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ČARNEOKLSJ^AL
AMERIKOSATSTOf

PASIPRIEŠINO.

$

Kattta! tari raprMi, kslft 
Kikna ir DMlivtiitimM 4<1 tataU* 
ką tpradofl nurtiprinimo bw ma* 
lonacnli Dievui ir paktai Baisy* 
Mai, ir'imonftnii naudingesnis, 
negu pirkimai bažnytinių indų b 
net negu bažnytinis'apeigom Pa
kol to nesupras viii katalikai, mes 
negalime tikitis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajigomi, Įmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri įkaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. .

Vyskupai Kiliai.'
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Ryya. — Lietuvos vyriam 
sybe* kovo 20 nusprendė ne
pripažinti santarvės amba
sadorių tarybos išsprendi
mo, kuriuomi Vilniaus 
miestas ir Vilniaus distrik- 
tas pavedamas Lenkijai;

Lenkija pradedą koncent
ruoti kariuomenę Vilniaus 
distrikte. Su Lietuva pra- 

.matomas karas, kuriame tu
rės dah'vauti ir Rusija.

Jei Šauliai, lietuvių pat
riotine organizacija, remia
mi, Amerikos lietuvių drau- 
gijų ntfspręš pakelti puolifhą? 
su tikslu atimti Vilnių, tuo- 
m et karas neišvengti n a s.

AM E A REIKALAr-
JA PINIGŲ.

Paryti us. — Valstybės ne
sutinka, kad joms prigulin
ti už okupuotą skolą būtų iš
mokama iš to, ką Vokietija 
mokės santarvei ateity. Sa
koma, kasgi bus, jei Vokie
tija visai nemokės kontribu
cijos.

Dėlto, šis klausimas šiaip 
ir velkasi nepabaigtas,

• r

NEREGĮS išrado 
LEMPĄ.

S t oc kkal m. — Neregįs Dr. 
Gustai Dalen patobulino 
elektros šviesų. Jo lempa iš
duoda tokių šviesų,, kokią 
duoda saule. Prie tos švie- ' 6 
sos dar geriau dirbti, negu 
prie dienos šviesos, nes sau
lę užtemdinėja debesiai ir 
šviesa mainosi; o nuo nau
jai išrastos lempos šviesa 
nuolatai takia, kaip saulės.

žriD TRYS ŽMONĖS 
NUO GA%O.

Fa-ll Riuer, Mass. — Vie
nas vvras ir dvi motervs už- ’H <l •
troško nuo gazo. Antras vy7 
ras buvo pritroškęs, bet at
sigavo. Spėjama, kad tie 
žmonės eidami gulti užgesi
nę gazo šviesą, netikėtai at
suko rageli.

UŽ NAUJĄ PARTIJĄ.

N e ir York, — Taip vadi
namo komiteto iš 48 pirmi
ninkas J. A. H. Hopkins iš
leido viešę užgyrimą senato
riaus Borab pareiškimą, kad 
reikia naujos partijos, nes 
abi respublikonų ir demo
kratų partijos nusigyveno 
ir neturi žmonių pasitikėji
mo. Hopkins kviečia Borah 
būti kandidatu į preziden
tus..

i

Organas Amerikos Liet
'Ryma Katalikų jŠven
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NEGRĄŽINA BONU.

W a siti n ylon. >— Trečiosios 
paskolos bonai su raidėmis 
(t, H, I, J, K ir L pribren
do, gruodžio 15 cl. p. m. Te
einu nė visi turėtojai grąži
no valdžiai. Negrąžino dar 
už $80,000,000. Pąr tai nuo
šimčiais tie bonų turėtojai 
netenka $10.000 dienoj.

GAISRAS RYME.

R y m as.—C entral iaine 
legrafo name buvo kilęs gais
ras. Daug blėclies padary
ta. Buvo spėta, kad pava
rytieji iš darbo darbininkai 
tą padarė. Tyrinėjimai pa
rodė, kad nebuvo padegi
mas.

Te-

PIRKDAMI PAS “DARBININKU” LITŲ PERLAIDAS, VISUOMET 
GAUSITE NUOŠIRD^ PATARNAVIMĄ.

1
Darbininkai, kuf iems rūpi, kacl Jūsų pinigai būtų be 

Jokių Jūsų draugams Lietuvoje nesmagumų, — trukclv- 
mų, išmokėti, tai kreipkitės prie ‘ Darbininko.n Čia ra- 
site Sau draugiško priėmimo ii* jausitės, kain namie j ė.

‘Darbinuil<as,T mielai kiekvienam Jo reikaluose pa
tars ii* duos rodą. Taigi nepamirškite, kad darbininkams 
įkMda kreiptis pas ‘ Darbininką. 0

: /Darbininko ’ ’ raštinė, atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vai.
j vakaro. Šnbatoje net iki 10 vai. vakaro. Kurie norite 

savuosius Lietuvoje Sušelpti ar. knygų pasipirkti, ateikite, 
o mes:noriai patarnausiuię,. ’ r ‘

Parduodame perlaidas ir per laiškus. Kurie norėtą pa
siųsti savo giminėms į Lietuvą dovaną, tai lai .prisiunčia mums pi- 

- nigus, o mes tuojaus pasiųsime čekį-draftą.

Adresuokite:. - - .< ; .

DARBININKAS
8C5 W. BH0ADWAY, ' ■ BOgTON 3J MAM.
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DPA ĖDŽIA KOLEKTVO- 
' 27 UNIW 3IOKESČIUS 

I V * *• '
I ČliaryĄaumjf TV, Va. —• 

. . Pederalis Į teisėjas McClin- 
Į tiek išdaį e “ iii junction, 

Įk«ritlotflisaviiiin- 
St MAAlSOJEJSMt, (kanisji.^džtania ijtio dar-

- A, x.AH IĮ . -’biniiikų rįnkti unijų mokes-

Rymas. -v- Italijos ^vai-įc^/' 
džia, kad sumažinus išlai
das. nutarė uždaryti 600 
teismų, .fuomi bus sutaupy
ta per metus 512,000,000 li
rų.

• y*___ _ - c - .
i

Be to,. iiiglekasių organi
zacijai uždrausta. šion vals- 
tc’bėn iš kftur siųsti pinigus, 

kurie turėtų, būt vartojami 
imionizuoti- neunistus augle-

. ATŠAUKĖ PROIII-
. BICIJĄ.

Stockholm. — Prieš pen
kis metus Švedijos parla
mentas buvo nubalsavęs, kad 
parlamento valgykloj būtu 
i vesta ’ pf ohįbfėi ja. Dabar 
nubalsuota turėti ten vvno ir- « 
alaus.

NEBUVO PASIŪLYMO

Maskva. — Rusijos sovie
tų-valdžia oficialiai paskel
bė, jog nesiūlė rusams soci- 
jalrevoliucijonieriams, e- 
santiems užsienyje, pava
duoti savo draugus, esan
čius . kalėj imuose Rusi j o j. 
Buvo žinių, būk Kerenskį, 
Breškovska ir kiti pasisiūlę 
į vietų savo kai ė j ančių drau
gų Rusijoj.

k v y.,

— Vokietijos ka
pitalistas ^tinnes atvažiuoja 
Ryman pasimatyti su Ame
rikos .kąbįląlistu Judge1 
Gary, Siiv|'Va]štijit Plieno 
korporacijis pirmininku.

..F’" "'
VIDUJINĖ ALGA.

N e ir Valstijos in-
dustrialis LVpmisijonierius 
skelbia, JOg^evrVbrkbTalš- 

tijoj vidutisė alga vasario 
mėnesyje buvo $25.87 savai
tėje. Per tą mėnesį nei me
na įstaiga. nemažino eigų, 
50 Įstaigų pakėlė algas.

'KARALIUS UŽ 
DARBININKUS

Londori. Anglijoj Nor- 
folko apskričio dvarų ir far- 
mų darbininkai pareikalavo 
algų pakėlimo. Darbinin
kai farmci.au pasiūlytų algų 
ir išlygų nesutiko priimti. 
Bet kaikurie dvarai išpildė 
darbininkų : reikalavimus. 
Tame apskrityje yra ir ka
raliams dvarai. Tai karalius 
davė geresnes išlygas, negu 
darbi įlinkai reikalavo.. Dar
bininkai tų dvarų ir farme- 
rių, kurie darbininkų algas 
nepakėlė išėjo streikai! kovo 
26 d. Iš viso sustreikavo 15,- 
000 darbininkų.

r. ....___\...... ....... .. .

mo. Kitos buvo, samdytos 
kaipo “sample gi ris, ” ’ nes 
turėjo nutarti kokias cukri
nes supakuoti.

('lneagoje geresnės valan
dos ir algos negu St. Louis. 
Nepaisant įstatymo paski
riant 70 valandif moterims, 
Ghieagoje moterys tik 50 va
landų dirbo.-kuomet 22 iš 31 
įstaigos dirbo 48 valandas ar 
mažiaus. St. Louis beveik 
pusė moterių dirbo 54 valan
das savaitėj. Ir kuomet Chi
cagoje algos buvo geresnės 
negu St. Louis, trumpesnės 
valandos .nereiškė mažesnes 
algas.

-■ Kiuivms-užmokėta už kiek ^di

. Vašinytonas, III —■ 20’ 
(L. L B.) Vakar Atsto 
Čarneckis turėjo pietus 
gerbti buvusiam Amefi 
atstovui Lietuvai, Latv: 
ir Estonijai, p. Evan 
Yoimg, kuris jau yra 
s veikęs iš savo ligos ir bet 
kus laukia svarbaus pas
rimo Statė Department 
Svečių tarpe buvo Tinlan 
jos atstovas, p. Antrom; L 
vijos atstovas,'p. Seya, B. 
tijos Amerikos Draugij. 
prezidentas, p. (’aldvvell,, ijį

PASIUNTĖ delegatą.
Essen. — Šventasis Tėvas 

pasiuntė jsavo' delegatą Į 
francūzų okupuotą Veldėti- 
jQ-

DERĖSIS APIE
ATSITEISIMĄ. 

f* , . ■
Praya. —: Čeko-Slovaki- 

jos valdžia nutarė siųsti mi
siją Amerikon derėtis dėl at
mokoj imo skolų. Misija iš
važiuos apie‘vidini bal. mė
nesio.

Čeko-Šlovakijos skola li
merikai lapkr. 15 d. p. m. bu
vo $106,292,129.

NELAUKIA
PRIPAŽINIMO.

Maskva. Rusijos sovie
tų laikraščiai paskelbė. Su V. 
Valstijų sekVi Hughes'o nu
sistatymą kas-link Rusijos 
pripažinimo.“ Rusijos val
džios viršininkai •• sako, kad 
Rusija nvsitikinti greito A- 
merikos pripažinimo.

NORI ITALIJOS
. . ĮSIKIŠIMŲ

’Loudon. — Vokietijoska
pitalistas Stinnes dąrbuoja1- 
si, kad Italija įsikištų į san- 
tikius Vokietijos ir Ęfmfei* 
jos. Dalijos valdžia sutiks 
tavt&inkauti, jei abi pūsi 
tarpininkystesimr?s.

- -r" . • -
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darbo atlikta, gauna dau
ginus, negu tie, kurie ant 
dienų mokama ar tie ‘kurie dažymo supainioja tinkame 
valandoms ar savaitėms gau-j veiitilacijos, klausimą.'

Stukio darbas dy ui u aprūpinimas visųfl 
turi būti greitai ir gabiai at- prastas. 2e5 įstaigose bebiM 
liktas, uždirbta dau^iaus už į vo užtektinai sėdynių mų^g 
kitus. ^Todel yra Ūaiigiaiisiajnms, "TrUb ĮsfaigosFTien^B 

St. Louis teles sėdynės Buvo kėdės w| 
darbininkai uždirba'suolai be užpakalių, ir 8 ™

Alažai Suv. Valstijų išdir- 
bysčių taip greitai ir plačiai 
išaugo kaip saldainių išdir- 
bystės. 1914 m. iš viso su
vartota 500,000,000 svarų 
sMdainut, ir 1918 m. 1,40(1,- 
000,000 svarų. Iš tų skait
linių matyt, jog saldainių 
suvartojimas išaugo iki 
1.55% į pereitus penkis me
tus. 1920 m. žmonės mokė
jo 87 centus, už svarą saldai
nių, ir 1914 m. tik 32 centus 
už svarį, ir beveik septynis 
svk daugiams saldainiu su- 
vartojo.

Darbo Departamento Mo
terių -Biuras pagamino su
trauka valandų ir moterių «. V h
algų šaldumynų dirbtuvėse 

; Chicagoje ir St. Louis, To
dėl ima Chieagą'ir St.- Louis 
jog yra saldainių centrai. 
Peržiūrėtojai peržiūrėjo 50 
įstaigų ■— 32 Chicagoje, . ir 
19 St. Louis. Įstaigos ne 
vienodos,, katros turėjo tik 
penkis darbininkus ir kitos 
639. Peržiūrėjimas įvyko 
vasariov mėnesį, nes šešios 
savaitės priejš Velykas yra. 
geriausios saldainių išdirbe- 
jarns. Rudens mėnesiai 
prieš Kalėdas daugiausia 
produkuoja. • . -

Iš visų darbininkui, 2,702 
arba 56,4% buvo moterys. 
Matyt, jog moterys sudaro 
dauginus negu pusę vi su iš- 

e- dirbystėsv darbininkų. Sal - 
dainių darymas ’ininia virį-

o

KAPITALISTAS.
. SVEČIUOSE

Rymas. — Judge Gary, A- 
merikos plieno korporacijos 
prezidentas, lankėsi pas 
Šventąjį Tėvą. Paskui kar
tu su Amerikos ambasado
riumi Ryme aplankė pie- 
mierą Mussolini ir karalių 
Emanuelį. .

ATEIVIAIIŠ ANGLIJOS

Neiv York. — Laivu Ca- 
meronia iš Anglijos ir, Airi
jos atgabeno 1,176 ateivių.

X - .-----------------------_J_

taboka ir uostoma 
taboka.

Prekybos Departamentas 
praneša, jog sulig ‘statistiš
kų Biuro raportų, 1921 m.' 
produkuota už $248,456,000 
kramtomos., rūkomos jr uos
tomos tabokos; 1919 metais 
už $239,27i;000; d 1914 me 
tais už $175,281,000. •

_  _ _ &. ■ ... ’a-

na užmokėti.

“time-\vorkers..”
tokie
$11.45- ir stukio darbininkai stnigose tik buvo matyt bakį
$13.50. (diicagoje jie uždii< 
ba $14.35 ii’ stukio darbinin
kai $16.80.

t

■ Virš i įlinkės (’liieagoje už
dirba $26.00 ir St. Louis tik 
$20.30. Po Jų seka tos, ku
rios padažo cukrines, (’hi- 
ėagoje jos uždirba $17.45, ir 
St. Louis $12.85. Pakuoto- 
jos ir suvyniotojos uždirbai 
mažiausia Cliicagoje ir St. 
Louis. Chicagoje uždirba 
$1^75 ir St. Louis $11.10. 
Beveik daugiausia moterių 
tą darbą atlieka. Jeigu pa- 

- skirtume $800 kaipo metinę 
algą, arba $15.50 ant savai
tės, kas vra vidutiniška ak 
ga, rasime, jog St. Louis ne- 
dasiekia tos sumos ir Glnca- 
,go pralenkia. Tokiu būdu 
St. Louis moterys neuždirba 
gyvenamosios algos.

Daugelis- moterių buvo 
merginos, bet ii’ matyt daug 
našlių ir apleistu pačių, ir 
net moterys su vyrais, nes' 
priverstos, buvo pągėlbėti už
laikyti šeimyną. Beveik ket
virta dąlis moterių St, Louis 
įstaigose, ir trečia dalis ( -M- 
vagoję turėjo namų, atsako-

sai dėl sėdėjimo. Rodos bO 
tų geriausia įvesti sanitari&4 
kas uniformas. Kaiktuiofirf 
vietose moterys -pačios t-uį|Į 
nusipirkti žiinkštus ir kepiiįį 
raitės.

‘ Missouri užėmė pirmą vie-. mą ir padąiųmią, pakavimą; mybės. Jų uždarbiai nuper
tą ir Šiaurių Caroliną antrų] suvyniojimą ir mašinų pri-jka maistą, drabužius ir kitus 
vietą; . . < žiūrėjiųią. Vyrai bevėiic yL. reilmienis.

Rugsėjo. merų dauginusią siskai užsiėmė saidainity šu~ 
darbininkų samdyta, išviso' maišymu ir .virinm^ k Tie UŽ 
17,032, kuomet'Sausio mėtį; 
mažiausia, 15,594 darbiniu- 
kai.. j|- , Ant kitos pusės moterYs .pą-

1921 metais.tabokos.jstai- ..L. __
gų buyo- 226-; samdytų ^nio- kalnu ja dauginus . gabumo 
įnų SOiĮlG,. iŠ kurių buvo 158 negu hite kitas moterių ąt- 
ąayĮnįnkai ir 19,958 darbi/ liktas darbas^ J Daugiaušta 
ŪitikM; algų išmokėta $18r j jUdtm*ių samdoma f akuoti ir 
585,000, už mėdžiąM užmoų suvynioti. Tie darM reika

<r

.. ; .* *• '.Į-

siėmhnąi reikalauja gabumo 
D daug- fiziško" drūtumo', 

l ■». «l . ' . t
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dažo saldainius, kas ir rei-
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Nedaug teturime. .
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New Yorke miesto sta 
ma duonos kepykla, kur ] 
čius bus 100 pėdų ilgio il‘ 

I pėdų pločio. Duonos kėpį 

7,500 bakanus valandoj. P< 
tam tikras stiklines dur 
galima matyti duonos kepi 
mą. Pečius kaitinamas g 
z u.

. Alaskoj vra 467 
geležinkeliu linija, 
žinkelį būdavo j o ir va 
valdžia. Ateinančia vaši 
prez. Harding ketina vapv 
kvti Alaską. •

• Pirma vyskupyste 
Valstijose Įsteigta 1789 
Baltimorėj, Tada Ame 
ke^atalikų buvo IJOOty 
Dabar yra 1,6 aręivyski 
93 Vyskupai*- 21,650 kurti 
ir 18,855.000 kataliku.

' **

Indomiausias ir svarbi 
siąs lietuviams šių 
kįs yra Klaipėdos Krašto i 
sijUnginms su Lietuva* & 
bar viši norėtų pamatu 
kaip išrodo Klaipėdos m 
tas. Kaip sykis - 

vija, ir prasti parmikum< kas” turi Klaipėdos imi 
dvi darbĮniųkų. jSkūMdtes
staigų ‘St. Louis ir rlėšįmtsĮ rašyti. Kabia 50& 
Chicagoje visai nešvarios. 
Reikalingumas vėsios /km- ___ ____ __ ___ __
poratūros dėl Čolmladų pą-f33(> B*V*ay, & Bosiniu M

- Dešimts ' iš vienuolikos 
įstaigų. St. Louis įr 1(1 iš 32 
įst Mgų Dbicago jų * aplinky
bės neužganėdinančios. Dar
bo vietos nešvarios, netinka
inai valytos, prasta ventęla-

liauja greitumo* o nė gabu-

•' * '
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IŠMINTINGAI SENELIS

mth BoBton’o utarnlnkalM, 
b te roUtomUk Leidžia Ax.

Į’^The Worker) X

* 'Tju-AVjoJkey Pabėk. 
«*W Tu&Mląy, Tliursklay, 

by St. Jobkph’b Lith-
G Absociation o? Lako*.

t M •econd-class' matter Sept 
'ai tlie post offlęe at Boston, 

the Act oi filarete 8, 1879?’ 
for malllng ut speeial rsto 

provlded fę»r ln Sectlou 1103, 
8,1917, authorlsed on July

gifacr&idfi Katei t
L '

Vi r*r •-»>«-*■< • * *£•*** • <|»4*5O 
Stlbufbtf tr«.|r**F# <a<^0f5O 

otmtriet yeuriy $5.50

j^ftierikos laikraščiai ne- 
■yw«njn. šiuo tarpu pagyri- 
Įfeąįiūams. Tą daro dėlto, 
■hi^.lTnlandijos prezidentas 

ĮttiĄrio* Juho. ^tahlberg pa
sirašė kilią, kuriuo valdžia 
įgaliojama derėtis dėl. atly- 

ano skolos Amerikai.
Karo metu veik visos tau- 

•kurios-bą^o įveltos ka- 
įsiskolino Amerikai, 

^mlandijos skola buvo $8,- 
56.17. O su nuošim- 

Biais lapkr. 15, 1922 ta suma 
|iekė 21)4,363,27. Kiniam 

skolos terminas tęsis 
>2 pietų.

Ęinlandi j a rūpinasi atsily- 
gjtftį Ąmerikai ne iš gausii- 

?ano savo turtu, bet iš žinoji- 
!ano,>kad skola ne rona neuž- 
įyš ir jausmo, kad tarptau- 

obligacijos privalo bū- 
‘M išpildytos.,

T* Lietuva Amerikai ir-gi 
Skolinga, Su nuošimčiais to- 

skola turbūt siekia arti 
JlOO.OOO. Tai palygina- 

Įįaąi maža skola. Jei kiek
vienas lietuvis dėtą po dola- 
jdnę A* tos skolos nebūtą.

Anglija pirmutinė pradė
jo tartis apie-skolą atmokė- 
; įimą 'Amerikai. Einlandi ja 
seka' po- Angli j os.

.v • • •
p •'

K .Jėi Amerikos lietuvią re- 
’ ‘straeijos įstatymas būtą 
■įįąsisekęs, jei lietuviai Ame
rikoje • būtą' susiregistravę, 

.'Lietuva finansą žvilgs- 
įiu'taip gerai būt stovėjusi. 

JĮfcadpirmutinė būt galėjus su 
Amerika šnekėtis apie skolos 
^tmokėjimą. Kaip tada Lio

vės vardas būtą pakilęs, 
įarp- pmejikoną ii visame 
jpas&Ulyįe! Nėra abejones, 

Ū tada alijantai jokiu bn- 
nebūtą drįsę užgirti leli

ją V&gystę ir pripažinti Vil- 
*ą Lenkijai. Tada būtume 

krėję* galingiatisią valstybę 
pasaulio upini ją kovoje už 

KTūnią.

• Bet»atsimename kas buvo 
inant. registracijos isla

mą.— Žinome, kas’ką są- 
į į&šką darė. . Sako, kad 
rdį / baudžiava įvedama 

tĄjiiefikos Metu-vią. •Dm 
fiiMome, kad baudžiavą 

Vedgvisai -lietuvią tautai vi* 
lS, kurie registracijos į- 
-yjnįysabotažavii..

^J^aūgkitčs registracijos 
tymą šabotažninkai, ties 

jimus džiaugiasi lenkai ir 
Jai Lietuvos neprieteliai.

Guzo varioj imas -virimui 
idėja prieš JŪŪ metą 

e\v Yorke. ~

TIKYBOS LAKfĖlttSUOJ 
r—*.

Laike tarptautinės konfe
rencijos Genooj, kdi Itali
jos, karalius vaišino* delega- 
his ant karo laivo,"'tai RūsL 
jos delegatas ČiČerbi setĮcjo 
su Genoos arcivyskiipu ir 
•maloniai 'Šnekėjosi, čiče- 
•rim tvirtino, kad Rusijoj 
duodama tpkia laisve tiky
bai, kaip Suv. Valstijose. 
v Prieš tą Čičerino, Rusijos 

.užsienio reikalą ministerio, 
pareiškimą buvo žinią apie 
tikybos ir kitokias laisves 
Rusijoj. - Bet pastaruoju: 
laiku apie Rusijos laisves 
daugiau žinią atėjo. Kalė
dą dieną surengimas “Die
vą Nuvertimo ” demonstra
cijos, įsteigimas “Dievą Nu-, 
veldinio ” švente^, rengimąsi: 
p rie šlykščią anti-tilĄ?binią 
dimionsfraciją per Volykas; 
prasidęjnsi kataliką dvasiš
kiu -byla Maskvoj vis tai 
rodo kokia Rusijos laisvė.

Lygiai tada, kada #prasi- 
dcjo kataliką dvasiškią byla 
Maskvoj,, Amerikos motorą 
komisija lankėsi pas sek r. 
Ilughcs prašyti pripažinti 
Rusiją. Kad Amerikos.val
džia pripažintiĮ Rusiją, tai 
reikia, kad tam • visuomenes 
opinija pritartą. Buvo be? 
sišeką išdirbti Ąmeikoj opi
nija už Rusijos pripažinimą. 
Bet pastarieji įvykiai Rusi
joj atšaldys pritarimą pri

pažinti Rusiją. .JSckret orius 
Flughes motorą komitetui 
pareiškė, kad Amerika Ru
sijos nepripažįs ir tas pripa
žinimas dabar stovi toliau, 
negu bile kada pirmiau.

X
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KODĖL JIE SUARDĖ 
SEIMĄ IR KA

BINETĄ/

Kovo 12 d. naujojo minis- 
terią kabineto pirmininkas 
Galvanauskas perskaitė vy- 
riausybės' deklaraciją; pa
davus Seimui balsuoti pasi
tikėjimo rezoliuciją, už ją 
balsavo' 38 > atstoviu iš, kr. 
dem. frakcijos, ūkininką są
jungos ir darbo federacijos. 
Prieš rezoliuciją balsavo il
gi 38 -atstovai.. Kadangi 
sulig konstitucijos vyriatisyč 
be, tini ‘turėti Seimo clidžiur 
mos pasitikėjimą, tad minis- 
tei’iu kabinetas atsistatydi- 
no, gi valstybes prezidentas 
Stulginskis, matydamas su
sidarymą Seime dvieją -lygią 
ir tarp savęs kovojančią 
grupinį negalinčią sėkmin
gai darbuotis,—^paleido Sei
mą ir paskyrė naujo-seimo 
rinkimus gegužės 12 ir 13. d.' 

Id.
Tuos 38 balsus nepasiti

kinčią, p. Galvanausko ka
binetu sudarė socialistai 
komunistai, socialistai de
mokratai, socialistai liaudi
ninkai; žvdai ir lenkai.

Tad stovime prieš faktą, 
kad Seimas paleistas, kad 
vyriausybė rezignavo, • kad 
tą linksmą lenkams žinią 
lenką ministeris Skrzynskis 
pirmas nunešė. į Pąiyžją, 
kad tuoj po to Anibasadorią 
Taryba padarė nutarimą 
priskirti lenkams Vilniaus 
kraštą ir Rytą Galiciją..

Lietuvos padėtis atsidūrė 
dideliame pavojuje. Iš vie
nos pusės lenkai 
per neitralę juostą

Štai ką Lietuvos “Darbi4 
oinkas” .num. 10 rašo apie 
“Turto Normą:”

“Tai darbininkams tai
kintos knygos. Padoriai iš
leistos; lengvai skaitomos. 
Jose vra išdėstvtos visos e- 
k< )iiomi jo^_ sistemos: kapi
talizmo sistemos moralės pa
sekmės, socializmas, komu
nizmas ... ir krikščionybė. 
Knygą gale yra įdėta Lietu
viu Krikšč. Darbininku Sa-*■ *■ k

jungos Amerikoje įstatai..

“ ‘Kristus 
kelią iš vargą 
tent, Meilės,

J01U8 TARVIDAS

taikinti prie kausi it tiri jos ir 
prie kataliką atstovu didžiu-' 
mos, jie nusprendė paimti 
Beimą ir valdžią į savo ran
kas.

Tuos musą tvirtinimus 
prirodo visa eilė .socialistą 
darbą pirmame ir antrame 
Seime.

Soc,-demokratai seimuose 
niekuomet nieko nedirbo^ o 
‘tik agitavo,- ardė, griovė ir 
algas ėmė. * (Tik vienąs-ki- 
tas ją buvo išimtimi).

Soc.diaudiąinkai, kad ir 
buvo sudarę bloką su kr.-dc- 
inokratais, tečiau ‘tik tam, 
kad apsodinti valdžiavietes 
savo žmonėmis/ Gi pačiame 
Seime ir kongrese daugiau 
trukdė darbą, negu jam pa
dėjo. Ypač kada, krikščio
nys ėmė. tiest i šalies konsti
tucijai krikščioniškus pama
tus, jie piestu stojo prieš vi
sas'pastangasrapsaugotikon-p 
stitucijojo Iscikščionydtės žy
mes. Jie sugriovė bloką ir 
ministerią kabinetą tada, ka
da ėjo mūsą byla su lenkais 
dėl Vilniaus, jie sabotažavo 
darbą komisijose ir Seime, 
jie trukdė iš paskutiniąją 
Idekvieną Seimo nutarimą 
dek Bažnyčios laisvės, dėl 
krikščioniškojo-’ auklėjimo, 
Naujame Seime; maudoda- 
mies tuo, kad kr. demokra
tai nebesudarė Šeinio didžiu
mos, jie (kartu su soe.-dem. 
ir su komunistais) per visą 
pusmeti boikotavo kiekvieną 

; Seimo, pastangą _įyarkyties 
ir dirbti. Bėiidram darbui 
su krikšč.demokratais, jie 
reikalavo;, tokią sąlygą, ku
rios duotu jiems progos ko
voti prieš katalikiškas mo
kyklas ir bažnyčias, keisti 
pamatus konstitucijos ir tt. 
J ie reikalavo sau ir prezi
dentūros ir Seimo- pirminiu- 
kystės, ir svarbesniu atsto
vybių užsienyje4 (ypač Ame
rikoje) — visa tai nežiūrint 
to, kad jie turi 20 atstovą 
(iš aušo socialistą 35) prieš 
38 kataliku atstovus. Jie 
atkakliai' atsisakinėjo ineitį 
į kabinetą, jie ilgą laiką at
sisakė dalyvauti’ prezidiumo 
rinkimuose; jie nedalyvavo 
prezidento rinkimuose, gi 
kada tąsai likosi teisėtai su
lig konstitucijos išrinktas 
■kataliką badais, jie kėlė Sei
me, spaudoje ir iiuo estradų 
didžiausi riksmą. Nutildv- 
f i pagali aus kataliką juristą 
Tumėno ir Starkaus plieni
ne logika, jie nusprendė už
duoti . smūgį valstijai savo 
parinktu momentu..

Tą momentą jie parinko 
dabar, naujai valdžiai susi
kūrus, tuo laiku, kada tau
tai didžiausios reikėjo vie
nybes ir stiprybes.

Tad mes dėlto iy kalrtiiia- 
me Lietuvos .socialistus ir 
sakome jiems atvirai:

kad jie Lietuvos nemyli ir 
jai labo nevelija, kad jie už
sinorėjo ant1 žūt ir* būt likti 
Lietuvos valdonais, savo 
partiją ir savo blznią labui, 

kad jie nori katalikiškai 
Lietuvai varu primesti savo 
supuvusią laisvainanybę.

J ie Tuoį savo Žygiu iššaukė 
i viešą- kovą visus Lietuvos 
Gkinrius krildsčimus. Bei ąe 
Tik juos, r Jie iššaukė‘į ko
vą. it;.nius^ .išeivijos -katali
kus. . Gerai. KaipTLietuvos- 
kąta&ajčitėatsisakė f koyą 
.eitą taip-pat neatsisakysi- 
Bięirąiės. • Ą.’-

Atėjo laikas^ katąBkams 
užmiršti vinus nesusipratL

KODĖL DIDŽIUOJAMĖS ? -
* V’ T*' V '

* Vieną dieną šventa Ktebleta, kuomet 
dar tebebuvo jautuly žaidė su savo draugė
mis. Pradėjo jos girties savo v drapanėlių 
grąžunm ir tt. Nors Elzbieta buvo maža, 
vienok toks jos draugią pasielgimas labai j ą 
sugriaudino. Nusivedė ji drauges į kapi
nes G rodydama į kapus tarė t “įmones ku
rie čionai palaidoti, ir-gi sykį buvo jauni, 
gražūs kaip ir mes, Bet kur dabar ją tas 
gražumas ? kur ją gražios drapanos? Taip 
būs ir su mumis. Kodėl gi rūpinamės ir di- 
džįūojąmęs savo drabužiais arba veido-g ro- ■ 
lybėmis?.; Vietoj to, geriau katbėlSme.įpie 
Dievą, Jis mus sutvėrė, kad mes Jj gar- 
bintumėm o ne save.” '

Pas vieną išmintingą senelį atėjo dvi 
moteri ir paprašė jo, kad jas pamokytą*

Viena ją buvo nusidėjėlė. Antra gą gy
vendama pagąl Dievo įsakymą, jautėsrcsai!- 
ti Ruoša w nusidėjimą. , . k .i

Senelis pirmučiausia išklausinėjo apie 
ją gyvenimą... r Nusidėjėlė prisipažino esą 
didelė kaltininkė, taip kad nebeturi net vil
ties, kad būtą atleistos josios jiuodėmė^. 
Antroji pasisakė seneliui esanti liuesą nuo 
visoldą nuodėmią^ - -

.“Eik,” tarė senelis pirmutinei,” į lau
ką ir, suradus akmenį tokį, kokį tik gali pa
nešti, atnešk jį man.”

- • • . ' ’ ... .. c :

‘ ‘ O tu, ’ ’ ture į antrą ją, nekaltąją, ” pri
rink mažą akmėnėlią taipogi tiek, kiek pa
nešti galėsi-.” ' '

Kaip senelis įsakė, taip ^uodvi’ ir išpil
dė, Viena atnešė didelį akmenį, o^ntra —- 
pilną maišelį mažučią-smulkią akmenėliu. 
Apžiūrėjęs akmenis, senelis liepė juodviem 
nunešti atgal ir padėti teu, iš kur paimta — 
paskui vėl pas jį ateiti.

Nusidėjėlė greitai atrado to akmens, 
vietą ir padėjo, bet antroji su mažais akme
nėliais nebesuieškojo,’ iš kur - koks alęmenė- 
lis paimtas ir taip su tuo pačiu pilnu akme
nėliu maišeliu ūiigrįžb pas’ Seneli, neišpil- 
džilisi jo paliepimo.

x “Tai, mat,” tarė senelis, “tas pats ir 
su nusidėjimais Tu lengvai ppdejai sunką 
■akmenį-į vietą, nes atminei iŠ kur paėmei. 
O tu nebegalėjai, .neš nebeatminei, iš kur 
kokį paėmei. Taip ir su nuodėmėmis.

■ “Tu visados atmindavai savo sunkia 
iiuodėmę, ’ ir atsiminus, ^jiors jau ir po iš
pažinties, gailėdavaisi, Jr su Dievo pągelba 
■sorgejaisi, kad vėl neįpultum.” ...

“Tu gi,” tarė antrajai, “nupuldama į 
mažas nuodėmes, pripratai jose, nebe.- 
skaitei ją už nuodėmes, ją niekados nebeat
minei, per išpažintį neišpažindayai, nedarei 
už jas gailesčio ir, apkalbėdama Intus už ją 
prasikaltimus, vis giliau ir giliau skendai 
savose.” * .

Tiesa, mes visi esame nusidėjėliai, nors 
ne visi lygūs, bet privalome išpažįllti kuni
gui visus savo nusidėjimus ir iš širdies už. 
juos gailėtis^ prižadėdami Dievui daugiau 
nebenusidėti. Jei atgailos 'nedarysime —; 
pražūsime. - ■ ’

; “TAV>S. AŠ NEPAŽĮSTU.”' ' ■

Vnicukas nepakiausė tėvelio perspejL 
mo. Nekartą jam tėvas sakė nedrąugauti su ; 
blogais vaikais’, bet jis į tėvo žodžius ne
kreipė. domės. Negana to, dar jis tėvui pa- . 
sakė, kad darysiąs Ims jam patinka,.

Tokiu keliu eidamas vaikinas papuolė / ■ 
nelaimėn. Būdamas kalėjime, pamatė atei
nantį tėvą ir pradėjo* šaukti: “Tėveli, gel
bėk f ’ Bet tėvas atsakė: “Nevadink manęs 
Tėve, nes tu nesi mano sūnus; tu iickiluiisei 
manęs,, negiiodojįai,. juojcęįsį.iš manęs. .Ta
vęs aš nepažįstu.”

■_ » ’ .

; Ar mūrfiĮ. Dangiškasis Tėvas negalėtą, 
■mums tą pasakyti, kada mes kalbame: “Tū-. 
ve mūsą,. Kuris esi Danguje?’* Ar Jis ne
galėtą pasakyti: “Nevadinkite Manęs savo 
Tėvu, nes jūs įieužlaikote mano įsakymą. • 
Geriau vadinkitės sūnūs šėtono, nes jo jūs • 
ldausote.
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veržiasi 
gilyn į 

Lietuvą ir deda pastangą, 
kad tik išprovokavus Lietu
vą į karą, iš antros pusės 
alijantai užsispyrę duoti len
kams Klaipėdoje specialiu 
teisią, luuios Lietuvai gali 
būt labai svarbios derybos, 
tuo klausimu dar neužbaig
tas. *

Štai tuo momentu Lietu- 
vos socialistai sugriauna val
džią ir Seimą, -išstato kraš
tą politiniu ir karo pavojuu 
ir užtraukia ant jos žmonių 
didelį vargą ir kaštus—nau
jo Seimo rinkimams.

Kodėl jie tai padarė?
Ar visi jie buvo priešingi 

Galvanausko kabineto prog
ramai ? Ar gal tas kabine
tas, perdaug katalikiškas?

Kabineto sąstatas liko be
veik tas pats, kaip ir pir
ma. P. Galvanausko val
džia pasižymėjo rimtu pa
žangumu,' plačiu ir naudin
gu veikimu, dideliu patrij o ■ 
tizmu. Kabineto narią tar
pe tik Adenas kitas artimes
nis katalikams. Gi didžitu 
ina jo narią —tai žmonės 
prie partiją visai nepriklau
santieji ir ■ atsidavusioj i tik 
valstybei.

Tad kodėl socialistai suar
dė Seimą ir kabinetą ?

Jie tąi padare ūeūo, 
kad 1:) jiems ’ ptMją 

reidai daug brangesni už 
Kjditvąiį još laisve,

kaili; jie pepakenpid t®, 
kad Bįėtms. Kahstitudja 
jjr.d > krlkšdipniškoj. dvasioj 
su^asjitą,. ka-d Biriu vos pre- 
zidrptas pro, katalikus., .. .

; kad -tij jie jik tęu. j e tgdd 
ai iia^clirbti bendrai, kur. jie 
gult riešįjttlaitlį ir bedkdvįį 
"bes intaką skleisti^

kad 4) nenorėt

“O MANO KARALIENE!’’

*

■ ' Šventas Alfonsas labai mylėjo Švč. I’a- ♦ 
nclę Mariją. Tardamas žodį, “Marija,” pa
lenkdavo galvą ir dievotai pabučiuodavo 
puslapį, kur buvo tas vardas parašytas. 
Pradėdamas rašyti, pirmiausiai- parašyda- - 
vo'Marijos vardą, paskui tęsdavo rašinį to
liau : 4 ' ■' ...

z “O' mano Karaliene!” jis sakydavo. 
“0 mano mieliausia Motina, aš myliu Tave, 
ir Tave mylėdamas, myliu Tavo šventą var- 
dą.7 O vardas Motinos Dievo, tu esi man 
gražiausias!”

ulių vardus ir adresus, Kauno 
miesto planų, didelį sulankstomų 
Lietuvos ŽEMLAPĮ ir daug kitų 
naudingiį patarimų. Apdaryta 
tvirtais drobes apdarais ir tinka 
visur. Kaina 50c. ' -

Teisių Vadovas ir Patarėjas.
137 puslapiuose skaitytojas ras 
daug svarbių ir reikalingų legabSy 
kų nurodymų ir pavyzdžių be ko 
nė vienas,šiandiena negali apsek 
tb . . '. ' '

Jeigu norite turėti pasisekimų . 
visame kame, tai apsipažihkite 
nors paviršutiniai su šios šalies į- 
statymais. Turėdami asavo na- 
muoseMtų knygų sutaupysite daug 
pinig ir laiko, tereikės delėi maž
možio kreiptis pas ADVOKATĄ. 
Įsigyk Jų dabar. Kaina 50c. ,

“DARBININKAS” ’
360 Broųdivay, Boston 27, Mass -.

«TORrtBlA’'

šiem s bendrais . meilės ir 
vienybes ryšiais ir mobili
zuoti visas savo pajėgas ko- 
vai už krikščioniškus idea
lūs.

Tik juos apgynę, tik už
tikrinę katalikiškai Lietuvai 
galimybę augti ir plėtoties, 
įlies galėsime ramiau atsi
dusti, .

Dabartiniai Lietuvos rin
kimai ’— tai didieji kvoti
mai tautos katalikystei. Ka
talikai turės parodyti, • Įdek 
jie brangina savo kataliky
be, .. ;■

Lietuvoje, galima dketies, 
šiltose rinldąniose nebebus 
rieteną tarp; katalikiškąją 
partiją. Tiė skirtumai ne- 
Išbėgs. .V \ ‘
... Tarp musą slurtumus mg 
daro net .ne; paytfjinės, bet 
Aisąi menkos priežastys;' 
dažniausiai asmenines“ rū
šies. Tuos.mes turėsimemt- 
galąti ir siigiausti/Hsivsavo. 
eiles liendyaiii darbui."

Liettmai katalikai, .visi. į ’ 
vienybę ir į darbą;,’ • -

-.Am, L. A.IC Vdlerddjos 
Valdyba.

l

nurodė tikrą 
išbristi, bū- 
Teisingumo. 

Bi^oliškumo. kėlią, * —- vienoj
vietoj yra šiose knygose pa
sakyta. Ir tuo pajustu vi
soks- knygos parašytos.

“O apie socializmą štai 
kas autoriaus teisingai pa
sakyta: ‘Socializmas' ir te
orijoje ir. praktikoje pasiro
dė esąs, didyši^ žmonijos mo
lius, nes jo visas mokslas 
.remiamas nesiskaitymu su 
žmpgaus prigimtimi. . nes 
praktikei! įvedamas,, j-isal 
virsta sunkiausios vergijos 
ir nepakenčiamos biurokra
tijos uogacija (atmetimu), 
nes jo tiesioginiai vaisian 
tai. suirutė, skurdas/ badąs, 
mirtis.’ ■ ' ■ / - ■ ’ X

“Kiekvienas mūsą brolis 
Iirivąlo/į brąiigą veikalą į- 
sigyįi ir, perskaityti.' Tpdd- 
kreipkites ar per savo gimi
nes Amerikoje ar stačiai- į 
laikiaščio"' ‘Dąrbimnkcd -Ą* 
mmkoje redakciją (jus 'adJ 
resas tufe* y dj)aPbi)iimkusĄ 
tiiia TL. B'roadieay, 
BosioiidMass. Aute rink pra
šydami šią knygą jums at
siusti.' *

e v. -•
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Lietuvos Įstatymus. Sistcmati- 
zuotas įstatymą instrukciją ir įsa
kymą rinkinys. Surinko teisinin
kas A Merkis, redagavo Vyriau
siojo ribunolo’ Pirmininkas A. Kri 
šeiukaitis. 1031 puslapyje telpa 
18 skyrių. Skaitytojas ras Lietu
vos konstituciją,- apie pilietybę, 
Steigiamąjį Seimą, valdžią, aps
kričiu sienas, vir^ininluis ir mi
liciją, karei vystės pareigas; mo
kesnius, rekvizicijas, muitus, miš
kus, vardus ir pavardes, nuosa
vybę,- žemes tvarkymą, paskolas, 
prekybą, pastą, teismus, kariuo
menę, ir daug kitą svarbią įsta
tymų. . _ . .... ' '. ’ .

Taipgi; tęipa dokummitąi arba 
tarptautines sutartys tarp Lietu* 
vos n* Rusijos ir kitą šulnį. Be- Į 
galo svarbi iv naudinga knyga. 
Kaina$L50. -

Palydovas. ' Goriausias ir pi
giausias vadas kelionėje, .šioje 
knygoje rasi .Lietuvoj atgijimo ii;. 
vystymosi istorijų, kaip Lietuva 
dabar valdoma, visą Lietuvos Ml 
iilsteriją. adrūsus» .pašto sltyruj 
aderšusį Lietuvos Atovyblą vi
sose Sulyso udrmn, visą šulių kon-

KhygRtu yxa didelio for- 
muto 68 pusi, popie- 
ros viršeliais. t >

kahar Bktdį 45 cėntav
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Miliauskas, X Petkevičius, V. 
Kratavičius, A. Bernatavičius, D, 
Babiekaitė, J. Šaulys, J. Dauda, 
IA Gribaitis, K. Želvys, M. Jovai- 
5euč, P. Rimkus^ K. Baronas, J. 
Daunoras, V. Berkevičius, M. Kaz- 
lavičiukč, P. Montrimas, T. Bau- 

4ilauskas, J, Kazlauskas, J. Jon-, 
?ys, S. Levickas, V. ŽegaraviČius,’ 
?. Svetikas, S, Valiukevičius, A. 
Laimutis, P> Mačiokas, M. Ven
gia, M. Kulbys, J, Maiėevieius, A. 
Zdanavičius, J. Rickis, B. J. Sau- 
loras, P. Orlauskas, J. Kabys, 
Y. Samuolis, M? Bartulis, J. Jbk: 
as, K. išdlauskas, A. Vilnonis, 
< Mataitis, Tūla ypata, K. ŠiK 

pis, X Bubnis, • J. Unčura, P, 
Skirmantas, P, Praninckas, V

Į

LEWIST0N, MB.

Papilde vagystę.

Ttdąs G, ii. pavogė mano rašy
tą Icorcspoiidenciją “Darb.” Iiurn. 
20 ir “apsfidęs” melais, feolioda- 

. mas ‘1bobiškais’ ’ žodžiais ir “ Gar- 
. so” num. 11 kabina ją B. Ivaškiu- 

tei. Ant tų ypatiškai ant B, Ivaš- 
ltiutės šmeižimų aš nieko nesaky
siu, nes tai jos pato dalykas, te- 

. gitl ji pati .tam G. L. atsako, per 
. ° Garsą,” bėt tik čia paaiškinsiu

. tam G, L, kad jis Šaukia būk 
esanti V. Vaieiulaitė mano koresp. 

‘ apšmeižta. Ji išėjus perstatyti 
programą, M, Cereškienei nesa
kiusi jokio “liūlio.,.” Tas esąs, 
kaip G. k.-kad rašo, gryna melą . v t
gystm V. Vaitoaitė pirm^^1^ J:
“bcHo” sake, nes kuomet pama-I ^VT^ XSnkeH;K.
te laikraštyje savo nomaudagiD.2’?>n^
pasiolgimą, tai ant rytojaus vasa- ž aliukis, \. Palui aute, k. Sirus, 
rio 18 d. su pJe M Kiškaite ątū-| * A Norkevicnis, P.
jo į namus pas M. čerėškevičie-! Kundrotas, J. Bertmonas, P. Eis- 
nę persiprašyti už tokį ant .publi- moirt,is* • Uzdila, V. Bartinkas, 
kos padarytą įžeidimą, teishida- 
mosi, kad tas “helio” jai teip vi- 

__ sai.“netyčia” toks garsas Jtišbe- 
gęs,’’ nes ji teip daryti “nenore-

. jusi.” Na ir viskas užsibaigę. Tai 
kodėl .tamstele G. L. nieko nežino- 

. damas leisies ten, kur niekas- ne
prašo? Ten pat V. Vaičiulaitei 
buvo parodytas “Garso” ’num. T. 
kur buvo žinutė iš Leviston’o. Ir 
buvo parašyta, kad L. Vyčių 3 
kp. vakare (sausio 27 d.) progra
mą vedė kompozitorė V VaiČiulai- 
te, kad ton.esate įžeista, nes esa- 
,te pavadinta kompozitore, o tams
ta juk ne kompozitore; Vaičiulai- 
tė atsakė, kad ten niekas, ten ge- 

• rai.".. Tai matdi, .o kur teisybė, 
. tai nieko nežinodamas vadini me

lagyste. ’ Turbūt tamstele esi ke
lio pascimdytasi nes kitaip tams
tele nebūtumei mano korespon- 

-tlcncijos nuo manęs vogęs ir teip 
■ apsiinėlavęs, ~o dar prieš pačias 

Velykas?

•y. 
K. AndruŠka, K. Staskevičius^ A. 
Kasaitis, J. Tamaškevičius, J. 
Bralcnis, P. širvinskas, B. Devo- 
niute, S? Zakarauskas, K. Beles
ins, A. Letkauskas, F. Šlapelis, 
•E Stašaitis, A. širvinskas, P. Ka- 
jaekąs, J. Gudas.

Išviso. $117.
Jeigu kurio .aukautoj vardas iš

kreiptas ar praleistas, malonėsit 
nepykti, nes ne visi Vardai gali
am buvo gerai perskaityti,

Vietinės Laisves Paskolos Bonų 
pardavinėjimo

Raštininkas A. Žiemys, 
577 Hudson Avenue, 
Rocliester, N. Y.

i
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Vilnius. Miesto vaikų 

globos draugija kreipėsi | 
magistratų su prašymų 
liuosuoti jų nuo mokesnio u^į 
elektros energija. Magistra
tas atmetė prašymų, moty
vuodamas tai rtuo, kad fi
nansine magistrato padėtis 
neleidiža daryti išimtį ■ net 
labdarybės organizacijoms, l 

—- Kino savininkai tiek 
Vilniui, tiek Varšuvoj pa
reikalavosumažintikino moi 
kešnį 50%. Nesumažinus jie* 
savininkai būsiu priversti 
uždaryti kinematografus.

— IŠ ekspedicijos .biuro 
sandėlio prie avalinės g. pa
vogta manufaktūros už 8 mti 
lijouus markių.

(Kauno “Laisvė”)
‘ r" . >

r- »» f

Joniškis. Pas mus pras-

MMITftfM
■ «•!«. ■ 1

H

Vargšąft“Kįftųlęivig” tai]} 
nusigyveno, kąd jow- 
žemiam be “-dūšios” 
tioitiui prakalbose gmanciį. 
atėmė balsų.

SSOtASYKRE 18M
“TRIMITU

“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštti,
lių Sąjungos leidžiamas. Jame gvildenami vtių tifa$ J 
vok piliečių bendrieji reikalai ir ftetiustoi. dŠ -pMw 
tts įvykių apžvalgos <rWrimitė” MtpteM 

r tokfiftydamas, gali WlK |
veninio ir pasaulinės politikos layurbeetytiti "
taš” drąsiai kovoja prieš viskius 
tojus ir nėpriklausomybėspricšus. , <

“TOMITE” dedama šiaip gražių 4$
įvykių ir įžymiųjų žmmuų gyveniino Ąprąšymib 
eilių, rotų atsitikimų Ir mokslinių išradimų pamiuėjjmjb 
čįai rašoųm apie sportątt- _ ”

” rašomas ^lengva ir nmžamokslmum j
suprantama kalba. Ypač junuonicnei “Tįinaįtim ’ J
ti tikru draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės J

> nime, visuomeniuiam ir kultūriniam darbe. *5
b ........ ' i
L “TRIMITAS eina kas savaitė 32 puslapių knygęlčinl1’ i 
L. Jo karna Lietnvojė-^metams 7lit, 50 centų,- pū^mečiui i'Hįįj 
L trims menesiams 2 lit 25 eent., .atskiras numeris

’ metikoje : metams 1 dol. 50 centų, pusmečiui 80 esu
tas numeris & centai. <0^9

> Amerikos
• Amerikoje ir savo giminėms Lirtraj*!

~ Amerikoje “TRIMITĄ” gtoa -užgyti:-!)7Per </.^ 
.^ Šaulių Atstovą. Adr.: A. Žemaitis, 8251,$o. Maiste#$t, 

• X- -eagoy 111. 2) per Ėr, Norvydą, 38'DarkMow (Romo’fcr* 
■X. York Gity. 3) L. Šaulių Rėmėjų įBūrių
X yra susidarę. ‘ ;

T

§ <. Ūv. K!waiero DraugijoM 
italas yra jjikidfoiti ir putinti 
PMjdingis knygftą, Wi;a«tiua ir 
>it4kW !I»wdiHiu«, ypač tikybl-. 
niftMotinio tuiinio. \

IhnkUgtiM sąrtata. ‘
' § 5, Draugija susideda iš ncap- 

ribpto Bkaittiaus narių (vyrų iri 
moterų): 1) >gąrbč8,2) tikrųjų, 3) 
ąm žimriųkA metinių.-

dama? arbą n<Liftų ir ilgą Drau
gijos naudai .pasidarbavimą arba 
už ygantijl, neatimtiuai įneštą 
JMWos iižęiųiė# piniginę auką 
(nemažiau.

§ 8. Tikruoju Dr-jos nariu skai
tomas tas, kurs įneša Dr-jos iždi- 
iiėn nemažiau cątimtinsij atsi- 
imęs nustoja briti mariu,

< JįO. Antiinpjo (naritf vatdas 
kurs Matimtinai

“Kjauleivio” Jffaikis tai 
:“-rįgkt vyras.” Jįs gorėjo 
ir .unijos su lenkais ir uni
jos SU tietuviais,Amt Metie 
viui atsisakė su , juo durias 
vesti* ..liSKtol tai ųpsBubi- 
.„.Mto., W»««. "TOSSU. a..- 
ar itu be ^dūsios” m mes be i arba už niftu ir to Dmi- 
“.ęįušios,” štai būsim ^germtt* 
sidruugai.

i

- . ■*
Bągočius de Bšgaęmvskti

atprastas “spyfeKfs?1 
pervHyja savo ptiovoučmis 
net patį będievių “kun.” 

ta žiema, kad kiek piusnin- bėkeikdamatf
tettttaj-MrTinSfc nfevSrąmĮėkLHEeksffc^ M. »ti A Dmueiw J

f

t-
L

f

§ 11. Metiniais Draugijos na
riais lailcoma ^ie tasnienįs, kurie 
Lašinei įuetfa Dr-jos >ižūinėn po 
«0.

; Sąnwiųpriefteffimęs.
§18. Kiekvienas jiąrys kuiiigąs, 

privalo sykį į metus atlaikyti vie- 
nasčv. mito už gyvus ir mirusius 
Dr-jos narius.

§ 19. Nariai ne kunigai, kalbu 
kasdien po vieną, ■“'L’eve musų,” 
pridėdami maldelę, u šventas Ka« 
.zimieraj, metikis užmuš.” Ir vi
si nąriąi privalo .platinti sulig iš- 
sigalejimo katalikišką spaudą.. 
Nariai gauna: 1) kasmet tiek gėrį 
knygų, kad jas pirkdami vietinia- 
anc knygyne užmokėtų daug bran- 
kurįas nariai kunigai, kasmet lai
ko, už gyvus ir mirusius šv. Kaz. 
Dr-jds narius ir visų narių maldo* 
mis. •

Kasmet laikomos iškilmingos 
mišios prieš delegatų susirinkimo 
atidarymą, .už gyvus, o užbaigus- 
susirinkimo darbą, taipogi laiko- 
mos iškilmillgos Mišios -už vtius. 
mirusius Di’-jos narius.-

Šv. Kazimiero Dr-ja turi Kaune 
didelius savo namus, spaustuvę ir 
•išviso 12 knygynų Lietuvoje ir 
vieną Amerikoje.
giau, 2) naudojasi Šv. Tėvo Piaus 
X, 1907 in. Šv. Kaz: Dr-jai suteik- 
tais atlaidai? ir 3). gyvas ir numi
ręs narys .naudojasi iš šv. mišių, 

Žemaičių vyskupas yra vyriau-! 
siu globėju. ’ Pirmininku yra'ger-1 
biamas kup. pralotas A. Dam- 
brauskas (A. Jakštas) tėvas lietu-.. 
•vių atgimstančios literatūros. No
rintieji prigulėti prie šv. Kazimie- 
-ro Draugijos mialonėkite kreipti? 
prie jos gėpm’aUo įgaliotinio, kun. ; 
Petro Kasčiuko, 50 W. »6.-th St., . 
Soutli Boston, Mass. arba tiesiai, 
■pasiuneiant antrašus ir pinigus če
kiais -laiškuose, rašyti: Kunigas 

ralotas Aleksandras Dambraus
kas, 34 D. Vilniaus g-vė, Kaunas, 
Lfthuania.

Visi Lietuvos'ir Amerikos lie-. 
tuviai katalikai,' rašykimės į šv. 
Kazimiero Draugiją Kaune, nes 
.tai mūsų spąudas galiuga .tvirto
vė.

sniegas. §į metų mums nuo di jopų šviesti. 
.28 dešimtinių žemes yra-to
kios rekvizicijos: kviečių 31 
kilogramas, rugių 278 kilo- 
grųrnai, miežių 71 kilogra
mas, avižų 270 kilog., mėsos 
15 kilog. Vienas kilogra
mas, yra pustrečio rusiško 
svaro.. Žemės mokestis bu- 
.vo 1922 m. už 28 dešimtines 
60 litų. Pas mus apdraus
tus laiškus dųr vis kontro
liuoja Kaime, mės vis gau
nam atplėštus laiškus, bet 
kur tik buvai leidęs su pini
gais, tai mes visus .gavoip 
kartu su laiškais. „.Šiaip paz 
prastų laiškų ton neatplėšia, 
bet tolaus laiškus gali kas tik 
nori paimti >iš pastos. Da
bar pas mus slidžių valŠČiiv 
je nėra tokių, kaip kad bu
vo-trys .prie rusų valdžios.

y

r

. r
l f.

* ■ .

•Bm-’diugbosis sų bur'dim 
gieriumi yra padarę slaptų 
sutarti: pasilikus sau tuos- 
kurie yra be “-dūsių” atiduo
ti visų Lietuvą lenkams. G i 
už tai buretiugierids ‘ žada 
pasilikti ant burdo per6 tiies- 
končone viekj” ir mokėti 
renda “iš kalno. ”
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I3BROOKLYN, N. Y-.
šv. Kazimiero Draugijos, skyrius 

veikia gerai.
Per skyriaus pirmininką gerb. 

kun. T.JPauliuką gavo 16 metinių 
nariu, už tai", gerb. ‘pirmininkui," 
valdybai ir visiems nariams tariu 
širdingos padėkos ir pagarbos žo
džius ir prie progos, kreipiuosi i 
visus mano įsteigtus Amerikoje, 
šv. Kazimiero Draugijos skyrius 

ga
lint pasidarbuoti katalikiškos 
spaudos labųį ir parinkti Šv. Ka
zimiero Draugijai narių bei se
nuosius metimus atnaujinti.

Broleliai, ir sesutės, kam bran
gus Kristaus mokslas ir žmonijos 
laikinoji ir amžinoji laimė, galin
gai platinkime katalikiškąją spau
dą, kuri yra pasekmingiaUsioij ’ 
priemonė, apgynimui tikėjimo ir 
duros. Todėl kas platina dorus 
laikraščius ir knygas, tas yra 
apaštalu tikėjimo ir krikščioniš
kos doros skleidėju, — tas yra ka
taliku, kurs darbais savo katali
kystę patvirtina ir ją išpažįsta. 
Nei vienas neatsisakykime nuo to 
prakilnaus darbo. katalikiškosios 
spaudos platinimo. Kokia spaiv. 
da, tokia ir visuomenė. Ką skai
tys, taip ir manys, o kaip manys, 
tankiausiai taip ir .darys. Geroji 
spauda gimdo gerus vaisius, bloga 
spauda išduoda labai pragaištin
gas pasekmes .

Šv. Kaz. Dr-jos skyriai ir visi 
mylėtojai katalikiškos spaudos 
savo pusike tinimus parodykite 
darbais.

Kun. P. Kaščiiiktys.

' Katalikiškų’ Draugijų Sąryšis ir maloniausiai prašau kiek
pastarame savo susirinkime turėjo 
labai daug svarbių nutarimų, o y- 
patingaį kas-link platinimo kata
likiškos spaudos. Nutarta panau
doti visą spėką tame darbe ir į- 
vesti tam tikrą,centrą, kurs bus 
galima užsiprenumeruoti ar nusi- 

• pirkti katalikiškų laikraščiui bei 
" knygų. . Su pagalba ir leidiniu 

gerb. kun. V. Vilkutaieio ir para
pijos komiteto, visas centras rasis 
prie šv. Jurgio parapijos svetai
nės. Ten bus kiekvienam norin
čiam skaityti galima gauti įvai
riausių katalikiškų laikraščių. 
Kaip girdėti, tai kiekviena drau
gija savo susirinkime maloniai tą 
priėmė ir renka iš savo tarpo ko
misijas tame darbe prisidėti prie. 
Sąryšio komisijos, šiais laikais 
Clevelando lietuviai katalikai jau, 
matomai prieis prie vieno veiki- 

t mo, nes dabar ir Sąryšyje Kat.
'Draugijų užviešpatavo tikra ra
mybė,. ne teip kaip būdavo pir- 

. miaus visokį barniai, piktžodžia
vimai. Priežastis tame, kad tie 
nenaudėliai -pasitraukė iš Cleve
lando.

Sąryšis šioms metams išrinko 
‘korespondentais M. Ardzijauską 
ir A. Padegimą, ‘kurie padarines 
žinias iš katalikų veikimo.

Koresp. A. Padegimas.

CLEVELAND, QHIQ.

Pranešimas.
N __________

Siuoiui pranešu visiems nariams 
Ry. Kazimiero Dr-jos, kad visi mė
nesiniai susirinkimai nuogio lai- 

!‘ko bus pradedama tuojaus po ant- 
Dljų mišių paprastoj vietoj. Mą- 
Įutiėsile nariai viens kitam apie 
tai pranešti. .

Pirm. Ad. Padegimas.f

BAYONNE, N. J.
S LUKĄ. 6.0 kuopa rengia pui

kų maskaradų balių šeštadieny, 
balandžio 7-, 1923. Pradžia 5 vai. 
vakaro. Bus Labor Lyeeuni sve
tainėj, 72 W. 25th St., Bayonne, 
N. J. Įžanga 50 rentų.

Nuoširdžiai kviečiame visus vie
tos ir apielinkių kolonijų lietu
vius atsilankyti ir linksmai pra
leisti laiką. Iš kitų kolonijų va
žiuojant, kaip tai:’ Jorseys (lity* 
Ilarrisoii, Nevvark, Elizabeth ar 
karu ar ant jitneš išlipti ant 25 
gatves. Svetainę rasite ant 25 
gatves tarpo Avė. U ii’ Boulexvm;dė 
vidury bloko.

t 

t

Bagočitii de Bagečewski 
peikiant visus “juodus kle- 
U’iĮęjdus” ir skeiltiailt visus 
tao& Lunio ..jo “MPldįHgbo- 
•šio” ptaainš ; jungas su len
kais tueprftari#, * bekalbant 
Lęžuvis jpajuodp iir vos -tik 
“dūšia” neiSlėkč į dausas. 21. £Wrąnewwž.

22. Baisogąla. .
23. Vilkauto. ~
24. KfilvBęij*,...
25.
26. PtlnU.
27. Suvaikai.
28. Biriai.
29.itoMiatadL

31. Veliuona.

83. Kiedainiat
84. MaOiogai!
85. Byda« / 

’ 86-fegUai.
87. Valkininkai.
88. Dangai. 
M Plungė.
40. Balninkai.

.................................. J 11
<•

Vis-g.i šundariečiai Bosto- 
>ne’ -noroins nenoroms įlenda į 
“Keleivio” bučių. Atidai 
“Kiauleivis” surengė xwo- 
liucijoniškas prakalbas ii- 
ant estrados pasirodo šunda- 
•riečių šulas K. Norkus. Bra- 
voj Žinosime su kuom tupi
me reikalų.

Dabar tik yra vienas, -įadi-1 
namus taikos teisėjas, teip 
kaip kad buvo mieravas tėti 
sėjas. Pašto su .diližanais 
teip-gi nebėra. Kad yra 
valdžioj koks reikalas,. tai 
pavaro padvadąs ‘ iŠ kainui. 
Nečiūrima kad ir darbyme
tis. ITredninko ir pristavo 
ir-giHera, jų vietoj yra mi
licijos viršminkas, turi sau 
kelis pagelbininkus milici
ninkus, kurie plėšikus val
do ir teip-gi yra kitas būrys 
partizanų arba Šaulių, d o 
niškio valsčiuje susideda iš 
ūkininkų, mažažemių ir be
žemių. die turi kiekvienas 
po kariškų šautuvų, revolve
ri ir kitokių ginklų. Šau
liams pradėjus gyvuoti, plė
šikai visai prapuolė, kad nei 
pėdsakų jų neliko. Nežinia 
kur jie dingo dabar." Kol 
Šaulių ^nebuvo, tai -tos nak
ties nebuvo kad vienoj ar ki
toj vietoj jau to ar kito iš
plėšdavo. Dabar jau yra ra
mu nuo plėšikų arba vagilį 
atsiradus Šauliams. AČiū 
amerikieČiams už Šaulių pa
laikymą. Nemafkšių miškų 
pardavė lak *8 ‘numerius ir 
kelias dešimtis kelmais per 
yaržytines. Teip kaip kitų 
kart nebepardūoda. Pirkė
jų buvo Iabaj. daug ir suvarę 
aukštas kainas. Kur vali 
džios buvo, nustatyta 100 liį 
.tų, tai suvarė iki 1000 litui 
Dabar daugumų atsišųkoį 
nebeuoi' imti. Nra dabar 
trys, keisti, dalykai: HiiŠkaę 
brangus., •rekvizicijų daug 
TeUtiaduoli ar iaLiitųYių da- 
vorai yra perdaug brangūs.; 
dayų ir pašaro turim užteki 
tinai, nęreilęes pirkti šį me j 
tų. Sausio iš 28,( 29. naktį

■ didelė vėtra, keletą

'Kad jau davė, ’ tai davė 
šundariečiai Michclsonuį 
net dvi “dūšias” per plikęį- 
vare. Nežinia kų dabar be
darys Maikis? “ Spėjama, 
kad lėks į “klemsų” kara
lystę.pasiskųsti ant taip bar
bariško pasielgimo jų “be- 
dūšių.”

Pinigų, pinigų, pinigų, 
pinigų ir pinigų. Taip šau
kia Lietuvos bedieviai’ pas 
Amerikos liet, bedievius. 
Turbūt nabagams jau kelnės 

‘baigia plyšti

# -- - -•......... - ■ -'

Kurie norite sužinoti pa
grindus Krikščioniu Demo- 
ikratų Partijos Lietuvoje 
'kūrie jh tndomaųjųte, kurie 
stebitės jos veiSiimuy- tai 
inuMįudatė ^tiįįnnetį įay-* 

M’yta jparu^yta viėno 
Ah

- - -S 
• \ t

ĮjjPBl
-i

J
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^7/^ Vėliavų, Kukardu, visokių^enkleliy, GrUMkučiu, Ąnt*1 
4^11 MUU. VC spaudų ir kitokių .Draugystėms reikalingų otlriLV-l 
Rėikalaudaini Katakigo ar SampalŲ, pažyinėkitė ir jūsų dr-ttes v*W4*n 
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ROCHESTER, N. Y.

* - Aukavusi Vilniuiis ir pakraščių 
atvadavimui per upvaikščiojuną 
Lietuvos Nbprigulmybės 5 pi. su
kak tuvių 11 d. vasario vaidai.

Po $3,00 : Kum J. Kasakaitis.. 
Po $2.00: A. Žiemys, A. Griaus, 

kas, X Mueejūmis, J. Styras,
Pa $1.25: K. Da^ys.

Lpo $1,00: X Juudvirtoč, K

Kviečia KOMITETAS-

Per motus Sitv. Valstijoje 
laike gaišTų sucĮeijga. 10,000 
žmonių, o sužeidžiama 17,- 
000. Nuostolių gaisrai pa
daro^500,000,000. Didžiu
ma gaisrų kįla dęl į'ūLyto-

Pb Ji ~ .
iš tos partijos šulų

\Kataajwtikt$i M.
• ‘ • ■r y ; ’ -

^DAiiBiNiNKA^

7 /.

L}OW|Ja

* . 
Dvasios vadas kun. F. Ke

mėšis.
BtOk* Žioba. 

fer&ųekąs., 
Statoma..

Odo^labėjai: J. Glinec- 
kis? JL A^mauskas. .

. Kontrolės ‘komisija: Kun. 
& $aptikas> kun. įaMkū- 
uasy V. Sereika. . 1

Literatinė komisija: kum 
F. Kemėšis, L. Šimutis, kun. 

_ tT. bukaitis, B. Gudas, kun. 
Taškūnas, D* Juškaitis- A 

MdH_.nu.wt6 te daug stogai .Astmas tFedei-acijos į>' 

ybon kun. K. ?lTrbonavi-

R3T0NIA •........ »■».»»•»:
a; .s. poioioA <...; l

Nc\v Yotko IrUostofto
f* I yftllm 1 jLlbavt nr,
rtt. Bhtouo į New Yoricą W m Uol> <

f- '

«*
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Paieškojimai'
Ieškau savo Minais Vlada La- 

zarkevičiaus, kuris pirmiaus gyve
noChicagoje. Prašau atsiliepti: 
Lazarkevičione, Videniškiai, *Ma- 
lėtą paštas, Lithuania.

II ,i I - I > ■   iI.IrrT.~i Į-tĮ,*-I i-T

> Pardavimai

f: <*
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karai lesinti aukas renki ir 
tt. ir tt. . Kas ten visus' tuos 
komplimentus atsimįs. Tai|r 
bombarduojamas lenkų bur- 
diBgbosis, ne savo kailyje 
jausdamas greit perbėgo, Ži
noma aukų negavo. Dar kar
tą išbėgo, mane, kad žmo- 
ucs nusiramins. Bet pasb 
pyle dar smarkesni ’kompli- 
menlai. Tai Michelsonelis. 
Pilsudskio lekajčlis, smuko 
už kulisiL

v »

Taigi tai Čia publika para* 
gavo revoliucijos.

Ir būk tu man tokio dur
no, išeina AIielielsonas“spv- 
čiuoti.” Tai čia ir praside
da tiki'oji r-r-revoliucija. 
Michplsonui pasirodžius pra
sideda švilpimas šen ten. Už
siminus Michelsonui apie 
bendra frontą su sandarie- 
ui ai s, tuoj sale suūžė viso- 
kiaisJialsais ir garsais. Šau
kė: meluoji! do Varšavy,

khr revoliucija ? ” Spykeris 
vfymėgina kallieti^.bet iš ten 
pūf ir vėl balsai: “Kur re
voliucija, r-r-rėvoliucij ą, * ’ 
Spykeris nublanksta. Akys 
įsminga į duris; Kojos vir* 
.pa. Nežinia, ar iš piktumo 
ar išgąsčio. Tuo tarpu du
rys plačiai atsidaro ir pasi
rodo guzikuotas “dėdė.” 
Spykeris atsigauna, jo nu
blankęs veidas rausta it vė
žys karštame vandenyje. Lū
pos kruta ir retkarčiais bur
na atsidaro, bet balso neiš
leidžia. Atsigavęs Neviac- 
kas paleido iš savo kakarines 
nekontroliuojamą kareiami- 
nį balsą,' Girdi, “Klerika
lai ’1 persekioja Lietuvoj c 
pažangiuosius žmones! “Ka
lni” išvijo Dominą iš seimo, 
“kalni” privertė žydus ap
leisti seimą, išrinkd nelega
liai prezidentą, sulaužė kon
stituciją, žudo ir 'kalėjimuo- 

pūto tomtmista * W
pi'egąsyvius znionesr palei-- jamnitL €fc~
do seimą! Ir taip be galo be 
krašto. -

* ' « - -A.- .

Po to perstatoma kalbėti 
Pilsudskio lekajų draugą K. 
Norkų., ■ ..

šis gyrė vien* tik savo 
plauko žm ones. Kad tik j i e 
vieni kovoję su caro valdžia, 
kad jų kaulais už laisvę esą 
Sibiras nuklotas ir kad jų 
krauju ir sumanumu iškovo
ta .nepriklausomybe ir jų. 
žmonių pastangomis atgauta 
Klaipėda. . Sakė, kad nuo 
Klaipėdos ^atgavimo nuopel- 

tą Įstaigą, kuriai hų “klerikalams” šiukštu. 
Da pasakė, kad-jei lietuviai, 
kada jie užėmė Vilnių-būtų* 
iškorę bent 500 lenkų, tai 
Vilnius būtų ii* po šiai die- 
inii buvęs mūsų. Čia Norkus 
arba parodė, kad jis turi ge
ro apetito ant kraujo, arba 
norėjo pasitarnauti Lenki
jai; nes tokiame atsitikime 
Lenkija būtų turėjus gerą 
priekabę pagrobti Lietuvą. 
Antra vertus, tai reikia atsi
minti, kad tąsyk Lietuvos 
armijos vadu .buvo Žukas, 
“pirmeivis,” tai jį Norkus 
turi kaltinti už to nepadary
mą. '. ■

Sekantis kalbėjo sorkinin- 
kas Bagočius. Jis pradėjo 
aiškinti ką reiškia žodis re
voliucija. Taigi-visi supra
tome, kad laukiamoji revo
liucija artinasi. Revoliucijų 
pasak jį esą visokių: galvos 
revoliucija, pilvo, na ir visų 
galų revoliucija. Taip išaiš
kinęs žodį revoliucija, nu
gąstaujančiai pareiškė, kad 
jis turbūt nevažiuosiąs Lie
tuvon. Galop sakė, kad rei
kia’sudaryti, bendrą, frontą 
prieš klerikalus ir jis kaipo 
bepartyvis (Ar jau Bagočiui 
pristigo' partijų? Juk ji^ 
daugeli jų ir perėjo) auko- 
jąs $10.00.

.Revoliucinės liepsnelės.

Kantrybės^ skaitytojai bus 
ir revoliucija.

Pertraukoje daroma ko
loidą. Išeina , kolektuoti 
Lietuvos seimo rinkimų 
kampanijai. Renka proše- 
pmias MiėhelsonaS. su proše- 
puniene Michelsonįene ir 
kiti. Kaip tik pasirodo pro- 
špp'anas su sava prošepanie- 
nc, tai, publika tuoj jiems 
ėmė svilinti akis ir šimtus 
komai imentų siųsti. Šaukė 
Arhhelsopuų “do Varšavy, ” 
ku rus pefinti, kutos čiupinė
ti, išgama. RilsmUMn Ma* 
jau, prošepanąį parsidavė
li,. ar kurą, su kiaiišiuiu> a r

tbiu. Buvo ir istorinių stem- 
pų/ Kolekcija buvo gausi ii* 
indomi, f Lietuviškų stempu 
buvo * keturiolikos rūSiip 
Daugiausia oro pašto, Paly
ginant su kitų tautų stampė- 
mis lietaviškosios išrodė la
bai gražiai.

ATVYKITE. ’
■ .r- * - *

Bostono įr Cambrtdge’ia 
veikėjai sumanę sušaukti 
Naujosios Anglijos kolonijij 
veikėjų susirmkimėlį. Tiks
las pakalbėti apip būsiančius 
ripkimus Lietuvoj. Bosto
niečiai ir CambHdįįę’ieciai 
vieną dalyką sumanė iš jį 
jau vykina, Atvykusieji iš 
kitų įmloniįųjuomi pasinau
dos ir naujų sumanymų pa- 
dąrys. Suvažiavimas kvie- 
čiamaS’Serėdos:vakare -‘Dar- 
bininko” ofise. Iš aplinki
nių Jkoloni jų teįvyksta po 
veikėją pasitari 

; k £ * Komisija.

ūkiškos spaudos vertę ir jų 
remtu, tai, mūsų spauda Mi
tų labai galinga..

Jos pavyzdis, tegul būna 
paraginimų visiems katali
kams, dar uoliaus rašytis j 
Šv, Kaz. Dr-ją Kaime,

Už taip didelę parama ka
talikiškos spaudos, reiškiu 
Tamstai didžios padėkos ir 
pagarbos Žodžius.

Kun. P, Kaučiui.-aš.

50W.«-thSt, ,
So. Boston, Mass.

PAIN-ETELLERIS
JUMS PAGELBĖS) 

Kuomet Pain-Erpoilenol
pagalboj Skausmas greitai, apga

limu, ir neaniagiiniai 
<—pranyksta, fitt ‘ 

• pirmu žnyptcRyimu? 
re urna tiško rkauj-. 
mo, nervim kratau 
čiodneuralgijo.ijkan-.: 
kinančio Ir riebiau 
čio į krūva strcntį 
dieglio, tuujaui na- 
eipirklte Šito gal in
go ir patikėtino šei

myninio linimen^o ir juęmi IŠtrin-4 
kito ekaudamas vietas. Tikrai 
Pain-Expelleris turi mnaųlNKAliO 
Vaiibaienklį, VUI kiti yra pa-i 
niegzdžiojinuds, Kaina 3ūc, Ir 70jO.j 
aptiektoje arba IS .

F, AR. hlCHTER G CO., 
104-114 Sanik 4tkSt, Brookiya, N. K 

' ... '............-'"T

raidžioje praeitos savaip 
“Kuryei’oPolskiego’’ 

lobėįjai arba “Polskos ku- 
bufdhigbosiai keleivi- 

v rinkai paskleidė South Bos- 
Lione‘ didžiulius plakatus fe 

įda su didesniu riksmu ? 
^‘Lietuva ant Revoliucijos 

' Krauto,” o apie tai 23 kovo 
vakare, Lietuvių Salėj, aiš- 
kysią jųju lizdo nedaperėti 
“paukščiai/1

• Gerai. KuėjaiL ir aš. Pra
sidaręs salus duris, nuste
bau, nes josios prieangis pil
nas tamsiaL-fiielynir dūmų. 
Maniau, Įpul revoliucijos 
gaisas jau prasidėjo, Bet 
imnis paliuosavo niio tos 
<ninties, nes pajutau, kad tai 

r tabako dūmai, žiūriu, Įvai
raus amžiaus žmogystos, it

■ »maži vaikai, (jų tarpe huv& 
ir .ūsuotų) čiulpia da Įvdires- 

. nius “spenelius V ir iŠ jųjų: 
. koserių veržiasi tvaikus .dū- 
. mai, kurie plaučiams neįlei
džia normaliai veikti. .

. Lipu augštyn, tikėdama
sis pasiliiiosuoti iš pirmo 
“malonaus” priėmimo. Prie 
durų ir salės pasieniais stovi 

•^kęįi kepurėti vyrai: ir apie 
tiek- pit sėdinčių. O oras, 

oras..k. Perkūne, dievaiti, 
* gelbėk savo vaikus! Darvk

• kaip nori, bet aš, žemės dul
ke, matau tik du keliu: arba

' užžiebk *
■_ **■“•, ' *<«».* • _• *x. __ į

sveikathigmnas nežinomas, 
arba, iškelk tavo garbintojų 
ainiams bent kibirkštėlę 
sveiko proto, kad galėtų tin
kamai ugdyti -savo nuskuru
sią dvasią ir valią, nes be to 

. 4 ‘ griešnas ’ ’ kūnas bevertis, o 
be pastarojo nėra nieko ki-

• to.

Tiek to. Bet kaip su 
“ r-r-revoliuci  j a i ” Tik kan
trybės, o ir ji bus. Kuomet - 
iaš į tą “palaimintą’” vietą 
įsigavau, laikrodžio rodyklės 
savo kelionę buvo taip išma
tavusios : trumpoji peržėn-

• -gusi 'VII, gi .ilgoji buvo vos 
pasiekusi VI. Viename sa
lės kampe girdžiu, “revoliu- 
cijonieriai” šnabžda: “Mes 
tiems social-buržujams pa
rodysime kaip revoliuciją 
kelti. ’ ’ Gi kiek nuošaliau ir-

l

gi kita grupe maž-daug šio
kį posakį tęsia: “Išgamos... 
su jais vienytis !! Į Andrew 
Sq. tokius Pilvasuskio leka-: 
jus,” Naujai prisidėjęs 
prie šio . būrio pareiškia: 
“Dabar pavasario laikas... 
tai perėjimo laikas. ■ Gi ži
nant kad jei polska, tai ir po- 
niška višta, Q prieito dar ir 
išsigimėlės, tai į jos vietą 
juosius patupdysime’. . ‘

Iš to supratau, kad revo
liucija netoli. Bet. besant 
bendro fronto, išrodė, kad

• revoliucija kaipir negalima.
Gerokai po aštuntos pasi

rodo ir “revoliucijos genero
lai.”

« . *

• l(Revoliucijos’* Pradžia..
f ■ ■

Pasirodo Anibrozaitis ir 
sako, kad jis noaiškįs pra
kalbų tikslo o tą padarys kal
bėtojai. Per stato Nęyiac-
ką» Šiam pasirodžius, kai- 
mjainc .salės šone (parastai 

< visi žino kas per žmonės už
ima kairiąsias pozicijas) at
siliepia t “ifeir revoliucija ?” 

Atsakymo nėr. Stipresnis 
halsas pasigirsta : ‘Ką plepi, 
kur revoliucija'? Vbidtnaini)

J

Įf.
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di kam nepatinka lai išeina 
lauk. Pasipylė tada smar
kesni šauksmai, u-u-u-u, švil
pimai h* komplimentai.. Jan
kauskas atsistojęs plonu bal- 
siuku, kad sučirškė, sučiauš
kėjo, kaip * Mielielsęnas 
Klaipėdos plakatą atmetė, 
tai “Keleivio” agentas Rau- 
luniitis pripuolė prie, laiba- 
balsio Jankausko griebti už 
krūtų. Kiti sandariečiai, 
kad puolė už savo čirkšti už
sistoti, tai jau išrodė, kad 
prasidės žandinių skaldymas- 
ir kruvina, revoliucija. Bet 
Įsimaišius rimtesniems vy- 
.fams/ ūki to nedaėjo. Bet 
švilpimas, ūžimas ir Mi- 
ehelsono komplimėntavimas 
lėkė iš visu salės daliu. Tai

*• ■ *-.

MichelsoŲas tada smuko nuo 
estrados. Žmūnės *dar ilgo
kai ūžė ir dyvijosi iš revoliu
cijos pasekmių. . Kompli- 
mentavo Pilsudskio ' čebat- 
laiži Miclielsoną, sandarie- 
čiai akėjo savo Norkų už bi- 
čiuliavimasi su lenkberniais, 
apie Bagočiaus virtimą Bo- 
gaczewskiu ir jo įlindimą 
kiu’os. uodegon. Laukė ir 
žiūrėjo, kada pasirodys pro- 
Šepanų bernas Michelsonaš. 
Bet jis nesirodė. Vienas ta
da sušuko: “ vyrai ir mote
rys eikime lauk, o Michelso- 
nas šu pačia skiepe tebedre
ba ir bijo pasirodyti.”
, Taip tai laimingai pasi
baigė pirmutinė paskelbtoji 
revoliucija. *

IŠKILMĖS KA TEDRO.T.

Šeredos, ketvergo ir pūt- 
nyčids vakarais Šv. Kry
žiaus Katedroje, Washiiig- 
ton Gatves, giedos Šv. Jono 
seminarijos Klieriku choras 
11 Tenebrae.’ 1 Lietuviai no
rėdami pasiklausyti gali pa
sinaudoti proga.

PARĖMĖ ĖV.: KAZIMIE
RO DR-JĄ KAUKE.

• Ona Bucniskienė įsirašė į 
amžinuosius Šv. Kaz. Dr-įos 
narius ir įmokė jo $35. ’ Tai 
didelė -rėmėja / katalikiškos 
spaudos. Ji būdama darbi
ninkė ir slinkiai uždirbtu 

t. * a <

pinigų, dajgi tiek daug ne
sigailėjo kaĮįlikii spaudos 
sustiprinimui,1 nes - supran
ta ii* žino spaudos naudingu
mą Bažnyčiai ir Tautai. Už
tai jai garM ir jos pavyz- 
dis visiems Sektinas, nes 
prakilnus. Gerb. sesuo .Lie
tuvos ir ištikimoji duktė 
Bažnyčios ųž‘ gausią paramą 
reiškiu Tamstai didžios pa
dėkos ir pagarbos žodžius.

.. Kit^ P. Kasčiukcių 
t . ■

SANDARrEclŲ PRA
KALBOS.

■"/'ii u .J Ji'

Bo revoliucijos pelnyčius 
vakarė sandariečiai surengė 
prakalbas Lietuvos- seimo 
rinkimų reikalais. Norėjo 
aukų parinkti savo bendra- 
draminčiams soči jalistams 
liaudininkams. Kaip po au
dros įvyksta tyla tai . taip ir 
po pčtoyuios j^lįucijm PARSIDUODA RESTAURANAS. 
susirinkimas be reikšmės 
buvo. Paklerikalavo Rašte- i 
uis, Ivaškevičius paaiškino, 
kaip" jis mikliojo klaipūdiŠ; 
kiams pluoštą vokiškų be 
vertes markių, pąrėkavo ant 
klerikaliĮ lenkii burdingbo- 
sių draugas Norkus .ir vis
kas. Rastenis aiškhio, kad 
aukos bus renkamos Lietu
vos seimo rinkimų kampani
jai, o Ivaškevičius pareiškė, 
kad Klaipėdos Krašto lietu
viams. Kuaukuota arti $90. 
Į tas sandariečių prakalbas 
teikėsi atsilankyti prošepa 
nas Miclielsonas, lenkų bur- 
dingbosis, “Keleivio” re
daktorius. - Turėjo ir savo 
gizeli Keviacką. Gal tikėjo
si galėsią- sandariečiams tą 
padaryti ką. jie. j am padarė 
pėtnyčioj. , I . ■ • ; .

JTar tokios* tokialės iš pro- 
šepanų ir sandariečių .gūž
telės. Tas pats.

Parsiduoda ihbal pigiai. Kak iš Jfc* 
tuvių norėtumėt f gerų biznį ineltl, mn- 
lonėkit greitai atsilankyti, Dalykus pa
tirs i t pribuvę, •

. ■ M, GALINIS.
177 JofČerson_S.tk ___-3Wm?fe, N.-j.'

(27)

k FARMA 68 AKERIŲ.
Geri laukai, mūriniai namai { šiltas 

ir šaltas vanduo stuboj ; ganyklos Ir 
laukai aptverti. Upelis teka pro na

mus, Yra miško, mokslainė gale lan- 
vnrtoti ir su gyvuliais. Verta yra tik 
vartoti ir su-gyvuliais. Verta yra du 
syk t}ek, tik už .$9,500.00. Arti stotie* 
ir gero kelio, tik 25 mylios nuo l’hl- 
ladelphijos vidurio miesto, 1G mylių 
nuo galo miesto. Dėl platesnių Infor
macijų rašykite pas savininkų, be agen
tų.

C. J. MAJAUSKAS 
Lt. D. No. 1, Coliegeville,

Montgdmery Co., Pa. 
.131)'. ■

PARDAVIMUI' vienuolikos kamba
rių namas' dviem ai* trims Šeimynoms 
geriausiam'stovyje. Didelis lotas, trys 
didelį tvartai užpakalyje.' Dabai geri 
visokiam bizniui. Kaina prieinama. Si]1 
lygos. 162 W. 6-th S t., South Boston. 
Mass. (311

“ *S.

Reporterių

DIDELE 'RĖMĖJA SV. 
r KAZIMIĖRP DR-JOS 
l- KAUNE.

' t

Joanna Jasiūnaite iš šv. 
Petro parapijos Bostone, į- 
sirašė amžinaja nare Šv, 
Kazimiero Dr-jos, ir imokė^ 
j,o $35.00. Neseniai jinai į- 
rašė savo sesutę Marijoną i 
amž. narius ir įmokėjo $35 ir 
save'į metinius. Išviso j. 
Jasiūnaite,: K katalikiškos 
spaudos paramai suteikė 
$72. Tai milžiniška parama.

»tf“ •• •-ii ♦ j «■ t-

VELYIKNĖS ATVIRUTĖS
■" e’.

TIK. KĄ ATVEŽTOS Iš LIETUVOS.

Stebėtinai gražios,’ kokių Amerikiečiai 
nėra niekad turėję. Tautiškomis sapl- 
vomis, Velykij margučiais, Lietuviškais 
sveikinimais ir linkėjimais. Plėštos 
žymaus.Lietuvos dailininko.

Sveikink savo gimines, draugus, pa
žįstamus, 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.

Pardavęjams-agentams duodama nuo
laida.

Rašyk ar kreipkis pas 
FELINA.ZALECKAS, 

414 Broadway,' Boston 27, Mass.

Reikalavin 
TAISOME AUTOMu 
Teip-gi ir kitas visokias 

Sugedus- ant kelio automobiliui me 
paimame ir pataisę' 
ims patvirtaname, 
savininkas. T 
suteikiame rodų dovanai. ' 

GENERAL AUTO REPAIRING 
' COMPANY

CHARLES iVAZNlS, Savininkas,

752 Hyde. Park Avenue, Boston.
Telephone Hyde Park 1402—W.

IBILIUS
mašinas.

gražiname,; Dar 
. bus užganėdinta.-- 

Perkant a r pųrditodnnt

STEMPU PARODA.

Centraliniame Bostono 
knygyne dailės skyriuje bu
vo stempu paroda. Stempu 
buvo iš visų pasaiilio valsty- Jei visi taip įkainuotų kata-

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima

Telepliorie Hay Market 1942 

ATDARA SUBATOS VAKARAIS 

L. GOLOSOV COMPANY 
MOTĖRŲ ir VYRU DRAPANŲ 

. už pinigus i? ant išmokėjimo.
-Kailinių, Gražnų, Sidabrinių daik
tų, Laikrodėlių,, Rakandų, Viktrolų 
ir tt. Labai prieihamos kainos.

39 \Yashikgton Stkeet 
Antros lubos. Boston, Mass.

iREIKALINGI <

G U MINiy B ATy f 
DIRBĖJAI i

MERGINOS MOKINTIS ■ 
AMERICAN RUBBER CO.

’ netoli Kendall Sąuare 
CAMBRIDGE, MASS.
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REIKALINGAS VAIKINAS, kuri 
mylėtų mokintis fotografystčs. Dar 
ha# ant visados ir mokestis gera.. Ne 
praleiskite progos. Atsišaukite.

' J. A. MOTIEJŪNAS
677 N. Malu Št., Mentolio, Mus;- 

Tel. Montello 1777—J.
l .

.VIEŠAS IŠPARDAVIMAS.

įf;

- ■ A*.- . ** - ■—

llč jos mes negulime džiaugtis 
ir augti pgfiisėkiinuD^ę.

Kada mes sergame, lai musų 
svarbiausiu dulyku yra gauti ge- 

■ ras ir sumanus daktaras, kuris 
žilio, kokiais ‘ keliais sųgrųžintl 
mums sveikatų.. .
Aš gydau naujas taipgi Ir užsi- 
senejusius ligas per. daug metų 
ir tasai mano.Ilgas praktikavi
mas išmokino maną pagydyti Il
gas ir sugrąžnti mano pacientams 

. gerų sveikatų labai trumpu laiku, 
lengviausiais budais ir pigiais.

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT.
Mano ofisas turi visti!?* įtaisymus, kokių tik gydymui reikalinga. Tai
gi nepaisant, kaip supki liga Ir kaip ligai sergi, ir kdip daug Sykių bu** 
vai nepasisekime atgavime sveikatos. Aš pasirengęs parodyti Jums, 
kų aš gailu padaryti, (jeigu Jus man pavesite save.gydyti. -Ai gydau 
Šimtus kitų ligų ir galiu, Jųš pastatyti; ant naujo tako,'kiitkr Jus ves 
prie išgijimo—sveikatos, kokios esate yėrtas .

itaun (lifilyHto Kainoj Yfti Lalai Žem.oR ir šaiarlihai Lengvi. : 
.... Af Neimli Mokyto -Ui . ■ f' •• '• * . 1

DR.MORONEY
Oiilo val»: 0 ryt UI * vėk. kaadien—Nedėlioms 10 ryt 1H1 y. >o

«

(29)GUNARU
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 

per Liyerpoolį
Ant naujų, didelių, patogių, greitų aite-' 

jum deginamų laivų t
LACONIA....-Babtiųlžio 7, Gegužio 12 
CARMANIA . . .Balandžių 22
SCYTHIA A.,.Gegužio 26

TAIPGI IŠ NEW YORKO
'Personalini,vedama ekskursija | LIE
TUVĄ ir kitas Baltijos valstybes, kas 
UTARNINKAS, ant vieno iš trijų dt* 
Minusių Jurtų milžinų,- su persėdimu 
tiesini mm laivo ant laivo Smitimptonė 
MAURETANIA AUUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVA į 9 dienas. 

Pelei informacijų kreipkitės prie arti
miausių agentų arba prie’ - 

THE CUNARP STEAM SHlP 
COMPANY LIMlTEir 

126 Binte Street, . Boston, Mvss.

(iUMAU8KA8)i
PANTISTAIr'.

705 Mate
Brožd 8M

TtL trecktaa
t—i

M ikH............ ..................
Tuk Bo, Botom toH 

m. J. G. LANDŽIUS
LIBTŪVIS GYDYTOJAI IB
■ . CHIRURGAS.

Gydo UžtrlM ir chronlltoi IlgM 
vyru, moterų ir valkų. Egtamt 
nuoja krittjmapjaudąluM, HaptuM 
ir tt. eavo laboratorijoj. SntelklI į. 
patarimui IdltolM kitur tyvtotot 
tfeink Adrenag: '

BO« BROADWAY> 
rotritt SOMOM, MAM - 
(Kanąphk G St ir Broadwayy 

VALANDOS į 9-11, 7—0 ,

■■■■■MggaaM■MbgaaiH
JUKHWI8 DAKTIBTAil

DR. M.». CASPER >
(KASPARAVIČIUS) 

UikinaL perkėlėoflupoIta.
425 BžOAW4t, SO. Boaroią Stto*

. OfitoVvįlMtotf '
NUO 10iki12:80 ryteir nw JO

I
 lki 8 Įr nuo 6 :80 iki 9 v, tok, . 

iubatoa tototofe , 
ir BOdėlIomte, ' - *

4aį.qsirj-Tra
16 Metą South Bortona I
DR. H. S .STONE

: AKTŲ SPECIALISTAS

VALANDOS?Nuo 9 r. ikiA V. tok.

v M

I
- Tel, Bo. Boston WB ’i.jį

J. M AC DONELl, M. D. |J 
Galima aMtkalMtUr | SI

Onao ViLAKDoa: . , • ■

šV,. JONO EV. BL. PAžELTINftB I
DRAUGYSTĖS VALDYBOS J 

ADRESAI L

PIRMININKAS — J. D. Petrauskau,.
252 Gold St, Sol Boston, 

VICE-BIRM. p- Kazys Amhrozas, {..*. , 1
402 E. 7-th St., So; Boston, Maso* f 

PROT. RAST. — Karolis Jankūnas, *.-*.;' 
. 282 Gold St., So. Boston, Mass. * 1 

BTN. RAŠTININKAS — J. švagždys, * h
171 W. 5-th St., So. Boston, Mass. 

KASIERIUS- — A. Naudžiūnas,
88$ E. Broadway, S. Boston, Mass. 

MARŠALKA — J. Zaikis,
7 Wlnfield St., So. Boston, Mase. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
nedčldlenį kiekvieno mčneslo, 2-rų vaj. 
po pietų šv. Petro parapijos salėj, 492 
E. Seventh: St., South Bošton, Mass.

ST. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI.

PIRMININKAS — VI. Paulauskui,
90 B Street, So. Boston,' Mass. 

■VICE-PIRM. — .L Jaruša,
440 D. 6-th St., So. Boston, Mase. 

PROT. RAST. — A< Janušonis,
1426 Columbin Rd., S. Bosfon, Maso, 

FIN. RAST. — K. Kiškis,
■■ 428 E. 8-th St., So. Boston, Mato. \ 

IŽDININKAS —L. švagždis, « :
111 Botven St., So. Boston, Maus.-' \ 

TVARKDARIS — P. LauCka, ’ ?
393 E. Eif th St., So. Boston, MlM 

DRAUGIJOS anrašas relkale — '
366 Broadway, So. Boston, MttNk 

Draugija savo susirinkimus lalko 2-rų ? 
' nedėldlenį kiekvieno mėnesio 1-mų vai. 
po pietų,® parapijos svetainėj 4^ „ -
Seventh St, So. Boston, Mass. }

AV. ELŽBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, CONNECTICUT. 

VALDYBOM ADRESAI

Elzb. Mielnlkienė, pirmininkė, “
44 Cedar St, Hartford, -Conn,

O. Lablckienė, vlce-pirmlninkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn.

P. Lablckienė, iždininkė,
44 Madison St» Hartford, Gontu 

Marijona Katkalmkaltė, fin. raštininkė,
16 Atlantic Ste? Hartford, Conn. 

R. Pundzienė, prot raštininkė,
10 Walcott St, Hartford, Conn. 

Šios draugijos suairlnkimM būna k«4 
' antrų nedėldlenį kiekvieno mėnesta 
bažnytinėje salėje.

'   —-i    Į !■    ■ n-.Ą ,
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Męs. esame pirkę 122,000 porų Suv 
VaLst. armijos Muhson .tvirtų čevėrj 
kų, didumo nuo. 5^4 Iki 12, kuris būvi 
tai didžiausia skaitlius padirbta užsa
kymu Suv. Valstijų kontraktorlaus.

šie ėeverykai yra gvarantuoti 10* 
mioš, tikros skuros, spalva jų tamsini 
rutla-—su lležluvėllais nuo vandens h 
dulkių apsaugojimui,? Tikra jų ve.rG 
šių teverykų yra $6.00 pora. Bet rne> 
tiek daug jų pirkę, ir gavę piginu, g« 
ilme Jums juos parduoti po J2.95. 

: Frlslųšk tikrų miertj ą? mes paį?lų 
Sime. Galėsi užmokėti pastoriui tuo> 
pinigus etba prisiųsk money orderiu 
Jeigu ęęverykni pasirodys tom11(S

I ktitj? sakome, prisiųsk atgal, o mes no K. KahtuiHo tat* laito mIM
sugražinsime pinigus. . gintu* tuslrinklmuatos ptrm SSH

sas įįj8yjggWW¥«»

I..., „p,, „F„„ .. . „ II ... III ■■■ !■>,!>«> — ■■ |.R.X .
DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOSADRESAI

BOSTON, MASS, ‘

PIRMININKAS — Vincas Zalectoo, 
81 Mcrcer Šių So, Boston, Mrm, 

VICE-PIRM. Antanas Pastolis, - W St, M Boefek Mato 
PROT, RAST. — Antanas Macejnnao, 

450 J?.. 7-th Stv M Boatoni Moto 
FIN. RAST. -- Juto MiJtoYiČtto 

W W.^th St;M mtto Mato 
KASIERIUS — Andrius Zallactoa, / 

807 K. 9-th St, So. Boston, Mito 
MARŠALKA — Aleteandra Jahnotto
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