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PADAUGĖJO MOKYKLŲ

Hctrrisburg, Pa. — Įvedus 
vaistų. Uršulė ir čia nepra-’priverstinų vaikų mokinimą

Petrui vaistų ji įmaišydavo; įo; mokyklose ant 196,795.

PAKEPĖ ALGAS.
1 . - _ . -

IF asilių g t o n.—-Derybų ke
liu - presmanų asistentams 
pakelta algos ant 5(4%.
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NAUJI UŽHIEKIŲ MI- 
Nl-STEKIJOS PADE- 

DYSlAl'. '
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Vasingtonas, III — 27 d. 
(L. I. B.) Nesant Kinijoje 
Lietuvos Atstovybės, Lietu- 
Vos reikalus tame krašte pa-

I

. * J
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i. Vasario 18 
’ draugiją ^Til-
Rusnėje žiemi- 

yBiB*osu- 
medijos “Kur
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■ umm San MgnMt, Mm K 
ratas M ftaVvtataMMi 4W tatoU* - 
Ml IJNttl&NI bW BMk
ImunsM Dtanl ir ptffel Baisy* 
812. ir imosimi SMuBsMMria* 
MgU pirkfanM božnytifiię tad? ir 
net Mga tažnytinli apriko*. Ba
kai to neaupraa riti tatofita!, jiwt 
Mgalbna tikfttii salšttktt cpavdM 
tai atat&tę Katafflq| Bažnyitoa 
rimtybei ir pajififcma. tmonty 
vedai, pirmiamla gi kraigai, ti* 
ri akaityti tai gavo dldŽUrahi si* 

į daviniu. > ■
VytknpM Kilia*.r

i

LIETUVIŲ SKYRIUS 
'KONGRESOKNYGY- 
.' NE VAŠINGTONE.

III—27 d. 
(L, 1/ B.) — Garsiajame 
Kongreso Knygyne (Con-

TALK(LV Lietuvai.

Torontof Gonada. — Vie
tos ukrainiečiai pasiuntė 
Lietuvos valdžiai padrąsini
mą stovėti už atgavimą Vil
niaus iš lenkiu Tie ukrairiiė- « . . — • . ,
čiai reprėzentiioja 1,000,000gressional Library) Lietų-

| voš Atstovybės pastangomis t vesta atstovauti mūsų Lon- 
organizuojama Lietuvių sky- dono. Atstovybei.

savo vientaučių Kanadoj ir 
Suv. Valstijose. Ukrainie
čiai pažada Lietuvai paramą 
ir sako, kad ukrainiečių ir 
lietuvių turi būti bendras 

'■ tikslas* išvytr lenkus-' iš 7žer 
mių, kurios jiems neprigu- 
IL ‘ ‘ /

\ ■ _______

, . SIINISTEĘiAI KALĖ- 
JIMAN.f

Sof ija, Bulgarija. — Aug- 
ščiausysis.-2Bul'garijos teis- 

'. mas nuteisė kalėj iman šešis 
.buvusius  /• ministerius. Tie 
nuteistieji ministefiavo karo 
metu. Buvusis karo minis-

• teris penkiolikai metų kale- 
' jiman. Be . mimsterių dar 

nuteisti kalėjimai! ponld ge
nerolai.

%

TRYS JIUKŠAIKERIAI 
NUŠAUTI.

Karlam, Kg.—Didelis bū
rys šerifo pagelbininkų ir 
savanorių piliečių nuvyko ą 
kalnus suimti. Isaac Strong 
už* dirbimą munšaino. Bet 

. Šerifo pagalbininkui Kelly
• IValker- priėjus prie namų 

pasigirdo šūvis ir jis krito
* negyvas. Prasidėjo visuoti

nas persišaudynias. Bet po 
ilgo persišaudymo šūviai iš

v namų pradėjo aptilti, o, ga
linus ir visai nutilo. Kada 
įeita į namą, rasta Isaac, jo 
pačią ir brolį negyvus. Mo
teris savo sustingusiose ran
kose dar laike šautuvą. Iš 
po palovio išlindo penki vai- 

- kai. Užpakaly namo rasta
. du munšaino valytuvus.

Hartford, (Įt. — Valstijos 
legislatūra. nubalsavo už
drausti nedėliomis lošti base- 
balk Gub. Tempeton vetuos1 
tą bilių. Todėl biliūs netaps 
įstatymu.

omu dauyvaus
KONFISKAVIME.

‘ •*** Besijos vaL
ūžia įsaįū Belgijos karei
viams Bareine ir Ruhr dis- 
trikte veikliai dalyvauti kon- 

- fiskavime ir gabenime ang
liui iš valdžios kasyklų oku
puotoje teritorijoje.

< *

!

Organas Amerikos

Rymo Katalikų šventei
Juozapo Darbininkų 

Sąjungos. 1

D A BB ĮNINKA B
——Eina -

UTARNINKAIS, KETVEUGA1B XX , 
SUBATOMIS, /

. v-. *<•♦•’.*»-»•»».«>.**,'»»*>*
UMrot*fy ifiptnms

. DARBININKAS A 
866Broadway, Boston 27,. Mm ••

> -Į TiL South notįion tfM

rius. Naujajam skyriui 
steigti knygynas paskyrė 
gan žymią pinigų sumą.
_ Knygos bus supirkinėja
mos Lietuvos Švietimo Mi- 
nisterij os nurodymu.

Liet. Inf.:.Putras.

STREIKAS.

Berhn. —'Vokiečiai ap
skaito, kadJL5,000 angliaka
siui streikuoja Gelsenkirchen 
distrikte. Streikas prasidė
jo kareiviams užėmus , ka
syklas. Streikieriai paskel
bė, kad jie negrįš į darbą iki 
iš kasyklų nebus ištraukti 
visi kareivai. Iš Rheinba- 
den pranešama, ■ kad dirbtu
vių švilpinės tiek ilgai švilpė 
protestui prieš kareivių oku
paciją, kad belgai prigrūmo
jo šauti, jei nebus sustabdy
tas triukšmas.

Vokiečiai 'pusiau, oficia- 
liniai skelbia, kad okupantai 
turį bėdos su operavimu 
kraunamųjų apartų tose ka
syklose ir dabar jie įstengia 
prikrauti auglių tik 3 ar d 
mažus traukinius i diena, 
kuomet prieš okupaciją 
traukiniai su anglimis būda
vo prikraunami kas 10 mi
nučių. •

KETEKO STOGERIO.

Tokio..— Japonijos impe
ratoriaus švogėris žuvo, kar
iai žuvo ir jo žmona, sesuo 
imperatoriaus. Nelaimę at
sitiko . automobiliu važiuo
jant. ■

P, 1923,

mos.
kratai. Vienas žymus social
demokratas pąclaro .tokį do- 
nosa Vidutis Reikaltj MįnĮs- 
teriui ant- tų,. kurie kovoja 
už lietuvių kalbos teises ir 
nurodę, "kur yrą tie kibirai 
su smala, kuria buvo ištep
tos žydų iškabos.

Nieko sau darbelis ! Už 
tai g^aus nuo kokio nors Oše- 
rio"padėką.

haliorių auživs.ji nežino ką daro/* Primų 
nęs dar apie begalinį Uršu
lės susigraužimą dėl savo 
kaltes, jis prašė sumažinti 
jai bausmę. Prisiek advo- 
kątui Putramentui kalbant 
Uršulė verkėT Po priš; aJK 
Putramento kalbėjo pris. 
adv. Šilingas.. ’Savo ilgoj 
kalboj jis stengėsi Įrodyti 
Dovydaičio nekaltumą ypa
tingai remdamasis tuo, kad 
ir pūti Uršule jo nekaltino. 
Pirmykščiame Uršulės nu
rodyme į Dovydaičio kaltę . 
pns. a<;lv. p. šilingas mato ]illncnt(, atstovas’ Šnow 
jos kerštą Dovydaičiui už' 
nepasisekusią meilę.

Teismo salė buvo pilnin
telė. žmonių. Publika di- 
džiausiu įdomumu sekė teis
to procesą ir nekantriai lau
ke sprendimo, 
^-Teisme" pripažino- juos 
kaltais, nusprendė nubausti' svarstyti, 
po 10 metų sunkiųjų darbui 
kalėjimo kiekvieną..

. (Kauno 41 Laisve ”)
.■III !■> .HM—........

KANKA.

Chicinnati. — Geležinke-

M Kini
d. Jaunim

F

tas* ’ suren
-TaNllėtntrlu

vaidinto
protas” ir ’4-Kuprotas ože
lis,” . Be t £ buvo ir koneer- 
tinė dalis. / ~
prisirinkę

Švente į
niaise žais] r...

— NęppWtasai Lietuvos

wk- ti; ■ - ■

tui vp.‘A. įimetoau, prita
riant krašto . Direktorijai, 
vasario 26 <L išleido tokį nu

tarimą: f
“1) Šiomis dienomis Klai

pėdos krašte šalę vokiečių

. Publikos buvo 
jcrpilnai. 

jUžsibaige tauti* 
lįįfe ii* šokiais,

įgaliotinis [Klaipėdos kraš-

Maskvos Atstovybei pa
vesta atstovauti Lietuvos 
reikalus taip-pat ir visame
Sibiro plote Vladivostoke , markią valytos įvedama ir 
laikinai paskirtas įgalioti- Lietuvos littt valiuta., kaipo 
nis .tremtinių reikalams p.
Joeis. . •

DU ŽUVO EKSPLIO^ 
ZIJOJ.

Freport, RL-^lįazeiįWer- 
nicke ir jos 4 m. sūnus liko 
užmušti ekspliozijoj acetili
no aparto ant jų farmos ne
toli Lena, III. Tiys žmonės 
liko sunkiai sužeisti.

Ekspliozija buvo taip 
smarki, kad buvo jaučiama 
per kebas mylias. Be to ji 
uždegė namus. .

KAIP PAGERBĖ 
MOTERĮ.

Konstantinopolis. — Vie
na turkų moteris labai pasi
žymėjo karo' metu. Karei
viai. ją vadino “karaliene 
motina. ’r Kernai, turklį val
stybės galvai sumanė ją pa
gerbti. Jai atvykus pas jį 
jis jai pasakę : “Leisk man 
tave pabučiuoti, o jei ne tai 
aš tave nužudysiu.’’ Tą pa
sakė viešame susirinkime. 

; Moteris leidosi pabučiuoti ir 
Kernai pabučiavo į' abu 
skruostu.. Tai pirmas pana
šus tarp turkų atsitikmas.

PIRKO. BAU G ĖEMĖS.

.. Berltn. — Vokietijos ka
pitalistas Stinnes Argenti
noj pirko daug žemės med
vilnės plantocijoms- žemė 
guli palei Paranos upę.

*. _• *

^UYO J)U GAISRININ-
Z- • -< KU.

į New Nori. — Ties Belle- 
vūie ligonine buvo kilęs .gais
ras, Gesinant žuvo du gais- 
rininkaų o 15 sužeista.

PAUGNUOSTOLIAI 
PABARĖ.

&icag&.—Gabm MOi* 
kino didelę Rullmano dirb
tuvės dalį. Nuostolių už 
$250,000,

Ori 
ti malioriai varosi už dM 
valandų sutrumpinimą a 
katos žvilgsniu. Su 
rų pagelba malioriai p 
dė, kad daugelyje mali 
yra stiprių nuodų ir 
piiąliorių darbo laikas 
jų sveikatą ėda.

SVARSTYS KUOSA 
BĖSLILltJ.

Londou. — Anglijoj p«£j

TEISMO KRONIKA.
* ■ z

& m. vasario mėli. 13 die
ną Kariuomenės Teismas 
Mariampoleje, viešame po
sėdyje, nagrinėjo pilietės 
Uršulės Janušaitytės ir 
Prano Dovydaičio bylą.

Janušaitytė ir Dovydaitis 
buvo kaltinami Baudž.’ St. 
51 ir 455 str. ir Y. V) A. Įst. 
24 § 6 p. (Tšanksto susitarę 
nunuodijo Petrą Janušaitį.

Kaltinamojo akto ir teis
mo tardymo šviesoje kaltė į- 
vyko maždaug taip:

Petras Jamišaitis gyveno 
kartu sūpavo 74 metų moti- 

šulė. Laikui slenkant, Ur
šulę susidraugavo (įsimylė
jo) su Pranu Dovidaičiu, už 
kurio rengėsi .ištekėti: ir laiv’i M«-kq. ipija gą-
tarasis įkalbėjo Uršulei nu
nuodyti brolį Petrą, kad 
juodviem apsivedus būtų ga
lima gyvent Janušaičių ūky
je ir kas. Svarbiausia, nerei
kėtų mokėt Petrui dalies. 
Tam tikslui, Dovydaitis da
vę Janušaįtytei kažkokių 
nuodų ir ją pamokino kaip 
juos vartoti; Dėdama į įvai
rius valgius, Uršulė, per ke
lias dienas tais valgiais mai
tino savo brolį JPetrą.

Nuo tokio maisto Petras 
susirgo . ir smarkiai -ėmė 
vemti. Patarus kaimynams 
buvo parvežtas gydyto jas. 
Apžiūrėjęs ligonį jis paliepė; 
jam davinėti atatinkamų*

leido progos. Prieš duodant1 per du metu vaikų padangė-
- *TT» . f .• » * * 4- > •-V.. 1 . . • 'T >• i"TZ\ f"*

įnešė' anti-kapitalistinį bibSį 
kuriuo reikalaujama su.f 
snomenįnti žemę ir- panai 
kinti privatinę nliosavy^ 
Didžiojoj Britanijoj.

Šis bilius priimtas švara 
tymui prieš Velykas ir <į 
bar po Velykųpatvirtinta! mokėjimo prie- 

monė. ■ p .
Viešoms Rasoms ir ban

kams kursą tarp litų ir mar
kių nustato) krašto Direkto
rija. p k 
... :2L-.Nuo4^ 
: Klaipėdos krašto muitip Val
dyba pavesta Lietuvos val
džiai Kaune.

Muito siena tarp Lietuvos 
ir Klaipėdos krašto galuti
nai panaikinama kovo 10 d. 
Su ta diena pradeda veikti 
pakeičiamasis Lietuvos mui
tų tarifas ir Klaipėdos kraš
te. , ■ 

. 3) Padaryta tarp Klaipė
dos krašto Direktorijos ir 
Lietuvos susisiekimo sutar
tis dęl gelžkelių, pašto ir te
legrafo įstaigų perdavimo 
Lietuvos- valdžiai šiuo pa
tvirtinama.”

Lietuviu gimnazija 
Klaipėdoje naujus mokslo 
metus pradės nuo Velgkit. 
Norintieji stoti jos žemęsnio- 
jon klasėn, gali užsirašyti 
pas p. Juozapaitį Lietuvių 
Banke, iki kovo 17 d. Pri
imama berniukai ir mergai
tės nuo 10 iki 13 metų. Sto- .
jantieji į vyresniųjų klasę ir jųosna.nuodų.: Nuo tokių! Mokvtojų skaičius ipadaugė- 
turl būti daugiau issilaviiie vaistų galų gale Petras mU jo ant 4,000. .

Padaidųs ^krodimą bm
vo rasta, kad Petras nuUuo- ĖUVO ŠEŠI ŽMONĖS. 
dytasaršeniku.

Teisiamoji kaltėje prisi- .... . ,pažino, irpraSėišteUrtBo-gC' 

vydaitj, kaipo nedalyvavusi.. . Viotoi žuvo
prasikaltime. Dovydaitis'“ ■ 
kaltėje neprisipažino ir tei
sinosi, nieko nežinojęs apie 
jos sumanymą.

. Kaltinamuosius gynė pri
siekusieji advokatai : Uršulę 
prisiek, advokatas Putra-, 
mentas,' o Dovydaitį, prisie
kusio advokato pa& šiįim 
gus,. Apgynimo ■ kalbą pir
mam teko pasakyti. Putra- 
mėntui. Tarp kitko jis pa* 
sakė “ meilės jausmas yra 
toli gujybė prieš kurių nusi- 
Įenkįa visos kitos galybėm 
Jki tako nėra negalimo. Sv-

vo čarterį (leidimą) atida
ryti darbininkų banką. Pa- 
ti »organizacija paima 51 
nuoš. Šerų, kad galėtų ją 
kontroliuoti. Kapitalo pra
džiai organizuojamą $25(1- 
000. Dividendų virš 10 nlioš. 
nebus mokama. , Kitas pel
nas bus dalinamas'depozito- 

. riams.

DARBININKU KOYAL 
ANGLIJOJ:

London, -r-. Anglijos 
bhirnkų Vadat^skelbiairi 
kapitalistai esą sutarę dabai 

' sumažinti algas. Darbini 
kų vadai sako, kad jei kūpi 
talistų pleųai dabar pavyki 
tai darbininkams truks 
metų atsigauti,. Kaikuris 
darbininkai tam priešina 
Namų statytojai sustreikai 
skaičiuje 500,000. , ; ■

DĖL ^OPEN SHOP ”*
. • 'te
Washington, D. U. 

Prez. Harding pranešė 
menkos’ Darbo Federaci 
centrui apie tai, kad įapi 
lisfai nori priveisti repų 
konų partiją pasisakyti 
“open shop. ” Spiria, 
prezidentas Harding 
skelbtų stojus už “op
shop.”. ;

Organizuotų darbiniu 
vadai įndomiai pranešimi 
skaitė, bet svarbos įiepH 
ve,- nes laiko, kad unijos 
ra teisingiausia organi 
ja ir kad “elosed shop*’ 
nai legalia nusistatytas. *

ANGLIAKASIAI 
STREIKUOS, y

London. — 47,000 anglia
kasių. nutarė, siistreikuoti. 
kad priversti 5,000 anįliaka< 
šių neunijistų ‘prisidėti prie 
unijos. •

PAKEKKll KABELIŲ - 
BIZKIVl.

Ncir Yorli.,-+- Povandeni
nių kabelių kompanijos skel
bia, jog radio labai pakenkė 
jų bizniui, Viėtdj, kad nau
dotis kabeliu, dabet dauge
lismindojosirndio;

ir mokėti ganėtinai prancū
zų kalbos;

Įstojamieji kvotimai pra
sidės kovo 21 d. Ii v. prieš p. 
Mokytojų Seminarijos rū
muose Klaipėdoj. •. ... . .

SOCIALDEMOKRATAS
— DONOŠOIKAS. .■ /.

Prieš karą pas mus.Lietu
voje žandarai buvo apsupę 
save visokiais menkos doros 
žmonėmis, kurie ką nors pa
stebėję veikiant mūsų visuo
menes' labui, tuojau bėgdavo 
pas žandarus ir jiems pra
nešdavo. Tokiug žpronęs ir 
patys žandarai ir mūsų žmo
nės vadindavo ' 

■ kąiff-■. * ■
Dabar tokios rūšies* darbo 

pasiėmė mūsų somaldemnJciu su tuo meilė .yrą. akla ir

sesi žmo^ 
nės. Garvežio inžinierius 
buvo pamatęs' automobilių, 
tai jią staiga norėjo traukinį 
sulaikyti. * Bet paleidęs tor- 
mozus ant įsibėgėjusio trau
kinio tekinių, traukinys nu
šoko nuo bėgių,ketuii vago
nai apvirto; Daugybū žmo
nių, per. tai tapą, sužeistai 

^A-^T^AUDĖ^PjiUlA T

pat i Jane Freeinau buvo pa
traukta teisman iiž žiaurų 
pasielgimų su senyvu* vyru. 
Pati tapo nubausta ant $50.

f

Maskva.
Rusijos mokesniais nuo 
jaiųų, žmogus, kuris 
ba daugiau kaip $ĮOOj i 
si turi atiduoti valdžiai

Tie žmones,. kurie’ užd 
ba mažiau 1,350,000,000 » 
($27) į menesį, taksų ne 
kaj uždirbantys dai 
moka nuo O iki 80%. £ 
neatskaitoųia pačios ir vį 
>kų užlaikymui, kaip kad | 
romą Amerikoje, Vai 
duodamos porcijos ir M 
kaipo uždarbis. 
•- Vasario mėnesy max 
alga sonetų valdu 
buvo .. 2,600^000,000 ’ ’ 
C$52) r mčnesį. Toki# 
gaudavo Leninas, Ti 
kiti augšti vaidintam*
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Kk Sottifc Boeton’o utarninkals 

ir rubatomir. Leidžia ąm, 
Rymo Kataliku Sv. Juotlro 

nM^PKkV Bpinrai*
. * ■* 

ĮiikB BI ąr IK K A S ” 

E""' Wokkeb) *
■tt taVAKIAM Tjtf-WrrKLY PAPMl 
|hh&italjed etery Tuesday, Thursday, 

M laturday hy St. JoerPH’a Lith- 
itttair' K. (1 Amociatiou o» Labok .

Įmtered ąg fcecond-claae matter Sept 
BL 1016 at the post off ice at Boston, 
Ima, ūhder the Act of ifareh 3,1870,” 
a&eceptance for inalUng at special rate 
SCiHMtage provided for in Sectlon 1103, 

“rikorlred pu July

gMi?icri>liort Katėta
!' ■*-**r*.ir-*** ....n •• *» *'*■-•■*

i and suburbs ...........45.50 
ja countries yearly ,, *,, * * .$5.50*W

b ptmmHr
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E Kai buvo paskelbta, kącl 
E "IJetuyos valdžiai nepasitikč- 
E . jinią išreiškė seime komimis- 
| tij, leninį, žydų, socijalde- 
į mokratij ir socijalistu-iiau- 
I' dininkn atstovai, tai Ameri- 
| kės laisvamaniams tas nepa- 
| tiko ir šake, kad girdi seime 
I lenkų atstovų nebuvę. Bet 
E" Mat atėjo Lietuvos laikra 
| ŠČiai jau po seimo paleįdimo 
t išleisti ir juose rašoma, soci- 
i. jaldėmokratai, žydai, komu- 
? nistai, socijalistai-Iiaudinin- 
L kai ir.lenkai, kaip Lietuvos 
J: juddšiai;’ bendrai balsavo" 

prieš valdžių ir privedė sei
mų prie ki’izio, kad turėjo 
būt paleistas. . .
*t *

EV

i " Kai seimas išreiškė. , vai- 
Lūžiai nepasitikėjimų, - tai 

į prof. kun. Bučys pareiškė: 
; drįmtsio.'i reikšti
s valdžiai, prie
; ' birios Klaipėda susivienijo 
j . ęiCTjiefttvarleiuri turėti tei- 
b; -sės spręsti mūs tėvynės likt- 

p ?»()/•’.
t ___________ _

į “Naujienos” -skelbia būk 
t vienas lenkų laikraštis rašąs, 

r* kad Lietuvoj Galvanauskui 
1 pasitraukus buvęs pakvies- 
; tas prėmierauti Smetona. 
Į Bet jis turėjęs rezignuoti dėl 
r karingp nusistatymo prieš 
t tokus, nes tam prezidentas 
b įiepritkręs. /‘Naujienos” to- 

įiaurašo; “Jie (lenkai) ma- 
» ho, kad Lenkijai nebūtų bė- 

į- dos susitarti su Lietuva jei- 
’ gu krikščionių demokratu 

‘ partija turėtų daugumų sei- 
5įie. Ir jie (lenkai), veikiau- 
Ma neklysta?” Taigi darosi 
'išvadą, kad “Nauijenos” 
^pritarė karingam prieš Lei> 

nusistatymui ir nori, 
įkad Lietuvą stotų karau su 
. 'Ijenkija.; “Naujienos” iš- 
■ troško kraujo.

'1 •

f iJBggĮRiijUi;"';
U Kai veik visas eiviliužotas 
^pasaulis kelia protestus 
JM'ieš pasmerkimų miriop 
'dvasiškių Rusijon tai- ir 
fenkįją suklykė? Bet, jos 
įta balsas reiškia tieki Įdek 
^Ivažtidžio balsas panaiki
nimu mirties bausmes klau
sime* Ajyleiikų ne kruvinos 
nnkos netik civilių, o ir (Įva
ikių krauju. Ar lenlnj. ka
lviai nenužudė lietuvių 
in. Kazimierą Lajauskų 

lp21 m* .Janiūnų 
iškę 't. Rrie progos priine- 
ime?. Jog- sis faktas patvir- 
na ^^Naujienų” nuomonę, 

ĮįM klerikalai yra lenkų 
pieteliai.

LIETUVIAI KATA- 
’ LIKAI!
'w į 1 - ■* . .

Lietuva atsidūrė didelia
me pavojuje ir vičrge. Pra
gyvenimas baisiai pabran
gs; rubliai —- markės žuvo, 
o savų litų krašte dar visai 
maža._ Tuo tarpu vietoje ei
ti prie tvarkoš-^ant krašto 
uždėtas naujas vargas t nau^ 
ji rinkimai į Sėmių* Nauji 
dideli kaštai valstybei, nau
jas vargas, laiko leidimas 
darbininkams žmonėms* 
Naujos agitacijos, nauji 
Kurstymai, neramumai*

Už tai turime tarti ačiū 
Lietuvos trejopo plauko so
cialistams. Visi treji: ir ko
munistai, ir soc.-demokratai, 
ir socUKaudininkai susidėjo 
išvien, darparikrietežydus 
ir leninis į talka ir sugriovė 
Seimų ir mimsterių kabine
tų. Mat Seime jų visų krū-* 
von paimtų — dviem dau
giau, negu krikščionių-de
mokratų (40 prieš 38) / Tai 
gi, kada jie pareiškė Val
džiai nepasitikėjimo,, (kovo 
12 d.) prisėjo vėl šaukties į 
visą tautą, kad sudarytų 
liaują Seimą ir naują val
džią. Lietuvos vargą dar pa
didina pavojus iš šalies. Pa-, 
vyžiuje kaip tik sužinota, 
kad Lietuvos Seimas' paleis
tas ir valdžia rezignavo — 
tą pačią dicnąjalijąntaį pri
skyrė Vilnių lenkams. Bet 
lenkams ir Vilniaus negana. 
Didžiuma jų laikraščių kar- 
<>ja, kad reikia" visų Lietu- 
.ų užimti. Lenda jie dar ir 

< Klaipėdą.- Nors Klaipėda 
Jv bu\o Lietuvai priskirta’, 
bet alijaiitai vėl stato savo 
sąlygas, kad įleisti ir paten
kinti leninis.

.štai, kada įtiūsų tautai 
daugiausiai reikėjo vienybės 
ir intempimo jėgų, kad sto
ri už Vilnių ir Klaipėdą — 

ųr.es tuo laiku pairome, nes 
mūsų nutautėliai ir- paęlykė- 
liai — lenkai, žydai ir socia
listai — parodė Lietuvai 
kumštį.— Mūsų socialistai ir 
laisvamaniai aiškiai tuo pa
rodė, kad jie Lietuvą paisys 
tik tuomet, kuomet joje ga
lės pilnai viešpatauti. .*

Jau-Steigiamą jame Seimė 
tų parodė, kas jiems rūpi. 
Visiems jiems rūpi pirmoj 
vietoj bedievybė jie negali 
pakelti to, kad katalikiško
ji Lietuva pareikalavo ir 
konstitucijon įrašė, kad mo
kyklose turi būti mokinama 
tikėjimo; jie niekaip nega
li pakęsti to, kad Kristaus 
Bažnyčiai tekiama laisves 
n lokinti žmones ir auklėti 
jaunąsias kartas. Jie norėtų 
bažnyčia jiersekioti taip, 
kmp bedieviai ją persekioja 
J leksikoje ii* kitose Šalyse.

Krikščionys demokratai 
buvo jiems atidavę beveik 
visas valdžiavietos. Jie jas 
paėmė, žmones vargino, sku
to ir lupo, o paskui sake, 
kad tai ln%ščimjių-demo- 
krątų valdžia. Bet jiems to 
neužtenka. Jie nurimk tada, 
kada bažnyčias į šokių vie
tas .pavers, kada vieiiuolius 
ir, vienuoles išvaikys, kada 
laisvą meilę, svietiškus šliū- 
bus ii* divorsuš įves, kada 
katalikai tėvai nebegalės 
vaikų išauginti tikėjime. 
Tada tik jiosliuosiau atsi
kvėps. s, (Ii taip prirengton 
dirvo j bus lengva įžengti vėl 
bolševikų Rusijai ir prisi-’

UEW MWKV S4JUH6(B OMU.
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Nedėlioję, kovo 25 d. Aušros 
Vartų par. Tokj-kloje įvyko LDS. 
Chicagos Apsk. susirinkimas. 
Nors neperakaitlingiausiai susi
rinko, bet gana gyvai .dalykai 
buvo ^varstomi. Gaila, kad kuo
pos nesistengia prisiųsti atstovų į 
apskritį. Ištiktąją, nežinia) kas 
tai gali būti,- kad darbininkai ne
rūpina savais reikalais, kurie tu
rėtų jiems rūpėti,

Roselando atstovas p. S. Gudei- 
kis pranešė, kad 60 kp. pradėjo 
sparčiai augti Taip-gi ir iš ki
tų kuopų atstovų raportų pasiro
do, kad Šis tas yra veikiama.

ŠiaTe susirinkime daug buvo 
kalbėta apie kooperacijų ir koope
racijos klausimu daug bus_nuveik- 
ta. I’-nas S. Gadeikis ilgų laikų 
darbavęsis Kenoaha’je ko-opera- 
cijos krautuvėje, boto, dar 1920 
m.parvažiavoĮLietuvųir—ten 
studijavo ko-operacijos dalykus ir 
dabar jis Taiko Roselando valgo
mųjų daiktų krautuvę, bet jis be
galo , užsiinteresavęs ko-operaeija. 
Jis sako mielai ^stįtiksiųs perleis
ti Savo biznį ko-opėratyvams. Jis 
senai galvojęs kokiu būdu prieiti 
prie ko-operacijos, be.t nesuradęs 
pritarėjų. Dabar jis pradžiugo 
suradęs vienminčių. Taigi jis į- 
stojo į ko-operatyviškų kuopelę, 
kuri yra susitverusi Chicagos D. 
D. S. Apsk. Po Velykų šio ji kuo
pelė žada piaideti pozityvi darbų.

Chicagos LDS. Apsk. nutarė su
rengtu didelį vakarų Rosclande. 
Nutarta apkviesti artistai iš 
Brighton Parko L. Vyčiai. 

Žvalgaitis.
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jungti Lietuvą prie Rusijos, 
' čia Amerikoje jie' skelbia, 
kad Lietuvoje jau prasidėjo 
revoliucija. Jie meluoja. Jie 
norėtų.ten revoliucijos. Bet 
ten jos nera. Yra valdžia, y- 
ra prezidentas* Galvanaus- 

ministerija bus iki kol 
susirinks naujas (Seimas ir 
kol gus sudarytas naujas mi- 
nisterių kabinetas.

Jie kalba*apie revoliucijų, 
jie norėtų tai revoliucijai 
parinkti Amerikoje, pinigų. 
Bet kas gi jiems duos! Ne
bent tik išgama, kurs Lie
tuvos nekenčia.

Mes,' katalikai j dabar aiš
kiai matome, kas stato val
stybę ir kas jų griauna.

Katalikai iškovojo laisve 
savo krūtinėmis. Katalikai 
pravedė žemės ivformų, ka~ 
TaĖkai sudarė konstituciją 
Katalikų darbas ir ištverme 
iškovojo Lietuvai Klaipėdą, 
ir viso pasaulio pripažinimų. 
Visu tuo laiku socialistai šil
tose vietose sėdėdami, ' tik 
trukdė ir krikdė ir vis dau
giau ir daugiau, kaip nedori 
vaikai, sau reikalavo. Baga- 
liaus pritykoję sunkiausi 
laikų—padegė valstybės na
mus ir dabar ima rėkti kad 
Lietuvoje revoliucija ir kad, 
jeigu jie padegė pamuš, tai 
tam kalti kleriklai.

Žydas muša, žydas rėkia. 
' .Lenkas kalba apie broly
bę — lenkas peilį širdin du
ria.-

Socialistas kunigais gųz-r 
dina, nes laisvos meilės no
ri, nes rožančiaus bijo. Gųz- 
dina revoliucija,/o pats Jų 

kelia. *

Visi jie’tokie.
Bet visi jie nykštukai Lie

tuvoje, nors ir krūvon susi
dėję, jeigu tik milžinas, tau
ta- — lietuviai, katalikai at
bus, ’ susivienys ir suvarys 
Juos nenuoramas į nykštu
kų gardelį, į pačius kairiuo
sius Lietuvos Seimo suolus. 
Lai jie pamatys, kad nors ir 
krūva, o vis dėlto jie tik 
nykštukai ir gana. Nors 
nedorybės pas juos ir daug, 
ir gerklės jį didelės,, o betgi 
jįe tik nykštukai ir gana.

Mes, broliaiji* sesės, lie
tuviai katalikai amerikie
čiai, turime stoti įT pagalbų 
savo broliams katalikams 
Lietuvoje, tinime padėti 
jiems .susiprasti, susivieny
ti ir. susitvarkyti. Jeigu 
kiekvienas, kuriam tikėji
mas ir Lietuvos laisve via* . *■ 
■brangi — pamatys ir supras 
dabar esantį pavojų, jeigu 
visi , katalikai atiduos savo 
balsus katalikų partijų ats
tovams — visi anie rėksniai, 
visi žydeliai, lenkeliai ir so- 
cialistėliai atsidurs savo 
gandelyje. J

Ir ’ mes, Amerikos lietu
viai katalikai esame įšaukti* į 
kovų. Neatsisakysime stoti 
į jų. Mes kovų turime lųi- 
mėti, Ųietuva buvo. J3? bus 

. katMikįška Šaiįs. $ kam f gi 
nepatinka -- fokieips ; nie
kas nedraus krapštytis 7 į 
Trockio žęmę. Dar' ir pasų 
uždykų vertėtų jiems duoti.

■ ■ ų m
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, Oliicafjo. — Pereitaisme
tais Chieagos -’h>Ūeraliiiiub$e 
teisiintose 12,431 žmonės iš
siėmė pilietiškas popieras, Iš 
jų 2,845 buvo lenkai, 1,640 
rusų ir 1,434 italių. ’
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L. D. S. CHICAGOS APSKRIČIO 
KUOPOMS.

• Gerbiamieji, niekas neužginčys, 
kad Cliicagoj daugiąus lietuvių 
gyvena, „negu kitame S. Valstijų 
.mieste. Tai-gi čia yrą ir daugiau
sia darbininkų. *•'

'Visų lietuvių didelė pareiga y- 
ra prigulėti prie X? D. S. Dabar 
pažvelgiame, kiek mūsų priguli 
arba įdomauja savO’reikalais. Mes 
matome kokius nuostolius. mūsų

4. ■ ■

moliai panešif vien dėlto, kad ne
priguli prie savo organizacijos, 
nuostolius morališkus ir medegiš- 
kus. Parašyta yra: “Kas neren
ka, tas barsto,” tai yra ■ kas ne
priguli prie geros organizacijos, 
tas priklauso prie blogos, o blogas 
kovoja prieš vislią ‘kas yra gera ir 
tuomi patys sau blogai daro. L. 
D. S. 'šalinasi nuo visokio blogo ir 
mūsų visų pareigą ašlytis nuo vi
sokio blogo ir kitus sergėti“ Jei
gu visi lietiiviai prigulėtų prie L* 
D. S. ar tiek mes turėtume visokių, 
niekšų, ištvirkėlių ir Lietuvos 
priešų. Ar būtų Višaki Bishopai, 
AVestai, Harriugtonai nunešę lie- 
tuviij milijonus dol.' Ar būtų ir 
kitokios . nelaimes ištikę. Mes 
prigulantys prie LDS.* tai vis ži- 

: nome, o kas nepriguli — nežino. 
Tai-gi mūsų yra didelė pareiga sa
vo brolius gelbėti. *

Mes daug gero padarysime, jei
gu visi stosime darban, Darbas 
sunkus, bet ir nauda nemaža. Bet
gi mes turime dirbti. Neturime 
savo rankų nuleisti. Pas mus L. 
D. S. kuopos silpniau stovi negu 
kur kitur ir mes ilgiau negalime 
pakęsti tokios situacijos.
• štai ką meš turime padaryti.
Pas mus L. D. SA kuopos, tiesa, 
silpnos, bet jos yrą; Įtik pas mus 
randasi didis trūkumas, o tą trū
kumą nėra sunku prašalinfi ir tilt 
jį prašalinti,, q tada kuopos augs 
ir bujos. '

Mes turime J^hičagos lu D. S. 
apskritį, bet, deją, taTe .apskrity
je peripąžai gyvumo, pelkei Ar 

: dėlto kad nėra veikėjų, a kito ko. 
Ne; ” Visko yra, tik taikią gero 
noro. Man antri motai esant raš
tininko teko aiškiai patirti, kad y- 
ra visko, tik daugiau geru noro. 
Apskričio valdyba dirba kiek’iš
gali .ir, visuomet lankosi ant‘susi
rinkimų, bet ką galima nuveikti 
vieną! valdybai * Mes matome gą- Į 
limybes pastatyti labai uugštai L. 
Ik S.; jeigu visų kuopų bent po 2 
af 3 atstovus suvažldoti, tik- na

' I-*K..:.. )i
“ŠVENTOJI MARIJA
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Gražus vakaras, Saulute vos nusileido, 
visur linksma, malonu. Darbščių vyrų, 
linksmų moterų, gražių mergaičių ir vikyių 
lig paukštelių vaikučių pilnos gatvės. VL 
si linksmus, visi džiaugiasi vakaro ramu
mų* . ' ■ ’

Prie vienos šoninių gatvių stovi nedi
delė katalikų bažnyčia. Jos durys plačiai 
atdaros* Praeiviai nuo gatvės galėjo ma
tyti altorius puikiai išpuoštus kvėpiančio^ 
mis gėlėmis ir žvakėmis apstatytus. Jų bu
vo du žymiausiu. Viename stovėjo iš rink
tiniomarmuropadirbta MarijosPanęsvai
nikuota stovyla. Virš Jos galvos buvo elek
tros apšviečiamos žvaigždės.

Možių kvapas pripildė bažnyčių, sieke 
net gatvę* Jie maloAiai užgavo praeinan* 
čios jaunos mergaitės jausmus; Ji žvilgte
rėjo vidun ir tyliai, rods ko tai bijodama 
įėjo. Ji dar niekuomet nebuvo buvusi kata
likų bažnyčioje. ’

Atsiminė ji dabar viska kų buvo girdė
jusi nuo mažų dienų apie Katalikų Bažny
čių. Baimė apėmė jų. Ji įėjo į suolų arti 
durų, manydama tuo jaus išsprukti laukan.

Bažnyčioje nedaug buvo žmonių. Ir 
tieųtaip buvo paskendę maldose kad nė vie
nas mažiausio's domės neatkreipė į įėjusių 
mergaitę. .. .
- Ji atsikvėpė, pasidarė jai ramiau, ir ji 
pradėjo klausyti kas kalbama; nes retkar
čiais" ji užgirsdavo kokius tai žodžius. . Po 
valandėlės ji suprato, kad jie atsakinėjo į 
vienoklūpo jaučio prieš Dievo Motinos sto- 
vylų. ‘ ■

Veltui ji stengėsi išgirsti visus žodžius. 
Tik šiuos ji aiškiai girdėjo:

“Šventoji Marija, Dievo Motina! ... ” 
Kuomet ji kitų žodžių negalėjo supras

ti; tie žodžiai skambėjo jos ausyse* Neju
čiomis ir ji ėmė su kitais tarti: “Šventoji 
Marija, Dievo Motina , ..”

Staiga, sėdynėje ji pamatė sutrukusį 
rožančių. Dėl žingeidumo paėmė ir įsidėjo 
kišenėn. Pamačius žmonių sujudimų,, ji ū~ 
mai pakilo ir išėjo iš bažnyčios.

Tų vakarų suėjus savo draugus ir drau
ges pasisakė buvusi katalikų bažnyčioje. 
Daugelis nenorėjo tikėti/ kiti net juokėsi, 
tuomet ji išsitraukė sutrūkusį rožančiij ir 
visiems parodė. Tų,’ kaip jie vadino “bur
tas tamsių katalikų,” tai yra rožančių leido 
per lankas, kiekvienas matyt turėjo ko tai

v •
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pasakyti, pasijuokti, . Bet mergaitė ve!įsi- 
dėjo kišenėn ii* parėjo namon.

Žodžiai; “pelitoji Marija Dievo Mo
tina,” dar skambėjo jos ausyse* Atsigulus 
užmigti negalėjo. Ji vartėsi nuo Šono aut 
šono, užsidėjo pagalvį sau ant galvos, — vel
tui/ . Tie žodžiai girdėti bažnyčioje, patys 
kartojosi. .

Ryte ji atsikėlė ligonis. Ir su didžiu 
nekantrumu lauke vakaro, kada galės nu
nešti rožančių bažnyčion*' Vakarui atėjus 
su baime ir didžiu slaptingumu ji jmėmė su
trukusį rožančių drebančia ranka įsidėjo į 
kišenę:ir ėjo vėl bažnyčiom, r ' '
—feu-jLbažnyčmje^n^rLieti  .nėra ūei vie- 

no žmogaus. Skubiai įėjo šuoliui, kuriame 
buvo radusi rožančių ir ten jį numetė*. Ro
dos jos širdis atsinaujino. Ji jau norėjo iš
eiti, kaip staiga jos akyse metėsi Dievo Mo- ’ 
tinos štovyla. Jos veidas buvo nekaltas, 
gražus, Jos rankos gražiai sudėtos, ties krū
tine. ~ ;

Nejučiomis mergaitei iš lūpų išspruko 
žodžiai; “šventoji Marija, - Dievo Motina!” 
Toje valandoje Dievo malonė paliete jos šir
dį. Ji jau tikėjo. Dievo Motina vedė prie 
dieviškosios Jos Sūnaus Širdies. Mūrija at
vedė ją prie Dievo, atvėrė jai airis.

“Šventoji Marija, Dievo Motina, mels-’ 
kis už mus nusidėjėlius.” ...

\
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. AKMENŲ. AMEN!, ■ . .

Vienas šventas misionorius, senatvėje 
apako. Vienok ir aklas būdamas nesiliovei 
skelbęs Kristaus mokslo. ..Mažas vaikiukas 
vesdavo jį už rankos. ■ t

Kartų eidamu per’ tyrus pavargo, ir 
abu susėdo pailsėtu. Vaikas norėdamas pa
sijuokti iŠ švento senelio tarė:

“Tėveli, čionai labai daug žmonių su
sirinko paklausyti tavo pamokslų.”

Genelis atsistojo ant akmens, ant kii- 
rio sėdėjo ir taip kalbėjo iš širdies kad aša
ros riedėjo per jo suvargusius skruostus.

Jis užbaigdamas sukalbėjo “Tėve Mu
sų,’5 ir kuomet-ištarė žodžius, “bet . gelbėk 
mus nuo pikto,” keli tūkstančiai balšų atsa- • 
kė: “Amen!” ’ ■

Vaikas išsigando, ir puolęs po senelio 
kojų viską pasakė. • ' " ‘ .

1 Mano vaikeli, ’ ’ tarė kunigas, “yra pa
rašyta; ‘Jeigu žmonės tylės, akmenys pra
bils ir garbins Viešpatį/ Nedaryk juokų iš. 
Dievo žodžių. ”
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’riai^kas menuo, o reikalui esant 
ir tankiau,
’ Apskritys pasiryžęs dėti pastau

gti sustiprinti kuopas ir dėti pas
tangų, kad nė vieno lietuvia dar
bininko ’ .neliktų neorganizuoto. 
Tik štai ką mes turime padaryti:

1)' Kiekviena kuopa turi pri
siųsti ant atstovus ant apskr. su
sirinkimų.
; 2) Atstovai turi lairkyti kuopų 
susirinkimus ir pranešti apskričio 
nutarimus. . .
. 3) Kuopos visa tai kiek galint 
vykinti gyvenimam

■ Lietuviai darbininkai darban, o 
nugalėsime visokį priešų ir sieksi- 

' m<i kas kartą prie geresnes atei
ties. •. • .

X Mockevičius, 
Chicagos Apskričio Rašt.

i
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ir pavienitj, idant visi galėtumė
me tinkamai prisirengti prie mi
nėto išvažiavimo. Ypatingai kuo
pos privalėtų pasirūpinti isanksto, 
programais ir pamarginimais dęl 
minėtos gegužinės, nes kiekvie
nas geraą, darbas reikalauja gero 
prisirengimo, o ypatingai šis dar
bininkų milžiniškas išvažiavimas 
itin reikalauja’ atsakančio prisi- 
rengimo. Nors rengmo komisija 
ir daro atatinkamų žingsnių idant 
butų kas tokio naudingo, indo- 
maus- ir pamokinančio" dėl darbi
ninkų gerovesy bet prie to reika
lingą būtina'visų D. D. £1 Conn. 
apskr. kp.-ir visuomenės parama. 
Tai-gi kuopos4 ir nariai turėtų rū
pintis savo pareigas atlikti pilnai 
su *užuojauta kaipAnn'ganizaeijos 
apaštalai, nes minėtas išvažiavi
mas tai ne vienos kuopos arba no' 
vieno nario, bet viso Conn, apskr; 
ir apielinkės da^ninkų" ir šis, iš
važiavimas vertas yra remti viso
mis jėgomis dėlto, kad yra skiria
madalis pelno visai organizacijai 
paremti. • Taigi, brolužiai ir sesy
tes darbininkai, Čia reikalas visų, 
o labiausiai organizacijos nariams 
turėtų tas darbas apeiti ir dėti 
pastangas kad neužmirštų 10 d.

pasimayti su savo draugais ir .pa
žįstamais ir praleisti linksmai tą 
brangią dienelę tame milžiniška
me darbininkų išvažiavime.

Gegužinei rengti komisijos na
rys, ‘

' P. J. Totoraitis.

P. B. Visais gegužines reika
lais: klausimais ir informacijomis 
kreipkitės sekančiu antrašu: P. J. 
Tutbraitis,. 797 Bank St., Watel*- 
bury, Conn.

DETROITjMICH.

Iš- darbininkų veikimo.

Kovo 18 d., tuoj po pamaldų 
72-ra kuopa LDS. turėjo savo me
lasini susirinkimą. Jau nocmaliŠ- 
kai ir be kliūčių iš šalies hei iŠ sū? 
vitarpčs pusės, silpnybių ne tiek 
daug, kaip kad kuomet vis tai pa- _ 
prastai pirimaus būdavo ir tai vis
gi neapsaką ir be vienos didesnį . 
silpnybės —- klaidds; tai sėnbsnių 
narių neskaitlingas atsilankymas. 
Jot tai nauji nariai jų vietas, žy

miai atpilde ir tada pats, susiein
amas dar vidutinis atrodė apie iŠ 
dvidešimts imrim Ypatingai ir 
tas dar sifiagu primintų .jog š| sy
ki ir pats pirmiiiinkas savo purei- - 
gose neatsiliko. Atėjęs užėmė sa* 
yb vietų ir mlė susirinkimą labai » 
pavysdihgak ritątei k gabiai iš ko 
visiems buvo <Uug malonum‘Spū
džio ir drąsos. Protokolų skaitė 
raštininkas, brangus narys ir didte
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L. D. S. CONN. APSKRIČIO IR 

APIELINK8S DARBININKŲ
" DOMEI.

Brangūs broliai' ir sesutės, dar- 
hiniiikai I Skaitau* už pareigų pra
nešti visoms L. D, S. Conn. aps
kričio kuopoms ir visuomenei, jog 
Ir šįmet turėsimo pragos kaipo 
darbininkai išvažiuoti ir pusilinks- 
mmtmmt.tym oro, ant mūsų aps-įbiržolio. Tų dienų reikia getai iš- 
kričio rengiamos gegužines. Ji —i**j~**«— 
atsibus 10 d; biržejio, 1023 m. Šv. 
Juozapo nuravi jos darže - (Oak 
I’ark^jiiy^erbury^Conn. langi 
oių ir noriu atkreipti atydą iri**

Jani mėty kurtą ar du, bet rcglto bhtmipL D, S. Coliai. apskričio kp.

garsinti vlsm-. kolonijose mūsų 
apskričio ir kad gerbiamos dr*joK 
tąąlončtij \ir»niinetą* dieni} ne
rengti nieko ii’ totą prųgos bto- 
liaaritohiriukams Uuosai1" išviv 
žinoti ant tyru oro pakvėpuoti ir



e

darbuotojas, Jonas Jankūnas. 
Labai aiški įkalba ir taisykliška 
tvarka gąbiai prašyta, ks visiems 

. nariams davė didžiausio užgapedi- 
nimo ir aiškumo apie bėgančius 
kuopos reikalus. Tai yra jog vis
kas geriausioj-' tvarkoj ir dar 
smarkiai einama pirmyn kaip au
gimu nariais, teip parengimais ko 
nors ir įvairiais įeitais veikimais 
komisiją. Raportams užsibaigus; 
buvo naują narių priėmimas, per- 
statytį ir prirašytų Antano Bag
dono, finansų raštininko ir jo tik

MS 6MHI LIETUVIUffinUOSE. .
»

nedaliomis ateina pagelbėti broliai 
misijonieriai iš La«SaMte, bet Šį 
metą' dar nemažai darbo* prisidės, 
Mrtatym- „rtyklo.

WAfiHIMGT01< D. C.

Mainosi dienos, mainosi laikui, 
mainosi ir gyvenimo aplinkybės 
Šie' žodžiai kaip tik atitinka Ame
rikos sostapilės lietuviu įgyvenan
čiai saujalėi. Metas kitas atgal 
išvysti lietuvio veidu šiame .mies
te buvo nepaprasta retenybė, o ką 
jau sakyt* apie dyvą lietuviškų 
balsą. Dabartiniu laiku jau gali-

11 H Iftoi IĮ I ' I > ■'"B-ggpgW<weyW—
* skyrių. Sprendimą* buvo *W

i ti ant toHmeenio laiko. VWue
Kęvo ŽS £ Sv. FrapcilkMii dAffcdm apie autvirimą

tes 4*t teHatetataio laiko. * VWuė

vieno rodos pasidarbavimu net W priskaitytrarti pusę šimto ap- 

nuostabu, ypač tiems, kurie tą ge-
sa dešimts narių, kas darė daug 
nuostabu, ypač tiems, kurie tą ge
rai supranta Įdek toks darbas kai
nuoja; atlikimui jo pasiaukojimo, 
pastangų, kantrybės ir laiko pa 
ima;' O niekas neužmoka už ta* 
visai, nors ir mažiausiu atlygini 
mu. Tai čia vėl kiek mūsų 
džiaugsmo, laimės ir ia to vilties 
ateičiai mūsų brangios organiza
cijos. ir mums patiems, jog jąu 
vis tolinus, vis daugiaus randasi 
nepaprastais gabumais didžiausių 
organizatyvio-kultūrhiio, męirąlio

įgyvenusių lietuvių. Atrodytų 
jau nemažas būrelis, vienok apie 
juos musu plačioji visuomene ma
žai ką tebežino. Jai kaip šis mies
tas, tai ir čia gyvenantys lietu
viai atrodo tolimi ir nesupranta
mi. Jų jausti ausis neužaučia nie
ko savo bei artimo’ ir bendro. 
Priežastis tam ar tik ir nebus pa
čių eią gyvenančiu lietuviu Huo 
lietuvybės nutolimas. Taipogi sto
ka organizacijos. Todėl ir buvo, 
kad iki Šiam laikui čia viešpatavo 
mirtinoji tamsa lietuviškame suį-

7ir iae®“aafEOajegtl vfe

ir svetainės. Neužilgo darbas bus 
pradėtas. Siilijf metinio parapi
jos raporto, tai parapijoj nuosa
vybe siekia arti $100,000.00. Sko
los nėra ir pinigu jau yru $!&- 
000.00. '

Klebonas sake, gal daugumui 
norėtųsi matyti užbaigtą bažny
čią bet rimtai apsvarsčius ir žiū
rint j ateiti, į ištautėjimo pavoją, 
apsvarsčius su parapijos komite
tu, nuspręsta, kad svarbią svar
biausia pirmoj vietoj turėti' mo
kyklą ir svetainę. ' - '

Parapijonys iki šiol džiaugėsi 
savo darbščiu klebonu ir visados 
rėmė jo rimtus užmanymus/ Be 
abejon&f ir tolesniai fa vienybė 
mūsą kolonijoj viešpataus.

Teko nugirsti pašneką tarpe 
parapiąonii, kad* ne tik mokyklą, 
svetainę, bet ir bažnyčią galima

rapijoa 'mąr»itė« aurided^nčmą 
vyt«e, choristes, Sunday school 
'n»kyfoja£ antrą neŪSdienį per
statė veikalą, “Piloto Duktė/’ ku- 

~ w Su*
pmtama Tėvas * Juras padėjo

Hr* mikatesWWma# >t tas įai gyvuoja naujai įsteigta Lie-
darhas išėjo pasekmingai. Virš- tuvos Vyčių kuopa šv. Kryžiaus 
minėtam yakare dalyvavo svočiai:

' gerb. kun. J. J. Jakaitis, Worces- 
terio klebonas, J. Svirskas, Blaiv. 
Centro Rašt., Vytis StJ džius fr 
kiti '

Kovo 24 d./Ubatoj mūsų jauni
mas ir nekuria amt? nors nedi
delis būrelis išėjo ant gatvių rink
ti aukų delei naujos bažnyčios. Su
rinko $7000. Būtų galėję dau* 
gi&u surinkti, kad ne stoka rinki
kų. Svetimtaučiai lakai jjtiyli mū
sų statomą naują bažnyčią. Lie
tuviai dit labiau, nes jų ji yra. 
’s Linksmutė.

yaujao lietuve* Vyčiu kuopos £v. 
ĮKryžiausparapijoje, Solwm^*ty* 
N- V, širdingai pareiškė jiems vi
so gero ateity ir pritarė veikti sy
kiu kas-Iink pagerinimo ją veiki
mais ir sumanymais.

parapijoje ir <erųpąmsekimo atei
tyje-

Vohkua, K. Baliukonis,^B.,Dany- 
lieni, K Žibtttftnė, S. Turnaųs- 
kast T. Adomavičius/ A. Jonaitis, 
K. Sederavičilis, K. Mereškevi- 
čįus, J. Ulinskas, L. Ačgauskie- 
nė, lt JutkevičiusJ J, Gecevičiua, 
B. Atkoč|jtknė, j. Ballųlevičiuš, 
M. Baltuška, st. Brazaitis, J. 
Dehuckas, F. Kazlauskas, E. Ku
liešiene, į? Melešienė, $t. Minai- 
gą, Ą., Nomica, J, Mockevičius, 
V. Borysas, Jonaitienė

Dar yrą 7, kurie Mvo vąrdų ne- 
^it.into1| Padavė. Prie to smulkių aukų su-
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. Kaip ųiekąą nosistengia šį tą 
parašyti apie šio* vieteles lietuvių' 
veikimą, tąi rodos jie Čia nieko nei 
neveikią, vienok taip nėra. Tei- 
syb^mažoje vytelėje prie*nedide- 
lio žmonių skaitliuos kalnų nenu
versi, bet užtai savo gražiu apė
jimu ir duosnumu proporcionaliai 
perviršyje, ir didžiausias kolioni- 
jas. Keikia tik stebėtis kiek čia 
gražių darbų nuveikta parapijai 
įsisteigus. Vis tai tvarkos ir

męątąJggJŽ. Išviso jšv, Kazimie
ro VienuoįynųL susidarė- $110.00.

T» • * K. AtrasiK. A. Vagy?-

TOKIAI Jti VĖL

BeMias. Vokietijos ko- 
misionierius okupuotųjų te
ritorijų vėl užprotestavo 
prieš talkininkų Rareinio 
komisijos nutarimų nustaty
ti ir kolęktuoti taksus už 
anglis, fcomisionierius sa-

K

nizmo suregstame tinkle, 
paspruko, o kiti ir lilro jo auka. 
Bet kuomet rtepaprastai subruzdo, 
kaip Lietuvos taip ir Amerikos 
lietuviai, sujudo ir čia gyvuojan
ti lietuvių saujalė. Pradėjo dai
rytis, krm ir kaip surasti kelią’ 
prie giedros, iš. po užniuiėjusios 
tamsos.- -Žinoma, kaip jau praei
tis mums rodo, kad katalikai vi
suomet turi pralaužti pirmuainius 
ledus, ttii ir čia pirmutinį ižngs- 
nį padare katalikai studentai.. Ir 
su džiaugsimi jau galima pasaky
ti, kad Washington.’o padangė 
giedrėjsi.

Kovo 25 d. susirinkę lietuviai 
katalikai studentai-sutverė “Gied
ria inkų” kuopą, Į . valdybą iš
rinkti gabūs ir darbštūs nariai: 
Dvas. Vadas, Kun. F. Kemėšis; 
Pįrm. P, Daužvardis; Rąšt., Pr. 
Bublys; Ižd., J. Kundrėekas; Ko- 
respbndcntas, P. Česnulis. ,

Ant programo buvę du klausi
mu, “Giedros” ir Amerikos Lie- 
tuviij Katalikų Profesijonalų. 
Nuodugnesniam gvildenimui pa
likta sekančiam susii-inlrimui, ku
ris, bus 8 d. balandžio? Kaip vie
nas taip ir. kitas yra svarbūs klau
simai. Ypatingai pastarasis, ku
ris paliečia ne tik vienus mūsų 
profesijonalus, bet nors netiesio
giniu būdu ir visą katalikišką vi
suomenę.

Mūsų bedieviai jau suspėjo nors 
dalį savo profesijonalų surišti vie
nu bendru ryšiu, kuomet .mūsų 
svietiškoji inteligentija da be jo
kio ryšio. Kuomet mes lengvai 
galime šiandien Čia Amerikoje 
priskaityti desėtkus lietuvių pro
fesijonalų; kurie nesigėdys vieaši 
pasisakyti esą kat. lietuviai ir tik
rais praktiknojaĮiČiais katalikais. 
Toliau, jie yra . pilni gerų darbų 
ir prakilniiį minčių, bet dėl sto
kos tarp jų artimesnių ryšių, jie 
nesuteikė plačiai visuomenei ko ji 
nuo j taip karštai reikalavo ir rei-
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gmu m daugiau. Didis mūsų dar
buotojas, brangus narys ir veikė
jas gerbiamas Antanas Bagdonas, 

idabartinis finansų raštininkas jau 
ne tik šį sykį panašiai atsižymč 
jo, bet jau ir pirmiaus kelis syk 
tą padare, nors ir ne po tiek daug 
ale gi dąr visai naujas narys, o 
dar raštininkas ir veikėjas dar 
naujasnis ir jei jau tokio darbo 
tiek suspėjo atlikt, tai kas tą ga
lės inveriinti ir apibranginti. Ir 
nauji nariai likosi priimti šu l<ar- 
ščiaiisiais sveikinimois ii* rankų 
plojįniu, Užbaigus tą, buvo eita 
prie naujų sumanymų. Pirmiau 
šia, tai finansinio stovio gerinimo 
reikalas buvo paimtas. - Kiek pa
svarsčius būdus ir pasirodė, jog 
šiuo sykiu jau mažai .galimybes 
beliko didesniais veikimo parengi
mais, tai tada nors mažesnis vei
kimo būdas. < Pasvarsčius ir buvo 
pravestas, tai nutarimu.partrauk
ti dabartinių laikų leidimo geriau
sius darbiniiilęų veikalus daugiams 
nei narių kuopoj randasi, trau- 

—kiant panašioms skaitlinėms Uo
sio. Turto Norma -ir Mūsų Keliai. 
Su jų išpardavimu, -pirmiausia pa
čių narių tarpe ir kitiems bei'pri- 
rašinūjant naujus narius ir tam 
darbui į komisiją šie nariai apsi
ėmė: A. Bagdonas ir P. Gustaitis. 
Ispardavįnėjus daugumą šių vei
kalų, gaunamas *ūnošimčiais pel
nas eis kuopos- kason, tai šis su
manymas ne tik bus kad ąeras, na 
da ir pelningas, bet ikek jis nau
dingas susipratimo, lavinomis dar
bininkiškais tiksais, tai kas galės 
tą ir apsakyti, Jei šimtais veika
lų čionais bus paskleista, tai nau
da sykiu keleriopa: pirma, jei tai 
pavyktu, išpildyt vireminėtų žo
džių kiekybė darbo, tai materija- 
liškas.laimėjimas, pelno ir-gi bū
tų dikčiai pačiai.kuopai; antras, 
tai- apšvietus ir išsilavinnimo rei
kalas ar toks būtų h1 bus, jei tik 
šiuos darbus išpildysune. O jų iš
pildymui it-gi turime daug vilties, 
nes yra nemažai galinčių kad, gra
žiai tuo :ir daug gali pasidarbuoti, 
tik reikia jiems duoti progą in- 
galiojimais, žinioms ir kitais tic- 

. sotumo būdais. Tai-gi sesutės ir 
broliai, nares ir nariai šios-mūsų 
72-roš kuops LDS’., nepamirškim 
nurietu svahbių reikalų, at jauskim 

^prisidėti ir dar stengtis vieni ki
tiems padėti šiuos taip brangius 
darbelius mums nuveikti kuomet 
į jus bs kreipiamasi per kuopos iš
rinktus ir pasitikimus Žmones pla
tinti ir skleisti apšyietą darbus 

.'Kristaus mokslo dvasioje ir 11

Prie naujų sumanymų dar buvo 
kalbėta ir apie 2-rą kuopą, kuo
met ji pasisakė 19-tani “Darbinin
ko ’ ’ numery, jog ji iš savo kuopos 
kasos duos,$200.00 tai kuopai; ku
ri pralenks 2-rą kuopą jos visuo- 

. se jau nuveiktuose darbusoę ir bū
siančiuose iki -šeiniui LDS. Po 
trumpo npkąlbejimo ir išsiaiškini
mo, jog gi ir esama daug galimy* 
bes, o tik reikia darbo* o tą viską 
vis,galima padaryti ir nutarus, 
kurt pradžia vis-gi jau yra to dar
bo, tai tam darbiu liko ingaMo- 

‘ tas vienas iš narių darbuoto jas na
rys B- Gttstaitį^ir jis tuoj jau pra
dės. 'Mielu labiri matyti panašūs, 
dalbai. kum Ambotui, taipgi durlur daug.

į darbą.
Neabejotinas būtų šposas. Nors 

kolonija nedidelė, bet atsimenant; 
ištikus svarbiems tėvynės reika
lams per vieną vakarą buvo sudė
taild$5,000.00.

■ ■ Vienybė— galybe.- Vienybėje 
esant,-viskas galima.

' Reporteris.

i

kalauja, ką- lengvai galėjo atlik-' 
ti turint bendrą tarp savęs ryjai 
Laikas jau atėjo kuomet pats gy
venimas jau verste verčia prie to
kios vienybes. Gerai būtų užgir
dąs mūsų pačių profesijonalų iš
reikštas mintis kas link bendres
nių tarp jų ryšių.

Plačiau apie tai pakalbėsime vė
liau.

r
Koresp,

CLEVELAND, OHIO?

Dabartiniu laiku ^Darbininke” 
žinutes iš mūsų kolonijos parėto
jo. Metai tam atgal, tai “Darbi
ninke” rašydavo visokrkorespon- 
deritai, kaip tai: Simano Sūnus, 
Matas, Kupstas, net ir Kirvukas 
ant pabaigos kaip, kam užkrėsda
vo skiedruldų. žinoma, vieni py; 
ko ant Kirvuko, kiti ”Darbniin- 
ko” numerius tik'stvarstėTr skai
tė Kirvuko pranešimus. Pasta
ruoju laiku visi nustojo, rašę ir 
žmonės pradėjo visaip šnekėt: vie
ni sako, kad gal Kirvukas numi
rė, kiti sako, kad stribą nusipir- 

' ko,, tai sienas tašo,, treti sako, būk 
į Detroitą išvažiavo. Bet nei vie
nas nežino tikros teisybes, nes p. 
Kirvukas nei miręs, nei stubos 
perka, nei į Detroitą išvažiavo. 
Tik per visą laiką tėmijęs ką lais
vamanių čebatlaižiai katalikiškose 
draugijose sulindę varo pragaiš
tingą darbą kaip tautai, taip ir ti- 

■ liejimu. . Užtad-gi, laiks nuo laiko 
pasistengs Kirvukas pranešti iš 

'■ Clevelando svarbesnius žinutes ir 
nurodys kas dirba dėl savo tautos 
ir visuomenės ir kas pučia į lais
vamanių prakiurusią armoniką, 
tilc yra patartiną kožnam cleve- 
landiečiui užsiprenumeruoti sau 

Darbininką,” kuris atlankys tris 
sykius į savaitę, pranešdamas ne 
tik iš Clevelando žinias, bet. ir S 
viso .pasaulio. *'

Vienas taip vadinamas šiaudi
nis patrijotas prieš vienos draugi
jos susirinkimą vaikščioja po sve
tainę ir kalbina tos draugijos na
rius laike susirinkimo varyti agi- fB^ųtinėą ąųteriys tarp Lietis 
taeiją, kad to ji. drau^ja atgimęs-- 
tų nuo Sąryšio. Gardi, o kas;galA svafM naudinga knyga, 
mums, neduos; mes nubąįsavoių n* $i.5A

HARTFORD, CONK.

Pradžioje gavėnios, vyskupas 
iškėlė kun, Antaną Vaškelį, vika- 
rą, buvusį prie gerb. klebono kutų 
Amboto, nors netoli tapo iškel
tas, į Waterbury, Conn. Kun. 
Vaškelis išventytas į kunigus 
gruod. 21‘ d. 1918 m. ir ild 'šiol bu
vo Hartforde. Netik‘kad buvo 
geraš-rinrtas kunigas, iškalbus 
pamokslininkas, bet ne mažiaus 
buvo ir tautos reikalų rėmėjas,

Taip-gi daug pasidarbavęs tar- 
pe’jaunimo. priaugančios kartos, 
suorganizavo ir išaugino virš 100 
narių Marijos Vaikelių merginų 
dr-ją, buvo jos kapelionu. Taip
gi inigulėja pida visų idėjinių pr- 
^anižatijų lpjopų. .Todėl dabar 
apgailestauja kum Vaškelį..

Paliaus vienam geib. klebonui

72kuopos LDS, narys. Todoltuorni tarpu, suimtomis ir

Kovo 25'd. įvyko LDS. kuopos 
susirinkimas. Dalyvavo pusėtinas 
-skaitliua^narių. Tšdavė raportus JįĮQšnumo_ženkIas._ Jeigu tik Pa-Į ko. kad Vokietijos valdžia 
iš LD&* apskričio suvažiavimo 
pirm. T. Skuseyičius ir M- Vilki- 
šius, kurie savo lėšomis nuvažiavo 
ir džiaugiasi LDS. apskričio-įspū
džiais. Spaudos platinimo komi
sija išrinkta iš M. Vilkišiaus ir $t. 
.Dųgžurift’’, kuris yr? dirbęs KDaa»- 
bininkp. ’f Tikimės kad mūsų bro
liai ir sesutės rems katalikišką 
spaudą ir skaitys doras knygas, 
pirkdami jas nuo viršnnnetų na- 
•rių. ♦

Kuopos Korespondentė.

AMSTERDAM, N. Y.V
Lietuvos Vyčių 100 kuopa kovo 

26, 1923 laike mėnesinį susirinki-, 
mąi šv+ Kazimiero pobažnytinėj 
Svetainėj. * Nutarta surengti šo
kius balandžio mėnesyje, atlošti 
teatrą su įvairiais pamarginimais. 
Bet vieni iŠ svarbiausių uždavinių, 
buvo svarstoma apie padidinimą 
vietines kuopos, o ypač jauname- 
čių skyriaus. Visi griežtai pasi
žadėjo pasidarbuoti kuopos vajui, 
o labiausiai atkreipė atydą į jau- 
nameeįų skyrių.: '

Buvo kalbaą kokiu būdu galima 
padidinti ir* pagerinti įsteigtąjį

ĮSIGYKITE
*•

Lietuvos Įstatymus. Sistemati
zuotas įstatymųinstrukcijų ir įsa
kymų rinkinys; Sur tuko teisinin- j 
kas X Merkis, redagavo Vyriau
siojo ribųndla Pir^iunkaą A. Kri 
ščiukaitis, -1631 puslapyje telpa 
18 skyrių. Skaitytojas ras Lietu
vos konstituėiją, apie pilietybę. 
Steigiamąjį Seimą,' -valdžią, aps-_ 
kričių sienas, viršininkus ir mi
liciją, kareivystės pareigas, mo
kesnius, rekvizicijas, muitus, miš
kus, vard.ua ir pavardes, nuosa
vybę, žemėš teąrkymą, 
prekybą, pastą, teisinus, kąriuo- 
menę> ir Jaųg kitų svarinu įsta-

f Taip-gi telpa dokumentai arba

įmesime _ VVegtfiėldo lietuvių 
dilosnumą Lietuvos reikalams, tai 
jeigu visi lietuviai būtų tiek nu- 
'koję Amerikoje, Lietuva vien; au
kų būtų susilaukusi nemažiau 
dviejų milijonų dolerių, štai pa
imkime tilc vieno mėnesio, bėgyje 
iš Westfieldo išėjusias aukas į- 
vairiems labdarybės tikslams. Su
judo Klaipėda, šaukėsi pagelbos, 
tuojauš per Lietuvos Atstovybę 
pasiųsta apie $70.00. Atėjo šv. 
Kazimiero plieną. Seserys kjtizi- 
mierietčs iš Chicagos šaukėsi, vi
suomenės paramos jų garbingam 
tikslui, vietos lietuviai tam tiks
lui sudėjo $110.00. Atvyko kun. 
J. Narbutas, prašydamas pašalpos 
Lietuvos naslaičams prie Vaikelio 
Jėzaus Draugijos, ir; jo. neišleido 
tuščiais, sudėjo $604)0. Tai vie
no pastarojo mėnesio aukos. AVest- 
fjėldiečiai tuomi nesigiria, bet 
visgi reikia pažymėti Jr pasidi
džiuot. Gi savokelių.tikimės, kad 
už tas aukas Dievas mūsų nepa
mirš. . • -

Kazimiero Vienuolynui Chi- 
eago, JU. iš AVcstfield, Mass. su
aukota sekančioje tvarkoje ir 
skaitliu je:

KŪU. K- A. Vasys $12.88, J. O- 
rintas, $5.00, K. Basiokas $5.00.

.Po $2.00: M. - Volskiene, M. 
Babrauskicnė, V. Basiokienė, ir 
vienas nepadavęs vardo.

Po $1.00: M. Žubutytė, A. Žibu- 
tytė, B. Dubįnka, H. Jegelevičius, 
A. Klebauskas, L. Grigaliūnas, A. 
Atkoeaitisj M. Damkaųskas, J. 
Lingaitis, J. Kišimas, S; Melešis, 
I. Gegužis,

vož ir Rusp^ą ir Jotų šalių. De*

-T".-' -r—-—
JEaJydovas. Geriausias ir pi

giausias vadas kelionėje. Šioje 
knygoje rasi Lietuvos atgijimo ir 

Jis gerai žino, kad jeigu vystymosi istoriją, kaip Lietuva 
rvši nasLsektn išardyti. taH dabar Valdomą,.’ visų Lietuvos Mi

nisterijų adresu^ pašto įkyrių 
adersus, Lietuvos Atstovybių vi- 
sosb šalyse adresus, visų salių kon-

ątsinietčm nuo Tautos Fondo, ga
lim atsimesti ir nuo Sąryšio. Tai 
ką,< ar nepuikus šiaudinis patrio
tas? < 
jam Sąryšį pasisektų išardyti, ta* 
da laisvamanių prakiuręs Tarybos* 
vežimėlis sustiprėtų.

> ,

Gal niekas»taip nesidžiaugia, fc - .
kaip aW V®, 
mėšlyno. Taip ir musų la^vama- 
iriai. Pasiseko vienas veikalas ai-

* : ;

uždyaūde mokėti kdkftis- 
,nors taksus svetimoms vals” 
aižeugįaiitiems didėlėmis 
btaxsmWs» >

BIZNiERUI, GARSINKITĖS 
“DALININKE”

*■
A, Į! . 1 ' 'I

-----............ 'O

agement, UirctdaMaų 9*0 
ąuiredbytha Act M Ckm<TW;W 

ūf Aagurt 24, -•'.f!
' ............ .< ’
Of Purblnlokas published Trl-we*ttM| 
at Boston, Moša., for April 1, lpKm 
Statė ot Maga. County of HnffoUt T^/ 
, Bofore me, a Notary PublLc tai H 
forthe Statė and cuuntry r^rąieilr-.i.^1 
pariKįpėnr appeareū y, “ ■
wlm, įlaviną been dūly 8worn m 
Ing m law, ūtmosM aod wy« tts# *e<f 
15 t}>* Mana®»r of tlie Parbtatotaa, .

1. That. the namas nnd addmiiae 
tlie pubŪBlier, adltąr; aud buslniM m 
mtgeti are: Publlsher SU Jos. Lifc 
O. Aas’n oi Labor, W Bro«dway; 
Bostoa, Mass; Edltor Pranas 
25 Story S b, So. Boston, Masu, r 
ine&) Mmmger J. TuinasonU, 4M 
6-tIi St., 180. Boston, Mnss.

g. Tlmt the owners are; J«sĮ
Litu. R. a A.ss’n of Labor, 806 BrartJ 
way, So. Boston, Maso. J

M. Ziolni, presldent, 530 E, gevsatift 
st, Su, Boston, Blass.

\t J, Tunmsonb, saęręUu’y,43S E.
St., So. Boston, Miiss.

y.- Jakns*- ttmuter, SS jettarmy 
St, Cambrldge, Ms«s.
.3. That the knmvii bon®W— 

mortgagees, amt other wcurlty bold*d 
ers oivhing or holdlng 1 per cent cv- \ 
mote oi totai ttatount of bonds, > 
tgages or other securlties are: Tnrk» s 
tos Fondus, Brooklyn, N. T. '

J, 3'imiaacm^ 
Svoru to amt Stibserlbed betone me thlą, 
30’tb day*of Mareli, 1023. f

* Mru d. Itfyiiiiilift 
My toniniisslon esplres Jjim %3f lOSAį

ElhabeiJb Citij, N. C.—, 
Jūres užlajoj apvirto • su 
žmonomis valtis. Keturi 
žmones nuskendo, o peftkD 
po didelių kliūčių išptafc&\į 
Guli ligoninėse įH ^teitai*! 
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BOtlETU W ; /-f
> ARE A LIEPOJĄ i

. fi t - VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR " 
TIESIU KELIU

^.•. ,'ly; lietuviai važiuojantį Į plliavą opiem
r 1 ^^/kia lenku juostą (korldorąj. Visa trečia, kfe- 

>£eį HZsa padalinta t kambarius dnt 2Jų, 4-rlų Ir B-Ulą 
^Olovą., b , '' '

ŠPecijaliaiB KalSdų Išplaukimai . x
Hg|S. S. POLONIA -------- ... ..BalftndžįąlĮ
■įs. S.LITUANU ...... J... ų;0egužiaJE 
Į^^ IS Nėw Yorko ir Bostono į Hamburgą $106. 
ftįT į PlUlavą $106.50, į Libavą ar Memelį 1O7<- 
dą* 15 Bostono į New Vorką per FalI Rlvėr I/nUn- 
M Krelpkitčs Drle vietinlą ngentą.

." ■*!)

; : .

O. . Vertelgienė, J. ; 
Butkus, P. Baliok, A, Dvareckas, 
J. Urbaiti% K. Ipebauskienč,' I.

DRAUGIJŲ
T^wlM’lTV/kv§Havy, Kukardu, ▼isokiŲ 2enkIeIią, Guzikučiu,Ant-- 
JL/lJL MvU.Vv spaudę ir kitokių Draugystems reikalingy dalyką. 4 
Reikabudami Kataiogo ar Šampalą* pažymėkite it jūsų dr-tejš varikli
STROPAS CO.* Fęrry St. Ngttfąrk^N,

MrJ

/ 1

f

į
*

■Į

* *' 
ir

miesto planą, diMirtmkstomą 
p r- 3bfetuvcx W:

lošti, tai ir būhn^a per kelis mė; į
nesiūs nėr Ialsvamainu iaikra- S8?1*81 :

vim Kwna5C& >
’ Teisių Vadovaa.^r FaUiijas.
137 puslapiuose skąitytej*s ra* 
daug svirti ir rtifarfĮao lefaijfc į 
ką Wdam kf
M VisuM Jiandišna s&įįffi
<•• < - •. <'■ • •• . ■ .■ 
; Jeigu norite turėti pesteekimf > 
visame kame, tati apaipafiilkite 
nors paviršutiniai su .-Hm- šaMes |i 
statymais. Turėdami 
muose tą knygą sutaupysit* 4a»f 

! pintį fr laiko: jįetejkėg »*&. • 
jnįįin kreiptis pa» ADVOKATU 
įsigyk ją dabar. Kaina 50c.

“DAiBIJnMKAk’'

ip
yra ‘prie^Ms deyynes fi dešimties musų keiitojhiio jr 
vargo. .Dapgiimas Šių priežasčių gali būt i prašalinta vartojant 
puikias Nug»-Tone kuris padaro tirštą it raudoną
kraują, ^riubitervus ir tvirituąvyraą ir mritėris.

Hervaj

I
 W4įM*»iipnq, paniurusia, 

ne»0rm^lę sis-

tor»r«}. Kicfcvtcnprorgatias 
it veikimas kjygai priguli 
mio nervų stiprumo gyve- 
iivmo ir veikime. Nervų 

stiprumas yra pamatini 
sprpnžiua kuri kontrb- 
iiuoja musų • sveikata, 1- riiusų veikimą, musų.link- 

«.muma ir musų laifaę. 
Vyrai ir moterį^ ««• sui
rusiais nervais, silpnai* 
Servais yra ligūsti, • ntr-

_. - rirtgt,' .baųąitus, nsfink- . cijg. ir priduoda žiita. 
tinkantis sutikti gyvenimo gaivinantį kraują į

J _ .... . , - . ..
jST***^ JL —A*. padarydama* vidurius reguliariais, tuorni

****#*»• v

;» Kklfvio Nedatekliai ’

-

Sk|sti^ Vandertirite *Kr«ju|A& 
Prasta Cirkuliacija.

NuK«-Tonc turi T 
gąĮcžicskurisyni giria- Į 
usia; fivduolil žinaĄta į 
dėl padarymo tir'tą J 
raudono Kraujo. NCra S 
nieko luto geresnio dėl. I 
IsblySkusim silpnų, 

žmonTirsa į.
’ skystu, van4«nlniu ; 

krauju. ji*, taipogi ; 
sutaiso veisima širdies 
Kuri sutvarko cirku'ia> 
dUĄ ir priduoda žitta. 7 . ■■■

r Nuvyk skauik

Raižai petys, msš- 
JupgiHcas tTOTŠĮf 
m$s muakttįg, 

a nurytas
ri^rimetyiMTOl- 
gais didelie lfaMt-

bus iru

PAIN-EII
ant vi „
greitos Pam
skaasnM yn ipirtui prie&iA 
Mto k> WcHlk^ Šiandiena 
pas *0iekorių—
kaina .tikSiw 70c. 
sitikraiJėto, jkad b’*ft 
ant patino muši] Iokva 
vais'baieoJtKn. Neimkit 
pamūgzdžiojimų. 
F. AD. R1CHTER 4 CO.

104414 South-4th St.
BjooMyn,N.Y.

......... ., ... ... . >.
ų| .kiekvieną organą Ir fttUftichį visame kurto 

ItMCa-Toae veikia ant kepenų iriimatų,

nesiūs per laisvamanių laikra- 
ščius-būbnus ir save stengiasi k*-: 
i'ūnąvotį. Tai atųgi jin beatrodb 
vaikiškais.

Katalikiškų draugijų pekurie 
atstovai sąryšyje pakėlė klausi
ne nebūt galima išlaukti komisiją, 
kuri platytų katalikišką spaudą 
užlašinėdama laikraščius. Tai 
vienu “aukštojp> ypat* tuoj suri
ko, kad girdi -mes rinksim komi- 
siją ir užrašm&dm laįkrąščjus, o 
ten rišosi Kirvukai mus šmeiš. 

:Ot čionai ir pasirodė p. atstovo be- 
partyviškumas. Mat kaip sako
ma: “yagic, kepurė dega/ ’ tai va* 
gis čiupt už kepurės.

*** 1 ■

Musų AbsollutMkM > 
., Gvara litavimas 

N«g»-Tęttc kainuoją H.ėJ Ui bonkij kurios 
Užtenka vlijUn m^nostoh arba 6 (toilos) 
trankos už $3.00. VaĮ'tpklt Nuga-Tonc por 

• 20 dtetjių Jeigu nabpsit lUganfdlntipasek- 
mihiis sugraiinkit likusi*) ton kur pirkote', 

. Just) pinigai bustuhjatnsokitl.Jųs 
ncturSslt nei viano cs*to nuostoli*, 
iniatnėt Viki ! atsiitkdmyM* jSlųa'kit Jųsų

I -V

l

KarvukM, 8W Iręąd^V’ lodoa 27, »Uū

ąedątekllal yra paprastai užsakymą muitu Šiandien ir at»*ukit savo 
fMtoJartt i|as tetoa sveįjintn, apeM Ir torrurnM, 'NUM-Tpna 

Ml KiiM-Tano. Jca sutalki* ^erą pargMuourt kickvienoje /molo apUtkoJa ant 
'>|lOHW«rrfailJai žmogus. ) tu jmuly IMygų ir KraraneUo*.

ŠITĄ KUPONĄ SlANOIBlsh——- 
I*ū^atory, B TO3. J.018 So. W»bMh A«., Chiosgo.

Tanuiost—Kasit iiCfa>dctfl us kr psiatosklt štampai* apmotaūf

-^MMhUK*«**k«»-4’*a*«s^*H«**-t*a«**->***1*M'n***kk,IM*****k^*k***kiKwUAh»s*»*»*v* • l * •’

ŪAt-VS |l* ^$0* P*-TK-M**»s**** .,. --1 -
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V^į^ębBŽnytm$i salėj ant 5 gt 
i' •''jVfcKare įvyks prakalbauku- 

visiems bus svarbios ir 
v^ĄįtaŽtmiios. 'Kalbės gerb. kutu 
t‘Ihaciukas, ^ęlįksas Žaliec- 

P kurs Lietuvoj yra išbu- 
veik ištisus metus, gerb. 

Nerimtas, nesenai iš] 
A *įį^tuvos atvykęs. Bus ir 

i ^4į»tlgiau kalbėtoju. Bus ixš- 
LX-^ldnta apie So. Bostone į* 

pykusias “revoliucijas/’, ir 
Q>piė Lietuvos seimo paleidi- 

f ir ajjie naujus nukimusj 
. aeimip Ateikite patys ir at- 
* siveskite savo draugus.

Reiiffepįai.

**

YKTINKilHTOS
ii l n>l 1-1 iri. T II I. I į-

VISI SUEIKITE.

D A R B I N l N K A S^ 

lapiią o garnąjį’ Ivaškevičių 
pavadino generolu I’orčapn. 
Teisybė, jo kalbą trukdė 
nuolat bilai, delną plojimai, 
M Michelsonas turėjo pro- 
gbs pilnai nusilengvinti ant 
sluidariečią. Nei nemanė jis 
kabinti IderOmIą,-. davatką.. 
Buvo užsiminęs davatkas, 
liet girdi ką čia apie jas kai* 
bėti, verčiau akėti sandarie- 
čius.’ Ir akėjo juos.

Po visam Micltelsoiio kom
panionas Gegute papuolė į 
vanagiškus sandariečht na
gus, Bombardavo jį dėl 
polskąs karos. Tuo tarpu 
atėjo ir už kulisą polięmoną 
apstotas Michelsonas ir tada 
abu su savo kompanionu po- 
Iiemoną lydimi išėjo iš salės, 
Taigi tiė lenką burdingbo- 
siai, kaip Rusijos caras, ar
ba Rusijos Leninas pasirodo

~ Jaunos VAlUJONINlSvAŠrKdlS  ̂
wgl <>iu»ra to turintis gorus i<Htuly.t 
mus, įmiešknu vietos. Jei kuriam iš 
gorb, klebonų imčiau relkalingąs, mol- 
<IŽin kreiptis sokiun’ru aiiti‘ftšu: S. V, 
R., 0542 Vimtoni Avo„ Detroit, Šileli, 

cm

tik tokiu skirtumu, kad Že
ligovskis paspruko palikęs 
lietuviams savo automgbilią, 
o Michelsorias savo kepurę 
“reyoliuci jopierįamK. ”

Kovo 30 d. toj pat Lietu
viu salėj įvyko kontreVoliu- 
cija. Keleivininkai pasisam
dė būrį kazokippoliemomi. 
Ir kad jie paklusnesni .būtų, 
pavedė juos Kapociuviėncs 
vadovybėm►

Pirimauisa pasirodė ant 
estrados Michelšono gizelis 
Neviackas. Gailiai aprau
dojo praeitos pėtnyeios “re
voliuciją” ir jos pasekmes. 
Mat tas pagadino ją biznį, o 
Čia yel kontrovoliucijos ren
gimas daug lėsavo. Po jo 
kalbos ju . gizeliai leidosi pi- 
nigautis. sykį Michelso- 
nėlis į publiką nebedrįso ei
ti.

• l»o kolektos išeina pats( kazokais apsistatęs.*

į ~Ka^leOeBfitū sah darie- 
ėią taktika apsiriko. Išro
do, kad jie ^ovacijas” kelti 
prošepanui Mtehelsonui bu
vo sustarę. Bet policistą 
buliui pasirodžius’ “ovaįL. 
jos” turėjo liautis ii* tuomet 
prošepanas pradėjo pliurpti 
ant sandaiiečią. Ną, o tie 
ir niurkso, kartkartėmis at
sikirsdami bereikalingais 
plojimais.. Bet juk sanda- 
riečiams išpulėjo ismarŠuoti 
iš salės,. pradėjus Michelso- 
nui juos dergti. • Tada salėj 
būt likę tik joks 40*žmoniip 

: Kataliką *buvo-apie .30 ir tik 
kėletas iŠ ją buvo tokie, ku
rie suprato. what it’s all 
about. ..Betyšandariečiams 
einant Įauk ir katalikai juos 
būt pasekę.

LIUDNAŽINIA
« CmilNfiMS. .

Kova 14 <t mirė Beneclik- 
ta'MigcviyienG turi gyvenu 
45 Meclmititt Ht„ Nevrton 
Upper Kalis Mašs* Paėjo 
iš Girkalnio, parapijos, Ra- 
seinni apskr. Laidotuvės 
buvo kovo iii d,« su šv, Įki
ro ir Povilo bažnytinėmis 
apeigomis, palaidota Mot. 
Benedict kapinėse. Laido
tuvėse patarnavo So. Bosto
no lietuvis graborius gerb, 
P, J. Akiuievivius, kuris sa- 
yo patarnavimą atliko kono- 
geriausiai, už ką jam taria
me širdingą ačid, ,

-■»

^Velionės vyras, 

r.-Mi^evičius^
Nevlon Upper Pails, Mass.

MOŠŲ KELIAI.
Kurie noritesužinotipa 

grindus lOikšČioniij Demo
kratą Partijos Lietuvoje 
kurie ja iūdomaujate, kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite viršminėtą Įmy
gą. Ji yra parašyta vieno 
iš tos partijos Šulą Kun. 
Krupavičiaus. .K

Kainajostiktai 25c.
Adresuokite:" »

J3’wmį, Boston 27, Mm

SANDARIECIŲ , IH 
KELBIVININKŲ 

“KAITĄS. ” ,

So. Bostone įvykusi revo
liucija kovo 23 d. suindomL 
no visos Amerikos lietuvius. 
Ir ištikro šitokie įvykiai ne
gali nepatraukti^domę bud
riąją Iietuvią, Minėtą die
ną įvyko tas, kas jau nuo se
iliau brendo ir kai dabar 
praplyšo, tai dalykai pai
niojasi ir eina karštyn.

So. Bostono sandariečiai 
ir keleivininkai jau nuo se
nai Buvo labai susibroliavę ir 
žydišką vienybę laikė. Jie 
i aike bendrą frontą prieš ka
talikus ir bendrai laikė Bui
tie Statės Einance Corpora- 
tion. Už tą įstaigą sandariė- 
Čiaį ir kelęivininkai uoliai 
agitavo ir rėmė. *

Dabai* “revoliucijai” įvy- 
kusir“šiisifaitaviis”san- 

keleivinin^ 
kais frontas visokiais žvilgs
niais sprogo ir vietoj fronto 
atsirado frenčiai. Teko gir
dėti, kad “Balticko korpo- 
reišino” buvo dalininką su
sirinkimas ir garsusis Ivaš
kevičius išmestas tapo ir iš 
pirmininkystės’ iū iš valdy
bos. Į jo vietą, išrinktas ap- 
tiekiiiinkas Šidlauskas. To
kiu būdu tas “korporeiši- 
nas” atsidūrė pilnoje kelei- 
vininku kontrolėje. . Sanda
riečiai atstumti. Be to kal
bama, kad keleivininkai 
taip “Lietuvos Jurgiui 
IVashingtonui” pafiksysią, 
kad jam vietos neliksią So. 
Bostone. Sandarietis K. 
Norkus, pasiliko su keleivį- 
ninkais.

“KontlwoZi^^c^ja?,

t. Po revoliucinią prakalbą 
kovo 23 d. keleivininkai su
manė atsigriebti. Paskelbę 
naujas prakalbas pėtnyčioj, 
kovo 30 d. . Tai reakcija.

“Keleivio” bosai (dabar 
ir polskos kuros) visą laiką 
skelbė revoliucijos idėją ir 
visokiais būdais būbnij o-sa
vo kvailiems skaitytojams, 
kad tik. per revoliuciją jie 
savo būvį pagerinsią ir kad 
be revoliucijos nieko gero 
negalima atsiekti. Gi kuo? 
met ją pačią mokiniai pa
kėlė Lietuvią salėje prieš 
juos revoliuciją ir Mįchelso- 
nėli, kaipo lenkbernį nušvil
pė nuo estrados, tai šis pa-, 
si juto, kaip Želigovskis po 
mūšio ties Giedraičiais, Gal

. ?

Ateinančią Aeredą bal. 4 d.

/
i

| ^. .JUUJAS SVEČLAS. ;
J ---------------- -------------- » ■«
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.TiioazsMoėkus,gyv.I52,’1 .
Third St, gavo iš savo bro^^^^^^^ 
lio kunigo Prano laiškį ra
šyta kovo 12 š. m., kur rašo, 
kad netrukus, atvyksiąs A- 
merikon ir pribusiąs Bosto
nan. Iš Kauno išvažiuosiąs 
kovo 21, laivan sės kovo 28 d.

' * Kun. Pranas Mockus dva
sinę seminariją baigė 1922 
m. Petrapilyje.

Kauno “Laisvėj ” kovo 8 
d. “Kunigu Permainose” 
rašoma: Mockus Pr., Mogi- 
liavos arcid., Kurklią. vika- 
rag, paliuosuojamas nuo tą 

f pareigą Amerikon važiuoti.
.1 ~ .

VELYKINESPAMAL
DOS.’

Šv. Velykų ryte Šv. Petro 
lietuviu bažnyčia buvo sau
sai prisikimšusi žmonėmis.

Resurekcijos pamaldas 6 
SI. rjde laike gerb: Idebo- 

s.- .Pirmąsias mišias lai
kė kum KasČiukas. Jis ir 
pamokslą pasakė stebėtinai 
įspūdingą. Gal nesirado.

* žmogaus, kam nebūtu ašara 
ištryškus*. Choras puikiai 
giedojo velykines giesmes.

1 Solo giedojo sesutes Grybai- 
j tėSj, Motiejūnaitė ir Busmą- 

nienė.

JL-

JlS,

SUSIRINKIMAI.
Vyčiu H kp. susirinkimas 

įvyks parapijinėj salėj ant 
i 7 gt/utarninko vakare bal. 3 
t cl? ■ ’

L. D. S., 1-mos kp. susirin
kimas įvyks ketverge bal. 5 

\ d. 7:30 vai. vak. parapijinėj 
) salėj ant 7-tos gt.

w ■■ a

prošepanas Michelsoiias kal- 
bėtn Publika jį sutiko plo
jimu. Tas jam taip patiko, 
kaip katei įpaglostymas; to
dėl nusišypsojo ir galvą pa
lenkė, Bet jo nusistebėji
mui plojimas nesiliovė. Pra
dėjo kalbėti, bet pel‘ ploji
mą nebuvo girdėti. Bandė 
ženklais stabdyti ir rodyti, 
kad ovaciją jam pakanka. 
Pamatė, kad tai čia organi
zuotą “revoliucijonierią” 
Šposas. KdpoČiuvienė laks
tė ir sakė poliemonus. pa
šauksianti. Bet rėvoliucijo- 
nieriai nepaisė. Tada pa
šaukė esančius už durą kazo
kus, parodę “revoliucijonie
rią” pozicijas ir davė 
strukcijas.

.“Revoliucijonieriąį” 
darni beginliais prieš 
kluotus kazokus pabūgo ir 
nustojo ploję. Ir tokiu bū
du, tik su pagelba kazoką ir 
ją lazdą Michelsonėlis galė
jo pasilengvinti. Na ir leng
vinusi.

Pradėjo, akėti saiidarie- 
čius iš. visą ppsiu. Girdi 
sandariečiai esą * juodašim
čiai, huliganąi, kuriuos tik 
poliemono lazda tegalinti su
valdyti. Girdi sandariečiai 
esą kaziminkai, munšaini- 
ninkai; jie girdi tik to ver
ti, kad juos sutrynus ir su 
moliu sumaišius, kur nors 
skylę užkiiąšti.. Girdi tokie, 
kaip sandariečiai, huliganai 
Rusijoj žydą pagromus ren
gę, o Lietuvoj išsmalavę žy
dą iškabas ir karpę žydą ei- 
celius; Sandariečiii laikraš
tį “Sandarą” išvadino šun-

iii-

bū- 
gui-

to '

Telephone Hay Marlęet 1942 
ATDAlU SUBATOS VAKARAS 

LGOLOSOVCOMPANY 
MOTERŲ1 irVYRŲDRAPANU 

už pinigus ir ant išmokėjimo,
Kailiniu, Gražnų, Sklabrinių daik- 
tų,..Lajki'niICHų,- jRiikatidij, Vilctrolų 
ir tt. Labai prieinamos kainos.

. 80 YVASHINflTON Stkeet
Antros lubos. Boston, Mass.

Y

Ten buvęs.

Gera SVeikata, .Tai Didžiausia Palaima ■ I

i.. Be Jos .mes negalime esiaugtis 
ggrenimit ir augti jmsiselcimuosc. 
Kada mes sergame, tat musų 
svarbiausiu dalyku yra gauti ge
ras ir sumanus .daktaras, kuris 
žino, kokiais kelinis sugražint!

. mums sveikatų.
Aš gydau naujas,taipgi ir užsi- 
senėjusias ligas per daug mėtų 
ir tasai mano, ilgas praktikavi- 

. mas išmokino mane pagydyti li
gas ir sugrųžnti.mario pacientams^ 

, gerų sveikutę labai-trumpu laiku, 
lengviausiais budais Ir pigiais.
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Pardavimai 
. FARMA 61 MERIŲ.

Gert Janfotf, vmtn*Intoi namu!; šiltim 
to-šaltas vimdito stotoj t ganyklos ir 
lankai aptverti, Upelis teka pro me 
mus, Vrn mlšRo, inoftsialne gale hih 
vartoti ir su gyvulinis. Verta yra tik 
vartoti to su gyvuliais. Verta yra du

■ M
to geru kelio, tik 25 mylios nuo Pbp. 
ladelpliijps vidurio totesto, 1U mylių 
iu« glifo miesto. Dėl platesnių Jnfoi'- 
micijŲ rašykite pas savininkų, bę ngen- 
;ų.

C. J. MAJAUSICAS 
t, D. No. 1, ColfegPvIHe, ; '

Montgomery Co., Pu, 
.131)

P/SjtSIDŪODA KRAVTUV&-BlK-m- 
i5 Ir Groserne. Litlm t gera proga pirk- 
'i. ^Gull pirkti Ir neprttyrušls to d«r- 
m, c7W apsiimu išlavinti gnt vasaros, 
‘tobgf puikioj vietoj, prie pat mmidy* 
ilų. Lietuviu Ir kitų tautų turtingų 
.manių apgyvento, Ištiktųjų nkvatni- 
•ul kibai- gerų proga pirkti dėl greitu 
prdavlnio/

-■------ - ___________
i ;75 E. S-th Street, Soiitli Boston, Mitss.

. ; (JI

I
syk tik tož $9,500.00, Arti stot ie J |

PARDAVIMUI vienuolikos kaniba
lų namas dviem ar trims Šeimynoms, 
oriausiam stovyje,-* Didelis Totas, trys 
‘įdėli tvartai užpakalyje. Labai geri 
isokiam bizniui. Kaina prieinama. Sų- 
vgos, 162 W. 6-tlr St, Sontli Boston. 
dass. ■ ’ • ■ • (31)

Teip-gi ir kitas visokias masinas, 
kigedus ant kelio automobiliui mes 
laimame ir pataisę gražiname. Dar
ias patvirtanaine, bus užganėdintas 
avininkas. Perkant ar parduodant 
aiteikinme rodų -dovanai.. ’ .
4ENERAL AUTO REPAIRING 

COMPANY
CHARLES 5VAZNIS, Savininkas, 

f52 Hyde Bark Aventfe, Boston,
Telephono Hyde Bark 1402—W.

DR. A. J. BONMtį
(enjuvaciaj' I 

DA*TĮSIAI 'J 

TOSMkU K, MMMM, ■*»* 

(KaapM Bhm« S.J 
Kd. Brtekto* »11S-W. t 1

> J

DR. J. C. LANDŽIUS
LIBTŪVI8 GYDYTOJAI JA | 

CHIRURGAS. J
Gydą aitriu to chronlikM Ug|» 
vyrų, motorų to vaikų* K0NM& 
nuoja kraujų,įpjandalūa, kla&Mil 

: ir tt. aavo laboratorijoj. BmaUdh 
patarimu* lalikala kltar 
timaiL Adreoaa: <

wąbroadway.
■OUTHBOSTO^MAM 

((Kampa* G Bt to Br<HtdWVj

l 

t 
s , r" -

i
€•

£

TW. 8o, Beoton «8> 
UBTUVYB DANTISTAS

DR. M. v. m
— (KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkSlž oflaų po Stot 
425 B*dA.DWAT, So. BoBTūir, Maml 

Ofise VulaHdOi: 
Nuo 10 iki 12:80 to n»a ld» 

Iki 6 to nuo 4 :80 iki 9 ▼. vok. _ir; V 1&- UUV UtUV A*4 V a

j Ofl*a« uždaryta* «ubato« vakandr 
p Irnedžlfomta.
laHiHnHaaBHHNHi

Ir nedžlfomta.

1

LMI

16 Metu South Boston*

DR, H.S\STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
•MM W. BBOADWAY

VALANDOS: Nito 9 r. iki 7 v. vak

PARSIDUODA
' PARDAVIMUI vienuolikos kambarių 

*«tubu. Gali bu.ti naudojama trims šei- 
nynoms, ,. Gerinusiam stovyje. Trys 
HdelL tvartai užpakalyje, namo. Dali/ 

’ rakandų. Atsiminkite: T62 W. 6-th St.
So. Boston, M.uss. . • - (7)
f_______________________________________________________________________________ *■

| TeL So. Boaton 270

Umacdonell,m.d.
I mfltolMti B? netuvUlm
9 On®o Valandom:
| Bytali Iki 9 vaL Po pietų nio 1—t 
I Vakarais nuo 0 1U 0. "v
| JNMl Broadvsy, 8d. Baito*
udHHflBaaaaBHiMHHaaaaMHBi

□ID. LIET, KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

. B0ST0N> MASS,

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas,
81 Mercer St., So. Boston, Mas*. 

7ICE-PIRM. Antanas Pastells,
146 Boyyen St, So. Boston, Mos*.PARSIDUODA duonos kepykla su 

visais moderniškais įtaisymais. Biz- PR0T. jjašT. — Antanas Macejunas, 
nis išdirbtas per 12 metų. Savininkai ( . 450 E, 7411 St, So. Bošton, MasS.
važiuoja Lietuvon. Išlygos geros. No- fflN, RAST. JUoz. VlnkėvIČlus, 
rime greit, parduoti. ' 47 Artinu.* St..l • 1’69 -V. 0-th St, So. Boston, Maso.
Montello, Mnss. (8-7—14) į VIKRIUS -- Andrlus ZalIeckas,

MARbzlLKA — Aleksandra Jai mokas, 
115 Granito-St, So. Boston, Masą. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas*plrmų nedSI- 
dlenj kiekvieno mSneslo po Ko, 694 
iVashington St, Boston, Mass., 6-tų v, 
vakare. Ateidami drauge ir nadjų: na-

. 450 E, 7-th St, So. Boston, Maso.
Išlygos geros. No- ' PIN. RAšT.^-- JUbz. VinkeviČius,

(.3—7—14); KASIERmS ^^Andrius^ZiįlieclfflS,; 
f I “ ** “

. PARSIDUODA visokių • geležiniu, 
daiktų ir plumberystos krautuvė 
(HanhvaiV &'Plumbing Stote). ,Bi;> 
nis yra gerai išdirbtas. Geroj vietoj, 
tarpe lietuvių. Itoiežastis pardavimo 
— savininkas išvažiuoja Lietuvon, At-

;St, Monte.Ilo, Mass,

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT.
Mano olisas turi visus Įtaisymus, kokių tik gydymui reikalinga. Tai
gi nepaisant, kaip sunki Hga ir kaip ilgai sergi, ir kaip daug sykių bu- 

: vai nepasisekifnfe .atgavime sveikatos. Aš pasirengęs parodyti Jums, 
kų- aš Įgaliu padaryti, jeigu Jus man pavesite save gydyti. Aš gydau ■ •« 
šimtus kitų ligų ir galiu Jus pastatyti ant naujo tako, kuris Jus ves H 
pilė išgijimo—;sveikatoš. kokios esate vertas.

liano (JyBiimo Kainos Tra Labai žemos ir Sutarimai Leitgrl. * 
Aš Kelmu Mokesnio Vž Patarimui . «

DR. MORONEY
■.,220 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

• Priešais Majestic Teatrų. ' . ' ■
Ofišp vai,: 9 ryt, iki $• vak. kasdien—S’edūlioms 10 ryti iki 1 v. po piet

£
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’ t XW. MpRSUTAS,
Utrykįt ii: IMuvo* pir

mu biria kalbi* So. Bostone bal.
*• 1

4 d
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FELIKSAS ZALIEdKASr ^ 
ne8wi>i ititftįžfs iŠ Liatuvos kal- 
be« bal, 4 d -

t

sišankite: JOHN KEREIZA, 114 Ames. rjn ga savim atsiveskite prie mūsų' dr» 
nr- . Tel. 1562—M. i jos prirašytu 

(28) 1 , .......
f- '. . .

REIKALINGI HAgTFOBDi CONNEOTIOŪT

GUMI Niy B AT y 
DIRBĖJAI e

| MERGINOS • MOKINTI^ ' | _ __________ ____
AMERICĮAN EUBBER CO. S Marijona I<atkauskait8.'fin. raštinlukS, 

i I a. rašttaim '
& 19 Walėott St., Hartford.

, .dt iSlos draugijos susirinkimai būna kas 
‘ antrų nedsidienj kiekvieno m&M«la 

bažnytinėje salėja ” ,t

4.

(29)
CAMBRIDGE, MASS.

• % .

<

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS

| l , VALDYBOS ADRESAI.

® Elzb- MielnlklenS/pIrmininkS, 
g* |. 44 Cedar St.,Hartford, Oonn.

O. Labtckiene, vice-plrmininkė,.
90 Sheldon Street, Hartford, Oonn.

P. Labicklenė, Iždininkė,
44 Madison. Std Hartford, Conm 

JO Atlantic St, Hartford, Oonn.
19 tValėott" St., Hartford? Cbmt

5
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« *
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