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NUOSTOLIAI DĖL 
ČEKIŲ.

AW* Fork. Pernai Suv. 
Valstijose įvairios įstaigos ir 
asmenys per neteisingus če
kius nuostolių.’ turėjo $47,- 
000,000. / V .
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Vasario 9 d* pirmu kartu 
•Klai pėdoj’ pasigirdo ■ lietu
viška karine muzika. ■ '

ŠV. VELYKOS JAU

Rtver, Mass. — Kerr 
Mileš sumažino darbą, piįhs 

/penkias dienas savaitėje.
: t
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miręs.7’ Kad užpelnyti amžinąjį gyvenimą ne-

. “Latvijos Kareivis”
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KMUnl M tai Jt
Mtav ir ytatatBtfon* tai tatad^ 
ką IfMOdtNI IVrttataiM* ta* HMk 
ImmmsU Dfenri ir yUfal Baisy* 
fitir ir fautttaui nfltafiita 
Mm nfaktoiai btžzrvtiiri* isdn ir 
Mi tapt tataytiaii speifoa. ta
tai to tanipnui viii tatiMtait bw 
MtatiM* titatii sttasktl MMsdos 
’LMMaJr M l_1 VmA-UILb* v*-- —tari Mauktą KMftuką Baiayitai 
rimtybei ir pejigonuk fmtafr 
Vidai, pirmiitud* gi kunigai, t»* 
ri fta&yti tai savo didŽiMttiii iž- 
divinin.

VyiknpM Kffian.

Organe 'Amerikos

Rymo KMlilty lenta i 

Jąožfapo Parbinil^Į 4 
Sąjungos, Į

- .r., 'm.———,—,1 ,.r

DARBININKAS^
. utarNinkais, ketveugais IB ■ 

8UBATOMIS, 
....n.,<o<.yjUĮ

Uirub^iy metama ..............f&N 
darbininkas a

366 Broadway> Boston 27, Katą j 
pel, South Boston

4

4

RAŠO, KAD KULS 
MAIŠTAS.^

Pondon. Anglijos laik
raščiai baimingai rašo apie 
padėtį Ruhro krašte. Rašo, 
kad vokiečiai, finncūzą 
smaugianti, išeis iš kantry- 
beS'ir kels maištą. Darbi
ninkai be darbo ‘ ir afkanį 

■ persekiojami žmones nepai
sys nieko. Girdi, jei nebus 
prieita.greitu laiku prie de.- 
rybu, tai karas atsinaujin
siąs neišvengtinai;

PAPIK8, N4P 
DERŪP„ 1

. Bęrlin. Reichstage (sei
me) kalbėjo Vokietijos pre
mjeras' Cuno.. Buvo ži|ioma. 
kad kalbės . apie valdžios nu- 
šištatymą prieš" franeuzus? 
Tai žmonią prisirinko .į 

Į Reichstagą kiek tik- vietos 
buvo. Premieras pareiškė, 
kad su Franci ja Vokieti ja fc*  *•■«, • • •> * . —

K 
jėgos bus Vokieti.

?* r**f

O ■ ' sttbIta, kovo h> b., loau * Kaina 4
į ,r 1.1 ... J, .C'Jii

IR-GI “TRUMAS*’, »

f ItĮ^ictibūrg, F«. — Viena 
miestiete moteris vardu V7 
J. Crmvder pirko maišelį 
bulvią ir užmokėjo $1.20. 
Maišelyje rado raščiuką,’ kur \ K ' •
sakoma, kad f armeris par
davėjas’ už tas bulves gavo 
24c. Raščiukas- datą turi 
sausio 10 C Kilęs.iš Stau- 
tonr?Iich. ’ ’ ; ’

i n

f PAMAŽINO VALDINIO 
; f ' KP EKAl^IŲ: , V

iKasltlngtou. — Per <įu 
pfez. Hardingo administra
cijos meta valdintaką skai
čius sumažinta ant 100.000,

riPNYPlP ĮTNIJO&

Montreal, Ctk — Kanados 
unijos pradėjo eiti prie sūsi- 
ąrtinimo/ Iš visą uniją ma- 
iuima sutverti Tarybą,

įžnvčia duoda darbininkui l I ta klausymą roL 
tį dvejopu atveju: L) darbininkui kaipo žmogui,

» '

J*

.‘1

įiesidėrės iki jos-okupacinės 
7..s, ’.\jk|etijos žemė

se. .i
*

• FINŲ TEISININKŲ
Protestas. ,

. . \— ’■ x

. Parį/žiiiĖ. — Finlandijos 
^teisininkai išnešė protestą 
\ prieš franeūzij įsiveržimą į 

Ruhro kraštą.. Tai Eranei- 
jos juristai finams atsako, 
kad caro laikais Franci jos 
teisininkai palaikę finus ir 

-' dabartinis"finą- teisininką iš
sišokimas esąs nedėkingas ir 
nepamatuotas.

pitMitvgk? Pa. — Buvo 
kilęs gaisras Shelton name. 
Žuvo vienas žmogus-ir 30 su
žaistą- ' !

MIESTO DARBININKE 
ALGOS. '

- * » K

Pati Rtver. . — šio
miesto darbininkai, kaip ma
joras paskelbė, gaus nuo bal. 
1 d. po $5 dienoj. Algas ma
joras pakėtė po* derybų su 
dcirbinihkais. Ikšiol darbi
ninkai gaudavo po’ $4.2Ū die
noj/

NETEKO TANRPNP.

. Sanford, Hfe7~- Dėl neži
nomos priežasties išseko re- 
zeiTdaras/iš kurio miestelis 
gaudavo _ vandenį. - Visi 
minkštieji gėrimai ir disti- 

: Luotas vandup išpirkti ir 9,- 
000 žmoniij trokšta, •*, ;

- Wm PA2ITNKE4. .

PTiiladetyhict, Pa.— Prez. 
Hardįng atsiuntė laišką ko
mitetui susitverusiam rūpin
tis pastatyti pamihklą John 
Mtanamąker’iui. Preziden
tas Harding užgyre sumany-

FRAiIAT.Q-KARA-

Ne te Tdek. — Senatorius 
- Borah laike prakalbą ir sa

kei kad iŠ Europos Jule va
landa gali ateiti žinia apie 

^ nauja kar:g kurs gali išsi
plėsti į visuotiną Europęs 
karą. . Sako* kad Europoj 
po karo kilo 23 ginčai tarp 
tautu. '

NUVPPTINO^
■

— Sausio 7 dieną 
Kalėdų dietią pagal * senąjį 
kalendol’ią, kad Rusijos ko
munistu jaunuomene buvo 
iškėlus prieštikybines de* 
moustracijas, skiriamu ofi- 
ciule “Dievą Nuvertimo1’ 
švente*.'v ,- ’ .....

NFzl Z?WAFG. 4^ ZCO- 
- MPNISTŲ. "

rh'ituli*. —* 40 komunistą, 
pienavusią sukelti maištą, 
suareštuota. Bilsia ir (bu

t

■ W«> BE SĖLENOS. -

Pi’fjvtdėnce^ P. I. — Elek
tros gamykloj ištiko eksplio- 
zija naktį. Miestas liko, be 
šviesos ii’ bu jėgos. 4 Nakti
niai darbai prigeriantieji nuo 
elėkti’ds jėgos turėjo susto
ti pusantrai valandai. Ne*' 
veikė nei telefoną^ nei tele- 
grnfai. ‘ . '

ta ‘ . ■

PĖNPKAS P0KHAP.
*■ 4 *-

LondoH. — Baronas Astai* 
’ * *r 1

buvo iškėlęs didžius pietas, 
kurui .sukvietė žymiausius 
Anglijos asmenis; Pietuose 
bąvo karalius su karaliene, 
preinieras Bonar Laiv, mar
kizas. Sallsbury su žmona ir 
daug kitą aristokratą;! Pcn 
kilyje dalyvavo ir darbiniu- 
Ita vadąi, / Tai pirmas Ang
lijos • istorijoj atsitikimas, 
kur aūgšetąnsieji aristokra
tai su karaliumi pietavo ir 
linksminosi kartu su darbi
ninką atstovais. Nuo dar- 
Iririinką/ 'buvo šiė: "James 
Henry' Thomas, geležinkrln 
įlinką unijos sekretorius, 
Johh Robert Plynes, gene- 
rnlės darbininką unijos pre-
zidentaa ir

13IB LIETUVIĮĮ 
GALI ATVAŽIUOTI Į AMERIKĄ 
4 PRADEDANT ATEINANTĮ’ 

LIEPOS MĖNESĮ.
’ Norinčią a.važiuoti yra dešim
tį kartą daugiau; Todėl pataria- 
me visiems Amerikos lietuviams 
kurie nori atitraukti , savo gimines 
šiais metais, kad jie p&siąstą lai
vakortes^ afidavitus ir pinigą da
bar, nes tie kurie pirmiau paduos 
savo prašymtis tai tie galės grei* 
čiau atvažiuoti,, (

Mes Lietuvoje turime įsteigę 
speciali skyriąs kuris rūpinasi iš
gavimu visą leidimą rrikaliagą 
dėl važiuojančią į Amerika. • tis 
skyrius suteikia patarnavimą 
tiems Kurie yra gAvę laivakortes 
per mtlsą bendrovę arba joZ jga- 
liotus atstovus.

Norintieji plidežnią infohnaciją 
kreipkiUs laiiku arba ypatilkai.

LITHUANIAN SAL1S CO»P.
414 Iroadvray,, Boston 17, Mau.

ICą 1 
kia atsaku 
2) darbhlinkiu kaipo duonos pelnytojui. •

Dąrhįnįnkas visą pirma yra žmogus. Žiūrėti į jį. vien 
kaipo į įimidminką arba įrankį būtą jam pažeminimas. 
Taigi paMūrėkhn'e ką jam duoda Bažnyčia kaipo žino- 
S'U1<- - .'-1 ■ . u •

« Protas gali įrodyti, kad kiekvieno žmogaus esmė turi 
būt nepaliečiama ir augščiausios pagarbos^vertaj kad vi
si žmonės -yrą lygūs. Nors protas tą sako iir visi ant. pinto 
paremti Ekonomijos mokslai turėta tą skelbtj ir vykinti, 
bet ištieki tik Krikščionijoje rasime tą principą vykina
mu. Kristus mokino, kad ir žemiausieji žmonės prieš 
Dievą-ynelygus didžiauslemsirgalingiausiems. ( '

Pasiremdamas tuo Kristaus mokslu šv. Paulius lie
pė Phildmonui priimti-^abėgRf^ęKgą Oneziną, vadinda
mas jį jaiErebe.vergu/bet “tavo brolių Kristuje.P "Ku
rie žino, ąokiam pažeminime tuomet buvo laikomi vergai, 
tie tik suAanfa, kaip begalo drąsus, negirdėtas ir net re-' 
voliucioni ‘riskas buvo šv. JBauliaus mokslas.. . Ir šv. Pati- Į . » . ’ ‘ pi * .
liaus įsakymas buvo išpildytas. Taršai vergas tapo netik 
lygiu, befiir broliu ^savo pono. - ; ■

“ VISI Mokės LYGŪS. . ‘
- A.. •

: Pas Kristą visi žmonės lygūs; ?Tas reiškia, kad visi
htivo- atpirkti Ėo krauju ir paskirti amžinybėje regėti Die 
vo. veidą. Šią laiką žmonės jakai tankiai tai užmiršta ir 
žiūri į darbininką vienį materijaliu^ o labai gerai jei dar 
ir protiniu žvilgsniu, vadinasi, rūpinasi, kad jis'turėtą; 
AWh duonos, naj^ir. šiek tiek apšvietus/ Vienatinis ją 
iikšlas-^darbimiilnj mateįijalio būvio pagerinimas, vadi- 
naši,'" kad turėtą paisto? drabltžią, patogias darbo sąlv- 
gas, daugiau laisvi^ valandą, pasilinksminimo ir tiek. 

■ Čia ją rūpesnis darbininką gerbūviu pasibaigia. Bažny
čia gi aągščiau Siekia. Ji duoda darbininkui vilties ir pa
sitikėjimo amžinosios laimės ir dangiško atlyginimo. LH 
pastato ’ prieš jo akis Kristaus užduotąjį klausymą; “ Ką 
pagelbės žmogui, kad ir visą pasaulį įgytą* jeigu savo šie-.. 
Įą pfąrašP’. Taigi išganyti savo sielą yra pirmutinė dar; 
biniąko kaip ir kiekvieno žmogaus užduotis. A Gi Bažny- 
rios uždavinys yra jam tame reikale pagelbėti. '

. • Tie darbininkai/ kurie jau nebetiki..! pomirtinį gy- 
venimą* arba kurią tikėjimas taip jau silpnas, kad ne
įvertina viršprigimtą dalyku,, skaitys šiuos žodžius su ne- 
kantrybeąr net su pasipriešinimu. Jiems tas išrūdys pa
sityčiojimu iŠ ją gyvenimo/reikalą ir idealą, o geiią ge
riausia—jie manys, kad čia vėl* po senovei žadama jiems 
dangaus karalija#, / kad tik, nuolaidžiau ir . kantriau neštu 
simkiį ir neteisingą kapitalistą jungą,

SVARBIAUSIAS GYVENIMO TIKSLAS;

Tgciau antra vertas, 'tikrai tikintieji darbininkai vis 
gi turi priimti /Kristaus Įsakymą $ “Ieškokite pirmiaiis 
Dievo karalystės ir Jb teisybes ’* ir turi pripažinti, .kad am
žinas" su Dievu gy venimas neapsakomai brangešniš ir ląL 
mingesnis kad ir už geriausią gyvėniįnątant žemes. Tai
gi Bažnyčios svarbiausias tikslas yra tame, kad vesti žmo
nes. į dangą. • • • . f _

Jeigu taip, ‘ tai ką gi Bažnyčia gali duot darbininkui 
žemiškame jo* gyvėmnį  ̂l Kokiu būdu jinai gali padėti 
jam duonosUžsidirbti ir palengvinti jo vargus ir pru>s 
pandą ? Jeigu ji visą pirma veda darbh^nką į dangą, ar
gi ji nedaro nieko, kad palengvinus jo naštą ant žemės ir 
pagerinus jo ekonominį bū\n ? y / ;

k l • ■ • -- ■

Atsakymai į šiuos klausymus kaip tik plaukia iš Baž
nyčios pasiuntinystės tikslo čia ant žemės, vadinasi, kad 
ji rū-piuasi žiponią kasdieniniu gyvenimu dvasios ir doros 
žvilgsniais Kitaip tarus Bažnyčia uolioj rūpinasi' page
rinti darbininką būrį * Bažnyčia mokina, kad žmone^ ne
gali Mti išganyti vien tikėjimu Ji sako: “Tikėjimas be 
gerą darbu miręs.*’ 
užtenka bąli vien Bažnyčios uariu.
ris^ako

r » - ' , . t

“No kiekvienas, bu-

Pabaltjurio vąlstybią eko
nominėj komisijoj, kuri lai
ko savo posėdžius Fiu- 
landijos sostinėje# Lątuvą 
atstavaujn J urkūnas - Bei-
nįus, Lietuvos atstovas Fjn- 
Jandtjoj.

« *

' Vasario 2 d. Kaune oras 
padarė šitokius šposus: 'iš 
ryto buvo didelis speigas, a- 
pie pietus gausiai snigo, 
•vakare buyo atlydys. •

\

Lietuvoj ketinama panai
kinti rekvizicijas, o to vie
toj padidinti mokesčius. 
Nuo Irinos rūšies žemės hek
taro imama bus 9 litai, 2-ros 
rūšies — 7.50, 3-čiosr'—- ū, 

į 4-tos 1.50, Prie to prisi
deda 40^> apskrities ir val- 
šriaiTs mokyšČią. Išviso 
nuo hektaro reikės mokėti 
12.(10, ,10ū0; J ir 2.00. Prieš 
karą ūkininkai mokėdavo po 
10-15 kap/iką nuo dešimti
nes. , . ’z ■

Vilniaus krašte prasidėjo 
baisūs plėšimai ir vagystės. 
Piešia ' lenką kareiviai ii* , ' <r * 
žandarai. Sausio 2įl d. Put- 
nitaise, Vileikos apskr. pas 
vieną gądį grįžusį iš Ame
rikos atėjo keturi lenką žan7 
darai ir atėmė irisus pinigus 
ir brangesnius daiktus. .

..<. •
Vilniuje.lietuvią koopera

tyve “Biruta” nežinomą 
piktadarią pavogta daugi į- 
vąirią maisto produktą*

Bankas paskyrė 
kimus 5,000 litu,

Klaipėdos , vald 
daugumoj naujajai i 
tojlilus, bet ją me( 
padėtis yni labai snn 
gauna nuo 00 iki 2(ME1 
taiičią markią įnėneal®/ 
dėl ir valdininkai laukį# 
greičiau išsirišfą kraW> 
ridinė padėtis.

—Jk-
Jei palyginti Klaį/ 

bernai motais ir dabar,.3 
visur pastebima di 
atmaina. Pernai, metąi^ 
clesnėse krautuvėse neJa 
buvo norima kalbėti lietai 
kai ir mieste lietuvio^ 
šai kalbėdavo tik kairinė 
— dabar gi veįk JdekvM 
krautuvei/ įėjus išgirsti 
klausimą : “Ko Tamsta i 
Ipnėsit /?} ~ > Ir gatvėse 
pat mic&felėnai labai ’daž 
kalbasi lietaviškai. . '**

,/ ______ ;

■ t
;

, Klaipėdoj uostas pįm| 

Bet dabar jau yra labai j 
griuvęs, , Molas vietai 
vandens labai paplautai 
jei keletą metą tik nefiį 
taisomas, tai galėtą įvy 
jo pilnas sunykimas, f 
taruoju* laiku rimtesri 
pramoriiiikai, net vokieŽ 
pradėjo nerimauti uostei 
kimu, jei kraštas pasili 
neaišlnoj *‘Freištato” ; 
dėty. Tact Lietuvai 
Klaipėdą, teks pirmoj e 
įdėti daug pinigą ir 7 
uosto remontui..

* *_ JW

Klaipėdos kraštas 
ūkio inventorium,** ūki 
tani stovi dar gana \ 
bet nenormalinė poliriMį

klm
4

naujina ginčą dėl Falangos, -dėtis ir nuolat smuukaitĮ 
Girdi Falanga Lietuvai duo
da, kaipo išėjimas jūron, da
bar Lietuva gavus,.Klaipėdą, 
turinti ‘Palangą užleisti Lat
vijai. k

Lietuvos

kieeią markė padarė tai£ 
ekonominė' padėtis pa. 
nepakenčiama, ir 
jai pradėjo ieškoti 
eiti iš tos padėties, 
teI iii tuo keliu dab 

"mato tik Lietuvą.
, ' , . •_ . ■ 1

' Tarptautinis
"V

V

Siųskite savo giminėms šventėms do
*’ ~ ' - •»- .*■*

Parbininkas'’ jau gavo teisę patarnauti s 
įiams-sesutams darbininkams siuntime pinigą U 
“Darbininkaš” pardunda perlaidas litais. Jis jut 
hininkaį, teisingai ir sąžiningai į>atarnau§ pasią 
giminėms Lietuvon dovaną. dusip gimines lauks i 
są netik gražaus laiškelio bet ir dovanėles, 
miršk-itci kad u Darldnhikui'’ darbininkai visuotn 
na\sni ir pertai jis yra pasirįžęs nuoširdžiai jie 
minti. v* . -..* ■ » j*

Taigi visi darbiniukai kreipkite* pas “Da’
dis Jums sąžiningai patarnaus. 

Kašvfcrte tuojau*.
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IWtk Boetoo'o wt»rn!ūkula, 
' JMtatoals. LeldlU Am. 
MkUAUltkv 8t. Juozam 
Bliumu.

EBBININKAS” 

Ręftn Workeb) 

iMlfciMr Tbi-Wkkkxy Papkh

MIįS «my Tuesdtty, Tliursday. 
|Mw by St. JoMtH’a tjjpg' 
I^C. AMOCLMttOM O» iMKMi

Trr—r 

du »»cond-cIaBH mutter Sept. 
k>t tJMrpost ofrice st Boston, 
Bvritha Act of ilarohS, 1870.’' 
KM* for matnag at apačiai rate 
■aprovl<J«l for m Sectton 1108, 
Mį. 8,1917, authorlMd on Jatjt

z

HM

ffuI »
k JMt’eriftton liatet: _

* t f «* R« *M »• »*9>, M KAM $

!J*ad raburb* ...,.,,.,,..'$5,ū<r 
į'įoeętrlMr yeartjr .........

PASTABĖLĖS
IA50

jStevv York Times” kom 
jį š. m., laidoje tūrėjo 
tpsuį antraščių: ^Fire 
Ei Sriiall Kaito n s. add ta

Dantjcr. Išrodine* 
»'kad dabartines mažų- 
įųfų kautynes Ad rulie- 
akip lygiai pavojingos, 
į ir prieškarinių didžių- 
fastybių impelialiįmas. 
fenta apie nerėgulerių 
nagi'dbim^ Biuibes, Si- 

Vilniaus ir Klaipe- 
f Išvada daroma, kad 
Jari Mti taipj- kad\uetoJJ 

į didžių^ valstybių turi 
^daug mažųjų, tai'jos tu- 
mfederuotis taip,’ kaip 

‘alines Amerikos ,res-
s. "’■■■’■'•

J . . •' ./* 

įg ne vienas. pasigenda 
iš lenkų ūetūvių i'ron- 

^PUstiU’omįs; dienomis įo? 
/žinių M ten t neatėjo, 

-■■i,....... .

§ keletą dienų Vokiečiai 
bwžsimenų apie gin- 

|tų pasipviesinimų. Apie 
p JnisipidešmniK) galimy- 

.Anierikai buvo oticia- 
' pranešta.> Bet dabar 
tania, kad vokiečiai lai-

... r - * 't

.. ,nno ginkluoto * ’pasi-. 
inimo;- (tinklų ž vangi- 
.nutilo. Bėt ar ilgam l

S

daitnnmkų bei’ dar- 
‘ * ’ų'atkreipiame doiiię p 

numeryje esami? 
pžti| iš po. plunksnos 

rus profesoriaus, darbi- 
'pneteUaus kum Rya- 

įĮis štrąijtejpfe buvo lai- 
‘e vadinathamį “Lm 

|ive Engineors’ Jour-
r

į

p

į aukuotojai našlaičiams 
ŽteŽevišieiię ir Venciur
W»ifeuksatskaitų7Tai 

ta jie žinos kiel^aukų su- 
Atitek jos pravažinėjo,, 

r liko našlaičiams Mes 
kad aukuoto  j ai 

šiokią atskaitų matys, 
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i fimkas dalykas, o 

daug, Kad žydai 
į sl^ia, tai nedyvai — 
IL^‘ panyte] * ’ > gimę. A- 
kg'kaH kokias nori, tas 
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(Tųsa nuo pirmo puslapio)

lija, bet tas, kims pildo vųlin Maliu Tėvu kurs yhi dangu
je, tas i neis j dangaus karali ją?* ♦

*■- / jumeioa uwAvnnrg pjumonue.
Tik toks žmogus gali būti išganytas, - kurs gerai durt; 

ir tinkaumtelgiasi. Žmones privalu klausyti doros įstaty
mų, utie įstatymai paliečia kiekvienų gyvenimo \*agą. Ikh 
rus įstatymai valdo šeimynos gyvenimą lygiai kaip ir eku 
nubujos ir pramones įstaigas. Jie turi būt pritaikomi prie 
pirkinio įr pardavinm? prie samdymo ir pafinosavimo ima 
sanulimukystes, prie tarnavimu ir MeŠpattfvimu, prie li
nijų ir korporacijų^ prie daliuįinų ekonomijas produktų ir 
kitų viešo ir privatinitrgyvenimu įvykių, Mūjokia įstaiga 
nėra patiuusiiota nuo doros ir teisingumo įštntymiL Jos 
visos arba teisingos, arba neteisingos. *

*1 T

Taigi tarne ir jta Bažityčios tikslas ir ^msistatymusf 
kad doros bei teisingumo principus lxfi įstatymus įvmti i 
visokios nmies industriją ir pramone. • Ji tei nustatyti 
teisingiimo ir meiles’ dėsnius samdytojams ir saiudinim 
kams,. plakikams ii' parclayejams, ir visiems veikmutiems 
ekonomijose ir industrijos srityje. Ir tai ne vien tik abul- 
nais ruožais, bet privalo kištis ir į smulkmenas, kiir tik 
yra galimybes tai padaryti.

BAžNWOS NUSISTATYMAI UŽDARBIO KLAUSTO,
’ C . f.

I<dip gi Bažnyčia atlikofsąvo uždavinį, ypatingai tuo- 
->e dalykuose, kurie palyti darbininkų -Idausymą ?' Kerą 
čia vietos piktai atsakai į šitą klausimą, dalirna duoti 
tik šiokią-tokią sutrauką.

Svarbiausias Bažnyčios .mokslas šiame klausyme ran- 
itasi.Popiežiaus Leono XIII Encvklikoje uDarbo Pade-- 
tbę” išleistoje trisdešimts vieni metai, atgaj. Iš dauge
lio ten apkalbamųjų dalykų gąįįmąr čia keturis svarinau- 
riųs panųnetL Ti^bus : apie uždarbį, darbo organizaci
jas, privatinę nuosavybę ir valstijos industrijoje parei
gus/ ■ v > .J .

. (Šiandien visi suprantame,; kad daibiiunkas turi gau
ti uždarbiojient tiek,. Įdek jam bitinai pragyventi, reika- 
Uą^a, bet ai' daugelis mūsų žino, kad Leonas KTIi^imū- 
tims pareikalavo iš darbdaviu kad mokėtų. darbiirinkams. 
tinkamą- pyagyveuimui -uždarbį. ? Jis pasmerkė Marbfla- 
.vių nusistatymą išnaudoti darbininkus kujr tik galima ir 
fjureįškę, .kad uždarbis tūri būti*bent toks, kad darbiniu-’ 

■kas galėtų tinkalnai pragyventi. ■ Anot Šv. Tėvo,’4oi dar
bininkas tiek negauna; tai jis yra išnaudojimo ir neteisy
bės auka. Galima sau įsivaizduoti, kokia gerovė, raiirv- 
:be ir taika būtų aut žemes, jei šis prakilnus principas bu- 
tų.kapitalistųužlaikomas. •. yx ' . .

Bet reikia žinoti, kad Popiežius ir Katalikų r^šytfljiū. 
fųomi nepasitenkinai Jie čia kalba tik apie mažiausią už
darbį Jie sako, kad išlavinusieji ir sumanesni darbi
ninkai.privalėtų gauti netik tinkamą uždarbį, bet dagi da* 
lygauti pelno pasidalinnne.' Amerikos Katalikų Vyįknc 
pai štili ką yra pareiškę1: A ’ '

uTokioj turtingoj šaly kaip mūsiške tik labai retuo
se atsitikimuose darbiuinkgs turį gauti mažiausią užjav- 
bio nolrniy. Kaip gi galime sakyt, kad beveik visi, mūsų 
darbininkai privalo gaut tiktiek uždarbio, įMė^jiempra- 
‘;yVeni^iiu būtinai reikalinga t Jeigu mū^j pramones į 
'staigos: gali" duoti darbimidvams daug&tu negu jų gyveni- 
mo. sąlygos, reikalingos, kam gi jiems pavydėti gerbūvio / 
Teks elgesys ne vien tik*Iabai abejotinos doros, liet dagi 
ekonamišlcai pragaištingas. Darbininkai gaudami dau- 
gtau ąiždąrbio iores geriau pavalgyti ir gražiau apsirėdy
ti ir tūo būdu dirbtuves turės daugiau užsakymų ir pnv 
monė daugiau pakils. Taigi ckiodiū^ darbmiiįkams dau
giau uždarbio, darbdaviai pakels šalies gerovę. Kuo to ir 
darbiii ir kapitalai bus sveikinu? ’

DARBO ZUNIJOS REIKALINGOS
: « * . *

Antras dalykas,# kilią .Bažnyčia .užgiriu, -tai darbo ų- 
ni jos. popiežius Leonas,XIlI sako, kad jps'būtniai’rei
kalingos. Anot jor unijos tąip turi? būti siiorgauizuntus, 
kad jos rūpintųsi darbminko liūnu, protu ir gerbūviu, 
dvi palyginsim šį Bažnyčios piokslą su kapitalistų nusista
tymu vadinamu '*open- sbop”—dirbtuve visiems atdara— 
(ai matysim, kad Bažnyčios palankumas darbininkams 
Skiriasi- nuo kapitalistų palankumo kaip Šiaurių Dalins 
nuo Pietinio. Sulyg kapitalizmo", darbininkai turi kuola- 
hjausiai lenktyniauti viens su kitu ir daryti kiekvienus 
atskirą sutartį su darbdii vinis. 8ulyg Katalikų Bažnyčios 
mokslių būtinai teisinga.ir reikalingą darbininkams-turė
ti savas ofgaiūzacijas, kad apsigynus nuo išnaudojimo. 
Unijos, brtvo reikalingos Guildų. laikais, ir dar reikalinges
nes šiandie. . 'fiena, Bažnyčia ne visokius unijas užgiriu 
Ir ne visas jų pi iemones tikslui atsiekti pakenčia, bet prin
cipe ji taip nušistacįusi, kadlabjau stoja už unijas nekaip 
•už neorganizuotą dalba. .

’ ’ n, ' .

NUOSAVYBE KLAUSYMAS. ’
* /■

Nuosavybės klausymą Bažnyčia svarsto dvejais iitvc - 
jais. Pirmas visiems gera i Žinomas, kad- Buiiyči a pripa- 
Žjsta privačią nuosavybę ir tuoju! pasmerkta ^ijnlfetną.'

*•

4

duja ir gyvenimo reikmei mus, tai tas uždulks, turi biHi 
jmu pilnai atiduotas.’*

Betmhiu.suvykęs klausymas, kurį Bažnyčių gvurstu 
antruoju utvejiia ne taip jam labai visiems žyiomųs.* .lis 

- yru štai kt«ks: turto perviršis ir pelnas neprivalo būti nuo
savybe tik kebuos usnynų, bet turi būti dalinamas darbi- 
kilikams.. Tikrai dalyku stovis pikiai normalus it labai 

^pagiudanjmnas, saim J/ruuas XIII. Tasai Popiežius uo 
Atų prilipti Žinom jų prie tokios imlustrijalčs padėties, 
kad darbininkų uždarbis ir* vien'būtų ųjftektiniti didelis 
djdmmai išlaikyti jo šeimyna, bet da gi duotų jam gali
mybes įsigyti šiek .tiek nuosavybes, dis pareiškia, kad b 
statymai turi būt nmKavybm palankūs ir taip sutVarkyti 
dalykus, kad knodaugiausia žmonių Įlietų savininkus. To
limi tasai prakilnus Popiežius skaudžiai apgailestauja, 
kad dabartiniuose sųtykhmse žmonija suskilus į dvi ųelygi 
dali, viena perdaug galiu,gių nes paveldžia turtus, kita gi 
bejege, nes neturi nieko. / , * <

’ Tina pilnai pritaria Amerikos Vyskupai piuvikšdaiim 
kąd tasai mokslas visiškai sutinka su senobinių Bažnyčios 
įpročių. Vidncamžiuje CXTIr*Nni amžittosė), kuomet 
Bažnyčios ji įtaka i žmoni jų biw labai stipri, industrijos 
sistema buvtf tokia, kad dm;bini tikai^laipsniškai įsigydavo 
nuosavybesdš žome^ irvŠ; dirbtuvių, Imriose dirbo. Nom 
ekonominiai tų laikų sutikini negalų būti giųžinąmi/bet 
tie sveiki ir teisingi principai fturlAnt vykinami kaip ir' 
Imi’ tik galima. į ( m • .

Tasai Bažnyčios niisistatyniasjtoli gražų nesuderina
mas su. daTjartinių .kapitalistų išgalvotu principu, kad vi
sos dirbtuves turi būti nuosavybe keletas palinktųjų asme
nų, darbininkai gi neprivakrkištis f darbo sutvarkymų ir 
pelno,pasidalinimų, bet likti vien aidais kapitalistų įran
kiais ir vykinti" jų įsakymus. Tuo budu Katalikų Bažny- 
čia žiun į darbininkij kaipd įtikrą pibiateiąįjąūogų, kapi
talistai gį nusistatė padalyti iš jo beteisį industrijos ver-

M f • -*** 4 v
t,‘J“ , ■ <<■ ■«•■*•

VALSTIJOS PKIEDĖEMĖ GINTI BaRBINInĮu REIKALUS
• . - “> . ■ . ' ■ * • . ., ' * . ...

Bažnyčia-taip pat pageidau ja, kad “valstija nebūti! 
'abejingarir nepaisanti apie<Uxi‘bmiiikų gėrove|ir žadina jų 

’ rūpintis 'jų reikalais, apginant juos nutrltapif alisBjušnau- 
:dujinio ir gaminant atatinkamus įstatymais. ‘ Ji pasmerkia 
kapitalistų pastangas, kurie liori, ’ kad valstija nesikištų į 
įų sutiktus sų dubininkais, ir atmeta šocijalmtų mokslą, 
kuriems rupi viškų^atidiiot valstijai. Bažnyčia ema pu- 
čiit Augiausiu viduriu. , ’

zhiot Leono kuųtik visuomene, ar tam-tikra 
yMoinij klase gali rmkentčti dėl darbo suiračių, teu valstb 
ja tuti priedremčs įsikišti;.Iy .teisingai iškrėsti ūesusipm 
iimus terp darbdavių ir darbininkų. Čia reikia pažymėti, 
hrd Popiežius neužjaučia taip vadinamiems klasių įstaty- 
mams, kaip kad Bažnyčios priešai jarprikiša, buk ji re
mianti daugiau turčių klasę. • Kaip tik priešingai, jeigu 
norime matyti,- kur LeoSo^XIIIssimpati^ krypsta,“ per- 
skaitykime Šituos jo žodžius: “ Turtingesnieji žmones te. 
ri daug priemonių sav^ apgiiit'yi’:.nė taip reikalingi' vals
tijos pagelbės; vargšai gi, įietnrėdami kitokhi apsigyiif- 
mo Šaltinių, turi daugiausia remtis ant valstijos globos. ■ 
Pelei lų^ai priežasčių darbininkai, -kurie be abejo yva silp
ai ir pagelbos reikalingi, privalo būti ypatingai valstijos 
globojami. ” Taigi Lebiias XIII aiškiai palaiko darbinin- 
kųpusęr ■ 1 .* " |

7 ašits SVARBIAUSIEJI BARBININKU’BEįKAL^I.
; • *• . ' ■- * -. _ ''

> i? Šiaįs išsiplčtusio mdusirijalizmo laikais darbininkai 
i^ijųAalykų labjamda reikalingi, būtent: l)^kad:jų uždor- 

; bis bi^įj£ pakankamas tinkamai išsilaikyti j 2) kad jie bū- 
tųyiprupinti atėjus senatyei, ligai, nelaimei ir bedarbei; 
h* 3)‘ Imd jų būvio pagaminimas būtų nustatytas taip, kad 
jie liktų ne vien aklais mdusMjos įrankiais, bet ir dali- 
iūYs turto paveldėtojais. Tie trys-reikalavimai aiškiai 
nustatyti Popiežiaus Leono XIII 'BneyWk^ “Darbo Pa
dėtis”. ir xlnietikęs Epįskopattymemoranduino.ūžym'djda- 
me r-’Soeijaiaus Atstatymo Programas/’ Vadinasi, Baž
nyčia duoda darbininkui visko, ko jis reikalingas kaipo 
žmogusir kaipo duonos peluytojas. *

Yraygal nusiskimdinui, kad Bažnyčios tarnai/imdsuo; 
unet siengiaši tų jos. programų vykinti^ bet reilda atsimin
ti, kad nūnai sutikini tarp darbe, ir kapitalo taip susipai
nioję, -kad ir"patiems spęcijalistanis nevyksta'tus kliūtis 
pašalinti. Pagalinus,. kapitalistai nejifipažįsta Bažnyčios 
intakos, nebent tik tuomet kai gresia jiems pavojus nuo 
darbininkų sukilimo. Aplamai imant, kol kapitalistai lai
kysis pagoniškosios etikos^ vųdinaši, beširdžiai skriaus M. Žukauskai
dubininkus, 4ol Bažnyčiai, tijk vinims, kelias pasiliekth mmiiute, j. Glineekas,V. Jaroša. 
šviesti darbininkus, kad jie pažintų savWeisos -įr jas tin- P 2 ^^as‘ Keugti'LIM N. 
karnomis priemonėmis: įsigytų. • ‘ [A. apskričiu-išvažiavimų d. ge-

Tanie ut vėjyje nemaža daromų ir net<ilimoj ateity bus 
daug daugiaufpaitaryta,<.. ' . u

• ■ 7 - '* , • Artfimftufas.

L D. S. N. i, APSUKU) PROTOKOLAS
*

WS. N. A. apskričiu pusmeti- im^u,' kad iavažiaVimu 30 d, gvgn 
ms su važiavimas įvjrko vasariu 25 
d,, 1023 metą. Lietuviu šv, Petro 
pavapi jus Salėj 492 K. 7-th Št> Su.
Bust nu. įluss.

^ąvažiuviiną atidarė apskričiu 
pirm. V. J. Kudirka 2 vai. pu pie
tų. MnMą atkalbėju Šv. Kariniu - 
ru Draugi jus Kaune įgaliotinis A- 
Įfterikajr gerb. kiliu ik Kušriukas, 

Suvažiavimai! savu atstovus pri
siuntė sius kuopus;

1 kp. Sm- Boston, Mabs
Motiejūimite, V/Tlavrikas, M. Žu
kauskaite, K, Povilaitis^ Z. Žu
kauskaite, V, Valatka, M. Kilniu- 
niute, A. Zuhrkas, A, KneiŽys, 
J. Beleckas, F, Miliuj & Stepo* 
navičiusj J. Glineckas, J. Ttuna- 
HOHJHfc Pr. Gudas, M, Šcikis, J. 
darušrt. J, Zuikis, V. Medonis,

2 kp. Mostelto, SLiss. — M. Ab- 
nnrinskas, J. JeskeUavimris, K. 
Pilnokas, J, Daugeliaviritts, M. M.

■ Komandulis. 7 „
3 kp, Nomvood, J- C’er-

vukas, . 
tinas, M, Baluticne, M. Kavaliuds- 
kienč ir V. d. Kudirka. , /

8 kp. Cumbridgė, Mašs. —»J; H. 
Vaičiūnas, P, Skauda, P, 'Rudai
tis, J. V. Smilgys, V, .Jakas, V, 
P. iši-ka, Y. Gedrimas ir A. Ztt- 
veekas. ■ •
- 22 kp. Brightoil, Masu*— V[?
A/ Saulaite ii" M. -Kloviene., -

70 kp, Latrreneeų Mass, — M 
Vilkišius ir T.f Skuševičius, '.

1) Suvažiavimą vedėju išrink
tas apskričio pirm.- V/ J. Kiidirka; 
rašt J, V. SmiĮgys, vice-pirm. Mr 
Žukauskaite, ,^d. M Abračįnskas, 
maršalka V, Valatka; mandatą, 
įnešimą ir skundą komisija/'Mr 

*31. Kamanduliš, J Tumasonis ir 
T. P. Sirka. ■ ' . •

' 2) Skaitytas protokolas, iš, pra
eito suvažiavimo. Protokolas pri-. 
imtas. * z / ' {
r.'31 Valdybos raportai: pirm. V.
J. Kudirkos, viee-pyrra.- M. Žu
kauskaitės, rašt. J.'V. Smilgių. 
Visi, dirbo/ kiek, aplinkybes’ leido. 
Raportas priimtas.’ Raportas,.Ižd. 
M. Abąaeinsko. 'Iždininkas M. 
Abračinskas aiškiną; kad pas jį 
pinigą mažiau'ramjasi nū kaip 
protokole skambą. Išrinkta ko
misija knygų ‘'peržiūrėjimui .iš< V. 
Širkos ir V- Savicko, 
, 4) Rap&rtoi organizatorių. M. 
M. -Kamandulis praneša, touį pri
rašė 24 naujus narius dėl LDS. ir 
užrašęs 121$ naujus “Darbininko” 
skaitytojus. J Glineekas dirbęs 

; kiek aplinkybes; leido. Raportas 
priimtas su pagyrimų..

-5) - Išdavė raportą apskričio ats
tovai V. Jakas ir . V* J. KudirkaMš 
buvusio. WS. seimo. Raportas 
paimtas ir nutarta atstovam atly
ginti tįž sugaištą laiką: V. Jakui 
$&00 ir V. J. Kudirkai $11.00.

■ ■ \ Įnešimoj.
6) 1 1,2 ir 3 kuopos. Spaudos

platnumas. Kad apskritys, suras-, 
tu tinkamą, būdą katalikiškos 
spąmlos platinimuVypafingai ko
vo mėnesį,' Pu apsvarstymo^ pri- 
eita prie sekančios Svajos: Kad 
kiekviena kuopa stengtus paskir
ti iš savo tarpo kaipo. ■ spaudos 
platinimo agentą, o jeiū<atra kuo
pa neišgalės finansiškai, tai turi 
atsišaukti į apskritį ir apskritis 
pagelbės. Teip-gi sekantys asme
nys ingalioti prikalbinti Jei L. D. 
K. naują narių’ ir VyiridiL naują 
skaitytoją ^ailūnihlttii” apsi
ėmė sekantys: M. M. Kamandulis, 
M. Vilkišius/ J. Jaskriįevirius, V. ’ 

iv, M. Kil- 
, V> Jaroša.

J) 2 inešmms. lieiigti'LDS. N.

žčh jniMę prinu skirti pugcriiiiuiui 
‘ ‘ IlarMinukn * * ir kątaliki.šLis 
hPhuūoh plutinihen. 1 *kp. pu.ša, 
ku<I huu iiivažhi\iiiiu J1V d, 
žčs viiiiis pvlnns batą sKiriuHui.s 
“Darbininkui,n P<» tmiop»» ap’ 
kalbojlmo ant artu pušy pelnu akiv- 
ti “Iinrbinhikiii.”

U) 4 įuęSinius. U-via kniipn jne- 
nu, bud i apskritis putbounulą 
evuhui suteiktą paskolą. įneši
mas priimtas. Paskola $125.1 >0 ir 

- nuimi bipius š'12ė.ttU, viso $250.00 
nutartu dovanoti.

loj n piršimas 3 kp« # kūd iL 
■važiavimas 30'4. gegužes rengti 
Nanvoode, Tas palikta ant komi- 
sijos. _ *

11) 6 įneSimas 2 kp. Kad katu-Jf ■’ 
likai daugiau agituotą prieš bedi#- 
viSką spaudą. 4 w

.12)* 7 įnež, a ki>, t į-
steigtas N. A, upskrjufc> kliubuH, 
'{ucširnakatinestąg,-------

13) 8 įiifcŠ^lf kp. Kad apskri

tis apsvary^'tą knntrriea’komisi
jos pasektą raportu. įnešiugis

ridas ir, raportas’ perskaitytap. 
Po trunipo^pkalbejinio nutarta, 
kad apskritis paragintą tisas kud- 
,pas remti centru. Tėip-gi, kad at- \ 
siSauktą hy! kitus apskričius.

14) 9 įneš. 1 k)), > Kad rengti
antrą išvažiavimą rugsėjo mėli. 
Tas palikta komisijai, ild metikio 
suvažiavinio, 1 '

15) 10,įneš. 1 kpr įkirti pikui- •
Ac geg. 30 dovanas. Inešimąfe pri
imtas ir palikta išvažiavimo komi- 
sijai. .

16) piešimai centro/ 4
I. Kad apskritis, paragintą kw> 

pas pIaBiitFUi0rio*;Wiygiftę “Tins - ■ 
to Norma. ’ ’. Nariams nuleidžia- ’ 
ma 25 nuošz “įnešimas priimtas. 

. 17) 2 įnešimas. • Išreikšti viešą' 
padėką gerb. kun?P. Kašeiukui už 
jp uolą rėmimą L. D. .S1. įr i(Dąi> 
Jnninko^ savo'prakalbose, .Jueši- 

r, mas priimtas ir pajčk^ išreikšta

X <T*f 1* T *fc* it ud *IV^ X7lį4*V-X*llC ^C*J^VA. L<£» >£44.\»£MIKįUl

*5 J f. ^muitas ir, rttportąs’ perskaityta^.
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gūžes š/riu Įnešimas priimtas ir 
išyūžiuvimtts nutarta -rengti f togu* 
žr*< 30'd., 1923 nu Į komisiją ap
siėmė iš 1 kp; Mi Žukauskaitė,'Z 
Žukauskaitę, P. Milius ir V< Medi
nis :T 2 kp.: AL M. Kamairiulis, 
K. Piliaeriis: * 3 kj»<: »L 
kas, AL Bnluliehe, V. J. Kudirkai 
8. kp. ;U. V. ^įUilgls ir A\ Jakus: 
22 kp.: V. A. šanUkė ir 31. Kbu. 
tb-Uv; 7U kp.; M. VilkįšhiM ir T. 
r»k«M<‘viriim. *

Pirmą kunigijos .urirįnkinią tu* 
jaukU J. V. Smil*

■ gausiu delną plojimu.' ■
» 18) Kuopų raportai:

1 kį). veikia pagili savo išgaly. 
Narių turi .viršaus šimtų ir vieką 
vakarį buvo surengs ^Darbinin
ko’7 naudai.

2 kp. veikia uoliai. Auką su- 
deją “ Dariniūnkui”’ ^38.00 pini- t 
gaiš, $575-00 būriais, viso $6I3yOO;
x 3 kp.^Darbininkui’’ auką su
dėjo $8J.0U ' ’ a ■ -
y 8 kp. auką snilūjo ^Darbiniir-, 
kui’7 pinigais $3S.00, honais. ir. 
nuošimčiais $312,00,. visu $347.00.

22 kp. veikia pagali savo išgalę. 
Narių ‘ pilnai užsimokejusiiį tari 
40. , '' . ' . ,
... 10) Nutarta užmokėti seką bi-1 
lą A. F. Kūeižiui už prakalbą 
maršrutą $16.90. ’ į
.20} Nutarta paaukoti Vi-hiiuūs . 

atvadavimui $25.0(1 .
• " įtr '

21) .1 kp. įneša,/kad,apskritis , 
paragytą kuopas rengti populerlš-' , 
kas diskusijas darbininką klausi
mais ‘įnešimas užgirtas,

22) Išnešta .rezoliucija prieš 
grobikus lenktis/,. įnešimas užgin
tas ir rezoiiucijer .sustatymui iš
rinkta komisija iš J. Tumasonin, 
♦T, Jarošo ir Pr. Gudu. * i

23) Į apskritį pašimokvja savo 
metines duokles šios kuopos:

22 kp. UŽ 1923 m./...... ,$2.60 
t 70 kp. už 1921-22-23 metus 3.75 
' 24) Sekantį suvažiavimą nufar- 
ta’daikyti Jrinviiį Mass. jei būtą 
gulima, u jei nebus galima; tai se
kantis suvažiavimas Ims laikomas 
Montvila, Mass.

25) Suvažiavimą uždare apshi; 
Ynu pirm. V. J. Kudirka U vai. va
kare. Maldą atkalbėjo vietos kle
bonas gwh. kun, K Urbonavičiui

, .Pirm. V, J. Kudirka, 
.Mį X V. Hmilgis.

’ ■ - * *
' ■■■■■ « \ *

LDS..N, A. APSKRIČIO INEUJOR

Niin 22 22 kp. .
<0 kp.,' * •i-sc
f

Išmnkvtft:
Nfdatvklins būvą ....... .$23,2* 
A, P. Kiirižiid už kvfjuHę 

prakalbų maršrutu...... Dk'.iO
y. «1. kud»*kni ui sugaištą 
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■P Vilnia ns ai vada vintui 25.UO

fV’

i

Viso isinolvviu $*<4.14
Juuju 5.75

i

Ariluh kliiui lieka $78.3^ 
i. nulipi biiifiLs veriBi $125.00 ir 
:qto Inu hininkui“ $125.00. - - - *■
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P.mlsveju m.vMC'nįffiiua du<kh»uiu uu»- 
filVhl.

IluAtk m' ktvipkU jut*
s l A. ZĄLECKAH,
411 tlntiulnuy, B<»tuu 27, Mu>*.
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Srįlfr $25(MIO, paaukuotu L, D. &■ 
į^fotriti.
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/ jtf. M. ^rkun&s,
f>X$ Pleaąant St., Lawrence, Mass

VIEŠĮS I^HIVIMAS.

*•

AūGIJ OS IR KUOPOS 
■ 1’KMYKIT.

VĖLIAVOS IR, 
ŽENKLAI 

; JBfcų metų praktikos 
x Mpaų darbą ‘liudija tū 
.'draugijų. Informacijų dalei 
į kite> 
r

; Mes esame pirkę 122,toū porų iJuv* 
Vatot, armijos Miinsun trinų fevery 
»‘h didumo ntiu'ū’4 liti T~, kuris buvę.

1 tiil ilhUiausis skaitlius- padirbtą užsa- 
-• kjntiu Shv. Valstijų kontralto įritins.
, ’šiu čeverykni yra gvurantuoti loti 
* n«nff. tlktostoiiurns, spalvotų •fanB&ti 

rmkt’4su nežlęvčUrtls tino- vandens p 
dulk Iii ttp.sąugojimui. Tikra jų Vertę;

- Siį Anerykij yrą- ,%tW. porą, Bet m?- 
liek daug jų rirkiv ir gavę pigiau, ųa 
limo jums Juos pavtUiąti po (yž,P5.

L’rislŲsk'tikrą mieto ū mes pastų 
sIiimv Galėsi užmokėti paštoilut tunt 

, idiilgus" arba •prisiųsk mtątey Orderiu 
Jrigji u’vcrjiRaę pasirodys ne tokie 
k:ri> .rakiano, prrihfi.'k‘atgal, o mes no- 

, rlal sugražinsime iiinigns. *

DBL APR UPB
MOTINŲ Ift J 

ĮKŪDIRIŲ SVEIKA’

*• - I
• \ •

Antro Vajaus'Pirirofog Komitv- 
ias darbščiai veikė per dn metu. 
Užbaigta darbas ir išnakta* nau
jas komitetas. Išparduata honų 
gerokajį surinkta nemažai 'per 
Auksu-Sidubt® Vajų ir dalei LicMt. 
Itarriso paminklo. Seka atskak 
to:

Antro vajaus‘bonų užu*
rašė už

Pilnai užsimokėjo nž...» 
Pirmojo vajaus užbaigė 

mokėti du asmens.... 
lltlį įmokėjo ...... 
Nuošimčių .........

IŠviiu pašiusia į atstovy- '
H* ..................$8,770,65
Pirko už $550.00 Martinas Gri- 

nevičjusrul $200 Šv. Liudviko 
Deja; už $150 kun. J. J. Jakaitis; 
už $100 Kastantas Alinskas, Ado
masBažys, Pranay BraniŠkią, A- 
-gota Brašiškiene, B. K Brodęur, 
Alek. Budrcvičius, Dr-ja, 'Marijos 
Vardu, Šv. Jurgio Kareiviu, Šv, 
Kazimiero, Variavus DzcdUlionis, 
Ona Garmuke, Stan. Jančiauskas, 
Dr. J, J. Joiiikaitis^ Kaz. Kriau
čiūnas, Mare Kviekšienc, Adv. 
Ant“. .Mileris, Juzė Naruševičiūtė, 
Kazimieras Petrulis, Marijona 
Pranckevičiene, Izabelė Ročkienč, 
Mikolas Ramanauskas, Juozas 
Smokskis, Povilas Tatulb, Kazys 
Vaitiekus, Ona Žemaitaifienė, Pra- ; 
uąs Leng,venas; už $50 Juozas A- 
lyta, Jacob Ambrązas, Jonas Ba- 
einskas, Juoz. Bačys;" Vladas?Bari 
rysas,. Konstancija Belūniukė, Dr. 
,S.'A. Bergenu Leonas Bražclžiū- 
nas, Budish, Kaplan Co., Adv. 
Clias. F. Campbell, Vytautas-A. 
Čepulis, Matiida'C^vinskienė, Mo
tiejus Čiiynskas, Jonas V. Dabri-

» * t »

» » «.

0,200.00
8,400.00

-į--
75.00

137.00
158.00

«Honninwį oom*11

Vietiniai. lietuytei sujaugtam 
spėkom apvaikž«iojo 18*tą daeaą 
vasario perfltių metų sukaktuves 
Lietuvos neprikbmeiaybfts su- 
renydami prakalbas ir koncertą. 
Kabė to jais, buvo* pilietis Vitaitis, 
“TOrynbi” redaktorius ir vieti-

f p-H ^DaummiUhlB prakalba bu- 
aro tifcrufrhjDB. vainikas. UJas 
yra pagirtina, <

Buvd rimtai perstatymas “Deg
tinė. * * Šia veikalėlis permato žus- 
tMiičius girtybėj. Įtekėjai savo už
duot iagėrai atliko. žmonėms ma
lant tokią liūdną tragediją šiur- 
paklma. Lošėjai ėmė dalyvumą 
Eto: M. Stonkienė (Viliniškiulč), 
KzDaąnys, Pr, Gustaitis, A. Juud- 
v»Ikw ir kiti. Antra dais buvo

ufad Jonan Mlkakucku ir Jon*»j muaikalė, Solo St. Stepuliunisi 
J. GeitUuiaiuu. Dainavo L. N, 
Varpo Choras ir ¥»liftS panelė 
Htuskiute. Publikoj buvo pilna 
svetaine, aukų sūri & šauliam 
per prakahm# $103^>, nuo įžan
gos lily> $13.85, vė Lietuvos 
Piltovių Sąjungos*vietinė kuopa 
ką savo išdeUyrejo $45.15, paau
kavo šv. Juozapo Draugystė $10, 
B. L. N. U Kliubaa $10.00, S. L.
A. 34-ta kuopa $10.00, Jonas Skri- 
tulskas $10.00. Per stribas surik
ta ir priduota $23.00. Viso aukų 
surinkta ir ptmiipjg tiesiog j Kau
ną dėl šaulių $225.22. Reikia pri- 
minti/ kad “vietiniai lietuviai su
bruzdo aukas rinkti dėl Lietuvos 
reikalų ir tam tikslui sutverė ko- 
niitefą iž !> ypatų, kad visokiai 
progaą* išnaudotų dėl rinkimo au-

■
J. J, CHnd^uskK^pmmi 
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&Ž. aakoja $Sfc0> tlį< 
Dr-ja- buir»** >Mtai&i « 
$070.00, krielrtoriiL 
svetainę surinko $287.00. 4į 
jų aukų pamtafciu-nat var 
yra LDS. nariai, kurio*' 
darbuojasi tautos reikalu 
Baronas, M. Kaaaadūlb» J 
leckas, Panelė D.
Daugėliavičius, - J. Jai 
J. Traiuavičiuą P. Tubslfep 
nmuskft»." Buhjnko $B3$.WV As^ 
kotojų vardais
Gerb., kun. Jonas Švarždis »l«f 
Kuz. <JkxM .................. ;.... ltf.i
Adomaitis ............. ...
Kuz. Petreilds ............ 
M. Abraeinskaą........... 
Mikolas Kamandulis (kaną) 
R. Danielius (huną)...,*. 
A. Rozeuaite
A. Jdroniene .............

bar primini motinoms augitian- 
etoms vaikelius, ąr ataras nors 
vienatį tokia lietuvių Mftnus ar Juk* 
tfi kaip buvo mūs Iietuvys Šventas 
Kazimieras!

Vakare mūs Moterų Sąjungos 
4.*Lkp. statė gan gražų veikalų, 
»v, Cecilijos Gyvenimas.” Gi*Sj 
sykj ifeguli rasti kritikos nfi ant 
vieno vpidytos,* visi narsiai-gyvai 
pasižymėjo, ypač Cecilijos rolėje 
H’PKUrariene (Viltakiute). — - 

Gražia kalba kUuaytojus žuvo* 
jo sv. Antano parap, kleb Jkun. I: 
Boreisis. Buvo ir dainų, kurias 
atlikę gražiai M. sirvaitienč ir M. 
Statkienė. Buvo rinkliava daly
ta deLSv. Braiiciškaiis Vienuoly
no. Kum J. čuausk»b» išvažiavo 
| Pittsbiu’gh, Fa. būdamas valdy
boj ir ten nuvožė aukas.

Programų vedu o. Šimoniene, 
Mūs sujungiate# smarkiai darbuo- 
pasi, nes delta kad ribos darir- 
&%usios susispietę j prakilmųjuo* 
torų organizacijų. Girdėjau, kad 
Motinus dienoje rengia vėl gražų 
vakarų su įžymiu veikalu. . t

Bendrai' sučmUs, šv. Kazimiero 
dienu Šiais metais* mūsų kolonijoj 
toli atsiliko. Vis-gį reikėjo įžy
miau praleisti.>- *\

Božiųl Laukas,
' —.. ,..?... . . . ■

21 vasario š. m. buvo surengtos 
prakalbos Šv.' Buko svetainėj. 
Gerb. kun, Jonas švugždys paaiš
kino susirinJciisieinH opiu Klaipė- 
clos atgavimų. , Taip*,pat nurodė 
Vilniaus ^reikalą. - Susirinkiisieji 
užgirdo apie Vilniaus padėtį Xuom 
kart sudėjo aukų’$4J17.<M Mote
rų Draugyste po vįl'du N. F.

“Era mago” ir “Whewjųiy Gara
vau,n į. Valiukas solo “Kareivio 
Malda.” Dainavo mūs jauim su- 
lMtB S K BukšaitC porų veikalėlių. 
Ant užbaigos mikliai pianą skam
bino mūs gerb. klebonas kuo. J. 
Cižauskas. šis visas pelnas ėjo. 
Šv. Jurgio parap. bažnyčiai, už kų 
klebonas ačiavo iš sakyklos LDS. 
kuopai.

Šį vakarą surengė-pasidarbavo: 
p-lč B. Daumantaite ir Pr; Gustai
tis. PeV Luvusj vakarą prisirašė 
naujų narių. Mūs LDS. 72 kp. vi- 
sai girai gyvuoja,, iŠ ko džiaugs
mui ima.

Valio mūs LDS. nariai ir nares 
po LDS. v^feva.’

Sv^ Kazimioro dicnoj. ŠV. Anta
no parapijoj kun. I. Boreišis pasa
kė gražų pamokslų apie sv. Kazi
mierą. Po piet L, Vyčių 102 kp, 
stato operetę ■‘“Nastutė,” kas ge
rai nusisekė. Programų vedė kitu. 
T. Boreišis, kiekvieną ptįstatine; 
damas savo gražia kalba apvaini
kavo, keldamasis žodžiais j myli- 
mą tėvynę.

šv. Jurgio parap. laike pamal
dų šv. Kazimiero stovylos stovėjo 
ant tam tinkamai parengto altoLe- 
lio ir vižų laiką žibėjo 22 Žvakes,

't,
k-d

1

Pa Į3.(Ki; A. .Naikus, 
liukas, J. Kaimelis, J. Svt| 
J, Saladonis, V. V* Kuki 
F, Badreekis. . i

Ko $1.00: P. Laito, B. »UavL 
uiute, Baranauskas, Jt
Kašėta, A. > Alankevičius, > Zaliec- 
kas, J. Ocrnulevičiuz, lalevižiui, 
J Pašakarnm, K. Gemwtotičiiw,
K. Jonuška, K. Pašakarųįii, F. 
Vermauskas, j; Sinkeviėtię . .X 
jaskriiavičfeis, & JurkevKHs, 
irušiūnas, K Brųndaa, * 
kas, M. -Turskieiiū, J. Varanecktt; 
lt ŠvetkaitK / V. Kuodyte, •< J. 
Samsonas, K. 'č'iui’belėnus, J 
Daugeliavieiiis, M. Kdbj|iUH, Jt 
Stuškauskienov Voveris, K« 
•Miškinieiiė,. O. . Noreikienč,- X 
Antanaitis, L. KašetienČ, A. Bud- 
imcki, J. Antanaitis, R,. iMabri/ 
'cititė, J. Slanstis, J. K^itienS, Jt

Kovoįtl d* LDS. 6-tos kuopos 
bus Svarbus susirinkimas. Pagci- 
datfjamas v&ų narių atsilankymas 
ir aptarimas svarbių darbininkų 
reikalų, * praeitame susirinkime 
užėmus naujai valdybai vietas ir 
pas narius kilus geram ūpui, nu
spręsta žengti pirmyn^. Jnetik vei
kime, bet ir narių padauginimu. 
Daugumas pasižadėjo po vitną ar 
daųgiaus, naujų jętarių -atvesti. 
Taip-gi dar svarbus dalykas na
riams: visi gausite dykai/Darbi-? 
ninko“ puikų sieninį kalendorių, 
tėipgį tą pati proga bus ir dęl nau
jų prisita^Mirių narių be jokio 
ekstramiokesčio gauna dykai kon
stituciją, ženklelį, kas j® etai'ka- 
lendoriij ir ttipgį.-svarbių darbi- 
mnkiškų knygų. _. Susirinkimas 
bus tuo jaus po sumai. -

. v Piii. Rast.
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LIETUVON
Ląiviti išphtdkm tais sarai 

tę -tilte Prieptnutids (J(ir Nu 
Itiver, ties -Iti gatve 12 y ai 
dieną. . y

Kambariui ijit 2, 4-Ir U lo
vom visuose'Rtunsa laivuose. 
Dideli valgymai feimbarfal, 

t imsedėjitnui. ir psrsivalkščių- 
jimui 3 kl.- kethiitnlntatms. 
ląiivąl, Moi*xr Cj.av, Hanša, 
JJm'Ūkn, Mofst rivaum; ir 
TiumKiGiA, turi taipgi to- 
ktns kiunJjurhi'V

■ Nauji trijų ši'lrim laivui, 
Rrsfltirns, IteriAMti ir Am. 
be«v Bvu.ts, vr&t 1,2 n-3 
|kk'sų kolląiminkiis.

, UNITED AMEKICAN 
LINES

• ,^'illlu'iį ln& k
2GO IIAINOVEIL mtHET 

UosToy. Mass,
arba inguiloti agentai.

la. Viktorija Dąbrilienč, Disja- 
Lietuvaite, Dr-ja Lietuvos Duk
terų,' šv. Onos, Juaz. Dvareckas, 
Alek. ErUšayieius, Mttiris Keld- 
maū, Geo. i1, Doley. Aclv., Harris 
Freeman, - Juoz. -Gardys, Ady. 
Artlnir Gairity, :Mbi|ika Gaspara- 
vičieue, I.- Giiisburg, • Juoz. Glą- 
viekas, ^Hei'inan Gould, james 
Greeko, Katriua Grigienė, Dr. 
VZalter C. Harris, Varias Ivanaus
kas, J. B. Jaff, Ant. Jakaitis, Ęe- 
Liksas. Jančiauskas, Jonis' Jan
čiauskas, Petras Jasinskas, Ant. 
Kabisaitis, Adomas Kašėta, Zig
mas Kaiilalds, Adolfas-Kazlaitis, 
Ant* Kigas, Felicija Kondratavi- ■ 
eienė,i ^Juria Levanavičius, Liet. 
Vyčiai Naujos 'Anglijos ' Apskr., 
Juoz. ir Voręnika Liutkui, Pranas 
Rubinas, LyoĄBl'os, AJv. Fran
cis P. MeKeon,s Adv. JoW (X 
-Siuįioney, Uršulė" Maltauskienė, 
Pranas Maukus, Israel Margelis, 
Dr, Pranas Matulaitis, Kazimie
ras Matulionis, Mikas -Miklusis, 
Ądv. J. J? Moynihan, Petras Pa- 
lavičius, Mikolas I’alevičius, M. 

; Paltanavičius,* Zuinia Pašukinie- 
ne, Jonas Patinukas, Oua Pauliu- 
koniutė, Magdalena PauhukOniu- 
te, Petras Puišys, Jonas'Pūras, 
Petras. Pūras, Jii^.Putelis, Juzė 
KaUktvtė, ; VWri, Rimša, Jonas 
Kazlauskas,, Sam Sudiek* Jurgis' 
Samuolis, Marijona Simaiiavičie- 
nė, Andrius Skibauskas* Stanį 
šliorus, Vincas Šnaras, Liudv. 
šniidas, Tarnas Steponavičius, 
Vincas Strazdas, Jonas Talečka, 
Bernardas- Tamulcvičįi^j Juoz. 
pauperis,.United Greeti / Starnp 
Trading Co., Ant. Vaičiulis, P. 
Jonas Vaitkus, Ant. Va^tka, ,Katt 
rinačValonyte, Martinas Valeika, 
Romaidąs t ViukeviČius, Ant. 
Visminas, Julius Vitkus, Vfarees* 
ter AVomiemrare Co., Dom. Zalee- 
Iufs, ,Uršule Žtogąitė, Dr. F. Žur- 
iv eį, Vincas Žolinas, ’ Jonas Žiu* 
rėuiskis, . .

Vuriukta, ii’'paxiųHtu į atstovybę 
dėlei Lieut. Ilarris’o paminklo 
$105. Dr-jos Lietuvaitė, šv; Var
du Jėzaus, Marijus Varde, S, L.

•JNS’iVEETEMĖD

I |į>ilkjįį|tfai» M» bikM . 
nina ttfc

Wf |SM%,
~ KWAI< M;ripMma Ir H- 

yr» AilykM 
MMk* Man*! le («»W 

(r wn U4 lai

nt tUjAa*. nu* tu-
rita* MtuHorHtata Wl» 
Ur»U^ »lTir»I fr M*ml 
pftriMMU,
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STRAIPSNIS I

Matm^tąĄrtkomybė.
-*

Tulibhuięltti kadmių kiisdiipt: miršta 
:im apltūlmo., - Jie Hiiiudtvti galėtų bu- 
t gyvi — sveiki Ir linksmi jei jidš 

imtų bdvų tinkamai pipintusf. Kas 
paimsi1 j^upraniuuiiv Uul ne kūdikis, 
i’ulgl atsakomybe priklauso tiems, ku- 
5ų piuelga yra žiūrėti, kad viskas kas 
adlma butų buvę padaryta i>h‘nm ly- 

; kaip ir paskui gimimo — kad np- 
‘ naujus ktuUklo šveitimą ir gyvybę.

Paprastai motiną yrą kaitinama u? 
( itokitinų kudikb> priežlurfp Kafrku- 

la p .užsipelno šitos kritikos, bet dau- 
olį sjdtoj iv ne. Tėvas daugely ątvė- 
ij yra lyguti kaitąs, cTkitl-fimda jis tik 
i^jms ir tėra kultus už kūdikio aplei- 

timij, arba ir mirtį. Bet nepaisykite 
ūis kaltas Vlstiek kūdikis turi nu
matyto Ar tų gali skaityti teisingu 
ip^iPjljuu su 'kūdikiu žituuna, kad ne.

Todėl dol žmonijos labo baikite žmo- 
•iškf ir nuokite savo kudlltiUl- teisin

gų progų gyventi^.būti sveikti ir links
mu, kad gulėtų yelhth netik pats su-i 

imi pasirūpinti, bet aprūpinti gal būt 
ėvą ir niotimj. Atminkite; kad jūsų 
yiidikis uteko\4iegal^}o sakyti nei už, 
tel prieš utėjliiyį i šį pasaulį — jus jj 
tonui įvedėte — taigi duokite jam da-’ 
•ar progos, ' ■ -

/-
a^o.1! I !■■■>« II |« !l ■»■■■

Aprūpinimas Motinas

Gyvybė, sveikata Ir sveikas,kūdikio 
.Jwiv.vstymas priklauso daūgmnoje nuo . 
.veysitos it apsaugojimo motinos. Mo
lina gali pažeisti ijudikį, kurį ji nėšio- 
a lygiui pinai devynyj mėnesių, priešį 
tiindymą kaip devynuis j^ėnesluš po. 
'vudikio išgyvenimo -proga priklauso 
mn bidmynos uždarbių, tėvų sveikatos 
r teisingo gyveninio, apsaugojimo ne- 
.-tos iHiitiuos nuo persldirbinio, neda- 
icriė.ii imn Ir rnpešeių. nuo moLinos ge- 
.• prižiūrėjimo laike nėštumo ir gim- 
iymo. pasilsėjimu, «pulnikymo penėjl- 
i<> įstoiwų, ir siii>ratiyvosmu>tiniš’kos 

''riežiuvos munuosė.
- Ii.ttrtoui pusės tu kudiiįčų^ kurie 
..ilršta - pi rimtim' mele savo amžiaus, 
uiršia iš-pim'ž-i<ėių sitiygu. kurios es- 
d p;i< motinas UtiaYnetais surasyiho 
i pi' |iA>tin.is Pilti urėtais surašyme 
i turiiui ąialp 70 mipsiniriij įšuvien.vtų 

Vaisi iju ari out'uą. buvo daugiau kaip 
ImOiMl mirė’itį kudlltiJ jaunesniu net 
vienas menuo t jie sudarė. 4o.ė miošlm- 
lj. vėaj kūdikiu mirčių). pltlžiiimu 
ilty kūdikiu buvo tokie, kurie gimt 

-iU>'d ligų tu- sužeidimų. Neku,- 
fie iš jų mirė dėlto. kad-inotlur»s neži- 
;-;<>jo kaip apsaugoti savo krutu pieną 
urbti nesuprato svarbos penėjimo’ kru- 
;buis. šitie kudlkai būva’ betrikąiin- 
au kuką ig^oraeijai ir blogoms '§yvę- 
nimo sąlygoms. ** • ■ . ■ < >

Motinos apsaugojimas nebegalimą^ 
išvengti, . Aikvojiiuas, gyvasčių prie 
gimdymo turi būti Sustabdytas, nes 
kiekvienas naujagimis yra etik bušian- 
tis pilietis, bet tos pačios sąlygos ku
rios uumariūa pusę mirStaučių kūdikių 
lmsjuet.‘'gąditm sveikatai ir gyvybei tu, 

i'knrie išlieka, gyvi,. Ir reilėą kreipti 
domę ne t tuos, kurie jau mirė, liet i

''tĮhflH'iinHl finržkHj kokių AJnvriktorhd 
gbfa'n nb‘kn«l ’turvjp. 'tatrltetomto sfiipi- 

®r<ii:il<, Vi Ijkit ntmguihds, lietiniJ.tiu 
ghvlllnhimh 'k lintotorimte. 1‘IrU.H

Irimui* IJi-tdves iliiiUjihikm
Kn’H.btk save giminės drmimrt hib 

>iiiui< -u lieturI*ki>hi-h« tiuillškniiiisi 
H»*lniir*iuiM.

l*Mr>*hlu<Hlx !«» |uc„ fr*ul 2*hv Yru

; tuos, kurie gyvenaN
rt , i :

Tiifeduiičiai Ir tutoųąnčlai kudikitį 
reikalauja ypatingos glohus mčhmse 
tarp kitiiu'iŲ ir iĮešiuijkos. Jiems ypač 
reikalinga Yttigių, kurie luuistingL Jin 
reiktdattin jnafeto, kurispadarys Jaus 
KtipriuH Ir vikriais, kad stembus prieš 
ligas. Tėyoma tuljlų kūdikių yra stip- 
rai rekomenduojamas Rurdeą’s Eagle 
Bnuul Pienas. Budiimas paiklmtila 
liiemi Hunmišjiu su goriausiu cukrumi 
lunkbllSkui, jis pagelbsti iivilupenė’ 
tiems khtUklsuw greitai atslgiuųi Ir 
itiigti f+raryn, kits reikalingą ^sveiku- 
tai ir stiprybei. Visiems tėvams yrji 
tikras siuaupymus priturėti, kąri* jų 
valkai biūij-tinkuumi Hubuiląratl, kad 
gulėtų tiehljnti ligų,* »t-g yrą <Jul|}£ pk 
ginu alky it val ką sveiku argu .11 pas
kui gnlyih Šitokiems, vąlkunis yru re* 
komemluojitmn ihtotl da riutkžlu Engto it ’

HEW BRITAIN, CONN.
i "Šie

4d. kovo Šv7 Kazimierd dieno
je per pasidarbavimą mūsų gerk 

; kleb. kun. E. Grikio ir nekuriu pa- 
rapjjonų ant. Lyecum teatro Main 
gat. tapk Surengti krūtimi pa
veikslai. Tildetai buvo pardstvi- 
nėjanif' išankšto. Apie pirmą va
landą; po pietų žmonės pradėjo 
rinktis ir igi •antros valandos" pri
sirinko pilna ąvetafhė, Paveikslai 
buvo’ rodomi dvariški ir -svietiški. 
Prie užbaigos gerb. kum E, Gri
kis’ auiuodamas yisiems už' teip 
^kaitlingą atsilankymų sakė: 
“Nustebino mane tekis gražus 
skaitlius žmonių.” Pelnas nuo 
kintamų paveikslų eis ant pagra-, 
žinimo šy. Kaz, bažnyčios sienų.

Korespondentas.
'*-r' ‘...

DETROIT, MJCH.

- (iB^tlidė)

Šį sezoną mi^LDS',. 72 kp. jau 
turėjo surengus du valiam su 
programnis.

Vasario 2£d. Š. m. įvyko vaka
ras su gan turiningu programų. 
Vakaro vedėjas A. Bagdonas pra
džioj perstatė,kalbėti Ed. ’Ai‘cmo- 
ną. Pastararis-'su savo kalba bei 
gilinimosį darbininkiškam klauri- 
man pasirodė ne pirmą kartą ant 
scenos ir jei Ed. Aremonas nepa
liaus lavinęsis save vesdamas prie 
drąsos, tai su lalku./nies susilauk
sime gerą kalbėtoją. Antras bu
to komedija sulošto. “.Gilinimai 
Batai?* Ložė jaunos lietuvaitės 
gal 15 metų St. Bukįritv, J. Bai- 
kauskaitė ir P. Juodsnukiutė. 
Btirglerio rolėj, juokingai atliko 
S. Valiūnas.

Be to šia kalbėjo mūsų įžymiau
sia veikėja pakelė B. Daumantai-

1. Bordeno Išgaruodintas Pienas yra du syk 
maistingesnis negu paprastas- pienas. Turit 
vartot»Bordenn Išgaruodint^ Pfexi% per puse 
su vandeniu, jei vartosi! kaipo paprastų pienų 
Jei turit savo receptų, kuris TeBalauja snieto- 

A nos^kartokit tiek-pat BartooKeno fiiekj.’ek »
Ida Smetonos.

3. Bordenoyra, tyi’as ūkio pienas su Smetona/ pa
. liktą. Jo maistingutnas padaro jj tinkamu ir kavai ir 
kepimui. Jei nori Žinot kaip kept ar virt su Bordeno 

/ Išgaruodintu Pienu, išpildykit kuponą, paženklinai^ 
kokias pamokas norit, ir meų prisiųsim dovanai

4 Krautuvininkas žino, kąd Bordeno 
yra užtikrintas sveikas pienas, kuris 
patenkins pirkėjus. Dėlto jis jį 
•laiko.

TB® B0RDEF 00.
Borden Building,

Nevy Yorkr

pnnitolto toiliu Sulto viimtonn. tiuli 
jiems tŲ ihmti urim rytate Mint pn ph«- 
t ij rtHi*valgių Mtjftnli. Nrnvjml vaikui 
labiliu nuli.)} hi Mingor ule, rately mui- 
komteri arini miplaktu kiautiniu d^l 
•kaita ' . .. >

a aplinkybes ir

-KUPONAS
x.vw.,x„. PA.TA1
SALDAINIS Mt8»M IWIN<MI
DUONOS HASALAI

ŽUVIS PY1MBAI
»«•••••>» utį » « a

a-r
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700 Mala

(SUMAUS^)
DANIU tAB

(Kampu Brwrt SO 
M Nroakto*

z- x r *‘ ' ' ■

lalavjfįmų M. Daugirdienė, «L

d

j.

d. Dūki- 
0 .TuSkaitfc, A.,

' KodiŠa, • K. Praudcus, »T, Malu- 
kftuskiiM, AI. Bernatavičius, M. 

r4Uiauivivwnn, P. Danyla, J. Bu- 
įjpvHiua.
* Kurie pa mažiau aukavo kai do

lerį, tų vardų netaįplnam. O ku- 
5 rie vardai yra užrašyta mariukiai,

į tai malyončkit atleisti rinkėjam,
;T n«i per greitumų neužralįmė aiš* 

, kiai. Pinigai pasiusta Vilniaus ąt- 
į padavimui per S tulginskį t ir Clal- 
l vanauskų 4110 dolerių. Pirmiati 
j > buvo pasiusta KlnipMos reikp- 
l ■lama $280, kur buvo renkamos au-

'>h\
i

7

t •

'1
J ’ T? ‘ * i

{ torį, tų vardų netaįpinam.
i
j — ,w—

J
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kos su satidarieeiaiK buvo netektos 
pasekmingos.' JPa$rfebesin, kur tik 
Montellos vieni katalikai veikia, 
tai‘pasirodo, kad du syk daugiau 
nuveria vieni* negu su tais kurie 
buvo aukščiau ■minėta.

Viso montėllicčrai pasiuntė 
Klaipėdos ir Vilniaus reikalams 
$893.61.

Valio montelliečiai, lai gyvuo
ja Lietuva, mūsų brangi tėvynė. 
Lai būna Vilnius lietuvių sostine.

PHILADELPHIA, PA.

čia atvažiavo iŠ Lietuvos knn. 
Bižinskas ir apsistojo prie kun. I 
Zimblio. Jo atvykimo tikslas ne- 
Žinomas.

t
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i , Bingelis.
įMMIillll IK ■ —| m JI-

PHILADELPHIA, PA.

4?o Velykų turėsime-misijas. Jas 
duos garsūs, misijonieriai iš Lie
tuvos Andziulis ir Cikota Tėvai 

. Marijonai. “ ■
/ * šingalis.
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- 8 kovo tiek sniego privertu jog 
austojo gatvekariai ir mokyklos 
uždarytos. Negalima sniegą iš
bristi

. , ’ Šingalis

;. PAQUONOCK, CONNk :
' Btambus kataiikiškos spaudos
-. ĮentėjM

sa,-----
Mikas B- Juškas prisiuntė L. L. 

P. Boną $50 su nuošimčiais ir-įsi- 
rašė amžinuoju Šv.. Kazimiero 
Draugijos nariu. Tas darbinin
kas tik i§ laikraščių sužinojęs a- 
pie Šv. Kaz. -Dr-jos prakilnų dar
bą katalikiškos spaudos platinime, 
pilnai tam pritariu ir remia. Tq- 
del- visą kolionijii katalikiškos 
spaudos mylėtojai sekite jo pavyz
dį ir kur ‘dar nebuvau, o g£l ir 
neteks būti mažose vietelėse, iŠ 
ten malonėkite laiškais įsirašyti į 
Šv. Kaz. Dr-ją, prisiųdami savo 
antrašus ir nariniu^ atatinkamus, 
skyriui į kolų įsirašote,mokes
čius. Gautus antrašus ir pinigus 
pasiunčiu į Kauną ir iš ten nariai 
gauna knygas. Mielas, Rėmėjau, 
priimk didžios padėkos ir pagar
bos žodžius. • ‘

Kun. P. Raščiukas,
50 W 6th St,; So. Boston, Mass.

' I
) ■ .
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"JEri!-------.."J'.."2^- ‘'i. .-i i> 
fili rikių. IAi Li ėjo procesija sn
Švenčiau Sakramentu apie baž
nyčią ir ivrasulejo, prie jstatĄdcj 
šyeni'j&i.'do Suki-unit-iito, ^v. Mi
šių. auka. ‘ .

Nr^lnrab čfai meiliai pagerbda
mi wivo gildo Ją Kuriorfcra. no- 
i-iai priede jo., prič ppsfatynm Nv. 
Kazimiero Heterų \ imuolyno kop
lyčios, Išklosy- atsišaukimų gerii.' 
kim. B. M. Juro, kuris buvo tų 
rifelių iitvykįs iš su
pamokslą ir vajaaą reikiriftis* pa- 
mpiįtmį.s bažnyčioj Kimukavo 
jHl.511. Klebonus nuo suves dadė- 
:j»> $18.51) ir tokiu būriu, is Narit- 
Un’us tuoj pamušta čekis į
ritieagą Seserims- Kazimieričtoms. 
Niekad nemanyta kuri Šioji Imliu- 
uija tiek sudėtu. Seserų koplyčios 
fondaii! Bet matomai lietuviai 
gerai supranta kad visas v mūsų 
tautose gerbūvis priklauso mm drt- 
ro isanklrjmto priaugančios kar
tos.. »

' Vienuolyno koplyčiai aukavo 
Šios ypatos; Klebonas Kici. P. 
Dąmūnaš $18.50, (I. ''Bugailaito
.$5.00, U. Matiizaite aukavo $2.00 
ir jprižądejo pasiųsti daJdū.Cto, K._ 
Murauskiene $2.00, Po doleru au- 
kovo šios-ypatųsr J,lA.nmškevičH2 
nč, C. Kojelienė, nS, Kasparavi- 

ri čiene, J. Kimantkni*,8 P. Bkevi- 
eitis, P. Vitkauskas, M. Česnule
vičius, P. Jurgtlevičius, Mik. Vir- 
kauskas, O. Jeremieienė, IC Dan
tukas, U. RozoliausHen^ X Ma
kauskas, Bulmnauskienč, S. Jesm 
le^ičius, M. Grigas, Kazlauskie
ne, J. Andrikiene, M. Sviterskie- 
ne, M. Beimatavičiene, M. Kb~ 
honiiite, Lnitkiene, V. Tamulevi
čius, J. Grina, M. Akstinas> M. 
Kasparavieius> B. Baderis, P, 
Gaidys, V. Petrauskas, A. But
kevičius, S, Kristutis, M. Bartvs. 

:■ Vra irfMeį- kad*.iM;-pasibaigs]tarnavę, fcipnę 
vajus, toji šimtine pasidvigitbins, 
lies rašant tuos žodžius geri), kle
bonas pareiškė jog ..aukos ' tebe^ 
plaukia ir plauks per visą menesį. 
Garbe tad lietuviams nasbnajie- 
čiams!

t

j-;. ■ - —

VIETINĖS ŽINIOS
DABBIN1NIB

Xi<:PAPLISTAS FEDP- 
( MM SKYEtAES , 
SrFtETXKLUAS.

Kovo 11 <l.» tuojauš po pa- 
tnuldn 1:30 po piet, Švento 
Petro parap. saloje. 5 gatve, 
So. Bostono. £!•& kviečiama 
visit katalikiškų Brangijįj ir 
kiirtpŲ valdybas susirinkti, 
i *< * s iais daug reikalu apsvar
stymui. .Taip-gi yra kvįeeia- 
mi ir kiti, ktiric^ tiiomi inety* 
niauja ateiti. Ateikite visi 
leiku, nes suisTinkusieji ne- 
iatiks.

’ Kviečia,
Sli-ifTiaiis VMįįba,

STAIGA APSIBGfl
Hemloj, kovo 7 d. pavaka

riu dirbtuvėj staiga sunega- 
lejo 'Brunas dbnavičijis. Pa- 
tejuto taipb blogai, 
nas nugalėjo paiva&ofi na
mo. ^Ti parlydėjo draugas. 
Iš ryto darban išvyko visai 
sveikas ir linksmas. Ketver
ge buvo šaukti trys daktarai 
ir nieko nepagelbėjo, *

AIASMITIEGAS, ’
Nedėlioj, kovo: 11 d. 2 vai, 

Į po. pietų Grand Armory sau
lėj, Įlėk AVashington Bt. 
kampas Dover S t bus ‘Di
džiojo Karo laivyno vetera
nų masmitingas. Ir lietuviai

kneeiami ateiti. f

H.
v Reporteris.

**.

BROOKLYN, N. Y.
*

Lenkas išvaikė reyoliucijonierius

NASHUA, N. H.

Šv. Karimiero Dienos Iškilmes. '

Tos įdienos įspūdžiai ilgai ruses 
lietuvių šiidyse^ o jų darbų-pasi- 
šven&mo vaisiai džiugins juos.

Rūpesčiu gerb, Mebono liun. P. 
Daniūno buvo priruošta atatinka
mos tai dienai iškilmes. Parapi- 
jonai tą žinojo, tad. išanksto pra
dėjo rinktis bažnyčion. Prisipil
do bažnyčia kaip kad didžiausių 
atlaidų dienoj.. , Ir štai ateina 
Marijos Vaikeliai pasiruošę proce
sijom Bet beveik visų žmonių 
akys nukreiptos link šv, Kazirnie-. 
ro stovylos, kurios iki šiol nebu
vo buvę. Tuo tar^u išėjęs klebo
nas sų svečiu kum P. M. Jum pa- 
šventino tą parapijonų gražų pa-

BARAVYKAI
K«i tik atėjo riintt’nys puikiausių 

džiovintą* huruv.vką Iš Si-maltijoH Ir 
iRukijoa girių Dabar guvšuln, tai pul- 
klttii-<N dnlyka^. Gvnrantiinnjmf* knd 
U Lietuvi*, n ne iŠ iydų fltlnvlutl V 
vairų* srybiti. Niekas daugiau kaip 
tik puikiausi baravykai. Su prlslitn- 
tlmu prekės įtekančios:

1 svaras »^1.00
3 amarai •.«..,.»*«»r*«, £1.00 

Krnntuvnlnkams nuleMm komisų. Jei 
Ims jwmniliui 2A svntų. Pinigus prl* 
siųskite su orderiu,

I. X KAZLAUSKAS,
:J5T! Brnftdtvay, Houtli Boston, Maus. 

(10)

So. Bostono neva veikėjas 
Ivaškevičius sugrįžęs New 
York'e laukia pakol So. Bos
tono tautiškos bobutės su
rengs jam vakarienę. Bet 
kaip matyti tai dar Ogai tu- 
rčfį laukti, nes vakarienei su
rengti reikia pinigų, o bilie
tų ant tos vakarienės niekas 
neperka, nors ir pati Ivaške
vičienė bando parduoti, kad 
tik jos Antanukas galėtų sn- 
čiai pavalgyti’

emvien?. Pareiškė, jeg gir
dėjusi, kad čia esu garsių 
kallietujų, kaip tai Bagočius, 
bet ji bandysianti išlaikyti 

: konkurencijų. Na ir laikė. 
Kaip pradėjo pasakoti apie 
senai visiems žinomus ir po 
keliolika kartų girdėtus atsi
tikimus, tai ne tik publikų. 
b<*t ir patį Bagoeių iš kantru 
bes išvedė, nekalbant jau a- 
pie svetimtaučius, užkvies
tus kalbėti. Publika nekan
traudama bandė (jos kalbų 
aplodismentais stabdyti, bet 
ji manėj kadrai komplimen
tai, ~ dar labinti smagino
si Bagoeius galop neišken
tus, bet pats sarmatydamoš, 
prašė Rastenio daryti žygį 
sustabdymui poniutės orato
rijos. Tas daro ekskursijų 
per estradų, .bet be pasek
mių. Baro antrų. ’ Ne tik 
iTištųponiutet padeda^ bet ir 
žodžiu pakartoja, kad gana. 
To pakako, poniutė i baigė 
savo konkurencijos kalbą. 
Po jos, po keletu žodžių pa
lakė ir kviestieji airišiai. Tų 
padarą, jie išsiskubino' na
mon. Išėjo kalbėti poni Šle
ževičienė. Ši gudresnė, Savo 
kalbą dąugiau taikė i jaus
mus katalikų, kurių čia kaip 
ir nebuvo.' Mat, žino; kad 
sukėlė katalikų jausmai ati
daro/m jų kisenius Pasakė 
apie savo 'prieglaudų tai, kad. 
■joje vaikai: Įvairias-balsais' 
meldžiasi' ’ Paskui skaitė 
laiškų, bet jo, kaip 4ę dalies 
jos, kalbos, nebuvo galima 
nugirsti. :

Galop išėjo ir Bagočiųs 
kalbėti Apgailestavo, kad 
permažąuįūiko beliko, ir jis 
negalėsiąs Venciuvienei visų 
savo., triksų parodyti Bet 
vis-gi bandė tai padaryti 
ųors trumpai. Paskui sakė, 
kad apie ponias esu daug 
visokių kalbų paleista. Gir- 
dL esanti, ir naujai paleista 
paskala,, būk .Račkauskas 
gaunąs 2(į% ponių surinktų 
aukų. Gale liepą visiems 
nesti aukas.. Girdi visi žiną, 
kad ir jis iieturtingas (Čia 
kįla publikoj juokas).- Kar
lais einąs su paprastais dar
bininkais Ubiudžų” valgytų 
bet vįs-gi čekį net ant $100, 
parašęs, ir būtų daugiau da
vęs, 1 jei būti! išgalėjęs, bet 
dabar , esą sunkūs laikai.

• *

Ąrfm 
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Telephone Hav Market 1942 
atdara hubatos vakaIiaih 

L 6OL0S0V COMPAHY 
MOTERŲ ir VYRU DRAPANŲ 

už pinigur ir ant ifcnokėjimo.
Kailinių. Grafai, Sidabriniu daik
tų, Laikrodėlių, Rakandų, Viktrolų 
Ir lt, Labui prieinamos kulno*.

30 Washjxc<tox Stjucet 
Antros luboH. Boston, MaM

i

rTšykaiškiai
.... . ...... «» ------ —

Rašyk laiškus, kad klekvleųas ga
lėtų perskaityti. Ranka rašyti laiš
kai neylsnotnet perskaitomi, nes ne 
kiekvienas ranka rašytų laiškų ga
lt perskaityti arba' ne ‘kiekvienas 
moka aiškiai parašyti

i

Ilfišyk laiSkbs typeUTiterlu. Su Sla 
nrnSlna kiekviena# mokytas atbą 
nemokytus bite ilk pažįsta raides 
ir moka sudėti iš ją žodžius gali 
raSytl laiškus, korespondencOas ir 
tt. aiškiai, ką visi perskaitys. Dė
lei platesniu informaciją kreipkis 
SiuoTidrestt: ■ ‘

, - X
; A. F. KNEIŽYS

303 E. 9-th St., Boston 27,Mass.
MĄleniSAat galite kreipti* į IAetu- 

Prekyba* PcudrątS* oįl*^
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Tel So.--Boston 2334

 ;' - ' .-t

L

Paieškojimai
, Ieškau gavo‘Sūnaus Vlada. La- 

zarkeviči&us, kuris pirmiaus gyi?e- 
no Chicagojc. Prašau atsiliepti : 
Lazarkevičienč, Virteniškiai, Ma», 
lėtų paštas, Eithuania.

Baltras Kčblis, Pakruojaus pa
rapijos, Šiaulių apskr,, tgyvsn^s 
dabar Vokietijoje, ieško savo bro
lio Aleksandro Kčblio Ukeliai’usio 
Amerikon 1912 metais į Balti* 
more, M. D. Kas žinot kur dabar 
gyvenu Aleksandras Keblius, yra 
prašomas pranešti šiuo adr&fti: 
Baltras Keblis, Luebeek, Buster* 
(juerstrasse 12, GEbSbNY.

Polesiam Prano Urbuka tUrban<V» 
Seredžiaus miestelio, plrmlaus gjet>- 
i’.o Provldence, R. I„ o dabar nežinau 
I:iiL’« Ar jis pats ar kas Ji Žino meL 
clžri pranešti šiuo"antrašu:

■ A. K. MACAITIS
P, O/ Bok 159, AVestfleld, Mnss. 

• • ■ (10)

I
IJ*

PR. J. L UHBJD
LIBTUVIH GIDITOJAI JT 

CHIRURGAS. • 
OHa aitriu ir chronlIkM HgM 
vyrų, moterų Ir valkų, 
nnoj* kr*tjjų4®>»d*lū, Uuuii ] 
ir tt mvo laboratorijoj. SuvUm į 
Ptifhim irtMrati kitu 
tteM. Atfrucij

PAKAVIMUS)' _.. 
perksipoflet po V0.

r, 8a. Boertar, Kam. w,3
1 Lai 
į 4» ]

N^iu iki 12:80 rytelr aw B ,J
d Ir nuo 6:80 iki P v, vok. .11 

k nedaryto eubatoe Takuti* ■ «t 
Ir nedalomai, BĮ

1

!< M«t4 SMth Bartom

JHLH.S.STONE
AKIU SPECIALISTAS 
399a W. BROADWAY 

VALANDOS; Nuo 9 r. iki 7 v. rak, 
j ,į;3ilMfeZk'£i'ž£‘ži^g

PARDAVIMUI NAMAS SI!
KRAUTUVE

KEPTYNIŲ KAMBARIU NAMAS SU 
visais intaisymais, apšildomas Ir 
šviesa. Krautuve name darą gėrę 
apyvarta, Didelis lotas įu vietaAlei 
garažians; Kaina. hduiL žema grei
tam pardavimui,

72 Crescent Avė., Dorchester, Masą 
Tel. Cohimbla ‘8521—R. ' (10)

TeL So. Booton 270

-M;

ii

GaUma tutiįMlbeti irliatuvUlHfc
Orauj VAgikhos:

Sytals IJd 9 vai, Po pietą nuo Į—4 
Vakarais nuo 0 Ud 9.

0N Broadway, So. Boatoi.

-J

PADĖKA.
! Kovo 1 d* -923, mirė mano 
vyras Liudv.. Buzas, paei
nantis iš luodzionuĮi kaimo, 

parapijos,- Panevė
žio apskr. Laidotuves buvo 
su bažnytinėmis apeigomis, 
kovo 3 d.. A, a. Liudvikas 
paliko nuliūdimą mane su 
dviem dukėrimi: viena pen
kių, įrita šešių* ir pusės me
tų. . ' , . •

Nuoširdžiausį tariu - ačiū 
gerb. P. J. Afcunevičiui. So, 
Bostono lietuvių graboriui 
už jo nuoširdų phtąrnavimą 
laidojime a. a. mano vyro. 
-.Lietuviai atėjus reikalui tu
rėtųjo nepamiršti. , ,

Diliene ir chtkterįs.

RIEŠKIŲ ATSIEAKKY-
2IAS. . '

Kovo T d. įvyko laisvama
nių “poniųv prakalbos. Vie
tiniai laisvamaniai ne bite 
įatp norėjo pasirodyti.. Pa
ėmė Munieipal salę ir pasi- 
kviete apie pustuzinį airišitj. 
Vakarų »vesti ir-gi pavedė 
svetimtaučiui. Iš jo publi
ka turėjo gardaus juoko, kai 
jis bandė lietuviškas pavar
des ištarti. Mūsų laisvųjų 
nusistebėjimui, publikos ne
prisirinko nei pusės svetai
nės. Laukė ilgiau beif 
daugiaus nesulaukė ir 8:3Ū 
vai. vak- išėjo kalbėti Vėn-

J

■f.

: —‘—■7!--- -------------- ----- ---- v;;
JOiro EV. BL. PAŠELPINfiS " 

DRAUGYSTES VALDYBOS 
• ADRESAI. ',

•IRMININKAS —|2r. L. Petrausko*,
252 Gold St, so. Bostonį Masą 

. ICE-PIRM. .—• Kazys Ambrozaš,
492 E, 7-th st., So. Bojtfon,. Mase. 

i’ROT. RAŠT. — Karolis Jankūnas, 
“ 282 Gold St, So. Boston, Masą., 

.•IN.-RAŠTININKAS — X švagždys, •
171 W. 5-th St, So. Bpston, Masą 

.v'ASJERIUS — A. Zfraudžluųas, \ j
885 E, Broadwąy,. S. Boston, Masą į 

IABŠALKA — X Zuikis, .
/ 7 wZnfiel(l St, So. Boston^asą 1 
.magija laiko suslrinkimiis kas trečių 
edgldleni kiekvieno mSnesio, 2-rų vaL 
.o pietų šv. Petro parapijos salS, 
d. Seventh. St., South, Boston, Maso.

MŪRINIS NAMAS MRS. M 
GRINCIENfiS, 131 Jrislie PI, Eli- 
zabeth, N? J., jau parduotas. Jo 
pardavime tarpininkavo Pranas 
Bankas/vietos lietuvių biznierius 
ir namų pardavėjas, /

PARSIDUODA
-1

CITY PGINT. Parsiduoda labai pi
giai, 2-jų šeimynų naniąs. 4 ir 5 dide
li kambariai su visais naujos mados {- 
taisymais. Naujas plumblngas. Ren- 
dų atneša ^oLOd per menesi. Kaina f Eit 
$4(JyO. Įnmket Užteks $T*OO.(X>.

CITY POINT’B Parsiduoda 3-jų Šei
mynų namas po penkis kambarius su 
visais naujais Įtaisymais. Yra vietos 
dėl karų gąradžiaus. Randušl ge 

; roj vietoj, visai prie pat pamario^ Kai
na $9,500. Lengvos išlygos. _ 
.. • ■■' • =■ '' ■ r

Matykite GEO ŠALTIS pas 01- 
seika ir Mikalonis Real Estate, 
425 Broadway, Room S; Tel: Sb. 
B. 2805—J. ‘ *

- (10)
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IŠEGZAMINUOTU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduoda 
•symptomus kuriuos 
pagunda nenormališ-- 
kos akys : nematymas, kreivos a- 
kys, .pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas irįvaigimas galvos, nervų 
ligaį uogatejiuias važiuoti gatve- 
kariaisir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki Visumet pagelbės 
jums

J. L. FA8AKARNIS, O. D.
AKIŲSPECIALISTAS- 

877a Broadvrajr So.Bostoii, Mass.
- - ♦

Kovo 5 d. vakare. Lenkų S'oko- 
hj salėje buvo socialistų 19 kuo
pos su‘bolševikais debatai. ,

Temos nepasisekė sužinot, bet 
turbūt debatavo ..ap^e ta-V kurie 
būtų smarkesni ‘‘buožių’* valdžią, 
verst. ‘

Atėjus laikui, pirmininkas ati
darė debatus ir paskyrė po 10 mi
liutų kalbėt. 19 kuopos soeialistii 
pusę laikė. Poška, bolševikų — 
Paukštys ir Bimba.. Bet pradė
jus Bimbai bimbėti, turbūt' ki
tiems pasidarė perkarsta,- ar per 
ilgai kalbėjo, tai prasidėjo riks
mas,. kad sustotų.

Bet Bimbai tebebinibiant, vie
nas Šoko ant pagrindų, bet gavęs 
į krūtinr, inisiverte žemyn ir ta
da prasidėjo revoliūeija pilnu i- 
nirtimu. •

Debatoriai šoko į darbą, nusi
vilko žipopus, , Salėje iškilo ter
mas, vieni rėkė, kiti Švilpė.

Kumšty s ir krėslai buvo gatavi 
j darbą. Bet ant laimes atbėgo 
juokdarys Grikštas., Užsilipo ant 
kėdės ir pradėjo rėk: “Auetion 
Sale.” “Už Paukštį centą, UŽ 
Bimbą centą it pusę, kas dau
giau?”

,Tą viską išgirdęs salės perdėti- 
nis lenkelis atbėgo;, šviesas užge
sino ir revoliuęijonieriąi pabijojo;’ 
kad akių ncišsibadytų pątamsej ir 
išbėgiojo, f .

. Revoliūcijonieriuš;

ATKOL, MASS. į
LDS. 4 kV- -susirinkimai būną 

Ims antrą menesio nedėldienį. To
dėl sekantis . susirinkimas įvyks 
kovo U d, pobažnytinej-salėj 4 
vai, po pietų. Visi nariai.meldžia* 
mi atsilankyti? ’ ' - Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS. ,
LDS. K-tos kuopoa mėnesinis su

sirinkimas fvyks nekeltoj, lt >1, 
kovo, 4*ią valandą po pietą ha;’* 
nytinėj svetainėj ’ ant Wellstor 
Avė. Mftlnnrktir’vrii nariai sn* 
ririnkti, ws daug yra svarbių dn* 

Jlftriil /lt s i

v«

- r
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Senatvės delėl'parduodu arba galiu 
mainyti ant naiyp, savo gerai išgyven
tų 200 akeriij famą su lankomis, gi
riomis, padarais iv gyvuliais. K. FRA- 
NAITI8, Granby, Mass. .

* * 1 -- “

Net Ir kūdikiai pastebi!
' 1 - - 1. . . I ’H/I ji ~ ■■■■ I. . ■ Į. II

Ir yrą-taip legva visiškai iš galvos paša- 
linti pleiskanas. Tik kelis kc.rtuspanau-' 
dojus ' < . j
_■' -t J j 

tų pi cista n vi mirtinąjį priešų—ir jnsų-^J 
galvos odą bus taip tyra, kaip įtidikjo >3 
ii' pn^b^ jums visuomet ją *
tokią Užlaikyti. Svavugalvosiwla užlaiką 
pfeiskanos įtvijutis siiąarkh-ą juos, j „ 

s šiandie U«*<Se.-j arba prisitjriuta 73e.

S CQ. ’
Brooklvp, M, Y. /

■r
■ t-.

<
iŠ.

A <

plaukus puikiais—,

PARSIDUODA
PARSIDUODA ČEVERYKU KRAU

TUVĖ. Biznis išdirbtas per 10 me- 
. tų. Priežastis pardavimo—savinin

kas turi Jclt^ bizniu Adresąs: 740 
Cambrldge 8t, ūamhrldge, Miisb.' 

- y (15)

MŪRINIS NAMAS su bizniu ir DUO
NOS KEPYKLA. Puikiai «dirbtax 
biznis per 3.8 m., geros iutaisds. prie- 
fastls pardavimo savininkas mirf, o 
moteret persunku Ir negali biznio vary
ti. Platesnių informacijų klauskite 
pas: MRS. M. GRINCIĖNE, 131 Insle* 
PI., Ellzabetb, N. X >. (J3)

ĮV. KAZIMIERO R« K. DR-J03 
SOŪTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠU

r—. 
2IR3IININKAS — VI. Paulauafaui,

90 B Street, So. Boston, Mom. 
,TCE-i?IRM. — J. Jriruša,

440 E. lO-th St„ So. Boston, Mo*. 
I’ROT. RAST. — A, Janušonis,

1426 Columbla R<t, S. Boston, Maja 
'IN. RAST, -r K. Kiškis,

428 Ė. 8-th ;St, So. Boston, Mara. 
ŽDININKAS —R Švagždls,

111 Rowen St, So, Bostom Mm* 
rVARKDAIUS P. LauČkt,

393 E.. Plftlt St, So. Boston, Mm , 
DRAUGIJOS anrašasr reikale — C:

800 Broadvray, So. Boston, Mml n 
Draugija savo susirinkimus laiko S-rt j 
ledSIdienj kiekvieno mėnesio l-n» vai Į 
k> pietų, parapijos svetainėj, K ; 
tovenUr St, So. Boston* M#m» ]
M elzbw mwS į 

HARTFORD, CONNECTICUT į
VALDYBOS ADRESUI

.   ■> '. ■ t 
]£teb. Mlelnlkiene, pirmininku ’ f

• 44 Cedur St, Hartford, Oonn. |
<1 Labiekieę?, vice-pirminlnka, į

90 Sheldon Street, Hartford, Omul 4 
P. Lablckienč, iždininke,

44 Madlson St, Hartford. Ona. ;{ 
Alarljona Katkauskait?, fin. rnštlninH^ <

18 Atlantlc St, Hartford. OmiV*
R. Pundslen?, pmt ništlnlnk®, i

19 Valcott St, HartfonI, Cw. ri
Šios draugijos susirinkimai tania Mr*$į 
antrų ned&dienj Mekrieno asfaesfo, ų 
batnytirriŲs asifije. r(

*

f*
’J

K *'

DIŲ, UIT. KUK.‘ KXDrtWW 
DR40BVAUDYB0B ABRISAI > 

BOSTON, MAM į
PIRMININKAS Vincas ZakctaA .į 

■81 Mereer St, Su. Rnstoa. Maa .m 
VIOK-PIRM. — Antanas Vaiteli*, į

146 Bdm StvSo, Boston, Maw 4 
PROT, RAST. — Antanas M*ce!«iN< 4

W E. Trtt St., Ro. Bestom 
riN. RAST. — durnu VinterKlam

1(» W. 6-th SU. So. Boston, M**t Į 
KAS1ERIU8 Andriu* 

307 K. p-th 8L. So. BMttfe M 
MARŠALKA — Alek**mRu Jahm^n 

š 113 Granite 8t„ s<». IW<m. 
D. L. K. KelntuHo «tr-Ja laiko 

■Intui amdrlrtklmuB kM pinty iMlk 
kiekvieno nanonlo

4

Teleptioiie Šou t h Bogton 3520. 
Namų Telefonas Aspta\vatt 05S1

ADVOKATAS
A. 0. ŠALNA (SH ALNA) narūną advokatas 

BMh* du VnlWK<ltettrOoimell Vnlvėraity A. B. 
U Washington Vniv, L. L. B. 
. "DARBININKO*1 NATO

e—rtTm I ' Į |l ĮltiĮ-lūitiB^»faMmiMnBMWfaMWfaeMMMM

GUNAR
- t . '
3,810 ItlEOTOT

guli atvažiuoti į Amerika pradedant 
ateinanti Liepos mčnesb Cunard pa- 
tarmiviimis yra greičiausias tavo gi
minėms atvažiuoti j Amerika, žmo- 
nčs lurMami Cnhnrd bilietus mdl 
sint syk IšvnŽIįviH, nest Cunard lai
vas plaukia 18 Europos bevelk kas- 
»liemp ‘“lšvažtunjftnami iš Lietuvos 
per Uiinard Linijų lydi •kompanijos 
Lietuvy# atstovus, kuris palengvina 
visus Išeivio vargus.
trspaturnurtMių nfra ekrira Įrt.Ri/.
Pd tolesnių informacijų kreipki- 

tūs prio laivų kompanijos agento m- 
vo mieste,.urbti prie arflauMlm

UUNARD LOT . 
IVtl Stalo Sh, 
Romon, Mrts*.

Siuomi pranešu vietos ir' j 
apiclinkėa lietuviams,jog ; 
laidotuves ^aprūpinu koge- ; 
riausiai ir už pigiausią kai- ; 
ną negu kiti. Į apielinkių ’ 

miestukus važiuoju ir ui tai J 
nieko nerokuojun Dieną ar. 
naktį kreipkitės Žinom antA 
ražu;

1
P. J. AKUNKVIČIITB,

Ut W. BnMihv,

F.J.ULmAUSUS
. ; ADVOKATAS
414 Broadway, So. Borto*, 

Tsl. 8. B.044L
Mnt M<*—V4ri*i L. F. >-fti 

GW2NIM0VIETA: 
1M Bovra 8r., Amraunuia, l£aim 

Tek W. Newton
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