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SVEIKSTA.

Keic Fml'^Eamuel Gom-

w
*> ipiBMl RH^nnBf m 
lMHMb Dtond ir taftai Brihy- 

jf jfaKflBinNI
Mgs plgtaiag taufoytteii M| ir 
Mt Mg* Mfaytiaii Bptfcvr. 
tai te Msopnr viii tateMtaį bmni 
■ythn tikute nl*vkti 
tari aptiktų Katetikų Bažnyitei 
statytai ir pujigomi. taMtkte * 
v*d*i, jptttatatite gi tanlfal, tek 
ri ataftyti tai aavo dldfiavata 
d&viiiiii.

Vyitapo Kiliai.
X

UTARNINKAS, KOVO 13 D., 1923.
f

[ STUMIA GEVDŲ , 
--RUIIB’O STREI- - 

' . KIE KI A ME. . .

v

Orgtmcu Amerikos 
Rymo Katalikų Sv

Juozapo Bąr&tftMg -

DARBININKĄ 
•—— Exnx—— 

UTARNINKAIS, KETVERGIU 
3UBATOMI8. 

iCčtftItt' .... »■ ..»» »>t«n ,ki»I »»»■« 
UMrtibcky tnfttums <<<>»i<ti<i<<< 

DARBININKAS 
866Broadvay, Boston 2T, 

3'd. South Botton SU.
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^RįKA PRIEŠ GILU 
LUJ^OKFAGRŪĖIMkT 

/ 

Lvavuii.
tižia netiesioįįmai uždrožė 
lenkų grobim^ pątitikai- 
Lenkijos imigracijos kvota 

' jau pripildyta, betXą ?Gali- 
cijos, kuri Lenkijos valdo
ma ateiviai Amerikon įlei
džiami.^ Lenkijos- valdžia 
Galicijoj jaunus vyrus ima 
savo kariuomenėn, tsii tiems

• jauniemsv Galicijos vyrams
' ‘ Amerika atidaro duris. į sa

vo kraštą, * j,

NELEIDO KALBĖTI
< • * 

yVateiFiiry, .Gi.
Tresca, New Yorko italų, 
raudonas kalbėtojas norėjo

* čia italams kalbėti. Bet po- 
tici ja neleido to* daryti.

- - ..... -'■ /
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A Amerikoj vai- ?eM’ Amerftoa Dafbo Fe- 
dotacijos prezidentas, buvo 
sūnegalejęsy Buvo pagavęs 
plaučių uždegimų. Bet pa
vojus jau praėjo ir pradėjo 
sveikti. Už savaites basius 
visai sveikas.

ATŠAUKĖ TABOKOS 
PRpiIIBlCIJA.

Salt'LakTcity, UtaK — 
| Šitoje valstijoje buvo įvesta 
tabokos prohibici ja. Dabar 

j toji prohibicija atšaukta;:

I MEUGINGAS SKUNDAS
* I . »

y . - . ................. ........ „ ;

Lenkų Atstovas prie Tau
tų Sąjungos' p. Askenazy į* 
teikė tiąjungote. Tarybai no
tą, kurioje skundžia Lietu
vą pasiremdamas pranumy- 
4)mis žiniomis. ^IrųtaiJEįtos 
užginčijama:

Kaunas, kovo 3 d. (Elta), 
Lietuvių kariuomenėje, if 
Šauliuose Vokiečių ' nėra; 
Karininko Drobių niekados 
nebuvo; Proklemaeijos ne-, 
buvo išlipintos; Lietuvos ka-,Lietuvos universitete ir 28- 
minkąs Lukoševičius paimi- niehs ' studentams užsieny- 
tas nelaisvėn ne lenkų, bet 
musu tėritoiijoje laike pa
tikrinimo sargybų; Nei vie- 
inas Lietuviu kareivis nepa-tatstovu Latvijai ir Estijai j 
imtas nelaisvėn neijtralėje, vietę Dr. Zattnaus. ' 
zonoje; ’ Lenkų , karininkas 
StepnoTCski 15-to batalijono 
patintas mūšų pusėje; Len
kai operavo 15-tu, 3.1-mu, ir 
43-Čiu batalijonais. Lenkai 
paimti nelaisvėn tie Stfzel- 
Čiški, Smoluki, Narulance, 
mūsų tentorijoje. Netiesa, 
kad vedafiios delimitacijos 
g jrtltafcHtejhMHg* t KŽta j ASŽ*K,-jL

— -‘-—r—- »e-i VNT*. \ '

RUSIJA NEVES!ANT f 

PROPOGANROSITA
LIJOJE.

■ ■. ■ . v

" *
R y ritas. — Rusijos valdžia 

per atstpvą Ryme. Vorovškį 
paskelbė, kad JRtisija neina
mo bandyti sūkomunistinti 
Italiją ir maišytis į Italijos 
politinius reikalus; -

Fremieras Mussolini įsa
ke areštuoti apie 2,000 ko
munistų, kada jis patyręs, 
kad Rusija moka už bolševi
kišką propagandą Italijoje. 
Tarp areštuotųjų '.yra ir kai- 
riasparnuj. socialistų vado
vas, atstovas'SerrAti, buvęs susuinKimas, kut 
.«Avanti” redaktQrms. Mus-. pas^itą kun. Čibiras, 
solini taipjau parašė aštrią 
notą Rusijos valdžiai, reika
laujančią pasiaiškinimo dėl 
tokio savo elgiasio Italijoje. 
Vovorski atsakyme sako, 
jog valdžių jį prašo paaiš
kinti, kad jei Italijoj yra 
vedama bolševikiška propa-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Subartu#, Panevėžį 

dienų apie 41 viii. Subačius nuo kare 
Basanavičiui einant daug nukentėjo t b 

sušaudyta, stogas sudr 
tas, langai išdaužyti 
ji' mūriny ir senoji 
kJebdiujossurkitaįk b 
kais sudegintos. ’ ... i

Klebonija mūriui ateitį 
vota? bažnyčios sienos 
sytos, Įaugai įdėti ir 
tam kartui užlopintas 
bet šį metų stogasąicatic 
j ant jau reikia per 
ant nelaimes vokiečių < 
kei žlugus? atsidūrėm ...i 
kioj padėtyje. Sienon^ 
nyčios pataisyti ir kk^ 
jai atbudavoti nuo Sūhafl 
lietuvių ir kitų per Ui 
Šasieno iš Brdoklyno j 
dol. gavome; tikėdami 
kad ir -kitur Amerikoj J 
Subatėnų su gerais ™ 
neužmiršusių dar HuįaS 
todėl kreipiamės i jus 
siliepiniu, ’ pagelbėti t 
ir dabar bažnyčios stog& 

darni ar tiesiai bažnyti 
komitetui, ar per savo 
nes. • ‘ c

Subačiaus bažnytinis 
mitetas: 
Pirm. KtM. Pri Kabiausi

-" - . G'i

D. S., širdingai praš 
ir kitų laikraščių mūsų ai 
Šaukimą patlpinti, išksj 
tariame ačiū!.

. X
< V . 1,1 1 ■*' -

Vienas Vokietijos/ md| 
toj as apskaitė, kad Klhiį 
clos Krašte grynų '/d 
esą 25%. .

/'I
; NELAML* Vilniuje Va-j 
sarto 9 di
d-rui
gatve, vežėjos, važiuodamas 
iš užpakalio taip stipriai su
davė d-rui Basanavičiui į 
nugaių7^kad~pastarašikiiėt 
parpuolė, stipriai susimuš- 
damas kelį,

Lietuvos Ūkio’Bankas tei
kia paramą 17-kai studentų"

>•

FpANOūZlT.BEE&Ų

Par//Žūi«.--^Frasidėio Bei; 
gijos sostinėje francūzų'-bel- 
gų konferencija Ruhr?o pa
dėties reikalais, Ketina pa
siūlyti Vokieti jai išlygas, 
kuriomis sutįktįr įeisti vo
kiečiams valdyti ta krašta, 
Francijoš premieras • pa
reiškė, jog piimutinis t rei
kalavimas bus tai tas, kad 
Vokietija prisipažintų esan
ti nuveikta.’* ,

• ■ ’ • ' . -r——-) • ■

i - DAITGIAU KARIU0- 
' MENES. . K u 

-1-—*— g,.
Paryžių#. — Francija ke

tina padidinti kariuomene 
Ruhr’o krašte. Bėgyje ke
lių dienų bus ten ingabentą 
10.000 kareiviu.

'■ Maskva. -— Visos Rusijos 
darbininkų unijos pasiuntė 
800 vagonų grudų į Vokie
tiją, maitinimui vokiečių 
streikerių\Ruhr?o* distrikte. 
Organizacijos prezidentas 
Tomskfn pasiuntė kaitų se
kamą j pareiškimą Ruhrb 
stroikiėriąjhs: . v y 

, ‘-Nenusiminkit. Kuo ener- 
giškesnė bus kova, tuo grei
čiau Francijoš darbininkai 
ir pasaulio proletariatas 
ateis jums pagelbon.n ’

; ....... ... i „■■.y ■

UŽMUŠĖ DU
\\ ERANdūZU.

Rertįn, —i Užimtoje fran- 
eūzų Vokietijoje, Reck- 
linghausen^fhlū^^čmu^atifa 
vienas ftancūzų karininkas 
ir vienas geležinkelininkas. 
Santikiai tarp franeūzij oku
pantų ir vietinių vokiečių la
baiintempti.

P*.

'1

J. x Aukštuolis paskirtas

Raseinių gimnazijos kny
gyne yra išviso 2,015^ kny
gų v ’ • '

f

Biržų gimnazijoj ihokyi 
tojau ja 14 vyrų mokytojų ir 
6moterys. .Ją lanko329 ber- 
niul^ai' ir’ 212 mergaičių.

AREŠTAVO STSEIKIE- 
' RIŲ VA&4. ’

■ r———

Shaivnee, Okla. — Vietos 
streikuojančių geležįnkelių 
dirbtuvių, darbininkų pirmi; 
ninkas Boy ■ Hendrickson, 
kurį federalinis -^maršalas 
kaltina kurstyme prięy prie
vartosaktų laike geleižnke- 
liečių streiko, tapo areštuo
tas ir apkaltintas kėlime 
riaušių. " ,*

FARMERIŲ RRAU-
V GIJOS.

Nuo 1913 metų 245 farme- 
rių draugijos pirkti ir par
davinėti sustojo veikusios. 
Jų vienos žlugo dėl stokos 
biznio, kitos dėl blogo vedi
mo, 73 dėl stokos kapitalo, 
35 dėl perdidelio kredito, 29 
dėl darbininkų vedėjų suk
tybių, 12 dėl to, kad buvo 
pavesta kelių, žmonių kon
trolei. Tos organizacijos bu
vo apėmusios pramonę —> 
grietinės, sūtių,.yvaisių, dar-, 
žovių; gnūdųr bovelnos, ta-, 
bako ir kitas šakas. *

&

V f- >• *

VALDŽIOS RAKAMA
- VOKIETIJOJ.

Voldetijos mais
to ministeris'Luther pareiš
kė, kad Vokietijoj 9,000,000 
žmonių gaunu valdžios para
mą. ' • •

lenkti 9, tusu 1.NDSIŽTJDŪ TURTL
■ - KINKAS. .

Wasliington.---Albert Bir- 
■ney Seip,. jaunas turtihiu- 
kas, įlipo. į Washingtono 
paminklą ir iš .504 pėdų aug- 
^tumos šoko žemėn. '

<■ ■————- i
’ APVOGĖ LAIVA- ’

Ilalifa#. —- Jūrių razbai- 
hinkai (piratai) ' užpuolė. 
Anglijos laivą, kurs gabena 

* svaigalus. Pasiėmė 600 sta- 
feuų degtinės ir $8,000 gry
nais. Piratai atplaukė aait 
stipraus ųedidelio garlaivio. 
Ant , Anglijos laivo užlipo 

. penki ginkluoti vyrai ii* pa
reiškė norį pirkti svaigalų. 

' Bet paskui' atstatė kapitonui 
: ir jūreiviams /ginklus ir pa

reikalavo atiduoti gerybes, 
kurias jie norės.

■ - ■ - ■ - n, r ..

■ ?

■ «

■s -•

_ *»

R AR10 PATARK AVI- 
_ MAS. • k

c

, Švenčionių lietusių ginv 
nazijoj mokinių yra 122,.. .

i A ’

Vilniuje ras. 14 d., už do
lerį mokėta 43,500 lenkiškų 
marinų o. už litą 4,000 lenkiš
kų markių. ->

1 ■ ___________ t
e

ČEKAI DERĖSIS SU' \
- , . tEN'KAIS.

s. Draga. — Čekijos užsienio 
yeikalų ministeris Dr, Benes 
balandžio men.~ važiuoja į 
Varšuvą apsvarstyti pienus 
apie jos įstojimą į mažąją 
entente.

Beūes sako, kad jis dar 
negalįs pasakyti, kad Len
kija taps pilnu mažosios en- 
tentės nariu, jos sūsitai- 
kimas su Čeko' Slovakija ir 
Rumunija užmegs artimes
nius rvšius.

** * ■. - -

Čeki j a nesenai kivirčiįoši 
su Lenkijadelei Tešeno ang
lių laukų, bet dabar jau su
sitaikė ir todėl Lenkijai yra 
atdaros durys įstojimui kai
po ketvirtam nariui mažo
sios ęntentės, prie kurios 
priklauso Čekija, Rumunija 
ir Jugo Slavija.

NUBLOŠKĖ KETURIS 
JŪREIVIUS,

• * '«! **

Ilalif ait. Nuo Amerikos
žvejinio laivo Gloucester lai- 
ke autos Jutoje įSSi'Soghi’su

I jurėn kc-tiiri Jūrei vai iu'visi *
prigėrė. Vienas žvejų lai
vas Ilelen it Čodlen nusken
do^ Tai ląivas ‘Gloueester 
išgelbėjo, jo IS jūreivių.

SlNDIKALISTp VARAS 
-NUŽUDYTAS/ ’

RercgtoHa, Ispanija. — 
Salvador Segur, sindik&lis- 
tų partijo® vada®, nežinomų

v-

Žemdirbystes Departa
mentas, norėdamas patar
nauti žemdirbiams, visoje 
šalyje įtaisė daugybę radio 
•stočių. Su ralio pagelba pa
duodamos žinios* apie pro
duktų kainas, oro informa
cijos ir abelnos žemdirbystes 
žinios; Yra taip pat įtaisy
ta stotys padavinėti tarptau
tines oro informacijas, už
kerėjimų žinias. Kasdieni
nės radiogramos yra siunčia
mos iŠ Suv. Valstijų į Kram
ei ją, Japoniją ir Filipinus. 
Raportai siunčiami į Fran
ci ją iš Kiffel Bokšto pasklei
džiami po visą Europą.ir 
Šuv« Valstybės iš visds Eu
ropos gauna žinių mainam už 
ten pasiųstaąsias;

; v TąfOymacijos apie orą-pri- 
duodamos nuo polarių ašiga
lių, nuo tyrįnėtojų tų vietii.

Raportai- apie užderūji- 
mus javų yra susimainomi 
su Tarptautiniu Žemdirbys
tes Institutu Ryme ir su 
Ąigipto valdžiai

Suv, Valstybėse jau yra a* 

radio telefonu skleidžiančių 
Žinias į visas puses.

A
* 't' *

' Varšavos laikraščiai skei- . «
bia, būk. Vatikanas paskyręs 
Vilniaus ^ufraganų . kun. 
prelatų K. Michalkevičių.

. NepriklausomybėsDienoj 
vas. 10 d. Vilniuje šv. Mika
lojaus salėj ’bnvo' lietuvių 
susirinkimai, kur turėjo . Vilniuje sausib m. 

juodos duoffos kainavo,^ 
markių, svaras baltos. į 
nos 7201. markių, svaras, 
sinių 5,200 L markių.

■ PI I —■« ■ įlHipjĮ.^.IRlB-yV

. Vilniuje uždėta moto 
už iškabas. Juo dide^ 
kaba, tuo brangiai . 
mąketi. Biznieriai 
dideles iškabas mažut

" Kauno žydai ‘ Užteptas iš
kabas keičia naujomis, bėt 
vistiek žydiškomis. Bet ke- 
lėtas padėjo tik lietuviškas.

Kelmės dvariniųkaš R. 
. v jMižiitavičius šiauriai elgėsi

ganda, tai Už ją Maskvos darbininkais. Buvo pa
valdžia neatsako, bet gali trauld-astmsman/. Nors tū- 
atsakyti trečiasis internacio
nalas, kurio raštinė, yra 
MaskVojė.

Vorovski tvirtina, kad jo 
valdiža neužgirs tokios pro- 
pagaiidos Italijoje iš puses 
internacionalo, nes Rusija

■ nori ypač draugiškus ryšius 
palaikyti*su Italija.

* . - , * » - »

"\'ŽITVO- LAIVAS. \

L&ndon. — Graikijos lai
vė Aleksandre ištiko sprogi
mas. Nuskendo pats laivas 
ir 150 žmonių.

DARBININKAI!
. k • ■ - »

PIRKDAMI PAS “DARBINlliK4 v LITŲ PERLAIDAS, VISUOMET 
GAUSITE NUOŠIRDŲ PATARNAVIMĄ. ; ■

' • v .

A v > . ~~ - ■ ‘ r—

Parbininkai, kuriems .rūpi, kad Jūsų pinigai būtų be 
>. jokių Jūsų draugams Lietuvoje nesmagumų, trukdv- 
tf mų, išmokėti, tai kreipkitės prie Darbimftko.Y Čia rak

site sau di’augiško priėmimo ir jausitės, kam namieje.
“Darbininkas5* mielai kiekvienam jo reikaluose pa« 

tąrą ir dūos rodą. Taigi nepamirškite,, kad darbminkąms 
reikia kręi^tis pas “Darbininką*^ .

g14Darbininko raštinė atdara iiųo 8 vai. rjdo iki 9 yak 
..vakaro-, Sabaloje net iki 10 vai. vakaro,* Kurie norite 
savuosius Lietuvoje sušelpti ar knygų pasipirkti, ateikite,- 
o hącs noriai patarnausime. . , :

Pardaodme pėriaį^y taip-gi ir per tafytai. Kurie nėritą pa* 
siąsti m gimtnimi idetimi domą? tai M pririttačia nuimt pi* 
niglta a mes tuojau* pMit^ime čekį-draftą. , x

Adresuokite; • ‘ .

darbininkas
W. 1BOADWAT, BOtiTOM 17. ;

i

rėjo papirktus liudininkus, 
bet pralaimėjo.

■ . *, *

r

t

imi npi nL^ ii..... .

Vasario 16 d, Kauna 
liko j 10:30 vai. ryte $ 
vyskupas Karys laikėm 
Giedojo Valstybės 
artistai.

trlr"''- 

L’*?

Lietuvą ^iagrobti).
?«K*n.”5 4 j

— Chilės res

REZIG
NAGUOS. - . t

publikos presidentas atsisa-
h* neimti minutėlių rėžis;-

■V

• ‘fc*’

*
*

i , -

S*K

Buvųsis Lietuvos Susisie
kimo vipe-ministeriš Grinke
vičius vak 7 d. Augščiausio- 
jo Tribunolo išteisintas dėl 
neprižinrejimo anglių pirki
me. . •

* v

.to

, 4

*

t

1- <■ *
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'PAGIMDĖ KETURIS.

; Fm — Mo
tina 20 vai
žiaus, Hon er McMaun, pa
gimdė kvai 
svėrė po p
syarua V

kų, STmetų anv
A 
■š 

tėtę. Kiekvienas 
mki» su viršum 
siayeiki, betma-

■ -• - -
t.

k4-

Lietuvos Susisį 
nisterija pienuoja 
greitų susisiekimų 
pėda., Frojektuojahiį 
punktais: Kaunas,. 
Telšiak Klaipėda.

X

Kaunan atvyko ' 
vaidilų trupe ir 
vaidinimų.

„ i. *

Kaune Užgavėnių^
1919 m. siūlė Klaipėdą prie buvo girtų daugiau^ ; 
Lietuvos priskirti. (Gal deb bil? Šiaip jau dienų.
to, kad lenkai tikėjosi tada tokių, kuriuos rei 

tu^ti.

K
Tilžės spaustuvninkas 

Mauderode, kurio spaustu
vėj daugilietuvių, knygų 
spausdinta, savo laikraštyje 
kelia vokiečius prieš lietu
vius ir Lietuvą. A .

' ; y' y«
Vėrsalės taikos protokolai 

rodo, \ kad lenkų atstovas

f

4

i!

•*»*<*
<>■>

• i
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skolino” iš vokiečių Haar
>-

i

i

i

4

’i-

y*

•ė
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tAdomro DaraškFvii'iiis, 
Vincas Grdninfflų 
Stanislava KantHonifiic,
Antanus Vitkauskas,

■vĮfr*.

/

X
L X

u MK*onAci*w maita* s«pt 
' tbe poat ofttct at Botton, 

- tbt Ajtt of Mirdl 3,1879." 
fa* mallln< ttontoial rate 

jprovktakl fi>r ta SaetioG 1108, 
8,1017, *x»thorlwl po Joly

*****

«»«<«•* »• • •

Mth lortrt tttarnlnktli 
iMftfttOBfe LHdil* Am 
*m» KkwxxjĮ St. JvtKuro

t ■ 'f

IBBniNKAS’'

mry TuMday, Thuraday, 

fcr S*. Jokvm** Li»M* 
C. A«»ocu.noKO»LA»o«.

Hera MHESoimui.
L1 >S. organizacija, vasa

rio menesyje paūgėjo 51 na-l 
ritu Gražus tai pavyzdis ki
toms kuopoms, kurios laukia 
ii* tikisi, kad gal pas juos 
kas nors atvažiuos ii* pasi
darbuos. Taigi nereikėtų 
laukti, ta sukrusti ir pasi
stengti kiekvienų, menesį 
nors po porų ar daugiau na- 
*rių kiekvienai kuopai prie 
šios darbininkų - organtaci-*' 
jos pritraukti. ‘ j

Kaip girdėti, tai Chica- 
giečiin jou pradėjo judinti 
savo galingas spekaA Ir 
kas-gi galės su jais snsily-. 
ginti kada jie leisis darban. 
Jie žino ka daro. Jie jaučia 
netoli iptiAnties Kėdei', ir 
LDS. seimams, tai jau ir 
pradeda rengtis. '■<

kas spaudos platinime nepa
vys. , Jie pasakė, kad į du 
mėnesiu gaus 100.L naujų 
“Darb.” skaitytojų ir kelin
tų EDE. uaitių, tai kaip kir
vių nukirto ir dar pirm lai
ko tų savo gražit darbų atli
ko. Sunku rasti tokius 
“Dubininko” prietelius, 
kaip“ kad gerb. •Kamatidulis 
ir Ješkeliavičius. A. ’ 

Naujos Anglijos L. D. S. 
apskritys * daugiausia prisi
dėjęs prie stišeipimo “Dar- 
bimnko”i reikalų, savo susi- 
’tinkmie,’va|/15nutarė 
paaukauti 125 dol, bona ir 
125; dol. paskolų ‘ ‘Darbinin
ko” reikalams; Nouširdus 
ačiū visiėins “Darbininko” 
prieteliams, kifrie jį ntsjųie- 
na ir duoda ja%.spekųrątši- 
gauti.

Pereitame menesyje pri
sirašė prie L. D. S. sekanti:

LDS, nariai prisirašę vasario'
- vasario mėnesy^ 1923.

■ . /'«■
2 .kp., Montello, Mass.

1) J. Jezukevičius;
2‘) 'Mikoląa Jonis \
3) * Augustas’Naruševičius,
4) Kazimieras Pileekas, •
5) 
S) 
7)

•si 
to

10)
7 kp. Worcester, Mass.

. 1) S. Juška.
3 kp. Cambridge, Mass.

■*

* /
darni * ir - kaip galėdami, 
stengsis prisidėti prie savo
sios LDE. organizacijos pa- vįeJKts apskričių kuopų L 
kėlimo medžiaginiai ir’inte
lektualiai, tai minėto ji dar
bininkų organizacija^graitai 
pakitėtų. Darbininkai, — 
jei jūs*'galčjbte visokiu orga
nizacijų, draugijų, mokyk
lų, parapijų ■ suorganizuoti 
ir bažnyčių pristatidij, Hai 
jūs lengviaus galite tienų vi
soje Amerikoje savo LDS. 
organizacijų . sustiprinti ir 
nuo. skolų paįiĮOsuoti. Tik 
dauginus jauškitę -prieder
mės darbuotis visuomenių 
niaiū ir di’augįįiiiiamdąbiii^

’ Kad bigaMzaci ja arba 
draugija- tarpių, tos orga
nizacijos Jiariai turi solida
riai darbuotis, bendiuni or- 
gauizacdjos bei visų .uąrhp-ir 
kiekvieno nario atskirai la
bilu Kiekvieną orįiuiutitvi- 
įfka viwi
nnri ų m ra ve a i r rbd na ridi 
rUįnna^i itMčiįriį Hariu labu. 
.Tup-obata skatinami imki
tės rlatim savų LDS’ organi
zacijai padėti ir jų sųstip*

’ i.

slėnį; Rulmtečiau liko Vo
kietijai. Susidarė tad šioki 
padėtis: francūzaf turi gele
žies kasyklas* ir liejiklas, 
ta vokiečiai turi koksus, ku
rie yra būtinai reikalingi 
liejiklose. Toji šalis, kuri 
kontroliuos ii* plieno Iiejik- 
lus ir anglių kasyklas tur
tingiausias eeutralČų Euro
poj, turės jų monopolį savo 
1’dnkose, bus galingiausi Eu
ropoje, arba tikriau sakant, 
tie žmones, kurie bus to Eu
ropos plieno tursto savinin
kais, bus galingi. ,

Vokietijos didžiansis tur
tuolis, Htimies, kuris terp 
kitko yra ir plieno “kara
lius57 jau per pora metų ve
dė derybos su prancūzų plie- 
.10 "karaliumi,” Looheiff 
lel sudarymo vieno mįl- 
jžįuiško trusto.. Derybos^ne- 
[iasiseiė, nes Locbeur rei
kalavo , būsimojb, trus- 
io serų. Etnines Cmt te 
netiko ir -tik" 50% tono-

> - •

vėjo _ duoti? Todėl prancū
zų trustas pasiuntė savo val
džių į Ruhr. Ar prancūzų 
kariuomenei pasiseks* pri
versti Stinnesų j/riiinti Lo- 
■chėuro 'statomas išlygas, ar 
ne, sunku yra išspėti. Kaip 
labai vokiečių trustųi rupi? 
kad prancūzų militarei eks
pedicijai nepasisektų atsiek
ti tikslo, ’ galima matyti kad. 
Ir iš to, įnd Rulir’.o anglių 
Ijaronaf. paleido mvu1mai- 

'menus “atostogoms’' su pil
na mokestimi ir tai ilgam liu
kui. . Tokį nepaprasti) “pąt- 
.rijotizmų” plutokratai rodo 
tik tuomet, . jei tikisi sau iš 
to • pelno. Paprastai * jie 
naudojasi tėvynės nelaimė
mis, įad pasiplėšus f

Eraiiėūžų kareiviai .eina į 
Ritiny kad privertus nevy- 
donus vokiečius \ “atlyginti 
už padarytas Franci j ai 
skriąūdns f’ vokiečiai “gina 
savo tėvyne nuo užpuolikų, ” 
bet nei vieni nei kiti nenu
mano, kad juos šokdina plie
no trustai. Taip tai asme
ninis pelnas ruošia karus, po 
patrijotiznio priedanga.

Pikuolis.

JOMAM TARVIBA8

[RUSTAI
■iį

Užimdama Ruhr’ą BTaų- 
Įsjjg garsino pasauliui, kad, 

daranti tai dėlto, kad 
Įjfįįječiai jiepildų.siltmties ir 

išsisukti nuo, atlygini
mą už tatai jų nuteriotas 

arijos provincijas. • Da- 
- pasirodo,- kad užėmiis 

■ų; Erancija tegauna 
tik menkų dalelę to, ka 

į*b įrieš^RuIi ’̂o užė- 
Erancijos valdžia 

idėja' nežinoti kad trfe- 
pasekmės bus tokios, 

p kad dabar pasirodė. JT 
Jau .seniau varė pro- 

dų ir įtikrinęjo netik- 
francūzits, bet ir platų jį 

į, kad,, girdi, jei vokie- 
nemokėsią pilnai uždėtų 
jų kontribucijų, Ji, 
dja, būsianti* privers
tai’Rubr’o slėni. Bet* ** 

ta-4ąi, žinoma, buvo tiktai 
įftfo^ganday kad gavus žmo- 

pritarimų, užtai Rūkti 
ĮĘtidir o gyventojai pasy- 

priešinasi Prancūzams; 
Įtaįp sakant, boikotuoja 

, Pasekmės to yra štai 
jįkios ; pav. ipfrm. Erancp- 

į&ms užimsiant RuliT, vokie- 
j^’ptistatydavd į Pranei ją 

Hta po penkiasdestais 
Staučių tonų ^ugHų- Da- 

pats Pranei jos ministo- 
’ pirmininkas, Poincare, 

parlamente, kad 
^tautasdeštaį dienų nuo 

*^W . užėmimo ‘ .Rūhr’o 
i. ja tegavo*V-ostik pen- 

iolikų tūkstančių tonų. Hž- 
ItaFniAs tik pačios karino- 
Įtenės okupuotame plote J tą 

atsėjo šimtas milijonų 
ų Tą viską franeuzų 
& be ąbejo-permatė ir,, 
nlo į Ruhr, „tai, žino- 

'tadelto, kad turėti nuo- 
įttę, bet turėjo turėti k<U Svarstyta.: skolos ir b 

kit:i tikįų. Kokį ' ”w •
Kas. ją vertė eiti

Be to tikslo?

I ’ karų 
sė Ruhr 

be to dar ji paglemžė 
B francūzų Alzaei jų ir Lo

ciją po 1870 metų ka- 
į provinci jos yra fa*

• turtingos. Alzacija su 
gija turi labai tur-
geiežies kasyklas, 

etas irgi pasižymi 
Įhigomis geležies kasyk- 

ta dar labiau onįlin 
omis. Alzaeijos įr 
iigijos Įėji klos ncgaB 

be koksų, kurtas 
usia gaudavo iŠ Ruhr. 

injam. Kurui imšibai-.
• Franciju atsiėmė Alza-•sarijus. Ir jeigu vi»i urgu- rinti

*

Tarnas Poškus,
Feliksas Radziavičius, 
•Motiejus Saulūnas,
Tanias išvadas.
Tad. Valeniukevičius 
Petras Vervečka?

Tanias išvadas,
Z..1.
- A’ ' - ’ ----- ----------------- J . f

gali f am tikslui pinigų mėtyti
Bet atėjus Jonuko vardadieniui, tčvas^ 

tarė:
“Jonuk f, tu mokinies gerai: esi ,durbš* 

tus ir išmintingas ! tas mane labai\džiugma; 
bet tu turi vienų blogų papratimų tai yra 
tavo greitas ąupyltimas, Mistybel* Tikjm* -* 
galvok, 'kiek kartų per dienų tą ūžpyksti ; 
ant brolio aibu^esutės, Kad visi tai j)'grai- f 
tai upyktumėžni, tai mimuose niekas gy-z 
vėiiti negalėti^. ' Jau kelis kartus sakoi/pą- 
sitaisyti, todeftaš pasiryžau tau’padėįif Jei 
jK*r visų svaitę Neužpyksi nei kmtiį, Lai gau- 
si dviratį Ašįmanaią kad JeyTokfos gra- 
žios dovanos tad bus nesunku $er savaitę su
sivaldyti.” 1 - ; f : \ '*■

“*O, te veli A šušuko^J onukas, “koks 
tamsta gerašl” AugiauM džiaugsmo pasą- 
kyti negalėjo. W ‘

Jis tuojaus prižadėjo nepykti, kad ir 
kasžfn kas atsitiktų. Tai-buvo nelengva vi- - 
sų savaitę!’ ‘

Štai tuojau,* tai geslio- paėųiejo kirygų/^ 
tai brolis sudraskė popierį —* vienu žodžiu 
—kas valandėle buVp^ proga iuiiykti.

Bet Jonukas tvirtai- lųikėsi duoto .sau 
prižado. “Turiu nesupykti; nes 'negausiu < 
dtirūčm,”tarėjisšam' ’ ’ .
- " Praslinkus savaitei, ievas'parnešė nu* 
'pirkęs gražiausi dviratį. * ! • .
C-7 džįaųgšmo 1 7 ašarotais-' akyse x
.jis. apglėbė tėvų ir, karštai jį bučiuodamas 
.dėkojo už tokių brangių dovanų. Tūvąs^gi, 
apkabinęs jį, tarė; - ‘ '

, “Tu Jonuk dabar pagalvok-!*- J ei gale-1 
jai susilaikyti dėl šito daikto, ar negalėtum 
tų patį padalyti iŠ meilės prie savo tėvų. '
tau šitas Žaislas brangesnis negu tėvai ? ■ Ar* 
gi nežinai kad tavo rūstybe ir nesutikima^ 
su Ititajs mus yarg-ina.?” ‘ : /

Jonukas suprato tėvo žodžius ir priža^ 
dėjo .sergeties idant su nieku nesusipykti, 
kad negriaudinti,tėvelių.

i ” ♦ — • 1 * 4
Ir neužmiršo savo prižado ^niekados. 

Buvo ir jam smagu ir visiems namiškiams*
____________ «_________________________ • ’ A

SVEIKATOS DALYKaT
“i

IŠSIŽADĖK KRISTAUS,
* Į ■   , ; -

Kada Šv. iMikarpų atvedė prieš stab-
. meldžiu teismų, teisėjas tare i
J" “Išsižadėk Kristaus, u paleisiu tave 

liuosabV, ; - :
• Ant to šv. vyskupas atsakei , '

, “jau aštuoniosdešimtįs metų, kaip 
Kristui tainauju ir per ta laika jokios 
skriaudos man nepadarę; kaip-gi tad galiu 
pjtiažodžiauti mano Karaliui, kursai nĮatie 
iB šiolai sergėjo ir užlaikė?’ Išgirdęs tai 
teisėjas baisiai^mžsiifistino paliupemužu- 
dyti Dievo tarnų.' -. n

" ■ ■ .... /,,rjlu,r -L...

Kada nedoras ^teisėjas Kiktovailts liepė 
Šventai Makrai išsižadėtu Jėzaus Kristaus, 
ji,tarė•. “ . ;

- *į Niekados, ąš neišsižadėsiu siivo Die- 
vq : esu Krikščionė, vienam Dievui tarnau
ju; J Avienų garbinu. ’’ '

' “Jeigu neišsižadėsi savo tikę jimoirne- 
gdrbinši mūsų dievų, - paliepsiu tave, kaitan
ti/’'tarė teisėjas. , ,
? Šventoji atsake: “Ar nežinai, o nuož
mus tirone,’ kad1 tavo gųzdlnimai neprivers 
mane išsiadėti* mano,Išgažirytojo! ' Jėzus 
Kirstus yra mano Dievas, mano yiskas. Ji^ 
yrą mano turtas, mimo gyvenitfias/.mano 
jinksn^bė: Jam ąš tarnauju, dėl Jo ir mir
ties nesibijau. r[. A ' ’

** Taip, biangus vaikeli,, ir du turėtumei 
atsalta velniui, kadiy jis tave gundę papil
dyti nuodėmę* ' '

K '

U
2 i
3) 

. 4)
10 kp. Brooklyn, M. Y.

1) Antane šližys. ,

18 kp. Yatenen, M. X >■
1) Alely. Stanulik.

20 kp ChiagJ, IU.
X) Dek^nk,
2) Antanas Janušauskas,
3) Ignotas Rėkus,

26 Jųi. Chicago, BĮ ’ /_
• 1) - Antanas Bunaitifc». «
51 kp, ęievthnd, OMO.

I) A, Bailiausias-

55 kp. DuBoi», Pa.
1) Juozas Šalale.

6b kp. Hutata, M. H-
f 1) Ciprus Urbonas.

69 kp. Dayton, Ohio, -
1) Simonas čipylioius. 

72kp.Detroit, Mfch.
- .1) Mikolas Ifendenis.
75 kp. We«tyille, III. 

- 1) Juozapas Rakauskas.
101 kp. Springfield, III. *
■ D 
^2)

• 3) 
O-

, 5) 
6)
7)
8) ,

- 9) Jonas Adomaitis,
10) Jonas Brazaitis,
II) f Mikolas Bruožiu 

. 12‘) Vincas. Uesna, v
13) Bemfaėa&.Gabalis,
14) Judzas. Kamarauskas,,
15) Viųeas Kasparas; A
16) Antanas Kupens, )
17) ' Albinas Kaperis,
18) Jonas Kutsfeailis, ,*
19) Simonas ^Lapinskas, '
20) ‘Vincas Lubinckas, \
21) Brone Mpnkaite, • 
22 ) Antanas * Marčiulfobis, \
23) ' Juozas Marciulionp,
24) Juozas AIHeris,

' ^5)r Dominika? Rimkus..

Kaip matyti iŠ surašo,’, tai 
daugiausia pasidarbavo. 101 
ir 2 kuopos. Kur-gi kiti) 
kuopų darbininkai? . Nejau
gi jie , negalėtų padirbėti 
kaip kad dirbd viršminėtos 
Juiopos ? IfeuĮ rodosi ' kad 
galėtų,- tik i^ikia jaugiau 
boro ir atsidėjimo. Taigi vi
sos kuopos turėtų kiek nors 
daugiau pasidarbuoti.'s

Kaip ^iTdėtį tai Life. N< 

Yį N.. J. ir Conn. apskričiai 
pradeda rengtįes. piję atei
nančios vasarosišvažiavimų, 
kurių pelno, dalį skiria 
“Darbininko” reikalų geri
nimui. Tikimasi, , kad kiek-

t

/

Kazys, lliunšas,
JuozasStasiukynas, 
Petras $tii’bisr ' ‘ . 
Aleksandra TribiŠius, 
Julijonai Velfoniskis, 
Pius Žemaitis,
Kazys Žihutisi 
Vincas u&bavieius,

*

’J * -
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ą ir mir-
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•v.
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jonukas.',
Jonukas labai mėgo važinėti, ant dvira

čio J Jau jjs devynerių metų, lanko- mokyk
la, ir dažnai svajoja apie dviratį, kurna 
galėtų; i& mokyklos parėjęs, pasivadinėti

Bet dviratis nevisai pigus. Vaikutis 
dūsavo, abejojo, nes žinojo, kad tėvelis ne-

- , . .- , ■ - . 7  .*■...,.

tiesų. Skyrių .valdybos, ka
talikiškos spaudos1 agitato
riai ir gęrų knygų platinto
jai, užrašynėdami narius 
pažymėkite jų vardus, pa
vardes ir pastovius antrašus. 
Tuos antraštes sykiu su na
riniais mokesčiais malonėki
te prisiųsti man, aš kiekvie
nam nariui pasiunčiu kvitas, 
konstjtucljas, lapelių ir pa
dėkos laiškus. Kiek narių 
Nusirinkus, tuoj siunčiu jų 

. antrašus ir pinigus į Kaunu, 
o iš ten -Hv. Kazimiero Drau
gija visiems ‘ savo' nariams 
siunčia labai geni ir naudin
gų knygų. Visi naritji yra 
labui patenkinti iš prisiųstų 
knygų kokybės ir kiekybės, 
tai liudija pačių narių Cent
ro Valdybai ir man rašyti 
padėkos laiškai ir nekurie 
tilpę spaudoje. ' Todėl iŠ. vL 
sų'išy Kazfc Dr-jos skyrių A- 
metikoje laukiu skaitlingų 
naujų narių. Malonėkite 
skyriai apft savo veikimų 
pranešti Centrui Kaune tie
siai arba per nianę... Alano 
pastovus antrašas: 50 W. 
0-tli St, >So. Bosfon, Mass. 
... Hu aukšta pagarbų '

Ara/z. Petras ?K«ščh(A((sy 
. £v» Kazimiero prmigijųš 
Kaun<\( Genėtas įgaliotinis 
Amerikajt\
. ..... .......................-

Lenkų policija, sueinu 
man geras knygas ir raštus Matiinkunių lietuviui mu-

/ /

ANOLĮT.LIGA

(Kackmis) .

i /

’ »

, i

*r .11 1 - I

Esti pas vaikus, kuomet’ 
jų kai jai < prideramai nę- 
tarpsta, būna permnakšti, 
neauga kaip reikiant. To
kie vaikai ilgai negaiinų’dan- 
tų, vėlai ima stoti ii* vajc-< 
ščioti, maumoniai jų ilgui 
neužsipildo,, blauzdikauliai 
esti išlenkti, kartais ir krū
tinė susimeta į kuprų arba 
krutiniukė išsiduoda pauk-< 
šeių ožekaitlių pryšakin. 
Vaikui dažniausiai išblyškę, 
pilvoti, voties paimti.

LigaJ nuo blogo' maiši o, 
blogų tamsių, drėgnų butų.

Visos motinos turi savo
“ f *

kūdikius krūtimis nntitiuti 
ir kūdikiams nepavydėti oro 
ir saulės, — tada tų ligų rm» 
tai užtiksime.
; (lydytojui patarimas čia 
daug pagelbsti. ' t

D r. Landžiu^ *
•*

4 ■ . ■■ - - ■ .

Mažojoj Lietuvoj darbi
ninkai lietai algų markė-

■ " r “.. ”■ 
teip-gi maukiu ne-

-• *•,

\..

- L B. S. SOPO,
■ / - .. . ".

’ Kovo/O ^cDarbininko” na
muose įvyku * LE|Š; vęntro 
Jatdyboš susirinkimas^ Ad- 
ministratorius išdavė smuk 
kių apyskaitų nuo Šių metų 
pradžios. Iš apyskaitos pa
aiškėjo, * kad šiais metųis 
“Darbininko” finansinis 
stovis .gerėja. " Kas-kart 
dauginus randas “Darbinin
ko” skaitytojų ir platintojų, 

būdai 
jas išmokėti. Darbįnhikų 
"organizacijos ir jų laikra- 
ščiti “Daibiiiinkd” nuo skof 
lų paliūosavimas ir stiprių 
pamatų padėjimas tolesniam 
giTvavinmij priklauso nuo 
pačių narių organizacijos.

Jei visos L. D. E. kuopos 
užsibrež sau tikslu kasmet 
nors pK$lO0 surasti 4 para- 
mes: iš gegužinių, ^paskaitų, 
prakalbų, vakarų, atikų jr 
šiaip jau kitokių pramogų. 
Jei visi “ Darlhninko ’ ’ skai
tyt ėjai, ^užsidės sau kaipo 
priedijrnię nors po vienų dar 
surasti “Darhnųnkui” pre
numeratorių ir, jei visi im
ta n<»rs po vienų dar wirį 
priknllies prie LDK organi-

\

/
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Vokietijai 
lt ir Saar šie-
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D. E. narys parems savo da
lyvavimų tuos išvažiavimus.

. Naujos Anglijos • apskrik 
tys rengia Hr-gi' ųepapraštą 
išvažiavimą, gegužio 30 die
nų, t. yra Kapų vainikavi- 

! nio Dienų. Geresniam pasi
sekimui to išvažiavimo iš
rinkta iŠ nepaprastai veiklių 
narių komisija, kuri Jau 
pradėjo darliuoties ir reiig- 
ties kad tik kuogeriausiai 
pasisektų. y

■ * Darbininkas ’ j iš savo pu
sės stengsis kiekvienų L. D.
E. apskričių ir kuopų, pra
mogų prideramai, išgarsintu

* ~ . * ■ -

, if.^umasoįds,. 
' LDS. Seki’.
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v I’arftuj proihiktai Suv. 
VaMyhese 1932 metais įv<«t'- 
tintix4?|»e JfU,:n!WMX),(X>0; 
1921 uiet. $I2,4fl3,WMl,(MM>. 
J anj 'nžderpji ?wa i į vertinti 
M9lil.0(M).(KI0. 
■$5,:i94,iMii).(k)().

Praitgifa& 
Kaline* bitynai Amerikoje; 
Philadelphijoje, Bostone, 
Hartforde, - Vfaterburyje, 
Ątholyje, AfonteilojĄ veikia 
puikiai nuolat plaukia 
nauji nariąi. Kitur silpniau 
Veikąma. Šiitomi visų Šv. 
^azimiem Dtagijos skyrių 
visoje /Amėi’flioje prašau ir 
raginu Uoliai imtis-Užsibriež- 
to sau darbo: užrašynėti Šv. 
Kazimiero Draugijai naujus 
narius ir atnaujinti senine 
siuS’Wtimus*naidus. zTJzra- 
šyneti katalikiškus lietuvių 
Amerikoje einančius laikra
ščius. Žodžiu ir darbu, vi
sur, visados ir prie kiekvie
nos progos platinkime, stip
rinkime ir • remkime savo 
špaudų Šilti ir. Lietuvoje, 
Spaudai nesigailėkime ųie- 
ko. ^Spauda yra vairu žnid- 
jiijos gyventai Kaigi ge
ras vairas, taip , ir gera ka- 
ta 1ikiškoj i spauda rodo .tiesų 
kėlia prie tikroj tiesos, laiki
nosios ir amžinosios laimes'.' 
Kas klausia kelio žinančio ir 
teisingo žmogaus jį sutandiu 
Taip pat kas ieško tiesos tei- 
siugamb moksle, skaitybą

' ■> r-
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mis, u mkiUanjit.lUų> Kmw 
tavose 
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Vilniuje pritrūko pupine 

xu. Gnlinui gauti tik že-

B 
v

4

l

4
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Y* ją Atiranda. Tini platin 
kimo gt'tųjų spaudu

x Ryklus mokytųjų 
. Jų uždare Jęalčji

*< » ...

o gyvuliai 
AMirni i- mimams rūšies pnpmmirn-
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IKfflFlMJIMTO
DITROIT, MICH. |imm uitaokįkta j LDS. cttrtrą| SmaBdų *M6«.

"■■"■•’" -iį I to d. kovo tuoj pu ptttiuildų fr vi* *71 2 2 .t ±2
H'Vrikhnft trąjungiečių. 14 kas uarys ar nare ateiti mridžta jnė. Lfettrria Jonas Jocio, vaihi-

' -7^ 7 . Įme ant nepapralto susirinkimo, nas 30 m. atėmi sau gyvastį, pa-
Ju.v» 4 d. vate sv. Jrn.nl ir ,t - - - • • "

parapijos svetainėj, 54-ta, kuopa! * ,
Moterų Sąjungos turėjo pepaprus* « ......■
tai iškilmingą ir gražią vakarą, | io-.wai t « 
kkijTtik labai pritaikytą šventoj! iTltn*
t “ ri^ti 

hune sugelbėti no« mažomis su- »“ st.tfn.usxu. .orgsiuamuoj, 
komis kaip privatHkai teip ir „ijte™ M»on> vCAu., metad na- 
suomeuižtai. B t« vate brau-' naumnku ueuule.<lž.u ir utiiėdi l>e 
gimt sajungietės skyrė pus® visi,Parvažmysz atstovu » 
ineigu to vate. O autų pus? ptateio mvritaMmo pradėjo im- 
paskyrė parapijai, Tai tauta pa- »J* <»«?.»>'-
našus^puaiaukojunas mtfs bran-l”l^t0 au'°Į jM taetuvos,/ Ant r ii į 
gh, sajungiečilj ■ prakilniems W)-| į'™'1 
dniyhės tikslams. Vakaro ve^. tarbę ufca&urt ‘•Jtarl.uimkV’ «| 
ja tavo P. Šimonienė. Mrmiau- #»*<»« »»W« >»n® B™ U I>.|

•W kalbėjo gerb. tau. 1'BitafSfe & <****■ X"Žmnateviėita ■ Ntas-

X tos dienos atsilankė nepetaiugiauS^ BeteožMaffli wa«»«|Wri^

suSjmnnu taįamienoenj, kuras 3 » jesfceKtatei«8 3 tava v2l»*> taWmi tavotafean«dinti S|gamta «W« tafetyb?.
IriS&Sra**..težė 0 tfuildosprukritasiraZteasmi- Ltėja dar ctatg taimo wadį«X^SStoStefe “S

\o numojo jąniejo n i agnio neut-į t *4.. . . / » . . 4^ mnoug r-so.

paprašiau kad p&taniitori kamta rtofrfrijH muitus, rniž-Į® 
$X0ŪMpatHmuas gsažta r koktarii^s, vmto ir pavardes^ MU08S- ■* 

^■^ruors daineles. Jaunimas ne-tylį, frmės tvsrkymą, paskolas, [g 
atsisakė nuo to sumanymo*««. teianus, taftaltt 

^Ibet padainavo ptaniaumaĮfS^ ir daug kitu svarboj jota- g 

  

S'tokįjeį?*08 pastuij Mp.gi telpa dokumentai arba 5
5.db| Kapai. Ir Alarl-^p^uttas sutartys tarp Lietu- S

■ ■’■“'■ ’-s7;*" ‘.“.7 ‘ “‘7,? Bo.įS
&tajjadeklemąvo eiles, “Gįriųj galo svarbi ir naudingą knyga. B 

p tose vekie^uj ®
Geriausias; ir pi* 

giausias vadas kelionėje, šioje E 
štate $, Y^4 I

ŽlSSLSs J Kem- Matelių pžerM dabar valdoma, visitLietuvos^IL IR

pasakoja kaip viekai dvato nistenjų adresus^ pauto skynųįs 
taraitei* sapne apsiieiŽkej to*8®8' Lietuvos Atstovybių ri’| 

j^Usose M^ adresus, viaų^lių.lmn* į 
S tai vaędus ir adresus, Kaimo Į
u-"j. rte ’ ’f i /. .miesto planą, didelį sulankstomą I]

■ T(mhn»<«l Š1“Utl- Gilaite nuBudUSI.tt Lietuvos žeMLĄR fr daug tad 
' TOWdmękasn patarimų.- Apdaryta,

mū iš dvaro bėgti. Kol? jį tvirtais drobes apdarais. ir tinka
<» l bego taip smarkiai vanduo Į visur. KainaSOc. ' ,

Teisių Vadovas ir Patarėja#. [ 
13T puslapiuos^' skaitytojas rns 

./(daug svarbių ir reikapngų legališ*! 
ką nurodymų ir pavyzdžių be ko

č, B 
Aletamukf, J. KavalIauBkas u S,

k
Kovo 2 d. atstato čiocai uelak

mvi 4* Į leisdamas Kulk* į galvą. U
72 taMpas iuurys<Į tis tame, būk pamylėjęs vien, 

| merginą, knri apaivedė su kitt 
išvažiavo į Detroit, Midi. Dėlto 
vaikinta paaidata sau gal* Ji

~ LBtfUjud ir paliks. SuMa-
Šilti matatata iMkulutesįmejo visas mishas dekoda- 

ikužtavon 
sif tašę. StfiriMMiMgri 
įę in balny&foa benttol

liaudami nutarėme ap-lŠios dieno* įspūdžiais grįžo^ 
lankyti Butkainį. Tuojai me namo ir pargrįžo ilsėjo 
trys sesutes ir penki broB*i|me*.

* v ' žteritos,
jo kataaife Neilgai kekshl Tošiai’18^1—22 mt 

sJkta pw 

fiš gražus Butkalnes pBvir- 
Milte ir »ti£|->tw nnt IraltMaJin 

etn dalytis aplinkui. 
Nuo kalnelio buvo matyti di
deli laukti vasarojų ir net 
pusė kaimo gyventoju. To*

už gražiipiaM lakštutes
i

Linksmi dalindamosi savo
'i

1$

kė duoti patarnadm*
Turiu pa&ntatk *ad mttaų L.

D. S. kp. puikiai gyvuoja turi di
delį skaitliu narių, maname įvesti 
Mgoje patalpom skyrių.

1 A, Cludrilia^ kp. pirm

TAMARA, KJįLx

■ Hęvi 4 4Mdnktmm■JĮįffiįį į vriaįįs, įį
tatoj.8, tari,, Hateifę efe.

ĮSISYKIT
>

M.l U.,....,, ,-

Sistematil 
ittfltae įstatymų instrukcijų ir įsa.

Surinko tei^iuitt4 
Ima A. Merkis, redagavo Vyriau
siojo ribanold Pirmininkas Ar Kri- 
ščiukaitis. 1031 puslapyje telpa

*piKi

Vo M)C>4ęHūjo> ra^no C
ftiMftkvfi nidsiaeimtt mikomfe Fbl nauJus skaitytojus kai nepasi-l^ *P*C (»‘g»nixacijo» vu

w»??r ■* ***«
tas veikalas “Sv>,Cecilija?^ Tai f 2 kuopa didžiai remia ka- Į gatilhj kuopa, boiiiį .,...;$10&0afJa

*

■ K

$kareivystto pareigas, mo-

‘SufĮvienljimas LfetuM^
• R. K. Amerikoje } .

yta BYVAM »MAUG«A«! 1OMAMUUK
į MUUITAKOUlt BAMmi
Į Tai musų* lietuvių kataHktp |
f tovč. Lietuvy kahtHkd-^Tci dar pib ibs orgra* i 
Į eijos nepriktausai> nicko judaukdanias tuoj prita* i 
| rąžyk, nes ji: * . —A'1-
Į « 1, Apsaugoja nariu gyvnrtia ir malta pomirUnea

*M0.W, $600.00, $700.00. $1000.00, $2000.00, $3,000.01
Į 2. Moka pašalpa nariams ligoniams kas savanf 
r i&k, |7.w. m li*M Kon. 4 \
| 3. šelpia bu vargusius narlusir našlaičius,
I 4 Kanai gauna ti. L. K K. A, organą, savaįtinį
Į ražtį ”Garsą”.
f B. Skleidžia upŠvietų, leidžia getus raštus ir dalins UI*
I rUms veltuL
[ 6, Platina tikėjimų, dorą, tūptai tautos reikdkta X*
[ mta Lietuvos respublika, . “ . * ’ ■ '
[ 7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo virų
[ metų amžiauB. . • ‘ • y
I DtojimnM į H. Ia R, K A, pigas, Biėneslafi ■wnVdtl* lert«»a. WjlP ; 
į poB yr»- vinoso didesaCse lintuviiį kolioni.ion* Amei^kaje; toiuri, *MMT ; 
Į tieji inform&cijv, krdpkites prie kuopą tfvkreturiv arba * Bta j 
t tro Baltinę.- \ ,
!> 8. n B. K, AMKKBKOm * **

222 a#. 9th rtt> _ BrooHya, įr.-g. j &

vienas iš rihieiftusii^dr gražiausių!tilžiški, spaudu ii' tautos fcika-Į^gi-^ Kuu. 3?, Oiąiaitis. 
voikaliĮ kg Ha Dctrūįtė gal<'ju|laa; Mj atgal žlou ■M4&I,, A. 2MkuQpa$ ...
ttoinct nota būti, neg pilti mintis!lanko gerb. .kuu, Raščiukus, Sv-įA. .Jūrmala........... 
fe žodžiai veikalo, tai lir-jos iugaliotinis »į& L. B. £ A. 18 kuopa. 1
jausmo reiškiniai Šroiitos temyhės ®«“» SutvSro skyrių S«. K»|wS! 9» kuopa-. 
Šviesoje.. Lošėjai savo roles > Draugijos Kaune, prirašė keti« ,T. Masis,.. ' 
pildė stebėtinai gyvai, 'gabiai. «tats metinių narių ir teip-gi H Danišku

• Jtors piiiiias aktas gana silpno® «““W W”J^- ~Sia “M*“! «H f. Bollas ...
išėjo,;bet pradėjus antrų, jau na- ™ Sis tav^m*■ >» *t-®' Dauėėnas S, Simko-f KmW’- P^ašė Wk«j[K*fa* «U»

S“*- KašeiuU iri K, ^Višin _V.,|gbj gitnj^ ffloktays

žastis tetikiunų ir jau tuoj patai. Į‘oM® S1-^® a»v3"®> ■ teip;8U>risi-, 
so. gvopįos Cecilijos rolėje Al. PĄ metinis paryš T. Poška,. Į™’. Ighį„ į.
lauiamenojgmu kartu pasiimi., . .. Įžiūra J., Vailionis^.., Kėmfiuvle-

.•tokioj svarbioj n*dide>j-ilgojH^-f-— ,.u .... . ,. 1 vr V*„v.n»«tVnc» a -•Iplir toia nuikiai išoildė los tėvo!' 2'kuopa guvus ItalendoA^^y^V11118^ ' - - —r-.- • — x“
1Q.11 tup. puikm ispuik, jos kio . sušaukė susirinkimu Smulkių $3.35, viso $201.35, kuj jog JI tutinti bėgti,
luIdjąiAdomife klasėmis teip-pat iWS 3b uawi<' susimupnuį . :«»^r ,Tr„h ILS,lygiai gerai. Canj kilmes karžv- il‘ išdalino visiems nai’ianis po do- 116.pasiusta bauliy Sąjungai, Kau-|j&jp įiedailysiailtl.

} įmShFaiu-azasir K’ Kaunys ™1^ ‘ Visi nariai su džiaugsmu]‘ y 45 r»—
■. hrz " savo kariškas roles tikrai k<&in- pHeme ‘‘Darbininko” dovaną ka4 -* 

gai išpildo smarkia^ bet ypatiArp®'11^01^* Nutarė vienbalsiai im-Į 
f' gal, tai Stasys Baiųmį šį- sykį |<wtccntm5§dSk^^yi’a-w^[- 

tiek artistini* gabiumi. tu^jo jog Į ■ - w ... _ __
/ ir tikėt- gal niekas negalėjo,. jn>? Į mgadys ^egaĮH?amia^11( nua- pa* Į ’ ~ny«dM]A ftiiRvaiia4
\ JIS tO^ lailTlČS Ullkct lįUSr *E&i PO- ketoj ^^wlc4m}1ilTYteit.*Tiw1*ilvc! | Jr . . .3* *

jy • vo Paurazas —■ t * w
ip Mistikos talentas. J.. Jaugiate tar

Iv

l • « t • •- « « <

» A

■

*
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« » r
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-«- ♦ fr 9

mįTel&u gumzijos wtoys^

f
. t PATERSON, N. J-

| riai lAisiniinę, kad LD8. iiarys j ■ ya^ftlą0 jg & įvyko prakalbos!ngoJįjversanilj^

..... .. Ji0* kek-aeiū..Dievui: pokclni ^c,’Lvlcel:biine<>--ijietiivs nepriklaūsomy-: . .. r - v K *-• -
tai gyvas■'ar-|■mf pasirodė 3?el’yu- Mikolas? Ab-K-g. ,gajįj buvo išpuošta'tautifflkO’L®^*4^' . dJJBrafiZIiEtS ir t u-jnvjAMaųį
račinskas apskričio LDS. iždiniii-įmis veliavomis.' Vakaro vedėjas!Sigolfeęsi- ‘Pametusr dva^ol^g vienas šiandiena negąli apsei 
kas pasiuntė $25.00 aukij del -Vil-^ainaitis, atidarydamas va-|-drubllžius vanduo vfetiek ti. .

Bet j

.■ naitės rolėj lošė neblogai. Bad * __ ,.+_________ , w_____  ......... ______ . ,
prasti kariai lošė pusėtinai. Ki> niaus reikalą, kurias• LDS. N. A.į^,^ pers|at5 gerb.Jrun. J. Bet- puolė ir būtų bepagriebtaJ Jeigu norite turėti. pasisekimąJE 

’ tiems kareiviškos drąsos tyuko, oi apskritis savA* suvažiavime pjiau-L.^^ tferb. kalbėtojas savo Pra:Lbet tapuaife atsimimisi Jmdf rišame kame,, tai apsfežinkiterg 
viens net juoktis pradėjo, kas W -kava ’ . [kulbo/e aKkiai nušriete.(šios diertfTf . dhUrisr. norį pariršutiniai su šios Šalies į-|fe
bai žemina ne tik tą kareivį, kuris Jonas Jeskebavicius ir_M. -Ka-|nOs reikšme ir-dabartiną Lietuvos!^xirK u<, Z,L»k..JL'statymais. Turėdami asavo na-ĮįK
teįp daro, ale dar ir kbus pana-AtaI1duHs'3^4 kovo važinėjo Can--l pOjį|.‘|.a> ToMaus kalbėjo gerb. K^. . . , ;
šiai žemina. Ir iš motėrėlhi pa- tone, 8toughtono ir No. Bastetag^g^įag ^Brooklyn, N. Y. šm lietatpli$<b i*. o____  __________ ____
prastij maldinmknį viena mątės C-į užrašinet “Darbininką. Pracitąj kalbėtojas raginė remti Lietovą.FdliO Bustojo. telimiS VerifeisJ nįožio kreiptis pas ADVOKATĄ. |§

* me visaip kraipytis ir linguot, l<-is| savaitę pasiuntė Iškaitytoji - ■- - - - - —
, - visuomenei padarė didelio pasx-|

. piktiniiąo, nes tuoj pasigirdo ke
li balsai: “Toji ten-gįirta su savo 
sorkėms.” l’o antram aktui bu-' 
ve paaiškyta per gerb. kum J. t’i- 
Žauską reikąlingiunaš auką ir 
buvo tuoj padaryta kolekfa ir vi
so buto tuoj surinkta apie kotu- 
riasdešimts’ dolerių.seselėms kari- 
mierietėmS! Užsibaigus šiam, vei
kalui, dar dainavo gerb. M. šii^ 
vaitienė, labai mylima visuome
nės, kuri nekartą savo dainelėmis 

,sužavėjo? ' Teip k šį sykį antru 
-kartu buvo iššaukta.x Fajauą

k’
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A
skambiną J. Jaugiu t ė, kuri ir*gi 
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Wl lffl MUS LIETUVOS TOffltS 
6YNttW REIMUL

[ UH BHAKGI MŪ» TIVŲ, BBOUŲ, MUKU UA 
l VOS GTOraJA LIBTUVOi KABIUOJCTBl, ttps MgnL 
■ sau ir savo gifninems Lietuvoje užrako 1023 metant ta* 
; varnai laikytį *

i- "K«mB
‘‘KAfclll” tašo ne tik Lietuvos■ ’

ilais, bet dttoda daug žinių iž vta» ir B tataB*
1 _.aią v ■ ., * .1

randasi Lietuvos ^riuototČfltaWttinbj' 
regiui*, įvairiu apysaką, eilių, jaokųirtt
* vienantalu^

pinasi jauiiuamcnea 'ifiua lavinimu.- ir jptotad* 
SPORTO žinių iŠ Lietuvos ir užsienio. Sporto 

“KARYS” Savo metiniams prentmęratoriams- duoda 
dovanai priedu . .-m | • ’ A ' { . lt

' "CAUITALEKMRIIE” 1923K 
“KAW KALBKDORIV ’̂ bus paduota 

cialitt žinių. > > ..
" “KARĮ” redaguoja Kapitonas RUSECKAS, buvęs' 

StėigiamdjoSeimonarys. '« . \
• “KARIO” kaina metams' -* 2 doleriu, pusei metų—,

ldol. , . < b ' < /.'r-,
ADRESAS: Kaunas,Laisvės Alėja 12 Nr. ‘^<^0” 

AdminiMtradja* , ‘ •
ASftmWl Pats užsisakyk ir savo

Lietuvoje užsakyk mūs Tėvynes gynėjų taUsrtatį' ‘*Wk\ Xį 
•BĮ!■;. Padarym u? sau ir kitienfir na^nttl ! ‘* v; Ij

ĮžyidiaiisiŲjįį. mūs kariuomenes dvasios r pajėgų jį&į 
stangomis bei darbais eina ^ymūs dum^sWv' SsHMI
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4P/mkw buw-renktas ^ukos*įVjaildtt&’^d^j0ŽEa»g-W^iek. 
$v. kumjiuera dr-ju apvaiksmo^ drtjos: šv. Kazimje- faniaite išmetė

< , Meni 61 kuopa $5.00, LDS. 18 kuodjy ■ tCv t - ? t »i -m**

užpirktos wrta L‘5.00, /^rahmitis 10.00, fenų. > »«! atetkelę Phte-
■ I j. Petraitis ^.00. ’ ta westtociai rado didelę e-

jRėporterip, p0 $i.oo\ L.. Galta, L Nartud ^st kur buvo dvaras. Ir 
Įkevičta R. Zaumerauskas, Mddabardatkietaisisoižaant 

Zaiunerauskjeiie,: V. Kalantą JLmrŠauS kokį nors daiktu 
NartckaM I- Kartinsta Dt-VaU Bar Mėpet^ai žmonis ŽŪ- 

Mos tad >u ^oim rieke ąrierib Vrifckienė, ^0; Smilė j a j

nei nebccauei nieko neveikiaimu'Į mene, F.Baltuška, V8is«orie-[,x/'v, & , t £ ne
lies nesimato Žnmeįų/laikraŠĮatto-lne, Bragunas, A* ^al

Įso, Daytohiėemi dar kruta- Buvo!B. ObeHąvieiuSj B. Tunilienė, V.tJ^ sfeftlraSBj, Kūd tonpl ^yl« 
atsilankę ir pas mu^totiivas op^-ĮĄdomayieiiią V, Rutkaitįsį At| ližliota® dvaTajs. ^J^aTiaigtls 
ros z artistai arba dainininkai pa-ptankusi^LSO, J, Baublys, L td-Į Teisių' gw^dzjos' ntdkhdui 
sėkmės nepergeriimsjos, nes mažai Leinskas, M. Navickiene, R padAv^sųm §Mn^8į
pumos tesusimko. Kurią &jė - -- ' '
jo, buvo užganėdinti, nes reiki* kutaitis, M* Vaišnoriene, Gi SyiU.- . f/. < d. *
pripažinti daininiiikams g'eims gaJ imvičnitc, I. žilius $X50, I. ju* 
bumus-’ , sis, & Matonis; & Rymas, . visi v^fcr^; ta

. Vietine LDS. 69 kuopu buvo su- įSprainaitis,. donas Dragūnas, ąJgerame U^ 
rcngM -vrakarelį pąmteejinmi I.L KuliMiM 1^. Dut-lpaaktii jaugtais austojo ir
metu siikaktuvm Lietuvoj neprt-Tkusj B; Bouktys, J*Lekavičius,, irtpAduitlAVU ^'Eiklltte brole- 
klausomybes. 
taikote vakaru pribuvonuprakal-l Gudukus ir smulkiais daug suąu»{ 
bu gerb. kuu. ^Narbutas, Vatk.rkavo. Viso $120.00; , '
Jp.xaus Draugijos reikalais* l’ui- Tą patį vakarą atatata 'siųsti
L. V. benas su4 per t?.^aulhj UMovą. gertn Žmui- 

.•x_is„ i.. 3.1—.— ’.dmaviciuv įtoo skaitoma pa? 
m^ikiniinas Lietuvos valdžiai: ir 
Lietuvos Atstovybei- Amerikoje. 
Vakaras pasibaigė Lietuvos bito- 
nu. j

jo švente 4 kovo. Visi nariai su 
dr-jos ženklais buvo ^ aiit' mišių 
Mišios buvo 
draugijos.t w/

-»

DAYTON, OHIO.

> •

sis, Z. Matonis,
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metė vandenin ir taotort j,j tag®
A uinigir laiko, Nereikės delei maŽ* w

1 va w a • •' * A A WY' A I «■

Įsigyk ją dabar. Kaina 50c. I Įg
J* .^“DARBININKAS” E
366 Broadtfay, Boston 27, Ma^sJ g

(linBUHYG'ĖS į

* ’ O M0KSW EB ISTORIJOS šutimIm

Klimus, 10 spaudi-Į“-
ino, gražiais skutos minks- pHf 
tais apdarais, ‘ Auksaotąisj^ fSėl 
kraštais. , Į V ‘

Mama #»00|Jį .

siil V ^TROOEAS” yra nepartinis smiMs dtikfiritu^ - .Hhp
b<BIfreintn T>-n»MiTh ” Andi-lv SąjufigbriėTODias. Jame gvildenami 
fx yttaum l Audi IX voa bendrieji reikalM ir klausimai m phštoii MM*
mo apdarais. I Atės bvkių apžvalgos “Triuiitc”sltoitytbjas,

, Kd/itUkjBBBkailydauiąs, gali-pakęm^mai apsipažiuti su LietuwMM1
m A i^A rn ttmidiY Ww*»veninio jr pasaulines politikos svarbesniais Įvykiais. “Trfį*- 
į ; mamųmiyga x te” drąsiai kovoja prieš visokius Lietom ujamas, faradfe 
amitoosimnfcta^

. jX “TBIBIITK’, dedaiua šiaip gražią apysakėlių, &toiaįi
įvykių ir įžymiųjų Žmonių gyvenimo aprašymą, stto]9*B| 

&XSKIfJ KN¥&A «rdf 
„ • • IJL citti rašomaapie sportą n* it.
Kdn^w©<> audimo apdarais. V i •■ ., • • ■ - ,

" - . Kaina it 7 d “TRIBĖ^AR” rašomas lengvu ir inažauiok»liiww ls»*Wrt
* *|y suprantama kalba. Ypač juintoinenei ^Trimitas0 utonfhs ^įk’ 

Į V ti Wu draugu ir patarėju jol orgapiRaeiuiam$ 
Bostou 27rMass.|^ ^umetaita b? kultūritam <Wm.

siu“ ^as M pusU^ ; 
A L. R W a, * X kaina LirtuVoją—nietams 7 liti SlĮeeMhjU pu
■ * ,X trims menesiams 2 lib W mL* atski**ūmori*40;«m
' . . menkoje: ląctamšl dokSO centą, pj

' X **» numeris S centai '
X Amerikai Ida tūriai! UMW*KftOT 
•y Amerikoje ir mvo giminiau bei priąstamtomi lb

Amerikoje,“TRIMlTĄ’’ galimtt užsisakyti:
Šaulių Atsiuvą. Adr.: A. Žemaitis, 3251 So. BdMlr8^ 
cago, Ilk 2) i»er l*r, N* 
York Clty. 3) L. kaulių Rytoją Būrių Valdybose tM 
yra susidarą-

Iftoftuy* BtaAįfrrtj*" fr AdmiftblMMto

turėjo atkartoti, nes labai suža
vėjo visuomenę savo gabumais, 
kurit jai labai sekas, apreikšti.

. Užbaigiant buvo duetas ir pijanas 
M, širvaitienės ir M. Stonkienės. 
Stėbetkiai žavėjąneiai išėjo, jog 
iššauktos atgal džiaugsmingais 
plojimais. Tuo užsiUaigėv ■Vaka
ras- ■'Žmonių susirinko Į vakarą 

/ neperdaugiausia, bet buvo s prie
žastis, tai gal.kad apgarsinimą ne
buvo ir kiek įžanga. Tai tas ne-' 
aiškumas daugumą sulaikė.

S^Lomdugos' sąjungie£ės 54-tbs

' išpildo t’eip, kad yra kūo jiors pa*. 
sidžiuugti ir pasigerėti, ypač rop- 
.giiunųs teatrų ar prograituį dau
ginusia rūpesčio ir darbo įdeda lai 
pinta B, Dmuuautaite, kaip kad 
ir šį syį£į, Kitos vėl panašiai dar
buojas, kaip xl. Baurazionc, lį, 
Druškauskienė,' M. 8lanldrtK‘ iv 
kitos. ,

»-. , ' *
Nariams 72-ros. kuopos LpS, 

primemū jog ^jau trečias mėmių 
šią W23 mrt ų ir'du mes- mmžsima- 
kčją į LDN. centrą, Ms bbgiilo 
sutikta musą organižariją u v-

• .... ,».X J»!WUW<RW> uuiįivįvH au-tuo

knopos, jog ką jmuižmuno, tai H*
i ’

publikos tesusirinko, 
jo, buvo džganėdintį,

bumus-

Eric progte ^Si-Įm»iihwkw K- Ghriauste, V.i ;in[ jjairio„ j" ’ į,

dst iŽsfelĖhrstin 1 \ . •

■’Jw;tao g&l'C^&Į sutemtai 
ttemek eidami per mtskų 
tdMyn^t išgirdome lalcštii^ 

fe Mišelį. .Miškas skambė
jo tino tjiųW*sjo,:
VH tie 'butai* sadŲeję į 
MeH| ūiddy tai kilo aukštyn, 
femažlfei po limkatb, tai 
liMtanįįbddavo toli miško 
tytmojei taip mdndumi 
Žmogaus sielft. femt»tiu?y< 

’ feh vta Mkmmo, supraB- 
dama nmlontj griaudint# 
lakŠtnt^s tatai* Nutilo miš
kas. Včjmr nustojo švilpa- 
vęs Wedžių viršduemiš, tik 
w:taW- 
Ąaia jtenkC savo

*1 f»*rr

kuj pakalbėjo, 
grojo įkalėta šmėteliij iv himnus. 
Buvo renkame^ aukos Jėzaus Vai
kelių draugijai.

■ -s.

Auk&tltojo 8UM&ĮS.
.• Kun. V, ^ąvypas $4.34, Jonas 
Kazlipiskas $3.00, Pranus Butkuj 
$2M • . /

Po $1.00 : A. 8. Va$tt& V> Biut- 
•taj?. A. Macijauskas^ M. Supro- 
iii (svriiinhnifis),' K. Keliančius 
Av Lekavičius, ;I. Šinkevičiūs? 
A, l’i’tkevieiour, J. ZubrirkaKt 1 
Kazlauskas, K. Galdikas, P, Būv
imi ku,’ J. AiphmzaitiH, A, Alkiai- 
jauskas; A. G tolis? V. Virbalas, 
S. iGcmuiiski< K. -'Zupkųš, A 
Martinaitis, šliužhius, 55, Gu- 
<1oI1m, K. (AdcliciiČ, 1‘. Ambra*

'* iii

£ ... .. * •

;*

$ f
c

-••A . «-*■. a

,

niento incuesbiu iieržvaĮga 
skalbia, 1 kad pagerčiUitu 
žeūidiiiby^tes .šakoje pamaži 
augu. Avių^ireitais metai* 
kbkiii mnioiMA gnlvij išaugo 
daugiau kaip seniaji; pana
šia* jmsekju^ turi kiliuli* 
augintojai. . v

Pieniam karvių skaičių* šimtamečiai a

Dvąs. VbdM~*XmL V. TUkttnM, 

V* J1. Kudirka, pirm., - 
STS’nnkHnStrecį

* ..7 Norrood, Mw».
1L M. Kimandulfr, Mit., -"*1-11

Montdlo, M*m» 
K. Stolritiene, vioo-plrmiuinkl, 
t niiM.ku

- . >
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CHORAS PRlSlBfM.
i ’

$i*« Petro parapijos niilzi- 
pisįias choras, amžinasis 

nart/s Kazimiero 
Draugijos Kaune.

Patarus choro vetlėjui^ 
vargoiĮftiinkm Karbauskui, 
choro skaitlingi nariai vieh- 
balsiai nutarė įsirašyti į am
žinuosius jšv. Kaz. Dr-jos 
navius h* tuomi paremti >pįi- 
talikiškąją spaudu kuri y/m 
•uoliausia^ ‘gf/nčja Bažnyčios 
ir Lietuvos įieprigulmybes 
reikalą* Visų choro narių, 
sudėtąją narinę nioįėstj.ŠK 
Kaz, I)r-jos paraihai, per 
varg. Karbauską 8 (kovo ga
vau, už ką visiems choro na
riams ir kiekvienam atskirai 
tariu didžios padėkos ir auk
štos įoaga^hos žodžius. ę 

r K -dKun*. P. Kasčiukas. 
^VL64h St., - 
Soutlu Boston, Mass.

k

Sąnarių priedermis.
§18. Kiekvienas naryS kunigas, 

privalo sj’kj į metus atlaikyti vie
nas šv. mišias už gyvus ir mirusius 
Dr-jos narius. *

§ 18. Nariai ne kunigai, ka%* 
kasdien po vieną, “Teve mtteų,’* 
pridedami maldelę, “šventas Ka
zimierai, melskis už mus*” Ir vi
si nariai privalo platinti sulig iš- 
sigalėjimo katalikišką spaudą. 
Nariai gauna: 1) kasmet tiek getų 
įmygą, kad jas pfrkdami vietinia
me knygyne užmoketiir daug bram 
kurias nariai kunigai, kasmet lai
ko, už gyvus ir mirusius šv. Kaz» 
Dr-jos narius ir Visų narių maldo
mis. • < "

Kasmet laikomos iškilmingos 
mišios prieš delegatų susirinkimo 
atidarymų, už gyvus, o užbaigus 

neatimtinai' įneštą susirinkimo darbą, taipogi laiko-

i it

-#■

ISTĖLCTA 1906 M.

Draugijos tikslai.

f 1. šv. Kazimiero Draugijoj: 
tikslas yra išleidinėti ir platinti 
naudingas knygas, laikraščius ir 
kitokius spaudinius, ypač tikybi- 
Hiai-dorinio turinio.

Draugijos sąstatą.
§ ū Draugija susideda iš noap- 

ribot.o skaitliaus narių {vyrų ir 
moterų): 1} garbes, 2) tikrųjų, 3) 
amžinijju ir 4 metinių-,

| 6. Garbes nario vardas duo
dama: arba, už uolų ir ilgą Drau
gijos naudai pasidarbavimą arba 
už !-gausių, * 2 ■ ž _
Draugijos iždinėn piniginę1 auką [mos Iškilmingos Mišios už visus 
(nemažiau $100). ‘ \ -t—:— —A.,„

f 8. Tikruoju Dr-jos nariu skai
tomas tas, kut‘8 jneša Dr-jos iždi- 
nen nemažiau $50 atimthiai, atsi
ėmęs pinigus .nustoja būti nariu.

§10. Amžinojo nario vardas 
duodamas tam, kurs neatimtinai

*

mirusius pr-jos narius.
Sv. Kazimiero Dr-ja turi Kaune 

didelius savo namus,'spaustuvę ir 
išriko 12 knygynu Lietuvoje ir 
vięną Amerikoje., ’ . ‘ 
ginu, 2) naudojasi_Šv. Tėvo Plaus 
X, 1907 m. Šv. Kaz. Dm jai suteik-

vių atgimstančios literatūros. No
rintieji prigulėti prie fiv. Katitaie- 
ro Draugijom malonėkite kreiptis 
prie jos gemeralio jgaliotinio, kun. 
Petrp Kašėiuko, 50 W. 6-th St, 
SmiUt Boaton, Mass. arba tiesiau 
pasiunčiant antrašus ir pinigus če- 
kiati laiškuose, rašyti: Kunigas 

raistas Aleksandras Dambr&ųs^ 
Jas, 34 D, Vilniaus g-v?, Kaimas, 
Litiniams. • „

; Visi Lietuvos ir Amerikos lie
tuviai katalikai, rašykimės į iv. 
Kazimiero Draugiją Kaune,, nes 
tai mūsą spauda galinga tvirto
vę. .

Paieškojimai
FaleMtou Jono Krlvlntto, Mariam-

Itolės apskričio. Jam yr* latakas 18 
Lietuvos nuo se^rs Natalijos Jurkie
nė**. Atsmaukite,

B. BOGUsAS
aut York Street, Brooklyn, N, Y.

(131

X

RAŽYKAIŠKIĄ!
RaSyk latakus, kad kiekvienas ga
lėtų perskaityti, Ranka raėytl laiš
kai nevlMiomet perskaitomi, nes ne 
kiekvienus ranka rašytų laiškii ga
li perskaityti arba ne kiekvienas 
moka aiškiai parašyti

e

rite

[ir

Ieškau sava sūnaus Vlada La^ 
zarkevičia’us, kitais pirmiau® gyve
no Chicagoje. Prašau atailiepti: 
Lazarkevičienč, Virtenilkiaf, Ma- 
lėtų paštas, Į&bftHda, -

DR. R. J. GORMINd
(•UMAUSKAfl)

DANTISTĄ* j 

705M1M St,Muntrila, Stati 
f įtampo Broad Stl 

tel SMtaHtak

*

J?

i'j Jt

T

Rašyk iulgkaįįtypetvriterht. Su šia 
masina kiekvienas mokytas arba 
nemokytas Utie tik paėsta raides 
ir moką sudėti IS Ją «odMw. „galį, 
rąžyti laiškus, torespoudencijUs Ir 
ttaiškini, ką visi perskaitys, De* 
lei platesnių informacijų kreipkis 
Šiuo adresu.:

'.A, R KHffiBVS
308 E. 9-th St., Boiton 27, Man
Asmeniškai fialltc kreiptis į rietis 

tių Prekyba Jicnilrtt&t ofin<t
414 Bro«dw&y, Boaton 27, Mass.

Tel So. Boston 2384

T*i. So. Bo*tan KM

DR. J. G. LANDŽIOS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. >
Gyta Mitri** Ir chronilk** lifM 
vyrų, moterų ir vaikų. Egmuial. 
nuoja kraują,spjaudalu*. ŠlapuoMj 
Ir tt nava laboratorijoj. Sutalkt* 
patarimui latakai* kitur gyWuu> 
tiem*, Adiw«: .

WBB0ADWAY» 
BOUTH BOSTON,MAUS,

L?

Baltras Keblis, Pakruojatis pa
rapijos, Šiaulių apekr., gyvenąs 
dabar Vokietijoje, ieško savo bro
lio Aleksandro KėbliotiŠkeliavuąio 
Amerikon 1912 metais į Balti* 
mote, M. D; Kas žino, kur dabar 
gyvena Aleksandra* Keblius,, yra 
prašomas pranešti šiuo adresu: 
Baltras KėHis, Luebeek, Buster- 
ąuerstrasse 12,. GERMANY.

DAINOS SUGAIDOMIS.
. Tik ką esame gavę labai 
gražiai apdarytą su gaMo- 
mis dainų knygutę, Joje tel
pa net 67 dainos, kurias 
kiekvienam lietuviui būtų 
pravartu mokėtu . *

Kadangi jų. nedaug teturi
me, tai kiekvienas norintis 
Jų įsigyti privalo pasisku
binti su užsakymui Kaina 
jos labai* prieįnam|i, tiktai

<

i

AGOTA SAIILINDAITL icško 
ir .prašo atsiliepti jos brolių Jono 
35 m., iFuozo 30 m«rir 'Baltraus 28, 
Smilgių, kurie yrą Amerikoje ar 
Kanadoje. ^Paeina iš Plungės pa
rapijos, Stanelių kaimo. Ji norė
tų nors laišką nito brolių sulaiik- 
ti, bet pati neturi nei adreso nei 
jokios žinios apie brolius. Ji JifcO 
maža. Laike karo išbėgo Rusi
jon. Sugrįžus išėjo norsės moks
lą ir dabar dirba Kautie> Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėje. Tėvai 
a, a. Juozapas ir Jponiieele mirę* 
Sesuo Ona ištekėjus vąldo ūkę. 
Tas* žinias prisiuntė ir prašė pa
garsinti kun. A. Vilimas iš Kau
no. ' - ' ,

■ Kun. P.-Kaščiukas.

Tek So. Borton 828,
LIBTUVYS DANTISTAI

DR, M. V.CASPER 
(KASPARAVIČlUSy 

Laikinai perkėlė oftaąpo No.
425 Bioadwat, So. Bo«row, Mito. 

O/fioo Vuiando*.’ 
Nuo lOlkl 12:30 ryte ir nuo'I-JO 

lkl6 ir nuo 6:80 iki 9 v* vak.
Ofisą* ttadaryta* orabato* vakarai* 

Ir nedaliom!*.

įneša Draugijos‘iždinėn nemažiausrtais atlaidais ir 3) gyvas ir numi-
* ręs narys naudojasi iš Mv, mišių,

111. Metinįąis Draugijos Mta- Žemaičių vyskupas yra vyriau- 
rials, laikoma tie asmenis, kurie, siu globėju, Pfrmminku yra ger- 
kasmet įneša Drujos iždinen* popinamas kum pralotas A. bam- 
$2.00. į brauskas (A. Jakštas) tėvas lietu-

■ ' ' • - f ■ . . ‘ •

i.-*-.-'.'

NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu- 
j vos senovės pilių ženklų, 
j Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
Į formoje/kurių eina 40įMetiąsąsiuvinį. Kiekvie- 
i nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies- 
į tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku

riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

1. Lietuvos ženki;—-Vytis.
2. žemaičių ženki.—Mežka
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius,
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. Šiauliai. .

< 9. Marijampolė;
10. Geranainys..
11. Telšiai.
12., Jurbarkas.
13. Viekšniai. '
14. Ariogala.
15. Kernavą. • 

. 16. Rodūnč.
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai.
20. Ašmena.

Nelabai senai gavome naujų tų albumėlių siun- 
. tinį ir gavę pigiau parduosime pigiau. .Dabartinė s, ' 1

jų-kaina bus 65c. už vienų. Agentais duodame 
: 50%., LDS. nariams 50e. Pinigus siųskite:—

v ^jDARBmNKAS^
H 366 W. Boston 27, M^s.

> «■

^d rCVLl/ PAVYKO.

< Visais žvilgsniais nusisekė 
pramoga, rengta šv. Kazi
miero Akadeitoijos rėmėjų: 
pereitą nedėlios vakarą. 
Žmonių, buvo neparastai 
daug. Didžiulė sale buvo 
prisigTūclus. Veikalas buvo 
gavėniai pritaikintas “ Pilo
to Duktė-” JVaidino vietos 
jaunimas. Užuojautos S 
padėkos užsipelno už uolų 
prisirengimą ir rengėjai'ir 
vaidintojais - Ypač, to užsi
pelno jaunieji, kurie vietoj 
ieškojusi goocl time’o imąsi 
darbo, kuriuo pasidžiaugia 
Vietinė visuomene U* vda. . . *
nauda gerai įstaigai. *sev* 
Kazimiero Akademijai pel
no liks apie $150.

Plačiau bus vėliau. ' ■
1 Beg.

t

1
-4

t

r*

EKSTRA PRANEŠIMAS

Pagal nutarimo pereito L. 
D. S. N.- A. apskričio suva
žiavimo laikyto, metinis 
piknikas bus gegužės 30 ’d.. 
1923.

Šiuomi pranešu pikniko 
rengimo komisijai, kad pir
mas susirinkimas įvyks ko
va 18 d.', 1923, 2 vai. po pie
tų/ “Darbininke” 366 W. 
Broadivay, South . Boston. 
Mass.
• Taigi visi komisijos nariai 
malonėkite pribūti paskirti; 
laiku, nes nedaug laiko beli
ko. . Todėl jau laikas pasi
skirstyti darbus ir pradėti 1 
rengties prie surengimo pili

ninko.
' ' ZK Smūgis,

Apskričio Raštininkas.

1
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FONTANINĖ
PLUNKSNA
NaudukoaVibub 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
, NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau irisma- 
glau rašyti su fontanlue 
plunksna. Daug mažiau 
Išlaidų vartojant iontani- 
uę plunksnų; Pirk dabar.
Kainott >2.50, |3;, 

$8.50, H. 14.50, 
: >5.50, $0.00 ir autoriau.

[ “riarHnlttlcOj”
' 866 Btoadvay, ' •1

įn ■ Won% Mm «J

Štai tiį istorišką žen-
F

21. Skirsnemuni.
1 22. Baisogala. ,

23. Vilkaviškis. 
fi 24. Kalvarija.

25. Darsūniikiss.
26. Pflnią.

, r 27. Suvalkai.
28. Biržai.
29. Reseiniai.
30. Šeduva.
31. Veliuona.

' 32. Žiežmariai. 
,33. Kiedainiai. 
34.. Maišiogala.
35. Lyda.
36. Žasliai. 
37; Valkininkai.
38. Dangai.
39. Plungė.
40. BalninkaL

» lt

*

$1.50. ,

Reikalaukite jąas:

366 B’way, IJoston 27, Mass.

LDS. CENTRO VAL- 
DYŽA.

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis. . z

Prez. M. Žiobą.
Vicė-prez. J. Vėrsiackas. 
Rašt.-adm. J. Tumasonis. 
Ižd. V-Jakas.' -k / \ ■ 
Iždo globė jai :J. Glinee- 

kis, A. Vaisiauskas.' \
Kontrolės komisija: Kun. 

X Čaplikas ”, kun. V. Taškū- 
nas, V. Sereika.

Literatinė komisija: kuli. 
F. Kemėšis, i/. Šimutis, kun. 
J. Jakaitis, P. Gudas, kun. 
V; Taškūnas, P. Juškąitis-

Atstovas: Federacįjps Ta- 
rybon kun. K. Urbonavi
čius.

I

Telephoiie Hay. Markei 1942 
ATDARA SUpATOS VAKARAIS 

l. GDLOSOV COMPANY 
MOTERŲ te VYRŲ DRAPANŲ į užpinigus ir ant išmokėjimo.
Kailinių, GriįŽnų, Sldabrlntą daik
tui Laikrodėlių,JHalcandų, Vile troly 
Ir tt, Labai prieinamos kainom 

39 Washwiw Snm
Antros lubos: Boston, Miwv

i
t.

A& l&tfaĮ Bonth Boiton*

t DR.H.ŠĖTONE
AKTŲ SPECIALISTAS 
199» W. BROADWAY 

VALANDOS: W r; iW 1 vak 
■.jįiiiiįįg į.rįĮ^ii;
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Indomiausias ir svarbiau 
sias lietuviams šių. dienu įvy
kis yra Klaipėdos Krašto su
sijungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtu pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas, Kaipsykis“Darbinin
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumą. 'Skubinkitės išsi- 
rašyti. Kaina 50e.

Nedaug teturime.

“DAĖJDINIKKAS” 
336 Btivay, S. Boston, Mass.

■
l -
i “

ŽINYNAI - I

“MŪSŲ ŽINYNE“ bendradarbiauja mūs žinomieji g 
istorikai visuomenininkai Kap‘ V. Biržiška, A. Janulai- 
tis. Mažosios. Lietuvos veikėjas Klaipėdiškis, majoras 
Ružaheovas, ekonomistas bei publicistas kap. V. Stepo- jg|

- naitis, psichologas profesorius Vabalas-Gudaitis ir karo W 
mokslininkai bei karo publicistai; pulk. Beteheris, pulk. O 
Bobinslds, gen. štabo karihinkaS'Boleckis, karo valdiniu.
Dineika, vyr. Įeit. Gabrys, majoras Laurinaitis, genero- O 
las Radus-Zenkevirius, majoras Ružaneovas, (majoras la 
Škirpa, leitenantas Talliat-Kelpša ir daugelis kitų, y

“MŪSŲ ŽINYNE“ duodamos‘visųrijietūvoje esančių .. JQ]K. _ _ v , r ___ ...
H knygų kritikos bei recenzijos, o taip pat paminima ir dan- II

ybč sVėtimomis kalbomis knygij ir laikraščiij ir iįt -
“MUSŲ ŽINYNE” ligšjol išspausdintu daug jšymių 1 

originalių. ri$tų.iŠ mūsij istorijos, literatūros, vištionie->. •« 
n?s gyyonhno; mūs. kovos dėl Lietuvos neptiMausoniybes. -.S 
ir tt. . . ■'''•• . •■ ■ ' ■■ - ‘ "A- " . /-S

“MŪSŲ ŽINYNAS” yra vienas runčiaųsin mokslo < S 
žurnatij no tik Lietuvoje, bęt ir pasaulio literatūroj. . - į S 

“MŪSŲ ŽINYNĄ“ redaguoją Kapitonas Steponaitis, g 
leidžia Karo Mokslo Skyrius. . t . - H

T,(g 
M • 
S * 
K . 
hį
BT ■ 
S- 
¥

B«-. .' :“MttS^2lŠW&wltRja1»imatams— ‘fc
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VELYIKNĖS ATVIRUTĖS
TIK -K4 ATVEŽTOS Iš LIETUVOS.Ai» • •

Stebėtinai grąžtos, tokių Amerikiečiai 
nėra, niekad turėję Tautiškomls ^aRU 
v’omis, Velykų morgnėrafa, Lietuviškaiw 
sveikinimais ii* linkėjimais. Pieštos 
žymaits Lietuvos dailininko.

Sveikink savo gimines, draugus, pa
žįstamus, sp lietuviškomis, tautiškomis 
atvirutėmis. ‘ • i

Parsiduoda po 10c,, 3 už 25c.- Yra 
■S rūšių. Velykos arti. Slysk užsaky
mus tuoj, feil diir yra. 'Pamatas ne- 
atsigrožėsi. . x

Pardayėjams-agentams duodama nuo- 
-Iaida^ ’ /

Rašyk ar ^kreipkis pas 
FELIN A. ZALECKAS,

414 Broadway, Boston 27, Mass.
t . .. . .. ■■ \ ■ - v

*b

PARSIDUODA
krautuve. Gera bizni daru 

su tee eretim, cigarais R* kendėmls, su 
visais naujais rakandai. Kurie nore- 
tų pirkti, yra tai geriausia proga jsigy- < 
ti pigiai. Atsišaukite r, N. BLAŽYS, 33 
River ,$t., West Lynn, Mass,, netoli 
liet, svetainės. . ~ (17). :

5 NAMAI PO 3 FAMILI.TAS ir PO 
6 kambarius kiekvienas austas, arba 
IT kambarių kiekvienas namas; Šiltas 
vanduo Ir su •maudyklėm, visi ant ren- 
dos, City PolnUe. Pigi renda. Klaus 
kitę pas J.. M. FELDŽIUS,)306 Broad- 
\vay, So. Bostou, Mass. ’ (13)

FARMA 68 AKER1Ų.
Gert taukai, mūriniai namai; šiltus 

Ir saitas vantjūo' siūbojganyklos ir 
laukui aptverti. TTpelisAeka pro na- 
finis. Yra miško, mokslinė gale lau
ko, visos mašinos, kokias tik reikia 
vartoti ir su gyvuliais! Vertu yra $16,* 
000.00, tik ušt $9,500.00. Arti stoge* ir 
gero’ tolio, tjk 25 mylios nuo Phlladėl- 
pbijoš vidurio miesto, 10 myl/nuo galo 
miesto, ©ei platesnių informacijų ra
šykite pas savin inkų,be- agentų.'^ T

... ■ ■ • C.J. MAJAUSKAS ..
R. D.No. 1, Callegeville,

Montgomery Co., Pa. 
(13) . .

••_■•■ r;'---; - . -- •„ . ■. - - j
PARSIDUODA čbjveryku krau

tu įir& Bfanis įdirbtas per 10 me
tą. . Priežastis .pardavimo—-savinin
kus tJtaĮk-tkitą bbtnp Adtesas: 740 
Cambridge Bt, ’ Cartibrldgč. Mase, 

•' :i' • ‘ - (15)
„Vi,,-.*,. U,

f SsaątviSs dairi jptrtaota iilltt 
■mataytLtot oimfi, nrro gįrcti iiįrta* 
t* W atorlųtitrm* m tanWta fd* 
rimuli, padarui* ta icmtiate. K. riA- 
NAITTH, <1 raiby. Mum.

-.4

GUNARO
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

YienintSlls vandeniu kelias Įdėtu 
von per Soutliamptoną ant milžinų 

laivų t.
Aąuitania ; . Mauretania

Berengaria
Apleidžia New Yorką kas; Utarnin 
ką. Greitas persėdimas Sotittomp 

. tone, lietuviai ypatiskai lydėti, 
r Ptttava (2rakl. $150.00) Karės tak- ą raiAVį. 106 50) Sai atskirai
KELTAUNINKAI IŠ LIETUVOS 

sėda ant laivo Piliavo j Važiuojant į 
SouiJiainptoną ir ten persėda ant 
Milžimų laivų. Savaitine tarnyste. 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijos tosllnk kainų ir reika
lingų dokumentų dėl IŠkalno apmo
kamų keliauninkų galite gauti nuo 
Bile agento. Pareikalaukite. Yra 
vienas jūsų mieste arba aplęlinkėj. 
CUNARD LINE

126.State Street, 
Boston, Mass.

Mes esame pirkę 122,000 porų Sus 
Vai a t. arpiljosMunSon tvirtų čevery- 
kų, didumo nuo 5% iki 12, kuris buvo 
tai dldžiąųsls skaitlius padirbtu tižsa- 
kymu Suv. Valstijų kontraktoriaus.

šie čeverykal yra gvarąntuotl 100 
nuoš. tikros skuros, spalva jų tamsiai 
ruda—su lteŽItiv^liais nuo vandens b 
dulkių apsaugojimui,, Tikru ją yortf 
šių Čeverykų yra $6.00 pora, Bet me* 
tiek daug jų pirksi Ir gavę pigiau, ga 
lime'jums juos parduoti po $2,SS,

Rrisiųsk tikrų mierų ir mes paslų 
,slmė. Galėsi užmokėti paštOriuE tuo.1 
pinigus arba prisiųsk money orderiu* 
Jeigu čeverykai pasirodys ne tokie, 
kaip sakome, prisiųsk atgal, o mes no 
rlai sugrąžinsime pinigus.

NATIONAL BAY STATĖ SHOE 

COMPANY

-295 Broadvray, New York City.
:....... ' ■ < .. ' - .. ■■ - ■

I
TeL go. Boston 270

J.MACDONELL,M.Ū.

ChtUma tutikalbBtilrlMuvinMl 
Okso Vauawdo«:

Rytai* iki 9 vaL Po pietų nuo 1—B 
, . Vakarai* nuo 6 iki 9.

/CM Broftdwty, 8d. Boetar

'■e

PAIN-EXPELLER1S
JUMS PAGELBĖS!

Kūomet šaukiamasi Pain-Eapcllerio 
pagalbos, Skausmo* greitai apga

lima irnesmagumai 
—pranyksta* Su 
pirmu, žnyplelejimu 

. reumatiško skaūs* 
mo, nervus; kratau 
SiošnėuraTgųQ3,kan- 

' kinaneio ir rieeian
čto į- krūva strėnų, 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimęnto ir jttomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Eipelleris turimusu INKARO 
vaisbaženklj. Visi kiti yra pa- 
megzdžiejimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iš <

F. AR, RICHTER © CO., 
164-114 S4<dli 4tk St,, Brooklyn, N. Y.

■

DRAUO1JUATYDAI!
T^i v'h’hl 1 VCiYėbąVŲ, Kukardu, visokių Ženklelių, GuzikuČių, Ant-

- ** K/VM. V V apaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
ReHta^adami Katalogo ar Sampalų/pažymėkite ir jūsų dr-tės yarda. 

STRUPAS 9Cl-92 Fcrry St. N«wark, .N. J.
1 'I . . ■■■ . i i. >■■ m i i . iFi.ii ■«wį'-rj ,11 ii » i»»* - ’

LINIJA ^Broaivayi * NevY^rkNY L 
TIESI ii — 
keuonBLL

t

ilk padalinta 1 kambariu* ant 2-jų, 4-rių ir 8-nių 
lovą. ? . ,„z. 3 -

. 7^ TT"

S.S1STONIA...
Ii N*w Torto 1

G VAMIŪOIDT VIŠI PARANKIU IR - 
(TIESIU KĖLIU v 

Llstuvtal valiuojanti i Pillavą aplen- 
f ki* tanką juosta (korldorą). Visa treėla W

iJtUANIA-4- v—-<W14 
L.,..Kovo 28 1 Htaitortą ilOABO, 

l *rWm*U 10t.- 
taUjKbar Lmita* 
taftetv*

M JONO EVI BL. PAŠELPINĖg 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI ’ 
.RlttMINiNKAS *- X L, Petrauskas, ‘. į 
* 252 GoId St, So. Boston, Mass, *

t-TCE-PIRM. — Kazys Ambrog^C* i
492 7-th St., So. Bosfoh, Mijss, 

PRGT. RAST.. — Karolis Jankūnas, 
282 Gold St., So. Boston, Mass.

-.ęi-N, RAŠTININKAS — ,T. švagždys, 
171 Wį* 5-th St., So; Boston, Mass. •<, 

.CASIERIUS — A. NaudMunas, 
885 E.. Broadivay, S. Boston, Mass. 

.JARŠALKAJ. Zaikfe, 
7 Winfi‘eld St, So. Boston, Mass. 

draugija laiko susirinkimus kas trečių ‘ 
nedėldlenį. kiekvieno mėnesio, 2-rų vai. 
po pietų Sv. Petro parapijos salėj* 492 - i 
E. Seventh St, South Boston, -Mase.

1

t

S V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

PIRMININKAS — VI. Paulauskas, \
90 B Street, So, Boston, MaseL, . į 

VIGE-PIRM. — J.Jaruša,
440 E, 6-th Sfc, So* Bostou, Mass. 

PROT. RAST.. — A. Jgpušonis,
1426 Colunjbla Rd.. S. Boston^ Mass. . 

FIN. RAST. — K. Kiškis, I
■ “ I

428 E. S-th St, So. Bostou, Mas*. | 
IŽDININKAS — L. šva'gždfs, Į

, .111 Bowen SL, So. Boston, Mass. ! 
TVARKDARIS — P. Lauėka, Į

393 E. Flfth St, So. Boston, Mas* ( 
DRAUGIJOS anrašas reikale ( ,„..j

366 Bronchvay, So. Boston, Mflss.' 
Draugija, savo susirinkimus laiko 2-r* fjį 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio 1-m* v*L > 
po piety* parapijos Svetainėj, 492 E. ’■ 
Seventh St., Sę. Boston, Mass. j

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, C0NNECTI6UT 

VALDYBOS ADRESAI,

Etab, Mlelnlklenė, Įrfrminlnk^

C. Labicklenė, Vice-pirminlnkė,Z*** **•' *• ■“ •*■*• 1 " ■*•• J
P. Lnhlckienė, iždininkė, į

44 Madison St,. Hąrtfotd, Coun. į
Marijona Rutkauskaitė.-tIn. raštininkė - i 

.16 Atlantic St., Hartford, C-onn. į
į
J

44 Cedar St., Hartford, Conrt. f

90 Sheldon Street Hartford, Conm 
j«oicKienc, izūiuiuke,
44 Madison St,. Hartford, Conn.

16 Atlantic St, Hartford, C-onn. 
R* Piindzienė, prot. raštininkė,

19 tvaicott St, Hartford, Dona*.
Šios draugijos susirinkimai būna 
antrą. nedėldlenį kiekvieno mėnesio, Į

t 
i

bainytinėje salėje.

►

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

B0ST0N,MA8&
■ .. ■ • •

PIRMININKAS — Vincas Zatecto*,
81 Movcer St;, So. Bogtaų MasA 

VIGE-PIRM. — Antanas PaMrite.
146 Bowen SU So. Borion, Mamų* 

PROTJ. RAST. -^ Antanas Maceina**, • 
. 7-th St. So. Boatan. MaM.
FIN. RAST. — Juo*. Viilkevlritm,

160 W. 6-th St, So. Bostan. Meta 
KASIKIUS Audrina

• 307 K 9-th St„ So. Bosfeu? Iii** 
MARŠALKA — Atetewdra Jalmoto*.

D. U K. Krietnrio dr-ja 
ainiu* auAiriiilimua. m pirma 
dieni Mlricrieno mėneaio po No. 0M 
Wmlugtan St. Boaton, Mam. v. 
tatore. AfritUmi draage ir n**QN| na
rių m aavlm atalrvtotlta prt* oiumi dr« 
jo* prtaAyti. ♦■M

4

S--.» ► *‘*vl
113>€h$ttltė St.4>*<\ Boston, Mana,.

D. & K, Ketatrtfto dr-ja laiko MM* 
ainiu* nuMirintimu*. m pirmi tatafc

t
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