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Organas Amerikos Lietuvi* 
^Rymo Katalikų Švento .

Juozapo Darbininkų 
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kfc ųMfa MrtUMM ta ta 
taMsb IHml ir p&ai May* 
fihi, ir Xibm*bm BtndiBgMdB, 

. mgn pirktai batnytMą Mą ir 
ta Mfi bdtaytMi tpatyva Ma
tot to rmprM VW katalikai, m 

aegaHme tikta toaiM ipatai 
kati atatiktą Katalikų Bažayta 
rimtybei ir pajigemi. Statą 
▼adai, pirmiatuda kunigai, ta- ’ 
ri įkaityti tai gavo didžiasriu vi. •

• dariniu. 4 
Vyskupai Kilias.
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EAITJA DIREKTORIJA. 
KLAIPĖDOJE. .

______L —______ •-'
’Viisingtonas,vasario mėn. 

12 d., (L. L B.) — KaujaBi- 
■ rektorija Klaipėdoje (susi

deda iš prezidento' Viktoro 
^Gailiaus, dar’ dviejų lietu
vių ir dviejų vokiečių. Klai
pėdos Kraštui apsaugoti pil
nai susitarta su pulk, Tron- 
soų. Alijantų Komisija iš
važiavo Paryžiun. (Elta)

P. • Viktoras . Gailius yra 
Prūsų lietuvis, gimęs Pagė
gių apskr., Klaipėdos Kraš- 

. te 1893 m., aukštąjį mokslų 
išėjo Heidelbergo, Karaliau
čiaus ir Berlyno universite- 

~yTų Juridiniame skyriuje. Pu-
•v v-' ... 'V; ,.w , M

vos Atstovybės Sekretorium
• ' v . ; *r »

p*lynė,. pagalios Lietuvos

r
i

Nuo sausio 19 d. š. m, kan. 
kūn. Tumas paskirtas liteija- 
tūroš profesoriumi Lietuvos, 
imiyeinitete. Jis jau h* prieš 
tai skaitė lekcijas, flahar for
maliai paskirtas. „ r

a. ulj. Ą LLX XVlXXlięCllXv7 ‘OJVjj’ x allj v* JL <.ę

• štamo ju laiku buvo Lietu-

f • Berfv
J Atstovu E Stoni joj e.

.DEPORTUOS LIETUVĮ>\^

/.Ate To?'k^--^;PuIk^Miica^ 
lojus Erarski su savo moti
na ir -moterim atvykęs iš 
Turkijos turės būti depor
tuojamas atgal, nes kvota iš 
tos šalies jau . pripildyta. 
Pulk. Draski pareiškė imi
gracijos valdininkams, jog 
jis buvo pirmiau nariu eta 
generalio štabo"'ir gyveno 
Petrograde. Paskui tarna
vęs. gen. Wrangelio armijoj 
kovoje prieš bolševikus.. Sa
kė, kad jei jis bus grąžintas 
Turki jon, tai jis bus su sa
vo šeimyna perduotas Rusi
jos valdžiai, kuri jį ir visų 
j6 šeimynų nužudysią.. Erai*-

ĮSTOJO Į DARBĄ.

Lietuvos seimo mtiaLpir 
mėiviai buvo, sustreikavę 
nuo pat seimo susirinkimo. 
Streikavo renkant laikiną 
prezidiumą, streikavo: net 
Lietuvos, prezidentą ren
kant. ^?Bet pamatė, kad 
streiko įlelaimės, tai streiką 
atšaukė ir sutiko dalyvauti

iaM.©ftsisafce esgs Jfetagkot
kfe '■ ' ionkant. : -.w>

--------------  
. E. Ryga. Virs dviejų mė- 
j,. mėsių tęsęsis . Latvijos y$į 

’ idausybės jlirizis jaū, .fierods> 
; ’ baigiasi. Kaip pranešama, 

r ' - apie mėnesį vestosios dery- 
> bos tarp demokratinio cent

ro bloko ir abiejų sociąlde- 
/ mokratų partijų, galiausiai, 

davė'' prielankių ' rezultatų; 
susitarta sudaryti, taip va- 

* . dinamą, kairųjį .kabinėtą, 
kuris-Seimeremsis G)balsiu 

' Numatoma, kad sausio 13 d. 
tos susitarusios kabinetui su- 

. daryti partijos praneš vals
tybės prezidentui apie dery
bų pasekmes ir išrinks asrne- 

■ nįy kuriam .paves tolimesnį 
kabineto sustatymo darbą.

■ , Tasai asmuo, ifiatyti, bus
demokratinio centro lyderis, 
P. Bergis, kuris be ministe- 

t * rių pirmininko portfelio pa- 
'į siimsiąs vidaus reikalų mi-

1 nisterio vietą,. Užsienių rei-
1 kalų ministeriu minimas inž.
? Gzols (dein. centro), vice- 
t ministeriu. kairysis soeialde- 

r , mokratas Cielens.
f \Susitarta, kad ministeriu 

kabinete demokratinės par
tijos iš 13 vietų gaus-8, o so
cialdemokratai 5 vietas. Be- 
šinieji socialdemokratai į. 
ministeriu kabinetą savo 
atstovų nesiųsiu.

E. Lvovas, Bienraštis “Gr. 
Vistųik” rašo, kąd daryda
ma kratą pas, ukrainiečių 

1 kunigą Pelichą, lenkų poli
cija rado mažą žiupsnelį mil
telių, kuriuos tas vartodavo 
bengąlmems ugnims, ruo
šiant mėgėjų spektaklius! T 
protokolą ploeijos komisa
ras jraši, kad pas PelieHą 
rusta deganti milteliai, ku
riuos kunigas įtekdavęs uk
rainiečiams, deginantiems 
' ’... . ..
kad lengviau padegti}. Ku« 
lugas už tai buvo suimtas iv 
kalėjime išsėdėjo S savaites.
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• E .Lvovas. Lenkuvvriau- *• «*
sybės uzdrattsta įvežti į Lėn? 
lają Kanadoje gyvenančių 
ukiainieČui laikraštį, visą 
eilę vokiečių Berlyne leidžia
mų laikraščių ir rusų New 
Yorko laikraštį.-

'-*■

E. Varšuva. “Nasz Kur- 
jer” pranešimu, paskiriamas 
V. Grabskio .finansų minis
teriu ir Ossovskio prekybos 
ir pramones ministeriu, di
plomatinėse sferose' sukėlę 
daug kąĮbų, vieni sako, kad 
Grabskis buvo paskirtas su
sitarus su. dešiniųjų. partijų 
atstovais, o kiti sako, kad 
jį paskyręs valstybės prezi
dentas,; nes jis, anot jų, ke
lerius metus dirbęs su juę 
Busi joje. Min. Ossovskis^y- 
ra “IšsįliiioSavimo” parti
jos narys.

X “Varšuva (R.) Bei pa
sklidusių . užsienio spaudoj 
gandų kad Lenkija mobili
zuojanti savo kariuomenę, 
lenkų ministeris pirminin
kus visiems redaktoriams ir 
telegramų agentūrai prane
šęs, kad pakeltas apie lenkų 
kariuomenės mobilizaciją 
triukšmas esąs visai nepa
matuotas ir pareinųs nuo 
priešingos pusės šaltinių. 
Pasak jo, Lenkija pareišku
si noro įpalaiky ti su visais 
kuogeriausius kaimyninius 
santykius.

PRANAŠAUJA >SA U 
MIRTĮ,

Bath, Me, — Br. William 
J. Rouse pasakė, jog jis mir
siąs vas. 20 d. Sako, kad jo 
motina ii* jo diedukas mirę 
43 dienų prieš 78-tą gimtinę.

i**-

tij be 43 dienų. pra*. i. . , . ... » r...... * ■ J t. . .r . *

linksmas,

laukuose dvaminkų javus. Minėtą dieną* jam bus 78 me

Seime 23 sausio išrinktas 
nuolatinis prezidijunias: 
Pirmininkas Dr. Bistras (k. 
d.) Pirmas vice-pirminin- 
kas Dr. -Staugaitis.^socialis
tų liaudininkų, ir valstiečių 
blok.). Antras viėe-pirmi- 
ninkas ''A*6m. Staugaitis (ūk. 
s.); Pirmas- sekretorius Am- 
-brožgitis(darbo feder.), ant
ras sekretorius Makauskas

X. t ■ - '

(soc.-liaudin.) — sekretorius 
patariamuoju' balsu * Mar
kauskas socialdemokratas;

- ------------------------ „ -L-.,....—. 

fašistai atbimeta 
NVO. ilAŠONŲ.

Rymas. —-. Rąši§tų orga- 
nizacijos Tarįyba savo posė
dyje, kuriam pirmininkavo 
premieras Mnssolini, nuta
rė, kad visi fašistai masonai 
arba rezignuotų iš masonų 
organizacijų • arba traiiktūs 
iš fašistų tai*po. Jšakoykad 

talijai.
’ • ’ ' . A ' * - ''
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APijEIS VOKIETIJĄ.

Beiliu. Vokietijos laik- 
iWčiaif rašojfi^ad r Anglijos 
kariuomenė netrukus bū
sianti atšaukta iš Vokietijos.

NESEKĖ SPĖKŲ- . .
■ LĖNTVS., - .

■ ' •

Yra spėjama^ kad Buv. 
Valstijų įvairiose dalyse bus 
areštuota, virš • 100 žmonių 
sąryšyje su Inter City Trušt 
Co. Toji kompanija vertė
si narnų ir lotų‘pardavinėji- 
muirjų vertę neteisingai 
buvo kostumeriams parodę. 
Tos kompanijos agentai pa- 
kliuvo Bostope ir čia areštai 
prasidėjo. .

f

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
prievarta 'paimta iš huto ir 
^nuvežta į iialiją* Švenčiamų 

^Storastos buveinę/ Tai stikfr'] 
le taip vietos gyventojų di
delį pasipiktinimą, tųfiaų: 
bijo bet kas. ir prasiucxt'‘ 
nes tuojau gali nustoti* 
turto arba pakliūti į kaięjU 
mą. Pav., pilietiš č.,^pik- 
peikęs bolševikų būdu svpįf* 
mų baldų savinimąsi, tUo* 
jau ėmė gailėtis, nes polici
ja esanti to paties Nekrašo 
žinioje, einu vkibti į 0, forte*, 
pioną. Nežiūrint, kad jjii. 
č. gyvena vien tik iš mųat- ' 
kos pareikalauta,' kad jk -; 
savo mitimo priemonę ati
duotų vietos valdininkų klįi- ; 
būt (Kasyno .utzędniozo)* ! 
kurio pirmininku yra tas 
pats Storastai Z

K Vilnius. Lentupio 1
Šų 1

keje daug, žemės , prf \ 
dvarininkui Bišauskui. įtmh 
jo ituomo jo jau po keli 
šimtis metų didesnius ir 
žesnius sklypus sodįečį^ 
Dabar šitas dvarininkas su
manė pavaryti visus nuomi
ninkus, o žemę parduoti atŠ-< 
jūnams, daugiausia iš Gali
cijos^- Žmonelė labai iŠsi- t 
gaudę. Bet ne ką peši. Tas I 
pats ūvarįninkąs, kaip ir H- ... 
ti pas mus' smarkiai parda
vinėja miškus. Juos kerta, ir ; 
traukiniais veža į Vokietiją.

E. Vilnius. Sausio 4 d< -4 
trukšmiiiganie miesto Tary- 
bos posėdyje buvo svarsto
mas dalykas apie mokesnius 
iš miesto kinematografų.Pa- 3 
siūlyta panaikinti* nuolatinį 
mokesnį, pakeičiant jį 75% t 
mokesniu ’ nuo bilietų, gi ’Ž 
kontrolę šio mokesnio išnuo-.

' muoti tuliem dviem lenkai *į 
atverkusiems, iš Balstogėj 
Jie suorganizuosią visą ksį- 
trelės aparatą savo lėšom|ek 
Jųodu*ųž tai. algos neiinsi|.; 
Juodu apsiimu ““šurinktOe! 
sumokėti miesto' kason 
milijonus markių.. Sau 
nori pasiimti pusę to, 
bus viršaus per 25 mik 
diskusijas Vidoskis -ir nė& 
Studnickis griežtai protesia- 
vo prieš tokį mie^o rinklia* 
vų nuomon atidavimą. 
paaiškėjo, kad svarstant i 
klausimą finansų komišką 
vienas nuomotojų aiškiai 
sakęs, jog nuomotojų, durį 
bas šioj* srityj būsiąs įi _ 
ątltreįptas prieš žydus. 
dėkų-d^Uguuūd- šis piro 
patikęs ir j b priimta. 1 
vesta magistratui tuojau; 
dąriyi su nuomotojais ąu 
t{. Prieš balsavimą d-įį 
Vygodskis darydamas 
monstraeiją išėjo iš salės, 
dimas pirmininkes 
cievskio ir kitų pasityči 
mals.

E. Kaunas. 1923 m. sau
sio 17 d. Ministeriu Kabine
tas priėmė žemės valstybinio 
mokesnio įstatymo projektą. 
Einant šiuo projektu, vals
tybiniu žemės mokesniu, ap
vedamos visos žemės, išsky
rus žemes, kurios numatytos 
įstatymu apie valstybinį mo
kesnį nito nekilnojamųjų 
turtų miestuose ir mieste
liuose. Nuo žemės mokesnio 
atleidžiamos šios žemės: 

, a) valstybės žemės, kurios 
naudojamos pelno tikslais ir 
valstybės miškai.

b) šventoriai ir kapiny-
' t , ,

IlOib " •»_ »«.*■ i. - «--■
c) vieškeliai ir >grutiniai

keliai, ’ f
< d) valstybės ir savivaldy
bių mokslo įstaigų žemės 
sklypai, kurie paskirti 
mokslo reikalams 'ar ipavyz- 
dingnni ūkiui.

e) valstybės ir savivaldy^ 
bių žemės sklypai, kurie ei
nant etatais duodami tar
nauto jams naudoti už jų. tar
nybą. \

f) apsaugos miškai, kurie 
neduoda savininkui pelno ir 
miškai ligi 20 .metų amžio..

g) kilnojamieji smėlynai, 
nenaudojamos ^pagrdbŽėš ir 
nedžiūstamos - pelkės..
• Žemes mokesniu! nustaty
ti visa. žeme skirstoma į 4 
rūšis. Skirstant žemę rūši
mis, pagrdingu ’ laikomas 
žemes našumas. Prie pir
mos rūšies skiriama kvieti
nė Žemė ir gera šienaujamą 
.pieva ; 2: r.’gera ruginėJt da
linai kvietinė'žeme įr viduti
nė šienaujama ar ganoma 
pieva; 3 r* rugin^ žemėir ža
liuojanti ganoma pieva;,4 r. 
žemė, , kuri duoda mažiau 
kaip 4-tą grūdą ir žvirgz- 
duota, smėlėta pieva.

Žemės rūšį nustato komi
sija iŠ pirmininko — mokes
nių inspektpriaus ir nąrįų^ 
ąjskrities viddybos pįrmi- 
ųinko,' valsčiaus, kurio že
mė skiriama į rūšis, tarybos 
nario, ir Žemės Ūkio ir 
Valstybės Turtų. Ministeri- 
jos. atstovo/* ' 
U Vž'pirmos rūšies žemės 
ha. mokama 9 lt. Žemės mo
kesnio, II?. —7,5 lt, IH 
— 5 lt, ir IV r. 1,5 lt 
. Be to, Meisterių Kabine
tas nutarė pasiūlyti privati
nėms firmoms dalyvauti 

: Liono ženiės* ūkio ir pramo
nės parodoje, kuri bus ati
darytą š. nu kovo 1 dieną,
• ’‘ '“K ' ' '...

K TOaftts. Švenčionyse 
tapo atimta nuosavybė iš pik 
Vileišienės. »Toa haHai.ci**

SUSIKIRTIMAI 
DIDĖJA, y

Dęrlin. — Vokičtijos san- 
tikiaį su Erancija iy Belgi
ja aštiūj a. Pranei jos ir Bel
gijos valdžios pranešė Vo
kietijos valdžiai, kai jos mi- 
nistefiąį nebus įleidžiami o- 
kupppton Vokietijon. , Vo
kietijos valdžia prieš .tai už
protestavo. Ruhro krašte 
santikiai ąrseja. \Buvo su
sikirtimas, Lur Pranei jos du 
kareiviu ir vienas vokiečių 
policįstas buvo sužeisti.. .Be 
to Jiraneūzų kareiviai biru

čių darbininkų. Organizuo
ti darbininkai franeūzamš y- 
ra didžiausi priešai*

' * 1 . 1

1

ATSIDARĖ PARLA- 
' • MENTAS, ■

, London” —L Su paprasto
mis iškilmėųiis e atsidarė 
Anglijos parlamentas.. Pre- 
mieras Bonar Law savo'pra- 
kalboj .nurodė, kad Anglijai 
dabar esą du svarbių daly
ku:. santikiai su turkais ir 
sū-Francija'. Pareiškė, kad 
karo su turkais ^nepramato- 
ma, bet turkai galį rokuoti, 
kad. Anglija perdaug nuvar
gus ir galį nebūti užtektinai 
nuolaidūs. Turkams stačio
kiškai elgiantis karas su jais 
tada galėtų būti. Toliau pre- 
miėras pareiškė, kad .santi
kiai su Francija blogi.5 Sa
kė, kad. jėi Anglijajitšauks 
savo kariuomenę* iš Vokieti- 
jos, tai bus formalus alijan- 
tų vienybės panaikinimas. 
Atstovų kalboms prasidėjus, 
Darbo partijos • \ atstovas 
MacDonald pareiškė, kad 
francūzų įsiveržimą į Vokie
tijos Ruhrą reikia pavesti 
Tautų Lygai. ' .

■ ■* * ---- f -_-V-| -JĮ 4-

ANOLIAL DOVANOMS.
' < '/ —u - / ‘i
v IVe&field, Mass. Nau- 

javedžįams f pradėta , teikti, 
anglių dovanoms* vietoj ki
tų daiktų. Kai dabar ang
liai sunkti gauti, tai dovaną 
anglimis yra labai pageklau- 
'tina* , ‘ <

, ♦- 1

\ „

B. Liepoja, Lietuvos Ken- 
sulatas Liepojoje* praneša, 
kad Konsulato adresas da
bar jau ne Liela iela bet 
jB'arettn iria Nr, t. y, Na- 
šUičių g-vė Nr. 2K

SKJPSCRAPER ITALU 
JOJ, ’ ■

» ; ■ ’i m Iin;

; Milank — Šiame mieste 
pienai padaryta' skyserape- 
riui. Statys-inžinierius Kor- 
ner. Premieras Mussolini 
išgirdęs apie tai užgyrė pie
ną ir paprašė rezervuoti jam 
vietą ant pat viršaus.

. .... V ... •. . . -

. TVANAS BUDAPEŠTE.

Budapeštas. — Dūnojils 
buvo ištvinęs, Budapešte 
Vengrijos sostinėj, vanduo 
persimušė per krantus ir ūž 
telėjo į priemiesčius.", 8,000 
žmonių liko be namų ir be 

r duonos. Kuo 1830 m. nebu
vo tokių potvĮnio, kaip da
bar. - j

" f ■
; •• ’ **1{ '/

* ŽUVO ŠEŠI ŽMONĖS.
. & . ,./• 

t t

Pittma^ M XGazo 
dūdai sprogus Užtroško šeši 
žmonos. Kiti 12 žmonių bu
vo pritaškę.

/ ■ . k - ’ ■

Po Anglijos vėliava kata
likų pagal naujausią surašą 
yra 14,440,000.

.. Stiv. Valstijų'Geologijai 
Survey aprokavo, kad pusę 
viso pasaulio elektros' gami
nama Suv. Valstijose.

i : -.........r;:-”'

Austrijos sostinės Vienos 
soeijalistas miesto. majoras 
užsiminė įsteigti krematori- 
ją arba įstųigą numirėliams 
deginti. Bet veik niekas ja 
nesinaudoja. Tai dabar vie
niečiai tyčiojasi iŠ soeijalis- 
tų sakydamį kad majoraa 
kilmių jo,i j • gali bulves

i*

V

K
l

y*

.. •'*
NUBĄiJDĖ.

ĖĄiįlin,—.Praneijos oku
pacinė valdžia uždėjo ant 
Gelsenkii'clien miestelio 100, 
000,000 markių bausmės.

REIKALAUJA -
, * KEDRAUGĄUTI.

Beriliu Prancūzų oku
puotai Vokietijoj merginos 
yra- reikalaujamos nei jo
kiu būdu nedraugauti sti 
franeūzais. * - prasižengusios 
bus smaluojamos ir plunks
nomis apibarstomos.

EyRyga. Tarybų Rusijoj 
sunkiai susirgo rašytojas 
Balogūb.

E. Vaiiuvth “ĮtzOczpos- 
polita’ ’ žiniomis, Lodziaus 
pUuša dirbtuvių fc fabriku 

t-

T

mato sau greitą galą, bet yt’a darbininkai pakibė k* 
” * lionis dienoms streiką.
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■ E. 7t7mw. GeUtalto
d?.\ atamanus, tapsit ttptyj pavogta daug malkų;
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CLCMJi

’ rafitin ir sutalpyt. . Man čion gy
venant neperilgai teko pastebėt 
visokią veikimų, bet pastebėjau 
šiuo kartu didį veikimų jaunimo, 
tai yra Šv, Roko choro, kuris nie
kad nemiega, Dabar teko pašte* 

'i bęt, kad paliko, visi nau ji žmones, 
tai yra baiviniiikais paliko. . Žiu-, 
rčkiin*. .toliau. Saliūnai,^ (kiteen 
bar) jau»smuTika. Saliūnėlių per

i A

JMetfe BtatosV ntanlnkals, 
W MMNMk
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Mūsų laikais .gal neviena rikoje autokratizmas 
praktikuojamas, ir jei kas 
Hori savo idėjų ifipl&ti, lai 
įtikina liaudį, kad toji idėja 
ištiesų yra'tokia kaip skel
biama. (Tuomet vieton boi- 

ir Lietuva ir Amerika atsi- 
iiigsta ^teževyčiaus, Žygelio, 
Natke vyriaus ir Co. politika 
ir kuomet esame tikri, kad 
tos prakilniais ūbaisiais 
renkamos aukos eis kaip tik 

^tolesniam tos politikoj vyki- 
tarnui ** mes su mandagiais 
atsiprašymais ponių Šleže- 
vy&nes ir Vencienčs, pa- 
reiškiame, kad tų aukų — 
neduosime. Ir “skažu uči- 
telhi”nieko čia negelbės, 

Nespjaudykta. gerbiamie- 
ji^Jyandeni, kurioiaipjio* 
rite atsigerti. , '.

į Vitalis 
ui 4.... Z. .. J \ ... . ,

ne-

* 1 '
‘Vienas iŠ gražiausių ta 

‘LMuvai prielankiausių^edi-
• torialų Amerikos laikra* 
, febuose tilpo Batono Čhris- 
: tian Science Monitor’e vasa- 
hifr 9 dienos Š. m. laidoje. Ra- 
ioida apie Tautų Lygos ,Ta-

Srylm posėdyje Viviano; 
VWineįjoB vardu, giąsinimą

• JSetųvąi blokada, jei Lietu- 
/Va nesutiks pasidalinti ne- 
pitriįknėš juostos su Lenkija

>perpu£. . /Į taį nmiėtas lai- 
JoBštis rašo, kad Lyga tu* 

visit smarkumu prabiL 
ti l92|) m., kada lenkai lau
žydami padarytą sutartį pa- 
grobė: Vilnių. Nitrodo, kad 
Lygą dabai* taip elgdamosi 
nori palikti Lenkijai VHmų 

? ta tuomi nuskriaųdžiama 
’ įsiuva. Toliaui 1 Monitor ” 
r«S&/ kad Klaipėdos rietenos 
dįKr kilo deLnetikusio* Vil- 

- niaus išrišimo. “Monitori’ 
nurodo, kad ankščiau ar ve* 
lirii Lenkija neteks korido- 

; rios per Vokietiją ir teisių 
"Dancige. Todėl Lenkiją ver- 
j'Masvį Klaipėdą. Bet/ rašo 
^ifonitor,” jei Lietuvai bū
tų atiduotas Vilnius, tai Lie- 

įvą būtų greit susitarusi 
^'Lenkijos teisių Nemuno 

įr /Klaipėdos naudojimosi.
***‘gu Lietuvai statytis ir 

viąnis veikti, kada vie- 
į^ civilizuoto pasaulio opi- 
^Mmumisr/

liberalų ta soči jalistų lai- 
'zviai triukšmingai šaii- 

kad Lietuvos pręziden- 
jfe neteisėtai i^ritataas^Rik- 

įmm apie ‘ ■netėisetumą” tu* 
įv$Įias._ Lietuvos žy- 

L tokai j pažangiečiai Lie- 
tatats vyriausybei-aibes “iie- 

lėtumų” prikaišiojo: Kas 
at būdamas teisėju save pa- 

1 0į žydai, lenkai, 
IJingiečiaį libeidlai, soči- 

savajp įstatymus ta 
įaaįštituciją aiškina ta nega- 

teyo pastatytų kai* 
iįgrtw»s; per kuriuos nega- 

wąvo pasiekti. *
Iii iHtuti.lĮĮUTį UĮI.I ..

į$uvos šydai ta,kitokie 
mtai pajuto, kad Ii- 

Įvedus išnyko spekuleci- 
Dabnr jie suokalbiauįa 
,rsto, k^> čia nupul- 
litų vertę, kad atrida- 

Apekulecijai kelias.
" H t i, -

J
Tš viso žmonių pasaulyje 

fyra 1,720,000,(KM). Iš jų tta 
000 arba gyve- 

gtektrii apšviestuose na-

patarlė taip savo teisingumo 
neįrodo* kaip šioji: “Ne- 
spjauk į vandenį, nes pa
čiam reikės atsigerti” Į 
mūsų katalikiškus idealus 
laisvamaniai spjaudydavo 
visuomet, *bet niekados taip 
bjauriai kaip dabar. Iško- 
/dįveiktf katalikų visuome
nę tai jų didediausias spor
tas, mylimiausia^ ir sau
giausias arkliukas, ant ku
rio nuolatos jodinėja.

Bet —; kantrusis arkliu
kas pradėjo trupučiukų 
spardytis: perdaug jau me
tų ėda jo nugar|. Katalikų 
visuomenė pradėjo reaguoti 
į laisvamanių šmeižtus žo
džiais ir —- ko pirmeiviai la
biausiai bijosi — darbais, 
vadinasi, pradeda neduoti 
jiems pinigų. Nes pirmiau 
pas mus, įvykdavo negirdėti 
pasauly dalykaų Bedievis 
iškonęveiks katalikus ir tuČ- 
tuojau nachališku drųsumu 
atkiš delnų? Dabar, mulki, 
duok pinigui k Ir katalikai 
— geda prisipažinti — duo1 
davOj mat, laįsyamaniai,vi
sokias rinkliavas mokėdavo 
papuošti patrijotingais ar 
labdaringais obalsiais. * Ka
talikai drebėdami,kad ne
nusidėjus prieš tuos triukš
mingus obalsius, įduodavo 
aukų neliek dėl Įąisvamaiiių 
'prašjdno Įtiek dėl% tų' >ėva; 
kilnių principų.’ .Laisvama
niai džiaugėsi, kad surink
tomis nuo katalikų aukomis 
gali stiprinti savo pozicijas 
ir griautu katalikų įstaigas 
Lietuvoje ir Amerikoj. To
kie . ŠlėževyČiai, .Čepinskaį 
Natkevičiai, -Žygeliai mau
dėsi katalikų aukose . kaip 
kleckai taukuose ir stiprino 
visokias* Profesines Sąjun
gas,. kurių profesija — nu- 
katalikinti Lietuvių vaikus. 
Aukos taip lengvai buvo 
gaunamos,, tai kodėl gi jų 
daugiau nepameškeriojus. 
Reikiavtik perkeisti obalsis, 
ir pinigai tiems patiems 
tikslams tik naujoj formoj 
plauks toliau į jų kišenius. 

: Nūnai dvigubu gudrumu 
pasielgta." Pakeista obalsis 
ir. rinkėjai. Obalsis, -- glo
bai našlaičius, rinkėjos at
siųsta moterys, kad tik lab
iau' štigraudįnus* Lietuvių 
motinųirtėvįširdis. Vadi
nasi/ norima dar apsčiau at- 
sigerti.iš f^prispjaudyiė šu-^ 
linio. Tėčiam dalykai jau 
pertbli nuėjot Katalikų 
spauda užuodusi tikrąjį lais
vamanių tikslų pradeda per
spėti’ katalikių visuomenę 
prieš tų naują kabliuką ant 
bedieviškos meškerės. {Spau
dos uždavinys .Čia sunkus. Ir 
delegatės žino kokiam įveži
me važiuoja. • Jos nesidro-, 
vedamos tuojau įnešė skiiu- 
dą ant katalikų spaudos vie
nai svetimtautinei ar terp- 
tautinel oiganizacijai, kaį ^Forko mieste. 

Į panaudotų savo intakų ii pa* 
žaboti^— nepalankią joms
spaudą, nes ji, girdi, nė 
tiek jau neįšaūklėtaį kad 
stengiasi boikotuoti " tokį 
dalykų kaip labdarybė. *z

Taip pusielgdamos delega
tes panaudojo labai nepopu- 
lerų mokinių įprotį — skųs* 
ti mokytojui. Bet tas “ska; 
žu ųčiteliu*’ principas . Čia 
nepritaikomas/ L 
tna tuo Rusų režimo auto- 
kratingu būdu pažaboti 
spaudų, tais Ame-1 goti

HETĮiny DMIINNiy SINNNS REIUIII 
a4xnurx|20o.

Moiitelios LDS. Ž^ruji kuopa no
ri, kad jjį kas “aubfttytų.” No
ri, kad “subyttttų” bite kuri 
LDS. kuopa. Minėtoji kuopa sas 
vo suvirinkime laikytame vas. 6 
d. nutarč iitnokSti 12.00 iri LDS. 
kuopai, kuri ją “subytys” gavi*; 
me naujų LDS. narių, naujų 
-‘Darbininkui” skaitytojų ir grą
žinime LDS. namo bonų bei aukų ‘ 
^Darbininkui^ surinkime. Tų 
dovanų (4200) gali laimCti ir ats
kiras asmuo. Jam reikia užsiim
ti rinkimu, naujų “Darbininkui” 
skaitytojų, gavimu naujų. LDS,. 
narių, ir rinkimu iŠ pkkfcjų L. D. 
S. namb bonus bei aukas, Jei tas 
atskiras asmuo “subytys” LDS, 2 
kuopų šituose “Darbininkui” pa< 
sidarbavimuose, tai jis vienas 
gaus $200. Veikimu laikas iki'še* 
kančia LDS. seimo.
* Skaitykite žemiau, kaip Monte- 

> lįieeiai veikia. Visi į darbų, kad 
juossukirsti.

MOim5LLO,MA8S.
Montel/o savaitSs naujienų ir

GYVASTIS PASAULYJE.
G y marti es ptetta^

Daiktų gyvastis vrn tame, kad daiktas gali veikti. Bet 
laa veik

ti f Taip vadinamieji materijalieUi aako, kad gyvuliai ir 
augalai yrp tik getai intąfeytos mašinos. Jiems rodosi, kad 
sutvėrimai pasaulyje atsirado tiesiog netyčia/suridėjtts į- 
vairioms materijos dalelėms. Sutvėrimas gi — toji ma
šina, susidėjusi iš tų dalelių, phti per save ėmė sukties, 
gyventi.

. * .s. Tų materijalistų nuomone visai nuverčia kiti moksli; 
Įlinkai. * - '

“Kas jungia tarp savęs — klausia senovės mokslinin
kas Aristotelis — žemę ir vandenį, kurie palikti savo va* 
liai išeitų priesingosna pusėsna. Persiskirs jie ta išriblaš- 
kvš, jei nebus ko-nors tokio, kas juos laikytų vienybė* 
je,V k - . ‘

Toliau, narvelis (tas prasčiausias gyvulys) yra sudė- 
tas iš didelių, kurios tarp-jąvęeskiriasi, o tuo tarpu jos 
veikia netik sau* bet atsižiūri ta į viso narvelio reikalus. 
Karvelio dalelės ir pačios save, taip sakant,. išlaijko ir iš
laiko taipogi visų narvelį. ’ ■ i” •

Pagalios tegu .jau’ butų, kad narvelio dalįs netikėtai 
tarp savęs susidėjo ir sudarė narveli, bet ar-gi gali jos taip. ne*®*, b8tę auraiį+Jaik-
laimingai vis dėties tame sutverimę, kuris turi neapsako- - -■• ■“
mį tur narvelių daugybę, juo labiau, kad tie narveliai di: 
deliame sutvėrime yra begalo įvairus.; Ar-gi galima su
tikti, kad toks laimingas atsitikįmas nuolatos ir tai tvar
kiai kartotųsi. Ke, to negali būti, nes ten, anot Aristo
telio, kur žmogus gimdo žmoąjį, o arklys •— arklį, ten ne
gali būti paprasto atsitikimo, bet turime reikalų #u gaųi*' 
tos dėsniu (plova) , kuris turi turėti ir saVo šaltinį. - *

Kad tai pagalios visi narveliai būtų vienodi ir tarp sa
vęs lygūs!.. Bet juk iš rugio grūdo neišdygsta kvietys, o iš 
varlės kiaušinėlio neišaugįsime nei karvelio (balandžio), 
nei žuvies. Iš to aišku, kad kiekviena gyvulių arba auga
lų ru^š privalo ®ėti‘suvo veislei narvelius, 'kuri^UUO“ld- 
tij skiriasi^ Kad gi narveliai turi savo rūšis, tai galima 
matyti peripadidinamus stiklus. Žiūrinėjant įvairius nar
velius galima suskaityti, kad vienos ir kitos rūšies narve*

r J JJCUIkMĮ ĮįJ MMUt, «CJU Ų<U*WU5 g«U VCJ

koto bus aukų. Bet kuomet jqįtt dabar kląurimoa, Ukur paeina tasai , galsjim
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grūDOTAM W. KASnCOBO 
DBATOiJOS MABT8.

J*'" 1
•Jonas A. Vaitekūnas, • iš Hart- 

ford, Conn. La *Salette kolegijos 
studentas,vasario $ J. įsirašė am
žinuoju šv. Kazimiero Draugijos 
nariu'hųįmokėjo $35. Tai retas 
atsitikimas, kad studentas, kuriam 
mokinantis, labai yra: reikalingi 
pinigai; * tokių'sumų paskirtų ka- 
talikiškos spaudos parėmimui. Tik 
stud. J? Vaitiekūno nepaprastas 
katalikų .spaudos įvertinimas Ir 
noras jų sustiprinti^ galėjo tai pa
daryti. širdingiausiai: dėkąvoju 
drireiškitt ‘Tamstai gįtfoslpągarbfiS, 
žodžius. Taipogi linkiu pasiekti 
gilaus mokslo ir jam atsiduoti.

Kun. P. Raščiukas.
----------------------- į------- - ..-I;l.^-

................ 4
3 dienas gusikuočiafpaidynino 32. 
O dar yra apie keletas šlubeliu, 
kurtese yra pabildyti gyvenimai, 
bet tikrai sakant tai aaliūnfcliai. 
Tenai turint teip-gi “klynys.”

Apie LDS. 2 kp, nuveikųnus nBr 
kį nei kalbft« Ir vis dar veikia. 
Susisirinkiriias LDS. buvo 0 vgsa-
,rio. Teko girdit v kiį nuveikū. 
Klausau aiškino veikėjai M. K<- 
maudulia ir Jonas Jaskėtevičius. 
Aiškino, kad pasiuntė “Darbiniu-, 
kui” $206.50 ir dar palieka siųst 
apie $70,00. Tai tiktai už prenu
meratas. O‘gi kur nauji LDS, na
riai. Nu-gi štai jie r M, Jonis, A. 
Sokn, T, Valentukevičius,, M. 
Svir«kas* F. Radzevičius, J, Čcs* 
nulęvičius, V. Kvaraciejūte, . N., 
BaliaVičius, T, Poškus, K. Traina- 
vičius, P. Vervička, J, Rankaitis, 
T. Švedas, P, Tūbelis, R, Voveris, 
J, Jasukevičius, B Tumulovičia, 
M, Saulenas, K Piliackas, A. 
Naruševičius, F, Pauliukas.
į 21 jau prirašytas# d dar iki kito 

susirinkimo bus daugiau. Tai-gi , 
gražus pavyzdis kitom kuopom. 
Mūsų LDS. 2 kp. nutarė paskirt iš 
kasos $200 tai LDS. kuopai, katra 
SUbytįs MontelIo/s 2 kuopų. Ge
ras, pinigas. Katiu kuopa priru- *- 
šys tiek naujų narių, tiek skaity
tojų, tiek aukos boni/, ttefc. pasiųs 
aukų, tai ir gaus $200. -

Bravų LDS. OaiapaJ Subyty- 
Icite > . . ' ,

Dabar kas-Iink Klaipėdos. .Bo
ną stotis7darbuojasi, bendrai. Bu-, 
vo'prakalbos 11. vasario, ,

z . kMontellteth.

PAŠTĮ! SUMAŽĖJIAIASu, lyje kūr-kas nelygios narvelį sudedamos dalįs, iš ko.tyri- 
Skaičįps paštų Suv. Val

stijose sumažejcLltJO, perpe- 
reitus šešįus mėnesius, sulig 
pranešimo išduoto iŠ ‘Pašto 
Departamento šiandien.

Sausio 1,. 1923 buvo 51,- 
787 paštai šalyje Sulyginta 
su 51,917,liepos 1, 1922 m. 
Sausio 1,1923 buvo 831 pir
mos kliasos’paštai ir. skai
čius tas pats dėl liepos 1922. 
Antros Idiaso/paštai nuo 2,- 
808 padidė jo iki 2,811 per 
pereitus šešįus mėnesius, 
trečios kliasos paštai nuo 
10,107 iki 10,636.7 Ketvirtos 
kliasos paštai ^sumažėjo nuo 
37,8^8liepos 1,1922 iki'37,- 
506sausioį'1923 — sumažė
jimas iš 392.

New Ydrko Sveikatos Ko- 
misijonierius Popeland va
kar išdavė pranešimų,' jog 
Šių meįų Sausio mėnesį 
daug žmonių inlluenza .ser
ga. Liga ne tokia/ barni kd- 
kia praeityje buvo, ne tokia 
stipri, bet atsiranda tiek ser 
gančių, Jog persergėjimas 
ne pro šalį *ir žmonės ture- 

■tų apsipažinti su ligos apsi
reiškimais. y 'Apsireiškimai 
yra paprasto šalčio. Iš viso 
per Sausio menesį 1,144 
žmones sirgo influenza Kew

»

“Apsisaugokite puo šal
čio ir Šlapių ko jų. ^Visuomet 
šiltai apsirengkite,*1patariu 
konusijonierius. *

Tinkamai pailsėkite-, ir 
miegokite, Nusiprauskite 
rankas prieš valgant. Kuo
met namon pareinate tuoj ir 
burnų^nušiprauškite. Kuo* 
met bite šeimynos narys ne- 
sveilm jaučias tuoj pašauki- 

Jei niano*[ te gydytojų. t * j
Liga nepavojinga, bet vis-1 

tiek nuo jos reikia apsišaus
*

neto jas išaugšto jau gali nuspręsti, kas tai yra per narve
lis ta prie koikb didesnio sutvėrimo jis yfaptikęs. l i'Štąį su? 
tvėrimo armemia.narvelyje yra net 168 dalelės (cŠromaso- 
mąi), o ešalariiaiidfds narvelyje — tik 24'dblęles. Toliau, 
yra gyvulėlis, kurio moteriškame vaisiuje, narvelis .turi 12 
dalelių, o( vyriškame11 narvelių.

Ar gi gali tadbūti, kad tai visa dėtųsi vis netyčia, ne- 
tikėtai! 6 ,

Pagalios narvelįs iiera negyva luašįiia, nes jame ver
da gyvenimas, nuolatinis judėjimas; tČia priimama, kas 
sutvėrimui reikalinga, atmetame, kas netinkama, kenks- 
miiigar*Net tą-patį maistą turinti daįktai vieni,, priimami 
kiti atmetami, būtent narveliai pitama tą daiktą, kurs sa
vyje turi tik. gerą maistą,, o nepriima tokio, kur tarp gero 
maisto yra priemaiša“blogo, jiems kenkiančio maisto.

* Pagalios ta netinkami daiktai įvairių, Silicių veikimu 
būna*'pei,dirbįi į tinkamus ta Įąda narveliai juos priima. 
Kepenų narveliai taip vadinamą gĮykogeną perdirba į cuk
rų,; bet priidrba cukraus tik tiek/ kiek jo gali sunaudoti 
kraujas, atbulai vėl tie patįs narveliai perdirba cukrų į 
glykogeną, jeigu elitams jau ta taip?yra užtenkamai, taip 
kad eutamš yra visuomet lygus nuošimtis, sulyg gautojo 
maisto kiekybes ir kokybės. ^, Panašiai elgiasi ir kiti įvai
rių kūno prietaisų marvelįdi, kurie, da-gi maistą nešioja 
įtoliimaiisiasvkūno dalis. \

Tokiu būdu išeina,' kad narveliai renka tinkamą mais
tą netik sau, beč įr tisam kūnui/ ČiariiAime pastebėti 
mokslininko Bunge žodžius-, Cukrus ta mirkalas lengvai 
išsileidžia vandenyje; jie nuolatos sukasi kraujuje per tam 
tikrus inkstų siūlelius. Bet cukrus, kaipo brangus mate
rijoms, būna užlaikomas, o mirkalas išvaromas. Tiks
las to aiškus, bet jo priežastis.nežinoma. Jeigu cukraus 
yra perdąug, tai ir jis būija išmetamas. *’ >

Vadinasi narveliai tarnauja pastatam tikslui, o vi
sokios daleles tarnauja jų reikalams. ' Negalima pasakytų 
kad svirtis padare šulinį, ,n4s be josnegalima pasemti van
dens, taip pat negalima pasakyti, kad dalelės yra sutvė
rimo priežastis, nors iš jn siityėrimas yra sudėtas. Čia 
■turi- bųti jėga, sutverusi sutvėrimą, kaip ym jėga pada
riusį šulinį, o visokios dalelėd (enzimai), tarnauja sutveri- 
mū, kąip nelygrnaut toji svirime .

. ‘ Kaip dalelių veikimas narvelyje nėra Huosas bet pa
klustais vienam viso kūno pienui, taip kūnas yra apribuo- 
taš tokių būdu, prie kokios rūšies arba veisles jisai prigu
lk . ; > -■
. ‘’ Tie, įurię sako, kad narvelis netikėtai susidėjo iš da
lelių, kūno aųįįimą lyginu prie krištolo augimo, kuris au
ga tik tokiu būdu, kad priė jo Nuolatos prilimpa iTikalin* 
gosios jį&Ielėi' ’* ' / #

Bet čia; nekalbant apie begalęs kitų ypatybių^ kurios 
skiria krištolą nuo ridrvelio, negalima apleisti te, kad 
krištolas, jeigu tik atsirastų patogiose išlygose, augtų be
galo, tuo tarpti gi narveliui, • taipogi .kiekvienas šutve* 
rimas ta adfcalaa) turi savo r * kurių jiem* ne-*

♦*

galima peržengti; Kodėl gi ąžuolas fepaleidžia savo, šakų, 
sakysime, per mylią, kodėl papartis nefšauga toks/ kaip v 
n^Įe* ■< - -•<>«•■ .. .f- ■- ~-• . ■<.

Tame clalyke mėgino atsakyti Thiersch ir Boll. Anot 
jų. atskiros sutvėrimo dalįs negadĮ begalo’ augti todėl, kad 
tų dalių narvelių audimėliai vienas kitam kenkia,. vienas 
kitų kaipir slegia, tokiu būdu negali išeiti iš savo ribų. Net 
ir nustotos kūno dalies ataugimų (kas pas’ kaLkuriuos ’ 
liūs būna) jie aiškina tokiu būdų, kad audimėliai,, kurie ’ 
paliečia nustotų dalį, /nėijazdami ka$ jiems neleistų, aug
ti, gali augti ir plėtoties,- kol toji dalis susidarys kaip .bu
vusi. ■ ’ r

/" ' - (S ’’** *■

, Jei, anot jų, atkirsime salamandrai-koją, tai arti- 
piiaušieji audimėliai auga ligi tol, li£i pasidarys koja kaip 
reikia, ligi išaugs tokia, kad josios audimėliai vieni ki
tiems vėl neleis toliau augiu - /;■ *
' Nors tasai jų išaiškinimas, tarytum, būtų nei šio nei 
to, tėčįau yra nuverčiamas. Juk vienanarviai sutvėrimai 
neturi tokių prietaisų, kurios viena kitai kenktų augti ir 
plėtoties, bet gi tie sutvėrimai nepadaro to, kad augant 
ir daug'mantiės narveliams pasidaryti audimėliai ta iš* vie* . 
nanarvio pasidarytų daugnarvis gyvulys. Jie per visų sa
vo gyvenimą išbūna tik vieiianarviai. Antra, kodel-gi nar
veliai, kurie/yra krnjto paviršiuje, negalėtų augti toliau ir * 
toliau. Trečia, ataugintas turėtų remties kuo kitu, o ne 
tuo, kad tinkleliams, paliko liuesų vietą augti. Juk jei 
atktasime koją ne salamandrai, o varlei, koja nėataugs,. o 
tik daugių-daugiausia užgis žaizda. ' .

~ Pagalios, sulig/šito aiškininio, būtinąi turėtų ataug
ti tik jos dalės, kurios prieš tai kenkė augimui, bet yra 
faktai visai. kitokL Jeigu, pavyzdžiui j siekui atktasime ' 
užpakalį, tai jo po kokio laiko toji dalis atauga visai gra- /• V*’* ’ ' k 1ziai. • * _ ' . \ .

Bet jei ateisime galvą, dažnai galva jau neatau
ga, o atauga uodega ta išeina, kaip seniau pastebėjo, Spal- 
zani, o1899 m. Morgaii, sutVėrimas nenormaliais, neišio- 
kfs‘nei tokisy iies turi dvi uodegi. . \ *

Jeigu tad nė kalbos negali būti apie neleidimą kūno* 
prietaisų viena kitai augti, nes visos tos prietaisos juk kū
nui yra daugiau ar mažiau reikalingos, tai aišku, jog prie
taisų augimas megali būti aklas, bet yrą pagal pieno, ku
ris apima visą sutvėrimą ir tvaiko tų prietaisų .viena nuo 
kitoš prigulmybę. * 1 * > * .

’ ( Toliau, vądinamasai jungos narvelis veisia tik jun
gos narveliuš, o veislinis narvelis veisia tik visą eilių tokių 
narvelių, kurie yra paskirti visokioms sutvėrimo prieini' 
sorns, vadinasi begalo maištrus ir jauilafikšto sutrark> 
tas dalykas. • ■•■*- , ' '.

Pagalios pridursime dar mokslininko Hertvmg'o ban
dymus su varlės kiaušiniai^ kurie užveisti ingjja 2 narve
liu.' Mokslininkas perpjovė vaisių lygiai tesiaų taip> kad 
viena ta kita pusė, nenustotų gyvyliesj Nu ir štai iš tų pu
selių pasidarė vėl kaip reikia, tik pusiau mažesnis sutvė
rimėlis. . .

Buvo dar begales visokių bandymų, kurie parode aiš
kių aišknmsiaivkad kokios pašalines priežastis negali tvar
kyti narvelio, taipogiyteieno gyvulio arba augalo dar
bo, nes jis pats savyje turi tam-tikrą darbo bei veikimo 
pieną. I K»wpi«^ 

(Bua daugiau)
„4
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L Oro spėjimo biuras sktF 
Žiu, kad -Bostone ketverge 

a«. 15 d. turėsime šalčiau-* 
įsių šios žiemos dieną. .

- AKTUV1(1
J RAMINrh\TIMAS^
fe' ' —- Z ‘
^v$oaūmie£iai Lietuvon n?- 

(rigulmybes paskelbimo 
/vente minės bendrai vasa
riu 16 d. Lietuvių salėj;'Ap* 

/vaikščiojimas ^rengiamas 
/ tąip, kaip Klaipėdiečių pač 

mimui prakalbos kad bu* 
rengiamos. Ih’ograinas 

jiifl įvairus, Bostono lietu
viai kubskaiŲhigiausia pn* 
$1(1 atšilankyti. Įžangos ne- 
Ris.

/

.■ ■ ..m., ....i.—. ii.■ iui į hjį, ltMi■■r^įbs—yę« 
Kaštono.
savo tėvelius ir du broliuku 
jaunesnius už savą.

Laidotuves buvo Ipbai iš* 
kilmingos. - f\ Akunevičius 
No. Bostoną visiems žinomas 
graboriiis suteikė paskutinį 
patarnavimų a. a, Stanislo
vui ir bu vo palaidota* kuoiš- 
kilmingiausia. ' Iš namu bu
vo palydėtas į Avy Petro lie
tuvių R. K. bažnyčių ir iš ten 
į Kalvarijos kapines. ;

Visiems* čnutsiems daly- 
varną mūsų mylimo sūnelio 
laidotuvėse, 'taip-gi gerb; 
grabeliui P.' Aktinevičiui už 
jo nuoširdų patarnavimą ta
riame nuoširdžiausį ariu. *

. T., ir Z. Gerbutavičii^

Paliko nuliūdimą S. 1 k p. įvyks sekmadienį 18 !<*» krautuvėn ir saka par- lariui ir išduoda juo« priėmėjui, 
Vi tokį patarnavimą Lietuvos1 
bankai skaito sau tam tikrą komė 
«*? * . t „ .

n. — DolariaU galima gauti pi- 
nigui tiktai bankuose. Tedel pri
ėmėjas, gyvenąs toli nuo Kauno, 
ar nuo tokio miesto, kur yra hąn- 
kas, turi daug vargb, -lygi dola- 
riųs gauna. Kartais ir nuostolių 
turi'pakelti.

Mibų patarimai yra riųsti per
laidai Lietuvon tiktai Litais. Te
nai pinigų priėmėjai by kuriame 
Lietuvei banke gaila nusipirkti 
sau dolerių, jei jų jam reikia.* .

Baltu Statea Bankai siunčia Li
tini iemiauriu kurnu. Kas siunčia 
pęr Baltic Statęs Banką, nesigni-* 
O*

BaUic Statės Banką galima nu- 
tipirkti Litų (ca«h). R6kaMd- 
U.
* Nepamirškite, kad prisiartina 
pavasaris,• ir Velykos:.Lietuvoje 
Jūsų giminės laukia iš Amerikie
čių Velykų pyrago l Baltic Sta
tės Bankas tikriausiai Jums pa
tarnaus. Kreipkitės, •

' BALTIC STATĖS BARK, ' 
8M Eighth Avė., New York, N, Y.

• , (’Ailv.)
• 1 t.:: .. .

4-icncs. Kambarys erdvus, 
švarus, puikiai išdabintas 
tautiškomis spalvomis. Pui
ki knygų šėpa sienoje pato
giai įtaisj’to ir jau gerokai 
knygomis pridėta. Kuopos 
pirmininkas V. Medonis 
prūde jo vakarienę pakvies
damas gerb; klebonų maldų 
atkalbėti. -;

Vakarienės “toastmaate- 
riui” V. Savickui pakvietus, 
kalbėjo gerb. kun. Urboną vi- 
cįus, trumpai perbėgdamas 
to namo ypatingų istorija. 
Išreiškė džiaugsmų, kad vy
čiai pHdeda pritraukti čia 
gimusį lietuvių jaunimų. Po 
jo kalbos V? Savickas įteikė 
nuo L. Vyčių 17 kuopos 
gerb. kun. Kaščiukui $100 
L. bonų, jjareįkšdamas, kad 
kuopa -tuomi įsirašo į,St. 
Kaizniiero Dr-jos Kaune 
garbėm narius. Taip-gi pri
mine, Tšad norintieji^di 
prisirašyti šį vakarų prie 
minėtos dr-jos, nes ir jis 
pats prisirašęs. Gerb. kun. 
Kaščiulcaš širdingai dėkojo 

mų jo misijos ir pasakė Įnirš
tų prakalbėlę apie jauuimo 
tikslų — Vyčių Amerikoje 
— Pavasarininkų ir Ateiti-. 
įlinkų Lietdvoje. .Nuošir
džiai ragino platiaįi katali- 
Idškų spaudų, tobulintis 
dvasioje. Ypatingai dabar, 
įsigijus tokius puošniais 
kambarius, esanti proga 
naudotis esančiu savo’ lm.y- 
gynėlių^uotaidsiausiaL ...Įo; • 

\ jo kalbos tuoj vietinis vyčių 
darbuotojas A, B’ehdoraitis; 
pdklojo kaip paklodę $50.00 
L. Bonų. Jį pasekė .kitas 
darbuotojas V. Valatka su 
$50.00 iy J. Meškauslcas net 
?su. $100X10 Ii-, bonu. Visi 
■karštai sveikino tuos- stam- 
liiuosius • katalikiškos spau
dos rėmėjus. t * ’ ' 
■SPo vakarienės šokantieji 
linksmai pasišoko paskutinį, 
kartų prieš Velykas ir kupi
ni gražių įspūdžių trauke į 
namučius.

. ' TT .

vasario, 1923 m., tyoįaus po •
pamaldų bažnytinėj svetai
nėj, ant ū-tos Gatves, ^South 
Boston, ’Mass. Visi nariai 
malonėkit laiku susirinkti, 
nes turim svarbių reikalų 
aptarti; teip-gi turėsime iš
rinkti atstovus į suvažiavi
mų L. B. N. Naujosios Ang
lijos apskričio, kuris bus 25 
vakario, 1923 m. S<v Bosto
ne. Toipogi atsiveskit nau
jų narių pnrašj’t?*nes per tą 
susirinkimą geriausia pruąa 
prisirašyti ir tuojaus būsi
mam suvažiavime galęšite 
dalyvauk kur. daug nauja 
sužinosite ir pilnai susijia- 
žinsitpsu .LDS. ir jos plačiu, 
garbingu ir visiems naųdin- 

’ > • :

— Paimkite Tamsta šį užsaky
mą: 10 xv. cukraus po lįe. sv., 6 
sv. kavoa po 35e. sv., 2 sv. arba
tos po 50e. sv- ir 10 av. miltų po 
5įe. sv. —Kin tas viskas kai
nuos?

Pardavėjas atsakė: į
— Du doleriu ir 20 centų.

' i— Ar tikrai tiek? — paklausė 
mokinys.

— Žinoma^ — atsake pardavė
jas; perškaitęs skaitlines.

— Labai ačiū Tamstai,«— atsa- 
kė<jnokinys. *** Tai mano uždavė 
nys daryto jaus. -

DR. A.J. GORMAN
(«DMAŪ8OS)

DA»TI»TA«

n» Kala at, IfMMą Mm. 
(Slapu BN*d Si.)' 

SA SrMktta KB-V.

y . ./•
------ ----------------- U-. _ ~

SURIKITE

i Ketverge vasario 15 d.
Big'clovc Sehool salėj rengia* 

jma prakalbos išaišljininuii 
(apie ps*iigvintas ssjlygas vyWan»uiž tokį gausit Tėiui- 
pjauti antrųsias pilietybės. 
l< popieras. Visi nepil iečiai vy- 
/'nti i i\.moterys privalo atsį- 
/ lankyti.- Kalbės lietuviai 

{ kalbėtojai. Prakalbų tar-
> pais grieš benas; Yra rwi- 
v giama klesos piliečių priren-

> girdui. Kandidatai bus pri- 
/ rengti,, tai bus pakviestas i 
Lidesų valdiškas .ekzamiiiato-’

irius ir jis išekzaminuoš.kau-
'' ' Nereikės Ktškirm

/vienų, eiti pas ekzamina- 
i-o^TUs... Tai didis’palengvi

nimas tapti piliečiais. Visi 
nepiliečiai atsilankykite. At
siveskite savą draugus- ir 
drauges.

Tenelieka nei vieno lil’ttt- 
/ vio be pilietinių popierų.

i ■ — :

_________ ;« 

n —-la.______ . ...
Jonas’ J. Romanas, L. Pr.

B-vės prezidentas atein/nčia 
pelnyčių vyks kalbėti Wa- 

p.terbury'u, kur rengiama iš
kilmingas Lietuvos nepri- 
gtilmybės paskelbimo pami- 

į iiėjimas, • g

t l
ą

';r i*~**
TRMKKITK.

' tL . „nl-j.

Extra susirinkmias L. B.

' JUDUS IR KITUS JIIOK
~ SUSIPRATO. 7 . *

Katalil^ps klausia laikraštyje 
bedievio: “Kokia tarp mūąų Ifu- 
vo padaryta, sutartis ’ *

Bedievis. — U-gi tokia, kokia y- 
ra sutartis tarp avelės ir vįlkd,

Katalikas. •— A-a! —- dabar su
prantu, kad tar$ kataliko ir be
dievio jokių .sutareių-nęgali’ būti, 

i kaip meiles tarp avelės ir vilko. 
,,-c- Kaip vilkas Vlados draskė ir 
drasko avis, taip bedieviai žiau
riausiai persekio jo ir dabar sėrse- 
kibja,’ ne'teisingiąušiai įtarinėja it 
šmeižia katalikus! — Dabar žinau, 
kad tarp'kataliko ir bedievio tik 
tuomet galės _būtipatartis, kuomet 
.avis m^vjlka.&Lramiąi sugyvens.

Sing'alis.

UŽGAVO JAUSMUS.

—t Mąre» sako šeimininke sa
va, tarnaitei, jau tu ir'vėl pasivėla
vai.ateiti. V.ei sakysi, kad tuul/ai, 
kol barną nusiprausiai.

— Kūr-gi ne, atkirto tarnaite, 
dar gal pamanysite kad aš kas
dien burną prausiu.

,. ._______ J 1 ‘ J
*

JAUNIKIAMS,
*. »

jeigu esi be darbo, tai mergi
nos nuo tavęs šalinsiu ‘Jeigu ve- 
dgs.-F .tai jos gailėsis j jeigu se- 
nas^-4 tai nepltęs; jeigu jų kame 
nesuprasi —, tai ant tavęs pyks; 
jei^u išmintingas visaiknes.
žiūrėsjeigu staigūs tai bijo-
sis; jeigu kvailas -L tai bovysis ir 
pajuoks; ‘ jeigu ^vėjavaikis — tai 
tavę mylės ir visokiais būdais iš
naudos.

r

gu veikimu.
Kviečia Valdyba.

...■■■š.M..a.—i nihM*— RėsM,(■».*■ .. , , r us .,.■ ..asii.i r yi r ij 6
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SUŽINGJO. ■

' Mokinys^ grįždamas i§ molęyk-

v

/M KALBĖS WATRRBU 
( RYJE. '
1

!■

i
I.
I
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SUSIRIKSIMAS. 7

f šv. Jono Draugijos susi- 
^ ^rbikimas bus vasario, 18 et 

' • . s. . •|JSb23 m. 2 vai. po pietų Baž-

f
i
i
L
\
\5
/

} ‘ stojimo^ ’
?i-J

**

Rytinėje saloje B. BevOhth 
St* So. Bčstone. Visi nariai 
yra kviečiami kuoskaitiiiv 
giausia ateiti. Taip-gi kvie
čiame ir norinčius prie drau
gijos prisirašyti,. nes t<i va
karų bus tik mokama puse į-

Kviečia Valdyba*K
r—■ - - ; ■ -, -- /

▼

VVČIŲ PRAMOGA.

L. Vyčių 17 kuopa per
mainė savo kambarius.. Iš 
^Barbininko’’ namo persi
kėle parapijos svetainėn aiit 
7-tos gatvės.

Įkurtuvėms naujų kanyba* 
rių tapo parengta graži pin- 

ogple Užgavėnių’ vakare; 
iiusirinko visi vyčiai, yjų 

F* draugai ir prieteliai, “Buvo 
svertų ir iš Cambridge’iaugf,

Hvėfbinėje, prie muzikos, 
;, jaunimas šoko, žaidė, links- 
♦ niitiosi, gi šalutiniam kam* 
.'.bary, jaunosios vytos rengė 
į 1 atolų#" Atvyko ir brangusai 
k svočias^ gerb. kutu P. Kas* 

cinkas, Vėliau ir gerb; kirbo
mis K, Urbonavičius. Susi
rinkusieji tapo pakviesti 
Vyčių kambarin prie vaka-

VYRAI, tetykite; '
* ‘ r

Draugystė Švl Kazimiera 
JK. K. So. Boston, ĄIuss., lai* 
kytam metiniame susirinki
me tarp kitko nutarė pa
skelbti manifestų naujiems, 
nariams- Tas manifestas tf- 
sis per tris mėnesius : vasa
rio, kovo, ir balandžio. Bus 
priimami itz ^pusę Įstojimą 
pagaFamžiatts. Nariai pri
imami nuo 18 ild .4$, metų.

Tolinus, kaipo gerai sto
vinti draugija* nutarė pa
kelti-ligos pašėlpų. Pašei- 
pos.bus išmokama $7 Į savai*

. - ' ■

- Tai-gij kaip kaip*inatote 
^gerbiamieji yra naudinga 
prie tokios, draugijos prigu
lėti bč atidėliojimo, nes neži
nai kokia nelaimė gali patik
ti. , . .

Gerbiami nariai, jūsų 
priederme prikalbyti savo 
draugus, kad prisirašytų 
prie mūsų draugijos. Atei* 
darni aut sekančio. susirinki- 
nio atsiveskite nors poSnenų 
naujų narį prirašyti.

X Janušonis* prot rašt

prūsas ir amerikietis:
. VieiiaiiV grįžtančiam iš Ameri
kos lietuviui pasftąike viename 
vagone su prūsų lietuviu sėclčti. 
“Matyk Šise, kaip paiks sviets y- 
ra, jici čia fabrikų yrą nei nieko. 
Jo, jas irius Berlyne, tai man. žal- 
nieriaujant/tąi tiek buvo fabrikų, 
kad tarp kaminų buvo galima, 
kaip girioje paklysti. Ypatingai 
vienam fabrike man buvo fein, kad 
ten per vieną jos galą suvalydavo 
jaučius, avis, kiaules, o per kitą 
galą išeidavo dešros, kumpiai, la
šiniai, sopagai, ragines, tabaki- 
nyčios, kailiniai, žvakes ir tt.

Tai ta jūsų fabriku dar nekas,’ 
atsakė Amerikos lietuvis. Aš A- ' 
menke Chicagos mieste mačiau 3r 
•dirbau prie tokios fabrikės, kur 
per vieną galą įvaro jaučius, avis*; 
kiaules, per kitą galą išeina taip- 
pat dešros, kumpiai, kepsniai, ba
tai* ragines, tabakinieios, kaili
niai, žvakės ir tt. O jei kartais 
pasiseka negerai padaryti, tai tuos ' 
•visus daiktus kemša atgal ir per ; 
kitą galą išeina vėl gyvi jaučiai,, 
avys, kiaulės ir tt.

&

•t

. BISKĮ GUDRUMAS. ‘
. • ' . . Vi— ... Z '

Žmogui važiuojant turgun ir 
bevežant geldutes pardavimui, 
prišoko žyclellta ir'pradėjo derė
ti vieną jų klausdaina. Ui žmo- 
gele ar ta geldutė yra drūtas ar il
gai laikys? Žmogus sako •— kas- i 
link drūtumo, tai jau drūta, nes 
iš-pat gluosnio kelmo padalyta. 
Ilgai ląikys. Jeigu sutruktų, tai 
tik susiuvei ir dar daugiau galės 
laikyti; ,_ • »

— Ui žmogeli, aš duosiu pusę 
auksino daugiau, pfrskelk, h su- 
segk.

¥
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OOtAMU PERUISOSI 
LIETUVĄ.

Vokiečių markai (Lietuvos Auk
sinui it. Ost-Rubliui) pradėjus 
staiga kristi žemyn, pabaigoje 
pereitųjų metų, Lietuvoje-žmonės 
jau nebenorėjo imti tų 'markių ir 
rejkalavo' dolarių. Dolario visur 
reikalauja r Franci jo j' V oklėtijojį 
Lietuvoj ir tt. . t

Bet dabąr Lietuvoje sąlygos 
persimaiŲč: Lietuva turi savo pi
nigus Litus/paremtusauksu/taip 
pat, ksdp ir Amerikos doleriai. 
Dabar visoje Europoje- tvirčiausi 
pinigai yrą,Lietuvos Litai..

Daugelis žmonių, siųsdami iLie- 
tuvoif pinigus, vis dar reikalauja, 
;kid ten būtų išmokėta būtinai. A- 
merikos doleriais, lyg ir nepasiti
kėdami, pinigais savo Respublikos, 
už kurios nepriklausomybę kovo
jo visa tauta, taip Lietuvoje, tąip 
ir Amerikoje. Tuo tarpu gi jie 
nežino, kaip kartais sunku yra 
dolarius Lietuvoje išmokėti. Ir 
taip yra dėl tų priežasčių':

1. ‘—Lietuvos pinigai Litai yra 
paremti auksu ir aukšta užsienių 
valiutą, k. t. iūolariai$ .svai'ąis, 
sterlingų ir tt. Todėl Lietuvos 
Bankas renka ateinančius į Lietu- 
vą dolarius ir laiko juos kaipo va
ranti ją, už Lietuvos Litus; • Juo 
daugiau susirinks dolarhj, Lietu
voj Banke, tuo trinesni bris Li- 
tai, tuo geresne bus ekonominė 
Lietuvos pądėtiš. Doilarįų į cir
kuliaciją . Lietuvoje neleidžiama. 
Taigi gavus iš Amerikos dolarius, 
juos visvien reikia mainyti į Iji-

. kis, norint ką nors Lietuvoje pirk
ti.. ■

2. —' Kad sustabdžius Lietuvoje, 
vartojiiną visokių . pinigų (clola- 
rių, markių,; rublių, kronų ir tt.), 
Lietuvos yąldžia, jvechisi -Litus, į- 
Sakb. bankams, paštams 5f visoms 
valdjsįos' Įstaigoms mokėti ir imti 
mokesnius tartai lAtais^ Todėl ir 
'perlaidos iš Amerikos,. ateinančios 
dolariais,, turi būti išmokėtos pik
tai Litais, dorintiems gauti do- 
larių, bankas, po išmokėjimo 
perlaidos Intais perka biržoje du*

A ~ ■ ,

Paieškojimai
Afi Jontm Kairy* jputefikau savo pus- 

Ftosere Barborą Kutraitę, po vyru (te<|- 
vlldieiię, paeina Ift Rumivadės kilimo, 
Tveriu vuImč., Teisią upskr. Dvylika 
metą ntfnvl gyveno (’hlengo, 111., dubiu* 
tiežjąutt'kur yra. Prafinu .laimi* kas 
žinot praneškite. ,

• JONAS KAIRYS,
BOK 131 * Scnner,svIUe, Ginu,

(J3)

Pukšimu švogerlo Antinio Ke- 
rvėft>& paeinantis I,« Katulo • apskričio,. 
Kauno vedybos,-Panemunio parapijos, 
Jis yra tarnavęs didžiajam kure ir d Ir-, 
bo Detroite; Fordo dirbtuvėj^ bet 1l)2<> 
metais žadėjo važiuoti I mainas ir nno 
to laiko, nebežinom''ktir dingo. Turiu 
labai svarbu reikalu. Jis pats ar ka‘š 
kitas praneškite apfe Ji, o aš atlygin
siu klek bu$ rejkaltifea. Rašykite šiuo 
adresu: 1 ‘ ‘ .

PETRAS MIKALAUSKAS — 
41 Capitol. Avė.,. . liartford, Gontu

PABĖGO. ,
v ■

/

r
*■

PABĖGO

Petronėlė RaultfsevlČięhė; pa tėvais 
Jakflvoniutė pabėgo 1S namą vasario1 n 
d., Jflčž?, paėmė sk savimi vyriausi H 
m, snną Ir 6 metą mergaitę, taipgi sa
vo Ir mano drapanas ir 2/300 d<®. pini 
gals. JI išbėgo su . Antanu Svlrsku. Ji 
yra apie 3 pėdą avgščte. Svirskis y- 
ra apie 3 pėdą 6 col. aiigšėtor baltui 
raudono veido, gelsvi, plaukai.

Kas juos patėmytą, malonėkite man 
tuojau pranešti, o suteiksiu gerą at
lyginimą.

CH. RAULUSKVIčIUS 
44 Butts st. Nevton Upper Patįs, Jiass 
’ . ■ _ (201
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A. f A.
STAKISMI'AS 

(IIŽRRIITAVIc'IUS.

A. a. Stanislovas vok su
laukęs 7 metus amžiaus, mi
rė vasario G .(U 1923, pas sa
vo tėvus Tarną iv ZofijųGer- 
butavičnis, 2 Appiuri PI, K.

4

tr
GEROSŽMONOS.

, Pu. jauni ryi^i kąlbasi apie bu
vo moterių* taupumą. \ Vienas'jų 
sako: .Žinai Jonai, mano motėm 
yra tokia taupi; kad vieno cento 
ji dykai neišleis: Antras atkirto: 
Žinai Mikai, mano pati:ir tokia 
pat yra. Aš jai pažadėjau gra
žų apsiautą nupirkti, jeigu ji nnm 
pagimdys sūnų, tuotarpu ji gal- 
Imdamosi mano pinigų pagimdė 
dukterį '

■l

j. t. ūmaus
LIETUVIS GYDYTOJAS Xtt 

CHIRURGAS.
Gydo aitriai ir chronUflkaa lipa 
▼yrą, motorą ir talką. BgamnU 
nrteja kraują.ti’Jandalua, Ibųramą 
lrvti, aavo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimu* laiikato kitur <y wan-

9 ti**»*< Adratua: 
t50«BROADWAY, 

•OUTHBOSTON,MAWI.

I
(KatngM G 8t. ir Broadvay) * g 
TALANDOgy 9-11, 2—4, 7—0 Į

*

/ _ ____  Tai. So, Btaton 8M
\ LEtTUVYS DANTISTASĮ DR.M. V. CASPER

(KASPARAVIČIUS)' 
Laikinai perkate Ofi«< Mino, 

420 Bkudway, So. Bostojt, MAm, 
, Ofito Vulondoi.*

Nuo 10 iki 12:80 ryt* Ir nuo l:>0 
Iki e ir nuo 6i80 Iki 9 v* vak,.

Otoną nldarytae nubaton vakaram 
f Ir nedaliomis.

r
“—

ltf 'Mrtą South Bostone

DB.H.SJTONE
AKIŲ SPECIALISTAS
W9» W. BR0ADWAT

VALANDOS: Nno9 r. 11U7 v. vak.

Tel. So. Boston 270 

J. MICOONELL, M, 0. 
(MintatiMilbalbM <r UetuviiM.

•0nno ValaNdob: . 
Rytais Iki 9 vai. Vo plotą nuo 1—< 
v - Vakarais nuo'6'ikl 0, ~ 
0N Bro®dwBy, So, Bo*to»,
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Skilvio Nedatekliai, Neiw 
gumas, Prastas Kraujas 

ir Grkuliacija . 
yra prieąatįš'devynėA iš dešimties miisų ligiL kofliejinto lt* 
vargo-. Daugumas šių prisžaščių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną 
kraują, (Stiprius nervus irtvirttis y \tus jrmoteris.

Silpni Nervai

Į: !♦

. *•

i
; *

O
1

- - - J . į

Pardavimai
REIKALINGALIETUVĖPRIE 

ABELNO NAW ©ARBO.
Guli gyventi namteje ar ant vietos. Y 
ra geras atskirai kambarys. Alga ge 
ra. Atsmaukite :°G14 Broaduay (krau 
tuvyje), So. Boston, Mass. * (17)

ŠV JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRAUGYSTES VALDYBOS « 

. ADRESAI.
PIRMININKAS -į- J. L. 2etwjskw‘ 

2® Goid St., Sq. Boston, Mass.’ 
VICE-PIRM. -*■ Kazys Ambrozas, ‘ 

492 E. 7-th. Št, So,. Boston, Apilse.
PROT. RAST. — Karolis Jankūnas, 

. 282 GoUI St., So, Boston, Mass.
FIN. RAŠTININKAS — J. švagŽilyS, 

J.71 AV. 3-th' St„ So; Boston, Mass. 
KASIERIUS — A. Nauilžiunas,’ . F 

♦885 E. Broadvvay. S. Boston, Mns?. 
MARŠALKA — X baikis,

7'Win£leld St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldlenj ktekvlend įnėnesld, 2-rą vai. 
po pietą Šv. Petro parapijos salėj, 492 
E. Seventh St. -South: Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J0S 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

--------- t
PIRMININKAS — VI. Paulauskas, 

90 B Street, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — J. Jaruša,

» 440 Ė. G-th St., So. Boston, MasS. 
PROT. RAST. — A, Janušonis, 

1426 Columbla Rd., S. Boston, Mass. 
IŽDININKAS — L. švagždi*,

- 111 Bovven St., So.. Boston, Masife 
TVARKDARIS P. Laučka,

393 B. Fifth St^So. Boston, Mase, 
DRAUGIJOSmnrašas reikale — 

- 366 Broadway, so. Boston, Mase.
Draugija savo suslrlnkinuis laiko 2-rą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1-mą vai, 

į .po pietą, parapijos svetainėj, ^2 M 
SevenChBostom.Mass.

piD? LIKT. KVN. KEIBTUOiO 
DR4OE VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 

81 Mercėr St., So. Bosimu Maflfc 
VICE-PIRM. — Antanas Pastolis, ‘ 

146 Bowen St, So..Boston; MWW. 
PROT. RAST, -f Antanas MacejUMM, 

450 E. 7-th St, So. Boston, Ma«.
FIN. RAST. ~ Juos. Vlnkevlčlus, 

! 160 W., 6-th St, So. Boston, Ma«.
KASIERIUS Andrius Zalieckae, 

lit^th St, So. Boston, Mana. 
MARAALKA — Viktorą ZlČkls, 

. 200 E. Cottage St, Dorchesterį 
D, L. K Keistučio dr-ja laiko 

ainius? 8uaIrInkImU8 kas pirmą nsdlH- 
dtenl 'kiekvieno mėnesio po Nik 
Washlngton St, Boston, Mass., ft-tą' -R * 
vakare, Ateidami drauge ir naujų a** 
rlą su savim atsiveskite prie mw dr- 
joępriralytb -

«r., HMBD5TOB DBitKJUOS 
HARTTORD, OOHKICTIOTT 

VALDYBOS ADR18AL
EW MielrilH<m«; įrminlnkė, 

44 Odar St, Hsrtford, Cona.
C, LableklenA vlce-plrmlninkė, 

90 Sbeldon Stmt, Harttord, te
P. Uhteklent, Ifcttainkė,

44 Mądlson St., Jlartton!, Omb, ? 
Marijona KatlmuakaiM tiru ntetinMMte '4į 

16 Atlantlc st,, EtocforA
R. PundW«n«, pmt. r«tWkA <1

10 AVsleolt St, BkriBH,
Ate« drauaįjns synlrinlttaai 
antrą nedWrtten| kimteka , -
■ -
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Ręikalavimai
PARSIDUODA BUČERNĖ

IR GKDSERNE apgyventoje lietuviai.' 
vietoje, arti kito Storo nėra. įlendi 
pigi, prie, Storo yra 3 ruimai. Biznis 
per nedėllą nu«:400—300 dolerią. Var 
aitluoda 'pigink / . ■ '

W. MARCINKUS.
38 Ilnlott St, - Cambridge, Massl 

r . (20)
—.. > ....

Skįstas Vandeninis, Kraujai 
Prasta ^Cirkulacija.; reiškia silgnig. paniurusi.-], 

pavariusią nenormalę Sis
temą. Kiekvietiasorganas 
ir veikimas kūno, priguli 
nuonervąstiprumo- gjvęl* 
Tiyme ir veikime. Nervų 
stiprumas -yra pamatinė 

■spręnžiria , kuri kemtra- 
liitoja musų sveikatą, 
mu»u veikimą, musų link
smumą ir musų laime. sKy»t
Vyrtį ir moteris Ht sui-' krauli
tusiais neryais, silpnais —

r neryąis yra Hggitl, ner
vingi, baugštus, nelink- 
nkantjs sutikti gyvenimų

. *

Ntfja-Tohe tart daug; 
gelėžiei kti ritant j^da- Uįi^gyduijie Žinoma ■ 
dėl padarymo tirStą 
raudino kraujo. Nčra 
nieko kito «cre*nio dėl 
UblyŽkusii}, silpjnųr 
ačncmUkU.žinonių su 
»ky»tu, vandeniniu 
krauju, i- Jis taipogi 
sutaiso veikimą iicdiea 
kuri sutvarko rjirkulkt- 
c|j4 ir priduoda tilte, taivinanti krauja i 

jt- kiekvieną organą ir raęmenj vtattno kun*» 
Nut«-Ton« vrikta ant kepenų ir iHmatii, 
padarydamas vidurius rėtuliarials, tūbini, 
prašalindamas užkietajlmą.

. . Musų Absoliutiškas 
Gvarantavimas

NUEa-Tonė kainuoja >1.00 iii bonką kurio* 
užtenka visam mėnesiui, arba 6 (titiM) 
bonkos ui $5.00. Vartoklt Nuga-Ton* p#r 
20 dienų, jeisu nebūsit užganMinti pasek- 
ručinis sugražinkit likuti* ten kur pirkelėj 
jutų pinigai bu« tu<4 atmok*ti. .1** 
neturėsit nti vienu ceniv nuostolio. AU* 
imame vis* atsakomybę Siųskit justi. 
uirakytP* mums siaudlen ir atjcauklt savo 
♦valkatą, - spOką ir gyvumą. ■ NUfa-Toms 
Srriduoda kiekvienoje K*roj« aptiekoje apt 

ptulių iUjių ir gvarancijte. .

—PRISIUSKIT ŠITĄ KtPONĄ ŠIANDIEN-"--
Nailonai Laboratory, D. 703; 1018 So. AVabaMb. Avė,, Chicago.
CuodetlAl Tamstusr—Rasit Jlčia (datą » ux u* prfctetidMteni|Mi**pmtit*t**

.^„—„.„.... ....bonk* Nujta»Totw.-
VarJas »»•*|«*»a*.

(latvi 1r No. *rb* R. F. D,

HlMtea

A

smųs ir nfra tinkantis 
atiakqmjb£s. ' 
Nuga-Tonęyra puikiausi* g,v<fuol& pasauly |c 
silpnoms ir nervingam* sutemoms. Jis 

- turisavyje daug Piiospboro kuris s u būdavo j s 
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonusir linksmąapsiijintą.

Skilvio Nedatekliaik I

nevi Tikinimas, . 
dyMpepaia.žaUpi- 
imaa, vąui Vidu- 

. ritina® ir iarnu- 
oae, raUitjimai. 
ruaituma*. n«»* 

: priirhnui kvapas, 
ap»iv«lę» llaiuvis, 
deiihimąi. akik 
tio ligi;* ir pupa*
ių» ncvlrikjrtfrito* nedątektinlyra pąpradąl 
greitai prašalinami vartojant «iax gčrav 

' gyduolic Nuga-Tcntj. Jos ąuttikte gerą 
Hiiagr Jir Jauti kaip nąnju» žmogų*.

■ gttlIHUO

*S IŠPARDAVIMAS.
* ' * r 1

. Mes esame plrk^ 122^000 i»Ką Sūv 
Valst armijos Munson*tvirtą (įvery 
ką, didumo nuo^o^Ą Iki 12, Icurls buyc 
tai iliiKtauris skaRiiūs padirbtu nž^n 
kymti Su v. Valstiją kbntralitothni^.

įt ym gvurantubtl KM
nuož. tikros ekuroe, spklva ją tamshf 
ruda—su Iteliuvėlials nuo vandens i 
dulktą npsaugojlniul. Tikra ją verti 
Mą čeveryką yra $0.00 puru. Bet me 
tiek daug ją pirkę, ir gavę ptjįląn, gir 
Hme jums juos parduoti po 42.SJ.

Prisląsk tikrą įnlerą lr mes pusią 
šioje, dūlėsi užmokėti pnitorhil tuo; 
pinigus arba prtsląsk money prdetiu 
Jeigu čeverykąi pasirodys ne tokie, 
kaip sakome, ptteląsk utgtdvO no* 
rlal xuą^|llnKime pinigus, . -

NATIONAL 1AY iTATEBROB 
OOMFANY

SMlrotdmy,
v. • *

tite

«

•feį t- £
Ą.1

i

4

>|

- ; ' - ■ .. ■ *.' .

*****-*’*••''**,»*]**,,*#-M*fi*l******'**r'*“*^,,***fc**'*********’t’*>'*^*' *®***^^iii 
C ,

' *^.*^**4- *W ■** -.^Į^iiOą tuu.-

t

<
- >.

c9
»

’ 1
/» f



f

f
t »

r

r-

i

»J

(KOKIUI1

»*

i>xsa
r

t

■!

t 
J

■

OEtMUJON&DOLEMy UEWM.

Teko skaityti “Darbuiin-|duktus iš ūkininku ir suvei
kė ” įvairias nuomones iš
reikštas labai Žingeidžioj te
moj, ką jis dėl Lietuvos pa
darytą, turėdamas milijoną

nuomonę, kad jie sunaudotų! gaujaiję> jpi-i galėtų šu
tą milijoną kultūros bei lab?ipįrkįngti ūkininkų produk- 
darybes reikalams. / sodžiuose ir turguose irAŠ neužginčiju reikalingu J p^.į-uį didžiulėmis partijo- 
mą kultūrosįstaigų bei lab~<j(Mnig parduotą užsienio pre-

Bf
fi juos vienon vieton* iš to* 
vietos parduoti į užsienį.” 
, rtai turint milijoną doltj 
rių geriausia galima jį «U-

■ . w • * i

*

' r <
■iiaf -n \
<

♦

dai’ybes įstaigų Lietuvoje, 
bet negaliu sutikti su daugu
ma nuomonių, kad kultuos 
įstaigoj Lietuvoje, yna rei- 
kalingi/ausias ir naudingiau
sios. dėl Lietuvos.

Mes Amerikiečiai per savo 
duosnumą pratiname Lietu-

i

/■
t

t
!5R55Sm. _ -

'Vgsario 4 4. iyyka gražus vaka- 
rfMa fa įviitiafa pnaarginimaia, 
kurį surengė vietinė Moterą S<- 
jnagoa kugpa. Nors kuopa \lar 
naakakUaga, betvia-gi neatsilieka 
veikime. Sulošė veikalėlį dvi są« 
jongietės: “(Jigenės Ateilanky- 

n — Eleonora Svenčionienė ir 
MnrijoBaAJankienė. Antrą veika* 
lėlį — “Dvi $vsut&” — sulošė 
Stasė Romauakaite ir Juuząfina 
Lukauakaitė. y-Paskambino piano 
solo Ona BaubiniuU ir Marijona 
Valinskaitė. Puikią prakalbą pa
sakė gerb. Tėvas Juras: apie Mote
rą Sąjungą kaip moterims ’jro.

rioje vyrą nėra. Pirm savo kal
bos jisai ižtarfr įni' būtą geriau, 
kad moteris būtą kalbėtoja Mo- 
terą' surengtam vakare. Gaila, 
kad mažai mes ją turime kurioB 
galtadėstyt pilnai apie motorą 
tikrą BUsiorgahhavimą. Bet via- 

■ gi.bile suprantantis katalikas gali 
suprasti, kad kunigas W geriau ir 
kartam pasekmingiau gali mote
rims įkalbėti ir jas ąilorganizuo- 
til vieninfėlę motorą organizaci- 

gerb. kum Ljją^ ____ . ” z . •____ _
; Apart savo, prakalbėlčs .Tėvas 
Ąuraj» parodė ir paveikslą parvež
tą iš Lietuvos.

Sąjųngietčs pavaišino atsilau- 
kiuąįus su skaniais pyragėliais ir 
karite kava.

; Vakaro vedėja buvo vipe-pirm. 
J. A.'Kriviu.t(k . v

į ^Gabriukas.
• •

yiMMy.i.1.,— n r 1 n 1 i..,.
HARTFORD, CONN.

Bąminėjimas & metiv Lietuvos 
Nepriklausomybės-įvyks 18 d, Va
sario 2 vai. po pietą, šv. Petro 
svetainėj ant Main St. /

f—U,.. , , Į.l.l..—TO*—MM—i
nyčioje chorą gildant, tai kaip 
Ryme ilpildo. Matyt, kad gieda 
sunkius veikalus.' - j. ČižauikM 
mikliai valdo milžiniškus vargo
nus ir chorą. ’ r

Baltimoriečiai džiaugiasi turė
dami tokius muzikus kaip C'ižaus- 
kai.-

Vakare Buvfi.
F. S. Girdėjau, kad p, M. Ūi- 

žauskienė solistė išvažiavo duoti, vientaučiams klaipėdiškiam!. TUt! 
koncertus anglams į Peniisylvami- nepamiržkif kada ir kur: vaaano į

l^imil"M IIK — Į 
lyvaus gerb. klebenu iv. Jurgio i 
parap. kun. J, čižaueku eft savo ; 
įlavintu choru. Bub solistipČių. 
Šias prakalbu rengi* viri Detrai- į 
to lietuviai. Komitetu yra eądg- v 
rytus iš katalikų ir tautininkų. ■ 
Bus renkamos aukos (tel Klaipė
diškių Tuoj bus pasiųstos aplos ; 
per Detroito banką kablegfamu. > 
Duokite pageltą savo mylimiems ’ j

dėt skaitymo uandingumą trum
pai bet enturijastiŠkai pakalbėjo 
“Draugo’’ redaktorius gerb. kum 
Dr. I. Cesaitįa. Tanvvakarui Vy
čių 48-to» kp. korau po vad. mūri- mas 
ko A. Aleksio, grąžą programą iš
pildė sekančiai: 1. “Ginkim Šąlį 
LirtavM” (Aleksio) enargingri 
pšdaiuMo viaas korės. 2. AS|an- 
slovaiti daitiią atstovą pasveiki
no nuo jannamečią VyČią sky
riaus. 3. “Išverk Pas Kapą” 
(Petrausko) dailiai attiko mišras 
kvartetas ir solo Elena BrasritČ proga lavintis organiraeijoj,, ku- 
4. Der gerb. Žmuidsinaričią svei
kino: M.^Stirįkitė nuo L. Vyčią 
48-tos kp., J. Gedminaitė nuo Mo
terą Sąjungai 56-toe kį. ir B. Stir-' 
bis-mio Fed. 37-to skvr. 5. Be* 
nata (Haydn) mikliai išpildė O. 
Mostėikaitė. 6. Lietuvos Himnas 
— visas kotas. T. Nutf vietinės ko-’ 
Ionijog kQt€8PondenČią gerb, kun, 
Dr. L česritį pasveikino ir gražią 
dovaną , įteikė O. Gudauskaitė, 
Lietovos Šauliams aukavo sekaii- 
čiait po $50.00—« 
KerŠevičius, P. Žemaitis, K. Rum
šą, S. Lapinskas, K Svaldinis, A. 
Aleksiu ,* po $20.00 — P. Stirbh; 
po £10.00 -A P. Jūdis, KABajertt- 
nas, A. Tribišius, Albinas Kupė 
ris, j. Žintelis, Federacijos 37-tas 
'skyrius. Vyčių 48-ta kp,/Moterų 
: Sąjungos 56 . kp. ir Vyčių jauna- 
mečią skyrius; po $5.00 — A. Gir
džius,. A. Repšys ? po $2.00 — O. 
Si'fgentiene, S. Armėnas; po $1.50

A, Krasauskas; po $1.00 — J.! 
Orintaš, ^A. Bazauskas, A. Kaz
lauskas, B. Repšiene, A. Buskųs, 
J. Grūstos, O. Buskiene, J, yilien- 
cikas, J. Bmaitis, M. Vyšniaus
kiene, J. Juška, * M^Tverijonienė,' Apart keletas- į^mią kalbėtųjų 
A. taitkus,,P. Burčikas, A. Kūpe- ■- > --- < '
ris, Ąt Jakštisj A. Paleckis, (R Šen 
mis. SmulMų auką Vi
so labo Lietuvos Šauliams surink
ta $468.01. ’
‘ .Anot išsitarimų gerb. A. Žmui
dzinavičiaus, tai siuomi kartu 
springfieldiečiai duosnumu atsi
stojo antroje vietoje visoje Ame
rikoje. Tad gar^č mūsų koloni
jos darbuotojams/kurie nesigaili 
savo sunkiai uždirbtą skatiką pra
kilniems-tikslams|

Federacijos 37-tas<sk., vasario 5 Į 
d. laikytame susirinkime, nUtarA* 
<ovo 4 d. švento Kazimiero Sese
rų Akademijos naudai > surengti 
puikąvakarą.

Vasario 7 d. Vyčių 48-tos* kuo
pos, atsibuvo mėnesinis “susirinki
mas. iSfaują narė prisirašė E. 
Lingaite. t Nutarta laike gavėnios 
aikytį tik mėnesinius* susirinki

mus o vietoj savaitinių, susiririimą 
uoliau darbuotis Dramos ir Choro 
skyriuose. ’ Daug kalbėta apie bū
siančio seimo laiką, progaTmę, ir 
visapusišką jė pasisekimų.

Šiomis dienomis mūsų jaunimą 
atlankė Vyčių Centro- Valdybos 
pariai : T. šėimis ir Pi Savickas.

Šv. "Jono ligonbųty po sunkios 
ųperacijos serga vytė ir daminin
kė >L Tuinuiiaite. '

Paukštele..
b ‘. ... ■

LAWRENCE, MAS&

Vasario 2 d.-įvyko Blaivininką 
, kuopos prakalbos, žmonių buvo 
neperdaug. Kalbėjo Villen Brni- 
to, atstovas nuo Estonijps Blaivys- 
'tės'Dr-jos. Jis išdėstė savo kelio
nės tikslą-ir pasiryžo darbuotis rie 
tik Ėstonijos, bet ir Lietuvos blai- 
vybčą labui. Htikrąją nuostaba 
buvo klausyti asmens, kurstįk da 
mėnesiu^ Amerikoj, o jau gali kal
bėti anglą kalba teip aiškiai. Lfe- 

j^okavęs po kiek mokykloms, luviškai ir-gi buvo įštaręs keletą 
prieglaudoms ji bažnyčioms >r ““ *« »«•
skii<iš milijono baigiii ši- s,J(i;’X w
taip: t "I jaunikaičių platinimtu blaivybes

‘‘Dar nepagailėčiau įtoi- “ "
syt modeimiškų kartuvių .dėl 
neklausančių rimto perspė
jimo tčvynesJŠdavikų, šmu- 
geininkų įr neišskiriant A- 
tuerikos bendrovių tvėrėjų 
kurie gražiais ūbaisiais dehg- 
damiesi aplupd ir suviliojo

Vakare Buvp

jos valstij ą.

DETROIT, MIOH. 
v (rirtsiae)

18 <1, 2-rą valandą pa pietą ąnt
25 ir Dix gatvią. ■

Pastaruoju laiku angliški lailr- 
raščiai ėmė rašyti ir gairinti lietu
sių vardą, ypač Detrolt Times.

.4 . 1 « , 1 - n liūiip šia miestas gyvuoja adr n®*
^aumo 13 d, £ m. aplankė mūj & j|etuvįw teįp didritato' 

m, koloTOM Lietum oi>W lwraSs kaip jj Bykl ,
ta - »L UUkmaue, muitarin. M.t Tiws randūMmil| 
kas,. P. Oleku, baritonus ir J. By-L^į k.,Js franoOzll8 
ra, tew,w. Ulpie JMB MB n5ra WaWil,aii jĮ la{v Gl Mefc/ 
ko raiyti, tA tau supras, kutas ta,( wts

.» w b»!so Htaltijoo žemiai. Lietuva etai,
pilno, grobte,. H™ TOtaroU VJ.dni„ hietoVa8 
publiką suiSjo„beveik t* * ‘pa- lra. )lidesDieii, pai^
žangiiHU. •sveenorvtaą! W| ai; r.. ti(Ja psžyjBtes 
(puola, teip ir SĮ sykt vienas «-|ti(lklMia, Ant apa- \
darokas atsistoju ūme rėkti. wt*.U?ntj • ■

adžiusĮtarki^ |Vilnius, llituvos žymW mieataą Į
Sausio 15 dt vii’šminčtą artis-Lra okup’i;tas lenkų jau kritoti ; 

tų įvyko koncertas šv. Jurgio pa-l raeta^ - ’ ■ r
rup. svetainėj. Publikas buvOT *xKenoiri® yra rašoma
pilna, erdva svetainė. Tam pasi- kasdien plačiai anglą laikraščiuo- , 
darbavp ’gerb. kun. J. eižauskes. Le. lietuvius-
Artistai aplanke Detroito įžymias! • . Tėvynės -
vietas. ** • • - . ~ . \ .. .

Siiisiol7d.aw8koncert4fam-|y uuĮSKfflrf®, MASS. . '
pozitoms M. Petrauskas. Bet kau j .
kreipęsi į laisvąją nusmukusią Nepriklausomybės Šventi, 
partiją tai mažai publikos atšilau- Federacijos skyrius svattitS v4s. J 
kė. Taip buvo pernai ir 1917 lūc- 11-tojc ka'p iškilmingiau to nau- ’ 
tato; dingiau apvaikščioti vaa. 16 C’ 1

- Sausio 21 d. sulošė L. Tyčią 79’ Nutarė-turėti Šv. Mišias 6 AM. 
kp. lošėjai-artistai pamokinantį ir 7 A. M., , kas galės atsilankyti >. 
veikalą, “Susiprato.”’ Vakaras ant tą mišią, kas galės priimti šv.. 
buvo rengiamas S. L-R. K. A. 1.711 Konuiniją. . (
kp?-(Šioji mūsą skaitlinga kuopa i Vieni norėjo kad visi La\TrpiF ' 
hariiį jau'ttto'5#/užtai gerąvdardHeturiaį iiedirbti  ̂Tą /Jtehą; * kr 
bąojasi, ne tik vakarus rengia, bet norėja lęhd dirbtii/ bet tos dienoj 
ir dovaną pirmą laimėjo, kuri bu- uždarbį aukotą Klaipėdos gyfii- 
too. skirią- va jaus laike. Garbe pri-ĮmuL Palikta ant žmontoTmosoT) 
klauso K. Petrokui ir Pr. Gustai- valios.
Čiui. • * Vakarę 7 vai. bus prakalbos su

, Saūsio 28 d. vaidino'L- Vyžtoj pamargnumato Kviečiami rhn*i ■ 
vaidylos “Trys Mylimos. 7 Artisjįhlbelįai.,' Prakalbos bu A Mv.~* 
tai savo užduoti# visai gerai atlk Prauciškauš svctąinėje, Bradford 
ko. Tas vakaras bitVo surengtas St/ifc^/ 
šv. Juozapo pašelpines draugys- • 
tės. ■ -r -

Dar-gi būčiau pamiršęs, sausio * •
“ -- į. 4 sky. . K

rius* surengė grąžą vąkagą nau-t LDS. 11 kuopos susirinkimas į- 
jausiąs veikalas buvo perstatyte# vyks \asario 18 d., 1923 m< tuo- 
4‘Kova po Giedraičiais.”, Lošėjai Ijaus po stiuio# pobažnytinėj sve- 
pusėtinai savo roles atliko, ypa« tainėj. . Malonėkite visi nariai ir 
■žydo roleą dąug juoką prįdąrė. narės ant Šio susirinkimo atsilan- 

.Igalbėj Dr. F. Matulaitis. Jo kyti ir kuodaugiausia narią nau- 
leugvi to rimta kalba žmonėms pa- ją atsivesti prirašyti. / ■ ' ‘ -
tiko. Planą skambino gerb; kun, Kp. Rast A.tNądzeikM«
3, ^ižaiiskas. •» * ..—————-

'Vasario 4 J. L., Ė. K/Blaivybės y RAGINI WIS. 
32-ra kp, perstatė ųiją veiksmą —-•— -
vaizdelį. Paimtas’iš liaudie# gy* 4 d» vasario gerb. kleb. A. B*> 
yenimo, “Ant Bedugnės Krašto/ųiinskis užkvietė Mihraukiečtae w 
Mat mūsą mčgūjai-artistai lošia teatru. Buvo vaidint^# v 
kas savaite teatrus, tai išsilavinę Į “Kuprotas Oželis/* Vei 
vaidinti, kad kritikas nieko negali ypatus buvo: Onytė *— K,

kybininkaniH. Tada kainos 
Lietuvoje žymiai pakiltip 
Ūkininkas , gautų daugiau 
už savo produktus, galėtų 
nusipirkti geresnių įrankių, 
ir su tais įrankiais geriau ir 
daugiau it lengviau apdirb
ti ženies. Jisai galėtų, tu
rėdamas daugiau ineigų, ap- 
tūpintŪsavo^vaikus ii* juos 
leisti į mokslus. Lietuvos 
ūkininkas ir Lietuvos visuo
mene tada be jokios pažejpos 
galėtų įsteigti visokia^ kul
tūros įstaigas ir jas palaiky
ti. Tada jiems nereikėtų 
ubagauti po Ameriką. Jei
gu ištikrųjii Amerikos lietu- 
viai nofi pozityviai pagelbė
ti Lietuvai,- tai lai jie susto
ja aukavę tūkstančiais dole
rių, o to vietoj lai jie tuos 
pačius tūkstančius įdeda įha$’^gyiMis,.M apie*geros spąu 
prekybą ir pramonę- Lietu
voje. Amerikos Lietuvių 
Prekybos . Bendrove ikšiol 
'sukėlė- beveik pusę/milijono 
dolerių Amerikiečių tarpe.;

stukters jleistį miokslan,. nes|.Tui»a*ąsos, pasakyti, kadi 
ta pusė inilijono dolerių dau
giau. naudos padarė Lietu
vai, negu 5 milijonai dolerių 
paaukiiotibeipaskolinti Lie- 
tuviskoms įstaigoms, parti
joms ir asmenims. ‘ Ir tie 5 
milijonai jau šeiriai yra iš
leisti^ gi puse^mili jono 'įdėta 
į Amerikos Lietuvių Preky
bos Bendravę tebėra čielybe- 
je ir jie tebetarnaują Lietu
vos lietuviams. . _ "

_ • * *
. f Yra dvejopas būdas žmo
gui bei tautaų pagelbėti -7-

Li utiv^iiruiiią įM žtuutuiie xji v Lu
ji yos gyventojus prie ubagų

profesijos. Tas nuolatinis 
aukavimas neatneša Lietu
vai dideles naudos/ nes pri
pratina žnioiles prie to, kacl 
jie tikisi viską gauti už. dy
ką, Pratina juos prie tingi
niavimo ir elgetavimo. Lie
tuvoje neva didele stoka kul
tūros įstaigą. Alės vien tik
tai pažiūrėkime į Lietuvos 
universitetą. Tame univer
sitete su virš 60%; studentu 

j ■ yra žydai. Kodėl tokis ma- 
L (Žas nuošimtis lietuviui Į>ėl- 
(/\ to,’ kad 
j suteikta
1

AUBŪ1M, HJLA.
.' Vasario 4 d. Bijąu svetainėj kal
bėjo Šauliu Sąjungos atstovu 
gerb. A Žmuidzinavičius. > Ren
kant aukas šaulius parėmė: po 
$2.00 — A. Voaylius, J, Šiaulya, 
po $1.0Qi — A. Šimkui, J. Pikliu- 
dis, A. Bendoraitii, V. Stankus, 
V. Keliečiua, P. Šiaulya, Jv Jarina- 
kis. .Smulkių $7.10. ViaoAlburi 
ne nurinkta $20.00. Vis geriau nei 
i|ieko. i

" iktmM.

i O*HWZSLD, XŽ>Xe. ■' 1

Sausio 28-dš. Vyžių 48-tos kuo
pos buvo “Dėžučių Vakarienė.” 
Smarkiausiais dėžučių pirkėjais 
pasirodė J. ^domaitiž, V. Kaspa
ras, S. Grigas, A. Repšys, V. Gm

ina ir* kiti Programą išpildė O, 
Mosteikaitė, J. Sugentaifė, M. Su- 
gentaitė, l£ Mileraitė, J. lOlerai- 
tė, S. Stripeikaitė, V. Lanuakak 
te, to kitos. Seimo rengimo rei- 
k^Iam^pelno^liko $90.00. Suren
gime gio vakarėlio daug pasidar
bavo O. Adomaity E. Šupčnaitė, 
E.-Bra«aitė, etc. - z

Vasario A d. rūpesniu Federa
cijos 37-to skyriaus įvyko šaunios 
prakalbos, Aą>ie ŠauliąuūKiiino 
reikalingumą įspūdingai kalbėjo 
artistas, tapytojas gerb. A Žtouh 
dzinavieius. Kadangi toje dieno
je ^iškilmingai tapo ’ atidarytas 
Springfieldo lietuvių katalikų vie-

' f

i

ž

’ nors lietuviams, vra 
•suteiktas mokslas beveik ir 
uždyką, bet jie neturi iš ko 
posirėdytf ir pavalgyti. Ūki
ninkas negali savo sūnaus ar T- - - - - - * -
neturi iš ko, ir tie sūnus ir 
'dukterys reikalingi . jiems 
prie ūkės. " Svarbus klausi
mas yra: kaip paliuosuoti ir 
aprūpinti Lietuvos gyvento-, 
jus medžiagiškai, kad jie 

‘turėtų laiko ii1 pinigų lavin
tis, kilti kultūroj, kurios jie 
taip labai trokšta.

Aš-noriu atkreipti Ameri
kiečių domę į sekantį daly-: 
ką.: ; Paėmę valdžios iinfas 

»iš Lietuvos mes randame 
štai ką: Abeluos kairios po

1923 metais buvo sekančios:'
- C* «, J

Centneris bulbių 28c., rugiu ' įutį 
$1.26, kviečių $2.03. avižų ' 
90ci,‘. žirnių $L28„ sėmenys 
$2.73, kiaušinių 15c. tuzinas. 
Centneris kai- gal Tamstos 
žinoti,yra 220 su virš svarų,

merikomškais pinigais. Tik 
kainas gauna ūkininkas už

' savo produktus Lietuvoje.
Babar pažiūrėktoje kiek y- 

ra mokama ^Amerikoje už 
minėtas prekes; Centneris 
.bulvių febo; 
kviečių $6.60,/ ąvižų/$2.2ą; 
žirnių $12.10^ senienų $įA(XX 
kiaušinių 60c. tuzinas.
’ Kainos kokios yj& AmerL 
koje tai beveik tokios/pačios 
su mažu* skirtumu, yra ir 
Anglijoj. C 'Anglija yra 
rinka, kurioje Lietuvos pro^ 
dūktai parduodami.^Babar 
yra klausimas, kodėl Lįetu- 
voje teip mažai tegauna ūki
ninkas už savo produktus? 
Kiek man zteko pasikalbėti 

^.„iAnglijoi, taipirkiiaištaiką 
z -pasako: “Mes negalime va

žiuoti į Lietuvą, arba siųsti 
savo žnionūs po kaimus ir 

s pirkti vieną maišelį produk-
? tų viename, kitų maišelį 1d-
k” tome kaime. Mes galime

pirkti po vieną tūkstantį 
maišelių mažiausia, bet visoj 

| Lietuvėje nei Menus
g: organhacijtA, kuri turėtų 

užtektinai kapitalo pastaty
ti savo atstovus arba išsklai
dyti juos po visų Lietuvą, 
kurie galėtų supirkinėti pro*

t
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jam kaišioti dolerį ktoyatoi- 
i nuo kaitoj bet* galima 

jam pagelbėti surasti darbą 
kad įis pats už$i(ltobtų. Kat
ruo būdu yra geriau žmogui 
pagelbėti ar jį sušelpinėti ar 
pastatyti .jį ant kojų, - kad 
pats galėtų pelnyti sau duo^ 
nm Aš tikiu, kad nesiyas nei 
vieno, kurs sakys, kad šel- 
pinėjimas yra' geresnis bū
das. Taip su Lietfivos žmo
nėmis. Ar amžinai mes a- 
merikiečiai rūpinkimės Melp/ 
;ti Lietuvos ubagj*nus^ jų 
mokslo' įstotas ’ to it./ nors 
tos savo vertę turį. . Bet ar 
me šimtų sykių geriau sutver
ti korporacijų ar kooperaci
ją, /kuri geromis kainomi| 
supirkinėtų < Lietuvos ūki- 
mukų produktus ir gabentų 
juos Aiigiijon. Šimtai vyrų 
ir merginų būtų {lankyta į 
tą darbą, sodiečių gerovė 
pakiltų, įsitaisytųmiasinų; į- 
vestų visokeriopų pagerini
mų, ”prisisteigtų reikalingų 
mokyklų ir kitokių įstaigų*

Iš dabartinio t Lietuvos 
žmonių stovio tik žydai dėl* 
inėuus priktoišiuėja litais 
bei doleriais.. •

Aukavimais, kadir
• * » * 1 • t * • -

K

* t 
gau

siausiais, politiniais obal- 
siais bei programomis, kądir 
gražiausiomis, srovįmmis 
rietonotnis, kadir 'karščiau- 
šiomis, nepakelsime Lietu
vos ’žmmiįų gerbės. .Eko
nominei gerovei pakelti rei
kia ckunuininii) prjemomu

*

—. . - -  v-—  - ■ : • - ■■■• - ...... . .11 ■■ 1 . ■ L— —, 

griebtis. ■
, Jpncts Bommmgs. 
i t • ■

Kai pasiūlėme 
padiskusųoti apie, £ai} kaip 
sunaudoti mifijoną dolerių 
Lietuvai, taį ne vienam gal 
-pasirodė, jog tai bus kūli
mas šiaudų be grūdų. Bet 
vilimęs tos diskusijos nelųi- 
yo be^gldžįjjs. Teisybė tąs^ 
diskusijas, jau buvome pa
skelbę Jftaigtomis.-TeČiau ga
vę pluoštą straipsnių gvilde
nančių dalyką visai iš kitos 
pusės vieną (Jono J. -Roma
no) sunauduojame. . z \ 

Kitas rašo šitaip : J / “ z 
“Jei koks bagočius/(nė 

So, Bd^tcmd BagociusLdno- 
tų man milyo^ dolerių, ap
versti Lietuve® : reikalams^ 
tai tuoj pirkčiau už juos Lię- 
tuvių Brekybbs B-vės šėrų 
šu išlyga* kad Lietuvoj už tai. 
būtų įsteigta poperos^ Čevė- 
rykų, verpimo; audime pak
rikos ir- jei užtektų pinigų, 
tai dar ir ūkiškų produktai 
pakaimes išgabęjiimui tų 
produktų užsienin. * * Tūks
tančiai žmonių gautų gero 
darbo. Tūkstančiai Ameri
kos lietuvių, patyrusių prie 
Al’ darbų grįžtų Lietuvon, 
feriė tų fabrikų būtų įveąta 
tokia darbininkų kontrolė ir 
disciplina, kaip Fordo fab- 
rikose. Taupumas, blaivu
mas .turėtų būti pirmoje 
vietoji Tada Lietuvejjjio- 
kyklos, bažnyčios, prieglau
dos kaip grybai po. šilto ly
taus išdygti}.” ■ ’

, -4.

Bar vienas diskusantas iš-

.fr vietinių tani pritaikytam prog- 
ramui dar Hai’tfordięčiai, turgs 

ųą-ogos išgijai * Ljetuvas ~ pperos, 
dainininku kurie pasižadėjo daly
vauti liamę vakare. Taigi jau gąj- 
litda sakyti; kad sis Lietuvos Ne- 
priklausomybęs ^vaikščiojimas 
bus linksmas, gal bus ir linksmnj 
žinią iš Lietuvos.

lietuvis/ kari Lie
tuvos likimas, būtinai turėtų da
lyvauti n’ pribūti paskirtu laiku.

"-Reporteris.

••

ri _
pkoAdencb, r. i.

' . -—' . . ■<

Reporteris, 1 ;

v

apari; dvasiškių o tai svarbiausi# 
darbas kiekvienoje tautoje.

Kalbėjo h* gerb. Tėvas Kasėiu- 
kas apie blaivybę ir-gv Nori jis 
atvažiavęs su spaudos reikalais, 
bet jisai neapsakomai . pri jaučio 
Blaivininką toganizacijan Ant 
galo priminė to"aipe spaudą.. Su* 

įprantama, kad kurisžmogiW ne*.
idealiSkiausius lietuvius dar*!Naivus, Šafranai »\ri kokia ge- 
įmiiiikuš. Tii^endrovhj tvo- ? 6>w^rf'W»W»iyngi»Hi 
rijus pakabinčiau nors ‘ už Wai'^ 9^tx

koletai minutlj, kad Vakaro vedėju buvo gerb. T3- 
atsiminti j savo biaūrybiškus VUH Vfrmauskfe, filaivfataką Con- 
darinis.” tro Pirminiai** )

CAMBRIDGE.MASS. ‘

■ ■ . I mis’surengė gtazu vakar
L. Vyčių 15 kuopa buvo suren

gus vakarą nedėlios \akare,'.vasa
rio 4 d. s. in. bažnytinį salėj/ Bu
vo perstatytas veikalas, “Ameri
ka Pirtyje.” Veikiančios ypatdsr 
Bekampis — J. Naujalis, jo pati
— Š. Kemėšiu.tt\ Agota, ją duk
tė.— & Motiejūnaitė, Vincas, siu
vėjas.—. 17 T. Suviekas, Antanas
— V, Medonis, Farbcij — J. Sku-
dui’is, -Pįršjri — A Bendoraitis, 
Piemenukas—J. Trainavičius, Žy- 

■ etas — J. Skuduris. Lūžėjai buvo 
iš £0 f Bostono L. Vyčių 17 kuoęos. 
Lošimas labai gerai musisekė, nes. ., . . „
visi aktoriai gerai savo roles‘nio-'fttrasti. Veikalas perstato'tikrai [ te, Jonelis F. Markūnu, 
Jtūjo ir tinkamai atliko. Pertrau
kose padainavo porą dainų, solo

Mva^^utū/ įai-pritarė ant 
piano A;. KĮburiutč. ‘ Taip-gi pa
kalbėjo gražiai apie Vyčius vieti
nis klebonas gerb. kun, P. Juškai- 
tis. . Publikos nedaug susirinko, 
bet kurie atsilankė |ąi buvo užga
nėdinti, nes veikalu buvo.’ gana 
gražus ir. juokingas.. Vakarą ve
dė kuopės pirmininke p-lė A. ŠIu- 
žiute. 7 Korespondente.
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Vasario 5 d., Šv. Alfonso para
pijos mažtjją choras turėjo vaka
rą*— vodevili. Vedė* J. Čižaus- 
kas. ’ „ ■ , •,

Ištikrąją negalima buvo atsigė
rėti, 'tąip puikiai 'išlavinti vaiku
čiai. Buvo visokių vaidinimą — 
juokngą ir graudingą. Niekad 
neteko matyti, kad taip maži vai
kučiai artistiškai lošti/— suaižęs 
Žmogus vargiai taip padarytą. 
Mažąją e^oras duintfvo’ — labai • 
gražiai išpildė,

Oi, čia tik ir priklauso didžios 
garbės Žodis J. čižuimkui. Ką jis 

-padarys, tai jau tik gerčkis tuą* 
ini. ? >

Pocius IT. ūiŽauakienvK, garsin
gos solistės tam vakare kelios 
mergaitės josios ląukinčs dainavo 
solo puikiai. Jaunutės, bet gra

liai iilavintua. Taku išdėti baž-
t

r r

*►

pijėkystė# gyvenimą ir jo vairius. Lyną — S. Mockaitė-, Našlys — A W 
Po peratatymo gerb. klebonas kunJ Kratavičius, Piršly#—l J. Bereišia. *7 
J. Čižaižkas pasakė gražią prakal- Viri labai gerai atliko roles, 
bą.- Safie, kad ji# esąs Šaukiamas S—*
j Įigonbutį, ten daugiausia šiuose • jfEWARK/N. J.
laikuose praranda savo dieneles 
dėl įpratimo pijokauti. • Ragino šv. Cecilijos choras laikė mčnej 
,visus prigulėti - prie Blaivybes sinį susirtokimą 4 d. Vasaricn Su* 
kuopos. Jo kalba ■buvo graži irt sirinkimas labai gerai pavyko, m- J 
graudingū. i*o kalbo# vis# eilūLriaiyiri atsilank&ir viena# naujus į 
'prasidėjo muzikališko' programoj narys tapo perriatytasz* ėhmruą^ 
<Sa šį #ykį pasirodė mūri? mrizikal rengiasi dabar prie Ūidelio k<meer» “ 
kun. J. Bauske'mokiniai, kurie to.« Dabartužstbjps naujam w 
yra mokinatoi įiano skambint to goniniukui gerb. A, Daunorai rimffe 
dainuoti,. Ištikrųją, yra gabią kas krypsta gerojon pusėn/ v

■ pianisčių. Galima tikėtis, kad a-Į ’ šy. Cecilijos choras užkviėatetgj 
tekyje mūsą lietuvaites galės už-fdtlj'vaut lietuvių dienoj 
imti geras vietas mokslą toliau Vasario/ Choras dalyvate to 
tęsdamos, tik reikia išlaikyti iki savo neturtingo iždo paąkyr® tMĮį 
galui, ”■ . J Po tam nariai suniętė apie daita|^
’ ' |tį 'dolerių. TiHmariir ^ad S*»Xįfe

-Tčmykite DetroitieČiai. eilijos chogo auka sfe $25.03,1/ 
‘ . p - > . : < <»«W

Vasario 18 d. A, m> yrą rengia J ‘ ? -.-..--y*

nm# triukšmingas mass-mitiugasj Darbai eina vMutmiaL 
to prakalbos apvaikščioti paminė* -bią labai maža, o užmokto#^ 
jnną>5 jne|ų sukauturią Lietumi nevienoje Karpenteriauui 1 
NopriklnusomybėH; karna apie 30c. ir tiems, kurto

Kalbėtojai yra užkviesti šie : ka ant kokią mašiną dirbt; e 
kun. Rumšas Jš Chicagoą, vietinis tiems darbininkams ąpie 45o. 
įžy mimais kalbėtojas šv. Antano Į kai sumažėjo. Tiktai 
parapįjos, klebonas gerb. kmt LĮstrrikns tai da ncpaąibaigą. 
įorelšfc/ šv/ Petro parap.. klrim-Tdarhininikai>l<ikA to tiMtei 
nas kum J. Jonaitis, Dr. F/MiGĮNora kompanijt* turi 
talaitis, advokatas p. Vvikas,Į šlubai gero darbo, m 

miesto majorus Jame* Cuozeb* iv| kompanijos kada nėra 1 
kili, lialyvtot net 4 chorai. l)a- darbininkam

■ • ;■■’•. - v
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kuopos. Jo kalba..buvo graži irtoirinkimaslabai gerai pavyko, na- ]

it

< s
* i.

*
¥

A’
v-

.. a

V

5

£

»-

/

F


	1923-02-15-DARBININKAS 0001
	1923-02-15-DARBININKAS 0002
	1923-02-15-DARBININKAS 0003
	1923-02-15-DARBININKAS 0004

