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, Etkot ir pMitrentimi* d«l katail- 

kg spaudo* ittitiprinimo tat ma- 
lpneani* Dievai Ir pa&ą! Balny-’ , 
ffllai, ir imonSma na^dingetnif, 
negu pirMm&c bažnytinių indę ir , 
net negu bažnytinS* npdgof, B*, 
kol to neaupraa vinį katalikai, nm 
negalime tikJtis miaukti spaudo* .

. Mūri atatiktų Katalikų Bažnyfio* 
rimtybei ir pajijgoms, tmonių 
vadai*, pirmiausia gi kunigai, tiu

G rijkaityti taiaavo didžiausiu ni- 
^davtoiu. 7 ~ ~

’ Vyskupas Kiliau.
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l‘HIPAŽINO VILNIŲ 
GROBIKAMS.

PASMERKIA GROBIMĄ.

Žinia apie tai, kad alijan
tų ambasadorių Taryba pri
pažino Vilnių Lenkijai, ne
galėjo perdaug nustebinti 

„■lietuvius. Mes žinome, jog 
toje Taryboje viešpatauja 
plėšikiška Francija ir mes 
žinome, jog Francija vado
vavo ir finansavo lenkų rąz- 
bajus ir grobimus. Todėl 
Francija negalėjo neužgirti 
lenkų vagysčių, prie kurių 
Fr'anėija prisidėjo.' KoLkas 
nežinome, kaip Lietuva niu 
sistatvs tame klausime. Tė
čiam šitas pripažinimas ne- 
kiek tėatmaino padėtį. Len
kai Lietuvos žemes laikė ir 
be pripažinimui Lietuva 
galėjo tikėtis Vilnių atgauti 
tik ištikus tokiai progai, 
•kaip gaunant Klaipėdą. O kartu gauta žinia apie Lie- 

4* «■* 1 4* 1 1 1 1 *1 • i • •

Paryžiuj kovo 14.—-Šian
die alijantų ambasadorių 
Taryba galutinai nustatė ru- 
bežius .tarp Lenkijos ir Lie
tuvos ir Rusijos, palikdama 
Vilniją Lenkijai. Be Vil
niaus Lenki jai dar pripaži n- 
tu,lytinė ;Galicij.a- .. - .

Galvanauskas, kurs re-_ 
zignavo iŠ Lietuvos premie- 
ro vietos yvksta Parvžiun• • 
pasirašyti dokumentus, su
teikiančius Lietuvai Klaipė
dą. Bet yra pranaatomą,. 
kad susidarutsr* LiefttVo^ 
nauja valdžia priešinsis Vil
niaus pavedimui Lenkijai.

Parvžiun atvyko Lenkijos 
užsienių -reikalų ministeris 
grafas Skrzvnski ir tuo pat
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TA RSIS LONDONE.
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Organas Amerikos r]

Rymo Katalikų 'Švento 
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Pavį]^hifi.-~Francija siun
čia Londonan du atstovu 
tartis apie Turkijos klausi
mą.

BIJO AIOKESOIŲ.

Don don:.— Anglijos ka]ji- 
tąlistai_ bijo.... kad. ..Darbo 
Partija gavus viršų apdės 
kapitalistus didžiais mokes
čiais. Darbo Partija tą plo
niu) j a padaryti, kaip tik 
gaus virsiu) .

i
' j

VASAIELTON.

l.»SL

KADAVŲSDER.YBAS.
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Vilniaus miesto mokesčiai i 
būsią imami auksu, kad iš- | 
vengti nuostolių krintant J 
lenkų markei. ’ , 1

Švenčionių apskrityje len-, ] 
kų valdininkas Butkevičius, 1 
kilęs jš Žemaičių, nubaudė J 
lietuvių mokytoją Butku, 1 
kurs kilęs nuo Ukmergės. |

Vąs 16 d. Lietuvos, univer
sitetas minėjo savo gyvavi
mo metinės ‘sukaktuves. Bu
vo iškilmingas susirinkimas. 
Kalbėjo rektorius Šimkus, 
•premieras Galvanauskas, u- 
niversiteto senato sekr. prof. 
Čcsnvs. Profesūrai vrą 100 
su viršum, 'studentų apie 1,- 
200.

Beribi. — Vokieti jos' laik
raščiai ii veikėjai' skelbia, 
kad Vokieti^ tada derėsis 
su Francij kada ji iš- 

krašto. Yra spėjama; kad 
toks yra Vokietijos val
džios nusistatymas. .

■ Lietuvoje pravoslavų yra 
12,000, jų parapijų yra 18, 
popų yra 18 ir-vienas vysku-

.Rygoj Dūrė žmona Dr. 
Zauniaus, buvusio Lietuvos ’ 
atstovo Latvijai ir Estijai,j

W*

Bleuterius.
KŲN. NORBUTAS, 

našia i ei ų pri et ei i u s.
Palangoj ruošiama statv- 1 

ti žvejų uostą. S

Vasario 8 d. Kauno apy- | 

gardus teismas nagrinėjo 
šeimvniška byla/ Tėvas I 

skunde sūnų už mušimą. I 
Teisėjas bandė sutaikinti. 1 
Bet tėvas griežtai atsisakė ir I 
reikalavo' sūnų nubausti. .1 fl 
Liudininkai neįrodė kaltės 1 
ir sūnus buvo išteisintas**- 1

Rymas. — Šventasis tėvas 
pasiuntė Monsignorą Lūžio 
Airijon ištirti padėtį,, ir da- 
sižinoti kas do priežastis, 
kad airiai nesiliauja vieni 
kitus žudyti.

KLAUSYS BILE KOKIŲ 
PASIŪLYMŲ. •

Pef- Lietuvos triukšmingą 
‘ fordžiul a j ų ’ ’ Kaune vi ė- 

nam mokiniui raketos gilze 
pramušė galvą, parade vie
nas. vaikas sumindžiotas ir 
netyčia sužeistas vienas ka
rininkas.

Žydelis Ošer Rabinovič, 
metų vaikėzas, Kaune

arti 265 dol. Dabar' kum vas. 17 d. suimtas ir kalėji- 
Norbutas atvyko į Naująją nian pasodintas už netikrų 
Angliją ir iki. Velykų Jau- čekių išsimainymą. 
kys Connėcticut ir Massa-1 ----------------

<£

Iūm. J. Norbutas, “Vai
kelio Jeazus Dr. ” našlaičių 
prieglaudų įgaliotinis, nese
niai lankėsi su prakalbom t s 
ir paveikslais Amsterdame, 
N. Y.‘, kur surinko našlai
čiams aukų apie 320.'dolerių.
Rochester; N. Y. ir-gi gavęs-116

ta. proga ateis taip tikrai, 
kaip rytoj saulės tekėjimas; 
Lenkija jokiu būdu ilgai ne
bus dabartiniuose rubežiuo- 
sė. Jei Lenkija ir nebus iš
draskyta, tai Rusija ir Vo
kietija prie pirmos progos 
kibs į kudašių padaužoms 
lenkams. Tada bus Lietuvai 
proga.

Dabartinio Vilniaus klau
simo išrišimo neužgivia nei 

. laikraščiai, Franci j ai prie- 
, lankaujantieji. Štai. Bosto

no Transcript kovo 15 d. edi- 
toriale be kitko štai ką rašo: 

“Vienok, gal nebūti taip ' 
lengva išrišti Vilniaus klau- 
simąr kaip tai, .matyt, am
basadorių Tarvbai išrodo.

*■ a<

Lietuvių teisės prie Vilniaus 
mažiausia taip pamatuotos, 
kaip ir Lenkijos, neš Vil
niaus, žemėse lietuviai gyve
na nuo 10-to šimtmečio ir 
Vilniaus miestas per eiles 
gentkarčių buvo darbiausias 
tautinės kultūros centras. 
Be to Lietuva tiesmukai pa
skelbė, kad ji neprims len- 

x- kų okupacijos Vilniaus, ir 
lietuviai tik ką išviję iš Klai
pėdos alijautus su tuo pat li
po ■ pakilimu gali pradėti 

' kūnyti ‘ savo pagrūmojimą. 
. • Jei lenkų< įaBkodel vėliau 

lietuvių ^eligoyškio negali 
\ būti .Y’ ‘ J ; ’• /

. - ri> ■ ;

: - ■ .Y.Į ir,TAS J^OŠLDIS.
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■ NhiteUb Sekantis Tali-

tuvos kabineto rezignavimą 
ir apie paleidimą Lietuvos 
seimo. '

. X

PPlEMfi IŠLYGAS.

Paryžius. — Lietuvos vv- 
riausybė pranešė ambasado
rių Tarybai, kad priima 
Klaipėdą alijantų pastatyto
mis išlygomis, kuriomis' pa
sižadama leisti . naudotis 
Klaipėdos uostu . Lenkijai. 
Lietuva pasiuntė atstovus į 
Paryžių tartis apie lenkų 
teises Klaipėdos uoste.

ABU VADU MIBTIKAI
SEROA.

Londou. — Amerikos bu
vusi s ambasadorius Chinijoj 
Crane sako, kad abu Rusi
jos vadu'Lenin ir Trockį pa
vojingai sergą. Jis nesenai 
buvo Rusijoj ir ten apie tai- 
filtrai sužinojęs. Trockis tu-l

ris pilvo ligų, kurios nesą 
galima išgydyti. Trockis 
dek tos ligos turįs ilgas va
landas lovoj. gulėti.

PAVOJUS LAIVAMS.

Ne-a' York. --- Kapitonas 
italų laivo Presidente Wil- 
son pareiškė, jog formaliai 
skųsis Amerikos valdžiai dėl 
kontrabantinių svaigalų lai
vų. “Sako, kad tie laivai esą 

•pa'sažieriniamspavojumi 
laivams.

NUSISKANDIKO 
MOTERIS.• • . .

Niagara Falls,; V. I*. — 
Moteris apie 30 m. amžiaus 
vidurdienyje žmonėms ma- 

: tant šoko, į vandenpuoiį ir 
nuskendo. ... , . :

J ŽYDAI MAŽUJI O J.

" : Binkimai
Wlestįnoj pat odę, jog žydą! 
ten- mažumoj. Atstovų žydų 
išrinkta M?>, maliometoiių

■* t’

Paryši us.—Franci jos val
džią davė pasauliui suprasti, 
jog ji pagatava klausyti ki
lę kokiu pasiūlvmų iš Vo- 
kieti jos pusės. Francija ma
to, kad įlįsti į Vokietijos 
Ruhrą buvo visai lengva, bet 
išlįsti sunku.

> ŽUVO LAIVAS.

Flushing, Holandija. % — 
Anglijos'labais Mervillė nu
skendo ir.su juo žuvo 12 
žmonių. - K

DARBININKAI!
' ■ * * ■-

PIRKDAMI PAS “DARBININKĄ” LITU PERLAIDAS, VISUOMET 
GAUSITE NUOŠIRDŲ PATARNAVIMĄ.

n ______ . .. r

Darbininkai, kuriems rūpi, kad Jūsų pinigai būtų be 
jokių Jūsų draugams Lietuvoje nesmagumų, trukdv- 
mų, išmokėti,, tai kreipkitės prie “Darbininko.” Čia ra
site sau draugiško priėmimo ir jausitės, kai™ namieje. ’

“‘Darbininkas” mielai Tdekvįenam įo4 reikaluose pa- 
tars ir duos Todą, Taigi nepamirškite, kad darbininkams 
reikia kimptis paš.“Darbininką.’’ 4

“Darbininlip” raštinė atdara nuo 8 vaL ryto iki 9. vai. 
vakaro,. Subatoje net iki 10 vai. vakaro. Kurie norite 
savU6šiu$ Lietuvoje sušelpti ar knygų pa^ipįrkti,. ateikite, 
ovįtįęs noriai patarnausimę* . —

Parduodame perlaidas taip-gi ir per laiškus, < Kurie norėtų pa- 
siųsti savo giminėms į Lietuvą dovanų, Žai iai prisiuii^a muins pi-' 

erinės. tomaus»pašiųsįme čękį-_dratt|i

■ Adresuokite: > ' “
( >

366 W/.BROADWAY,

.e
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cliusetts apskričius. Išviso 
kun. Norbutas jau surinkęs 
našlaičiams apie 5,500 dol.

Vaikelio Jėzaus Draugi j a 
užlaiko Lietuvoje penkias 
našlaičių prieglaudas, keletą 
pradiniu našlaičams mokyk
lų; didelę ir vienintele Lie
tuvoje amatų mokyklą, vai
kų darželius ir tt. Labdarv- 
bes ’srityj šiandien. didžiau
sia ir svarbiausia Lietuvos 
organizacija. Įsteigta ir iš
vystyta ji labiausiai Lietu- 
vių-Amerikiečių pinigais-au- 
komis. Abejonės nėra, kad 
Naujos Anglijos lietuviai y- 
pač parems tą naudingiau
sią Lietuvos labdaringąją 
organizaciją dalyvavimu 
prakalbose ir gausiomis au
komis.-

*
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■ Masln'ą, -t—. Bušijos val
džios užsienio reikalų ininls- 
teris ‘ Čįeerui pasiuntė po 
nauįą Uotą į Bortinį Londo
nu, • Pąyvžių ir Bynį prano-; 
šaut, kad Būsiju nepripąžis 
ai i,jautu išrišimo Nemuno ir 
Klaipėdos Įdaušinių. *

Kalino iždinėj pavogta žy* 
minio mokesnio ženklų ir 
vekselių 100,000 litų vertės. 
Vagys pagauti.: jie ne lietur 
viai.

Kaune vas. 15 d. pasirodė 
plakatai, kur rašoma, kad 
Kauno žydiškos ir lenkiškos 
iškabas buvo užteptos ne ko
kių vaikėzų ar bailių, bet tų, 
ant kurių “brolių kaulų sto
vi tėvynės pamatai." Pasi
rašo Lietuvos Fašistų Vyk
domasis Komitetas.

Kaikurie Vilniaus prie* 
’m iesčiai stengiasi nuo Vil- 
niaus nuėsto atsimesti, kad 
pasiliuosuoti nuo sunkių 
miesto mokesčiu. ;

Tiltas ant Nemunu Gardi- W 
ne būsiąs pabaigątas taisyti ■ 
balandžio pabaigoj. -■

Lietuvoj laikraščiai paieŠ- 9 
’ko antrojo Amerikos lietu- Ji 
vių seimo, kurs Kaune* ture- f 
jo įvykti už poros mėnesių* 
po pirmojo. Pirmasis buvo* ; 
Iapkr. 25 d. pereitų metų* 
Kadangi liaudininkams'i»j 
sandariečiams rūpėjo~. &ftt9 
sumeškerioti amerikiečius, o« 
pamatę, kad to nepadarys, S 
“užmiršo" apie seimą. * ®

Vilnijoj tarp stočiiCKui- S 
šin ir Starosilce; . stmkūM W 
traukiniai. - Septyni 
nai į šipulius sudaužyta, o 9 
aštuoni vagonai sugadinti. ’ '9

Daug Mažosios Lietuvos 
lietuvių kitose . vn.Istybe.su 
t'arnaujančių grįžta namo 
■veikti savame Icraštm -pir* * » > 
mutiniai sugrįžo Gailius ir 
Žaimitis, kurie augštas vie- 
■tas .turėjo Didžiojoj Lietu
voj. > ?. •

-i

Šiaulių apskrityje šie dvafe i 
tai skaldomi žmonemš; . 
vainių dvaras gen. ŠpbolVvu& 
.Mąldnių dv. L Medemo^ 

GaŠčiuhų vai. Dabikinės -* 
.Bargaimnęs ® 
Joniškio vai. RlMairiai VJ 
Komaro, ir /Dembovka, 
Komaro. Stačiūnų vai. Ali 
niškis Al. Fįodžinskien^ 
{šekščiai A. Flędžiuskięnįi
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‘Vasario 22 d» ĮCnųim buvo ....______ __  __ ____
Lietuvos gydj’tojų antras smĮLinkuvos vai/ Fet Karpi
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Pagaminta Co-aperative League of 1L. S»4>
. . . - t __ .

1 -
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'K Mffi JBdSton’o utarn!niad»į 
I? mftfctot&iių ifeldžfK Ant, 

iioTŠ^ktartj šv. Juozato 
Sąjunga,

■ f JI .11 r

U’O įninka s*? 
'tTŽB IVdftKte)

r* • t **

1 tiHUANIAN' TM-WmKLT PaI’IM. 
jfevėry Tufeisday, Tirarlsda^ 

-faturday by St. JofiKFH’s Lrrjt- 
R; C, Abbociation oi Labo*.

< I

................ ..................................................... ..... ■........ ..

• * A » ' • ’ . •

itecon&ęlasa mattey Šfeptį 
1915 Ai tke post offlce at Boston, 
te uūtfėr thfeAct Of March 3,1879.” 

nce for maillng at spęcfal rate 
a provlded for ia Sectlon HOft. 
et. if 1917, authorlzed on Jiily

SūĮttHftto* Rateli

* ■ .<.... •* <... ^ ■ • .$4.50
p jBd ftbu&t A**..A.į«.-4SB0. 

^unttie»yearljr;.»....i>5.50

turėtų .turėti tai omenyje. •

- . JL Nariai. . *
N. N. X Draugijoj nariais bus dabaf- 

tinilii josios nariai ir visi tie, kurie vėliau 
bus į ją priimti. Kiekvienas asmuo, norin
tis prisidėti prie Draugijos, privalo būti 
perstatytas dviejų Draugijos narių ir . jo 
vardas užregistruotas Draugijos krautuvė
je. Toji jo aplikacija bus paduota direkto
rių apsvarstymui sekančiame jų susirinki- 
me'ir, jei kandidatas taps jų priimtas, jis 
privalo užsimokėti 25c. įstojimo- mokesties 
"ir 10c. už konstituci  ją. Ir* viena ir kita mo
kestis eis į atsargos fondą. *

(Pasarga? — Viršminėtos mok ėst įs go
ti sulyg .apltnkgbių būti didesnės ar mažes
nės, arba galima jų visai neimti)

. 4. a Narių Bgpasas,

y Narių vardų ir adresų parašas , privalo 
būti pas Draugi jos.raštininką. Tų asmenų

1. Vardas,

« Draugi ja vajiųsis. N. N. N. (pav, Bos* 
ton Co-opėrative Soeiety);

2.. Msto.

X N. X Draugijos tikslas yra: parū
pinti savo nariams maisto, kuro, drabužių^ 
butų ir kitokių pragyvenimui- reikalingų da
lykų prieinamia iisiopns kainomis su pagel
iai bendrų Draugijos narių pastangų ir jįj 
įnešto kapitalo, perkaht, dastątant ir gami
nant bendrai., Draugi j os tikslas yrą, ne peL 
no ieškojimas su kompetįeijos pagelba, bet 
pragyvenimo papiginimas. Ji eina pine pa* 
matinio pakeitimo dabartines ekonomines 
tvarkos geresne tvarka, prie tobulesnes en

Dabar reikia Amerikos lietuvių visų srovių veike- 
jams suvažiuoti protestui išreikšti prieš Vilniaus pa 
grobėjus ir užgyrusius tą pagrobimą ir Vilniaus atga
vimo plenuiišdirbti. *
- Turėtume atsistoti ant pu-Jbendrai kdda ųe kada valsty- 
mato pasitikėjimo lietukui'binį. vajų padalyti. Ypač gi 
tauta, jos demokratija ir didesniam pavojui ištikus 
tos demokratijos, pastai gta stotume visi 'bendram dar

bui, kad tą pavojų pašalinti. 
Būtų labai svarbu, ~kad mū
sų spauda tą bendro darbo 
klausimą rimtai ir iš visų 
pusių pasvarstytų. Lietu
vos nudėto jai, atsiliepkite.

t “Šių eilučių rašytojui atro
do, -kad Am. lietuvių b.eiid- 

•_ ram. darbui viena iš būtinų? 
jų sąlygų — yra nesikišimas 

£ į Lietuvos vyriausybės po-li- 
tiku,;,kaip vidaus — taip ir 
užsienio. Tiesa, kaipo lietu
vių tautos nariai ir Lietuvos 
piliečiai, mes negalime ir 
neturime atsižadėti savo bal- 
so-*Metuvos reikalais. Tą 
balsą ines ir paduodame daž
nai kaipo pavieniai lietuviai 
ir taip-pat 'vardu savo ovga-

f 
f 

i - - - 
f- ‘ mzaciįų. Lietuvos vyriausv- 
-• be, seimas, ar šiaip jau vi-

. suomenė- į tuos balsus ir žiū- 
ę ri kaipo pavienių lietuvių, 

jų organizacijų. Su’ tilo 
v balsu jie skaitysis pagal jo 

rįįtfįnno, tinkamumo, stip- 
y . rūmo ir tt. Bet žiūrės į jį, 
j- -šiaip1 ar taip, kaipo į pata- 

riamų balsų išeivijos dalies, 
kurio jeigu ir nepaklausys, 
tai.tįlio. kad tuo dar neįžeis 
Visofcjšeivijos. .

V&ai kas'kita būtų su.bal-. 
su,-Šonu kalbėtų vardu vi- 
sos-išeivijos, arba bent'jos 
dideles didžiumos. Jeigu 

r mok vardu išeivijos imtume 
į ‘ siuntinėti patarimus Lietu- 
Et vos ministerių kabinetui ar- 
H ba seimui, kaip jie turi vey- 

_ti šalies tvarkų, arbg kdkia 
jų\Sni būti užsienio-politi- 
kaįįjnes tuo statytume* Lie- 
Jkyij"į keblių padėtį. iŠ vie- 
^os;pusės ji jaustųsi, kad 
mes kiŠamės šiaip ar taip ne 
į savo dalykus, kad toli nuo 

j f Lietuvos ir jos sųlygų būda- 
į Jfcįfif^es nevisada galime pa- 
į įS gerų patarimų; teciaii 

patarimo atmetimas 
, kartoas. galėtų duoti progos 
< agitiidijai prieš Lietuvų išei- 
4 ko ir taip yra Čia jau
ynęmažay

Imties yolės patarimų da-_ 
Į vinėjimo nesveika dai1 būtų 

į rr mūsų bendro diirbo žvilgu- 
nįu; nes ,kaip;tik čia ir gali 

į apsireikšti įiesutikiftių tarp 
mūsų' srovių, kurios eis į 
bendrų darbų. Kas vieniems 

^.-atrodys gėla, tau kitiems 
i bWpęiktiiia ir it Pradėjus 
' riefenaį galėtų tuojau ir vi- 

sįis bėn&fš darbas pairti. Gi 
; ntorųit, . kad jisai • šektųst, 

Br tik ir įkdketų ieškoti tik
tof kas vūmijap ir vaigti-to, 
kąS^kiriių .j ’ •• , . y ;

‘ vXMtptai;ir esaiiie pitvėrs- 
tLMidSoti bendrame dųrbp 

tokio pamato, 'kurs tam 
J l&fU’am darbui galėtų to* 

t! tinkmiausių sųtygų.

l
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ar šiaip jau vi-

<

i'tfriansįjbe.
Bendram politikos darbui 

i u retume pasistatyti , tokius 
po litinius tikslus, kurie vi
sos tautos yra neabejotinai 
priimti. Tauta trokšta lais
ves,’ troško Klaipėdos, trokš
ta prieiti prie savo tikrųjų 
sienų. To lygiai trokšta ir 
visa išeivija, išskyrus gal 
ik nutautelius.

Štai tais reikalais mes ir 
galėtume Sueiti į bendrą dar
bų. Ir to darbo vien tais rei
kalais prieš akis yra daug, 
nes su lenkais bus dar ilga 
rokuuda. Ateityje toMjend- 
ro darbo galėtų’gal ir dau
giau atsirasti. Bet kol kas 
f b pilnai'pakaktų.

Tai anaiptol nereikštų, 
kad mes. kaipo partijų ar 
srovių veikėjai turėtume at
sižadėti savo srovės ar visuo
menės pažiūrų, nusistaty
mų, ar veikimo. Katalikai 
pirmi nesutiktų atsižadėti 
savo veiki mo. Niekas nega
li to reikalauti ir iš sandarie- 
rių. Lai vieni ir kiti siun
čia savo patarimus,, pagei
davimus, įnešimus — kam 
tik nori, ypač lai spaudžia 
savo vienmiiįčius Lietuvoje. 
Tada jie betgi kalbės tik 
vardu savo organizacijų, o 
ne vai’dii visos, išeivijos. 

: Taip-pat ir kultūros darbe. 
Katalikai rems katalikišką 
apšvietą Lietuvoje, laisva
maniai lisvanianišką. Fede
racija su Tautos Fondu rems 
katalikiškas < ‘
“Ateitį,?’ “Pavasarį” ir tt. 
Sandara rems sočdjalistus 
1 iąudiuinkus, t i Žiburėlį5 ’ ir 
k, * Čia skirtumai ir lenkt v-‘ * .1. 
niavimai neišvengiami.

‘Bet kada sueiname į ben
drą tarpprovinį darbą, mes 
tuos, skirtumus tam kartui 
paliekame namie ir nešame 
ant bendro tautos aukuro tai 
ką mes aukojame tautai tik 
kaipo lietuviai. skvo.vals*
lybei ir jos valdžiai,. .! 
/ Mūsų parfiioš ir sroves ybr 
lytų ii* toliau fanp valiusios 
savo srovių darbą.; Tik berk 
dras mūsų komitetas kart
kartėmis pašauktų. nius vi
sus į taiką Lietuvos yafety* 

bendrą darpsroviių

C *

čius, Žukauskas, Bulotas V.> 
Žemaitis, Fašys Kazys, A- 
peravičius, Viškus,. Galdi
kaitė, Užupis Antanas, Dai- 
Ivda Juozas, Rimša Anta
nas,- Užupis Juozas, Mitrius 
Antanas, Masiliūnas Jonas, 
Šinukštys. Jurgis, Liorentas 
Antanas, Mikalauskas K., 
Avietėnaitė^ Eildziulaitė Z., 
Ambrozaitė M., Bakšytė V., 
Dolobauskaitė ?A., Mičiulis 
.Juozas. Po du ir pusę dole
rio mėn. gauna: Rodzevtčai- 
te M., 'Grildis Juoazs, Mar- 

‘cilionis B. Tie visi jaunuo
liai" ir jaunuoles yra kilę iš 
-“bakužių” ir neturtingi, bet 
gana gabūs, išjjų susilauk** 
sime gerų tautiečių. Todėl 
ir Lietuvos Ūkio Bankas, 
kaip "gryna- lietuviška įstai
ga, ■ šelpia savo lėšomis tuos 

ir liaudies mokyklos. Dabar būsiančius 
pasiliuosavus iš po- svetimo rius. ” 
jiuigo, Lietuvoj pridygo! 
mokyklų kaip grybų iš po 
lietaus, * Svarbiausia mūsų 
tautos džiaugsmas ir viltis, 
tai yra Lietuvos Universite
tas^ Daug Lietuvos studen - 
ti jos jau sugiyžo iš viso pa
saulio kraštų ir mokinasi 
Kaune, bet dar dauguma pa
siliko užsieniuose ir studi-- 
juoja aukštąjį mokslą ypa
tingai Vokietijos universi
tetuose. Kaip Lietuvos ba
jorai dvarponiai išbėgiojo' į 
užsienį ir veikia svetimų la- 
hui, tai į dabartinę mūsų 
studentiją reikėtų daug do
mės kreipti visa? lietuvių 

tautai. Ypatingai šiito klam 
švinu daug rūpinasi' Lietu
vos Ūkio Bankas,. kuris sa
vo lėšomis šelpia daug Lie-

Lietuvos Universitetas pa- 
vyzdįn^į tvarkosi, šiemet 
jau pradėjo /veikti ’ ‘"visos 
mokslo šakos. Lietuvių- tau
ta aiškiai atsimena tuos 
laikus, kada negalėjo turėti 
savo netik Universiteto, bet

tautos “dicLvv-

Lynas.
« z ' '

-------- ' - ——

BOMBOS Į KEPYKLAS
■ "I"

Linai)(man. — Trys bom
bos įvairiose miesto 'dalyse 
mesta i kepyklas: Jos sužėi-' 
dė keturis darbininkus.

—1 . . .||^ .. Į » IĮ I Į^. —'■ "I     ' H'. I   

12. Paskolų atmokėjimas.

Jei direktorių lūiomone/Draugijoj at
sirastų daugiau gatavų piingų, negu reikia 
ir jeigu jie nepermato jokio iš jų iielno 
Draugijai, ^tuomet direktoriai turės teisę 
visupirma atmokėti visas paskolas, užtrauk
tas sulyg paragrafo 6-to, . Jei* jas atmokė
jus dar pasiliktų jiinigų perdaug, tuoiitet di- ■ 
rektoriai, pritariant visuotinam sitsirinld- 
miti, turės teisę sumažinti įtarių šėrų skai* 
čių, pradedant nuo tii narnį kurie turi dau
giausia Šerų ir da* • *
lį pirmiausia. Jei kuris narys nenori alsi- -- 
imti'jam prigulinčių pinigų iš Draugijos, jo 
pinigai pasilieka Draugijos ižde, bet jis tuo
met negauna už juos nuošimčių.

*13. Kaucija.

Iždininkas, kraiituvčs vedėjas ir kiti 
nešantįs atsakomybę ^tarnautojai ^privalo 
būti pastatyti po kaucija (užsibandsavę), už 
kurią moka Draugija. Apie kaucijos didu
mą sprendžia direktoriai, Kaucija privalo 
būti užtektinai didelė padengimui pinigų, ir 
turto pavedamo Draugijos tarnautojui. . '

i . .

14. -^tsarpus Fondas. * - . '

Kiekvieno metų bertainio pabaigoje 5% 
gryno pelno bus atidedama į atsargos Ibjidą 
a V tai bus daroma tol, kol. Atsargos Fondas 
nepasieks 30% 'viso kapitalo įplaukusio už . 
Šerus, arba ir daugiau# jei taip nutartų di- 
rektoriai. Atsargos Fondas yra tam, , kad 
padengus deprecijaciją, kad apsisaugojus 
nuo pavojais Draugijos biznio nepasiseki
muose, kad jos biznį praplatinus, visuo
meniniam veikimui, labdarybei, apdratidai 
ir kitiems reikalams sulig nutarimų visuo
tinų narių susiriiddnuj. Pavieniai Draugi-■ 
jos nariai išstatomi iš jos neturi teises nie
ko reikalauti iš Atsargos Fondo.

*
: - s r15. Švietimo Fondas. \

■ Tam tikra suma,, nemažiau, kaip 5% -
gryno pelno, bus kas bert ainis atidedama 
švietimui ir Imperatorių auklėjimui. Tas 
fondas bus pavestas tam tikrai komisijai, 
Draugijos narių išrinktai. Komisija priva- • 
lo išduoti raportą iš savo veikimo bertaini- 
niuose Draugijos narių susirinkimuose ir ' 
gauti iš susirinkimo nurodymų dol paskirtų, 
į Švietimo Fondą pinigų suvartojimo. .

16‘. Gryno pelno padalinimas. , t

Atmokėjus nuošimčius už Šerus ir pa
skyrus sulyg' §14 ir §15 tam tikrą pelno da
lį į Atsargos ir Švietimo fondus, likęs pel- 

■ nas bus dalinamas šėrininkams proporcijo
nuliai pagal to, už kiek kas bus išpirkęs 
Draugijos krautuvėje laike praeito bertai- 
nio. Tik tiems šėrininkams bus išmokami 
.dividendai, kurie, yra pilnai užsimokėję už 
šėrus ir kurie yra prapirkę Draugijos krau- 
tuvėje laike prabėgusio metų bertainio .nu
skirtą pinigų minimumą. Jei narys nebus 
to minimumo prapirkęs, arba prapirkęs tik 
jo dalį, tuomet toji dalis bus priskaitytu 
prie sekančio bertainio pirkinių ir dividen
dą bus jam išmokėta, kuomet susidarys rei
kalingas minimumas. Jei narys neatsiims 
į dešimt dienų jam priklausančių dividendų, 
jo dividendas bus skaitomas jo depozitu 
Draugijoje. Nariams, nepilnai užsimokė
jusiems už šėrus, dividendai gali būti ski- s 
riami tik tuomet, .jefjie sutinka palikti juos 
Draugijoje jų Šerų išmokėjimui.

17. Kreditas.

Draugijos krautuvė perka ir parduodu 
ųž pinigus ne aut kredito. Direktoriams te- 
čiau išimtinuose atsitikimuose nutarus, jei 
narį bus ištikusi koki nelaimė, jis gali im
ti iŠ krautuvės ant kredito, bet tik už tokią 
sumą, .kuri, bus lygi pusei jo Šerų vertei. 
Jei-metų ber'tainiui •pasibaigus jis krautu- 

' vei neatsilygta, jo šlmla huš atrpkuota jš jb 
šėrų. ^Kuomet tmi būdu jis sumažins sayo 
Šerus zemiau$25> Draugija nustos jam mo
kėjusi dividendūs, kol jis vėl pilnai lieužši* 
mokės ųž paskirtą Šerų miiūmuiiią, .Krau
tuve negali nei pirkti nei parduoti ant kre
dito be tam tikropa* 
velijimo. ;• . - y.

^Direktorių dttntasąi leidimas pvlvMo 
uiti užartas; sokaiičimne Draugi jos. nafių 
sumfnikimę? ? : /L ‘ -

f . . 18. Pai'daeimp kuinu, y %

„ Visos prykęs bus parduodamos bĄmm 
MoTmsUĄomisf Neims I>at‘dimdama auna* 
žmtomis kainomis arba visai, be pelne/

OA R B IMI M 4A.A-, , . ..................................... ...-.................... —... —......................  u. ^-, ■.

viHzacijohv Jos nariai prisidėdami pilė įps vardai, kurie sulygMosJionstitucijos nusto
ja būti DraugijosmariaiS) privalo būti iŠ są-, 

. rašo išbrėžti. Kiekvienas narys privalo pra- , 
nešti sekretoriui savo naująjį adresą į tris- ‘ 
dešimt dienų nuo jo permainymo.

* 5. Kapitalas,

. Vienas Draugijos narys negali turėti 
serų daugiau kaip už tūkstantį dolerių. Ant 1 
Šerų negalima bus uždėti jokių asesmentų,. 
Šerai gali Luti pavedami kitiems asmenims 
sulyg taisyklių nurodytų 9*me paragrafe. 
Vienas Šeras kainuos $5. Kiekvienas.narys 
privalo paimti mažiausia 10 Šerų, už ku
riuos galima užmokėti arba iškahio už visus; 
arba. $1 įstojant ir po $1 kas menuo; arba 
paliekant dividendus, kol sekai jielųis išmo
kėti. Šiame pastarame afsitikme iiąrys pri
valo palikti mažiausia pilsę jam priklausan
čių dividendų, kol nebus užmokėta už Ū Še
rus. . .

►

‘ (Pastaba: *— Firšminetos- sumos gali 
būtį nuskirtos mažesnės arba didesnes sulyg 

■ aplinkgbiiį. įvairių draugijų. Didesnės su
mas, duos daugiau kapitedn. Didesnis veį- 
kiantis kapitalas iabat daug prisidės iirie 
pasekmingo draugijos veikimo.)

• • 6. Paskolos.

. ^Draugi ja priims w narni pinigus ar
ka kaipo tiesioginę paskolą, arba kaipo de
pozitą, arba kaipo nariui priklausančius di
videndus ir nuošimčius už Šerus; kuliuos jis 
paliks Draugijai palaikymui Kokios rū
šies tos paskolos nebūtų, jos privalo būti 
įrašytos į nąiio knygutę kiekvieno metų ber
tainio pabaigoje. Paskolos gali, būti užtrau
kiamos ir nuo ne narių ir nuošimčiai už jas 
bus mokami, bet ne didesni, kaip esanti le
gate norma.

7. Kapitalo ištraukimas..

Narys negali ištraukti įnešto už Šerus 
kapitalo, jei direktoriai-■nenu-tars, kad tai 
galima padalyti be/skriaudos Draugijai. 
Kiekvienas narys ištraukiantis jam priklau
santį kapitalą už serus,.. . paliks Draugijai 
vieną dolerį, kuris eis į atsargos fondą. Vi
sos pastangos turi būti daromos, kad.paten
kinus narį atsiimantį savo kapitalą,, jef jis 
išvažiuoja į kitą miestą gyventi arba jei ji 
ištinka nelaimė, jei tai galima padaryti ne- 
išstatant pavojui! Draugijos.

Teise prie Kapitalo.

Jei narys yra kaltas Draugijai, ji turi 
pilną teisę atlyginti sau pilnai arba dalinai 
iš nario serų, jo paskolų Draugijai, arba 
depozitų, ai- kitokių jo pinigų tuosyk esan
čių Draugijoje.

9. Šėrų pavedimas.

Šeras gali būti pavestas bi-le nariui di
rektoriams pritariant. Visi išleisti Šerai, 
taip gi ir serai pavedami vieno nario kitam 
privalo būti įregistruoti Draugijos knygose. 
Senas seras, pavedamas kitam Draugijos 
nariui, privalo būti sugrąžintas Draugijai 
ir naujas Šeras turi būti išduotas vardu to, 
kuliam seras yra pavedamas. Šerai negali 
būti pavesti kitam, kol visos' pavedančio šė- 
rininko skolos Draugijai nebus atlygintos. 

' Jei katras šėrininkas nori parduoti sa
vo Šerus, jis. visupirma privalo pasiūlyti 
juos pirkti pačiai Draugijai. Direktoriams 
.sutinkant Draugija gali juos, pirkti mokant 
už juos iš Draugijos gryno pehio. .

Už mirusių narių serus.bus išmokama

p
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šulyg \.ęisių jų įpėdiniams.

10. Nuošimčiai.

. N uošimčiai už įdėtus į Draugi j ų pinigu s 
bus mokami sekangiai: pirmieji du serai bus 
skaitomi kaipo vokiantis kapitalas ir nuo- 
šimciai už juos nebus mokama; už likusius 
uertls bus mokamu į.metus; už paskblim 
tas pinigus bus mokama 4% j metus. Visi 
nuošimčiai bus priskaitoma kas trys mėne^ 
šiai. Nebus skaitoma, nuošimčiai už vienų 
dolerį arba mąžimi taipogi ir už depcifcitūsy 
kurie bus išlaikyti Draugijoj mažiau kaip 
12 savaičių metų bertainio begyj. ’ ‘

7 (Panįaba: Galima sk i S i 1AI alaus uuo- 
čius,_ bet įte nepuh'dBi būti didesni negu įp 
m irnogeiiud Drąugiįgs iepielbĄcjed ?•"; 

-. > 1L ĮPinaiisų kuggg perši' y

; - Iviefedeuas narys ųorėdamasj MmJt .!> 
nmįsų idovį tnfi
finansų knygas tam tifaii laiku j^ndsitaL 
kant jirlo mirtų Vieša*
me Susiriūliiuid.iiUšUtytll‘ . " . ■

organizacijas, į.uvos studentu suteikdamas 
- • j y • ii *>

jiems stipendiją.' Kauno 
: Universiteto studentai gau
na iš Lietuvos Ūkio Banko 
stependi jų sekančiai * -ŽOŪ Ii* 
tų gauna kiekvienam mėne
siui A; Fndziulaitis... Po 40 
litų mėnešiui gulina i Spetila 
Petras, - Bobelis Jurgis, GrL 
Raitytė M.,. Matulevičius K„ 
Jakaįtytė, .Pipiraitė,, Stur 
kauskas J., Atnbrozevičius, 
Avižoms Karolis,- Leimoūąs 

■ L, Čėpla Vincas, Kaiiza VTn- 
Vas,. Budivvieius, po 20 litų 
mėn. gauna r Jokobas,'. Fiu 
įpins, Petras, 'Mtoijytė M., 
/GiiūČyš Povilas; Stepmiaitiš 
L, r h; Vokietijos* 'UĮiiveyst-; 
tetų stūętentntigaunų iš Lie- 
tūVos: ūkio 'Batika sekančiai t 
po penkis dolerius mėli.

luų Šabumvvu*

.v
JOlfoT SBR.VICE VVlTrt 

HAMBURG AMER'CAN LINE 
: Tlll.'MriAVSlAS KK1.IAS 

LIETUVON
LtiivaĖ išiiliiTikiiA kris savai 

-. te. nuo Prieplaukoš 66, No
Itiveiy ties 4G gatve 12 vai 

> dfenę, .. -
• Ivambariuį su 2, 4 ir o 1g- 

: vom visuose Šiuose laivuose.
IliUeiJ vaigytntii kahibarial, 

■' piis&lejfhiui pnxivail<?čio« 
jliįLUi 3 kl/ kėliauniftltumš,/ 
X;ahTUi^JlQĖM'Cr^v,~HA>tSAf 
B.v£ėbnt Mocnt UAKKon ir 
ruukiKūiA, turi taipgi to
kius: knmruirhisj • '

e Nauji tvjjiį Sriubij Inivni, 
IiKStfum, itEitANck fr M- 

.dErt 1, 2 4r n ’
* liesų keliauninkus. 
/ VNITED AMERICAN

... EINES
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200 IUNOVEH STIiimV 
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BAIKI, urnos 

PHJETI.
po lietaus dygsta, žmonėms 
tinkamos mokyklos trukdo
mos, miestai ardomi, pra
monė suardyta ir nieko ne
daroma,* kad pagerinus eko
nominę šalies padėtį.

Visa tai rodo, kad, tuf 
būt patys , lenkai nelabai ti
ki, kad ilgai čia pašeimynin- 
kautų. Tai visa matydamas, 
aš tikiu, kad ilgai taip bū
ti -Begali ir Vilniaus kraštas 
grįš .savo šeimininkui. ' ■ 

Vilu.. “Garsas. ’ ’ 
(LTž šito straipsnio Didė

jimų Vilniaus “Garsas” len
kų valdžios buvo konfiskuo
tas).

•.visų Švenčionių apskritį, 
Breslave su Dūksta—- ris 
lietuvių gyvenamos vietos. 
Vienui-rienoli pusėn važiuo
damas į Minsku Tamsta iš
guri žmones gudiškai kal
bant, bet ir čia apie italus ir 

i Giidagoje išgirsi lietuviškai 
kalbant žmones nuo Varnio- 
nių ir Gervėčių. ’ Ir tai da
bar, kuomet Čia, priveisei 
tiek žandarų, Šnipi^-ta-ka- 
r civilį. Juk reikia, būti, ak
lam ir kurčiam, kad to visa 
nematyt ir negirdėt.

Lenkus. Tai kas, kad 
žmonės dabai" lietuviškai 
kalba, bet jie noriai savo kal
bos išsižada. Kai lenkai pa- 
valdys keliolika metų, pa
matysi Tamsta lietuvių čia 
mažai liks. Juk tam dabai* 
atidaroma lenkų mokyklos. 
Išėję lenkų mokyklas, lietu
viai nerišaluis nuo lenkų- 
Jaunimas -tarnaus lenkų ka-. 
rųiomeneje Varšuvoje, ar 
Krokuvoje —- irgi pripras 
lenkiškai kalbėti, o merge-: 

: lės ‘ ir daba r jaiu lenkiškai 
dainuoja, kur lenkų karei
vių daugiau pasisuka. Be 
to dvarus lenkams išdalv- 
sim. . v

. Lietuvis. Tai nuo to Tams
iai ir reikėjo pradėti savo 
išvadžiojimai apie- Vilnių. 
Patys matot, kad lietuviai 
čia gyvena, tik daug jiį pa
sisekė lenkams apgauti, sa
ve pusėn patraukti ir turit 
vilties, kad pasiseks tai pa
darėli su-kitais. “ .

t •> .

. žodžiu su-visos Baltarusi- • 
jos dvarininkų.- pagalba ir 
Lenkijos atsiųstais valdi
ninkais, žandarais, mokyto
jais manote užvaldyti šių sa
li. Bet tai bus neilgam. Šio- 
j e gadynėje tokie darbeliai 
neišeina 
sveikatai. Ar Lenkija galin
gesnė už caro Rusijų arba 
Vokietijų?
.Lenkas. Mes galingi savo 

lenkiška kultūra, taomi žmo
nes į save patraukiame..

Lietuvis. Kokia čia jūsų 
kultūra. Vokiečiai juokiasi 
iš lenkų kultūros, .bet ir lie
tuviai gerai tai mato. Kur 
jums pasisekė žmones sulen
kinti, ten skurdžiau gyvena 
ir labai dažnai duonos netu
ri, tik iš panabeĄjos nosį 
aukštyn riečia ir sunkesnio 
darbo tingi dirbtu Nuo to
kios jūsų kultūros apsaugok 
'mus Viešpatie. Pažiūrėkim 
nors į patį Vilnių. Kai Čia 
buvo rusai, Vilnius kitaip 
atrodė. Sodai buvo gražiai 
aptverti, gatvės iššluotos,, 
namai-aptaisyti, o dabaiv 
jums čia atėjus, Vilnius 
mėšlynu virto.. Matvt čia ei-- » 
na tokia pat kultūra, kokią 
matėm nuo senai lenkų pali
varkuose, kad . namai pūda- 
vo be stogų ii* laukai stovė
davo nearti. Tik poneliai 
švaistėsi po miestas už par
duotus žydams miškus. Ga
na pamatyt Vilniaus sulen
kėjusias aĮivlinkes, kaip ten 
žmonės gyvena. Nėra pir
kios, kur žmones gyventų be 
galvijų. ’ Visur pirkios tvar
tais paversta. ‘ Tai padare 
lenkui;kultūra., „Lenkų kul
tūra mūsų. Šaly ' neša žmo
nėms dideliausį skurdų, 
nūestelenams. ‘apsuka grivas 
it* privaro nesvietiškos pa
na bmi jos, ponus senai ati
traukė nuo Šįū krašto bend
ro gyyenhnp. Lenkų ViL, 
niaus krašte y viešpatavimas

*

gfažiai užvadintais visokiais 
“darbininkų,” “bežemių,” 
“mažažemių,” . “rankpel
nių,” “dvaro kumečių” ir į- 
vairių įvairiausių kitokių 
kuopų ir ratelių ir už jų 
kandidatus balsavot, arba 
kantrybes netekę visai bal- 
savime nedaiyyavot. Kuris 
balsavo už soeijalistų-lenkų- 
žydų-bolševikų kandidatus 
lygiai nusidėjopriešValsty
bę ir ,prieš savo brolius dar
bininkus kaip kad ir tas, ku
ris nebalsavo, už Katalikų 
bloko pastatytus kandida
tus.

f

Kiekvienam gali būti aiš
ku, kad lenkų, žydų, bolše- 
•vikų ir soeįjalistų kandida
tai suklaidintų arba apsilei
dusių katalikų balsais Sei
man pateko, nes Lietuvoje 
nėra užtektinai nei lenkų, 
žydų, bolševikų neigi soei ja- 
listų, lįid. tokį didelį skait-

gamos visokius šposus krėteė 
Kuofcifct reikėju pifcdšti dar
bų/ delbi kurio susirinktu, 
užsirašę, kad ulgas ne pra
rasti, dūmO lauk iš Seimo 
rūmų, kad įvairiais šmuge
liais ir spekuliacijomis užsi
imti. Kuomet reikėjo Sei
mo valdybų rinkti, jie suke
ls bjauriausių kačių muzikų; 
teįikaiit prezideptų jie jau 
nebežinojo kų daryti ir it pa
mišę galvotrūkčiais daužės 
iš kampo kampan bile tik 
kaip nors Seimo darbų truk
dyti. Pagaliaus Katalikų 
blokui pavyko Seimo valdy
bų ir Valstybes Prezidentų 
išrinkt i, todėl sudarant Mi- 
nisterių Kabinetų tie Lietu
vos siurbėlės susi junge su ly
giai tokiomis pat siurbėlė
mis—: žydais ir lenkais ir 
neprileido naujų Lietuvos 
Valdžių sudaryti. Esančiam

Lietuvos Įstatymui. SUtemat^, 
guotas įstatymų instrukcijų, 
kymą rinkinys. SUritiko Uiiinin.' 
kas A, Merkia, redafavn Vyrįf® 
sioju ribunolo Pirmininkas A.! 
Ščiukaite im pMafryh 
18-skyrių. Šilaitytojas ^as Liefu- j 
Vos koiistitūdją, apie pilstyto, ;- 
Steigiamąjį Sčimą, valdžią, 
kričių dienas, virBininkŪt į? įki
lki ją, kalvystės pareigas, Juo
kesnius, rekvizicijas, muitąs, adi
klis, vardus k pavIMe^ 
vybę, žemės tvarkymu 
prekybą, paftą, teismus, 
menę,, ir daur kitų svarbių W* J 
tymų, j • '.• . '* . t K •

Taip-gi telpa dokumėnUl arba 
UarptautTiW šulotiys tarp isK£p- ( 
vos ir Rusijos ir ' >*«.
galo svarbi ii* .WtW£&;W$k^ 
iCaiiia $4,50.

Palydovas, Gęriauskm, ir 
giausias vadas kelionėje. Šioj* . 
knygoje rasi Lietuvos atgijimo Ir, 
vystymosi istoriją, kaip *LietUva 
dabar vdldoma, visųbWUwMi- 
materijų adresus,’ paSttt skyrių į 
ždersus, Lietuvos Atstovybių vk-« 
sose šalyse adresus, visiį $aliUMų- 
ulių vardus ir adresus, Kaftno t 
miesto planą, didelį siilaiikštdhią4. 
Lietuvos ŽEMLAPĮ ir dąųį litų 
naudingų patarimų. Apdaryta 
tvirtais drobes apdaraib' k tlftka į 
visur. Kaina 50c..

Teisių Vadovas ir Patarėjai. į 
137 puri&piuose' skaitytojas m į 
daug svarbių'ir roikitlbųgų legttliš-. } 
kų nurodymų ir pavyždžiĮjtbb kor,, 
ne vienas šiandiena nCgaJi' apsei- ų 
ti. • ‘ ‘

Jeigu norite turėti pastsol^mą,. 
visame kamb, tai apšip.Sžlškite 
nors. pavirŠųtijiiąi su Jidš 
statymais, Turėdami ūsdVo'-ųi 
muosc tą knygą sutąiipysite.^p^ 
pinig‘ir laiko. Nereikės dėlbi^ž 
možio kreiptis pas Al5y0K&TĄ, 
Įsigyk ją dabar. Kaina 500. ‘

:36d Broadway, Boston 27, ■
“ ’ . t "

Praeitis Tegul fiuuu Geriu 
Pittiaka.;

Tik kų praskambėjo žinia, 
kad Lietuvos Valstybės Brė- 
ridentas/ palekiu' $rimų; 
Skaudu ir graudū, kad to
kių priemonių irikėjo pa- 
iiaudbtL feet, iš kitos JiUsČs 
reikia tikėtis, jog šis ener
gingas prezidento aktas su
žadins užsnūdusius piliečius 
prie pilno pilietybės sųjaus
moir paskatins gyviau ir 
budriau Valstybės sargybo
je stovėti.

Buvusieji Seimo nariai 
grįžta namo su UtiMikta no
simi; grįžta jie gėdos akis 
nekalton Lietuvos Žemėn. į-

« -V «Vr

^ayriMūm-valsiybinia 
bb, nes toriarbo dirbti jie 
nepataikė. Daugelis iš jų 
turėtų rastis už aukštų nui
ro sienų, arba ant vieškelių 
akmenis skaldyti.

Grįžta namo ir ištikimie- 
ji — Valstybei ir rinkėjams, 
parveža jie tų skaudžių žinių 
ir įteikia jų darbininkų tri
bunolui. Tie ištikimieji 
Lietuvos sūnūs, tikrieji Lie
tuvos ’ darbininkų atstovai, 
tai Katalikų bloko nariaL 
Lietuvos priešų agentai -so- 
cijalistai-bolševikai, viliu-, 
gingai dirigavę Lietuvos 
Seiman trukdė . 'Valstybės 
kūrybos darbų ir .nedavė Ka
talikams savo pateigus eiti. 
Jau nuo pat Seimo atidary
mo jie pasirodė kas do per 
paukščiai esą. Kuomet. Sei
mų atidarant sugiedota Lie
tuvos himnas jie riogsojo 
prigaringai įsirioglinę į Val
stybines kėdės. Kuomet rei
kėjo pagerbti žuvusius kovo
se už Lietuvos laisvę, tie iš- pasitikę jot jų, sutvertais ir

t

Lenkas, Nejaugi jūs lie
tuviai dar turite vilties at
gauti Lietuvai Vilnių ?

Lietuvis. Kodėl netu
rėt?., dūk mažiau būva 
vilties iškovoti nepriklauso
mų Lietuvos valstybe;, o vis 
dėl to iskovo jom. dus seniau 
taip pat netikėjot, kad Lie
tuva be Lenki jos galėtų ap
siūti ir gyventi. O dabar nia- 

, ’tonie, kad Lietuvoj žmones 
geriau gyvena, kaip čia Len
kijoj* ' Sunkiau buvo atgau
ti . Lietuvai nepriklausomy
be, kaip atgauti Vilnius.,

.. Lenkas. Taip tai taip, bet 
ir netaro — mat Lenkija yra 
už Lietam daug didesne ir 
galingesne ir už jokius pini 
glis Vilniaus Lenkija taeati*

'; duos.
Lietuvis. Q pasakyk svei

kas, ar miaskoliai norėjo 
Kaunu atiduoti, vienok ati

davė. O dabar, kas darosi 
- su Klaipėda? Ar vokiečiai 

su prancūzais nori Klaipėdą 
atiduoti Lietuvai ? Anaip - 
tol... vienok, kų matome ? 
Jau liet'dviai Klaipėdoj šei- 
miiiiiikauja.

Lenktu. A.t ilgai šeimi- 
nūikaus' parodys 'ateita, 
Lenkai Klaipėdos neišsiža
dės. • ■

Lietuvis. Lenkai Klaipė
dos neišsižadės ?! O kada gi 

"Klaipėda lenkams priklau
sė? Tai vis tiek, kad Tams-.

■ ta pasakytum: lenkai Rygos, 
Odesos iv Maskvos neišsiža
dės.

Lenkas. Ne,- sveikas, .— 
žinoma gerai būtų' lenkams 

. turėti Odesą ir Rygą, ’ bet 
Klaipėda yra nuo Lenkijos 
arčiau, juk Nemunas i Klai 
pėdą plaukia,' tai Lenkijai 

. reikia savo prekes *fen vež
ti.

Lietuvis. Ar jau ir Ne
muno upę lenkai savinas i! 
Juk lig šiol visas pasaulis 
žino, kėid Nemunas Lietuvos 

' upė.
Lenkus. Taip buvo, bi't 

kitaip gali būti. Bet grįž
kim prie Vilniaus. Juk čia 
visai’nėra lietuvių. Kų čia 
lietuviai darytų, kad ateitų 
vaidyti ?

Lietuvis. O kas gi čia
• Vilniuje yra, jei ne lietu

viai ? Išvežkit iš Varšuvos, 
Galicijos ir Poznanės pri-

* vežtus kareivius ir valdinin
kus, parvežkit Minsko, Ma
gde vo, Vitebsko ir kitų Ru
sijos kraštų subėgusius čia 
dvarininkus, tai pamatysim, 
ar Vilnius bus toks, kokį 
Tamsta dabar, matai. Jei 
atsimeni’ Tamsta, 1920 me
tų lenkų iš Vitniaiis pabėgi
mą, tai pasakysi, kad tmi- 
met Vilniuje net mieste ne
mažiau lietuviškai kalbėta,, 
kaip lenkiškai.

•* Lenkėms. Bet visas Vil
niaus kraštas lenkiškai kal-

; ba ?
Lietuvis. Kur čia visas? 

Važiuok Tamsta į Gardinu 
jau antroj stoty Jtadišky 

lietuviškai žmonės*kalba ir 
taiįĮ iki Gardino, Valkinin- 

. kas,. Varėna, Marcinkonys, 
Druskininkai grynai lie
tuviškos .rietės. Važiuok, 
Tamst a į Lydą vėl jlema^

■ kalniai, , Vcren&va, Bastū
nai su. apylinkes - parapi jo
mis ię dabar daugiausia lie- tik labiau suardys ir iūialįns 
taviškiu kalba. Jeigu Tams- mūsų kiuštų. Miškai, tirps
ta važiuosi į šįaui’ę, rasi Čia ta, karčiamus kaip grabai Bmdvwiy,

. '■ K
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RAŠYK AIŠKIAI I

. ---------<♦»... .  ■■■-> ■ n
Ititšyk laiškui, kad kiekvienas ga-ll 
lėtų perskaityti. Įlanka rašyti laiš-M 
kai nevisuomet perskaitomi, nes neH 
kiekvienas ranka rašytą laišką ga-1 

kiekvienas Į

pačių valstj’bių

v

H perskaityti arba ne 
moku aiškiui partiSyti

L

Kasyk TaiSkus tylunyrlterlu. Su Siu 
rimširui kiekvienas mokytas arba 
nemokytas bile -tik pažįstu į’aldos 
Ir moka stalėti iŠ ją Ž'odžiūą gali 
rašyti Taisiais, korespoiuIeHciJas Ir 
tt. aiškiai, lcij. visi perskaitys. Dė
lei plutesithį informacijij kreipkis 
šiuo adresu:

A. F. KNĖIŽYS
308 E. 9-th St., Boston 27, Mass.
Asmeniškai galite kreiptis į Lietu- 

. rhį Prekybos iSentlrovės ofisą
414 Broadway,Boston27, Mass.

Tei so. Boston 2334
J

GUNARO
Ž?3i0 LIETUVIŲ

gali atvažiuoti į AmerTkiį pradedant 
ateinantį Liepos mėnesį. Cunartl pa-; 
tarnavimas yra greičiausias tavo gi
minėms atvažiuoti į Ameriką. žmo
nės turėdami Cunard bilietus Mali 
ant syk išvažiuoti, nes Cunard lai-; 
vas plaukia iš Europos beveik kas
dieną. Išvažiuojaučius iš Lietuvos 
per Cunard Liniją lydi kompanijos 
Lietuvys atstovas, kuris palengvina 
visus išeivio vargus.

Uš puta rita rimų nėra ekstra kaistų.
Dėl toTesnią informaciją kreipki-., 

tės prie laivų kompanijos agento sa
vo mieste, arba prie arčiausio.

CUNARD LINE 
126 Stalo St, 
Boston, Mass.*

smeige, peš mat grįžtu pa- Valstybės sargyboje geria.
^^-Pteisklentai/dattgtoas-pielso -Htj Jtj atstovę Setam iš-v

nebeliko daryti kaip tik 
Seimų paleisti ir duoti pro* 
gos Lietuvos' darbininkams 
geresnius Mštovns išsirink
ti. h

Terausta iš gėdos Lietu- 
vosrias darbininkas, per ku
rio balsų, arba delei kurio 
stokos balso tiek nuostolių 
šalis turi panešti.

Mes gyvenantys Ameriko
je krikščionys darbininkai 
manėm, jog Jūs. Lietuvos 
Krikščionys darbininkai iš 
Karo laikų patyrėt, jog* ne
viskas, yra. geraJta# blizga, 
jog ne viskas yra gera kas 
gražiai užvardyta* arba ap
dengta. Vilko akys yra bli z- 
gančios, bet jos yra'riliugin- 
gos, vilkas taipgi . pataiko 
avies kailiu prisidengti, jūs 
vargšai Lietuvos darbiniu- 
kai paklausėt saldžių, bet 
veidmainingų socijalistiniii 
agitatorių prakalbų. Jūs 

■* ’Jr.j • i* m * t • j ‘ ■» • •

rinkti.
ę • »

Brolau darbininke, savo 
klaidų, savo prasižengimų 
prieš Lietuvą mūsų močiutę 
gali pataisyti tik pasirūpin
damas, kad sekančiuose rin
kimuose vien ištikimi Lietu- 

tt

vos sūnus ir patikimi Lietu
vos darbininkų atstovai Sei
man būtu išrinkti.A.

c

Budrys Trecias.

Q nelaimė i Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti “ ■ ’ H U

i

pleiskanų mirtinąjį priešą, . 
Suvilginkitc EtiiMes savo gal
vos jodą kasdien per kokią 
Savaitę • laiko ii’ pleiskanos 
tuojaus pranyks, Naudokite 
Ruffles nuolatos it po to, ir 
tuo bud u užlaikykite savo gal
vos odą* švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina Gūc. aptlekor-a, arba į>riaiųs- 
ki£e-73e. lieąiai į kbarntcriją..

F. AD. RlCHTER & CO. 
104-114 So. Jtli St.

Broofelyrt,JkA*

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TMYKIT.

SVARAUS PRANEŠIMAS.
A. L. R. K. Federacijos Nę\r 

Jersey’s skyriams Šiuoini prauoša- 
nib, kad yra tveriamas New Jer
sey’s A. L. R. K. Federacijos aps
kritys.

Pirmas apskričio suvažiavimas 
turi įvykti kovo. 18 d. 2-trą vai. po 
pietų po nuin. 180—2 Ncw Yorli 
Avei, Ncvvark, N. J.

kerbiamieji, kadangi . laikas 
trumpas iki susiriakiiiio, tai ma- 
lončkite gausiai prisirinkti su tvė
rimo reikalais, . kad galėtumėme 
pąvyzdingą adrbą atlikti.
. A. L. R, K. Feder. 8-to skyriaus: 
raštininkas, ' • • : ; -

P. Elseika,
• 88 War\vick $t., Netvark N. J.

VIEŠAS IŠPM0AVIMHS.
Mes esamu pirkę 122,000 porą Suv. 

Valst. arini jos MUnstin tvirtą čevery- 
kly. diduitto nuo iki 12, kuris buvo 
tiii di(Įžinusts skaitlius padirbta užsa
kymu suv, Valstiją kbntraktorlaus.

Šie. čeverykai yra gvaruntuotl 100 
nuuš.. tikros skuros, spalva ją tamsiui; 
rudu—su liežluvelials nuo vandens k 
dulkių apsaugojimui, Tikra ją verlū 
šių Anvrykti yra i|^;oo putlu Bet mes 
tiek daug ją plikė, ir guvų pigiau, ga
lime jums juos parduoti pa” ' > - ■ ■■

Iklslųsk tikrą ihlėrą. ir iw i>aslip 
sinm./ Gulėsi užmokėti pastoriui tuos 
lįlitfgUB arba prišlųsk money orderiu 
tfčtgu čvveryktil pasirodys - UC ^okle, 
ktUp sukome, prisiek atgul, ū mos no
riai sugrąžinsime pinigus. '

DRAUGIJŲ ATYDAI!
Tlkivl'lf'llKukatJy, visokiąŽenklelią, Guzikučiu, Ant- 

V spaudu ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir j ūsą dr-tes vardą. 

STKUPAS <X).* dO-92 Ferry Št. Newark, N. U. 
įįitiij'iii7ir<gfgr7;T-V-jfI irfiT-am!i!ii.Ut-.-— f-

Skilvio Nedatekliai, Nervto- 
gumas. Prastas Krabas

yra ^ri^ątfsi-diėvyfiėš is dešimties rtirisų ligų, kerifejiino ir 
vargo. Daugtirnaą šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės NUga-TonC kuris padaro tirštą ir raudoną 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.

. . Silpni Nervui ~
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Knygute yra didelio for
mato (5x10) 68 pusi., popie- 
ros viršeliais.

Kaina tiktai 45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40%.

Reikalaukite pas:

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

V4MAV0S Ot ĮTAIRM
H5NKLAI. ...

Ėgę tnebį Betiltai
mūsiį darbą r l&&ja 
draugiją.
kito: - . ■ ’ ■ /

*

U. a.VdrfciBHAį 
18 SlfeaiMlt St, UStttoH -HM,

-—■—-- '
Skįstas Vandeninis Kraūjas, 

Prasta Cirkuliacija.
Nuga-l’ęne turi daug 
giitežle^kufis j-ftigeritto 
. ?* _" n ;■ ...j 
dcl. padarynių tirstif 
Yalitfoim kraujo. .NCrrt \ 
rilėKo įeito geresnio dėl 
išblyškusių, Silpni;, 
ttcneitiiškn Žmonių su 
SbysitU, 3’imUęiiIttlu 
krautu. Jis taipogi 
sutaiso veikimą širdęs 
kurį sutvarko cirku’ia- 
tijrj ir priduoda Šilta, 
gaivinanti ‘ kraują j

Kiškia silpiią, paniurusią, 
pavadinsią ncntirinalę sts- •' 
Jerną.^ Kiekvienasorganąs

• ir' veikimais kūno priguli ... ... ...............
. iįUtf nėrvtĮ stiptuhio gyveš. Moa gyduole £ltiohiit 

nymę ir veikime. NcrVy ' i*''f •’’t|n.v»in < t-zi-t 

' slipriiHias yra pĄtnūtTne
. sbrenžinsy Riiti kontro-'

. ĮlUnjd hitisli sveikatą, 
nttisti veikimą, musu link- 
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CAMBRIDGE, AlASS.

Iš katalikų veikimo. .

Kovo 11, 1923 čionais Nekalto 
Prasidėjimo Pajios Marijos liažny- 
eioj buvo kolekta per abejas šv. 
Mišias dėl Seserų Kazimieriečių, 
Tą patį vakarą buvo surengtos 
prakalbos tam pačiam tikslui. Pir
miausiai gerb. klebonas kun. P. 
Juškaitis trumpai išdėstė .reikalin
gumą naujos koplyčios seserims, 
perskaitė gražią istoriją apie'pra- 
džią Šv. Kazimiero Vienuolyno.

< Paskiaus perstatė, kalbėti Law- 
rerice’o, gerbiamą kleboną kun. P. 
Virmatiską. Jo kalba buvo labai 
įspūdinga ir gražiai apibrėžė se
serų reikalingumą visose koloni
jose šiais laikais, Biskutį taip-gi 
prMmine apie Klaipėdos kraštą. 
Per prakalbas klebonas rinko au
kas, Aukų surinkta gana daug. 
Kurie davė dolerį ar daugiau 
*gayo atminimą. Žmonių buvo ne- 

« perdatigiausiai.
Reporteris.

Dvasinės rekolekcijos.

Kovo 12 vakare, Nekalto Prasi- 
^dejimo P. itarijos bažnyčioje pra
sidėjo motM’famridva^mosrekolek- 
sijos,. kurias veda gerb. kun. Dr. 
J* Navickas.

Nors oras ant nelaimes papuo- 
• le blogas, bet moterėlės lankosi 

gerai. Vienos mažne pripildė baž
nyčią.

Ketvergi), pėtnyčios ir sukatos 
vakarais -bus pamokslai išimtinai 
vyrams. Tikimasi jogei vyrai ir
gi skaitlingai lankysis. Tikrai 
verta kiekvienam ateiti- ir išgirs
ti kun. I)r. J. Navicko —- La Sa- 
letto gražių pamokslų.

Nedėlios vakare, kovo 18 bus iš- 
Įdlpiingą..rekolekcijų užbaiga 7 v. 

‘vakare. Tuoj po rekolekcijų už
baigos bus rodomi Viešpaties Je- 

’ zatis Kaiičios paveikslai. Paveiks
lai labai gražūs ir gražiai bus ro
domi. Kadangi tas sekmadienis 
yra Kristaus Kančios sekmadie
nis, tai paveikslai bus labai tin
kama tame vakare pamatyti.

Žinešis.

«>

NEWARK, N. J.

“The Neivark Ledger” indėje 
.paveikslą p-lės Barboros Vaškiu- 
tės ir pranešimą apie jos vykimą 
Lietuvon. Ji ten vyksta neapry- 
botam laikui.

t Rep.

* NEW BRITAIN, CONN.

LDS. kp. susirinkimas įvyks ko
vo 18 d. tuojau po sumos. Visi 
nariai prašomi atsilankyti ir pa
siimti gražius sieninius kalendo
rius. . Atsiveskite naujų narii] pri
sirašyti.

'Koresp.

ROCHESTER, N. Y.

I

veikimui' pakenkia, Vienas toks 
ušoldemi” pąrdavikas su savo 
troika užprotestavo tokiam tiks
lui aitkų duoti. Tie ponai ant vai
do rods panašūs į lietuvius, bet jų 
darbai nemalonūs? Aš manau; 
kad jis turės sustot- pūst tokį ro
mansą ptr savo dūdą,

Robesteryje’ manom turėsim lie* 
tuvių mokyklą, kur mes juos iš- 
inokysim lietuvių tyrą kalbą ir iš- 
lavinsim mintijančiais lietuviais,. 
Aš manatr bus*palTcptir-iš to- sod
no išsikraustyti taip kaip jų po
nios šaukia: * ‘Alinsią l Atiusia l vi- 
kilbiząi kulia iz ogoroda jvehicki 
b ui viviknizila.”

Hudson štabas.
< • *

■ " 'į ""

NEWARK, N. J.

L. D. 14 kp. nariams.

NEWARKf N. J. . * •
Šioje kolionijoje ištikritju visos 

sroves pradėjo dirbti kiek tik jė
gų yra, Teip kad į vieną vakarą 
yra net kelios pramogos sureng
tos. (kilimą' pasidžiaugti; kad 
Nctvarkt) visuomene pažįsta savo 
priešus, štai pereitą sukatą, ko
vo 10-tą buvo ’ surengtas vakaras. 
Koks tai Čekanauskas rodė savo 
gabumus* ■ Po sav.o triūsų pradėjo 
šmeižtus .leisti ant Lietuvos val
džios. Matyt" tikras Pilsudskia ge* 
nerolas. Bet 'vargšas pasekmes 
mažas tūrėjo. Publikos biivo ne- 
dnugimUmp pusę, minto-, -

Tiesos Sargas;

“VIENYBĖS” REDAKTORIUS, 
J, O. SIRVYDAS ATLIKO 

POLITIŠKA IŠPAŽINTĮ.

Soialistai atsisakė.
«•

H*'

j Jau iš centro kaleudorfus prL 
siuntė. Katrie dar negavote, tai 

: kreipkitės pas fih. rast. J. Serei
ką. - *

LDS. 14-tos kp. jsusirinkunas 
įvyko 9 kovo š. m. šv. Jurgio sve
tainėje, Neivark, N. J. Į susirin
kimą atsilankė skaitlingai narių. 
Atsilankiusieji biivo pilnį energi
jos ir prisirengę prie . diskusijų, 
Aiąt buvo pagarsinta, kad^ kuopos 
reikalus apsvarsčius po tam bus 
diskusijos!. Ant susirinkimo buvo 
atsilankęs _ klerikas V. Damažas. 
Bet kadangi kuopos reikalų tiek 
daug buvo ir neatidėliojamų daly
kų, tai kuopos reikalus besvars
tant atėjo 11 vai. . Tai diskusijos 
negalėjo įvykti. Palikta ant se
kančio susirinkimo.

' Kuopa rengiasi prie perstaty
mo istoriško veikalo, kuris įvyks 
gegužio 27 š. m. po vardu “Veid- 
nųiininga meilė.” Tas veikalas y- 
rarišverstas iš vokiečių kalbos, pa
imtas iŠ karališkos giminūs,’ kurį 
parašė garsus Vokietijos rašyto
jas Šileris. Taigi toki veikalą ak
toriams išmokus, lošti vienoje vie- 

Taigi tą 
ęalima būtų sulošti N. Y. 

gabiausi 
Taigi iš 
norčtu- 
veikalą 
į A'"V- 

Janulio-

. Kovo G d. vietos šv. Jurgio Dr- 
ja turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Persvarsčius dr-jos reikalus ir už
klausus naujų užmanymų, Teodo
ras Paluikis, Vyčių 93 kuopos pir- 
niininl<as, paaiškino dr-jai apie 
paminėjimą 600 metų Vilniaus į- 
Steigipio. ir 5 metų Lietuvos Ne- 
^priklausomybės sukaktuvių, kat
ras įvyko vasario 11 dieną. To 
vakaro aukos buvo menkos, nes 
pirmeiviai beveik visai nekukavo. 
Sudėta vienok $117./ Tada Anta
nas Žieniis, vardan L. Laisvės Pa
skolos Stoties, kreipėsi Į vietines 
dr-jas. Visos draugijos teikė au- 
kas,' Šv. Petro ir Povilo draugija 
paskyrė $20.00, bet šv. . Jurgio 
draugija (katra yra daug sutei
kus tautos reikalams, šį sykį griež
tai atmetė. Pas mus yra kolitas 

prose panie,” kurie daug tam

toje būtų per skriauda, 
veikalą g 
ir N. J. apskričiui, nes 
aktoriai yra surinkti, 
gerbiamųjų jeigu katrie 
mėtė savo.kolionijoj tą 
perstatyti, tai kreipkitės 
arko 14'kp. režisierių D. 
nį 314 AValnut St.
* Netvarko Šve. Trejybės parapi
ja rengiasi prie fčrų. kurie pra
sidės 21 balandžio h- trauksis per 
S dienas. Kai girdėjau, tai ko
misija stropiai rengiasi su progra
ma, kad- parapijomis užganėdi
nus, ne vien kad ateitų pinigų pra
leisti,. bet kad turėtų naudą pa
tys sau. Ištiktųjų, jei mes pažiū
rėsime į dabartini Netvarko kolo
nijos judėjimą, tai mes pamaty
sime didelę atmainą.- Tiek daug 
veikimo 1 Tankiai pasitaiko, kad 
reikia susižinoti vieniems su ki
tais, kad nepakenkus antriems. 
Kokią permainą padarė keletą ga
bių nenuilstančių veikėjų, sujudi
no visą kolioniją. Ašen jų pavar
džių neminėsiu, nes iš veikimo ga
lite pažinti juos.

Uolus LDS. darbuotojas A. 
Kazlas atidarė spaustuvę po num. 
■56 Ne\v York Avė.,' Netvark, N 
J.

Kovo 8 d. K. Norkus kalbėjo. 
Aiškino, kad atvykęs iš Lietuvos 
su laivyno reikalais. Peržioplas 
tokiam reikalui. . '

Kovo 17 d. rengia apvaikščioji- 
mą šv. Juozapo, šv. Kazimiero ir 
šv. Jurgio dr-jos, nes visos susi
vienijo i vieną, po vardu šv. Jur
gio draugija. Kalbės Dr. J. Pau
linis iš Brooklyno ir klierikas V. 
Damašas.

J, s,

MONTREAL,CANADA.

f

•» • • Teleplione South Boston 3520. 
Namų Telefonas Asphnvnll O5SI 

ADVOKATAS-

A. 0. š ALN A (SI ALN A)
LIETUVI? ADVOKATAS
. -Baigęs du Universitetu .. ' 
Coniell Ųniveršity A. B.
Washington Univ> Jį. L. B. 

^DARBINlNKa^ NAME; ‘;
’ (antros Ulbos) '

• 866 W< Broadway, So. Boston.

Pas mus šv. Kazimiero parapiją 
turėjo metinį susirinkimą. Buvo 
visi parapijončs. . Mūšų klebonas 
kun. P. Vanagas pgrskhitę para
pijos visas įeigas ir išeigas.*Buvo 
mūsų bažnytėle jau apleista; jau 
reikėjo taisyt, .-Mūšų gerb. klebu- 
nas P; Vanagas visu tuo rūpinusi 
ir darbavos;, su parapijos komite
tais.' Gražiai išmaliavojo. ir išbab 
.tino,. • Kadavisa-tą paętayė, tai 
-pavapiJonys - buvo tuo. užganėdin
ti. I

i -

t z

v
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Tautietis.

'L- '

Brooklyn, N. Y. — Kovo 11 dJ 
Karalienes Angelų parapijas sve
tainėje atsibuvo Didžiojo Nciv 
Yorko liet; draugijų, lietuviškų 
laikraščių redaktorių bei vietos 
žymesnių- darbuotoje kon-ferencU 
ja, kurios tikslas bzuvo apkalbėti 
Vilniaus,. Klaipėdos ir kitų Lie
tuvos Užimtų kraštų atvadavimo 
reikalus ir tais reikalais nųiintis 
sudaryti bendrą komitetą, lvon- 
ferencijon atsilankė-virš 50 atsto
tų nuo įvairių organizacijų.

Prasidėjus konferencijai ir pri
ėjus prie išrinkimo komiteto, J. O. 
Sirvydas pasirodė didelis party- 
viškumo šalininkas. Jisai rūpes
tingai įkalbinėjo,, kad komitetą 

►reikia rinkti ne iš konferencijos 
dalyvių, bet nuo apsireiškusių ir 
gv v u o j a učių srov ių. Į rodymui sa
vo kalbos ne veidmainingumą, p. 
Sirvydas padarė šitdkį pareiški
mą: “Iki šiol mano vardas buvo 
Juozas, o pavardė Bepartyvis.

* J.

Bet pagalios įsitikinau, kad" bt* 
partijos būti negalima.” Nors ši
sai p. Sirvydo viešas ir aiškus pri
sipažinimas pagimdė juoko ir nu
sistebėjimo, vienok p. Sirvydui 
reikia atiduoti kreditas užtai, kad 
jisai prisipažindamas,, jogei iki 
šiolei vedė kvailą politiką, atsi
kratė veidmainingos rolės, kurią 
iki šiol p. Sirvydas lošė. Jisai ir 
ant toliaus būtų pasilikęs vienas 
trijose asabose: katalikas, laisva
manis ii* bepartyvis, jei ta traieę 
būtų buvus pakenčiama. ’ Bėt 
kuomet esamos partijos viena ki
tai p. Sirvydą it kokią foot-bolę 
pradėjo mėtyti,. tai ir nenuostabu, 
kad toksai mėtymas p. Sirvydo 
kantrybę iškratė.

Dabar kįla klausimas, prie ku
rios partijos “Juozas Bepartyvis” 
prisidės? Nors iš kalno nepato
gu yra tvirtinti, bet apsirikti ne
galima spėjant, kad “Juozas Be
partyvis,” kaipo be aiškaus nusi
statymo ii* neturintis logiškos ori- 
jentaeijos, . pateks į socijalistii- 
sandarieeių. partiją, kur dė faeto 
jis senai prigulėjo. Dabar prie 
tos partijos prigulės ir de jure.

*
Socialistai atidėjo “pakutą iki 

smerčio.”
Žinomas patrijotąs p. Mikolai- 

uis, įgavęs iš p. Sirvydo “išpažin
ties” inspiracijų, pareikalavo iš 
socialistų, kad jie pasiaiškintų: 
kuomi jie, socialistai, iki šiol bu
vo ir ką gero Lietuvai yra padarę. 
Iš socialistiĮ pusės atsistojo p. Poš
ka ir pasakė, kad čia nėra nei ra
bino nei kunigo,, ir .todėl soeija- 
listai negali spaviedotis. Gi p. Mi- 
kolainis pagaudamas iš soeialistii 
patenkinančio pasiaiškinimo, pra
dėjo nedovanotinai reikalauti iš 
socjalistų pilno pasiaiškinimo. 
Konferncijos pirmininkas. (A. B. 
Strimaitis) matydamas, kad ’so
cialistai nėra prisirengę atlikti ve
lykinę. išpažintį, atidraudė p. Mi- 
kolainį nuo reikalavimo.; Tokiu 
būdu konferencija išsiskirstė’ne
girdėjus socialistų išpažinties.

Beje, vuršminėtais reikalais su
sitvėrė bendras komitetas nuo 
trijų srovių po 3' atstovus sekan
čiai t-nuo kmkšeionių demokratų 
L, Šimutis, P, Montvila, . P.-Ma
čiulis j nuo tautininLų-sandariė- 
vių: A. Mikalauskas; -A. B. Stri
maitis, A. Bcržietis; nuo socialis
tų : A. Buzas, BMtuš&ėūį P. 
-Raškinis; ’ ' , " ' < .į

Nurinktas - aukas Lietuvos pa
kraščių. atvadavimui,, komitetas

pasiųs toms įstaigoms, kurioms 
komitetas vienbalsiai pritars, ■■

Demokratas.
' . L.J. d-

NEW HAVEN, CONN.

“Darbįhinko” No. 28-tam š. m. 
patijpo žinute iš New Ilaven, 
Conn, apie gerk Šleževičienės ir 
Vencfenės, prakalbas. Ta žinute 
neatatinka teisybei. “Ten buvęs” 
matyt visai nebuvęs, nės nieko 
teisingai Mepa^im. " Kadangr že
minus pasirašiusiam garbė pripuo
lė tas prakalbas vesti, todėl, skai
tau- priederme pareikšti sekan
čiai ‘\ . A: '

Žmonių buvo nedaug, tad ne
daug ir aukų, bet aimanavimų jo
kių nebuvo kad “ant pragyveni
mo neužteks.” Sales iškaaeiams 
ne 3-is, bet 7-nis dol. suaukavo. 
Gi kas link Šmeižimo gerb. Vieš
nių, kaip apie jas “šneka visas 
Netr Ha venas,” tai turiu pasaky
ti, kad tai yra kriminalis Šmeiž
tas. Aš užtikrinu gerb. redakci
ją, kad tame viešbutyje kalbamo- 

• s i orusmoterims nieks ūž raidojįie- 
-graibste,-negi jos polieijos šaiikū- 
si ar su ja kalbėjo. Dalykas toks 
įvyko, kad nuėjus prieš pat pra
kalbas Į tą viešbutį pasirodė, kad 
kambarys atsakantis; bet šaltas, 
gi p. Venciene guodėsi, kad paga
vusi šaltį, ir bijanti, kad nesu
sirgtų. Pq prakalbų-gi .sugrįžę į 
kambarį rado kambarį tęip pat 
šaltą ir viešbučio užvęizda pasiro
dė abejotina, nes galima buvo pa
stebėti girtų žmonių be jokios glo
bos. Todėl gerb. viešnios tą pat 
vakarą persikėlė į’ Intą, kame 
gerb. Vencienei prisiėjo sirgti ne- 
lcurį laiką, kaip lankęs ją gydy
tojas sakė, kad turi šaltį (grippe). 
Gi kaslink laisvamanių žioplumo, 
kad nuvedė į tokią vietą, tai tu
riu pasakyt, kad’ man yra gaila, 
kad neteko. į laiką sutikt p, “Tėn 
buvusį” vėrgamanįi .-kuris matyt 
skaito save vetoranu-žinovu tokių 
vietų, gi žemiaus pasirašiusįs to 
•nežinojo.

Bloga yra kad toki bolševikiš
ko plauko korespondentai gauna 
1 jysti į skiltis tokio laikraščio kai. 
‘ * Darbininkas ir šmeižt darbuo- 
tojas tokiais .Kriminaliais melais, 
tik už tai, kad jos gal kitokių įsi
tikinimų, negu “Ten buvęs,” bet 
dirba naudingą Tėvynei-Lietuvai 
darbu.

r

Vincas Alksninis.

Redakcijos prierašas. Iš viršu
je paduotos korespondencijos iš
braukėme tą <dalį, kur Vincas 
Alksninis, pamokslininkai!ja Re- 
dakijai. Šiaip viskas dedama taip, 
kaip korespondento parašyta. 
Vincas Alksninis pareiškia, kad 
korespondentas Ten buvęs šmeižęs 
viešnias,, dargi kriminaliai jas 
apšmeižęs. Kaip skaitytojai žino, 
tai korespondentas Ten buvęs ra
se, būk kotelio patarnautojas 
Venciuvienei griebęs už rankos. 
Kadangi Vincas Alksninis užtikri
na, kad šaltame viešbutyje, kurio 
užvęizda pasirodė abejotina ir kur 
raatėsi girtų žmonių be jokios glo
bos kalbamomsioms moterims 
nieks už ranki! negraibsto,, tai ką 
Ten buvęs yra apšmeižęs? Jis ap
šmeižė girtų žmonių ir abejotinos 
užveizdos viešbučio patarnautoją, 
nes jam (patarnaptpjuij prikištas 
nemandagus apsėjimas su mo
terimi. Jeigu Ten buvęs būtų pa
rašęs, kad Venciu vieno ar Šleže
vičienė patarnautojui graibstė,' tai 
tada laisvamanių viešnios ištikro 
būtų buvusios apšmeižtos.

DIDŽIAUSIS TEATRAS

^PILOTO DUKTĖ’’
■ s • • , . .

STATOMAS

KOVO-MARCH

L A w k E N C E, MA S S. 

Pradžia 7-tą vai, vak. "

“ VIETINĖS ŽINIOS
IŠKIL- ‘

■ ''mes.r• -
■ - > __________________ ,*

Ateinančią nedėlią lietu* 
viii šv. Petro bažnyčioje pra
sidės 40 valandų atlaidai 
rekolekcijos. ■
i ■ „L ....................

ir

t

: PASIPUOŠĖ.

So? Bostono narnai pa
puošti vėliavomis, Subatoj 
bus parodavimas ir iškilmės 
paminėjimo anglu evakuaci
jos iš >So. Bostono.

Gražiausios velykines ai* 
virutesf atvežtos iŠ Lietuvos 
gauna mos “Darbininke”

Paieškojimai
Ieškau savo sūnaus Vlada La; 

zarkevičiaus, kuris1 pirmiaus gyve
no Chieagojo, įrašau atsiliepti; 
Lazarkeviciene,, VirtcniŠkiai, Ma* 
lėtų paštas, Lithuania.
- —    ...... ........—«—.—,—

Baigimu moteries ar merginos prie 
minių darbo. Yra dvi mergaltl 12 ir 
10 metų. .Užmokest is Gera. Atsišauki
te. ’ ’ ■ ’

•TUOŽAS GRUDZINSKAS 
J.’O Cbinmon S t., tValpole, Mtms,

Paleškau savo draugo Kazhuloro 
IiuvlilavKlaus, paeinu iš Vilniaus red„ 
'LTūkų apskričio, Onuškio vai., Grem 
davės siMlžJiuis, Kitą apie Jį žinomi'- 
b:t Jis puta meldžfti afslimpll ūlbo ad
resu : 1 •

LEONAS BLAŽONTS■’
,40- ftf. JaĮues’ Aver, NOtumod, MnM

• . . (U)

DR, I J. GORMAN
’ X<»U1IAUSKA8):

Įdamtibtab

708 Malu 8t, Montillo, Man.

KKampfe Broad St); . 

Ttb Broekton 5I12-W.

r

X. I

“Keleivio” burdingieriils 
“Kiiryer Cpčlzieiiny/’ išgir
dės apie alijantij. pripažini
mą Lenkijai vog'Ųj žemiij, su- 
riko “TrĮĮUm!’’ Be abejones 
ir “Keleivis” džiaugiasi iš 
saVo burdingierians “lai
mės.”

PARSIDUODA
KTUUTtJVfi GERĄ BIZNĮ.DARO 

su fce crejun, cigarais Ir kendėmis, su 
visais naujais rakniulaL Kurie nortV 
tų pirkti, yra tai geriausia proga Įsigy
ti pigiai. Atsišaukite: N. BLAŽYS, 3R 
River St, Lynri, Mn.s.% nototr
liet svetainės. (17)

Senatvės dalei parduodu arba galiu 
inaiųyti Imt’namo, savo gerui ižgyven- 
tų..200 akerių fnrmą sn lankomis; gi- 
rionils, padarais ir gyvuliais. K. I’RA- 
NAiTIS, Granby, Mass.

KRISTAUS KAKČIO S 
PAVEIKSLAI

Bus rodomi kovo 17 'd., 
1923, Pobąžnytineje Svotai- 
nūįe, ant .Penktos gatvės, 

Pta-

PARSIDUODA PIGIAI J Šeimynos 
H kambarių kumpinis namas, tiii]>g.f 
bizniu darantis virš $14,000 apyvartos 
į metus, Geriausioj vietoj So. Bostone. 
Priežastis pardavimo -—savininko silp
nu sveikata. Kreipkitės pus

Z J. S. PALIONIS
3(1(1 W. Broiuhyay, So. Boston. Rooni 1

- 8o». Bcnton 2486

DH. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAI IR 

CHIRURGAS.
Gydą aštria* ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir valkų. Egzami
nuoja kraujq,8pjflūdalu«, Slapumų 
ir tt savo laboratorijoj. Suteikia1 
patarimu* laiškai* kitur gyvenan
tiem*. Adresas: '

806 BR0ADWAY, 
BOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G st. ir Broadtvajr)' 

VALANDOS: 9-11, 2-^4y 7M

1 Tel. So. Boaton 828
| LIHTUVYS DANTISTAS

1 DR. M. V. GASPER
| (KASPARAVIČIUS)'
e Laikinai jerkėlė of I w jjp.NOl _ 

425 Buo^nyvAY, So. Bobtom, Mam*. 
Ofiso Valandos:

Nuo 10 Iki 12 ;80 rytettr nuo 1:10 
iki 6 ir nuo 6 :80 iki 9 v. vak. 

Ofisas uždarytas snbato* vakarai* 
ir nedaliomis.

iS
r
4

LTtT~-

16 Metų SouthBostone

South Boston, Mass. 
džia 7:30 vai. vakare.

Malonūs broliai ir 
dabar vra tam tikras laikas,• * f
kurie norite kančią Kris
taus pamatyti, tai malonė
kit atsilankyti viršminėtą 
vakarą, kuris bus pirmu sy
kiu statomas. Bus parody
tas visas Jėzaus Kristaus gy
venimas nuo užgimimo iki 
daugiui žengimo. Ateidami 
į tą vakarą duosite paramą 
lietuvajtėms Kaųčięs Kris
taus Seserims ir našlaičių, 
prieglaudos namui užtikipnir 
mą. Kurie atsilankysite, tai 
nesigailėsite. Kviečiame 
visus kurie tik galite ateiti.

Įžanga visiems prieinama. 
Rengimo Komisija.

sesės,

I »orcliėster’.v.|e, puikus. trijų Šeimynų 
medinis namas, Colonial Stiliaus, po 
penkias kanmbarhrs ir reeeptlon salos, 
naujausi {taisymai fr atskiros šilumos, 
priekio 
.“!),7()0.

:*).■» w.:
m.

DR. H. S.STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

I: B99« W. BR0ADWAY
i VALANDOS: Nilo9 r. lki 7 v. vak.

B99s W. BkOADWAY

ir užpakalio galerijos. Kaina 
Kreipkitės greitai.

TITUS P. GREVISKIS 
Bromhvay, • So. Boston. Mass 

Telefonas So. Boston 23-10.
‘ . (171

Tel. So. Boston 270

Tėlephone Hay Market 1942 
ATDARA SUKATOS VAKARAIS 

L. GOLŪSOV COMPANY 
MOTERŲ ir VYRŲ DRAPANŲ 
už pinigus ir ant išmokėjimo.

Kailiniu, Gražruj, Sidabrinių daik
tų, Laikrodėlių, Rakandų, Vlktrolų 
h* tt. Labai prieinamos* kainos.

39 Washinoton Street
Antros lubos. Boston, Mass.

Galima MisikalbSti ir Uetuvtfkai. 
.•nOnflo Valandos:

Bytale iki 9 vai. Po pietų nuo 1—JL 
į Vakarais nuo G iki 9.
L 8M Broadvzay, So.. Boston.

5V. JONO EV. BL. PAšELPINfiS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI. . ’

Stebėtinai gražios, kokių Amerikiečiai 
nėra niekad turėję. Tautiškomis sapl- 
vomis, Velykų margpčiais, Lietuviškais 
sveikinimais ir linkėjimais. Pieštos 
žyniaus Lietuvos dailininko.

Sveikink savo gimines, draugus, pa
žįstamus, su lietuviškomis, tautiškomis 
atvirutėmis.

Parsiduoda po 10c., 3 už 25e. Yra 
5 rūšių. Velykos arti. Siųsk užsaky
mus tuoj, kol dar yra. Pamatęs ne
atsigrožėsi,

Pardavėjams-agentams duodama nuo
laida.

Rašyk ar kreipkis pas
FELIK A. ZALECKAS,

414 Broad5vąy, Boston 2Y, Mass.

j Tel. No. 550.

I F.J. REYNOLDS, M. D.
(RINGAILA)

I Ofiso Valandos:
j Rytais iki 9 vai.
! Po pietų nuo 2—4
| Vakarais nuo 6—9 ;
| Nedėliomis nuol--3.
U19 Malu St., ATHOL, MASS.
y . 

t

TRMININKAS — .T. L. Petrauskas,
252 Gold S t., So. Boston,» Mass. 

•TCE-PIRM. — Kazys Ambrozas,
492 E. 7-th St., So. Boston,, Mass, 

CROT. RAŠT. — Karolis 'Jankūnas,
282 Gold S t., So/Boston, Mass. 

L'TN. RAŠTININKAS — J. švagždys,
171 W. 5-th St., So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
8S5 E. Broadway, S. Boston, Mass. 

MARŠALKA — J. Zaikls,
7 IVinfield St., So. Boston,. Mass. 

Draugija Jafko susirinkimus-kas trečių 
įiedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rų vai. 
po pietų šv. Petro parapijos salėj, '492 
E. Seventh St., South Boston, Mass.

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

F.J.KALIHAUSKAS
. ADVOKATAS

414 BrOadvyay, So. Botton, 
Tel. S. B. 0441.

Antros lubos—Viriui LiP. B-vfy 

GYVEJHMO VIETA:
135 RowiSt., Auburndaljc, Mam. 

Tel. W. Newton 1916—R.

IŠEGZAMINU8JU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduodu 
symptomus kuriuos ; 
pagimdo nenormalia 
kos akys: nematymas, kreivos a 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti .gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
kite sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

1. J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

AKIŲ SPECIALISTAS 
377a Broadway, So.Boston, Mass.

-.URMININKAS- — VI. Paulauskas, ‘ 
90 B Street, So. Bostbn, Mass.

vTCE-PIRM. i—. .T. Jaruša,
440 E. 6-th st., So. Boston, Mass. 

’ROT. RAST. — A. Janušonis, .
1426 Columbia Rd., S.-Boston, Mass, 

TN, RAST. — K. Kiškis, ’ i
428 E. 8-th St; So. Boston, Mass.

• ŽDININKAS — L. švagždis, ’ 
111 Bowen St., So. Boston, Mass.

TVARKDARIS — P. Laučka, 
393 E. Fifth St., So. Boston, Mass., 

DRAUGIJOS anrašas reikale — 
366 Broadway, So. Boston, Mass, 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-rą 
nėdSIdienį kiekvieno mėnesio 1-mų vai. 
no pietų, parapijos svetainėj, 492 H. 
Seventh St, So. Boston, Mass. . ,

ŠV. ELŽBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. Mlelnlkieng, pirmininkė,
. 44 Cedar St, Hartford, Cotm.

(X Labickiėiiė, vlce-pirmininkė,
90 Shėldon Street. Hartford, Conn. 

C, Labickienė, iždininkė,
44 Madtson St.. Hartford, Conrr. 

Marijona Katkauskaitė, ftn, raštininkė, 
16 Atlantic St, Hartford, Conn. 

R. Pundzienė, prot, raštininkė,
19 IValcott St, Hartford, Conn. 

šios draugijos susirinkimai būna kas 
antrų nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje salėje. ,

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOSVALDYBOSADRESAI 

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 
SVMercėr ŠU ?<>• Boston, Mass, 

VICE-PIRM. AatituaS Pastolis, 
146 BoiVOft St, So. Boston,

PROT. RAST. — Antanas Macejuims, 
~ 450 E, 7-th šu.So, Boston* Mat®. 

FIN. RAšT. .Tuoi. VlnkevIČluš, 
-169 Iv, 6-th SU So. Boston, Mass, 

KASIERIUS — Andrius galiukas, 
307 13, a-th St, So. Boston, MfWų 

MARŠALKA — Aleksandra Jiilniokas, 
? lljf Granite St, So. Bostoii, 

U L.^Keistučio dr-jft laiko
slidus nusirinklmUs kas pirmą n*dėl> 
dieni kiekvieno mėnesio po No<, (KM 

AVashingto^ S** Boston, Maus., W v. 
vhkareč Ateidami -ūvauge lt naujų na*

Šv. Pranciškaus Bažnytinėj 
f Svetainėje,

■ A

t

Paiyvaujii apie 70 ypįtų, 
įprįe naįj&i taniretkahu pri4 
įdsvtbs. Bcenprtjos. k

. šiuomi pranešu vietos ir 
apielinkės lietuviams, jog 
laidotuves aprtLęinu koge- 
riausiai ir už pigiausią kai
ną negu kiti, Į apielinkių .. 

miestukus važiuoju ir už tai 
į nieko nerokuoju. Dieną ar 
į naktį kreipkitės Šiuom^a0N. 
į raŠU: ’ -'

P. J. AKUNEVIČIUS, 
į iS8 W. Broątfcrayy < 

,v ‘ . So. Boston, Mass. ’
- t ■ ..............- . ’ OMėe Tel. 38L Gyv. Tel. S024*J. L ~ r n;
i . • . . - • •' j5 tląaft savim MslmMttprie

... -»■- ,
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