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r tagtt pfrkfitak bažnytinių lodyta 

kol to narapm tiri tataHtal, uta 

kuri atatiktų Katalikų Batayitoi 
rimtybei ta p«j5gonuh Įmonių 
vadai, pirmianria gf krutinai, tu, 
rl ak&ityti tai aayo didŽiatadn «Ž< 
davinio. '

Vyskupas Kilian.
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šalę dedame oficiali pranešima 
apie Lietuvos naujo miniSerių ka
bineto atsistatydinimą. T<įdo ka- 

• bilieto sudarymo, buvo laukdama. 
' * Bet amerifeeČiąi. pirmiau ga|-b ži

nią apie to naujo ministeriiįka-s 
bineto griuvimą, negu jo Susiia- 
rymą. Vienu žodžiu dabar aiš^t,’ 

. . kad ministerių naujas kabinetai 
buvo sudarytas ir Seime skaityta 
jo Veikimo programa. Krikščio
niškieji atstovai balsavo už dekle- 

“”"TraSfjd”gi Opozicija prieš ir balsų 
buvo lygiai abejose pusėse. Prie 
tokhy sąlygų kabinetas negali 
veilrti ir rezignavo.

Visi matėme,- jog dabartinė sei
mo sudėtis tokia, kad seimo dar-■ . •
bas negalėjo eiti. Ir nėjo. Sei
mas dirbo lygiai taip kaip kad ly
deka, gulbė ir vėžys vežimą vežė. 
Tai. tokius vežikus Lietuvos pre- 

. židentas Sttilginskas ir paleido. 
« žinia apie tai atėjo Federacijos 

sekretoriatam “Darbininkui” iš 
Federaijos sekretoriato atėjo ši
tokspranešimas

■ Mums telegrafuoja: liaudinin
ku, žydų, lenkų, socijaldtmokra- 
tų/bolševikų blokas nugriovė vy
riausybę.
šeimą. • Nauji rinkimai gegužio 
12 ir Į3 dienomis. .

. Naujuosiuose rinkimuose reilpa 
* tikėtis dalyvaus ir Klaipėdos 
. Krašto lietuviai ir siųs savo dele
gatus seiman.

i

K

»■

ALI ĖJAS KABIKETO 
KRIZIS.

Klupias, Kovo 10, (Elta). 
Ministeriui Pirmininkių 
Galvanauskui perskaičius 
Seime naujo Kabineto dę- 
kleracijų’prieš., balsavo" ’ 38 
■(komunistai,., /socialdemo
kratai, socialistai-liaudjnin- 
kfii; valstiečiai Ir žydai); 
už tebalsavo taipgi 38. Ka
dangi balsai pasidalino ly
giai pusiau, todėl įvyksią 
Kabineto krizis. Priežastis 
—- išimtinai vidaus pobū
džio. Dabartine užsienių po
litika užginama visų Seimo'' 
paf-tijų. (L. I. B.)

KLAIPĖDOS SĄLYGAS 
REIKALAUJA PRIIM

TI BE REZERVŲ.

Zuunzaį Kovo 10, (Elta). 
Ambasadoriai pareikalavo, 
kad iki kovo 11 d/Klaipedos 
sąlygos būtų priimtos be re
zervų. (L. X B.)

a 1 

*r;

BEDARBIŲ APDBADDA 
t _

MadiKoii, — Antrų
kartu legislaturon įneštą su
manymas apdrausti -darbi
ninkus nito nedarbo./ Ragą 
tą sumanymą darbdavis pa
leidžiąs darbininką be prie
žasties turėtų mokėti jam 

'$1 dienoj per 13 savaičių, .

YELKUSIR&O, t
• ■ 2 -. - * ■- -t. -- ■■•*>

Mask va.:— Lenino dakta
rai paskelbė, jog Lenfn iš- 
naujo susirgo, r Gavo. apo
pleksiją, * Negali vartoti’ de
šiniosios rankos1 ir k^jos.: 
•Buvo netekęs ir kalbos, bet 
kalbą atgavo.

M • ‘t ‘

NEIMA ANGLIŲ.
*** 1

■___ i— ■ ■

London. — Holandija at
sisakė imti iš Rdlir’o krašto 
anglių dėlto, kad nesutiko 
mokėti muito francūzams.

, y

OIKOAi DĖL mPIPO 
KRAŠTO /

A . ■
— Anglijos par-

ar ♦

Londonl- 
lamęnte btįvo smarkių ginčų 
dėl francfipi buvimo Ruhr’o 
krašte. B|rbo Partija ir Li- 
beralų^ pabijos atstovai pei
kė valdžiąį ųž nieko Aedąry- 

: mą tame klausime.. 'f 
- : '■ -••! - ■ ■ 

i SDAUžfiVO IŠLAIDAS..

Eaiidan. Anglijos val
džia iš pradžios numatė iš
laidų armijai 1923—4 me
tais £$2,300,000, o dabar tą 

* sumą ‘sumažino iki £52,000, 
ooo. • r ...

*

‘t S V AL. DARBO DILIUS 
PRIIMTAS.

ATSI Z U D E LIETUVĖ.

Providenee, R. I, — Kovo 
5 d. Antanas Sųtkaitis parė
jės namo iš darbo rado savo 
pačią su gazo. paipa burno
je. Ji besanti išputusi ir į/c- 
gyva. ,. Mat-ji. nusinuodijo. 
Viena jos duktė yra ištekė
jusi, ir sūnus’ jau suaugęs. 
Visa šeimyna “laisvų” pa- 
žiurų ir “laisvo” gyvenimo.

.Čia vienas vyras pametęs 
savo moterį suėjo su moteri
mi, kuri buvo pametusi sa- 

: vo vyrą. Juodu suėj o poron 
ir gyveno.' Susilauke>aiko, ’ 
jo nekrikštijo.' Tas vaikas 
mirė pereitą savaitę.

Rep

KOVA NEDORIEMS 
RAįTAMS

/■

PALEIDO PABLA 
, MENT4.

■ Z

Prezidentas paleido^ /Mafija. — Bulgarijos pre
mjeras Stambuliski paleido 
parlamentą ir paskelbė nau
jus.rinkimus. Paleido dėlto, 
kad partijos aštrius ginčus 
vedė dėl žemės reformos ir 
negalėjo prieiti prie to klau
simo išrišimo.

r X -

.V J U J 08 VERSMĖS 
ŽIBALO.

t

9 r . .- ■ ♦

Londan. Rusijos sovie
tų valdžia giriasi, kad Sibi
re ant Kamčatkos pusiausa- 
Iio- rasta naujos žibalo "vers
mės,

»■

• 7*

\

' Madison, TF7&. —- Wiscon- 
sino atstovų butas Šiandie 47 
balsais prieš 30 galutinaį iiž- 
gyrė Tuckerio 8 vai. darbo 
dienos > bilių. - Bilius tapo 
pravestas, socialistų ir dar- 
biečių pastangomis.

^'ALAmERIIJ 
STREIKVOJA.

v

*

DARBININKAI!
» * ■ ■

. ~~ir- \ t *

PIRKDAMI PAS ‘ ‘DARUININKĄ” LITU PERLAIDAS, VISUOMET 
GAUSITE'NUOŠIRDŲ PATARNAVIMĄ. .

* •'
' ■ -E _• 7 • .. . . -A V ■ _ - . ' -ų

- ■ ■ , . ’ <■ - -I

I)arbinmkai,\ kūriedts rupų kad Jūsų pinigai būtų be 
Jokių Jūsų draugams Lietuvoje nesmagumų, trulcdv- 
JmK išmokėtų tai Invipkitė^pVie ^Barbmįrdm?’ 0ia 

site sąit draugiško pnėmimo iija^ ’

^darbininkas' ’ mielai Mekvienam Jo reikaluose pa- 
: tars ir duos rodą. Taigi nepamirškite, kad darbimril<am,š 

-, ręikia kreiptis- pas ^BarbinMųy’’ . . >. ' •
ų ^llarbiniiiko ” raštinė atdarą nūo 8 yal. lyto rki S yal, 

val^arlj 'Hnbatojė net iki 10 vai. vakaVoi Kuiąe norite 
savuosius Lietuvoje sušelpti ar knygų pasipirkti,- atęūote, 
o/meš^iormtpatarnausime, . . ■■ •*.'’,•.■■ • v K?

Parduodame perlaidai taip-įi ta per lailkąk ; .Kurie aorStų pa^ 

siųsti gavo giminėms Lietuvę dovaną, tai lai prisiunčia muing pi- 
ni#tarto mes tuajm pariąiiW čekbdraftą. ,

Aditosuokitei , . /• J

DARBININKAS
3M W. BKOADWAY, MITO! J7, MtM

« * * i

i
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DIDELI UŽSAKYMAI.

Lc»do7?.—Einlaiidijos val
džia ketina užsakyti savo ge
ležinkeliams. 1,000 prekinių 
vagonų, 50 pasąžierinių va
gonų ir 35 lokomotyvų kas
met- per tris metus. Tas at- 
sęitų $2,358,750. -

DIDIS TORNADO.

O. — Ohio, 
Keųtucky ir į'ėnnėssie(vals
tijose siaųtd didelis tornadu 
Keletas - desętkų žmonių -žm 
yo. ■■ r ' - • /vy x

Apie ka ro atrinae-
A ... JINIAIA' a V 

i. . / . —■—i. ■

/Zcnm’cr. — Fieldmarša- 
jas Jlmdetaburg. MkyJ 
pMkalbą Vivteranų ’ Lygai, 
pareiškė, kad Kratieijos raz- 
bajai pagrobtoje? Vokietijo
je guli Vokietiją priversti 
atnaujinti k«rą prieš frau- 
cfttus.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
- 

pavyzdingai sugrupuoti
Iiiilc,aikštę,■' Pagaliaukatv® 
ko ir vąls^hėik Piyzident^B 
sveilsindamas karmome^Į 
važiavę aplink aikštę,,.. tjM 
'tarpu kariškas orčheKtr|H 
griežė Lietuvos himną jB 
Lietuvos artilerija sąlmtaĄĮB 
iš" kaimelių. Padangėje ■ kfl 

Idoje penldolika oriam™ 
Apvažiavęs aplipk

kmo minią. Pasibaigusį™ 
liai programo ant
Kalno, įvairios organiazcįM- 
jos susigrupavusios ėjo 
nmi prie Karo Muzėjau^® 

Visas vėliavas ir^kitus pajB 
puošimo ženklus sunešė pg® 
paminklo - žuvusioms už L0H 
tuvos laisvę. Po to sekė taH 
didingas maršas griežtai™

|V

'Plokščių valsčiaus ^Tary
ba nutarė imtis griežtį prie- 
mbnių kovai prieš neprašy
tų svečių lankymųši i vestu
ves ir ten darymu _ riaušių. 

^Tokie jms baudžiami pinigi
ne bausme iki 30 litų.

j, . “ ”r’. "r_ ■'

• ' Pilnas Naujasai Testa
mentas Lietuvoj jau išleis
tas.' Spausdintas Berline ir 
puikiai dalbas atliktas. Pus-

Wsty WX?rejdd*i
• (“Darbininkas1:’ išsirašė ir
už mėnesio laiko bns galima 
gauti). ,

Lietuvos NepriklmCsaniįfbės 
■ Penkių Metų Sukaktitria ■ 

. Šventė Kaune.
* I • 1

Visi: lietuviai su didžiau- 
, siu džiaugsmu, sutiko savo 

motinos Lietuvos penkių orchestrai ir pritariant 14i 
metų sukaktuves nuo dienos vės Varpui kurį- paganui 
paskelbimo jos nepriklauso
mybės. Su dideliu entuziaz
mu rengėsi ir sutiko tą iškil
mingą šventų,Kami6 gyven
tojai. Jau iš vakaro’ 15-tos 
dienos vasario prasidėjo 
puošimas Kauno valdiškų ir 
civilių įstaigų ir privačių na-

•c< . . ... . T -hmu, Lietuvos Vėliavomis, su tautos laimėjimus iąfl
.Stuoratoe tavot^®®- llelte .ir4aiVW)ten&s ‘ " d
ftuojams £et« H vaklišfaj Haigu ga-

i Įima pastebėti buvo puikiau
siai pasipuošę: Kalino Rotu
šės bokštas ir Kauno Ko
mendantūra. IŠ ^Ivilhy įstai
gų buvo puikiausiai pasi
puošęs Lietuvos Ūkio ’ Ban
kas, . IbvVasario ryte prasi
dėjo iškilmingas programas. 
Kaip 10 valandą ryte Kau
no Bazilikoj buvo laikomos 
iškilmingos: pamaldos, ku
riose dalyvavo Jo Ekselen-

*• , ■ ■*

ei ja Žemaičių ‘Vyskupas Ka- 
būdti -šiandie gyvuojančius, kričius. Ant ’ pamaldų a***- 

vyko: Valstybės prezidentas 
Aleksandras 8»tuiginskas, vi
si Lietuvos Ministeriai ir vi* 
si svetimų valstybių uitsto- 
yąb, kurių tarpe buvo ir A- 
mmkos konjądak"Ed- 
wąrd< 1 to pamaldų iŠ BazL 
Įikds< įvairink organizacijos 
su Vėliavomis tr visokiais o- 
bąfcm parašais* iškilmingai 
keliavo ant žaliojo Kalno, 
kur jau laukė keli pulkai 
Lietuvos kariuomenės ir 
daugylie kitų m’ganizheijm 
Ten nuvyko ir vr?i svetimų

Karino-

t •»

*

.. r

New: Pork. — Astor vieš
buty jiyko susirinkimas, kur. 
padaryta pradžia kovai su 
nemoralėmis čia .ir visoj 
valstybėj knygomis ir kito
kiais raštais. - Tų raštų lei
dėjai daro didelius pinigus 
'tvirkindami skaitanti knv-

v K

-g-as jaunimų. ’ .•
-Susirinkimų sušaukė vy

riausiojo New Yorko valsty
bės teismo teisėjas Kordd

EIaMetowf Pa. .—■ 500 ang
liakasių, dirbusių Lehigh 
Valley ' Coal Co. *. Špiang 
Mountain kasykloje ties 
Jeanesvillė sustreikavo. 
Streikas tapo paskelbtas dėl 
ginčų su kompanija apie se
numo teises. ‘

------ - '. 7" - .1 - ‘ 
PBASTDĖSKD^LiKISTŲ

BYLA.

JosepK IRich. — Mi- 
cliigano. miškuose suimtos 
komunistų grupės bylos na
grinėjimas prasidėjo perei
tų pimųdieių... Teisiamieji 
reikalauja permainyti teisė
ja. Teišėjus Whjt, kurio Ži- 

. nioj dabar ta byla yrašvara- 
tęs tų reikalavimų pirmadie-

LENKIJOS DBEBOATAI
MASKVOJ. "

Maskva. — 1 ^enki jm dele
gatai konfon ncijai, kuri 
bandys patiri ti .^prekybinę

4 -?

!>**

Lietuvos

lietuviai amerikiečiai, Iai| 
gedulingo maršo visos vėliį 
vos buvo palenktos ■ žeirį 
prieš paminklų -žuvusie^ 
karžygiams už Lietuvos la® 
ve. Po to sekė trumpos pg 
kalbos, kalbėtojai trufb^ 

ir aiškiai ųupiėše* visus offl

!•

<

t.

t
i

'* . ■ ■ ■ ■ . “

■■ : ‘ z.f- •'•

sutarti tarp Rusijos ii* Lęn- kad to 
kijos. jau atvyko į Maskvą. Į spaudoj' 
Tikimasi, kjvUdt*rybos pra
si dfetuoj'

* * -

*1

tuojamas vietos .ArMvysku- 
pas, Fordhamo universite
tas, New Yorko Katalikų 
įęiiubas, Kolumbo Vyriai ir 
lutos piliečių organizacijos.

Teisėjas Ford, kurs yede 
susirinknna,. pranešėį,v kad 
valstybei reikalingi atatin
kami ištatymai, kurie draus
tų platinti nemorales kny
gas .ir kitokius tos rūšies ras
tus. ■ . ' ' <

< Nutarta distrikto proku
rorui rekomenduoti, kokiu 
.. ..... o. .L... ......
tos rūšies įstatymus' sustip- 

: rinti, idant nemoi’alių kny^ 
gų ir- raštų leidėjus pasiekiu 

atatinkama bausme*
Kova prieš nėiuorales 

knygas ir raštas-.. Įmkeltm 
kuomet teišėjo Korei jaunai 
'dukteriai Adenas , dmygų 
krautuvės savininkai kitę ji 
visuomet pirkdavę Iniygašy 
įdavė koletų naujai pasip> 
adžiusių knygų. Vieųbje^jų 
rasta tokių biauriij dalykų, 
. _ J„ . / negulima ,afkartoti 
spaudoje^ Tk|kte įai parode 
motin

4 f

t'

> <. ‘ J

■■. v..- < ?; c J 
•' ’ - . 7 p •* ' ' J * I,

• '• - ■.. .. i

.... / .*...
■ -J. ,..-'■ ‘ »

• r A

praėjusių penkerių meta i 
su sykiu pastebėja kad d|Į 
mes turime- daug, pądtabffl 
kad galutinai laimėjus k<a 
dėl nepriklausomybės/ -yj| 
tingai daug rūpina ;«M 
tautą nelaiminga mū$|£fea 
tinę Vilnius-su jos plgĮgjĮjĮ 
ritorija, kur ii* dabKE^J 
laiku dar tebetrįmp^^H 
kiškas žaidaras mūsų/įM 
ir brolius lietuvius, 
nioje binto, daug entriHM 
ir energingų . valio 
ateitį mūsų sostines 
ir uosto Klaipėdos.
ro muzėjaus skaitlinffig.lj 
nios pavyzdingoj , iwįįįM 
maršavo prie prezidenta. 
tuų, prie seimo rūrmftF'įM 
ministerių kabineto, KflHĮ 
vo* pasakytos puikio^JlB 
kalbos, valstybes 
jr nekurtų seimo 
linkėjus kūd sėkančj^ljj 
rių metų neppktouac 
šventę jau ’švęstumėi 
sostinėj Vilniuj ant < 
no kalno** skaitlingos 
išsiskirstė ir džiaūgdan^ 
pilnį enei^ęijos keliavo į | 
vo namus. * J
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LENKŲ POLITIKA
* - ♦

galvatfukčiom.” Dar1 aiš
kiau kalba konseryątijos or
ganas “>Slowo” Kr. lū 192J 
nu; šio laįkrašČio bendra
darbiams itin sopulingai 
jaučiamas demokratines Lie
tuvos gyvavimas ii* todėl jie 
rašų; “šiuo tarpu (Klaipė
diečiams sukilus) galėjome 
turėti trumpą žygį į Kaupą, 
taip trumpą, jog net karo 
vardu nebūtų buvę velta 
praminti, vos keletas maršų 
mūsų kariuomenes į vaka
rus, nesant suvis pavojaus 
rytuose, nes-sžymūs nuoto
liai ir klimato sąlygos nelei-

“Kliūna sfyvnvImaM
įntviiJIngHH J^enkų Valstyliek* 
“srown Nr, », i:w—to.

Dažnai- tenka skaityti len
kų spaudoje ir šiaip girdėti 
balsų, jog lenkams reikia 
‘Mfkviduoti1’ Lietuvą, Jų 
obalsiai ryškiai 'suformuluo
tiprof. *Joiio Dąbrowski’o: 
(‘Betarpiškai galime tik vie
noje viėtoje susifpūinti rusų 
vokiečių sąjungą, būtent 
atėmus iš jos tuo ar kitu ke
liu, ysantaika, susitarimu ar
ba kovify kauniškę Lietuvą; 
tatai.. atidarytų kitą kelią 
Lenkijai į jūrą, o pii'mu- 
čiausla sustiprintų labai YįD , . . — ,
niaus priklausymą Lenkijai. Vbo&Jjokios rimtos akcijos 

Kas nevaldo , Kaimo, tpįr- 
ihain nepasisekimui ištikus į 
iy*tiis RUO- Vrlmaus Lili ntr 
imti visą frontą ir trauktis

Tasai darbas tuomet būtų 
gyvai reikalingas.

Esu matęs atsiliepimą ke
turių laikraščių į mano 
straipsnį, būtent “Vieny
bes,” “ Sandaros,’’ “Dir
vos” ir “Tėvynės.” Pirmų* 
jų. dviejų savaitraščių . re
dakcijos nepasakė savo j žo
džio, bet lęido prabilti bėn- 
klradarbiams; Redakcijos, 
.matyt, tiems balsams prita- 
“re, nes nuo savęs nei žodžio 
nepridėjo.. Gi tie balsai bu- 
yo labai, nerimti.. Jie ne
svarstė sumauvino. iŠ esmės:

■ . o i

jūj jį sutiko su dideliu nepa
sitikėjimu ir, proga pasi
naudoję jie ėmė .lieti tulžį Į 
ju nekenčiamą Uosi. ' Ne- 
apykanta — visai nekoks ar- 
gUnientąs ir prie niekeždora 
neveda. Šalčiau pasvarstę 
tie rašytojai galėtų atsimin
ti, kad yra daug žmonių, kti- 

; tie skaito nauįlingu tą dar- 
alijautai: bą, kurį jie su purvais Inai- 

" įpgtižda prieš Lietuvą, lie- šo’, kad tai, ką jie vadina iš
eivijos santikių suardymu, 
titį skaito išeivijos branduo
lio apsisprendimų. Gi atsi
minus kad gyvename apsi- 
spijendimų gadynėje, nerei
kėtų pykti, jeigu kur tas ap
sisprendimas, įvyksta; j-eigu 
mes pykstame, už tą apsi 
sprendimą, inės tik parodo
me pakantos stoką. Tai ne 
kaip liudija apie mūsų poli
tinį ir visuomeninį pribren
dimą. ' v
"~Tad nors ir nemalonu 

konstatuoti tą netolerancijos 
faktą, tečkuų jį apgūilestau- 
jiųjt, belieka laukti, kol tie 
žmonės atauš ir ims šalčiau 
ir rimčiau svarstvti dalvkus, 

“Djrva”-rimčiau pažvelgė 
į sumanymą šuvažiuęti ir su
siorganizuoti, Gaila tik, kad 
ji ne^areiškįė savo nuomones 
ąpip pastitiyfūs bebdro. dar
bo principus. Ji pataria 
Uosiui sėdėti namie, kačla 
taą suvažiavimas įvyks. (Me
čiau dideles " svarbos tas 
klausimas, šiaip ar taip, ,ue- 
turi. Jis tik kvepia irgi as- 
meiuškumiu /

“Tėvynes ” redakcijos bal
sas taip-jtit buvo gana rim
tas. Ji panagriiiėjo vieną 
įš. sinlomų principu -*-* nesi- 
kišimų į Lietuvos. Vidaus po
litiką* Jį pasisakė tam prin- 
mpiti, priešinga. A-.-
mėrikas lietuviai, girctijmįe- 
kuomet nmitsisakysią ' nuo 
teisės; kilties į Lietuvos vį-

i-iui.ivii.yi
• «*5 ’ ——  .

Menuo atgal ‘4 Darbiniu- 
aą£U« išspauzdinb mano 

įtralpsnį “Klaipėdos svar
ba iėLas toliau ? ” pienai bu
vo nurodytas reikalas bend- 

> ro Amerikos lietuvių komite- 
f |oįįLad-pądėti Lietuvai “ jos 

ovoje už laisvę, Klaipėda 
ytĮūiiį.’k Buvau.mūginę$ 

išdėstyti b^idro ^įarbo prin
cipus: 1) ‘tieškbti tik to kas 
vieniją ir vengti to kas ski
ria.1;;2)' ‘hiesikišti į Lietu
vos vidaus politiką, o tik 
padėtu j ai jos kovoje už laisr 
vę, Klaipėdą ir Vilnių’’; 8) 

/“per sroves į bendrą tarp- 
jsrovmįdarbą,’1 4) “tik tie 

p mxtarimai skaitysis syar- 
•/biais, kurie bus • priimtini 
vį§įįis srovėms, sueinan
čioms į bendrą darbą. ” 

v įvyko tai, Lo, rodos, suū- 
tbvbuvo'- tikėfies:

z-

tuviai atgavo r Klaipėdą be 
Jtoyosį Lenkijai .negalint 

Ham pasįptiešintk Tokiu 
du, ir mes, Amerikos lie- 
?iaĮ, bent kol kas, išven- 
nę reikalo seimuoti. Iš 

į-tiąjų'Sidžni^ų mūsų dabarti- 
l nių .politikos tikslų: laisves, 

‘•Klaipėdos ir Vilniaus, pirmi 
dū kaip. ir atsiekti ir bčlie- 

L ka dar tik trečias tėvynės
Rytai. Atsargumas tečiau 
verčia vis žiūrėti į ateitį ir 
W /pasirengusiems. Kol 

į L&Mja laiko Vilnių ir di- 
~ džtfilę kariuomenę mūsų pa

šonėje ir dargi ant mūsų že- 
įnaS^/mes neesame'visai tik- 

H nei laisvės, nei Klaipėdos. 
Eįrppos reakcija įr milita- 
rMftas anaiptol jar pesliai- 

L to'js^yę iiugąletais. Erancija
MŠkiąį eina prie karimo val- 

. dymo/ visos Europos. Kol- 
Mekas neifori ar nedrįs

ta jai priešmties, Leigu 
kurtais lūžtų vokiečių tautos 

> valia ii: prasidėtų jos Itiino 
- 'kftįjojimąs, Lenkija vėl pra.- 

iŠ Ėtimcijos teisių prie 
| naujų paskolų..

Didžiuma- A,meTikos dien- 
| iiičiiį ir žųrnali! pratųąto 

tbtr Šiais metais Europos ka* 
. .< Vis viena,? kur liepsna

č įįHitodytų^Ar Balkanų0- 
jR) ar Lietuvoje, ar kitur •— 

būtų visatinas- Duok 
įjjfeve, kad jo> butų išveng
tu Teeinu, jei jisai ištiktų,: 

.iuūsį tėvnud Lietuvai nau*
f ja vargų eilė prasidėtų. Tad

visa ko

prieš pavasariui praside- 
dant.’* Be to gailestaują- 
jna^0g^neMnaudota_mik- 
sčiau j‘progų:’’ Bermonto 
žygių metas, laikas prieš pa
sirašant Suvalkų sutartį, 
gen. Želigovskio pralauži
mas lietuviu fronto ir tt 
Aišku, jog toikos. rūšies 
“broliai” ieškos daugiau 
“progų”* savo; siekimams į- 
vvkdvti; Todėl visiems lie- t* *> ?
tuviams labai svarbu pažin
ti .Lenkijos politika, o vpąr 
jos santykiai su kaimynais 
ir, žinoma, jų tarpe su Lie2-. 
tūta/ /' v

Galima rasti daug žinių a- 
pie nusistatymą dabartinių 
Lenkijos j valdovų “pil-
sudskininkų” ‘ Stanislovo 
Bukovieckio knygose: “DtF- 
lityka Dolski Kiepodleglej. ” 

į. į į Šitame straipšny bendrais 
bruožais paduota kalbamojo 
autoriaus pažiūros į Lenlti- 
jos politiką su kaimynais ir 
su tautomis, patekusiomis į 
lenkų rankas.' . ” , X
. Tiesa, Lenkija dar nelai
mėjo visa, 'kas jai reikalin
ga, tačiau tuo tarpu priva
lo varytį- taikos • politiką. 
(Tikinę su Lietuva, kaipo su 
silpnesne. Rad.) Tatai ver
čią darytį bendras^ pasaulio 
nusistatymas po didžio jo ka
ro ir. juoba geografine pa
dėtis. Tuo tikslu reikia 
remti Tautų Sąjunga ir dė
tis taikus sargais. Kitaip 
negalima, nes iš visų pusių 
supa, lenkus eilė vaistybiit 
“kuliu dauguma turi 'ir be s
abejojimo ateity 'turės įvai
rių pretenšijų į Lenkiją.” 
/ ‘ Pirmučiausia vokiečių ru
sų ^įsitarimas prieš lenkus 
sudaro mums (lenkams) 
amžino pavojausmo tas susi
tarimas jūlv visuomet yra 
galimas reiškinys lyg Santy
kių prigimty .glūdįs ir turįs 
galimybės atgimti iš nauja 
retimlingai pasikeitusiose są
lygose” (SO pusk)* . .. Ypač 
šitas pavojus vcrČįąTaikytis 
taikos, kuiį vis dėltd yralyg 
šydas dengiąs tikrąjį.. veidą. 
Jiems; retina. rengtis į savo 
istorinę misiją -r-' grobti ne- 
leiikų gyvenamuosius kraš
tus. 'ToūeĮyprivaitt timkyti 
didele. nuolatine .karitiome- 

. nė,' lavinti milit atimti y Ha 
tauta, (luoti ktiųdaitglaųsia 
"privilegijų' kmuunsį; - mv. 
kreipti visuomenės akys vien 
•tik į kąrb: reikalus, žodžių 
militarizųotį Šalis/- Reikia 
stengtis, kad katiuomenū 
pataptų tautos gjų’he ir mei
lės dalyku: rtnldių kad ką

innįutnči

T rrrr, -■ ' >■;.Trr-r-,1;
tų vykdoma tatai praktiko-J remti galingą priešą. ” 
je. Raginama rengtis, U*- 
ręds, ir nežiopsuma, betgi 
dėl pasaulio akių .pasirodo-' 
ma taikos angelu. Vis ta ne-ti į tikslą atsargiai, netikįs 
lemta geografine padėtis, 
kuri yra mtiiikama'kategO“ 
rija, kadangi Rusai ir'Vo
kia, būdami daug gbling^i* 
ui, nesiliaus buvę lenkų prfe- 
šai.- Vieni lenkai neįstengs 
nuveikti ir net . atsiginti nuo 
Rusų ir Voluos, todėl reikia 
ieškoti talkininkų.

Ura keletas galimybių, 
Galima būtų f eori jos atžvil
giu •detįs su Rusija arba Vo- 
kia* Su Vokiečiais moko 
dora neišeis. Po karo Vo
kiečiai nustojo daug kraštų 
Lenltijps naudai, lenkai pa
sidarė karidoriiį svetimoje 
šaly, taigi su vokiečiais są
junga'—‘nesąmone. Vekie- 
čiai-beto^^ 
pralaimėtas sritis.
Su rusai&bendro veikimo ir 

sutarties ieško endekai. Ši- 
tas siekimas neįvykdomas. 
Lenkiją nukariavo' didelius 
pluįusy į'kuriuos turi preten- 
sijų ■ Rusi ja. 'Lenkai, be ki
tavo, galėtų paremti rusus 
kovoje su vokiečiais, bet ta
tai neturi reikšmės, kadan
gi rusai (gudai ? JSed.) ir vo
kiečiai natūraliniai kaimy
nai. Beje, galima įgyti ru
sų palanku®^“' atidavus -ge-.. 
ruojri Rytų Galiciją, Valuti 
ne, Cholino kraštą ir tt., bet 
naudos iš to maža^ nes Rusi
jai nėra būtino reikalo išlai
kyti ųepriklausoma Lenkija, 
veikiausia “trečioji Rusija7’ 
grįžtų - į didžiojo kunigaik
ščio Mikalojaus manifesto 
projektus.- Iš pan^javižmo, 
vięšpatavusio "Rusijoj prieš 
karą lenkams iiėra.įko lauk
ti, .jis nei šildų.nei šaldo, tai 
tik akių dūmimas.

Apginti savo laimėjimus 
po karo geifausi^- dera są
junga su Rifailcūziįa. Pran
cūzai lyaip ir; lenkai. turi 
dūug priešingybių su/ vokie
čiais ir todėl bendrai gali 
ginti nuo jų. Prancūzų nuo 
lenkų neskiria, joki priešin- 
gLreikąiai. Tačiau šita są^ 
'junga nėra- nepajudinama, 
nėra amžina. Prancūzams, 
pavyzdžiui, 'daug naudin
giau dėtis.. su rusais, kaip 
kad 'buv^priėš Didįjį Karą. 
Dar galimą meilintis į Ang
liją, tačiau gavimai iš. to a- 
bejotinį/ Anglijai turi dau
giau reikšmės geri santykiai 
su •Rušija/ir Vokia, >.Uegu sū 
Lankais, Be. to, jeigu rem
tis tiktai sutartimis su va-• • * 
karip valstybėmis, tai, Lem 
Icija pasijus izoliuota Rytų 
Europoje. . Tam išvengti 
Lenkai tprivalo sueiti į arti
mus sau tikins sir mažomis 
valstybėmis, pradedant Suo
mija, o baigiant Pelopone
su. .. ;

•' - Reikia išnaudoti tas fak
tas, jog Europos Vidurio 
valstybes turi priešingų rei
kalų su Rusija arba su Vo- 
kiečiais. Tuo; besiremiaUį 

’Leųkiją jprivąjd^ išplėsi! sąr 
vo. įtaką 'į kaimyninėm voįfe* 
lybes. Reikia sudalyti są- 
jungu jš Baltijos kraštų, če^ 
Lų,. itimiuiii jos, Jiigoslavti 
jos, /Bulgjftjds,'^Turkijos ir 

Tokia sąjunga

..................... . ■ 1

Į* --   ^IĮ*

jungos įkūrimas nelengvas 
darbas: daug kas bijosis len
ku vyravimo, užtat reikia vi-

u
p •

r*’

Gmįkijos n
liūs naud rigu takams, nes 

+“sąjunga sudarymas Len
kijon S'lopoje teikia jai ga
linga poni
______ X* 1X
lingu poiuinį pagrindą, pa- 

j * 1 A v • * “ .lamą p*J * W.

.. - - ..

ukrainiečių įtakos iir atiduu-. 
ti išimtinai lenkams.

. Be to reikia sulenkinti sda- 
čiatikių bažnyčia atskiriant 
ją nuo Rusų patriarcho, Tas 
pats darytiną* su protestam . 
taisv išėmus juos iš vokiečių 
globos. " * 
. Žydų klausimu nusistaty
mas nieku netiskiria nuo en- , 
dėkų,’ tas pats -obalsis: 
“Itrašto liuzydįnimas ir pra
monės bor prekybos sukri- 
kščioniiiimas.” Sęiiiau bu^ 
vęs paiiiįkinias asimiliuoti 
visus žydus. Sukilinlometu *•= 
1863 m. visi laikė žydus, ly
giateisiais piliečiais, tuomet 
žydai dalyvavo manifestaci
jose. Laikui bėgant ašimi- • 
liatorių tėlideudjosLenkų vi- 
suomeneje magėjo. Žyduo- ' 
se- ractasi naujas tautinis ju- 
dėjimas, noras pasilikti -sa- 
viloj kultūroj. Tai krypčiai“J 
atstovauja sionizmas, kutis<A 
laiko žydus ^er tautą ir. įči- 
kalauja jai tautinių* f eisiu. 
LeuA’ą viMiomeiifi Aiekimicb 
iwpwpažino įtflfAkinufi per 
teisėtus: Lenkų valstybe nu
sistovėjusios programos tuo 

.klaufimu neturi. Daugumos 
išmanymu žydai nėra, tauta, 
jolrfų tautinių teisių , jie ne- 
prcvalo. ■ Savo kalbos žydai- 
iy*tųti. Hebrajų kalba ne- 
/yva, niekas ja nekalba, 
[“žargonas”^ sudarkyta 
•vokiečių kalba. Žydų kut- ’ ' 
tūros, meno, mokslo nėra. . 
Užtat .kultūrines autouomi-' 
jos žydams duoti negalima, 
nes tiio būdu imtų plėstis jų 
naują kultūra/ o tatai'liepa- 
geidatijama. nes sudarytų, 
naują žydų tautjrbę. Sveti
mų -tautų Lenki joj jau gana 
ir didėlė klaida — jų skai-, 
čius dauginti. Pripažinus '* 
iškrikusius po visą kraštą 
žydus, tautybe Lenldj a. .pa
taptų Judęo Tolonija (167 - 
pusi.),. Dėl šitų inotivų pri-i 
valu siekti “iiūžydinimb/* 
tik tatai, darytina atsargiau 

: Neišmanėliai) kur veja 
smurtu žydus iŠ lepljų visuo
menės. Tuo būdu nieko ne-•
peši. Ūkio atžvilgiu žydai 
stipriai laikosi, o nuolatine 
kova su jais Lenkijoj iššauk- . 
tiy nuolatinį ataką iš užsie
nio žydų. - Taikiu keliu rei
kia vykdyti žydų emigracija* 
Ekonominis boikotas .siynįg- 
žms Žvdų skaičių. 

Lenkų visuomenė į. sayo. 
tai-pą tegali priimti tik to-f 
kiųs žydus, kuyie nieko beit- - 
dra.nebeturi šu savo tauta* . 
Versalės traktato,^ ginančio 

kraštuose reikia prisodinti j mažumų teises nereikįif taL 
kinti į žydus (177 pusk), nes 
jie neturi savo kalbos. VaL 
džros mokyklos, nors žy-< 
damš/skirdmos, negali teik-f 
ti mokslo žygių kalba.

Kaip matome<“pilsudskk 
minką” norai platūs, daug 
norima dar pasiekti,: norą 
autorius nekartą pastebi, jdį 
dabartiniai laimėjimai nėra 
lenkų pastangų gavinvs' Tai 
tik susuDriusios konjuktū'* 
ros Išnaudojimas savo veikai 
lamš. ’J vykinti 
programai Minu visiškai 
nuveikti vokiečiai/ smtati 
ožio ragan -žydai, paglemžti 
lietuviai, gudai, ukrainio 
čiai bei Rytų Prūsai, n tutat 
autoriaus išmanymu turi 
remti tautos nuo Egėju jiV 
ros iki šiaurūs Lediuumta* 
tajam vandenynui*

Daug norima, tučiau- Jum

M ♦jungti Lenkijai ir Šita pro* Tik reikia įŠskirtį Lvovas iš 
glumą ejnant” (89 pusk). u-i—:«
Rygos sutartis neįvykdė l‘e- 
ūeralistų lūkesčių, to ir ne- 

- begalima buvo pasiekti pra- 
lošus karą. Betgi ir Rygos 
traktatas pažymėjo esant sa
varankiškas? Ukrainą ir Gu
diją, šitų kraštų nepriklau
somybe ir dabar naudinga 
lenkams. Ypač Ukraina: 4 i 
būdama nepriklausoma su-- 
silpnintų} Rusiją, sukultų 
Lenku#, pašalintų Rusijos 
pavojų. ; Be to, suskaldyta 
Lenkija (0 besikaunančiais 
organizmais bus daug silp
nesnė, megu'taedaloma impe
rija^ Šiuo atveju Rusija 
stengsis atsiimti ukrainiečių 
ir gudų gyvenamus plotus. 
Užtat 'reilda išnaudoti da
bartinė padėtis ir plėsti len-
■yf. C.’- ti ti ■ —

Asumetišeis geran.________
.Be galo svarbu takams 

paglemžti Lietuva, Beje, 
yra Dinabarko karidorius, 
bet karidorius tai ne šulas, 
juo nepusirenist Bitas pa
darąs geografijos atžvilgiu 
visai nepastovus ir bėra ja
me lenkų etnografinio gai
valo. Rer Lietuvą galimą* 
susisiekti rusams ir vokie- 
s ' • f ■ . - .
čianrs, tatai lenkams Negeis
tina. Be to, drauge su Lie
tuva galima būtų įgyti Klai
pėdos uostas, .Rytų Brūsaį 
raitus apsupti iŠ- visų-pusįų, 
ir pavojus iš ten žymiai siy 
mažėtų. Dėl Lietuvos p A- 
glemžimo dideles' reikšmės, 
negaila neF šis tas pąukoti. 
Galima būtų be jokių kalbų 
Lietuva užkariauti, tačiau 
kiltų daug keblumų : iš di
džiųjų 1 valstybių,. iŠ 'Tautų 
Są jungos,' o ypač to nusigąs
tų Baltijos^Valstybės, o jįj 
antagonizmas kenktų siida- 
rant- valstybių sąjungą, pir
maujant Lenkijai. Ai>lam:xi 
Lietuvos prijungimas padi
dintų ; nepasiteiikinušiųjų 
gaivalui'

Taigi tiesiog Lietuvos1 ne
galima prijungti, reikią, su
skaldyti Lietuva į .kantonus, 
priversti ją padaryti su Len
kais karo, prekybos, muitų/ 
pinigų įr susisiekimo kon
vencijas, primesti bendra 
diplomatija. Tuo tai*pų rei
kia suteikti Vilniaus kraštui 
autonomiją, Kad tuo bįidu 
primasinus lietuvius ų uniją 
su lenkais. / : .

Kadangi' Įlenkijoje yra 
daugybė nelėnkų, tai taip 
pat fvikįa atsargiai/ėlgtiš ir 
šis tas žadėti. . Tirpių pir- 
minusia gudų ir ukrainiečių

ti į pirmą eilę, tegul Lenki
jos vyravimas * faktinai į- 
vyks, o ne būtinai formaliai 
įsįteisins. \ Šitos organiza
cijos įvykdymas pakels len
kų autoritetą, parodys jų 
sugebėjimą organizuotis, ap
lamai pastatys juos žymioj 
politikos eilėje. Vis dėlto jr 
siekdami šitos santarvės len
kai neprivalo savęs užmirš
ti Esant patogioms sąly
goms daug kas galima laimė- 
tbik aš vokiečių,

Reikia atkreipti akys į 
Rytų Drūstis. Šita sritis piL 
eina prie jūrų, tenai yra ge
rų uostų: Karaliaučius, EI- 
bingos ir tti ’ Dabar lenkaRkų įtaka į Rytus, o tatai vi- 
tuj-i labai siaurą išėjimąjį 
Aivas. Be.to, čia gyvena mo
zūrai, lenkų tautos žmonės, 
tiesa jie labai suvokietinti, 
tačiau galima juos patrauk
ti į-Lenkijos, pusę, kadangi 
ateity jie bus naudingi. 
Svarbiausia nereikia rodyti 
noro juos pavergti. * pra
ūžiu reikia užmegsti preky
bos santykių su Rytų Prū
sais, nurodyti jiems pelno 
šaltinius iš tų santykių-. Te
gul Baltijos uostų gyvento
jai pamėgta Lenkiją, tegul 
jie turi iš to pelno, d tuolnet 
jie links f pietus, ne į vaka
rus. "Kad veikiau p'aglem- 
žus Rytų Prūsus patartina 
■dėtis su Lietuva. Karaliau
čiaus apylinkė yra vokiška, 
o Lenkijoj vokiečių jau Už
tektinai, tad šitas miestas su 
sritimi atiduotinas Lietuvai- 
Žinoma^to Lietuva turi siek
ti Dauguvos ir* Dniepro,^įes 
tik tuo atvejii'inūsų. krašte’ 
turėtų.lenkai neribotos įta
kos. . , .

Milžiniškos svarbos tuii 
Lenkijai Uktųina, Gudija 
ir Lietuviu Vakaruose Lem 
kai tiesiog susiduria su 
Vokiečiaisp kitokia ’ padėtis 
Rytuose. Čia lenkus skiria 
nuo didžiarusių Ititos lautos, 
būtent ukrainiečiai ir* gudai. 
Kyla klausimas, kam. turi 
priklausyti kraštai tarp; Ne
muno bei Dauguvos su 
Dniepru iš kitos . pusės. 
Kiekviena/ Rusija’prisipa- 
žįstaj šiuos kraštus,, lenkai 
irgi laiko juos per savo/tė
vynės .dalį. Yra* dvi sistemi 
susitaikinti nu Rusija: pąsi^ 
•dalyti tuos kraštus arba pri: 
pažinti pilną;jų nepriklauso
mybę. Pilsudskis vSu" savo 
šalininkais .laikėsi Jogailati 
Čių idėjos ir - sukilimų obal- 
siot “ už jūsų ir mūsų lais
vę. ”; Einant šita. programa 
maifyta įkurti nepriklauso
mos valstybės, surištos ta* 
Čiau su Lenkija unija ar su
tartimis. kad ■ patikrinus 
Lenkijai įtaką į šių valsty
bių, gyvenimą, Nepriklauso
mų Ukrainos ir Gudijos 
valstybių įkūrimui, rusų-Iėn- 
kų taikos sutarties pyojėktu 
buvo numatoma, jog Rusi
ja atsisakys nuo visi į kraštų^ 
kurtė priklausė tenltijai 
prieš pįrmą padalymą, o po 
to lenkai būtų ėmęsi orgaui* 
zuūti nitu jas valstybes, “Ta
riau sritys, bytiuTiškai sity 
kiančius etimgrat’inbį lenkų 
plotm svarbios |wk. isfori- 
uiai tautinę reikšme, tiek fe* 
tuštėjusios ir tinkančius yt 

ė kolonisaoiiiei lenkų ligu-

kolonistų.x Kolonistų įkūri
mas padidins rytuose lenkų 
nuošimtį ir sulenkins kita
taučius (122 pusi.). Vokie
čiu kuodAugiausia iškraus- 
ty ti, -likusius pripratinti į 
lenkybę, ^imkiausm yra su 
ukrainiečiais Galicijoje, jie 
sudaroyčia sūvo.vais^vbinį ži
dinį, masėje yba sąmoningi 
kovotojai dėl7 savo tautos 
teisių, Austiija. lailže  ̂juos 
per jygįaieišhtSy jie jau įgu
dę kovoti dėl savo < teisių, 
Amt f Germantio sutartis 
takams impriskyke ' Galici
jos, lirtok- uki^iniečną jau 
buvo įkūrę savo ydMybę.ur 
kariavo ąų lenkai^ Is kitos 
puses ukrainiečiai; viename 
politiniame kūne su lenkais 
iiv pavojingas uyiškinys. Cž- 
tat jiems turi būti suteiktu 
terįtorįnS autonomija. Tuo

į
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“iv. Cecilija” scenoje.

Moterų Sąjungos 54 ktfopa jau 
nesylcį yra atsižymėjus surengime 
gražių vakarą Imi vakarėlių.
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SVAMBŪS PRANEŠIMAS.

A. L. M K. Federacijos New 
Jentcy’tf skyrium^ šiuomi pranc-a- 
me, kati yrjt tveriama# New Jer- 
aey’s A. L. R. K. b’ederarijos aps
kritys, ' , ’

Pirmas apskričio suvažiavimas 
turi įvykti kovo 18 d. 2-trą vai. pu 
pietų po mmi. 180~»2 Nevv Yorfc 
Avė., Neivark, N. J,

riarbiamieji; kadangi, laikas 
trumpas, iki suririnkimo, tai nm-

rąi, kuri# 4®d* didžiausią triūsą, 
kad išauginti ir sustiprinti dailus 
judėjimą.; Su gerb. B. Daunore 

^pagalba šiandie jau abu chorai 
randasi dvigubai tvirtesni" negu 
buvo koletą mėnesių atgali

melis, vitlob kl«bumuk Puikią! 
uū^iežė apie šv. Kazimierą, Lie- 
tuyo# fioMią. M R**ai*aė dė- 
iMfamro iig% i? dar ^niekad. h«- 

dėkliamaciją, kuri užsiva- 
dipa uIšbūna.” Nekuria jos 
punktai buvo publikai labai grau
dingi, kad nekurieni ir ašara iš 
akių išpuolė. Trinius kalbėjo 
tAadtoa Fondo ir Federacijos ra#. 
■KĘjrtŽunskasii Brvokly no, N. Y., 
kuri# gratigi nupiešė apie Šv. Ka- 
rimiaro Seaertj Vieuuolyjją Chieu- 
•©ijf. Po jo kalbėt buvo rinkimas 
aukų dėl ėv. Kazimiero Seserą 
Vienuolyno Chicagojc.
gPo $5.00 aukavo įv. Rožančiaus 

Dr-ja, B. Vaškevičiutė, B. Vaškq 
vičienė, P. Radzevičiene, K. šar- 
kienė $2.00. t

zPo $1.00 : , A. I'aliulicnč, O; 
Vaįčeliuniutč, M. ArbuŠauskienč, 
įz. Matulienė, K. 'Krūmėnas, M. 

JJaveras, K. Vaikas, J, Sereika, 
3f. Grcbliatiskicne, P. Buikusf 
Amb. Daukžys, A. Karias, J, Ju* 
ciu|ą P, Elseika, J. RaČkus, (X 
Štapeiio, St. Daunoras, J. Gvaiz- 
daitis,rv-Jį Daukšys,; ArDauksys 
pardavinėjo savo knygutes ir pa
aukavo $1.20, Viso auką surink
ta; $58.72; Vietos išlaidą buvo $&- 
fiOi \ .

Po rinkimo auką dar bdvo Įvai
rią drkLiamąeijų. - Dekfiamavo 
p-lė E, pvarcckiutū, V. Vingiute, 

ATBTflrAirg KtDiKIUlJ ^’ Elena, Poneliu^ J.
l^AuSdTatels yra nmrtbu- Raėkiutč. Paskutinį punktą pro- 

tiua kiekvienai motinai sekančių daly- gramo išpildė jaunamečią choras 
ky* u . * .. . po vadovyste S. Daunoro su įvai-
dytoJiL? pilnas kūne išegzamintivimas,ponus damomis ir Lietuvos įinnm 
imant ir pilvo iĄmč^vlma ir dažnų Čia dar turime pažymėti ir tar- 
■"S’USS? W> su g«nSttaOlhi I,ad'fe“2o®nsSv- 
pieno,• jaupameenį chorams, o ypao. jų

' 2,^uregullttyftnas perdldelfo aiigl- vadovui gerb. Stanislovui Dalino- 
mo svaryu, dažnai pasiaveriant ir su-l ' 
mužimmt krakmolo h* cukraus dal| val

giuose. ■ / * ’■ ' I
- d; V^t^lnm s^timUv kaip-pieno 

ir vandens * ‘ ; • į
<v> 5. Įfuregufiitvlmas vidurių užkiete- j . 
Jimo, jei galima vieną maistu, be gy- Į 
duolių. I

G. Kasdien reikia maudytis, kadi 
.prtikaltnviąias gerai eina . / į

• 7. Priežiūra dąpty. / ’ | .
8. Užtektinai pailsio ir miego. I 
U. Birbti reikia nepervirš ir mankš- r 

tintis be nuovargio., — |
10. ■ Keikia nešioti tinkamas drapa

nas lę tinkamai atsilsėti.
11, Kasdien pavaikščioti ore ir ge- 

įiti-IšvčdlnU miegrulmius.'

patarnavimu pasinaudoti.
Ąmž.narM J. ffitlniulul mii, 

dos, ir w
rengimą prakalbą, anai* 
įsirašymą ir nudoną prk 
tajiu didšioH paMoC # 
paguita žodžta

x ^W.6th4^Boit^

HAJtTIOJU). oom. 
NadMff itlMinlta

. - VaįC&& pąr pi. 
tautiško, aūąivi^djta

dėl naujų vargonų. Tęsis dvi 
taika, kas vakarą Aušros Vartą 
salėje.

Moterą Sąjunga sujudo prie 
darbo. Saka naują narių rašos.

Darbininką Sąjunga grašiai gy- 
| vuoja. Tik nariai nudribai Mnkng. 
į ant simiriukimą. Būt gerąį, kau 
I patįs narnu rinkliu ir naują atm- 

Teig-gi M fr « ’ toMeaijimtt toi „rf, 50
Igrata imrodo, im ^ok6MlJ w

t^.yra vBtB gabios «HutaMtaUM 
veftųjH kw mot.™, tmp ir scwi muoX
XR- ywe Turi Wiy 60. uta-
tarte >r tos, <, jau » moterų, tai

tvie bus nužymėtos Fedatacijos skyriaus rodos He
lyje uus mmm. , Pageidaujama, kad būtų.

Kovo 4 d. Moterų Sąjungos 54 m * • » T> ._-, v ” i Teipgi Švento Kazimiero Reine-kp. vaidino gi-azą veikalą, “Sv.L DmucHos stalus reikalhmas. 
Cecilija.^ Nors veikalas yra ne-pMtaius remnngas. 
lengvas, liet turint gerą pajėgą, Į 
likosi atvaidintas labai graliai, ’ . "-11' '
Vaidintojai atsižymėjo: p-ri E. . WĮ«m m 
Pauraąfenū - šv. Cecilijos roK> ^ŽjiBdams.
kaip išvaizda taip ir judėjimais’ ■ / " •
bura geua. Taip-gi gražiai vakK A. 
dmą S. Paurazas, K Daunys, pde f velėta 
R Jaugmtū, X Keišanskis, šals- į81l®a.4WCKas ‘ 
štvičius ii^MtL- .Fričš vaidiniiiią[R’ * “
dar klebonas kun, -J. čižauskas su-j ų V!U a ‘
teikė gražiausius komplimentusĮV ’ C*
Mat Sąjungos topai už durim-rįį^iilįočuiiis, A.'Sril- 
vunąm dd pa^Mos ir faftjmul * GŠlius, X Safoms, J. 
dos ir pastate kalbėti kum Ig. Bo-j k . T \ t ■ r,•v« f . . . .... ? „ „ t Bartkus, A. Lebuskas, A. Berną-reisi, kuris taip gramai pakalbę- v. . ,v.,- m a - .. . , , - , - .Jdubius, A. Atkocaitis, T. Ormtas,jo, nurodydamąs svarbą remti . « _ /;katalikiškas įstaigas. Iįuvo ad£ Se»to'TC 
kos rinktos Sv. Praneiškaus vic- Dv»1“^- J’ f
nuoiyinti. Surinkta M «dol. d..Liiigąita,
Poni M. širvaitieno padainavo pb-j v' -a? b al*ySfl^ » ’ “5

rą spĮo danielių,* kanos gražiai , t ■ ’ .... .rr ,1 -w 2 
skambėjo ir publikai labai ■pafi-[ 2a įr. *. Va'I&L
ko. Teip-gi p. p. M/ SirvaifienūĮ Mlc^
•> -ir o* i\ - 17 -■ [kas, J..Baranauskas, V. Almkebs,ir M. Stanluene sudainavo gražią L, •’ , , m ,

i-t T**- • 4.- •m‘l& Damkoskas, T. Sakalauskas,duetp, o prlo Iz. Jaugiutc mikliai p’
ant piano paskambino. Progra- “g* „“"įS“’’,

.. ■ «-t Mickus, 1L Sederas,. G. Kundro-mas visiems patiko? . - L * -A- 2 -r^Ki «- „r v Has, A. Jonaitis, A. Poskus, B,Valio sąjungietcsl - lL k t- - m t. *
Daugiams tokią vakarą, neš jū- J S1<SC>R •’ T <

suspėtos yra ri-irtosir galėtu ta-P?”3.-,.0- «• Bl^. a

me daug pasirodyti be tuščią pa-L ■», 4 __ « \r ,. - -T . v . / • _ L J kas, M. Jutkevicia, P. Mauslaus- sigyrinių, kaip nekurios mėgsta L * . _ . ... j- T n .- * ■ [ kas, A. Jegelavicia, Iv Jutkevi-
| čia, V. Jegeli&vičia, U. Ambru-

* p levičia, V. Svikla, J. Klariav^eia, 
Po 50ė.i A/ Surota ‘V; Gedi- 

nunas, J. Vilkauskas, A. Kalė- 
įda, G. Gerusas, O. Atkocaitienė, 
F. AtkoeaitieUe. 

’ Viso $68.50.
- ‘ Rašt. A. Radzevičius,

Innfkife gausiui prisirinkti su tvė- galėtum priskaityti. AtciJ
rimu reikalais, kad galėtuinėyie 
pavyzdingą adibą atlikti,
, A. L.R. K. Feder» 8-to skyriaus 
raštininkas,

*V P* Elseika,
8$ Warwiek Et., Newk N, J.

"■ BRIDGEPORT, CONN.
. piFiili

Šv. Jurgio imtapija ir šios km 
Imnijos lietiniai ture# progą mm 
10 Šio mėn. * dienos 4ki 25, . t. y 
Vcrbn sekmadiehiui dalyvauti šr. 
Misijose,, kurias ves Tėvai Mari
jonai: Andziulis ir Čikota. **

Svarbus tai įvykis vietos ir ap
linkiniams lietuviams pasinaudoti. 
pirmą gal it paskutinį kartą j i 
gyvenime tokia proga, kuri jiems, 
suteik# dvasišką malonią galybes, 
sutvarkys ne vieno žmogaus’ pa
irusį gyvenimą ir sustiprms visus 
šio jmsaųįio kelionėje amžinys- 
ten.

wwM»ionnm
Ketui kim Iš musą tikrai įsivaizduo

ja kaip kūdikių gimdymas yra puvo- 
jifigiiH gyvybei. 1010 metai® mes n^te- 
kbmc Amerikoje mažiausia 10,000 mo
tiną- nuo priežasčių Surištų sirkudiklij 
gimdymu, ir beveik visu to galimu bu
vo įstengti. Gimdymo karštine yrą 
dųžuiaiuda mirtie^ priežastis, a ji p«- 

; pniHclauria^ paeina. Jž uŽkrčUmo DUo 
pribuvėjų «r patarnautojų ranką mo- 
; brizgų '
. Iš 150 atvejų gimdymo viena motina, 
netenka gyvybės; vienas kūdikis IŠ 
kiekvienų ąvideihns gimusią nrišgyv^ 
no nei ą savaičią* O mirtis apkasuose 
buvo vienas vyras iŠ įienkiosdešimts 
aktyviai darydavusią-

* - ---- - - :

• MAMOHKBraB, K. £
F i‘ -nrri^rj-

Paicemi.S*. Kttimiaro t^-ją.

Lietuvių apie įOO šeimyną, Pu
ri keletą katalikišką draugiją. 
Žmones ramaus btido, knltflringi 
ir labai malonus. Čia visai nėra vo surengta prakalMk 
lietuviu kunigu, Lietuviai prL ’* - * *—* * ■*■
klauso'prie Katedros parapijos ir 
vaikus leidžia į seserų mokyklą. 
Išt&utSjimas čia didelis. A. Ki
kutis Ir kiti vietos veikėjai 11 d. 
kovo suimigė'prakalbas. Žmonių 
nedaug buvo, Po metą bedarbes 
labai gerai-parėmė Švento Kazi
miero draugiją ir taip: amžihUo* 
ju nariu įsirėžė Juozapa^ V. Kk 
Žynis ir įmokėjo $35, metiniais na
riais įsirašė iijumokejo po $2.0(k 
A, Kikutis, A. Kemėšis, X ^išči- 
kaS, X Olkavikicne, M. Zarembie- 
ne, . Pr. Vahiiskis, P, Bernotas, V 
Bernotaite, J. Svetimas,- V. Stun- 
"gaila, M. Bučiene, A. Staugus, A. 
Trąkunieiiė, K. Tvarijonicne, Kv 
Staugicne, M. Zubaitiene, Stop, 
BaČiulevičiene. Įsįsfeige Šv. Kas. 
Dr-jos skyrius. Pirmininku iš
rinktas Ateks. Kikutis, vieę-pirm.
— Stei>. Maciulevičiene, rast. —- 
X Svetikas, jžd. — K. Štaugienė, 
katafikiškoą spaudos agitatoriai: 
Juoz. Piščikas, K. Tvarijęnienąir 
M. Zarembienc. Skyriusjiagelbęs 
įsirašyti į S v. Kąz. Dr-;ją ir užsi- 
'sakyti laikraščių; malonėkite jo

-***

ta

Venciuyjcnča 8ufinkp $27 su'caįf 
tais. Nei tiek nehūt surinku j^į 
nesusipratę katalikai1 nėbįtą p^ 
ridėję/ #

' Už svetainę užmokėjus $80 ma
žai kas liko ponluM $į, kriįo- 
nęs lėšas tepadangs, Katabtaąi 
patartiną daugiam sWtytk htk- 
įąščią. Tsda nciŠnaądotątavu- 
dariai.

ITecleial Fann {Mį BMr 
kai. per paakutmuiH meitis 
tiave'faiTnei?iums T4$05 -p«- 
skohs, kurios sudaro apie 
224r milionus dolerių. W 
rodo, lcuip sako BpRjpį v$U 
dyba, kad nauja sjsteąjįa 
prigyja ir iiįa nėsĮt gražiu 
vaisup iFarm Loan lįtonįbl 
per .praėjusius metąs. #į^t> 
duota už 278 nuljoiiUK<įoįe* 
riu.*

Vasario 25 d. atsilanko ^u pi’a- 
kitlh^nis: pirmu sykiu i inūsų ko
loniją gerb. Pet. Daužvardis. Pa
matę' tokį jauną moksleivį, phila- 
dclpliieeiai nustebo, alo kaip iš
girdo to moksleivio prakalbą, W 
ištilcrąją galima užtvirtinti, jog 
tai * tikras ? moksleivis.- Kalbėjo 
daugiau valandos. Kalbėtojas iš
dėstė , visas Lietuvos sunkenybes 
dėl lietuvišką mokslainią it spau
dos po Rusais ir kokiu būdu Įikps 

* išlaikyta lietuviška, spauda ir lie
tuviški-kalba. i ,

Tolians kalbėtojas- ragino visus 
vemti moksleivius. Prie to buvo 
ir aukos renkamos. Ištiktą ją, 
kokie duosnūs darbininkai, jau Į 
mėnesį laiko turėjom net tris kar
tus rinkti aukų, o y iš tie patįs, 
katalikai, iš kurią ’ visados gau
nama: r *

’L Klaipėdos refkabuus $152.74 
[ Lietuvos reikalams.. - -58.23 į 
; Moksleivių reikalams 81-00 . 

asario 25 d. laiko prakalbų dėl 
Moksleivių aukavo sekančios ypd- 
tos; . ’
Kazimieras Alačiūuas 
(Ina KupeskienČ 
Vincas Varvitolis 
Jonas Aleilutis - 
P. Jankauskas 
V. Kaupas

»•
Aukavusieji po $L~00: AJ. 

cftikasj X Žemius, T. JyiČienČ, A. 
8Iu4ttuias, D. Baublaitė, V, Dva- 
rauskaitė, St; Ixeeiulis, M. •Vaia-. 

, šiniutcį, R. Petrauskas, R. Gafliū- 
. nite, . A. Juo (austas, K. Radzevi

čius, A. Lukas, J. Pilipavičius, 
K. Murza, M. Šcimilicne, F. Pcl- 
džienė, K. Dudonis, A. Lazdmis- 
Jdcnėi O, Saiikaįtionė, X Siingai- 

. la, O. Uuguriiitė, J. Vileikas. e).
Gricius, O, Vasiliauskienė, K; 
Juodeildetiė, O, Ždaiiavieiutė, K 
Diinišauskiene, IL uJodoildetiK A. 

.^taiušavaitCį K, Vašnicne, M Ka
tilu it e, O. Gųokiųtū.

Aukavusioji po bOe.;: Vinecntąs 
Šilti (maltis1, Pr. Matukas, Sį Dobi
lus, J. Pošldenoy 'K, Kisielius, A. 
Dandimuskas, ' A. Poniškis, -X 
Lakstutis. ’ / ■ ,

“ Iš viso su Smulkiom aukom su
daro dėl numins'imtk^lrivią, sy* 

■khi $81.(Hh x
Lai gyvuoju tnoksk’tvmi, vaitot 

Atmįųkim, jog mtiiiyis reikia mo- 
kylą žmonių, delta turime visi 
kaip vienus romią kad sumiauk- 
trimėiuVinukytą vyrą, kurie būtą 

.ištikimais Dlėviią Tautui ir Tėvy
nei.’ Tai ohalsiK nmkslmdą. Vi- 
si, kiniin aukavo ded paramos 
uiuksh-ivią, varudu mąkšHYią, 
tariu padėkos Žiglį* Valio Pildą-

NEW YORK CITY.

Mūsą kolonija gražiui pasirodė 
4 d- kovo. Buvo surengtos dide
les prakalbos ir judamieji pa
veikslai.

Žmonių, buvo nepcrdaugiuusiat. 
Vakarą Vedė A. Stanšauskas. Pa- 
aiškiuo vakaro tikslą ir perstatė 
kalbėti J. B. šaliūuą. 
ir graži kalbu žmones užinte’resa-1 
va ir visiems gražiai patiko. Po 

; jo, kalbos- dar kalbėjo ktto. J. šeš
tukas ir prasidėjo auką rinkimas, 
iluktn^b šie :
K. Juškaitė 1 
K. Bukaitis .

Jatkauskas .
J. Mikalajūnas
K. Stasiulavičiutc 
V. Bagdonas \ ■... 
O. LiŠaūskicnū ...

i' *

*
> «■

.$10.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 2.00.

,, * 2.00 Ą. Stankevičius 
2.001 J. Braškis 
y.tp A. žįablackasA .

J. Urbonas A**l*v- ’•. Čižas ..
J, Geldama vičius
A. Žilius

Po $1.00: A. Poškiene, A. Al- 
jaličius, 1A Urkaitis,. P. Stankcvi- 
čius, A. Vaitkus^ M, Gerdauskoi- 
tė, V. žniėnc, A. Tainulaite, O 
Meškinis^ M Bagdoiddne,. AL A- 
domttttė, M. Kaulacka, P. čižie- 
nė, D. Cavičienė, J. Bavtašius, P. 
Jurnauskas, A. ^tanlieTičione, L. 
Kašėta, J. blcvis, B. Balauckie- 
ne, S, Žui’lis, M. Vaiciimiene, S- 
Pasvaekis, M- Natijokiene, M. 
Radvila, A. Vainis, AI. ^elaitie- 
Xiė, ~S. Baužienė, A. Krajuša, Žil- 
kimsĮdonė,. X Hleidonis, A. Žiliū
te,. M. Šeštoldute, F- Radvila., J ' 

Viso pelno tą vakarą inėjo 
$124,751 Visas pelnas * jiaskirihs 
Lietuvos krašto atvadavimui. Šio: 
vilku re ’. s uivn gĮnitt pasidarbavo 
šios yptttoj: J. Navikas ir A. Na- 
javičius rodo paveiksiu^ -bu atly- 
gipuųo, kim. J. Šeštukas davė sye- 
fuiiią dovanai, X Judickas ir Ka
šėta ir A. ^taušnuskas surengė tą 
vakarą.' .
‘ Nmv Yjuikks neatsilieka una ki* 
tą kuliunijų. "

Dar žadu surengti dkklį vaka
rą dėl iv. Kjisimiero Seserų Vfo.

NEWTQN UPPER FALLS, 
MASS. ‘

. z- Vaiką.mokykla.

Ateinančią pūtnyeią.kovo. 16 d. 
Čia prasidės lietuvių kalbos pamo
kos lietuvių bernaičiams ir mer
gaitėms. ’ Pamokos bus Saeco-Lo-
wcll kompanijos dykai suteikia
moj vietoj prie tos kampanijos šaš 
pų. Pamokos prasidės lygiai 6 
vai. vak. ir-tęsis pora valandą. 
Mokytojas atvyks iš Bostono. Mo
kinimas niekąiių nieko nekasiuos. 
Visi tėvai atsiąskiUbsavo vaikusJ 
nuo 7 ir aukščiau metą amžiaus ■ 
lietuviu kalbos pamokas, VąRM • 
teatsinešą popiėros ir .po paišelį.

/^engėjai,

Apie septymosdejeimte Pęnkį mptai atgal, Gail Bor 
den, tyrėjai ir ekspertas, maisto’ dalykuose, pradė
jo studijuoti pieno klausimą. pamate/ kad nė
ra maisto svambesnio, kąjp:geraš pienas; ir kę4>W‘ 

1 kas priklausą nuo , pieno kokybės.

IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA LAIKEI 
GIMDYMO. . J 1

Išlavintu, priežiūra reikalipga geram 
gimdymui reikalauja ypatingo mokini-Į 
jito- Ir yru atskira, chirurgijos dalis. Ge
riausias chirurgas■„ nėra peę geras jei. 
žmogus kenčia nuo nulaužtos kojos ar r 
apendicito. Gabus veterinaras yra pa- 
kviečiamas susirgus Brangiai galviją! 
veislei. 'Taigi, ar gyvybė ir busianti I 
sveikata motinas ir vaiko įieužsipelno j 
geriausio gydytojo Ir slaugytojos prie
žiūros; kurią1 tik galima, gauti?

Toms motinoms, kurlofCtbrl kūdikių, 
bet negali jų krūtimis penėti, yra stip
riai rekomenduojamos vartoti Bordeu’sl 
Englė Pienų dėl bonkutės. Tai yra pul-1 
kiauslaš pienas ir gryniausias cukrus 
moksliškai, sumaišytas ir prirengtas. I 
Bordenis isagle Pienas yra maistas, ku- Į 
ris paimdavo ja 'stiprias kojas" ir svei
kus hunus. Jis kūdikį įgalina augti | 
syalyn Imu yra reikalinga dėt sveika* 

^tos ir nriWli§kuino. Jis yrą rekomen- 
Į yKiujoinas gydytojų ‘ per metus dėl | 

jo augštos kokybes. Motinos atras kad 
ir norniuH&ki kūdikiai nuolatos augs 
ir stiprės su Eagfe Pienu, Jei neži
nai, kaip vąrtoti Eugle Pieną, tai iš- Į 
'kirpk/kuponą paskelbiino, kuris telpa r 
musų laikrašty ir pasiųsk jį į Tiie Bor- f 
<Iea Gompany, o ji tau prisius visai dy
kai pamokinimų tavo kalboje kaip i pc-1 
netlMavo kūdikis ir kitokios švatbos;| 
literatūros apie prižiūrą vaikų it sa
vęs. . v

h , i ' { ■.

Tciakuttyk ktfs savtfUn Situotį slrai/ęį
»tolius ir putotek atęi&al.

WORCESTER, MASS,* taf

Blaivininką knygynas.

fčia vietinė Blairininką dr-ja 
turi savo labai didelį knygyną, ku- 
risai randasi pobažnytinčje svetai
nėje. Bet "tas knygynas WorceS’ 
torio lietuviams mažai yra žino
mas ir tilt maža dalis lietuviu tuo- 
rni knygynu naudojasi,išimant 
blaivininkus. Či&tutfupažymėti, 
kad šis knygynas visiems lengvai 
prieinamas. Pirmijms reikėjo 
skaitytojams inokėti $1.00 kauci
jos arba apdraūdos, d kitas ‘dide
lis už skaitymą ir ąž Į^ios pini* 
gus įgalėja pasirinkti: knygą ’ko- 
kios kam patinkat Tai-gi šį metą 
mokestis sumažinta iki 50 centą. 
Reiškia $1.00 kaucijoj o už akai- 
tymą knygą 50 centą į metą. No
rėdami gaut kitą k»iw guli ab 
ijiaipy ti. Blaivininkai • gaunu. vel
tui, ’tik" $1.00 knueijoa.y Knygas 
galima gauti kožną • nedOklienį, 
tuojau pn mišparų, kur mtlsą kny
giai dūmintoms visados patarimus.. 
Kiiygbifyrtt M. Bakšytė ir J, tu
tutis. Taį-gi, gerbiamieji, pasi
naudokite proga, nes knygos la
bui naudingos ir mokgįiŲms. Ten 
randariktŲ*taąi v

Afkilmingai ąpvaĮkšcjoją šventą f 
. Kazimierą šventę.

Kovo 4-tą dieni? ŠV. Kazimiero | 
šventę vietos 
apvail^čiojo.. 
Vietos klebouas,' 
Švv K^uukm ii 
pasakė atutinku 
baigoje iš šaky 
liką,. kad vakaro 
rinktą j Jąr 
nik ta A. L. 1 
&tas skyrius siti 
įvairų programą

Tad aštuntą 
publikos priririn 
tįingak Vakar 
riiis MUsirinkimąį 
W R° vadovysį

■ j-

aznycioje lWi
kė šv. Misūri jr Į

pamokslą. Pa-
paragino pub-|
caitliugui Susi-(•
Dr-jos svetai-j

racijas

į syriaineukaL

f< Cecilijos vta] 
t'. Daunoro su-

Po keliu metą studijos ir eksperimentavimo, jią su- 
•rado tokį, pieną ir pavadino jį Ėagle Pienu. Ir nuo 
tos dienos' iki šiol Eagle Pienas buv° tvienas iŠ di 
džiausią maistų, kurie išauklėjo milijonus k$d
į stiprius ir sveikus vaikus. '

Eagle Pienas yra gryniausias Šviežias ūkio pienas su
maišytas w gryną cukrum ir į sanitaringus 

■ kernus po to kaip didžiuma vandens tapo prašalinta
Jei negali žindyti savu kūdikio, pabandyk Eagle 
Pieną. J| ^komenduoja gydytojai; iŠ vĮatur 
grynumo. Jis lengvai suvirškinamas

Idant žinotumete Kaip vartoti Borden ’s Eagle Pieną, 
savo kūdikio •pen^jįmet mes jesame ^tspat^^p  ̂jūsą 
kalboje pamolriiiimą kaip jį prirengti kūdikiams vi
są amžių. 'JęįnbrigautLšitąpmokinnną,Rpįldyk 
žemiau esanti įttPta ir pasiąšk jį mums 
Eagle Pieną p
katesu krautuves

geresniosiosgrosorą^B ir deli

THEBORaKtt 0OMĘANY
Bordon Štaildiąg; $avir£ti&/

KOTOKAS—
ražymOklt kokioy litcraturos norit

MAITINIMO KlHinuę
KNYGA
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VETINĖS Of
KAZIMIERODUJOS

SKYRIUS VEIKIA.

štai katalikiškos spaudos 
agitatorė Adelė VarŽiiiskai* 
tę įrašė'vėl 2 amžinuoju šv. 
Kaz. Dr-jos, nariu, būtent: 
1) Veronikų Šukiene $35.00 
ir 2) Ki P. (prašė negarsiu- 
ti) $35. Didžiai, gėrb. kata
likiškos spaudos rėmėjams ir 
nžrašytojai reiškiu didžios 
padėkos ir pagarbos žodžius.

« Kun. P.K KaščiiikaS' 
50 W. 6-tIi Štreet, , 
šontli Boston, Mass.

i
ENTRA SUSIRINKIMAN

B*'*

h

Dr-ja šv. Kazimiero R, K. 
Saukia ekstra susirinkimą 

- kovo d. 7:30 vak vakare,, 
parap. salėje 492 M Seventli 

riStf, So. Bostone. Priežastis 
tai mirtis nayio Prano Plias- 
Ros. Susirinkite kuoskait- 
lingiausia.

J. Janušonis, 
Prot. Raštlt

-v 
t.
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R-VES SEIMAS*
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Pereito utarninlpi, kovo 
13 d.r parapijos salėj ant 7 

, St įvyko Lietuvių Prekybos 
B-ves šerininkit seimas. Šė- 
įiiiinkų dalyvavo pusėtinas 
būrys. Buvo išduota ’B-ves 
atskaita, direktoriai išdavė 

■ raportus ir po‘ hrbėr ypatin
gu nutartai išrinkta trvs 
direktoriai. Šiame seime iš
rinkti A. Vaisiauskas, P. 
Gudas ir p-lė Marytė Ni- 
vinskiutė. Terminas buvo 

. nepasibaigęs X Rotiiaiiui, V.
Stulpinui ir X B. Karosui. 
V. Stulpiiias; atvykęs, šei
niau iš ‘Chicagos, išvažia.vo 
atgal seredoj... -

V.

fe v

'•

te-

SUEIKITE VISI.
* Ą

§v. .Jono Ėv. įr-jos suse 
rinkimas bus kovo 18 d. pa
rapijinėj salėj ant 7 st. 2 vai. 
po pietų. Viši nariai priva
lo pribūti. Nauji nariai bus 
priimami už pusę įstojimo. 
Pasinaudokite,

• . Vctljįfba.
<-

ee&ku laimėjimas.
\ uKeleivio” burdingrierius 
ciKwyer- Codzienny”. gali 
džiaugtis laimėjimų.1 Tame, 
lenkų laikraštyje nuo senai 
skelbiasi lietuvių tautininkai 
kaip va: Dr. Puskunigis, 

. 4< Tėvynės” bendradarbis 
Žurawell, adv. Dimša., Da- 
bar į “Keleivio ’ \ burdingie- 

! mus “Kuryer ČJodzienny” 
kampelį įlindo ir Bagočius. 
Pasiskelbė taip: B. J. Bago- 
cius-Bogaczevvski, przysiąg- 
ly adwokat

VISI PATENKINTI ŠV. 
KAZIMIERO DR-JOS 

KNYGOMIS.
■ , 4 -i ► .

- - ..-i'.. <

Štai garsios Jietuvių*kolo-
. nijoB Montello, Atas. atgar- 

. .sis: '
- e{Su. , Kazimiero P r-jos 

SRi/rius įava iš Kau- 
,uo. Vįsi^riai'įfr^iuš^nc’*. 
jįln^ Sa

ra susirinkime nutarti pa~ 
* 'siųsti padtikų gerK kun. P. 

[ Kaštitukui uS tohity gralių
| dovanų, teipgt prisirašę ute*
& ' tinis narus T. Prmktt, kurs
b’ žada kilti amžinas.ff

4
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PRANCŪZAI TRUKDO
AMERIKONAMS.

LV/riūm^—Amerikos pre
kyba yra laimi trukdoma 
Rtthr’o krašto. Amerikos 
ambasados Perline ir Parv-* *.
žitije yla užverstos Ameri
kos kompanijų* skundais. 
Tie skundai yra siunčiami 
\VusliingtoiiaiL Kompani
jos skundžiasi, kad jos ne
gali išgauti prekių iš Ridir’o 
krašto delei francūzų uždėtų 
40% taksų ii* pairusios 
tansporiacijus. e

Dažylai, .šilkai, chemika
lai, mašinos, pirštinės ir 
būvėtos Įr vilnų gaminiai 
sudaro didžiuma sutrukdytų 
siuntinių. Sutrukdytas iŠ* 
siuntimas net ir tų prekių, 
•kurios buvo užsakytos iv už► < 
kuiriųs užmokėta dar prieš 
ffaneūzip>^Pūciją. Vokta aiikairinkiųr ; Ar-gf jau jūs 
čiai fabrikantai atisako mo
kėti taksus francūzams, nes 

Taip-gi telpa dokumentai arba ta sako, kad jei jie tai pa-
' 'darytų, tai Vokietijos val

džia juos nubaustų už šalies 
išdavystę. ’ |

Amerikos kompanijų fab
rikų veikimas okupacijos zo- 
ne irgi yra labai sutrukdy
tas.

gina visus narius, mane, o 
dar labinus mūsų, visų bran- 
giąAr naudinga įstaigų, 
Kazimiero Dr-ja Katuie. Dė
kingas veikliam Moutello s 
skyriui, mataėčian, kad ir 
kiti skyriai šiame dalyke at
silieptų,

Kun. P. Kašcinkit^

JSJGYKITE
f

f

Lietuvos |rtatymwi. SisfomatL 
zuotas jstufynių instrukciją ir j«t«’ 
Isynin rinkinys. Surinka teisinin
kas A. Merkis, redagavo Vyriau
siojo ribunolo Pirmininkas A, Kri 
linkaitis.. 1031 puslapyje telpa 
18 skysiu. Skaitytojas -ras Lietu
vos konstituciją, apie piUetyl)^ 
ftteigianiąjj Seimą, valdžią, aps
kričių sienas, viršininkus ir mi* 
iiciją, kareivystčs pareigas, mo
kesnius, rekvizicijas, muitus, miš
kus, vardus ir pavardes, nuosa* 

bernus tvarkymą, .Tia^(d£®į 
prekybą, paštą, teismus, kariuo
menę, ir daug kitų, svarbai fsta* 
tymų.

tarptautinės sutartys tarp Lietu
vos ir Rusijos ir kitų šalių. ‘ Be- 
galcPsvarbi ir naudinga knyga. 
Kaina $1.50.

Palydomas. Geriausias ir pi
giausias vadas kelionėje, šioje 
knygoje rasi Lietuvos atgijimo- ir 
vystymosi istoriją, kaip Lietuva 
dabar valdoma, visų Lietuvos Mi- 
nisterijir-adresus, pašto skyrių

į adersus, Lietuvos Atstovybių- vi
sose šalyse adresus, visų Šalių kon- 
ulių vardus, ir adresus, Kauno’ j 
miesto planą,, dideli sulankstomą 
Lietuvos ŽEMLAP| ir daug kitų 
■naudingų patarimų. ^Apdaryta 
tvirtais drobės apdarais ir “tinka 
visur. Kaina.50e.

Teisių Vadovas ir ■ Patarėjas. 
137 puslapiuose skaitytojas ras 
daug svarbių, ir reikalingų logališ- 
;kų nurodymų ir pavyzdžių be ko 
nė vienas šiandiena negali apsei- 
ti.

Jeigu .norite turėti pasisekimą 
visame kame, tai apsipažinkite 
nors paviršutiniai su šios šalies į- 
statymais. 'Turėdami asavo. na
muose tą knygą sutaupysite daug 
pinig ir laiko. Nereikės delcimaž- 
možio kreiptis pas ADVOKATĄ. 
Įsigyk ją dabar. Kaina 50c..

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27rMass

-v

FRAArCI.J^ ĮSPĖJA 
DANIJA..

■ 1

Kertinas^ — Kaip prane
ša sumaideniolyratų , žmiii 
agentūra, Francijos premie- 
ras Poineare pasiuntė, notų 
Danį jos valdžiai, kad Fran- 
cija vargiai gali skaitytrDa
nįjos priėmimų maitinimui 
Vokietijos vaikų kaipo žeilk- 
lų Danijos neutraliteto.

Šitų- pranešania kartu su 
žiniomis, kad Danijos socia
listai nutarė maitinti 10,000 
vaikų, iš Ruhr’o . distrikto 
per tris mėnesius, vieton 
pirmiau nutartų maitinti 1,- 
000 vaikų.

k

t

RUHR’O ŠELPIMO 
FONDAS. .

. - ' • . .. - .f, /

Berlinasl—Laikraštis Ta~ 
geblatt sako, kad Rtihr šel
pimo fondas dabar siekia 
virš 10,000,000,000 markių, 
Pusiau oficialiniai pareikš
ta, kad 3^500,000,000 popie
rinių markių gauta iš Aus
trijos, Brazilijos,’ .Argenti
nos, Čili, Meksikos ir .Tapo- 
nijos. ' , '

.. < n

■■' i >■ ■L-'' 1 ~ "■ ■_ ' .

A L. R. K FEDERACIJOS M. A
.APSKRIČIO VALDYBL

■*f

Dvas. Vada«—Kun. V, Tašktlmwf 
V, J. Kudirka, pirm,, ‘ "

37 Frauklin Street,
Norijrood, Kam. 

M. M. Kaminduli* rift^

#■

ANOIAI PYKSTA.

Londonas.—•Anglijos pir
klių Koelne pakeltas šauks
mas prieš ■ trancūzų-belgų 
muitų taežius ^pie^Angli- 
■jos okupacijos zonų, darosi 

• vis. didesnis ir .platesnis.' 
Skundžiamasi,, kad atkirti
mas anglų susisiekimo su 
vokiečiais visai, atkirto Ang
lijos prekybų nuo Vokieti
jos. Angiai pinkliai atnau
jino savo protestų, nurody- 
clami kad franefteai stengia
si pravesti stačiai blokadų 
prieš anglus.
I Anglijos ir Brancijos oku
pacijos kareivių santikiai y.- 
ra ir-gri gana blogi. •

■ Neu^ York. Vakar nuo 
plaučių uždegimo pasimirė 
čia paškilbęs neurologas Dr. 
AVilliam Lešzynsky, kuris 
pirmas pradėjo skelbti, kad 
kava kenkia žmonių ner
vams-. Mirė būdamas 63 m, 
amžiaus. --

i

surmojįi uiipeus,
KIEKVIENAS PO SAVO

ftliakys, “Sandaros” re
duktorius 10 Na “Sanda
ros” sako, kad p. Čarneckis 
tik klerikalų atstovas. Kiro 
ftliakys tn sakinį pamatuo
ja ? Girdi p. p. Šleževičie
nė. ir V'eneienė pareikalavo 
.nuo p. Čarneckio kad išleis
tų įstatymų Amerikos lietu
viams priverstinai aukaut 
prieštikybinems įstaigoms. 
Atsisakius Lietuvos atstovui 
p. čanieekiių tą daryti, Šlia- 
kys apšaukė jį klerikalų ats
toviu • Mes nei kiek nesiste- 
birų kad tos moterėles rei
kalavo nuo pi Čarneckio to, 
ko ikšiol nei vienas nereika
lavo iš Lietuvos pribūvėiių

laisvamaniai Amerikoj teip 
nusigyvenai, ka<T jūs visi 
Lietuvoj ir Amerikoj nepa
jėgiai tokių mažų įstaigėlę 
užlaikyt be katalikų para
mos. Mes katalikai išsibu- 
davojom šimtui bažnyčių, 
tiek pat mokyklų, o kiek ki
tokių labdaringų įstaigij^ Tų 
viskų tas .patys palaikom be 
laisvamanių malonės. Ir d^ 
kiek Lietuvos reikalams au
koj am, bonus Lietuvos pir
kom, vieni katalikai aukso- 
sidabro vajui aukavo ir-ti. ir 
tt Q jūs laisvamaniai vie-; 
na mažiukę į^tatgėię tunt ir*- 
tos ‘nepajėgiai“ užlaikyt. ir 
bėgat pas "IdetuvOs. atstovų 
p. Čarneckį prašyt kad para-
gytų katalikus prisidėt pa
laikyt JilEijk tą įstaigėlę. 4

■ Mes patartume p. Šliąkiui 
ir visiems'; laisvamaniams: 
rifus žvejdfit su savo bedie
viška. mešltere po savo prū
delį, b* mes katalikai po Sa
vo.. '■ ■ ,

♦

«

Plaktukas.

janntK jtTvmtnes
TIK KĄ ATVESTOS TA LIETUVOS.

Stebėtinai yraiio* tekit) AmpriklNJlui 
nėra niekad turėję.’ Tautiškomis «ui>l- 
vomls, Velykę margučiais, Lietuviškais* 
sveikinimai* ir linkėjimai* Pieštos 
iymauM Lietnvue dailininko.

. Sveikink savo gimines, draugu* pa- 
lietuviškomis, tautiškomis 

atvirutšmi*

Bars įduoda po 10c., 3 uM 25* Yra 
5 rusių Velykų arti. Siųsk ufeaky* 
milu tuoj, kol dar yra. Pamatęs ne- 
atsIgrolOd.

v . *
PardftvPjams-nKentams duodama nuo

laida. ' .

Rašyk ar kretoklt pay

PELIJĘ A. ZAL^CKAS, . 
414 Broadtvay, ' Boston 27, Mu*<
* ' .... .... ..... ...... ...

Paiešk^imai
ležkau savo atlnaus Vlada . Ls- 

zarkevieiaua, kuris ptalatte gyve* 
na Chicagoje. Praisu atsiliepti: 
Lazarkevičien5, Vtat&niŽkiai, Ma
istų pastas,, Lithnani*.

’ . . v- f

'= r — \ _ -—y.,’ --ri

Bnhras'Kgblis, Pakniojaus pa- 
rapijoš, Šiaulių , apakru gyvenąs 
dabar Vokietijoje, ieško savo bro
lio Aleksandro Keblio iŽkeliavurio 
Amerikon 1912 metais j Balti- 
more, M. D. Kas žino, kur dabar 
gyvena Aleksandras Keblius, yra 
prašomas pranešti. žino adresu t 
Baltras ‘Keblia, Luebeck^ Pnster- 
ųuerstrasse 12, GERMANY.

........... , •, ■ ... ,, •>,

’ .v

t

'S—*...""

AGOTA SMILEMAIT® ieško 
ir prašo, atsiliepti jos brolių Jono 
35 m., Juozo 30 m. ir Baltraus 28. 
.Smilgių, kurie yra Amerikoje,ar 
Kanadoje* Paeina is Plungės pa
rapijos, S’tanelių kaimo. Ji norė
tų nors laišką nuo brolių sulauk
ti, bet pati neturi nei adreso nei 
jokios žinios apie brolius. Ji liko 
'maža. Laike karo išbėgo Rusi
jon. Sugrįžus išėjo r^rsės moks
lią ir dabar dirba Kaune, Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėje. Tėvai 
a/a. Juozapas ir DomieeK mirę. 
Sesuo Ona ištekėjus valdo Xlkę. 
Tas žinias prisiuntė ir prašė, pa
garsinti kun, A. Vilimas iš Kau
no.

'r r

— S. Ą. Venc- 
kūno, meldžiu giririt prisiųs
ti savo antrašų;

Kun. Kašeiu kas.

5G 6tli Boston, Mass,
ii.

f

* .! ,ir,4*Įk ■"rffSTTy

Telephone Hay Market 1942* _ «
ATDARA SUBATO8 VAKARAIS

L. 60L0SDV COMPAN Y
MOTKBQ irVYRV SKAPAI 
ni ptaijtu ir »nt ifcxok*jimo.

Kailinių, Grulnų, Sidabrinių daik
tų, LulkroilOlų, Rakandų, Vlktrulų 
ir tt. Labai prieinamus * kainom.

39 iVAHltlNUTON Stju&t
Antros lubos.. Boston, Mtw. 

:hJa^wlwfw-.^w, W *-.7=- ..m • ; I
1 - i|--Lli--į į ■ ,,hi I Y. ,i

PARSIDUODA
KRAUTUVE GERĄ BIZNĮ pARO 

.-•u Ine cream, cigarais Ir kendPmis, nu 
vigais naujais rakandai. Kurie imve 
.u pirkti, yra tat goriunsta proga įsigy
ti, pigiai. AtoJSauklto: N. BLAŽYS, m 
tūver SU West Lynu, Man*, netoli 
liet; svetątoėtt —;------------ — ' (I7>

PARSIDUODA ČEVERYKU KRAy 
‘ TUV& įsižeis išdirbtas per 10 me

tų. BrlfjžastiH pardavimo—Havlnhv 
-kas turi kitę bizni. Adresas t 7L 
Cambrldge St., Cambridge, Mass

■ ■ (15)
m..,.,! !■■■>. .n u Į Į 1'1 I . ................  L—.l ■■ .į. -

Senatvė delėf parduodu arba galia 
mainyti ant namo, savo gerai išgyven
tų 200 aketėj /šarmą su lankomis, gi 
rloRils, padarais Ir gyvūUaisį K. FRA 
NAITIS, Granby, Mass. . ,

REIKALAUNU GEROS SIUVĖJOS, 
kuri supranta elektrikinę siuvamą ma
šinų vartoti. Mtfsų krautuvėje yra la
imi puikiu kepurių ir naujausios ru- 

išles audimų. Viską pasiuvam kauge- 
r įausta. ' ,

J. STOŠKIENE
10 jiilllbury St., IVorcpster, MaAs.

■ * - ..(13)
........................ ..... x' • .. ■ . ______

DR. 1. J. DONttN
(©U1UŪ3KAE), 

D1ITIBTAI

W Kalate,, Mostelio, Mm* 
IKUpo BroadSy 

Stel tetekto* H12-W, ,y
\ 
\v 

, / 
j 

J 
„l

7

I
i

<■■1.1 .mmutį.-ii n |,
_ ___ Tat. «o. Boaton 188 ■. LIBTUVYS DANTISTAS . 1

DR. M. V.CASPER i

MMMHRMMaNMR
Tm. Bo, Bctton 1MB

IR. J. C. LANDŽIOS
lietuvis gtdytojaji ib 

CHIRURGAS.
GytM Aitria* ir chronUkM Up» 
▼yru, motery ir valką. Hp*m> 
nuoja krauju,Fpjaudaltt* Mtaponi 
Ir tt kmto. laboratorijoj. StiteiMs 
patarimo* lalikaU kitur gyteMO 
tlum* AdreMa:

OMBtOADVAT, 
■outh bostom, >ua 
(Kampa* G 8t Ir Broadvay)4 

VALANDOS: 0-11, 2—4, M

OR. M. Y. GASPEB I 
/ (KASPARAVIČIUS)' f 
laliinM perkeis QfiM^ po B* I 

426 Bboaiwat, fįot Boarnsą Mam. f
O/ieoVulanttoi: A

Nuo 10 iki 12:88 ryto ir #w Xfl* B 
iki š ir nuo 6 :80 liti 9 w vai. te 

Oteu uždaryta* rabato* vakarai* 
ir nedaliom!*.

16 Mrių fiotith Bortoite

DR, H, S .STONE
AKTO SPECIALISTAS 
•99* W. BROAŪWAT

VALANDOS f NuoSr. iH 7 v. wfc

Kun. P. Kaščiuku.

T

į TeL Bo. Bo«ton 270į J. MACDONELl, M.U
fl Ofiso Valandos:I Bytsis iki 0 vai, po pietą m» l—<
■ 1 Vakarais ano 8 Iki 0.
■ M6 Br0ftdway, S<* ItartOte*

r*------- j------r---------------------------

^V. JONO EV. BL. PAŠELPINtS b 
DRAUGYSTES VALDYBOS ( 

APRESAL .. 1

CIRMININKAS — J. ’L. Petrauskas, f 

. 252 Gold St., So., Boston, Mass. ;
?1G$*PIRM.. -r- Kazys Ambrozas,

• 492 ETV-th St, So. Boston, MM* \ 
JIIOT. RAST. — Karolis Jankūnas, į

282 Gold St, So, Boston, Mara, r f 
JIN; RAŠTININKAS —X švagždu

.171 W. 5-tH St, So. Boston/Jiast.. 
CASIERIUS — A. NaudžIpnaSj. j 

Ą 885 E. Broadvvay, S. Boston, Mass. 
MARŠALKA ~ J. Zalkia, .' • į

7 IVlnfleld St, So. Boston, Mis* 
Draugi ja laiko susirinkimus kas .trečią 
ledgldiėnj kiekvieno mSnesio, 2-r§. vai 
»o pietą šv. Petro parapijos salėj, 49į 
E. Seventh S t, South Boston, Mas*
* III. . I ■>

-Z ■''■

? -——

■ Mes esame pirkę 122,000 poru Suv. 
Valsk armijos Munson tvirtų ėevery- 
kU, didumo nuo 5% iki 12, kuris būvi 
tai didžlausis skaitlius padirbta užsn- 
kymivSuv. Valstiją koutraktoriaus.

§ie &verykai yra. gvarantuoti 10 
' nuoš. tikros skuros, spalva ju tamsią! 
ruda—-su lležluvelials nuo vandens i 
dulkių apsaugojimui. Tikra- jų vert* 
šių &verykų yra $6.00 pora* Bet mei 

- tiek daug jų pirkę, ir gavę pigiau, go 
limo jums juos, parduoti po- fSMMl.

Frisiųsk tikrą, mierų ir mes paslų 
sįme. , Galėsi užmokėti pastoriui tuo> 
pinigus arba prrsfųsk money orderiu 
Jeigu Vovery kai pasirodys ne tokie 
kaip sakome, prisiųsk atgal, o mes no'' 
riki sugrųžinisime pinigus.

NATIONAL BAY STATĖ SH0E 

COMPANV
•'i’’--

295 Broadway, Nev York City.

5 *
Paleškau savo draugb Kazimiero 

BuvMavfČIaus, 'paęlna iŠ Vilnfiras i'Įtd., 
Trakij' apskričio, Onuškio vai., Uren
davęs sodžiaus Ka.< apie įį žino ar
ba jis pats meldžiu atsiliepti šiuo ad
resu: ;

LEONAS BLAŽONIS x 
40 St, ilames Ave.r Nonvood, Mase.

/ • ' ;v ~ ri ;W

POŽEMINIŲ GELEŽIM-

CJiicago'/'IU:Požeminių 
geležinkejių Chicagoje klau
simas palengva 4 jau tikrai 
sprendžiamas.

Miesto finansinis komite- 
■;as šių metų biudžętan nuta
rė' padėti pustrečio miliono 
požeminių geležinkelių pra
džiai/ ta ^./' <•

• Ilgas laikas nežinota^ kur 
imti tam. reikalui pinigų, 
Daug kalbėtu, daug tartasi, 
bet jokių pasekmių ūėgaū-
<a» -

Beito, finansinis komite
tas nutarė tam darbui ^pada
ryti' pradžių Kuomet gį 
darbas bu s pradėtas, tuomet 
ir reikalingi pinigai rasis.

Šie piu trecio miliono do

 

lerių bus į-aimta iš transpor- 
tacijos foido, kuriame yra

Vi

IV. KAZIMIERO R. K DKJ 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAI AL \

• -k

PIRMININKAS — VI. Paplausite* L
90" B Street, So. Boston, Maa* . | 

VICE-PIRM. — .T. JaruJa, \
< 440 Ę. 6-th St, So. Bo8ton, Mtw«./ 

PROT.. RAST. — A* Jannšonl* - ’ -
1420 Columbla Ril,, S. Boston, MM* 

riN. RAST. ~ K, KiSRls, 1
428 Ę. kth St,, So. Boston, Maa* \ 

IŽDININKAS—irišvagždls, \j4
111 Bcnven S t., So. Boetou, 

PVARKDARtS — P- Laučka, W
893 M Fifth St, Sd. BotffoO, MM* 

DRAUGIJOS MAražes relfatle • f
886 Broadway, So. Boeton, Iftu*. 

Draugija savo suslrlsklmus laiko .Statei 
oėdeldlenį kiekvieno mėnesio 1-M* via.} 
oo pietą, parapijos sretain^Lte/ 
Seventh St, So. Boston>xMaa* • 
8V. ELZBIETOS DRMKOSl 
HARTF0RD, OOTnOSCTtOOT. I

VALDYBOS ADRB8AL 4. j< - -. ^
Elab. Mlelnikfenč, plrmlnink* 

44 cedar St, Hartford, Om 
Oi LablckiCne, vlce-plrnatnink* 

90 Sheldon Street, Hartfor< 
P. Lnblckien?, JldlninW,

44 temteon st, HartforO, #i 
Marijona, Katkauskait?, ftn.

18 Atlantlc St, Ūartford,' 
R, pundalenP, prot. rMtialnk*.

10 IValeott St,.. BtatM “ 
Šios draugijoa annlrlukiniil 
antra nM8Wnį ktekfla&o 
balnytinSjo salėja. .

iJlDa XXKI* ILOUa 
DRJ0S VALDYBOS AD
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RAŠYK AIŠKIAI
• ■ .... ,^»» ■ * ■- f- - •

Rašyk laiškus, kad kiekvienas ga
lėtų perskaityti. Ranka rašyti Iniš- 
kaLnevisiiomet perskaitomi, nes nė 
kiekvienas ranka rašytų laiškų ga
lį perskaityti arba ne kiekvienas 
moka alSkiai parašyti,

t

j

'. •*<

*r,

•* lr=

4 ■

'I
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■ /,
r»• s I

ę. ■ ■ ’

Rašyk JaĮStaia typėxvrltorllt. Su šfa 
inaSJna ktakvientto tnokytak arba 
ndmokytUR biie tik pailsta raidea 
ir moku kiRiPti lž 3ū iodžlua guli 
rašyti .laišku^ korespondencijas Ir B 
tL aiSklui. ka visi pettkeity* De- ■ 
iel pfatėttiiij Uifai’iuaeĮju kreipkis® 
šiuo ndresu: . ‘ te- IK 

A. E. KNJHtYS . I
B061.94h 8t, Bartbn 97, Mm*I
HMteHMAei įaUte krtiptit j
Vfl* Pnkį^ot Sett^vf «fi9Įp * 

AMMm MM imI

namoRir
Knygutė yra didelio for

mato (5x10) 68 pusi., popie- 
ros viršeliais. * *

Kaina tiktai 45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40%.

Reikalaukitepas: 
<^DARRININKAS^ 

366 Ę,wa'yiRoųton 21, Masš.
* ’ * ’ y

^XTSA1 - ' ■ ~ " " ' • EZUsilį

' ' NEPHALE1SKITE PROGOS.
• , _ **' D

■ >* -*»•«- * " ' , K

Kų tik atsįo iš Lietuvos siimtinys, Lietuvos | 
Valstybes, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu- į 
vossenbvėspiii^šeiakhį, j

atvirlaiBd^ 
formoje, kulių eta 40 į vienį sąsiuvinį. Kiekvie- 
nas.minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų mies- - 
tų, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę įr kaip ku- | 
riuos mūšų tautos ftidvyrius, 
klųreiMmėi

L IJativo* ŽenkL—Vyti* 
2? ien»ifių f8nW~-WWlni
& ^GMtenteo iffnW.
4. Vytauto

7. CkrtttBa* 
kCMUL 
U MarijMapolS.

10. Getenainy*

12. Jarb*rkM.
13. Vtekinial. 

/14. Ariogala. N.
- 15. Karam. ;

16. Bodam.
IT. Rietavu. ' '
18. Alytų, 
Utebtal 
20. Ai

Šlaitų istoriškų žen-
’ N

• b * .. - • •
’ N

z21. SJrirsMnioiii, 
22.
23. vmavaūd*
24. Kalvarija
25. ĮJanttsfikb* 
2& mis.

BsrMkaL
28. ’BfcAff,
29. IteMlnlai.
30. tetars.
81. VtiliiOMk
82. 
MtJOsdsteM* 
84. MriMogsIs.
35. Lyds.
86. terilsl. .
87. VMEdnteksL .
S&JMVfti' 

' 80. fteBfi.
: / 40. teūotoksit ’

• - .*5 ‘ ’■

Nelabai senki gavome naujų tij. albumėlių siun
tinį it gavę pigiau parduosime pigiau. DabartinS 
jų’ kaina bus 65c. už vieną. Agentams duodame 
50%. LDS. nariams 50c. Pinigus siųskite:—

lOBTO^MAM
PIRMININKAstaviueoa

81 Mercer Stf So. ■ 
VICE-PIRM. — AutaoM 

* 1<W Bowėa St, So. — 
PROT. RAST. -į Antanai

450 E. T-th fcu So. Beaft 
fin. rast. — jrw>* vinie*

lėSAV. 64h BU 8k teete* 
KASIKRIU8 — Andthia

807 B 9-th RUS* 
MARŠALKA — Meteorite

U5 Gntelte 8U S* • 
jaiKi
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