
I Katalikai tvrlnprM; fal Ji 
nkoa ir parifrentimaa dėl katali
kų spaudos imtiprinimo lnui ma- 
loneinlji Dievui ir pačiai Balsy
čiai, ir žmončms naudingofula, 
negu pirkimas bažnytinių Indų ir 'y ' 
net negu bažnytinė apeigoj Ta- * 
kol to įiehfpm rtti katalikai, maa 
negalime tikčti* sulaukti spauduo 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčiom * 
rimtybei ir pajėgoms, Įmonių 
▼adai, pirmiausia gi kunigai, tu- 
xi skaityti tai savo didžiausiu tdt 
daviniu, . r t

Vyskupas KĮHau.
....... ......... ........

FRANCPEU NELAIME.

Berlin.—-Okupuotoj frąn- 
cūzą Vokietijoj ištiko pelai- 
mė _ju^^e4ežinkęĮip/ 40 
francūzą.galą gavo. Daug 
buvo sužeista. Prancūzą ka
reivinis traukinys buvo susi
kūlęs su ^prekiniu trauki
niu.

L.-
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OTAR&IKTKBS, KOVO 20 I)„ 1923
T

Nuo puses vasario mene
sio atsinaujino Lietuvoj sal
ėtai ir užšalo Nemunas.
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Organas Amerikos ĘitiwįįįjĮ 
Rymo Katalikų ’SvmtąįE

Juozapo Darbininką
Sąjungos. ,c;a

* r-‘ v’

D A R B I K I K K A Oj
UTARNINKAIS, KETVERTAIS
J SUKATOMIS.

metama
DARBININKAS J 

366 Broudtvay, Mta
TeĮt gauni Boston 6S0.

t Kaina £ cenL

BANDOGELBETIS.
Paryžius. — Būvanti ir 

dvesianti Prancūzą tauta ieš
ko būdą atsigauti. Kadangi 
drauemžą sliaiviūs^nualainia- 
žėja, tai 4įeško imigrantą. 
Gabenasi sau žmonią iš Len
kijos, Italijos ir Ispanijos ir 
daro juos Frakcijos pilie- 
čįaisv
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. Vasario 8—15 d.-Lietuvos 
Žemes ReforpMifį. komisija 
bežemiams ir’mažažemiams 
išdalijo dvarusKruopią, Ža
garės,-Skaisgirio ir Gruz
džią valsčiuose.

DA RB [NINKU B ANKA.

• Neir Vark. — Sidnev Hill- t *
man, prezidentas araalga-

• nięitą rūbsiuvią,. paskelbė 
gavęs čartefį atidaryti dar-

• bininką batika,- Būsiąs ati- 
darytas bal. .14 d. po utim.
103 E. 14-th.St. Šita orga
nizacija jau turi savo banką 
Clticagoj. Ne\v Yorko ban- 

_ kas Mūs atidarytas su $3.(KU
000 kapitalo, šėriniukai bus 
tik amalgameitai: Banko ve
dėjai bus patyrę batikiniii- 

. kai. o banko Mirektoriai žy
mūs darbininką vadai.

KETINA STREIKUOTI

'Fall River, Mass. — Šio 
miesto ir New Bedfordo au
dėjai pienuoja, streikuoti. 
Tą audėją yra 30,000..

Pereita nedėlia tu darbi-i. u v •

ninką atstovai Bostone laike 
konferenciją. Atstovi} buvo 
nuo 53 uniją. Konferenci
joj nutartą laikyti , abejuose 

siklausti darbininku ar jie 
pritaria streikui ar priešin
gi.

DigraiČią dvaro, Krakių 
par. Kedainią apskričio ku
mštynėse susirgo žmonią dė
mėtąją šiltine.

£ ' _________

Sausio 28 d. Sedos para
pijoj ištiko toki viesulą, ko
kios neatmena nei seniausi 
žmonės. Daugelio namą nu
draskė stogus, miškuose iš
rovė daug šimtamečiu pušiu 
ir beržu,. -. • t

ITkmergės Vartotoją B-vė 
atidarė naują krautuvę.

. •/

■ t -—-
Raseiniuose Darbo Fede

raciją nutarė įsteigti kope-

, APKALTINO DEVYNIS

Scrdiiton, Pa. — Devyni 
žmonės tapo apkaltinti ban
dyme išgriauti tvenkinį lai- 
ke geležinkelininku striuko.

PASMERKĖ MIRIOP.

Jlaskva. — Augščiausias 
: Rusijos Teismas pasmerkė 

šešis žmones mirop. Jie bu
vo nariai arba gcneralio’ 
štabo arba armijos. Jie ras
ti kaltais šnipinėjime nau
dai Latvijos karinei žinybai. 
V isi pasmerktieji yra latviai 
ir du yra Latvijos piliečiai.

NUŽUDĖ DUKTERĮ.
Defiance, Ohio. — George 

Brown tapp suimtas ir užda
rytas kalėjimam Jis yra 77 
metą amžiaus. Jis pasisakė 
kaimynams, jog jis pribaigė 
sergančią dukterį ' 54 metą 
amžiaus. Sakė, kad. tą dai
rės, kad paliuosuo.tr ją nuo 
kančią. Policija-, cląžinoj us 
apie tai suėmė “geraširdį’' 
seneli.v

Vasario 15 ir 16 Friburgo 
(Šveicarijoj) universitete iš
laikė kvotimus ir gavo dok
torato laipsnį Pranas Rau- 
linaitis; Ėjo teisią ir eko
nomijos mokslus. Yra vei
kėjas L. Darbo Federacijos, 
nemažai po pseudonimais ra
šinėjo * ‘ Darbinhikui. ’ ’

t ■

PAŠAUKĖ DAKTARAI 
IŠ ŠVEDIJOS. " -

‘ Stockholm. Prof. Tlens- 
chen, garsiausias Švedijos 
neurologas, pašauktas Mas
kvon gydyti premjerą Leni
ną.

a

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Maž. Lietuvos Raudonasis 

Kryžius tavo iš Didž. Liefiv 
vos dovaną už apie 150,00(\- 
000 markią. . .

ŠIE DVARAI DALINAMI,
i—~.

Raseinių Apskrity

Raseinių^ vąlseiuie Skerbų dva
rą, lairiH priklauso Raseinių sta
čiatikių ceikvcL

Utenos apskrityje;
1) prikl^tisiusį Mečislovui Jalo- 

'veckiui Kuktiškių ir Saldutiškiu' CJ . ■ *■
dvarus šu Pagalonių, Paviznučio 
ir' TžupradSių vienkiemiais.

f. '
Ukmergės apskrityje:

1) priklausiusį Judzui Zubavi- 
čiui Janaptjlio dvarą su Richma- 
niškių. pal/įlranpių valsč.,

2) priklausiusį Felicijonui Ro-.
manauskiu| Viškonių Viškancų 
dvarą su palivarkais, Taujėnų 
valse., ' . . ' . ; .

3) priklausiusį Mikui Šiauriu- 
kui Papclištdo dvarą su Kartam;, 
Kartam; Il-ir Užuraisčio palivar
kais Taujėnų valsč.,

4) priklalisiusj Marijai—Mag
dalenai R$įommaitėi Pagirėlių

____________ ; ... .

' 5) priklausiusį Vladui Misiavi-
; čiui . Bielozariškių dvar, Veprii; 
valsč.,

6) priklausiusį Liudvikui Mi- 
ehalaųskiui Paliepk; dvarą,

7) priklausiusį Augustui Her
manui Medinų dvarą, Veprių yal^

‘ Iraku apskrityje:

1) priklausiusį Mečislovo Mali
nausko įpėdiniams Tauekūnų (Vi
lionių) dvarą Kaišedorh; valsč.,

2) priklausius"; Vasiįiaus ALsu- 
fijeyo Įpėdiniams Kukiškių, Kie
taviškių,- Novosodų ir Alekseikos 
ūkiu. -Onušiškn; valse.,

3) priklausiusius Zofijai Matro
so vienei Nupi’onn; 3 ūkis ploto a- 
pie 160 ha ir Petraučienos paliv.,

4) prildaūsiūsius Mikui ir Mi- 
kolojui Raehmanovams Zapijukos 
ir Samąukos ūkius, Ramošiškių. 
. I—VII ūkius, Skinimu ir Juod- 
klonių viens. Ouušiškių valse.,

5) , priklausiusius Mikui ir- Mi
kalojui Raehmanovams I—VIII ri
kių ploti; apie 230 ha,
• 6) priklausiusius Mikui Ceidle- 
riui, Voiuskių I—VTi ūkis plotu 
apie 100 ha Pojedzikų l—VII ūkis 
plotu apie 120 ha ir

7). priklausiusius Antanui Daų: 
gialo. . -Bakaloriškių kaim. vala
kus ploto 66 ha, Smolių kaime va
lakus ploto 66 ha, Smolių. kaime 
valakus ploto 22 ha. Gražioji; 2 
ūkius. Daugėliškiu 2 ūkius ir Sa- 
lomiankos ūld.

Telšių, apskrityje:

1) priklaiisėittsius Marei Ogins
kienei: dalį Olgopolio pal., Ja- 
nauškiškiui, Norvaišinęs,. Gondin
gą, Dųįjkių, Klepšeių, Stokai- 
įiišlcit;,. Jovaišiškių, Ivaubviškiii, 
Nęrvaišhh Varnaičių; Alksirenų 
ir Šuodėlių palivarkus Plungės 
valsč., . yA.L;. 'j

3) priklausiūs; Vytautui Ilaka- 
vičiui Pežų dvarą Tęlšh; valse., .

4) . t»rilūaūšinšitts Liudo Giižaus* 
ldn įpėdiniams Feji^saVo dvarą su 
Pei’iškės palivarku Žarom; valse., 
- Ū) . priklausiusius • Bagdono 
Oginskio įpėdiniams, Sauslaukio, 
Agronomijos, - NbirbutiBkiųž' Givek 
ąą, Vologiskn;, Ž&dvąmią/ IMą 
Šaltinių, Kfjl^ąlvių, Arcnekišltių 
ir Liolių Alivą^ki^ ?

:»»< ' -ihl—c ‘ *-
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Vasario m. pabaigoj Lie
tuvon tufe j o atvykti Tarp
tautinės Krikščioniu Darbi- 
ninku Sąjungos c|u atstovai: 
tos sąjungos pirmininkas 
tŠereiT. ir reikalu vedėjas 
.Ferraren. Tikslas susipa
žinti su Lietuvos Darbo Fe
deracija ir užmegsti su ja 
rvšius.

PIRKDAMI PAS “DARBININKĄ” LITŲ PERLAIDAS, VISUOMET 
GAUSITE NUOŠIRDŲ PATARNAVIMĄ.

Darbininkai; kuriems, rūpi, kad Jūsą pinigai būtą be 
jokią Jūsą draugams Lietuvoje nesmagumą, — trukdy
mą, išmokėti, tai kreipkitės prie 4‘Darbininko.” Čia ra
site sau draugiško priėmimo ir jausitės, kain nainieje.

“Dąrbiiiinkits” mielai kiekvienam jo reikaluose pa-* 
tafs ir duos rodą. Taigi nepamirškite, kad darbininkams 
•reikią kreiptis pas “Darbininką.” . '

’ “Darbinįjįko” raštinė atdara nuo 8 val/ryto iki B vai. 
... vakaro, Rubatoje net iki ip vai. vakaro. Kurie, norite: 

.savuosius Lietuvoje sušelpti ar knygit pasipirkti; ateiliiie,' 
o nies noriai patarąansime.; ■ '/'u

.. Parduodame perlaidas taip-gi ir per laiškus, Kurie norėtų pa
siųsti savo giminėms į Lietuvą,‘dovanų, tai lai prisiunčia mums pp 

nigus, .p’ nies tuojaus pasiųsime čekj-draftų?

. ~ Adresuokite^ y' ; .

L. Darbo Federacija gavo 
Tarptautini o Darbininkij 
Sąjungos Komiteto praneši
mą, kad Belgijos firmai E. 
Remi & Cie paskelbtas boi
kotas. Toji kompanija yra 
galinga, turi daug malūną 
ir krakmolo dirbykląs. . Fir
ma neišpildė darbininką rei
kalavimą, zsūlaužė ją strei
ką. • Toclel jos produktams 
■skelbiamas boikotas.

■I

♦

i
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iš KrepŠtų dvaro Žarėnų vaisė, 
581,2 ha žemės <plotą.

Šiaulių apskrityje:
«

1) priklausiusį grapui Povilui 
-fąn-ĄIedemni Maldenių dvarų Jo
niškio vai., \

.2) priklausiusį Soholevtii Itlo- 
vainiu dvarą Klovainių valse,,

3). priklausiusį 'Leonui Liau- 
Klo-dans kiui Augustavo dvarų 

Vainių valse.

Panevėžio apskrityje;

1) iMklausius] Rusą cerkvei 
Daunienę-dvarą,

2) priklausiusį M. Senkauskui 
Bukonių, palivarkų Kupiškio vai.

Raseinių apskrityje:

Liktčnų dvaras, kuris priklau
sė ‘Jurgiui Dorreriui, paliekant 
savininkui 80 ha.

Panevėžio apskrityje:

Kliudą (Jaciškią) dvaro skly
pai, kurie’-yra Subačiaus vai. ir 
priklausė Efstafijui, Glcbtii, A- 
leksėjui ir Ekaterinai Ivanen- 
kams.

Biržą—Pasvalio apskrityje:

Krinčino dvaras su Steponiškio 
ir Dundulos palivarkais, kurie pri
klausė Celinai Kamarauskienei ir 
Stasei Rutkauskienei, paliekant 
savininkėms 160 ha nenusavinamą 
norma; . . ‘ ■ ■

$ią metą kovo 14 d. Am
basadorią 'Taryba Paryžiu
je (Anglija,. Pranei ja, Ita
lija ir Japonija) priskyrė 
Vilniaus Kraštą Lenkijai.

Ambasadorią Tarybą pa^ 
darė tai. neatsižiftrcdama j 
amžinas Ii etųvią teises prie 
savo krašto ir savo sostines, 
pamiršdama faktą,, jog len
kai 'Suvalkuose, 1920 m,, 
spaliu 7 d. pasirašė sutartį 
Vilniaus atsižadėdami; pa
miršdama' lenku grobamšką 
žygą Vilnią užgriebiant, pa
miršdama Tautą Sąjungos 
aną laiką protestiiš ir rei
kalavimus, kad®1 lenką ka
riuomenė išsikraustytu iš 
Vilniaus; nesiskaitvdama su 
tuo ’ faktu, kact į Lietuvos 
ginčą su Lenkija dėl Vil
niaus krašto yni intrauktas 
FIaagos Tarptautinis Teis
mas. ‘ ..

ATSTŪMIU. AMKDl-
. .Kotum. . ,1

r»A

t 4

Yashingfan. Amerikl 
federalė prekybos komisij 

netrulmspaskefljs-savo 
portą apie žibalo biznį. Di 
bartintu laiku žibalo pramę 
nė yra svarbiausia 
nej rinkoj. Didžią ją wlst) 
bią interesai dabar sukasi ( 
pie žibalo versmes, dėl ją ė 
na didžiausios varžytines | 
dėl ją ateityje gali kilti kį 
rai. Europos valstybią z 
balo kompanijos sūsitai 
neįsileisti Amerikos kąpnį 
lo, ariat mažai teįsneisf 
Didžiausios žibalo kompajį 
j i >s y ra Augi i j o j, Franci j 
ir 11oIandij<>j. 11olandi
ir Anglijos kompanijos. 
liejo, sudarė RoyaL Du 
Sltell 'kompaniją. Fra ' 
jos kompanijos veikia*s'f 
toriai. Anglija ir Frau 
varžosi -dėl ■ Turkijos,-. į 
.ten gauti išnaudoti-'Mo?1 J V ’ ■

- ^^Tntr-srrvo^giū Jaidte ^ibato^vwinės7*^it Tffif

ha.

W W. BR0ADWAY,
> ■

DARBININKAS y 
r.

Boarori 27, MASS.

Lietuvos imiversiteto me
dicinos' skyriuj e skriodžįant 
lavoną yieąas žydas studen
tas1 įkišo dęgantį papirosą kį; 
numirėlio burną, kad.pasi
tyčioti iš krikščioniško lavo- 
iio. . Antru kartu atgabenta 
skrodimui lavonas su rožan- 
čiuin /škaplieriaisJy  ^grabny- 
čia, ^yęlai studentki'kaip'šu* 
nes pasiutę puolę, nudraskė 
tuos tacybiąius žėnkluSi drė
bė žemėn ir mindžioja;, pąsi- 
tyčiadajpL Tie pasiutę žy
dukai buvo išvyti lūitk, - priktiiiHhisi/Avilai Tarnau

Seinų apskrityje: *

Justinavo, Aukštadvario, Ele- 
navo dvarai, Viktorinos dvaro 
dalis didumo 39 ha ir buvusi Vei
sėjų dvarvietė didumo ė ha., kurie 
priklausė Edvardui Morauskiui;

Leipalingio dvaro 570 ha, kurie 
priklausė Stepui Darija-liarnela- 
vieiui; Kauknario dvaro dalis di
dumo 155 ha, kuris prįklausė Ste
pui Kubilinškiui;

Ilginikij palivarkas, kuris pri 
klausė Meeislavui Skaržinskiui 
paliekant savininkui 80 ha nenu
savinamą žemės normą.

Kėdainių apskrityje:'

■Paobelio ūkis didumo 68
kuris priklausė Mikalojui Aleksie- 
jevui;

Metaniškių dvaro 123,69 ha že
mės, kuri priklatfšė Vladui Mont
vilai ;

Navmaliniij dvaro 49 ha 1900 k. 
Pi. žemes, kuri prįklatisė Mikui 
Mackevičiui.

Trakų apskrityje:
py

. Granopolnų Neciūnų, Užumiš- 
kio ir Dembinos dvarai, Palėsės ir 
Frankavos palivarkai,. Dulščiznos, 
ižežulių, Raipolės ir Antanavos 
vienkiemiai ir AEarijanovos ūkis, 
kurie priklausė Juozo Tiškevi
čiaus įpėdiniams;

■ Ardiškių—Zofijuvkos palivarko 
42 ha žemes, kuri priklausė Zofi
jai Biruiukienei-Sesiekaitei;

Safarnos palivarkus ir dalis 
K’oi'vidiškių dvaro, bendro ploto 
apie 164 ha, kui’i priklausė A'ikto- 
ro: Ltikaseyieįims įpčdihigifts. , 

(Kauno. “Darbininkas”)

"i"

AMBRiKOSATSYOrAS
- \ L'iKTFUAliY

HX Mdct 
Vąlstybbl 

iShįppuig. Bbąrd paskyrė sa* 
:vd ahtpv’ą LMfuvai' p. Dnr- 
sey BieBudmn,

dorių Taryba nusilenkė 
prieš lenką valdžią ir Įžeidė 
elementarį teisingumą ir 
Tarptautinį Teismą.

Tą Ambasadorią Tarybos 
žvgi skaitome v x :........ >-1. ,

nesusitaria dėlto, kad i' 
cija ir Anglija nori tas 
mes išnaudoti. Anglij 
visą pasaulį stropiai rūį 
si išgauti koncesijas, iši 

neteisingu iv*, doti žibalo versmes. Ir tols
reikalaujame jį kuoveikiau-
siai atšaukti.

Prieš tą žygį mes visomis 
savo jėgomis protestuojami" 
ir šiuomi pareiškiame, kad 
nrieš ta nuosprendi visomis

K i <- Į

savo jėgomis kovosime, kadį 
tai kovai dėsime visą mūsą! begalės sunaudojama įT'įį
pastangą. .

Vilniaus kraštas buvo .ir 
bus Lietuvos neatskiramoji 
dalis.

Vilniaus miestas buvo ir
bus Lietuvos sostinė.

Mes šaukiame visą Lietu
vos. išeiviją- į nenuilstama 
kovą už Vilniaus atvadavi-

- i BYLA ATSINAUJI
Am. L. R. K. Federacijos

Valdyba.

siekė. Kadangi prie to J n 
nio neprisileidžia Ameriį 
kapitalistą, tai čia kįla:pi 
luinai. Tas gali prives 
prie dideliu nesutikimą 
net prie karo. ?

Dabartiniu laiku žibd
J 

gal aprokavimtis Amei'h 
jis bus išsemtas per .10 ri 
tą. Todėl Amerika. rūpių 
si, kad kitose šalvse tim- «* . 
šaltinių savo reikalams. ' 
Anglija, Francija ir ITol 
dija jau veik visur pagr

, žibalo versmes ir neptif
i džia amerikoną.

v

ATSIKĖLĖ.
■Neit* York. — Amerikos 

Darbo Federacijos preziden
tas S, (Įompers iš po influeh- 
zos jau pasveiko ir atsikėlė.

«

• Inti 
žmogžudystėje laike. 1 
1‘ui'o .angliakasių skerdė 
išnaujo traukiami teisu 
Pirmu sykiu jie buvo i) 
sinti. Antras jn ten 
prasidėjo kovo 19 d.

UŽSITROŠKINO DEI- 
A K MANTU. .. .

Gene va. — Šveicarijos 
brangmeną b izn ieriąs Ding- 
ler sugrįžęs iš Pąiyžtaus bū
vi josi su peukią metą dukte
rimi -ir rodiąėjb jai deF. 
mantus, rubitis ir; ’ kitokius 
.lūnngatoehius/ . Tuo tarpu 
tėvas Intvfe pašauktas prie 

telefono. Sugrįžęs prie duk
ters, rado ją trokštančiu, ji 
besanti užspringusi-deiman
tu $&000 vertes. Išsaukta 
daktaras, Bot jau buyb per- 

• vėlu išgelbėti mergaitę. . -

Londo n. — Anglij ės 1 
rašeiai spėja,, kad šią s? 
tę užsimegs derybos, ' 
Aroliietijos ir Franci josį

' - ^Ė3fSS ilU'iCIJA
/ .. . , ;. L

■ Ryiua^ J ūvmims 1
ssėibi įstęigibaĄ-
mes milieilės. Tikslas 
orgftiizaoijbš iMobnliūt^^ 
kininkavįmą įirisilatkant 
plausią įūdą, * Milicija < 
ūkiuinWs pildyti ūkini', 
vimo taisykles. -.3*■ f

paliuosuo.tr


-

LIETUVOS SEIMĄ i”*“ “ė »> 
PALEIDUS.

KĮI BoMton’o ntarnlnfcfllą 
gįjft Ir robatomit laidžia am.

Sir. Juošapo

ĮNINKA S” 
X1*HB W0BKEK)

T*r-W*iKLY 
Kft0M,^very Ttlfcsday, Thtiršday, 
Bįi j »

by 8t, JofiKpn’B Litu- 
H&M, Or Absociation or Laboi.

Gerai, kad “Darbinin
kas” žada tarpininkauti , pU 
nigų siuntime Lietuvon. 
“Darbininko? prieteliai vie
toje atiduoti uždarbį kitur, 
gulės jį pavesti “Darbinin
kui.” . 'Bet “Darbininkas” 
tuiLžiūrėti darbininkų rei- 
kalų. Lai jisai, prisideda 
prie to, kad pinigų siunti* 
imis Lietuvųn atpigtų.

Kai-knrios lietuvių ben
drovės, man rodos, perdaug 
ima už savo patarnavimą. 
Jeigu siunčiant $10.00, ben
drove tik devynis atiduoda^ 
o dešimtą pasilieka sauk
tai jau yra Tupimas.

Tarp, pačių bendrovių nė
ra vienos nustatvtos kainos. 
Man pačiaių vienų bendro ve 
už persiuntimą $10.00 pa
skaitė $LOO,: gi kita UŽ tą pat 
paėmė tik 50e.

“Darbininkas,”' pinigus 
siųsdamas ' turėtų laikyties 
žemesnių kainų. Maža. to. 
Man rodos, kad tie dalykai 
susitvarkys tik tuomet, kuo
met galima bus siųsti p įm

igus į Lietuvą paštu. įkišto 

kmvamaniai daugumoj ne i-j kursas negalės būti augštas.
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fiamąi atsiliepė.

Broolęlyno ‘ V Vieny be 
arajame 
šo, kad “pakol kas yra ga- 
iinas -argumentas, kad ši- 

visūs kalbos'apie bendrą 
ną yra perankstyvos.Rfd- 
paluketi iki ‘ponai.su- 
iaisitlįėtuvės, sušvelnės 
sužmonės.“ Taip, taip 
liarlaisvamaniai. Ir fa- . * , s • .
wj nepanašiai sakė. Bū- 
: “Dieve, ačiū Tau, kad 
*sų toks, kaip kiti žmo- 

. — plėšikai, paleistuviai, 
net kaip tas štai muiti-
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Darbnmike” buvoV" e ►

|elte Amerikos lietuvių sei- 
lo klausimas. Dabar daly- 

tiek:-paaiškėjo, kad tas 
liausimas eina šalin. Soči- p «>
telistu laikraščiai i tai nei 
į ■ ■ ** , I
^atsiliepė, o tautininkai- , . « I
Ji

4 4 pa-
įiunieryj e (22)

‘IZvaigždė” virtusi prieš 
d|tą Įpenėsiu mėnraščiu nt- 
■jbvnumerin už kovo mėu’e- 
Lietūvos konstituciją ang- 

skoj kalboj.

Laisvama n ia i k I e r ika l uo - 
atstovą Čarneckį už tai, 

td jis ‘šavo autoritetu ne- 
.trėmėjų aukarinkių Sle- 
Vlčienes ir Veneiuvienės. 
4 nei ^kum Narbutas, ren- 
s Vaikelio Jėzaus prieg- 
idaiTųikas neturi atstovo 
’.'yrįių’o. Kitaip elgiasi 
vam^niškas atsto vas. An- 
Vileišis laimino Alseiką, 
iiiis| ‘ ‘ Varpo’ ’ Šerus. 
•]ias”-gi yra idėjinis 
įremtas Šv. Kazimiero 
Htįamie.
ė ’* ' /

. išvarnanių aūkorinkės, 
fltatbs atstovo Čarnec- 
užgyrimo, pasirūpino 

į. Lietuvos premiero 
aiiausko ližgyrimą. Tai 

"kaip laisvamaniai nesi- 
1 ctangstjdi savo darbus

■ autoritetu. -•

rię miništerių kabineto 
piavimo lietuviai jau 
ratų ir tas. nedaro žy- 
į -įspūdžio. Bet dėl 
o paleidimo girdisi uu- 

. ivimų. Tėčiau ir tas ap-' 
teta valstybes gita 

nėra jdu taip nepa- 
atay kad dėl jo reikčtii 
ąatalti. • . ; - .

teOda turėti' viltį, kad 
*ajį lįfetuVos ■krikščioniš- 
pg’ partijos įstengs susi- 
ųpįi it neita ’tap kri- 
inbį;;demokratų ir. pa- 
f- ‘

Tada ir bendrovės, norom- 
t tenoram turės taikinties 
prie pašto nustatyto kurso.

Kol Mėtuva neturęjo sa
vo pastovius valiutos, pat oi 
jai sunku buvo dairyti su A- 
nierika sutarti. Bet dabar, 
rodos, kliūčių nebegali bū
ti-

Esu girdėjęs, kad latviai 
jau padarė sutartį su Ame
rikos pašto vyriausybe. Jei
gu tai tiesa, tai lietuviams 
juo labjau nebebūtų ko lauk
ti. Juk lietuviai labjau čia 
užintere'suoti, negu latviai, 
juk jų čia daug daugiau ne
gu latvių, juk jiė daug dau
giau pinigų1 Lietuvon > siun
čia, negu latviai. Tiesa, jei
gu būtų įvestas pinigų Lie
tuvon siuntimas — “money 
orderiais” — gal kiek ir nu
kentėtų mūsų biznieriai, 
mūsų bankai, mūsų kai-ku- 
rios bendrovės, pet užtat lai
mėtų darbininkai žmonės, 
kurie tuos pinigus siunčia. 
Laimėtų ir Lietuvos žmouės, 
m s jie daugiau .pinigų gau
tų ; lėšų papiginimas labjau 
pamasintų pinigus siųsti. 
Dabar daugelis laukia pro
gos — važiavimą kokių prie- 
teliu, ar kaimvnu. Per ben- 
d rovės nesiunčia vien dėl 
brangumo. Gi siunčiant per; 
žmones ir netikra, ir nesau
gu, ir neparanku.

Antra tartus, . siunčiant 
per paštą — dalį uždarbio 
gautų Lietuvos paštas, tai
gi Lietuvos valdžia. Lygiai 
tiek, kiek uždirbtų Lietuvos 
paštas —• tiek galėtų suma

žėti Lietuvos žmonių inokes- 
niai.

Be to svarbu ir tai, kad 
Amerikos vyriausybe ir jos 
.pašto departmentas imtų 
žiūrėti į Lietuvą, kaipo į nu: 
sistovėjusių šalį su pastovia 
valdžia, tvarka ir valiuta. 
Amerikos akyse mes negali
me. žemiau stovėti užLatvi
ją ta . ‘ -
1 į šitą svarbų-reikalą tuyū- 
tų attotpti Jobies lię žmo
nes, nuo kurių tos rulonuos' 
įvędimas pritarta " Mūsų 

žangiečių tų rietimų, dėl ku
rių abeji ^Mdaknėjo perei
tus rinkimus,.

Sugrįžę į savo gūštą (jei 
kuris-iš jų dar-kokią turi) 
soči jalistų-bolševikų buvu
sieji atstovai Seime veržia 
diržą, kad nebūtų girdėt 
kaip pilya^ dvyliktą valandą 
muša. Mat vargšai Seimo 
algoik _ įta nebegauna. Po 
šimts pypkių^ jei būtiužmo- 
ję tokių pasekmių susilauk
sią, verčiatis būtų iš Seimo 
Rūmų iškiūtinę su žycįelkail 
tū m pasistumtly^ l^i-
dę katalikų blokui p. Galva
nausko šųdąrytį Ministerių 
Kabinetą užgirti. Bet tur
būt tie soęijalisteliai t nesu
spėjo pasprukti, krikščio
nys demokratai prispyrė 
juos prie sienos ir nupiešė 
jiems kaukes prispirdami 
balsavime dalyvauti. • Iš pa
tyrimo buvo aišku,, kad jie 
balsuos prieš, nes dabar 
naujos valdžios sudarymas 
didelę naudą Lietuvai pada
rytų, o jie kaip tik to ir ne
nori. Kada pasiūlyta jiems; 
valdžios sudaryme dalyvau
ti, tai jie griežtai atsisakė, 
bet kada katalikų blokas su
daro, tai jie balsuoja prieš. 
Todėl kito išėjimo nebuvo 
kaip tik griebti už apykak
lės, paremti keliu iš užpaka
lio ir tokiu būdu “palydėti“ 
juos iš Seimo rūmų. Tą pa
darė Valstybės Prezidentas 
gerb. Stulginskis ir už tai tik 
galime, jam nuoširdžiai pa
dėkoti.

Kiekvienam lietuviui tur
būt šiandien vra aišku svar- b 
ba sutartinos darbilotčs Lie
tuvoje. Klaipėdos formalia 
prisidėjimas prie Lietuvos 
dar nevisai užbaigtas, kaip 
tik dabai' Paryžiuje yra ve
damos dervbos delei salvgu. 
Viluiaus vadavimo klausi
mas guli prieš mus .ant stalo. 
Tie begąlo svarbūs klausi
niai reikalauja iš mūsų kuo- 
daugiausia atsargumo ii* su
tartinos darbuotės. Bet kaip 
tik tuo laiku to visko mums 
labiausia trūksta. Socijalis- 
tai-bolševikai, su žydų pa- 

: gelba nuversdąmi Lietuvos 
; valdžią labai daug lenkams 
patarnavo. Kaip tik dabar 
•lenkams rūpi padaryti Lie
tuvoje suirutę ir drumstame 
vandeny pasižvejoti.

Bet nėra to blogo kuris 
ant gero neišeitų, todėl ir 
šis socijalistų iškirstas špo
sas,. reikia tikėtis išeis Lie
tuvos valstybės naudom Mat 
lietuvio būdas yra kietas, 
reikia daug laiko ir pastan
gų koLj į išjudini prie darbo, 
bet kartą lietuvis išsijudino, 
tai jau tuomet reikia dar di- ’ 
desnės jėgos jei kas norėtų Jį 
sutrukdvti.•*

Nepaprasti ir skaudūs

dina tautą smūgį atremti, 
bet tankiausią prispiria pa
geidaujama tikslą atsiekti, 
“Freištato” Klaipėdoj or
ganizavimas privertė lietu
vius drąsų žingsnį padaryti 
ir štai laimėta daugiau negu 
tikėtasi. Lenini pagrobimas 
dalies neutralūs Juostos ver
čia lietuvius kita drąsų- 
žingsnį padaryti, kuris taip
gi beabejo ^užsibaigs Vil
niaus išvadavimu. Valdžios 
nuvertimas irgi šiems nuoti- 
kiams pilnai atatinka. Mat 
socijalistai per savo agitato- 
nusdr^Iamštpalaikiiis užur- 
be Lietuvos žmogų darbinin
ką. Savo tiksliai sudarytais 
riksmais apie aukštų valdi
ninkų “šinugėliaviraą” įky
rėjo Lietuvos darbininkui 
iki gyvam kaului ir paskuti
nę kantrybę iš^ jo iščiūlpč.
JC 1*' j-t * J 1

pamojo ranka ir piktai išta
ręs “pasikarkit/ jūs visi to-. 
kie,” liovė šalies reikalais, 
indomavęs ir kūryba darbe 
nedalyvauja. Soe.-bolševi- 
kams to tik ir reikėjo, nes 
\su tokiu žmogum jiems pa
prastai lengva apsidirbti. 
Tokį žmogų jie netik atgraso 
nuo balsavimo už jiems nc- 

kandidatus, 
savo

'•
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“ŠTAI VISKAS.

Vienas galingas Rytų

JONAS TARVIDAS

AŠ TURIU VERKTI UŽ TAVE.
. . // ‘ /

Vieną kartąt Šventas* Pranciškus Sa- 
' Ietis klausė išpažinties į priėjęs vienas žmo
gus, išp'ąžino savo sunkius nusidėjimus, bet 
išrodė kad jis visai už juos nesigaili. Šven
tasis pradėjo verkti. Žmogus pajutęs kad 
kunigas verkia, užklausė ko jis verkia.

“Mano sūnau,” tarė šventasis, “tu ne
verki, aš turiu verkti ūž tave. Tu papildy
damas sunkias nuodėmės nukryžiavo j ai Jė
zų Kristų, ir tu visai nesigaili tą padaręs; ”

Tie žodžiai sugriaudino nusidėjėlio Šir- 
-dįr~ir -jts- pradeje verktiTi^prieįvtl Dtatata 
valiotų jam, prižadėdamas daugiau nebenu
sidėti.

O

UŽMOKESTI>S.

vardu Saladiuas, gulėjo mirties lovoje. Ma
tydamas, kad suskaitytos yra jo gyvenimo 
dienos, paliepę’vienam savo dvarionių per
joti visų miestų laikant ant ragotinės dro
bulę, į kuria numirėlis bus .įvyniotas, ir 
kartu šaukti: ■

VŠtai viskas ką galingas Saladinas, 
prieš kuri priešai drebėjo, gali su savimi į 
kapus pasiimti. Iš visų brangiausių tūrių 
pasiima tik drobulę.” ’

Taip, brangus vaikeli, ateidami į šį,pa
ša utį mes nieko neatsinėšame, ir palikdami 
pasaulį nieko nepasiimsinie. Nes vislių ką 
gyvendami ant žemės turime. |fyra Dievo. 
Dievas mums viską davė, Kaip neišmiutįn- 

. gai pasielgia tas, kurs keliasi į puikybę. ...

“GAL IR NUMIRSIU ...”
Danijoje, viename kliostoriuje gyveno 

šventas zokoninkas vardu Vilius. Gvveno I- 
jis ilgai, net devyniasdešimtis'•vienus metus, 
ir savo gyvenime daug turėjo visko-nuken
tėti. Vienok visados kentėjo kantriai, žino
damas, kad Dievas už tai jį palaimų ui.

Vieną dieną, apsireiškė jam angelas, 
•kurs pynė neapsakomai gražų vainiką.

“Kam pini tą vainiką ?” paklausė sene-

“Pinu jį tau,” atsake angelas.:
“Kada gi jį pabaigsi?”
“Kada kantriai viską iškentėsi ka I)ie-

4. *-

atsiųs, tada vainiką atiduosiu tau.”
Tie angelo žodžiai suramino seną zoko- 

ninką, pridavė di-ąšos ir stiprybės kantriai 
neštj kryžius kokius Dievas teikės, atsiųsti.

pageidaujamus 
bet tankiai per 
krūmą jo balsą 

. datams gauna.. 
Ji .būti žinoma 

11 uotikių lietuvių tarpe Ame
rikoje. Juk didesnėse ko- 
lionijose (pavyz.: ‘ Binok
ly ne, Bostone, Chicagpp 
raudasi draugijų su šventų
jų vardais ir didžiuma narių 
yra katalikai, bet draugiją 
valdo du ar trys priklausan
tieji socijalistai. i' Šiuos žo
džius rašančiam yra žino
ma katalikiška draugija su 
dviem tūkstančiais narių,'bet 
ją valdo keli socijalistai ir 
štai prieš porą, savaičių neva 
ta draugija priėmė rezoliu- 
ciją, reiškiančią “nei vieno 
cento Lietuvai įrnĮ.su bolše
vikų Rusija nesusidės.” Tąsi 

rodos neįtikėtina, bet tai v- 
ra skaudus faktas. Paklau
sus narių kodėl jie tą . pri
ėmė, girdi “ką-gi padary
sim, beveik visą diena išsė- 
dejom ir jų rėkavimų nubo
do klausyti, todėl kad grei
čiaus tą reikalą džbaigti ir 
balsavom. . Jei ..šiame susi
rinkime nebūtume priėmę, 
tai sekančiame jie vėl mus 
vargintų. ’ ’ Tokios tai tak
tikos soeijalistai-bolšėvikai 
laikosi čia ir Lietuvoje.

Kada bolševikiftis prisi
taikęs pabėgs su ‘draugijos 
iždu, tas atidalys akis drau
gijos nariams ir tuomet .be- 
.abejo savo, draugiją nuo jų 
apvalys. 'Toclėl reikia tikė
tis, kad čia vėliausia soči j a- 
listų-bolševikų, susijungus 
su žydais, pasielgimas Lie
tuvoje atidarys akis-Lietu
vos darbininkui ir paragins 
jį. pasirūpinti,y kad į šekan- Kristus yra  ̂Jo vienatinis Sūnus, 
tį Seimą nėi vienas soeija- 
listas-bolševikas nepatektų. 
Mes gyvenanti Amerikoje

apsu- 
savo kandi- 
Tas jau ga
iš' panašių

lis

VUS
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ANGELAS.

Šventas Pi jamonas, vieną kartą, laiky
damas š v. Mišias pamatė angelą Dievo sto
vintį prie jo su knyga ir plunksna rankoje?.

Kada šventas kunigas dalino žmonėms 
■Komuniją, angelas eidamas paskui jį, vie
nu vardus įrašė knvgon, kitų ne.

Po Mišių kunigas užklausė angelo: 
“Tie, kurių tu vardus užrašei, išrodo die- 
votesni, negu tie kuriuos užrašei.”

“Žinok,“ tarė angelas, “aš užrašiau tik
tai tų vardus, kurie vertai priėmė šventą 
Komuniją. Kurių aš neužrašiau, šėtonas 
užrašė į savo knygą. Sakai jiT? iŠI'odo die
votų taip, jie išrodo., Veidmainiai jiė yra, 
ir Teismo Dienoje Dievas parodys jų blogus 
darbus visam pasauliui.”

O! brangus vaikeli, niekados'neišdi-įs- 
kie priimti šv. Komuniją šventvagiškai. Lili 
visados, angelas Dievo, užrašo tavo vardą.

ŠV. IGNACAS, KANKINYS.

valdžia, ir jos atstovai, juk 
pirmoje vietoje turi rūpiu- 
ties darbo žmonių reikalais.

. Pinigų siuntimas Lietu
von “Darbininko” nesukūrė 1V. _ , , . , . v
praeitvje, nesukurtų ir atei-. ^1^11?1^1 darbiiunkaų rerks- 
1 -J t|aim Lietuvos kri

kščionys darbininkai piliią 
■pasitikėjimą, turime vilties, 
;kad. jūs .ęsirnpmsit Sėtai.l(wįvT’ paklaus? W4»tąs.

tyję,- ' jeigu .“Darbininkas” 
kokiu nors būdu prisidėtų 
prie puoš ka ūdos, dabar da
rniuos darbLunkams kaį-ku- 
rių bendrovių. “Darlilmii* 
kas” gyvata ligšiol be bata* 
n to biznio, gi 
tolinu. y Tad lai verčiau dar
bo žmonės gauna patengvL 
ni mth tai paskintas Jeųg? 
vimi ir “Darbiiiįnkiu.”.

f . ' &flii įnirti ii

Vienas žmogus, norėjo gerai gyventi, 
idant užsipelnyti amžinti linksmybę Dangu
je. Nuėjo, karty, jis pas viena dievota ku
li igą ir tarė: “Tėveli, pasakyk ką turiu da
ryti, idant išganyčiau savo siela, nes ištvir
kęs pasaulis su savo linksmybėmis traukia 
mane blogon pusėn.”

Kunigas tarė: “Vaikeli, ‘ryte atsikėlęs 
sakyk pats sau: “Gal šita diena bus pasku
tinė mano gyvenimu/''“o vakaro sulaukęs sa
kyk: “Nežinau, gal.ir numirsiu iki rytui.” 
“TaiĮ) mąstydamas tu pradėsi neapkęsti pa
saulio ir visu tuštybių, o labiau pamylėsi 
Dievų, karščiau Jį garbinsi.7

“JEI MYLI MANE... *

* • » **

Gyveno kartą Ispanijoje, labai dievota 
moteriškė vardu Joana Rodrigeza, kuri iš 
pat mažų dienų karštai mylėjo Viešpatį Jė
zų.

Vieną dieną, dar ji buvo vos septyne- 
rių metų,.kada ji meldėsi prieš Kūdikėlio 
Jėzaus paveikslą, nepaprasta šviesa apsta
tė visą kambarį ir apsireiškė jai Dievo Mo
tina turėdama rankose Kūdikėlį Jėzų. Jo
ana, palenkė galvą ir dar labiau meldėsi 
matydami neapsakomą Marijos ir Kūdikė
lio gražumą.

Ir tarė jai Dievo Motina: “Dukfė, ką 
manai apie 'Kūdikėlį Jėzų ? Ar nemanai, 
kad kiekvienas, turėtų Jį mylėti ? Ar tu gi 
nenorėtum turėti Jį sau už gerinusį Brau- 
bv •

“Taip, mano Motina,” atsakė Joana, 
“to tik aš ir trokštu.”

Ištarus jai tuos žodžius, Jėzus ištiesė 
savo rankutes, ir Mariją priglaudė ją prie 
širdies Jėzus paskui palaiminęs ją, išny
ko su Alarij a. *

Brangus vaikeli, kada Jėzus ateina pas 
tave per šventą Komuniją, Jis netik ištie
sia savo ranką, ir palaimina tave, bet Jis 
ateiua i tavo Širdį gyventi. Iš tavęs Jis nie
ko daugiau neprašo tiktai, kad Jį visa šiikti • 
mi mvlėlum..

Neužtenka sakyti, kad tu Jį myli. Jė
zus nori kad’ tu tą meilę parodytum, užtat- 
'Jis pasakė: “Jei myli Mane, užlaikyk’Ma
no įsakymus.”

........... - i

S V. ELŽBIETA. ’

I

Kada šv. Ignacas Antiokietis buvo at
vestas prie ciesoriaus Tra jauo, be baimės jis 
prisipažino kad jis tildąs į Jėzų.Kristų.

“Jėzus Kaistus,” jis tarė, “kurs gyve
na mano širdyje, suteikia man stiprybę, per
galėti neprietelį šėtoną, Yra vienas tiktai 
Dievas, kurs sutvėrė Dangų ir žemę, ir Jė-

- 1 ' :■ X' ? J
- J». . .

Trajanąs užklausė: “Ar tu saliai, ta 
Jėzus,. kurį Įmonei jusPilotas nusmęrke ant 
mirties, ir kurs mirė ant kryžiaus

“Taip,” tarė šventasis.” “Jis yra vie
natims Dievo Būn.us,fir JB gyvena niaiio šii‘- 
dyjė ” . ’ y ■ ■■ ..■•.• 'Z A • ;

“Tai tu didžiuojies^ kad tai Jį sič' sa*
• ’i" : ..

/AKaip galiu nesįdi^taty1 tarė kan
kinys, '“juk Wvak gyyemi mano širdyje. 
•Kristus pasakė:'-AAš gyvensiu tarpe jų, ir 
■vieta Manu atilslųltaširdys jiįd’ Į

Kmla M brangus vmkelij _.priinu. $v»
Kmmtnyą, Juta atenm į tavų širdį gyveni nm KąkrameuteT tat galį suteikv

šmlarytriš tikrų savu atsto
vų ir Lietuvai ištikimu jos

Šventa Elzbieta, Vengrų karaliaus duk
tė, dar maža Lūdama didžiai mylėdavo ap-' 
lankyti Viešpati Jėzų Švenęi&isitųuo Sąfe- 
ramente.- Jeigu rasdavo bažnyčios tlųris iiž-1 
raitytas, iš meiles dėl Jėzaus^ ji bučiuoditVo 

• bažnyčios duris ir sienas, v .
Odų, vatkiii, ■ ttrhnikhu a|>ląnkai Virš^ 

patį Jėzų? Gal pmeidmnas prurtanyčių 
užmiršti kad tavo Dfevas lauktuGal 
užmiršti kad Jėzus Krista ym Švtjnčiattsta

alūs gvvuoti ir ^tmų ir diilitėių, Iptrie iųl-
.............. ugi atsiduos Lietuvos V aK-

tybūs- ir Lietuvos daiimnnkų
tatam To tat iš Jūsų bro-

. < - •< OI priimk Jį su imta Ibiksmybe, pa* Htankių malonių:o apturi
^garbąt ./

K' r

1 ial ,inės laukiamo...
»

U”
. ■■ v .

»
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Kun. Norbuto prakalbos.

Mėsų klebonas kini. P, Zabiela^ 
bažnyčioje pranešė, kad atšilau* 
ku svetys su prakalbomis kovo 7 
d, Susirinko žmonių neperdaug 
iš priežasties blogo oro. Gerb. 
klebonas pasakė karštą prakalbą. 
Ragino visus prie vienybės ię pa
sišventimo dėl tėvynės.' Paskui 
buvo perstatytas svetys, lis di
džiai maloniai išdėstę aplinkybes 
vaikelių. Klausytojai buvo di- 

z tižiai užganėdinti ir. pasitenkinę, 
l’o prakalbų apdalino . paveikslė
liais. Užjausdami žmonės patįs 

. kas kiek galėjo paaukavo, nes vi
si atjautė*

Aukotojų vaidai:

i
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I

i .. Klebonas M Zabiela . >* *$ 5.0C 
Griguliauskaa Pranas

L Dilys M.
Budrys A. .........
Masiliiuiaitė V. *... .

--—BftraemuskattlN^ t ....
, ^tralaite E, .,,... j,.,.

• Mickevičius A. .......
: Po $1.00: •Petraitis J., Antarm

vičius P., Šumskas A., Lebedni- 
kas M,, Jankevičius K., Rus tol 

. ką M., Skirmantas Zapkęvi
- _ . čieiiė Ij.,. Bobfehe O.

A., Balandienė F, 
.l?o 50c.: Antanavičiūte E., Si-‘ 

iibkatiskis J., Frank J..
• Viso labo surinkta $‘40.00.

Ten buvęs.

Norbintai-

1
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*
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MięTERSVlLLE, PA.

Šv. Kazimiero Draugijos skyrius 
• veikia.

Per pirmininkų skvr. J. Miku- 
tavičiiĮ gavau 7 narius ir $14. Alei 
džiu ir visų ldfų Poiuisylvanijo/ 
fr visos- Amerikos šv. Kaz Dr-jos- 
skyrių uoliai platinti šv. Kazimie- 

. ro^draugijos lcitlinius, surandam 
Ičiroduugiatįsia šv. Kaz. Dr-jai na- 
riįjfc J. Mikutavičiui ir visiem.- 
Šv. Kaz. Pr-jos nariams tariu di
džios padėkoj ir pagarbos žo
džius;

( Kun. P. Raščiukas.
' 50 AYest Sixth St., 
Soiitli Boston, Mass.

s., , _______________________

NEW BRITAIN, CONN.

“Darbininką” užsirašyti arba 
pavioniais numeriais galima'gauti 
pas. Vacį. Giliavivių, 216 Elnį St 
Tai-gi mūsų LŪS.’ vietinių narių 
yra priedermė paremti minėtą biz- 
lierių ir padėti išplatinti mūsų 

vienatinį krikščionišką darbinin
kišką laikraštį “Darbininką.” 
Taigi galima užsirašyti “Darbi- 
įiiUką” pas P. Gumbulevicių, 153 
Kelsev St., New Brifain, Conn.

Metinė kjuopa rengia kepurinį 
balių tuojaus po Velykų 7 d. ko
vos, sukatos vakarė parapijos sve
tainėj. Visi malonėkit pasidary
ti kepures, kas turės gražesnes ke
pures, ^gaus dovanas?’”'"*’

Korespondentas.

W0RCESTER, MASS.
A 

V

Nepamatuotas -burbulas.

Kuomet katalikiška visuomenė 
darbuojasi ir darbe pasekmes tu
ri, tai bedieviai nepamatuotus 
burbulus ima leisti ant mūs gerb.

■ ' asuienų. Mat.. čionai apie pora 
katalikiškų draugijų atsiskyrė 
nuo katalikiško veikimo, o bčgo 
Ūriė laisvamanių, manydami, kad 
daug gero padarys. Bet vargšams 
nepasistke, nes nuo vienų pabė
go, lutų nedabego, ir let suspėjo 
įsildbU'į be’partyvio uodegą. Da-

f bar kaip tas uodegą mėto, 1 ui jie 
įsikibę, kazoką šoka. Jei bando 
rengti prakalbas, .rinkti aukas, tai 
"susipratę katalikai jiems pinigų 
neneša, o. patys, aukoti nepratę. 
Tai kaip reikia lė«3b<-apsiniokeii, 
iierii iš-ko, tuomet jie iųia burno
ti ant geib. kunigų. Štai jų pa- 
kiklikų “Amerikos Lietuvis7 No. 
J O š. ,10, indėj o sfmpsiįį po ti nt *-' 
galviu, ^Jarknuii lietuviai, ° kur 
rašom iri “tl'au Ircliutą savaite hė- 
ga ypad gavėniai -užstojusį kai 

r” kun. (Jakaitis ir jo bernas kun-Kiu 
i’ vnlimiskas darko,JW<ecslorij) Ik* 
? tuvius, kuria.visomis savo išga- 

leiiiis Veikia lietuvystes tautišką 
darbą?* : <tai> “ du kunigai

»tauo
BiAIDV ATSKAITA

juos pravardžiuoja bedieviais?* 
Supraskit skaitytojui kas oionais 
išgaunama, ka^ nežino kiek gerb. 
cun, Jakaitis yra aukavęs dėl Lie- 
.uvos ir kiek jis dirba dėl pakuli
no lietuvių vardo -netik AVorces- 
ei’io, bet ir visoje Aemrikoje. Ta-i 
ik Žmones be proto taip gali kai
leli, Toliau girdi “tie kunigai 
omis pačiomis dienomis rangia 
;avo koncertus ir* prakalbas, kad 

- mblildį atitraukus?* Gaila, kad 
‘Amerikos Lietuvis” taip, mažai 
emato ir protas taip susitriimpl 
xo, kad nei to neatsimena, kad 
loncertą ne gerb. kunigai rengę 
iv. Kazimiero dienoje, o tik kata- 
ikiškų dr-jų Federacijos skyrius 
r ric tik šįmet, bet kas metai taip 
laroma.

Vargšas taš “Amerikos Lietit- 
to*’.leidėjas, mat žiemos metu 
tuomet susitraukęs skursta .po 
ncdžiii, tai nosis taip tankiai 
/urvą, kpd jau fr protas tuoj iš

varvės.__________ .____1___ -a-
Darbininkas.

LAWRENCE, MASS.

Vasario 25 d, šv. Kazimiero 
donoj įvyko gražus vakarėliu ku- 
•į surengę Vyčių 78 kp. Visupir- 
na kalbėjo gerb. Tėvas Juras, pa
uškino plačiai apie šv. Kazimiero 
Jeserų Vienuolyną, kuris yra Clii- 
■agoje ir kaip mūsų. Sesutes 
žargstą be koplytėles.

Mergaites z ir berniukai sulošė 
zeikalėlį “Šv. Germaną?r kuris 
ubai pritinka gavėnios laikui,

Eiles pasakė Jarackiutė ir As
irą valdutė.

Ant galo kalbėjo gerb. A. F. 
Kneižys, buvęs LDS. Sekretorius, 
i r-gi apie Kazimierietes. Jisai iš- 
.■Ičstė- tėvams, •• kokį -naudingumą 
Seserys atneša vaikučių auklėji
me. * , f|, «iw

Aukų surinkta regis $200.00i 
iukuotojų vardai bus vėliau, neš 
tikimės dauginus surinkti delei šv. 
Kazimiero Vienuolyno, nes Vyčių 
veikiančioji komisija pasižadėjo’ 
Ja rinkti.

Nors mūsų kolonijoj statoma 
nauja bažnyčia ir reikia baisiai 
pinigų, bet žmonės prisideda ir 
prie ■ kitų atsišaukimų.

‘ Viršniinoto’ vakaro vedėja buvo 
O. D, Sideravičiutė, veikiančios 
komisijos narė.

Užspalio^ lapkričio ir gruodžio 
mln. 1922 m.

PAJAMOS^ ’

įdpttlio M&tcsyic.
Ciceru, III. TreL Dr-ju 
$VtiHhingtp», D., C. ............. 
Worcester, Mušk.
Beulsso, Argentinu ...... 
Blnglunnton, N, Y. ..........., 

: TIį._ wJ. » . r * * . ....

v

. lAipjčritilo mūr,
rittsbtugli, I’a. ,
Hartford, Uoliu. ........... . 
Nuošimtis! už U L. 1\ B...,.

| 6.00 
. 50.00 

31,73 
60.00 
3.60 
5.00

Viso.... $150.33

.‘..$7,492.78 
25&00 

. 1,000.00

Viso.,.. $8,742.78
Gruodžiu mčii.

Uhicūgo, III., 18tlt St,, Amž, 
Rožuuč. Dr-jos sk. , $

So. Boston, Mass.. 
Cicero, III. Visų šventų Dr. 
Ptiterson, X' J. 
Luivrence, Mass, 
Chicago, III. 
Nuošimtis už U. 
Brooklyn, N. Y. 
Nuošimtis už Kun. Laukaičio 

__ surinktus 'piiiigus ......... 
So. Bestom Mass. .......... 
Sprlngfleld, III. ............

N.

• *-

r f

«-•*-» t- r < » p y
j- 

r

O » i M * t « r ». «.

S. Fe<t sk.
S. bonus....
» ’»• F*» F ♦ r •' F •

20,00 
111.00 
. 2.00
20.50
11.00
28.68

101.37 
. 11.00

516.99
107.81

6.25

• MMOKEtaAI. * • *

Spalio ničnespie.
Fęd. ir T. F. Sekretoriatui 

rugsėjį .......... 
feil. raštinės stailipvlHS ..
850 stempuotų vokų .*
Kabeliut .. -........ .« 
Sek. kelione Bostonan 
Vėliavėlės ......................
Knyga Kultūros vajui aukotoją 

suraSul ............................ ...
Garsas: remia už rugiljutl Ir 

rugsėjį Ir spaudos darbai....
Stndentains pašalpa; • Eriburg,
* $300, Leipzig, $80., Burna $75.,

Munster, $100; Berlyh, $59; 
„Kiiųiiąs, 175.;..visQ .......... .

Amėricaii Šurety £o.. New Turk 166.00 
hW. ir T. F. iždiuinkui už me

tus darbo ............. 7....
L‘zxkeliouv šeiniau ir sugaištą 

laiką •
Cž iždinį bo.ndsą ............

I l’ž kabelius laike Kongreso....

» *•

• • • •

F F •*•-*

»■ ’• » «’
( .

F * • • ? •

už
..$225.00

7.13 
' 18.90

8.10 
24.00 

126.60

5,35

79.25

r

4

♦ * 
t .

.... 780.09

50.00

41.75
35.00
39.47

Amerikos moksleiviams pašalpa 275.00 
Už kabeli Kaunan ........................

• * i VISO

Linksmutė.

GRAUDUS VERKSMAI
Su leidimu Šv. Kazimiero 

Draugijos įgaliotinio, gerb. 
kuii. ICaščiuko, perspaudino- 
mcidrsminetosDr-jos išleis
tus - Graudus . .Verksmus. 
Knygutes, jau galima gauti 
pas mus. Kaina 10c. viena. 
Klebonams ir .agentams per
kant ne mažiau 30 ekz. duo
dame nuošimtį.

“DARBININKAS” 
366 B\vay, Boston 27, Mass.

MŪSŲKELIAI.
Kurie norite sužinoti pa

grindus Krikščionių Demo- 
krat ų Partijos Lietuvoje 
kurie ja indomaujate, kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
uusipirkite viršminėtų kny
gų. Ji yra parašyta vieno 
iš tos partijos šulų. Kūn. 
Krupavičiaus^ ■ .

Kaina jos tiktai 25e..
Adresuokite:

36’(} B’way, Boston 27, Mass.

A. L. R. K. FEDERACIJOS M. A. 
APSKRIČIO VALDYBA.

3.00
t "■ ■

f' - ' visui. ..$1,878.75
' įAipkričlai mėncupje.

Tautos Foudo ženklelius 
1922—23ju. ...........__ $ 125k77

Kalbėtojaus kelionės mokslei
vių vajui ............................... 13.53

Am. moksleiviui pašaipu . .... 75.00
Lietuvos moksleiviams pašalpa - 125.00 
l’ed. ir T. F. sekretorijatui už 

spalį .
Lietuvos Aukso-sidabro fondui 1000.00

■ v «r< Iz

225.00

Viso.... $1564.30
Gruodžio ničnesyje .

’. F. sekretoriajtui. .$ 
Friburgau moksleiviams pu-

.Universiteto

Fed. ir T. 225.00

550.00šalpa . 
Lietuvon Kat.

reikalams ...
Lietuvon Kun. Laukaičio su

rinktų aukų likusi dalis.. H178.5P

Viso.. ..$12,953.52
$85,759.25 
16,396.57

1000.00

Viso pajamų- buvo .................
Trijij- mėuesiii išmokėjimai..

1 d. sausio 1923 m. ižde lieka $69,362.68
Bulaiisu& dalinasi sclMmui

Liet. Katalikiškajam Univer
sitetui ........ ’i.......... ........... $45,447.79

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Kolegijai .............................

Krikščionių Demokratų Par-
* tijat

Atsargos kapitalo........ ...
f*olittkos 
Paskolinta L. D. S.................
Kun. Prof. *P. Bučio fondas 
Fed. Universiteto fondas 
Labdarybės .....
Kultūros
Lesoms 
Smulkesnių fondų

• • * ♦,

f •- • • ■ ■< •

,»«•,« t« •

F & F * F F

Labu.. G $60,362.68

KnitSiiiskas,:

5,735.21

4428.2-1
3,763.70
1,274.07 
5,000.00 
1,525.00 
1,071.87

634.22 
250.00

79.21
133.47

K. J.
It'ederųcijos ir T. F. Sekretorius. 

• X
T-

D vas. Vadas—Kun. V, Taškūnas, 
V. J* Kudirka, pirm.,

* 37 Kranidin Street,
. Noivrood, Mass. 

M* M^KamąnduIis^ rait, .. ;
.20 Fax Street, 

Montęllo, Mass. 
X* Stašaitienė, vIce-pitMtako,. 
J* Glineckis, iždininkasj. 
T. Kubilius, iždo globėjas,

Nonrood, 414 Uwmtlway, <

ANĖS ATVIRUTE
Tilt KĄ MTFM’OŠ Iš LlETCVlM

Steljytioiii gražias, kokių Amerikiečiai 
nū r n niekad turėję, ruutlškomls supi- 
VMiiųls, Velykų margučiais! Lięiuviškuls 
sycikĮidmais ir liijkė,Jimais. neštus 
žymaus Lietuvos dailininko. J

Sveikink savu glmlųes, draugus, pa- 
"?4stiiHMis,.sii fictuylŠkoųUsį, tautiškomis 
atvirutėmis.. •

l’yrsldųoda po lUc., U Už 25c, Ypt 
.ii..rūšių. Velykos urfck Siųsk užsu^y- 
ia^s tmd? kol dar yra. Lųimatęs nę- 

:idHl^rožęsl. -
■ nird.hW‘6M84iEoatuu|s.duudamuuuv* 

■fidflii. ■ '■■■■"'• -V; ■"
: - - ‘ • . r - <

Iiušyk ur kreip>U pus ' -' ’ f

< liostou 27, Mums.

J

Getai auprnutame, • jog 
vaBiykOiiai reikliauja’mąfe- 
to frmMiiiimo idant jie tin
kami • atfgtų. Protas ir rei
kalauja gaištoj bet infoitna- 
cijinlo maisto. Maisto su
pratimui ir išmanymams. It 
todėl labai pafattihlf^fĮtek
ti vaikus prie getij^E^^iĮ 

į (Eas tiek geto protui atneš 
kiek tinkamas .maistas it 
miklinimas kūnui, ©augelis 
miestu ir namų beveik visai 
nemaitiua vaikų protus. Mo
kyklų komitetai, net ir tė
vai, tik pristato vienų arba 
dvi skaitymo knygas mokyk
loje vaikams. Taip darant 
netik laikų, bet it pinigus 
gaišina. Kuomet suaugę ga- 
liperskaitjUiliTiygųįkelias 
valandaSj kaip iieišininttar 
ga tikėti, jųg vaikai turi per 
metus turi skaityti vienų ar
ba dvi knygas. Paprastas 
pirmos ldiasos elementorius 
neturi daugiaus skaitomos 

: medžiagos negu didelis kas
dieninis * laikraštis. Bile t t
žmogus nekęstų kasdien per 
kelias valandas, nuo as
tuonių iki dešimts menesių, 
skaityti tų patį laikraštį. Bet 
maži vaikai mokyklose turi 
priverstinai Skaityti tas ^pa
čias istorijas pakol žingeidu
mas juos apleidžia. Moky
tojos gali pašiurti dalis js- 
torijų kaipo skaitymo lekci
jų, ne dėlto, jog vaikai ne
gali ar nenori -skaityti^visų 
istorijų, bet.todėljog tas 
.perskaitymus kūygos imtų 
kiek galima daug laiko.

. Geras būdas sulaikyti vai
kus nuo blogų pripratimų y- 
ra duoti jiems gerus daiktus, 
jpg prie visko gero, pripras
tų. Tėvams nereikėtų taip 
daug mušti vaikus jeigu 
jiems parodytų kaip links
mai. ir naudingai bovytis.

Apšvietimo Biuras "tiki, 
jog geriausias vaikams užsi
ėmimas yra skaityti geras 
knygas ir žurnalus. Istori
jos duoda vaikams informa
cijas, priduoda jiems idea
lus ir apsiėjimo būdus, pa
kelia gerus norus, ir patys 
sau vieni tampa 1

motužinga į vyrus ir mote-l 
risr jie steugiųsi uždirbti pi- 
kiiigiį išpildyti svajones ir 
sapnus. Knygos vaikams 
priduoda pamatų būti rūpes
ningais. \
/ Vatai iš kaimiškų mo
kyklų kartais trukdyti kuo
met pradeda lankytį aug- 
stesn'es mokyklas, nes - jie 
tiek mažai knygų skaitė, jog 
negali sekti vaikus S__ kttų 
mokyklų, įr iš sarmatos nu- 
stoja lankyti augštesnį mok
slų. Jie neturi tų patyrimų 
kuii knygų skaitytojai leng
vai įgyja. Neturėjo progos 
skaityti knygas, nes n^mųi 
ii' mokyklos kurias lanke, 
neturėjo gerų knygų. ’ ’

Apšvictos Biuras pagami
no knygutę. “Modęiii Bųuip“ 
ment for One Tcachėr 
Sckools,” kuri turi surašų 
knygų vatam&— Tavo -va®š* 
rtljušTETOuniikasr valstijos 
sostinėje, ar vietinis knygi
ninkas, su noru atsakinės vi
sokius klausimus apie- vaikų 
knygas ir žurnalus.

Daugelis valstijų teikia 
pinigus. įsteigimui valstiji-. 
iiių knygynų ir samdo vals- 
tiskus knygininkus,. Ar ži
nai, jog bile distriktas, tose 
valstijose, gali pasiskolinti 
penkiasdešimts knygų tik 
užmokant .persiuntimo kaš
tus? -Ant pareikalavimo, 
pusė knygų guli būti vaikų 
knygos. Bile kas, tik para
šantį vajstijos knygininkui, 
tos^valsirjostę 'gali pasisko- 
lufti vienų ar dvi Įmygąs ant 
kelių savaičių ar menesių.

Katrie valstiškų knygų 
.komitetai siunčia savo kny
gininkus į bilė valstijos da
lį su prakalboms apie “kny
gų vertę.” Kelios valstijos 
bando “apskričių keliaujan
čių knygynų sistemų. ’ ’ To
kiuose atsitikimuose, knygi- 

: įlinkai neša knygas ūkinin
kams ir jų vaikams ild jįj du
rų. Taipgi aprūpina kaiiny- 
Hiškų ir.mažų miestų mo
kyklas su nauja medžiaga ir 
naujus fonografo rekordus.

Moterų draugystėms nėra 
svarbesnio užsiėmimo kaip 
įsteigti mokykhį knygynus 
savo miestuose. Tėvai gali 
organizuoti 41 tėvų-moky to-

ti gauti tris gerus vaikų žur
nalus. Surengti vakarėliai 
padaryti pinigų vaikų kny- 
gynams pasieks du tikslu. 
Hrmyn pastūmės draugiš
kumų ir aprūpins .pinigų 
knygoms*

Amerikiečiai su vidutiniš
koms taigoms .nuduoda tur
tingus amerikiečius, kurie 
perka brangus drabužius, 
bi'angų maistu automobi
lius, o ir kitus puikintas. 
Mes noi’ime gražiai išauklė* 
ti vaikus. Stoti pirmyn. Per 
knygas vaikai sugineša su 
geriausiais pasaulyje. x 

. Garsus Amerikos rašyto
jas, kuris per ilgų laikų ats
tovavo Amefikų Europoje, 
vienų vakarų, laike pietų, 
sėdėjo' šalę garsaus Suv. 
Valstijų vyriausio teismo 
tėisdaiTo. Atstovas pradėjo 
toisdariui pasakoti apie ko
kias Juokingas kelines nešio
jo kaipo vaikas. Jis papasa« 
ko jo, jog motina pasiuvo jas 
iš senų marškinių. Teisėjas 
gardžiai nusijuokė, nes ir 
jis, būdamas vaiku, panašias 
kelniukes nešiojo. Žmonės, 
sų kuriais susidūrė būdami 
vafliai, knygos/- kulias skai
tė, taip abudu pralavino, jog 
dabar yra du iš garsiausių a- 
merikiečių. Išaugo iš dra
panų, kurias nešiojo kaipo 
vaikai, ir dabar net galėjo 
pasijuokti iš, jų. Per kny
gas kurias skaitė, įsigijo 
pripratimus kuriuos iki se- 
irat'Vės-nešiojar- < - -

Į jų” orgaiiizacijas, llfįyti į- 
y. . >a §eresni P* vairius socialius susųinki-

čeiau . mus ir apkalbėti įvairius bū-
Keliones knygos ir žarna- dus kaip gauti vietinėms mo

lai veda vaikus ant svajotu kykloms 'knygų dykai. Už 
kelionių, per pasaulį. Kta- dešims dolerių gali užsirašy-

Pasekme h 21dlent 
arba grąžiname jmni 
piaigus.

PADARA TIRŠTA, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
t feTIPRŪ^ NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ii* Spėkas; turo, 

damas Tiesišką, minto ir nusilpnėtą kūną; pasibūdia 
imant vaisina dčl padidinimą vciklunia jr vaistus iivsJ^inan. 
'■Sius, bandyk Nuga-Tonc ir pėrsitikrik kaip greitu laiku jau* 
šeši Visai nauju imoRu l pevyMes ii dešimtes visu žmogaus Hgu, 
toldu kaip; BlogMA, Mpfctitiš,. ntĖrudmulavimas viduriu, gazai irv.1 
išpūtimai, užketejimas skilvea, tųlžinis. aneraia, kankinimai reu* V* 
matiiime, skausmai galvas, neuralįera; stokai energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas injekuoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegoM. iškišta Vundėtllubts kraujo ir neužtektinioa cirkutacijoo 

\ kraujo. • •
.. Korna dalis kuno ir košna jo veikme Tcmtase tint nervu pajlcgo.’, 

' kurfps^dfdžiausci ušlaika geram 3toviuje. pilvą, jaknas, inkštus ir 
Krpbii»7-Širdęs plakimo, kraujo cirkutaviirro. Nuga-Tone yrą labai 
protingas .gydymas nup nusilpnėtu nevvu ir abelno mlnaikinimo, 
kūno. Kodėl?:. Todėl kad. jie. y ra atitaisyti H aiionhi bratigiu. 
sveikutį dundančiu sudėtiniu vaistu, .rekomenduotu ir MtiruoUytū 

,pe^ gaj-MugUS ęjjrdytojUs> Yri jie ypsttflgai ipaletinsi i Gėitie ir 
losfdft-niFiatUS dėl KtaUja ir Nervu. , • 

■ JfUgFuTont nriduodk gyvybę Juknom** imaliptln 
jog ię tuštinasc, regulnriškaj. Atgal vut inkštus*.' iš varu InUktii 
uuodiniėa atmatas.. Niertj daugiau^ gaju ir miputinlu, niera tjmtr- 
dančia kvapoar atįvilkto liaiuviol'<Nug*-Tohe duos Jutna stehukl 
ttbiftltš*' giai’F giuomulayiiiiv-fyirtUs her/uą ir kietą pautiprints irti 
NUga-fonę sustipti* krąUjt* Ir. pagerink citkulavimo jbj priduos w 
hUmu veidui jr- klbutng■ «kleM»l Nug**Tpmt iPgM* ivfctaty 
ryrut ir BVeįkeahee iP pUlkMues tnotferės. NUga*Tttuė uetalpiii savyj 

, 'dirontu paproty yšhtu.^tulgti jie yra partUkinm ptindetei. Xt* npfnktl eukruiik prihniiF 
' rtoįf k vartuoti galeras jokia neparanukUmo. Bahdyk juos. Jlekolucnduuši viekma 

pr^ri NuitF*Ton«. m intis Iii >001
TI* bankui*. Koiria bdnkuta talpina davyniča dešinltyo (OU) piHulir. arba V'etto menesi . gydymą. Gulti* pirkti iaiafc behkdtai, aria ieifua tnanesiua gydymo už perfkiua ($5.00) 
ityėrlUė. lėk Nuifii-Tpa* iHt <*H dteOUftr Ift*

, aakaihi, •mrutajk bonJČutą ir j>i|»ua, a re«« umai augnižiairae ju»u t>fnTxu8. NegnUte 
prapuldyti, vien# centą. Mo« imamu ricl|t». NUfa-Toau yif* pardavinėjam* yj»w 
•pueko*« tomii pačicme Išb-ydmis kr l^ pUčia garantiju. 4 ,

?. .• ,-_š"
Niilloniil Liibotnlnųt;L32.101A S»į Av^>* ChkhŠP. .-įttL. . ■ _ -

.. bėrbikmfejh lilfiiu |,, *., *.jy gidėta pdoiuiti/mlfr*--tgin^ul-
Nu<a.T»n». . ••■.■ . *■

Vardu* Ir j?ivilrdd

P»lvi ir nuhieeU,

»«.*• »***»< a*.-**.*.*

L. 1). S. 1923 meti} sieni
niai kalendoriai jau gatavi 
ir jau juos siunčiame vi
siems L. I). S. nariams ir 
prenumeratoriams DYKAI. 
Kurie iš pašalinių norėtų 
gauti tokius, lai prisiunčia 
15c. krasos ženkleliais ii' 
gaus gana gražių kalendo
rių.

“DARBININKAS”
366 B \vay, Boston 27, Mass.

DAINOS SU GAIDOMIS.
Tik kų esame gavę labai 

gražiai apdarytų su gaido
mis dainų knygutę. Joje tel
pa net b7 dainos, kurias 
kiekvienam lietuviui būtų 
pravartu mokėti.

Kadangi jų nedaug teturi
me, tai kiekvienas norintis 
jų įsigyti. privalo pasisku
binti su užsakymu. Kaina 
jos labai prieinama, tildai 
$1.50.

Reikalaukite pas: 
“DARBININKAS” 

366 B\vay, Boston 27, Mass.

Lietuvos ptatymui. 
zuotas įstatymų Instrukeijų ir jąj- 
kymų rinkinys. Surloket 
koe Ju Merkis, 
mojftribuuęlo PMfaiuka4t& , 
ščiūkąftiS' 1081 pbsla^yjti tslys ; 
18 skyriui Lfelu**’
ves konstituciją, apie piĮįdtyįif,? 
įteigiamąjį a|g*
kričių sienas, vūžiftįiūrtjs b aii* 
liciją, kareivy stčs par«gišf - 
kęsniuB, rekvtaijiiii, ųiuitM įlĮf . 
kus, viirdus b? pavardes, • nuosa
vybę, žemės tvarkymų, p»skojaii, 
prekybą, paštą, teismus, karino* 
menę, ir daug kitų svarbių įsta
tymų.

Taip*gi telpa ftokuimiiitiil artą 
tarptautinės sutartys tarp Lietu
vos ir Rusijos ir kitų šalių. Be
galo svarbi ir Mudlugiū knyga, 
Kaina $1.50.

Palydovas, Geriausias įr pl- 
giausias vadas kelionėj^ fiiajs 
knygoje rasi Lietuves atgijimo ir 
vystymosi istorijų, Mp; įieĮtt^a • 
dabar valdonia, visų Liętutos* Jti* 
ųiisteri jų. adresus, .paimto WMų. 
adersusį Lietuvos ĄtstovyĮjiitį vi- . 
sose šalyse adresus, visų Žalių Jon
ulių vardus ir adiesus/ WlhthO 
miesto planą, didelį stūaiikstęrifię 
Lietuvos ŽEMLAPĮ ir daug įtiįų 
naudingų patarimu. Apdaryta 
tvirtais drobės apdarais ir tinka 
visur. , Kaina 50c. '

Teisių Vadovas ir ftfhpllpiĮ* 
137 puslapiuose skaitytoji^ 
daug svarbių ir reikalingų legališ- 
kų nurodymų ir pavyzdžių be ko ’ 
nė vienas šiandiena negali apsėi- 
ti. '

Jeigu nurito turėti pasisekimų 
visame kame,, tai apsipažnikite' 
nors paviršūtiniai su šios'šalies. į; * r 
statymais. Turėdami ašaVo na
muose tą knygą sutaupysite daug. . 
pinig ir laiko. Nereikės dėlei 
možio kreiptis pas ADVOKATU* ° 
Įsigyk ją dabar. Kaina 50e. , ' ’ ' „

“DARBININKAS” 
360 Broadway, Boston 27, Mass
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Kuygutė yra iėt-
mato (5x10) 68 pusi., pppie- 
ros viršeliais. \r '

Kaina tiktai 45 ęėUtai.‘ 
Agentams nuleidžiama 40%.

Reikalaukitepas:r 
leDAHBlNl^KA.S,t •' 

366 B’waii, Boštoii 55ftXtass< 
J. '"■j,'I

F

-» «
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JUMS PAGELBĖS!
Kuomet Šaukiamasi Pain-£xpstl»f klr 
pagalbos/ Skauranar greitai apgiį

M

I •

ie tieUfom savyj.jokiu ix '
. ■/*

>-

Įima ir ne8in&^.unml 
-—pranyksta; Su. 
pirmu žnyplclčjiintt 
reumatiško fekaits* 
mo, nervui kfatan- 
čios ne uralgi j6g,kan- 
kindučiū ir jndčian- 
čio i krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus na

go ir patiRgtiijy šei
myninio linimenta ir juorni ištiriu 
kito skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleria tari musų INKABD 
vaisbaženklt. visi kiti yra lį** 
megzdžiojimais. Kaina fc Ttfc' 
aptiekoso arba iš

& Afe RtCUTiėit Ž? G&i

rsipirkite Šito galln-

GREITUMAS!
. Ant
' prfeiųsk Žemiau padėta kuponą dabar* 

Ajeigu lMftini važiuoti į sėli* ki?aMą. £$& 
jeigu nori paVsitrankti gimines člom PrI* 
siusime .knygirt& atsimušOlftlą Jūsų 
ję dykai. ■/ . k\

Sužinosi apie greitus AnieriKoųftp$ 
‘aivas, kurie pasiūlo gerinusia verK'tavę. 
doleriams, Parašyk dabar!

Iš KAINO UŽMOKSI. .
Jeigu mylimieji atvažiuoja I Sitis iSMĮ 

parašyk dėt Išl^iIfięužnibkČjitttO.žibių.

• s

7 Ifndrd l^srntil'r tirpt, u

SlirtctoPldlę uniu įirlsiŲsti,. be prUttUunųę S. V, VaB 
džius knygutę Uide kelionės faktus, Ir luluruiacUm?
.. m>Ie S. V* Vaidilos laivus l l-»urop<.
yIii t lo _ Vmdiis. .,; *, >, m ,,, >., i,, * **, . <*... . »<»»>.;*_ 
Gagėsi luniftila * M... *\ 7.*», * * A * ♦ n F 
-.j ......... >■ + .» . ♦ »«. ♦ *, fl . , « » VlliilL *-..***.,*'

tlU s, Deimiurn st.. Oldeu^i, IB. . 75 Stnlo- SU BvmIvu, Ūma 
. St„ Ik'hsjR, Midk.

> VALDO VmKtMUS
u. 8. 8 HIP PIN G B O A R D
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P^RAtGE STREIKU
• j

Ničola Saceo, buvęs De(L 
hamo kalėjime, buvo paskel
bęs bado streiką. Išbūdavo 
31 dieną,. Daktarai pripaži
no, kad jam jau ne visi na
mie ir atgabentas- į Bostono 
proto ligonių ligoninę. Čia 
pradėjot valgyti ir atsigauti. 
Jis yra iutartas žmogžudys
tėje ir laikomas kalėjime.

VOKIEČIŲ OPERA.
* „—1_

Velykų aiitrąi dieną bal. 2 
d. Bostone prasidės .vokišku 
operą sezonas.

atsiliepia į mažą mėsos išga
benimą. Beveik visai neiš- 
riunčiame jautienos, ir kad 
nors visuomet išgabeno daug 
kiaulienos ir tatiką, bet per 
pereihls keturius metus su
mažėjo* Taukai užlaiko sa
vo vietą, ir tas tik dėlto, jog 
Vokietija vėl pradėjo pirk
ti. 1921 m. daugiausia tau
kų, 893 inili jonai .svarų, bu
vo išgabenta, ir kad nors 
pereitais metais nupuolė iki 
100 milijonų svarų, 1922 m. 
buvo 789 .milijonai svarų. 
Anglija daugiausia suvarto
ja tauką, ir Vokietija, užima 
antrą motą.

v

IŠVAŽIAVIMAS.
• L. D. S. Kinijos Anglijos 

ibcUdiausr 
išvažianiną Į Romuvos par
ką Montello, Mass'. Gegužio 
30 d.? 1923. Visą draugiją 
ir pavieniu lietuviu darbi
ninku prašoma jau iš kalno 

. rengties tan milžiniškai! iš
važiavimai!.

t •-

■i-'

i ..

Rengėjai.

Bažnyčia buvo pilna 
pamaldą 

■pritarė

MĖSOS SUVARTOJIMAS

nuo

APLANKYS LIĖTŪVA

Vašingtonas^ III, 1S d, (K 
I. B.). — Baltic American 
Suuiety Vie.e Prezidentas 
prof. Stephen P. Dugan kar- 
tu suiprof. Pairi Monroe ne
trukus važiuoja Lietuvon ir 
kituose- Centro, ir Bytą $11* 
ropos valstybėmis susipažin
ti’ su tu šalių molcvldoinis ir 
užmegsfi tarp tų šalių ir A- 
merikos universitetų arti
mesnius ryšiŲSj ypatingai 
stipendiją teikimo kiauši- 
imi. • t. .

Prof - Dugan yra.dii’ekto- 
riu žinomos Amerikoje kul
tūrines įstaigos “The Insti
tute of Iiiternational Eduea- 
ti'on,” kuri vra sutverta ir 
išauginta Carnegie’o auko
mis. Abu profesorių va
žiuoja tos orgairizacijos lėšo
mis._____ ____________ •_____

Lietuvos Atstovybė V&- 
šingtone jau yra pranešus 
Švietimo Ministerijai ir 
Iriiiversitetni apie garbina 
gų svečių iŠ Amerikos apsi
lankymų ir-iš savo puses pa
dariusi visus jų kelionei pa
lengvinimus.

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE l. D. S.
u I 

’Susįvienijimas Lietuvių | 
* & K* Amerikoje ‘ |

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
ŽtoltštAWčIAM RAMYBĖ! ’ ;

Tai njąsąt lietuvią kataliką. Mostigriąiinąma tvit* 
tove< Zdctuvy katalike! TTei dar juda -šios organi- 
eijos ūepiitdaitsai, uieko nėlaukdaiuas tuoj piisi- 
rašykjucsji: r ‘

1. Apsaugoja norią gyvastis ir raoba pomiirinys^įBO.OO,;
l

2. Moka pafiMpą- nariams ligoniams kas savaitę po :
: ;~.r./ “t :

3. šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
»- ■ * ’ ■- ,‘r A« •ėl’i •%'■•»* i T .. ..4 

raštį ^Garsį’’, 

riams veltui,

• tnia Lietuvos respubliką’-
metą amžiaus.

m '
I 
s t

■ ĮfeSkfttt- savo sūnaus Vladą La- 
zarkevieiaus, kurte pirmi aus gyvof 
no Chicagoje. Prašau atsiliepti j 
Lazarkavieicnij, Virtoniškiai, Ma
tėm paktas, Lithuania.

t DR. A. J. GORMAN
.(•UMAUSKAS)'

DJLlfTIBTAi

J

4

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥ $250.00, $500 00, $750,00/$1000.00, $2,000.00, $3,000,00.
V - ................

3. šelpia suvargusius narius ir našifaunus.
4 Nariai gauna S. L; It K. A. organą, savaitinį laik-

- - .!
. 5. Skleidžia apŠvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na-

6. Platiną tikėjimą, dora, rūpinasi-tautos reikalais, re*

Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vieną

Jstojlmaa į & L. R. K. A. pigua, mėnesiu’' mokestis lengvu.
pos yra visose didesnėse lietuviu kolionijoso Amorllteja, todėl, norin- 

“ttcjrTTrfomtteyiL fe'oiplvite& prioJmopti. Jialirotoriij aTbft ti00}"* ’■ Gaą- 
tro RaStino: .
» S. L. E. K. AMERIKOJE —
222 So. 9th str., ■ Brooklyn, 'a;

$ I

S 
¥ 
¥ 
¥ į

PitieŠkau moteries ar merginos prie 
įiųnų darbo. Yrą dvi inergaltl 12 ir 
iii inotų. Užmokestis Germ AtaJSauki- 
te. .

JUOZAS GRUD55INSKAS
>50 Oommpn St, Wnrpo|eh Mass, 

(2<>», -f-. • t. —j'--,į --Į
Pitfeškan piisbzrolin Adomo Bielskio, 

kilęs Tš šhttillų npsl«r,fc Papilės pifr., 
Rndildų lt. . Gyveno 17 No, EJi’tli St 
Kas apie jf žino meldžiame praneši r, 
Adresas:

AiiolGiUįo Kuf-htukicn^IUcjAkaifi', • 
167. įųivėr $t., Soutlt Boston, Miis>.

•• . ■ ri, C24)

AŠ Juozapas Skardis leškatt siivp 
Iraugo Itnpolo šijrklo, Kmitio red,, Ute
nos apskričio iš VyŽonų Miestelio’. Glr-t 
įėjau, gyvena So. Bostone ar Uhicagoj! 
Kas Žinot meldžiu pranešti arini pntle 
prašau atsišaukti. Mano antrašas;

J. SKARDIS
154 Grenol Street, Jersey (Tty, N, J. 

(20)

Pardavimai

705.MMIB Mt.( Montello, Maut, 
' {Kampu Broad 

Tat IrocktoH U2-W.

Tei.,go. Btoiton W8 |

I J. C. LANDŽIUS
LIHTUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS.
Gydq ažtriaa ir chroolžka# llgįur 
vyrų, moterų ir valkų. EgaamL 
naoja krauįą,spjaųdaln», Šlapumų 
ir tt savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškalu kitur’gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY( 
BOUTH BOSTON, MASS.

I (Kampas G St Ir Broadwayy 
į VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—0

j

I
.: Te!. So. Boston 828

. LIHTUVYS DANTISTAS

~BRrM.^rW0k
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkeis ofisą po Na 
425 Bboadvay, So. Ęostopt, Main. 

O fino Valandos: 
Nuo .10 Iki 12:30 ryte ir nuo j :K) 

iki 6 ir nuo 6:804kl 9 v. vak. 
Ofisas uždarytas Bubate* vakarais 

_________ Ir nedCllomfe.

Senatvės delei parduodu arba gaili; 
mainyti ant namo, savo gerai ISgyvott 
ų 200 likerių favnią su lankomis, gi 
•temis, padarais.Ir gyvulinis, K. iPJlA 
VAITIS, Grnnby, Mass.

! PARSIDUODA PIGIAI 1 šeimynos 
t kambarių kampinis namasF tnip-gl 
ilznls darantis virš $14,000 apyvartos 
metus. GeriansfoJ vietoj So. Bostone, 

’rležastis pardavimo — savininko siip- 
ia sveikata. Kreipkitės pas 

J. S, PALIONIS
!G6 W. Broadivay, So.’ Boston. Room 1

NAMAS IR KRAUTUVE . 
Septynių kambarių su visais įtaisy 

nais. Nedidele valgomų daiktų krau- 
uvė gerai pelnosi ir ganėtinai vleto> 
laražiul. 74 Crescent Avė., Dorches 

Tel. C’olumbhi 8521—R. (24)

/

Telšiai, 16 vasario 1923. 
Šienieįbuvo švenčiama 5 me
tu sukaktuvės,'nuo Lietuvos 
nepriklausomybes paskelbi
mo. Švęsta gana iškilmin
gai. Apie 11 vaL bažnyčio
je buvo iškilmingus pamal
dos.
žmonių. Laike 
prie vargonų balsų 
ir dūdų orkestras. 
' Išėję po pamaldų 
stojo aikštelėje pas 
v • uių.
su vėliavomis stovėjo atski
rose eilėse. Tuomet prasi
dėjo prakalbos.

I ’takalboms' pasibaigus, 
manifestacija ėjo Kalno gat- 
,yo, vėliau ^pasisuko Gedimi
no gatvėn, o iš tenai Didžio- 
jdn gatvėn ir taip ėjo iki ru
sų cerkvės, iš kur atsisukę 
grįžo atgal. Sugrįžę susto
jo ti.es vaistinės namu. Iš 
šitų namų balkono kalbėjo 
kun. Dagilis, kuris pasakė, 
Aad manifestacija toje vieto
je baigiama. Vakare kiek
vienas pilietis be jokio už
mokėsi! io gali eiti į suruoštas 
pramogas, būtent: 5 vai va
karo į Džiugo salę, 6 vai. i 
parapijos salę ir 7 vai. Į 

Kanklių draugijos salę.
Džiugo salėje įvyko kine

matografas. Po rodvmo bu- « k ' «■ 
vo prakalba. Kalbėtojas sa
vo prakalboj pažymėjo, kad 
:ų pramogų rengėjai norėjo 
>a rodyt i žmonėms, kad ga

rima • linksmintis ir kitokiu 
būdu, o ne-vien prie balta
kės sfiklelio. Salė buvo pil
nutėlė.

Parapijos salėje 
koncertas. Čionai g 
gąisTininką komandos dūdų 
orkestras, dainavo atskiras 

f

dainas lietimų gimnazijos 
choras, laikė prakalbas ir 
taip pat vyko deklamacijos. 
Programa buvo gana įvairi. 
Žmonių taip buvo prisigrū
dę, kad kitiems vietos nebu
vo.

Kanklių salėje vyko pa
skaitos, dainos ir deklama
cijos. Čionai žmonių, irgi 
buvo daug. ' .

. Visi šitų šventę šventė 
linksniai. Visi su linksmais 

> veidais sveikino šitų šventę.
Bendrai imant 5 mėtų šven
tė Telšiuose švęsta iškilmin
giau, kaip kitais metais.

Alkis.

visi su- 
bažny- 

Tvairios organizacijos
PRAŠO rŽMOKESNIO.

11 Oi tįli i ngton. — V okietijos 
vyriausybė paprašė Ameri
kos atlyginimo už sukonfiš
kilotus Vokietijos laivus, bu
vusius Amerikos, uostuose 
iffio karo-pradžios. - ...

SVDEGB LAKŪNAI.

i

Suv. Valstijų žemdirbys
tės Departamentas surinko 

’ skaitly nes mūsos su vartoj i- 
■mo >Suv. Valstijose.- . Hurcu. 
karimas parodo dėl kiekvie
no asmens padidėjo iš 6 sva
rų sulyginant su 1921 nu, ir 
6% svarų su 1920 m. 1922 
m. mėsos išgabenimai buvo 
mažesni ir naminės kainos 
augštesnės.

■. Sulig šitų skaitlinių kiek
vieno, asmens paprasta byla 
1922 m. susidėjo iš 61.4 sva
ro jautienos, 7.3 svarų ver-’ 

' sienos, 5 svarų avinčienos, ir 
76 svarą Kiaulienos, iš viso. 
149.7 svarai mėsos. Tas aug- 
šciausias suvartojimas
1911 m., kuomet kiekvienas 
asmuo suvartojo 158.4 sva- 
,rus. 1922 m. padidėjimas 
yra visokios mėsos apart 
avinčienos,, kur matyt sker
dimo ir suvartojimo sumažė
jimai. Didžiausias pądidė- 

. jimas yra jautienos iš 3.6 
svarų kiekvienam, kuomet 
kiaulienos padidėjimas > ir 

- 3.1 svarų. Veršiena mažai 
padidėjo, bet avinčiena nu
puolė nuo 6.2 iki 5 svarų 

. kiekvienam.
Negalima matyt kiek daug 

mėsos suvartota pakol neat
siminsime, jog čion tinime 

. 109,240,392 gyventoju. Ir 
tokiu būdu 1922 m. suvarto
ta 16 1|3 bilijonų svarą mė
sos. Tik 1918 m. karo lai
ku, daugiau mėsos turėjom, 
bet tais metais dauginus iš
gabenta negu namie suvar
tota.

Pavertimas, kerną i tau
kus yra viena iš didžiausių 
išdirbysčių. šioje šalyje. Ir 
Amerikos taukai pasiųsti 
visus ' pasaulio galus. Iš 
skerstų 67,050,745 - kiaulių 
-1923 na., padaryta suvirs 9 

• milijonai svarą mėsos, ii’ 2 
l|3d)ilijonai svarą taukų. Y- 
ra‘didžiausią taukų produk- 

‘. ei ja,, ii; kadangi išgaboniiųai 
mažesni už 1921 irt, mato
me, jog; suvartojimas aug- 
ščiausiąs, Kiekvieno asmens 
suvartojimai 1922 w buvo 
1916 nu perviršytas.

buvo 
griežė

EI Paso. Te.r. — Du Ame
rikos armijos lakūnu su. de
gančia -mašina: krito žemėn 
ir sudegė.

MIEGO LIGA.

Neto Bedford, Mass. — 
Dr. - Lipsett skelbia, kad 
dvieju mėnesiu vaikas apsir
go miego liga. Miegojo tris 
dienas, bet pradėjo nubus
ti.

rAdAUL
t

Stebėtinas grajijantis Laikrodis ir 
tas yra naujausia laikrodžiams išradi
mas. Tas laikrodis parodo valandas ir’ 
miliutas kaip ir kiekvienas kitas. Pa
darytas stipriai, gražiai apdirbtas ir 
laikys visam amžiui. Jeigu mylite gir
dėti gražių muzikų nereikia Jums įųė- 
tyt. pinigų už visokius muzikai iškils i'n- 
strumenttis. payyzdin : Piano, fonogra
fo, smuikus, korneto ir tam. panašių: 
Jums teveik tik pasukt raktų viršuje 
to laikrodžio ti* jis gtajiiis gražias daU 

<£Ūis ir metiodsijas,; knrio^palinksmins 
J.its ir jūsų draugus1. Jis grajina 15 mL 
autų su vienu .užvedimu ir kiekvienų 
syki užvedus grajina skirtingus melio- 
dijas. Laikrodis aprūpintas mecha
nizmu, kad- muzikos vollukai persimai- j 
no patįs. ’Ta-t didelės? vertės laikrodis, 
nes šule' laikrodžio turi da. ir nittzikų? 
Toki laikrodi reikėtų turėti kiekvie
nam name. Ir jus to laikrodžio niekur 
negalite gauti Kaip tik pas mus. Tikra 
kaina to laikrodžio; $18.00.. Kiekvienas, 
kuris iškirps šį apgarsinimų ir prisius 
mums užsakymų gaus šį* laikrodį už 
$9.75. Mes neprašome pinigų Jš anks
to. tik parašyk savo vardų ir adresų 

.aiškiai ir įdėk $2.00 depozito, o kitų 
užmokėsit kada tą laikrodį atvežš jums 
i pamuš. Kiekvienas, kuris prisius 
$9.75 iš augšto už tų laikrodį, tam- pri
siusime VISAI DYKAI gražių deiman
tinę Špilką ir paauksuotą retežėlį.

i .
18 Metą South Bostone |

DR.H.SMONE
AKIŲ SPECIALISTAS f 
199a W. BR0ADWAY f

VALANDOS; Nuo 9 r.Jkl 7 V. vak. |

Reikalavimai
.« REIKALINGAS patarnavimui vaiki 
įas vii'Š 16 metų. Gali Išmokti ge-fy.‘ 
upatą. Darbas pastovus. Kreipkite* 
mis P. RAYSlK, 10 I’rovidence Courl 
Boston. (22)

REIKALINGA MOTERIS prie n;, 
.nų darbo. Užmokestis gera. Platės 
dų informacijų kreipkitės sclcaiu’i: 
antrašu:

P. JARAS.
26 Spring Stlvel, S. Bilierica, Mass

■ - (24)

. . Tel. So. Boston 270

J. MAC DONELL, M. D.
Galina tusikalbtti ir lietuviikai.

Ofiso Valandos:
Rytate Iki 8 vai, Po pletų jmol—I 

vakarais nuo 6 iki 9,
OM Broadwąy, So. Boston

** F&tent Applled Pop. . ?

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North. Irving Avenue, Dept. 417, Chicago, Illinois.

.Kas miliutą nuo žemės pa
viršiaus išgaruoja 37,000,- 
000,000 tonu vandens.

Švedijoj yra. sumanytas 
įstatymas priversti bornus 
dirbti. Jei ne, tai varyti ka
lėjimai!, kur per du ar tris 
metus turės dirbti. j. *

Maskvoj atsirado duonos 
užtektinai visiems, kurie tik 
pinigų turi. Auksu mokant 
maistas Maskvoj pigesnis, 
negu bile kurios kitos šalies 
sostinėj.

^0<£Z>CO<Z>00<C>0()<^0<CZ>OG<=>00<=>{)0<=>0^^

REIKALINGAS PARTNERIS ARBA BIZNIO PIRKĖJAS!
TAI YRA VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ VISOKIŲ DRABUŽIŲ ?

Y > DVI KRAUTUVĖS-ŠTORAI, CAMBRIDGE, MASS. įj 
A ESAM I’RIVERSTI PARDUOTI VIENĄ šT(5RĄ^.RBA PARTNERĮ pri- X

imti, ne.s buvgs vienas iš vedėjų, biznio, mirė. Gera proga likti biznierium U 
ir turėti pelningą, lengvą gyvenimą. Storai randasi labai gerose vieto-

Ų se, apgyventose lietuvių ir kitataučių. Atsišaukite greitai, nes pavasaris II 
5? artinasi, biznis prasideda labili smarkiai ir reikalingas darbininkas. g 
Įl PASARGA: Nebūtinai vyras, gali būti biznieriais moteris arba mer- A 

gina, nes joms dar labjau tinka-štore pardavinėt prekes. Kai-kas gal pa- V 
A sakys kad nesupranta biznio, to nereik paisyti, bile gali vardą pasira- A 
y Syti ir turi apie pofrą tūkstančių dolerių. Į savaitę laikė, pardavėjui iš- U 
“K aiškinus ir išrotlžius visas biznio paslaptis, liksi atsakantis bizniems. Ne 5 

venas negimė biznierium. Kreipkitės laišku arba ypatiškai: 0
CAMBRIDGE SALĖS CORPORATION t

V 877 Cambridge Street arba 647 Main Street, Cambridge, Mass. ()
T . . (20 X

Chicagoj metodistai staty
dina augščiaušią pasaulėje 
bažnveia.

DRAUGIJŲ ATYDAI!
TH virti 1 ‘V’AYėliavų, Kukardų, visokių Ženkleliv.GuzikuČte, Ant- J_/llUvU.VU spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 

STRUPAS CO*,e90-92 Fcrry St. IMewarkj N. J.

i
»

A

Telephone JETay Mark et 1942 
ATDARA SUBATOS. VAKARAIS 

L. GŪLOSOV COMPANY 
MOTERŲ ir VYRŲ DRAPANŲ 

už pinigus ir ant išmokėjimo,
Kailiniu, Gražnų, Sidabrinių daik
tų, Laikrodėlių, Rakandų, Viktrolų 
ir tt. Labai prieinamos kainos.

39 TVashington Street 
Antros lubos. Boston, Miiss.

CUNARD
IŠ BOSTONU Į LIETUVĄ 

per Liverpoolį
Ant naujų, didelių, patogių* Šreif’J alio 

jum deginamų laivų: .
LACONIA....TL-:. 
CAR-MANIA ........ . Balandžio

' YTH LA
' TAIPGI IŠ NEW YORKO 
Personaliai vedtuna ekskursija į LIE 
TUVĄ ir kitas Baltijos valstybes, ksi 
UTARNINKAS, ant vieno iš trijų d 
džiausiu jūrių milžinų, su persėdimi 
tiesiai nuo laivo ant laivo Southapton- 
MAURETANIA AQUITANIA

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas. 

Delei informacijų kreipkitės prie arti 
minusių agentų, arba prie

THE CUNARD STEAM SHII* 
COMPANY LIMITED 

126 Statė Street, Boston, Mass

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — ,T. L. Petrauskas,
252 Gold St., So. Boston, Mass. 

VTCE-PIRM. — Kazys Ambrozas, *
492 E. 7-th St., So. Boston, Mass, 

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

EIN. RAŠTININKAS — J. Švagždys.
171 W. 5-th St., So. Boston, Mass 

KASIERIUS — A. Naūdžiunas,
885 E. Broadway, S. Boston, Mas 

MARŠALKA — J. Zuikis,
7 Wlnfield, St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimps kas trečią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio,’ 2-rų va’, 
po pietų šv. Petro parapijos salėj, 41 
E. Seventh St., South Boston, Mas.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JO.
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Balandžio 7.. Geguži*/ r.-— >.

.Gegužio 2<

A

Ui

PIRMININKAS — VI. Paulauskas,
90 B Street, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — .T. .Tamsa,
440 E. 6-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — A. Janušonis,
1426 Colutobia Rd., S. Boston, Mase, 

FIN. RAST. — K. Kiškis, '
42S E. 8-th St., So. Boston, Mass* 

IŽDININKAS — L. švagždi
111 Bowen S t, So. Boston, Mass. 

TVARKDARTS — P. Laučka,
393 E. Fifth St., So. Boston, Ma’ss. 

DRAUGIJOS anrašas reikale*—.
366 Broadway, So. Boston, Mas*. 

Draugija savo susirinkimus laiko 2-ra 
nedėldienį kiekvjeno menesio 1-mą yaL' 
po pietų. ■ parapijos svetainėj, 492 H. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elzb. Mlelniklenė, pirmininkė,
44 Cedar St., Hartford, Conn,

O. Lablckienė; vice-pirmlninkė, 
90 Sheldon Street Hartford, Conn,

P, Lablckienė, iždininkė,
44 Madjson $t„ Hartford,. Conn. 

Marijona Katkausknitė, fim raštininkė, 
16 Atltintlc St., Hartford, Conn.

R. Pundzienė, prot raštininkė,
■ 19 AValcott St., Hartford, Conn. f 

Šios draugijos sunirlnklinat Jnma kas 
antrų nedėldienį kiekvieno riėneste,* d 
bažnytinėje salėje. '. -

DID. LIET, KUN. KEISTUČIO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS. ; '

■PIAAUNINKAŠ — Vintam Valeckas, 
" ŠI Męrcer St, So, Boston, Mass, 

VICE-PIUM. -* Antanas Pastolis, 
14A Bovfėn Str So. Boston, Mm 

PROT, RAST. ~ Ąntmms MaeejunnĄ 
450 ’E. 7-th St, So.-Boston, Mum.

FIN. RAST, — Juox. Vlnkevičltm, ; 
169 \V. 6-th st, -So, Boston, Masą, \ 

KASIERIUS Andrius .JteBeckM, i 
, «07.M W St, So. Boston,

MARŠALKĄ ĄWą$hi 
tie Granite ’Stj So, Boston, Mmri 

K kristuėiodHa laiko'teiteteV 
rintes surirteklttnri kas pirm* nedU* ; 
dieni kiekvieno misterio po No. SČM -c 5, 
Vfnridngtcm SU Boaton, MM* W e * š

A1 vakatĄ- Ateidami drawp> Ir naujų !
m kMMfį S«r Tortt dtty. J*J «.

SVARBUS PRANEŠIMAS..

A. L. _R. K. Federacijos Neit 
Jersey’s. skyriams šiuomi praneša
me, kad yra tveriamas New Jer- 
sey ’s A. K R, K. Federacijos aps
kritys. i

Pirmas apskričio suvažiavimas 
turi įvykti kovo 18 et 2-trą vai. po. 
piėtu po mira. 180—2 New York 
Avė.£ Neimk; N. J. .. '

-Geriiiaimėjt p kadangi laikas 
trumpas ikrišusirinkimo,. taima- 
lonėkite gausiai prisirinkti stt tvė
rimo reikalais, kad galėtumėme 
pavyzdingą adtbą. atlikti. ' • .

. A, L: R. K. Fedct’. 8-to skyriaus 
raštininkas; ' . . •

P. EIseika,

. 88 Vhmvick St(, Newnrk N. J

J LINIJA ^Broadyay, Nev\ork.Ny fc 
© ■ “ -■*—r ...

Mes esame pirk© 122,000 porų Suv. 
Valst. armijos Munson tvirtų čevery- 
kų, didumo nud 5Vj iki 12, kuris buvo 
tai dldžiausis skaitlius padirbtų užsa
kymu Suv. Valstijų kontraktorimis.

šie čeverykai yra gvarantuoti 10il 
nuoš. tikros skutos, spalva jų tamsini 
ruda—su lje^vtyėliąis nuo vandens Ir 
dulkių apsaugojimui. Tikra jų verte 
šių ieverykų yra $6.00 pora. Bet mes 
tiek diuig jų pirkę, ir gavę pigiau,, ga 
iime jums, juos; parduoti po J2M 

įrishisk, tikrų mletV;ir wri- 

Sime. Galėsi užmokėti pastoriui tuos 
pinigus ntbn prisiųsk mouoy orderiu 
Jeigu ėeverykal pasirodys" na tokie, 
kaip sakome, prlsiųsk.atgal, o mes m> 
riet sugrąžinsime pinigus. -'

NATIONAL BAY STATĖ SHOE 
OOMTASTY '

, S&Ilil. i u VAK
, ’ VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR

. TIESIU KELIU.
Lietuviai važiuojanti į Eiliavę npleii- 

/ kla lenkų juostą (korklorą). Visa trečia kle- 
pa padalinta į kauibarius ant 2-Jų, 4-rlų ir S-nių 

tevU.
Speeiialiait Kalčdų

& S. ESTONIA. M,.. . ... .Kovo 21 
S, S: POLONIA . Balandžio 11
It New .Ybrko ir Boatoun į Hamburgą $108.50, 
1 Pimm $I0KM f Llbavą ar Memelį J07.- 

’ Ii Bostono į New Yorką per Kalt Rlver LtelJo.
’"Knrihkkftt. arte? vietinių agentui

|s

i
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PRADEDA RENGTIS.

— 'Respubli
konų. partija jaiL pradėjo 
rengtis prie.. prezidęntiniij 

į rinkimų 'ateinančiais . me
tais. Dabartinis prez.ITard- 
iug rūpinsis#. kad

• Dinigtj. kursas * ir mažos naujo' nominuotas
Kumpos šalių pirkimo {eigos fu, '
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