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Kataoiau tirt MqNniw 31 
KvkOfl Ir pMUhranamaa <ūl katalk 
ką ipandoa inrtiprinlnio bu m*« 
Ionunii Dievui ir pačiai Balny* 
čiai, ir - imončma nandingemia, f 
negu pirkimą* bažnytinių indų it 
net negu bažnytinė apeigoj Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikžtis sulenkti spaudos 
kuri atatiktą Katalikų Bažnyčių 
rimtybei ir pajėgoms/ Įmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu vi
rviniu.

, : Vyskupas Kilian, y
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Dabar Rietavo dvarą

Y aršu va. — Lenkijos pre
zidentas, premjeras, minis- 
teriai, senatoriai, atstovai, 
organizacijų karinių ir civi
lių delegatai buvo suėję ka
tedrom kur buvo giedama IV 
Dėtim ir dėkuojama Dievui, 
kad lenkų pavogti kraštai 
rytuose ir Vilnius tapo ali- 
jantų Lenkijai pripažinti. 
Premieras Sikorski Lenki
jos vardu pasiuntė alijan- 
tams padėkonę už užgyrimą 
lenkų vagysčių. .

SESTREIKAVO.

VFibninyton, DeL —. Šio 
miesto dirbtuvių įnolderiai 
išėjo, streikan dėl nežmoniš
ko pasielgimo ryšininkų. 
Be' to kompanijos norėjo 
panaikinti unijas.

GRAIKAI Iš TURKIJOS
s.

Konsfuntinepolis. — Grai
kų gabenimas iš Turkijos 
.prasidėjo^ Jau iš Konstan
tinopolio išgabenta 3,100 
graiku.“ <r
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ARKLIŲ SKAIcIES
. S E MAŽĖJO. .

- Washington. — Agrikul
tūros Departmentas skelbia, 
kad pasaulyje arklių skai
čius sumažėjo. Per pasta
ruosius K) metų arklių skai
čius sumažėjo ant 11%. Da
bar arklių pasaulyje yra 
103,550,000.

Derlrn. — Vokietijos pre
zidentas Ėbert buvo nuvvkes 
į okupuotos Vokietijos pa
kraštį ir ten buvo okupuoto 
krašto darbininku susirinki- i.
inas. Prezidentas ragino 
darbininkus laikytis pilės 
prancūzus, nedirbti jiems, o 
Vdkiėtijos valdžia juos šelps 
užtai* >■*. •

Franci jos valdžia Ruliro 
krašte pasniaugę,455 sau ne- 
patinkamų laikraščių., 18 
redaktorių ir 9 leidėjai sų 
šeimynomis tapo deportuoti. 
Kiti redaktoriai sukišti ka
lėjimai! ir nubausti pinigine 
bausme iki 1.000,000 markių.

-1.--- .-- ------ --.n

Berlynas. — “Ruliro kraš
te fraiicūazi nugalabino du; 
vokiečiu policiantu be ma
žiausios priežasties/’ ..

Toki ir tam panašūs ant- 
galviai didelėmis raidėmis 
spauzdinami vietos vokiečių 
laikraščiuose. Tai aiškus 
gatvės minių kurstymas, 
anot vakiečių valdininkų.

Tų- laikraščių skaitytojai 
.dar sinarkiaus suspaudžia 
savo kumštis, reiškia nepa
prastą užsidegimą prieš 
Prancūzus ir prisiekia, jog* 
ateis diena kerštui yeikiaus, 
negu pasaulis pramato.

Tokiame afsitikme Berly
no poliėįja turi būt-budri ir 
;gyva. Turi stipriai saugoti 
^iijąntų atstovus, . • /

****
A

DAEG ANGLŲ
EMIGREOJA.

KUN. NO R BUTAS,-1
• . v

Vaikelio Jėzaus prieglauda įgaliotinis, clabUr
T . 1

___

atvykęs Bostonan.

FAŠISTŲ SKYRIAI 
AME RIKE.

N e ir York. — Tarp italų 
Amerike prasidėjo steigtis 
fašistų skyriai. Jau .esą-pri
sirašę 20,000 narių. Sky
riai vra visose didesnėse ita- «■
lų kolonijose.

PROFESORIES MIRĖ 
KATALIKE.

t
London.—Čia mirė Arthuv 

Stanlėv Butler. Prieš mir- • 't
siaut jis perėjo katalikybėm 
Butler per 40 mėtų St. An
ei re v universitete buvo natų- 
ralės filosofijos ir eksperi- 
mentalės fizikos profesoriu
mi.

Nabašninkas buvo gar
saus eugenisto Si r Francis 
Galton giminaitis.

Mirusio Suflerio motina 
yra kai]) buvus protestantė. 
Jinai žinoma socialiame vei
kime.

London. — Iš Anglijos 
daug darbininkų emigruoja 
į visas kolonijas ir į sveti
mas valstvbes.. Pasiryžo <• • 
anglai pasinaudoti pilna A- 
merikos kvota.. Amerikon' 
šiuo tarpu iškėliau ia viduti
niškai imant 2.800 žmonių 
savaitėje.

J/.1LĖTAI JEWZOWIE.

Jeruzolbnas.—Čionai ara
bai aną dieną sukėlė maištus 
išskleidę turkų vėliavą boi
kotuodami legislatyvės tary
bos rinkimus. Keletas ara
bų sužeista susirėmus su po
licija.

PREZIDENTAS MOKA 
TAKSAS.

KLAIPĖDOS PYLOJE.

Kaunas,- Kovo 14 (Elta). 
Ambasadorių Tarybai kate- 
goringai pareikalavus iš 
Lietuvos vvriausvbės,* kad 
ji Klaipėdos prie Lietuvos 
prijungimo sąlygas priimti], 
be rezervų. Lietuvos vy- 
riausvbe davė atsakvmą, kad, 
ji sutinkanti su sąlygų prin
cipais. (L. I. B.) .

pa-Maskva. — Daktarai 
skelbė, kad Lenino sveikata 
gere ji?. \

PASTOS DEFICITAI.

as
MIRĖ CERNOGORIJOS 

KARALIENĖ.

Antibes, Francija. —- Čio
nai mirė buvusi Černogoriv 
jos karaliene Milena. 
vyras mirė 
se. ;

Po karo 
dąrbavimu
skirta naujai 
valstybei, gi

JoS

čia 1921 mctuo-

Prane i jos pasi-
ČernOgorija pri- 

Jugosla vijos 
Černogorijos

karalius varu paimtas Fran- 
cijon. _Jl<ir mirdamas atsi
sakė abdikuoti.

DIDELI MOKESČIAI.

——— ---------- ■ . ' b-

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

C alum bus, O. — Preziden- 
tas Ilardingas ima $75,000 
metinės algos. Už 1922 me
tus iš tos algos jam išpuola 
mokėti 17,990 dolerių t'ede- 
ralių taksų. Jis užmokės.

VJ’MAINB LŠVEŽAMLC 
SIŪS UŽDRAUDIMUS.

~ i do Lietuvos Valstybe, J
Vasario 10 (b kaip ten iš tikro yra, ndį 

pasakyti. Dvare viską^ 
lemta, 7 apdauž^dKTr suaS 
ta. Dvaro rūmai ba^ 
griūti (f erai tvarkai esą 
čia galima būtų gimnazij| 
kitą kokią mokyklą įtaiaj 

Didelio1 sodno įvair 
brangins mtklelius mie 
ožkos, baigia nugraužti, 

Rietavo dvarui prižiūri 
Prekybos ir Pramonės Mi- ir apsaugoti nuo gitlirt! 

išvežimui javų suirimo būtinai reikalijų 
panaikinti, geras šeimininkas.

E, Kaunas......................... .
Finansų .Prekybos ir Pra
monės MuTristeris pasirašė p 
sakymą, kuriuo - panaikina
mi visoki, dar- ligšiol buvę, 
suvaržymui išvežimui į už
sieni mūsų žemės ūkio .pro
duktų.

• Nuo šios dienos ir tie lei
dimai, kuriuos reikalinga 
buvo gauti ligšiol Finansų.

ui stori joj e • 
užsienin yra 
Kiekviena firma, turinti ■ 
tam tikrą prekybai patentą,! 
gali eksportuoti be jokio v-1 
patingo leidinio, visus žemės; 
ūkio produktus, l...... ............. , . .

’ina nustatytą * muitą įimiti-' apylinkėje tiz DargūzilĮHri 
nėj, išskyrus tik linus. LiJ Pereitų m. rugpiūcib 2 
namš leidimo tvarka palie-11(‘nkT žandarai suarešta 
kaina, nes, esant įvairinu-' I>ai-Kitžhj .sodžiaus 30 
sioins lint.i rūšinis, reikalin-;baisiai sumušė ir ' įravą 

k 
t rolė. *

va f 
išleidžiama užsienin visokia, 
miško medžiaga 
malkas kurui.
laiku kai]) tik buvo nu’staty-p0 Dargužius. -.Suąrest 

t i medžio

■ _■■■■■ j | ♦ « . ,

Iš VILNIJOS'.

Elnius. Nėra, gal 
užmokėda-1 laimingesnio sodžiaus vis

Darbininkai, kuriems rūpi, kad Jūsų pinigai būtų be 
jokių Jūsų draugąins Lietuvoje nesmagumų, -r- trukdy
mų, išmokėti, tai kreipkitės prie uDarbiiihiko/J Čia ra
site sau draugiško priėmimo ir jausitės, kaiu namieje.

“Darbininkas“ mielai kiekvienam jo reikaluose pa
tars ir duos rodą. Taigi nepamirškite, kad dąrbinmkams 
reikią kreiptis pas “Darbininką.” .

“Darbininko” raštinė-atdara nuo 8 vaUryto iki 9 vai. 
vakaro. Subatoje net iki 10 vai rakaro. Kurie norite 
svąyiiosiits Lietuvoje sušelpti ar knygų pasipirkti, ateikite, 
o įneš noriai patarnausime., : \

■ Parduodame perlaidas taip-g i ir per laiškus, kurie norėtą pa

siųsti savo giminėms į Lietuvą dovanų, būstai ^risiuąėiu, mums , pi
nigus, o mes tuojąus pasiųsime cėid-.drūRą. •

’. ; Adresuokite: rr . /, ' 7 ū ■ '

DARBININKAS
- ». BOBTON 27t MASB.368 W. BBOĄDVŽAt,

ANGLIAKASIŲ "
DEMONSTRACIJA

’ r . * • .

B ruselis. —.40,000 anglia
kasių parodavo sostinės gat
vėse, reikalaudami 1,500 
f ranki] pensijos be asesmen- 
to angliakasių; ir palaįkymo 
8 valandų darbo dienos.

-j’  V-,

VĖL REIKALAUJA 
prsiGi'. ':

J

Washington. 
paštų sekretorius New pa
skelbė, kad paštų departa
mentui ligi liepos 1 d. pra- 
matomas tiesiog milžiniškas 
deficitas. :

To priežastis, sako sekre
torius, tai jo pirmtakimų 
sekretorių netaktas ir biu
džetinio/' biuro yaldininkų 
neatsargumas; kuriems ne
rūpėjo dirstelėti ateitin, kad 
aiškiai pamatyti pasidaugi
nančias departamente išlai
das. . '

$efeūorius salų^ ’ kad tai 
-pavojingą situacija/ Ir . to
dėl apie, tąi visuomenė iškal
tą) inforiniutiaina. .'

*• . A - •> - ' *. * . ” *

d&ĄĖLS ATGAL. ..

' A\ — Ąut ®lis

Naujas

Maskva. — Rusijoj sveti
niu valstybių piliečiai, .turin
tieji darbą arba biznį, turi 
mokėti valdžiai 80% savn in- 
ėigu.

P«/7/J^i^-%Frąuėijds val
džia- išnaujo pareikalavo iš 
parlamento paskirti ;pinigi| 
fmausavidui kariuomenes 
okupuoto j V okieti joj. Rov 
kajauja ita atgal.

i 

reikalin-i 
ga yra akyvi išvežimo kon- Lankiskiu, kur pralmk|jj 

jokių tyrinėjimų, dą'^įa

Šių m. sausio 20—21 
išskvrus'Ū’u kuopa žandarų, stovi 

1‘astanio.ju^i'J.i'J Valkininke, vplužpt;
Ilė Dargužius. -.Suarešta 

išvežimo nauji>Keršį, Motiejų Guti 
muitai, kurie turi apdrausti'11!’ Andrių Aukštuolį. .M 

! varė Valkininkau, mušė 
visai]) kankino. Taip S 
muštus, pusgyvius,,suruki 

■P, į tus geližiiiiais pančiais n 
i j.vežė Vilniun, kur ir dab 

laikomi. Už ką l Šaipau
I aMaiuojii ai-.,]ęui.jll (*ja pastaraisiais k 

kais eibės priviso, kas fe 
pranešęs, kad jie trys bu 
kadais partizanai Jr tuH 

darė ir iki šiai dienai niekas Įįautuvus i

Daug Valkininko paraj 
.jos naujoku nestojo, “sav 

žmones kasdien!' ■;
.-noriais i lenku karmom 

' . nę. Daug" jų išvažiavę y
Amerikon, kitur kur, i 
šiaip slapstosi, kurių tėv 
užmokėjo po 50,000 1. m. 
baudos ir dar žada baubti į 
100,000 l. nų • ‘

Čia atėjo baisiausi m žia: p 
riauši laikai, kada -žmog] 
nežinai nei iš kur, nei kulį 
kris nelaimė. Tai bent M 
kų “\volnose, roAvnosč, b$ 
terst\voU : '4

nuo nesveiko išvežimo miško 
medžiagos užsienin.

G a vfįžda.Čia gyvuoja* 
tai]) vadinama Bendrovės! 

krautuvė.
ku su ta krautuve ivvko kaž-

»■

kas nepaprasto. Milicijos 
nuovados viršininkas, ją UŽ-

nežino dclko taip atsitiko. 
Priklausantieji prie tos-. 
krautuvės žmones kasdien!*' 
vaikščioja arba 
Telšius, bet nieko iš ponų 
negali sužinoti.

Telšių miestas ir apylin
kės laukia tos keistos paslap
ties išrišimo.

f

Telšiai. ' Daug* valdininkų 
ir viršininkų Telšių įstaigo
se paeina iš dvarininkų luo
mo. Kaimiečiams su jais 
sunku susikalbėti. Nenu- 
emei kepurės, nepasilenkei 
žemai, nepabučiavai rankos 
— vargiai ką gausi. Lauk- 
H kelias1 valandas arba’ vžiuo- 
t i kelis kartus Telšių kaimie
čiams neuau j iena.

. *

PADIDĖJO TAKSOS.
Ši

W asilių gtbn. — Farinerių 
taksos Suv. Valstijose per 
pastaruosius aštuonis metus 
padvigubinta. Steigimas mo
kyklų ir budavojimas kėlių 
prie to privedė.

TEBĖJO DEFICITĄ.

Į/ondunr -y- 1 %r 1922 me
tus ŠVeicai’ifos geležinkeliai 
davė, nuostolių 232,500,000 garsus, gražus miestas, 
franku. ' '* •■1 •

% • y ; I

> ŽTDŲATĖIVTSTĖ

salos iŠ 250 atvykusių rusų 
iš Kohstintinppplin 49 rusų

C ’•*'**'*-'!* -->■ -v

♦ -

i

yra

>*

Joąl žMimds. . didu
gimt ;<v*dų atvyksta' Palest L 
noh, Pastaruoju laiku vie
na diena atvyko 520 žydų, '

• v •

Valkininkas. Valkminl 
parapijos sodžiai : Pamelš 
BiekŠios, Smaliukai ir Jį 
meni o parap, Molių sųd® 
ligi gr. 7 d. buvo neittraliiį 
juostoj. Užėmus šiuos J 
džius lenkų katiuomed 
pradžioje buvo nė šią 
bet vėliau pradėjo spailį 
Paskutįniir laiku liefttM 
kyventojai ' taip suvob| 
kad'net įš sodžiaus, saro® 
kųbstia .. išeiti., meleidfhįffl

Rietavas^ Rietavas
Žemaitijos, centrai Jis žu 
noiiias nuo senų. laikų kaipo 

*čia 
gyvena- vienas didžiausių 
Lietuvos. dvnrhihikų Jtiini* 
^Mkštis OginskijiĮ Jo lak .......... .............. .......
Lais Rietavas pašižjnnejotRugim’liko nesėti^, 

Švarumu ir įvaiiątinuč dorotu gytęnlojai aimra
nlgaikštis (Iginskisv kaipo ją- ir šaukia pagalbos. < || 
dx:arininkas/^ nehutii senai gyventojus-
žmonių didėlis ptietelk bet šytis P*de^ Lenkijos ir ufc 
prie Rietavo miesto pupitorlfeda daug įvaitių pmglį

-e
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Bo«top’o utarnlnkals, 
«KbatomIę. Leidžia Am. 

Kataukų Šv. JUO2AT0

Worker)
m Tšx-W«bke¥ Patek.

•rety Tuė^dfly, ih«rstfay,t 
y bx St. Joskph’s Litk- 

t
& Abbociation of Labo*.KI , »

■M iecond-class inatter Sept. 
t the post office nt. Bostoji, 
r the Act of Mareli 3,1879.” 
i for malling at special rate 

t provltled for fn Section 1103,
8,1917, authorized on July

o1 *' •

tfMtame “Darbidmko” 
toryje pranešėme, kad 

® Afoiįie netrukus bus į- 
as kooperatvvis ban- 
Muriam kapitalų sudės 
rameitai rūbsiuviai. Iš- 

netolimoje ateityje Nevv 
ė ketinama įsteigti 14 
raty vių bankų — ketu- 
y eentraliai bankai,

J.0 bankai bus šakos į- 
:ose miesto dalyse.
rbininkiškiems banku ms

- pravedė - Brotherhood 
Locomotive Engineers 
elande. Tas jų bankhs 
ėjo biznį su $650,000. 

IpitMistų laikraščiai tada 
įm pranašavo greitų kaput.

“Vbrk Times rašė, kad 
darbininkų bankas ga- 

Jdkyfis tik ? geriems lai- 
esant, o blogmečiui, 

kai ar ųedarbui užėjus 
įlinkas turįs sprogti, 

ė; kad pranašyste 
i'VLieišsipiklė. . Per du 

banko turtas iškilo iki 
OOjOOO.j Ir tai per me- 

neclarbo, streikų ir kitų

o

Alijantai Vihmrpriskyrė 
Lenkijai. Tai dar nepasku
tinis žodis. Paskutinį žodį 
Vilniaus klausime tars mtt- 
.sn tauta. Tik turime pirma 
susivienyti, ypač gi tautos 
branduolis, lietuviai katuli-

■ • .... .... -

“Artimieji” ir “tolimieji*’ šėrininkai

*kait turi tvirtai susiorguui- 
ziioti, nes tik jie turės'aut 
savo pečių išnešti .visus tėvy
nes vargus; jie turės Vilnių 
gTažintį, Klaipėdą, užtvir
tinti ir laisvę užtikrinti;

Tėvynainių

Lietuvos Seimas paleistas, 
nes ministerių kabineto de
klaracija fiegavo didžiumos 
atstovų pritarimo, o tik ly
giai pusę.

Kodėl sočijalistai ir žydai 
pareiškė nepasitikėjimų val
džiai? Juk ten didžiuma 
jiems prielankių žmonių* Gi 
todėl, kad toji valdžia my
lėjo Lietuva ir dirbu jai. Ji 
taikėsi su tautos didžiuma, ji 
Iaikėsi konstitucijos.

Gl soči jalistams ir žydams 
nei Lietuvos labas, nei kon- 
sti’tucijos dvasia nekalba į 
širdį. J ie žiūri savo parti
jų ir savo biznių. Jie su
griovė kabinetą ir seimą tuo 
laiku, kada lenkai graso, vi
sai Lietuvai, kada alijantai 
atiduoda jiems Vilnių ir gi
na jų reikalus Klaipėdoje.

Atsisakydami taikinties su 
katalikais, jie viešai iššau
kė juos į kovą, tikėdamies 
naujame seime turėti didžiu
mą.-

Ar. katalikai išsigąs tos 
naujos rinkimų kovos. Ne! 
jie'eis į tą kovą ir laimės ją. 
Katalikai žino, kad jie savo 
rankoinis subilda vo j o tautos 
iaisvę ir valdžią.* Jie apgv- 
;ič savo- krūtinėmis Lietuvą 
nuo priešų, jie sustatė kon
stituciją, jie privedė žemės 
reformą. Socijalistai tik mo
kėjo kuolus kaišioti į valsty
bės vežimą.
. Katalikai supranta, kad 
lik dėlto socijalistai su žy- 

’ir.is turi seime pusę atstovų, 
kad-daugelis nesusipratusii] 
katalikų jiems atidavė perei- 
ais rinkimais savo balsus.

Jie eis dabar išnaujo rink
ti balsų ir, žinoma, jie pri
rinks jų daug daugiau negu 
nirma. Jie. visii-pirma. tu
rės tarp savęs geriau susi
vienyti. .

Lietuvos socijalistų žygiai 
stumia į darbą ir Amerikos 
lietuvius katalikus.

Dabai- nebegali būti kal- 
‘ oš apie bendrus seimus su 
•.or-ijalistais. ’

Ir mes, Amerikos katali
kai. esami4 iššaukti į kovą, 
Ir mes jos nepabugsime. 
Mes irgi turėsime suglausti 
•avo eiles ir kaip niūras sto- 
i už tautos konstituciją, 
varką ir laisvę, už jos pado

rią. krikščionišką ateitį. Mes 
turėsime pa reikšti broliams 
katalikams Lietuvoje, kad 
au s esame, su jais, kad reni
ai ne juos jų kovoje už Lie
tuvos ateitį.

Geležinkelių unijų organe-tnip sakant, netenka- “ po
po*” Artimiausiame šėri- 

. ninku susirinkime vyriam 
šieji čionai sako: Ieides ir 
džentelmonai! neturime “po
po,” energijos netekome, nė
ra akstino, kinis mus paska
tintų : prie to nesvietiškai 

; sunkaus darbo jūsų naudai* 
Adės jums dirbsime, dirbsi
me, o paskui kas bus-? .Pa
varysite mus gal.; Tas dar 
būtų .nieko, bet skaudu be 
galo būti},, jei tie nevydonai 
“-ikai,” mūsU partijos prie
šai, įsiskverbs į mūsų bran
gios kompanijos valdybų ir 
visas mūsų darbas nueis nie
kais L. Berininkai graudi
nasi, bet nežino, ką daryti. 
Paklaikusius šeriiiinkus iš- 
gelbsti pati valdyba. . Salio: 
duokit mums keletą šimtu t * 
tūlestanČių Šerų, Jie netu
rės vertės tol, kol mūsų kom
panija neudžirbs tiek kapi
talo, kad juo galima bus pa
dengti ir jūsų Šerus ir tuos, 
kuriuos mums dabar duosi
te. Tie Šerai, ką jūs mums 
dabar'cluosite, tiktai balsuo
ti tegalės. Tuo būdu kitų 
partijų žmonės, jei ir įsi- 
skverbs į mūsų, brangių (o 
kaipgi-’) kompaniją. niekuo 
būdu negalės mūsų, perbal- 
ųuoti; iš kitos vėl pusės koks 
tai bus mums akstinas,* koks- 

' paraginimas dirbti mūsų 
brangios kompanijos nau
dai, kuomet mes galėsime ti
kėtis, kad mūsų dabar gau
ti serai įgys savo vertę nors 
ir tolimoj'e ateityje.' • 

&ėrininkai tą pasiūlymą 
priima, padaro kelius šėri- 
ninkus “artimaisiais,'-' pa- 
tysgi save.1 ‘tolimaisiais ” ir 
suteikia k: artimiemsiems?' 
garantiją, kad jų niekuo
met nėperbalsuos nei kitų 
partijų šėrininkaį, nei pa
galios jie patys, “įolimieji” 
šėrininkai. Tuo būdu šėri- 
ninkų didžiuma atsiduria 
mažumoje,, gi tie keli šėri
ninkai, kuriems jie padova
nojo šimtus tūkstančių Šerų 
dabar jau sudaro didžiumą, 
nes kapitalistinėj kompani
joj tk‘ žmonės, bet ŠĘBAI 
B A LS C O-l A. Ii taip kom
panijos carais tampa keli še- 
riniukai.

lakusieji šėrininkai buvo 
naudingi, kol dėjo pinigus į 
kompaniją; dabar jie yra 
kaladė prie kojos: lenda su 
savo kritikomis j r tuo būdu 
gadina kompanijos vŽtrdą ir 
jos biznį; be to dar reikia 
jiems, -mokėti 'dividendai. 
Geriau kad jų visai nebūtų. 
Kųip čią tjų nusikračius ? 
Lengva. Keikia tiktai kom
paniją -“praskolinti” pas
kui, kuomet “skolininkai” 
negaudami a.savd “skolos 
išstatys j'a “ ant bankruto, ’ ’ 

:“ąrtteięjV\šėrmiųkM jų at- 
perką ir kriukis užbaigtas. 
Viskas .įtriekąnia gražiai su- 
lyg“įstatymų..a JmintąĮisti- 
pių . ■ 7-

r Panašūs atsitikimai nebu- 
. jų galimi, įri balsuotų 
fai;, bet žmones, kaip kad y* 
fa KOPEftAGXJ(M^

“AR EHI OIA MANO JB^AB ?”
’ * . k , f - y

Vienas mažas vaikelis užgirdęs kad Jė
zus tikta yra Švenčiausiamo Baktanėnte ir 
kad Jis išklauso visų .prašymus, nutarė jis 
eiti prie Jo, nes ir jis turi prašymų. Vie
nų dieną Įėjo jis į bąžaų’čią, Bažnyčioje nie
ko nebuvo. Tiesiai, viduriniu taku’, priėjęs 
prie grotelių susto j o. “Ne, ” tarė jis sau, aš 
noriu visai prieiti prie Jezaus. ’ ’ Ir, atsida
ręs groteles priėjo pyle altoriaus. “Aš ži
liam, Jėzus altoriuje, ten šetreleje.” LTž- 

1 lipoi jis ant altoriaus, atsisėdo ir pabaidęs 
savo maža rankute į šetrelės duris, tarė :

“Ar esi čia mano Jėzau?”
Bet atsakymo nebuvo. Jis v-el pabel

dė* tardamas:į Ai-^esLčia maiio Jėzau L AA 
girdėjau kunigų bažnyčioje sakant, kad Tu 
čionai esi.” *

Priglaudės ausytę prie durelių, laukė 
atsakymo — bet nesulaukė. .

“A, turbūt geriausis Jėzus miegd; aš 
Jį pamažu prikelsiu. O mano geriausis Jė
zau,” jis tarė, “ 
mi myliu Tave, aš prašau, išklausyk mano 
prašymą.”

Tokios nekaltos vaikelio maldos, Jėzus 
negalėjo atmesti. Ir balsas pasigirdo:

“Taip,. Mano brangus vaikeli, Aš esu 
čionai. Dėl tavo meilės Aš visados esu Čio7 
nai.. Ko' nori. Mano- brangusis" broliukai ?”v

Veikdamas vaikelis tarė: “Mano tėvė-

klausyta.” ’
Vaikelis nulipo nuo altoriaus ir ėjo na

mon linksmas. J ozus sakė, jo malda iškl au
syta, Ant rytojaus jo tėvas, tas buvo alsi- ' . 
tolinęs nuo Dievo,. nuėjo į bažnyčią, atliko 
išpažintį ir liko visados geru kataliku.

Brangus yaikeli, Jėzus yra altorių jo ta
vo bažnyčioje. Jis tenai, nes Jis myli tove 
ir geidžia suteikti tau visokių malonių. A b 
l^ada nueisi į bažnyčią, atsiklaupęs prie al
toriaus sakvk Jam:

“Mano brangiausis Jėzau, aš tvirtai ti
kiu kad Tu esi altoriaus Sakramente, aš vi
sa širdimi myliu Tave.” •

Gali būti tikras, kad Jėzus išklausys ta
vomaldų ir suteiks visokių malonių.

“Laboi'” tilpo įdomus 
George' Boule’o straipsnis, 
kuriame jis nurodo, kaip 
IĮia Grandu geležinkelio “ar . 
tiniicji” šėrininkai nuskilto 
“tolimuosius” ir tuo būdu 
pasipelno apie du šimtu mi
lijonų dolerių. Mums čiėi 
nes varkC kokiais'būdais jie 
tai -padare Gana čia at
kreipti domę į tų faktą, kad 
stambioj i, stovintieji" arti 
prie kompanijos finansų 
(dėlto tai ir vadinu juos “ar
timaisiais”) pasipelnė; tiLo- 

: tarpu gi mažiuliai šėrliun- 
kai, kurie negalėjo ^žinoti 
visų kompanijos pinklių, ku
riems tik trupučiai žinių a- 

.-pi-e kompanijos stovį ’buių) 
numetama, kitaip tariant 

k tolimieji ’ ’ jos šėrininkai 
netik kad nieko nelaimėjo, 
bet dar neteko ir to, kų bu- 
vo investinę;

Nepirmas tai ir. ne pasku
tinis atsitikimas. Iš vienos 
pusės pagundų, o. iš kitos 
kvailių nestinga. Pažiūrė- 
k im a rčiau, kaip kapitalisti
nės kompanijos dygsta ir au
ga. į kompanijas nesusime - 
ta vienu šuoliu šimtai ar 
tūkstančiai žmonių ir nesu- 
inet į jos iždą tūkstančius ar 
milijonus dolerių viena die- 
na. Jas pradeda orgiSiiSup- 
ti vienas ar keli žmonės, taip 
vadinami promotoriai.. Par
davę šiek tiek šenV papras
tai įsitaiso puikius 'ofisus, 
kad užimponavus esantiems 
ir būsimiems šėrininkams, 
pasisamdė smailaliežuvių 
agentų, kurie sugebėtų svei
kam ligų įkalbėti, ir siunčia 
juos žvejoti šėrininkų arba 
tikriau pasakius jų pinigų. 
Tie agentai ir kompanijos 
lapeliai pažada jei jau ne 
aukso, kabius, tai bent dide
lius pelnus, užtikrina šeri-, 
•niūkų, kad, girdi, jo pini
gai įdėti į kompanijų būsią 
kur kas geriau apsaugoji ne
gu bankoje, ir. f. t. Kas gi

x *-
nenorėtų pasipelnyti ? J ei ne 
kalnų, tai nors krūvelę auk
so gauti, neuždirbto aukso'? 
Ir kaip matai yrą ne tik 
kompanija, bet ir kapitaas.

Yra kompanija ii- kapita
las, bet kas valdys kapitalų, 
kas įeis į kompanijos valdy
bą? Ką čia ir bėki austi ?! 
Suprantama, • kad tie žmo
nės, kurie daugiausia “pa
sidarbavo’ ’ kom jpani j os su - 
organizavimui ir .kapitalo 
sukėlimui. Rinkti juąs. vien
balsiai ! Išrenka. Naujutc 
valdyba dirba išsijuosusi. 
Ypač sunkiai yra priverstos 
dirbti .mūsiškių amerikoniš- 

‘k^i-lietuvi'škų kompanijų 
pirmosios valdybos: * mat 
joiiis. priseina rodyti sarti 
tahunų netik biznio srity* 
bet. dar ir kitosesrityšiyn ta 
(lai* didesnį uolumą, y negu 
hiznio srit^.. J os turi '•bųti 
.neįtariamai. • •14 krikščioni^" 
koš<- ’ “socijaltstiškos” įr t. 
V tariiM'faiip to rejtatata 
įtekniingicįi šėriitakni, "i 
■ Argi"štelietina, ]<ud taip 
snukiai bedi rb|mna naujos 
kompanijos valdyba ir jos 
direktoriai, greitai pailsim

< - v

•KRISTUS TROKŠTA BŪTI H U
MUMIS..

Vieną karią Viešpats Jėzus apsireiškė 
vienai vienuolei, idant* paraginti jų tankiau 
eiti prie Komunijoj. . “Jeigu tankiai mane 

aš tikiu į Tave ir visa širdį- priimsi per šventą Komuniją,” Jis tarė,9 J

“Aš užmirš i u kadtu buvai Man nedėkiii- 
°’a ”b61*

- .. ........................ —■■■■■.— 1 , I

•■J'RitslŽIŪRĖK ] BITUS.”
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Vienų tatą Viešpats Jėzus tarė- savo 
tarnaitei šventai Mechtildai: “Prisižiūrėk i 

lis labai negeras. O, mano Jėzau, padaryk i bites^ ir pamatysi su kokiu'noru jos,‘ skra- 
ji geru, kad Jįs vėl Tau tarnautų, Tave jodamas nuo gėles prie gėlės ieško medaus, 
mylėtų ir garbintų.” i Bei daug didesnis yra Mano noras ateiti i ■

“Eik, mielas vaikeli, tavo malda iš- jūsų širdis, per šventą Komuniją.”

* *

■' .*

*»

--t

.' <■ -i

>)

#■ ■

„‘ v
-v +

v .

* - ■, '- 
r

, - -

f .

LIETUVOS MINISTERIJOJE.
1 Pasų kontora.

r -

Hąbąrtiniu laiku koopėra- 
kų darbininkiškų ban- 
ŪV. Valstijose yra 12 ir 
itiose miestuose darbi- 
ų unijos sujudo steigti 
s ištaigai I ta bizni ei- 
ik turtingosios unijos, 

t nariai yra augštų amatų 
‘tai uždirba. 1 tą biznį 
darbininkų aristokrati- 
’l-eb'

senai Brotherhood of 
biHutive Engineers pir- 

g tšėrų Ne\v Vorko 
pire Tmst Vo. -Dabar 
milukų vadai, kaipo di
liai milijoninio banko 

greta galingiausių A- 
os kapitalistų. Darbi

nį Vadai Wan*en Stone 
illiam B. Prenter sėdės, 
tt su Charles Sclnvab, T. 

an du Pont ir Minor

džius valgius, neigi skaitant 
virimo.’ knygą. Kad gerai 
išmokti valgius gaminti, tai 
reikia imti ir gaminti. Bu
si, jos bolševikai mokėjo gra

žiai kalbėti, jie mokėjo žadė- 
i, mokėjo gražius progra- 
.nuš sudaryti, bet kas iš tų 
mukių programų, kad jie li
ko aut popieros, o gyveni* 
rų:is. Rusijoj nuslinko atgal 
į kanibalizmą (žmogienos ė^

< ■•Amerikos ir kitų ciylliznu- 
fį. šabų? darbininkai tikiu 

dabartinis sutėdytinfe 
^.mižiiis nętvėrs, kad seks ki'- 
Jokis, ‘ geresnis 'suifPdymas;* 
kur darbiniiikui -L . proto ir 
raumenų, darbininlmi vai
dins vadovaujančių rolę. G 
prie to dnrbbnnkai turi 'pylų 
snigti. Prie to jie rengia* 
si stodami. į biznius.

į^ikališkie j i gai valai,
iro ''“tikrieji ’ ’ priete- 
dkiam darinninkų žy- 

ųepritaria. " Pasak jų 
inkams reikia nuoša- 

laiikytis, o ėjimas. į di.-: 
M biznius pyirjšą^ dar- v 
įįais prie dabartinio su* jlįmo gadynę)>

O šitas suiydyinas 
.supuvęs, reikia jis iš* 

i. ir ant jm griuvėsių 
it įstatytu j .; : '

kų muijų ir geresnio. 
tir tai reikią- mokėti 
rytij o ne vien mokė- 
J * apie fui. &d hio- 

Į padaryti, tai 3*eikiamo- 
durytL Virimo nė-’ 

si bešnekant apie gur-

IJidelis dviejų augštų namas, 
platūs akmeniniai trepai. Žmonių 
ilga eilė. Kaikurie jų jau po ke
lis syk atėję klausti apsigyveni-- 

' ui o pasų. Laukia, laukia. Po
nai pisoriai praneša, kad. jau dar
bo diena pasibaigė ir žmoneliai ei
na namo nieko negavę.

Vieną dieną pasitaikė man ir at
silankyti į tą “tvarkią” Apsaugos 
ir Krašto Tvarkos Ministerijos 
raštinę. Atėjus prie raštinės, ra
dau apie b0 žmonių stovinčių. 
Nieko nelaukdamas eilių viršun. 
Atėjus prie raštinės durių, stovi 
milicininkas. Nenori leisti. Vie
nok einu. Inėjus i pirmą kamba
rį, sėdi 4 merginos ir vartydamos 
popieras žiovauja. 3 vyrai kalba
si tarp savęs ir jii vienas' cigare- 
tus rūko.

Paklausus man vieno vyro a- 
pie pasą, buvau pasiųstas pas mer
giną sėdinčią nuošaliai. Ši tuo- 

t jaus pasiuntė mane prie kitos, to
ji prie trečios u- taip-man .apėjus 
aplinkui, atsidūriau vėl prie pir
mutinio vyro ir klausiu, ką jis žb 

no apie mano pasą. Jisai norūjp 
’ manę siųsti dar kartą prie mergi

nų, bet man užprotestavus,. pasa
kė. kad mano pašo nežinąs. Tuo
kart aš klausiau ar yra čia koks 
perdėtiirfs.. Pasakė, kad dar po
nas nėra atėjęs. Aš■ klausiau, ar 
nėra jo pagelbininko. ‘ Jie atsa
kė, kad yra, bet jį matyti," rei
kia gaut i leidimą. Bet aš nelauk
damas leidimo barškinu į duris bį 
atidaręs pamatau sėdintį guzikuo- 
tą poną ir klausiu jp apie mano 
paduotą prašymą* gauti pasą* 4 įs 

'■ tuojaus bė^a prie merginų ir apei
ną jas' visaš. Idaųsinėdantas apie 
tai, bet. nieko ten nepešęs, .sugrįž
ta pnue manęs ar vedą’manę- į ąts- 

■’ kirą. LaųibarĮ. iv Juoda fnan su- 
prasti,- kad.aš ątsintin^įau, kas jis 

* yru ų- kącL tokiose vietose nieko 
- clyta'm'^utnąm.a..' Aš apsimetęs,. 

Ičilū' nivUo nesuprantu; kad jokių 
kyšių nepakenčiu, dar kartą už- 

-kinūsiim, • kaip gi bus su tuo iha* 
’ • *i IV— - -a...

Tuomet valdinilikelis pamąstęs 
atsako, kad jis pasą milicininkui 
perduos. Aš jam padėkojęs išė
jau ir mąstau sau. Nelaiminga tu 
Lietuva, jeigu jau nuo pat tavo 
gyvavimo pradžios tokie -kirmi
nai tavę ima graužti, kas-gi bus 
toliau. Jeigu Amerikoje toks da
lykas atsikartotą, tai tokie dyka
duoniai, žmonių kraujo gėrikai 
tuojaus belangėn nugarmėtų. Ne
jaugi Lietuvoje nėra geros širdies 
žmonių, kurie turėdami šiek tiek 
sąžinės ir drąsos tvarkyti tas val
džios raštinėse betvarkes? Ne
jaugi Lietuvai bus duotas vardas 
šalis graftų-kyšių ir išnaudotojų. 
Aš esu tikras, kad tokioje šalyje 
gerbūvis negalimas, nes kur vie
nas darbininkas lengvai galėtų ap
sidirbti, ten statoma jų' keliolika, 
kurie tik stumdosi ir prieš ikek- 
vieną atėjūną pučiasi,~kaip varlė 
prieš driežą. Reikia Lietuvoje re
formų ir tik tos reformos,, tingi
nių jungimas darban, gali Lietu
vą paliuosuoti nuo daug vargų.

Tai tiek iš mano patyrimo Lie
tuvoje.

Ten Buvęs.
——--------—------ ........ .

Elektros iškabas pradėta 
vartoti prieš 50 metų ir da
bar jos vartojama visose pa
saulio šalyse. Pirma toki iš
kaba padaryta prie Gaiety 
T teatre Londone 1878 m.
t . •

*:

AUSIES K AVALO ISO- 
IlIVIS UŽDEGIMAS.

(OHti.s esteriui)*

Apsireiškia dideliu skau
dėjimu ausyse, ypač kram
tant, čiaudint, kosint.? Ka
nalas matomai patinęs, kur
tais Įžiūri paraudimą ir lyg 
vuršunę vienoj vietoj. Čia 
darosi pūlių, kurie dažnai 
ištrūksta ir liga pamažu pe- 
reina.

Skaudėjimą sumažina šil-' 
ti kompresai, kurie šitaip 
dalomi: šiltu vandeniu su
šlapintų ir išgręžtų girgž
dančios vatos gabalėliui arba 
pašjdų seno audeklo siūle? 
lių reikia prikrauti plina au
sies anga (skylutė) ir gry
bas, taip pat reikia apdėti ir . 
ausies grybas; ant šlapių 
apdėjiifių reįlda užklot pla
tokas ceratukės arba vaškuo
tos popieros gabalas, ant jo 
gerokas saiiss vantos* plekas 
ir viskas skepetaite arba' 
bandažu aprišti. Taip mai- 
nvt kompress 3-4 kartus per 
parą. Žiūrėt, kad permai
nant būtų, drėgna, jei sau
sa, tai konpresas dėti daž
niau, kas 4-5 valandas. 'J 
ausį be daktaro galima. į pilt i 
kelis lašus šiltos kampaim 
alyvos, kokius 3 kartus per 
parą.. ' ta. -

V Kai tik votis’ pritvrnlmi 
taip į 3-Ū durnų, duot Jokia- 
imį pūlius gJėistn < ;ta.£.

'>'■ ■' ' ■’ ?' \ ,■
Visos Kumpos kopėtai“ 

kiškos organizacijom pasnivi> 
W Pranei jos imperializmų " 
ir jos įsiveržimų į Vokieti*.• * » i * ■jn,
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Kada rusai mumis mūsų

Labai gražu ir malonu gama Lenkijos militaristų^ 
kalbėti apie demokratiją.! arba žydelių jierkuojama 
(kaip kiekvienas iš mūsų ją’ bolševikiškos Rusijon ptiė- 
suprantam), lygybę >olyAgla^-4-------
bę, • įvairių tautų, vienoj1

- d pudy persekiojo, kada drau
dė mums net maldaknyge 

■ ~ * Hctųvių kalboj į rankąspa
imti, žydams ir lenkams 
liuesai buvoleista kĄakodb 
nuoti savo kalboj ir jie nei 
piršto nepakėlė lietuvių pa- 

, i.* . .z- i i įgelbon. Kuomet mes savotavo kaimynas (žydas, leii-y?.. . .VT . .
[jėgomis įskovojom savo sa- 
ĮI ei. laisvę ir susitverėm vals-

Į

* svajonės nuneša žmogų į pa jj 
s * daugės ir rodos jau nieko;
* daugiau nebereikia tik -gy

venk ir gėrėkis’ savo kaimy
nų tarpe. Tik štai pabudęs 
atrandi, kad tau besvajo
jant apie brolybę ir lygybę, 
tavo kaimynai (žydas, len
kas ar. kitas svetimšalis) tau į

i kišenius iškraustė, o kaip
i. tada tai net ir paskuttoį atejunar parm-
l tald® numauna. Tuomet tik k“laTO U’“to,W
—v^as.itatuvos darbfata-P^ “T« ,^,^-
. kas supranti, tad vien sva-i veIVom ’leBW » Ia“-

* . ’ va 71* ttJivrv thivk*viri n?u utnin-fię iv savo mokyklas steigti, 
jie pareikalavo, kad įneštas 
jų mokyklas užlaikytume, 
kad teismuose būtų vartoja
ma jų kalba, kad valdinin
kai jų kalbą mokėtų. Nu
teikta Ministeris jų reika
lams, jie pareikalavo Minis
terijos; pareikalavo, kad 
mūsų įsteigtame Universite
te' būtų duodamos pamokos 

. Pagalinus gal

ivjonemis gyventi negali, re- 
alis gyvenimas tankiausia 
mažai ką su svajonėmis tetu
rit Tiktai susidūręs su šalta 
realybe žmogus supranti 
kiek vertės teturi skrajoji
mas svajonėse. Ypatingai 

; Lietuvos valstybiniame gy
venime 'teis kiekvienam tu
rėjo paaiškėti.

■< -jei nuo pat pradžios Lie- ju kalboj.
’. tuvos_ Valstybės įsikūrimo: būt.pareikalaus,"kad Vais

ines būtume vien savo, lietu-’ tybčs prezidentas turėtų vi- 
viską jėga pasitikėję, sian-1 šuomet būti žydas arba len- 
(įien “mažumos” klausimo i;as,

i Lietuvoje nebūtu. Tiesa, tu-
> • -• --» - - -M-- ■. - - . *• — • . — - Vę-r - -

» nnt ‘minty susidariusius 
tarptautinius santikius,- gali , . . . , - , - ,
Lr,+ , r,... i,, i - i '• 'bitus gaivalas. Zvdiu vaisintų buvę dar sunkinus- lais-1 ‘ .
vų tautų semivnos rateliu t-'y. , v. . /
žengti . Bet verčians tegul; k!L'k l''y,mu ^^“1 1«-

■ būtu užsitraukę metai kifi| yuti,_ asai esu tos vu-ros.ta 

JxŪiylM& daųto-^- tikslą bū
tume visvien atsiekę, kosi 
mūsų, tautos širdis yra svei-Į 
to 
skausmų gali išlaikvti. Taip,

j į yra žinomas kaipo parazi
tas — mintantis svetimo ge
ru. Lietuvoje žvdas vra ne- 

f J v
I švariausias ir labiausia atši

* * - - . .
\ )į HRU||iiiiįrĮ i ' £

'»' rwi imu.... 1 >iiįi»|ihipiui < '
po to atėjo žinių, 
kariuomenė mušasi su 
.viais piie sienos ... ’ .'.

• Lenkija negaji išvąągsti^t- 
sakomybes už Želigovskio 
žygį tos subarė , paiųatą 
daiktiniams. nesusipykti-. 
mams, Jos valdžia 
džių tik sutiko’ su’ 
užėmimu, paskui gi 
tą užėmimą gynė. Ji pušį* 
priešino Tautų ‘BąjuųgąL ti’ 
su Eraneūzų pamato;’stjk 
mingai-atsilaiko $$$ įwL 
taip kad nebeM viMto 
tins siūlomus . '
mo būdus. .Nusitoteutiįaai 
taip kad nebėra vilties fi*- 
naiisiniai ątsigaųti, Siūda
ma arinijos Waneįjps ’
diuių ir * tuiįnti klagiyti 
Francijos paliepimų, 
Imsi pasitikėjimo ‘visų so^ 
kaimynų, Lenk^aypąJtaą
lošia bevejk toki|*pąi ųėįąįį: 
mingą rolę, kaip ir priėg į|- 
rą ir jo laiku Ji'vjsiV 
bėra tik užstales poji^^u « 
lošime ir įi liks tokia, jtiti 
kol ji nepriaugs prie tokięįs 
savo valdžios, kuri bus tžėk 
stipru, kad mokės išstitijį- 3 

ti .ant kelio vedančio . 
taikaus atsistatymo.’

Kai kuriuos kjtus-.riinfe^/. - 
iiiuosius baisus pądūosiuib '- 
kitame straipsnyje.

L.I.&

išardytame mūsų pašonėje 
yra Kukai. Vąrgu ar ra- 

si aukštos Mlgto šeimyną 
■Oršuvoje, kuri neturėtų gi
minių Lietuvoje ar Ukrai
noje. - gavę pamiršdami, 
mes vsaine gyvai susirūpinę 
tomiškų mažumų 'gerbūviu 
■tuose kraštuose . Bet kad 
svetimi priešininkai liepa* 
kaltintų mus imperijalizme, 
aŠ esu pasiryžęs, kol aš bū
stu valdžioje, neleisti dau
giau kalbų apie- “nepaliuo- 

; ‘ ‘ J’ Tiek p.
SkrzynskUs. Nuo savęs pri
dursime, kad 1) vilko pri
gimtis — vis į girią traukia, 
i) Valio Lietuvos žėmčs re
forma!

“Buffalo Ne\vs,” rašyda
mas apie p. Viviani duotą 
Lietuvai perspėjimą, sako: 
“-Attimįiius Erancijos ak
ciją Ruhrką kiek tasai per
spėjimas vertas L Jeigu 
Tautų ‘Sąjunga būtų tuo, 
kuo ji statosi, ji turėtų pa
traukti Prancūziją į atsako
mybę. Ji žino,, kad kaip da
bar dalykai stovi, Sąjunga 
neturi jokios galimybės • jos 
paspausti. ...

Kai dėl Lietuvos, — tiesa, 
ten galima šį tą padalyti. 
Sąjunga galėtų prispausti tą 
mažutę valstybę. Bet tasai 
žygis anaiptol- nepakeltų 
Tautų Sąjungos garbes. Pa-

---- ----. - -4 
pRąkyti/ Jto 4to- 

raščių didžiuma stengia^ 
būti bešaliais ir nepareikšti 
simpatijų nei~vienai nei ki- 
bitukei. 'Mažomoįėį^iįda- 
si simpatizfctdrių tai mum? 
tai lenkams. Bagafiaus ir tų 
simpatizatorių simpatijoala* 
bai nepastovios. jos mator 
inai priklauso nemažai nuo 
gaunamų informacijų arba 
nuo patiriamo spaudimo iš Motus tokus- 

vienatimi Lietuvos išeitis j puses skaitytojų. Štai pa- 
vyzdžiui, turime prieš akis 
keturis editori jalus 
velancl Platu Dealer.” Vas.
18 d .tasai dienraštis entu
ziastingai sveikina lietuvius 
su laimėta Klaipėda. Bet 
jau vas. 19 d. tas patsai dieii

KLAIPĖDOS KLAUSIMO 
. likvibavbias.
Kai lb‘ vasmw. ate jo žinda, 

kad aljjąutai galutinai..•sėti* 
ko prakirti Klaipėdą .Jdfe 
tuvai, mažne vjsa Amerikos 
spauda tam. nuoširdžiai pri
tarė. Čia buvo jau susida
riusi opiniją, kad Klaipė
dos kraštas yra lietuvių ap
gyventas, kad Klaipėda tai

jūrų, kad todėl ji turi pri
klausyti Lietuvai, juo lab- 
jau, kad jos priskyrimas 
Lietuvai teėjo būti logiška 
užbaiga to Mausimo, kurs 
buvo iškeltas Vcrsidėje dar 
1918-ais metais ir pažymėtas 
Vmffiato^atariyrj£L Tildkai- rastis tvirtina, kad Lietuva 
kurie dienraščiai k. a. “Bos- 
ton Transcript” ir k. prie" 
tos ^progos pažymėjo Tautų 
Sąjungos ir Alijantų rnoralį 
bejūguiuą, kad jtios tik pa
jėga gali priversti pasielgti 
teisingai, k. a. Klaipėdos at
sitikime.

Nematėm nei vieno dien
raščio, kurs būtų pareiškęs 
nuomonę, kad Klaipėdą rei
kėjo skirti lenkams, arba 
kad daryti ją atskira Valsty
be.

saulis imtų gerbti Sąjungą 
tik tuomet jei išgirstų jos 
teisingų bakų kokiu nors 
tikrai svarbiu reikalu, kaip 
'štai Įtuhr’o pjausimu,M ‘ ę

“Baltimore Ncxvs” rašot 
“Tui* būt Tautų Sąjunga ne 
veikia nedeldioniais ir visi, 
kurie pradeda karus savai
tes pabaigoje, / turi“ laukti 
panedėlio ryto, kada Sujun
gus biznis vėl atsidarys, , , 
Tai patyrė Lietuva, kuri at- 
sidūrtįsi al<y vaizdoje pradė
to naujo tikro karo su Len
ki ja,~ skubiai telegrafavo 
Tautų Sąjungai, Šaukdama- 
si pagclbos. Bet iš Gcnevos 
nebuvo atsakymo. Sekreto
re jutas pasakęs, kad nieko 

’apie tai nežinąs ir atsakymą 
galėsiąs atsiųsti tik panede- 
1Į.” / ■

. V BrookĮyn Bagio” rašo t 
“Lenkija vėl drumsčia ra
mybe. Nuo* to laiko, kaip 
Geri. Želigovskis Su, savo 
maištĮninkais pagriebė Vil
nių — nesusipratimai tarp 
Lenki jos ir Lietuvos nesibai
gia. . Per 4 metus Tautų Są
jungą turėjo vargo su len
kų-lietuvių problema ir jau 
apie 6 kartus jos autoritetas 
buvo paniekintas.

Kaip tik buvo paskelbta,, 
kad Prancūzija skolina len
kams 400 milijonų frankų 
pirkimui amunicijos, tuojau
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-4-gali turėti moralę teisę tjĮc 

prie tos dalies neutrulės zo^ 
nos, kurią jai paskyrė ali- 
j autai ir kad lietuviai ne
drįstų daryti pastangų Atsi
imti Vikrių.

Taip pat ir editorijalas 
vas. 20 d. labai palankus len
kams.

Tečiau vas. 23 d. tasai 
dienraštis lietuvių nebekalti
na, o visą bedą stengiasi pri
mesti Rusijos bolševikams.

‘ ‘Buffalo Express ’ ’ išreiš
kė net opiniją, kad Lietuvai 
būtų geriausia susilieti su 
Lenkija.’ “ New ¥ork Iler- 
aid*’ lietuviams; JįU jūrinę 
lųvbės teisę prie. Vilniaus 
pripažįsta, gi lenkams, sa
ko, užtenka Tautui Sąjun
gos Tarybos nusprendimo 
atiduoti jiems neutralūs -zo
nos dalį. Lietuviai turį pa
siduoti tam sprendimui. 
“Washington Post,” pasi
remdamas gandu apie slap
tas tarybas Lietuvos val
džios su čičęrinti Minske, 
(kurį gandą mūsų Atstovy
be atitaisė. Jj. I. B.), klau
sia augastaudainas, nejaugi 
lietuviai pasiduos bolševikų 
provokacijai ir pastūmės sa
vo 3 divizijas, prieš 30 divi
zijų lępkų. “Ne\v York 
Times” tvirtina, kad rusai 
vien dėlto, lietuvius spiria 
kariauti su lenkais, kad tik 
pridarius lenkams daugiaus 
nemalonumų. Tiek mums 
teko pastebėti balsų, kuriais 
galėtų lenkai pasidžiaugti.

Iš antros pusės buvo bal
sų, mūsų pusei labjau prie
lankių. “Oliicago Daily 
N e ws ’? korespondentas iš 
Varšuvos AVilliam JE. Našlį, 
komentuodamas toną Varšu
vos spaudos pabrėžia, kad 
lenkai gaminasi į karą su 
Lietuva ir meta šešėlį'ant jų 
imperijalistinčs politikos. 
Lenkų užsienio reikalų mi- 
uisteriui p. Aleksandrui 
Skrzynski’ui, p. Našlį užda
vęs tolti klausim: “Ar Len
kija patenkinta savo dabar
tinėmis sienomis, tikriau sa
kant tomis sienomis, kurias 
nurodė dabai* jai talkmui- 
kai2U ‘ ;

p. Škrzynskrš taip, atsa
kę.: - Žinomą, dėl vietinio 
Europos lobo i/res 

ten
(mūsų palu*. L. L B.) dabar; 
tiniais .nibežiais. Bet būtų 
;tat neteisingą pasakytų kad 
Lenloją: savo sįęloą gilumo* 
jė pąterdtintd. Lenląą krau
jo žhioftes/ vis dar kankinasi 
po svetimū jūbgtb Iki pat 
lymiįg ir Kijevo•* vartų* di
džiumą Žomėš' savūiinkų ir 
apšviestų tomų špito te* 
tingiausiame krašte, odabar

/
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mei. Žydai, 
svetimtaučiai 
mūsų šalv,

J au iš pat vrmio'-vra žino-
-L *■ **

< iiia, kad žydas nėra vaisty-

NEUTRALE JUOSTA IR 
VILNIAUS KLAU-

— sims.-~-:- ■ -
■ r . •

’kios Tamsta nori. Žydas ir
gi taikosi prie aplinkybių 

| ant kiek tas gali jo eksplio- 
.o sveika širdis taus! Planams pagvlbėti.

Žydas viso pasaulio dalyse
žinoma, lenkai ir žydai visu! 
pasiutimu liūtų rėkę ir mū-! 
;ų darbą trukdę, mus viso
kiom spalvom užsienv tepiio- i,...........y”, j -

‘ h kęs gaivalas, dar ir sian-

I'

limu. Bet dabar išėjo dar, , ... .....
dien ten. jisi valkiojasi su 
pe.is’is, ciceliuis ir peruku. 
Suteikimas parazitui ir pa- 

; šaulio perėjūnui ypatingų

t?

Vardas
BORDEN
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tą

mes.

ršiaus, jei. kūrybos darbų,'
•radedant netrukdė, tai už 
ai . dabar visu pasiutimu 
nums pirmvn žengti trukdo,’ . . , J , .. , .
pilė, tad tasai svetimas raitclsl1-1’ 'yM.vbfs mtehu pa

valąs įgijo daugiaus j^os j sta o'y dideliame parajuje. 
masę suliurtoje ir palaiko- Į^'.ask vehn^baznyemn, ju 
moje valstybėje. . |sai tu,,J vu>grl«ts«» ant alto-,

1 riaus. Geriausias mums 
Kokių teisių jie, mažu-) paVvzdis gali būti iš vėliau- 

ina’ (.žydai, lenkai ir kiti sin jvv(1.mt saV((
$vmmtaurjai) turi prie sa-1 L , - '.. .. T_ f , \ /valiuta, zvdai varėsi prieš
Vjvaldvbes musu valstvheie .< . , ” . . .n. ‘ . .. , y i tai kuosmarkiausia. Dabar
Trumpai galima atsakvtr— , - r .

; jokiij! Mūsų bočiai prn- am-,,l;,r v,s te *»'■*"«'« j lltu 
: žilis gyveno Lietuvos kraštelį ta’>,ush- P“?*““1 

, *ir savo gyvybe vadavo ją1!’11'1-1 ^Kalima spekuliuoti. A i- 
i nuo užpuoliku- Dar mums-s;l ’a*llle- ilJ daugiaus 
| atmenamais laikais mūsų te
1 

. I
s
II

vukai, niūsų broliai ir sesu
tes aukavo savo gyvybę už 
jos laisvę ir jei šiandien Lie
tuva yra laisva ir nepriklau
soma- tai tik ačiū pačių lie- 

. tuvių pasiryžimui ir ištver- 
1 cirkai ir kiti 
yra atėjūnai 
tokiais jie' ir 

šiandien tebėra. Nėra šian
dien nei vieno žydo nei len
ko Lietuvoje, “kuris Lietuvai 
gero velytų, .nebent aut tiek 
ant kiek jo- asmens, intere
sams ■būtų naudinga.

dvi rusams butų pavykę 
mus ištaidinti, šiandien nei

I

L
‘i ■i 
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įkalbos apie Lietuvos .valšty- 
nebūtų girdėtis/^ Tie sve- 

ję timtaiičiai, nors• ir visą lai-' 
arką būtų toj teritorijoj išgy- 
MVonę ir gyyybes sultis iš jos 
Brdnljję, nebūtų jie Lietuvos 
ffvulstyj^s sukūrę. Lictuvųs 
Wteritorija šiandien būtų ža-

J p r i e Vai st^vbes mušuos i le- 
prileista. Kada socijalist&i- 
bolševikai neprileido val
džios sudaryti, žydai nuėjo 
su tais priešyalstybiniais 
gaivalais, beabejo tikėda
mies sukelti trukšmą, sujla- 
ryti maišatę biržoje Ir rin
koje ir iš to gerokai pasipel
nyti. Tokia tai‘žydo ištiki- 

’myhe ir kaipo tokia pasitikė
jimo nuo mūsų gauti nega- 
li. . ' ••• . •?

Kas-gi su jrĮikū 1 Są tuo 
irgi tas pats biedelis. Leur 
kas niekuomet nebuvo, - nėra 
ir iiebų« Kiętįtvoš prieteliu^ 
Lenkas yra besitikus tauti
nis; fanatikas, bet valstybi
nio susipratimo nei už surri
dėjusį centą pas jį ųėriu Vi* 
subinei buvo ir tebėra sveti
mų valdomas ir beabejo taip 
bus iki lenkų tauta sutrūnės, 
o tas laikus jau netoli, nes. ‘

Tą pačią dieną — 16 vasa
rio pasklido žinios apie len
kų žygius neutralėje juosto
je, apie susirėmimą tarp len
kų ir lietuvių, beužimant to-; 
kams tos juostos dalį. Ame
rikos spauda netruko re
aguoti ir į šiuos įvykius. Čia 
apsireiškė jau didesnis nuo
monių i vairumas. Tas nuo- C k 
menes lygindami ir derin
dami, mes prieiname prie 
sekamų išvadų:

1) Visų pripažįstama, kad 
neutralūs juostos dalinimas^ 
rišusi su visu Vilniaus Klau
simu, kad tasai klausimas y- 
ra labai sunkus išrišti ;

2) Didžiuma dienraščių 
rašiusių tarne klausime ma
no, kad jisai prives Europą 
dar šiemet prie didelio karo ; 
kad tą karą iššauksią rusai, 
kurie ‘dabar kurstą Lietuvą ; 
kad rusai rimtai rengiąsis į 
karą; kad tiktai bendras,’ su
tartinas ir. energingas ali
jantų veikimaš, kad- sutai
kins Lietuvą su Lenkija 

galėtų tą karą sulaikyti.; bet 
kad tokiam sutartinam vei-

% •

kiniui dabar maža esą vil
ties. Kai dėl spaudos sim
patijai mums ar lenkams♦

tautinis fanatizmas yra aiš
kiu smukimo simptomu, tai 
yra it skęstančio desperatiš
kas besigraibstimas už plū- 
duruojaučio šiaudo. Turint 
minty lenko tautinį fanatiz
mą, Lietuvoj e j niekuomet iš
tikimu jisai būti negalės, nes* 
mat čia pat paįkmy Lenkija. 
Taigi šis “bičiulis” ką su
čiuopdamas politinės ar 
.matęrijąlęš reikšmės ; 
temps do. Varšavy. .. . ‘ *.. !

Todėl dėl šių ir duugelib 
kitų priėžasčįų visi lietuvių 
jądsai privalo būki atiduoti 
ūž ištikimus iletuyjus kam\ 
didįtus.' Naujajai Lietuvos 
Seimas privalo susidėti vien 
ištiotuvhį. 1

UNsvveeTENEP •

A TYRAS PJ
Geras pienas prasideda is vietos ®ord. Išg. Pienas yra tyras ūkio
kur gaunamas. Turi paeit nuo

švajių> sveiką karvių is geros,
švarios vietos. Turi būt išmelžtas
į švarius viedrus, atšaldintas ge-

■%e

rai ir tuoj nugabentas į švarią vie

Generalės sanitariškos teisės pa
daryme Bordeno Pieno yra val
džios nustatytos. Apart šią teisią, 
Borden komp. yra įsteigusi aštria 

< . peržiūrėjimo sistemą, kad padą- .
rius pieną tyru iv geriausios rū

pienas su Smetona, atrasit, kad

jis yra maistingas,- geras vartoji

mui kuknioj, ir užimt vietą Sme

tonos kavoj'.

Jūsu pardavėjas vis turį daug pie

no ant rankos, nes jis Jumis rū

pinasi, ir jis žino, kad Jum su

teikia pieną, kuris yra anomąs vi

soj Amerikojkaipo vienatinis -ty-

' ras Išgaruodintas pienas.

Eorden Building, New ¥ork

.Jei nori’ išmokt kaip virt su Borden IšgaruodintU 
Piėuu, išrūdykitekuponą^ažeūĮftinant kokias 
mokas norit ir mes prisiųsim dovanai.

—^KUPONAS~T
DUONOS JRĄSAUVI l'AJAJ 
SAT.ŪAINfiS alSKOS: PUDINGAI 
ŽUVIS PYKAGAI sumuos
Ftutfas

- * »•-* * * * * * m
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BROOKLYN,N. Y.

Lietuvos Kraštams Vaduoti 
Komiteto Susirinkimo,

• CLEVELAND, ŲHI0.

iKavo 6 d. Mot. Sąjungos 2(> Įjp. 
laikė mėnesinį sitsirinkimą. pra
dėjus svarstyti reikalus, atsilan
kė dvasiškas vadovas kun. D. 
Mikšis, kurį tlnkšmingn delnų 
plojimu sąjungtotvs priėmė. Gerb. 
kun. D, Mikšis pasakė trumpą h* 
jausmiiTgą prakalbčlę. Ragino 
pirmiausia visoms moterims prisi
rašyti prie Moterų Sąjungos,

Ant šio susirinkimo prisirašS 4 
narės, t Ant praėjusio susirinldmo 
prisif-aše■; ponios t Alušinldcnč-Vili- 
maitienū, A. Valaitienė, M, Zfne- 
rieiriiė, V. Andiijausldenė, R. 
Beržinsldenč. Nutarė prieiti iš
pažinties 24 (l. po pietų ir 25 d. 
prie komunijos. Taipgi bus išda
linti . tildetai dėl rengiamojo va; 
karo gegužes 6 d. Nutarė, kad 
sąjungietės iškalno pardavinėtų 
tildetus.

___ Rast. P. GĮugodienė.
, c

prieštikyhiniai gaivai,*~kuone kas 
sekmadienis per ištisą . gavėnią. 
rengta balins, šoklus, pritaikoma 
vien su pagieža prieš tikėjimą,

J, S. K.

montreal, canada.
Susirinkimus LDS/ 92 kuopos 

bus 25 kovo, pobažnytinėj svetai
nėj tuoj po pamaldų, * Malonėki
te visi nariai sueiti? nes daug yra 
dalykų apsvarstyti. įEr kad būtų 
šis susirinkimas skaitlingas. . G 
prie, to yra atėję kalendoriai. Ma* 
loiiėkite Visi draugai tą dieną sū- 
sfrinktrir atsiimti kalendorius.

J. Braknis, pirm.

Kaip kūdikį laikyti penint 
-bopkutė,

Kuomet kūdikis ima savo maistų lai
kyt jį savo kaire runkn, imnkutė per 
visų laikų turi būti taip laikoma, kad 
gurklis visados butų pilims pieno, Tas 
neduoda, orui veržtis pro čiulpikų, 
f mok kūdikiui progų paimti čiulpikų 
gerai..

»

Kiek laiko kūdikis turi žįsti 
bonkutę.

■ Penejinuis turi Imti baigtim per 20 
miiiiitų. Jei kūdikis ryja godžiai, tai 
Išimk čhtĮpukiį Ifėietų Ryklų Jei jis 
mieguistas, tai palaikyk Jį budinčiu 
Iki pabaigs ponkutę; Jei nežiūrint to, 
Jis vlstlek užmiega atimk bonkutę Ir 
nedirbk -jam nieko’ Iki sekančio penėji
mo. .

. SUEIKITE. VISI.

< LĘŠ; Į-ūioji kuopa tūlais 
susirhikimų ateinantį nedek 
dienį kovo 25 d. pobažnyti- 
nėj” salėj tuoj po sumos. Vi
si nariai prašomi atsilankjK 
ti ir nauji j atsivesti prirašy
ti. ■ ' ”

fifty 
New 
their 
one- 

Lith-

Kova 11 cLf uGarso” uafne blt- 
fYO pirmutinis tai'psrovinis Įcomi- 
r*teto susirinkimas, kuriame daly- 
?vavd visi komiteto nariai- 
’ Komiteto valdyba sudaryta še- 
kančiai;‘.pirm. A, Mikalauskas; 
pirmas viee-pirm. Lf šimutis'; ant
ras Vice-pirm, A. Buzas ; sekre
torium J. P.’ Mačiulis?' pag. M, 
Baltuškienė j iždininkas Jonus 
Beržiotis;. iždo prižiūrėtojais A. 
B, Strimaitis, A. J. Kižis ir, P. 
Raškinis, Rezoliucijų leomisijon 
nutarta prikviesti. visus vietos lie
tuviškų laikraščių redaktorius, iš 
kurių komisijos pirmininku vien
balsiai . paskirtas^komiteto viee- 

I pirmininkas L. Šimutis,
Komitetas pradedamas darbą, 

jmtadoj'eįkąįingti, vienbalsiai nu
tarė ir pasiuntė .Didžiojo Ne\v 
Ybrko lietuvių vardu sekantį Am
basadorių Tarybai protesto radio
gramą: . ’
_ “Tbe (’ouucii of Allied Ambas- 
sadors, Quay d’Ovsay, Paris, 
Pranec.

Lithuanian Land Restoration 
Committee representing 
thousahd Lithuanians of 
York United Statės voices 
energiticaį protest ag'ainst 
sided solution of Polish
Raman dispute dver Vilna and 
swea>rs nfever to renounce their, 
rig’hts to motherland Capital of 
Lithuania.”

Taipgi nutarta pasiųsti atatin
kamas’ rezoliucijas šios šalies val
džiai ir Lietuvos atstovybei.

Plačiai kalbėta apie surengimą 
didėles delhonstraeijos' Vilniaus 
reikale. Bet apsvarsčius dalyką 
paaiškėjo, kad tokios demonstra
cijos surengimai? ir vaisingas nu- 
sisekimas labai daug priklauso 
nuo vietos draugijų. I'ž tai-gi ta
sai klausimas atidėtas iki seknn- 

_čįos_.dl’au?bi1! konferencijos, kad 
davus progą draugijoms tą klau
simą gerai apsvarstyti ir po tam 
galutiną tame reikale sprendimą 
padaryti draugijų konferencijoj, 
kuri bus 15 d. balandžio. Gi šiuo- 
mi tarpų nutarta surengti didelį 
mass-mitingą 8 d. baland. MeCad- 
din svetainėje.

Komitetas apsibrėžė platų pro
gramą ir yra pasiryžęs energingai 
pasidarbuoti Vilniaus ir kitų Lie
tuvos kraštų atvadavimo reikaluo
se. Ir jei tiktai vietos visuome
nė ii’ draugijos Komitetui nuošir- 
džįai pritars ir jo darbus akthfgai 
parems, tai bus galima tikėtis, kad 
ši kolionija daug galės pasitar
nauti Lietuvos labui ir pakels sa
vo vardą iki gerbtinos aukštu
mos.

J. P. Mačiulis, seki.

DETROIT, MICH.

Kovo. 11 d. šv.-Jurgio parapijos 
svetainėje, pastangomis .Draugijos 
Lietuvos Dukterų, buvo perstaty
tas istoriškas veikalas, “Kantri 
Alena.’* ir ištiktųjų šis veika

las tai yra, vienas naujausių ir gra- 
žiausių veikalų mūsų neturtingo
je scenoje ir minėto veikalo pasta
tymu Draugija Lietuvos Dukterų 
apvainikuoja visus pirmesnius 
scenoje pastatytus veikalus. Ga
lima sakyti, kad ši kartų pasisekė

NORV/OOD, MASS.

Kovo Ui d. LDS. 3-čios kuopos, 
įvyko mėnesinis' susirinkimas, kur 
buvo padaryta daug svarbių nutar 
rimų. Buvo išduotas atstovų ra
portas iš LDŠ. Naujosios Anglijos 
apskričio. Raportai tapo vienbal
siai priimta ir kuopa pilimi sutiko 
apskričio nutarimais vykdyti; Ta
po išrinkta du agentai eiti per 'na
mus užrašinčdami “Darbininką” 
ir kitus katalikiškus laikraščius ir 
pardavinėti knygas. Agentai y- 
ra: panelė ik. Stašaičiutč ir.J. (Vr- 
vokas., Teip-gi ad buvo padaryta i 
ir kitu svarbiu nutarimu. Rci- 
kia pasakyti-, kati Ll)S. 3-čia kuo
pa gerai laikosi, narių turi suvirs 

:5.0.„ir yra visi veiklūs, nariai,, b- 
išais metais Išrinkta darbščios v- 
patos Į valdybą: pirm. J. Červo- 
kas, viee-piriu. A. Ledas, proto
kolų 
rast.
P. Kudirka 
k i" ne ii’ J. 
tais LOS. f 
vietas užėmė moterys ir merginos, 
tai pereitame susirinkime moterys 
ir merginos pastate vyrams tokias 
išlygas, kad ant sekančio susirin
kimo turi vyrai atsivesti po vie
ną narį prisirašyti, prie LDS‘. kuo
pos, o jei to nepadarys, tai tu
rės apeisti valdybos vietas, o^TjiB^-1 
terys ir' merginos apsiėmė prira
šyti po vieną narį prie LDS. kuo
pos. '

Na, vyrai, nepasiduokite, steng- 
kitės atsivesti po narį prirašyti 
prie LI)S. kuopos, nes kaip mo
terys paims vivši|, tai vyrams, bus 
gėdos ir bėdos. Žiūrėsime kas lai
mės ar moterys ar merginos ar vy
rai.

Teipgi reikia pažymėti, kad L. 
D. S. 3-eia kuopa turi darbštų'ir 
visų mylimą narį gerb. kleboną 
kun. A". K. Taškūną, kuris visa
dos duoda gerus patarimus ir yra 
labai prielankus LDS. •

Juozo Vaikas.

TAMAQUA, PA.

LDS. 99 kp. stisirinkiiųas bus 
25 d. kovo, tuo jaus po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Malonėsit visi 
nariai susirinkti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptart'ir užsimo
ki”: užvilktas mokestis. Ateidami 
atsiveskit nors po vienų naujų 
naTT. Nepamirškit, kad j šių or
ganizacijų priima merginąs ir mo
teris. ' *

Kp. Raštininkas,

HARTFORD, CONN.

“Piloto Duktė” sčenoje.
Kovo 25 d„ Raimi} nedėlioję, šv. 

Kazhnityo Akademijos Rčm. slcyr. 
perstatys tą įdomi} veikalą 
Cathedral Lyceum svetainėj.

Prašant šv. Jurgio dr-jos valdy
bai, L. Vvčin kuopa sutiko savo 
susirinkimus perkelti į 4 nedėldie- 
nj, tai Vyčių susirinkimas Įvyks 
25 d. kovo taip ir tolesniai susi
rinkimai bsu laikomi 4-me 
dienyj kiekvieno menesio.

WASHING-TON~DEPOT, 
Išgąsdino.

nedūl-

Rep

CT.

rast. B. Adomaitienė, fili. 
A. Stašaiebitv, ’ iždininke*.

i, iždo globčai A. Čei- 
. Avižinis. šiais m°- 
’-eios kuopos valdybos

čia apsireiškė .miegamoji liga 
Vimia mokytoja užmigo ir per ke
turias dienas nenubudo. Tai po 
to ją nuvežė j Danbury ligoninę 
išniicgoti arba, amžinai užmigti. 
Žmonės labai nusigandę.

A. K.
"P"

t

A

Siame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomius bosiančioms 
motinoms Ir motinoms jau
ny kūdiki?.

Kūdikiu aprūpinimas ir pe
nėjimas yra. dalykas gyvos 

. svarbos Šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 
yra. dalykas, kurį mes. tu
rime reguliariikala laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdeatL

kūdikiu

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

į KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

c

KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO 
MAISTO BONKUTĘ. .

RACINE, WIS.

Nesant dar mokyklos prie lietu
vių. Šv. Kazimiero parapijos, ačiū 
gerb. klebono A. Balinskio pastan
gomis yra užvestos katalikų tikė
jimo pamokos dėl tii vaikučių, ku
rie yra leidžiami i viešas mokyk
las. Vaikučiai yra mokinami sek
madieniais, pamokas tduada trys

is visi} atžvilgių. Kadangi- artis • | katalUtės mokytojos, kurios veda.
tai visi savo roles atliko labai ge
rai, ypatingai tie, kurio turėjo . 
svarbiausias ir sunkiausias roles, 

s apie kurias sukasi visas „veikalo 
turinys. Publikos susirinko pilna 
svetaine ir- visi užsilaikė ramiai, 4 *
kas -toje Svetainėje retenybe, bet 
Įdek jan teko patirti.kad publika 
tik tada baisiai nerimauja kada 
veikalai būna išpildomi darkytoje 

’formoje, Šaltą! be jausmų. O 
kuotnet yra perstatomi gražūs vei- 

■ kaliai, artistiškai, gyvai žavčjan-
Čiąį ^patraukia kiekvieno akį ir 
mintį ir ' širdį, kiekvienas rodos 
g.audo artistų žodžius, seka jų 
miTitis ir judėjimus ir tuomet vioš- 
patatija rodos mirtina tyla. To- 

Alei (ląug’mit panašių’ perstatymų 
_ pageidaujama, nes aišku, kad tik 

gotais v< ikglais publika užganė* 
dinta., •

viešas mokyklas. Ant pamoki} 
vaikučių lankosi iki 50 ir-dar ran- 
ylasi daugiau. Didele padėka pri
klauso nuo Raciniecių lietuvių 
toms mokytojoms už ji} dedamas 
pastangas- ir be jokio atlyginimo. 
Dievas už tai joms atlygįs. Taip
gi yra pamatuojama įsteigti vasa-, 
i’inę mokyklą, kad augantįs lietu-s 
viai it; lietuvaitės turėtų progos iš
mokt! lietuviška! skaityti, ii* rašy
ti ir tokiu būdu galima tik sustip- 
rnt augutį 'jaunimą lietuviškoje 
dvasioje. Todėl RaciuiečiaTlietu
viai privalo išankšto kveipf! domę 
į-savo vaikučius, kad juos įkal
binti eiti' pasimokinti skaityti ir 

: rašyti prigimtoje kalboje. Tok
iai pas mus veikimas-yra per šitą 
^gavėnW laiką' Katalikai rūpiiūb 
0 savo dvasios reikalis. rūpina?! 
savo vailmMi} dorų auklajintuv 

Fąlaiigos juzuLygial gavėnios Inf^e mtūjncįa ir
! I

statymais. Turėdami asavo na-i 
Tnuose tą knygą sutaupysite daug 
pinig ir laiko. Nereikės dalei maž
možio kreiptis pas ADVOKATĄ 
įsigyk ją dabar. Kaina 50c.

“DARBININKAS”
306 Broadway, Boston 27, Mass
■■■.i.ife*,, ii.. y--***;

(1UMAUSKAS)]

DilIIUTAI

Valdyba.

Maistus, kurf telki kūdikiui, turi, nu-“ 
statytų įtakų Jo miglmuC Mokslas !- 
rodė," kad dmigUmojd pienas telkia sti
prybę ir gyvybę. - Išvystyme augančių 
kūdikių I stiprius ir sveikus vyrus bei 
moteris, duok jiems užtektinai Kūgio 
Ipetio dėlto,- kad Eagle Pienas yra. gry
nas maistas* suteikiųs visus maistin
gumo elementus reikalingus, idant kū
nas augtų.

Per 65 metus motinos penėjo savo 
kūdikius su Bordetfs Engto Pienu. Jis 

jiąsirodę esąs puiktisjkuną budnvojan- 
tls maistas valkamš^kurTe nėra nor- 
•.ualiSkrtt sveiki, Gydytojai jį rekoinen- 
Tuoju valkams, kurie nedapenėtl-ir be 
svorio.

Valkai-po visų sali, tūkstančiai Jte 
tūkstančiai Jų, skolingi širvo vikrių ir 
stiprių sveikatų Eagle Pienui. Nėra 
fokim abejonių apie Ęugle Pieno gry
numų arba pasekmes, kurias tūkstan
čiai ateivių motinų gavo iš jo. Eagle 
IPenas yra labiau vartojamas kūdikių 
penėjimui, negu Visi kiti maistą krū
von sudėti.
ims 
vai

I’rle švarumo kitas svarbiausias da
lykas yra teisingas nusaikavlmas ir 
rinkamas atmieštoms. Kuomet vavto- 
ianni pasaldintas kondensuotas pienas, 
jis turi Imti armieriiotas pilant iš ke
lio i šaukštų, ir žiūrint."'kad pribėg
tų pilnas, bet nepervirš. Lengvai 'Sa
lima suprasti, kodėl nereikia šaukštų 
kišti j kenų, jei pasvarstysi Įdek prie 
jo prilips pieno visai nereikalingo. Pa
mokymui kaip penėti sako imti tiek 
ir tiek šaukštų | tiek ir tiek uncijų van
dens; todėl reikia labai atydžiai nt- 
saikuoti kiekvienų šaukštukų konden
suoto pieno kaip pamokinimai rodo. 
Atsaikavęs reikalaujamų kiėkį vrt» 
svarbu perplauti stiklų su virintu van
deniu. kad išėmus prilipusių pieno da
li. Atidarytas keuas turi būti laiko
mas šaltoje vietoje Ir kietai prideng
tas puodeliit ar stiklinę. - Vartojamas 
pienas turi turėti Smetonos varsų ir 
būti liuesas nuo sukrėkėjtmų.

Atsnikuok virintų vandeni (nė van
denį, kuris verda, bet'tokį, kuris? bu*, 
vo pirma atvirintas ir dabar vėsus) 
m toroje. Ten pilk piehų tik žiūrėk, kad 
pieno lygmalė butų su saiku, o įle per 

i virš. Išmaišyk viską getui iki išslleis. 
1 J.š rnleros pilk šitų maišymų į 'sterili
zuota čluipikų. Sumaišyk tik tiek įdek 
reLltaliugu vienam penėjimui. -

Paieškojimai ,
Ieškau 'savo sūnaus* Vladą La*' 

zarkevičiaus, kuris pirmiaus gyve
no Chicagoįe. Prašau atsiliepti; 
Lazarkevičiene, Virteniškiai, M®- 
lėtų paštas, Lithuania.

.Nes tai yru grynas pie- 
ir cukrus, patogioje formoje, leug- 
suvirškomas kūdikiams.

STRAIPSNIS IT I. .

KŪDIKIUI ATSIRADUS.’

Motina turėtų bent savaitę ilsėtis lo
voje ir beturėtų griebtis pilnos namų 
ruošos iki sukaks mėnuo po pniagui. 
Jai tokis pailsto laikotarpis relkalin- 
gąs. kad atsigauni, išvengti kraujo, te
kėjimų ir pagaminti pieno savo kūdi
kiui. '

Motinos maisto energija neturėtų bū
ti suvartojamu sunkiam rankų darbui, 
bet turi eiti | krutu pienų dėl. kūdikio. 
Bile darbas kuris nuvargina motinų 
perdaug, gali- atsiliepti į kūdikio svei
kų augintų. .

Vilingas nęra liga — tai tik sveika
tos įtempimas Pramok kaip tų Įtem
pimų sušvelninti.

Kuomet kiekviena nėščia motina y- 
ra tinkamai: aprūpinama namuose ir 
kuomet k|ekvienu turi išlavintų prie
žiūrų laike palagų. tai GIMDYMAS 
BUS SAUGUS; .

Kaip pašildyti pieną iki -reika- 
laujamo laipsnio.

Kurt pušHrtžlits ptoUą, Įdėk bonkutę 
į šilto vandens indą taip, ;kūd vanilių? 
padunfttų ptohii lygųiato :bęntaitč>, 
Kaltink Judą- bctuedūak'vrtnitehlu ąž** 
ytrtl, Kurt patyrus šlltuiuo hūpsmį už- 
Inšink htšeiĮ.imt (lęlno. Jei Jauti ramų 
šiltumą., tul • atvėsink pakteęĖ po lič- 
giinčia srovu ušlto. vandens. Nlekudos 
nedėk čiulpiko į savo burna, kurt puty*. 
rus Mllumois laipsnį, ttįft pavojingas 
būdas'-., risi tos pastos prielasticB ne* 
ttodt pirštais tos Čiulpiko dalioj kuri 
(kritima i kūdikio burną.

•i- ‘

706 M1I* Bt, Montello, Mui 
£K»mpM BrotoZdi);

Tel, Iroękton 6112-W,

Paieskuu pusbzrolio Adonio Bielskio, 
kilęs iš Šiaulių upskr„- Papilės pur.; 

(Kūdikių k. Gyveno 17 No. Flfth Si. 
Kas apie JĮ žino meldžiame pranešti. 
Adresas: '

Apolonija Kučiuskirirč—Bičiukai t er 
167 Sllver St,, • South Bosimi, Mass.

• (24)
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1 ..
PARBUS KAZĮ*

aiieropR’-ia:
..——.

1) Elzbieta, Tarutaitė .tun- 
žinojf nare S v. Kaz. Dr. įmo
kėjo $35 katalikiškos spau
dos išplatinimui.'

2) Ona Perekštyte
Abington, Mass įsirašė amž. 
nare ir aukojo šv. Kaz. Dr. 
boną $50.’ Tai didelis parė
mimas katalikiškosspaudos 
ir širdingas pritarimas Šv. 
Kazimiero Draugijos pra
kilniajam tikslui. . Kai(tli- 
kiškosios spaudos platini- 
mašy tai vienas pvakilniau- 
siu iv svarbiausiu, kataliku

U >

darbų; Prie to darbo kvie
čiu visus gerų norų žmones. 
Patįs įsirašykite ir kitus 
prikalbėkite įsirašyti į Šv. 
Kaz. Dr-ją, kol čia dar esu. 
lengviausiai tai galite pada
ryti, todėl maloniai laukiu 
dauginus naritj. Čia pami
nėtoms narėms tariu didžios 
padėkos ir pagarbos žodžius.

Kun. P. Kaučiukas. 
50 6-th St.. So. Boston, Mašs.

Pftleškiiu imsbrolio Adolfo Btolsldo 
kilęs iš Šiaulių apsk., Papilės ptir„ ltu 
dlklų kaimo, Gyveno 17 No. lfron. 
St., ttudson, N. Y, Kas alpo Jį žiliu 
meldžluine’in'ddeštl. Adresas:
/ APOLONIJA KUt’INSKlENF.

(pa tėvais Blolskaltė)
167 Sllver Street, So. Bostoti, Mass.
■- •- ■■ ------------- ---------- - - . ................... .....

I’ttIeškau E. Geniitūnivrernus r - gar 
Taąiista esate juano giminė, meldžiu 
atrašyti teteku.

A. GEltALtNAVIčIUS
'U> Uovington St.,. ; So. Boston, Mus*-.

. '■ (22)

Pardavimai
Senatvės deiei parduodu arba .gailu 

mainyti ant namo, sava gerai išgyven
tų 200 akečių fnrmų su . lankomis, gi 
įlomis, padarais ir gyvuliais. K. PRA 
NAITIS, Granby, Mass.

FARMA 68AKERiy.
Geri laukui, mūriniui namai; šilta!- 

ir šaltas vanduo siūboj; ganyklos ii 
laukai aptverti. Epelis-teka pro na 
mus. Yra miško, mokslainė gale lau 
vartoti ir su gyvuliais. Vertu yra tik 
vartoti • ir su gyvuliais. Vemt yra di 
syk tiek, tik už $9,5(Xh()0. Arti stotie 
ir; gero kelio, tik 25 mylios nuo l’Iii 
tadelphi jos vidurio miesto, IG myli t, 
nuo' galo miesto. Dėl platesnių int’or 
nuicijų rašykite pas savininką, be agen 
tų.

J. MAJAUSKAS
R. 1>. No. 1. Uollegevtlto, ‘

, Montgomery (’o.,
(31)

Pa.

l

» I _ _ ;-.Į __
gMaesoBsasaM

. Tat So. Boston 2488 i

DR. J, G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aitriu ir chronllkas ligai 
vyrų, moterų ir valkų. Egaamt- 
nuoja kraują,spjaudalus, Miapumi 
ir tt. savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškais kitur gyvenau* 
tiems. Adresas;

506 BRUADWAY, 
BOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St. Ir Broadway)’ 

VALANDOS : 9—11, 2—4, 7—0 Į Į.,.,./.,.,

Tai. So* Boston 828 
LIBTūVYS DANTISTAS 

DR.M.V.GASPER
(KASPARAVIČIUS) 

laikinai perkėlė of lau po Mo. 
425 Bboapwąt, So.' Bostott, Mam.

OįUo Valandoj:
Nuo 10 iki12:30 ryta Ir htttt 1:80 

iki 8 Ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas gubotos vakarais 

ir nedčliomia.

t
i

1

4

Piestos-

.■ . JĮIĮ. įniun.n,, '■"‘■g.

j A 16 Metų South Bostone

DR.H.S.STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
199t W. BROADWAY 

į VALANDOS: Nuo9 r. iki7 v. vak. ffl

Tel. So. Boston 270

J. MAGDONELL, M. D, 
Galima uislkalbčti ir lietuvUlcai, 

Osiso Vatakdos:
Rytate iki 9 vai. Po pietų nuo 1—| 

Vakarais nuo 6 iki 9.
6H Broadvyay, So. Boston

'.J

f ’ -

AR TAVO KŪDIKIO GIMIMAS 
UŽREKORDUOTAS?

ĮstatymatlrelkalauJu. kad kiekvieno 
kūdikio gimimų gydytojas, slaugytoja, 
ar pribuvėja raportuotų Į sveikatos 
biurų arba miestelio klerkų, kuris savu 
keliu praneša Valstijos ■ Board of 
Ilealth. Jei nesi tikras, kad šitas bu
vo padarytas, tai rašyk į Statė'Board 
of Ilealth, Jei ten nebus nieko užrašy
ta, tai gausi blanką. kurių išpildęs pa
siųsk pats. Nėra vėlu tij padaryti bi
te kada, ir gali būti tas jam bus svar
ini kada nors ateity.
"Yra svarbu ųžrėkorduoti tavo kūdi

kio gimimų dėl*sekančių priežasčių:
Kad parodyti jo metus ir piletybę.
Kad parodyti jo teisę lankyti mo

kyklų. •
Kad parodyti
Kad parodyti

jimo.
Kad parodyti
Kad parodyti

vietę.
Kad parodyti jo teisę gauti pasportą 

keliauti užsienin.
Kad parodyti motinos teisę prie naš

lės pensijos.

Stebėtinai gražios, kokiųrAmeriklečiai 
nėra niekad ttltėję'. Tautiškomis šapl- 
vomis, Velykų margučiais, Lietuviškais 
sveikinimais ir linkėjimais, 
žymaus Lietuvos dailininko.

Sveikink savo gimines, draugus, pa- 
žjstamus, su lietuviškomis, tautiškomis 
atvirutėmis.

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

Pardavėjams-agentams duodama nuo
laida.

Rašyk ar kreipkis pas
FELIN A. ZALECKAS,

414 Broadvay, Boston 27, Mass.

PARDAVIMUI vienuolikos kamlia 
rių namas dviem, ar trims šeimynoms 
geriausiam stovyje. Didelis lotas, try 
dideli tvartai užpakalyje. Labai.ger’ 
visokiam bizniui. Kainu prieinama. Ha 
lygos, 1(52 W. G-tli St., South Boston 
Mass. (31)

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

jo teisę dirbti, 
jo teisę prie paveldė-

• a
jo teis vesti.
jų tpisę užimti vald-

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS
Sekanti dalykai iŠ- drapaną yra rei

kalingi kūdikiui ir turėtų būti jau iš- 
kalno pampinti:

1. ..........................
•».
j.
4.
5.
G.
7.

■ S,

S.
10.

Keturi tuzinai vystyklų. 
Keturi flanello pilvo saistai, 
šešios suknelės.
Dvylika baltų, marškinėlių, 
šeši flanello petikočial. 
Keturi, naktiniai marškinėliai. 
Du žiponėliai..
Trys apatiniai marškinėliai, 

-šeši čiulpikai.
Lakštas špilkų.

Nors daugeliu •atvėjų sveikus ir nor- 
inalis kūdikis nereikalauja- gydytoja 
priežiūros, bet tai tik laimingas nuoti- 
kis ir novisaila atsitinka. Kuomet kū
dikis nėra sveikas arba neauga kaip 
reikia, motina neturėtų svyruoti kreip
tis prie gero gydytojo. Iš kitos pusės, 
normnlis valkus, gaudamas tinkamų 
priežiūrų ir maistų, pienų krūtų arba 
Borden’s Eagle Pienų jei krūtų nėra, 
privalėtų išaugti į sveikų, nornmir val
kų. .Milijonai ir milijonai kūdikių iš
augo į sveikus. ir vtkrlūs vaikus per 
kotnblnąvlmų gerbs motiniškos prie
žiūros Ir nmitlngttmo esančio B.oTden’s 
Eilglė Piene. Idant Lietuvė motina žfc 
notų kaip vartoti Borden’s.Eagle Pie
nų, Bordemi Kompanija yra prirengu
si lietuvių kalboje pilnų maitinimo pn- 
rnoklhlmų kaip sutaisyti ir kaip penė
ti kūdiki šų Bordėn’a Engia 1‘lenu. Jųi 
nori kiipijų šitų pamokinimų, iškirpk 
kuponų te bito Vieno paskelbimo lt pu* 
islii&k . V ii tel itu&ii noru
pftshm tau visai dyW, ųythi šit 

L'l'u kūdikių /

tę ir pa^idi'k latcičMi ,. t , -

ĮSIGYKITE
Lietuvos Įstatymus. Sistemati

zuotas įstatymų instrukcijų ir įsa
kymų rinkinys. Surinko teisinin
kas A. Merkis, redagavo Vyriau
siojo ribunoto Pirmininkas A? Kri 
sčiukaitis. 1031 puslapyje telpa 
18 skyrių. Skaitytojas ras Lietu
vos konstituciją, apie pilietybę, 
Steigiamąjį Seimą, valdžią, aps
kričių sienas, .viršininkus ir mi
liciją, kąreivystės pareigas, mo
kesnius, rekvizicijas, muitus, miš
kus, vardus ir pavardes, nuosa
vybę, žemės tvarkymą, paskolas, 
prekybą, paštą, teismus,, kariuo
menę, ir daug kitų svarbių įsta
tymų. ,f

Taip-gi telpa dokumentai arba 
tarptautinės sutartys tarp Lietu
vos ir Rusijos ir kitų Šalių. Be
galo svarbi ir naudinga knyga. 
Kaina $1.50. * '

Palydovas. Geriausias ir pi
giausias vadas kelionėje. Šioje 
knygoje rasi Lietuvos atgijimo ir 
vystymosi Istoriją, kaip Lietuva 
daljar valdoma,' visų Lietuvos Mi
nisterijų adresus, pašto skyrių 
adefsus, Lietuvos Atstovybių vi
sose šalyse adresus, visų šalių kon- 
ūlių vardus ir adresus," Kauno 
miesto planą, didėlį sulankstomą 
Lietuvos ŽEMLAPĮ ir .daug kitų 
naudingų patarimų. [ Apdaryta 
tvirtais drobes apdarais ir tinka 
visur; Kainą 50e. , ■

Teisių Vadovas ir Patarėjas. 
1S7 4 puštapiuose skaitytojas ras 
daug svarbių ir reikalingų legališ- 

.1. __ .. 4.- Yk—
nė vienSą šiandiena,negali apseb
<r • ■-.? * * ‘‘

Jeigu norite turėti parisekitha 
visata* tai ąpStpaM»Mte 
^ioiw paviriutiuiai »u šio* Šalies J- 

fek - v

NAMAS IR KRAUTUVE
Septynių kambarių sii visais J tutsy 

mals. . Nedidele valgomų daiktų kruti 
tave gerai pelnosi ir ganėtinai vieto 
garažiui. 74 Crescent Avė., Dorelio 
tėr. Tel. Colunibia, 852h—It (24 •

Reikalavimai
REIKALINGAS patarnavimui vaiki 

nas virš 16 metų. Gali išmokti geri, 
iimatą. Darbas pastovus. Kreipkite- 
pas P. RAYSIK, 10 I’rovidence (’ourt 
Boston. (22/

REIKALINGA MOTERIS prie n:i 
mų darbo. Užmokestis gera. Platės 
alų informacijų kreipkitės sekančit 
antrašu:

P. .TARAS,
26 Spring Street, S, Billerica, Mass. 

, . (24)

REIKALINGAS- VAIKINAS; kuri: 
mylėtų mokintis fotografystes. Dar
bas ant visados ir mokestis gera. Ne 
praleiskite progos. Atsišaukite.

J. A. MOTIEJUKAS
N. Main št., Montello, \Ma«s 

Tel. Montello 1777—J.
(29)

i

PIRMININKAS — J. L. Petrauskas,
252 Gold St., So. Boston, Mass. 

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

PROT. IIAŠT. — Karolis Jankūnas,
282 Gold St., So. Boston, Masš. f 

FIN. RAŠTININKAS — J. Švagždys
171 W. 5-th S t., So. Boston, Mas: 

KASIERIŪS — A. NaudŽIunas,
885 E. Broadtvay, S- Boston, ,Ma& 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tie? 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų v 
po pietų šv. Petro parapijos salėj, 4 
E. Seventh St., South Boston, Mas 

iv. KAZIMIERO R.. K. DR-JO
SOUTH BOSTON, MASS?
VALDYBOS ANTRAŠAI

677

Telephone Hay Market 1942 
ATDARA SUBATOS VAKARAIS 

L, GOLOSOV COMPANY 
MOTERŲ ir VYRŲ DRAPANŲ 

už pinig’us ir ant išmokėjimo.
Kailinių, GraŽnų,. Sidabrinių daik
tų, Laikrodėlių^ Rakandų, V iki volų 
ir tt. Labai prieinamos kainos.

39 IVashikuton Street 
Antros lubas. Boston, Mass.

PIRMININKAS — Vl.‘ Paulauskas, 
, 90 B Street, So. Boston, Mass.

VICE-PIRJL — J. Jaruša, .
440 E. 6-th St, So. Boston, MilSS. 

PROT. RAST. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — K. Kiškis,
428 E.. 8-th St, Sol Boston, MaSs. 

IŽDININKAS — L. švagždis,
«1H Borven St, So. Boston, Masa. 

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

DRAUGIJOS anrašas reikale —
366 Broadivay, So. Boston, Masu. 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-r» 
nedėldiėnį kiekvieno mėnesio 1-mą. vaj. 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 Ę- 
Seventh St, So. Boston,, Mass. ,

■ * •
ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, C0NNE0TI0UT 

VAIDYBOS ADRESAI.

i

M' ■ - ru r— . ’• t

Mes esame pirkę 122,000 parų Su v 
Valst. armijos Munson tvirtų čevery- 
kų, diduma nua 514 12, kuris būva
tai ųidžiausls skaitlius padirbta užsa
kymu Suv. Valstijų kontraktariaus.

Šie čeVęrykfti yra gvarantuoti 100 
nuoS. tikros skutos, spalva jų tamsiai 
rudn-^sų •lięžiuvėflaių nuo vandens h 
dulkiu apsaugojimui. Tikra jų vertė 
šių čeverykų yra $&00 pora,.. Bėir ries 
tiek daug jų pirkę, ir gavę pigiau, gą- 
llme Jums juos parduoti po J2.D5. i

Prlsiųsk tikrą m torų ir mes pasių
sime. Galčsi užniokčtl pastoriui tuos

kaip sakome, prlslųsk atgal, o rnea iio- 
rkiturrtliaiimK pinikus T
:KMBmĮU& MT KTAT* 8S0B

OOMPANT

' 01zb. Miėlnlkleito, pirmininkė,
44 Cedftr St., Hartford, Conik 

C, Lablcklenė, viee-plrniininke,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn. 

P. Lablcklenė, iždininke, .
44 Madlson. St, Hartford, Conn. 

Mari Janą Katlmiiskattč, f in. rnštininkS,. 
.16 Atliuitto St., Hartford, Coun. 

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

šios draugijos susirinkimai buiia taMi’l

t
J ”

7 'ė

ĮBĮ 
antrą nedėldlenį kiekvieno mėnesio^ t į 
balnytlnčje salčje. (
blD. LIET.’ KUN, KEISTUTI 

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI lį
BOSTON,MASS,

PIRMININKAS Vincus Zaleckiui, \ į

41 Merčer St,-So. Bostote /
VICE-PIRM. AhhtmVotoliS, f

146 Bo\ren St,, So. Boston, Mtos«A ’ 
PROT. RAST, — Antanas Macejmm

450 E. 7-th St, 80. BoStOU, M AM. S 
EIN. RA8t. —’ &io&. ViakevlČlUA i •

160AV. Gth St, So. Boston, 
KASIEBIU^ Andrius ZriiėęW -pA 
5 307 N. 94h St, tt“*'®
MARŠALKA *- Aleksandra.

‘ ‘ 115 Gnmtte Shi Boaton, 
D. L. K. Keistučio rt»-Ja laiko 

italu* auslr inkimua kas pirmi 
dieni kiekvieno uKnealo po No. 18 
\Vafflitajįton,Stv Boston, Mm*., IMą

bažnytinėje salėje.

vakarų. Ateidami dnrog* ir ttfe. ?,
n« snaAnr. »*w turk W- ' jSftS&t’**’?* *“* “41

į - sAj.:
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