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Vienas žymiausią Rusijos 

dailininką Mejislovas Dobu- 
žinskas priėmė Lietuvos pi
lietybę ir su ‘ savo kuriu iii 
paroda vyksta. Beri hmm J i s

linkės. y'

■■■ ■■ ..........• t

Nuo ateinančios žiemos 
Lietuvos- kalėjimai bus ap
šildomi durpėmis. Kai ėjimą 
Lietuvoj yra 16.

»■

TIKRAI KATALIKU 
VIRŠUS.

IFas*7/ inejfo n, gegužio 17.*— 
Eltos pranešimu Lietuvos 
'seimo apytikriai daviniai v- 
,ra tokie: .

ūldninką Sąjunga.............14
Krikščioiiiij demokratą.... 14 
L. Darbo Federacija  12 
Liaudininką .;........t.i. .15 
Socijaldemokratą ______ :. 9
Mažumos..........j................ '.14

(Čia turbūt neįskaitoma 
"Klaipėdos' krašto, atstovą. 
Nes iš viso čia pajuokiama 
tik 78 atstovus, o- juk tiek 
atstovą turi būtu iš D. Lie- 
tuvos. Tame skaičiuje ka
taliką yra 40, o kitokią 38. 
Reiškia kataliką nedidelė 
didžiuma. Bet kataliką 
skaičius gal žymiai didesnis 
bus-. Gal ne vienas katali
kas rasis tarp • “mažumą.” 
Mažumas mums .rodos, rei
kia suprasti mažesnesias 
-partijas ir tautines grupes 
— pažangiečius, lenkus, žy
dus, bolševikus ir tt.)

•būtą atgaivinti, prižiūrėti ir' 
pagerbti l Todėl neabejoti
nai, kad tas gražus sumany
mas susilauks visuotino pri
tarimo Amerikos lietuvią 
visuomenės.

' Laikinai aukas į tą Fondą 
•priima kun. J. Tumas, Lie
tuvai Pagrąžinti Draugijos 
pirmininkas — jo adresas y- 
ra: Kun. J. Tumas, Vytauto 
Bažnyčia, Kaimas, LITIL 
UANIA.

■. Liet. Inf. Biuras.

ATSIŽADĖJO KEIKTI.

Rymas. — Įvyko anti-kei- 
kim^. suvažiavimas; Buvo 
surengę maršavimą ir viešai 
pasižadėjo nevartoti keiks- 
mažodžią. Maršuojant neš
ta parašą. Vienas parašas 
skelbėj kad italą papratimas 
keikti žemina ją vardą 
timtaučią akyse.

SVO-

GAL SUEIRE3ITL

. Ėdu do n. — Grai kai ir tur 
kai . ga Ii. susiremti dėl -nepa
sisekimo • ali jautą - turku 
konferencijoj Lozanoj. Tur
kija Varosi, kad uždėti ant 
Graild j os kontribuciją.
Graikijos, valdžia pasiryžus 
tuoj pradėti karinius veiki
mus prieš -turkus, jei alijan- 
tu-turką konferencija bent 
vieną centą’ kontribucijos 
uždės.

DARBININKŲ REIKALAI.
t*

ATIDĖJO streiką.
Done r, AL E. — šio mies

to gaisrininkai reikalauja 
algą pakėlimo. Negalėdami 
derybomis išgauti prisiren
gė streikam/ Jei savo ne
pasieks, tai sustreikuos ge
gužio 23 d. ‘

r

SIŪLE DOVANA.
« V V

Clereland.— Geležinkelie- 
čią organizacijos siūlo $5,- 
000 tam,- kas nurodys kalti
ninkus nulyučiavimo E. ę. 
Gregoro, streikuojančio ge
ležinkelininko Arkansas val
stijoj pereitą sausio menesį.

' Linksmadvario milicijos 
mokyklą baigė 60 vyrą. Iš 
ją 10 gabesniąją paskirti 
nuovadą viršininkais.

Per kovo mėnesį Lietuvos 
geležinkeliai įplauką davė 
du milijonu litu. *

‘Lietuvos Tremtiniu Grą
žinimo skyrius panaikintas.* 
Dabar pavienią piliečią grą
žinimu’ užsiims Lietuvos už
sienio reikalą ministerija.

* *■ .
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rūpinasi įsteigti pataisos^ 
auklėjimo bei drausmės į- 
staigą nepilnamečiams pra
sižengėliams. Tam paimta 
Šiaiilią apskrityje Butniū- 
ną dvaro trobesiai su 43 hek
tarais • žemes.. 'Rudeniop 
namai pradės veikti.

Lietuvoj plečiasi šuną 
pasiutimo liga. Kautiė nai
kinami šunes neturintį žen
klą. • ‘

LIETUVOS ATSTOVAI 
’ PAS DARBINGĄ.

Vašingtonas^ F—12 d.. (L; 
T. B.) — Lietuvos Atstovas, 
V. Čarneckis, .su žmona va
kar, gegužės mėn. 11 d. bu
vo pakviesti Prezidento ir 
ponios Hardingienės apsi
lankyti į Baltąjį Namą, kur 
pakviestieji apie šimtas sve
čią .-r- aukštąją’ Amerikos 
valdžios valdininką ir sve
timą- salią atstovą, turėjo 
progos gėrėtis . specijaliai 
svečiams surengtu- interna- 
cijonaliu teniso matclru.

f

REMS FAŠISTU 
PROGRAMA \

Rymas. — Italijos, katali
ką partijos centro-- valdybą 
nutarė remti fašistą progra
mą. ■ •

B ucha ręstas'. — Rumuni
jos žydams fašistai išleido 
grunto jimą. Pranešė, kad i 
Bucliaresto universitetą ne- 
silankvtu nei. žvdą studeii- 
tai, nei profesoriai. Daug 
žydą studentą jau turėjo į- 
■vairią n ('malonumą.

Fašistą Rumuni j o j 
40,000. ' .

IŠLYDĖJO RUSIJON.

SUSTREIKAVO.

■ Sclieneclfidį/:, . N: Y. ~ 
Sh’vtkariu darbininkai su-

♦ - u <

streikavo.

Berlin. — Rusijos nušau
tasis Lozanoj atstovas Vo
ro vskis .iš Berlyno išlydėtas 
Maskvon. ■ VokieČią'komu
nistai demonstratyviai jį pa
lydėjo stotin. f .

— --- • €

STREIKAS PA SI B AIGĖ.
I s ■ *

Paryžius. — Saar'o . klo
nio . angliakasiai pabaigė 
streiką. Algos tapo pakel
tos. 50,000 angliakasią 
streikavo nuo sausio m.

LIETUVAI PAGRASIN
TI FONDAS.

VašAiįjtoiias, V—15 d. (L? 
LB.) 
ti Draugija- yra įsteigusi 
“Lietuvai pagražinti"F<ai
dą,” kurio tikslas jra rink
ti aukas Lietuvos istoriivetno 
vietoms atgaivinti. ’.
' Kam iš lietuvią ne rūpi, 
•kad ją prabočių palikimai

~ Lietavai ■ pagvažin-

STREIKAS PLEČIASI.

ĘrpcMon,,. Mass. šiau
rią streikas didėja. Reikala
vo. algą pakėlimo. Jiems 
kompanijos siūlė pakelti 20 
nūoš,
kuoja apie 2,000 darbinin
ką.

Jie nesutiko. Strei

v
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RINKIMAI EGIPTE.

Kairo. — Egipte paskelb
ta pirmi rinkimai. Žmonės 
nėra niekada "balsavę. . Jie 
bijo ir registruotis, nes ma
no, kad užsiregistravimas 
yra pasidavimas armijom 
Atstovą bds išrinkta 400, 
bet kandidatą jau pasiskel
bė 4,000 ir ją skaičius didė
ja- - '

NOKINIpSTREIKAS.

Merrimac, . Mass. Dėl 
prąšalinimo mokytojos Eli- 
zabeth Oolitus . iš Prospect 
St. mokyklos- kilo didelis 
triukšmas. Daėjo iki to. 
kad mokyklos mokiniai su
streikavo ir išėjo iš mokyk
los. Išeidami ant lentos pa
rašė: “we are on a Strike.”

Kaune seimo posėdžią sa'r 
•lėj nuo gegužes -1 dienos ati
daryta -Bailes paroda, kuri 
tęsės visą mėnesį.' ,

Kaimo miesto salėj išsta
tyta projektai miesto resto
ranui. Restoranas bus sta
tomas miesto sodne.

’ \ •

DIDELI MOKESČIAI 
ANT KAPITALO.

f •rimi.nr-rr-' *

B'erlin. — Vokietijoj pra
sidėjo svarstymai apie ap- 
dėjimą dideliais mokesčiais 
kapitalistą. Apie, tai jau 
svarstoma ir Reichstage.

' Tilžėj turguje vienas 
kiaušinis kainuoja 250 mar
kiu; sviesto visai nematyt. 
Sviesto svarui moka 7,000 
m.. Kiaulienos svaras 4,500 
m., jautienos 3,000 m.

Latvija,. Lietuva ir Esti
ja tveria muito uniją.

Vilniuje cukcaus svarai 
kainuoja 6,850 1. markią.

• Ši dūliuose vien a llgudies 
mokytoja dėl nenusiseku
sios^ meilės išėjo iš. proto Įr 
nugabenta Tauragės lįęproU ’ 
namin. . ■ « •

Rodunėj, lenką valdomoj . 
buvo toks atsitikimas: nusi
rinko Ijažią’čfdFneniažas hu-^ 
rys tretininku ir ėjo staci
jas lietuviškai. Inėjo devy
ni lenkai su lazdomis i baž
nyčią ir suriko: 4‘\von, do • 
Kowno modlic się po litews- 
ku! ’Tretininkės nuo 
l()-tos stacijos turėjo išeiti iŠ ; 
bažnyčios. Po tos “perga- - 
les” lenkai nuėjo pas klebo
ną. i šbi aitrioj o jį i r liepė ne
įleisti lietuvią kalbos bažny
čion. Klebonas nėra lietuvis, 
bet labai teisingas žmogus.

FASISTALTSPANIJOR
Madrid.~S\i dideliu grei

tumu steigiasi fašistą parti
ja Ispanijoj. Ji 'eina prieš 
visas kitas partijas.

LIETUVIAI DA»«I(AI, ATMINKITE!
Kad “Darbininkas” jau parduoda Lietuvos pimgą—li- 

■ tą perlaidas’ir savo draugams darbininkams suteikia 
patarnavimą; Tai-gi visi tie,’ kurie norite, kad Jpsit 
siunčiami Lietuvon pinigai patektą į Jūsų gimimą ran
kas, visuomet kreipkitės pas “DARBININKĄ,” jisai 

. visuomet nuoširdžiai jums ptaarnaus. -
• Darbininkai, atšipinkite kad “Darbjninkas” yra Jūsų 
DIDŽIAUSIAS DRAUGAS.
Siąsdami pinigus ar klmfedami litą kainu visuomet .udre* 

■i suokite laiškus šiaip: ' ' . ’ ■ / ’ Z ■ •
“D AR B ĮNINKĄS,.’i ' ?

3G6 West Broadway, h ~ ■ Boston 27, Mass T• \
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šiuomi turime garbes paskelbti, .jog L. D. S. 9-tasis seimas i- 
Vyks birželio. 26 ir 27 dienomis Newark’e, N, J. šv. Jurgio ■dr-jos 
salėj, 180 Netf York Avė. Visas L, D. S; Kuopas kviečiame arti
miausiuose susirinkimuose išrinkti delegatus ir parengti įnešimu or
ganizacijos labui. Kiekviena kuopa turi teisę siusti vieną delega
tą nuo kas, 10 savo pilmj nariii. Visas kuopas ir narius prašome pa
sirūpinti atsilyginti užtęstas mokestis, kad seime, gerai pasirodytą.

Kaip žinome pereitą metu L.D. S, seimas buvo ifutaręs laiky
ti šią metą seimą Chicagoj kartu Su Federacija. Tečiau dėl kaikru 
rią nemažos svarbos priežasčių buvo pakeltas klausimas ar negeriau 
būtą laikyti seimas ankščiau ir kurioj nors rytinių. valstiją-koloni
joj. Tada Centro valdyba atsiklausė X. B. jk kuopą.

L. I). S. Centro valdyba-savo posėdyje gegužio 15 d. ». nu at
rado, kad milžiniška L. D. S. kuopą didžiuma stoja už Šaukimą 
L. D. šiųmetinio seimo skyrium nuo Federacijos artimoje ateity
je ir rytinią valstiją kolonijoj. Centro valdybą, pildydama L; D. 
S, kuopą norą ir paskelbia seimą minėtomis dienomis, minetoj ko
lonijoj. . . * "•

TesusiūbUoją LDS. kuopos ir visas lietuvią kataliką darbinin
kiškas judėjimas.

Jonavoj ‘ milici j os suma- 
nymu sudaryta komisija iš
kabti parašą taisyklingumui 
taisyti. Pataisyta jau apie 
200 iškabą.

Lietuva padare prekybos 
sutartį šu Čeko-Slovakija.

-i b

- Su pagarba, . .
' .MOTIEJUS ŽIOBA, PresidGątiis, 

J. TŪMASONIS, Sekretorius,

- iiiininyiiii

So. Bostone z ’1

. z.

t. ■
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šianlią miestas gerokai 
atsikėlė iš peleno. Daug na- 
nią atremontuota- ir daug • 
naują namą pastatyta.

Bal. 19 d. Vilniun buvo 
atvykę visas lenką ministe- 
riti kabinetas, Pilsudskis iv 
kiti Lenki jos ponai. Laike 
iškilmingą prakalbą kalbė
tojas . Nusbaumas pasakė, 
kad prie vokieČią Varšuvoj 
atidarant tarybą buvo išką
ri uit a lenką orelis su Lietu
vos vytimi. Vokiečiai palie
pę Ano j uždengti vytį.

Kaune priviso daug sunu, 
kurie užpuldinėja žmones. 
Atsitiko, kadir. ties prezi
dento rūmais šuo įkando 
žmogui. ’

PIETŲ AMERIKA.

Pan^-Ameriean Kongre
sas Oiilijo-svarstė klausimą, 
nusiginklavilną. Liko neiš
rištas. Tariasi tik šiaip su
mažinti apsigynimo armijas. 
Prie nusiginklavimo nepri- ’ 
ė jo. -dėlto, kad negali siisitai- 
kinti dėl rubežią.

*■ «

Vienok ėmus visą Ameri-
- - ■ - ’-1 >• y •nm komisi ja rengia mokyk- ką.ąykįu, tai čia mažiausias, 

į įą ranką darbą parodą^ •
> • . . . ■ -

turi armijas. ■ 7 *
v'
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Jfta* W Soutli Boeton’o utarnlnkala, 
fetmrgaU ir subatomln. Leidžia Am. 

- ĮĮEįguviŲ Rymo EAtaukeų šv. Juozapo 
pAfamnuKŲ Sąjunga.

I — .. .......... ........

••DARBININKAS” 
X®hb Wobkeb)

DCbe LrauANiAif Tbi-Weekly Padek 
ftibllshed every Tuesday, Thursday, 

tnd Saturday by St. Joseph’s Lith- 
UANIAN R. C. Association ok Labok,
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KAIP TVARKOSI . 
. . LIETUVA.

Laisvoji Lietuva ■— viena 
iš deniokratingiausią pasau
lio šalin. Gana stiprus te
nai brolybes jausmas, žymi 
tolerancija ypač tikinčiąją 
žnmnią pįisoje. Dar gyvas 
tikėjimas y^Lifeicpi ją sėk

mingai atsakomybės ir dar
bo principus.

. Bet greta tą dvasios tur
tą, kurie labjau yra pavel
dėti iš protevią, negu ingy
ti naują kartą darbu —.au- 

: ga n au jo ji. pajėga,. kuri iš- 
: augusi beabej o ims griauti 
ir naikinti tuos dvasios tur
tus. It Lietuvoj šaknis lei
džia ir auga ta pati neapri
boto kapitalizmo . sistema, 
kuri kitas šalis baigia stum
ti į pražūtį. •

. Vienas iŠ stipriausią Lie
tuvos vadą, inžinieris Gal
vanauskas, 18 mėtij atgal or
ganizavo. Lietuvoje rėvoliu- 
dją prieš caro valdžią, prieš 
dvarą viešpatavimą. Glau- 

pažino Želigovskio šmurtą ■ dėsi prie socijalistą liaudi-
* teisėtu ir priskyrė Vilniaus 
kraštu lenkams.

Šituodu faktu lai būnie 
' kraūjūiš Tižmšyti mūsą šn,r 
dyse.
• Imperialistą žygiai, nors 
ir baisūs ir ’ skaudūs, bet 
niekuomet neesti galutini.

Jie nerašys mūsą tautos 
istorijos. .Jie savo kardais 
parašė pragaro tonais .tik

- praeludiiūn — įžangą į isto
riją'mūsą kovą už mūsą so-

.stinę. Pačią gi istoriją ra
šys mūsą tauta-ir mes, šim
tai tūkstančiu jos vaiką, 
svetur esančią. -Mes ją ra
šysime tvarto, kaip plienas 
pgsiryžimo tonais ir atkak
lios, lietuviškos ištvermės 
tonais. Štai čia ir prasidė-

- da mąsą pareigos Vilniaus 
klausimu. liti kol Vilnius 
negrįš Lietuvai ir mūsą te-

Į
vynč neatgaus Vsavo etnogra- 
finią sieną •rytuose, iki tol

• Itietuvos išeivija 'Amerikoje 
nepaliaus protestavusi žo- 

'■ džiu ir, svarbiausia, darbu,
t 3udai*ysimė šventą sąjungą
f tolimą kovotoją už Vilnią.
k Į. tą sąjungą intrauksime
B kiekviena gvvą lietuvį.
H * Ir 9 spalią, ir 14 kovo
1 mes “pasiusime lenkams ir ją
I globėjam žinutę:

£“ *Kad tu lenkai nesulalik: 
E ”• tum!

K Kebus Vilnius tavo,

g * 11 kovo, imperialistu
f niėkšystės dieną, visos mū- 
E sty organizacijos, nuo di- 

' B ■ . džiausiąją iki mažiausiąją, 
1 metai į metus, pakol tik to- 
■ ji-neteisybe tęsis—sius pro- 
I testus pasaulio valdonams, 
B augščiausiai tautą.organiza- 
B rijai. / Tie protestai nuolat 
B primins žinom jai jos žaizdą. B nuolat budins jos sąžinę ii 
B vers tą žaizdą -gydytu “ 3 
B Gi spalią 9 d> — tfii jmisu 
B tailtos. gedulio diena, Iti 

-B. mes kol gyvi busimė, .mine- 
-B sime jatt’nebe vieiužirižiais 
tR protestuodami, bet 11 tlarbu.: 
R atiiaūjinsimo savo /jiv 
w riryžimą pašvęsti visas savo 
B .Lietuvos R-ytams at- 
B‘ gauti, v&s/bažiiyčipšė) Šv.

“Entered as Beeond-class matter Sept. 
12, 1915 ai the post offica at Boston, 
Mass., under the Act of Mareli 3,1879.” 
Acceptance for mailing at speclal rate 

poSta^e provided for In Seetlon 1103, 
t of Oct. 8,1917, authorlzed on Jnly 

12tl918.”

Bybscriptivn Ratett

ITearly ...... •. • •... *..... .^4.50
Boston and suburbą ............55.50 
Forelgn countrie« yearly ........55.50
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1920 metą, spaliu 9 cl. len
kai išplėšė mums Vilnią, su
laužydami sutartį padarytą 
Suvalkuose vos tik dvi die
ni ankščiau, t. y. spaliu 7 d. 
1923 metą, kovo 14 d. .di
džiąją valstybią Anibasado- 
rią Taryba Paryžiuje, paši- 
naudodama Lietuvos val
džios ir Seimo suirimu, pri

ninku, savo simpatijų tai 
. partijai nepametė ir po šiai 

dienai. O tėčiai! savo poli
tikos pamatau padėjo Ado
mo Smito nieksiu —'apie ne
varžomų pri vatinę inicijaty- 
vą, apie neapribotą laisve 
veikti kapitalui. Buvo tar
pe pirmąją vadą ir kitokio 
plauko idealistą. Buvo ka
taliką veikėją, kurie seniau 
koper alyvą sąjungas orga
nizavo, kurie rašė moksli
nes disertacijas apie kitu sa
lią koperacijas, o * laisvon 
Lietuvon sugrįžę pamiršo 
savo socij alins idealus ir

i?

prasmego siauroje politinė
je partiją kovoje. Laisvo
je. Lietuvoje maža kas tesi
rūpina organizavimu liau
dies demokratiniais pama
tais, socij aliai-ekonominiais 
tikslais. Darbininką mases 
intraukiamos į politinę ko
va, varomai vadu į daiigiau^ 
šiai pašaliniais tikslais. Viė- 

ni’fraukia darbininką jėgas 
į savo bankus ir bendroves,, 
į savo kapitalistines dirbtu
ves ir kitokias įstaigas; kiti 
suka galvas darbo žmonėms 
apie komunizmo toją.. Pir
miejiRoi*8i dalį -darbiniiLką- 

; aprūpina darbu, pramany
dami savo krašte prekybą ir 
pramonę,, antrieji tik dvasią 
nuodija, kūnui nieko neduo
dami. Bet nei vieni nei ki
ti nepatiekia darbo žmo
nėms nieko tokio, kur jie 
matytą sau geresnę ateitį ir 
viso krašto gerovę, ir demo
kratijos įsigalėjimą.
- Tie, kuriems daugiausiai 
turėti! rūpėti ko-operaci j a, 
tai yravkataliką vadai —a- 
pie ko-opėraciją kuomažįau- 
siai rūpinasi; gi*visas savo 
jėgas deda kovai su esama ir 
kartais neesama bedievybe, 
.kurią tai kovą: puikiai ' pa* 
naudoja katalikai bankinin
kai ir bendrovininkai sa
vo bizniams išgarsinti ir su
stiprinti. Tokiu. būdu vie
toje pozityvaus darbo, varo
ma'negatyve kova. ' Gi ko 
operaciją tuo-tarpu. pa-

deja pastangą), jeigu dėlto 
apie šimtas tūkstančiu dq}e- 
rią Amerikos darbininką 
žuvo — tai tam kalti, rodos, 
įrgi Lietuvos bankininkai, 
kurie nenorėjo -sau konku
rencijos. : •

Sodžius alinamas, darbi
ninkai nemato ateities, turi 
maitinties neaiškiomis idė
jomis — o maža saujale turi 
čią naudojasi savo* turtams 
sparčiai auginti. Socij alūs 
nelygybes auga. Kapitaliz
mo dievaitis užsirioglino ant 
sosto ir privertė nusilenkti 
priė^ jį pirmiausia apšyies- 
^ms. Titės' savo vežiman 

įsikinkius, mases tikimasi 
pažaboti ir pavergti. Kur
gi ne! Jie pasakys, kad to 
reikalauja valstybes ramybe 
ir gerbūvis, žodžiu sakant, 
kaip danguje taip ir ant že- 
:mes^VKripLkitoseJm4mtalisx 
tinėse valstybėse, taip ir 
Lietuvoje, prasideda ta pati 
istorija. ' Mes .sekame, pa- 
megdžiojamę kitas tautas ir 
mes, tarsi maži “ vaikai, 
džiaugiamės,' kad štai ve ir 
mes jau tinime savo milij o- 
iiininkus.

Bet giliau pažvelgus — 
nėra džiaugsmui vietas. I- 
deąlizmas nyksta. Pasišven
timo dvasia gęsta. Visi vien 
svajoja apie. biznius,, apie 
greitą pralobimą, jaunuolią 
dvasia pakirsta, tveryb 
nyksta, literatūra — dail 
nebeltilsta -į padanges — i 
tai tautoje, ką-tįk -atgimu
sioje į. naują gyvenimą. Lie
tuva — jau suamerikpiiejo. 
Aukso veršį pasiriogiino sau 
.už stabą ir prieš jį nulenkė 
galvą.

Už ką ir kam turime dė-

fe
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3 JONAS TARVIDAS

• » • s

'“Mano vaike,5* tarė išmintingas levas, 
kurs žinojo, kaip išauklėti vaikus, “atmin- 
kie, kad tavo veidas nėra tavo paties nuo- 
sav^-bė.^ ' ■ '/\-A’ “ 3. ' . \ H / L 
J _ Vmkas bediko visid^s susirai^i^, ipįk- 
tas, paniuręs, nepatonkįuiafc, .^dbl mažo 

daiktelio susiraukdavo. Toks vaiko ^paė
jimas darė nemaloną įspūdį šeimynoje.

“Atminine, kad tavo veidas nėra tavo 
paties nuosavybė,” atkartojo tėvas. “Ir,, 
neužmiršk, . kad jis priklauso kitiems žmo- 
nėms^“ jTeymmbriuy į jį turi žiūrėti.' Tii- 
gi neturi teisės priversti juos žiūrėti į surtL 
gtisį, susiraukusį veidą. Susiraukei!o nie
kas nemyli.” . • . '

Vaikas' kurs pirmiau apie tai niekuo
met nepaminti j o, dabar suprato tėvo per
spėjimą ir lįiekados, žodžiu, “susiraukčlio 
niekas nemyli” pamiršti negalėjo.

. Ir visi, jūs,' vaikučiai supraskite ir nie
kad neužmirškite kad jūsų veidai priklauso 
kitiems žmonėms. Jūs mylite regeli links
mą, malonų nusijuokiantį,’ įspūdingą vei-

fe .

■ t - 'L :

t

a, parodykite. veidus kuriuos visi myli, 
“^usiraukėlią niekas nemyli” lai jie namie 
sėdi, mums toią nereikią, mes norime ma* 
lyti linksmus veidus. ’

ŽOD^IAi -' '

ŠV. ĖUiIeIJ.JoĄ;

Šventa Eulelija brivo vos. dvylikos mė
tą, kuomet ją suėmė ii* kaipo krikščionę 
mirti n nuteisė. .

Kulpurnij uš, ciesoriaus vyr iausis karei
vis paliepė ją. skaudžiai rykštėmis nuplak
ti jeigu ji neišsižadės krikščiomą tikėjimo ; 
bet šventoji mergaitė' Įiasiliko tvirta. - Kada 
jos kūnas buvo vien žaizda, atsisukus į ka- .' 
reivį tarė: “O Kulpttrmjau, atverk savo: 
akis ir žiūrėk į mane! Gerai įsižiūrėk į nia- * 
.uo veidą kad dienoje paskutinio- teismo pa
žintumei mane. Tu ir aš, .toje dienoje sto
vėsime prieš Teisėją tpturetą savo užmokės-- 
ties.”- ‘Ištarus jai tuos žodžius budelis nu
kirto jos galvą. Jos žodžiai.giliai įsmego ka
reiviui širdin,’ kurs po kiek laiko priėmė _ 
Imkščionią tikėjimą. ’ . ”

■ ę

• te -
Į

DRAUGIJŲ ATYDAI!
.Skardų, visokiu Ženklelių, Guzikucių, Ant* 

J_xlA UIU.VC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
I Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą.! Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą, j 
STRUPAS CO.,e 90*92 Ferry Si. Newark?g,N.

“TURTO NORMA"
Knygutė yra didelio for- 

mato (5x10) 68 pusi., popie- • 
ros Viršeliais. "V

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

Reikalaukite pas: 
“DAILININKAS” 

366 B’way, Boston 27, Mass.-

rėžančią kalbėsime, šauksi
mės Aušros. .Vartą ^Panelės 
šveučiausios globos ir užta
rymo. Alės tą dieną, metai 
i metus, kol Vilnius vėl ne- 
ms mūsą — dėsime aukas 
Vilniui atvaduoti.

Paskleisme žinią kuopia
mi ausiai, pažadinsime kiek
vieną lietuvi, kad spalią 9 
d., kiekvienas lietuvis ir 
’ietuvė, ir kiekviena lietu
vei i organizacija, ar didelė 
ar maža, aY vyrą ar mote
rį! — tur tą dieną duoti au
ką, kad ir nedidelę — Vil
niui atvaduoti.

Lai tas mūsą pasišventi
mas pilasi ugnies'srio ve ant 
lenki! galvą ir ant nutuku
sią sąžinių Europos imperi
alistą. Lai sužadina ir tie- 
u i! lai priduoda mūsą bro
liams Lietuvoje kovoti už 
Vilnią.. '

Tautos Įdomias imasi vėl 
didelio, naujo darbo — va
dovauti išeivijos kovai ąž 
Vilnią, Visus, Lietuva m v- 
Ii ličius, šaukiame į vienybę 

>ir į darbą !
Pirniasai darbas • bus pu

si ustį šimtus ir tūkstančius 
n iMti'stu iuio - mūšą organi- 

■. nei j į Tautą 8ą jungai.. daą 
/daugelis musą draugiją tai 
padarė. VKurio^ dar nepri- 
4ii rengė lai ūeatidėtioja. 
G i rudeniui; spalią 9 cL —r 
rengkimės visi prie / tautos' 
godulio apvaikšČiojinioV

siėniė į rankas tie žmonės, koti7 
kurie į ko-operaciją eina no 
dęl pačios ko-operacijos, bet 
dažniausiai dėl panaudoji
mo jos savo partijos tiks
lams. Bei to daug nuken
čia ir pati ko-operaci ja ir vi
sa mūsą tauta.

To visa pasekmes tos, kad 
Lietuvoje labai sparčiai au
gina savo milij onus. sau j alė 
pirmąją .Lietuvos, turčią 
(kaip lietuvią taip ir žydą), 
gi darbininką masės neap
rūpinamos, neįstatomos į 
savo tikrąjį kelią; ir net m 
kininkai —tautos branduo- 
lis —* apleisti, nes musą 
bankininkai ir didieji biž- 
iiieriai pasirodė,. taip-pat 
pavydūs ir gobšūs, kaip ii' 
Amerikos bankininkai ir 
biznieriai. Jie . išgaudo rū
pestingai iŠ .sodiečių j ą litus 
ir dolerius, bet tiems pa
tiems reikalaujantiems so
diečiams nei kredito nesu
teikia, stiprindami tik pra
monininką ir biznierią liio- 
mą. .

Valdžia jau atsidūrusi tą 
pirmąją kajutalistėlią glo
bom Jie beveik, jau kon
troliuoja' šeimą, jie jau sie
kia kontroliuoti viešąją opi
niją per spaudą. \ ■

jeigu-Lietuva bent du me- 
tu pusi vėlino įvesti savo pi
nigus,. jeigu dėl to Lietuvos 
sodžiui tapo išpiešta, šimtai 
ąūlij oną litą — tai užtąi is
torija turės tarti padėkos 
žodį pirftiiešiėms ^Lietiiyiiš, 

■ baiikimtikams,/ kuriems bm ‘ 
Vė išrokavimo taip ilgai 
trukdyti savo valiutos įvedL 
mą« - . Jeigu Jonas Ziliiis. ue- 
galėjo/iiikurti.Lietu vos Že
mes Banko, (nors ir ščyrat

- -* *

N

: Gal- tai neišvengiamas ke
lias, kurį turi pereiti visos 
tautos?“. . Bet nuo mūsų 

** t 

priklauso, kaip ilgai tuo ke
liu turėsime eiti. Nuo mū
są taip-pat priklauso nepri
leisti krašto prie sacijalią 
revoliuciją, į kurias • visą 
amžių ir visą tautu turčiai, 
it degloji į pūrvyną — savo 
kraštus trauke.
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JONAS F. VAITKŪS, 
Notary Public

■t
J-

žmonių,. Tai-gi esu tikras, kad turėsiu daug’ klijeu-

se dalykuose, kas tik rišusi su Real Estate. Aš jau 
. \ ...—_---------------------------- - —■-....   .  -----------------------

devyni metai kai esu pramonėje ir t ūriu įtekmę tarp

/.

Pranešu; kad jau aš atidarau savu ofise Real Estate 

skyrių ir maloniai patarnauju pirkime arba parda

vime stttbą, ūkią (farmą), krautuyią ir. šiaip kituo*.

Malonus Patarnavimas f 
LIETUVIŲ VISUOMENEI, O YPATIN- ;( 
G AI WORECSTER’IO IR APYLINKES j 

i 
T t - 
T ■ t
Y 
T f •■ 
f 
T
Y ■ 
T t 
T 
T 
T ■ f

■——-—1  ; —■ . ■ ■
tą (kostumeriu) ką ir prašau nesivūluoti su pada- M 
-------------- ■--------------- “-------------------------------------------- ---------------- --------- - ’ ------------------------7--------------------

rimu ant pardavimo, jeigu norite parduot stabą ar

ūkę, .nes* kaip tik dabar laikas, pirkėjai laukia.

I

JOINT-SER.VICE WITH
HAMBURG AMERSCAN LINE 

l'i'unipiuušinsHUsisiekiinas 
■su vbsonts dstlinis’ 

'LIETUVOS
’ Savaitiniai išplaukimai mu> 
I’icr 80, North River, -16-tii 
St/Nėv ^ork, 12 vaL dienų., 

KnJlUos su 2,.d Ir tt lovom 
-imt ytsų laivų. Dideli vai- 
; gynm kanibaiįt ! ■salonai V 

- ' pa&h'itlkSeioilnio • dOnial sl«b 
rlamL 3 kUnsaK Aut laivų 
“Molini eiay,“ "Iluiiaa," y

■^nĮ/aru, ^Motini ir”
' fvl^urliį{įiail yra spoeUiUŠkiį 

hujųtų. - . .
Nauji, trijų Sriubų laivai ■ 

■ “licsoliiie^ ■‘‘livllitncc'*: I v 
.vAlbcrP'-Bitllli?* patarnauja . 
.. l-inua, U-ros li> 3-vlos 1d. juu - ■ 

^terlftftbi. . •
/,, uNnw aTwuwan ‘ 

• - LINUS, ; '
80 Bi’oiKtyūy," New York 
ulba autorizuotus ngėnius 
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Kers jau visiems Woreester’io lietuviams yra žinoinat kad aš.ęsii agentas laį-
■ A yalmrČią ir siuntimo phrigą į Lietuvą^ vienok aš dar noriu primint, kad ne- 
A, užmU’štoūėte kad aš siunčiu “pinigus per Lietuviu Ihvkybos Bendravę, kuri 
■y/. visuomet teisingai patarnauja ir siunčia pigiau negu.kitos įstaigos ir greit Lie-, 

"V tavoje išiūbka. Galimą sįąšt litais arba doleriais. Kas nurįte atsiimti gimi- 
nes iš Lietuvos, tai as padarau tam reikalingus dokumentus ir užtikrinu, kad T

A laiku gąiiš leidimą įvažiuot į Suvienytas Valstijas. Važiuojantiems į Liti* X . 
A tuviy padargu aftidavitą,yka<l galėtą atgal sUgrįžtiir pagclbsčiū gavime Lie- 
y “■■V- 3 3 / ;3 tuyos piišo S IJetuvos Atstovybes.
V Visam veikalais .kreipkitės šiuo antrašui 3 ’

f JOHN P.
| 201 Millbury St.,

Šlubos. Gedar 1667*-d*
... 3 <. > 3 / .•; y- /' -7‘. 4 ... ;3 ; <■ •

■ - < ■ . ■ ■ ’ ■ * .

Worcester. Mass. |
Ofiso Tel, l’aric 7786. X
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MONTREAL, CANADA. MONTELLO,. MASS.

Mūsų saųdatiečių - tautininku 
protas visai tapo sumaišytas, Jie 
bolševikų bombarduojami sumis- 
lijo pasikviesti į talką lenkų bur- 
dingbesius kcleivininkusz sų , jų 
svečiu*Bieliniu. Tai tuos lenk- 
berniųs jie pasikvietė gegužio 7 
d. naman prie Montello St. Į 
“Tautišką” namą bijojo eiti, kad 
vėl pogromo nebūtų, kaip kad btų 
vo bal. 27 d. Taigi ten suėję len
kų burdingbosiai ir vietos sandą- 
riečiai.....I’avalgę bąlionės, Bieli
nis pradėjo kalbėti, Jis kalbėjo 
drąsiau, žinojo, kad čia nėra 
Bimbo’s. .Taigt Bielinis ' patarė 
sandariečiams pasiduoti vadovy
bei lenkų buMingbosių Michelso- 
ijni ir Gegužiui ‘ir vadintis cicili- 
kąiU JlnlfaĮi sąndąiųeeiąį ir įiaži-' 
/įį ^lį darytPį/ \

■ Įiietuvis.

Su Dievu.<
K

Išvažiuojant man iš Montrea- 
lio,' lietuviu visuomenė santaiko
je gyvena. Turi gerų klebonų 
kun. P. Vanagų. Tūri didelį cho
rų. Vargonininkauja J. Aučius, 
kuris daug padėjo energijos su
traukdamas Montreales jaunimą 
ir dabar puikiai gyvuoja. Ištik
tųjų yra džiaugsmas montrealie- 
čiams parapijonams atėjus bažny- 
čioii išgirsti užgirdant šventas mi- 
jįW\ Kandasįmemažai draugys
čių ii* visos .gerai gyvuoja.^ Yra 
Šv. KazimieroJ šv. 'OnoSj šv. jono 
Evangelisto,, šv. Elzbietos, Nekal- 
to Prasidėjimo (mergaičių). 
Pranciškonų, L. Vyčių 33 kp., L, 
D, S^ijT^p.. Yru keturios lietų- 
'yii valdžios/iižMkomos mokyk
los. Tose mok^doųe/ mokytvati
ja J. Pocius; ’varg. J. Aučius, p-le 
Al. Bandžiutę ir p’-lč E. Budriutė- 
Taipogi yra darbštaus jaunimo, 
kuris labai mėgsta lošti veikalus. 
Nuo rudens. kai prasideda vaka
rai, tai kas antrą nedėldienį yra 
lošiama. * -r'

L. D. Sąjungos 92 kp. yra užo- 
męš pirmiiunkyątę J. 'Pundžius, 
nes prižadėjo kiek galėdamas 
dirbti.’ Yra uolūs rėmėjas L. D. 
&. Su. visais rekalais draugai 
kreipkitės prie J. Puodžiaus. Ašįrupijos’ klebono Čhieagoje/Anta- 
manau kad ir toliaus draugai vi-

Net ir kūdikiai pastebi!BALTIMORE, MD.
♦ ■  ..■ -.— -f—-

Šiuomi laiku ‘BĮaltimorės mies
tas leinktyn.es daro su Amerikos 
didžiuliais miestais, nes jau gy
ventojais pralenkė Bostonų, . tilt 
čia lietuvių nelabai dauginas, gal 
kad per šiltas oras vasaros laike. 
Patsai miestas daug švaresnis 
kaip kad buvo prieš 15 metų, gal-

krašte miesto. .Užtai lietuvių vi
sokis pasidarbavimas apmiręs. 
Daugumu, lietuvių yra pasitu
rinčių. Turi savo namus nusi
pirkę ir mašinas dėl pasivažinėji
mo. Kiti net ant skolos, ues Mary- 

I lando valstijoj geri keliai, tai 
- Į smagu, ir mašiną turėt. • O žie

mą taip-gi nėra sniego, galima 
važiuot. Retai kada pasniėgti.

vės lygios, kaip stalas automobi- špnet pavasaris“ vėlyvas, tik 
Iių pilnos, veikia atsargumo skeę- .
sai gatve pereit. Gatvekarių j^iąJ pradėjo lapus leisti, 
taipgi nemažai bėgioja, čia yrąi Kaip kada čia pritrūksta siuve- 
pri’cplaukos, kur visokių laivų iv) 
laivelių su visokiais 'produktai 
atplaukia. Yra šipjardai kir 
aivus budavoją. Laike karo čia 
^hkstanęiai ž^noiiių duŠMa^^dungį 
any hr\^¥ai uždirbo. Tada pri

važiavo’ is kitur, tokiu būdų pa
sidauginus žmonių ir'nuo to bri
ko namai pabrango ir daba, r 
brangsta taip-gi ir randas pakelia 
gerai. Pas lietuvius da pigiau, 
galima gaut, kambarius, keturi m

— -mroo-lsrikFžYdoto
■ Pas kitataučius nuo $30.00 ir auk

ščiau ant mėnesio, su šiluma, Pra-
- gyvenimas brangus, su nedidele 

. šeinyna už $20.00 kaip tik per sa
vaitę gali pramisti,. Uždarbiai 
nekolri, paprastų , darbininkų n! o 
$15.00.- iki $25.00 ir $30.00 sava 1- 
tėj. Čia randasi daug .juodukų, 
iri ivlšur pigiau dirba.. Lietuviai 
daugiausia siuvėjų darbą dirb .

-•tai šiaip.uždirba savaitėje: maž - 
se- šaposc pilnai mokantis claii ą 
aprėiteris $30, $35 ir $-10, piliui.-’ 
Beisteris taip-pat Iriek niažiųu. k - 
ra tokių protarpių kad sumažėja 
darbas, tai turi darbininkas ke
lias savaites pasitenkinti su ke
liais tik doleriais. Yra ir didelių 

• dirbtuvių ’arba šapų; kur kelis
■ šimtus per dieną pasiuva žipone- 
Thj. Tai čia irqūarbininkai^rik<k 
niio šmotelių. Išmokęs kokį da; - 
belį, labai greit pasiuva tą savo 
dalį ir per dieną daug pasiuva.’- 
Šiokiu būdu vienas piikerpa, ant
ras kišenius pasiuva, trečias siū
les susiuva, ketvirtas išprosina ir 
tt. Žiponas per visas rankas pe
reina ir jau gatavas. Tękiu ba
du uždirba $40.00 įr daugiau, bet 
klausimas ar visi, uždirba tiek’

■ Gal tik trečia., darbininkų dalis. 
Šitas darbas negalima rokuot dar
bu, tik lenktynėmis, katras turi 
labai miklius pirštus, tai tas nei 

.dviejų darbininkų darką atlieku 
ir -gauna $50.00 arba daugiau, t::i

■ tik reti išėmimai, kad tiek uždir
ba. Unijos vadai giriasi, kad siu
vėjai uždirba $40—$50 ir daugiau 
didžiulėse dirbtuvėse’ kur galima 
lenktynėmis uždirbti. Darbus 
užėmė žydai ir kitų tautų, o lie-

■ - tuviai susidėjo į kompanijas arini 
partnerius, įsitaisė mažas dirbtti- 
vėles po 6—8 mašinėles- Tokių 
dirbtuvėlių lietuvių, randasi dau
giau kaip 80, o jie visi rankioju
si darbo po-viso miesto darbda
vius. Tankiai negaudami darbo 
išima už mažą kainą, kad tik'pa- 

. laikyt darbiniiikus. Tankiai tie 
partneriai patys dirba ilgiau, va
landų , kaip darbininkai.; Atėjus 
sųbatai, išmoka darbininkams po 
$30—35, kitiems mažiau, o patys 
pasidalina po $20.00 ir da randa 
reikia užmokėti $40.00 už dirbtu
vėles kambarį. čia partneriai nu- 
siskriaudžia save liad išima pigiai 
darką, bet ką jie gali daryt, kad 

’ darbdaviai neduoda. Sako, man 
kiti padaro už tiek — nori imk;

’ nori neimk. O samdyti darbiniu- 
kai už mažiau nedirba. . Mažose

.- dirbtuvėlėse tokių lenktynių ne
galima padaryt, ūies vienas darbi
ninkas turi kelis šmotus dirbt.

* Tai taip greit negali pasiūt. UŽ- 
.. tai šiems, pasiuvimas žipono atsi

eina brangiau kaip didelėj dirb
tuvėj ir pigiau, gkuna' apmokėt.

• ' Shivėjų laikąs darbo visur yni 44 
valandos savaitėj. Yra. ir lietu
viškos dvi šapos dideles, visi dar.- 

. bildukai įsimokėję akcijas'ir pus
- ; juos Unijos neįsileidžia , užpaka-

ly turi Urmą, kuri jiems pristato 
darbo. Tai jie ir'uždirba,’Bėt iš

■ .ptišalies nuėjęs jlttrbųiiiri.as iicgn-.
- Ii uždirbt,. iieš paMato ant pras- 

,k ųlaųsio darbo,uo gorė^nhts'iikcijo-
‘nieriat dirba.’. v • • ‘ t i-■ u - . • ■ j Malmielųte .vist m -is iipmlnikm

Čia lietuviai gyvenu išsiskirstę; atsiląnĮ<>’i)' pys . climWri ruošia
' po visą mieštą, -.Kur .tik imšit.aFdgražų'p.avenghną antūtųTaįcąrū - 

. ko namas, tai nusiperka, kad’ ir Į > '• > . - Pųlehra BueUų,

. I

sniego,

nuo 20-tos dienos'“ baTaiidžio* nųč
't

I

"A

•»

i ~

«
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jų lietuvių, nes kiti, pameta dirbę 
o įsigija smuklę ir iš to daro gy
venimą. Būtų gerai kad korės-

čia iš Baltiinorės parašiau biskį, 
bet toli gražu ne viską. 1 

liet. Pilietis

CLEVELA’ND,OHIO.

Jau šeši metai kai apleidęs Nia
gara Falls apsigyvenau Clcvelan- 
de. Čia kaip matyti lietuviai ge
rai apsipratę, veiklus jaunimas 
progresuoja, ypatingai L. Vyčių 
25 kp., kuri yra papuošalu-šios 
lietuvių , kolionijos. Pamatęs to
kį jaunamo veiklumą įr pats , pri
sirašiau prie L. Vyčių kuopos.

■ Teatrališkas choras' ir-gi pusė
tinai gyvuoja, bet jo spėkos kur 
kas mažesnes už L. Vyčių. Ge
riau būtų, jei Teatrališkas Cho
ras susijungtų su L. Vyčiais ir 
veiktų išvien visame.

Bet nepamirštu savo draugu ne 
Niagara Pails. Kiekvieną metą 
juos aplankau. Malonu man kad 
ir ten jaunimas pradėjo judėti. 
Viena bėda, tai stoka inteligen
tų, kurie parodytų vietiniam jau
nimui kokiais keliais ku eiti. Pir
mutinė veikėja Niagara Falls yra 
T. Laučiui ė.- Ji atlieka dykai var
gonininko darbą prie vietinės; lie-. 
tuvhj bažnyčios, taip-gi mokina 
L. Vyčių chorą. .Pastaruoju lai
ku užėmė vietą jos brolis A. Lau
cius; irgi parodo savo energingą 
spėką: mokina vyčių chorą. Ir 
turi talentą dėl rengimo teatrų. 
Juozapo Lauciaus šeimyna daug' 
įdėjo darbo tarpe Niagara Failu 
lietuvių.

Negaliu ^pamiršti nei dabarti
nių veikėjų, kurie dirbą tautai ir 
bažnyčiai. Tarpe jaunimo Vyčiir 
92 kp. įžymesnių veikėjų paminč- 
biu pirm. Vik. Zakarauskiutę, pa
geli), A. Urbonas, nut. rašt. A. Ku- 
erskiutė, fiu. rašt. A. Grožeiiiute. 
tvarkdarys T. Staneius, choro mo
kytojas A. Laucius. • r

sados užsimokės mėnesines duok
les.

Lai gyvuoja- visos draugystės 
ilgiausius įlietus ir jųjų. vcikGaji.

J. A. Bralmis, 
10726 Edbrooke Avė., 
Chicago, 111.

W‘ LYNN, MASS.

' Rusų . pravoslavu Mikalojaus 
dr-ja rengia lietuvių Ukėsų salėj 
gegužio-19 ck. ’ vakare1 • prakalbas. 

.Kalbės nesenai iš Rusijos pribu
vęs rusas (ne bolševikas)’ir pa
pasakos apie padėtį raudonajame 
rojuje. Patartina . ir . lietuviams 

/nueiti.’ . •

v«

Alekas B.

HARTFORD, CONIL •
-.f,-

’ 6-ta kuopa LES. sniarldai suju
do ruoštis į išvažiavimą, kuris į- 
vyks 10 d. birželio, Waterbury, 
Coliu. 10- gegužės kuopa laikė sa
vo regulerišką susirinkimą. Be 
kit-ko išrinko komisijas ruošimui 
į išvažiavimą. Trokų . samdymo 
komisija: p. p. Burbulis ir Vaziio- 
nis, pasus atspaudyt ?del važiavi
mo : p. A. Paleckis, chorą užkvies
ti A. J. Mašiotas'ir taip-gi pasi- 

: teirauti kas-link basė-ballninkų 
kiurio, ar nebus proga tą dieną 
ir bolę AVaterbury sugrott-Ilart- 
ofrclo vyčių’ kiurius turi organi
zuotą Stiprų įr vikrų tymą, kad 
šu nieku nebijo -susiremti. Ištik- 
rujų atrodo kad 6-ta kiiopa nori 
padidyt, programą, o ypatingai 
jeigu pavyktų gaut šv. Cecilijos 
Choras, tai jau pilnai programas 
būtų pagvažytas. Pereitą.metą

Į visi gėrėjosi Nmv Briiaįno kad jie 
’’ dalyvavo. Bet dabar kuv-kaS pui
kiai išlavytas, nes gabus„vargo- 
nniinkas nesnaudžiu. .

. ’ \ . Mano Būgnas.*

č HARTFORD, CONN. k

' Bv. Cecilijos -choras^rengia kon
certų sekinadiėny, gcgužcs»3b, .šv!. 
Petro .svetainėj,Main Štrecf, h i0() 
vai. vakarė; ■ Puse šito koiiėrto 
dalyvaus solistų iš’nplinkhmį.lęų'- 
loųfjip ’ • 7 ..J’'..

t
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Saugokitės bolševiko apgaviko!

—I^cŠH<cdias“dfcna.s
boniapdriskęs, apie 35 m. vy- 
ras, vj$ųtinia Ūgio, juodbrnvis ir 
prašė gerb. Žydanavičiaus, gelbe- 
ti jį nelaimėje. Jis taip dėsto sa
vo nelaimę: “Aš esu tikras brolis 

: kun. M, Ii. Kriįšo, šv. Jurgio pa-

Jr yra taip legva visiškai iš galvos paša; 
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus *

,-fl

P

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešų—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio ’K- 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet jąt „ -
tokia užlaikyti. Švari galvos, oda .užlaiko plaukus puikiąja— 

"pleiskanos tnojaūs sunaikiną juos.
Kiistph’kUo bonkę Hufies Oitvo nptiokojo Šiandie už G5c.:, arba prisiųskito

’ pafito ženkleliai tiesiui į labaratorlji.
F. AD. RICHTER & CO.

J04-11’4 So. 4th Št. BrooMyu, N. Y. ,-----—s.—— ------——.— ----------- - ----- -------- ------- —*

1*
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AŠ 2Q dienu Ismcgina- 
.. . linas Gydymas

Paskelbus O. Valdybai 
nor$ kuopų turėti I* D. S- 
seimų atskirai it rytinėse S. 
Valstijose' ir paskyrus bir
želio 26-^-27 dienas, mažai 
j au laiko teliko. Taigi kiek
viena -kUopa-^urėtn’-jeig’U'ue 
ceiitrui, tai nors seiman su 
delegatais savo mėsinius, 
naudai organizacijos pri
sieti. Ypatingai kreipčiau
kuopų ir ualdiydome kūčios r ■ g i 
^surastįAbūdįLis ir. jfuos HW/Vw\f\ 
ik^uuu<Wpa^pžių? kokiu 
būdu prie L. D. S. naujų ■■■ 

narių pritraukti ir prie tos Skilvio Kliūties, Neveikli Kepenų, Nevek 
organizacijos tampriau pri
rišti. Taigi kiekvieno na- 
rio priederme apie tai gerai 
pagalvoti ir“ pačiuoti, šeiniui 
savo sumanymus.

r • •

#•
■ »

>':

nas Krušas; per 10 metų turėjau 
saliūųą CĮiicągo, III., -dirbau deg
tinę ir pardavinėjau; jau seiliaus 
du syk buvau sugautas ip baus
tas, dabar policijos užkluptas vos 
per įritąs . duris išbėga, taip kaip 
stoviu, dabar negaliu grįžt į Chi- 
cago, III. per pusę metų,, nes yra 
išimtas varantas manę suimti, to
dėl klebonėli parašyk maijo bro
liui kūli. M. L. Krušni į Chicagą 
laiškų,. kad jiš telegramų prisiųs
tų rimu pinigų.” Gerb. klebonas 
Žydauayičius 'Įsirašė'laiškų 'ir jis 
išnešė įmesti, sugrįžęs , jau prašė 
klebono paskolinti pinigų ir už 
dienos žadėjo sugrąžinti. Klebo
nas, jam paskolino $10.00, bet po 
šiai dienai, kun. Žydanavičitis, nei 
Antano Kiaušo nei $10.00 paskolos

nesulaukia, nei nesulauks, nes bu
vo tai svieto lygintojas .— bolše
vikas. Jis gal Chicagos ir kun. 
Kruša nei matyt nematė, o tik 
gurdėjo, Paklausus kur yra to
kie ir tokie kunigai.. Jis pradėjo 
maišytis ir teisintis jog jie dabar 
perkelti kitur. Gailestingas ir 
duosnus kun. Žydanavičius atme
tęs kitų pasiūlymų, tariamąjį ku
nigo- brolį paduoti .policijai, su
šelpė apgavikų. O kitur.gal jis 
vadinas kun. Žydanavičiaus bro
liu, neš jo dabar žino vardų,, pa
vardę ir adresą, gavęs su štempa 
voką. Todėl, jei kur pasirodytų 
kunigo brolis ir vilto tų pinigus, 
tuoj pašaukite dėdes ir jų globai 
paveskite.minėtą brolį, nes po-sa
vaitės laiko kini. M. Krušas į-laiš
ką neatsako ir nesisavina minėto 
Antano Krušo, ' . •

Tikrai žinąs, j

< _________ ,

kiančių Vidurių ir Viduriu Užkietėjimo.
Šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą jo veikmę gali pajausti i kelias dienas.. 

Jis yra stebuklingas vyrias, n moterims, turintiems Skilvio kliūti, 4Nesveikas. KėpeniM, Vidurkio 
Kliūti,jirba_tiėips', fcurie^ųrcKj^TtsJUdurius—Sitas^aistas-šti3iiprina-ii-stittnso-8kilvipj«tidifii~ 

---- apūtifiį ir pagelbsti virškinimui. Jis apįsuRnjs ir prašalina gazus ir išpūtimą; iš skilyio ir vidurių* 
‘ prašalina, svaigių nerviškų gaLvos skfiaąūjitni įr tulžirigumfi, nuvalo apklotą liežuvį, ir pMaldins « 

kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius trtipe kad jie tiksliau išeina laukan ir tuomi apsaugoj® 
nuo vidurių uškietėjimo.

Bitatne vaiste yrą tani tikra Geležies fenilą, kuri, padaro (gausą raudoną 
kraują—tokia Geležis, kuri Suteikia spalvą 
išblyskusiems veidams ir žSrcsf akims. Jis 
taipgi turi Fosforą, didžiausi žinoma vaistą 
Stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforas 

.yra Gamtos tikrasis Maistas Nervams ir 
Energijos Davėjas. * Be to jis turi SEŠ.IS kitus . 
vertingus- vaistus. r Šitas Gyvybę Duodančias, 
Stiprunia padarančias rtfiudetines vartoja visam ' 
pasauly goriausi gydytojai, kad. padarius stiprius, 
sveikus,- tvirtus vyrus ir moteris.

>§itas stebuklingas .vaistas yra Nugą- 
Tone, Tūkstančiai vyto ir moterų per jj apturėjo . 
geresnę sveikata, padidino stiprumą, atnaujino 
energijų, įgijo didesnę ištvofmę. Nuga - Tone 
sukuria, sutaiso, sustiprina ir paakstina Raumenų 
ir Nervų Sistemas—visus. Gyvybes Organus ir 
Kūno-Funkcijas—padeda jiems atlikti darbų taip, 
kaip Gamta yra leidus. Tai yra vienintelis 

« saugus ir išmintingas: būdas greitoms ir
. patenkinamoms sckmSms gauti.

^Nuga-Tonc padidina svarumą liesiems 
žmonėms- ir suteikia daugiau energijos, daugiau ■ 
ambicijos—prailgina gyvenimą, Silpniems, sunykusioms, parsibaigusiems, nervuotiems, palis* 
gusiems, nesveikiems, sergantiems vyrams ir moterims nėra nieko geresnio per Nuga-Tone’ų, juos 
taip greitai-ant kojų pastato. Pamėgink Nuga-Tone’ą kelios dienas, o jausies kaip naujai 
gimęs. ■

- 'KZnc f Slr clzikV'S'icj privalo šiandien pripildyti Kuponų žemiau: Lūkuriavimas*■•<*9 Uft M»<UU3 SIl<į gali padaryti daug blogai Muga-Tone yra tikti,00 pakeliui. 
Kiekvienas pakelis turi 90 tabletų—vieno pilno menesio Gydymas. Gali gauti šešis pakelius jiš •

” S5.00. PatnSgink Nuga-Tone’ą per 20 diepy musų atsakymu ir jei nebusi patenkintu 
sckmGmis, sugrąžink likusią pakelio dalj, o mes tuojaus atmokCsim visus tamstos pinigus, - 
Prisiųsk šiandien—TUOJAUS. Negali prakišti nei cento. Nuga-Tone taipgi paraavfnčj* 
aptiekininkai ir absoliučiai garantuoja, kad jis suteiks pilną pasitenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti. ■ žiūrėk garantijos kiekviename pakelyje. A
....-.-.pRisiąsK ŠITĄ KUPONĄ ~
NAT1ONAL tABORATORY, DEPT. tEll -10<S S. Wabash Avė., Chicago, III.

GERBIAMIEJI:—Čia .įdedu $--------- „...už—.______ .pakelius Nuga-Tone'o. Aš imsiu
Nuga-Tone’ą 20. dienų, o jei aš nebusiu patenkintas, tai likusią dali pasiųsiu atgal', o jus man 
sugrąžinsite pinigus.

Vardas ir Pavardė_______
Gatvė ir numeris -

. arba R. F. D.„.,„____ ...
r . -

Mlactao _ - ,,
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■ VIETINĖS ŽINIOS g :"’- , . ’ ,
j /prakalbos.

I tSTAMBI ŠV. KAZIMIE- 
. RO DK-JOS XARK

Nedalioj,, gegužio 27 
7:30 vai. vak. šv, Petro lie
tuvių pobažnytinej salėj į- 
vyks šaunios prakalbos, ren
giamos ,. Lietuvos Lukterti 
po Globa Motinos. Svč. Du
jos. . Kalbės garsiausi Nau-. 
josios Anglijos lietuvių kal- 

. betojafc Bus visokių, pa- 
marginimų. Gabios pianis
tes paskambys piano, jau
ni smuikininkai ’ pašinui- 
kuos, žvitrios . dainininkes

• f LU-JV>ą

y bus priima 
jimo. :

d.

Per skyriaus sekretorę 
p-lę Kaz. Alasevičiutb, p. Iv 
Vaičifmiukū įraše savo sese
lę į amžinuosius narius, Ale
lių Vaičiūniukę, Lietuvoje, 
Kąnčišldij kaime, Paneterio 
yalščitijej Ukmergės paviete 
irjšv. Kaz. Pr-jos paramai 
įmokėjo $35.

Už taip didelę parama ka
talikiškos spaudos.A. Vai- 
eifuiiųkei tariu didžios pa
dėkos ir pagarbos ■žodžius.

T"^ f y -r-r- v V # . 1

auii. A. Kaneliikffs.

Telophone South Boston 3520 
■ Namų Telef. t Asplnwntf 0581.
ADVOKATAS

J. O.ŠALNA (SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

^Baigęs du Universitetą
Corhell University • su A. B. 
G. 'Washington Univ. su LL.B.

“DARBININKO” NAME 
(antros lubos)

366 W. Broadway, So; Boston.r *

ATPLAUKĖ T)1TI)TS .
-- ----- LAt-MAU.--------

MOKYKLOS .DEDIKA
CIJA.

Pereitą kotvei-gą buvo iš
kilminga dedikacija Latin 
Iligli- .{SchonPos. Dalyvavo 
majoras D r. Cliarles W.- 
Eliot, Harvardo universite
to buvusis prezidentas, ir ki
ti žymūs dignitoriai. ' ■

PADIRBU AKINIUS.
Žeminus paduodu 

simptomus kuriuos 
pagimdo nenormalia- 
kos akys: nematymas, kreivos a- 

-kyS__ps&aESILSKiS^-JE—MII d pi on 
: akys, bėgimas ašarų, gausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų 
galvos ir nugaros skaudėjimas 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatvę* 
kariais ir daug kitokhj nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums. '

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

377a Broadvray, So. Boston, Mass

(■ROTA' f

SUSIRINKEMAS. ’

L. Vyčių 17 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks gegužes 

* 22 d. utarninko vakare, 7:30 
' savuose kambariuose. Ma
lonėkite visi susirinkti, nes 
turim daug dalykų, aptarti 
— kašlink base bąli. Taip- 
pat nepamirškite prižadų, 
nes visi, pasižadėjote, šin 'šu- 
sirinldman atsivesti po vie
na, naujų narį. . Taip-gi bus 
renkami- delegatai Į apskri
čio suvažiavimų, kuris įvyks 
gegužio 23 <1, '
Mass. Taip-gi pageidauja
ma ateiti su gerais sumanv- 
mais paduoti, inešimų į aps
kritį, kad pagerinus mūsų 
.brangią organizaciją.

. j Valdyba:

«A>

Tel. No. 550. .

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

Ofiso Valandos: —• '' 
Rytais iki 9 vai.

y ^A/V
Nedčliomis nuo L—3, 

4Į9 Main St, ATHOL, MASS.

PARSIDUODA NAMAS
: PARSIDUODA septynių familijų na
mus, labili geroje vietoje 75 Intervale. 
St., MolitelIO, Mass. Pardavimo prie
žastis ta. jog savininkes, gyvendamas 
ant fanuos, negali atsakančiai prižiū
rėti namo, nes jain perdaug-darbo. 
Namas neša gerų randų, nes kambariai 
visada, huną,užimti/ Nor.intięji plates
niu žinia kreipkitės laišku arba ’ypa- 

rtiškai šiuo antrašu: ANT STONKUS,
P. O. Box 62, Brookyille, Mass. Tel.. 
3281—IV, Brockton. (26)

. KAS NORI NAMĄ' AR BIZNĮ 
PIRKT AR PARDUOT, tai pra
šom kreiptis pas mase, • tai aš 
stengsiąs kogeriausia atlikti šiuos 
darbus.

K. J. PAREDNA & SONS
469 Cambridge Street, ‘ 

Oainbridge, Mass.

LawreiiceJ duoti/ - .

TRIJŲ AKTŲ OPERA STATO “GABIJĄ”
Durys bus atdaros nuo 2 vai.

PRADŽIA 3 vai. 
tt a TDV1 '1 K Jų

SOUTH BOSTONE

k

fDR.A.J. GORMAN
ItttiJUUSEASr

DAMTIBTA.il
706 M*1M BL, Monterio, Riki | 

{tampiu Broad SO]

TC Bteektot S112-V7

T*

‘•BOBOS’* -ROLŪJE.

».,■■■■■.-    .................. .. .. .... , , A..........—...

TelJ Maln 2483

GEORGE R.»
ADVOKATAS

811-812 Old South Building
294 Washlrigton Street . * 

BOSTON, MASS. . •
Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. BI.

Gyvenimo vietą
10 WlNTHB0Č STBF.ET, KAST BOS'tON 

Tėl. East Boston 152—J.

Programą išpildys Solistai
.. \/,^horas k y ; U.

Teb 80. Bo«ton 2488

DR. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS. - 
Gydo aitriai Ir chroniškai? ligas 
vyrų, .motorų Ir vaikų. Egzami
nuoja kraujų,spjaudalui, šlapumą 

■ ir tt savo laboratorijoj, Sutelkia , 
patarimu* InKkali kitur gyvenasi 
tiems. AdręsW:H.A ' i U A/ 6O8'BHdWkvy .

30UTH ROSTON, MASS, 
(Kampas G St ir Broadvvayy 

VALANDOS: &—U, 2—4. 7—9

UKAumsm'
-—-ADVOKATAS-' -----

414 Broadway, So. Boston.
Tel, S. B. 0441. I

Antros lubos—Viršų] L, B-^&s

GYVENIMO VIETA:
275 l.om?r.n AVEi,^ ^wi’ONvrnr.ię, stAss.

Tel. W« Newton 14(53—IV.

Šiuoint pranešu gerbia
mai CambridgeTo ir, apie- 
liiikes lietuviams, kad per

Mto tmsingitnisių-patiiiųiavi- 
mą. ’

Jūsų —

VACLAYASŠEKEIKA
187 Webster Avenue,

Cambridgej Mass.

Vadovaus 
Kemp. ^. PETRAUSKAS

^VELNIAH. IŠRADĖJA^” visiems y-j 
ra žingeidus pamatyti dėlto, kad retai 
pasitaiko tokia proga gerus mimrkalitm 
vidkalusTpamatyti n* pasigėrėti lirtnvin. 
dainoims’ iv jų muzika.

Svarbių rolių solistai yra pakviesti iš 
lutų miestų.
Kurie norit pamatyti gyvi būdami pra-'’! 
garų ir velniukų.,' kuris išrado degtinę 
ir po . šiai dienai degtinę ragaudami 
žmųnes tenka pragaro gelmėn.’. Juoko 
ir smagumo iki valiai. Laikas patogus. • 

Kviečia visus “GABIJA”

Pirkite tikietus iškabto, Sėdynės re
zervuotos. Galima gauti pas ‘‘Gabijos” 
narius.

f

v.

Tel. go, Boston 828 S 
LIBTUVYS DANTISTAS 

4MI. V,4*S®- -
(KASPARAVIčIŪŠ) 

Laikinai perkėiS oflsį po 1*0, 
425 Bkoadway, So. Bostok, Mahr, 

Ofiso Valantlo&t 
Nuo 10 iki 12:30 ryte Ir hwj 1:80 

Iki G ir nuo 6:30 IH 9 v. vak. 
-Ofiaas uždarytas snbatoa vakarais 

1& nedsnotnla.

16 Metų South Boston* į

DR. B. S STONE: I
AKIŲ SPECIALISTAS į 
199a W. 3R0ADWAV i 

VALANDOS: Nuo9 r. Iki7 v. vak. Į

.. Tel. So. Boston 270

Parsiduoda Restourantas sykiu 
ir užeiga už labai pigią kainą. 
Biznio išdirbtas, gera proga lietu
viams. Neatsakom prieinamo -par 
siūlinimo*, nės turiu priežastį par-1 

; greitai. M. Galinis, 177 
Jefferson St., Newark, N. J. (29)
•XI

TEATRAS 8 ŠOKIAI
. Bus perstatytas labai gražus 

istorinis veikalas i 
“ŠVENTA GERMANĄ” 

Tas vęikaliukas užims va
landa laiko. Po teatro seks 

■' linksmus šokiai. Prasidės 8 
valandą vakare ir trauksis 

iki. vėlai naktį. '
. Rengia A. L. R. K. Moterų 

Ša-ges 41- kuopa

GEGUŽIŪ-MAY 19,1923
• ’ Prasidės 7 Vai. vak,' 
LIETUVIŲ. SV-ETATN^T. 

2(> Lincoln Street, 
B r i g' h t o n, • M ą s b. 
Įžanga labai pigi t vyrams 

'50c.,moterims 40e., vaikams 
10ę: ir už tą patį tikietą bus 
duoclmna visiems po gėle pa- 
minėj toltų Motinos Dienos, 
taip-gi bus gardžių valgių ir 

'gėrimių /Atsiimto tošie ji Ims 
pilnai padūkinti.

Pilna orfcostra jųni paitn-
• tą viena iŠ gėriausųį — Bui- 
nio././ Prieš angliste ir litu 
tuviškus šokius. - Rengėjos 
deda pastangas, kad vatoa- 

\ ras būtji įvairus. J
Kviečia visus -=- .; ...

J&jigejosi
t - •* • > • -T- - «

ICUNAR®
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?
Suvienytų Valstijų Konsulas Kaune 

i dabai’ priima aplikacijas dėl paspir
tų, visų kitų metų “ąuotos.” CUN- 

; ARD patarnavimas yra greičiausias 
pasaulyje. Pasažieriai su Cunard 
bilietais neturi laukt ilgai dėl to,_ 
kad Cunard laivas apleidžia Euro-' 
pų l<;is keletą dienų.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pu- 
sažieriamš per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laikų ir išlaidas 
dėl to, kad priveda pasažięrius prie 
pat laivo, šis patarnavimas veltui.

Pel tolesnių informacijų kreipki
tės .pas biie laivų agentų, arba: 
CUNARD LINE, 
12t5 Statė Street, x 
Boston, Mass. *

)RAUGIJ0S IR KUOPOS 
TEMYKIT.

g UoRutn tusikalbSti ir lietuvUinaš, g 
a OjtboVabahdos: S
g Rytais Iki 9 vai. Po pietų nwų I—R » 
| --—-Vakarais nuo 6 iki 0. g
S 516 Broadway, So. Bostūu. iIfflE PINIGę- PERLAIDAS PAS “DARBININKU

®- ■ <♦

TTT T t t f T f 
i 
t

€❖

t . . • •. . • « "* V<XAlWi.xU.f2 U) XVicbJQ. A

mane galite pasiųsti pinigų V
_____IU11 mnv'n/1vnc< T.i’aIiiJ ♦>
—litų savo, giminėms Lietu
voje. Parduodu perlaidas— 
(draftus) Lietuvos pirtimi 
—litų...

F .
Ateiikte pas mane ir gąu-

I

REIKALIHGAS c
VARGONININKAIS 

į šv. Juozapo par. Maliarioy City, Pa. 
Apie sųlygas kreipkitės į KUN I’. <?ĖS- 
NĄ, 614 IV. Malmnoy Ave.,‘Malmuoy 
City, Pa. “ C19)

lai ' ; . , . j>yį

g SOUTH -BOSTON- HABOWABE COMPANY b
ĮK

iM

M
IM

. Mnitn nuMun nftnuwA«E uumra!?
S 317 WEST BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. gį 
Į? Telephone So. Boston 167—: E
Ea . . • -U:

| DERBY Maišyta

PAVASARIS PRAŠVITO.'. 8į
'■ Dabar, kuomet saulutė aukšeiaus pakilo ir sutir- § 

pino sniegus, yra patogiausias /laikas pertaisyti ir ŠI
»r

19’- numaliavotį stribas, nuva- y 
nišiuoti rakandus ir išbal-3 
tinti kambarius.

P.n< PATS PENTERIS ir me
chanikas, sunaudok atlikusi laikų 
prie sava št-uhos. Ateikite pas mus, 
o mes parduosime tavorų ir paaiš-S! 
k|slme' kaip jis reiklu vartoti.. Or-ĮSi 
derlus paimnmp telefonu Ir prista-^I 
tome tavorų j namus. Viskas at- jH| 
liekama greit ui ir pigiai. •

REIKAI.AUKrrE SAMUELIU, g

M B E? Si
531

14 ■
• Lietuvi ir lietuvaite! Mes turime skaniausių 

i Y lietuviškų ir amerikoniškų valgių. Mes esame tik- 
X ri, kad Tamstos pas mus atėję, ‘paliksite mūsų pa- 
X tarnavimu užganėdinti. .

. Taigi lietuviai REMKITE .-SAVUOSIUS ! . 
X 'Nauji .Savininkai

4 STRANP. IVX0H . •
X 30-1 Broachvay, Soirth Boston, Mass.Y

© ®
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DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASŠ.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 
81 Mercer St., So. Boston. Mass, 

VICE-PIRM, — Antanas Pūstelis,
146 Bo\ven St, So. Boston, Mass., 

PROT. RAST.* — Antanas Macejunas, .
450 E. 7-th St., So. Boston, Mass, 

FIN. RAŠT. — .Tuoz'. Vinkevlčius,
169 VV. 6-tli St, SO. Boston, Mass. 

KASIERIUS .— Andrius Zalleckas,
307 E. 9-th St, Šo. Boston,. Mara. 

MARŠALKA •*- Aleksandra Jalmokas,
■ 115 Granite St., So.Boston.Mass.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmų nedėi- 
dienį kiekvieno mėnesio pa No. 694 
VVashington St, Boston, Mass., 6-tų v< 
vakare. Ateidami drauge ir nauji} sa
vi ų su savim atsiveskite prie muftij (Ir
ios prirašyti.

»

VĖLUVOS IR ĮVAIRŪS
< ŽENKLAI,

Ligą metų, praktikos artistUką 
mūsų dąrbų liūdija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei raly 
kito: - ‘ ; A •

16 Plepant St., Lawrence, Mass.
-v .

t

l

a

«-

g VARNIŠKIS, 
LEAD 

ir
$ ALIEJAI

| BŪK TIKRAS VARTOTI RJ. MET.V. DERBY g.
g ĮMAIŠYTĄ. M ALiAV.-y -|

■ f
& t 

i lyi$
&

s

*C»

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICŪT 

VALDYBOS ADRESAI.

Šiuonii pranešu vietos .ir 
/apielinkės lietuviams, jog 
laidotuves- aprūpinu koge- 
riausiai ir už pigiausių kai
ną negu kiti, Į apielinkių 

miestukus važiuoju ir už tai 
nieko nerokuoju. Dienų ar 
nakti kreipkitės šiuom ant
rašu:

<
P. AKUNEVIČIUS,

296 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Office Tel, 381. Gyv. Tel. 2024-J.

ra 

©I©
I

Elzb. Mlelnlktenė, pirmininkė,
44 Cedur St„ Hartford, Conn.

O. Labickiene, vice-pirmlninkė, •
90 Sheidon Street,, Hartford, Conn,

P. Eablckienė, iždininkė,
44 Madison St, Hartford, Conn, 

Marijona Katkauskaltė, fln. raŠtinin^S, 
’ 16 Atiantic St., Hartford, Conn, 

R. Pundzienė, prot. raštininkė,
19 Walcott St., Hartford, Conn, 

šios draugijos susirinkimai būna kas 
antrų nedėldienį kiekviena mėnesio, 
bažnytinėje salėje.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J03 
SOŲTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI,

PIRMININKAS — VI. Paulauskai,
90 B Street, So. Bostop, Mass, 

VICE-PIRM. — J. Jnruša,
• 44G E. 6-th St.. So. Boston, Musu, 

PROT, RAST. ~ A. Janušonis,
1426 Columbia. Riū š. Boston, Maus, 

FIN. RAš’I'. ~ K. Kiškis,
428 E. 8-th St., So. Boston, Mass. 

IŽDININKAS — L. švagždi,
111 Bowen Šb,* So. Boston, Mass. 

TVARKDARIS — P. Lau&a,,
.393 E, Flftlt St., So. Boston, . Masa, 

DRAUGIJOS nurašąs reikale —
866 BroĮUhviiy, So. Boston. Masi. 

Draugija savo susTrlnkinius laiko 2?rų 
nedėidlenl kiekvieno mėnesio 1-mų. vai. 
na plotu, parapijos svetainėj, 492. Eį 
Seventh S t, So. Boston, Mass.

Gera Sveikata, Tai Didžiausia Palaima
Be jas mes tiėgaUniė dSlMiotis.

M Aūyti pasišekiinuose. j
■ Kada mes sergnnie, tnl musų j 
Į svarbiausiu dalyku yra gauti ge
lius ir sumanus daktaras, kuris 

■Žino, Imliiaks kėliais sugfiiShiil 
.mums svelkiU?},
AŠ. naujas taipgi ir 11M-
sonėjuslas' ligus per daug metų | 
Ir. tasai mano llgirs nmktikavL. 
mas išmoliiiui mane pagydyti. 11* 
gus ii* sugvųžnti inmio pacientams - 
gbtij.sveikatų labai tvunfpu laiku, 
lengviausiais burtais ir pigiais. .

X—RAY NAUDO JAMATIKREIKALUIESANT.
■m Mano pfisns’tuį'i vistfe įtaĮsymųs, kokių tik gydymui reikaiingai TuL 
■I gi nepiUsilht, kilty .sunki ilga ir kiiip frgai.serglį 'ir kaipMaug sykių lity 
jM vai nepasisektum.ntgavlniė ■svelkntps.- Aš.. ę.aslronty’s parodyti .Jums, 
n kų-a# gultu padaryti* - jeigu 5ųsjnun pavesite snvė-gydytk AS-gydau 

Šimtus kitų ligų, h: gailu Jus pastatyti;..iwt''.nulijo tako, kuvlk Jus ves 
‘ prie išgljhnn-<swikatos, kokios esaty, vertas, ’
.- . ifono UytlĮiniti Kainos Yra La,luti ]

. . ’ ’ Neimu MoKcsnio V£-PatariniiĮįk .

fl DR.M0R0NEY
■ ^20 TREMONT STREET, ' . \ BOŽTGN, MASS,
■. • .1 •' . ĮWiUs Majestk Tė&trų.
■ Offtm vnl.t bryb Utį B vafc Kasdien—Nedalioms 10 rfb iletTM po pfet, 1

GELEŽINIAI £< 
DAIKTAI

. k 1
MOLINIAI 

INDAI

I Mus taipgį^immugmiėfĮHai gelęžudų,. vMmų, štik- 
$ Ulių, mtdinjų daiktų ir ųbebiai vMao- nanių patųi*- 
| syraui materioloU ' \

I W. P. PERNAVAS
I 311 WEST F0URT STREET, SOUTH BOSTON, MASS. I

•t

t

■ JONO EY, 3L, EĄŠELBI w
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI,

PIRMININKAS L Petranęktūi,,. 
/ 252 Geld SK So. Boston, lia&r.

VIOE-Pimh Kaxys Ambrom ■ 
492 W 7-th St*. .Šbi Boston,-. Mm

PROT, RAšU « Julius. Savickas, 
T11 Ihuven St, Sc£ Boston, Mas&

FIN, RAšTęUNKAS ~ J- ŠvaįęMys, 
171 W. 5-th Btn S&. Boston, Mass.

KASIERIUS — A, Nmidiinimis ■
' ’ggŠ E. BromRvay, S, Boston, Maig, 
MARŠALKA— X ISalHg, 

. T Winfleld St, So. Boston, 
Draugija laiko suMrlnKam kas trečl| 
nMBMIenl kteMfto mlnraiA 2-rt 
po pietų lvt Petro parapijai misi, 4&i 
ja, Sęventh St, South Boaton, Muaa,

DAMTIBTA.il
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