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ImmsIi Ditviti fe |*&*f Btufejr« 
Hal, fe žmonėm* Bavdfagttafe, 
Mg« pirkimu baŽnyifatff indj fe 
nri negu bažnytini* *pdgM,P«* 
fesl to Mfltpru viri HtaHfrif, nu 
VMgattnui tikfttia ral«kti spMot 
tai afctiktų Katalikų Bažnyiio* , 
rimtybei ir pajigomi. tmoolų 
vadai, pirmlanila gi kunigai, ta- ■ 
ri ekaityti tai «avo didžlaurin iž* 
daviniu.

Vyskupas Kiliait.

VALDININKAI KALTI

Indianapolis, Ind. — Vie^ 
i tos fedetaliniame teisme ras- 
ti kaltais šmugeliavime niun- 
šainu ir teikimu- apsaugos 
munšaineriams 55 augšti 
Bary, Ind., valdininkai ir

Maskvą. Didžiojoj su- 
batoj bolševikų valdžia nu- 

. kankino pralotų Butkevičių, 
—KatąlBų BiįžnyČios-genera- 

lį vikarų Rusijoj. Rusijos 
valdiški laikraščiai neskel
bia, kur ir kaip md<ankifio :politikei,iai.’. Tik 7 mažesni 
pralota. Tik paskelbė, kad politikieriai iš 62 teistų fi-

' nužudė. Šventasis Tėvas ir 
visos .didžiosios valstybės 
siuntė protestus prieš jo pa
smerkimų, Suvienyti! Vals
tijų valdžia ir-gi siuntė pro
testą. Rusijos valdžia pa
reiškė, kad į Amerikos pro
testų neatsižvelgiu, nes Ą-. 
morika Rusijos nepripažino, 
o kitų valstybių protestų ne
paisė.

Rusijos oficialis laikraš
tis “Rrayda” parašė:

“ Vaikiška Dievo ir ant- 
. gamtinių galybių sąvoka 
.< neTahSa patvirtinimo "prak

tiškame gyvenime ir. kovoje 
žmogaus su gamta., Bile 

•žmogus vadinąs save komu- 
^.nistu ii’ kurisvtebesilaiko lti-> 
C kybinrų ryšių nustoja būti 

komunistu.’’

1 ko išteisinti.

' Teisėjai tarėsi visų įiaktį 
iki išnešė nuosprendi. Tai 
.buvo pirma didžiausia byla 
prieš munšainerius ir jų už
tarėjus dėl peržengimo pro- 
hibieijos vvkinimo įstaty
mų.

Tarp rastųjų kaltais yra 
ir Bary mayoras Rosivell 
Jolmson. Kitais žemesniais *• 
rastais kaltais yra šerifas * . * 
Wm. Olds, buvusis šerifas 
Barnes, miesto . advokatas 
Kinder, buvusis- miešto ad
vokatas Hunter, miesto tei
sėjas AVm. Dūliu, daug poli- 
eistų, konstabeįių ir kitų 

; vaĮdiniųkų, ^advokatus Dę- 
marti, šerifo pagelbininkas 
Hentges, du maršalai iš 
Hobart.

-KETVSRGAS,. BALANDŽIO 5 D„ ' M

UžKIEK TURI SERŲ.

New Nork. — Milijardie
rius Jobu D. Rockefellėr ži
balo Stanclard Oil kompani
jos šėrų turi už $104,201,000.

SEPTYNI ŽMONĖS 
UŽMUŠTI.

¥
. Ky. — Nuo perei-

A - 
r II aria n, K y 
to panedolio Harlan paviete 
mūšiuose tarp šerifo pagel- 
bininkų ir munšainierių už' 
mušta. 7 žmonės ir du žmonės 
sužeisti. Tarp užmuštij yra 
trys šerifo pagelbininkai, 
vienas vaikas ir trys mun- 
šaineriai, pastarųjų tarpe ii* 
viena moteris.

SESI DABBiEINKAI 
ržjirsTi.

i • ■"■■■■1 ■

Ilartford, Cmin. — šeši 
dmbininkai liko užmušti su
griuvus dideliain < Fuller 
Brush Co. budavojamam 
vandens kubilui.

- * ■
. ' EAKlLl ALGAS,

9: "B1 1 " '

Pittsburg. —- Namų staty- 
mon-iarMniHkamsvątgosvpa^ 
kelta nito 10 iki 25c. valau- 
Ai- •; Į- ■
, iląrtingbirff, TF. Va,— 
Dviejų vilnonių dirbtuvių 
darbininkams algos pakelta 
ant 10 nuoš: ‘ ■

Columbia^So. C. — Viso
je valstijoje audiminių dar
bininkams tapo 'algos pakel
tos. Pakeltą 12%%.

Kali Rite r, Mass. — Au- 
diininiii kompanijos skelbia, 
kad algos darbininkams bū
sią pakeltos ant 12%%.

• 't r ’ ’ *

Amerikoa J

Katalikiįflvenla

Sąjungos.

R B I N T M K
——* 

mmttNKĄIS, KETVERGAIB » •
BUBĖTOMIS. J

Malama'
Ulrubdiy ftetanp t »t U*1 • *

DARBININKAS
366 Broadv?ay, Boston 27, -Mttot 

Telr Bouth Boston ffih * -

Kaina 4

SUDEGĖ KETU EI 
ŽMONĖS.

Van Buren, Me. — Užsi
degė trijij aUgščių medinis 
kotelis. Sudegė trys žmonės 

• if daug sužeista.

PAGELBA VIENUO
LĖMS.

PA6L1F0 DAUG 
SVAIGALŲ,

Ellsirorth, Me.— Šerifas 
Wescott pas vieną turtinin- 
ką pagavo svaigalų už $18,- 
000. Geriausių brangiausių 
svaigalų buvo 590 galionų.

PRODUKCIJA PADU 
DĖJO. f

’ Detraif, MĮchA'^ Fordo 
dirbtuvės. padarė naują re
kordą 28 d. Tą dienų buvo 
padaryta 6,134 automobilių 
ir.trakų.

SUSTREIKAVO.

Brocktont Mass. — Namų 
statytojai sustreikavo,. rei
kalaudami algų pakėlimo. 
Jie gauna 72c.. valandoj, rei 
kalauja $1.00, darbdaviai 
siūlo 75c.

k ,1

r

niųis ir liežuviams pa< 
sujungė’į krūvų varyti i 
vikiškų. valstybei dari 
dus, lenkus, valstiečiu 
dininkus, soeialdemob 
irbplševikus.

(Kauno uDarbininkas*?!
......... i j n

Lietuvoj per 1922 
žmogžudybių buvo 422, 
mušta 363, sužeista 
žmogžudžių nužudyta 5, a 
žeista 231, suimta 280, n 
cininkų užmušta 2, sužeisį 
2. .Piešimų buvo 194, du pj| 
šikai nužudyta, suimta 28d 

: Gyvulių vogimų . buvo 82® 
negyvo turto vogimų.1431Sį

A
> ■i ■ 

■1 _ .

Lietuvoj per 192 2m. gaiff^ 
Tų buvo 634, žmonių sųdeįj| 
-TŽ; 'gyvulių, sūdege '570, sųč 
imta padegėjų 80. j

ŽUDYNĖS. Y

lierlinas. —- Padėtis Rulm 
jistrilite pusi^jafAlabaf pa- 
vojinga, Ršsenut skaičiuo
jant savo užmuštuosius ir 
sužeistuosius. Užsienio rei
kalų ministerijos ’ gautomis 
žiniomis,. Franci jos kareivai 
panaudojo ‘ kulkosvaidžius 
prieš Krttppo darbininkus ir 
.11 darbininkų nušovė, o 35 
sunkiai sužeidė, jų tarpe tris 
galbūt mirtinai. Daug kitų 
darbininkii sužeista lengvai.

Vokietijos valdininkai 
bando. nuraminti gyvento
jus, bet jų veikimas apstui- 
kinamas delei stokos polici
jos. .

Vienas iš šešių darbinių- 
kų, kurie krito nuo pirmųjų 
šūvitįj. buvo narys darbinin
kų tarybos, kuris buvo nu
ėjęs prie kareivių kaipo tar
pininkas, pakviesti juos pa- 

‘SlfeaūktL —"r-. n-, . ■ .
Pirmas būrys .franeūzų/ 

kuris pirmiausia šovė iš kut- 
kasvaidžių į darbininkus, su
sidėjo iš 20 kareivių ir turė
jo 4 kulkosvaidžius. Pai
kiaus puolė darbininkus -ir 
kiti, kareiviai durtuvais. Bet 
ministerijos žiniomis, visi 
sužeistieji, yra sužeisti kul- 
kasvaidžių kulkomis ir dur
tuvais sužeistų nesą.

£iame Seimo posėdyje bu
vo skaitoma naujojo minis- 
terių kabineto pirmininko 
Galvanausko deklaraciją. 
Po 'deklaracijos eina įvairių 
frakcijų atstovų kalbos. Y- 
pačiai liguistai šaukė prieš, 
nors ir niekuo nepamatuoda
mi, valstiečių - liaudininkų' 
atstovai, kurie lig šiol dėjo
si uoliais valstybės ir* tautos 
reikalų gynėjais. Ką .jau 
bekalbėti apie žydus, lenkus, 
socialdemokratus, ,bolševi

kus. .Jiems kas darbo Lietu
vos valstybei naudos duoti! vagišių suimta 1717. 
Krašto išdavikai valstiečiai- 
liaudininkai šiame Seimo* * .
posėdy patarnavo ir Lenki
jai; ir Rusijai ii- geram ge- 
šeftui. Tuo metų, kai mū
šų kraštas apsuptas, priešų, 
valstiečiai-liaųdininkai, su
darė vieną marginusį bloką 
su žydais, lenkais, socialcte- 
mokratais ir’bolševikais. To
dėl balsuojant už pasitikėji
mų minisferių kabinetui, 
tas niekšingos ir tamsios po
litikos blokas balsavo pilės.

Margųjų .gaivalų kompa
nija “laimėjo.” štai kaip 
galima bent trumpai aprašy
ti to tietuvos išdavikų ‘^lai
mėjimo” vaizdai

Nubalsuota... Žydai ir 
lenkai- nušvitusiais veidais 
atsistoja ir- triumfatorių 
žvilgsniu žvalgosi į visus. 
Šleževičius, valstiečių vadas, 
ii‘-gi atsistoja ir per . savo, 
draugų gaivus maloniai šyp 
sosi lenkams,. kurie, bet gi 
ne perdaug jam savo dėkin
gumo jausmų tesiskubim 
reikšti. Ko kito, tur būt, ti* 
kėjędSj Šleževičius surimtė
jo tr nusigręžia į socialdemo
kratus, ir bolševikus ; bet ir 
šie ramiausiai, lyg’ butu 
alaus stiklinę išgėrę ir nuo 
bufeto šalin pypkių.užsikur- 

" ti beeiną, į Šleževičių nti do
mės nekreipdami, keliasi.JA 
vienį ir eina durų link.

Dešinėj greitai visi atsi
stoja ir vaMieeiamsJiaudi- 
ninkams pora - paniekos žo^ 
džių: “ Judos-Lenkberniai! ’ ’ 
metę, .ramiai apleidžia salę* 
^Valstiečiai;” •išskyrus žy
gelį. Kviestą, Sugintą ir 
Lapinską, kurie iš džiaugs
mo tik delnais ■ trina, - kiti 
matytįsį šąžines viĄiųtds' 
prie kėdžių prikalti, kauku* 
*rį laiką besėdį ir tiktai pa
matu kad jau visi Išeina ir 
jie, galvas nuleidę, iš vietų 
sukilęAšeina*

Tai toksJmvo pirmasis 
įspūdis, Žiūrint į tą “šii^ 
džių ir gėšefto sąjungą, ku
ri Šleževičiaus ir kitų asme-Jiks,

> ■

t 
fc*

Degtindarių Lietuvoj pęk 
1922 111. suimta 496, už n 
galį pardavinėjimų 'Svaiga^35 
lų suimta 243, kale j imu nu.«n 
bausta tik 22.

J-

•
Per 1922 m. visokių .pr* 

sikaltėliiį suimta 9948, taūlg 
skaičiuj politinių prasika 
tėlių 161. Pamestų vaiką 
rasta 192. . Išeina; kad LiM 

tuvoj vienas iš 150 žmonių! 
yrję^į'asikaltėlis.

Vilniaus krašte Lenkijįl 
valdžia daug apgyvendid 
lenkų kolonistų. •

ATIDĖJO, '
1 ■ .■ ---------------

Marrion, III. — Herrino 
žudymų byla trečiu kartu ta
po atidėta dėl mirimo vieno 
teisėjo sūnaus.
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Rymas, —> Austrijos pre- 
mieras Seipbl 'lankėsi pas 
Šventąjį Tėvą ir nurodė su- 
biediiejimą vienuolių. Sa
kė, kad kaikuriuose vienuo
lynuose prie bado daeina. 
Šventasis Tėvas tuoj pasirū
pino, kad pagelba vienuo
liams būtų suteikta.

GAISRAS.

Altoona, Pa. —‘Angliaka
sių miesčiuke vadinamame 
Rosebud kilo gaisras, sude
gino tris namus ii- -mirtinai 
apdegino du angliakasiu vai
keliu.

Automobilių pramonė yra 
trečia; didžiausia pramonė 
Suv. Valstijose.

■ ‘ r

Turtininkų. turinčių nuo 
50 iki 500 milijonų dolerių, 
Suvienvtose valstijose yra 

,200.

. Daugelio Amerikos rnili- 
•'joniorių metinės ineigos yra 

$5,000,000 su viršum.

Minneapolio, Minu, nuės
to Krankliu Coopei'ative 
Crcamery Ass’n per ^1922 m. 
gryno pelno padare $105,432;

“TURTO NORMA”
y Knygute yra didėlio for- 
‘ mato (5x10) 68 pusk, popie- 
. ros viršeliais. <

_ _t ’ Kaina tiktai 45 Centai. 
Agentams nuleidžiamą 40%. 

Rėikaiąukitėpasi 1 
_ i(DARB^CNKASn 

3dd Bfiway, Sastan $7* Mass.

VIENUOLIKA ŽMONIŲ 
UŽMUŠTA..

Balinas. Iš Gerolstein 
pranešama, kad 11 žmonių, 
jų tarpe 6 vokiečiai, liko už
mušti susidūrus francūzų 0- 
peruojamiems Rulir distrik- 
te traukiniams.

ŽUVO NUO ELEKTROS

Oldąltoma Cit y, Okla.,— 
Du elektrikininku perilgai 
dirbo ant vielų ir atėjo lai
kas paleisti elektra šviesai. 
Darbininkai turėjo nuo vie
lų nueiti 4:50. vai. Elektra 
buvo paleista 4:57 ir padare 
galų nepasitraukusiems nuo 
vielų darbiųinkams.

PAKĖLĖ ALGAS.

Lowell, Mass.— Vietos 
bovebių dirbtuvių darbinin
kams algos1 bus pakeltos ant 
12%%. ■

NAUJAS MAJORAS,

Chicago, III. —- ; Šitame 
mieste išrinktas naujas ma
joras Dever, demokratas į 
vietų Tlfonipsono’. Dever 
balsų gavo 387,961, jo opo
nentas Lueder 284,213. So- 
cijalistų kandidatas Cunnea 
gavo^O, 841 balsų.

Vilniuje lenkų vyriaus^ 
nutarė sugriauti Šašų 
te j rusų soborų, kad 
kus darbo bedarbiams.

30 RYKŠČIŲ.

Konstantinopolis. — Tur
kijos valdžia išleido įstaty
mų prieš svaigalus. Kiek
vienas turkas pagautas ge
riant svaigalus gaus 30 ryk- 
v? v--* - •seni. •

PRIEŠ PROHIBICIJA'

London. — Didependent 
Labor partija turėjo'’ savo 
suvažiavimų. Buvo Įneši
mas stoti už prohibieijų. Tai 
stojo už 152 prieš 163 atsto
vai.

GAUS PO $9 DIENOJ.

' “ Le.iuiston, Me. —- Namų 
statytojai gaudavo po $8 die
no j. Dabar nuo. gegužio 1 d. 
gaus po $9 dienoj. * .

PALEIDO PARLA-
. MENTA** .

Angova. — Turkijos par
lamentas tapo paleistas, 
Nąu ji rinkimai bus už dvie
jų mėnesių. . ’

.Vilniuje sustreikavo, 
kių lentpjūvių darbininfeiiį

Vilniuje į Stankevičia 
namus įsibriovė keturi lėni 
girti kareivai ir ieškojo Ik 
tuvių partizanų. Nieko 19 
radę, apvogė1 namus ir ‘ 
jo.- ’

 ff 

. »

NUDŪRĖ ANGLIJOS 
KONSULĄ.

Londonas. •— Nežinomas 
puolikas peiliu nudūrė Ang
lijos vice-konsulą Neopoly 
Robert Goldic ir sužeidė jo 
pačių. Jiedu tuo laiku va
žiavo pažiūrėti grobto.

Sti Johns, N< 
tris dienas ant Nmvfound- 
land salos siautė sniego aud
ra, kurioj žuvo; mažiausia 
trys žmonės. Gal ir daugiau 
yra žuvusių tik apie juos’da 
nežinoma. Trys žuvusieji yJ 
ra medžių kirtėjai,’. Imliuos 
audra užklupo miške ir jie 
nebeįstengė sugrįžti namo.

, LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad “Darbininkas” jau parduoda-. Lietuvos pinigų—li
tų’perlaidas ir savoi draugams darbininkams ; suteikia 
patarnavimų. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad Jūsų 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių ran-, 
kas, visuomet kreipkitės pas “DARBININKĄ,;” jisai 
xusuomekmm»ixdžiai Jumsptaarnausy

Darbininkai, atsimnkite kad “Darbininkas” vra Jūsų 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. <

Siųsdami pinigus ar klausdami litų karnų visuomet adre^ 
suokite laiškus šiaip

naujHybė-
Tik ką gavome naują siun

tinį nepaprasto turinio—is
torinio veikalo “Algiman
tas” knygų Yra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja
me Di\ Pietaris vaizduoja 
senovės Lietuvos stovį.

Dų tomu. Dvi audimo 
apdarais Įmygęs, gražiai at- 
spaiidinta ir nepaprastai pi
gi kaina. Tiktai vienas do 
jane nu Trisiuutunm

S. Basi®, Mass.

Kovo 8 d. proL V. 
naufsko inicijatyva įsik 
komitetas, kurs visoj 
voj užsiims medžių s< 
mu ir rengimu tam tiki 
nredziu sodinimo .

Lenkų valdžia Vilnių 
uždare visus lietuviškus 
kraščius.

Kovo 8 d. Kaune pra 
jo, žydų langų daužymas,

. L v «

PRITRUKSMIŠK^ 

tūros Departmebfas 
kad jei miškai bus 
mikaip ikšiol, talper ift 
tų Suv. Valstijose

s'.
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*iBBININKAS" 

IThe Worker) 
JtatcinuM gpn-WwKLY 'pAm 

tterjr Ttresday, Ttmraday/ 

iy by Šri Joaiph’* ,.I«rrat« 
E. O. ASfiOClATION OT IiABOI.

a« mecond-claa* matter Sept 
at the post orcice at Boaton, 

®nder the Act of Mareli 3,187D.V 
k» for malling at Ipectal rate 

tge i>rovlded for ln Sectton 1108, 
Oct>8,1917, authorlzed on Julj

4

Šttv.~VMstijirtefomdciv 

^0$amzaeijos, imasi koope
racijos. Angliški darbiniu^ 

f irų laikraščiai pilni žinių a-_ 
ūpie kooperacijas ii* koopera 
’tiviŠką judėjimą. .

• . “Tėvyne” num. 13 rašo a-v 
. pie klerikalines provokaci
jas ir kam girdi klerikalini; 
Emerikos . lietuvių spauda 

^prikiša, kad socijalistai- 
^audmmkoi, . socįjaldemo- 
f Jtyatai, žydai ir lenkai susi- 

1 Mėjo ir nuvertė Lietuvos vai;
?džią. ^Tėvyne’’ rašo: ‘‘Tai 
yra desperato ir didžiausu 

K- besažinio šauksmas, kuriuo-
Įni .tik neprotaujančias >da- 
vatkas gali išgąsdinti. Vi

li sųpiriną su lenkais niekai 
negalėjo susidėti, nes jie' 

v' Seime visai nedalyvavo. 
'Pagaliau jei 'lenkai ir dę- 

,z tusi su kuo nors, tai jau 
i'į tik ne su socijalistais. Jų 
\į artimiausiais draugais y- 

I ra klerikalai.” Dabar pa- 
' skaitykite šiame “Drbiniu- 

1, ko?’ numeryje apie seime- 
posėdį, ' kur Galvanauske. 

* kabinetui buvo išreikštas nę- 
’•^pasitikę jinias. Pamatysite. 

\ J kad klerikaline spauda tėisy- 
bę rašė ir kad “Tėvynės” re- 
daktoi’iui priseina sau . pri- 

g; taikinti klerikalams mestus 
K ' ^komplimentus ir dar to nc- 
BL užteks.
Bv;'___________

Lietuvos Tąisvamaiiių lai
kraščiai suriko, kad klerika
lai atsižadėję Vilniaus, Tą 
gandą-kartoj a Amerikos lie- 
tuvhi laisvamaniu laikra- 
iriai* Laisvamaniams rei- 

■ į tėjo tą gandą leisti dėlto, 
kad jie jau kvietė nedaly- 

> vaujančius lenkų seimo ats- 
^ ^tovus dalyvauti seime ii* nu- 
! versti valdžią. Reiškia va- 
ik^yg- suriko:“Laikykite va-

į . • - ----------------
L ■ Lietuvos žydų rabinai 
fe kreipėsi į Amerikos rabinus, 
t kad jie trukdytų gavimą Ą-l 
r inerįkos pripažinimą LietU' 
fe vai, Vienas Lietuvos žydas 
Br^pekulenias vyko alijaiitų 
fctobasadorių tarybon liūdy- 
Oį. kad Klaipėda neprįvalo 
pbūt priskirta prie Lietuvos. 
||d Lietuvos miįversitete -medi- 
| icinos skyriuje žydų studen- 

tai' pasityčiodami • kaišiojo 
įdegantį papirosą į kril<šieo- 

lavono burną. Antras 
^lavonas buvo atvežtas su ro- 
įylančium, škaplieriais ir gra- 
kTsftyčia. Žydų studentai pa- 

įsi&ę tuos religinius daik-
* - mete žemėn ir mindžiojo
* f

w*.**SZ‘
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Nesenai Vinginijos valsti
ja nutarė pradėti vajų už
mušti žiurkes. Į talkų pa
kvietė Statė Agticultural 
Evtension Division ir Suv. 
Valstijų BiologicalT Survey. 
200 tonų žiurkių užmušta.

Kova įvesta su pagelba 
nuodų kurių vartojimas už- 
draustas civilizuotose karė
se. Barium carbonate buVo 
vartojama, mes žmoguti ne
kenkia, bet užnuodija žiur-|rėjo iškelti baltų vėliavų ir

~ ~ ’ pasiduoti pasiryžusiems ar
mirti ar laimėti lietuviams !

Pagalios įdomu būtų pasi
žiūrėti kaip giūtiodoLa^a- 
ti Klaipėda, jos žmonės tos 
Lietuvos durys į visų pasau
lį — Kl^pidos uostas ir tos 
lietuvių apdainuotos gintarų 
jurės-marios.

Visa tai jau galima Ame- 
rikoje pamatyti.

Tik kų yra gauta iš Kau
no, iš Lietuvos Saulių Są
jungos centro krutamiems 
paveikslams filmų, kurios 
groažiai atvaizduoja tuos 
brangius mums visiems įvy
kius ir vietas.

Su pagelba tų filmų gali
ma puikiai išpildyti visą va
karą. Visi paaiškinimai už
rašyti lietuvių kalba.

Todėlei visos lietuvių ko
lonijos, kurios turi ąrba ga
li gauti-apartus, krutamiems 
paveikslams rodyti, tegul 
kuogreičiausia pasirūpina 
tuos nepaprastus paveikslus 
pamatyti.

Tuo reikalu kaip lygiai ir 
kitais , liečiančiais L. Šaulius 
reikalais galima kreiptis ad
resu:-38 Park Roav (Rpom 
814), New York City.

A. '
L. šaulty'Atstovas.

LIETUVOS ATSTOVY

BĖS AMERIKOJE 
PRANEŠIMAS.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Labdaringoji Šv. Pet
ro Draugija prašė Užsienių 
Reikalų Ministerijos- pa
skelbti Amerikos laikra- 

kad Draugijos Val
dybos nutarimu iš 1922 m. 
gruodžio mėn. 17 d. p. Jonas 
Šeškauskas daugiau - nebe- 
skaitomas tos Draugijos Į- 
galiotiniu. T

Šiuomi Atstovybė, Užsie
nių Reikalų Ministerijos pa
vedama, skelbia tai Ameri
kos lietuvių visuomenės. ži
niai.

Lietuvos Atstovybė 
. Amerikoje.

1923 m. kovo mėn. 31 d. 
AVashington, D. C.. "

kės. Suvirs vagonas nuodų 
iš 44,000 svarų padalinta 
tarp 75 valstijos apskričių. 
Tas buvo didžiausias tų nuo
dų vaitojimas ant tiek laiko, 
nes vajus tęsesų tik per sa
vaitę. Suvirs 158,000 žmo
nių dalyvavo vajuje.

Suvirs 670,000 žiurkių už
mušta^htinuužtektinaipri- 
pildyti S ar 10 vežimų, arba 
jeigu ištiestos užimtų 134 
mylias vietos.

Valstijos vyriausybe pra
dėjo vajų' su tikslu netik su
mažinti žiurkių skaičių, bet 
pamokinti žmones kaip jas 
išnaikinti. Apart pavojin
gumo kaipo ligų nešiotojos, 
yrą rokuoti* jog kiekviena 
žiurkė kaštuoja apie $2.00 
ant metų. Todėl, tos visos 
užmuštos žiurkės būtų Vir
ginijos valstijai kaštavę su
virs $1,300,000, ir kuomet 
vajus tik kaštavo apie $7,-.- 
000, tokiu būdū, pelnas to 
viso yra 19,000%..’

Daugelis organizacijų ir 
vpatų paskyrė dovanas 
tiems, kurie turėjo daugiau
sia žiurkių uodegų. Mokyk
los vaikai veikiausiai rinko 
žiurkių uodegas, ‘ iš viso jie 
iš 75 apskričių turėjo 91,365 
uodegas. '

,z ’ .
Valdžia nori’ sekti tą pa

vyzdį ir kitose valstijose. 
Jos ’ pavojingos . žmonijai., 
Apart-padarytos blėdies iš
naikinant laukus, jos' neša 
pavojingas ligas, ypatingai 
trichinošis, ir yra perspėji
mų, jog. išplatina Jiūdikys-^ 
tęs paralyžių. Pereitais me-

Kas nenorėtų savo akimis 
pamatyti lietuviu sukylimo 
Klaipėdos Krašte,tų narsiu 
Lietuvos savanori j Šauliu 
būrių ir jif vadų, kurie ten 
taip didvyriškai stojo kovoti 
už savo tautos teises ir lai
mėjo! /

Kas nenorėtu pamatyti tui 
paimtu nelaisvėn francūzų 
ir atnžinų Klaipėdos krašto 
vokiečiu siurbėlių, *kurie tu-

“Keleivio” Maikis palai 
minęs lenkiška višta Šunda 
riečius suėjo su jais į “drau 
giškus ryšius. ” Mat ir- vie 
ni ir kiti nepakenčia katali
kų,

• f

..............

Muilus, tai bent nepapras- 
as bodūšis. Savo Šlamšte 

skelbia visiems laisvę ir ly
gybę, gi pats sakymui pra
kalbų, kad kas jo “klemso” 
nenubaidytų, apsistatę “dė
dėmis,” kurie su blizgan
čiais guzikais grąšina vi
siems, kad neį vienas nedrįs
tų Maikio nuosavybės vog-

M I , r IĮ ■ d, _ n Įiirmi i—

Man, vienas žmogus pa
kuždėjo, kad mūsų Vašing
tonu! buvo uždarytos durys 
Worcestery. Kas-žin ar tas 
buvo tiesa, ar gal tik pamaz- 
bgttypuodas^mt-“jo--dideny- 
bės.”

J0SA8 TARVIDA8

Žinios iš Lietuvos ateina, 
kad Lietuvos bedieviai, so
čijalistai ir bolševikai susi
dėjo su lenkais ir žydais. Tas 
žinias patvirtiną- ir Ameri
kos bedieviai. Jie ir-gi de
dasi su lenkais ir net žydus 
kviečia prisidėti prie jų.

—---------- ;
Amerikos. lietuvių, bedie 

vių pučiamas burbulas, būk 
jie myli tėvynę Lietuvą, būk 
jie nori jai liuosybės, spro
go. I'š burbulo pasirodė, kač 
jie visimori Lietuvai, lenkų 
ar bolševikų vergijos pan
čius uždėti.

“Or'NEDEKINGI ŽMONES!” 
t . .

Kada misijouoriai pradėjo'skelbti Iii- 
dijonams Krikščionių tikėjimų, ir kada ap
sakė Kristaus užgimimų, Jo kančias'ir mir
tį už mus ant kryžiaus, tie Žmonės išgirdę, 
tai šąukė •

“O, koks getas yra Krikščionių Die; 
vas!” . ‘ ' ’ . ' ‘

“Toliau,” skelbė Aiisij onieriai, “Dievas 
davė mums {sakymus, liepė- mylėti Jį visa 
širdimi, bet už peržengimų tų įsakymų skau
džiai baus.”

■ “O,” tarė Indijonai, “kadangi Dievas
buvo toks geras dėl jų, kaip-gi jie gali Jo 
nemylėti! Tikrai Krikščionys turbūt visa
dos meldžiasi, garbina Sutvertųjų. rr~' ~~ 
- “AP* tarė ktmigas, “taip‘i|^rėtų būti. 
Bet yra Krikščionių kurie netik nemyli Die
vo, bet dar rūstina Jį išsižada Jo, juokia- 
si iš Jo.”

“01 kas girdėjo tokį nedėkingumų!” 
tarė Indijonai. “O, nedėkingi žmones! O, 
beširdžiai! Kokioj dalyj pasaulio jie gyve
na,,, juos reikėtų išnaikinti! Jiems, besir- 
džiams, pasaulyje vietos nėra.”

&V. MARIJA MAGDELENAIR 
\ . GĖLĖS. , ' .'

Kiekvienų kartų Šv. Mariją Magdalena 
dę Pazzi pamatydavo gėlėlę, .afb'a kitų kokį 
gražų daiktų, jausdavb?kaip jos širdis, pil
na Dievo meilės, siųsdavo maldų Sutverto- 
M ■ . \ '<

“O mano Dieve,” ji sakydavo, “iš mei
les dėl manęs Tu sutverei šitų gėlelę, vien 
tik kad man būtų linksma pasaulyje. O, 
koks Tu esi geras, mano mylimasis Dangiš
kasis Tėve T”

“MOKYKIS NUO MANĘS,” ■ 

‘ TiežodžiaU^ Jis
atkartoja juos kiekvienam vaikui, kad ir jis 
stengtųsi būti kaip Kristus. Privalai, vai
keli, sekti Jėzų Kristų,. ir mokytis iš Jo 
kaip-tapti tobulu.

Jis taipogi savo žodžiais pasakė tau ką 
turi darytį idant išganytum savo sielų. Tu 
užtat netik privalai klausyti Jo žodžių, bet 
'juos užlaikyti, nes pasakė: “Palaiminti ku
rie klauso Dievo žodžių ir juos užlaiko.”

tais žiurkės įnešė geltligės e-įšeiuose, 
pidemiją New Yorke.

„.Žinovai sako, jog žmonių 
Jpgvventose vietose vra Iv- 
ginas skaičius žiurkių. To- 
kiti būdu, iš viso būtų 2,300,- 
600 žiurkių Virginijos vals
tijoj.

\ ' _____ _ -

Kiek Amerikos lietuviai 
bedieviai rėmę ir remia Lie
tuvą, tai mes matome iš Jo :, 
L. Atstovas Vileišis paskel
bė 5 mil. paskolų, gi pats tuo 
laiku organizavo bedievius 
priešu katalikus. .Paskola ne
nusisekė, nes Vileišis būda
mas dvarponiu, nenorėjo 
dirbti darbininkiškai Lietu
vai.- Paskelbta aukso-sidab- 
ro vajus; bedieviai užboiko- 

■ tavo. Girdi, jie velyk len
kams atiduosią, savo aukas. 
Paskelbta lietuvių Am. re
gistracija, bedieviai užpro
testavo ir sukėlė didžiausi 
lėimų. Kam, sako, Lietuvai 
pinigus" duoti, kam jos val
džią remti. Gerinuslenkus 
sušelpti, kad šie -užviešpa
tautų Lietuvoje.,

Didžiausių Suv. Valstijo
se algą gauna Julius Krutts- 
ehnitt. Jis per metus gauna 
$100,000. Jis yra Southern 
Pacific geležinkelio komite
to pirmsedis. Tai geležinke
lių sistemoj. Laikraštinin
kas Artinu* Brisbane gamta 
dvigubai tiek. -

-——; v """ ~~~ 
kojom. Tai tik keletas iš dau- 

f gelio laktų. Ko Lietuvos žy
dai užsipelnė ! . Ir su tokiais 
žydais Lietuvos 'laisvama
niai susidėjo kad nuversti^ta 
Letuvos valdžių, prie kurios 

; Klaipėda prijungta.

Lietuvos žydai pasirodė 
jos neprieteliais. Jų neprie-* 
telingų darbų Lietuva nė- 
užmirš. Žydų iškabų smala- 
vimas, langų daužymas, po
gromui yra -pragins būdas 
kovai prieš žydus. Lietuvių 
dvasinis ir medžiaginis stip
rėjimas yra 
tam ginklas.

Lietuvos. ramūs piliečiai 
prisirengkite prie patikimo 
keikūno Bagočiąus. Jisai: 
žada pas jus pribūti ir pa
rodyti, kad tik su “lenkiška 
vista” susidėjus paliksite 
laimingi.

8
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Reikalauk Katalogo.

866 Broadw»y
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Yis-g;i, bedieviai ginasi, 
kad jie nuvertimui lietuvių 
Valdžios nesidėjo su lenkais. 
Tuotarpu iš Lietuvos žinios 
plaukia, kad jie būtų ir bol
ševikus pakvietę Lietuvon 
kad tik nuversti Lietuvos 
valdžią. f Su melu toli nenu-. 
eisi.

Reikia veikti su visokiais 
vaikais. Vienas iš papras
čiausių typų yra 'kietspran- 
dingi Vaikai, Ir už juoš ga
lime tėvus kaltinti,' nes juos 
per. aštriai valdė; Po to* se
ka priešginingi vaikai, ku
rie per daug išlepinti, nepa
žįsta ■ joki ųreikalavimų 
-apart savo norų. Apgavin- 
gi vaikai yra •. tie, kuriuos 
patys tėvai papratę apgau

ti. Kad nors vėliaus tėvai 
muša už melavimų,, bet išau
ga į melagius, nes vaikai 
lengvai seka kitus, ypatin
gai augusius. Niekintas vai
kas ir gali pavirsti apgavin- 
gu, nes -nieks jo nepaiso ir 
kuomet negali teisingai at
likti savo tikslų tai atlieka 
melais. Nieks jį nebara ir 
nemokina kuomet, pradeda 
klaidingai veikt kų nori.

Vaikas, kuris vagia, da
ro tų dėlto, jog tėvai moki
na, arba perdaug laiko pra
leidžia ant gatvių, arba blo
gi draugai pamokina, ar 
per blogus pripratimus’, ar 
biednumas, jį priverčia. Rei- 

| Ida surasti tikrų priežastį ir

Daugelis- vaikų pabėga 
nuo mokyklos dėlto, jog.ne
gali užsiinteresuoti. Ir kūo- 
mėt vaikai pabėga.iš namų, 
tai gal namai per prasti ar
ba namie, viskas netvarkoj. 
Yra atsitikimų kur, kuomet 
vaikai pabėgo ’ nuo1 namų, 

į buvo nuvežti ant ūkių, pa-

r
t
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Pagirtasis dzūkas Vita vi- 
Čius, visą tulžį paliejo ant 
katalikų. Patarčiau jam, 
kad jisai daugiau nemeluo
tų, nes nuo mele gali jū lie
žuvissupūti.

Naujas priežodis i Meluo
ja, kaip “Tėvjąiės” redak
torius Vitaitiš.

Laikraščiai pilni su viso r 
.kiomis piktadarystėmis, po- 
lieistų ieškojimais prasikal
tėlių, igdnns ir brangiomis 
teismo bylomis ir taip toliau. 
Skaitant apie tų viską, *ar 
nors sykį pamąstei kaip tų 
prasikaltėlių kriminališkas 
gyvenimas prasidėjo — ir ar 
negalima sustabdyti pat pra
džioje. .

Įsteigimas prasikaltėlių į- 
’ .staigų neišriš tų klausimą. 
Tik prideda milijonus dole
rių prie mūsų valštiškų ir 
tautiškų išlaidų, ir skaitli
nės rodo, jog toks vaikų su
laikymas nenukreipia prasi
žengimus. Buvo parodyta, 
jog didelis nuošimtis augu
sių kalėjimuose buvo praei
tyje padėti į jaunystės pa^ 
taisymo namus.

Viena valstija įvedė nau
jų pabandymo- sistemą, sulig 
kurios vaikui padėti prie 
normališkų aplinkybių, ir 
tas kaštavo tik aštuntų dalį 
kiek pataisymo name kaš
tuotum* kuomet vaikai pa- 
liuosuoti pataisymas buvo 
pasekmingesnis. . į.

Mes suprantame, jog dau-| Paulinu, 
gelis vaikų ir mergaičių, ku
rie pirmą sykį suareštuotiųž 
įstatymų prasižengimų nėr 
blogi vaikai; jie normališki 
vaikai ir gali tapti gerais pi
liečiais, bet per klaidingas į- 
tekmes ir neprielankumus 
kų nors blogo padarė.

Žinoma, tarp vaikų, 
teismų atvestų, yra dau
ginus nepilno proto vaikų 
negu tarp visos šalies vaikų. 
GeTiausi jaunystės teismai 
turi ‘protiškus egzaminus 
vaikams, kurie nenormališ- 
ki. Ir tie, egzaminai parode 
kelių kaip pasielgti su nor- 
maūškais ^vaikais, kūrie 
daugumoj. į Protiški paban
dymai surišti su fiziškais 
peržiūrėjimais įr su iština-

•---- > * * t A
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pensijas, tada motinos ne
bus priverstos, priežastim . 
biednunio, apleisti savo vai
kus. •

Vaikai su protiškais trii- ■ 
kimiais turėtų būt paimti ir 
prižiūrėti tinkamose . įstai
gose. Bet daugelis 'su to- • 
kiais trūkumais gali lankyti ■ 
speciales viešų mokyklų 
kliasas, ir gali pramokti 
kaip skaityti ir rašyti. Ir ■ 
kuomet priversti dirbti, tu
rėtų dirbti po augusio prie
žiūra. Nepilno proto vaikai '. 
tampa nestropus ne dėl kit- ■ 
ko, tik dėlto, jog lengvai, 
pastūmėti kėno įtekme ir jog 
netinkamai gyvena. /Yra . 
taip lengva išmokyti gerus 
pripratimus kaip ir blogus.. .

Reikia vaikus lavinti su
lig jų fiaturališkų gabumų. 
Turime pavėlinti jiems pri
gulėti prie įvairių vaikų ir 
mergaičių kliubų ir organil 
zacijų. Ir tėvai turi namus 
•linksmai užlaikyti.

Mokyklos tik pradeja su
prasti kaip svarbu tinkamai 
sužinoti kodėl vaikai nelan- 
ko mokyklas. Jau keliuose 
miestuose “dykumų aficie- 
riaUs” (truant officer) vie
toje pasamdyta mokytoja, 
kini lanko vaikų namus ir 
bando surasti būdus praša
linti priežastis.

Bet ir miestas turi pagel
bėti. Pirmiausia reikia šva-, , 
fių aplinkybių, reikia įsteig
ti dauginus gerų vaikų kliu-* 
bų, organizacijų, ir'pasibų* 
vinimo vietų. 1 Jh

Vaikai reikalauja geriU 
aplinkybių. * . ' f •

'■ lipnia
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dirbę ten kiek laiko, links
mai sugrįžo į namus. Ir 
taip matyt kokią svarbią ro
lę namai lošia. ,

Vaikų Biuras surinlto kak 
kuriuos faktus nuo dešimts 
tūkstančių prasikaltėlių 
(vaikų),> paimtų iš jaunys- 
tės teismų, ir raportas rodo, 
jog 40% tų vaikų paėjo iš 
namų kur smertis, apleidi
mas ar persi^juimas tėvų 

muis vaikų aplinltybiųv Toks suardo šeimynų Kur tėvai 
: štyrmejimas inima vaikų drauge gyveno, mbtmą dir-* 
Kūyiis/ jų namus, mokyklą, bo ir imgalejo tinkamai w 

draugus mus prižiūrėtu/ A^rarbiau- 
. sias reikalas yra motinų

MOSy KELIAI.
Kurie norite sužinoti pa 

grindus Krikščionių DemO’ų 
kratų Uąrtijos Lietuvoje ' 
kurle\ja indomaujate, kurie ' 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite viršminetą kny
gą. Jidyraparašyta yiw 
iš tos partijos šulų Kun. 
Krupavičiaus. *

Kaba josliktai Sfa? 1
Adtysuokite: -
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3) Dialogas,“Žydas” išpildė P.

P. Petrauskas ir

ŠvagŽdŽio, montellicčiai neužilgo
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vo vežamas ant ratelių. Gelių bu-

Giedra.
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'Tclephone Hay Markei 
ATDARA SUBATOS VAKARAIS 

L. GOLOSŪV COMM W 
mos w * m® «•#■! 

už pinigus ir ant išmokėjimo.
KalUnių, Oražmj, Sidabriniu daik
tų, Laikrodėlių, Rakandų, Viktrolų 
Ir tt. Labai prieinamos kainos.

30 Washington.Stbeėt 
Antros lubos. , Bostpn, Mflgtf. Į

MW HRmIm, wnRK

* 24 d. kovo pas mus patalkio iš 
Beatono paraiųstt hrpeliai* Ant jų 
du pavaiklėliai — 
rio A. IvaškevlitlniB Ir tttar jt 
Norkaus* Rata, .kad 22 d. kovo 
1923 m. t:60 yri. vakartUatavių 
Svetainėj bus vienos ii svarbtan- 
rių prakalbų. Aptepuaantro Hfc

BRIGHTON, IOSI-
LINKSMAS ARBAtTNMl.' 

BALIUS. '
Rengia Moterų

J

u

.*

Ant šio linksmo baliaus 
gros angliškus ir lietuviškus 
Šokius latvių orkestrą ii;'j 
Roxbury. Tai-gi gerbimą |

K. • . k K /

■tavaNMliiN'

isgati daugiau aukuoti baž
nyčiai., Tokiu būdu kreipia
si į brolius amerikiečius# kad 
nors su tūlais centais prisi
dėtų užbaigti bažnyčių.

I

’J

vystymosi istorijų, kaip Lietuva J}Ufnns VARGONININKAS, galintu į 
dabar valdoma, visųLietuvos Mi- vesti Chorą ir 'turintis.gerus palMy- < 
nisterijų adresu^ pašto skyrių nlu®' paieška jietos.

a t. x ix x . gerk klebonų bučiau reikalingas, m...
adęrsus, Lietuvos Atstovybių vi- (W ferėlptiS sekančiu Ariftašu: S. V, V? 
stose šalyse adresus, visų Šalių kpų- [ b,?1 9542 Cardoni Avė., Detrolt, Mieli, 
ulių vardus ir adresus, Kauno] 
miesto planų, didelį sulankstomoj 
Lietuvos ŽEMLAPĮ ir daug, kitų f 
naudingų patarimų/ ' Apdaryta 
tvirtais drobės apdarais, ir tinka t 
viisur. Kaina 50e." . I

Teisių Vadovas ir Patarėjas.
137 puslapiuose skaitytojas ras 
daug svarbių ir reikalingų legališ- 
kų nurodymų ir pavyzdžių be kc f. 
nė vienas šiandiena negali apsė
ti. .

Jeigu' norite turėti pasisekimą 
visame kame, tai - apsipažinkite į 
nors paviršutiniai'su šios šalies M 
statymais. Turėdami asavo na
muose tų knygų sutaupysite daug 
pinig ir laiko. Nereikės dėlei ipaž- 
možio kreiptis pas ADVOKATU 
Įsigyk »jų .dabar. Kaina 59c.
* "DARBININKAS”
366 Broadftiy, Boston -27, Mass

i

us wi lietui kūlimuose.
r

MONTRLL0, MisZ

Mentalios katalikai smarkiai] kietas įteikta Juozapui čižauskui. 
varo pirmyn savo darbų. Kai ma- 
» r 1. /V ' V« f *"f »

pie 70 dol. Mat katalikai nesi
gaili aukuoti pinigus geroms įstai
goms, o mūsų sandariečiai laisva
maniai, jie tik myli rėkti, e duo
ti aukų nenori. Štai kovo 6 die
ną kalbėjo kokios tai prieglaudos 
našlaičių atstovė koki tai Sfteževl- 
čienė ir So, Bostono rėtarik F. J.

. ’ įBagočius. Mat sandariečiai ma-
bet dabar pasirodo, kad su Dievo] 5) Veikalėlis, “Su šiuomi ženk-]nė, kad Šleževičienė, viena Jalbta

Tik ltah* išpuošti ir įrengti 
vidin ius altorius, sakyklą 
klartfiyklaa if sienas išmušti 

o gal ir ižtepliuo- 
< Tai-gi kterpiamĄ-į jus, 
tarpiniftkaujaftt Aleksand
rui lliiimnavieiui, iš Juo- 
dšiftnv hilttsittm, dabar grįš- 
tahčiftmAmerikon, Gaiša
vo skatikais ir savo pažįsta
mųjų padėsite darbe, nes at
simainius mūsų pinigams vi
sai mažai turime. Išanksto 
sakome visiems aukauto
jams Širdingai ačiū.

Pirm. Narvilu.
£ 

t923 m. 8 cL sausio.

P, S. A, Simanavičius su
grįžęs į Amerikų ir turėda
mas įgaliojimus sutVnrė ko
mitetų dęl pabaigimo Šimo* 
nių bažnyčios intaisymo. Ko
miteto nariai Amerikoj: A. 
SftnanavičiuSj pirmininkas, 

- I irfyrA sienffitr/Laksi

rankas X UIdukis, Aukas 
'Sių^Mkasferiaus vardu: BL 
Zulan/ g6Ū ' Broadway, 

Sontk llosto®, Mass.

tyt, tai bažnyčia greitu laiku bus] Jokūbaitis ir V. Petkus, 
pradėta baigt statyti, Nors pabu-j 4) Dialogas - 
vd kelis metus skiepę pamaldos.! A, Karpavičius, 
y ■' ■ ’ ' '
pagalbą ir Montello klebonu J. Iu pergalėsi priešus. Ėmė daly-Įnesugraudįs, p kaip F. J. Bago-įto Žmonių atėjo. Jau po ašttm- 

nudžitfgs ir turės puikų bažnyčių. 
Taip-pat ir para^ijonys išvien dir
ba ir aukas duoda, nori kogrei- 
Čiau pamatyt plytas vežant, ži
noma, tarpe gerų vaisių, atsiran
da ir blogų. Taip ir čionai, tar
pe gerų veikėjų katalikų atsiran
da ir kipšo tarnų. Ant susirinki
mo suėję balsu šaukia: reikia baž
nyčios, bažnyčios! O tik išėjo iš 
svetainės^ tai vėl' ožio balsu: kam 
bažnyčia, gerai ii’ skiepė.

Reporteris

vumę šio: “Lietuva** y- S* Buk-Įčių pmMkriką tat pasfemtdomų.|iŪU/b-dMvyiWi^taHrirė4b. Vė
saitė, Vokietys — ,P. Jokūbaitis,] Bet jie apsiriko. SležeViČienė irlni pradėjo nerimauti, Įriti juoktis 
Bolševikas — J, Bilza, LenkasBagočius išsižioję rėkė, bet aukųf ir sako, gal kalbėtojai prie bon- 
K. Bonza, Išgama — V". PetkiiS/1nebuvo. Mat sandamštai iš ŽyklJkos užtruko. SMatftaanL M pja-‘

;,|su. Pmdžtaje tavo tartimis, Ūžta* 
JtioK TtaM'fkęria aisriskun^ta,, kad Lietuvos 

' -i....,., Į valdžia prašalino jj iŠ Ltatuvos.
M.’t; / ] Kįla mintis ir Šnekučiavimas paa

—— ' Į feiones ir sako, kad gini jis rever-

WORCESTER, MASS.
_ ■ - M .

Labdaringa Draugija po globa 
-Motinos^ Sopulingos apvaikščiojo 

savo šventę iškilmingai atminima 
sopulių Motinos Švenčiausios ir 
Kristaus Kančios. Pelenų nedė- 
Moj turėjo užsisakę Šventas* mišias 
už narius gyvus ir mirusius ir clii- 

, lyvavo nariai in corpore.
Turėjo prakalbas 5-tų valandy 

vakare. Vedė Vakarų pirminiu- 
1 ‘ kas Pranas Maukus su prakalbėle,

paaiškindamas nekurtuos dalykus 
apie draugijos reikalus ir ramų 

, užsilaikymų.' Zuzana Zubavieht-
L kė padeklemavo Žvaigždžių galy-
•* bū, Kaip gražus,pasaulis ii” Var

gas siratėliui. Po tam kalbėjo A- 
nelė Zubavičiene/aiškydaiiia kaip 
labai reilmlinga Labdaringa Drau- 

‘ gija m kiek dadg"ligonių ir j ų liū
dnų padėjimų,. Taipogi kiek sū- 

; yargusįų-šeimyiių m sira-tėlių bųyo 
sušelptai '

Po tam Ona Zenkiutė deklema- 
yo f ^Laisves girtuoklio.

Magdalena Lekeekiufė d.oklia- 
mavo į Lietuvius.

Juozas Baltromaitis kalbėjo aiš- 
kydamas'konstituciją ir smarkiai 
ragindamas jdant prisirašytų prie 
labdarybės. Taipogi aiškino nu,- 

^.veilvtus jos darbus. . r ■
Po tam deklemavo Antanina 

Baravykiutė Kaip dukrelėm rėdy
tis. ‘

Po tam deklemavo Bronius Le- 
keekas Ar supras ir kitų panašią.

Po tam buvo rinkliava dėl si- 
ratukų. Įplaukė 14 dolerių ir 45 
centai.
e Susirinkusių būrelis' buvo ma

žas. Prisirašė 13 naujų narių.
J. S. T.

(Kast Side)

IŠ laikyto LĖS. 72 kp. susirin
kimo kovo 1 d. Narių atsilankė 
skaitlingas būrys. Daugiausia 

. buvo diskusuota apie padidinimą 
LDS. kuopos. Pagaliaus likosi iš
rinktas Pi*. Gustaitis generaliu ot 
ganizatoriu. Kaip girdėjom, kad 
Montello, Mass. LDS.. kp. skiria 
dovaną• toms kuopomis, katros 
daiįpau narių prirąsinės, tai visi 

" iš kelio pasitraukit, nes kad Pr. 
Gustaitis pasileis darban, tai bus 
geri vaisiai ir dovana teks Detroi- 
tan.

Buvo noras nekuriu narių daus 
ginu apkalbėti kas-link kuopos gy
vumo, kad įvykdžius diskusijas. 
Bet liūdna pažymėti, kad iš pir
mininko pusės nė? pritarimo. Tai 
susirinkimas uždarymas ant grei
tųjų-- Gi nuo valdybos bei pir
mininko priklauso organizacijos 
.vystymasis. Mūs pirmininkas šį 
sykį pirmų kartų šiais metais at
sirinko ant LDS. susirinkimo. 
Prie geresnės, tvarkos brolužiai 
darbininkai, nes priešas mūsų dū
ris klabina. .

Kuiįį X Čižausko Varduvės.

x Kovo 18 d. šv. Jurgio parap.
• mokslainės vaikučiai mokiniai (ės), 

vedami lietuvaičių sesučių (vie
nuolių) parengę vakarų su labai 
tinkamu pragramit, idant“ pager- 

' bus mūsklebonų kun. Juozapų Oi- 
žtinsk/p Programas susidėjo Šiaip;

1) Daina, vaikų .choras, Linkėji
mas ■—J. Baikauskaitv.

• 2) 'Gausybės ragas.. Bernai
tis buto panašus j ragą, bu-

Lietuvos kareiviai — A. Karpavi- tumo nedavė, o katalikai jau žrno,|^rodo boetonieth džiokeris su tu 
čius, J. Petrauskai Angelai—A.|kur aukuoti, o kur ne.
Juodsnukaitė, C. Ambrožaitė, O, 
Kindaraitė.

6) Eilės, "Lietuvos MtaOė^— J.
Petrauskas. . ... ■ <—— mviin 4c mav^ »***• J1® XV v V-

7) Metų dalys? (a) Pavasario > LDS. 12-tos kp, Kvartalnas su-Įiiii<Jįją norėjo pakelti it imverlrli
diena, pavasaris N. Gustaite, pir- sirinkimas bus balandžio .10 d.,I valdžią,. Toliams ivrito savn kai- 
mieji pavasario Žiedai III ir IF sk. m. Susirinkimas atsibus Kad kad. iš Lietuvos prašalintas 
mokinės ; (b) Vasaros daina: Va- ralienės Angelų parūpijo® salejeJnnvykn į KlaipČŪų ir tenai paaū* 
sara —* J, Baikauskaitv, zyimban-p $0 vai. vakarę,, j šį imsitinkim4| kiito mflijomi nūinhukissių Mar
čios biteles — V ir VI skyriaus malonėkite ateiti visi ir visoų naikių/ taaigjamta savu kalbų 
moldnes; (c) Budenėlm, daina 1M ir narčią m turime daug vi-įkfe^ kta f politinį
Ruduo —A. Judsnukiute; mgJ šoklų naujų klausimų šių dienųĮmfli^ markių taip tadp aė au-’ 
pjuvėjos VII ir VIII skyriaus mo J aut apkalbėjimo ir turim atsiim- fe^vau Klaipėdoje. iŠ publlkot 
Mney; ^d) Žiemos dainų: žiemaį &^^Jkalendoiius; jKalendoHai 1923| nieks neatsiliepė, Nfaukė antrų ir 
— S, Bukašitėysnicguolės'— ...
II skyriaus mokines. Visi skyriai | siųsti iš LDS’. centro veltui dėl L.j kjųt Tas p«rodo, kad žmone8 pra
buvo gražiai prirengti aprėdalu ir D- S. narių. Meldžiame nępasiv&J^doda sušfprasti ir neduoti pinigu 

.. - , ,. . i iUQti į minėtų susirinkimų ir. ne J ju W0Jttai dėl Lietuvos kenki
apmirskite’ atsivesti nors po vię4^flgai politikai. Po. tam perėjo 
nų naujų narį, (peršalę. Turbūt surinko kelis

P. J. Kyrius, ' ( dolerius. Bet negarsine. Poau- 
L. D. S. 12 kp.'sekretorius.|kų kalbėjo K. Norkus. Jo kalbos 

negalima suprasti, turbūt spyke-

lošimu. Visi įteikę po bukietų ro
žių gerb. kun. J. Čižauskui.

8) įkainos choro.
• 9) Kalba gerb. klebono kun. J. 

Č. Jam tas parengtas vakaras su
žavėjo jo dvasios sparnus, kurs 
kalbėdamas jaute perlo ašarėles 
riedant per jo veidų. Dovanos į- 
teikta nuo D. Vyčių 79 kp. ir cho-1

ELIZABETH, N. J. | ris girtas buvo.

Paimu nedelioj Čia. kalbėjo Lie-P 
ro bendrai per ĖI. Matulaitę. Nuo j tavos soeijalisfų atstovas Bielinis.| . 

 

Moterų Sąjungos 45 kp. dovanėlę j Jis čia 
įteikė A. Bonzaite.

Visa tai matant, kaip mūs iš-Iri

taip įkaitino nūudonųjįl R. L
puodų, kad tas sprogo ir Laiku- w
riems raudonai nudažė nosis. Ant] Stamta iv. Draugijos

išeiviai mylisi vieni kitus bei mo-| nelaimės ctdėdes” pribuvo ir ne

 

ką pagerbti savo'vadus ir vėl pa-1 leido tinkamai nudažyti, 
didina vienybę tarp mūs katalikų,| 1 Vietinis/
ikūr Ąįes galifli tiestir-gražų ateities 
takų. Už tai kun. J. Čižauskas 
nuo širdies žadėjo darbuotis šv. 
Jurgio parapijai kiek jam spėkos 
padės darbais ir maldomis.

Džiugina mus ir naujos sesutės 
vienuolės Praiiciškietės, kurių čia 
jau randasi 6. Išviso yra 5 lietu*

Narys. 

Pasveikinimas.

[ .-KjĮFPlin^^ Alpiievičienė? įsnAibL į 
NEW HAVEN, GONN; ^aZi na^ls.1į

talikiskos spaudos sustiprinimui 
Kai ėjo kova už Klaipėda,’• tai davė $20. Pažymėtina, jog jos 

daugelis lietuvių kolonijų pasidar-j^ ankseiaus įsirašė amz. ųa- 
bayo ir surinko aukų. Pas mus to r^u &v- Kaz- Dr-jos ir davė boną 
nepadaryta iškarto ir ėjo derybos J. Čaplikas įrašė savo
su laisvamaniais. Mat derėjomės,] tėvelį Lietuvoje. į Šv. Kaz. Dr-jų. 

vaitės ir-1 amerikone (perdėtam).įderėjoB1ėS’tf‘įieko neišėjo. Pat- A- Akulevičienei”ir gerb. kun. J. 
-Jos mokina mūs jaunųjų kartų 1 nedėliej buvo behdras susirnj ®at>W"tariu- didžios padėkos ir 
gražaus gj venimo. .^jldmas, kur aiškiai pasirodė, kadį^^f^8 Apdžius. .

Sv. Jurgio parap. L. R. K., baz- jajsvai]aanianis ne Lietuva, & jų 
nyčioj balandžio 7 d. prasidės 40 parįjja rfip£ 
valandų atlaidai. Beilsėti], višiemsf1 
lietuviams apsukui Detroitu gyve
nantiems Skaitlingai lankytis ant 
tos brangios valandos. Bus daugį 
kunigų. Visi galės atlikti išpa
žintį liuosai. Pamokslus sakys te-, 
vas misijonierius Kulikauskas. 
Baigsis 9 d. vakare.

Čia. darbai eina visu smarku au-

. • v . • • . • . :

MBVILA ■

Šįraęnitj. klebonas. Atvykęs 
į Šimonis 1ŪO m. rado- tik 
pelenus iš bažnyčios & šian
dien# nors sienas jau įrengė 
o daugiau nebegali pradėti 

BALTIMORE, MD. j Kl5.J?u<rascx? rektoriams ir »u-į taisyti, nes. markė nupuolus, 
--------  !!^anūbiednėjo,ne- 

“Keistas oro ministeris pastaty- reiškiu sirdmgiausius pasveikini- -- -
tas,” kalbėjo Žmonės, ausis trin-į^uš ir geriausius linkėjimus šven- 
dųmi, Velykų ryto eidami fražny-pll Vėlybų. Kristaus įgi ls ittuni- 
čion. Prieš Velykas buvo Oras arb-į rusių jų prisikėlimas t^pakelia mū- 
ŠiTęs' o Velykų ryte buvo langai į S,I dvasių, energijų platinti kata- 

tomobilii] dirbtuvėse, ypač Fordo I gimeį Ealgdos bllV0 gil. likiškųjų spaudų,
dirbtuves padidina darbininkų’ tesngSj nėglt Velykos. Su aukšta pagarba, ’ ■
skaitlių. Žmonių privažiuoja iš| klykąs buvo rodomi ju-į * Kun. Petras' Raščiukas,
visų Amėiikos dalių. Pas Fordų! (jej^jejį paveikslai iš Lietuvos.] Šv. Kazimiero Draugijos Gene- 

 

gauna darbo. Darbaisunkūs. į Kauno įžymesnius namus irĮTalis įgaliotinis Amerikoje. 
Darbininkas skriaudžiamas. .Tan-I^ apyiinkę. Parode PažaisliusJ —._______ —______ ....... —'

Inai pasitaiko, kad reikia atsiza-| p^g^ . §1^105 & kitas vietas.! xrttmQ fg HtTfftifiČ 

 

dėti Jjordcho.teveho._ )BodėC. G. Luksis iš Cfiieagos, HI.[ ZlNIUSIS LIęIUVUSi

Kapanciskių vaikas.^nV{) mažai, tečians gryno! , _ ? •
pelno LDS. 36 kp. liko 15 dol. 251 _

NORWOOD, MASS. centai, Po Velykų jis žada aplan-
—— j kyti Bostono apielinkes. Vertai DIKČIUS' IR KITUS

Kovo 25 d. laikė prakalbas] pamatyti kožnam. į BORUS 'KATATJF-

gerb. kun. Norbutas,- Kauno Je-j Balandžio 16 d. mūšų Alfon-I \ KUS. ‘ '

zaus Vaikelių Našlaičių Draugijos] s0 parapijoj tėvai marijonai An-| -s.

atstovas. Gdrb. kun. Norbutas Ia-įdziulis ir Čikota laikys misijas. į ŠilR&nys,. —- Moi‘S JŪS estl- 
bai gražiai ir įspūdingai nupiešė Balandžio 9 d. vietinis' parapi-l įe ^3^$^ jyQQ savo
Jėzaus Vadelių Draugijos istort-] jQS choras rengia vakarų. Bus loŠ-I mtelės mm tėvu
jų, nurodė, kaip buvo sunku iš fa “Kuprotas Oželis” ir koncer- . .°S GS . ■ ? * .
pradžių organizavimo, nes visoki|fas; , į br.GllU IT seselių, VIS-gl j ail-

L. D. S. 30 kp. susirtukimas bus! ci^tės, ilgejatėS ir Ėąeileja-, 
visokiais būdais užkenkti,. kad tk| balandžio S d* po Mišparų. j tės savo Šalimi. ’ Jau liekai- 
katalikai negalėtų įsisteigti kata-] ‘ A. R.|fų gyveiidųmi Ainerilmje

likiskų našlaičių prieglaudų, bet j ~ dvasioje parsl^eįidate į s&td <
AKRON, OHIO. I numylėtus namelius, nes ’

laiko penkias našlaičių prieglau-] Kovo 20 d. Š. m. pasimirė a. a. ĮPa*s įteikė
Jas ir turi* našlaičiams mokyklas Alena PuiŠienė, po tėvais Mpeke- *•$ meilę. ‘Nekartų girdėjote 
rašyti ir skaityti ir visokių ama-fvičiute. Mirė po operacijos, pa-tpėr Iaikl’ri§čiūš, lailkttS te iŠ 
tų mokyklas. 'Po pirmos kalbos liko nuliūdime vyrų Ignacų Puišį]pažįstamųjų, kad "mūsų 

:gerb. krin*. Norbuto, kalbėjo Hę-f ii* tris dtikteris. 23 dienų kovo už| kampelį aplankė apsčiai ka- 
boMS tam. V. K. ToStataas apie «li«ę buvo iiMmingM panjol. L.Q neskaitai)* kitę
dabartini Lietuvos padėjimų ir ko- dos lietuvių Šv, Petro bažnyčioj.L '
•kių politikų varo dabar Lietuvos] žmonių prisirinko bažnyčion labai SU?^"
laisvamaniai, Tolinus gerb. kunl daug. Gorį. kun. klebonas M. CyJ 7^. bū^iiyei^,, ta-
Norbutas rodė paveikslus Jėzaus] bas pasekė tam tikrų pritailrintųpteje dauguma iš jūsų yra 
Vaikely Draugijos prieglauJosĮ graudingų. pamoksią, yclionėsl apturėję .visų. bTailgiąūsiųįų 
našlaičių kaip jie mokinasi rašy-JAlenos broliai ir seserys randasi]žtOŪgUl dovanų,-^ 
U bs^itydfr ’idsoM ainfttų. To- api'e .Bostonų, Mass. Puišiai prieš]fapoįe Joje apšviesti ir SU- mjauiub ** 
SISS.“«3£? “«']« M, ta.į. irki. Wi« ;>•

atsitikimus. Labai publikų pri- Lietuvi^ parapija užbaigs lai- d<mh Wbstūs ir dm jūsų ; Mūsų pa-
. juokino. jiningai ergelius,Uterib tęsėsi^pertėveliai, broliai i rseselės jaųTr^pyonų-Sttvieny^e Vafo-

Aukų surinkta. Joms Vaikelių keletą metų * ............. .
Draugijos našlaičių* prieglaudai a-

bedieviai ir laisvamaniai stengėsi!

jau šiandiena katalikai turi ir už-į
tas laisvamaniams nepavyko irį

I Prie progos, gerb. kunigams, 
garbės, tikriesiems, amžiniesiems 

Lietuvos Šiurius, ir metiniams šv. Kaz; Dr-još na
triams, skyriams, visiems.katalikšr 
J kų laikraščių redaktoriams ir ba-j 
įtalikiškos spaudos rėmėjams, iš-

JF

grįžęs į Ameriką, išgyvenęs 
Lietuvoj 12menesių. Gyve
no Jaudzifuių kaime ir per
metęs <Į^į?fcus sugrįžo. Ši- 
moniečiai te kiti prį jausda
mi katalikai kas mums yra 
šiandięri. reikalingiausia, pri- 
Sidėkim visi dėl užbaigimo 
nūo karo laiko sunaikintos 
bažnyčios. .

Gerbiantieji ŠimoiiieČiai* 
jūs visi esat gimę tam kam
pelį ir jūs visi turite tevušį 
brolius ir seseles, kurie lau-

. rapijonų Suvienytose Vals- 
, 1 ~ t atstatė visus feažnytinte rijose sielda,vi^‘3(M)< Bri-
Vargdienis, triofeius it pačių bažnyčių. didėkim'visi' prie-te darbo ir

stengkimės paukuot nors 2 
valandų uždarbį.

Gerbiamieji# jeigu kas di~ 
dęsnę sumų aukų nęrite 
siųst, tai prašom leist ant 
klebono vardo,, o mažesnes 
aukas galit siųst į mūsų ko
mitetų, pažymėdami kasie- 
riausvardų.'

Iš aukų duosim jums vi
siems atskaitų per laikraš
čius kas kiek aukavo Lietu
voj ir Amerikoj. Kasieriaus 

antrašus? K. Rulonas, 3661 . 4- •
/ visuomene, o ypatingai jau- 

W. Bro<idway, Soz Boston. nimas^ nepraleiskit progoj J 
A. Simanavičius pirnunin- [atsilankykite. •

Kviečia Reng^ia^ kas, 366 W. Broadvvay, So] m

Loštom
' A. BiMnaviviūs. I

41 tat)##
BALANDŽIO 7

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
26 Linšoln Brigita, Matay

ĮSIGYKITE
' . I lejia Adomaityčia isiraM

ZMora įžtatjMUs. SJstėmaH- amžinąja Hare ir įmoka#!
zuotas įstatymų instrukcijų ir lsa’ Uog nn ' 
kymų rinkinys. Surinko teisinin-(^^ įL v /v .v /t< - . .
-kas A. MęrįĮs, redagavo Vysiąs L - M- J
šioje ribunolo Pirmininkas A. Kri I amžinama nare ir Įinokš- ■ 
ščiukaitis. 1031 puslapyje telpa jo $35.
18 skyrių. Skaitytojas ras Lietu-j LTž taip didelę paramų;
vos; koprtitudji/ apie pilietybę gerb.. marėms tariu didžios - 

. SteM Seim, padėtos h-pagarbos žodžiu..
kričių sipnas, viršininkus ir mį- Į - ” ,
Iiėij4, kareivyštės pareigas, ino-į Rttn. P. aNsciukuS. ■
kėsinus, rekvizicijas, muitus, miš- ŪO^tli St./S. Bostoll, Mas& 
kus, vardus ir pavardes, nnosa- >—■ 
yybę, žemės , tvarkymų, paskolas, | 
prekybų, paštų, teismus, kariuo
menę, ir . daug kitų svarbių įSfa-Į j 
tymų. ' / . |

Taip-gi telpa dokumentai arba 
tarptautinės sutartys tarp Lietu
vos ir Rusijos ir kitų šalių. Be
galo svarbi ir naudinga knyga. į 
Kairia $1.50.
-rPalydovas,—Geriausias ir pi- Į | 
giausias, vadas kelionėje. Šio je Į Į 
knygoje rasi Lietuvos atgijimo ir t

[PasOjOitti 
arba grąžiname fraM 

| pinigui. /

PABARA TIRŠTA/RAŪDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUdLATINIUSNERVUS, ?

TVIRTUS VYRUS IR MOįERES,
Turėdamas sunaikintų Sveikatą ir Špokas; turė

damas neaiškų mintę it nusilpnėtų ktmų; pasiberdių 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo it> valstua svaiginan- 
ČitiB, bandyk NuK*-Tdne ir persitikrik kaip, rrėl&d Miku jatr 
*esf viski nauju žmogui Davynes deSimted visu fmotfdus J 

. tokiu kaip blogas apetitas, ne^rubmulavima* viduriu. gaxa. _ 
išpūtimai, užketejimas ekilVeš, tulžims, aftemfa, kankinimai rett* 
matismo, skausmai gaivos, neuraleia. stoka* energijos, nuailpne- , 
jimaa ftėrVd ir n$į-alfj&uaB niiėtfuotlr. pasijui nuo stoka • nsrvtt: 
pajiesos, skilto vandeniuoto kraujo ir neuįtcktinioi cirkulacljoa 

. kraujo. ' |
Kožna dalis kūno ir koina jo Veikme mfuase ant nervu ’pajiėKoa. 

kuriu* didiiausei užlaiką getdm stoviu je pilvu, jaknas, inkstus ir 
grobus, Širdęs plakimo, kraujo efrkulavimo. Nusa-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abeino sunaikinimo 
kūno. KpdSIt Todėl kad jie yWr nutaisyti IS attdnfu brangiu, 
sveikata duaden3i« sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu , 
per gamingus Gydytojus* Yra Be ypatingai maistingi J Geležy ir J 
Fosfor»;-maistus .dėl Kraujo ir Norv-i. ■ *

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoma, jpastTžjin gfbh«i ifclpį- .Jog Je tuiitymre regularHkaL Atgaivin inkitus. Uratą laukui ____
nuodlriies atmatas. * Nierai datfgiaua rtatU. irt suputimu, ntera smir- VI
daniio kvapo ar apvilkto liežuvio i NUga-Tone duos Jums stėbaklbftt* t 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir Matą, pastiprintą mfatų 
Nu ta-Ton e-sUs tipvis kraujo.ir pągerin a cirkui avimojo, ntidno* ip-Udo* 
narna veidui ir Žibumų nglcmsi Nttga-Tbmv psdtm tvirtuo, rustos .

‘ vyras iiuj'Veikesnė* ir puikesnes motereg. Nugs-Tone nėtnljėfn įpivįyi jokiu AI 
daromu fuprotę vaistu. Sudėti jie yra, parankiam pundsiei. Yra apvilkti tukrum, 
akon| Ir'vartfloti geismą be jokio neparanukumot Bandyk .juo*., Kekoatendum

aėkmiu, sugrątlnk BtkŪratv m plhu*, A m*S urnai suirrąiishne fueu plnicuk* t* 
pr^uidyti vieną centą. Mes Imame rišiką* Ntrys-Tone yra pardavkiėjiart* ’ 
emtMrtiu tomu pnėtoma iilygomts ir tą yaAa garantu**

Lnbomtėry L Žj ioių Su. Wab*0r'Ąve»». CkUaso. Rt '
.Gerbiamieji: Įdedu ėtonals «....» ir meidsiu pyhlusti man 4 M>* *■*.** *

Vtrtak’ h? petVardį* o * *-♦********»*<, *.'*, ** ** ..»-,»*»***«<.»,♦*«uwn
• . ■' ■ -v. " '

Gatvė Ir numeris..i.
•* l*‘

KisstSS. Val<m**v** .i-v., v **«.**».* »*ąaaeaUs^*
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MIUTPKKIM V.

im kHuw.. 
aut talka cvUMMhM r«L 
fatha (kalta

(ir nolbteM* Jau. 
«tkWU«.

Kt4iki( aprtflatattc te y*. 
B.jiatuyra dabita rrta« 
fttrfaą itlnyiul te tautai 
Ir IM JunZtaM^ fc»i UI 
yr* dilyltta, kitrjlM* fu* 
rta» rexux*riik»k talka- 
tarpiai* piritai Ir tetarą! 
Jrtrg»Ud*»lt.

KUPONAS
SaltkoseDuona
Mėsos

žuvis
Vardas
Pavardė

■cODIKiir*

DĖL APRŪPINIMO
• MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

t

; ATSISVEIKINIMO 

KONCERTAS

Lietuvos Operos artistai! 
~ Oleka, Byra ir įieško vi* I 

“ čta turės So. Bostone atsi-l 

įą sveikinimu koncertų prieš 
^jįĮftvažniojaųt į Lietuvą. Lai* d 
raką dar nęžinonias, bet žino- kūdikio aprūpinimas ir 
■fe, kad tai įvyksdamų nųrs bėNBJIMAS, .
glfbgužio mėnesio dienų* 'P-as ... . ,
pi* Karbauskas rūpinasi’ (tol Penėjimas Krūtimis,
xįerb. artistu gauti Broad* '
i'Zte r 4- , 4 * ” ■ į UiWto inn’tldty Tad kūdikis butų pp-

ĮVay leatrų, , hitnnw krathnlH; todėl nu>rh»ws pipnitH
K? .Įyrjt gei’IstitejiuM ktfdikliHns (lenėtl,ninfe-

fhl‘^ .Motina ttft'ėrų dėti vHy imstun- 
p U GRĮŽO* . jgitst žliidyTl. savi) kūdikį Įi- iiesigriebti

' ibotikiiH tkl; vfsfcH* I;ns litįvti gnlifitftH.to-
• Advokatas Šalna, turįs sa-Įi'(’ mtum-yn* ^įėjimui krūtimis.

vo: offS? ąo^bininto” na- 
mer bttvcr mvazravęs Velykųl Tctioniet Tartyse■•phmn 
■praleisti pas tovus į Serali*stverta boirkutėM, Kad Šito raę- 
Ž et -v x i* | toile butų pųsekšniingit, rbtlcht Inbut
ton. Pa, bllgrizo atgal utar- atydžhil rūpintis pnsIreWnt tinkamų

> Ilillke bal. 3 d. I pienų ir Jj privengiant* į kų įeina daug
. ’ ’ * .. ' I svarbių smulkmenų. • '

*—į jei yra kuris vienas dalykas įsvar- 
. IŠ (URKIO BAR- 1« Mtus prirengtam teliktai
' . TTA._- . maistų, tai ras dalykas, yra švarumus,

BUOTES. . | Viftl indafdei interuvlmo, šildymo, mal-
..... į . .1 žynio ir penėjimo turi būti strelimmti

PovmH įrt'vvninTrn hnb 1 verdančiame vandeny tuoj pirm .vartog 
1 ei eitų utainuiKų, oai. 4 uB10t Kehf yva SVltrbtti, fcttd vlsoI{ii.

d., orui po Šaltu Velvku at- nHeravimas turi biitl attiktas ntydžiai, 

B11US, pdSUOCK gcUKllclS .11Į nuilsto. Jei seksi patarimų člo-
' aplankeZosių ir‘Jonų Gli- Iini peluotų, tai išvengsi datigeiiobė- 
neckius. Garnį “introduei-(rty‘

Ui. Tm j ^Pasirinktos maistas turi Imti grynas.
LlO JJl. luclĮULZlllS. -i-a pA=d-švarus pienas atatinkamai atmieštas 
sėkmė — patogi dukrelė. ^’yg kūdikio amžiaus. Pasaldintas 

kondensuotas pienas yra idealls kutli- 
Ikiams maistas dėlto, kad jis švarus, 
I vienodo sudėjimo, lengvai snvirškomas 

„..įir..visados, ga.ta.vus. vartojimui ntinįpš- 
jti tik su virintu-vandeniu.' ...................

* I ■■■*......
T . . Kaip iršuje jau buvo rašyta, dažnai

’ Jau 110 Viename Bosto-Į pasitaiko, kad motto‘w neįgali penėti 
no lietuviu name vra įvesta! ku<Ifk,<> KUVu Krutintis, ir tada, suprnu- 

“ * tuma? reikia parūpinti kurį nors kitų
radlO -— bevielims telegTa- nmistii. Ir geras, grynas, sveikas kar
mas, per litui girdima kon- ^.p'eni,^' dykumai sumaišytas su rei- 

eertai ir visokie pranešimai, tokls maistas, pridėjus kiek vandenio. 
Tame keli, pravedė Jono
Tai’OŠO SŪnilS Jonas, kurs te- du Bordea’s Eįtgle Brand Mik. Per tris 
•ra 14. m nrožinią Tntin Tdiodi ’pntki,rtes atidėjo ant Šito-ra IH. cUIlALdUb-luclllll pU|i.ans pjenOt penint j j sulyg nuro-
School mokinys. Įtaisė ra- ‘lyntų, jis padaro arčiausi artimumų 

-rr prie motinos pienu.'dio yianne apie Kalėdas, o .
j.. . Rorden’sEagleirenasšiandleatįklė- miO SltO ■ jaUllikaicio ėmė tuo 1daugelį vaikų, kurių tėvai patys iš- 

indomauti kiti lietuvių jau- nugu aut Ea«le Ptėuo. ir kurių tėvų rė- 
’ a T’ r. . * Vi‘* pat tiugo šituo pienit 70 me- niKaiCiai. OU JOllO JaiUŠO,pafSr Kuomet pasvai’stal. kad Bortfe- 

pagelba įsitaisyta radio Ru- h“ Piena« yra vartojamas per tris gent- 
, v. . , kartės, ir vis labiau yra vartojiimas

SeCKO, Jackevičiaus ir Kltųhsaudiė, tai pamanai, kad turi Imti tam 
namuose. Jonas Jaroša, ra-(l^^astts. Ir ta priežastis yra ta. kad 

... ‘ .. .. • . jis įrodė save esant uzgauėduuuu-m ir-
'CtlO Specialistas, apsiima į- saugia taip ilgai, kad žmonės turi ja- 
taisyti arba pagelbėti itaisy7 lme p>lsi<ni«"jimų.
ti radio bile kam. Jo adre- L įžiūrint kur tu neisi po visų §it^sa- 

2 2^ <-<- ,1 n, ’ m- Ii. iv Kanadą. Visur gausi tų patį-Bor-
sas : 440 'E. blxtn fet. Te- Iden's Eagle Pieną,, šviežią ir sveiką be- 
Vfii knrin vijikui tik dvkinė—.!'^^ ienoje krautuvėje. Visais at- \ai, mum varnai T.m cLykinc- ,vilghds jis yra vienatinis snug(ls pie. 
ti moka, verčiau SUilldomin-j ims, su kuriuo gali išauklėti kartikius 
fn iiins rndin ’PorptH m- kuomet »era motinos pieno.t tų JUOS įacilO* -L 01 eitų pa I I<įlrtmet priseum reikalas išauklėti 
nedėlį per radio buvo girdi- tau .kūdikius į stiprius, sveikas vyrus 
_ Ii ■ __ ir • x bei moteris, niekas nėra taip svarbusma Vokiečių opeia Muistei -1 pirmuose gyvenimo Žingsniuose kaip 
singer, kuri buvo vaidinama' nuiistns- To(1el žmonės jau senui pa- 

i tt matė eksperimentavę.. Išmintingi žmo-
Bostono Grand Opera Hou-Inės nerizikuoja. Jei motinos pieno nė-

’ • Įra, jie uesikvaršina, bet tuoj imasi
l Borden*s Eagle Brand Pieno. Pasinau
dok prityrimu tiekės milijonu kūdikių 
per paskutines tris gentkartes.

Skcttpfe ši’tHoų sO'«ip.snt«s kas savai
tę ir. pasidėk ateičiai.

r&ur

>- K

K*'F 'a

v*.

nugrįžo.

. RADIO LIETUVIU 
f ' NAMUOSE.

PzlVYKO. .
*

XIS Borderi’s Evaporated Pienas yra puikiausias
Borden’s Pienas. šviežiaSj nuo faunų, su. palikta 

jame smetona, bet dalis vandens yra atimta.
* Pastebėkite kaip išrodo kianas. Pastebėkite didelį 

aišku vardą “Borden’s” kuris parodo, kad- negalima 
padaryt klaidos pasiprikime..
J ei norit išmokt kaip virt su Borden Evaporated Pienu, 
įšpūdykite.kupimą paženklinant l^kias..įiimokas.irorit 
ir mes prisiusime dovanai. '

Borden Building', New York

Saldainės
Pyragai

Pudingai
Sriubo's

. (LithuaiMa)

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS.
.Pereitų panedėlį vakare 

krito trepais Andrius Mika
lauskas ir vietoj užsimušė^ 
Velionis yra brolis Povilo 
Mikalausko. .Buvo nevedęs, 
apie 45 m. amžiaus. Prigu
lėjo prie Saldžiausios Šir
dies dr-Jos ir prie S. L. R. 
K- A<

“FAI-SAS” PLATINASI.

Kcleiviniiikų ii’ sondaiie- 
viii vadų susipiovimas isipla- 
tino ir tarp jų paprastų se
kėjų. Ginčijasi ir kiekvieni 
prirodinėja, kad nieko rtesą 
verti, Kelemninkai sako, 
kad Jei sandaricčiams ne Mi 
kas Petrauskas, tai Jų nei 
dūko nebūtų, O sandariu- 
čiaį atkerta, kad Jei ne pols- 
ka kurą, tai keleivininkų 
raiidondvaris žydams būtų 
tekęs,

kalbama. sandurie-

------ j------- -——-------- --

eiai ant Norkaus pikti už I- 
vaškevičiaus Kaune pažemi- 
Aimą. Ivaškevičius vykda
mas Lietuvon, iš Vokietijos 
mušė telegrama pasitikti ji 
su Lietuvos kariuomene, mu
zika ir laisvės varpo skambi
nimu* Bet Ivaškevičius na
poleoniškai atpyškėjo Kau
nan, nieko stotyje nerado. 
Tai nuvykęs pas' 'Xoifaj, 
klausia, kur varpo 'skambi
nimas ,kur kariuomene, kur 
muzika. Taip tai abu susi- 
provojo. Bet pagalios Ivaš
kevičius davė Norimi šimtą 
dolerių surengti jo priėmi
mų ir sušaukti laisvamanių 
vadus. Norkus tų padare. 
Tai Ivaškevičius gyrėsi, kad 
jam Lietuvos laisyamaiuū 
'vadai, surengę iškilmingų 
priėmimų^

? K

“Piloto Duktė-f t 
tu gerai pavyko, 
šiama 11 ir 25 dd. kovo' Šv.

* » c

Petro parapijos pobažnyit- 
nėj svetainėj. Pirmu kar
tu buvo lošiama Šv. Kazi
miero vienuolvnūi -Davė*• ■
gryno pelno $151.35. Antrą 
kartų parapijos naudai liko 
pelno $106.35. išs veikalas 
yra vienas iš gražiausių reli
giškų veikalų, o. kadangi bu
vo perstatytas gana gerai, 
xas veikalų da gražesniu pa
darė. Lošime dalyvavo ga
na daug ypatų, o daugiau
siai moksleives ir Marijos 
'Vaikelių. Dr-jos narės, išsld-j 
riant tik šias artistes: p-nių 
A. Kneižiene, M, Sakalaus
kaite ir M. Duobiutę.

Dalyvavo sekančios artis
tes: Piloto žmona—A. .Knei
žiene, piloto dukterys — M. 
M. Kiburiute ir M. A. Kibu- 
riute, Romos moterys: Ly- 
vya — O. Vištakaite, aMk- 
siina — A. Savilioniutė; Pi
loto tarnaitės: Lea — M. Sa
kalauskaite, Tris —- M.^Duo
bi ute, Rcbeka — K, ^vagž- 
džiutė, Appija--— B; Luko- 
ševuMutė;, Lyg^a €k TCa- 
baltakiute; Dvasios :T —- E. 

: Valentui^ II — Ū Luitai 
viČtaiUlH O. Vdenta

’* •

ke; Afra, ragana — ..A- 
Kneižiene, Vaidelutė: Ru- 

abu kar- bva — P. Švagždžiutė, Ser- 
Buvo lo- vya. —M. Dnobiute, Stella— 

SI. Vervečkiuteį O. Keblius- 
kiute krikščiones; Faustina 
—•. G. Kohanskiuti, Antoni
ja — A. Stravinskiute, Idi
lija — B. Luliošenčiute, Ne- 
mis — A. Zenevičiutč, Šyva 
—‘ V. Beleckiute; Nekalban
čios : O. Grilevieiute, A. Gra- 
bi j aliute,, K Fęeiuliutū, A. 
PaŠakamiiite, A., Vaitkevi
čiūte, M. Traiiiavičiute, ŽaL 
cleikiute, Leščinskiutė ;

liejos: Į. Savilioniutė, A- 
Karbauskiutė, M. LukoŠevi- 
čiutė, A. Vervečkiutė/ A. 
Martinoniutė, N. Ramoniu- 
tė, F. Valentukė, O. Valėn- 
tukč; Agrafina — M. Duo
bkite;. jos tarnaites, mažos 
mergaites prie smilkyto— 
M. Kiburiute, J*. Valentukė, 
Pianistė — J. Kažlaųskiutė. 
Smiukininkai:. A. Kiburis, 
ej. Antanėlis, A. Ašpienskas, 
J. Trainavičius.

Visos lošėjos atliko savo 
roles kopuikiausia, nors kios

Šo-[po dvi ir daUgiaus-turėjo ro-

Gera-Sveikata, Tai Didžiausia Palaima .
i Be Jąs mes įiegalinie (ISiaifOtis 
. ir augti pasisekimuose, |

Kada mes sergame,, tai musų 
svarbiausiu dalyku yra gauti ge
ras ii“ sumanus daktaras, kuris 
žino, kokiais keliais siigrųžihti 

; mums ^velkatų. ■ . I
Aš -gydau paująs taipgi ir uŽst-.Į 
senė jusi jis Ilgus per daug meto, 
ir tasai mabo Ilgas praktikavi
mas išmokino' mahe pagydyti 1U I 
gus ir sngrąžnti mano paelentpms į 
geviį sveikatų labai truąipu laimi, I 
lengvinusiais bucinis' ir pigiais. I 

_ X-^RAY NAUDO JAMA TIK REIKALUI ESANT* | 
I’"" Manu ofisas turi vislm įtaisymus kokių tik gydymui reikalinga. Tai- | 

gi nepaisant, kaip snuki Ilgšį ir kaip ligai sergi, ir kaip daug sykių bu* I 
vai nepasisekime atgavime sveikatos. Aš pasiren|ręs parodyti,Jums, I 
ką aš guliu padaryti* jeigu.Jųs-.man pavesite save gydyti* ;AŠ gydau I 
Šimtus kito Ugiį ir galiu Jus pastatyti aut umijo tuko* kuris Jus veš I 
prie išgijimo—sveikatos, kokios esate vertos- . 'I

Jto«o‘Gyd/faio 7Cfti»os-Tto Litoul ir iSiitorliftat Xongri. I
• “ 44 Xcimu Mokesniu ŲS Pataritniis, t 1

■ DR. MORONEY
■ 220 TREMONT STREET, < BOSTON, MASS, ]
■ PrleSnis .MujestlelVatrų* I
■ Ofiso vriL :9 ryt. Iki S vak. kttsdten—NedėUoms ld ryt Iki 1 v* po plet Ifi
/

lių. Režisierium buvo ponas 
A. Kneižys, Rengėjos M. 
Sakalauskaitė ir O. Jankie- 
uū. Mužikalę dalį veikalo 
priTuošė p-le A, Kiburiiite, 
Patartum prie sceueri jos V. 
Valatka* IX Jankauskas, S. 
ZnotiiMš, j V. Mėdonis, P. 
Milius, V Savickas ir kiti. 
Prie elektriku daug pasi- 
kirbavo J, Htrnkanskas ir 
P, Duoba,

A »

Gėles padirbo, papuošimui 
estrados B. Kupricne, M. 
Karčiauskiene, ZF Skeisgi’ 
Henė, M Ančiukaitienė.

Drabužius visos lošėjos 
'.urejo savus, kuriuos pačios 
arba jų.* motinėles pasiuvo 
joms, kas daug* sutaupė iš
laidų, lies nereikėjo samdy
ti drabužiu.

Didžiausia garbe ir padė- 
I a priklauso visoms ir vi
joms kas tik prisidėjo prie 
šio perstatymo, iš kurio tiek 
daug... gražaus.. pelno liko 
taip naudingiems tikslams, 
kaip tai: Šv. Kazimiero 
XIemtol.vnui. ir vietiniai pa- 

n apijui ■ • ;

Viena iš renffčjų*

A

V •

Pardavimai 
'■ FARMA 68 AKERiy.

Geri Jaukai, mūriniai namai ; šiltas 
ir šaltas vanduo stnboj; ganyklos ir. 
Liukai aptverti. Upelis teka pro na
mus. t Yra miško, mokslajnė gale Inu 
vartoti ir su gyvuliais. Verta yra tik 
vartoti ir sn gyvuliais. Verta yra du 
. yk tiek, tik už $9,">00.00. Arti stotie^ 
n- gero kelio, tik 25 mylios nuo Phi- 
LideJpliijos vidurio -.-.miesto,- 1G unylhj 
:.uo galo miesto. Dėl platesnių infor
macijų rašykite pas savininkę:, be agen
to-

C. .T. MAJAUSKAS 
It. D. No. 1, Colicgevllle,

• Montgomery Co’., Pa.
-31)

PARSIDUODA KRAUTUVE—Bučer- 
.ė ir Grosernė. Labai gera.proga pirk- 
i; Gali pirkti ir jpępidtyrusls to dar- 
>o, o aš apsiimu išlavinti ant vasaros, 
’.abai puikioj vietoj, prie pat. maudy
siu. Lietuvių Jr kitų tautų turtingų 
manių apgyvento, Ištlkrųjų ukvatni- 
■ul labai gera proga pirkti dėl greito 
'■prdavlino.

P. MIŠKINIS .
;"5 E. -8-th Street, Soutli Boston, Mass 

: ' (o)

PARDAVJMUI ’ vienuolikos kamba
rių namas dviem ar trims Šeimynoms 
oriausiam stovyje? Didelis lotas, trys 
j (lel i tvartai užpakalyje. Labui geri 
isokiam bizniui. Kaina prieinama. Są

lygos. 162 W. 6-th St., Soilth, Boston. 
Mass. (31)

TAISOME AUTOMOBILIUS
Teip-gi ir kitas visokias mašinas. 
Hugedus ant kelio automobiliui mes 
paimame ir pataisę gražiname. Dar
bas patvirtaname> bus užganėdintas 
savininkas. Perkant ar parduodant 
suteikiame rodą dovanai.
GENERAL AUTO REPAIRING 

COMPANY
CHARITES YVAZNIS* Savininkas,

752 Hyde Bark Avenuė, Boston.
Tėlephone Hyde Park 1402—W. 

-(11)

PARSIDUODA
PARDAVIMUI viemioiikos kambarių 

stuba. Gali būti naudojama trims šei 
įnynoms/ Geriausiam, stovyje. Trys 
dideli tvartai užpakalyje namo. . Dalis 
rakandų., Atsišaukite: 162 W. 6-th St. 
So. Boston, Mass. (7)

PARSIDUODA duonos kepyklą sn 
;Visais modėritiškais įtoisymals. Biz
nis išdirbtas per 12 metų* Savininkai 
važiuoja Lietuvon, išlygos geros. No
rime greit parduoti. 47 Ai'thur St. 
Montęllo, Mass. (3—7—14)

PARSIDUODA visokių geležinių 
daiktų Ii4 pluinbevystės krautuvė 
(Hard\vare & Plumblng5'Stote)-* • Biz
nis yra gerai išdirbtas. Geroj vietoj 
tarpe lietuvių* Priežastis pardavimo 
-- savininkas Išvažiuoja Lietuvon. At 
sumikite: .TOIIN KEREIZA, 114 Amo.* 
St* Montęllo, štoss* - Tel* 1562—M, 

I (*Įs)
------------ -............     'įi. y. ;

R REIKALMGI I

GUMINIŲBATĮIP 
DIRBĖJAI J 

!! MERGINOS MOKINTIS <' 
<; AMERI0AN RUBBBR 00. j [ S netoli KėndaU Squarė ’ >

’ oamsrioge; j»

DĄMTIB TA® ■
V

mc Mtohi Bt.r Montalla, Muk 
u (KauipM Byoad SL) 
j* TtL Broekton S1U-W.

įį TeL 8b. BMton 2488

1 DR. J. C. LANDŽIOS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo ofitrlM Ir chroniškai Ilgu 
vyrų, motorų ir valkų. EgMOftl* 
nuoja kraujų.spjaudnlui, ŠlaptUhų 
(r tt. savo laboratorijoj. Butoikla 
patarimus laiškais kitur įyvenan,- 
tlems. Adresas:

/ SOft BROADTOO, 
BOSTON, MASU* 

(Kampas G St ir Btoadvay)’
VALANDOS: 9—11, 2^4, TM

C-

G

» Tel. So. Boston 828
. LIRTUVYS DANTISTAS

DB. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

' Laikinai perkėlė ofisų po Mto ■ 
» 125 Bboadwav, So, Bo«towm Mam, 

.£ -O/fao Fufandoe* ? .___
Nuo 10 Iki 12:80 ryte Ir nuo lrtW 

a lkl Slr nuo 6:80IkI9 y, vak. 
J Ofisas uždarytos subatos vakartis 
$ Ir nedėllomhr.

1 
i'

I

-k

16 Metų Sotith Bostone

DB, H. S.STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
B99t W. BR0ADWAY q

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

I
 Galima tutikalbsti ir Uetuviihj^ 

Ofiso Valandos:

AytUa Iki & vai. Po pietų naci l—f. 
Vakarais nuo 6 Iki 9.

W Brottdway, Bo.Bostoi,
jamfiUraaMHHHMI
)ID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

I RMININKAS — Vincas Zaleckas, 
.. 81 Mercer St., So.. Boston, Mass,
ICE-PIRM. — Antanas Pastolis,

146 Bpwen St., So. Boston, Mass,., 
UOT, RAST. — Antanas Mucejunaiš,

450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
£N. RAST. — Jtioz. VInkeviCIus, 

. 169 \V. 6-th. S t, So. Boston, Mass. 
ASIERIUS —- Andrius Zalleckas,

307 E. 9-th St., So. Boston, Mass. 
lARšALKA -r Aleksandra Jalmokas,

115 Granite St., So. Boston, Mass, 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mSne- 

nilus susirinkimus kas pirmų nedėl- 
_ lėni kiekvieno mėnesio po No. 694 
'vashlngton’St, Boston, Mass., 6-tų v, 

ikare. Ateidami drauge Ir. naujų na- 
■ų su savim atsiveskite prie musų dr
įs prirašyti.

i ,. a

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

llzb. Mielnikienė, pirmininkę, <
44 Cedar St, Hartford, Conn/ 

). LabickienS, vlce-plrmlniukS,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn. 

Labicfeienė, iždininkę, ‘ .
44 Madlson St., Hartford, Conn.; 

(arijoną Katkauskaitė, fIn. raštininkė,'
16 Atlantic S t, Hartford, Conn. 

t. Pundzlenė, prot raštininkė,
19 Walcott- St, Hartford,. Conn, 

los draugijos susirinkimai būna kai. 
.ntrą nedgldienį kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėjesalėje.' ?

;V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI.

• ■ " 1V ‘
URMININKAS — Vi. Paulauskas,

90 B Street, So. Boston, Muši, 
/ICE-PĮRM. — J. JąruJa, *

440 E. 6-th St., So. Boston, Maga* 
‘ROT. RAST. —• A. Janušonis,

1426 ColumblA Rd., S. Boston, Masu, 
'IN. RAST. — K. Kiškis,

428 Ę, 8-th £>t, So. Boston, Mass. 
IŽDININKAS — L. Švagždls, ,

Iii Boiven St.# So. Boston, Mana. 
rVARKDARIS — P.Laučka,

393 E. Fįfth St, So. Boston, MaM 
DRAUGIJOS, anrašas reikale — 
- 366 Broadway, So. Boston, Masa., ,
Draugija savo susirinkimus laiko 2-rt 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio 1-mt vai 
po pietų, parapijos, svetainėj, 492 «M 
Seventh St, So. Boston, Mass.

iV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
DRAUGYSTĖSVALDYBOS .

- adresai,
PIRMININKAS — X X Petrauskas,

252 Gold St, So. Boston, Ylaw. 
VICE-PIRM. *- Kazys Arikroias,

492 & 7-th 8VS0* Boston, Mum’ 
PROT. RAST. Karolis Jankūnas,

Ž82 Gold St, So* Bestom Mmm 
■m RAŠTININKAS — X švagždys, 

‘ m W. ftth St, So* Boston, Mmm 
KASIKRIUS — A. NaudMunas,

885 E, Broadvvay, B. Boston, Mass. 
MARŠALKA--J, Saikia,

7 Wlnfteld St. So. Boston, Mt* 
Draugija laiko susirinkimus kas ttaGt 
nedėldltb! kiekvieno Mėnesio, 2-rų vai 
po pietų K Petro parapijos Mik), 04 

JB, Seventh ^t, $outh Boston, Mana

k

*
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