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UTARUINKAS, SAUSIO 16 D„ 1923.

MIETINIŲ
SUKILIMAS.

Sausio 11 d, 
■Lietuvos valdžia įsfruktavo 
Lietuvos Atstovybę -seka
mai : 11 Klaipėdos sukilimas 
yra vietiniu žmonių sukili- 
-mus prieš direktoriją prisi- 
' jungimui prie Lietuvos. 
Lietuvos kariuomenė nei re- 
gillerė nei neregulerė. nėra 
peržengusi sienos ir Lietu
vos vyriausybė griebėsi ener
gingų priemonių, kad atski
ri laisvanoriai neperbėgtų 
sienos. Griežtai dėmentųo- 
kitę neteisingas žinias. Gal
vanauskas.”

«*

tuvos neregulerės kariuome
nes geležinių vilkų — ir 
Klaipėdos militarė policijos 
įvyko ginkluotas susirėmi
mas.:. Frąncijos kariuomenė 
užlaiko Klaipėdoj karo sto
vį. Tarpalijantinė kontro
les komisija įsake įsibriovė- 
liams apleisti Klaipėdos 
kraštą.

L. I. B.

4 Waslviwgton) (L. I. B.)— 
Šiandien,: sausio 10, ryte vi
same Klaipėdos krašte įvy
ko vietinis sukilimas. Vy- 

.riausias Klaipėdos' Krašto 
Gelbėjimo Komitetas pasi
skelbė krašto valdžia. Suki
limas eina ūbaisiais “Šalin

- Freistatas. ” Prisijungimas 
prie Lietuvos. Elta.

SIŲS KARO LAIVŲ,

Paryžius. — Franci jos ir 
Anglijos valdžios rengia ka
ro laivus pasiųsti į Klaipė
dą. Telegramos praneša, 
kad lietuvių neregulerė.. ka
riuomene, perėjusi^ Klaipė
dos kraštą, jau sausio 12 d. 
buvo Klaipėdos apylinkėj.

KARQ STOVIS
KLAJ PĖDOJ.

Kopenhagen. — Telegra
mos iš Klaipėdos praneša, 
kad francūzų komisijonie-
rius ten paskelbė karo stoviu

NUSILEIDO TURKAMS.

Lozana. — Alijantų-t’urkų 
konferencijoj alij antai nusi
leido turkams. Anglijos de
legatas lordas • Curžon .prieš 
savaite laiko paskelbė, jog 
jis nekuomet nesutiks mai
nytis gyventojais, duodant 
turkams mahometonus,' o iš 

; Tinki j os im ant krikščionis, 
dabar nusileido. Todėl 400.- --- T 
000 mahometonų iš Macedo- 
nijos ir Sicilijos apsimainys 
ant graikų Mažojoj Azijoj 
ir Trakijoj.

Turkai sutiko palikti grai
kų patriarką Konstantino
polyje su išlyga, kacl jis tik 
tikybos dalykais apsirube- 
žinotų. i

AIŠKIOS ŽINIOS.

JT'askington, D. C. (L.. Į. 
JĘ.) Sausio mėvn. 12 d. — 
Šiandien Lietuvos Atstovy
bė yra gavusi nuo Eltos se

nkamą kablegramą:
“Prancūzų ir Anglų Ats

tovai protestavo dėl Lietu
vos partizanu veržimosi 
Klaipčdon ir prašo suvarto
ti savo intaku kad. nebūti} 
ekscesų prieš asmenis ir tur
tų. .. Lietuvos Vyriausybė 
atsakė kad ji> supranta lie
tuvių patrijotų veržimosi 
pagalbon nes nenormalė pa
dėtis Klaipėdos Krašte yra 
tikrai nepakenčiama visais 
atžvilgiais lėčiau, ji negali 
briautis į ne jos suverenite
te esančio krašto. tvarkų ir 

, griebėsi visų priemonių ap
saugoti sienų ntio perėjimų.

172 INDĖNŲ MIRIOP.

London. — Iš Indijos atė
jo žinios apie tai būk 172 in
dėnų. nuteista miriop už po
litiškas žmogžudystes ir pa
degimus.

i.......... . j '

——y t ' •^ENG^ASĮ KARAN.

^^^ėJfrt,iMalta,---Iš Smir-r 
nos gauta tikrų žinių ~ apie 
tai^kadjtįirkai su didžiu 
stropumų J rengiasi’ karau. 
Jie pradešf karinius teiki
mus,- jei nenusiseks Lozanos 
turkų-alįįa-ittų konferencija.

SŲpptįl
• * y- j T .

StigoAirija. - Būrys 
ginkluotų yyrų čion padegė 
geležinkelio, stotį. Sudegė ir 
du pasažieriniu-traukinių.

Buvo .. ištikęs susišaudy
mas tarp valdiškų ir sukilė
liu " ’ ’

GINO STOTI

NETOLI MENKOS.

Port Sai-cl. — Turkijos bu
vusia sultanas Mahometas 
VI iš Maltos ‘ atvyko čion 
karo laivu. Sultanas vyks
ta į Mekką, mahometonų 
šventvietę.

z

KIEK PADARĖ
Č E F E R Y K Ų.

Washinyto)i. — Per lap
kričio mėnesį, kaip komer^ 
cijn.s departmentas skelbia, 
batų ir pusbačių (čeverykų) 
Su v. Valstijose padaryta
30.608.948 porų. Pernai per. New Yorke yra įsisteigusi 
tą pat menesį, kur kas ma- aklų darbininkų unija. Na- 
žiau tebuvo- pagaminta. rių turi 200.

i ■ ■

KlĖKdYVĖNTOJU
’ PALESTINOJ.

\ ■ —------ —

London~ — Nesenai pada
rytas Palestinoj cenzas pa
rodė, kad ten . žydų yra &L- 
7S$y mahometonų 589.564, 
krikščionių 73.023 ir kliokiu 
7.028. - ■

.PADEGĖ BAŽNYČIŲ. ‘

IlaEiilton, Canv—Panelės 
Švč. katedra niekadėjų bu- 
^•0 padegta vidurnaktyje. 
Jau liepsna- buvo apėmusi 
.visą Vidų, kuomet gaisrinin
kai pribuvo;

\ :KIEK ATVYKO
• • 1 , * «

Wasliington. — Darbo De- 
partmentas skelbia, kad nuo 
liepos 1 iki gruodžio 31 d., 
1922 m. ateivių atvyko 215.^ 
658. Kvotas pripildė n _• vi- 
,sos valstybės. Bendrai i-

galėjusuj atvykti- Kvotų ne
išpildė • Vokietija, Anglija, 
Holanclija, Danija, Šyecli- 
jaT Norvegija, Finlandija, 
Latvi ja ir Estonija.

7“ ■ • * '

. MIRĖ EN-KARALIUS.

Palermo. — Du sykiu ne
tekęs sosto Graikijos ex-ka- 
ralius Konstantinas pabaigė 
savo gyvenimo dienas. Nuo 
senai jis buvo susikrimtęs ir 
suirusios sveikatos. Kara
liavimas, mat, neina svei
katom

ĮLŪŽO STOGAS.

Hartford, Ct. — Taip va
dinamos Gospėl Hali stogas 
dėl daugumo sniego įlūžo. 
Tie namai yra apie Elm St., 
yra keturių augščių. Namų 
inspektoriai gyventoj ams 
liepė išsikraustyti.

Kol kas vyriausybe nemato į 
' priežasties to nusistatymo j 

atmainymui. * Afinisteris įj 
Pirmininkas pareiškė spau-u 

■ dai jog -Lietuva betgi nega-‘ 
dės būti -indii'f.erenti jei būm 

^fgriebtąši’ ginklo apries Mčtipį 
; ylų daugumos norą, sudalyti | 
ĮRląįpėdpsf: -bi'ganisj

z atitihkančius gyventojų dau*-i 
-. gumos* interesams , .ir tauįį*i 

niams siekiams. ’ Klaipėda- į 
įe Prmtcųząi mano ?gintis* 

." gihklu. :$ūkaM&i/ supą 
' • miestą; mieste bruzdėjimas* j ,

• i DiėL luf . Bwan.
, 1 . * * '■ • 1 '7

Lik*

i

Z

h

<2

ATSISAKO MOKĖTE :

Paryžiiis.^Nokietijos va
džia pranešė alij autam s, jog 
ji nemokės alij autams kon
tribucijos nei pinigais, nei 
kitokiomis gerybėmis. ’ Tą 
daro dėlto, kad Francija 
pagrobdama Ruhro provin
ciją sulaužė Versaliu sutar
ti. . '

I

Essen. Vokietijos an 
Jiakasių mnijos išleidon-nai 
testą, kiu* griežtai: pasmerk 
Prancūzų įsibriovimą, b 

■atsišaukia į užimtos provi 
rijos angliakasius, kad sm 
laikytų nįio visokių .rimaŠi

ATIDĖJO
. ! REIKALAVIM.

Paryčius—Alijantų .ko 
triburi jos komisija -sntil 
atidėti reikalavimą iš Vpld 
tiįos išmokėjimą sausio 
d. • ū6o.()0c).()OO auksinui ma 
kiu. •4>

KERŠTO
DEMONSTRĄ GIJOS.

* i

B erti n: — Pereitą nedėlią 
Vokietijos miestuose buvo 
•demonstracijos prieš Fran
ci ją. Jos turto į kfU’šįo de
monstraciją ir šauue “Šalin 
Franci j a.” Berline minios 
norėjo apiplėšti Franci jos 
ambasadą, bet policija prie 
to ncdaleido. • \

1 ■ ________________ Ar.

kiEK.isyiLiojov;
.v--..;,-. ■.» - a,

AilauticOlty, N. J. -r- Pe
reitais metais netikrų šėrų 
pardavinėtojai Suv. Valsti
jose išviliojo iš žmonių 
$600.000.000.

NAMO KAINA.

Neto York. — Už Equi- 
table Building, kurs yra vie- 
nas didžia usrų-namų pašau-, 
lęje, pasiūlyta $40.000.000. 
Tuos namus nori' nupirkai 
Mexican Petroleiun *k’ompa- 
nijd.

Geriau gerai vesti mažą 
bu lį, negu blogai Vesti di- 

/deų. 1 .

- J '•’* 1 1 ■ V

r^oriNFUA ' Y
• ĮŠAUKIAU ^EAIĖS.• H ‘ • 5 -* ■ -U r

■ .!. < . s ' .
., Ęssen-, — Frimcljos .ka* 
riūpnme įsibribmisi į liukro 
įūoylnei ją ?brimijasx toliau 
ir mžimuteja jUdigiau - vietų.. 
Ta daro dėlto, kaX užimtos 
vietos: r gyventojai- ūėsūtiko. 
priimti’’ IrahcuZęi^ūmštatytti 
sugyvenimo pienu \ ‘ •

.. . 
S

Teisybe .ytuąUpmnmąk 
argūmėntM Bofoldas:'

\ • .• v-

» v

■* - * 

žrv’O LAIVAS-
■ sn 2JIONBMI. 

' ■ Norfolk, Va. — Voki ei 
jok laivas Heinrieli Kayse 
išplaukęs iš Nortolko gru 

dki. šiol. / Jis buvo pasiimt- 
bevieliu telegrafu žinią, lh 
laivo mašina pagedus. Ai 
jo buvo 33 žmonės. LaiV: 
i’okuojainas žuvusiu.

DAUGIAU TABOKAI,
NEGU MOKYKLOMS.

Denmr, Colo.—Vietos ag
rikultūros kolegijos prezi
dentas savo prakalboj pasa
kė, kad Amerikoj daugiau 
išleidžiama tabokai; negu 
mokykloms. Jis toliau nu-l 
rodė, kad amerikonai dau
giau išleidžia pajams ir kei- 
kams. negu mokykloms; 
Daugiau išleidžia kendemsi 
negu mokslui.

(Kažin ar Amerikos lietu-
viai daugiau išleidžia tabo
kai ar apšvįetai, ai* daugiau 
išleidžia munšainei 
kuoja Lietuvai).

ar aū-

' BUr&iįb MiML Wėstern 
Ųnįon Teieąraph’ Co, Nety- 
BūUdbande tųrėjo ofisą, kitr 
dirbo 2ū męrgpioš 
tęs. * Kompanija tenykštį o- 
ftšiV uždarius '* darbininkės^ 
jdmBiujo 25,parsitauke 
Defroitaū dirbti? Dabąp ki* 
lojdhūsimąs'ąr kpmįfnija 
.sulaužė imigracijos' varžy
mo įstatymą. ^ylayradėB*

v-ifc y-.i.. a

' A*,? < * , v

■t
1

Rusija protestu oje 
ir ginkluojasi 

turėsianti išgabenimui 8 
000.000 tonų. javų. Tuos j. 
vus gabens Vokietijon ir st 
gau« fabriko išdirbinių. D; 
bar jau Odesoj yra 30.00U,t. 
mį javų dėl Vokietijos už ji 
išdirbinius. ’ -

Rusija negalėtų suteik 
Vokietijai karinės medži; 
gos. Rusija sugebėtų sulan 
dvti Lenkiją, o prieš kulti 
ringos tautos armiją jį ni< 
komepadarytų. Rusijoj sp< 
jama, kad Franci ja užįnuk 
ma: Ruhro proyindjį 
tiek norėjo išplėšti grobi* 
kiek ji nori suskaldyti V< 
kieti ją į atskiraą valstybes i 
taip ją susilpnintu - ' •

• • •

RUSIJOS balsas.

. Maskva. — Rusijos val
džia išleido į visą pasauli at
sišaukimą, kur. smerkia 
Pranei ją už įsibriovmą Vo
kietijon ir smerkia Angliją 
už tylėjimą ir nieko nedary
mą tame reikale;* . ■

Yra spėjama, kad Rusi
jos šitas atsišaukimas nori 
užimponuoti ^okietijos. žmo
nėms. Rusija rokuoja Vo
kietiją savo drauge, bet jai 
jie’ ppi šalį, būtų' prisidėti 
prie nuvertimo Vokietijos 
valdžios.

Vokietijos ambasadorius
n- -%-< i t** k* 

k vą. Nėra tikros žinios, kū- 
Uais .reikalais jis išvažiavo. 
Rhntząu yra. vienas tų to- 
kiečių, kurio tiki, kad Vo-' 
kieti jos išgatų^iaš y ta Rusi* 
:joj*7 Tak nereiškia, kad; jis 
jųųūtų Vokietijoj-kotmhų^-' 
tinęs rovoliimijūs afta 4RU* 

; $w karinį paramos ’ 
rojų prieš Franci ją. Ne. 
J i s Likt kad ekonpĮidne vie
nybe abiem'bus gera. Rusi
ją duos Vokietijos -dirbtu* 

■ verns žalios. įnedžiagos, o gy- 
vėutbjums javų/ Vokietija 
Rusijai ^uos ■nsakiųj^dirbi*' 
tttų, kurių Rusijai toltvinai 
Taikia. Rusija kitais metais

LAIVAS LATVI A 
' . NEW VOKKE.

....... . \
Laivas Latviu, Baltic 

Amerįcan Lhhjos sausio 13 
d* atplaukė Neiv Norkau su grafas Rantau ApleidoAlas> 
713 keliauninkų. 7 s 

' i ĄMimiKOS ARMIJA^

'W(RJAngtmU^ Suv. ?Vhl- 
stijū atstovų butui- paduota 
svarstyiį armijos biudžetai 
1923-^4 metams; Kareivių 
numafeiha 125>000, Tidriiiim 
kų

- NEOAlS^ KASĄ^ŲOJ.
• . 1l'"i -nM.ujV'1- ; -

r '. Biumhghd^Ę Ala 
Woędvąrd Jron kompanijok 
kasykloj.iMųut”;W.- 
plieki jai žuvo jumki > darbi* 
ninkftt:- Ketiiri žuvusių- 
jų buwuegrah . .

•w

RUSAIDRŪTINA i 
-- .? y J>4

; _ ’ ParyĘusJA^. •Ryguįt p^ 
ųėšama,’ kad Rinajakone^į. 
įruoja savo kariuomenę Lt^į, 
kt jos parubežyje ir g&ta vijj 
si užpulti Lenkiją, M 
ęįs talkon iraneūzilms. Fra^ 
vijoj prasidėjo \ nblava at 
Jamnirfistų. ’ - F.są shživktl 
kad Thuuvijūj Fsą Rnsij^ 
komutuotų? agentų ir Reįį 
pvbrĮncijpj, "kur Įreineūit 
yrhy okupavę rangia 
tą«s ■■ .J; '■ _ . J
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f Eina 1M Soutti 'Boston’o utarfflnkttftą
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. ■ J 7
i rj'iiHNfųrji'i i. .....
“Entęred as'secoftd-ciaHS inatter Sept. 
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vyriausybes užsienio "paso 
taisyklėmis, 7) Mokesnis už 
užsienio pasą amerikiečiams 
$5,8)Dasas išduodamas-vie
niems metams, atnaujinant 
kasmet Atnaujinamas tik 
: ki keturių sykiu. .9) Paso 
atnaiijnųma^LOO. 10) Pa
sas duodamas tik įsiregistia-. 
vusiems. Jei neįsii'egistrrf- 
VUšis nori paso, tai trigubai 
turi užsimokėtu už visą laiką 
nuo- registracijos- termino 
pabaigos, .11) Neturtingie
ji ir neišgalintieji -po tinka; 
tuo negalės išrodymo įregis
truojami be mokesčio. 12) 
Dabar jau užsiregistravę ro- 
kuosis užsimokėję iki sausio 
1/1925. , *

* *<-A?»♦•••*••••«♦ 
k iuicl suburba

roręign couiitrles yearly 
! '

/VĖL APIE REGKTBACIJį.

!Ir tgeroš valios žmonėms 

net; ir Saliamono išminties 
įstatimdavejams sunku pa
gaminti visiems, piliečiams 
patinkamus įstatymus. O 
šiaip .jau įstatimdavejams 
visiėpis patinkamą įstatymą 
išleisti partijomis susiskal
džiusiai. x visuomenei jokiu 
lūdtl negalima. Nebuvo to- 
bulas ir registracijos įstaty

tį 'ps.' Bet ar iš to išeina, kad 
j jo nereikia pildyti, kad prieš 
L . jį reikia /kurstyti žmones, 

kad jie jo nepildytų. Kiek- 
[• vienoje šalyje kurstymas 
į • prie įstatymų nepildymo' y- 
Į ‘ ra maištas.

Lietuvoje negerų ir" tie- 
į. siog Neteisingų įstatymų vie- 
<. • timams ^monemš buVo i§lė?S- 

tij/V'ieiias ūkininkams į.sta- 
■ tvanas buvo toks: ūkininkas 
.' turįs 12 ar mažiau dešimti

nių žemės paliuosuojamas 
*. nuo mokesčių. Bet ūkinin

kas turįs j ąu 13 dešimtinių 
j - žemės moka už visus 13 de- 
i ■ šimtinių. Aišku, kad. įsta

tymas neteitingas. -Jei būt
! ■ imama mokesčiai už kas vir

šaus 12 dešimtinių, tada bū
tų, nieko sau..

, Kas-gi būtų buvę iš Lietu
vos,' jei dėl*šito įstatymo bū- 
tų amerikietiškai pasielgę, t. 
y. butų jo nepildę l Lietuva, 
būtų dabar besanti po .len
kai s, po bolševikais, ar po 
vokiečiais, - bet neprigulmin- 

;gos 'Lietuvos nebūtų buvę.
Dabar tiek ir tiek nusi- 

■.' skundimų ant Lietuvos tvar- 
. kęs. iš vienos pusėr-ir amen- 

f*kiečių pasigyrimų, tjarbais 
^' dęl Lietuvos iš lotos. Bet 

jau laikas perkainuoti Lie
tuvės netvarką ir amerikie- 
čių nuopelnus dėl Lietuvos.

Žinoma, netikusį, negerą 
^'įstatymą reikia tobulinti. 

£• Lietuvos SųTiausybė pasj- 
^rengus pagerinti ameiakįe^ 

y ' registracijos "įstatymą. 
lAįstoyas^ Čarneckis išdirbęs 
įta;įstatymo, projektą .pašilto 
te laikraščių redakcijoms ir 
^Įkčjam^ padarytį pastabų 
^gerinimų tam projektui, 
Į Projekte nurodoma), kad 
1) tefeistracijų pailginti iki 
|irž(?lio l, 1923,. 2) Įsįregiš- 

uojant mokėti ^5, Įsį-į

Litidynią kasmiĮ/af^ 
^ūjnMtnt mokama $4, 5) 
įtekvįenąs. .asmuatiin We- 

kirą liudymąj išslti* 
imt. juivią ir valgus’ ikį- 21 

^etų amžiaus,. 6) "Bokale. įur 
išduodamas bendromis

e.

,K

Platonas, senovės graikų 
filosofas, yra- vienas di
džiausių pasaulio mintytojo, 
ŠtaLką jis kartą .padaręs': 
Jis ant-tako padėjo plytą. 
Pats šaly jo atsistojo ir žiū
ri; kas bus. Ateina vienas 
praeivis, užsigaun^ koją į 
plytą ir nieko nesakęs eina 
sau toliau. “Štąi, ” sako fi
losofas, “turime konservati- 
višką pilietį, mūsų įstaigų 
nugarkaulį.”

Ateina antras praeivis. 
IPas4 užsigavęs koją į plytą 
parvirto. Sukeikė atsisto
damas,. bet .plytą ant. kelio 
palikęs nuėjo savo keliais, 
“Tai geras valstybinis vy- 
ras/’ sakė filosofas?^ /AJis 
kurią . dieną suorganizuos 
piliečių sąjungą.”

Ateina . trečias praeivis, 
kurs teipgi užsigavo koją. 
Tas taręs Platonui keletą žo
džių, švystelėjo plytą šalin 
nuo tako. “Šitasai vyras,” 
tarė sau Platonas, “via re
formatorius ; jis tiki į paša
linimą pikto.”

Tada Platonas paima nu
mestą nuo tako plytą, pade
da ją vėl aut tako ir žiūri 
kas bus. Ateina dar vienas 

t

žmogus. Tas užsigavęs ko
ją, griebia plytą ir sviedžia 
i Platoną. Platonas pasisu
ko ir negavitypo. “Aha,” ta
rė sau Platonas. “Čia tai 
maištininkas; jis pavojin
gas mūsų ištaigoms.”■ ’ v & l>

j

APIE LIETUVA.v

Boston llerald pereitą 
batą turėjo editorialą ant
raščių Lithuttnia Asserh a 
Rifjht. Be kitko ten pasa- 
kytiK . - " •

’ Wh/Alemek Ivas not as- 
signed to Lithuania by the 
tieaty of yersarllės is a 
Įnystery. The 'Lithuaiiian 
governmeiit has not beeu 

Aveli advisėd in taking fojr-4 
cible possession, būt įts im- 
patieuce miay be forgivep 
in.vien- of the loirg delay, the 
Rusąian* meiiacv .■ and the 
popular demand.

SIAURIUS- AIAdOBU.I 

y .Brockton* _ ^Nau
jai išrinktasis šio miestima- 
joras Krank A. Maimjii& yr 
ra voš 33 th-etų ūmžįaM jam 
nona ditMiosę jiš’AęgalĄb.W 
eiti- pmdedjunąją xitĄykią\ 

) Paskui jis lanke vakarinę 
tudkyklą ft nuolatai mpkiiLO- 

;kMr^tiidiMv0, Jau įj mė-. 
bj amMaųk sulenkęs prade* 

•; jtvdirbti Čevęrykų jdirįitiiyč* 
j je. Suliuikęs Ž1 inefų am- 
žiaus Uitvo- jšymktas į mies
tą tarybą. ^iąučių unijos 
Svariu buTo iki 1919 na t ■

su

.... .. . „ . «
punkto reikėtų dar jnidėti, 
kad šėrhmtaa -neturi teiafs 
babtoti proxį/f L y- per 
kitą.. 2) prekes pardttocU- 
mos bus bėgančiomis kaino
mis ir gautas pelnas bus da
linamas šerininkamš nė pa
gal to, kięk katrastoiščių, 
bet pagal to/ už kiek katras 
kdperatyvoj pirko. 3) Kon
stitucijoj, turi būti: iškalųo 
nustatytas nuošimtis, kuria 
bus mokama už šeriis. 

; Jei inkorj^i^ojunt tie 
punktai nepažymetių vėliau 
nesutikimams užėjus štai’ 
besnieji , ščrininkaį JabM 
lengvai gali paversti kopė- 
raciją kapitalistine korpora- • 
ei ja remdamiesi* abelnais 
valstijos įstatymais apie 
korporacijas.------------- .—
■ ■ ’ .

SKOLA NE f *

. NEIŠGVS, Jį BEI
KIA A^AIOKeTL š

s "

Jau metai arba keli iiiėne> 
šiai kaip nckurie įsirašė šv. 
Kazimiero . Draugijos, gar
bes, amžinaisiais ir metiniais 
nariais ir pasižadėjo užsimo
kėti natinius mokesčius, bet - 
iki šipl dar neužsimokejo./ 1 
Šv. Kaz. Dr-ja įtraukė į sa
vo knygas kaipę narius, pa^ 
siuntė dipliomus,, padėkos 
laiškus ir knygas/^ kiltais 
net šv Raštą, I, II ir ffi r , 
tomus, per tai Šv. Kaziui. 

‘Dr-ja-jnę tik negavo jokio at
lyginimo, bet dar turi didelį 
nuostolį iš pasiųstų knygą. . 
Todėl dar sykį maloniai, vi
sų Š v. Kaz, Dr-jos skolinin
kų, prašau prisiųsti savo 
natinius mokesčius čekiais, 
to labai prašo Šv. Kaz. Dr- ’ 
jos valdybė ir “aš? r Važinė
ti ir pačiam ypatiškai praši
nėti narių skolininkų, užsi
mokėti natinius mokesčius 
tikiu nereiks ir greitai su
lauksiu narinius mokesčius 
šiuo antrašu: Rev. P. Kas-, 
čiukas, 50 W. 6-th St, Soutli 
Boston, Mass. ■

Kun. P. Kaš&itkąSf
Šv. Kazimiero Draugijos 

Generalis Įgaliotinis Ameri
koje. .

NUSI^UDEDEL 
NESVEIKATOS. ■: 

, Gardi ne rTHe. — Vietos 

mokyklos mokytoja Darąs 
B. Beny nusižudė dęl ne
sveikatos. . Ji pasikorė.
■ ;.i » jii-.Įt.iįiiuujįlfciiiĮy

DĄINOS SUSAMS.
TikZką esame gavę/lobai, 

gražiai apdarytą gata* 
įpis dainų ^aygutąy Jbje teL 
pa net dT dainos, kūtias : 
kiekvienam lietuvta-būių 
pravaytu takeli.

Kadangi jų nedaug telnti* 
me, tai kiekvienas norintis 
jų) įsigyti privalo ytaisku- 
binti nū užsakymu. Kaina 
joa litai prieinama, tiktai 
įL50. . e- y t/ .'i’”

sBeikalankitepas:

W Boston 2Tįliassž

HHVVOSŽEIUF
; Tai naujausios lanįoa 4^,- 

tmtatamtatopm U 
vienas lietuvis 
ti. '

Mo išlankstytai

AMB Bwaftw»y>

.
„Ujjf.į^V^y, » Jįį

"Hl1 1 . į iW 
■^■'■Fl’i. «fn IB,

KOTACIJOS KAMPELIS.,“
„ , ........» ; 1

■ ' ' ' ' . ' ' _ \ r- ‘ .

ČABXBBIS;

Tveriant Koperaciją. būti- • 
nai reikia išimti čurteHs. O- ; 
poruojant koperatyvą be 
čąrterio kiekvienas kopera* 
’ ;orius atsako už koperatyvos 
skolas, darbininkų sukty
bes, 4irba? jų sužeidimą savo 
turtu. . Kopėratyvą inkor
poravus ir išėmus Čarterį, ji 
pasidaro, juridiani kūnu, už 
kurį pavieni sėrininkai ne
atsakosavo turtu. .

IinaUt čarterį, arba kitaip 
sakant inkorporuojant, rei
kia geraiy apsižiūrėti, kad 
neįkorpbravus ją kaipo ka- 
pitalistinę korporacija, bet 
kaipo koperaiyvią korpora
ciją. Paprastai trumpumo 
dėlei kalbant apie kapitalis
tines korporacijas vadinama 
jas tiesiog korporacijomis, 
gi koperatyves kooperacijas 
trumpai vadinama koperaci- 
Ijomis. Beilda vienok atsi
minti sūlyg Teisių 4r vienos 
ir kitos yra korporacijos, 
.nors ir-suorganizuotos /ant 
visai priešingų pamatų, Žo
dis corporation .yra paimtas 
iš lotynų kalbos, paeina nuo 
žodžio edrpus, kurs lietuvių 
kalboų reiškia — kūnas. Ir 
ištikiu jų, ikorpovavus ar 
t^i.' šiokią. ar anokią korpo
raciją, ji tanipa taip vadina
mu juridiniu arba, kitaip ta
riant, teisišku kūųu, kuris 
pats už Save neša atsakomy
bę prieš teises. ’

Todėlyiiėra reikalo bijotis, 
kad čartery koperatyya yra 
pavadinta corporation. Rei
kia tik žiūrėti, kad tat nebū
tų kapitalistinės rūšies Čorp- 
orątion bet koperatyves. 
\ Inkorporuojant reikia tai
kintis prie, jau esanehį įvai
riose' valstijose įstatymų. Iš 
tų valstijų, kurios daugiau
sia lietimų yra apsigyvenę, 
sekančios turi tam tikrus į- 
statynius paliečiančius ko- 
pelacijas: Massacliusetts,
Conuectieut, ,Nęw "Sark, 
New Jersev, Peimsvlvania, 
Indiana, Michigair, Illinois, 
IVisconsin ir Nebraska/ TŠ 
tų geriausius turi: New 
York, Michigan ir Wiscon- 
sin. Visai neturi: Ne\v 
IIampshire, Maine,. Mary- 
land, Mtest Virgima ir dilio. 
Rhode lslaud regis išleido 
tam tikrą įstatymą 191G-ais 
metais.

' Tečiau ir tose valstijose, 
kur i&ra tam tikrų. įstaty
mų, galima kurti koperaci- 
jas.. Inkorporuojant prisei- 
na piūWotljkoperąty vos kon- 
stMeiją ūžtvirtiiitį tam tik'" 
rai valdžiai, kurį prižiūri, 
kad .......................................

Šaulių-Name pramogos tu-, 
rėš ir'tuos draugus vylioti; 
nes Šauliii Namuose^— Vi
suomenės Namuose prie pa
vyzdingų draugiybūsiądaug 
ramiai! ir’•*— skaniau pietus 
valgyti ir blaivus^'midus 
gaili.

Daromi susirinkimai, mi- 
tingai,, visokios konfereimi- 
jos, orkestrų griežimas, "cho
rų ii’ vaidintojų būrelių da
romos repeticijos, paskai
tos, vakarėliai su tautiniais 
žaidimais,' pati jauki, rami 
vietelė, ir pačios, atsižymė
jusių kovoje už Lietuvos Ne-- 
priklausomybę' mūsų bran
gių vyrų paveikslais puošia
mossienos, Šaulių Namuo
se — Visuomenės Namuose, 
nepasiliks be atgarsio. Šaų- 
lių Sąj un ga vis daugfaū ir 

! daugiau Jšauklėdama sąmo
ningų pilifemų duos gerų 

; mūsų tautos ir valstybės va
dų ir josios saugų. '

Ir tikrai, mes iki toį Tevy- 
nės laisve pilnai nesidžiaug- 
■sim, kol per tamsumą ir 
viešųjų reikalų' nesupratimą 

. laisve naudotis nemokėsim.
A. V—čms

—.. P A R B T N Į M

’ ŠAULĮ? NAMAI-mENĖS IMI. T
' ■ - *

.. . . . :
f ./ J,

^vangėsiiii šauliai kiek tenka ' 
pastebėti, rinitai stisirūTjtno 
savo darbuotes prapietimu - 
sporto, kultūros" ir švietimo' 
stityjeZ’ ; ■

Šiam darbui . vykinti su
tinkama dgug kliftčių, ’ Kai- 
kuriose vietose trūksta inte- 
igentinių . pajėgų, kurios 

galėtų tokia darbuote vado
vauti, -aistra trūksta centrų, 
; iur galėtų šaulių kultūrine 
ir švietimo darbuotė, spiestis 
ir vystytis —nėraNtinkamų 
nuosavų šaulių namų, kur 
galėtų susirinkti. įnamiais 
būti pradinių mokyldų ir 
valsčiaus raštinių butuose 
yranemaloiųi.__ įnamisAįU
suomėt laikinas. Ryto jus
Ijrikiauso nuo savininko ar 
valdytojo malonės ar nema
lonės. Norint įsteigti kny
gynėlį, skaityklą ar vakari! 
nius kursus, suruošti pa
skaitą ar vakarėlį,. sušaukti 
susirinkimą^ padaryti vaidi
nimo ar dainavimo bandymą 
— pirmiausiai kyla pastoges 
klausimas. •

Ar miške j. paupyje, Ifūip 
nelėgalės organizacijos, šau
liai tur rinktis? -r- Jie tu
ri . būti dėl jų .siekiamų 
tikslų, garbės žmonės ir pri
valo naudotis garbingomis 
vietomis. ’ _ ■ •. - >. 2 ’

Nesant Šaulių naikų, dau
gely vietų reikia atsižadėti 
to prakilnaus darbo. O pia- 
leidimas tokių progų y^a ne
leistinas apsireiškimas.. Šau
kiame, doras, šviesus jauni
mas — tautos ateitis. Ar 
tie žodžiai turi pasilikti tik 
žodžiais.. Praleisti .tokią ge
rą progą, reiškia duoti 
žingsnį atgal, lies pasaulis 
eina pirmyn, ir dar tam 
trukdo, kas paprasčiausia, 
vieta—-namai.

• Einama pro traktierius, 
aludes—šmugelninkai nau
dojasi pakenčiamais namais? 
Kas Juos pastatė-? Gir
tuoklių litai. O gi Čia de
šimtys tūkstančių šaulių 
persiėmę. namų reikalingu
mu, labai lengvai gali juos 
pastatyti, nes tvirtam^pasi- 
ryžimui nieks kelio pastoti 
negali. O pasiryžimo šau
liams netrūksta*, Sumany
mas gyvai pritariamas. Šau
lių būriuose išrinktos tam 
tikros* Šaulių Namų fondo 
koinisijos. Jos posėdžiauja.. 
Renka pinigus, . vietas kur 
namus-v statyti. Rašinėja 
Šaulius, kurie . pasižada tie
siog patys darbu dienomis 
eiti dirbti vienas iir su ark- 
liais. - Kiti šauliai pasižada 
aukoti medžiu, akmenų/ ply
tų/ Yra vilties, kad šauliai, 
skruzdėlių gy venimą imda
mi, vienybės ir darbo princi
pą išlaikydami, pasieksią šio 
sumanvmo tikslą. •

šiam sumajųmto jmitam 
ir sumaningoji lietuviui vi- 
suomenė. (Matių karįpasto 
ižuose t šauli ų Namuose gi|- 
les maltietis 'ir-kitos lietuvių 
Q‘rganizacjj<)s. Ir busią 
šauliu ' įNiuuai ^Visuome
nes Namai; yšiunanymtfs į 
sįgyvembuits> - suskambės 
fjnūsų jaitnnno bal^itt 
kimo centruose.,, ’ Jfeto W 
bną hi’imgiaim _;tą rfetėlėl 
l)ąprotys>eiti j pmuįtię» žengr 
ti pt^'gįftiū'klių pr ispiaudy-į 
'tas grindimi mestis ųižr aiko' 
Ihv aplaistyto stalo, imtis 
bojiką degtines ir • mauktų 
turės nykti*., nes kitų draugų

c

Tokiu tapobalsm Lietuvos 
šaulių Sąjunga imasi staty
ti Šaulių Namus. Kiekvie
nai patvirtins, kadiai/yra 
didelis sumanymas ir i. sun- 
dai įyykįomas. Bet pasigi- 

; linus, kas yra pati . Šaulių 
Są-ga,kokia jos gale,ir pasi
gilinus į tą statomųjų Namų 
svarbą, klausimai aiškėja ir 
sumanymas„Tieka džiaugs- ‘ 
miiigas ir sveikintinas. Pa- 
'statvti Šauliu Namai Lietu- 
'vos Valsčių įniestęliuose rr 
bažnvtkiemiuose bus vietos'* -r'”- 
žmonėms kultūros ii^ švieti
mo, židiniai. O tų židinių 
reikalingumas, yi‘a neužgin
čijamasklausimas. '' .

Lietuva, stojusi į Nepri
klausomą gyvenimą^ turi rū
pintis, kad > krašto pamate 
būtų kultūra ir civilizacija.

- O kas tuo rūpinsis ?
— To darbo turi imtis pa- 

tvtf piliečiai, dori, šviesūs 
tautiečiai, kuriems labiau
siai rūpi Lietuvos laimė, ir 
ateitis, Nors ir čia dar rei
kalinga stiprios jų organiza
cijos, 'kurioje žydėtų vieny
bė ir tvirtas pasiryžimas.; ,.

Kaip tik, Šaulių Sąjun
ga, plati lietuvių organizaci
ja, kurioje narių skaičius' 
skaitomas dešimtimis .tūlis- 
t ančių, pirmoji iŠ kitų orga
nizacijų, suprato tuos Lie
tuvos pamatus ir pirmo ji pa
kėlė klausimą, kad Lietuvės 
užduotis netik apsiginti, liuo 
orutinių ir vidujinių priešų, 
bet ir reikalinga Valstybei 
viduje išaiškinti piliečiams, 
kas jie yra ir prie ko jie tu
ri eiti. Ir tik tada tokių są
moningų piločių sudaromos 
Valstybei, nieks nepergalės.

Šaulių Sąjunga, kaip tik 
ir yra savo rūšies piliečių 
mokvkl a. Josios vyriausias *> . .
profesorius—Sąjungos Pir
mininkas ir Viršininkas V. 
Putvinskis — pastaruoju 
liuku dėl nesveikatos laiki
nai patsitrauke.' Jo var
das, dėl idėjos darbų jau se
nai lietuvių visuomenei ži
nomas. Tai, apie 60 metų 
senelis, kuris pifmas ėmėsi 
tverti Lietuvos- Šaulių Sa- 
jungą ir dabar yra josios va
das. .Jis yra Šauliu Sąjun
gos siela. Dar priskaičius ke
letą kitų brangių mūsų tau
tos vyrų paaiškėja/ tosios 
mokyklos profesorių perso
nalas., Daugiau, einą de
šimčių tūkstančių lankytojų 
skaičius. Jie išsisklaidę po 
vjsus Lietuvos kampelius, 
valsčiaus sieiiose susi jungę į 
būrius. Šie gi .susirišę su 
Skvriumi -kur stovi Skv- 
riaus Valdyba iš 5 asmenų, 
paprastai vietos inteligeiitų- 
darbųotojų ir Skyriaus Va^ 
das,' Veiilro įgaliotasis as
muo. Ką pažengė tiė lanky
tojai taiye pi liečiu moksle ir 
kiek pasniaųdodatni juo jų ir 
pildydami profesorių ko*: 

'įnandt^ nuveikė/ tenka par 
stebėti iš; Šaulių dafbubtčs.-.
’ kovos ųž Į&L
Auros • Noprddaft^otnybęK 
kudtingi laiktii, verste’ yė> 
te Šanliiis imtis išritinai ktu 
•tiiikr poliūctžio veikimo,

Tai Jr; . buvo: * švmktasia 
priežastis dėl. kurios įapo ap
leista rr lyg paįmįršta • kiM 

:labai . svarbi ir pįatij\.šatįiių 
darbuotes tdirvai- .tai yra 
spin’hm^-knltūrtis ir šwti- 
ųiodarbąsd /) .;

. . Krautose uptifas. ginltių •
■ d. -■ . ~ . d '
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NAUJOS KNYGOS,
■ '?. .■■ ■

VISIEMS NAUDINGOS, 
TODĖL JAS ĮSIGY- . 

KITĘ.
/ 1) ^Tivrto Boruta f W 
sis. ‘i Darbininko ’ ’ ’spaųda. 
Čia ją galimą gauti 366 W. 
Broadivay, Soutli Boston, 
Mass. Kaina 45c.

x2) “Giesmlnetis” Bažny
čių chorams, mokykloms ir 
tt. , Tekstą sustatė A. Jakš
tas. Gaicįas pagamino. J. 
Naujalis. ‘ Viršus gražus su 
vySkup^aprobatu.

‘ 3) Dievo Akyvaizdoje. 
V erto Byrąs. 184tpuslrŽen- 
giantiems prie tobulybės...

4) Api Sodą. Kun. Mar
tišius. 84 pusi. , Sodinin
kams naudinga.

5) > Lietuvos. Ištari ją. A. 
Aleknos. 132 puslap. su 4 
spalvuotais,.žemlapiais.

6) Paklį/dėliai. J. Geru
tis, 33 pusi.

7) Pulkim ant Kelią, 514 
puslapių, labai graži mal
daknygėj visiems.

8) Ar Beverta Tikėti f 
Kun. Dr. A. Maliauskis. -

9) Sutvirtimmb ' Sakra
mentas. Kun. P. L. •

10) B riliu kiti - Dobilėliui. 
Patarimai ir pamokymai 
mūsų vaikams. 98 pusi.

11) Gerą ir Blogą Baštn 
Skuti ymas. Dr. A. Makaus
kas: ,82 puslapiai.,

12) Pat wotio Balsai! Mai
ronio. Penktoji laida, žy
miai padidinta ir gražiai 
iliustruota,' 119 pūsk . |

13) TĮkėjluTo. Klitusį/mgi. 
K|in. J, Geručio, antra piv 
taisyta laidu. 230 pusi, '-TY 
veikalą turėtų įsigyti rr nuo. 
ląt jį skaidyti’ visi kataliku 
ii* tikron, tiesos ieškotojai 
Čia;randas išaiški.uimas visi '' -

■ abejonių W. Vžmothnu* •
lįy 

Knyga l^AParaše^D-Tan Ą, 
MaMąuskiš.- 91 pdsh •

' Visas tas knygas galimi 
gauti; Šy^ Kaziipieyo Dmu- 
gijos Mhyj^imbsė Lietuvoj 
Kauko knygyno antrašai 
34.Ik Vilmuuš gatvė; Kdti 
ims, IMkumdm 
: Člucage, J1Į. • *1 Brango* 
Knygyne, 233Ū/So< Qakley 
AVlh .< -'i,. : \ **• 
' Šv> Kalimiem 
nariai gaunu tas k Šitokiai
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Per kiek Mitų ntas rumfordic- 
Attpndlsf 

aiafea ttabtiva' Veikiama. Mat 
tam buvo oha Jang Rriežasčių. 
Viena buvo tat Imama streikas, 
kųrfc tįstai virš metų laiko, Ant* 

W Jūtaių komunis- 
jomis* 

ės&e& S&Mą revoliuciją ta įsteigs 
rojų. Bet išėjo tąip anot pasa
ltos: kaip saitais mitu*
pe.kąip vabaigtn Dabar mes ka- 

į . taikai veikiame, šitai kelios .ne- 
aplanM mū4ų\kėlio- 

. idj% gerb, J. JL §alinw mt pra
kalba ir turėjo gana geras pasek- 
mes. Jjįūsų bolševikėliai atsikan- 

> da dantis gana, 'Mat puolė vyrai
• : su klausymais ir manė, kad kata* 

, ' likau bėgs per užpakalines duris 
r kaip jų J. Daubaras kad išbėgo 
teįct yyjmW apsigavo, Dan

tta’-uttaandę tylėjo. ;
3G jgKUodmo 4?1W« suloštai! 

. gražus veikalas “Kova po Gied 
rainiais.” 31 d. likosi atkartota!

*; Ir tąr^KUJ&e išpiwdvi So. Bostom.
. -žvaigždutes p-lės Magd. ir Om - 
Brikaitės. Dainavo per kožiu.

. pertraukimą. Bet žmonėms tcų 
^patiko, kad nenorėjo nei bepaleis 

ti. Jų dainelės gana atgavo mū 
»ų - sielas ta sužadiiu

* t lietuvystes jausmus. Teip-gi pat j
veikalas-„visiems patiko, išskyrai 

. yiėita’kitą. Bet kas ' jų paiso.., 
Artistai savo roles atliko tikra 
kaiįw kokie protasijonaĮai. Prie 
to dar reikta pastebėti, kad? si 
dainininkėmis atsilankė iš Deivis-- 
ton, Me. pil. P, Jasiftnas, kurą kal- 

. Jbėjos Su Rumfordo veįkejais veik 
? ti . viską bendraų t. y. padaryti
- " Kaip .ir rajoną Maine valstijos lie

tuvių, kur abiejiems veikiant bm 
kiir kas parankiau ir lengviau ne

, gū pavieniams.
- Valio Rumfordo ir Lcvvistono 

lietuviai.
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ui-...........  ,:..t iyinksis _
girdėt tai ir smarkiai darbuojasi to lietuviu kilmės, lenkų; respubli-Jjam p» 
jr^tiesų čia su šios rūšies darbaisr- * ‘ - 1 f
jau -nemaža nuveikta bei- uaiidos 
padaryta materijales ir jau labai 
dug čioiiais buvo didelių gorų 
naudingumir kaipi istorinių ir pa
našių veikalu gerai pastatyta su 
gražiausiais pasisekimais, bet iš 
daugumos tai pasitaiko kaip..ne- 
kuris it* silpniau ale ir tai tik su 
išimtimi ten vįeūo kito* atlikimą 
silpniau savo roles ir tas žinoma 
kaip kokiam, veikalui daug pa- 

.kcnke> ues jo vertę tuorn syk su- 
mažiiuh «Bet žmonėm^ geriausiai 
matos vis patinka tai jau visokios 
rūšies komedijos muale čia jie jų 
ir gauna, nes jas užtai daugiausia 
ir stato. Tos'rūšies veikalai būt 
sunkiau pastatyti gerai alc’Tnrima 
mat gabius lošikus ir jei tik tie 
lošia komediją, tai už juos jau ge
rinus neatlos nieks. Užtai toks ir 
susidaro didelis progresas tos 1T1- 
šies veikimais viena kad yra tie 
žmonės kurie, begalo myli užsiim
ti tos rūšies darbais juos atliekant, 
geriausiai o antri jau tada myli 
tuo tik gėrėtis^* tt. Bet sykiu ir 
scenos dailė labai dailiai auklėja
si kilimu, nes su laiku, pasirodo 
vis ir naujų gabumų ir. tobulumų 
daugumoje artistų mėgėjų ir daug 
sykių būna jog. verčia net stebėtis 
tokiu atlikimo gerumu savo rolių.
Panašiai ir sausio 7 d. buvo'Moks
leivių 6 kuopos statytas neperil- 
giausias veikalas^ užvardintas Ne
laimingas Biujekj.nu ir iŠtlesų lai
vo kuo pasigerėti ir. kiek to bran
gaus įspūdžio žmonės turėjo ne 
vien kad tik.juokais ale pamoki
nimais kiek, reiškia tas kaiu sau
gotis nelaimių kurios vis per gir
tybę aukų begales poaryja. Štc- 

. ^ėtinai gabiai Ipšė kone/visi. • T\k 
cluAš vyrų silpniau tuo, kad pas 
juos drąsos trūko ir gyvumo nu- 

. davimų. Stambūs dar drf^intvo 
šmoteliai argu Tryfe Šiam- Vakare 
tai kalba klieriko M. Daumanto. 
Doras mokslas labai iškalbą stip
rią turi gerb. -kler,. Daumantas. 
Trukumai gal tie buvo jog vie
toms. jo kalbos miutįs gerai nesi
rišo. Antras kalbėjo Kerbelis ir
gi labai iškalbingai. Trečias kun. 
ČižaiLsko skambinimas pijano be
galo smarkų issilaviiumą parodė 
ir dar buvo'kiti įvairumai .

v JM* *■-'■ -IM W| ' "'ib* M-*-*
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.mui, tai buvo LDS. 72^kuopos su- 
sirinkįmas. Gana skaitlingas ir 
rimtas bei tuo svarbu^, jog vai-, 
dybos pasimainė vietomis.-. Sčna 
valdyba išdavė raportus' iŠ 1922 
metų darbuotes ir ‘paaiškėjo tas 
gpg.'Senoji valdyba 'taipgi nesnau
dė praeitais inetai&'bet jau dirbo 
kelis syk ‘dirbo kelis syk nie pir- 
rniaus kuomet kad ir narių dau
giaus turima sekantiems metams 
o pinigų tai jau ęelis • sylt dau
giaus. Nauja valdyba užėmus 

.savo vietas yel pasirodė, jog imas 
savo darbo su giliausiu atjautimu 
paties pirmininko naujo nebuvus 
tai jo vietą užčmc jo . padėjėjas 
gerbiamas Št. Stepulionis. Jis pra 
dėjo savo pareigas tikrai darbi- 
ninkiŠaki su labai rimtą širdingos 
užuojautos mele darbininkų pra
kalba. Visus kviesdamas prie 
darbininkiškos vienybes-, suprati
mo bei apšvietos .darbo, ii* lavini- 
rnosijamCj—Dar antraskalbėjo 
Edvardas Arčmonas tai vienas iš 
labiausiai sūsirūpinusių drbiiiinkų 
^klausimų reikalais ir jo troškimu 
velijimais buvo ir sykių, raginimai 
tai darbo imtis darbo susipratimo 
pačių savęs link per LDS. organi
zaciją. Tam ir pavyzdžius lieka
mos minėjo aiškesnio įrodymo 
delei sakė kaip laisvieji ar da ki
tokį veikianti susipratimo tikslais 
ūa ir ar jie neiūveikė ką nors iš 
dalies.. Tai męs dar gerinus ga
lim nes mes jau nepalyginamai 
turime geresnes sąlygas ir mūs di
džiuma, tai tam tik geriausių no
rų reikia-ir tai didžiumai susior- 
gaviiiio po Adeną LDS vėliava ir 
tuos-visus darbus visiems išvieno. 
jau laikas pradėti dirbt kad pasi
rodyt ir darbais kas mes esam to
kie. Ši braugaus mūs nario kai-. 
ba daug labai įtekmės ‘padare vi
suose, nariuose klausantis kas be
galo duoda daug reikšmės susipra- 

! timo reikalingiems ko duok Die
ve kad tas vislias’jau tuoj įvyktų 

■ pas mus ’kogroičiausiai. Tolinus 
šis susirinkimas neapšiėjo iv be 
naujų narių kibiausiai tai pasįdar-. 
buvimu mūs naujo nario veikėjo 
ir jau esančio finansų raštininko 
valdybos vietoj tai Antanas Bag- 

. donas ir šį sykį turėjo prirašęs ant 
šio susirinko net 4?ris naujus na
rius ir vieną pakalbino iš kitos 
kuopos į mūs kuopą persikelti tai 
5-ki nauji- ir Edvardas Arčmonas 

• taipgi turėjo vieną prirašęs tai vi
so 6 liauji nariai šį sykį už ką nuo 
visųYurėtų būti ačiū širdingiau
sias mūsų brangiems darbuoto
jams organizatoriams ir jei mes 
visi tik po tiek pasidarbuotume', 
lai nei nepasijastūme kai jau na
riu turini-išnit.aks, O dar kuopos 
stovis tai yra tik vidutinis suvirs 
50 narių ir pinigų apie tiek ir šį 
susrinkimą liko nutarta susirinki
mai 72 kuopos vėl laikyti kas tre
čias nedėldienis kiekvieno mėne
sio, nes pirma parapija užėmė ir 
susirinkimai vis įvyks tuoj po pa
maldų minėtą trečią nedėklieni 
kiekvieno mėnesio. Taigi bran
gūs nariai ir narės jau dauginus 
nepamirškit ant susirinkimo atei
ti ir kaij) tik, tame vis laike ir pra
nešu, jog ateinantį susirinkimą 18 
dieną vasario bus begalo smarkios 
ir diskusijos temoj Ar išsiliuosuos 
darbininkai kada iš kapitalistų 
jungo? ir kini sriovū pirma tą pa
darys ar krikščionys demokratai 
ar socijalistai • Su visais kitąh 

ristais. Iki šioliai susirinkimai vis 
nebūdavo normaliai liti ir progos 
mažai būdavo diskusijoms r kuo
pos reikalams, bet dargi jau to 
visai tolimu mtbus tai tik kiekvie
nas darbininkas ir darbininkė L 

r D. S. iioužmirškim savo pareigų 
'labiausiai tai įmąpleiskiM nė vie
no savo 72-ros kuojos susirinld- 
mo, nes tai tik taip sužinosim Ims 
yra ta LDS. idėjinė organizacija, 
ką ji gali duoti. ii‘ kam ji reiita- 
lingib/U'ąi’ Jas ryki nepanurškim 
iun vieną susirinkimą iĮeaplcisti

c
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Vyturys.

DETKOIT, MICH. 

Parapijos delykai. r

Sausio 7" 4 tuoj po pamaldų į- 
yyko metinis . susirinkimas šv. 
Jurgio parapijos. Pats susirinki
mas kaipo metinis, tai gana bu
vo skaitlingas ir turiningas gana 
įvairiais dideliais reikalais. Tai 
buvo iš visų metų darbuotės apys- 
kaitos raportaFprancšiimū, suma- 

? nymai, rinkimai ir tt. Matyt la- 
blausia darbo pastaruoju buvo 
daug, dėta paties gerb. kuu. • J. 

'Olšausko dabartinio klebono. Jo 
pastangomis net apseita be vargo- 
niiiniko inažne'metus. Kas para- 

• pijai, sutirpė gal apie $1000 iv ant 
“ kitą metą dar apsiėmė panašiai 
. apsieiti, kad tik daugiaus parapi

jai pagelbėjus. Negana dar ta, 
bet dar pusę j.o dovanoms Kalė
dų kolcktos paskyrė parapijai ir 
tolinus panašiai dar žada-vis* da
ryti. Tai ištiesų jau šis darbas 
yra ne tik nepaprastu .pavyzdžiu 

. kitiems, o ir parapijai tai didžiau
sia nauda didelių darbų nuveiki- 
įnc ir tt., teip-gi ir keli komitetai 

^Mr-gi begalo daug darbavosi para- 
pljda. gerovei. Pereitais metais 
kaip tai gerb. St. Druškauskas, 
M. Bukšaitis, K. Petrukas*, J. Va- 

' Unitas, Jankauskas ir kiti. Už tai 
praeitais metais , ir parapijos sto
vis jau žymiai pagerėjo ir skobi 
atmokėjo didelę dalį > dar pinigų 
turima gana Žymi dalis. Už tai 
yfą didįiaiišiu garbe Šv. Jurgio 
parapijos darbuotojams visiems 
išvieno ir demokratišku būdu nė 
teip. kaip pieniaus btulavo jai jau 
pfie kasos tai dauginus nieks ir 

jjėr pat kleboną, o dabar 
. pats klebonas nlo*

ko prašaus’ nenori vienus durys 
" tbhb tMi paskirtų^komitetų nu ir 
.;$sdkiaiyiskąš elnah jog vien. 

‘‘ tik' įcHitis reikia paūa^iais įvykių; 
yątsUikimaisv' Taipgi puvo išraiktį 

i^.ktppftėtfti 1921 itiotamš ihgį vis 
’ veiklumu ir turinti geriah

šiuk noi’tKs giažiaiisiui fr toKąus 
panašiai daibuotis įšv iena o pūva? 
pijus susti inkimuL nutarta laikyti

■ pirmą maldami lm’kvlęuo-mėnę* 
si^. h teip gražiojb tvarkoje užsi-^ 

W svarinki ^vt Jurgio

■ _ • a’ * . -»■

L' iM. kp. susirinkimas.
. Pusibuigu’s įiUBpijos misirinki-

• •. .. L, ‘ Z’ ‘ ■
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imat šliaukę, ant jo ir it, ">
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Sunkti bftt tikėt jau /rust
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t . . , . .. , «. JttĮųsdfw, W pamjnjabiH ’
Įsos* prezidento’ Narutavičiaus.jvo skaitlingu. Per paskutinius‘71 
Tai-jji, kad tas neatsitiktų ir auk- metus asistavo net - 4 leiiįtai ka-.. 
ščiaus minėtam klebonui, užmanė mendoriai*. Kun. .Ityn, Wielbinns- 
palntasųoti. kuo. B. Moleikaitį iš ki, *Blankow»ki ir VČaiciechoįvski, 
lenkų parapijps, o ant' jo vietosjkiękvienas iš paminėtu kmnendo- 
paskyre jaunus kamendorius Kun. įrių norėją palikti klebonu Žv. Ka- 
Ošti'oįvskį, kaipo administratorių zimiero parapijoj, stačiai sakant, 
parapijos, buvusį .kąiįtenderįų rw 
Amstėrdam,dN. Y., vos antrus mc-i 
tus baigusį kunigystę, ir pagel- -p.d vieną ir po keiiaS didžiausias 
bininku-kun. Kivojn, šiais metais 
iššvciitintą. ' Kun. B. Moleilękitis no, kuri viena prieš paskutinę su- 
29 metai atgal, buvo iššvcutįntas tverė net kitą nezaložftą lenkų pa- 
į kunigus dėl Albany diecezijos ir j rupiją. • Paskutinios ir stipriam* 

i tuo jaus paskirtas organizuoti lėmįsios. indros kureju> atsižymėjo 
kų,ir liotiivhi parapiją j Albany, [ kun.JtVo j cecho wski (lenkas), km 
■Į4. Y. Kada tais laikais lenkij bu- rį vyskupas per 24 valandas iš tos 
va didesnis skaitlius, tada ir kun. I parapijos prašalino. Vienok stip- 
Moleikaitis^ gereshiai- pamylė^ojri audrk, nors palikusi be vado, 
“Polską wiarą,.“ Jei kurios jis pa- veikė jr siūbavo/ Nedėldie^iais 
šventė savo bemaž višą(’gyvenimą ir šv, dienomis* laike šv. mišių sa
li* ^pękas. Pradedamas apaštališ- kant evangeliją ir pamokslą Me
kos pasiuntinystes darbą pradėjot bonui, darydavo lenkai netvarką, 
kartū ir peštyne^.su savo parai)!- balsiai kalbėdamiesi, kosėdavo, 
‘ 15 Nasz proboscz nędobry juokdavosi ir galutinai pamokslą 
Litvin... Vienok apdovanotas sakyti neleisdaVot. Vieną kartą 
gamtos nepaprastu drąsuniu ir e- net išvestas iš kantrybės laikė pa- 
nergija, darbavos kaipo dcl tiki'ųj mokslOj prikišo lenkams anų žiau- 
ldltinių tėvynainių'^Naroda Pols- rumūs politikoje, ui nužudytą 

auką prezidento Narutavičiaus... 
kyk ibiu sveikas lietuvi, ieš- 

‘kokies sau šiltos vietos senatvėje, 
mingą medinę kleboniją ir njūri-Įvažiuok Į savo tėvynę Lietuvą ar 
nę mokyklą, kurioje šiandien va-į eik susirask savuosius, 
dovauja 3 lenkės vienuolės sesV net ir gero žodžio duoti nenorėjai, 
rys mokytojos po vardu Atsikeli- Kunigas Baltramiejus Molej- 
mo iš Numirusių. Visą tą nuveik- kajtys (kaipo jis pats savo pavar
tą ir pasekmingai atliktą darbą dę rašydavo), labai mažai.lietuvių 
klebono visados atjautė dvasišką visuomenei tebuvo-žinomas, vos 
valdžia ir laiks nuo laiko gynė kle- tik vietinė kolonija jį težinojo, 
boną už nuveiktus jo daraus prieš | Lietuvos ^politikos nerėmė, 
nedorus rižsipuldniėjimuš lenkų 
ant savo klebono.. Gerų, linksmių 
dienų kun. B; M. su! savo patapijo- 
naiš kaip ir neturėjo. Vos tik ke
lios ypatos Naroda Polskiego tetu
rėjo įtekmę lankyti jo residenei- 
iją ir tik su geru" tikslu, kad iš- _ . .
gauti nudBtvmav užsitraukti pa4delį^bažnyčios skiepą,, kleboniją ir 
skolą ant savo biznoj ar ant pra- svetainę Visi budinkai mūro.

- - - Nu© uždėjimo /parapijos, pasek
mingai klebonauja kum. Konstan
tas Šatkus1. Dabartiniu laiku 
kun-. B. Moleikaitis randas . tik 
vieno ar kelių ypatų žinioje; vie
ni šneka, kad mieste Albany gy-

• t

■ išvaryti lietuvi, o į jo vietą ątsi- 
| sėsti, Koznas kameiidorius įskėlė

audras tarp parlipi jonų ir klebo

LDS. 72 kuop.. narys.

ALBANY, N. Y.

jomis,,.

Įdegė“ in quo dolus non cst...
Išbūdavo jo lenkams gražią mūri-l Bet sakyl 
nę Šv;. Kazimiero bažnyčią, rui-|

, perefų, o kartais kad tik paragau
ti aukos dievaičio Bakuso... Ir 
kas ‘ čion bloga, tik galima pava

dinti didžiausia dorybe jo gyve
nimo, nes paskutiniuose savo at
sisveikinimo pamoksluose pasakė:

TAUTOS FOHDO PAJAMŲ BEI MII ATSKA
Už Liepos, Rugpjūčio ir Rugsėjo mžwius, 1922 m.

*

9

I

kuriems į

lietu
viškų laikraščių neskaitė, vieti
niams lietuviams jo prielankumas 
buvo labai kaistas, užtai 1917 me
tuose galutinai atsiskyrė nuo len
kų ir įsisteigė savo gryną lietu
višką parapiją. Dabar turi nuo
savybės Albany lietuviai grąžų di-

PAJAM O S.’

Worcester, Mass. 
Waterbūry, Conn.
AVashingtoji,.IX C. , 
Kast Saiiit Louis, Iii.
Nuošimtis;už U. S. bonus .,,.. ...... į... ■..,.<.>**!• 
Clųcago, falinois, Kiglitcentli Street .,.,.♦ x-. •' 
tv ilson, Pu. *■.<.. .......«... . .• r. > ♦ ,««. * * * * •

^Jortliąmptoji, jytasS. . •* *
South Manehcster, Conn? ♦... *..»».. • A«
Sprungticld, IliintHs »>.»>. h ».. ► i * ■. J* n i •»«»»♦ i r **

- - . • > -
Viso.?.

- ’ ' Eųgpjūčip mėnesyje.
Pittsburgh, Pa. W. E.
Detroit, Mįeliigan, Šv. Jurgio parapija ......... 
Mahanoy Gity, Pa,, D. L. K. Gedimino KĮįubas , 
Cliicago, BĮ., Bridgeport, Conn........... .
Norrcood, Mass., Susi vieni jhno 81 kuopa ....... 
Llizabeth, jbit J. ......««.•«.*,........ 
Nuošimtis už U. S. Bonus ......................... .

‘ Vis o 
7——-----------------------LRugsėje mėnesyje.
Nuo A, L. R. K. Fed. balansas 
Cicero, 111. r........ . ../.... 
Gie.ėro, III., Dr. Motinos Dievo 
Nbrn-poct Masą.* Nęp._, P. P. Š. Di^ 
Rocvhcster, N. Y., Š. P. ir P. Dr. . 
Washington, D. C.„ nuošnnčiaLT.. 
Waterbury, Conn., Šv. Juozapo parapija .... 
Tamaųua, Pa. ....................
Chicago, Illiiioiįj, Šv. Onos Dr-ja .......... 
South Boston, Mass,,. Ainž. Rož. pr. ............
South Boston, Mass., Šv, Petro parapija . , 
Norwood, Mass., Šv. Jurgio Divja.................
Kortvood, Mass., šv. Kazimiero Draugija . 
Nonvood, Mass,, Šv. Jurgio parapija ...... 
Brooklyn, N. - Y......... ......... ......... ..............
Middleboro,; Mass. ........... ................ ...............
Brooklyn, N. Y., Fed. Apskritys .'.................

4
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Liepos mėnesyje.
i »,> »a* j 4 < >• r i » t- . »»i» »t f ‘

* • , < . ... . ., » .. *■ » r • > įf- •

.... • ■» • « t , .> . • •'. • *.*-,»«.•.». .»•» rt‘ ■*••** • 

. .. r , t- ♦ *.* * *-

' •! ■ • ■»■ r f r f t , e. ■ » . ♦ . į.» »

A-..’

4 4 *•- * 4 4 Jk * * •> * >’ * *• • 4’ •■ *- * 4 A- 4 4 ♦ 4-4 4 *• 4''

4 4

4- 4

• •

4 4

esate Jūs . lenkai, man ypatiškaiJ vens, . o kiti , šneka kad su savo 
kalti $1.000.00 ir dauguma iš jūsų! broliais į farmas nuvažiavęs. f 
ant gero kelio pastačiau. Kun.- / « K. K.
B. Mok pergyveno 3 vyskupus į 
Albany diecezijos, kurių jau kau
lai yra gerokai aptrunėję ir ket
virtas dabartinis. Kožnas iš jų 
leipos-gi turėjo daug kovoti prieš

30 metų lenkų kova-prįeš 
. lietuvį.

Jau 30 metai užstojo kaip len
kai pradėjo kovoti prieš lietuvi 
kunigą, kleboną Baltramiejų Mo- 
leikaitĮ Šv. Kazimiero lenkų para
pijos. Albany, N. Y. ir tik, tik ga
lutinai karų, laimėjo 4 d. sausio, 
1923 m., kuomet. Albany P. 
Katalikų Vyskupas, įbaugintas vienas, pradėjo Kuli., B. M. prar‘ 
laikraščjų žiuta apie mirtį nušau- syti sau pagolbininko ir vyskupas

MONTREAL, CANADA,

Sausio 21, 1923 m. susirinkimas 
nedorus lenkų mt klopiškais užsi-l įvyks L'DŠ. 92 kp. Pobažnytmė, 
puldinėjimais ant’kun. B. M. Ne- Svetaisėj tuoj po pamaldų. Malo- 
ka rtą buvo iš diecezijos raštinesI nokite visi nariai sueiti, nes bus 
lenkai prašalinti ir pasakyta, kad rinkimas naujos valdybos. Turi- 

uebeateitų su jokiais te būtinai sueiti visi, nes bus daug 
šaukdavo dalykų svarstoma. Ypatingai tie 

Lityvi- draugai pasisteugkite ateiti, kurie

dauginus
s kniubus, bet laukai

* ant gatvės, “Niechcemy
Rynu/ na!“ , Išklebonavęs iki 20 metų Į jaučiatės atsilikę, su mokestimis.

Valdyba.

f
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PERSKAITĘ “ŪARBININK4" SIŲSKITE SAVO: 
GIMINĖMS LIETUVON.

NEPAPRASTAS PATARIMAS
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, PerskaiML“ Darbininkų“ 
» su^niok i^poįrterų, užrašyk 

| ant jo savo giminių Lietuvo- 
’3 ' , *“
f j e adresą ir užklijavęs: lę.

j

J

MOKSLEIVIAMS į 
PAGALBĄ.
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Kini. dr. Jonaa Navickas, 
ką tik grįžęs iš Europos, 

įkalbės:
E * ' ► 4

\Mikas Kerbelis,. ITed. iždo 
J globėjas, kalbės:

^įtus. 17 d., Elmiru, N. Y.
I I

(1

Lietuvoje, jeigu gi to dary
ti nenorėtum, tai prisiųsK 
mums $5.50, taip-gi ir adre
sų kam nori siųsti, o mes

L'į_. __ ______ %
•u ’ - ■*- .-r -

5 pašto markę, įmesk į pašto * Tamstoms patarnausime, šių-' 
| dėžutę,
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Trijų mėnesių pajamų
Liepos 1 d. ižde buvo

■ • . x ' '' ' .

Viso.............
JI • •

4 4 4 *4

Labu 4 4 » 4 4 4

^..,.$ 369.01
........$ 2,336.99
........ 78,600.89

..........$80,937.88
IŠMOKĖJIMAI. 

Liepos mėnesyje.
>?

4*4 4. 4444*«4«4**

i »• • • 4 4 4 »

• V •
4 4 • - •

4 4 4 4 *

Raštines renda 'ir spauda ‘ * Garsui
Raštininko alga už birželį ..................s.. .
Kalbėtojams kelionės išlaidoms ir pragyvenimas .. 
Kalbėtojams kelionės išlaidos ir pragywumas .. 
Šveicarijos moksleiviams per “Lithuania“

$ 33.75
150.00
592.00
877.32

1,200.00

į . ■ "Vįso. '
Rugpjūčio mėsesyje.

Iždo globėjui kelionės išlaidos, peržiūrėjimui/T. F. ir • 
Fed iSckretobliaus knygų....................................... $

Sekretoriaus, alga už Liepos mėnesį .......................
Kabeliai Lietuvon, su plisveikiuimu Lietuva de jure pripaži- 

,nus per Jungtines Valstijas............... *■ ’

4 4' 2,853.07

t

.17.03
150.00

re pripazi-

1 4 4 4 4 25.77
150.00

26.50
300.00
300.00 
800!00
60.04
35.00

f į i f '• Viso..................... $ 1,8604
' .Viso pajamų buvo ....................... . ................... $80,937.88

Trijų mėnesių išmokėjimai ................. ........... % 4,717.41
4* - -s: --------------

Spalio 1 d. ižde lieka..............  $76,220.47
Atskaitoje už.Kovo menesį perdaug priskaitylu nuošimčio

už Kun. J, Laukaičio aukas būtent...............  «• * • • • *-* • • » 81

.nūs per Jungtines Valstijas.............
Sekretoriaus alga už Rugpjūtį ..............
Ofiso remia už Liepos mėnesį ..................
P. (\ moksleiviui paskola-pašalpa..........
J. J. Š. moksleiviui paskola-paašlpa .... 
Šveicarijos moksleiviams per “Lithuania” 
T. F. Iždininko išlaidos, kelionės, espresai elc. 
Už. iždininko kopei ją .. ..................

9

4 » 4

9

• •44**4 « *•*

• ••••••*••«

>■ 4 4 4 * 4 4.

4*44*4 4**44
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«

Saus. 18 d,, Biiighamton, 
te N. Y?

Fed. Sekr
T

’lokiu būdu tikrastii balansas spalio 1 d. lieku . ................. $75,892.61
\ K. J. Krušinskas,

Tautos Fondo ir Federacijos Sekretorius 
\ . - y '

1
[MM albumas 

b > iiiiipiui; t *
Indoiuiausiaš’ ir svarbiau-* 

kias lietuviams šių dienų įvy- 
ifltįs yra Klaigpedoš Krašto su-, 
į si j augimas su Lietuva. Da- 
į bar visi uorčtų pamatyti, 

į įkatpušrodo Klaipėdos mies- 
At . ... . , k M tas. Ktdp sykis-*I>arbiuui-

- .Nedėlios ar pitnedčho vakaras, . n v . kj * i aitriu fflMS M, Wfe tan miesto
w J Almunų; SktibmMtes issi-* 

Mašste' L rašytu ICuiuu 50&
Nedaug tehtoliue.' ' -■

pampi jos BftlJųtyMogors bLLmv- • 50
eit.ilasK.',v -'■ . / . Į ; “OAmilNlNKAS’’

NedPlios vakm suuslu.2S. (L, 33G'B'way, S. BustontMitiss. 
MM u mų Ukėsiy8aWj,o,.4t^BerŪeyj 
St‘Laivi'epeė, Mušk ■ . ? •' ;
_ Šiuose pnveikšluušo imk tuip*gi 

parodomi veikimai ‘Liet, M'ckybps 
BendimvCs biciuvb)e-, < <

LIETUVI mošos $ 
: WDROV1 •: , 1

414 Broudway, So.. Boiton, JJM

Džiaugsis Tamstos simenurodytukeliu ”parbb 

ig “Darbininko’1 įlinką” per ištisus metus.

“Darbininkas” j
BROADWAY, BOSTON 27, MASS. i

t

J 1

IĮ

I t 
J <

T'lil'hi'l i VA^Havų, Kokardų, vlsoJdųŽcakteUyi Guzikučiu, Ant* 
v apaudė ir kitokių Draugystėms itoikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo arIŠkmpiilųt pažymėkite it ęte-tibk varda.
' ■ 90«92 Fcrry St« Mewark*M.4w

PAVEIKSLAI
• ' - jė, - 432 ĄVimlsnr St.,' Lambridgą

- ~• -Į 
•Viši^&ūjidKrtttami Paveikslai is

Lieltms 1922 metų»

Bus Tochmin- ‘ .
ketnu’gy. irpoliiyčips. niTmrniH, 

Hątisįo 18-49 dd„ iMrtvpij,bs sap- 
jo, 20. Wcbsld? '..Mnulelkb 
■Mass. ’ • -. ■

Netlėlioj: pb/iTietų, sausio &J d* 
2:3<1 valiuidų, Cmigręss ILAll TeuL 
re,”'Ž26 Brouduay, lutmpus U- 8t,.

« A

t

JI LINIJA ŠBroaJvąy, * Nevedi.I* 
H TIESI

KELIONEI'

kur 
nork kitą panamą kbloitiją l eip nt> 
įžymėjusią Aeatrtdš, ites^ čia tik 

parapijoj' 
kiekvienų imdėldieiiĮ jau vis bib 

: na koka Hum vitalnš siuįAmms u 
t kur din1 lutos parapijos ir šttfbuH. rr 
Visokių ttoLddidiikib ‘ kurki,- kaip ISo. Boston,' Maso.

'. . ; ■< ...'7?;

- - - - ' > L ’ -
„ .r

■

; Bietų;.
'Vįlššjose uebitH iiei vurno 
koįerdYviške įanko, ' 
l}aik yra jų 10 ir .-mitiū tiek 
ergauBupjiDBa./ ” a'?

' K- .i - . . ...

• 1 *4»»*
- '• %- »

-i

91 ^9

IK.‘ • * iuksiu kisuu •.
* - Lletuvliit viiiiuojabd j HltaVą lųiklv 
kuką (korMvrą). Visu treėln kle-

Au pudulūU i JamiUatfus imt 2dh 4-rių ir huli 
lovų. -,•*,/ .. .- ; .■ /

& S. asrom * • v G * * * 7
. a. ,^vaiW’i®

ii Nmv Sorko iv1 Bostono j lialulMirgii
"l Flllluvą WW 1 BtmVą ur

’it Bostono l w pvt 1'all IUver 
• * itrlo vfeliulų ugeutv

, ’i 
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, VIETINES ŽINIOS
r BOSTONE MOKSLO , 

- ĮSTAIGOS. ,

■ Sausio 11 d. teko aplanky
ti su gerKLun. P. Juškaičiu, 
Bostono, Jėzuitų vedamą 
kolegiją, Ji puikiausiai į- 
taisyta ir mokslo priemonės 

. moderniškiausios. Studen
tų apie'500. Čia tai teko ra
diotelefonu klausytis ir kito
kių retenybių.mątyti.

: Bostono diecezijos šemi- 
narija gražioje vietojo įtai
syta, Namai dideli gražūs, 
koplyčia puiki, klasos ir 

i kambariai ir-gi gražūs. Rek
torius Dr. Pralotas J. Pater- 
son, vyras mokytas, geras 
profesorius ir ’ valdytojas.

1 Jam buvo perstatyta Lietu
va irzjos seminarįjos. Pri
rengiamo j Seminarija visai 
atskirai. Mokslo salės, gy

venimai ir koplyčią savo tu
ri kaip'įr didžioji seminari
ją. Didelis skirtumas tarp 
Amerikos ir Lietuvos senfi- 
marijų. .

Kun. P. Kablukas.

ar
D A R B I N I N K A S ./

t

i /
♦

<-■

po fėrų.
Šv. Petro parapijos, f erų 

komisija ir darbuotojai, lai
ke susirinkimą sausio 12, 
1923 tp° pamaldų. Gerb. 
Kun. Urbanavičius atidarė 
susirinkimą, Pasirodė, kad 

■‘ištiso pelno parapijai lil<o 
arti $1600.00.

0Parapijonai kurie.pasižy
mėjo , duodami brangesnių 
aukų buvo: J. Dilis, laikro
dininkas, J. Vaitkus, J. Am- 
broziutė iš Brookline, A. 
Stankevičius ir A7. Ročku- 
viėnė. •
'' ’ Graborius P. Akunevičius 
aukavo $5.00 aukso, kurį lai
mėjo And. Bizokąs, teip.-gi 
Dr. Jakimavičius aukavo

» •

$5.00 aukso, kurį laimėjo A. 
•Vensldenė iš Waltham, Liet- 
Rakandų. Krautuvė aukavo 
lovą vertės $20.00, kurią.lai- 
mėjo J. Ančekaitis.

Dalvvavo foruose sekau- v
eios organizacijos: Mot. Są
junga, Liet. Vyčiai; Baž. 
Choras, Apaštalysts Malda, 
Amžinas Rožančius, Liet. 
Dukterų, Keistučio, Šv. Jo
no Evang., LOS., Pilnųjų 
Blaiv., Marijos Vaikeliai, 
Sald. Širdies’V. J., Mokslei
viai, Nedčldienio mokyto- 

. • jai, Šv. Kazimiero ir Alto
riaus vaikai.

. Dalyvavusiems ir atsilan
kiusiems fėruose, visiems 
širdingai dėkuoja gerb. kim.

,, Urbanavičius.
Kleb. Kun. Urbonavyeius 
Pirmininkas P. Milius 
Rast. Katr. Svayždšiutė

U«T'

5F, PETRO PARAPIJA.J
'Hesisfeb^cite,^^ negalas.
’ ■ ’ ■ . - “"" " -

. Juk dar ’ viešų prakalbų 
nebuvo o jku įsirašė' i "Šv. 
Kazimiero Draugiją Kaune 

amžinieji ir 4' garbės, bū
tent Gerb. klebonas kun.. 
Kazimieras Urbanavičius 
$100, 2) Amžinojo Rožan
čiaus Draugija $100, ‘ :3) 
Ona Švagždienė $100 ir Štai 
10 sausio 4) Morta ButMtie- 
ne įsirašė į garbės narius ir 
sumokėjo visą $100t tai nė- 
apsakomai didelė katalikiš
kos spaudos parama.. Pažy
mėtina, jog Morta Butvitie- 
nė yra našlė ir dai‘bininkė, 
bet nesigailėjo tokio pluošto 
pinigų prakilniam tikslui, 
kuriuomi- yra katalikiškos 
spaudoj sustiprinimas ir jos 
išplatimmas. Tai gerosios 
Dukters Bažnyčios ir Lietu
vos, payyzdingas darbas. 
Duok, Dieve, Jcad jos gra
žų pavyzdį, visi katalikiškos 
lietuvių spaudoj, mylėtojai 
pasektų ir tuomi prisidėtų 
prie Šviesesnės savo, bran
gios Tėvyiės Lietuvos atei
ties. •

Gerbiamoji, M. Butvitie- 
ne, katalikiškos spaudos di
di-Rėmėja, priimk didžios 
padėkos ir pagarbos žodžius. 
Ta pat reiškiu visiems iki 
šiol įsirašiusiems Sv. Kaz. 
Dr-jos nariams.

Kun. Petras Kančiukas.
50 W. ,Sixth St,
'So. Boston, Masr-s—

South Boston,' Mass: — 
Teko aplankyti ligonę Šicį- 
lauskienę ir aprūpinti ŠŠ. 
Sakramentais. Ji turi. 73 
metus, bet aiškaus proto ir 
skardžios kalbos. Gilus ti
kėjimas ir didi viltis į amži
nąjį gyvenimą ir Išganyto
ją spindėjo iš jos veido ir 
triško iš žodžių. Jos vaikai 
turtingi, nes turi vaistines 
ir namus. Tai bene bus mo
tinos igvvendinta vaikuose 
taupumo ir darbštumo pa
sekmė. ” . v v • -tA un. P. Kas(‘i ūkas.

į
’f

si
Mansiais priešais lenkais ko
vėsi ir kaip juos ne savo je- 
g^i, bet. gudrumu1 ties Gied
raičiais nugalėjo.

Programą išpildė Cam* 
bridge, Mass. 8 LDS. kuopos 
artistai. Būtent) “Kovoję 
ties Giedraičiais” dalyvavo 
šie: Jurgioršaulio rolėje 

: j; Povyl ait is; Magdutes-po- 
dukrės — P.. Sutkaitė; Jo- 
no-moksl. —. J. Borus y Te
kaus — J. Vinciūnas,. 2 ka
reivių —- M. Kavolius ir & 
Oibikas. Lenkų kareiv. — 
J. Smūgis; Lenkų lęgijono 
paafieieriaus — J, Smūgis; 
3 generolų: ^ilgovskis ~ J. 
Kavolius; Parazitauskis -- 
P. Rudaitis; Vūkevič — V. 
Vinciūnas.
“ Pabaigus lošimą buvo dar 

trvs monologai ir dialogai, 
l.iiioni-r ' Tmmilrfn išsirinki- gijų ir broHjlį.. Kadangi 
mas, Piršlybos ir Barbutės 
laiškas.

.Orui prastam esant, žmo
gių afsūanke neperdaugiau- 
sia. Vienok ku\ie buvo, tai 
pilnai buvo patenkinti.

Nuoširdus ačiū tariama lo
šėjams LDS. 8 kp. už jų taip 
didelį pasidarbavimą, tikė- 
ylaini, kad jie nepamirs bos
toniečių ir ant toliaus. Ačiū.

Rengėjai.

“DARBININKAS*’ pasiuntė 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gą už $5.597.50. Už. tas knygas 
“Darbininkas” laukią iš visuo
menes atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsą prieteliai, ka
talikiškos spaudtfs- rėmėjai -priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au 
k u rinkimui sunaudoti.

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį ‘‘GIEDRA.?’ Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50.
“GIEDRA”

55 W. Market Str.*
' . , Wilkes Bavre, pa.

DARBININKAI, *»“
— AR ŽINOTE KO N UO 

JUW LAUKIA GIMI- 
. KAIČIAI LIETU

VOJE -
Ugi iaiktgš^įo*^DaTbjūiii’ 

ko-’ Mu’į jūs skaitote Amėį- 
.rikoje. > Busti-^joga spA+tt 
džiami atvykote į šių plačią 
sali, laimės ieškoti.' IŠsi- 
sklaidę po didelius miestus, 
bangose kitataučių kaip 
sniegas pavasary < pradėjote 

: tirpti tikybiniai ir tautiniai. 
Tą pajutę, išeiviai darbinin
kai stoj o darban gelbėtis nuo 
gręsiančio bedievystės'ir is- 
tautėjiino pavojaus, steigcia' 
mi parapijas, inokyklas/or- 
ganizuodami daugybes drau-

T

Darbininkai, remkite, jei 
galite, savuosius draugus 
darbininkus.' ' , _____

Siunčiant ŠVį. Juozapo 
Draugijai Jmygų .ar laikraš
čių ir aukų, siųskite: Myko
las Mėlis,’ Raktuvčs gatve, 
Naujoji Žagarė, Šiaulių ap, 
Lithuania. -

’ „ Kun. P. Kasciukas.

... "Į ,U

Mokyti ir išmintingi vyrai atei- 

džiaugti negali, prisiminę knjfgų 

Skaitymo naudų, iitai kų lako 

mokslavyris & Būry* {‘Knyga/ •" \ • 
anot jo betariant, yra geriausiai 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 

nesupyks ir nžmokesnio nereika

laus. Kada tik nueisi, niekados jo 

miegančio neatrasi, kada tik pa 

klausi, jis vii atsakys, kada apsi 

riksi, jis tavęs neižjioks.”
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CUNARD
Iš BOSTONO į LIETUVĄ į 

per LIVERPOOL ’ -d
, ant naujo, didelio, puošnaus, grtlto 

aliejų varomo ,
ANSONIA...♦.Sntisio 2“: (ViTMrio 24 

■ ANDANIA, A.. t Vasario, j O; Kovo 17 
«u greitu persUPlimti j LIKTUVĄ Ir 
'įsas Baltuos valstijas. GerlntiBlnii - \ 
imtarnavlmnB ir valgia. |

TAIP-GI Iš N0W YORK’O i
•^meniskai prižiūrima ekskursija LIe- •' 
tiivon ir į kltpa Baltijos valatybea, 
kielLyjena utarnInk(į vieuuB iž;trljų jį* "7 
riy. milžinų su Užjūrio perslkčllttiu f i 

SouthamptOii’e.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

pasiekia LIETUV4 I devynias dienas. 
Dalei informaciją msipkltEs prie ar
timinusio agente arba prie CUNARD- 

ANCHOIt LINKS, 
126 Stote Strapt, t 
BoHtoiiriMass. p-

‘ DOVANOMS
KOTL4 TIES

GIEDRAIČIAIS.

Sausio 14,1923„ ,Šv. Petro 
pobažnytineję salėje, So. 
Bostone, buvo suloštas sma
gus veikalėlis “Kova ties 
Giedraičiais.” Nors veika
las savaimi netvarkus, bet 
susirinkusiems buvo indomu 
ir visi su pasigėrėjimu klau
sė, kaip lietuviai su savo ar-

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo. .

“DARBININKAS, 
|| 366 Broadway 

Boston 27* Mass.
ė

i
I

. GAL PIRMU KARTU.

Pereitą subatą Bostono 
vaikai dienraščių pardavinė
tojai šaukė: Extrą I Lith- 
iiantan Iron Wolves Invadę 
Germany I , Turbūt pirmu 
kartu. laikraščių pardavįnė- 
tojaviššūukė extra apie Lie-

■ tuvą. ' . / ' ■

«

k •

z

■ *.■
£

. Dąiigelis su susirūpinimu 
šneka apie du baugiųanBu 
dalykų: kad. Kii Kta. KhL 
ųai ūiągina bažnyčias ir kad 
nūĮhnnū ftiįUjų prie .ienų* 
Ro. ^aii buvo; gtodiir kad 
lietuvį bažnyčia sųdęgifita,

'■ ■ ' . -/ '/■/.- -f t

“DARBININKAS”
' PER 15 SAVAIČIŲ TIKTAI

VIENĄ DOLERI
'‘PAREINI N KAS”:« - •

366 Broadwag Boston 27, Mass. '

Yra tai geriausia proga tiems, kurie nori su darbinin
kišku, pilnu iš viso pasaulio žinių, žinių apie kaperacįją,, 
apie daįbiiunkiį judėjimą susipažinti tvįs sykius savaitėje 
gauti į savo namus naujausiąs iŠ darbininkų pasmilo žinias. 
J ūk pati popięra* daug daugiau kainuotų^ . Taigi visi kri
kščionys darbininkai, ^.uriems Jrūpį tytojus, kurie noritę 
kad jūsų ateitis nebūtų tokia tamsiųniglotm kaip kad ikp 
Bei būvo,. privalote pamėginti -užsirašyti ‘G)arbinmką?’: 
nęisAant 'penkiolįkoĄ sanjtdevą. ' TĮK^kBNAS D ODĖRIS 

y ^emį ^rie^pirsiųs stačiai “Darbįnmkpi?’įuž visus 
mete iš balno $150, fięms duosime vieno dolerio vertes 
lųiygiL. Knygos y^ą^keibiaįnoš latoje šio laikraščio vieto- 
j& /Tas pąsiūlyjįmas baigsis sausio i d; X923i ’

Todėl pamnaudokitė ta proga ir* užsirašykite prisius-

Ądrcsųpkite: / J

* ■* 'į * -
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*

.»

daugybė lietuvių darbininkų 
liko suvilioti ir apgauti 
Markso-irjo pasekėjų, žada
muoju žemės rojumi, lietu
viai darbminM.1 sutvėrė 
krikščionių darbininkų są- | 
jungą, nusipirko-milžiniškus 
savo namus, įsigyjo naujau
sio ištobulinimo spaustuvę ir 
leidžia, savo1 organą i ‘Dąrbi- 
ninką, ” kurs gvildena ir gi
na dstrbininkų reikalus kri
kščioniškoje dvasioje. To
dėl “Darbininkas,” ne tik 
Amerikos, bet ir Lietuvos 
darbininkų-yra labai myli
mas ir skaitomas. Tai aš pa- 
tėmijau būdamas Lietuvoje., J 
Atėjus iš Amerikos “Darbi-', 
ninkui” į kaimą ar miestelį, 
j i gaudyte visi gaudo ir kė
liau j a iš rankų į rankas. Mat 
jame randa apie -darbininkų 
reikalus, jų bėdas ir vargus 
aprašyta; randa žinių apie 
savo išeivius gimines, - arti
mus, kaimynus ir pažįsta
mus. .

Todėl darbininkai įiepasi-1 
gailėkite užsakyti “Darbi
ninko” saviškiams darbi
ninkams' Lietuvoj e. J ei ku
rie neišsigalite1 jiems atski
rai jo užsakyti, tai nors ne
patingėkite sau užsakytąjį 
“Darbininką” jį perska-. 
ičius, suvynioti triubelėn į 
popierį, uždėti vardą pavar
dę, pavyz. J. Juodbalis, Šil~ 
galiu kaimo, Josvairivą paš
tas, Kėdainių apskr. Lith- 
ttania ir užlipdyk už 1 centą 
markę ir įmesk pašto dežėn, 
po 10—12 dienų skaitys ta
vo giminaitis Lietuvoje 
* ‘ Darbininką, ’ ’ kurį tu turė- 

. jai savo rankose ir skaitei 
rūkydamas pypkelę ar ciga
rą—Amerikoje. Klausyk to 
patarimo ir jį vykdink, bus 
giminaičiai bei pažįstamieji 
tau dėkingi. Štai Žagarėje 
Mykolas ir Jonas Aleliai, 
buvę Bostone, gauna nuo sa- 

:vo draugų iš Bostono “Dar- 
■bininką, ’ ’ iš j o labai džiau
giasi ir didžiai yra dėkingi 
savo prįeteliams už tai.

'Mykolas ^telis įTa
Juozapo. Draugijos darbi
ninkų Žagarėje - pįrnūiiįnku, 
jis manęs prašė pasvėikinti 
visus Bosinė; darbidnBw 
ką aš Šiumr darau nors W 
kį'aštyje. MJMelis 
lmd jo pažįstamų ypač žaga- 
riečiaij- siiriukę keletą dęle- 
yių.prisiųstų ŠV; Juozapo 
Draugijai, įsisteigti įnCTs 
įmygyną) savo švėtatneO^ 
tūri ir turėti gi’Mt ■ iier a* viD 
tiės; susiriūkinuiS kas me
nuo daro kur Ai® pHsL 
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‘Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje ’

yra GYVAM DŽIAUGSMAS’- SERGANČIAM VILTIS! 
. MIRŠTANČIAM TIAMYBĖ1’ ------ . .

Tai musų, lietuvių katalilrų nesugriaunąma tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios•organi- 
eijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi-- 
rašyk, nes ji:' . ' ' .\ s ■

1. : Apsaugoja tiūrią gyvastis iv moka pomirfihe& $150;00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00.

2. Moka pašalpa nariain's ligoniams kas savaitę po:
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $2100., ’ ’’

J j 8. 'Šelpia suvargusius nariu.-: ir našlaičius.'
4 - ' Nariai gauna S. L. R. Iv. A. organu, savaitinį laik

raštį J’Gar^į”.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na- ’ 

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasiMautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
; 7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vieną 

metu amžiaus. ‘'
Įstojimas į H. D. R. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengvai Kuo

pos yra' visose didesnėse iiotuviu kolonijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie km.pij Sekretorių arba tin"ioi ’• cen
tro Raštinę:

' S. L. R. K. AIIERIKOJE : " —
J 222 Šo^ 9th str., Brooklyn, N.

r

C5j

EX T R A! iEXT RA!

NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, i Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos sehoVeS pilių ženklų.

, Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį.' Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių' Valstybę ir kaip ku
riuos mūsų tautos didvyrius, 
idų reikšmė:

1. Lietuvos ženki.—-Vytis.
2. Žemaičių ženki.—Meška
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženk!.—Skydas.
5. - Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardinas. 

. 8. Šiauliai.
9. Marijampolė.

10. Geranainys.
11. Telšiai.
12. Jurbarkas.

I 13. Viekšniai.
14. Ariogala.
15. Kernavu.
16.,Rodtln§.
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai.
20. Ašmena. “ .

Štai, tii istoriškų žen-

21. Skirsnemunė.
22. Baisogala.
23. Vilkaviškis.
24. Kalvarija.
25. Darsūniškiss.
26. Pūpia.
27. Suvalkai.
28. Biržai.
29. Reseiniai.
30. Šeduva.
31. Veliuona*
32. Žiežmariai.
33. Kiedainiai.
34. Maišiogala.
35. Lyda.
36. Žasliai.
37. Valkininkai.
38. Daugai.
39. Plungė.
40. Balninkai.
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^AutorizuotasBankierius,! 
M Agentas ir Taikos I 

: | — -Teisėjas-—-——;

| J. 6. BOGDEK
|4 S. Main St., DuBdis, Pa.
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TeL So. Bofiton 2488 I

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR ’ 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir* chroniškas Ilgai 
vyrų, moterų Ir yaikų. Egzami
nuoja kraujų,spjaudalus, šlapumų 
Ir tu savo laboratorijoj. Suteiktą 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASB. 
(Kampas G St. ir Broadway)' 

VALANDOS: 9—11, .2—4, 7—9

4*

__ _ ‘ * Tek So. Boston 828 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CflSPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkSIč ofisą po Na. 
(25 Bsoadvtąy, So. Bostom, Mmml 

Ofiso Valandot: 
Nuo 10 iki 12:80 ryte Ir nttO.l:8O 

K’ Ikl’Š Ir nuo 6 :30 iki 9 v. vak. 
Ofisas uždarytas subatos vakarafe 

Ir nedaliomis.

1 16 Metų South Bostone .

! DR. H. S .STONE
! AKIU SPECIALISTAS 

199a W. BR0ADWAY
’ VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

Tel. So. Boston 270

J.MAGDONELL,M.D.
Galimamsikalb^tlir UetuvaiaM 

Ofiso Vaiandos:
Rytais Iki 9 vai. Po. pietų nuo 

Vakarais, nuo 6 Iki 9.
6M Broadway, So. Bortoi.

t
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Kas į¥*isiųs vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
Tai-ffipasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, 

D. S. na^pįš po 85c, 
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį) . L. 
nes nedaug jų teturime. . Pinigus siųskite:

366 IT. Broadway, Boston 27, Mass.

i!<1

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

n a w ris t ii
706 Malu Bt.» Montello, lĮtau

. i
.(Kampas Broad St.),

X«L. Brocktoa £L12-W. <

----   —T"—!——’ 
a

)ID. LIET* KUN. KEISTUČIO 

DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON* MASS.

: ... ,.....
1 ' y,-;. . I—

Nuvyk skaus- 
irią šalin!

B&iŠRKpėtyj**tnęB* 
luiiĮjiškas trauky
mas muskulų, iš- 
na.i'jdaa Biynurya—' 
visuomet yra. drau* 

i** gaiš.didelio SŪk»* 
' šio. TnMau ptdry- 
į ims truputį '

PAIN-EXPELLER1U 
■ant akaudamošĮ viatos iksuamaa bua 
ateitai palaHnteB. Pala-EuMUtri*Į lt 
ik*uAta»» yra nlrtmi pri«š*l. Nusipir
kite jo bonk^ Šiandien ■ ■-—- 
pas savo aptmlmi'iu—;
Kaina tik 35 ir TČc< Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Wwe |{, 
valsbalenklis. paimkit lUk 
piunčgadžiojiuių, * • < ' 
F* M RlC«M t CO.

Nkhh
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IWRėwĮ>ĮIĮWiliil|iaiL *M*1< '
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’tkoperatyvis ban
kas atidaryta lapkr. 1,1920, 
Oleveland, Ohio su kapitalu 
|653.000i Kapitalą sudėjo 

; ’lokomotyvų inžinieriai.- Da
bar to kauko, resursai -yra 
^18.000.000. Tas bankas sta
tydins sau ■ namus 21 aug- 

’ M«V»« * *

PLIKIAI IR PLEISKANIAI
■■ OLSĘ^-ALc-,.

,liw pfinalkihKplrlftkunėa tr .sulaikys 
plaukus. - Užtikrinant klekvlrnib $2,90. 
vertas tik už .$1.00; neš tai naiijM išra
dimas. ^Stųsk $1-00 Šiuo ndresu rP JOSKBK TRUSKA ■

„4OI W»iKldnRton- Masą.
■ t7 7^ ■’ (AdvA
■ ■ . . ’ 'i . •• *r

.URMININKAS — Vincas ZttieėkaS.
.81 Mercer SU M Boston. Mus*. 

VIOE-PIRM, — Antanas Rąstelis,
• W. Bo\ven Su So. Boston. nnss. • 

j‘HOT» RAST* *- Antanas atąe^iun^ * .• 
.430 a -7‘lh st.. M Boston. Mass. 

KAJOKUI Andrius ŽaUečtafc
. <107 K .9-th SU So. Bestoj Mnss. . 

UARšALkA — Anktoms Ztęiils. U • 
•S®& cottageSh, ■. -

D. ,L. K. Kotštn^ln <M» Ulko W«.- 
siutus • susirinkimus kas pirmų ned^b 
iUeni klękvlono nenešto po No. 00+ 
AVtislitnstoh Su Boston, Masu V. 
vakare. Ateidami dmuRe iv nkulu nn- 
riti sn savim atsiveskite prie mvsį dr* 
jos primkytk,x .. -.

. PaloSkmt* Bronislovo Kairio Ir Ka» 
«iinteW Kairio, šteinu Iš Iml<jlų kai
mo, Aluntos vųi., ap+fc Mal-
dBn ntMšankti tsnmtns arba kas ilnot *} 
molilšįu pranešti. AS.esu. kllė* i£ Apta*- s 

-kU. kaimo, Alanto* vai,, Itan apakr. 
a*. ,l dirmus

2 TUsimp ’Btroou Now Havru, Conn. 
L W
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