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KatiUUū^ tari nprMll, kat 
KBkOft lr pMlHentimM dftl kxt*U' 
ką spaudos saitiprinlmo bis m* 
lonunli Dievui ir p&čiai Balny* 
Alai, ir fanonžms naudingesnis, 

• tegu pirkimas bažnytinių Indą ir 
net negi bažnytines apeigos. Pa* 
kol to nesupras visi katalikai, 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri a|atiktą Kataliką Bažnyčios - 
rimtybei ir pajėgoms, fcnonią 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri įkaityti tai savo didžiausiu ui- 
-daviniu.

Vyskupas Kiliai.

Organas Amerikos Lietuvi# 
Rymo Katalikų Švento ’ 

Juozapo DaMninkjĮ 
» v

- Sąjungos.
■.. ’ • a •. , ■

i) A B B I K I X KAS
—Eina—

UTAKNINKAIS, KETVERGAIS IK 
SUKATOMIS, . .

Klotimi )S t r,f i.i rt.f tf .SĮS4.50
Užrubčžy metama ..............|5.B0 

DARBININKAS
866 Broačhvay, Boston 27, Maso. 

Tcl. South Boston 62(1.

DTARNINKAS, C EGUŽBS 22 D., 1923.

DARBININKU
. . . LANKA.

Nei! York. — Pereitą su- 
batą prie 34 gt. ir 8-tli /Yve. 
atsidarė liauja darbininkų 
banka vardu Federation 
Bank of New York. Buvo 
padarytos tada iškilmės. Da
lyvavo New Yorko valstijos 
gubernatorius Smitli.

Į eiles depozitorių stojo 
gubernatorius Smitli, Suv. 
Valstijų senatorius Cope- 
land, Elbei Barrymare, ak- • - • .
torių sąjungos perdėtinis ir 
Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo 'Federacijos ~ prezi
dentas. Photo - Engraverš*

* Unija depozitavo $25,000.
- Vienas depozitas siekė $50,- 

000., Per banko atidarymo 
, iškilmes kalbėjo gub. Smitli, 

S. Gompers ir kiti žymūs as- 
menys.

S Buko prezidentu yra Pe- 
c ter Bvadv. . •

I * '
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NUTARĖ STREIKUOTI.

i _____ - ■
- New York. — Plytų sta

tytojai nubalsavo streikuoti, j 
t Jei jie ta padarvs, -tai su- 

k O 
vertė

r*

Į .
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KA DARYS BRYAN

? Indianapolis, Md.De
mokratų . partijos nusenęs 
veikėjas Wni.,k Bryan sa
ke prakalbą prezbiterionų 
susirinkime. Pasakė, kad 
jis savo paskutinius gyveni
mo metus pašvęsiąs tikybai 
ir kovai su Darytino 'teorija.

■ <

trukdys namų statymą, 
namų pradėtų Statyti 
yra $200,000,000.

SOGIJALISTU
SUVAŽIAVIMAS.

i

TEISMAS LIEPOS M.

Lohdon. — Pravoslavu u 
patriarkas Ticlion Rusijos 
valdžios bus teisiamas lie
pos mėnesi.

t. ■ ’ ■

LATVIJOS' PREMIERAS 
ATSISTATYDINO.

Į LENKIJOS KABINETO 
KRIVIS.

V ar sava. — Po ilgų dery
bų buvusis lenkų premieras 
Witos susitaikė su dešiniai
siais ir sudarė bloką, ’ Jie 
sudaro seime didžiumą, •’ Tai 
Witos būsiąs paskirtas pre- 
mieru.. Kažkurie luini sto
riai teip-gi persikeis, - *

R y g a: — Latvijos prernie- 
ras- Meierovic su savo kabi
netu -prezidentui Chakate į- 
davė atsistatydinimo raštą.

Sakoma, kabinėta nuver-l ' V - I
tę socialistai, kurie atakavo 
premierą už socialistų ap
mušimą jiems švenčiant ge
gužės 1 dieną. ' , ’
* Kabineto atsistatydinimu 
socialistai reiškia pasitepki-, 
niiut).

N e iv Vark. — pereitą su- 
batą prasidėjo Amerikos so- 
eijalistų partijos suvažiavi
mas. Socijalistai po; ginčų 
.ir rietenų su kairiasparniais 
ima atsigaivolioti. Jn vadas 

.Pebs važinėja po didžiuo
sius Amerikos centrus mobi
lizuodamas socijalistinęs jė
gas.- Ketina steigti- organą 
ir padaryti Debsą redakto
riumi.

STUDENTŲ RIAUŠES. 
—*r—

. Philadelpliia, Pa. — šalę 
Pennsylvahia. universiteto 
■studentai sukėlė riaušes mi
nėdami “Ilėy Dav.” Poli
ciją daugelį jų sužeidė.

* f.

MARTYNAS JANKUS
—į_ i APIE PADĖTIGAL GREIT SPROGS. [ . 1 lk ’

—-Ec^fe/t6c.--—-Alijanhr-tiH"-j BaimiiTgą’dttžolji~Lr(AiFr 

kų konferencijoj graikai la-j va, turėdama • vyrą, kurio- 
bąi griežtai' pasistatė ir keturiasdešimties metų n o- 

. nesiklijųoja. nųilstamas darbas ir pasi- 
Pramatomas konferencijos j šventimas, lietuvystės kėli- 
sprogimas. Konferencijai ' ‘

svarstymai

i g

sprogimas.
iširus gali kilti graikų turkų 
karas. -Turkai jau rengiasi 
prie atrėmimo graikų. " :

BOMBA PRIE KON
SULATO. .

* • t •

4.

. Kaina 4 ęėntąL

b.'- - - J ■ ‘T
I

kraštas taip ilgai yra gyve
nę griežtai skirtingu ekpno- ■ 
miniu,* politiniu ir kultūri1 
uiti gyveniniu. Prie to rei
kia atniinti; kad tame kraš
te, prancūzams remiant ir 
globojant, buvo žymiui isi- 
galėjusi freištatininkii kuo
pelė. .... . . v‘ .

Sukilimui. 4vykus, tie 
freištatininkai pradžioj Įni
ro visai pritilę, bet paskiau 
ėmė vėl kelti galvą, atsidė
kodami už mūsų švelnumą, 
kad jiems iškarto’ tinkamai 
ragus neaplaužėm. Nors jie 
net vokiečių plačiuosius gy
ventojų riuogsniuos neturi . 
pritarimo ir paramos, vis 
tik pastaromis dienomis mė- . 
gino sukelti krašte visuotiną 
streiką, kuriame • daug uo- . 
liau “streikavo” fabrikai!- 
tai ir pirkliai, negii darbi
ninkai. Tas stirikas be di
delių sunkumų jau likviduo
tas, ir gyvenimas kas kart 
artėja į visai normalę pade- ■ 
ti. 1 .
"’'™"Pa5ų;zn3e mūšiVderinti ~ 
bos su Ambasadorių Konfe- 
rėiicija ėjo daug ysekmin- ' 
ginti ir mums- daug palan
kesne prasme, negu kad čia 
kalbama ar rašoma. Mano 
nuomone, bereikalingai bu
vo sujudinta Lietuvos visuo
menė Ambasadorių Konfe- 

; reiieijos pasiūlytos konven
cijos projekto paskelbimu' 
spaudoje, i’pač kad nebuvo 
paaiškinimų apie tikrą ‘.da
lykų padėtį. ‘Žinoma, nega
li būt ir kalbos, kad Lietu
vos vyriausybė i r' įlies, klai-. ■ 
pėdiečiai, sutiktumėm pri- 

, imti panašią konvenciją, ku
ria Klaipėdos uostąs fakti-- 
nai perduodamas Lenkijai, 
o Lietuvai-' ir Klaipėdoj 
kraštui įialiekamos tik gana 
sunkios pareigos, kaip sko
lų. sumokė j imas ir kit. .

Konferencijoje buvo svars
tyta mūsų patiektasai Klai
pėdos statuto projektas: bu
vo priimta* veik be pataisų, 
didesnė pusė to statuto 
straipsnių. Paskiau atsidū
rėme. i tokius. straipsnius, 
kuriuose kalbamasis klausi
mas • paaiškėjo Amliasado- • ‘ . 
rių Konferencijos iš vienos - 
•pusės ir- Lietuvos vyriausy
bės ir Klaipėdos krašto de* 
legacijų iš kitosimšistūt v 
tymų skirtingumai,, u ne 
Ambimadorių Konfęreneįja, 
nė Lietuvos vyriausybės de-

V'V

mo 'ir. gaivinimo dirvoje, 
davė tokių gausių vaisių, 
kurio vienas vardas arba'žo
dis to . krašto lietuvio širdy
je sukelia pasididžiavimo 
jausmą, nes tas vardas yra 
dideliai garbingas,, o žodis 
visada giliai išmintingas; 
Kalbama apie senelį Marty
ną Jankų, tą Mažosios Lie
tuvos lietuvių-tikrąjį patri- 
jarką, . kurio balsas ir para
šas po’ sukilimo manifestu 
davė ženklą pradžiai didelių 
įvykiių turėjusių pasekmes : 
—- Klaipėdos krašto iš ilgų 
vergijos amžių atvadavimą. ‘

Jo nuomonė giliai gerbia
ma ir branginama visų Ma- 
net "vokiečių.darpe. • Todėl 

ir mums ypatingai svarbų ir 
malonu išgirsti to ramaus 
darbininko ir didelio sukili
mo. vado nuomonė apie da
bartinę Klaipėdos krašto 
padėtį,- jT^ kuda mūsų vi
suomenėje yra paplitę viso
kiu neramiu gandu. Martv- 
įias Jankus neseniai grįžo iš 
Paryžiaus, kur su Ambasa
dorių Konferencija vedė de
rybas, kaipo Klaipėdos 
krašto delegacijos pirminin
kas. Balandžio 22 dieną at
vyko kelioms dienoms Kau
nan., ,di’ čia tai “Trimito?" 
bendradarbis turėjo garbes 
su gerb. Jankum pasikalbė
ti apie padėtį' Klaipėdos 
krašte ir ąpie ėjusias Pary
žiuje derybas. Džiaugiamės, 
galėdami tąjį pasikalbėjimą 
v Trimito ’' lapuose skaityto
jams patiekti, kaipo sura
minimą: ' *

. Jūsų bendradarbis krei
pės į p. Jaukų tais žodžiais:

— Lietuvos. visuonieneų 
ir net spaudoje paplito ne
ramių gandų dėl padėties 
Klaipėdos krašte ir dėl de
rybų eigos Paryžiuje.. Būtu, 
labai svarbu ir malonu, iš
girsti. Tamstos, .Gerbiama
sai, autoritetinga 'nuomonė 
šiaisuvikalais, ■

vNa, trūinpai galiū pa- 
sakyt.g—.malonia šypsena 

sus^kaip jį mųlįnvoja, Klai - 
f, pedpa krašte Yanut iv gyvv1 
: nimas eina savo ’ keliu. Ži- 
. nonui, įvykus taip “did(.jiam

4 ♦,

Meksiko sostinėj prie 
Suv. Valstijų konsulato bu
vo pamesta bomba.. Sprog
dama bomba pagadino kon
sulato duris, išdaužė lan
gus, bet .nieko nesužeidė.-

■KAL TINA SVEIOABITĄ.

Maskva. — Rusijos vy
riausybė atsiuntė notą Švei
carijos valdžiai, kur' sako, 
Kčfcl Šveicarijos valclziEiKa,!* 
ta Rusijos atstovo Vorovs- 
kio nužudyme Lozanoj.

. KESIJfilTAIKO.

—jJJ^Z^ft^-^^Anglijos^vaL 
džia griežtai- pasistatė prieš 
Rusiją. ' Dar nesusitarė. 
Anglija reikalauja', kad Ru
sija būtinai liautasi vedusi 
propogandą Anglijos kolo
nijose — Indijoj., Persijoj, 
Afganistane.

Rusijos valdžios leidžia
mieji laikraščiai pilni bai
siausių. užsibuolimų ant 
Anglijos ir visti kapitalisti
nių valdžių.- Petrogrado so-

REZĮGNAVO • [vietas pareikalavo griežtai
' ■ ' . PR»HBB4($,.|at«is£lkUimlo.Uldymo Aąs- 

Loji d o n. — Anglijos pre- 
mieras Boiiar Law rezigna-i _ ,
vo dėl nesveikatos. Rezig- SUbM’E ORLAIVĮ.. 
Jiacijs pasiuntė ltainlitii. Pa^.Jfe.ZJrancūzai .Ia- 
Karata-tabūt palmeska-L. ant vo]de?in; Ma{

Cumw .lb-emieras ture- turėjo'nusileisti Vo-
jo įezignuoti- lailve . labailjdedjoj. ,- VokieSiąi' paėmė 
si ai niĮ p j knj. Santilaai su ^^į-yį įr 01>iąj.vuliii]£ą ir ne- 
Eraueųa pablogėjo, su' Ru- paleJažiit ■p^eija Jįika- 
sija santilnai veik suiro. . iauia p.ūeisti.

ATSAITK1$_PAI1AN.DA- BANDITAI GEBAI
1 o',LiLA- LAIKOSI.

Ma.Jibigt&n. — Vidaus ' r ______
reikalų sekretorius Work Pekinas. — Chinijos baii- 
atšaukė žibalo versmių pa-1 elitai, pagrobę keletą euro- 
randąvojimą kompanijoms piečiii ir. amerikiečių atsi- 
Oklahomos valstijoj. Tos laiko prieš Cliinijos kariųo- 
versmės priguli valdžiai, lai- menę prieš juos pasiųstą.. 
vyno departmentriL Pir- Mūšyje banditai .užmušė 
miltinis vidaus reikalų sek- meną chiuiečių karininką, ir 
rotorius . Fall tas versmes penius kareivius. .Prieš 
perleido, kompanijoms. Dėl juos pasiųsta didesnė ka
te kilo didis triukšmas ir 1‘iuomenė. 
Fall turėjo rezignuoti. -—

I AMERIKOSaBILA.
Masbington. — Suv. Val- 

’Į-lstijos sudarė bilų Vokieti-- 
. jai. . Amerika reikalauja iš 

Vokietij os . $1,479,064,313.. 
BAISI E3IGGŽTDTSTE “į 

Patento n, N. J. — Merai-[

™ S* L- »■ & 9-IAS SEIMAS ĮVYKS BIRŽELIO 26 IR 27
■ R., 1923, NEBARK, N. J. ■

-besanti baisiai . nužudyta. ■ : J 1 .
Veik visi' drabužiai nudi’as- * ‘ ~
l i lū-inkni sii velti kelo-1 Šiuomi turime gurbes paskelbti, jog L. Ė. S. 9'-tasis seimas i- 
b S anuh Atolai vyte wriwto 26 ir ».««»«* »•***!* «• J- «j-
tab. liautųiMiiusta.. i\ i miai w .Nąw ywk D_ foMlam* arti*
parode, kad- ji puvo išgeni- U1iausiudše. susirinkimuose išrinkti delegatus ir parengti .infešimą pt*. 
narna. gąnizacijos labui. Kiekviena kuopa turi tėisf siąsii•‘vieną delega-

-—K tą nuo kas 1.0 savo pilnų narių. Visas kuopas ir narius prašome pa- 
RENGIASI KOVON. sirupinti atsilyginti^ užtęstas mokestis,, kad seime gerąi pasirodytų.

Rčiiubld Kaip žinome pereitų metų K D. M.jiėbro-Uve nutaręs laiky- 
liį HaixlD n,ctl? sani- ch;wg°j foVsu

j n gU priešakyje sujudo, kad [putų laikyti seiihas ank^oiaudr kurioj ners rytinių valstijų koioiai« 
pepralaimejųs rinkimų- Mi-| joj. Tada'Contro valdyba atšikiausi X. XX Sk kuopų. D. ■ ”. 
unesot.os valstijoj.- Pereitą

ran-

Ii jos reikalavimų. •
I “*

ATMETU SOVIETE 
NOTA.

. Lozana. — Rusijos vak 
džia buvo pasiuntus notą 
Šveicarijai, pareikšdama, 
kad Šveicarijos valdžia at- 
sakominga’ už V’orovskio nu
žudymą ir kad Šveicarija 
turi Rusijai užganapadary- 
ti. -Šveicariją atmetė šias 
sovietų pretenzijas ir sakė, 
kad Vorovskis nebuvo Įleis
tas, kaipo oficialis atstovas.

.•i

UŽ GIRTYBĘ.
■ *v ” 1 1

' IVorčesler. — Nuo suka
tos- iki nedėlios vakaro 'poli
cija suareštavo 48 žmones už 
girtybę. ' • ‘ .

r-----------—--------—--------- :------

t

ŽUVO ig ŽMONES.
į ___ _ __ _____ -Į,

Camden,. S. C. — Mokyk
los namo salėj buvo pramo
ga. Netikėtai lempa buvo 
paversta ir akyniirkoj kilo 
didelė, 'ugnis. Visas namas 
tuoj užsidegė ir sudegė. Žu
vo 73 vaikai,- moteiys ir vy- 

Daug žmonių apdegė.

i

- TURIMO KONFEREN-
. GIJN^.. ...

■

Londonas., — Lordas €ur-|,rai.
zon kalbėjosi su bolševikų\Tarpe žuvusiųjų vaikų’ yra 
atstovu Krassinm

. LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad jkn parduoda Lietuvos pinigų-^lj-

. tų. pėdai jas ussavo draugams.. darbininkams, suteikia
/ pidąrnavimą,. TaLgą visi tie, kurie norite, kad Jūsų 

. siunčiami Lietuvon pinigai patektų- į J ūsų giminių. 
kas, visuomet kreipkitės -pas .“DARB.INiNIL^j ” 

visuomet nuoŠĮrdžiai Jums ptaarųaųsti. * * .

■ •» •

4L- .Kalėj žmonių buvo 300.

i

rią nemažos svarbos jųiežasčių Wo kausimas ar .aę&'eiUų

impralaimejųs rinkimų- Mi- joj. -TaM’Contro valdyba atalausi X. I>; S. kuopų.

.- ■ ' b..‘IK/.H dębtro valdyba sm >osiūyjt 15 d.»f st. ati
rudenį ten ' kuro supliektas A *vknt>ų
republikonigšulas Krilogg ir p, D. S, soimo akytim fcu# Fėitra6ijw artimojo ateity*

. .... . V - - - - . - - - ' - - -- (;
tijos kandidatas^ SliipsteadJ ir paskelbia dieoaK miaštoĮkb^

. nrii į vietą mirusiojo ^ena-i TesusitibuoM LDS. kuojos ir. visa? lietuvių katalikų datbiitim 
Į tcuuąuš . Nelsono, Tai čtaJldškas jud^jitiaSk 
Įtepublikonai nori laimėti ir 
'pmiaiidos tam jirezįdento 
I autoritetą.- •

kas, visuomet'taiįikites pas- .“DĄRBININKĄį” Jisai Įaįlllf;jt) R/mer-Labor par- jė ir rytiniiį vąlstijij koloniją -(hitro i. į>
visuometnūoŠĮrdžiai Jumspfaarųaųs/. .> . '
Dai'bininkaij atšimnkite kad ^Daririiiinkas’k yra -Jūsų įi ton-hus-ri.nkt4^W‘'
DIDŽTAVSIAS DRALW ' / ' ’ ; ‘ 7 1 ■ ’ *■ ■ ■ ’ 1 ‘
Siųsdami pinigųu ąr Mąusdaini litų kainų visuomet atįrė*.' 
subldtc -Iaiškųš>šiai-p 1 ’

.‘4 p A R B I N LNK A S, ’ ’ ' .
30G Wėst Broąthvay, ' , Boston 27, Mass

f r-

%

/kad.velnias nėra toks bai-

perversnūii krašto eWnųrni - 
lįįmn gyvenime iv valdoma r 
jam aparate,/stiuku bu w iš
vengti. kai kurių - Hiurkšlm 
n tų ir feušipratimų ypač 

• MOTIEJUS ŽIOBA, Er^įdeiktarJ;jei prisiminsim, kad DL 
• J, TOMA80MS, Selffrtoritih irioji LietuWiv KlaipeBs

■ ■. šu ya^biij - 
■•" - J '

z

padaryti reikalingą. kom
promisą, kad prieitum prie 
susitarimo, i Todėl buvo pu* 
tarta' ' derybas- pertraukti 
vienam menesiui, kol besL 
tariančios pusės susižinos su 
savo vyrinūsykenus^ f

Tenka man pasidžiaugti, 
kad tarp 'Lietuvos Ą’Ąusy* 
fe h* Kkupėjos;kraštii-cb*.

(iMmign ane &Mft ČUj skilty)

Į

*> £'
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JCIiui H Boilth ifcMBton’o ntnmlnkals, 
kttvefrgafa Ir Bubatomla. . leidžia Aic 
LImtovių RyVo Katalikų 6v. Juozapo 
UAMĮMiinrŲ S4jū»<il *
I
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•’D^RBININKAS”
[(Thb^WoIikbb),

ITmm LxhvaniXw Tei-Weekly Papik.
Pnbllatied every Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St.-Josebii’b Litu* 
UAMĮAK E. C. ABSOOIATION Oi LABOS, '

“Entered as second-class matter Sept. 
12,-1915 Atuiie post offlce a t Boston, 
Masš., undac; the Act/of Mareli g, 1879.’' 
“Aceeptanee for rrfailing at spėriai rate 
0f postago provlded/for ln Sectioti 1103, 
Act of Oct. 8,1917, authorlzed on July 
12, 1918.” . .

- SutMriftion Ratct!

Veariy
Boiton and Riiburbs ........... .'$5.50 

/ Foreign eountriėa yeariy , .$5:50

. Laisvamaniai kovoja Už 
panaikinimą tikybos, pamo
kų mokyklose'. . Tečiau, kai 
buvo paskelbta, kad Lietu
vos liberalų globojamoj 
prieglaudoj nemokoma arba 
visai mažai temokoma tilvy

■ bos,, tai liberalai pasipikti
no tuo ir visokiais būdais 
ėmė prirodinėti, kad toje

‘ prieglaudoje tikybos pamo
kos esančios ir vaikai pote- 

. .riaują.' Kadangi prieglauda
- JLjytd kartu ir mokykla, tai iš 

to “aiškus laisvamanių no-
. nuoseklumas.

X
v

“Naujienų” redaktorius 
k. . atsiminė , nuo piemenų iš- 

-mpktą argumentavimo bū 
dą. O tas būdas yra tai iš 
durninti savo oponentą. To 
argumentavimo būdo “Nau
jienos” dabar pasigavo. To 
‘.‘Naujienų ’ ’ redaktoriui ne-

** '.pavydime.

*<> -y - 4 <

** ‘>F- . ■

«U|*A 

-f » ' *

A V f*

•« ' /jpolševikai visuose kraš- 
ą tr^Įse daug triukšmo daro 

de? Rusijos delegato VoroVs 
kTo nužudymo Lozanoj. Jie 

y mat užmiršta, kad Maskvoj 
" buvo užmuštas Vokietijos 

• atstovas, teip-gi Maskvoj 
buvo užmuštas Lietuvos ats
tovybės narys. . .

* i!' •'

k

&
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JONAS TARVIDAS

šniūrus padaryti juos minlc- 
Štesnius. y ' ,

Kaip tikėta, jog eskimo 
:uri’didelius, drūtus dantis 
ir aparty to dideli kaulai 
; uos paremia. Bet su da
bartiniais žmonėmis, kurių • 
dantį mažai vartojami, ma- 
;ome. jog dantis it kaulai 
nupuolę ii’ daugelis .žmonių 
mano, jog į apie kelis tūks
tančius metų nuo dabar, mū
sų civilizuoti žmonės bus be
dančiai.

. Dr tąs pats su žvėrimis. ; 
i Jiė tur^ Jautis, pūgai / btlie-.; 
kąmą darbą. Liūtas ir tig
ras ėda tik mėsą ir tas mais
tas reikalauja mažai kram
tymo. Jų dantys ilgi ir’ pa
našūs į žirkles, ir su jais ga
li gerai kąsti ir draskyti. 
Ant kitos pusės, dramblvs-ė- 
da žoles ir vaisius, ir todėl 
jis turi dvigubus krūminius 
dantis su lygiais paviršiais, 
kuriuos vartoja kaipo mali-

j nio mašiną.
į. Žmonės valgo inėsą ir dar- 
' žoves, ir todėl turi kelių rū- 
. šių dantis. Jie turi nema

žinus kaip dvyliką amaluo- 
tų kaltų dantų; aštuonis su 
dviejais aštriais galais ; dvy
liką drūtų krūminių dantų 
dėl -kramtymo. Tie kalti 
dantįs yra pryšakiniai ir il
tiniai arba “cuspitl” ■ dan
tys su aštriais galais vadin
ti “bisuspids” ir krūminiai 
dantys užbaigia darbą.

Mes turėtume dauginus 
apsipažinti-apiė dantų dygi- • 
mą. Kuomet kūdikiai gims
ta, gimsta be dantų, bet 
tuoin laiku pirmieji dantys ' 
beveik visiškai formuoti, ir 
dantų smegenys juos apden
gia. Yra faktas, jog po tų 
.pirmutinių dantų,' jau pra
sidėję dygti nuolatiniai dan
tys. Nereikalinga paaiškin - 
tį, jog ’dantys gerai negali 
dygti jeigu kūnas nesuteiks 
užtektinai reikalingos me
džiagos dėl išsivystijimo. 
Todėl turėtume prižiūrėti, 
jog vaikų maistas daugiau
sia susidėtų iš tokio maisfo, 
kuris priduotų stiprumo 
kaulams. Du iš svarbiausių 
yra fosfatai ir kalkiai. Ir 
pienas turi tuos du elemen
tu. Todėl pienas yra augan
čio vaiko svarbiausias mais
tas. Motinos pienas kūdi
kystėj, ir karvės pienas vė
liaus, priduoda augančiam 
vaikui reikalingus .elemen
tus, dėl gerų, drūtų dantų. 
Po kūdikystės,’ kožno vaiko 
maistas turėtų turėti nors 
vieną stiklą pieno su kiek- 
vienu valgiu, ir be to, turėtų 
valgyt .vaisių,, žalių daržo
vių ir gert daug vandens.

Dantų dygimas yra nor- 
mališkas veikimas, ir tik 
baisįai skaudus dėl kokią 
nors iš lauko priežasčių,. ’Y- 
patingai kuomet maistas ge- 
rai nežlcbčiota.s ir kuomet 
dantys per greitai dygsta. 
Kur matyt aiškus ištynimas 
reikia kūdikį nunešt pas gy
dytojų. Praeityje gydyto- 

.pį’adųrdavo * ^inegeniš,- 
tas nepatkrtiną. Visi

s

MMa. U O 8
IR MŪSŲ PRISIDĖTA.

, . —A- ■
~ Kad Lietuva žengiarkapi- 
talizmo keliu — tam ir mū
sų nemaža prisidėta.

,Amerikos lietuviu darbi- 
' ' f *

ninku patrijotizmas buvo 
panaudotas tos sistemos vei- 
riuį. Ųifetuvoįę. zNuo\1917- 

t metų kaip giybWwp lie
taus ėmė dygti pas .mus vie
na po kitos kapitalistinėj 
bendrovės. Laisvamanių tar
pe pirmasai pijonierius to
je dirvoje buvo Romanas

- Kaiaiža -(Atstatymo Bend- 
rovė), katalikų tarpe —' Jo
nas Romanas r (Prekybos 
Bendrove). Vėliau 1-adosi 
ir Jaugiau pasekėjų. Ėjo
me paskui juos, dėjome pi
nigus, vieni laukdami dide
lių pelnų, kiti gal labjau iŠ 
patrijotizmo. Sudėjome : 
tas bendroves milijonus' do
lerių ir šiandien' matome, 
kacL. gal to ir- nenorėdami 
mes suvertėme keletą maišų 
savo kruvinai uždirbto auk
so į lietuviško kapitalizmo 
pamatus.

Padarius keletą kreivų 
žingsnių, mums darbo žmo-, 
nems,” laikas sustoti, apsi
dairyti ir gal pakeisti savo 
kelią. . .

Štai pažiūrėkime kad’ir į 
mūsų L.- D., S. Ar tai nebu
vo didžiausia nelaimė visam 
mūsų judėjimui, kad mūsų 
spaustuvės b.uvusis adminis
tratorius, tas geras ii* gabus 
vaikinas Jonas Romanas — 
užsisvajojo likti turtingu 
žmogumi,' kad prikalbino- 
prie savęs, kelis kitus mūsų 
geriausius darbuotojus ir 
vadus —.-kad jie nukreipė 
savo energiją : auginimui 
Lietuvoje kapitalizmo. Ar 
negaila mums mūsų Virako 
ir Karoso. Ar negaila kitų ? 
Jeigu mes tuos kelis šimtus 
tūkstančių dolerių, būtume 
sudėję atsargiai ir išmintin
gai į ko-operaciją.; jeigu 
mūsų vadai, kurie nuėjo ka
pitalizmui tarnauti — būtų 
;avo mokslą, energiją,. ga
bumus panaudoję darbo 
Ūn r y. ių'ateičiai ir labui — 
kaip kitaip šindien ir Lie^ 
t uva ir. jos . išeivija stovėtų. 
Nuo amerikiečių dolerių juk 
viskas tada priklausė. Jais 
nutuko Yčai ir Vailokaičiai, 
ir Račkauskai ii* Karužos. 
Mūsų doleriai nukreipė dau
gelį ir Lietuvos veikėjų į Ū- 
kib. Banką, į .Pramonės, į 
Tarptautinį ir į.kitokius ka
pitalistinius bankus ir biz
nius. *

Juk tos. paęios ekonomi
nes- pajėgos galėjo būti išju
dintos ir suorganizuotos ir 
kitokiais ' pamatiūs, ir tie 
patys žmonės galėjo kito
kiems idealams; tarnauti, ki
tokiai. tvarkai dirbti.;.
. Pažvelgkinie dėl didesnio 
aiškumo! tik į vmųąL šayo 
darbo- vaisių: .. Pįt'ėkyboš 
Bendrovės pastarųjų inętų 
apyskaitoje skaitome: y

- ” Paeinvinc kontrolę <fLais- 
ves” AkęinGŠ;.‘-Bciid|‘OvC.š' Kirto 
ūe, kuri leąlžia (lienruštįLais- 
.ve.”- ■■ ’ ''

/ . . to ’ s-

;Ką. tai; reiškią ? Tai roiš'* 
Ida, kad Lietuvos katalikai, 

ijų demokratinis judėjimas

i

*, it vi .

• r

Pereitamę ' seime liaudi- 
■ įlinkai turėjo 19 atstotai 
dabar turėsią .15; jsoeijakįe 
mokintai turėjo 11/ d,,h

1

turės 9i. Kaip matote soci- 
jalistinis Lietuvos gaivalą ’ 
progresuoja .. . . atgal. .Dau 
“gelis pasakvs, kad vis-gi jų 
progresas turėjo būti did<>v 
•nis. Bet reikia atsiminti 
kad tas progresas padaryta 
velkį pusmetį laiko.

—Lietuvių socijąlistiniai b’.
liberaliniai gaivalai nepri-
Valo nusiminti dėl suinažeji-
ino, jų atstovų seime. Juk
jiCvistiek darbo<nedirba, < >
parėkauti užteks to skąi-
čiąus, kuris, patetika' sei
mam

Gazą produkcija per pas-
tavuosius 10 metų padidėjo
100 iūioš, - ;.

' * Nęvv . Yorkoj valstijoj
elektrikhuų geležinkelių

La virš nusės gryno jo Savo
pelnė.‘ r to ? to;

Nanii.t Suv? Valstijose, y- 
TO 21,006į000. ĮS jįj 7,600,-

tūri įvestą elektriką.

turėjo savo-dienraštį “Lais
vę/’ Bet dabar Lietuvos l<a: 
ralikai 'nebeteko to dienraš
čio. Jisai perėjo kontrolei! 
vienos kapitalistines ben
drovės. . Nuo Šio laiko Lie
tuvos kataliku reikalai bus 
nušviečiami ir įvertinami 
pagaly Weikaltį prekybos 
Bendrovės. Skaitome to
liau:

“Gal mums pasisėto nuo val
džios gauti monopolį dcl prista
tymo Lietuvai žibalo, benzinos, 
cukraus ir druskos.”

Ką tai reiškia?. Męs žino* 
me, ką tai reiškia čia Ame
rikoje. Kas turi,monopolį, 
tas stato kainas kokias nori. 
Jeigu toji bendrovė gaus 
tuos monopolius, tai už juos 
skaudžiai ‘ turės apmokėti 
Lietuvos varguoliai, ku
riems juk visiems reikia ii 
žibalo ir cukraus ir druskos 
Tuo giriamasi šėrininliams, 
•lyg norima užbovyti juos : 
suprask, apiplėšę Lietuvos 
liaudį pasidalinsime grobį 
su-jumis, duosime dividen
dų. Bet ir čia, būtų grei
čiausiai suvyĮĮinas^ nes..kam- 
gi mokėti dividendus, jei
gu be to galima apsieiti. Ar
gi nesusiras vietos pelnams 
jeigu jie bus padaryti? Bet 
juk Lietuvos laikraščiuose 
.skaitėme žinią, kad Lietu
vos valdžiai aną paleistąjį 
seimą jau buvo. įnešusi su
manymai įvesti monopolių 
žibalo, cukraus ir. druskos.

. Indomu būtų sužinoti, ar 
valdžia pati manė kupčiauti 
žibalu, cukrumi ir druska, 
ar- būtų pavedusi kuriai ben
drovei tuos monopolius va
ryti?... :

t *’• *

Bet liūdniausia tai; kad 
Amerikos darbininkų* pini
gai tapo panaudoti kapitą-- 
lizmo 'skiepijimui Lietuvo
je.

Bet ką gelbės svilinus sau 
ir kitiems akis ? Juk visi 
norėjome labo Lietuvai.

Truputį apsigavę—toliau 
būsime jau atsargesni.

Koldę gi turės būti mūsų 
pienai, ateičiai'? * '

t

A.

’ MOTINA IR -KETUBT SŪNUS..
. - ---------- Ciesorius baisiai užsirūstinęs tarė;

Viena motina turėjo ketonus’ sūnus. “Veskite, ją liūįams?.veskiie. į amfiteatrą, 
Mylėjo jL juos labui iv troškp išauklėti i do^lai^įūtai pasisotina^ y .A. . / .
raįsižmonemik, kurie dirbtų Dtoui iy fevyU / * fluvedę pastate šventąją vidutyjeyare- 
nei. Iš mažei^/mokiuo ji juos kaip reiMaįnos, ir alkanos liūtus paleido. : Išalkę liit- 
myleti Dievą, savo artimą, ir kaip neąp- tai Šoko prie nekaltos aukos. Bet Visagalis 
vęsti ir saugotis nuodėmių. .Dievas apsaugojo ją. Kuomet liūtai prišo-

Kas vakarą, užbaigus dienos darbus, ko prie jos/, jie pradėjo laižyti jos kojas ir 
motiniškomis rankomis apkabindavo sūnus, Į kaip nekalti avinėliai sugulė po jos kojų, 
ir pasakodavo jiems gražias pasakas, tan- Šv< Driska regėdama Dievo galybę, tay 

^Irūr^Palmrnintas'es^^^^
• Vieną vakarą, atpasakojus vaįkams tau, kursaiduodiamžinąramybętiėmsku- 

vieno šventojo gyvenimą pažvelgė į sūnus- ir rie į Tave tiki.” 
tarė : ‘ ' Ištarus jai tuos žodžius, skaisti it sau-

uza i ’ i -a i.- i t zi . . les šviesa apsiautė ją ir balsas iš dangaus
“O, . kaip butų linksma, kad nors vie- , . _ , L t v . . ...... T A V
.v .1 - v x / , . L „ tarė: “Duktė, buk drąsi ir nesibijok. Asnas is jusu šventu pastotumėte.” - • vr. v , L - x -L -v. - -•
-r, , z,. A. . . .v. ■ -i-, esu V iešpats, kuri tu ispazisti, tavęs neap-,Petriukas, mažiausias is visų, sededa-kp, < ■ “ x ’ " , L '

mas ant motinos kelių, priglaudė savo gal- to • i • x • ■ • . • v _ to
vutę prie jos veido, meiliai pabučiavo irL .v . į . . . . ’,f ,
j - cit ■ v, - - - a • • ta* įvesti ją is miesto ir gąlvą nukirsti. Kuomet tarei Mama, as busiu šventas, jeigu Die- .. .v _ . .. - . , < ... . •

. T’_ & hipTiemeinirties smuai vel balsaspasigir-
vas man padės!” r, t i - i • •A y , - do is dangaus: “užtat kad už manė drąsiai'

■O, kas gali apsakyti motinos džiaugs- kovojai, o Priska,: įeik dabar į dangaus ka^ 
mą! Pakėlus akis į dangų meldėsi idant ralystę.” : :

i Dievas priimtų jos sūnų, jei jis yra vertas, Atminkite vaikučiai,- ką aš junis papa- 
į savo šventųjų tarpą. Nebuvo tos dienos, šakojau, 'niekad, o niekad neišsižadėkite sa- 
įiebuvo tos nakties, nebuvo, tos valandos vo tikėjimo. ' ..'..J
kad motina būtų nesimeldusr už-savo sūnų. , ~ 7 ’*. ^ 'LZ__2__-------------- . • '■

Viešpats Dievas išklausė jos ir jos šū-| BALSAS . DARŽELYJE.

. ■

Vieną vakarą šventas Stanislovas Kos-
Tavo vaikeli, malda turėtų - būti:! ka vienuolyno darže kalboj o rožančių. Stai- 

“Dieve, aš noriu būti Tavo šventuoju, pa- ga jis išgirdo verkiantį balsą. Apsidairęs ir 
dėk man!” *1 nieko nematydamas šventasis užklausė:

—e*—1:------- •* Į “ Kas čionai verkia 1 Kur tu ? gal aš tau ga-
ŠV. PRISKA/TARPE LIŪTŲ. Įliu pagelbėti.” Vienok niekas neatsiliepė,,

tik aimanavimas nesiliovė.
Šventasis Stanislovas pradėjo mąstyti, 

kad gal čionai piktoji dvasia jį gundo, no
rėdama atitraukti nuo maldos. Užtat persi
žegnojo ir tarė: “Vardan Kristaus pasakyk 
ko nori.?”

f o ' .

į Ir balsas atsiliepė: “Esu vėlė is skais
tyklos, siųsta nuo Dievo apreikšti kaip žmo-, 
nės turės atpakutavoti savo kaltes. Eik ir 
apsakyk visiems idant sergėtūsi nuodėmių, ’ 
ir papildę jas, turėtų atgailą pasninkais ir • 
gerais darbais atsilyginti, nes- kitaip skais
tykloje turės su Dievu atsilyginti. Prašyk 
žmonių maldų už vėles skaistykloje kėntan- 
v’ ?. 9-cias. .

f -y

liaus maldų. Petriukas tapo Šventas Pet
ras Ceįestinas.

Tavo vaikeli,

Metuose 275,. maža trylikos metų met-| 
gaitė, vardu Priska, buvo atvesta prie cie
soriaus Klodijaus skundžiama kaipo krik
ščione. (Jūs žinote, kad. Klodijuš, Romos 
ciesorius smarkiai ir labai žiauriai persekio
jo krikščionius).

“Ar tu ^krikščionė?” užklausė cieso

rius. < 1 . ■ ■
“ Taip, per Dievo malonę, esu krikščio* 

nė,” atsakė šventoji.-
i “Turi eiti į Appolos šventyklą fr ten 

jam auką aukauti. Turi išsižadėti krikščio
niu Dievo!”

“Tikrojo Dievo, niekados neišsižadė-
. /

X

kaip paprasčiaus vadinti, 
pilviniai ar akiniai dantys. 
Pirmieji du dantys pasiro
do kuomet- kūdikis šešių ar
ba astuonių mėnesių senu
mo. . Dar du žeminiai pry- 
šakįniai dantys pasirodo į 
nuo septynių, iki devynių 
mėnesių. Dar du viršuti
niai, pryšakiniai -dantys* 
nuo astuonių iki dešimts me
nesių. Keturi užpakaliniai 
dantys^vienas ant kožiio šo
no žando, nuo dešimts iki 
keturiolika mėnesiu, dar 
keturi krūminiai dantys už
pakaly, kitų pasirodo kuo
met kūdikis dvie j ų metų. Ir 
kuomet: kūdikis jau sulaukė 
dviejų arba dviejų- ir pusės 
metų, turi visus;-savo, daų- 
tįs.■■ • 1 • • ■

Motina turi laukt pakol 
kūdikis,turi savo visus dan
tis', pi viu negu gali .duoti jam 
■kieto maisto. ' ; '

Dabar turiąie suprask jog 
knomet kūdikis sulaukia 
w dantis; jis turi valgyti

Visokiems skelbimams A- 
merikoj.per metus išleidžia- 

Paprastai motinos tinka- uia $800,000,000. „O gėrybių 
mai neprižiūri tuos Į^ęį. P^r metus^ Amerikoj paga-

buoliai, ir panašus maistas, 
padrūtins dantis.

Paprastai motinos tinka’

minama už. $40,000,000,000,- 
000. Išeina, kad tų gėrybių 
skelbimui išleidžiama 2% jų 
vertes*.

nius dantis, bet' tas yra 
svarbu, jie turi būti sveiki 
pakol nuolatiniai dantys pa
sirodo. Jeigu supūsta, ži
noma vaikai . negali tinka
mai kramtyt maistą ir žlėb- 
čiojimas prastas, jų veidas 
pasidaro netoks linksmas, ir 
naktims negali miegot dėl 
dantų skaudėjimo. Ir todėl 
visų pirmiausia motina tu
pėtų pamokinti: vaiką šva
riai užlaikyt burną. Švaru
mas užinia svarbiausią vietų 
į burnos.ir dąntų tinkąmų 
piižiųvėjimą.. Motina turė
tų nuvesti savo kūdikį pas 
dentistą. Jis iš anksto“gali 
nukreipti, dantų puvimą.’ Ir 
-kuomet, jis, juos neužgaina. 
valkai pripras dentistų AębL,
*' * i * , . • . ; ■

Jeigu- tau pasitaikytų 
praleisti kiek nors laiko 
National Museum’e,. Waslr? 
ingtone, ir pasitaikytų per
žiūrėti įvairias' kaukoles, 
.kurios ten randasi, tai ma
tytum, bė kitų dalykų, jos 
tos kaukolės aiškiai parodo 
j og dabartinių • baltų žmonių 
dantys daug prastesni Už se
noviškų žmonių. Dantvs 
taip atsiliepia’ į permainytą 

: gyvenimo padėjimą kaip ir 
Kiti 'kūno sąnariai. Pav., 
dantįš .šiamįįdnos . eskimo 
kogerįausi. Tie šiaurės kraš
to įmonės nėįšsirinko šiau
rę kaipo gyvenimo vietų to
dėl, jog mėgsta baisų šaltį. 
Mes’ tikime, jog tie žmonės, 
būdami runiųs, /persikėlė 
šiaurę pabėgti mto. užpuolį' 
mo kitų indi joniškų Lūreliit 
kūne vis juokpvfsekiojd Ir 
ten gyvendami turėjo vato šutiniai pryšakiniai -paniro- nos-’tūtL prižiūrėtu jog (jie pmnjbš.nūo elektros varto 
toli dantis -vieton įrankių, dys, pb tų užpakaliniai dah^vMgo kittėsiiį maistą. Duo- tojų lOŽLnv gavo 
Lykinio kramto -savo avalų lys ir vėliaus tiltiniai, arba na, keptos bulves> švieži o* 000,000.

Telefono industrijoj Suv.. 
'Valstijose yra investyta 
$13,000,000. ' '

•i

.4

l>

rv 
jai 
bet 
dantų atsitįkimai turi gero 
'gydytojo būti prižiūrėti. :■

-Pąbąigo je- šešto menesio, 
jeigu kūdikis normališkai 
augą, pirmieji dantys,. pa- 
praščiausia žemesni priešą* 
kiniai, kurie jąu buvo^ jo . . . ,. ,, , ,
žinute kuoiąet 'gimė,: pąįiiro- tokį maistą, .ląimvėikaląu

V

■ri»y? i-*'.. njirĮj!,,..... .  •

.Telefoinį: abonentų Suv. 
Valstijose yra-virš.200,000. : 

:• Elektros, gamyboj■ Buv; 
NŪikstijose įi’ą inyostyta $ū,-

t

Turto Norma. Uosis. Kuiną..45
Keliai. Krupavičius.. * ,25

Algimantas. Dr. Pietaris 2
- ttutiti-->»*»».»» ,.»*•»■**.♦ .^LGO-

“DAHBINĮ^KAS”

3K6;W..Bronv.'a£,. •, .
So.Bostoh,Mito
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WORCESTER, MASS.

L. R. K. Moterą Sąjungos 5-ta 
kuopa iskilimngai ' apvaikščiojo 
Motinos Dieną nedalioj, 13-tą die
ną gegužio.

Sk-aitlingai. dalyvavo bažnyčio
je ir priėmė šventą komuniją. Iš- 
reikšdamos pagarbą motinoms, vi
sos pasipuošė gėlėmis.

Vakare buvo muzikališkas va
karas su prakalbomis. Kalbėjo 
gerbiamas daktaras Lapdžius. iš 
So./Bostonu jo /kalba.labai.pati-, 
ok pulbikai. Mitras KalbėtoJ^y 
buvo gerbiamas AVorce^terio ■ mF 
vokatas Antanas Mileris. Jo kąl- 
ba pritaikyta Motiną dienai labai 
sugraudino visą publiką.

. - Po interesingą prakalbą Wor- 
eesterio gabiausi daininkai ir de 
klamatoriai palinksmino publiką 
Panelės Pauliukoniute ir Kazele- 
vielutė paskambino ant mandolin 
o P. Mileriene akompanavo pia 
nu. Panelė S. Čižausldutė aiV 
smuikos ir P. Abražinskaiti 
akompanavo, Vlorecsterio var 
gonininkas J. Žemaitis sudainavę 
solo. Panelė D, Žcmaitaičiutf 
akompanavo.’ P. Puišys taip-g' 
sudainavo solo, jam akompanav< 

.’ paneLe. O. Pauliulconiutė. Duet;- 
sudainavo' panelė Česniutė. J 
Mitrikaitę su P. Milerių .Sudanu:-

. yo duetą, akompanavo P; Mile 
riene. Solo sudainavo panele A 
Stoškiutė, akompanavo E. Stos- 
kiūto. P. Krapkaitienė sudanavo 
solo, akompahavo’ P. Ališauskiu- 
tė. Panelės Žemaitaičiutė su 
Pauliukoniute sudainavo duetą, 

~ akompanavo 0. dPauliiikotiitLtei
• Panelė E. Baltrušaiti solo, akom- 
panavo A. Žemaičiutė. P. I. Roč- 
kienė su sūnum K. Bačkučių pa
skambino ant piano duetą. P. J.

• Stasevičiutė paskambino ant pia
no. Maža mergaitė G. Vaitekū-

. niutė pasakė eiles. M. Liutkiute, 
taip-g-i maža mergaitė pasakė ei
les. Julė Žemaitaičiutė ’ir Dani- 
šiutč sudainavo, duetą. Visi-dai
nininkai ir muzikantai buvo at
šaukti’ po kelis kartus. • Žmonių 
prisirinkę buvo labai daug, .bet 
gaila kad iš tokios didelios ir 
skaitlingos publikos ne viena, mo
teris. neprisirašė į' Moterą Sąjun-

?

lenkais-pas Borkę macus valgo, 
bet ir Nėivarke tam panašiai atsi
tinka. Kuomet Ivas ir Norkus 
prisakė klerikalą neklausyti su
giedojo -laisvamaniai amžiną atil
sį pas dueibiėny, lmd sandaricčią 
ir piliečiu kliubas turi mirti. Jei
gu Vileišis neatvyks unijos page- 
ryt tarpe žydą, lenką ir liberalą, 
tai turės mirti.

Nesmagi naujiena.

Iš nckurią šaltinią teko sužino- 
tį, kad^gužiū mėnesį neteksime 
dvieją veikėją: gerbt S. Daunoro 
irki. V. Damašiaus,’-nes jiems tū
los ypatos užstojo. kelią veikime 
su savo ilgais liežuvėliais.

Sėkmingos, rekolekcijos.

Moterys parėję geg. 14 d.
bažnyčios labai džiaugės', . kad: 
;kuu. misionierius Navickas_sakQJ 
graudžius pamokslus. Pamatysi
me ką vyrai'pasakys, nes jiems 
prasidės misijos geg. 17 d, ir tę
sis per tris dienas, o vėliaus, pra
eitą savaitę, : girdėjau klebonas 
pasakojo, kad 20 d., š. m. prasidės 
40 vai.

*-v
1S

Spurgas.

i
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t WATERBURY, CONN.

Lietuvos Gyvybei Gelbėti 
Vajus:

Koręspondentė.

CAMBRIDGE, MASS. ♦

• Pranešimas.

•Federacijos 16 skyriaus ekstra 
susirinkimas įvyks gegužio 23 d.. 
1923 m. S vai. vakare bažnytinėj 
svetainėj. Visi nariai, draugiją 
atstovai ir draugiją valdybos, vi- 
.si malonėkite pribūti paskirtu ku
ku, nes yra labai svarhus reika
las.

Valdyba.

HARTFORD, CONN.

. r Darbai kaip visur taip ir Hart
forde gerai eina. Čia visuomene 
veilda visuose darbuose, kaip-tai

• tautos ir bažnyčios labui.
Gegužio 15 d. tapo bažnytinis 

choras užkviestas ant L. D. S. Čt. 
apskričio išvažiavimo, kurs bus 
10 d. birželio, IVatcrbury, bet da 
nežinom, gal ir d’alyvausimū

Didelis Giedoris.
k

NEWARK, N. J.

Maloni žinia pasklido po mūsą 
koloniją iš centro LOS., kad sei-

- mas darbininką bus Nnvarke**Ti
kimės delegatai neapslvils, kati 
prie mūsų nuskyrė,. nes nmvaT-

. ’. kiečiai prie to (sparči.ąi rengias.
/ Gegužio .23 d* š. m. žada atvyk

ti Dr.. J; Sihunmvieius iš KTcw
. Aroiįk’-su magiška paroda, nes bu- 

vn./žhdvjęš otvykti geg. 13 dv š, 
- ik* įmoniųbuyo prisirinkę pilnu 

svetaine,, hėtmięgejas nepribuvtų 
tai buvo, išpildytus.nors trumpas;

7 programčliš. ~ ■->. .... / '*’
' x . Katalikai laikos stropiai yeng- 

v • darni įvairius progrannts; bot lais- 
• \vuuuiniąi' 'tirpsta, n<&uin’nntain.a 
-’ delk<>, turbūt 'išvažiuojanti nesu- 

. leiltū imluiriiiuiftto liberalai -iras, 
■.Norkus su bobeleitds ltoV jnimaūu 

r „gatvę ten, galvas bedievųkai nu- 
J, leidę, mat ne juokai, Kad ją va

dai ne vien Lietuvoje su žydais iv

t

t

Gegužes mėn. 6 d. š, m. vietinis 
Federacijos ir Tautos Fondo sky
rius .rengė prakalbas. Kalbėjo 
gerb. kun. Br. Bumšas iš Chieago, 
III.. Prakalbos- klausytį susirinko 
virš dvieją Šimtą žmonių. Atsi
lankiusieji, buvo pilnai patenkinti 
gerb. kun. Bumšos prakalba ir 
nurodymais pavoją iš Lietuvos 
bedievią ir visokio plauko, eicili- 
ką.- Reikia pažymėti ir tą kad 
toje pat svetainėje pirmiaus kal
bėjo ir kitą sroviiį kalbėtojai, 
kaip va: drg. Bielinis, Ivas, Nor
kus išgirdami- ir keldami Lietuvos 
cieilikus į “padanges.” Kaip 
vieni’ taip ir antri auką surinko 
vos lėšoms padengti na ir “Pen
są sandvvichią” nusipirkti... dėl
to kad ir atsilanko lietuvių kata
liką pasiklausyti-, bet nuo ją au
ką negavo, nei šnipšt. Kas kita 
su lietuvią kataliką reikalams'va
jum. Nespėjo kalbėtojas, boigti 
prakalbą h' pasileido rinkti ati
kas, kaip štai didis Lietuvos pat
riotas, ir jos reikalą rėmėjas p. 
Tadas Raugalis pokšt ir paklojo 
L. L. P. boną už $100.00 ir $5.00 
eash.- Jam nepasiduodamas p. Jo
nas Poplinskas $50.00 boną, ,p. 
V. Klikna $30.00, P* Rimkus $5, 
D. Motos $4.00, J, Barkauskas, K. 
Budvidas, SI. Daukšaite, J. Kaz
lauskas, B. Rutelienicne; po $2;: 
V. Plikiutė, J. Klimas, J. Moc
kus, J. Norbutas,- J. Dulieba, S. 
-Juciais, SI. Dudžiutč, S. Slanku-, 
nas, A. Barkauskas, K; Skučas, 
V. Ramažas, Sl/Verbilas, A. Bcr- 
nikas, O. Klimaitiene, O. Gudžiu- 
.naitė, A. Bražinskas, J. Raugalis, 
P. Jakubauskas, K. -Katilius, SL 
Bujanauskas, K; Vičas, J. šupie- 
nius, SI. ValuckaSj.-J. Bugaillškis; 
K. Bilevičius, P. Gluodenis, B. 
Stulginskis, P. Šliužinskas, ‘J. 
Bernotas, P. Kvietkus, A. Golbo- 
gienė, J. Braeiulis, po $1.00. 
Smulkiais surinkta ir kurią var
dai nesuspėta . užrašyti .viso 
$64*00* Bendrai tą dieną surink
ta $300.18-. Tautos Fondo, sky
rius pridavė surinktus S. L. R. K. 
A* 91-mos. kp* narią sušil'inkime 
ir likusius nuu. pirmiaus- $22.43. 
Tad' tvaterlmrieeiai LIETUVOS 
GYVYBEI GELBlūTl SUDĖJO 
bendrai Viso. .$322,61. Už taip 
sauną. pasidarbavimą garbė pri
klauso Federacijos T. Fondo 
skyriui ir gerbiamam kun* Calan- 
diejtii .ir kitiems pašaliečiams dar
buota Janis’.,' ■ .

kalbėtoją sunku yra išgirsti, tai 
talentuotas Žmogus iškalboje ir 
aiškius priparodymo žodžius lig 
diegte įdiegia į širdį. Nušvietė 
lig ant delno kaip būtą. Lietuvo
je kad paimtą socialistai į savo 
rankas valdžią* . • •

Kalbėjo iš dviejų kfh'tą, tarp 
kalbos -buvo-renkamos- aukos; dėl 
Lietuvos katalikų partijos rinki
muose laimėjimo. Aukų surink
ta 300 dol. ■ ■■...■

Nors žmonių nedaug tebuvo, 
bet visi aukavo,’ išimant mūsą 
priešus*

Šv.-Juozapo parap’* naujas mo
kyklos vajus. ■'t&gužfo 8 d. va
kare sušaukė susirinkimą gerb. 
kleb.* kus, J. Valantiejus, taip-gi 
buvo Užkviesti visi vietos-biznie- ; 
riai. Nors kvietė visus biznierius, 
bet ją visai nedaug atsilankė. Iš 
atsilankiusią išreiškė mintį už
jaučiančią mūsų bankierius K. 
Kažemėkas, kuris sakės’ aukosiąs 
mokyklai. P.’ Kažemėkas neuž
miršta parapijos reikolą nei mūsą 
našlaičiu. Taip-gi Žemaitis pra
taręs iš biznierių tarpo keletą žo
džių ir paaukavo $100, Pranas 
Matusevičius $200, Dandaris $100 
ir kitų mūsą biznieriai pasižadėjo 
aukoti, ir pagal savo. išgalės dėl 
pastatymo parapijos naujos mo
kyklos. IŠ pradžios kalbėjo į- 
žanginę prakalbą kleb. . kun. J. 
Valantįejus perstątydamaš iš su
sirinkusiųjų tarpo išreikšti savo 
mintis. Taipgi kalbėjo naujas 
mūsų biznierius p. J. Šaliūnas, ku
ris pasižadėjo remti mokyklos 
statymą aukodamas $50.00'. Ant 
galo kalbėjo svečias kun. J. Bum
šas, nurodydamas didelę svarbą 
r eikalingumo .naujos mokyklos ir 
kokią naudą . atneša? parapijinė 
mokykla, kaip ir dorai’ auklėja
mi jiv tikybos mokinami vaikai- 
kurie lanko dabartiniu laiku 1100 
vaiką, o kad bus nauja mokyklą, 
tada galėtą tilpti visų lietuvią 
vaikai ir būtą dar geriau auklė
jami. ..

. Gegužio 13 d. L. Vyčiai apvaik
ščiojo Motinos dieną; ryte 7 vai. 
atmaršavo puikioje tvarkoje į 
bažnyčią; ją intencija laikė 
gerb*. kleb* kun. Valantįejus mi
šias. Laike mišią gražiai giedojo 
prie vargonų vyčių, nariai. Va
kare sulošė Gyvenimo- pasaką ir 
Piršlybas. Lošėjai puikiai sulo
šė. . -Taip-gi padainavo• duetas, 
panelės O. Andruškevičiutė ir A. 
Liutkiute, antrą duetą’ A. Žibū- 
riutū ir Liutkiute. Netikėtai at* 
silanki? ant šio vakaro pagarsėju
si dainininkė p-lė M. Blažauskiu- 
te iš New Britain, Conn., kuri su
dainavo daug puikią dainelių, jos 
puikus- ir skambus balsas mums 
-jau buvo girdėtas per rengiamus 
parapijos choro koncertus. Vi
soms dainininkėms pianu, pritarei 
mūsą vargonininkas p. A. Vismi
nas, kuns gal jau paskutinį kar
tą šiame sezone, nes girdžiame, 
kad gegužio 29 d. važiuoja į Lie
tuvą, aplankyti savo tėvus. ' Mes 
Imkime nuo savęs gerbiamam mū
są Veikėjui laimingos kelionės, ir 
lauksime sveiko sugrįžtant- ir sto
ti į darbą su mūsą jaunimu kaip 
lig šiol kad dirbo labai pasekmin
gai. Taipgi eina gandai kad ir 
kitas mūsą jaunimo prietelis ža
da važiuoti į.Lietuvą, tai gerb. 
kun. J. Bakšys. Linkime kuoge- 
riausios kloties abiem mūsų vei
kėjam.

L»-

Reporteris.

VZATERBURY, CONN* ” ** -
Pas mūs darbai eina., smuikini, 

;,vistj.< dirbt uves duba .'dienomis ir 
naktimis.. Viršlaikį yra net .visi 
Įiriverčiami dirbti- pabaigus, dle-- 
įlos; valaiidatų Pu-’ sunkią Taiką 
jau pradeda atsigauti visi); kaip 
darbo taip it‘;veikimc< 1 .

GogužCs 6 d. buvo prakalbos, 
kalbėjo kun, B. Bumšas. Tokių

vidence’o lietuviai pageidavo vien 
tokio panašaus.

Į programą inėjo Šios dainos, 
kurias sudainavo visas choras, bū-' 
tent: Lietuva tėvyne mūsų, ŠaUy- 
šiąs, Sužadink jausmus, Karve
lėli, Siuntė mane motinėle, Čigo- 
naij . Plaukią sau laivelis, Bakaro- 
-ler Laisvės daina, Burtai ir Atsi
sveikinimas sū Tėvynę —J iŠ “Iš
eivio?’ Virš paminėtas dainas iš
pildė šv. Kazimiero parapijos cho
ras, Vadovaujant varg. Rapolui 
Juškai, prigelbstint būriams jau- 
nikaičią iš Montello ir Worecs- 
ter, Mass* Montello vyrai .labai 
gražiai sudainavo “Kareivią jDai- 
na” iš operetės .“Išeivio*” '>■

• Publika, išgirdus taip gražiai 
ir gerai išlavintą chorą dainuo
jant, gausiomis kačiukėmis' ap
dovanojo. Nekurias dainas pri
vertė pakartoti* Providenciečiai 
stebėjosi ir vienas l<ito klausinėjo 
.ar gali tai būti' kad mūsą dūkrė- 
IčsirstmcliaTtaip:maloniaidai- 
nuoja? i Už tokį gražų sudaina- 
vimą priklauso garbe tėvams, kad 
"jie savo vaikelius ragino eiti į 
praktikas, bet didžiausia garbė ir 
nuopelnas priklauso gerb* R. juš-. 
kai, už jo taip gražiai išlavinimą 
choro ir už jo gabų vedimą. ’ R. 
Juška, nors tai yra dar jaunas, 
vos tik 18 metą amžiaus,. berods* 
jauniausias iš visi} lietuvią vargo- 
nininki} Amerikoje, bet kaipo 
muzikas ir chorvedis, gali leng
vai stoti rungtynėse su Ameriko
je seniausiu praktiku vargoninin
ku.

Programas šio vakaro išėjo ne
tik viso choro dainavimas, bet 
taipgi buvo solo, piano, damos ir 
duetai kaip skambinimo- taip- ir 
dainavimo, būtent labai- gražiai 
piano paskambino Ona Sinkevi
čiūtė. Labai didelį, pagražinimą 
programų! pridavė solo p-lės M. 
Grybaitės, -Būriai kačiukių publi
ka nesigailėjo, taip-gi solo p-nioš 
M. Mazgaliehės iš Montello,- Masš. 
Iš vietinių solisčių biivo dvi: V. 
Pečiuliutė ir Adelė Šiunskiutė, 
kurios pusėtinai gerai sudainavo. 
Laikui bėgant, .išsidirbs į geras 

giedorkas,.
Iš vyri} ir buvo solistų, būtent 

Rapolas Juška, kuris sudainavo 
keletą solą. • Prieš jam dainuo
jant ant svetainės lig buvo girdė
tis nekoks šnabždėjimas, bet pra- 

. dėjus dainuoti, pasidarė tyla, tar
si svetainėje nebūtą žmonią. Mu
sę lekiant ir tai būtą galima gir
dėti. Ta netikėta’ tyla skardy
ta griausmingomis kačiukėmis. 
Nesuklysiu pasakęs, kad laikui 
bėgant lietuviai Amerikoje iŠ R. 
Juškos susilauks giedoriaus pasa- 
šaūs, o. gal ir geresnio negu Di 
Gogorzo arba Amato italams.

Vienu” žodžiu tariant,, progra
mas visiems patiko savo įvairu
mu ir nemažą' naudą, tikiuos, at
nešė parapijai.

Tik vienas, dalykas Providen- 
ce! lietuviuose kiekvienas tai da
vimas didelės valios ir liuosybes 
vaikams; iš kurių vienas padaro 
trukšmo uŽ dešimts. ‘

Lauksime iš mūstį choro dau
ginus panašią koncertų.

• . - Vienas iš-jūsų.

J. D.

PROVIDENCE, R. I.

Štai linksma naujiena, kuri ba
landžio 29 Beną perbėgo visą 
ProvideiiGo’iį su .apylinkėms. Ta 
naujiem} nitisij klebonas praneša 
iš sakyklos, būtent naujieną apie 
koncertą, _ kūlis įvyko viršmiuetą 
dieną. Kaip po ilgos ir sunkios 
Žiemos, kada sublizgą šviesios pa
vasario dienos, saulei pasirodžius 
iš už debesių, atgaivina’ ii* palins- 
bina visą pasaulį, taip po ilgo 
laukimo užžibčjo .tikro džiaugsmo 
įr linksmybe^' koncęū'tinis vaka
rus* I*Ho šios dienos galima, pri
taikyt net pranašo žodžiai: ‘‘Ta 
yra diena, 'kurią Viešpats padą-; 
rč; anoje džiuugkimes ir links-. 
ininkiinC‘S.’J'' .

IŠtikrijjų ■. ir buvo kuo pasi
džiaugti. -;Programas ilgas.'DaL 
nOs chorui iiv solistėmis ir duetams 
buvo pąrinktos; Nuo seniai Pro- ... ■ I

t

t

AMSTERDAM, N. Y.

Milžiniškai parėmė katalikišką 
spaudą, bet dar tik pradžia. 

Garsioje mūsią išeivių broliuką 
ir sesučių kolonijoje ir man teko 
turėti 13 gegužio prakalbas. No^'S; 
iš priežasties vizitacijos vyskupo 
ir kitur rodomąją paveikslą pub
likos buvo vidutiniai, bet pasek
mės stebėtinos 4 garbės nariai : 
1) didžiai visą .gerbiamas klek, 
kun. Juozapas žydanavičius $100, 
2j Jieva Tamošiūniutė $100, .3) 
Antanina KazlauskiutC $10 ir 4) 
Ona Kancevieiutė $100. . Amži
nųjų narių. 10. Būtent; 1) Karo
lina. Aleksandravičiūtė $35, 2) Sa
lomėja Gusčrukė $35, r 3) . Alena’ 
Kibardo.nę*$35, 4) Aiitaniną Ra- 
bačauskiute $3.5, 5) Emilija Ro- 
zesbėvgiutė $35, .6). Uršule Libė« 
rinkė $35, 7) Vineęiita Valiku-
j}iukė $35,. 8) Mikas Korbclis $35, 
0.) Aleksandras , Kisiėlius. $3$ . ir 
10) X -X. (pmščį pavardes ne
skelbti $351 Metitiiiy 40* 'Dau- 
.giūna pavibnią įpiltą ir, draugijų 
pasržadvjo’ isivašyti • stambiais na
riais ir paremti katalikišką spnu-

žms Iš LIETUVOS.
(Pradžia ant 1-ino puslapio)

- •• ’
legaeijij Paryžiaus derybose 
nusistatymo skirtumo ; veik 
visai nebuvo. Su malonu
mu galiu pažymet, kad) po- 

sas Galvanauskas labai sek- 
•'Jmingai atrėmė visus Amba

sadorių, Lietuvos vyriausy
bei daromus užmetimus ir 
iš savo pusės labai'įtikinan
čiais argumentais rėmė tei
sėtus,Lietuvos ir Klaipėdos 
kraHo,/ reikalavimusy Įr į£u^ 
žymiai pakreipė Konferen
cijos. nusistatymą. Lietuvos 
naudai. Kaip mato, mūsų 
visuomenei nervuotis ir nė- 
Timastauti dėl Klaipėdos 
krašto padėties ir .reikalų 
nebuvo--rimto-pagrindo,-jei 
bent dėl tinkamų informaci
jų Stokos.

— Kokią Tamsta matot

Mat amsterdamiečiai stiprūs ka
talikai it4 karšti Lietuvos rėmėjai, 
iki šiol buvo visokių vają Lietu
vai Šelpti, pirmoje eilėje, todėl ii- 
katalikiškosios spaudos paramoje 
nenori užsileisti savo broliams ir 
sesutėms bostoniečiams, kurie kol 
kas, šv. Kaz. Dr-jos parėmime, y-, 
ra pirmoje vietoje, nes įsirašė 10 
garbės,'78 amžinieji ir 100 su virs 
metinių. Iš. visko jaučiama, jog’ 
garsūs liet, katalikai Amsterdamo 
ne tik privys Bostoniečius, bet ir 
pralenks, jei bentj šv. Kaz. Dr-jos 
skyrius Bostone, nenorėtų' pasi
likti ir bėgtų tolys narių skaičiu
mi nuo Amsterdamieeią. Lauksi
me ir matysime kas gaus viršų.

Šiuo tarpu gerb. kleb. kun. Žy- 
danavičiui, visiems garbės, amži
niesiems, metiniams nariams ir. 
pagelbėjusiems įrašynėti, . tariu 
didžios padėkos ir aukštos pagar
bos žodžius.

Kun. Petras Kančiukas.
Pažymiu, jog mano pastovus ir 

nuolatinis adresas bus 260 
Main St., Amsterdam, N. Y.

R i——' ■
AMSTERDAM, N. Y.

Turėdami didelį svečią gerb. 
kun; Kaščiuką jau kelios savaitės 
jis, savo gražiais pamokslai bažny
čioj žmonės ilgai atmintyj paliks’ 
Tai-gi '‘“gegužio 13 d. Amsterda-' 
iiiiečiams telęo. garbė užgirsti ir 
prakalbas gerb. kun. Raščiuko* 
Kalbėjo dviejais atvejais; apie*šv. 
Kazimiero dr-ją ir apie nuotikius 
Lietuvoje.

Kalba graži ir patiko žmonėms, 
o teip-gi labiau dr-ja švi Kazimie
ro, nes amsterdamiečiai taip jau 
aukoja o dr-ja š.v. Kazimiero dar 
žada knygą, tai neliksim nei vie
nas neprisirašę. ‘

Žmonių, buvo neperdaugiausią, 
mat tik pradiža, o pasekmes labai 
gražios. Narių prisirašė, nemažai: 
4 amžini, 9 garbes, o. metinių a- 
pie 40 su viršum. Taigi garbe 
Amsterdamo-katalikams už gerus: 
člarbus* Kadangi neseniai lankė
si gerb* kun. Buinšą ir jo vajui 
Amsterdamo katalikai suklojo 
kvotą, kad didelčš kolonijos ne
galėjo subytinti* TaigiArtster- 
damas sumuš kvotą kitą kolioni- 
ją prisirašydami nariais .prie dr- 
josšv. Kaziniięto Kaune.

Pagaliaus. parūpo ir ątsilankė 
sandaroką nuo.kliubo paklausyti 
prakalbą* Na ir vienas pradėjo 
per užrašinėjinią narių, siūlyti de
šimtuką, o viena moteris atsišto- 
jtf, paėmė už' kabiisriaus iv pev 
duris, o kiti pamatę, kad jau mo
to riš sandarietį.,išmetė per duris 
lauk, tai išbėgę visi.

E.

> Katalikas.

AMSTERDAM,N.Y.

• • Ir dar vieiia stambi nare, Ma
rijona Stankevičiene įsmišė ąin- 
žiiin luirėTv įmokėjo $35.00. Gerb. 
katalikiškos spaudos rėmėjai ta
riu didžios pagarbos ir padėkos 
žodžius, o visus. Amsterdam!ožius 
maloniai kviečiu ir prašau rašytis 
į šv* Kazimiero Draugijos’narius. 
. Su tikra ‘pagarba,

Kliu. P. Kančiukas, 
260 H Malu Street, - .

išeitį tame atsitilftme, jeigu 
Ambasadorių Konferencija 
daryti! rimtą spaudimą į 
Lietuvos vyriausybę rr vers
tu ją pasirašyti nepriimti
nas nė Lietuvai, ne pačiam 
Itlaipedos kraštui sąlygas,- 
ypač apie suteikimą Lenki
jai ypatingu teisių vieninte* 
liam Lietuvos uoste? =— to- 
liau teiravosi Jūsų bendra
darbis.

—- Mano išmanymu, Lie
tuvos vjaiatisybe,. nežiūrint 
vį^khi galimu sįkudiint^ 
panašias sąlygaį priimti ne

gali ir nepriims, o ir pati 
Ambasadorių Konferencija 
vargu ar vers Lietuvą pri
imti tokias sąlygas, nes pa
našūs reikalavimai pirmiau- 
šia būtu prasižengimas su 
tarptautinėmis teisėmis, o, 
antra, Ambasadorių Kon
ferencija negali turėti rim
tų argumentų jiems parem
ti. Tiesa, prie progos galių 
pastebėt, kad is Aųtantos 
vyriausybių viso ko galima 
laukti, nes jos, mano išma
nymu,- veda, labai negudrią 
politiką. Juk Ant&nta pa
našias sąlygas Lietuvai sta
tydama, ne tik žemina savo 
autoritetą kitų tautų ir vals
tybių akyse, bet, kas pik
čiausia, stumia Lietuvą į sa
vo'priešininkų eiles. Antan- 
ta jau dabar nepamatuotai 
įtaria Li'etuvos vyriausybę 
sutartinai veikiant tai su 
Husais, tai -su Vokiečiais. 
Ka, sakyk, mielasai, kas 
galėtų įkvėpti Anfantos Vy
riausybėms tokį įtarimą, jei 
ne jų pačių pasielgimas su 
Lietuva,* kuri pas dabarti
nius Europos galiūnus, ‘ ne
žiūrint jos neapsakomo tai
kingumo ir nuolaidumo, ne
randa savo švenčiausių tei- 
,sių pripažinimo.?

Po to gerb. Jankus pasi
dalino įspūdžiais dėl Lietu
vos. nepriklausomybės atga
vimo ir Klaipėdos teisto at
vadavimo, ii1 tarp Įeito ko 
pasakė: • -

— Prieš keturiasdešimts 
metų, kada aš stojau į savo 
brolių susipratimo kėlimo ir 
žadinimo darbą, aš buvau 
jaunas ir, ’ kaip kiekvienas 
jaunas žmogus, mėgau sva
joti. - Ir man tada jau vaiz
davosi Lietuvių tauta atgi
musi* susipratusi ir kultūri
niai pakilusi. Bet mano 
sparnuotos svajonės viš tik 
taip toli nesiekė, kad mano 
žilos senatvės dienas nu
švies nepriklausomos Lietu
vos aušra, kad aš pamaty
siu . laisvai plevėsuojančią 
Lietuvosvėliavą ten, kur, 
rodos, taip galingai ruso 
žandaras buvo įsistiprinęs. 
Žinoma, apie taip sulyginsi 
netolimą susijungimą. Ma
žosios'.Lietuvos su savo .mo
tina.’ Didžiąją Lietuva tais 
laikais niekam nė mintis į 
galvą neatėjo. Na, o kad 
ties Klaipėdos sienomis tek
tų lietuviams pasipešt i šų 
prancūzais;' tąi- niekam Hė 
nesisąpnato,—pmloniai. nu* 
sišypsoįjęs, baigė pasĮlcalbe- 
jinią p; Jankr®»._. ■ /

\ (^Trimitas”) A--

t

Iš L. 0?S. CENTRU“
’ ___ T-:v '

KABIAI.

Pereitame balandžio me
nesyj priųL, D. Š. prisįmšt 
sekanti nariai:

2 &PĮ- Mostelio, Mass.

— ji Agota Alekshite ’
’ .2) Antanas Babulis

3) Povilas Baltrušiūnas
4) J. Dambrauskas 

.į 5) B. Dambrauskas 
A ’ , G) Jf, GraŽevičįa . 
,1 f / 7) \ FL ^Kvai’U^ięjūte ,

\/ 8)-B.'Liutkevičia V
9) Leonas Somėta

10) A. Stankus 
\ 11) S. Sviokla '

12) J. Tamulcvičienū -
13) Ona Valentiikevičiute
14) 0. Vcnslaiišldenė

8kp., Cambridge,.Mass.
T) Juozas Banis

10 kp., Brooklyn, N* Y.
1) Antanas Kavaliauskas

40 kp(> Easton, Pa.
1) Jonas StanČius

51 kp,, Cleveland, Ohio. .
1) Mai’e Jankauskiene
2) Antanas Norbutas
3) Juozas Parvaząs ' .

60 kp. Chieago, III.
1) Jonas Glauskis’
2) Stanislovas Piktužis

65 kp. Nash.ua, N. H.
1) Gabrielius Ivanauskas
2) Motiejus Kasparavičus

69 kp., Dayton, Ohio.

• :

Į*

5

E

»

1) Antanas. Rimkus. -
’ ♦

J. Timasonis,
LDS.C.Sekr.

■ I

v

J*

I

“TURTO NORMA"
• Knygute yra ®delių for
mato (5b10) 68 pusi., įopiįa- 
.ros viršeliais* , n A

Kaina tiktai ■ 45 ‘šentai* 
Agentams nulėBžiama AOJL

- Beilmląuldtėnast /
“PUkBOTVSAS" *4

dų. Jie spaudoje greit pasirodys, Amsterdam, N. Y*
*

 Y-,-

Nuvyk skaus
mą šalin!

Eaišag petys, meS- 
lungiškas tranky
mas muskulų ig-. 

?1 nerytas sąnaiys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skatu- 
o®. ‘ Tačiau patry-;

Ja. nūs truputį 

PA!N-EXPELLER1U 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expelltri» H 
ckMissnąS yra jnirliai priešai, Nusipir
kite ;jo .bonką šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70e... Per
sitikrinkite, kad butą 
ant pakelio musu hkiro 
vąisbaženklis. Neimkit 
pamėgzdžibjimą.
F. AD.RICHTER & CO. 

104-114 South 40, St. 
Srooklyn.N.Y.

ir

EXPRESS PATARNAVIMAS 
Į EUROPĄ

RĖGULERIAI iš
plaukimui kas 
sukata* Laivai iš
plaukia iŠ Pier 8 

Ir 4, Hoboken. Di
deli greiti laivai* 
Geras valgis, erd
vus kambariai, pa
darys jusu kelio
nę’ Suv* Valstijų 
laivais parankiau
sia

». fc-t-
t » t

BODSĖVELT. *.
AMEBŲ’A .....
PlLUfOKB...
HAUDING.....
AUTHUll.......
IVASniNGTON

k i

t k.

....Geguže 26 
....Birželio 2 
...Birželio 6 
...Birželio 8 
..Birželio 16 
. .Birželio 28

k I

L «

* k

• t

A. i

fflausfc informaciją apie kainai 
ir laiką . .

Unite d Statės Line s
45 Brouchvny . New York Clty 

refiėjai
U* S, SHIPPING BOARD

■jįįras.

CUNARD
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ, 

per Liverpoolį 
ant naujų, ūhleltų,putoglų/iėrėltų atti*; 
j . Jum Aegltuįjnų liiįvij.; * 
SCYTI1IA 31

TAIPGI IŠ NEW YORKO ;
I'ersėualiat veliumu ctekursŲa | ‘

■-T&VA ir kitas Baltijos valstybės* kas ’
UTAirNIJftaS* ant vieno 11 trijų ūS- • -
tlžhuisliį Jitvlų iniilt«Qr . su persiimu 1 
tiesiai'nuo laivo aut lutvo gouth^^ttfc 
MAURETANIA AOOTKOBA < 

r - ^RENGOIA .
: .Puskktmrt. 4 9 <
Itelėt Ittt’oYumcIJų kvolĮiRitCs Jtfle Mttt* j 
minusią ii^ntų- avim:, prte - ; ■ į

ThK tTNARD sTKAM SH1B J
•.. COMVANY UM1TBD y •

42O S^atė Street, ;. y Boim. 1M į
-G --

■ f

*

4-. i—ii",^■ 3 - —y

Nash.ua


| ''rRMbmiiirĮi iwį 1 , DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS
• • ■' -

UŽSISAKYKITE 
IŠANKSTO, 

■ .. --------. ■ ■ .
-- Pirmutinis šių metų di
džiulis piknikas įvyks gegu
žio 30 d. t -Monterio, Mass, 
Romuvos parke. Piknikas 
rengiamas L. D. S. Naujo
sios Anglijos! kuopų. apskrU 
‘čio. Iš visų Naujosios Ang
lijos lietuvių kolonijų suva
žiuos būriu būriai linksmu 
lietuviu.J-

• Iš So. -Bostono -išvažiuos 
'dttug trobų, U^isakyjdte 
.tildėtuš išiuiltštd;/ kad komi
sija žinotų kiek t rokų paim-

' Tildetų .galima gauti pas 
Marijonų Karčauskienę, M. 
Seiki, Žiikauskaites, V. Sa
vicką, V. Medonį, V. Valat- 

----- _ 
v • ______ s

• SUSIRINKIMAS.

• Ateinantį ketveigų gegu
žio 24 cL vakare parapijinėj 
salėj ant. 7-tos gatvės įvyks 
L. D. S. 1-mosios kuopos su
sirinkimas. Labai svarbu 

•visiems sueiti dėl pikniko, ir 
organizacijos’ seimo reikalų. 
Visi nariai sueikite.

Vak^jUi.

DAUG APSIRGO.

Pereitų nedelių,. kada 
Bostone buvo parodyta, kad 
munšain yra .Velnio išradi
mas, tai nuo jo 20 žmonių 
•buvo taip apsirgo,' kad- rei- 
kėjo gabenti liospitaliii. Vie
nas jų mirė.

So.

PIRKO KRAUTUVĘ.

Visiems So. Bostone žino
mas pilietis Vladas Pau
lauskas pirko, ant kampo E. 
8-th ir K Sts. valgomų daik
tų, sankrovų.. Patartina A- 
pielinkčs lietuviams jį pa
remti. ‘

CHORO KONCERTAS.

, Pereitų nedelių šv., Petro 
'salėj bažnytinis’ choras ren
gė koncertų-; Buvo sudai
nuota nemažai naujų dainų. 
Susirinkusieji buvo .paten- 

, kinti dainavimu. Žmonių 
buvo nelabai daug.

KRIKŠTYNOS.

Pereitų sukatų tapo 
krikštyta Zosės’ ir Jono Gli- 
neckių duktė Reginos var
du. Krikštatėviu buvo Dr. 
Landžius, krikštamote p-lė 
Tamošiūniuto. Krikštynų 
•pokilyjc be kitų svečių buvo 

. gerb. kun. K. ITrbonavikius 
1T kuri. Mockus. .

pa-

* •
Lietuvos Pinansų, Preky-. 

bos ir. Pramonės Ministeri
ja yra nutarusi, likviduoti 
.Finansų Misijos raštinę 
New Yorkę. Tas pavesta į- 
vykdinti Lietuvos Atstovy
bei ^Vašingtone. Šiuomi 
skaitau reikalingu pranešti 
Amerikos lietuvių vsiuome- 
n ei kad tolimesnis Lietuvos 
Laisves paskolos bonų^par/ 
davinėjimas, o taip paMr už 
ftps bonitš/ ^ruią^ijsįįų ^t/- 
pdjių ’^pmokejin\W Mi
nisterijos pavestas sulig-tam 
tikra sutartimi Baltic Statės 
Bankui New Yorke (294 
Eighth Avenue, New York, 
N. Y.) Taip pat' tair pa
čiam bankui sutartis pave- 
veda-ir--Dietuws  ̂Valstybės 
Iždo lakštų pardavinėjimą 
ir jų kuponų.apmokė jimą..

Lietuvos Laisves Pasko
losbonai jau yra; perduoti 
pardavinėjimui Baltic Sta
tės Bankui, todėl visi, kas 
norėtų tų bonų pirktis arba 
gauti pinigus už savo prino
kusius nuo pirmiau pirktų 
bonų-kuponus lai kreipiasi 
betarpiai aukščiau minetan 
bankam - ■ •’

Visi kiti Finansų Misijos 
reikalai bus perimti Atsto
vybės, o. pilną Misijos ats
kaita, ją' .patilcrinus bus 
persiųsta Lietuvos Finansų 
Prekybos ir Pramonės Mi
nisterijai. .

Likviduojant Misijų, tar
nautojai yra kviečiami už
imti atatinkamas valstybi
nes vietas Lietuvoje, -kurios 
metęs jiems yra’ Ministeri
jos užtikrintos.' Misijos lik
vidavimo darbas bus užbaig
tas šio gegužės mėnesio , ant
roje pusėje.

Šia proga turiu pareikšti 
Amerikos lietuvių visuome
nei gilios padėkos už- jos 
nuoširdų ir uolų rėmimų Fi
nansų Misijos clarbų» sutei
kiant jai savo pasitikėjimą 
ir bendradarbiavimą, kas 
rezultate davė Lietuvai apie’ 
du. milijonu dolerių pasko
los. ■ ’

Kartu reiškiu vilties,, kad 
ir toliau . Amerikos lietuviai 
atsilieps į Lietuvos prašy
mus ir noriai pirks Lietu
vos paskolas vis tiek kokiu 
kėliu jos būtų daromos, ar 
per- Lietuvos valdžios įstai
gas ar per tas visuomenines 
ir privatinės įstaigas kurio
mis Lietuvos valdžia pasiti
ki.

I

. Baidyk musės nuo ligo
nių, ypatingai nuo tiir kurie 
serga limpančioms . ligoms. 
Naikink visas muses kurios 
pakliūva ligoiiiit kambarin, 
nes jų kojos aplipusios ligos 
gemalais. ' .

Saugok kad jokis gendan
tis, pūvantis dalykas nesi- 
rąstų apie namus. Sydrais 
apdangstyk valgomus daik
tus namie arba krautuvėje 
kad ; nepnį|eistį i\ musėms 
siunbti, .Mt\šhisriif/4is^l<ius' 
atmatus laikyk po uždanga
lu ir kalkėmis ištepliok in
dų kuriame jie laikyti.

Čystyk srutynę ir subė
gąs kerosisu. ,

Sietais aptaisyk duris ir 
langus,—ypač—valgomam, 
kambary ir virtuvėje, 
nuodink irisas muses.

Tvartuose mėšlų laikyk 
po sietu ir tankiai išbarstyk 
kalkėmis . vietų kur mėšlas 
laikomas.

Jeigu kur apielinkėje -lai
koma gendanti daiktai arba 
netvarkoje dalykai kur mū- 
sems prieinama tuoj pra
nešk Sveikatos Skyriui.

ir

t

V. Čarneckis,. 
Lietuvos Atstovas.

ČEKŲ VAIKAI BOS
TONE.

Pereitą nedelių •Bostoiūm 
atvvko 35. čekų vaikai moki- 
niai su savo mokytoju Ba- 
kule. Jie Amerike vra sve
čiai Anierikos Jaunojo Rau-: 
(lėnojo Kryžiaus. Atvyko iš- 
xe&§ti'?pa.dekų Amerikai už 

. -pagelbųL Ateinantį ketvęN; 
gų Treinont-Temple saloj.' 

-(jie išpildys ^ogramų, - ' 

. ‘ ^(ŽT^TNUi- vSOKĮAi;

- ’• •' —' '/■
Nepaprastai puikius šo- 

J kilis rengia Lietuvos Vyčių 
■ .1.7 kuopos Atletų... Klulins.

Lųs auhatbs Vakare’ gegužes 
”26, Parapijos salėje, 492 Ė 
_$evenfh Bt; . " ■' . _

ATSIIMKITE LAIŠKUS 
i)

Susivienijimas Lietuvių 
e R? K. Amerikoje 1 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS 1 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
eijos nepriklausai, nieko- nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji: • ’

• L Apsaugoja nariu gyvastis h moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00, -$750.00,. $1000,00, $2,000.00, $3,000,00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po r
$3.50, $7.00, $U).00, $14.00, $21,00, ’

3. šelpia siiyargiirius nariūa ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R, K, A. organą, savaitinį laik* 

.rąstį ”Garsą’A ’ ' ■ . ~
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dąlina na

riams/ veltui, ., į /. ; ;

. 6. PlatinalųkėjĮmą, riipindsi,tautos rrikąįai& MA ; 
miąLiętuvos- respubliką. ,:\f '-f y y ■ V’; '-'L

7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia^ vaikus nuo vieną 
metą amžiaus, ■ '

Įstojimas į L. B, K. A. pigus, mčnosinn mokestis Jčhgva. Kuo
pos yriį visose didesnėse Hetuyii/keliem i jose Amerikoje) tadąl, jiarin- 

tieji informaciją, kreipkitės’ prie’kuopą Šelcrotoritj arba • čfen*rr! tro Raštiniu lV
EB.’ ’ S. L. B. K.:AMERIKOJE * . — 
M 222 So. 9th str„ Brooklyn, H", "i.

• ■

1

Naujai gautos is LIETUVOS niąL 
daknygės yrą šiokios:

Mažas Aukso Altorius, audi
mo apdaru .$1.00

Mažas Aukso Altorius, skū- 
ros apdaru ..........,.. ,$1.50

Aniolas Sargus, skutos ap«, 
daru. «............. t, .$1,60

Aniolas Sargas, audimo ap
daru .... « » , • • v ■ a

Gilus Atsidūsėjimas, audimo 
apdarais, maža

Visuomet su Dievu, audimo 
apdarais, maža

Norėdami jas gauti kreipkitės pas

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

■ j ė'./ i L,

M

.60

.60

I

Musės dvejopu būdu per
da visėja ligas. Paprastu 
būdu bclmibinėjhnt po ne-, 
švarias ‘vietas,. po puvėsius, 
prie Jig’oiHų-ir: tį- Musės li
gų gemalais susitepa ir pas
kiau* bekuibiiiėjant po val
gius, gervinus ir: tt. tuos ge
malus nešioja ir drapsto. Šis 
vra- paprasčiausias būdas

musių kaipo perdavėjų li- 

. Paskui, vėl,/muses, kurios 
diegia, susitepa ligų gema
lais ir. diegiast įskiepyja 
šiuos žmogui ir šiaip antru 
būdu tampa perdavėjos li
gų. B et Ameri ko j e siu die
giančių musių yra labai ma
žai todėl pavojus netaip gtę- 
šia. ’ . • .
. Ligos daugiausia musių 
nešiojamos yra: karštligėj 
pilvinė, viduriavimas, žar
ninė, cholera, miegamoji, 
kraujaligeų . - .

Karštlige labiausių nėšio- 
jama. Viduriavimas ir žar
ninė paprastai vaiki} ligos, 
liet .pagal paduotų surašą, 
pasirodo, kad ir augusiems 
limpanti. Kasmet vien tik

Tik ką išėjo iš spaudos 
spaudinti ant storos popieros 
Mišparai. Labai parankūs 
chorams vartoti. Lietuviški 
paaiškinimai. .. Kaina vieno 
lakšto 6 centai. Imant 100 
parduodama už 5 dol.,

“DARBININKAS” 
366Broadway,

So. Boston, Mass.

JOS NERVIŠKAS GALVOS 
SKAUDĖJIMAS PRAPUOLĖ

.Sakosi niekad nesijautus! 
gerai kaip dabar. ’

taip

h - . i
a ; y į

Šiuomi pranešu gerbia- 
•mat Canibridge’io ir apie- 
linkės lietuviams, kad per

Suv. Valstijose apie 70,000 
kūdikių išmiršta pirm dvie
jų metų šioms ligoms.

Daugelis ir kitų ligų iš
skiriant. nurodytas platiną- 
mos per muses. -

Indomiausias ir svarbiau 
sias lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Krašto su
sijungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis “Darbinin
kas^ turi Klaipėdos miesto 
Albumų. Skubinkitės išsi-’ 
rašyti; Kaina 50c.

Nedaug teturime. 
“DARBININKAS” k 

366 -B?way, S. Boston, Mass.

mane galite pasiųsti pinigų 
-^litųAav(Ygiminėms“Lietttj 
yojįei Parduodu perlaidas— 
(draftus) Lietuvos pinigų 
—litų- ’

Ateiikte pas mane ir gau
site teisingiausių patarnavi
mų. ' . \

Jūsų— . -
.VACLAVAS SEREIKA

187 Webster Avenue,
. Cambridg'e, Mass.

Atdara nuo 8 v. ryt. iki 10 v. vak.

Paieškai! .Tono Railos, 10 metų at
gal gyveno .Scrahton, Pa,, nuo to lai
ko jokios, žinios nėra. Paeina iš Kau
no rėd„ Šiaulių miesto. Turiu, svarbių 
žinių iš Lietuvos. Meldžiu atsišaukti 
Ji patį arba jį žinančių pranešti Jo ad
resų, už kų busiu dėkingas,.

ANTANAS DIKTANTS,
BOK 4S4, Oyste’r Ra?-, L. I„ N. Y.

l

DR. A.J.GORMAN
ieuMAUSKAS)i

DANTISTAIS

706 M&Ib Bt., Montello, Ūmi, 

(Kampu Broid Sil 

Tol.B^ooktOM 5112-W.
f

. _ _ T«l. 80. Bctoa 248S

DR, J. G. LANDŽIUS
’ LiaTuviS gydytojas ir 

CHIRURGAS.
Gydą aštriai ir chroniškas Ilgai 
vyrų, moterų Ir vaikui Egzami
nuoju kraują,spjaudalui, Šlapumų 
ir tt. savo laboratorijoj. Sutelkia . 
pątarlpJtm laiškai! kitur gyvenau* 
/t lema. Adresą!:

B06BROADWAT, 
BOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St. Ir Broadway)' 

VALANDOS: O-t-11, ^—4, T—S

___ TeL So. Boston 828 
LIETUVIS DANTISTAS 

M4.CASPEB
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkėlė ofisų po Tfu* 
425 Bboadway, So. Boston-, Majbb. 

Oįlšo Valandos;
Nuo 10 iki 12:30 ryte Ir nuo 1:8O 

Iki 6 Ir“ nuo 6:80 iki 9' v, vak. 
Ofisas uždarytas subatoi vakarais 

Ir nedaliomis.

-=“V
■ I

16 Metų South Boston*

BE, H, S .STONE
AKTŲ SPECIALISTAS
B9Sa W. BROADWAT .

VALANDOS: Nuo 9" r. Iki 7 v. valt
9* ■

Į REIKALINGA 1
X I) Jaunas vyras mokintis, prie .taisymo automobilių ir dirbti 
t garage’iuj; ■ > V
t 2) Jaunas vaikinas mokintis dirbti “rcal estate” ofise, is .V
V .pradžios reikės dirbti tik prie paprasto ofiso darbo; .Y 2) Mergina mokanti vartoti typevvriter’į dėl-pirmos kl.esos A. 
♦♦♦ ofiso darbo;

ė) Jaunas vyras kuris turi ambiciją būti pardavėju auto- X 
.mobilių k visokių-jo dalių, taipgi kuris Supranta taisy- & 

' ti automobilius ir batarejas. ■ -
<♦ Kurie nemokate- amatą bet norėtumėt mokintis ir gale- 

tufe duoti apie save gerą rekomendaciją^ kaip tai, teisingu- •
♦♦♦ mą ir tt. bus labai pageidaujama susipažinti. . Jį

’ Norintiems, dirbti darbas bus nuolatinis ir -apmakamas . Jį 
pagal pilną vertę.. ' ' • ‘J^.

Y Vartojantiems svaiginančius gėrimus yra nereikalinga
V kreiptis. •
C*Jį 361 West Broadway,

A. IVAŠKEVIČIUS ■ . x
South Boston, ■ Mass;

Parsiduoda Restourantas sykiu 
ir užeiga už. labai pigią kainą. 
Biznis išdirbtas, gera proga lietu
viams. Neatsakom prieinamo pa- 
siūlinimo, nes turiu priežastį par
duoti greitai. M. Galinis, 177 
Jefferson St., Newark, N. J. .(29).

PARSIDUODA NAMAS
PARSIDUODA septynių familijų na

rnas labai geroje vietoje 75 Intervale 
S t-. Moutello, Mass. Pardavimo prie
žastis ta, jog savininkas, gyvendamas 
ant fanuos, negali atsakančiai prižiū
rėt! namo, nes jiun perdaug darbo. 
Narnąs neša gerą randą, nės kambariai 
visada būna užimti. Norintieji plates
niu žinią kreipkitės laišku arba ’ypn- 
tiškai šiuo antrašu: ANT STONKUS.' 
P. O. Bok G2, Brookvilie, Mass. Tel. 
32S1—W, Brockton. (26)

I'ffiti*. So, Boston 270 ||

J. MAG DONHL, M. D. I 
(balinta susikalbėti Ir Hetuviįkai, 1

Ojibo Valandos; ’ g
Ryteli Iki 9 vaL Po pietų n«0 l-r#. | 
~ - Vakarais nųd 6 Iki 9. r‘ I 

5M Broadway, So. Boston. įDID. LIET. KtJN. KEISTU0IO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

. Tei. Maln 24S3.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
294 TVashington Streėt 

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

Gyvenimo vieta
. 10 WlNTHK0P StREKT, EaST BOSTON 

Tel. East Boston 152—J.

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

VICE-PIRM, — Antanas Pastolis, 
146 Bowen St., So. Boston, Mass,. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas, 
450 E, 7-th St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Juoz. Vlnkevlčius, 
169 W. 6-th St., So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Zalieckas, 
807 E. 9-th St,, So. Boston, Mass. 

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

D. L.. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmą, nedši- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
iVashlngfon St., Boston, Mass,, 6-tą v.

■ vakare. Ateidami drauge it naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr- 
jos prirašyti. ■

Kaz. Adamkcvičius iž 
Žasliu.k*’4*'
Franė Zeidis—Vilniaus 
Ona Valinčiene — Už
ventis.,
Sal. Daukentięne (2 
laišku) iš- Kėdainių. ■■ •; 
Valerija Ihilioms-AKu-. 
pišldo.’ 'J-' ••

6) Adomas ^arsčavičiuą^ri 
Vilkaviškiui

i)- M. Kazlauskaite■ Ak- 
. iūėnes. ■ . . • < . _
8) \V. Ccpulionįs Žlįž^

• _ .marių. -
U) K. Mikeiloiiis —r Ąly- 

taus, k . ... k;-
10) K. . Pet imtis — Lasei-

■ nln. k A-V ' =
11) Agotą Vaitkevičienė a 

ŽįąžriJarhn ‘
« .L • ~

2)
3)

4)

v

f

Louia Gailina iš TVasliingtono, Ark. 
rašo“Šitas laiškas palieka’ maue ge
male sveikatos stovy. ’Aš turėjau 
skrandžio ir vidurių ligų, buvau par-. 
sibalgtisl, neminta ir galva skaudėda
vo, Paėmus Niiga-Tone’ą per trumpų 
laikų, aš jaučiuosi lyg kad: niekiui ne
sirgus. Aš patyriau, kad ta yra pni- 
.kus.vaistas visai Svirnai?’ Nuga-Tdue, 
didysis sveikatos atgaivintojas, pada
ro stiprius, tvirtus, ištvermingus vy
rąs ir moteris. Tai yra vienas' put* 

. klausių kraujo Ir’ nervų vaistų, kokie 
kuomet buvo pardiiviuėjiuui. Nuga-To- 
ue gulima drąsiai patarti nuo visokių 
virškinimo klinčių. Pamėgink jį pats 
f r įsitikink. Vienam pilnam mėnesiui 
gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ų parda
vinėja visi -geresnieji aptiekiu! ūkai po- 
zlttogai garantuodami, kad.suteiks pilt 
nu patenkinimij<, arba- pinigai bus su- 
grųžfntl (garantijų rasi prie kiekvie
nos honkelčs):, a-rba tiesiog pasiųs ap- 
įimkėtti paštu Nntlonnl Liiboratory, 
t()3§ S, VVabash Avė., Ghlęngo, jiems 
pasiimtus $1.00. !

Kurie norite sužinoti pa 
grindus Krikščionių Demo
kratų Partijos Lietuvoje 
kurie ja indomaujate, kurie 
stebitės jos veiklumu, tai 
nusipirkite viršminėtų kny
gų. Ji yra parašyta vieno 
iš tos partijos šulų Kun. 
Krupavičiaus,

• Kaina jos tiktai 25c.
Adresuokite:

336 Bhvay, S. Boston, Mass

TMvhLll VAVšnavv, Kukardų, visokių Ženklelių, GuzikųSių, Ant-1 171LUbU,Vv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų, j 
Reikalaudami Katalogo ar Šampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą.» 
STRUPAS CO.,e 90-92 Fcrry St. Newark*N. J. j

Ii ,11. ■ I . - ■ I ' ' I ■ .  I I ■' . J Į H ■!. IMI ■ ' I . ■ ,U- *

T

•k

LINIJA * NevYork,

_____________________________

i I'LAMDUR.GA.pTlI^A 
'ARBALlEPOJIt ■ 

VAŽIUOKIT VIST PARANKIU, iii 
TIESIU KELIU -

■ Lietuviai važiuojanti į rilluvą nplon- 
hla. lenkų juostą f kondorą ),.Viša trečia kle-. 

1 ’■ it ’ ‘ ‘ ‘ ' -
ivv ij. •* . jį L

S.S.POLONIAk..
S. S. LITUANIAt .. ............. .........
-lfl New SCorlto Iv Bpstoiią į Hamburgą $1(13.50, 

' ų PIlHąvą. $100.50, Į Eibarą ar $totndį lot— 
IŠ Bostono J Turką her I<’all Rlver Jdnlją.

Kreipkite nrle vletlhią agentų. •

TIESIU KELIU 
.žludjuntl i Pllh

ta į kambiiriuR imt 2-Ją, ,4-rlą ir 8-ntų
- ''
■ \ »^PcrŲrtWal« EalCdiį ISptatikiinaiu

....Gegužės-28 
.. -. .Birželio 13

• v * ‘ *

n

segėjusias Ilgus per Uaivję metų 
k tašai mano Ilgas praktUcavK 
mag išmokta) nrnuo pagydyti li
gota Kvoiluuųjaijal- trumpu laiku,

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI,

Elzb. Mielnikienė, pirmininkė, 
. 44 Gedar St., Hartford, Conn.

O, Liibickienė, vicc-pirmlninkė,
90 Sheldon Strėet, Hartford, Conn.

P, Labicklenė, iždininkė. •
44 Madison St,. Hartford, Coniu 

Marijona Katkauskaitė, fin. raštininkė,' 
16 Atlantic St, Hartford, Conn. 

R. Pundzienė, prot, raštininkė,
19 Valcot.t S t,, Hartford, Conn. 

šios draugijos susirinkimai būna kas 
antrą nedeldienį kiekvieno, mėnesio, 
bažnytinėje salėje.

ŠV. KAZIMIERO Ė, K. DR-J09
• SOUTH BOSTON, MASS. 

VALDYBOS ANTRAŠAI.
_ ė

PIRMININKAS — VI. Paulauskai, 
90 B Stroet, So. Boston, Man.

VICĖ-PIRM. — J. .Tiiruša,
440 E. G-th St., So. Boston, Mali. 

PROT. RAST. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., S. Boston. Mosi. 

FIN. RAST. — K. KtSkis,
423 E. 8-th. St., So. Boston, Mosi. 

IŽDININKAS L. ^vagždls.
111 Borven St; Šo. Boston, Masa. 

TVARKUARIS P. LnnOka, - .
• < 393, E. Fifth St, So. Boston, Masi. 

DRAUGIJOS iinrašas reikale — 
866 IIroAdway, So. Boston. MaM, 

Draugija savo susirinkimus /laiko 2-ru 
nedčldteul kiekvieno mėnesio 1-nuj vak 
po. pimųiLjos švętaltiėj, 492 Eį

: Soyėnth ^tM So. Boston,..

ŠV. JONO EV BL. PAšELBINfiS 
draugybtis valdybos 

ADRESAI. \

; PIBMINŪ5KAS — J. D. Petrauskas, 
. 2 252 GbkV'Str W Bustom Mm j. 
VKįEJ?iRMs. Kazys Ambrozas,

402 B. 7-th St, So. Boston, 
PROT,'RAST. —> Julius Savickas, 

" iii Bo\\Tn St., So. Boston, Mim 
FIN. RA^1WINKAS — J. švagždu 

lUt VT. &>th šti, M Boston, M&s& 
KASIERIUS ** A. NąuflMlnfioi,

E, Br^ailvrtiy, s, poatom Mask 
MARŠALKA ^-Jl ^aUda, A

7 vrinšleld St, Bįgtan, Mosb., 
DraugĮja laiko susirinkimus kės tręčlt 
n^dfidlėnį mėnesio, 2?r| vau
po platij i*’ Petro patepijot aalėj, 43Š 

j^|. B, Beventh 8t, South Boatėn, Mm.
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