
v-

.9

fvieni uzr kiti prieš 
’■ PAŽĮSTUS.

savano
rių kariuomenes vadas Bud
rys pasitraukė nuo vado pa
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▼adai, pirmiausia gi tamigal, ti
ri dantyti tai tavo didžiausia ii- 
daviniu. .
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KARINĖS ALGOS.

RoeheMęr, .N. F. — Rūb- 
siuviams tapo pakelta-algos. 
Jie dabar gaus tokias algas, 
Mdortūvo karo. metu. ~ K 
to pasinaudos 3,000 rubsiu- 
vių.

J REIKALAI. j i
PRIEŠINASI TYRrN&į 

, JIMUI. .' 3-J
* • <* - .«

Washinglbn. GuĮmrmųj 
kompanijos yra ’ti*atikiąiftMį 
ktsakoinyboi _už~sittitari®į 
pakelti kainas- ant cukrau^ 
Dabar eina tyrinėjimai* *.

Rymas. -— Italijos katali
kų partija atsidūrė ant kryž- 
kelio, . Vieni,. konsęrvativiš- 
kieji, stoja už fašistų val
džios rėmimą,.kiti griežtai 
stoja prieš fašistus ir jie ta
da eitų 'kartu su socijtdistais 
ir komunistais prieš fašis
tus. Abi pusi taip griežtai 
stoja už savo, kad katalikų 
partija gali skilti.

UŽDARĖ BAŽNYČIAS.

Petrogradas.,:— Katalikų 
bažnyčios Petrograde užda
rytos. Žmonės mišių klau
syti renkasi į klebonijas ir 
kitokius namus., Rusijoj; 
dabar dęl tikybos grįžo ,Ry- 
mošNerono laikai, kaoaKri- 
kščionys turėjo slapstytis, 
kaip kad anuomet Ryme ka- 
takumbose.- Šv. d 
katedra, kurių valdė nužu
dytasis kun. Butkevičius, Vr 
ra uždaryta ir pro jų žmonės 
eina į klebonijų ir į Hemų, 
nes visi vidun nesutelpa. 
Pereitų nedėlių į tų vietų bu
vo suėję arti 6,000 žmonių. 
Iš viso katalikų Petrograde 
dar esą 15,000.

Jonas ‘Vileišis, buvusis^ Klaipėdos Krašto 
atstovas Amerike, turi dva
rą Aluntos valsčiuje; Kad 
dvaras netektų ' bežemiams, 
tai jis pasiskelbė, įsteigsiąs’ 
dvare didelį miestą.

. Kovo 24 (L.Lietuvos pre- 
rnieras Galvanauskas Pary 
žiuje matėsi su Prane įjos 
premieru.

Lietuvos universiteto per- 
dėtiniai svarsto įvedimą įsto
jamų kvotimų iš lietuvių 
kalbos. Tuos kvotimus' įve
dus universitetas pasiliuo- 
suotų iš surusėjusio elemen
to.

■Lietuvos žydai ateinan
čiuose rinltimuoseneduosią 
lietuvių bolševikams balsų, o 
ivesia seiman savo bolševikų, fe fe. u

Buvo gandų būk gėrb. 
Smetona atsistatydinęs nuo 
savo pareigų Klaipėdoj, bet 
tie gandai be pamato. Gerb. 
Smetona tebeina Klaipėdoj 
augšČiausio įgaliotinio pa
reigas. . .

Socijaiistųliaudiųinkų ly
deriai Sleževičius, Natkevi
čius ir kiti,, matydami netu
rį pasisekimo agitacijoj, jau 
leidžia gandus, kad jie pra- 
laimėsia* ; <

Iš Kauno kalėjimo pabė
go 14 ki*iminalistų. Jie pa-* ■ -

Kotrinos Lina .gandas, kad žydai išsikasę išėjimų per pa-
1 - ’ Ipirksią balsus nuo nesusi

pratusių žmonių. Mokėsiu po 
50 litų už balsų.

Soči j aldemokratas

mata.fe

GABRIUS'STREIKAS.

CUKRAUS KLAUSIMAS
atidedamas: '

Wasliihgton. — Preziden
tas Hardingas tomis dieno
mis norėjo įvonferuoti su ta
rifas komisijos nariais cuk
raus brangumo klausime.

TeČiaus prezidentas pain
formuotas, kad komisija tos 
rūšies konferencijon nepasi
rengusi. Reikalingi tolesni 
tardymai.

Tad konferencija gal 
bus atidėta tolinus.

• ' >
NELAIMĖ.

ir

Topsfield, Alcissi. — Trau
kinis,. užlėkęs ant automobi- 
liails^ nusviedė jį 30 pėdų. 
Sužeidė 6. žmones. .

adv. 
Venslauskis bežemių papra
šytas išgauti. servitutus *iš 
Nariškino dvaro, pareikala
vo kad už kiekvienų išgautų 
servitutų hektaru būtų jam 
išmokėta po 4 dolerius. ,

N ėmimu jau pradėj o pląu- 
kvti garlaiviai. ' .

fe O
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Palangoj susitvėrė kuror
to pagražinimui komitetas iš 
septynių asmenų.

Čepėnų dvaro nuominin
kai turėjo bylų su savininku 
rusu. Adv. Sleževičius, so- 
eijalistų • liaudininkų vadas, 
stojo ginti rusų dvarininkų 
ir nugalėjo nuomininkus.'

Lįi/nn.—- Sudegė Essek 
Castle. Žuvo penki žmonės, 
sužeista 14 žmonių.

. NUBAUSTAS KALĖJU 
. MU IKI GYVOS.

GALVOS.

.. • KaljįĮinąsoo, ALiekv — Ktt* 
nigas Gtiarfeš Dillpū už šv. 
Augustino bažnyčios. kiebb- 
no nužudymų . teismo ųu* 
bau0ąą:fa9^&iu jkĮ gyvos 
galvos. -Žmb^udm 
prisipažino,

Vienos vokiečių firmos lė- 
_____ - 1 

kė per . Kaimų orlaivis, kurs, 
buvo priverstas nusileisti. 
Pasirodė, kad neturi leidi
mo. ■. Ęabar toji firma veda 
derybas su valdžia apie lei
dimų lųlvti per Lietuva.

Kaune įsisteigė- Lietuvos 
universiteto Sporto Klinbas. 
Jo tikslas studentų . fiziškas, 
lavinimosi. ' Šančiuose. įsis
teigė Sporto Klinbas ‘ ‘Ko^ 
vas*,” Vytauto kalne įsistei
gė. Moterų^ Bpdrto ' Ratelis, 
kurio tikslas suteikti Mies
tietėms progų pasimankšty- 
.į _ • ... - • • <-. ■ .

* .■ . \ V: - •. -
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NENORI ATSAKYTU :

Ne m York. Interštątė 
Commėrce komisija- išsiimti’?, 
nėjo geležinkelių koinpanl* 
joms paklausimus, apie kąr-: 
šapių darbininkų streikų sto
vį. Tai kompanijos tam pa
sipriešino. Sako, kad neat
sakysią ir verčiau eis' teis
man, negu tas paslaptis iš
duos.

■ IFaskitygton'. -— Valdiškose 
laivu dirbtuvėse mašinistai 
rengiasi streikam Laivyno 
sekretorius Denby rūpinasi 
kad streiko-nebūtu.1 fe

WimAM E. BORAH,

Suv. Valst. senatorius iš Idaho.
Dabartiniu laikų senato

riaus Borah balsas ir nuo
monės yra galingiausios 
Suv. Valstijose. Jo balso A- 
merikos visuomenė labiau 
klauso, negu bile kurio kito 
veikėjo. Jis yra drąsus ir e- 
jiergĮngas gynėjas darbinin
kų klesdš. Jo sumanymu bu 
vo sušaukta anuomet nusi
ginklavimo konferencija ir 
konferencija kitokius vai
sius būt išdavus, jei jis būt 
buvęs- jo8-nariu.^--j5^-&m^
mef iškėlė aikštėn, senai žu- pašto siuntinį rasta, negyvas

JROBERT. MlA FOLLETTE, 
Suv. * Valstijų senatorius "iš Wis.

Jis yra vienas energin- 
i bausiu ir pažan

giausių kon įresmonų ir dar
bininkų reil alų gynėjų. Jis 

yra ^people’s 
ivatcli dog.’l Jis daboja ka
pitalistų makunacijas ir jas 
pagavęs tųpį iškelia prieš vi
suomenės aijis. Jis išvilko 
aikštėn slaptų parandavoji- 
mų valdžios' žibalo versmių 
Sinclair Oilkompanijai, ku
ri yi’a Standard Oil kompa
nijos šakalį. Tos ■ versmės 
vertos $500,000,000. Tai bu
vo naminių reikalų sekreto
riaus Fall darbas. Kadangi 
žibalo versmės prigulėjo lai
vynui ir kad apsisaugoti 
nuo laivyno augštų jūreivių 
pasipriešinimo,’ jie buvo pa
siųsti! ilgas keliones. Ant-, 
ras La Follette’o atidengi
mas buvo tai kitas žibalo biz
nis, per kurįWall Streeto 
piniguočiai uždirbo $30,000,- 
000 per dvi savaiti.

Jei ateinančią vasarą, susi
darys tvirta pažangi politi
nė partija, tai La Follette 
gali būti vienu jos uoliausių 
veikėjų ir ateinančiais me
tais gali būti toš partijos 
kandidatu į prezidentus.

tautinius šių dienų santikius 
aiškėja, kad tie “naminiai 
kaltininkai” įvykusiame 
sprendime kuomažiaūsiai v- 
rą nusikaltę. Juk mūsų vi- 
suomenėje; ir partijose nebur 
vo ir nėra nuomonių-skirtu
mo Vilniaus klapsimu: visos 
tautos yra vienodas ir aiškus 
nusistatymas — atvaduoti 
Vihiiųy kurs Lietuvai teisė
tai priklauso, be kurio ne
įmanomas ‘ Lietuvos; tarpi
mas. Ir dėl ambasadorių 
sprendimo Vilnius nėra pra- mažesnė, negu įlenki ja, ir - 
rastas* To sprendimo mėtų kad mūsų tauta pėrdaiig per- 
Vilnms buvo lenkų okupuo- siėmusi taikingumu. Bet 

kadangi mes visai netikini į 
Lenkijos “galybės” pašto- 
vuiną, tai ir dėl Vilniaus at-;

1 vadavimo neprivalome nusi
minti: j is mu^ų buvo fr bus i 

^TFtik.teidm pasįgaiiėb kad 
Vilniaus mimmamė praradi-;: 
me mūsų ^ąrtijps taip artų 
pci savo nosimi) ieško kalti- 
ninkų, turėdamos galvoje, 

‘tik. beMiaftmančiiU 
rfeikįkuB.

• - « **

giausių, drij

vadinamas

• i

SLEŽEVIČIUS IŠVIEN 
SU ŽYDAIS — GINA 
RUSUS IR DVARI

NINKUS.

Kovo m. 16 d. * Kaimo 
apskr. Teisme buvo nagrinė
jama byla, kurioje dvari
ninkas Dmitrijus Rogovi
rius (rusas, organizatorius 
Kauno skyriaus Obrusitelių 
Bendrovės) prašė Teismą iš
kelti iš~Paltiškių dvaro num 
mininkus.
Rogovičio reikalus stojo 

ginti 2 advokatai Social-liau- 
dininkas (Valstiečių Sąjun
gos) M. Sleževičius drauge 
su žydu Dimenšteinu: Atši- 

! sakius Dimenšteinui: ginti 
bylą pasiliko vienas Sleževi
čius, kurs taip uoliai gynė 
reikalus ruso dvarininko, Ro- 
goviČoy kad byla tęsėsi net a- 
pie 2 valandas.
- Įdomus. dalykas — liau
džiai bei darbininkams, Sle
ževičius žodžiais' žada šakė
mis bei dalgėmis pjauti sve
timtaučius dvarininkus, o 
teismuose ir kitose. įstaigose 
valandomis gina su visokiais 
žydais jų reikalus ir bylas.

AR PRARADOME VILNIĄ?
/' Mūši! visuomenėje ir špatu 
'joję pastebimas didelis nu- 
simipimąs. dėl Ambasadorių 
Konferencijos . sprendimo 

> Vilniaus’ ^praradimu.ieš
koma to “praradimo” kalti- 

; ninku, ir, žinoma,; jie su-
,< . - * . ' - --- ------------ ę’ . . ’• J' U .

? Vilniaus Įaėtuvoje
k *į' k. u . • ‘ ■- k. ■- . . . 4 i* J> <. ~ L . . . — _ _ fBaMkoyskįis, bųvcp V«i&wj Partijos tdena^Btų . l<Mtitta 

s tetaiM paskolos gtutL V&et’ iižių vprmdtayį?’
lo» nepiro. 1y '

r"
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ATLEIS DAUG
DARBININKIJ,

. Cliicago. — Naujasai ma
joras Dever ketina atleisti 
2,*000 miesto. darbininku.

NEGYVAS VAIKAS PER 
PASTĄ.

TFashington.—Aš> Dunean, 
Okla. atėjo telegrama, kur

vusios Kerenskio valdžios 
‘ ‘ambasadoriaus ’? Bachm-ie- 
tievo klastas, atliktas su lei
dimu Statė Departmento. 
Jis parodė, kad Statė Do- 
partmentas leido Bachmie- 
tievui naudotis senajai Rusi
jai paskolintais . Amerikos 
pinigais ir kad Bachmietiev 
jais spekulevo Neiv 'Yorke ir 
Chicagoj. Kaip tik šen. 
Borah tų išvilko aikštėn, tai 
Bachmietiev. turėjo bėgti .iš- 
Amerikos.

Dabar senatorius Borah 
rūpinasi, kad butų įsteigtas 
Tarptautinis Teismas pa-

vaikas. Postmaster-General 
Neiv paliepė dalykų tyrinė
ti.

ATSIŠAUKĖ Į
> AMERIKONA. fe

Washington. — Vokietijos 
1 organizuoti darbininkai atsi
šaukė į Suvienytų Valstijų 
senatorių Borah, nurodyda
mi, kad Franci j a kliudo į- 
vykinti Amerikos idealus..

smerkti karą (A W.orld 
Court to Outlaiv War).

no kad šiais laikais politiko
je visai nesivaduojama tei
sėtumo ir. teisingumo dės
niais, o vien tik ginkluotu 
kumščiu ir bizniukais išrn- 
karimais. • Gerai taip pat ži
nome, kad kaip tik viešpa
taujantis kumštis susilpnėja 
ar sugriūva, tai tuo pačiu 
jau ir visi jo sudaryti netei
sėtumai griūva. Taigi Vil
niaus atvadavimo klausime 
mūsų nelaime ir “kaltė” y- 
ra tik tame, kad Lietuva

tas ir dabar okupuotas tebė
ra. Aiškus dalykas, kad len
kai Vilnių mums geruoju 
nebūtų atidavę, nors amba
sadoriai tą savo sprendimą 
ir dar keletą metų būt vilki
nę.' Vieną, ko lenkai tuo 
šjųendimū pasiekei tai yiF 
niaitš liausimo didesnio sų- 
Aainiojimo juridiniu

y -

.■to
Uiašiįu pi^relįus į •tifrį-'Bimn Mtr patartį,k

t.
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GRABORTŲ STREIKAS

Pa ryžiui—Francijos gra- 
boi'ių unija šaukia prie ge- 
neralio streiko, kad iškovo- 
ti algų pakėlimo 5, frankų* 
4i©3^*^M\yžiaus..taotiW 
kas nepalies, nes čia yra pri- 
vatiškų graborių. Kitur lai
dojimu užsiima savivaldybes 
ir to darbo darbininkai -rei- 

h 

kalauja algų pakėlimo.

ŠOVĖ I STREIKLATU 
. ŽIUS.

AIadison idile, K y .—Į. pen
kis streiklaužius, žpyBanČiųš 
iš darbo buvo paleista šūviai. 
Nei vienas šūvis nepataikė. 
Ten streikuoją 5,000 aUgk^ 

* ■- ■
1----~ ’ M ■

PAGROBĖ MIESTĄ^“ ' 
■ ‘ *

Mitlheim, Vokietiją.— Šio 
miesto bedarbiai skaičiuje 
3,000 sukėlė riaušes ir p&- 

miestą į savo ranksį. 
Užmuštų ir sužeistų buvo 

O darbininku150. , .1

KETURI nuskendo:
T - ----------1 \

. Detroit, įiličlb. Kema^fe’ 
automobilius su 4 ąsmenimW 
nuo tilto įsivertė upėm Yt-

. -f
y ■ -i..I K *.

Berlynas. — čionai neda^- 
' Daugylįį 

ne^įį 
•» * ’
f ' ? ,
•» l

. kasių.

KIEK IŠMOKĖJO 
ALGOMIS. - '

Washingtort. —- Geležifike- 
lių leomp unijos paskelbė,
kad per 1922 metus algomis ėmė 
darbininkams išmokėjo $2,- 
669,180,772. L ____ ______,
turėjo 1,645,244. ’

REIKALAUJA NUŽUDY
TI TIC BONĄ.. •

Maskva^—Verchiieuzdens- 
kio darbininkai, komunistų ši nuskendo, 
vadovaujami, padarė de
monstracijų ii- rezoliucijų. 
Reikalauja nubausti miriop bas eina platyn* 
ir sušaudyti rusų pravoslavų dirbtuvių uždaroma 
cerkvės pati’iarkų TicBoiių* įįnt kuro.

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
• *“ * . . *

Kad “Dąrbinįiilcas” jau parduoda Lietuvos pįnigųM^ 
tų pęrlaidas ir savo draugams darbininkams 

; patarnavimą*J Taipgi visi tie, Isurie norite, kad 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių jT 
kas, visuomet kreipkitės pas “DARBININKAj” ji 
tfsumnetinuoširdžiai Jums ptaarnaus*

Darbminkai/ atsimnkite kad ^Darbuunkaš” < yra J 
DIDŽIAUŠIAS DRAUGAR -

* - . . * ' *

Siųsdami pmigiis ar klaus jamiĮitų kailių visuomet w 
suokite laiškus Šiaip: ' U:' ■ J
" ABKIMINKASpj.’ <

Borton 27, Mi

■ i

r

366 West Broadwny,
1

J
■r ■ 
i*
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IV South Bo»ton’o utarnlnkals, 
Ir aabatomte. , Leidila Jai. 

jShnųię’RTMO Katalikų Sy. Juozapo 
MhįMirimu Sajumga? >

^>1UM l-j , ~ ,.J.. n.,,. įį ,Mą •

ĮNINKĄS”
JThb Wobkeh)

Hm Lihvakiak TBr-W«KXT Rapsr.'
Jftlbllshed every Tuesdayį Thursday 

Mff ^ątnrday by St. JosKm’g lam 
Vakiak R. C. Assoujation or Labos.

**®ntered as seeoad-dass. matter Sepu 
ISį 1015 at the post otflce at. Roston, 
Mass., under the Act of March 8,1879/ 
MJuxeptance for maillng at speclol rate 
OdĖVostage prqvlded for In Sectlon 110J.- 
Aet of Oct. 8,1917, authorized on July

Bu&«crif<ton Katėti
£Mriy /ęuKr
Boston and suburba •-# I
ForelgiKCOuntrleii yearly p • ■ «- « » $5.50 !
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--- -------------- - . , • . - - - 
lis atsiskyrė ii* pasivadino 
komunistais.

Čia reikia priminti, kad 
“Laisvė” klaidingai rašo, 
būk Pilėnas buvęs Lietuvos 
žvalgybos vyriausias direk- 

f

1 > ||*| l ■ L ■ - 111 ■■■■!! I.. n« ll 

tolius ir smaugęs susipratu
sius darbininkui Pilėnas 
nebuvo jokioj Lietuvos tar
nyboj ir todėl ten negalėjo 
smaugti nei “susipratusių” 
nei nesusipratusių AųrbL 
ninku. - ' -
■r' . ....,,

numuims
| M. A. NorkfiMą ir J? B*rtašių 

‘‘Vytauto Bendroves buvusius 
Pt«dd«itU8.

1921 m, po Penrisylvanijos ko- 
lionijas iank&i M. A* Norkūnas; 
rinkdamas sėtus-“Vytauto” Ben- 
droveiy kuri, .anok jo turėjo vers
tis medžio išdirbyste Lietuvoje. 
M. A. Norkūną^, kiek teko girdėt 
buvo surinkęs arti 10,000 Aob ver
tės Šerą. Šnekama, kad jisai bu
vo pasirašęs ant sėrų, kurią dau
guma .teko žmonėms, nepilnai, ar
ba visai nemokėjimiems^ Po kiek 
laiko teko sužinoti Šerininkams, 
kad organizatorių “Vytauto” 
Bendrovėj tarpef kilo vaidą m po 
ilgą tąsymų “Vytauto” Bendro
vė* prezidentu tapo J, Bartašius iš 
New York City. Jam bebūnant 
prezidentu “Vytauto” Bendroves

i
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Kad intikinus ' Lietuvos rėksnį už krūtų, statome jį 
žmonos, jog jie, socialistai, 
ne Judai ■«— jiems beliko tik 
raudona popiera ir didelės 
raides. Mums į rankas pa
teko socialistų - iiaudininkų 
plakatas, Lietuvoje platina* 
mas^ Jisai pilnas- melagys* 
žiu, šmeižtų, prasimanymų į 

bet visaiaLtaipLperyejki* 
ma, kad kiekvienas, kum 
turi šiek -tiek kritiško pro* 
to, . lengvai . pamatys,' kad 
tiems poneliams tikrai pri
trūko argumentų.

Jie mato, kad nebegalima 
paslėpti fakto, jog taijie, 
socialistai, susidėję su išgų* 
momis ir kitataučiais,, suaū- 

, clė Seimą ir valdžią. Visa, 
Lietuva supranta, kad tai 
buvo pragaištingas žygis — 

, ypač tokiuo momentu. Tad 
jie nei nemėgina teisinti to 
žygio.

Tik seno begėdžio, nedo
ros gudrybes pasigavę jie 
desperatiškai stengiasi savo 
judošystę primesti katali
kams.

Katalikai — sako jie—ne
nore j gineiti į vyriausybę su 
liaudininkais.

Katalikai norį palaidoti 
žemės reformą.
--Katalikai paleidę Seimą, 
kad tik neprileidus liaudi
ninkų prie valdžios.

Katalikai vykdų žydų ir
.lenkų norus. . r . '

Įsivaizdinkime sau prasi
kaltėlį, kurį teismas pripa
žino kaltu už jo prasižengi- 
Aus. Ka mes pasakytume 

apie tokį, jeigu jisai teismo

Laisvamaniai ir soeijalis- 
tai.dang sykių prikaišiojo 
katalikams šnipinėjimą, val- 

, džiai skundimų ir panašius 
darbus, “Tautininkų” lai- 
kraščiai daug prirašė apie 
katalikų skundus ‘ valdžiai 
ųųt Žygelio ir Natkevičiaus. 
Tečiau jpltių prirodymų tam 
neturėjo. ■ Beprikaišiodami 
katalikams skundimus,41 tau
tininkai” nepasijuto, kai 
viešttin/Ciūcagoj ^nųtarėjlo-. 
nosų valdžiai rašyti ant kun. 
Garmaus 
Dar su 
smerkia 
šnipinėjimų sdcijalistai/Mat 
jie esu valdžios priešininkai 
ir tam panašiai. -Bet pasiro
do; kad socijalistai donosais 
ir* šnipinėjimu taip susitepę 
kaip degloji kaitrioje yasar 
ros dienoje.

Nesenai buvo žinia Lietu
vos laikraščiuose, kad Kau- 

' Re socijaldemokratas donosą 
padavęs ant tų, kurie išsma- 

‘ Vk ^adno Er JįJ tislebkų>-j nllfarįm.j pamokęs. išbėgtų 
kabas. I gųtvėš ir imtų rėkti ro-

' Dabar štai Brooklvno dydainaš^į poiperų, kad tai 
“Laisvė” num. 91, balandžio’ kiti tuos prasižengimus pa- 
17 dienos laidoje praneša a- pildė. Ar jam tikės kas, jei- 
-pie ^Keleivio” bosų sėbravi-. 
hių su44gailiuoju” Pilėnu ir 
išdavinėjimą komunistų. Tas 
bolševįkuoj antis laikraštis
tašo: ’

“Kovo mėnesį lankėsi South 
' Bostono pas “Keleivio” redak- 

torių Kazys Pilėnas, pagarsėjęs 
? šnipas; buvęs Lietuvos žvalgy- 

' bos vyriausias direktorius, ku
ris kankino Lietuvos susipratu
sius proletarus. Laike caro val
džios Rusijoj, Pilėnas tarnavo 
‘oclirankoj’ (carą žvalgyboj!, 
gi' vėliaus Anglijos valdžiai, 
Škotijoj. Griuvus caro sostui, 

/kerenskinė valdžia išleido dn- 
kilnientą, kurs aiškią ąišjdausia 
paroda, šnipo Pilėno istoriją. 
Pastaraisiais metais ‘soėijalb- 
tą* laikraščio ‘Keleivio’ bend- 

i radarbis, kuris mūsą ‘soeijaBs- 
tairtš^rodo taktiką, kaip pąsck- 
mingiau kovą vesti prieš komu- 
nistua.” .

T - Tolinu aprašoma slapta 
erekcija lenkų bitiding- 

t* pošių Michelsono ir Gegužiu 
r tu Pilėnu. PasikallJėjimas 

’ vienoj -valgykloj, kur 
fc^eiteriavo liotuvhj nei viė- 
į pom iš jų nepažįstamas. Tas 

yeiteris ir gii’įe jęs, kaip Gc- 
f lūžis ir Michelsonas žadėjo 

įomimistus, . : ■ 
ly Taigi mat iki kokių douo- 
B (ų daeina socijalistai—išda- 
r fineja vakarykščius savo 
f draugus, nes juk nesenas 
l’ laikas kada viena rūšis soči-

ir kun. Bumšos. 
didesniu uolumu 
donosčikavimų ir

1 • • ■» » 1 • T“ j
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aky vaizdoje visuomenes ir 
lepiame*/ jam atsakyti į 
šiuos klausimus :

T)Ar sooialisi^dliaudiain- 
fed- žino - viso paBaulioparlu-
mentarines taisykles,. kad 
valdžia- tuiu< 
kad^netui’ipai'lamentodau“ 
Įgumoš^pm^jime^—ited 

kada' jame negali susidary- š 
iii dirbančioji (tidžiumaj

2J Ar soeiąĮisini liaudį- 
įlinki žinojp, ar ne, liad 
lenkai, žydai ir komunistai 
jĮalųugs- drauge sm jai&pgiėš 
IvaldBųi'k €h gali jįe mauor; Md 
gydaib Itol® ir Bmiimįsūai 
pasirodys geresniais pilies 
šiais, negu jie, liaudininkai, 
ir pareikš valdžiai pasitikė
jimo?

. 3) Jeigu jie puikiai žino- 
' jo, kaip balsuos lenkai, žy
dai ir bolševikai, tai jeigu 
jie nenorėjo suardyti Seimo 

’ ir valdžios ir jeigu nenorėjo 
balsuoti už pasitikėjimų — 

- tai" kodėl jie visai nesusilai- 
kė nuo balsavimo?? Ii’ jei
gu jie, visa* tai žinodami, o 
bet-gi balsavo prieš valdžių 
■— tai ar nedarė jie to aiš
kiai, su tiksim sugriauti! Sei
mų ir vyriausybę?

Tad lai .tie raudonlapiai 
atsako dabar mums, kas . su
griovė Seimų ir kas .vykdo 
lenku-žvdų norus?

Ne, broleli, jeigu tu pri- 
silipdei sau ant kaktos Ju- 
dos ir išdaviko cedelį — tai 
ir nešiok ir verčiau nesiinai- 
šyk tarp ištikimų Lietuvos 
vaikų, o eik pas tuos, ku
riems tu Lietuvą pardavei.

F ė d. Selir.

ršjo. Ir šiandien tos Bendroves 
.gąlva yra biflę. kun. Ė, Gudaitis S 
T«maquos. Bet šėrininkad iki po 
šios, dienos neturi jokios žinios 
kur dingo surinkti, SL A. Morkū
no pinigai, kiek iŠtikrųjų Šerų su
kelta; kiek dabar tų pinigų esa- 

kas manoma daryti su liku
siais-pinigais? Visuomenė norėtų 
išgirsti apkaltinamų asmenų pasi
teisinimus, ir dalykų stovio paaiš
kinimus. Tiektuoju-tarpu.

Šerininkas.
v

DAJi lO METŲ.
Muskva.--ZiiLQV2&v, pirm* 

sėdis Pildomojo Komunistų 
Partijos komiteto, pareiškė, 
kad Rusijoj diktatūra turės 
dar tęstis apie 10 metų..
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JRATJGIJOSife KUOPOS 
TEMYKIT.
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gu visi žinos, kad tuos pra
sikaltimus jisai pats papil
dė.

Kas tikės liaudininku, rau
doniems plakatams, jeigu • 
Lietuvoje senai yra žino-’ 
ma, .

'Kad tai jie nėjo ant nuo
laidų, reikalaudami sau vi
sų augščiaųsių valdžiaviečių 
ir palaidij rankų griauti kon
stitucijų ir bedievinti Lietu
vą; • ' ‘ . ■

Kad tik katalikų pastan
gomis priimta žemės refor
ma, kad vieni socialistai 
balsavo prieš tų įstatymą,: 
kiti .(liaudininkai)1 susilaikė 
nuo balsavimo, kad jų šulas 
ir vadas- Šleževičius pagar
sėjo begindamas dvarininkų 
bylas prieš valstiečius;

* Kad. jie savo balsavimu 
nepp;šitikėjimo sugriovė Sei
mų ; ' 1

Kad jie tai. padare sutar
tinai su žydais ir lenkais, 
kad Šleževičius tuojau pd 
balsavimą su malonia šypsą 
■ir dėkingu veidu lingavo 10i- 
kams ir žydahg. ... -

Ir tu man "dabar išdrįsk 
savo kaltybes megiūti ini? 
mesti katalikams. Kų jie ti
kisi prigauti* Kebeilt tam
siausi kaimo' žtnogU, aplei- 
dtisį per tinginystę velyki*

tebuvo. Paskui da- Mes tveriAne tų raudonų

VAHAVOS. IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistiškų 
'mūsų darbą liūdija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy
kite:

M. A. AūuAancLg,
16 Pleasąnt St„ Lavrence, Mass.

• ONUTĖS SAPKAS.
• ■ ' • ‘

* ,
Onutės sapnas jų pamokino. Užtat vai

kučiai, aš jums Nusakysiu ką jv sapnavo.
Vienų' vakaių Onutė buw negera mer

gelė. Vietoj mokytis lekcijas, ji visų vaka-' 
ra skaitė, storų, storų, pasakų knygų* Bet 
kada ji buvo įsigilinus į gražių pasakų, jos 
mama tarė: “Padėk tų knygų, gana. Lai- 
kas-MtjmiegQtiidL_Onutei tas nelabai pati- 
ko. Bar kelius puslapius perskaitė, paskui 
nenoroms padėjo knygų į šalį. Onutė taip 
buvo supykus ant savo mamos kad nuėjo 
miegotų poterių nekalbėjus, Atsigulė^ Bet 
anksti rytų, jai rodėsi, kad dar tik aušo gra
žus rytas, ji atsikėlė, pasiėmė tų gražių pa
sakų knygų, bet visai nesukalbėjus rytme- 
tinių poterių išėjo į sodą, kad pabaigus pa
sakas skaitytų. Sode buvo labai gražu, \ bet 
Onutei, atrodė kas-žin įodel nelabai links
ma. Jai rodėsi, jogei medžiai, gėlės, ir 
paukščiai žiūrėjo į jų su panieka. Onutė 
tarė sau: “Kaip būtų gera, kad gėlės, pauk
ščiai. ir medžiai ^tikrųjų, galėtų šnekėtis 
kaip toje knygoje rašoma. Tada jie man pa
sakytų, kodėl taip žiūri į mane. ”

Ir štai rodos milijonai balselių tarė: 
“Mes galime šnekėtis.”

“Tai kodėl taip žiūrite į mane?’r
'Bet vietoj atsakymo, Onutė pamatė, 

kad gėlės ir visi žolynai pradėjo tarpu savęs 
šnekėtis. t r

(1 Leli j a, ’ ’ tarė Rožė, “ar j au prisiren
gus?”

“Taip,” atsakė Lelija, “mano lapeliai 
išskleisti,’ rasos -atgaivinti. Kada Jis J pa* 
žvelgs į mane, pamatys, kad esu pasirengus 
Jį pagarbinti, Bet, tu, mano karalienė?”

“Aš,” atsakė Rožė,, “taip-gi esu prisi
rengus. Leisiu savo malonų k vapų garbin
dama Jį.” ,

“Kas Jis ?” paklausė Onutė.
“Dievas,” gražiai atsakė balseliai, ir 

.žolynai tarytum palenkė žemai savo galvu
tes. Paskui Rožė— jūs žinote, vaikučiai, 
ji yra visų gėlių karalienė — klausė kiekvie
nos gėlės: “ar prisirengei Jį pagarbinti??1 
ir kiekviena ja užtikrino jogei yra prisiren* 
gę. Tada rožė.tarė: “Laikas Jį pagarbin
ti.” Kiekviena gėlelė ir kiekvienas žolynė
lis palenkė savo galvutę, o gamta ir oras pri
sipildė, saldžiu maloniu kvapu.

‘1 Kų j os daro ?11 klausė Onutė.

tis saulutės šviesa, nes tu užmiršti Sutvąr* 
tojų.” ? "

Onute dar labiau prade j o.verkti. O, kaip 
ji gailėjosi kad išėjo poterių nesukalbėjus. 
Bet atsiminė savo suramintojų, nuliūdime 
prieglaudų, atsiminė Tų,' kuris visados pa- 
guodžia, kuri vienu aidų žvilgsniu nurami 
na sugriaudintų sielų, nušluosto karčias aša
ras. Atsiminė Onutė savo motinų, ir pasi
leido bėgti prie jos j kaip staiga, pabudo> 
Oj kaip ji džiaugėsi, kad tai buvo tik-sap- 
nas! Jos motina sėdėjo ant lovos krašto ir 
meiliai į jų žiūrėjo.

“Onut,” tarė motina/“tu verkei, šne
kėjai miegodama, ar sergi?” .

“Ne, mama, aš nesergu, bet oi.pro 
ašaras tarė Onutė. ’

■ .Prisiglaudus prie motinos širdies Onu
te papasakooj savo sapnų. Ir tarė motina: 
“Dukrel, Kristus myli mažutėlius, nes Jis 
pasakė: “Leiskite mažutėlius ateiti prie Ma
nęs. Mylėk ir tu Jį. ” ?• Onutė atsiklaupė 
prie motinos kelių ir sudėjus rankutes die
votai ^atkalbėjo rytmetinius poterėlius.

Nuo to laiko Onutė neapleido poterėlių. 
O jūs, mano vaikučiai, ar. visados su

kalbate poterėlius?

V
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Naujai gautos iš. LIETUVOS mal
daknyges yra šiokios:

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

Mažas Aukso*.Altorius/ ska
ros apdaru-............. .$1.50

Aniolas Sargas, skūros . ap
daru .«.«................ .$li50

Aniolas Sargas, audimo ap- . 
dąru -• •». .... * ...... .: .6a

Gilus Atsidūsėjimas, audimo 
apdarais, maža .......... <60

Visuomet sū Dievu, audimo . 
apdarais, maža .......... .60* ■

Norėdami jas gauti kreipkitės pas 
“D AR B ĮNINKĄS” 

366 Broadway, So. Boston, Mass-
. .1

•r
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JONO TABVIDO DRAMOS

“Aktoji aria* Biurta
Stebuklas, . drama 4 aidą, _ -

2. “FAbijaJą,” di-tūnu 5. aktą?^;
3. ‘’Gfėrmanft,” drama 2 aktą.

šięsj-dramos yra religišku turi
nio^ - BerBtatyti' visai nesunkios 
Labai tinkamos irtoltyklą' užbaigi 
imo s vakuraM.. Kainos, už viHas 
irių 45<v Atskirai nčparsūuoda. 
Užsakymus 'siųskite;

“DAUURUKAS”

866 Broadw»y, Bo. Bocton, Mau.

1,

JO1NT SERV1CE WITH •
4WKAMERia^LINE

Trumpinusias susistekhnas, 
su.-visoms dalims -
LIETUVOS " 

Savaitiniai išplaukimai mfo 
■t. r*ieu 88,1 North RLvėr, 46-Ui 
Ir St, Wl’orli, JJ2 vai, <110110. 
■f KMiitos su 2.4 iv C lavom 
■į ant visą laivų? Didell vttl- 
K» kanilMil’Iiil* Šiilonui ir . 
Kj Dusi^tlkžviojbno deniui skl- 
B, rimui ė klitUšiiL Ant laivą 
■u “liauna," z
H irA ,

yriį sikjelulISką K-kaJutą, / ./ t
•K; Nąąįr triją* Sriubą liilVail 
■į uK(!š()ltite,■, "/ięįianae^ l 1” x 
n -Ąlbert ŪalU^ iiatin’nnuJu 
'lį Vinos, 2-ros ir B-Clos kl. pm . 
«;• kertamu, • 
■Į UNiTED AMmtC’AN 
|L
■T 30 Bmthvtt,?! Nuw Vtnk 
K arba nuioraaotUM u*eiitu« t I

x'
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“Kalbame rytmetinę maldą,” atsake 
balseliai ir kiekviena gėlelė, kiekvienas žo
lynėlis tarsi tarė: “Tave Dieve garbinu.”

Paskui augštai medžiuose pasigirdo 
paukštelių čiulbėjimas, Onutė tankiai klau
sydavo paukštelių-gražių giesmių, bet to
kios dar niekad buvo įlegirdėjusi. Ir kiek
vienas'čmlbėjimas rodos tarė: “Tave Dieve 
garbinu,”

’ (“Tai paukštelių rytmetinė malda, ’ ’ tarė 
sau Onutė, * *

>‘Taip,” atsakė paukšteliai, f4 Dievas 
miis. aprūpina,” • y
' “Užčjo nepaprastas švelnus vėjelis, me
džių lapai pradėjo šlamėti ir rodos visi kal
bėjo: “Tave,.Dieve, garbinu,” 
r Gražiausis buvo reginys tai saulutes 
rytmetinė malda. Pamažu pradėjo leisti 
raudonus spindulius, apšvietė medžių vir
šūnes, paskui ir visą gamtą. Visur tyku, 
gražu, malonu, šventa ir visur rodos girdė: 
ti: “Tayę’DįBve garbintu”
/ Onutei pasidtUū liūdna. Visa gamta 
garbino savo Sutvertojoj ji viena Jo nepa* 
garbino^ ; ‘ . ■ ,

“Vįsv Jį garbintų tik a§.,.?r ir Onutės 
;veidelis apsipylė ašnromįsi..
? .V Gėda I” tarė gamta balsai, “gėdai-Ji 
tūri sielų, širdį Ir balsų , ir žodžiu^ ir už
miršta pagarbiiiti Uievų ' sevo^ Sutvertoj^, 
Mvs to notitrime, bet neužmirštame J"o pą- 
garbinti, ir garbiname kaip išgalėdymo^ 
Geda,; tau ineigele!” .

“Taip/* vėl im’e btdseliai: “ji neverta 
čąivbnti. Eik sali iš sodo! Tu nevėrta esi 
kluuuytiM paukštyčiu Čiulbesio, bei džįaug-

... _»• ... k ... ‘ -i -- 1
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NETURTINGA NAŠLE. . ■
■ ' " , r

Kartų’vargingoji našlė tarė į savo ma
žyčius'vaikelius:

“Mano mylimieji! neturiu jums šiandie 
ko duoti pusryčių, nes nėra nei duonos, kąs
nelio, nei 'miltų dulkelės. Prašykite Dievo, 
kad mums padėtų. Jis yra gailestingiau
sias. . • •

Mažytis septynerių metų Jonukas nu
ėjo-mokyklon nevalgęs ir labai nuliūdęs. Pa
keliui jis užėjo bažnyčion,, atsiklauė pas al
torių ir garsiai prade jo melsties:

“Dievuliau, mūsų name-yra net penke
tas ir neturime ko valgyti I Mamyte j au ne
turi nei duonos, nei miltui Duok mums ko 
valgyti, kad drauge su mamyte nenumir- 
tumebadu! Tu, Viešpatie, galį mums pa
dėti, nes Tu prižadėjai šelpti tuos, kurie Ta
vęs nuoširdžiai maldaus.”

Taip meldėsi mažytis Jonelis, o ašaros 
riedėjo per veidų, paskui jis „pasikėlė ir nu- 
ėjomiokyklon;
L Sugrįžęs iš mokyklos namo Jonelis ra
do ant stalo kepalų duonos ir maišiukų mil
tų. ' -

“Ačiū,” sušuko Jonelis, “ačiū bran
giausiam Dievuliui, kuris/išklausė mano 
maldos, Pasakyk man mylimiausioji ma
inyte, ar ne angelas iš dangaus tai visa 
mums atnešė?”- .

“ Ne,” atsakė .motina, “bet vis-gi tai 
Dievo dovana, kuris tai visa mums suteikė. 
Tavo karštos maldelės žodžius girdėjo baž
nyčioje viena ponia. . Jai mūsų visų, labai 
pagailo, tad sugrįžusi namo atsiuntė štai ši
tų kepalų ir miltų. 'Džiaugkitės,.. mano 
Vaikeliai^ ir dėkavokite Dievui UŽ Jo ‘glo-* 
bų.” . •• •' • ? j;. ;

Nelaimės ar vargų prispaustas šaukis 
prie Dangiškojo Tėvo, kurs išklausys tavo 
prašymą. ■

z

\ TIK DVIEJĮT METUI
Vienas, visų didžiai geiMtnias luimgas, 

pasakoju šitokį atsitikimų:; “Melasai se* 
nai/f tarė jįį/ta apkidkštyau žmogųAš- 
tubniasdešinits metų amžiaus. . Po dviejų 
metų seimliš smddai susirgo.: Kada sūšL 
rmkoįogiiniūės ir pažįsi&mų vbnas iš su* 
sh'inkukiųjų pakbtaė senelio amžiaus. 
nelis Atsake kad jis esąs tik dviejų metų. Iš 
tokio jn atsakymu kusdrinlmsieji pradėjo 
juokauti, ‘ bot senelis tarfc;.“Iki nebuvau ap* 
krikšiytas, aš negyvenau. MaUo praėjusie
ji metai buvo mirtis, ne gyvenimas* ”

Taip lygiai vaikeliai, ir tas kurs pusę 
savo gyvenimo dienų praleido nuodėmėse, 
gali, padalinti dienas gyvenimo t dvi dali* 
Tas kurą yra sunkioje nuodėmėje, negyve
na, bet yra miręs.

v-
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. 15 <L balandžio čia įvyko puikus
koncertas. ■ Dalyvavo* du chorai t 
Šv. Juozapo, vietinis ir Nemunu 
choras iŠ Haverhill, Massj, veda
mi R Ainorio. Prasidėjo! 8 vali

- valuųa’Colonialsalėj, Suvienyti 
chorai sudabąvų keletą dainelių 
atidarydami koncertų, Į*o chorų 
dainų buvo Budainuota solo' ■ ‘Oi 
kaip miela užgirsti’ ir “Kui* pali
ko ta jaunystė0 per p-irią M. Trus- 
Wfię iž:HawhilIįot Dainos išė
jo artistiškai, bet- aš ir nesistebiu 

. dėl tokia gražaus dainavimo, nea 
p-ni M. Thiskienė eina mokslą ir 

^gal greit liks Operos dainininke .* 
Todėl gražiai ir dąiiĮąvo/’ Dar i* 

. daugiau dainelių sudainari ir vi 
sos gerai išėjo* Teipogi jos sūnus 
7 metų paskambino ant piano teip- 
gi gerai* Antra solistė iš Haver- 
hill’ioptlė- y.Tereškevičiutėsu-1 
dainąvo “Ant marių krantelio” r- 
“Kurtas Šaltinėlis, —. labai gra
žiai. Teip-gi iš Haverhillio p. S

■ Bacevičius puikiai “ sugrajino ati! 
smuikos ir p. V. Raugclė solo kor
neto gražiai*sugrajino, Teip-gi ir 
vietinės solistės ir solistai atliko 
labaiigeraų kaip tai: J*. NarĮnkai- 
tč- tikra lakštingala, Z. Jurevičiū
tė puikiai, dainuoja^ J. Bajimiliu 
te duąte, gražiai pasirodė, p. V 
Baronas, tenoras, gražiai padaina 
vo. Piano solo skambino p. R 
Ainoris. • Taip-gi akomponiavo 
korneto, smuiko^ ir dainų soluose

S

’io, kuris gerai tvarkų

i<-

———y. , t

teikė aukas dėl moksleivių vajaus, 
šv. Jurgio dr-ja.— $20,00, Šv. 
Petro ir Povilo dr-ja —$20,00, 
Šventos . Marijos dr-ja — $10.00. 
Teip,'kad viso# trys dr-jos sudaro 
vienam Lietuvos universitete stu
dentui metinę stipendiją $50".00. 
Aukos pasiųsta Tautos Fondo 
sekretorių^“Stabas” apie tai pa
miršo. * Prisidengęs veidą maska 
pučia per savo dūdą neapykantos 
kerštą. Patartume mest tokią 
blogą ydą, o būt pavyzdingu na
riu, nes jei ir toliau teip elgsitės, 
be abejo, dr-ja prašalys, nes kas 
kitam duobę kasa, tankiausia pats 
jon įpuola.

Dar vienas keistas atsitikmas į* 
vyko,baigiant vest susirinkimą: 
pirmininkas Vladas Pikūnas re
zignavo nuo pirmininkysteš iv 
griežtai atsisakė nuo pasirašymo 
po atšaukinu. Iš sykio buvo ap
siėmęs ant komiteto. Tadaišku, 
kad priklauso prie “Hudson šta- 
bo” dr-jLs.

Vardan šv. Jurgio Dr-jos pasi- 
ra pirmininko pareigas einąs,

r

Andrius Dominas
Prot, Rast. Ignas Kairys 

ir Mykolas Ventis.

» t

, 1 ,, ss!!ssssewag&M*ea5ss 
dviejų šimtų. Mat’ mokytoja# su
pranta savo amatą. Reikia pušy** 
mėti, kad Iv. Velykų apeigos pa
darė didelį įspūdį, Teip-gi chęraa 
puikiai giedojo po vadovyste prof. 
S. Daunoro.

Dabar žmones kalba, kad' kaip 
Kvįetkus mokino, tai temokėjo 
griauti parapiją, o dabar kas kjtp. 
Bravo, newarkieČiai, kad jūs’skir- 
tingumą suprantate tarpe mokyto*

Klebonas1 LKelmeli#.

Mažai raudąsi tarpę mū/ų ko
respondentų kurie aprašytų, nėnu* 
ilstančio klebono darbus.

Mūsų klebonas yra darbštus 
žmogus.’ Ypač jį pamylėjo, mo- 
kyklos vaikai. Taipgi lankos ant 
susirinkimų ir .duoda naudingų 
patarimų draugijoms, ypač dar
buojas labai ferų reikale, kurie 
prasidės bal. 21 d. š. m. Dievo 
padek jam ir ant toliaus. Teip-gi 
yra narių L* D.

LrDIS.rengiavakarą.

Gegužio 1$ d, š. m. bus vaka
ras, kurį duos magikas Dr. gimo- 
navičius iš New. York. . Teip-gi 
bus įvairių pamarginimų šiame 
programo.

•Nevrarke daug veikiama, bet 
mažai rašoma už tai, kad trūksta 
korespondentų, bet laikui bėgant, 
žada atsirasti ntiolatuns korespom 
dentas..

‘’nscBFB'imint:KBJ1’ ...j, į-.ry.ę 
karimai mario naujai vangumui į- 
MtrisytL t

k

Puškinas.

<''*jl. ;—.ju--1:’~ j '■■ "nriri 
toisybę iraŽfaojum. Tm yra ^te
tas. Kadą katalikai eina į vieny
bę,’ kad^BUrikr^ tvhluvę ir atsi
laikyti prieik vM^ilgamas hę-l svetainėje Iv* Wol parap. malu 
dievins,. kad nftdBU ^nergrilių■ eitom. turėjo Unksmę
nuo priešų ir veikti naudingą dar- 
bąUrtkuvių gėrovai, tai čia- at«i*į 
Skyrė- kąUoa katalikiško® draugi* 
jos, laisvamanių valdokos,- ir į

Wen su^atalikifc 
ka viauomeMį tai jie? nubėgo paa 
laiavamanins ir. sudarė vienybę 
“tarybą^Na irko^iešT  ̂

su bedieviais. Be- 
diavių-tiksla# yitupanaikyti kata
likų, tik5jimą,iŠgriautii b ažnycias^nų. Žmonėms labai patiko. O ant 
įžaudyt kunigus, tai. laisvamanių 
pro^amatf irdie tąttaria# Gal kas 
sakyię kad neteisybė. Ne* jau da* 
Bau per ySltL teisinas ir ką-gi lato 
v&maniai taria: Lietuvą.nuo prie* 
šų apginti, šalį sutvarkyti, darbi- 
nūakų* būvį pagerinti; Lietuvos 
sostinę Vilnių atimti nuo vagių 
lenkų! Ne; laisvamaniai vieni 
nepajėgdami^ pasmaugti Lietuvą, 
pmdkviet^žydus-ir lenku#-ir-nu^ 
verti valdžią- tokiam’ svarbiam) 
momente; "kada KlaipSdos klausi
mas nėra < užbaigtas ir tuom pa
čiu* laiku padarė progą, priskirti 
Vilnių prie? Lenkijos* Ir kas tą 
padarėt Laisvamaniai su savo 
tėvu- Sleževičium. Jų pienai se
nai gatavi ir prie- to. rengėsi. Da
bar paskėlbtai:nau ji rinkimai, reis- 
kia pinigų agitacijai ir ką, Šleže- 
vičiusiž kalno-tą-žinojo s ir atsiun
tė savo-Bobą į Ameriką, rinkti pi
nigų agitąeijlLir taipo -gražiu o- 
balsiu, girdi, našlaičiams aukas 
renkate Žinoma; ir Worcester’io 
laisvamanių sušiaudbdfišiais tary
ba pasikvietė mielaisrdingas po
nias kad dolerių prisirinktų, na ir 
lengvatikiai nubėgo į 'prakalbau 
ir davė aukas. Žinokit kad tos 
aukos bus sunaudotos idant lais
vamaniai laimėtų rinkimus, ir pas-, 
.kui galėtų tverti savo, rojų*. * Tai 
,čiai tie vėjo: užpūstu nesusipratė
liaikatalikai sau peilį aštrina, kad 
paskui galėtų, laisyamaniai- jiems 
:į< širdį. įsmeigti. Katalikų vadai 
□iemsttemybės nepąsako, šaukiasi 
/teisingąją BagoČių,.* teisybės skel
bėją, kacLjiems prakalbas, saky
tų. Ir kada, tas iškeikia, išvadi
na; judoišaistuos, kurie jo prakal
bose neduoda, pinigų ir teip. įsi
karščiavęs nusivelka kotą, meta-į 
žemę ir sako aukoju Tėvynei. Bet 
.pabaigęs kalbėt greit’atvėsta, pa
siima savo drabužį-ir sako-rengė
jams:. 25 doleriai už. prakalbą ir 
kelionės lėšos. ■ .

■» t

Papartis

• vnBT sowrroN, pa. ’

, Balandžio <4 d. Washingtono 
svetainėje Iv* JUkol parap. maįų

SMDtrt^
GARDŽIAUSIA

. BALOlAaKOŠS.
Gerbiamas Vaclovas' Se

reika, apsukrus bmieritK, 
dirbęs ilgų laikų prie ap- 
draudbs kompanijos, einąs 
pareigas Cambridge liet, 
kat. parapijosvargopinihko, 
taip-gi lDS. Centeo Korikto- 
Ws komisijos mysį a^toį 

tirvę, 187 Webster Avenu^, 
Cambridge? Mass*

nJai^gį visais mkafciš> aT 
tai pamylėti savo 
draugu su saldumynais ar 
šaltakoše, arba kiįtais ko
kiais vaišių reikalais^ kreip
kis pas savo b^oli lietuvį 
*JisatH0iw-MWuK^“k^k* 
vienam patarnaus yj kieto“ 
vienas būsite užganėdinti 
pas Jį atsilankę. Valiaus 
kiek pas Jį bus. galima ir 
“Darbinin^r- nusipirkti. 
Štai Jo antrašas: : .

.J,., J. 1 .
R. K* Fedaraeijo# lAskyrius su- 

treugč pj»kalbas l5- ČL balandžio^ 
1923, Lietuve# Krikščionių Demo
kratų Partija# reikalam*. Prm 
kalbos nurisekė kepuikiauria. 
FūbliJtttt primrinlto pufJėt*nai. Tik 
gaila, ksd-dar ir iš kaUlikų ra^- 
daai tokių, kurie-Ž^bn laitai į da* 
‘barinę kritišką Lietuvon padėtį. 
‘Kalbėtojai buvo- vietos klebonas 
kum V. Taškūnaa, A. Kneižy#, sve
čias kun. Moeku# ir- Montello šv. 
Roko parapijos kleb* kum Ji 
ŠvagŽdys, Visi kalbėtojaLprakal- 
bas pasakė patrijotiŠkas ir ragi* 
no remtį Įdek galint WWionių 
demokratų pertiją> iš* kurios tik 
'galima laukti Lietuvos darbinin
kams gerovė, Nomvodiečiaiį 
nors ne visi, bet tą darbą atjautė. 
Aukųsurinkta$88.80:

Aukotojų vardai: ’ 
NepcrstojanČios p; P; Švo.

Dr-ja *.. *. *r r. . r *.. r .$50*00 
^Moterų Sąjungos 36. kuopa. 5.00 
Kum VĮ’Taškūnas 5.00

Po KL Klimaaričiusį V*
Kudirka, M Stašaičiutė, K. Sta* 
šaitienė, J. Červokas, P. Kudirka, 
•Ji Jankevičius, J. Uždarinis, A; 
Vaškelis, P; Kuras; J; Matulevi
čius, J. Kavaliauskasj (h Mačienė, 
K. Akstinas, St Akstinienė, E. 
T Vaškienė,, Ji Verseckas*.

P<j 50c»: Br Stašaitis, J. Didžba* 
lis. . z . <

Smulkių ^5,80r
Visa $88;80* '
Išlaidų. — $5.00. .

.Pasiųsta/ ęentran jj83.8O.
Visiems aukotojams varde: Kri

kščionių. Demokratų. Partijos ta
riu širdingą ačiūi .

Jt Vtariacka»,.i‘aŠt.

vakarą, kuria susidėjo ii teatro, 
koncerto * ir šokių. Visupirma 
gerb, klebonas (kuh. A, Lopitto 
kaipo vedėjas programo perstatė 
keturių, veiksmų veikalą r< Jonu
kas ir Skarytė.”? Lošimas nusise
kė. Labiausiai atsižymėjo mer- 
gaitsĮ^SklinskiutėS, kurios tyvM 
savo roles atliko. Po teatro bu
vo sudainuota apie desėtkas dau

galo fevo šokiai. Vakaras nusi
sekė gerai. Žmonių atsilankė a- 
pie 600. Pelno parapijai liko 
0£L(X) su centais.

Turiu pažymėti jog apsigyvenus 
Čią. jaunam vargonininkui jauni
mas linksta prie veikimo. Tad 
Ūvį Mikolo parap* abudu chorai 
vėl rengiasi prie didelio koncerto* 
kuris įvyks 14 d. gegužio, AVash- 
ingtono svetainėj. 'Tad apiėlin- 
kęs lietuviai malonėkit atsilanky
ti, nes išgirsite gražiausių dainų.

.Mūsų Žmonės labai yra dėkingi 
, savo. gerb. klebonui kun. A. Lopa- 
ttai, kuris, visas Velykų aukas pa- 
aukavo parapijos naudai, nors 
mūsų parapija nedidelė, bet gerb, 
klebonas užlaiko vargonininką ir 
uet nesigaili skirti nemažas ankas.Į187 Vebster Aw,.0AMĮBBTOiak

SčrantonietiB.- Tel. Uhivęrsity 10^1.
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VACLOVAS SEREIKA.
NEWARK, N, J.

. Didelis sujudimas.

Kur nepažvelgsi, ten judar kru
ta ne vien dideli, bet ir. maži fė- 
rii rengime. Draugystės .viena ki
tai rankas padavę žada eiti lenkty
nių, bet mokytojas su. vaikučiais 
ir tie šnabžda, juda nepasiduoti. 
Žiūrėsime kas atsitiks, nes mokyk
los vaikai sako, kati jeigu mėgins 
kokiabiors draugija jbloš pralenk
tų tai jie, virš du šimtu vaikiį, 
bytysią kitas. Dabar laukiame ko 
tai fiepaprasto, nes niūsii koloni
ja mažai girias, bet daug dirba.

Šv. Agnietė:

Gyvojo Rožančiaus dr-ja turėjo 
vakarą bal. 8 š. m. Tame vaka
re buvo perstatymas “Šv. Agnie
tė,” “ Žydas ir Dzūkas. ” Vaka- 
ras vienas iš puikiausių ir gerai 
nusisekė. Teip-gi deklemavo^p-lčs 
Dvareckaitės, Netvarko žvaigždu
tės. Žmones buvo risi užganėdin
ti. Tarapis kalbėjo mokytojas "V. 
Dąmąšas ir gerb. kun. J. Kelme
lis, kurie pasakė daug įdomių da
lykėlių. Vakaro . vedėja, buvo 
darbšti moteris p. Matulienė. Pel
no, girdėjau, liko nemažai. Pusę 
pelno skiria parapijos naudai.

• Daunora atidarė, knygyną,, *

Iki šiol nevvarkiečiams būva 
sunku gauti įvairių, knygų dėl pa* 
siskaityma, * ypač maldaknygnj. 
Dabar po No. 176 Adams St, 
Newark, N. J* randas įvairių kny
gų, net ir lietuviškų saldainių.

Socialistai verkia.

Mat mūsų miestelio žmones ka
talikai gana susiprato, kad neduo
da savęs vištvagiams išnaudoti.

Vienas laisvamanis šundaktare- 
lis pradėjo žudyti lenkes moteris. 
Teip. paduoda angliški laikraščiai: 

■Tas bedievis tokį šposą iškirta.jau 
ne pirmą kartą ii\ atrado, kaltu, 
pagal laikraštį “Ledgers.” Vie- 

• tiniai bedievukai susirūpinę.

Liberalams kaput.

Prieš keletą savaičių liberalai 
buvo parsikvietę grinorkas iš Lie
tuvos, bet biznio mažai peliiijo. 
Vėliaus sumanė parsikviesti len
kų berinis— Iv aškeričių su Nor
kumi Tie dar labiaus nusmuki- i 
no. Gcod-bye liberalams New« ; 
ark’e. Daugiaus nesugrįšime, R- 
vaškevičius išsireiškė. Nedyvau 
nes į jų prakalbas „atsilankė 65 > 
'žmones. . I

Mokykla auga.

Kuomet atyyko mokytojas V. 
to kad vasario „mėnesį visos di*jos Damašas, jau priskaitoina ’ viri.

korneto, snpiikos' ir dainų soluose 
Programo vedėju Jiuvo A. šaukis 

. išHavcrhill”
vedė* Koncertas ne apskutinis. 
22 d; balandžio tie patįs chorai 
duos koncertą Haverhill’io lietu- 
viains.

Lowellietis.

*

ROCHESTER,N;Y.

Balandžio 3 d. Šv. Jurgio Dr-ja 
turėjo bertaininį susirinkimą. Ap
svarsčius dr-jos reikalus, Antanas 
Butrimavičius pakėlė klausimą 
kas-link tūpusios korespondenci
jos “Darbininką” No. 32 iš Ro- 
chester,. N.. Y., apie Šv. Jurgio dr- 
jos laikytą susirinkimą kovo 6 d. 
“Hudson štabas” neatsižiūrėda- 
mas į dr-jos įstatus, kur sakoma, 
kad visi nutarimai būtų užlaiko
ma slaptybėje, o jis paskleidė 
pluoštą, šmeižtų ant nekuriu mi- 
notęs dr-jis narių, įvardindamas 
“prpšepanais,”' troikom ir kito
kiais vardais. Sako, nors, iš vei
do panašūs į lietuvius, bet jų dar
bai nemalonūs. Tokiais melagin
gais priekaištais “štabas” paže
mino garbingos dr-jos vardą aky
se visuomenės ir įžeidė jos narius. 
Mes žemiau pasirašę vardan dr-jos 
reiškiame, kad tie visi „paskleisti 
šmeižtai kaip sykis atatinka “šta
bui. ” Tai tikras Farizčj o darbas; 
pats save giria, o kituss niekina. 
Dr-ja, pažindama gerai tuos įvar- 
4ytus tnarius, kad jie yra tikrais 
lietuviais ir remiantys tautos rei
kalus, nematydama jokių nemalo
nių darbų iš jų pusės, stojo už jų 
garbę, o “Štabą”.pasmerkė už to
kį darbą, kad nesilaiko* demokra
tiško valdymosi būdo, nes jis vie- 
metų Vilniaus įsteigimoūBwA,lį 

nas eina prieš visus už tai, kad 
dr-ja nepaskyrė aukų padengimui 

'lėšų paminėjimui 600 metų Vil
niaus įsteigimo. V* Danielius bu
vęs ta paminėjimo komitete, pa

reiškė, kąd lėšos yra padengtos iš 
aukų ir įžangos tikietų. Po dis
kusijų leista ant balsų* Didžiu
ma nubalsavo, kad atmest. Jei 
būt nepadengta lėšos, beahejo, būt 
dr-ja prisidėjus. Pavyzdžiui švx 
Petro ir. Povilo dr-jai buvo per- 

" statyta, kad trūksta $60.00 pa
dengimui kalbėtojui kelionės lėšų.

' Dr-ja be ilgų syąrątymų paskyrė 
; trečdalį $20.Q0. Bet sužinojus, 

kad lėšos- yra padengtos, ant se
kančio susirinkimuatmetė. Del-

T V»
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Gudkttčlu, Ant* 
*UU VvUVC/ «p»udŲ ir kltakiy Dr«ugyBtem> reikalingu dalyku. - 
IklkiUttdami Katalogo ar Sampilo, paiymikit* ir j ui v varta,

»TltUPA« Od.,**O-aŽ Ferry *f. N«wark*W. <1.

HYDE PARK, MASS. 
Atsišaukimas.

Gerbiamos sesutės, žinokite ge
rai, kad mes sutvėrėm.' mergaičių 
draugijėlę iš penkių narių. Šian
diena mes au turim net dvidešimts 
irmūsų draugijėlei vąrda.s duo
tas “Žiburėlis” ir turim mokyto
ją panelę O. Stase-viičutę iš Nor- 
wood, Mass. Ji yra apsirengusi 
mus mokinti ir išlavinti vaidinti, 
dainuoti, deklemuoti.

Gerbiamos įlydė Parko lietu
vaitės, dabar laikas susiprasti ir 
mokytis, dabar laikas mums apsir 
švięsti., Nesisarmatykit atšilau? 
kyti ant mūsų repeticijų, kurios 
atsibūna kas subata'pirmą valan
dą po pietiį - po numeriu 1495 
Hyde Park Avė., Hyde Park, 
Mass.

Jadvyga Kušleikiute, pirm.
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JADAEATIi^T^ RAUDUKĄ KRAUJĄ?
• NUOAMSHIS NEĘVU^ 

TVIRTUSVmiSIR MOTERES;
Turėdamas sunaikintą; Sveikatą ir1 Spėkas; tuve^ 

, damaa.neaišką mintę.ir nusilpnėtą kūną; paeibodisl 
imant vaistuM.'dėl'* padi3nifaM! veildūmo ir vidataa svai^iii&n- 
čiu»,. bandyk Nuga-Tona ir* persitikrik kaip greitu laiku jau- 

, aesi viiai. nauju įmogui Devynas jS deiimtes viau žmogauk lit 
tokiu * kaip blogas , apetitui; neKtuotriulavitnas viduriu, gazai iFff’ 

■ išpūtimai, 'uiketejitnag alcilves, tulžihia* anemia, kankinimai Teu- \ 
matiamd, skausmai galvos, neuralgja, stokas energUos, nusilpnė
jimą*. narvu, ir negalėjlmsa mJeguoti* paeina nuo stoka; nervu 

. pajfegos,- skisto vandeniuoto kraują ir nedžtdKtfd&fr cirkulacijos 
kraujo*. .

Kožna dalis kūno ir-kojna, jo veikme remiaseant'. nervu paJissov, 
kurios didžiSusei užIMH# ger<m/stoviHjė pilvą, jsknaš* inkstus ir 

, grobus, Širdęs, plakimo,., kraujo cirkuiavirso. Nuga-Tone yra-lgbas; 
protingai'gydymas nuo? nusilpnętu, nervu ir abėlno^ sunaikinimu* 

> kūno* Kodėl? -Todėl kad jie yra-sutaisyti iš aštoniu brangiu, i 
“ svšiksfę duadančių sudėtiniu vaiatUž rekomenduotu ir nuruodytu 

per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
. VOsiorĄ-maistus dėl'Kraujo irNcrv-i. ,

NugarTone priduoda gyvybę jaknomz;, pastiorin grobus. teip, 
: jog. je; tustinais rėguiarlŠfaL Atgpivfn inkštus, išvara, laukui 

nuodinieš atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir- . 
dsnčio kvapo ar apvilkta lieiuviof 2{uga-Tone d0os>Jums stebuklinga,1® 
apetitą,, giara gruomUlavMęFįtvirtuB nervus- iri kiętg pastiprint* niUffli** 
Nuga-TOne. su Stipris kraujo ir pagerinacirkulavimo ję/priduoą raudo* 
numo. veidui ir žibitmg akiems ! Nuga-Ton*’padaro, tvirtus* rustus^ 
vyrus, ir sveikesnės: ir puikesnes moteres. Nuga-Tboe-netalpin savyj jokiu iii

- daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra- parankiam pundelei. Yra apvilkti.cukruw BPHBBV 
LBkoaiUn vartuoti galėmg ūeparanukūinoį Bai)£yk Idos* Sėkbmeddttvsv^aKHįi

MYft. pretčtettSe
MUSU ABSOUimSIlA^GVARANOIJAi Prekš Nuga-Tone yr* viena* ($1 jįQiMWt 

. ų% bonkute. Kožna hpnkute talpina devynios dešimtys (Bū) piliulu, .arba viMe ničnėsi 
f įydyiBOi -Gale,te pirkti šeies bonldites, arini.šeiiua-nietMsiusrgydvnmcužfpčniffaa, įįįalOf 
, dolerius* Imk Nuga-Tona per, dvldėžijnt (20)' dienu ir jeigu ne buki uzgaris^btaa p*» \ 
; sekmiu,,augrąžink bMilęute in piliusį o ides ūmai sugražisime. jusu piftigjų^ fffaaHle: 

prapuldyti viena centą. Mes Imame rizika. Nuga-Tone yraBpardavinejėmšs' vfcėee 
aptiekose tomis, pačioms išlygoinisiir pačia garantija. ' * /

f . FKIS1USKSAVAPASTELIAVIMUANT TUP1KUPONA.
National Laboratory L-?2 T01S So.- Waba*h Avė., Chlcago. III.

Gerbiamieji: įdedu čionai*, f*..maąr,^bonkut], 
Nuga-Tone. . ■

'. •. ... X
Varnas ,ir pavarde... *• ...........T.,... y.*-, * ,

. • v ■ . . ■ ' V ' - ' ■ ,

Gatve ir .numeris. *«»««.> *.u%*.-ay*(

t - • • ’• ** IŠĮeiitas^.*—■*.***■«♦«•■•.*^-*e<.-*.****.*<-*-*.**.*Valstija.••...-'•■*.-*'.*-.***■*•**$-♦<►4,*

Bąland^o. 8 di. bažnytinėj sve
tainėj vakarę įv&ko,* nepaprastas 
viešas susirinkimas. Žmonių atsi
lankė gana- daug.* Kalbėtojais,bu- 
vomoksleiviaiBarkūs, Bkęys; kun. 
L. Kavaliauskas, V? Vilkas ir kle
bonas kun. J. j. Jakaitis.

Abelnai- risi- kalbėtojai savo 
mintis kreipė-į dabartinę? padėtį 
Lietuvoj iš- priežasties mūsųt bro
lių išgamų,* parsidavėlių, lenkber- 
nių, žydbernhį ir prie ko jie veda 
ir kad jų tikslas- yra. padaryti 
Lietuvą antruoju bolševikų' ro
jum. Idant ir Lietuvos laisvama- 
niai galėtų Šaudyt kunigus,, nai- 
kyt bažnyčias ir išplėšti tikėjimą 
iš tikinčiųjų žmonių. Ypatingai 
gerb. kun. J. J. Jakaičio kalba*su- 
judino publiką kuomet nurodė 
laisvamanių biaurų programą- ir 
kad: laisvamaniai susideda su len-, 
kais* ir žydais nori-pasmaugti Lie
tuvą, nes vieni žiūri į l^askvąt ki
ti į Varšavą,gLpati Lietuva-jiems 
neapmnm Pabaigoje - prakalbų 
buvo .išnešta; protesto'rezoliuciją 
tiž neteisingą priskyrimą Vilniaus 
Lenkijaitir bųs pariųsta-į Paryžių 
Tautų Lygais. ” -

Aukų‘surinkta virššimtas dole
rių Krikščionių Demokratų parti- 
jai. ' . *

. Voj^nįfturti MtaJįiad.L .

Ką ^bekalbėt kad laisvamaniai 
pildo savąjį progfamą, , jie senai 
prie to‘rengėsi,, jie yrą, tautosjš- 
sigimėlįai, tai nėra ko štebėtis. 
Bet štai kas.žmogų verčia striiMis^ 
tai tagį kadJmūsų broliaPkat^ikai 

; remiskBavD netvi-
Įdį. bet gab inur AVorceetęry yra 

į gana'daugtokių vėjo •už^atų,;pa- ? 
j^ųrejuą ąttodo ŽmągiM stu griva, 
Lėk pnadėkikąlbBb 
riąą nęsttpnaą koh. jamį trinta* 

; Teipį jią, atrinaų bašnye^ ir va* 
dinari lkąttilikąisi alc kas tik* yra 

. fVeikiąma ?pąs katalikus, rijįas 
•jiems atrodo negera/ noteiringa, 
katalikų Vadai nepatinką, įi^ sten
giasi juos. Šmeižti kaip.’ tik. įtiaąąy- 

’ .darni*
> i Na ir kgr toki siaudadūšląi ga* 

Ii; pasidėk nagi bėgą pas IMąfth 
maniųą.trisyWdeškot, ten Kiniją 

į išgirsta, kad reikia Lietuvėj kų- 
; nign# iškart, tąLtlcl 
rVlritflMh Tekiwą 
Utym# to ilk ir reiki

z

CAMBRIDGE, MASS.

Turbūt jau senai Gambridgeie- 
čiai turėjo tokias iškilmingas-šv. 
Velykas kaip* kad šios praeitos 
Didžiulė bažnyčia buvo pripildy
ta žmonių. Daugelis.turėjo, stovė
ti, nes sėdynių truko. Didžiau
si įspūdį bažnyčioje padarė, tai 
procesija ir koro giedojimas.Tur- 
būt pirmu kariu tiko girdėti cam- 
bridgeiečiams tokį gražų giedoji
mą. Mat koras visas Iv. misiąs ir 
kitas Velykų giesmes giedojo-su 
orkestrą ir labai gražiai sutarė. 
Nepaprastą. įspūdį darė klausyto
jams, rodos, kad,* kas iš aukšty
bių saukė prie maldos* teip žmogų 
sujudino. Už tą viską priklauso 
padėka, gerbiamam, kun. F. Juš- 
kaičiui ir vargonininkui V. Serei
kai., Teip-gi- Velykų .vakare kle
bonas kun. F. Juškaitis užkvietė 
Msą kotą pas save, ir puiikai ap
vaisino. Laikę vakarienės buvo 
gražių kalbelių '̂ Teip-gi buvo ke- 
jėtas ir. garbingų svečių: kum Ka- 
ščibka# ir du klierikai IŠBrighto- 
■no Seminarijos. ‘
i Dabartės koraS rengiasi prie 
bažnytinio, koncerto. Pelnas, sa- 
jko, bus naujiems vargonams. Mat

CUNARB
AR TUJŲ GIMINIŲ ATVA- 
ŽIUOJANčIŲ AMERIKON?

Suvienytą Valstiją Konsulas-Kaune 
daliar priima aplikacijas, dėl paspoi’* 
B Visą kitą metą ribotos.” OUN-

tD patarnavimas yra greilJaŲšiaš 
pasaulyje.^Pasužierjat bu'Omuird 
biiietnin neturi laukt ilgai dėl' to, 
kad Cmmrd laivus, aplaidžia s Euro- 
į>ą Kas keletą dieną.

. Oumtfii Ltrijurtūnpadatius. ūm 
tarti Tdetuvok dėt pagalb?Jlino , pa- 
sažlerlains per ją pačią, darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką Ir Išlftlljas 
dėl’to, kad privedą. umlfethtt prie 
put laivo, SĮs patarnaviame* veltui.“

Dėl tolesniu informaciją, kreipki* 
tčs pas blle laivą agentą, mrba: - 
CUNAUD LINK, •

: 120 Stirta Strect, 4

l

M: * V*.

*

X

PHILADELRHIA, PA.

Pasibaigė pas mus. šventos misi
jos. Laikė tėvai marijonai. Pa
baigė šešioliktoj dienoj balandžio. 
Plūdo žmonių; iš visų kraštui Sa
kė po tris pamokslus kas diena. 
Neišpasakytas gerumas Philadel- 
phijos žmoniij, —įklausė misijonie- 
rių šventų pamokslų. Atsilankė 
ant penkių iš ryto ant šventų įni
ršių, be jokio nuvargimo* Kasdien 
būdavo pilna bažnyčią-žmonių.

ŽydintvGėlelė.
• ■ v ‘

NEW BRITAIN, CONN.

15 d. bal. L, D. S. 36-tos kuopos 
įvyko mėnesinis susirinkimas. Na
rių apsilankė neperdaugiausia. 
Atstovė išdavė raportus, kurie bu
vo pasiųstais kuopos- IŠ raportų 
pasirodė,, kad.su laisvaisiais ben
drai veikti negalijna, nes jiems ne
rūpi.; Tautos ir Tikybos .reikalai, 
jiems tik'rūpL jų siaurą, nusmuku
si partija* Mie susirinkimus laiko 
nedaliomis prieš pietus, kada žma- 
nės:mnwįr bažnyčią. ’ - .
‘ ^J&purinio, baliaus rengimo kol 
misiją išdavė raportą. - Paęirode, 
kadv nariai mažai pasidarbavo ti- 
kietų iŠpaidavime. Dovanas lai- 
mėjo: pirmą pbGumhulevičius,: 
antrą A»* Gurskio 'Prie kuo
pę* prisirašė vienas naujas narys 
į<G»: • \*' 'a. . •

Pranešu- visiems. Ne\V Britaino 
Įi^uriams^^adįsribato j,,balandžio 
^1 ir 22. d.. vaks^aw bus iMoįni 
ką^tik iš Lietuvos parvežti nauji 
Žingeidūs krutami phveikriiii* 
Kviečiami risi, atsilankyti, n .būsi- 
teužganėdinti. -■*'
I **bhrbinfakęH kova W ii korės-

turi būt Iv* Andrie-

4

i

*

*

:>. 
. a

la bu# rojus pondenoijoj parašyta šv. Kariūne 
nemoipMtk ro pHr,,

,, ot sako, kur jaus*
0

-t

.< -.

£

-3T

1-.

Jt

I

u

iy kttdikiai pastertl
Iryradaip iegvavisiškaiiš galvos paša- 
Įinti pleiskanas*. Tik kelis kartus panam 
įlojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą.^ir jųųą 
galvos odiu Bus taip tyra, *kaių kūdikio ->F 
ir pag^iųAt jums visuomet ją v r
rtokia. užlaikyti* Švari įpilyosi^mląiužlšilfo plauku&i puiįtldlį^ 
pleiskanos’jiiofe
Niisipirkll o bonkįi I?W(i/irjr vo apHekojo Blaudlė ui GĮc., atbft pridiųsklttt 75čw 
pa«h^nkleliaUlivBuIiįijįljajr^utijĮ.  ■.
. £ . ..... F. AO. RiCI’TSR

j . 41h' BrtoklynvN^Y. *
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sxiitr 'stt lietuvių Bmoth* j
- - Visus: Kėliai Vandenim• , 1
*kUAIPED4 ir KABALĮMIbIV- į 

kėuoe 1 MūlpMą d
\KnraiJWid* Atvirai. yd.J

L .
FMote; “J1L......
I Tumaus po pribuvimai J Itotterihim 
[ gotais yra įicmMlftmuU į patoKU ir grtlU JhlR,

F HOLLANDIJOS VW0a NE jį į
tautdiuvml kuiitbtirhil ūvl 4 Ir -U ypacy—Miuulngus 3
L - .. ...•? įmrtiūrta*i** 3
r MIVAKORTKSv IB HOLĄ,® 0-AMEBICA LINįEv ąį 
[Ž4 Statė Staiei* . , I

- ’ * Artą pū tegolfotat

kad.su
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CHORO PRAMOGA.

Bažnytinis šv. Petro' para
pijos choras pereitą ketver
tą turėjo balių parapijinėj 
salė į ant 7 gt Kadangi ^ie
na buvo Itass, ir Maine vai- 
stijU Bventė? tai hjkiąi pra
mogai buvo patogi4r žmonių 
buvo kupina salė. - -Tvarka 
buvo gera, visi atsilankiu
sieji buvo patenkinti. Retai 

*kada būna tokios smagios 
pramogos^.

Tą pramogą parėmę lietu
viai biznieriai. Savo daiktų 
aukavo:

Jonas Valiackas 
Vaitkevičius, 

___ Petraičiai. '
P.Bušmanas 
Strand Cash Markei 

v S. Vileišis
Maneikis
J. Geležinis 
Majauskas 
Centrai Spa.

r

f

ATSAKYMAS Iš LIE
TUVOS,

Lietuvos Respublika
Krašto Apsang. Ministerija 
1651 Nr.

Kaunas,
19-23 m. Kovo 29.

G. T.
Gauti Insii“ Draugijos 5,- 

000 litų didele mums mate
riale parama, bet dar dides
ne dvasinė, nes mes jaučia
me, kai mūsų broliai už van
denyno taip pat Kirtai atsi
davę mūsų brangios tėvynės 
reikalams.

Nupirktas- ginklas už »Tū-
• sii kruvinai uždirbtą centą, 

tegul bus mirtinas -Lietuvos 
priešams.

•\ Savo ir kariuomenės var
du reikšdamas širdingą pa- 

į dėką, tikiuosi, kad kiekvie
noj sunkioj valandoj 
atbalsis pasieks Jus, 
broliai.

. Majoras inžinierius 
skaitoma).

Krašto apsaugos ministe- 
ris.

* • ■

Kancelerijos viršininkas, 
kapitonas Kubilius.

irklo, dalies viršininkas 
. Karo Valdin. Augustauskas.

-Šv. Kazimiero R. K. 
Draugijos pirm.

P. Paulauskas.

RINKLIAVA WI0
JĖZAUS M-JAI."

si

Kun. J. Norbuta* Naujoj Anglijoj 

\yaterbury, Conn.
Hartfiųj, Conn.
Nortvooį Mass.
Wcstfield, Mass. „.
Nashtia, N. H?

‘Šo,JBostotų 
MojltelloT Mass. .

surinko našlaičiam*:
$242,81 

. 192.50 
65.19 

.... 60.00 

.... 55.25 
L;. 254.63 

347.32

i- < •>

£»< *-?««•«

>• ► f V )i 4-» •

4 b # •

A r 4 i • ja

» * *
» a *—•. »

Viso labo......$1,217.70 
Smulkesnę atsąkitų pagarsinsiu 

netrukus; Ikšiol didžiausių aukų 
yra suteikęs p, K. Oksas, Monte- 
llo, Mass. $115.00.. Daugiausiai 
surinkta Monfėlld, $347.32. Antroj 
vietoj Amsterdam, N, Y, $320.

1 V» —1 'Aem«
v Kun. J. NorbutaA,

V. J. Dr-jos Įgaliotinis.
50 Vr. 6-th Street, 
So, P(istoiT, Mašs;--------------‘ ■

‘ VAIKELIO JĖZAUS” DR-JAI 
AUKOS.

< * >■

*•

* *

i
*

r • *

*'«*■*-

* • » «

• v • *- a.

• a

Pinevičius StQ

H1ŪSIJ 
mūsų

(neiš-

Hartford, Conn.
Švč. Trejybės par? 

Kun.*Kleb. Ambotas 
Pėtr. Višmantaitė , 
Joh. Petkaite ..... 
Ad. Miltenis ........
A. Misiūlia . 
J, Dargaitė 
J. Rasimiiitė
J. Btitnoraitė .... 
Juozapatas Laueka

Po $2.00:
Žemaitis, M. Tamošaitaite, Rad- 
vilavičius, A. Makeinska^ ir J. 
Vaznonis.

Po $1.00-; R- Sakalauskienė, M. 
Volungienė, J. Gudelevičius, A. 
Nakšenis, J. Turauskas, M. Ra
manauskienė/ A. Dovidaitis, P. Si
tus, Stadalnikienė, ,M. Lopšienė, 
Pet. Dovidaitienė, P. Jasiukaitie- 
nė, A. Raulinaitionė, B. Rugienie- 
nė, J. Rugienis, K. Šakinis, J. 
Rėklaitis, M. Volungeviičus, F. 
Motiejūnas, J. Bernatavičius, T. 
Niekrašytė/ P. ITsonis, P. Gunto- 
ras, A. Sta’dalninkas, A. Paleckis, 
M. Kripas, N. U., F. Aleksandra
vičius, Kučas A., J. Varkalis, Sa
kalauskas, K. Deinys, S. Gaučius. 
Z. Kavaliauskas, B. Kasiliauskai- 
tė, Ė. Kemšelienė, MonČinūas J., 

■ Petrukevičienė V., Pateckaitė M., 
Remeika J., Šileika P., ,. Mašiotas 
A., MaudaitisV., Adžgauskas A., 
Sakavičius A., Kižis P., Deltuvas 
A., Žilonis M., Kavaliauskaitė 
Mar.,' M. Žemaitienė ir P. Nekše- 
rjęnė. . .

Smulkesniu ir bevardžiu auktj 
$14.50.

Viso labo $192.50.

DARBINISKAS 
....... 1

>o»1.00 : P. Alioniš, A. Lėmę, 
L Ddda, A. Krflihataitė, A. Var- 
nas, P. ViŠčienis.

Smulkesniu aukų $150.
Viso labo $32.50.

. MwtttKW.tr
Pų $0.00: Kun. Kelmelis O, 

č-iutė, T; Balčiuniutė ir J, Jurgai
tis. • '

jo $2.00: B, Važke\<enėt J. 
Jasevičius, Jr Prųkapftjs, M Valn- 
konis, O. Daukšiene, M. Dembs- 
kis. ‘

Po $1,00: J. Lėismonas, L Ka- 
napka, M. Vilkelienė, M, Majaus- 
kienė, J. Žemaitis, M. Matulevi
čienė, J, čjžauskas, R, Laukžemiu- 
te, A. Radzevičius, S. Agentas, J. 
Šablevičius, J. ValickaB, M. Kubi
liene, J. Petrėnas, V. Siniauskas, 
V. Doveika, J. Sinkevičius,. V. 
Paliulis,1 J. Lmųdanskiš, M. Miką 
lauskienė, J. Sereika, A. Kazlai- 
tis, V, Antulis, Pr. Daugėla, K, 
Jocys, K. Krūmėnts, K. Račkienė, 
J. Jnknius. Az Ląukžemienė, M. 
Pareigaitė, M. Venskienė, Stonie
ne, O. Gi imalauskicnė, A. Miskū.- 
nienė, P._ Radzevičienė, J; Pobū
džiu, A. Majjošaitis, 0. Liudžienė, 
Strungiutė, »T. Matulienė, M. Ąr- 
bužauskienė, K. Sutkauskienc, P. 
Pontkus/ K. Karoliutč, M. Kuli
kauskienė,. J, Rapolavieiiitė, O. 
TumęĮienė, Matulis, O, Paulaus- 
kiutė, M. Branaųskiene, D. Tere- 
saitė, O. Poškienėj, M, Raudonai- 
tienė, O. Raičius, M, Griebliaus- 
kiutė ir B. Vaškevicilitė.

Smulkesniu aukfa $22.66.
Viso labo $110.66.
Ig. Gricius iš Elizabeth, N. 

prisiuntė $10.00.'
Al.. Jozefowicz, Šv. Jurgio par. 

Brooklyn, 1|. Y. $5.00.
4 * ■

Great Neck, N. Y.

Pr. Určinas .. ......................  .$5.00
J. čebatorius ................j.... 1.50

. Po $2.00: J. Bartkus, V:-Grin
kevičius, J. Šuipys, A. Venckus, 
M. Alilckevičius,. J. Pundzevičius. 

■ Po $1.00: St. Bukantas, A. Jat- 
kevieius, K Sausaris, D. Petronie
nė, F. Radzevičienė, A. Vaškelis,. 
A. Kerševičluš, St. Keras, A. Va
siliauskienė, IC Artmonas, M. Juš
kienė, J. Vaškelienė, J. Dovidai
tis, J. Zorskiene, J. Samalaitė, J. 
Masiulis, M. Smaidžiūnienė, M. 
Smaidžiūniene, J. Tadulis, Ig. Ta
dulis, S. Surdokas, A. Masiulis,’ I 
Serbutis, K. LĮpskis, M. Bukantie- 
nė, M. Venckienė;

Smulkesnių ir bevardžių $3:75.
■Viso labo $48.25.

~ - 4- i
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’♦ Ge-

y... ,, Jė-yrn i.

PhilAdelphia, Pa. į Kticio pusmetinis suvazn
šv. Jurgio Pat/19—XI—1922. balandžio 22- dienų,1923,1-:

$10,00: O. Ookintė, S. Kviet- 
^</$0.OO: Kum kleb, Ig. Zimt 

blysj J Grieblinuskienė, S. Ku- 
kauskasį V, Pinskas, P. PuŠins- 
kas ir M/Sipavičius.

Po $8.00: K. ‘Statkienė, > W 
kclioniehC. ir V\ C'uckis. . 

, Po $2.00: J. šefeltaitė, K. Los 
kaupki*, Jy 4'iudavičius, K, Vitla- 
jauskas, t* Januškevičius, R, Bu- 
tauekiehė, K Mockeliųniutė, A, 
Bačanskienč, A. Kavaliauskiute.

Po $1.00: VL Kalmųnskas,. J. Ži
linskaitė, A. Kaležaitė, P. Pfanin- 
skas. O, Bublienė, K. Dangelienė, 
M. Grikaičiutė, P. Balevičienv,.?. 
BjKunas,. J. Garnienė, O, Valen
tiene, O. Biifcevičienė, K. Ban- 
čiunsldene, P, Palšaitis, G, Janu- 
šaitienk, G, Petraitis, A. Rutelai- 
tienė, O. Lukošienė, A. Cižaus- 
kiutė, V. Paeiukevičius, P. Kurla- 
vičius, V. Kūrųitik, U. Dogęckie- 
-nėf^--Bui‘auskienęf-L.-Bakicnėy 
F. Gutskienė, A. Mičiulienė, M. 
Mafuzičiiė, O, VinmaviČierie, J. 
Čiužailskas, V. Jokubaitienč, K 
Švhgždys, O. Teleišienė, K. Kava- 
clas, B. Bakevičius, L Stankus, E. 
Bendarienė, P, Tartelis, A. Kačė- 
nas,.B. Sarcevičins, P. iBhgėlis. 
' Smulkesnių aukų $8,32; *

Viso labo $136.32 
: Ačiū. ‘ 1

-pk ------------------------------- --- - ■ - -7- — ' - -r—T’- —

fkrlčio pusmetinis suvažiavimas 
•mn va

landų po pietų Lietuvių R. K. Šv. 
Pranciškaus parapijos svetainėj, 
La’ivvėnce, Mass. Tai gerbiami 
skėriai maionekito atsiųsti atsto
vus į suvažiavimą, nes yra daug 
svarbių ■ reikalų. Taip-gi .skyriai
ym prašomi pjislmokėti .metines 
duokles į apskričio agitacijos iž
dų

>r

■ ’ ’ 1

V. J. Kudirka, pirm. 
M M.Kamandnlte; rast.

*

4

t

>|

~w rt * frizai o* 
Tfl.No. 550a 

F.J.REYNOLDS,M. D.
(RINGAILA) 

Ofisu Valandos:.
Rytais iki S vaL 

-Po pietų nuo 2—4 
Vakaraisnuo6—9; 
Nedaliomis nuo 1—-3.

419 MMii St./ATHOL, MASS.
' *

k. «

■“M#

TeL Mato 2488

GEORGE H. SHIELDS
ADV OM A T A a 

811-812 Old South BuUding
294 'VVashlngton Street

• . BOSTON, MASS.
, Valandos:- 0 A. IW-5:M R M. 

Gyrcni/no vieta
10 WlNTHROP’STRrET, EABT BOSTON 

TeJ. kast Boston 152—J.

M. A. J. 60MAAN
OHDUU8KAS1

TOOMalitų MoaUUą Sk 
[Kamp* Broad

M mrtčM Wli-W*

1

- Paieškojimai
l Gailu priimti mažų Šeimynų gyVen- 
| L Esu našlys,, be vaikų. Gyvenu w 

. o namu.ose. Namui su geriausiais pa- 
-Logiinilits L dektros šviesa^ gazas, šeši
. jte greit. Adresas : JONAS RUPEI- 

CA. 206 IV’. BroadTvay (trečias augs 
Is) So. Boston, Mass. . • , . .

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

<14 Broadway, So. Botton.'
Tel. S . B. 0441.

Artnū >«bot—vfrjĮuf L. K B^vi» 

GYVENIMO VIETA:
185 RoW» 8t„ Aubvbudaue, Mul

Tai, Nevrton
X

I - »

B

i

Tai, Ibi -____

DR. J. G. LANKIUS 
urenu gydytojai a 

CHIRURGAS.
Gyto aštriu ir chronlitaM llfM 
vynj, moterų ir valini. BfUW> 
nuoja kraujų,apjaudalūil, ItepUM* 
Ir tt savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimu lalikalg kitur gpHHMuae ’ 
tlenii. Adruu:

500 BBOADWAY. 
IOUTHBOSTON, MJUtt 
(Kampai G Bt ir Broadararl 

VAIANDOg: 9—11, &—X T—t

J.

> l

SUSIRINKIMAS.

Šv. Kazimiero R. K. Drau
gijos extra susirinkimas bus 
sukatoj, bal. 21 d, 7:30 vai, 
vakare, parapijos salėje, 
Septinta gatvė. Visi nariai 
būtinai turi ateiti susirinki- 
man. :

Maspeth, N. Y.
Al. Brusokienė — $5.00.
Po $2.00: A. Navickis, E. ja- 

sienė ir A. Rozenbergas.
Po $1.00: A. Galeiuvienė, M. 

Zamblaskienė, O. Keturakienč, 
P. Spirauskienė, J. Jeznienė, S. 
Šiaueiulis, P. Bagoietinas, V. Ta- 
lutis, M. Baltronas, V. Gasparavi- 
eius, A. Litvųiiėnė, P. Šimkienė ir 
J. Pruckūs.

Viso labo $24,00.

Dr-įos Pirm.

‘.'i1 "" ' ............— ■ I M

Valgomųjų daiktų ir saldumynų 
krautuvė (Grocery ir IeO Cretun), 
Taipgi cigarų ii’ tabokos. Parsiduoda 
pigiai Ir grėltu laiku, nes išvažiuoju į 
kitu miestų. Atsišaukite : 465 E, 8-tli 
.St., 8b. Boston. Mass. (24)
a.'-"t-'-H- Į',. r ~ ~

Blisgville, N. Y.
V N ■
O. Juodžbalięnė 
M. Kundročiutė - 
K. Lenieuė . . ■ 
O, Ražauskienė 
A. Ražauskas 
R Karpavičius 
S. Stumbrys ... 
S. Čerebėjus .... 
D. Juodis ..... ,i.

P o $1.00:

t

T

i 
r4: 

■t*

Telephone Šoutli Bostoti'3520. 
Narnu Telefonas Aspimvall 0581 

.ADVOKATAS

A. 0. ŠALNA (aiALNA)
LIETUVISADVOKATAS 

Bui&8 du Universitetu 
Cornell University A. B, 

fa. W»Wngton Univ, L. L B.
^DARBININKO” Nil® 

(antrų* lubos) -

8M W. BrdBdwwy, 0o. Morton.

IŠEG7AMINU0JUAKI8
PADIRBU AKINIUS.

. Žeminus paduodu 
symptomus kuriuos .^ 
pagimdo nenormališ- -____
Iros akys: nematymas, kreivos a _ __ ___
l;ys, pavargusios ir Bkaudančiof-1 tena Amsterdum, N V. 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys

į 
j

■ J 
t/'T

uimbarlttl, visi lSfornlėlūotK £BVA|tlVZ0ri)ūiNTDraidl'oreviSEf
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikina* perkėlė-ufteų po Na 
425 B»0*DWAYj Ho. BoaTOJT, Įf iMk. 

Q/<fo Vtfiandoa; > 
Ntio 10 Iki 12:80 ryta Ir ūš EŠM 

tkld Ir nuo 6:801kI 9 v. vak. 
Ofliaa uidarytaa aubatoa vakarai* 

ir nadillomia.

i1' r——
I Paieškoti savo Brolio Juozo: g&rblns 

to ir dėdės Petro Kisieliaus. Prk‘> 
Citrų gyveno Jfelrosę l’ark, III, Ir dP

| tžiij Antano Ir Aleksandro ICislellų, gy- 
“■iiū- AiriStei'uiiiib N V, *

i Mano adresus: Vincas Sčerbįpsktts, 
Į žaliukio gatvė Ko. T, Šiaulių .mirsi.

galvos ir nugaros skaudėjimas Į -—-—-—“—“---- ;—7--

<

trūkčiojimas akies ir blakstienų j JTiru.kNLV,
Šiaulių mlesi.

Rev. J. Norbutas, tikimas ir svaigimas galvos, nervų Į PARSIDUODA 2 AUTOMOBILIU 
liga, negalėjimas važiuoti gatve-1 a \
kariais ir daug kitokių nesmagu-. I ų jv 1921 paige atdaras dėl 5 ypatų, 
mų. Prašalinkite, priežastį ir bū- r Mašinos geroj tvarkoj. Galima matyt P R4HESIKAS " ^lr~blIek^-

Lietuvių R. K. Federacijos N. J. L, PAŠAKARNIS, O. D. 
Anglijos apskričio skyriams. pra- AKLŲ SPECIALISTAS 
nešame, kad įvyks Lietuviij R. K. S77a Broadway, So, B^stofl, Mass

* r •*- *“•

50 W. 6-th Street, 
So. Boston, Mass.

4

1
M

\

• *

F. ZALESKAS
114 Broadway, . South Rostųn

Teiephdnas: So. Boston 2334.

10 Mėlt Bouttl BortoBV

DR.H.S.STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
■MtW.BROADWAT

VALANDOS: Nuo# r. 1M 7 r. I Y 
i.

Philadelphia, Pa.

šv. Kazimiero pai\, per p-lę 
Valašiniutę;

Po $1.00: O. Freidikienė, A. 
Stulgiene, L. Poekerienė, O, Dudo-' 
nienė, O. Urbonienė.

Smulkesnių ir- bevardžių $9.20 
Viso labo $14.20. I

Philadelphia, Pa.

$20.00 
10;00

. 10.00 
, 10.00 
, 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
.. 4.00 
. 2.00 

2.00 
A. Luksevičius, Ą. 

Čaplis, J. Kučinskas, A. Markū
nas, . Ę.. Augulis, I?, DąpkeviČie- 
nė, yinckienč K., P, JaneliVnas, 
p, ^Aneauskivnėj D. Markbniefiė, 
O, bukb|evieienė, J. Birg^ 
Ramanauskięne, K^Ramanl 
V. Gaaųskienp, M. ZavestinS 
uiehė ir Martulovičiiis.

• Smulkesnių aukų $1.00. 
_ Visodabo $91.00. ■

a a a a

*. •. a < • a

•- 4- • a *- *

«. ».* •. «, y

k, « * 4 *

į

„ Long I«land, N: Y.
jjj» .»
'Np’ipcdįB »• * + * • • * *■«*•»-t*

į * « a* » <X • i-».r

s.® 

palis, J, Sielas/ S. latakas ir 
Ortakis.

si 1
5

~ANT PARDAVIMO’ 
j 8 akrų farma Stoughton mies 
Į ;e; 48 vaisiniai medžiai-; ’6 kamba 

•ių nauja stabą su elektrikas švie- 
;a; bania, vištinyČia. ir tt. gera 

į ne padėjime; preke $6500, $200C 
reikia įnešti. Kreipkitės į Lith 

į uanian Agency, 361 W. Broad 
Į way. Teleph-onai : So. Boston 605 

- ir 1337. _
Restoranas pačiame business dis 

; I trikte; 24 , sėdynės; marmorine^ 
į I grindys; 4 marmoriniai stalai, 1 
' ‘‘countėr” ir kitokie rakandai 
Į Į Savinįnkąi papirko biznį kitur ii 
■ Į neturi laiko, šitų 'vietų prižiūrėti 

J Prekė $1000- Dėl platesnių žinij; 
p P. J, AKUNEV1ČIUS, 1 ^eipkitęs į Lithuanian Agency

258 W. Broadway, | 361 W. Broadway. Telephonai So
Se. Boston, Mass. | Boston 605 ir 1337. (21\

Office Tel. 381; Gyv. Tel. 2024-J. | PARSIDUODA visokių geležinių

I Įniktų ir plumberystės krantuvr 
j—j=[=n--Į—-j—-į—į—l=r=ra=f=r=Įg^|| (Hardrcare & Plumbing Store). • Biz 

^Įg. yra gerai išdirbtas. Geroj vietoj 
■■■nniinnf AAiiRiuu ' & tarpe lietuvių. Priežastis pardavlpj

SOUTHBOSTONHARDWARE COMPANY
' PAVASARIS PRAŠVITO. gjst., Montello, Mass. Tel. 1562

Dabar,, kuomet saulute aukšeiaus pakilo ir sutir- gį Turl blJtI greitai par<iūota ėeveryk* 
[ I taisyklė su visomis mašinomis ir rel- 
i į kalingais intaisymais. Yra taipgi kimu 

' mmaliavoti stabas, imva- g tagiS&'i'SaS 
3| I duonų pelriyti, darbas ant visados 
□j ] Parduosiu labai pigiai, nes esu silpno1 
§į į sveikatos ir negaliu apsidirbti. Gal 
§|į pirkti ir visai neprityręs to darbo. At 

sišaukite tiesiog; pas savininkų 
RICHARD YARMALAVieiUS

37 Artluir S t, 3lon tolio, Mas«
(5)

PARSIDUODA
Valgomųjų daiktų krautuve (Gro 

[I cery Store). Prie krautuvės yri 
. fe 3 kambarnaLsu rakandais. Atsi 

| šaukite : & PATKAUSKAS, 39? 
®hO-nd St, S. Boston, Mass. (21) 

<iBg|..\ . . . ;. —

Reikalavimai

Šiuomi pranešu vietos ir t
apielinkes lietuviams, jog (
laidotuves aprūpinu toge- i

i riausiai ir už pigiausių kai- <
nų negu kiti. * Į ipięliiikni <

miestukus važiuoju ir už tai | 
nieko nerokuoju. Dienų ar j

[ naktį kreipkitės šiuom ant- j
Į vrašu: '

<►

i"'

g 
g - 
1' 
jĘS 
E
S pino sniegus, yra patogiausias klaikas pertaisyti ir ®

1 4-11 V.«MTITm

Šv. Kazimiero Par. 19—XI—1922.
Po $5.00: Pr. Žaliauskiutė, Ma

čiūnas.,
Po $3.00: S, Žvigaitė, M. Ka- 

i’eivienė. .
, Po $2.00: M. Nomavičia, P ' 
Norkiutė.

Po $1.50: J. Žitkienė, AI. Rim- 
piėne.. .,

Po $1.00: D. Baubilaitė, J. Da
nauskas, P. Balčiūnienė; Kilpevi- 
čieiiė, Oi Palionienė, J. Valža, Sa- ■ 
baliauskaitė, J. Jucius, Žukaus- 
kiutė, P. Martinkaitė, M, Arriaus- 
kieuė, O. Baltruškonienč, J. Urbo
nienė, K. Valis, V. Briedienė, J 
Kundrotas, L. Žukauskaitė, M. 
Valašiniutę, J. Meilutė, B. Zulą- 
Bazulienė, C. Linkęvieienė, B. ISIi- 
kalaitienė, J. Briedis, J. Pilieieuė, 
Žyirgaitienė, K. Medžius, j. Sinu 
pūlis, P. Kuprienė, V. Kaupas, 
Tribulas, k^ttpliėnė^.P, Petraus
kas; P, Vitkauskas, KltMenfy 
M. Baublaite, J. Paškienė, Vilt- 
idenėjĮ Šiušlienė; K, Gauba; M, 
BernądaviČius, J, Merkelis, J. Ta- 

gįis. B. Daunoras, V. apulis, M.
čmdinas, A. Trankantis, J. Bur
nelių, J; Balčiūnas,'S. Maselis, V. 
Dvareckaitė, A. KulŠaiiskas, T, Še- 
Šauskas, A. Lukašiunienč, Kimu- 
tiehdį^Ą. MiįsiitiausikeA & Grieb- 
iiauskiutg, M. Poufčkienė, Mačitl-

; JfasalktSMę fc'nejvąnKntij autai 
^42.U.

Vi»o lihn $127.18. /
i

TeL So. Boeton 270

J.MACDONELL,M.D.
GčįUma tortkaltettir WrtwHlteHL

Bytatli 1U 9 vaL Po pietų imk I—ft- 
Vakarala nuo 6 iki 9. 

0N Broadway, So. Bortai.

DID. LIET. KUN. KEISTUČIU 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS,
PIRMININKAS^ Vincas Zateckau,

81 Mercer St., So. Boston, Mass. 1 
/ICE-PIRM. — Antanas Pastelių, , 1

140 Bowėn St; So. Boston, Mass, > ’ 
?ROT. RAST. Antanas Maeejunaa,

450 E. 7-th St, So. Boston, Masfe 
/IN. RAŠT. — Juo*. Vinkėvlčlus,

169 W. 6-tn St, So. Boston, Masa. 
iCASIERIUS — Andrius Žali sekas,

807 E. 9-tU St, So. Boston, MfiM. 
\IAR,šALKA — Aleksandra Jalmokus,

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

.lnins susirinkimus kns pirmų nedėl- 
llenj kiekvieno mėnesio po Na 094 

Wąshlngton St, Boston, Mass., 6-tų ▼. V 
■akare. Ateidami drauge lr naujų na- 

.■lų su savim atsiveskite prie musų dr- 
įoš prlražyti. t.

«

S3į 
nišiuoti rakandus ir išbal-P 

S tinti kambarius. fe
buk pats Venteris ir me-§( 

Cliilnikas, sunaudok atlikusi laikų gf 
prie savo stubos. Ateikite pas mus,si 
o mes parduosime tavorų ir paaiš-'žm 
kisime kmp jigi reĮIčją vartoti.. Ofr-g3Į 
derlus paikame telefonu ir prista- 
tome tavorų į’t namus. Viskas at-W 
liekama greitai ir pigiai. gį

REIKALAUKITE SAMPĖLlU,

F SDUTH BOSTON HARDWARE COMPANY B 
g 317 WEST BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. S 
H ’ Telephone So. Boston 107—W, • 30

g 
■H s 
g

e:

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima

1

T

Re įo& męs. negalime ^židiigils 
OVrentMtt ir aitpti pąsi^ektaMtose. 
Kada mes sergame/ tai musų 
svarbiausiu dalyku yra gauti ge
ras ir sumanus daktaras, kuris 
žino, kokiais kelinis sugrąžinti 
mums sveikatų.:
Aš gydau naujas- taipgi ir užsi- 

»senėtosios ilgas per daug metų 
Ir tasai mano ilgaą praktikavi- . 
hias Išmokino mane pagydyti iL1 
gas ir sugrųžntl mano pacientams 

sveikatų labai trumpu lalaUi 
lengvinusiais budais ir plglaiš. 

X—RAY NAUDO JAMATIK REIKALUI ES ANT.
i Manė oli.sas turi visus įtaisymus; kokių tik gydymui reikalinga. Tat* 

gi nepaisant, kaip sunki ilga ir kaip ilgai sergi. It kaip daug sykių bu- • 
vai bepasisekime atgavime sveikatos. Aš pasirengęs parodyti Jums,'

I kų aš, gailų padaryti, jėlgii jus man pavesite save gydyti., A§ gydau 
D Šimtus kitų ligų ir galiu Jus pastatyti ant naujo tako, kuris Jus ves
■ prieJšgi41 mo—sveikatos, kokios esate .vertas. ;■
■ . Urtao GWi/mo,k’aittosVmxXttt>ūl temos it fitutaHmai Bengti
■ Ai Neimti Mokmmfo m jpataHmtit. - « / -

| DR. M0R0NEY
■ 320 TMMONT STRIIT, BOSTON, MAM.

yakĮ; g ryt, iki 0 Ytk katdltn^NKiaumiui lO ryt. Ikt 1 u pu pUfe

REIKALINGI AGENTAI 
| po visas Suvienytas Valstijas, visuo 
įse įmestuose pardavinėti garantuoju- 
į mus nuo. lietaus: lietuvių išdirbystėr 
| raincoatus. Dabar sezonas. Atsigaut 
I tuojau klausdamas informacijų. 

jAMERICAN EAGLE GARMENT 
COMPANY,

F. AV, TIKTIS, -Btenlo vedėjas, 
1339 Broadway, So.Boston, Mass

•eš*

t

.1

AEikAizOi-

dubėjui 
lietgiftės Molėta 

AttmUTflAN RURBER OO.
r artblį Kfcndtll Sq, 

OiKlrdri) Mus.

SV. ELZBIETOS DSAUOilOB 
BABTFOBD, CONMECTIOOT . ,

VALDYBOS ADBE8AI.

Elzb. Mlelnlkienė, pirmininkė, 
44 Cedar St, Hartford, Čonn.-

O. Lablckienė, vice-pirmininkS,
90 Šheldon Street,- ętartford, Ooiffl*

?. Labickienė, iždininkė, s
4A Madison St, Hartford, Comi, 

Marijona KatkauskaitS, fin. raštlnlnleė, 
16 Attantic St, Hartford, Conn.

R, Pundzlenė, prot raštininkė, ■ ■ M 
19 Waicott SU Hartford, Conn. W 

Šios draugijos susirinkimai būna kas 1 
lutrą nedėldleoi kiekvieno mėnerto, t 
britoytin^e sam ' V
SV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS '

SOTJTH BOSTOS, MAM. 
VALDYBOS ANTRAiAL

PIRMLNINKAS — VI. P*nl»UBk»«,
90 B Št«et, So. Boeton, Mum.

VIOE PIRM. — J. Jaruša,
440 E. 6-th St., So. Boston, Mm 

PROT. RAST. —,A. Janušonis,
1426Coiunibra Rd., S. Boston,M»>«, l 

FIN. RAST.. — B KIŠki», ’
. 428 E. Št,. So. Boston, Mw.
IŽDININKAS — K ftvagkdls, - ’l

111 Bowėn St, 8<k Boston, MUK 
TVARKDARIS — P. Laučks, .

Š95 E. Ftfth SU So. BosWM«St 
DRAUGIJOS anrašas reikale

866 Broadvvay, So. Boeton, MM* 
Draugija savo susirinklmtu teito fto 
nędėldlęnr įd^vlano m&iMte X«| 
PO Olėtų, ęųitapljos BMteim W > 
SeventhSt,So.BQBtoū,MMS.

MW6 EV.BL. PAilLPINlS
DRAUGYST18 VALDYTOS 

-ĄmMaAĮ.

PIRMININKAS - J. R PrtratttkM,
252 Gdld St., So, Bo«tott, MM^ 

VICMim - Koyi Ambroj
402 K 7-th St, 80. MtM.

VRO1\ RAŠT, ' Julius Savickas,
111 Bo'eęįll Sty 'So* BMtott, Ma*.

PIN. RAŠTININKAS J.
171 w. s-tn St, M Beatoj Mml 

EASIERJUS—ANaudltaaaai
886 M Broadvray, s. Borttm, Mm 

HARULKA - Ji Saikia,
r WtoiWd »h, Sa. »«oa Mm 

Bcat^ teiką mrteMiana Mm

A,

• t

F

V

* .

MwtttKW.tr
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