday,

»«c4 Ictorday by &r. JomttH’s Litm-

-e-r*?—r—:--------------—
"Entered atf secon&clasis nuitter 8«pt 
3% IfilS at tlifi post offlce at Boston,

. Mimmu undęr the Ąct of Mareli % 
, i ton mtiltoM spMal rate 

feprovidedfor In Soctton 1108, 
P S, riM; authorisod on

**•

Ratet:

Xoarly • j> ... •... ■ .84,50
MM iw^wobuW

• countfle*yearly ........

r V SovUl BotfoM’o utorninkato, 
Ir rotoitocnto i#ia jLm.

kai, norėdami sUVb prie
glaudas išlaikyti tetriikife 
komis, siunčia kum Narbu
tą parinkti aukų, neslėpda
mi to fakto, kad jų prieglau
dos katalikiškos. Lietuvos 
laisvamaniai, patys vieni ne
įstengdami išlaikyti vienin
teles savo-prieglaudos, taip 
pat siunčia p. p. šleževičie* 
nę ir Vencienę parinkti au
kų tuo tikslu, kad išauklėtų 
savo prieglaudos-vaikus lais- 
vamaniškai, ' su tuo tik skir
tumu, »kad jos tikrąjį savo 
tikslą norį paslėpti m pačios 
ir per savo agentus, kad ii? 
tokį Karolį Vairą.’

Ištikimai eidamas savo 
pareigas p. Vairas stengiasi 
įrodyti, kad toji prieglauda 
labai gera, kad tenai moko
mame t religijos, kad jos į- 
Sfeigimą užgyrę^ pats Vys- 
kupaš KareyyČius, paga- 
liaus, turbūt pats netikėda
mas, kad visuomenė laiky
tąją; prieglaudą katalikiška, 
priduria, kad ir Kristus 
glaudė prie savęs kūdikėlius, 
neklausdamas, ar tie kūdi
kėliai yra žydai, ar jie yra 
Sadukėjų, ar Farizėjų, ar 
jie tiki į Jehovą, ar į Jupi
terį. • Bet ir šis pastarasis 
argumentas kaip tik šneka 
prieš p. Karolį Vairą.

Kristus - visus vaikelius 
f

priglaudė prie savęs, norė
damas juos išauklėti sulyg 
savo mokslo, bei nesiuntė jų 
nė prie Sadukėjų, ne prie 
Farizėjų, nė prie Jupiterio. 
Taip * ir Katalikai, sekdami 
savo Viešpaties pavyzdį, ne- 
Jroii atiduoti vaikų ne Sadu
kėjams, nė Rrinžljamš;, ne. 
Jupiteriui, bei nori išauklė
ti juos sulyg Katalikų Baž
nyčios mokslo, kurią juk 
patai Kristus įsteigė. Tai
gi gąsdinti katalikus Kristu
mi nėra reikalo,s nes Jie Čia 
kaip tik seka Jo pavyzdį. Vi
sai kas kita būtų, jeigu jie 
atiduotų savo vaikus Sadu
kėjams, Karizėjams ir Jupi
teriui, vadinasi, laisvama
niams, arba šelptų jų įstai
gas. Tuomet p. Vairo pabau
dimas būtų labai ir labai už
tarnautas. ■ «

Vyskupo Karevyčįaūs dū- 
lyvavimasS:osibs prieglaudos 
atidaryme reiškia tiekį kad 
Vyskupas^ pageidavo, kad 
toji įstaiga būtų katalikįska. 
Bet ar Šiandie Vyskupas 
prie jos prisidėtų, tai kitas 
klausymas. Prie įsikūrimo 
keletos lietuviškų laikraščių 
yrą. kunigai' prišidejų, bet 
šiandie tie laikraščiai virto 
grynai bedieviškais ir dide- 
liausiais kunigų priešais. Jei 
riabar tie laikraščiai norėtų 
iškrėsti negardu juoką? jie 
galėtų sakyti, kad ir mums 
kunigai laimino. B et jie Jo 
nė nebando, nes žino, kad 
'toks pasakymas net patiems 
bedikams W jau per
daug begėdiškas.'

K Karolis Vairas mėgina 
būti bešališku ir sako, kad ir 
Mocijąlčs Apsaugos Depar
tamento ir Kūdikėlio. Jėzaus 
prieglriidos yra remtinos. 
Girdi, kas kurioms jų užjau
čia, tas toms tegul duoda sa
vo skatiką. Jei mimri? kad 
Kūdikėlio Jėzaus draugiją 
galės4šauklėti geresnius $L; 
liečiuš Lietuvai, aukok 
Kūdikėlio Jėzaus draugijai. 
Jei- manai, kad Soefjalės. i f

T Kuomet laisvamanis šmei
žia, tai išrodo kaip • antis 

: vandeny, vadinasi, jaučiasi 
savo srity, bet kuomet nori 
moralizuoti bei doros panio-

Ž kyt, tai išeina toks skystas 
ir ištyžęs kaip. šlapia višta. 
Tuojau matyt, kad ne savo 

I darbo'imasi. Tas atsitiko su 
.^Karoliu Vairu, kurs straipš- 

£ ny_ “ Nekrikščioniškas Dar- 
K bas,’ Tilpusiam “Sandaros” 
O No. 8, mėgina iškoneveikti 

į Katalikų spaudą ir panioky- 
rti ją. citros už ijerėmimą 
, dviejų, “bobučių ”-ponių Šle-

* ? že^yČięųėš jr?V^ipienės. -1% 
> .''kmievėikti'kątaukns jampjjį

. nai sekąsi, ir t^ jo darbą gar 
įima pavadinti tikrai nekrik- 
ščionišku, bet. kuomet priei- 

/ nsgįąue morahti ^porinimo/ ’ 
taFjo ^arbas išeina visiškai 

*mėlemtas. Bežiūrėkime, ko 
jis nuo mūs nori. - f 
k Anot Karolio Vairo, pa- 

•Js’auly auklėjama kūdikių 
meile.'Amerikiečiai • šelpia 
nef Rūsų bolševikų vaikus

* ne\vien tik doleriais, bet 
: siunčia Rusijon savo misijas 
' (mano,, pabraukta). Girdi,

kūdikiai r— tai busimoji įgrr- 
. tft. Jie ateityje perims mū- 
ris^ darbus, jie." bus* tvėrėjai 

nuujogyveninio. Tasajgy- 
' venhmri' bus geresnis arba 

piktesnis už dabartinijį, —. 
j tas priklausys nuo to, kokio- 
. į# ‘mptįiįe kūdikiai bus is- 

[; mųįfnri, (mano pabrauktu) 
/kiek Jiems bus .įdiegta drą- 

sosjr jięgos kovoms už atei
tį; Tikslingai pastatytas 
auklėjimo klausimas turi 

į didelę reikšmę ir įtaką *į 
’ žmoni jos ateitį. 
‘ Rašydamas tuos žodžius 
fp. Karolis Vairas ne nepasi- 
junta, kaip apščiai pila van- 

i dens ant mūsų katalikų ma
lūno. Taigi, taigi, tanrita, 

viskas priklauso nuo vai- 
■p kų auklėjimo. Kad vaikus 

/savotiškai išauklėjus, kiek- 
vioM nori juos pavilioti, 
pjauti..- .itoerikiečini-rinn’ 

įčia Rusijon įšpradžįų .dole\

skili juos seką jau misijos, 
rios dolierfų remiamos, 

fautos vaikus savotiškai -ri 
gprotestoniškai.^ &v. Tėvas, 
iurio pavyzdžiu p. Vairas- 
i^brt sųmuŠti.;katalikų pasi- 

lgimų p. p. Šleževdčienes ir 
įV^neienės reikale? taip pat

įnnčįa Rusijon pinigų, pas* Apsaugos įstaigos yra gere> 
lęiii kuriuos nusiųs uavo mi- nes tuo tikslių -p duok 

psijas, kurios tai pat stengsis*savo paramos* Mei esi :j 
auklėti Rusų vaikus kata- Įtinęs, kad Lieiuvių Moterų

atliekamo Wbf»
LGktem KomtMiM

jfftįp tik josifti j 
maM!. Šelpkime kiehiiui 
savo įstaigas- Katalikai ka- 
talikiškas> laisvamaniai — 
laisvamaniškas. Galūne už
tikrinti 
dėlių neatkalbinėsime lais
vamaniu šelpti savašiai p tie* 
glaudas, priešingai, su dide- 
liausiu noru jiems pasaky
sime : nors sykį ir jū$ kam 
nors aukokite! Juk stiprin
ti savo pozicijas—jūsų prie
dermė, stiprinkite jas kiek 
išgalėdami,* bet nuo katali
kų aukų jums Šiukštu f*

Perspėti savuosius■■. mes 
turime pilnos teises, lygiai 
kaip ir jus perspėjate ne tik 
saviškius, bet ir katalikus 
suvadžiojate. . Sakote, jūs 
nedrįsfateniekdprasitarti 
prieš kokjynors> vaikų auklė
jimą. O ką kalba ir veikia 
Profesinė šąjunga? Ar gi 
ji nepasistatė sau tikslo ir 
profesijos auklėti- katalikų 
vaikus be tikėjimo? Ar ne 
dėl vaikų auklėjimo Lietu
vos laisvamaniai darė triukš
mus St. Seime ir sabotažavo 
Valstybės darbų?

P. KaroUs-zVaivas pareiš
kia, kad nė vienas pažangio
sios sriovės laikraštis neiš
drįso ’ agituoti prieš kun. 
Korintą ir prieš • jo < atsto- 
vaujamają Kūdikėlio7 Jė
zaus Draugiją, bet čia jau 
pasiskubina pridurįi, kad 
kad Kūdikėlio Jėzaus Drau
gija neišduoda apyskaitų. O 
kur laisvamanių apyskaitos?

* ^aipt^elgdamasįs,-- Vaįyas 
" bučiųoj k iš vienos pusės jduš 
Uitos duoda žhidinę. Ar čia 
ne Farizėjau| darbas?

Kuomet Karolis Vairas 
kalba apie, žmogiškumų,— 
dar kiek pakenčiama. Visi 
laisvamaniai kalba apie 
žmogiškumų, tai jų idealas, 
kurio nenori suprasti, pažin
ti ir pasiekti? Bet tai gan 
neaiškus ir be pretenzįjų žo
dis, taigi nieks jiems to ne
pavydi. Bet kuomet ima 
ant savęs doros ųiokytojų ro
lę, kuomet svaido Evangeli
jos žodžiais, nežinodami lįur 
juos pritaikinti;,kuomet ka- 
talikamš kalba apie Dięva 
ir ragifia juos; išmesti iš sa
vo tarpo-Ėarizėjus, — ištiek 
sų tą viską bęskaįtjant verž- 

' tė veržiasi mintis; kipšas už
sidėjo arnotą ir su yuodega 
ant pamaldų skambina.

S 
f

p#dą Yaną, ar palikimą, ar 
mirįjuą, arba paėjimą.

•3.Nuošimčius ant valsti- 
jėaatba nuėsto bonų; ir ant

• 4

“Tumo Nonų”
Knygute yra didelio for

mato (įxl0)'68 pusi., popie- 
rosvHmis. / - f 

Kaina tiktai 45 centai.
Agentams nuleidžiama 40%* 

Reikalaukitepas:

Bosfon

ię^aikae. artinasi 
ai žmo»l« turi kreipti atydą 
į ineigų taksus. TataM&lie- 
čia beveik visus augusius, 
pįliri&tą ir nepiliečiušj trik Valdžios bonų tie sulig įata- 
viri gyventojai turi tymų kuomet buvo Befatir
^pripažinti su taksų rrika^i- 
vimais. /

įstatymas reikalauja, jog 
ineigų taksų blSnkoe dėl 

. J&8 m. turi būti išpildytos 
ir sugrąžintos nevėliaus Ko
vo 15, 1^23 m. Collectoi\of 
Interaal Revenue pristato 
blankai Kopijoą.priri^tos 
tajesų mokėtojįms, kurie pe
reitais metais iŠpildę pri
siuntė blankas, bet jeigu 
kam nors neprisiuirfl bląiri 
ką, ’tas nereiškia, jog* kas 
iiors^paiiuosuotasnuoniokė; 
jimo. Reikia; visus taksus, 
W dalį, ar pirmą užmokestį 
mokėti Kovo 15 d. . Jeigu 
taksai maža^uma, patartim 
ant syk vislia užmokėti. Ku
rie neišpildys blankas arba 
neužmokės faksus, bus pri
versti užmokėti bausmę.
Kas Turi Išpildy ti Bionikas ?

Sekantieji privalo išpildy
ti, po prisiega, blanką, aiš
kiai išdestinėdajm jų * visas 
inėigas su pavelytais palįuo- 
savimais ir atitraukimais ar
ba nurausimais.

1, Kiekvienas, kurio inei- 
gos dėl 1922 metų yra $1,000 
arba daugiaUs, jeigu neve
dęs, arba jeigu vedęs ir ne
gyvena su prisiega.
- 2. Kiekvienas, kurio inei- 
gos dekl922: ųife; yi’a-$2^0OO 
arba daugiau&r jeigu vėdęs 
ii* gyvena su prisiega ir į;.

3. ^Kiekvienas, kiirio visos 
ineigos dasiekė $5,000 arba 
ddugiaus.

Dirbančios piotėrys, turi 
irgi išpildyti blankas, jeigu 
taksuojamą siimą uždirba. 
Jos gali ineigas ar ant vyro 
blankos priskaityti arba ant 
atskiros balnkos. •

»-

BailiasirVietą Sii^rtįzininio 
BlarikiĮ,.

Blankos tai būti išpildy
tos ir sugrąžintos ant, arba 
prieš; 15 d. Kovo. Blankos 
turi būti sugrąžintos Colle# 
tor of Intemal Bevenųe ta- 
meapski‘ityje,,kuriam.e fak
sų mokėtojo legališka gyve
nimo vieta, arba gur užsi
ėmimo rietą randasi. - ,

Forma 1040A prisiųsta 
tiems, kurie mažiaus .$5,000 
uždirbo ir forma 1040 kurie 
dąugįaus $5,000 uždirbo. v

IneiąiĮ Pilna Siiina. ? j

! * Reikia priskaityti pilną 
inėigų sumą,, kaip tai,. Visą 
užpelnį ir ineigaszduo,

1. Algų, atlyginimų arba 
užmokesčių ųz ypatiškų tar
nystę bile kokios rūšies ir bi- 
Įe kaip^užmokėtą ;

2. Nuo užsiėmimų, amatų, 
biznio, pardariiiėjimų, ne*

/ judinamo arba judinamo 
tūpto pirkliavimą, jr tL -

3. Nuo nuošimčių, randų,
Užstatų, ir k

4. Nuo bįle šąltįlįio dri ko
\ypata negauna pajiūosavi- 
mą«-» ' r -

Itfevęikfa Uokęti'

? ŠeicanČiiis nereikia skaity
ti prie pilnos frieigų Bunmm 
• J, Užmokėjimas gyvastie

4. Bumas gautas per prieT 
tikį arba »veikatos apsaugo
jimą, arba sulig-darbininkų 
atlyginimo įstatymų kaipo 
atlyginimo dėl ypatiškų ažiz- 
Jų arba ligų.

5. Sumas gautas kaipo zat*
lyginimą, arba Šeimyniškus 
paskyrimus ir užlaikymus 
sulig War Risk Insurance 
aprūpinimų ir VocationaĮ 
Rehabiltation įstatymų, ne
reikia skaityti pensijas, ku
rias gauna ar dėl jsavo tar- 
nystės arba, tarnystes kito 
militarėj ar laivyno tarnys
tėj Suv. Valstijose laike ka
res. /

Nereikia mokėti taksus .už 
užsiėmimo (biznio)''išlaidas, 
kai-kuriuos nuošimčius, tak
sus, pralaimėjimus, blogas 
skolas (jeigu kas. nors tau 
skolingas ir nemanai sulauk
ti užmokėjimų tų pinigų), 

, vertės žudymą, dovanas Iab- 
daringoms' organizacijoms 
(nesiivirš 15% gryno-pelno, 
ineigų). ;

Į Nėra jokių paliuosavi- 
mų pž gyvenimo arba Žeimy? 
rnškas išlaidas. , .

i- 2. Nėra pąliuosavimų dėl 
išlaidų dėl naujų namų arba 
.'nuolatinių pataisymų arba 
pagerinimų,, kurie padidins 

;turtm Vertę/-. w. .-r . -
3. Nėra’ paliuosavimb' už 

premijas ant gyvasties ap
saugoj imu kontraktų.

• ’•
Ypatiiški Paliuosavintai,

. .Nevedęs, arba jeigu vecįęs 
ir negyvenamu prisiega, tūri 
paliuosavįmą ant $1,000. 

i ’A Vedęs, gyvenant sulpti- 
siega, kaipo šeimynos gal
vą, turi, pąliuosavimą, ant 
$2,500 (jeigu ineigos yra 
$5,000 arba' mažiaus) i _

r • ■

Paįiiiosaviniai uz. ' IJzlaikan-
■ . Y patas. * :

Yra pąliuosayimas iš $400 
už kiekvienų u/laikanČią y- 
^atą; (p| vyrą aria žmo-

- .ną) kurią * užlaiko ir kuri 
gauna vįenintėlę pagelbą 
nuo užmokesčių užmokėtojo', b 
Jeigu tokią ypa& dar netu- , 
ri .18 metų,, arba jeigu turi ' 
ir pati negali, save’užsilaiky
ti dėl protiškų aria fiziškų 
trūkumų.

TaksiĮ^tokejimas. \

Taksai gali būti užmokėti 
-ant syk, aria prieš 15 d, Ko
vo kuomet blankos prisiųs
tos, arba keturiose dalyse ’— 
pirma užmokestis užmokėta 
kuomet blunka prisiųsta ir 
kiti užmokesčiai kas bertai-; 

' nį. Jeigu užmokestis nęuž- 
mokėtas kubmet pripuola, 
kolektorius gali įsakyti ir 
reikąlauti pilną taksus sumą 
mrisykf/ '.... '■..", ?' -

. Kuomet taksai * timokžeti, 
ant; pareikalavimo, kolekto
riai turi.užmoketojui išduo
ti kritų su pilna užmokėta 
gūnia ir kokiam tikslui pini
gai užmokėti pralyta ant 
3°s- . ' / :

’ Su vįmri nirigU- taksų 
klaįĮsifnūiB kreipkitės prie: 
Foriign Language - Inform 
ation Service, /
Bttrvftii, 1|9 Wert 41-st StJko vagystėje be teismo nuo-

y .
■ Esame (apsipratę su lais
vamanių Šmeižtais Ameri
koje* Jų šulų pavardes 
mums žinomos kaipo mela
gių sinonimai, ir į jų nesą
mones’mažai žmonės dome
sio teatkreįpė.. Bet kuomet 
jų* melagingos insinuacijos 
spausdinamos Lietuvos laik-. 
raščiiiosę, ypač kuomet jų 
raštpalaikįai paliečia įžy
mius išeivijos'veikėjus, mes 
negalime tylėti.

Štai “Lietuvą Žinios- 
No. 6 atspauzdino F, J. Ba- 
gočiaus laišką, *kuriame ji
sai su dumblu sumaišo gerb. 
Atstovąčarneckį, Amerikos 
Lietuvius kunigusir paga
limus pačių Lietuvos valdžią, 
Lsak£dauias_L^ 
jėzuitiškos Lietuvos protau- 
imtis amerikietis nešelps?* 
Iškonevcikia ir pačią liaudį, 
iš kurios patsai sakosi išvi
liojęs ne vieną tūkstantinę 
savo£igarsiose” prakalbose. 
Girdi, tamsūs žmonės, kurių 
yra pilnos Pennsylvanijos ir 
"\yest Virginijos kasyklos, 
beij Naujosios Anglijos ir 
Vidurinių: Vakarų dirbtuvės 
ir pramones įstaigos, .apie 
tikrąjį Lietuvos gyyopimą 
nežino ir dar ilgai, ilgai ne
žinos. Tiesa, jie poterius 
kalba ir kunigą už dangaus 
agenJą laiko, bet jie yra 
tamsūs.'

Toliau Bagočius užsimir
šęs ką buvo pasakęs,1, tvirti
na, kad “Lietuvos kunigai 
uetūi5Lintąjį[os'- į' Amerikos 
lietuvių liaįidį. . AšVpatį' 
girdi, netikėjau, kad jie 
būtų tokie generolai be armi
jų. - įsėdę Vileišį, gali būt 
geriausį žmogų, kokį Lietu
va, galėju mums pasiųsti, 
prisiprašo sau Čarneckį.”

Čia akysna puolasi* “gar
saus advokato?’ liogikos 
trūkumas. Jeigu kunigai ne
turi intakos į lietuvį liaudį, 
tai kaip toji liaudis gali lai
kyti dangaus agentais? Arba 
vienam ar kitam atyejije 
Bagočius. meluoja.- Ir vėl, 
jeigu kunigai jau tokie gene
rolai be armijų* tai kaip jie 
galėjo, išėsti Vileišį? Tuo 
bfūdu arba Vileišiu buvo silp
nutėlis ir, žinoma, kaipo te
kis netinkamas ,Lietuv^ ats
tovauti, arba kunigai galin
gi irsiu geromis arini jomis.

Bet tiek to apie Bagočiaus 
logiką. Čia eina apie jo me
lagingus šmeižtui. Jis tie
siog apkaltiną kunigus va
gystėje,, keletos jų* net pa
vardes paminėdamas. Štai 
jo žodžiai:^

“O kaip jų vienminčiai A- 
merikoje vadovaujant kun. 
Kemešiui jr ČesaičiUi tęsia 
negarbingos atminties. ^Ma- 
liausko ir BuČįo darbą,, vi
liodami nuo tamsuolių pini
gus, 'patrijotizmo, kultūros 

(vardų renką dolerius į savo 
krcjišius savo ypatiškiemš 
arba party viams * reikalams, 
o Vaįtyfe/noris-fe M pačių 
vienminčių valdomai, ir tau- 
tošy kultūros reikalams ne
duoda nieko. Ir nieko nie* 
ka^ iš to sau nedaro. Bjaų- 
riąusids rūšies šulerystū, va
gyste yra viešai praktikuo
jama.”- ’ , <

Jeigu Bagoeius rimtas 
žmogus ir turi nors krislelį 
sąžines, kaip jis 'guli skelb*j 
ti tokius daiktus be mažiau- 

Litlmaliian šio įrodymo ? Juk įtarimas

kriminalus šmeižtas, ir Bą* 
gočius kaipo advokatas žino, 
kad tokie vieši apkaltinimai 
kvepia teismu. s Kada jis tą 
įrodys arba atšauks? Mes 
grieštai prieš tokį šmeižtą 
'protestuojame ir reikalauja- 
me atatinkamo pasiteisinimo ' 
bei atšaukimo. z / .

Prie Vileišio Bagočius bu
vo yieiiaš stipriausių Sulų i.. 
dviejų jau dabar įnirusių 
pirmeiviškų organizacijų: 
Nuteriotos Lietuvos draugų 
Komiteto ir Piliečių Sąjun
gos. Jis savo “garsiose/ 
prakalbose ištiesfcyra išvi- 
liojęs tom nabaŠninkėm ne
vieną. tūkstantį iš tų pačių 
žmonių^ kuriuos su tokia- pa- ~ 
šaipu tamsūnais vadina. Čia . 
jame tur būt atsiliepe sąži-^ 
nes balsas, nes štai ką pa
reiškia: -

“Jūs prašote, kad aŠ au
kas rinkčiau. Tamsta tūri 
atmint, kad aš ant pagrindų 
su, tokiu pf ašyniu nedrysiu 
dabar stoti, nes minios ma- 
nįs paklaus’, kur dnigo ir . 
kaip likosi sunaudoti ir kiek * 
Lietuvių tauta naudos turė
jo iš tų tūkstančių, kuriuos 
aš per savo “garsias” pra
kalbas iš jįj išvilipjau. ’\

-Kadangi Bagočius beveik 
išimtinai, tik prie Vileišio 
kalbėdavo Lietuvos reika
lais, o- gerb/ Čarneckį siste- 
matingai boikotavo,. tai šie 
jo žodžiai kaip įtik ir pa- 
■šmėrkia "Vileišio Administra
ciją. Tikra tiesa, kacl iš Mm 
lėtintų. Draugų. Komiteto ir 
BilieČūį Sąjungos apyskaitų 
Amerikos * .visuomenė, taip . 
buvo nepatenkinta, kad Ba- 
gočiiįi nejauku būtų pasiro
dyti ant estrados. Ir toks 
žmogus drįsta apkaltinti ki- * 
tus šųlerystėje ir vagystėje! 

' Bagoeiaus laiško styliūs 
nepakenčiamai 'šiurkštus ir * 
storžieviškas. • “Lietuvos Ži
nių” redakcija ir pati pa-, 
stebi,-kad jo laįšEe esą “ne- ' 

a kurių statumų.” Redakcija , 
gali Čia teisintis, kad dėl jo 
'styliaus storžieviškumo jaiz 

! galėjo- atrodyti, kad tą laiš- * 
■ ką rašė koks nors šiek tiek 

prasikalęs darbininkas ne ■ 
advokatas, bet jeigu ir įaip 
būtų mintyjusi/tai vis tiek 
už jo' šiurkštumą reikėjo Vi
suomenės atsiprašyti* De
dama tolti laišką be koinen- 
tarų “K redakeija paro- /
do, kad su jo turiniu, forma ; 
ir stylįumi visiškai sutinka.;

Na, tas Imkėtina, bet ne/ 
pavydetiųa. .

■ * ■ ”, ■
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mą savo draugams. Po gražiai ; , 
pagamintos'vakarienės buvo .
Iii ir kitokie įvairumai. Dalyvi 
vo Aleksia, Gudauakaitč, GedrųL * 
naitė, - Jakabanakaite, Milerisi, 
LanauskaitČ ir kiti. 7

’ <WMį

ir M- 
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oras, bet summhko skaitlingi* bū
relis ir daug svarbių bėgančių rei
kalų ųųtatta. Katalikiškų Drau
gysčių Sąryšio, Tautos Fondo 22 
ak.,, šelpimo Našlaičių Fondo ra
portai priimti. Raportai koto ko
misijos, atskaita užbaigta nuo fa-l 
yusios operetės “Šventoji Nak- 

’tis/x. Base kali ratelio darbuotė, 
rengimasis prie ateinančio pavasa
rio raportai priimta. Buvo at«i- 

; Jaukęs vietinis klebonas kun. V. J.
Vilkutaitis jt plačiai apkalbėta varge, vargeli mano.” Pijanupri- 
ateities darbuotė. Aptarta rengi
mas vakaro p& Velykų, kuris bu* 
statomas žymu^ teatras — “M®?* 

ti kitas vakaras “Kgriovimas 
Kauno Pilies.” Sufengti pikni
kas vasaros laiku1 ir apsiimta iš
pildyt programas rengiamam va
kare, po Velykų D. L. K. Vytau
to Draugijai. ■„ šiame sustinkime 
prisirašė’ keletas naujų barių ir 
teko-girdėti—iŠ—nekuriu—narių, 
kad trumpoj ateityje prirašys po 
Aienų naujų narį iš ko bus nauda 
kuopai ir visai organizacijai. *

KorespondentasB.

BBiymi.....n........... m. m
bus gabi solirtė, girdėjau, kad la
vina halsą.

• P-lė Gainiuti ir. varg. J. Tamuj 
levičius sudrinavo porą duetų; 
“Valia Valužė” “Gana broliai 
mums lųiegoti.”

P-le Geiniute, solo-*“Oi pūtė.”
P-1S« A. ir O. Verkauakiutės pa

dainavę porą duetų,; “Kas man 
Jarbo” ir “Svajones dama.” $ios 

jautės senai paaįžymčję.
Choras — “Bėgčia skubiai’.’ ir 

“Tupi šarka ant tvoros.” ' '•
Vyrų choras — “Blindai
R-lė J. Galiniutč, solo — “Oi

»

ltKW BBITAIN, COKN.

18 d. vasario ip23 m.“ ant Liet 
svetainės įvyko masinis mitingas 
paminėjimui penkių metų Liėtu- 
vo# ^Nepriklausomybės. Pirmiau
sia laisvamanių choras -dainavo. 

. Po tam kalbėjo vienas iš iaisvaiųa- 
'nių štabo iš Brooklyn’o, N. "į A- 
pie ką kalbėjo, nėra ką rašyti, nes 
mums visiems'yra žinomi jų spy
riai. Bet'šlo susirinkimo vedėjas, 
kuris* ant galo prabilo kelis žo
džius--tai nėra jam dovanotina.

*

*
■ - ‘ Jeigu būtų prastas žmogus, tai
1 nieko, bet kad yra lašvamanių tč-
j ' yas ir senas “Keleivio”, skaityto- j2se Paslaptybės,” Nutarta reng- 
| ;jag, tai užtylėti negalima. Kaipo
i minėta laikraščio 'skaitytojas, tai

įsitikinęs, kad žmogus iš .monkčs 
paeina, tai manydamas kad jis y- 
ra tarp monkių, tai ir kitus nuo 
steidžiausmdhkentis vadino.

•- \ Reporteris.
_ ,______- _ ~ .
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Katalikiško jaunimo darbuotė.

Paėmus keletu metų atgal ir su
lyginus su dabartiniu katalikiško 
jaunimo veikimu, tai’ galima per
matyti skirtumų tautiškame susi- 

• pratime. Apie 10 metų atgal bu* 
vo labai mažas . bilrelis jaunimo 
veikiančiu Vien susispietusio prie 
Šv. Jurgio par. bažnytinio choro. 
Dauginantis *skaičibi lietuvių ir 
kįlant\ tautiškam susipratimui, 

. r buvo pradėta mąstyti kaip geriau 
patobulinus" tautiškų veikimų in
tapo suorganizuotas “Mirtos’’ 
kotas ant. bepartyviškų pamatų ir 

- žymi dalis katalikiško jaunimo, y- 
■. pae iš šv. jurgio parapijos bažny- 
~\^jplio koto buvo remiama ta įstai- 

■ ’ .ga^Ž tikėjosi visi kartų galės dar-'

socialis’tai ir bus gera vienybe tarp 
yisų^' ’Bet'-Iaikfii b^auty pasirS- 
dč didele maišalienė, — katalikai 
sivo idėjų apleidę gėlbėjo'aukleti 
hėparty^dškutnųf .auklėti4 Vilkių 
vienybės ardytojų. ‘ Laisvamaniai 
nežiūrėjo kad savo reikalus pasta
tyti gūrai ir palaikyti savo įstai-

«

M

t

buotisį, katalikai laisvamaniai ir
t
i'

t

L. D. S. 51-mos kuopos įvyko 
mėnesinis susirinkimas 13-tą vasa
rio lietuvių svetainėj. Susirinki
mas nebuvo skaitlingas nariais iš 
priežasties kad buvo Užgavėnių 
vakaras ir Teatrališko Koro Drau
gijos toj pačioj svetainėj buvo šo
kiai, tai daugelis narių turėjo įvai
rius užsiėmimus) Kurie būYfr’SU- 
sirinkę, rimtai apsvarstė daug 
syarbių reikalų Daugiausia "bu
vo aptartą lavinimasis narių; kad 
pažinus geriau, darbininkų padėtį 
ir LDS- idėją. Pritarta D. L. K. 
Vytauto Draugystės nutarimui 
kad iki pavasariui rengti diskusi
jas 2 kartu į mėnesį. Surengti 
didelį išvažiavnną sulaukus•'pava^ 
šaiio -ant tyi'O; 6ro?ir daltg aptaū-. 
ta kitų svarbių reikalų. Yra, gar
be tiems draugams kurie darbuo
jasi dėl savo ir visų darbininkų 
gąroveš' ir kviečiami tie kurie^da 
nepriguli, prigulėti prie šios svar
bios organizacijos, ne‘š tik išvieno 
dirbdami pagerinsim Savo’būvį.

■ M., A.

I
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t,.. gų.‘ Žinoma, socialistai prigulč- 
į / darni stengėsi įskiėpinti savo idė

jų kas ir pavyko; nusinešė dvau- 
j gijų su kūnų ir dūsia į bolševikų 

. rojų. Katalikai tuoj^ermatė, kad 
r klaidų daro remdami kitų idėjas. 
\ • Tapo sutvertas -Clevelando lietu- 
i vių teatrališkas- koras tint katulu 

kiškų pamatų, kiek ’ vėliaus .susi
tvėrė Liet. Vyčių 25-ta kuopa. Šios 

‘dvi įstaigos daug ’pakėlv Cįeve- 
' . land’o lietuvių kolionįja tautiškai- 

•. katalildškam susipratime. 'Taip
■ < • '< pat ir šv. Jurgio $ar. bažnytinis
! , koras\ gerai gyvuoja. Pereitais . ■ »- ,
b ' , metais susitverė šv. Jurgio katalį^ karo tikslų ir pakvietė bažnytiųį 
' i kiškas klubas. Taip skaitlingas 
1 jaunimas jeįgitveikš’išvieno,'daug
? ‘. galės nuveikti dėl mūsų koli,oni~ 
r jos lietuvių 'ir visos tautos gero-

ves. ‘Praeityje kartais atsirašda- 
j vo trukumų prie geros vienybės,
J tas pasiekdavo nesmagiai visuo-
[ menC'h’ &al pasirodydavo nekm

rieųm skirtumas idėjų tarpe kal-
| barnų ištaigų. Ištikrųjįj sakant,
Į ' mūsų, viena idėja tauta ir tikėji

mas ir ateityje tikimasi, kad pa
kils. tarp, katalikiško jaunimo su
sipratimas ir tvirtu vienybė. Ne
gana kad vien žodžiu sakyti aš 
myliu tų idėjų -y--tautų ir tikėji
mų. Vienas svarbus, šios idėjos 

( reikalavimas, tai yra remti. kkta- 
<? likiškų spauda ir jų išplatinti ko- 

. daugiausiaj nes dabartiniam am-

K ■ * ■

_ • NASHUA, N. H.

Vasario 11' d.’ Šv. Kazimiero pa
rapijos "svetainėje įvyko gražus * * * * Mvakaras su viešą" vakariene, kurią 
surengė vietinė Moterų Sąjungos 
58 kuopa. Buvo garsinta plaka
tuose, kad bus vakaras margas ir 
įvairus. Ištikrųjų programas į- 
yyko^dar šaunpsniš, megu buvo 
manyta. Vakaro yedėjaš. gerb". 
kini. P. Daniūnas paaiškino to vą^

M
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T’’“”“*Žiuje spauda yrą galingiausias pa- 
I šauly įrankis, gera spauda.pakels
! tautą į aukštą laipsnį ęivilrzhoi-

kloga spauda prives prie 
nupitolimd ir.supuvĮmd, Dalis, jau
nimo į tai .kreipia domę, ypačjš: 
Liet.'Vyči 2-tos lųiopos daugelis 
narių prenumeruoja p.o 3 ar 4 lai- 
kmŠėiūSi ;čia ne jaunimui tas pri-# 

' dera, het kožiiam katalikių. JeL’ 
gu.kiekvfeuus iŠ mūsų katalikų 
skaitytume vieną ar du savo idė
jos la'ikrašehisf trumpo j ateity pa- 

, justumo kad mes esam geroj vie
nybėj :ir kad mūs padėtis gerai y- 
rft-pakilūs. ' , ■

; " M A-
A ' ' . . ■

.'<* . ................ f v

Sinirinkimaa. ,
Vasarid^S-tiįLiet. Vyčių Sodos 

kaupt m įvyko susirinkimu* Lietu
viu Bvatuinčj. Nor» buvo. blugM

i

/

chorą../ Scenoj pasirodė.nemažas 
būrys, prakilnaus įr rimto Jaunimo 
vedamas varg. J.: TaimiliaVičiaus 
ir užtraukė r‘Lietuva Tėvynė Mfi- 
sų.”\ Kaip Lietuva, Tėvynė mū
sų visiems brangi ir maloni, teip 
ir jaunimo Balseliai švelnūs, malo- 
nfts žavėjo visus ir toliau gražiom 
dainelėm: “Mačiau Besileidžiant,’ 
“Ei Močiute Motinėle.” . Vaidino,: : . ** • . ... **- 
sąjungietes juokingą komediją, 
“Mamos Ncdasupta.” Apie Šią 
komediją nebėra ką nei girti, 
Publikai labai'patiko ir juokų bu
vo. Sąjungietes jaunos, energin
gos puikiai sugebėjo atlikti vyrų 
roles. J. TamuleviČiene vaidino 
Kaulo rolę labai gerai ir gyvai lo
šė. B. Kasparavičienė — tTądvy- 
gos. Apie šią lošėją nebėra ką 
daug rf^i aiškinti,, kaip visuomet, 
terp ir dabar labai puikiai atliko 
savo užduotį. r F-Ię O.-(Bugailiūtė 

■ Miko r
ĄL Ivanauskiene— Jono,: taipgi 
puikiai. V. — Apskio žydo rolėje. 
P-lvs M. Bakanauskiute ir M, Za- 
poniute pądainavo' duetą," “Aįit 
Marių Krašto,”/‘Eisiu mamai pa
sakysiu” labai patiko visiems? 
Muzikos žvaigždutes sesutes De
gėsiu tęs: Veronika pianiste,’ Jus
tina smuikininkė duetą labai gra
žini pagrojo. Publiką žavėta ža- 
vėjo. Net"kelius sykius iššauktos 
atkartoti, šios p-lcš yin sąjungie- 
tčs dukterys. < Vyrui 1* Ivanatiš- 
l<ąs ir I\ Zauti'a B’udainuyd duetą; 
“Gersim Broleliai, Glevosim.” 
Ič A. Verkauskftitč padainavo im- 
h'*— “Pamylėjau Vakar” iw 
Nttkehfį” (dzūkišką.

y *•

tarė O. Būgai!aite. J. Galiniute 
nors čia augus, yra draugiška lie
tuvaitė sąjungietė, netikkadgra- 
šiai padainavo, bet da ir saVo 
darbštumu puikiai atsįžymčjo lai- 
iae vakarienės.visada darbuojas 
organizacijos labui. . '

P, Ilkevieius,.jaunas bernaitis 
visada gražiai dainuoja ir šį kar
tą gražiai padainavo Važiavau 
dieną” ir uKur tas šaltinėlis;” pi- 
Janų įprltarėO.Bugailaitė.. A 

Marijos Vaikelių Draugija ža
dėjo daugiau dalyvauti į progra
mą, bet tuo tarpu nebuvo.

M. pasakė eiles -—J.' Moterys 
Panelės.” # . «

Programą užbaigė su Lietuvos 
himnu, . -

Gerb. dvasios vadas pakvietė 
svečius vakarieniauti. Sąjungie- 
tės lyg bitelės rinkdamos medų 
vikriai sukinėjos, priimdinėjo sve
čius, svečiai valgė ir gyrė kad ska
ni vakarienė it taip pigti : kur rei
kėjų imti $1.00 mažiausia, jos/pa- 
darė už 50c. Dalyvavo iš Man- 
ehęsterio veikėjas p. A. Staugas. 
Jis "sveikino sąjungietes irTinkėjo 
gerų pasekmių ir toliau darbuotis. 
Viešnios P. S'taiigienėdr P. Vai\ 
čiūnienė teip-gi išręiškp 4ei'us lin- 
kėjihmus. Sąjįingietės labaigip- 
gailestąyo kųd neatvyko p, 
čiūiiasr butumem'" isgifęię gražių 
kpmlimęntų. * Teip-gi ir vietiniai 
svečiai ir viešnios ištarė prieląn- 
.kupad'^sdžius’už skanią ir gražiai 
prirengtą vakarienę. Y Apie, du 
šimtu ypalij dalyvavo, ir visi buvo 
patenkinti Z ■'* J

Moterų Sąjungos 58 kuopa nors 
neseniai, susiorganizavo, bet savo 
gražiame) sutikime tai kad ir būtų 
sunkiausias užmanymas, visuomet 
puikiai nupiešia'- savo prakilniais 
darbais ir aukomis. Surengimui 
vakarienės .aukavo šios nares^R.' 
Ilkevičienė $2.00; J. Andrikienė 
$2.00, ' M. Klaponiutė $2.00, B. 
Kazlauskienė $2.00, O. Bugailaifė 
$2.00, -B. Kasparavičienė $2.00, J. 
Tamulevičienė l$2.0.0, M. Ivanaus
kienė $2.00, A. Miškinienė $2-00, 
V. Degčsienė $*8.00, 'J. Galinkite 
$1.00, K. Traiuavičiėnė^$Į.00;/V. 
Bartusevieįenū $1.00, A. Levonie-: 
ne $1.00,-O. Nasiekienč $1.00, A, 
Ųtkieųė“ valgomų daiktų. Duok“ 
Dieve jom sveikatą ir toliau gra
žiam sutikime pavyzdingai dar
buotis Bažnyčios nhudai ir tėvy-; 
nes. labui. Surengimui vakarie
nes daugiausia pasidarbavo komi
sija; B, Kasparavičiene, -J. Tamu- 
levičiene, J.'Andrikienė, V. Degė- 

-sienė'. . Gamino valgius ir uoliai 
dirbo pJė jIK Klaponiutė, A.- Le- 
vonienč, K. Traiuavičiėnė, R. li
kę vičienę, J. GaĮiniutč, A. Ilkevi- 
čiutė,“ A. Zinkevičienė, A* Ūžda- 
vinienė, M. Ivanauskiene ir kitos.

* - - * ’f * J tĮ.
inetą sąjungieW pasirodė pir

mutinės sava darbštume. Šy. Ka
zimiero parapijos naudai padare 

:gryno pelno $53.00?- Sesutės, są- 
jnpgietės, -diibkim ir'toliau visos 
sutartinai, tuomet dar didesnis ū- 
pas‘pakils tarpe mūsų n<-vienybe 

• ir galybė, Valio 5S*tOA . kuopos 

brangi organizągija,? •' 
‘ šiuojhi n;es sąjuiigietčs tariame 
tųioširdlžiai' ačiirmūsų vakaro ve
dėjui,' gerb. kun. T F. pauiiinim “• ' *** X»¥ i- Kr’*- ' . . . -*t ‘ '

ruiykuris prisidėjo į programą,, 
varg. p. J, Tamulevičiui ir visiems 
tiems, kurie. dalyVavcr mūsų pra< 
limgoj. / . * ■

A. L. lt K Mdt* Sąjungos ęs 
kuopos mėnesinis susuhildmas į; 
vyks-kovo 4 < 3 vaL po pietų? 
Braugms, sąjįųigietės; malmiėkite 
susirinkti visos,- yra svarbiapsiąs 
reikalas,, turime nepabaigtų reika
lų. Atsiveskite' ir niauju narių 

ir **šių prisifašyti. |KtojhnttM nupigintas 
GniBialj pusiau iki gegušėt mW«k.

MOMT1LLO, MARg. ,

Sy. Kazimiero Draugijos mėne
sinis šbairinkimas įvyko“ 19 d. vas. 
Po mitinga buvo Apkalbėti Lietu
vos reikalai- Šioji draugyste yra 
nemažai paaukavus Lietuvos rei
kalams — $3,000.00, teip-gi papir
kti uit 1500.00 Bmtuvos Bonų. Da
bar pamatę Lie|uw padėtį kas- 
linkų biaurių lenkų ir kogreičiau- 
sia visi nariai sudėjo po $1.00, tai 
pasidarė $270.00 ir kogreičiausjia 
pasiųsta Lietuvon gintis nuo bjau
rių lenkų.

jck;

hewphilamilphu,fa:
>,r r II'.“" t

Darbai gerai eina. Pribuvu
siam iš toliau nesunku darbas gau
ti. žiema Vidutinė. Sniego pe- 
pjerdaugiausia. Sveikatos depart- 
jnentasškelbia,ka(L liųmetip-O- 
ras sveikatai labai pavojingas. 
Slogos, gripas ir plaučiųligos ker
ta žmones, '' .

Darbininkas.

lfBWTHILADBLPHIA>PA.

87 kuopos L. D< S. susirinlfimas 
įvyks 4 dieną kova (Mareh) tuo- 
jaus po antrų av. mišių bažnyti
nėj salėj. Kviečiami visi nariai 
pribūti, yra daug svarbių dalykų 
apsvarstyti. ‘ Teip-gi atsiveskit 
naujų narių įsirašyti.

Raštininkas
4 *

YOUNGSTOW, OHIO;

Išv. Praųeiškaus paraįija ren
giasi pr%ie fėrų, 'Renka daiktus 
dėl laimėjimų. Ketvirtą gayenios 
nedelią čia bus misijos ir 40 va
landų atlaidai

į^;

4 ■

i».
V

■f*.

toMo iHraųgujao mūsų tautiečių | sidarbuojaučius.
KMHtfjas labai jausmingai ir 

pritaikinančiai išdėti nuveiktus 
didžius darbūs ir apie VihiiauB at- 
vadavhną? Vjai rodė patenkini’ 
mo iš kalbėtojo.

Antras. kalMjo stud, K. Tarnu- 
lionis. Reikia ir-gi pasidžiaugti, 
kad čia gimę^, bot rūpinasi ir pri
jaučiu lietuvių laimėjimams.

Kun. P. Daniūnas pranešė susi
rinkusiems/ kad kiek nurinksime, 
tiek ir pasiųsime, nes kalbėtojų: 
nereikės iŠ tiy pinigų apmokėti.

Aukavo šie; Kun, P. Janiūnas 
$5.00. •' •

Po $1.00; J. Andriuškevičius, A- 
>( Degėsis, A, Gumbrevičius, G. Iva

nauskas, V. Grigas, P, Kartonas, 
K, Nadzejka, & Overka, U, Ma
tulaite, lį Steponavičius, V. Ta- 

, mulevicius, J. Kryžis. -
Viso $17.55.

' ų e 'U. P.S. Narys.
'■ %

«- Wli-—■!■ ■■■- . . ■11-1 Į f|
1 - , ’ " -

’ INDIANA HARBOR, IND.

' ~ ~ Koncertas. ~ ~ •
.. X. '

: ‘ Masario 11 d. šv, Cecilijos ko
rės buvo surengęs prieš gavėnią 
koncertą Auditorium Hali, Mich. 
Avė. Vargonininkas A. Glem- 
ža pirmiausia; pasakė trumpą pra
kalbą ir perskaitę programą.

Pasirodžius * choristams ~ant 
^estrados, publika triukšmingai 
priėmė delnų plojimu. Pirmiau
siai visas koras. sudainavo; keletą 
dainų ir visas gerai atliko. Tuo- 
mi klausytojus, užžavėjo' iš pat 
pradžių, • Solo ant smuikus grieže 
J. NaruševdČius, akomponava p-le 
S. Radžiui ė. Juodu savo •užduotį 
■atliko pagirtinai ir būtų gyvai; 
kad ateityje ir vėl pasirodytų. 
Duetą,- “Skrenda lekia mūsų 

— p-Ies. O/ Simonaite h

4*
X.

'.'‘T’-l■■*•'** ‘

"z Pr B. Parapijonas,
• I '■ -

ELIZABETH, N.J.J.

Vas. lT d' mirė jųoz^s?$avido- 
nis, 32 m. amžiau^ ‘ Sirgo šešias 
Savaites. Buvo LDS. kuopos ir 
šv/ Kazimiero Dr-još tnarys^ K# 
lęs'iš Zeleviškių k., Žeimių vai., 
Kėdainių apskr. Čia liko brolis, 
o Lietttvoų tėvelis ir dvi šeseri. 

7 - ■ * M—s.
• .t.

Vasario 18 d. įvyko parapijos 
susirinkimas pobažnytinčj avėtai- 
nėj. ■ ,

Vasario- 18 d. vyto B. Jakubaus
kaite surengė gražų pasilinksmini-'

DALmVINŪEJi LIETUVOS LAISVĖS SUKAKTU-; 
«SE LIETUVOS ATSTOVYBĖJE VVASHINGTOH E, j 

’ VASARIO 16 D, 1,923 M. - .J
krctoL’iusp.de Fordanez bu žmCh 
n», ' >|(

Cojumbijos Atstovybės II Seferte 
torius p. Coronado, • ■ w 

Panama Atstovybes Komer. Att’rt* 
cho p. de Lyone su' žmona ir 
dukterimis, > ' .

Venezuelos, Atstovybė® Sekreto 
rius p, Churion, , ’

Serb ų- N roatų-SloTvenų Atstovybės 
II S •ku p. Goutecha,- 

įST^^uhas AsiK Paštu ‘Virš 
t Gcn ■.•alio p. Bartistt su žmonai, 

Assist^ Sekretorius’ Darbo Depar- 
tam. . tp p. BennĮng su žmona,

Valsty’ ės Dcpt. Under Sekr.p, 
PKil- ’ps su žmona, ,

Valstybes Dept. "tretysis sekr. p. 
Bliš; ali žmona, p. Pocle su žmo
na, p. Fuller, p. Rand, p.. tVins- 
lom, p.’Kliefect, p. Peller. p. 
AVliiiė, p. Curtis,- • ’ ‘

Admirolas Coonts su žomna, ’ 
Sargei ii-General Stile su žmona 

ir įduktere/ . ’ < * -
Hcar Admiral Grėgory su žmona, 

Robc. tson sU žmona, McVay Jr^ 
su žiona, Dyson su žmona, • 
Bonson su žmona, Reutet su 
žmona, Rpušsou ir AVashing- 
ton,-

Generaliai Konsulai. Jenkim/, ih ’.f-r'- ■ *t?A “X .
" ■ “!

Assistant Attorney GeneraL -p.
’i 1 1 ‘

£• 
V F ’

• I

r

Si V. Viee-Prezidentas p, Coolidge 
su žmona,

Gtneralis • l’ašto Viršininkas... p, 
VVork su žmona,

A grikultūros* Departamento Šefe 
rotorius p. ’SVallaee. su žmona,

Laivyno Departamento Sekreto* 
" rius p. Denby šit žmona, 
Brig. Generolas ChęMes E> Saivyer 

sū žmona,
Ispanijoj^ Ambasadorius p, de 

l Riano-nų-^nūmų "4_ —; 
feaHjoš Ambasadoriūs, ?
Peru Ambasadorius p. de Pezet su 

žmona, . *
Norvegų Minįsteris p. Bryn su 

„ žmona, ir.dųktere,
Šilinio Ministeris,
Ecuadoro Ministeris p,, de Elisaldc 
„ su žmona, . *
Urtiguay Ministeris p. Varela su: 

,žmona, * . ■ , -
Švedų Ministeris p; Wallenberg su 

žmona, .
Nicaragua Ministeris p. Chamor- 

. ro su žmona, .
Bolivijos Ministeris p. BulĮivian 

su žmona, ir duktere,
Bulgarų Ministeris p.. Panaretoff 

su žmona, •
Persų Ministeris,
Giigarijps Ministeris gr. Szeehenyi 

su žmona,
Suomijos M^isteriSf— 
G'uataūialos 'įMimsteris p, 'Lątour 

su žmona, į
ColumbijosAlinisteris p. O.ldya" su 

žmona, „ .
Panamos Ministeris p. Alfaro su 

žųiona,
Venesuelos Ministeris p. Ardaya. 

su žmona,
Serbų-Kroatų-SĮovėnų Ministeris/ 
CostaJlįea Ministeris,
Netherlaudų Ministeris p. deCraeff 

su žmona ir dukterimis,
Guba Atstovas p. Padro su žmo

na,..
Mexicos Atstovas, , <
Kinijos Atstovas y. Kuui. su žmo
na, ir dukterį > ' • ...
Latvijos Atstovas, p. Seya-su-žmo- 

na, • j j
jfcųstrijos Atstovas p. Brochnik su.

žmona,' ” ■' “•
’ Z N*Ispanijos Ambasados Juyiskoųsul- 

taSj Sekretorius su žmonomis, 
Belgų Ambasados Juriskonsultas 

p. de Sulys su žmona, ■
Japonų Ambasados Sekretorius p.
, Takstomi su žmona,
Perų Ambasados Antrasis Sekre

torius,’ ,
Prancūzų Ambasados' Kariškas 
Attachė Kapitonas Lembard, 
Anglijos Ambasados Sekretorius 

p, ferooks su. žmona, Kariškas 
Attache Maj. Gen. Betherll, Lai
vyno Attache Komendantas p.

i Bi’oįvn su, žmona, ,ir Ko.merci- 
jąlis Sekretorius p.| Buxton su

- žmona,* *
Italijoj Ambasados Juriskonsultas 

p. Rosaė, Finansinis Patarėjas 
p. Jung ir Kariškas Attache p. 
ali Beriicszp $u žmoną, > '

Dmių Atstovybės Sekretorius j>. 
Hojsen, v'

Siamu Atstovybės, Attache ■ pp. 
Dehavadi, Bunnag,

Guba Atstovybės Juriskonsultas 
. p;Padro"sttžmona,, Sekė, p. Bfe
- rėn, ' : '■ k (./
Beuador Atstovybes 11 Sekr. p.

(. ^Barljeris, . ?„ ‘
Šveicarijoj Atsto\yHs Seki*. pt 

Brennor; ;■
‘ Čekoslovakijoš':.Atstovyhes Sekre
toriai pp. Bin-tosčysky ir &ura| sti 
.žmonomis,., tomkonsultąs? p.

: Stangler su Žmona; * .
Švedijos &tnv?’bėš Juriskonsul* 

tas "p*. AVėldel.ąų žmona, >
Nącąruguas Atstovybės Sokr.

Persų Atstovybes III Sekr .p.
Bzast

Suomijos Atstovybes Sekr. p, Ki- 
vikuaki, į

Guatemaloa AUtunte Jurbkon-

}
t
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,.mint|s” — p-Ies O/ .Simonaite h 
S. Radžiutė, pi jauti -akomponiavo 
A,. Glcinža, vargonininkas :.jpskas 
jiems paVvko gerai. Duetų, 
“Skambančios Stygos” —J. Pra- 

Į kaitis ir V. Giponasį dainavimas 
išėjo silpnai ir gaidas turėjo augs 
tai,> .nesimatė; K jų, vęidai. Solo, 
“Graži čia-giružė” dainavtj O. 
Siinoniutc. Ji turi dailų Kaišų ir 
dainavime gerokai'/ išsilavinus. 
Harboro lietuviai gėrisi jos daina
vimu. P-lci Simonaitei suteikė 
dovana — skrynę* saldainių. 'O 
tas netinka. ' Vistl^ ir visada pa
našiuose vakaruose '' teikia gėlių 
bukietus;’ ’ Kvartetų,. • “Lietuvių 
Dievai” dainavo J. Prakaite, J. 
TCarVelis, A. A^atidevieįus ir V. 
Ciparas, akompaniavo vargJ A. 
Gleinža. Kvartetas neblogai su
dainuota, bet truko, sutarimo. Už
baigoj koras baigė programų Lie
tuvos himnu. ^belnai imant,

ba priguli gerb. vargonininltui 
Glamžai už išlavinimą bei priren- 
gimą choro prie koncerto. '.Taip- - 
gi dalyvavusiems daininkains ir 
dainininkėms. > r

. Metui laiko atgal teko - būti 
Harboro lietuvių bažnyčioj ir ma
tęsi koks visaizmažytisjmvo cho
ras, vbs iš keletos ypatų, o dabar 
gi visai kitasreginy st choras di
delis ir linksma matyti. Pagirti
nas Čia gimęs jaunimas už pristo
simų prie taktiško darbo; t. y. pri
gulėjimą prie choro ir lavinimąsi 
tęvų kalboj dainuoti. Tie jau
nuoliai, ?o ypač mergaitės; stebina 
klausančius dainų su savais/bal
seliais. * Garbe, ir jų .tėvams,’ kad 
supranta naudą Į leidžia vaikus 
prie, chorp^ Iš to buk nauda tė
vams, vaikams iiMnusų tautai.

Žmoųių koncerte buvo; pilna 
svetainė, o vėliaus šokiuose. Sve
čių atsilankė iš Gary, Ind,* So. 
Chica#o, Town oi Lake įr visi pa
tenkinti. Nemaža buvo ir svetim
taučių.. - - '

Choras pelno turės apie $200, o 
pušy s^kirs šv. Prųncižkaus pavapi* 
jai. Po Velykų lauksime vėl pa* 
linksminančio vakaro. ■ ; < /

• , ■ fonoM V, iš G^rys,

1 omombD, ilk.

/Moterų Sąjungos bG-tą* kuopa 
hvįke mėnesinį susirinkimą vasa
rio .IT d. Susirinko skaitlingas

kalus, daug nuturimų padarė.; 
Tarp kitų: nurengti linksmą va
karėlį tuoj po Velykų, paaukoti 
Itft.OO gimta : koMinueriotema, 
lošti teatrą Motinu* <liouojv. Dri

bt narše Malinu

MONTELLO, MASS.
. ——k ’ '' i'

LDS. 2-roskuopoj susirinkimas 
įvyks kovof (L d. parapijos salėj 
7:00 -vai. valu Yra svarbių daly
kų aptarti. Atsiveskite naujų na
rių prirašyti, 
nauja narį kuopa duos gerų uovą-f - -{ viskas būva gerai nedidele pagar-

Tam, kurs“'atves
- • t:

f Valdyba.

alvbė. Valio 5&-tbsl . kuopos .uuuų. A—XV v.-'XJUS«mm.u ... • __ t» _
rotoje litai gražiai vėlavę, daftaliBL Vato mus^

.-.i— II

CLEVELA^D, OHIO.

Pranešimas.
. ' ■ *

51-ma kp. laikys, debatus su DC 
R K. Ak draugija sutartinai, 1-mų 
Kovo, Lietuvių salėje. ;

Yra nuskirta dvi temos : 1) Ar: 
dahartiuės/darbininkų organizaci
jos įgalės pagerinti’ darbininkų bū
vi ar ne? ir 2) Ar dabartiniai Lie- 
tuvos- moksleiviai lankantys aukš- 
tus mokslus galės duoti naudų lie- 

į tuvių tau&ųmr ne? Šioj paata^q«- 
joj temoj kalbės M A«. RUšecka^ 
ir jb priešas Stankevičius prirodb 
nes, kad ne. Pirmai temai kal
bėtojai dar nėra nuskirti. ■' ’

Todėl tęisi kaip Darbininkų Su
jungus npriai teip ir p. L. K. V. 
Draugijos privalot atsilankyti ir 
išgirsti debatus, nes yra geras bū
das dėl darbo žmonių išgvildenti 
savo ir tautos klausimus. '

i

* X ‘ * i

Vas. 18 d» par. svot. L. L.
t - ..

dėjimui pehkių.metų.ijietįųvos Ne* 
priklausomybes piėkelhijbK Kal
bėjo p- A. Kneižyš» žmonių bū* 
vo neperdaug, nes* Buvo nutarta 
laikyt prakalbas po pįet, d vėliau 
pagausinta, kad vakare,, nes p»
Kneižys po piet kalbėjo Maneluft-luarių bt|rotiSL Gyvai svarstė rei-

Kaip* matyti, tat'daug lietuvių 
mažai žingeidžių ja Lietuvos laimė
jimais, nes apart paminėjimo 5 m.’ 
dar ir Klaipėdos atvadavimų rvn-

Te- giamoa p

Teip-gfaeįū £v. Kąz. parap. cho- A-ąldjbaparengėpdmi-
’ i—į--* ± ** »• ’ *■*".. -.-^t • '..' 1 _ -r * j'’
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?• :^tutvąrt^šu žmonomis, 
Koųsulis Lakifi,’ . < '

Lovett -su žmona, ‘ _ 
Immigracijps Komisijoiiierius Ge- 
*«?peralis p. Husband sd žmona,. 

‘Assištant Sekr. Vidaus.-. Reikalų 
( Depat. prGoodivin. su žmona, 
Pan American Union Juriskonsul- 

T * į1
tas p. Adams su žmona, ,

Eštonijbs Konsulas p. Lecks, 
American. University Kancleris p. 

w Clarlc šw žmona,, p. Putney su
• žmona, p. StoįvelI‘su "žmona,.

Catholic University, Dr. de.&iąuo' 
ra Coutinho,

. St. Patrick’o Chureh, Monsigno- 
rius Thomas, . -

Senatoriai* Medill McCormick su 
žmoną, Geo. H. Mosės su žmo-,

- \ na, Jos}* I. France,
Direktorius. U. S/Gov. Sayįngs 

' vSystem x>- Laiv Wallaee, -■ 
J lt/" S. Civil Sefvice Komišijbnie- 

įius p. Geo. lt' Walcs, su žmo
ną, . .

D. U.“ Komisijonierių Tarybos Pir
mininkas p. Cuho <H. Rudolph 
su žmona,

Konsulas. Al K, Southarėį š.u žino” 
na, :

Federal Reserye Boūrd 7nary< p. 
Chas. S. Haulin su žinona,.t * .

• Patentų Komisijonierius p. Thos.
E. Robcrtson su žmoim, 

Controller of the Gurrency p; D, 
H. Crissinger su žmoną, 

Kongresmonąi: Albūrt A. Blakėm 
ey, Md., Campbell, Kaus. į Coo5

, xper,AVis.; Fairch^ds su žmona, 
N. Y J Sabąth pu žmona, III,

“ Linthiėuih, Md. * ’ , »''
Baltic-American Society' Direitd* 
Mus Dr. Eunąii su žmona, 
Daug įžymių laikraštininkų, poli

tikierių ir šiaip svarbių kame* 
nųl ’ \ “

7 " .1 ...SįIė T»-

' GRAUDŪS VERKSMAI
• * * . *z - ♦

X • - . 4»
. ‘ M - , •* ■ »

.* Sh- lciditnu šv. Kuamiėro 
Draugijos įgaliotinio, gerk; 
kun. įvaš&uko, perspaudino** 
meAiy^niuetos Dr-Jos išleis-, 
ta \ $Mudus Verksmui 

ites jaugdliina'gauti
us. Kuiuu 10c. viūaa^. 
natas w agentams' 
e jnniiatt 30 ekc 
uioŠiuitį.
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įSlSTBlGE KATALIKIŠ
KOSIOS SPAUDOS 

SKABIUS.
f ■

Tet So. Bd*ton 828 
LIHTUVYS DANTISTAS 

DB. M, V. CASPEB
(KASPARAVIČIUS) 

Latkln&4 perkGIS ofisų po Mtfc 
425 B^oadwat, So. BoBroir. MJuuh 

Ofisą Vutinton 
Nuo 10 Al 12:80 ryte Ir nuo I:W 
■ Iki 6 ir nUo 6:80 iki 9 v. jak* 
Ofl*a« uždaryta* Bnbatoa vakarai* 

ir nedčllomlfl.

y 18 Metą South Bostoną T ;

DR, H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BROADWAY

_ VALANDOS: Nuo9 r. iki 7 V. Vjk.

..... ............................................-

Tau 8o. Boatoa 2488 

DR. J, C, UNDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR- 

CHIRURGAS.
Gydo aitria* Ir chroniškai Ūgiui 

1 vyku, moterų ir vaiky; Egiamt* 
nuoja kraojfl.spjaudalu*^ Mlapnata 
ir tt. Bttvo laboratorijoj. Suteikia 
patirlmūB laiškai* kitur gyvenau* 
tlemw Adresą*:

506 BROADWAt, 
BOUTH B08T0N,MAS8. 
(Kampas G Bt. ir Broa<Wy)'

»*

PUIKIAI PAVNKO.
■*

* Pereita nedėlia buvo L.. D.
Naujosios Anglijos kuo- 

}/ų apskriči<K suvažiavimas. 
; Visais žvilgsniais " puikiai 

Delegatu biįvcj 
Svarstyta įimtai, 

•j Nutarta daug geru dalykų. 
Pasiryžta nutarimus uoliai 

... vykinti, Po visam buvo 
' pramogėle L, D. S. 1-mbsios 

kuopos delegatams iškelta. 
< Plačiau veliaif.'
* A

PA VMKXL.il.

Pereitą nedėldienį para
pijinėj salėj* ant 5-tos gatvės 

< . buvo rodomi judomieji pa
veikslai- iš Šventosios Istori
jos^ Žmonių buvo kupina

NAUDOKITĖS.
* ' ■-■"■■■"f

Panedėlyje vas. 26

I! 
i .

fc*»

■>,

Bigetar mokykloj -prasi(k‘fe krjab - ~ 
‘ pilietybės pamokos. Viši

norintieji patapti Amerikos 
pilečiais lankykite tas pamo
kas. ir be sunkenybių patap
kite Amerikos piliečiais.

PADĖKA.

Nuošii’džiausį tariu 
visieUis dalyvavusiems 
ats. mano vyro i

t

ačiū 
amž. 

Motiejaus 
f * O verkęs- laidotuvėse, ypatin

gai Šv. Kazimiero Draugijai 
už jjbk atiduotu paskutini 
vo jiariui'.patarna vinhi.

Nuliūdusi,
El'bieid Overkietič, 

velionio moteris,

! * Ii’

S • b. •.
** ę

P ’v

L*

r>
f- L. Vyčių 17. kp. mėuesųiis 
r susirinkimas ivvkš 27 d. va- 
į: šario, 1923, 7 :00 valandą va

kare po numeriu 492 E. 7-th 
§t. įfalonekite visi nariai 
susirinkti, -nes turim daug 
naujų dalykų aptarti kas- 
liiik naujųLambarių./' Teip- 
gi ' bus renkama komisija 
kambarių .tvarkymui.

. ‘ Valdyba.

. BUSIRINKIMAS. .

f 
i' j.
r*

r

I-
V*
į>..

?**

MALDAKNYGĖS .
- — ■ f- . • ■ f

NAUJAS ŠALTINIS arba 
Aukso Altorius, 10 spaudi
mo, gražiais škuros minkš
tais apdarais, auksuotais 
kraštelis..

fc — Kaina $SM
P ■ BALTAS BALANDĖLIS 

arba' Mažas Šaltinėlis, su
|; u0fficium Parvum.” Audi- 
į| . mo apdarais.

Kaina $1.00 
TA PATI maldų knyga gra
žiais skilius minkštais apda
rais. ' .

1 • .. Kaina $1.7$
GIESMIŲ'. KNYGA arba 
Kantiškos, audimo apdarais

■ . Kainai $1.13

^DABBININKAS’’ 
366 B ?way, Boston 27, Mass.

V c
1
7 
/

Į*> !«.

P ’

Nesikankink su .
Reumatizmu 

Neuralgija Sirenų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

p Skaudamais Muskulais 
. Patrink truputį su

Pain-Expfilieriu 

ant bkiutdamą vibt.ą, ligi 
jmisi’ollojį dęghiiiį—-Ir užganė- 
dinaittk, malonus pnlengvejb 
mttH tttojatisužstos. ‘ . 
Tikrinai Pain-Expelleri> turi 
INKARO■ vrti&buženklį

■v

♦

■fe<4■v |x 
h

i

f'"-

. Belns “Darnibinfaką.” f •

Vasario 23 d. po Marijų 
vakare, parapijiiiėje salėje 
įyyln) Šv. Karimiero Drau
gijos Kaime, narių susirin
kimas. Py tiumpos prakal
bos ir narių sąrašo perskai
tymo, įstrigtas šv? Kazimie
ro Draugijos skyrius iš veik
liu sekančių asmenų: Garbės 
Pirmininku ti. Globėju Sv, 
Kaz. Dr- jos Kaime, Gerb. 
Klebonas Kini. Kaz. Urba- ’ I
iiavičius, pirm. Vi neąs Sa- 
vickasę vice-pirm. Antanas 
Bendoraitis, Raštininkv ICa- 
zimira Alasavičiutė, Finan
sų Raštininke Liudvika Na
vickaitė, Iždininkas Petras 
Milius..'___ _... _______. Į

Katalikiškos spaudos agi
tatoriai arba ^Darbininkui” 
prenumeratorių, b šr. Kazi
ui iero Draugijai narių, riu-

1) Juzefą Valentienė, 2) 
Ona .Adomaitienė, 3) Rožė 
Šaulenieiįiė, I) Jądvyga Ver- 
bickienė, 5).Aleksandra Ka* 
stnskaitė, 6) Paulina Gied- 
raitaitė, 7) Steponas Navic
kas, 8) Antanas Kairys, 9) 
Antanas Kiieižys, 10) Vik
toras ^ledoms, ii) Antani
na Ma j auskaitę; 12) Magda
lena Ausiukaitė, 13) Morta 
Buclyidienė, 14“) Marijona 
Ve^tfiridieną,, ,l.5IKązįiuįė.- 
vas Steponavičius, 16) Mo
nika Barauskienė, 17) Kot- 
rina Babinskienū, 18) Bar
bora Meškeliutė, 19) Agota 
Bebravieiutė, 20) Adele 
Varžinskaitė, 21) Oną Švag- 
žflienė ir 22) Marijona Sta- 
siulienė.

Valdyba ir skyriaus na- 
riai-agitatoriaiyuoliai priva
lo ' darbuotis katalikiškos 
spaudos išplatiųhnui ir jos 
sustiprinimui.. j

Katalikiškos spaudos pla
tintojas yra žmonijos gera
dariu.

Austrijos vyskupas savo 
gromatoje sako:

“ Jbg.taš, kas remia Liek 
tik galėdamas katalikiškąja 
spaudą, yra misionierių, tie
sos platintoju, tikėjimo ap
gynėju, didžiausiu žmonijos 
geradariu.”

' Ir mes, -mt isitikine, kad 
tik dorai katalikiškoji spau
da yra tvirtu papiatu.Bažny
čios ir Tdutos, tąją spaudą 
ir platinsime, nes ji mums 
padeda apsiginti nuo tikybos 
ir tautos priešų. '

Katalikiškosios* , spaudos 
svarbą pabrėžė popežius 
Pius IIN, sakydamas:

“jįūsų laikais relkalfa- 

geųni yra tiesps apgineįai šu 
plunksna, negu tiesos skel
bėjai sakykloje. ' Dėlto pri
valo kliudyti blogą jei spaudą, 
ir platinti gerąją kiekvienas 
krikščionis^ kuriam brangus 
yra jo paties ir hitų išgany
mas. Ypatingai ta priede)- 
piė yra uždėta ąiit tų, h'it- 
h’iems yra pavest u.gint i- tikę 

v jlmą sakykloje.”
Pius IX tuo norėjo pasa

kyti,/ katinors taip svarbus 
dalykas yi*a skelbti iŠ sakyk
los 'Dievo/ paliktąjį mokslą, 
vienok mūsų laikais 'dar 
svarbiau yra platinti gerąją 
spaudą ir -kliudyti blogąją,, 
kad blogiui spauda neišrau
tų tai, kas buvo t pasėta į 
žnmnių širdis per pamoks
lus.

* ■ Daros pamalu yra tikrjL
■ \

v*

milu,. tauto# pamatu pra (to 
ras- Nustojusi doros, kad ir 
j/albtįfiausia tauta, pdna^ir 
žen(jia pra žilį fa* Tatai kas 
(/rfaiija tikėjimą, fįliauju ir 
dorą, o kas griauja^lorą, tas 
ardo pačiu* tautos pamatus. 
Dėlėj • to is priestikįįbfačs 
spaudos dvokta tautu grabo 
tvaikas” (V. Ats. 1920).

Bažnyčios ir Tautos lai
mėjimui, geriausia priemo
nė, kuolabiausiai išplatinti 
katalikiškąją spauda* Gar
sus* Popežius, Leonas KITI 
sakot

“(rer^s katalikišką* laik
raštis yra nuolatine . misija. 
Kiekviename krašte l-atdli- 
kiškąją laikraščių išsiplali- 
nimas ar jų stoka-yra zym^ 
tikėjimo gyvybes ar jo apmti 

• ,* ~ i - *

rimo. }
Taigi^ jei norime tikrai 

ifkybintai- ir -taufinBL-būti 
susipratusiais, apsišvietu
siais it išsilavinusiais, pri
valome visur, visados ir prie 
kiekvienos progos, platinti 
katalikškąją spaudą, prikal- 
biTiėjabt kitus* užsisakyti j ir 

(i Darbininką/J 
{t0arsą” ^Tevip

skaityti v
* e J~) (l &

nes Btdsą,” 
vą,” - “Giedrą,” “Vykį” 
“Mooteg-ų Dirvą” ir Įrašinė
jant'į Šv. Kazimiero Drau
gi ją narius.

Įsisteigusiam, Šv. Kazi
miero Dr-jos-skyriui, linkė
jo šiomis mintimis persiim
ti ir uoliausiai katalikiškos 
spaudoslabui darbuotiš.- -- ■-

Gerb. Klebonui Kaz. Ur- * . —* 
banaviciui,' yfsiems nariams, 
skyriaus valdybai ir kataliv 
kiškos spaudos agitatoriams 
reiškiu didžios .pagarbos’ ir 
padėkos odžius; ■ *

Kun. Petras Ka-ščiukas. 
Pastovus antrašas: 50 W. 

6-tii &t., So. Boston, Mass. ' 
A

— į

apšvietimo svarbus fakto
rius. Kuomet vaikas sulau
kia ketvirtus arba penktus 
mėtus, jau laikas susidurti 
su kitais apart savo šeimy
nos nariais. Kindergarte.no 
mokytoja, protingu ir mei
linga, kąip motina, tik tru
putį neyiiatiška, nes tini aiš
kiai vaikui parodyti mokyk
los gyvenimo reikalavimus?. 
Ji turi jam pristatyti drau
gus, .-valdyti nelavintą Aulią, 
ir pačiu laiku suprasti jų y- 
patiškumą, turi prižiūrėti; 
kad vaikai įsigytų gerus pri
pratimus iuo pat mažens.

Kindergarten pastiprina 
vaiko fizišką išsipletojimą 
per energišką lauke miklini- 
mą, ar į didelius, saulėtus, 
gerai vedintus, moklyklos 
kambarius, kur. vąikai turi 
imti tirišljus ir. protiškus, 
uaūginimiis. Tas laikas yra 
■ geriausias^ laikas susipažinti 
su vaiko stiprumu ar silpnu
mų, ir kaip geriausia praša
lintisilpnumus.

Maišų mieštuose, kur apsi
gyvenę daug ateivių, kįpder- 
gartenai neišpasakytai svar- 
Biiš. Kuomet nedrąsus' sve
timas vaikas pradeda lanky
ti mokyklos pirmą kliasą, jis 
jau randasi“ svetimoj’ vieto j, 
kur visi vartoja jam nesu
prantamą kalbą,; ir kuriuos 
mokina visai svetima mote- * «t ■ t; ‘
riške. . Ta amerikonįzavimo 
pradžia jtiri baisiaiįlinki, ii’ 
jos pasekmes apgailėtinos.

Kindergartęno naturalis- 
kunias,.. vartoj ami pasibovį- 
nimai "kuriuos visų tautų 
vaikai žilio,, prašalina sveti
mumą. Čiori'svetimi vaikai 
išsimokina angliškai kalbėti, 
ir išsimokini skaityti. Tos 
mokyklos mokytoja ypatiš- 
kfti užkvieeia vaikų motinas 
lankyti motinų susirinki
mus, kurie laikyti mokyklos 
kambariuose, ■ ir pakviečia 
motiną ateiti į. mokyklą pa
sižiūrėti. ‘ Tos mokyklos, ■ * = • 
darbas yra puikiausias ame- 
rikonizavima darbas Ame
rikos vaikams ir- stipriaus 
suriša vaikus prie' savo šei
mynos.

< • •

Toje mokykloje, vaikai 
drauge' dirba ant grindų ar
ba atsisėdę prie', stalelių; 
prie pidno su mokytoją^ar
ba mokinasi dainuoti jau
nystės dainas. Čion girdi 
geriausias pasakas ir eiles, 
eikrą literatūrą. Su moky
toja eina pasivaikščioti Jie 
išsimokina apie kvietkas, 
medžius, paukščius, gyvu
lius. Jie pažįsta policistą, 
mato vyrūs laukuose dir
bant, vyrus ant, gatvekarių, 
traukinių.. Taip gerai pažįs
ta pasaulio darbininkus.. . 

- Bę pasivaikščiojimo, vai
kai. praleidžia daug laiko 
ant oro. Pasiboviriimo vie
tose yrą visokį žaislail

• Ir tokiu būdu prasideda 
mažųjų mokslai. "

... (Šis straipsnis buvę užpe- 
reitame “Darbininko>7 nu
meryje, bet. jis buvo 'sumati 
sytas su kitu straipsniu. To- 
del jį čia atkartojame).

KINDERGARTEN
• X *■ •

Jaupi vaikai, ypatingai, 
išmoksta vartojant jausmus. 
Idėjos reikąbngos suprasti 
knygas, ir idėjos įgytos Čiu- 
pinėjant daiktus, regėdamį 
ir prašydami* paaiškinimų. 
Pirui-negu vaikai pradeda 
lankyti mokyklas, • jau kas 
minųtą nemiegojimo laiko 
mokinasi. ’ Garsuos mokyto
jas sakė, jog vaikas išmoks
tą, daugiaus per pirmus tris 
metus...savo gyvenimo negu 
bile kitus tris metus.* Ir 
tas todėl, jog vaikai tada 
vartoja gamtos išdėstytus 
būdus, kurie per šimtus me
tų pasekmingai vartota,

Kiųdergarten nurodo, jog 
toks mokslas neturi užsi
baigti kuomet vaikas prade? 
da lankyti mokyklą. Reik
lūs pirštukai turėtų čiupinė
ti pieskas, žirkles,, plaktu
kus, ir tt. Kuomet norma- 
liškas vaikąs užklausų* ką 
nors,, visuomet. jam reikia 
atsakyti. Žingeidumą .rei
kia kelti o ne marinti. Vai
kai mokinasi vaikščioti vaik
ščiojant, kalbėti kalbant, ir 
todėl sunku suprasti kodėl 
j&ąbpdėjįjnas aršiausias 
griekas'mokyliloje. * /

. KindėrgąTtėn jn’a dėl ma
žu vaikų ; eion vaikai nepci{- 
mainvti dėl augšte.snės mo
kyklos. .Toji mokykla tik 
t repas nuo namų iki mokyk
los. Joj mokina vaikus per 
darl< ir pasibovinimą svar- - - - - - r
biOo»>ĮWs b* ^«L- 
dyrno - pripratimų*

M ' U ’ « * .

A* L. M. K. nDIRACttJOB K.A.. 
APSKRIČIO VALDYBA. *

- ■ ------- ■ - ‘ ' 3

Dvas. Vadas—Kun. V. Tažkttnis, 

V. J. Kudirka, pirm.,
37 Franidin Streef, 

Nonrood, Masa.

M. M. Kamandulis, ražt, 
20 Fax Streat, 

Montello, Mase,
K StašaitteiiS, vietf-pirmininks, 

X-Qlincckis, iždininkas, 

T. Kubilius, iždo globėja*,
* s* 

Norwood, Ita, , ■ *

DAINOSSUGAIDOMIS..
Tik ką esame gavę labai 

gražiai apdarytą stt gaido
mis dainų knygutę. Joje tel* 
pa. net 67 dainos^ kurias 
kiekvienam lietuviui - būtų 
pravartu mokėti.
—Kadąngijųncdaugteturi- 
me, tai kiekvienas norintis 
jų įsigyti privalo pasisku
binti su užsakymu. Kaina 
jos labai prieinama, tiktai 
$1.50. ' / ‘

Reikalaukite pas:

“DARBININKAS” 
366 B\vay, Boston 27, -Mass.

MŪSŲ KELI AI ,
Kurie norite sužinoti pa

grindas Krikščioniu Demo
kratų Partijos Lietuvoje, 
kurie ja indoftiaujate, kurie 
stebitės jos veiklumu, ’f tai 
nusipirkite virŠminčtų kny
gą. Ji yra parašyta vieno 
iš ' tos partijos Špilį Kun. 
Krupavičiaus.

. Kaina jos tiktai 95c. •
Adresuokite:

<<DAADININf:AS,, , 
366 B'vay, Boston 27, Mass,

m. 1. J, 60RMAH
{•UMAtlSKAS);

DAiriBTAI
•■ v *

706 Mala »t, Montsllo, Mm 
ĮKampa* BroaJd Si)' 

. JĮaaktai miw. '
I*r

t

t

v

VIEŠĮS IŠPARDAVIMAS.
■ Mea, esame. ph*ke122,000• Smv
Vfilst. armijos ilunson tvirtų čcver.v- 
kų, didumo nuo uYj iki 12,.ktn’U buvo 
tfti (JldMlaualf? skaitlius. padirbta u&m* 
kytnu ŠUv. Valstijų koutraktorlaus.

Ale ŽSaverykal yra gvaranhioti jOO 
nuofi. tikręs skutos, Spalva jų' tamsia! 
ruda—su Itežiuvėllate ntio vandens ii 
dulkių apsaugojimui.__ Tikra jų .ym>|ė
žtų Čeverykų yra ^G.OO^ora. Bot mer 
tiek daug jų pirkę, ir gavę pigiau, ga
iline jums* juos parduoti p<? -$3..95.
^Prishjsk tikrą mietų Ir mes pftslų- 
slme.. Galėsi užmokėti pastoriui tuo* 
pinigus arba prisiusi: monėy orderiu 
Jeigu čeverykai pasirodys ne tokie, 
kaip sakomo, prlslųsk atgal, o mes no
riai sugrąžinsime pinigus,

NATIONAL BAY STATĖ SHOE 
.... COMPANY <

295 Broadway, New York City.
I.

tssna
t
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^LINIJA ęBroačlvay, . Nev^ork. JIX U 
iStiLIETUVV

B/??

i ■
f

»
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:"’ "• -f *ii
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LIETUMA I
i . . V

NL■ '■ ' ;’ VAŽIUOKIT visfparankiu -IR~^’
t TIESIU KELIU

Vi Lietuviai važiuojanti 1 PJUavų aplen- ,
į ri kla tentų juostų (JiptMotij). Visa trečia klį 

HZ sa padalinta i kambarius ant 24ų, 4-rIų ir 8-nly 
totų.

b&ŠgfclSI sreunaUaiu KalSdiį ISplaulelmait
S. S. L AT VIA——-------Vasario 28

■■ S, s. LITUANIA-----——-Kovo 14
*3^53? 13 kew Yorko Ir Bostono j Hamburgu $103.00, 

j Pililavi? $100.50, į Libava ar Memeli 10t.— 
K£‘ IS 'Bostono Į Nevv Yorka per FalI Rtver Linijų. ■ / 
■n Kreipkitės orle vietinių agentų. , /
Į1kiW " .

s* .

Hy rJdV

r.
■ *,

S * 
—-į. L

^TyiY,R,f’Tl TZA^®I‘a^ Kukardų, visokių Ženklelių, Guziktižių, Ant- j 
4-ziA uvu. y Vr gpaųdį ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. | 
Reikalaudami Katalogo ar Šampaių, pažymėkite ir .jūsų dr-tes vardą. | 
ŠTRUPAS CO.,* 90-02 FcrrySt. Newark, N. J.Į

K^T-RA! - EKTRA!

NEPRALEISHITEPROGOS,
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys,* Lietuvos 

Valstybės^ Žemaičių, Gcdiinino, Vytauto ir Lietu
vos senovęš pilių ženklų., ” . * ■ ;

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, ’kurių eina &Q į vieną sąsiuvinį. Kiekvie: 
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą. pilį, apskritį, Lietuvių Valstybė ir kaip ku

ktai tųistoriškųžen-
<7 '

*

t

I Tel. So. Boeton 270

J. M1CD0NEU, M. D.
I GaU»ut»iM1calbeii ir Uetuvitoai,
I Onso VATArroos:
■ Syta!* iii 9 vai. Po pletų nna l—».
■ r v Vakarata nuo■'« HdrO;*- ■*^
I 5M Broadvay, So. Boiios.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS J. L. Petrauskas,
252 .Gold St., So. Boston, Mass. 

^VTCE-PIRM. Kazys Ambrožas,
492 E. 7-tli St., So. Boston, Mass. 

PIIOT. RAST, -i- Karolis Jankūnas,
2S2 Gold St, So.- Boston, Mas& 

EIN. RAŠTININKAS — J. švagždys,
171 W., 5-tli St., So. Boston, Mass. 

KASIEItlUS -s A*. Naudžfunas, *
885 E. Broad\yay, S, Boston,. Mass. 

MARŠALKA — J. baikis,
T WInfleKI St, So. Boston, Masš. 

Draugija laiko susirlūklmuš kas trečių 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-tų vai. 

‘.po pietų Šv. Petro parapijos salėj, 492 
E. Seventh SU Šotith Boston, Mass.

t

v
riuos mūsų, tautos didvyrius^ 
klų. reikšmė: ‘ ■

1. Lietuvos Ženki.-—Vytis.
.2. žemai&hy ženkL-i-Mežka
8. Gedimino ženkl.—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius. .
6. Kaunas.
7. Gardina*..
S.jKauliaL

■ , 9. Marijampolė.
10. Geranainyi.
11. Tslšiai! >
12. Jurbarkas.
18. Vlekžniai.
14. Ąriogala.
15. Kernavą. - 
įe.RodtlnA

. 17. Rietavu.
18. Alyttui.
19. Babtai t
20. Afcnmuu*

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH B.OSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

*• , , ;  Milium >, ■

PIRMININKAS — VI. Paulausko*, 
90 B Street, So. BostdD, Masš. 

VICE-PIRM. — .T. Jaruša. V
O'E. G-th Kt; So. Boston, Mass.

■ PROT. RAST.^— A. .TanuSonls,
1426 Columbla Rd.,S. Boston, Mass. ’ 

RAST.- — K. Kiškis,
4Ž§. E. 8-th St, Jfo. Boston, Mass* 

IŽDININKAS L. švagždi*.
111 Bowen St.; So. Bpston, Mas*. 

TVĄRKDARIS — J*. LauCka,
’ 893 E.Fifth S t, So. Boston, Mas»

■ DRAUGUOS noragas reikale —
, 366 Broachvay, So. Boston. Mus*. .
Draugija, savo susirinkimus laiko 2-r* 
nedėldienį kiekvieno mėnesio l-mų vat 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 EL 
Seventh St., So. Boston, Mass. •

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECSTCUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. Mielnlklenė, pirmininkė, 
44 Cedar St., Hartfo.rd, Conn.

,C. Labickienė, vice-plrminlnkė, 
90 Sheldon Street, Ilartford, Conn.

P. Lablcklen?, Iždininke,
44 Madteon St., Hartford. Conn. 

Marijona Katkaųskaltė, f.ln. rafctlnlnkė,
1G Atlantlc St, Baitford, Conn. 

U. PundMenė, prot. raštininkė,
19 IValęott St., Hartford, Conn. 

šios draugijos suslrinkltnal būna kas 
antrų nedėldūnį kiekvieno mėnesio; ’ • 
bažnytinėjeseilėje. .
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21. Skirsnemunė.
22. Itataiogata'
23. Vilkavižkia..

Kalvarija*
25. D&r85nbnd*s.
25. Puniai 

' 27. Suvalkai.
28. ,BWai.
29.
89teduva.
31. Veliuona.
32. tiežmarUl.

• 88. Kiedainiai.
34. MaiHogala. 

. 35. Lyda.
_ 38. tuM

87. Valkininkai. 
/SS. Daugai.'; 7: 

SŪ.PIungA
40. Balnliikal.

; - i :* ■

!I.'t,

* 1-1

A >

*

-■ >
v

?

i

»
• ■ U

t . r .

s ,

<

1F. Broadwa|b

j
i

' * *

.’ t

1 -Y-
-i

v 1.
■ _v / “ ’

*
Į'

7 
į 

į

i*’-’

?/

v

denių - pripratimų* v Mažų.................
vaiki, bendraviinas sti 
dergarteno mokytoja yra

Paieškojimai
Ieškau pusseserių Onos Ąnta- 

naičikčs, Onos BakiiČikSs, Prano 
Antirnaivio iv Zuzanos Jovaraiči-. 
k?s» Tcip-gi prašau atsiliepti vi
są pažįstamą. Ypač prašau Atsi- 

r y- 
ra man nuo seno skolingas. » Esu 
sunkiai sužeistas. Adresas s J6-

val., Raseinių apakr. Lifhmait.
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Nelabai senai gavome.nmtjy. tų albumėlių siun
tinįir gav§ pigiau parduosime pigiau. Dabartinė

* jų kaina bus 65c. už vieną* Agentams duodame 
50%. LDS; nariams 50c., Binigus siųskite:-* .

• - . , •r'

ir. Man.

Dili LIET. KUN. KEISTUČIO > 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS,
ITRMmiNOŠ — Vincas Valecką, 

,81 Sltrcer St., So,- Boaton. Na**.
VICE-PIBM, A*.Antanas Pastai!*, 

146 Boven St, 80. Boaton, Maa*
PROT. RAST.. Antanas MatJejtmta

450 U. 7-th St» M Boaton, MtM.
FIN. RAST. — Ino*. Vlotorlčlus, 4 

W OthSt, 8<x,Bn«ton, Maw 
'ŪA&tERlUS — Andriu* IBaltackaa, 307 n. ė-th St, So. Roatad, Mw*l.
MARAiRKA — Viktorą* MKfcla 

200 E. <Mtage S t, Dorcbaatar, Mim»
D. n K. KelatnClo dr-ja talko 

stalini vYKHnktanm ka* 
<ll*q w BailivuSitatton Bt, SMtaa Mm. Mą K

1' -ą*.

VMKXL.il
Kindergarte.no
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