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Katalikai tari npraiti, ItaI fa 
,atiko# fe pariiventiįaa dėl katali
ku «paodo« rartipritaimo bm ma- 
loneania Dievui ir pačiai Balny- 
žSiai, iff žmonSnii naudingeania, 

' negu pirkimas bažnytinių inčfa ir - 
net negu bažnytinis apeigoe.jPa- 
kol to nesupras yisl katalikai^ mes 
negalime tikutis Sulaukti spaudos 
kuri atatikfa Katalikę Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonfa 
vadei, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiauaiu už
daviniu.
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KLAIPĖDOJE ORGANI
ZUOJASI KRAŠTO 
atstovų tary

ba.
Šaukiamas Seimas, Kurs 

Pareikš Gy ventojų- . 
‘ Valią.

Kaunas, sausio mėn. 18 d. 
, (Bita). Vokiečių užsienio
. reikalų niimsteris" pareiškė 

griežtų protestų Lietuvos 
Atstovui Berlyne prieš Klai
pėdos įvykius. Besibaigian
čios Lietuvių-Vokiečių, eko
nominės derybos nutrauktos.

. Skiramam Vokietijos Minis- 
teriui Lietuvai, S. Olshau- 
sęn’ui, duota instrukcija su
silaikyti nuo inteikimo kre- 
dencijalų. Klaipėdoje gy
venimas inėjo tvarkom Or- 
ganiuzojasi krašto Atstovų 
taryba. Šaukiamas seimas, 
kurs pareikš gyventojų va
lia. Šiandien milžiniška 
Kauno darbininkų demon- v 
stracija užjaučianti Klaipę* 
dos darbininkų išsiliuosavi- . 
iną. (L. I. B.)
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<1. į-ro laivas sausio m. 
plaukė Klaipėdos 
Lietuvos - vyriausybė', prieš 
tai užprotestavo. Lietuvos 
Atstovybė Vašingtone šian- 
dieų pasiuntė Statė Depart- 
mentui notų, kurioje prane
šė Amerikos valdžiai, kad 
Lietuva žinodama apie len
kų atkarfotinas pastangas 
užimti Lietuvos teritorijas,

16 
ubstan.
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UTARNTNKAS, SAUSIO 23 P., 1923.

VOKIEČIAI
, SUSTREIKAVO.

Berti n. — Vokietijos ang
lių kasyklų savininkai atsi7 
sakė operuoti anglių kasyk
las po Prancūzų okupantų 
kontrole. Tai franzūzki 
tuos kasyklų savininkus su- 
reštavo. . Prancūzai liepė 
vokiečių angliakasiams dirb
ti -prancūzų kontrolėj. Tai 
angliakasiai atsisakė tų da- 

inato lenkų karo laivb inėji- ryti ir išėjo streikam Strei- 
me Klaipėdoų g 
Lietuvos nepriklausomybei 
ir todėl protestuoja prieš tų 
lenku žvgi.

;rųšiniimj kas prasidėjo panedėlyje
_ . • n Z-M 1 V • V T»

LENKŲ KARO LAIVAS 
PASITRAUKĖ Iš 

KLAIPĖDOS.

Vašingtonas, Sausio mėli.
18 d. (L. I. B.). — Lenkų 
karo laivas pasitraukė iš 
Klaipėdos. ■ „

"7.....................

LENKAI D RUTINAS! 
SUVALKUOSE.
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Orgainas Amerikos Lietuj 

Kaįalikų šventi) 

į^Juozapo DaSAninlit!

' ■' Sąjungos. ■■ -
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UTAUNUNKAIS, KETVEUGAIS W 
SUBATOMIS.

HtCtfini... * •. *• •.... , *,, •.......
Užrubpžy meninis . IJ5,nQ ,

DARBININKAS.
3GG Broadivay, Boston 27,* Mass.

Tel. South Dostoit 630,
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Kainą 4 Aeytai,
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•sausio 22 d. Geležinkelių 
darbininkai pagrobtoje Vo-' 
kieti joje ir-gi “ketina sustrei
kuoti.

Vokietijos žemdirbiai .su
judo teikti paramos sustrei
kavusiems angliakasiams. 
Šiaip jau normaliu- laiku 
žemdirbiai nekokių malonę 
proletarui temdydavo. Bet 
šiuo kartu ragina valdžių' 
rekvizuoti iš žemdirbių per
viršį maisto ir jį gabenti 
streikuojantiems . angliaka
siams.

_ _________ Berlin.—Vokietijos laik-
IAETUV A N D ALYVA- raščiai daug rašo apie lenkų 

TT? KLAIPĖDOS
' SUKILIME.

f

Kaunas, sausio mėn. 16 d.« 
(Elta). Klaipėdą užėmė su
kilėliai. Gyventojai džiaug
smingai sutiko pasipuošę vė
liavomis, visam krašte ra
mybė. . Atsakyme antųon 
Poincare noton Galvanaus
kas pakartojęs vyriausybės 

. nedalyvavimų Klaipėdos j už
dėjime pabriežė, kad Juri 
^pilnų pasitikėjimų Alijantų 
sprendimu kurs atitiks Vef- 
salės traktato dvasiai. Vy
riausybė apsiima tarpinin- 
kaiyti krašto nuraminimui 

. ..jei bus tam reikalo. (L. I.

jėgų koncentravimų. Rašo, 
tkad gerokai sukoncentruota 
Suvalkuose, Lietuvos paru- 
bežvje. Tas jėgas'ketinama 
Prie progos panaudoti Klai
pėdos Kraštui išplėšti iš Lie- 
uvos. Sakoma, kad lenkai 

rengiasi įr Dancigu pilnai 
pagrobti.
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LENKŲ KARO LAIVAS 
ĮĖJO KLAIPĖDON.

Lietuvos Protestas.

Vašingtonas, BųiisiO mėli
17 <1 (L. I. B.). —-Lenkų Fa

ELEKTROS ŠVIESA f 

KAIME.
Neperseniausiai Lauckai- 

my, netoli Naumiesčio buvo 
vestuvės p. J. K. Nekalbant 
apie pačias vestuves, jų iš
kilmes, ceremonijas ir kitas 
apeigas — pastebėtinas vie
nas dalykas, būtent štai kas.

Nuo didžiojo karo pas mus 
atsirado elektros apšvieti
mas beveik visuose miestuo
se’ir miesteliuose. Nieko 
stebėtina — taip ir pridera. 
Bet, kad žmonės pradeda 
elęktros šviesa šviesti ir kai
liuose, kaip kad ir šiose ves
tuvėse atsitiko,, tai labai 
malonu ir pagirtina. Mini
mas ūkininkas turi traktorių 
‘ ‘ Fordson, ’ ’. su ■ kurio pagal - 
•ba nę,ti.k 
tomis savo Įvairiaumus ūkio 
darbus, bet turėjo, lengvos 
galimybės su to pačio trakto
riaus pagalba elektra ap
šviesti visus namus vestuvių 
•metu. Reiškia, traktoriai ne 
tik palengvina mūsų ūkinin
kams darbus, bet net nak
ties metu ir apšviečia.

Tik daugelis, nors labai 
. gaila, mūsų ūkininkų dar 
nesupranta arba nenori su
prasti traktoriaus didelės 
reikšmės. Bet prisiminus 
visai netolimus, laikus, kad 
tie patys ūkininkai nenorėjo 
pripažinti reikalinga ūkiui 
kuliamas mašinas arba p jau-, 
namas bei kertamas, o ta
čiau jii reikšme šiandien iuū-i no ir telegrafo tarifas. U 
su ūkininkai jau labai brau-, paprastus laiškus
į 

proga galutinai išnaikinti ti- į 
kybą. kuomet teisiami dva
sininkai už pasipriešinimą 
bažnvtiniu gėrvbių konfis- 
kavimui. Bedievių obalsiu 
dabar yra: “Religija, temdo 
protų.” Seniau buvoyskel- 
biama, kad “Religija yra 
žmogui opiumus/’

f
Per spalių menesį iš Lie

tuvos išgabenta dalykų už 1,- 
500,000 litų, lapkrityje už 
6,85(i,000 litų. . .r

AngJįja “streiklaužiauja"’
ANGDI&S ANGLIAI

VOKIETIJAI.
Al • • • $____

. 4 ■ ■
Berily. /Eina gandai, 

kad Vokietijos pramoninis 
karalius F|igo Stinnes pa
daręs sutartį su Anglijos 
anglių kasyklų savininkais. 
Stinnes užmirkęs Vokietijai 
anglių Anglijoj už £2.000.- 
000. Tokių būdu, francū- 
zams įlindus į Vokietijos 
Rulirų ir negaunant Vokie- 

■ _f tij ai iš -^mM^ItųV’jų’vtžtel^ 
tinai gaus iš Anglijos. Ang
lijos angliai jau gabenami 
V okietij on. & Franci j a dėl ši
to Anglijos- streiklaužiavi
mo pasipiktino.

gaudai,

•>

•v •

NUŽUDĖ 11 ŽMONIŲ.

Dubliu. — Ai rijęs valdžia 
nugalabidilio 11 asmenų, ku
rie buvę priešingi dabartinei 
valdžiai, susprogdinę trau- 
•kinį ir turėję ginklų. Val
džia nesiliausianti žudžius 
savo priešininkų. ;

UOSTO b.iRBININKA I

- STRIUKUOS.
New York. — 3.000 uosto 

dųfbimftFų ^itdreikubFAnm 
vas. 2 d., jei nebus pakeltos 
algos. Tarp streikuojančių 
yra paprastų darbininkų ir 
t n *o f esi on alų—kapitonų, i 11 - 

i žinicrių ir tt.

RUSIJA GRŪMOJA

Sausio 10 d. Kėdainiuose 
atidaryta ūkio mokykla.'

I)r-ja Viltis Šiauliuose Su
taisė neturtingiems mokslei
viams bendrabutį, kur pilųų 
užlaikymą gauna 9 mokslei
viai ir keturi * moksleiviai

• w . t. '

gauna pietus. Lietusa^-mi- 
versiteto dviem studentam

* #. i

duoda parama. 2^ t.1* *■ •'1'—

x Šiauliuose Ūkio banko na
muose yra knygynas, kurio 
visas pelnas eina mokslei
viams sušelpti.

KVIEČIA SULAIKYTI
ERANCIJA.c

i

f

Po n don .—Laikraštis ginies 
rašo, kad Italijos vyriausy
bė kreipėsi į. Anglijos ir A- 
merikos valdžių kad jos su
laikytų Franci jų nuo giles
nio briovimosi į Vokietiją ir 
kad jos patarpininkautų dėl 
Franci jos ir Vokietijos su
siartinimo, Times rašo, kad 
nesu vilties, - kad Anglija 
kištus. • x

New Haven, Ct.^— Buvo 
užsidegęs kalėjimas ir pri
darė nuostolių už $1.000* Ka
liniai buvoį .suvaryti į krūvų 
ir policistų apsupti, kad rei
kale'* j uos būt galima išvesti 
iš. kiemo.. Gaisras kilo boi
leriui sprogus. - . ‘

n ‘ -r ■- ■ - ■■ -

ŠNEKA . 1 PI E G A LYBE. L.
■ l •

Maskva. — Leon Trockį, 
Rusijos karo ministeris, pa
skelbė, kad Rusija gali su
mobilizuoti 8.000.000 karei
vių. Pareiškė, kad jei kas 
dabar kurią nors Rusijai 
draugingų šalį užpultų, tai 
tas turėtų skaitytis su Rusi
jos jėga. Yra sakoma, kad 
Rusija ir Vokietija esančios 
susiuosčiusios ir reikale Ru
sija stotų talkon Vokietijai. 
Spėjama, kad- jei Lenkija 
briautūs Lietuvon, tai Ru
sija kibtų į Lenkiją..

PLA TIN d B EI) I E F F B Ų.
■__ _ i

Maskva. — Rusijoj [Miisi- 
dėjo uoliausias bedievybės 
platinimas. Bedieviškoj i
propaganda varoma mies
teliuose ir sodžiuose. Toji 
bedieviškoji propaganda, pa
didinta ir Raudonojoj armi- 
j o j. Bolševikai tiį daro šiuo 
laiku todėl, kad mato gerą

' Kaune Naujų Metų lauk
tuves buvo nepaprastai 
t r i ūksmingos. Lauktuvės 
gausiai aplaistyta alkoholiu. 
Jo apščiai buvo pas “buržu
jus” ir “proletarus” ir abe
ji skundėsi dėl blogų laikų ii 
sunkių gyvenimo sąlygų.

»*•
Zarasų apylinkėj veik kas 

dien pasirodo lenkų baudi 
tai, piešdami ir žudydam 
žmoni‘s. Fina būriais p< 
K)—12. Gerai apsiginklavę 
kaikurie jų moka ir lietuvis 
kai.

Nuo sausio 1 d. Lietuvoj* 
įvesta naujas pašto, telofo

Lietuve 
ribose reikia mokėti at 

. į užsien 
paprastas laiškas 60e.r_atvi 
ras laiškas — 30c. Už tele 
gramos žodi Lietuvoje 25c. 
užsienin ■—50c.

r j o s
DAINININKĖS: 

.
B re m e ii.—Nuo Heliai ban

dyta lakštingalai laikyti nai
vėliuose dėl dainaviiĮio. Bet 
narveliuose .jie nedainuoda
vo* ... Tai vienas Bremeno 
paukštinįnkas bedarydamas 
visokius' bandymus į išveisė 
tokios rūšies kanarkas, km 
rios tląinuoja, kaip lakštin- 
galai. < ...
J. ■- ‘ »

V A

VYRAS REIKALAUJA 
ALIMONĖS.

« --------------- , n- ----------- •

- IEŠKOS DIVORSO.

Paryžius: Rumunijos
sosto įpėdinis, kaip, prane
šama iš Bueharesto, ieško di- 
vorso nuo savo pačios. Jo 
pati yra G vaiki jos p’rincesa

gina, tai taip netolimoj atei
ty ir su traktoriais beabejo virlaiškiai — 15 c.,. 

[panašiai atsitiks, juo labiau.
kad su jais galima ne tik 
greitomis arti, akėti, drapa- 
kųoti, ■ mašinuoti, įvairias 
sunkenybes.vežioti ir taip to- 
,liau — .žodžiu — visa ką at
likti ir be to dar apsišviesti.

.. (Kauno “ Laisve”) •
- ____________ •_______ . ...... ____________ :

I I I, rj-71. _ •

Nuo. sausio 1 'd/: Litavę 
valstybės tarnautojari pi 
dvigubinta algos. ; -

Gliicago. — Emilė ' Bailia 
'padavė teisman, savo pačių 
reikalaudamas alimonės* 8a* 
ke, kad ji jį apleidus ir rei
kalauja, kad teismas pri
verstųjų mokėti jam ir vai
kui alimonę. Tai pirmu sy
kiu Įllinois sąlstijos teisme Elena* Jų »vedū kovo ni, 1921 
šitokį byla paduota. nu ' Ą

r

lilAURUil^S PADARU 8AV$ĖB&Sč

INĖJO JIADON.

P^r//fūi.s'.‘r-‘Francijos sost- 
tinės artistui naujų’ madą į- 
veda paveikslų’piešime. Vi
sur visada liūdaVo taip, kad 
giežiausios merginos būda* 
vo imamos-už pavyzdį. Da-

I

i.

T

. ....... . -• %4- ♦ -

. • London.. — Buvusia Alį 
Ii jos premiei? as Lloyi 
ge pareiškė, " kęį 
puldama stį ginklų^ieėflO 
ant: b^gitikiėsS 

smrbčdos pridarysianti. Sį. 
bar artistM renkiįsi negya- kųd Francija tani 
žtaiisiaš merginąs ir jas pie- Žemino, save visu cmltaį 

•Sta \ ? * pasauliu akyse* \ ? j
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Eina iš South Boston’o ūthrninkais, 
ketvertais ir subatomig. Leidžia Ąm. 
fcnrroviv' Brito Katatikv šv. Juozapo 
Darbininku Sąjunga.
•e
....    -į— -7-.......—;

“DARBININKAS”
. (The Wov.ker)

Tuk Aihuanią^ JL’ri-IVeEkly Papke.

Dubiished every Tuesday, Thursday, 
and Saturday by St. JosEm’s Lith- 

ualnian E. C.Assocį ation of Labos.

- Nes nei' Lietuvos be'Klai
pėdos! . p, .
- LaA ffįfnm ffėLb&kini 
lietuvius šaulius Klaipėdos 
krašte! , ■ „ . ’

Nei valandos įieatidėlioki- 
mel. / *

Aukas kuoskubiausia sius- 
cite Šaulių- Heme f ų KodM-
L) vardu adresu 
32ši So^Ilūlst'ėd Str> Okiėa- 
go,l1L/ ' •

•Visi pagalbon! Visi į dar 
bą! ' -

lrž šventą teisybę!. Už pa-, 
vergtųjų brolių laisvę! Už

A. Žjųuidžinantius,

{

"ĘJntęi'ed tis ’se’cunil-cltiss idatter Sept 
1Ž, 1015 at the post dfficfr a t Boston, 
Jliss(> ijnder the Act of Mareli 3, 1879.’* 
"Mieeptance for mailing at speclal rate 
of postage provided for ip Sectlon 1103 

• Act of Oct. S, 1917, authorized on JuU 
12, 1918.”

r

- Subscrlytioji Rates:
'hciirly ••..»•••••*• ......
Boston and suburbs .....
Foreign countrles yearly .

’V 1

- SUKIRTO. t
.Ei! Sveikas,gyvas Joy 

f&L .Ar tai jau manęs ne- 
Jilžįsti,. čir teip nupuiūai.. 
' — Kad tjąvę ten kur baku, 
na-gi ištiesų draugas Lau
ras, iš kurios plynios atsi- 
baladoji, ar,Diedulis nešą?

Kad tu Jonai vis sū tais 
prietarais: nepasakys rim
tesnio sakinio Dievo nepa
minėjęs, j uk\tu žinai, kad 
tuomi mane tik suerzini, ir 
tiek. , ' ’

f ’ 
I - .

Atsišaukimas i Amerikos 
Lietuviu Visuomenę.

^eši šimtai su viršum me
tų p’raejo, kaip Lietuvai bu- 

wvo padarytą didžiausia ne
teisybė, kąip lietuvių tautos 
dalis buvo atplėšta nuo tėvv- 
iicš.- Šeši šimtai su .viršum’ 

■ metų Klaipėdos krašto lietu; 
kviai- nešė vokiečių jungą. 
iVr šešis šimtus metų Klai ’ 
pėdos lietuviai laukė tos ne 
teisybės ^atitaisymo.

Bet nesulaukė!
Lietuviai! Šiandien mūsą 

broliai klaipėdiškiai 'sukilo 
patys sau teisybę iškovoti.

Stojo mirtinon kovon, kail 
susilieti vėl su visa savo tau 
ta, su laisva Lietuva, nu< 
kurios Kryžiuočių buvo a1 
piešti. * •

Jie neklausia, kiek jiem 
priešų reikės 'nugalėti, ne: 
pasiryžę vistiek—laimėti ai 
žūti. z

Ilgiau kęsti negalėjo. • 
Akvvaizdoie šio ivvkio a 

įieplaka mūsų visų širdys ga 
lingu pritarimu ir užuojau 
ta tiems mūsą nelaimingiem 

4 broliams!
jiems -mes,

Ar neužjaučian 
tik ką paties išs: 

liuosavę iš vergijos.

Amerikiečiai! Sukilusiej 
šauliai Klaipėdos krašte, te 

, legramomis siųstomis mano 
vardu šaukiasi kuoskubiau ■ 
sios medžiaginės pagalbos.

Negi pradėsime vėl krapš
tyti sau pakaušius ir galvo, 
f i, ^reikėjo- jiems sukilti/ 
nr ne?.šelpti juos, ar ne? pa-, 
ghgjnus už tai svetimieji ar 
nei f

< delbekim brolius!' Gelbe-_ 
kim klaipėdiškius!

Jie metę viską į šalį, au
kauja savo kraują, savą gy
vastį bendram visos .tautos 
iabvd.

Pitak^ktme kiekvienas iš. 
inhsų*.Uors vienos savaitės, 
nors /vienos dienos, uždarbį.

Buš inilžiniska pagelba!
Gerb. Lietuvių draugi j os 

j ir kitos organi^aęilos! $Įdr- 
\ ,kit iš savo iždų didžiausias 
* kiek galit sumas. Nuo to ne-; 
i MfisĮL Wpkš jusf
s itttsprcmdimas'bus geru ak^ 
; t imt' ’jtaį paseknungam/dar- 

.tose* draugijose 
Į.atejtyjK' 0 savo auka jųsus^ 
įfcelhėftttb mm vergijos sukir 
įluslUH brolius.' • Išgelbėsite 
F visą Lietuvą I. - .

A.

Bdstcuio stūidaii^ių džio
keris A, IvaškevitdpsG perė
jo visus rubežius teisingumo 
ir taktą Nuvykęs Lietuvon, 
j is seimo ‘ rinki mu agitacinė
se prakalbose gyrė ir augšti- 
no Leniną ir Trockį, sakę 
kad “Rusija pražydės'so
vietam s vai dant; ’ ’ didį
šmeižtą “Lietuvos Žiniose” 
paleido buk “įneš amerikie

čiai.. . ihanėm, kad’ Lietuvos 
Krašto Apsaugos ministeri
ja yra Įuirsidavusi lenkų rei
kalams ir dėlto nekovoja ata- 
.inkamai už Vilniaus išvada- 
einią iš lenkų vergijos ir 
aip pat nesirūpina piijung- 
i Klaipėdos uosto;’’ ’ vals

tiečiu ir liaudininku šuva- U V
/davime skelbė, kad Bosto
ne sandariečiai surengę ma
nifestaciją, Amerikai pripa
žinus Lietuvą. Ir daug kito
kiu nebūtvbiu jis Lietuvoj 
pripasakojo, prirašė ir pri- 

' larč. B(*t 71aug domės ne
buvo-reikalo į tai kreipti. Vi- 
d žinojome kad jis džioke.- 
•is, sergąs protiška dispep
sija. Bet jam nepakako 
/iries saviškius džiokus krės- 

i./ Panoro jis išlysti su sa
vo “džiokais” prieš Ameri- 
•ikos visuomenę ir išlindo, 
ršlimlo užduodamas smūgi 
Lietuvai ir Klaipėdiškiams.

Kilus Klaipėdos Krašte 
i tai štili. 11 io j pasimatė žii i i u 
įpie tai. būk du Lietuvos 
pulku perėjo rubežių ir įsi- 
'niovė Klaipėdos ’ Kraštini. 

Paskui užmiršta apie regu- 
erę armiją, o, skelbta tik a- 
į)ie neregulerės lietuvių ka
riuomenės veikimą Klaipė- 
los Krašte. Lietuvos valdžia 
Įėjo visas pastangas, kad 
lamdžius pasauliui teisybę 

-<ad Klaipėdos Krašto maiš
as yra pačių vietos lietuviu 
lavbas, 
neribos 
Kaune, 
norikus 
iranešimo Bostono lai kra
ičiuose, .tuoj pasirodo vietos 
dienraščiuose A. Ivaškevi- 
mins ir jo "vaikų paveikslai 
r aprašymas apie .tai, būk 
jis sukėlęs tą. maištą ir tą 
maištą fina Asą vęs. s Drane- 
Hmas-užvardintas: Led Lith- 
uaniti iii Ki</ ht for lutlepen- 
teii er, l kis kiti sakoma, kad 

A. Ivaškevičius esąs “Uiiclė 
Main <f Lithuania,^ .kad jis 
‘drgaūized A republican 
(ornuof gbverimteut in the 

•’ listrict oj . Mcmbl,- Litlr 
juuiiig' \ kadyJL ‘ ‘ supplįed 
jnoųęy,to fhmh<?e the reyuliL 
t ton, ds Veli as-'his . advicc 
gained Lotu Mtii-eeff years! 
exp.cHeiice ąs a citBen o f 
the Witvd statės,5* kad įisi 
'“nmdįe speuęhęs,'. čaltbig ou 
the peasants to asšeyf tliem- 
šeivos and tlupr’ ovn

’ •* •' ”, \

. »

goverhnient The capture of 
the entire Memel' district 
rcsulted. Money irom Mr. 
Ivas’ pocket vvas forfhcom- 
ing to pay tlie bUls. Inde- 
pendence ’ was proglainied.5 
Po jo paveikslu parašas 
skamba: “ Anthony Ivas, S o, 
Boston resident, ’ native pf 
Lithuania, who .led and 
’financed fight ta indepem 
dence of his' eormtrynien in 
Memel., ■ 

Kada.tas džiokeris pasigy
dys nuo protiškos dispepsi
jos, - kada jis liausis “džio
vus’*’ krėtęs Lietuvos Nenau
dai, kada jo vienminčiai už
čiaups jam burną ir atsiža
dės jo džiokų.”

LIBTUVO^.CENZŪRĄ.
■ \ 

. Lietuva tebegyvena, kard 
laiką, tenai negali būti pilnai 
normalio gyvenimo, negali- 
Cenzūra žiuri, kad nebūtų 
skleidžiama priešvalstybine 
agitacija, kad nebūtų kurs
tymų. prie maišto. Pasta
ruoju laiku užginta gyvento
jas kurstyti nepasitikėti sei
mu, ir valdžia,# valdžias ats
tovus peikti ir jų autoritetą 
mažinti. ■ . ■

• «

Ar šiokia ar tokia būtų 
Lietuvos valdžia be cenzūros 

: neapseitų,^ jei toji valdžia 
norėti], gyvuoti ir išlaikyti 
Lietuvos valsfcbę. Cenzūra 
dabar ten reikalinga. Bet 
kodėl neatkreipiama domė į 
Amerikos lietuvių laikra-

■ ščiuš, kurie eina į Lietuvą 
su tokiais straipsniais, už 
kuriuos Lietuvoj būtų bau
džiami. Kode! tie laikra-

• šėlai, kurie agitavo prieš re-
■ gistracijos įstatymą; kurie
■ sabotažavo aitkso - sidabro
■ fondą, įleidžiami Lietuvon. ■

E

Tęi patvirtino ir A- 
kon sulas JCdvvards 

l k).pasirodymo A* 
konsulo Edvvards

L> .X * .’

F0NTAN1NĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau.ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidu vartojant fontanl-' 
nę plunksną. Pirk dabar.

Kainos: $1.50, $2:50, $3., 
$3.50, $4., $4.50, $5.00/ 
■$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
866 Broadway, 

Boston 27, MasS.
aaMM*k6inMaxkc*»3taMMtaag
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M, UZMEM BR-GIJA 
ATVA2IAV0?! KAUNE

D džtasin tartais’ 

šo,. bedieviu, AL §iežwi&amd .
kur su savo štabu visą Mm] t *• - 2J1••

. ■ . . t v m vi i. w IMmiew Drauguos•setme triukšmavo u- reikalą- l!fa)te) yi.s atetdlnEtt iv 
Vo pašalinti iš mokykit} tiky> klijus/ Mferiite ir
bos mokymą-ir-M^yčią-.-HUHWkiag':spimdiniu^^-'^a^ tįkybf- ' '•
varžyti bedievių pančiais,•—i'iiiai-dni’inio turinio, 
dabar jo žmona, atvyko A J . sąstatą.
merikoiiT ttJk Metams na- f- ® '
V1 .v. '. , , , ... 1 riboto siuntimus narių (vyrų jr
stalčiams aukų rinkti ^ moterų) -. 1) garbes, 2) tikrąjį, 3) 
Vencieiie - kaip jos škelbėd amžinųjų ir 4 metinių..
si. Stebėtina bedievių drą- .§ 6. Garbes nario vardas duo- 
^a ir atkaklumas., Saąjalės dama? arba už uolų ir ilgą Brau- . ■ 
bedievių moterų įgaliotos,kįj°s «audai pasidarbavimų arba 
drįsta skelbtis aukų rinkėjo4 H;
mf Lietuvos našlaičiams F' mm .uieiuvos n^iaiGiains |(j1ęWžįaU $100). .
___ —Nejaugi, jūs- be-l ^SkTikruoju Dr-jos namiškai- ' 
dieVui saujalės, igaltainėsj^Nas tas> kurs įnešti Dr-jos iždi-’ 
nežinote, kad Lietuvoje ^7 *?* *50. ątimtin»i, ** .

Vy?0 bet gtulestiiigumol
Vincento a P&Uno Di‘aū-1 duodamas tam, kurą neatiUiituai 

gija su savo skyriais p^ovin-lįneša Draugijos iždineii nemaraus - 
cijose? Argi, jūs, nežinote,|$35.
kad. Kaune yra mį^iniška| § M’. Metiniais Draugijos na- 
našlaičiu pnegtada, Kūdi-ta“ ' 
, -r t i i • kasmet įneša Dr-jos izdinen p&. jkelio Jėzaus, su mokyldomi^L2 og. .
ir šelpimo punktais, ar jūs!' Sąnarių priedermes, 

nežinote, kad Lietuvos lia- §is. Kiekvienas narys kunigas, 
šlaičiais rūpinasi Žemaičių! privalo sykį į metus atlaikyti vie- 
vyslupas, tas žodžiu if «as «v. mišias už gyvus ii- mirusiu* 
raštu įsakė klebonams-savo Į Dl^.nį?u?\ ;
parapijose glaboti naslaims po mūSM„ ,
ir steigti prieglaudas. Tų pridėdami maldelę, “Šventas Ka- 
prieglaudų yra ne tik |Kau-Limierai, melskis už mus.*’ Ir vi- ~ 
ne-, bet... ir parapijose ir jasjsi nariai privalo platinti sulig iš
veda klebonai kunigai. Ne-jsigaUiinio katalikišką spaudą.' 
jai<b jūs nežinote, tokiųP***iai kasmet tiek gerų
pi-ieglaudi} ejs^iiį parapijo-y,^,^ teg:la.all. ... 
se: Sthavo^e, Palangoj ,3 o-l 
niškelgje, Kedainiuosiė, Pa-< 
Uevėžgje. ■ Šiauliuose, Žaga- 
ršįe net 3 prielaudoš; 1) 
Kun. Jono Latvio našlaičių, 
prieglauda, 2) našlaičių pa
rapijos priegiaūdą veda Ne
kalto Prasidėjimo Seserys 
ir 3.) senelių ir sėnučių prie
glauda, kurią prižiūri kle
bonas: Joniškyje kun. kleb. 
Bubliš, globėjas suaugusių 
prieglaudos, Ukmergėje' na
šlaičių prieglauda, ir daiig 
kibi prieglaudų yra parapi
jose, kurias užlaiko paiapi-: 
jonai prižiūrint klebonams 
Ar gi, jūs laisvamanių-be- 
dievių, įgaliotinės 'nežinote,, 
kad Amerikos katalikai na-■ l
šlaiČiams aukas, gali tiesiai 
vyskupui Karevičiui pasiųs
ti'į Kauną, kurs mūsų pini
gus įteks labiausiai reika: 
lau j ančioms prieglaudoms, 
ar gi, jūs, nežinote, kad 
kun.' J., Norbutast vyskupo 
atsiųstas, renka našlaičiams 
aukąs ? J ei žinote, —tai ko
jas Čia atvykote  ̂ir dar. net 
dvi bobos. Juk atsiskaitysią 

1 * 

te iš aukų sau gerą pragyve
nimą, pasivažinėjimą, o dar- 
kaipo dekultiiotos madiios 
poūio&Tkaip išrodo jūsų fo
tografijos bedieviškoje *(Tė
vynėje,” žinoma, atvažiavo
te antra klesa, o ir ’ grįšite 
antrą klesa, jei tie pirma, b 
gi žinomą gerokaKsau atlup
site dar už pasidarbavi
mą.” Tai aišku, jūs savęs 
neužmikite, bet ar liks kas 
našlaičiams, nuo poniško 
važinėjimosi ir gyveninio 
laisvamanių įgali^tiuių^ tai 
Baiisymns 1 w Natke
vičiaus ir ŽygeĮinSiidaug li
ko bėdiūvyltėsagitacijai, tai 
nuo,tų piaŠmatnių poniučių, 
dar nia^iaus liks; Ir taš afc 
Ukusiąšnūoaukas,jūs ■ v ,...x■ 
up vęrsitei. b^ičyystęi pią-s dievystės pĮatuonuj 
tintk vaikų tąrįpK k&teįiųr < •
niurnų pateku į MAU* 
vttį gfobą. Tš . jūsų švelnių* 
ubWų k ia gražių veidmaL 
nystės plušČiukų, ‘ kyšo •. be*

4
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yra, tai tur būt ir tikėjimas, im> |C jf(| 
ir kiekvienas nori ar nenoriJ**”* ■” 
turi tikėtu o jeigu Dievo nė
ra, ’tai tas ką tiki tiėkpejnor 
kiek ir tas ką netiki Vienu 
žodžiu—nieko. Tąi gėrių- 

: geriausia- bus tikėt t. dėlto, 
kad; tikėdamas ar Šiaip ar 
teip. būtų, vistiek neprakL 
ši.” . y : x ■.

— (J kad jumis bala,, jūs 
visi toki, o aš kad ir tikėčiau 
įakyčiaų, kaj, netikiu ir ga-

J
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lęallaryšį Laurai įmovė į

— Kokis* čia Ląuruti gali \
būti sueržinimas. Dievulio 
vardą su atatinkama pagar
ba paminėjus..,, juk jis bus 
užlaiko, (mūsų darbams lai 
mina... __ ■

— N a j au gana, gana.. . 
'tuo jaus išgiedosi visą litani
ją Dievmgeiiįjų.ypąįbni,ro 

ųs tau sakau, kad jokio Die- draugijeiė stėngiasi persta- 
vo nebuvo, nėra ir nebits... 
Į Dievo buvimą tiki'tik ku
nigų davatkos' ir kvailiai .

— Ale kaip matau, Lau
ruti, tai tu ir sęsti ir neblės
ti, dar tau vis vėjai galvoje 
laksto. '

— Koki Čia vėjai, čia 
mokslas pasemtas iš paties 
‘‘Keleivio,’’’ o jau ten, turi 
tai žinot, visas Amerikos so
či j alistų išminties šaltinis ir 
sandėlys. ' ' . • *

— Labai gaila man tavęs, 
kad prie tokio šaltinio nu- 
krvpai ir bijau kad visai nuo 
koto nenuleiptum kaip suti- 
žusi lepšė. • , ’

— O tu vis tiki po senpvei 
ir gana? .; . .
. — Žinoma, • kad tikiu ir ti-. 
kėsiu dėlto, kad tikėjimas y- 
ra dalykas ne kvailas, bet 
.geriųgeriausias ii* gudrių- 
gudriuasias. z

— Dana jau gana.
— Na'jei jau tu manimi 

netiki, tai pasakyk ką skai
tai mūsų apylinkėje gud
riausiu žmogumi, o pasi- 
klausimo,. ką jis tame pąsii- 
kvs.€ '

—’ ({erai, su tuom pilnai 
sutinku, geras sumanymas ir 
man rodos, kad eikiva^'ai 
pas krautuvininką Mauną-

— Ir aš su tuomi sutinku; 
Mauša nekvailys ir tegul nu
sprendžia.

Alaušu ir nusprendė ši
taip :

—Aš jums pasakysiu tik
rai bizniškai: “Jeigu Dievas

Skaitykite ir platinkite lai- 
kragtį “GIEDRĄ.” Lietuvių* 
Katalikų Moksleivių Organą.,

Kaina metams Amerikoj $2.50.'
“GIEDRA?* 

23^4 So. Oakley Avė., Chicago, Iii

■
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Susivienijimas Lietuvią 
« R. K, Amerikoje ■ ■

S yra GYVAM MAlfesMAS! SERGANČIAM VILTIS!

g ■ . . , MIRŠTANČIAM. kAMYBŠĮ
m Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunamaj.įvfr-‘' 

tdve. Lietuvy kataHkeĮ Jei dar prie- šios^ųrgani- ■ 
eįjos nepriklausai,’ nieko nelaukdamas tuoj pulsi* * 

įH- tašyk, nes jf: U <’ > . ' , :
:Kh 1. Ąpmg'mą ąaūą gyvfetL ir mpka norąh’tineb $iMQ0,ų 
.M M000.M W\QOO.DO. -
;<H- 2. Moka puuilpiį 'lutrlpus IKauuuris' savaitę bos
Rj $3.50, $7.00. ?10.00. $14.00. $21.00, 
;fįį- 3,: •. ,
ts 4 Nariai gaunaL.n; K A, .organą,. sftvaitiiū.:-lBik- ’ 
EB raštį ,4Ginsą’\ ■ . />; \ ■ . m -
“3 < MieidM apšvietiį, 1ddžia gerus ništ m ir duĮgm >

Halas veltui- ’ ’ . . • . . ' • • ’
... ū. PMina pkčjtmą, dorą, tautos idkaliiin, ie--

iiiia Lietuvos respttbUką. # , v
’? ' 7; ’ laųgvnjiųs sąlygondii ąpdra-tulžift mikna nuo vieną , 

LM. metą-amžinus. .■ . ■ U' ”
MM į.S, Tr. U. K. A, )pnki>HiU Ptigvni' knd* ' j j
u3 1W 1kąuvių- kūUo.uJ.įow Ąimū’llaU'», toavl, norta* ’ į.
mm' iieji iirtttfumtiijŲ, jprta Kuolui Sokrct’orl'ii.iijjhii-th'tf*1, * Gfatt- i į i;

lįH.... . .. ‘ v w ' !|
E0.» S. L; B; K. AMERIKOJE V '
EB 2229B Btr.i u 'Ęrooklm Ijl■<,mr
iH i.iML'ri rTTTiTti* UT1111 trtTiiti »r«TTrrr rittrriTFTri w

Ji*t 3Ę 41.
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KADA SUPRASIME?
_____L 7 ‘ . '' 

’ Laikraščiuose . nemaža , 
skelbiama ir rašoma apie te- 
afrūs. Kiekviena draugija. 
r:L_ .jž-j*** j ___

tyti teaįių. Tas labai gerai; 
Nes geras teatras — tai gy
vas pamokslas. Teatras len
gviausia. išmokyti’ žmones, 
neš “pavyzdžio galybė dides
nė ąiegu žodžių” Bet-pirm 
statant veikalą, reikia ji per
žiūrėti ar jis tinkamas ar ne,i 
Nes blogas, teatras padaro^ 
tiek pat blogo, gal ir daug 
giau, kaip geras gero. ■

Jau kelintą kartą matau 
laikraščiuose garsinant vei
kalą ‘'‘Žmones,” drama 3- 
jose veiksmėse, parašė / Br. 
Vargšas. Pažvelgkime .trum
pai. veikalo turinį, tada su
prasime ar jį galima sceno
je statyti ar ne.

Neturtėlis. Ir girtuoklis tė
vas viską prageria ir paskui 
įsako savo dukterei Onai, 
kad pamestų mylėjus netur
tingą vaikiną Petrą, bėt su
tiktų ištekėti už turtuolio, 
kurio Ona nemyli. Tėvo 
priversta Ona sutinka, išei
na už turtuolio. Bet po ke
lių mėnesių, Ona sužino, jog 
turtuolis yra vedęs ir ją pa
viliojęs dėl paleistdvyštės. 
Ji apleidžia turtuolį ir atsi
randa vargingame padėji
me. Tuo tarpu sugrįžta Pet
ras ir, nepaisydamas kas 
buvo, nori su Ona apsivesti, 
Ona sutinka. Bet jausdama 
neverta būti doro žmogaus 
pačia iš nusiminimo eina į 
upę ir nusiskandina.

Toks tai dramos turinys. 
Kas turį) protą,, supras kad 
tai yra ne drama, bet šlamš
tas, toki veikalą reikia ne> *- ~ . t,

ant sceųos perstatyti, bet su
deginti. Vienok ifritsų drau
gijos stato! Mūšų katalikiš
kos draugijos! Kada sūpra- 
sime! Negana kad mūšų 
draugijos stato, bet štai kaip 
garsina: - .

“Kviečiami atsilankvti ir 
pamatyti taip puikų įr pa
mokinantį veikalą!” Tas 
šlamštas pamokinantis f Pa
sakyk nąm, ką jis mokina? 
Kaip, moraliai,. tikybiniai, 
tautiškai? Teatras išvedą, 
kad nusiminus/įmhiskanflyti' 
y ra gera. Tai pamokinimas t 
Kada suprasime ?

Vietoj statyti tokius šlam
štus, imkime gerus veikalus, 
o jtį jau mes turime nemažai. 
“Pavbininko,” “ Draugop ir 
kitų katalikiškų laikraščių 
knygynuos^, randasi klaug 
gražių d va n up tik loŠk imų 
sųpmldmu veBmhp tųmįp 
Btątykhne tMdusĄkurie pa-į 
įMia žmogaus dva«aą one du*-! 
kįusĄkurie įųjųpastumia 
myn. 'f k

. * ’ _ ■
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■giau, 2) naudojasi Šv. Tėvo Biaųt 
X, 1907 m. šv. Kaz. Dr-jai suteik
tais atlaidais ir 3) gyvas ii* utimi-, 
ręs darys' naudojasi iš.šv. mišią, 
kurias nariai kunigai, kasmet liu
ko, \iž gyvus ir mirusius šv. Kaz. ■ ■ 
Dr-jos narius ir Visiį narių maldo- , 
mis.

Kasmet laikomos iškilmingos 
mišios prieš delegatą susirinkimo 
atidarymą, už gyvus/ o užbaigus - 
susirinkimo darbą, taipogi laiko
mos iškilmingos Mišios už visus 
mirusius Dr-jos narius.

Šv. Kazimiero Dr-ja turi Kaune 
didelius savo namus, spaustuvę’ ir 
išviso 12 knygynų Lietuvoje ir 
vieną Amerikoje.

^Žemaičių vyskupas yra vyriau
siu globėju. Pirmininku yra ger
biamas kun. pralotas A.' Dam
brauskas (A. Jakštas) tėvas lietu
vių atgimstančios literatūros. No-, 
rintieji prigulėti prte šv. Kazimie
ro Draugijos malonėkite kreiptis 
prie jos goneralio Įgaliotinio, kuli. 
Petro Raščiuko, 50 W. 6-tli St., 
South Boston, Mass. arba tiesiai, 
pasiuneiant antrašus ir pinigus če
kiais husituose, rašyti: Kunigas 
Pralotas Aleksandras Dambraus
kas, 34 D. Vilniaus g-ve, K&unaš, 
Iiithuania.

Visi. Lietuvos ir Amerikos lie- . - 
fliviai katafikai? rašykimės.U šv, . 
Khzimiero Draugiją Kaune, nes 
tai mūsą spaudos galinga tvirto
ve. L. ‘ ;
- ! ili.ii i lĄ.,1 —-M

♦ » 
dievybes yltįk .Taigi mes 
Amerikos lietuviai katalikai; 
nėgalįinė juUis duoti aukųir < 
neduosime, kurių, irupadiis ' 
jūs parvežšite |dafmbL bė- ; 
dievystei; *iit ttdŽMUšhiii 
auklonti jmps paldiuvusiųs V 
jsiratėlius. Tai -mes kątalL y/ 
kai Įdek galėdami skitBme 
naMdč|aWūūkų it* jas tm-v^ 
šiai siųskime, išpiikį bau* v 
koše čeldu^? . Registruotuose ' 
Ui^kuusci čekius reikia ra* . 
š\< talpi Vyskupas l^an^ 
cįš&us Kąiųvičdiį jVaĮliu*4 
ūmus gatvė 2, Kaunas* Llth^ 
narnu K N ei vieno vmtb ’lė*

A’ K i. - b .fe K

■.

ntos našlaivi^ ir
kiikšvioiutkani jų iSąuklenL 
niūk ■’ • ' ’: '
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^ši* ir tai. *
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ta mįtitos pagijęs^atskaita baž- 
jiyčtoje per ibejkš mišias. Fasiro-/ 
dfgana didelės intigos, BUVirš 
tįMįtČtoi,.te išlaidos neina^

* Atmokėta skolos $2,000 ji*
«taty-

-w Pa-
viskas gerame etovyje.

& nu $2,000 į Kietus atmokė
tų, ta£ W IS ntėtų parapija pa- 

®uo škotui. Kuo tie- 
wWtls, kad Atholto 

p«ra^ijėle į tokį 
Mof pastate puikią — 

bažnyčią ir su 
atolay Žinoma,;

1 AU® patapijonų ir
T gerb. klebono darbštumo. Para- 

, Įpijormi ąepaprastM geri žmo- 
meilėje ir sutikime gyvena sif 

«&W klebonu. Nebereikalo yra 
-^Geriii yra ganyti Avis,

.dieną 2 vai. po ptotiį buvo parapi- 
susirinkimas. Susirinko pu- 

įsštinns skaitlius. Pradėjus gerb. 
jiJebohm kw, A. Petraičiui susi- 

vfeką rfmtoi -svarstė. Pa-:
. rapijttoįi labili itsiliepė į
visus parapijos ’įW?lūs? Net'ir 
tokių ■ karštuolių ■‘atsirado/ liurie 

' ineš^ p^lfeĮti . Mkpkestj, kad tik. 
^reiČMŪ hųnoitėjus skolą. Nors, 

.irudabar yra mokama*7 dol. me
tams. Bet pasiliko prie praeitų 
infetų tvarkos. Atholyje beveik 
visi paeina iŠ Vabalninku pariipi- 

, fes, 'Bet negiriantgalima pasa- 
.fcyti, kad yra susipratę ir geri ka
talikai. -Drąsūs, eiiergingin ir tei- 

, .sybę mylintis. Mažai atširautla 
apsileidėlių tikėjime, Tą patį vii-, 
'kkręlį'iir -eglaitę.. Didelį kiekvie- 
liam . įspūdį padarė, kaip didieji

' tėip to mažieji. Stengėsi atlikti
• skvo rotos gėrai.. Jau visų vardus

. aprašyti ktoįrg. reiktų laiko. Tik 
tiek spafriitosįu, kad vfsHsavo už- 

. duotis atliko. puikiai. Mažasis 
!7 kopas jpe vadovyste gerb. A. Baro-! 
■' no taip gražiai padainavo, kad net 

•ne vienam ašaros pstoo'dė nt vei- 
<to. Tos daineles taip lietuviš
kos ir graudžios, o tie mažyčių 
balseliai, kaip pavasario paukšte
lių. Dar turiu paminėti, kad vie
na panelė Ant. Vidugtoitč visus 
tižavėjb savo lakštingalos balseliu, 
padainuodama Štonpjūvių dainelę 
ir duetaą Mtolaširdys tė«!L Vidu gi- 
^aitė ir S. Navickaitė. Puikiai išė
jo. Pabaigoj visiems vaikams pri- 

''‘’dare/£aiig juokų Kalėdų Diedu
kas, dąindamas saldainius. Prie 
to vakhro surengimo daug pasi- 
(darbhvo p-lčš L/Braškiut e, A. Pu- 
fečiutė įr U. Vištftaitė.

merginų, nesibijąs.

y.įrą i dldesmį
Wi3&je, Ibttilffi&i p#>irupiąti ir 
“DaijHnblk®’* padėjimu pagerin
ti, pirmai progai pasitaikius. Aš 

jto. iškirs tokį, šposą,, k^d 
visas ♦kuopas “ subytyk/ ’ o kų jte 
sako, tai ir padarys., f

Niekados lietuviai nebuvo tiek 
susidomėję, savo^ tėvynė, kaip da
bar, iškilus Klaipėdos konfliktui. 
Skaito,-tiesiog visas žinias iš ang
lų laikraščių. Nešiojas iškarpa? 
vienas kitani rodo, ginčijas ir 
džiaugiasi* Kaip gird Lietuvos 
geležinis vilkas sukaukęs, .tai vi
sas pasaulis sudrebėjęs. Tiesa, 
dabar labai daug ir rašoma Ame-! 
riko? dienraščiuose apie Lietuvą 
ir tai didelėmis raidėmis.

Kuomet Naujoj Anglijoj apie 
Bostonų negali žmonės iš sniego 
išbristi, tai pas mus dar jo nebu- 
vo\visai Šį motų, nors oras gana 
šaltokas.

L *

f \ MlLWAtJXEE,

GpUOdžio M d. Naujiems
kuiliu aui»u*u k,v. wujęęw •u.j.tj* mi- 
vo surengus fmikų maskaradų. Sa
le buvo gražiai išpuošta, ant estra
dos kabojo pasveikinimas su Nau
jais metais, bene tik V * Balkaus 
pagamintas. Žmonių buvo daug,’ 
'Gražiausia buvo pasirėdę Vt Bal-- 
Jais, Lietuvos generolas ir p-lė A.. 
Aukštinsite,- lietuviškomis spalvo
mis.

Nuo gruodžio 17 iki 22 d. buvo 
čia misijos tėvo Alfonso Maldos 
laikytos. Misijpųis naudojosi daug 
žmonių. . ‘ f

Čia klebonauja ,kun. A. Balins- 
kas. Sų parapijonais gražiai su
gyvena. Viskas sekasi, gerai. 
Prieš'Kalėdas buvo f erai, kurie . 
gerai pavyko. .■ šv. Jurgio dr-ja 
įtaisė bažnyčioj naują altorių. 
Klebonas su iškilme rengiasi tą al- 

.torių šventinti.
Ex-parapi jonas.

Gruodžio 31<L Naujiem Me- 
tarną sulaukti Šv. Jurgio dr-ja bu-

sausio vakarę buyo vaidinama* 
ĮBetlejaus Staiuele. Mokytajas^L; 
monas^Kvietkus išmokino mokyk
los vaikus Ir jiems lošime vadova
vo. Vargonininkas Petras P. Gra-' 
jauskas išmokino mergaites tam į 
tinkamų giesmių ir joms vadova
vo grajidamas vargonėliais. ” !

Vaidinimas ip giedojimai buvot 
labai dailiai išpildyti taip kad: 
šv. Jurgio parapijos žmonės, ne-i 
galėjo atsidžiaugti tą vakarą. Kad! 
mergaitės gražiai giedojo/ tai ne-’ 
ra ko?stebetis, nes vargonininkas 
jas kelinti,metai rūpestingai -mo-; 
kiną, ale ir bernaičiai puikiai pa-! 
sirode giesmėmis ir. kalbomis. Y-: 
pae gerai nudavė JTerodo B. Ba

lnys, .balsiai aiškiai kalbėjo Janu-! 
Škevičia, Kulikauskas, Jakeliavi- 
eia .ii’ kiti. Pageidautina, kad 
kasmet v įvyktų toks vaidinimas, 
jis labai pakelia sįęlą, sužadina 
gerus, jausmus. .

* Parapijonas.
I-

A. Ramoška, NASHUA, N. H. ! v

%

- NEW YORK CITY.

‘ Vyčių 12 .kp. buvo pakviesta į 
vaišes į Paterson, N. J. 'sausio 14 
d.- .Nors tą dieną buvo daug snie
go, bet susidūrė apie 30 ypatų ir 
nuvyko. Patetsono klebonas kun.. 
Petraitis būrelį s maloniai .sutiko. 
.Vietinės gabios, "darbščios vytės 
ištaisė puikią vakarienę. Progra
mą vedė Ig. Kidikaitis.’ Po pro- 
gramėlio ii* vakarienės buvo šokiai 
ir žaislai. Patersono vyčiai ir 
Neiv Yorko Vyčių 12 kp. bendrai 
rengia koncertų vas 11 d. Tą die
ną bus vyčių apskričio kuopų su
važiavimas.

i
Buvęs~vytis.

MONTELLO, MASS.

Kada Šv. Roko Bažnytinis cho
ras statė seenoii operetę “Išeivį” 
kas tib girdėjo liko labai paten
kinti. Dabar tas pats choras sta-. 
•lįs scenvn- kitą operetę teip pat 
labai turtingą muzika. Tokie di
desni ,veikalai kaip kad operetė 
Sylvia yra daug sunkiau pri-11 
ruošti kaip kad paprastas teatras. 
Taigi užtai retai yra statoma. G- 
peretč Sylvia reikalauja choro ir 
gerų solistų,-' pritarti turi orkes
tras. ' Sausio 28 d. šis veikalas bus 
galutinai priruoštas ir statomas 
seenon viršmiiicto choro.

Montelliečiai ir apiclinkiniai 
lietuviai neapleiskite šios pro
gos, būsite tikrai patenkinti. -

Tamstos atsilankydami md^pa- 
remsite ir duosite galimybės ap
mokėti mūsų dideles išlaidas. Mes 
gi matydami Tamstų širdingą rč- 

.mimą turėsime daugiai! noro reng
ti panagius perstatymus tankiau

Choristas.

t

Pirmą, dar sykį man čia teko bū- 
: ti. g Miestas’ gražus ir švarus, gM 
todėl, kad žydų, italų ir lenkų vi
sai maaži tėra. Dirbtuvių čia 
daug, tik nelabai didelės, dau
giausiai žmonių ‘ dirba audinyčio- 
se, popierio ir čeverykų dirbtuvė
se.

Visose ^dirbtuvėse darbai gerai 
eina. ‘Mokestis, tarp $26—$‘32 sa
vaitėje. . Dabar'prasidėjo Raibai 
tik ką pastatytoje Čeverykų dirb
tuvėje, mokestis toks, kaip ir ki- 
'tiiose miestuose; dabąr dar ne
daug, tedirba, bėt vėliau čia pri
ims apie 400 darbininkų.

.Pabaigoje šio menesio paleis vi- 
• sas mašinas. . - ..

‘Saldy kad čja daug gyvena: ir 
.lietuvių, bet panirimas mažai af- 
ba nieko neveikia. BįziiicriaiMr- 1
gi dejuoja, kad lietuviai savųjų 
nepalaiko. "

Buvo čia neseniai prakalbos. 
Žmonės skaitlingai lankėsi, tik' 
jaunimo nematyti, ne taip kaip 
LVoreėštery,’ ktul'ĮM* vaikus nei 
sėstis salėje neesti vietos per pra? 
kalbas. ,

Pagyvenęs Kasimoje susipaži
nęs parašysiu daugiau ką nors, iš 
gyvenimo vietinių žmonių.

Worcesterietis.

HARTPORD, OONN. r

Graži Mžgeliona scenoje.

Šį teip didelį, -ir. gražų veikalą 
•btato scenoj Mot." Sąjunga ir L.< 
Vyčiai, kuris įvyks 28* d. sausio, 
1923, Gathedral. Lyceum, 227 
Laivrence St. Pirmą sykį Čia teks! 
matyti tokis gražus ir įdomu^ vei
kalas, “Graži Magelioim*”. Taip
gi reikia pažymėti, kad dalyvau
ja gabiausi artistai 'bei artistės, 
ne 'sykį 'jąn# yra’ atsižymėję savo 
gabumais,’ jonas Maciūnas, Mari
jona. .Lębesliiute, Jurgis Maženiš, ’ 
Ona Katkauskiutė, Petras Elijo-, 
sius, Stasys Rinkevičius, Jonas 
Labeckis. ' Nors dar pirmą sykį,; 
bet savo užduotį puikiai išpildo 
įaip ir visi kiti kaip vienas.

Nors- daug” triūso padėta virš-! 
minėtų kuoptų kad šis.veikalasų- 

’ vykdžius, bet dabar.'permatoma, 
kad neapsirikta ir/galima spręsti, 
kad atsilankiusi publika pilnai pa
sitenkins, taigi kviečiame iš visų 
apielinkių kaip -jaunus tap ir se
nus. . Įžanga visaPnebrangi.-.'

,, Reporteris
* - i ‘ ■

T

SUVAŽIAVIMAS.

BALTIMOR& MD. 

Jvifriimai.

y ^Sausio 12 d. aplankė Baltą Ma-!
Mikas Petrauskas su koncertu. 1 

AMpart M. Petrausko dainavo dar 
‘Victtotoi solistai ir dav vienas sve- 
«ias iš Clevetoudo, Ohio. Pasta- , 
rasai ne -tUk dainavo kiek baubė. 1 
Tačiaus publikai nepaliko xskolin- 

jgas,. įes publikai tiek suteikė sal
daus juoko, kad šoius susiėmę! 
Kvatojo iš jo. dainos ir apsūjimo. /

Sausio 14 buvo LDS. 30 kp. ine
rtinis ‘susirinkimas, Išrinkta nau
ja valdyba, į kurią pateko beveik 
Ai tie patys Žmonės, j. Ceplius-,. 
Ms pirm^ Ž* Mižcikionė, - jo! 
jpąęojėja, J, Karalius — prot/ 
rašt, V,<Giędt4ifto A- fin* rast, ir'

■' bet.'!

'|lWiįuĄĮiwinti Jo*
' n*#
, .ftm ' Wr- Wjėda$ •

griūtį per- Vęly-;
> Kas,: «pawd|K

Ji* pMįveiH 
mpto^bFvw^ii?iUB geriems 

»dai‘b*wf eina’^Bpdaftto bito ko* 
į Ušį Mylėtą 4<rb<’'»tlMū

vŪJak T/lū, Buaivienijihto to

$c. nržifiii ąri4algęa pįts 
no, bilų būtų viskas atlikta į M* 

.M' 't.
« ** ' > -

MONTELLO, MASS.

Lietuvos Vyčių kuopa laikė su
sirinkimų sausio 14, 1923, Šv. Ko-; 
ko parapijos salėj, 1 vai. po pie
tų. Nutarta sulošti teatrų, “Keis
tutį, ’ ’ poeto Euronio naujai para
šytas. Į komisijų inojo Jonas Ba
nys, Ona Kašėtaitė, Elzbieta Ro- 
žeiaitė ir Kazimieras Čirbuenas. ■, 
Nutarta surengti šokius prieš ga
vėnių. Į ^komisijų inėjo Izabelė: 
Dukštaitū jr Elzbieta Rožemlitė.

Sausio 28, 1923 metais Švento 
Roko* parapijos svetainėj, buvo 
perstatytas teatras, “Sniego Ka
ralaitė.” Pastatė Marijos Vai
kelių draugija. Atliko labai įspū
dingai, kad publika grįžo į mi
mus linksmi, kad vakatuš patiko? 
Tas visas darbas dėl priruošimo 
teatro priklauso mūsų goiib. var
gonininkui Jonui Bani ui. Garbė 
priklauso lošėjams, be€ didesnė 
garbę vurgoninįiikui k pakolei Li
nai .Kašėtaitei UŽ gražius kostiu- 
mus. . * • • - .

Mūsų kolonijoj pradėjo didelis 
puodas sumos virti.- Bet tie, ktbj 
rto ugirį■ Jgm. kūrė'ii* tų smalų.ga-; 
krfink tai putyk turi išgertL - Mąi 
raudonieji siunano ♦perstatyta v d*- 
keltų v<M«cm‘lnį” sų visomis štykš-i 
tytrunds. šlykštybės mėgėjai tiek 
ėmė smardyti, kad smnrVč pasie
kė ir miesto majorų.' 'Nebūvu 
leista vaidinti?' - ■

- NEW BRITAIN, OONN.

LDŠ. prakalbos įvyks 28 d. sau
sio, 1923 m., Lietuvių Svetainėje, 
354 Bark St. Pradžia 7:30 vaka
re. Kalbės garbės pirmininkas 
P. J. Tutoraitis iš LVaterbury ir 
vietinis P. S. Guinbulevičius. Bus 
ir daugiau kalbėtojų. Ant šių 
prakalbų yra kviečiami visi New 
Britaino lietuviai atsilankyti ir iš
girsti, nės' bus išdėstyta darbinin
kų reikalai, kurie yra kiekvienam 
darbininkui ir darbininkei prie
derme žinoti.

Reporteris. 
t

MONTELLO, MASS.
— _ -- .-. 1

Čionai naudingas veikimas nie
kuomet- neapsistoju, Sausio 14 d. 
buVb surengtas vaidinimas Snie
go Karalaite. Atliko Marijos vai
keliai. Padėka priguli Onai Ka
šėtaitei už šio vaidinimo pasiseki-; 
mą. ’

L1)Š. 'kuopa smarkiai veikia, 
veikiu. Pastaruoju laiku “Dar
bininkui” gavo 98 naujus skaity
tojus ir 27 naujus narius.

. Lietuvos Vyčių Ncw Yorko to 
New Jersey apskričio suvažiavi
mas. įvyks vas. 11, 1923 m., ncdė- 
lioj,. 2:30 po pietų, Aušros Vartų, 
parapijos svetainėj, 508 Broome 
St., New York, Nr Y - ’

Gerb. šįo apskričio vyčiai .malo
nėsit koskaitlingiausia dalyvauti 
ant augšeiaus minėto suvažiavimo, 
nes tai yraAinetinis’ iv vienas iš 
svarbiausių!

Kazys J. Nakrošis, pinu.
P. S. Po sesijų bus koncertas 

ir šoldai, kuriuos rengia, vietinė 
12 kuopa po No. Grove and Hud- 
šon St, Neiv York.

Narys.

NASHUA, N. H.

Dėl buvusių streikų ciu organk 
zaeijos buvo labui suisljjiičję. gau
sio T d/'įvyko LDS. kuopos sūisi- 
fiiikinuis, Jvurį atidarė dvasios vu- 
dus gerb. kun. Dauiūuiis. Jaų pii- 
sę, ifiotiį kai kuopą neturejį |4Uhū 
rinkimo,. ' ^ ; /. '* ; .

• Vyčių Idiopa taipgi.buvo ĮtžuH-' 
’gįis, bot kausto 7 d* jau Wrujb bu-! 
•sirinkimą..

B. L. R, Katalikų'228 kp.! širvo 
BUsfrMfcime nutarė rengti prakalt 
bus. .

. šv. Opos dr-jttf stiprėja-ii; narių 
skaičius nuga. Molėrii Š^jimgos 
kp. teipgi veikto geruit*

■ .-K?...... .* ,

Sv> Jutoto parapijos4 salėje
•»-./ * •

*

V

. MONTREAL, CANADA.

31 d. gruodžio buvo sulošta vei- 
kalasį “Piršlybos” bažnytinėj; 
svetainėj. Tą veikalą sulošė baž-: 
nytinis. choras. Aktoriui puikiai; 
atliko savo roles. I^rasidedant 
vakarui sudainavo bažnytinis cho-; 
ras Lietuvos-himną. Po to sekė: 
prakalba M/J. Pociaus apie Lietu
vos ir Lenkijos šantikius. Prakal
ba publika Vpatiko. Pertraukose 
dainavo bažnytinis choras po va
dovyste Jv Aučiiius. Dalims 
publiką.sužavėjo. 'Choras suside-- 
du iš įdėlių ir mamyčių vaikučių, 
bet-gi išlavintas puikiai.. Po to 
pasirųdė aut pagrindų.' gerb. kleb. 

; L\ Vanagas su visų draugysčių; 
atstovais: šv. Kazimiero, šv. O 
uos, Šv* Jono Evangelisto, No 
kulto Prasidėjimo, Vardo- Marijos 
mergaičių, Ė. Vyčiui Pranciško
nių, pėduok, draugystės 
lovas prieidami: pa du sveikino ir' 
nikėjo ilgiausių mct^.,.GerKJ.^b»! 
P. Vanugau teip-gi sveikino pasa
kydamas dėl Žėclnoa draugystes 
kelius .žodžius-Jr linkėjo visom 
draugystėm gerų pasekmių. ’ Va- 
karus užsibaigė ‘ Su L. MmiitVir; 

■.publikų buvo dėkinga^. / ; *,

' .-..V. . —j-*. . ...........  '

HDOU1NINKAŠ*’ paBiimH 
Lfcjtuw jiatfbh Fedoraęijai 
gį už $5.597M ; tJTMtf totliii

menės atlyginimo/ LD$. kubįpoa, 
LD& prieteliab k*
tMikiško* flpąndok pava
lo kiekviiną progom® tikslui tu*

SyaTba tame/ kai daugu? 
ma jjrlimauSM kKtMikybę 
būna moky&Ausi-iE daugiau
sia -susigmt$, žmonės 
didviįį ir jpifotėštantu eilių 
tai‘N03 M ' upIeMŽiantieji 
Bažnyčhį yra visai pmešin- 
gos plsės žmonės — patvir- 
kp. Giliui su-
sipTatusuini žmogui nei’amu 
būti lauke" katalikybes lybs 
Tad mokslas Ki'ištūje—pro
to b širdies •— gelbėja pa
saulio draugiją. . *»

. Ltiiuija. .

Kas daroma ’ tarp musu
— lietuviu ~ vykinti obalsį, 
“ Viskų atnaujinti Kristu
je?” Mūsų: katalikiška 
moksleivija yra susispietusi 
'organizacijoj, vardu Giedri- 
ninkai. Jos obalsis, “Die
vas ir Tėvynė”'yra paeiliui

< su virš minėtu obalsiu, ji pO- 
^nai rūpinasi pagaminti mū

sų tautai Kristuje išlavintų 
inteligentų. . ''

Bet Griedrininkams pa 
reikalinga materialinė para
ma. Toksai paspirtis jai žy* 
miai padėtų sparčiau ir pa- 
Sfikmingiau varyti pirmyn 
savo patiestų tikslų. Pini
gas pagerintų' jų organų, 
žurnalų “Giedrų” ir daug 
sykių padidintų jų skaičių, 
nes dar nevisi mūsų katuli-* 
kai moksleiviai organizuo
ti.. ■ ■.... _ _

' Kaip visi žinome,• šiuo lai- 
,ku? einasi moksleivių vajus 
po priežiūra Tautos Fondo, 
j ei mums kiek rūpi atsieki- 
inas to-švento obalsio, tai 
^p.1. Jro^a - palyti* 
Nesigailėkime i katalikams, 
moksleiviams. paramos., Tas 
atneš naudos mūsų -tikybai,, 
tautai ir abeliiai .visam pa
sauliui, Nes tik Kristuje 
mokinta — proto ir širdies 
'l '
— žmonija tegali išgelbėti 
draugijų nuo mirties,

J. Paunįjs,

*

Pažvelgus į spaudų, mato
me kokiame nesutikime-er- 
mydery yra šiandieninis, pa
saulis •— rods lyg paliestas 
: jokia pikta dvasia, .Vito' 
galingai yiešpa^auja/saunau- 
dištomas. Praeitas kaimas 
vietoj/ kad pagerinus daly-; 
uis padidino tautų saumei- 

! iškurnu ir troškimą kovoti 
už pirmenybę*

Didesnės tautos, savo, ne-! 
apykanta viena kitai, yra 
priežastimi to nerimasčio. 
Anglija trokšta kontroliuoti 
pasaulio prekybų ir todėl 
geidžia pasisavinti ’Medite- 
ranncanų įr Dardaiielius;; 
įkali ja smarkiai priešinasi 
tamžygiui. Prancijanori 
pavergti Vokietijų; gi pas-; 
taroj i,, nori tų pat lakmėnį 
mesti atgal Praiieųzfjap 
Graikija yra didžiausioj ųe- 
apykantoj to Turkija, tat 
yrasusibičiuliavusi Šiek-tiek 
su Rusija. Pastotinioji ban
do praplatinti užrubežy sa
vo pragaištingas, ir neprak-; 
tiškas teorijas. O tuom lai
ku, kada Europiečių* vieny
bė skyla, tolimuose rytuose 
Japonija su Indija • kursto 
vienybėm yisif geltonųjų rasę 
kovoti prieš vakarų tautas,, 
kurios, jie sako,' valdo pa
saulį ir nenori pripažinti ra-, 
šių lygybės. Amerįkų Euror 
;piečiams'nepasisekė gByn į- 
. traukti į jų eiinyderius, bet 
ji turi savo vidujinius rū-; 
pėsčius — žiūrint iš moraly
bės ir teisių privalumo at-! 
žvilgio.- Nei vienoj tautoj- 
negalima matyti teisingo ir 
tiesaus rūpesčio apie pasau
lio taikų-gerbūvį. .

Kodėl gyvuoja toki nesu
sipratimai? Yra faktas, jog 
žmonijos žymi f didžiuma 
griežtai pageidauja taikos 
pasauly. Būda tame, kad 
pasaulį kontroliuoja maža! 
žmonijos , dalis. Pastaroji 
priverčia didžiumų pildyti 
savo saiAiaudiškus siekius, 
Jęstoauguųia susideda iš be
dievių ir nemoralių inteli-; 
.genių, kurių vien tik protas 
yra išlavintas, bet ne Širdis. 
“Mes jokiu būdu negalime 

sako žymus 
“tokiu mokslu kuris 

leidžia kūdikiui mokintis 
geografijos arba žemės apra
šymų, bet nė apie Dievų, 
kuris tų žemę sutverė. ”*

Katalikiškos piokyldos iš
lavina mokinio ne vien tik 
protų, bet- ir Širdį. ; Aiit kiek 
jos bus pųrėmtoSj' apsaugo
tos* ir praplatintos, ant tiek 
geresnė taika >ir gerbūvis 
viešpataus ant žemės. *

galimybe'.

Jau nė W vienas žymus 
asmuo, yra |nreOkęsv jog 
pasaulio femgįjų gali išgel
bėti’ vien tik pnldymas bbal- 
sio, .^Yįskų atnųpjinti Kris-.* 
tųje.”
; Bažnyčia nūn ‘pat. .-prąs 
džius yra parodžius, tod • tii>- 
rai gali tų padalytu Kris
lui atėjus! aut Žemes, rado 
draugijų daug baisesniame 
padėjime aiegu toip/jĮ šian
dienų yra. Vienok krduščib- 
nyko porinninū: pasauliotou*. 
siminusį iiyimliūdttsį Yoįditi 
šyięsų ir. pikių vilties. Vį- 
de: ji pasaulį pine šviesos ~- 
tobulino,ei vdikaei j|y:3M.bm 
dievybės ir protestantizmo 
liaširodymas didžių! trukdė 

1 ir šiandienų trukdo tų šven
tų darbų — dvilizacijosvys-

pasitenkinti,” 
asmuo,

L1

timasi.
..Tiena iš žymesirių toygų,: 

tori tinliainai ir * faktiškai 
apgina virš minėtus pareis* 
kinius yra uEuropean Civil- 
zation; ” Jų, parašė ispanas,! 
Balines, vieūaš iš zyūoitosij 
19-tojo šimtmečio mokslini-, 
nipkų —- filozofas. Tarp 
kitko savo veikale jis-sako':' 
u Jeigu Europa būtų visiš
kai pametus [ krU<ščionybę,? 
pagal kaikurių asmenų be- 
protiškus troškimus, šimt
metis nebūtų buvę praslin
kęs kada vėl mūsų tarpe bū
dų buvę atgaivintas tas- in- 
dividualas ir toji draugija 
(sociėty) kaip buvo senovės 
bari?arų tarpe, išskiriant tas 
modifikacijas kurias skirtu
mas materialinio stovio tų 
dviejų civįlizacij ų neišven- 
giamarpagamiiitų.”

Draugija y&rėja.

Ženklai rodosi, jog drau
gija eina geryn, • Anglijoje 
1822 metuose katalikų buvo 
tik 120,000, dabar jų yra 2,- 
600,000 ir yra galimas daik
tas visa anglikonų bažnyčia 
grįš prie x Rymo bažnyčios.; 
Pranei ja, matydama blogas 
pasekmes jiems' atsitolinus 
nuo Bažnyčios,*" pradeda 
rimčiau į jų žiūrėti.. Ttali- 
joj‘nekatalikas (?) preinie- 
ras įsato^gražtoi-kiy-žių mo- 
kyldosna. Viltis yra,, kad 
po bplševikųklienos Rusija’ 
grįš .prie Rymo bažnyčios į 
nes rusai netekę caro, imte-

<

Turkijoj kįlajlemokratiiiė 
dvasia ir civilizaėi ja Ji -ne
teko sultano ir per tai mu
sulmonų religija turės irti,, 
nes jie patys pripažįsta, 
kad taHfatas su sultonu yra 

du neatskiriamu daiktu? A- 
merikoj taip-gi matosi grįži
mas prie katalikybės, kaip 
.ir yra su mūsų pačiais lietii- 
viais.

I

r
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- v

įg Pasekme jJto 20 Alena 
arba grąžiname jumi, 
pmiges.

X

PABARA-TIRŠTI, RAUDONA KRAUJĄ,g
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTAS. VYRUS. IRMGTERES.
Turėdamas’mnaikmtą Sveikatų ir Spėkas; tarė* 

damas Įięaišką mintę ir nusilpnėtu lnuių; pasibotli;^ 
imant volstun dėl l>ndidiMitna veiklumo ir vui;.ta«s svpfamšin- \ 
čius, bandyk Nuga-’l’ooe ir persitikrik kaip žrcitn laiku jau- 
©esi‘visai nauju žmogui Devynes iŠ de&in.te;’ visu žmogaus ligita 
tokiu kaip blostaa. apetitas, nemuumufovitnis vidurys, ir n-a i i“r\\. 
iSputiniiii, užketSjnnas skilves, fnlžinis, anmnfa.. kankinimai «u- V 
ttiatisfaii'. skausmui Kalvos, ucuvbJkgu .stekas cner»*i;taa. nndlpne^ 
jimas nervu iv negąlejinlns micouotk. paeina nito stoka nervu 
palietos, skisto vendeniuoto krauju ip neuitdktip’is ciriailadjoa • 
Itrįmjo. . - *

KssUa tlalta kviK, takožna jo veikm** Tojata**! Ant nervu p&fieirog, 
kurtos didalauscl užlaika*ėevntn taovjtuje' ntlvį, inkftti*. iftkttus ir 
grobus.^ šldea plnkimči, brauta cirlintavimn. SbiR.-t-'foną yra-labai 
protfasas gydymus nuo liusilpuciat uw?v«, ’<• tstane -mnaikinimo t 

.&įtap. Kodėl? Votie! kita jjjss yru ntttafeyU iš. a&tenlR btaueiu. , 
liveiltata sadotlniU mtetneitauo'iu it J-
»er yarsinum* UydstaJua. Yvu ite ypafinsm maistinių i Uvte&j iv įį 
l'oefoi-'į-ntaiatus <lei KvaftM ir Nerv'i. - *

. ^fuiįaMl'bne ttaidmtaa:-iSyių-lbę -Jakam?*, ■pr’tHprtat itap,
jog jo tulitinata rcgĮllariškiU AIkoMu inkstus,'iivtvu. l.-.ukųi 
taictaiftieu rvttantnv. Ntevft yMlgiaitaJ. sar.a ir snVUtimm ninvu smiv* 
dimSio kvauo-m' apvilkto liežjitio! Nuga-Tune itaoa Jum* -tebal-Jtnmv 
dnetitsn giat,} ivirlita noi vna ir Wt-* y tslipriata įnlgčg, :
NŪKU-Tonc uustipvla kcrfiijc* iv klta/ulni fMiitavinin ’jn. pritino i .VAtao*. 
nutao veidui ir žibinu* aktantatNuytb'lta.n v*d«nA Ivivl'i.i, tunt““*

. v Aus iv s'veiki-aneii }]TWIUMipa muterea, Įbtaa-Tont ntatavta varvi 'mitaSirtfmi M 
? darontū papvota t nlUm lindėti jie S’va paratĮkiani pmidel^i. \ va apvilkti vriktutn. priimu* 
\lwni L vartuoti gMeiną lifr jokia nepur*ttaRwuo< IĮrIihj-k 
.^vN®*AWbt  ̂ vtaws
ui bonlmto. Kpžr* boAkyta lelpUia devynias i’ąMiifttva 190) pHbrtin arba vtap*- tarttan' * 
«ydyr.vn Galėta pirkU *eset« w>nknta». arba Žnita^menetius jydyAta.už penktas ($5.00)

» „u .Įinjj dtamj h* je,mi nata »Vc«taMi>taa m*
" *»»eš- nm*i Nsjtauto

vUdta KuyvTėaė yra vAosb. ‘
. . {ptrantlfr. ■ /
mvaANT Wd kupolą. . .

-.. .. ęqt N -Aw»» pkavA Kl. ; . ■ ;

(iėj-taemit'jlt tataMSb-p meidad italataklTtatta ♦ ■**«►.*»:*». bankai ’
' >-'• '.. .r,’ .

t ‘ Jį ■ f '
♦ » |.* k o* M h* n v Vį L ■*

. - '■

• V ' • ■. *
\ , * V*.-* ** * WVltX 4

gjtayr.vn Gaišta — -.......—----- ------ ,r.
uokrluš. 1 nk -pi'T il'.id-himt ,(KQ) 4i<wj n*
iftkplHu itasrįŽtak bčtaknta h- jvrtan?(/> tacS tan*I NrmIIU
>rot>»i Jtyū vtt>i4 rviViA, ftfrt VLA. yi.. . T. / ' *

UįrtataH lt fc?

N.ll liūtai. I; hftat-^

'« t • » •
tfųįjtt4X^ ’

X t! - <■
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•’brano S^S1 r'ro-°’ KLAIPĖDOS ALBUMAS, 
luotų laike dviejų’pastarųjų 
metų — 98% buvo atsidavę 
paleistuvystei, yagyštei ar. 
Įeitiems prasižengimams/Lik 
vienas nuošimtis iš jų eina į 
kokią nors bažnyčią.”

Kad mes laikomės savo 
tikėjimo ir savo bažnyčių — 
tai mums duoda galimybės 
tapti tiktai blaiviais. Bet 
netik galimybės duoda,- o ir 
priedermę uždeda,
lis neramus, blaškosi, 
rosi, kelio ieško, 
nuolat žvangina, 
kauta, pavydas,
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Kaina 45 Centai
Tai naujausios laidos, su

lankstomas žemlapis ir kiek
vienas lietuvis turėtu įsigy
ti.

JtLAIPEDIŠKIAMS 
PAREMTI.

Pereitą nedėlią įvyko Bos
tono lietuvių veikėjų bend- 

( ras katalikų ir sandari ečių 
susirinkimas įsteigti komite
tą Klaipėdiškiams paremti. 
Išrinkta komitetas iš šešių: 

, Gudo, Venio, Rasteuio, Gli- 
neeldo, .Jankausko ir Kybu- 
rio. Komitetas pasidalino 
vietomis šitaip : Venis pirki., 

j Gudas rašt. Kyburys kasie- 
rius. Nutarta ateinančią 
nedėlią rengti Lietuvių salėj 
didžiausias prakalbas ir dė
ti gausiausias aukas Klaipė
diškiams paremti. Aukas 
kblegramuoti per Tarptauti
nį jBanką Kaimo Mažosios 
Lietuvos Vyliausiam GeTbe-

< jimo Komitetui.

EJ’SIrTnKIMAS.
•Lietuvos Vyčių 17 kuopos 

. mėnesinis susirinkimas bus 
23 dieną sausio savo kamba
riuose, 366 Broadivay. Mel
džiam visu atsilankvti, nes 

r ' . ibus senosios valdybos visų
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metų išduota raportai. BusiĘ 
mitingas 7:30 P. M.

. Ateinančią subatą, sausio ;Pi 
27 bus lietuviški šokiai pa
rapijinėj salė, j, 492 EnstiiĘ 
Seventh St.

Sausio 28 . bus teatras, 
“Ponas ir Mužikai," kurį 
atlos Cambridge'iaus akto
riai.'‘Bus pdbaznytiūčj sve
tainėj, 7:30 P. M.

Visiems pranešamo, kad 
Lietuvos Vyčiu 17 kuopa 
permaino savo kambarius 
nuo Broadivay ant 492 E. 
Seventh Sti •eet vasario l d.

Draugijos, kurios laikėte 
susirinkimus, telaiko tbn 
kur joms, patogiausia.

Valdyt)
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PRANEŠIMAS.
Balandžio 22 d. yra 

giamas metinis vyčių teat
ras. Yra apvaikščiojimas 
šventės. Meldžiu visu drau-» *■ 
gijų ant tos dienos nieko ne
rengti.

Lietuvos Vyčių . 17 kuopos 
pirmininkas,

A n t a n a s Be n do ra i tis.

NUSISKYNĖ PIKNI
KAMS DIENAS.

Pereitą nedėlią Bostono 
Federacijos apskričio dele-. 
gatai “Darbininko” name 
turėjo susirinkimą vasari
nėms pramogoms sutvarky
ti. Kiekvienai organizaci
jai rūpi vasaros metu per di
džiąsias šventes surengti 
milžiniškas . gegužines, kur 
sutraukti visų apylinkių lie
tuvius. Kadangi’ organiza- 
cijųyra daugiau, negu šven
čių, tai pripažyta, kad yra 
reikalas rengti po kelis pik
nikus per šventes, tik juos 
rengti ne artimose kolonijo
se, kaip va Norwoode ir 
Lawrence. Bet nerengti 
kartu Norivoode ir Mont- 
elloj. .’ '

Pirmutinis piknikas ge
gužio 30 dieną Decoration 
Day bus L ILS. kuopi] aps
kričio, kaip jau per eilę me
tų.buvo rengiama.

T

BLAIVUMAS IB TIKĖ-
• ’ JIMAS. . r .EXTRA!

įsigyk Lietuvos prezi
dento paveikslą

S. L. R. K. A. išlei(l()^192.Tnietanis nepapras
tai gražius šieninius kalendorius su LIETUVOS 
PREZIDENTO A. ETULGiNERO paveikslu. 
S. L., R. K. A., nariams ir ° Garso” skaitytojams 

■ Kadangi kalendoriai be
galo svarbūs ir be to gražūs, 
ekstra keletą tūkstančiu, norėdami, kad ir Tams- B v . 7
tų gimines, draugai, bei pažįstami turėtų progos g 
isigvti Sus-mo kalendorių. ~~

•Kalendorių gauna tik Sns-mo nariai ir ‘‘Gar- jg 
so.” skaitytojai. Todėl,, Tamsta tuoj prirašyti: prie 
Sufi-ino saro pažįstam u s arba užprenumeruok j 
jiems' “Garsa,” vieniems metams, gi mes kalendo- § 
rius jiems dovanai iš^iuntinėsime. ' S

PASIPSK LIETUVOS "PREZIDENTO B 
PAVErKSL t r T1ETUVJ ’Ę
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kalendoriai jau išsiųsti<

Vienas iš Amerikos numy- 
lėtų judomųjų paveikslų ar- 
tistų—Wallace Reid — guli 
ligimbutyjė parblokštas'stui- 
kios alkoholizmo ligos. A- 
.metiką lengva širdžia laužė 
savo šalies ' konstitucijos 
punktą, - savo rankomis ne
senai rašytą, ir nardėsi svai
galuose. Tasai jaunas artis
tas, l<i*itęs alkoholizmo au
ka, labiau negu kas kitas 
privertė šią šalį giliau pagal
voti, apie girtybės bledį. .

Indomiausias ir svarbiau 
-šias lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Krašto, su
sijungimas su Lietuva. Da
bar 'visi norėtų pamatyti, 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tai Kaip sykis “Darbinin
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumą. Skubinkitės išsi
rašyti. Kaina 50e.

Kedaug teturime.
* * 4 ■

"PARBINiNKAŠ” • 
336 B hvay, S. Boston, Mass.

t

“Darbininke”
z Didžio išlankstytas -- ~.l 

26x33
366 Broadway,

Botson 27, Mass,

»■

PAVĘIKSLĄ Į LIETUVĄ.
» s*-

Kiekvieno lietuvio namuose turi būt Lietuvos 
prezidento paveikslas. Begalo svarbu, kad ir Lie
tuvoje visur jis rastųsi. Todėl, Tamstos, žinoda
mi, kad Lietuvoje1 sunku žmonėms Įsigyti patiems 
tą, .k<> jie tvokšia, būtent savo valstybės .preziden
to atvaizdą turėt namuose, užprenumeruok yimi- 
iiūiik, nažisf ūmiems ir draugams Lietuvoje “Gar
sų'’ r:< i.'ti'MŠ mitams, -o mes jiems pasiųsime ka
lendorių su Lietuvos prezidento paveikslu. Pa
daryk tą malonumą saviemsiems, o jie Tamstai bus 
labai dėkingi ir niekuomet nepamirš!

“,riarso” prenumerata Lietuvoje $3.00.

!

•i

PORNIŠIUOTAS KAMBARYS
Farandavojiniui ruknas vienam 

arba dviem ar su maža šeimyna. 
Ateikit pažiūrėt ant šito adreso : 

J. RUPEIKA,
306 Broadway (Trečias augštas) 

South. Boston, Mass.

Pašau- 
dai- 

ginklais 
Nėapy- 

godumas
valdo žmonių širdis, tautų 
smegenis. Tokiuo laiku gi- 
nie. mūsų tautos laisvė. Ar RAČIŪNO PAVEIKSLAI 
išlaikysime ją ? Ar išaugin
sime jos šviesą, dorą ir ger-1 
būvį T Jei mums katalikams, 
tai rūpi, tai pamylėkime vi- 
sų-pirma blaivumą, patap
kime visi blaivūs. Tikėji
mas lai kelia mūsų dvasią ir 
stiprina mūsų valią. Tik 
dvasios stipruoliai įstengs 
savo tautą tarp audrų ir pa
vojui vesti pirmini. Tik blai
vios tautos turi ateitį. Da- 
bar eina Blaįvininkų vajus. 
Jis tęsis iki Užgavėnių. Pa
tapkime blaivininkais patys 
ir kalbinkime kitus.

F e d. Sek r.

Galvokime ir mes, lietu
viai katalikai. Susilaikymas 
nuo svaigalų — tai virtos va
li oš aktas; beužtenka pro
tu suprasti gėrimo bledį. 
Reikia dar pritaikinti valią, 
susivaldyti. Bet kaip val- 
dysis žmogus be tikėjimo® 
Kam jam valdyties? Jeigu 
girtavimas suteikia jam ma
lonumo,. jeigu jisai prieš 
nięką užtai neatsakys, tai ko
dėl gi neatsi duoti girtybei.

Gi žmogus/ kuriam kelią 

rodo tikėjimas, žino, ko
de! reikia valdvties. Jam v 
brangi jo nemari siela, bran
gi vienybė su Dievu. Tikė
jimo šviesoje iisai nustato 
.sau pažiūras ir pasielgimo 
būdą.. Gi kad pagundoms 
jjėpašidavus; jisai m Aktu je 
ir Šv. Sakramentuose ieškos 
sau 'stiprybės. Štai kodėl ti
kėjimas yra blaivumo pra
džia ir pamatas.

* <

New Yorko policijos,, nar
kotikų skyriaus vedėjas dr. 
Carleton Simon, šiomis die
nomis užklaustas, ką jisai 
mano apie nuolat augantį 
Amerikoje svaigalų vartoji
mą — atsakė: “Tani yra 
daug priežasčių. Tečiau 
kiek aš psu‘ pastebėjęs, 
tižiausia tam priežastis, 
netikėjimo plėtimąsi s.
rodo, kad čia žmonės toliau 
vis labiau šalinasi nuo baž
nyčios.

.Visi Nauji Krutami Paveikslai iš 
Lietuvos 1922 metų.

' Sereclos, vakare, sausio 24 d., 
parapijos salėje. Rogers St., Low- 
<•11, Mass. •

Nedėlios vakare, sausio 28 d.. 
Lietuvių Ukėsiį Salėje, 41 Berkley 
St, Lawren.ee, Mass.

Šiuose paveiksluose bus taip-gi 
parodomi veikimai Liet. Prekybos 
Bendrovės Lietuvoje.

’ LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ©

414 Broadway, So. Boston, Mass

Palpškrto brolių Juozo ir Jono .Trtnu- 
ų, kilį* iš Tryškių nuostolio,. Šiaulių 
pskr. Juozus gyveno VVIIkos Barro, 
’n. Jonus gyveno I’ittsburg, Pn. Tit- 

i ių laba i.,svarbų reikalų—mirų jų mo-. 
’iiia; Patys' ar Žliiaiitiė,jT"rašykite ad- 
esti: . • .

Pmirišk-ft UTičicnĮF-,
■’ .Mt'i'Pri- Su-“i‘t. Souili Boston, Mas.<

(2.4)

d(d apžiūrėjimo stu- 
inip-gi vabgig ir kntnburls ant vlm 

1‘rirlio mažai. l’Žinoknsnls ne
lis. ?. i.-išaukitp:

.1. STUKAS, 
Sirv<'r. So. Boston, MnsK

' J (23)

| Autorizuotas BanlderiusJj 
| Agentas ir Taikos b

——Teisėjas------------- į į.

j J. G. BOGDEN I
j 4 S. Main St., DuBois, Pa*g

Paraškau
x is:
i I''*.

.i:riu... .

> Gr.impp

ft

c l?

—
;

ja
TeL Šo. Boeton 3488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IB . 

CHIRURGAS.
■Gydo aStrlas ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir vaikų.. Egzami
nuoja kraujų,spjaudalus, šlapumų 
Ir tt. savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
BOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St' Ir Broadway)' 

VALANDOS: 9—11, 4, 7—9

r-

Į

—.------------ — —

Ant Amerikoniškų. Laivų.
1‘rlsiųsk žemiau padėtų kuponą dabar,

IrJeigu kėsini važiuoti į senų kraštą, arba 
" Ijeigu neri parsitrauki i gimines čion. Pri

siusime knygutę, atspausdintą jussi kalbo
je dykai.

Sužinosi apie greitus Amerikoniškais 
į , laivus, kurie pasiūlo geriausią vertę tavo 

doleriams. Parašyk dabar
Iš KALNO UŽMOKĖK.

Jeigu mylimieji atvažiuoja i šitą šąli 
parašyk dėl iškaluo užmokėjimo žiniij.

1 y FO n MA Cbl ox B LA XK. t 
. U. S. Sh i lipiny Board 

l\ >š'. SJiipĮiing Board, l'asncngcr llciit. ii'/O
>i~> Broadiraii. \<‘ic York CHįi. 

Malonėkite man prisiųsti, be privalumų. S. V. 
džtos knygutę siiiie kelionės fstktus. ir informacijas 

apie S. A'. Valdžios laivus Į Europą.
Mano vardas . ^................... ...................... .............. .
t latvės 'numeris ............................... .............. ..
Miestas ................................................ Valst....................

•J1LT1JOS-AMERIKO
LINIJA 9Bi'oadvay, Nev^ork.NY

KEUONE ILSĖTU W'
PER i±amburgą,pYli/^ 
Z' ‘ ARBA JLIEPO JŲ. •

rm-

VAŽIUOKIT VIŠI PARANKIU IR 
TIESIU KELIU

Lietuviai važiuojanti j Plliavą. aplen- 
Tenkų- juostų, (koridorų). Visa trečia kle- 

ia padalint;! i kambarius ant. 2-jų, 4-rių- ir 8-nių 
;vų.

SPerilaitais KalC'Jn išplaukimais
■ S. S. ESTONIA................  .Vasario 7
S. S. POLONIA.......... ............    .Vasario 28 .
Iš Ne\v Yp(ko ir Bostmm į Hamburgu $103.50.
i Pilliavų $106.50, į Libavų ar Memeli 107.— 

Iš Bostono Į Nevv Yorkų per Fall Rtver Linijų. 
KreTkitPs r>rie vietinių agentų.

Ml()<Z>€0<Z>0O<^>fi0<Z^(<Z>O(<r>|(hcr>O()<Z><)G<Z^O<C2>^0<^>0(><^2>D0<Z>)
r

% I y/— nMli.niii’ i, '.i • '

. MoibytI Ir išmintingi vysai ątsi. 
džiaugti negali, prisiminę knyp 

. skaitymo naudą. Mitai sako 
z mokslavyris R, Būry. “Knyga, 

anot jo betariant, yra'geriausias 
. mokytojas.; jis ant tavęs niekad 

nein^yks ir uŽmcikeSnio netaiką* 
lans. Mada tik; nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa 
klausi, jie vis atsakys, ieada apsi 
rikli, jlstavęsnelijaoks.”
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NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

g Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu- 
| vos senovės pilių ženklų.
| Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 

formoje, kurių eiria 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie- 
j naš minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies- 
| tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku- 

| riuos mūsų tautos didvyrius, 
g klų reikšmė:

1. Lietuvos ženki.—Vytis.
2. žemaičių ženki.—Meška
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. Šiauliai.
9. MarijampolS.

10. Geranainys.
11. Telšiai.
12. Jurbarkas.
13. Viekšniai.
14. Ariogala.
15. Kernavu, .
16; Rodftne.
17. Rietavas.
18. Ąlytus. •
19. Babtai. .
20. Ašmena.

Štai tų istoriškų žen- /

<>

21. SkirsnemunS.
22.. Baisogala.
23. -Vilkaviškis.
24. Kalvarija,
25. Darsūniškiss.
26. Pfinia.
27. Suvalkai. 

: 28. Biržai.
29. Reseiniai.
30. Šeduva.
31. Veliuona,
32. Žiežmaris^.
33. Kiedainiai.
84. Maišiogala. 
'35. Lyda. > 

. 36. Žasliai. -
37. Valkininkai. 

f 38. Daugai.
39. jPlunga.
40. Balninkai,

n

Kas prisius ($L0Q), tam tuojaųš
... . Lųogreičiausia,
D. Šrftariart po 85c.
pasiųsime 40; tij gražių zeuldų (visą sąsiuvinį). L. 
neš nedaug jų teturime; Pinigus siųsldtei

* ► . ' . t,

į S&t) TT. Bf6didw^ , • - Boston

> • ’

I

“Alau rodos, kad nėra 
vaiste* tiems, kurie atsidavė 
alkoholizmui, jeigu jie ne
gali dvasiniai pakilti. Ma-

T

JI yOtr Vr , ljTOdiWwy) '■ ‘

. Mif -*• —* ^9'-^ z* —- - - 9 , - -^7 *-

i? •’i - > * *
k * ?

•
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Tel. So. Boston 828 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Beoadway, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos:

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v, vak. 
Ofisas Uždarytas subatoi vakarai* 

ir nedaliomis.

I

3

» Nuo 10 iki 12:80 ryte Ir nuo 1:10

I

AlttlIlflU

, 16 Metų South Bostone

DRH.S.STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
199a W. BROADWAY 

, VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v, vak.

PAIN-EXPH1ERIS|- 
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-E?:pellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir uebuiagum&i 
— pr a u j-],-s v a. ‘ Su .. 
pirmu įmyr.teiė.iimi) 
re’.’inatiško skaiL- 
mo. nervus L ra tu u 
Cios ne uralgijos, ka:i 
kinančio ir rieėi.m 
ėio i kvura strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šit- pūlin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juurui ištrin 
kito skaudamas vietas. 'Tikrasis < 
Pain ExpeUeris turi musu INKARO 
vaisbaženklj. Visi kita yra. pa- 
niegzdžiojiniais. Kaina 35ė. ir 70c. > 
aptiekoso arba ’iį$ 1

F. AT>. RICHTĖR * CO.. 
104*114 South dthSt., Bivolriyn, N. Y.

— "-1 . " .... .

CIINARD

I

I
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T
Tt
T.
?
Ti
T
r
f♦^4 ............... v. M.v to>,

♦♦♦ venimo ir pasaulines politikos svarbesniais įvykiais. “Trimi-
♦fe.tas” drąsiai kovoja prieš visokius Lietuvos išgamas, šnattdo-
%♦ tojus ir nepriklausomybės priešus.
Y
| įvykių, ir įžymiąją’* žinomą gyvenimo aprašymą,
Y
Tt
T
Tt
Y
Y

Jo kai na’ Lietuvoje—metams 7 lit. 50 centą; pusmečiui 4 litai;
. trims mėnesiams 2 lit«25 eont, atskirus numeris 20 centą. A- 
metikėje t metams 1 dol. 50’oėntą? pusmečiui .?0 centą, A’tsld" 
ras numeris 5 centai, v ■>

y-""" 'V'KieKVjeinj maruniKiF vivuns ia jw?

♦|o Amerikoje ir savu giminėms Wi pažįstamiems Lietuvoje 1 y*1'1 mlllln%ou%a^fo!?e3X?rSlRfUm'1
Y J Rinkoje “iTOligadina užsisakytų 1) per L. ' AQVITAm
^ šaūiią Atstovą. Aclr; : A. Žemaitis, 32,51 So. Halstcd St.^ChL 'KBRIŠNGABLA
.1 W, ffi. 2)Pr. Norvy<3ŠTark W Jltoom 816) Nw Aįafab tBMpVi: l Aėua

saulių KČmūją- Btlrią Valdybose ton kur jos AdoM .lėfotmMu kreipkitės prie 
t • vrn susidaro - ’■ ‘ Vtfmlmtoyin sĮismmę. - , . s v * Y anchor

r TRIMlTtrCRedakoijog k Admiuistramjės u^ėsasi ’ Y 
. Kaunusr LMfVži AlėjaJ^r> M >51 'I

r;v -f

IŠSIRAŠYKITE 1923 metams * 

“TRIMITĄ’’
“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Šau

lių Sąjungos leidžiamas. Jame gvildenami visų tikrų Lietu
vos piliečių bendrieji reikalai ir klausimai. Iš plačios’savai- 
tės įvykių apžvalgos “Trimite” skaitytojas, kitų laikraščių 
nėskaitydamas, gali pakankamai apsipažinti su Lietuvos gy- 

' . “Trimi-

T ❖ 
t 
T
Y
Y 
T- 
T- t 
*:* _ _ _ - .
Xlš BOSTONO i LIETUVĄ

per LIVERPOOL 
ant naujo, didelio, puošnaus,' greitoY aliejų varomo

♦JANSONU........ Sausio 2.T; Vasario 24
/^ANDANIA..........Vasario 10 f Kovo 17
jLsu greitu persikėlių™ į LIETUVĄ it
Y visas Baltijos valstijas. Geriausias 

patarnavimas ir valgis.'
♦♦♦ ’ . TAIP-GI IŠ NĖiV JYOBK’O* 
^asmęnlškui prižiūrima, ekskursija Lie- 

AmeiikostUotįvidP ŪM«ŠAKVKIT ■^BtMrr4” sau

%

‘‘TRIMITE’’ dedama šiaip gražių apysakėlių, istorinių 
straipsnių, 

eilių, retų atsitikimų ir mokslinių išradimą paminėjimų, pla
čiai rašoma a pie sportų ir 11.

“TRIMITAS” rašomas lengva ir mažamoksliams lengvai 
suprantama kalba, Ypač junuomenei “Trimitas” stengias bū
ti tikru draugai ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gy
nime, visuomeniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis, 
■metams 7 lit. 50 centų; pusmečiui 4 litai;

.aViįft Annii ?.rh,iį ir.

I ■

\

Tel. So. Boston 270

J.MACDONELL,M.D.
Galima tusikaibSti ir lietuviikai. 

Ofiso Valandos: 
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—8. 

Vakarais nuo 6 Iki 9.
616 Broadway, So. BoetOfl.,

a

OR. t, J. GORMAN
(GUMAUSKA8)

»1KTIBTAI

706Mala St., MonteUo, Mau.

(Kampas Broad St)

TeL Brockton ill2-W.

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

. - BOSTON, MASS. ‘
PIRMININKAS — VterAs Žalėms, 

Sl„ Mercer St., So. Rostoik Mass. 
:VX0WW. — Arirtimš-TasteM.. 

14U Bo\vėiV-»t|> Boston, Mass. 
tmoT; rast. — Antanas Maciūnas-.- 

W U T-tb Sųt Boston, 
FINriua'. — Juos. VinkovBnK : 

169 \V. s-rtt St, Ro; Boston, AIas'S.
KAPERIUS — Audrins ŽnRedmtk • 

307 U ti-th St„ So. Boston,'Mass. ;
ALVRjtVLKA — Viktoras Zttkfe, , 

209H Cntia^SL,Thnvhoster,Masė. ' 
IX L, K. KeistiiChr diria laiko mėlio* • 

riuius šnsTrirrktons.'-ks^ pirmų tįed&A 
tltoių kiMcrieno mėnesio?. po No. 

Stfo-Boston,' 
vakaro. Atoidantl drauge iv nanjų na
rių su- savim lUsjvoskita prie mari dr* 
JosiU'h'ašytl. - ,,. '.-7":
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