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— Franci jos

j apie tai 
a sukili-

a
brf«l.l i! . 7M<. *■■*«!* W

1921 m. iš Holandi jos Lie
tuvon - įgabentar -sūkiai UŽ 
16,720,958 auksinų, o tabo
kos ių 7,514,354 auksinus.

Kainu i eentoL

Katamod fvri npnrt, kai Jt 
Makos ir pasiivMrtimM dtlkaialk . 
kf ipaudos įiMtipririmo btur m», 

, lonenrfa Dievai ir pačiai Balny*. 
čiai, k imonSnn naadhų wi», 
negu pirkimai bažnytinių Indų ir 
net Magu bažnytinė apeigoj Pa* 
kol to neaupraa Tini katalikai, mes 
negalime tikčtfi sulaukti spaudo* 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, tmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu ai- 
.daviniu.- ■ 
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Organas Amerikos Li'eftivtg 
'Rymo Katalikų švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

DARBININKAS
——Eina—— ■

CTAUNINKAIS, KETVERGAIS IR 
SUKATOMIS.

Metama
'Užrub«fy metams ..............|K50 

DARBININKAS 
3G6 Broadway, Boston27, Masi. 

Trf. Sputli JBtoUmM.

VOKIEČK
■' - ■ S

NEGRIEBSIS GINKLO

Berlynas. — Reichstage 
kalbėjo apsaugos ministeris 
Gesrierr Jis^ pažymėjo, kad 
francūzų nedorieji darbai 
vokiečių tautoje sukėlė tokią 
didelę apnlaudą, jog dauge
lis nori pakilti karau prieš 
okupantus. Gi apsaugos po
licine gvardija (reichswehr ) 
tiesiog Veržiasi karam . Vy
riausybe vos gali ją sulaiky
ti nuo to pavojingo žings
nio.
* Ministeris nurodė, jog Vo
kietija* yra beginklę. Ji ne
gali kariauti su priešu, ap- 
siginklavusni ligi- dantų, • 

. Gi kad tautoje karo senti
mentas pakilęs, tai nėstebe- 
tipa. Gvardija girdi, kaip 
jjaisai vafgsta'ir kėSnaTimo' 
okupantų Ruliro gyventojai. 
Dėlto nori imtis gįnldų: ir su 
okupantaisjpauisfemiytį^’i;

Tečiaus tas’ Sentimentas 
neišpildomas. Gvardija tu
ri būti vietoje, kokią jai nu
rodo pati vyriausybė. Ji tu
ri būt paklusni. Ateis lai
kas, kuomet vokiečiai lai
mės kovą. Ir jie tikrai lai
mes. «...

K4 GAVO IŠ RimV

PanyMus.,Aną dieną 
premjeras J.Mneate pranešė 
parlamentui apie įvairius 
mažmožius, surištus 
Ruhro krašto okupuoto.

. Štai ką jis pranešė:
Ruhro klonis, apima 3,300 

ketvirtąnių kilbmetrų, iš to 
2,800 kejv. kilometdų turi 

. .v .. okupavę francūzai.
alinta ;jo išsiliejimo, okūpuotoj francūzų daly 

per metus pmdukuoj ama 90 
milionų tonų anglies,. gi*ne* 
okupuoto j 8 mi lionai tonų.

Ruhro krašte yra 14,500 
koksams? gaminti pečių, iš 
kulių 14,300 yra francūzų 
žinyboje. Šiuose visuose pe
čiuose per vieną dieną gali- 
jna^pagaminti 80,00(1 tonų 
koksų.
. Ruhro kraštus skaito pus
ketvirto iniliono gyventojų. 
Iš jų 3 milionai yra okupuo- 
toj daly. "* .

Okupuotoj daly yra 450,- 
OOOanglekasių inėmus 80,000 
'lenktu

DirektyVį personalą oku
puotoj daly sudaro 1,200 as
menų.

Santarve, '(šiuo kartu 
francūzai su belgais), anot 
Poincare, neturi pasiketini- 
mo operuoti Ruhro anglių 
kasyklas ir industrijas.

Santarvės misiją Ruliro 
krašte sudaro 60 inžinierių, 
daugiausia francūzų.'

283 voldečiai valdininkai 
ištremti iš • Ruhro ir 55 iš 
Rhinelan'do.

Pirm okupavimo Ruhro 
krašte buvo 280 pasažierinių 
traukinių ir 620 prekinių 
kasdien važinėjhnčių. . Gi 
šiandie viso vos 70 traukimų 
yra akcijoje.

Rithto plotuose yra 40,000 
vokiečių geležinkeliečių, gi 
Rhinelande 120,000. Be to, 

|aja vienur ir kitur pa- 
j9,640 geleižnkęliečių.

. NSbJd&ipavimp pradžios 
Francijon ir Belgijon iš 
Ruhro pasiųsta 1,026 vago
nai anglių ir koksu.

.v? *< *1 - «

ŽUVO liAŪJISTĄS
* *’

Chieago. — William Kin- 
selli, unįjų’ veikė jas, žuvo 
lailce susirėmimo 'žvdu bu- 
cerių unijos suširinkimo; 50 
šūvių buvo paleista.n. -

•. U % PANAIKINaA ' ’ 
ARKLIŲ .

New York. — Ąlderma* 
nas Quinn ineše miesto tary
boj bilių, kuriuo būtų už
drausta arkliais važiuoti 
New Turko vidunniestyje, prisiims.

- PRABILO APIE KAPA

IVasJiiiigton. •— Garsusis 
• pro-francūziškas ir pro-len-

II. flimbnds prabilo, kad 
Europoj artinasi luazis. Ka
ro debesįai greitai tirštėja ii* 
audra artinasi. Žaibai bliks- 
noja ir. perkūnija toli dun
da.* Vokiečių įtūžimas išau
go iki to laipsnio, kad greit 
nebus gal 
sulaikyti.

Minėtas autorius rašo, kad 
francūzai jau neteko vilties 
gauti kontribucijos iš Vokie- 

. rijos.Todėl jos dabartinis 
tikslas’yra pagrobtą Vokie
tiją atkirsti nuo Vokietijos 
ir laikyti ją savo globoje.

/(Bile kuriu Europos vai- 
stvbių susirėmimas reikštu 
veik visuotiną Europos ka- 

... rą. ’ Lietuviti-lenku karui 
kilus, Rusija ir Vokietija 
vargu susilaikvtu uuolsiki- 
Šimo.’ Atsinaūjinus franeū- 
zų-vokiečių karui, lenkai 
kibtų į vokiečius. ‘ Tada 
rusai .nesitiktų, lietuviai 
Vilnių griebtų. Bet jei tur

- tuojau karas ir nekils, tai ne
tolimoje ateityje jis turės

- kilti. Grobimo politikos pa- 
. sėkmės turės’ apsireikšti.

Lenkijai jokiu būdu nebus 
paliktos Lietuvos,' Rusijos 
ii' Vokietijos žemės. Rusi
ja būk pradėjus mobilizuoti 

• -vyrus iki 40 metų amžiaus.
Yra žinia, būk lietuviai ir 
lenkai liovėsi kariauti ir 
ima« derėtis. Be Vilniaus 

• Lietuva nesųsitailvys galuti- 
' nai. O lenkai neturi tiek 
' proto ir dorybes,. kad grą- 

. -žinti Vilnių Lietuvai. To- 
. dėl turbūt tos dervbos bus * . *

menkas įvykis. Taigi veik 
f * ‘ . tikrai esame prieaugyje eu-

h

* - —.

į lenkams ir francūzams). '
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AMERIKA ATSTOVAUS 
MOTERIS
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' ; ropinio karo, francūzų ir
lenkų sukurto. Karas baig
sis baisiomis pasekmėmis ir

PRASIDĖJO ŠNEKOS A
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Washingtoi 
amhasadagav 
nių iš savo va 
būk vokiečiai 
mą pagrobtoš^Praneūztj vie
tose. šita f 
ti ir Vokieti jo 
ni vyrai, ex 
su Vokietijos 
ruošiasi ir- \ 
kraštam ; 
skelbia,, kad 
s

ą remiam 
valdžia. Jau- 
reiyiai iš vi

lių prie to 
riesta Ruliro

Fra cijos valdžia 
i“ d Į tą. sukilimą 

smaugsianti vi ui aštrumu.

BUS RTTIIRV KRAŠTE
«

—rf
London. —. anglijęs par

lamente buvo ifkelta klausi
mas- apie Fraiįcijos buvimą- 

Vokietijos pag|obtose žeme- 
se. - Anglijos valdžios‘atsto
vai pareiškė, kad' Francija 
nemananti iš&te nT Vokieti-1 

jos žemių.

ATGABENO JUODĄJA 
ARMIJĄ.

Londan. — Franci j a atga
beno į Ruhra krašta ■karei- 

’vių-nėgrų. Jie pasižymi sa
vo. žiaurumu įr razbajais. .

1921 m. Lietuvon įgaben- 
riirprekiųr iš~ l&atpecfos- už 
104,779,290 auksinų, arba 
veik 12 nuoš, viso Lietuvos 
importo. ‘Daugiausia: iš 
Klaipėdos biivo įvežta siūlų 
ir ritln'aus, . ' « , - - <

Alaus fabrikų Lietuvoj y- 
ra 11. Visi tų dirbtuvių tro
besiai yra mūriniai. Juoųe 
dirba arti ‘700 darbininkų, 
tarp jįj 20% moterys. Kiek
viena alaus dirbtuvė- turi į-- 
mone (šapą) statinėms da
ryti. Apyniai alui vežami iŠ į 
Čekoslovakijos ir pavarijos. 

pašventimą Šio menesio pa- Alaus dirbtuvėse dirba 8 vai.
• skleidimui .tarp liaudies ži- 
: nių<apm Pranciškaus de
Sales .gyvenimą ir dvasią, 
kur^, nesenai .paskelbtas 
■Spaudos 
’tenybe tikisi didesnio pan
irimo Spaudai jos pastango
se dėl tikėjimo ir" tėvynės. 
Jis noriai teikia ̂ speciali lai
minimą kiekvieno laikraščio 
redaktoriams ir apaštalini 
palaiminimą visiems Katali
kų Spaudos Suv. Valstybėse 
rėmėjams.

Kai'd. GaspąrviN

vas. 16,

Portlando (Mhįne valst) 
Vyskupas L. & Vfdsh, A- 
merikos Maciohales Katuli“ 
kų Geroves; Tarybos spau
dos departamento pirminiu- 
kas:

“Roma, vas. 1(5, 1923.' 
Monsignoras Walsh, 
Portlando Vyskupas, 
AVasbington, D. €į

“Šrėptasis’ Tėvas su di
džiausiu patenkinimu svei
kina Hierarchiją ir Katali
kų Spaudos redaktorius ,už

Varšava. t— Lenkijos val
džia atsisakė priimti Rusijos 
pasisiūlymą . tarpininkauti 
tarp Lietuvos ir Lenldjos ne- 
itralės juostos klausime.

Lenki jos ir Lietuvos' ats-f 
tovai jau turėjo konferenci
ją ir prasidėjo, pasikalbęji- 
niąs apie užvedimą^ derybų. 
Susitarta pertraukti mūšius 
iki derybos eina.

• * *r ' 1 ■■■'1.1*j' I

: Ž//J.ILO PROmKCl^

»

London, ~ ĄvĄ Kaukazo 
Balai žibalo versmėse per 
sausio mėnesį -s. m. ’ žibalo 
gauta 28(^000 tonų,. Tai 1% 
daugiau,'negu gruodžio m. 
Veikia 203 versmės.

*1 -

Wash i ag ton. — Darbo De- 
partmentas sklebia, kad 
Tautų Lygos sekančio j kon
ferencijoj neoficialiu Ame
rikos atstovu bus.p-lė Grace 
Abhott. Jos svarbiuoju rū
pesniu bus kova su baltaja 
vergija..

. REZI’GNA.VO MIESTO
.. , v'ATjDŽTA;
Rymas.. ~ Rymo majoras 

ir visi aldermonai rezignavo. 
O tuo tarpu artinasi karalai
tes Yolandos ve'stuvės ir at
vykimas augštų svečių iš 
Anglijos. Naujų rinkimų 
stagia negalima suspėti pa
daryti. Todėl senasis majo
ras yra prašomas dar tūlam 
laikui likti. . .

PASIPRIEŠiNIMAS 
DIDĖJA.

Essetu — Vokiečių prieši
nimąsi francūzams Ruhro 
krašte didėja. Darbininkai 
'gauna padrąsinimų iš vokie
čių valdžios. Okupuotame, 
krašte skleidžiama plakatai 
ir nurodvmai, ką vokiečiai 
turi daryti. ,

Į ■------ -------------- --

OPIUMO NELIKS

, TURTAS VALSTYBEI

London. — Paskelbtas* ne
senai mirusio 'Anglijos laikr 
raštininko lordo’ Korthclif- 
fe’o testamentas rodo, kad 
jo turtas siekią £3,250,000. 
Iš tų-valdžiai paskyrė £1,- 
300,000.

.dienoj.
•■■'U .-.c* ••pn-Į.-^įjįB.iniŲįfeįt^r«-- -- S' ■*■

Smuklių, vyno .sandėlių, 
alau-S' sandėlių, svaigalų 
dirbtuvių-Kastfttt# yra-^M G 
gyventojų Kaune yra 100,- 
000. Reiškia ant kas 500 gy- 
veutojų yra Kaune viena gė
rimo įstaiga.

• !■—----------------------- :— .

Lenkų pagrobtoje Vilni
joje nežinomi ašmenys pake
liais kerta beržus, kurie la
bai gražūs ir turi nuo "100 iki 
150 metų.

# Sausio 20 d. Telšių gimna
zija minėjo penkių metų su
kaktuves. - .
r !■ i i .iiiiRi i i i»^

Klaipėdos krašto vieni 
valdininkai vokiečiai liko 
naujosios valdžios tarnybo
je, Įriti, spruko Vokietijon.

Per 1921' im alaus Lietu
vojpadaryta 612,220 kibirų, 
o.nuo sausio 1 iki rugsėjo 1 
d. 1922 m. padaryta 771,420 
kibirų.

----------- r_-
•r » >

Lietuvos atstatymo komi
sai!jatas šiemet išdavė 2,207 
leidimus namams statyti 
miestuose ir? miesteliuose, 
■Kaune tokių leidimų duota 
237. Viena ketvirtadalS tų 
namu bus mediniai, lrifimū- 
riniai.

>■
■ ■■■ ■ n i i ■ i ■ i, į>i i, -•** ’■» ’ .

Klaipėdos krašto dvari
ninkai vokiečiai pavarmėja

ro neatmoke j į algų. Jie 
samdosi vokiečių darbinin
kų.

*»

f •

Karaliaučiuje mirė miesto 
mokyklų užvęizda lietuvis ‘ 
Dr. Tribukaitis,. 80. m. am
žiaus sulaukęs/ Jis tą vietą 
užėmė nuo 1886* m. Jo var
du viena mokykla pavadin
ta. . . *

' I" — UI «■•

Vilniuje apsireiškė proto 
užkrečiamoji liga vadinama’ 
letargo miegas.r

; •

t 
t

i

Pekinas. —- Chinijos pre
zidentas Li-Yuan-Hung pa
skelbė, jog imsis griežčiau
sių priemonių panaikinti 
opiiuno biznį.

i PASKOLA PAVYKO

1 ■ ...

Bei'lin. Vokietija už
traukusi paskolą per 10 die
nų gavo daugiau, negu no
rėjo. Per tą. laiką piliečiai 
parimlino 2,929,000,000 mari 
ki>. - ' 'j-.;.'-'

‘ NEPRIIMA ĮSIKIŠIMO

Paryžiiis. '—t Franci ja pa-
> reiškė,' kad ji nesutinka, kad 
Idfoš valstybes Lištūsi-į jos 
santiMIssų vokiečiai^' Giri, 
di jokio tarpininkavimo ne*

BABTUOS TAUTŲ . 
KONFERĖNGIJA.

Helsinkis, Fmlandija. — 
Finlandijos' užsienio reika
lų* ministeris Vennola pa
skelbė, kad Fabaltijūrio 
tautų ekonominė konferenci
ją esanti šaiikiama Finlan
dijos sostinėje. Sutiko da
lyvauti Lietuva, Latvija, 
Estonija, ir Lenkija,

NORI PASKOLOS.

SatbiFranciseOį. Oal ^Ja
ponas O. Masuymąn atvyko 
Amerikon ieškoti $50,000,- 
000 paskolos; ; Už,tuoj pini
gus Tokioj, Japonįjo^ Aorii- 
n$j, būtų statoma požemi
niai ahytkarifti, y ~ *
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ŠVĘSK VELYKAS LIETUVOJE
i - .

» ■ - - ■> ,

Puikiausia proga Tamstai yra 
važiuoti Lietuvon Kovo (Mareli)
20 d. š. m.’didžiausiu ir greičiau
siu Cunard Linijos lairii “Aqui- 
tania.” Tai pirmutinė šią metų 
Lietuvių ekskursija. Parvažiuo
si, savo Tėvynėn per ką tik atva
duotąjį Lietuvos uostų Klaipėda gavo darbą.

i ’ ■ . ( • , .

Laūksargyje buvo didelis 
girtuokliavimas, 
valdžiai įsikūrus, smuklės 
tapo uždarytos jr kontraban- 
distai spirito į D. Lietuvą y- 
ra gaudomi.

fe
Klaipėdoj francūzai prieš 

Išvažiuosiant namo Malkų 
;gatvėje, išdaužė arti 100 pa
prastų ir biznio langų.

. Prie Lietuvos universite
to buvusis veterinarijos sky- 

’ rius panaikintas. ,
■• ■ ......     J
’ ’ V

Vilniaus. pravoslavų ant- 
Naujai vyskupis Eleuteriuš kanidn- 

i tas lenkų 'kalėjime, dabar 
atvvko Lietuvon. -

' ■ *
1

- «

,<

-A

ant pat iškilmingųją švenčių 
Velykų. Jūrių milžinas, laivas 
Aųūitania visiems gerai žinomas, 
turi Visus modemiškus patogu
mus. Keleivius lydės iš New Yor- 
ko iki pat Kauno Jonas J. Roma
nas, Lietuvių prekybos Bendrovės 
preridentas.

■■ • . -» *

Platesni paaiškinimai suteikia
mi laiškais. Nieko nelaukęs pra
šyk daugiau informacijų ypatiš- 
kai ar laišku. Kreipkis tuoj ji 
LITHUANIAN SALES CORP.

414 Broad^vay^ ^o. Boitou, Maw. 
; »arba

JŠįiS S. Kalstė* ’St, Chtaffo, luJ 

. \ 
,■ \
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Lietuvių išgama lenkbėr- 
nis Augštuolaitis iš Klaipė 
dos persikraustė į Tilžę tęsti

3 • 

C 
1c

» ‘

:• Ateinantį pavasarį į Kam 
ną atvyks cirkas ' iš • Ham? 
burgo, arba iš Stockholmo.

* -J**

Klaipedoų iš Lietuvos 
-gauta penki vagonai pro
duktų, kurie dalinami bied- 
niesiems. . * ,

•w

J.-
i

•i.

. h ■ ^-Įį. ■■ ,, *

Vilniuje lenkų valdžįa pa
reikalavo iš lietuvių semina
rijos prĮstatyti savo moky
tojų pilietybės dokumentus.

i

tj

>1

f.

L. D. S. 1923 metų sceni
niai' kąlęudoriąi Jau gatavi 
ir ; jpu siunčiame vi* 
siems į. D. & nariams ir

•m

•zSausio 28 d. atvykus Klai- 
pėdos faasto oficialiam DYKAI <
tovui Kaunas buvo papuos- Kuide 
tas ir atstovas stotyje buvo' 
iškilmingai pasitiktas. ’ /

; A^ilhiaus vyskupaš Mutiv 
levinius išleido raštų, kvies
damas žmones prie blaivy- 
best ■

■ V

'

1,**-» ,..<1 j,5j iii*-.’.
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iš* pašalinių nor&ų 
gauti tokius, lai ^ririunšb 3 
;tūe. knusos . ženteliais ij I 
gaus įana j^ažių kalehdo*'3 
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K Diskusijos yra darbinin- 
■tams vienas iŠ geriausią la- 
■Hnimosi ir švietimosi būdu. 
K*astaruoju laiku teko pa- 
Kirbėti, kad tai viena, tai kr' 
Ka LDS. kuopa rengė ar rtid- 
Bfcaai.turėti diskusijas. Kiėk- 
Kiena DDS. kdopa privalėtu 
fcą’daryti.
K' Kad diskusijos būtą iiido- 
imios ir.naudingos, tai reikia, 
Kad įiskusantai šį-tą žinotą 
Bapie diąkusuojamą dalyką, 
iįinojrmas bei dalyko išma
inymas įgįjamas iš gyveninio 
ĮK'aktikbs^S^kaitymb kny- 
Ką bei laikraščiu, Gausus 
Kinių šaltinis yra' šiuose vei- 
fkaluose: Leono XIII eneik- 
pika, • Uosio Turto •_ Norma, 
||£rupąvičiaus Mūsą Keliai. 
ĮŠią^įšą veikalą galima gau
bti ^‘Dąrbininkė. ” '• *1__ _  _1
Įkalą^rijiękvienas darbinin- 
l'kaš privalo įsigyti ir aty- 
įdžiai perskaityti ir tai ne 
Lvieną sykį perskaityti. Dis- 
gkusantai minėtus veikalus 
|jairį giliai išstudijuoti.
I^-Visos LES. kuopos reng
sitediskusijas'. ?

iKs^usuoti klausimą gali
ama dvejopai. palima ture- 
jri vienus dįskusantus vienai 
^klausinio, pusei nušviestą o 
Ejritus diskusantus antrai 
Eįlausimo pusei nušviesti. 
fiCada būna ^debatai ginčai. 
R^rba pastačius klausimą. 
Inusi^yrus. temą, visidisku- 
mjitai gali arba iš visu pusiu 
EKlausinią nušviesti, arba tik 
pieną pusę teūuŠviesti.. 
r- Kaikam gali būti sunku 
gurgti diskusijoms temą. 
Epai čia ją paduodame Melą 
Ktamjąy Pasirinkite ir dis- 
Susūpkiie*

B \ .^cni&sAbatam& 
K\ '. t . - %

B Ar " būtą geras dalykas 
Mdi^ūdimas nuo bedarbės ? 
K Ar būtą geriau atšaukti 
Brolnbiciją?
E Dėl. Lietuvos ir savo labo K amerikiečiams būt geriau 
Kįžti Lietuvon*ar liktis A- 
fcmjįke ? .
F Air būtą“ dėl Lietuvos gO- 
Knū kąd išeivybe Amerikoj 
Ktą kuštą, kaip prieš karą 
Kd buvo ?' ■
E Ar bus Ainerike kruvina 
Kvojįumjat . «. .
E Ar ištaijtėjimas ar laiky- 
Kuą-liėtlivyfes labiau įsiga- 
KAmerike?. \
E Ar naudingi Lietuvai žy- 
Ki? '■ 
g A1‘ kapitalistams payojin- 
gp oljalistait < , z 
F Ai’ vertai lietuviams* mo-

Šiuos vei-:

M

kmtis ir remti Esperanto? | , iMEMfnC M 
Ar " amerikiečiai gaji di-Į «

Ožiuotis daug- padarę Lietu-Į > .
vai f * | x

Ar galima teisingu keliui , 4 .
patapti milijonieriumi j f ^ialpedos atsitikimai pa*|Ppigaro, negu Ltnkija. Jei- 

Araugštų amatų • darbi-| tl'#uks donfe ’iso8 Ame-gu mes "baigtame (tesakyti, 
mukai užsipano tokių algų, . •'3pw*?. ,2^°“ 3>yi»™«aiW8ri8titai«teiii-
kaip augSto mokslo vyrai? Į ‘Washw>gtoB Poat redakr tarti.

' Ar Lietuvos’ katalikystei!intarė Ltetuvą, kad[ Tarpe prielankią balsą 
yra pavojūs iž Klaipėdiškių «tab>wąiwiati)te verti paminėti žje: 
^otestantą^ —- Flu Wuvm auW kląum-L “Bogfcm rašo:

Ąrturi moralę teikękad.gavus puikios pro-liKuo to laiko, kaip Rusija 
kuoti ligoninią daktarai,! pasigarsinti. Ir istikrą^Įpaskelbusi savo pretensiją, į 
slauges (musės), poKcistaįįj1! sakyti, ĮKlaipędęa klausimo rritoi*
vandens pumpuotojaii I kad visi didieji dienraščiai r galima buvęlaukti, kad I4e- 

AlF kanitalistii indarbinin-i dėjo .editoujalus -apieĮtuva nebetylesianti ir kad "Ji 
ką interesai yra bendri ? Klaipėdą, kad kiąfie^let pol stipriai pareikšianti savu 

Ar privatus Tuos paseMteises. Tmp Mvyką.

ninia imonės f dirbtuvės! daim varė ir mažesnes ‘(Kodėl Klaipėda nebuvo
valdymas yra našesnis ? svarbos dfenrąščiaL Bidžįu-| priskirta Lietuvai VerrilBi 

* Ar darbininkai- turi “tei-įt1111 redakciją pažvelgė j da-Į sutartimi, tai paslaptis, ra- 

 

streikuoti kada tik jie . daug rimčiau ncguĮšo toliu €<B. Herald.” GaĮ 
Aoi’i? z - - ' “Fost.n Kega^wbWj pa-|Į4etuvą ir blogai buvo pa-*

Ar bendrai imant streikas! rūkyti, kad didžiuma balsui taria pasiimti Klaipėdą spe- 
apsimoka? .[būtą buvę palankią Lietu-įka, liet jos nekantrumas ga-

Ar moTgiiins ir wrai tiiri va^’ Kuvo^ ir palankią ir he-|ij būti dovanotas, atsiminus 
gauti lygias algas už lygu - -Pkpj ėdiforijalą. ^Tejfaip..ilgą tęsimą, rusą gVąsL 
darbą? cdau dWuma ją nepasakėlnimąlr visos tautos reikalu-

Ar Kosto '
? Korma užmuštą norą dubti[^v|į. rik išreiškė baimes J. “žinoma rašo “Olevu- 
ienergingiems pramonmin-įvyktai neuž-blaud Blain Dealer,” — Liė- 
kams ir vertelgoms ?" [degtą naujo pasaulinio gais-rtuva gal žr turėtą pasitraūk-

' ro. Nors Amerikos,- rodos,[ti iš Klaipėdos, bet nežiū-
Temo& diskus^ams. f didžiuma, ir nebenmėtą kiš^h-int tos teorijos, vis dėlto 

Kaip panaikinti rūkymą? ties į Europos reikalus, te-Įnegalima . jai neužjausti.
; Kodėl laisvamanią spauda čiau nuoširdžiai pageidau ja Į Klaipėdos Kraštas buvo in- 
labiau įsigalėjo, negu kata- taikos, aiškiai nilsimanyda-teniacij onalizuotas su pa- 
likiška ? 1 nu, jog naujas didelis karas žadejimu plebiscito, kurs

Kas taisytiną Amerikos f Europoje netruktą ątsiliep-Į klausimą išrištą. Jisai gu- 
kataliką visuomeniniame ti skaudžiai ir į Ameriką, r H tarp Lietuvos ir jūi-os. Su 
veikime ? Vienas iš didžiąją Amerikos Klaipėda Lietuva gali tarp-

Ko trūksta Lietuvią Dar-|dienrašgią, “New Yorkįti, be joS ji jaučia, kad gali 
bininką Sąjungai? . 'Times/^‘nepasakęssavonuo-ibūti mirtinai,pasmaugta.. Ji
Ką..%-daibąwWs't®d būtu 

darbininką prieteliai priva-Į zuoJa įvykius, kad, girdi|išpiįdytas plebiscito '' paša

 

lo daivti, kad prašalinus.iš-j‘‘Lietuva —-prieš visą pa-fdaš, pasitikėdama didele lie- 

 

naudojimą?' " 1 saūli” ir abejoja apie pasi-puvįą didžiuma, tečiau nie-
Kodėl iš visų pasaulio, i '■.. «. .. . I*® ^atsižiūrėjo į tuos jos

kraštų' žmonės kraMstėši Į| edrtonjalij reikalavimus..; -

Siwienytas Valstijas? r”?) Versa^°Badaivta di • Gal ir vertėtų suvaldyti
Kodėl darbininkas sun-1, W veĮsaiyjepaaaijta,ai ..ga didži6sios

Idai pelnydamas pinigus, lei- “ -tautos Tai Su PW* WBų buvę nuosek-
dzia juos.tamai,: munsai4ti d-bar ^ietuva - llos- Bet Ma neregajere i- .pažino ir Alijaiitai, bet a-anį
nui ta kitokiems kęnksmin- 1;,,..,^,-^ Toullial»') • . palų kariuomenė užima te. pie jos uoste nufąrimo vishaiphj, kad nors girdėti, kas
gien^ bei bereikalingiems '} Lk.tuva k Lenįja d ’
dalykams l tariamos peštukizme (iCld htojantamesimicia savo ka-

Šitas temas galima deba- cago Tribūne” ta ta keletas K0. Ka^a takai pasi-
tuoti, bei’ diskusuoti LOS. kUų-dieniašėių,' tų mintį pa- 
-kuopų susirinkimuose arbaįkartojusiu). -siskubma jų suvaldyta Ket
rengiant tam tikrus viešus. Lietuva tetariama, kadfe?a. btaų savanoriai užima 
susirinkimus. Kiekviena te- j stumia Rusija. Tuo bū-Jasb’??8. 
ma galima diskusuoti nuo- du ji galinti netekti užuo- alijantai nesųnir
dūgiiįai arba paviršutiniai, jautos kitų tautų (“Mflivau-p^ ta^temosios ekspedici- 
Jei kur yra inteligentų, pra-[kee Seiifinel,” “DaytonP05" ‘ 

 

slavinusią darbininką, tai Journal^ ir k)/ " ■ ^argu ar Klaipėdoj! sąmi-
galimą diskusuoti nūodug-l Lietuva inejusi i Klai- prives prie tarptauti-

I.;i. Bet kiekvienoj‘kumpojjpėda krito auka Rusųta Vo-M1! kompBkaeijįjį Jie per- 

 

kiečių intrigų (Roeiiesterp“®, nežymūs. ■ Tečiaų jų 
Post Ksprėss”). ’■ pasekmė turėtų būti kuo- 

- į ereičiausis Klaipėdos klau-5) Klaipėdos įvykiai- Msimo išsprendim^ Lietuva 

įmsteraja, kurią- sumezgė užsitarnauja turėti tą kraš- 
Vokietijos junkeriai, atsto-L^ įr nebūtą nei senso, nei 
vaujamr Klaipėdoje .Gai-LejSy^s įieleisti gyvento- 
galmw ^Wastagte ian^ pareikšti-savo ąpri- 
Fost, pa^ari^s s?ae^^|sprendimą. O juk lietuviai 
paleistą įs Varsūvosi įtik to ir tereikalauja?*

G) Į Klaipėdą veržiasi /‘Klaipėdos įvykiai — ra- 
eiiianti Lietuvos. už-|šo “Burinio Espress” tai
pakalyje^-“Dayton/News?r [vėliausioji pastanga atitai- 

Ėžeituosime dar tipingą Išyri vieną iš kvailą Versalės 
atsiliepimą vieno pietą dien-ttaikos kompromisą. ' Klai-

Jei "kas nori, tai trumpai^? ^CktetetoTOi^zetfė, pė<fa tai vienatinis Lietuvos. ^..7
r^T. Va.*’J UGyvemmas yra[uostas,.. Lietuviams ir diiunę|
trumpas, o be to dar Kon-įbo^i laukti Komiteto tyrinė- 
gręse sesijos nejjasibaigjMjljW. Brito jie‘ir nuspremt^1®^ 

‘Todėl mes- 'negalime užimtu dė, kad jie-Iš tą .tanitetą 
skaitytoją ląiko ‘ pasaJšojLjiuėkn gėro ^ri“
mais apim tos .lietuvius,. patčs •< pasiėmė uostą*

rae dabar sudaro pavoją įfihv ........................ ..
"ropos taikai. . Jie gyvena 
prie Baltijos jūrą. Jie yįą 
■mišinys Slinuj, Prūsą, Len
ką, Latvią, žemaieią, Jaih 
vingiūią,; jįdzvingią, ^ttrą, 
zėmgalią, įr kriyiBą. J-Jie 
tūrėjo nmžiaif ramybės^ ne
gu airiui, daugiau vargo.ne- 
gu Armėnai, mažiau pinigą

►

I
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įuai.
gali atsirasti tokią narią, 
kurie šįįei tą- išmano apie 
bile kurį pastatytą klausimą. 
Diskusuojant' paviršutiniai 
galima viename susirinkime 
per kokią valandą vįsas vir
šuje paduotas temas perdis- 
kusuoti.. ’

Taigi visos LDS. kuopos 
prie diskusiją. Kei vieno 
susirinkimo nepraleiskite be

» »

diskusijų. Savo korespon- Ktaja, einanti lietųmųž-Įšd‘‘BtetelųEspim?^ 

deiioijose sv<Wbes^UosĮUSiii^ 
giunentus bei mintis paraši- 
nėkite.

gali rašyti paduotose temose
‘ ‘Darbininke.”

. ". ■ ■ 'tf""' ■- ■ .......... ..................

• •.

,.„B ,..1 TT--,r ■» . .j —

metą vietiniai, vyčiai uoliai 
c’igiąsi prie kovo 4-tos divnos' 

Programas susidės iŠ ^vairiausią 
šniotelią; pamatysit^ garsųjį “ma- 
gikV’ kąrio nelaiko ne‘tdžėlos’' 
durys ir tt. Visas to vakaro pel
nus.. bus skiriamas ant naujos Šv. 
jMmiero Šoserij koplyčios. Kiv 

daugi šis vakaras yrą rengiamas 
ant tokia prakilnaus tikslo, tai-gi 
visos draugijos suremti privalią 
ši vakarą, t. y. visiems atsilankyti 
ant Šio puikaus vakaro*
n Mari, negu ? Liberija sir duagiaip

. . .z * .. <:

b dalis. Bat lietuviai 
r*ikBl»Tį ueprildfcusęniybfa. . 
iriig»vo jų, Bodami pilnatį 
įsitikin& kad Kfaipėdit tani *«“ •*» Benkiolika 
joa uostas.. . Lenkai BareiS-f»«etų kaip Įsteigtas Šv.JKa* 
kia taip pat pietensijįj. priepinne1'0 Vienuolynas. -To 
Klaipėdos valdymo, remda-įdarbo ■ pradžia buvo labai 
mies.tuo, kad Klaipėda eJaatfi » pimięmsiems stei- 
santi reikalinga ių pi'ekybai.Įgėjatm neišrodS, kad greitu 
Juos žia remia Prtmcffliajaį1®’1^ susilauks ^pSiuojiamij 
kuri noti taip stiprios Len-|pasekmių, težiau, kaip tasai 
.kfjos, kaip ta^ bus> gaJimalgaratyllioB grttdas, vienuoly- 
JBet jeigu lenkai Įsikurtų ir pas gan greit ižaugo dideliu 
Vilniuje, ir Klaipėdoje, taiį11^®^ ta jau suvirS 300 Se- 
beabejo netruktų .ateiti tabįsuėių išauklėjo.. Pąsidėko- 
laikas, kada ir riša Lietuva jaut didvyriškoms a. a. kun. 
butų prje Lenkijos prijung- Staniukyno pastangoms, šv. 
ta. To, rodos ta noratųįKazimiei-o Seserų Vieniloli- 
Kraneūsija. Štai dltao tuii ja perėjo sunkiausias krizio 
būt Lietuviai ta pasirinko I valandas ta šiandie prie rie- 

’KIaipėdos krašto užėmimui gražiausių OhieagoS bul- 
kaip tik tų- dienų, kada varų Stovi'jau didžiulis rie- 
Francūzai ėjp j Ruhr’.ų. ” buolynas su erdviu, kelioli- 

! Respublikonų dienraštis I kos akerių žemės plotu. Ir
“Boston Transcript’.’ rašo; išorinė jo išvaizda puiki, te 
“Idėtava nuvarė į šiupulntsįviduje atatinkamai įkurtas, 
didtaiųjų valstybių ir tosITiesa, imtjotebėradar$30,- 
taip giriamos Versalės su-Į000 skolos, bet jis vertas nu
tarties autoritetų. Valsfyj ziausia tris syk tiek. Ta' 
bių kapituleeija, ' ar ji pasi- Seserų nuosavybė giežus wtonft^
rodys tik laikina, ar- ne — Lietuvių tautos pamB*las s k^ . priedermė — su- 
> šaltiniu -pažemmimokvo numylėtoms Sesutėms-^“ f .

Apglijos; Fruncūziįos įrita- [auklėti.
Ūjos valdžioms^ '. Blogai kai| Bgį v__ tasai parniūkiąs 
.tavę supliekia tmilygus,BetMai» neužbaigtas. Viemioly- 
daug didesnė gėda Galijotui inii reikia koplyčios. Čia 
prakišti kovą suDovidu.” [daugelis neapsipažinę su 

* Philaclėlpliijos abu didie-kiįl0 reikalu nustebs. Kaip 
ji dienraščiai palankiai at^i-Įtai? Ar gi vienuoles neturi 
liepė. f<FhiladeIphia Biill-įkoplyčios1? Tai lygiai kaip 
etin” (labjausia prasiplati-Įkad kareivis neturėtą gink- 
ngs Amerikos dienraštis) ra- h0.‘, Ar tai galima f. 
šo: ^Klaipėda uiušviečiaį Taip, gerbiamieji taiga- 
Versalės taifios- nedateSius<iįmą? nes taip <yra. Vienuo- 
Sutai’tis^privertė vokįešiu§bėS kaip iUne^uri koplyčios, 
atsižadėti to miesto, bet -mainės- apie tją,. kurią tūri, ne- 

jbuvor nuspręsta kas su juo jauku ir minėti, štaikąpa- 
darytt Sjūtarties autoriąiįeios Seserys apie tai rašo: 
.galvojo, kad ji tai turi pri- • <‘Nei ketvirta dalis Sėse- 
gulėti Lietuvai, bet sutartis ku nebesutelpa dabar esa- 
dar nepripažino Lietuvos mon, mažytėli koplyčiom 
Valstybes. Vėlįau, Amerį-J Seserys tirti klūpoti ant ak- 
kaį pripažinus Lietuvą, pri-| meninią grindą karidoriuo-

*....................... ;

negauna ir tos, ką j au serga. 
Tuomi turi būti aprūpina
mas nemažas skaitlius du 
mokinamu ir auklėjamu Se
selių mokytoją Naujokyne. 
Rrik*dar ir pačiom^moky- 
tojoms mokslu pažangą da
ryti, mokslo įrankiai įsigy
ti, Vienuolyno namai palai
kyti. Dėlto, Vienuolynas ge
raširdės lietuvią kataliku vi- 
suomenes pasišventimo ii? 
^uką. panWdfts?f *

Gerbiamieji! ' Kur sąra-? 
gite tokį ekonomijos genijų, 
kurs galėtą iš $35 mėnesiui 
išsilaikyti, kaip kad šv. Ka
zimiero Seserys padaro?! Iš 
čia aišku, kaip tiksliai, rū- ’ 
ipestingai ir taupiai jos su
naudoja kiekvieną centą iŠ 
algą ar auką surinktą, bet 
taip pat aišku, kad jos be vi- 
suomoiiMparamds negaMą ^ 
išsilaįtyti, tuom mažiau ko
plyčią sau pastatyti. Iš čia

?Jieins jis turi'prigūleti/’ 
’ jiiičimė pagavaus prie ja- 

,.Wij\ didžiijją ir inMdn- 
■ ,gą ją laikraščią.. G€liristian 
‘Hrience MonitorM rašot- ^Iš- 
pradžią Va&irą Valstybės 
galėjo m&ytį ka# Lieidva 
galu galerai sutiksianti pu- 
tapti dalimi atstatytos Leu- 
ku'- " seniau bu-

VukųKzra-
F _ r.'

-dar nepadarė. Jeigu jau laike pamaldą koplytėlėje 
Vokietija turigalutinai dedasi. Bet toks padėji- 
Klaipėdos netekti, tai ar nę-Imas trukdo jas sykiu garsiai 
būtą geriau ją sykį ant visa- kalbamose: maldose, mažina 
dos priskirti Lietuvai, negul jų dievotumą ir silpnina ją 
laikyti neaiškume jos padėtį, sveikatą. • 
Tai buvo vienas iŠ daugelio m ? T . , . C(
L ±. i-f..! t i Tai nenormalu, leigu Se-
Uneuz^ig^ į serys neturi tinkamos vie-

mm amtaai _ ^nas
ruko mtarim. W-Lasa^s; llžsiwtęš del to.

•tonams. Gal Jie perdaug pa-L . . \ L 7n 4 j.4 x •• i- • kio nepatogumo. Taip, tas sitikejo’ mtemacijonalizaci-|' x*t * i u x x - T . . x . , rn netik nenormalu, bet stačiaijos principu, o taip pat Tau-k.,. ■ ■ ; J .L • j • • x x ilgiau nepakenčiama. Deleitą Sąjungos .admmistraty-L & .T T' Ii t • to reikalo Seserys ir sumanė’SffiSarSL-h sr™m - UT • ., » • • x- t i jos pagelba ir visuomenes 
rašo: -Lietuviai jaute, kad! -x • t > *•i x„--u-x4x i pritarimu. Jos pačios neis- uodega te būt. ten, kw y- < aU asvo KgoaX.pastaWi 

& U kadangi Klaipėda y-Kae.s st81 

ra vienatine ją išeitis i jurą, «m*r « - i x •< 7-x* f 4 -x - >i - .Tik Seserys jnokytojosji tunu būti teisėtai pr^skir-J >. J .te tai teritorijai, kiiai jifeT“.W 

prilįtaisų geografiškai. Kųdį . u 'S} . a §<®■
X'- - x * & i -i fsw» Is to.josturivisu&^MT ta n^anme prasimaitinti, agataJĮI
u*ismmtjes, taiaiskiuu*ka-L* 4 c, ’ . 5 . ’■dangik Lietuviai nebematė h, .K ,to. JU *teo laukui 
vilties kad ali bintai iienis|toklos. paramos jų Sese- 
21-o t -+ i-i " -S lės,, kurios nemokina’ir algų
ateis į pagelbą/todėl jie ir

* . < ■' ’ * 
precedentus ir patys Sau pMįsigįjo?^ 
gelbėjo/ . . Kew Yorko . dienraštis

i Me dabar randasi Klaipė^r^un^ rašė: “^ėtuviai’už* 
doįej taip^ kaip lenkai rtm^l valdepagbiclaiŲtdną uostą M* 
dari Vilniuje, km trisetui|Uikosi ja taip tvirtai,; &up 
prįklaūso Lietuvai, ir kąip|lenkai laikosi Vilniaus. Ke
liniai sėdi ĮPiumė, p kurį 
Kroatai turi daugiau teisią 

ir po teisybei neaišku, kad 
galėtą liefaviuslM Klaipėdos 
prašaMnti. Gal bilt ir ge- 
riausUy. d gal net vieiuitinč 
išeitis alijantamš bus*-* pri- 

* pažintiįvykusį faktą ii* for*.
i Miai j>atvirtinti lietuvią 
nuosavybę, kurią jie patys

kad Sesutės galėtą pasista
tydinti tinkamą Dievo na- 
mą, kur ramiai galėtą mels- 
tis ir tinkamai savo pažauki- 
aną lavinti bei auklėti. ” >

Šv. Kazįmiero ( Seserys 
mūsą brangiausias dvasios 
turtas. Jos išauklės Lietu
vių išeivijos vaikuose tikėji
mą ir tautybę. Jos nustatys 
jaunuoliu širdyse doros ir 

i tvarkos principus. Žodžiu 
sv. Kazimiero- Seserys, 

■musą išeivijos išganymas?!-. 
vertinkime (tad ją darbuotę" 
gausiomis ; aukomis vajaus 
metu. Šv. Kazimiero diena 
lai sukursto mumyse uolaus 
nusistatymo padalyti Šį vają 
kuosekmingiausiu. . ;. 
■ • Aukas'gailina siųsti arba 
per Federacijos Centrą, 222 
>So. Niiitlf St., Brookiyn,?N. 

■Y., arba tiesiog Vienuoly-: 
nan, Šiuo antrašu: Sisfers- oif 
St. Casimirs, 260FW. Mar- 
ąuette Boad, Cliicago, 'XII. 

; Seserys išduos smulkmėms- ■ 
ką apyskaitą laikraščiuose.

Šubruskime,’ Broliai ir 
Sesutės, ir pastatykime, šv. 
Kazimiero Seserims koply- 
Y* t oią! ■ ' x: .

K.'Urbonavyčiiis, 

Fed. Pirm.
/■

“TURTO NORMA”
Knygutė yra didelio for

mato (5x10) 6S pusi., popie- 
\ ros viršeliais, 
L Kaina tiktai 45 centai 
Agentams nuleidžiama 
; Reikalaukite pas:

K . \ - . ■ ; \
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regufere ją kariuomene, ūž- 
imanti’ Klaipėdą pareiškė, 
kąd ji neis iš ten. Lietuvos 
Valdžią, nors ir sakosi peda- 
jyvatijąnti maište, iečiai, vis 
dėlto atvirai pareiškia, kad 
jfpilnai užjaučiu natūraliam 
Žmonią troškimui sūslvieny- 
ti suuvu tėvyne.” ,
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GS 
tis Šiaip sau vaizduojuos: rautĮ*?.“^ 
nas, reiškia karštą meilę, praliet ^ 
tą kraują Tautos karžygių giuaąt 
jos nepriklausomybę; žalias, Ue- .
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74. Lietuvi* prezidento vardu M. Giebieiį, B. Vaškevičienė, P. 
pasiųsta telegramų.

K. DryŠtf.

Mzsuonv.z..
Viųsario 4 d. bažnytinėj salėja 

Rožaueavo* Dr-ja surengė puikią 
vakarienę. Gerb. kun. X Petrai
tis pasakė gražią parakalbą. Pas
kui buvo sulošta juokingas mono
logu “Pasileidęs Vyras?’ m 
dr-ja visuomet pasižymi surengi
mu skanių vakarienių Jbei šį kar
tą tailikrai buvo skaniausia už vi
sas Jutas. Parapijonams vertėtų 
uoliau paremti šią dr-ją.

Vytinį studrinkiinas.
10 d. vasario L. Vyčių 61 kuo

pa laikė susirinkimą. * Apsvars
čius savo bėgančius reikalus, nu-> 
tarta mokintis per gavėnią teaV 
fte, o pų Velykų tuojau* persta
tyti. Toliams buvo M Paskolos bo
bų stoties delegatų raportas. Ra
portas priimtas. 1ą Vyčių 61 kuo
pa pareiškia, kacF Paakols Bonų 
Stotu persiorganizuotų į Federa
cijos skyrių. t .

Pabaigoje tapo išrinkta nauja 
valdyba; pirm. T. Rymas, pag. V. 
Gudaitis, lašt J.-Sprainaitis, iždi
ninkasJ. Žiliuę. Programų tvar
kymui L V Kulikaitis. Dvasios 
vadovas gdi?b. kiut J. Petraitis, 

į Mūsų kuops nors neskaitlinga, 
bet visi nue širdies dirba.

Reporteris.

US 09KT1 UEfflfl) UUM£
11" t

Tik pas vitną'.žmugelį kiseniuj a- 
pie | paintės ir už tai nubaudė 
$1,000 užsimokėti. Vienok * gbri 
draugai užjausdami jam tokioj 
ne laimėj, pasielgė taip kaip tas sa- 
maritpuas su pakeleiviu, susuka* 
vo žmogeliui ir išliuuavo iš kalč- 
jiiiio, t y. pasielgė krikščioniškai 
dėl savo artimo. .ą, .

Pabaigoj sausio* čiėnykčiai lie
tusiai siuntė delegatus pas Cle- 
vc-lando vyskupą <deį parapijos 
reikalų, Dabar tie delegatai jau 
gavo žinią, kad greitu laiku jiems 
bus paskirtas, kitfis klebonas.

Santa Tarapijonaa.

iiH 
■j • 
r ~ BLIZAB1TH, M. J.

, Parapijos vakarienė buvo 11 d. 
šio mėnesio. Vakarienę surengi 
moterys šv. Rožančiaus ir šv.

■ . Onos draugijų. Į vakarienę su- 
airinkė apie 200 ypatų. Vietinis 
para]>. choras * sudainavo , keletą 
grąžtų dainelių, teip*gi buvo at
loštu monologas, “Dvi Kūmu
tę®. ” Be to> dar buvo kelios pra
kalbo*. Viaupirmu kalbėjo vieti
nis kleb. kun. B. žindžius dėkoda
mas už teip skaitlingą susirinkimą 
ir gražų užsilaikymą ir apaejimą; 
po tam kalbėjo vienas amerikonas 
kunigas ir labai gražiai išgyrė lie- į 
tuvius, podraug pasirodė, kad ge
rai* Žino lietuvių istoriją ir teip-gi 
dabartinius veikimus mūsų tautos 
t&nijaf Toljatis kalbėjo dar du a- 

vienas Commissionic- 
>, o antras ąlder-

»
r

%

’V

r

t

t

merikonai^
<-/riua'nuo miesto.

. V* man’as, abudu gerai lietuvius ži- 
po, nes galima sakyt, yrif nuo se
nai mūš parūpijonys, nes kiekvie- 

t ną nedeldienį būna mūsjiažnyčioj.
Galop kalbėjo vienas iž mūs kolo
nijos gerinusių ir smarkiausių veF 

, kaip ant tautiškos teip ly-
giai ir parapijos dirvoj p. Pranas 
BaviekmųkuriS visupirmupadėko, 
jodavo gerb. kleb. ir moterėlėms 
už teip puikią ir skanią vakarienę 
ir podraug džiaugėsi, kad pas mus 
viskas" kograziausiai ldojasf, del- 
togi kad tinome gerą dvasišką sa
vo vadą kleb. B. žindžių^ kuris 
taipgi tautiškoj dirvoj yra pir
mutinis. Vakarienė po teisybei 
vigais atžvilgiais gerai nusisekė : 
pelno parapijai liko apie 400 dol. 

j. ,ir visi buvo (labai užganėdinti. Ru- 
į deniop — lapkr. men, turėjom ba- 

zaęą parapijos naudai. Gryno 
; pelno liko“parapijai apie $L40Q.

Galėjo būt daugiau pelno, bet ma- 
—*žai laukėsi-■ bazaram kas vakarą 
į (per vieną savaitę/ kone tie pa

tįs).
. dėka 

. jams.

,r;

7 d

Gryno

17 & vasario sužinojau, kad Lie
tuvos Šunų Pašclpinė Dr-stč rep» 
gia prakalba#. Vakaro vedėjas 

, perstatė kalbėtoją iš Brooklyn, N. 
Y., ” Laisvės” redaktorių. Tas 
pasisakė, .kad esąs bolševikas ir 
nieką nebijąs Jo drąsa pasirodė 
tame; kad rodo kišeniuju špygą 
tiems, kurie arba jo nepaiso, ar
ba nepasiekia. Keikė katalikus 
iv Lietuvos valdžią, šaukė išsi- 
žlojęs lyg pamišėlis: f‘Kelkim, 
broliai, revoliuciją, viską laimė- 
sinr/’ "Apie draugystės reikalus 
iieužsiminė. Nežinojo jis, kad 
Gardnerio bolševikai revoliuciją 
jau pralaimėjo. Vienas bolševi
kas buvo sukėlęs revoliuciją, bet 
nepavyko,. greitai pateko nelais
vėn: ,-Nuoštolhi turėjo už $11KOO. 
Nemanau, kad kas Garclnerio bol
ševikam inkalbėtų kelti nąują re
voliuciją. Bykį pasimokino Lie
tuvos Sūnų Draugystės nariai, 
kad juos bolše viltai išnaudoja.

p -* /■- ' ;Viėvėtįysv

5

1* .

Įr. tas. uždarbis buvo tiktai 
keliems geriems darbuoto- 
... ’ , . '

. .Ten dalyvavęs.

L, ,^0UNGST0WN, OHIO.

I Mūsų mieste Ii bolševiko ir 1 
j trečdalis socijaiisto atgijo. 18 va- 
j sario jie surengė prakalbas 3; vai.

po pietų Lietuvių^Klubo svetainė- 
. je. Ant tų prakalbų atsibalado- 

r* jo J. Gasitihas iš'Chicago, III. Nu- 
? ėjęs apsidairiau — nieko nematyt 
t svetainėje. -Einu į svetainės kel- 
| norį. • žiūriu vienas nepažįstamas

Manau tai-tas pats. Išrodė, kad 
lietuviškos kilmes vyras, vidutinio, 
ūgio, ‘ apsirėdęs vidųtinioi, išvaiz
da reiškianti, neužsiganėdinimą.

Manau, šitas vyras turi būti ga
bus kalbėtojas, bet apsrikau. 3:30 
VaL prasidėjo* ir*' “prakalbose” 
Žiūriu, pusei bolševiko bėgioja- pė 

j svetainę ų* prašo nekuriu kliubie- 
J čių,' kad perstatytų kalbėtoją. Na, 

manau sau, m-usų ^miesto hplševi- 
* kai teip. nuprogresavo, kad neiš

drįsta ar nemoka pepstatyti pub- 
; likai savo plauko žmogų Žiūriu 
£ piprasė vieną iš kliubiečių, kuris 

Užėjęs ant*estrados, žiūri | ^oltią 
'g>bd* popierą, skaitoškaito , ir ne- 
I perskaito. Tada kalbėtojas atsi- 
y liepė sėdėdamas tarpe publikos ir 

pasakė sava Vardą.. Užėjęs kalhė- 
' tojas ant estrados apsidairė^ran- 

kas susikiša į Irelnių kišenius ir 
pradėjo savo spyčių Tas m pra
dėjo visą pasaulį griauti ir savo 
kromelį girti.

Gyr| ir piršo L. D. L. D'. Dau
gelis nežino, ką tos raidės reiškia. 
Todėl aš paaįškiųu. Jos reiškia: 
Labai Dideli Lietuvių Durneliui. 
Tokių. labai didelių lietuvių dur
nelių čia atsirado penki, iš jų kai-

j kurie nei A. B# C. nepažįsta. -
Aš pranešu visiems šios kolioni- 

jos lietuviams kad yionaį jau bų- 
-vo sutverta L. D. L D.»ciar prieš 

z karą. L viskas pakriko dėlto, Wd 
j tb plauko žmonės Miori lygybes, 

dalinimo kapitalo. Tri-gi tos dram 
gijua kusierku parinaudadamą bol- 
Jevikų mintimis, pasisuvino visus 
tos draugijos pinigus/ z

Darbai čionai eina pusėtinai. 
Atkeliavę iš kitur gridtgi gauna 
'darbo. Algos vidutines, .šios ko- 
Bonijoa lietuvių klubo nurys nit« 
kenti Jo. Mat “Vanago” pasekė
ja* įskundė miesto valdžiai, kad 
kluHečiai per balių maukia tįggii*

t,
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bet fcuvo menkai gyvas. Nuvel
tas į Meriden hoepital. Bet ir lie
tuviai panešė nuostolių. Rodos 
dėdės buože perskėlė P. Kumščiui 
kaktą. ’ Ant rytojaus buvo teis
mas ir lietuviai karžygiai likos 
nufainųoti; Petras Kumštis $95 ir 
kaštai ir Petras Masijfinas $95 ir 
kaštai Tai ką sakysite r Jei bū
tų geri tėvy nainiai, tai sakyčiau, 
keliaukite | Liptuv| paliokų pliek-

•s
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Kun. X A. Karalių*, buvuais vi
karu Shenandoah lietuviu parapi
joj, 'tapo perkelta* j Siu miesto 
šv. Pranciškau* parapiją. Jis už
ims kun. Jorįo Dumčiaus vietą, 
kum perkeliamas J Shenandoąh i 
vietą ».ja. kun. Pautieniaus.

Mm M Butkua, O. DauHRant,

LAWRENCE, MASS. '
' ■

Vasario 16 d. įvyko prakalbos, 
kurias surengė A, L. R. K.- Ė. sky- 
rįus. paminėjimui Lietuviu. Nepri- 
gulmybėa dienos/ t Žmonių’ priąL 
rinko mažas būrelis, turbūt kiti 
bijojo - didelio šalčio. _ Kalbėjo 
gerb. Tėvas Juškaitis, Cambridge 
klebonas.. Aukas aukavo sekanti 
asmenjs: K. "Vencius $5.00,.K. Be
nita vyčius $5.00; po $1.00: kun. F: 
Virmauskas,. Jonas Žukas, o ~J/>L 
•IGiviutė, Ona' Sideravieiutč, K. 
„Bauža, Miknius -0abys,: Ipolitas 
Kalčva. Visa>sur4Aktaa$17,_00. t

Vardan Kataliku Federacijos 
skyriaus tariu ačiū visiems auko
tojams.. " x

y J. A. Kriviutė,„ * , ’ r
- : Federacijos skyriaus^ rast.

' * . -» •

LD& 70. kuopos vasario mėne
sio susirinkimas buvo gražus, rim
tai svarstė reikajusrįr visi atsilan
kiusieji užsimokėjo mėnesines 
duokles. .Nutarė rengti gražų va
karą su įvairiu programtL ’Jonas 
Žukas paaiškiną: kad gavęs veiką> 
lų ir komisija stengsis vakarą į- 
vykelinti. Ūna Sideravielute mel
dė visų įtarių kad paaukuotų dė
lei “Catitolic Charities Centro.” 
Aukavo sekanti LDR nariai: Pet
ras Jėskelevičius $5.00; T, Skuse- 
vičius $1.00, K. Venčius^$i,00,. Jo
nas Žukas $1.00, Kun. F. A, Vfr-' 
mauskis \$1.0O, J. A. Kriviutė 
$LQ0, OmvSSiderati®hitė $2.00, P. 
Raznauskas 50e,, K. Antanavyeitis 
25c., Stasė Adomaiti 50c. Rei
kia pažymėti, kad mūsų kuopa 
retkarčiais atsilieka nuo veikimo. 
J apskričio' suvažiavimą išrinka 
sekančius atstovus; mūsų? kuopos 
pirm* X Skusevičių įr Motieji Vil
kimų/ • . .

Kuopos Korespondente,

MBBIDBN, CONN.

;. LietuvUi lataSjo,

bitui vasario 16 d. prie Patt ir 
Cflder SL.buvo tikras karas. 11 
valNmkt į ^lietuviai užatukavo ka- 
ziimhtkų kazermę, čiūtįibakiaĮ 
turėjo apleisti o.'lietuviai užoųič. 
Bet buvo dikčiui sunaikintą. Stik
lų languose ir durysenebuvm Mat 
suųąuttojo amunicijai. Kai pri
trūko mmimcija.H, tai Petrai 
$uįhštiH ir Petras MatjejiUms ėmė 
pįeŠkyt ir vieną parmušė. Klizmą 
mčz užvaizdu puolė gelbėt, bet ir 
tam amugč į galv

4

8HKNAND0AH, FA.

Lankėsi čia gerK A. Žemaitis, 
Lietuvos Šaulių įgaliotinis. Vie
tos veikėjai su .kini. Karalium 
priešakyje Ferguson kotelyje bu
vo surengę jam pokilį. Apie tai 
buvo rašyta vietos laikraštyje 
EvepingHerald.

/.. .-------Taz; pat.
— 'F

PEGLADELPHIA, PA.

Vasario 4 d. 1923 ekstra suąirin- ■ 
kimo trijų draugijų: Šv, Kazimie
ro, Šv. Mikolo Arkaniolo ir Šv. 
Izidoriaus* Arto jaus .Šv. Kazimiero 
parapijos salėj svarstant draugijų 
reikalus, buvo atsiminta ir apie 
Lietuvos reikalus/ Buvo skaityta 
rezoliucija, prašant Suvienytų 
Valstijų užtarymo Lietuvai. 
zblinciją perskaitė anglų kalboj 

fgerb. kleb. J, X Kaulakis. V&ų 
vienbalsiai patvirtiAa. Ją už^ 
tvirtino m.L. K. Sąryšis^ suside
dantis iš apią 20’dr-jų bei kuopų. 
Nutarta .pasiųsti S. V,: A. prez. 
Hardingui, visiems; kongresma- 
pams. senatoriams, ir kitiems žy- 

. nitėms 'Veikejam's/^ ..r . t
Padaryta kolefetaJKIaipčdos lie

tuvių reikalams^ .Aukavo sekan
čios ypatos;

; Po $5.00 : Kun. St. Narbutas, 
1 grab. Ant. Užumeekis, agentas, 
Jurgis Prančkųnas,* Alek. Klimas, 
AL Duris ir Jonas Rutkauskas.

Pb‘ $2.00: Vincas*.Robinas,. J. 
Žėkas, Kaz. Dryža, ‘ Vladas Kal- 
masauskas; Bauš>7?is, M. Petraitis, 
M Vaišnis, Fel. Mostvįlas.

Alek. Šapkus $1.50/
Po $1.00 : Jurgis Vylą, J. Jan

kauskas, J. Švedas, J. Jakštis, X 
Laukaitis, B. Kazlauskas, R. Ta
mulis, A. Jankauskas, J. Šimkus, 
P. RaŠkūnas, J. Vyšniauskas, A- 
leliūnas, J. Kaupas, V. Stasiukevi- 
ee, ^fg. Misiūnas,- K. Barčius, A. 
Alekna, P. Kušlis, S. Laurutis,
J. Rądzevicčų A. Bernotaviee, J. 
Maljųšaitis, A. Zaleckis; St. Jan
kauskas, ■ J. ' Šakneviče, P, tįan- 
kauskas, J. Brazys; A. Uždavčnis, 
S. Pucis, ;A. Drūtėnas, J. Baris,
K. Šliužas, Zig. Delionis,# A. Sa- 

. meška, C4. Spulginas, ;J. 'Petrai
tis,v A. Kraujutis, X Lileikis, A. 
Morbnas, A. Šapalis, J. PilipaVieK 
S. Agentas,-T. Brazas, J. .Tyla, $: 
Baltrūnas, P. Kliausis, J. Dauk
šas, X Salneris, A. Dezųlskis, J. 
Bačiauslųis, X Rakiais, M. Eimu
tis, A. Freitikas, X Vaitkus, K 
Skaparas> J. Sefeltaitė, X Gricius, 
O. Norbutaite, <tD( Baublaite, j)I. 
Vinckūnaite, Mickeliūnaitė, A. 
Bafijonavičę,'L. Barauskiene, J. 
Poškienė, fM. Valašmiuke, A„ 
Srirnasy'tA. Arlauskas, J. Kairiū- 

l mąs, A. Macukaitis, K. Mateliu.- 
nas, M. Razuleviče, .R. Petraus
kas, "Balčius, A. Paulauskas, K. 
Eirikis, S'. Picinis,“ K. Mačiūnus, 
B. Savickas, A, Kadžiulis, Baraus
kas, M* Radz.eovičius, P. Karpavi-

i.
9
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K. TąmužauskaM, J. 
Bnžas, O. KazaitieuC, A.' piliū- 
Uaa, Matjošaitis, O. Šimkaitė, 
X Kanapka, P. Strupienė, F. Leš- 
čiaakienč, C. Gustienėj V. Tapšia- 
nč, D. JanuMonte, L. Cibalti*, Nik. 
SUniulK X Sereika, X Regatas, 
A. ięirblieni, «J. Valukonicnė, J. 
IMrauakas, K Katkienė, D. Dva- 
raekienė; J. Stancikas, V. Staniu- 
Kūnas, P, Lukšis, J, Jucius, V. 
Jurkaitb, Mrs, Ambrozevičienė, 
M. Kazlaitienė, V! Siniauskas, V. 
Gabauakaa, X Rapolavičius, K. 
Mikevičiua, J. Maliulionie, D. Ta
rnaitė, J. Marozas^ J. Jukni*, 
S. Beeis, M.JštoniOj A. Rądzevi- 
ča, Mrs. Akelaitienė A. Pranie- 
nė, A. Karaliūtė, A^Dabidcititė 
A. Auškaitis, Kubis, O. KaralL 
kauMldęnv, V. Gečis, D. Skuja, M 
Rudaiti*, M: Demskis, A. Lieckis, 
X Vasiliauskas, K. Kasaitis, V. 
Staniulltmas, A. Baniukaitis,■_ X 
Beleckis, . P. LaYpšniutė, P. Nor- 
butag, j. RagėlispD. Janulionis, 
G. Jokūbaitis, P. Alseika, V. 
Paukštaiti.vP, Kurtinaitis, K Ka* 
aaitis, ‘A. Kaminskas, J^Valuko- 
nienė, K. Dnbicka^ V. Jurkaitis, 
P Viziberkienė, M. Kazenienč, K. 
Banys, J. Braząs, K Vainius, A. 
šėmius, A. Petkevičius, V. Pra 
kapas, P. Stonis, J. Šėmius, J. 
Prakapas, Mileris, (X ŠikŠnie- 
ne, A. Dapkus, S. Agentas, J. 
Rapolęvieia, J, Rudaitis, A. BarŠ- 
kėtis> T. Zavišiute, J. Arbus, M. 
Akelis, A. Pranckaiticne, A. Va- 
sauskas, K. Kulvinckas, A. Ąng- 
liiiuskas, ^A, Stulga, K. Šuleius, X 
Mačionis, K. Urbonąvičia, S. Mm 
čionis, J. Tumelis, M. Ainorienė. 
F; Videika, F. Bobelis, A. Kele- 
čius, V. Tamošaitienė, X Adomai
tis, po $1.00. X Kisielius. 80c.

Viso .stambių aukų $258.80. 
į Smulkių aukų $25.47. Už par
aduotus ženklelius $18.70. A. Lauk
žemis grąžino likusius nuo sausio 
28-tos dienos $1.95. Viso labo- bu
vo jeigu $304.92.

. . t y ’
• Išlaidos : A, ^tropui už ženkle- 

liūs $10.50^ už spaudą A. LaukŽe'- 
miui $5.00, Baigimo 'komisija tu
rėjo išlaidų $4.10; kalbėtojų kelio
nės lėšos- $2.00, už pasiuntimą pi
nigų $3.00; viso išlaidų buvo $24.- 

• 60. . . « 
Vyriausiam Mažosios Lietuvos 

Gelbėjimo Komitetui pasiųsta 
$280.62:

S. Daunoras;, prirengimui vaka
ro ir papuošimui "mažučių vaikų 
perstatyme veikakr turėjo išlaidą 
$10.00, kuriuos aukojo nieko'ne
imdamas. • • ’ - •'

’ Komisija per stabas surinkom J

B1WA1K,N.J.
- .

Vasario 16A. vietos lietuviai iš
kilmingai "Išvaikščiojo Lietuvos 
neprigulmybės penkių metų su
kaktuves,/ ‘ ' -

Vakaras'--' tinkamai paminėtas. 
7-tą valandą, vakare, minios žmo
nių pradėjo rinktis- į lietuvių sve
tainę, a juos sutiko, garsioji mu
žiką, susidedanti iš vokiečių, Klin- 

į gio Bupierior Orchestra, kurie di
džiuma jųyra gimęMažojoj Lie- 
įtuvoų- viebatinis -lietuvis -jų 
tarpe yra Tedarąs Čėljsį kurio pa
stangomis jie sutiko dalyvauti.

Vakaro vedėjas K. Vaškas ati
daro susirinkimą pąbrėždamas va- 
hkaro tikslą. Muzikantai pagrie
bia Amerikos himną. : Šv. Cecili
jos ehoras po vadovyste S. Daiuio- 
!ro sudainuoja Lietuvos himną ir 
keletą liaudies dainųr Labai pui- 
kiai .dainavo naujas dainas pir
miau negirdėtas,. su -geru ūpu ir 
su gerai išlavintu talentu. .. 

1 Vakarą vedėjas perstatė kalbė
ti kun. I. Kelmelį vietos kleboną. 
Gražiai nupiešė istorijos įvykius 
nu? sęm,'laiki! kaip Lietuva ta.» . x
vo..smaugiama po svetimu. juuguĮ?U™ .*,T1- ,

ųGūstas ir L; Cibaitė $17.05; J. 
Šikšnius ir S. Burokas $15.25; F. 
Murkus, ir J. Budelis '$i$50. Au
kotojų vardai ir sufiia tilpo abel- 
noje apyskaitoje. t

Nexvarko lietuvių dengimo ko
misija* taria nuoširdų.apiū, visiems 
tiems, kurie .prisidejo^priė rengi
mo ir aukavo stambias aukas, y- 
pač Netvarka moterims, Šv. Ceci
lijos chorui ir Klingio orehęstraL

Nmvarko lietuvių rengimo ko
misija:

’ M.Tn^'f.žreika,-
V. Antulis, M. Dvareckas, 

St Daunoras,

F

vo ’ smaugiama po svetimu jungu, 
ir iki dabartiniam laikui. Ja kal
ba buvo įspūdinga ir patrijotiška/ 
Tolinus kalbėjo gerb. “Garso’* re
daktorius L. šimutis ir plačiai nu
piešė mūsų bočių, kovas už laisvę 
iki šiandieninių dienų, kiek krau
jo pralieta, kiek kalėjimuose kal
kinta Lietuvos didvyrių,, kurie 
drįso stoti už laisvę ir teisybę. Jo 
kalba buvo įspūdinga ir šukele ge-

1 *

rą ūpą klausyto juose. ■
• Būrys mažų vaikučių ir mergai
čių gražiai aprėdytų tautiškom^ 
spalvom, sulošė puikią misteriją: 
“Žvilgsnis iš istorijos.” Tas la
bai užganėdino publiką. Vakaras 
visais atžvilgiais pavyko-puikiai, 
išskyrus vieną incidentą kurį pu
blika patėmijo ir lai ji'sprendžia 
pagal ‘savo nuožiūrą. ' ‘

Vėliaus buvo renkama aukos, 
sušelpimui Mažosios Lietuvos 
(Klaipėdos Krašto)' lietuviams. 

x Newarko moterių likusios aukos 
nuo lietuvių apvaikšČiojimo rugp. 
6-tą dieną, 1922 per p. Radzevičie
nę — $25.00, šv. Cecilijos Choras 
$20,00, V. Ambrazeviče $10,00.

Kun. I. Kelmelis, A. Žiugžda, J. 
re, A. Danieląviče, E, Ulikaviče,’Kevėlias, J.'I^aukšys, M. VirpŠiu- 
V. Varnaitis, Juodėikis, X DleL.x* ** •** « '**»
čiūkiis, V< Garbaūskas, O. Mockū- 
nas, .J. Teška, A. Kalvinskas, T. 
Baužą, J. Jezukitite, Balčiūnas, O. 
'Norvibas, A; Valionis, J/Bungai- 
la, & Norkus, P. Kitelis, M; Jąu- 
kaUskns, ir du wbevardžiai,” urs 
nenbake vardų.

>o 50c.j J. Taraška, K. Kvfe*JVi Baudei 
laiškus, X1 Varėnoj. VjflŽSnaH, A $2.00.

.tė, K. Vaškas, B Supime, P. Ali 
seika, pd $5.00; M. Akelis -- $4.

V. Puodžiftųas, S. Areliūnas, X 
Skiepia, P. Vileikis, S. Kalantai
te, V*. Lukošiūnai, K. Krūmėnas, 
S. Venckus, A. Stanelis, Pan-Nc- 
radmvsky, M. Truska,. V. ^tulis, 
J. Lukoševičius, A. & Trečiokas, 
■V; Baudonionč, J. Melenskas, po

KavaliauskintĄ A. Katoiviėnū, S,
Bajorūnai, St. Miekūnas, J. Bric- 

J. Tyla, B Bąndokeęlče, A.

kušiams reikšmę tikrojo patrijo-f Jos dažų reikšmę kaipo amerikia- 
lizino ir kaip reikia gerbti ir my
lėti tą šalį, kuri jųjų tėvelius iš
auklėjo, .ir kaip Lietuvos žmonės 
turėjo daug kęsti iki savo ŽMO
GAUS TEISES savo Tėvynėje iš
kovojo. Tą dieną mokykloje y- 
pač daug pasidarbavo gerb. Kun. 
Jonas Apie vienuoliktą
valandą vaikučiai sugiedoję Ame
rikos ir Lietuvos tautinius himnus 
krykštaudami 'ir džiaugdamies

tu vos žaliąsias pievas, girias, kr 
derlingas dirvas; gelsvas, tgkąiu 
šios saules spindulius ir žadančius 
tautui geresnę ir šviesesnę atritj. 
Baigiant, lai bus leista man paaa« 
kj;ti štai ką; “Esu tikras, ir M 
širdies linkiu kad Lietuvos Re*

y3
r -re

skirstėsi .-saukdami, ’ kad. ir jie publika atgautų jai teiaėtai prb j, 
klausantį miestą Vilnių —

ą ’1 
%ydų tautos vardu •sveikind r 

advrMorriŠ L. Robin, kurio tėvtĮ 
yra gimę Lietuvoje Alytaus apyj» 
gardoje. Pareikšdamas kad I4a*~, 
tuvos Nepriklausomybė yra ir šy- ’ 
dums biaiigi tuomi kadaųgi lr jų,. 
tauta raudojosi ta pačia 
kaip ir 1' •tuviai. * ♦

^Amęri’ dečiams pabaigus persta* 
tyla kol Sti vietinis gerb. Juozas 
B. šalin ;as. Trumpai ir aiškiai 
perstatė naujus įvykius ir kvietė , 
visus ki J paremtų kiejt kas gaM ’ 
aukomis įdavimui sostinės Vil
niaus. tlapat perėjo rinkėjai 
kur liet/ ziai patrijotai suaukojo 
$lfc.iO. Lesų padengimui palik-' 
ta#$15.-l k ė likusieji $115,00 pa
siųsta p; r L; B. F. Misiją vadavi
mui Vilniaus.., t

Gražiu ir yaizzl'žiai pakalbėjo a- 
pie pradiies kovas itž Lietuvos 
Nepriklausomybę ir Nepriklauso-, 
mybes reikšmę gerb. Kaz^s Čes- . 
•nulis. T/lp-gigr gerb. Kun, Jonas.. 
Bakšys. ** . *

Galop kalbėjo apie Lietuvos e- ! 
konominl padėtį ir naujausius į- 

: vylaus Lietuvoje Lietuvių Preky- 
/hos^B.endroyčs Fresidentąs p. Ja

nas Romanas. . Apie vienuoliktą 
valandą visi užganėdinti pilni gra
žių įspūdžių, su pasirįžirftu remti 
'Lietuvos Respubliką ir jos kovo
tojus iki btiB Vilnius atvaduotas, 
išsiskirstė,* Taip tai Waterbury’o 
liėtuvįaL pairijotai švente penktą 
jš eiles vasario 16-tą dieną. ,

Už pasisekimą reiknC tarti pa
dėkos žodį gerb. kun, J. Valiui- 
tiejųi, J. Bakšiui ir L. L, P. B. 
Komiteto darbuotojams. Reikia' 
pabriežti ir tą kad p. J. Romanas 
'ir'J. B. šaliūnas atvažiuodami nei 
kelio lėšų neėmė, todėl ir išlaidos 
surengimo visai mažos buvo,

■ Rengiant šią < pramogą tiirejo- 
me-šiek tiek ir obstrakcijų iš’he- 
Idtrių lietuvių (bet uie lietuviškai 
mąstančių) pusės.' Bet nepaisant 
to Viskas nusisekė, Pergalėjo ir 
vieny jo visus patrijotus tai Tėvy
nės meilė! ■ ,
'Vilniaus Vadavimui aukojo šie 

asmens^ v v
Po $10.00" A- V. Klikna; pū 

$5<00 ■’— Kun. J. Valantiejus, AL 
Rakauskas, M, Petraitė; po $3.00 

Jonas Rreiva; po $2.00 — A. 
Valantiejūte, P. Gudiškis, K. Sa
kalauskas, J. Pabiljonis, J. Sega- 
virius, J. 'Brogys, Kun. J, Bak
šys į po $1.00 r- J. B. Valiūnas, P. 
Kevenas, Z. KleVęeka, MV Bude
lis, K Čepurna/ N. N., G. Dąū* 
gys, D. Rakauskas, 
P. Skridla, P. Kazlauskas, B. Ed- ' 
sėlis, N perkelis, J. TautyloM, J, * 
Tareila, !2».. Karolius, P, Drevio*- 
kas, IX Pocius, M- Karvelis, K 
iPereas, A. Kušlys, J. Jokubėlia, 
K, ’MdigŽ; P. Pečiulis, B Paval- , \ 
kis, J, Dobušinskas, J.* Dapkus, j 
Fi Muįeckis, A. Petrila, L Igno-, 
tavičius, P. Stonkienė, P, Buban 
čius, Baltrus Digrys, Tadas Bau- 
galis, K, Strikulis, X Inkratai, 
J. Augis, St. Ciapas, St. Pociui ' 
J. Bakutis, F. Tamošaitis, S. Pa- 
viloniš, K» Lukošius, P. KvietkaO, 
J. Ališauskas, J. Permanąs, X < 
Ramanauskas, K. Mačinauskaą ; 
A. Barkausku X Benderis, T. 
Barčius, J. Klimas, A. Janievk- 
^ius, A. ‘Kuneaitis, A. Gečionhb \ 
te, A* Aleškevičius, X Į>rai$ttįu1 
A. Laurinaitis, M. Krugelia, 
Krugelis, X F* Drūtai- J
ka, r. Valūnas, A. Jasiūnaa, J 
Liulmmirskas, A. Maurutis, K, 
Grigai V. llaimiža*. T* VdidL 
HM X Račiūnas. Viso $1WXL 
Smulkiais $^3.10. Viso $13&1^ 
Wąidų$lM0. Vilnija vd

švenčia Lietuvos Respublikos pen- 
kerių metų sukaktuves I r 

likUmk 8vrt»in«jei

Vakare apie aštuntą valandą 
Duggatt mokyklos svetainėje įvy
ko prakalbos. Hv, Juozapo par. 

„.choras, vedamas gerb. A. Ž. Vis
mino pradėjo programą, sugiedo
dami BAR SPANGLED BANNER 

LIETUVA TĖVYNĖ MW 
Programo vedėju buvo gerb. Kum 
J. ValantiejuH, Į iškilmes buvo 
kviestas miesto Majoras gerb, 
Francis P. Guilfoile. Nugalėda
mas patsai pribūti,-. į savo vietą 
prisiuntė Adv. Jesse Dovine ir 
laišką, kur atsiprašo už negalėji
mą dalyvauti ir išreiškė' savo 
džiaugsmą, kad i Amerika^ pasau
ly didžiausia Respublika pripaži
no Lietuvos jaunąją sesutį Res
publiką de jure.. Adv.. Dovine 
vaizdžiai nupiešė Amerikos Res
publikos pirmuosius 'žingsnius ir/ 
kovas* už Šios šalies žmonių tei
ses, palygindamas prie mūsų ko
vų ir pagirdomas lietuvjGs už e- 
nergiją ir pavyzdingą tvaiką Lie
tuvoje, . ( *

’» • v #
• • Ypatinga kalba.

Susirinkusieji nesigailėjo katu
čių už. linkėjimus adv. Dovine, o 
ką bekalbėti apie pasakytą kalbą 
vietinio Cfaniherš ofT ddmmerce 
skyriaus sekretoriaus, K p. Roberto 
Eustace, Jis pirmutinis iš kalbė
tojų pranešėr linksmą žinią, kad 
pagalios Klaipėdos uostas pripa
žintas Lietuvai! Čia kilo t^ukš* 
mindas rankų plojimas'ir- šauki/ 
mūs-valio Klaipėda ir\jos narsie-f 
ji kovotojai! Aprimus p. Eustaęc 
tęsiu savo kalbą toliau. Cf Aš kai
po amerikietis žinąs ką reiškia būr 
ti laisvu, pilnai atjaučiu jūsų tau
tos pastangas atgavimo sostinės 
Vilniaus.. Teeiaųs praktingai žiū
rint į dalykų stovį drįstu sakyti, 
kad prijungimas' Klaipėdos krašto 
— uosto prie'Lietuvos turi bega
linės reikšmės, ir laimėjimo Lie
tuvos Respublikai^ Įsiyaizdinki- 
te-tik sau, Lietuva yra agrikultū
ros kraštas, p^amonė nėra išplėto
ta ir negreit ji didelė bus. Reiš
kia, Lietuva turi daryti nemažą 
importą, ypač įvaifių’ ūkio maši- 
nų-ii* L p. Na,, ir sakykim kad 
gyvenanti WateTbiiry’je lietuviai 
išdirbam įvairias mašinas,, kurias 
galėsime tiesiai laivais vežti į Lie
tuvos Uostą — Klaipėdą ką, iki 
sieliai . nebuvo galima .daryti, 
Šiandie kiekvienas iš jūsų . turi 
džiaugtis dideliu džiaugsmu, kad 
ir neesame Lietuvoj, mes čia ap
sirinkome naują tėvynę Ameriką. 
Bet lai leista bus man Tamstoms 
priminti štai ką. Kas gi žino jo 
lietuvius kad'ir Waterbury, na sa
kykime, kokį dešimtį metų atg&L 
Dabar visi žino ir gėrisi. Delko ; 
Dėlto, “kad Lietirča kaipo šalis y- 
jra NEFRIKLAUBO^IA- ir esame 
visi lygūs ir laisvi, tai-gi Iškovo
ta Tautos laisvė kiekvienam ik jū
sų yra didelės reikšmės.. Lietu
viai AVatcrbury tirni didelės Reikš
mės visuomeniniam gyvęirime.

. Išgyrė Mokyklą. , '

Tik pažiūrėkime $ jūsų parapi
jos užlaikomą mokyklą.- Buvau 
pats liudytoju, nes lankiau kar
tu su viršininku “Gaisro Pgpar- 
amento ” ir vienuolika iŠnitų vai- 
mčių gra’Mausiojč tvarkoje aplei

do mokyklą į porą minučių. Kas 
metai pik.stas skiria davimas mo
kyklų vaikučiams už parašymą 
straipsnelių, “Kaip aprišftugoti 
ubo gaisrų, lr|ką gi, dvi pir
mas dovanas įminėją jūsų, lietu
vių parapijos mokyklų ateiviu 
vaikai! Kurių tėvui vos-nevos 
SUKALBA angliškai... tiri fak
tas I Patsai su tėvais kalbėjaus,,»

IktWN viliav*.

M

WATERBUBY, CX)RN: ~ 
.4™ r- \

- v.
Iškilmingai paminėjo ^Lietuvos 

Nepriklauzemyb^s penkių 
me^ sukakfuvee.

Vaątan&omis Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų Komiteto vasario 
16 <&' pas ilgis buvo iškilmingai 
švenčiama .Lietuvos Respublikos 
5-kjij *metų sukaktuvės. Ryte 
švento Juozapa parapijos Ide- 
bonjfc ^orh/ kūn. J. Valautiejus 
atnašavo iškilmingas* Sv, Mišias 
atminčiai Žuvusių karžygių už Lie
tuvos latvę. Nors tai būva' dar* 
1m diena ir įkyrus šaltis, tikinčių- 

■ jų atsilankė gąna daug. • • • .
poleUašvenėU.

Jeigu jau nvęsti, tai švęsti vi- 
siems... Taigi iv mūsų mokyklo
je, pamokės buvo tik porą valandų 
ir tai kic$VFvna kliw turėjo tuo 
tikslu pamokas apie svarbą 1

• >

thię...”

žydai zveildna.;

t-i.
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P. Sreibakauskas«t M. Dvarec
kas, ' K, Ambrurieju*. A. Verba, 
A. Ti
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• Reikalingi darbininkai prie knrpu- 
■Uą,_ taipgi merginos mokintis. ‘-Amer 
ican Rubber čompanyr Canilyfdge 
Mass,, netoli Kendall Sųtiore.

SKYRIAMS. *
"■ ■•■■■ %

Jei TAIP, prisikišk man savo antrašą 
! šiandien.- Yra labai gera progajšu nm 
lai pinigų įsigyti Kanados tarmę., Ne 
imk nualintos farmos pietuose, nes 
pats pasiliksi ubagu, mėgink gauti le
dų fatmę, kuri .apsimoku, Kailaild- 

: ‘e gali gauti gėrę vietų f r gali gyven
damas ant farmos praturtėti.

Į'risiųsk mgn savo aptraSę, o aš pri- 
iųsiu daugiau žinių. H .F. TALBĮIT 

Tlmmaston,,yėonn. , (Si

a

1 JWW*

DU. J. C. LANDŽIUS
lutvvis gydytoja* ik 

CHIRURGAS,
Gydą Mitria* ir cfcronUnaui U*m 
Tyrų, motam Ir Talką. Bcooinb 
nuoja krauj|4©jatidMlu«, ilapum* 
ir tt. aavo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškai* kitur fytanan- 
ttau. Adresas:

504 BROADWAY, 
■OUTHBOSTON, MASS. 
(Kampo* G8t ir Broadirayj' 

VALANDOS: 0-11, 2—i, 7--r 
iMMMnMHHMMi

•k
s ‘

i. 

< A J. GORMAN
IGUMAU8KAS) 

minui

šv: jono ev..be; pampinės 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

/ ADRESAI

T*l. So. Boston 838 
LŪJCTJVY8 DANTISTAS 

DR. K, V, CASPER 
(KASPARAVIČIUS)'

Laikinai perkSlt oflięfcoNa. ( 
428 RaoAimAT. eo. Botrosr, Mus, 

O/teo Valandos r,
NuolOlkl 12:80ryt& Ir 

Iki e ir nuo 0:80 Iki 0 v. vėk 
>OfLui* Uždarytas sub&to* vskauds 

■ fr nodeilomte.

i -

A. L. R. K. FEDERACIJOS
a

I
- TeL So/Boeton 270

J. MACDONELL, M. 0. 
GfnUntatiitiiMMi įr KeattSM 

Onso VAcanDoe : 
ttytalsdk! 9 vai. Po pietų nno 1— 

Vakarai* nuo d iki O.

rb>B Broudway, Bo7 BottoA
**4
*

h*’ jy ' ... v ‘
............................ ........................... ............................................ . ......... n .............
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3, namai po 3 familljas jrtpo 0 ktini 
barius,, kiekvienas austas, ■ Ulba V 
kambariu kiekviena* namas; štlfiv 
vanduo ir'mt maudyklėm, visi ant ren 
dos, Clty'Poihte. Pigi tėnifa. Klaus 
kito pas J, M,. IMclžiiis, 3OG Broadmn 
So. BoštOn, Mass. (B)

, - _ , • t _

~ffl NORI FARMflS?

CAMBRIDGE,MASS.’

krinti su užsakymu.
‘. -t"

L prieinama,

ra

LITAIS AR DOLERIAIS < A

JOGA
~~ r -f

. Akademijos 
lis rengia pra

šė,serų kūriniierirčių 
, Bus vaiditiania Vi- 

Dnkte. Bus parapijos 
aut 5-tos gt. 

Nd^IRINKLVAE

teinančių Medelių kovo 4 
ų pynimos įvyks Fe* 

sraeijos susirinkimas pl
ytinėj salėj? Nariai, 
gijų ir kuopų vaklylios 

Šiaip veikėjai prašomi at- 
įrihmkyti.

PASKŪTJKf; DIENA
m - t ; •;<

Bostono paštas buvo pa- 
ikalavęs Visų namų savi- 

j. įtaisyti diu^'se sfcyles 
|arba padaryti dėžutes laiš- 

Terminas iki kurio 
jo būti padaryta bm- 
pabaiga vasario me- 

=Tiesio Š. m. Po tos dienos lais- 
kai nebus palikti tiems na- 

» mams? kurie neišpildė pašto 
ėfrikalavima.

' SIWITAIK%
' . v ‘ . A ■

Bostone" kriaučių 'streikas 
tęsėsi penkias dienas ir pasi 
baigė. Streikavo 500 darbi
ninkų. Padaryta .nauja su

Dabar gavėnios laiku kuomet 
‘ katalikai labiau atsiduoda tikeji- 
■ mo dalykanis, tai Iaisvmanii ro- 
;d« svo “ apšvietę ’ ir kulturingu- 
jnų Dabar kai katalikai griebia- 

’ fei maldakuygių, kryžių, rožaneių, 
?tai laisvamaniai imam paleistuviš- 

kų pateiksiu. Tokių paveikslų 
mačiau pas kaikiirins ^biznierius. 

^Katalikai, pažinkime- tokius biz- 
f nierius ir neinž sulūžusį centą pa * 
> juos nepirkime.

’ . Ji V.

MALDAKNYGĖS
Gaujas šaltinis arba k 

o Altorius, 10 spaudi 
r-mo, gražiais skūros mįnkš- 

apdarais, auksuotais 
ais.

’ Kaina $3.00

tfba. Šlasa^ šaltinėlis, su 
fficiuin Parvum.” Audi- 
apdarais. z

' Kainą $1.00
iTJi;P^TIinžūd.ų knyga gra- 

skūros minkštais apda- 
l ‘

ikru

Siunčiant pinigus Lietu
von, daugumas Lietuvių no
ri žinoti kaip goriau siųsti t 
litais ar doleriais?

Daugelis mano, kad siun
čiant doleriais, tai bus di
desne nauda Lietuvai. Kol 
dar Lietuvoje buvo auksinai, 
tai ‘dolerių siuntimas buvo 
naudingas, liet dabar jis y- 
ra kenksmingų, Lietuvai.

A Kodvį ? *
Kausiu 15, 1923 Lietuvos 

Batike buvo suvirs keturi 
šimtai dolerinių ir' galima’ 
sakyti kad pas Lietuvos gy
ventojus buvo nemažiau 
kaip, šeši šimtai tūkstančių 
dolerių. Tas reiškia, kad 
Lietuva kuri jaučia tokių di 
delę kredito štokų buvo pa
skolinusi Amerikai viena♦ • - ■ 
milijonų dolerių be nuošim
čio. Xr kiekvienų dolerį, kil
tį mes. Amerikiečiai šiunči a-. 
me Lietuvon jai ant tiek pa
didiname tų paskolų Ameri
kai. \ .
- Dabar pažiūrėkime kaip 

atrodytų* jei doleriai nebū
tų vartojami Lietuvoje, bet 
jų vietoje būtų vartojami li
tai. Lietuvos Bankas gavęs 
milijonų dolerių duotų apy
varton dešimtį miUjonų litų 
ir tų milijonų dolerių stalėtų 
į Amerikos bankus, iš kurių 

■gautų mažių mažiausiai 3% 
į .metus-.arba kas.metų-'įgausi 
tų trisdešimts tūkstančių du- 
lerių. nuošimčiais i GBYNO 
PELKO. • ' ' •

iŠ kitos pusj.es mes siųsda
mi dolerius Lietuvon ar juos, 
tėti vartojant parodome sa
vo nepasitikčjiaių (litams. 
Jeigu nepasitikime litams,: 
tai nepasitikime Lietuvai.

Kiekviena amerikiečio lie
tuvio yra patriotiška prie
derme palaikyti Lietuvos 
valiutų ir siunčiant pinigus 
Lietuvon siųsti tiktai litais 
arba pųčiam ten parvažiavus 
vartoti tiktai litus.

Jonas J. Romanas, 
Lietuvos Banko ’Tarybos 

Narys,
- e

SESĖS DARBININKĖS!
Kurie nortaite pariesti ptaifff 

savo giminėms Lietuvoje, ar tai 
litais arba doleriais, tai atrimiu- 
kitę, -kad “Dubininką*” tunu 
kuotetoingtauria patarnaus.

“Dubininku“ netrukus ati
darys pinigų siuntimu Lietuvon 
skyrių. Taigi visi jo prieteUai 
darbininkai ir darbifil^kls to ne
pamirškite. Per “Darbininką’* 
bus parankiausia ir saugiausia 
jums sušelpti savuosius Lietuvo
je.

Apie dienų, kada praMsime pi
nigų siuntimų, bus prinešta va
liau. Tiktai meldžiami darbinin
kai nepamirškite savo gerbusio 
draugo.,

“DARBININKAS“

366 Broadway, Boston 27, Mass.

- __________ j

DIDŽIAUSIOS METINĖS 
PRAKALBOS 

RENGIA &V. KAZIMIERO R. K.

DRAUGIJA \

NEDĖLIŪJ, KOVO 4,1923
, \ 7:30 vai. vakarė ' • *

POBAŽNYTINfiJE SALĖJE

Penkta Gat., So. Boston, Mass.

Gerbiamieji': — Gavėnia 
mums yra.patogiausis laikas 
pasildaūsytf Įdomių ir nau
dingų prakalbų, nes šiaip 
jau dažniausia esame užim
ti pasilinksminimais ir pra
mogomis.
- Tai-gi šios prakalbos -bus 
Įdomios pasiklausyti, nes 
bus garsus kalbėtojai Nese
nai atvykę iš Lietuvos., Teip- 
gi bus ir vietinių kalbėtojų, 
kur galėsime išgirsti daug 
ko įdomaus. Bus ii* šiaip jau
pamarginimų laike prakal-1

1

Kain^i^A 

KNYGĄ arba 
'■KaitfišltoSį Įaudrmo apdarais.

Kaina $1.13

Tįp, kurie gavote iš centre tam 
tikras blankais,. tai vieną išpil
džius pasiųsti centran, antrą, pa- 
silikit sali, trečią, malonėkit išpil
dyt ir pasiųsti apskričio raštini^ 
kili ir malonėkit pasbnoketi nž 

; praeitus metus - ir šiuos.1 metus į 
apskričio iždą. Siųskit pinigus iž
dininkui J. Glineėkiuij, 368 
Broachvay, So. Boston, Mass., o 
blankas išpildo siųskit apskričio 
-rašt. M. M. Kamandiiliui.

DARBININKAS”
i366 B?way, Boston 27, J

nu knygutę. Joje tel 
pa net ,67 dainos, kulias 

fkiekvienam lietuviui būtu

Kadangi jų nedaug teturi
me, tai kiekvienas norintis 

įsigyti. privalo, pasiskųs

Reikalaukite pas

Kaina

“DOsmNlM”

v

Ir dar 2 stambūs 
nariai

l) Jadvyga Šimkienė,
rašė į amžinuosius Šv, Ęaz 
Dr-jos narius irjmokėjo $35

bų. • • ? ( K
Taigi, užkviečiame visus 

kaip vietinius teip ir apielin- 
kės lietuves ir lietuvius atsi- 
laiikytikoskaitlingiaūsia ant 
šių prakalbų, o užtikrinant 
kad būsite patenkinti.

Teipgi bus nauji nariai 
prirašomi už pusę įstojimo.. 
Pagal amžiaus’ nariai pri
imami nuo 18 iki 45 metų.
Atminkit gerbiamieji, kad 
yra paudinga prigulėti prie 
tokios draugijos, nes išmo
ka ligoje pašelpų 7 dol. į sa
vaitę, pomirtinės $200, mi
rus nario moterei, išmoka 
$50. ■. /

Tai-gi, gerbiamieji, ne
praleiskite šios„progos nepa
sinaudoję.

Teip-gi gerbiamieji nariai Į 
jūsų' užduotimi«yra pakal
binti savo draugus kad pri 
sįrašytų. prie mūsų draugi
jos, nes ko daųgiaus bus na

2) Kazimiera Bratenai-

rių, , to daugiau, galėsime 
veileti sau ir Lietuvos labili

amž. narė Šv. Kazimie
ro Dr-jos įmokėjo $35.

Žymios rėmėjos katalikiš- 
spaudns,' būkite paragi

nimu visiems galingai pla
tinti saVo dorų spauda.

Būsime
alingi, • jei turėsime galiu-

ucia. ‘ Turėsime gi ga-
katalikiškųjų spau

dų, jei ja uoliai remsime ii
Sime.

Rriskiu' tamstoms,. didžios
padėkos ir pagarbos žodžius.

Kun^P.Kaseitikas
50 IV. fMKSt
South Bimton, Mass

■?

-

■• V* ■ ;
■ :V- / .

Džkviečia visus

Su leidimu'šv. Kazimiero
Draugijos įgaliėtinio, J[erb. 
kųn. Kasčiūno, perspaudino 
me viršmmėtos Dr-jos išleis
tuį Graudus Verksmus 
Knygutes jau galima gauti 

Kaina iOc. viena.pas mus.
Klebonams ir agentams per
kant ne mažiau 30 ekz. duo
dame nuošimtį,

‘/DARBININKAS”

■ ■ m' ■

Susivienijimas 
a R. K. Amerikoje 1

yr* GYVAM DUAUGBMAS! SERGANČIAM VILTIS’ 
MIRATANČIAM RAMYBEI

Tai musų* lietnvių katalikų uemgriaimnm tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
rijos nepriklausai, nieko nelaukdama* tuoj prisi
rašyk, nes ji: ,
, 1. Apsaugoja narių gyvasis ir molai pomirtinė* $150.00,
$250.00, 1500.00, 1750.00. $1000.00, $2,000.00, $3.000 00.

,2. -Mok* pašalpą neriauri ligmiiaum kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $1100, $21.00.

3. Šelpia Kuvargushm narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna L, R. K. A. organą, savaitini laik

raštį ' 1
5. Skleidžia apgvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams voltui, . ’
6. Platina tikėjimą, dora, rūpinasi tautos reikalai*, re

mia Lietuvos respubliką*. ,
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
'» ’ priėjimai į H. L. R. K.. A. pigu?, wnretoė mokestis lengvu. Kna*
poit yra vifuiMi didesnėse lietuvių kolionijosri Anicriiknja, todvl, norin
tieji informfceiji#, kreipkitės prie kuopą Eokrctorių orka 1 Cen
tro Raštine: e . J ’

S—,» S. L. R. K. AMEBIKOJE & -
222 So. Sth stf.,' . Brooldyn, k. ?.

it
Ji

ĮNSįKELIAL
Kurie norite sužinoti pa

grindus Krikščionių Demo
kratų Partijos; Lietuvoje, 
kurie ja indomaujate, kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite viršminėtų kny
gų. Ji yra parašyta vienp 
iš tos partijoj Šulų Kun. 
Krupavičiaus.

Kaina jos tiktų! 2$e.

. Adresuokite:,
A

W Jštostbn 27, Afass,

T*L įUk Barto* MM

'f

i

r

m

iį—

| ie M«tę aottth Borton*
I DB, H. S .STONE

AKOJ SPECIALISTAS
999* W. BR0ADWAY

VALANDOS ; Nuo 9 r. iki 7 y. Vok. |

PAIEŠKAI savo brolių Jono ir 
Felikso Rastauskn iš Šėtos iries- 
telio, gyvenančių Uhicagoje jau 
apie 10 metų, bei niekos nerašan
čių Iešką aestto’Stęfanina su vy
ru Juozu Abramavičiu, Ukmergė, 
LITHUA&IA,' Kalėjimo g, No, 39.

. ....... . ......... . ........... '

PAIEŠKAU Kazimiero tllino iš 
Maldžiiimj. ir Augusto Kązulia iš 
Narūnų kaimo, Žeimelio ,-vaIššiauš, 
Pasvalio ap,, gyvenančių jau apie 
20 metų Čikagoje ar kur kitur ir 
nieko , neberašančių, Atsiliepti 
prašoma: LITHŪANIA, Ukmer
gė, Knygynas “Šviesa.“

PARSIDUODA
' 1 1 "-1 - '-■’-r

Parsiduoda nauji, Šešių 
kambarių rakandai. Kaina 
labai prieinama. Kas pirks 
rakandus galės užimti ir
kambarius. AtsiŠųukite gxri-; 
tai pdST Ūib. loųrth St.^, 2 
augšįas, So’. Boston, Mass. 

' U ė ' ®
a.11111-!"! . ...........................— 1 I.*

Valgomas kambarys ir keli. kiti. 
Kambariai nešti genį pelną. Pareiti- 
vimo prieža’štis, tai negaliu npsldld, 
ti. ~ Mrs. \Vhitney, 768 Dtldley Si. , 
Dorcliester, Teleplione Columbla JKJ25 
31. Kaina $600.00.

. • . (O)
1 ....... ....... .,-5--------- -- ----------- . . _........... .....

3IURINIS NAMAS sii bizniu ir DUO- 
‘NOS KEPYKLA. .Puikiai išdirbtas 
biznis per 18 m., geros intalsos. prie* 
žastis pardaviino savininkas mirė,-1' 
tnoteref persunfcu ii- negali biznio vary
ti. "Platesnių Informacijų klauskite 
nas: MRS. M. GRINCIENE, 131 Insk>- 
PI., Elfttibeth, N. J. / . (13 );

, REIKALINGA
.f *,.*

---------------- —~ ——-----------------------x~ 

’ 25 darbininką Retų. Atsišaukite 
ofisan Kasteriu Tire & Rubber'ęmnpn- 
ny, 78 3Vest .Second.-St, So. Boston, 
Mass., blle dienų nuo 9 vai. ryto.'

■ • ■ O’)

į:*X.r«AI: ' ■ i , EZ'TEAL

NEPRALEISKITE PROGOS.
| Kų tik atėjo iš Lietuvos sinntmy% Lietuvi!*; 
| Valstybe^ Žemaičių, Gedimino, Vjtauto ir LiętW‘;;S 
| vos senovčš’pilių ženklų. |

, Tie nepaprastai ^ažūs ženklai yra atrirlai§kii| 
formoje, kurių eina 40 į vienų sųsiuvinį., Kiekvie- 1 
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų mies
tų,ęHį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir £$££ ku
riuos mūšų tautos didvyrius. Štai tų istoriškų žen- 
klų reikšrie; < " I

‘ L. Lietuvai ženki—Vytis.
. 2. žemaičių Ženki—Meška
8. Godimina ženki.4—Stulgai 
A Vytauto -ienkl.—Skydas.
5. Vilnių*.
6. Kauna*.
7. Gartlina*.
3. ŽiaulialA
9. Marijampolš.

10. Geranaidyi;
11. Telšiai. .
12. Jurbarkas.
13. Viekšniai
14. Ariogal*,
15. Keraava. ’ 
llkRipitttaA/
17. Ri etavas.
18. Alytus.
19. Babtai.
20. AŽmena.

21. Skirsnemune.
22. Baisogala.
23. VilkaviŽkiA
24. Kalvarija.
25. n«-wtfin1fidjm. 
24; Pfinia.

’ 27. Suvalkai.:
28. Biržai.
29. Rastiniai.
80. leduva.
81. Veliuona.
82. Žiežmariai.
83. Kledainiai.

, 84. Maiiiogala, 
85. Lyda. 
S0. tasliaL 
87.ValkininkaL 

/ M D*vg»L
• MW.;

40. BdntaiaL
Nelabai senai gavonienaujų tų albumėlių siun- 

tini į; gavęspigiau parduosime pigiau. Dabartinę 
jų kaina būs 65c. už vienų. Agentams duodame 

50%, LDS. nariams 50c. Pinigus siųskite:-—

"DABBZiVIMTMS,”
Boiion į/rt Mom.899 TV. ^roadwoy,

♦ l
. *\

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

VICE-PIRM. —’ Kazys Apibro^'
492 E. 7-th St, Sb, Į3o>ėtfnf Mass. - 

PROT. RAST. — Karo)i4 Jankūnas,
282 Gold. ,St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠTININKAS — .T. Švagždys, ‘ 
M 171 -\V. 5-tU Stį So. Boston, Jfass, 

KASIERIDS L a. Naudžlunas,
885 E. Broa<lway, S. Boston* Mass. 

MARŠALKA — J. Zafkls, *
7 ,WinfĮeld St, So. Boston, M*as& 

Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
nodėldlenl,kiekvieno mėnesio,, 2-rą vai. . 
po pietą šv, Petro parapijos salėj, 4®2 
S. Seventh St., South Boston, Mass. •

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON) MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI.

1, 1 ■■ ;■ 
.PIRMININKAS — VL Paulauskas, 

90 B Street, So. Boston, Mass.
VIGE-PIRM. — .T. Jaruša, 

440‘E. C-th St., So. Boston* Mass.
PROT. RAŠT. — A. Janušonis, 

1420 ColumblaR<1., S. Boston, Mfts*.
(H N. RAŠT. — K. Kiškis,

428 E. 8-th St, S6, Boston, Mass.
IŽDININKAS — B. Švagždi,

- ■ . 111 Bowen St, So. Boston, Mass. 
TVARKDARIS — P. Laučka,

393 E. Fifth St,- So. Bosfon, Mass. • 
DRAUGIJOS anrašas reikale i-

360 Broadway, So. Boaton, Mus*. 
Draugija savo susirinkimus laiko tetti 
nedėldienj kiekvieno mėnesio l-mg ▼*£ 
po piety, parapijos svetainėj, 492 H. 
iSeventh St, S». Boston, Mass.
’šV. ELZBIET0S DRAUGU08 

HARTFORD, CONNECTKHJT 
VALDYBOS ADRESAL

Elsb. Mielnikienė,. pirmininkė, 
44 Cedar‘ St, Hartford, Conn,

C. Lablckienę, .vlce-plrmlninkė, 
90 Slieldon Street, Hartford, Coėn.

p. Labiekienė, iždininkė,
44 Mndison’St., Hartford, Conn. 

Marijona Katkauskaltė, fln. raštininkė,
1« Atlantlc St, Hartford, Ona. 

R, Pundsienė, prot raštininkė,
19 Mleotb St, Hartford, Conn. 

šios draugijos susirinkimai buria kas 
antrą nėdėidiėnį kiekvlapo mėuasia,. ... 
bainytinėjs salėje.
DID. LEE*. KUN. KEDBTUOlį 
DR-JOS VAIDYBOS ADRESAI

. BOSTON, NABa
, PIRMININKAS1 — f Ineta Yateckaa, 

- Al Mercer gtr So. Boaton, Mm 
VICE-PIRM. —»Antena* PastelK 

140 Bowen St, So. Boaton, Mm*. 
PROT. RAŠT, — Antena* Macejunaa, 

450 E. 7-th St, So. Boaton, Maa*.
FIN. RAST. *“ Jm Vinkevičius, 

109 W. frth St., So. Boatoa, Maafc 
KASIRRIUS Andrius Salteckt*. , 

807 R, y*th St, So. Konto*, Mat*. j!
MARŠALKA — Viktorą* YRM*. % ;. 

209K,O6ttaiteSt,I>>rd>««ter,>tMėi
. D. L K. Kotelio dHa telk* ■*»> 7 W 
ainiu* MMlrinktetu* kaa pirm* mMK *.7^ 
dtonį kiąkvteno m*u**to m No. OM < 
W*Mhlnittoa St, Boston. MŪ*. M*-W

VIESASIŠHRMVIM JS,
• ■ . 4 . ■

. Mes esame pick^ 122,000 porų Suv. 
Valst. armijos aiunson-tvirtą čevęty- 
ką, didumo nuo 5^. iki 12; kuris bųv« 
tai tlkišiaūsis skaitlius padirbta ufen- 
kymn Suv. Valstiją kontrnktorhius, 

šie ėeverykal, yra gvarantuotl 10“ 
nuošf tikros skuto*, špaiva ją tamsiui 

: ruda-*«ti U*m*vėUnte. nuo vandens fa 
dulkią apsaugojinjui. Tikta ją vyrtg 
šią ėevūrykąYyjftt 16-00 pora. Bet mer 
tiek daug ją pirkMr gavę pigiau, gtn 
Ūme jutmį juost parduoti po JJ J5, *

Prlsiųsk tikrą mlent ir mes paalų- 
alme. Galėsi ulmdkėtl paMorluLturu 
pinigu* arba prtelųsk money orderiu 
jeigu deveryksl pasirodys "ne tokie, 
kaip nakrnne, prislysk atgal, n mes no
riai adgrąllitelma pinigus, , 

MAtlOMAI. MY «TAT1 MtOl
OOMPAMY . 

jm.aNMhngrJ T0®a. •"

•» £

►x'■ ’ ■• t
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vakare. Ateidami dr*w» te 
H**’1

k • • *»■

pusj.es
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