
I •
* *

I

/
A

t

T7

i
į

s

«'

1

Kaina 4 c

. U^VILNIVI ‘
* »

Or^dnas Amerikos Lietuj 

Rymo Katalikų Švento, 

Juozapo Darbininku *
t '

Sujungto.
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Katalikai Jta! nįartortV W 31 
Kikos Ir pariiventimai dal katalL 
kg ipaudoa aiztiprinlmo bu m*- 
loneinia Dievui te pačiai Balny*. 
člal, ir fmončmi' naidingešnių 

■ negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. P* 
kol to nesupras visi katalikaį maa 

' negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Kataliką BaŽnyiios 
rimtybei ir pajėgoms. imonig 

. vadai, pirmiavsia gi kunigai, ti
ri skaityti tai sava didžiausia ui- 
daviniu.

Vyskupas Kiliai

.........................  ■■■■■■■'■■■'■■i . tibbn.ii i—m'. h.iiA, mWi».

DARBININKAS
—!—Eina—*

; OTARNINKAIS, KETVE11GAI8 IR 
SUKATOMIS. . ,

MetUMI r » t i* O* * •••*<

Ūžrtibežy metams ;|&60
darbininkas .

. 366 Broadway, JBoston ŽTt IfaM.
. m. SMtli Boston 620.

1 A.................. ■■■,.
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SUBATA? BALANDŽIO 28 D., 1923.

LANKĖSIPAS
PREZIDENTĄ. 

Portugalijos 
laivas Męssainedes piet-va-Wasliington.—Arcivvsku- 
karinės . Afrikos pakrantėje pas Eumasoni Biondi, apaš- 

Ant. jo buvo 237 ; tališkaš delegatas Suvieny- 
Tarp j it buvo 29 toms valstijoms, pirmu kar

tu po atvykimo lankėsi pas 
prez. Hąrdingą.

NUSKENDO LAIVAS.

Lonclon.
v

nuskendo, 
žmonės.

’ moterys ir 25 vaikai. ICa- 
dangi- nelaime atsitiko toli 
nuo kranto, tai žmonės ne- 

. galėjo greit pasiekti. Ir jų 
likimas. nežinomas. Laivas 

. skęsdamas,JaVAsignalus-sa-  ̂
vo .nelaimės. Vienas ’ AngTi- 

■ :-jos ir vienas Vokietijos lai
vas ieško nelaimingųjų.

_, ____________ - * *'

BONŲ' BBIKADAI PER- 
DUOTIBALTIC STATUS 

BANKŲ/: ..

Vašingtonas, IV—.24: į. (L. 
■/i:' B.y — UeTifvd/Finaiuft,'' 

Prekybos ir_ .Pramonės Mi
nisterija yra padariusi su-' 
tartį, sulig kurios tolimesnis 
Lietuvos 'Laisvės Paskolos 
bonų pardavinėjinias, o taip 

- pat prinokusių kuponų ap-
mokėjimas yra perduotas 

, Buitie Statės Bankui New 
Yorke. Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonai bus p'erduo- 

' t i bankui balandžio mėn. 25 
d. •
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ĮLEIDO RUSUS. .

Lozana. — "į alijantij tur
kų konteenei jų įl.eista Rusi
jos atstovai. Už tų i stovėjo 
Turkijos delegacija.

ITALŲ SUSIRĖMIMAS

Rymas. — Afrikoj, Itali
jos kolonijoj, buvo kilęs 
maištas. Vieliniai žmonės 
^ukrlopriėš'itata. •'''Musiitc^ 

se krito 600 vietiniij žmonių.
| ■ I ———
EINA PRIE VIENYBES.

PROIIIBICIJA EGIPTE.
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PRIEŠINASI
' .PREZIDENTUI.

TV ash ington.-—Senatorius 
Borali pareiškė, ' kad prez. 
Hardihgo sumanymas tarp
tautinio teismo esąs neįvyk
domas.

. Pekinas. — Dr. W. W. 
YenJ buvusia Cinui jos pre- 
mieras sako, kad Chinija 
eina prie vienybės. Pasta
raisiais-metais Chinijos pro-' 
viucijos buvo susipešusios ir 
kariavo viena prieš Įeitą. 
Partijos teipgi griebdavosi 
ginklo savo tikslas pasiekti. 
Po šitų kovų Cliinija prade
da grįžti prie vienybės.

NAMAI BE LANGIJ.

Cleveland, Ohio. — (Vene
rai Electric Co. laboratori
jos įierdėtiniai “sako, ■kad 
jau netoli tas laikas, kada 
dirbtuvės ir didieji ofisų 
namai bus be .langų. Sako, 
kad elektros šviesa taip bus 
patobulinta^ jog ji geriau 
švies,. ’ negu dienos šviesa* O 
ventiliacija teįp-gi būsianti 
getai iųtaisĮvta,kad 
bus^užtektįnaį be langų. E- 
są susėldą, kad apšildymas 
namų be langų atseiną ant 25 
mios pigiau negu namai su 
langais,.

Kovb 14 d. Santarvė, vien tik *-* - 
mūsų.į priešų beklausydama ir 
jiems bepataikaudama, mūs bran
gųjį tautos turtą, Sostinę Vilnių, 
svetimiems, atidavė.

Sunkus'ir visą Lietuvai tai įžei
džiantį smūgis. ’ •

Tod^l'.nres,, lietuviai, ilgus me
tus, . istisus amžius sunkiai kovo- 
ję dėl ’savo teisių ir nepriklauso
mybės j kovosim ir prieš šį netei
singai^ neteisėtą Santarvės spren- 
J.4 ' M"*aimą,. |

Griežtu pasiryžimu, patvarumu, 
vidujiniu sustiprėjimu mes savo 
teises Atkovosime. -

• f .
Ątko^oąim Vilnių, mūs bran

giąją, jGedimino įkurtą, Sostinę, 
mūs garbės* ir praeities lopšį, mūs 
ateities* viltį, atkovosim ir liku
siai vergijoj mūs tautos dąliai lais
vę. | ' •

Neprfimšime pančių, kuriuos 
Santaroje nori uždėti lenkų nau- 

Nemuno ir Klaipėdos, 
ngios į jūrą angos;.-— —

ctef
■ (

į London. — Egipto val
džia tercija, kaip seksis Tur
kijoj ’ įveltoji' proliibicija. 
Tėčiau Egipto valdžia yra 
griežtai.už prohibicijg. ir ne- 
išdavinė j a t (augiau leidimų 
atidaryti karčiamų. Todėl 
uėdyvai, kad netrukus E- 
gipte bus įvesta aštri prohi- 
bicija.

SIDABRINES
■ VESTUVES.

•- Kąpenhagen. —■ Danijos 
karalius ir karalienė minėjo 
savo sidabrines vestuves. 
Juosius aplįiike daug ąftgš- 
tų svečių. *

TIKI. KAD VISUOMENĖ' 
~ .PRITARIA.

Wariiington.—Prez, IIard-. 
ing spėja, .kad Amerikos vi
suomenė pritaria jo pienui 
kviesti tautas steigti tarp
tautinį teismą ginčams riš
ti.. .

BIZNIS PADIDĖJO.

Chicago.-^&eoys, Roebiick 
& Cq. paskelbė, kad šiemet 
per kov.o mėnesį biznio pada
re ant ,25 nuoš. adugiau, ne
gu pernai- per tą menesį

* - - • * ’

; ; Už SLAPUMU.

g SladricK-^ Ispanijos f ar-
" ■ merių stivažiavimąsnutarė 

. g . lęreiptls į savo Valdžią* kad
‘; ji rūpintus panaikiųti- pn> 

. Iii biri ją tose valstybėse, kur
proliibirija .jau 'įvesta ir kad 

- . , į ’hK valstybes bųfp
. _ ums. Išpaūijus«vynash- /; ?.

J 1 "T 1 r-.“ •. *•

< ’ ♦. 
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.-S» w

. SUSILIEJO DAUG
-—

Pilt si) ar g. -r- 20 anglių 
kasyklų kompanijų susiliejo 
į vieną. Jų vertė apie 
000,000,000. Anglių per me
tus iškasa 6,000;000 tonų. 
Tos kasyklos užima -40,000 

’akiū

. SUMAŽĮS ATSTO
-———-

Virinta. — Austrijo 
mieras Seipel pasiūlė 
ryti permainas linkimi 
t n n e. S i ūi omą ■ vietų 
atstovu, turėti 165. Ir 
ryti priverstina pareig 
sus balsuotojus balsuot 
viena partija šitam Siu 
imli griežtai nesipriešį

tarnauti Lenkų kariuomenėje ir 
tolimuose krastuose lieti kraują už 
lenkų reikalus l .

• • <?
8) rekvizicijoms, mūsų turto 

grobstymui, mūs- žmonių vargini
mui nebus galo;
- 9) mokyklose, bažnyčiose prie
varta bus įvedama lenkų kalba; 
ištisos parapijos, valsčiai bus ver
čiami kelių lenkų klausyti ir jiems 
lenktis, kaip tai šiandien Vilniaus 
krašte kad yra;

10) naikins visą mūsų kultūrą, 
visą mūsų dvasios gyvenimą; su-, 
naikins ir tautų mažumų teises.

Ir daug dar šiandien nenumaty
tų vargų ant mūsų šalies ir mūs 
tautos kristų, jei nesispiesime visi 
į. atkaklią, tvarktegą, kad ir me
tų metais vedamą kovą.- Nenūši- 
minkim, kad; priešų daug ir kad 
jie šiandien galingesni. Jei tik 
nenusilenksim, savo siekimų neiš- 
sižadesim, jei būsim pasiryžę ilgai 
kovoti, — laimėsim' ir šį- kartą, 
kaip ne kartą jau esame laimėję.

Kovoj dėl visiškos’ mūs nepri- 
klausomy^š, delmusų žemių šir
dies, Vilniaus, nėra partijų, nėra 
sluogsnių, nėra grupių, YRA TIK 
VIENA LIETUVOS TAUTA.

.Tverkimės į Lietuvos Gynimo 
Koimtetus, tverkimės į atskiras 
Vilniaus atvadavimo draugijas, 
sąjungas, organizacijas, aukoki
me patys ir rinkime aukų Vilniaus 
atvadavimo reikalams, siųskime 
tas. aukas Vyriausiam' Lietuvos 
Gynimo Komitetui. ’ Kiekviename 
žingsnyj atminkime, kad -norint 
kovą laimėti, reik kovoti organi
zuotai, vienybėj ir pasiruošus.-

Tuojau, neatidėliodami mies
tuose, miesteliuose, bažnytkie- 
miuose, sodžiuose, darykim susi
rinkimus, mitingus, griežtai pro-

TYRINĖS RANDU 
PAKELIM4

FaU RiveTTilMs. — Kai 

darbininkams algos tapo pa
keltos, tai namų savininkai 
pakėlė randas. Darbininkų 
unija pranešė namų savinin
kams, kad^bus streikas prieš 
'randų pakėlimą: Majoras 
Talbot eina su darbininkais 
ir tyrinės randų kėlimo krau
simą. . v

9

AKTORES ALGI

Nem YorU — Jn.^ 
paveikslu artistė $Iary 
ibrd nuo 191.7 m. kas 
te. uždirbdavo $10,00 
tuiliūt nemanu streiki

0

Rymas. — Du fašist 
štas vietas ■ užimančiu 
pyko ir nutarė klausti 
rišti.kardais. TaimūŠ 

Paryžius. Rūbų siuvė-'ku abu buvo baisiai i

tos iš darbo. Bet kai siuvę-- 
jos sutiko grįžti ant senųjų 
išlygų, tai buvo'priimtos at
gal. '•

PRIIMS ATGAf..
>— — ■ „■ >

v •

“mus-
Numesim visas tas vergijds žy

mes, kurios ant mūs laisvų, bet 
silpnesnių, dedamos.

Jeigu prieš pajėgą nusigąstume 
ir neteisybei nusilenktume, tai at
minkime, kad:

1) , Lenkų norams nėra rybų ir
jie, šiandien gavę Vilnių, rytoj 
sieks užvaldyti Klaipėdą, dar vė
liau Nemuną, paskui mūs gelžke- 
lius, pagaliau visą Lietuvą pa
vergti, visą mūs tautą išnaikin
ti; ' -z

2) Pavergę Lietuvą, panaikins 
mūs Žemės Reformą, dvaruos vėl 
užviešpataus lenkai dvarininkai; 
panaikins ir kitus mūs demokrati- 

t nius įstatymus;
3) lenkai .dalins mūsų žemes sa- testūokim prieš neteisingą Santai*- 

vieniems, ,atėjūnams iš Lenkijos, vės sprendimą, darykim .nutari-'
‘ mus, kad: VILNIAUS MES NIE
KAD NEIŠSIŽADĖSIM, KAD 
VILNIUS BUVO, YRA IR BU^J 
MUSŲ. Tuos protestus siųskime 
Valdžiai, kad jinai remtųsi jais 
kovoje su svetimais pavargėliais, 
skelbkime laikraščiuose, siųskime 
juos į Vyriausiąjį Lietuvos Gyni
ma Komitetą, kad jis sunaudotų 
juos kovoj už mūsų krašto teises. 

Eikime visi iš vieno, remkime, 
šelpkime kovojančius dėl Vil
niaus, būkime tvirti ir patvarūs 
ir turės nusileisti mūs.priešai žiau
rieji ir jų pataikūnai. Vienybėj 
atgausime Vilnių, apsaugosim 
Klaipėdą ir Nemuną, amžinai su-

LIETUVIAI gAIHMNUI, ATMINKITE!
' * ■ ■. ■' ' ■ < ■ .. . .

Kad/hpgtbinhikas^ jM patduodsi LiėfnYos^

pgfArųąybaą. Mį’ kum "kai Jūsų
Siunčiami IAėttiVoii. patektų į Jūsų ^ircimų-W-
kūs;
Aisuomet nuoširdi • y
Barbijimkai, „atsimųUite^'kid ‘‘BsiTbinhdcas’^ m Jūsų •

Bujšįgud pinigus Ar kWs$Wi litų Wnty visuwė4. adre^. 
y 1' v- . • u .. % ?■ •> \

. ._____ .. J , ' ■'

DOVANA ANGLIJAI.

Lonclon. — Ispanija pa
dirbdino kopijų laivo Santa 
Maria, kuriuo Kolumbas at
rado Ameriką, ir padovano
jo Anglij os valdžiai. Lai
vas indėtas muzėjun.

.■nrtt.s7iington. Amerikos 
valdžia paliepė savo konsu
lui Vladivostoke uždaryti 
savo ofisą..

Syracusc, N. Y. — Muses 
Finkelstein, kuriam gegužio 
30 d; sukaks 41 metų birže 
lio niėnėsį baigs higli school. 
Paprastai trunka High 
scliool baigtu keturis metikų 
o jis pabaigė per du metu.

STATYS NAUJ4 
NAM4.

" .St.- Lobia. — Pederal Re- 
ser.ve Bank statydiusis na
mus už $3,000,000.

DAUG MEDŽŲ 
PASODINO

Proitidenee, R. I. - 
miesto valdžia išdalim 
nėms 25,000 medelių j 
minui., .Išdalinta m< 
vaikams ir dirbtuvių 
ninkams. ■ e

MERGINĄ-:TEISĖJU. . 
Maskvai p- Bolševikų val

džia vyriausiu. -teisėju-, pa
skyrė .23 metų merginą. Per 
keletą dienų ji nuteisė 25 
žmone^miriop. ji y-žy
de. • . i .■'

jMTGJI.WIJA . ^ ;
• • : ■ rSUMAŽEjOi

■ y ....4 '-Z.vy .y- ■
; \ l’er- perditus

1922 inetąs A‘nglį,fa-|kT erch
7 /.graciją neteko. 106,070 žino- 

n iip. Gi 1921 m. r anglų enū * 
gravo 128,000, o 1913 m. e_- 
ni igvavo net JOCbOOO žmonitj
• . e . . . ■

■ir

■ r”.; SMAiŪ&SŽYDlV ' 
v-hy RABINUS.

Maskva, Bolševikų vdl- 
'dzi a ymšaiTkė1 atsakomybėn 
Hųineįto $jrdų ivilrinvts.r Jie 
buvo flaarisavibę-Inktas. tei
ses, kurte ppigųŪ . sovidų 
vaįdžhiL Tie rubinai kalti*' 
narni tame, .kad inigino savo 

nesikretpif į soViettl 
teismusy u savo neBūBipTati* 
Aniš pavesta žydų jnteijyto 
teismui. *

PKINVESA TEKA PZ 
■ DARBININKO.

kaip tai jie šiandien daro. Vilniaus 
krašte ir kitur;

*4) kris ant mūs pečių milžiniš
kos lenkų skolos;

5) valdininkai bus išblaškyti; 
jų vietas užims atėjūnai, kaip tai 
šiandien yra Vilniaus krašte ir vi
sur, kur lenkai įsigalėję;

6) v.isi mes būsime, išblaškyti po 
visą pasaulį gal dar labiau, negu, 
tai buvo rusams Lietuvą valdant: 
ir vėl Skirsis vaikai nuo tėvų, bro
liai nuo seserų, giminės nuo gimi
nių,1 kad svetimuos kraštuos, var

doieš-džiošibs Ivunigaikštienesv O-j duonos kąsnių

nos T9 metų iiiiižiaus duktė ‘
ištėlpklB paprasto darbinių- 
k< Vestuvės bus Stuttgar- 
te: l’o vestuvių nuotaka eis 
mokytojauti:. : v • ' ...

. ‘ ! I ir'iiai'i m -Į ■ I !■>■.(«■« Ąj

AUO IAGi;LI)F:.IO.
? Maks.
renee/ Ckalerįc,k2 motų mer
gelė šit kitais vaikais miške
lyje ;be vaikštinčdajha su£ di- 
dėliųŠmumiv papuolė į pel
kę iiieiuė^ skysti. Tadahji 
gkiebegsmniui įlž kojos ir tas 
M- palaike .viršuje. TaBa 
paskubėjo, kiti vaikai ir 
tmtkė .metgalę iš hMM

’ • , ■ t ■ ■ ■ ■ . ■ -:"

7) muš jaunimas bus priveržtas

►

V

\ •

stiprinsiu! savo nepriklausomybę. 
Tegyvuoja .mūs Sostinė Vilnius! 
Tegyvuoja Vilniaus krašto ko

votojai dėl mūs bendros laisvės ir 
nepriklausomybės I

VTOIAUSUS LIETUVOS 
GYNIMO KOMITETAS.,

Lietuvos Krikščionių Demokratų 
partija.

Lietuvos Katalikų Mt>kytojų Są
junga. ‘ .b—

Vilniuje. liesiaukl.Pjusio lietuviui 
jaunimo organizacija ‘4 Vil- 

. niaus Kelmas.”

Lietuviu Katalikių Blaivybes 
Draugija..

L. K. Moterų Draugija.
Lietuvos. Jaunimo Sąjunga,

Lietuvos K. J aunimo.' ■ Pavasari • 
ninku'’ Sąjunga..

Demokrat ines Tautos Laisves San
tara,

Lietuvos Vokiečių, partija. ■ .■■■■ 

Lietuvos Atgimimu^Draugija. 
Lietuvių Studentų .Tautininkų

. . Korpųracija, ' 3

'Žvilu Tautos Taryba. / . .
-■ * ■ •

83 Vilniaus Trciht inių Liętuvlirir 
’* ;■ Gudų Komiteta.s. ? . \- 

Lietuvės Darbo Rędcta ei,im ,;;
Vilniaus Kyąsto Lietuviams Remti 

Keimtetas. \._ :

Durim Žmonių Sąjunga
1^detųvog Vdisticeiuy Oa.uduūnkų 

>/•../:3ąjuiigm,; . V \ f ’

PANAIKINA KALi
PLAKIM4...

Talla]tasxeer Fla. —> 
vų butas 63 balsais pi 
nutarė panaikinti 1 
plakimą’ visuose vr 
kalėjimuose, taipjau 
kinti ir kalinių persai 
privatinėms' kompam, 

Tai padaryta delei 1 *" •* 
tyiinejimiį. išėjusių t 
baisių . kankinimų p 
nems kompanijoms p 
tų kalinių, kuriuos ne 

; tikusiai maitinta, kar 
čiaiit dirbti nuo aušti 
temstant, bet ir- be 
atodairos plakta ir įai 
lui samdyta net tam* 
kurie užsimdavo vįei 
nių plakimu.

DARUININKAS Ih -
TAS EKSPUOZL 

. Pliicago^Pvfvii Th 
RofiningUo^ Argo, kl 
lo. džiovinimo name 
didėle\ ekšplįozija, kų . 
darbininkąs liko užnn 

mirtinai sužeisti i 
deginti. ĘkspliiniMą . 
dė, manoma, ylulkys. - 
plozija . buvo tiek - •$. • 
kad girdėjosi už kelh. ' 
ir,visai ^ngyiovė <3M 
ve, Krakmolo buvo u -■ 

puvo j apie 
!owbuvęs pilims dul

V. S. drgąnįsuSjū?,: Tarp.' kiek lengviau ,
pririeti $ri* fctri&uldM tųjų yru ‘L- vienas 1 

Ui Mailium - Jonas Kinnpkis,
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t. ii South BoBton’o utatnlnkals, 
fl ltyBubatomla. Leidžia Am. 
Rymo Katalikų šv. Juozapo 
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AREI KINKA S’” 
| J(The Wobkbb) 

ay Liitoanian Tbi-Weekly Patek. 
||^3pJd liiiirsday,
r Saturct jy by Joseph’b LitH’ 

pAN B. O. Association oe Labos. 
k >jr— ------------ .■—
įėered as secoud-class matter Sept. 
$S15 at the post ofi'ice at Boston, 

under the Act of March 3,1S79.” 
įgeptancė for Oiailing at special rate 
įostage provided for in Sectlon 1103, 
r«f Oct. 8,1917, authorlzed on July

- J1918.” — . ' . •. •_____ '_____ .

j. SubscriptiGn Rąteti 

yįly . <$1.50
įon and suburba ............?5.50 
npi couutrlea yearly ....... 45.50

Ii?

Į^iši matome, kacl taikos 

Sutikimo tarp tautų 
Kaikurios . , tautos 

Tas v- «

i
■ ąa. 
Įra. 
kaugia vieiia kitų.
dėlto/ kad didžiosios tau- 

š neįstengė pasidalyti že- 
§s turtais. O šiais laikais 
Urbįausiu žemės turtu yra 
balas. Taikos. konfereuc i- 
g,.įvykusioį Versaliųose • t k 
įžiojo' karo,’ pergalėtojai- 
pusj.t'aike pasidalinime pa
ulinėmis žibalo versmėmis, 
į šiol tarp jų eina varžv- 

. fe' dėl žibalo, nėra dėl jų I 
Stiltimo^ir nors didžiosios 

ųtos ginklais nekariauja 
| ‘nesutikimai eina savo

i .. ••
■ r”: 

žvarbiausiais šios kovos 
[toriais yra Anglija, Eran- - 
įa ir Amerika. • Jos var- 
ši dėl gausių "žibalo vėi’s.-- 
įų Tiirkijoj. Žibalo smar-’ 

sugadino Versaliu taikos 
■nosfera,. ta pati smarvė 
dilio atmosferų visų kitę 
pnferencijų’; Dėl- nėpasida- 
limo žibalu turkai ture '

.[progos atsigriebti. rJie 
įviliojo pažadais Franci- 
| gavo iš jos ginklų, amu 
tujos ir kitko ir įveikė 
alkus, kurie buvo anglį) 
įikluojami ir fimmsiioja 
L Po . to įvyko Lozanoj 
bferencija ir po ilgų iL 
pisių derybų prie niek 
prįeįta dėl to, kad liepusį

■ ^ihd žibalo , versmėmis, 
įriti jos "r žibo kis kvepėjo ir

I
ai ir Fraucijal Prie 
.žų-žibalo kompanijos 
i Amerikos Standard 
L Tai netiesioginiai 
katimvo kaipir Fraię 
lusej.

ucijai ir Anglijai besi- 
if, arba geniau sakant 
lių kapitalistams de! 
jos žibalo - besi varžant, 
da prie turkų gudrus 
tonas, . atsistatydinęs 
o admirolas Cliester ir 
j su turkų y aidžia su-. 
Lel išnaudojimo ’žibalo 
lų, dėl pastatytrnp ge^ 
žlių įrmostų. 'Kai-išė- 
Steii šita'. . sutartis, tai 
ižams ir anglams tas 
t audra giedroje. Tuoj 
turkus bombarduoti, 
įuos pašaidte išuaųjo į 
•ęneijįj į Lozaiių, .kuri 
y panedelį ir prasidė-.

kai; įsilėizdami ame- 
is, "iškirtd gerų šposų 

j^fąncūzams įr -anglams, 
igš amerikonus statytis yį- 

Pranei j ai ,yra- labai ne- 
—. - igu. : Pranei ja Ataorikai 

W skolinga ir už skola jai

nei nuošimčių nemoka.
Jei Amerikos ■ kapitalis-Lietuvoje dar nėra, 

tams bhs pripažinta Turki
jos eksploatači ja,' tai sutai’L 
mas tarp tautų gali įvykti. I bų toje srityje. 
Gal tada Amerika atsižadė- jaučiainę tų reikalų. Jukne- 
tų skolų, arba pitigelbetų reikia didelio galvočiaus, 
Europos tautoms finansiškai kad supratus tokį paprastų 
sustiprėti. Todėl dabar, jei dalykų, jog negudru yra sa- 
šiaip ar taip didžiosios tau- vus linus, kaipo žalių mė
tos pasidMys žibalo versmėti džiagų vokiečiams ir ąng- 
mįs, tai pasaulis pradės grįžtilams, 
11 prie taikos ir pastoy urnom ktiMi

—— ----- —-------- ---------— g'U, '
RFMEIA-MQ pirkti; ne

dnUUIJĮ nunĮCĮnlVIu . gudru savo žmonėms darbo 
- ir duonos gailėtis ir tarsi 

Visi .asmenįs aukojusieji Į juos varyt iš savo tėvynės 
Liet. Šauliams $10.00 ir clau- varyti į svetimas šalis darbo

16 d.', 1922 m., iki paskutinių Gi išmanantieji daugiau 
dienų ir negavusieji Šaulių aiškiai ilumatė, kad lino iŠ- 
Remėjo liūdymo-( Šaulys, ą- clirbystė, beabejonės, yra 
riantis su šautuvu ir nuvė- svarbiausia ir beveik vieniii- 
jantis priešų), prašomi yrą lėle pramonės šaka, kuri ga- 
kreiptis dėlei to liūdymo že- Ii . atgabenti mūsų šaliai 
miau niiroclytu adresu, su daug gerovės.. Visos sųlygos 
pažymėjimu kada ir per kų tam tikslui mumyse yra. Li
jo auka buvo. L. Šaulių Satinai pas mus puikiai dera. Jų 
Jungai išsiųsta. Norintieji rūšis ko geriausia. Tieji ką 
-gauti prie to įr šaulių ženk- prilaša mūsų linams Šiurkš- 
liukų (sidabrinis Vyties sky- tarno,' žinovų, supratimu, 
das su tikra raudona ainali- klysta. Mūsų linai esą ko
ja) privalo atsiųsti $1,00. geriausi, tik reikia mokėti. 
Ženkliukus gauna tik turiu- jtios tinkamai audimui .pri- 
tiėji paminėtą liūdymų. ruošti; Dėl gabumų darbi- 
Kiekvienų turinti Šaulių į ninku, kaip aukščiau mįnė-

T C
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JONAS TARVIDAS

D

Bet mūsų salis tarsi šauk
te šaukią savo žmones į dar- 

Ir mes visi

dinasi, audimo pramonės

»

&

Į

J.JEŠKELIAVIČIUS,
L. D. S. 2 kp., Montello, Mass., na- 
rys ir uolas platintojas “Darbi? 
mnka’’irabelnarkatalikirspau- 
dos/ U
•t n :

■ Audimo Bendrovės. akeijų 
už 960,000 litų. Dvi ameri
kiečių lietuvių įstaigos pada
vė viena kitai rankų. Kau
ne, sausio mėn. 30 dienų į- 
vjdto visuotinasis Audimo 
Bendrovės, akcininkų susi
rinkimas, kame priimti nau
ji įstatai, išrinkta nauja 
Valdyba, kurios sastaton į- 
ejo rimti vyrai, išmanantie
ji biznį.

Bet ne biznis, kaipo toks, 
rūpi tiems vyrams. Anieri-

Vienų diena, kunigas eidamas gatve, 
susitiko mažų vaikutį beeinantį iš mokyklos 
namon. Kunigas pradėjo klausinėti vaiku
čio ką jis mokykloje išmoko, ar geri moky
tojai ir tt. Pagalios kunigas paklausė: 
_ __PiArAumianąiMšadtirt 
į dangų?”

“O, taip Tėveli,” atsake vaikutis, “jei 
tiktai jie bus mielasirdingi ir mielus netar- 
tėliams.” ’ . . •

“O neturtėliai, ” klausė kunigas,“ar jie 
eis į dangų ? ” . .

‘•Taip, Tėveli, eis, jei tik jie neš savo 
kryžius, kuriuos Dievas jiems siuntė, kan
triai ir su noru.” - •
p “Tiesa, vaikeli, ’ ’* tarė kunigas, ‘‘be kry-
žiausy.-r- tai yra be vargų ir kentėjimų v- 
nėra tikros linksmybės Ant žemės, nei clan- 
guje.” ' . ' ' ' . ’

-- ------------- L-

SAULUTE.

•-»

į lapeliln/ii* zoleJpa'gelto, nuvyto.
“Dabar matai,” tarė8motina, “kad lietus 

aip-pat reikalingas kaip giedra. Pasimo- 
ryk, iš taip išmintingo Dievo surėdymo, kad 
ir mums nebūtų gera, jeigu visos mūsų gy
venimo dienos būtų,' Šviesios, linksmipsy i-, 
dant taptumėm gerai, ir neužmirštumėm sa
vo tikslo čia ant žemės, laiks nuo laiko tu
rime matyti, liūdnų dienų, nelaimių, pri
spaudimų. Vargai ir nelaimes paskatina 
mus labiau mylėti savo Sutvertojų, kurs mus 
numylėjo.” .. _ ■

ŠV. MARGARYTA.&

3

Rėmėjo •ženkliuk^Lietuvoje| JomepirgDnereiltią • abejoti^ koje jie galėjo geresnį-biznį 

daryti, neg Lietuvoje kad 
daro. Jiems, rūpi tėvynės 
labas, šalies pramonės kėli
mas visų pirma. Lietuvos 
Tarptautinio Banko statute 
yra įrašyta: Banko tikslu y- 
ra kurti prekybos ir pramo
ki įstaigas' Lietuvoj L 
Lietuvos Tarptautinio Ban

ko ženklas yra — Keistutis. 
Be reikalo tuomi piktinasi 
kai kurie patrijotai. Yra 
čia šis tas bendro. Didis ku- 
•nigaikštis • Keistutis turėjo 
puikius rūmus Trakuose, bet 
juose pasirodydavo tiktai 
retkarčiais. Savo"laiką jis 
leisdavo Lietuvos^ miškuose 
ir laukuose, gindamas tėvy
nę nuo priešų. Ilsėdavosi ne 
minkštose kunigaikščio rū
mų. patalinėse, bet miške 
balną po -galva pasidėjęs., 
vietoje .pagalves.

Yra grįžusių į savo kraš
tą lietuvių, kurie Amerikor 
je turėjo gražių namų, su pa
togumais, kokių čion niekas 
lietini ir nebegreit turės. 
Menkas bizniėris,, arba išsi
lavinęs darbininkas uždirb
damas daugiąu, negu Lietu
voje niinisteris, arba pats 
Valstybės Prezidentas. Da
bar jis. gyvenu bakūžėse 
ir vargsta, bet vargdami 
džiaugiasi,.. kad gyvena su
iro' laisvoje -šalyje, . *

Viena tik jiems skaudu, 
kad-jo brolis jį neužjaučia, 
jo darbuose nemato tikslu
mo, į jį šnairuoja, sakyda
mas : ve. amerikonas, ko jis 
čia sugrįžo, tegu sau sveikas 
važiuoja atgal. > /
‘ No, ■ vvruelai, ■ mes toki 
pat lietuviai kaip-ir j ūs* Grį* 
pnino i HiYvn unli ii* filuitno Iv- 
gių juniis teisių. 
Jo; matę 
riau išmanome už Tannstąs 

Mes mylime savo tėvynę 
Norime ją matyti laisvą, lai
minga, turtinga-. Norime 
'užsidirbti j oje; sau duonos, 

r*. 

Dykai iičAmerilcoje mes nie
ko negavome. Kėpli karve
liai nelėks į burną niekam, 
kad ir laisvoje tėvynėje* •

’ Mes norimo valgyti dilo- 
uos pagamintus K rugių, 

savo namų reikalams. Va-1 ančių -Amerikos ir Liotiivois kurie užauga Lietuvos kiu-

Šauliai skaito savo artimiau- Tik galima būtų užklausti ar 
t. įu broliu ir reikalui esant [tarime specijalistų toje sii-. 
jam teil^ia draugiškos para- tyje, ar bus užtektinai išla- 
mos. , .. vintų darbininkų? Į tai at-
• Visų šios rūšies Šaulių sakyčiau: specijalistų, tiesa, 
Rėmėjų pavardės turi būti turime maža, bet jų visgi y- 
atsiųstos nevėliau gegužės 5 ra, bent pradžiai.' Turime 
d. š, m, Jos tilps naujoje ir darlnninkų. išsilavinusių 
laidoje knygelės “Idėja ir Amerikos Tekstilio fabri- 
DarbaS,” kuri šiais*metais kuose. Galop, reikalavimas 
bus atspausdinta. Šioj lmy- pagamys pasisiūlymų ir iš 
galėję bus. patalpinti ir sų- kitur.’ Tolesniam išlavinsi- 
rašai ’ iš kokios kolionij os, me. daugiau ir savo' žmonių. 
)er ka ir kiek vra gauta au- Mūsų išeiviai •— lietuviai 

kų. • ’ amerikiečiaLpirmiejisujjra-
Šituo ir visais kitais Šau-to audimo fabrikos reikalų 

Hų reikalais galima kreiptis Lietuvoje. ’ Jie, taip tarsiu, 
•’-dio adresu-: A* Žemaitis, 38 piimie j i -išgirdo savo tėvynės' 
Vark Row, (Room 1107-8). šaukimų. Vos tik pasaulin 
\ew York. . včsula — didysis karas' pra-
_________ .. ■ _________ dėjo aptilti,. jie sukėlė ne

maža kapitalo ir nupirko

VEIKIA LIETUVOJE
<■ •• v . ne Rekoso nuosavybe: ketu-AMERIKIEClAl? margai žemės miesto cen-

Įtre, su mūro namais ir ki- 
" tais trobesiais, kame žinovų

Grįžusieji iš Amerikos lie- nuomone, kurie yra matę tų 
.tuviai įkūrė nemaža prekv- vietų, galimakurticlideli.au- 
bvs ir pramonės įstaigų Lieti sį limi išdirbystės Tabrikų. 
aivoje. Ne apie visas tas į-lčia jau gelžkelio stotis, čia 

Viaigaš noriu čionai kalbėti.! jau Nemunas, kurio vanduo 
Mano tikslu čionai mu sųteitiduos . fabrikos varymui jė- 
kimas keletos paaiškinimų a-gos, v..-
pti vienų bendių darbų dvie- 
J1-1 pradžioje kūrimo ‘ fabriko

< nt Amerikos _ ir Lietuvos Apgailėtinų klaidų,
' rrLietutiį;eį^ pripažinti, kad
r'->s Lugdautmio Banko,Lįe ^jiko didelį darbų,
. TĮbtTti.vu darbu yrahain‘jisavo laiku įvertins nni-' 
---■nuųprąmėnėsf^

\ ■ - . . * • ■ ’ Bet cm yų išgales įssiseme-
-Lietuvos derlingose dirvo-Tekesniam•* darbo -varymui 

žvangą'daug linų. .Nuo ūm-| jie ‘ nębteko lėšų ir darbus 
zių tnūšų žųipnės savus linūslšustojmKas bedaryti ? Griū- 
iMlįrhinėjai sejii, rdųna, kiti yant vienam stulpui?/^reikia 
jav.-mina,, bruka, suktiem .dėti kitų! . v
v • Įinati.aūdžim Mūsųhier- ■ Tuomi antruoju stidpit 
a ties :ir moterėlės juose: darti pasirodė tititiiiyos Tarptau- 
Imasj- pasiekė nemažo Minti (ims/ Bankas -U yiėuintolįs; 
Jų iho laipsnio. Jos moką ploti Amerikiečių ^Bankas * trretu- 
nal verpti,' gražius nudinms vojė.' Mis^atema pagelboii 
bei c mai’ginms Ašaukti, kas Audimo Bendrovei. ■■ v 
liuli ja a^io . didelius -tame ’'.Vyruk jis ■tarė, kaip jum 
krypsny je/ / įgimtus; ’ mūši J ir p i Įtinka ajner iltietiškai, 
žmonįtygalmpūis; bet,‘imant Jūs tiuite didelį Murfų bet mirime jos dutititir kitiems, 
apskritai, \ ibių išdulųątepšojote iš.pipigų Pinigų tu-< 
lĮgšiol j^isHiėka ^tmif^čjtiiimę nhs. Imkite ismūs mfc 
pudelyje:: ūvį-pagcrmt^ ir darbų varykite
šit — mašinųMięįsigyta? nei pihnyit Kitais žodžiaistimL 
didesnių dirbtuviųJ- neįsteig- bant, Lietuvos Tarptautinis 
ta. Audirtių gaminama tik’ Bankas pirko dvylika tūks- 
savo namu reikalams. Va- timčiu-Amerįt

Vienų vakarų, prietemoje,- darbininkė 
moteris grįžo iš lauko,' su savo-vaikeliais-na
mon. Prisiartinę prie namelių pamatė, pa
statytų ant stalo degančių lemputę. •.

“Kaip tai?” nustebęs tarė Jurgutis, 
juk grinčioje nieko nebuvo.; tai kas-gi galė
jo lempų užžibinti?”

“OI” atsakė Marytė, “kas-gi jei ne tė
velis? — jis turbūt iš miesto pargrįžo kada 
dar mes lauke buvome. ”

Vaikai subėgo gTinčion ir džiaugėsi at
radę ten sėdintį tėveį. ,,

Ant rytojaus tėvai su vaikais išėjo į lau
kų dirbti. Saulutė švietė nepaprastu skais- 
tuniu ir linksmu vaikams buvo lauke..

“Vaikėliai,’’ tarė tėvelis, “vakar jūs iš- 
spejote kad aš užžibinau lempų grinčioje, 
bet dabar žiūrėdami į saulutę, ir džiaugda
miesi jos šviesa, ar iieklausiate kas jų užži
bino?” .

, “O taip,” atsakė Marytėj “Dievulis. 
Mažiausią mūsų- lemputė- patį nėūžsidega;, 
užtat turi būti Vienas kurs uždegė saulutę.”

. “ Taip Dievulis, ’5 linksmai tarė Jurgu
tis. ’ ’ Dievulis viską sutvėrė. Saulutė, mė
nulis, žvaigždės, žolė, gėlės ir medžiai, ir 
viskas, kų tik matome, apreiškia Dievulio 
darbus. •

“Tik kvailys sako, savo, širdy j e, 
Dievo.”

žeme"į savo šalį ir turime ly
ti svin

gai kaip kį ir .ge-
. ............„ . .. , . J»

>•
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GIEDRA IR LIETUS.

Kristus,, prisikeldamas iš numirusių 
parodė kad lis yra tikras Dievas. Šv. Mar- 
garyta, kuri 284 m. mirė kankinės mirtimi 
viena karta buvo klausinėjama, pagonių tei
sėjo apie jos tikėjimų. Šv. Margaryta be 
baimės, prisipažino esaiiti krikščionė.

. “O, kaip neišmintiiiga, ”'tarė teisėjas, 
“garbinti žmogų, tarsi 'jis būtų dievas, -r- ir 
dar tokį žmogų, kurs turėjo mirti, ant kry- - 
žiaus!” ; __ _ '...... . .......... •_

“Bet kodėl, tu vis kalbi apie Kristaus • . 
įnirtį, o niekados nekalbi apie Jo . prisikėli
mų ?. Paklausė šventoj i. “J o kančia ir mir
tis parodo kad Jis buvo žmogus; bet Jo iš • 
numirusių prisikėlimas, parodo mums kad- 
Jis buvo tikras Dievas.”

e '

nėra

“O kaip aš noriu kad visados 
giedra,” tarė vienas berniukas, .vienoje lie
tingojo dienoje . Neužilgo taip Dievas davė, 
kad' tarsi berniuko rioiaš išsipildė^ Per ke
lius menesius nebuvo lietaus, ir karštoji sau
lutė viską beveik išdžiovino. Laukuose ja-

būtų

GEROS ŠIRDIES ŽMOGUS.

Gyvenot seniau vienas'turtingas ir labai 
geras žmogus. Ir nenoromis kiekvienas pa
dėdavo. Ir buvo jam neapsakomai malonu 
palengvinus artimui vargus.. Dažnai jis pie
tus pavargėliams iškeldavo, ir kiekvienas, 
kas tik norėjo; galėjo eit tada .patį jį gerti 
ir valgyti. .

, Viena iš tokių dienu, kada šis didžtur- 
tiš buvo iškėlęs neturtėliams pietus, jis už
sėdi) ant arklio ir nujojo apžiūrėti savo dva
ro. Joja jis pagiria ir mato: labai vargin
gas žmogus išsijuosęs kerta ir laužia kurui 
sausas šakas.

Didžturtis stabtelėjo ii* prašneko į žino? 
gelį: ■ • ; v. . .

“Ar-gi tu nežinai, kad mano namuose . 
šiandien pietūs pavargėliams. Pasiskubink, 
kad tuoj būtimi-tinai, ten tųve pavalgydįs, 
duos tau ir pinigų. ‘ .* " ,

“Ne, pone! aš ten neisiu,’’ atsakė varg
šas, “aš pasiryžau patol nevalgyti svetimos 
duonos, pakol šitos rankos nors ir bėdinai, 
bet vis-gi šiaip-taip galės pramaitinti , mane 
ir mano šeimynų. - ' •

. Didžturčiui patiko žmogaus atsakas ir 
jis tarė į save:

, “Aš skaičiau savė nuoštidžiausiū žmo
gumi,. bet štai suradau žmogų dar geresnes 
širdies.” . ‘

1 v

kuose, nes ji mums gardes
nė už Amerikos pyragus. 
Norime dėvėti marškiniais 
•padarytais iš linų, kurie au
ga Lietuvos dirvose. Tų pa
čių linų marškiniais ubrime 
apvilkti ir. jus, kadangi ži
nome, kad ne visi juos tu- 

’i'ite sveikus.

Tokia bitvb vadovaujamo- 
' ji 'mintis Lietuvos Tarpiau- 

tinio Banko steigėjui kurie 
'.savo kuriamajai įstaigai iš
kinko -einbtęnų — Keistuti 
Jie yra tikri, kad jeigu tas 

c didvyris, kuris taip Lietuvų 
mylėjo, /atsikeltų iš/kursto,; 

' tai ant jų už tokį panaudoji
mų jo atvaizdo nepyktu Neų 
pyktų nei už prisidėjimų 
prie linų išdirbystes kūrimo” 
Lietuvoje,

Kas mums pritaria prašok 
mv prisidėti prie mėsų dur- 

_ ______________-j ..

.bo. Itasimiųdpdamas šita 
proga, galiu nuraminti mu
sų senus draugus, kad jų 
skatikas sunkiai uždirbtas ir 
įdėtas į Audimo Bendroves 
fabrikų nepražus.- Tarptau
tinio Banko draugai taip pat 
tuomi tik pasidžiaugti tega
li/ , ALA.

. (Kanuo “Laisvė*’) n

ANTPARDAVIMO
Tu'rhne helIvHUrj inurjnlij ir umUMų 

nstnnj \ls»vkhi:H brznltiisvUvtuvhj ap- 
jj.vveuuisv hilesto dalyše; Kainos, nuo 
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St l’vivdvrlck F«rk,* ItoęlMMter, N. Y.1

DALTMAr FORDSOSlt

IM roi[.. — Bordo kompa
nija per pirmuosius tris mė- *. 
nesiūs šių . metų.. pardiive . 
fordsonn 20^087, o pernai* jų 
tebuvo, parduota 8,340b

4 
f .

gegužės mėnuo
-i .

^Ateinu tlegužos Čmėnuo., 
Visi katalikai iiopapiastii ū- / 
pu kelia,/savą širdis prie 
Dangiškos saro Mėlynos. _ 

• “įlarbiniukiis" turi, išlei
dęs labai gražių Gegužės me
nesio pamaldoms knygųtį 
Tatai luiv^ iiuritv, . tai galiu 
te jųgautbxVž W* < v

Kreipta^ pas t 
‘‘DARBINMYKAS” r 
AY BM&vuyy

So. Boston, Mm.

1

<

-t"

s



\ .
•r

t

” Koplyčios

•vetamęse progfamaijdu mažne! ateiliaiiaiJ :va_
žsidare. .Visi norime išeit ant‘3ara ),fLtų kiekvienam lengviau 
ųiko, tyru oru pakvėpuot. Mū- 
ą veikimai prasideda- ir-gi aut 
tuko.

siais * ^arapijąnals nuvažiavo 
ilPalangą” padirbėti. Nuo galo 
svetainės iki. koplyčios senos baŽ-

I nuęiti į.koplyčią ir Tennis Ct,

Tą pačią dieną .Vytės nuėjo 
pėsčios.į “Palanga. —-----
*k’»e Pe.Hl5< Ssivirė ka-

su/l užkandžiam, linksminos

u

nuuua ivv^ vi0ft0 ir parapijohus kurie buvo atva-
agelbon. Kiekviena draugija ^iavę padailinti “Palangą.”

Linksmute.

lebonas* pranešė, jog miestas lei-Į V(
, i 
k ■'

- —jęnMes

t

-t

Lietuvaitėms gerinus turėti drau* 
giškumą su lietuviais ir viėnamnb ; 
čiais, o iš to bus- meile, ir palaima , 
gyvenime.CAMBRIDGE, ĮMASS.

Pavasariui ateinant, gamtai at-
jyjąnt pradedamoji* mes atbusti. nytQlės medžiagos, išrovė ir išde- 

i giiid''puŠyHUs’~kad ateinančią ’va-

ūles turėt savo budukę ir galėsi 
’eriatt parapijai pasidarbuoti, 
lūpinasi ir apie daiktus’ kur gaut 
;erus’ ir nebrangiai. Ši pramo- 
a Field Day — bus pirma šie- 
let, bus puikus benas~atidąrant, 
lalyvaus daug įžymių asmenų, 
leistina kad visi lietuviai iš visur 
laclčtų mums. Pribūkite talkon.

’■ Kvieslys.

t

. Bosįonietis.

LAWRENCE, MASS.

Balandžio 19 d. suėjo , metai, 
ūp sugriauta šv. Pranciškaus.pa- 
įpijos sena bažnytėlė, paminė ji
nai tos dienos gerb, tėvas. Vir- 
nauskis. tėvas Juras su veikliau-• *

M X

1
DRAUGIJOS IR KUOPOS

TĖMYKIT.

a

■ vėliavos ir įvairūs 
ŽENKLAI.

jų metų praktikos artistišką 
disų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy- 

‘fe:

i Pleasant St., Lawrence, Mass
■ -■ r' —■— . ■■■

M0NTELL0, MASS.

Šiųomi reiškiu padėkos žodį 
Pranui Miltiniui gyvenančiam po 
No. 146 'SawtolIe Avė., Montello, 
Mass-. už paaukavimą piano ma
no mažiems vaikučiams našlaitė
liams.. Daug džiaugsmo mano«ma- 
žyčiams pridavė, nes pianą jie1 la
bai mylėjo,. bet būdama noturtifi4 
ga našlė-nepajėgiau jiems papirk
ti. . Taį-gi dar kartą tartam ačiū, 
ačiū. * • «' „

.Su- gila pagarba, -
-Ona Pavilionienė ir vaikučiai.

Faso n-St., Montello, Mass.

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12-tos kuopos nepaprastas 
susirinkimas- šaukiamas bąl. 30 d., 
1923 m., Karalienės Angelų para
pijos salėje. Susirinkimas atsida- 

' rys 7:30 vai. vakare.
7 Gerbiami nartai ir “narės minė-' 
fos LDS. kuopos, būtinai turime 
sueiti visi bei visos, nes yra svar
bus klausimas prisiųstas iš.L- D. 

‘S*centro, o iries susirinkę turėsi
me apkalbėti tinkan/ai. O jei bus 
da laiko, tai galėsime ir kitus da
lykus. apkalbėki., ' ■

Gerbiamieji, tik nepasivėlykite 
' į susirinkimą. . į

P. J. Kyirius,
L. D. S. 12 kp. sekretorius.

W. FITCHBURG, MASS.

•OKSNERVŪOTAS IR ARŽUS, 
KADNEGALĖJO MIEGOTI. -

Dabar yra sveikas.
Ponas -T. B. Jucobs iš Carini, IU;, ra- 

p: .“Pirm Nįtga-Toue'o ėmimo apie 
tetai tam atgal a.š buvau toksnervuo-. 
is ir aržus, kad negalėjau miegoti ii 
isu mano sveikata buvo sunykusi nu<» 
U'sidirbimoi AS užsisakiup. Nuga- 
one’o Vienam mėnesiui gydytis ir tti- 
iu pasakyti, kad aš nuo to laiko esu 
veikas. Iš širdies patariu imti Nuga- 
>one.’ą kiekvienam turinčiam menką 
velkatą.” Nuga-Tone imasi kliūties iš 
at dugno išvarydamas laukan nuodus, 
agerindamas virškinimą ir muitindaį 
ns bei sutaisydamas visus gyvybinius 
rganus.s Pamėgink Ji pats ir įsitikink.. 
'ieiuiiU pilnam.. mėnesiui gydytis tik 
1.00., Šuga-Tone'ą pardavinėja visi 
iresnieji -aptlekininkai pozituigai ga- 
inituodami, • kad jis suteiks pilną pa- 
eiikiniiDij, arba pinigai bus grąžlnatiil 
garantiją rasi prie kiekvienos bonke- 
?s), arba jį jaisiųsk-tiesiog apmokėtu 
mšttt Nationul Lubpratory, 1038 S; 
Vabasli Avė., Chicago, pasiuntus jiems 
1.00. . • . • . .
^-4------—----------------------------------- -—-----------

'CUNAR®
AR. TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytą Valstijų Konsulas Kauno 
dėbar m*Uiiia; npliimcljas.delifasiior- 
tu vlsą:.-‘ki’tU metfy “eiliotos.” CUN- 
ARP. patarnavimas yra greičiausias 
pasaulyje. Pasa^iorial šif: Cinmrd. 
bilietais neturi laukt ilgai tlel to, 
kąd Cunartl laivas-apTeidžIa Ęuro- 
PU kas .koletą dipnu; .

.: Cunirrd Linija turi padarius su
tarti Lietuvoje dėl pagelbėjimų pn- 
sažleriams per- ją pučiu darbinin
kus. Sutaupo Jlqjns laiką’ir išlaidas 
dėl to,. kad priveda pasažierhm prie 
bet laivo, Sis. paturuavimas veltui,;, 

į DeKtoiesniū- intormuelją. kreipki;
. tSsųiimdille litlvų agentą, arba:

CUN'AllD LINE,-" 
lgasųife Streeb, x ■■ ™ ■
Boston, Mass*

<-
i
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'ta»h|,5’RKX•r-

tojtj naujų nebeatsiranda, vis tiol. 
patys aukoją ir Lietuvos reika-| 
lams ir įvairioms tikybinėms įstai
goms; l<okie tik katalikiški kalbė
tojai čia atsilankė, visiems po kc- 
liolikų„desčtkų paaukavome. ..
- Palyginkime dabar. duosnumą 
tautininkų ir komunistų (socialis
tų čia visai nėra), Nors jie Lietu
vos rėmime ir skiriasi,, bet kaip 
jiems prisieina susidurti su tikė
jimu, tai jau išvien eina ir tai da 
katalikų nei duosnumu, nei veik
lumu neviršija. Štai ik pavyzdis. 
Neseniai ČiaųkaĮbcjo kdmunistii 
vadas,^geriauL^pai[ądinUs; Žuli- 
kauskio bernas, nieko Wepešeynu(> 
stolius prisiėjo padengti vieti
niams komunistams; rengė teatrą| l>a lengviau. Dabartiniu, laiku, y- 

ra pakilęs ūpas L. Vyčių 25-tos 
kuopos vajaus darbuotėj ir jau 
pusėtinai naujų narių įstoja ir 
darbuojasi tautos-ir tikėjimo ge
rovei.—----—.----*—_------- --

Dattg. priduoda energijos jau
nimui darbuotis gerb. klebonai, 
kun. V; J. Vilkutąitis ir kun. X 
Mikšys. Visados žymesnių žmo
nių patarimai yra reikalingi ir vi
sas darbas sekasi gerai. ’ 

Korespondentas.

*

Į^,i. ■ 
ir visi šaukė per Sležiavičienės lū- 
jpas, sakydami: Dėde, teta, susi
mylėkit ant mūs,

“Dirva” sako, kad Sleziavičie- 
nę Cleveląndo sandarokai priims 
'su kiaušiniais. Na, žinoma, ką pa
sakė tą' ir padarė, l<ad jau priėmė 
tai priėmė. Nes nabagė išėus ant 
steieiaus su praaldboms taip buvo 
suvargus, kad net heliam, žmoge
liui pagailo. Jis sakė, “Tai, ‘bra- 
cia,’ ot ‘sunyščyta’ moteris’, tų be- 
dūšninkųnėt gaila žiūrėti, ” K

P. Žiūrįs po savo griausmingos 
prakalbos t^pie klerikalizmą, ėmė 
šaukti ;A yJDoįęriilj./ dblemų. neš
kit r« Bet Žiūri, kad žmonės pa
siėmę kepurės eina per duris. Tą- 
da pan Jankomski surinka’: “Vy
rai, m'eskim po fifty eents. Aš pir
mas metu.” Matyt “čyp spar
tas,” kad savi misijonierkąi tiktai 
fifty eents pasiūlė.

EASTON, PA.

p L. EV&. 40‘ kp. susirinkimas į- 
vyks gegužio- 6 d. tuęay po pamal
dų. Visi nariai privalo atsilanky
ti, ypač tie, kurie yra atsilikę sa
vo mokestyse. Atsiminkite, kad 
reikia atsiteisti.

Darbai čia eina gerai. Yra vie
tų, kur darbininkų trūksta. Ne
kurtose dirbtuvėse pakėlė mokes
tis be jokio darbininkų reikalavi
mo. 1 ~
pakėlė po 4e.-ant jardo..

Į
CLBVKAKiy, OHO.

Balandžio 9-tą Lietuvių Svetai
nėj 8 valandą vakare Liet. Vyčių
254a kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą. Atidarė vietinis dvasios 
vadovas kun; V. <L Vilkutaitfe'str 
malda.

Sis susirikimas buvo Žymus kaip 
narių atsilankymu, taip ir tari
mais. Daug buvo aptarta svarbių 
reikalų, kaip tai: vajaus darbas, 
base-ball ratelio rengiamas vaka
ras 15-tą balandžio, ateities koro 
darbuotė ii* teatrąlio' skyriaus ir 
daug kitų bėgančių reikalų buvo 
aptarta, j Mbeįnai imant, Dlevelaij- 
do katalikų reikalai eina geryn 

1 nuolatos tai ir vyčių darbuotėj y-

I, ........

DAYT0N,GHI0.-

Laikytame iiDįl. 69 kp. susirin
kime paaiškinus, kad reikalingas 
pagelbėti katalikiškai moksleivi
jai, tuoj išrinkta 4 nariai į konii- 
tetus, kadi .pereitų su kolekta po 
katalikų namus, tas" ir padaryta. 
Pasekmes neblogos, . Surinkta 53 
do.' \ Kovoms iaikyiabi įsuši^|/i- 
me vėl paaiškinta, kad reikaliųga 
pažibėti Lietuvoj krikščionius 
demokratus, vėl taip pat išrinkta 
(komitetas' iš 4 ypatų pereiti per 
^lietuvių katalikų namus. Surink
ta $60,85 ir 16-tą bal. išpyškinta 
Kaunan telegramų. 100 ameriko
niškųdolerių...Darbuotojųjr:au
kotojų pavardės, manau, kad bus 
paskelta toliaus. . Turime pasi
džiaugti iš LDS. 69 kp. pasidarba
vimų ir būti, dėkingais visiems 
darbuotojams ir. aukotojams, ku
rie remia ta gražų darbą.

Darbai Daytdile eina gerai, kai- 
kurios dirbtuvės kelia, algas dar
bininkams, dirbama -visur veik 
pilną laiką, dabar darbas gauti 
nesunku,-kas nor dirbti. ' Jau bai
giama taisyti naujoji lietuvių ka
talikų bažnytėlė. Bus džiaugsmas 
visiems kad-turėsime gražią viete
lę kur Dievą pagarbinti,

Gerb. klebonas pranešė, kad pa
šventinimas atsibus 10 d. birželio. 
Ragino prisirengti pasitikti vys
kupą kuogražiąusia, su iškilme.

7 LDS. Informacijos Biuras.

t i
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PRANAS GUMBULĘVIČIUS, 
L. D. S. 36 kuopos raštininkas-ko 
respondentas, įžymus darbuotojas 
New Britain’o lietuvių katalikų 
tarpe. Balandžio 7 d; aiitL.Dl S; 
36 kuopos kepurinio baliaus lai; 
mėjo pirmų dovanų. , '

F

k'

------------------ . . ■ - ■' - ■ .....................—

tai matė — turim čia tokį puikų 
chorą “Rūta,” prie to Kvietkus' 
juokdaris ir nepaskutinis dar dai
nininkas solistas, o Banys solistas 
tai drąsiai gali idealizuoti su pa
saulinės šlovės artistais-dalninin* 

: kais, .ir jie’jų nepakvietė dalyvau
ti tose prakalbose su §avo- artizmu 
O po tam delei to daugelis neži- 

: nant tikrai kaip yrą, drįsta sakyti 
ir net korespondencijas rašyti, 
kad mūsų vargonininkas, • gerb. 
Grajauskas, vedėjas “Rūtos” cho
ro,taip kaip ir nebuvo čia..-. Na,< 
vyručiai) ar jis eis siūlytis... Tik 
turėkite protą... Reikia visbcl 
tart: Brolau, prigelbėk mums...
įTai titip^jis, kaip drovisi būnamie
ji po jo vadovyste kiekvienam 
prakilniam užmanymui pritars ir 
noriai prigelbės. ,

Dalyvavęs prakalbose.

CLEVELAND, OHIO.

Balandžio. 10 d. buvo laikytas

LDS. 98 kuopos susirinkimas 
bus 29- d. balandžio 2 vai. po piet 
paprastoj vietoj. Būtinai visi na
riai privalot susirinkti užsimokėti 
duokles. Bus skaitomas laiškas iš 
centro ir kitokie reikalai. Atsiim
kit, kalendorius kurie dar nega
vot. -

R. A. Steponavičius.

PHILADELPHIA, PA.

Pataisymas.

— L'.,—— ■l^<; ! ...

No.Lietuvis ‘ ‘ Darbini nite ’ ’
43 (šių 1*923 metų) kalbėdamas a- 
jiie prakalbas įvykusias Šv. Jur
gio svetainėje 8 d. balandžio gir
damas, kalba vien tik apie p-lę Ju
zę Leonaitę ii* gerb. kuh. P. Miųž- 
vinską,-o kitus pamiršta. Tas ne 
visiškai gerai. Aš nesakysiu kad 
jie'blogai kalbėjo’, bėt ir netylė
siu apie, tą, kad kaip gerb. Poš
ka (vietinis veikėjas) nors ir 
trumpai kalbėjo, tai žmogus turė
jai, įspūdį, kad prieš tavę stovi 
profesionalis diplomatas ir politi
kas įuažilęs toje srityje bevei
kiant. O po ptakalbėlci -gerb, 
Pryžoj tai išeinant vienus man 
pasako,taip; — Jei, jis būtų kalbė
jęs prieš kolektą. tai būtų surinkę 
dvigubai tiek pinigų, kiek surinko 
(o surinka. ištiktųjų .nė apie 3Ū Būna 
dolerius,- bet voš 26 dolerius sii 
•centais j; tą man pasakė ■'gė^bl. S, 
..Bairūnas, kuris rinko ik skaitlia- 
vo tuos pinigus). Prie to reikia 
pažymėti, kad buvo kviestas1 kol- 
kėtojas Žymus iŠ' kito .miešto? bet 
•jis' delei’ kokių ietį priežasčių ne- 
pribūvu. - -Ir kad rengėjai.' tų pra
kalbų, ar jie pyks, nrbte v- mini 
vis-Hcn, yra yer,tKpabiiritn(i,~arba 
-net ir gumbuotų lazdų ypų. Kas

B''
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DRAUGIJŲ ATYDAl! .
V/aVuifavŲ, Kukardu, visokią JSenkteHu^GuzikuSiu, Ant*, 

X/X1 MvUVv spaudu ir kitokiu ŪrnūgystGms reikalingu uatykU* 
fU&*Wkroi Katalogo *r Stmpalv, pažymėkite Ir j ubų dr-te» vardu. 
•TRUPA* 00..* 00-02 Ferry S* N«w*rit*N; J. 
■Į**"****■nllH I Iii! I.    o

LDS. 51 kp. susirinkimas. Nors 
narių visai mažai tebuvo, bet kuo
pos reikalus tinkamai- apsvarstė. 
Prie progos galima pažymėti, kad 
įgalioti atstovai į katalikiškij dr- 
jų sąryšį kad įneštų ar sąryšis ne- 
galėtų kokias nebūt priemones pa
naudoti kasjink Lietuvos dabar
tinės padėties. Clevelande lietu
vių gana daug, būt galima su
teikti pagelbą dėl krikščionių de
mokratų, kad .patektų adugįau 
atstovų į seimą; nes mūsų visų ka- 
talik ųpriedermė apsaugot Lietu
vą nuo bedievybės, kuri veda į 
Rusijos rojų arba meta į Lenki
jos nasrus. -Pagalios nutarta ir 
įgaliotas likosi Z. Damanskis ir M. 
Paliųlionis kad pasiteirautų ar ne
galėtų gauti .svetainės kad būtų 
galima perkelt susirinkimai į ki
tą dieną, kadangi dabar daugumas 
narių tą pačią dieną turi L. Vy-< 
šių 25. kuopos praktikus, užtat ir 
ncatsilanko ant susirinkimų.’ Taip
gi yra mmalonu pažymėti, kad. L. 
D. S. 51 kuopą vis kas kart įgyja 
naujų narių. • Ant Šio susirinkimo 
prisirašė Ant. Norbutas ir p. aJn- 
kauskienė. Linksma girdėti, kad 
p. Jankauskienė prisirašė prie 
mūsų kuopos, nes yra plačiai ži
noma kaipo iš moterų veikėja ka
talikiškose draugijose. Taip pat 
būtų neprošalį pažymėti, kad da
bartiniu laiku mūsų kuopos vairą 
veda čionai augę vyrai, -kaipo Zig
mas Damanskis ir Pijus Janusai- 
tis. Ištikrųjų, kitų tėvų lietuvių 
vaikai visai atidos neatkreipia į 

’ lietimų organizacijas ir jų veiki
mą, bet minėti vyrai netiktai ką 
patys ncsigčdiua lietuvių kalbos, 
bėt kiek galint, jaunimą traukia 
prie katalikiškų organizacijų.

Darbiu,
Dabartiniu laiku ęicvėlande 

darbai žymiai ųjągerūjo.; Nekumos 
dirbtuves-.įniekaip* negali prisi
šaukti darbininkų. Moka papras
tam darbininkui nuo’ 45 iki 50. cen
tų .ir daugiau, Žinoma, visoki 
amaiįlinkai gauna ir daūgiaų. Pa
tartina, jeigu kas mylėtų, važiuo
ti j Olevelandą, tai daihą visados 
galės gauti. Taip-pat ir- su pra- 

•gyvenimu nėra sunku. Ant rau
dos stulių visados galimu gauti,
.Miko Peles Draugas. 

.;; , Skiedrukės.
• y , •

Ėi, sanduriočiai/ ką jūs apie 
(Hėvolando husv|idariits; sakysit.’ 
Jūsų plauko drniigiičiaį visi, pa
virto ’ į davatkas, ’ ‘ nes 'tik žiū*

INDIANA HARBOR, IND.

8 d. bal. pasitaikė nuvykti į kai
mynišką miestuką — Hartior ir at
lankyti lietuvių bažnyčią. 11-tą 
vai. ryte prasidėjo pamaldos. Lai
ke procesijos, einant apie bažny
čią, draugijų vėliavas nešė ir tas 
papuošė iškilmę.

Kada choras užgiedojo Velykų 
giesmes, pasijutau labai linksmas 
ir pjrtsimiųė Bostono Šv. Petro baž
nyčia, kurtoj klausydavausi di
džiulio ’. choro giedamų šventų 
giesmių. 0 dabar toli, toli būnant, 
vien tik prisiminimas pasiliko.

Šv. Cecilijos choras nėra toks 
didelis kai didelėse lietuviais -ap
gyventose vietose. Bet galima pa
sidžiaugti jo darymu piriftj’nžan- 
gos giedojime ir dainavime tautiš* 
kų dainų. Užtai garbė gerbia
mam varg. Glenižai.

Pamokslas. .
Po iškilmingos mišibs gerb. kle

bonas kun. j. Ciubėrkis pasakė 
pamokslą, tai dienai pritaikytą. 
Jis atpasakojo apaštalų nuveiktus 
naudingus •krikščionystei darbus. 
0 tikintiems nurodė iš kur kįfa pa
rojai ir kaip nuo jų reikia saugo
tis, Priminė šv. Petro užsigynė 
mą Kristaus ir jei nebūtų šildęsis 
prie ugnies), gal būt išsigelbejęs 
uuo pavojaus. 'Taip ir žmonijai 
reikia saugotis to visko kas gali 
patraukti į nupupluuą; i Pamoks
lininko pamokinimai sujudino ir 
graudino klausančius; ■ ’;

Lietuvaites. ;
Kaip visur, taip ir llarbor ’e pa

sitaiko su jaunuolėms’ čiagym^ns. 
....... i geromis katalikčmiš ir pat-, 
rtjotomis, ilgą laiką. Bet kai -pri
eina svarbusis gyveninio momen
tas nito kurto priklauso visa afei* 

: lis būsimo-.gyvenimo, tai mažai ta- 
;me’.clomes krMpiaF J r F' .

Yra iš; patyrimo žinonia, 'kad 
daug- jiesmagūmų būna toms.mer- 
gūžčtčinš, Mirtos veda su-avetinu 
..taučiųis, arba sayątaučiiiis bl’die- 
viaįj cieilikais ir tautos išsigimė- 
lliiis, Šininc miesto -dvi sesuti to- 

‘įtiame padėjime; randasi. ’ Vienu 
jau rrtigi'u sutuoktuves bu JenkU- 
ėiu, V utiŲa,- sti cicillkų. MįinmiiS! 
tucilikas yru žinomas- ‘virtinjatiių 
"Hetuviiinisdcaiiio tiktis bedlevūkiis 
ir blogo elgimosi.' -v ;.. .

■Apie minitmm liotlivaites” plu- 
Lčiui kalba ir peikia jų tą; mano- 
mą įvykį* • Ciciliko mylimos tČvaiįrtMt s W Sležfuvičtenes pimkal- 
išmete jį nekartą iš i«imų, o jis Ims tiek Myžtų prisistatė, kad net 
vis lenda prie katalikės mergaitės, ant steieiaus apsikabinę juos laike
išmetu ji nekartu i» 'namų, o jis l.nw tiek kryžių prisimtutv, Ėglį net

Neseniai Čia .kalbėjo k 
vadas,^gęriaust .^pai[ąūini 
kauskio bernas, nieko ^tej

■ -

ir-gi sū nuostoliais, žada truputį 
atsikvėpti, iš po didelių įruošto-, 
lių... .’

Griebėsi į darbą-tautininkai, ku- 
jm^a^d^ma^aii^egi^roiūunis- 
tų, manydami “subytiiiti” nusi- 
bankrutijusius komunistus, parsi
kvietė Bagoeių, kurs perkūnais 
viską griaudavo, gal- iš išgąsčio ki
ti ir pabūgo.

T. Bakanauskas perstatė kalbė
toją, iš pradžių tas nedrąsiai kal
bėjo, bet pamatęs, kad poliemo- 
nas jau atėjo, tai smarkiau ūme 
šaukti, bet šį sykį jis neužpuolė 
katalikų, turbūt buvo perspėtas, 
kad svetainėje prisirinko > dali- 

So. Bostone šilko kompanija 8ian?iai . Padejavo kai
« no 4e.-ant iardo.. • -Ikad.“T* s™'« ^letu- 

voje siuose rinkimuose laimėti. 
. Priminė, kad- Lietuvoje visi 

žmonės priklausą kokiai tikybinei 
organizacijai.

Aukų tesurinko rodosi $12.00. 
Kalbėtojui $25.00; svetainę ir-gi 
$25, plakatai) poKcmonui-dr -kitos, 
išlaidos sudarė apįe $60.00. Tai
gi dabar komunistai juokiasi, kad 
tikrai tautininkai . “subytino” 
juos, nes daugiau nuostolių pasi
darė, negu jie.

Tai matote kiek Lietuva turi 
naudos «iš tautininkų aukų, o juk 
nei tiek jie vieni nebūtų sudėję, 
jei žioplieji katalikai nebūtų da
vę, nes manė, kad'likusius nuo iš

laidų Lietuvon pasiųs.
Buvęs prakalbose.

f RE AL ĖST ATE
..................... ...............; - _■

| Malonus Patarnavi 
l LIETUVIŲ VISUOMENEI, O YI 
Š GAI WORECSTER’IO IR APYl

M. S.
*

NASHUA> jfc H.

Kelios savaitės jau perėjo kaip 
čia lankėsi kun. Narbutas — Vai
kelio Jėzaus Dr. 'reikalais; • ‘ Baž
nyčioje pasakė labai gražų pa
rniūksią, svetainėj ir-gi labai yaiz- 
dingai išdėstė, našlaičių vargus ir 
sakė amerikiečiai labai daug rėmę 
našlaičius. Rodė krutamas pa
veikslus iš- našlaičių gyvenimo. ■

Žmonių, jei ne lietus, būtų pri
sirinkę daugiau.

Aukų našlaičiams surinko virš 
$55,00.

, Nors atrodo nedaug, bet kad 
tos prakalbos pertankios, o aulio-

Alliance Coal Mining Co. ka
sykloj 19 d. bal. netoli New Phi- 
ladelphia, atsitiko nėllimė. Ištiko 
dujų ekspliožija. Du vietoj už
mušti ir vienas sunkiai sužeistas. 
Tikros žinios nešusekta apie atsi
tikimą. Ekspliozijos tose kasyk
lose kaip užkerėtos. Mažai kada 
pasitaiko, kad būtų vienas sužeis
tas ar užmuštas, bet 4, 5 ir dau- 
-giaii. - - - ‘

' Angliakasys.

WEST LYNN, MASS.

LDS. 24 kuopos susirinkimas 
bus balandžio 29 d., 1923, pas Vin
centą Vęngraitį 32 Morris St,, pa
prastame laikė, YraTjibai svar
bus pranešimas iš centro, taigi 
kiekvieno priedermė yra tan stisi- 
rinkiman ateiti.’

Kuopos sekretorius.
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JONAS P. VAITKUS, 
itfotary Publip

" . i .

T. i

' . ’■ x
Pranešu, kad jau aš atidarau savo ofise Rėki Estais

skyrių ir maloniai patarnauju pirkime arba parda- 

vinie stubų, ūkių (farmų),krautuvių ir šiaip kituo

se dalykuose, kas tikrišasi suReal Estate. Aš jau 

. devyni metąi kai esu pramonėje ir turiu įtekmę tarp 

žmonių. Tai-gi esu tikras, kad turėsiu daug klijen-į

; tų (kostumerių) ką ir prašau nesivėluoti su pada- - y
: \—L,.. -—._ ••-—• .. • . .

vimu aflt pardavimo, jeigu norite parduot stubų ar

ūkę, lies kaip tik dabar laikas, pirkėjai laukia. -

■a*- 

t 
t 

V - - ■ ■• ■■ . . ■■ ■ ------ . ■ • ?X. Kei’ų jMi liotu.yiauisx yra. žiiionia, kad as esii agentas
vakorMij Įr.sinnttn pirngų į Lieittvų, vienok- ąš dai* noriu jniniintj kad ne- -y 
užniirstiunete kad aš siunčiu pinigus^ |^r Ū*tuviŲ'.Prekybos Bendrovę kuri;
visuomet teibmgin patarnauja ĮyšįunČni pigiau negu kitos įstaigos ir greiiŪj- į’ V .J- tuvoję*išmokai Galima £hįst-Utab Kas norite atsmuii ginti- X..X uos is tietiiVbSi tai aš padarau tam reilmiingiis dolnimentuS uy užtikrinu* kad X

Vsavo iaįku’gaus leidimų įva&ot į Huvibiiytas-Valstyijs* VaMipjjantiems į ū- 
tuyų padarau affiduvitų,* kad galėtų atgid sugrįsti iy page&seių gavinie ~ ’

/ 7 . ! tavos paso > Ū'tuyos ^stovybes* .
Visais reikalais lavipkįfes‘šiuo antrašui.

JOHN P,
301 MillburySt.,

Stubos Cedar IfjbV—-J*
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‘‘GRAFAS KAIMIEČIO 
BERNU”

ĮVAIRUS IR LINKSMAS 
VAKARAS!

RENGIAMAS LECTUVAlCTV JĖZAUS 
KANTU>S SESERŲ iVIENUOLYNlM

WNDMRIL 29 0,
. 1923 nu

POBAŽNYTINĖJ SALĖJ .
Penkta Gatvė, So. Boston, Mass.

Ib-JiclMn 7-t a valtį inlij. vakare.
♦
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KAIP VISADA.
JiaikuiiG teiraujasi apie 

tai ar ateiiiapčuĮ nedelių į- 
vyks pamaldos lietimu baž
nyčioj. Girdi gal gaisras 
tiek pagadino liažnyČią, kad 
sutrukdys pamaldas. ;

Pamaldos įvyks, kaip vi
sada. Bažnyčia tyarkoje 
nuo pat užgesinimo ugnies. 
.Gaisrininkai patys taip; iš- 
\vaie'bhžnvčią, kgd ant lyto-* 
jaus po gaisro buvo galima 
didžiausius atlaidus pradėti.

- Dabar, kuomet smihitč aukščiam pakilodl sutir- g 
pino sniegus, yra patogiau siaš klaikas pertaisyti ir g 

jau^ialiavotistubas, nava-§ 
nišhioti rakandus ir išbalk 
tinti kambarius. S

BUK PATS PENTERIS Ir me- § 
riiąnlkns, sunaudok; atlikus j laikii^ 
•prie savo stubos. Ateikltė pas mus.ss 
o mes parduosime tnvorų ir paaįi)-jg 
kįsĮine kaip j(x reikia vartoti., Or-jg 
derins paimame telefonu ir .prista-m 
Lome tiivorų .,i\ nniijtts, Viskas kr-— 
flėkamu greitai i y migiai. / 

■ RErKALAUIOITE SAMUELIU. • 

MANE C9MPANY '

t

H

Tel. Matn 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 Washtngton Street 
' BOSTON, MASS.

Valandoj?: 9 A. M. ikL 5:30 P. M.
Gyveninio vieta

10 iViNTH'ftop Street, East Boston 
TeĮ E>t Boston 152—.T.

“TORTO NORMA”
Knygute yra didelio for-1 

mato (5x10) 68 pusi., popie- • 
ros viršeliais. , “

Kaina tiktai 45 ^centai. 
Agentams nuleidžiama 40%.

Reikalaukite pas • 
“DARBININKAS” 

366 B’way, Boston 27, Mass
9

I I 
I

I
« A. J. &ORMAN

.(vasAnsusji

DANTUril
) ■

706Mala Rt, MontsUo, Mbm 
{Kampas Broad 81J 

TsL Broektoa 6112“W.

MmmiMIMMMBMIK

»

Gerbiamieji:
Šis teatras yra vienas iš

• gražiausių ir jtiolniigiausių; 
ir. Bostone da’ nebuvo lošia-: 
mas. Prie šio veikalo jau 
seniai" darbuojasi ir rerigiasi

; geriausi ir gabiausi artistai 
su dideliu pasiryžimu ■ prie 
to. taip prakilnaus vakaro.

Todėl visus nuoširdžiai 
kviečiant atsilankyti ant 
virš minėto . vakaro, kuris 

■ bus Įvairus, įspūdingas, gra
žus - ir- juokingas, su viso
kiais . pamarginimais, per
traukose.
. Atsilankydami.ant šio va
karo prisidėsite'' pTieBabdav 

ringo darbo. ‘ ■

Kvieąia — .
■ Rengimo Komisija.

t

SUSIRINKIMAS.
Vyčių 17 kp. mėnesinis su

sirinkimas Įvyks bal. 29 d. 4 
vai. po pietų pavapijinej sa
lėj aut 7-fos gat. ' VistTuF 
rtai praši imi susirinkti. ■

g mr noUMUH i
g 317 WEST BROADWAY,
g Telephone So. Boston 167—W.

B

•g
SGUTH BOSTON,. MASS. |

. Reikalavimai
—l" Y1    ...... ....i --K r.< „ ... ■ ■ .r- -

. Reikalingas - geras VARGibNI- 
nInKAS. - Str ihyW>irtW kreipki- 
les Wo antrašu: V >■:

Rev. George G, M, česna, 1011
Dųuglas Street, Siotek City, Iowa

• ' f t • . .-(28)

>•

Extra!
ŠOKIAIz

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Rengia Lietuvos Vyčių 17,-ta . 

kuopa

SUBATOJ, BALANDŽIO 28
1923

PARAPIJOS SVETINĖJE,
492 E. Seventb St., So. Boston.

Pradžia 7:3()_vai. vakaye

Tacl-gi gerbiami?ji-inos, seni ir 
jauni, kas gyvas, kviečiam visus 
atsilankyti, nes mes užtikrinam,’ 
kacl būsit Visi pilnai patenkinti.- 
Bus tikrai lietuviška orkestrą. 
Tad-gi- gerbiamieji nepamirškite 
skaitlingai atsilankyti.

Kviečia širdingai Rengėjai.

Extra!

/ . ■ ________ _

KLAIPĖDOS SUKIMO 
PAVEIKSLAI.

Lietuvos Šaulių Atstovas 
A. Žemaitis rodys kinta
muose paveiksluose lietuviu 
sukylimą Klaipėdoje ii* lai
kys prakalbas šiose vietose:

Baland. 27 d. Norwood, Mass,
28 “ Brig’ston,. Mass
29 ’ Lewiston,. Me.
30

Gegužes 1
2
3 Hartford, Conn'.
4

■ 5‘
6
7

. 8.
9

10
12
13
14
15
16
17

99

9 9

M

9 9

9 9

99

99

9 9

9 9

J 9

I 9

,9 9

9 9

99

1'9

9 9

t 9

9 9

te.

” Manchester, N. H. 
” Wofcester, Mass. 
” Westfieldj Mass.

” New Britam, Ct. 
’’ Torriugton, Conn, 
’’Watėrbury, Ct. 

Union City, Ct. 
Ansonia, Conn. 
New Haven, Ct. 
Eridgeport, Ct. 
Philadelphia, Pa.

f> >>

Trenton, N. J. 
Paterson, N. J.

” Newark, N. J. 
’’ Elizabeth, N. J.

9 9

9 9

99

9 9

99

99

99

99

LIETUVIŠKI ŠOKIAI* * . - *
Rengia Lietuvių Kooperatyviška

- Bendrove
SUKATOJE

1923 m. ,. -

MALTA HĄLL
40 Prospect St., Cambridge, Mass.

.Pradžia 7 viii, vakarė.
.Nuoširdžiai kviečiami visi daly- 

v:mti šųvme baliuje, kaip sūriniu- 
kai taip ir. pašaliniai.. Bus grdjįj- 

• ina lietuviški šokiai. Murikaūtai 
gros lietuviškus šokius, Bus taip
gi ir visokių gardžių ūžkaiidŽių ir 

.. Šaltokose#. Kurie neateisite, tai 11- 
-gai gailesitės. - •

Įžanga vyrams». • 
-žangu mbotorims.

Visus kviečiame dalyvauti;/

mT

Telephone Soutli Boston 3526; . 
.Namų Teim’fmiis AspImvnU 0581 .

APVOK A i A Š. • •

A. 0. ŠALNA (SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigės dttrUnlversltettt .
Cornell UiiivėriBHy A. B, 

G. Washington Univ. L. L. B.
“DARBININKO^ NAME 

(antros lubos) .
366 W.Broiulway, So. Bortoa^

. -į-- ,-r—-—

įXLJ Į JkJ 4 pLJ Į1L* Įl*

Ektra! _____

PRAKALBOS!
ŠV. JURGIO DRAUGIJOS

Brighton, Mass.

NEDĖLIOJĘ.

BALAN0ŽIO-APRIL29D.
■ 1923 m.

LIETUVIŲ SALEJE 
26 Lincoln St, Brighton, Mass.

Pradia 3 vak po pietų.

Yra kviečiami visi lietu
viai ir lietuvaitės, nes kalbės 
tik kų atvažiav'ęs iš Lietuvos 
svečias gfi-b. tai. MOCKUS 
ir taip-gį gerb. tai. NOR- 
BUTAS. Nepamirškite, bus 
tai gera proga pasiklausyti 

LieBivostaattjientĮvr Visi- 
kuoskaitlingiausia ateikite.

Kviečia RENGĖJAI.

Paieškojimai
PARSIDUODA visokių , geležinių 

daiktų ir ’ plumberystčs krautuvė 
(Hardtvare & Plumbing Store),.. Biz
nis yra gerai išdirbtas. Geroj vietoj, 
tarpe lietuvių. Priežastis pardavim 
— savininkas išvažiuoja Lietuvon. At
sišaukite: JOHN KEREIZA, 114, AmeS 
St., Montello, Mass. Tel. 1562—-M.

(2S)

HEW BRITAINIEČIAI 
. TĖMYKITE!

PUIKUS KONCERTAS 
ir mokinių muzikales mokyklos 

prof. Myron Korykora 
-pasirodymas.

BUS NEDĖLIOJĘ

BALANDŽIO-APRIL 29 D.
2 ;15 po pietiį 

LYCEUM TEATRE 
New Britain, Conn.

Pirmos rūšies .progrania: ‘1 
chorai, solistai ir .specialiai 
atvažiavęs iš New Yorko Ali4.. 
AViiliam Laitriško dainuos 
keletu daliuj.

PRAKALBOS!
Rengia South Bostono Lietuvių 

Ukėsų Kliubas
BUS NEDĖLIOJĘ

BALANDŽIO-APBIL 29 D.
LIETUVIŲ. SADĖJE , 

Kamp. E ir Silver Štš.j So. Boston. 
\ ■* PradŽią.7:30 vak, 
Gerbiamieji ir Gerinamosios! , 

Tinime garbes • pranešti, kad 
-šiose prakalbose Ims į šią dr-ją ly
giomis teisėmis'įr lygia pašalpą 
bus.priimtos moterys m mergbiost 
Kiekviena motelis,.'-kurios vyras 
pilietis arba merginos pilietės .yra 

.... J-kviečiamos prisidės prie šio.--Kliin 
KOMISIJA- bo. * Taip-gi yra kviueinnii h- tie, 

-kurie nori tapti piliėčiaiš, kad pri- 
ridėtumėte, prie- šių kliubo,.kuris 
gyi’uojft jau 24 metui ir daug go
rų darbų yra nuveikęs. Per šias 

. praknlbaš įtariai ir narės bus pri
imami už -pusę įstojiinė/ rŪąip-gi 
turime už garbę .ptąjįešti, 'kacl 
kalbės garsūs kalbėtojai: advoka
te Z. PuišiutČ-Šalmenė ir A. Ivaš
kevičius, kurie labai daug svarbių 
dalykų mums praneš. Tad nepa- 
miiikito viii, atsilankyti.

ViMis ieviėčU . . i

1 L. V: K.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PADIRBU AKINIUS;

• Žėmiaus paduodu . 
symptouius kuriuos' 
pagimdo nenormališ- 
kos. akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios

Lietuvos Įstatymus. Sistemati
zuotas Įstatymų instrukcijų ir įsa- 
kyitįiį rinkinys. Surinko teisinin
kas A. Merkis, redagavo Vyriau
siojo ribuholo Pirmininkas A. Rri 
ščiukaitis. 1031 puslapyje telpa 

.18 skyrių. Skaitytojas, ras Lietu
vos konstituciją, apie pilietybę, 
Steigiamąjį Seimą, valdžią, aps
kričių sienas, viršininkus ir. mi 
liciją, kareivystės pareigas, mo
kesnius, rekvizicijas, muitus, miš
kus, vardus ir pavardes, nuosa
vybę, žemes tvarkymą, paskolas, 
prekybą, ’ paštą, teismus, kariuo
menę, ir daug kitų svarbių įsta
tymų.. ’ .

Taip-gį telpa dokumentai arba 
tarptautines sutartys tarp Lietu
vos ir Rusijos .ir Įdtųjsalių. Be
galo svarbi ir naudinga'knyga. 
Kaina $1.50.

Palydovas. Geriausias ir pi
giausias. vadas kelionėje. Šioje 
knygoje rasi Lietuvos atgijimo ir 
vystymosi istoriją, kaip Lietuva 
dabar valdoma, visų Lietuvos Mi
nisterijų adresus, pašto- skyrių 
adersus,’ Lietuvos Atstovybių vi
sose šalyse adresus, visų šalių kon- 
ulių vardus ir adresus, Kauno 
miesto planą, didelį sulankstomą 
Lietuvoj ŽEMLAPĮ ir daug kitų 
naudingų patarimų. Apdaryta 
tvirtais^drobėš apdarais ir tinka 
visur. Kaina 50c.'

Teisių Vadovas ir Patarėjas. 
137 puslapiuose skaitytojas raf. 
daug svarbių ir reikalingų legalia 
lai nurodymų ir'pavyzdžiiĮ be kc 
nė vienas šiandiena negali apsė
ti. ■

Jeigu norite turėti pasisekimu 
visame kame, tai apsipažinkitt 
nors paviršutiniai su šios šalies į 
statymais. Turėdami asavo na
muose tą knygą sutaupysite dauf 
pinig ir laiko. Nereikės delei maž 
možio kreiptis pas ADVOKATĄ 
Įsigyk ją dabar. Kaina 50c. *

“DARBININKAS”
366 Broadvvay, Boston 27, Mass

REIKALINGI

ROBINIŲ BATŲ 
DIRBĖJAI

MERGINOS MOKINTIS 
’ AMERICAN RUBBER 00. 

netoli Kendal Sq. 
CAMBRIDGE, MASE.

Turtd-Norma. Uosis. Kaina.. .4f-
IVlūsų KeliaiAKrupavĮčiųš.,. ;2~: 
Algimantas. 'Dr. Pietaris 2- 

tomu . *.. *. ■>. *■ .■■#,. . .$1.00
Lietuvos Įstatymai ........ $1.50 
Palydovas, su žemlapiais.... .50 
Teisių Vadovas ir Patarėjas .50 
Lietuvos Pilių ženklai (40) .65 
Klaipėdos Albumas ,....... .50

Visas šias knygas galite gauti
DAR BIN I N K A Syy ~

366 Broadway, So. Boston, Mass

,25!

Teb So. Boetou 2488

DU. J. G. LANDŽIUS
LIBTUVIS GYDYTOJAI IR . ,.Ą h s \ H

1 ’■ V* -: y. j \/1■

vyrų,-moterų ir. valkų. EgsamF V\
nuo ja kraujų,spjaudalus, Šlapumą V
ir tt savo laboratorijoj. Sutelkia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

606BROADWAY, '
BOUTH BOSTON, MAB8.
(Kampas G St ir Broadtfąyl

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

i

■ *

PARSIDUODA 2 AUTOMOBILIU
1922 Buick uždaras (Sejlan) dėl 5 ypa
tų ir 1921 Baigė atdarai dėl 5 ypatų. 
Mašinos geroj tvafkoj.. Galima matyt 
ir išbandyt bile. kada.

•. ‘ F. ZALESKAS
414 Broaduay, South Boston.

Teleplionas: So. Boston 2334.
' ______ ;_________ ___________ * -

Turi bfiti greitai parduota čeverykų 
taisyklė su visomis mašinomis ir rei
kalingais intaisymais'. Yra taipgi krau- 
ttivelė vaikams čeverykų ir tavoro. Vi
sas biznis gerai išdirbtas ir .norinčiam 
duonų pelnyti, darbas ant visados. 
•Parduosiu labai pigiai, nes esu silpnos 
^sveikatos Ir . negaliu apsidirbti. Gali 
pirkti ir visai heprityf^'td cTarbcCAt- 
sišąukite tiesiog pas savininkų

RICHARD YARMALAVIČIUS
37 Artime St., ■ Montello, Mass.

(5)

. DORCHESTĖR. .
Parsiduoda kampinis namas ; 3 Sto

rai ir 6 Šeimynos po 6 kambarius su 
visais Įtaisymais, su Rot xvater heaters 
kiekvienai šeimynai atskirai. Namas 
randasi geriausioje biznio vietoje ant 
geriausios gatves. Tas namas turi būt 
greitai parduotas, nes savininkas išva
žiuoja 1 Floridų.

Parsiduoda kampinis nutrinis, naujas 
namas 5 šeimymj po G kambarius ir 
Storas, parankiausioj vietoj, •Dorclies- 
tery. Kurie manot pirkti, tai nepra-, 
leiskit geros progos. Dėl informacijų- 
kreipkitės pas: • ■

A. P. DAVULIS
366 Broadivay, Soųtli Boston, Room I.

• • Tek 2027. . (1)
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TOL So, Boston 821 
LIHTUVYS DANTISTAS 

DR.M.V.CASPER
(KASPARAVIČIUS)' 

Laikinai perkėlė ofisų po No. 
425 Bboadway, So. Bobtom, Kam. 

Ofiso Vulandot!
a Nuo 10 iki 12:80 ryte Ir nio 1:10 

Iki 6 ir nuo 6:80 Iki 9 v. vak. 
Ofisas uždarytas subatos vakarai!. 

ir nedėllomifl.

3

l 16 Ketų South Bostone

DR, H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
199a W. BROADWAY

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

t

akys, bėgimas ašarų,/“sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nertų, 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir Idaug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite pripžastį ir bū
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums. ’

J. L: PASAKARNIS, O. D. 
AKLŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston,?Mass.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. *

t

PARSIDUODA .MOTORITKLIS už 
labui -vigui kalusį. * Noriu greitai par
duoti. Jlotoreikliu ■* gerame stovyje. 
Kreiptis: ■ ,

■ 17^0 A X’T.” TAVAS

402-

Noriu
■y

UNITEDAMERICAN LINES
■įOINT SER.VICE WITH ,-

HAMBIRGAMERICANLINE
Trumpiausias susisiekimas 

su visoms dalims 
LIETUVOS *

Savaitiniai išplaukimai nuo 
Pier 86, Nortli River, 4G-U1 
St., New York, 12 vai. <yemj.

Ka jutos su 2, 4 ir 6 lovom 
ant visų laivų.- Dideli val
gymo kambarin, salonai ir 
pasivaikščiojimo  ̂deniai ski
riami 3 kliasaf. Ant laivų 
“Jlount . Clay,” “Uansa,” 
"Baycrn, “Mauni Carrou”. ir 

' 'vrburingįa” yra spęciališkų - 
kajutų. ■

Nauji trijų, šriubų laivai 
"Resolutc” "Reliancc” 1 r 
“Albert Bailiu” patarnauja ; 
1-mos, 2,-ros ir 3-čios kt. pa- 
esteriams. • '

USlTED AMEIUCAN 
LINES,

• 39 Broadvvay, New Yoik 
arba autorizuotus agentus

i
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Tel. So. Boston 270 •

J. MtC DŪMELI, M. D. 
. Galima HHikalteti ftjto vvMtoj, 

Onso VAiAintosi
Bytala iki "9 vaL Po pietų I—V

Vakarais nuo 8 Iki 9.
6M Broadway, So. Kortos.

X *

Motorelklis

FRANK .TARAS ‘
E. Fli’tli Street* antras-, augštis. 

. So. Boston, Mass.
. (28)

t

3ID. LIET. KŲN. KEISTUM 
DR-JOS VALDYBOSADRESA 
" BOSTON, MASS.

iRMININKAS Vincas Zaleckar
81 Mercer *St.į So.. Boston, M 

ICE-PIRM. — Antanas Pastelis,
146 Bowen St., So. Boston, M 

■ 'ROT. RAST. —; Antanas Macejui
450 E. 7-th St., So. Boston, Ma. 

■'IN. RAST. — Juoz. Vinkevičius;
169“ W. 6-th St, So. Boston, Mž- 

•CASIERIUS — Andrius Zalieckas 
, 307 E. 9-th St, So. Boston, M. 

■IARŠALKA — Aleksandra Jalmok
115 Granite St, So, Boston, Mc

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mčr 
inius susirinkimus kas pirmų ned 
lienl kiekvieno mėnesio pp No. 6 
Vashington St, Boston, Mass., 6-tų 
akarė. Ateidami drauge Ir naujų t 
ių su savim atsiveskite prie, musų c 

ios prirašyti. «

Paieškau moteries' arba merginos. 
Gal'kokia moteris ar mergina, tik iš 
Lietuvos atvažiavę norėtų dirbti ant 
tarmes, tai meldžiu kreiptis šiuo ant
rašu :

ANTANAS VALAIKA, 
\Voodstaek Vt., ’ R- F. D. No. 1.

(28)

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančiij plaukų, naudokit Ičiffles.
Kaina 65. centai aptiekose, arba už 75 centus prisiiumiame 

tiesiai iš labaratprijos. . * .
F. AD. RICHTEK & CO.

.104-414 So. 4th Št; Brooklyii, N. Y.

^iuoini pranešu yibtofc fr J 
apielinkčs ' lietuviams,' jog < 
laidotuves aprūpinu koge- < 

r riaiisiai ir už pigiausią kąi- | 
| ną negu kiti., Į apielinkių- | 
[ miestukus važiuoju'.ir už tai J 
Į nieko nerokuojū. Dieną ar ’ 
į naktį kreipkitės Šiuom ant- ’ 
I rajiui f . z |
I ' > T 1
Į P,U‘AKWEBdlW I 

I 263 W. Broadvray, • I 
I < ■ \ So. Bwton, MaM, ’ 
1 Offlce Tel. 881.- Gyv. T«l 50M-J. I

MtoitolMHtotomtMtoMtMIMMmHHMHeHM

|V

tol

Rėlkal.ingi vyrai famlreje ir geležų 
darže.,- Prityrimas* nereikalingas. Atsi- 
šuukltet.trritnn. IVheėl Co.,‘ 42 Gerrisli 
Avė., Cheisea, Mass.

~y » — ■ »- — - * - ■
| Tel. NO. 550.

F. J. REYNŪLDS, M. ū,
(RINGAILA) 

j Ofiso Valandos:
! , Rytais iki 9 vai.
Į Po pietų nuo %—4
| Vakarais nuo 6—9;
| Nedėliomis nuo 1--3.
j 419 Main Št, ATHOL, MASS.

■I . •„ !

| F. J. KALINAUSKASI advokatas
414 Broadway, So. Boston.

,2 Tel. S. B. 0441.
kenų pieno dienoje, balins, pora arklių, į.9 Antros lufto«—Viriuf L. P. B-vis

GYVENIMO VIETA: _

J
i

Pardavimui 103 akrų farma, Uft ak- n
: rų. dirbamos -žemes, 40 ule. gaiiyklos, 23
ak. miško, aaujaš tvartas. 60X80. nau-jH
jas šilo/vištinyčta,- 19 karvių (įtupia lSf®

( kenų pieno dienoje, bulius, pora arklių, |9
visi padargai, vežimas, daūg vaisinių 9
medžių; Namas baltas ir žaliais lam ■
gaiš, Kaiim $UW). $4.000 rask. - T ■ 185 Bow® St., AvntmSmn, Mam, 
MOORE. .33 (’entiijl S(į„ Brldgevatbr, 9 Tel. Nėwton 1016—R. i

iMųss. (28) H • J
Tel, W. Newton 1016—R.

te

X—RAY: NAUDOJA]^.  TIK BEIKALiUI EŠASTE!

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
Re jos mes negalime d^ia,tiglis 

’ įiyreiiimu ir «ii(jli girsisekiiniigse, 
Kada mes. sergame, tai nnisų J 
svarbiausiu dalyku yru gtuiti ge
ras ir sununms daktaras,, kuris 
žino, kokiais keliais, sugrivžlntl 
mums sveikatų.
Aš gydau nitu jas taipgi ir užsl- 
senėjūsiaš Ugjis per' daug metų 
ir tasai mano -Ilgas praktikavP, 
mas. išmokini) mane pagydyti IF 
gas ir sųgrųžMl mano pacientams ' ! 
gerų sveika tų labai trumpu latKu, ,, 
iougviauslftts budais Ir pigiais,.

.................................... , , .......... . . J . .. \ ; ■- d 
I Mano ofisas turi visus Įtaisomus, kuklų tik gydymui irikallnga. Tai- „

gi nepaisant, kaip minki liga it* kaip ilgui sergi, ir kaip daug nykių bu- ■ 
vai nepimisnkltfliv atgavimu svolkauTs, Aš pListvengęs1 parodyti Jums, 

vkų aš gailu padaryti, jeigu Jus man pavesite save gydytu AŠ gydau 1
Šimtus.kitų.Ilgų IV galiu 4uš pastatyti aut naujo tako,-karia Jus v?s 

■ prfe išgijimo*—svetkuhfe, kokios esate vtn'tųs.- -
■ Huno (tydit'mo KtiBw li’m' Laimi tontft ir Sutarimai tųngri. 
M 1 ’ M A’ebak us Patarimu*. ; - ; '
| DR. MORONEY
■ 220 TREMONT 8*TRKETk BOSTON, MASS.
■ Priešai* Jlajettio TMtrų.
'■ OfUovrt.i 9-vyt IM 8 v»k.kMUlea^ertltom* 16 ryt tM 1 *. pa piat

■<
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ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJO 
HARTFORD, C0NNECTI01H
- VALDYBOS ADRESAI.

dllžb. Mlel’nlklenė, pirmininke,
44 Cedar St., Hartford, Conn. 

J. Labickienė, vice-pirminlnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Coi 

Labickienė, iždininke,
• 44 Madison St., Hartford, Got 

Marijona Katkauskaitę, fin. raštiniai 
. 16 Atlantie St.,. Hartford, Cor 

L Pundzienė, prot. raštininkė,
19 Walccitt St., Hartford, Cor 

Uos draugijos susirinkimai būna k 
intrų nedėldieni kiekvieno mčnes 
mžnytinėje salėją.

IV. KAZIMIERO R. K. DR-JC 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

s. - -
PIRMININKAS — VI. Paulauskas,

90 B Street, So. Boston, MaM 
VIOE-PIRM. — J. Jaruša,

440 E. 6-th St, So^ Boston, Mai 
PROT. RAST. — A. Janušonis,

1426Cotumbla Rd., S. Boston, Ma 
-UN. RAST. — K. KtŠkls,

428 E. 8-th St, So, Boston, Ma: 
IŽDININKAS L. švagidls, .

111 Bovren St., SO- Boston, Ma> 
PVARKDARIS — P. Laučka,

393 E. Fifth. St., So. Boston, Ma 
DRAUGIJOS anrašas TeĮkale —

- 866 Broadvray, So. Boston, Mas 
Draugija' savo susirinkimus laiko 2- 
tedėldienl kiekvieno mėnesio l-mą v» 
>o pietų, parapijos svetainė, 492 
tevento St, So. Boston, Mass.

IV, J0N0EV. bE PAŠJMJmU 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS -A VetraiąkĮUi 
; 252 Gold St, So. Boston, MM

„VICE-PIRM. Kasys Ambrosas,
492 E. 7-th St., 80. Bdito^-Mai 

-mO’B ** Julius-.Sarieim. 
. iii Bowėų St., So. Boston, Mm 
FIN. RAŠTININKAS — X Srartdy

171 W. 5-th St, S* Boston, Mu, 
KASIKRIUS y*. A; NaudMbinaa* , .

885 E, Broadway, S. Boston, Mat 
MARŠALKA — J. Zaikls, -

TWfteM Št, So, Borton,' M«ū 
iraugtja laiko susirinkimus kas 

ni&HdŪn| kltekrisnu mtosrto, v 
po putą iki pstto itaeMtf vąM '< 
> arento SU feftto Bpatoą. M*

• t
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