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akaroj Dhiladelphia, Detroit, Cle- 
veland, St. Loiiis, Baltimo- 
rė, Boston.

GAUS DIDESNE UŽMO 
KESNĮ.

4

t

' Rokiškio pašte pavogta 
30,000 litų. Vagiliai Anta
ną Vidutis ir Antanas Sa
muilis suimti., Jie norėjo 
pasprukti užsienin. 9

ininisterius. ? Jau balandžio! fe

Į SURANDA TAUTŲ
LLf»dZu r - ..........r"1 niį^-

‘ ■ •*

ARABAI PRIEŠ 
ŽYDUS. ' - 

•i
Jeružoiim ’Arabai

vo iškėlę demonstraciją prieš 
žydus fe šąuke, kad Palesti* 
na arabų žemė, šalin žydai

PRADĖS BIZNI.

■ a:
v

Njibuclo'fe pradėjo valgyti 
ir pradeda pažinti žmones. 
Sako pasveiksiąs.

MM hfMBMMT BM
10| fgMdkMI 1
toOMBlt Mirti ir paBal 

lt iBUMiOM
topt indi te
B«t ntgv Užnytintt apeigų, 
kol te BMntpraa vH katalikai, mae 
ugaitam tikttlB miaukti ipavdoa 

t kari atatiktą Kataliką BaŽnyiiai 
rimtybei ir pajjgūma. Imonią 
▼a#M* pimiautla gi kimlgal, t* 
ri skaityti tai tavo didžtanrit ai* 
daviniu. f-

Vyskupu Kilias,
r—"..-.... 1jr-—
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Organai A merikos Lurtmrfjf *

Rymo Kataliku j
/ttoeftpo Barlinink^ 

$ąjtingo&

DARBININKAS

UTARNINKAIS, KETVERTAIS K 
SUKATOMIS.

IŠStŪM S Š i . 4 r-i » t t » »».»■*» ■» *»St5Q
Uirnbežy mętnms » s » « K t• »* n »

. DARBININKAS
866 Broadvray, Boston 27, Mi* 

, 3’el. įfoytfc Boiton 629.

KLAIPĖDOJE „STRKI- f krautuvės, nors’ komunistų
■ . KAS. trukdomos, atsidarinėja; e-

lektro stotis dirba nevisa » -v W _
laiką, vandentraukis veikia; 
feleginfistų-paštininkų strei
kas jau užsibaigė. Braunin
go šūvių sužeistasis kareivis 
tikimasi pasveiks. Va 
žiniomis streikas galutinai 
likviduojasi. (L. I. B. . •

♦

; -■ •

WaAtbtgion, D. ^Balan
džio 7,.1922 (Elta). Maudo* 
dampsis neaiškia Klaipėdos 
padėtimi Vokiečių naciona- 

. •' listines organizacijos kursto 
streikus. Vakar sustreika
vo pašto,' telegrafo ir telefo
no įtaigų tarnautojai/ kur 
palikę daug senų Vokiečių 
valdininkų. (L. L B.).

STREIKAS -MALBINA.
- 'MAS;

DIDŽIAVSIEJI 
MIESTAI.

1 L____

AVasliington. — Pagal gy
ventojų skaičių Suv. Valsti
jų didžiausieji miestai eina 
fetaip: New įbEkį Cbicago,

-MUŠTYNĖS PAMA- i
; : MENTE.' ■ ; J

t 
' . ■ ' ’ 1

Donclon.. Geniausiame 
Europos parlamente — Ang
lijos parlamente įvyko nepa
prastos riaušes fe buvo pa
leista kumštys darban. Dar-

IX '
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■ AYaskington, D. C. Balan- 
r'džio 9, 1923: (Elta). Klai

pėdoje septintos balandžio
- nakčia provokatoriškahi 

protestui buvo, nuversti seni 
Vokiečių paminklai. Balan
džio 8 d. po piet Smelo prie
miestyje susirinko -Heimat- 
bundįninkų kurstoma Vo
kiečių miniai Atkąrtotiim 
ręikalavimii jųjų neišsklai- 
džius ir miniai pradėjus gra
sinti prisiėjo pavartoti gink
lą. Vienas užmuštas, šeši 
sužeisti. Šilutėj prasidėjo 
streikas. Visų riaušiij. va
dai yra svetimi kraštui gai
valai Heiniatbundininkai, 
kurie kursto Vokiškų laik
raščių gandais būk Lietu
viams ' Paryžiuje siūloma 
pasidalinti Rytprūsius su 
Lenkais. Heimatbundinin- 
kaialyderiai: Pirmininkas 
Orlowski, Sekretorius Ku- 

' no, taipgi “Memelrvmds- 
ycliau” redaktorius išsiųsti 
iVolvietijon: vietiniai suim
ti. <L. I.B.)

KLAIPĖDOS STREIKAS. 
LIKVIDUOJAMAS.

•i ■ . .-

Neu\ York. Amalgamei- 
tų banka atsidarė bal. 14 d. 
po num, 103 E. 14 St Va
dinasi Amalgamated" Kauk." 
Šita yla pirma šioje valsti
joje bankaį bet dešimta Suv. 
Valstijose.

, . SUSILIEJO.

Ohicago. — Ąrmour 
Morris didžiulės pakaimės 
susiliejo ir sudarė $550,000,- 
OOO.kmporac]ją.

KIEK GAUNA ĮPLAUKŲ
*

; ^eVi tart, _ Jobn D. 
.Rockefeller, jaunasis, įplau
kų gauna $1,000,000 mėnesy
je. ‘ ;

Corn Products' Refining 
Co., Argo, III., paskelbė, 
kad pradėjus ateinančiu pir
madieniu 3,000 darbininkų 
padidins užmokesnį — 5 
centus, daugiau valandoje 
kiekvienam.

MEDŽIŲ SODINIMAS.

Albany, N. T.—Šioje .val
stijoje šį pavasarį ketinama 
pasodinti 10,000,000 medžių? 
Medžius už pigią kainą su
teiks valstija. ' v

/ ________
VIDUTINĖ ALGA.

t

į-

WiasTtinfftmi} D. O. Balam 
. Ožio 11, 1923, (Elta).’ Šu- 

. .Viu iš minios sužeidus vieną 
kareivį prieš demonstrantus 
pavartota ginklas. Strei
kuose dalyvauja vokiečiai iš
vien su komunistais. Ko
munistai reikalauja paliųo- 
savimo savo lyderių. Darbi- 

'aiinkai pareiškė buvę lyderių 
suklaidnti ir ‘grįžta darban. 
Pertraktacijos eina sumaži
nimui lyderiams bausmės, 
Fabrikai' dar- nedirba —-

■ WaMngM. — PirŠtinui 
pramonėj jier1921 m. vidu
tinė darbininlpj alga buvo 
$11 savaitėje.

PAKĖLĖ ALGAS.

* ■ * ’
r N eta York. — Internatio- 
nal Paper Co. paskelbė pa
kelianti algas. , . L
* 'III'

ATVYKO LENKfLON. \
■1 • ’ - . ..

Beidin, Froeljos. armi
jų vadas Foeh atvyko Kra- 
kovon.. . r. -

9

t

t

v»

k

lemui KLtlHHUyS uamu. 4JHL- . . T. ,r , „ tbo Partijos "atstovai sukėlėMuStttfa (tU,’k'-1 
triukšmą ir apkumščiavoį * " *

ministerius. ; „_.Z__
io . d. parlamentas išreiškė J 

ministeilių kabinetui nepa-' 
sitikėjimą. Tai buvo spėtą, Leiviston, Me. Lorier 
kad ministeriųjmbinetas re- Saucy, 11 metų vaikas buvo 
Zigmuos. Bet mmisteriai^užmigęs ir miegojo 16dienų, 
nepadavė .fežignaęijos ir ant 
rytojaus laike .posėdžio da
lis Darbo Partijos narių šo
ko is savo vįetų ir su šauks
mu ręzigmudkite bėgo, kur, 
mmistėriai sėdėjo. į pakąu- 

sj kumštimi gavo, du, mnus- 
teriai. Kiti atstovai . bego 
peštukus sulaikyti. . Kilo 
jjkra, maisalienė. Darbie - 
čiai uždainavo revoliucine 
dainą. Sesija turėjo būt už
daryta. .

ATIDĖJO TEISMĄ.

Kauno stoties kasininkas 
nešė valizėlę su pinigais. Va* 
gil&ts' jam pagrobė ir pabė
go. Vyriausybė spėjo ar tik 
jis nenudųodą_ir' areštavo. 
Bevedant tardyti kasininkas 
nusišovė. Paskiau pagauta 
tikrasai vagis, ■ kurs ir pri
sipažino, fį‘

* ... ...... ......... .

Vilniuje pradėjo eiti nau
jas Gudų laikraštis “Kova 
Žyce.”

... žinomas lietuvių 
jas Vydūnas dabar 
..Palangoje ir mokyto  jauja 
vidurinėje •mokykloje.;’

• c
-------------:--------- --------------- i

Lietuvos susisiekimo sri
tyje daugiausia yra svetimo 
gaivalo fe ten daugiausią vi
sokių nusikaltimų prįėŠ^yal- 
stybę papildoma.

. Nuo 1904 m. iki 1923 m. 
svetimtaučių Lietuvon atvy
ko 5,698,

X

' Panaildnus' Klaip 
krašto sieną ženiaičiai g 
naTKlaipėdon malkų, 
gauną dvigubai daugiau, 
gu namie. Gabeną tąi
javii ir kitokių daiktų. '

Lietuvos evangelikai M 
tuviai’seimo MnldmTtoseiad- 
suodavo už vokiečių e 
Dabar .balsuosią už lietutį 
sąrašus J v

Tauragėj kovo 19 d. ev 
gelikų parapijos parapi^“ 
nys susimušė. Nesusipra^-:! 
mai kilo dėl klebonoJ* ‘ Vieži 
norėjo, kad, klebonas bitį^. 
iškeltas, kiti stovėjo už 
Taip ir ištiko, peštynes* 
lėtas' sunkiai šužeista.

Lenkai atidarė akis 
viams. Kai lenkai pareik#’ į 
lavo Unkštos’ valsčių, tai lujt 
viąi reiškia didžiausio pūsi: 
•įiktnSmor" ■’

GAZAS BRANGI A-U 
ATSEINA.

Philadelphia, Pa. —Ryti
nių valstijų gazo kompani
jos turėjo konferenciją. 
Kompanijų kalbėtojai pa
reiškė, kad gazas vartoti ap
šildymui veik du. syk bran
giau žmonėms atseinąs 
anglis. '
J . - *

Maskva. Patriarko. Ti- 
chono teismas atidėtas iki 
baL17d. • ;

' U.^1.1. * I—■■■■»! Viuji

LATVIAI IEŠKO

AUKSO.
3* LlŽ

NELAIMĖ. -

Vieneyard Kavęii,AIass.— 
Rasta pajūrėj astuoni jūrei
vių lavonai. Spėjama, kad 
tai jūreiviai laivo Jobu 
Dyvight, kurs užsiiminėjo 
svaigalų šmugeliu.

Ryga, Tūlas Ilaukės 
ūkininkas kreipėsi į latvių 
vidaus reikalų rhinisteriją, 
prašydamas leisti jam ištir
ti Ilaukės upes krantus. 
Mat, žmonės pasakoja, kad 
Ndpoleonas, bėgdamas 1812 
m. iš. Rusijos, užkasęs ten 
daug ^tųkso ir sidabro.

New. York. — Anglijos 
Lord Cecil pareiškė, kad A- 
merika tūrėtų stoti . Tautų' 
Lygon ir veikti ; del taikos 
Senatorius Borali iš Įdubo Lietuvos žydų tyčiojima- 
davė įinkamą atsakymą.. Jis’j gis iš lietuvių neturi rūbežių., 
pareiškė, kad Lyga■ įsteigta J Vienas žydų- bankas pranešė 
taikai vykinti, o po teisybei lietuviui apie pinigų, gavimą 
I^ga yra lizdas karų perams . i? viską pranešta žydiškai, 
veisti. Nurodė, kad didieji!Kas iš amerikiečių .naudosis 
Lygos nariai griebiasi gin- žydų pinigų siuntimo patar- 
klo, lamstė, fe finansavo įst- 
briovimą Rusijon,“. Graikiją 
kurstė prieš Turkiją. _ _ 
le koks Želigovskis, gali su
kelti maištą ir nebūti atsa- VQn paskološ gauti Vilniaus 
komingu* Todėl, sako se- miesto- išlaidas viršija paja- 

natoriiis/ kol tokio iiusista- mas#

Lietuvos kareivams Vely
kėse pirmą fe antrų dieną

, I padvigubinta dalis valgio £r J 

boto duotą po tris kiauši- . 
nius.

r

navimu ?

Bį4 Vilniaus miesto majoras
Baukovskis išvažiavo Varsa-

V

I

Kovo 8 d. Vilniun atvyko 
lf pasaulines žydų sionistų or- 
— ganizacijos prezidentas So- 

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS .';"r„,x. " *»

I “DARBININKE”
4

tymo Lygą laikysis, tai ji 
tarnaus karui, o ne taikai it

Penki Vilniaus 'priėmies- l 
čio kaimai — Žuraviči ų, - P<*-'' 
maniškių, Novosiolkų, BĄ-* 
tupiu ir Ti’inopolio *—įteįl$? 
miešto vyilausybei prašymįj. 
išskirti 4 juos iš VilniauB.į 
miesto teritorijos, nes/ p$'.| 
tai mokesčiai esą nepakelia 3 
mų o iš prie miesto. priklaų/^J 
švino naudos neturį. '*'1!

Latvių žymi dalis lab^iųl 
nepatenkinta' savo 
Jis esąs perkaitus. 
Latvijos konstituciją __
tikras piliečių raštu pare^^ 
kiinąs nepasitikėjimo 
imii; reiškia jo paleidi 
Dabar ir-renkama pilie 
parašai ir jei reikiąi 
skaičius atsiras, tai šen 
turės skirstytis.

f i h

, Dainavos miestelyje į- 
steigta .liaudies bankas. '

KoVo 11 d%Lietuvos Gar- 
laivnft-Lvės bute įvyko orga
nizacinis Lietuvos jūrininkų 
susfeinkimas. Išrinkta or> 
ganizachiė komisija.

■' ' -1 - - —

Prez. Stulginskis paskyrė 
vyriausiuoju linkiniu komi- 
sijos pirmininku adv. Leęn:y 
o komisijos nariais VI. Ma- 
čį, Pėti'auską, IČ. jokąny 
tą fe .lL Kinderį,

.7 .

.Vilniuje pienuojama už* 
dėti ąpėeiąjalins mokesčius 
neve^eUamšv -

.1]

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
*■ x *

Kad “Darbininkas” jau parduoda Lietuvos pinigų—1L 
tų perlaidas fe savo draugams darbininkams suteikia 
patarnavimą^ $ai-gi visi tie, kurie noritej kad Jūsų 

Sužeistų 60. Nuostolių už- siunčiami Lietuvon pinigai patektų į įlūsų giminių tan- 
apie $500,000. A kas, visuomet kreipkitės pas “DARBININKĄ,” jisai

visuomet nuoširdžiai Jums^taarnaus. •

Darbininkai^ atsimnkite kąd ^Darbininkas” yra Jūsų
DIDŽIAUSIAS DBĄDG^S. '

Siųsdami pinigus arbausdami litų Minų visuomet adre*
. siląkite laiškus ūiaijrų ■'' •' '-J ■■ . '' ’' ’. . - •. . .< ■

■ į./'■'/’. ■ - liasten 37»'Ws®.

Petro Bažnytinis Choras So. Boston, Mass. D Ą Į TTJ 
RIL 19 DIENA 1923 UML,1W 
2~tra Vai. po pietų ir t^sis iki 11:30 vakari

žemo ao žmonių.
X • ■■' ! . ...................... - ,

Ale.randria, La. — Ištiko 
didis tornado, nuo kurio žu
voketuri negrai ir 16 baltų.

IŠLEIS BAU® PINIGJĮ.

. I*orŽ*. Amerikos
geležinkelfe kompanijų są
junga skelbią, . kad jos visos 
šiemet išleisianČios geležin
kelių reikalams $1,5^000,- 

‘ 000. ' a

Rengia Šv.
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Kovo 17 d. vėlai vakąj 
Kaune ties Savičių bažnvČS 
kaž kas labai išgąsdino žį 
dus. Buk kaž kas gafsįj 
surikęs “po litoxvski” ir į 
lai persigandę bčgo Mj 
akys matė, kur kojos neš£!

Balandžio B fe 11 
joj Dorpatu mieste buvo 
balt jūrio valstybių - 
tų konferencija. Buvo w 
tovaujami ir Lietuvos 
deiitai. ' -9
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M 11 Sauth Bo«ton’o ntaralnkal*. 
Nrftls.ir KibatomU. £*ldiia Am. 
Hsf Rymo katalikų ftn 3xn»U9

t—p - I . | MWI 11-^,—!■—tlj I .■! IIII Ii II M ll ll ■'

ARBININKAS”
rta WOBKBB),

LXMtfAMĮAW riI-VfMKLT .PATĮ* 
^ raMUhed ®tery Taenday, ThtĮviriay, 

8aUuAay by St. Jchisph’« Lmr-
B. O. J^noaiAinoir oi Lami,

J®ht*re<l aecond-claM mąttor Bept 
&& IBIS at the post offiea af Bo«ton, 

. under the Act of Mareli a 187d.” 
’’MujiMptance for malllng at pečiai rate 
įįt BMt&ge provided for in Section 1103, 
AM of Oct 8,1917, authorlzed on Joiy JT ■ ■ ;• ;

y __ Aafat?

JBūfton ana suburbi • • p- f .$5.501 
eonntrlea yearly • r » •*t>S5#5(F|

*Wr j. ri. ■ ---' ----------

M
įjr 4

|, l. U, S, NARIAMS
B;*Bįv ' . ....
■/ Broliai ir Sesers:— * 
B. * Trecias neclėldieiiis po Ve- 
K -Jykų — Bv. Juozapo globos 
K diena — tai mūsų organiza- 
Įį $jos šventę- Tų dienų pa- 

r kelkime- mintis ir širdis į sa- 
1/ v o Užtarytojų ir Globėjų ir 
fe imkimės iš jor khipo pavyz- 
t fdŽitį sau inkvėpimą. Per -

^imkime troškimu, Jęad pa* 
fe' saulis išnaujo atrastų. už; 
P mirštą Kristų, ir kad tasai 
t; ‘ Kristus būtų, taip arti mūs, 
| kaip buvo arti Šv. Juozapo 
t/ jam čia bėgyvenant in kaip 
|/ yra dabar danguje. Nes po 
fe 'teisybei tame ir yra viso- so- 
fe cijalio klausimo išrišimas : 
|; surasti Kristų, įsildaūsyti į 
|. Jo mokslą ir daugiau su 
*• Juomi nebesiskirti. Tai y^ 
į ra vienatims kelias irųmūsii 
l 'l gadynės žmonijai —- išvaf- 
I ginti ir nusiminusiai — grįž- 
f ti prie-, tvarkos, ir ramybes.- 

b f- Pagaliaiis at^aiijinkimė 
pasiryžimą panaudoti visas 

I šavo proto ir valios pajėgas 
t meilei artimo, tarnavimui 
| žmonijai, ypač gi darbo 
r įmonių vargui ir skriaudoms 
F mažinti, ir Dievo karalystei 
| ajit žemės artinti. Neieng- 

K vas tai uždavinys, ypač kad 
fe jį priseina rišti dažniaiisia 
K /jau nuilšusionns kūno pajė: 
fe gomis. Bet reikia valkti, 
r Teikia pasišvęsti, reikia al
fe sižadėti savęs, kad . bent 
fe. tiems, kurie po mūsų ateis, 
fe’lengvesnis gyvenimas. 
iyjSąvo dvasiai stiprybės ir iš- 
K ‘tvermės pasisemkime mūsų 
k .tikėjime ir §v, ^afaamen- 
Eįuose. Nei vienas nepamirš- 
■Mkime savo Velykinės prię- 
K/deriiiėš.'

Kf„ Jūsų tarnas-ir brolis;

B._ Kitn. F. Kemėšio ^K' 1 S#

K1923 m., balandžio 8 d.
Mav ■ _  „

Į rašykime laiškus į
L , LIETUVį
■1*4 1 ■ ■■įtriiĮUL!. I - .r-

E • Lietuvos socialistų atsto- 
Kvaį- išgirdę Seinie Prezideu- 
Eio - raštą, palcidžĮąntį Sei- 
£ išėjo nosis nuleidę, nu* 
Kapinę. Jie mat norėjo kūiš- 

varginti savo trukdymais 
K^atol, pakol krikščionys do- 
E mokintai nebūti} leidę jiems 

krašto dikiatoriais. Gi 
E$ftda prezidentas t liepė va- 
■pteeti napaon ir ruoštis;ii 

Kibu jūs rinkimus, jie ne juo* 
Eitefo nusiminu nes reikia 
K grįžti ir pasirodyti savo rin- 
Kkikams su Judų žyme ant 
fe.kaktos. Jie juk bevelijo su*

r?* -t
' •

■"I

* 
I

I

by tik ' neleisti dirbti val
džiai, kuri neklausė parti
jų, o žiūrėjo vien krašto rei
kalu.**•

Kuomet atėjo į Ameriką 
pirmą žinia apie Seimo pa
leidimų/ mūsų socialistai ė- 
mė gintis ir* meluoti, kad, 
girdi, lenkai nebalsavo drau
ge su jais, kad čįa katali
kų Federacija tai prasima
nė. Bet netrukus atėjo tik
rų žinių, kad socialistai 
liaudininkai iš tikrųjų buvo 
padarę sutartį su žydais ii* 
mikais, (su tais lenkais* ku
rie žudo dabar Lietuvos gy
ventojus)* kad tik neprilei- 
dūs'Sdlmo h* valdžios prie 
darbo.

‘ Judos darbų atlikę^ jie vis 
dėlto daro, desperatinių pas- 
langų intjkiūti rokikus? kad 
nors jie ir indiškai pasielgė, 
pet tam kčjti, girdi ne jie, 
o katalikai* Protingas žmo
gus nusispjaus ir nusisuks 
nuo tokio per ąkįs mulkini
mo. . Gi mulkis gali ir pati
kėti, kad už Judo® dąrbų ne 
Juda kaltas^ o kas nors ki
tas. Todėl jie ir stengiasi 
surasti kuodatigiausia ųml“ 
kiu, kad jų mulkiuimui pa
siduotų ir patikėtų., Jie-šau
kiasi per laisvamanių laik
raščius į Amerikos lietuvius, 
kad tie rašyti! laiškus savo 
giminėms ir ragintų, juos 
balsuoti už socialistus.

"' Jeigu jiė ragiiis prie- klai
dingo ir pražūtingo'žings
nio, juo labiau mes, lietu
viai katalikai, turime ragin
ti savuosius prie teisingo 
žingsnio.' Turime atremti, 
bedievių ginklų jų pačių gin
klu. Kiekvienas iš mūsij. tu
rime skaityti savo švenčiau
sia priedrme, tuojaus, ne
atidėliojant rašyti; laiškus 
savo giminėms, nurodinėda
mi jiems reikalą . dalyvauti 
rinkimuose ir balsuoti už ka
talikiškų partijų -sąrašus. 
Laiškuose turime įrodyti, 
jog Lietuvos ateitis priklaii- 
so nuo stiprumo ir sveikumo 
tautos branduolio—lietuvių 
katalikų, jog' viso krašto 
ateitis — tai gerovė mokyk
lose, katalikiškame auklėji
me; jog, jeigu socialistai 
iiųs viršų, tai jie savo soci
alizmų pradės nuo bedievi- 
nimo piokyklų, jog viršų ga
vę, j ledėsis su lenkais ir žy
dris, duos progos. įsigalėti 
tiems socialistams ir tuo iš- 
statys kraštą dideliu pavo
jum Todėl lai rinkikai ne
atiduoda sava balsų nei už 
komunistus, nei už social-de- 
mokratųs, nei už socialis
tus liaudininkus, nei už. jų 
valstiečių sąjungų. ‘ Lai jie 
atiduoda savo balsus už vie-

« " i ... K >Šc .

iią iš katalikiškų partijų 
pagal savo paširįnkimo. To
kius laiškus giminėms para
šyti yra mūsų šventa’ prie
dermė. Nei vienas iš mūsų 
neprivalo atsisakyti tą prie
dermę išpūdytį ir tai netru
kus, nes rinkimai jau Čia 
pat • ‘

“Keleivio” prošepanas 
Maikis, palikęs be “dūšios,” 
pyksta ant “Darbininko,” 
kam jį sandariečiai akėja. 
Turbūt . nabagui. Maikįui 
pradėjo' virti galvoje klem- 
sai, *

So. Bostone lietuviai, 
kiekvieną savaite šaukia 
protesto mass - mitingus, 
Afat bedieviai su bedieviais 
pešasi. Vieniem eina pagel- 
jom lenku višta, gi kiti nori 
vien savo jėga mūšį laimėti. 
Būtų gal kuri <4ka$glyWn 
jau griuvus, jeigu ne tas gu- 
zikuotas “dėde” kuris stovė
damas su lazda neleidžią 
“rezoliucijų” perbalsuoti.

^Sandara71 sako, kadlie- 
tuviai katalikai renkasi į 
bažnytinę salę, gi visokio 
Jauko, bedieviai, ‘su jais, ir 
šuūdarieėiai, lenda į “Ke~ 
eivio” lenkiškų bučių. Tai 
kur tautiškumas.

; ^imclaros šulai netelpa 
jarC kailyje* Kur gi tilpsi, 
jeigu jų generolas Porčaps 
kiekvienose prakalbose net 
“dviejais atvejais’ ’ pasako
ja savo “aš^’ ir kaip žmonės 
mažai tų aukų duoda taip 
mažai. Perkūne, gelbėk 
juos! . '

J ■ ..1 •' T"/......... - _ i

Bostone yra tokių šiuida- 
riečių, kurie kiekvienų, ne- 
dėldienį eina bažnyčion ir 
klausosi,- kų kunigas sako 
savo pamoksluose. ‘ Parėję 
namon galvoja kaip tuos ku- 
nigo žodžius iškraipius ir 
paskelbus savo šlamšte.

,Į „y *,.1--.-*, , 
itimin 

LieUmaP$$«tymW. Sistemai!- 
matas Statymą instrukciją ir įsa
kymą rinkinys. Surinko teisiniu* 
kar A. Markia, redagavo Vyriau
siojo ribunolo Pirmininkas A. Kri 
ISiukaitia. 1031 puslapyje telpa 
18 akytią. Skaitytojas ras Lietu
vos konstitucija, apie pilietybę, 
Steigiamąjį Seimą, valdžią, aps
kritą manas, viršininkus ir-mi- 
lietis karrivyst&r pareigas, mo
kesnius, rekviricijas, muitus, rnm- 
kua, vardus fe pavardes, nuosa
vybę, žemfe tvarkymą, paskolas, 
prekybą, paltą, teismus, karino* 
mongy fe daug kitą svarbią įsta
tymą. /

Taip-gi telpa dokumentai arba 
tarptautinis sutartys tarp Lietu
vos fe Rusijos fe kitą žalią. Be
galo svarbi fe naudinga knyga. 
Kaina $1.50.
.. Palydovas. Geriausias, fe pi
giausias vadas' kelionėje, šioje 
kftyjgoje taaf Inetuvos atgijimo ir 

: vystymosr istoriję, kaip Lietuva 
dabar valdoma, visą Lietuvos Mi
nisteriją adresus, pašto skyrią 
adersus, Lietuvos Atstovybių vi
sose salyseadresus, visų šalių kon- 
ulių vardus ir adresus, -Kauno 
miesto planą, didelį sulankstomą 
Lietuvos ŽEMLAPĮ fe daug kitą 
naudingų patarimų. Apdaryta 
tvirtais drobSs apdarais fe tinka 
visur. Kaina 50c.

’ftėfeią Vadovu fe Patarėjas. 
137 puslapiuose skaitytojas ras 
■4aug svarbią fe reikalingą legališ- 
kų nurodymą ir pavyzdžhi be kc 
ne vienas šiandiena negali apsė
ti. '■ -

Jeigu norite turėti pasisekimu 
Visame kame, tai apsipažinkifr 
nors pavirijptfeiai su šios šalies į- 
statymais. Turėdami asav^? na
muose tą knygą sutaupysite 'daug 
pinig fe laiko. Nereikės dėlei maž
možio kreiptis pės' ADVOKATĄ 
Jsigyk ją dabar. Kaina 50e.

“daruįnujęas”
366 Eroadwxy, Boston 27, Mass
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- MAŽAS KAZIUKAS.

fr

maldingumą. Bemąstydamas tankiau del- 
ko bWičiausioji Panele galėtų būti taip su
nykus, jis vaiko protu išvedė, jog čia nega
li būti kokia kita priežastis, kaip tik ši ; Švč. 
Panele neturi ką valgyti, Ji kenčia badą, ir 
Kaziukb akyse pasirodė, ašaros, svarstant, 
kiek Ji, ta vargše motina kenčia.

( Ryto metą pusę-ūuonos, kurią jam kas
dienper pietus duodavo, įsidėjo Kaziukas į 
kišenęį nusinešė į bažnyčią ir, dedamas po 
stovylos kojų tarė: '

“ Valgykit be abimės, mylimoji Panelef 
ir gerasis Vaikelį} nepavogiau^ tai 
mano dalis, kurią aš Jums ir duodu j ir to
liau prižadu kasdien jums to tiek atnešti.

Padėjęs, išėjo. Po kiek Mco, sugrįžęs 
vėl į bažnyčią-jau duonos nerado. Vaikas 
neapsakomai- buvo linksmas, kad. jojo auka 
priimta, pradėjo kasdieną nešti paskirtą da
lį duonos į bažnyčią: duona vis^gi išnykda
vo. ,

’ • . • x1(

Laikas bėgo ; Kaizūkas patemijo, jog jo 
brangioji stovyla nė kiek neatsimainėm nė 
kiek^nepasitaisė. ■ . f

s- . Jis tad.pasįšako &ayo> rūpestį-kleboimį.
Štai jau keliolika dienų kaip dalinuosi 

savo duona su Švč. Pasele, ką stovi bažny
čioj ; Ji taip sunykus. .; Vienok ir dabar ji
nė kiek geriau neišrodo. ■ Ką^ tai būtų? AŠ lę ir Viešpatį Jėzų ir tokiu būdu rado kelią; 

mamąu, kad- Ji nori valgyti, badą kenčia. ; į dangų. ; .
—--- ------------------------------ ©®®©$©©®®©$®®©©©©©©©ffi©®$®ffi® '

“Bet Š ve. Panelės stovylą-negalir valgy* 
ti tavo duonos,’ ’atsal^klehoiias.

“Kur-gi ne,” tvirtino’ vaikas,” Jį su
valgo viską ką aš Jai nunešu.”

Klebonas labai nusistebėjo kas čia gale- 
tu būti. ’ • • *

Jis liepė Kaziukui, kaip paprastai, ne
šioti Švč. l4anelei duonos, (o pats, pasislėpęs 
žiūrėjo kas darysis. •

Kaziukas,-padėjęs duoną, išėjo iš baŽ- " 
nyčios. Po valandėlės klebonas išgirsta ty- 
kojaučius žingsnius. Paskui pamatė mažą, 
labai vargingai apsirėdžiusį vaiką, kuris su 
baime artinosi prie stovylos: prisiartinęs, 
pasiėmė pądėtą pas Švč. Paneles kojas duo
ną, pabučiavo ir, pasikišęs ją po savo skar
malais, rengėsi eiti atgal. Tuo tarpu klebo- , 
nas sulaikė jį. Vargšas, visas drebėdamas, . 
pradeda teisintis: t

’ “ Tėveli, aš nesu vagis. Aš tik imu duo
ną, kurią man Švenčiausioji Panele dučę 
da-” . ■ . . . , _ ■ ,

“Iš kur tu žinai,. kad tau Švč. Panele < 
duoda tą duoną?’ ’palda.usė klebonas.

' - r . i

“ Jau mane nę iš vienų namų išvarė,' 
nieko ■ nedavę. Atėjęs į bažnyčią prašiau 
Švč. Panelės kad man duotų valgyt. - Ji ma
nęs neątstŪĮnė. T" Ji.gera. Motipa- - pakėlęs \ 
akis pamačiau pas Jos kojas duoną. Ji man 
kasdien vis po tiek duoda. r* -

■ Kaziukas ištiktųjų maitino Švč. Paiie,/

f
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"TURTO NORMA’'
* . . - "

Knygute yra didelio for
mato (5x10) 68 pūti,, popie- 
ros viršeliais:

Kaina tiktąi 45/ centai 
Agentams nuleidžiama

Reikalaukitlpas:

bu lenkais ir žydais, S66 B’tfty, Borto* Wt Mm
t
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PIRMO LINKSMAS VAKARAS VELYKŲ*
/ -

t

S.

Lietuvių priežodis sako: 
prastas tas paukštis, kuris 
savo lizdų teršia. Čia pažy
mime tai tiems katalikams, 
kurie bedieviams šundarie- 
čiarns pataikauja, kurie 
prie jįj organizacijų pri
klauso, kiįyie jų spaudų re
mia, kad jie prasti katali
kai, kad ant savo tikybos 
mėšlus ' verčia ir dar kitus 
ragipa tai daryti.

v

Mekas negina būti^unda- 
riečiu, bet būti juomi ir kar
tu kataliku vadintis, tai di- 
džiausią pasauly veidmai
nystė. Tokio žmogaus rei
kėtų apsisaugoti.

Pavadink lietuvį bedieviu, 
kaip jis tuoini , labai užsi
maus, bet pųvųdink jį šun- 
dariečiu, tai didžiuosis. Gi 
tarp bedievybės ir šundayįe- 
čio yra nepertraukiamus 
mazgas^ Kas sandarietis 
jau kartų ir bedievis* Tik
tai.mulkis gali kitaip many- 
ei*

* Ic/ūts.

DAINOS SU GAIDOMIS.
i ■ .

Tik kų esame gavę labai 
gražiui apdarytų su gaido
mis dainų knygutę. Joje tel
pa net 67 dainos,kuriąs 
kiekvienam lietuviui būtų 
pravartumokėti.
/ /Kadangi jų nedaug teturi
me, tai kiekvienas: norintis 
jų įsigyti privalo pasisku
binti su užsakymu. Kaina 
jos labai prieinama, tiktąi

Reikalaukite pas:

“DABBININKAS” 
M BmAo* 97, Mom

*

*” 1
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MALDAKNYGĖS
RENGIA LIETUVOS VYČIŲ .VI-TA KUOPA ,

Banį RJLMIDžiO-JPRIL 15 DIENį, 1923
7 vai. vakare.

CATHEDRALLYCEUM
227 Lawrence Stzeet, . Hartford, Conn.

mssbq^HHHI *

jr

Naujai gautos iš LIETUVOS inal-
- daknygės yra šiokios : •

, C 1 < *

Mažas-Aukso Altorius, audi
mo apdaru, .. ................$1.00

Mažas Aukso Altorius, ska
ros apdaru .............. $1.50 

Aniolas Sargas, skutos ap-
. daru ..............»...$1.50

Aniolas Sargas, audimo, ap
daru, • • • • . i; .... »

Gilus Atsidūsėjimas, audimo
• apdarais, maža .......... .60
Visuomet su Dievu, audimo

apdarais^ maža ....’...... .60
Norėdami jas gauti kreipkitės pas 

i'DARBININKAr 
366 Broadivay, So. Boston,. Mąss,
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■ KA'tJAŪSK I
., /‘ gabi l&tfįa ir . ’ - • ;

.v Bus statoma juokinga komedija, ^KJJ^ROTĄS 
Komeclijautais; bus gabiausi šios kolonijosi 

jaunuoliai. Onytės rolę IoŠ Ona ^tkauskiute.; Ji ne tik 
gabklošėja, bet dar puikesne dainininkė, pasižadėjo sudai
nuoti keletą linksmu j dainelių. Jono rolę los Juozas ŽL 
Imsiąs* tikras kbjnedijautas;Motinos rolę —’Alice žemai
tukė, jr turi puikų soprano balsą, atsilankiusiems teks iš
girsti jos skardus balelis; Biršlys — P. Jastnontas ; Našlė 
girsii jos skardus bulelis; piršlys —. P. Jasmontas; Našlys 
— P. Babickas. Apart to viso dar bus svečių dmninnikų 
ir kitų įvairių margumynų. Programas bus linksmas ir1 
tųriniųgas. Kipčiame visus koskaitlmgiausią dalyvauti 
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DRAUGIJOS IR KUOPOS.
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VfiLIAVOS M ĮVAIRŪS
/

Ilgą metą »praktikes artistiikg 
mūsą darbą ŪMija thl&tan&al 
draagiją. delsi raly*:
■kitę;.■' ■. ' • • •

Norkūnas, ,
18 Plaamt 8t.t Lawrenoa, Maja.
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■hamburgamericanlinjI 
■ Trumpiausias? suyisiekrinrts H H su visoms dalims B
■Į LIĘTŲVOS B
■I SavaltiųlaiiSplaukimai nuo fl 
■Į Pler 86, Nortli IUver, 46-th B 

’■ St, Ne.\v York, 12 vai diena. B 
H Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom B 
lį ant Visi! laivu. Dideli va>- B 
■į Rymo kambariu, salonai ir B 
B pasivaikSčloįlnia dčnlai skU B
■į riaml 3 kilasaf. Ant laivą. B
B u31o«nt Olay,” B
K “jšai/eru, CarrtiiF ir B
■| yra siteciaMską B
|| kiyjutą, B
■j NauJL triją Sriubų laivai B
■ “AOiert imt»n'nauja . B 
If t-mos, 2»rbs ir Sočios kk pu» B 
||. ^iiKerhūns. B
| UXm ĄMEUICAN'. B
|b LINES, :■ BB'. 30 Brmuhvay,’ Ntw Yoik B U . arba uutorizuotua ugentun B
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DRAUGIJŲ ATYOJkl!
vbokiŲt«nkUUv, GttUku«iU,Ant* 

, m<l*VCapaadv h kitokiu DrfUfnHina atyką.
» BiBMhL ir Imu fufet
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KAS GIRDĖTI UETUVię NUOMOS.
wi»rraja, ILL. partijas (pavyzdžiui kaip Farmer 

Labor Partija). Labai plačiai 
Parbai lig šiol eina,gerai. Su] apipasakojo ir ko-operacijoa reikš- 

uždarbiais visaip. Vieni uždirba, mę beijosnaudingumą kasdieni- 
kiti mažai. Kitokių darbų čia nih| niurna žmonių gyvenimo- Savo 

^ra, kaip tik mainau o mainieriųj nuosekliomis išvadomis mirodiriė-

✓

iotqw, px

•• ?
tai perdaug, nes vienos maipos 
baigiasi, tik piliorius baigia imti. 
W Įmonių vis atleidžia, o ir van
ta© yra praamušęa. Tai daug ang- 

- Hų uŽsSmfi, kad negalima jau iš
imti, nors kelios pumpos varo, alc 
nespėja išpumpuoti, vis tolyn už- 
aemia. Pora metų atgal dirbo a- 
p|p 600 darbininkų, o dabar apie 
pusantro šimto ir via mažina. Tai 
kįti dd Šaltai tos kompanijos pri
kimšta yra kad ir be darbo daugu
mas yra. Tai patartina iš kitur 
čia nevažiuoti darbo ieškoti, ba 

-negalima gauti
L. D. S. 75 kuopos 25 J. kovo 

Buvo mėnesinis •susirinkimas. Be
niaus buvo nutarta, kad surengti 
balių ąnt ąnlrog dienos Velykų. 
Tat dabar buvo išrinkta komisija, 
katra viską apsirupytų ir darbi
ninkai kur buvo reikalingi. Teip- 
gi buvo įnešta., kad prisidėtų prie 
Šv; Kazimiera seserų koplyčios ip 
paaukavo $25- -Teip-g! penkius 

- dolerius paskyrė dėl savo .bažny
čios dėl papuošimo grabo Viešpa
ties Velykų naktį.

Balius.
Nors pirmiau buvo pasirodęs 

negražus oras su lietumi, paskui 
apsistojo ir svietelio buvo prisi- 

• “rinkę, O jau šokėjų po gavėnios, 
■ tai kaip bičių per spiečių. Labai 

gražiai linksminosi, kur ta pelno 
draugy stei tiko. Kuopą turi viso
kių 'reikalų. Ypatingai turime 
Senąligonį, kuris netoli metai 

-—kaip mažai iš lovos .kelią, o pir- 
. miau teip gi ilgai kiek metų buvo 

‘ sergantis, vis gydėsi. Kokias še- 
r šias operacijas turėjo. Tai gali

nąs suprasti, kad reikalingą pa- 
šelpą.. Kol galėjo, nenuilstančiai 
dirbo dėl darbininkų. Jis visame 

_l_buvo pirmųtinįsi Šią . kuopą jis
sutvėrė. Tai yra Jonas Geniukas. 
Jis labai reikalingas susimyiėjmui 
jr pašalpos ir jono kitų gerašir
džių bei kuopų.

Oras_visą,kpyp mėnesį buvo Šal 
tas, užstojo balandis, teip-gi tas 
pats kad 5-oj naktį pradėjo lyti 
ir vėjas šiaurys pakilo. Ant ry
tojaus pradėjtrsnigtV tai per die- 

... ną verte, kad per visą žiemą tiek 
nebuvo prisnigs, kad žmoneliai 
savo daržovių negali įsėti, o tai
meriai laukų- negali dirbt}.
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Buvo ant Velykų atąilankęs 
gerb. kun. F. K^mfe. jis dar 
pirmu kartu aplankė mūsų kolo
niją. LDS. 40 kuopa inacngi jam 
prakalbas, (tarta kalbėtojo kaj- 
Ujo apie darbininkų reikalus ir 
kaip reikia darbininkams mytta 
į unijas ir šviesti# skaitgpt gerus 
bekraščius ir knygas, o labiausiai 
“Darbininką,” kum rūpinasi a- 
pie darbininkų reikalus.

Turiu paminėt, kad misų kolo
nijoj buvo pirmos tokio© prakal
bos ir kas labai visą publiką už
ganėdino. Viri sakė, kad yrą 
verta tokių prakalbų klausyti. 
Geistina būtų, kad tankiau būt 
galima išgirst. Viri ramiai skirs
tės, kas Karione matai kada taip 
pasitaiko. Nėr ir mūsų bolševikė- 
liai pripažino mandagumą.

Bo prakalbų buvo LDS. 40 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Da
lyvavo ir gerb. svečias. Jis labai 
interesavos kuopos teikimu ir su
teikė naudingų patarimų. Kuq- 
pon stovis vidutinis, . Turim ir 
prakilnių sumanymų?' Turim j- 
rieigę kliubą ir norim įsteigti kny- 

; gynėlį. Išriraščm iŠ Lietuvos la|- 
kraščių ir knygų. Taipo-gi turim 
nemažai ir savo knygų. Visi ga
li atsilankyti kas nori praleisti 
naudingai laiką su skaitymais ir 
j?obovomis. Ateityje yra žadama 
rengti ir diskusijas darbininkų 
klausimam. \

Eastonan atsibaladojo kokią tai 
šarlatanas, jau yra antrąs menuo. 
Mėgina organizuot naują parapi
ją. Žinbma, tas organizatorius 
daugiausia su munšaino pagelba 
savo pasekėjus gaudo. Ant Ve- 

i lvku tain prisigėrė, kad nei “na- kė, .nes pamokslųtako žodžiai jų. „daikf sars jMękeį^s.

jo, kad jei proto ta rankų darbo 
žmonės imttel ko^petatyvUfaj 
būdu kasdieninio gyvepimo reik
menis vartoti, tai ir sau nemažai 
pelnytų ir piniginius karalius pa- 
lekktų ne išnaudojimui, bet geres
niam kasdieninio gyvenimo pla
čios visuomenčH aprūpinimui.

Žmonių buv<xpriširinkę apie 200 
asmenų. : Aukų keliones ir smul
kių lesų padengimui surinkta 

>1.35- Prakybos i girSejusius 
padarę nepaprastą įspūdį. Au
kas renkant, vienas iš įžymesnių 
viętos socijalistų A. Bal—is, sa
ko, kur. girdi, gavai tokį kalbėto
ją, Mes sakom, kad D. D, S, vi
suomet neprastus kalbėtojus kvie^ ; 
čia. Jis sako, kad jęi jūs vi
suomet tokį kunigą turSttrt prie 
kuopos, tai mūs komunistų neį, 
vieno neliktųvisi čionai subur
bėtų. ‘I w

Patartina visoms L. D. S. kuo
poms pasistengti gerbiamą kun. F. 
Kęmėšį parsikviesti pakalbėti.

Aut. žiemys.

LAWRSNOE, MASS.

Paskutinėj savaitėj gavėnios 
švT Pranciškaus parūpi jo j laikė re- 
kolekcija gerb. kuri. Dr. J, Na
vickas, M. F - Kas tik norėjo su
sitaikyti su AugŠčiausiu, sUsltai-

A Vienas iŠ narių.
-t-" .. A -.-1. ■ ' ''t ' /

BGCIIESTER, N. Y. *

Balandžio 2 d. buvo prakalbos 
parengtos vietinės Šv. J, L. D. S, 
81lkp. sų tikslu supažindint kpr 
narius ir vietos- visuomenę su są- 
♦jungas; pasibriežtais siekiąis^ Kal
bėto jum buvo didi lietuvių tautos 
veikėjas ir nuoširdų? darbininkų 
į geresnį būvį vedėjąs-.gėrb. kun.. 
F. Kemėšis.

. trąkaįbas atidarė vietinis klek 
gerk. kun. J. Kasakaitis, perstaty- 

. damas , kalbėto ją ir pakvįesdamas 
publiką sudainuoti Lietuva Tėvy
nė Mūsų, Sekamai išėjo kalbėti vi
sų su didžiu žingeidumu laukia
mas, gerb. svečias. Jis kalbėjo 
per du sykiu. Pirmutinėj kalboj 
nurodė darbininkams būtiną reį- 
kalinguiųą dalyvaut politiškuose 
šalies veikimuose. Savo balsus 
laike rinkimų atiduoti tik tiž tik
rą! dprbininkų reikalus ginančias

-T

•T

žadino ne vieną širdį, Tik gailą/ 
.kad daug yrą kurie užšalę ir ig
noruoja Kristaus Motiną Baž
nyčią ii’ neina išgirsti Kristaus Žo
džių kada turi progą.

Velykų ryte Kristaus prisikėli
mo mišias laike,gerb. kun. F. M- 
Juras? sub-diakonais buvo Tėvas 
Navikas- ir Tėvas •Vtamauskta* 
Procesijoj dalyvavo mergaitės N- 
P. Dr., vadovaujant O. J). S'ida- 
ra vielutei ir altoriaus Dr-jos na
riai, Laike, procesijos šv. Cecili
jos choras giedojo “Linksmą Die
ną.” Griežė orkestrą, vadovau
jant mūsų varg. . M; Dąiliutci 
(Daly). Salius gražiai giedojo V. 
Lenzberglutė, F.jJuknęvičiutė, F. 
Frankonis ir M..pailmte., 
’ Trečią valandą pa pietų buvo 

! užbaigimas rekolekcijų. Choras 
giedojo įųišpąrus; uekė paskutinis 
gražus, ii1 turiningas pamokslas' 
gerb. kun. Dr. Navicko. Po pą- 

j mokslo suteikė Šv. Tėvo Popie- 
žiaus^palaiminimą.

Esu tikra,. kad visi-dalyyavę re
kolekcijose pilni džiaugsmo. • .
—— Linksmutė.

*

t 
t

GUNARO
Suvienytą ValsĮljų Jvonsulus Kaune 
dabar priima, aplikacijas Jei paspor- 
tų visų kitų metų “ąuetos.” CUN- 

t ĄIlD putarnavlnm*‘m gmlčlmųlm? 
pasaulyje, l’aauėlerh“ Btt “unard 
oilietuls neturi laukt ilgai <lęl to, 
kud 'Cuiuird laivus apleidžia Euro
pą kas koletu dieną* “ - -

jPunėi'cl Linijų turi padarius su
tarti Lletuypje įtel pagelbėjimo pu- 

‘ M^leriams per jų nacių darbinin
kus ISJutuupo jiems laikų Ir IBluidas 
dėl to, kad priveda pusnžlerlus prie 
put laivo, Ari iuitttrnavliwyritul 

k Dėl tolesnių lutarmurijų kreipki" 
pas blle Iidoų ugentij itfhiu

UUNAKp IJNK 
lW8tate 8treet,- 1 
Bvatuii, Mass.

>u ■

d«M putintai© ir 3) užsakymui j- 
vairių katalikMkų ta

to pardavinėju
fr Am** PermaŠK
aumoą tai nebuvo reikalo *U l iiu 70 
draugija© .pralyti pinigų, nąnT ” 
draugija* btių BaataųtauaiMt, bū- 
tų davusio* ąutig toUe.

D^yw[ jrivMfi .ut.rt j*|įį£ j^^įį.ųaiog. 
git reikalingi suųm.
gerb. kua V, Vilkutąitia $2.00; po 
$1.00: M. Jankauskienė, Ad. pa

veikalą Hletal Martaiua.” Vata*’ 
tas gM|us |r itttam > Mėžtam. 
TokJ veikalą yrą aunku.gaią| R* 
WtL hm iuie tato ataa iū i

(fc w U k« v»W,

fctel Mfink* NŪ » 

unranov, mi.
UMūM H“ 

ypwyDw<
Vietinė® lietuvių kolonijos vei

kėjai surengė prakalbas 3 balan
džio, 1928 m. Prakalbos (vyk? 
Šv. Baltrąmlijaųs Dr-jos salėję. 
Prakalbų vedėjų buyp P. Martfą- 
gąs. Žmonių buvo pilna sąlč. Žmo
nės kultūringi, mandagūs ir gero, 
tikrai malonaus būdo. Į amžį- 
nųpsius ųąrius Šv. Ką#. Dr-jos įsį- 
rašu žymios veikios : Broną JvaĮ- 
kiutč ‘(žagąrietč) ir įmokėją $35 
ir Zofija Rimaįtė įmokėjo ’ 
Mrijnįita ngribii įrirsš&i Petras 
Mardųsas, ElenąRymąitč? g$rihją 
Jakutienė, Adomas Rymas, Elz
bietą BapĮūlien^ Baronete Belec
kienė, Ona Byųųąpčj BotaĮiją 
pąųdrotienėr Periliją < Jąrienė, 
Barbpra Mitkaitė, įwąs Daųevį-

nf BąrtkflįtK Julijoną ŠeaąętaW 
kiėnf, $ekfe
je) Mykolas Čereškevičius, 4ptą- 
ųąs Baltrušaitis (LietųvOįeį Pet
kas Įįąinoras įrašė Įųąt. p. Kuinu- 
rienfc Pątrąs jąsiūnąs ĮlmiĮiją Ri- 
bąkąltf (raštininke), Valeriją 
Vaičiulaiti, Prancišką ^imokaitie- 
nė, Jopaą Gelžinis, Pranas Staniu
lis jr Aląpa ^įlinakąitČ. Įsteigtą 

: spąųdioą skyrius- ‘ Pįriniųinku F- 
pętrąs Marmąs, v|ęe-pirmp|inkč 
F V- F WRui|< (amą. na
rę), seky. Ęjnilija Bybokaltė, ižd. 
Brpnė Ivą^kįųte; ' katalikiškos 
spaudos agitatoriai; Marijoną 
Dailydaįtė ir Prąttąs SjasĮulią. 
Gerb- skyrįąus yalįybą maloniai 
pągelbės įsirašyti į Šv. gąz. p?-jos 
uĮąrius įr užsisakyti gerų ląikra- 
’VV* ' - -- —M.M
SCĮ1J. . -

Nepaprastosioms ir gausiosioms 
remėjpms ir amžinosioms Šv. 
Kaz .Dr-jos narėms: B. Ivaškiu- 
tei ir Z. Bymaiteį, yįsąi Šeimynai 
Ivaškų, Bybokui.ir P, Matdosuy 
už-nepaprastą prielankumą, šv? 
Baltramiejaus Draugijai už sutei
kimą salės ir visiems, nariams u? 
jsirasymą, tariu didžiausios padė- 

ir pagarbos žodžius.
Kun. p. Raščiukas.

■ j,—'— . i

J, ' 
f !

LDS. kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks15 d. balandžio, tuo.- 
jaus po sumos. Malonėkite vi
si, nariai ir narės atsilankyti ir už
simokėti duokles.- . ■'

į . • ’ ■* * .
’ ’ A. Nadzeika, raštininkas.

nagaičio) — Sasutta MonkattĮ 
12. “The Songand the BreT3 

(Dverak) toutfa MMeraiti 
Kvartetus:

ią. “Karveli
nauako). ' / L,

14. “Cemrades of thąj|ji

,1&b Ilgu man ant svieto” f 
rankoj. •

•■j

jų betm|«ii vaidjdM atliko gena 
tferai ta nekuria turėjo savo rolę 

dvi dieni Rados to- vin»ku, R SaukUviMiu, K. B,ta, yįįuriT dėjo ant .wa«tyW 
t v---------««. . t »..w. r kritik>v0 1,1,^ . J&iHka btwd

ir Ima Ir g raOtalinja, bet ‘b 
mos jų nepaisom. Pageidaujamą 
daugiau tokių peratątymų kotam 
kiauri*. Grius padėka* ta pagąr- 
b*ą šų#* pafttaw pąmėmtu- 
riomi įoščjąms ir rerieieriami: 
|iun, J, čižąpakui ir M- šbRuųL

Didžioje sąva|t<ją ta šy. Vely- 
koae kas lankės! ant tų dienų į 
Šv. Jurgio bažnyčią, galėjo PM5- 
myti, kad.pas mus yrą tikras tas 
grąžų* lietuviška* paprotys, kad 
yiaę* speigo* lietuviškoje 
tvarkoj** Gęroarirdiesžmontair 
pakiusniųT^|IU!^^^Tl^^Musj7lJn4vilft^a-ai?^feW'Pr^ 

-Ir vaikučiaip!* * ----- -
pigų, idant papuošua Kristaus 
grabą, kuria visaa buvo pasken- 

ftif ir lžttter M VU 
itmąą kw £ $žąrtft « ^ū- 
įjų (vįgnųplių) prapciškiečių.

feįą milžiniškai ^idjlis įsiėstas. 
Rąndąsi įvąirių religųų Ir visokių 
bažnyčią beį Mrlmžių.' Katalikų 
priešą! į-gi be pąlioyoą ąąyp tulžį 
lieją idant ąuJdapįiniĮą žmopiją. 
Buvo tokia atsitikųptlą ant Įįieli- 
: įgali Centrai SStęties: f^ogelįs ap* 
sikrovęs laikraščiais, žųioi|ių. ke- 
Rąuja. įūk*W6i^’ 
pardavėjay šankia .paęer? paper... 
Kartą viekšs keliauninkas už
klausė kokius tu Čia laikraščius 
parįąvtaėjl ta M r^0? 
Pardavėjas atsakę: Gi Viską apie 
tuos katalikus, su pariplk^nimu.' 
Klausėjas įųvft Neteįęš
/kantrybę* WP taauW per ma
kaulę, tai pardavėjas nuvirto ir 
spauda ant ją kuyięs turėję auk
ščiau galvos pri*tarovąs. Nuo ta 
sykio; sur'^e§-katąlikįSka spauda 
įas pardavėja* nepasirodė. Ten
ka matyti ta ąnt 'gatvių tą patį 
Šlamštą ąkleidžįąnt, bet žmones iš
traukia ir sudrasko. Net nė po
licija nieko .nesako. Ir tarp lie
tuvį katalikų bando skleisti spau
dą. J£adą žmonės eina iŠ bažny- 

H
skyrius kreipėsi į imesto vąldžįą 
ta tapo mūs lietuvių šašai nuva
lyti nuo sveiko kūno, l^ad tik'pa
simaišo koks sandarokas ar už 
^įikl$ll pijokas su spauda, tai dė
dė drūčiai prikimba prie alkūnės. 
Net jau įeitam taip gan# 
su policijos, šofęrių. -

ĮTopanraglgn Vaikas.

LDS. 2 knopa rengia puikų va
karą 22 baiandlta š: m- Kai ąta- 
dėjau, tai yra užkviesta puikiaii- 
ši aktoriai iš Cambridge, Mass. L. 
D. S. 8 kuopos. Loę teatrą. Taip
gi bus ta kitękįų panterginmių, 
prakalbų ta risto* W 2-ra kuo
pa vis-gi nemiega, rūpinasi kata
likiška spauda ir taip-pat statymu 
naujos bažnyčios. Kai girdėt, tai 
pįųrįąį kiąk- <rt8k* to sunaudotą 
tiem tikslam. Mat kuopa auga, 
tai ta darbas smarkiau eina. Pri
rašė naujų narių per 2 menesiu 
46. Tas darbas atlikta garbės na
rio Jono Jaskęliavičiaus. Jonas 
JaskeliaviČius -visiems Montelloj 
žinomas, kuris čionai gyvena jau 
apie.2$ m„ viri žino, visi gerbia? įna Brazaiti 
Katroii stubineina, tai tenai 
ąnt Eytojapą “Dąrbiptataw” pa-

Montelloj yra Imli Yftnai, ku
riuos .galima pąvadyt šundarie- 
čiąisf Žiūrėkit pradėjo k| nors 
ta auta yęikt. Apėmė salę, kur 
gąlį ąulyst pustrečio šunta* ta 2 
kalta. Nesenai vieną* anų yeikė- 
je* pąsimokėjo toj s*Wj $13? UŽ 
mnašaipą Sumanė nabagai par
aikytam popą Ivas. Padarė inžan- 
g*, kąri būtų norą ponui Ivas ant 
iptatų. Prgrideja yakąras. Tai bu
vo $1 kovo. UŽĮip* vaįaro vedi- 
ją* ąnt srteįdžtamh bet nabago* 
įųvo Išstota*/ tm pasirėmė ąnt 
staliuko ir perstatė kalbėtoją po
ną ĮvaškavĮMų. Tėaąl pirmiausia 
pradėjo apie pietu%* vakarienę,

1
M “Skąmba Kankliai Trta^j 

tap» (Petrausko). \ 7J
H. <^vajon«ft” ‘(pataauiU .F

Viršnijuėttti kvartetus 
-išpildė; B, Brązitė, D. 
tė, B Bacevičiūtėj M. Šta 
B SttatylM 0* Gudauską^; 
JakųbąųaMU, p. 
Šupėnaitė, P. §ttaW» J | 
P. Žemgalis, A. Sttabiš, J. 
maltis, A. Bakūnas, M Tuinyl^ 
Urbanskas, A. Lapiskas.

Monologus gyvai ta juo 
atvąjdino‘: Į8, “4r aš 
Julė įųpėnęitf.

19. “Priveją tjk M9W« 
Kazys (|eryilis. .

20. “Viskas ant Mąpo Qgl 
. K. Kuperiejjė; * ’ ‘

2L “Spriųgtimo Wąlt»” 
paskambino — F. ^ąnkaiHį

22. Klasišką M - 
Gavette”' (Gribulkį) ąrtig

Julija GedmtaaM
23, Skaitlingas ir gerą! U

tas phąras Šauniai vakarą i 
kavo sekančiomis. dainelSiųk-j ■ $ 
“Oi Lekia, Lekia” (čiuriio&>į! 

rb) ''Žiba Mano Trys Sesytės’* 
leksio) ;*c) “Sėdžiu po Lang 
(Š^k&ua); d) *, .q 
Tuoj į Įtarbą’*.(Aleksio); e) 
Jūrelių, Už Mąręlių” (Bendov 
riaus). ■ :?

- ■ . i
•Po prdgromni Albinas. KuissM 

įr Augustiną? Vyšniausku 
gįąį grojome sįcįtlingąf 
kiusięįi siūaW ta 
vSĮumosį \ Vakaro tvarką pavyta 
dingai vedė p. K. Kuperienė, |p 
RupŠlaukisj A. Repšys, A. 
ris. A'. Girdžius ir kiti, Vieim lo* 

•7 d?iu koncerta pasekmės visapusė’ , 
kai geros. • . .

Balandžio'' 4 d.. vietinės pwrąp., 
svetinėj, biįva Vyčiu 4g:tas kpt 
skaitlingas ta labai įvairus mėne^ 
ainis susirinkimas. Prisirašė 
naujų narių. . Daugiausiai Jją 
sųotą apję pasisekimu vąjąpą- 
seimą. Itaųmtą i
prie didesnes vienybės hm dąj 
tumo. Iš raportų paaiškėjo, j 
mūsų kuopa moterijaliai ta sk 
diumi augą 1‘kaip ant meta 

“Tennis” ratelio vedėju išrita 
■Viktoras Alainis, Po vad. J» 
Milerio “Bose BaU” akyrite-1 
met tvarkosi nejuokais .ta žadą 
rili atšilus visus ^jHdešuaį m?' 
sumąlti” Nųtąri^ d. %. gų 
reųgtį “Skrybėlių Vpkąyą.”

S^kmadįhpy, balandžm 4 
rapijos ąvetahej 8-tą vąl 
įvyks Lietuvoą VąĮstyhtal» i 
:ros artistų koncertu Oląfci 
tikrai ųepaprastas dulykąs. 
imasi kad ant ata koncerto ąj 
fieldiečiai ątsiląniys skaMŲj 
nei paprastai, UP& arriafri £ 
Lęškevičius’ta Byrą tai i 
žavįgždta mūsų tautos. .

Laike Vėlybų mūsų 
lankė moksleivis S. D. Jpjike^ 
AVebster Grove, Me. įr & Jbfcl 
su lį. GęrvHTų įš .CjĮĮęago, |1L 

z * ta

J. Kuzas; po 50c.: J. Sukta, J. 
Bereiks, J. Rapokus, J. Zinkevi
čiui, And. UrbtaitKM- Ruieckas, 
J Venclovai, J. Paplamkas, V. 
Šukienė ir M. Kuimauikienč; pę 

A. Praškevičiui ta J. Vaina- 
ravičius. Vtao $1W.

t CtanerąHi

Numatoma turit generąlį oftaą 
Šv. Jurgio klebonijoje, kur 
gerta kun. Vilkutąitk tadėjo Juo- 

: ri-rieti? Tad-gi purtoW> 
prie šv, Jurgio par. bus patogi 
pastogė komitetu^ kurio darbuo- 
rttaito- geistini 
mitelę darbuotta pboudx Ąjų, 
kad bus paskelbti jų pačių, pla
tesnėje formoje. z

Ruošiamai kpygyntf.

Prie šv, Jurgta pąr. raugiama* 
knygynas. Knygynas bus para
pijos salėję. Pradžiai knygyno 
gerta kun, Viįkųtaitis JąyŠ apie 
dviejų štoų ddL vertės 
kurios yrn apdaromo ’̂ kad būtų 
tinkamesnės naudojimui bei dai
liau atrodytų. ' Geistina, kad 
gerb. draugijos ir pavieniai asme
nys remtų tą kilnų darbą4— įstai
gą kpri duos dvasiai pen^ kąs jo 
tik ųpr^ta . ;

1 ją ta matoma? 
nijbs katalikai žengia pilnu žings- 
niu pirmyn* tą įrodo’ jų darban 
Dieve, jiems padėk. >. Malonu pa
žymėti, kad tame darbe su pąsi- 
šyentimu dirba gerta dvasiškiai: 
kųn. yilkutaitis ta kun. Mikšys.,

Vienas iš dalyvių-

• ‘ w - -V
ATHOL .MASS,

Sužinoję, kwTLj*taW 
visokio pląpko socialįstąi, žydaį ta 
lenką! nugriovė kabinetą ta pri
vertė paleisti seimą* tai' tuęjau 
griebėmės darbo, kaj tik pagel
bėjus Lietuvos broliams katali
kams mirimų kovoję ąp Bafny-: 
Šios ir Tautos priešais. Tam tiks
lui’Draugijų Sąryšis ąrbą Vieny
bę ątląjkė susirinkimą kur vien- 
balsinį nžgyrė visus Rtatatajrgįo 
katalikų atstovų nutarimus. Nu
tarė kreiptis į atstovaujamas 

į draugijas ta surengti tag| ttaošįųi 
Jaunimo draugiją-r 

Yįčįąi ta-gi nęsųaųd^-. prade
dą smarkiąi (Sųrityęrf są-
yo orkestrą, >mrį jąų gąpą geyai 
pagrięžįfu Ptaeiiąmę ąųsįriųįąme 
nutarė, kad žūt ąr būt prąlenįąį 
ytaas lie|ųrii| gaujokyn^ paujų 
parių prtaąžbtajžmo ’ j.' Išrita;
ko ragintojus ta ieškotojus iš se
kančių ąsmęhų- Petrulio.
Margą Gegrigm^ ta Virinta* fita 
vydonįutea. Tjkimąri ^pęM1^ 

šventos Onęs draugija ta-gį iš 
visų atžvilgių iriasi pirmyn- Pftta 
pinku taikotarįyje msįmokmo gą- 
na gražų teatrą: “Grafas Kaimie- 
Sm Bernu.*’ Vąidtaą 15 baigta 
džio nauju vargonų naudai.' įe- 
atrą atvaidinus, tuo jaus pradės 
i-eugtįea prie ^Wšeij^jdak(^ 
su šokiais vakarienės, kuri įvyks 
gegūirtą mėnesyje- *

Balandžio S d. įvyko Katalikų 
Vienybės pr>kąlbos. žmpnįų at
silankė ganą daug. 'Tik tas atro
dė nnkta> pmrti® Hędftas 
kalbštajes nępribuvo. Mūsų ger
biamas klebonas turėjo jį ujfra- 
dŪQ£ ''HqmauriM pęi^į|itS yį- 
aWTM?ąncšimim iš krikOmriu nar- 
rijų Ltatuv^ ntBišapkimu. Pas
kui ąamta# kgtatą patmotfeg pra
kalbą ta paragino paremti savo 
brt>I|tm Lietuvoje, gai^ puria*’ 
nata taip ta draugijos: Aųl^m 
Vartų* Onos ir Vyčių pririš 
jo sąyo aukmnm Aųifliatamįta> 
tpap rodos, virš 80 dol. Pabą|gq- 
,ta fluoras, vejamas vargonininko 
Ą. Bąrono pądataavo keletą mąta» 
nių dainelių. Dainoms

kupini tėvynės meilės jąųs-

tos.

■ Pirmutinį po gavėnios vakarą 
parengė Šv. Baltramiejaus vyrų 
draugija 7. d. bal., kaipo 24-tą me
tinį balių. Dr-jos pirm. p. F. Stė- 
siulis pasakė tam pritaikintą pra- 

: kalbėlę. Mažos mergaitės padai
navo “Lietuvą Tėvynė Mūsų’’ h*, 
kelias* kitas daineles. Ant piano 
puikiai paskambino M. MilaŠaite 
jr S. Klimąnskaitč. Eiles pąąakė 
Z. Stasiuląitė ir B. Buivydaitė. So
lo padainavo A. Mąrdosįųkąs. 
Taipgi buvo keli žaislai su dova
nomis. Ant galo trumpų pątri- 
jdtišką prąkąlbęlę pasakė Dr. D. 
Čapąs, nesenai atvykęs.is.Kana
dos į S. V. Žmonių buvo daug 
ir visi buvo patenkinti.

* ’* - 
Pagirtinas darbas. .

Bal. 8 d. N. B. P. švč. Mot, 
Dr-ja tūrėjo bertaininį sųsiriųki- 
mą. Vienas iš svarbiausių nuta
rimų buvo tai tas, kad nutarė pa
aukuoti iš kasos Liet.- Kr. Dem. 
partijai dėl ateinančių rinkimų a- 
gitacijos $5.0 j. Narės sumėtė

; 25. Tai viso $8.25. Bravo, mo
terys!

’ *

*
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PHILADELPHIA, PA.

Įdomios prakalbos.

Balandžio 8 d. Šv. Jurgio parap. 
svet. įvyko įdomus vakaras. Kal- 
betojum' buvo nesenai atvažiavęs 
iš Lietuvos gerb, kun. Paulius 
MieŽYinskas ir vietinė mokytoja, 
panele Jasaphina Lęonaite, ir Įri
ti. —_ v,

Gerbiamas kun. Paulius Miez- 
vinskas, kalbėjo apie Lietuvos gy
venimą, . Plačiai iftirodiuėjo tė
vynės priešų: liaudminkų, balse- ’ *Kuone visas draugijos ta kuopęs 
vBtj, žydų, lenkų sebravimą. ^tt¥a atstavaųjlųnoS. . Vtaį dąly-

Jis gražiai nupiešė krikščionių vjai sutartinai nusprendė, kad 
katalikų gyvenimą ir priminė, kad ■ ■ “ -- - -
laike karės daugel jų žuvo. Jis 
nurodė krikšieonių. katalikų Lie
tuvai aukas-. Jo kalba giliai smi^k Šukys'— pagelta, M. Junkaus- 
go į širdis Visų klausytojų. Ji,s 
sąkė, kad jęi ųe krikščionys ka
talikai, tai Lįetuvoš šiandiena ne
būtų buvę,f Jis šauliė Phįladelphi- 
jos lietuvius į vienybę, gelbėti 
krikščioniškąLietuvą. •

Panele Juze Lconaitė .gražiai 
kalbėjo atjausdama Lietuvos rei
kalus, sakydama, kad ji gimus ir 
aitgul Anierikoj, bet visados jai 
Lietuva yra meilesnė. •'

;Žmonių ūpas matyti buvo labai 
pakilus, Nors žmonių buvo nu- 
perdaug, bet visų jausmus matyt 
buvo prie tėvynes Lietuvės.

Aukų surinkta apie $35.00 Jei 
Lietuvos krikščionių-katulikų rei
kalų.

B. Milkaite.

CLEV^LAND, OĘIQ. - }
'■■ ■ ' . i

Susitvėrė spaudos komitetas,

Balandžio 4 d. š. m., Sy. Jurgio 
par. mokyklas kambary laikytas 
^usiririkimąs vietos,kataliku drau- 
gijų ir kuopų, atstovų, su tįk*lu. 
kad sudarius puolatiįj KaįąlĮ^lJ 
Sunite

kuvo ątstovaųjlimos.. visį daly-

; toks komitetas labai naudingas •— 
ėmėsi darbo. Išrinkta valdyba. Į 
valdybą įeinat M. Ruseckas pįrm., 

kieno — nut. rast., .K. Byla— fin. 
rašt., J. Venclovas — ižd. - /

. Gerb. kun. Vilkutaitįs kalbėjo 
apie bįidus sekipingo platinimo 
spaudos. Dauguma dąr iš atsto
vų išsifėiškS gražiai apie spaudą, 
jos platinimo bild«s ir jos naųdin- 
jgumą> Vi8ųwrei^štW ĮnH^YX- 
kinant gyvenime, daug naudos bū
tų katalikų viąųomtinri. Yrą vil
tis, kld tas pavyks.

Pradžiai f andai.
, Kad pradžios barbąs birtų 

iningas, reikėjo surasti pinigų, 
kurio birtų naudojami t 1) pirki
mui knygų dairi valdybos, kurio-

i

r

4* Bąronę pądotaavo keletą 

gus,

- f

springfield, ill.
Vietinėj Itatayįų gy; Vincento 

bažnyčioj, Velykų šventė buvo ap
vaikščiota gana iškilmingai. Ru
pesnių Moterų Sujungęs įgalioti
nių (K Kupęrienė, A. Žinteliene, 
O. Stanslovienė, J. Gedminaitė) 
altoriai buvo gražiai papuošti. Pa- 
maldas laike vietinis klebonas 

\ gerb. kun. I. Kęrg^čiušf Vyčių 
48-tos kp. keras lydint brolių Gri
gų orkestrai gražiai išpildė giedo-

■ r. ~ Jr *jimą.

Velykų vakare L. Vyčių 48-toą 
kp. keras vąd. muzikui Aleksiuj 
šv. Vincento parap. (svetainėj iš
pildė įvairų koncertų. Solo gra
žiai padainavo: “Gųnd& Mane 
Bernužėlis” (Žilevičiaus) Ele-

2. “Leiskit į Tėvynę” (Pociaus) 
Juzė Sugentaitė.

3. “Bernužėli Mielas” (Šim
kaus! •— Stasė Brazaity •

4. “Sunku Man Gyventi*' (Šim
kaus) — Ona Mestelkaįtė.

5. “Tykiai, Tykiai Nemunėlis 
Teka’* (Petrausko) Elena Bu- 
sevieiutė.

6. “šią Nedmiij* (Pėtraūskoj 
Jonas Adomaitis.

7. Duetus, “Skambančios Sty
gos*** (Petrausko) puikiai atliko 
sesutės BraiaitČS. ' _

8. “Skrenda, Lekia Mūsų Min
tys” (Aleksio) —- H. Braaaitč ta 
J. Sugcntaitė.

ta “Pasen to Summer55(8uppe)
— O. Masteikaitė ta V. Lonauskaį- 
tC. ’ ~ ' *- ' •

10. “O Solo Mio” (Oapaa)

*



tome utvorų į namus. 
£įa»£^ liekama greitai ir pigiai. 
*?5r1uA£f'| •,

■ REIKALAUKITE SAMPELIV.

M.

419 Main St„ ATHOL, MASS.
■ t

■>. .

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Tel. S. B. 044L

Antros lubos—Viriui L. P. B-vSs
GYVENIMO VIETAr

135 Rowe St., Aubuendauc, Mibs. 
Tel. W. Newton 1016—R.

PARDAVIMUI
l

Trijų: šeimynų namas. Ties Meoting 
Uouse HIll, Dorchester.' Telėphone 
1030 W. Doreliester. (14)

JU——

Tel. Siūta 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 TCashington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 A.,M. iki 5:30 P. 

Gyvenimo vietfi
10 WiNTHRpp Stref.t, Kast Boston 

. Tel. East Boston 162—J.

W. KAZIMIERO R, K. DR-J03 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRASAI.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
; SOUTH BOSTON, MASS.

Telepbone So. Boston 167—1W.
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CAMBKIDOE, MASS.

Aliutui..
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'. - ■ ADMINISTRACIJOS

PRANEŠIMAS.

Telepliotie South Boston 3520. 
Namu Telefonas AspInwaU 0581

ADVOKATAS

», 0. ŠALNA (SHALNA) 
: LIETUVIS ADVOKATAS 

Baigęs du ūulvei-|ltetu.
Gomeli Univeršity A. B,

G. WMliington Univ. L. t. B. 
“DARBININKO’’NAME 

' «.* JiMtrot- iubog)
8M W. Broadvay, So, Boitonj.

i

PRAKALBOS.

■: '.-f'.
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O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti.

o

J . —........

„ Ateinančiam utarninke; 
balandžio 17 d. 7:30 vai. va#- 
k<rį yra rengiamos naujai 
iš Lietuvos atvykusiam gerb. 
kuri. Mocdmi. Prakalbos bus 
pobažnytineje salėje, 5 gat
ve, $q, Bostone. Kurie ta
tai norite vėliausių iš Lietu- 
vos, žinių išgirsti ii’ taipgi 
paklausyti, kaip gerb. kun. 
Mockui buvo “gera” gyven
ti Sibire, kur dabar yra Ru
sijos ^palaimintas, rojus/’ 

UaL ateikite virš pažymėta 
diena. pasiklausyti.

*. >. Heli(j.čjai.

SUSIDIKKIMAS.
’ ’■ --------- - . 4.

Sv. Jono E v. Bl. .'Pašelp^i- 
^ires~~Drangystes"bėitandius 
susirinkimas įvyks balan- 

• džio 15,1923 2-rų vai po pie
tų,/' šv. Petro parapijos sve
tainėj,, 492 B. Seventh St, 
South Boston, Mass.-

Ant nrinetp susirinkimo 
) . visi nariai ir nares būtinai 

. privalo pribūti, nes yrą daug 
svarbiai reikalų apie ku- 
riltos reikės nariams pasi
tarti.

Visi tie, kurie yra pri- 
siuntę. “Darbininkui” pįni- 

. - gus už “Dainas,” (67 dai
nos)., 0 nėra gavę jų,' • teik- 
sis palaukti, nes esame jas 

| išbaigę. Tikimės jų netru-
į kus gauti ir gavę prisiiišiih?
k kiekvienam.
p. - -c “Darbininkas.”
L‘4 MM

T' L.-D. S.CENTRO.VALDY- 

t ■ ' BOS SUSIRINKIMAS.
F- ■ , ®

į L. D. S. Centro Valdyba 

f -. yra kviečiama susirinkti ba- 
landžio J8 d. 7:30. vakare 

| “Darbininko’.’ raštinėje. Y- 

i&~labai svarbių reikalų, 
svarstymui.

V J. Tumasanis, 
C. Sėkręt.

■' 1 '/ l' II

' •cambridge, mass.
Iš katalikų veikimo.

DA R BIXIKKA S
Siinday School Seacher’s Draugi
ja surengė vakartį parapijos nau
dai. Sulošė trumpą veikalą 
Germaną.” 'Lojimas išėjo gerai. 
Žmonių buvo daug. Pelno atliko 
nemažai.

Federacijos prakalbos.
— * .

Balandžio S, pobažnyfinčje sve
tainėje Federacijos skyrius suren
gę prakalbas. Kalbėjo gerb, kum 
P. JuŠkaitis, klebonas, A. Kneižys 
ir F. Zaleckis. Vakaro vedėju 
buko A. Vaisiausiais, žmonių bu
vo prisirinkę mažne pilna svetai
nė. Baigiantis prakalboms buvo 
padalyta kolekta. Aukavo sekan
tieji:

Kleb. kun, P. Juškaitis$5.00 ir 
per Verbą buvo aukavęs $10.00,

Mateušas Norbutas $5.0'0 ir per 
Verbą buvo aukavęs $10.00.

Marijona Sundųkiene per Ver
bą aukavo $5.00. r -

Pranciška Urbonienė per Verbą 
ąukavo$3;O0. ~~

A. Vaisiauskas $3,00. '
Po $2.00: P. Maukus, J. Mali

nauskas, P. Kisielius fr J. Vineiu- 
nas. ___ _ — .

Po $1.00: V. Širka, O. Šimbo- 
laitč, P. Radis, B. Jakutis,. M. 
Kalinnuskijąpė, D. Jurgelevičius, 
S. Kudarauskas, V. Pžekevieius, 
J... Tamošauskas, J, Banga, A. 
Kneižiene, M. Gedžienė, P.- Kavo- 
lienė, K. Boguža’uskis, U. Venskai- 
tė, A. šeškauskas, M. Suntlukienė, 
J. Dobilas, Z. Žimantienė, M. Vai- 
čaitiene, V. Četkaųskas, O. Dareš- 
kevičiutė, M. Lapeškienč, J. Mor
kūnas, J. Narutavičius, M. Zablee- 
kas, J. Puzaras..

Smulkių suaukuota $3.76.
Išviso aukų įplaukė $79.76.. Už 

plakatus užmokėta $4.00. Už sve
tainę neėmė nieko. Aukų katali
kų vajui pasiųsta $75.76.

Tėvynainis.

šių mūsų suvažiavimų, nes yra 
pramatoma daug naujų dalykų 
reikės aptarti ir taip-gi senus ap
kalbėti.

Yra kviečiami ir tų. kolionijų 
veikėjai it veikėjos tarpe jauni
mo, kuriose dąr nesiranda L. Vy
čių kuopų atsilankyti j šį suva
žiavimą*

yakare, vietos Vyčių 6-ta kuo
pa rengia labai gražų programą 
svečių palinksminimui.

L. Vyčių Conn. Apakr. 
Valdyba.

_ .r. - .. . - ., J. . ■ _.................. ' . . ................... “

NAOJANYRĖ
. Tik ką gavome naują siun
tinį nepaprasto turinio^-is- 
torinio veikalo u Algiman
tasn knygų; Vra tai veika
las nepaprastos svarbos. Ja
me Į)r, Pietaris vaizduoja 
senoyes Lietuvos stovį.

Du tomu. Dvi audimo 
apdarais/knygos, gražiai at- 
spaudinta ir nepaprastai pi
gi kaina.—Tiktaivienasdo- 
lerissu> prisiuntimu.

“DABBININKAS”
366 BAvay, S. Boston, Mass.

LIETUVOS GYVYBEI GELBĖTI 
KALBĖTOJŲ MARŠRUTAS, i 

Kalbės Gerb. Kun. B. Bumšas.-
; Balandžio 17—18—19—20 d, d, 
antradienyje,* trečiadienyje, ket
virtadienyje ir penktadienyje, kai- 
bes iPttsburghe ir apielinlcėje.

Balandžio 21 d. šeštadieny, Ro- 
chester, N. Y. '

Balandžio 22 d. sekmadieny, 
Amsterdąm, N. Y.

Nuo balandžio 23 iki 29 d. New 
Yorko apielinkėje.

Fed. Sek.

IH

HEfRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvoj siuntinys, Lietuvos 

Valstybes, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.
/ Tie nepaprastai gražus ženklai yra atvirlaiškių 

formoje, kurių eina 40 i vienų sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas,| reiškia kokį nors atskirų mies
tą, pilį, apskritį lietuvių Valstybę ir kaip ko* 
riuos musų tautos didvyrius. Štai tų išfotiĮ^Žėn  ̂
klų reikšmei.

1. Lietuvos ženki.—Vytis.
2. žemaičių ženki—Meika
8. Gedimino ženki.—Stulpai
4. 'Vytauto žeiM.“-£Bydas,
5. Vilnius.
6. Kaunas?
7. Gardinas* 

. 8. liauliai.
9. Marijampolė.

10. Geranainys. 
ILTem <
12. Jurbarkas,
13. Viękžniai.
14. Ariogala.
15. Kernavą.
16. RodūnS.
17. Rietavas.

. 18. Alytus. '
19. Babtai.
20. Ašmena.

Paieškojimai 1
‘ I’AlEšKALT po šituo numerln 357 

Broadsvay, So. Boston, Miįsš. BalLiel 
Statės Finance Corporation. Vasario 
mėn. esu pasiuntus dolerį Išmainymui 
lietuviškų litų, taipgi su klausimais ,n- 
pie laivakortes, .Inu dti. laišku rašiau, 
bet nesulaukta* jokio atsakymo. Tal-gl 
esu priversta Ieškoti per "Darbinin
ką.” _ ’

.MARIJONA DOSilNlKAlTIENfi,
P. O. Box 133, Itedcliff Alfu, Canadn. 

(ICU

m. >. J. GOfflMN
HRqūūahni.

DASTIBTAV
TOBMrta it, Mortrtlo, HM* 

[KutpM Brotd SI)) 
(N, Iroekto* H1W. ~
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/ •
21. Skiranemunl
22. Baisogala.

23. Vilkaviškis.
24. Kalvarija. .
25. Darstinižki8B.
26. Rttnia.
27. -Suvalkai.
28. Biržai.

‘ .29. ResėinM 
8O.teduva.
31. Veliuona.
32. Žiežmariai.
83. KiedainiaL
84. Maišiogala. 
85?Lyda. ’
36. ŽasliaL 
87. Valkininkai.

’ 88. Daugai.
89. Plungi.
40. Balninkai.

F
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Turiu brolius Stanislovą, Juo
zapą ir seserį Konstanciją Ameri
koje. Nuo put pradžios kflM-Bfe 
begaunu Žinios kur jie dingo. Lai
ke karo buvau išvežtą įj Vokietiją 
trejus metus laikyta nelaisvėje k 
sugrįžus permainiau gyvenimo 
rietą; Nėžinocl^na kaip juos su
ieškoti, drįstu kreiptis į Tamstą 
gerbiamasis- redaktoriau prasyda- 

' ną nuoširdžiai apgarsinti savo Jai- 
kraštyje, bene atsilieps; Prieš karą 
gyveno .jie gyveno AJbany, N. Y, 
nieste.

Adresas: Pasta Mažeikiai, Mą«. 
'.eiklų apskr., Zofia Tyškevičaitū. 
Miestelis Liaekavos (klebonija“) 
LITIIUANIA. ‘

t

TlkSo,. Bo«ton2488

ŪR, J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gjdq altriaii ir chroniškas Ilgu 
Vyaj, moterų ii* vaiku, ' Egiaml- 
nuoja IteauMspjąudąluv, llapnmt 
ir tt jBtvo laboratorijoj/ Ėtt&ljdt 
patarimus laiškai® kitur gyvenan
tiem#. Adresna:

BOA BROADWAY, 
BOŪTHBOSTON, MA88, 
(Kampas G St. ir Broadvvay) 

VALANDOS f 0-11, 2—4, 7—9

t - - Tel. So. Bostob 828
| LlHTUVYSr DANTISTAS

■ OR. M. V. CASPER
»

PRANEŠIMAS.

Lietuvių R. K. Federacijos N. 
Anglijos‘apskričio skyriams pra
nešame, kad įvyks Lietuvių R. K. 
Federacijos Naujos Anglijos aps
kričio pusmetinis suvažiavimas 
balandžio 22 dieną, 1923,1-mą va
landą po pietų Lietuvių R. K. šy. 
Pranciškaus parapijos svetainėj. 
Latvrence, Mass. Tai gerbiami 
skyriai malonėkite atsiųsti atsto
vus į suvažiavimą, nes yra . daug 
svarbių reikalų. Taip-gi skyriai 
yra prašomi pasimokėti metines 
duokles į apskričio agitacijos iž
dą.

L. R: K. Fed. N. A. Apskričio 
Valdyba:

V. J. Kudirka, pirm.
M. M. Kamandulis, rast.

NAUJOS KNYGOS
Turto Norma. Uosis. Kaina.’. ^.45 
Mūsų Keliai. Krupavičius... .25
Algimantas.. Di> Pietaris . 2— 

tomu  .....................$1.00
Lietuvos Įstatymai ............. $1.50
Palydovas, su žemlapiais.... t .50 
Teisių’Vadovas ir Patarėjas .50 
Lietuvos Pilių Ženklai (40) .65 
Klaipėdos Albumas .... . .............50r

Visas šias knygas galite gauti
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Bostpn, Mass.

Nelabai senai’ gavome nau jų tų albumėlių siun
tinį ir gavę pigiau parduosime pigiau. Dabartine 

jų kaina bus 65e. už vieną. Agentams duodame 
50%. • LDS. nariams 50c. Pinigus siuskite:—’

^DARBININKAS^ -
366 Broadway, Boston Sį7, Mass.------—— -----—~------------------- ---------------------------- .... _ ■. .... .

SOM BOSTON HARDWARE COMPANY 1
PAVASARIS PRAŠALTO. 2

- Dabaririfcuoinet saulute auk&čiaus. pakili® sutir-
. ' ' 'į

numaliavoti stubas, nuva-g 
nišiuoti i’akdiidlfsjr išbal-g 
tinti kambarius. 8
/ BUK PATS PENTERIS Ir me-m 
'diftnikas. sunaudok atlikusį laikų g 
prie savo stuhos. Ateikite pas mus,« 
o mes parduosime ta vorą Ir paaiS-S 
kįstme kaip Jis reikia vartoti.. Or-H 
derins paimame telefonu ir prišta-S 
tome tavorą į namus. Viskas at*jg
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Telephone Hay Markei 1942 
ATDARA SUBATOS VAKARAIS 

L. GOLOSOV COMPANY 
MOTERŲ ir VYBŲ DRAPANŲ 

už .pinigus ir ant iSmokėjlmo.
Kaltinių, Gražnų, Sidabrinių daik
tų, Laikrodėlių, Rakandų, Viktrolų 

. Ir tt. Labai prieinamos kainos, 
89 Washingtox Stėėet .

Antros lubos. . Boston, Mass.

i

3 425lK^wr,li£ SosMam. 
3 O/teo Valandot.*
| Nuo lO iki 12:80 ryte Ir »IO IdK) 
1 1M 6 ir nuo ff ;8fl iki 9 v. vtfc 
| Oflaaa uidarytaa subatoa vakarai! 
Į . , ir nedėllomUi. , ‘

; 16 Metų Boąth Bostone

OR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
K9t W. BROADWAT

, VALANDOa : Nno 9 r. iki T V. vak.

PARSIDUODA PIGIAI 
KRAUTUVĖ

Valgomų daiktų, cigarų krautuvė. 
Krautuvė turi būti parduota tuojaus. 
Garantuota geram pragyvenimui. Par
modama prieinama kaina. Atsišauk 

Jg?NewmftnSt.,Soi-Boston, MūšS.’ (17)

PARSIDUODA namas po num. 123 
W. Sixth S t., trijų šeimynų, gerame 
stovyje, su visais patogumais. Stoju į 
kitą, bizni tr. greit horiu phrduoti.

Savininkais tame name gyvena ant 
antro augščio.

PARSIDUODA visokių geležinių 
įniktų ir • plumberystės krautuvė 
(Hardvvare & Plumbing Store). Biz
nis yra gerai išdirbtas. Geroj vietoj, 
tarpe lietuvių. . Priežastis pardavlm 
— savininkas^Išvažiuoja Lietuvon. At
sišaukite: JOHN KEREIZA, 114 Anie> 
St, Montello, Mass. Tel. 1562—M.

(28)

‘ Tol. Bo. Boston, 270 

J. MACDONELL, M,D. 
Gulim ir

Onso Vauasdob:
Rytais iki 9 vaL Po pietą nuo I-A 

Vakarais nuo 6 Iki 9.
BSI BrofulffBy, So. Bosttm.

J

, Čionai Šv. Rekolekcijos; kurias 
davė gerb. kun. Dr. Navickas už
sibaigė kovo 18, 1923. Jos tęsės 
vieną savaitę. Kovo 12, 13, 14 
buvo pamokslai vien tik moterims. 
Moters lankėsi skaitlingai. Jos 
vienos pripildė visą bažnyčią. Ko
vo 15, 16,17 buvo pamokslai vai
kams ir vyrams. Vaikams buvo 
ketvirtą valandą po piet. o vyrams 
pusė po sėptyniij vakare. Vyrai 
taip-gi neatsiliko skaitlingiune. 
Dienoj užbaigimo per visas trejas 
šv. Mišias daugybė žmonių priėmė 

. į savo širdis Švenčiatisį Sakramen
tą. Tą vakarą kaip pusė po septy
nių buvo iškilmingas užbaigimas 
Šv. Rekolekcijų. Gerb. pamoksli
ninkas po pasakymo, gražaus pa- 

. -mokslo suteikė visiems Šv. Tėvo 
palaiminimą. Po pamaldų' buvo 
rodomi Kristaus kančios paveiks
lai. Svetainė buvo maž-daug pil
ną,, nes žmonės kurie buvo bažny
čioj suėjo o tai-gi ir pelno gan- 
daug paliko parapijai.

Kovo 25, 1923 Verbų Nedalioj
< '

Lietuvos Vyčių Conn. Apskr. 
pusmetinis suvažiavimas įvyks 15 
d. balandžio, Hūrtford, Conn., 41 
Capitol Avė., lietuvių parap. sa
lėje, antrą vai. po pietų.

Visos kuopos yra prašomos pri
siųsti atstovi^, raportus ir įneši
mus į suyažiavimą. Šis suvažiavi
mas turi būti vienas iš svarbiau- Ji

---- ----- - ---- ---- - :--- -
Tel. No. 550.

F.J.RĘYNOLDS,M.D.
(RINGAILA) 

' Ofiso Valandos : —
Rytais iki. 9 vii.

. Po pietų nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9 ; 
Nedėiiomis nuo L-Ml

i

pleiskanųunirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rnflies savo gal
vas Odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks/ Naudokite 
RuSies nuolatos ir po to, ir 
tuo badu užlaikykite sayo gal
vos odą švaria iv sveika ir 
savo plaukus gražiais ir Žvil
gančiais. . '
Kaina (15c. aptiokoRC, »rbi prigul
kite *3e. tleritti į lubaratbrijiĮ.

p’ AG. RICHTER A CO, 
MrtUKAb* 

OLoofctyn. N. Y.

*

LIETUVIS 6RAB0RIUS j
šiuomi pranešu vietos, ir ® 

^apielinkės lietuviams, jog g 
laidotuves aprūpinu koge- | 
riausiai ir už pigiausią kai- | 
ną negu kiti, Į apielinkių © 

miestukus važiuoju ir už tai g 
nieko nerokuoju. Dieną ar 1 

f naktį kreipiatės siuom ant- S 
rašuf 1

Reikalavimai
REIKALINGI AGENTAI

po visas Suvienytas Valstijas, visuo
se imestuose pardavtaOjl - garantucja- 
mus nuo lietaus lietuvių išdirbystė^ 
raineoatus. Dabar sezonas. Atsišauk; 
tuojau klausdamas informacijįj.

AMERICĄN EAGLE GARMENT 
COMPANY,

F. W. TIKNIS. Biznio vedėjas,

339 Broadway, So, Boston, Mass

DID. LIET. KVN. KEISTUČIO j 
DU JOS VALDYBOS ADRESAI V 

BOSTON MASSv .

1TRMININKAS — Vincas Žalecka®, 
81 Mercer St, So. Bostpn. Masa 

7ICE-PIRM. — Antanas Pasfelįs-, 
Į46 Bowen St, So, Boston, Moša 

PROT. RAST,. — Antanas Macejunas, 
450 B- 7-th St., So. Boston, Maga 

1PIN. RAST. — Juoz. VlnkevICIns,...
169 W. 6-th St, So. Boston, Masa 

KASIERIUS — Andrius Zalleckas,.
807 E. 9-th St, So. Boston, Masa 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St.) So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-jtt laiko mčne* 
,Intas susirinkimus kas pirmą nedel- . 
deni kiekvieno mėnesio po No. 694 
\Vasblngton St, Boston, Mass., G*tą v.,, 
•akare. Ateidami drauge ir naują’ na- ■ 
•lą su savim atsiveskite prie mūsą dr
ibs prlraSyti.

♦

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS
• HARTFORD, CONNEOTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

šUzb. MIelnIklenč, pirmininke, 
44 Cedar St, Hartford, Conn.

<J, Lablekhmč, vice-pirmlninkč, , 
90 Sheldon Street. Hartford, Conn.

?. Lablckienė, iždininkė, ■ »
44 Madlson St., Hartford, Conn. 

Marijona Katkauskalto, fin, raštininke, 
.16 Atlantlc St., Hartford, Conn.

R. Pundzlenč, prot. raštininke,
19 tValcott S t, Hartford, Conn. 

Mos draugijos susirinkimai būna kas 
:intrą nedeldienl kiekvieno mėnesio. 
įjažnytinSje salėje.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaufl paduodu 
aymptomus kuriuos
pagimdo neuormališ- •*** 
kos akys: nematymas, kreivOB a- 
kys, pavargusios ir . skaudančios 
akyB, bėgimas ašarų> saWs akys, 
trūkčiojimas akies, ir blakstienų, 
galvos jr nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatv* 
kartais ir 4su< kitokių nesmagu* 
mų. PraMnkitš priėMastj ir btt< 
lite sveiki. - Visuoineti pageltas 
jums ‘

JkETU'BVECuADIBTjKB
877* Brosdway, Be. losten, Mase.

AK. . ' >

1

P. J. AKUNEVIČIUS, ;
* Z I

258 W, Broadway, ;
Su. Boston, Mals. , 

I Office Tek 3S1> Gyv. Tel. ŽQ2£J,. Į

i

Gera Sveikata, Tai Didžiausia palaima
» Ifo' /oš tiicš ncgalimė dšįaiigit» 

gyvenimu iv augti pasisekimuose. _ 
: Kaila mes sergamu, tai .mtisą' 

; svambiausiu dalyku yra gauti ge
ras ir sumanus daktaras, kuris 
Žino, kokiais keliais sugrąžinti 
mums sveikatą. ' ;

. Aš gydau. naujas taipgi Ir uisi- 
senejusitis ligas per daug metą 
ir tasai mano ilgas praktiknvl- 

! -mas išmokino mane pagydyti 41- 
gas ir sugrąžrtti mano puėientams 
getą sveikatą labai tfnnlpu lltku, 
lengViansiiiis budais ir pigiai!?/ 

X—BAY NAUDOJAMA TIK REIKAtui ESANT.
Mano ofisas turi visus Įtaisymus, kokią Ūk gydymui reikalinga- Tai
gi nepaisant, kaip sunki ligi tr kaip ilgai sergi, i? kaip daiir’sHdū bu
vai nfcpnšisekline atgavime sveikatoj.- AŠ pasirengęs parodyti Jums, 
ką aš gilta padaryti, jeigu Jąs nmn pavesite save gydytu AM gydaa 
šimtus kitų Ugi) ir galiu tas pastatyti ant. naujo tako, kuris Jus- ves 

. prie išgijimo—^veiMtos, kokios esate ’ y • . * .
liana Gydymo Kainos ViV bobai temos ir Sutarimai ^ebgisl. • , 

A^Neimy. Mokėittiio GS Patarimui

DR. MORONEY
220 TROM t J B^ITON, MAM.

41* f* M

BĖIK alingi’

REIKALINGASJAUNAS
VYRAS RtDIO KRRD-

. lIUYCJLi
Alga nuo 30 iki 45 centų va-
landoje, 
būtų gabus

Reikalingas kad 
. Atsišaukite tarp

1U IT 14 l’V
98 Brookli 
Mass.

j©*
ne Avi?., Boston.

: (14)

REIKALING 
iki .20. inetą n 
Rtulio krautuyį

OS MERGINOS UUO 18 
mžiaus (ne .vyresniuV 
>je mokintis darbo. $12.

.savaitėje užtiki 
stuklą,' gali ge

•Inta. Dirbančioms nuo 
rat užsidirbti. AtsĮšnu-

kitę mmedelyjė tarp 10 ir 12 vai. die-
ToB’Ei;ę MFG. CQ., SS Brook-

l|m* Avi*,. Boston, Mass., netoli Fen-
xvay Purk.- ____ . - ’ . . . .- lT‘ .......... -• .

PIRMININKAS — Vi, Paalanstau,
90 B Street, So. Boston* ItaSk 

VICE-PIRM. — J. tarušlų
440 E 6-th St., So. Bostąn, Mnjbb. 

PROT. RAST. A. Janušonis,
.. 1426 CohiĮnMaRd.,Š. Boston, MlMi 

.■TN. RAST. -K. Kiškis,
428 E. S th St., So. Boston, Mnss. 

IŽDININKAS — L. Švagždis,
111 Bowėn St, So. Boston, Maso. 

TVARKDARIS P. Laukto,
398 E. Fifth St., So. Boston, M*a», 

DRAUGIJOS anraSas reikale
866 Broadwny, So. Boston, Mmįi 

Draugija sdro susirinkimus laiko $-rą 
nedęldient ktekvleno mėnesio l-m« v>L 
PO pietų, parapijos svetninSj, 402 B, 
Sevėnth St, So, Boston, Mass.
ŠV. JONOEV.BL.PAftELFnSs 

DRAUGYSTĖS VALDYBOS 
ADR-ĘB AT-A? •

PIRMININKAS — J. K PėtratakU, 
252 Golū St, So, Boston, Maw. 

Ktay# AmbroaM, 
4*2■ 7-th Boston, Mm

PBOT, 1MJHV Karolii Jankanėo, 
282 Gūld SU So, Baltom

P1N. RAŠTININKAS -^- J. švaf*ta»,. . 
‘ Bt» ša* Bttttoh,

KASIERIGS— A. Nanditano, 
885 E. S.Eoiton, Mm

MAIUALKA IT* 'Saim - ■
f Wiųfte!d st, Bo. BoĖšfe; Mml v

Dr»u<lj* W> «o4rtaktaą*i»l
"“d‘■ ’ wi

I
GUMINIS BATy 

DIRBĖ1M
Merginos Mokintis ■ 

AJomicAK itmm/cū. 
a««)i SMNl ikt.

M——a-a—I—ga-
wWtlfcWi 
*. Semti Bt*

-i
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