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Organas Amerikos Etežuvig 

Rymo Katalikų Švento 
...... Juozapo Darbininkų 

Sąjungos.

. .'^V ■' v I centai. «

■ «

Kauno lenku laikraščio/re- 
daktorius ir lietuvių socijaL 
ūtemolmitųrOT^^ 
rius nubausti po 1,000 litų.

■ Klaipėdos lieimatbundas 
teisinasi - nekėlęs streiko 
prieš Lietuvą, o tik rūpinasi 
vokiečių reikalais Klaipėdos 
krašte. i

DARBININKAS
• —— Eina=—

UTARNINKAIS,. KETVERTAIS IR. 
SUBATOKIIS.

lIStUBB < f . f, , . ii I ..iri .. ... *r..|4.50

Užmbežy metant ,<|5.50
darbininkas

866 Broadway, Boston 27, llant. 
STeŽ. South Bdįton (IŽO.

w-

Katsllkidl Įtari nprttrtV M Si 
Ktkorlr parilventintai dėl katalL 
kq il^udoi MUtlprinlmo “*- 
lonesnli pievai ir pačiai Baidy
čiai, ir, imonSmi naadingesnli, 
negu pirkimai bažnytinių indų Ir 
net negą bažnytines fcpeigoe. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mee 
Begalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios . 

f rimtybei ir pajėgoms. Įmonių 
vadair pirmiausia gi kunigai* tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

■ 1 Į\ Vyskupas Kiliau.

T"1

PERLĖKĖ PER AME
RIKA.

San Diego. Gal. — Suv. 
Valstijų karinis miližiniškas
orlaivis bė sustojimo pirmu 
kartu perlėkė per Suvieny
tas Valstijas. Orlaivis T—-2, 
dviejų lakūnų kieravijamas 
išlėkė iš llemsted, N. Y. ir 
per 26 vai. ir 50 minutų at
sidūrė San Diegoj, Gal. Pa
dare 2,700 mailes. Leke 
daugiau, negu 100 mailių va
landoj.

. Tiedu lakūnu padare re
kordų lakiojime ore. '

San Diegoj buvo laukiami 
drąsūs lakūnai? Kai tik jų 
orlaivis pastebėtas buvo pa
dangėse, tai didžiausios mi
nios, žmonių jį sveikino. Su
staugė švilpukai dirbtuvių ir 
laivų.:

Lakųnai besą abu stiprūs
Juosius pasveikino armijos 
viršininkai. .Orlaivis ir-gi 
besąs gerame stovyje. '

Visas lūkimo kilias buvo 
i šaukšto nustatytas. Išanks- 
to žinota per kuriuos mics- 

’tus ir miestelius lėks. Tai 
visur tuose . mieštuose- ir 
miesteliuose orlaivis buvo 
laukiamas - ir matytas pra
zvimbiant padangėse.

Atlėkus į San Diego lakū
nus minia pagriebė ant ran
kų ir visi šaukė, sveikino iki 
užkimo.

Sveikinimai atėjo telegra
momis nuo prez. Hardingo 
ir nuo gen. Pershmgo.

. • San Diego, Gul. — Du A- 
nlerikos laivvuo lakūnu kri- 
to iš padangių ir vietoj užsi
mušė.,

(Ne tuodu, kurie perlėkė 
per Ameriką.) ■ *

RAUUOLIEJI- VVASI- 
XIXKAI MELI)įXl 

UŽ LEXIX.į.

' ■ Maskva. — Kuomet civili- k
•zuotame pasaulyje eina pro
testas prieš ;Rusijus valdži ą 
už persekiojimą * .trkybpį 
kuomet Sonetų valdžia daug 
sykių pareiškė .savo antiti- 
kybinį nusistatymą, tai Ru
sijos raudonųjų pravoslavų 
dvasininkų suvažiavimas so
vietų- valdžios nusistatymą 
užgyrė, kaipo evangelišką. 
Pareikšta, kad Lenin esąs 
Bažnyčiai brangus ir buvo 
pasimelstanž jo sveikatą. Iš
kilmingai suvažiavimas pa
reiškė, kad Rusijoj tikybi
nės. minties persekiojimo ne- 
są? o Rusijos valdžia “nors 
betikybine, bet gerai cląran- 
ti, tuo tarpu daugelis iš 
inūsų tikinčiųjų blogai pada
ro.”

Delegatu suvažiavime na 
450. Posėdžių . salėj buvo 
pakabintas Kristaus pa- 
veikslasu ir kitokie paveiks
lai, kuinuos “gerai daran
čios.’’ valdžios šulai demons- 
trativiškai išjuokė ir degino 
per pereitas Kalėdas..

Suvažiavime popas Ve- 
denski pasakė:

. Vilniaus ’ darbininkų ‘bū
rys reikalauja lenkų valdžios 
leisti sugrįžai 33 išguitiems 
Vilniaus lietuviams.

. —4—•——.
•> -

Lietuvoj atsirado ‘Ameri
kos popierinių pinigų falsi- 
fikotojų. Iš vienos dobili
nės daroma- dešimkes arba , I •
šimtadolarines.'

~ Lietuvos; tvvfiaušvbe "lėi- 
džia lenkiški -lietuvių- dVa- 

negaliu suprasti, kaip fiaE°$•
bažnyčia gali nuogaliai sto- To i'edaktonus y.
Tėti.' Aš nesakau, kad mes
privalome susijimg-ti būduo- Tftl 1-1^Prasti haiulmmkai 

se ir įrartkiuose; kas man 
rūpi vx% galutinis tikslas.
(Reišida tikslas pateisina dmlnkal vaWhe8 Pnn^ls 
priemęnes). .Jūs turite pro- val'° Kavo P^agandą. .. • 

gų parodvti, kad Kristaus , . . , . '
■Bažnyčia risada pagelbsti . Kauno apygardoj rmknmj 
masėms pakuti.” . . yemią apsireiske 18 sarasų,

. >• arba partijų.

ligOAVslti ties Širvintais, ga
lėjo (lietuviai) lengvai Vil- 
-nių-atsiimtii‘ir-jm-te-n.epa^ 
darė ii* sustabdė savo ka
riuomenės- žygius, tai tik to
dėl, -kad mūsų tų laiku vai- 
džia (Griniaus) tikėjo, kad 

: Tautų. Sąjunga grąžins 
mums Vilnių be tolimesnio 
kraujo praliejimo.” Ar da
bar ne visiems bus aišku,, kas 
kaltas, kad’Vilnius ne lietu
vių rankose i

komferenoija gal 
sprogti. .

giasi pasiekti visko, ką tik 
Dievas davė . žmogui. Tai 
milžiniškas darbas ir jis be 
Dievo pagelbos nepasieltia- 
mas, (O-gi bolševikų valdžia 
prie to neva tikslo siekdama 
netik nenori . Dievo, pagel
bos, bet Dievų rūstina bur
nojimais ir-išjuokimais.) Aą

“Trimite” 
klausimas apie 
kriminalistams ir išdavi 
kams mirties bausmės.

pakeliama 
grąžinimą

Kovo 29 d. buvo sušaukta 
nepaprasta Lietuvos Šaulių 
Sųjungos konferencija svar
styti ai* nestatyti seimo rin
kimuose Šaulių surašo. Da
lyvavo 200 atstotų.Nutar
ta įiedalvvaūti šeinio rinki
muose su lavb kandidatų są
rašu.- ;

PROTESTAS PRIEŠ 
AMERIKĄ.

Pur//gūta.^-:Fraiicijos val
džia labai susijaudino, kai

• >Amerikos vyriausybe pa
skelbė, kad užsienio Ir nami
niai laivaį negali atkeliauti 
su svaigalais į. Amerikos 
vandenis. . Franci jos valdžia 
rengiasi . Amerikos vyriausy. 
bei atsių'sti smarkų protestą 
Sakys, kad toks parėdymas 
laužo tarpi autines - teis<*s. 
( Bet Amerika imgi galį leis
ti svetimiems lųūžytpjoš į-

• štatymūs jos rnibežmūso)'
•trl'5   ' / A

PASMERKĖ ■ • Bal.. 3 d.-Šilutės turguje
PATEPA RKX sviesto svaras kainavo 7,000 

. ------- • markiu, kiaušinis §ĮQ0' mar-
- R%udomjjųidvąsinintajsii. kitJ) 1)ai.Mis 15,000- mat- 
važiavime popas Vendenskih-|u ’ .
pasiūlė ■rezoliucijų pasmer- Č ’ t : 
kiančių ųiatrlarką Tictumą. BaL 7 d; A Vilimui pusti 
Jisai pasako: rengusiam vykti Argentv

“Šios dienos suvažiavimas non. žydukai ištraukė. $50• 
b(4 . ir Milicija.kaltininkus pagavo.

yra' didi 
Naujas kri- Vilniuje žmones atsisako.'ne “dūmoti, 

imti šimtines. ir kitokius
Sovietų žiūrint, kad kapitalizmasI smulkins pinigus, 

nupirko net krikščionybę ir T“--------- .
apsirinko už vadą Rocke- ■ Vilui jo j sudegė Priešų 
c b ir.? ir- dvaras. Namuose niekas-ne*

- . gyveno. Turbut tyčia buvo
yra doriška pareiga P»'pattegtas, . 

skelbti,- kad kapitalizmas y- ,
Toliau jis- sa- Bal. 1 d. Vilniaus žydai. 

- buvp surengę dailės parodą.
'pasme-r- - 1 ■ ?'

| ; Kovo mėnesį Yilaiųja bn-
u , .> * . vo;23. gaištai.

........ r &iti nuo patfiarko teises; - Lietuvos susisieĮdm< mL 

didelė; taūta' pasišventė Jei šventenybes iv paskelbė, pvi- nisterija pardavė Baltijai
■ vatini u. žmogumi. 500 prekių ir 12.keleivių vse

netik yra konklava, 
teismas, šiandie 
teismo , diena.
kščion i jos idealas auga, ne-

valdžia valstybinio aparato 
pfasigaudama' vykina ant že
mes evangelišką brolybe.” 
Jo pasiūhmm priimta Įiadč- 
kos rezoliucija Leninui.

Suvažiavime dalyvauja A- 
merikos metodistų 'vyskupas - ra nuodėme. 
Blake, Jis užgyre suvažia- ke, kad patriaraks buvore- 
vinio tikslus j r sovietų vaL Gilme įjos priešas, 
(įžią. Jis sake:. : 1 kęš sočijalistus.
t “ Rusij a pergyvena, sotija - 
lt ekonominį bandymą. Pir- 
mu kartu žmonijos istorijoj

1

labo žmonijos masių iv sten-
Smitų is Rusijos. .

UETUVĮM DARBININKAI, A1MIHHTEI 'U.-Ęiįi
-r- ?į£^ ,. v v .,>»*. i j t- a •• t apaštalų sosto delegRtMs Žftėr
Kad “Darbininkas ■ jau parduoda Lietuvos pmijų-—Ii-• L * .

į tų perlaidas ir savo draugams darbinmkants suteikia ; ?1
? pataniavimų. Tai-gi visi ti<^/kurie norite, kad Jūsų

___________  ? siunčiant Dįefavon-pįnfgai patektų vJūšų.<iaiMių 1 
"KGTARĖ STPRIKEPTI W kreipkitės pas f‘DARMNĮNM-/'

. 1

- Laiwncc,Jlta«.Stryt?
• karių darbininką! savo su

sirinkime nutarė eiki.ktrei- 
kan. Išvisosiistreikuds 250

:.. darbininkų- . Nutarė pradė
ti streiką pėtnyčmj rjpte^; 
gūžio 4 d. L v .

' A

į . 4 urbarke. žydai ųr kiti k*-Į 
„ ; tuliku, priešiimtai. 'su (1F

; • ; u v. ~M v A: A18*1 džiausiu nolunui drasko kt“

Darbinmkau -atsimnkitę kad,-Darbininkas Lyra; Jūsų hu nj.XL-ii<i‘ ~
DIDŽIĄGSIAS DRAUGAS. ? '^’?• . ; ■ ?-*? Į n j. • .

Siųsdami pinigus ar klausdami litų katilų Visuomet adi> 
suokitelaiŠkus'Staip I ;? r ' »

•■-‘y' ■''a^da^>IN,INKA-S?,-? . —’ -V.- •' 
366 West Broadivayį • ' - Boston 27, .Masi

*

; ‘“rriniitąs'’ LieMvfS $*u-

Riimuię Žt-

RINKIMAI Į SEIMĄ IR
ŽYDŲ AGITACIJA.

’ Jurbarkas. Iki šiolei čia 
tėra buvę tik 2 mitingu, te- 
čiau pastebiamas didelis su
judimas ir. susidomėjimas 
rinkimais , tiek miestelyje, 
tiek sodžiuje. Miestelėnai 
labai susirūpinę ar galės vi
si dalyvauti rinkimuose, nes 
miesto burmistru tebėra tas 
pats asmuo, kuris, pernai 
atėjus patikrinti ar gali bal
suoti, yra pareiškęs, kad ge
riau išsigerk pusbutelį. ' Na, 
o šiais metais gal pasiūlys, 
.visų lyterį, bet tuomet žilio'- 
iną|apie balsavimą nereikės 

? 'Geras tas mūs
burmistras, k* ąir ^besakyti.

Jurbarko .žydai labai 
smarkiai agituoja prieš kri- 

: kščioniškas organizacijas. 
Žydai visai čia neagituoja 

■ (jie ne tokie durniai, kac 
lipti ant bačkų!); jie dirba 
patylomis susitikdami' .su 
kaimiečiais, o taip gi su sa
vo darbininkais. Pavyz
džiui, didelis pirklys, kelių 
namų, malūno ir dviejų lent- 
piūvių savininkas (darbi
ninkų pTietelis? Red.) agi
tuoja dirbančius pas jį- dav- 
bįninkiis, kad nebalsuotų už 
Ainbrozaitį t.,y. už Darbo 

; Federaciją, bet" balsuotųuiz' 
sociaiistinius sąrašus. Žy*- 
das N. savo darbininkėms 
^prideda darbui dieną vieną 
, valandą, pastebėdamas .kad 
priverstas esąs, tai daryti dėl 
Krikščionių Demokratų kal
tė*!. , ... - . ;

įPiė patys žydeliai leutižą 
gaudustj kad krikščionys at
vežę į - .4 urbarką -atsišauki
mų, kutiaos kviečiama pjain 
ti žydus.- • Niekas čia tokių 
ątrišauklmių aėra matęs, ta
čiau kai kūriė Žydukai ir bot- 
it<kai triutiaa, . būk -tokie

Lozana. —- Alijantų turkų 
konferencija gali sprogti bi
te valanda. Francijos'dele
gacija pareiškė,. kad ji bite 
valanda gali pasitraukti i$ 
konferencijos, Franeija iš- 

:naujo pagrasino turkams už 
jų koncentravimų savo jėgų 
Sirijos parubežyje, kur sto
vi francūžų jėgos. Jei sprogs 
konferencija, tai turkai ir 
francūzai tuoj gali susikibti. 
Franci jos delegacija konfe
rencijoj- pareiškėr -kad.-jei 
turkai neatšauks savo jėgų 
nuo Sirijos robežiaus,’ tai ta
da j i negalėsianti sėdėti kon
ferencijoj. ..

Turkų. delegacija atsakė, 
kad formališkai Turkija te
bėra karo stovyje su ali j au
tais. Todėl j i pilną teisę ,tu-

- ■ ■ / \

rinti su savo karinėmis jėgo
mis tų daryti ką nori. 
. Franeija pasiuntė į Sirijų 
savo gen, VVeygaiidą, kurs y- 
ra gen. Foclio dešino ji ran
ka.

f

Amerikos delegacija tojo 
konferencijoj e pa reiškė, kad 
ji stovi už atviras duris į: 
Turkiją visiems. Pareiškė,. 
kad ten visi lygiai turi pri
tūpti ir kas kaip sutaria , su? 
turkų valdžia, tas prie to Ir 
turi turėti teisęs ■

Toki Amerikos atstovo- 
pareiškimą franėūzai laiko,. 
"kad; Amerika/ nerems ameri
kono Chesterio teises Tur
ki j o j gautas išnaudoti, žiba-. 
Jo versmes. Dėt daugelis 
ali j autų apsirinka, manyda-_ 
mi, kad Amerikos valdžia 
nęužinteresuota, kad jbs pį- 
lioęio gautos koncesijos • ne
būtų palaikomos. - ’.

-i-

atsišaukimai esą; prašomi 
parodyti jie atsisako tai pa
daryti matyt ji e patys ^ren
giasi daryti panašias provo
kacijas. Mat, bolševikai no
ri tuo būda apšmeižti p. K. 
Ambrožaitį, o per tai ir jo 
atstovaujamas organizaci“ 
jas. .Pereitais rinkimais 
krikščioniškas' organizacijas 
puldavo tik kai kurie žydu
kai, dabar tai daro ir rimtės- 
irieji vietiniai žydai.

Be to, čia pastebiamas e • 
uergingas bolševikiškų gai
valų veikimas. aMt, pas mus 
nesenai . tapo “atitremtas” 
koks tai p. Moekcviriiis, la
imi artymas Kapsuko gimi
naitis (jis pats sakosi). Ne 
vienam jis viešai sakosi esąs 
bolševikas. Valdžia jį iš kur 
tai išsiuntė į Raseinių aps* 
kriti.. Jis atvažiavo į Jur
barką u* tuoj tapo priimtas 
muitinėm ’ Nuostabu! 1922 
m. tapo priverstas pasi
traukti iš muitinės p. K, 
Giedraitis: jį palmosuojant 
muitinės ii* socialdemokratų 
kuopos sekretorius p. Ger
manavičius paaiškino p. Gie
draičiui, kad jis, pašalina
mas dėlto, kad jis esąs Dar
bo Federacijos narys. Bol
ševikas : Jurbarko muitines 
dėdėms, matyt v yra-. arty- 
mesniš negu krikščioniškų 
pažiūrų žmogus. ; ■ ‘y .

f Bolševikai rinkinių7 agit;v 
riją veda, lankydami gy vin
to jus namuose. Visokio pa- 
plikti valkatos- ^perėjūnai 
dažnai skelbią knjmuoąo šu- 
<sirinkimus * net be miliėijos 
žinios? jei kas,iš kąuno gy- 
•ecHfnjų. neboti eiti į tokiuos

ATMETĖ.
r Paryžius.—Vokietijos vy

riausybė. kad pabaigus ro- 
kūndą su ali j autais pasiūlą 
jiems 30 bilijonų auksinių 
markių. Franci jos ir Belgi
jos' vyriausybės vienu -balsu 
pasiūlymą atmetė.

Franeija paskelbė tris iš
lygas. kimias vokiečiai turi’ v ■1 _ * ♦ * 
išpildyti, jei jie nori derėtis 
apie kontribucijų. ? Punia,, 
vokiečiai tuvi pagrobtoje že
mėje atsižadėti pasiviškd pa
sipriešinimo; antra, turi pa
sižadėti gorų ■koiitnbueijų; 
trečia? sutikti francūzams 
leisti valdyti pagrobtas Vo
kietijos žeines. . " ■

STREIKAS MIESTO 
MARIUKIS KŲ.

.IhuIteMer, X. II. — Mies
to samdomieji darbininkai 
išėjo streikai! dėlto, kad 
majoras nesutiko pakelti. ak 
giis. Vieni iš sustreikavu
sių gaudavo po $19.50 o 'ki
ti pp $2f savaitėje. Pirmie
ji reikalavo po $24, o antine* 
ji po $25 savaitėje.

GOMPERS TEISMAS.
irašhinylon.Sąnniel 

Gompers, Amerikos Darbo’ 
Federacijos prezidentas, go- 
gnžio 4 (įstoja prieš teisėją. 
4 j kalt ina redaktorius Ryan, 
kurą reikalauja $25,000 af* 
lyginimu; - Laike pęyoįtn 
pvęzidriyfinių rinkimų Gon> 
pers pareiškė, kad linkėsią 
4‘aštiuų priemonių grlėblis 
prieš Byan, jei yiotinv uni
ja num, 2 nori palmkyai siv 
vo vavtefn"' ;Ryaįi yra na-

susirinkirnųs tam grą^įnaiiia. Internatitmal Ht?pl, aud 
visokiomis bausmėmis. • . Copper Blatė. IMntarii Imi-

- (KaunaT ? n/jŠŠ/ . - ■ ' ;
* . ’ . ■* a • - ■
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Mlintf iš South Boaton’o utarninkais, 
JMtvergaitf .fr Bubatomlg. leidžia Am. 
IMrroriŲ Rymo Katalikų šv. Juozapo 
DtfMKOtlKKV SĄJUNGA.
frįll I—Įhmį i IlKII, Mll «Į- .

“D A R B ĮNINK Ą S” 
į(TfiE Workeb)

ECMtf IaAuAifiAN lBi-WKffiKXY Papik. 
JPnblislied every Tuesday, Thursday, 

Bud Saturday by Sr. Joseph’s Lith- 
AŽsočjla^Aj^Lab^ 

“Entered as Becond-dašs matter Sept 
12, 1915 at the post office at Bostun, 

^Masa., under the Act of March 3, ISTO.” 
“Acceptance for maillng at speclal rate 
pf poBtage provičted for in Section 1103, 
Act oi Oct 8,1917, authorizdlS on July 
12,1918.” _ ;

ŠubscriptĮon Ratet:

Jeatiy *», »»«».••.«.•........ •.»»■»«. .$4.50 
Bo«ton and suburbs ............$5.50 
pereigų countriea yearly ....,...?5.5O

Lietuvos rinktieji’ žmonės, 
susirinkę Steigiamąjame 

■ Seime, Lietuvos žmonių va
lios pildymui, sutvėrė Ne
priklausomą Tėvynę.

Ir Nepriklausomai Tėvy
nei dėdami pamatą, jie su
statė Lietuvos Konstituciją, 
kuri prasideda žodžiais: — 

' “Vardan Dievo Visagalio!”
Prieš paminėjimą Dievo 

vardo konstitucijoje purkš
tė socialistai. Bet jie nuta
rė ne tik Dievo vardą iš kon
stitucijos išmesti, bet ir iš 
Lietuvos šn'diėš išrauti tikė
jimą, šubedievinti kitados 
palaimintąją mūsą šalį. Ne
įstengdami patys to' padary
ti, jie sau į pagalbą pasi- 

EEviete musiji kruvinus- prie-- 
šue — lenktis ir bolševikus 
— ir Lietuvos nenaudėlius 

. žydus. Buvusiame' Seime, 
Dievo priešai iŠ vieno stojo 
su Lietuvos priešais, kad ka
talikybę išnaikinti. Suiro 
Seimas, bus nauji rinkimai; 
bus nauja valdžia. Įr Ims. ji 
arba lietuviškai-katalikiška, 
arba žydiškai—^-lenkiškai— 
bolševildškai—bedieviška. ■

«

Gyvieji žmonės! ; Pasiriu- 
kite-patys, kokios jūs' norė
tumėte! Dabar tiktai tėra 
galimybės.

■ Iš vienos pusės stovi kom
panija iš keturią ir didele 
gerklia šaukia-, ‘-rinkite mu
mis!” Kas jie tokie t

Štai jie:

■ Vanago nesės; gaurais ir

čio jaučio rago tupėdama.
Ar nori, kad tie keturi 

Lietuvą valdytoj? Jie temps 
į Varšuvą, į Maskvą, į žy
du kišenę,z į bedievišką pa- 
leistuvybės purvyną•••-— jei 
ims’ valdytu Kad jiems taip 
mūsą šalį betampant, plyš 
gyvas • Lietuvos kūnas ~ 
jiems iiegalvoj.

Bet rūpi kruvinai Lietu
vos gyvybe tiems, kurie A- 
merikoje savo prakaito au
komis remia. Įtūpi riiems^ * 
kująe savailprh^iMUriUoine-1 

■nėję krauju atpirko Lietu
vos Laisvę. Rūpi mums gy
viesiems katalikams. “Var
dan Dievo Visagalio” — ne- 
leiskime, kad toji gauja už
dėtoj savo jungą Lietuvai ir 
pražudytu. ■ . “ : r-'

Padūkini katalikams Lie
tuvoje kovoti už katalikybę 
ir lietuvybę. Jau $5,000,00 
per tris, savaites surinkta. 
Dar neužtenką. ,

Eikime į prakalbas,7 kur 
kun. Bumša atsilankys. Kur 
prakalbu nėra — siuskime 
patys aukas greitai Ęedera- 
cljos Centrui. Dar laikas! 
Jau laikas!..

--- ■-------------

J •'

LIETUVOS GYVYBEI 
. GELBĖTI VAJUS.

Kad lenkai netemptą Lie
tuvos į Varšuvą,—

Kad bolševikai badu jos 
nenumarintą, —7 < ■ *

Kad socialistai Lietuvos, 
bedievybe neMiįįūdytą, —

Kad žydai jos sau į kiŠe- 
niij nesukištą, —

; Kad lenkai, žydai, bolše
vikai ir socialistai-bedieviai, 
betampydami Lietuvą, jos 
nesudraskytoį

Kad Lietuvai valdyti bū
tą išrinkti Lietuvoje katali
kai žmonės, savo prakaitu ir 
krauju paštačiusieji Nepri
klausomą Tėvynę, —

Amerikos lietuviai katuli- 
kai jau sutlejo per tris savai
tes — 5,000.0 Odbl. ,

- įtrinkta paskiitimitoju,
lai Ji u-:

Eiizabeth, N. J. ... 
V/oręester, Mass. ... 
Philaclelpliia, P. S’. S. 
Brooklyn,. N. Y. S. S. 
Ilarrison, N./ J. ..... 
B.iyonne,'N. J. .....
Nuv 22 pav. asmenų, gauta .37.00 
VėilsoiųPa. SLRKA.215 kp. 23.00

30.00; 
20.00 
11.50

• 8.2o

Torington, Conn.-.. 
Xi'\v York ‘City. ... 
C. Brooklyn, N. Y.

• * •

•- « ♦,

* • •

. peisais, aptekęs; įsikabinęs į i tevristou, Me. NPP. šv. Dr.
- Lietuvos kišenę, kaip erkė į I • 

karvės tešmenį; Lietuvaip'^o .....................
’ davęs miesteliuose tik purvo Dirniiaxl paskelbta 

iki kelio; — tai cibuĮe y*-*’ 
Šmirdęs,' Jeruzolimos. pilic-

* tis. Antras aukštos kil
mes, /.žemai nutūpęs, baltos 
vištos vaikas. Seiliaus engė

. .$ 660.47 
... . $4438.59

V1 Laba ................. .$5,099.00 

Tegyvuoja kataliką vie
nybė ir susipratimas!-

Lai gyvuoja , katalikiška, 
T .v .. .v- . . j nepriklausoma Lietuva!
kaią tiems iš musą, kurią; x 
prakaitu mito/. Milijoninius' 

^Lietuvos turtus-pingūręs už
sieniuose, nusigyvenęs vi-

‘ siškai.
išdavikas —- 

<■ tis. • Trečiasraudonas, i+ 
pragare n eapykantos įkai- 

y tintas, iš Rusijos atvedė 60,- 
; 000 plėšiką, kad Nepriklair- 
L soniybę pasmaugi L Krau

ju užpylė, yisą ...mūsą žonię, 
’ liga’s ir badą -mums davė 
į /įmins metais./‘ Pas save, 
y Maskvoje $5. milijonus ‘žmo- 
/ v nią nuvarė :į kapus per ką- 
/ rą, marą badą ir šaudyti uis? 
' Tai Lenino ir Trockio sūnūs; 
F r Xr paskutinis •— socialistas 
k — Dievo asmeniškas'priešas

Lietuvos dalbą dirbęs

PRAKALBOS. *

Lietuvos reikalais gerb.
•i-i, išgamą ir .Lietuvos, kun; B. Rimšas kalbės se- 

- Varšuvos pi lie-- kančiose kolloni jose t .
Gegužio 5 d., Ansouia, Ct 
Gegužio 6 d., 2 vai. p, p 

YVąteiĮiūfy, Conn. ;
Gegužio 6 d< 7:3Č vakare, 

;NewUavmLConn.
Gegužio 7 d., 7:30 vai. Va

kare, ■ Ne\v Bfitain, * Conn. 
*. y Gegužio 9—10—11 d.- d. 
Pittstbii, Smiuiton1 ir Wii- 
kes-Barre, Pa. ;

. Gegužio, d? Shenau- 
doah ir Mhhantty City, Pa,

. Md. — Gegu
žio 6 d,, kalbūs Wąslimgtęno 
universiteto riudęntas, kun.

J

& 
*>•

DARBINIKKAB
vardis.

JDetroit>, Mięfi, — Gegužio 
6 d., kalbės. “Draugo” re
daktorius, kun. dr. L Čepai
tis. .

Newark, N. J. Gegužio 
6 d., 7:30 vakare, Šv. Jurgio 
Dr-jos salėj, kalbės kun. 
Petraitis; Patersono klebo
nas..

ŽAIDIMAS SU UGNIMI
Pasaulio akys vėl nu

kreiptos į Artimuosius Ry^- 
tus — į turką klausimą. A- 
lijantą turką atnaujintoji 
konferencija ’ nešiklijuoja. 
Taip yra dėlto, kad .Turki- 
Jos^žibalo versmėmis ir Tur- 
kijos turtą išnaudojimu di
džiosios .valstybės hepasida- 
lina.

Kadangi. Amerikos pilie
tis Chester. gavo koncesiją 
Turkijoj, tai Amerika gyvai 
ten užinteresuota. Prieš A- 
merikos įsikišimą varžėsi til< 
Francija ir Anglija.

Kadangi Pranei ja yra 
nerviškesnė, nekantresnė, 
tai ji tuoj ėme'grūmoti tur
kams ir prieš juos ginkluo
tis, nors Prancūzą ginklais 
ir amunicija turkai atsigrie-;, 

■ be ir graikus sumušė. Gali 
prieiti prie atviro karo tur
ką su. francūzais. Anglija 
>ir. Amerika gal ir merktęlės 
turkams tvoti žahčlan" frah; 
euzarns, jei jię taip straki- 
nės. Be abejonės vokiečiai iš 
visos dūšios nori ir. iš visą 
spėką darbuojas, kad tTaii- 
cūzai susikibtą su turkais.

Jei rimtai, francūzai susi
imtą šu turkais, tai tas ffan- 
cūzams reikštą ją smukimą. 
Taigi francūzai čia žaidžia 
su ugnim, bet jie nepaiso.

Dėl didžiąją valstybią ir 
tautą ergelią nukenčia pa
saulinė taika. Atsiliepia tas 
ir į Lietuvą. Bet kadangi di
džiosios tautos nenori Lietu
vai teisybė pripažinti, nuo- 
latai veikė su Lietuvos 
skriauda, tai mes galime di
džiosioms tautoms palinkėti 
pasipęšti dar gerokai,- bent 
iki Lietuva atgaus , jai prigu
limas žemes.

Kai Pranei j a kyštelėjo sa
vo galvą į Vokietijos Ruhrą, 
tai‘.lietuviai pasinaudojo, pa
griebti Klaipėdą. Vokiečiai 
su francūzais tebesįtampo. 
Tai nei vieni, iiei kiti nega
li taip lietuvius, paspausti, 
kaip jie norėtą tą -padaryti.

Jei francūzai rimtai susi
kimba su turkais, tai Lenki
ja netenka savo' ramsčio ir 
Lietuvai -atsidaro kelias į 
Vilnią.,';

Taigi geros kloties francū- 
ząins susipainioti ir nusmuk
ti iki Ispanijos stovio, o lie
tuviams laimingos keliones 
Vilniun.

JimiNINKy SĄJUNGĄ 
LIETUVOJE.

Fed. Sėkvek

vėliavą ir pasakė trumpą 
gražią prakalbą, kurioje nu
piešė Lietuviij tautos atbu
dimą. Lietuvią tauta buvo 
išblaškytu po visą pasaulį, 
bet- laiminant Aukščiausiam 
pradėjo spiestis į vieną kūną 
ir organizuoti nepriklauso
mą Lietuvos valstybę. Pir
mas lietuvią žygis, tai buvo 
suorganizavimas Šelpimo 
komiteto, kuris karo metu į- 
steigė virš 90 skyrių Rusijo
je. Užduoti^ Lietuviu Šel
pimo Ko Aitef^ Wvo:. šelpti 

nuo karo nukentėjusius lie
tuvius, organizuoti mokyk
las ir raginti visus -lietuvius 
prie nepriklausomybes dar
bo. . Toliaus 16 d. vasario 
1918 m. susispietus būreliui 
mūsą energingą vyrą Vil
niuje buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė, vė
liaus suorganizuota kariuo
menė, valdžia, daugybė įvai
rią mokyklą ir universitetas. 
Dabar, kada Lietuva atgavo 
savo uostą, jai reikalingas 
prekybos laivynas ir juri
ninkai, bet ir čia pasirodę 
tam tikros spėkos,’■ Lietuvos 
jurininkai, kurie buvo dir- 
bę ant įvairią pasaulio lai- 
vij ir jau yra tos šakos spe
cialistais, susispietę ir pra
dėjo svarbą Lietuvai darbą. 
Vyskupas palaimino naujai 
susikūrusią Lietuvos Juri
ninką Sąjungą ir palinkėjo 
jai gėriaušioš'kloties šiame ' 
tautai ir valstybei svarbiame 
darbe. '■ - •

Antras kalbėjo kapitonas 
Stulpinas senas Jurininkas 

' Lietuvos veteranas, jis. savo 
kalboje priparode reikąlin- 
gunlą steigti Lietuvai preky
binį laivyną. Kadangi Lie
tuvos eksportas ir importas 
yra gana žymūs, tai be abe
jo Lietuvai prekybinis lai; 
vynas yra be galo svarbus ir 
reikalingas. Jurininką Są
junga kaip specialistoj būre
lis, padės Lietuvai įsigyti 
reikalingą laivyną kuoprak- 
tiškiausiu būdu.

Vardu- Lietuvos preziden
to ir Min. Kabineto, pasvei
kino Jurininką Sąjungą, su- 
•sisiekimo min. Tamoševičius 
ir pareiškė savo viltį, kad 
Lietuvos Jurininką Sąjunga 
savo specialybe prisidės prie 
ištobulinimo Lietuvos trans
porto.

Žemės Ūkio rice min. Ma
tulionis, pasveikino Lietu
vos JurininkiĮ Sąjungą, var
du Lietuvosūldninką. Jis 
savo kalboje pabriežė, kad 
Jurininką Sąjunga. atliks 
šventą ir tėvynei naudingą 
darbą,. savo specialybe pa
dės išplėsti Lietuvos trans
portą, jūroje, Lietuvos upė
se ir sausžemyje. Kadarus 
tobulas transportas, Lietu
vos ūkis žymiai pakils. . Iki 
šio laiko buvo diSolis skirtu
mas kainą produktą tarpe 
miesto, ir kaimo, tuo būdu 
daug kentė Lietuvos ūkis.

. * Penktas . kalbėjo karimv 
menės vadas generolas Sta
naitis. Jis vardu kariuome
nes pasveikino Lietuvos Ju
rininką Sąjungą* ir įvertino 
jos reikalingumą. , Kaipo 
krašto gyiu\pm pareiškė, kad 
atgavus Lietuvai savo uostą, 
nepaleis juokam jū ;įš ’Uetą- 
vos ranką;išplėšti. Tolinus 
jiš, ragino Alsą Lietuvią tak
tą dirbti iš Adeno‘ir organi
zuoti tvirtą, vidaus valdžHi 
bendromis jėgomis; šaukėt 
“šalin partiją rietenos, tę 
gyvuoju rieiąTie ir tautią”"

t

.-v<

: . Balandžio mėnesyjė .9 die
ną .K’M: -Mą valandą po pie
toj Kaitą^prlę Karo * muM 
jaus įvyko iiįilniingas • Lic- 
turiis; Jūrininką Sąjungos 
atidaryhius ir jurininkiĮ vė
liavos pašvėntinįnias. išldl- 
hieju dalyvavo valdžios ats
tovai; ir Jtymūs pramonihtn- 
kaį, prekybninkai it rislio- 
nieuc iš Kaino įr apylinkių, 
^tauaušidi Jo Įfeceimicija 
fenaičią Vyskupas Kateri-

****>!*»

t

JONAS TARVIDAS

>
« * *

kur buvo jo gimtine tarė: “Gimtine mano, 
n^mkt^yįij tavęs!”, Tie įžodžiai "Įr žvilgS; 
iiys' buvo paskutpiiūi/^Suvaitojo ‘ąžuolas; 
pakėlęs šakas i virš ij,Vpaškui nuleido žemyn, 
lig norėdamas priglausti vargšą, jau nebegy
vą paukštelį.

V.

P AUKŠTE L IŠ. " •'

‘'^Gražios biivo\p^^^^a clieno'š./\^aulū- : 

te švietė, dangus giedras, ant žemės Šilta, 
malonu, gražu, lig rojuje. Bet neilgai taip 
buvo : dangtis apriniaukė, uždengdamas taip 
gražią, saulutę juodais debesiais. Oras atvė
so. Pagalios pakilo smarkus vėjas, atstum
damas vis arčiau arčiau, ir arčiau lietą. Tik 
štai pasklydo dangaus skliausiiie 'dideliš ’ 
trenksmas, ūžimas. Susiūbavo, susilenkė 
išsigandusiąją medžią viršūnės ligi žemės ir, 
vos pasikėlė jos, jau pylė smarkus lietus. 
Vifl, kas tik suskubo,' pasislėpė savo na
muose. Lietus gi be gailesčio lijo per kelias 
dienas. Vanduo bėgo upeliais per laukus 
ir pievas.

Nušvito. Pasirodė saulutė, o su ja ir 
visa gamta atgijo. Augalai pakėlė savo la
pusaugštyn. Lelijos žiedas, kurs buvo lie
taus paguldytas ant žemės dabar atsikėlė įr 
praskleidęs žiedo lapus, pažiūrėjo į pasau
lį. Išvydo, kad vėl visur gražu, ilsėjosi/ 
snaudė. Ilsėjosi ir medžiai atlikę kovą su 
vėtromis. Vienas tilt augštas kerotas milži- 

. nas ąžuolas stovėjo užsimąstęs ir tik retkar
čiais sudejuodavo, suvaitodavo. Ko vaito
jo, ‘ko taip nuliūdęs buvo medis ?. Gal vėtrą 
jį'nuskaudė, nuldužclamą jo šakas, o gal kas 
nukirto jo brolį ąžuolą ? Ne, ne to jis vai
tojo. Jam didžiausios vėtros — niekis. Ne
bijo jis ją, mokėdamas su jomis kariauti.

Po ąžuolo kojomis gulėjo mažas paukš
telis, kurio taip gailėjosi milžinas medis. Ir 
buvo ko .gailėties: paukštelis, sušalęs, suly
tas, vos gyvas. Jis retkarčiais atverdavo 
akis, kuriose buvo matyti skausmas, ilgesys. 
Ko ilgėjosi ir norėjo pamatyti paukštelis? 
Gimtinio miško, kuris nors nelabai toli, bet 
dabar jam jau nebepasiekiamas.

Jis neturi čia. savo lizdelio, jam. viskas 
čia svetima, nepažįstama. Kaip jis stengė
si sugrįžti,, kaip norėjo pasimatyti su savai
siais, bet veltui. Jam keliaujant, sunaikv 
no jį šaltas lietus su vėtromis. Dabar via po mena tau, mano vaikeliu jog didžiąi nuodę- 
ąžuolu turės jis pražūti tarp svetimąją. Pa- miij reikia saugotis, kurios taij) daug blogo 
sijudino, paukštelis ir, pažiūrėjęs į' tą pusę,

VIN'CA ITIS IR rožių krūmas..
’ t

« y .......... .. . g '

Vincaitis labai: mylėjo rožesJ,' Kartą jis 
prašė savo mamytes, kad ji pavelytą jam. 
pasiskirti daržely vieną krūmą ir jį prižiū
rėti. Mamytė pavelijo. Vincaitis išsirinko . 
sau gražinusį krūmą. «• ’

. Kasdiena lankė jis rožnj krūmą.^Džiau
gėsi, gėrėjosi, sakitč kraunančius ir sklei
džiančius žiedelius.

Vieną rytą nuėjęs’pažiūrėti rožių patė- 
mijo, kad lapeliai nutepę; žiedeliai, kurie 
pirma buvo taip skaistūs ir kvepėjo, pavy
tę. Aišku buVo kad krūmas pradėjo džiū
ti. Apėjo aplink, apžiūrėjo ar nesą.kas. ga
lėjo-.pakenkti, bet nieko nerado.

Pilnomis ašarų eldinis.Vincaitis nube-. v k

go-pasiskusti dėdei.

“Aš manau, „jog galiu pasakyti tau, 
mano vaikeli,. kas nustelbę tąjį gaigalą^';—. 
tarę dėdė/ <{Eiva kąrtu, aš tari jjarody-

• 9 ♦siu. .
■Priėjęs dėdė išrovę rožią krūmą ir pra

dėjo žiūrinėti šaknis..
“Va,, žiūrėk, ar matai kirminą, kuris 

taip giliai‘įsigriaūžęs į pačią stambiausią 
šaknį. ‘ Tas kirminas sunaikino tavo krū-. 
mą.” . r ■'

“Kas. galėtą- tikėti,” tarė’ yincaitis, 
“kad vienas kirminas būtą galėjęs pakenkti 
visam krūmui? ’

‘“O, vaikeli, vienas kirminas gali sunai
kinti gražiausi medelį/ Taip-pat. viena mir- 
i inamuodėmė suteršia žmogaus sielą, sunai
kina jos grožę ir viso gyvenimo genis dar
bus. Lai tavo rožią krūmas primena pri-

gali atnešti tavo sielai.

du pasveikino Lietuvos Ju
rininką Sąjungą, Klaipėdos 
atstovas E. E. Režulaitis, jis 
savo kalboje pareiškė, kad 
Klaipėdos lietuviai šiandier 
na džiaugiasi susijungę su 
savo senąją motina D. Lietu
va/ Susijungimas įvykęs 
dėka bendrą jėgą visą lietu
vią Klaipediškią ir lietuvią 
iš D. Lietuvos. . Toliaus kal
bėtojas ptabriežū, kad .Klai
pėdos lietuviai yra pasiryžę 
ir ant tolinus eiti bendrais 
takais su visa lietuvią tauta, 
nes tik bendras mūsą darbas 
gali atnešti gerus tėvynei 
vaisius.

Vardu pramonhniikij ir 
prekybininką, sveikino Juri
ninką Są jungą Martynas Yr- 
Čas, jis savo kalboje paaiš
kino, kad dar neturint savo 
uosto 1920 nubuvo suorga
nizuota Lietuvos ’ Garlaivią 
Bendrove ir nupirkta kele
tas laivą, du iš ją : “Ztoly/- 

’ ti.s” Ir plaukioja
. Baltijos juroje, trys nitvžcs- 

ni garlaiviai plaukioja Ne- 
. milini-tarpe Kauno ir Klai
pėdos/ . w ..

Tolinas gėlu .Nągnvičius, 
.Jurininką. H?jungoą pirnm 

>niąkąSj perskaitę telegramą 
; gautoj Jono {šliupo iš 
' §inulią/ kuriame-jis širdin; 
~gai sveikino Jurininką Są
jungą ir linkėjo' /kad bent 
nors sykį užplevesuętą Lie'

tiek, kiek musele aut ariah* Į\ *> draš Dati& eitis.. pašventino jmininką Tolinus Klaipvdįečią vai** tuvos vėliava pasaulio uin?
%

denynuose. Ir perskaitė te
legramą kijris buvo tuo pa
čiu laiku pasiąstas viso pa
saulio laivams ir juriniiiką 
organizacijoms. Čia paduo
du jo turinį kaip jis buvo 
pasiąstas:

“To all the mariners of 
the vvorld. Lithuaniau * • 
mariners and seamen em- 
ployed long time in all tire 
marines and navies of other 
countries since our native 
couutry delivered a^Td per 
Mėmei issūe to’ the sea 
obtained again liave received 
possibility to take a part in 
the creation oi Lithuanian 
marine. This very day 
establishing, our union ‘ ‘Lm- 
tofcpj JuriniHltii Sąjtintfa” 

i and bogįning; our tyork Avė 
are šending our ivislies of 
luc‘ky voyages to all the shijis 
iii sea and our compliments 
to;all the navai organizations 
and luiious.” į *

Padėkavės..miniai už.slmi- 
thngą atsilankymą, gcn. Na- 
gevičiu.8 kvietė svečius, kurie 
jau turėjo bįllętū^ į vidurį 
karo mūzoj aiis,; gur buvo 
aptarta bėgantieji tėikaiai 
organvzavnne Lietuvos pre
kybinio- laivyno ir tuo pačiu 
laiku buvo įteikta Lietuvos 
Karo Muzejuį dovana mm 
Lietuvos- J u rimuką ‘ Sąjun
gos, ... puikus laivelis klūpo 
^.eiikliįą atidarymo Kęjitiigos. 
iškilmfe7’. baigėsi nmzikaliu

koncertu, buvo sugriežia ke
letas šinotelią iš jurininku 
dainą ir šokią, Juros melo
dija. Šią dalį programa va
dovavo žymus Lietuvos kom
pozitorius J. Žilevičius.

Reikia pastebėti, kad ši 
Lietuvos Jurininką Sąjunga 
yra dar visai jaunutė, ji su
sitvėrė Kovo-mėli. 11 d. 1923 
m. pastangomis: kapitono 
Andrėj ausko, kap. Kuizino, 
kap. Azgurido ir kap. Pląta- 
kio. Dar nepraėjo pilnai 
mėnesio laiko, jau sąjunga 
turi apie 50 narią jurininką 
specialistą, kurio yra dirbę 
ant įvairią pasaulio’ laivą, 
Lietuvos J urįninką {Sąjunga 
yra' pasiryžusi darbuotis it 
rūpintis jos narią gerovę ir 
organizuoti Lietuvos preky
binį' laivyną, kad Lietuvos 
vėliava užplevesuotot viso' 
pasaulio uostuose. '

Organizavimui' Lietuvos 
Prekybos laivyno, bus trum
pame laike ..įsteigta AkeM. 
Bendrove/ Kaip Amerikie^ 
eini Lietuviai visuomet su
prasdavo; savo tėvynės rei
kalus ir prisidėdavo prie 

’kiekriėnoprakilnaus; darbo, 
todėl ir. šiame reikalo. Lietu
va turi vilties, kmĮlietuviąĮ 
anięrildėriai savo • kapitalą 
padegt vaiyti šį; darbą. pir*. 

: myn i r neužilgo susilauksi
me Lietuvos l^ekyblnį’Lai- 
vyną. ' ./<'.

. Žirnis,
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US GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLIONR
* „_

ŪTICA, N. Y.

žš. Sakramento atlaidai švento 
Jurgio parapijoj.

Balandžio 22/ 23 ir 24 d. nuo 5 
vaL ryto iki vakaro 9. vai. per vi
sas dienas buvo išstatytas BB. Sa
kramentas permaldavimui ir iš
prašymui gausių niylistų žmoni- 
ja|. Altorius gražiai išpuoštas ir 
apšviestas buvo. Žmonių vaka
rais buvo daug. Nemažai artino
si prie šv. sakramentų. Kunigų 
buyn skMtlingąį.V ^Se^mądien^ji 
pamokslą^sak^ kun. Bičkauskas, 
per sumą pats klebonas, pirmadie
nio vakare sakė kun. P. Kaščiu- 
kas, antTd&ienio vakare užbai
giant pamaldas sake gerb, klebo
nas kun-J. Židanavičius iš Am- 
sterdam, N. Y. Per paskutinius 
.mišparus buvo G kunigai. Gerb. 
klcb. Zabiela, kunYŽydanavfčiW 
kun; Kasakaitls, kun. KaŠčiukas ir 
du italijonai. Po tamsių debesė
lių šypsos saulutė, toj parapijoj', 
nes Dievo Apvcizda rūpinasi žmo
nių išganymu. Gerb. kun. Zabiela 
kiek galėdamas gerina parapijo-: 
tikybinį ir materialį stovį, kurs 
čia buvo pavojuj. Ir žmonelių 
remia jo triūsą savo aukoniis 
Bažnytėlė graži ir švari.’ Klebo
nija didelė, mūrinė, čia galėtų ir 
mokyklėlė tilpti perdirbus šiek 
tiek. Rodos klebonas ir žada pa-; - - -
sirūpinti mokyklos reikale, nesi - • - -
mokykla, tai bažnyčios ir tautos 1 kuad^ehoro pirmininkas V. Versec- 
gyvyb®. Dieve, jam padėk. Darj iteiks «««•ir •£**■„

i

NEW HAVEN, CONN.
a 1

Pagerbimo vakarėlis.

t

Mūšų kolionijoj ’ nenuilstančiai 
darbuojasi jau septinti metai gerk, 
kun. V. P. Karkatfsk’as, deda visas 
pastangas idant sumažinus skolas 
ir išmokėjus bažnyčią. Taip-gi 
daug veikia dėl labo tautos, taipe 
jaunimo yra mylimas, neš visada 
suteikia gerų patarimą jaunimui.

Taip-gi šv. Kazimiero parapijos 
choras norėdamas išreikšti pagar
bą h^uzū^aUtą/sąyo y^rb^ klebch 
nui ir vargoninlnitui P, Lauten- 

. baek surengė ‘(Stirprise. Party 
bal. 15 d. Stalai buvo gražiai pa
puošti ir apdėti įvairiais 'gardžiais 
valgiais, kuriuos pagamino cho
ristės. Ant stalo buvo pastatytos 
dvi pintinės pridėtos gyvom ge- 

• AėmrK^-tas-gelesAmvo-paslūptos- 
i dovanossauksiniai scgalai dėl 

i rankovhį arba euff links. Ka
dangi viskas buvo daroma neži
nant klebonui' ir vargonininkui,, 
choro pirmininkas pakvietė gerb, 
kun.* V. P. Karkauską ir vargoni
ninką. atsilankyti būk tai ant susi
rinkimo. Kada atsilankė gerb. 
svečiai, visi choro nariai vienu žo- 

, džiu suriko: Valio! Lai’ gyvuoja 
mūs klebonas ir vargonininkas! 
Kada klebonas pamatė prirengtą

., stalą ir sužinojo tikslą to vakaro, 
jle.J labai buvo nustebintas, ypatingai

sykį čia būsiu, gal dauginus suži 
nosių, tai ir parašysiu: Utica’o:' 
lietuviai Dievo ir Tėvynes meilėje 
gyvuokite ir stiprėkite. ,
— ---.r - Kun. P. Kaščiukas.

f

mijau kad ašaros rieclėvjo per vei
dus gėrb. kun. V. P.; Karkausko. 
Vargonininkas taip-gi .buvo labai 
nustebintas, nes dar nesenai dar-, 
buojagi mūsų-kolonijoj, bet rei
kia pripažinti, kad daug nuveikė. 
Laike "vakarienės buvo dainų,- kal
bų ir įvairių žaislų, po vakarienes 
buvo šokiai,, kurie .tęsės ligi'Vėlu
mos. Jaunimas išsiskirstė geram 
ūpe ir linkėdami’ klebonui ir var
gonininkui toliau darbuotis dėl 
labo bažnyčios, tėvynės ir žmoni
jos.

I

jįįjįįįjĮjjjggjijįjįį^^

f

Po $5.00: Leonora Juogienė iri Iš priežasties, k&d nuo pereito 
Andriejus Jasinskaa. ' susirinkimo daug svarbių reikalų.

Po $2.00; Kun. V. K Karkaus-j 
kas, J. AugustinaviČius ir J, Luk
ša. ■ , '

Po $1.00; M: Jokubaite, O. Jak- 
niene, A. Pukienū, J. Žilinskas,: 
K. Kazlauskiene, A* ^feržinskas, 
K. Ramanauskas, M. Šukienė, K.- 
Venęloviutė, O. Pukilaitė, M. 
Riškfcnė, -O, Savickienėj A. Ku- 
darauskieiiė, L. Maželys, K. Šid
lauskas, F, Rumskis, J. Skarulis, 
A. Diržius, V; Karkauskaitė, O. 
ŽilinsMute,* J, Makarevičius, V. 
Kalinauskaš, J. Franekevięius, A; 
Karapvičjus, AJTiiI. ^ranekevį'ęhis,: 

■ • Rmtionas jJj .\ Mišeikis, Mj Vy y
siekas, E. Vramtritevicius, wjlš- 
ganaitis, P. Rukšiiaitis, J. Zaka
rauskas, Juoz. Mišeikis, S. Zan
iauskas, A. Macys, P. Zatulskis, 
P. Povilaičiutė. 1

Viso stambių ąukiĮ surinkta 
$53.00.. Smulkių $11.26. Viso 

■$64.26;------ ——---- :-------

dar nebuvo apsvarstyta, melsčiau 
kad visi nariai ant laiko pribūtir 
kadkodaugiausi|t susirinkt ant šio 
susirinkimo. ' ;

Pirm. Z.M, Domanskis.

. šalavija. 
f , -

WORCESTEIt, MASS.

v

? I /

»

O nelaimė 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto l 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

' -s.
. pleiskanų mirtinąjį priešą. ' 
Suvilginkite Rūffles savo gal
vos Odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojauš pranyks. Naudokite 
Rufilcs nuolatos ir po to, ir 

r tuo budu užlaikykite savo gal
vos. odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais* ir žvil
gančiais. .
Kainu. G5o. {ipf.okosin, arba prisius- 
kito Tue. tiesiai j labsvatariją.

F. AD. RiCHTER & CO.
10.4-114 SO. 4m. St. 

BfGoiriysi, N. Y.

Kun. J. Norbuto. prakalbos.

Bal. 22 d. aplanke 'mūsų koloni
ją kun. J. Norbųtas, .Vaikelio Jė
zaus Draugijos ingaliotinis.\ Per 
Sumą. kiui. J. Norbųtas pasakė 
gražų ir naudingą pamokslą.

■ Vakare laikė prakalbas apie 
“Vaikelio Jėzaus Draugiją.” Nu
rodė, kad minėta įstaiga yra vie
nintelė labdaringa įstaiga, kuri 
rūpinasi našlaičiais, jų auklėjimu, 
mokslu ir jų ateičia. Parodė, pa
veikslus įstaigos ir’mokyklų, ku
riose yra našlaičiai mokinami įvai
rių amatų. ' Labai malonu, kad 
randasi tokia naudinga įstaiga 

; Lietuvoj.e. Iš tų prieglaudų auk
lėtinių galima tikėties gerų pilic- 
■čių ir tėvynainių. Buvo -renkamos 
aukos, sekantys aukojo:

Skilvio Kliūties, Nesveiku Kepenų, Nevei
kiančių Viduriu ir Vidurių Užkietėjimo.

, šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą įo veikrtię gali pajausti į keliąs dienas. 
Jis yra stebuklingai vyrams ir moterims, turiruievns Skilvio kliūtį, Nesveikas Kepenis, Vidurių 
Kliūti, arba tiems, kurie turi Kietus Viclur.ius. Šitas vaistas sustiprina ir sutaiso skilvi, padidina, 
apetitą ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoti ir prašalina jjažus ir išpūtimų iŠ skilvio ir vidurių, 
prašalina svaigų, nervišką galvos Skaudėjimą ir tulžingumų, nuvalo apklotą liežuvi ir pasaldina 
kvapą. Jis: sustipriną ir sutaiso vidurius .taip, kad jia tiksliau išeina laukan ir tuomi apsaugoja 
nuo vidumi užkietėjimo..

Šitame vaisto vra tam, tikrą Geležies forma., kuri padaro /gausą raudoną 
kraują—toki*\ Qęlczis, kurt suteikia spalvą- 
išbiyškusiprtis veidams ir žBrėsi akims. Jis 
taipgi tun Fosforą, didžiausi žino-ną vaistų 
stipriems galingiems. Nervams p.idaryti, Fdsf'V ut 
yra Gamtos tikrasis Maistas .Nervams .ir

, Energijos Davėjas, Bo to jis turi SESIS kitus 
vertingus Vaistus, -Situs Gjrvyp-j Duodančias. • 
Stiprumų išdarančias sudėtines vartoja vi.atn 
pasauly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius.

• sveikus, tvirtus vyrus ir moteris,
> Šitas stebuklingūš vaLtas yra Nuga- 

Tone., Tūkstančiai vyra ir matant per ji aptiitvio 
goresne sveikatą, padidino, stiprumą, atn.au lino 
energiją, igija didesnė ištvermė. .Nueit-Toms i 
sukuria, sutaiso, sustiprinti Ir pąakstiha Raunu-mi 
ir Nervų Sistema'*—visus Gyvybes Organus ir 
Kūno Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą taip, 
kaip Gamta yra leidus. Tai yra vlenlųtciis 
saugus ir išmintingas budus greitoms ir 
patenkinamoms sėkmėms gauti. .

• '*Nuga-Toric padidina Švarumą-liestame
>. MmbnPms. ir suteikta daugini energijos, dftugiirti ■

ambicijos—prailgina gyvenimą. Silpniems, fi-mykusicmn, parnibaigųnicms, nemotiems, pnlie- 
gusiems. nesveikiems, scrguntiemn vyrams if.mntiytiin’S.nPm nieko geresnio per N.ugmTonc’ąr juos 
taip greitai ant kojų pastoto. Pamėgink Nugn-Tone’ą kelias dienas, o jausics kalp naujai 
iilmęs. j '

•ITsitai f-llr elrali-.l* -JS+ia privalo šiandien pripildyti Kuponą Žemiau: Lūkuriavimas X1,<1S Un Snalllė dilų gaji padaryti daug blogai .Nuga-Tnne yra tik Sl.00 pakeliui. • 
i Kiekviena* pakelis iud-BO- taMęti|—viciio Pilno mįmfsio. Gydymas. Gali gauti Šešis pakcliusbus 

<5,00. Pamėgink Nuga-Tone a per 20 dienų įtrinti atsakymu Ir jei nebusi pntciiklntaš 
sakmėmis, sugrąžink Tikusia pakelio da!|, o mes tuojaus atmokCsitn vlšus tamstos pmlgus, 
I’rišiųsk: šiandien—TUOjAUS. Negali prakišti, nei etinio, Nugk-Tonp' taipgi pardavinėja 
flptlekininkal ir absoliučiai garantuoja, kad ji* sutelks .pilna pasitenkinimą, arba pinigai

■ blis sugrąžinti. ŽititCk garantijos klcKviciuinio pakelyje.

.......... PRISIUSK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN. '
NATIONAL LABOlUTOItY, DI2PT. LEjl -1018 S. \Vaba.sli ĄVf>.t Chlcngo, iii,

. GREBIAMIEJI:—Čia jdrilu •’> u?—,,....į...,-.-pakelius Nuga-Tobe'ra Aš 'imMu
20-a Jol mš iiębnoiu patęukintor tjU'tikusią dali pasiusiu atgali o įya mari 

fcugrąBmsite pinigus. • , > . •

. Vartlįs Ir K^avąi*il^<*ovs«*<«s*o*M**:stt**p*s*^s***«**«<'<»<**^a"*>^*|,»**Bta*sM***5**^***^**s******jM*«4
dMtvč Ir '

<0 ■> ’r ' <

—^Valstija,,

Aukos našlaičiams “Vaikelio
' Jėzaus Dr.‘

15—IV. $200.00, (bonais) kun. 
ldeb. J. J, Jakaitis, AL Kviekšie- 
nė $100.00 (boną), $50.00 (boną) 
Ona Garmiutė. $3.00 Kun. Kava- 
liausgas ir U. Žiogytė.

Po $10.00: V;- Pilčauskas, J. 
Rimša, N. N« ’

Po $5.00: R. Migatiskienė, J. 
Mažuknienė,* Pr. Bartkus.

" Po $2.00 : V. ZinK-evicius, P., ir 
P. Mankai, M. Čiurlionienė, A. 
Kriščiuniukė, M. Ardayieius, yA. 
Brazauskienė, N. N.

Po $1,00: U. JĮrbonayįčieiiė, D. 
Budvitiene,’ M. Avieti’ėnė,’ A. Pra
naitienė, M. Šliorienė, M; šeškevį- 
čienė, M. Valentukcvičienė, J. Mi
lius, ‘A. ValentukeVičienė, M: Da- 
mionienė, V. Seiikonienė, T. Če- 
apuskienė, A. Seimeinienė, G. Ma
žeika, A. Stapčinskas, J. Stašaitis, 
M. Bakiutė, B. Slavickas, A. Čir-- 
vinskaitė, A'; Matląuskas, J. Bal 
tramaitis, S. UrbonavičiuS, Pi Vaš- 

■kelevičius, K. jokųbauskienė, U. 
TctuHenč, AL Zakareviičus, U.: 
Lukoševičiene, Y Sinauskienė, P. 
Karpavičiūte, A. Račkauskas, A. 
Kašėta; Sil. Augūnas, M. Ulevi
čienė, J. Venckūnaš, F. Kondra
tavičius,, A. Mačiulįutė, A. Bem 
doraitiene, J, Kirmilas, M. Lu- 
činskaįtė, V. Liutkienė, O. Kas- 
mavičienė, ’ A. Maleckicnė, P. 
Lukšys, O. Saldikiene, J. Tatulis, 
M. Čižauskienė, A. Filiponiųke,’j. 
Žilis, O. Sidabrienė, U Mikaitie- 
nė, O. Malinto, F. . Gudukas, 8. 
Klimka, J. Svirskas, P. Kuras, V. 
Kerėišienč, A. Zubavičius, A. 
Mątukaitis, .11, Kvietinskas, M. 

: Palevičius, JP. Jogminas, A. • Ma- 
silionytė, V. belupa, J. Prankįutė, 
J. Zikaras, M. Kukšticnė, K. Sta- 
niūlevičįenė, M. Švarcienč, 

Į Kvickšienę, J. 'Slavinskas,’
Vieraitis. ,

.Smulkesnių aukų $14.30.
Viso labo $501.30.,
A. Masilionytė pažadėjo 

($50,00).
Aukas priėmiau. Ačiū,

Kun. J. Norbųtas,
“V. J- Ur-jos” įgaliotinis.

207 York St., - 
Brooklyn, N. Y.

♦ v*
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29 d. baland. buvo , prakalbos. 
Kalbėjo kun. Burnęas. Žmonių bu- 

’vo nedaug. Manau, kad apgar
sinimai suklaidino žmones. Kar
tą garsino po pietų, antrą kartą 
— vakare. Žmonių nors nedaug 
buvo, bei ūpas buyo.gražpsJ^tt’

Parapijos nazatas prasidės 19 d. 
gegužės. Tęsis 8 vakarus;. Ma
nau, bazaras seksis, jeigu dirbsim 
visi tai pasiseks ir parapijai-pelno 
liks. ■ ’

Nelaimė mūsų koloniją atlankė, 
nes netekom mergelės. Atvažia-' 

apsivedė su panele O. Adelaite. 
Šliūbas buvo 29 d. balandžio. P-Iė 
O. Adelaite buvo yytė ir choro na
re, ilgus metus mūsų kolonijoj 
darbavosi. Vyčiai užtad nupirko 
jai gražią dovaną.

Gaila, kad netekom geros dar
buotojos.

Nesenai.Jaukėsi vienuolis kun, 
Čikota pas kun. Šeštoką. Luvo 
pas konsulį. Gegužio mėn. išva- 
žiuoja Lietuvon. Laimingos kelio
nes! ' .

pusryčiai visiems vaikeliams, visi 
■buvo susodinti prie stalų. , Vai
keliaivisi Inksmi buvo.

Prie pusryčių pagaminimo dau* 
giaūsia rūpinosi klebonas ir mo
kytojos Bandžiute ir Budriutė. 
Tad-gi garbė jiems yra h‘ žmonės 
yra dėkingi visi jiems už jų rū
pestingą triūsą. .

Po pusryčių visus vaikelius 
gerb. klebonas nusivedė iš salės į 
bažnyčią ir įrašė į rožančius ir 
škaplierius. *

Per sumą ir-gi visi vaildukai ir

mergaitės buvo bažnyčioje. Jiems 
pritaikintą pamokslą pasakė.

Vytenis.

X*

r - - v

. Lietuvos Šauliu Atstovas 
A. žemaitis rodys teita-, 
muose paveiksluose lietuviu 
sukvlimg. Klaipėdoje ir lai
kys prakalbas šiose vietose:

(gegužes b1 d., Torrington,' \Conn

” 8 ” Ansonia, Conn.■fc %

New York’o -Senis.
I i II iri .......... ..

BALTIMORE, MD.
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° New Haven, Ct 
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” Philadelphla, Pa. 
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" PątOTB®, N. >. 
” Newttk, N. X 
” Miž&be^ fc J.

. Liet. Šauliu _atstovo adre
sas t A, OMAILIS, 38 M 
Kuw(Room 1108) New York
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SYKIU SU LIETUVIŲ BURIU 
Visas Kelias- Vandeniu, per 

KLAIPĖDĄ ir KAR ALIAUČIŲ
- risa Kelione į Klaipėdą $107, į Piliau $106.50 " 

Kares Taksai Atskirai..
Sekanti išplaukimai iš Netr Yorko:

Laivas ‘IRGTTERDAM’į Gegužės 12 dieną;^11 v<
- J Patogumai—Aps^u^a—ParanjAŪmaK^ ’

Tuojaus po pribuvimui į Rotterdam. lletuvlai-keleiviai drauge Stt ba
gažais yra persodinami į patogą ir greitą laivą, kuris plaukia :be 

suvelinimo į’ Klaipėdą ir Karaliaučią. ' ■
TTQT.LANDT.TOS VIZOS .NEREIKALAUJAMA.

Uždiiromi'kainbariai dėl 2, 4 ir 6 ypatą—Mandagus patarnavimas, 
geriausias valgis.

UŽSISAKYKIT LAIVAKORTES PAS 
holakl-amerioa line, • 

2dStatė Street, • New York?N; Y.
Arba pas Ingallotus Agentus. .....

1-mos, 2-ros ir 3-Čios kl. pa 
Šklėriams.

New York

DARBININKE.”

1 VATSfafc Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikųfiių, Ant- 
1/lluVU.Vv spaudį ir kitokių Draugystėms reikalingą dalykų. 
Reikalaud&mi Katalogo arSampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tea vardą.» 
STRUMAS CO.* 90-92 Fcrry St. Newark*N. J. j

JOINT SERViCE WITH

HAMOGAMtROMLINE
- Trumpiausias susisiekimas

. 'su .visoms dalims
LIETUVOS

■Sąvitilinial išplaukimui nuo
Pier 86,. North River, 46-th
St., New York, '12 vai. dieną.

Kalu tos šit 2; 4 ir 6 lovom

į\ ; A/

i

į

■4 
t. i

Dideli valant visu laivu.
Balandžio 30 d. užsibaigė misi

jos, kurias čia laikė tėvai marijo
nai per 2 savaites. Pasinaudojo 
jomis apie 3000 ypatų. Vis-gi, to- 
kfoj^kolonijp  j Kšiip^BaKiifLo'rė;,. pėi> 
mažai. Mūsų laisvieji turėjo ko
kius ten studentus, rengė fėrus, 
vakarienes. Tai nelaimingi žmo
nės! Neperdaiigiausia ir mūsą 
jaunimo. Po Velykų buvo balius. 
Kad prisigrūdo vaikinų, kaip, lie
pų merginų; kaip lelijos daržely, 
tik žiūrėkie ir grpžėkis, o į bažny
čią nė pusės... Nueini į kitas, 
angliškai kalbančhj. monių bažny
čias, ten būva po kelerias mišias 
ir visados pilna. Turi būti -paš
inus dėlto, kad pervėlai parapijos, 
mokslainę ątširado.

Laidotuves.*5

Neseniai mirė vienas smuklinin
kas. Privažiavo ilga eilė puikiau- 
šių. automobilių, 
kiaušui vainikų, 
sas batalijomis.
■jiems kaip žirniai per jiį riebius 
veidus, o iš._nosių moonšhainas 
varva kaip žąsinui snapą ištrau
kus iš vandenio. Dusavimas-vai- 
tojimas, taip iv kilo jos jų stori 
pilvai kaip‘ dumtuvės.

A. a. pasimirė Petras Vaznionis. 
Vėlesniuose laikuose negalima bu
vo užlaikyti zakristijoną. Tas 
žmogelis virš 20 metų tarnavo baž
nyčioje ne tik nedeliomis; bet ir 
šiokiais vakarais kada tik būdavo 
pamaldos. Visa parapija jį paži
nojo. Visokiais, reikalais žmo
nėms jis tarnavo ir tai už dyką. 
Buvo apie 50 ųi., nevedęs. Gimi
nių neturėjo.: Mirus jam, vos-ne- 
vos. grabelius susirando keletą se-’ 
uuktj. karstą išnešti ir kelias bo
beles palydoves.... > ■

Mūsų laikuose neapsimoka pasi
aukuoti.. ,

. Gegužes 7 d. bus p. M,’, čižaus- 
! hienos ir jos mokinių koncertas.

12 ir 13 gegužes išvažiuoja či-; 
'.šališkai į Detroit, Mieli., iš -ten į 
Cloveland’ą, Ohio gegužės 17 duos 

.koncertą ir kitas kolonijas žada 
aplankyti, .

* ' Ašara.v i, -n

' vi

M.
J.

būną

Pedmacijos. mėnesinis susirinki- 
■mąs buvo laik; .as petnyčioj, ba
landžio 27» 1923, kur dalyvavo vi
sųdr^jų atstovai. Visupirma kal
bama malda. - Perskaityta proto
kolas ir priimtas'. Po tam pirmi
ninkas prakošė/ kad yra gavęs tb 
kę dėl gegužinių, ji randasi pui
kiausioj vietoj/ Draugijos malo
nėkite temyt atidžiai gegužinių 
tvarką: 1) Federacijos, 2) Lietu
vaitės ir S. L. R., K. A. 98.kp,’ 
3) SvJ Onos ir ED^. 7 kpi, 4Ą 
L Vyčių ir. parapijos kuro, .5) /Blab 
visinktu ir Mari jos Vaikelių drau- 

.gijos, G) £v Karimiero parūpi jos, 
7) Labdaringos Dr-jos ir S’. L. K. 
K. A.‘ 41. kp:,- 8) Motorų Sąjun
gos 5’ kp; ir. Tautos Fondo, .9) Ma-’ 
ijjos Vardo Ir.Saldžiausio Vardo 
Jėzaus- Draugijos, 111)’ Mokšleivlų,: 

, Korespondentę
.-■X.

CLEVELAND, UlilO.

LDS. 51' kuopos susirinkimas 
Ims gegužės W, 1023: (ketverge) 

. 7:30 vakare Lietuvių Svetainėje. '

Hts į.

I

Z

gymo kambariu, salonai ir
pasivaikščiojimo deniai ski
riami 3 kliašal. Arit laivu
‘ijfoiinf ClayP “Hansa"-
"Bayern, “ilount Carrotl” ir 

yįa speciajiškų 
kajutū.

Nauji trijų sriubų laivai
‘tPc^olute, “Reliance” i r ’
uAll)ert Bailiu'’ matafniiuja .

UNITED AMERIČAN
LINES

39 Broathvay,
arba autorizuotus agentus

<■
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Vežimas pui- 
Baudomijiį vi-.
Rieda ašaros

k

k

e

JONAS P. VAITKUS, 
Notary Public
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Pranešu, kad jau aš atidarau savo ofise Real Estate

skyrių ir maloniai patarnauju pirkime arba parda-
-------- ■-  ‘I . 1  Y ~~ ■■............ k

vinie stubų, ūkių (tarmę), krautuvių ir Šiaip kituo- 

se dalykuose, kas tik rišosi su Beai Estate. AŠ jau
—-.—• -

f

devyni metai kai esu pramonėje ir turiu įtekmętarp
A T’ ■•, - .-.-.-y ‘->z ■■■■- '-■■■■ *’

: žinotaų. Wai»gi esu tikrašį ;ka< t’ttesiwįaw^®&»

tų (kostumeriii) ką ir . prašau nesiveluotį su pada

vimu ant pardavimo, jeigu norite parduot šlubą ar 

ūkę/ ®ės .kaip tik dabar pirkejįd.lsįukia..

T

i

,w

»

■ta* sj

Nors jau visiems IV^oi’cesteį’io lietuviams yra BuomaV kadesu agentaMaL 
vienok aš dar noriu .priminį- kad ne* tX vūkoreiiiliT siimtimo pinigai į Lietuvą

“iižmiišttoete Lad aš siunčiu pinigus per Lietuviu PivLybos 'kuri
V visuomet teisingai patarnauja ir siunčia pigiau negu kitos įstaigos ir greit Lie* 
T tavo j e išmokai' Galima siųst litais, arba doleriais. Kas norite atsiimti ginti- 
X nes iš Lietuvos, tai aš padarau tam reikalingiis dokumentus ii* uMįki’in^ kad 
X savo laikn gaus leidlnuj. įyažiuot į Suvienytas Valstijas* Važiuojantiems! i L®* 
y tiivij padarau a£fidavittj„ kad galėtu atgal sugrįsti ir pagelbsČiii gavime Lie- 

y tavos paso iŠ Lietuvos Atstovybes* i -
’Y Visaiš1 reikalais kreipkitės šiuo antrašu: ' /Į JOH N P. VAITKŲ t 201 Millburv St..- Worcester, Mass. ; 

Ofiso Td. Patkft86. <

MONTRE AL, C ANAM!
... ■ S ' ‘

Balandžio 29 dieiią lietuvių šv. 
Kazimieru parapijoje per pirams 
šv, mišias priėmė piimą šv. Komu-' 
niją 55 vaikai. Tai buvo didelis 
džiaugsmas iv įspūdis, kad šį me
tą dauginusiu vaikelių priima šv' 
Kelmini ją< Jie yisiyrh ąūfcįčti-’ 
niai licturišltų kjasų. Bį mėtą 
gerb. -kun., P> -VanagaŠ. fitvT ketu- 
riąs klesaš įietuviškiiš.ir jis yru 
.aiitoritėtaš jų;; Tai-gį jis >i'ŪpiuU-'‘ 
•ši,, kad-jos’b.Ūfij pcdagogisiai ve* 
damos.’ ’’ Jis iš ketūrių klesų. su
daru 55 yalkdeius lirio. pirmos šv. 
KomūnijOH. < - ' • ' ‘

Po šv/ Mišių buvo pagaminto
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SVARBIAUSIAS
• SUSIRIK KINAS.

Draugystes D. B. K. Keis- 
. tucio atsibus svarbiausias su- 

• siririkimas nedėlioję, 6 dieną 
gegužės, 1923, po No. 694 
Waslungton Št, Boston, 
Mass. d-ta valanda vakare.

* U: . fc „

Ant šito susi rinkimo kiek
vienas įiapys privalo ateiti 
bjrtinai, nes bits ^varstoma 
'apie surengimą ^milžiniško 
pikpiko,’ kurisA atbibtisy 30 
d. g^/ižės ant nu^av^&ū1' 
žo East Dedliain, Mass. 
Ateidami ir nauju nariii ko- 
daugiausia atsiveskite prie 

.mūsiį draugijos prirašyti, 
neš geriaūsia.proga pasinau
doti visiems.

BRIGHTON, MASS.

Brightono šv, Jurgio draugys
tės buvo prakalbos, firmas kal
bėjo draugas tilt ką sugrįžęs iš 
-Lietuvos So’,’ Bostonietis Zaleckis. 
Aiškino Lietuvos gyvenimą ir jos 
padėtį ir kaip Lietuvos žmonės,ir 
kariuomene pasirengę atvaduoti 

. nuo lenkij sostinę Vihiiij.
Antras kalbėjo svečias -kurt. 

: Mockus apie Lietuvos seimo -pa-
- leidimą ir. apie Rusi jus gyvenimą.

Toliau kalbėjo Daktaras Lan
džius. ‘ Jis nurodinėjo kaip žmo- 

• gus turi užsilaikyti, kad būtą svei
kas. ‘ '

Draugas Paura su Raudaliūniu- 
.niute sudainavo porą gražių dai-

- neitų..' •; - ’Bucyvtčiutė; pąsKambilto 
.ant piano. ’

Nors žmonių buvo- neperdau- 
giansia,. bet visL gerai užsilaikė. 
Visi linksmi išėjo namo. •

B. Ajauskas.

t

PIRŠTU APTAKIUS • w *
(Daparitium)

Taip Vadina pirštų giles
niųjų sluogmiių aštrų jį užde
gimą su pūliavimą. dei lai
ku nepraduriania, tai gali 
gedimas ir kaulo_ pasiekti. 
Tuomet gali kaulelis išpūti, 
iškrikti ir pirštas sugestu 
■Pradžioj, kaip tik pradeda 
skaudet, pabandykite sjiiri- 
to kompresus tverti..Tai da- 
r < taip: .silvilginia/spiii- 
d piė 90b) išspausta vata 
ųpsikloją skaudamoji. dalis, 
ant šlapios vatos užsideda- 
ma ceratos arba vaškuotos 
popieros, ant šios-gi dar 
sausos vatos gabalas ir paga
liau bandažuojama (užriša- 
ma). Spiritiniskompresas 
mainomas B kartus per pa
ra.' Jei randama išdžiūvusi, 
tai dažniau. Bet j’ei aptakius 
pritvinkęs ir. gilumoj pasi
darę pūlių, tada reikia tuo
jau jie išleist laukan, nes1 
gali ir kaulų paėsti. Bet tai 
jau daktaro darbas, be kurio 
negalima apsieiti* nuo pat 
ligos pradžios. Dr. Landžius.

' L 1

i

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
pataszVribS prašvito. :

Dabar, kuomet sauĮūtė aūkšciausTūkilo ir sutir- S 
pino sniegus, yra patogiausias .'laikas pertaisyti ir S

niimaliavoti stiibas, nuva-g' 
įiišiuoti rakandus ir išbabffl 
tinti kambarius. _ B

— BUTCTATS PENTERTS k‘ 
chimllms, Hunamlok atlikusi lalkų^ 
prie savo stubos. Aieikfte pas mils,*“ 
o mes pafdmwime tųvorų tu piuiiS-ffi 
kįslme kaip jis. reikia Vartoti,, Or- g 
Hernis paimame, telefonu ir prlsta-g 
tome tnvorų j namus, Viskas ar'jn 
liekama greitai ir pigiai. *

REIKALAUKITE sampelių.

lRDWARE COMPANY K 
g 317 WEST BR0kDWAY, . SOUTH BOSTON, MASS. f 

g Telephone So. Boston 167—W. . g
I*IJ

fe 1$ fe fsrfh

f

, 2 Tel. Malu 2486

GEORGE H. SHIELDS
# ADVOKATAS 
811-812 Old South Building

294 IVasliirigton street 
BOSTON, MASS. ' ”

Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M.
Gyvenimo, vieta •

10 WiNTHriioi> Stuiset, East Uostom 
' Tel. East Boston 152—J. .

- .28 d. balandžio gerb, šaulių 8ą- 
-v jungos atstovas A. Žinuidžinavi- 
, '; eius rodė krittamuosius paveiks- 

. lūs Klaipėdos sukilimo ir taip-pht 
' aiškino šaulių narsumą. Žmoniij 

buvo sųsirmkusių apie 300. Visi 
" buvo užganėdinti. Buvo, renka

mos aukos dėl šaulių.
Aukotojų vardai:

M. Milišauskas .,'...........  $1O-.OO
A. Kuras ------ 1.50

Po $1.00: K. Stankevičia, A. Be
niulis, & Barkūnas,-J. Buceyi.eia, 
M. Triči’us, R Žilinskas, L. S-tas- 

. kus, L. Gankauskas, Petrauskas, 
T. Dambrauskas, P. Jocis, J. Va- 

- lis, K., Kudarauskiene, J. Raifdą- 
liūnas.

Išvisor. buvo- surinkta aukų iv- 
perduoda A., Žmuidzinavičiui $73,- 
15.

G E GU ŽE SMĖNUO
» ■

Ateina Gegužės mėnuo. 
Visi katalikai nepaprastu ti
pu kebą savo širdis prie 
Dangiškos savo Motynos.

:c?DaTbininkas^’. turi' išlei
dęs labai gražia Gegužės mė
nesio pamaldoms knygutę. 
Tatai, kurie norite, taį gali
te ją gauti už 65c,

Kreipkitės pas: *. 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadway, •
• So. Boston, Mass.
"t *

VISI ATIDAI.
----------------------~7* • ~~

. A G. LUKŠIS, žinomas fotografhs, 
pereitais ,metais vašlnertamas po Liotu- 

■ yą nufotografavau daug' gražių' juda
mą ir nejudaiiių paveikslų dėl tų ku
ine užsisakė išvažiuojant į Lietuvą. -

šiais metais Gegužio 29 d. 1922 m. 
vėl keliauju i Lietuvą ant Cunard Li
nijos greičiausio laivo pasaulyje, Mau- 
Tėtania ir manau apvažiuoti visas Lie
tuvos dalis. Jeigu kurie norėtumėt 
kad Innkanties jnsų krašte nufotogra
fuočiau jūsų tėvus, -giniln.es, triobas 
kur gimėte ir augote ir. gyveno te, pa
rašykite savo vardą, pavardę ir antra
šą km* -dabar gyvenate. Taipgi pažy
mėkite-ką norite, kad ’ nufotografįlo
čiau Lietuvoje ir paduokite pilną, ant
rašą kur ta vieta ii* žmonės randasi 
Lietuvoje. ■ .

. Iiiforinacijas surašę pasiųskim ■ šiuo 
'antrašu: -

(A G. LI'KŠIS'. - ^ ■ .' 
434 5So. F’alrfield Avė., Chieago, .111,

Laisvės AJėjaJKo. 9, Kaunas, Lietuva.

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TfAIYKIT. .

Knygutė yra didelio for
mato (5x10) 68 pusi., popie- 
ros viršeliais.

Kaina’ tiktai 45 centai. 
Agentams nuleidžiama 40%).

Reikalaukite pas: 

^DARBININKAS^ 
366 B^ay, Bostdn 27, Mass,

REIKALINGI
Susiįejęar' pavieniais 

ČEVEHYKŲ DIRBfiJAI 

GUMINIŲ BATŲ DIRBĖJAI.

ANT KURPALIO TRAUKĖJAI. 

MERGINOS PRIE PRIRENGlMO 
DARBO IR TAIP-GI MOKINTIS 

AMERICAN RUBEER CO.
' J

NETOLIKENDALLSQUORE 
CAMBRIDGE.

NAUJOS KNYGOS 
Turto Normą. Uosis, Kaina, . 
Mūsų jKeliai, Krupsvičius,.. 
Algimantas. Dr., Pietaris 2 

tomu * •«..
Lietuvos.Įstatymai .o-..H. 
Palydovas, su žemlapiais.... 
Teisiu Vadovas* ir Patarėja .50 
Lietuvos Pilių ženklai (40) /5 
Klaipėdos Albumas .7...... ,50

- Visas, šias knygas galite gauti 
DARBININKAS”

JAU M Iš SPAUDOS
JONO TARVIDO DRAMOS 

[. “Akloji Mergelę arba Liurdos 
,/Stębūklas, drama 4 aktų. 1 

2. ’’ “Fabijola,” drama 5 aktų. 
>. “Germaną,” drama 2 aktų, 

šios dramos yra religiška turi
nio. Perstatyti. visai nesunkios 
Labai tinkamos mokyklų užbaigi
mo vakarams. Kainos už visas 
tris 45c. Atskirai neparsiduoda. 
.Užsakymussiųskite^;----- —--------

^DARBININKAS”;
366 BYoadvVay, So, Boston, Mass.

.45

.25

augs *•

DB. i. J. 60RMAH I
1 (41ŪMAUSKA6):

DANTI8TAB

1

GRAŽIAUSIAS /

KONCERTAS

B. Ajauskas.
T- -------- m -x- .

NEPAMIRŠKITE

Kaci yra šaukiamas suva
žiavimas visit Federacijos 
skyrių ~ gyvuojainčių New 

‘ elersęy valstijoj, su tikslu 
kad. sutverti Federacijos 
apskritį;, Atsibus gegužio- .6 
ck 2 v. po pietų 180 Nmv 
York Avė., Netvark, N. -T. 

. Taigi visi Federacijos sky
riai malonėkite prisiųsti ats- 
tovus.

Federacijos S-to skyriaus 
- ■ v KoniĮsija.

Rengia D. L. K. Gedimino Beno 
Styginis. Orkestras Susidedantis 

iš Dvidešimts Muzikantų,
■po vadovyste L. IvRIAUČIUNO.

Taip-gi Taip-gi bus solistij daini- 
‘ ninku ir solistų,’ duotų, ant įvai- 
riij instrumentų, kaip tai: Kylo- 
phone solo, piano, smuiko ir kor

neto solo ir’ tt. ;

«LlU GEGUŽĖS 60.
LIETUVIŲ SALĖJE

Kam. E ir Silver Sts., So. Boston.

Pradžia 7 $0 vakare.
Įžangos tilaetai: 75c., 50c. ir 35c.

Galima gaut pas koncerto * 
rengėjus.

Užkviečia visus —' ’ ■ ’
D. L. K. Gedimino Beno ir 

Orkestros Komitetas.

PARSIDUODA■k

REIKALINGI VYRAI
Geležies1 dirbtuvėje. Nuolatinis 
darbas.»Darbo mokėjimas nebūti
mis,
'GRIVFIN TOEEU OOMPANY .
42 Gerrlsh Avė., Chelsea, Mass.

$L0(J I
$1.50.1

■ ,50 J j
I (Kaptpaa Brood Si.))

I TtiL Breektoi 6112-W.

T*L Bo, Dūmos 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
BIHTŪVIS GYDYTOJAS IR

S
 CHIRURGAS. į 

ftMtrfaa Jr rhroUlškMs l!0te\

. fifpterą
. kraują.spjaudalūf, šlapumą ’ 

Ir tt. gaVo laboratorijoj, Sutelkia 
patarimus laižkate kitur gyvenan
tiem*. Adresas:

606 BROADOTAY, 
ff OIJTH BOSTUN, MASS. 

i (Kampas G St. Ir Broadwėyt< 
VALANDOS: 9—11, 2—4/7—b

'

4*

■ v

ę

REIKALINGI DARBININKAI
Geležies liejykloje pagalbininkai. Ge

ležų jtiuglinot pnegllrtninkai. Darbas 
liUotattnis. netoli Bostono: ’45‘ ir uli e. 
valandoje. Ateik paslrenups ilirbti.

INDŲSTRIAL SERVICE CO., 
28 Schooi Street, Boston, Mass.

‘ * . . . \ • eito

TeJpphoiie SoulJi Boston 3520 
■ Niurni ■ 'Fdlef.: AsplmviiU 05st 
advokatas■ 

A. 0.ŠALNA(SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 

Baigės du Universitetu " , 
Comell -.University L, L. B. 
G. Wa»ldngton Uiiiv. L. L. B.

■ “DARBININKO” NAME 
(antros lubos)

: 866 W.Broadway, So. Boston;
4<

Paieškojimai
Aš .Tonas TaBniTevičins (iš Pieme

nų Kratičynos) paiešlhiu- savo artimo 
kaimyno Zigmo Puvačiausko. Sen-iaus 
gyveno Plitladelphia, Pa. Jis paeina iš 
Marcinkonių kaimo, Vilniaus rėrt., Va
rėnos valsčiaus. Turiu labai-- svarbų 
dalyką. Kas apie jį žinote, malonėki
te man pranešti arba pačiam atsišauk
ti šiuo antrašu:'

JOHN TAMULIONIS,
5 JVorcester St,'. Nashua, N, H.

— - -T-.. ■ fsy

. . .. ... r... , .. - .. /• ** *

REIKALINGA MERGINA
.Mokanti vartoti “typovtriter’’ mašinėlė, 
dirbti pirmos -klesos ofiso darbų. At
sakančios. sąlygos; užmokestis gera.; 
darbas ant. visados (permanent), At
sišaukdamas rašykite angliškai, pa
reikšdamos: VC1) kiek metų amžiaus, 
12) Kokį darbą dabar dirbate, (3) ar- 
turite patyrimo (esperience) ofiso' dar-, 
be, (4) kiek ii\kokioj mokykloj mo
kinėsi,'ir (5) kokių kitų kalbų prie 
angliškos galite vidutiniai vartoti. L. A< 
I‘. O. Bok. 3059, Boston, Mass.

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
Indomiausias it svambiau 

Jas lietuviams Šių dienų įvy 
kis yra Klaipėdos Krašto su 
įjungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtų pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies
tas. ' Kaip sykis “Darbinin
kas” tuųi Klaipėdos miesto 
Albumu. Skubinkitės išsi
pašyti. Kaina 50c.

Nedaug teturime. 
“DARBININKAS” 

366 B ’way, S. Boston, Mass.
-- — - --■■ • -...... -

>
. Tek So. Boston 82B 
BninrsB dantistas

DU. M. V. CASPER
g (KASPARAVIČIUS). 
| Laikinai perkas ofisą po Nu.

425 Bsoajway, So. Bobtom. HAMk 
> Ofiso Valandori
j Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 
t iki 6 ir nuo 6 :30 lkl 9 v. vak. 
Ė Ofteaa uldarytas subatoa vakandl 

ir nedėliomte.
16 Motų South Bostone 

DR. H. S .STONE 
tiznį specialistas 
»9fl» W. BBOADWAT 

VALANDOS: Nuo a r. Iki T v, nt

EB

i
A

v

Sumiš" Enrikas Malaškevičius, ieško 
tėvą Joną Malaškevlčią, Amerikoje, 
mieste Boston, Mass. . Mano adresas: 
E. Malašlm, Ukmergė, Vaitkuškis. 
LlTHUANIA. ■

H
l1 rJk

fvStilvk
vi

M

Xu r*

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
. SEŽTKLAI.

Ilgų- metų ’ praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy 
kitę:

M. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduodu 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ 
kos akys : nematymas, kreidos a- 
kys> pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų,'sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
.liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir‘bū
site sveiki. .Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŽAKARNIS, O. D. 
AKIŲ SPECIALISTAS.

377a Broadway, So. Boston, Mass.
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PARSIMODAKRAUTUVĖ
PARSIDUODA’ KRAUTUVE.

Parsiduoda -mėsos ir kitokių Valgių 
krautuvė. Pasiduoda labai pigiai. 
Krautuvė Jabai geroje vietoje, netoli 
maudynių (bearti). Gali pirkti.ir ne- 

' prityręs, savininkas apsiima. išmokin
ti. Rend'a pigi. Lease duodamas ant 
kiek kas nori. -Gali taipgi pirkti ir-.vi
są namą. Norintieji pirkti kreipkitės 
tuojftus šiuo adresu: 675 E,-Stll St., 
So. Boston, Mass. . (8)

PARSIDUODA- Štotas-grocernė. liiz- 
nis išdirbtas per 15 metų. Lietuvių 

'gyvenamo,į vietoj. Važiuosiu Lietuvon 
ir greit noriu parduoti. Kaina pigi. Ad
resas : A.-.USELIUNAS, 299 D S t., So. 
Boston, Mašs, ■ Tel. So.’ B. 1385—L 

O -V)
PARSIDUODA Bučernė. ir Groserne. 

irpgyventoj vietoj lietuviais ir lenkais. 
Kito šl-oro ant šios gatvės nėra. Kny
gučių yra 54 ir yra daug “casli” kostu- 
inerių,. aPrsiduoda pigiai, nes savinui- Į 
kas eina i kitų biznį. Klauskite “Dar-] 
Liniuko” administracijoje; 360 Broad- 
way, Sontlj Boston, .Mass. I

MlLOAĮęNTGrs
Naujai gautos iš LIETUVOS mal

daknygės yra šiokios: - 
Mažas Aukso Altorius, audi

mo apdaru .$1.00
Mažas Aukso Altorius, • ska

ros apdaru .....---- - - - .$1.50
Auiolas Sargas, skaros ap

daru ............... 2. . $1.50.
Aniolas Sargas,- audimo ap

daru. .... .«■•.. ..... 
Gilus Atsidūsėjimas, audimo 

apdarais, maža 
Visuomet su Dievu, audimo

apdarais’, • maža .. A....,» .60 
Norėdami jas gauti kreipkitės pas 

“DARBININKAS’’ 
ęjį' 366 Broadway, So. Boston, Mass.

:l SOUTH BOSTON’O PIRMOS KLESOS VALGYKLA i 
t STHAND LUNCH
T . 
T 
T 
TJA

60

Į TeL So. Boaton 270

J. MACDŪNaL, M. D.
I ir Hetariitel
1 " , Onso Valandos:
| Rytate iki 9 vaL Po pietų nių 1—3. 
g Vakarais nuo 6 Iki 9,
i B16 Broodray, Bo. JBgafoar.
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DID. LIET. KUN, KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

L’IRMININKAS — Vincas Zaleckiui, 
>. 81 Mercer St, So. Boston, Mas*, 

'.'ICE-PIRM.— Antanas Rąstelis,
146 Boiven St., So. Boston, Mass. ’ . ‘ 

HROTį RAŠT. — Antanas Macejunas,.
450 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

i'IN.- RašT. —, Juoz. Vlnkevičius,
169 W. 6-tb St., So. Boston, Mass, • 

\ASIERIUS — Andrius Zalfeckas,
307 E. 9-tn SU So. -Boston, Mass., 

IARšALKA. —■ Aleksandra’ Jalmoka?, *
115 Granite St., So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja lp-iko maiš
inius susirinkimus kas pffmę nedėl- 
(Lėni kiekvieno mėnesio v po No. 694 
Vafliington St„ Boston, Mass., 6-tą v, 
akare. Ateidami drauge ir, naujų na* 
ių su savim atsiveskite prie, musę dr
oš prirašyti.
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ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI, y

•’llzb. Mielnlktenė, pirmininkė,
44 Cetlat St, Hartford, Conn.

j. Lablckienė, vice-pii’miplnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn. 

d. Labickienė, iždininkė,.
44 Madison St., Hartford, Conn. 

Marijona Katkauskaltė. fin, raštininkė,
16 Atlantic St., Hartford, Conn, 

it Puntlzienė, prot raštininkė, \
19 WaIcott_St,, Hartford, Conn, 

51os flraugijoa susirinkimai būna kas * 
mtrų nedėldlenj kiekvieno jtnėnesiOį . 
bažnytinėje salėje.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRJOS 
SOUTH B0STON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.
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Lietuvi ir lietuvaitei .Mes turime skaniausiu•

V lietuvišku ir amerikonišku valgiu. Mes esame tik- V 
•X ri, kad Tamstos pas mus atėję, paliksite mūsų pa-- 
■4* tarnavimu užganėdinti.
♦J* ‘ ■A . Taigi lietuviai RFMKITK SAVITOSUTSI
y. . ——,—.—. ... i
■T 
TX♦į* 300 Broadway, So? Boston, Mass.S
v ❖

Tel. No. 550. •

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

Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 vai. 
Po pietų nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9;
Nedėliomis nuo 1—3.

419 Main St., ATHOL, MASS. 
I _ w r h

’CUNA.
|| AR TURI GIMINIŲ ATVA- 

| aŽIUOJANčIŲ AMERIKON?
Į Suvienytų Valstijų Konsulas Kaune 
i dabai? priima aplikacijas dėl pašpor- 

: tų visų kitų, inetų “q,uotos2F CUN- 
ARD patarnavimas yra greičiausias 

/pasaulyje. - Pasažierlai su Cunard 
bilietais neturi laukt ilgai dėl ,-to, 
kad Cunard lalvtfs apleidžia Euro
pą kas keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje <lei pagelbėjimo pa- 
sažleriams per jj. pačių daĮ’binln- 
ku,s. . Sutaupo, jiems laikų ir išlaidas 
dėl to, kad priverta pa^ažierlus prie - 
pat laivo, šis patarnavimas veltui. ' 

Dėl. tolesnių informacijų kreipki
tės pns bile laivų agentą, ■ arba: 
CUNARD LINE, 
126 Stato Streėt, 
Boston; Mass.
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8 AKRŲ ŪKĖ, pačiame Stough- 
ton’o mieste; naujas 6 kambarių 
namas su elektros šviesa; gera.bū-į 
nia ir vištinyčios; 24 vaisiniai me
džiai; preke $65$); $2000 įnešmuv

300 AKRŲ ŪKĖ. Su triobomis, 
įrankiais ir gyvuliais (20 karvių, 
2 arkliai, 3 kiaules,' vištas, ir tt.) l 
90 akru dirbamos žemės, 60 ga
nyklos ir-200-miško ;• miškas vie
nas už 5 metų bus vertas $25,000, 
Puiki vieta dėl auginimo karvių, 
nes1922 metuose $4X000 buvo už
dirbti pavdavinvajnt pieną; S 
kambarių stubasu elektros švie
sa; puikus'ežeras, taigi ledo nie
kados net eikia pirkti i arti visko į 
1 • m Ai Į o nuo kai’ų. Savininkai yra 
labai seiii ių jau nebegali dirbti, 
pdgi turi parduoti šį intnesį. (8) 

. Dėl platesnių žinių kreipkitės į •

: LITHGANIAN AGBNCY
A. Ivaškevičiui/ (SąvbitikM, ’

361 Ėroąūway, So. Boston, Maii. 
TalėfoMi:.‘S«, Bpątoh 605 it 1387

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway» So. Boston.
Tel. S.B. 0441. 

Antros lubos—Viršuj L. P.
GYVENIMO VIETA:

275 r.o\vnr.n avko. ■NEivTONVtEių, mass, 
Tel. IV; NeXvton 1403—IV.
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Siūdini' jiraĮieSu vietos ir 
apielinkSs lietuviams, jog 
laidotuves aprūpinu - koge- 
riausiąi ir už pigiausiąkai- j 
nąnegu kiti. Į apielinkių < 

miestukus važiuoju ir už tai < 
nieko nerokuoju. Dieną ar j 

' naktj kreipkitės žinom ant*. į 
ražu: ■ |

P. J. AKUNEVIČIUS, < ;
258 W. Broadway, 7 J

~ So. Boatou, Mass. !!
OtfJceTel. 381. Gyv.Tti. 2024-J. ]

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima

PIRMININKAS — Yl. Paulauskai,
90 B Street, So. Boston, Mum. ■ 

YICĘ-PIRM. — J, Jatuša,
440 E. 6-th St,, So. Boston, Man. 

PROT. RAST. “ A. Janušonis,
1426 Columbla Rd„ S. Boston, Mm,. 

b'IN. RAST. — K. Kiškis,
428 E, 8-th Sfc, So, Ehistęn, M«*k 

IŽDININKAS — L. ŠvngŽdis,
111 Bo\ven St., So. Boston, Man. 

TYARKDAllIS P, Laučka,
393 E. Eifth St.,.So, Boston, Mbm,. 

DRAUGIJOS anrašas reikale. —
866 Broadvvay, So. Boston, Mm* 

Draugija savo susirinkimus laiko’ 2-rj 
iiertėldienĮ kiekvieno mėnesio' 1-mą vai 
po pietų, parapijos svetainėj, 492 ĖL 
Seventh St., So, Boston, Muša. • ■

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPIN6S
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI. •

PIRMININKAS —. J. L. Petrąuskaa,
252 Gold St., So. Boston, Mos*, 

VICE-PIRM, Ambros&s,
492 E, 7-th St, So» JBM&Nfc jMtttT 

PROT,--RAST, — julius .^virtos,
UI So, Boston, Matt7

EIN, RAmNIN^Š ^.jrs avtgMįm,
m 6-th s,t, to. Bbstoa, Mum, 

KASIERIUS —■ NaudKanas,
W E- BrOadvray, S, Boston, Masą. 

MABiAUKA. J, Briku,
7 Tyjnjteld št, gę/Boittęn, MtSk 

Drauglj* laiko iraKlrlnkimus kM trečiu 
ntflldtenį HekviMo mineofo, 
po pietų Iv. titro
ML Iteventii St., Sotim Boston, Maut, -

Be jos įneš negalime: džiaugtis 
gyvenimu ir augti pasisekimuose.i " -
Kada mes sergame, tat musų 
svarbiausiu dalyku yra gauti ge
ras ir t|timiuus daktarai kuris 
žino, k<jklnts keliais sugrąžinti 
mums sveikatą.
AŠ’ gydau naujus taipgi ir užst- 
sentyushm ligas per daug metę 
ir tasai mano ilgas praktikavi
mas Išmokino mimu pagydyti li
gas Ir sugrąžritl nmim paėlėiitams 
gėrę sveikatų labai trumpu hUKu, 
lengviausiais budais ir pigiais,

X—RAY NAUDOJAMA TIK REIKALUI ESANT,
Mano ofisas turi visus Įtaisymus, kokių tik gydymui reikalinga. Tai
gi nepaisant, kaip sunki liga Ir kaip ligai sergi, iv kaip daug sykių bu
vai nepasisekime ntgavlnm sveikatos, *A3 pasirengęs parodyti Jums, 
ką .aš gabu padaryti, jeigu Jus man pavesite save gydyti.A« gydau-. 
Mlmtus kitų ligų Ir galiu Jus pastatyti ant naujo tako, kuris Jus veš 
prie išgijimo—sveikatos,kokios. esate vertus. .

. Hfttto gydymo Kuinas Yra JUhdi temos Ir Sutarimai T.eugvi. 
Až Neimti MokesnioUS Patarlmut.

DR. MORONEY
w boston, mass.
Ofiso vai.: 9 ryt. Iki 8 vak. kaadlen—Nedalioms 10 ryt. tkll v.po pint
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