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Katalikai turi suprasti, • kad jų 

aukos ir pasišventintas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus- ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 

• negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atitiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu- 

__ri skaityti tai savo didžiausiu už- *' 
daviniu.

' - . . Vyskupas Kiliau.

D A R B I K I X E A S 
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UTARniNKAIS, KETVERGAIg IR 
SUBATOMIS. .

Užrubežy metams .........60 
: DARBININKAS

866 Broadwq.y, Boston 27, Įlaša. 
Tėl. South Boston 020.
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Orguna* Amerikos Ždėhieigį 

Rymo Kataliką Svėnžo

* Juozapo Darlnninktį 
Sąjungos.
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DERYBOS DĖL
, KLAIPĖDOS IŠIRO

W'aMiington, D. C., liepos 
27,1923, (L. L B.). — Dery- 

‘ bas dėl Klaipėdos išardė Ali- 
jantų komisijos reikalavi
mas prileisti Lenkiją prie 
valdymo Klaipėdos uosto. 
Lietuvos delegacija buvę pa
siūliusi pilnas garantijas 
laisvam uosto naudojimui ir 
tranzitui. Bet alijantų ko- 

■ micijai tai pasirodė mažai ir 
derybos iširo. . Lietuvos de
legacija grįžta iš Paryžiaus 
Kaunan.

r

z
/

SEIMAS IŠSISKIRSTĖ 
VASAROS ATOSTO

GOMS.

Wasliington} D. C., Liepos 
27,1923, (L. I.B.) — Eltos 
pranešimu iš Kauno Lietu
vos Seimas apsvarstęs ir pa
tvirtinęs valstybės biudžetų 
išsiskirstę vasaros - atosto
goms. Seimo atostogos tęsis 
ligi rugsėjo 15.

>

v

«

>■

DAUG PASTATĖ 
LAIVŲ.

• Bėdina—Vokietija po ka
ro pradėjus atstatyti savo 
prekinį laivynų, jau pasielgė 
žymių rezultatų. Per ketu
ris ir pusę metų atstatė 40 
nuoš. prieškarinio prekių 
laivyno. ’

NORI MORATORIUMO.

linauskas, kun. Čaplikas.
Seimo vedėju išrinktas 

moksleivis Daužvardis, jo 
pade j ėjų—Žemaitaitis, rast, 
mokytoja Leonaitė ir p-lė 
žvagždžiutė,

įnešimų,, rezoliucijų, skun
dų ir tt . komisija kun. Ju
ras, moksleivis Jurgelionis, 
p-lė Kyburiutė, p-lė Glavec- 
kiutė, kun. Jakaitis. Tvark
darys Zhikus,.

■ Vakare bažnytinė j salėj į- 
vyko'. šeiminės prakalbos. 
Prakalbų vedėju buvo moks
leivis Bačys. Kalbėjo aclv. 
Kalinauskas, kun. Čaplikas, 
adv. Mileris, Dr. Pakštas, 
moksleivis Daužvardis. Mu- 
zikalę programo dalį išpildė 
ProvidenceM lietimų ciioras 
ir vietinis choras.

Žmonių buvo daug. . ■
Ūpas yieŠingo'j gerb.' kle

bono; kun. Jakaičio globoj
naristas Strakaitis, adv,. Ka- pakilus, gyvas ir. jaukus.

GIEDRININKŲ SEIMAS 
PRASIDĖJO.*

KODĖL LAIMĖLIO ' AmmųkosUlito
TUBKA T .1 kiškos moksleivijos — gied-

f rininkų 12-sis seimas prasi-
— Buvusis ^jo perertų nedčlių liepos

ę-

ambasadorius Turkijoj: Mor- 
gentau aiškino, kodėl turkai 
Lozanoj laimėjo,. Nurodė, 
kad dabar, kuomet didžio
sios valstybės nesutaria ir 
dagi ‘ pešasi, tai Lile koki 
griežta žmonių grupė gali 
daug laimėti. Dėl šitos prie
žasties gali gfęsti pavojumi 
Rusijos bolševikai ir dėl tos 
prieažsties Turkijos kerną- 
listai laimėjo. Sakė, kad 
turkai laimėjo ne dėl to, kad 
jie stiprūs, bet dėlto, kad 
ali jantai silpni ir kad Ame
rika nesistatė prieš turkus.

"NAUJAS OB AUSIS.

29 d. Worcester, Mass. 10:30 
vai. iš ryto iškilmingomis šv. 
mišiomis su asis-ta. Mišias 
laike vietos gerb. ldeb. kun. 
J. X Jakaitis. Diakonu bu
vo kun. Kavaliauskas, sūb- 
diakonu seminaristas Stra- 
kaitis, celebrantas semina
ristas Bačys, pamokslų sa
kė kun. Juras?,

Seimo sesijos prasidėjo. 3 
vai, po pietų Mairoihes par
ko salėj. Delegatų. užsire
gistravo ,35. Seimų- atidarė 
moksleivis Daužvardis, at
kalbėjo maldų klebonas kun. 
Jakaitis. Prakalbėles pasa
kė kun. Jakaitis,, kun. Kava
liauskas, kun.. Juras, semi-.

Cinęinnatl, O. — Vietos 
“kuMuksai” pradėjo čia; 
mobilizacijų ir prasimanė ši
tokį obalsį: “Keep the Pope 
out of America” — tai yra 
neįšileiskime popiežiaus A- 
merikon. Pasakoja, kad fa
šistinis Italijos premieras 
Mussolini įsakęs popiežiui 
apleisti Italiją per tris me
tus.. Todėl girdi Amerike 
jam renkama vieta Vatika
nui ir, jei nebus pasipriešin
ta, tai 1926 m. popiežius jau 
perkelsiųs savo sostų Ameri
kon.

1,000,000 AL ARKI l; ITZ 90c.

Berlln. — Vokietijos fi
nansai nuėjo Rusijos finan
sų keliais. Turi* kol kas ma
rinuoti markių be skaičiaus. 
Reichsbanko prezidentas 
Įlavenstein pareiškė, kad 
Veikių Vokietijai gauti mo- 
ratoriumas, jei norima, kad 
Vokietija nepaskęstų mar
kių tvane.. Reikalauja, kad 
skobi, ir visokių obligacijų 
mokėjimas būtų atidėtas ir 
duota Vokietijai atsikvėpti.

Markė nUolatai smunka ir 
- Beiiine už $1. moka 750,000 
' nuirkių. Duonos' kepalėlis 

kainuoja 40,000. Kol spaus
tuves dar spėja markių dirb
ti, tai jomis uubovijama. 
Bet tikroji bėda apsiiyiške, 
kad už popierines markes ū- 
kįiiiiikai jau .neparduoda sa- 
yo produktų.. Bėiiihe jau 
ima trukti maisto.. Sviesto 
visai negalima gauti. v

New York. — Vietos ban
kai vokiečių markes parda
vinėjo tokiomis kainomis,, 
kokių dar nėra buvę. Už 90 
centų galėjai pereitos savai
tės pabaigoj gauti 1,000,000 
markių.. O prieš karų mili
jonas markių kainavo $238,- 
000. V .

16—20, Chicago, III.
21—23 Springfield, III;
24, Westville, III.
25, Ratine, Wiš.,

ŽUVO DĖVIMI.

Tcrre II aute, Įnd, Grei- 
1 fasis traukinys trenkė j pa- 
•; sipainiojusį automobilių, ktu 
. 2 riaine buvo daug žmonių. 

Devyni žmones- vietoj buvo 
.užmušti. ■ .

DERYBOS TRUKO.

. Atlantic (Uty, N. J. — De
rybos tarp angliakasių uni
jų ir kasyklų kompanijų nu- 
trūko. Gal derybos ir bus 
atnaujintos, bet reiškia 
streiko pavojus padidėjo. .

NELAIMĖ KASYKLOJ

S h effield? Augi! j a —Ang
lių kasykloj įvyko baisi eks- 
pliozija. Užgriuvo 28 darbi
ninkus. Veik jokios vilties 
nėra atkasti gyvus angliaka
sius. .

TRŪKSTA. DARBI- • 
NINKU.

PRIUS SOVIETU 
; VAEDŽIAA

Maskva. — Ukrainoj da
roma daug* demonstracijų 
prieš sovietų Rusi jų, Kalbė
tojai ragina, žmones atskilti 
nuo Maskvos sovietų vai 
džius? • ;

NELAIMĖ KASYKLOJ.

WUkes-Barref Peu — Išti- 
kųsi ekspliozija anglu], ka
sykloj nužudė šešis anglia
kasius. Pasitaikė taip, kad 
visi žuvusieji yra lenkai. ‘

PAKĖLĖ ALGAS.

BOMBARDUOJA 
PREZIDENTĄ^ 

.. .■ .u*. -

San Pranėisco. —- Sugrį
žęs prez. Havding iš Alaskos 
tapo užatakūbtas iš dviejų 
pusių. ‘ Abi pusi reikalauja 
tūbj šaukti kongresų. To reį- 
kalaųja-farmęinai it Naujoj 
.H Ai ’ 
gilų streiko. •_ . •

■ Tuo tarpu prezidentas ne
labai sveikuoju. Jis ant lai
vo užvalgė maisto iš. kenų ir 
dėlto suuegaleje.

Nė u? York, — Plieno kor
poracijos bosui besvarstyda
mi apie panaikinimų 12-kos 
Valandų darbo dienų surado, 
kad to nesu galima padary
ti, bent, .dabartiniu laiku. 
Sako, kad korporaci ja senai 
nusistačiusi tų padaryti ir 
nuo dviejų šiftij, pereiti prie 
trijų šiitų. Dabar girdi pa: 
prastieji darbininkai gaunu 
po 40c. valandoj arba? $4,80 
dienoj. .Pereinant prie tri
jų Šiitų darbininkams tebū
tų po $3.20. Todėl reikėtų 
po daugiau mokėti nuo vtv 
landų. Jei bus įvesta ‘trys 
šiitak tai. reikėsių papildyti 
darbininkų arinijų ant 60,-1 
,000 vyrų* Ojų nesu galima j 
rYn^i4''i TlrSi»\T virti v J

Kun, F. KEMĖŠIS, L. D, K. S» 
reikalais lankysis šiose lietuvių 
kolionijose:

:—Rugpjūčio3,WorcesterfMasSr~ 
Rugpj. 4, Westfield, Mass, •

' Rugpj. B, .Amsterdam, N. Y. 
Rugpj. 6, Utica, N. Y.' 
Rugpj. 7, • Rocliester, N. Y.

■ Rugpj. 9—14 Detroit, Mieli, . 
Rugpj. 15, Grand Rapids, Mich. 
Rugpj. 
Rugpj. 
Rugpj;
Rugpj

;. Rugpj. 26, Kenošha, Wis.'
Waukegan, III, 

Rugpj. 27, Cicero, III.
. Rugsėjo 2> Dayton, Ohio.

: Rugsėjo 3, Cleveland, Ohio. 
Rugsėjo. 4, Akron, Ohio. 
Rugsėjo~5, Ydungstown, Ohio. 
Rugsėjo 6, Pittshurgh, Pa. 
Rugsėjo 7, McKees Rocks, Pa. 
Rugsėjo 9j Hoinestead, Pa, 

Rugsėjo 10, DuBois, Pa.
Rugsėjo 12, Scrąnton, Pa. 
Būgsėjo lS Forest City, Pa. 
Rugsėjo 14, Duryea, Pa.
Rugsėjo 16,. Pittston, Pa. J

"rr Rugšėjulg,- WilkėsįBTOt; M' 
Rugsėjo’ 17, Tamaąua, Pa.
Rugsėjo 18, Mahanoy City, Pa. 
Rugsėjo 19, Shenandoah, Pa. 
Rugsėjo 20, Silver Čreek, Pa. 
Rugsėjo 21, Minersville,. Pa.. 
Rugsėjo 22, Girardville, Pa. 
Rugsėjo 28, Philadelphia, Pa.

■ Rugsėjo 24, Philadelphia, Pa. 
Rugsėjo 25, Chester, Pa. 
Rugsėjo 26, EaSton, Pa. 
Rugsėjo 27, C. Brooklyn, N. Y. 
Rugsėjo 28, Harrison, N. J. 
Rugsėjo 30, Baltimore, Md. 
Chicagos ir Detroito kuopos

maloniai, prašomos pačioms pasi
skirti pažymėtas dienas ir jose su
šaukti kuopų susirinkimus. .

L. D. K. S. Centras.

*r-

*

TEBEINA.

Tarpe Amerikos katalikiš
kos . orgamzacijos Kniglits 
of Oolumbus (Kolumbo Vy
čiai) nesutikimai tebesitęnin. 
Tie nesutikimai kilo dėt Pe- 
lletįeiy kurs Bostone buvo 
užėmęs augštą vietų, iŠ" ku
rios buvo pašalintas ir ku
riam advokato teisės buvo 
atimtos. - Pelletier buvo Ko
lumbo Vvčių advokatas. 
Kolumbo Vyčių pereitų me- 
iii seime buvo kilęs, dėlto gin
čas, bet tapo jis užglostytas. 
Šiemet seimas bus Montreal, 
rugpj. 7, 8 ir 9. ir susidariu
si oigųnizacijoj opozicija 
stovi už nuvertimų senosios 
valdybos, ir visiško apsivaly-. 
mo nuo Palletierizmo.

Valdyba nepatenkinti dau
gelis ir už tai, kad ji ima 
augštas algas. O algos to- 
Idos i - Vyi.‘iansysk-^Abdis, 
(Suprenie Knight) gauna 
$12.50.0 metuose ir keto 1922 
m? kelionių lėšų atsiėmė $ !,-' 
206.87. Vyriausysis sekre
torius ima $12,500 per me
tus,- o kelionių lėšų minėtais 
metais, atsiėmė $2,683.10. Iž
dininkas ima $10,000, o cent
ro daktaras iš viso 1.922 iii. 
gavo $18,553.26.

GRESIA. SUIRUTĖ IR

----- ---------KAR4E~ ~

TFa Ut i irgi on.—V okieti jos 
pacifistas grafas Harry Kes- 
sler, viešįs Amerike, pareiš
kė, kad dabar prasidėjo Vo
kietijos susmukimas. Sakė,- 
kad markė pasieksianti '2,- 
()()(),()()() už $L(JO už poros 
sūvaičiiū Padėtis vis grei
čiau darąsi .- nepakeliama. 
Pranei j a turbūt to t jk ir no
ri. Netrukus, kilnius Volde- 
tijx>j naminis karas, lenlmi 
užpulsią Vokietijų, Rusija 
puls Lenkiją, vokiečiai susi
ims; su francūzais ir,Europa 
skęs netvarkoj ir kraujuose.

B RA F:,J O RAMIAI.

, Brikelis. — Belgijos ang
liakasių algos tapo pakeltos 
dėl pabrangimo' pragyveni'- 
mo. Pakeltos algos praside
da nuo rugpj, .5 d..

ŠUO SUDRASKĖ 
' ’ VAIK4. '. -
v.Ncw YorlR — JJ.PGenott, 

10 įlietų vaikas tilpo •. šunies 
užpultas, šuo buvo didelis ir 
ėmė draskyti vaikui Nors 

Anglija dėl gręsiančio am-Jmonių buvo aplinkui daug, 
bet. tik 12. vyrų gelbėjo yųį* 
kii tuoį kad metė akmenai- 
ėiųs į šunį.:-' Vaikas buvo 
-- “t fc- w . w t

gauti. Ikšiol priminėjo neg
rus, meksikiečius, filipinie
čius. Bet ir tų neužtenku. 
To.del valdžia turinti.pakeis
ti ateivyst ės varžymu įstaty
mų ir leisti daugiau ateivių. 
Todėl girdi įvedimas^ trijų 
Šiftų plieno pramonėj pli-; 
gulįs nuo valdžios. -

. TIKIS LAIMĖTU
X ■- • . '• į. \ ,

■ ’ - -—a-'';'- r

Kopenhagcn, — Buvųšis 
Vokietijos _ kaizerio sosto į- 
peduife,; dabaįy matydamas 
.Vokietijoj kįlantį: sumišimų, 
tikini atgauti-šavo tėvo sos
tų. , ?Jik‘Berlįnė turįs daug 
stiprių šąli ninku' ir jei ros-

„ *- ■ • t : A. * • v -• ,

baisiui •.SĮ.ulwkytaš< • Šuns pĮil>lik<5nai snsįlpHčt0,G{ii jt>

Aut Pennsylvauia ‘ gėlo- 
' žinkclio per. birželio mėnesį 
užmušta 19 žmonių.

\ ParĮėkimas gervių seno
vės .Graikijoj buvo ženklu, 
kad laikas sėjos atėjo.

Berilu. — Pereitų nedėlių 
Visoj Vokietijoj komunistai 
rengėsi ^demonstruoti, prieš. 
fašistus. Ketino padaryti 
maniebrus ir pažiūrėti ar tu
ri daug pritarėjų. Kadangi- 
valdžia nedavė "leidimo de
monstruoti, tai komunistai 
šaukė mitingus į sales. -Pa
sirodė, kad visur nedaug 
žmonių r. tebuvo.. ‘ ‘ Kalbėto
jai”' pasižymėjo nepaprastu 
‘‘taringumu. ” Pastaruoju 
laiku ir ' jų laikraščiai ėjo 
tuo tonu ir daugelis smerkė 
valdžių už leidimų tokiu ne
ramiu laiku taip kurstančiai 
rašyti ir kalbėti. Turbūt val
džia mato, kad komunistai 
neturi pritarėjui ir todėl ne1- 
paisd jų kriokimų.

M.KAMANDULIS,

Esame, tik ką gavę iš Lietuvos naują knygą U1)L 
DŽIOJO KARO UŽRAŠAI.” Yra tai nepaprasta kny
ga. Daug mes esame panašiųAnisiskaitę, bet tos knygos 
buvo daugiausia vertimai, daugiausiai buvo aprašoma a- 
pie kitas šalis, šita-gi knyga yra parašyta lieūivio ir vien 
tik apie. Lietuva, * Y ra daugybe .paveikslų iv tt. Reiškia, 
M knyga rašo, vien apie tai,- kax karo laiku atsitiko Lietu* 
voje. • * . ■ • .

Norėdami ta įmygu praplatinti, gerbiamiems skaity
tojams pasiuįonie štai, ka:

Kas užsirašvs ‘‘Darbiiunka” metams - užtnokėdiiinas
- • "i • *, > •

'$4.50 ir j^ats prisius pinigus, tas gaus tą knygų POVAKŲ 
Į—DYKAI,

i. b. K. S. Čentm Odininkas, Kas iš skaitytojų užrašys"kitaiplaikraštį metams ir 

prisius pinigus,, tai irgi gaus dovanų dykai ‘‘Didžioje Ka* 

roUžrašatP - - .■ - M. '. \
L. Da Kfc &-■ narini ir-gi galt pelnyti tų knygą užra^r* 

darni ne nariams metama laikraštį ir prbnųsdami-Centrini 
pinigus. ..

M pfnga y fa duodama tik iki Rugpjūčiu W2Jk 
Taigi; kurie tą knygą norįtę dykai gauti,z tai padivhvki- 

te.: . :: ' ' ' '-M‘. ■ y-v. ..
? ."y'/ . ^D ARRTN I NK\AU-^. ■ : ■

gyvena Mcritėllą,' Jis yra
vienas tų .iftoiiteUieeių?kurie dau- 
į*iansiti 'pnšidarbavb 4*. “Dobhrin- 
liui-’ praplatinti ir patvinti L. D. 
k & .• ' ;■

■' f ■
A-i r -y...r. .

•1PĖRSIORGAN.IĖAVO.

laikraštį ' TĮiO“ pati * * leidusi
.. v ..... v r „z kobiimvįja tapo pefoganv

savin!tikas suateŠtuotas. ... šansai lahuoti butų inunažu zuota į korporacijų..
it-
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Epblįshed evejy Tuesday, Ihuraday, 

fi*turday‘ itf gj. JositH’a rask. 
MMUg R, C. Aag^thATioy t La^ok.

• * .
JHn* II South Boaton’o utamlnkah, 

latrargaU Ir irabfitomb. Leidžia Am. 
Umtūtiv Rnco Kataumv Sy. Juoiaio 
uMapąmEū 84jtwga. *

įsave renginius klausimus. 
jPjie katalikvbes jie neprisi- 

Užmiršus aeząležnitaj fo- uijfe. Katalikybei tinka 

. Įtik drąsūs ir pasiryžę žino-

“Enter^d as Jecond-ę^aJ matter Sept 
12, 1915 at the postI omče at Boston, 
Hmm., under the Act of ilarch $ 1879?' 
_^iuc<»ptaiicę for jpalling at aįpeclal rate 
tft postage provided for In Sectlon 1108, 
Act of Oct 8,1917, authorhsed pn July 
12.1918.’’
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priešas sumuštas, ^revoliuci-li’odo. Šita prietaringa mi-ldivorsas, į Kristų-Dievą ga
jos nepavojingos, reakcija nios dvasia ‘tapo derlįnga lėtų tikėti arba ne, kaip kam 
siaučia. .. Todėl ir Filipinų dirva Jono šliupo “naujam tinka. Tad geriausia būtų 
nepriklausomybės projek-Įmokslui,” o vėliau šioj dir-mūsą* “dievobaimingiems”, 

tus, kaip ir 14 punktų kar-Įvoj prisisodino česnakų ir liberalams spiešties ągįę į- 
tu su visais apsisprendimų nezaležnikų “kunigai” savo vairias.- protestantų sektas, 
popieriniais ūbaisiais jau bažnyčiai smilkyti. He, ii* l^bai didelis pasiriit- 
galima vėl Į. krepšį susikrau- Įdurniai būt, kad nesodintų,; Miaaas^ nes ūpie 70. ^ Šįuo 
j. Brayot juk tam irtjuk višiems^^r&tananis tenpde^H*e^

“demokratija.. .” - . puikiai’uždera...
Laisvės fe demokratijos o j Užnlil,vus Hezaležnikn fo. 

ir Wamanij9S prfe-

romą. Gi šiokiomis diX■■tobavoniis’?^yvena, kurie 

mis galima nemirgSujant U'A ®T amžinų^ tiestį, tal-ie
smaugti dešimts milioiuį f i-f ? ® Ua T“ lupo' ufe-ibijo karo skelbti-visokiai

. . mis; greičiau kultūrininko L- i™;hpmų bet negrų, gnaibyti ^ . w V IAdybei bei prietarams kad (
Kutoj, Porto-Riko ir Cent- /\ 8 f 1 « ^voje širdy. Proto n-
Siu® TffieaĖšTmažasfasl^V9 JUįwisu”d- ——t—irjit^Igb  ̂_ 
valstybes. Kiekviena religija yra liai prieJmtalikybės dar ne-i
: Vargšai filipinai negali ■prak*®ka‘ “tejsj priaugę. .Jeigu jie ir atsi-
susilaukti nei savos tautos P žemu žmonių duria katalikų tarpan; tai
gubepiatoriaus. Ar-gi ^į. issigimusi reUgija idėjos ne-, fia daugiau blogo, negu ge- 
kas laisvėš.ir lygybės supta- betei> *>*» u»bgia ro padaro.
tunas ' pastoja kėlų' teisėA^“ foOTai ' Jei Lietuva keturiolikta-
,, A. .. . po tokią, negali būti tauti- .
tiems filipmų troškimams ? _ . n me amžiuje butu turėjusi sa-

■ . . • ne, ji yra universale, visuo- , .v-, -r/- .
-------- - ------- L. m T .v . _• .. _ knis lietuviškus Kirylą ir 

aaTlHTlMĖS - Metodift, tai šiandien gal
yu. ifiuiMiCu puses žiūrint, negalima įsi-L u .v,

- . ~ .... ~ ~ ~ ± -f turėtume visai lretuviskosjD A 7 M V n 1 H Q vaizduoti tautines religijos.L z ,a, ,’ © AZ ™ Į Ltlly L- ' >v . ... , ...formos katalikybę. Butųšiuo atžvilgiu nei kataliky- ‘ v 7 T / T .V1
• , —v;.■ . T_ . 9 T .. r • gražu. Betdabarlatnnsko-
11 Telegramas” ir• “Amen-be, -nei pravoslavija bei pro- .. , . - . .. ,

, , v , , \ i ... ji katalikybe įaugo į lietu-
kos Lietuvis” vėl užvedė testantizmai, nei budizmas . T_ ... TX

.\v - j. - vlo kūnąir kraują. Kas per
viešą pasikalbėjimą — apie ar judaizmas, .ne.ra. tautines n \

tautine bažnyčią, kuri religijos. ‘ y ■, v.- .. - T .
. . A v’,D.ta, to šiandien nebepersiusisavu larim daro _ siek-tek Kas .kita formos arba įr- ^ naujo lfflrpali/ 

truksmo musu ^os gr fe atžvilgiu, čia galima i - 
veuune. Kai jokiai oigam-matyti daugiau al. mažiau Landų susitartu visa Lietii- 
zuotai religijainepnklau^ tautil^ bažnyi;il}. Krotes-U i5lnintingoji dvasiškij.a, 

žmonės piadeda nagi meti Lailį.įzmaĮ gavo formomis Ia- Laį gaj- įr galėtų jas įvesti, 
bažnytinius klausimus, tai bai nuskurdę, jiems tat sun- Vienok daug trukšmo šituo 
tankiausia padaro is jų juo- kiau ir tautinių žymių išlai- reikalu neverta Įeiti. Juk 
kiiigas karikatūras, ypač įytk pravosiavtj formos la- žinome, kad! bent dalis ir la- 
jei tokiemsvrasj’tojams ne-ųiau pritaikintos tilt Rytų kiniškos katalikybės ’ formų 

stinga prietaringosi^ioran- Mtūros tautoms. .Gi kata- įvairuoja sulig;tautų įvaint- 
cįjos. - O juk lietuviškose re- |ikvbe neturi vienos- kokios I mo.
n., radzibą- igūntinos formos, nes katali-

įų, kurie neįstengia at- yra gana įvairių apeigų.
Strazde-Ua|e labiausia išsiplatinusių 

Mįckevi-Į|aįįnįgklj apeigų, yra dar 

[graikiškų bei slaviškų, .ai< 
[meiliškų, ' koptiškų ir kito-

• ’ » ■

kių. Nors apeigų forma y- 
rą gana svarbus dalykas, vie
nok nėra pats’ svarbiausias. 

Į Tutintame gyvenime, žino- 
|ma, būtų žynius pliusas, jei 
[mes turėtume savas lietuviĄ 

kas apeigas, kaip kad yra ar- 
Į * 4* V

meniškas ar graikiškos. Jos 
darytų nemaža įtakos į tau- 

y 

tinęs kultūros savystovumą 
ir palaikytų tautinį lietuvių 

gal

rt

/••Vih‘ - ...

jendroveje į metus už 200 
itų, tai dešimtį kartų kapi
talui apsiverčiant į metus 
užtektų vienam pajui 20 li- 
ų ir mažiaus, kadangi ne- 
visumet užpirkimai daromi 
gyvais pinigais.

ves kasą Žinomą pinigų su
mą (avansą), gaudamas če
kų knygutę sii kvitais įvttD 
riomis sumomis, kuriais jis 
ir apmoka pirkinius krautu- ♦ > 
vėje.

paaiškėjus metiniam pel* 
nui ir išskaičius iš jo admL ' 
nistraeijos dalį išlaidoms įr 
būtiniesiems kapitalams 
(pagrindiniam ir .atsargos), 
taip gi sp(xdalienis fondams 
Įnikusioji dalis skirstoma 
tarp narių, sulig jų išpiiki-

/L. ■ a 
k^tFtivo y 

>prekyooje tvarka, / švaru/ 
inaš, mandagus, greitas pa
tarnavimas ir kitos x>irmu 
žvilgsniu, • berods,- smulkios 
aplinkybės. Valdybos prie
vole dėl to — rūpestingai 
-sektis krautuves darbas ir 
nieko nelaukiant šalinti visi 
.pastebėti trūkumai.;

Kiekviena bendrove, jei ji 
nori eiti koperacijos keliais 
ir greitinti jos laimėjimus, 
privalo tapti savo srities ai 
centrinės Sąjungos nariu: 
tik joje stipriai susibūrus 
bendroves pajėgs išlaikyt 
privačių pirklių varžytines 
eia .jos gaus sau urmo keli! 
pargabentų prekių, įyairii. 
nurodymų, patarimų ii* viso 
klos kitos paTamos — tie-1 
medžiaginės, tiek dvasines.

Valioto jų koperaci jos d:^' 
bar -neapsiTiboja- prokylę., 
sritim, ji atlieka nemaž 
visuomeninių darbų, sav. 
trupinių fondais Šelpdami 
vairius visuomenės ir kulti 
ros darbus, gali juos oi'g; 
nizuodama (liaudies narna 
knygynai, literatūra, spai 
da).

Savo uždavinius pasiek 
vartotojų^ koperacija gali t 
tuomet, kai jos nariai gyv 
domėsis savo bendrovės 
koperacijos reikalais, iyju 
rems. Tik narių pastaug 
mis, kurie gali sudaryti vi 

i-., na bendrų visos liaudies < 
pav., rašomoji medžiaga, ku- - , .

• i A'i o i +L ganizaciją, koperacija g;
u gal tik 2 sykiu i metus ap- & J x 
sįvefčia. 0ia prįdėčkai tui*i 
būti didesni. Dusyk kapita
lui į metus apsiverčiana, jei 
uždėsim© 10 centų‘už 1 litą, 
tatai duos išviso .20 %> visų 
pajamų,’ iš kurių’ tenka dar 
išskaityti administracijos iš
laidom, Brangiau kainuoja
mos prekės, kurios gali grei
čiau gesti arba -prabangos 
dalykai. Prekės kartais ten
ka perkainuoti jų kainą, pa- 
keliant, jei rinkoje tų pre
kių jaučiamas trūkumas ir 
iittinušaiit, jei prekės dėl ko 
nors' neperkamos ir gali il
gai užsigulėti.

■ ’ ttSiitaupos* . •

Bendroves prekybos pel
nas sudaro, narių sutaupąs, 
kurios jiems grąžinamos vi
suotinojo Jhisi rinki mo nusi
statymu įpiflęhno 'proniijos 
pavidale. Dėl fo atsiskaity
mui su nariais. reikalinga 
vesti jų įpirkimų užrašai. 
Jįe/ntliėkanii yra trejopai r

1) užrašoma • visi ipu’ki- 
mąTį’tūtii tikrą pardavėjo 
knygą ir nario knygutę;. 

[ 2) narys gauna iš krautu^ 
vės kasininko^-: užsmiokete 
mas. už pirkinius, tam tik
rus ženklus su pažymojimiig 
UŽ kiek; jis? pirkęs yrą prG 
khį. Galo metų jis įteikiu 
Valdyhaį visus ženklus. Jų 
bohdvavsuina ir sudaro na- 
rio niethiį įpitkinuų nž. kįiių 
jam/ grąžinamas nustatyta* 
sai nuošimtis, y- -.. < . . >

Tikslas*.
Kaime be įvairių žemes ti

ldo koperatyvų Veikia visur 
vartotojų bendrovės,. kurios 
tiesioginiai su žpmės ūkių 
nesiriša, bet ūkininkų buity 
daugjveikia. Neretai gi sa
vo organizacijos aparatu jos 
patarnauja ir pačiam ūkiui, 
suteikdmos jam nemažai 
reikalingų dalykų. .

x V^iotpji^ibMro-viiį tiks^. 
Įdsį-*— slai^savo į-
vairių vartojamųjų' \prekių 
tr amatui ar -ūkiui rėikalivž- 
(jų dalykų# taipgi kitais ba
dais 'gelbėti medžiagine ir 
dvasine narių gerove*

Šių dienų vartotojas pri
klauso daf 'kapitalą-jėgai, 
‘kurio rankose randasi be
veik visa stambioji gamyba 
ir prekių mainai.. Kapita
lui gi, kaip žinome, svarbu 
no tik aprūpinti vartotojai 
jų reikmėnėmis, kiek' pa
čiam daugiau-iš to pelnytis. 
Ir tik organizuota jėga var
totojai galį atsispirti išnau
dojimui.

Dėl to vartotojų koperaci- 
jos vyriausia rūpestis ir pa
stanga — apseiti . be tarpi“ 
ninku ir pirklių, kurie už 
savo patarimus ne tik pa
ima didelį sau nuošimtį, bet 
iiTkit~dkiaiš''bū<air ušnaudo* r 
ja pirkėją, ar tai svorio,'ar 
kiekio, ar pagaliau pačios 
prekės ypatybių, žvilgsniu.

Oryaniizaoiju*

Vartotojų bendrovės, kaip 
ir kiti koperatyvai, veikia 
sulig savo įstatais,, kurie re
gistruojami tą pačia tvarka 
— Kredito ir * Koperatyvų 
Inspekcijos. Jos visos gy
vuoja paprastai normaliais 
arba pavyzdiniais įstatais 
(gaunami jie Koperatyvų 
Sąjungose ir liispekcijojs).

Nariais gali būti kiekvie
nas pilietis, ‘nežiūrint savo 
užsiėmimo, kilmes ir k., ka
dangi visiems reikalingi yra 
vartojamų reikmenų . daly
kai." Narių teisės, jų santy
kiai, bendrovės reikalų tvar
kymas ir E normuojami tais 
pačiais dėsniais,, kaip ir vir 
su koperatyvų. ‘

Bendrovės prekybą- veda 
Valdyba, kuri samdo kram 
tuvei prižiūrėti ir prekėms 
pardavinėti jos vedėją, su
darant su juo rašto sutartį. 
Vedėjas dirba valdybos pri
žiūrimas ir atsako už savo 
darbą.

Lėšos sudedamos iŠ pajų, 
kurių skaičius neribojamas. 
Kad bendrove turėtų pakan
kamai apyvartos kapitalo ir 
nesibargintų - beTeikalo pas

Prekyba. S

Bendrovės krautuvei pro-
f ■ 1 i f’t v *

nes peraa tam tiki 
kojas, kuriuo pap

•as uzpir- 
rastai es-

ti vienas kuris Vai 
riu. iŠ Koueratvv

dybos įia- 
ii Saiun-

gos 3fi.f šiaip urmin inkų, jų
parinkimas prikk 
narių sudėties ir j

uiso" nuo 
į /feikcįlū-į

viinų,. Taigi, k
1^114‘f Tn-rlzA'yYi/itf

f autuve j e
Ti JT t>’T H 71 /IT -UULL U LL vL xlAll*>OJLHkJkj 

nes prekės, kurios
Ji JAAv**X

į nariams
visiimet reikalingos ir tiek, 

r^nlv i^ATf“!"’Klvli J i£ lHęiĮZU.cvu.įį ; 
ilgai neužsigulint. Didesnė
atsarga daroma' tartoms
prekėms, KųnųKa 
bėgyje gali žymii

llUOįi lĮiKtĘL
ii pakilti.

Prekes išdėstomos krautu-
vėje ant lentynų ir sande-

4-Tfn Anuošė tani liklojc 
prieš , tai jas tink

. v V cLL J&lsj v 
amai įkai-

navus. ■-

r-

Karnos nustatomos sulig 
prekių svorio, masto ir tt. 
arba sąskaitos, imant domėn 
nudžiūvimą, iiubirimą, apsi- 
svėrimą ir kitus . nuostolius. 
Išvedus tuo būdu perkamą-’ 
ją kaina prekių vienetos 
(kilogramo, metro, štukos), 

: pridedama dar prie jos 
krautuves,' farnauto'jtr'išlai
dos, kapitalo nuošimtis, jei
gu prekes pirktos bargan ir 
laukianiasai pelnas, kuris 
orima iš tų prekių gauti.

Jei preke einama, ji greit 
apsiverčia ir dėl to neturėtų 
būti branginama. Pav. jei
gu duojiai, kurios .kapitalai 
grįžta per 1—2 dieni, ben
drovė uždės 2% viršaus, t. y. 
2 centu už 1 litą tai į metus 
(apie 250 prekybos dienų), 
gaus sutaupų išviso 250—500 
% visų duonos pajamų. Ki
taip— jei preke neinama,

Kilipinų salos guli toli-to- 
Ii Ramiajame vandenyne, 
karštuose lytinguose kraš
tuose, Azijos pašonėje. ’ ®a- 
lų tų yra daug, didžiausioji
— tai Lucono sala. Visos 
jos kartu imamos užimli plo
tą apie pusę Kranui jos. ar' 
^okietij os ir arti ė kartų, di
desnes už visą Lietuvą. Gy

vena ten arti 12 milionų fk 
įįjįiiiieeių, kurie, priklauso. 

Malajų rasei, pamaišytai su 
- . geltonaisiais mongolais. Kal

ba jie ispaniškai ir įdėtinė
mis kalbomis. Virš 10 milio- 
nų priklauso’ katalikų tikę j i- 

*7 ’ mui, apie 1 milioną yra mu
sulmonų, likusieji, stabmel- 

;■ : džiai ar protestonai.' /

7, INi Ispanijos-Amerikos ka
rui, filipinus valdo Jungti
nės Valstybės., Kaip visos 

> tautos, taip žinoma' ir fili- 
pinai siekia politinės nepri
klausomybės, kuriai jie jau 

Turi jie du 
univefsitu, valdišką ir pri- 
vatį katalikišką. Valdiška
me profesoriauja ir vienas

■. žynius mokslininkas lietuvis, 
prof. Dr. Pranas Šivįckas. 
zoologijos departamento- val
dytojas.

Filipinų nepriklausomy
bei priešinasi Amerikos ka
pitalistai, kurie tų salų gu- 

" bernai orimu įkišo generolą 
IVood, smarkų militąristą, 
žmogų be takto ir be toleran- 

. cijos. Aštresnis nesusipra
timas tarp gen. Wood ir Fi
lipinų kabineto įvyko ' dėl 
slaptosios policijos susikom
promitavusio vjJšiinnko a- 
merikiečio Conleyj kurį gen. 
,Wood palaikė prieš visų f i- 
lipiniį bendrą nusistatymą. 
Gen,. Wood neątsižyeige į 

šalies atstovų reikalavimą ir 
filipinų valdžia rezignavo. 
Gubernatorius dėl to nenusi- '..y ■ t u.
minė ir į rezignavusių. filipį- 
nų viet$ įstatė AmČrikos ka- 
rininlvus ;> reiškia, nusprem 
dė šalį 'valdyti naga&os 

. pagalba. - šitokiai valdžia
Mais laikais vadinasi P14 
punktų.”

- *. -■ ■ • * * •

‘Karo metu;Amerikos vaL 
, džįaf j aū buvo Išrengianti 
' Mipiiuj mųiriklimsomyhčš 
projektą, ties tuo metu ko- 
lde*n<>rs suliiliniai-buvo pei> 

- Alang pavojingi. ' Dabav-gi 
„ ■ *

4

tr

-M» T

II*

wpk., z yra pribrendę.
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karikatūras,

dakcijose dar-yra 
torių 
skirti “didvyrių” v 
lio, . Jankausko, Micl 
šiauš, "Januso, Mockaus ty- 
po nuo brangių tautai -vyrų 
kaip Baranauskas, Valam 
čius, Maironis, Bučys ir 
daugybė . kitų. “Piriiiev 
viams” išrodo visi juk ly
gūs kunigui, o pirmieji net(n. 
naudingesni už antruosius. *

“Tautiškoji”-bažnyčia tu-' 
ri pasisekimo tik tamsiau
sioje minios daly, kurioje 
lygiai tarpsta cigomti-prana-! 

šai, burtiniukai’fokusiukai, 
šundaktariai, laišyalhanybės|gaajai^. atsparumą; gal 
apaštalai ir kiti naktiniai ^ jabiau vienytų visus lie- 
paukščiai. šios rūšies dar-Luv^l1s> Bet. .jos toli gražu 
biiotojai Sudaro ^^^įdueduofii to, ko mūšų latsva

liau jų kelių ieškojimo <it-|maw]‘ja nori. Visi žinome,
tuos 1 erą.. A..pač jie turi pa-jka(| g^vllt). kraujo lafevaina'- 
sišekiniė didžiuose ūiiestuo-įlaįaj SQ(ua];istai nenori jo

se, kame slųinšų (valkatų) Tdiigljoš, jie skelbia ka
ri vašia daro didelės įtakos į L visoms bažnyčioms ir pra- 
[menkm lavintus protus. Kai-kį^ katalikybes, kai

mietis gyvenu, savystovesmiūTkidoresnie- 
, protu,- tad ir Lietuvos, kai-jį. t^utūiūilmi ir-gi nesiten- 
muose mariavifai neturėjo kinfų lietuvišlm-M 
jokio. pąsišekimo; gi niiės-jlsvuia. ■Kiekvienai jų gru- 
f ūose. jie) vis-gi surasdavoke| reiktų vis kit()kios bažnv- 
būrelį '“tikinčiųjų/’ ?Dau-' ‘ r

geliu bandymų jąu yrodyta, 
kad tie patys žmonės su
traukti ; didesnėn nunion, 
tankiai sukimšti į siauTąs 
nuėsti! gatves, praranda da
lį ‘savyštoTio proto, iabiaū 
[linksta prietarams tikėti, y* 
pač tokiems prietarams, ku-

J

Taip, yra itališkoji, 
Prancūziškoji’, vokiškoji, len
kiškoji, ‘ angliškoji h> net 
lietuviškoji katalikybes for
ma. Jei dvasinio gyvenimo 
kūrėjai mokės ir panorės, 
tai mūsų katalikybė dar la
biau sulietuves, t. y. vis dau
giau susilauksime, lietuviš
kos formos priedinių. pamal
dų, giesmėse lietuviškesnių 
melodijų ir poteriuose bei 
maldose grynesnes .kalbos. 
Šituo keliu ir eis katalike- t 
bes formų lietuvinimas, nes 
kiti keliai būtų nerimti, per-’ 
staigias ir nerastų dvasiške 
jos bej liaudies- pritarimo.

, kopeTacija 
tapti galinga organizaci, 
kuri turėtų galimybės ne J 
taupyti išlaidas, žmoi 
reikmenas tenkinant; * bet 
gerinti pačias prekes, tol 
linti gyvenimo sąlygas ir 

(■‘Lietuva”)

•T

Nenusimink, kuomet žmo

nes tave pajuokia arba šmei
žia, kuomet tu teisingai vei
ki. -Kiekvienas” paskilbęs 
veikėjas ta patvrė; gyveni-urmininkus ir pirklius, iš 
nie veik visada taip yra, kad pat pradžių geriausia str 
šmeižtas ir pašaipa yra vie- rinkti tiek pajų, kad jų ka
na kainų, kuriu turinio užpitalo užtektų, apyvartai, 
pasisekimų užmokėti. ‘ Pąty, jeigu narys’ įperka
■ibi- ■ I - ........ ..I Į - ■ - ^2- •...

rL.cL

. . i

-DAINOS’’ KONCERTk 
PJiANGOJK

Palanga. Birželio 29 
“.Dainos” choras iš Kau 
dalyvaujant oporo- sso 
tams p. p. Kudirkai, Vei 
vičaitei ir Olekai, sūrei 
Palangos Kurhauso sal 
koncertą. Choras pasižyi 
U0 begalo maloniu balsų 
rinkimu ir suderinhmi. 1 
nininkai Oleka ir Kudi 
sužavėjo publiką savo 
niais ir labai išmiklin 
balsais. Gražiai daina 
Veiicevičaitė Ir jaunas < 
nminkasi A, Grišiūnas. K 
eertaš jnaisMėjo vėliau 
mim nustatyto laiko, 
kūThause buvo 
elektros šviesa..

‘-±

Irios, pritaikintos prie . jų 
nioralio lygio. Katalikybes 
idėja juos perdaug varžytų; 
nes ten perinažtvliberalizmo. 
Tiems Ii bėra hm iš, kurie dar 
utri Imki nors auliginį pa
mušalą. •kibiausia tiktų ku- 
rinio-iK palaidesuio, protes-? 
inųHziiįu- rūšis. Čia..nebehū- 

Tie 'dar nematyti, naujais iš- tų pasninkų, būtų lnisrak'

.V —;-
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LIETUVIAI DARBININKAI ATMIflKlIE!
a Kad.-Dąvhihmkas'” jau parduoda Lietuvos pinigų--* 

litų perlaidas ir savo draugams,daid»Miikąins sriteiliįa'pat 
tarnavimą? Takgi visi tie, ilųirie norite, kad Jūsų siūti*: 
eiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giįiiiniĮpraiikftSi-vk 
suoiuėt /kreipiatės pas/ “Djisai visuomet 
nuoširdžiai'Jums patarnaus; y / • ’•/: > y/ . ./ y

Ikvrbhunkąi,..aMmmEĮukajlįDarBinuLas^ yra Jū^.
.■•/? C 

/ . Mušdami pinigus ar klausdami litų kainų visuomet 
adresuokite laiškus/siaj|ft ■ .N

U'/ irAUiklXIi\U^^

ūmi ir Umiteity, y - -'■■■- - “ fy^iuUį Mdss*. įy 0) įimys įneša j krautu- Anglijoj irTraiirijop

C t ■ - y

Pųbli 
piaširinko.. pihiUtęlė ‘ sali 
daugiausiai kauniškiu, 
yiešiųęių . IkilungėjėD b 
taip pat keletas’ ’ lietuvii 
Klaipėdoj ; >
/ yKatuuv ^kųišvū”)

*
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ie traukia už nosies užpaka
linį kupranugarį, antrasis 
plėšia nosį trečiam ir taip

Šita tyruma Mek Įvaires-Jį,y. paskutinio seka visi pir- 
ne: joje yra daug ežerų, kur4m^jį vežimų.
liekni* nasititikb jaunu ber- ./A • . *

Miluti
s čia Wos
Borovos ktik kaip arklys I e į“ touĄ
mįleuktenugak.'&šianj^ti8’’’1^ 
dien mes jo nepasieksime, t dvynei, e nešima o 

 

nes IldfcaMo liko apie aštuo-111^ “k<\ Pavam' 

 

nios dešimtys kilometriį, . o 1TOS kelet;j Mometaj, pama- 

vakaras jau nebetoli.. ArM 
liai pradeda jau reikalauti 
botago. Kadangi iki saulė
lydžio liko dar apie trejatų 
valandų, nusprendėme dar 
pavažiuoti kokį dešimtį.ar 
daugiau kilometrų. Toli mū
sų pasirodė juoda ilga lini ja, 
vingilio jaučia per tyrumų.

; Kiek pavažiavus pastebėjau, 
kad tai ltirgižų karavanas. 
Iš viso vežimų galėjo būti a- 
pie šimtą. Visus vežimus; 
traukią kupranugariai. VLį 

 

sųpifmu atkreipė . domę, tai 
. baisus tekinių girgždėjimas, j 

Mat, kirgizų ratai. dirbama 
^-ant dviejų tekinių, kaip pas Į’ 

mus vadinama f ‘bėda. ” A- 
šys, kaip kazilai, stabulės 
storesnės už gero jaučią, gal
vų. Visi ratai padirbti be 
gabalėlio geležies ir nięka- 
dos jų netepama. Galima į- 
sivaizdinti, kas per muzika 
pasidaro, jeigu tokių veži- 

x mų važiuoja apie šimtų viens 
po kito. Cypimas, kauki- 

. mas, girgždėjimas neišpasa
kytas, tur būt ir pragare ne
įvairiau esti.y

Vežimai prikrauti maišų 
su kviečiais, tai veža į stotį 
rekvizuotus sovietų kviečius. 
Kitas kupranugaris apkrau
tas dviem ar trimis maišais I:

■ ir kartu traukia vežimų su t 
keletą maišų.

• ranugąrio sė* 
ziukas beveik visai nuogas,

. krūtinė juodai . T■ taip raks, w satilfe ** ^Wzlos uolumuvrim ne- 
nndegnsl Kupramigami ata naudojoj
sujungti į vienų eilę: storo-|sl<1Uuvais‘ 

 

ka virvelė perverta kupra- L Aš išsiėmiau iš dėžutės 
nugarini per nosį vienu ga- Į duonos," mėsos, ir truputį 

 

. lu, kitu galu pririšta ’ prie |uukraus, viską susidėjęs prie 

 

priešakio vežimo. Taip vi-j ugnelės laukiau.

■ sas* karavanas sujungtas, 
kai telefonu, gražiai saugiai Į 
•taukia per tyrumų.. {Su
jungta dėlto, kad vienas kii*-

- gizas turi, valdyti keletu ve
žimų, kad nereiktų nuolat 
kiekvienų kupranugarį sau
goti ir juo niūkti, tai perve

1

šių žolėmis vandens duobę,; 
Čia su Šabu nutarėme nak
voti. Pasukome truputį iš 
kelio ir sustojome. Šabas iš
kinkęs arklius pririšo prie 
ratų, kad atvėstų. Tuo tar
pu Šabas pradėjo, galvų nu
lenkęs, vaikščioti po žolę. 
Aš iš karto nesupratau, ko; 
jis Čia ieškotų, bet pamatęs, 
kad jis renka sausus arklio 
mėšlus, supratau kad tai bus 

!malkos vakarienėj parengti. 
Kokiam pusvalandžiui pra- 

įsljnkus malkų turėjome ge- 

 

|rokų krūvų. Šabas atrašęs 
arklius nuo ratų juos supan- 

11čirvo ir paleido Į tyrumų pa
siganytų. . Tuoj rengiamės 
užvirinti vandens. Ant dy- 
šliaus galo užkabino Šabas; 
nedidelį katiliukų su grynu, 
vandeniu. Iš apačios ap.de- 

^1 jo sausais arklamėšliais taip, 
kad visas katliuks kuo ne- 
paskendo tose mūsų malko
se. Kitaip negalima buvo pa
daryti, jog arklamęšliai de
ga beveik be liepsnos. Ša
bas išsitraukė iš kišenės 
skiltuvų ir. kerpės truputį 
Įskčlės ugnį į kerpę paėmė 
iš“ ratų šieno saujų, įdėjo de
gantį kerpę į vidurį . šieno 
saujos ir smarkiai \ suko tų 
[.Šieno teijų apie galvų, kol 

 

^tkitokup-.™151^01^'. Grti1-Ūk‘ 
sėdi jaunas kiigi- « ^no sau^ palnso po

“ 1 hn ifa tt» TrvimriAiA c<4'Tir\ni-»i n ‘i.
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ZBJB1 jiiri VKKS_____

US GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLMOSE.
, įl , , ...................

NEWARK, N. J.
—- i '

Moksleivių- vajus.

. Neivarke jau pradeda skambėti 
po visus kampelius ’ Moksleivių 
Vajus 1. Kiek aukosi?” Reikia 
pripažinti^ kad Neivarkiečiai 
duosnūs yra, ypač apšvietai, kul
tūrai.

Gavę iš Eederacijos centro -50 
knygučių su visu smarkumu pa
leista jos į darbą. ’ ParadvĮnėji-

biro Arbatos. Truputi sal
doka, bet keista. Įsidėjęs 
savo cukraus, pagėriau arba
tos, nes geresnių patogumų 
tylumoje nėra. Užkandę, 
pagėrę Sibiro arbatos, stojo
me į drbą. Šabas nuėjo 
arklių pagirdyti. į prūdų,- aš 
rengiau patalinę nakvynei; 
Pasiskleidžiau ratuose šiau
dų, patiesiau paklodę, kitų 
padėjau apsidengti, mažų 
pagalvį patupdžiau ant ge
rokos šiaudų krūvos. Tru
putį pasidairiau apylinkėje, mus knygučių sekasi, nes iš cen- 
išrūkęs- cįfeareta, rengiaus p1'0 v5d Pargabenta 50 knygučių 
nakvynėn.Ašsbkvis suU ųFT «-.bA/kKa^T^

\/,Uv A * . 4U Mvbvaizpašižaaejp/ mbpraleisty uei-^ejon^PĮe
uit neprisiėjo akių sudėti aplankę ir nepasiūlę, taip-gi gir- 
per Idaurų naktį, mat, rūpė- dėtis, kad nebus tos lietuvio stu- 
jo tinkamai priganyti ark- bos, kur nesiras vajaus .biliete- 
liūs. •• ' . ' po. .•

Saulutė kg tik užsileido. Vos * “**»
Oras atvėso. Tyla kuodi-tarie plr. 
džiausiu. Girdžiu, kaip mĮ paklojo penkines. Kasdieni- 
Melmenas uodas sukasi adiiiai-garbės nariai šie; Juoz. že- 
pie galvų- Tiktas vargas su maitls, St. -Agentas, Aug. Ląūk- 
jaiš. Tokiu būdu negalima žemis, V. Gečys, Jurg. Kamins- 
nuo uo'dij apsiginti. Tokie k03- ,&z•*«»*“* KaTz- ■ ®“*! 

.V1 i v* x • sauskas, Pran. Aiseilca, duoz. Za-jie išbadą, kad šimtais.1^ 
puola į veidų, ant tankų, be- Raudasi ir pradienimų ir savaiti- 
matant veidas it rankos pa- nhį vajaus narių: Jonas. Bliudžius. 
sidengia raudonais spuogais. -- ,į£.50j St Daunoras — $2.50, 
Kų aš su Šabu nedarėme: Uęoa. Andrijauskas — $1.60, Mik. 
ugnį Mšome Po ratais, pyp- T1‘US!Sa “* $1-00, Ona, Prakapiene 
, ‘ t? x • t i — $1.00. Is aukščiau pažymėtukės rukeme, bet viskas vėl- - t■ .t_.. , asmenų yra pasižadėjusių tapti
•tui. Iki gilios nakties neda- giu.bė’ nariais. ' .■
Vė uodai mūins ramiai už-1 Pabaigus vajijpaskelbsime 
migti, tik po. pusiaunakčio Įldekvienos draugijos’ ir ypatos re- 
uodams aptimus galėjomejUndą. . v. .
.sudėti akis,-noTS buvome dįe-| ^aIio No^kįėčįai! Kurstyki- 

nos karščiu labai nuvarginti. 
Miegas buvo trumpas,, bet 
gilus ir saldus tyrame ore.

Vaivoras,
* (Bus daugiau) T"

į
1

»

katiliuko ir pradėjo stipriai
XXVlVgClKJ, | : < V. _

raudona, Įpust\

«
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READING, PENNA.

Klebonas išvažiavo į Lietuvą.

Kun. Albinas Kaminskas,
Antano lietuvių katalikų bažny
čios klebonas, Reading, Ra., yr#T 
išvažiavgs ant trijų mėnesių atos- į 
togų Lietuvon, kur jis lanko savo į 
gimtinę ir jo gimines ir pažįsta-į 
mus. - Jis Readingą yra apleidęs 
antradienį, gegužio pirmoj ir iš

jo ir Detroito vyčiams 102 kp. ir 
79 kp. Kuopos vjęe-pirm. ,Pr. 
Bartnikas-ir-gi'parvežė gerus lin
kėjimus nuo Detroito vyčių, kur 
jam teko praleisti vasarines va- 
Jdfcijas. . Jis sakė, kad Detroito , 

ant toliaus taip. . ivj^ai _non turtti fen&4 aą d?-‘
_r .T. v. , . .. • , velandieciais išvažiavimą; ir jieVeikiančios komisijos raportas L • T , T , /’» 4- i- j • t • .-u ‘ i x prižadėjo, kad kada bus jiemspasirodė, kad nieko neveikta, hetrU « - ■ u y- • «, ,x . .v .m :» pranešta, Jie visi atvažiuosią. Ga-

ateityje pažadėjo paąulatbuoti. nutarė datteitieSua už.
berno iueSnuj konwj« perĄal- 

te jnesuuus l U Vyonį tt Pr. Bartnikas^areKl

įkė, kad L. Vyčių 102 kp. basebolo
" tymas norįs atvykti į Cleveląndą 

persiimti su L. Vyčių 25 kp. ty
mu. Susižinojimo darbas paves- 

_ , tas basebolo manageriui —• • J.^jnuaij jauuolna vy-VenB10¥u._ V ■ . ■

J i \į\! ‘Vytis.
J Liepos 8 d. L.Vyčių 25 kp. ty- 

vy-Įmas susikirto su- St, Margarete’s 
ga-įtymu, kuris yra drūčiausias klasė- 

Į je “B.’A Mūs tymas pralaimėjo 
jau I— anie gavo du “runs,” o mūsiš- 
yra kiąi nieko. Bet jie laukia persi-, 

.* . . . .. -. . Lo^lijatUsU^detEMtiečiasfc^ l^ksnaur*
les, ■ pirštines,- kepurės jau nu- tyti, kinis iš jų laimės, 
pirktą; kitą metą kp. žada jiems 
Nupirkti visą uniformą. Kuopą 
Jei to tikslo leidžią dvi dovani: 
$10.00 ir $5.00 auksu, kad atėjus 
kitam pavasariui būtų galima įtai
syti basebolininkams naujas imi- Lincolh Korporacijos atsibus 1 d. 
formas. . Šio darbo komisija pa- rugpjūčio mėnesio, 1923, Lietuvių 
reiškė, kad viskas jau gatava ir’ svetainėj, 26 Lincoln St., Brigh- 
tikietėliai išdalyti ir gana sparčiai ton, Mass. Tai* bus paprastas dai'- 
mūsų- vytiiį merginų yra jie par- bo dienos seredos vakaras. Susi- 
davinėjami. Tik reikėtų šis dar- [rinkimas šaukiamas delei apkalbė- 
bas visiems paremti. jimo kas-Iink perorganizavimo iš

Veikalas, “IŠgriovimas Kauna korporacijos į kooperaciją. Tą va- 
pilies, ” jau imamas į darbą. Te- karą ant visuotino šėrininkų su&i- 
atro komisijos pirm. J. Kuzas, ap- rinkinio pasižadėjo dalyvauti ger- 
siėmė pradėtą darbą — mokyti biamas kun. F. Kemėšis, gerb. adv. 
veikalą. Bet jis pageidavo, kad Šalna ir teip-gi yra pakviestas; 
visi stotų prie šio. didelio darbo, gerb. koperatorius kun. V. Tašku-’ 
Taipogi kitas veikalas jau yra- nas, kurie aiškins naudingumą ko-' 
pradėtas mokytis “Iš po pačios operacijų ir skirtingumą korpora-. 
kantaplių.” Šis veikalas bus su- cijų. . Tokiu .būdu yra kviečiami 
loštas rugsėjo 2 d. š. m. ant šio susirinkimo visi šėrininkai,
' • . ., , T .vT -m kurie jau turi serus ir kurie dar

• • įmano turėti. . Pageidaujama yra,.
Į kad .kuoskaitlingiausia atsilanky- 

' tų brightoniečiai lietuviai ir lietu
vaitės pasiklausyti naudingų, kal- 

jbų. Tada žinosime koks kelias y- 
ra tikresnis prie geresnės ateities. 

Direktoriai,
------- ;-------- :-------- ------ ——H— 

■New Yorke George Har- 
riss Lauke, darydamas tęs-

prisirisimu prie tymo -— jis mo
ka gerai jį prižiūrėti. Kliop# pa
geidavo jo, kad jis darbuotūsi ir l*ę

kurie buvo priimti su pataisymu. Į1 
Kuopa nutarė kuogreičiansiai pa
siųsti į organą — “Vytį.??’

Iš merginų tymo raporto pasi
rodė, -kad nieko neveikta. Keži- 
ma, to te„._ 
tems-yra/, kadyQS reorganizuoja 
tyram AManau; jųjį tik ai 
sileidimas. Na, clevelandietes 
nepasiduokite kitų kolonijų 
tems; ir jūs parodykite savo 
bumus. *,

jaunamečių vaikų tymas 
nuorganizuotas. • Prie tymo 
prisirašęl3vaikų—Imzdasrvbo=rl

t

BRIGHTON, MASS. ‘

VUSilNTSLIS 
imms si 

visokių žolių, iaknų, £ 
Goriosios "Palangos Trejankcv, fttiš*

bl, i60c. už palugį arba Ą Jf 
PupliUįWų pakeli* Šuc. .sjw 4 jįl F-,75- 
Ti'ukžolią SOe. pakuti* arba 4 V4 P4C

žolės sutaisytos įiuo uervg, 4k$Ktle«. 
.nuomario, galvos .svulglBio it^įiįgįtį 
užima. Tai yra vi®M firiMHrtų 
medicįny nuo viaukty narvia gulricao 
su lietuviuku narpdymu vartoti; 
pakeliu 85c;, 6 už *^4,50.

Knyga •TtaktarftH Nnmuoae" ajraic 
vImoKIuh žoles ir gu( daugelio naodln 
,gą receptų — flM ’

Mostis gydanti visokius Ii
odos IŽbŠrlirius, dėžutė $2,50.

Drukuotl laiškai tėvynėn rąžytį, tu 
zlnns 6ūc.

Viskas būna su prlsIuntiriiG kaltais 
M.ZUKAITIS,_  i* r _

449 Hudson Avė., Roche0ter,-W.Y

Ekstra susirinkimas naujos

CUNARD
IŽ BOSTONO Į LIETUVĄ m 

ĮIVERPOOL
ant naujų, didelių, puikių ąliejt 

varomų laivų;
S AM ARI A,...... JlUgpI. 9, įtUgsFjO ? 
SCYTHlA,.....Rtigpj. 23, Bugttžjp 2(

Greitas patarnavimas i Lietuvą lr 
visas Baltijos valstijas. Puikios vii 
tas, geras valgis.

Taipgi iŠ Nevy • Yorko, ypatlS^ąį prt 
žiurstą kelione į Lietuvę Ir visus Ša' 
tljos valstijas kas utarnlnką aąt .trlj- 
marią ffillžimi, su persėdimu. Sūuth 

atpptone
z MAURETANIA, AQUITANIA, 

BERENGARIA.
.Taip-gi reguliariai Išplauklmni _tk 

šiai į Hamburgą ant naują aliejum 
kūrinančią laivą. 3. klesū (į Plliav 
$106.50) (l Hamburgą $10{3.50. Kart 
taksą $5.00.

CUNARD piniginiai orderiai lSm< 
kurni Lietuvoj greitai, užtikrintai, g< 
tai. • '

Bei lnfoi*maciją kreipkitės prie vlt 
tinlo ągento arba į

THE CUNARD STEAM SHLP- 
COMPANY LIMITED

I

] Valio Ncvarkiečįai! Kurstyki
me šviesos spindulį, " kad už kiek- 
laii;o galėtumėm regėti t,ą šviesą 

Įir džiaugtis ja.
I Pilietis.

CLEVELAND, OHIO.

J Pusmetinis susirinkimas.

J Liepos 9 d. liet; svet. įvyko L.
| Vyčių 25 kp. pusmetinis susirin
kimas, kurs nariais buvo s^ait

* I liūgas. •SV.'l’ ®
I Nutarimų rašt., A. Baltrušaitei 
į iššaukus kp. valdybą —■ nesirado 
•Jtin. rašt., — į jo vietą buvo iš
rinktas J.' Kemėšis. Raportas li
kosi neišduotas.

Po tam sekė įvairių komisijų
I raportai: Sąryšio, T. Fondo, Naš.

plaukė Lietuku Baltie-Ameiiean ?<“*>lr ^au'■ • * ne.k"™J»- 
.inijos garlaiviu Lituania.

Gerb. kun. Kaminskas laiške 
vienam savo parapijonui sako, jog 
turėjo monotonišką; ’ kęlionę peri 
marės ir 
savo pirmiaus turėtą stiprumą ir i 
energiją atgavo tuoj po pasieki-1 
Ino tėvynės.

Kum Kaminskas 
gerbiamas savo parapijom}. Jis 
gimė, užaugo ir įgijo didesnę da-

. užvcrdaiit 
arbatos. Šabas vis dėjo ar- 
Įdamėšlius į ugnį vis jų kurs
tė. ■ G alų gale vanduo užvi
rė, tad. šabas išėmęs iš mai
šeliokaž-koldų šaknių įmetė 
į katiliukų. Sausiu Šabo, 
kas tos p.ėr šaknys Jis man 
paaiškino, kad pas juos :esa^ 

riaiiia-virvele jo nosį ir pri- itia tokių žolių, įkurtų šak- 
rišama prie kito vežimo; pa- nys pavaduoja arbatų ir 
varius pirmų vežimų; virve- cukrų* Paragavau ir aš Si- 

-a .• * •  .», - -

L SKĄDDANdlpMS AKIMS, >

žiūrėjimą ir piuiaro^vartas*' gūižiim 
Sutini* 

įj Sveiku 
I ?<■ I
TfclOrt. ■

' O**1*41

*T -
| naudok kusaien Mui‘Ine/Ji atnaujina J 
į v‘ ‘ J
V^tkls.
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k’nrūnvlnmt pas Jusij Kmutuflnlnką -
' KLAUSK GELTONO Mf BAUDONĄ JU6jSTItH4a TAIkEMO ,
• EĄGLE MIKADG K ‘
I . nAGTiĘ

•> '

4

portij. paaiškėjo, kad vasaros lai
ke pertraukti susirinkimai ir vei- 
ikiaai, bet iš kitų komisijų buvo 
gana daug svarbiu: dalykų. kurie 

r, kad prisiėjo sirgti, bet įsmiltame buvo planai apkalbę- 
+.,»;n-.v cvG™.-.™.. U. tl. \ .

- - - I Koro komisija pranešu kad vis
kas vedama gerai ir tvarkoje. Ir 

,.,v. . kad gerb. muzikas kun. V. V. Vii- 
* 'kutaitis pasižadėjo pasirūpinti už

tektinai. dėl koro dainų. Mūsų
... i t t- x_ • -r- ' Idebonas su vietiniu varg. R. X
lt. savo= mokslo Lietuvoj. Jis itA, .Y. . •, . .J v . TiR, . . Adomaičiu ir koru darbuojasi,šią sali atvyko būdamas dar jau-L *
nu vaikinu ir tuoj įstojo- į Saintl 
Charles Borromeo seminariją; kur 
tapo iššventintas. Po tam, kuli. L_.
Kaminskas buvo klebonu keliose 
Pliiladclphios diocezijos parapijo
se, kaip tai: Shenandoįvh, Miners- 
ville ir kitur. Jis. Roadingo pa
rapijos klebonu tapo 1912 inetuo- 
so kada didžiai jo ^^womiS>Lo- irč(16 klld pcllw MUo 
khubnanns ant l.ghth » tap-L Sis didžima pelno paskirta 
inau gą v® tapo perdirbtas 1 da- k vfaieni5

Ibinitikams išreiškė padekiį, už jų 
Laike kun. Kaminsko atostogų, • .j . . - „ « . _t r. 1 -4- • - rn ‘ J gerą pasidarbavimą, ypač renge-kur. Rudaitis, »®amaquos it Mikolioiūul ir

tam. Vishodrl, m Oakbrooko, ril- k įdha§!rastai.
puius! parapijos . Ba^ball?o managoris, J. Ven-

le % y “•jdovijįį pranešė, kad dabar tymas 
yra tvirtas,. kuris-gali laikytis su 

I Lile kokiu tymu tos pačios kla
sės. - -

kad prisirengus gerai ant rudens 
į su dainomis.

Buvo išduotas šeimyniško išva
žiavimo raportas, iš kurio paaiš
kėjo, kad kp. liko dar apie pora 
dolerių pelno. .

Raškiau sekė bizniavo pikniko 
[raportas, kuris įvyko liepos 4 d. 
Raportą išdavė J. Kuzas, iš ku-

f

• ■ -.y ■, • • - '•

Nesikankink su
- z Reumatizmą 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį

Pain-Expallerii 
ant skaudamų „vietų, Ji^i pa* 
jausi odos dogimiį-^ir užganė* 
dįnautis,. malonus' palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Fain*Ex;iĮt^kriaturi 
INKARO-vaiąbaženklį.

*

A

deraeijos įgaliotiųio — P. Dauž-|' 
vardžio, kuris bus Clevelande su 
prakalbomis. Jis savo laiške pa
geidauja, kad vyčiai prisidėtų 
prie Federacijos išleistų knygučių 
pardavinėjimo ir surengimo pra
kalbų. Dėl surengimo prakalbų 
kp. neišrinko komiteto, kadangi 
T. Fondo 22-tras skyrius -tą visą 
darbą varo, bet pasižadėjo su ki
tokiais dalykais remti šį svarbųUamentų, įtraukė dokunieu- 
-darbų — pardavinėjime knygučių • 
ir tt. Nors mūsų vytės merginos . 
ir • šenai jau kaip pardavinėja, . 
bet dabar dar smarkiau pradėjo 
darbą varyti,, kad laimėjus dova- L 
ną. Kp. nusitarė rengti kitą biz-į 
uiavą ‘pikniką; kurio didžiuma 
pelno eis šv. Jurgio par. Tam dar
biu kp. išrinko komitetą; J. Kve
darą, Pr. Bartniką ir A. JakštaL, 
tį.

Paskiau susirinkime buvo gra
žių išsireiškimų. Pirimausia buvo 
perstatytas M. Kazlauskas .iš 1 
Worcester, Mass., senas clevelan-į 
dietisj jis gana gražiai pakalbėjo Į 
ir linkėjo kuopai .geriausius lin
kėjimus. M* Kazlauskas, kaipo 
buvusia šios kp. narys — vėl ža- j • 
da prie jos prigulėti. Antras kai- } 
bėjo — J. KRikaUskas iš Detroito, 
ir-gi senas clevelandietis ir šios ) 
kp. narys; jis “išpeikė’* Cleve- į 
land’o vyčius, bet .jo “ išpaikimas’ Į 
vįsai ką kitą reiškė — agitaciją ir 
vienybę. Jis kaipo būdamas L.l 
Vyčių 102 kp,. nariu — sveik|no | 
ir linkėjo geriausius linkėjimus Į 
nuo 102 kp. L. Vyčių 25 kuopai. į 
Nemažiau L, Vyčių 25 kp. linkę- ;

120 Statė Street, 
Boston, Mass. '

uiromus

JUSU GIMINĖMS LIETIWJ 
— PV- • 

. BREMENĄ
DIDŽIAUSIU fOKIEClŲ LAIVU

■ Gražiuose 1 klesos kiunbariuose. Aut< 
į, vizuota. Linija Lietuvos Emigrantam

>1

4-.^,^ $,» 1-mU 4,. į vizuota. Linija Lietuvos emigrantam
tai! 11 mitelį <V j lio, kurį J ui ij^BnacIJu Mauskyletos agento,art. 
pati turės teisę vartoti tik ' borth GERįimt
kaipo vaistą. 192 Washmgt<m St, Bostos, Mfag

perBremert
I/ELIAUIC į seną tėvynę Amerikos laivu. • Buk .užtikrintas, kad 

imt to* laivo gausi gerinusi patarnavimą.- Trečios klesos kam
bariai 2, 4 ir U žmonėms,, rūkymui kambariai, knygynai su Jiisą 
kalboje knygomis, daug pąviršla-uk laivo,—pertis valgis—tie vist 

‘ daiktai kolite gąllunt rusti uiit šią laivą. Laivui yru 5ie?
i

i

t

Į BKEMHK « Į LONIMJ.V. Vl.YMOl rit m Cuemovbs
.. . . Gcnvgv tfiishinyton ’ .

Anicviea 
JPresMcitt Kuom velt 

J .Pivsideut HanĮliųi 
PvesMent AMuv 
Pvesidcnt Filttiiora .

į OhcrbON'iių; iv SutttJįtinųitvną—Latras B. S. I^viathak
Užsisakyk IaivakOrtą .giumUen—eik pas jusą vietos agentą arba 

rašyk pas— 
ųUjriTĘD STATEI. LIKĘS.

45 Broadway. Now YorkCit v
> . .toeiitai t’lsttosr niicstimse

vcdčjftt. ■ • . -
UKITED STATĖS

. Prf'sMtHt tPąlli
Presulcnt l'<ut JT«rę«
Pivaidcnt ilimruG
Pvcsulent 4tois

. rri'.'ųtfent (.iarfkld

“Motinėlės’’ metinis susi- 
rinkimas įvyks šįmet 8 dd 
Aug. Strand viešbutyje, At* 
dantie City, N. X r. ’• 1

luui. M. A. .

Raštininkas.!
' ’ ■ . V- - ’ J

■MĮBMMMĮį 

auAt. mua

padėką,'už jo tokį darbštumą iy .'

Buvo' praneštą, - kad dabar, yra 1 
liaujas basobolo iždininkas A. G vi- 
gajtis.^ Jam kp,_ išroĮškė didelę

Z

T

i.

*
. ♦

fe
V

,i,i, » „ii ■! .1 ,11 Į I. .
,.......................... " 1 - "4 1 » »>■■;.■' ■ ' *'■■" ■•' "■!««»*■"    ■

draugijų ATrvoAtr t
Kokardų, visokųuŽenkleliŲ, GunikuČiu, Ant* 

ĄjĮk ULlĄ V tJ.įpaudą ir kitotuą Draugystėm! reikalingą dalyką. 
Reikalaudami katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir ju«ą dr-tea f ardą* 5 ’■ 

•TRUPA8 00.^90.92 Fcrry St.
. -'■7 ' f'.

KELIONĘ*-

TIKSIU KĘLIU
Lietuviai vaiiūojnntl į ĮhlSMnfc apltt- 

kis lenkųJ.įkūddera). VliA trečia We- 
HZm piuiuHntn. į l^barluš'ant Ž-j«, ?HIū ir 8-uii 

lovu>■ “ .

s; s. i
boloika t w

_IM įfeį? Sorko Ar JBbtoao | HafigmaM M&fiK
1 FllUava PO). į Libava ijrj&mli i<Jt—

Įą Bostono J Nė\v kęrką 1W FftW tUtęr Liniją, 
Kreipkite* orte ttettftlą

T"



f “DARBININKAS”
■SF“!

1
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i

Milziniskas šv. Petro Parapija S. Boston

' ■Jll flM Kviečiami visi kas gyvas atsilankyti, nes
■■ bus pirmas tokis Išvažiavimas; tokio dar 

■ ■ ■ W B W B BW ■■■■ nebuvo.' Bus programas, susidės iš visokiu
žaismių; taipgi dalyvaus Parapijos didžiulis 

i į r - ^ t _ — _ choras ir sudainuos daug gražiu dainelių.

>>*

BfT&yį

TV

H

.............................JTA

’ ’ t-

tų vietą užima Amjštėrdani’as ir 
jDhtroit’as, ■' \ V p

Detroitas milžiniškai imasi dar- . 
bo. Pirm kalbetpjaus nuvažiavi
mo jau visos, lpiygutes buvo pa
skleistos pardavinėjimui. Detroi- ■ 
te vajaus Vedėjais, ir darbininkais : 
yra gabiausi kolionijos žmones, i 
Jie yra pasiryžę, išparduoti dau
giausiatikietęlių? Klebonas kun? 
J. Č'ižauskas širdingai remia, j)ir- 
ko 100 bilietėlių, už $10.00. Det
roite, prakalbų laike būtų ir dau
giau tokių atsiradę,.. bet nebetu
rint knygučių reikėjo pasitenkin
ti mažais trupinėliais ir prišižadū- 
jimais. Daugelis prižadėjo būti 
dieniniais ir dvidieiiiniais nariais.

Laukiame tų gerųjų žmonių 
vardų.

Čia kalbėjome apie -rytinę dalį 
miesto, o kurgi da vakarinė T Ten 
darbas eina neblogiau už pirmąją. 
Darbo priešaky stovi kun. Borei- 
šis ir giedrininkas Stud* Stigma- 
nas. Taip-gi reikia nepamiršti, 
kad AVest gidėje yra dušimtinis 
milžinas Vyčių, kuris stoja dešim
tukų vajaus darban. O vest sidės 
Vyčiai kur stoja,, ten East sidie- 
čiams yra sunku laikytis.

Žiūrėsime;7 kurie bus smarkes
ni ir,, kurie Jaunes dovaną.

Grand. Rapids.. Mažas būrelis, 
bet labai energingas. Giedrinįn- 
kai. išsireiškė, kad jie apsiima 
konkuruiti bile su kuria 'Detroi
to kolionija. Visi giedrininkai, su 
priešaky V. Jusu (vajaus prižiū
rėtoju) ir O: Ąbramaičiutė, (va
jaus raštininke) stoja darban. Su 
jais-eina Vyčiai ir Moterų Sąjun
ga. Laike prakalbi! O. Šležaitė ir 
J.’ Sedlcvičiene (Sąjungietės) nu
sipirko po knygutę ir pasiėmė 
kiiygučių pardavinėjimui. ‘ .

Valio, Grand Rapidiečiąi! Ne
pasiduokite milžinams.

. Chicag’o. Milžinas mūsų išeivi
jos labai smarkiai ir ūmai prade
da judėti. Imasi darbo Federaci
ja, • Giedrininkai, Vyčiai ir kti. 
Federacijos ir Giedrininkų apskri
čiai su didžiausiu entūizazmu ir ^įpjūfio .8- Slienandoak, Pa. . 
prijųntimu nutarė griebtis šyento- Rugpjūčio g, Minersville, Pa.- 
jo darbo, - apšyietos kėlimo. Fe
deracijos apskričio susirinkime 
kuriame dalyvavo apie šimtas ats
tovų nuo įvairių kuopų ir drau
gijų, visi prisižadėjo vajaus dar
bą varyti pirmyn, o pirmininkas, 
kun. B. Bumšas paklojo penkinę, 
nusipirkdaams dvi knyguti.

Valio, Chieagiočiai 1 Gyvendy-

bet 7000, Pasekite pimiuosius^ 
Kun, B. Bumšos $5.00, kąn. Alį)^- 
;vieiaus — $5.00, A. Rokas — $5,*; 
U, Mikočiuniute — $2.50 ir daug 
įritu,- kurie prisižadėjo pirkti ir 
■širdingai remti savo kolionijas,

GARSAI Iš neatlankytų 
KOLIONIJŲ.

“CamWdg^M;as§; Titr^b~^5_ 
knygutes, jau beveik visos’par
duotos. Žada daugiau parsitrauk-- 
ti ir .pradėti kasyti pašonius di
džiosioms kolionijoms.

ReadingyPa. Rašo studentas J. 
Paufenis, jog jau baigia parduoti 
jiems prisiųstas knygutes. .

Iš visako matyt,, kad Netvarkas 
visus sukirs, nes ten apie tuzinas 
■vyrą pasiryžo laimėti pirmąją do
vaną. ‘Netvarkas- jau pareikalavo 
ekstra Ioiygelią, Valio, Netvarkie- 
čiams!. * ;

Gražu ir malonu, kad dešimtu
kų vajaus klausimu gerieji žmo
nes širdingai rūpiiasi. Tiesa? jau 
turim skaitlingą būrį sandarbinin- 
luj, tikictėluĮ pardavinetojij, bet 
tų dar neužtenka, reikia daugiau. 
Širdingai, vardu/neturtingą moks- 
leivią, Tamstą kviečiam darban. 
Darbas , lengvas ir- naudingas.

; Tikietėlis' parsiduoda tik už de
šimts eentij, dovanų gali gauti: 
$100.00, $50.00 ir $25.00. Todėl 
stok ir Tamsta darban, kelk ap- 
švietą. Kas pavydi ir neduoda lu
tam šviesos, tas pats jos nema
to. ‘ ’ . .

Po Giėdrininkų Seimo, studen- 
, tas, Petras Daužvardis, toliau tęs 

savo maršrutą, moksleivią lioteri- 
jos reikalois.

Kalbės sekančiose kolionijose: 
Liepos 30 d., So. Boston, Mass. 
Liepos 31, Broekton, Mass. 
Rugpjūčio 1, Cambridge, Mass. 
Rugpjūčio 2, Hartford, Conn.. 
Rugpjūčio 3, ,New Britain, Conn. 
Rugpjūčio 5, AVaterbury, Conn. 
Rugpj. 5, vak., Netv Haven, Ct 
Rugpjūčio 7, Mahanov City, Pa.

St. Pctniškevičia .pirm. 
IĄ 
A., LeŠKaiiBkas vice-pirm. 
K. žėglys rašh . . 

, A. Sereika 2-sis rast 
L keliouis ižd. 
Kun. P. Gudaitis, kitu. S.

užeina;
, ' atimta koja, Taa-Isos lwmiB1Ta- 7 ’

Turėsim daug ka, -liežuvis. Tai galvos sma- 
genyse trūksta kraujagyslės, 
išsilieja kraujo ir sniagenii 
dalies .sugesta. Norint iš
vengti . apopleksijos senes- 
niesiems, ypač pihiakrau- 
jamš žmonėms .reikia neper-k 
sivalgyti, atsisakjdi nuo 
ai aus, degtines ir kitokiu ■ 
spiritiniŲ gėrimą, prisižiū- 
rėt,. kad. viduriai neturėtu 
užkietėjimo,- uesikarščiuot, 
atsisakyt nuo meilės pramb- 
gĘr ■ ■

.Jei jau atsitiko apopleksi
ja,. tai tuojau reik ligonis 
paguldyt, • atliuosuot visi 
Arapaną suvaržymai? ga^u... -. v.,» 
padet aukščiau, ant galvos # -CkU-imos chorai, šią
dėt ledą arba bent rankšluos- h°honiją: feheiiaiidoah, Ma- 

tiš šaltu vandeniu • suvilgy- 
tas, ‘ .viduriams praliuosuot m1/1*; v):1 ^avmaclua’ kai- 
padaryt levuty va duot šaltos b^ais uzprasytm: senato- 
druskos arba, ricinos .valgo- }111? ,Pr*

’mą šaukštą ir šauktis gydy- ■ ir pastas, 

tojo. * c) Ketvirtoj valandoj pra-
t Bi\ Land^ sporto- dalys : įvairūs

t------1—_—-------- - žaislai,, lenktynės Jiase-ball
SCHUILKILLO APSKRIČIO, PA. R1-' k-

i irTiiiiin nirii i - -I Readiugo gėlę-
LIElUViy UlEnA žinkelis ekstra traukiniais 

palcngvįs privažiavimu. Tė- RUGPJUČIO 15 D. Lyldfe _ tTauki^ tvarka 

—■—'■ bus išgarsinta plakatuose
Jfabanoy City, Pa. — Biiv geležinkelią stotyje.' •

želiu 10 d. Norkvvičiaus svo- ’ p* komisi jos narys,

tamej Schuilkillo apskričio T „ •. . __4 1 ’•) Laikas -— Rugį),]. 15 d. per
įvairią kolioniją . delegatai žolyne^ Įžanga į visas vietas 10 
svarstė devintos lietuviu dįe-p^aūi-. -
nos reikalus. -Vieta aprink- ————— ------------ —

la tą pati, būtent Lake Side DEŠIMTUKU VAJA 
parkas — kur dailus raiškas . yA...
ir tivuliuojantįs ežerėlis.*) FAZANuA
Visą pelną tos dienos nutar- Į — ’ - - ~-
ta pavesti į fondą Vilniui va- šimtukų" vajus. Daugely 

duoti. . T komitetą tai dienai knygutes plaukia it nesulaikoma ** * Į . ». 1 *••<*«. h. « • *«<«•' J • ■ *
sutvarkyti įėjo delegatai nuok 
šią kolioni ją: • Shenandoah, I 
M'ahanoy Gity, Mt. Carinei, 
Fraclęville, Tamacpia, Gi- 
rardvilie.po du nuo kiekvie
nos koboĮujos.. Išrhiktasai- 

’komitetas vietomis pasid šerne, taipgi laikoma
gėrimai, 
be .mimo.

t

V

APOPLEKSLTA.

IŠ pažiūros sveikas žmm 
gus gauna gal vasukio, krin
ta .be žado, parpia, kartais [ 

___ . . _ o , 1. JULCV ’ ! 
riai-ės malonėkite susirink-! si rodo 
ti ant laiko.
Svarbią reikalą aptart, teip- 
gi išgirsite raportą iš buvu
sio L, D? S. seimo Kewarke.

Kviečia Valdyba.

SUEIKITE.
LDS. 1-os kuopos susirin

kimas įvyks 30 d. liepos, 7:30 
vakare parapijos svetainėj 
antr^Įos^atvesrzTTVIsirria;

NEPAPRASTAS
SUSIRINKIMAS

Liepos 26 ck š. in. buvo ne
paprastas susirinkimas šv. 
Petro bažnytinio choro’ delei 
geresnio prisirengimo prie 
didžiulio* parapijos pikniko. 
Taip-gi susirinkiraan atsi
lankė gerb. klebonas kun. K. 
Urbonavyčius ir gyvu žo- 
džiu užkvietė chorą dalyvau
ti -parapijos piknike kir pro- 

. gramu. Choras užkvietinią 
trukšmingai priėmė .ik pąsi- 

. žadėjo dalyvauti su progra
ma ir su dainuos daug gra
žią dainelią. Taipgi tapo 
išrinkta apie 25 darbininkai,, 
kad, būtą kam .priimti sve
čius it juos pavaišinti šalta- 
koše ir kitais įvairiais už
kandžiais kuriu netruks mn 
nėtam pikttike. Piknikas 
bus rugpjūčio 5 d. š.- m. ant 
Patts liill už valstybinio li- 
gonyno, Mattapan, Mass.

. Korespondentas.

• SUGRTŽO AJAFSKAS.

Brighton’o, Mass. lietuviu 
veikėjas Baltins Ajauskas 
jau sugrįžo iŠ Lietuvos. Ten 
pabuvimu labai džiaugiasi 
ir jei ne. biznio reikalai, tai 
būtą ilgiau viešėjęs.. Saite, 
kad, “Darbininko” darbi
ninkas P-etTas Milius žadėjo 
apleisti Lietuvą liepos 25 d.

SPSIRINKBMAS
k

L. Vyčių 17 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks ru.ą'pjū- 

* čio 2, savuose kambariuose
i • »

7:30 vakare. Malonėkite vi- 
nariai susirinkti . -

Valdyba, skirstė sekančiai:

*

K J 
"’i

k 
s-

*j.’.
»

Į Nariai; P. Tarbila, V.' 
Markūnas, J. Radzeviče/ 

Šitas komitetas pel* keletą
Mary tu savo posėdžių- išdarė 
plianus, kaip pasekmingiau 
tą Lietuviu dieną apvaik
ščiojus.
I Programa^ sudarytas se
kantis: • • '

I a) 11’ valandoj mišios ir 
pamokslas. Mišias -laikys 
kun. J. -Valaneiūnas, pa
mokslą -sakys kun. . P. Mez- 
vinslds, ' Shenadorio choras 
giedos.

b) Pirmoj valandoj prasi-
- - dės koncertas — tai įvyks gi- 

i2’‘ I raitoj ant kabio, kur sudėti 
■GvLVC.L*|- y r* «'•’jfMv > S 1

.Tel. Brockton 5112—W.
“—ęKa^as^mottdTStreėt)——

705 Main St.į Montello, Mass.

DR. A. J. GORMAN
(GUDAUSKAS)

DANTISTAS I
t \ Teį Sp. Boston 821 &

LIBTUVYg HANTIBTąSf

DR. M. V. GASPER H
(KASPARAVIČIUS)’ H 

laikinai perkėlė, ofisų po Mfl, ® 
425Beoadway, So. BoStok, Kam.

Ofiso Valandai i U
Nuo 10 fM 12:80 ryte Ir Mo I:R0 | 

Iki 6 Ir nuo 6:8O Iki 9 v. vak. ®
Ofisas nidarytaa Bubatos vakarais | 

--------------- IrnedSIlomlSr —-----
®©®©®S©ffi©©Sffi©©®@ffiŠ3®i©©ffi©©©®

• \<*

*) Laikas

Fe-

Ko tolyn, to smarkyn, žengia de- 
vietų

’ vilnis. Kai kurios kolionijos rei- 
. balau j a daugiau knygučių-, nes

/(pirmosios jau išdalintos ir baigia
mos parduoti. Tokių progresis-
*

«K PRIPILK ARUODUS 
gjg SU GERESNIU KURU 
Sl!<^B-B^iBMMBllMBBMBMBBBMBMB!
IBB^g j. " - '■ ! • -"u " ■■

fuiiįlaugiaiisitąglies ir ld-
■ tą ėlenientig kietos malkos. ’l
■ :HMūWGokę. turi mažiau pdvnii ir ne-
■ reikalauja Čystijiriin/ ' ’
H . ‘~;W(Bk;ianpCokė. dega neguto
■ . grotą ir šoną.
■ * MAŽI—DIPERKI—MllBLI

I New England Coke
■ Iii DEVONSHIRE ST., ' BOSTON, MASS.
■ . - Mwn S532 ; — TELEFONAI-- Main 2723

PARSIDUODA
PARSIDUODA namas su grei

ti' Anuoki 
gėrimai. Gali pirkti vien biznį, 

Kreipkitės pas
I JONAS JAKŠTAS,
257 Fiftli St., So; Boston, Mass.

• / ' • : .

I . Tel. 80. Boetpn 270 £

J. MACMNELL, M. D. I

OnAo Vaulmdob: ė
Biteli iki 9 vai Po pietų n«a I—ML f 

Vakarais nuo 6 iki 9« g
6M Eroadvay, 8<r. Boatos,

16 Metę South Bostono

|DRa H. SiSTONE
. aktų specialistas 

■B9m W. BROADWAY C 
VALANDOS: NUO 9 r. Iki T t. vak.

Rugpjūčio 11, Forest City, Pa.
Rugpjūčio.'12, Scrantoię Pa.
Rugpjūčio 13, Kingston, Pa.
Rugpjūčio 14, IVilkes-Barre, Pa.

' Fecl. Sękret.

kit savo prisižadėjimus kūnan, oi 
:ada jums neužteks 300 knygučių

PABSrDŪODA PIGIAI SEITYNIŲ
■ SĖDYNIŲ IH DELIS AUTOMOBILIS
■ IM'IC'K rSdlrhystes. Jeigu kmn-tokią
■ Į relkalliigns, rašyki te pi«l imdami unt-
■ rašip Aš nuvažiuosiu jums aprody*
■ (ti. ■ :
■ MAKTIN ZUNARIS, ‘
■ [472 Foutth ML, Solidi Itoston, Mass,.
I . . (31)

'.. j

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building
294 iVasliington Street 

BOSTON, MASS, 
Valandos: 9 A. M. iki 5:80 P. M.

Gyvenimo vieta-
10 Wikthbop' StbemI East Bo'ŠTon ’ 

TeL East Boston 152—J.
Tel. Mala 2488

.. - ~ 1 —■ - ——1
t m. , I - ; • T1-... ■ ■

©®©©ffiffi©s®@©©©ffi©©®©©ffi©©©ffi©$ 
PIRMOS RŪŠIES BARBERNė|
■ Nukerpant plaukus vyrams, mer-B 
glnoms Ir vaikams. 1

Turime visokių kvepiančių tonl-l 
kų plaukams. • i

; .Ateikite ir persitikrinkite, a§ tl-® 
kiu, kad busite patenkinti. ■ s 

C. S., B AB E N | 

116 DORCHESTER AVENUE į 
SOUTH BOSTON, MASS.

(PBIE PAT BROADWAY TUNEL’lO) |
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BOSTON'O IR JPIELINKiy BIZNIERIAMS
■_ Turime labai gražią sieninią diclelią ir ma* 

žą KALENDORIŲ, kurie j ūsu norėtumėte, kad- 
tokie būtą laiku atspaudintą prašomi ateiti į 
<f Darbininko” raštinę -ir pasirinkti. Pasirinki* 
mas didelis. ■

■3G6 JFrąf Broadioap, '• iŠouS Boston, Jtfttss,

© 
© <

REIKALINGI: ■
I ■ - ' ' ’ • *-t ' ■ i
j VARO ONININKAS, kurl.s. gulėtų ir j 

j- zuliUstljoimutl. •. ,. > - ■ (
į - MONYTOJA-mm’glnn, ^ntrl gulėtų į 

niukinti llohivlšlmt Ir ningllškid,. Mn-- i 
tončklto--kreiptis t” — j

j RE V. VANAGAS l
72O.Pirt’HiemifR St., Montronl Uuimda.

- . z• <

i llls So. Boiton 2488 ©

DR. J. C. LANDŽIUS į

LIETUVIS GYDYTOJAS IR |
CHIRURGAS. ©

505 BR0ADWAY, I 
BOUTH BOSTON, MAS1, | 
(Kampas G St ir BroadwayT ©

VALANDOS :. 9—11, 2—4, 7—9 S

DlD. IIETr KEISTUČIO
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTONjMASS.

PIRMININKAS —. Vincas Zaleckai, 
81 Mercer S t, So. Boston, Masa, 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis, 
146 Bowęn St, So. Boston,' Masį 

?R0T. RAST. — Antanas Macejunaa, 
450 E. 7-tb st, So. Boston, Ma*s« 

FIN. RAST. — Juozapas VInkevičius, 
906 E, B’way, So. Boston, Mass. 

KASIĖRIUS — Andrius Zalieckas,
807 E. 9-th St, So. Boston, Man, 

MARŠALKA —- Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St, So. Boston, Masu.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius sūsirlnkiiąus kas pirma nedšl- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Wasilngton St, Boston, Mass., ė-tų ▼« 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie mu«ų dr- 
loa prirašyti.

(APDRAUDIMAS) . g 

®- ’ Imant Insurance (Apdraudi- « 
® mą) nuo ugnies , ant namo arba s 
B automobiliaus nelaimes ir pavo- g 
g gimo arba sumušimo krautuvės ® 
S stiklų, tėmykite idant apdraus-- ffi 
@ tumėt per atsakančias kompani- g 
g jas, idant nelaimei atsitikus gau» g 
® tumėt pilnų atlyginimų. Mes re- ® 
© presentuojam tvirčiausias ir ge- g 
g riausias kompanijas Amerikoj ir g 

mes užtikriiuim pilnų atlyginimų ® 
©nelaimės atsitikime. Boston’o g 
S žymiausi lietuviai biznieriai ir g 
g profesijonalai yra musų, klijen- g 
© tai, klauskite jų apie musų pa- © 
| tarnavimų. g
| EKSPERTAI UGNIES 1 
1 APIPREKIUOTOJAI | 
g Apclraudžrant namus, rakiui- g 
® dus, automobilius ir taip toliau, ® 
g kreipkitės į mus dėl geriausio g 
© patarnavimo Naujoj ’ Anglijoj, g 
B Apdraudimo skyrius po vadovys* ® 
g te JONO K. KAZLAUSKO. g 

IVINCENT A, JENKINS | 
I 6 Beacon St, Boston, Mass. g 
g Tel, .Haymai'ket.BSlO-SSli . g

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINSS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS J. L. Petrauskai, 
250 Golii St„ So. Boston, Mass.

V16E-PIRM. — Kazys Ambrozas, 
492 E, 7-tb St, So. Boston, Mase.

PROT. RAST. — Julius Savickas, ’ 
111 Bovven St., So. Boston, Mase,

FIN. RAŠTININKAS —• J. švagždys, 
171 W. 5-th St, So. Boston, Maa&t 

KASIĖRIUS — A. Naudžiunav,
885 E. Broadway, S. Boston, Mass* 

MARŠALKA — J. Zalkls,
7 WInfield St, So, Boston, Mass, 

Draugija laiko susirinkimu? kas trečių 
nedėldlenfklekvieiio mėnesio, 2-rų vaL 
po pietų Sv. Petro parapijos salėj, 403 
BL Seventh St, Soutii Boston, Mass.

LAFAYETTE REALTY COMPANY 
Mos perkamo ir parduodamo naimiš, ūkės, krautu ves j. ,ap».. 
Ų$nuWain namuti rakandus, automobilius, sužeidimus ir 
tt.; Stt visais’ reikalais kreipkitės į mūs agentūrą ir būsit 
užganėdinti.. ū - • .

LAMYETTE -nEA.LTY COMPANY,. ~
. 'REAI^mATtr&TNSUlUNOE ’ '

456 Massachusetts Avenue, s - ? dambridgej-Ntas^ 
VINCAS J. DEGUTTS.tr DANIELIUS M STIUKAS, SaViniukut.

IV. ELZBIETOS DRAUGlJOi 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI.

Elijj. Mlelulktenč, plrmlolnkč, . - ■ '
44 Cednr St., Hattford,4 Coml,

O, . Lnblcklenčį vic^plrmininlcč,
90 Sheidon Street, Hartford, Conn,

P. Labickioiič, iždininkei
44 Madišon SU Hartford, Conn, 

Marijona Katkaus kalt?, f in, raštininke,
16 Atlantlc St., Hartford, Conn. 

R. pandztenč. prot raštininke,
19 Walčatt St, Hartford, Oonn. 

šios draugijos susirinkimai būna kai 
antrų nedSldlenĮ kiekvieno mčneila 
balnytinde Balijje.

Ok KAZIMIERO R. £ DR-J08 

SOUTH BOSTON, MAS8< 
VALDYBOS ANTRAiAI.

' ;
PIRMININKAS VI. PaulRUnkM,

314a S-th St. Tel, So. B. 3335-M. 
TOS-FIRM. J. Jarnža, £,

’440 E. SU So. Boston* Buri, 
PROT. RAšT< A.’Jaiiųfenfs,

14Ž6 Cdlumbių Rd.į 8. Boston, Ifitm 
rnr. MST* . Kipn, \ v

42$ n 8-th St, sb, Boston, Mmi, 

I1DININKASL WtiU8»
111Bowi?n St., So. Bestos, MtM 

TVARKDARIS — P. Laučka, ■ 
. m a im st.. so. b<w$ mm 

DRAUGIJOS auniM reikale «
- 80& Bro*dw*y, M Boston, Marik’ 

DraogUt ia*o: MtilrtokiianB Uito 
-uefflHdl«g kiekvieno totae«to l-mĮi val 

so. ••ohž'OsssT ■ 
" \ ’ l ' ‘ \ < -l

■• •• . t

. / ■ .. : |

Tik ką , išėj o iš/ spaudos 
spaudinei ant storos popieros 
lUsparak Labai 
chorams vartotu 
paaiškinimai. K 
lakšto 6 centai. ’ 
parduodama už 5 i 

‘‘DARBINlįS
366 Broadwayf /

parankūs 
^ietuviški 
|na vieno 
maut 100

?: ':--

:<aš” -

DEGUTTS.tr
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