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Kaina 4 centai.

ANGLIJOS GELZKETj1V\ PADIDINO SARGYBA.‘ v > (,

tarifą

<

MIRĖ NORDAU.

ANTANAS SMETONA,

alijantų

I

Geli e va.—$ veiėari j os- val
džia nuskyrė misijų į Kana
dą. ištirti ar nesirastų ten 
darbo jos bedarbiams. Švei
carija bedarbių turi 100.000.

KILMEI IEŠKOS z 
DARBO.

KAUNAS, Sausio mėli. 20 d. (Elta). — ANTANAS 
SMETONA,, buvusis pirmasis Lietuvos Prezidentas, pa
skirtas nepaprastu pasiuntiniu prie Al l j autų Klaipėdoje. 
(L. I. B.) •

1

A \s Amerikos Lietuvių • 

.Katalikų Švento 

siiozapą Darbininkų

. Sąjungos.

- v
Katalikai turi sipraati, kadJtj 

aukos ir pasišventimai dėl katsJK 
kq spaudos instiprinimo bua jna- 
lonestnig Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, ■"< 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa- 
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 

. rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- ' 
ri skaityti tai savo didžiausiu už- 
'daviniu. -' - \
<f' Vyskupas Kiliau.

, » 4

NEPAPRASTAS LIETU VOS PASIUNTINIS 
KLAIPĖDOJE. '

* KETVERGAS,L ^AUmO 25 D., 1M

V
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BAR B ĮNINKĄS

- , . SUKATOMIS,.

UžruheČ.y molams ..........,..^5.50 ,
DAKBrNTNKA.S

.366Broackvay, Bostonai, Mass.
H'cl. South Tionton 620,
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KOMPANIJOS SUSI
VIENIJO. . .

London. — Anglijos 120 
geležinkelių kompanijų susi
jungė ir vietoj buvusių 1,300 
dilektorių padarė 100. Mo
kestį pasažieriams pamaži
no. -Įsteigta komisija iš ats- a
lovų nuo kompanijų ir nuo 
visuomenes, kuri nustatys 
darbininkams algas, 
ir pelną šėrininkams.

c
Washinffton. i— Normaliu 

laiku geležinkelių kompani
jos sargų'tūlėj o 8,400. Strei
kui einant ta jėga padidinta 
iki 39.430.

ŽUVO 3 ANGLIAKASIAI

Spokane, Wash. —■ Nuo 
gazo anglių kasykloj žuvo 
tiys darbininkai. 30 kitų 
darbininkų buvo apsvaigo 
nuo gazo. ’ . ■

P d G E E B A x

BEDARBIAMS.

Šlockholni. — Per 1922 
metus Švedijoj pabudavota 
1.600 mailių plento. Darbas 
buvo užvestas dėlto, kad Su
teikti darbo bedarbiams. Da
bar Švedijoj bedarbių zvra 
21.000. . .f

‘J

STREIKAS DIDĖJA.

Berti n. Erancūzų pa
grobtose Vokietijos žemėse 
sustreikavo 165.000 anglia
kasių. Dabar prie streikuo
jančių angliakasių prisidėjo 
ir plieno darbininkai. -

MOKYKLA. J 
(Eržvilkas. Tauf. apskiA 

s . * __
Čia šį rudenį valsčiaus ta

ryba neva įkūrė privatine 
vidurinę Įįiokyklą, kuri lig 

. šiam laiktii dar neturi vedė
jo. T mokytojus pakvietė 
Serbiųtus,, /kurie, taip pra
garsėjo Žiežmaryje, kada 
jau Trakų apskrities taryba 
neiškentusi prašė Švietimo 
Ministerijos tuojaus paša
linti juos iš Trakų apskri
ties. E Serbintas, kuris už 
mokytojui nepritinkantį pa
sielgimą iš Žiežmarių pradi
nes mokyklos buvdEpašali®& 
tas Švietimo Ministerijos, 
dabar jis veda Eržvilko vi
duriu ės mokyklos raštinę ir 
iridkvtojauja pradinėje tpo-

: ;• *
• Antra mokytoja Avizony- 
te, taipogimemažai papikti
nimo duoda vaikams,vos spė
jo atvažiuoti į Eržvilką/ ir 
susilaukė kūdikio: tai tokius 
turime pedagogus! Jau- a- 
pje 6 vaikus pabėgo iš mo
kyklos. Laukiam* doresnių 
mokytojų.

kos moterystės ryšiais suriš 
ti Aiifele Dogclike iš Km 
bionių su Vitalių /Šaukliu i 
Keryvų. Vinčių davė ir Mi 
šias laikė Žemaičių katedre 
bazilikos klebonas kun. Ik 
gelis. Vestuvių iškilmės bi 
vo nepaprastos tuomi, ka 
jose buvo pavartoti senovė 
lietuvių papročiai,, kas di' 
bar jau retai pasitaiko. .< 
tie papročiai yra taip gr; 
žūs, kad vertėtų juos pala 
kyli. Taip paveizdan pn 
•kalbų, sakymas . sutinka! 
jaunąjį nuotakos namuos< 
piršlį kariant ir kitur, jai 

' riojd'painergių sutikimas”^'' 
žvakėmis, kraičio išvadavi 
mas, kraitvežių pasirėdę 
mas, mergaičių , dainos ir t 
Daugiausia pasižymėjo sa\ •

vės papročių Jonas KascL 
šis ir Viktoras B iIvinskis 
Šcimin iškili.

Paryžius. — Pagarsėjęs 
rašytojas Max Nordau mirė 
po ilgos ligos. Jis yra žydiš
kos kilmės ir girnos Buda
pešto. .Jo vienas veikalas a- 
pie tautybę yra Dr. Kudir
kos sulietuvintas.

PABLOGĖJO PADĖTIS

Lozana. — Alijantų-turkų 
konferencijoj padėtis pablo
gėjo. Turkai negalėjo susi
tarti su anglais dėl Mozulo 
žibalo versmių. Anglija pa
siūlė, - kad tą klausimą pa
vesti Tautų Lygai. Turkai 

• nesutiko.

NEUŽTIKRINA
SAUGUMĄ.

B erti n. — Bavarijos vy
riausybe pranešė. Erancijos 
atstovui Mueniclie, kad jo 
saugumo neužtikrina.

Pirmutinis Lietuvos Prezidentas, dabar paskirtas Lietuvos' delegatu
. * Klaipėdoj.

Šis Lietuvos valdžios gerb. Smetonos paskyrimas ir jo apsiėmimas rodo, kad dabar 
Lietuvoj partijos stoja bendran valstvbinin darban. Iš to džiaugiamės ir sveikina
me gerb. Smetoną — Lietuvos Jurgį Washingtoną — sugrįžusį prie valstybinio dar-

. - -.......... ■ - --- - -•> -l ■
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PRADEDA SUSI
PRASTI.

Paparčiuose (šimk. v.) 
gana ilgai snūdurėjęs jauni
mas, šia vasarą ėmė rimtai 
.ruoštis gyvenimam Nepa
vykus isteigt lavinimus kur- 
sų, įsteigta uBendras Pa
parčių sodžiaus knygynėlis. 
Dabar turime virš 100 gerą 
knvgu ir imama koletas ge- 
-rų laikraščių.

Š. m, lapkričio mėn. p: 
baigoj vienas VabalniuL 
miestelio krautuvininkas k< 
liavo i Subačius prekių. I 
Antašavos miestelio pasivi; 
jį nepažįstami du žmonė 
Klausė jo, ar tuo keliu ji 
važiuoją į Subačius,, jis p: 
sakė, kad tuo. Tada juod 
šoko ant to žmogelio ir pr: 
dėjo mušti; reikalaudami p 
nigų. Apmušė, ištraukė ; 
pi e 300 litui.

. t

KARAS PRIEŠ
' ŠMUGELN INKUS.

■ N e ir York.—Eederale.val- 
• džia ėmėsi griežtų- priemo- 
. nių kovai prieš ..šmugeliau- 
janČius svaigalus laivus pa- 

j lei Atląntiko pakrantę. Pa
skirta 3,000 naujų sargų.

\ : UŽSIDARĖ TEATRAI

Mu d ri d. ‘-/ .Teatrų savi
ninkai paskelbė uždarų visus 

- telitrųs. • Sako', kad mokes
čiai anf teatrų poraukšti. Is- 
pmujos sostinė liko be tcąt- 
'1’4
.. =**-
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SUĖMĖ PENKIS INTAR
PUS ŽMOGŽUDŽIUS.

TTaco, Te.r. -r— Keturi vy
rai ir viena moteris tapo 
suareštuoti. Jie iutarti nu
žudyme vyro ir moteries.

I i

PASAULINE 
KONFERENCIJA.

London.—Laikraštis Baily. 
Telegrapli skelbia, jog Ita
lijos premieras Mussolini e- 
sąs pasiryžęs kreiptiesų A- 
meriką prašydamas sušauk
ti Wasbiugtone. pasaulinę 
konferenciją išsprendimu 
opiųjų politinių ir ekonomi
nių klausimų. Kartu kreip-

NUŠOVĖ redaktorių}

Paryžius. — Į rojalistų 
laikraščio L’Action Eran- 
caise inėjo 20 m. amžiaus 
mergina ir iš revolverio mi- 
šovė vieną to laikraščio re- 
daktoriig Platęaų. Po to 
mergina paleido kulką sau 
krūtinėn. Bėt išliko gyva. 
J i uorėj o nušauti DaudęL 
bet nedaėjo iki jo. ' ■

■lUii įijVIii.4. ‘

EIAII&ESERANOIJOJ.

. Paryžius.A— Rojalistai, ir 
komunistai Pranelį o j pradė
jo smarkauti, ’ Užpuldinėja 
vieni kitūsf Rojalistai iš-

>»

;1K- 
raŠčkli neguli išeitį. Rpja-

' ’ 11 <

sis į Vokietiją iy Eranci jų griovė įĄ radikaliu - spaus- 
laikinai susitaikinti iki tos /tuves.ir jų leiclžbamieji laik

į-A*-, / * konferencijos. - ‘ ........ * ......... “

Chicagiečiai klaipėdiškiams
_ ' 1 *» *1 ' ” * - ’ ’ ’ v . - * ’ V ‘ ’

paklojo

listai parodavo ‘ Paryžiaus liąkasiams * sustreikavus, 
francūzų kareiviai su durtu
vais‘nęiškas anglių. Eran- 
cija įgrūdo į Vokietijos 
Rulirą savo 70.000 kareivių. 
Juosius priseina užlaikyti. 
Išlaidos padidėjo, o Įneigos 
no. • . '

gatvėse ir šaukė ;/‘Tegyvuo- 
j a Karalius! ” Pranei j a p 
lindus į Vokietijos Rulirą, 
darosi ir namie keblesne pa
dėtis. : ....

IRVĖL MERGINOS.

Bielon iškis (Gužuliai Pa- 
lomėnio par. mokytojui pa
tarus užsirašyti yakariniuos- 
na kursuosna prie Palo,me
niu pr. mokyklos, Btelduiš- 
kių merginos šiaip atsake: 
jos. neturinčios laiko,s mat 
joms-reikia r

. . * .4 k-

Ilgai netrukus pareis a 
spaudinti 10 litų pinigą 
Jau atsiųsta pavyzdžiai f 
litui pinigų, vienoje vieto. 
jų yra Vilniaus pilis, antr* 
je Gedimino atvaizdas. M: 
noma kalti ir metaliniai p 
nigai 5—50 centų. '

*-------------- ■ ■ . .
. *‘*s«il* -

Ober-Osto markės bei aul 
sinai po Naujų Metų jau n 
beina apyvarton,., nors jų ;

E RANGI J A PAJUTO 
KEBLUMĄ..

į

Paryžius.— Eraneiją per 
du mehi.grumojo'VbkieBjai 
užėmimu Ruliro provincijos. 
Bet Franeįjps valdžia prie 
S nesirengi- pilnai/ neap- 
svarstė visų galimybių; Da
bar, kuomęt vokiečiai daro, 
•visokias kliūtis, tai paaiškė
jo visas sunkumas* Minište^ 
riai laiko-posėdžius du kar
tui dienoj it^nielco neįŠgalvo- 
ja. . Mato, kad vokiečių ang?

•*

• * ■ u < 'A V r*! •

šeštadiėmaiš, pyvarta jau senai pasibaig 
šventadieniais ild antrai va- Tariaus Valstybės Bankas 
landai šokti, o ryto įki ašhuv kiti bankai ir jų skyriui pr« 
tai vai miegoti/ vincijoje ir tolinus pirks L 

keis obdsto /markes 
dienos kursu, nes vokieči 
Dąilenskasos (ob. esto' tat 
kai) ir tolinus sutiko manų 
ti ob. ostus į vokiečių ' ma 
kės; Ą

ATSKELS NUO
VOKIETIJOS RIIIIRA

Bf^m. ^Tapo sužinota, 
kad Erancija spauzdamą 
Vokietijos valdžią, prie nusi
leidimo pagruntojo; atkirti- 
inu Ruhro ir
viso Reino -provĮucijos. Val
džia' yrą pašiaus xš ‘ f yįmj 

■ iŠg^ių'&dvptiRrteš ftaicūzų 
įotayąbyciK.tojf 'tom bth

• -i.- x t

Laukosoda Žarėnų . vąls. 
Pas mus: ir po rinkinių Sei
man, socialistų vesuia visai 
nenurimo. Socialistai. daru 
sušiyinkinųisų, bet ’MeMėy 
iiam/susiyįnKimui turi būti 
ir dęgtineš.: Girdėtis kur
tais iv peštynhi'gęrtuamųjų 
*takpė. ’■ .

-27 lapkričio GirMhio 
bažnyčiojepeKšv. -Minias -ti*

• 4

Nuo gruodžio 22 d, v 
prasidėjo tiesioginis sųsisi 
Idmas garlaiviais tarp Kis 
pedo&ir. Liepojos* :// . 
y Į /Kauno Vienybe w .

u,OOO.OO. Teneatsilieka kitos kolonijos sjr parama Klaipėdos sukilėliam$2,000.00 i
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a lS.gouth JBoston’o uhu'niiikiifs, 
^rgafa ir subatomja. Leidžia-Am. 
fpviŲ Rymo Katalikų šv. Juozapo 

£WININXŲ SįJUNCA.

t**!? S B BININ K A S” 
|' '(The-Worki2i)
'A- ■ ' ■ . '

į« ®Wi LlHUAfilAN X TkiAVlekly Papeb. . 
į” J?pbimii<3d every Tueuday, Thursday, 

i abd Suturday by Šr. JosepiŲs Lith-

į VANian K. C. Assooiątion of Labob.

L- .
I’. - ■------ ■---- -—!-----“"i
| ^Kntored as second-class mątter Sept. 
j 32, 1915 at the post officeat Boston, 
f Sfaęs., under tlie Ąct of Mareli 3,1879.” 
| “Accpptąnce for malling at special rate 
į Of Wtšgė provided for jjiųSection 1103, 
i Act of Octu 8,1917, autfiorižėd on July 
: 12,1918.?-
i - . * . r ___

_____ Raies.
yęurly .................... 
Boston aini suburbs .......

;j Foreign couutries’ yearly .., 
f - > • - *
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. Uolieji Lietuvos valstybės 
rėmėjai dabar sujudo veikti 

[ klel Klaipėdos reikalų. Kas 
L tuo svarbiu laiku lietuviams 
į laisvamaniams rūpi? Jie 
[ patys apie tai pasako. Pa- 
! klausygie. . “Naujienos” 
* num. 16 sausio 19, 1923 štai 

ką rašo:
N “LAISVAMANIAI PRADĖJO 
i . SVARBU ŽYGĮ.

“Laisvamaniu Federacija šau- 
! Ida lietuvius prie kovos su 

‘—-r~ -^klerikalizmui - • - - — -

. • “Užvakar, sausio 17 d., lie- 
-tuvių hasvamaniai padarė pir
itui žingsnį įvykinimui savo ple-

■ no,, kaip paliuosuoti Lietuvą iš 
po klerikalizmo jungo.

“Tarp kitko, Laisvamanių 
/Federacijos noru yra sukelti 

. .neišsibaigiantį fondą pinigų su
pirkimui ir siuntimui Lietuvon 

T getų laisvamaniškų knygų, ku
rios didžiausia gali prisidėti 
prie Lietuvos žmonių apšvieti
mo ir jų ištraukimo iš po kuni- 

•vų globos.

“•Užvakar Laisvamanių Fe
deracijos pirmoji kuopa gurėjo 
dideles prakalbas Mildos Sve
tainėje. Kalbėjo Juozas Uk- 

. tveris temoje, “Lietuva ir Ry
mas,“ nurodinėdamas, koks di
delis pavojus gręsia Lietuvai ir 
jos nepriklausomybei iš pusės 

į . Rymo, kurs pataikauja Lenki- 
l. jak ,
. ■. ^Žmonės jautriai atsiliepė į 
f* kvietimą aukauti į laisvamanių 
i . neišsenkamą fondą pasiuntimui 
■ į Lietuvą laisvamaniškų rastų.“

. Laisvamaniams nerūpi lie
tuvius vaduoti iš vokiečių,

I alijaųtų> lenkų vergijos. 
' Jiėms i'ūpi “paliuosuoti Lie

tuvą iš po klerikalizmo 
jungo,” tai vra atitraukti 
ŽiUcmeš nuo Bažnyčios, pa- 
■Versti žmones bedieviais.

'Visi tepamato laišvama- 
nių pienus, kuriuos gal ne- 

, tyčia ir nepatogiu metu pa- 
įįeibe.

>■ . " .................................
į •
aržMLUm/i Dsrrs 

riifii juoda,tiMfir. f **
&' ■ T 1 ““*
|r Mąssuehusotts valstijos 

viršininkas uždraiu 
musonams dėtis prie Ku- 

lux:Klnno.
- i.,.. 'č' ■ " - ■ ''

— » y.- ...j- n .. > • r
'ATJDEEiS"AMERIKON

■ .ekppelžnan:
. Didžiulis dr- 

^eppiįiiij kurs, statom 
tas dabar U-ridrichstmveiie.

pabaigtas liepbš inenesį. 
Pioj po tbTjiš per Ispaniją 

ks į Ameriką.
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Filą de Pairujo;

VIENOS DIENOS KELIONĖ.
(Įspūdžiai Lietaapj e J

>■» A t

*

Gražią rudens dieną — 
išsirengiau mažon kelionėn. 
Turėjau šiokių tokių reika
lų, — o ir draugai reikėjo 
aplanky^. Nors buvo neper- 
toliausia — teko vis-gi va
žiuoti dar ir gelžkeliu. Iš- 
sipirkau bilietą, susilaukus 
traukinio — įsirepėkinau. 
Mūsų kūpėti papuolė gana 
linksmą publika. Buvo clu 
valdininku, kurie iš visko 
matyt gana “apsitrynęs” 
Matė i‘pašau!į, ’’ trankęsi 
Rusijoj, Vokietijoj; moka 
.mandagiai ir gudriai pakal
bėti. Toliau kampe sėdėjo 
jauna mergina, ar moteriš
ke, kini ir-gi šiek tiek į in
teligentę, buvo panaši nors ii 
nedaug tekalbėjo, tik šypse
na mūsų šposams pritarė. 
Sujudėjus trauliiniui — šit 
įsibruka du ^amerikontai.” 
Mat nabagėliai pasivėlino! 
Ir žinoma be bilietų. Tuo 
užsimezgė kalba, kokia da
bar jiems bausmė laukia? 
Vieni spėjo šeip, kiti taip. 

Dar kiti ramino, kad tik bi
lietų vertę tereiks užsimokė
ti, nes jie belipdami vagor 
nan pareiškę konduktoriui, 
kad nesuspėję su tildetais. 
Šit ir konduktoris. Žmogus 
jau pagyvenęs. Matyt dar 
į'usams-.Jie toli puskapio me- 
tų pratarnavęs. Jis jau ži
nojo tuodu “nuliu.” Šypso
damas- paprašė pasų, ku
riuos turėsiąs .pristatyti se
kančios stoties viršininkui, 
kur gerb. piliečiai ir atsi
skaitysią. Čia visokis teisi
ni masi s — buvo veltus. Pa
sirodė, — konduktorius ne- 
permaldaujamas: laikosi nu
statytos tvarkos. Jau ir sto
ty apskričio miesto Ameri- 
kontai gavo užsimokėti po 5 
litus, vietoje 50 centų. 'Jie 
tik džiaugėsi, kad visai ne
daug tereikejo, mat užtekę niu 
savų (tuomet litų dar maža 
tebuvo).

Sustojau, čia jau, apskri
čio mieste, kur ir keliavau. 
Atlikęs reikalus ir bažnyčio
je pasimeldęs, (mat buvo 
sekmadienis)—drožiau l>eiit 
kiek už miesto draugų at
lankyti. Grįžau jau sute
mus. Štai jau ir vėlini estas. 
O jis toks nejaukus; gatvės 
nuo purvo slidžios. Galų ga
le pasiekiau stoties gatvę. 
Čia jhu pilna žmonių; žymu 
kad miestas. "Vieni eina 
skubinas,- kiti, gi “špaceruo- 
.dami” kliudo kitiems sku- 
biutis. Grįžau iš “ekskurs
ui jos” lygiai-6-inis valando
mis. Ant stoties radau “be
silinksminančią publiką. ” 

Armonikas, griežia,1 dulkės 
nuo šoke j ų. ’ padalkų .kį la . 
(nom tiesa, tos pądalkos 
prie pat kelių, bet vis veją 
l<ėlia). Pasirodo Uiūsų lic-’ 
tuviai “čivilizuojasL” Ka
reivių pilna visa III kl. sa
lo,, lygiai ir .“jaunų dukte
rų ” netrūksta. Visi įkaitį, 
sušilę, Jmdnmnjiet pavydaš 
pradėjo imti', -nes.buvau nuo 
šalčio pradedąs nebėri mti. O 
jos tos “pniuįės” vis dar
buojasi savo grakščiomis ko- 
jukėniis be atilsio. Nes ma
tyt . laivo, kad tokios links- 
ųiybcs joms teikia smagiau- atsitaisė : po' pęiįišMdymo. 
šią .gyvenime valandėlę. GI Gal *but vyks atsilsėti į Blbr ‘ ----- - - , i . .

i

ne-kių dar ir aš ‘‘pasauly” 
mačiau. Sakysim toji pa
ti vengerka taip “artistiš- 
kai’Hmvo išpildoma, tad jau 
toks ‘‘two step”.išrodys vi
sai “nekaltas.” > Bematant 
šokėjus taip įkaito, kad sa
vo žiponus ėmė blaškyti kur 
papuolė. Ojų vargšių j ake
lės, taip ekonomiškai, kirp
tos : rankoves virš alkūnių ir 
žinoma, ‘ ‘ nepaskūpinta ’x
dekolte. Atsirado ir “hero
jų. 5 ’ Štai tokių vienas iš ne
suvaldomo jausmo.— ima 
“glostyti” (lūputėmis) dai
liosios šokėjos veidelį, Is 
sykiu’tai išvydęs nustebau,

Alan išrodė, kad Čia. koks 
“išgama” ir daugiau nieko. 
Bot matomai aš ant tiek “at
silikau” gyvenime, kad to 

’ žmogaus “progreso” nepas
tebėjau. Tokių “herojų” 
buvo ng vienas ir tie du. Ei- 

' nant valsą — jie viešai už 
' kits kito vaidino, tas “re- 
aliai” “romantingas” sce
nas. O tos skaisčiosios sau
lutės “ginasi” — gi sykiu 
net veria džiaugsmu. O jos

■ tokios dar jaunos!.. Daugu
moj gal dar ir penkiolikos, 
neturinčios ‘ ‘ mylimos ’ ’ ’ tėvų 

' dukrelės... (nors buvo ir 
' “fėjų”). Tai užpildoma 
/kibirkšties greitumu bėgam 
t į gyvenimą. Pasauly vis
kas verda, kunkuliuoja.Ir 
taip, rodos kaip į viską iš 
viršaus pažiūri — tai vi stiek 
kaip ir kuom neužpildyti gy
venimą, kad tik jame nepa
siliktų “tuščia.” Tik jau 
pažvelgęs iš kitur — tuojau 
papurtai, -kad panašus gyve
nimas pasaulv, koki ką tik 
per keletą liūdėjimo valan
dų pastebėjau — yra begalo 
tuščias.. Ne! — ne tuščias — 
o tvaikus, perpildytas bega
lo „šlykščių dvokiančiu- turi- 

Taip, — Bet kaip-gi 
gaila tų kūdikių, tiek dar 
j aunu nespėjlįsių reikiamai 
pražysti. — Šit jau įvelti 
mirties žaislan, ir jau jau 
gelsta nuo to žaislo karščio.

Visas išvargęs, kankina
mas šalčio (mat dar stotys 
nekuria)minos; vis “ekono
mija!”) laukiau vidurnak
čio, kada turėjo ateit trau
kinys. Štai jau vėl aš vago
ne' (šiltam vis-gi) sėdžiu ir 
gr i Št u atga 1. Bei natant aš 
jau savo stotv. Nors dar tik 
po pusiąunakčio, bet *ejau 
namon. Dorai valandų pra
slinkus — jau 1 )eldžiau savo 
grįčios duris. Taip tai tik 
dalis to, ką pergyvenau vie
nos dienos kelionėje. .

NLį—26—t-22 m. ■

=^=*t 
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MILIJONAS DOIEHIĮĮ UETUVAI.
Būtų labai naudingu daik- 

J u, kad. LDfe. kuopos ir ki
tų orgahizaeijų kuopos lai
kytų diskusijas. Kaikur 
kaikada4oldos diskusijos į- 
vyksta. Bet jų turėtų dau
giau įvykti. Kąd paaksti- 
hus.LDS- kuopas pi‘įe įvedi
mo diskusijų ir kąd nagami“ 
mis daugiau medžiagos/ - tą 
skyrių įvedame tūlam laikui 

‘ Darbininkam ’ ’ Kviečia
me šiose diskusijose daly
vauti gabesniuosius, apsi
skaičiusius, prasilavinusius 
; ‘Darbininko ’ ’ skaitytojus. 
Pradžįai paduodame visai 
lengvą dalykėlį — Milijonas 
dol. Lieiitvaiy t. y. jei koks 
nors tūrtininkas-g'eradė j as 
kištelėtų Tamstai milijoną 
dolerių su nurodymu apvers
ti juos Lietuvos reikalams, 

; kuriems Lietuvos reikalams 
Tamsta tą milijoną dolerių ties.

* 
»

Tli^ AmericaU' .Maffdzhi&. 
turį nuolatinį Raityto jų / 
skyrių Jr, numeryj e už vasa
rio mėnesį paprašė skaityto
jų atsakytį ką darytų, jei 
gautų milijoną dolerių — 
kurią dalį sunaiidųotų sau, ■ 
labdarybi ir tt. Už geriau- . 
,^įą laišką tas laikraštis išmp- , 
ka $20. Šiuo, tarpu (i barbi* 
pinkas” savo diskusantams. 
nežada dovanų, bet vėliau 
turbūt . ir (f Darbininkas” 
teiks dovanas, jei atsiras ge
rų diskusantų.

Paduotą .temą leidžiame 
diskusuoti pusantros savai
tės, tai yra iki vas 6 d. Pas
kui bus paduota kita tema.

Na tai pasakykite^ ką jūs 
Lrefuvaf darytumėte su mi- j 
Ii jonu dolerių. Rašteliai tu
ri būti trumpi, neturi užikn-.-----
ti daugiau, kaip pusę skil-

• hr ’
stiprus ^kvapas # iievisuomot 
prikels kūdikį bet daugelį1 
sykių miegas neramus ^kuo
met kambaryje randasi kojis 
kvapas. Bet ir saldus kve
pėjimas' ^kartaisJ priverčia 
kūdikį vemtų ypatingai’ jei
gu pilvelis nedrūtas. ,

Kita priežastis nemiegoji- 
mo yra alkis. Neprivalgę 
kūdikiai nemiegos. Vėl svar
bu prižiūrėti valgio, regulia- 
riškumą, bet galima per die
ną duoti biskūtį pieno. Bet 
motinoms reikia nepratinti 
kūdikius bilę kada peiieti. 
Jeigu kūdikis parodo norą 
visuomet valgyti, reikėtų 
nuneštijoas gydytoją^,______

Perdaug įkaitintas kam- 
baris blogas netik khdi- 
Idams, bet ir augiisiems. 
Šviežias oras, ir užtektinai, 
yra svarbus daiktas netik 
-kūdiko (Sveikatai, bet. ir ta- 
vo. Neduokite kūdikiui jo- 
.kių vaistų, be gydytojo įsa
kymo. ' . '

■e

Yra kita klaida tėvų, ku
rie mano, jog daro dėl kū
dikio gero ir nemato7 svarbu
mą tos klaidos arba per bied- 
nį‘išvengti. Ta klaida yrą 
pavėlinti kūdikius miegoti 
su suaugusiais. Yra gana 
bloga dviejoms, sveikoms, 
.suaugusioms ypatoms mie
goti vienoje lovoje, bet- kū
dikiui, ■ ypatingai kuomet 
nedrūtas, miegoti pačioj lo
voj su suaugusiu yra pavo
jinga.

Daugelis motinų mano, 
jog kuo mažesnis kūdikis,

Oras,, maistas-ir miegąs y- 
ra svarbiausi dalykai kūdi
kio- gyvenime. Motinos tū
li kreipti atydą į miego 
svarbumą sąvo kūdikio svei
katai. Normai®as kucK- 

‘kis, geroj sveikatoj, natu- 
rališkąi sutvarko savo mie
go programą, bet jau su ne- 
normališkomis aplinkybė
mis motinos turi žinoti ką 
daryti, ir prižiūrėti, jog* ku* 
dikis užtektinai miegotų.

Per pirmas dvi savaitės 
savo gyvenimo, kūdikis mie
ga beveik per visą laiką. Pa
bunda tik dėl valgio. Per 
antrą menesį sveikas kūdi
kis turi miegoti* apie dvide
šimts valandų iš dvidešimts 
keturių. Po antro mėnesio 
vis mažiau ir mažiau, pakol, 
kuomet kūdikis sulaukia pir
mus metus jau miega tik 
'trylika arba penkiolika va
landų. ' d

Po dviejų metų, jau rei
kalauja nedaugiaus kai de
šimts valandų’miėgo. Ir: mo
tinos turi būtinai užmigdy
ti kūdikius nors valandą per 
dieną. 'Mažai vaikų tarp 
dviejų ir dvylikos metų tin
kamai augs be dešimts va
landų miego. Gali apsieiti 
su mažiaus, bet motinos 
priedermė prižiūrėti'jog kū
dikis miega nors dešimts va
landų kasnakt. • .

"Papratimas Užima' pirmą 
vietąjsūdikio gyvęnime. Ne
tik savo naudai kūdikis kas
dien turi’ miegoti paskirtu 
laiku bet motinai’ patogiau. 
Motina turi prižiūrėti jog 
kūdikio miegas nepertrauk-:..^110 Rąžiau, iniegojimo vie-

v •

sunaudotum. Rašykite tuoj.
i

.4

PAVOGĖ $50.0(W.

N cm York. —Prie Lin- 
coln Rd. ir Bedlbrd Avė.
Brooklyue vidurdienyje pa
stojo kelią. keturi banditai 
trims Munieipal Banko pa
siuntiniams ir atėmė nuo jų 
$50,000, . 7

, $

' - , " * -T

■ . ____ ■, ■

• =**

Waskin<jloh.'- Prezidon-;
tgs Uardiug dar. pihuu no-

tas.- Papratimas,- prikalti 
kūdikį kuomet-svečiai atei
na į namus tuoj padaro kū
dikį Įiiktą ir nekantrų. Jei
gu reikalinga pakelti mie
gantį kūdikį tą padaryti tik 
kuomet kūdikis jau užmigęs 
apie -15 miliutas arba valan
dą. Pirma valanda miego 
vra giliausia.

Jeigu kūdikis nemiega, 
tai gal vra-.gera, priežastis. 
Žinoma, kaikurie kūdikiai 
gei-iaus miega už kitus. Bet 
dėl nemiegojimo persitik
rink, jog vra gera priežas
tis. Dainavimas gal, ir gal 
ne, užmigdyt kūdikį, bjevi- 
si kūdikiai mėgsta muziką, 
kartais bile kokis triukšmas 
piktina kuriuos kūdikius. 
Svarini žinoti, jog kuomet 
kūdikio jausmai išsiplėtoja 
jog paskiausias pasiliUošuo- 
ti ir atsiduoti, miegui yra 
girdėjimo jausmas. Maty
mas pirmas, paįvtėjhno 
jausmas antras, ragavimas 
trečias, uostymas ketvirtas 
ir girdėjims' paskutinis.

Reikia žinoti, jog' Šviesus1 
kambarys negeriausia vieta 
miegoti. ' Jeigu kūdikis už
miega tokiame kambaryje 
tik nuo pripratimo. Visi 
kūdikiai goriausia miega į 
tamsų kambarį. (Kūdikis 
turi įeisę liuesai miegoki, be 
varžančių drapanų, gerai iš
vėdintame kambaryje. Ty
lumas ir svariai. .< ■ .

ilaugėlis motinų 
jqg nerviški vaikai greičiaus 
ųjhniegą kimniM'1 inotųiėš 
i'afika padėta ant loveles ar 
kuomet supą lopšeię. /. •Tas; 
kutlįkį suramiiią. , \

Daugelis ■moįkijį’ tWno, 
jog kartais kūdikiai begali

u • ’ ~ I f ’

tos reikalauja. Ir tokiu bū
du mažesni turi mažiausią 
'miegojimo vieta. Yra'klai
da, nes šviežias oras būtinai 
reikalingas augančiam kūdi
kiui.

UZ'EYDIJ ISVAllYMA-

Vien na.—Prasidėjo smar
ki agitacija už -išvalymą iš 
Austrijos žydų. Nurodoma, 
kad austrąi nepakils iki žy
dai nebus išvyti.

t

DRAUGU# VADINA - 
BEPROČIAIS.

Be iii n. —fflPer Kalėdas 
Rusijoj komunistai buvo su
rengę prieŠtikybinę demon
straciją. Demonstrantai su
degino Kristaus, Mozės, 
Mahometo ir kitų tikybų į- 
steigėjųt paveikslus.- Viso
kiais būdais niekino ir išjuo
kė tikybą. Tai Perline ei- 
mmtis komunistų laikraštis 
pasipiktino šitokiais1 savo 
draugų- darbais. Rašo, kad 
girdi nors komunistu tvarka 
esanti statoma aut bedievy
bės pamatų, bet ‘šitokios 
priėštikybinės demonstraąį- 
jos esančios ne laiku ir be
protiškos. Rašo, kad nerei
kia mindžioti" Rusi jos tikin
čių žmonių jausmus. .

LIETU VOS ŽEMLAPIS
, Kaina 45 Gontai

• Tai naujausios laidos im 
lankstoiųas žeinląin^ ir kiek? 
vienas lietuvis turėtų i^igy^ 
C'--' . .• ;/■'.’7. .

■ . Didžio išianlistytas
: 26x33

4

Jr Saldų pmšmaĮjuunust To- ridą,.
hifegotl jotgu kąmbūryih 'ŠĮ36 Woudwąy, ‘ y ' 
fąpcM koks'^kviųius..; Nų* \ Boįąoų Muss.
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g'Stisįvienljlmas Lietuvių 
S '» R.-K. Amerikoje '
m yra GYVAM DŽIAUGSMAS’ SERGANČIAM VII.TIS! 
ffl- MIRŠTANČIAM RAMYBĖ’ .
m Tai musų, lietuvių kataliko nesugriaunama Ivir- 
HH tove. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 

cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi- 
r0 rašyk, nes ji: _ -
pH ... 1. Apsaugoja nariai'r/vistis -r jnoi<r) poiiiiriiiu’s $150.00, 
ffl ; $250.00, $500.00, $750.00. $1000.00. $2,000:00. $3.000.00.
M 2. Moka pašalpa nariams lij/uiams kas savaitę po: 
«j $3.50,t-$7.00, $.10.0^,414.00, t ,/: . :
pĮį 3. šelpia suvargusius narius i’-našiaiėhis.
pįį 4 Nariai gauna S. L. R. K k organą, savaitiuj laUc- 
RB' raštį “Garsą“.
Hm 5. Skleidžia apš vi olą, leidžia gerus raštus ir dalina ua- 
Ū2j riams veltui. - ■

■ hfl 6. Platina tikėjimą, dorą, i•rpiimsi Unit/s reikalais, fe-
Hį mia Lietuvos respubliką.
tu 7.. Lengvomis sąlygomis np<irau«.ižia vaikus nuo vienų ■ 
£□' metų amžiaus.
MM įstojimas j S. L, Ji. K. pigas, mvncsinū niul.c,itw leiig\!i, Uno- 
mm poą yra visose diilosnr'se lietuvių lu.lionj.psn Am.’/ikoji’, lodrt. norin- 

tieji' informaciją, kreipkitės prie kuopą a'ekreturiu arba : ilrn-rH tio Raštinę: ■ , ’
' • S.'L., R. K AMERIKOJE ■

K 222 So. 9th str., , Brooldyn, N. Y
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Įsigyk Lietuvos prezi- g 
dento paveikslą |

* " 33 ■

S. L. R. K. A.-išleido 1923 metams nepapras- g 
lai gražius sieninius kalendorius su LIETUVOS g 
.PREZIDENTO A. STCLGINSKO paveikslu, g- 
S. L. R. K. A. nariams ir “Garso“ skaitytojams 
kalendoriai jau išsiųsti. Kadangi kalendoriai be- § 
galo svarbūs ir be to gražūs, atspausdinome .jų § 
ekstra keletą tūkstančių, norėdami. į<ad ir Tams- B 
tų giminės, draugai, bei pažįstami turėtų progos g 
įsigvti Sus-mo kalendorių. g
*■ k ‘ . i 'B

Kalendorių gauna tik ^Sus-mo nariai ir “Gar- B 
so“ skaitytojai. Todėl, Tamsta tuoj prirašyk prie |jį 

' Sus-mo' saro pažįslamus arba užprenumeruok ‘ 
jiems “Garsą” vieniems 'metams., gi mes kalendų- §! 

rius jiems dovanai išsųm.tmosime. • jgj

PAUtęs'K LIUTUVOS PlįEZflUiNTO R ’ 
1\IYMX.SLA Į IJETCV.į.. , . || •

Kiekvieno lietuvio namuose turi kilt Lietuvos B 
prezidento paveikslas. Begalo svarbu, kad ii'Lie-, y 
tavoje visur jis rastųsi. Tedel, Tamstos, žinoda- P 

. mi, kad Lietuvoje sunku, žmonėms įsigytį patiems B 
tąv ko jie trokŠtag būteįit savo valstybes jirezideii- g 
to atvaizdą tAret imtnuošęv jižprėntunevaok yinfr*8 ’

pužįslumdvins E diiūuįdm^ Lietut'.ije v \
sų” Geniems uicMis, .o įneš jiems pasiųsime S ' ' . 
leiidorių su Lietuvos prenteto- paveMm Ra* - 
-dar W ta malmmmąkaviemsiems, .o jie Tamstą! bus 
labai deldngi ir nietametMpamii^l ’• . •;r ..

’Diofm:uję.. .
Y Ą? /' /

iji ’^lF^l sIf*I

e

tV*J

„11 '
M •
IU. ■ ■ 

•’ H k 
’ MII 
c S

- *-
B^dtlįĮii, AU-k* •••|| "t-

•■■■■ ■■'■•‘.x * -y
<■

t

t

\

» 
t* >

7 « .

’ i

r»-



w=? -
w Ąok r. -’

i

-y-
T

a

1 «

M

V

o
1

7?
*

"R

4
t

F

l

... \
* i

t

r į- __
Mus parapija mokės. *

Pagalios iškelu -gan opus klau
sima® dalei nemokinimo vaikų lia* 
tuvižkai. Gerb. klebonas aiškino 
priežaBtį nemokinimo. To neuž
teko. Keletas ima balsądr- gy
vais faktais įrodo kitų kolionijų 
lĮetUvhi mokyklų tvtfrkymą, ku- 
r|os išdųodj'kĮlnesnįjaunimu my
lintįlietuvystę, y « ■.

: Tupmi ir moterys susidomėjo, 
kurios visą laiką tylėdamos, u* 
npai sėdėją ėmė balsą ir smerkė 
už nemokinimą lietuviškai. Pa
baigus kalbas gerb. klebonas  ̂kum 
Vilkūtaitis prižada, kad vaikai 
bus. mokinami lietuviškai skaity- 
ti-rašyti ir Lietuvos istorijos?

Tas primta su dideliu entuziaz? 
mu.

Neatsiradus daugiau reikalų 
svarstymui, susirinkimas uždary
ta su malda, kurią atkalbėjo gerb. 
kleb. Vilkūtaitis.

Tuomi skirstėsi visi, pilimi pa
sitenkinę, su pasiryžimu darbuo
tis naudai parapijosr » 
-------- --------------- - —Parapijonas.

..... ............. ...... r

PHILADELPHIA, PA.
„

ŠV; Kazimiero Draugijos Kau
ne spaudos skyriaus metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, sausio 
2BcL, tuo jaus po sumos, Šv. Kaz, 
parapijos svetainėje. Visi nariai 
garbes, amžinieji ir mėtiniai, kvie- 
čiąmi susirinkti. Bus rinkimas 
valdybos 1923 m. ir daug kitokių 
spaudos reikalų apsvarstymui. 
Kviečiami ir tie, . kurie norėtų 
prisirašyti prie tos draugijos. Pa
prastas susirinkimas įvyksta kiek
vieną mėnesį, trečią sekmadienį, 
tuo jaus po sumos.

Valdyba.

US GIRDĖTI LIETUVIU KOLIONUOSE. l
■ v— \ ■ j ; .■ '**'■;

— Rolkauskas..
Paulina Stoškiutė giedojo,: 

skambinant pianą Alenai Stogkiu.- 
ten

“Pasileidils Pati’’ kita komedi
ją. Roles turėjo; P-iė E.'BąL 
trušiutė ir p, J. Bačys. pakai pui
kiai. sulose ir visį-žmonės užtekti
nai prisijuokė. '* ' /

Duetas O. Žemaitaičiutč ir 
M. Paulinkoniųtč,'

Kun. J, J. Jakaitis kalbėjo aJ 
pie Šv.> V&rdo Jezaun.DraUgiją<

“Velnias ne Boba,*’ komedija. 
Veikėjai: M. Miklusis, J. Zakaras, 
J. Svirskus, >P. Btoškiutė.

IŠtikrųjų visi nuveikė savo ro-. 
les puikiai ir vakaras buvo labai 
gražus.

Sausio 28 d. Lietuvos Vyčių 26- 
tos kuopos teatrališkas skyrius’su- 
Još ‘ ‘ Užkeikta Mergele’ ’ dėl' ‘ Dar-, 
bininkų” draugijos po bažnytinėj 
salėje.
ti.

T-

ALBANY, JT, Y.

Sausio 4 d. ūmai mirė Teklė 
MarįinkienČ, 30 metų, žmona Mi- 
kolo Martinkaus ; iinrtiės priežas- 

. tiš, ro’dos, kad dėl jos didžio su
sirūpinimo, kada mirusios vyras 
.(Mikoląs Martinius) dvi savaites 
utga| prieš jos mirtį buvo nusilau
žęs savo dešinę ranką sukdamas 
treką. Tada moteriškę, būk sun
kiai darbavos ir ūmai susirgusi, 
negalėjo, kaipo nakties laikę, 
gydytojo prisišaukti ir per 4 va
landas laiko mirė, palikdama su

keistą vyrą ir 3 kūdikius. Dides
nysis Mikolas yra tik 9 metų. Tek
le *Martinkienč buvo atvykusi iš 
Lietuvos ir išgyveno Amerikoje 
15 metų, o su savo vyru 11 metų, 
po tėvais vadinos Teklė Žvirblai
tė, kilusi iš Girkiškių kaifiio, Traš-

• kūnų parapijos, Kauno redybos., 
“ Nuo savo-jaunystės turėjo didį
prisirišiTą pils katalikiško tikėji
mo ir bažnyčios. Teklė Mortin- 
kienė tikrai buvo moteriškė geros 
širdies ir išmintingą, teip pat ge- 
ra katalikė, kuri ir tapo palaidota 
Su didžiausia iškilmė Šv. Jurgio 
lietuvių R. K. bažnyčios vietinis 
klebonas kui. K.. F, Šatkus atgie
dojo Nokturną, atlaikė iškilmin
gas Šv. Mišias,' pasakė graudingą 
pamokslą ir nulydėjo į Karalienes 
Aniolų kapines, Albany; N. Y. Ka-

• kangi mirusi buvo visiems vieti- 
nįams gerai pažįstama ir gera mo
teriškė, todėl jos pagerbimui į ka
pines palydėjo 15 automobilių,

.nors oras pasitaikė labai prastas, 
nes nuo pat ryto su didžia audra 
snigo ir keliai buvo užversti snie
gu, vienok visi stengės atiduoti 
paskutinią pagarbą mirusiai. Ar
timesnieji giminės ir tikroji Jos

• sesuo, Auna Žvirblaitė, po .vyru 
. ^Monkienėx gyvenanti Jersey CrEy,

N. J. taipoš-gi palaidojime daly
vavo. Per 3 menesius laiko mir
tis paklojo 3 žmones: Kazimieras 
Silvestras Jakaitis 37 metų, buvo 
Išlaidotas su tokia pat iškilme 5 
cl. spalio, 1922 m. ir Marijona Ma- 
sienienė, po. tėvais Dovydaitė bu
vo iškilmingai palaidota spalio ’23 

‘’sd., 1922 m. Dabar vietiniai žmo- 
iieliai kaltina mirtį už peraiiksty- 

. yą nuskinimą moterų, xkad jų vy
rai buvę negeri,, o už pakirtimą 
vyro, kad jo draugai buvę 
ri.

Amžinas atilsis tegul 
. jiems ir Šviesybė Amžina v • v • šviečia.

i*

_ ~ - J —

Kviečiam visus ątsilanky
5 , ’ ."

> O. M. A.

. S. 1
Federaeijęs 75-tas skyrius buvo 

surengęs prakalSaa 31 d. gruodžio 
1923 m. dėl neturtipgų mokslei
vių, Kalbėto jai buvo Wasl!ingto- 
nų 'Georgetown universiteto stu
dentai: p.’ Čcsnulis -it p.. Daužvar- 
dis. Publikos buvo prisirinkę gra- 
žuš-būrelis. Pirmiausia kalbėjo 
kun. kleb. B. žindžius. Toliaus 
kalbėjo studentai: p. ^Cesnulis ir 
p. Daužvai’disy pareįkšdąmi dabar
tinę lietuvių padėtį.* 'Buvo ren- 
kamos^aukog dėl neturtingų moks
leivių. Aukavusiu vardai:

* Kun. kleb. B. žindžius—$10.00; 
po $2.00 •: Kun. C. J. Budrevičius, 
M. Stapinskas, A. Vinskuš) M. Ka
zickas.

Po $1,00: R. Navajauskienė, A. 
Tumienė, A. Vaitulionienč, S. 
Markevičius, A. Ožkutis, J. Motu
zas, J. Beržinskis, A. Oiparis, J. 
Jakimavičius, A. .Kameckas, O. 
Matuzienė, J. Česnuliene, -Česnu- 
lienč, K. Bernatonįutė, P. Baka- 

'ŪntisknSįT>rPlttHgisrR.Tlungienėr 
K. Gražulėvičius, J. Pečiulis, N. N.

Viso surinkta $47.45.

r . w • I r ■ “
*: _____________ -• ’ '

Sūnus: Pasakyk mamyte, ko
dėl mūsų tėtis taip plikas?

Motinai Taigi vaikeli, užtai, kad 
daug dirba ir daug galvoja.

$ūnUB;" Tai kocjel mamos! tokie 
plaukai ilgi? r ' ~

• Motina Tu durnas, eik gulti.

PASISKUNDĖ.
Dvi merginos susiėjusios skun

džiasi ąnt vyrų ir vicįia jų sako r
— Visi vyrai yra tikri melagiai. 

Tai gal tu manai, kad jie tau 
pasakys kaip tu išrodai.

« , .y

— Ar'eini į-aną stubą? •— klau
sia vienas vagilius savo draugo.

— Aš mėginau pereitą savaitę, 
bet atsižadėjau daugiau ei.

— Ar tai tu bijai- šunies?
— Ne, mano kelnės bijosi.

■ ’ — Ką, kelnės?
—■ Taip, jos bijos; šunies.

CHESTER, PA.

Sausio 28 d. laikys susirinkimą 
metinį LOS. 19-ta kuopa, 2:30 po 
'pietų po No. 611 East FourtlL$.t,,. 
.Cliester, Pa. Geistina yra, kad'vi- 
si nariai susirinktų viršminėtu lai
ku. ' Teip-gi viršminėton vieton 
atsiveskit ir'naujų narių.^

Kuopos Rast.

nege-

būna 
tegul

K. K.

«
BRIGHTON,.MASS.

/ ______
LDS. 22 kuopos pasilinksmini

mo vakaras sausio 20, 1923, n tįsi; 
sekė labai gražiai. Nors vietinio 
jaunimo mažai tesimatė, bet atsi
lankė skaitlingai iš South Bostono 
ir iš kitur ir tokiu būdu likę keli 
doleriai kuopai pelno. Mes brigh- 
toniečiai paremkime South Bosto
no jaunimo rengiamus šokius atei
nantį sukatos vakarą, sausio 27, 
1923, atsiminkime, kad vienybėj 
parodytume galybę. Dovanas 

• gavo už anglišką šokį F. Raude- 
. *muias, -*o už lietuvišką šokį Y. 

Skeizgilas su savo motore.
Bitinio, orkestrą patenkino šokč- 

-.. jus. Patartina šokių rengėjams 
reikale į jį kreiptis, nes galima 
gauti prieinama kaina. Gėda ir 
pažeminimas tiems lietuviams, ku- 

. ric neina į lietuvių parengtus va- 
’ karus,'o eina pas, lenkus ir pas 

kokius žydns, o tokią yra.
; Rengėjai.

i I 
j

BRiąHTON, MASS.
— ,.,k»

* ltDarbininko” No. 7, ketverge, 
- sausio jS.’dį 1923, įvyko klaida,

* Tarpe aukavusių už pasiųstas 
knygas į Lietuvą O. Jokubaitienė

Anrūjo būti O. Jakųtieile ir vietoj 
0, šaulaiė tuj/ėjo būti '6, Saulaitė.

x ; MA§S»

Bausio 14 dieną Lietuvos Vy-
; -č-įų' 36 ' tuat ralf škau skyrius .su-
< lošė vakarę 4('l.šv. Vardo- Jėzaus 
? draugijos. Prasidėjo 8 valandą. 
f.. Sųsirįiiim žmonių- pusėtinai, V oi- 
1 "kabli tąvakarą bū va.? p 
Į <WglmM kbmedijm T-16 ». 
: ĮrititaVBaitmšiutp l’uliŠHUskįę-
j. Oim Kcdžiutū -^ Julija, j.

: Svįi'ąktia — GūvimkjB, Mikluši»
‘v— I

M. S.

M,
/

«

►*

t

OLEVELAND, OHIO.

Parapijos gusirftikimas.

■ Sausio 14 d. š. m. Šv. Jurgio pa
rapija lail<ė- metinį susirinkimą, 
tuojaus po sumai, parapijos salė
je. Susirinkimą atidarė ir maldą 
atkalbėjo gerb. kun. Vilkūtaitis. 
Kadangi susirinkimas buvo su
šaukta; kad išrinkus naują-komi- 
teta, tai gerb. klebonas pirmiau- 
sih perskaitė vyskupo parėdymą, 
kas link rinkimo parapijos komi
teto. Tas priimta. Išrinkta susi- 
riukimo valdyba iš gerb. kun. Vil- 
kut uitis pirai.; p. M. Ardzijauslias 
pagelb., p. J. P. Kvedaras rast. 
Balsuota ’delei komitetų slaptai. 
Kom. balsų skaitymui: pp. J. Sa
dauskas, .J. Radziavičius, P. Bar
ini i kas, J. Januška, L. Adomaitis 
ir dar du, kurių vardai nepastebė
ta. Iki komisija suskaitys balsus, 
nutarta išduoti atskaitą iš 1922 
metų. Atskaitą skaitė p;.J. Kli
mavičius. Priimta. Tūrių pažy
mėti. kad atsakita tinkamai-su- 
tvfij kyta, aiški, smulkmeniška. Iš 
atskaitos paaiškėjo, kad parapi
jos metinė pajama siekia apie $30.- 
000. Tai nemaža suma. Apmokė
ta, paprastos mokestys, teip-gi at
mokėta nemažai bilų, sąryšyje su 
bažnyčios įrenginiu. Tokiu, būdu 
didžiulė skola nebuvo galima ma- 

_žinti. Parapija šiuomi laiku turi 
Violos $140,300. Tai didelė su
ma!. Bet parapijos bendros 111(0- 
šavyhės siekia apie $350,000. Par
davus seną bažnyčią ir keturis na
mus, kurie yra ant E. 21 gatvės, 
žviniai skola sumažėtu.

Toliaus gerb. klebonas paaiški
no kas-link viso darbo naujos baž: 
livčios statymo. Sake, kad kas* *•
norėtų persitikrinti apie teisingu
mą išmokėjimų už statybos dalbą, 
tai lai'ateina į* raštinę, kur galės 
persitikrint’. Atsieit (t ir praneši
mas apie statymą bažnyčios priim
ta vienbalsiai.

Komisija suskaičiusi basus> pra
nešė rezultatą rinkimo. Išrinkta 
į komitetą šie; pp./A. Maeiuta, F. 
Šaukiavieius, J. P. Kvedaras, A. 
lvinskas, J. Povilonis ir P; MuUo- 
lįs; Pastaruoju abu buvo pernai 
komitete.. w 
. Komitetas susideda iš Žymesnių 
katalikų darbuotojų, kuris, turės 
žmogui pusitftcejiiną,o tas .Jnis 
pundui parapijos ir katalikų ge
rovei. . >« , -

Išneštu pagęidąvimas,. kad ku
rie 'yra pusiž.a$5ję duot auką 
ųuu'jos bažnyčios dalei baigtii 
niokot. • , ■. •

Šiupmi laiku. mokyklą lankan
tieji vaikai.' nemoka už mokslą. 
Nutarta tuomi reikalu daryti rin
kliava; bažnyčioje. Mokcsjis už 
pariipijimų vaikus,.„kurio Jauko 
vyskupijos aukštesnę mokyklą a> 
mesta. Nutarta, kad imfys ičM 
tūri už sąvu vaikus mokėti, jeigu 
^urie būtutei dž ūH’

- y

LEWISTON, ME.

Sausio 13 d. N. P. P. Šv.--Mot. 
Dr-jar turėjo .surengusi teatrališką 
vakarą. Žmonių atsilankė daug, 

i Programas susidėjo iš šių veika
lų-; 1) “Dvi Sesutės,” kurį pui
kiai sulošė p. A. Breitmozerieilė ir 
p. A. Pesetskienę. Pertraukoje p, 
P. Mardosas labai :ptdkų manoogą 
pasakė, “Gražus, bet keistas su
tvėrimas.” 2) Tai buvo sulošta, 
‘‘Čigonės Atsilankymas,” kurį at
liko Z. Norbutienė — Rozalijos ir 
B. Ivaškiutė — Čigonės. 3) Buvo 
0Girtuoklė su Blaivininku,’ kurį 
atliko p. P. Mardosas kaipo bali- 
vininkas ir A. Pesetskienė kaipo 
girtuoklė. Jie savo gabumais lo
šime publikai daug juoku pridarė. 
4) Buvo komedijėlė, “Šliūbas su 

• Viržiu.” Irošė šie: Marytė —r V. 
Rudokienė,„Onytė — A. Breitmo- 
zienė, "Jonas —iK. Breitmozer. Šis 
veikalėlis jau taip yra trumpas, 
o dar aktoriai veik visas savo ro
les “nuryjo,” tai ir nebuvo gali
ma suprasti, apie ką eina daly
kas... 5) Tai buvo loštas 2-jų ak
tų komedija: “Mamos Nedasup- 
ta. ‘ ’ Lošė šie: Kaulo — K. Breit- 
mozer, Jadvygos — B. Mitkaitė, 
Miko — J. Sakalauskis, Jono — 
J.'Gendrulis, Žydo —K. Kisiliaus- 
kis Šį veikalą tai visi atliko ko- 
puikiausiai. Pertraukose pridarė 
daug juoko žydas — K. Krisiliaus- 
kis; kuris padainavo labai juokin
gą dailią,
padaiiavo puikiai, 
daujama, 
tų savo 
mus.

Vakaras nusisekė visais atžvil
giais. Reikia . tai’ti. padėkos vi
soms ir visiems kas tik prisidėjo 
prie jo pasisekimo.

Bronė I—te.
*..įi lii.i'j. 1 i.iį j 1

EASTON, PA:

LDB. 99 kp. nariai privalo įsi- 
domėti, jog kuopos susirinkimai 

>būim paskutinį mčnešio nędėldie- 
i|L. ■ *

J. A. M.

p. E. Bikuleienė ir-gi 
Būtų pagei- 

kad ji tankiai negaliė- 
balscliU- palinksniipti

X

k
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- RUMFORD, ME.

Keli metai atgal pas mus iš so
cialistų buvo issivystęs komuniz
mas ir manėme,, kad, bėgyj poros 
metų, komunistai apvers Rumfor
dą aukštyn kojomis, negan Rum- 
fordą, bet ir visą pasaulį. Bet ap
sirikome. .Jų siutimas ir triukš- 
mavimas buvo didelis, bet tuomi 
viskas ir užsibaigė.. Revoliucijos 

.nesukėlė, darbininkams rojaus ne
pastatė, tilt aukų reikalauja dėl 
Rusijos rojaus, kur viskas esą ge
rai, tik nieko nesą kaip tik val
gas, skurdas ir badas. Kaip Ru
sijoj, taip ir čia komunistai, stvė
rės į‘ savo rankas paimti pramonę 
Na jientsN š^tasi; Jau
“mooftsliine, ” “higli vine” veik 
komunistai paėmė f savo rankas. 

1 Ir taip nupuolė žmonių akyse, 
kad gėdįsi ir savo vardu vadintis. 
Šitai 14 d. sausio surengė vakarie
nę, bet jau ne komunistai ir ne 
LDL.D, bet kokia toliai “Darbi
ninkų Partija.” Mat gėda po tuo 
pačiu vardu prie visuomenės lįs
ti. • Teipgi čia parengė vakarienę 
iv tuomi pat laiku ubagauja dėl 
savo kokių tenai fondų. Atikų su
rinko $10.00 komunistiškiems tiks
lams. Einant valgyti, grojo inter- 
nacijonalą.

r -

Lietuvos Ukėsų Kliubas '(ku
riam pritiktų Rusijos Ukėsų var
das) parengė fėruš per keturius 
vakarus. Mat keli metai atgal tu
rėjo parsikvietę savo _ neklįstantį 
tėvą M. Mockų ir tas buvo areš
tuotas ir nubaustas porai metų 
kalėjimo. Tai tas kliubas turėjo 
didelius nuostolius. Prie to kai
po tokis turėjo konstitucijoje pa- 
briežę, kad narys dirbantis st rei
kli laiku, yra išbrauktas iš kliubo. 
Pas mus tęsės streikas ilgai Inter- 
national Paper Co., tai žinoma, 
kaipo “susipratę” kliubiečiai, pir
miausiai pradėjo eiti streiklau- 
žiauti jr tuomi nustojo daugybės 
narių. Mat vardas dar nepadaro 
žmogaus geru, kaip ten nepasiva^ 
dinsi. Dabar tie žmonės, kurie 
garbino “kum” M. Mockų, neno
ri nei girdėti jo vardo. Mat už
dėjo kaucijos $15,000, bet tas 
prie teismo nepribuvo ir tuomi 
pražuvo tie pinigai. Kito net iki 
500 dol. Kaip žmogui rankpel
niui, gana skauda, bet kaip.kitaip 
lokius vadai išmokins.

Užpėokio Antanas,

»v

X
,1

Vaistininkas: — Klausyk. Tam s- 
ta, štai jūsų pirkinys, duok sęp- 
tynes dešimts centų. ’

Pirkėjas (kurčias) deda penk
tuką ant 'stalo ir sako t — Ačiū, 
štai jūsų pinigas. '

Vajst. — Bet aš sakiau Upty- 
nesdešimt’s centų 1 • - - •

Pirkėjas eidamas .per* duris; — 
Gerai, aš jums daviau penkis cen
tus.

Vaištin. — Gerai, eik sau se
nas durniau. Vistiek aš uždir
bau 3 centus.

ūi f. ;i!jį iįii

Mokytojas. -—Pirmas žmogus 
atsirado. Indijoje.

Mokinys. Bet kas jį atrado?
-r--'——

Ar-teisybc, kad Tamstos tė
vas y’ra trumpaprotis ? . f

—* Taip. Vieną vakarą parėjęs 
namo, norėjo ką tokio’, daryti, bet 
jokiu būdusnegalėjo atsiminti. At
sisėdęs visą valandą galvojo.

— Ar jisai atsiminė? ' x -
—, Taip -—- jis vėliau atsiminė - 

kad jis galvojęs, jog reikia eiti 
anksti gulti. .’

* __-------—__
f~— AŠ, kaip.matau, visai proto 

neturėjau, kiid tave vedžiau —• 
tarė vyras pačiai. •*

— O dabar ar turi proto — 
klaupė jo moteris.

— Turiu. . , .
— Tai padėkavok man, kad per 

mane proto ingijai — tarė pati.

> , 4 ' ' -

svarbą ir kad tam reikalui 
pritartų. > .

Daugeliui baisu, kaltam, 
tikslui valdžia leis daug pi
nigų. Baime" gana pama
tuota. Be pinigų. laivynas 
įieišaugo., Beį apskaitoma, 
kad tie pinigai su dideliu 
nuošimčiu grįš, padidinant 
šalies . eksportą it pasilie- 

'.■krank sau pinigus?
bar išleidžiami laivų samdys 

.muk &

♦ ‘

I

♦

,-A

i-r$r

L

r r
<

* '

Jonas.*— Daugumas mano, kad 
karas dar nėra pasibaigęs.

Juozas. — Bet kuris karas, ar 
naminis ar laukinis ?

’-4-

f 'Nelaimėj aut geležinkelio buvo 
sužeistas žmogus ir žydas., Už su
žeidimą žmogus gavo $100, o žy
das $5.000. Žmogus dyvijosi ir 
žydo klausia: “ Kaip tai. Tu ma
žiau buvai sužeistas, o tu daugiau 
atlvgimTo gavai!” Tarė žydas: 
“Vt as mažai pakaecytas buvai. 
Tai ąs savo pačiai sphyrei Į burną 
ir visi' jai dantėi išbyrėjo. Tai už 
mano išspirti pačiai dantis užmo
kėjo.”

Mokytojas (žiūrėdamas į pieši
ni) — Juozai, aš liepiau nupiešti 
vežimą ir arklį, gi čia nupieštas 
y.ra tik arklys. Kur vežimas?

Mokinys;— Tegul jį arklas nu
piešia. ' $

į..,,.,.........i. I

JJLEVELĄND, OHIO.
. .CIevelau4°* biotiivių dul^s Bop- 

41‘oves yisupinVniškat akčijonicrių 
jįusi rinkimas įniu Jl et sausio, 1923 
jįi. scredos vakare 7 " -

malonėsite visi.iiitsiWky* 
ii ir naiiją alstvesiL * Bus pilnai 
Mduofft atskaita iš durbii.otčš .1922 
Ak soiiUją cliroktorių^ O bus ron-

nauji.
. T

*». —

v
t

aut sekančio siiHirUikinu)

BaiL J. P.Kvecfam

i'

v DETROIT, MICH.

Gilusio 15 d. šv. Jurgio pavapi’ 
jos salėj įvyko Lietuvos' operos ar
tistų koncertai, ; Pavyko labai 
gerai. „įmonių buvo, pilna sale. 
Po koncerto buvo monologas, kurs 
labai prijuokino visūs. . * .

POLITIKA IR MOl^E-
_ RYS..,,.;..

5‘“ ’i ’ ,Į

“ /MTnnesotps valstijoje i 
• raišti j os įstatymų Ieidė j ų 
butą įeina 'trys atstovės — 
moterys, bfitent pp. Gaige, 
Hougįi ir p..-ie Myrtle Cain. 
Jos visos trvs vra iš Mimiea- 
polis ir yra pasižymėjusios 
darbuotojos moterų organi
zacijose. . , ’

Jų tikslas, užimant tas 
vietas, buvo, kad moterys 
dasigautų į. vietas, kuriose 
leidžiami įstatymai ir prisi
dėtu prie išleidimo tokių į- 
statymų, kurie globotų abi 
lvti. Ju žirniausiąs tikslas v t v
— tai merginų, moterų, vai
kų gerbūvis (apsauga) ir 
labdaringi dalykai.

Šios moterys statomos pa
vyzdžiu daugybei kitų. J os 
nemano gaišinti laiko tuš
tiems dalykams, tolymiems. 
neaiškiems idealams, bet 
mano eiti prie praktikinių, 
tuojaus galimų įvykinti, da
lykų, kaip va, moralia fizi
nis merginų, moterų ir vai
kų gerbūvis ir apsauga. Y- 
pač joms rppi, kad mergi
nos būtų apsaugotos nuo mo
raliu sugedimo, kad jos bū
tų prirengtos būti' geromis 
pilietėmis—balsuotojomis ir 
geromis būsiančiu šeimynų 
motinomis.. X

Daugybėje valstijų, ypač 
pietinių, vaikai' ima dirbti 
labai aiikstybamo amžyje, 
nuo 12 įųctų ir dirba ilgūs 
valandas, Tos moterys žada 
daryti įtaką visur, kad įsta
tymų keliu vaikai būtų ap- 
sailgoj aūii nuo. ižu u udo jimo 
iv .netekimo sveikatos. •'"

vęik pranyko.' Visi, prade
da! i.tr. ■ ...nuo-.-.- paprasto- -riaTbi^ 
įlinko • (leibėrio) ir baigiant 
bankieriais, turi darbo už
tektinai. Rodos, turėtų, vi
sur sugrįžti, ramumas ir -pa
sitenkinimas. Tuom tarpu 
ne? Nuo Rytų lig Vakarų, 
visoje šalyje galima pastebė
ti didelį judėjimą, reišldalu
ti neramumą, kaip ir koki 
kerštingą jausmą.

grįžti.(Gerbūvis pra(liula 
Farmęriai, valdžios remia
mi, ima daugiau savo darbo 
produktų išstatyti . G ei ake
liai ima tuos dalykus spar
čiau i visas puses išvilioti. 
V i sur visokių maisto pro
duktų atsiras vis daugiau ir 
jų kainos turės pulti žemyn.

»

Kvlant žemdirbystei, at- *' . *
sirandant vis 'didesniam 
skaitliui jos produktų, gelž- 
kelių kompanijos gamina 
daugiau vagonų. Tat plie- 

■ no dirbtuvėse, medžio fabri- 
kose atsidaro naujos vietos 
darbininkams. Nekurie A- 
merikps politikai pramato, 
kad 1923 m. turės būti labai 
laimingais šios šalies gvven- 
tojams.

RYTAI TAPO VAKA- 
' ■ KAIS.

-T

MII*WAŪKBE, WIS. ' .

čionykštė Motoį' Sąjungos 
kuopa goiųi gyvuoja. ;:Turi uolių 
narių. N Šąusio,-7 (L Utrejo bulių, 
kurs kibai gerai pavyko/ Kuopk 
y ra - pimiduriH'mmi ;del> bažiryčios. 
Dabar včį žaĮčj.o $101). pai’ttpintį 
tlollmžuyebHmalovojimo*

*!

‘ V

Į; 'TEIGTA 1906 M. *

Draugijos tikslas.

§ 1. š *. Kazimiero Draugijos 
t ikslas- v - a išleidinėti ir platinti_____
nandingr.;: knygas, laikraščius 'ir 
kitokius maudimus, ypač tikybi- 
niai-dorin o turinio.

T .augijos sąstatą.
§ 5. D- augi ja susideda iš nėap- 

riboto. si Nitliaus narnj^(vyrų ir 
moterų): 1) gdrbčs, 2) tikrųjų, 3) 
amžinųjų ir 4 metinių.

§ 6. B irbei nario vardas duo
dama : ai ba' už .uolų ir ilgą Drau
gijos naudai pasidarbavimą arba ’ 
už gaus-ią, neatim tinai įneštą
Draugijos iždinėn piniginę auką 
(nemažiau $100).

§ 8. Til tuoju Dr-jos nariu skai
tomas tas, kurs. įneša Dr-jos iždir 
nėn nemažiau $50 atkutinai, atsi
ėmęs pinigus nustoja būti nariu.

§ 10. Amžinojo nario vardas 
duodamas tam, kurs neatimtinai 
įneša Draugijos iždinėn nemažiaus 
$35,.,. ■-'*■ - "T- ..

§ 11. Metiniais Draugijos na
riais laikoma tie asmenįs, kurie 
kasmet įneša Dr-jos iždinėn po 
$2:00. .

Sąnarių priedermes.
§18. Kiekvienas narys kunigas, 

privalo sykį į metus atlaikyti vie
nas’šč. mišias už gyvus ir mirusius 
Dr-jos narius.
A 19. Nariai ne kunigai, kalba 

kasdien po .viena, “Tėve mūsų,” 
liridrdanū maldelę, “šventas Ka
zimierai, melskis už mus.” Ir vi-’ 
si nariai privalo platinti sulig iš- 
sigalėjimo • katalikišką spaudą. 
Nariai gauna: 1) kasmet tiek gerų 
knygų, kad jas pirkdami vietinia
me knygyne užmokėtų daug bran
giau, 2) naudojasi Šv. Tėvo Piaus 
X, 1907 m. šv. Kaz. Dr-jai suteik
tais atlaidais ir 3) gyvas ir numi
ręs narys naudojasi iš_šv. mišių, 
kurias nariai kunigai, kasmet lai- • 
ko, už gyvus ir mirusius šv. Kaz. ■ 
Dr-jos narius ir visų narių maldo- . 
mis.

Kasmet laikomos iškilmingos 
mišios prieš delegatų- susirinkimo 
atidarymą, už gyvus, o užbaigus 
susirinkimo dai'&ą, 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 globoju. Pirmininku yra ger
biamas kun. pralotas A. Dam
brauskas (A. Jakštas), tėvas lietu
vių atgimstančios literatūros. No- 
rintįeji prigulėti prie ši'. Kazimie
ro Draugijos malonėkite kreiptis 
prie jo& gcuoralio įgaliotinio, kųii». 
Petro. Kašeiukoj 50 AV. 6-tli St, 
•South Boston, Mass. arba tiesiai, 
■pasiunčiant. antrašus ir pinigus če
kiais Iaiškuošę, rašytu Kunigas 
Pralotas Alcksaudv.as<Dam.braus- 
lįaš, 34 D. Vilniaus g-ve, Kaunas,- 
Litliuania. . \ M

Visi sietuvos ir Amerikos lic- 
tuviai ^kataliltai, rašykimes 
Kazimiero Draugiją’ •Kaune/ nes 
tni nfilsų spaudos galingu tvirto- 
vė. • * * ' ’ - . '

.y ■ - - .
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Buvo nelabai seni laikai, 
kuomet nekurie “pikti” lie
žuviai mėgo klibėti, kad 
Netv Yorko ‘‘“V^all JStreeio” 
piniguočiai valdo • Suv, Val
stijų kongresų ir kitas įstai- 
gas, . ;■

Dabar persiverte kiton 
pusėn. ^iaudientl<vtai ima 
šaukti, .kad :Vtiarai valdo 
Kongresų* - Ir tiesa, Vaka
rų jų reikalai mis
davū . dabar kongreso. zy- 
untĮUsią' darbo dalt Vlsi.iiki 

•;-p1wak hilMtAina vienan po 
kito ir

. Sykių Žemdirbių fen 
nni pagedaujama, kad

kybos laivyno .tpadiduiinio jb Uvtt
7 ■ - • ^, i • ■ * ’ ■ j . ’ v - . . - \

■»

■ . Ijąbartiumosu laikuos vis 
;ddįigta ir dutigta- Moterų 
M)aj«uotdjų( iinksta"' prid 
rių>ų)iBkotių partijoj ... .

.'V - -4 -V •

■t!1" P*

L' KONTRAS't’AI.

;•: KiekvieBM .galėjų paūtey 
boti, ktul bedarbe, intvitsi. 
jfl ač uti. iuūi įilčtiki' ib. 
imidžiojb jų iHthugoje bo

\ ’ «e . ' *

Mokyti ir iimintingl▼yrai'^f 
dgįftjtgti negali, prisiminę knygų 
skaitymonaudą. litai k* 
mokriivyris '&»■ Būry. 
anot jo betaris&t, F** griauto 

Jis W tavę* 
nesupykai Ir ižmokmio neroika- 
!»wt, Kada ilk nueiri,niekalai jo 

neatrasi, kada tik W 
lOatoii jii tU aUakyi, kada apei•-

i
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ŠV.PPTllO PARAPIJA
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plakate parašyta “feitrafi- 
nis ąrbu AVvriausias iMazo-- 
šio,s Lietuvos (Mbojimo Ko-
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Moterų Kijunijos vakaras.

PAPmmfA$, 
k .

“Darbininke” buvo gar
sinta tų. ypatų vardai, kurie 
aukavo daiktų parapijos te- 
rams. Nebuvo pažymėta .T. 
Masilionis,.. _ kuris aukavo 
Vertės $2<),()().

Rast. K. ^vaijidžiute.

r i i r'u iijm

I^kĖAIPYMŲ.

“Sandara’’ aprašydama 
pereitos savaites veikėjų su
sirinkimą dėl Klaipėdos 
'Krašto neapsėti bHškraipy- 
imt. Teipgi nejuėiomiš sa
viškiams per galvą uždrožia*

#

.sk ęsta Bjč i t >s .nikolio 
Nutarta 11 vas. su-

" v ■ ’

Afoterys ■ mėgsta ’ grožę ir 
tvarką, todėl ir jų surengtas 
vakaras savo įvairumu ir 

• gražumuos rodo kaip iš-įvai
ru! S’ėliu nupintas vainikas. 
Garbe joms už tai; prisirašė 
naujų narių ir senosios užsi
mokėjo.,

Blaivininku, susirinkimas, t.
Kuriame kalbėta apie prie
menes gelbėjimo mūsų išei
vijos,

- tvane.
rengti viešas ir dideles* pra
kalbas blaivystės klausime.

Irusiąkavaite neužmiršta 
Šv.. Kazimiero Draugijos 
Nekurie užsimokėjo.skolą ir 

y 2 nauji amžinieji nariai įsi
rašė: 1) S. L. R. K. Ameri- 
kojų 21 Limpa per pirm. Jo-

■ uą. Juro'a Įsirašė ir įmokėjo 
H?;5Q boną su visais nuoš. ir 
2) ^Magdalena Vaigenie'.ū 
^5() boną. Keli metiniai. Da 
kiblios Šv. Petro parap. katn- 

'• likiškos dr-jos vienos garbūs, 
kitos ■ am, žiną ik a; 
p:i -ažadėjo išira"' 
Kar. D r ja. mat i s 
si kl.i v i ažu pavyzd 
Jimojo klebono Tu 
binr,V:"’‘;:us dr- jr : .•'.mžllio- 
T*. iv <>/;aJ r 1 aus * rJ.ymf*.-s
Mal'bis RKA 2* kuopa-,, 
garbės narių Onos Švagždie- 
nčs, Al ortus Butvitienes ir 
visi] iki šio] įsirašiusiu am-

« *■ *■ . 

Žimijų pai'ių. 
tau, kad šios 
vi ii katalikai

narius
i Še,

Aiškiai u a- 
parap. liet fi 
gūrai supran

ta spaliuos svarbą ir Trik i - 
liuguuiii todėl • nestebėti;;a. 
jei visus kolonijas pralenks 
nariu sk;iit’iunii: aš to tikė
jaus. d-ii čia nebūdamas. — 
atvykę-, negaliu, atsigersi, 
gerb. klebono ir,parapijom] 
bendradarbiavimu parapi
jos reikaluose, susiklausy
me, — ją malonumu.'geru
mu ir noru darbuotis ne tik 
vietiniu, bet ir visu liet, ka
taliku bendriems apšvietus 
ir kultūros reikalams, 
pl'a k i 1 n i os bost o n i eč i u 
Ui v i lUkUTa I iki i d o r v bes

*■ A >

• I

♦

m1 os
ne

ver
čia ilginus tarpt' jų pabūti ir
dar giliaus juos pažinti. .Jų 
pamaldumas metasi akvsna; 
nes pilnintelė bažnyčia per 
visas pamaldas ir nei vienas 
neapleidžia pamokslo klau
sęs. Bostono liet, katalikų 
pamaldumas ir mandagus 
užsilaikymas gali būti pa
vyzdžiu Lietuvos katali
kams, kurie daugumoje pa
rapijų po Evangelijos grū- 
džiasi Į pašventorius pasita- 
bokauti.. Garbė jums, liet, 
kat. Besti minčiai.

S- L. R. K. A. 21 kno])ai 
ir Vaigeuienoi tariu didžios 
padėkos ir pagarbos žodžius!

Kun. P. Kasčiulcus. 
50 W. Sixtli Street, 
Soutli Boston, Mass.

PRAKKšlMAS.

Sansio-J an. 28 dieną, 1923 
L. Vyčių 17-tą kuopa, ren
gia puikų vakarą pohažnyti- 

s; ne j’ svetainėj ant . Penktus 
. gatves, Soutb Bostoiu Bus

• sulošta gražus teatras “ Po
nas i r .Mužikai.;' ’. Tai yi*a iš

■ -baudžiavos, laiku. Vaidins 
gabnuisi aktorini iš Ganu 

- hj'idge, Mass.. rIai kriematn 
JHsųs atsilankyti,, o, ipes dž- 
tikrinam* kad būsit visi pil-

• mt patenkinti. Ti

■■S--

ma. Girdi, pakėlus klausimą, 
kur ii* kaip siųsti aukas sau- 
dariečiaį pareiškę, kad siųs
ti “tiems, kurie veda Klai
pėdos Krašto sukiliiiią, t, y. 
jLiėtnyps_ GęĮbejimo, Komi* 
tetui’ per Lietrivoš. banką 
Kaune,” Gudas daręs- įneši
mą siųsti atikas p(ir Žmuidzi
navičių, bet “visi kiti Pede- 
racijos f 1 veikėjai’ varėsi, 
kad būtų siųsta per atstovą 
■Čįmeekp Girdi, ii* tesėsi il
gos ir tuščios kalbos.

Taigi tas tuščias ir ilgas 
kalbas varė sandariečiai. 
Katalikai, nei kiek neužsiva- 

kad per atstovybe aukas 
siųsti, o sake, kad tas būtų 
galima daryti. O Klaipėdos 
Krašto sukilimą veda ne 
Lietuvon Gelbėjimo Komite
tas, o kaįp IQaipėdiškių

*-T
j

mitetaš. ■ ’
Taigi tai tokio menko.įvy- 

kio “Sandaros” redaktorius 
neįstengė žmoniškai aprašy
ki. '

■“V

BENDROS PRAKALBOS IR MASS-MITINOĄH 
KLAIPĖDOS KRAŠTO REIKALAIS

BUS NEDĖLIOJĘ, SAUSIO-JANUARY 28 DIENĄ, 1923
UTT DVI U .SVETAINĖJE,

KAMPAS E IR SILVER STREETS, SOUTH BOSTON, MASS.'

Pradžia 7:30 vai. vakare.
—r

Bostono Lietuviai L Išmušė -svarbi Lietuvai valanda, 
dos Kraštą. Klaipėdiškiai patys pasipurtė ii numetė ali- 
jantų-vok iečių jungų. Lenkai, franeūzai, vokiečiaLišnau- 
Phsitaikė proga ištraukti iš imperialistų nagų KlaipČ- 
jo nori juos pavergti. Nedaloiskime prie to. Paskubėki
me jiems talkon! Tam tikslui viršuje minėtą dieną; mi
nėto j salėj įvyks bendros Bostono lietuvių prakalbos. Kal
bės Kl’N. K. lD.vBONAVICT.US, Bostono lietuviu klebo
nas, A DV. A. ŠALNA, PRANAS GUDAS, “Darbinin
ko ^redaktorius, V. ŠLIAKYS, “Sandaros” redaktorius, 
teisių studentas NADAS RASTENIS, DR. LANDŽIUS 
ir kiti. Visi Bostono lietuviai privalo ateiti į šias prakal 
bas. Žinią apie šias prakalbas paskleiskite kuopinei ausi a. 
kadi r nemokantieji skaityti žinotų apie tai ir ateitų. .

Bostono Lietu via Klaipėdos Komitetas.
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EKTRA! EXTRA!

NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

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

10. 'Geranainys,
11. Telšiai.
12. Jurbarkas.
13. Viekšniai.
14. Ariogala.
15. Kernavą.
16. RodūnS.
17. Rietavas.
18. Alytus; 
ikBabtet
20. Ašmena.

Valstybę ir kaip ku- 
Štai tų istoriškų žen-

21. Skirsnemunė.
22. Baisogala.
23. Vilkaviškis.
24. Kalvarija.
25. Darsūniškiss.
26. Pflnia.
27. Suvalkai.
28. Biriai.
29. Reseinial. 
30* Šeduva.
31. Veliuona.
82. Žiežmariai.
88. Kiedainiai.
84. MaiŠiogala.
35. Lyda.
36. Žasliai.
37. Valkininkai.
88. Dangai
39. PlungS.
40. Balninkai.

Kas prisius dolerį ($1.00), tam tuoj aus

.1

■_
/

k

■jowmw/.v-
A'/J/.IN. -

t _____ _ ,, --

LDS. 1-moš linopbs susi- 
nnkiinas įvyks nedėlioj, tuoj 
po mišių, sausio 28 dieną, 
1922. ])<>bažnyt mej - svefai- 
nėj, 1:3() vai. po pietų.

Taigi visi bariai privalo 
būtinai ateiti ant ši.o susirin
kimo. Turėsim daug svar
bių dalykų aptarimui ir tu
rėsim išrinkti naują valdy
bą šiam indui darbuotis. 
Ateidami i r naujų na,rių _a±- j 
si vesk i te.

Pinu. ’P. J. dilius.

Skaitykite ir platinkite laf- 
pkraštį ^.GIĖD^Ą?’ Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina melams Amerikoj $2.50,
_ 4-

“G I E D R A”
2334 So, Oakley Ave,,-Chiciig,of ^11,

| Autorizuotas Bankierius,| 
; $ Agentas ir Taikos ’ |

—__—--Teisėj as------

l J. G. BOSDEN |
14 S. Main St., DuBois, Ra,|

Šį vakarą rengia L. Vyčiije 17-ta kuopa. Veikalą vai 
dins geriausi ir gabiausi aktoriai L. Vyčių IS-tos kuopos, 
iš Cambridge, Mass.

Tąd-gi gerbiamieji-sios ir kviečiam visus koskaitlin- 
giausiai atsilankyti, o mes užtkrinąm kad būsit .visi.pilnai 

./ •’
Veikalas yra imtas iš Lietuvos gyvenimo baudžiavos 

laikais, tai^pamatvsite kaip mūsų'bočiai gyveno ir kai]) 
jie.kentėjo’p'b'ponų letena.. Tad ir kviečiam širdingai vi
sus atsilankvti.

Kviečia RENGĖJAI.

EXTRA!
f

RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 17-TA KUOPA

SUBATOJ, SAUSffl-JANUARY 27 DIENA, 1923 M.
I’ARA I’T.K )S HVETAIN Ė.J E

492 E. SEVENTH STE., ’ SOUTH BOSTON, MASS.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Tad-gi gerbiamioji-mos. stmi ir jauni, kas gyvas, k\ it-. 
čiam visus atsilankyti, nes mes užtikrinanr, kad būsit vi»- 
si pilnai patenkinti. Bus tikrai lietuviška orkestrą—galė
site linksmai patrepsėti. Tad-gi gerbiamieji ’̂iepamrškite 
skaitlingai atsilankvti, nes tai bus BASKBTTNIAI ŠO
KTAI PRIEŠ UŽGAVĖNĖS.

Kviečia širdingai RENGEdAJ.

"t"TtT t fTTTitTTTf♦>
tT
♦I* ti tjkru’..draugu ir patarėju jus organiziieiniam, 

nime, visuomeniniam ir kubtlmtiam davbe. .

“TRIMITAS eimi kas savaite

IŠSIRAŠYKITE 1923 metams <• 
“TRIMITĄ” ;( 

“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis. ' šan- 
lių Sijjnngos leidžiamas. Jame gvildenami visu tikrą-Lietu- 
vos piliečių bendrieji reikalai ir klausimai. ’ Iš plačios savai- 
tęs Įvykių .apžvalgos “Trimite’’ skaitytojas, kitų laikrašeiiĮ 
neskaitydamas, gali pakankamai apsipažinti su Lietuvos gy- 
veninio ir pasaulinės politikos svarbesniais Įvykiais. “Trim!

♦f< tas’’ drąsiai kovoja prieš visokius Lietuvos “išgamas,, šnaudo- 
tojus ir nepriklausonivbos priešus.

♦♦♦
. “TRIMITE”-dedama šiaip-gražių apysakėlių, istorinių 
įvykių ir įžymiųjų žmonių gyveninio aprašymą, straipsnių. 

& eilių, rctų-atsitildnių ir mokslinių išradimų paminėjimų, pla- 
čiai rašoma, apie sportą ir tt. ‘ ’

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškom? žmogaus, kuris bu

itį-dideliu veidmainiu ir iškraipy
tu arba skaitydamas viešą atsišau
kimą prakalbus? apleistų Dievo 
vardą -— nepaminėtų. Vienas 
toksai jau atsišaukė, bet pasiro
dė prie katalikų parapijos pri
klausąs, gi mes tokiems'neužsiti- 
kime. A»tsiš;i nkit e.

Mon-kių Karalyste . ė 
Penkios (latvės,’ Brooklyims.

KLAIPĖDOS ALBUMAS,
Indomiausias ir svarbiau 

sias lietuviams šių dienų ivv- 
kis yra*Klaipėdos Krašto su
si jungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatyti, 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. Kai]) sykis “Darbinin
kas” turi Klaipėdos mieste 
Albumą. Skubinkitės išsi- 
rašyti. Kaina 50c.'

Nedaug teturime.

“DARBININKAS’’
336 B\vay, S. Boston, Mass.

Visi Nauji Krutanti Paveikslai is 
Lietuvos 1922 metų.

Nbdėlios vakare, sausio 2S d, 
Lietuvių l’kėsų Salėje, 41 Berklių 
St., Latvrenee, Mass.

Šiuose paveiksluose bus taip-g 
parodomi veikimai Liet. Prek\ bos- 
Bendrovės Lietuvoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

414 Broadvvay, So. Boston, Mass

Tel. So. Boston 2488

DK. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS* GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aStrlas Ir chroniškas Ilgai 
vyrų, moterų Ir valkų, Egzami
nuoja kraujų,spjaudalus* Slapumų 
Ir lt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas: .

v 506 BROADWAT, 
SOUTH BOSTON, MAS8. 
(Kampas G St. Lr Broadway)' 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9
r —mi Mariam

ITel. So. Boston 328 8 
LIETŪVYS DANTISTAS B

K. H. V. CASPEH
(KASPARAVIČIUS) |

■ Laikinai.perkeis ofisų po No. i
425 Bboadway, So. Bostojc, Marš. | 

Oįiso Valandos: |
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nno l:B0 | 

ik! 0 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. g 
Ofisas uždarytas šubatoa vakarais g 

ir nedaliomis. g.'i
į

a

16 Metų South Bostone .

DU H. S .STONE ;
' AKIŲ SPECIALISTAS ;

199a W. BR0ADWAY
VALANDOS: Nilo & r. Iki 7 v. vafc į

tu

Tėl. So. Boston 270

J. MAC DONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviSkai.

Onso Valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—8.1 

Vakarais nuo 6 iki O. .
i 588 Broadway, So. Boston.

1

. .(BUKAUSKAS).
s a K L 8 r a i

| 706 Mala St,, Mostelio, Mm*.
s t
I (Kampas Broad Si); 
I Tek Sroaktou 6112-W.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS -- Vincus Zalockas, 

Ši Monvr St., So. Boston, Mass.
VHTM’IIlM. — Antanas Pastolis,

140 Bovu’ti Sr.. So.-Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas .Maeejunns, 

450* K. 7-th St., So. Boston, Mass. 
i’’IN\ -R\šT. — Juoz. Vinkevieins.

100 \V. ti-th St.. So. Boston, Mass. 
[CVSIERIUS — Andrius Zalieckas,

307 E. 9-th St„ So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Viktoras Zlekis.

20!) E. (’ottage St.. Doreltester, Mttss. ’ 
D. I.. K. Keistučio tlr-ja laiko mėne* 

dilius susiruiktnuis kas pirmų nedėl- 
iienį kiekvieno menesio po No. (594 
A’asiiinirton St., Bostoti, Mas&, (5-tų y, 
akaiv. Ateidami drauge ir naujų ria- 

■ių su savim atsivykite prie musų dr- • 
jos prirašyti.

FOTOGRAFUOS.
GERIAUSIAS F0T0GRAFISTAF 
MONTELLO’J IR APIELINKĖJ 

PABANDYS NESUIRIAVIUNSL
Nut raukiniu * griūnusia* .fotografijų- 

picini ir greitai. Nukopijuojame - uiii- 
pmeiksltH. Aptaisome reniai', pfmdks 
lūs., Brist a tom kada prižadame. Tei|. 
gi ir per laiškus pritiltum užsuk.' mm 

MOT1E.IVNO STUDIJA, 
1577 No.‘Malu’Street. Memelio. Musy.

Tcl. L777-; .L 
. s -i įso) 

/------------------—-— -------------
NAUJOS DAINOS IR MUZIKA 
■ Knyga S .lekcijų išsimokinimas iiėtv 
dėl visų instrumentų ir. dainų Sl.ąl) 
parduodu UŽ $1. Puolu urbų stiln. 1« 
daiim sl.in et. v lemi kopija ”> t L ’ 

L ‘ G. A. BARONAS, - . 
R. E. P. -2. 1IR1 P. Wtimm, '•*•4- 

i ‘ W

Ti T T T T y
'‘TRIMITAS’.' rašomas lengva ii- mažamoksliams lengvai

- - ■
Tovvn’Čs s>'v- x' T

s 32 jmshtpių knygolemH

ra.'

■ t €♦
. ., .f

. Amerikoje “TRIMITĄ” galima gŽs{salQįąif 1) per L,.-^“V

M

Y suprantama kalba. Ypav junuomenei ‘ ‘ Trimitas ’ ’ stengias btv |
+: ti i. .1........... b. .... t.t:.. 2^.:. rtis;.....’«.......... .

r.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.
Elzb, MielnikiemN pirmininkė,

14 Oediųi St.» llartfovd. Conn. 
Labickiene. viee-pirntininke,
ik) Slmldon Streot, Ilartford, Putm, 

Lnhickk'm', iždininkė. f
44 Vadisoit sl. Hai'tfortk Cmm.

Marijona Katkauskaitė. flm raštininkė 
hi Atlnntie St„ itarifotil. (’onn.

R. Bųmkiienė, prot. rsištitiinkė,
t. to tvaicou su ihmftml, Comi. 
Sib.s.drangi,{os susi r piki mat Immt kas 
antvij nedehlletii ■ kiekvieito: rftęųoslo» ■ 
bažnytinėje salėjo. . . ’*v,‘

t

t<♦
Ldna Lkdųvoje:—metams7 lit. 50 eėnių; pusmečiui 4 litai, 

trims iiioiiosiąins 2 lįt. 25 eont., atskiras nuinoris 20 rentų. A- 
merikbjo: iųetąins 1. dol. -50 centų, pusmečiui-8(1 eentų; ■ Aiški- 
ras miąioi’is 5 centai. _ • . ..

Jį Amerikos LįGtuvįaH^^žSlMKYKIT “TItIMiSiA.* ’ m 

«♦ Amerikoje ir savo girtiinBms bei pasistąmiems. Liėhi^ję l 

T̂
. šaulių Atstovą. Adr.-f A. Žemaitis, 3251 'So/IIalsletl St.,.C'lū- i 

X. eagfi, TU. 2).per Br,. Norvydą, 3S Hvk Rmv' (Rooin 81 No\v.- 
York’Oity,. 3) L. Ėntijių KėmyĮų'Brii'ių: Valdybose ten

rjl..yrii ausidarCr ■ ' n" - ■ ■> •" A'

LTRlMlirO” Redakrijos ir A^niništracijos adresas.:'
X ' ' .' Aurius, Laisvas Alėja Nr/26. ' . ? T:

b

'KAZIMIERO- R. K. DR-J03 , 
SOUTH BOSTON, MASS. .

. VALDYBOS ANTRAŠAI. , 
rjRMININKAS 4'V-i. VaūltmBkas,

• imi , n, sti'LN't, ša 
y itiMmuĖ y x rnmsii,. * ■ 

uu ErtMh su So; Boston,‘Mm 
l'tiov RAsT. - A. .himSUmtis: •-

■ I i'JtH Mlmnbhi S; Itastom
— L, v -

' ni Bavvcn, sm.sn;
TVARKDARIS -- P>

■;l!« n Flfttt St. So. Boston. Mrt*. 
bRAUtUmS am’i)šiv< Mktth' —

■ So; -Bostmt
DVim^dn suvo s\vJvin]0)W įniko g.r® 
n^tMdieni Idokvloim l-nm
ąo alotu* i*;nxml,hw svotniimi 4V2 R.

l£ 
l£

t

d _

| ., . - . . . .. , ;
§ 'Tai-gr ^asislaibinkito įsigytr lčuogreiuiftųsiar’
y D. S. narianis po 85c. • v -

Į pasiųsime <0-tų grAžių ženklų (.visų sųsiuvinį).; K 
| ties nedaug jų teturime.: • Pinigus siųskite y '
I-- . ' j-' \ •' J -;

| BŠ& IFa Brod$wafo - 37? Mase:

r< Su
■ i

-JU aM3

" . .. T
•XT

REIKALAVIMAI.
Relknlaylmiį kainos 2c. ri Mod) Oi

.y. kiekviena aykpI.d.'utli lAiiliį..■■ ■ .1—■lA.I , .

PARSIDUODA KALVĖ <
.MI aImiK MtalhumN fftmhlnls dėl iŠ 
tib'hiinii įieložtės. iiie<l<;(o (r ni;geVDjs: 
ujo nm.oiiv'iiUlij Iv voXn»m. Visos nvt^

' ilos silkiniais i'lvktėniri. Biznis. IivUiiV
■tus ’phi‘ m moti,v Uentviii uvityveirto) 
viet.L .* nvUvHhsHm.. .mes

: Įniko manim yjrMnot i Lietu*
viy.. NovMimd' silpninti thm«Inm »> m 
in'kho kroim^ūsiuo tmlTuMi: 

.msTPH BBRNdTAK
(Ht.A, imvisitle st», Birterlnuy, (*nur- |n» invtii,- ■.

y ,* _ .ū _____

» y

•; <
1:<

.!**■’ *
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