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Organas Amerikos
Rymo Katalikų švento 

Juozapo Darbini^iktį.

Sąjungos. . -

■ 1

’ T

KMOštf nyMtoH* M h 
KVko« Ir parilventimMdėl kataB* 
kq ipaudoa lutiprinlmo bu rna- 
loneanii Dtend .ir pačiai Baisy- 
Žilai, ir imončmi naudingesnU, 
Begu pirkimą* bažnytinių indų ir 
netnegibažnytinst apeigai. Rfe. 
kol to nenupraa v&i katalikai, mM 
Begalime tikėtis sulaukti spaudo* 
kuri .atatiktę Katalikų BažnyKos 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri įkaityti tai savo didžiausiu B** 
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

KETVERGAS, GEGUŽES 3 1)

i

FORMALIAI PERSER
GĖJO TURKUS.

■ Konstant i j topolis.—dlran- 
cijos valdžią atsiuntė Turki
jos valdžiai formalę notą 
prieš didinimą jėgų Sirijos 
fronte..

Turkų alijautų konferen
cija’ Lozanoj visai nesikli- 
juoja. Spėjama, kad gali 
kilti su turkais karas.

________________ __________ 1

VOKIEČIŲ PASIU- 
*LYMAS. ‘ '

Berlin.. Gegužio 2 d, di
džiosios ‘ valstybės turėjo 
gauti Vokietijos pasiūlymą. 
Tas pasini jonas buvo ap
svarstytas visų Vokietijos 
'dalių atstovų ir visų partijų. 
Yra spėjama, kad Vokieti
ja pasiūlys ali j autus nutil
dyti su 35,000,000,000 auksi
nių mariau. • . .

Vašingtonas, IV—30 d. (L. 
I. B.) Birželio mėnesio 
pradžioje aplankys Lietuvą 
buvęs New York'o valstybės 
Švietimo Komisijonier ius, 
“New York Times” redak
torius ir Baltijos Amerikos 
Draugijos direktorius, prof. 
d-ras Jobu JI. Ęinleyt To
kių žymių amerikiečių apsi
lankymas Lietuvoje neabe
jotinai prisidės^ prie geres
nio Lietuvos pažinimo ir 
prie sustiprinimo prietelin- 
gų ryšių tarp Amerikos ir 
Lietuvos. -.

Liet. Inf. Biuras.,

F

DALYVAUS DARBININ
KŲ VADAI. '

Lon don.—Parlamento dar
bininkų atstovai priėmė pa
kvietimą daįvyauti gegužio 
11 d. pietuose, rengiamuose 
pagerbimui Anglijos sosto °į- 
pėdinio.

*•

■ DINAMITAVO LEDA.

Winnipeg, — Vietos upėj 
ledams trūkus ir pradėjus 
jai eiti ledai ėmė susikrušti. 
Vanduo' ėmė užlieti dideles 
platybes.. Buvo užliejus 20,- 
000 akrų. Tada ledų susi- 
krušimas buvo dinamitu iš
griautas.

IR-GI ŠPOSAS.

. ĖoncorčĮ N. U. , <Fraiik 
Babisž buvo pašauktas teis
inau. . Kaitinamas nuuišai- 
no -pardavinėjime. Jis pa
taikai legislatūros namą. Jis 
atsisėdo. greta legislatorių. 
Kuomet pirmsėdis paprašė 
legislatorius balsuoti, tai' ir 
Babisz pakėlė ranką. Bet 

■ vienas atstovas jį patėmijo 
ir sušuko, kad ne atstovas- 
balsuoja. , Babišh paskui iš
traukė pašaukimą į. teismą 
ir sakė, kad jis mislijęs, jog 
patekęs teisman, kad pirmi
ninkas buvęs teisėjas, o le
gislatūros atstovai munšai- 
nininkai.

Tunr m dieyų.

... TYRINĖS ŽYDŲ 
/ PADĖTŲ - *

Vašingtanas, IV—26 dr-(L.- 
L B.) Žydų Koresponden
cijos. Biuro Direktorius ir 
Žydit Telegrafo Agentūros 
Ne\v Yorke vedėjas, p. Jacob 
Landau, ateinančio gegužės 
mėn. 1 d. važiuoja Lietuvon 
ir kitosna Europos valsty- 
bėsna tyrinėti žydų padėtį.

Liet. Inf. Biuras.

vv.? ŽINIOS Iš
t

Lietuvos katalikų kongre
sas rinkinių reikale išnešė 
rezoĮittčiją, kurioj ragina vi
sus lietuvius balsuoti ir bal
suoti už bilė partiją, kuri y- 
jnųiškiaįJinoamJiMpOLJka^ 
talikų pąijtija, “Laisve” 
nurodė, kąd prie katalikiš
kų partijų priskiriama Pa
žanga ir; Žemdirbiai. Todėl 
Šiais Tuildmais' Lietuvo j ka
talikiškosios partijos turbūt 
nesipjaus.

BE ŠVIESOS IR VAN
DENS.

Bangor, Me. — Dėl gau
saus lytaus ir gausybės van
dens miestas neteko šviesos 
ir pritrūko vandens/ Elek
tros dirbtuvė paskendo van
denyje, o vandens pumpavi- 
mb stotis dėl gausybės van
dens negali tinkamai veikti. 
Užtenka tik šeimyniniams 
reikalams. Gaisrui ištikus 
nebūtų vandens, . Mokyklos 
tapo uždarytos - iš baimės, 
kad kilus gaisrui pebūtų pa- 
gelbos. -Strytkariai sustojo.

Niagara Falls, N. K. — 
Nežinomas žmogus nusižudė 
šokdamas į ■ Niagaros vau- 
denpuojį. ■ •

DĖL SVAIGALŲ ANT 
LAIVŲ.

' Wasliington. — Augščiau- 
sijin Teisman- buvo įneštas 
paklausimas ar valia Ameri 
kos laivams gabentis svaiga
lų. Teismas išiašo, kad va
lia už trijų mailių nuo kran
to. Bet. novai ia nei užpečė- 
tytų svaigalų gabenti į Ame
rikos uostus. Tas paliečia 
lygiai Amerikos- ir kitij vals
tybių-laivus.

]VashiiigtoH. — Atty-Gen. 
Dauglierty paskelbė, kad, 
duoda 30 dienų laivams pri
sitaikinti prie, išsprendimo 
AugšČiausiojo Teismo apie 
svaigalų turėjimų ant’laivų.

PILKI KALĖJIMAI 
. DVASININKŲ.

Ryga. —’ Iš patikimų šal
tinių sužinota, kad Rusijos 
kalėjimuose esą 2,0(70 pra
voslavų dvasininkų ir 3,000 
dvasininkų kitokių tikybų ir 
civilių, įkalintų dėl tikybos.

“Darbininkas” tik ką ga
vo iš Lietuvos naujai išleis
to, senai laukiamo, Šventraš- 

, Naujojo Įstatymo. Yra 
apdaruose didele knyga. 
Puslapių turį 620. Nedaug 
teturime, 
užsisakyti,, 
išpildytas

fio.

Pasiskiibinkite
Užsakymas bus 

dienoje, kurioj 
bus užsakymas gautas. Kai
na tik $1.50. '

Siuskite adresu:
: “DARBININKAS”
366 West Broadvmv,

V South Boston, Mass.

: PAKORĖ NEGRĄ
(•olunibia,AIo. — Minia iš- 

lauže vietinį kalėjimą, nu
tvėrė juoduką kalinį J. T. 
Seottą ir pakorė po gelžkelio 
tiltu. . Jis buvo kaltinamas, 
kad užpuolęs merginą Regi
ną Almstedt ir norėjęs ją iš- 
žagti. Jinai -r- dūkte profe
soriaus Missouti' Universite
to, Į4 motigmergaitė/,; Kuo
met juodukas;' buvo kąria- 
rųas, keli tūkštmrčiai stu
dentu delnais plojo. - . ; .

LIETUVIAI DARBININKAI, ATMINKITE!
Kad “DąrbinįnkąsTjąų parduoda. Lietuvos pinigų—Ii* • 
tų perlaidai ir savo draugams darbininkams;^suteikia 
patarnavimą, Tąi-gi višį tieį kurio norite, kad Jūsų 
siuhčiami Lietuvon pinigai patektų .į: Jūsų, giminių ram
iais, visuomet kreipiatės pas “DAR^lKlNKĄ,..” -Jisai 
visuomet nųoširdžįaį Jums; ptaarnąus* - y '
Darbininkaų 'atsimnkite kad ‘‘Darbifunkas^.^yra Jūsiį 
DIDŽIAUS^^ . ■ -P"
Siųšdami pinigus arkiąusdnH litų .kainų visuomet adre- 
sūrfąte.laiškui šiaipt 'y . I '

;'r/DARB ĮNINKĄS,
366 West Broadvmy, \ ‘ Boston 27, Mass;

k ■■

.......................... i.

Vokiečių laikraščiai Ka
raliaučiuje, rašo, būk sužino
ta, kad lenkai ir francūzai 
siūta Lietuvai Tilžę su Tilžės 
apskričiu ir Vihiijos dalį ir 
palankų Klaipėdos statutą, 
jei Lietuva su lenkais .be 
Vilniaus susitaikys. Dabar 
Klaipėdos statutas toks kad 
miestas išeitų * Erėistaatu; 
uostas būtų alijautų val
džioj, o Lietuva prie to tiek 
tūrėtų, kad savo lėšomis 
užlaikytų svetimų valdomas 
įstaigas, Tokio statuto Lie
tuva nepriėmė ir nepriims.

niiausiu darbu yra nupirki
mas gražioj vietoj Laisvės 
Alėjoj dviejų mūro namų ir 
didelio pleciaus. Ten turė
sią sau vietos katalikiškos .

jOiganLZūdįos^ATamMurtui 
įsigyti- daugiausiai pinigų 
paskolinęs net 10,000 dolerių 
Tarptautinis Bankas. 2 va
landą priešpietinis posėdis 
baigtas-ir vėliau darbas ėjo 
Šešiose įvairiose sekcijose. 6 
vai. įvyko gana turininga, 
gražiai paruošta Prof. Bu
čio paskaita. Ji sukėlė ne
maža diskusijų.

Šią vasarą navigacija Ne
munu bus daug gyvesnė, nes 
prie judėjimo prisidės Klai
pėdiečiai. Be abejo, sulauk
sim iiytinkamesiiio patarna
vimo keliauninkams. Klai
pėdiečiai dėl “bačkutės 
alaus,” tur- būt, nevargins 
keliauninkų, ištisas valandas.

Kaupo sodnė nusišovė 
Saulės: mokytojų -kursų -mo
kinė. Paliko raščiuką, kur 
rašo, kad ji laimės ieškoju
si po girias,' laukus ir mies
tus, bet niekur neradusi..

Katalikų •_ Kongresas,. bu
vęs šių metų balandžio 4, 5 
ir 6 d. Kaune, .pasižymėjo 
gausingumu nutarimų — re
zoliucijų ir pakilumu ūpo ir 
dvasios.’ ,

■ ■ f

NORĖJO STREIKUOTU to, kad jie reikalaVb valau-.
. doj $L25, t)-jų. reikalavimas

— Garsioji ju- nebuvo išpildytas, Jie da- 
alctorė bar gauna $L10 vai. Kar- 

. no-(penteriąi reikalavo algą pa- 
..j ‘I-^rdkąy-kėlimor—-Jivn^mttadLrnųir-

lavo $10,000 savaitėj ir;sakėj35.ilsi. 95<% valandoj, • 
streikuosianti, . jei-tiek ne- 
gausianti. Mat ji sužino jo J NETURI REIKŠMĖS, 
kad Cliarlie Chaplin gauna! ‘ t •11 ~ 
metuose $600,00.0,. tai ii* ji užl VDisJu ngton. Samitel 
mažiau nevaidinsianti, kaip'Ilompers, Amerikos Darbo 
$10,000 savaitėj. f Federacijos prezidentas ge-

. 'gūžės pirmosios išvakarėse
pareiškė, kad Amerikos dar
bininkams Pirmo ji Gegužes 
nieko nereiškia. Pirmoji 
gegužės yra. tas pat ką ir pir- . 
moji kovo ar balandžio. Sa
ke, kad pirmąją gegužės ap- 
vaikŠčioja Europos revoliu- 
ei joniški sluogsniai ir Ame- 
rike socijąlistai be pasiseki- ' 
mo tą bando daryti. Sake 
Gompers, kad Amerikos 
darbininkai eina evoliucijos 
ir konstrukcios keliu, o‘ne. 
revoliucijos.

New York. 
domų jų paveikslu 
Mary Pickford 1917 m 
-rėj tr-sustr iTkuoti?

SUSTREIKAVO,

Fitcltbiirg, Mass. — Plytiį 
statytojai išėjo streikai! del-

't.*

Rusai, vokiečiai, žydai ir 
gudai.Lietuvoje sudarė ben
drų surašą.

Šaulių apskrityje atsirado 
šventvagiškų vagilių. Nuo 
kryžių nuplėšinėja metali
nes Dievo kančias. Tokio 
metalo pririnkta 7 pūdai ir 
žydams parduota. Kaltinin
kai suimti.

Vilniuje prieš Velykas už 
kurkę reikėj o mokėti 100,000 
b markių, už kiaušinių de- 
sėtką 8,000 L markių, už sva
rą kumpio 9,000 L markių. •'

Klaipėdoj kovo 28 d. susi
rinko Klaipėdiškių seimas iš 
28 atstovų. 16 prieš 11 bal
sais pirmininku išrinktas so
či j aldemokratas Scharfėtter. 
Bet Klaipėdos soeijaldemo- 
Įiratai yra ramūs ir rimti, 
ramesni už kitas frakcijas.

Katalikų Kongresas tin
kamai įvertino Amerikos lie
tuvių triūsą ir duosnumą 
Lietuvai ir išreiškė jiems 
nuoširdžią padėką;

Artėjant vasarai, vis dau
giau grįžta Lietuvon ameri
kiečiu Lietuvių. Ruošiasi 
taip pat grįžti meniliiukai— 
dainių. Oleka ir smuikinin
kas LeŠkevičius. Įžymi dai
nininkė Ona Pocienė taip 
pat neužilgo žada pasirodyti 
Lietuvoj.

DEMONSTRACIJOS DĖL 
VILNIAUS PR'OTES- 

TAS-REZOLIU- • 
CHA.

Lietuvos Respublikos lai
kinosios sostinės — Kaimo 
miešto gyventojai, susirinkę 
Kaime tūkstantiniame mi
tinge balandžio 2 d. 1923 m., 
kartų su krašto įvairiomis 
politinėmis, kultūrinėmis ir 
tautinėmis organizacijomis 
ir dalyvaujant Gudijos ats
tovams bei-lietuviams vilnie-

Trečias Lietuvių Katalikų* čiams, visos Lietuvos ir Vii* 
kongresas iškilmingai,, gra-1 niaus krašto gyventoji} .dau
giai papuoštoj Liaudies Na- gumos vardu protestuojame 
mų salėj' atidarytas balam’aky vaizdo je viso civilizuoto? 

jo pasaulio prieš neteisėtą 
Ambasadorių. Konferencijos 
pripažinimą. Vilniaus .krašto 
gobšiai iniperialistinei Iien*- 
kijaiy Lietuvos Visumnenū 
neimti domėn, nesiskaito'' ir 
nesiskaitys su bikokiais šių 
klausimų sprendimais, kimių 
pągrindan nebus padėti? ten 
sėti Ir gyviausi.nepliklaušo- 
wsm ir'parergtosįos Lietu- 
ves dalių intėresah

Lietuvos, tauta niekados

džio 4 d. Katalikų Veikimo 
Centro Pirmininko kan 
StaugaiČio kalba. <
;. Išrinkus prezidijumą, pri
eita prie ąęeįkiminų- fr’ Pa 
sveikinimų. Kongreso daly
vių prisirinko-pilna -audrin
gą salė, Visų kalbose buvo 
reiškiama giliausio npro vL 
niėins katalikams dirbti, iš
vien. • . ' . . /

Įk^dariua/katąlĮĮ^ Veiki
mo apyskaitą, kurioj žy-

. * * ' J *'
. t - ■ __ ■-

-*-

neišsižadės Vilniaus nei jo 
krašto, nes visa Lietuvos po
litine praeitis sujungta bu
vo, su- Vibiiumi ; nes Lietu
vos Resinrblikos ekonominis 
vystymasis reikalai!j a tiesi o- 
giiū’o per Vilnių susisiekimo 
su Rytų-Europa; nes Lietu
vos tautos kultūriniam pleti- 
muisi Vilnius yra būtiųai 

’ reikalmgasę .TžaSpo^ mieštas 
buvęs nuo XIII amžio iki 
šio laiko* kultūriniii ir tikv-

* 9 

biniu visos Lietuvos Centru.
Reikalaujame, kad vai

zdžios politinis nusistatymas 
eitų ranka rankon su visuo
menės* dėl Vilniaus liusistū- 
tvmu.
. Tvirtai tikimės, kad šiuo 
atveju Lietuva bus remiama 
visų kilniausių Europos bei 
-Amerikos visuomenės ele
mentu. „

(talingesuių tautų nu
skriausti mes, maža Lietu
vos tauta,. tikimės, kad visų 
piliečių solidarumas, ištve]'- 
mė ir pasiryžimas dėl Vil
niaus gvventi ir mirti atsieks 
savo tikslo ir. .. Vilnius bus* * 
mūsų!

Rezoliuciją pasiūlė ir de
monstracijoje dalyvavo Šios 
organizacijos:

Lietuvos Valstiečių Liaudiiuuką 
Sąjunga.

Lietuvos Jaunimo Sąjunga.n 
Lietuvos Vokiečių partija. 
Lietuvos šv. Juozapo Darbinin

ką Draugija.’
Lietuvos Darbo Fedyracija, 
Lietuvos šaulių Sąjunga, m" • ’ ■ ■

" Žydą Jaunimo Sąjunga.
Lietuvos Savišalpos Draugija.
Lietuvos K. Jaunimo “Pavasari

ninkų” Sąjunga.
Vilniuje ’besiauklėjusio Lietuvią 

Jaunimo °Vilniaus -Kelmas*’
- . organizacija.. ’ ■

Lietuvos Atgimimo Draugija.. 
Darbo Žmonių Sąjunga. • 
“33” ištremtųjų Vilniaus..({ūdą 

ir Lietuvių org-ju. - . * •
šv, Zitos'.tarimivią Draugija.

'■ Lietūvęs Kinkšėionių ■•Demokratų
. mantija; 
ridumkų Sąjuhga. 
Blaivybes DriVūgija. 
Lietuvos (indą-Sąjįnigu 
A'yriausias Ėlaipčdos lietuviams, 

remti Komitetas, - ; : ~ ‘
• ’ .(Kauno “Lahvė”)

, < • - , *

'. * • ■ V

■/

>. MAŽIAU NAUDOTI
' ^ŪŪKRAUS. r

AV?r Yorli. — Moterį Ko
mitetas įsisteigęs tyrinėti cu
kraus pabrangimo priežas
tis, telegrafavo. prezidentui 
prašydanios, kad preziden- . 
tas visuomenę paraginti! ma- 
žįau vartoti cukraus.

RIAUŠĖS.

Aladrid, Ispanija; — Rau
donieji minėdami gegužio 
pirmąją dėl darbininkų labo 
buvo užatakave kaikuriąs 
biznio įstaigas. Išdaužė lan
gus, sulaužė stalus, krėslus, 
šėpas. įsikišo tada policija. 
Buvo daug sužeista.

V •

SUSTREIKAVO
DUONKEPIAI.

Was]thigt&nA.N'x^ 600 
duonkepių sust reikavo, kuo
met darbdaviai atsisakė pa
kelti algas. Amerikos sosti
nė liko be duonos.

’l

KRIŽIS LENKIJOJ.
Varšuva. Lenkijoj ple

čiasi nedarbas, ypač audimo 
pramonėj. Fabrikantai sa
ko. kad trūksta pinigų Pa* 
brango žalioji medžiaga. Iš ) 
tos priežasties turi užsidari- 
nėti fabrikai.. Tuo pačiu žy
giu fabrikantai stengiasi nu
mušti darbininkams juokės* 
tį- • ’ • • . .J .

Audimo pramonėj dirba
ma tik trys dienos savaitėj.

u. . . ■ ;

Ąųiėrikos pašto y* biznis” 
Chicagojė ima. eiti geryn* 
Visur ima rodytis žymus pel- 
'nasc Tai padarę farmėnai, 
kurie liuesai perka įvairių 
sau reikalingų dalykų/ nes 
dabartinėj^ valdžios lnWit 

‘ remiami ima jaustis vis «tip-J 
resni 4r geriau pasiturinti,

v

Ir
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JDlna H Sojlth Boeton’o utarnlnkals. 
. katvergabs ir aubatomls. Leidžia Am. 

IznrroviŲ Rymo Katasikų šv. Juozapo 
PAMUUHKV SĄJUNGA.

<   j ■ '—   ■'

“DARBININKAS” 
,. . ’(The Worker)

” Imi Lihuaiuean Tbi-Wkekly pahcb.
* . Publlshed every Tuesday, Thursday, 
, tnd Saturday by St. .Toseph'b Litu- 

UAJKIAK R. O. AS0OCIATION- OH LABOM. .* / -
f ■ - ' ■ »■

• MEnteted as second-class mattėr Sept. 
12,-1915 a t tty post office at Boston, 

, jMtftBB., under th'e liet of Mareli & 1879,”
. HAcceptarice for mailing ttt'^piėcrąl
- pf postagė provided for ln Sęčtionllfoą, 

Act of Oct. 8,1917, authorized on luly 
12,1918.” .

Suiacfijftion Rateai
. Vparly •' • • »■* » .. * • •$£•5(1
Boston and suburbs ............?5.50 
Forelgn countrles yoarly ........$5,50:

PIRMIEJI KRIKŠČIONIU
AMŽIAI GRĮŽTA

M s .
-4 /

i

7
f

sulauks 18-os metų; įvesta 
laisvą be kliūčių .mainymą 
pačių, tik užsiregistruojant. 
Tuos įstatymus jie pavadi
no: “atskyrimu bažnyčios 
nuo valstybes.” Pagal tų į- 
•statymų, jeigu matutė ims 
savo kūdikiui pasakoti apie 
Dievą, mokinti jį poterių — 
ji; bus prasikaltėlė prieš val
stybės įstatymus. ‘

Žinoma, atsirado daug 
peržengejų tų įstatymų. 
Maskvoje, prieš Velykas bu
vo. teismas arkivyskupo 
Ciepliako, gęneralio vikaro 
Butkevičiaus ir "dar dvyli-

teismas kal
tino juos peržengimu vals
tybes įstatymo apie atskyri
mą Bažnyčios nuo valsty
bes. Prie tūkstantinės žiū
rėtojų minios teismas su 
kiėkvumu iš iii prasikaltėlių 
turėjo tokį pasikalbėjimą: 

l “Ar Tamsta laikei mišias 
po to, kaip bažnyčios įsaky
tą uždaryti ir uždrausta pa- 
maldos?” - - -

— Taip, laikiau.”
“Ar Tamsta prižadi’ dau

giau nelaikyti mišių be val
džios leidimo?”

— “Ne, neprižadu. Kaip 
laikiau, taip ir laikysiu ir 
toliau.”.

“Ar Tamsta mokinai vai
kus katekizmo po to, kada 
buvo uždrausta tikėjimo mo
kinti vaikus iki 18’ metų am
žiaus?”

• —“Taip, mokinau,” _ 
rUAr Tamsta prižadi toliau 

užlaikyti tą įstatymą?”
- “Ne, neprįžadu. 'Kaiji 

mokinau, taip ir’ mokin
siu.” ‘ -.
Korespondentas McOullagli 

dalyvavęs visą laiką, kol 
teismas ’ tęsėsi, aprašo, kad 
kunigų veidai buvo ramūs ir 
liet linksmus. Jie v-isi buvb

•e kdsA katalikty taiiig 
y\ ševikų valstybės teis

Hitmt 7TTnst nm^PTTO’Tfi

APSIDRAUDIMAS
f -

■ Apsidraudimas vis labiau 
įr labiau įeina madon civili
zuotų tautų tarpe. Tarpe a- 
merikonų inėjo madon apsi
drausti ant milžiniškų sumų. 
Milijonieriai. apsidraudžia 
ant milijoninių sumų. Štai 
pereitoš nedėlios Kew Yorko 
Times paduoda keletą mili
jonierių apsidraudžiusių ant 
imli jonų dolerių. Savo gy
vastį apsidraudė ant:.

$5,000,000 — Jesse Lasky 
ir Ądolpli Zukor. . \.

namaker. . •
du

Amerikos krypsnį

Ta organizacija apdraudžia 
ir ant $3,000. Paimkite pai
šelį ir parokuokite, kiek 
jums išeitų per metus išmo
kėti apsidraudus ant $3,000. 
Ir parūkuokite paskui Įdek 
jūs prarūkote, kiek munšai- 
nei praleidžiate. Pamatysi
te, kad prarūkote ir prage
riate daugiau, negu išeitų 
apdrauda ant $3jOOO.. Todėl 
panaikinkite . tabokos , ir. 
munšaino bitas, ir apsi
drauskite, Gi blaivieji ir ne
rūkantieji savaimi ras gali
mybę apsidrausti.

Daugeliui žinomos apy, 
dr^ūddskofepaliijos. (foi’oA 
se kompanijose verta teip-gi 
apsidrausti. Tada geriausia 
tą ’ padaryti per lietuvį, ge
rai pažįstamą, arba, žinomų 
žmonių rekomenduojamą a- 
gentą. Toks agentas nepri- 
pasakosnebūtųdaiktų—-

SVEIKATOS DALYKAI

«!»
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JONAS TARVIDAS
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mrriMiu

ANT MOTINOS KAPO. Vieną vakarą Onute išėjo iš namų ir pa-, 
sileidodaukais pati nežinodama kur eina. 
Artinosi naktis. Beeidama, pavargo ir par
kniubus ant žemės pradėjo galiai raudoti. 
Dieve mano, Dieve...,. k p’ .dąMr dingsim k
lum pašidėsin/V Netiiįm motinėlės, Sietam 
kas mane užtartų, paguostų, suramintų, -O, 
motinėle mano, kad tu būtimi gyva aš ne- 
kentėčiau taip! O nelaime!... niekur ne-1 
galiu rasti ramios vietelės; neramumas kaip, 
kirminas, graužia mano sąžinę už tai, kad' 
nemylėjau, neklausiau, savo motinėlės. Ei- 
mmanLšaIta.tąva-kapor-gal ten ramybę ra--------
siu. Šauksiu, gal, motinėles, prakalbės ir 
suraminsmane!

Ir pakilus svyruodama ėjo kapinyno 
-link. Žvaigždes viena po kitai, kaip žvaku- . 
tos pradėjo mirksėti, ant mėlyno dangaus. 
Galop ir sutingęs menulis iš pu šilo pakėlę 
mieguistą savo galvą ir pažvelgė ant žemės 
sidabrinių spindulių akimis. Sublizgėjo ka- 

; pij kryžiai tarpę juodų krutančių medžių še-* ; 
želių. Onutei pasidarė bmigu. Rodos, ne
matoma ir nežinoma- jėga ją sulaikė. Pri
ėjus prie vartelių sustojo’kaip stulpas ir ne
sijudindama žiūrėjo į ramią, atilsio vietą — 
kapinyną, Mąstė, ar eit, ar ne. Galop pra
vedė kapinyno' vartelius ir siauru,’ vingiuo- 

' |tu takeliu tykiai, nesižvalgydama .žingsnia-- 
vu yirie, motinos kapo. Prisiartinus apalpo 
ir sukniubus ant kapo vėl pradėjo graudžiai 

O kuomet būdavai neratyty4/ . ^tMe’ J11“0
manydavau, kad sergi, vėl laukdama.. M motum tylėjo; tyle-

_ x t • • ‘ • t • i -r - ho visas kapinynas. ‘ Tik kada nekada pa-paemus ant ranku ir prispaudus prie kruti- ■' . , , , . , .. . . .. . (
■ v, i . v.. sigirsdavo balsai naktiniu paukštelių ir vėl ' nes, bučiuodavau ir nešiodavau. .v . v , ,

nutildavo, vėl užviešpataudavo grabine tyla.
Kada paaugai, pradėjai bėgioti vėl sau- Menulis, tartum susidomėjęs apsistojo ir pa

gojau, labiau negu savo akį. Visuomet už atkreipdamas pro medžių šakas temijo, kaip 
tave buvau prisirengusi atiduot n^t gyvybę, alpsta duktė ant Šalto motinos kapo. 
O dabar, užuot meilės, tu man, dukrele, tul- .'JR / > v , < ...v , . ■ , . ’ ’ ’ Nuo tos dienos kas vakarą ii eidavo i
ze atsimoki. L • r < , x ■ I- t. 9 kapinyną ir parpuolus ant motinos kapo

. Onutė-gi, motinai lig kirviu atkirsda- laistė jį savo ašaromis. Žmonės pradėjo 
vo: Ai* aš prašiau, kad tu mane augintum; kalbėti, kad kapinyne vaidinasi* ir nakty bi- 
norėjai, tai auginai it trenkdama duris iš- jodavo pro juos eiti. Onutė-gi kas kartą e-< 
eidavo lauk. Dieve mano, Dieve!-. Tu ma- iomenkvn ir menkyn. ’ ’ ’

. tai mus ir turi savo rankoje, atsidusus kal
bėdavo; motina./ Jei aš esu kalta, jei aš ne
gerai auginau, nubausk mane už tai. Bet 
susimilk ant jos, atleisk jai, nes ji nesu
pranta ką daro. — Suteik jai Dvasią .Šven
tą ir atidaryk akis/ kad paregėtų ir pataisy
tų savo gyvenimą.

n I 
Taip bego mėnesiai, metai; o Onyte no- aname 

tik kad nesitaisė,. bet dar vis blogusne darė-k - 
si ir tankiai užduodavo motinai širdį.

Pagalios, prisiartino nelaimingas. 1914 
in. rugpjūčio mėnuo. Sugaude patrankos, 
parako dūmai užtemdo saulę, paplūdo krau
juose žeme — prasidėjo karas. -GinkluotųĮ v Blogas ir-beširdisvaikas almienimi 
kareivių pulkai pasklido po laukus ii* ife^h-izinusė paukštelę. Krito ji žemyn, , it ak* 
kus, degino triobas, plėšė gvveutoju turtą. 1UUQ- Tai buvo mažyčių niotina-peiietoja. 
Žmones, lig bepročiai, bego viską palike, Nežinojau, kur būta, tų mažyčių lizdo, nes ' 
kur katras išmanė. Tame dideliame sumi-į1™1 motina buvo gyva, tol lizde buvo tylių . 

Šime, daug žuvo žmonių,, žuvo ir Onutės mo
tina,’ nes būdama liguista, silpna neperėjo 
to karo audros sūkurio. Šaltoji krauju ap
laistyta žemele priglaudė dar jauną, bet nuo 
rūpesčių vargų ‘jau. pražilusią moteriškę.

. Netekusi motinos Onutė labai nuliūdo/ ištiesę viršuū savu kaklelius. . Jie mano 
labar jai -prieš akis stojo visos pr^gyveiitos kad jų motina su maistu sugrįžo, 

vaiamlos, Klir tik ėjA niekur nerado ra- Snapeliai atverti, akvtūs dar.užvertos.-,. 
mykęs., ?Gailestis lig aštrios replės giliau- Neišmanau "kodėl‘ žmones; feip ■ nesigaili . 
MjesfelLštai tie mažyčiai likę kė nio- ; 
ity.matinos žodžiai: <kDukrele mėno, kiek1fį^0-įlw2Mgū< ■ '
— it - ..i-.-—^..<2.,.— i. -, ■ * • **. * «- t.

Blogas vaikas sugriovė nekaltų paukš* ' 
kielė,, tulžy atsimoku Rytą ir vakarą,;kuo- p etų gyvenimą. , y ; . ./»■

J z .Kiuufe;tųesiLviiife4t KMn griauni tu . 
nprąstHlavo, da suilkinu darėsi, nes tas prLfUvkaltų Dievo sutvertų' jnuikštelūi gyveni* 
iniudvo jai niotinos ašaras,_kurias, fenlnailmą l Ar žinai kaip taiLsiuikų; būtų gyventi 
gyva/ esaiit iššpusdiivo iš akių. Nuo verks-į pasauly be motinos / Artu norėtum kad ta* 
nui ir ašarų }oš akys-užpųrto. , Raudonas į vo imųnyt e, kuri taip labai tave myli nūniįr* 
'plrmiaus veidas išblyško ir paliko įtdrobū.kų? Ar tu almėtum gyventi kaip sirata lxr \ 
( rtfįiestį jaiųiaiMnduvo dar tevė' žodžiai, mamytes t Nė, vaikel i, tu to niekados im* 

:tuw‘siipy]<ęsJ'mik'uĮį' primesdavo; u Per,ta-Luurėtum, Vžtat atminki: PNt'davyk to# ka& 
ve ig motUia iš švieto išėjo, tu .paskubmal'tau paeiani būtų bloga;” 

ijatmirtį.”. . ’ ' . ; ‘
' * - ■ ■< ... . . *-

“Tu, Įmigai motutei gali atmokėti ' _ 
“Už kančias, Imti tave auklėjo varguose 

»“O, neleisk ilgiau jai <Iql tavęs kentėti
- j \^į/“Idant nera.tuiotuinjai esa^ kapuose,” •

Viename Lietuvos sodžiųjVgyvėiA^ūld- 

įlinkas su savo žmona. Juodu augino dusu
liu ir vieną dukterį., Sulaukę senatvės juo
du savo ūkę aprašė vyriausiam sūnui, Ant
ram sūnui ir dukteriai paskyrė dalies po ke
letą šimtų rublių, O patys sau užsirašė, kad 
vyresnysis sūnus, kaipo paveldėtojas jų tur
to, privalo juos užlaikyti ir prižiūrėti ligi 

, gyvos galvos. ■ ' . ’ ’•

-Vyriausias sūnus, įgijęs ūkę, tuojau 
vedė moterų ir pradėjo suvytai gyventi. , -

Onutė, ^vienturtė jų duktė, buvo graži, 
geltonplaukė mergaite. Iš mažens buvo gra
žiai, pavyzdingai.užauginta, išauklėta, už 
ką turėjo būti dėkinga savo brangiai moti
nėlei. Bet blogi draugai išvedė ją iŠ kelio, 
išmokė negerbti savo motinos-^engalvėlės. 
Onute nesuprato to vargo,, kurį motinėlė iš
vargo iki ją užaugino. Ji juokdavos iš mo 
tinos, kalbos, kuomet jai kalbėdavo: dukre
le, kiek vargo padėjau, kiek naktų nemie
gojau ir sveikatos netekau iki tave.bžaugi-i 
nau. Kuomet sveika buvai, ant rankų pa? i 
siėfnus iš džiuagsmo bučiuodavau, sakyda-1 
nia: tai mano viltis, mano ateitis, mano se
natvės užvadėlis.
mi, neliknsma,

■■ >n

$4,000,000 — Piene
Pont, ’

$3,000,000 James 
Peniiey ir Percy A. Rocke- 
feller. -

r $2,500;000—J^ P. Moyganr 
E. E. Bensinger, Henry 
Davidson. ■

Nėra reikalo daugiau tiį 
riebiai apsiclraudžiusių tur- 
tiniiikų įvardinėti. Bet to- 
Įdų Vua daug; Visiems žino
mas Charlie Cliaplin yra ap
sidraudęs savo kailį ant $1,- 
000,000.- sTeip-gi žinomoji 
judomųjų paveikslų artistė 
Mary ‘ Pi’ckford yra apsi
draudus ant $1,000,000.

Iš milijonierių tik Jolin 
D. Rockefellęr nėra ant di
delės sumos apsidraudęs; 
Ant kiek žinoma jo apdrau- 
da išneša tik $50,000. 

- Kaikurios firmęs. apdrau
džia savo vedėjus (mana- 
džierius). Jonas J.. Roma
nas, kaipo Lietuvių Preky
bos B-vės prezidentas yra 
apdraustas ant $100,000. Ši
ta suma pinigų teks L. Pre
kybos B-vei, Romanui atsi
skyrus su šiuo pasauliu. * 

Apsidraudimo reikalas 
tarp lietuvių dar nėia popu- 
lęrus. Lietuviai perpigiai 
tekainuoja savo kailį, arba kojos reikia pasaugoti, il- 
kitaip sakant perlengvai žiū
ri į likimą savo vaikų, savo 
žmonos. Lietuvio rūpestis 
dažnai nesiekia toliau, kaip 
tik kad užtikrinus sau gra
bą. . •.

Apdrauda reikia nuprasti 
plačiau, negu sau grabo Už

tikrinimą, apdraudos - tiks
las siekia toliau.

Jau tas, kad milijonieriai 
savo kailį apdraudžia ant 
milijoninių sumų, rodo, kad 
apsidrausti yra išrokavimas./ 
Milijonieriai apsidrausdami 
ant didelių sumų ir milžiniš
kas sumas turi sumokėti. 
Na, o milijonieriai nekis pi
nigų ten, kur nėra išrokavi- 
mo. Tųlasj darbininkas be 
abejones pasakys: “Bepigu 
milijonieriams apsidrausti 
ant milijonų, kad jie valdo 
milijonus.”

Tas tiesa, bet darbinin
kams niekas .nepataria, apsi
drausti ant imli joninių su
mų.' Bet"tūkstančiai, darbi- 
uinkii Išguli/apsidraušti ant 
tūkstantinių sumų, -o to ne- ■ 
mdaiih Teisinasi,; kad nei 
ūkstantinęi širmai .iieišten- 
ką pili igų. Ne. vienam ir, nė
ra galima, bet tik mažas 
skaičius tuoniį .teišsiteisins, 
•ne^ę didžiuma tokių imsi- 
skini(li?jii ’ užleki Inai raiiiįa 
pinigų ir tabokai ir niitiišai- 
nu i ir/kitykioms jeibems. ■ 7 

I-’atariamę broliams- dar
bininkams i v .seserinis ąlarbi-; 
•niiikūins ■ daugiau pagalvoti 
ir pasvarstyti apie ajjisidraū-; 
(limą. ‘ Geriausia ajistainis*: 
11 Husmenijime “ .Liūtuviii

C.

1

Kada koks laisvamaiielis 
šaukia, ktd reikia atskirti 
Bažnyčią nuo valstybės, mes 
jo ramiai užklauskiniė: kas 
tai yra tasai atskyrimas 
bažnyčios nuo valstybės? 
Kaip jisai tą atskyrimą siv 
pranta? Kokio atskyrimo 
bažnyčios nuo valstybes ji-

• sai. reikalauja Lietuvoje: ar 
tokio, kaip Rusijoje? (baž
nyčios ir tikėjimo priespau- 
,da/persekiojimas) ar tokio 
kaip dabar Amerikoje ? (ne- 

•.sikišinias į tikybinių organi
zacijų feikalus ir nekliudy- 
mas levams auklėti vaikus 
kaip jio nori). Jeigu jisai’

•nori tokio atskyrimo, kaip 
/ Amerikoje, tai paklauskime 

jo, kurį
jisai įjasirenka: ar : senąjį.

- tradicijiiiį — -tolerancijos, 
nesikišimo krypsnį ? ' Ar 
krypsnį Ku-KIuku, nacioim- pasiryžę numirti už savo ti- 
listų ir kapitalistą, kurie no
rėtų atimti iš bažnyčios tei
sę, steigti mokyklas ir tuo 
pat pavergti vaikų auklę įi
ma. teisę iŠ tėvų — valstybes 
naudai ?
- Kol. mūsų laisvamaiielis 
svyruos,, ką atsakyti, paaiš
kinkime jam, ko jisai -arba 
nežino, arba nuduoda, kad 
nežino. Kuliai bažnvčia ir

•c

• valstybę .sutaria, pasiskirs
to darbą: viena — tikėjimo 
ir doros reikalais, Įeita 
materialiais gyvenimo iri-L ’t.
kalais ir diliai sutartingi, 

’ viena kitą pagerbdamos — 
jos nekalba apie atskyriu .ą, 

. bet tariasi apie kuoarti- 
•miausį bendradarbavįmą. 
. Tik tokio santykiai ir yra 

. -normalūs, taip, kaip norma
lus yra artimumas žmogaus 
kūno ir sielos.-. Bet j eigų 
valstybes vyrai ir darbuoto
jai, partijų veikėjai ir va
dai ima apaštalauti atskyri
mą bažnyčios nuo valstybes, 
tai reiškia jie rengiasi per
sekioti bažnyčią ir tikėjimą 
ir jie pradės ją persekioti 
taip veikiai, kaip veikiai da- 
sigaus prie valdžios. 'Tą per
sekiojimą, kad ir žiauriausį 
jie pavadins, atskyriui ii baž
nyčios nuo valstybes/ Taip 
bmm Erancįjoj, taip Mcksty 
koj, tarp Rusijoj. y ; 

. Rusijoj bolševikai išleido 
įstatymus, . Italais.- ■ bažny
čios ir v.isasjęi turtas nųsa-; 
vintą irtadaryfe; pamaldos 

-mždraūstą 4. lailtyti be vuL: 
ūžtos 'leidimo; ■'Vaikus1 112- 
drąusta krikštyti be valdžios 
leidimo; vaikus uždrausta ____  ___ _ _______ „
mokinti tikėjimo’ ild kol jie 366 Bfwa^ Juosto® 27* Rymū - Katalikų ■ Ameriicęį;

kėjimą.
- Teismas pripažino ' juos 
kaltais; senelį arkivyskupą 
ir kun. Butkevičhj nuteisė 
rnirtin. Kitus. — 10-čiai me
tų. katorgos, inbauginti pa
saulio protestais, bolševikai 
susilaikė nuo žudymo arki
vyskupo ; bet kuu. Butkevi
čių nugalabijo.

Visa tai daroma vardan 
atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės.

Lietuvos konstitucija sten
giasi suartinti ir suderinti 
bažnyčią ir valstybę, Tai 
nepatinka Lietuvos socialis
tams-ir visiems bedieviams. 
Jie varosi už atskyrimą baž
nyčios nuo valstybes, už baž
nyčios persekiojimą-. Jie 
#iiio, kad pakol Bažnyčia 
bus laisva, patui garsiai 
skambūs teisybę, jog Dievo 
reikia labiau klausyti, negu 
žmonių, jog žmonės gali su
klysti ir kartais neteisingus 
įstatymus išleisti, gi Dievo 
žodis ii*. Jo apreikšta valia 
tvers per amžius. • r /

Btai kodėl . ‘ Lietuvos ka- ■ 
taiikai turi apsižiūrėti ir ne
beduoti linkimuose balsų so
cialistams ir bedievių pasta
tytiems kandidatams.

■ L'cd. iSekucL

v •

“TURTO NORMA”
ICnygutė yra didelio for

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

Kaina tiktąi 45 .centai.
Agentams nuleidžiama. 40%, 

. 'Reilcalauldte į)as: ’ 
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BLAUZDŲ NUGBDIMAS

(Ulcera eruris)

Ne vienam ypač antrą pu
sę amžiaus beeinant' atsiran
da daugiausia ’ žemuthiėj 
blauzdų dalyje neišgydomų 
nugedimų. Žmonės ramina
si — valasnykas, ar ilgoji 
rožę prisimetus... Aplink 
nugedimus kūnas patinsta, 
parausta ir ilgai negi j a. Ne 
kartą blauzdose matyt mėly
nų guzų; tai mėlynųjų kratų 
jagyslių išsikėtimas. Ir pė
da esti, pabrinkusi. Rriežas- 
tys ligos ųe visai žinomos. 
Kartais tai atsiranda iš įsi- 
sėnėjųsio sifilio, ■ iš kraujo 
atsimainymo (podagra), iš 
blogos kraujo cirkuliacijos., 
iš įjirdies apsilpimo. Gydy
tis iš raštų netpsimoka, nes 
ir geram gydytojui tai nepi
gu atlikti. Vis dėlto tokios

giau pagulėti, kad kraujas 
geriau atitekėtų. .

. D r. Landžius

Demokratų Tautinė Ko
misija skelbia, kad, jei jų 
partijos žmogus liks prezi
dentu per ateinančius rinki’ 
mus, bus panaikinti dabar
tiniai muitai.
. Bet Republikonąi sako, už 
juos nebalsuosią taimeriai, 
daugelis pramonės darbinin- 
kų ir tie 5 milionai žmonių, 
kurie buvo be darbo.

‘ Republikonąi įstatymų ke
liu stengėsi pravesti pasky
rimą paskolų fermeriams. 
Tani priešingi buvo daugiau
sia demokratai, tvirtindami, 
kad fermeriams menkai gel- 
bes. Budimas į skolas, tai 
neišsigelbcjimas. J •

Republikonąi tvirtino, kad 
jiaskols kėlimui ir^geriuimui 
ūkior visuomet naudingos, 
tat jie ir pravedė tą įstaty-

.t*'*mą.

ūgužesmenm
* " r- '

. /Ateina; .Gegužės: meiūio, 
'Vi^i katalikai nepaprastų ū- 
pų kelia šayd širdis prity 
Dangiškos savų Motynos;

■ ’^albinhiims^/tutyišlom 
.dęs lahavgi'ąžią Gegužes me
nesio . pamaldoms knygutę. 
Tatai'kui4e ri()rite,, tai gali- 
;o jų gahfi už^65e.., /- 
..Kreipkitės pas: . L■

y ^darbininkas^ '< 
36tkW* Bvoadways ' Į 
. '/ ..: Šb. Boston, Mass.

* ■ > ■ t ■ •/ .; . ... ■. ■
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Praslinkus penkeriems metams, vieną
I dieną . laidodami nabašninką žmonės rado 
Onutą sustingusią ant motinos kapo su raš
teliu rankoje: - — ‘i Buvau išpažinties ir pri
ėmiau šv.. Sakramentą. Palaidokit maiie 
čia šalę mano motinos.” Prie to dar buvo ■ 
pridėta : */Kas nori laimingas būti Šiame ir

■ gyvenime, turi gerbti ir mylėti sa- 
?-Į vo motiną.

r i . ‘

.vargo padėjau/ kiek : naktelių nemiegojau, 
ligi ta-e užauginau/, O dabar/tu inan,. dų-

tat rasa nukrisdavo ant Mes/. arba: langas
į . *

e.

BLOGAS VAIKAS:

ramu. Mažyčiai buvo‘sotūs, aprūpinti.

Sekdamas aidu išalkusiu paukštelių cy
pimo suradau lizdą, suvytą taį’p tankių me
delio šakų. 'Praskleidus šakas, lizde aptilo, 
Penkiatąs aklų paukštelių atvėrė snapelius

• i

iniudvo jiiv motinus :ašaras,_kurias, •- tankuiilmą ? Ar žtai kaip feų.stuikit būtų gyventi
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X. ' D. S, N. Y. IR N. J. APSKRI
ČIO SUVAŽIAVIMAS.

. LDS. suvažiavimas minėtų vMs- 
tijų yi*a kviečiamas susirinkti ge
gužes 20 d., 1923 m, l;30 valandą 
dieną. . Atsidarys suvažiavimas 
kun. Šeštoko bažnytinėj' saloje, 
568 Brome street, Nmv York, X
Y. •

Gerbiamos L. D. S. kuopos mi- 
’ lietų valstijų, išrinkite delegatų 
kodaugiausia, prisiųskite į L; D. 

. S. suvažiavimą ir priduokite de- 
legatams naujų naudingų sumany- 

\ a j mtu Minčtašl suvažiavimas tmū-
V poi-ei-

’ . tus suvažiavimus.. Yra čųiug svar
bių. dalykų,. senų užsilikusių ant 

. apkalbėjimo ir .dabar randas nmt- 
. jų kuriuos turėsime tinkamai ap

kalbėti minėtame suvažiavime, 
Gerbiami delegatai tik nepasivė- 

_______linkite. Meldžiame būkite visi

t

*

f' -
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Labai malonu p'atemyti laikra
ščiuose,' kad Amerikos lietuviai po; 
kolnijas energingai darbuojasi ir 
gausiai aukoja katalikų laisvės 
vajuj. Pas mus tuo svarbiu rei
kalu visai kaip neveikiama, L, / 
D. S'. 63 kuopą, pirmininko J. Uge- 
no pastangomis, gal bus pirma ir 
pastaroji iš čionykščių. dr-jij bei 
kuopu su nors nedidele auka. 
VirŠminėtos kuopos‘ nariai auka
vo sekantys: J. Kesminas $3.00, J; 
Dgčnas ir A, Zižminskaitū po $2; 

: pp/$l.Q0jj P, KWaIįūnašįJB?iyaič- 
■Jcus/^ Urbonas, J. Steponas/b) 

Mockaite, Z. Taujanis, kun. A. Ja
linskas, J. Simanavičius, S. Daily- 
donas, J. "Ragauskas, A. Gudžiū
nas, J. Kiuišmontas, S. Jurgaitis. 
Viso 20 dol.

bei visos į laiką.
' Kviečia —

. Paulius J, Kyrius.

J. Kesminas.

"D X 8®4 N1»« XBU
■■ II “'ii................................. * . . ■ __ II „

baigus prakalbą rodė paveiksimi 
apie sukylimą Klaipėdoj. Prieito 
dar prisidėjo K. Lukšys su savi 
paveikslais. Parode visą Kauną 
ir,jo apylinkes, parode gana ge
rai ir susirinkusieji liko užganū- 
dnti. Laike rodymo paveikslų bu
vo padaryta pertrauka ir rinko 
rinkliavą dėl Lietuvos Saulių.

Aukavusių varadi: ’
' Kun. V. Taškūnas $10.00, A. 
StašaičiuiČ $2.00,

p0 $1.00: K. D, Akstinas, JX 
Dargvainis,*K. Lukšys,. J, Kava
liauskas, D. Čiubatienč, J. Užda- 
vinis, K. Kašėta, G.‘ Tavaska, K. 
Ketvirtis, V, Kudirka, J, Cvilika, 
J, Didžbalis, P. Klimavičiene. ’ 
a Sp^smiiUnais ^tiriiikta;

J \.:Ų. K. D. Akstinas.

NEWTON UPPER FALLS, 
MASS.

8I0UX CITY, <IOWA.

Ateikite, t .
<•

a -. -Š7 .APSTOK 1
___ ...... ..... ;i___  "

$35.00. 3) Kazimieras Eirikis am
žinasis narys $35 ir keli metiniai, 
Visiems čia'išvardintiems nariams 
už didelę, paramą ir prielankumą 
katalikiškaijai apšviėtai, tariu di
džios "padėkos ir pagarbos žo
džius. •

WOROESTER, MA&&

Susirinkite.

tingų mūsų brolių-lietuvių. Ko-: 
dėl gi nies negalime pastatyti kle
bonijas? Mums tiktai/reikia iš,; 
vieno dirbti visiems dirbti, ta- ’ 
da daug nuveiksime ir niekam ne
bus persunku.

Dabar beveik kas nedelia laiko
me vakarėlius ant kurių žmonių 
susirenka pilna svetaine, tad ne
maža ir pelno.

Gegužio 6.-tą, 7-tą, 13-tą ir 14-tą 
turėsime parapijos bazarą. Tai
gi bus proga visienispasidarbuoti. 
Reikia mums tikrai noro. Visi tad 
ateikime ant bazaro? Aukokime 
kas ką galime ir kiek galime. 
Dirbkime visi, o bus bazaras pa
sekmingas — pelnas didelis.
' A^ioads dieH0m^stižincx3au J^id 
mūsų vargonininkas p. Sinavičius 
apsimaino vietomis su vargoninin
ku p. Šlapeliu iš Forešt City, Fa. 
Laukiame tačLnaujo yargonininko 
p. Šlapelio, ; •

Klebonija—Bazaras—-Vargoni
ninkas. ’ -

Jau. laikas Šiai kolonijai veikil- 
darbuotis parapijos ir tautos la
bui, . Orai gražūs. Žmones dabar 
daugiau uždirba. Tai-gi, seni ir 
jauni, visi į darbą. Stengiatės 
kuagreičiausiai atmokėti parapi
jos skolą ir pastatyti mūsų klebo
nui namą-klebohiją, kąd nereikė
tų jam važinėtis kasdien- iš ka
tedros į mušti bažnyčią.

iTesa, turime gražią2" mūrinę 
bažnyčią ir beveik viską kas jai 
reikia.. Yra kur susirinkti Die
vą pagarbinti ir išgirsti^etųtišk^ 
^inft^dnimij. T4d^ė\neii^|ą Sve
tainę dėl vakarėlių. - Turime visą 
bloką žemes, vasaros laike pikni
kams ir kur bus galima, Dievui 
padedant, pastatyti kleboniją ir 
mokyklą.

Šioj kolonijoj randasi suvirs 100 
lietuviškų Šeimynų, yra net ir tur-

Kun. F. KaŠčiukas.

260 E, Mais St., ' .

Amsterdam, N. Y. . .

'V

LDS. 7 kuopos mėnesiniu sus 
rinkimas bus gegužio 9 d> 7:30 vp 
vakare pobažnytinūjc salėje. V 
si nariai privalo ateiti tau ausirii 
kinian, nes bus daug svarbių rę 
kalų svarstymui. Taip-gi ateiki 
ir tie, kurie' norite prisirašyti.

. . Kuopos raštūinka
*

r

t

, Veikėjas.
, Ateinaiiciąsubatą gegužio 5 d. 
(T vai. vak. Sacco-Lowell Shops sa- 
linkčj įvyks lietuviu vaikų ir su
augusiu pramogėle. Vaikai ir te- 
vai kviečiami atsilankyti-. Iš Bos
tono atvyks Pranas Gudas, “Dar
bininko” redaktorius ir p-le Ele
na Kybutjute,Naujosios Anglijos 
Muzikos konservatorijos mokine. 

: Vaikai ir tėvai kivečiami skaitlin
gai sueiti. - - ■ •

Rengėjai,

--------------------------------------4... I II I " ■ ■■!■----------------------1-
. “ . . ***

• PHILADELPHIA, PA.
_WORCESTER, MASS;

Spaiidos Dr-jos po globa Šv. Po
vilo,susirinkimas bus 6 d. gegužio 
tuoj po mišparų paprastoj vietoj. 
Būtinai visi nariai privalot susi
rinkti ir 'atsiimti knygas. Bus 
skaitomas laiškas nuo vienuolių iš 
Chieagos.

Sp. Dr-jos narys C. J. S.

/Geroves skyrius
».

šv. Kazimiero Dr-jos skyrius vei- 
kia uoliai. "

Per skyriaus sekretorę p-lę Oną 
Unguraitę gavau sekančius stam
bius narius : gerb, Marijoną Rim
kienė ‘rašė savo a. a. vyrą Juoza
pą Rimkų garbės nariu, kad jo 
dūšia naudotųsi šv. mišiomis,' ku
rias Šv. Kazimiera Draugijos na- 
riai-kunigai laiko kasmet po vie
nas už gyvus ir mirusius draugijos 
narius kaip §18 konstitucijos pa
žymėta. M. Rimkienė įmokėjo 
$30, kitus paskiaus sumokės. 2) 
Zofija Dileriutė) amžinoji nare

v ■

biEi/^ūpiNi^o4®
MOTINŲ IR JŲ JI 

į KŪDIKIŲ SVEIKATOS, Ip
MONTELLO, MASS.

Kadir Šundariečiai darbiiojasi, 
; kadir iš bedievių alų vėžė guri- 

‘ kuoČiai, -bet vis-gi viskas niekad 
nebūna patalpinta laikraščiuose. 
Pirmiausia paduosiu čionai vieną 
atsitikimą. Priežodis sako: gud
riam,. tai ir kipšas pinigus neša. 

\ Bet nevisada. čionai yra lielu- 
. lx vių kolionija, vienų lietuvių apgy- 

venta. • Po teisybei yra daug biz
nierių, grosernių ir tt., tai Vis ka- 
talikų įstaigos. O bedievių bra- 
varnės mušaininės ir tam panašiai. 
Čion neseniai, apsigyvenau, liet 
daug patyriau. Ineik’į stubą, tai 
jei rasi “Kiauleivį*’ arba “Šun- 
darą” ant stalo ir kalendorių pil
ną sieną, tai tiesiok klausk nuur- 
šaino, 6 gausi kiek nori. O pasiū
lyk gerą laikrąštį,. tikrą, kuris 
draudžia nuo girtuoklystės ir pa
leistuvystės, tai nespėsi nei durų 
atidaryt. Mat “Kiauleivi” skai
to tai ir skaitos apsišvietę, tik žiū
rėk, tai munšainą su broga veža 

: guzikuočiai, tai veža po kelis kar
tus. ' Nesenai išmūfino iš Kaspa
ro kelias dešimts galionų brogos. 
iš po no. 26 Intervale St'. ir is 20 
Belcvue Avė. J. Baliavieiaus bač* 

'kas ir su kranais. Mat apšvietą 
•platina “Kiauleivio.”. Mailds. Mat 
kokis mokytojas tokie ir moki
niai. <• ’ .■

. Čionai yra daug partijų. Vis
gi būtiį ne iš kelio paminėt ir ka- 
talilaj darbus, nors žino tai visas 
pasaulis, nėr ko nei minėt. Turi 
gerą kunigą gerb. kun. Joną 
Švagždį. • Girdėt kad šią vasarą 
pradės bažnyčią bildyt. Matyt 
prie gero gaspadoriaus,-tai yra go
rų veikėjų. Niekas neužgins kad 
paminėsiu, tai didžiausias veikč- 

’ jas iš parapijonų yra Jonas Jeske- 
liavieius. Žinoma yra ir kitų, bet 
no visi tokie.

Čionai yra Šundariečių,. yra ir 
bolševikų, yra ir bėpartyvių. Čio- 

• imi bepąrtyvius valdo išsižiojėlis. 
■Mat visuomet išsižioję ant kampų 
riogso, kai žydo akėčios. O.boL 
šėrikai tai mišias laike .27 bal. dėl 

. žydelio Trockio ir burlioko Leni
ną. Mat atvažiavo iBelinis su Fet- 

. rikienc, kuri Mielielsoną prarijo.
Taipogi čionai mat šumlariečiiu 

vadina katalikus žiopliais. Teko 
pastebėt‘‘Šundaroj.” Mat sako
ma: “ Vage, kepure dega. * * Vagis 
Capt už kepures. Toip ir Čionai 

. yra. Katalikai nenori į kvailius 
.pristotu tai anie atranda. Man 
taip atrodo, kad kataliko tai iiei 
vieno-negirdėjau, ĄiuĮ.toi svetima 
bobą gyventą, o šuiularioiis tai‘ 

.. mat svetimą bobelką ir šeria ant 
Uanton St; . Tai klausimas^ kur 

' žioiūumas,AtĮadai‘iotit'Žiopiasbū; 
damas nėvadyk kito žioplu.

’ i'SV-ęoiąS,
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DETROIT, MICH.

LDS’. 72 kuops susirinkimas į- 
vyko 1.5 d.( balandžio. Apsvars
čius bėgančius reikalus, kilo min
tis kad būtiį naudinga sutverus 
Darbo Informacijų Biurą, nes Čia 
darbai dabar gerai eina ir daug y? 
ra noričių atvažiuoti iš kitų kolio- 
nijų/ bet neturi .kur apsistoti., 
•Daugumas atvažiavę- klaidžioja po 
kelias dienas pakol suranda pra- 
gyvęnirūui kambarį ir darbą. Mat 
čia miestas labai didelis, teip-gi 
daug pasitaiko, kad atvažiavęs 
pakliūva pas kokius • bedievius, 
kur būna išnaudotas f'su gėrimais. 
Kad tiems visicmst nemalonumams 
užbėgti kelią ir yra reikalingas 
minėtas biuras. Visi susirinkusie
ji tam sumanymui-vienbalsiai pri
tarė ir tapo išrinktos dv ypatos: 
tam darbui vykinti, būtent A. 
Bagdonas iv J. Viliokus (antrašas 
tilps žemiau). Viršminėto biuro, 
užduotis, bus atsikreipus per laiš
kus duoti pilną ir teisingą nuro
dymą kas-link darbo ir gyvenimui 
vietų. Taipgi atvažiavusiems iš 
ldtlu* parūpinti gyventi kambarį 
ir-ykiek galint prigelbcti surasti 
darbą. Tai-gi gerbiamoji katali
kų visuomenė reikalui esant galit 
kreiptis Šiais antrašais:

A. BAGDONAS, 9185 Cardonl 
J. VJA’OKUS, 9243 Cardoni 

Avė., Detroitj Mich.
Pastaba. Viršminėtas biuras 

tarnaus tik vien katalikams, kurie 
turės paliudymus iš. L. D. S. kuo
pos arba nuo klebono, o be paliu
dymų nebus* teikiama joki patar
navimai, neš juk suprantate kac 
žmogui be liūdymo tarnaujant ga
li priglausti bomą, kurs apsivogęs 
pabėgs.

NASHUA, N. H.

Mėnesinis LDS. 11 kp.’ stisiriri- 
Jsimąs įvyks gegužio 13 d. tuojaus 
po sumos bažnytinėj saloj/ Visi 
naciai kviečiami atsilaikyti.

. ’ Kp, rast.

lt

• HARTFORD, CONN.

> ■ Gogtižio 3 d. vakare 7;30 (Day 
' ; light- šaviug) laiku •įvyksta^labai 

; svarbios prakalbos parapijos sve
tainėj, '4t Capitol Avė.1, ■. Kulbės- 

‘' kiūu BrBiuiišas. . • , ■ ' '
■- - Praneškite savo kainynams ir 

, pužįstamiemu apie lai. |Ai nC'.~Vię* 
■'? iiąs itejUtsilieka nidšgiidęs-šių pra- 

.kalbų. i' • '
' Reporteris.

tt

\ PHILADELPHIA, FA.’

" Sv. Kazimiero parapija, apvaik- 
Ščioj irisdekimts metų .jubiliejų 
baL 24 d. Iš tosr priežasties sii- 
rongOlaabi. iškįlnūngą iųikarieiuy 
dėl pagorbimo savo''klebono kun, 
j.' J. Kaųlaldo, lutrs dąug nuvei
kė b’ddama.s per,.ti4stlošinits motų 
milsų klebonu. Jis buvo surengęs 
vakarienę kur/dalyvavo 427 sve
čiai-. ' Bitvu .'puŪms -prugraiiuto, 
Pelno liko daug.

Žydinti Gėlele.

LEWISTON, ME.

Matėme "Klaipėdos Liet, 
sukilimą.

Bal. 29" d. mūsų koloniją aplan
kė su prakalbomis ir iš Klaipėdos' 
lietuvių suldlėlių,. judamaisiais- ’ K * . *
paveikslais, gerb. A. Žmuidzinavi
čius. Prakalba apie Liet.'-Šaulių 
darbuotę Klaipėdos krašte ren- 
gianties prie sukilimo‘ir tt. pasa
kė Šv. Baltramiejaus dr-jos salė
je. Taip-pat pertraukoje * buvo 
renkamos aukos Lietuvos šaii- 

t

lianas, kad tęsti galėtų savo vei
kimą toliau mūsų; sostines Vil
niaus vadavimui. Po prakalbų tai 
visi iš Šv.‘ Baltramiejaus Dr-jos sa
lės Nuėjome į Auburn’ą į Y. M. C. 
A. salę, tai ten paročĮė judamuo- 

' sius paveikslus iš Klaipėdos loet. 
i sukilimo, ir paėmimo krašto į savo 
rankas. Gerb. A. Žemaitis netu
rėjo aparato, tai būtumėme tų 
taip indomių paveikslų ir nematę 
jei ne p-Lė M. Daily.daitę. Jai pa
sidarbavus gauta iš Y. M. C. A, 
dykai salę, 'aparatas ir aparato- 
rius. ’ Jai padeKojant tai .viską 
matėme.

: Lietuvos Šaiilių Sąjungai 
aukavusiųjų vaidai.

Kazimieras Bulds* ---------- $10.00
Stasys Eimantas -- ------ - . ' ' 5.00
Liudvikas Baniulis ...... 5.00

Po $2.00 :, B. Mitkaite, P. Jašiū
nus ir Br> Ivašldutę.

Po $1.00:, Z. Rimaitė, J. Banai
tienė, Z. .Baniulaitė, E* Rimaitė, 
M. čereškcvičienė/J. Milašius, B,. 
Simokaitienė, K. Breitmožer, J. 
Baltrušaitis, P: Baltrušaitienė, A. 
Petkus, M. U., I. Daųnis, K. Mar 
•noris, K. Jakutienė, K. Jakutis, K. 
Jocius; J.’ Mikštas J. Vasiliauskas, 
M. Ivaškevičienė, S. Ivaškevičius; 
T. Mardosienė, P. Mardosas, A- 
Varaneeltfis, B. Žilinskienė, E. Bi- 
kiflčienė, K. BikulČius, F. Kati- 
neclds, O. Bikulčiųs, V. Stelmo
kas, P. Beleckienė, N. Balčiūnie
nė, V. Vaieiiiliutė, E. Ribokaitū. 
M;. Faušienč,. V. Stasiuliene. •

' Viso su. smulkiomis surinkta 
; Liet, šauliams $68.70.

Visiems aukuotojams širidngai 
. ačiū.
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Uum ekyriule įm« laiku' 
nua laiko cvOdenslme rei
kalu Įdomiai btaUnBoma ' 
Molinoms 1c motinoms Jau-' 
ay kOdiklg/

KSdikig aprūpinimas irpe- - 
nūjimas yra. dalykas tyros 
svarbos idmynal ir tautai, 

-ir mes jiučiame, kad tai’ 
yra dalykas, knrj mes tu
rimo rsgnUariilcals laiko
tarpiais atvirai (r lalaval 
pergvUdsntL,

* 1
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Gerbiama Brigh.ton’0 ir apielinkes visuomene, ant ši 
šokių yra užkviesta BITINIO ORKESTRĄ, kuri grieš lic 
tuviškus ir angliškus šokius. Tai-gi,. nepamirškite, vi/ 
kaip jauni taip ir seni ura ant šokių.

Visus širdingai kviečia
. RENGĖJAI
< • '
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, I • 
t
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Brone Ivaskiute. if

Ar tavo kūdikis verkia? Ąr jis ner- 
vuotas ir neramus? Jei taip, tai vei
kiausiu maistas nesutinka su juo, Jėl 
negali žindyti savo kūdikio, arba jei jis 
netarpstn iŠ krūčių pieno, duok jam 
Bortkm’s Kaglo Pienų --- maistų, kuris 
pasekmingai -išauklėjo šimtus tūkstan
čių kūdikių, '. Ir lengvai sutaisomtis —*
tllrprkletlaat virinto vanūemįpagal nu- 
roilynius. Per 63 metus įimllitos tlavi- • 
nėjo Magiu rrieuą kaipo- mllžlnlSką 
sveikatos devinto savo gtoltklmns. Gy
dytojai jį rekomenduoja vaikams, km 
,rie sirgidlutoa Iv .silpni, • kadangi jis 
lengvai sdyir&kmmis ir telkiu pilnu*' 
.riausį sotumu. r. .. ’ ,

»
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Jei norit sužinot lųiip vį‘t su Bordeno. Išgaruodintu Pie
nu, pasiuskit mums kuponą, ‘ paženklinant kokias pame- 

*■ kas norit, ir mes prisiusime dovanai

Borden Building
’-’-y

THE BO RDE N CONPANY 

Borden Building', New York.
•I,

• 4ff '

Karvė maitinasi žalumynais. Gamtas stebėtinu surėdymą, 
karvė ištraukia iš jų naudingus elementus, ir perduoda 
juos jums piene. Dėlto, pienas yra valgių karalius.

įmones
■K U r-0 N AS

. PudingaiA lėsos
Sriubos-Pyragai

Varams tt • »* tt t l tt tt • tt
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STRAIPSNIS IX.

'KąiįfLjfaiott Hitus Maistus ir
. / ■ Apelsino "S’unlith ■

■ Nežiūrint kokiu pienu.penima, kiek
vienam. kūdikiui veiką duoti, penint iš 
bonkos, • dar kitų valgių ir apelsino 
sunkos. Sekantį-rekomenduoja pirma
eiliai Žinovai:

Apelsino s(wtZ;a,— Kūdikiui sukakus 
keturiems menesiąinS duok vienų 
šaukštelį perkoštos apelsino sunkos, at-. 
mieštos su *Iygįu kiekiu virinto van
dens, vienąsyk! į dienų pirm penėji
mo. Laipsniškai didink kiekį iki jau 
duodi Valkui' neatmieštų, sunkų pusės 
apelsino. Tas davimas gailina tęsti 
iki kūdikis jau galės valgyti ir kitokių 
vaisių. .

Avižine košelė, — Kada kūdikiui su
kanka penki mėnesiai, pridėk prie kiek
vieno penėjimo po. šaukštelį avižinės 
košelės. Laipsniškai didink kiekį iki 
duosi -vaikui kiekvienų sykį po tris 
šaukštelius avižinių miltų košelės. Kad 
padarius tų košelę, paimk keturias un
cijas oatmeal prie kiekvienos paintės 
vandens; virink vislių dubeltaviline 
puode tris valandas; pridėliok tiek 
vandenio, kad pasibaigus virimui,''gau- 
tuineiskystų košelę. Kol ji Šiltą, per
leisk per koštuvų, ir atvėsink. Tų ko
šelę galimu duoti iki vaikas galės val
gyti gerai išvirintus kitus javus.

Kelkio Vanduo,
•šviežiai pagaminta kalkinto vandens 

galima*gattti aptiekose. Padarymui for- 
mula, gi. yra sekanti: pridėk šaukštu 
gesintu kalglij (gaunama, aptiekojė) į 
kvorta virinto ir distiliuoto vandens į 

užkorkuok Ir stipriai suplak keletą sy
kių valandų. Lai kąlkiai nusistovi dug
ne* ir po 24 valandų nupilk nuo viršaus 
vaiskų skystimų į švarų butelį ir už
korkuok stiklu. Laikyk šaltoje vietoje, 
gerai užkorkūotų.

Vartojant kalkinį vandenį, pridėk po. 
vienų šaukštelį prie kiekvieno penėji
mo per pirmų savaitę, o paskui laips
niškai didink kiekį, jei reikalas yra, 
ilsi šluosi vaikui penktos šauktšukus 
kiekvienų sykį Iki pabaigos dvylikto 
mėnesio. .

1 Var tojant kalkinį vandenį, velkes ma
žiau vartoti virinto vandens. Pavyz
džiui, jei sakoma, kad 12 mėnesių kū
dikiai reikalinga šešių šaukštukų kon
densuoto pieno prie 7 uncijų virinto 
vundensi'O jųs norite duoti 5 šaukštu
kus kalkinio vandens, tai vietoje 7 un
cijų virinto vtfndens jus imkite tik 0, o 
viena.uncija susidarys iš 5 šaukštukų 
kalkinio vandens,, taip, kad vandens 
vistiek bus 7 uncijos.

frr”
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*Berdeno Isgaruodintas Pienas suteikia,pilno, tyro karves'' 
pieno maistingumą geriau negu koks kitas produktas, Y- 
ra tyriausias, šviežiausias pienas su Smetona. Karves yra 
geriausiai prižiūrimos ir veterinarai nuolat peržiūri jas; 
Bordeno JŠgaruddintas Pienas yra parankiausia, taupin- 
giausia. pieno forma. Dėl virimo ir kepimo jis susilygina 
su geriausiu Šviežiu pienu. Nėra jam lygaus gėrime kavo
je. Priežiūra sutaisyme užtikrina tyrumą pieno, kuris pi
lasi iš keno kaip Smetona. .

p

' Hašalat Pajai
*

NAUJANY8Ė
, Ibfc ht gavome m siinu

titiį įiepApTasto turinio-^is* 
f olinio - veikalo : “Algiinaii- 

kiiygij. Yra. tai-veika- 
las įicpaprastos svarbos, Ja
me Hetaris/vaižJuoja 

stovį. .
/Bu tomu. Bvi audimo 

apdarais knygos, gražiai afc 
spųiidinta ir . nepaprastai‘pi
gi kaina> . Tildai vienas dp- 
leds su prisiiintimii. / ' .

- - • “BARBININKAS^

Saldainiai .
v

NOBWOOD,MASS.

i. Paveikslai'ir prakalbos.. ’
\ •

* . -i ; J

Bąliiųdžio 27 d. ajūanjco-mūsit 
Imllėi-ūją 'Lietuvon Šaulių atstovas 
A. žemaitis. Prieš praūžiant ro
dyti .paveikslus gerb. mūsų1 vieti
nis klebonas V. Taškūnas persta* . . ...
te svetį A. žemaitį pakalbėti. Už- 366 Brbadway, 80. Boston,. Meris

Boto kad tinku, kūdikiui, jis dar yra 
geidausiąs riafetus uedupenštiun kiidl* 
klui, -Stebėtini eksperimentai. daryti 
tarpo mokyklos vaikų rodo,, kad tie, ku
rie penimi :su Kūgio iPenu užaugo sep* 
tynlus. svarus. dauginu,.negu kiti peni
mi paprastu bonkiniu- plonu. Uupinkls 
savo kūdikiu ntydžtai. Dažnai jį pa
sveriu Atmink, kad beauganti kudikal 
yru įtodnpeidml. dūmins -kūdikis turi 
gauti kasdien, po du. šmikšiu Bagio. Tie* 
no,-atmiešto, trejais^ketvirtadaliais puo
duko viritito vandens. Duok pilvyčiais 
lė'pavnkuyhds. Kiti, valkai dužuliūu 
siu-Jį laidau mėgstu su glngbr nk\ vai
sto slinku, arbli.'šuphtktu kiaušiniu lt 
rimūskonlu. . • V ■ V - . .

< UNSWE£TENED .
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IH LDK 1-MOS . KUOPOS 
DARBUOTES.

Pereitą utamiuką įvyko 
L. D. S. l-inosiošlaidpbsėsų- 
sirinkimas. . Nutarta’suino- 
biliziioti didžiausią So. Bos
toniečių būii vykti į Monte- 
Įlo gegužio 3() cl,, kada ten į- 
vyks gegužine. ' Narys Am- 
brozas pažadėjo tam pikni
kui nuo So. Bostoniečių pa
rūpinti didžiausią ir gar
džiausią lietuviškiausią sunk

V-muiįsutetoųfis organizaci j o- 
mis kovai prieš bomų užpul
dinėjimus, kūne ’ pastaruo
ju lailai South Bostone’ap
sireiškė. '

Akny/s.
-----‘----- ’ ----

PIUI BTY.BRS PAMOKOS
• ■ . ■*..... ’ •’ 

. Angliškos kalbos ir pilie
tybes. pamokos vakarinėse 
mokyklose eis utarninkais 

. iitketvergais nuo 7:30 -iki 
9:30 vai. vakare i.ik gegužio

- 24 d. š. m.’ '
Pamokos eina 

kyklose:
Bigeknv, Eourtli ahd E 

Sts., South Boston.
Deatborn, Oreliard Park, 

RoKbųry. •
Eliot, Nortli Bennet S.t, 

.North End.
Krankliu, ’ Walfhain St., 

South End.
Phįllips JBrooks^ j’Perth 

St, Dorchester.’
Roger Wolcott Norfolk 

&. Morton.St.,. Dorchester. * 
' Theoclore Lyman, Paris & 
Gove Sts., East Boston. 
. AVasl-iington, Norman & S. 
Margiu Sts., West,Ęnd..

*

9 ' A

. *
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“Telegramas* -turėjo pavar
toti .net 12 puslapių- jų 
“vaišių” ir “prakalbų” ap
rašymui. Ką gi darysų Juk 
“bnsiness is business.”

L. p. L. D, (Li^t. Didžių 
Liežinvninkų Durnių) rau
donoji draugija jau paleido 
pasaulin savo- nepaprastą 
^^apsišvietimą.’1 Tasai 
“.spindulys” žviečia labai 
“^•audonau” Yra tai “Lais
ves’7 liet, bolšeyįkų. organo 
“.sūnelis.”

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
♦

_ Indomiausias ir svarbiau 
sias lietuviams šių dienų, {vy
kis yra Klaipėdos Krašto sų 
si jungimas su Lietuva. Da
bar visi' norėtų pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas: Kaip sykis “Darbinin
kas” turi. Klaipėdos miesto 
Albumą. Skubinkitės išsi
rašyti. Kaina 50t.

Nedaugjeturime..

“DARBININKAS”
366 Bhvay, S* .Boston, Mass.

/girdėjome, kad.Cliięągą 

da atnešti pusiau mirštančią 
“Dirvą” ir “jeigu bus gali
ma” ją Sus. I)r-jų taupau Į- 
statvti ir atgaivinti.

Matyt kad “Dirvą” pa- 
virto į ganyklas. Neiv Yorko 
galvočius pats žada važiuoti 
ir kviesti visus Cliieagos 
.daktarus, kad tię išrastų gy
duolės jii -mirštančios bobu
tės” atgaiyinhnui.

šiose. mo-

Iš LIETUVOS VYČIŲ 
SOUTH BOSTONE 

DARBUOTES.

Brooklvno “Vienybė” ne
teko šansų •pakliūti Chica- 
gon. Vargšas jos r adzibato- 
rius su visomis keturiomis 
dirbo, kad tik. ten patekus, 
bet tie beširdžiai daktarai 
surado, kad “Vienybė” jau 
.jiems per “sena,” tai neap
simoka nei pradėti jos gydy
ti.

t•

GYVUMAS .VISAS SUNYKĘS. /

Bekosi jaučiasi vėl kaip žmogus.
B;itli\vrtl, Mis. “Kiižkas pasidarė 

eu mano vufurtaib'. Mano gydytojas 
jiiunė, kad tai yru nevirškinimas, bet 
nuo to laiko, kaip aš ėmiau, vartoti Nu- 
ga-T<nie’:i, aš nejaučiu jo. Muilo gy
vūnais buvo sunykus, .dabar aš galiu 
pasakyti, kad esu vėl žmogus, Nuga- 
Tone yru vertas aukso tiek, kiek jis 
Tsarssv^hU---- IviPkvuėhainT^ūrrsUiuiT
kokią nors vidurių ligą aš patarčiau 
imti Nug;ivrbne’ą« D. W. Estes,” Nuo 
skrandžio ligiį, nevirškinimo, 'tulžingu
mo, vidurių užkietėjimo, išpūtimo, gu
zo skrandy Ir viduriuose, apkloto lie
žuvio, negūrdaus kvapo, galvos skaudė
jimo ir apskrito suirimo Nuga-Tone 
tuojaus reikia vartoti be atidėjimo. Pa
mėgink jį pats ir įsitikink. Vienam 
mėnesiiu gydytis tik $1.0O> Nuga-To- 
ne’ų pardavinėja visi geresnieji aptie- 
kininkat pozitlngai garantuodami, kad 
jis duos pilnų patenkinimų, arba pini
gai bus sugrąžinti (garantijų rasi prie 
kiekvienos bonkelės), arba pasiųs ji 
tiesiog apmokėtu piištu National Labo- 

. ratory, 1038 S. IVabash Avė,, Clticago, 
pasiuntus jiems

z
■f

PRANEŠIMAS

: _ Lietuvos liaudininkai gai
lingai dejuoja, kad jų vadą 
Sleževičių katalikai šmeižių. 
Dejuoti yra pamato. . Tik 
paiinslvkite: Sleževičius nu
duodi didi bežemių ir maža
žemių prietelių, o čia katali
kai viešai praneša, kad. Sle
ževičius gina- teismuose dva- 
riniiĮkiis, buvusius Lietuvos 
obrusitel’ius.

Balandžio 29 d. Lietuvos 
Vyčių 17 kuopa turėjo savo 
mėnesinisusirinkimą, ku- 
riarne tarp kitko, buvo ap
kalbėta ir sporto reikalas. 
Nuodugniai tą viską apkal
bėjus atsirado ,daug pritarė
jų sutvėrimui Base bąli sky
riaus.. • čia pat likosi išrink
ta komisija ir pavesta ■ jau 
tuojaus organizuoti Base 
Bali ratelį.

Merginos Vytės ir neatsi 
liko. Jos . jr-gi nutarė ką 
nors tokio naujo, sutverti, 
kas. duos joms pasil inksmin- 
ti ir smagiai laiką praleisti.

Matvti, kad L. V. 17 kuo- 
pos nariai pradėjo biisti iš 
miego ir imties rimto ir svei
ko darbo, darbo, kuris to
kiam jaunimui' kaip tik ir 
tinka.

■ . Reikėtų tik ir palinkėti 
jaunimui kuogeriausio tuose 
užmanymuose pasisekimo ir 

. jų gerus užmanymus, kiek
vieno mūsų priedermė yra 
paremti visais būdais.

Lai gyvuoja L. Vyčių 17 
kp. tveriamas Base balt rato- 
lis!.

“Keleivis’ ’sii džiaugsmu 
patalpino Lietuvos socijal- 
demokratų atsišaukimų rin
kimų reikale. “Keleiviui,” 
kaipo lenkų ■ burdingbosiui, 
patiko, kad tame atsišauki
me socijaldemokratai sako: 
“Alėtas padaryti galas tam 
mus, iižtroškinusiani milita- 
rizmui. ” Girdi už Klaipė
dą Vilnius lenkams atiduo
tas ir todėl Lietuvai reikia 

b 

nusiginkluoti. Be abejonės 
to pat nori ir “Keleivio” 
burdingieriai lenkai.

lėlius.
T

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Šaulių Atstovas 
:A, Žemaitis roctys kruta- 
įnuose paveiksluose lietuvių 
siikylimą Klaipėdoj c ir lai
kys: prakalbas šiose- vietose:

. /f” 4 ” New Britain, Ct.
Gegužes 5 d, Torrington, Conn

7
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12 
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Tel. Main 2483

GEORGE H. SHIELŪS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
294 IVasliington Street ' 

• BOSTON, MASS.
Valandos : 9 A. M. 11d 5:30 P, M. 

Gyveninio vieta
10 IVinthrop Streęt, Eąst Boston 

• Tėl, East Boston 152—.T.

apsidraOskiti
permanei DU. A. J. GOHMAN

(AIUMACSKAS)'

»A!!TI!TA1 -

706 Mals Bt.( Montello, Htu. 

gKampo Broad Si.)] 

Tel, Brocktoi S112-W.*

I 
I:

Esu vienos ' iš didžiausiu Ap
draudė kompaniją JOHN IIA\’- 
COCK MITTUAL LIPE INSUR- 
ĄNGE GO, Agentu. Todėl, kam 
rūpi apsaugoti savo ir savo šeimyP 
uos likimas ir gerove, tas teapsi-’ 
draudžia per mane ’ toje kompani-1 
■joje.. Pastaruoju, laiku esu toje 
kompanijoje apdraūdęs gerk, 
Kun. Pr. Juškaitį, Cambridgeiaus 
lietuviu kleboną, Pr. Gudą, -‘Dar
bininko” redaktorių, A. Ašmens- 
ką, Lietuviu Rakandų Krautuvės 
vedėją ir diiig kitu visuomenei ži
nomu veikėją ir biznierm,;.
/p

jouafai tiki apdraudą turėt, Kodėl 
darbiniUkains šis svarbus dalykas 

i atidėlioti?.. Apie apdraudą. su? 
teikiu teisingiausias žinias. Atei
kite -pas mane arba duokite žinią 
aš pas jus ateisiu. * -

JUOZAS K.’ NAUJALIS, 
. —A^entasJi^J4}£^^ —
63 Telegraph St, S, Boston, Mass, 

31ZNIERIAI, GARSINKITĖS 
‘ DARBININKE"

V*

fiį TeL So. Boaton 2488 ]|

DR. J. G. LANDŽIUS 1
I LIHTŪVIS GYDYTOJAS IB
Į CHIRURGAS.
1 Gydo afltr!a« Jr chroniškas Ilgas 

M vyrą, moterą ir valką. Egntual- 
B nuoja kraują,spjaudalą*' MltįpuliĮl 
I ir/tū J&M Suwlkia\
B patarimus lalžkais kitur gyvėnan- 
I tiems. Adresą*: 
| 506 BROADWAY,
| BOUTH BOSTON,MASS. 
g (Kampas G St Ir Broadrcay)1 
0 VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

JS I
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Philadelphia, Pa.

ton, N, J.

Union City, Ct, ’ 
Ansonia, Conn. 
New Haven, Ct. 

” Bridgeport, Ct. 
n>

v-/
Z14 ” Trento

15 ” i?atersonr N. J.
16 ” Newark, N. J.

” Elizabeth, N. J.
Šaulių atstovo adre

sas ; A,’ ŽEMAITIS, 3S Bark 
Row(Rooinll08)NewXČm'lf 
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REIKALINGI
Susidėję ar pavieniai 

ČEVERYKŲ DIRBĖJAI 

GUMINIŲ BATŲ DIRBĖJAI.

TAISYTOJAI. A
/antkurpa£i6trau

MERGINOS PRIE PRIRENGIMO 
DARBO IR TAIP-GI MOKINTIS

AMERIGAN RUBBER GO. 
NETOLI KENDALL SQUORE 

—— cambridge. —-

I

REIKALINGI VYRAI
Geležtes* dh'btiryėje. • NuolaTials 
darbas. Darbo mokėjimas hehutl-

• ’bas. -
GRIFFIN'TCHEEL COMPANY I

42 Gerrlsh Aro., t-belsea, Mass. |

Pilu. Blaivininkų kuo
poms pranešu, kad Blaivi
ninkų N. A. apskričio suva
žiavimas įvyks 13 d. gegnžįp,-. 
1923,-Sb.’B6^torn,2&fasš..l-hią 
vai. po pietų’ pobažnytinėj 
svetainėj. Gerbiamos’‘kuo
pos malonėkite-išrinkti daug 
delegatų, ■ nes šis suvažiavi
mas ’ vra svarbus ant tiek,

V t

kad visas apskričio pasiseki
mas priklausys nuo šio suva
žiavimo. Apkalbėsime apie 
rengimą pikniko i-važiavimo 
17 birželio ant Palangos kal
no, Lawrence, „Mass., nes ir 
chorai, nekurie pasižadėjo 
dalyvauti. Delegatai malo
nėkite nesivėluoti,

J. Svįrskas, 
Apskričio pinnininkas.

JONO T ARVIDO’DRAMOS
•- Akloji Mergele arba Liurdos 
Stebuklas, drama 4 aktu. 
“Fabijola,” drama 5 aktu, 
•‘Germaną/’ drama’ 2 aktų.

-Šios dramos yra rdigįško turi
nio, Perstatyti- visai nesunkios 
Labai tinkamos mokyklų užbaigi
mo vakarams. Kainos už visas 
tris 45c. Atskirai neparsiduoda. 
Užsakymus siuskite;

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

p-

ė7 Paieškojimai
AŠ’ .Tonas Tamulevičius (iš Pieme

nų Kraūčynos) paieškau savo artimo 
'l«tiniyno Zigmo l’uvačiausko. Seninus 
gyveno P-hiludelnhiib Pa. Jis paeina iš 
MarcinkoniijĮ kaimo, Vilniaus vėd., Va
rėnos valsčiaus.' Turiu‘.labai svarbų 
dalyką. Kas apie jį- žinote, malonėki
te man pranešti arba pačiam atsišauk
ti šiuo antrašu: u ’

JOIIN TAMULIONIS,
.5 IVorcester St., . • . Našliua, N. H.

■. ,■ ■ (5)
. Simus Enrikas Malaškevičius, ieško 

tėvą Joną JlalafSkevičių, Amerikoje, 
mieste Boston, Mass. -Mano adresas.: 
E. Maktška, ' Ukmergė, Vaitkuškis. 
LITHUANIA. .

Skyrius Šv. Kazimipro Dr-jos y- 
ra gyvas, ir veikia gyvai. .Štai ir 
vėl stambus narys per gerk kun. 
J. Pauliuką Įsirašė. Karolina Zau- 
tarienė Įsirašė amž. nare' ir Įmo
kėjo $35. Gcrb. katalikiškos spau
dos rėmėja priimk didžios padėkos 
ir pagarbos žodžius. “

Kūn. P. Raščiukas.
260 E. Main St., • 
Amstevdam, N. Y.

»

MALDAKNYGĖS

ŠIS-TAS
,v • • . .

■ , ■ * - ;r

- “Nėjiartiiiis Telegramas' 
pasiuocle „tikrai ■ • *fč>ki u, ’ ’ • ko-

?

/ |MStr*Hie .,yl IvI iii’ LUlvrll, u . MA- 

‘ kiu jį saiidarięviai “pagilai- 
MėV Gal -sakysim;: jp.uL ir 
saniarKčiai ’V-fa “neparty- 

.. viai?”- I

■« l
—r^-

Naujai gautos iš LIETUVOS mal
daknyges yra šiokios:

Mažas Ąukso Altorius, audi
mo apdaru- 4 .,, ..,, \, 4’ĖOO

Mažas Aukso* Altorius, aku* -
ros ’ apdaru ,........ .$1.50

Aniolas Sargas, skūros ap< 
t darii-... •.., *,.«> * • *. t *. 
Aniolas Sargas, audimo ap-

;dąm .......... ..<65
Gilus Atsidūsėjimas, audinio -

apdarais, maža . .... ū......« ...60 
.Visuomet bū Dievu,. audimo

. apdarąiSj, nuiža . V,. /i. * . .60 
Norėdami jas. gauti'kreipkites pas- 

1 “D A R-B Į N INK A S” -

I ‘X3|į / fl
■ PIRK VAK ACIJ0W' 1 
I Turėdamas fonta- I . le ninę plunksną, gale* Į 

si be vargo susiraiy- K 
ti visus įspūdžius, o* | 

. net ir laiškus. . 1 
Ją kainos: $2.50, $3, 1

;$3.50, $4, $5 ir uig- I 
ičiau. I

Užsisakyk liaudie, I 
gausi Lietuvos žem- I 

" lapį dykai. n
<‘DARBININKAS”’|g 

. 366 W. BroadVay, [gi 
Boston 27, ’ Mass, .

v-

»
Įiietooš ‘Wws” Cluca- 

goje tabai ‘ipipgrcSuoja/’ ^GO BroaĄwayr, So, Bdston, l^ais,
*» ■ .

J
A

X, j '

*

. -.t

t

* >»

(KASPARAVIČIUS) 
Laikinai perkėlė ofisą po Mo. 

425 Beoadway, So. Boston, Mam. 
O/iso Vulandot: 

Nuo 10 Iki 12:80 ryte Ir n«o 1:10 
iki 6 Ir nuo 6 ;30 iki 9 v. vak. 

Ofisas uždarytas subatos vakarais 
Ir nedėllomle.

Tel. So. Boston 821
L£BTUytS-DANTISTA8——

SALDUMYNŲKRAUTUVĖ
Gerbiamas Vaclovas Se

reika, apsukrus biznierius, 
dirbęs ilgų laikų prie ap- 
draudos kompanijos, einas 
pareigas Cambridge liet, 
kat. parapijos vargonininko, 
■taip-gi LDS. Centro Kontro
les komisijos narys, atidarė 
Sdlduiuyniį, šąltakošes krau
tuvę, 187 Webster Aveirne. 
Cambridge, Mass.

Tai-gi visais -reikalais,’ ai
tai pamylėti savo draugu ai1 
draugę su saldumynais ai 
Šaltakoše, arba. kitais ko
kiais vaišių reikalais, kreip 
kis pas savo brolį lietuvį 
Jisai noriai ir širdingai kiek
vienam patarnaus ir kiek
vienas būsite. užganėdinti 
pas jį atsilankę. Vėliaus 
kiek pas | į bus galima ir 
41D aibini akų ’ ’ nusipirkti.

, tt _ . , Štai jo ahtraš.as : 
tU’vsiduada pigiai, nes savinin :Į VACLOVAS SEREIKA,

.(S)

REIKALINGA MERGINA
Mokanti .vartoti, ‘’typevvriter” mašinėlę, 
dirbti pirmos Mėsos ofiso darbą. At
isakančios sąlygos; užmokestis gera ; 
tarinis ant visados (permanent). At- 
sišitukdamos rašykite angliškai, pa
reikšdamos: (1) kiek metų amžiaus. 
(2) Koki darbą dabar dirbate. (3) ar 
turite patyrimo (experieil<*e) ofiso dar
kė. (-1) kiek ir kokioj mokykloj mo
kinasi, ir (5) kokių kitą kalbą prie 
angliškos galite vidutiniai vartoti. L. A. 
P. O. Box 3059, Boston, Mass. .

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
:-I‘ARSIplW.M<WW-Y®. _ - 

Parsiduoda mėsos’ ir kitofiią valgią 
jrautuvė. Parsiduoda labai pigiai. 
Krautuvė labai geroje vietoje, netoli 
maudynių (bearti). Gali pirkti ir ne
prityręs. savininkas apsiima išmokin
ti. Renda pigi. Lease duodamas ant 
kiek kas nori. Gali taipgi pirkti ir vi
są namų.. Norintieji pirkti kreipkitės 
tuojaus šiuo adresu: 675 E.. Sth St.. 
So. Boston, M:lss. . « (S)

PARSIDUODA žtoras-grocernė. Biz
nis išdirbtas per 15 metų. Lietuvių 
gy veliamo j vietoj. Važiuosiu Lietuvon ' 
ir greit noriu parduoti. Kaina pigi. Ad
resas: A. JASELIUNAS, 299 D St.. So. 
Boston, .Mass. Tel. So. B. 1385—J.

’ ’ (15)

ĮSIGYKITE
Lietuvos Įstatymus.’ Sistemati

zuotas Įstatymu* instrukciją ir-Įsa- 
tymu rinkinys. Surinko teismin-: 
tas A. Merkis, redagavo? Vyriau- 1 
siojo ribunolo Pirmininkas A. Kri 
šeiukaitis. 1031 puslapyje telpa 
18 skyrių. Skaitytojas ras Lietu- 
vos konstituciją, apie, pilietybę, 
Steigiamąjį Seimą, valdžią, aps
kričiu sienas, viršininkus ir mi 
iciją, kareivystės pareigas, mo- • 
kcsnius, rekvizicijas, muitus, miš
kus, vardus ir pavardes, nuosa
vybę, žemės tvarkymą, paskolas, 
prekybą, paštą, teismus, kariuo
menę, ir daug kitą svarbią Įsta
tymu.

Taip-gi telpa dokumentai arba 
tarptautinės sutartys tarp Lietu
vos ir Rusijos it kitu, salią. 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, visą Lietuvos ML 
nisteriją adresus, • pašto skyrią 
adersus, Lietuvos Atstovybių vi
sose Šalyse adresus, visą salią kon- 
ulią vardus ir adresus, Kauno 
miesto piūuą, didelį sulankstomą 
Lietuvos ŽEMLAPĮ .ir daug kitą 
naudingą pa tarimų.. Apdaryta 
tvirtais drobės apdarais ir tinka, 
visur. Kaina 50c.

Teisią Vadovas ir Patarėjas. 
137 puslapiuose skaitytojas, rar 
daug svarbią ir reikalingų ĮcgaliŠ- 
l<ų nurodymą ir pavyzdžią be kc 
nė vienas šiandiena negali apsė
ti. ;/ _ J . • '■ „J ’■

Jeigu norite turėti pasisekimą 
visame kame, tai apsipažinkite 
nors paviršutiniai šu šios šalies Į- 
statymais. Turėdami- asąvo na 
muoso tą knygą sutaupysite dauf 
piiiig’ ii*laiko. Nereikės dalei-maž 
tnožio kreiptis pas ADVOKATU 
įsigyk ją dabar.* Kaina 50c.

‘ “DARBININKAS” 
. 866 Broadvray, Boston 27,

PARSIDUODA BUčernė ir Grosernė 
apgyventoj vietoj lietuviais ir lenkais. 
Kito storo Snt šios gatvės nėra. Kny
gučių yra 54 ir yra daug 
merių, s . .
kas eina i kitų'biznį. Klauskite “Dar-’ 187 Webster Avė., CAMBRIDGE. 
bininko” administracijoje, 366 Broad- ■ m . TT . '
way, South 'Bostou, Mass.;. (5) Tel. Umversity 10491.
brninko” administracijoje, 3'66 Broad- . 

South'Boston, Mass.' . (5)

16 Mėtų South Bostono I

DR,H,S,STONE į
AKIŲ SPECIALISTAS |
B99a W. BR0ADWAY |

VALANDOS: Nuo 9 niki 7 v. vak. | .
.a;.....;,,. į,.!į^sgg=s#*S

i Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.

Galima tutŲcalteti <r HetuHifcai,
. Ofiso Vmamdos : |

Rytais Iki 9 vaL Po pietą nią 1—1. | 
... . Vakarais.nuo Alki 9. - - g 

H 6BI Broadvay, So. Bostoi. i 
•^■-■JU.U-LJULIJL-l.JLLJULLLTKL—-L-J.___ JH-U—JJLlL_l-lLWd____ LL____ nlti

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOSVALDYBOSADRESAI 

BOSTON,MASS.

f

PIRMININKAS— Vincas Zalecka*,
81 Mercer St., So. Boston, Mas»< . 

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

PROT. RAST. -* Antgnas Macejunas,
c 450 E. 7-th St., So. Boston; Mass, 

ZIN. RašT. —,Juoz. Vinkevičius,
169 W. 6-th ’St, So. Boston, Mass, 

CASIERIUS —Andrius Žalieckas,
307 E. 9-th St., So. Boston, Mass, 

..[ĄRšALKA — Aleksandra Jaunokas, \
115 Granite St., So. Boston, Mąss.

D. L. K. Keistučio, dr-ja- laiko nlene- 
■inius susirinkimus kas pirmą nedėk 
deni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Vashlngton St, Boston, Mass., O-tą v, 
akare. Ateidami drauge' ir naują na
tą su savim atsiveskite' prie musą dr
oš prlraSytl.■f 
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:l SOUTH BOSTON O PIRMOS KLESOS VALGYKLA 
f STRANEJ LUNCH
YY - - - - - —Yy Lietuvi ir lietuvaite! Mes turime skaniausių
Y lietuvišku ir amerikoniškų valgių. Mes esame tik-

ri,’ kad Tamstos pas mus atėję, paliksite mūsų pa- 
♦|> tarnavimu užganėdinti.

X Taigi lietimai REMKITE SAVUOSIUS! • „

i - - - - - - —— ’ ■ i
•f; STRANŪ LUNCH ;(

300 Broądway, So. Boston, Mass. A
❖ . . ■ ■ • . '♦>

Taigi lietuviai RENKITE SAVUOSIUS!

ras’ ir. sumanus daktaras, kuris 1 
žbio, kokiais keliais sugrąžinti -I 
mums sveikatą. I

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
Be jos ules negalime ūitangitu . 
gyveniniu ir augti pirmaekininos^ 
Kada mes setgiunė, tat ntusą 
svarbiausiu dalyku yra gaiit i ge

AŠ gydau muijas taipgi iv užsl-, I 
sonėjušitis.‘ligas por daug metų i 
Ir tasai mano ilgus praktikavi- I 
mas Išmokino mane pagydyti U-. ’ I 
gas ir sugrųžntl mano pU.clentūms. ’ ‘1 
gerų svoikatli kimi trumpu laikui-I 
le.ng’i'Uusiais budais -Įr pigiais. I

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT. . |
Mano ofisas turi visus įtaisymus, kokių tik gydymui reikalinga. Tai- | 
gi nepaisant, kaip sunki Ilgu ir kaip Ilgai sergi, ir kaip daug sykių bu- I 
vai nepasisekimo atgavime sveikatos,. Aš pasirenftes parodyti Jums, J 
kų aš gailu padaryti, jeigu Jyjs. nmu įmveslte^uve gydyti.' Aš gydmv I 
Šimtus kitų,ilgų ir galiu Jus pastatyti (mt naujo tako, kuris Juš ves I 
prie -išgljlmo-^svelkiltos, kokios ėsato vertas. f |

Utino (lytlynio Kainos Yni Laimi, tartos ir Sutarimui
Ač A-ciniu U# Batai'intk^i < • :

DR. M0R0NEY
220 TREMONT STREET, - BOSTON, M8&

Priešais Majeatie Teatrų. ’ . - '
Ofiso vak:-R ryt. iki s.vaK kmidhm—Nekėlioms 10 ryt iki i v. po ptet

♦To

SV. ELŽBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

■Ilzb. Mielnlkienė, pirmininkė,
44 Cedar St., Hartford; Conn. . 

i. Lablckienė, vice-pirmininkė, ‘
90 Sheldon Street,- Hartford, Conn, 

?. Labickienė; iždininkė,
•44 Madison St., Hartford,. Conn, 

Marijoną Katkauskaitė, fin. raštininkė,
16 Atlantic St.,. Hartford, Conn, 

ti Pundzienė, prot. raštininkė,
19 IValcott St., Hartford, Conn. 

Uos draugijos susirinkimai būna kas 
intrą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
lažnytinėje salėje. *

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

PIRMININKAS — ,VL Paulauskai, »
90 R Street,. So. Boston, Maw. • 

vrICE-PIRM. — J. Jaruša,
440 E. 6-th St., So. Boston, Masu. 

l‘R0T. RAŠT, — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., S. Boston,Mas*, j

•TN. RAST, — K. Kiškis, . / .
428 E. 8-th St, So. Boston, Mass, ’ ■ 

IŽDININKAS — L. švagždls,
Itl Bo\ven St, Šo. Boston, Mase,. 

TVARKDARIS — P. LauČka, .
393 E. Fifth St., So. Boston, Mass, 

DRAUGIJOS anrašas reikale —
366 Broadvray, So. Boston, Mas* . 

Draugija savo susirinkimas laiko 2-'rq 
nedėldienį kiekvieno mėnesio 1-mą vai 
W pietų, parapijos svetainėj, 492 H. 
Seventh St„ So. Boston, Mass,

šV. JONO EV. BL. PAŠELPINilS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI. .

PIRMININKAS -r- J. L1 Petrauskas,
252 -Gold St, So. MstoPt Mas^ 

VICE:PIRM; — Kazys Ambroj
- 492 E. 7?tti Sti: Sek. Boston, Mass. 

PROT. RAS'1\ — Julius Savickas, %.
' IM Bo\ven St.. So. Boston, Mass. 

RAŠTININKAS J. Svaidys,
W. 5-th. St, Sik Hostop, Mass, 

KASIERIUS A Naudilunaa,
885 .E. Brbadway, S. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Ji • - J
. . 7 IVittfleM St, So. Boston, Maw;
Drią&UA laiko sualfiuklnjua kas tbečit 

į nedėldlėnj kiekvieno mėteirto; £rt vak.
J po šlftttj'Mv, Petro partpĮjo* 

BK Sevėnth St> Šoutfi Boston, Mm
* > - *. » V • .'■ *" * ’l ■ , , ■ ■
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