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KtMkat tad Hprutf, kai fo 
MtaM ir pMMhrettttaro <fel 
k$ mtiprinimo Inu ma-
Itmomte Dteytd ir pačiai Brifay- 
čia!, fe* žmončma 
negu, pirkimai bažnytinių indų Ir . 
net negn bažnytinei apdgoi. Fa- 
kol to nertpraa viri katalikai, mea 

? negalime tikStia miaukti ipandoa 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyžioi 
rimtybei ir pajSgomi. fcnmiią 
vadai, pirmiauiia gi kunigai, tn-

' ri įkaityti tai aavo didžiauiiu ai- 
daviniu. .

Vyskupas Kilian.
T

- i

‘ 4 « e

•#

t

f

4

- v ■
___________

i»K

v

^..1, ■■'.n.

KĖTVKRGAS^VAKARIO 22/d" 1923,

t

I

I

r*

k
9 ■

4

I

Organas

v.
’ Rymo Kataliku švento 

Juozapo Darbininkų
*

Sąjungos.
r

. v
; •. i

.*■
i

DARBININKAS
------ EtNA— 1 v? ’ 

OTARNINKAIS, KETVERTAIS ttt 
SUBATOMIS. . . ■;

mcbintM ■. *

darbininkas , ■ 
366 Broadway> Boston 27, -

Td. Souih Boston G20.

A

* Kaina d

;v 

r
‘l
tj

V

t *
C*

KRA ĖJAS LIEJASI.

' - Paryžius, vas, 20.—Fran
cuos užsietiio reikalų gauna
mos žinios apie lietuvių-leii- 

' kų santiki'ųs\rodo labai-rim
tą pavojų. Susirėmimai jau 
ėjo dvi dieni.

Tautų Lygos Taryba vas. 
‘ 2 d. buto nutarusi neitralinę 
juostą Vilniaus fronte per
pus perdalyti tarp lietuvių ir 

, lenkų.' Tokiu būdu lenkams 
, Mitri paliktasVilniiis. Po to 

leiikamš-būto pavestas Kau
no-Vilniaus -geležinkelis/ 

. Lietuvos atstovas tokį nuta- 
rimą, atmetė, bet Lygos Ta
ryba nepąisė ir paskelbė sa
vo nutarimą pildytinū ir kad 
Lenkija turi teisę užimti jai 
paskirtą dalį..

Vasario 4 d. Lenkijos val
džia pranešė Lietuvai, kad 

.. ji užims Lygos paskil'tas jai 
vietas. Lenkams užimant 
būvp susirėmimų, bet lietu
vių jėgos pasitraukė. • ftPer 
pastarąsias dvi dieni ėjo ar
tilerijos šaudymai, iš abiejų 
pusių.

Franci jos diplomatai ir 
laikraščiai skelbia, kad Ru
sija drąsina Lietuvą. Pusiau 
oficialis Franci jos valdžios 
laikraštis Temps rašo: 

'■ “Dalykas nebūtų taip 
svarbus, jei Sovietų Rusija 
čia neloštu rolės. Maskvos ' - * * 
valdžia pranešė Kauno val
džiai, kad ji nebus abejinga 

• ir kad Rusija mato sau pa
vojų iš buvimo Vilniąus- 
Kauno geležinl<elio lenkų 
rankose.”

. Toliau Temps rašo, kad 
jei* Lietuva bandys su Vil
niumi tą padaryti, ką pada
rė su Klaipėda,, tai pasekmės 
būsią skirtingos.

■Reiškimas tmuvos 
atstovybėje.

V , - ■ - ...............................

Vašingtonas, Vasar. męn. 
16 d. ‘ Lietuvos Atstovybė 
surengė priėmimą, apsilan
kė Vice Prezidentas, Kabi
neto nariai, svetimu -vaiste- 
bių atstovai,’ išviso apie ke
turi šimtai svečių diplomati
nio korpuso, ofici jalių ir vi
suomeninių sferų. (L. I. B.)

Ne to. York. — Francūzams 
įsibriovus s Į Vokietijos 
Ruhrą, Vokietija nustojo 
mokėti alijantams kontribu
ciją. Delio Vokietijos mar
kė pradėjo kilti. Anglijos 
pinigai teipgi kįla. Franci- 
jos frankai galvatrūkčiais 
bėgą žemyn. Skubinasi pa
sivyti lenkišką markę.

ABEJI SU 57<W2MI&

London.— Ir Lietuva ir 
Lenkija pranešė Anglijos' 
valdžiai vas. 19 d. kad jos l<e- 
tinaneibs atsišaukti į Tautų 
Lygų nustatyme rubežių 
tgrp Lietuvos ir Lenkijos**

RUSIJA KIŠASI Į VIL
NIAUS KLAUSIMĄ.

Maskva. — Rusijos užsie
nio. reikalų ministeris ūiče* 
rm pasiuntė Lietuvai .> Lem 

akijai notas; .pare&šdaniaš, 
/kad Rusiją negalį; į&ojįngąį 
laikytis lenkų lietuvių: kon* 

’ Likto dėl Vilniaus,' Rusija 
siūlosi ’ .patarpininkauti giį- 
ėo dėl Vilniaus tarp Lriiki- 
jos ir' Lietuvos.; “ A •

PADIDĖJp ŽMOGĖIK
DYSTĖ.

' Philadelplątt, PcU— šita 
me mieste pereitais metais 
žmogžudyščiu . buvo .136, 
daug daugiau, negu užper
nai. Miesto ^daktaras sako, 
kad tas padienėj imas yra dėl 

'munšaino. ;
/ . i

PATARIA LIPTI ANT 
UODEGOS ERAN- 

GIJAI.

LENKAI BIJO LIE-

Paryžius. — Iš Varšuvos 
ateina žinių apie tai, kad len
kai dreba ir bijo lietuvių. 
Pranešama,, būk’ Lietuva 
koncentruoją savo .jėgas, 
fronte arti Vilniaus. ’ Sako; 
kad lietuviai turbūt rengiasi 
pakartoti Klaipėdos avan
tiūrą ant Vilniaus. Lietu
vos rezervinėj armijoj esą 
vokiečiu.

PALEIS DARBININKU
VAITĄ. '

€ i’
,fi\ Ryga, išvedu, vandeny

se nuskendo Tarytų Rusijos 
lędų laužytojas J/Malighi’’ 
su dideliu tradšportu ginklų.

t

' lenkuos skolos:
Naminė Lenkijos skola- iš

neša 228,000,000 šveicariškų 
auksinių, frankų, užsienine 
skola išneša 1,519,000,000 
šveicariškų auksinių frankų. 
Išviso 1,747,000,000 frankų. 
Tas atseina po 62.5 frankų 
ant kiekvieno lenko. ■

PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS.

Paryžius. — Žinios iš Var
šuvos ir Kaimo apie įvykius 
hcitrhlinej juostoj priešta
rauja. Iš Varšuvos prane
šama, kad kai lenkai užėmę 
Tautų Lygos jiems pavestą 
dali, tai lietuviai iš arnotu 
į juos ėmę^šąuti. Lietuviai 
skelbia, kad/ ■ lenkai paėmė 
netik jiems įiąyestas vietas, 
bet dargi į pačią Lietuvą įsį- 
bviovę užpuolę Lietuvos jė
gas iš pasalų. Lietuva pa
sak lenkų, parubežyje tu
rinti 50,000 kareivių.

E. Londonas. ■ Lordas Ro- 
berf Cecil, Londone kalbė
damas dėl nusiginklavimo, 
pareiškė, kad. didžiausia nu
siginklavimo',, kliūtis- esanti 
ta, kad nėra % tarptautinio 

i pasitikėjimo ir todėl esą W 
tinai reikalinga ^padaryti 
tarptautinė ‘'taikosi • sutartis, 

; kurią būsią galima ap^augi)- 
tį. visų interesai. Jis siūle 
tai atiduoti Tautų Sąjungai. 
Paskui tarp kiįii ko jis dar 
pabrėžė, kad kiek vėliau ir 
jrepąrahijų ri*
šaini Tautų ®ąjųūgo& - *

Topeka, Kaunas. ■— Gub. 
Davis paskelbė, kad Howat- 
to terminą kalėjimo, sutrum
pina ant 40 dienų. Hrnvatt, 
angliakasiu vadas, buvo nu- 
teistas kalėti 180' Mimų už 
laužymą Industrialio Teis
mo įstatymo. Piniginės
bausmes llowatt turės užsi-į» •

E. Ryga. L^dų spaudos 
žiniomis, sutikus- ' vokiečių 
vyriausybei, " atvažiuosianti 
Berlynan Sovietų karo misi
ja * su * gen/ ^one-Brujevič 
piyšaky.

London. — Lloyd George, 
buvilsis Anglijos premieras, 
parlamente .pasakė, kad Ang
lija ir Amerika’ įsikištų Į 
Ruhro krašto reikalus. Sa« 
kė, kad Francija reikia iš
krapštyti iš to krašto. Sake, 
kad antra revoliucija Vokie
tijoj būtu/pavojingesnė, ne
gu Vokietijos militarizmas. 
Sakėj. kacFFraneija taip eL 
giasi dabar, kaip Vokietija 
pasielgė 1914 m.

mokėti $1.00 ir -kaštus.

STREIKAS BELGIJOJ.

Prūselis. — Belgijos 25, 
000 angliakasiu išėjo strei 
kan.

-B; 'Latvių Spaudos
žiniomis, lenku generalinio 
štabo viršininko Pilsudskio 
įsakymų, pašaukti kariuo
menėn 6 savaitėms atsargos 
gydytojai, gimę 1885—1890 
metais..

ŽUVO DIT LAIKRAŠĖIU.
■ •

Pittsburg, Pa. -y- Du vie
tos angliški dienraščiai spro
go. Jie negalėjo , verstis ir 
stipresnieji laikraščiai juo
sius nupirko.

'Kaunas. Šxr. Kazimiero 
Draugija, nupirko iŠ ameri
kiečio Kaz. Pociaus,. dide
lius,. gražius, mūro namus. 
Šiauliuose,, ant kampo plen
to ir Kuršėnų gatvės. Ilž 
tuos namus Š v. Kaz. Dr-ja 
Kaz. Pociui užmokėjo $10- 
000, Iki šiol čia buvo Ban
kas. Dabar Šv. Kaz. Dr-ja 
įtaisė savo knygyną, o kitus 
4ūkštusdšmi.oįnuojąA ..Valio 
Šv. Kazimiero Dr-ja ir jos 
prakilnus katalikiškos spau
dos platinimas.,

• . Šio galis.

I ifli- ■■ *Bt į pii^.
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Šiauliai. Iš čia daug ame^ 
rikiečių pakilus Lietuvos va- > 
liūtai, parduoda savo nuosa
vybes ir grįžta Amerikon. 
Miestas atsistato. TurgA- 
vietės užverstos visokių pre
kių ir iš kaimų visokių pro-’ 
dūktų ir gyvulių.

Šingalis.

i—

kiek Atsėjo.
Paryžius.—Francijos val

džiai dviejų mėnesių ,okupa-
cija Ruliro krašte atsėjo $6,- 
000,000/ Toms išlaidoms pa
dengti Francija ketina už
traukti paskola. .

NELAIMĖ.

Elmira, N. Y. — Ištikus 
nelaimei ant geležinkelio žu
vo šeši žmonės.

DIDELĖ NELAIMĖ.,

„ Neto York. — AVard’s Is- 
land silpnapročių prieglau
da ‘buvo užsidegus. Sudegė 
27 žmonės.............

■j

E. Londonas. — Vokietija 
užsakiusi apie -40,000 tonų 
anglių iš Vorksbire; (Angli
joje)- Didesni kontraktai 
bus pasirašyti ateinančią sa
vaitę. Vokieti ja mokėsianti 
sterlingais . ir pinigai būsią 
deponuoti į Anglų ir Olandų 
bankus. -

yfe. Rygą. Po užėmimo 
Klaipėdos, lenkų atstovas 
Klaipėdos kraštui išarėta 
pareiškė; kad jis akredituo
tas prie Tautų Sąjungos,ats
tovybės ir, kaipo tokis^. jo
kios revoliucinės valdžios ne- 
pripažinsią* įr nįpateėiipi 
savą pozicijos. . *

X , ■

Ė. Varšuva, Nepaisant to, 
kad dar nežinoma kada ir 
kur bus reparacijų konfe
rencija, Lenkų vyriausybė 
deda visas pastangas, kad 
galėtų toj konferencijoj da
lyvauti. Manoma, kad Len
kų prašymas būsiąs paten
kintas. v Atstovaus užsienių 
ministeris Skrzynskis.

E. 'Londonas. • * ' “Baily 
Mail” žiniomis, Prancūzai 
mano išleisti naujus pinigus 
Rūro1 ir Reino kraštams- 
Nux\vasario 1 d. nauji pini
gai jau būsią apyvartoj. Iš
leista suma būsianti apie 14,- 
30t),000 svarų sterlingų. Bel
gai sutikę priimti naujus pi
nigus į apyvartą.

E. Londonas. “Times” 
pranešimu, Angoros vyriau
sybe šaiiksianti pasaulio mų- 
sulmonų_,kongresą. dainė 
dalyvaus ir Soviėtų ^Rusija.

M VaržuN^U “Kurjer 
Polski” pranešimu, genera
linio štabo viršininkas Mar
šalas Juozds Pilsudskis su
grįžo iš Lietuvos Brastos į 
Varšuvą, .

. TL Ryga. Latvių spaudos 
Žiniomis naujoji Klaipėdos 
krašto valdžia nutarusi pa
didinti BukR^jk»riuomonę 
iki 4b,000. i 

t

♦ v

E. Ryga. “Rižski Kur- 
jer” žiniomis iš Maskvos, 
Tarybų vytiausybė ruošia 5 
šaukimo metų mobilizaciją. 
Ji pasiryžusi duoti paspirtį 
Vokietijai, jt'i ši pastaroji 
paskelbsianti Rūro krašto 
okupantams karą.

f-

Ek. Biržai. Sausio 16 d. 
tfMūzqs” teatre Biržų -gim
nazija šventė 100 metų nuo 
gimimo dienos Pasteur’o su
kaktuves. Prelegentais bu
vo d-ras J, Mikelėnas, tema 
‘‘Pasteur’o biografija ir jo 
įžymiausi darbai, vet. gydy
tojas P. Nastopka —. “ Pąs- 
teur'o reikšmė gamtos moks
luose” ir kun. Krypaitis — 
‘‘Pasteur’o jaunatvės die
nos.”

Apart mokinių, kuriems 
ir buvo ši švente suruošta at
silankė ir šiaip inteligentu 
šio mokslo vyro pagerbti.

EI Ryga. Latvių spaudos 
žiniomis, Lenino sveikata 
esanti be vilties ir tas jau ne
slepiama. Maskvoj pasklidę 
gandai, kad jau visa savai
tė kaip jis negalįs kalbėti, 
kad diena nuo dienos laukia
ma jo mirties ir t. p. Poli
tinėse sferose1 iiumatoma, 
kad nauja vyriausybe susi- 
desianti iš’ Trockft), Stalino 
irKamenėvo. vą prie Didžiosios.

. - , ; • * I tuojama prieš. Antantą už
vilkinimą Klaipėdos krašto 
išsprendimo vietos gyvento
jų naudai ir pastangas laiky
ti . netikusią administraciją. 
Laike mitingo surinkta daug 
aukų.

E.Kaunas. Miesto Milici
ją nuo sąųsm 12 iki '18 dtjBHvJį 
statė 47 protokolus. Kauno 
gyventojams už įvairius nu- 
sižengimus ir pasiuntė afa- s 
■tinkamoms įstaigoms, kad 
nubaustų. Protokolų san
trauka atrodo šiaip: už gir
tuokliavimą -r-.- 6; - už^gh1*- 
tuokliavimą ir trūkšmokėli-, 
mą — 17; už nepildymą te- 
žikams taisyklių — 12 ; už 
nešvarumą 3; už neuž- 
maldavimą —. 2; už nepildy
mą Kauno miesto ir apskr. 
viršininko privalomo įsaky
mo dėl, lietuvių kalbos 
už perdirbimą asmens liūdy- 
mo — 1; už neiŠstatymą kai
nų — 1; už slaptą degtinės’ 
pardavinėjimą — 1; už vaik
ščiojimą vėliau nustatyto lai
ko — 1; už nevalymą šaly- 
gatvio — 1; už netaisykHii- 1 
gą išk.abą —L . - . J

tį

M

f;

Ek. Tauragė. Sausio. 21 
Tauragėje buvo didelis ,mi- 
tingas-manifestacija. Rei
kalaujama, kad valdžia į- 
vykdytų gyvenimam Mažo
sios Lietuvos seimo padary
tą 19.1 Šilutėje nutarimą, tai 
yra prijungtų, Mažą ją Lietu- 

‘ . Protes-

E. Ryga. Suimtas ir nu
siųstas i Rygos muitinę ne
žinomas žmogus, kuras sten- 
gėsi slaptai pergabenti pęr 
latvių lietuvių- sieną Latvi
jon 5 pūdus sidabro gaba
lais. ' . - *

■*. B. Paryžius. Kai kūne 
Prancūzų dienraščiai stato 
vyriausybei klausimą, ar jos 
keturiasdešimt inžinierių su
gebėtų palaikyti komplikuo
tąRūro srities pramonę, kū
ną iki šio laiko vedėi .penki 
tūkstančiai prityrusių W 

; kiečių ūĮžtmerių, . j

Ek. Papilė, Šiaulių apskr. 
Sausio 4 d. buyd arklinių 
pastočių Varžytines, Kuo 
sausio 16 d, valstiečiai nebe- 
važiuos prie valsčiaus stovė
ti su arkliais, kur kasdien 
reikėdavo stovėti po dvi pa- 
stoti.

. Ę. Pabaigas. Lenkų už
sienių reikalų ministeriją 
pareikaląvaiš savo konsula
to Karaliaučiuje smidMų žL 
nių apie padėti Klaipėdoj, 
W, Ji Jų neturinti p K1M* 
pėdos paėmimo. 1

E. Vilnius. Po dviejų sa- 
dų laikraščio ^NaŠa. Būdu- 
ciną’1 antrasai numeris sau- 
jdoįl4 d. konfiskuotas. v

W. Klaipėdai Sausio-Žū 
4. iškilmingąi.palaidota živ 
vufdus-už laisvu Kovotojus. 
KeU žmogių ly*
dėjo juos. .

• t .i

Ek. Rokišl&s. Vasalo 5 į 

d. pradės veikti Rokiškio j 
apskrities Vaidybos steigia- | 
mi Žemės Ūkio* Kursai, ku- j 
iriuose bus plačiai dėstoma -] 
žemdirbystė, gyvulininkystė, 
pieno ūkis, sodiniiiystė, dar- J 
žininkystė, pievų pagerini- J 
mas, melioracija, veteriųa- 
rija, bitininkystė, paukštų j 
ir miškų ūkis ir koperacijU. 1 
Kursų mokslas bus teikia- 1 
mas nemokamai. NuoIaM- 1 
niams klausytojams, norūi- JI 
tiems apsigyventi * Rokišky 1 
ir anksčiau užsirašiusiems^ J| 
bus suteiktas butas, kufa’s ir 
šviesa dovanai Kursus ga- S 
les lankyti abiejų lyčių ji 
mens, nejaunesni 14 metų. j| 
Dėstant . įvairias ūkio 
lo šakas, bus demonstruoja- JI 
ma ir daromą bandymi&į® 
Kursų vedėju pakviesta 
mokytas ągroMomąs Antakį 
nas VieųoŽinskasL -J-J

- RokišJĮy sausio 19' 
pradėjo’veikti nuolatinis 
no teatras. .'■<«

- •• : o.;.................... . • **^ji

Varžytinės prasidėjo nuąj 
12,000 liti^ Varžytis stojOj 
S asmens ’Paėmė Sadaurot
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WUITWM fĮMtlit tai dabar ptai-
nKIlmllV MfKtfyi d.«£ <<v.r..1%ra~ trata hosritun*

Knygutė yra didelio for
mato (5x10) 68 pust, popie- 
res viršeliais.

Kaina tiktai 45 centai. 
Agentams nuleidžiama

Reikalaąkite pas:

366 Mass.

GGAUOOŪEMSIfAI ~
• £Įu- leidimu šy. Kazimiero 
Draugijos įgaliotinio, gerb, 
kun/Kaščiuko,perspaudino- 
me viršminėtos Drujos išleis
tus Graudus ' Verksmus,&
Knygutes jau galima gauti 
pas mus. Kaina lOc- viena. 
Klebonams ir agentams per
kant ne mažiau 30 ekz. duo- 

■ nuošimti.
“DARBININKAS

W> BAvay, Boston,27, Mas&

. •• f;-;

r Jei kas paklaustą nnis,j ka 
xes savo tąteję turiiąė l^ 

t. Į^ngiąti, \ įeft abejo 
tee /atsakytį tad tai 
ritate

„b ylį visi 'jas brangina 
ją didėlį pasišventimą ir 

|^į'.brangą< darbą* kūlį
Dievo* garbei ir tautos la- 
dirba. Jaii tilkstančiais 

aunu žmonių išleido jos į 
šaulį iš savo mokyklą, iš- 

uokąmsios yąos^mylėti/Die- 
Irų ir savo tautą. Dabai4 jos 
Mh lj parapijinių mokyk

ite mokinasi apie 6,000 
:ų,. užlaiko -mergaičių 

įkadeiniją (4 skyriai High 
bl ir komercijos), 

fe to) dar' novicijalą ir pra- 
ledamąją’ąiokyklą prie vie 

šlyno- su 130 vaikų. Kas 
t Vi&pribūna jomsjtai po 
ną/tai po dvi nauji mo- 

gįyklm- Ačiū. Dievuį aąga ir 
serą skaičius. Dabar A- 

yra seserų, pada- 
tasių profesiją 107, naujo- 
įj 38, kandidačių 20'. V iso 

k Lietuvoje- tikrą seseią 
naujokių 18, kandidačių 
- Viso 38.,

?• Tokiu būdu visa Šv. Kazi- 
iiėro šeimynėlė susideda 

diė iš 203 lietuvaičių.
DieVo globojamos, žmonių 

avinuos—mūsų Kazįmie- 
etės auga kaip ant mielių. 
Tiesa, keletas seselių jau 

i'po žeme. # Pakirto jas 
irtis jų skaisčioje jaunys- 

nuo persįdirbimo pri- 
įbo džiova ir reikėjo skirtis 

laiko. Tai aukos mūsų 
fetųs; vargingo ’ gyvenimo, 

te gaila ją. Bet jos grei
ti negu kitados rado savo 

laime. LTžtat nors gy
lis palengvinkime jų naš- 

V ’
Dabar joms labiausia rei- 

erdvos koplyčios, kur 
iltą visOs ir su savo mo- 

vaaiais sutilpti. Dabartinė, 
Ktatytoji nuo pradžią ko- 

jSią tesutąlpina vos apie 
į Šimto.

toį gyvai ręikalinga 
me, kurios neturi. ‘ O 
dmįėrietės s^uai jau 

rsūjo • mū^l Livijoje, 
p rįinčiūusios ir gabiati^ 
'telūjos ’ mūsą scenos 
/ Taigi šiam reikalui 

s ir kviečia į talką vi* 
savo^pidetelius, sūdary- 
penai ymtetytĮ bažnyčiai, 
" manoAa turėti apie 500 

•’< są svętaine.ąpaiii«jr 
rtą apie 80.(1 sėdynių.
ūsą . Eedetaeija pereito 

Kongrese nutarė šv.

Kazimiero dienai sumobili
zuoti visas savo pajėgas šv. 
Kazimiero seserims i talką, 

; padėti pastatyti joms pato
gią banžytčlę. Šv.Kazimie- 
ro. seserų vajui skiriama vi
sas kovo menesis. Prasidės 
nedeldieny nuo Šv. Kazimie
ro, kovo < dienos ir baigsis 
nedeldietiyr balandžio' 1 d.

Bet ŠV; Kazimiero- dieną 
liuoiškibninfjiausia paminč- 
kiines -Tanrhriktesustab^* 
kiine visokius kitokius vajus 
ar rinkliavas, o visi eikime i 
talką savo sesutėms.-

Vajaus pasisekimas dau
giausia prigulės nuo užuo
jautos ir pagalbos mūsą ger- 

w?bmmųją kun. kleboną. -Bet 
jų raginami ir mes visi ne
atsisakykime nuo darbo ir 
nuo aukų. Atskilkime kiek- 
vienas savo mezliavą, o kai 
tusi dėsime, - tai sudėsime 
gražią pinigą krūvą.

'Prityrusius kolektorius 
prašome ir šiam šventam 
reikalui’ • padirbėti. Visos 
gautos aukos turi būti sura
šomos, pakvituojamos ir pa
siunčiamos per Federacijos 
centrą seseriąis. Centras 
skelbs visas takas, gi t sese
rys savo karštomis maldomis 
.atsidėkos. . Norintieji gali 
siijsti aukas ir tiesiai sese
rims (2g01 AVI Marąuette 
Road, Chicago, Ilk). Nede
rami ja- priduos, seserims var
dus, pavardes.ir adresus vi
są aukoto ją, bent-tų, kurie 
aukos nemažiau, kaip po 1 
dol., jeigu tik centras iš'sky- 
riii gaus tuos adresus. . .

Tad broliai ir seserys-, visi 
į talką šventam darbui.
■. Fecl. Vdildifba.

M. Taurag. apsk.
Sausio 18 d. turgadienį Čia į-. 
vyko labai didelis mitingas, 
kuriame* žmonės pakelta 
siela karštai pritardami, pri- * 
ėmė šią rezoliuciją r

“Mes Šilalės. miestelio ir ' 
apylinkįą piliečiai susirinkę 
šiandien dideliame skaičiuje ' 
ŠilalesAipestely . ir apgalvo
ję narsiąją mūsą Mažosios » 
Lietuvos brolių pasiryžimą. 
iškovoti sau laisvę arba gar
bingai žūti, vienu balsu nu
tarėme: pasiųsti jiems-savo 
širdingiausios užuojautos iš- '■ 
reiškimą ir pasižadėjimą '■ 
remti juos garbingoje ją ko
voje tas tik kuo beišgalės^ ; 
Valio . narsieji'" Karžygiai! 
Tegu jus veda kibliojo lais- K 
ves mylėtojo Keistučio dva
sia! Tegyvuoja bendroji 
mūsą Tėvyne Lietuva. ”

Čia pat mitingo^ snrhikta . 
apie 150 litą auta ir išrink
tas Komitetas toliau Jas’ 
rinkti.

tą geriau, kad vietoj ieško
jus kaltininko, prašalintume 
kaltybę ir tuojau suorgani
zuotume tenai gįedrimnką 
kuopą. ..

Gyvename brganizacijou 
gadynėje. Už vieną organi* 
zuotą asmenį, arkoloniją 
šiandien lengvai galima duo
ti dešimtį neorganizuotą.

Toji kolonija,' kur nėra 
Federacijos ar Tautos Fon
do skyriaus — yra neprgani- 
zuoįa. Kaip gaila, kad ne
atsiranda teorętikas, kuris 
•hutą ginti teoriją griežto at
siskyrimo mūsą koloniją ir 
parapiją vieną nuo kitos; gi
lūs, platūs grioviai, augšto* 
vielą tvoros,. pertrauku 
komunikacija; gyventojai 
nęšusižino, nepasirijiato. Gal 
mes Amerikos lietuviai kata
likai turėtume tadaWash- 
ingtono žemėje šimtą pen
kiasdešimts ar daugiau rojų, 
neblogesnių, kaip Adomas 
su Jiėva turėjo. Ir kaip 
keista, kad nors niekas ne
skelbė to teorijoj, o tečiau 
greitu žingsniu einame prie 
to pmk^^._01gaLištakrą^ 
ją Federacija irTautos Fon
das buvo tai tusti prasima
nymai. v

dar£4‘pradžia"galo besifcaL 
giančią negerumą.” Dabar 
jau galo nesimato. Ant Bal
kanų reįkia tik mažo degtu
ko padegti į>arako bačką ir 
visas tas kraštas užliepsnos.

Gerlaiisiaatrodo Europo
je —- tai valstybes apie Bal
tijos Jūrą, k Jei joms neims 
kenkti Rusijos sovietai, ku
rie vįs svajoja apie. visapa- 

: saulinę revoliuciją. /

Ką sako žvilgsnys jaunuo
lio, einančio mokslus? Ji
sai trokšta šviesos, jisai lau
kia darbo. Padėkime jam 
šviesą surasti, prie naudin
go ir gražaus darbo prieitu

Nelygu ’moksfas ir nelygu 
moksleivis. Vienus mokslas 
išmokina sukti, išnaudoti, 
gyviems kailius lupti, — M- 
tus — gražiai, tarnauti žmo
nijai. Remkime dorus ir są
žiningus moksleįyus. -

Tikras vadovavimas — y- 
ra tai tarnavimas. Duokite 
mums tijąją vadą, žmonijos 
prietelią, o su. išnaudotojais, 
—- skriaudikais —= galite sau 
nešinties į imperijalistą že
mę. • ■

Ką reiškia •žodis #<Biėd- 
M7” Tai tyrumas, skaistu- 
Inas, tai linksmybė, malonu
mas,, tai gražus žvilgsiysį 

i ateitį, tai energijos kibirkš
tis, taigyvybės šaltinis. Lai 
gyvuoja mūsą “Giedra.”

Giedras dangus, ^giedra 
žeme,r giedros širdys. Gied- 
raJmūsą Tėvynė, patol, pa- 
kolypiktoji tamsybė neap- 
siaus. jos, . pakol nedorybės 
drumzlės neužpils jos. Lai 
vadovauja jai “Giedra” ir 
giedrininkai!

Giedra ir Ateitis, tai tikros 
seserys. Abieją Motina — 
Katalddšk^įiietuva,.. ..^y.

Per Giedrą į Ateitį — tai 
Tautos Fondo kelias. . .
■ Mūsą tautos Ateitis turi 
būti GIEDRA. Tad remki
me “Ateitį” ir “Giedrą.”

Kas nežiūri į Ateitį, tas 
nemato Giedros. 1

Ateitininkai ir Giedrinin
kai tai dvi Kristaus Armi- * 
jos. Jos eina Lietuvią tau
tos vaduoti išG-amsybčs, me
lo .ir skriaudą tvano/ Dieve 
padėk!

■ Kataliką Bažnyčia Moti
na visieiks. Bet Ją už moti
ną pripažįsta tik tie, kurią 
širdyse giedra ir kurie žiū
ri į ateitį. ' .

Kad.būti gi^drininkume- 
rcikia mokyklos suole sėdėti. 
Kiekvienas : gražus darbas 
.giedrina širdį ir į giedrinin- 
ką eiles mus traukia. Lai 
gyvuoja, giedra ir giedrinin
kai. ‘ \

Kas sako, kad merginoms 
nereikia aukšto mokslo, tas 
pavydi-ją širdims giedros ją 
gyvenimui šviesos,, ją lyčiai 
ateities.

Tauta atgims per motinas. 
Bet tik - giedra-protės ■ įr 
giedra-širdės motynos gami
na tautai skaisčią ateitį. 
Leiskime dukteris į mokslą.

Jeigu mokyta mergina iš
tekės ir už paprasto darbi
ninko, —- anaiptol nemany
kime, kad jos mokslas bus 
Įįžniek. Auksas ir pelenuo
se žiba. Mokslo Šviesos ne
paslėpsi, jei tik širdyje bus 
giedra ir/meilė.

Lietuve močiute jiepavy- 
deįšavo dukrelei mokslo.’ 
Kad' ir pavargsi, ale senat* 
veje. geresnę meilę ir užuo
jautą turėsi. ..

■ Išeivija pradeda-skęsti iš-- 
tautėjimo. bangose..; Eį jau* 
.ūieji broleliai, laukiame jū
sų *į pagalbą. : Į būrelius, į 
talką, į cĮarįą! Bei* Giedrą 
į gy^rybę ir ateitį!:

Kur yra būrelis lietuvių 
nęksleivią,, ,.j< tenai merą 
Giedriimikt j kuopos, tai kas 
nors tenai kaltas. Spėkite

Žiūrint atėitin pradėjo at
sirasti vis daugiau vilties. 
Pereiti metai ptadėjo savo 
kelionę petikrais, svyruo
jančiais žingsniais, šie metai 
žangia visiškai drąsiai.

Peržvalgos pereitą metų 
rodo, kad visose gyvenimo 
šakose dikčiai pagerėjo, y- 
P*č darbininką reikalai., A- 
merika atgauna dvasią ir ža
da žengti vis pirmjmp viską 
gerindama * ■

Ir daugelyje kitų šalių ne
mažai pagerėjo. Centrais 
Amerika, gerų Suv. Valsty
bių atstovų patariama, ren
gia savo valstybių sąjungą^ 
Europa, nežiūrint savo su
griuvusią finansų, talpu pat 
pažangiuoju, nors ten tauti
niai kerštai vis gręsia pavo
jum.

Amerikos visuomenė mie
lai pratiestą Europai pa- 

būti pagelbėta. Bet Europą 
šiaušiasi. Ir kolei jos vadai 
ir žymiausios tautos neatsi
sakys nuo savo netikusios 
politikos,. Amerika nemano 
gelbėti, kad tenai lengviau 
galėtą vieni kitus smaugti. 

■ ’ Kuomet Franci ja atmete 
Vokietijos propoziciją pada
ryti ■taikos-sutartį-’30rmetąr 
kas būtą davę abiem tautom 
atgimti ir įsigyti abipusio

; I

PASAULIO PRADŽIA
• . ■

K Uijįja. Tarybą vyriau
sybe pranešė Bulgarą vy
riausybei, kąd pripažįstanti 
teisingas bulgarą pretenzi
jas įRytą .Trakiją. ir veika* 
Iui. esant pasiryžusi ginti 
Bulgarijos interesuss.

* 1 • - ’•

Ši šalis, nežiūrint anglių* 
kasių ir geižkeliečią streiko, 
rodo, kad ir vieša ir privati
ne pramone, išmintingai ve* 
dama visur padare pažangą. 
Nauji ineigą įstatymai, mui
tu sutvarkymas, saugojan
tis Amerikos .pramonę ir 
darbą; padidintas kreditai 
farmeriams,. sumažinimai 
viešųjų išlaidu, visa tai ge
rai atsiliepe Amerikos gyve
nime. - 1 1 \

,rj- ■■„■a MII i -| <. II Iii «.....

. - • ■ ■ - /

Sekretorius Mellon patarė 
Nau jiems'Metamspasida- 
ryti rezoliuciją, daugiau tau- 
pinti, mažiau išleisti. Val
džia žada duoti pavyzdį. Pe
reitais metais valdžia daug 
sutaupė. Bet šįmet reikia 
daug daugiau, nes Victory 
bondsus reikės atmokėti, 
Valdžia pasitiki, kad dauge
lis piliečių sutiks* bondsus 
paniamytį kitokias valdžios 
užtikrinimais. * -:: '

t

‘ . * i

ŽMOGUS PASAULYJE. iŠ
Apie r tįsis. •

Senovės laiką žmonės, išskiriant žydus, apie žmogaus 
ir apskritai gyvasties paėjimą turėjo labai klaidingas nuo
mones. • . '

Graiką piliož'opas Anaksimaur (gyvenu 611 m. prieš 
Kristą) išvadžiojo^ kad šaulės spinduliams šildant vande
nyno dugną, • atsirado spuogeliai, o iš jįj gyvastis,- pana
šios į žuvis. Tosios gyvastįs odą. teėjo Įdėtą, aplipusią 
lukštais. Kai tie sutvėrimėliai išėjo ant sausumos, tai dū
liai1 permainą gyvenimo 'aplinkybiiį pradėjo įvairiai keis- 
tįes, mainyties. Iš tii sutvėrimėlių, girdi, kilęs ir žmo
gus.. v ■ . • ■/ . - -"

Kseofanas (IV amž. prieš Kristų)iŠvadžiojo, kad ka- 
da-tai^’isa žemė jouvo užlieta vandeniu, žmogus kilo iš 
žvęriij h\atsiradd pasaulyje kai žemė jau-buvo sauša.- 

'Aristotelis pirmutmis~ėmę dalyti sutvėrimus į rūšis 
ir veisles. Rymiečių poetą-Lueretiųs (98 m; prieš .Ki'istą) 
pažymėjo, kad gyvulių pasiskirstyme į rūšis ir veisles tu
rėjo didelę intekmę kova už būvį, kova už gyvenimą pa
saulyje. Savo išvadžiojimą patvirtinimui Lucretius pa
žymi tai, kad išnyko laukiniaį Šunes ir daugeliskitūkią 
žvėrių, o ją.inpędiniai gyvena tik ačiū žmbgaus globai, nes 

; iŠ tą gyvuKą-žmogus turi s?au šiokią ar tokią naudą. .
Mokšlininlms Orvidijus taipogi buvo. įsitikinęs, . ka<| 

gamtoje visokius formos yrametvirtos, vadinasi iie amži
nai tokios pačios.

: Kataliką‘Bažnyčia rūšių paėjime savo ištikimųjįj ne
varžo, nors Bažnyčios neprieteliai iNnorėtų tai Jai užmes
ti. ’ / * ■’./ •.

I. • • ■ *

Šv. Augustinas aiškiai mokino, kad Dievas netvėrė 
paeiliui augalą ir’žvėrių,’ bęt . davą žemei galybę juos iš- 
dupū,.‘taip sakant/.pagimdyti-ti^amu Miku. ■ '
‘ Panašius .nuomones laikėsi ir daugelis kitą Bažnyčios 
mokslininką ir rašytojų, kurią buvo tokių nuomonių, kad 
dabar esančią rūšįą seniau nebuvo,, kad paukščiai kilo iš 
sutvėrimų,, panašią į G /

: Arabą mokslininkai A^eena, Avempžęę ir kiti aiški
no, katL sūG’ėrimąjūšįs mainėsi ačiū gamtos intukmūms. 
Tie sutvėrimai, pagal ją, kętesi kaskart į tbbąiesniuš.

1740 im šveicarą mbkšįiniuUas Trėmbley ištyrė,, tad 
gyvuW. hidra galima Sukapoti į gabalėlius ii* iŠ kiekvieno 
gąbalėiio išauga vėl gy viilelisi Tąd 3 J53 m. mokshtiintas 
Bnffon, turėdama^jan daug gytmlią tirihpjime feterijen 
lo bte tikras,'. kadvisos rūšis Imfeos-nors gimiąūs guli pa
eiti nuo vieno organizmo/ • „ . ' - . *' ’

Kantas pabre|e didelį skWmą tarp dėsnių <pwųh 
ploatuoti Doną srity j 35000. kasi Galmtas kitas, kną/kuiue Valdo, tvarki gpą ir negyvų daiktų materiją. Iški- 

Mažiau ar nebū- tos teoi»ua pW kW visųtemas ga

KALENDORIAI JAU
- GATAVI.

L.’ D. S. 1923metą sieni
niai kalendoriai jau gatavi 
ir jau juos siunčiame" vi
siems, Xu D. S. nariams ir 
prenumeratoriams NYKAI. 
Kurie iš pašalinių norėtą 
gauti tpkius, lai pristanČia 
lėc., krasos ženkleliais ir 
gaus gana' gražią ' kalendo
rių. . ■ - A’.;

• “DARBININKAS” '• 
366 B’way, Boston 27, Mass.
»■<> ■ N , I ... !■! „Jį 1 11...

Ak Rusijos liau
dies komisarą taiyba p&tvir* 
tino Kruppo koneeid-ją ėks~

dešimtuiią žem

Ai^K^EDERAUUO^irrAr 
APSKRIČIO VALDYBA.

4
Dvas. Vadas—Kun.‘ V. Taškūnąs, \ 

V, J. Kudirka, pirm., 
37 Franklih Street, 

Norwood, Mass.

M. M. Kamandulis, ra§t, 
20 Fax Street,

> Montello, Mass.

J. - Glincekis, iždininkas,
G. P, S. T, Kubilius; iždo globėjas, .

' Norvrood, Mass.

Įima privesti prie pirmosios sutverimo*formos. . ■ •
Ilgam laikui pade jo savo išvedimą 'švedą mokslininkas. * 

Linijos (1778'm.). Bagal jo “tiek šiandie yra rūšių, -Įdek-., 
jų. kada-tai Atigščiaugioji Esybė (Dievas) pašaukė gyven
ti.” • ' . -

Tėčiaus po Lini j aus. pagalios vėl Atsirado tokių, ku
rie apie rūšis ir jų paėjimą ėmė shelbti įvairias nuomo
nes. '' , . a

Karolius Darvinas (apie 1860 ii) sutiko, kad Dievui' 
yra didesnė garbe, jeigu iš kelią kuopaprasČiausią šutvė- 
runų, arba vieno išėjo nesuskaitomos eilės augalų ir gyvu
lių rūšių. RūŠįs gi tos. išėjusios dėl kovos už būvį ir ldtą 
; priežasčių; Klausimą apie žmogų Darvinas paliko visai • 
nejudintą. Bet pagalius,, kai Biblijos priešininkai'pradė
jo Darvinui išmetinėti, kad jis deliai tikėjimo dalybą iš
skyręs žmogų Iš kitij gyvų- sutvėrimą tarpo, .Darvitias I8T1 
m. išdavė dar vieną knygą, kur_ prirodinėjo, jog ir žmo
gus,. panašiai į kitas rūšis, yra tiktai augščiaū ištobulintas 
gyvulys ir nieks daugiau. ■ • <

. štai paimkime karvelius, Žmogus, suleizdamas įvai
rių atamainą karvelius, gauna j ų visokių veislių. Juk pa
galios visos“'žinomos karvelių atamainos paeina iš vieno, 
taip sakant, karvelių kelmo. * 1

Antra, anglą auginamoji kįaulių veislė paeina iš te- 
nykščią kiaulių,. maišytą su indijinėmis' Idaulėmis, o tuo 
tarpu: labai skiriasi nuo kitų Europos kiaulių. Žmogus 
gauti naujoms rūšims ar veislėms turi laibai lengvą įran
ki, Les'gali tik suleisti du skirtiną ypatybių gyvuliią ir 
išeis gyvulys~dar su naujomis ypatybėmis.

Taip, žmogui gali tai padaryti. Bet kįla klausimas,, 
kolte įrankiu tame dalyta naudojasi gamta? Tuo įran
kiu, sako Darvinas, gamtoje yra kova *už būvį. Prie to 
Darvinas pabrėžė, kad sutvėrimai per ilgus laikus nuola
tos vis tobulinosi.

Tą Darvino nuomonę, kiti mokslininkai griežtai nu
vertė, nes pasirodė, kad ne:visi sutvėrimai’ ąuolatoV vis 
nuosekliai tobulinasi — buvo tokių gyvulių, kurie pirmu
tiniais laikais' buvo tobulesnį negu paslteiniais. Antra, 
juk tie, tarie kovoje^ūž būvį laimėjo, galėjo visiškai 
pmtate už’savėmipne^iiiu^ W tūrpu gi to nėra. Trečia, 
dar ir šiandie yra tokią gyvūlėfią,* kurie buvo labai senam
laikais, kurie buvo drauge su šiąmlie jau visai išnykusiais ■ 
gysliais. Tm dar ir kitąDąrvįno nųumonę giliaujančią 
prirpdynup Tokiū hūclu žmogaus .
atsirammo liko parmnta visai ant vėjo, ką žemiau, dar ge- 
riau išaiškįsime.- \ ■. Y.'\ ,

Bažnyčios4 moMūiffikaį’tai1*-ktaį įvairią 
nuomonių, nes &v. Rašte .ąoMsnię,kad Dievas sntyūiū 
gyvulių ip augalą ai^ąiūėpasatanei
Mek tų rūšių tai kiek jos buvo tobulus, tai tetp-.
sioš rūšįs, kurios tetai* buvo ir senimą < \

Bet, ar. šiaip ar taip; ‘tegu ilk gamtos mokslas Ims 
danginu IŠgvildentas.^Bažnyčia jam nebus pr iešingn. nt's. 
teiugiaū garnių gvildenai^ pasirodo didesne Dievu garbė 
Ir galybe. * . t

(Bus dauginu)
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apskričio’ex-raštininkas p. šleinys 
sutverė ir valdo. *

Katalikai turėjo prakalbas tą 
patį vakarą šv. Pranciškaus sve- 
tainėje, Bradford Št/’ Kalbėjo 
geri?, kun. Juškaitis. Žmonių bu
vo mažai. Aukų surinkta $19.00 
Pasiųsta /Klaipėdą per p. Bielskį.

Katalikaį būtų daugiau sudėję 
ir šiaip neskaitlingai susirinkę jei 
ne bažnyčios statymas, čia kata
likui stato labai gražią bažnyčią 
ir labai kloja pinigus jos reika
lams,

Reporteris,

NEWARK, N. J.

Diskusijos.-
M

LDS. kuopa rengia diskusi
jas, kurios -į^yks Jiedelioj, ^vasa
rio 25 d,, 2-rą vai. po pietų, Lietu
vių Svetainėj, 180 New York Avė., 
Newarik, N. J. Taigi L, D. S. 14 
kuopos nariai malonėkite visi at
silankyti ir apskričio LDS. kuo- 

1 pų narius kurie ‘mylite padmkū- 
fiuoti. Diskusijų temą pasiskirsim 
ant vietos, • ,

LDS. 14 kuopos komisija. 
-—-* #

Redakcijos prierašas. Labai ge
rai, kad LDS, kuopos pradeda 
rengti diskusijai Bet į tas disku
sijas i reikėtų kyiešti ne tik L. D. 
S. narius, bet visus’ darbininkus 
bei darbininkes. Be to tema rei
kėtų išanksto paskirti. Juk kad 
gerai debatuoti, tai reikia išanks* 
to pagalioti, sutvarkyti faktus ir 
argumentus. Tada debatantas in- 
domiau pasakys, smagiau bus su
sirinkusiems klausyti ir nauda bus 
didesnė.. Pačiame susirinkime 

į renkantis teiną, reikia rinktis kuo- ■ 
4“ - lengviausią. -------- — -
j

t 
. k

i
j 

i

)

ROOHESTEB, K, Y.

Nedėlioj vas. 11 d. lietuviai tu
rėjo masmituigą Coneordia .salėj, 
Vedėju mitingo buvo gerb. kun. 
Kasakaitis, Kalbėjo M, Bagdo
nas, Chicagos universiteto stu- 
dentas. Priimta rezoliueijos Vil
niaus ir Klaipėdos klausimais ii 
pasiųsta prez. Hardifigui ir kon- 
gK suL Apie masmitingą paminė
jo vietos angliški laikraščiai.
' t

LAWRENCE,MASS.

Vasario 16 d? 1923 šioje Kolio- 
nijoje Buvo vienu vakaru dvejose 
vietose prakalbos paminėjimui 

• Lietuvių NeprigulmybčS dienos. 
Svetainėje Kliubo buvo prakalbos 
laisvųjų. Šiems, kalbėjo lietuvių 
tautos bažnyčios galva ponas šlei- 
nys ir jo pamočiunkai. Daktaras 
kalbėjo apie kunigo ; Virmausko 

^-/didelį gobšumą jadideM pinįgą- 
yiniari. Būk kunigas Virmauskis 
.ųž trijų dienų kūdikio pagrabą 
paėmęs $7.00. Daktaras apgali 
lestavo,
nigai perdaug darą biznį. Tur
būt iš tokių pasipiktinimų ir ši
sai -daktaras nebepraktikuoja ka
talikų tikybos, i •

Tas Aalctaras Valparaiso mo
kykloje- mokindamasis kadaisia 

į buvo socialistas. Pradėjęs dakta- 
/ r auti,, katalikams nudavė esąs, ka- 
’ taliku, nezaliežninkams jų priete- 

liu. Sykį Layvrence’o anglų laik
raštyje jis buvo parašęs savo bio
grafiją. 'Tame savo, gyvenimo raš
te sakęsis esąs katalikų tėvų vaj^ 
kas, esą Rymo Katalikų Bažny.- 
Čios. kunigo krikštytas ir turįs ti
kėjimą. Reiktų daktarui žinoti, 
kad nepildant to tikėjimo įsaky
mo,' tikėjimas yra miręs. Dakta
ras gi neprapažįsta jokhj - įsaky
mų, apleidžia mišias, velykinę'iš- 

s pažintį, nesimokina it* nepildo to 
savo katalikų tikėjimo* kurį jis 
gavo per krikštą. Gal mano kad 

' daktarams yra kitokis katalilvų ti- 
, kejimas. *.

Apart'to daktaras negerai daro 
įkalbėdamas apie kunigų klaidas ir 

jų pataisas tokiame patrijotiuga- 
’. me vakarė-kaip 16 d. vasario. Jis 

■ įgalėtų kunigus taisyti kitokiais 
j būdais ir vakarais jeigu turi val- 
i /džią. Jis gaK kunigus taisyti sa- 
l vo pamaldumu, šventumu ir kito- 
^rinis. didžiomis dorybėmis, kurių, 
į kol-kas, neturi. ' - .
i . Daktaras daro neteisingą užrne-, 

timą’ kunigui Virmariskui už pa- 
( ėmimą trijų’ dienų vaiko mirusio 
į Sint Brook St; pagrabui $7. To 
j vaiko tėvas sakė kunigui ^Tiis 
į mauskui kad jo “serganti moteriš- 
| ‘ ke aukoja $7.00 ant mišių sujpš 
f . tam tikra intencija.” 
į
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MONTELLO, MASS.

Tenka pamatytį daug korespbn-. 
deiieijų bei-aprašynių apie tai kas 
ką yra nuveikęs ir ką kas veikia, 
Teip pat ir Montelloje. Matyt jau 
pradeda saulės spinduliai’’ daug, 
daug; aukščiau šviest, negu keli 
lietai atgal. Tai labiausia dėka 
gerh kun. Jono ŠvagŽdŽio, kuris 
čion atvykęs berods apie 3 metai 
tam atgal. Papirkta gražus pu
šynas, pastatyta puiki sale, kur 
,yraltinkąpia d^mvražiayimų, teip- 
gi išmokėta' visos Wološ, ^kurios 
buvo iki šiol. Toliaus yra pienas; 
dirhamas stayti naują bažnyčią,

.susirinkimas buvo vmrio 12 d. 
Karalienėm Angelų parapijinėje 
fialoje. Susirinko keliolika minė
tos kuopos narių.- Pirmiausia, ap
tarus savo kuopos reikalus, buvo 
kalbėta apie WS. N. Y. ir N. J. 
apskritį. - •

Po trumpu diskusijų radome 
reikalo prabilt per spaudą apie L. 
D. S. N, Y. ir N. X apskričio val
dybą. Kadangi minėta valdyba 
nepildo savo pareigų, kadangi pe- 
.reitn dviejų suvažiavimų protoko
lai nebuvo tilpę spaudoj ir suva
žiavimai nešaukiami ant laiko,, su
važiavimai užvėlinami, tai tas la
bai 'pakenkia mūsų, apskričiui ir 
visai organizacijai/

ZAntraS kilo klausimas apie L. 
D. S, centro valdybą, kodėl een- 
tro valdyba neišduoda atskaitų, 
dažniau® nepraneša nariams apie 
stovį LDS. centro viždo. '"‘Visiems 
LDS. nariams ir narėms svarbu ži
noti apie savo organizacijos i^lo 
stovį. • Minėtam susirinkime pa- 

: kėlus tą-klausimą po žigo apkalbė
jimo mate svarbą reikalauti* iš L. 
D. S. Centro valdybos atskaitų. 
Tankiau atskaitas galima išduoti 
-taip kaip tinkamiausia būtų: per 
spaudą ar laiškais prisiunčiant į 
Lp&j^pskričius^^ 
laiškais prisiutfčiant į LDS, kuo* 
pas kas 3-tĮs mėnesius. • * •

LDS. 12-toj kp. Brooklyne pri- 
.gtili daug inteligentų. Todėl L 
I). ri. 12-ta kp. turėtų būti drū
čiausia visoje Amerikoje kaip ma- 
terijaljai, teip ir veikime. Bet to 
nėra, Mūsų kuopos inteligentai •' • vį viešą 
ja.

darbininkų,. frontą nešto

-f*
Reporteris.
_ F

Daniūnai. SąjuntUHs at
vaidino savo teatrą, bet labai gra
žiaipasirodė ir perap. choras.

Koncertą pradėjo su Lietuvos 
himnu.

Knųcerias buvo labai įvairus:jo draugai laike koncerto 
damų, Soliu, duetų, smuikų ir pk » •
jgnų skambihimų.

Choras nors ir nepęrdidis, bet 
gražiai padainavo. 
/ Dainavo Gainiute, Galiiiititė, 
Varkauskaije ir_,P. Elkaričius 
Geriausiai duetu^ išpildė sesutės 
Verkauskaitės, Gąįnįutė su Tamu
levičius,: Bakanauskiute su ’Zapė- 
niute ir Zaųtro su Ivanausku.

Pijanu gražiai skambino V« Be- 
gėsiutė, jai pritarė smuiku J. Bę- 
kanauskiutė ir J. Degėsiu. Ma 
ža mergaitė KudŽįuniute labai 
gražiai paskambion. 
f Klebonas sake, kad yra dar ir 
daugiau .čia solisčių, bet kadangi 
ir taip perilgai programas užsi
tęsė, tai jau kitos nebedainavo. 0 
aš vis laukiau kuomet Čia pasiro
dysmaž. choras j kaip tik .vedėjas 
prog, pranešė, kad jau baigėsi 
koncertas, 

? , Užsibaigus koncertui, prasidėjo 
vakarienė. Tikrai tos sąjungietės 
darbščios moterys, kad sugebėjo 
apie3(10žmonįųpav:algydintito- 
kiais skabiais valgiais.

Pavalgę, pradėjo visokius žais
lus žaisti. *~

Kaip mataių. Nash.ua’oj -nė tik 
vyrai, bet ir moterys pradėjo 
veikti. Seniau to nebūdavo. Na- 

-sfcuoj, seniau nebuvo sumanytojų. 
Dabar atvažiavus jaunam kun. ir 
turint gerą vargonininką viskas 
čia 'atsimainė. ,Jėi kitą sykį ką 
nors nashuaiėčfai parengs, tai iš 
Manchesterio dar. daugiau atsive
šiu draugų.

4b
m m rrrus jun.

* “UiDERBO.” 
, ' i

/

Petrausko atsisveikinimo trečias 
koncertas per pus nusiseka. K>i-

sėdėjo kaip musę praryję. Kas
im kiek dar_ “ atsisveikinimo ’ ’ 
koncertų bus Petrauskui rengia
ma? s ? .

Lenko burdingbonio samdinin
kas, Maiklo tėvas* taip buvo nu* 
sidžiaugęs, kad “ dūšios’7) pas jį 
nėra, jog per kelias dienas net už
migti negalėjo. Galvojo, kokiu 
būdu beždžionę į žmtogų paversti. 
Gaila, kad begalvojant jam pro
tas taip susmuko, kad oisterį pa
matęs?* manė, kad tai jo močiutė 
yra, iš kurio jisai sau pradžią ga
vo.

+ ■ , _ . ___________ _ H*

“Šundaros” korespondentų ne*, 
apykanta link “klerikalų’'’ pasie
kė aukščiausia laipsnio? Sueik su 
jais, tai tokie švelnučiai, šilkiniai, 
nors į ausį dėk, bet kad jau kan

tai nei žaltys taip nesugebė- 
Ivą darysi. Jų tokia mada.

' - - -------- .

da, 
tų.

•« «.

Turgaus dienoje . susitikp du 
kaimiečiu gatvėje ir tarp jųdviejų 
užsimezgė sekantis^pašnekesys:

— Pardavei kiaulę?
, Taip, pardaviau.

— Ar daug gavai?
—- Penkioliką rublių,
— O kiek kainavo užaugiųimaą?

■ — Kuomet aš ją pirkau, tai bu
vo dar tik paršėkas ir užmokėjau 
5 rublius, lovys iš kurio ją penė
jau kainavo du rubliu, ėdesys 
virš šešių rublių ir kartą bjaurybė 
ištiekusi iškniso kaimyno geroką 
šmotą jaunų bulvių ir už tai pri- 
slejo^ižriokėti du rubliu.

** Tai neuždirbar? A?,.
. — Ne, bet užtai ji per vasarą 

buvo mano nuosavybė.
’/ ■

*•

INDOMUMAS.

kad' geri katalikų lmJtiki iau bWnt, tai užbaigt štaty-

kol-kas, neturi.

ti. Skiepas yra pjtbildytas jau 
daug-metų, bet neužbaigtas. At
važiavus kun. J. Švagždžiui Mon- 
tellbn, reikėjo nekartą pagalvoti 
kaip pradėt imtis *už darbo. Bet 
nežiūrint į tokią betvarkę, ėmėsi 
už sunkaus darbo ir šiandiena, tik- 
rai pasakyt galima, kad jau ne 
teip kai pirm kun. J. ŠvagŽŪžio 
buvo. Pirmiau susirinkdavo baž
nyčion 200 žmonių. Šiandie susi
renka. 1,000 žmonių. Mat čion jau 
skirtumas. Pirmiau ant prakal
bų arba mitingų sueidavo pusiau 
gyvi, tai yra buvo prasiplatinus 
didėlė girtuoklybe/ Dabar kun: 
J. Švagždėto dėka jau šiandiena 
t lis dingsta. - Kai pavasari snie
gas,’ teip' Montelloj dingsta gir
tuoklyste, p auga blaivybė kai pa-. ■ 
vasarį žiedas. Seniau Čionai buvo 
5 blaivininkai, šiandie jau yra 50 
blaivininkų narių. Ar Čion ne pui
kus-darbas?

Montelliečiai parapijonys, pava
sario laukia kaip nežinia, kokioš. 
linksmybės. Mat klebonas paaiš
kino, kad pavasarinį atėjus pama
tys parapijonys pradedant baigt 
statyt bažnyčią, bidis džiaugs/ 
mas montellieciams katalikams.. 
Teip pat yra ir darbštūs parapijo
nys, kurie Veikia be perstojimo ir 
klebonui pagelbsti.

Prasidėjo mokyklą U ‘ vasario. 
Mokytojas, atvažinės iš South Bos? 
tono Pranas Galinis,'Bostoną jėzu
itų kolegijos studentas*. . Mokys 
kas sukatą nuo 2 iki 4 vai. po; piet., 
Tą mokyklą sumanė ‘ gerb.. Kun. 
klek. Jonas Švagždys su pavapi jo
nais. Komisija tos mokyklos-yra

_ - ■

Jonas Dūkštą iždinin
kas, iždo globėjai *H. štaupuš, K 
Beleckas, K. Tamulevičius, PA Rą- 
dziavičius.- Mokytojo P. Galinio 
padėjėjas M. Kamanduįis, vietinis. 
Vaikučių lankosi 116. Manau kad 
bus daugiau. . l'kl/25 v., II kl, 
47 v., III 33.

Brocktono (lity Marriial pradė
jo. sftliūntis “Hclynyt” ne tik 
Brnekt.ėue, bet pus|ri& ir Mohte- 
11 oJau išvežė kelias dešimt IfČ* 
kų. ^olševilmįiai verkia,' laiOTa- 
iuaniftl nusiminę, šundavieemi nu
stojo daryt* ombrų, o katalikai su
sipratę juokiasi, kad Moutėįlo bus 
“dry.“

Bravo katalikai I šąlsmarve iš 
Montrilol '

Kun. pri- ikonas Šemeta pirm., Brau; Pam 
ėmė tą auką nuo M. G.-matant j|Į<s t,agt 
graįjoriui p. Čiurlioniui. ** J T ■

Kiekvienam aišku kad kuu.
“prasižengimas” nepateisina dak- 
•taro atsitraukti nuo katalikų, da- 
.lyvaųtž su įiezalįežninkūis ir nie
kus plepėti Lietuvių Tautos Die
nos programe.

Kitas kalbėjo Bostono Universi-’ 
toto studentas, šisai papeikė dak
tarą viešai kad jis užsiimdąs su 
kuiligais. Girdėti, jog daug ir 
kiaušy to jų pasipiktino. iš. daktaro 
nepatrijotiškumo. Koįbtjo čia 
šiose prakalbose ir miesto majo* 
ras. žmonių buvo apie du šimtu. 
Prakąįbos buvo ’ garsinamos . ir 

_,3 anglų lailtruščiiiose, ■ Aukų KUL 
pėdos atvadavimui surinkta $llr.’ 
Gerai kad p. Bagočitis nebūva, eia 
kalbėtoju, nes iįėrhlM japi pakol 
Kūtų audėją, tai būtų pairę visi 
MiHtarieeioi, visos BeriliM ir jų 
tautinė parapija, kurią yandarun

*!
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MONTREAL, CANAPA.

' ■ Vąįr^gWvSjW 33-oji 
.kuopa surengė' įdomų’įr prakilnų 
vakarą. Vaidino ‘ ‘ šventosios Ak* 
viliuos Kankinės Mirtis.” Tęum- 
pai kalbėjo klebonas. Po jo kal
boj mokytojas J. J.' Pocius po ke
lių žodžių perstatė svetį studentą 
Dačį. Studentus įdomią įprakal- 
bą pasakė tam tikrai pritaikintą 
kaipo dėl L. Vyčių organizacijos. 
Taipgi jis ragino, kad jaunimas 
spiestųsi po L. Vyčių vėliava.

Toliaus sekė .dekliamacija. ir 
dainos, išpildė lietuvių mokyklos 
mergaitės. Mokytoja A. Bandžiu- 
tė gražiai juos išlavino dekliamuo- 
ti ir dainuoti. Mažos mergaitės 
yra gerai ir pedagogingai lavina
mos.• • •

Veikalas gražus ir primena 
kaip senovėje buvo ' krikščionys 
persekiojami pagonių. Toks Is
toriškas veikalas yra . labai nau
dingas žibinėms pamatyti.

Lošėjai gerai visi savo užduotis 
atliko, kad geriaus nereikia. L. 
Vyčių 33-čia kuopa turi gabių, lo- 
sėjų-megejų. Čia prie progpj^rei* 
kia pažymėti, ypątingaį A. Bąn- 
dŽiutė. Mi vaidino Akrilines ra* 
lę. Ponia A. Kriurienė vaidino 
Akvilos, rolę motmoš. Juodri tik
rai artistiškai atliko savo parei
gas.

Taip-gi dalyvavo Šv. Kazimiero 
par. choras po vadovyste varg. J. 
Aueiąus. Choras sudainavo ka
lias dainas ir Lietuva Tėvyne Mū
sų. . Vakaras su Lietuvos himnu 
užbaigtas;

Montrealio -lietuvių kolionija 
(nėra maža, bet į vakarus rengia
mus mažai atsilanko* Tad-gi ir 
yiišminėtam vakare neperdau- 
giausia publikos atsilankė. . Kas 
būtų kaltas tai sunku būtų pasa
kyti, •- bet vis-gi galiina spręstų 
kati jmontręaiieeiai yra . atšalę ir 
Šaltai Žiūri į tautišką darbą.

•Tiesa, vieni darbuojasi su pasi- 
šventimu^o Įriti visai neįvertina jų 
darbo. Montrealio lietuvių kolo
nija dąug atsilikus nuo Šuv. Vals
tijų kolionijų: Montrealiečiai pa
vyzdžiai n‘ei prisiminti nenorį a- 
pie aukas Lietuvai. Ar mes ne 
lietuviai? Ar mūsų gįslose teka 
kitohiškas kraujas kaip Suv. Val
stijų lietuvių/' Kodėl montreąlie* 
čia| užpakalyj? Laikas jau bro
liai iš saldaus piiego pakilti įr pra
dėti svarbaus momento darbą.

I

Manchesterietiš.

. MILWAUKĖE, W.

Sausio 28 d. Švt Gabrieliaus pa7 
-rupijos lietuviai turėjo iškilmes— 
pašventinimą naujo altoriaus’ kry
žiais ir Saldžiausios V. Jėzaus sto- 
vylos, kurią intaisūšv. Jurgio dr- 
ja. Buvo atsilankę dattg svetunų 
kunigų. Pašventinimas altoriaus 
.įvyko 3 vai. po‘ pietų. Laikė iš
kilmingas pamaldas, teip-gi pa
šventino altorių kun. J. Kliorys riš 
Waukegan’o. Paskui pasakė pa
mokslą kun. S. Bystras iš Keno- 
sha. Pasakė apie Saldžiausią Šir
dį Viešpaties. Jėzaus.' Ačiū kle
bonui ^kun. A. Bajinskiui už tokį 
didėlį pasidarbavimą, teip-gi. ir 
mūsų visoms draugijoms, kurios, 
atsilankė ant pašventinimo.

Žmonių buvo pilna bažnyčia,; 
nors čia buvo tuom sykiu mūsų 
laisviečiai surengę vakarėlį ir bu
vo savo lapelius išmetę apie baž
nyčią.

HŪDENS KVIEČIAI.

Septynios Šalys šiais me
tais augino 69,945,000 akrų 
kviečių, sulig pranešimų į 
SuvJ Valstiją žemdirbystes 
Departamentų. Tos pačioj 
šalys 1922 metais tui’Čjo 70,- 
966,(XX) akrų. Štiv. Valstijų 
produkcija sumažėjo 1,542,- 
000 akrųjįrba 3fai Canados 
pvodulteija sumaž^o^42#000 
akrų arba. 5%;. Rumunijoj 
668,000 akrų arba 13^; Če-t. 
koslavakijos 810,000 akrų 
arba 6Lenkijos 72,OOQ 
aįtrų arba 3%.

Frainijos Ar Bulgarijoj 
produkiijos padidėjo r* 
Knuicijos 1,130,000 akrų ap- 
ba 10%, ir Bulgarijos 254,- 

•00(1 ala u arba 14%.
fesuimžejimai matyt Veng* 

rijoj, Jugoslavijoj,. ’Angli- 
: joj ir Vali jojf Vokietijoj’ir 
Austrijo j, bet tikrų statisti
kų negalima gauti. Bet Ven- 

cija ’sumžejo iki 10%.
Grūdų javai Europoje 

geresni. Ypatingai Angli
joj, V a K joj, Italijoj, Eran- 
cijoj ir Ispanijoj. Sniego 

•apdengimai apsaugoja Rusi
jos, Vokietijos, Lenkijos ir 
Balkanų j avu^. . -

Motina. Mamyte tu neturi taip 
daug apie viską klausinėti. Žinai, 
kad kartą buvo indomi katė, tai 
iš žingeidumo ėmė ir pastipo,

Duktė. Na o kuo ta katė taip 
indomavoši?

e*

— Petrai, kur buvai vakar va» 
;karef ’ ’ /

— Nugi ar nežinai kur?
— Ne. Kas-gi buvo?/
— Tai tau ir nežino. ’ Na-gi bu

vo prakalbos. Buvo graboriai, 
sliesoriai ir kitokie amatninkai 
kalbėtojais,

— Apie ką jie taip kalbėjo^ gaT 
kokią bendrovę tveria't
. ’ — Bendrove tai .jų ‘ antraeilis 
klausimas. Jiem Tūpi, kaip Lie
tuvos valdžią, Amerikos lietuvių 
akyse pažeminus.

Nejaugi apie tai jie kalbėjo ? 
Juk jie^Skeibia,- kad vien kokio 
cĮienraščio reikalais kalbėsią^ -- 

—Ką čia su tuo dienrašęiu/Mat 
priėš galą visi griebiasi nors už 
britvos. Taip ir sU ' .dįenrąščiu. 
Jeigu mulkiai katalikai dėtų jiems 
■pinigus, tai jie juos purvintų dar 
daugiau, bet kad kat. neremia) tai 
viskas kas iš jų paeina; tai nėgė- 
ras.

— O apie ką gi graborius pasa
kojo? . . • .

— Graborius, tai net kraujais 
vėmė aut Lietuvos valdžios. Tur
būt huvykusio Kaunan iškilmin
gai nepriėmė.

— A. Tai taip.
— Sirvydas tai geriausia, pacla- 

rė^ •’ .
■— Ką gi Sirvydas padare?
—^Nu-gi Dievo vardo išsigando 

ir skaitydamas. Klaipėdos lietuvių 
atsišaukimą aplenkė Jį nepaminė
jęs. _ . ..

— Nejaugi Sirvydas taip pada
vė? Juk jisai buvo geriausiu pa
rapijom! ir pavyzingiausiu katali
ku. / . . «

. — Taip buvo, bet dėl biznio.... 
, — Na. tai ką gi daugiau girdė

jai? ?
-- Nieko, iiię nieko. Vien 

pliauškalus ir pasigyrimus^'
— Taigerai kad aš ir nejau.

< ---------- ■ ‘ ‘ - ■■■■' - -------- 1

VIENAM METUI UŽTEKTŲ.
Jis. — Aš uoliu, kad man pa* 

gclbėtumei praleisti mano turtą.
Ji, — Ar aš taip nedarau? t
Jis. —- Ne, aš manau, kad visą 

mano amžių. ' /
Ji. — 0 ne, manding daugiau 

neužteks kaip metams.
......... ........ ....

Gašpadinė naujai tarnaitei: —* 
Ar tamsta ,§si tiek gabi; kad •ne
sumušti dykai indų?

Tarnaite. — Taip poni, tas pri- 
klauso; 'icaip-aš^mėgstu A’idtą,^,^

“ Maįkįs ’ ’(visai nusimaudavo.. 
Visai nulindo maišau savo burdin- 
gięriaus lenko. Progresas.

Grigaitis pavirto Lietuvos pat- 
rijotu. ' Tik kįla klausimas, ku
rios Lietuvos, ar tos k;į jis buvo 
žadėjęs Rusijai ar tikrosios. B ra-- 
vo Grigaiti! Puikiai moki veid
mainiauti ! Lietuva suteiks tau 
laurų vainiką.

•»

Mislino, kad jie .apgaus 
vatalikus, nuves prie ^cokio ten 

■lekąus. bet IaisvhČiai apsivylė.
. *Milwaukietis.

MŪSyKELIAI.
A . - • - . .

t
. Kinde norite sužinoti pa
grindus Krikščionių Demo
kratų Partijos Lietuvoje, 
kurie ja indomaujate, kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite viršminčtų kny
ga* Ji yra parašyta vieno 
iš tos partijos.. šulų Kun. 
Krupavičiaus.

Kairia jos tiktai 26e.
Adresuokite:

3&6 B^vaįff Boston 27,Masš.

f

f

‘1 Naujienos’ ’ pasibjauri darbais 
žmogžudžio Misiaus, bet neprisi
pažįsta, kad 3 lisius buvo uoliau
si® “Naujienų’’ skaitytojas.

“Šundara” niekaip negali pa
springti klerikalais. "Klerikalai 
jiems visur pinasi, -ir po/kdjom ir 

: ant galo lieuvio ir idekviename jų 
darbe. Būtų gerai, kad .klerika
lai pasitrauktų jiems iš tako. Pa
žiūrėtumėm kaip ilgai jie kojas 
vilktų. -

“Klerikalai” seka Klaipėdiečių 
pavyzdį., Jie kenčia su, lietuvišką, 
kantrybe. Bet kada tojį pasibaigs, 
tai “.šundariečiams” gali būti ne 
koks gyvenimas.. Juk tie “kle
rikalai” ir daugumoje palaiko, 
tuos purvarankiuš “šundarte- 
eius.” “Klerikalai” organizuo- 
kitūs, *ir parodykite, kad ir jūs 
mokątę patys save valdyti

; ■ ~ - - v

. D/ntcigas. Lenkų už
sieniu reikalų ministeris 
Skrzynski, būdamas Vilniuj 
je stengėsi nuruniinti '-Vii- 

pėdos įvykni, tąčfau ~foji 
spauda vis . dar reikalauja 
intervenciją Klaipėdoje.. .

Varšuvoje ministelds pir^ 
iiunibkas Sikorski taipj pat 
ramiųo spaudų, pabiežda- 
uias, kad Lenkų intervenci
jas Klaipėdoj norį tik-Rusai 
ir Vokiečiai, kad .trio bųdu 
Lenkai Įsitrauktų Į karų. 
Tačiau nežiūrint į tuos rami- ' X-' 'f
niiuus Lenkų visuomene Įa- 
baimęrimastauja ir ypač tai 
pastebima biržoj, kur lenkų 
marke nupuolę ligi 40,000 L 
iri. už Amerikos dolerį.

1

E. Varžų ra. ' Paskutinia

me Lenkų seimo posėdy P. 
S. L. ‘‘Išsivadavimas” 
(Wvzwdlenie) įteike inter
peliacijų užsienių. reikalų 
niįnisteriui, reikalaudama 
paaiškintį. kokių priemonių 

.imamasi, ka‘d būtų apsaugo
ti lenkų interesai Klaipėdo
je ir patikrintas Versalės 
taikos sutarties vykdymas.

• • •

Vięnas krautuvininkas turėjo 
savo krautuvėje gyvų ir negyvų 
gyvatėlių. Savo sūnui,: kuris bu
vo 14 metų, leido pardavinėti iie-: 
i.gyvns, gi jeigu kas paklaustų gy*,
vų, tai jisai liepė, kad jį pašauk- ‘ 
tų* ' . * ‘ . •< ,

, Vieną dieną atėjęs žmogus ir 
pareikalavo parodyti jam beždžio
nę. . ‘ • .

\ Vaikas nusivedė prie 'negyvųjų, 
ir paklausė ar jisai” norėtų, bet 
pirkikas atsake, kad. jis norįs gau
ti gyvą beždžionę.

Gerai, atsake vaikas, .ir tųojaus 
nuėjo i užpakalinį kambarį pas tė*; 
yą ir sako :

/'Tamstos tenai reikalaujama.”

_ 4

GREITUMAS!
'Ant
Frislųsk žemiau padėtą kuponą dabar, 

jeigu ketim važiuoti' 1 seną, kraštą, arba 
jeigu nori parsitraukti gimines Čion. Pri- 

’ siusimo knygutę, atspausdintą jūsų kalbo
je dykai. į . •

a. Sužinosi apie greitus Amerikoniškus 
jjį laivus, kurie pasiuto geriausių,,Srertę-tavo 

. /-įnoriams. Parašyk dabar 1 . •.
Iš KALNO UŽMOKĖK.

Jeigu mylimieji atvažiuoja 1 Sitų šalį 
. parašyk dol iškulnn užmokėjimo imtų.

t

į

— Nejaugi Chariy Chaplin pa
veikslų Čia lieta? Aš būdama Čbi- 
ago,jc juos mačiau ir labai painė-

•rus, tik nntzejus. K.
• ’ Aš maniau kad teatras. '

, į,' «
• Amerikos lietuvių išmatos lais
vamaniai,; scKujalistai, bolševikai, 
komunistai virto progrvsktuis. 
Laufaime guC netrukus iširsime 
aptajeokį naują vardą.

i
• I?, & - ».

s*, įi v
Neic lork Citit. .. /’

. •***_*..* I..* %s« -'V Yr.t.’T.*

bilus inykutę itpie kelionės fuktnš. ir Jnmėmftcljas 
,ui»iv s, \\ ValdžiosJųivus | feumpą.

Minm vnnlas .>x>.;.«.y.>*,»,,»,»* 
ūHtvvs' numeris ^.-K* V'.M. % *•»*.** W, »•» * *- JT

k į t, k i 11 fc k * » ik v * » *>* * * i * * * * t

I? n i t e 4 H i ait\s X į A e s

  ' -p ęn ksmrrt ’rtF 
133 į’omnv**AVM* )X'troU, 

’ VU,D« VEIKIMUS

f.
: MtiionakKe wan pvMąM be privalumų’ S, V. Viii-

»

B-
■ ..7>...

Koncertas ir vakarieni,
Yafe. ii d. pav. svet Motorų >Są» 

’ junga parengė vakarienę, *

Svečia*. ■' I
-

BfcOOKLtN, M; Y,
pt W Torfc Vib/.

DU & tbairhara .Vblraav, Ilk Statymu
t

«------- Julija parengė vaiurienę, imr,
bDS. lU-tuM kuopus mėncrinia naudai. Programą veda kun. P. 'v.'s. SHiri’ING BOARD



METINĖS M
įiiflLŽINIšKAl PARŠAIS 
r AP. KAYAIIKRO BKA4 

' KAŪNK

^ąitlingas Hustoiiikimas 
vyko 7:3O vak" vakare po- 

K bažių'tinėje .salėje. Muštom- 
K kūną atidarė «r labai gražią 
t. ' patto jotinę prakalbą pasakė 
E, gerb. klel). kun. Kaz* Urtar 
E navičlus* Nuosekliai išdės- 
KL te Lietuvos ištikimųjų suirti 
f?, ir dukterų kovas to milžhuš- 
f kas aukas- tėvynei at gimdyt i 
r to jai sustiprinti. Išparodū, 
f kad Amerikos lietuviai dėjo 
r aukas ant Lietuvos aukuro 
R neveltui, nes Lietuva jau vi- 
f sai savistovi respublika ir

Šių metų Lietuvos nepnklati.- 
«•’ somybes šventėje pilnai lai- 
Ir mėjo svarbų uostą — Klai- 

' * pėdą. * Čia jo ’ka 1 hą pertrau- 
E- kia triukšmingas publikos 
y - delnų plojimas ir Šauksmai 

valio! Toliaus pažymėjo, 
. kad visų Lietuvos sūnų ir 

<lūktcrtĮ, Lietuvoje ir išeivi- 
joje. vienodas yra nusistaty
mas ir pasiiyžimas atvaduo
ti lenkų užgrobtą Lietuvos 
širdį sostinę Vilnių ir 
užtikrino, kad ateinančias 

“^•Lietuvos, neprigūhnybės iš
kilmes švęsdami, džiaugsi
mės paskutiniu Lietuvos 
laimėjimu — atgavimu Vil
niaus. Čia vėl triukšmingi 
plojimai ir valio !.. Kakyto 
toliaus prakalba apie Lietu
vos spaudą praeityje ir da
bartyje*. Po pirmos prakal
bos pertrauką, Ly irašynėji- 
mas nartų* Po to grvuai 

^.J>atrijotinė prakalba tęsėsi 
aįųe-2 valaudi* v

N et i ketas laimėjimas.

Garbės nariai: I) Mala* 
Šeikis, 2) Antanas Kairis.ir 
3) Ona Aukštikalnienė; visi 
3 davė" po $l()0‘boiiais su <A . 
ikmžmieji nariai: 1) Ma
mertas Karbauskas šv. Pet
ro par. vargonininkas, 2) 
Jokūbas. Burbulis, 3) Kaži* 
mitras Vestfielda, 3) Ala r i
jūną y.estfieldienū, 5) Mika
lina Januškevičienė, 6.) L 
Beleckas, 7) Stasys Zdaue- 
ViČius, 8) Vincas Savickas, 
vytis, L. D. S. I-rnoji kuopa, 
10) Šv., Petro parapijos, cho
ras* Visi šie nariai aukojo 
po $50 bonus su 11)
Mar. Šidlauskienė $3ū, 12)
Jonas Stiga 13) Barbo
ra Beleckiene $35, 14) El
zbieta Urbonienė $35, 15)
Vincas Tamulaitis >$35, 16) 
Elzbieta Versecldutė $35,
17) . -Elzbieta Itobaičiuke $35 
ir seserį Lietuvoje, užraše,
18) Marijona Frbaiciukė 
$35, 19) Eršulč (laimaus- 
Menė $35 ir 20) Ona Mizgi- 
rienč $35. Metiniu 50 nariu; 
Čia nepaminėta seiliaus įsi
rašę ir pagarsinti 4 4 Darbi
ninke” skaitlingi Šv. Kazi
miero Dr-jos nariai, Šiuo>- 
mi turiu garbės paskelbti, 
kad Bostono. lietuviai-kata1' 
likai narių škaitliuini ir pa-

4 1

raina'Šy. Kaz. Dr. sakytino 
visa*s liet* kolom jas. Už tai 
jiems priguli didžiausia gai-
....... - -t. \ J ..

pr

L™°S ne^kuusomybes smitmi 
J™™, ..p* PAMINĖJIMAS.

būtis nariais. t Į ■ ’
Tai pasekmė lietuvių-ka-l <?. ~

talikų susipratimo to apsi- (SoitflL Boston^ Masst) 
švietimo. Prie tikybini©' toj ^>e^vo Parapijos sve- 
tautinio susipratimo Bo&o*p&inėie 16 Vasario įvyko į* 
niečuĮ, daug prisidėjo gerb*Moni^os prakalbos- Lietuvos 

jų klebonas kun. K- 
virius savo didek^iiitelegeit-P^^1-^/1^^1^ vietos Kie
ti ja, širdies gerumu, ‘karštai^onas Kini. K* Itobanavy- 
Dievo ir Lietuvos ,’mefleJ^ pabivždamas šio mo- 
—- Taipgi katalikiškoji spali-1 meūto svarbą, nes nepri- 
da, ypač vietos einantis krių klaiisomybes sukaktuvėse į- 
Icšcioniu darbininku organas pT^ū ir kitas begalo įžymus 
^Darbininkas/’ " * [faktas, būtent prijungimas

Gerb .klebonui, visoms jKlaipėdos prie Lietuvos Val- 
garbės, amžiniesiems ir mf-l st.v^čs. Lietuva, atgavnis 
tiniams nariams, visoms ir|^x^l il<>stą prie Baltijos 
visiems prigelbėjusiems Už-| i,H*% &alės vesti prekybą 
rašyneti. narius, toriu visu pasauliu _ to Šutomi
džiausios padėkos to pagar- ^Bgšniu jos padėtis geres- 
bos žodžius/ ne negu Lepkijos, Cekoslo-

Kūn. Petras KasriitkasY'aMios ir Šveicarijos. Nors 
šv. Kazimiero b^ngij0H to didelį džimigsmą aptemdo 

Gen e ralis įgaliotinis Ameri. gtoklųoti susirėmimai su 
koje,5(>W^l6-tliBtoSo:Bos4M^s nentraleje zonoje 
ton, Mass. ’ jairios dalį Tautų Lyga ne-
. ’ ' -■ .. teisingai atidavė Lenkijai,

VISI T YTSiaTSrjlLSr^]  ̂
Ketverge WashmgtonoR]^«tou išrišimu Kjaipe- 

dienoje vas. 22 d. parapijos nusymo, šu dideliausia 
salėj ant 7-tos gatves 7:30 kovos užgavo tei-
vai. ivvks diskusijos tarpį^’ kol .galutinai neatva- 
trijų Bo. Bostoniečių ir Ndr-tou^ neutrales zonos ir 
vvoodiecių, Diskusijos bus! pufies Vilniaus. \ 
indomios; Visi kviečiami at- Toliau platformą užėmė

r

įžiūrint į jį su atkištais šau
tuvais ir išverstomis akimis, 
kun. Kančiukas ramiai sau 
perėjo per jų eiles ir atsidū
rė saugiai už jų linijos.“ Ar 
tai buvo stebuklas, ar pa- 
pr:išeiatisias Užžavėsimas, 
kun. Kančiukas to nepasakė. 
Galėjo *būti stebuklas, bet 
galėjo bfit ir ųžžavėjimas, 
nes jeigu jis įstengė užžavė
ti kelis, šimtus Lietuvių su 
savo prakalba; tai tuom 
lengviau užhipnotizavo kelis 
žioplius bolševikus.

Prakalbos tęsėsi iki vėly
bam vakarui, bet hieks- nė 
nepamanė eiti namon nepa
sibaigus. Kaip tik priešin
gai, žmones dar ilgiau būtų 
besikšlausę.

Kcpriklausumybės pami
nėjimui ir užviisių už laisvo 
pagerbimui fc publika, gerb; 
kalbėtojo Daraginta,.L vienai 
minutai atsistojo.' *

Arcfonautost

K. Roma. Žymiausieji I- 
talų spaudos orgdnai plačiai 
ir palankiai Lietuvai rašo a- 
pie Klaipėdos įvykius. Pla
tūs straipsniai tilpo šiuose 
laikraščiuos: .Romos laikra
ščiai: fašistų — Giornale di 
Roma,'* popaliarų “Conjere 
di Italia/’ nacionalistu 
u Ideami Natiohele/-’ opozi
cijos “Mondo’’5 ir filofa- 
šistų-“Epoca.M Be tų, pla
čiai rašo dar šie laikraščiai r 
Milano — ° Corriere,J * Ge
nujos laikraščiai ir “Caffa- 
ro fra La voro,” bei Sicilijos 
— ‘‘Corriere di Sicilia’j ir 
^Sieilia.’M .

#. Londonas. ‘‘Reuterio’’ 
pranešimu, Italų vyriausy
bė ketinanti liūtis priemo
nių, gorėdama įrodyti Ang
lams to Praneūžtos, jog 
Rūro krašto padėtis .yra ne* 
paprastai rimta.

MAlDAKUrGĖS
NAUJAS ŠALTINIS aria 
Aukso Altorius, 10 spaudi
mo, gražiais skutos minkš
tais apdarais, auksuotais 
kraštais.

Kaina &3.oa
PALTAS BALANBPLIS 
arba Mačas Šaltinelik, su 
“Officium PtiTviun,” Audi
nio apdarais.

Kaina $1.00
TA PATI maklu knyga gra
žiais skutos minkštais apda
rais

••

t

WJ. A. J. 60RMM 
flKJMitaSKifl);

DAMTIIfil
' , ’ 4

TOlMihlL, ItaMo, Mm*.
XKu*Pm Bt»d 81); 

KI, iroektoa ill2-W.
1 1 . L ....aMN

: DR. J. C. LANDŽIUS
|į UBTUVI0 GYDYTOJAS IR
|| CHIRURGAS..
|| Gy<Ja altriti ir chronlikai Iiga« 
|| vyrų, moterų Ir valkų. Etatam!* 
|| nuoja krauju,Bpjaudaloa, Mlaptunų 
| Ur it savo laboratorijoj. Suteikia 
| patarimai lalikali kitur gyrtnaft* 
|| tfema. Adrootir 
I 6O0BROADWA%.
| gOUTHBO8TON,MA8B.

I
(KampM G St Ir Broadvay)’ 
VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—9

.į ......... ............--------------------------- ----- -....................

. Telot’bpm* sautli Bustini 3520* 
Numtį Trivffnujs Aspbmtttt (Kiši

ADVOKATAS

A.0, ŠALNA (SHALNA) 
■ LIETUVIS ADVOKATAS 

įBrigfH riti - .
• Cornell University A. B.

G, .Washington Univ. L. L. B/ 
DARBININKO*1 JUM 

' (antroK ittbnst
806 W.Brbadw*y, So. Boiton.

LsiJankyti. Apie šias dĮskttsi-U’ei^ Kun* P. Kašciukasur 
jas praneškite draugams ir kalbėjo dvejais atvejais: Šv. 
draugėms, kad visi žinotų iri Kazimiero Draugijos reikar 
ateitu. ‘ • 6 " lu ir neptoklausomyhės .su-

I kaktovių paminėjimu., . *Šy. 
N! SI RINKIMAS. Kazimiero Draugijos daly- 

Pereitą uedGdienį L. D.£kasiam, Kąščiukas-dėste iš- 
4-mnj-i kuopa- torėjo^sitsi-f^favinūslo'rNpertd” gabume, 

rinkimą. Drinlrta delega-HE kaipo atlyginimą už turi- 
tai i apskričio suvažiavimą,j ningą prakalbą to pilną pasi
kars bus ateimĖiti nedėldie- 
hi So. Bostone. Delegatų, iš
rinko daug. Nutarta po se
sijų delegatam^ surengti 
pramogėlę.

PRANEŠIMAS.
•Lietuvių Darbininkų Sųujngos 

Naujosios Anglijos Apskričio pus
metinis suvažiavimas įvyks .vasa
rio 25 d., 1923 m., 1:30 vai. po pie
tų Šv. Petro parapijos salėj, 4)2 
E. 7-th $t., So. Boston,. Mass.

Taigi gerbiamosios LDS. lcp. 
malonėsite prisiųsti kuoclaugiau- 
šia atstovų į šį suvažiavimą, nes 
yrą daug svarbių reikalų palie
čiančių mūsų organizacijų. Todėl 
tcneatsilieka" nei viena kuopa, ku
ri neprisiųstų nors po kelis atsto
vus, lies šiame taip svarbiame mo
mente reikėtų kuopoms kuodau- 
giausiai pasidarbuoti dėl labo mū
sų organizacijos, Kada visi dirb
sime kaip vienas, tada ir paseki 

"mes bus kur didesnės. Taip-gi 
lai pasirūpina kiekviena kuopa 
prisiųsti nemažai gertj sumanymų 
į • apskričio- suvažiavimą. Jeigu 
katros kuopos nejste/igtų prisiųs
ti atstovų, tai įnešimus malonėki
te siųsti apskričio valdybai. Tai
gi, dar kartą, primename, kad 
kiekviena kuopa, katra tik išga
li, ' tegul neatsilieka neprisiuntu- 
si savo atstovo į šį suvažiavimą. 
Taip-gi gerb. kuopos malonėsite 
užsimokėti į apskritį už šiuos me
tus, nes yra kuępų da£ nemokė
jusių už. pereitus metus. Todėl 
dabar malonėkite užsimokėti iki 
suvažiavimo. Teip-gi kurios kub- 
po$ buvote atsisakiusios nuo aps
kričio dėl kokių menkų priežas
čių, tai nereikėtų nustoti veikti 
išvieno. Todėl veikime* visi išvie- 
no, lies švieno veikdami daug ką 
gerb nuveiksime. ^Taipgi kurios 
kuopos dar iki šiol neprigulitė 
pilė apskričio nuo šio snvUžiąvinib 
malonėkite prisiclėtt Mokamus 
ių alonckite siųsti iždininko vardu: 
M. Ahračinskas,. 187 Amcš St., 
Montollo, Mass. h* pirma pasiųsti 
rašt. J.. Smūgis, IŠ Chėiry Št.. 
Catnbriclge, Mass. .

P. S. Suvažiavimas prasidės pa
skirtu Įnikti, tai yra 1:30 vai, po 
pietų..

t

f

i

Ptomv V. J, Kudirką 
nA L V. Smilgii.

\ p

. K Vilnius^ Gelžk. stotyj 
policijanto tapo sulaikyta. Į- 
tariamas bagažas. Peržiū
rėjus jį rasta daug komunis
tinės literatūros, kurių savi- 
vaičių pertraukos išėjęs gu- 
ninkas buvo pasiryžęs iš Vil
niaus . išvežti.. Literatūra *■ 
konfiskuota,- ^gi> .nežinomas 
asmuo nesusegta.

Pi Pari/žius; ^Motmia: 
dės Debate” specialia kores- 
pondentaspranešaišĖsų, 
kad Būro krašto maitimmo 
reikalai esu nepaprastai įim
ti. Jei jų nepasiseks išspręs
ti, tai Prancūzai labai grei
tai atsidursiu pražūty.

Kaina 
aiLSMIir KNYGA aria 
Kantiškos, audimo apdarais.

. \ Kaina $L1A

366 B’way, Boston 27/Mass.

LDS. CENTRO VAL^ 
DXBA.

: Dvasios vadas kun* F* Ke
mėšis. '

Prez.M.Žioba. 7 
Vicę-prez. JT. Versiackas, 
RaŠt.-adm. J. Tumasonis. 
IžlV. Jakas.
Iždo globėjai:' J. Glinee- į

f

t * _ ____  Tel. So, Boston 828
LIBTUVYS DANTISTAS

DR. M. V, CJSPER 
(KASPARAVIČIUS)' ' 

LalklnMperkėlė oflaų po Nou 
426 So, BOSTOJf. Mam.

O fino"?olando »:
Nuo 10 iki 12:80 ryte jr nuo ldto 

ikTff Ir npo fl :80 iki 9 v. vak. 
Ofisai uždarytas subato« vakarai! 

ir nedaliomis.. ’ . .

'šventimo darbuotę jis gavo 
kelesdeSimts visokios rūšies 
narių, kurie apkrovė staliu
ką bonais ir šiaip jau pini
gais — narių mokesčiais. 
Patenkintas gražiais rezul
tatais to įgavęs gero ūpo, 
kun. Raščiukas antru atve
ju kalbėjo su tikro artisto į- 
kvėpimu. Ja ūpu užsikrėtė 
visa publika, kurios buvo a- 
pie '500 ir visą laiką klausė
si kaip užžavėta. • ‘ ■

Jto-ko jis_ nepripasako j o! 
Nupiešė iškilmingas nepri
klausomybės apeigas Kaime; 
atvaizdavo puikią išvaizdą 
Lietuvos kariuomenės paro
doje. _ir jos narsumą Karo 

■lauku; atpasakojo sumanu- 
mą Lietuvos karių, kurie vos 
su kelesdešimčia kareivių, 
vien savo gudrumu, išvijo 
tūkstančius bolševikų iš Ke- 

; dainių ir kitų vietų; paga
linus paminėjo ir savo asme
ninius sutikins su bolševi
kais, kurie buvo apstoję’jo 
namus ir, jiems dabojant ir

Bus rodomi nedėlioję, va
sario 25 dieną, 1923, Parapi
jos -Salej e ant Penktos gat
ves, So. Boston, Mass. Pra
džia T -.00 vak vakare.' :

Rodys Atoks. Potember*- 
gas iš Cambridgeį Mask

Todėl visus brolius lietu
vius^ ir seseris lietuves šir
dingai kviecianie atsilaiilvytį 
į šitą gavoąibs purangimą. 
Paveikslai'‘visiems Intš gerai 
suprantami ir bus parodyti 
atsakančiai su nauja ; maši
na. ' : " '/
\ Įžanga suaugusiems 25c. 
vaikams 10 centų.

Bengia Pihujjų Blaivinin
kų Kuopa.

•t

' t,

*•'
T

Paieškojimai
Ieškau pusseserių Onos Anta

ną jeikes, Onos JSakučikeš, Prano 
Antanaičio ir ^J^anos. JovaraiČi- 
kės. Teip-gi prpan atsiliepti vi
sų pažįstamų. Ypač prašau atsi
liepti Stanislovo1 Karino, kurs y- 
ra man nuo seno skolingas. . Esu 
sunkiai sužeistas.' Adresas : Jo
nas Barčas,'šauklių, k., Šimkaičių 
vai., Raseinių apskr. Lithuania.

ę

DMS SU SAIDOMIS,
Tilt ką esame gavę labai 

gražiai apdarytą su . gaido
mis dainų knygutę. Joje tel
pa net 67 dainos, kurias 
kiekvienam lietuviui, būtų 
pwaTtu4nokėto.- -s*-** ■ 

i' . ’ ••

Kadangi'įjų nedaug teturi
me, tai kiekvienas noTiiitis 
Tl įsigyti privalo pasisku
binti su užsakymu. ' Kaina 
jos labai prieinama, tiktai 
$l.£0.

Reikalaukite pas:

“DARBININKAS”
366 B ’Way Boston 27, Mass.

lždo globėjai: J. Glmee- 
kisr A. Vaisiauskas.

Kontrolės komisija: Kun.
J. Čaplikas, kun. V. Taškū- 
nas, V. Sereika.

Literatine komisija: kun.
K. Kemėšis, L. Šimutis, kun. 
J. Jakaitis, P. Gudas, kun. 
V. Taškūnas, P. Juškaitis.

*» * '1 ,

Atstovas Pederacijos Ta
rybom kunr—& :13Sjąwį, 
čius.

■i
i

k

r*

S.

r.
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NEPRALEISKITEPROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto to Lietu-
| voš senovės pilių ženklų. ' . ’ /
! Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 

formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mie$- 
tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku-' 
riuos mūšų tautos didvyrius. Štai tų istoriškų žen- 
klų reikšmė.:

1. Lietuyos ženki.—Vytis.
2. žemaičių ženki—Meška 

| 3. Gedimino ženki.—Stulpai 
į 4. Vytauto ženki.—Skydas

5. Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardinas.

\8.šiaulial
9i Marijampolė.

10..Geranainyi7
11. Telžia! x
12. Jurbarkas.
13. Viekšniai.
14. Ariogala.
15. Kernavo.
16; Bodtinš. J 
17. Rietavas?
1& Alytus.
19. Babtai.
20. Ataena.

>

1
> • 
h

• J

21. SkirsnemunA • 
22 . Baisogala.
23. Vilkaviškis.
24. Kalvarij'a.
25. DarsfiniikisB.
26. Ptaia. ,
27. Suvalkai*
28. Birža!
29. Raseiniai.
30* Šeduva. |
31. Veliuona. |
32. Žiežmariai. Į
33. Kied&inia! fi

- 84. MaUttogala. į
35, Lyda. j
36* Žaslia!- J
37. ValkininkaL I
38. Danga! Į
39. FIungA !

4 40. Balninkai. I

Nelabaisenki gatoiiie naujųtų albumeli^'siun- 
tiuį ir gavę pigiau parduosime pigiau. Dabartinė ■ 

'jų.. kaina, bus 65e.‘ už vienų»r Agentams duodame, ■ 
50%. nariams 50c. Pinigus .siųskite

* • , ■ f • t . , J ’

. ^DARBlKlNKASr
Btoadnaito PastotiMosb*

H

• ■ * »>■■

. Mes esame tflrkę 122,000 porų Suv. 
Vųlst. armijos’ Munson tvirtų čevery- 
kų, (įleidimo' nuo 5l4 iki 12/ kuris buvo 
tai (lldžllfusis skaitinis padirbta užsa
kymu Suv. Valstijų koųtraktoriaus.

šie čeverykai yra gyarantuoti- 10'J 
nuoŠ. tikros skutos, spalva jų tamsiai 

įruda^su liežitivėliais nuo vandens ir, 
dulkių apsaugojimui. Tikra jų vertė 
šių ęeverykų yra $0.00 pora. Bųt inc“ 
tiek daug , jų pirkę, ir gavę pigiau, g.-f 
llme jums juos parduoti po $2.95,

Prisiųsk tikrų mierų ir mes pasių
sime, Galėsi užmokėti pastoriui tuos- 
pinigus arba prlslųsk money orderiu 
Jeigui čeverykai pasirodys ne tokie, 
kaip sakome, prlslųsk atgal, o mes no
riai sugražinsime pinigus.

NATIONAL BAY STATĖ SHOE 
CGMPANY

295 Broadway, New York City.

Reikalavimai .
RE rK.ALI.KG AS

Darbininkas, kuris gąlėtij važinėti tro
bų Ir padėti darbą bučernėje. Alga ge
ra. Atsišaukite: LIET. KORPORAt' I- 
JA, 24 Lineoln St., Brigltfon,

. ' ,(24j;

X.

REIKALAUJU KRIAUČJAUS.
Reikaltiju gei-o nuolatinio kriaačiaiis. 
DatJbas geras, kostomler.skas, nedklO' 
.Ittitt mieste. Dachas ant* visados* Mo

kestis gera. Norintis darbo, malonė
site atsišaukti laišku ftfba ypatiSkal: 
ALĘX 1* lam^mUNASz vvašltlngton 
Depot* Conn. (22)

Pardavimai
P ARŠU) UODĄ

Barsiduodii penkiems kambariams, £e- 
; gi riūaipd«'U AtslSiiukitC) 9t R-i R, 
Bridgeport, Conn. . • (24)

PARSIDUODA GROSERNfi.
Biznis yra gerai išdirbtas .ir parsfduo- 

’ jų pigiai. Priežastis pardavimo -r- sa- 
vininktis išvažiuoja į Lietuva* Dol plft- 
‘esnių informacijų kreipkitės šiuo ant
rašu: Mr. JUOZAS NTANIS1.OVA1- 
TIS, 1S7 W. Fotirth St., So. Bosron, 
Mass. f . (22)

7 PARSIDUODA
POOLRŲIMIS. au’ greito. pardavimo. 
'0 .stalų. Biznis’gerai nuo seniai iš- 
nrblaSfc.* Savininkių* išvažiuoja Lietu- 
>*on ir||reltą taikli turi, būt parduoto. 
AtriŠaukite: ‘2^S-Broadway, So..Bos
ton, pasr.T/STUKAS. f22)

PARSIDUODA MŪRIAIS 
MAMAS

23 fąmilijn, romiosį mėnesį atne* 
1* 270‘dbkrhi. Nepraleiskit 
gos, įtesihiiujdokįt/ Kainą $16,<W, 
owli $2,000. Klokit Jos. 
Mj av J. P, M, FeMžittK, W

IB Metę Sonth Bartom 
DR. H. $ .STONE

AKIŲ SPECIALISTAS 
099a W. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. lklT v. vai.

Ii

t
t

IM
Tel So. Booton 270 IJ.MACDONaL.M.O.1

cnatmą tuiioabeti įMūvUioi. I 
Onso Vaeamdos : ■ ,

Rytai* Iki 9 vai. Po pietų nttų l—B. I
■ Vakarai* nuo61H 9. B,

6M Broadway, So. Bartos. I

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINES 
A DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — X L. Petrauskas,
252 .Gkrtd St., Šo. Boston, Mass. . 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas,
492 E. 7-th St., So. Boston; Mass. 

[‘ROT. IlAšT. — Karolis Jankūnas,
2S2 Goki St., So. Boston, Mftss. 

pin. raštininkas — J. šwigw%
171 W. 5-th St., So. Boston, Ma.4s* 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas, /
885 E. Bi'oa(Jway, S. Boston, Mass. 

MARŠALKA — .T. Zaikls,
7 Winfield St., So*'Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedeldienl. kiekvieno menesio, 2-r% vai, 
po pietų, šv. Petro parapijos salGj, 492 
13. Seventh St.. Soutli Boston, Mass,

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

• < ------ -- ----- -- | .
PIRMININKAS — VI. Paulauskas, •

90 B Street, So. Boston, Mass. 
ViCE-PIIlM. — J. Jutusi,

440 E. G-th St, So. Boston, Mass. 
PROT. KAST. — A. .TanuSonls,

1426 Coiumbla Itd., S.Boston, Mase. 
IŽDININKAS — D. Svagždis,

Iri Bowen St., So. Boston, Mass. 
TVARKDARIS — P. Laučktt;

; 393 E. Fifth St., So. Boston, Mase, 
DRAUGIJOS aprašas reikale — .

366 Broadd’ay, So. Boston, Mass. 
Draugija'savo susirinkimus Jnfkd 2-rt 

; įiedsidlent kiekvieno mėnesio l-mą vai, . 
oo pietų, parapijos svetainėj, 492 E. 
šventa Stį Šo. Boston, Mąss.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

•-♦f

-■■■I .11 —. ■! ■■. -

llzb. Mielnlklenė, pirmininkė, 
44 Cedar St, Hartford, Gonti* 

i Labicklenė, vice-pirmlnhikt*, 
■/ 90 Sbridon ^treet, Hartfordu Gontu 
\ Lablękienč, Iždininkę, 

44 Mailison St.į^Hartford, Gonn. 
latljona Katkdtiskiiltė. fin. raštininkė, 

’ 1B Atlatitie St, Harttord, Conru 
t. Punilzienč, prot raštininkė, 
' 19 IValcott S t, Hnrtford, Gbąn* 

4toS draugijos susirinkimai būna kat 
intra nedekllen| kiekvieną mčnesio, 
bažnytlngjesaieje. t * '

1ID; WST* KUN* KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
. * BOSTON, MASS.

JIRMININKAS — Vincas Zaleckis, - 
81 Merccr St. So. BostOn, Matu, 

VICE-mRM — AntanasPdstril*.
146 Botveti St, So. Boston, Mam. 

’ROT. RAAT. --s* Antanmį Maeejuna*, 
•150 E. T-tb St, So. Boston, 

lsW RAST. ~ Juo*. Vliiirevims, . 
.160 W. 6-th St. So. Boston, Mut, 

KASIERIUS — Andrius žftlieck^
307 E. 9-th St. So* Boston, M&m. 

XIARA4WKA — Vlktoms ZKklt, - •
200 E. CottrtgftSt.Dorri^tanJąum 

D. L. K. Keistučio dr-jn laiko 
ainius turirltiMmai tat Hnfui '
di^nl kiekri»no mtnitao po No. fM 
Wohinrton St,. m, v.

.. . , AHMaml djr*uye 4r n^o>I |ab«
Bwadw»y, So. Boston.Ita. (24) "***" prt* ■
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