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ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Mr

vo-
su-

Klaipėda, bal. 10. — Pa

blogėję šantikiai tarp lietu- 
• vių ir vokiečių pereitos sa
vaitės pabaigoj baigėsi krau
jo praliejimu. Penki 
kiečiai krito ir keletas
žeista laike susirėmimo tarp 
vokiečiu minios ir lietuvi it v •
policijos. Nugriovimas sto- 
vylos Vilio Didžiojo ir Prū
siško paminklo atnaujino 
riaušes, kurios buvo nutik 
(lydos. Klaipėdos vokiečiai 
ypač priešinosi uždarymui 
vokiečių laikraščiu,. užgeni-

V to- ? ‘ tll.

mm vokiškos kalbos oficia
liuose reikaluose ir augštos 
vizos, kurios trukdo liuosų 
susinėsimų su Vokietija.

Tąine judėjime vadovybe 
darbininkų imi jos,, 

jos sušaukė mitingą reika
lavo atmesti sulietuvininją, 
teipgi panaikinimo karo sto
vio*, grąžinimo laisvės spau
dos, susirinkimų ir paleidi
mo politinių, prasikaltėliu. 
Kai jų reikalavimai tapo at
mesti, tai paskelbė generalį 
streiką.

(Šitas sumišimas Klaipė
doj daromaą taip vadinamų 
Hei matbundininkų, kuri e 
per visą laikų trukdė Klai
pėdos ^prijungimą prie Lie
tuvos ir dabar jie matyt da
ro sabotažą. Vienas Vokie
čių laikraštis Karaliaučiuje 
leidžiamas paskelbė Heimat- 
bundininkų memorandumą, 
kur sakoma, kad Heimat- 
bundininkai turi Klaipėdos 
krašte 57 organizacijas. Pra
šo joms leist susirinkti, pa
kviesti-p. Smetoną ir išaiš
kinti jų tikslus. Jie ir da
bar po prijungimo Klaipė
dos krašto prie Lietuvos no
rį plebiscito, t. y. žmonių 
balsavimo išreikšti ar pri
gulėti. prie Vokietijos ar 
prie Lietuvos. Toliau rei
kalauja, kad mokyklose vy
rautų vokiečių kalba, o lie
tuvių kalba būtų dėstoma 
kaipo viena svetimųjų, kad 
valdžios įstaigose būtų pa
likta vokiečių kalba, kad vo- 
kiečiĄ valdininkai nebūtų 
verčiami mokytis lietuvių 
kalbos; kad evangelikų-Baž
nyčia priklausytų nuo Prū
sų evangelikų bažnyčioš, o

NUSTATYTI.

IVasTiington. —- Augščiau- 
sijin Teisman buvo pavestas 
klausimas išrištf nustatymą 
minimum algos. Teismas iš
rišo, kad nustatyti Įstaty
mu alga jTa priešinga kon
stitucijai.

• N e ir — Suv. Valsti
jų Plieno korporacija pake
le algas ant 11 nuoš.“ Iš to 
pasinaudos 150,000 darbi
ninku.

PUTES TEISMO
LWPREXDIMA

SUAREŠTAVO 16 RA- J 
DIKALŲ.

IVasltinglon. — Dvi kra
tos buvo padažytos ir suareš
tuota 16 radikalu.

•* <*

Didžiausias pasaulyje miestas yra New Yorl 
miestas įTa’gaiingimisių kapitalistų centras. Vienok, ta
sai miestas turi majorą unijistą, nes dabartinis majoras 
Jobu F. itylan yra geležinkelininkų organizacijos — 
Brotherhboj of Locomotive Kngžnecrs narys* Tos ergą*' 
nizaeijos afgano Locomotive Ungineers Jommaj#New 
Vorko miesto majoras apraše apie Amerikos “Invisiblo 
Governnient”—apie Amerikos nematomą valdžią 
pai jo .riuuiiriiiįatpasakojantštaiką j isvąšo v

"A ■*'- • »

Kovo 15 d. išvažiavo Pa
ryžiun Klaipėdos reikalais 
delegacija V. Dailius, Marti
nas Jankus, Salka, Blažiu 
mž. Visockis, su premjeru 
Galvanausku priešakyje.

t
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]YaMiington. -Darbiniu- 
W org^anizaMjų" Yiršiūiftkai 
ir kitokie pfogresiriškesnie- 
ji veikėjai labai, nustebo 
Augšciausiojo /teismo iš
sprendimu, kad įstatymas 
nustatantis minimuni mote
rims algas priešingas kon
stitucijai. . Toks įstatymas 
jau veikia 14 valstijų. Yra 
spėjama, kad tose valstijo
se dabar darbdaviai ims ka
poti moterims algas. Mote-

STREIKAS PASIBAIGT.
—7 — —— 4

Andover, Maus. — Audė
jų streikas Marland kompa
nijos pasibaigė. Kompani
ja pakėlė algas ant 10 nupš.

RADO DAUG SVAIGALU
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Kaune Lietuvos koopera
tyvų Bankas pirkcjrnūin 
namus Laisvės- Alėja nuin. 
62. Ten buvo Levinsono 
viešbutis,. Kauno šaulių bū
rio valdyba ir kliubas; Už 
narną užmokėjo 250,(1(10 litų.

V iii liaus miesto kasa, bai
gia tuštėti. Miesto. tarnau
tojams kovo mėnesį tik per
pus algų teiŠmokėta.

■ \ " 1' ’

Šiemet sukanka 50 
nuo to laiko, kai

metų, 
vokiečiui 

valdžia Prūsų Lietuvoj iš
metė iš mokvklu lietuviu
-- ns* * • . . . .. .

kalbų., '

Vilniaus lenkų laikraštis
Kliuvo” rašo, kad Lenkija 

turi atimti nuo latvių Daug- 
pilį ■(D’vįnskę) •

Prisirengimai prie seimąį 
rinkimų Kaime' ir kituoĮtoJ 
mieštuose ir miesteliuoto’ 
prasidėjo išanksto. Parimi 
agitacija gyvu žodžiu lęd/, 
kas dar neina. * : a

-'.--i'- . * * ’ <3|

v ’ » * - | 
Premienii. GalvąhauskMj 

išvykmr Patyžiitn jo ’ 
užėmė teisingumą nųiiistefįgg 
Karoldis, o užsienio reikaiij| 
ministerio pareigas eina vi--, 
co-ministeris Klimas. J/r 
\..... . ;

Panaikinus tarp D. LieM- 
vos ir Klaipėdos krašto kfe* ■ 
ną Naumiestyje buvo dide
lės nepaprastos ‘ iškilmė ' 
Naumiestiškiai sudarė 
hifestaciją ir priešais ; 
pėdiškiai. Abi manifestaSL 
jos suėjo- ant panaikinto 
bežiaus ir buvo programa®

- ?..Tarpe- Įkaitinamųjų - ■
kvoje 16 kunigų yra trys lij- 
tuviai: kun. Matulionis, kun. ; 
Prauskietfs ir lmn. Auguliot-

Stiklo fabriką PethOM 
nuW/avrveikia^ Dirba Uty 
vokiečiu menstrų ir 40 lietu- 
vių darbininkų. Fabriko 
Bendrovėj- daugiausia žydai.

t
Ko vo 18 d. prez. Stulgins

kis pranešė Galvanausko ka
binetui, kad jo atsistatydi-J ~ : ... j
nimo nepriima ir kad jam Į Kauno miesto rinkimų. iŠ- ‘ 
paveda šalies valdymų iki i laidos sieksiančios 50,000 If- 
naujas seimas susirinks. Į tų. ‘ ■

• Atleboro, Mciss.—Pas-len
kę, Jau Zacliowskį rasta 3,- 
000 kvortų munšaino. Len
kas norėjo išsipirkti ir .siūlė

■ Šeri
fas atsisakė kyšį priimti. 
Lenkas suimtas..

Hį unijų Lyga šaukia šuva- šerifui kyši-4l,Q00.
ži avimą.

ATPIGO SIDABRAS.

Ne ir York.'— Sidabro kai
na krito neini centu ant un
cijos.

VELYKOS MASKVOJ.

kataliku — nuo Evnilando to •
vyskupo. •

Jei tie reikalavimai būsią 
išpildyti, {ai Heimatbundi- 
ninkai padėsią Klaipėdos 
kraštui tvarkytis/ o • jei ue. 
tai trukdvs. Tokie reikalu- to
vimai negalėjo būti išpildyti 
ir matyt Heimatbuiidininkai 
pradėjo sabotažą.)

Maskva. — Velykos Rusi- to '
jos sostinėj buvo religiškes- 
nės, negu Kalėdos. Dabar 
prieštikybinių demonstraci - 
jų nepasirodė. Cerkvės bu
vo kupinos žmonių ir sveiki
no vieni kitus su “Christos 
voskres. ’’ V arpai gaudė v i- 
soj Maskvoj. Apie vienų so
borų bedievių gauja buvo su
sirinkus ir šaukė: Šalin po
pai, šalin religija! Bet vis
kas tuomi ir baigėsi.

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad “Darbininkas” jau parduoda Lietuvos pinigų—li
tų perlaidas ir savo draugams darbininkams suteikia 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad Jūsų 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių ran
kas, visuomet kreipkitės pas “DARBININKĄ,’’ jisai 
visuomet'nuoširdžįai Jums ptaarnausv *

Darbininkai, atsimnkite kad “Darbininkas” yra Jūsų 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS.

Siųsdami pinigus ar klausdami Utų kaimą visuomet adre
suokite ląiškus šiaip: ’ . f

■■ .^DARJB ĮNINKĄS/? .

366 W^t Broadivay; . Boston ai, M&ss

; H0N7 .TOHN F. HYLAN, J, .
Yorko miesto majoras, unljįstas— 

-iuirys Brotherliood’o o£ Locomotive En- 
glneers, darbininkų reikalą gynėjas, ka
pitalistą klastą nurodlnėtojas. Vienas i& 
-.(Vclžlausią majoro imtyiką buvo tai jo ko- 

■ .Artt-prleS' pakėlimą strytkarią ir pęžeml- 
nią gėležlnkelią “fėro.” . Kompanijos bu
vo užsimetė pakelti “fėi-ą" iki 10c,< bet 
majoras atsilaikė ir fėras nebuvo pakel
tas. Majoras Hylan ym katalikas.

Suvienytos Amerikos Valstijos, turtingiausia ir inta- 
. kingiausia šalis tarp pasaulio didžiųjų šalių, šiandie ran
dasi saujalės turtininkų replėse. Į vietą pagarsėjusių įstai - 
gų, įsteigtų Neprigulmybės Dękleracijos pagrindais, at
sirado sugedusių didelių biznių valdytojų imperija, šian
die tikro ji Amerikos vyriausybė randasi no AVashingtone 
po Kapitolijaus bokštu, bet New Yorko ant AVall Street 
ir Broaclivav. ;* >

Despotiškos Amerikos oligarchijos galva yra Rocke- 
fellerio Standard Oil Kompanijos bosai, kaikurių didžių
jų pramonių ir biznių magnatai ir dalis bankininkų. Tai 
šie yra Amerikai užsėdę ant sprando, verčia piliečius jų 
klausyti ir tarnauti jų interesams. •

Demokratijos dvasia tiems oligarchams yra svėtima< 
Jie raukosi, kada jiems primenama, kad miestų valdžios, 
valstijų reikalai gali geriau būti pačių žmonių sutvarky
ti, . o ne tėviška milijardierių ranka bei monopolistinių kor
poracijų. - .

Nedidelė turtininkų saujalė tokį platų veikimo ir kon
troliavimo lauką gali apimti dėlto, kad jie savo, tinklą y- 
ra plačiai ištiesę, kad jie valdo begalinius turtus, kad jie 
turi paklusnius tarnus kongrese, legislatūfose, teismuose, 
laikraščių redakcijose, žinių agentūrose, policijoje. Prie 
tokių sąlygų saUjale milijardierių gali mindžioti visokias 
teises, gali neatsižvelgtą į įstatymus, nebijoti teismų, ne
bijoti viešosios opinijos. Be baimės jie gali laužyti įsta
tymus ir per kitų skriaudas siekti prie savo tikslo.

.Roekefellerio Standard OiĮ Kompanija viešpatauja 
ne vien žibalo biznyje. Bet tos pačios rankos valdo ge
ležinkelius, bankus, kasyklas^ apskritai daug pramoni
nių šakų. Standard Oil yra didžiausia pasaulyje pra
moninė korporacija. Ęinįąs kaina jos serų yrą $3,500.- 
000,000 (trys bilijonai penki šimtai milijonų dolerių). 
Ji įsteigta prieš. 50 metų ir savo šerininkams išmokėjo per 
tą laiką-tris bilrįųnųs dolerių, Tos galingos korporacijos Rockėfellėrį iŠteisinmiČių Žinių po Visų Ameriką*-. ‘

j . _ J . Taip tai po visokias pramonės šalms, po visokias bfi
siekiąiP^inėšAmierikos,; Ghinijos/Krancijos  ̂■ Turkijos,jnlo šakas, po visokias įstaigas viena galinga pinigųo^ 
Rumunijos ir kitųšąlių^ Bo tos korporacijos vėliava Jau- saujale yra ištiesusi tiftklį ir konti’oUudją. Ameriką

viešpatatimas hefubežiųojąsi Suv.; Valstijosej bet teip-gi
. -i •*. !' >• •> . • 4- * • . ’ ' *»->•-• .». ' * ’»-

V

giąu plaukia laivų ant vandenynų, negu po Suv. Valstijų 
laivyno" vėliava. -

Šiais laikais veik negalima rasti svarbesnio pramonėj 
daikto už žibalą. O šitą produktą yra mouopolizaViis 1 
Standard Oil Co. Kongresmenai, gubernatoriai, teisėjai / 
įeina ir išeina tos kompanijos pinigais. Ąugštieji valdi/ 
minkai yra Roekefellerio draugai.- Valstybinis sekretorife | 
Huglies yra Roekef ellerio draugas ir narys jo fondų. * J

Ką Rockefęller daro švietimo srityje? Washingtou®J 
yra Federal Bureau of Education. To biuro nariams mę>- 3 
kimia po $1.00 metuose. O jame dirba 150,žmoniij suvvjty 3 
šuin. Ar jie išgyvena, gaudami iš valdžios po $1.00 per | 
metus l Taip išgyvena, bet iš Roekefellerio fondo jiew J 
eina po $10,000 priedo. Taigi šitie R.ockefellerio gab|g.J 
tarnai po valdžios priedanga veikia Amerikos švietimo 
tyje. , , . . . -i

. Geležinkelių kompanijų didesnė Šėrijį dalis prigųO 
Roekefellerio kompanijai. O tos kompanijos turi savo ! 
budrius sargus tVasbingtone. Kuomet po karo valdžjtyl 
kongresorimt arimu grąžino kompanijoms geležinkelius, fjį&| 
su guranti ja metinio pelno $900,000,000. Be to valdžia k£?s’] 
io metu geležinkelių pataisymui išleido arti puses bili^^ 
no “dolerių, o kompanijos sumislijo valdžiai palošti 
pusantro bilijono dolerių už pagadinimą geležinkelių. TfeS 
gi čia kompanijos gražaus pasipelnymo turi iš valdžios jj£ž| 

do. / . . y,
Kada Coloradoj ėjo aštri kova Roekefellerio valcĘjj 

mosė kasyklose su darbininkais/ tąi buvo pasamdytas įj 
bus; laikraštininkas tyy. Lee, kurs paskleidė MaidiBgaH 
•tSi i r* ii - • tyiL V., .-A _ - * ’zSSH

.. Taįp tai po visokias pramonės šakas, po visokias lįĮ
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Fablluhed evtry Ttrtaday, Thwr»day, 

td Siftttirday by St. maiPH’M Lith- 
aruM IUC. Amociatiom or Laboi.
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hg£«red’ aa »ecoiid-claw« matter SepL 
, lfil5<at ,the post office at Boston, 
MMf., under the Act of Mareli 8,1870.” 

."Acceptance for maillng at epodal rate 
iWpoatage provlded for lp Section 1106, 

' ji£č of Oct. 8,1917, authoriaed on July

Su6«or^<<on Ratet:
■ *

įHtottttt afid šubarbit 
t<ih)ra!ffn countrlei yearly
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aktyptyje auklėjama* ir muš- 
, truojamas. I .

"Amerikoje seniau ekono- 
minia ratas-cikliug (gerbū
vio, susmukimo, apmirimo, 
■atsigavimo) apsisukdavo per 
10, vėliau per 8, per 7 me
tus; tai yra kas 8 ar 7 me
tai ateidavo dideles bedar
bes; gi dabar, dar nesuspė
jus grįžti pragyvenimu kai
noms prie normos, jos Vėl 
pradėjo greitai kilti ir nau
jo ekonominio krizio Ameri
koje reikia laukti jau gal 
1925-ais metais. Tie eikliai 
eina greityn, ekonomine su
irute didyn, žmonių vargas 
ir netikrumas taip-pat auga.

Tai taikos metu.. Bet ka
rai tai atsikartoti; jie eina 
nuolat JMsgn/' vis daugiau 
pražūties stt savim neša. Jei 
neiškils pajėgą, sulaikančią 
karus, tai busimasis karas 
bus be palyginimo baisesnis 
.už praėjusius, nes mokslas-— 
išradtaąi žengia pirmyn, ir 
ją vaisiai pirmiausia panau
dojami žmonių žudymo išto
bulinimui. Jei lig šiol buvu
sieji karai buvo mūsą civili
zacijai pavojinga kroniška 
liga, tai vienas iš būsimijjų 
karą galės lengvai tapti tos 

,civilizacijos mirtimi. Didy
sis karas 1914—1918 metų

arčiau pagamino bolševizmą vieno- 
vai- je Šalyje. -Sekantis didysis 

karas, beabejo paskandintų
* . - - . — *

Turi ruošti kmy, palaikytu kiu ir jau pašarvotas. Da-1 
militarizmą, turi kartkartė- bar eina kova ne tarp kapi
nes išžudyti sveikąjį jauni
mą, turi taikoametu užnuo
dyti jo sielas, žodžiu sakant 
turi dirbti visa, tai, kas pri- 
artintu galą krikščioniškai- 
jai civilizacijai. Ir visa tai 
jie turi daryti nuosekliai

U **1 - . ■ ■ _

iįc Ar ištikiąją dabartinė ne- 
J*apriboto kapitalizmo siste- 
įLma rengia pasauliui katas-

IfoLi ir ruošia laidotuves 
krikščioniškai civilizacijai l 
Juk jo šulai dažnai skelbia, 
kad til< jie su savo dabar! i-

* ne tvarka gelbsti tą civiliza
ciją’ .

• Bet įsižiūrėkime
dabartinės sistemos
siams.
/ Įtatto-kad franCūzų taulti- žmonių visatmojereyoliuci-

* milijoniniiikas Loclieur. ne- 
‘ vsusitafe gėrūojtr^su Vdklė- 
. čią multi-milionininku Stin-

nės — sudaryti bendrą gele-
- žies, plieno ir aiigliu.trasią 
,,- (skirtumas buvo 10%) — 

dėlto.franeūzai pastūmėjo į 
Ruhr 75 tūkstančius karino- 
menės,- dėlto jie vargina ba
du milijonus vokieeii} darbi-

■'ninku/ ruošiasi prijungti
Vokietijos kraštus prie
Brancūzijos. Dėlto kad nie-

joje, kurios taip, laukia žy
di josvadai aiąiyiai jįj pa
sekėjai • iš -buvusią krikščio
nių tarpo.

. Kodėl atsitikimai eina ta 
baisiąja kryptimi? Gi to- 
d^l, kad šiandien, žmonijos 
..likimas atsidūrė rankose 
saujidės pačią * didžiąją pa
saulio didžturčių, kurie per 
pinigus, per spaudą ir per 
Savo nustatytas valdžias vaL- 
•do ir naudoja visą žmoniją, 

’^kas neapvaldo Lenkijos po-1 Tie žmonės stipresni už se
ną apetitą, dėlto jie vargina j novės Cezarius, Aleksan- 
ir žudo Lietuvą, Baltgudiją (Irus ią Napoleonus; bet do- 
ir Ukrainą. Dėlto kad Ame
rikos turčiams reikalingi ka-

■ raį dėlto visa.tauta bus sis
temingai auklėjama ‘karo 
dvasioje ir principuose, del-

■ to visas jaunimas bus toje-;

y
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L , M*talizmo ir socijbzmo, bet 

taip krikščioniškos civiliza
cijos ir žydiškai-bedieviško 
materijalizmo. Pirmąją ats
tovauja visos prakilniosios 
pajėgos Kataliką Bažnyčiom 

_ . , je ir apskritai krikščionių
VM^an savere^^j^u^pas^yjeiantrąjį veda Ru

sijosbolševikąvadaE

IndomUB pasiskirstymas 
pajėgų mūsų tautoje. Mū
sų jauna buržuazija dar tiki 
į trūnojautį senį, į žengian
tį į grabų kapitalizmą. Iš 
LietuvosSnutns rašo, kad te
nai mažne visi inteligentai, 
biznieriai *— karštai varosi 
prie milijoną, pamiršdami 
apie viską kitą. Žymi dalis 
inteligentų ir darbininkų ne
nustoja tikėti į negyvėlį kū
dikį -tt socijalizmą: O galį 
girdi, jisai ims ir atgys ka- 
Ūa nors. -?&a-gražių svajo
toją apie katalikystės idealą, 
kurie užuot paieškojus kelio 
prie geresnės tvarkos —‘sal
džiai įsižiūrėję yra į savuo-
- - -
iŠ jų sau, tautai ir Bažnyčiai 
visokių malonių.

0 yra taip-pat mažas dar 
būrelis praktiškų krikščio
nių, kurie vietoje tuščių 
svajonių ir Vietoje tikėjus į 
atgyvenusius savo amžių 
stabus griebiasi praktiškai 
vykinti gyveniman Kristaus 
mokslą. ■ Tai Lietuvos ko- 
operatoriai; . tai išeivijos tie 
praktiški veikėjai, kurie ko
operacijoje mato ir randa 
tikrą išeitį iš dabarties var
gą ir klampynių, * ir tikrą 
pritaikinimą savo idealą.

• / .. .Uosis.•*
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jie visąda~riša 'stt savo tau
tos reikalais. Jeigu tą ga
liūnu tarpe pasitaiko asmuo 
prakilnesnes dvasios, tai jis 
yra taip suvaržytas kitą 
draugu — galiūną pačios 
sistemos, kad jokiu būdu ne
pajėgia įvesti žymiu pageri
nimą, o priverstas yra sek
ti kitu pratrintu keliu. Ge
ru pavyzdžiu yra jaunasis 
RockTelleris, kuris spaudo
je yra skelbęs ir žadėjęs dar
bininkams tiek daug gražiu 
daluką, gi praktikoje nie- 
kuomet ju neišpildęs, , nes, 
girdi, negalįs, esąs suvaržy
tas.

Dabartine sistema jau se
nai rodė pavojingu ženklu. 
Pastaraisiais laikais tie M4 ..4 i-v. i
Idai padidėjo. Bacife, h- taukia

žiančios kapitalizmo plau
čius, ypatingai įsigalėjo ir 
žmonijos organizmui graso 
.paskatom pavojus.

Tailcad betvarkis ir besie

lis komunizmas įstengė išsi
laikyti, per 5 suviršum me
tus Riisijoj, galime išaiškin
ti tik tuo, kad vakartį kapi
talizmo šulai ir . viešpačiai 
eme rodyti mirtinos ligos 
ženklus, kas ir pridavė drą
sos ir pasiryžimo Rusijos 
bolševikams iki šidl ištverti. 
Kapitalizmas patsai savęs 
nebeišganyš..

Socijalizmas — nustojo 
būti,pajėga nuo to laiko, ka
da nuoseklieji socijalistai — 
Leninas ir Trockis, nutarė 
grįžti į kapitalizmo vėžes ir 
kad padavus geru pavyzdi, 
nusipirko Šeru Amerikoniš
kos Tūbsiuvią bendrovės, su
organizuotos kapitalistiniais 
Amerikos korporacijų pa
matais ir atsisėdnusios veik
ti Maskvo je. Senis kapita
lizmas bdigia trūnyti dėl jį

ros, prakilnumo, tikėjimo 
veltui ieškotumei ją širdyse..
•Tie negali tarp savęs geruo^ 
ju susitarti ir pasidalyti pa
saulio turtus. Jie turi tarp graužiančią mikrobą. Soci- 
sayęs kovoti, leidriyniauti.’ jalizmas gimė negyvu kūdi-
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DU MAŽU VAIKU.

Vienas kunigas būdamas mažoje para
pijoje Koloradus valstijoj rašo: “Savo pa
rapijoj turiu du mažu vaiku, kurie, meile 
ir troškimu pažinti savo tikėjimą, didžiai 
nustebina mane. Jie gyvena apie šešias my
lias ąno bažnyčios. Bet per šesiūs mėnesius, 
kasdien bažnyčioje aš aiškindavau katekiz
mą, ir tuodu vaiku visados matydavau sėdint 
prieš mane( ' <

Keletą kartą, anksti rytą eidamas ati* 
daryti bažnyčios radau juodu laukiant p Vii) 
durą. . ? -1

ėjęs atidaryti bažnyčios, radau tuodu vaiku, 
drebančius nuo šalčio. Pagailo man ją ii 
tariau: “Mieli vaikeliai, Šiandien šalta, lie
tus Ii j a, reikėjo būti namie/’ Bet juodu 
man atsakė : “Trokštame, gerai pažinti saz 
vo tikėjimą, kad paskui gyventume taip, 
kaipDiedasįsakė/-’

- O, tu brangus vaikeli, ar trokšti geri au 
pažinti savo tikė jimą ? Ar moki katekizmų 
Ar noriai eini į pamokas ?

: • »

5IAŽAS KAZIUKAS.
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DARYS PATRIAR- 
KUI.

London, — Iš Rygos pra
nešama, būk bal. 15 d. Mas
kvoj įvyks* Rusijoj nezalež- 
ną pravoslavą dvasininką 
suvažiavimas/.. Jie atimsią 
patriarkui Tichonui vyres
nybę ii* po to jis bus valdžios 
teisiamas kaipo svietiškis. 
KezaležnĮ pravoslavai eina 
su bolševikais,

Mažo Kaziuko '■ tėvas mirė nuo 
vargo ir persimkaus darbo. Po šešių mene*' 
šią ir jo motina iš rūpesčių, gailesčio ir 
perdidelio kasdien nUvargimo apleido šią že
melę. Paskutinę valandą su juo atsisvei
kindama tik tiek jam pasakė:'

“Sudiev, mauo mielas Kaziuk! Man 
nieko ant’1 šios žemės negaila/ kaip tįk ta
vęs. Būk išmintingas, tai danguje pasima
tysime. t

Tuos žodžius ištarus nutilo, nutilo am
žinai.

Kaziukas liko vieną vienas. Jis buvo 
tiktai šeštą metą. Viena gailestinga mote
riškė, pasigailėjus našlaičio, pasiėmė jį pas 
save. Teęįau, nors ji su savo augintiniu 
stengėsi kuogražiausiai apsieiti, vienok Ka
ziuko širdis negalėjo nurimti: jo mintys lė
kė pas tėvus, jis troško jų meilės.

‘ “Danguje, tik, turbūt, - labai gražu, kad 
tėvelis ir mama apleido mane, kurį taip my
lėjo, idant ten nukeliavo. Ten, danguje, -jie 
turbūt kasdien gauna duonos, ir nereikia 
niekad, iš šalčio drebėti. BeUkodel jie ma-

didelio

nęs su savim nenusivede? O ! kaip aš norė
čiau su jais pasimatyti!” . Taip mąstė.savo t 
nekaltoj širdyj mažas našlaitis, * . .

Staiga atėjo jam į glvą mintis eiti ieš
koti dangaus. Ta mintis jam taip patiko, 
jog jis neilgai laukęs, pasiėmė savo kepu
raitę ir išėjo, išėjo* kur akys,veda.- Ba- 
;§jęs, atėjo į vieną miestą: pailsęs, nuvargęs 
sustojo, prie vieną &imą ir beveik kriste 
parkritę ant slenksčio^ Tai buvo, kleboni
ja* ■ # "

Geras klebonas, išgirdęs dejavimu ati
daro duris, randa mūšą mažąjį keliauniąką 
išsitiesusį ant slenksčio.

: “Ka^tu-per-vteasy 
atėjai?” maloniai paklaitse klebonas.

“Aš esu Kaziukas,’rtare vaikutis. .“Tė- , 
velisirmama paliko mąiie vieną vieną. 
Juodu danguje. Man mama sakė, kad aš 
ten juodu rasiu. Kui^gi yra dangtis? Aš 
esu labai pailsęs, ilgai ėjo jo ieškodamas. 
Ar tamsta man nepasakytum, kur yra dan
gus?” - ‘ . . • _ - /

. “Eik čionai, vaikeli, mudu abu ieško- 
siva dangaus,” tarė giliai sujudintas klebo
nas.

Klebonas priglaudė vargšą našlaitį. Ka
ziukas pas gerą kunigą nesijautė nelaimin
gu, bet jis vis norėjo atrasti dangų.

“Tėveli, kur yra dangus? Kodėl ma
nęs ten nėnuvedat, kaip prižadėjote ?” UŽ- 
ldausė vieną kartą kunigo’.

“Prašyk Dįevo, mano brangus vaike
li; jis tau parodas, kur tu Jį gali rasti, jei 
būsi geras,” atsakė klebonas. .

Nuo to laiko Kaziukas kasdieną siuntė 
į Dievą, savo nekaltos širdies karščiausias 
maldas. Kaziukas pamylėjo bažnyčią. Gra- - 
žus, visokiomis spalvomis langu paveikslai 
bažnyčioj bu va. jam, tarytum kokia knyga: 
su šventąją stovylomis taip apsiprato jog 
laike jas savo tiktais draugais.

Labiausi Kaziukas pamylėjo, stovylą 
Švenčiausios Panelės sū Kūdikėliu Jėzum 
ant ranką: ji jam labai primine mamą. Ta 
medžio stoyyla, buvo padaryta gana negrą- 
.žiai: Švč. Panelė rodėsi begalo išblyškus, 
sunykus, taip-pat-ir Vaikelis Jėzus.

Mūsą Kaziukas labai tą stovylą pamy
lėjo, ir. dažnai prieš ją melsdavosi. Jos 
malonios akys sukeldavo jame didžiausią 

(Bus daugiau)
T

Šitą cit Auhyną iškirpkite ir tuoj siuskite į Lietuvei saviškiams rapinclanii juos dalyvauti seimo rinkimuose ir balsuoti už katalikas. Tą atsišaukimą reikia siųsti tuoj, šią 
•_ savaitę, nes greič ius velu-^rinklmai įvyksta yągutio
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tuvos rubežią Lietuvos neprietelius, savo kraują bė
jote ir galvas guldėte, dideles rekvizicijas dėjote ir, 
sunkius mokesčius mokėjote, tai ką pinigingi ir lai
mingi .Amerikos lietuviai darė? Ar jie mokėjo Lie
tuvai mokesčius f Nemokėjo, nes nebuvo reikalau
ta. Uolieji lietuviai dėjo gausias aukas Lietiivai, 
bet tokią visai nedaug tebuvo. Todėl uolieji ame
rikiečiai rūpinosi,, kad būtą išleistaSąstatymas, Už- “IT A *Z«. <■ »■■ * w , k B, • k.

, ta
MaU trečiu kartu Lietuvos piliečiai rengiasi 

t rinkti atstovus į Lietuvos seimą. Tą svarbą darbą 
• ir pareigą Lietuvos piliečiams pavedama atlikti ge- 
J gūžio 12 ir 13 dienomis šią 1923 metą.
&, • * 

“Mes jūsą broliai darbininkai ir seserys darbi-
) pinkes iš užjūrio prakalbame i jus šitame, svarbiame
įreikale. Žinokite Lietuvos broliai piliečiai ir se- _______ ____ 7_______  ____ ____ _______
- šerys pilietės, kad nuo seimo genimo narių prigu- . dedantis amerikiečiams mokesčius. Krikščionių de- 
r W .jūsą, gerovė. Šeimas nustato valdžią ir leidžia mokratą dėka Steigiamasis Sėbdas buvo perleidęs 
.įstatymus. Todel.kokį seimą išrinksitųjokius įsta- amerikiečių registracijos įstatymą. Iš ainerikiečitt 
/tymus ir tokią valdžią turėsite. Mes amerikiečiai pareikalauta registruotis ir pirmais metais mokėti 
fedingai norime jums patarti, kas geriausia rinkti po dešimt doleriu, p sekamais mętais po pmūdš do- 
j seimą^ paklausykite -m>ą balso. Šitas balsas yra . ■ nedidelė mokestis pnugingiemą ameri-
balsas tą amerikiečiu kurio dėjo gausias Lietuvai ^pjaibuvo

‘aukas, kėlė Lietuvos varih} tarp-ypasauliota gistmote.Jįietav® prleteliaitalaugcslISSitQigta. 
>rie yra pasiryžę ir toliau Liet-Ureniti. Mes m-
^ysimė^lars. padarė t?, kad Lietuvoj tįok yra w^jdta LtetaVos x

.Mogumii: didi.lvs rekvizicųos, sunirus mokesejai, vi, a^otaij patėį^mas. Teiiiu: te wtei&ot Kai 
;®okiii valdinmkij if ttanautoj-.j menkos algos, . ■ tik.Amerika buvo paskelbta registracija, tai Lic- 
;j Broliai Liottivos'pilieėini ir sotai'ys piliete, 'M- tovos socijalisiį liaudiiiiiikjp iy Vatatiežiij Sąjungos 

pirite, tatd ketvirta ijeįtivta tautas dalis yra gar-
itata^iv^dttis daba/vraeim liM1 LieMkos lietuviams baudžiava įvesta. Tada , 

BarM X «mlX“ Snos O Wo i» bandramtalSiai Amerikoje sukėlė difci% Sta
rta t2 is buvo tokiosMm kitam nįw visMe kampuose Sai^prieį Miatadm#

vo» Todėl amerikiečiai bendrai imant yrapiąi- Amerikoj tiętuvįų tarpe pądąį^ ^j>^ą ū
ngt Na, o ar moka mokesčiuąlLietuvai Ameri- visai mūzai kas tesiregistravo. Batys katalikm.bu- 

lieiuvUit Kada jūs Lietuvos MetuviM km M- vo suviboti kilktttif Betfeį wdw ii Liekyos W- 
Mnybes pernelėte, kada jūs atmufeiėjote nuo Lię- ręilidmMsM # x
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kon Lietuvos atstovas Čarneckis, kurs yra katali
kas, tai taip gražiai dalykus sutvarkė, kad Ameri-. 
ka, toji galingiausia pasaulyje valstybė,jpripažino 
Lietuvą. Todėl tai Amerikos ir Lietuvos bedieviams 
labai pildą, kad ją partijos atstovas nieko gero.ne
padarė, o katalikas padarė kas reikia. Bedieviams 
pikta ir todėl jie kataliką veikėjus peikia, niekina ir 
V, «v*. . ■šmeižia.. ... •. •

Amerikos lietuviai katalikai Širdingai remia 
_ Lietuvos šaulius. . 0 Amerikos lietuviai, bedieviai, 

tokie kaip Lietuvės Socijalistai liaudininkai, valstie- 
čią/ šąjįtagos nariai, soeijaldemokratai, tai šaulią 
neremia arba net tyčiojasi. Vienas Amerikos lietu* 
vią laisvamariiij laikraštis vardu “ŠandarąĮi, toks 
kmp Lietuvoj (‘Lietuvos Ukinbikas/* arba “Lietu*. 

f vos Žinios,” pasakė, kad jei.Lietuvos šauliams au
kuoji vieną ęentą, tai savo partini aukuok vieną do* 
kuoji vieną centą, tai savo partijai aukuok vieną do* 

nykią .labiau brangina, negu Lietuvos šaulius t Brie 
to jie patys viešai prisipažino: y . _ -

Tad tentsidaro višiems Lietuvos žmonėms akysi 
t 

Vileišis, socialistą liaumninKą vaoas, rm ps.per h s, > rinktinuosepusantrą metų išpardavę tik užpusantro milijono . avies. Wy|e*.-R at emąnųuose.

jis tik rupįiosį, susilpninti Amerikos lietuvius kat^

Ar jūs matote kokia tai baisi Lietuvai žaizda pa
daryta, kokia tai skriauda Lietuvos žmonėms pasi
darė. Per registraciją būtų Lietuva gavus iŠ amę- 

‘ rikieČią po du milijonu dolerių kasmet. Lietuvoj 
rekvizicijos būt galima buvę panaildnti, mokesčius 

< sumažinti. Kad tą milijoną dolerių Lietuva negau
na, tai padėkuokite sočijalistamš liaudininkams. 
Valstiečių Sąjungos veikėjams, kurie sėdėjo seime 

- . ir kurie vėl nori patekti į seimą. Ar duosite balsus 
už socijalistą-liaudininką ir valstiečių sąjungos ir 
kitą bedievių sąrašus. . - " . ■

. Amerikiečiai buvo sumanę Lietuvai aukuoti 
Saukso-sidabro daiktus, kada buvo leidžiami Lietu
vos pinigai litai ir centai. Tada Amerikoje visi be- 

• dieviai, draugai socijalistą-liaudininką, valstiečių 
sąjungos, socijaldemokratų, komunistą vėl pakele 
didžiausią leriną ir Šaukė ktie daiktai eina kleri
kalams, -kunigams, zakristijonams, davatkoms. 

‘ šlykščios melagystės bttvo paskleistos ir darbas bū*, 
vo sutrukdytas. . } "

. į Rūda ėjo didysis karas, tai •Amerikos lietuviai
Anierikds .vyriausybės 'paškolos lakštą per pusantrų 
metą išpirko už trisdešimt milijonų dolerių.' O- ka* 
dO^ažiąvo Amerikon pirmutinis Idetuyoa atstovas . Tepamato, kas yra gryni, uolūs tėvynainiai, o kas 
•Vileišis, socijalistą liaudininkų vadas, tai ps per v x - - ■ ’ • - - • -

. vi<^0 Mso komunistams, nei vieno balso soči-

jikus»: Buvusis-atstovas Vileišiu turėjo išgauti Amė- 
. rikos vyriausybės pripažinimą Lietuvai* Bet jiš taip 
nemokėjo tuo dalyku rūpintis/ kad Amorikoi vai*;

t džią griežtai pasaką kad Lietuvos napripaijs ir 
vo atsakymą paskelbdino'laikraščiuose. -Tokitt W 
du buvo padaryta gėda nėsupratlyvam Vileišiui ir ' 
kartu visiems lietuviams. Bet kai atvyko Ameri*

s
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h *

jaldeinokratainšj nei vieno baM sociįąlistąins Uau* 
dikUikams, na vieno bajšo valstiečią sąjungai, 
vieno balso jokiai bedievių partijai bei sąrašui, o vi* 
si balsai už krikščioiiią katalikų sąrašus.

Valio kaUlikiškkLMuyai _ t ;
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- MŲ PEIE KVDIKIŲ

.t u*
Čiulpikai su ilgais gumos 

I vanizdtiuliš arba kitokiais pridčČkais 
‘ neturi btiti niekados .vaitojami, kadan- 
I gi šunktt , JUOS išplauti. Skylutė Ciulpi- 
| ke tuįi būti tik tokio didumo, kad pri-

n

kūdikis* pergrėlt .turės ryti inaistą.

Priežiūra indų po vartojimui.
. < ~ . v.. . ' , ’ , . | Tuoj po vartojimą prašalink' člulpu-

vinosi, sporte, žaidime ir daug ki- .lr 1)erpiauk jį šaltarie ar giltame

*
JrtWAHK, K J.

Rengiami Šv. Trejybės lietuvių

dės Balandžio-April 2l-hią ir 
trauksis iki 29-tOs, 1923, Parapi-

v*«nt«3
Itfroth

teikiantis tų maistingumo elementų, kuriuos kūnas turi turėti 
kad galėtų augti.

#1 grynas piėnas ir euktUS patogiame pavydale, lengvai vaiko su-
■ : s «.

uos.

Btrisys v>kt į OieVUland’ą
Ši, Btepūlioniij vietos uolus i nitai*

' 'f ;

tat lėmei suvh$Wmuitw, gaUsus lr pu- 
į tikėtinas ktųllklą penBJHnuk ‘ •

t *-* ♦

us rani UErapy nurauos,
DBTROIT, MICHIGAK. { 

(West «id*)

Kovo 25 d. Lietuvos Vyčių 102 
kuopa Bendroves svetainėj suren
gė vakarą Šv. Antano bažnyčios 
vargonų naudai, . Programa susi
dėjo iš vaidinimų ir dainų,. Atsi
lankius publika gėrėjosi į. Vyčių 
veiklumu. Ir vakaru buvo pilnai 
patenkinti. Pirmiausiai..vakaro

’ vedėjas gerb*. kun. Ig. Boreišis pa
sakė turiningą prakalbą; iš ko ne
vienas gavo tikro protui maisto ir 
gražių pamokinimų, nes jo žo- 
džhti pasffii eka visuomet Širdyje. 
Kas girdėjo prakalbą gori), kun. 
Ig. Boreišio, trokšta ir vėl iŠgil-S’ 
ti. Neklysiu pasakęs, kad mažai 
randasi tokių kalbėtojų ir pa
mokslininkų, aTeip-gi perstatė 
veikalą, “Trys Mylimos,” kome
diją, nuplėšdamas turinį. Vaidi
nime dalyvavo šios patos: Klaviil- 
rienė, našlė — O, Piragienė; jos 
dukterys :• Petronėlė M. Andrį- 
liuniūtė, Domicėlė — O. Šlium- į 
pinte, Liudvikas, samdininkas — 
Ig. Aukštuolis, Kaziris, turtingas 
jaunikaitis J. Kilikauskas. 'Vi
ši savo roles gerai atliko ir pub
lika. prijuokino. Turiu pažymėti, 
kad čia pirmu, kart lošime daly
vavo p-lėS'M. Andriliuniutė ir Ik 
Šliumpiutė. Ištikrųjų pasirodė 
gabiomis lošėjomis. Savo role? 
atliko geriausią, iš ko ne vienas 
nusistebėjo iš.nudavimų. Jaumi- 

' mečių choras-^sudainavo keletą 
dainelių, vadovaujant vargoni
ninkei* p-lei T. Laučaitei, išūj r 
gražiai. Jautriai deklemavo, “Lie
tuvos Dukra” — O. ŽaliagiriutC*. 
Dialogas, . “Dabar suprantu” —

• Lueukė — J’. Adomaičiutė, Onutė
^OrBendbraičiUtę. Gerai, išėjo; 
Malonu buvo klausytis. Ant sce
nos pasirodė juokdaris T. Šileikis. 
Publikoj'pakilo gausūs delnų plo
jimas ir visi laukė ką nors išgirsti. 
Šileikis atliko monologą “Gėriaū- 

■ si Vaistai.” Tai ištikrųjų vais
tai, kad-visi turėjo juoktis. Dc- 

' 7 klėmĮVo, “Čiulbekit paukšteliai” 
— O. Adomaičiutė, “Ačiū Die
vui” . P. Jarmokas, “^eu Bro
liukai” —^J. Jarmokiutė, Tu-pu- 
tupt” — A. Šilaikiutė. Visi sa
vo, užduotis gerai atliko, nes kiek? 
vieną gausiai lydėjo rankų ploji- 

- mai. Dialogą “Laiškas nuo Bar- 
• butės” atliko Ig. Aukštuolis ii* J. 

Borysas. Išėjo labai gražiai, kad 
kurie niekad nesijuolvė, o tuomet 
tūrėjo juoktis, nes susilaikyt ne
galėjo. Sol padainavo p-le M< Na- 
vickiutė keltą gražių dainų, pianu 
akomponiavo p-lė T. Laučaitė. 
Kaip visados taip ir šį sykį labai* 
gražiai išėjo. Kelis kartus vers
te vertė pakartoti gausiu rankų 
plojimu. M. Navickaitė yra vie
ša iš geriausių solisčių mūsų ko
lonijoj. Ji savo" aukštu soprano 
balsu kiekviename surengtame 

. vakarė palinksmino publiką. Gar-
• bū turėti tokią Solistę kaip p-lė M. 

Navickaite. Ji yra WcSt gidės D. 
(Vyčių 102 kp; Švento Antano pa
rapijos žvaigždute, uoli veikėja, 
mylėtoja scenos ir nenuilstanti 
darbuotoja’ jaunuomenės tarpe.

' Lietuvos Vyčių 102 kp. choras, 
vadovaujant varg.'p-lei T. Laucdi-. 
tei, sudainavo keletą dainų ir bai
gė Lietuvos himnu* žodžiu sa- 

. kant, viskas išėjo kuogeriaūsia 
Publikos buvo pilna • svetainė ir 

.. visi buvo patenkinti juokingu, 
programų, o savo "atsilankymu 
parėmė vargonų fondą, kuris 
smarkiai auga. Pelno liko pusėti
nai.

Visiems vaidint ojanis, gerbia
mam režisieriui kun. Ig. Boreišiui 
ir rengėjui Ig. Aukštuoliui reikia 
tarti širdingą ačiū, kad taip pui- 

/ kini pasidarbavo* O publika 
skaitlingai atsilankius įvertino vi
sus jų darbus. Tas priduoda vil- 

. ties* Tad padrąsinti rengėjai da Ona Sidabrienė 
labiau išsijudins ir stos į didesni 

. veikimą Ir ateity ąš tiltiu,-parengs 
gražių vakarų ir pristatys didelių 

, Y veikalų, bes eią režisieriau ja visų 
gerbiamas klebonas kun. 1 g. tio- 
rrišis. Jis yra atsidavęs tisu šir
dimi veikt jaunimo tarpo ir ncilti- 
ilstaiįčiai a^bįidjašl Vyčių orgu* 
nizarijos labui. Yra sutraukęs 
ir išauginęs skaitlingą L.. Vyčių 
30į kp* FriisidSJns narių prirh- 
lyirio vajui, didžiai susirūpino ir

9

( deda visas pastangas, gelbstint na
riams, kad padvigubinti kuopoje 
narių skaičių. Daug narių prisi
rašė, kurių gal dar centras nega
vo. Aš tikiu, kad bus'šios kolo
nijos visas jaunimas sutrauktas į 
tvirčiausią ■ Vyčių orghnizaciją, 
nes kas ko "trokšta visuomet at
siekia. Čia jaunutėje kuopoje 
viešpatauja meile ir graži vieny
bė, o vienybėje galybe. Visi prie 
darbo, o tikslą atsieksime.

Balandis.

WORCESTER,MASS.

Ko.vo 23 d., 1923 Katalikiškų 
Draugijų Vedetaeijos skyrius lai
kė mėnesinį susirinkimą. Susirin
kimas buvo labai gyvas ir ener
gingas, nes net nuo 14 draugijų 
ir nuū šv. Kari parapijos^ atsto
vai skaitlingai susirinkime daly
vavo, j Iš atstovi} raportų pasiro
do kad Federacijos skyrius smar
kiai darbuojasi, ypatingai daug 
dirbama moksleivių vajui: Susi
rinkime nevien svarstyta apie 
moksleivius, bet taipos-gi nutar
ta Šaukti didžįausį susirinkimą ar
ba “mass-meetingą” išnešimui re
zoliucijų prieš Tautų ligą už 
skriaudimą Lietuvos ir už neteisė
tą pavedimą Vilniaus lenkams.
1 Tolesniai susirinkimas išnešė 
griežtą protestą prieš Amerikos 
lietuvių laisvamanių ir bolševikų 
laikraščius Šmeižiančius katalikus, 
o ypatingai inteligentus. Ir iš- 
tikrųjų ingriso jau kiekvienam 
doram, žmogui tie bolševikų pur
vai. Jie privalėti} apsiprausti ir 
nustoti kitus šmeižę arba važiuoti 
Rusijon ir ten-, džiaugtis vaišiais 
darbo savo brolių. Ten katalikų 
jau nėra, .neg. rusai visus išpjovė 
ir tokiu būdu galima ten liuosai 
atsikvėpti atsisėdus-ant katalikų 
lavonų. Bet čia Amerikoje ar Lie
tuvoje, mūs kataliki} yra peldaug 
ir bolševikams nėra vilties kad 
ant katalikų"kapo-galėtų užgiedo
ti ‘ ‘ Amen. ’ ’ Užtaigi patariu jiems 
rainiai gyventi ir savo jėgų veltui 
neaikvoti. Jei jiejns katalikai ir 
jų „vadai nepatinka, lai bėga ro- 
jun, krauju ir ašarom numazgo
tam Mums katalikams geri ir ka
talikai vadai..

Tolesniai susirinkimas dar nu-; 
tarė surast vietą dėl vasaros išva
žiavimų ir tam tikslui išrinko ko
misiją.

Susirinkimą užbaigė SU malda 
gerb. pirm. J. Tatulis.

Žemiau yra sudėti vardai visi} 
tų kurie dėjo aukas dėl šv. Kazi
miero vienuolyno ant Šv. Kazimie
ro dienos.

Korespondentė.
1 *

Aukotojų vardai Šv. Kazimiero 
vienuolynui;, priimta 4 kovo, 

1923.

Kun. L. Kavaliauskas ... .$10.00 
A. Petrolaitis ... 
rr p
Delsa Cabiski ...
Petras Langvinas \. 
II. ^1.
Agnieška Ciranskienė .... 
Antanina MasiHoniukū .... 
Juozas Galevičius .. 
Lietuvaites rDangiją 
'Pranas ir Ant* Morkūnai 
Juozas Budas - -- - --------
Uršule Kandratavičienė - 
Vladas Rimša ....... 
Uršule Bubliutė........
iJeva, Pilieiauskienė . 
Ona .Cirvinskaįtė .... 
Vincenta Zinkieuė ... 
Uršule Tatuliene ;.... 
Pranas Brašiškis .... 
Anele Baublienė , 
Viktoras Rutkūnas .. 
Kazimieras Banis 
Marcelė Veniukę 
Pranas ir Petronėlė Mankai 
M. Kaamitięnė..., *. 
Marijona Griniene ..

čiUB, Ė Vilkini, t feHtaiė, J.itd&ttkM ipaudoe platintoje ir 
Vaičiuliohisį M,.Bakiutė, A. Bi-| Veikėjas kaUHkų tarjfe lt St Rti- 
seričienū, Ė. Grigaiti*, i. Plak-‘ la, 'Šri Jurgio pat. vargoninkas, 
tukiėnė, - M. Švarcienė, B* Lista-I kuris veĮtiri mtib&ornis ir Šiokiai* 
viČicnė, P. Česuienė, S. JuodaU-1 vakarais vargonauja, bal. 15 d. 
ga; M. šukiutę, JI Kirmilas, O.Įvyks į Uleveland’ą pasisvečiuoti, 
Patiliukonienė, J. Franklutė, Minęs L. Vyčių BS kjk titižgid gražų 
tiiiarskienė, & Mariniuskas, K.l cakarą, ktft dalyvūus vakare ir su 
Lenkaitienė, V. Blaveckas, , A.I bendraminčiais pasisvečiuos.

Diržius, S. Seimonaitč, A*« Sto*-L 
žitu^ V* Dridulionia, G* Skvickle-I 
kieno, S. Brendat, A Piliponiud 
te, M Grigaitienė, M. Civinskie-L 
nė, M, Brokevičienė, J. Skirkevi-] 
čius, A. Bobinienė, A. kauliuko-1 
tfis, O. Maliutė, B. GaleėkiUtė, A. I 
P. S'toškai, P,. šabauskienė, Kį . TBatHdenS, M. Valionis, X Si. 212”-
raitis . M R Witt J RftpvH A I ■Balandžio-April 2I-iną 
Stasait.ienč, V .Gudukas, J. Kat-pa’*sis ’y..29?0’’ 192?’Pa™’!‘ 
kauste; K. Knadsm M. Aa.s«8 ,s‘-
Oiraitienė, B. Seilius, A. Stapčte A«. Visam vate
tos, P, pranskevit-ius, I. Palšvi. *•» »■*?“ ’ v41- 8
Čius, H. MigausHenč, A. Ziibavi-fVa**^° z
čius, J. Ciunis, M. CižausltieneJ Įžangdvieiiamvakaruilėc. Vie- 
O* Banevičiūte, A. Karpavičienė,| " ,
Adiimktičiąi, ’K» Auk&tkątuis, V;i ''' :r 
-Bundža, U. Žiogaitė, V. AukštaJ 
kalnienč, U, Lukošiūnas, M. Lu-f 
einskaitė, X Ginkuvienė, P. Bali- 
lauskienė, B. •Ramanauskienė, J.Į1 
Gudukas, P. Gudukas, V. Gali | 
nis, J. Tatulis, J. Civinskienė, A.I 
Matlauskas, A. Dainienė, P. ile-r 
darbietiė, J. KrakaitiSj L. Kedie-Į 
nė, A. Bacvinkienė, M. Kapočius, I 
J. Augustiliavičius, O. Žukauskie- j 
nė, S. Gižius, A. Račkauskas/M.l 
Kulisauskione, V. Likeris, • J J 
Svriskąs, ®E Morkūnienė, A. Ba-I 
rtilienė, M. Šiukliutė, M. Kirmi Į 
la,. M. Balionienė, J. Karalienėj 
M. ■Valatkevičienė* į

ORO^sjac¥81l@H
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Programas sekantis:
1- mą vak., subatoj, atidarymas 

forų, su prakalbomis, dainomis Ir 
kokiais. Padainuos Šv. Cecilijos 
akom. PagrieŽŠ N. D. Benas*

Ž-rą vak., ned., veikalas “Kup
rotas Oželis.”

2- čią Yftk., panedėly, vaiki} cho
ras sulos 2 veikalu : “žvaigždžių 
Kalba” ir “Kuris Josnn?”

4- tą vikarą, ntaminke, dviejų 
tiktų veikalas: “Kas Bailys!”

5- tą vakarą, pūtnyčioj, įvairūs 
pamarginimai; išpildys B. Moliu-

. v»_ 
bis. t

6- tą vakarą, SUbatoj, veikalas: 
“Vienas'išMūs Turi Apsivesti.’*

f-tą vakarą, nedėlioj, juokingu 
komedija t “Dzūkas ir žydas” ir 
kitokie pamarginimai.

Seredoje 254ą ir ketverge 26-tą 
^bus pertrauka.

Brangūs parapijonįs ir rėmėjai, 
pažvelgus į parapijos praeitus ir į 

didelę atmainą mūsų parapijoje.

: matę reikalą, suėjo į vienybę ir 
dirba prakilnų darbą dėl Tautos 
ir Bažnyčios.

Taigi gerbiamieji, visi esate 
kviečiami, kad prisidėtu-met prie 
to prakilnaus darbo, su savo, auko
mis ir triūsu, nes darbas didelis 
ir pagelbos reikalaujantis.

Programas yra surengtas pra
kilnus: bus trukšmingas JOMAR- 
KAS', bus net ir saldainių iŠ Lietu
vos nuo Palangos. '

P. S. Aukas paduokite arba 
siųskite į kleboniją, 207 Adams St, 
■Kiekviena. auka bus užrašyta ir 
pagarsinta.. Išanksto tariu ačiū.

Kleb. Kun. I. Kelmelis.

___

O.BROOKLYM,!. Y.

LDS. 10 kuopus susirinkimas į- 
vyks 15 dieną balandžio, bažnyti
nėj parapijos svetainėj tuoj po su
mos, 207 York St. Malonėkite vb 
gi nariai atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti prirašyti prie L. D. 
S.

fetaOi.

Afatrą dieną Velykų k*v<b 
rėlis surengtas S, L. B. & 
kaulius. Buvo tam vąkanti^ 
tos dovanos. a Pirmi dovanų 
kuris gražiausi turės’n 
kiaušinį, antrą dovaną tam,

ifii.ii ■>a»uifr ii.aw

Al. S^ftiČys, organizatorius,
■ ir V

OLi^LARD, OHIO.

Ištiktųjų gal jau seniai clevc- 
Iandicčiai turėjo-tokias iškilmes ir 
tokius įspūdžius kaip kad pirmą 
dieną Velykų. Sv* Jurgio'para
pijos didžiulė bažnyčia buvo pil
im Žmonių,

* Didžįausį įspūdį bažnyčioje pa
darė tai procesija ir giedojimas 
koro *'Linksmą Dieną Apturė
jom.” Korui giedant, pritarė 
Lietuvių Tautiškas Benas, kas 
žmonėms pridavė kaip ir kokį pri
jautimą, . kad. daugumui net aša- ■ 

dabartinius veikimus, pamatysime : ras ištraukė. 1 Kožnas prisiminė

Indomimiaslr 
sinti lietuviams šių 
kis yra Klaipėdos Krašto gpt 
sijtmgftnas su Lietuvą 
b^r visi norstiį 
kaip išrodo felaip&lOM 
tas* Kaip sykis “Daf 
kas” turi Klaipėdos 1 
Albuitių. Skubinkite i&ri~r 
įrašyti* Kaina 50c.

Kedatig Muriihe. 
<‘DAKWIKKA8,# 

336 B »way, & BostdMį

* ' t rr- v.. „. . » < • -

tuos laikus kaip kad savo tėvynėj 
<■ ainmkšeiojo^^
tą viską reikia ištarti ačiū mūsų 
gori), kurt. V. Vilkūtaičiui, nes tik 
jo spėkomis tapo viskas taip iškil
mingai. surengta ir Tautiškas Be
nas atgaivyta. „ r

Dabartiniu laiku daug pagelbs
ti ir gerbiamas kun. D. Mikšys, 
nes jis darbuojasi parapijai pri- 
gelbėdamas mūsų klebonui. Taip- 
pat lankosi ir po draugijų susirin
kimus, suteikdamas naudingus 
patarimus. Užtat yra malonu pa
žymėti, kad dabartinių laiku tar
pe ęievelando katalikų. įvyko su
tikimas, nes kaip tautos reikaluo
se,! taip ir parapijos darbuojas 
darbuojasi visi išvieno.

Progresuoja.^ j

Vietos lietuvių katalikų veiki-į 
mas eina sparčiai, ypač eentrali- ... ., „_ . • r Visi šaukštai, puodukai, kkaufados,
nes kuopos savo veiklumu aįsizy- nuem bonkutės, ir žindukai, turi ba
rni. Parapijų tvarka užvesta taip M sterilizuoti verdančiame vandenyje 
t s • .t - x - - j-t [tuoj Pirm pirm vartojimo. Sterilizuo-
kad genaus neremia, tai vis tieką ta reikia ir kiekvienas skuduras ar 
veikliems klebonams ir katalikų'Ln^lxi6štls. km-lsVartojamas tu indu 
darbuotojams, kurie sujungtomisĮpasausinimui. Buk tikras, kad lt-Jūsų 
spėkomis dirba ir dirba, kad at-r'n,l1'rtfS rim hhsn*m*ww swi4n<jt» n»u • 7, . .. ■, ’-nsPir npt Rninndvt-%rH Inviildn mnis-
siekus prakilnesnį tiksią. Dėt-h.a. nArot ,vrovp’^nnčin vn«-
roito katalikai pradeda1 bruzdėtij ,r k*m«i h*'
. .. . , «... I Kniv?k. Vnft rtttdįrrvfrrtn^ bu f it. Svari vt
•IT tartis, kad surengus kiekvieno-l nf^, nnc!Hii'Tn<^ ĮmAn<~«, puriom "Ali 
je kolionijoje iškilmingas prakal- yrUkjtHn.
i. . T. . r~lkūdikio maitinimui turi būti nor-,bas su visokiais pamar ginimais į vIJ,Įntns> ir laikomas kie-
tikslui Vilniaus reikale, prieš am- tai užsidaranėlėmė stikle. Vienu kar- 
, j . . " i -• i’■ i -I tu atvltinklt tik tiek vandens kiek rel-basadonų tarybą ir krikščionims L.į,r Visos; dienos penėjimams. Geriau-? 
demokratams suteikus užuojautą, sla bonkutė penėjimui yra tokia, _ku- 
t -t x_ j t-_x . .v rią galima išplauti su trintuku jlusiis kad nepadavus Lietuvos į išgamų l j Vldų. — bonkutė kai kona, trumpa 
rankas, kurie kaip vilkai tyko Lie- kaklo, plačios apačios ir išmieruoją iki 

f* aStUdnių.unciją. Naujai nupirktą bon-
tUVą pasmaugti n tt. I kute reikta sustiprinti paverdant ją

Pagirtinas toks pasiryžimas ir .šiltame vandeny kokią 20 minutą. Ta*: 
k. da bonkutėš niekados netruks jei į jaspe abejones atsieks savo tikslą. _ I pusi verdančio vandens. Kūdikiui pa- 

Katalikai Velykas praleido gra- baigus valgyti reikia viską iŠ bonkutės 
v. . t x - t • -■ • I išlieti. Perplauti šaltu Vandeniu; ir pri-ziai, bet musų laisvamanių Saiva"|pi]£ižins Salto vandens palikti stovinčią 
lai, “Naujienų” agentai, nekurieliki ją galėsi išplauti su šiltomis mni- 
per Velykas tarėjo belangėj tnpėf^
i už pragarinės muiišainėš ’parda- lotą vandenų. Pirm vartojimo idek jas 

11verdantį vandeni ir pavirink 15 minu- vmejimą. Mat norėta pei vely-Į^ /^ant sterilizavus. Nebėpetplauk 
kas pasipelnyti, o čia ant nėlai- ją po steriliziivlmo.
mes subatoje išgabeno į belangę. Koniškas žindukaš-čiulpikas yra ge- 

•T,it lionf rmnorecas miisn tantdslGrisias, dėlto, kad jį gali išversti ir lai oem progresas musų TauwsrUWya ęiulpikai su ilgais gumos | 
priešininkų, liberalų, nes nenuos- " ' • •
tabu lcad.Į tokius gyvūnėlius’iš-

I
L Vvčm 7Ū knotia kas-kart kv- badžius feonkutę fr apvėrtus ją, pienas 
u. vyčių /y Kuopa uas-uau uy gana gCHtnI lašėtą. Jei skylė bus to- 

a ir bujoja kaip gėlių darželis, į kto didumo, kad pienas bėgs upeliu, tai 
nes cia jaunimas-atranda dėl sa-r 
vęs tinkkmits užsiėmimus, k. t.: su ’ 
teatrais, dainavimu, muzikoje la-|

tokiame veikime, kas jaunimui irį vandeny. Patrink išorine pusę su trū- 
. įpučiuku valgomos druskos, v išversk,
JUka. [perplauk įb patrink šit druska, kad. nu-

L. Vyčiu os kp. inetgaičių bas-į?riw pieną, if paritink pėnkiąs ®imi- 
. , x t . * " -ii • I tas. čiulpikas tuoj bus saiisas kaip tik ket baH ratelis Uz savo vendumąljgimsl i šverdančio vandens. Įdėk jį į 

patapo championais. Gaus meda- Ciklinę, kuri’buw pervirinta ir kietai 
i• x i . „ X* I pristik dangtį ir laikyk jį kur nėraįuš ii paveikslai bus patalpinta Į vjjlUg gviesOs. Pirm vartojiino čiiilpiką 
iš miesto. Tai bent vytėš smar-l l‘eika vėl perplauti. Genii >yra turėti 
t-»aTSb [prirengta keletą čiulpiką, kadangi juos
Kuoies. . . į patinka įvairios nelaimes. Turėtum

Taipgi vyčiai jau nutarę įsteig-f tnrėti ant ranką šešias bonkiites ir 
x> i 5 % n A • - - hlvyliką Čiulpiką.. Prie to, Vieną ftŠtuo-ti baseball ratelį ir be dbejoųesLpj unciją mietą fl* bonkutei trintuką, 
vyčiai bus pirmutiniai su savo . ‘ ;
uiitiiim-nu L Jusą kūdikis tinkamai augs ir-tarps
miklumais. Į { sveikatą lt* stiprybę jei duosi jain ge-

__ , s. A. ... ^ tinusią priėžĮurą it gerifiUsį ninistą.
Vakaras Šv,, Juoaapo Drauguos, Įtikti ir tilpti tieikattt ym dalis faks- 
_Bal.l5 d.S^ vMtojihj'&Klo

gia gražų ir įviiirų vakarą. Vai-Iną. Tą liudija ją dėkingos motinos, št- 
<linq net rbi vrilciilii ’ “Bvlft hmthmins nėra kito maisto taiptilps net nu veikalu. J. j Visur yartojamo ir taip pasekniiiigo,
linų markos0 jr “Spąstai.” Vei-ĮkaiprKiigle Plėnim.
kali V1-A 'indintiiti nMlankiiibiii J Neekspetimeiituok su siUm-kudikij! Kau y1 a,juoking u atsiiamiusiusĮ^i^^^ muistos, kurio nbejotthi. 
patenkins.' Taip-gi kalbės kun. Borden’s Eagle IPenas yra gamtiškas 
Kn/pnmi iš Pi+tshnrvh Pa ĮSfo kiidtklttnm maistus, kadangi jnmė nėraluuums m rntsDuign, ia. WLnlete, kito, kaip grynas pitiiuš ir gi>
vakaro pelnas bus- tiri Pramnskansl mis cūkrusr. Nštu abojoiiią apie jo gry- 

Sv.

| neaugo k buvo menki,. Eugld Plennš y-

M J. *
V. Liutkicnė ...

Po $1.00 : M. BttMenn, J. Vietai- 
tįs, .B* KandratavĮčius, O. ir M. 
Budas, Įz. Ročkienė, M. Kvekšią,- 
nč, B* Sidabrą, V. Zubavičiitš, A. 
Grigaliūnas, M Bartkiute, J* Sto- __________  ________ _____ .. ... -^x

ir ri ‘M-ūrM.iV . . • *rv, .7 £ tokomerųltivoiisaUle Pieną tukstau-tartis, K. Diginite, O. Mikolai- pąr* svetainėje. Nepamirškite dm- riums ir tttfetaft5lriw kūdikių kurie: 
tiene, J. A, Gudzevičiaij K. Rngie- ‘ i . • .TO.^ x..
niene, ’O. Kttpččiute, J, J. Roma
ms, G, Argilito, J. Ridikovičius, ’
M. Galuseviciutb, HS. Urbanavi* * ŽiUrpmi^ alclčM /

Į
. i

!*

NETIK VAIKO AtiGSTUMA^ RIMTAI SURŪPINA KIEK
VIENĄ IR MOTiŽTį, BET IR PILNAS
PROTO IŠSIVYSTYMAS. IŠTIESŲ JIE NORI, KAD VAI
V , KAI BUTŲ VIKRUS, STIPR.ŲS IR PILNO ŪGIO.

Maistas, kuri vaikams duodat, turi nustatytą įtekmę ant jų
Mokslaš parudę kad pienas daugumoje prisideda 

prie davimo stiprumo it ilgo gyvenimo. Norėdami išauginti
augimo*

vaikus į stiprūs it šveikdš ty^uri bei moteriš*Auokit jiefiis UŽ* 
tektinai Ėagle Tieno, nes Eagle Pienas yra grynas maistas stt

. Vaikai po visą šalį skolingi Eagle Pienui savo vikrią ir Stiprių
sveikatą. Apie Eagle Piene grynumą nėra jokių abejonių, kaip 
apie pasefemosj kurias tūkstančiai Europiečių WtinU i^ jo ga« . 
vo. Wgle Pienas yra vartojamas kūdikių penėjimui plUčiaU, 

. negu visi kiti kūdikių maistai sykiu sudėti. Nes jis yra vien

virškinamas.

Mes esame atspausdinę jūsų kalboje ikiino- 
klnlmų taip penėti kūdikius visų amžių* Jei 
įloti įtinti šitų panioklnlnių,, Išpildyk fcinhui 
ėsuntf kuiįoną ir ijįisiųšk jį mums ŠiaHūlni1*’

TO BONDBN CONUMY 
Borden BWding»irwYork

maitinimo •.
KUPONAS.

KŪDIKIU
KNYGA



į’tttrts Zlrfičiaitsį kiaušinį. Ir ištik- 
2Tąįą nei nesitikėjo kad tiek žmo- 
’cBių, tiek jaunimo prisirinks tam 
^vakare,. Lietuvių svetainė pilnu- 
. tėle buvo. Dovanas laimėjo : pir
mam -r- p-lė Juze Jakunskiute ir 
antrą ~ Petras Ramoška. Jauni
mas 'po ilgės gavėnios laiko pasi
ilgęs .pasilinksminimų, gražiai 
linksminosy net ligi vienuoliktos 
valandos.; Numatoma,, kad kuo- 
pai liks kėU desėtkai dolerių dar 
ir pelno,

ŠležiaviČienes prakalbės.
Balandžio 3 d, & m. sandariečiai 

buvo surengę dėl p, SleŽiavičienės 
prakalbas. Nors tos prakalbos bu
vo garsytos per “Dirvą” per po
rą mėnesių ir tikėjosi kad ie su
trauks publiką, kuri visai netilps 
į Svetainę, bet visai kitaip išėjo. 
Publikos viso su rengėjais sudėjus 
pasidarė nedaugiau kaip '80—90 
Žmonių, Itgpi laukta, kad dau
giau ateitų, bet ligi 9 vai. vaka
ro daugiau nesulaukė. LTžtai pir
miausia p. Slegiavičiene išėjus 
pradėjo graudingu balsu prašyti 
aukų, nurodydama, kad Lietuvo
je esą tilt trys našlaičių įstaigos, 
kurias reikia būtinai remti. Nllsi- 
skunde, kad nekurie laikraščiai 
jas perskaudžiai akėja, užtai jos 
. gerų pasekmių neturi. Po kalbos 
pranešė vakaro vedėjas, kad bus 
.parėdyta Lietuvos našlaičiai, žmo
nės atsigrįžo j užpakalį,, manė, 
kad gal kur yra krutančių pa
veikslų mašina, got tuom sykiu 
pasikelia uždanga ir pasirodo ant 
stalčiaus šeši kryžiai, po kožnu 

-kryžium guli sukniubęs vaikutis. 
Po tai ceremonijai išeina su pra
kalba p. Žiūrįs. Tas prieš rinki
mą unitų pasirodė prieš katalikus 
toks malonus, toks lipšnus, kaip 
lapė. Pasirodė, kad jis yra geras 
patrijotas ir bepartyvis, nors į au
sį dėk. Po jo prakalbos buvo ren- 
ltanios aukos ir tu - svieteli, ant 
tūkstantinės minios nebūtų” Tnivę • 
tiek .rinkėjų kiek jie išleido ant 
kcletos žmonių. Į^ekurie pamatę 
pradėjo . eiti iš svetainės. Tai 
/‘Dirvos” zeeeris užstodavo duris 
imeleisdavo, Turėjo žmogus ar
ba neiškentęs įmesti kolų nikelį 
arba susipykti. Po rinkimo ati
kų išeina vėl p. Žiuris, Tada jau 
ir tie kryžiai negeri ir Ryman at
sidūrė ir tik skamba klerikalai, 
klerikalai ir vėl klerikalai. Susi
riesdamas šaukė; remkim Lietu
vėje socialistus, nepaduokim val- 
džibs kunigam, nes mes žūsim. 
Taip jam berėkiant, tik netikėtai 
kas tokis iškiša rauką ir už kurti
nos ir stveria p. Žiuri už' rankovės. 
Tas ir sulaiko tuom sykiu savo 
^perlus.” Da. kokį laiką pašo
kinėjęs, praneša, kad pernašai 
surinkom, nes girdi duokite dau
giau, nors^ mažiausia 12 dolerių. 
Bet kur tau, žmonės pasijuokė, 
pasikėlė ir išėjo iš svetainės. Da
bar aišku. .Kada jie aukų r eilei- 
lauja iš mūs, tai net kryžius pa
sistato, . bet kada, išrenka aukas, 
tada purvais drapsto ant mūs, mus 
isvadydami kad mes esame išdavi
kai Lietuvos, kad mes Lietuvą ve
dam per Rymą į Varšuvą. Nors 
sykį mes lietuviai apsivalytum 
nuo visokių apgavikėj it- pasirody- 
kim, kad mes esam tikri* lietu
viai, o ne laisvamanių kaimene.

Skiedrukės.
*•<

Biblijistų bambizas pralaimėjęs 
. Chicagoj diskusijas, “parsimūfi- 
no” į CIeveland’ą siūlydamas 
$500.00, kad tile kas-etotų su juom 
į diskusijas. Bet clevelandiečiai 
matyt pažįsta vilką avies kailyje. 
Užtai visai į jo siūlymus atydos 
neatkreipia.

.; Tarpe Clevdando lietuvių, ran
dasi koklių tusko raudonas bur
bulas, užtai priviso kairiųjų net 
sn kairaųsiais ir kožnąs stengiasi 
organizupti sau .korą, kad tiek tų 
korų buvo priorganizavę, kad iš 
v-sų liko tiktai grobai.,, Dabar 
girdėt, šneka kad užsidės sau 
spaustuvę ir išleis laikraštį, ku
riam vardą duos “Raudonkaklis.” 
Tada, sako, mes. parodysime niū- 

' sų visiems priešiiūnltams.
Kirvukas.

• 'Sandoros/* tuom laiku kada 
sandarieėiai bendrai veikė rinki
me aukų dėl Klaipėdos. Bet ka
talikai pamatę tokius šmeižtus iš 
šandarieeiu puses, atsisakė,-ben
drai veikt kol sandariečiai tų 
šmeižtų atšauks, kų. sandariečiai 
ir mėgind padaryt savo kuopos 
mėnesiniame susirinkime 2-rą. po* 
vo laikytam. Paskyrė korespon
dentų p. Jonų Balonį tą visų ati
taisyt kas buvo 8-tath “Sandaros” 
no. sugadyta. P. J. Balonis betai
sydamas da labiau santikius tar
pe katalikų- ir ’sandariečių paaš
trino 13 no. “Sandaros,” J. Ba
loms mums mėgina aikyt, kad tas 
korespondentas nebuvo sandarie- 
tis, kuris katalikus apšmeižė/ Aš 
pasakau Baionmi, kad jis buvo 
samlarietis, to fakto užteks, kad 
jiš ant galo savo - .kopespondenlt- 
,jos agitavo visus prigulė t prie san- 
dai'iečių, to užtenka. Toliau J. 
Balonis sako, kad iš katalikų or
ganizuotų tarpe tokio baisaus nie
ko saiidariečiai nematą kaip mūs 
Korespondentas rašė. Užtai ačiū 
Jonui, bet toliau’J. Balonis rašo, 
kad vis-gi katalikai bislcį žiopli, 
kodėl jie neklauso Jono* Balonio, 
sandarieeio, bet1 kunigo Švagž- 
džio, rašosi parapijonys prie šv. 
Kazimiero Apšvictos Draugijos, 
Kaune. Čia.galima būtų pastebėt 
tik tiek, kad žioplam Jonui Ba- 
loftiui, tad jam žioplai Mskas at
rodo. Jis stebisi, žiūrėdamas san- 
rlarietiškomis akimis į katalikus, 
delko jie neremia sandariečiiį 
spaudų, ale savo katalikiškų, čia 
Jonui tikrai stebėtinai atrodo. O 
kas link vardo, kad Balonis klau
siai delko ją nėužvardina Vytauto 
vardu ai*ba Keistučio, o ne Šv. 
Kazimiero kaipo lenko. Tad kas- 
link jo lenkiškumo, tai aš patar- 
čia p. J. Baloniui daugiau susipa- 
žyt su Šv. Kazimiero istorija, o 
tada mudu kas-link jo lenkišku
mo nesiginčytume.

Toliau da vieną mūs 'kat atikų 
šios kolonijose žioplumą p. Balo
nis mato, tai ruošimasis prie sta
tymo naujos bažnyčios. Kada 
mūsų tėviškei, sako, taip esanti 
reikalinga pagelba, tai jie girdi, 
rengiasi prie statymo naujos baž
nyčios. Čia tai ištiesų per sah- 
dariečio akinius Baloniui žiūrint 
į bažnyčios klausimą žioplai atro
do. O kas-link Lietuvos šelpimo, 
tai kas bažnyčias stato, tie ii* Lie
tuvos reikalus remia. Mes kata
likai šios, kolonijos' kada sumanė 
Lietuva savo pinigus išleist ir at
sišaukė į Amerikos lietuvius, kad 
aukuoti aukso ir sidabro fondan, 
tai sudėjom viršaus 700 dolerių pi
nigais, daugiau trijrj išmtų auksi
nių ir sidabrinių • daiktų vertės, 
kas sudaro kartu daugiau tūkstan
čio. O kada pakvietėm vietinę 
24-tą Sandaros kuopą kad imtų 
dalvvumą aukso ir sidabro vaju
je, tai ką jūs mums atsakėt. Gir
di, sandariečiai per visą Ameri
ką nusistatę nėremt Lietuvos rei
kalų kol Lietuva neatsiijs jų plau
ko atstovą į Ameriką. Tas paro
do kiek brangina, tautos reikalus 
tie, kurie bažnyčių nestato.

O. mes, katalikai kada buvo so
cialistai atstovai: Vileišis ir Žadei- 
kis ar sakėm, kad neremsim Lie
tuvos reikalų. Draugijos pirko 
bonus, aukavo pinigus tautos rei
kalams. Šioj kolonijoj yra ketu
rios laisvamanių kontroliuojamos 
dr-jos ir visos pinigiškai turtin
gos, o ar nors viena pirko L. L. 
Paskolos honą, ar nors vieną een- 
tą paūkavo Lietuvos reikalams? 
Ne prie Vileišio, nei prie Čarnec
kio nei cento! Tas, as mana^ 
p. J. Baloniui. bus aiškų, kad ku
ris nutolo nuo Katalikų Bažny
čios, tas nutol ir nuo tautos.*

M. Abračinskas.

~ VIETOK TOMS
t PRAMOGA.
Moksleiviu ’ Dramatiškas 

Skyrius bal. 15 d. pobažnyti- 
nej salėj • rengia pramogų. 
Vaidintų bus “Gudrus Vy
ras/Tame skyriuje veikia 
A* Kanda, V. Kališius, G. 
Aukštikalnis ir kiti.

LANKĖSI SVEČIAS.
“Darbininko’ "ofise lankė

si nesenai atvykęs iš Lietu
vos kun. Moekus. Jis yra il
gų laikų išbuvęs Sibire, gy
veno po Kolčako ir po bol
ševiku valdžiomis. Paskui 
per Bolševikija grįžo Lietu
von. • Apie savo patyrimus 
žadėjo rašinėti “Darbinin
ke.” O ateinančių savaitę 
sęredos vakare pobažnytinej 
salėj rengiama prakalbos, 
kur jis gyvu žodžiu papasa- 
koš siisirinkusiems indonrių ~ 
dalykų.

r- ■

*

MONTELLO,MASS.

AtaaUyniaB,24-tai Sandaros 
» kuopai.

■** *

iKli Jinip PAROM
RENGIA SO* BOSTONO LIETUVIŲ 
; MOKSLEIVIŲ DRAMATIŠKAS 

SKYRIUS

BALANDŽIO 15 D„ 1923
BAŽNYTINĖJ* SALĖJ 

Penkta Gatvė, So. Boston, Mass. 
Pradžia 7 $0 vakare.

Kviečiame viąHs lietimus 
ir lietuvaites ateiti aut Šios 
parodos ir pasilinksminti. 
Bus nauju pamarginimu.

Įžanga, suaugusiems ir 
vaikams lygiai—25c. *

“TURTO NORMA”
Knygute yra didelio for

mato (5x10) 68 pusl/popię- 
ros viršeliais.

Kaina tiktai 45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40%;, 

Reikalaukitepas

366 B^ay, Boston

DAINOS SU GAIDOMIS, i
Į

Tik ku esame gavę labai 
gražiai apdarytų su gaido
mis dainų knygutę. Joje tel
pa net 67 dainos, kurias 
kiekvienam lietuviui būtų 
pravartu mokėti.

Kadangi ju nedaugteturi
me, tai kiekvienas norintis 

■j-U įsigyti privalo pasisku
binti su užsakymu. ' Kaina 
los labai prieinama,. tiktai 
$1.5(1

Reikalaukite pas :

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

f

SUSILIEJO/
So. Boston Trust Co. susi

liejo su viena iš didžiųjų 
Bostono bankų. Dabartinės 
So. Bostono Trušt Co. vieta 
liks kaipo skyrius didžiojo 
banko.

PRANEŠIMAS VISUO
MENEI. I 

i
Nedėlioję, balandžio 29-ta 

dienų bažnytinėje svetainėje 
bus statomas teatras “Gra- 
fas.Kaimiečio Bernių” Šis 
teatras yra vienas iš gražiau
sių ir juoldngiausitjy kuris 
Bostone dar nebuvo lošiar 
mas., Taipgi ir prie šio vei
kalo bus ir kitokių pamargi- 
nirnų. Roles atlos kuoga- 
biausi artistai..

Pelnas visas bus Passio- 
nistėms Kančios Kristaus 
seserims Našlaičių Prieglau
dos namo naudai? Tad-gi 
visus kviečiame iš kalno kuo- 
šiiriiiigiausia ant šio puikaus 
vakaro,’ nes kas ateis — ne
sigailės praleisto laiko;

Rengimo Kom isija.

NAUJANYBĖ į 
- Tik kų gavome naujų siun- ] 

tini nepaprasto turinio—is- ■ 
torinio veikalo “Ąlgiman- ; 
taą1} knygų. Yra tai veika- j 
laš nepaprastos svarbos. Ja- ; 
me Di< Pietaris vaizduoja ; 
senovės Lietuvos stovį.' J 

- r < * 1

Du tomu. Dvi audimo *! 
apdarais knygos, gražiai at- ; 
spaudinta ir nepaprastai pi- : 
gi kaina. Tiktai vienas do-| 
leris su prisiuntimu

4

“DARBININKAS”
366 Ė’Tvąyį S. Boston, Mass.

v

f J

•r. «

• <

'.. . Balandžio 21
........Gegužis 12
........Gegužės 19

EUROPĄ
\ GREITUMAS, PARANKUMAS IR 0 . GERAS VALGIS .
Uf MADA jąs keiiatlsIte^Bmtopon arba slą- 

^KS^lnĮ Site savo giminxm Jalvt/korte, kėliau* 
Jgp^kite Jungt. Valstiją valdžios laivais. Ant 

Šią laivą jąs rasite genį patarnavimą—ge- 
------ ’ rą valgi—ruimingu* kambarius—tulp-gi.

skaitymui ir rūkymui kambariai. Trečios klesos kdiubariai ’ym 
dėl 'i—4 ii' 6 keliauninką, šie laivai išplaukia paprastai iš Novu 
Yorko j Bremeną. Sekantis išplaukimas bus:

Prežident Roosvelt ..
Prezident aHrding .. 
Gėo Washington ....

ųieikalauk .šiandien knygutės jusą kalboje, kurioje apie kelionę . 
LA11SkoSWs’jČŠŲ GhfrxiŲ partraulStonHŠ JjeFuvos. klausk" - 

pas. mus tame reikale informacljip Viršmlnėtos knygutės siunčia- -
■ mos dykai; -Rošyįk šiandieto •- •

United Statės Liiies
45, Broathvay • Xe\v York iCtv

•. - ■ dėjai i

U. S. SH1PPING BOARD

. Turiu brolius Stanislovų, .Juo-v 
, Mpjį. ir seserį Konstancijų Amūru 
koje. Nuo pat pradžios karo ne- 
begalinu žinios kur jie dingo. Lai
ke karo buvau išvežtu į Vokietijų 
trejus metus laikyta nelaisvėje ir ; 
sugrįžus permainiau gyvenimo 
vietą. Nežinodama kaip juos su
ieškoti, drįstu kreiptis į Tamstų 
gerbi<ynasis redaktoriau prašyda
ma nuoširdžiai apgarsinti savo lai- 

Tcrafityje, bene atsilieps. Prieš kin^ 
gyveno jie gyycnp Albanu N. Y, 
mieste,

Adresas; Pasta Mažeikiai, Ma
žeikių apskr., Zofia TyškevičaitiS, 
Miestelis' LiackaVūs (klebonija) 
LITHUANIA. -

- r,. _
Į ' ■ . Tol. Malu 2483

GEORGE H. SHIELDS
811-812 Old South Building : 

204 Wasbington Street
BOSTON, MASS.

Vnlanętos: 9 A. 31, Iki 5 ;30 P. M, 
Gyvenime •vlete

10 Wintiirop Stiieet, Kast Boston 
‘Te!. Enst Boston 152—J.

Telephone Hay Markei 1942 
ATDARA SUBATOS VAKARAIS 

L GOLOSOV COMPANY 
MOTESę ir VYRŲ DRAPANŲ 

už pinigus ir ant išmokėjimo.
Kailinių, Gražnų, Sidabrinių, daik
tų, Laikrodėlių, Rakandų, Vlktrolų 
Ir tt. Labai prieinamos kainos, 

39 AVashinoton Street 
Antros lubos. Boston, Mass.

■---------------—----------- T7~  , . I III ,I—M■—lĮi........ II r

'* '

PAIESKAU po šituo' numeriu 35". 
Broadway, So, Boston, Mass. Balti/ 
Statės Finabce .Corporatlon, Vasarlc 
mėn. esu pasiuntus dolerį išmainymui 
lietuviškų litų, taipgi su klausimais a- 
l>ie laivakortės. Jau du laišku rašiau, 
liet nesulaukiu jokio atsakymo. Tai-gi 
esu priverstu, ieškoti per “Darbinin
kų." ' ■ .
k-MARLIONA DOMINIKAITIBNE, 

IV O. Bon 133, Redcllff Altą, Gumulą.
(10)__ ‘-—II---- - .

I■

/

DR. R. J. GORMAN
leUMAUSKAS)’

UASTIITAB ’

nUajM feltd 8Lt
M. BrHk^oa »1U.W.

DR, J. C. LANDŽIUS
LIMTUVIŠ GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS. , 
GydQ aitriai ir chronllkM Ugu 
vyrą, moterų. Ir valką. EgOJito 
nuoja krauU.spjaudalui, llapnmg 
Ir tt savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimui Mllkate kitur gyvinan
tiems. Adresas;

BBOADVAY, 
■OŲTH BOSTON, MAM.

I
 CKampal G 8t Ir Broadway)' .
VALANDOS t ' 9-—11, 2^4. 7-^B

■■
i.

1

___ ____ Tai* So. Boston 82t 
LIBTUVYB DANTISTAS 

DU. M. y. GASPER
(KASPARAVIČIUS), 

laikinai perkėlė ofisą po Jfo.
43S Bioaihtay, So. Bo&rojr, Mum.

i Ofiso Valandos:
Nao 10 iki 12 :80 ryte Ir nū I:»0 

iki 6 Ir nuo 6:80 Iki 9 v. rak.•
Ofisai nldarytamjBUbatoa vakarali 

, ir nedeliomla. r -
* c - ' ----- ----  - - - -

Tel. 80. Boston 270

18 Metę Motrth Bostone

DR. H. S.STONE
. tSėti SPEČfkLISTAB 

MM W. BBOMIYMY 
VALANDOS; Nuo Į r. Iki t t. nl

f

PARSIDUODA PIGIAI 
KRAUTUVĖ

• - - * 7 • - —

Valgomą daiktą,, cigarą krautuvė. 
Krautuvė. turi būti parduota ■ tuojaus. 
Garantuota geram iiragyvenlmui. Par 
duodama prieinama kaina. Atsišauk 
12 Newmnn St,. So. Boston,.Mass. (17)

® M W -KtekvieiMls gulį gaut dykai 26 kaavilių Sidabro ©
£ ■lį MF • IB I Setą, padarytą iš tikro Rogers-Sidabro, susi- M 
1 JĮ JOkjHLJI rle<l:intis K 6 šakių. 6 peilių, 6. mažų ir G ilide- @
ffi • ‘ Jių šaukštų, lz šaukšto dėl cukraus ir 1 peilio ©•
© . sviestui. . ©

PARDAVIMUI
, Trijų šeimynų namas. Ties Meetinj 

Uotise Hili, Dorchestei-. Teleplionc 
103(1 W. Dorcliester. . (U)

PARSIDUODA namas po num. 12,- 
W. Slsth St, trijų Šeimynų, gerame 
stovyje, su visais patogumais. Stoju < 
kitų, biznf Ir greit noriu parduoti.

Savininkas tame name gyvena an- 
antro ąugščio.

. Tai yra toki progas.kokios niekados nebesulauksi gauti dykai ši
] gražų Sidabro Setų. , . - .

Kiekviena moteris, duktė ar vyras gali visa tai gauti, be jokio 
‘ cento. Visą, ko mes reikalaujame, supažindink su musų Prabingties 
] ir Dovanų prekėmis, nurodytomis niKsų kataloge, savo draugus;, tų 
] kiekvienas gali padaryti, nes prityrimo, i-isai ųereikią.

Mes turime tukstųnčius to
kių Sidabro Setų, kuriuos no- 
mutinls savo mieste ir gauk 
rime dykai atiduoti. Bukpk> 
vie nų. Mes Jau išdalinome 
tūkstančius tokitĘ dailių. Si
dabro Setų. Mes norime t-Įeną 
ir tau duoti. NegaiŠuok. I§- 
pildyk čia pridėtų kuponų ir 
tuojau siųsk jį mums, i ‘ 
KOME ŠUPPLY CO. Dcpt. .39 

131 DuanėStreet, 
NEW. YORK, K. T.

ninu uuiimLj nii iii
GaKwa ifyfiivMat

1 . Ojiso Vaulrdos: .
: Rytais iki & vaL Po pietą mw l—>.

Vakarai* nuo 6 1kl 9.
NM Broadteay, So. Boatoi.

5ID. LIET. “KUN. KEISTUČIO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

iRinNINKAS - Vincas ZaleėiM,
81 Mgteer St, So. Boston, Mm 

ICE-PlRM. Antanas Pastolis,
146 Bcwen St, So. Boston, Mass. 

•ROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass, 

’LN. RAST. — Juoz,- Vinkevičius,
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

CASIERIUS ~ Andrius Zalieckas,
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass, 

LARšALKA — Aleksandra Jalinokas,
115 Granite St< So. Boston, Mass, 

D. L, K, Keistučio dr-ja laiko mčne-' 
iniųs susirinkimus kjis pirmą nedčL 
lenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Vashington St, Boston, Mass., O-tą y. 
akare.. Ateidami drauge ir naują na* 
lų su savim atsiveskite prie musą dr* 
js prirašyti. ,

■>■■■■■ i I I I II III ..

H O -V E $ U P P L Y C O., 
Dcpt.. 39, 131 Duanc Street, 

NEW YORK OITY.
Atsiųskite mitu vieną Sidabro 

Setą DYKAI.

3£iC$t<is

T «l • ■«• •-

PARSIDUODA visokių 'geležinii 
laiktų ir plumberystes . krautuvė 
(Hard\vare & -Piumbing Store). Bl? 
uis yra gerai išdirbtas. Geroj vietoj 
tarpe lietuvių. Priežastis purdavinį 
— savininkas išvažiuoja Lietuvon. At 
sišaukite: JOHN KEREIZA, 114 Ame 
St., Montello, Mass. Tel. 1562—M« 

(28)

REIKALINGI AGENTAI
po visas Suvienytas Valstijas, visuo 
se Įmestuose pardavinėti garantuoja 

. mus nuo Ketaus lietuvių išdlrbystė;
raincoatus. Dabar sezonas. Atsfšald 
tuojau klausdamas informacijų.
AMERICAN eagle garment 

COMPANY,
. . F. W. TIKNIS, Biznio vedėjas, '

339 Broadvvay, So. Boston, Mass

ŠV ELZBIETOS DRAUGIJ03 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

<3zt). Mielnlkleng, pirmlnlnks,
44 Cfedar St, Hartford, Gdnn.

1 LflbicklenS, vice-plrminlnke,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn, 

’. LablckienS, Iždininke,
44 Madison St., Hartford,* Conn. 

tarijona Kitkauskaite, fin. rašttalnkS,
16 Atiantic St., Hartford,. Gonto 

L Pundzlenč, prot. raštininke,
19 Walcott St, Hartford, Gonto 

Jos draugijos susirinkimai būna kaa 
intrą nedčldienĮ kiekvieno -menesio, 
lažnytlneje saieje. .
S; B. K. DR-JOS

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRA8AL

PIRMININKAS — VL Paulauskai,
90 B Street ‘So? Boston, Mm 

7ICE-PIRM. — J. Jaruša,
440 E. G-th St., So, Boston, Mm 

JR0T. RAST. —A. Janušonis,
. 1426 CoinmbiaRd,, S. Boston,Mm 

•TN. RAŠT. K. Kiškis,
428 E. 8-th St, So. Boston,’ Mm 

IŽDININKAS — L. švagždls,
UI Bowen St, So. Boston, Maso. 

TVARKDARIS P. LauČka,
393 E. Flfth St, So. Boston, Mm 

DRAUGIJOS anrašas reikale
806 Brondrcay, So. Boston, Mm 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-m 
uedSldieni kiekvieno menesio l-m» vak 
po pietą, parapijos svetainėj, 492 JJį 
ŠevenHi S t, So. Boston, Mm 
^WJLI_,LUX, ; , . . - - - >,■-

PRANEŠIMAS.
.-L -I♦ • j

Lietuvos Vyčių Conn. Apskr. 1 
pusmetinis suvažiavimas įvyks, 15 
d. balandžio, Ilar.tfųrd, Conn., 41 
Capitol Avė., lietuvnj parap. sa
lėje, antrą vaL po pietų. d

Visos- kuopos yra prašomos pri
siųsti atstovus, raportus ir ineši- l 
muS į stivažiavinią. Šis suvažiavi
mas turi hūti vienas iš svarbiau
sių jnūsų suvažiavimų, nes yra 
pramatoma daug naujų • dalykų 
reikės aptarti ir taip-gi senus ap
kalbėti. J

Yra kviečiami ir tų koliėnijų ‘ 
veikėjai ir veikėjos tarpe jauni- I 
mo, kuriose dar nesiranda D. Vy- H 
eių kuopų atsilankyti į Šį šuva-1 
žiavimą. ‘ *’ •'

Vakare, vietos Vyčių 6Ja kuo-

L. Vyčių Conn.
Valdyba.

f-

MGSy KELIAI.
Kurie norite sužinoti pa 

grindus Krikščioniu Demo
kratu Partijos Lietuvoje 
kurie ja indomaujate, kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite virŠmingtę kny
gų. Ji yra parašyta vieno 
iš tos partijos šulų. Kun. 
KrupaviČiaM .

Kaina jos tiktai
Adresuokite:

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
Ee Jąs mes negalime dMaiigtls I 

a ‘ . Ufe gyrentmu ir augti pasišekimųosei \
■t’*’ & ■ i

/Kada mes sergame, tai musų J 
1 svarbiausiu dalyku yra gauti ge- j 

įr sumanus daktaras, kuris I 
žino, . kokiais .keliais sugrąžinti 

.nuims sveikatą. ■ I
Ą§ gydau naujas taipgi Ir užsl-.

■ senejuslas ligas per daug -metą 
j tr tasai mano ilgas1 praktikavi

mas -ISmdKino mane įjagpįyti U* 
gas. ir sugrąžn ti manopacientams 
gerą sveikatą, labai trumpii laimi, 
lengvinusiais budais 1b pigito.

,- r

4

<4
;V

reikalingi

GUMINIŲ BATŲ 
DIRBĖJAI

Merginos Mokintis
AMERICAN RUBBER CO. 

. netoli Kendall Sų4
C a m b t d g į Mass,

Sandariečiai šios kolonijos ap
šmeižė katalikus 8*Umc nnm.Mč

k.

>

[ X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT. |
i Mano ofisas turi Maus įtaisymus, "kokią tik gydymui i^iimHnga. Tai- 

gi nepaisant, kaip sunki Ilga It kaip Hgat sergi, ir kaip daug sykių bu- 
. vai nepasisekime atgavime sveikutes.- Aš pasirengęs parodyti Jums, 
ką aš gailu padaryti, jeigu Jus man pavesite save gydyti. AŠ gydau ] 
Šimtus kitų Ilgų ir galiu Jus pnstat.VŲ ant naujo tako, kuris Jus-ves

. prie .išgljimo^-svelkatos. koktOR eslltė'vertatL 
t W»o. Gyvata Kalinto Fra taįmi įtemoš ir MtfarhMCLenguK ‘

’ J Af YeiniuMokesnio V£ Paiarimtts. • I

DR. MORONEY 
“ ’**”* »?&..... »»»* 

Ofiso yaU 0 ryt. IM 8 rato ka»dlen-*^ed*lloin» 10 rytlto 1 v. p© Man

i

TAISOMEAUTOMGBILIUS 
Teip-gi ir kitai visokia* mašinas. 
Sugedus ant kelio automobiliui me 
paimame Ir pataisė grąžiname. Dal
bas patvirtaname. bus uitah<dtntme 
savtaliiknB. Pertaiūt ar parduodant 
sutelkiame rodi dovanai. .
GBNSRAL AUTO JtSPAIRINC

L..- ■ '' COMPANY .. -

i WepW Hyde Purk 1402MV. ’ 
cm

iV. JONO; PABELPIN1S
DRAUGYSTES VALDYBOS 

' ADRIgRAT
PIRMININKAS ¥ L- Petrausku.,

- 252 Gold SU So. Boston, Ma». 
VIOE-PIRM. Kasys AmbroMŪ,

, W M SU So. teMt®, Mm
PROT. -RAST, Krtrolh Jankūnai 

28Ž Gota SU SU' B®tos, Mm 
FIN. RAŠTININKAS J, švariu 

171 w w SU Bostou Mm
KASIKRIOS "7 A^ NiuaĮtaMA

885 & Bnj*dway, S, Bo*ton, Mm 
MiRUm-J. Bal kiu . į

T «U Bo. BortoU Mm
Draugija laiko attirmUAun ku trtaą 

JC<inntuv WTw uHU«
po plato it. PHro jmplj® aatoL 

“M Sanath st, įtoata m®, m
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