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t KMąBkal tart Maruti* kai M 
mIom fr ycitihpMftiMAi krtrtk• 
ką ipMidM MrttpArimo boa art- 
Iott«odf IMmi ir pa&al Baisy* 
jtfaf, ja* ihuMUko* BtudingMni*, 
Mgu pfrMnua bažnytinią indą h 
art ntftt balnyttali apaigau 3Pa- 
kol w a*ra|Knuitm *kwuioi* mti 
Mptfme tikitia niaukti fjandOi 

<’ kari Matikį OUMkij Bažny&ot 
rimtybei \ir pajltfomi. tmonig 
▼*4*!, pirminuria gi kunigai, ti
ri ikaitytrui lavo didžtauia ii- 
daviniu.

VyrirapaiKiHan.
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Organas Amerikos Lietuviu

Rymo Kalikų Švento
•* J

Juozapo IRirlfininktĮ ' 
Sąjungos.

1

DARBININKAS
-----EtWA ——

OTARNINKAIS, KETVERGAIS IR 
~ SUBATOMIS.

l&fetftBBĮI į . * * * •. . , f ,, r* . . »><,«*..S4.(5O K
Ulpibely metams .............. tf.80

i . ,»abb^kinkas< I
366 Broadway, Boston 2Ą M*M. J

Tek South Jiotion $?0* i
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....................i............. iri .........................

Kaina 4 centai
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ĖKSPLIOZI.TA ARTI
.. ...............   I'

W(iskingfoii. Voldetijos 
ambasadorius inteike Ame
rikos valdžiai f ormalį pra
nešimą apie -tai, kad Ruliro 
kraite francuzų okupuota
me, padėtis taip pablogėjo, 
kad maištas ir francūzams 
ginkluotas pasipriešinimas 
Lile valanda gali išsiveržti. 
Pranešama, kad francūzų 
smaugimai, persekiojimai ir 

,šunybes.-Rnliro krašte veda, 
vokiečius į desperaciją, o 
Vokietijos valdžia jaučianti 
bejėge . sulaikyti ten savo 
žmones nuo maišto. .

Vokietijos valdiškame 
pranešime Amerikos val
džiai sakoma, kad Vokieti- 
ja tebesilaiko pasiviško pa- 
sipiuešinimo ir tame valdžia 
flirinti visų paramų ir prita
rimą. Bet užimtame- krašte 
vokiečiai*esą taip smaugia
mi, kad jie. -išvedami iš kan
trybes ir maištas .artinasi. O 
Vokieti jos. valdžia to krašto 
reikalus tvarkyti neprilei: 
džiania. Pranešime sako
ma, kad Esseną vokiečių po- 

. liet ja ,panaikinta..^-Kituose 
miestuose jau pradėta dary
ti tas pat. Reino provinci
jos gubernatorius išvytas, 
visi admimstrativių distrik 
tų viršininkai išvyti, 49 ma
jorai išvyti, išvyti 31 pašto 
direktorius,' 9 muitinių di
rektoriai, Šeši. Reiehsbanko 
direktoriai, 4 redaktorių^. 2 
imi jųsekretoriai, 13 kasyk- 
lų kompanijų direktoriai, iš
viso augštesniųjų valdinin- 
kųkų francūzai išvijo 552.0 
privačių' darbininkų išvijo 
2,000.
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NETIKĖTAI'M'niF) Į
yVashington. — Netikėtai 

mirė kąngrcsb atstovas W. 
Bdurke Cockrąn. Jis buvo 

. iškalbingiausiii 
Vasario, 28 

d. jis smarkią prakalbą pa-
. A ‘

sake prieš įstatymą,- teikian
tį f armėnams kreditą. Pas
kui jis šventė savo 69 metų 
gimimo dieną. Tarp svečių 
IKivo labaFlihBmias W ’gefa- 

Svečiams pasakė, 
<{hever had f eit 

kaip' dabar. Išlei-

KALBA APIE PASE' 
PRIEŠINIMĄ

Berlin. — Maršalas Hin- 
denburg;prakaMj pareiškė *. 
“Mes nėkuomėt neužmirši- t 
me, kad mes visi esame vo- vienas 

: kiečiai ir kad mes visi piiva- kongreso narių, 
lorne atlikti savo pareigas ir 
jei bus reikalas, tai mes ka
riausime iki paskutinė vėlia
va bus sudraskyta, iki pas
kutinis kardas suluž. Ver- 

;čbųužūtį.su garbe* ynegų,nęr. 
garbėj gyventi.” .

. Tuo tarpu dešinieji Vokie
tijoj Mba apie reikalą fran
cūzams priešintis. Sakor kad 
jei Vokieti jos. valdžia * su 
Reichstagu taip nusižemi
nus, kaip 1918 m,, tai žmo
nes gali, paimti į savo ran
kas valdžią.

‘‘VorAaerts, ’ ’ sočijalistų 
laikraštis rašo, kad. tokiais 

s pareiškimais dešinio ji grū- 
BĮUoJa* maištu.

* V

18
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EKSPLIOZIJĄ ANT 
LAIVO

S L ,
Manila. —Ant Suvienvtu• ’ * w

Valstijų karo laivo- HĮilbert 
ištiko eksplioziją ir šešr ju
rininkai žuvo.

ĮVARAI ARGENTINON'
į *

LOiįIoL —Pastaruoju lai
ku Italijos emigrantų pri
buvo. Argentinon 5.000.

. F :

— i 
t t 4 - -4

r

. .
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iarmgriafiis /bil/tti pa- Latvių laikraštis “Ilus-

. . : ■. : 1 _ ■ , •

Vilniuje dėl Rambių ne-

inc ūpe. 
kad jis 
better,” 
dęs svečius kalbėjosi su pa
čia ir netikėtai pajuto aštrų 
gaivos skhttdėjiiną 'ii*“ įaiej' 
neteko sąmonės. Kadangi 
jis buvo -katalikas, tai tuoj< * 
pašaukta kunigas.. Netru
kus ir mirę po Suteikimo pa
skutinių sakramentų.

Velionis buvo vienas di
džiausių demokratų partijos 
vadų., Jis konkuravę su W. 
J. Brvan.v

RETEKES. -t

ITŽ ALGŲ ^ARRIAALį. Friais XČirmpAlčlMlW zMU-tų pa*- JUfcllVllJ. lClllYJdOLAO J.LUiS-1 VJAU1UJ.U MA!. ^tlUlJUių.
*. Iengyintas paskoldš’ir perve- trets žurnals” indėje du valymo per. sausio menesį 

Fall River? Mass. — šio žimasijų produktų. -puslapiu paveikslų ‘iš Klai- buvo 1'5 gaisrų. , ,
miesto bovelnos .difbtiiviu ^i‘meriai sudaro -trečdalį pėdos miesto ir sukilimo; Iš- 

’ -«? * ** * • -g f *1 > •* t •< z^» •. ..
darbininkai paskelbė reika
lausią algų Įpakėlimo ir 
šauks visus Kaujosios Ang
lijos bovelmį d|rbtuyių dar
bininkus reikalauti algų pa- 

; kėlimo. Darbininkai yra su- 
siofgžtffiatf ’ BTpiigūIi "prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos. Ffįė algų pakėlimo rei
kalavimo ves unijų Taryba, 
kurion nueina -*atsovai • nuo 
Šešių unijų* m Dar 'nenutarta 
kiefc 
susirinkimas kovo 15 dieną 
iy bus nutartą kiek reikalau
ti. Organizuotų darbininkų 
audėjų šitame mieste yra 
30,000. ' ■ ■ ‘

RENGIASI STREL 
IOJOTI '

-s

.• . < .

£

to ’dj

J*

A

Vasario 5 4*. Rokiškyje . į 
sidarė. žemės Ūkio kursai.

t

’ . 1 ’ - ■

’ Naktį į vasario 4 d. Kau
ne žydų ir lenkų kalba krau
tuvių iškabos ir gatvių pa
vadinimai tapo apibiaurin- 
tos... ’ Kaltimnkai nėsušėkC 
Miesto Taryba paskyrė 5,- 
000 litų gatvių pavadini
mams atnaųjfntk' - '

X

Amerikos turto? Ant jų viso yrb 1.6 paveikslų. Yra 
daugiausia beveik remiasi žemlapis,' sukilėlių būriai, 
Amerikos, gerbūvis; jie yra uostas ir• tt* , ’ 
jos žmonių maitintojai ir jos 
turtingumo augintojai. Bet 
daug farmerių bėga nuo sa- 
vo darbo, nes negali žmoniš
kai • 
ir darbas nėra tinkamai ap
mokamas. •

Žemdirbystės sekretorius 
AVallace nurodė, kad nuo 
1913 m. kaina'ant žemdirbių 
produktų ląeyėžk^^nępąhjlb/ ų 
anFvSų re^menų/Ririas 
farmeriai. turi įsigyti, kai
nos labai pakilo. ‘Tai reiš
kia, kąd farmerių padėtis 
labai pablogėjo. Todėl da
bar pati valdžia skubi far- 
meriams pagelbon. Kori su-, 
daryti taip, kad • darbinin- 
kai-suvartoiojai galėtų far- 
mų produktų gauti tiesipg iš 
pirmųjų rankų. Tuomet far- 
meriams tektų daugiau, .ir 

I suvartotojains atsieitų pi
giau 
- Teateinie taz laimingoji 
valanda!

NEW PHILADELPHIA, PA.

Žuv^du lietuviu.

‘ Lietuvos universiteto ve- 
torinarijos (gyvulių ^dakta
rų) skyriuje' buvo 60 stu
dentų. Bet dėibutp-'stokok 
tas skyrius turėjo būt užda
rytas. ‘ ‘ '

fc" ’ , -r- ”

♦

j
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Lenkbemio Augštuolaičio 
agentai valkiojosi tarp gy- 
vventojų Klaipėdos Kraštu ir 
rinko parašus už “Preista- 
tų. ”. Vienas tokių agentų 
buvo gerai apiplutintaą.

Sausio 14 d. Lietuvos' so- 
cijaldemokratai sušaukė vi
sos Lietuvos geležiid<eliniii- 
kų mitingą.- Susirinko ne
labai daug. Aiškino, kad 
reikalinga esanti profesinė 
Sąjunga. Peikė Mkščionis 
demokratus ir Lietuvos Dar
bo Federaciją. Žydų nepri
imanti. Kitoms srovėms 
leido tik po 15 minutų kal
bėti. Kuo L. Darbo, Federa
cijos* kalbėjo Radzevičius. 
SecijaMėmokratų nusistaty
mu dalyviai ' pasipiktino, 
pradėjo išejdinėti ir salėj li
ko tik 7 žmonės. *.

*

I

Klaipėdoj nuo sausio 15 * 
dMUroma ateiviųnvgistracL- 
.ja ir visokie spekulentai, ne
naudėliai išvejami.

. —____ ...z:..—
Klaipėdos KraŠtp inten- | 

daritura supirkinėja iš gy- J 
ventojų giųldus./ . 1

Zi

Klaipėdoj mirė amerikie- j 
tis. Andrius Atartus, 56 m. 3 
amžiaus. : . ' : wMąnc&esteiy N. M. Kai. 

valstijos senatas užmušė ki
lių, ‘įvedantį 8 valandų dar-Į 
bo dieną, tai audėjai sujudo 
ir nori streiku išreikšti pro
testą. Bet unijų vadai sten
giasi darbininkus sulaikyti 
nuo, streiko.

ŽUVO DG LIETUVIO

‘
CIlicago. — Du žmonės, 

abu lietuviai, tapo užmušti 
Chicągo and Korth Westem 
pasažierinio traukinio, kada 
jie taisė bėgius to geležinke
lio yarduose prie Kinize ir 
Crawford Avė, Užmušti: .

Michael Audros (And
rius?).. 33 m., foremano pa- 
gelbininkas, ir Jameš Ka- 
bhiolis (Jasiulis?), 45 „m., 
darbininkas. ’

• Juos nuvilkta bėgiais ga
na toli pirm negu sulaikyta 
traukinį. Mirė jie Robert 
Rurns ligoninėj*. ..

i

».

P-r

P

Los Angeles, CaL — Pela 
Negri, judomųjų paveikslų 
aktorė pareiškė netekėsianti 
už Cliarlie Chaplin. Sako, 
kact jis esąs perbiednas jai ir 
dar esą 100 priežasčių dėl 
kurių ji jo nenorinti.

F RANGIUOS SANTIKIA T
• EURIIĖITA.

1

■»
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Vasario. 7 d; Kaunan 
buvo iš Lenkijos kalėjimoj| 
pravoslavų antvyskupis Ž- J 
leuterius. Jis buvo iškilmių- . ] 

rgai sutiktas stotyje, o pas-' 4 
kui cerkvėje .buvo . ti^jrtjja| 
iškilmingos pamaldoį,W^^B 
antvyskupis 'giedojo iigOBMj 
šių metų Dievo sergėjamį4 1 
Lietuvai, jos valdžiai ir ga^- 
"bingai kariuomenei* 
' ;; - ■ A.-I, - - > • - ■■

Spaudos Fondas rengia J 
“Aušros” albumą 40 meh> 1 
sidmMuVenispaminėti. '*1

. ...
TėlMM. 1923 nn 29 d. sau- | 

sid. pneš pietus vienas žmo?* 3 
gus važiavo per Telšių ežerą JI 
— Mastį* kernos metu pBfc 
šį ežerą yra suvažiuoti k§i 
kelįai, nes ežeras vbmortttt W 
stipriai užšąlą.; * j| 

. Arklys bėgu pilna rįS&ųfl 
Beveik vidury ežero, kelia^S 
ninkai įpuolė vandeiųnf|S 
Žmonės įfbigelbėjo,- tik 
lys prigėrė. \Kur įvyko ,įm|« 
laime, įedas tebuvo vie&įjjįįjįj 
nakties. Nors pirmiau bū*JM 
vo atlydis, bet jeigu jo” 
te,; tai lądą būtų sutirpdm! 
kaip čionai, taip ir kifa 
Apgmlėijnaji Kad pėstieji į 
Rąuninkai* kuyie dalą 
vaikščioja, jei pasteMI 
plonesni ledą, reikėjo

Vasario 21 d. . Alliance, Coal 
mining kompanijos kasykloj išti
ko gazo eksplioziją. Dirbą ten 
šeši angliakasiais Trys sužeisti ir 
kiti žuvo. Tarp žuvusių du lie
tuviai. .Antanas Jpkobonis vietoj 
buvo užmuštas. Jis paliko mote
rį šu penkiais vaikučiais^ Antras 
Antanas Kleiza. Sužeistas pasi
kankino 15 valandų ir. mirė. Pa
liko moterį su keturiais vaiku
čiais. Nelaimė atsitiko, kad ne-. 
gerW maimj. inspektorius išrink
tas. Jis Žiūri kompanijos pelno,, 
o ne. darbininkų gyvasčių.

Angliškasis

ATŽ AMERIKONIZAC1.JA
■ . • x * * .

.Piitsbvrįii, Pa. James 
J. Davis, Darbo sekĮ'etorius, 
pareiškė* kad esą pienai iš
daryti ateivių amerikoniza- 
cijai,; Sakė jisr 7 į
“Mes ■ turime 14,000,000 

atehdų Amer&e.. Iš 7,000,; 
000 M jų gyvena be pildyme 
Amėrikda piliečio pareigų. 
Mes siūlome giltos ateivius 
surašyti ir kasmet; rinkti jų 
cenzą, Mes 'siūlome suatne- 
rįįteni5&ttoti ateivius pir-

’ ii* ftegit jie Ameriką nu- 
ikopimios.1* -

Pinlandijos inicijatyva 
kovo. 2 d._ prasidėjo Uelsing- 
forse, Pinlandijos sostinėje. 
PabaĮfgurio valstybių kon
ferencija, kur ir Lietuva da
lyvauja.

>£-

Maskva. — Tyrinėjimai 
nepatvirtina gandų,* kad ne
užilgo, bus užmegsta Rusijos- 
Francijos sąjunga. Stiprios 
grupes kaip Paryžiuje, taip 
ir čia dirba kad tai pasiekus 
ir veda smarkią agitaciją už 
tokią sąjungą, bet yra iy <i* 
dėlių kliūčių tokios są jimgos 
susidarymui, Bet artimi pre
kybos ryšiai tarp' tų dviejų 
šalių, bus užniegsti artimoj 
ateity.- .

Franci ja matyt, vaito ja 
savo įtaką prikalbuiimui 

‘Lenkijos padaryti jšminian- 
gesnį nusistatymą f linkui 
Rusijos. Ffarija be įo yra 
vienokio nusistatymo linkui 
Turkijos, ;<kuomet Anglijos 
nusistąyinąąLąusaimos kon* 
fefecįjpį iinkui r RuMjos blk 
,yo nepąkenčįąaiąs,, fcąs Ru
siją' aa'tinąypri^ Franęijos.

iki 
UnioR 
vistįek y

ŠVĘSK VELYKAS LIETUVOJE 
>

Puikiausia proga Tamstai yra 
GAISRAS ANT LAIVO " važiuoti Lietuvon. Kovo (March) 

20 d. š. jn. didžiausiu ir grėiČiau- 
siu Cuuard Linijos, laivu ‘ Aąui- 
tania,”. Tai pirmutinė'šią metą 
Lietuvių ekskursija. Parvažiuo
si savo Tėvynėn per ką tik atva- 
duotąjį Ęietuvos. uostą Klaipėdą 
ant pat iškilmingąją Švenčių 
Velyką. Jūrią milžinas, laivas 
Aąuitania visiems gerai žinomas, 
turi visu£ moderiiiškus. patogu- 
mus. Keleivius lydės iŠ New Yor- 
ko ild pat Kauno Jonas Roma
nas, Lietuvių prekybos Bendrovės 
prezidentas. " -

Platesni paaiškinimai suteikia- 
ini laiškais. Nieko nelaukęs pra
šyk daugiau infarmaoijų ypatiš- 
kai ar laišku, Kreipkis tuoj į: 
LITHUANIAN SALES CORP. 

4Į4 Broįjbvay MM,

u«į»i,Įi- jįrba' : '■ 
‘3S13 .8, HU,Ud «, Chio*»o, III

J
’ T

r \ • ■ ■- - - - --■ •

( New Orleans,. La. -— Ant
P ‘... laivo . Abaugarg, kurs iš
j Kubos veža vaisius į Ameri-
Į • kąį, buvo kiląs gaišras. ,Ru
! didelėmis pastangomis gaiš-
| ras užgesintas.

t ■ N-

r

. .. ...............-.... ~ .

NNUŠOVe BANKOKAS^ 
■k/ 7? KINKA... . '

Dp ban* 
ditiLįsihriorė į banką įf nu
šovė .banko kasininką ”Harry 
FricL Banditai pabėgo aw 
tomobilmj. * ‘ "

GAfiT GAUTIPASKOLĄ 
Alenai.* Graikijos, vai- 

; ūžia gavo pažadėjimų pasko
los iš Mėtos valstybių. Da
bar svarstoma iŠ kur pato
giausia būtų skolintis;

. DVI ROMBO®. ,
’s . t

Lisabonai. —• Dvi bombos 
buto ųiestos į dirbtuves. Su
žeista .trys žmonės. Spėjama, 
kad tai darbas sindikalištų, 
kurie priešinosi viršlaikio į- 
^ėdimuiv

»-
PARKERIŲ REIIUI'AI 
i ■' *-»

Kougreatt ir 
burįssiiMBfeti' 
sfaįnmis ir p*

A

!t-

Tarp Putriškes dvarelio ii* 
Gražiškio kaimo t Plokščių 
pat, rasta nužudytas Motie- 
jus Matulaitis iš Akečių k.; 
Lukšių Vai. . < •

Lietuvos Emisijos Banko 
auksas Šveicarijos ir Švedi
jos bankuose. Iš viso tose 
vietose depbzituota 13,715,- 
000 litų; > f;-\' "

. f. Klaipėdos Kratšo ka* 
riuomenc Huosnoiių' stoja 
lietuviai iš Tilžės krašto ir iš 
kitų kabiojo Kemuųo kran* 
to kraštų. ■

i .-VUniuja gelžkelio stotyje 
konfiskuota dvi didelės skiy- pioiiesių ieną, reise; 
inim. kbmtinistin^
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Kurie noririU padurti pinigų 
ttw g&thioM LitiuYOfa w Ui

lio — kalbėjusių Worceste- 
ryje vas.16 d.

' ’ ' % T 7 R* * . «*# *O«

X*Ba& Wcwf
LiMtUJrri* TM-irtoLT Pxpm

®M«daxf Huir»d*7,

BMMtar bar »«► loak
i'Ct 4 <—<TT MlnfOK 01 Xa*o*> 
-v...... . 7,.rr7..- I.,
M Mcond-’Ctai* S«pt
it tb® >oat offfc® at Bortfc. 
fcr the Act« Mai«6 
c® for mailiDg at apfthl anie 
provtded nt fn. Svetini 110®, 
a 1917, flftttorM. fio W.

L« 7 • •. '

7 #«bM?riH<<m rtato: 
-S^MĮįi^' ,. t«■♦.-_»■ t. «¥.?•>« • •-»■ »■►>•'*■• »* 
Barim ni iabirta ............$5.50 

^MNU‘1 cMmtrie* yterir • • •• *$Įys$H 
žate,"

Lietuvos liberalų Iaikraš- 
|is Lietuvos Žinios” skeL 

| įia,: kad Baltijos Valstybių 
Finansinė korporacija iš 

t .Bostono pranešanti, ^kad 
Bostono sandariečiai ir vy- 

^Aiai bendrai renką aukas 
f Klaipėdiškiams remti. Tai
gi matome, kad “Balticka 
korporacija” gerai infor- 

į muoja saviškius..

,kakklšaį§koji visuomene pa- 
’ sštohūoti Šv. Kazimiero se
serų naudai. Katalikai turi 

Į išsistatyti bažnyčias, užlai
kyti parapijas. Uoliai vei- 

Į/kbkdel visų tautos reikalų 
“Kų tuo tarpu laisvamaniai 

daro? Skalbiasiįstatų tau- 
I apšvietus reikalus
.. aukščiau.visko. Kur jų vei- 
ę kinai dėl tautos ir. apšvie- 

tosf Jų tautos didžiausias 
tautai darbas tai niekinti ir 
šmeižti gerK atstovų Čamec- 
kį. Jų veikimas apšvieto; 

r rubežiųojasi niekinimu. ir 
: psįšaip^mu tikybos ir tikin
čiųjų.“ Antai Lietuvos uni- 

įv^s&etas sltasta, turiužsi- 
į darytį beterinąrijos skyrius. 
jJbiMaisvamaniai .būtų švie- 
;so» ir mokslo mylėtojai, kaip 

M jie giriasi, tai pasibar
tų nors dėl jo.

* /r 1
* --

TSIėnraŠtis- Tkė AineHetDi 
of JŠevieMs kovo mū

šio laidoje turi straipsnį 
The Uelations Behveen Po- 

anditaliuania. Pri- './*•- ***
a. Lietuvos yemlapis ru- 

“as "desii’gd^ by 
ttbnanianil. ” Rašo, kūd 

rudenį Vilnijoj lai- 
plebiscitų, kur lietu- 
žydai ir gudai nedaly

to, Tautų Lygos nepripa- 
Paskui cituojama a- 

lietuvių-lenkų santikius 
lųkraščio La IMiar 

& Ta italų laikraščio rašy- 
$ignor Šalvatori pa
ti, kad lietuviai ener- 

|ingtii priešinasi senai uni- 
lenkaiš. UTub Arner- 

tyift Review oiBeviews pri- 
kad vienintelis vaistas 

^ogienisJonkų-Iictiivių san- 
m yra lenkų. atsipeikė- 
. -ir išlydimas savo 

taikstės erzinti Lietuvą/ 
lė lengva gali tiptį'pavoju 
' taikai Rytinėj Europoj..

t L R. t
' v **

** * 'I

bos pusmetinis susirinkimas, 
Aptarus organizacijos rei
kalus, vienus išsprendus, ki
tus palikus centro valdybai 
išrišti ir gyveniman įvykdy
ti, tarta žodis šių dienų 
klausimais. Išnešta keletas 
rezoliucijų, kurias žemiau 
paiuodme.

Vilniaus Mvadavhna
Jlelkalu. f

^Turint galvoj, kadĮde- 
;uv0s sostine X- Vilnius tė- 
jera lenkų-grobonių ranko
se ir kad to krašto mūsų bro
liai ir sesutės neapsakomas 
kančias ir persekiojimus 
kehčia, Tkad jiios lenkaižu- 
do ir kalėjimuose laiko; 
taipgi atsižvelgiant į tai, kad 
Vilnius nuo mažių buvo Lie
tuvos sostinė, todėl lietuvių 
tauta tol nenurims, kol Vil
nius nebus atvaduotas,

“Federacijos Taryba; tu
rėdama galvoj šios dienos į- 
vykius Vžlnįaus krašte^ ‘kad 
lenkai, užėmę neitralę zo- 
ną, veržiasi giliau Lietuvon, 
norėdami daugiau Lietuvos 
žemių užgobti ir daugiau 
musų brolių pavergtų šiuo- 
mi atsišaukia į Amerikos 
1retaių katalikų visuomenę, 
kad budėtų ir viską atmetus 
į šalį stotų į darbų, rinkti? 
aukas kovai su lenkais už 
Vilniaus kraštų. . Tenelipka 
nė vieno lietuvio,, kurs Šiam 
šventam tikslui nepadirbėtų 
ir penkinės ar daugiau/ne
paaukotų. Lietuvos karei- a 
vių ir šaulių krau jas- jau pa- 'kitokių reikalų, daugy
siliejo už Vilniaus kraštų,

Vasario 21 d., 19113 m,iSęjmiga’ neteisingai pasielgė
Gaw^ name buvo A. I. su neitrta aona ir vienpUr

R. K. Federacijos Titry-siai^VilniauJi klausimą riša,|fiū(įimų. 
Taryba pasiuntė iojdą ktar *** 
legrąmų: 7
’“ Vardtf M liet

katalikų griežtai pndeatiw- t 
jame prieš lenkų Lietuvon į- ' 
siveržimų, ir - reikalaujame 
įdaryti greitus žingsnius i& i 
vijimui Įtakų iš Vilniauste- 
ritorijų, kurias jie laiko už- ' 
griebę.” •’

>4 fiestų ~Kazi^fertečiįį
. Vny«a«. ’

“Pildant Federacijos pe
reitojo kongreso nutarimą, 
kovo 4 A, £v. Kaitmiero 
dienoje įvyks ŠV. Bįttiimerp 
Seserų vienuolyno koplyčios 
pastatymui vajus visose lie- 
tuviųkotamjose Amerikoje. 
Kadangi visos kotanŲcie ta 
pajėgs viena diena pakanka
mai pasidarbuoti tam gra
žiam tikslui, todėl Federa
cijos, Taryba tavajų pratę
sia nuo kovo 4 d. iM balan
džio į d. Visos lietuvių ko- 
lionijos Amerikoje turi pa
naudoti visokias priemonės, 
kad kuodaugiausia surinkus 
aukų Seserims koplyčios pa
statymui. Kiekvienas lietu
vis katalikas ten savo plyte- 
lę privalo įdett” J

^faksleh^į Tąjvs Teb&tna^' .

“Moksleivių vajui skiita- 
sąi laikas pasibaigė. Visgi 
dėlto np visos kolionijos su^ 
spėjo pas save vajų padary
ti, todėl tegu tai- padaro 
'joms patogiu laiku. Iki šiol

AlfliM
S) Kum J. J. Howard, J. 

nijos pMOpta pusteelbtifV. LmHurasko^ J. N. Derve- 
viefinitBUB ži
nių apielg-o vasario agvaik-

Woicestaio laikraščiai 
pranta apie lietuvių paml* 
da» bažnyčioj* tą a-

*pie dvejas prikalba* bažny
čios svetinėje ir A. O. K. sve
tainėje. . •

Amsterdamo lietuviai Su- ■ 
dėję MCKKhOO Vilniaus Fon- M atrimia
dan. Montellos lietuviai 
gražiai paminėję Lietuvos 
Nepriklausomybę, ir sudėję 
auk® Klaipėdos nukentėju- 
siems.
/ • . 1 ‘ -

Rochesterio lietuviai taip 
pat gražiai pasirodę. Turė
ję kalbėtojųnet išChicagoe.

Vpatingai gražiai pasirė
dė N€^ 7Bavėn% lietuviai. 
Vietinis dienraštis “Regis- 
ter” aprašęs iškilmę ir jos 
istffifinę priedų, šiaip Jm* 
gia aprašymų: “Lietuvos 
Konstitucija buvo sudaryta 
sulig pavysiu mūsų (t. y. 
Amerikos) Konstitucijos ir 
jdttoda laisves ir lygių teisių 
visiems. Vyriausybe įvedė 
pinigus, panašius įmūsųį-jų 
litas atatinka mūsų dešimiu- 
ikm.,1 Faktinai jaunoji res- 
' publika plėtojasi lygiai tais 
pačiais keliais, kaip ir mū
sų,' misi jausdama, kad mū
sų pavyzdys vis dėlto yra 
sektinas.” «f —. ,  ..

-i—. • f ■

>;■

SfflUTK DALYKAI ■
v

•s

[S

todėl žiūrėldme,. kad nė la- 
šeks mūsiLbroIių kraujo' ne^ 
pasilietų veltui, bei kad gra
žintų Lietuvai-Vilnių ir ki
tas jai priderančias žemes. ”

KMegruni a Valdžiai. 

Lietuvoš^valdžiai pasiusta
tokio turinio kablegrama:, 
r. “Sveikiname -su- Klaipė-
iito laimė jimu. Pažadame i
moralę ir inaterialę. paramų 
koyoje su Ietaais už. Vilnių
ir jo visas apylinkes.”

, Broliai i Federacijos Ta-, 
ryba, susirinkus apsvarsty-
ei savų reiKaių ir ruja progą 

: pasinaudojus, nuoširdžia^- į
šia sveikina jumis su miląi- į
niškaiė. laimėjĮmaiSį: nusi-
ICT’A'faffTI't T1TTA ‘Vnkl'PČtil TFl.TllJ'fy ’43dL<4iJb<X4ĄU ILvAU; V VfJkivyAL^. J.|XLtgU^ . 

kurį šimtmečiais neŠete ir 
TTkTjfc!T‘FI1TlG*1;f>irt‘i’ Tll’fA ^ft’trrv TVYAw ’JJLLolJlUlglcllIL JAtJXt oclVU JtllV 
tinos-Lietuvos, nuo kurios 
Lietuvos amžini neprieteliai
buvo atskyrę.. Vata, jums ! r 
Giinvusięms ŪŽ tų šventą-

'reikalų? Klaipėdos, pn-
*i i.in fr'i'TYi o T .t a4*1iTTfiNri "ircVt^TO— -. pilu JULCLLlYvS \

•Me: amžinų jiems’ atilsį su
teik/ Viešpatie I Nors jūs
žuvote, bet jūsų'vaA am*:
W A. • t *i •* * i. i J jH.zįais Ims hetiivių tautos ita
nimas. • ■ • •.

bes, visuomenė nbsūdėjo' 
tiek'aukų moksleivių šelpi
mui, Įdek yra reikalinga, to
dėl Taryba prašo lietuvių 
katalikų visuomenės kreipti 
daugiau domės taip svarbiau 
reikalan, kaip moksleivijos 

; šelpimam”5 /\
į , * J ■ ■

‘ ^nievikos Iįetuvu^ :
Moksleivija,

L Nugirdusi nusiskundimų, 
būk gautos fondas mažai 
domės tekreipiąs į Amerikos 
lietuvių moksleivių rėmimu 
užklausta Federaeįos valdy
bos kiek tame yra tiesos, val- 
dyba atsakūr kad nebuvo iiė 
vieno Am. lietuviu mokslei- 
yio prašymo pašalpos atmes
to, kiek iš jų kreipėsi sū pra
šymais, jie visi išpildyti:

r.

Federacijos Taryba pata
rė^ valdybai pirmoje vietoje 
šelptistudentus, kurie mo
kinasi Lietuvos universitete 
ir taipgi liet Sirtautus A* 
merikoje.* Užsieniuose šelp
ti tik tuos studentus, kurie, 
baigę Lietuvos uiiveršitetų, 
specializuojasi kokioje nors 
mokslo šakoje.

K. Kniiustiai, 
‘ Ve&Sefa.-

’ Į a 'i**>*<j*l <m'* I» 0 »

TMTOlBMtr
Odelio for

mato (5*10) 68 pasų sopie-

JKŪto* tiictar'N* eeatafc 
Agentam# nitloidžittma. 40^. 

' (»«jį;GfaakttoBą»r -
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1) . Aštrusis—užeina stai
ga. Užpuola kosulys, karš
tis, peršėjimas gerklėje, 
dažnai <Jar esti nosies sloga. 
Paprastai 2-.—4 savaitėms 
praslinkus kosulys eina ma?: 
žyn ir toliau visai pranyks* 
ta. . ’.. . •

* -- -1 

Apsisergejjmui 
reikią išsimokyt, kas to ne* 
moką,1 kvėpuot tik per nosį, 
bet ne per burną. Jau iš ma
žens vaikai reikia prie to 

į pratinti. Tad rečiau užpuls 
plaučių sloga. Ligi gydyto
jų pasieksi, galima naktiny 
išsitrint visą/krūtinę tarpu^ 
tinu su kiaulės taukais (ar
batinis šaukštukas tarputino 
f vaTgomų . lauktą taukųL 
Be to pasistatydini sausų* 
bonkų? tik ne per mažų, su
augusiam 30—50, vaikams 
10—18. Pradžioj dar nau
dinga prakaitamsišvaryt iš- 
gert^karštos arbatos su avie
čių uogomis kokias 3 stikli
nes. .Patalifte / Šiltam kam* 
baiųe. Sunkiau sergant rei
kia daktaro.

2) . Įsisenėjas bronchitas, 
kuris ne savaitėmis, ' bei mė- 
mestais ir net metais tęsiasi. 
įKartais pasidaro iš'aštrįojo 
bronchito, jei ano neišsįgy- 
dai laiku. Bet dažniausiai 
toksai ilgasis bronchitas ky
la nuo plaučių džiovos. Tok- 
:sar4sigyvenęs^onQh^tas, su 
i ilgu kosuliu visuomet, jau 
skaitomas svarbia liga ir rei
kia. atsidėjus pas gerų gydy-

./ojij gydytis.’- . ■ ■
I 11 III ■ I I -.ii

’ 1 % , 
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ktiateiBiiudfttititi Mtinuras.

d»y» phrfgv
ikrjFrių/ Ttiįi visi jo priristai 

(farbimnlcfil ir dsrbininkes to np- 
pMniržkiie, Per “D&rbinink%” 

jbtlf psrankiauria ir saugiausia 
jum* suisljti savuosius Lietuvo-

7 z »
Apie tftalrĮadu pradesimepi 

nigV siuntimu bus praueMa vė
liau. Tiktai meldžiami darbiain- 
kai ntpaaairildto savo geriausio 
draugo. •

“DAltMNmAS” 
36C Broadvray, Borton 27, Mass 

A l. M į. Federacijos

6R«VEOAl
' Su; leidimu Šv^ Kazimiero 
Draugijos -įgaliotinio, gerb. 
kim. Kaščhto, perspaūdino- 
me viršminėtos Dr-jos išleis
tus Graądus Verksmus, 

iKnygutes jau galima; gauti 
; |paffmųs. JĖtiina 10& vienai 

. - Klebonams it agentams per-
Brešbiterijon® kunigas J.Į^ ne 30 ekz. duo.

I. Good daugelyje .dienraš- aame nu0§i£tį. 
&ij.padėjo ilgą straip^, nu-F ‘/BAKBEJOTKAS”'
rodantį, jog JEuropos pro- 3S5 ^w,.Bostatt 27, Mass. 
testonai nepajėgia savo dvą-| 
sinių reikalai „ aprūpinti ir ’r 
kad jie laukia piniginės ir i 
kitokios paramos iš Ameri-| 
kos protestonų.’' Tarpe Šalių, 
kurioms Amerikos protesto- 
■nų pagelia esanti, būtinai h 
[reikalinga, mimma'taLie- 
■tuva, kurioje 40,000 lietuvių 
įpčotestonų tiirį tik 4 dvasiš- 
kius. I

- “Penki bilijonai ■ staty-Į 
mui, o kur darbininkai?”| 
Tokį klausim^ stato “Kewf 
AtakHerald/’ rašydamasa-j 
pie Ateivybės tvarkymo į-r 
statymą, kurį jisai vadinai . _
“Įstatymu. pragyvenimui i’ūpij^j buvo vienas dievobaimingas senelis, 
pabranginti.” Kaip žino- kursai kasdienų ateidavo į bažnyčių ąplan- 
ma,7Kongresan yrą, įneštas|kytų .švenęiausį Sakramentų. Skaityti jis 
naująn įstatyta sumanysiąs nemokėjo -išklūpodamas, nieko nekalbėjo Iū- 
ir per komisijas ja® perė-lpomiį.bet vien žiūrėjo į altorių. Vienąkart 

gaHg Tkuta tamųįtų pnėj^prie jo palaimtaas'klebonas už* 
riuoštatis btorWtožiu^sįŽdausėL #
įmto iki 2įeįų ir tad būtųf : i Viešpatį Jėzųf? "
skaitoma n& pagad IMHųf . “Nežinau; ką kalbėti,” atsake seneliu 
m^ų censo, bėt pagal ĮiB-FžiūM<‘tiktai- į Viešpatį Jėzų, d Viešpats 
tų. įa atmata^ jeiį^ įvyk4 Jėzus į mane.”' K
[tų, fietuviw šiaip piūiestų* Vaikelį? tas= senelis nekalbėjo^, ^vienok 
^Wsbarttao įstatymas Viešpačiui Jėsmi.
ūžia įvažiuotiEetuvių| 
per metus. Sumanytasai į-Į * 
statynta beleistų įvažiuoti^/ 
tik 213 per metus, 
metais 21,000 lietuvių čia įr 
važiavo.” *

«■
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»

unWwerion'uncs| 
I JOIHT S«VK« WITH ■ 
hammjr&amerkanlimeI 

1 TRVMFIA.USIA8 KULIAS ■ 

LIETUVON į 
LnlvaUžpliuikhvkaM sft vai B 

tO nuo Prieplaukos 60, No B 
• mveiv ties 46 gatve 12 vai B 

Į dieni}. ■
Kambariai «u 2, 4 Ir 0 lo- K 

vora vlsuoBft Šiuose, laivuose. B 
f Dideli valgymui kambrtrlaV B 
Į pagijimui ir paslvalkščlo- B 

jimul S kl. keliauninkam#. B 
/ Laivai. MovntCtygf Hanba, _ B 
Į Bayern, Mount Cahuod Ir B 

Thduingia, turi W£gE to- B 
klos kambarius. B
. Nauji trijų firlubu laivai, • S 
Kb80W1’e, Keltanck ir A& B 
BEST BAntik, veža 1, 25r 3 B 
klcsi} keliauninkus. BI
- , * LUTES . -1

JtuliiiB noitėnbcrg, Ine, m
260 HANOVKU STKJiJEr 1;

Boston, Mass. . K
į arba lngalloti agentai. BK

f

Vasario 15 d. tilpusiame 
“Darbininko” 'Baltic Statės I 
Banko pagarsinime įsibido* 
ve stambi klaida. Būtent 
adresuose pažymėta klaidin- 
gas BūtoTiummis. ~Vietdjn ■ • 
394, turėjo būti 294 Bįghth 
Avė. " .

Kįjai/b.
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Senai, dar pradžioje vienuoliktpjo 
šimtmečio, viešpatavo Anglijoje galingas 
karalius, vardu Kanutasj išėjęs įis kartų 
pasįvaikšcioti pdjūriiį- atsisėdo aiit/jūres 
kranto ir užsižiūrėjęs į jūros .‘tolybę • giltai 
užsimąstė. Mie lęaraliaus.buvo dvariškiai 
^palydovai. Norėjo jie įalinksmintfkara- 
iBų ir savo saldžiais žoėpųis įgyti jo malonu 
Ir tarė vienas iš jų karaliiii: , 7 |

! “Ar galima nors vienų karalių palygin
ti su musų karalium!”

“Visam pasaulyje^nerastai jam ly-. 
gaus,” pridėjo antras.

“Ilidis..k&ralįus Kamilas užkariavo vi?; 
įsų pąsaulįx jis yra žemės ir jūrių vfe^ats^” 
pridūrė trečias. -/ * *

Tai girdėdamas' karalius tarė: “ •
7 “Atneškite mano so^tų ir pastatykite 
ant jūros kranto.” 7 ‘ 7 7*

Tuojaus jiė atnešė sosįų, karalius atsi
sėdo ir Ūmu vėt žiūrėti į jūrų. Ttųo tapu>— - 
pakilo auto, - banga pdskui baugųTkaukda- 7: 
mos šoko antkrųntų. ;
’ . “ Jurai nedrįsk ai’tinties prie 
tarė karalius; - 7

Lot auto vis kibi ir kilo ir bangos <jn* 
/ęsi vis didesnės ir didesnės, vis smarkiau 
ir smarkiau ant krauto. L4 *. X v

“Aš tau unkau, jūra! nesiaitink prie M 

palydovas tarė: \ 7
* l “Jpigu aš esu jūros viešpatį kodėl ji 
manęs neklausot' >..OInoišmųnėliaM Argi 
nematote koki maža yra karaimus galybė! 
Argi, neitai* kad IHevaM yra pasauliu 
Viešpats, ir Jo vieno klausu.”

9 1.1.. , - ............ .. . . .

ANGELU SARGAS,
'■ ' -t.-

t-
■ ' '-f
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Ahtaiukąs būvė gražūs, linksmas vai- 
knta Vi^. į j% nes jis- visus mylėjo,.

I ir kas Itibuvusiū, niekados jis nęųžpykdavo 
? MaWneir įvairhooyeiks4 Vfenųkaitų jo.^tongąs užklausė? / 7
lų, k. a. y Į “KJaųsyk? Ant^^

XX ĮJėtūvos: kaįp tugąŪhūMr visados linksmąs, niekad1
Mėžinio Vilko'-~pž^^ niekad neiŠtąH blogo žodžio?” >
Klaipūdą^ 7 7 yisadoM.-taitnem' kad’ąngėiassar-
' 2) p. Ataua'tv<7^ynūai|gas štū^i pmmanęsį jmtaū pasako ką .ta 

‘prįsnBjtao pta l^ipėdoHBr darytįdury- 
lietuvių sukilimo^ (vfcnatabita Žinau kad Visus mano darbus ir ta 
ląikrtištyje net ir su. ŠeimyJdžta arigetamžrašb. Atmindamas tų, sten-lmaųęs l” f Bhskin ątsišiĮkęs į dvariškiu^ h* 
»a) : . 7 7 Tgiw» įdaryti arta nesėdi to> kas nšta1- ” y ‘

j Š} Klaipėdos miesto pa-įšthdh|^angelų H"Mano gertatsį-Die*
; inasišotMvfer Į\>” 7 7 7 v
Al Atmink, vaikeli, kud angelas sargits vį-

|8tidos j»ie taręs. Mulakis prie jo. prašyk
kad jie tau padėtų apahauguti nuodėmių.
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Imant domėn, kad Tautų

atąi ū, bnjgam L- į} šve
dai —52, ispanai *-** 92, ven
grai 27, graikai—• 18, ^y- 
dai — 37. Vimiąs švedų lak 
kraštfa:tai 57,000’skūUyta 

■ Amerikos vokiečiai • tai ji?, vienas ispanų ItaraŠtis 
„ itatai —117,1 tai IftOOfr

—76, 'Čekai—*66,siu- vienas italų laikraštis turi 
** 14, serbai 7, to* 97,800 skaitytojų.
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VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

i

9 '

MOMTREAL, CANADA.
■ ■ \ II II II ■

< Įspūdingas vakaras.
* . IHI >1 i

Svarbu suririAkhnM.
■AmbUJmh

Spaude* DiUHftP* P° Av. Po- 
vylo globa ųdįMesini* auririnkimaa 
bus 4 .dieną kovo pobažnytinčje

lŪilija $28,576,00 j Fyancijaf 
$5,107,104; Japonija $4,833,- 
411; Braaiiya $2,956,160 
Ispanija $7,650,(XX); Švedi 
ja $Lr,108,’9&j Norvegija 
$2,760,000. Palyginus tų §a- 
Hų gyvent* stačių su Arne* 

i likos, matoma, kųd neku
ltose šalyse moka tris tat 
(Ihugiau, negu- Amerikoje 
in^oponuojama, Jei visos tos 

.šalys taip rūpestingai vemia 

. savo prekybos laivynus,, tai
Amerikai nereikėtų tuo 
žvilgsniu stovėti paskiau ki* 
įip Neprivalėtų Amerika 
samdyti svetimus laivus sa

vo prekių pervežimui.

a m; ' ' 't
*<•’ ............................

CUNAR
2'310. LIETUVIU :

ateinanti Liepos mėnesį. Cttnard pa* ; 
: tarnavimas yra greKiansfas tavo gi* 
^niiriems atvažiuoti į Ainerikij. žmo- ; 

; ūBs turėdami Crniard bilietas -gali 
; ant syk jšvnžfaoti, nes. Cumti-d lai- 
; w plaukia IS Europos beveik kas- i 

(lleAfr-' Išvažiuojančius ($. Lietuvos 
per Cunurd Liniją’ lydi, kompanijos r 
Lietuvys -atstovas, kuris palengvina .

; visus išeivio vargus.
: Uipatarnai'intfįnira ekstra ka^fu. ; 

Dėl tolesniu. informacijų kreipld- 
tes prie laivu kompanijos agento sa- ’

: vo mieste, arba prie arčiausio.

*•
Anglijos prekybos laivy

nas gauna metines'paramos 
$59,529,278, tai yra beveik 
du tat daugiau, negu pasiū
lytą duoti Amerikos preky? 
bos laivynui. Angfija Ang
lijos laivynui dunda $6,243< 
315; Kanada savo pr. lai v. 
$19,149,944; Austrai!ja'savo 
— $42,368,199; Pietine Af- 
rika — $767,799. Kitos pa
jūrines valstybes vienu, ar 
kitu būdu remia. ■ prekybos 
laivyną. Tam tikslui dubda

DRAUGU JOS IR KBOPOS
* - . » *

.   yi • b 1 y 1 y k » » 
m OKA UEIMH NUiMi

Ilgų metų praktikos artistišką 
. Ui^sų darbą liudija tūkstančiai^ 
'draugijų. Informacijų delei rašy
kite: , 1 , • -' ♦

x A. NorkūnaSr 
IŠ ’Tleasant St., Lawrence, Mąss.

Tunard ltne- 
12(1 Stato s t, ( 
Boston, Mass. /

, _,r

Skilvi

iir *
yra prięžąlįs. devyni..iŠ,.-ąmsų ligij, keiifėjinry n 
vargo. .Daugumus šitt prkžaščuj gali kisti vartojant
puikias -gyduoles Ndga^Tone kuris* padaro tirštą ir raudoną 
kraujų, stiprius nervus ir tvirtus vyriis ir moteris."

. Silpni Nervai

f

•.

(

| „rciSkia silpnu, paniurustyf 
Į pavariusiu nanorniatę sU- 

- iasuc- Kiekvienas urRauas 
ir ..YiMltiiuara kūno pri-u!j 
lino ncnij stiprumo kj vc- 

f njnftc ir vail.iaic. Nervų- 
. stiprumas yra pansaltnū 

sprendi na kuri kontro
liuoja n;a:aj svū’.au-?, 
nitu:, vciKimu, rntisif link- 
sinusitą ir ntusu laime. 
Vyrai ir ttivterjs su siu- 
rūsiais nertais, silpnais 
nervais yra lij-ųstū n$r»

* vingi, baugštus, nelipk-

Skįst/; Vandeninis Kraujas,' 
'Prasta ^Cirkiijacija.

Nuto-TOho- tuvi tfrutg r 
Celcijčs kuri;: yr.tn.'ria- F 
tįsia gydk'oJS 'Žinorta į 
dsl padarymo tirštų 
raudono kraujo. Kerą į 
nieko kito gcręmio dėl 
išblyškusių, silpnų, 
•įmemiškų žmonių su 
skystu, vandeni ‘ 
krauju. • dit tai; 
sutaiso veikimų §i-ares 
kuri sutvarko cirku’ia- 
cijil ir priduoda Šiltų, 
gaivinanti krsiijij, f

H

i niu j 
w gi {' ®“L

vinį; c. ueu|į'.i;;s, ųv.iĮia- 
snii.tS' ir n«ra tinkantis sutikti gyveninio 
atsakomybes, •

taNuga-Tone y ra puiki.'hista gyiluoIS pasaulyje 
^Kpnaras1 ir nervingoms sistemoms. Jis 
. turisavyjedati^Prtosp’.ioralsumMibiidavoja 
•į, stiprins nuolatinius nervus, garą sveikatų,

raudonus :r linksm.yapsiūiini:;.'

5 Skilvio Ncdatekliai
ncvirSkbiirrtaf 
dyspepsia, Saksėj“ 
iinaš. gosųi viijt^' 
riuosc- ir žarnų- 
ese, raugĄinias, 
rūgštumas* jie- 
priininūs. kvapcj, 
apsivėlęs Keturis, 
iiegtitimęs, skite . .
via ligos ir purtai* ' y*——— ■' - ■»—— ■»»■■.■■I- 
štiš pavkškinimO nedntekimi yra .paprastai 
greitai prašalinami vartoiant šias-geras . .. ____
gyOuoEs Ni}gn«Tėns$ Jgs- suteikia, sizęf parsiduoda Riskęienoic ger.ijė ąptiekofšnnt 
miege, ir iatiti kaip.naujas žmogus. tų padų išlygų ir gvaraucijos.

•—“.■•■■pRisiųsKfx Šitą kuponą Šiandien--—- 
Ifational Lgboratory, L. 703. 1018 So.‘.AVabash Aveų Chlcago.

- i * ■ , ■ . . - ■
GnOdotlni Tamstos.*—Kašit Si5i» (datą S'----- prfeiųskit štampais apmokti
♦ ~ T

•a,—..............bonkų Nuga-Tono. ‘ -
• £• ■ * . •f ■ # ' "** » ■
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TVlVlvfr'Tl'V'^VeUavv, Kukardy, visokių Ženklelių, Guzikucfa, Ant* 1 
1/UMuU. V y »pau<m fa kitokiu Draugystėms reikalingu dalyku. 
Reikalaudami Katalogo arSampulŲ, pažymėkite ir jusu dr-tėa vardą. ;.
STItUPAS Cp.,* 90-ąa Fcrry St. N»wark, N. 4.
».lWi.iill>.———..uil _.. . ij ■ V l.j ■-.........■■rJ'

Pąkirpti plaukai ir jjeiskanosiięrą ma* 
Ioni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausią 
Kiokvenovplapkus. t. -

V kfckviąhą. 0l£an§ ir raumenį visame kūne- ' 
" Nuga-Tone H'cjfįia ant-Rcpsnų ir išmatų, 

padarydamas vidurius reguliariais, tuomi
• prošąlin^annis užkietėjimų. 1
■ = » ■ _ . ■ r* -

AI tisų Absoliu tiškas 
Gvąrantšvimas

N’uga-Tdue kainueja SI.CO UŽ bi>nKq; fcyrios 
Užtenka, visam mėnėsitii-, arbjf 6 (šešios) 
bačkos už ,$5,-}$.' VdrtoMt Nūga-Tone per1 
2i) <lknų, jeisu neliusit užganėdinti pasek- 
įvėmis sugriįžirikit likusią tert kat pirkote;* 

''•j.isi.r piniga\ bus tuoj atmokėti. «!ųš 
pįturesit nei vieno cciūm nuostolio. ■ Mes 
imame virą atsakomybę.. Siųskit, jūsų 
užsakymą- tnums šlasuKcnf ir atgaukit'snvo . 
tr.-eikatą, spėkų ir gyvumą. Nttęa-VonjB

r yra mirtinu priešu pMskanų. Tik kelis 
kurtu^panaudojiis jau iš galvos visiškai 

. .. .pranyks pleiskonos: Paląikymin sveiko/
galvos odos ir gražių žvilgančių*plaukų, nauddkit

[ Kaina 65 centai (iptiekose, arba už 75 centus prisiunčiamo 
: tiesiai iš Jabarftįorijos. ’ *■. • * 1

< . ' F. At>.RtCHTEK * <50.•C
14M*114So. 4th 3t». - Brouktyn, N. V. .

MrariM* it JRrJĮIVr4LKRL|ĮJn« if*> - 

s biikwdjo«.

LDS. 14 kp. įvyko diskuaijo* 
vasario 25 d. š^ m.- 3-čią vai. po 
pietų šv. Jurgio svetainėje. Tema 
buvo: Kaip pagerinti darbininkų svetainėje, tuojaūs po Mišparų, 
būvį ir kas kaltas, kad daugelis 
darbininkų skursta, ar patįs dar
bininkai kalti ar kapitalistai. At
silankė, gana skaitlingai protau
jančių darbininkų. Dfekuri jos tę
sėsi 3 valandas. Dalyvaujanti vi
si energingai rišo darbininkų rei
kalus. Po ilgų diekusavimų pasi
rodė, kad daugeliu atvejų darbi
ninkai patys kalti. Stoka pas juos 
apšvietos ir doriško ęĮarbininkiŠ- 
ko tautiško susipratimo. Jei jpes 
pažvelgsime į dabartinį darbinin
kų gyvenimą, tai mes pamatysi- 
me, kad tas darbininkas, katras

iTai-gi visi nariai ir narės malo
nėsite atsilankyti, ypatingai* tie, 

‘ kurie dar knygų negavo. Tai-gi 
■ eisme iusirinkime galės savo dalį 

atsiimti ir taip turime daug svarr 
bių dalykų, aptarti.

Teipos-gi nepamirškite ir nau
jų narių atsivesti ‘ \

RaM.
1 t ’T
baltimomu md.

* 9. 
; Vasarią 18 dĮ būvu surengtą 
pramoga paminėti penkių metų 

yra labiau apsiMclęs, jisai Pra- Li«tuvM_nepHgnlniybS8 paskelbi-
ščįu gyvena. Jisai nieko nemąs
to dėl pagerinimu savo būvio. JU 
sai pasitenkina tomis sąlygomis 
kokiomis jisai* naudojasi. Tas, 
katroj nejna 'sykiu su progfe.su, 
tas negali nešti visuomenei nau
dos. Tolinus buvo diskusuojama a- 
pie reikaingumą darbininkiškų 
unijų. Po, ilgų diskusijų pasiro
dė, kad darbininkams būtinai rei
kia tverti unijas ir prie jų visiems 
prigulėti. . Toliaus buvo pripažin
ta reikalingumas sutveri Ameri
koje veną cėntfalę uniją, į kurią 
galėtų ir turėtų prigulėti Visi dar
bininkai kiek tiktai randasi sšioje; 
Šajyje, Darbininkams mokestis tu
ri būti pagal” darbininkiško išsila
vinimo, tarp, kad negautų vienas 
daugiaus kitas mažiaus“ tą patį 
darbą dirbdami". Jeigu darbiniu-! 
kas įstoja j aukštesnę šaką ir ne
būtų užtektinai išsilavinęs toje ša*: 
koje, negalėdamas atlikti darbo 
lygiai pu kitais, tai jainn^iva- 
lėtų duoti- mažesnę mokestį^ Bet 
būtų pastatomas žemesnėje sakoje 
ir gautų lygiąAnokęstĮ, su. kitais 
toje .šakoje. ' Tada mes darbinin
kai galėsime užtikrinti g'eTesnę 
sau ateitį kai-prieisime prit to 
laipsnio. Pavyzdžiui metai laiko 
•atgal mes, visi žinome,, kad buvo • 
didelė bedarbė. Jeigu darbdavis 
savo darbininkus, atleido iŠ darbo, 
tai kiekvienas žinojo, kad darbo 
negalima gau  ̂niekiu’ kitur. O 
likusieji dirbdavo, pilną laiką. Jei
gu būtų visur unija ir būtų gė
jai sutvarkyta, tai nebūtų taip. 
Būtų likęs1 darbas padalytas pro- 
porcijonaliai ir visi dirbtų po ka
lias dienas. Vis būtų-.buvę ge- 
riaus negu nieko. .Tiesa, jei mes 
pažvelgsime į praeitį ir dabartį, 
.tai mes pamatysime didelę atmai
ną xk pagerinimą darbininkų bū
vyje?- Viskas eina geryn.
į' ■ -i
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Pranešimas.

Gerb. klebonas kun. Ambotas 
pranešė iš aakyklos, kad šv. Kazi
miero dienoje bu* bažnyčioje ko- 
lekta šv. Kazimiero Sesemj koply
čios naudai, pakarę parapijos sve- 
štainčj tam pačiam tikslui yra ren
giamas vakarėlis su krutaTais pa-

mMMMMMtn
lu paminėti 5 metų Lietuvon Ne- 
priktausumybSs sukaktuvių, Šv. 
Kazimiero Bažnyčios Korta atida
rė vakarų su Amerikoniuku ię Lie
tuvišku Himnu. .

Vakaro vedejas/gerb. tab. kun. 
J. J. Jakaitis savo įžanginėj kal
boj džiuginančiai perstatė visų 
Iię tuvių didel^džiaugšmą 5 me
ti} liuosybės BukalhyyMj. Kalbėjo

■ -i-1 s ■•-■ * * • * sjb nuėsto Majoras Mr. Sallivaii ir;w*dri! * gyvenimo tlL....*
kitais niarąumyn»is tinkamais 
llsm laikui. Tame darbuojasi 
ČlkadeniijoM Rėmėjų- vietinis sky- 
rfus su pagelba Ifttų idėjinių ktfo-
Ptį •. 1 ■ ” /'

šv. Kazimiero, jaunimo globė- 
jas, todėl It Vyčiai kas matas at
simena tų dienų. ‘Tai-gi ir šį Te
tų bus atlaikytos mišios ant aštuo- 
nin nedėlios ryte už gyvus ir mi
rusius organizacijos.narius. Ttip- 
gi bus narių išpažintis. t

, Kep -f

mo. Bažnytinis choras, gerb. Či- 
žatiskę vedamas, isgildč progra- 
mo dalį. Kalbėjo gerb. klebonas 
kun. Lietuvninkas. Paskiau. kai- 
bėjo studentas iŠ frashingtoho. 
Po to prasidėjovakarienė puikiai 
pagahiinta. Visas pelnas eis 
Klaipėdos krašto paramai.

• - Tenbųv^

Ja ♦•••«•> •••«••

-A.žixmlcus,•*»«*♦*•<*•••• 
.A»* Urbžaitis 
J» 181113 < ♦ <r« »«»«•» •
V* Si&upus • • fa»♦ i• 
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j*o Antanas Žinias, F 
Žinrysį Antanas Sįdikauslęii, JEg j 
■KafliulidniSj T* Dramattta, į
verskis, J. Palubinskas, A. Stenp 
kevieius, Miliauška(, A. Ašmena* -j 
kas, A.-Jakštys, M. P. Arduijaw į 
kas, A. Markevičius, X Miliam* .? 
kas, M. Pičkiiitė, F, Kuznywaka^| Į 
F. B ar t in kas, J. Židonis, Ą. 81w» 
vinSkąs, A> Ruskis, A. Bačkų 
Korinėms, A. Rudbalis, T. L#** 
piųskas, F .Laučikas, J.^Krizonkb J

Kukėję Lietuviams kad Lietuva 
Ąūtu “next to America.” Geno
vaitė Vaitiekūniutė pasakė stebė
tinai gražią eilutę b savo iškalba 
nustebimo publiką. Kalbėjo gerb. 
-kun. L. Kavaliauskas su savo kal
ba tiek prijuokino visus kadv k 
pamiršti negalima, sake, ką da

taigos W5jUdv. A. Mileris. 
gražiai lietuviškais žodžiais skam
banti kalba nurodė*, Lietuvos ^pra
eitį ir ateitį, ir kad reikia budė
ti, idant neprarastume to kas y- 
ra mūs. j Laike- programų buvo 
rinkliava dėl kovotojų atvadavi
mui okupuotos Lietuvos nuo len
kų. Aukrivo sekančiai : 
Kleb. Kun. X į. Jakaitis.. $10.00 
Vladai Rimšar A». v .A v...
Vincas PiličiauskasS... 10.00
Adv, A.. Mileris .■,. t...,.. - X00

Bo 2.00 A Kun. L. Kavaliaus
kas, K. Grigaitis, A. Matlauskas, 
X Zakai’as, J. šašaitis, 
į. .Bo^l.00 — X Tėtulis, X Ciu 

nys, A. Morkūnienė, A. Skliutie- 
nč,^Ig. Manasas, S. Juška, M. J. 
Vieraitis, V. Zigmantienė, X Pa- 
lubeekis, P. Ragaliauskas, K 
Sinkevičius, J. Baranauskas, M. 
Bartkiute, A. Ardavičius, V. Sen
kus, K. Tamulevičius, A. Vaičių- 
lionienė, M- Svikl’iutė, A. ’Šapaus- 
kas,' S, Jankauskas, J. Naštara- 
Aučius, M. Ščiuka, ,J Vaitkus, V. 
Dzidulionis, P. Morkūnas, X Ba- 
čvs,. M? Pąlevičius, M) Kazlaus- 

Jęa's,... M-.JSJjldušis^ĖkJCaulalds, V. 
Kaulakis,. ’ M. jįorikaitienė, ’ M; 
Šeškevičius, X Stoškus, Al 'Stoš-; 
kus, P. Straskauskas, P. Tėtulis, 
X Rainikis, Z. Šljbriute, A. Gal- 
čius, X'Salatka, .A.'Barkus, D. 
Urbanavičiene, O, Sidabriene; V. 
Kerišienū, J. Kitmilas, A.ai?ilį-i 
poniutė, IT. Babiiauskaitū, E. Va- 

‘ lantukevičienč, Ig. Kukis,; O. Sal- 
dukiene, ‘ L> Mešluniutė, J Paįta- 
navičia, tlr. Tatuliene, A. Keršis, 
6. Grinienė, K. .Bartldenė, A. 
Krikščiuniutė, M. Bakšiutč, M. 
Venhikė, Pr. ir P. Mankai, P. Si
dabras,* M. Kupstienė, J. Balti-a- 
maitis, S. Gižius, A. Masilioniukė, 
U. Žiogaitė, A. Giunieitė, J. Svirs- 
kas, M.-čižąusldenė, -B. Grigas, 
M. Bulauka, M. Valatkevieienė,” 
Z. Miškauskas, AĮ- Dždavnus, L, 
Sviklas, J. Morkųinaš, P. Liubl
inas, M. Vaitkus, J. Zakaras, A. 
Rosas,. M^Minikauskas, V. 'Vil
kas, V. Buda, A. Mačiuliultė; Iz. 
Ročkienė, V. Bląveckas, M. J., V. 
Liutkienė. . , -

Viso aukų 'surinkta $154.17. .
Rep.

IčUaus as, P, Mulielisj X Berūk J 
šaitiš, X -MįseVičia, X Žiedoniu> 
J.-Mai inauskas, A.i Vilimaitla, JTį 
MimntTs, K. Buknis, KC Stanke 
čia, P. Neravičiuš, K. Griniuj 
Vasilir. skas, P. Jauničis, X NiaUK 
ronis, J. P,. Garmus, X Plaįpa, ,J« : 
Česna\, A, Staseliūnas, , P. Jaę- * 
bus, b- m V. Viltaaitis, J, 
tvilas, V, LabaŠauskas, J. Urbšab 
tis, M. Jčzukevičienč, J. Plerpa, * 
X Rap ;ika, X Žaunįs, X Ūsalfe, 
A. Ba'’.auska^ P. • štaupienė, >V 
Gaižut's, X A^unenis, A, Radža- į" 
vičia, X Kvedaras, B. B&ra» j 
nauskt s A, Šidlauskas, A. Saiči- į

( bas, J, Zegrackas, M. Paliulio- į 
lūs, X Dubickas, Pe Damūnaž, J. 
ArdaviMpj M., Gribauskas, J. A- 
leksiejilnas, M. Ruseckas, X Čer-

- kenas, X Udvgitis,. J, Pervažas, '* 
P. Jankaitis,' P. Žibąs, Globėjas, 
X Plaš’gvieins, K Mačiulis, X 
Gliigv6‘a, J. Kareiva, X Januš
ka,- J. Mitaskas, Miliauskas, i 
J. Urbšnitis, A, Urbšaitv, A. Ber- 
žinskas, J. ZeneviČius, J. Meilia- j 
nas, P. SuŠinskąS, J.-Akšis,. A. ■ 
jpazniauskas, F. šaūkevieius, . X.. 
Kranąuskas, X .Zavackis, B. Žala, 
Cf Gudonis’ X Ažusėnas,. B.- Žvi- / 
lūs,* C/Salčikas, X Kadišius, B. ( 
DovidaviČius, J. Aimknavičius, J. J 
Maeiulaitis, X Čerkesas, A. La-/ 
Pinskas, K. ĮĮrbšaitis, A. Praške 
vičius, X P. Kvedaras, A.. Želar 

‘fr; Graičiūnas, X Slankevičius*ir1 / 
“Nežinomas.f’ { ; *

Viso $216,00. Smulkių $17.81^ 
Viso sykiu'$233.81. Likę nuo iš- j 
Iaidij už įžangos tikietus $10.30. j 
Bendrai visų $244.11. •

Lietuvos^šaulių Sąjungos cenJ 
trui; telegramų pasiųstu $240,10,. 
Vėliau gauti $4.00 ppr F. Barami 
nauską ir iš aukščiau minėtos m-; 
mos vienas centas, yra likę p 
komitetą, kuris pasiųs šaulių d 
lei. / - -

Visiems aukotojams/ tariu gil^ 
ačiū už rėmimą kovotojų už Lwj 
tuvos laisvę. Valio Lietuvos 
liail Valio jų rėmėjai! 
' Bendro Kpmįtetp narys

.< J-urgis J
P. S./Numatoma, kad kai 

aukotojų pavardės yra dviejų 
vietose, tas. daroma dėlto, 
gauta vardų tik vieną raidė 
sudarė-'sunkumą išskirti, 
drai suimta tik kelių.

, , J..1

MOKTEILO, MA88. '

\ irr L' 1 . v '
LDS. 2 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ųtąrninko vakare, 
kdvo S A. 7 ;30 vaL vakare^ Šv, 
Roko svetainėj. Gerbiamieji ir, 
gerbiamosios, visi snsirifikjte, nes 
parėjo LDS. nariams labai gražus 
sieninis: kalendorius,, kuri gausit 
visi dykai Btašopt visus ateiti 
ir kitus atsiveskite prirašyt prie 
'šios prakilnios organizacijos^ ku
ri skleidžia dorų tarpe mūsų bro
lių darbininkų.

• -JuliusBaronas, fin. rast. 
#■

- _ -n? i,mmm.

FRAMINGHAM, MAS&

■ • • y Darbštus garnys.

Petras ir ^Paulina Baravykai, 
(tDarbininko’.’ ' skaitytojai susi
laukė padidintos šeimynos dvie
jų dukrelių. Pavasariop garnys 
darbštesms. 7 ■*

' ; r ‘ 1

■' „ 'fa

A
4 Vasario 11 d. s. m. lietuvių sve
tainėje įvyko vakaras, kui’į suren
gė L.-Vyčių kp., “Šventos Ąk- 
vilinos Mirtis.” Vaidinimas,nu- 
sisekė puikiai. Aktoriai savp už
duotį atliko, gerai. Pirmiausia 
ant pagrindų- pasirodė gerb. kleb. 
P. Vanagas ir paaiškino veikalo 
turinį ir kaip Šv. Akvilina už kri
kščionišką tikšjiTų paguldė gal
vą. Paskui buvo prakalbos. Kal
bėjo studentas V. Baeys apie tai 
Išreiškia geros.draugystes ir blo
gos. Nurodė jaunimui Vyčių Or- 
■ganizaeiją ir ką reiškią L. Vyčiai. 
Prakalbom užsibaigus, programą 
išpildė p-le mokytoja A.'BandžiU- 
tė su savo mokyklos mergaitėms, ' 
•sudainavo porą daigelių. .Mer
gaičių dainos publikai labai pati-’ 
ko, nes puikiai/buvo, išlavintos 
dainuoti. • . ’ -.

Bet bus neprošalį " pažymėti 
svarbesnių aktorių r atsižymėjimą, 
kaip tai: p-nia A. Kreiviene, kuri 
vaidino Akvilosrdlę. . Ji savo už
duotį atliko pagirtinai kaip- kal- 

; boję teip ir nudavime. Akvalinos’ 
Akvilos dukters rolę vaidino p-lė 
mokytoja A.. Bandžiųtė, kuri tik
rai pasirodė energinga ir drąsi 
mirti už rikėjiTą/'/o.-.nepasiduoti 

•pagonims; ji savo užduotį atliko 
tinkamai. Kitos aktorkos savo 
užduotį atliko puikai. Eiherenci- 
ją — pdč mokytoja EIz. Budriū- 
tė ir-gi vaidino pirikiaj aiškiu nu- 
dąvimu. Metoenoijos‘ m Europi? 
jos užėmė vaidinimų p^rir-Oi 3ffoe- 
keyieieuė, imrspirmą£ kartą vaidi
no, bet drąsiai, ir energiškai ^li--; 
ko /yaidihimą. Teklytė, teisėjo 
Molūžijono duktė —-i p-lė Ot. Ban- 
k džiute. Eužebija pjg Čepai-
čiutė atliko vaidinimą puikiai. 
Karininkas — J., Braknis, ka
lėjimo sargė —' J: Liškevičius. 
Angelas 7 Sargas — jauna mer
gaite,''pavardės neteko sužinoti, 
puikiai buvo ‘aprėdyta ir atliko 
gražiai savo "užduotį. Trumpai, 
sakantį visas-Vaidinimas nusise- 

. ,kė g^rąi. Petraukoj kalbėjo var- 
goniimkas J. Aučius. Kalbęjo a- 
piė jatuiim’ą ir ragino jaunimą 
skaityti gėrusi laikraščius ir pri
gulėti prie L. Vyčių* Vedejjaa va
karo bųyo mokytojas- J.- Pocius. 
Per žedną pertrauką trumpai kai-' 

: bėjo ir paaiškino, torius. Ežiai 
į publikai patiko. Užsibaigus va* 
i karui, pasirodė bažnytinis choras 
: įr sudainavo vieną dainelę ir Liet, 
himną po vadovyste varg. j. Au- 

' čiauts. Ląi gyvuoja D. Vyrių "33 
» kp. ii? darbuojas nenuilstančiai to* 
* iiąu tautai ir bažnyčiai,, nes da

bar susideda L* ^yčiąi iš energiš
kai darbuojančių asmenų.
, Daugiausia, phsidarbavo Šiam 
Vakarui ištaisymui dekbracijos 

. Mokyto-jaš panelės : A. .Bandžiųtė 
ir Eta. Budriutė ir J. Liškevlčius. 
Dagiau pogeidęjama'tokių Va*

*
> Taa biivfa.

r

į
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J. s.
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t

? LDS. M kuopos nariams prane
šu, kad kiekvienam kuopos susi
rinkime bus diskusijos. Taiygjr 
nepraleiskite progos. Ateinantis 
susirinkimas” įvyks pėtnvČios, va
kare, kovo 9 ?.ni. Šv. Jurgio svę^ 
tainėje.

& s.

A

; — gavėnios teatras—
Įtoma Penkiuose Veiksmuose*

Ė”
A

KAINA
M- -b- a.
Šioje 
statoma 
čios ir mirtis. Štai kas 
rasdiną apie '“Pilono 
Duktė:: ’ž

.Veikalus įdomus, teikiantis 
’ daug nionilio ir tikyVmio pamo- 
/kįnimt)... Vist vakarų rengėjai 
perstatydalu l “l’Iluto? DuktG” tu
rės geriausio pasisekimo, o pub
lika bus Dllmd natenklnta..,” į

: • V ' y Jtun. > Kaziukas. 
'. ‘.'Buvo atvaidintas nepHj-astai gra

žus'-veikalus “Idioto E>ųktA*‘ „
-ĖetroiĮ 

‘TeiWtys žmonėms-nę tužėlų iir- 
^bn Šiaip menkos vartės scenos 

veikalip bet pilnų glifas reikšmėj 
| kurs Muilins’ npsUeldSUu^ stiprins 

t abtųpjttn<ąus ir visiems ■ sutelks 
* pilnu iĮttsitenkiuimą.” • 

, jm. A" M*

-Visus užsakymus siųski
te: - '
' ALINA KIBURJUT®

47 »Itotti M** IBmL .
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MANpHNgTEE, N. H.*

, Vasario 18 d. Manchesterio vi
suomenė buvo’ surengusi- prakal 

I bas paminėjimui penkių metų Lie
tuvos neprigulmybes. Kalbėjo A. 
Kneižys ir iš Nashua’os Kazys Ta
mulevičius. Vedėjas. A. Žukaus
kas perstatė kalbėt j - A. Kneižį, 
kuris nupasakojo Lietuvos padėtį. 
Žmonių buvo ■ *neperdaugiaūsi ai, 
bet visų ūpas, buvo pakilęs/visi 

> geri žmonęp Lietuvą mylintys’ ne
sigailėjo nei aukų dėl Šaulių Klai
pėdiškių.; "Nors pas mus žmonės 
Suvarginti' ilgu, devynių mėnesių 
streiku, ale aukavo kas kiek iš
galėjo. Surinkt ar$60.00.

Po $5.00 aukavo Donininkas 
TaraškA ir Juozas Taronis.

Po $2.00;A. Kikutis," A. Ke
mėšis, D? Taparauskąs,"V. -Zarem
ba, A. Žukauskas, A. Stangas, Z. 
Tvarijonas, A. Likšnis.

Po $1.00 —\0na Dilienė, T:, Ra
gaišis, B, Semežis, Jonas ferdbis, 
V. Olkovikas, A.. Petkus, ,Pr, Ja
kaitis, Ad. -Tvarijonas,' V. Kaško- 
nas, M. Zarėmbienč, V. Milašiene, 
A. Gobienė, A. Trakymienė, K. 
Tvarijėnienė, P. Bernotas, X Zu- 
bąitis, J. Vaičiūnas, Jonas Lazaus
kas, B. Valinskas, J. Svetiko, J.. 
Nakutis/' .į- ' ‘ •

Po 50č. -— S. Bernotienė, S. Slo- 
vanskas, K. Lukša, L. Jakaitis, K. 
Čekauskaš, ik fcrikŠČiunas, A. Mi- 
lašis, A? Meškinis $1.50. "

Išviso aukų surinkta su smul- 
kiomis $60.0: .......

Aukos ^pasiųstos Lietuvon, klai- 
Įpediškiąms, p®» Lietuvos EiętAiisj- 
nę Misiją. - j. \ .

į Visiems aukotojams,, vąrdąp 
Lietuvos ginėjų, tariu širdingą

Antanas Staugas.

4
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Darbai eioiiuLpina gerai.
iš- kitur atvažiavę sunkiui darbo

VEPtVlLLE, ILK. 

‘ v • Darbai. ’ v .
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CEĖVELAND, OHIO.

Aukos Lietuvos šauliams, 
t • , .

Neprigulmybes penkių mėtų su- 
kaktuyių apvaikšeiojime Vasario 
18 d., Šv7 Jurgio parapijinėj^ salė
je surinko 
Praškevičius su TJrbšienę . .$61.65 
Muliolįs su BaltruŠaite., ■ 55.50 
Zaunis su inkevičiene ,* . 35,00
Uaranauskas su Vi(kutaitė 3&75 
1 Ruseckas sibKasparavičiuųi 20.00 
Baranauskas su BaltruŠaite * . 
;. (už gėles).............. 14.25 
Baranauskas pridavė . kitą

dieną •.. .'.v .,», *.»,». < 4.00;

? . x . . .* Viso $233.81

Aukoj srisantiejh . į 
A. Banys .
J. Vaizmųžis .7 

. J.s Ajeksionis
K. &vKailpavičius . v 
X Ruzas 
Vįneas Baltrušaitis 
A. Romeikis' 
P. žemaitis 
K .Borhišiuš 

‘T. šulka .. 
T. ūulvius ..;
X AlUimfakas »* 
P. ^nkietm k...,. „ 
Juozus Miliauskas’ 
Juoriis Radauskas

Bet

gauna. ‘ ‘ » - t
Čionai apsireiškė negerumai 

šeimynascu Keletas moterų pali
ko savo vyrus ir su eimlikais pa- ■

-ifs-**".;., . a. v.
te^riiJUite ■ ■■ i. K ij- i r*-

< VOKOltm, MAM I 1

ViMurin ltf tl iūtiiUfcv
eijtt Mumųfii gružų yhBiū'U »u/tikusiu daipu ,. < <

f
Valstybes Iždinė yra 

cljisi .naujas Iždines 1 
(Treasury ęertifieatesJSį 
šio I tk 1923 m. ’Jbs bus 
mokamos,po 5 metų, 
turi War Savings 
cates gali išsimainyti anH 
naujųjų Notų. Tai 
lengvintas taupymo 
mažiau/pasipintiems, 
tos išleistos yra $25, $] 
ir $UKX>. ir dabar pars 
daftios už $20, $50, $8$ 
#0. ’. "■ ■ -

IM peiiMų metų i 
mosy tiktai taivtins s 
*kante, jis num
Mtiy negalįs,* tuomet ; 
setam įpėdiniui. J 
liuostmtos nuo' t aks 
linui gauti pačioje 
WaslUugUmeT kiekvieni 
pust Jlfife ir daugelyje I

ft
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ŽINIOS K LIETUVOS.
I

18 TELŠIŲ PADANGES.

'/ ą *- 
•f

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broą<lw&y, So. Boston. 
TeL 8. B. 0441.

Antros l«6Os—Viriui L. P. B-v9t

GYVENIMO VIETA:/ ' . 
135 Rowe St., Avbvendam,- Maso. 

TeL. W. Newton 1016—B,

■«*

Tie, kurie gavote ižj’entra tam 
tikras blankas* tai vieną iSpil- 
(lziiis pasiusti ceutran, antrą pa- 
silikit sau* trecią malonėkit išpil* 
dyt ir pasiusti apskričio raštinin
kui, ir malonėkit pasimbketi w 
praeitus njetiis ir šftios metus i 
apskričio iždą. $upikit pinigus iž
dininkui J. filineekini*. 3G6 AV. 
Broadwy*z So. fepston, Mass., o 
blankas iŽpildg siųskit apskričio 
rast. M. M. Kamandiilji|i.

VIESAS IŠPARDAVIMAS.
■ • . t .-........... ...

Mes esame pirkę 122,000 porų Snv. 
Viiist armijos Munson tvirtą ėevery* 
ką, didumo nuo iki 12, kuris buvo 
tol dldžiausls. skaitlius padirbta už^n- 
kymu Suv\ Valstiją kontruktorlauš.

šie Aivėrykdi yra gvariitttuotl 100 
nuoš* tikros skutos, spalvų ją tamsiai 

'ruda-—su' HeŽliivėlinis nūo vandens h 
įtlulklą apsaugojimui. Tikta ją vertė 
Alą ėeveryką yra $6*00 pora. Bet mes 
tiek daug ją pirkę, ir gavę plghui, ga
iline jums juos parduoti po 42,95.

Bflsiąsk’ tiktą mietą ir mes p'nšlą- 
sfme. Galėsi užmokėti pastoriui tūos 
plntgtm arba prlsląsk money orderiu 
Jeigu geverykat pasirodys ne tokie, 
kaip sakome* prlslųak atgal, o mes no
risi imgMtmdme. pinigus.

- T -!*■■■■■»■ ■ W W » BT -r~> T

j Tel. No. 550. . j
FJ*REYNOLDS,M.D,

(RIKGADtA) 
Į pfiso Valandoa:, — 

F z Rytais iki 9 vai. . 
J; Po pietą nuo 2—4 • 
!t Vakarais nuo 6—9; 

i Nedaliomis nu6 1—3

j p* j* AtuiBttimm/ 

358 W* Bro*dw*y, '

Bo. Beitoji, Mus.
I Offlce Tel. 331* Gyt. Tel. 2024-J,

DIDŽUIISIOS METINĖS 
PRAKALROS

RENGIA ŠV. KAZIMIERO K« '
/ DRAUGIJA

NEDĖLIOJ, KOVO 4,1923
7:30 vai vakareK . ’

POBAŽNYTINĖJE SALĖJE

Penkta Gat., So. Boston, Mass.

o
Šiuoirii pranešu vietos ir < j 

apielinkčs lietuviams, jog. jį 
laidotuves aprūpinu.. kūge* ‘ g 
riausiai ir-už pigiausią kai- J 

, nę negu.kiti. Į apielinkių J 
miestukus važiuoju ir už tai J 

f nieko nęrokuoju. 4 Dien* ar j 
L naktį kreipkitės Šiuom ant- m 
! ralut ' •1 U;

♦-

‘ Tėteiihant* Soutli lfoston B.-i2(X 
mu Telefonus Asytimal! 0.181 
ADVOKATAS

0. ŠALNAESHALNA)
UETUVIS ADVOKATAS
' ' Baigęs iii: UntviM’Kttoto .

•„ Gomeli Uniyersity A* B. •
* Vaihington Univ. L* L. B. 
u DARBININKO ” NAME

< fimtfoN hilmsl
W. Broacįway, So* Boston*

*1

**/•

ČUpIlaFKlAfAS

IX. Centro Valdybas m- 
Bkinias bus kovo (i d. 7:30 
> vakare.. ’ ‘Visi Centro 

bos įr Kontrolė# K<»- 
ftjos įtariai yni prašomi Rk. į U .* / W
yvautL

DDE. Marefarin*.
■ I

PŪEIKITE

♦augystes p. L. K. Kei«* 
o atsibus mėnesinis susi'* 

ikimas nedėlioję, x4 d^ku- 
■ (Mareli) 1923 po W 694 

fashington Street, Boston, 
s. 6-tą valandą vakaro, 

įįnt šito' susirinkimo bus 
via apie daržą ton- 

ystesi todėl kiekvienas na
rys privalo ateiti ant susi
rinku ir ateidami ant susi

nkime* atsiveskite su sa ■ 
druges nauju namų 

gme musit draugystės .prira- 
r tu

PDIKIAD^IA PRA
MOGA

Prie naujos pramogos yra 
rengiamasi su visu Smarku- 

* Yra paimta tam tikra 
Jscenerija, kuri .gan daug 
įkainuos dėl šio taip gražaus 
įperstatymo “Piloto Duktė.” 

■p&ls kovo 11 d* .1923. Teip- 
■|gi grieš orkestrą, kuri ne 
^kaMą bostoniečius* užžavėjo 

įhažnyčioje Kalėdą laike ir 
^eip įvairoše pramogose. Šios 
^pramogos tikėtą kaina yra 
kibai maža, nes pirmos sėdv- 

"s tik 5Ūc. ir žotniaus* 
-.atistes, kurios atvaidips 

ŠJ veikalą yra gabiausios sp
iestą* jos jau nekartą y- 

>ra atsižymėjusios savo.gabti- 
ais.
Visas sius pramogos pel * 

Šias.yra skiriamas Šv. Kazi
miero vienuolyno koplytėlės.

statymui. Tad-gi prašo- 
kiekvieiias atsilankvti ir- 

prisidėt prie, to teip naudin
go darbo ir pasigėrėti iš gra
bus perstatymo.

Rentfęja^. 
P *
1 —:--------------- ■ -

V U III GILTOS, MASS.

Kasi'upero iDenoj. 

j?lKovo 4, 1923, bus labai 
gižios prakalbos. Prasidės 
Bčią valandą po pietą Lie- 
fcvią Svetainėj,: 26 Lincofn 
j^Brigbton, Mass. Kalbės 
|reČias iš Lietuvos gerb. ku> 

is/ P* Raščiukas, gerb. 
„ K. Ui-bonavičius,' Šv. 
m parapijos klebonas ir 
į. Dr. j. * Landžius*

ip-gį bus įvairus progra- 
Tokiu būdu meldžia-

■ K

tie gerbiamą lietuvių visuo- 
i£n£ nesivėlinti atsilankyti 
_ virš minėtas prakalbas* 

ngia A; L. B. Kataliku 
d* Sąjungos 41 kuopa* Tą 

ieną bus priimamos naujos 
ės už pusę įstojimo.

SUSIttiNKULiS
r

Ateinančią nedėlią kovo 4 
d* tuoj pu sumos įvyks Ft*- 
derauijoK ’ susirinkimas p)- 
bažnytinėj salėj* Nariai^ 
draugiją ir-kuopą valdybos 
ir šiaip veikėjai prašomi at- 
silankvti. '
* '

SKYRIAMS.
_ * - »

1 s

. ,1 i

s

Gerbiamieji: — Gavėnia 
mums yra patogiausis laikas 
pasiklausyti įdomiu ir nanĮ 
dingą. prakalbi), nes šiaip 
jau dažuiansia nesame užim
ti pasiliiismiiymais ir •pra
mogomis^ - 1

Tai-gi šios prakalbos bus 
įdomios pasiklausyti, nes 
bus garsūs kalbėtojai neso- 
Uiti atvykę iŠ Lietuvos* Teip
gi bus ir vietiniu kalbėtoji), 
kur galėsime* iŠgit’sti> daug 
ko įdomaus. Bus ir šiaip jau 
pamąrginimii laike prakal
bi). : z .

( Taigi, užkvieČiame \ visus 
kaip vietinius teip ir apielin- 
kės lietuves ir liėtuviūs atsi
lankyti koskaitlingiausia aut 
šiit prakalbu, o. užtikrinam 
kad būsite patenkinti.

Teipgi bus'nauji nariai 
prirašomi’utz pusę įstojimo. 
Pagal . amžiaus nariai pri
imami puo 18 iki 45 meti). 
Atminkit gerbiamieji, kad 
yra naudinga prigulėti/prie 
tokios draugijošy nes išmo
ka ligoje pašelpą 7 dok į sa
vaitę, pomirtinės $200, mi
rus nario moterei, .išmoka 
$50. • ’ ' ’ . ' ' <

Tai-gi, gerbiamieji, ne
praleiskite šios progos nepa- 
siyaudoje.
' Teip-gi gerbiamieji nariai 
jūsų užduotimi yra pakal
binti savo draugūs kad pri
sirašyti)' prie mūsą, draugi- 
jos;-nes ko dauginus bus na- 
rii), .to daugiau galėsime 
veikti sau ir Lietuvos labui.

Uzkviecia visus

■ f

o aut savęš nė vėlimo.'''
Kitas.iš nuotikių įvykusią 

Telšiuose yra tai 26 dienoj 
.sausiu surengtoji manifes
tacija, kurioj dalyvavo žy
mus skaičius šiaip žmonią ir 
organizacijos* išskiriant val
džios įstaigas. Visa tai bu
vo daronift pagerbimui Klai- 
Įiedos lietuvi!),4 kurie su gim 
klu rankoje prašalino sveti* 
mus Valdovus. Prieš ir po 
manifestacijos buvo renka
mos aukos parėmimui broliu 
Klaipėdiečią* r

Manifestacija prasidėjo 1 
vai* pu pietii* Grojant ug- 
nagesią komandos dūdą or
kestrui manifestacija pradė
jo eiti nuo nikstelės, esančios 
pas bažnyčią. Kuėjusi iik ru
są cerkvės sugrįžo atgal ir 
sustojo pas Goeldnerio' vais
tinės narna. Iš Šito namo bal- 
kono kalbėjo* keletas asme
nų. . ;

Pirmiausiai kalbėjo g-jas 
Mikulskis.. Savo kalboj im- 
pasakojo Klaipėdos krašto į- 
vykius it KląĮpedos reikšme 
Lietuvai kaip iš politinio, 
taip iš ekonominio atžvilgio* 
Kalbai pasibaigus pasigirdo 
šauksmą “Valio Klaipėdie
čiai’ ' ii* ete,, taipgi ir bim- 
na<. Pasibaigus himnui* 
kalbėtojas perskaitė dvi nu
matytas telegramas, viena' iš 
kurią pasiusti Lietuvos ats
tovui p* Smetonai, o antrą 
Aljiantu atstovams

Po g-j o Mikulskio kalbė
jo-p. Abromavičius*-'/ jisai 
savo kalboje pažymėjo, • kad 
prie įpykusio sukilimo Klai
pėdos .krašte prisidėjo darbi; 
įlinkai. Vėli, sn'skamba 
džiaugsmingi-“.Valio” ir dū
dą balsai. Bulato, gerbia
masis- kalbėtojas perskaito 
■numatytą - telegramą Klai
pėdos krašto Direktorijos 
Prezidentui p. E. Simonai
čiui. ‘y > ’

, Trečiuoju kalbėtoju buvo 
iš žydą tautos." Kalbėjo jis 
žydą organizaciją vardu. 
■Sutinkant irisai ■ miniai* 
trumpą dalį Savo kalbos tęr 
sė žydą kalboje. Ir vėl dū
dą balsai ir džiaugsminej 
‘/valio.” / .

Po žydą tautos kalbėtojo; 
pradėjo savo kalbą kun. Da
gilis. Gerbiamasis * kalbėto- 
jasj . piiminė, kad vieni 
džiaugsmingišauksmai* ‘ Va
lio Klaipėdiečiai” ir'etc., ne1 
pagelbės ją-kbyojfe už ją tei
ses* Kad pagelbėjus - ją ko
voje, privalome juos remti 
aukomis,; kad. tie ašmenys, 
kurie stovi su ginklu ranko
je, pramaitinti) patys save 
ir šeimyną, nes dveji , dar
bai vieąu metu neatliekami. 
Vėl pasigirsta džiaugsmingi 
Šauksmai: “Valio kurie au
komis rems,” “Valio kiurio 
savo gyvybę aukos už brolius 
^ąipėdiečius” ir ete. Taip- 
*gi dūdą garsais skamba him-

Po šauksmu* kalbėto- tybnię įstaigą ant labiau biz 
uiškii. pamatu ir deficitas 
smarkiai mažėja* Generalis 
Postmasfer tyirtina,. kad 
birželio, 30 d, 1924 m. visas 
deficitas bus panaikintas*

nas..

jas perskaito telegramą ku
ri numatyta pasiimti Vyriau
siam Klaipėdos kraštu suki
lėlių. vadui p* Budriui, kur 
Susirinkusi žuionui minia 
prižada brolius Klaipėdie
čius remti aukomis ir gyvas
timi Kaip pirmykštės tele
gramos, taip ir šita buvo 
priimta ‘džiaugsmingai žmo
nių minios* ,

* __ Jt . .

■ Pasibaigus kalboms, ma
nifestacijos dalyviai sujun
da ir * eina Didžiąją gatve, 
paskui, pasisuka Kabio gat
vėn, o iš tenai fiedimino gat
ve įeina Didžiujon gatvėn ir 
sugrįžę pas gimnaziją išsi- 
skirstė.. ’

Kaip ankščiau minėjau, 
kad aukos buvo renkamos 
prieš manifestaciją ir pasi
baigus manifestacijai* Žmo
nės . užjaiite Klaipėdiečiams* 
todėl nesigailėjo auką.

Keyienam širMu -smMriav 
suplasnojo, matant, kad kir 
tas ijilkserniėgis kąiipĮetis 
nesigailėjo ir penki ites tam 
tikslui. '

Aukos buvo renkamos ir 
per butus einant. Kiek iš 
viso tapo auką surinkta iki 
šiol nežinoma* z ■

’ Alki*

BR. A. J. 60RMAN
LOūMADSKAS):

DAITUtLI
Ht Man M, IfMtelH !». 

IKuapu Bro*d Siy 
M ■Mrttoa CM.

• 1923 tm* 20 diejuiįj sausio 
Teisią gimnazija šventė sa
vu penkerią meti) sukaktu
ves* Prie šitos Šfręntėą bu
vo prijungta 100 metą su* 

fkaktuvės Pastrur *o.r Tam 
tikslui buvo aprengta, taip 
vadinama “Literatūros dus-

Tą dirtią mokiniai susirin
ko gimnazijos salėu 10 vai. 
Iš tenai ėjo bažnyčion, kur 
buvo pamaldos*. Po pamal- 
dą mokiniai grįžo atgal gim
nazijom

Tuomet įėjo gimnazijos 
Direktorius, kuris davė pra
nešimą apie, gimnazijos įsi
kūrimą ir jos darbuotę* 
Nors gimnazijos įsikūrimu 
pradėta rūpintis 1917 metuo
se, bet dėliai kliūčių daromu 
iš vokiečiu valdžios, tą nega
lėjo įvykinti ir, tik 1918 me
tuose 20 dienoj sausio gim- 
nazija tapo Įsteigta. Pir
mykštis. darbas buvo pradė
tas turint nežymiu skaičią 
mokiniu. Vokiečiu valdžia 
darė kliūtis ir tuomet, kada 
gimnazija buvo įsteigta. IŠ 
ją puses buvo reikalaujama, 
kad gimnazijoj būti) įvesta 
daugiau voldečią kalbos pa
moku ir tuomi manė pradėti 
voldetinimo darbą mokslei
viuose. • • ; ’ ■

4 - . > -

‘ Kuomet Telšius aplankė 
ibolševikai, tga* pirmiausiai 
aplankė , gimnaziją ir reika
lavo nuo mokytoji), ir moki- 
nią ginklą. . Atskirai, nėku- 
rie mokiniai, * buvo klausi
nėjami apie ginklus. Kuo
met moldniai clavę neigiamą 
įsakymą, tai jie grasini
mais mane tą pasiekti. Ne
gana to, nekurie gimnazijos 
kambariai buvo užimti ka
reiviais? •

Kuomet vokiečiai,. bolše
vikai ir kiti atėjūnai prasi
šalino iŠ musu krašto, tai už 
niokslo.galėjo imtis liuosiau.

Tarp ldto ko priminė, kad 
Teisią gimnazija, yra viena 
iŠ pilnu gimnazijų, kurią 
palaiko Saules draugija.

Taipgi—, kad Teisią gim
nazija pirmiau gavo* pašal
pos iš Apskrities Valdybos, 
bet dabar jokios pašalpos iš 
tenai nebegaunąma 
* Antroj šventės daly sekė 
apie Pūsteur’ą. Prelegen
tu buvd p. Dambrauskas, ku
ris pažymėjo Pasteur’o gy
venimą ir jo ' nuGpefeus 
mokslui. Pasibaigus paskai
tai, mokiniai išsiskirstė.

Šeštoj valandoj vakaro, bu
vo gimnazijos mokiniams va
karėlis — šokiai; , * • .

Laike šokiu sake vieną 
monologą, kurio autoriumi 
buvo vienas iš mokslo drau
gų., Autorius savo kūriny į- 
kūąijo vieno savo klasės 
draugo kritiką iš jo apsiėji
mą ir gyvenimo. ■ Gaila, kad 
autorius ironiškon pusėn pa- 
state.įr tai, kuomi žmogusy- 

{■ta apdovanotas gamtos. Bei-

PAŠTO DEFICITAI
- . ......................... . įr .

Pašto Dopartmentas turė
jonędatekliaus apie 157 mi- 
Iionus doleriu Birž. m. 1921 
m. Naujoji republikonu ad
ministracija pastatė ta vals- 
. _ :.... .  ., z

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PADIRBU AKINIUS. .

Žemiau8 paduodu .• 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenormaliŽ- ** __
kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys^-fepavąrgusjGS ir sk&udančioė 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
užimąs ir svaigimas galvos, nervą 
liga, negalSjimas Važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokią nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir btt- 
site sveiki 4 Visuomet pagelbės 
jums ..

J. L**PA6AKAENiąO.D.
ASv SPECIALISTAS 

877a Broadway, So. Boston, Mau
— .... . r . 1 • ■ . ----- '

Paieškojimai
! PAIEŠKAI! savo brolių Jono ir 
Felikso Rastąuskų iš Ščtos mies
telio, gyvenančių Chieagoje jau 
apie 10 metų, bet nieko nerašau* 
čių* Ieško sesuo Stefaaina su vy* 
ra Juozu Abromavičių, Ukmergė, 
DITHUANIA, Kalėjimo g, No* 30,

.... . , .............. » .

PAIEŠKAU Kazimiero Ulifto iš 
Maldžiūnų ir Augusto Kazulio iŠ 
Narūnų kaimo, Zoimėlio valsčiaus, 
Pasvalio ap., gyvenančių jau apie 
20 metų Chicagoje ar kur kitur ir 
'nieko v neberašančių. Atsiliepti 
prašoma: LlTHUANIA, Ukmer- 
g$ Knygynas• “Šviesa*” .

FnMkan passeserPs Mtircljonos Atur 
cinkevllukės it* brolio atmaus Ahttuio 
SchintoH* Pa. Aha iŠ Lietuvon Prienų 
VttudėWo* MureUona seniau gyveno 
paranljos. ACslštUtKlto Muo imtrašir: 

, ANDRIUS VENDELSKTS"
220 Walnut Sh Westvllle, UH,

............... '<-x

PARSIDUODA
PARSIDUODA CEVERYKU KRAU

TUVE. Biznis Išdirbtus.per 10 me 
tų, Priežastis, pai'ilaūmo—stivlnlri- 
kas turi kltit iSlztti. Adresas: 74<) 
Cnnibrldge St.* Cambrldge,, Mmta 

- • .* ’ -(Vi)
•' . *. ... *

Parsiduoda', nauji . Šešių 
kambarią^ rakandai. Kaina 
labai prieinama. Kas pirks 
rakandus galės užimti ir 
kambarius* Atsišaukite grei
tai pas: 546 Pourth.St., 2 
augŠtasf So. Boston, Mass.
\ ' 0)

Valgomas fcambajL'ys Ir I<eli IcItL 
Kambariai neša geri}, pelnų. * Parda
vimą priežastis, tat negaliu, apsldirb 

,tf. • Mrs, tohltney, 768 Dudley St. 
Dorcliestei‘, Tėiephone Columbia O-l-’.l 
M. Rainu $600.00.

’ f0»

MŪRINIS NAMAS su bizniu Ir DUU 
NOS KEPYKLA. Puikiai Išdirbtas, 
blzuls per 18 m., geros Intaisos. Prie
žastis pardavimo savininkas Mirė, o 
moterei persunkti ir negali biznai, vtiry. 
tL- Platesnių Informacijų, klauskite 
pas : MRS* M. GRINCIENE,43l Inslt^ 
PI., Elizabeth, N. J. (13)
----------„r .X.. ■ -1. ------------------------------------------------------------------------------------

REILALINM
X'"' .

25 darbininkų lietų. Atsišaukite
•ofisan Eastern Tire & RubW Compa* 
ny, 78 IVest Seeond'St, So. Boston*. 
Mass,, bile dienų htiopJ vai. ryto. • . .

-Reikalingi darbininkai prie ktypa- 
lių, taipgi merginos mokintis. Amen 
fcan RubbPL’. Coinpany, Cambrldg; 
Mass.* netoli Kendall Square. ■ (3)

ANTRENDŪS
5 namai pb 3 familljas ir po 6 kam- 
bariusr kiekvienas., augštas, arbii K 
kambarių- kiekvienas namas? Šiltas 
vanduo ir su. maudyklėm, vist .ant ren- 
dos, City Pointe^ Pigi, remia* Klaup
kite pas J. M. peldžiUS* 306 Broadvvpy 
Sa-BostpĮi, Mass. * ■ (31

ARNORIFARMOS?
Jei TAIP, prislųsk piaii savo antrašą 
šlanęlien. Yra labai gera proga su ma
žai pinigų įsigyti Kanados farmų. Ne
imk nualintos fanuos pietuose* no* 
pats pasiliksi Ubagu* mėgink gauti to
kių farmų, kuri apsimokėtų. Kahado- 
;ie gali gauti gerų vietų Ir gali gyyem 
damas ant,formos praturtėti.

prislųsk man savo antrašų, o aš pri- 
siųslu daugiau £inlų., H ,F* TALBOT, 
Thomaston, Conn. ... (3)

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

I DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAM IR

. . CHIRURGAS.
Gydd altriM lt chronišku Ilgui 
vyrą, motetą Ir veiką. Egzami
nuoja kraujMpjMiLlalue, impumą 
Ir tt. gavo laboratorijoj* Sutelkia 
patarimu* lalžkaia kitur gyvanan- 
tlama. -Adrataa:

608 BB0ADWAT, 
ROOTH BOSTOH, MARU. 
(Kampa. Q įt. Ir Brpadwfly) .

.z Tat So. BostonŠ&
XiWTūVY8 DANTISTAS

; DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIfilUS)’

~Laikinai perkėlėoflsą ptrjtaf
425 Bkudvay, So. Boarorr, Mam. ' 

Ofiso Valandos i 1 
Nuo 101H 12:80 ryte Ir mw 1:10.

* Iki 6 Ir nuo 6:80 iki 9 v, vak. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

Ir nedaliomis. . (

16 Metų South Bostone
DR, H. S .STONE

AKTŲ SPECIALISTAS 
•60a W. BfiOADVAY 

'fALANnDOSp N0<m r*, y ,y*į**HĮ

TeL So. Btoston 270

J. MACBOHELL, M. D.
GaĮUsa autikalMti ^r tMuvUMk 

Onso. Valaitdob: 
Rytais Iki 9 vai. Po pietą nuo! 1—3. 

* Vakarais nuo 6 iki
CM Broodvay, So. Bortog.

«

*

Y

ŠV* JONO EV. BL. PAšELPINfiS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

■. ADRESAI,
PIRMININKAS — J. L. Petrauskas, '

252 Gold'Št,, So. Boston, Mtiss* 
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas,

492 E. 7-th S t, So* Boston, Mass, 
I’ROT. RAšlV Z Karolis Jankūnas,

•282 GoldSt, So. Boston, Mass. 
FINV RAŠTININKAS — J. švagždys, .

171 W. 5-th St, So., Boston, Mass. 
IvASIERIUSA. Naudžiūnas,

,885 E. Broadsvay, S. Boston, Mass* 
MARŠALKA — J. Zuikis-, ' * a

7 IVlnfield St, So. Boston, Mass, • 
Prailgi ja laikosusirinkimus kas trečių 
netfeldlenf kiekvieno mėnesio, 2-rą, vai.. 
po pietą šv* Petro, parapijos salėj, 492 
Ė. 'Seventli S t. South Boston, Mass.

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

PIRMININKAS — VL. Paulauskas,
90 B Street, So. Boston* Mass. 

VICErPIRM. — J. JaruSa,
440 E. 6-th 'St., So. Boston, Mass.. 

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

FTN. RAST. — K. Kiškis* ‘ -
428 E* 8-th St, So. Boston, Mass. •

IŽDININKAS — L.'Švagždls, .
111 Bowen St, So. Boston, Mass. 

TVARKDARIS — P. Laučka. •
., 393 E. Flfth St, So. Boston, Mum. 

DRAUGIJOS anrašas reikale —
. .366 Broadway, Sq. Boston. Masę 

Draugija gavo susirinkimus laiko. 2-rą 
nedėldienl kiekvieno menesio 1-mą vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 H. 
Seventh St., So. Bostąn* Mass.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNĖCTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

i Elzb. Mfelnlpirmininke,
44 Cedar St., 'Hartford, dona. 

C. Labick!enė, viee-pirminlnke( 
AOSheldon Street, Hartford, Conn.

p. LaBickiene, iždininke,
44 Madlsota St* Hartford, Conn, 

Marljopa Katkauslmitė. fin. raštininkė,
16 Atlantlc gi* Hartford, Conn. 

It Pūndšienė, prot raštininkė, -
19 W<»tt St* Hartford, Conn. 

šios draugijos susirinkimai būna taur 
antrą nedeidlenl kiekvieno menesio, 
bažnytinėje salėje.

X

s

X.

t

įA> i

*

4-

c .

i >

a

j
i
i
i

i KATIOMAL MY *TATW 8H0B
i 0OMPANY ‘

, SM Bnadinjr, M«w Y«k «ty.

♦1

1
a •

J* *

-V-

. 4-

(,

•A*’.,<■ . • <*. * * A
- ' -;T " r ' '

.y..

X- ’ '
• ■>

••>• ■

’ f' 
t . ’

--- ---------- ,A-7
Į - ‘ " -

* J,

kia prisimintiį kad gamtos | I 
dovaną,3 ar tai Uga nosis ir t* s I 
t, tas jau'nėra asmens kai- | I 
tė, b tdipgi ir nepataisytūia. i I 
Be to, žvelgiant iš kito a t-1! I 
žvilgio randaman nepagirti- ’ į I 
no. . Labai naudmga būti),! I 
kad pirmiau ant savęs pa- j I 
žvelgus, p tik po to ant kito. I 
Mūši) žmonėse yra išlikę, la-! I 

>1 1 
Viena labai Ąaiškiai sako:}- ■ J 
’i Ant kito pamato ir krislą, į!

zTug toliau, tuo aiškiau pir 
sirodo, kad iš esančios Tau- 
tu. Sąjungos nieko gero nė
ra. .. Nieko svarbaus, nieko 
•naudingo tautoms ji nepada
ro. Amenldečhj dauguma 
y^a labai patenkinta, kad A* 
menką neprisidėjo prie jos/ 
Amerika cižiauglasį likusia' 
jai laisve ir galimybe laisvai bai pamokinančiu patarlių 
tarti savo žodį bet kokiuose 
tautu reikaluose.

*' I -f* ■- -

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO. 
DR-JO8 VALDYBOS ADRESAI 

BOSTONm

PIRMININKAS — Vincas Žaleckas, 
81 Mercer St., So. Boaton. Mauk 

VICE-PIRM* Antanas Pastelių* 
146 Bovren St, So* Boston, Mauk 

PROT* ItAšT. ~ Antanas Macejunas, 
4SQ E.- 7-th St* So* Boston, Mana..

ITN. RAST* — Juo*. Vinkeviėtak 
, lOė W. 6-th St, So., Boa ton, Mesk 

KARTERIUS Andrius Kalteckaa, , 
367 R 9-th St* So, Boaton, Mamų 

MARŠALKA — Aleksandra Jatomkas*,
115 Granito St, So. Boston, Mana.

D. L K Kęstučio dr-ja laito m*** 
atolus susirinkimu* ka* pirma mkNft* 
dknj kiekvieno mėnesio po No, CM 
Waahtngton St., Boston* Mm* tMą v. * 
vakare. Atoidami dranga to naują na
rių nu savim atafreaklta prto musą dr»
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