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SjrbI to nesupras viri katalikai, mes 
. negalime tikėtis sulaukti spaudos 

Ą kuri atatiktą Katalikų BrifeyiBt* 
rimtybi fe pajėgoms, žmondą 
itadal^ plmiprit gi t*
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koOFERAUIJA ANGLIŲ f / PAKĖLĖ Ą
KASYKLO J. J ta.™™ ~T7 

ĮT . .
EQUALTTY, III — Anglia- 

. kasių unija perėmė' Gąlatin. & 
Coke* kompanijos turtą ir ka* 
sykių. Unija sumanė anglių 
produkavinio? biznį pastatyti 
-ant - kooperatyvių pamatų- 
Kompanija, valeIžiai tas kasyk-. 
las? kurias darbininkai paėmė,

’ negalėjo su pelnu tą biznį va- 
ryti. Kompanijos turtas atsi-

‘ dūrė į reeeiVerio rankas. Dar
bininkai kasyklas perėmė iši re- 
coiverip ir suntanė pūrodyti, 
kad darbininkai nnijistai gali 
netik kasti anglis, bet operuo
ti kasyklas ir vesti visa mana- 
džierystę. .

DENVER, ’Cota — vietos 
laikraščių spaustuvių darbi
ninkams pakelta algos ant 
$4.50 savaitėje. Dabar dieni-, 
niai darbininkai gaus po $46,50 
savaitėj, o naktiniai $49.50.

%

TAI BENT ALGA.

NEAV YORK. — Hays buvu- 
sis Suv. Valstijų paštų vįršiūbm 
kas (Postmaster-General) gau
davo $12,000. metinės algos. 
Dabą r jį.pasamdė viena judo- 
mųjįf paveikslų filmų dirbimo 
korporacija už vedėją biznio ir 
metinė algos jam duos $300,- 
000, arba $821.92 dienoj.
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SUBANKRUTIJO DEGTU
KŲ IŠDIRBĖJAI.

NEVY YQRK. — American 
Splfnt Corporation, kuri išdir
binėjo degtukus pasidavė ban- 
krutan. Skolų korporacija be
turinti $5,000,000, o turto 

. $250,00.''

TURTINGAS BIEDNIOKAS.

tVi^LlSTON, N. 1). — Mads 
C. Jaeobsen gyveno ant tanuos 
bakūžėj, ir visi'spėjo, kad jis y- 
ra skurdžius. .Jam mirus pasi
rodė, kad jis paliko $100,000.

Pereitą’nedėlią Bostone Ford 
Hąllėj kalbėjo Freęterick L. 
Hoffman.. Jis 'yra vice-prezi- 
dentas Babsono Instituto,' Jis 
per 20 metų studijavo .žmogžu- 
dystes Suv, Valstijose. ■■

Hoffman nurodė,z kad nei 
vienoj civilizuotoj š.alyje nėra 
tiek žmogžudysčių ir patžudys- 
čių, kaip Suv, Valstijose.. Sa
kė, kad žmogžudysčių ir pat- 
žudysčių Suv. Valstijose per 
metus yra apie 10,000. Sakė, 
kad patžudystės dažnai yra pa
slėptos žmogžudystės. Ant kas 
1,000,000 gyventojų -dabar 
žmogžudysčių atseina 80.
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NAMAS ATPIGO.
NFAV YORK. — Didžiausy 

>sis pasaulio namas AVoohvorth
__  Į.

Gi 1912 m: už tų na- 
t mą davinėta $13,500,000. {šiais 

laikais pastatyti tokį namų at- 
Narnas da

bar asesytas ant ‘ $1- 1,250,000.
Jdomu' atsiminti, kad tas mi

lijoninis didžiausias' pasauly je 
namas pastatytas biznieriaus 
kurs siulianė penkcentinę ir de- 
šimtukinę krautuvę. Iš pra
džios tas biznierius — F. \V. 
AVoohvorth biednas būdamas į- 
steigė menkutę krautuvėlę, o 
paskui iš penktukų ir dešimtu
kų sukrovė milijonus ddlerių ir 
pastatydino minėtų namų

GARSIAUSIAS VODEVIL-' 
NINKASMIRĖ.

;t

'■?U-’ ,

y
. . seifų $18,()OO,O(.)().

<■

LONDON.^-Mirė CarĮ Hertz, 

ninlEžff'1’JJis’4.®th’bdavo' po $4,- 

,500 savaitėje. Turtų paliko 
$2,000,000. Jis buvo amerikie
tis, bet Amerike neturėjo jo
kio pasiekimo. Nuvyko Ang- 
lijon. ir ten rado sau tinkamą 
dirvą. Jis Anglijoje išdirbo 45 
metus. ‘ ■

TARĖSI SU PREZIDENTU
t

WASl-LlN(JT()N. — Gailusis 
Amerikos laikraščiu savinin- 
kas įvairiuose miestuose M*. R.: 
TIearst lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose ir kalbėjosi su pre
zidentu.^- .„.r -

GIMIMAI MAŽĖJA.

t

PABĖGO SU PINIGAIS

5VASHINGTON. — Nuo ga
rinio laivo Somers pabėgo algų 
išmokėtojas Ervine R, Brmvn 
su $1 •20,000.
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VELYKOMS ATVIRUTĖS
Jau Velykos netoli, tai reikėtų 

kiekvienam gauti tikrai su lietu
viškais margučiais atviručių. La
bai gražios. PARSIDUODA 5c. 
VIENA, 6 už 25c.

Užsisakykite greitai, Velykos patinkamų 
jau netoli.

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

KODĖL BUVO REZIG
NAVĘS.

M’ASHINGTON. — Iš priva
tinių šaltinių sužinota, kad 
Franeijos premjeras Poincare 
rezignavęs buvo tik tam kad 
atsikratyti iš savo kabineto ne- 

j asmenų. Dabar 
Poincare vėl premjeras ir pasi
rinko sau patinkamus draugus 
ministerius.

\VASH1NGTON. — Gimimų 
skaičius Amerike tebeina" ma
žyn, o’’ mirimų skaičius tebei
na didyn. Per pirmuosius pe
reitu metu devvnis mėnesius: v t
ant kas 1,000 ‘žmonių mirimų 
buvo 12.6, 1922 m. buvo 11.8, 
Gimimų ant 1,000 žmonių per
nai buvo 22.8, o užpernai buvo 
23.1‘

Mažiausia mirimų buvo Mon
tanos valstijoj, 
Vermonto 
mažiausia 
stijoj. o 
Ca raliuos

o daugiausia 
valstijoj. Gimimų 

buvo Montanos val- 
daugiausia 

valstijoj.
■ ■   —~ * I

AMUNICIJOS PRODUKCIJA

Nortli
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Lietuvo
je snieg’as ėįfiięs tirpti sukėlė di- 
dWg lįx^|>Wrfeaus; 'Nemtt-''' 
rią® febiąuifeištyano. Veik vi

sa Marijampolė atsidūrė po 
Vandenim į 5Kaunas didžiame 
p^vojujg/ r

; ktH“—:——

Sanu biių reikalai.

Šimonys, Į Čia ^undinių dar

bininkų nenhižai reikalaunaina 
ir todėl yisienis užtektinai vie
tų ir uždarbio.

LTkininkaOio kampelio nėra 
blogi žmonef, pertat samdiniai 
čionai neblogai jaučiasi.
■ Šiems matams vyrai-bernai 
sulygo į . ižetns 400—500 L, 
merginos Minaitės 200—300 1 
piemens .150 -^-200 litų, turėda
mi pilną ūk įninku uižlaikynją 
ir (<b‘abužm£

r, . i > .

dinių čia'vi^ąr geri ir žmoniš
ki '• '

,-p

nių, kurie nemažai pelno, kai- 
po visokie ainatninkai, bei .že
mės ūkio darbininkai.

. Mūsų broliai vilniečiai (čio
nai) visų godojami ir šelpiami 
įgauna daugiau pilietinės 
drausmės ir tautinio susiprati
mo.. . .

H ' - -------

APTAKSUOS TURISTUS.

PARYŽIUS.—Franeijos sos
tines Taryba svarstė svetim- 
taučų turistų taksavimo klau
simą. Sumanyta apdėti mo; 
kesčiais turistus išbuvusius 
virš 48 v&lancių Paryžiuje..Ap
robuota, kad svetimtaučių gy
ventojų Paryžiuje esą 400,000, 
o turistų kasmet atsilanko apie 
700.000?

•f

1'■ • , f

Santykiai; Elmininkų ir smn- 
ta * • *-* a ' a • ■ a v. .

ISTORINIŲ VIETŲ SU- 
, w 'TVARKYMAS.

'Lietuvai Pagražinti D-ja ei 
dama savo įstatais, rūpinasi 
istorinių Vietų sutvarkymu. 
Pppulerizavimui šios minties 
yni priruoštas tam tikras pla
katas, bet dėlei trukumo lėšų 
dar neatspauzdintas. Žemės 
Reformos V-bai yra paduoti 
prašymai, perdavimui piliaklil- 
nio Kupiškyje ir Gedimino kal
no- — Veluonoje.. Taip, ka< 
sąrvšv su D. Lietuvos Kuni- 
gaikščio Gedimino įkūrimo 
Lietuvos sostines Vilniaus 600 
m. sukaktuvėms, būtų galima 
tenai suruošti didelę tautinę 
šventę, ' .

Kadangi trūksta žinių apie 
visas esamas Lietuvoje istori
nes vietas, Draugija šiiiomi ir 
kreipiasi į gerb. visuomenę pa
dėti'jai, registravimo darbą 
dirbti, pranešant apie kiek
vieną vietą žiniomis, atsakant 
į žemiau tūpsiančius klausi
mus.

1. Istorines viętos pavadini
mas. . .

2. Kur ji randasi'? (kaimas, 
valsčius, apskritis).

yie.tos sgv minkąs?( •
4. Kas tą vietą dapar valdo?

■ Kuriomis sąlygomis ir kokiam 
laikui?

5. Kokiame stovy viršnųneta 
vieta?. .

6. Kas rūpinasi vietos užlai
kymu ikišiolei ?

7. Kokie asmenys vietoje yra 
užsiimdavo pasirūpinti vietos 
sutvarkymu ?

8. Ar mano jie sudaryti Lie
tuvai Pagražinti D-jos Komi
tetą ar Skyrių, vietai užlaiky
ti

9. Su kuo galima tame reika
le toliau susirašynėti

10. Delko šią vietą verta pa
laikyti ir puošti ?

11.
vieta vietiniams gyventojams?

12. Kur randasi vietos apra
šymas ?

Kas turi istorinių žinių apie 
by kokias minėtas vietas, arba 
jų fotografuotų vaizdelių, pra- 
špma prisiųsti arba apie tai 
malonėti pranešti Lietuvai Pa7 
gražinti D-jos Centro .Valdy
bai Kauue.

Lietuvai pagražinti Draugi 
jos. Centro V-bos posėdyje. Ko- 
vo niėn. 12 d. nutarta:

L Gegužės mėn. 1 d. organi; 
zuoti Kaune ir visoje Lietuvo
je antrą Lietuvos Medžių Sodi
nimo Šventę “Vilniaus me
dį” sodinti Didžiojo iLetuvos 
Kunigaikščio- Gedimino, įkūri
mo Lietuvos sostines Vilniaus 
600 metij sukaktuves paminė
ti; ir išleisti tam tikrų pakvie* 
tuną. z

2, Išleisti plakato ir knygelės 
formoje trumpus praktikos ųa-. 
tarimus, kaip taisyklingai so
dinti medžiai.

. >3, Sulig D-jos įstatų 223j su- 
- • daryti prie Centro VaPdykųs *-7

“DAJ&ttlfrNgAB” ' TsįorlfLėmš tletoms globoti 10U 
S6ū Sd. Wtrii« Mbsš mitotą, ’ 7 . *

k

versi toto salėje 4 vai, po pietų. 
Nesusidarius kvorumui, susi
rinkimas 6 vai, ir jo sprendi
mas tebūna teisėti.

5. ■Medžių sodinimo šventei
leisti tam tikrų iliustruotų žur
nalų, pagražinimo idėjai skleis
ti. ■

6. Rinkliavą, visoje Lietuvo
je, ‘skirti į-Gegužės mėn. 1 d. 
—. Medžių sodinimo šventoje ir 
išgauti leidimų.

Socialdemokratai dežuruoja.

Kiekviename Seimo pasėdy 
vis matyti socialdemokratų 
frakcijos tuščių kėdžių. Daž
nai teko pamąstyti, kur yra 
•įtrtovai,, dėl ko jie nesirodo. 
Nebaugi taip gina darbininkų 
rūkalus?

Bet štai vakar vakare išgėr
iau. bešnekant žmones, kad, 
'dnli. kai kurie Seimo social
demokratų frakcijos atstovai 
dažnai sėdi Kauno stoty prie 
laikraščių kioskos ir dežuruo
ja, kad pardavėjos neužmirštų 
pardavinėti ‘ ‘ Socialdemokra
tų.” Alfa! Dabar.supratau ką 
veikia Seimo socialdemokratų 
frakcijos atstovai.

Koikos reikšmės turi

\V ASILU* 1TON. — Pereitais 
metais amunicijos produkcija 
buvo tokia: amunicijos, kuri y- 
ra permissible, pagaminta 60,- 
371,314 svarų, o tos kuri nėra 
permissible pagaminta 267.-: 
405.220 svarų.

ir atsigulė lyg nieko pi 
Gaisras "ųdostplių pada)^ 
25,0(10 Itų. ’ - * ’

'■ - - ■7—--. \y

Lenkai nebe žodžįais bet 
bomis provokuoja,
\■ y

Kovo 2 d. Ukmergėj sųru 
tam lenkų vakarėly grętinitH 
šokių salėj kambary buvo m$*J 
ta bomba kuri sprogi bet ulę- 
ko nesužeidė. Saloj kilb sumų] 
Šimas.. Lietuviai išsiganoę .13 
tuo,j salę apleido, gi lenkui tę-'J 
sė. Tokios įtartinos aplinky-j 
bes privertė Kauno pdlitĮgę 
Jiciją tučtuojau išsiųsti 
savo ■valdininkus, kurie ištyrę,^ 
kad bomba buvo mesta ne įbė- i 
gūsio iš lauko asmens,iticuip tį- 
kino lenkai, bet vieno ist bftvu-^ 
šių tuomet namuose. Tai pa* 
tvirtina ir sargai. Policijoj į*; ’ 
žiūrėta, kad tai greičmusla*bu- / 
ves provokacijos žygis/’ Veda-';

* • k ’ » 1 1 ’ "t “
ma stropus tardymas,-<12.

• 9

1 * “ * 7J

Policistas žmogžudys/
-------------- •'! 5,’Š.**’* ■ -r1

Kupiškis. Kupi§k^i^^i| 
(los policijos viršininkas p.“| 
Jud. Radavi’čius nesenai t&'po y 
■areštuotas ir P-žio' kįleijimanl 
pasiųstas. Jisai, mat, *su savo 
policininkais neva, kyįįį d«rv- ij 
damas nukovė B-niųdv<ūkf^Ur | 
ką, rusą, dorą visais ?žvilgs<| 
niais ' ^Ijetp^' • - * ■■ 5****^t^|

Ta^i ;‘pdnas riuoyįidas” se- J 
na i buvo vilko garbės^J 
kaipo typiškas žemaičių šųiūg- 1 
lėtins ir -pijutis — špūpsinin- į 
kas. Daug žmonių dėl’ jojo ■ 
gobšumo yra nukentėją, 'vie
nok ir patsai‘liepto gąJx>;priėjo^ ;

Trijus-metus Kupiškyje ipa- 
viešpatavęs, p, R-ČitJc įsigijo 
patogų piečių ir įsitaisė puikų 
rūmą. Menką, sulyginant, al
gą imdamas, ponas- “pristo- 
vits’’matomai -šventa4 dvasia 
gyveno, jos sugebėjo-tokią ri- ; 
sargelę, susitaupyti.'.,^ t y

Buvo ištikimu draugu gar- ’ 
saus anuomet Šimonių, viršai- 
čia p, p. T., kuriam^iškritas Į 
baudžiamos bylos Atąpo p. i 
R-čius malinamas bet slopina- J 
mas, 
buvo 
Kokis 
las!

*? »

Geria apsčiai.

Seirijai. Neseniai įsteigtas 
valstybinis degtinės monopolis,, 
iki perkėlimui monopolio / 

liaują butą pil. nebuvo įleidžia
mi vidun bet degtinės buteliai 
parduodami ir paduodami per 
atvirą langą,, langas išeina 
tiesiog į gatvę.x-

Iš tolo matai tokį.vaizdą y- 
pač turgaus dienomis ir šven
tadieniais. Eilė piliečių gim
džiusi prie lango, iškeltais ran
gose litais, siekia vienas kitom 
per galvą šūkaudami “ponuli 
man bonkutę, man'dvi” ir t. t. 
O per langą taip ir matosi tai 
Tonkutė degtinės tai “ponu- 
io” barzda kyšo. O pasekmės 
:ai scenos tokios, pavakary 
)ilni patvoriai girtų strapalio- 

jančių, vienas iš tokių neseniai 
negyvai sušalęs pačiame mies- 
:<‘lv. Vežimai su javais, žąsi
mis ir kiaulėmis turgavietėje 
stovi iki*, juodos nakties, kai 
<ur matosi moteriškė ant veži
mo kiūkso, laukia kuomet jos 
“prisiegėlė” bugdys ją namo.

O vyrai .vyrai!L skundžiatės’.....
blogais laikais, sakot mažai Ii- Getą gerų -arklių, 
tij, o ar nors kartą apskaitiiuo-7 Susekti kol kas nępiiyyko. || 
jat kiek sumokat barzduotiems Spėjama, jog tai bus organU * 
“ponuliams” už bonkutes. žūotas afetistų tlarbasv ’

Į 2. Kupiškio įrautuvese lap 
koma daug visokių nfekajftrH 
vėrių prekių• kutfei* W
nesusipratusius žnipĄriius pi- 3 
giu būdu apgaudinėjama^ ' 3 

’ Taip pavyzd*, nlandągiaU J 
žydeliais peršamas niekaip ty- « 
kęs “savos” firmos 
su saehittina medūs, brulšan^Jl 
J ‘ Jietiiviškak ’4 
rinasi kišamas gerų 
vątdo ėrzac muilas, 
papirosai neva Salėm 
.vokiečių firmos, klashmtn 
ketų tabako šlamštai ir, t 

žodžiu, atsirado čia 
ladno nieg^įi^ viešų 
tų ąp^ąrikų»?5 ‘ ;

(Kauno

t r ’ •.

už ką ponas VigšimąkftH 
gavęs nemažai dolerįų. 
gyvenimas; tokįsiil’ ga*

* w ‘

•s;

Iš MASKVOS Į RYMĄ.

MASKVA. — Rusijos katali
kų areivyskupas Ą’iepliak, pa
leistas iš bolševikų kalėjimo, 
išvažiavo i R-vma.h. •> 4 •

Kupiškis. I. ^‘Pastaruoju 
laiku čia pasikarto ja viešpk 
kliavagystės. , •K ' 1 - J

Dienos metu, ketvirtadienių J 
in ilgėse, jau yra išvažiavę Jte-

- J 1 ' *

NEPAPRASTANABIIENA!
Tik ką esame gavę iŠ vienos 

kompanijos. pasiūlymą naujo, 
ypatingai Amerikoje indomaūs 
“Mah Jung’t Senovės Chinų 
Mandatinių (kunigų) lošimo 
* - game.,’ ’ Yra tai nepaprastas,

LAIMĖJO DOVANAS.

——
f

a

BROOKLYN, N. — Rašy
mo straipsnio mokinių kontes- 
te dalyvavo ‘ ,

ma kelione į M'ashingtou,. D.
inm Mpoina

/

»

I

f

f

/

r

,

i ® 1 - v *
p (ypač jaunimui lošimas^ Taigi. 

2kadiiMŠiteiteikul'ie «
*■ miii nneiiitt*-nmine nimo ■m«h»

4

K. Pakštas, pirmininkus.
J. Tumasonis, sekreto rims. . 

,M. Kamandulis, iždininkas.
r ' > * I

Centrą Valdybos nutarimu šaukiamas Lie
tuvių Darbininkų Kooporatyvės Sąjungospieti
nis Seimas BALANDŽIO 29 ir 30 d. į Cam- 
bridge, Mass. f,

. Visos L. D. Iv. S, kuopos prašomos rinkti 
delegatus ir rengti Šeiniui įnešimus. •

Centro Valdybos vardu:

PRAMATOMA AŠTRI KOVA

WASHIXGTON. — šių me
tų prezidento rinkimų kampa
nija bus tokia aštri, kokios nė
ra buvę Amerikos istorijoj. Po 
išėjimo aikštėn įvairių skanda
lų užsipuldinėjimai, priekaiš
tai bus.daromi su įnirtimu vie-> 
nų prieš kitu: 
žmonėms. tojų prisius mums pilna meti- 

rię prenumeratą $4.50, tie, pą- 
gal jų norą, gaus tą naujos ga
dynes taip vadinamą “MAH 
JONG.M Pasiskubinkite, neš 
kas bus pirmesnis, tai geresnis. 

10,000 mokinių. Nedaug jų teturime*? Atskirai 
?; I -Rašė apie atei vybę. Pirmą do-1 neparduodame. Paaiškinimai, 
y: vaną laimėjo katalikų parapi-|kaįp lošti prie kiekvienos 
■ > ji nes mokyklos mokinė Helen skrynutės. -*
<4 B. ĄVoc’lier, )lTž tokį pakižyme- * " “* *‘***™”

Čekiškė. Kilavos* dvare, Če
kiškės vai. atsitiko gąisraS. Su
degė tvarias su 16 ^raguočiu. 
Gaisras prasidėjo 5 v. ryto tš 
vi dalis. Nors’ d uris*i r pasisekė 
■atidaryt, bet nei vienas gyvu
lys negalėjo išbėgt, nes visi, 
btivo pririšti. Uždegė kerdžius 
besišerdamas. Įdomus to ker
džiaus prisipažinimas: Jis nu
metė degantį degtuką ant lUėš- 
lm mate kaip užsidegė /pluoš
tas šiaudų; bet neatkreipė į tai 
domės» mąnydamasr kad mėš
lai nedegs. Paskiau, kuomet 
'nedegė jau viršiijo ■ sudėti 

4., Visuotiną susjrinldmą ’pa'- ^žiauduL hr jis greitai spruko
. ...X a j . -t.—i. x a ta. . . t- .skuti’Bątand. mčm ^Onk lank iš’tvarto/ *tW& 4A**

4 1

4
. t

5

O

> #

j
fr &

♦J

Y

’ ,r- f

t ,t 
e

v

1 tJ

.k

X'

Z

•>
<

v

v y

\

> -

i-z-

v
«
■\

J A
i d1

i

„u.-.1:
*4

T «4

»



lt

1
f-

>11

I

t

i

t

I

I
r •

t

r

s

I 
)

I
<

Ko verki a našlaitis Vargingas j J 
Dėlto,: kad apleistas visų, 
Ko jojo veidelis veitamngast 
Kad neturi savo tMip ,

...
tĘKDBSDAY an<

. • ■ " 1 v

į JOSEBH’S LttHUANtAK R.C. ASS0CIMlI0» QV ZJLBOS
'•d'.iui■ečond-clasa matter 8ect.l2,10i5iit thepost of/ice at Mą&fc,

, # untler tha Act of Msrch 3,1870."
Bsebtancė fpr mantoj ot upeclut nite of postege pravldefl ter ta •fcttett ©0® 

' * , Ąct of & ivlTf aiitliorlzed on July 12,
StlBSCBIBTioN KATES: '

Bipston.and suburbs ••••«.•••»»•*
' A . *

foreign coimtries i early ................ i.........
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. .Kooperacija plečiasi kUs kart tokia plati ir įvairi ekonomijos 
Mhiąpsrįyjubiuiis ir žnionii^pri- nmkslo šaka kurios reikia, nuo- 

kboperacijar labai au- dugnini xmol<y'tis ir. teorijos ir 
•J • - '' . « « , * 1 ■ . •« f > • ‘ * » » .• .praktikos be ko ir geriausių no

rit demagogai Lietuvos koope
racijos tinkamoje aukštumoje 
nepastatys. Gal aš čia per
ši urkščiai išsireiškiau pavadin
damas demagogais kaip ku
riuos Lietuvos kooperatorius, 
atsiprašau ,bet juk ne visiems 
viena kepure atatinka ir tikiu 
kad tas kas to vardo nebus sa
vo darbais užsitarnavęs tai ma
no pasakymo prie savcęs nė ne
bandys pritaikyt... O antra 
vertus, jjuk ir demagogai nč 
karta daug naudingų dalykų 
nuyųijkia — duok Dieve kad ir 
kooperacijai Lietuvoje iš dema
gogų taip kaip ir iš tikrų spe
cialistų kooperatorių ! .Jųdų 
kodidžiatisia nauda ir ‘kai
riausios jų uolaus darbo pasek
mes. ‘ Dirva veikimui labai t . . p*
pltttldr vieni kitų neužgaųda- 
rai išsiteks visi kas tik toje 
srity*' dirbti norės.

Iš pradžių po karo žiūrėta 
Lietuvos liaudies i kooperaci
jas kaipo į įstaigas kuir viskas 
turėtų būt pigiau parduodama 
negu pas žydus. Bet susitve
rus kas kart (langiau ir dau
giau kooperatyvų ir nariai da
lyvaudami tame veikime patys 
persitikrino kas tai yra toji ko
operacija ir kas kooperacijos 
siekiama taip kad dabar jau ir 
liaudis į kooperaciją visiškai 
kitaip'žiūri.

Jau dabar madoje steigti~ko- 
būk tai klaida kaip kurių na-, .operacijos pamatais pienines, 

krautuves, sandėlius, siuvyk
las ir tt... nors dar kad duotų 
kooperatyvai didelį pelną pa
sigirti nėra galima.

Žydai lalųji kooperatyvų pa
būgo. Kur tik įsisteigia koope
ratyvų krautuvė, tenai tuojau* 
miestelyje žydų krautuvėles 
pradeda-smukti ir žydų mamai 
žymiai atpinga/..

Žydai kooperatyvus keikia, 
bet patys žydiškus kooperaty
vus kur tik gali steigia. Ge
riausias pavvzdis žydų liaudies 
bankas su savo veik visuose 
Lietuvos miesteliuose Banko 
skyriais. Tai taip kaip voras 
iščiulpia visus litus- ir dolerius. 
Iš Lietuvos žmonių.

• » **^*4■ Valdžia Lietuvoje ko opera
tyvus reiūla tuomi, kad jiems 
jnokęsniai visi daug mažesni 
nė kaip privaeiams pirkliams, 
ar bendrovėms.

gttj nors kooperatyvai ir (litro 
kaip kurias gana žymias klai-

jBriba ir didžiausia klaida 
kišimasis kdoperatyvą 

y&’šnnių i kovą tarp bedievių 
M kataliką tai yra palaikyrhas 

"ir “'finansavimas spaudos ir 
"'ppieštikybihės agitacijos. Nors 

daroihil gudriai Kiuas- 
kųojama, bet'dabar Lietuvoje 

'žmcūiės jau ant tiek susipratę 
Bgudęeję rlęad juos uipgaudi- 

nįėti nėra taip’lengva kaip ne- 
toj fra manoma.
r i ; ‘ .t
Į JuOTui savo Išsišokimu ko- 

dpėrati.vvų viršūnes iššaukę ąk- 
įjjgesiiį veikimą iŠ kataliką 
.įnsėš jturs1 daikte tint tiek išsi- 
vystė ir sustiprėjo kad riiųtau 

■ jpradėta galvoti kaip tam,jpž- 
■feėgti Už ūkių, kad ’koMpėritrija 
Išpūtų įkisvamanių įrankiu ■be- 
^viįįihuV katalikiškos^ lipu - 
dfH* W marksizmo, teortos pla- 
|?nųno eentm. To tikslo atsie- 

. jtimui manoma daugiau katali- 
kįško nusistatymo žmonių pra
lysti' į centralines kooperaty
vų valdybas, nes , dabar yra 
taip kad kooperatyvai kaip na- 
riąi taip ir vietose valdybos; 
daigiausiai yra katalikai, o 
oąntralinės valdybos daugiau- 
Šteį Moralai ir socialistai.
^Pajutę? kokias pasekmes iŠ- 
šaukNją neįtiktas kooperatyvų, 
viršūnės subruzdo aiškintis: 
būk tai esąs nesusipratimas.

rių, bulatai ir visai tokios agi- 
/tgčijos nebuvę daryta, būk tai 
Iderikalai nori sugriauti koope- 

‘ fUeijos judėjimą Lietuvoje del- 
io‘ kad ne jie jį sutverę ir kad 
ne' jie esą kooperatyvų viršū-

* Bet kaip ten buvę nebuvę 
‘ liaudis susiprato ir suprato kad 
, už savo pinigus savę nutikint 
duotis nereikia ir turbūt savo 
atsieks jeigu nepravarys se
kančiuose rinkimuose grynai 

; katąlikiškų valdybų tai bent 
' tikę sdbedievėję šertieji valdy- 
i įų nariai .žymiai susimodifi- 
ikuos ir bus daugiau grynais 
l'kooperatyvio judėjimo darbuo- 
k J- M L ’ - —1 • - - - A
i tojais o ne kokie, tėvai bedie- 
Ivybėk ar socializmo idėjų, nie- 
iko bendro su kooperacija ne- 
J teinuių skleidėjais ir platinto- 
t ir kooperacijai ir Lie-
l tuvui. Beis ant naudos ir syei-. 
;|atok -■ '• --'j 
l Jlk vlena‘ko galimai pasigai- 
iUt tai t^ kad vis-gi kataliką 
lyermažai moksleivių studijuo- 
|Ja kaųperaėiją, o kad būtų bent 
dkuris B užbaigusių univeršite- 

.• tos pasišventęs toliau/ gilintis 
’j kooperacijos teorijas ir prak
tikuotų kur užsieniuose pagar- 
Ujusiuose kooperatyvuose Lie
tuvoje neteko girdėti. O be tą^darbe veilda koget 
f rimus nebus galima .apsieiti, kontakte ir darbuojasi 
Dėlto kad kodperaelja tai vra /aldyboje iržiniršdan

.v

Kovo 9 d. grįžo iš Ženevos 
Lbtttvos delegacija* kuri dere* 
josi su Tautų Sąjungos skirtą
ją Daviso komisija Klaipėdos 
reikalais. Delegaeija’,parveže|buotusL 
projektui kuri sudariusi dmK 
ge su 'komisija. Mūsų vyriau- 
sybę turės skubiai pareikšti sa
vo nusistatynią del 'tr projek- 
•to, kad grįžtanti į Ženeva de-/l<K - . . , • t .

t ; 3 L t - t'k, rodos-visai nekultu sąlyga, bėtlegacųa žinotų, kaip jai Msy- .{/ . f > T
tfa Tautų Sąjungos Tarybos 
posėdžiuose svarstant Klaipė
dos klausimą. |

Iš projekto matyt, kad Da
vis net kielę nepakeitė savo nu
sistatymą, ‘ apie kurį praeita
me “Trimito” numery buvo 
'minėta. Visas skirtortas tamey 
kad Davis susigriebė perdaug 
atvirai išsikalbėjęs, ir todėl 
projektui suredagavo visomis 
diplomatinėmis 'gudrybėmis rr 
suktybėmis.

Einant projektu, uostą val
dys direkcija iš trijų narių, ku
rių vienąi skirs Lietuvos vy
riausybė, Idtą Klaipėdos .di
rektorija ir trečią T. S. tranzi
to komisijos pirmininką^. Loš
to direkcija pati rinks sau pir
mininką; di rėkei ja pilnai val
dys uosta. T. skirtas direk-

* L <

rijos narvs kontroliuos Lietu- 
vos vyriausybę, kad ji' ištiki
mai pildytų konvenciją. .Tuo 
pačiu jam suteikiama inužgy- 
nimo (veto) teisė. Lietuva turi 
prisiimti visas uosto išlaikymo 
išlaidas. Be to, prisiima su- 
ųiokėf t atatinkamą dalį repam-“ 
rijų, tų reparacijų, kurių da
lies sumokėjimas visai sugrio
vė Vokietijos ekonomijų gyve
nimą.

Nematome nusilridimo ir tad
me, kad projekte nekalbama 
daugiau apie plombuotus- va
gonus. Nėr reikalo kalbėti a- 
pie plombuotus, nes. Lietuva 
turi leisti per savo žemę į Klai
pėdą ir iš Klaipėdos visokios

New Yorko ir Kew Jcrsoy 
apskričio sųvūžmyhnas įvyks 
balandžio 6-tą-4^ 192£ m., L 
mą val.'.po pietį parapijos sve> 
tainli* 219 Ripley PI., EUza- 
botkporti^. J. ., , :/

. ■ . * ’ v f t •

Brangus ylenniineiab kmjan* 
gi šis suvažiavimas bus prieš- 
seiinipiSj tad daugelio įvairių 
dalykų bus’ aptariama kurie 
paliečia įnūsų Brangią organi
zaciją. Taigi £erū kuopoj ma
lonėkite prisiųsti kodaUgiaiisia 
atstovų sų ■ naudingais. smna- 
nymais kad galėtume tuos, su
manymus įteikti seimui. Taip
gi yra daugelis svarbių dol/kų^ 
aptarti kaslink tolimesnio aps
kričio veiftimo.. Yra pageidau
jama kad atstovai išduotų ra
portus iš kuopų veikimo raštiš
kai. Meldžiam nesivėluoti o 
pribūti ląiku. |

Pirm. Mr Stapinskas, 
Rašt: J. Sereika. v

1
1 \ . ■ ~~

Lietimų Darbininkų Kope
ratyvūs Sąjungos . Naujosios 
Angluos Apskričio ptięšseimi- 
liis ekstra suvažiavimas įvyks 
balandžio 13 d., 1924 m., Lie
tuvių Rymo Katalikų Sv. Petto 
parapijos galėję, 49? E, Se- 
venth St, So. Boston, Mąss., 

-įsil. po pietų. . 1

Gerbiamosios L. D. įK. S>. N. 
A. apskrieto kuopos, nialongki- 
tą rinkti atstovus ir rengti įne
šimus į apskričio suvažiavimą. 
Taipgi ir tos kuopos kurios tdar 
nesate prisidėjusios prie ( aps
kričio , tai malonėkite Jprisijdčti 
ir prisiųsti, savo atstovus į šį 
suvažiavlnią, kadangi Įšis suva- 
žtovimas buš piieš-seiininis, to* 

, dcl majoųėjdte visos ‘kuopos 
prisiįjstf sūto atstovus s iii- 
teikit geny supanym^ dėl iabo 
mūsų organizacijos. į Ko /dau
giau attsovų’suvažiubs, td gc- 
riaū galėsim nutarti gerų' slt- 
nidnynių į būsiantį L; D, K. S. 
seimą, ktfris atsibus ‘29 ■ii’ 30 
dd:. balandžio š. m., Cąmbrfdge, 
Mass. Todėl gerbiamos kuppos 
jei mums rūpi mūsų organiza
cijos gerovė; tai malonėkite pa
sistengti prisiųsti atstovus į 
apskričio suvažiavimą, ir Į sei

liną. Q jei/katros kuopos,Jau 
tikrai neišgalėtumėte prisiųsti 
atstovų tai malonėkite įneši
mus siųsti apskrieto valdybai. 
Lai nelieka nei vienos kuopos 
kuri neprisiųstų atstovų, į šį 
suvažiavimą taipgi ir. į seimą. 
Taipgi gerbiamieji atstovai 
mafbnekite nesivėluoti o pribū
ti laiku, nes suvažiavimas pra
sidės paskirtu laiku.

. Pirm. M. M.. Kamandulis, 
20 passen Street, '

Montei|o, Mass.
RaštJ J. V. Sndlgis, ' 

. 127 Chėrry Street, 
Cambridgė, Mass.

rūšies svetimų valstybių, pir
moje eilėje, žinoma, lenkų 
transporto’tratdtinnts, sielius 
irt kit., ir tai galiniu neploni*

Toliau dar viena sąlyga ran
dasi Dayiso projekte, (tai tof 
kad po penkerių metų konven
cija .galės būti per®reta, čia 

’jlyga, bet 

liausi pavojų. Lidtuva penkių 
mėtii bėgy dės dfaetias^stimas 

posto . tobulinimui, gelžkelĮų 
tiesimui Ji* kit. Paskui, kai 
bus viskas įrengta, Klaipėdos 
uostas galės bpt perduotas 
Lenkijai ar Vokietijai, žiūrint 

■į tai, kaip susidės tarptautiniai 
vaistyki ų simtykini. Jei mes 
uostą per penkerius motos tin
kamai neįrengshn, tai vėl ga
lės būt kalba apie jo priklaii* 
šoniybę, nes hįrttiivai ‘ gulėtu 
primesti kaltinimą, kad ji; uos-^ 
tą nepojėgia išlaikyti ir vysty
ti. Žinoma, via dalyką niianie 
iš blogosios pusės, nes patyri
mas rodo, kad visur, kur su
siduria sj lomesnių, veiMji ’įtj 
galingesniais? paprastai imtai 
rieji laimi-’ , , j

V* ‘ ;

Kadangi uostu laikomą veik 
visas Klaipėdos Kraštas^ o pa1 
čiam Kraštui suteikiama pilria 
autonomija, 'tai projektas ‘iš< 
t i k tųjų rišįplcšia "Lietuvai Klai
pėdą, uždėdams jai ■ tik eilę 
sunkių pareigių. »-i.- * ■ 1 • - . i

D jeii’prisiminsim,- kad. uoste 
šeimininkaus, visagalė, ditelmi-' 
ja*, kad Msais-Llėtifvps’ keliais1 
•paplūs -lenkairšu'šaVo: Itraiiki- 
niais ir sieliais^ tai t'u’o ir Lie- 
t-tiVo^ nepriklausomybėj* jąį 

statoma amen.* ’1 1
Jvas be galo-,svarbu, tai kad* 

Daviso projektą negalijuą net 
vadlųti konvencija,. tai yra, 
valstybių susitarimu, Ir štai 
kodėl. Einant Daviso komisi
jos projektu, Lietuva, tą pro
jektą patvirtinusi, jau turi jį 
vykinti ir tęsti vykinimą, ne
laukiant, kol jį patvirtins San
tarvės valstybės. Vadinas, 
Ii jos tą konvenciją ir neratifi
kuoti, gali Lietuva net to neva 
suverenumo . pripažinim.0' ne
gauti, o ji jau turi Lenkijai 
duoti tranzitą, perduot kjtiems 
uosto valdymą ir t. p'. Gal būt 
taip 
kad 
kils 

■nių,. 
Klaipėdos: 
lo ne konvenciją," bet, termi
nuotą ultimatumą. x

Todėl negali būt nė kalbos, 
kad Lietuva priimtų tokius 
projektus. Neužmerldme aidų 
prieš pavojų, kad bus už to 
projekto atmetimą ir baugina
ma ir grąžinama.

Bet tikėkime, kad Lietuvos 
.vyriausybė paklausys savo tau
tos balso, o ne lenkų ir tarp
tautinių sukčių kuždėjimų, ir 
Ji nedarys tokių nttsilridimų, 
dėl kurių lietuviui tektų gėdy
tis savo vardo.

(“Trinktas”) ’

PRANEŠIMAS
ntio LDKS. l^-tos kuopos, 180—!2 
Kęw.York Avė., Mwark, M X.

_ *
(Urbiamieji; ' > > - i

; Katrie ajituivjote knygutes bti 
tos kuopos, moksleivio vajaus, tai 
malonėkite sugrąžinti parduotų 
knygelių galus su pinigais iki- ba-i 
Įan$tio Žft.cL.A nL, nes tą dieną 
Arajus ba1^ls?*Tj utikime tamstų 
darbštpnnt, 

, Su aukšta paga
Komisija: J. 4i ‘•ifak V» Autu-

t

J
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šimuą į apskričio suvrtžiavimą.
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Gūlvrie ko-jani nesukūataT 
Kad rieto motutės meilios.
Kubas apdriskęsyam duotas,
Kad neturi šrtVo’ dalios... >

Žodelio jis gero :fiegirdų 4 » 
Kad pamote jojo pikta. 
Oi, .skauda našlaitėliui širdį, 
Jam tokia dalis jau likta...

.Pavasario f'ytą saulėtą 
Kuėjo našlaitis kapuos’,
Kad širdį sav''skausmu aplietą 
Alane gal ten ją paguos.

Kilo jo malda karščiausia, 
Į dangą ji bėgo stačiai, 
O širdis jo skausmą didžiausį 
Išreiškę verksmu griaudingaL

Alotule, tu nutilo mieliausia!.. 
Ar girdi tu namo verksmus l 
Meldžiu pasakyti- tikriausiai, 
A r ilgai tas šlmusmas ąian bus 1.2 

Ilgai dar reikės nian kentėti... r 
Tik tuomet, man džiaugsmas jau bus, 
Kai tave, danguj teks regėti,

. ’ 1 * 
Tuomet tiktai vargas pražus...

F. Ė. Šimonis, 
kŽUioniai, 1923—J——7
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.Žinomas .rašytojas , Anglui 

kalbpje Artjiur Brisbanu, žy^> 
das, Taip'rašo viename savo e-, 
ditorijalų: , *

.“Įfesapgu pranašauti netu
rint pranašo dovanos. James 
Russell. Lo|veįl, ^žiųomąs rašy
tojas, anuomet besilankyda
mas Italijoje, štai ką yra para
šęs:- . '

‘Aš vis daugiau -ir daugiau 
įsitikinęs, kad žmonių akyse 
Romanizniaš (suprask, Katali
kybė) j^uzyra įniręs Italijoje. 
Kol kas dar jis gyvuoja, nes 
tuonriyk nėra kuom jer pamai
nyti, mat, žmonės priversti ne
boti senus drabužius, kad ir 
labai aptrintom alkūnėm, kol 
geresnius neįsigyja. Ištiesų 
katalikystė tai tik persenęš 
prietaras, Jiurs šiaip taip dar 
laikosi, kol jį komercinė 19z< 
tojo šimtmečio dvasia visiškai 
nenustums nuo kojų. Popieži- 
ja jau mirusi Vatikane, bet kol 
kas dar tas užlaikoma- slapty
bėje ir jos vardu Bažnyčia dar 
šiaip taip palaikoipa.’ ”

Apie tą J. R. I?Q\vellio-atsi
liepimą Artinu* Brisbane daro 
štai kokias pastabas:'

“Be abejo kas skaitė tą 
Loyellio pranašystę jo laikais, 
tas gal jai Įr patikėjo, bot da
bar pasirodo^ kad 19-tas šimt
metis jau miręs ii’ palaidotas, 
Popiežija gi dabar netik ką be- 
gyvuojaA bet yra daug veikles
nė negu Lovellio laikais. Įkū
rimas dviejų naujų Kardinolų 
Amerikoje patraukia tiek pa
saulio domesio kiek patrauktų 
Amerikos Prezidento, inaugu
racija, d ąal ir daugiau. Kata
likų Bažnyčia Amerikoje nū* 
nai gal mgespė už kitą Ipldą 
nors organizaciją ir turtingesne, 
už by kokid nekomercinę įstai- 

.< / / \ ‘ 

: “Koliumbo Vyčiai) taip dar 
neperseniai sutverti, ar tik ne* 
bus galingiausia pavienė orga
nizacija Jungtines^ Valstijose), 
dėl savo veikimo vienybės 
daug galingesnė už, Masonus, 
Katalikų bažnyčia žiūrik pir
myn, paseka laikų dvasios ei
gą, renka savo Popiežius ne

juos*stropiai "remiantis ją ga-
Taip sako Brisbane, žydas,, 

ne dėlto kad jiš butą pūlankuš 
bumais, Jokios organizacijos 
nebemiršta.
Katalikų Bažnyčiai, bet šaltu 
proto Nagrinėdamas įvykiu#, 
konstatuoja vien faktą, su- kuA 
riuom; iftteligėnfūi-žinc^tti ne
galima apsilenkt.

Mūsą gi laisvamanėliM to 
nemato, ar prisimeta nematą, 
-Sulig“ jų, Kataliką Bažnyčia 
turinti mirti. Tąip, ji gal se
niai numirė ją sieloj, bet tai 
dar toli gražų nereiškia; kad-ji 
numirtų visame pasauly. Trys 
šimtai milijonų Kataliką vis gi 
daugiau negu keli*t’ūkstfthSiai 
Lietuvių IaisVamanią, tarp ku
rių šu žvakia reikėtų jėškoti 
tikrųjų inteligentų.

partijų skirtumus ir neapykan- 
tas, vien tik žiūri kad koope
racija koįgeriausiai augtų ir 
bujotų.

Beito daug Lietuvoje dabar 
rasime tokių inteligentų,-kurie 
sako kad iš ekonominio gyve
nimo visos partijų teorijos rei
kia visiškai išbraukti palie
kant vien kooperaciją ir prie 
to rato visiems glaustis, tuo
met pranyks visi vieni kitus 
šmeižimai, įtarinėjimai ir kal
tinimai o pražydės visų pagei
daujamas ir laukiamas bendra-’ 
darbiavimas.

Ar prie to kuomet prieis ar 
ne bet faktas yra kad tie imty
nės kurie ilginus darbuojasi 
kooperacijoje, darosi ir kitose 
srityse sukalhamešuiais ne taip 
šovinistiškais ne taip siaurai 
partyviais gaidukais. Ir .su 
jais vjsos apylinkės visuomenė 
pradeda kas kart r bučiaus 
skaitytis ir juos gerbti.

Dabar Lietuvoje kooperato- 
riaus vardas yra lygus “ger
biamas žmogus” vardui. Jei; 
gu nebusi gerbiamu neturėsi 
pasitikėjimo tai negalėsi būt ne 
kooperatoriumi netbū koopera-“ 
cijos krautuvėje ne tik vedėju 
bet ne. pardavėju. Čia viskas 
paremta keru vardu. Bet ta- 

\ . ♦1 _
k 

Partijos mato ką rinkiniuose 
gali, komparatoriai sii kuriais 
apylinke skaitosi dėl to ir no
ri turėti'tą pajiegą savo inta
ko je iš ko B dalios taip pat ky
la kovos pamatas dviejų pasau
lėžvalgą liogeriamę.

Lietuvoje kooperacija nuola
tos bujoja, auga ir gulimu tiy 
ketis kad viską kliūtie su laiku 
Srgales.

norima padaryti todėl, 
Lenkus įsileidus tuojau 

kivirčių, o gal ir pesty- 
na, ir 'Lietuvai nereikės 

Taigi Davis siū- 
konvenciją, ‘

paskui, duoda lengvomis sąvj-nio h- pavojus kooperacijai, 
lygomis paskolas ir kur galint 
paremia fcujni tik gali. Ko
operacijos steigime darbuojasi 
ir ūkininkai, ir kunigai, ir 
svietiškiai inteligentai ir valdi
ninkai ir daugelyje vėtą politi
niai1 partijų priešai toki ką. ga
tavi dėl saVo pažiūrų stoti dvi
kovei! ant peilių o*1*

ba.

F/ Viraks. Iii, J. /Bikiniu*.

L. D. K, S. Conn. apskričio 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
balandžio 27 dieną, 1924 me
tais čv. Jurgio parapijos svetai
nėje ant South Paris Avenūe. 
Bridgeport, Conn. Sesijos pra
sidės 1:30 vai po pietų, 

. Jmi kiekviena kuopa siunčia 
kūodaugiausįa delegatų į šį su- 

, važidvįmą* nes šis yya . prieš- 
sėhmnis suvažiavimas Icnrianie 
daugiausia gerų patarimų dėl 
L. D. K. S. pagerinimo1 bus 
svarstoma^ Bri^g. tapt juo 
dauginu-bus delegatų, tuo ge* 
riiaų ^alėsiųi išsyinkt geriausių 
ypatų utstovauti mūs apskritį 

■į seimįb
Tegul nei viena kuopa nosi- 

lieka neprisluntus keletos dele
gatų į šį ^įvažiavimų. Visos į 
datbį, sugalvokite geriausius 
įnešimus ir patarimus/, arba Į 
seimų ar suvaMavtoių.

Čonn, Apskn Raitininke 
; M. Blatouikinto, * ( 

7O'ĖmmWStreeL j

J

». ♦••

New Britam, Ct<
• dfi'

kjkaip kukius karalius Jjagal jų
J' i.:u: 1—4. !•___ t...• kiltį, bet išrenka

Pranešimas L. Vyčių ltajosios 
Anglijos Apskričio itudpOms.

---------  ' į
Brangūs broliai įr sesutės, 

turiu už garbę pranešti kad lipų
• tini s suvažiavimas įvyis- 

žės 4 d., 1924 nu Lmą vai po 
pietų, 22 Waverley St.j IVOr- 

jžester, Mass. * . ■'*%
Tadgi gerbiamieji vyčiai ir 

vytos ruoškitės iš anksto į-mi- 
nėtą suvažiavimą it išrinkite 
kuodaugimisia atstovų it su- 
manykit datig- getų įnešimų, 
nes . ko suvažiavimas būiia 
skądtlingesnis tuomet būna jr '' 
gyvesnis, nes gana yra daug 
svarbitj reikalų aptarti.

Taipgi nemirŠkit kas-lįnk 
duoklių į apskritį, tai turite at
silyginti už pereitus metiis kai 
nekutios kuopos ir-gi nemokė
jo tai aš labai prašyčiau * kad 
visos kuopos užsimokėtu^ 
maža mokestis, tik nuo nū* 
rio į metus.

Dar kartą primenu kad pri- 
būtūt į Ia|kų„ nes daug turė
sim darbo.•■Mikės naują wl". 
dybą rinkti. 4 Wxp*gi reikės iš
rinkti komisiją gegužinei (pik
nikui rengti, kuris įvyks liepos 
4 d. š> m, Palangoj, šv, Pran
ciškaus parapijos parko, Law- 
renee,Muss. ..

Kviečia širdingai surusino- ,

ą.

ti T*. Vv vių N^tyosids Anglijos 
Apskričio Pirmininkas

V. T. Sartoku X
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'kitil ristiku, įlalyvav^ ir 
tiutok idiliinas'JuozasKamaraUs- 
kas. Kamarauaka« emtsi su M* 
ku Frauk‘Kmtan8kb letiktį edm- 
pijonti* katt% ^amar^j3’;

kak lenk^ į Vieną, vato
keturis/minutes ir 4e§imtį se> 

kundų, o antra kartą į devynias 
.minutes.

Kuomet Juozas Karharauskas 
pradėjo imtis, tai'iš lietuviu pub
likos rankų plojimui nebuvo gblo. 
Kada JtioiaM Kamarauskas pradė
jo Ujtką J f Motą daužyti, tai* len
kai it pikMuno 'metimo sėdynėse. 
Miiisratiskaa įiagžtvįs lenką už 
sprando kaip duoda i grindis, tai 
net vfsKfenkai S sedyniij pasjkcz- 
Iia, o lietuviai tik rankomis ploja 
it Saikia. Ir taip irttk&nas tęsėši 
Uvetaiiiėj per visą vakarą.

■ ■ t • • •>
Dabar ž&it tęftgti ristynea Juu- 

* Žili Kamžratižik^i italijonai ir dub
ti savo stipriausi ristiką Gardinį. 

I Svetainė paimta ta pati — Meeha- 
nic’s Hali ant gegužio 10 d. Pii- 

v žiūrėsim ar, Sjjgalėd Juožfis 

?*• Httškas ir tą italą,, kuris šiaudie- 
na yra karalius' anf visos. Ameii- 

(Įos* ,

> Kaip ahghj laikraščiai rašę, tai 
$įmet'pirmą Įtartą tiek žmonių 
buVo Suėję* į tą svetainę žiūrėti 
ristynių ir sako, kad niekįuomet 
nėra suėję tiek moterų, tai pirmu 
Ikrttt eS| ^btė&sterio iiiitstte atsi
lankė toks skaitlingas būrys mo
terų., pažiūrėti itatynių. Vienos 
moterys vedėsi vaikus, o kitos ir 
ant ranką atsinešė. Didžiausia 
miėate svetainė buvo pilna publi
kos. ■
' ' .. tbn'BivęSk

■ .. W, ■■— — ■■■■ K

HOMEBTEAD, senka.
Mirė katalikiškos spaudos rėmė

jas ir šv. Kazimiero Dr-još amži
ntais narys' a. a. Dovilais Pikutis. 
JiS per visą gyvenimą tto.lus btivb 
skaitytojas katalikiškųj l&ikrašeili 

r- , ir: rėmėjas gorūs spaudos. Skaitė 
.Lietuvoje dar Presuose spaudind- 

mus laikraščius, e Amerikoje 
. ^Harbinitiką,“ “ Garsą,P Drau

gą,” “Meilę,” “Laivą.” Jis bll- 
■ vd abstinentas ir nerūkė. Labdi 
dievotas ir ypatingu, bildu garbl- 

: ' ' SO ŠvenČUUsiąjj Sakramentą. Net 
nūo klebono buvo gavęs zakristi
jos raktą fr dūksti rytą CidsUhta j 
datbą ir sugrįžęs, sktibįndavos j 
bažnyčią ir joje Vienas, prieš &Į

* »
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Kovo 27 J. Mfehanic^ Mali bta

> vo surengtos rhtynes, kur tarpe

i

i-

h

h w .autoriui, kuriu* 
gerb. kūn. Sttkaitii, sutinką pa- 
pukoti. ,

Gerk kun. Sutkaįčiui, kųn. Ka
zėnui ir visiems ypač* stambiems 
nariams tariu didžios paikos ir 

pagarbos žodžiui ‘ -
.' z ' Kum £ TlfitahM'

■ ’ > .... t.....
BRIGHTOlf4MASg.

I<DS. 22‘ kityįoa , auririnkimas 

bu» balandžio 4 & 7:30 yal. taka- 
et Lietuvių Svetainėj, 2GsLineoln 
Streot. Yrą daug ąyąrbių reikalų 

fewg*5« «tok
... vr.. reiikami delegatai 1 žpekrięio siD 

važiavimą, kuris bus U balandžio 
ir J visuotinį Lf)KS. seimą, kuris 
bus 29^-30 balandžio, 1924 m, - 

Malonėkit nariai, kurie neužsi- 
inokejote Mėnesinę, būkit, maloąūs 
užsimokėti, nes seime reiks išduo
ti raportą narių stovio. - ’

. . Komitetas.

- r< >• ■
, jr. r. /

“šįdtu.Dulrtū** scenoje.

Bitkelt, Mioh.
t * > •

. , . r-7.. .. , ■

• “Darbininko” 35 No, iŠ Detruit 
tilpo vieni'kore«pondeneija, ku
rios •' autorių* i ptairąšo brista-: 
gts,” bet ta bloga vąlia arba nie- 
iko^nešingntią J»ro priekaištus fr 
bertikalą Juodins Lietuvos Duk
terų Draugi jos veikėjus & lošėjus 
■vrikūto. “Ktatri Alena/* kur Ao* 
yo 16 dieną Bdvo suloštą Lietuvių 
Svetaines Bendrovei, Tarp kit-kb

,------OF'— ----------------'

4 f Sumanė sulošti menų veikalą lai* 
ke įfamaldiĮ, bet vMalas nepavy
ko, nes Dievas nepadėjo už apl^k 
diiną mišių.** Taigi tamista taip 
sau įsivaizdinai kad veikalas nė- 
pavyko kad. pats ten nebuvai ir 
net nežinojai kokiu laiku buvo 10- 
Šiattia. Tai aš čionai ir paniškin- 
Mu. Kad nfesunkintum savo sąži
nės “svetiniais griekais” ir nė- 
šmeižtum mūsų tangių veikėjų 
ktuie. pridėjo daug darbo lt įfasi- 
šventiftio pastatydami tokį milži
nišką yeikttlą tikimi artistiškai. .

Viena, kad Reikalo lošimas no- 
biriįb •lošėjų sumanytas, tik už- 
kviėta Lietūvių Svetainės Bendro
vės Komiteto.

Antra, veikalas būto loišamas 
3-čią valandą po pietų kada jokioj 
katalikų bažnyčioj mišių nėra lai
koma ką jau gerai žino kiekvienas 
mokyklos vaikelis'ir nebūtų reika
lo apie tai ir . kalbėt

O kas link, pasisekimo, tai ačiū 
Dievui ir'lošėjų, gabumams viskas 
išėjo kopuikiausia, ką gali paliū- 

kdyti publikos pilnutėlė svetainė ir 
Lietuvių Svetainės Bendrovės val
dyba. . . ..

'Būtų daug sveikiau tomistai ir 
tiems asmenims kuriuos nori' pa
statyti šešėlyje mūsų visubitieiles, 
kad nerėšiiltauhi apie iai apie^ką 
visai neturi supratimo.

’DaUgerūta.
. \ ; i •
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niyri.iMti I luto II nuli i.ijMiĮ»ijwiiiiii.
•*. 5Voixe^ter, Šitos. Sįsijos pra-
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Uriąi, kviečiame 
imas taip ir senus, 

vienu žodžiu vfafls Jkutie mylit dai-

jau pradėti rengtis prie Šio su- 
vaitavimo. .Išrinkite delegate^ 
įtą suvažiavimą. Tą pačių, die-

fr, dorą, pMkiireraaą, dirbą fr pu- bUs fr išdirbinių paroda. 
TaigįAipskričio valdyba kvie
čią Vitas sąjungietes prisidėti 
prie paįvairinimo tos parodos, 
mą nuo “VVoreester'10 sąjungje-, 
tai yra: siųsti savo išdirbinius 
į tą parodą* Kur fr kam siųsti 
bus pranešta kiek vėliau spati- 
doje^ kaip tik-gausime atsakys 
čių IŠvažiayiinųi daržus (pa^- 
kas) jau paimtas visiems žino
moj gražiausioj vietoj, Romu
vos Barkėr Mentolio, Mass. Bis 
išvažiavimas' įvyks, birželio 8 
d. 1924."

Brangios sesutes, .tikiunsiii, 
kad šį pranešimų Tamistos ma
loniai priimate įr tuojau, imsi
tės už darbo. Svarbu, kad į fru- 
siantį, suvažiavimą pribūtų ko 
daugiausia atstovių nuo visų 
apskričio kuopų fr kad būsian- 

A. L. R. Kf Moterių Sąjun- ti išdirbinių paroda nebūtų pa
gos Mass. ir Maine apskijįčio rodą vienos arba dviejų kuopų, 

Vietinė Lietuvos Vyčių 93 kuo- suvažiavimas įvyks gegužės11,bet kad būtų viso: apskričio 
pa perstatys “Piloto Dukterį” ne- d.,1924- m.- (Motinų dienoje) kuopų/ Kaip būtų gražu, kad

—J--- . ...................... ........ .V ■
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Mišventimą, ntribAkyti ant š|o te
atro, neš tai vijana iŠ puikiausių 
vįikalų; Mūsų organizacija yra 
myiftoja ptaldtatt iriMįfciaukojan- 
tt dėl Žmonijos gero dėlto ji ir 
IrokŠta VimeUMi kas yra gedau
ta*. Talgi^ gerbiamieji ,prašom 
prisidėti pilė to gero darbo: atsi
lankykite ani šio teatro. Užtikti- 

. name kad būsite visi užtiganėdi- 
nį J ’ '

Įtongįtoa K&rikta

PMNEšIMAS
Mąasachugętta fr Maineapskri- 
$(i gąjungfrČiM suvažiavimas— 
4šdirbiitių;p&W)<iar4lšvažia- 

vimas.
; » •. • -r ■ _

T

iKiasas

* v*
Iš?
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Š
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iŠ

į tą puro^ą iielcviena si&ungie-^tasutritabtavus; Jftbetarpiau* Jtut* 
tą šį:M tą^asiųsta- JeigiDrik ^eriI,iravimo. 
taus visos,‘kaip tos btįefe su- 
krusime prie dariid; M mūsų 
paroda bus istorine.

' Alena Me&M
A. K B. Ig; Šoferių

^os Mass** ir Maine ApsktMto 
Raštininke.

s
į (■

-«• ....... - ’ ♦ _ ja
koriitai

iriausiu*, dcįUr’ktod jį ih ii^įĮ
ISvulyti, čiulpikai stt llgaito ąžj| 
vamzdeliais arba idtukluis pridMl 
neturi būti Iilekado* vartojami, 1M 
tl sunka juos ISploątl. Skylute «■ 
k& turi būti tik tokio didumo, MaJ 
pildklus bbnkutfc ir npvtortiu Ja, 
greitai įažutų., Jei skylė bus tokiou 
dūmo, kad pienas segs upeliu. tkVi 
dlitat pergrelt.turės ryti, maliskt. • . 
. JuKU įkiulikis tinkamai nuga ir ttt 
į ėvrikattf Ir stiprybe >1 dw«d ja Ai 
rlmisią priežiūrą ir gerinusį w* 
Vikri ir stipri sveikata yru dalis 
tkuėiąwim vartojusių Eapte 1 
Tą Julija ją dėkingos motino*, ž 
motinoms uėiiit kito mniKto taip 
vartojamo ir taip ■ pasekmingo, 
Eagle..PIėnas, .

*

+.

_____ ___

ilties AtriLip^iuii kas savaite ir

T

s

\| KaW3Bc.

it! ’Kūdikiai megsta į.

Jie net prašo daugiaus L >
Bei kuomet jie" yra. labai-jauni ir dar ne* 
gali kalbėti, tuomet jų aky* k^lka. ui 
jiiof—įijr pastcbęlcit {taip jw tiįUfd»Įm 
džiaugimu, kuomet motina putai bodk* 

13 A JMC 33IIST O 
Irer. & V. Mė. .BfurĮ p - 

Puetebžkft jų pas,tarigtM. taryti ittjl ikt*‘ 
ntauįj' Vidurių j>aliuO»Udtdjį, kokia ttk 
kuomet nori buvo padarytas. Ir jla yra 
Jerigviauiis. jrfepolc veikia pasekmit^fikų. 
siaŲ Motinos—jus nežinote to smagumą 
jausti malonumų, puiltlkfljtaų iB .utti- 
gata'tlinimii, jei jif# Henautlojate BAjiDIhO, 

'kuomet tadikis pasidaro neramiu, «tier- 
• aintu.* piktu—-tai yra tikri- Jokiai ‘vidurių 
UžkiatMimo. Miegok Šiąnakt ramiai, nes su 
auitunčiu rytii kūdikis volu 'bus linksmda 
kai visuomet Baubino atliks javo darba 
lt atliks gerai!

F. AD. RICHTER & CO. . 
,104.114 S>. 4th St. , Brooklyn, N, Y.

4
f

B^andžio' 6M2 d.-M^atar. 
būry, Conn. 7 pralcalbcAv

rence, Wss. Kulturin 
jos (5 prakalbos}. -
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‘ ' Kurie tikite, j kad tik darbininkų susipratimas duos progos jiems 
sulaukti gteesįiį; laikų, ktata tikite, kad tiktai koperadią guli pri- 
gkbeti dtiąbuiuikąk^jatsisioti ąną kojų ir pasą^yti darbdaviui, kad. 

jie yrą ly$u& tiri turite būtinai .užsisakyti tris kart savaitėje 
einantį ĮaĮfctaŠtį “DARBlNiNKĄ. ” Jame rasite painokas kokiu bū
dugelbėti save nuo turčių išdUkdojimOj tveriant kopetadjas.

.....;.................. .. .................-i_______ _______■■A <•*; .' -. .-<_______________ i .' • ■- K.

NEPRALfelSKITE ŠIOS PR0G0S, -KĖ8 TIK. ŠĮ MflNESĮ BUS 
įBęO'Ą GAUTI #OKIA& BŠBA^RABTAS DOVANAI .. j

‘ ' Dovanos Sus štai kokios: kiekvienam naujam ar senam prenumerato
riui, prisiuntusiam, iš kalno už metus $4.50 (Bostone ir apielinkėje 
$5.50) duosime dvi knygį,♦parašytas' gerbiamo darbininkų tėvo kun, 
F. K e m ė š i o,' darbininkų klausimu. Jose skaitytojai ras, kas 
yra kaitas šių dienų darbininkų' nepasisekimams, kaip turtuoliai 
sktiaudžia darbiiiįnkus ir kaip ir kokiais keliais eidami darbininkai 

• guli palengvinti savo būvį. Apart šių dviejų knygų, kiekvienas skai
tytojas gaus dovanų'priedo—40 atviručių su Lietuvos miėstų_lierbais-

■ ■ žėūfcteiš, ' ■ ' 7
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DELAPRUPINIMO> 

JjLKŲDIKIŲ SVEIKATOS.,

/ *
yAIKQ & 

nuo maisto kurį jam 
įduodi. Lai lipi, vičita - 

,r iriotina nebdndfltjeM^ 1 
perimentuotL J

Žindyk savo kūdikį, 

įlfflęs jdsį
plehaš Išsenka, nerl- 
zikūok maistais apiė 

A kuriuoš mesi tiktai

Borden’s Ėagle Biė- 
naS 'buvo priitatas 
kūdikių tnaislas pėr 
Wš 60 įtiktų* J*3 ffi} 
gtantiškak taaistUsį 
kuomet moiinbs pie
nas neprieinamas., 
Gydytojai rekomen
duoja jį ihOtihoins 
sUnkiausiudše žiitta- 
juosė. ■' ' '

Jei nežinai kaip: VaD- | 
toli B a^g 1 ė Pieifei J 
prisiusk mums I 
paskelbiiną if tnos pa; | 
siūsime jtatt# pe^jl-.Į 
jlitto instrukcijas. KCh j 
diW tratai]
kias brangias infor* | 
macijaa dykai»n | 

/ ' | 

fflEWRD£NCWffl»W 
BonienWd!j.NewIWtJ 

’k a
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PITTSBŪRGH, PA. s r

šv. Kazimiero parapija gyvuoja 
31 mėtai. Turi^avo labai gražią,, 
didelę, mūro rimiško stiliaus baž
nyčią. Trijų aukštų su "didėlėmis 
salėmis mūro mėtosią, seserų na
mus ir kleboniją. Visų tų įstaigų 
įkūrėju yrą gerb. kuli, klebonas Ji 
Sutkaitis, su pągelba parapijonų. 
čia parapijos 8 skyrių mokykloje, 
mokytojauja gerb. seserys Šv. 
Pranciškaus lietuvaitės. Apie tai 
plaeiaus “Garse.”

, r

Parėmė gausiai kauniškę šv. Kazi
miero spaudoifdraugiją.

Kovo 16 d. Čia teko pasakyti 2 
pamokslai ir prakalbas tureli. 
Žmonių buvo daūg. Gerb. admi
nistratorius kurt. M. Kazėnas, gra
žiai apibudiho šv. Kaz.Dr-jos nuo
pelnus Lietuvai, platinant savo 
skaitlingus ir naudingus leidinius, 
kurie (r žadina žmonėse tikybinį 
ir tautinį susipratimą ir juos švie
čia. . Per prakalbas ir gerb. kiiri... 
AL Kazėno prielankumu apsilan
kius pąs nekuriuos asmenis į na
mus, į š\\ Kaz. Dr-ją įsirašė’’ 1) 
garbes nariu gerb. kitu. J. Sutkai- 
tis dąVŽ $Ž5, — $75 pasižadėjo,! 
9 amžinieji: 1) gerb. kun. M. Ka
zėnas $35, 2) Baltrus Vaišnoras 
$35, 3) Mikas Rupšys $35, 4) Ma
tas Grigaliūnas $50 boną, 5) Ma
rė Grapiutė $50 boiią, 6) Bolitlta- 
nijos Banko viršininke ’p-le Agotą 
utkaitytč $35, 7) Kostas Stravins
kas $35, 8) Petrūs^Kazėnas (Pd-l 
svališkie) $35 ir 9) Teopilė VasU. 
Iinwk|ėito ^3. BLRKA. piriii. p. 
Myllbs trejiems indams $6.00. Ir 
metinių 70 narių. Gerb. Adminis
tratorius, kuu, M. Kazėnas pasi
žadėjo dar iioliatis remti šv. Kaz.

I

ApsiliUikius - prie gerb. . klebono 
Sutkaičią jo nuošaliuose name-
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TAS DOVaNASDUOSIME TIKTAI BALANDŽIO MĖNESY, 
. TAIGI PASISKUBINKITE. * k.
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iluu »kyri*> Mto UliM 
m» Alto rito
bhM'HmM-tak&ĖiiMi

■ įjMlatU Ir toiilMaj 
‘ ' «v kMlki?./ ‘

’ KUlkfy, »»r#pl«tau*fr>». 
r ’tf^fu»,rrf. fejjtat'frHf 

. *Mric« totalui I tonui 
ir fMc; jįUSMlk.tri iii 
ynitlfku,..kurl mm <«• 

’ riM. mnHiriik*U buto.' ' 
UrpUte atrink (r.NtrsJ

r*
4 v '

‘ 3TBAIPSNIS 01.

PRIEŽIŪRA? INDŲ VARTOJAM Ų 
PRIE KŪDIKIŲ PEKĖJIM0.

Visi šaukštui, puodeliai, škauratlos, 
miei'osjį bonlsutes, ir žindukai, turi bū
ti sterilizuoti verdančiam vandeny tue^ 
pirm vartojimo. Sterilizuoti: reikia If 
kiekvienas skuduras ar ėankšluoštis, 
tinrlrf vartojamas tų imlij mlsausIUF 
mui. Buk tikras, kad ir Jujstj raiikbs 
yra absoliutiškai švarios, i? nekoš&k 
Uėi spjaudyk-arti kūdikių maisto, Be- 
rai yra perleisti verdančio vandens K 
per kensj. pirm atidaryiup, ir žiūrėk, 
kad atidarytojas butii švarus. Tai ap
saugos įmones, kurios gali Sutaupyti 
gyvybe. Visokis vslnduo reikalingas 
kūdikių nuli tinimui turi imti peryįiHh- 
tas, ii- atvėsintas, ir laikomas kietai 
užsijlarančiume stiklę. Vienu kartu dt- 
virink tik tiek vandens, kiek reikia vi
sos dienos penėjimas. Geriausia bon- 
kute,penėjimui yra tokia, kurių gali* 
ma jšplaiili su trintuku įkišus- j vidų-- 
bonkutė kai kona, trumpo -kaklo, pla
čios apačios ir išmieruota iki aštuonių. 
įiųcijų. Naujai, nupirkta Itoukutė rei
kia sustiprinti pavergiant jų šaltame 
vandeny kokių 20 minutų. Tadu bOli- 
kutė niekados netruks jei į jų pilsi ver
dančio vandens. Kūdikiui pabaigus 
valyti reikia viskų iš honkutėš išlie
ti. perplauti šaltu vandeniu, Ir pripil
džius šalto vandens palikti stovinčią 
iki jų alėsi.išplauti su šiltoms liūliuo
toms putoms, vartojant trintukų tbro- 
šę). Tada vėl perplauk pbr kėletų van
denų. T’irm vartoJimo įdėk Jus i ver
dantį vandenį ir paritink 13 miMtų, 

■- * - 'ri-i ?■■■■■»■

t"
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■« z
a

Bukramentą, sudėjęs sugrubusias 
rankas, nuo darbo, skendo maldo
je prie Jėzaus. Jlylėjo Jėzų gy
vendamas, mylėjo jį ir mirdamas. 
Aprūpintas Šv. Sakramentais ren
gėsi apleisti šį pasaulį. Mirė 24 
koVo 12 vai. Man teko būtį-priė 
jo mirties. Jis nudlat meldžiab, 
kryžių stipriai laiko rankoje ir jį 
nuolat spaudžia prie lūpą tai priė 
krūtines. Veidas maloiūls, nūi-S 
gesta jame gyVybe ir sopuliai 
spaudžia ktaią. Atveria airis, žiū
ri į šoną, turbūt lauke sūnaus kil- 
nigų atvažiūojknt, K fol UžmMkid. 
Kryžiaus nepaleido iš raukui kdl 
siela kūno neapkido. Žmonės sto
vėjo iš jomoklHta it VėrkCį. ka! nb 
jo, 0 tik savo klaįtal j aš nępažįš- 
tamas ta svetur* Itaidkas pitaipd- 

* ginsiu veikiau jt širdyje prasiūti 
Dievo Ir sau ŠVėiįtos mirties.

I^dvo 28 vakarė atlydėjo į bsi- 
ny$ib o 29 palaidotai.

Aūo širdies išreikšdamas Ibžud- 
j&Utą įpirtaidjd Miliui kunigui tt Dr-ją ir pos leidinius platinti. 
vMi šeimynėlei,' nuolankiai prd- 
štta visų šv. Kdz. Dr-jos narių čia

litmse, teko fiatlmyti nepapildo 
gražumo ir ariizmo, išsiuvinėti Šin 
Jcrti6 Krikštytojo ir . kiti paveiks
lai, jie išsiuvinėti įvairius spalvok 
smulkiais siūleliais. Tąi darbas 
Šv. Prancižk&ūz Seserų Lietuvai- 

Tenai ir kitokių retenybių

T ■w

■ •- :- - - ... -J
’ ’ 'i

- :--------------------—————>— !- k-

ttt DirvOs,” Tėvynės Balso.” Šios Žaleduonis. Labai geram irnrie- 
: * - Į . *
parapijoj nors nedidelės, žmonės
/rsUbytijt>M "tisas Pittsburgho pa
rapijas. Bet tai nuopelnas ir gar
bė priktaušojgėrb. kpn. S. Čėpa- 
noiiiui, kuris Šv, Kazimiero Drau- 
gija? parode neapsakomą prielan
kumą, nts.javo pavyzdžiu, triūsu 
it žodžiu ragino .visus rašytis, na- 
riais štf. Kazimiero Draugijos. Ap
silankėme prie nekuriu į namus. 
Ir itai Šios, parapijos stebėtinos. 
pašekmtaZ Amžinaisiais nariais į- 
sirašė: i) gerb. kleb. kun- Stepo- 
nas CepanonU Peikta Me- 
donta $35, Stanislovas Stankū
nas $35, 4) Bronius Jucius $35, 
j); Jonas Jankūnas $35, 6) Miko- 

Atad’Bttkauskas $35, 7) P, Pikulis
$35, ; Magdalena Liuleckaite
$35, 9) Antanas Katilius $35/ Iš 

3Hk » B- m U) 
Lpipanius Kundrotas (šakiniškis) 
$3§, Į2) Leonora KorviilęnS $35,
13) Aleksandras Baliutaviltais,
14) Dranas Mitams $35 pt 15) 
Liudvikas Katilius $35. Mėtinių

piją. Gerai gyvūojampie 10 dtatt- 31 nariai; Įsteigtas skyrius. Gar
gi jų. Laikraščių^ daug pareina t bta pirkt kun. Čepanonis, pirm. 
<rDai‘biuinko,” “Draugei,” “Lai-' P. Medonis, vicf.pirm. V. jKrauž- 
vo,” “Melita,” “Mbte- lis, ttd.’ M. BUkautkas, ntft. A,

4

HOMESTĖAD, PENNA.

I

t laukiam klebonui kuh. čepano- 
niui, amžiniesiems ir metiniams 

* .nariams tariu dįdžikusios padėkos 
ir pagarbos žodžius.

Kttn. P. Raščiukas.
» *

Šv. Petro ii’ Povilo parapią į- 
Steigta 1900 m. Jos pirffiuojit 
įsteigėju buvo ir iki Štai dienai te

bėra visij mylittiaš ir gerbiainas 
kun., Steponas Čepanonis. Labai 
didėlis ir karštas Lietuvos, mylė
tojas ir jos rėmėjas. Kad jauni
mas ileištatitėtų 1906 * m. įsteigė 
parapijinę mokyklą ir iki šiol ją 
užlaiko parapijom^ aukomis, jklo- 
ky tojau ja P-1Ū Ona PikuČiutė ir 
pję Oną Mutikaitakiute... Vaike
liai labai malonūs, gražiai lietu
viškai kalba, skaito bt tašo. AIo- 
kytojos ir katekizmą išmokina su
lig geriausta katekizmo ktin. PM- 
tarbkb šy. Kazimiero dr-jos išleis
to.Brangūs klėbObds tiktai yra 
lietuvystės gaivintojas ir tikėjimo 
įplatiiitdj as ne tik žodžiais, bet dar 
labiaiis katalikiškają spaudą pla
tindamas, Todėl jį visi ir brangi
na ir visi parapijonai myli. Jo ru
pesniu parapiją turi tauru gražią 
bažnyčią, salę, mokyklą ir klebo-

7
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Kotrina Kamtašltiutū įsirašė am
žina nare-ir prisiuntė'$35 narinio 
mokesčio. širdingai dekatoju 
g'erb' katalikiškos spaudos rėmė
jai ir reiškiu pagarbos žodžius* 
Kas remia gerą spaudą, remia Lie
tuvą-ir stiprina Jos žmonių tiky
binį ir tautinį susipratimą.

Muk. U Kančiukas.

fr Lietuvoje, pasimelsti už vėlę a. 
• a, iMvifo PiktieM §v. Karimiėčb 

nuolitirtio nariu, Amžinąjį atilsį, 
duok, Viešpatie, jo sielai, 0 šviesy
bė dthžiiiėji tegul jam ainžinąl 
Šviečia.

Kovo 20 d. grįžtu i fcShonnndoiih, 
Pa. ir teii bus pastovus antrais: 
!Sį9 So. Jotdin St. Maloniai vistis 
brolius fr seseris' lietuvius Ameri
koje kviečiu laiškais kreiptis ir j». 
suadyti į'šv. Kazimiero Drauguos! 
narius, iirisiunčiant narinius njtor 
kcsrius ir pUpUB savo iklreius, 
•Su gilia pagarba, , ?

JLhmi • • KMĮaUJuUk

, ms-HOKty 6a«ti , ’
gražių pasiskaityinij. apie dv^iiir žinogdus gJ’Vęniinįįf a* 
pie šv. Pranciškų |ir kitus jo orčfeno) gytataositis, Ipfr . 

Lietuvoje esančius „vienuolius, apie misijas irtaisijono- 
riuš ir daug žinių apie pūtį vętoimą šv. feantiškaua IH ’ 
ordeho Lietuvoje —--taip vudihanius ti’etininkus, fr daug
kitokių paaiskaitymų, paranyįį prastiems žinovėms su-1 
praniauta kalba, visieins tiėUis aM pafaritoūžsisukyti Batrj 
ir kitiems patarti išsirašyti mėnesinį’ pnvtaksftiotą (daž
niausiai vienuolių fotografijomis) it pigų laikraštį:

“ŠVENTO PRANCIŠKAUS VASPELĮ” 
Jį leidžia vienuoliai • ‘<Muž^snieji Droliai*f (PtanųiBįf^ 

nai), Redaguoja: Tlevas Jčrnniimta* RūndradarM 
daug kunigų fr šiaip gerų žmonių. Kainuoja įmetama 1 

lit, pusei metų B liti 50c.

Adresas: U^uv^B3^tin«a 
Jau’ išūjo Iš spaudos AN51OAB PADU

IŠItado “Mažesnieji Broliai?1 Kamuoju Į '
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KTU SPĖČIAU EKS 
B BJRS1JA UETUVOH. 
iįMdžiftusfe paš&uly JURit MIL 
aftNAS “I)ĖVUTHANįJ vėl, 
»Unks su Lietuvių EksMirsjJfi j

•»<

'Pieno iŠvežiotojų

P

SNIEGO VIESULĄ. „

Balandžio 1 d. vakare Busto
ji .}{nkti*H»wgasi Sni *
g/) per'kto’į uakti ir pūtė

f' ■ }

streikas

A

j l$murktm >ėjas. Ta viesulu tat

Z m , TTX-jTr DaAtnutoi Nreltab-
>c« 1 j„X!s! «.«wniiri ■

■Smktf (W 86 m-of W. 4MtWWh ^W®!klį 
M&). iSplmiks stibatojy Liepos! „1 . . 'ffiį-'“**-- *
|p4ų d. 1924 irų lygiM -1Š4U VftL U
^•Hdut'dichy,, > ■ 4•■ .Ay -■? •

: hcty1?’ ?a,p ,*fempapiŽf į>riįiigiW plewW

P.™*, Leno

Žon.yra didelis lietuviams paran-Įt -- '
: kurnąs: . Bvengjaria mainymosi t 4

trauiritiHi; kilnojimo bagažo ir-kiJį.y • ' ' , , v T*
tokių nopamnkumų- fceik W /; P°t< 
saliu vižtij gana tilt vien Lietu- 
yos ritos, e -tttoi’ni susitaupo daug® prieŠftiH-MlinieipiiLBIdgi^m^ 
bereikalingų lesų / ‘ H* eW/os paroda. T^.

. ./.Gi reikšme tiesioginio susisieki-1 Savaitę. Gaspail.m&Dis atsilan-
■ juo tarp, Amerikos ir Lietuvos peFj^nsitfins j jMrocl^^domiau- 

Klaipėdų, p etų yiams yra didele irimas daiktai* nūs ^btokirikinis 
brangi. Tiesiogini susisiekimą |Mee’us‘ '-J. ’

JĮąndeniu pravedė Amerikos VaL PA----- i---------————.—
stybinė Garlaivių Linija-^Unitedk^ v8ttt& liies, - mvta. pir-fe“a .•««« f ,u^- 

nnUne ekskursiję tiesiog j Kiši- •“»**’• Kare3 ***.
‘pėda ant šito paties laivo, kuris p Is e s'^l-a‘ • ‘ -

pirmu kart i išplaukė, Liepos 4'jd.,Į|l TuoiltoS. ų^sakykit^ vietas,, ,pa- 
1923 su pirmutine Lietuvių Eks-Isipirkit laivakortes ir aprūpinl^if 

, kurstą. Į reikalingais dokumentąisJpOfi y^
. Staj ką apie tai sako “Prūsų tinį agentu arlpt;; :
Lieturiij Balsas,” Xo. 183, iŠ Lie- 
pw 18 <1.. 1923 m. “Štai alpiau- i5 įj. yt5į. ,
ke į Klaipėdą pirmasis garlaivis. I 4 ; •., • * (

t Amerikos Valstybinės Garlaiviu I '4r - - ‘ 1 -• - - - ......

Iiinijos naujai Įtaisyto tiesioginio]
■ , susisiekimo tari) Amerikos ir Lie-i 

s " ttivos, Visi keleiviai išrodė sveiki, I j 
. linksmi ir pilnai kelione patenkin- Į 

fi.; Šitas pirmutinis iš Amerikos' 
i laivo atplaukimas yra labai asvr-, 
i ' bllS Klaipėdos istorijoj. Tai buvo 
>2, Lietuvių švente. Šaunus būrys 
- .Žmonių susirinko prieplaukoj siv 

fckti laivų ir atkeliaujančius Ame-* 
s; -rikoš brolius lietuvius. Sveildno 
r;. Laūfteš Laiva ir atkeliavusius lie- 
i^riuvius' pulko orkestrą ir žymioji 

Klaipėdos ir Lietuvos valdininkai. 
r-iittit galo Amerikos Valstybines 

|Garlaivių Linijos «įgaliotinis,, at
minčiai šio istorinio nuotikio^ įteif 
k ė, varde šios linijos,' Vyriausiam 
Klaipėdos Komisarui puikių Ame
rikos Vėliavą, kuri pirma taip 
mandriai suplasnojo garlaivio

• masto gale.”
.'.'Kadąngi laivas “Leviathan” 
per didelis Klaipėdos vandenius 
naviguoti, tai ir šį metą Lietuvių 
Ekskursija keliaus ant “Leviah-

•4

*/*
*

L

t^Misi visu
^pakrajiehL Termometras tofft- 
dtoBO laipsnių.

RADG KALTU,
I • . ..... . .

. f . r 9 ' , u t

■ I^yeitų,
pripažino kaltu Čorcoranų, bu- 
Vti'sJ pavietoj^yiiėjiy
(advokatį). f

vĖįt CiaAKET^J

L • ' * <,/ J

.»'*. r ,

♦

•F
■f

*
f

J i> Cit £ 
Iiaspital įerj;;ęig*aiTtU.‘ »IiėdA 
dii-bo Rn^bur^į
WryH -bufo perpMytaSj ųialia- 
’vb^ išgavimų/< įSųUoiiiiĮi už
simanė " pasistiprinti 1B atsigai
vinti nuo maliavom išgaravimų 
iegaretais. Bitėnus degtukų iš
garavimai ekspliociavo ir- abu 
malioriai baisiai apdegė.

■ j « ; • •

KOįDEL PLUMBERIAI 
BRANGŪS.

i

n 1 k a sl
vt n iMtotopmmb > jauni vynū 
įtoiiori dėlto ta&puito mokyti* 
Tw<M vm .*tokw phmibertų, u 
jų ntoiatojaht u| dnvbų
veikafauti kirk tik nork ..
V“.» ...... •

T SIMAS
M. L. B. K itetepų Sąjungos 
Jtfasg ir Maine Apskričio kuopų 

vald^bum^ ’ f
- »*" ' "" fl *“'l

; Kailajigi' yra <|mtg reikalų |r 
kana svarbių ru kuriais reilrid 
kirptis prie gėrh. kuoptų bet 
uptųrū(lania talopų- raštininltių 

te adresų nėra galinųi to 
įjačUiyti. Tad pi^ąn Šio aps« 
krfrifr kuopų raštininkių pri
siųsti žemiau paduotu 'adresu 
savo kuopos valdybos vardus 
ir adresus^ - j ;

A, V.Kneižiene, *• 
’ 308 Rast iTirith.Street, 

$onth Boston-27, Mass,
- -T.-—,—*-

M. Y. 'fe K X APSKRIČIO 

VALDYBOS'ADRESAI.
PIRMININKAS M, Stopinskus, 
- 131 Inšlėe PL,> Elizabeto, N. .T.

RAŠTININKAS — X Sereikų, 
-2il .Teffe.rsoiL.StoNTett’Rrk. N- X 
300 N, Dirst St.. Btooklyn, $7, Y, 

KASIEIIIIJS —V.’ Daubaras, , ■ t

' t

I

Statement of .the Owuership 
Managementt Circulation, etco 

; : ■ Reųuired by the Act bf 
; Congress bf Augusi 24, 

1912, / ; ’ ....
(X LarbUmikiri. pnbllshoU Tr[-Węokly 
nr Boston,, Mnss., for April 1, 
Niattoof’ Muss„ ('minty of ^uffolk.- = 
; Before mė, u Notary l’ublto In nud 
for me Statė ,aud .obitntry ntoresatd, 
personali,v dppeuretf j* Timirtsank, 
toho Imvliig heen dųly sworu a<wrtlng 
to kt\v, deposeH uud says tlmt Iiejstno 

. Mamtger of the Diitbiplhkrts.
r. Thnt th^noniPR tinti nil<lvešbW ttf 

ihe publlshefu tatttah (mū bųsiness 
nuuntgers are: Itohllšher StoJos; latli. 
U. C Ass’n of Luhor, »16<) Biwlway, 
Uos, lWoit E<iūor Pranas Du*
ditSr' Ą W»mrts Pitrk, tto. tomtėbfc$i|M; 
Buslhėss Mamtger X Timmsohls,. 3* 
Rim o s t., Dorclu'ster, Miiss.

2* Tini t niviiers are t Halnt .los, 
Llih. R./ ’/ Assbr of Lnbor, Jfflfl Brond* 
a-a.v, Sm Boston.! Mass.

Dr, K, Pakštus, lireslilentv 306 \\W 
Brmiclū’ny, So. Bo^toiu Mum 

i SX Tiomisonls* sveretary. ii Ilmvo Sl« 
Dorehcšier, Mnss. ' : »

. M; KrtnrnrttTirtto, tremmrer, 20 lūix<m 
“IRU Montelto. Mhss.» *

* 8, Thnt die kiyAvn bontllmldovs. 
• mortgfigees, apd otlfer sernrity lialctors 

... ~.r įownhig or lmldtng 1 pėi* reni br mmv 

 

‘ toto! nmūtrnt of bontis, mortgageos 
PjuĮLĄDELPHnK, PA. • |ėr otber seėnvittos are: Tautos Fondas, 

 

Kovo ^-ri> dienų, 1924 m, štai; j monokly n, N. 1. ,/r Tumisauin

kilti pasimirė darbštus tautietis į Kvmrn to ant sijliscrihotl befmv me tliis 
' - J t-st day of Aprll, 1924.

Hturii A. Kirlnsl't 
MV-cominišslon oscplres Jam 23, 1028,.

> *
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Rengia Lietuvos Vyrių 
lqt„ ąaųįų piurių vajaus reika
le, Bus ketvirtadieny/bMan- 
tlžio 3 <U ltei- nu, Parapijos 
SveWnej? 492 E, Sovonth Sb.

Ipdon<Mass; !Wžia7:30 
vai vilkam r ’ . t
m . - ■. •»»' . ' j '

Kalbės Liet,. Vyčių 
/f Vytins” v Matad
Zujiis ir jfik lai is Lietwos*»t- 
vykęs PvPr. Vimkas ir kunigas 
Prbrmavirių^ - ? * „

ŠirtlibgAi BHeMaiftė Msiy 
fatono 
lankyti | štas^prakalhas ’

r. ' < *
t

i

k

«. i

i

. Puikiame. Brupsivieko Mote
lyje PiumbeTių Sųjnnga turėjo 
$avo meitni šuvažiavtiiių. Su
ltingos padėtinis aiškino kodėl
jtttnhmų darbas toks brangus. 
Nurodė, kąd taip yra dėl vi
suomenės typiojimosi iš plum- 

1 1 v- * - T. *■ *(Adv.| tyn-įu. • Sitko, kad plmnBeriai.

DA.JLPS PAVEiKSLASmftltlOa 
PiVDARO FOTGGRXfAS

JURGIS STORAS
453 WEST BR0ADWAY, 

South Boston, Mass.
Padarom, didelius paveikslus. TJž- 

Inlkoin visokios rūšies rėmus.
TęleįhonUk: South Bifston 464—J. Į

1 Antanas- Zuikis, Velionis ištarna-
« ■ » •

vo*.Liotiivių Tau^škam Neprigul* 
Iningam Kliube finansų raštinin
ku per 30 metų. Darbavosi visuo2
se tautiškuose reikaluose kiek 
galėjo- Daugel darbo padėjo' kol 

. pastatydino LieĮ^vin Tautišku [
Svetainę, taipgi ir po kitas lietu- J 
vių pšgelbnies draugijas yru pasv 
darbavęs.

Tegul būna lengvajam šios-ša
lies žemele. i

Vardan KTiubo, Korespondentas I 
• Klem. Balilioniš. I

>

i*

... I 1 " • ^■51

Te). So. Boston

ORI J. c. landžius!
LIETUVIS m I

eittKimuAS I
506 E. Broadway, So. Boston. I 

.(Kumpas $ St* IrI 
VAĖANtlOS: Mt, ibH, T~'.‘ ■

■i

,11. . UI y y 1111111 ■■! iiir
’ Tol. Brockton 5HW& || 

’ DANTtST A a

DR. 1. J. GORMAN
(GVMAŪSIvAH) ,

705 Mala 8^ Martelio,■ Wt.
(Kampas Broad ųtreet)

j',..- ■ įį'-^jj.iv^hu

Tol. So. Boston 270 I
J. MACDONEll, M, D.
Galbn/t tunįhalbCii. ir Į

lorrso Hytols liti p vai, |
* Po prctųnuo 1—8 «

Vnkiųuiff nuoG—9 n
536 E. Broadway, So. Boston Į

4
. an - * iki Soutrampton, Anglijoj,? o 
nuo čia persės i mažesnį laivą, ku- ; 
ris plevėsuojant Amerikos ir Lier 
tuvos vėliavomis, plauks tiesiog į 

; Klaipėda.
Klaipėdoj ekskursantus sutiks 

Unitėd Statos Lines atstovybė Lie
tuvai Norintiems čia bus progos 
aplankyti Lietuvos istorines vic- 

. tas kaip tai; — Juodkalnį, Ram- 
byn$, Birutės Kalnų., Milžinkapius 

*ete, Lietuvos Žemės T’kio ir Pra
monės Paroda atsidarys pradžioj 
Rugpjūčio ir tęsis per visų mėne- 

Todėl-lietuviai keliaujanti su 
f šift ekskursija turės progos daly- 

s vauti parodos atidarymo iškilmė
se.

Taigi visi, kurie jau ruošiatės ar 
tik manote važiuoti šį metų Lietu- ; 
Vf>n .apsigyventi ar tik apsilanky
ti, Važiuokit Liepos 5-tą ant laivo ' 
“Leviathan,” tiesiog į Klaipėdą, 
kartu su šita daug lietuviams reiš
kiančia ekskursija. Važiuojan
tiems tik pasisvečiuoti patariame 
užsisakyti vietas ir pasipirkti lai- 

dvaltortes ir sugryžimui atgal. Lie
tuviams nė Amerikos piliečiams 
sngryžimas atgal bagyje 6 mėne-- 

. šių yra užtikrintas. Kas tik gali.
* ir noii važiuoti Amerikos Val- 
r*' džios laivų, su Lietuvių Ekskursi- 

- . ja,l1 Lietuvos inaipėdų. -*
Ekskursiją vadovaus oficialis 

^Uftitcd. Statės Ljneę atstovas ir vi- 
oįkms Amerikos Lietuviams gerai 
Sfcfmomas, Johti W. Lųth (Liūtas), 
Kiuris pilnai pridabos keleivių, rei- 
^kalus visu keliu*

Kainos ji Neit Yorko į Klaipė 
d* uiiaižfisi 'Ltt-klė’iį U* ’

t • 
yf.
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$2.97

Hallewood Sandalai, Pitt' tešla ir Pil*

D >'

_______*
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Apie*8 kokybiiįsBįferių vįol^ų. 
Covered Kurkomis. Seniau buvo 5—6
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ATIDARYMAS SUBATOJ RYTE
Pgts.I^^įiiŠ Sutampyk džiausią pusę pėrkant jūsų Čeverykus 

!i! MER-BRO KRAUTUVEJE
Seniau -Kadžio Čeverykų Krautuve, 377 W. Broadway, Didžiausias nupiginimas Čeverykų 

1 vSaitteSoutft Bostone.
’ .. £ L * A >»X • ’ J H G < ■

...... Pranešimas
__ J / f f u A A -» S o < -.<u L. ■ •
Soiiin Btfštonojr upielinkes lietuviams* 

tifcanęšam&j kad*-mes djrbamėj čeverykus
>. . ’ . ■ ‘ ' j. ■

patys. Dirbame visoikos rūšies pagal irau- 
jaųsipf madofi ir, parduotame juos stačiai 
Jums mūsų kr.autuyėję kuria mes atįdąry- 

sitae subatoje. Yra tai mūsų nusistatymu 
parduoti čeyerykus jums toldomis kaino-

4- * •’» ’-s’^ T . . ’ U ‘ ■
jais/ kuriuj trakas Įritąs- negali, .nėši įneš 

parduodamę jums su mažu uždarbiu, noir- 
irid T&dbstcfe 'siitūupytf. • litėš-taipgi gali--

* 
me parduoti pigiau, nes pas mus Jūs; pa
tys galėsite PASIRINKTI, kad^t norite 

ateiti ir naudoties. Mes tų darome, nes 
mums nereikia perdaug darbininkų laikys- 

ti. Jūs galite ateiti Bile kada ir pasirinkti 
kokius čeverykus norite, nes žinome, kad 
tūomi būsite geriau užganėdinti.

■*

I

i

J•A *

d 1

-i! 1
I

*

tl

"I

Gnzlnfs^toelus yru reiknlin- 
ga.s, kaip vanduo-jusi; name.' 
Parankus pažinis viršuj pa
rodytas pečiUH yra hl|A( lia. 
raukus lengvesniam, tauplti- 
gesniam virimui. Bostono

(
- gnzo kompanija pataria, 

jums jį gauti. Pasižiūrėk 
nntsy kiekvieiuinie iš ofisu.

. CLuS ' . t
Žiuri1/- Į telefono /Hijifj/i.

BOSTON CONSOLIDATED 
. GAS^COMPANY „

I

I0 Mm ,SOUT[I BOSTONE [ 

D R. U. S. S T 0 N EI 
----- ^KUf SI’ECTALlS'rAS--------Į 
399a „W, Broadwny, So. Boston11 
VALANDOS: Nuo 9 iv iki T y. vnk. I

................... Tek So. Boston 323 I 
■\ HETŪVIS DANTISTAS ' I DR, M. V, CASPERlI

(KASPARAVIČIUS) į >
425 Broadway, South Boston II 
ojibo w.ando8j nuo 10 Iki 12180 || ;

ryte Ir nuo 1 ;30 | 
iki 6 ir fono 6 :30 Iki 9 vai. vakare. I 
Ofisas uždarytas subatos vakarais I 
ir nedcildlenlnls. |l

Dabar

Juodo aksomo su apdengtomis karko
mis Pitt visokių spalvų ir naujausios 
mados ......................... .................................

. Vyrų auguti čeverykai. Goodyer tvir- . 
• tos juodos ir rudos skaros^ Ruberių 
burkos.

čeverykai vaikams, Tamsiai rudi. Tvir
ti. Seniau 2 ir 3 dol. Dabgr . ........... ■.

v □v 1
J

, i.? Į ) > ; I T<~i ;■ t ri. ' U I IĮ""’

Rusiški jaiičio skaros su niberio kurto
mis. Juodi.tejudi. Beniau 4-ir-5. dol.
Dabar . ?v.

<

r

t .
<

5

• » * •
X 4

i

? Goūdyear stori Rusiškos škūros .labafi ‘ 
.tvirti 5 ir 6 dol. čeverykai už .. ............
A . _ ,

4

City Poitit — 3 šeimynų, 14 knmbti- 
tių nuirtus su yečiiiis, .šiltu viuuleniii, 
maudynėmis, pihzitis Ir t. t. tini greitu 

f pardavimo prekė tik $6000.
Kitas \xl 12 šeimynų puikus murlitls 

namas po 5 ir 6 kambarius, visi miu- 
jausios nimfos {taisai (improvemeirtsi. 
elekttllkos šyi^iid skyriuiii; šildomi fie-. 
čia i - Ii’. piiiza f.» j&rhtu'ši< jj irpielinkėj, 
rendos* neša suvirs $5,509 į/mel us, prie
žastis- yra mirtis šeimynoj todėl pri
verstinai reikia parduoti greitu lalki' 

| uoi's už pusę prekės. ;
A, IVA$. -3G1 AVesf Rroadu-ay. Soutb 

f ndslon ariat 110 Trenioiit Si.’, Roma 
508,- Boston,
, Į..Į . ■ — ■ L ' 1 ----------- ------ - -

PATEŠKAU sąvo vyro Litulviki 
Markevičiaus, Palomenitj kaimo 
Sųrirš 10 metų praėjo kaip išlei- 
do su dviem siinais Lietuvon i’i 
pats kas-žin kur pasislėpė. Taig 
męs prašot^ atsisaukt arba kas ž: 
uoto pranoškit šiuo adresu: Ursu 
le Markevičienė, 20 Hunting St 
Ė. Cambridge, Mass. (3)

■ -4-

' *'l. ... . ...... ..................... .......................... .—J

ŠTAI KĄ MUMS RAŠO:
Sergu jau 6 moliai Ir nlekns ne^el- 

gelbėjo. Gavau progą bandyti jūsų, 
sutaisytų žolhi No. 808, tai jos man 
labai gelbsti: čion prlsiunflu, pinigų < 
vėl aut vieno pakelio No. 303. į

AnthQnu i^otrisof^
Slmpson, Pa. *
Tokių Ir kitokių laiškų gauname šltn- . 

tos kad žmonės geriau paslgimčdina su I 
Žolėmis, negii su specialistais. Sies už- ' 
alkome virš 600 rūšių žolių ir sutaiso* 

me nuo visokių ligų. Atsiųsk 10c. o 
gausi žolių katalogą.; Relkalajijume a- 
gontų visose apygardose. ?

Musų žoles yra grynai lietuviškos w 
tetuviškals ir angliškais 'nurodymais^ '

’ M. JKUKAim

449 Hudson Avė.; Bochester, & Y<

ŠV. JONO EV;BL. PAŠELPINeS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

' ADRESAI.
r* •

Jūsų —

MER-BRO.

Seiliau 6—7 dol. Dabar ...

K

t naujų c«
J ■

Juodo aksomo ir visokių spalvų skaros 
dengtos karkos, naujausios mados, 6 ir 
7 dol. čeverykai už......................... ..

$w
tf«

□o
i

Pitt Marry Jonės čeverykai visokio, di 
ctnmo

r

į naujausios n
»

GERA NAUJIENA 
LIETUVIAMS

PIRMININKAS — M; Zoba, •
539 E. Seventh S t., S. Bos ton, Masu. 

Tel. So. Boston 1516—J, 
VTCE-PIRM. — Kuisys Ambrozas, ‘

492 E. 7-th S t., So. Boston, MflSS. 
PROT. RAŠTININKAS — J. GHneekig, 
, 5 Thomas Barkj SO, Boston, Mass
PTN. RAŠTININKAS — Matas šeikto

460 E. 7-th St., So. Boston, Masat 
KASIEItlUS — A. Naudžiūnas,

885 E. Broathvay^S. Boston, MflM. 
MARŠALKA -—..J .Zuikis,

7 IVlnfield St, So, Boston, Mass. 
Draugija laikot Susirinkimus kas tro* 

čljį' nedėldlenį kiekvieno menesio, 2-rą 
ml. po pietų Sv. Petro parapijos salėj, 
©2 E. Seventh S t., So. Boston, MaM

[UŽEIKIT į NAUJA VALGyKL/ 
[Višką užlaikome švariai. Turi 
line Angliškų ir lietuviškų va1 
ffiik

AMERICAN LUNCH,
'244 Broadway, So. Boston, Mas?

(f
*

\

PASKOLOS
< __

Perkame ir parduodam 
mortgaęlžius, taipgi duodam 
ir surandame paskolas ant na. 
mij.

A. I V A S,
110 Treemont Street, Room 50t 

Tel. Main 6467, Boston.

PARSIDUODA BUČERNĖ
i I Puikioje vietoje -lietuvių h- kitų taut- 
| apgyventa.. Biznis išdirbtas per dint 
metų. . Kreipkitės į '‘Dgrbininko“ ot'i 
sij, 3G(> Rtoadvvny. So. iBnston, Mas- 

... . I : : -(5J.

PARSIDUODA 
iDietuvIškn drabužių kffttttuvė^ylšokh 
jūyidškų, motorų ir vaikų dralmžlų. (to 
Iroj vietoj, vidury lietuvių kolonljo 

iiBiznis išdirbtos per ig mėtų* Kutu- 
•prtotaamm lt v. 121

i iVashingtort st„ Tel

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTHBOSTON, MASS. 
VALDYBOSANTRAŠAI.

Z

Pirmininkas — J. Jaroša,
440 E. 6-th St., So. Boston, Maso, 

Vlce-pirm. — J. Grubinskas,
157 M St., South Boston, Maso, 

Prot. RaSt. —- A. Janušonis, ’ 
1426 Columbią Rd., So. Boston, Mum,

člpansų Balt — K. Kiškis, • ; •
> 428 E. 8-th St., So. Boston, Ma«c 

•Iždininkas—L. švagždys,
111 Bowen St., So. Boston, Mase, 

Cvarkdarys — P. LauČka,
. - 395 E. 5-th St., So. Boston, Mm 
Draugijos reikalais kreipkitės visados I 
jrotokoly raštininkų.

Draugija ’eavo susirinkimus laiko 
’-rą nedėldienl kiekvieno mėnesio 1-tot 
/ai. po pietų parapijos salėje, 402 Mk 
Seventh St., So. Boston; Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

Boston, Mass,
, - , ....■■ . '-■■•■sį

Prrmininkfis — Antanas PastėM 
146 Bowen SU So. Boston, MaM.

Vlce-Pirin, Martinai Knlstautna, 
4002 Waahington St, Itoslindai* 

Protokolų RaSt. — Antanas Mncejuniuų 
. ?450 D. Seventh St, SbutU BOatotu
Fili, Raštininkas — .Tuopas Vinkcy tolstu 
: 906 E, Btoadamy, South Bostolk
Kantorius Andriejus ŽiUleekiis, 

807 te. Ninth su Sor-Boston, M«w» 
Maršalka -- Aleksandra .TaĮmokas, 

115 Granito SU Šo. Boaton, Mos.1 
Draugygtė D. U K* Keistučio laiku 

nėnealnliiM susirinkimus kas pirma Jg* 
lėldlenl kiekvieno mėnesio po N*. W 
'Vastiington St., Boatpo, MaMhlm 
»aU«dt po pietų 
M Mvlm majų narių

'»V*«tilngton atų Boatpa, ja

i

4
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