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Popiete sakė:

* “KJekyiėno kataliką

Kventa priederme paremti ka- ; 

MikiŠkįją spaudą ir ją kuo- 

plačiausiai paskleisti tarp žmo

nių. Geri laikraščiai yra nau* 

tingiausiu daiktu ir verti 
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LIETUVOJE VISKAS 
BAISIAI PABRANGO

Lietuvoje viskas baisiai pa
brango ir dar brangsta. “"Pai
kos” IK No. ša i kas yra para
šyta:

. “Bendrai, šiuo laiku kainos 
išėjo visai iš ribų ir dėl to ne
begalimas joks eksportas.” Už 
centnerį vidutinio gerumo ru
gių mokama 29 litų, avižų 19 
litu, miežiu 19 litu, kviečiu 35 
litus, bulvių 5 litai.

“Užsieny kainos yra žymiai 
pigesnes ir jei būtų javai įlei
džiami be muito, galima būtų 
gabenti iš Vokietijos rugiai ir 
avižos ir parduoti 20 nuoš. pi
giau negu augščiau paminėta.’’

Mūsų ūkininkai dar markių 
kurso svyravimo laikais Įgavo 
blogą paprotį — laukti kainų 
pakilimo ir dėlto net dabar taip 
žymiai kainoms pakilus dauge
lis ūkininkų gudrauja ir laukia 
dar didesnių kainų.”

Amerikiečiai lietuviai, ypač 
tie ką turi Lietuvoje giminių 
tokių kurie gyvena iš algos ar 

* ^‘padienio darbo,* tėip pat ku
rie turi giminaičius einančius 
■mokslus, į tų kainų nesvietiš
ką kilimą privalo atkreipti 
atydą ir sulig savo išgaliu sa
viškiams Lietuvoje prigelbėt 
pasiunčiaht bent po keletą do- 

. lerių.
Kainų, kilimo priežastis yra 

tai ūkininkų godumas, praeitų 
metų rudenio lietaus pasekmės 
ir turbūt prie to prisideda Ru
sijos- ruošimasis kariaut su Ru 
m unija.

Lietuvos ūkininkai galimas 
daiktas kad iš to kainu kilimo 
ir džiaugiasi bet visiems algi- 
nianis vergams — tai yra pei
lis po kaklu... dabar... o tos 
kainos dar vis kvla ir kvla.. .

SUSIRINKS REICHSTAGAS.

BERTAN.—Vokietijos Reich
stagas (seimas) susirinks atei
nantį utarninką. M'misteriai 
išdės šeiniui savo pienus ir rei
kalaus seimo užgyrimo. Jei 
neužgirs, tai ministeriai rezig
nuos.

PERĖJO TRYS KANDI
DATAI.

ST. PAUL. Alinn. — Įvyku
siuose gegužio 6 d. miesto rin
kimuose Farmer-Lahor parti
jos laimėjo trys kandidatai. Iš
rinkta du tarybininkai ir mies
to kontrolierius.

UŽSIMOKĖJO SUKTI.

DAYTON, Oliio. — Viena 
duonos kepykla užsimokėjo pa
baudos $50 už permažą svarą. 
Tas kompanijos neteisingumas

=a
■ir

a

KU KLUXŲ GRAFTAS.

\VASH1NGTON. — J. Q. 
Jett dirbęs prie Ku Kitu Kla
no pasakoja apie žulikystes to
je garsioje organizacijoje. Sa
ko, kad jo savaitinė alga bu
vus $40, bet nuošaliai jis gau
davęs nuo $500 iki $1000 savai
tėje. Sako, kad ten vagystės 
ant vagysčių. Ku Klux Kla
nas prisidengus kova prieš ka
talikus, žydus ir negrus prisi
grobė iš nesusipratėlių didžias 
sumas. Minėtas Jett sako, kad 
savo kandidato į senatorius 
agitacijai galėję išleisti $100,- 
000.

Y •

PRIEŠ SENATORIŲ.

\VASIIINGT()N. — Valdžia 
patraukė senatorių iš Montana 
Burton K. AVlieeler už krimi- 
nalį prasižengimą.

PASIKĖSINIMAS ANT
GUBERNATORIAUS.

TOKIO. — Korėjos guberna
torius baronas Saito buvo nu
vykęs į šiaui-vakarinę Korėją. 
I jį buvo paleistas’ šūvis, bet 
kulka pro šalį pralėkė.

APDEGĖ PENKI ŽMONĖS.

ST. BAU L, Minn. — C’raig 
Oil Refining kompanijos dirb
tuvėj ištiko ekspliozija. Nuos
tolių už $3( )0,00( 1. Ax>< legė pen
ki žmonės.

LAIMĖJO.

SEATTLE, Wasli. — Aslų 
dirbėjai išsireikalavo algų pa
kėlimo. Gaudavo po $9 die
noj. I)abar gaus po $10 dienoj.

YONKERS, N. Y. — AVest- 
ehesterio pavieto vežėjai išsi
reikalavo algų pakėlimo ir su
katos liuosą popietį. Algos pa
keltos dviem doleriais savaitė
je.

(’LEVELAND. OTiio.-Stem- 
fitteriai išsireikalavo algų pa
kėlimo ant 12Įc. valandoj. Da
bar gaus po $1 JULjValandoj.

NE\Y YORK. — Struetural 
iron darbininkams pakelta al
gos. Dabar galis po $12 die
noj.

SEATTLE, AVash. — Barbe
rini išsireikalavo trumpesnių 
darbo valandų. Sukatomis 
dirbs 10 valandų, o kitomis die- 
nomis tik 8 valandas.

jau buvo pastebėtas prieš šešis '
mėnesius. . Aprobuota, kad 
kompanija per tą suktybę lai
mėjo $42,500.

La-

«

>.'*r*

BOIKOTUOJA AMERIKOS 
PREKES.

CIIRISTTANIA, Norvegija. 
— Mieste Mo raudonieji pa
skelbė boikotą Amerikos pre
kėms. Boikotuoja Amerikos 
filmas, drabužius ir konservus. 
Tą daro dėlto, kad Kaliforni
jos valstijos teismai įkalino a- 
pie 100 aidoblistų.

SUMAŽĖJO DARBAI.

AVabvorth Manufactnring Co. 
sumažino darbus. Per vasarą 
dirbs tik keturias dienas savai
tėje.
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IR-GI PRIEŽASTIS 
DIVORSUI.

MTLLIMANTIC, (?t. — Mo
kei AVilev Kaily per teismą pa
reikalavo nuo savo vyro divor- 
so. Ji sako, kad jos vyras pri
sirišęs prie gamtos ir ją aplei
dęs. Sako, kad naktimis iki 2 
vai. ryto jos vyras žiopsąs gal
vą užrietęs į dangų.

SUSITAIKĖ PO 35 METU.
u

PITTSFIELD, Mass. — 
Souveran Heneau prieš 35 me
tus buvo persiskvręs su savo 
pačia. Dabar susitaikė ir iš- 
naujo sueis poron.

BAISI PIKTADARYBĖ.

BANGOR, Me. — Apylinkės 
policija sujudo ieškoti pikta
dario biauriai nužndžiusio gra
žią panelę Louise Gerisb, 19 m. 
amžiaus, mokytoją Amhersto 
sodžiaus. Jos lavonas besąs 
užkastas ganykloje.

.1,150,000 ŽMONIŲ 
VIETOS.

j —_____ ■ •

NEW YORK. — Henry Mor- 
gentbau, Tautų Lygos paskir
tas komisijonierius, tvarkyti ir 
rasti vietas graikų tremti
niams pasakė, kad 1,500,000 
tremtinių dar be vietos.

BE

KALĖJIMO SARGAI BE 
ALGŲ.

PROVIDENCE, R. T. — Val
stijos kalėjimas ir valstijos li
goninė atsirado finansinėj bė
doj. Kalėjimo sargams nemo
kėta algos nuo kovo 1 d. Daug 
tą sargą metė darbą. Likusie
ji pareiškė darysią tą pat, jei 
per dvi savaiti nebus algos iš 
mokėtos. Dėl sumažėjimo sar
gu kaliniai turi būt laikomi 
kamaraitėse.

Valstijos ligoninėj tarnautojų 
algos numuštos ant 50 nuoš. 
Nursės, kurios aprūpindavo 
po 20 ligonių, dabar turi aprū
pinti 60 ligonių.

PADANGĖSE SAUGIAU, 
NEGU ANT ŽEMĖS.

MELBURNAS. — Kapitonas 
Ląng orlaivu lakiodamas buvo 
laimingas. .Jis sumušė visus 
rekordus augštame lakiojime. 
Niekas tąip augštai nebuvo iš
lėkęs. kaip jis. Bet dabar va
žiuodamas automobiliimii, at
simušė tvoron ir užsimušė. 
Nelaimė atsitiko dėl miglos.

MIRĖ NAŠLĖ.

NEW YORK.—Garsaus biz
nieriaus F. 5V. M'oohvortli’o 
našlė mirė, sulaukus 09 m. am
žiaus.

NORĖJO PA’GADYTI 
VANDENTRAUKĮ.

LOS ANGELES, Cal. — Su
sekta pastangos sudinamituoti 
vandentraukį. Miesto Tarybą 
pažadėjo $10,000 tam, 
rodys piktadarius.

kas nu-
/

r
* ŽINIOS Iš LIETUVOS.

KAUNO KRONIKA.

Girtavimas Kaune paskuti
niu laiku, ftaip pastebėta, žy
miai yra Mmažėjęs. Girtų 
triukšmadarių gatvėse labai ro
tai bepasita ko.

. Vaikų ligoninės namų re- 
žbaigtas. Šiomis 
ikiama iš Vokieti

jos transportas lovų tai ligoni- 
įvyksiąs dar

montas — i 
dienomis la

vma
Šio i nenešiotais

Lietuvis t aige Friburgo uni
versitetą. Pranešama, kad 
Šveicarijoj, ■ 
tėte ntokešb L___  NU
Pakaika bai Jė stūdijąs, 
pat studijii€ ją lietuviai drau
gai iškėlė jįjn

(“nietuva”)*
4 i

w

Friburgo universi-
kun.- Nikodemas

Ten

“nžhaigtuves.”
I

Butvidai. įjl924 m. balandžio 
įuėn. 20 d, apie 23 valandą e- 
sant Juozui WTtckhii iš Poške- 
vėnų k. Luc|iės vai. Telšių ap. 
pas pik Jn|žą Stanaitį gyVe- 
nantį Butvilu k. , Luokės, vakm 
Telšių ’apsŠCT^uoieg^cliao-P1 

ti ant Juozo Arliekio sekantys 
užpuolikai: 1) Silvestras Ber- 
žinskis, 2) Pranas Beržis, 3) 
.Jurgis Beržis, 4) Kostas Le- 
mežis, 5) Ąntanas Lemežis ir 
6) Leonas Vasiliauskas, visi 
gyvenantys Butvidų k. Minė
tieji užpuolikai Arliekį sužeidė 
perkirsdami viršutinę lūpą, pei
liu perpiovė ranką ir atėmė 100 
(šimtą) litų. Užpuolikai sulai- 
kvti ir tardomi.

Žirnelis.
Į

221 DIDŽUVE.

' AVELLINGTON, N. Z. — Iš 
Ross jūrės sugrįžo Norvegijos 
žveją ekspedicija. Sugavo 221 
didžuvę. Varvalio iš jų gavo 
17,000 statinių.

Utena, 3. V. 24 m. Šiandien 
apsilankė Utenoje Didžiai Ger
biamasai Svetis, Kini. Steponą 
vičius, Seimo narys. Savo aiš
kioj ir vaizdžioj kalboj, gerb. 
svetis išrodė, kad pas mus Lie
tuvoje nėra taip bloga, kaip 
kad kai kurie mano ir kad mū
są Valdžia daug daug ir dar 
kartą daug darbuojasi mūsų 
šalies labui; kad mes laimėjom 
tiek, kad už vieną litą duoda 
milijonus rusu, vokiečių ir len 
ką markių, kuo ir reiškiasi mū
sų pinigų kurso pastovuma>, 
kasmū.-ų gyvenime“ daug reiš
kia; visos kalbosfapie krikščio
nių demokratų Įnirti ją, kalba
mos įvairaus plauko socialistų, 
yr grynas melas. Gerb. svetis 
nurodė kad visi turi susi rūpin
ti mūsų sostine Vilnium, kuria
me rū>i Gedimino kaulai.

. Galop kun. S. kvietė visus 
socialistus prieš publiką, kurie, 
norėtu daryti prįekaištų ’mūsą 
^Valdžiai ir Krikščionių Demo- 

vienoį kurs norėtą ginčytis. 
Todėl kun. S. padarė* išvadą, 
kad visos socialistą kalbos yra 
vertos supuvusių bulvių;, ištik- 
•1’Ų.iU J01 jų pusėj būtu tiesa, 
tai ko-gi bijotis ginčų?

Po prakalbos buvo pavasari
ninkų susirinkimas, kuriamo 
taip pat gerb. kun. Steponavi
čius kalbėjo, ragindamas, kad 
kiekvienas, kad eina su Kris
tum, būtinai turi dalyvauti ka
talikiškose organizacijose.

Daugiau tokių prakalbą! 
Dieve duok gerb. svečiui svei
katos.

Maksim Prokop.

NUSIŽUDĖ.

BELFAST, Me. — Frank L. 
Tovle, 73 m. amžiaus, dėl nete
kimo sveikatos nusišovė.

APDEGĖ IR MIRĖ.

PAKTUCKET, R. I.—Aniia 
Stnuton bekurdama periu var
tojo žibalą. Ištikus ekspliozi- 
jai ji apdegė ir ligoninėj mirė.

VON TIRPIT ZPREMIERU

BERLIN. — Vokietijos na
cionalistų partija stato kandi- 
datd į.premjerą buvusį admi
rolą von Tirpitzą. Von Tirpitz 
yra tvėrėjas Vokietijos prieš
karinio laivyno ir yra sakoma, 
kad karo metu jo sumanymu 
buvo pradėtas sulmiarinų ka
ras.

Liet. Kooperacijos Bendro
vių Sąjungos visuotinas atsto
vų suvažiavimas įvyko balan
džio m. 25 <1. 11 v. Tautos Te
atro salėje ir tęsėsi dvi dienas.

Suvažiavime svarstė ir pa
tvirtino valdybos 1923 m. apys
kaitą ir paskirstė 49 tūkstan
čius litų gauto pelno, kurių 15 
tūkstančių lt. paskyrė stipen
dijoms . aukštajam kooperaci
jos .mokslui eiti ir 4 tūkst. —- 
tarnautojams algos.

Be ko kita nutarta leisti nau
jas savas laikraštis ir priimti 
daugiau kooperatyvų Bendro
vės Sąjungon dėl ko buvo ne
maža ginčų.

(“Lietuva”)

GALVANAUSKAS
PIRMININKU.

KAUNAS. — Pereitą pane- 
dėlį prasidėjus Kaune politinei 
ir ekonominei konferencijai es
tu, latviu ir lietuviu buvo iš- fe 1 fe fe
rinktas konferencijos Įiirminin- 
ku Lietuvos ministerių pirmi
ninkas Galvanauskas. Estoni- 
ją atstovauja tos šalies užsienio 
reikalų ministeris Kari Tolcr. 
o Seva, Latvijos užsienio reika
lų ministeris atstovauja Latvi- 
.iu

Aukštuolis Lietuvos atsto
vas Latvijai ir Estonijai pa
reiškė: “ Konferencija pamate 
y;a ekonominė, bet idėja jau 
pribrendo iki to. idant visos 
trys šalys surištų savo likimą, 
kad atsiekus bendromis jėgo
mis bendro gerbūvio. Toks 
supratimas yra pageidaujamas 
net jei nepavyks sudaryti ankš
tą sąjungą.“

Konferencija svarstys pašto,, 
telegrafo, konsulų ir kitus rei- 
kalus.

RADO GERĄ VAISTĄ, 1

AVASIIINGTON. — Pihtf! 

(lentas Uoolidge ėmė chloriną | 
gazo nuo slogų. Džuiuginai^ 
kad pagerėjo ir įkalbėjo. 
parią ht vaistų vartoti. - • .

\rėliau, vienok, pre^HentiiS; 
pablogėjo. f

MARAS PLINTA.
• - - .»

Turkestane prasi dėjęs marti# 
plinta. Iš susirgusių <80 nuoš. 
miršta.

SURADO TARPININKĄ.

Tarp Suvienytų Valstijų 1E 
Meksiko yra nebaigtas daly
ke.- mm 1.868 m. Tai dabiirpa* 
<irinkta liolandas Dr. C. Vari- ■ 
volleiilioven ta dalvka išrišti." t • 4* ( 1

UŽ VALSTIJINE SPAUS
TUVE.fe«

l)ENVER,’’Colo. — Colora- 

dos valstijos spaustuvių darbi
ninkų unijos Įnešė valstijos lo- 
Įgislatiiron bilii^ kad valstija

SIMPHONY HALL
HUNTINGTON AVENUE 

Boston, Mass.
K Y T O .1 . Normuos VAKAltK

steigtų saviį spaustuve,

Chinijoj' lakiojęs Francijo* 
orlaivis-nukrito į pelkes, 
kiniai išsigelbėjo.
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OPERETIŠKAS PROGRAMAS
Synipliunijos orkestrą 80 inuzikanltj 

AgUte JAUCHIA, vodĄhts
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VIENIJASI.

syklą darbininkai pradėjo or
ganizuotis. -Jų besiorga n i žavi
nu* prigelbsti International 
Union oF Mini*, Mill and Smel
tei- VVorkers.

PRADĖJO VEIKTI, ■■
I • *

Ant Honolulti salos 
vulkanas į irai lojo veikti. IŠ 7 
kraterio veržiasi debesia garų. . 
' lirdėla dvi ekspliozijos,. ‘ i

___________ ,--------------- --- ------------ *

Naujai kasamuose Suliajejj 
gilt nokė ’' šufjiuuose'' 
smulkios žuvies ir įvairių Uia- J 
<yčių jūrinių gyvūnėlių^ -

UŽSIDARĖ DIRBTUVĖ.

ERAM1NG11AM, Mass. - 
Saxonville Mills darbininkams 
buvo numuštos algos, ant K) 
nuoš. Darbininkai pradėjo 
ruoštis streikuoti. Timdarpn 
kompanija uždarė dirbtuvę. 
Paleista 500 darbininką.

t

BRIEDIS PADARĖ 
‘ NELAIMI.

BERLiN. — Naktį automo
biliui važiuojant per mišką ant 
kelio pasitaikė briedis. Šviesų 
apjakintas briedis nežinojo k:i< 
yra nepasitraukė ir susimušė 
su automobiliniu. Šoferis vie
toj žu'tf^l') automobiliaus savi
ninkas ir jo pati buvo Sužel
ti.

PRIĖMĖ ARCIVYSKUPĄ.

.šventasis Tėvas priėmė San 
Francisco arei vyskupą. Ilanną 
audiencijom

PENKTĄ DALĮ KELIONĖS 
PADARĖ.

M ASH1NGTON. -r- Trys A 
nierikos armijos Ir,kūnai, pasi- 
ryžusieji aplėkti aplink pasau
lį. dabar lakioja' po Japoniją. 
Jie jau penktą savo kelionės 
dalį atliką.

MASKVA. — Prasidėjusia
me komunistų partijos kongre
so komisaras. Ryko v pareiškė, 
kad Sovietų valdžia šiemet tu
rėsiant i deficito $200,000,000.

f 
'i 
L 
t

(t

fe

*1

i ‘

Amerikos konsulate Varša-i 
voj padavė- prašymus vizą j 
135,000 žmonių norinčių atvyk- ; 
ti Amerikon. . 1

Besarabijos parubežyje Rtt-« 
uja slaptai didina armiją. . !

Kongresą.- patvirtino Mų.y 
kuriuo kongreso samdomiejiy 
darbininkai, gaunantieji per; 
metus mažiau $4;500, gailč pa
kelti ant 20 nuoš. I

Su v. Valstiją laivyno žinovą’ 
aprobavimu Amerika turi 
leisti laivynui mažiausia $150,-; 
000.000, kad susilyginti sur 
Anglija. 1 *

Du plėšikai Detroite, Miduj 
užpuolė Bank of Detroit ir pa-" 
sigriebę $30,000 pabėgo.

Traukinys bėgęs iš Konstaū-s 
tinopolio j Paryžių Italijoj su
simušė su kitu traukiniu.. Di& 
žmonės žino. Stoties 
kas dėl kurio nelaimė ištiko nu*, 
sišove. Kitas traukinys lekęaį’ 
pagelbon nelaimės istiktanaa 
‘raukiniui suvažinėjo moterį,, j

, -

♦

Japonijos sostinėj Takia b® 
vo milžiniška denioustruc 
prieš Suv. Valstijas už neM 
iną japonų ateivių Amerik<

Londono laikraštis Moi 
Post rašo, kad Anglijos ek 
tai buvo Lietuvoj apžiūrėti $ 
manytų naujų geležinkeliu 
ui jų. <

Angį i jos g’ielc.žinltelių. 
ninku unijos rengiami prin S 
jo streiko. Lynn’o, 
šiauoiinns-stHelunnams pato 
algol. 25 nuoš.

*
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ilished every TUESDAT, THURSDAY and SAT0RDAY 
’ ——bj-—- '/

MT JOSEFH’8 LITĘWnAM E. C. JĮ88OOIATI0N 0* LABOM 
at mątter 1Ž. RŪ& a|k tbe iw*t oMlce at ftoMĮtife MAMb

under the Act; oi March 8, IŠTO.”
eptance for malllng at epecl*l rate of poslape proTlded for la gtctltu 1108.' 

Act of Oct 8į 1»17, aathorlzcd on Jtily 12,
SUBSCRIPTION KATES:
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B * l’arclgn countries jėariy.................. ................... ... ... ... .....  fra r $5ŪO

k ’ •

r . Keletoje straipsnių tilpusių
F ^Darbininke” nurodžiau dua
li glausiu tas puses Lietuvos gy-
I veninio kurios į amerikiečius
I daro neigiamą įspūdį, ir kaip
[ kam guli atrodyt kad Lietuvo-
L įė jau taip viskas negera ir
į - blogatkas ištiesi) teip nėra.
L Kaip danguje teip ir ant že- 
| ; mes. Kaip Amerikoje teip ir
j Lietuvoje, apart daugelio silp-
f ’nųjų. pusių yra daug ko ir ge- 
f 1'0, patraukiančio, žavejančio.
[ Pirmiausia tai Lietuvos gam- 

’ ta. Tie platūs žaliuojanti lau-. 
.kai, pievos, krūmai, miškai, 
'''giriomj išraižyti upėmis, upe

liais, npelaičiai... Tie bliz
ganti kaip krišpoliniai veid- 
>rodžiai ežerai, ežerėliai... su 
puikiausiais garbanuotais krū 

‘įtob krūmokšlių, lendrinių 
Švendrų-ir žalių girių rėmais 
^pakraščiais... O gi tų ties Pa 
Hanga Lietuvos, Baltmarių pla 
ytumos, marių vilnių ošimas, 
balto' kaip sniegas pamario 

Smiltyno gražumėlis ir platu- 
.mėlis neišpasakytas kad vargu 

h Xbegūi kur pasaulyje “ kitą toki 
į - .gražų platų ir jaukų pamario 
- 'brastą rasi... Ten Bvrutės 
♦. kalnas apaugęs senomis puši- 
r mis o po kalnu puikiausias par- 

,kąs su takais takeliais, plačiu 
pušynu ir kitais prityrusių 

.franeūzi) dailės specialistų ple' 
jnais išdirbtais parko išgražini- 

. mais ir išdailinimais. .čia tam- 
r# *sus pavėsiai Įvairiausių mede- 

ddų auksinėje, čia vandens eže- 
nčliai su tiltais tilteliais, liep- 
tais liepteliais... čia Įvairiau
sių gelių gėlynai... O kuomet 
saulutė motinėlė aukštai pa- 

Cdangėje kaip Dievo akis švies
dama viską gaivina, šildo, o 
lengvo vėjalio padangėmis bal
tų debesėlių būriai kaip avis 
genami plaukia... tuomet žmo- 

,gUSx jei tik esi sveikas, paval- 
gęsir nėsusikrimtęs kokiais di
desniais šios ašarų pakalnės da
lykais — tai tikrai jautiesi kad 
-gyveni taip kaip rojuje — kad 
esi'Šventoje Žemaitijoje, mūsų 
bočių šalelėje.

Arba atsidūręs Ventos pa
kraščiuose kuri per Žemaitiją 
kaip -mėlynas šilkų kaspinas 

. tarp plačiausių lankų pievų 
vingiuoja plaukia. Zemaitėliai 
Šienus džiovindami suniurę 
prakaitu vyrai su dalgiais mo
ters merginos su grėbliais tik 

f skubina, bruzda, triūsia... o 
• kuomet sustoję į būrelį užtrau- 
V kia skambią sutartiną dainelę, 

tuomet žemė linksta, girios o- 
Žia, oras virpu, dangus džiau
giau širdy meilė gimsta... .

Arba vėl, Maironio neberei- 
kalo apdainuotos Dubysos pui- 

t kramtai ir seseles lelijėles 
įblrttkojitės, geltonkasės, mėlin- 

kurios po rasas kasas šu- 
fHmoja ir po tuos kalnus malo- 
įMUs skaisčias dainas dainuo-

Ten aukštaičiuose čystus 
vandenis neša plati Šventoji 
ant kurios krantu Vyskupo 
Barono apdaimiotasat Ahyk-
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gaš čia yra darbštus afvąžtoo-Į 
ja iš Ručine, Wiš, puimildaą at- > 
laikyt, bet aš pamiršau jo pa» 
vardę* Darbuojasi dviejose 
parapijose punešdamas daug 
vargo. Vienųm mieste atlai* 
kęs mišias anksčiau važiuoja į 
Įritą miestą vėliau. laikyt mL 
šias ir su visais reikalais teip 
didis pasišventimas teip pama
nius vargsta žmonės turėdami 
mažas parapijas kad negali 
kunigo itžlaikyt, bet suranda 
būdų geras kunigas kad su di
džiu pasišventimu if vargų ap
rūpinu dvasiškai visus katali
kus. Po bažnyčia yra maža 
svetaine tai buvo perstatytu'į* 
spūdingas veikalas paskui Šo
kiai. Svetainė per pusę mažes
ne už Sioux City. Žmonių ne
mažai buvo, tik labai nemalonu 
buvo kad visi rūkė vyrai ciga
rus, pypkes, net moterys neku
riam įbaudę, Tai du pirmu syk 
teko pamatyt tokiam viešam 
susirinkime tiek daug rūkant. 
Net juokas ėmė iš tokio ne- 
įnandagumo kad jie nesupran
ta to kur moterys ir vaikai da
lyvauja ten nevalia rūkyt. Lo
šėjai buvo iš Ručine, Wis.

Šiame mieste yra gražių baž
nyčių daug vertės iki milijonų 
dolerių. Aplankiau keletą 
bažnvčių. Matvt kad čia kata- 
likai lenktynes darė budavoda- 
mi ir puošdami bažnyčias ir 
vis didelės katedros gotiško 
styliaus ir rymiško. Rodosi 
visas miestas katalikiškas. 
Darbu v ra visokiu, bet kam- 
barių nei už didesnius pinigus 
negalima gaut, randos bran
gios. • Siuvėjų darbai apstoja 
kaip visuos miestoos. Oras šal
tas, gegužio 1Q d. da medžiai 
ką tik sprogsta. Miestas būt 
tinkamas apsigyvent kad būt 
pigesni namai ir oras Šiltesnis. 
Čia net šalčiu apsirgau. Skubi
nu į Chicago, III.

; Pilietis!
I .

U pieninę, išgavus jos įrėjigį- 
mą ilgaląikio kredito pritina’ 
monuK aigygondriri 7 • y

U Jk B 8-r*

rimžįuvnųari jog iri
I\. B. Si ir vietos koporaty vų 
tarpautpjų taupmenų ykąsoų 
įteikimas tori dMriės rrikšmek 
koperąeijpk tamatttajan .̂ ap- 
riipiptį, nugare: 1) leisti Vfll* 
dybai išskaitys iš tainąūtojį 
algos numatomas.amąs į taup
menų kasos kapitalus ir skirti 
iš-savo lėšų ū nūo§, mm gauna* 
mosios algos į taupmenų kasos 
kapitalus, 2) pripažinti būtinu 
rcldalu, kad L# K. narini 
— atskiros bendrovės ir jų tar
nautojai prisidėtų prie taup
menų kasos, 3) pavesti L. K. 
B. S. Valdybai įvesti į galutiną 
įstatų redakcijų pataisas tais 
klausimai^ kurie liečia L. K. B. 
S. reikalus.”

Laikraščio “Kasdieniniai 
Rūpesčiai” leidimo reikato: 

[“Kadangi S-gos organas “Tal
ka” skiriamas daugiausia ko- 
peratvvi) darbuotojams ir gvil
dena klausimus, kurie nėra ar
timi plačioms koperatimnkų 
minioms, ir, kadangi būtinai 
reikalingas plačiai visuomenei 
skiriamas populiarus laikraš
tis, — V įgaliotinių suvažiavi
mas ramia reikalingu leisti ne 
rečiau, kaip kas du mėnesiu 
populiarų7 laikraštį “Dienos 
Rūpesčiai.H Visi L. K, B. S. 
nariai privalo išsirašyti ne ma
giau, kaip tris ėkzempilorius 
“Talkos” valdybai ir savo tar
nautojams. Populiarų laikraš
tį “Kasdieniniai Rūpesčiai” L.
K. B. S. nariai išsirašo kas 
penktam savo nariui ir išplati
na savo narių tarpe dovanai. 
Laikraštin “Kasdieniniai Rū
pesčiai” b-vės turi teisės dėti 
nemokama# žinias ir įvairius 
skelbimus apie savd bendro
ves.1’

B-vių prekių ir trobesių 
draudimo klausimu: “Kadan
gi b-vii) prekių ir trobesių ne- 
apdraudimas gręsia pavojumi 

 

b-vių gyvavimui *r niąžina jų 
kreditingumą* V Įga suvažia
vimas randa reikalingu, kad 
visi koperatyvai būtinai apsi
draustų prekes ir trobesius,
L. K» B. S. Valdyba privalo dė
ti pastangų, kad išderėti 
b-vėms kuogeriausias apdrau
dimo sąlygas įstaigose ir eiti 
prie koperatinio apdraudimo į- 

. kūrimo. Neapdraudus bend
rovėms savo turtų ir atsitikus 
nelaimei, privalo atsakyti b- 
vių valdybos nariai. ’ ’

Kreditų klausimu! “Kadan
gi šių laikų Lietuvos ūkio sąly
gomis L. K. B. S-ga, jungianti 
daugiausia sodžiaus gyvento
jus, neturi galimybės gauti iš 
jų reikalingų apyvartai lėšų, o 
dažniausia yra verčiama kredi
tuoti sodžiaus bendroves, V L, 
K. B. S. Įgaliot. suvažiavimas 
prašo Lietuvos Banko Valdybą 
padalinti ligi, šiol jai teikiamus 
visai nepakankamus kreditus 
bent iki 1 milijono litų. Be to 
daryti žygių kaitų su Liet. Ko- 
peracijos Banku išgauti kredi
tų užsienyje. Bendrovių apy
vartos Ięšų padidinimui pio 
ponuoti indėlių sistemą ir siū
lyti b-vėnis įvesti papildonią" 
narių atsakomybę už b-vės įža
dus.”

Naujų narių prieminio klau
simu: “Kadangi pastaruoju 
laiku yru daroma kai kurių as
menų ir grupių pastangos į* 
traukti. į kpper. judėjimą pąr- 
tingumą, kuris gaM nusilpnin
ti koperaci ją, V L." K. B# S j Į* 
galiot. suvažiavimas randu ga
limu toliau priimti į savo na
rius tik nepartinius* ir neitra* 
liūs Imperatyvus; kadangi Im
peratyvų prisMūjimas prie 
dviejų^ purios rūšies centrą- 
linių otoanimūjų yra priešin- 

ėf? Koperatyvu Tarybos

š. im sausio mefl# 4 d. nuturi- h? tam kad atkreipti vaikiau 
ąmt paakriidam **Talkos-* i savo grAmBlį.v. o to-’
įpų. ir į.’ jįjį & įstatų 17 Mikui.#. tottau ir jų fcielg ųž* 

nariais vių, kovojus pritraukt prie savęs#. 
kurios jau yra kitos centr# pr- Į Gegužis baigiasi, meiles ine® 
p(mhaęijbs nąriu?* Jnosis baigiasi, bet pati mrilš
* ben-Įteip kaijp gaisras nežinai kuo*

ieikąlū: ‘r V L. I met ir nua ko užsidega...
K;B ^fgulibt# suvaiiavimasd O Montelloje#.. Gražiausia* 
konstatuodamas atskirų Liet, Įme parke kaip tik tokiame di- 
koperaeljos Šilkų darbe nesusi-j delįanie jaunuolių būryje kopa'’ 
tarimui nasireiSkiuntį parale- Į togiausia vieta ir proga susi- 
Kam utsmrų operaeijų vykini- tikti su tiw arba kurių širdis . 
mų, kaip antai, žemes ūkio Į vieno kitai atatinka ir vieno-. . 
produktus realizuojant ir pa dai plaka.,, iš Im galų gale ir 
haš. daugiau, — kas veda prie Į meile. .. ir vestuvės... ir joti* 
atskirų koperacijos šakų savi-1 nuvedžiau ,
tarpas konkurencijos vienoje! Čia gamtos grožybės, čia 
rinkoje, ir kad tai a) priešta-Įžmonių daugybės, čia dainų 
reu ja koperaci jos principams, Į skambesys, paukštelių čhilbe- # 
b) didina pridedamasias išlai- svs, jaunuolių meilios šnekos, 
das, e) trukdo planingą žemės žaidimai, ūkimai, bruzdėjimas, 
ūkio reikmenų sodžiui tiekimą Į rimtos prakalbos 'rimtų žino* , 
ir d) mažina taip mažų kapita-Įnių...

lų, sukrautų paralelėse įmonė- Į Darbo žmonių pudorus pari
šę apyvartų, ir, turėdamas o-hinksniiniinas, Įnirs tik vieną 
meny, jog veikiančios Lietuvon kartą teįvyksta metuose, 
je vartotojų gamintojų ir kre- Bct ką čia viską besurašysi, 
Kito kopei’acijos S-gos yra vie- Įvažiuokite visi į Montellą 3U d. 
no. Lietuvos koperacijos kamie- Įgepužio mėnesio o viską pama
no šakos — pageidauja, kad I tysite savo akimis ir girdėsite 
artimams toje ateityje Liet. Ko-Laro ausimis, patys pusidžiuug- 
per. R-gų tarpe reikštus ben-Lįte ir kitiems-gulėsite papasa- 
dradarbiavimas ir draugiškas I kot.
darbo pasidalinimas, išvengi- Tos kuopos'kurios iki šiol 
mui visų sekančių iš dabarti- dar noprisiuntė išparduotų 
nes padėties trukumų.” | knygelių tikietų galą, lai pasi

stengia kuogreičiunsia prisiųs- 
Grąžinkit ir neparduotus 

t ik i et us.

Pradžioje gegužio čĮr- viešė- . 
jau Sioffif Cityt Įowa, daug ne- 
galėjau- susipažint su vietiniais '■ 
lietuviais, tiek patūmijau kad 
lietuviai rimti, turi įsigyję sa
vo namelius su nemažais lotais 
aut kurių galima pasidaryt 
darželius arba sodelius, bet ta 
visko lyg trūksta* gal .čia me
deliai netarpsta, o žeme atrodo 
derl inga, nekuria gana gražiai 
žole lotus apauginę, gal laikui 
bėgant lietuviai gana gražiai 
savo bakūžes apsitaisys. Turi 
gražių mūro bažnyčiukę pasi
statę ir po bažnyčia gana švie
si svetainė ir gražus Šmotas že
mės apaugęs gražia žole su ke
liolika medžių. Taigi ehi ren- 
riaini parapijos naudai pikni
kai. Visu kraštu tęsiasi graži 
gatvė, išcimentuota. Viskas 
bfdų malonu, tik po kares daug 
lietuvių išvažiavo į Lietuvą ir 
nebūnant darbštaus klebono 
viskas apmirė ir likusieji lietu
viai nuo bažnyčios atšalo. Tai
gi ir man ten beesant per atve
lykį net nustebau: per abejas 
mišias buvo tuščia bažnytėlė, o 
.kaip girdėjau, lietuvių yra a- 
pie du šimtu šeimynų ir tiek 
mažai lankosi ant mišių, tai 
baisus apsileidimas dvasios 
reikaluose. Maniau kad jie y- 
ra bedieviai, bet pasirodo, kad 
rimtai atsineša link bažnyčios 
reikalų.’ Čia darbštus vargo
nininkas p^E. Šlapelis nenuils
tančiai darbuojasi rengdamas 
kont ertus ir kitokius perstaty
mus, lavina kultūriškai publi
kos dvasią ir skaitlingai ant tų 
vakarėlių, renkasi iv jaunas ma- 

ž.monių klebonas 
<un. J. Česna laimi paseikmin- 
gai darbuojasi pastatymui kle
bonijos ir jo didelė viltis per 
maldas ir paųiokslus gaivinti 
užšalusias Šimonių sielas ir lai
kui bėgant Dievas išklaukys 
maldas klebono ir dievobaimin
gų parapiečių, pražydės toji 
dangiškos grožės roželė, kurią 
kiekvienas lietuvis trokšta tu
rėti savo širdyje.. Tada bus 
pilna šv. Kazimiero bažnyčia 
maldingų žmonių per šventas 
mišias. Dieve duok kad tos 
Šventos Žemaitijos maldingos 
Lietuvos sūnūs ir dukros atgy
tų tikrąją bažnyčios dvasioje 
džiaugsmo sidabrine ašarėle 
ramintu mūsų nuliūdusias šir-* , *
dis tai išsipildyti) prakilnioji 
mūsų mintis. Čia dabar daug* 
pasidarbuoja moksleivis J. Za 
bulionis. Bus Sioux Citv gai- 
la su juom skirtis, nes jau po 
vakaeijų važiuos i seminariją. 
Taigi lietuviams prisieina ener
gingai prisiruošti ir tolinus 
veikti.

Į Mihvaukee, Wis. pribuvau 
4 d. gegužio. Radau lietuvių 
bažnyčią medine su dviem 
bokštais labai mažiukę, bet tū
ri kleboniją ir sako visada ant 
mišių žmonių būna pilna. Sa
ko jau turi 3,000 dol. gatavi) pi
nigų tai žada didyt kada jiems 
tinkama bus. Vargonininko 
neturi, tik ant pamaldų ateina 
pagrajit koks paliokas, bet ge
gužio pamaldose litaniją giedo
jo su vargonais vyrai ir mergi
nos lietuviškai gražiui. Kimi-

• v
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ščiu Šilelis ir šimtai šileliu ir
v *

giraičių, gojalių tam panašių 
tos apylinkės, tuos kalnelius 
dabina...

Suvalkijoje puiki Šešupė 
šimtuose lietuvių dainų apdai
nuota autor. Ks. Vanagėlio 
“ Kur banguoja Nemunėlis, 
kur Šešupė miela plaukia.” 
Kas tos dainos iš lietuvių neži
no, kas jos nedainavo, kas mū
sų išeivi joje bedainuodamas 
gailios ašaros nenušluostė nuo 
savo skruostų — tokio nėra. 
Ogi mūsų upių tėvas platusis 
.Vėmimas kurs išlėto liūliuoda
mas savo vandenimis nešioja 
garlaivius, botus, trioptus ir 
niaukia per didžiųjų ir mažąja 
'aetuvą kol pasiekia kelionės 
gulą lietuviškas mareles ir per 
’us Balt i jus jūres.

Visur grožybės neapsakomos 
r visur viskas lietuviška, lietu- 
iška nuo 

mo giliausios senį senovės...
■ O gi tie Lietuvos 
miesteliai, sodžiai, 
dvarai, dvareliai, 
jos... bažnyčios • su 
lan^ų remiančiais o visur vis
kas skęsta žaliunlynuose sod
ui sodneliu, medžiu medeliu fe b ~ fe u
kaip kokių vainikų garbano
je.. . o aplinkui kaip tik akla 
užslėki tyras oras, skaistus 
langus ir reginčio pakraš

čiuose dangus su žeme bueiuo- 
’ Jasi, susilieja tarsi Įsimylėjusių 

jaunuolių porelė. Čia viskas 
<ava, viskas jauku, viskas 
■‘•rynai lietuviška. Čia pamirš- 
'i visas klesų, luomų kovas, 
nesusipratimus, visus savo 
vargus, čia lietuvis tikrai pa- 
jimta tikrąją tėvynės 'meiles 

. galę kurios diegus savo širdy- 
e gimdamas atsinešė.

■ Lietuvos žmonės lietuviai, že
maičiai, dzūkai, kapsai... vi- 

; si geri, visi malonūs, visi ne- 
pagadyti... visi geraširdžiai.. 
tebtur Vytauto, Keistučio, Ge
dimino dvasią: kad mylėt tai 
mylėt širdingai, kad dirbt tai 
nors ir užsispyrėliai, jie dai. 
dirbt ne juokais, kad pradėt 
tai ir baigt garbingai... dur
niui kelio nurodyt, kvailo rodos 
.neprašyk. . kitais netikėt, ką 
.eik puls sau pasidaryt.. . 
nuo kiaulių.nekviestų ir šunų 
m lazda ir akmeniu atsigyt.

Ir stebėtis reikia- ištverme 
Lietuvos žmonelių. Perėjo pa
saulinio karo audros. Ką jie 
perkentejo tai vienas Dievulis 
lik' težino dėlto kad lietuvys su 
savo vargais nemėgsta girtis. 
Jis velik ranka numos ir tars: 
“et, ką čia niekus bekalbėt. 
Kas praėjo tai praėjo gal Die
vas duos daugiau to nesulauk
sime. Kam gi mes turime sa
vo valdžią savo garbingų ką-' 
riuomenę, savo smarkuolius 
šaulius, o jei priseitų paojus, 
tai eitume visi petys į petį vy
rai, moters ir merginos ir vel
nias priešas tėvynę paims tik 
tuomet kaip mūsų neliks nei 
vieno gyvo.

Tokius daug maž žodžius jūs 
išgirsite visuose kraštuose pla
čios Lietuvoj iš lūpų žmonių L 
vafriaii's|n pmjti ji) ir srovių pra«

diedų, prodiedžių. Honus prie ž

miestai, 
kaimai, 

viensedi- 
bokštais

s t 
dedant lietuviais komunistais, 
baigiant pažangiečiais.

Tą pat-salio valstietis, grin- 
teliiinkas, dvaro darbininkas, 
tą pat kartoja įvairūs valdinin
kai.. . o kareiviai, ypač tie. ką 
yra kariavę prieš lenkus,' tai iš- 
did žiai sako teip; ‘(Generolas 
Žukauskas sako kad vienas lie
tuvys lengvai gal apsidirbt 
prieš 6 lenkus bet klysta, mes 
po širvintais apsidirbome kur 
jų buvo daugiau kaip ‘ po de
šimts ant kiekvieno mūsiškio 
o dar tuomet ir ginklų tiek

V-SIS L. K. B. S. IGAIIO- 
TINiy SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas atidengtas ba

landžio 25 <L 11:45 vai. daly
vauja 121 įgaliotinis (vėliau 
atvyko dar 12 įgaliotinių).

Šis suvažiavimas skaitlin
giausias iš visų iki šiol Lietu
voje Įvykusių. '

Suvažiavimą atidarė L. K. 
B. S. Tarybos pirmininkas J. 
Pakalka.

Prezidijumas išrinkta iš pir
mininko p. Švambario, kun. 
Inkrato ir (lilvydžio.

Paaiškėjo kad apyvartos 
praeitais metais padalyta apie 
7, 349 tūkstančius litų.

Valdybos narių skaičius su- 
mažita iki 6.’, Perrinktas ir vėl 
išrinktas narvs Juodvalkis. Ta- * , ♦
rvbon atgal išrinktas kun., In
kratu, Mikoliūnas ir naujai iš
rinktas Perevičius. Revizijos 
komisijos narių skaičius padi
dinta iki 5. įšrinkta Petras 

Brazaitis, Puodžiūnas, kun. 
Danielius, Murauskas ir Ruz
gą.
' Per dvi dieni viskas išspręs
ta ir apsvarstyta išnešant šias 
rezoliucijas;

Naujų skyrių steigimo ir san
dėlių įgijimo reikalu priimta 
rezoliucija: “L. K. B. S-gos 
veikimui plėsti V. Įgaliotinių 
suvažiavimas leidžia, Valdybai 
įsigyti sulig reikalingumo ir 
galimybės nekilnojamą turtą 
ir kartu su Taryba spręsti 
klausimus apie naujų skylių 
atidarymą.”

Pieninės prie skerdyklos stei
gimo reikalu:, “Kadangi esant 
kiaulių stokai, vasaros mėto, 
L. K. B. Sąjungos mėsos dirbi
nių tobrikos rimbas žymiai su
mažėja, tai, kad produktui- 
ginu suvartojus turimą mėsos

' T - -" ' - ' v' ............. *■ - . W- • .....................t T

daug tr tokių gėry kaip dabar dirbinių fabriko^ kapitalų iir
Valdybai prie
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Statistinių žinių rinkimo klau
simu: “V L. K. B. S. Įgal. su-1 fr. 
važiavimas konstatuodamas di
delį statistinių žinių svarbumą 
Lietuvos koperacijos veikimui. 
nutarė pavesti L. K. B. S. Val
dybai reikalauti šių žinių iš vi
sų S-gos narių, kuriems šie rei
kalavimai skaitos privalomi 
pildyti/’

Gerai kad kooperacija Lie
tuvoje kaskart ant stipresnių 
kojų atsistoja ir geryn tvarko
si.

F. Virakas.

VISI Į MOHTELLO, MASS.
Tik ruošiasi, tik rengiasi, 

tik bruzdu kad net dulkės rūks
ta.

Štai šiandien vėl gauta laiš
kas iš Nasliua, N. H. Rašo, 
kad tenai choras nutaręs su. 
programų prisdiėtį prie gegu
žinės pagražinimo. Boston’o 
choristams net kinkos iš bai
mės dreba, bijo kad jų nesu- 
kii-stų — pažiūrėsime* pamaty
sime katrie geriau pasirodys 
— bet mes esame įsitikinę ir 
nuo žmonių girdėję kad 
Nashua’os choras ištikrųjų ge
rai sudainuoja. Kas nori iš
girsti ir pamatyti, būtinai turi 
būt Montelloje 30 d. gegužio, 
kitaip gailėsis bet ^č^šo. ..

Nežinai žmogus tun-
ki, nežinai, kur giIiųkf sutin
ki. Bet kas nevalgys, arba 
mažai tevalgys, tas mirs arba 
merdės. Panašiai ir su giliu- 
kiu ■— kas jo neieškos, tas nei 
neras. Gegužinėje kam nors 
teks puikus automobilius. Tai 

, bus giliukis, tai patogumas — 
sėskis ir važiuok su draugais ir 

, draugėmis Raino ar kur nori... 
Kad autoinobilių gauti, tai at
važiuok į gegužinę, į Hantelio, 
30 gegužio., Lig laiko visi 
prisiruoškite^ kad hepavėluot 
ir geriausiom progos nepražiop- 
sot ir paskui nesigailėti... visą 
amželį.

♦
* . *

BersbolniiiknLęvftįdiinnJcai-įr- 
gl raummfs miklinuj svddi- 
nin žaidžia, lavinasi kad Mon* 
tolioje parodyt kad lietuviai ne 
įiiirbįui hųt bdijiinktti pirmos 
rūšies.

F. Virakas, šios fabrikus Panevėžyje įsteig- gas Lietr Koperatyvų Tarybos
neturėjome. ”
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siūtolius ruošia^ 
dabina, 

kitos 
įlaukųs khrpo, raito, svitom 
kad tik būtų prašmatniau ir kL 
toniškiau negu kitų... ĮTąs vis
ką* daroma... žinoma...\dar

Paneles • 
skrybėlaitės talsm 
gultos augina rieiioū n Mtc

AMERIKONIŠKI DAIVAI 
Dėl Greifinno? Saugumo ir 

Patogumo.
t Nuo Nuw Yol'ko I
A\ I’lyinoutli’Ų, Soutli-

ampton’Ų, Clierboiir- 
«H*»i ii> BrODieu’ą su- 

! atjungimus <lel visų 
; rtiilhj Europos. Pi‘I- 
fe Tiitlnlul kttinhnrlal 

(lel ‘2, 4 arba C žmonių Ilukynio 
Kambariai, Moterims Salonai, dide
li pasivaikščiojimo ddnys ir Beno 
Koncertai ant visą laivą.

Geriaiisis, vtiįgis su dMelJu Įvairu-, 
: įuu, duotas i didelius,'švarius valgy-* 

mo kambarius. - .
Dėl kalni], iSpliiukinuj ir kitų In

formacijų matykite jusiį vietinį a-, 
geiitų.
EKSKURSIJA LIETUVON

Mr.-A. S. Lewls, vedėjas trečios 
klesos skyriaus bus vedėju lietuvių 
ekskursijos laivu S. S. “George 
Washington’’ kurs Išplauks iš New 
Yorko gegužio G dienų į Klaipėda per 
Soutliamptoįv’iį.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, 
bet gali važiuoti su p. Le\vls ir jis 
Išduos Jums liudyiaų taip, kad gulė
si saugiai sugrįžti į Ameriką bėgy 
šešių menesių. Klausk savo vieti
nio agento tuoj smulkmenų.

UNITED STATĖS LIKĘS 
45 Broadway, New York 

75 Statė St.. Boston, Mass.
Opcrators /or

United Statės Shipping Board
j.

.GUNARO
J LIETUVĄ

trumpiausi n laiku, kas Seredę, tfo 
jiils ekspreso laivui,s

Bęrengaria Aąuitania
Mauretania

(per Utierbuiirgij ar Soulliuuiptoiu])
' SAMAICIA  ............ ....Birželio 10
8CYTHIA .................... ..Birželio 20

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
JEI iiiauote parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užsakykit. dabar. 
.Musų oflsps Lietuvoje suteiks jiems 
pageliai ir duos paturima.' Visi Iru
čius klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. KuogeriuusĮas Švarumus 
ir maistas. Smulk
menų klauskit vie
tinio agento 
arba

ČrNARDUNE
jgo Statė SU • Bostou, 

i ■# . T—

-■ 1 ir ii vjaU urUų
LIETUVOSperBEEMEN^

Rttujttte, DfttoMtail labai® B 
idūNCHEN-Sl'ei'TGAKT-COLUMBUS 

Ir parankinis vienos lleaos ląlvftli. 
Gerai pataisytas 8 ki«Mt kėO&¥la»B an 
atškirttis -
Ir 4 keliauninkų,

I jplaoK*. K*s 8»v»itę. 
Lietuvm Vaidilos . attiortkootai linija# 
LalWWŠil| Ir kltų paaliklntnų MUiMk 
kita Mato* agentą art* P*»

NOBTH GIRION ĮLOTO 
I1M WeafclAftea tt, Mm, Mm
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New Ydrko-Brooklyno į 
tas, vadinamas WiJIiams 
Bridge apdegė. Nuostoli 
$50,000. / ~

»

i

t
t

M✓

‘r* -

' e*

SCRANTON, PA.
¥

1

t

s

lt____.

7.
fI ■

>

♦

f

r
Korespondentas.! 1 i

t

u
r

į-j_ 

i;

he

• -

□SS?*v

Aprobuojama, kad ex-karei- 
vių gausiančių komisus busiu 
3,038,283.

Parduodam, sumainom namus, ukes, biznius ir visokių prlvatlšką nuo
savybe, taipgi skoiinam pinigus, perkam Ir parduodam MORGICIUS, ap
draudžiami (inšturinam) visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių. 
Mes visiems suteikiam greitų ir teisingų patarnavimų. Taigi visais vlrf- 
minčtais reikalais kreipkitės pas

. O L S E N ’ S R E A L T Y COMPANY
DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas.

409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0243

tfr’ T-'

- * . ,

j Jii J,

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA

PAŠAUKIMAS
(Skiriu Gerb. Kun. P. Strakauskui)

Išgirdai Balsų ir nuėjai , > .•
Atmetęs žemiškus turtus
Dievą tamj$ pažadėjai* • 
ijtonršdama^ svieto-pažadus* • 

> .* •
Išgirdai Balsų ir neklausei, 
Kodėl Jis pašaukė. 

. Visli tolumu litsidėjai,
Darbuotis Jojo Vynyne.

Išgirdai Bal^ą ir nuėjai...
Namus pamilai Viešpaties . , .

'Nūn ALTER GHR1STUS tu išėjai, '
Gelbėti sielas nuo Mirties. Jonas Tarvydus.

t

»

»

i
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US GIRDĖTI UETUTip (OMUOSE. I
u 5.. ■■■■ l

Publika nęgri>jo atsidžiaugti jų 
balsais ir nesigailėjo truksimu- 
glausiu ovaciją! Taip pat labai 
gražiai padainavo vietinis mažas 
ir didelis bažnytinis choras.

Bet užvis linksmiausia vakaro 
dalis tai buvo lojimas veikalo —- 
“ Nesipriešink.” Čia kito ir šo
nai plyšo besijuokiant I Nepai
sant, kad artistes kuomažiausia 
turėjo laiko savo roles išmokti, 
bet jas atliko taip gyvai ir vaiz
džiai, kad geriau turbūt jau nie
kas nesulestų l. Aktorkomis buvo: 
Įianėlč M. Sakalauskaitė, ponia 
Rakauskienė, ponia Kneižiene, p. 
Rainienė, p. Janldenė ir panele O. 
Valentukė- -

Taigi Neporstojaneips Pagelbos 
moterų draugija,, rengusi šį vaka
rą, bus visuomet dėkinga Gerbia
moms Solistėms ir Artistėms bos- 
tonietėnis už malonų atsilankymą

NTAGĄJŲL UJOVI^ITYk’N. Y.i 
, - k■ Atitaiiyma^. ■. ■ • * '

*
Mano korespondencijoj įsibrio- 

ve gali jatąinjįi Idaidft: turi būti 
BirleKb 8' & B v^ ry te Pet
ro ir Povilo .Katedroj, DetręiU 
ALich. Jo Malonybe Vyskupas M. 
J. GaUagher suteiks Kunigystes 
Sakramentą diakonui Mykolui F. 
Daumantui. ‘

Pirmais gv; Ališias Kum M, P. 
Daumantas iškilmingai atnašaus 
Sekmadieny, Birželio 15 d. 10;3() 
vai. ryte šv. Jurgio Lietuvių para
pijos bažnyčioj,/Dctroit, Mieli.

Grinorius.

NORWOOD, MASS.

tie gūžio 18 diena ilgai pasiliks 
Norivoodiečiams atminty j. Tą 
dieną parapijos svetainėj tarėjam 
gražiausią koncertą ir labai links
imą vaidinimą. Solistės ir Viši ar
tistai buvo iš Bostono. Puikiau
sia padainavo ponia Rakauskienė, 
panelė Grybaitė ir ponia Busma- 
iiienė, akompanijtiojant ponui 
Karbauskui ir panelei Grybaitei.

I

i * ■
l’iulm-ytoš iš 76 ir 102 rajctiįpktąva h 
trlflubos. viso's pirmos1 ldesos' plieai 
litai* reed$.. i paliaus .užbaigimo; ąt’ha 
gražini išmargintos.

• > ■ ■ ■ ■ ' 1 i : ; ■Nciipsigaukit, žiūrėkite, kiųl ant ko» 
ceri iiios’- butų pažjliiisla I • : V .

'■ “PI4ARL OUEEN” ' • t
Tsiipgi parduodamos lengvais mieiią 

Hipiais, tšmgęęjjmaifeT ■< •» i < - r ■ > *
KATALOGAS ATSIUNČIAMAS 

. DYKAI.

4639 South Ashland Avenue 
Chicago, Iii

ir taip’ didelį pasidarbavimą nor- 
WGQdi(ičių naudai! Norryoodas 
sugebės tinkaniai įvertinti getų 
;kaimynų kilnų pasišventimą I .. t ■

Norwoodietis.

' RADONEOTVĄ.

IVASHINOTOH, A -C. A 

JolmMsm vietos Buče ris, ras
tas miške negyvas.. Jc> gerkle, 
ir rankų gyslos besą perpjau
tos. ’ ' ’

• Šv. Juozapo parapijos choras po 
vadovyste gerb. mūsų vietinio var
gonininko p, J .Varaičio yra ren
giamas koncertas 26 gegužės, 1924 
m, ant Lincoln svetainės po No. 
1-506 North Main Avė. Kur sudai
nuos choras keletą naujų dainų, 
kurių dar publika nėra girdėjusi, 
bus dainuojama ir solo, kaip iš vy* 
rų, taip ir iš merginų ir po koncer
tui bus šokiai, kur grajys puiki or
kestrą angliškus ir lietuviškus 
tancius ligi vėlai naktį.

Gerbiama publika, Serantono ir 
apielinkės malonėkite atsilankyt L 
koskaitlmgiausiai, išgirsti- naujų 
dainų ir pasišokti, o būsite visi pa
tenkinti. „. Nes jau dabai- Seran- ; 
tono šv. Juozapo choras yra nema
žas ir gana gerai pralaviptas, tai 
bus paskutinis šio pavasario cho
ro pasirengimas svetainėje. Ant 
tolinus choras yra nutaręs šią atei
nančią vasaių padaryti tris išva
žiavimus ant tyro oro prie ežero 
pasilinksminti ir publiką teiposgi 
palinksminti, nes choro jaunimas 
yra gabus prie dainų ir prie viso
kių žaislų.

PARYŽIUS. — Erai 
radikalų sociųlįstų vadai 
teiŠkia, kad Amerika tuN 
dovanoti visas francūzų kaĖ 

.skolas arbt 
»skolų dalį.

Tel. Porter 0035-J. 1 

HĄRDWARE 
Didelis išpardavimas tomom. kainom atsakančiij pirmos 
klesos visokių spalvų malevų, aliejų, varnišių, mekaniškij 
įrankių. Visokie reikalingi dalykai dėl namui. Visokiu * 
reikalingi gaspadinei įrankiai virtuvėje. Reikalaudami 
gerų paintei-ių, karpent-erių, elektros mekanikų, kreip- 
kitos pas vietinį

J. H. SNAPKAUSKĄ,
851 Cambridge St., Cambridge, Mass.

Nepaprasti pasisekimAi gaunami po 
vieuą dienų naudojant Viręs, seniau ži
nomų kaipo Gyvačių aliejų.

Kurtumas ir galvoje užimąs ilgiau 
negali' būti tdlerdojamas, kuomet yra 
išrastų garsaus daktaro gyduolė, šian
dien jau galima beveik kiekvienų kur
čių pagydyti vienos dienos laikotarpy 
naudojant seniau žinomų Rattle Snake 
Oil pasisekimo Visoje šalyje.

Mr. D. Dey 'iš Nebraska, 67 metų ra
šo:. “Aš naudojau gydymų tiktai dvi 
savaiti ir labai gerui girdžiu. Staigus 
palengvinimas- ir Užimąs galvoje pra
puolė. Mano kataras kurį turėjąu per 
kelis metus mane pamažu apleidžia.” 

Miv Ben. Jacksop. iš Indiana ruso: 
“Pradėjęs naudoti Vlrex į 10 dienų gir
džiu laikrodžio 'mušimą. Pirmiau nie
ko begirdėjau, . ;.

Angeline Jolinsoni iš Mississippi buvo 
labai kurčia per ĮSųnetų. Ji sako: 
‘‘Viręs fehstabdė Užimą mano 'galvoje. 
Aš dapar girdžiu .traukinio švilpimų 
o]X> mylios tolumos” ‘
- Roy' Ėisher,: iš Iowa, sako: “Aš bu- 
yauf kurčias per 11 metų, dabar iš tolo 
ant stalo gmfnčfa'laikrodėlio 'takšėji
mų. girdžiu.” į ,

ArtW. A..Lumpkin iš Oklahoma ra
šo : “As buvau kurčias per 38 metus ir 
panaudojau vos kelias dienas ir dabar 
serai SMiuį ... .

* Į ąii\. Cliapm^ i3/*Micbigan sako: 
“Blaurus galvoje užimąs 'visai prany
ko^ ir girdžiu jjąb£i% £<$di.” i -'

“ t- l<URTr ¥&KiT*GHlbl.

Mrs. Ola Valentine iš Arkansas sako: 
‘Alinio mažytis yra 5 metų ir buvo 
kurčias, bet panaudojus gyduolių pasi
liko sveikas.”

Mr. Matiier Patleys salioj “Mano 
jaunas sūnūs buvo kurčias ir panaudo
jęs Virta: tik tris dienas paliko visai 
sveikas.”

Mes esame įsitikinę, kad Viręs tikrai 
jums girdėjimų sugrųžins. Kad paro
džius ir pagarsinus šių musų stebėtinų 
gyduolę, mes prlisųsime jums bonką 
$2.00 vertės, už $1.00 išmėginimui per 
10 dienų. Jeigu nepagelbes, tai mes no
riai jums pinigus sugrąžinsime.

Nesiųsk pinigų, prisiųsk vien jūsų 
vardų į Dale Laboratories 1308 Gate- 
vvay Station, Kansas City, Mo. ir gy- 
duols tuojaus bus jums pasiųstos. Nau
dok jas pagili nurodymų. Jeigu bėgy
je 10 dienų jums girdėjimas nepasitai
sytų, tai prisiųsk mums gyduoles at
gal. o mes pinigus sugrąžinsime, šis 
pasiūlymas pilnai gvarųlituojamas, tai
gi nelauk ilagi, rašyk šiandien. (Adv.)

GAL SUSEKS. l M. ŠVILPA & J. NIXON, REAL ESTATE AGENTSI
AVORCESTER, Mass.—Vie

tos ligoninėj gydomas žmogus 
atikų pervertas. Policija spė
ja, kad jis tone bus vienas iš 
tų, kurie Wlc-kforde, Ii. I. šau
dėsi ir ten Gharies Cliisel Boy- 
le buvo nušautas. Tai buvo 
svaigalų šmugelninkų susišau
dymas.

t

518 MAIN STREET, HARTFORD, CONN.
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TRUMPIAUSIAS KELIAS Į 
VISAS DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvienų savaitę sę 
muši; laivais <le luxe

“Albert Balin” 
“Deutschland” 
“Bešokite” 
“Relance”

Kurie veža I, II ir III klesti 
pasažierius ir populiariški lai
vai “Moūnt Clay,’” Cleveland.” 

‘‘Hansa,” ‘Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ii* III klesa. Ge
ras mandagus patarnavimus, 
puikus kambariai, puikios apys- 
tovos. .

JULIUS ROTTENBERG
260 Hanover St., Boston, Mass.
7

B . .
■į Gerbiami Tautiečiai, jei norite pirkti gerų namų ar gerų 
A farmų, meldžiam ateiti i musų ofisų po numeriu 518 Mam 

% St., o mes jums turime tokį namų kokio jūs reikalaujate. % 
# 1

O jei ir tam laike neturėtumėm, tai mes jums greitai sura
sime tik mums pasakyk kokio reikalauji. Taip-gi gerbia
mieji jei norite, geras karinas, mes turim visokių farmų: 

t ( s v*-
gyvulįų farmu ir tabako farnių 'Connecticut valstijoj apie 
Hartford. Daugiausia augina tabakų farmeriai, didžiuma J 

yra lietuviai ir turtingi ūkininkai. Pirk farmų Conn. vals
tijoj — lietuvių kolonijoj kur derlinga žemė tai ir tu'Iikgįf* 

turtingu. Iš toliaus klauskit per laiškų, o mes jums duosi-' 
me atsakymų ir platesnes informacijas. Klauskit:

KUN. PRANCIŠKfrS V. STRAKAUSKAS
Jventytas į kunigus gegužėsJ 

3 roję, Boston, Mass. \Primicijas laikys selonadienį, gegužės 25 

‘ dieną švento Petro bažnyčioje, South Boston’e 11:00 valandą. ,

Pranciškus sulaukė Kurni n- jri apie 500 narių, žodžiu, pri- 
gelbėjo visur, stengėsi skleisti 
apšvietų. Štai kolegijų eida
mas liuosomis nuo mokslo va
landomis, • apsiima vakarais, 
veltui, duoti pamokas lietuvių 
ir anai u kalbose. Tai nėma- A- k
žas pasišventimas. Pranas du 
metu buvo “Tautos Ryto” ad
ministratorius, neretai rašinėja 
straipsnius į laikraščius, pasi
rašydamas “Putinėlis” ir kb 
taip. Nemažai ir prakalbų jU 
yra pasakęs ir kas girdėjo Pr. 
kalbant, sutiks su manim, jog 
jis esųs gabus kalbėtojas. Taip 
Pr. darbavosi iki 1918 m. Pa
saulis jam nemažai žadėjo, to
kių veikėjų pasauliui reikia, 
bet jis atstūmęs “svieto paža
dus” rudeny J918 m. Šv. Jono 
Seminarijoje, apsivilko klieri
ko suknele.

Dabar prasidėjo naujas gy
venimas. Visoks veikimas 
pertrauktas. Tik vasaroj, par
važiavęs ant atostogų galėjo 
šiek tiek pasidarbuoti, ypatin
gai, mokytojaudamas lietuvių 
vasarinėje mokykloje... Per
nai, pasimirė Pr. tėvelis, tik 
motutė ir brolis Juozas, tesu
laukė šios laimingosios die
nos.. . Tiek žinių tegaliu pa
duoti iš Pr. gyvenimo, ir be
veik jų pakanka suprasti, kad 
tai susilaukėme kunigų-veike- 
jų. T kokių parapijų Pr. Ims 
paskirtas, dar nėra žinoma... 
šiandie, mes linkime, kunigui 
Pranciškui visokios laimūs, il
gui ir vaisingų metų. Tačiau, 
mūsų linkėjimai virsta bereikš
miai s, palyginus su Amžinojo 
Kunigo sveikinimu Kurs Šian
die tave Pranciškau sveikina 
Psalmisto’ žodžiais: “Tu esi 
kunigas per amžius.” Taip, 
tu esi kunigas, “padarytas pa
našus į Dievo Būnu, pasilieki 

ut
/ jonas ■Tarvydas*
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gos, taip ilgėti laukiamos, taip! 
karštai trokštančios valandos, 
kuomet pajuto ant savo galvos, 
Jo Eminencijos Kardinolo 
O’Connell drebančių rankų, ir 
išgirdo prakilnius žodžius: 
“Tu esi kunigas per amžius... 
Kunigas. Alter (.'bristus... 
“Padarytas panašus į Dievo 
Sūnų, pasilieka kunigas per 
amžius.’’ Kas apsakys Pran
ciškaus širdies džiaugsmų. Tų 
džiaugsmų žodžiais išreikšti 
negalima. Tik kunigas .tesu
pranta tai ir, jo širdis, džiaugs
mo ir dėkingumo pilna šaukia: 
“Quid retribuapi Domino.”

Džiaugiasi Pranciškus pasie
kęs tų taip aukštų, taip prakil
nų'tikslų, džiaugiami ir mos 
susilaukę dar vienų darbuoto
jų Kristaus Vynvne, nes, 
“Pjūtis, tiesa, didelė, darbi
ninkų gi maža.” Prie progos 
mums malonu suteikti šiek tiek 
žinių iš Pr. pergyventų dienų.

Pranciškus yra gimęs 1896 
m. rugsėjo mėnesy, So. Boston. 
Mass., ir čia baigięs pradinę 
mokyklų. Jausdamas, kad Mo
kytojus jį šaukia į Savo V-yųy- 
nų, paklausė ir, štai, 1911 m. 
įstojo į Jūzavitų mokyklų 
“Boston College Iligh” ir pas
kui Į “Boston College/’ kurių 
lankė du metu. Lankydamas 
“Higli Sclioul” ir ‘‘Boston 
College,” Pr. daug darbavosi 
jaunimą tarpe. Mes tada jį-inu- 
teine dalyvaujant visuose drau
gijų susirinkimuose ir įžymiuo
se žiemos'vakaruose. Btai,-or- 
ganimiojasi L. Vyčių kuopa, 
Iranas pirmutinis stojo dur
tai ir savo gabiais sumany
mais ir darbu pastate kuopų 
ant aukšto laipsnio, Ypatin
gai Pr. pamilo darbuotis su 
priaugančiųjų karta. Padcjjo 
sūorgūnizitoti Marijos Vaike* kimigas per amčito. 
lių Draugijų, kuri šiandien tu- ?

i ■■ t

lGERA ŽINIA STO
ROMS MOTERIMS 

Nemo kudinantis gorse- 
tas No. 333 yra labai pi
gus, drūčiai padarytas Ir 
tiktai $3.00. Adresuokite:

Hytienic-FAshion In.tttute r 
120 E. 16thSt., NcwYork (Dcpt. S.)

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau savo vyro paeinančio iš 

(Panevėžio apskričio, Plukių .so
džiaus. Dabar jau yra žinoma, de
šimti metai gyvena Chicagos mies
te. Labai prašali tų, kurie žino ar
ba gali sužinoti jo adresą ir pri
siųsti man į Lietuvą ant to adreso: 
Elena Steponavičiene-, Panevėžio 
apskričio, Plukių sodžiaus. LITH- 
UANIA.

Tik ką” išėjo iš spaudos naujas dl- 
džiausis sapnininkas kokio dur iki šiol 
nebuvo. Su daugybe paveikslu. Drū
tais apdarais. Jo kaipti tik $1.75.

rahmgos Trejos Devynerios, geriau
sias taip vadinamos trejankos 60c. už 
pakeli.

žoles nuo priepuolio arba nervų 85c.
Geriausios žolės nuo nedirbimo arba 

užkietėjimo vidurių 60c.
Nuo strėnų ir pečių skaudėjimo, ge

rinusia sutaisyta arbata, kuri'tikrai tu
ri gelbėti 60ę. u? pakelį.

Groumtoms popietes rašyti į Lietuvą 
su gražiomis dainelėmis,; tuzinus 75c.

Tas tai yra vienintelis lietuviškas 
smidėliš visokių lietuviškų žolių ir šuk-- 
nių. Atsiųsk loa, o gausi knygutę, vi
sokių Žolių surašą arba katalogą.

M.ZUKAĮTIS, ■
449 ITODSON AVENUE,

Pabėgėlis iš Rusijos Vasilas Anatzky 
po adresu Gabrovo, 10-th Street Ra- 
detalcy No. 2, Bulgarių, paieškų žinių 
arba adresu Vincento Muminio, kuris 
1907-S metais išvažiavo iš Vilniaus į 
Suvienytas Valstijas.

i’tileškau savo dėdės Andriejaus Viri- 
kevičhius paeina iŠ Lauklnikėlių kai* 
mo, Nedzingės parapijos, piriniaus gy
venų Nety Huven, Conn. dabar nežinau 
kur. Teipogi paieškait savo krikšto tė
vų Mikol ir Muštinos Kaniauskų. .pa
eina iš Saplegiškhj kaimo, Nedzingės 
įparapijos, Alytaus .apskričio. Pirmiau 
gyveno Pbinipsdaie-Providence, n. j., 
dabar nežinau kur. Todėl visų gimi
nių ir pažįstamų prašau rašyti man ant 
šio adreso r josepii vinkevioiųs, 
006 E. .ijmuhYayi So. Boston, Mass.

MAT. ŠVILPA & J. NIXON, REAL ESTATE AGENTS,

518 Main St., Harford, Conn. Tel. 2-6518,

c 5
b Parduodame naujus BUICK 
g automobilius su šešiuis breikals
5 (motorais)puikiausios, tvirčiau- 
o sios mašinos ant kelio. Galima 
k su Buick lengvai pradėti važiuo-
X ti ir lengvai sustabdyt. Nemo-
0 kautis važiuoti gali lengvai iš-
K mokti ir su musų pagelba gali-
K ma greitai gauti leidimų (11-
0 cense) važiuoti automobiliu.
6 Prekė naujiem Buickain nuo
% $1,070 iki $3,600. Vartotos ir
ž perdirbtos mašinos nuo $100 iki
| $1,200.
K Parduodame ant lengvi] išmo-
© kojinių ir labai greitai išmoklna-
x nie važiuoti.
£ Teipgi pąrduodame bataręjas, RADIO ir visokių automobBiąiųs pglk ’
Vf menų, taijerų, tūbų ir t. t. pigiau negu kur kitur miestft galimą pirkti irg 
a taisome mašinas nebrangiai Ir atsakančiai.
S Ekspertai mekanlkal padaro ištlrimą (tęst) ant mašinų ir bątiU'ėJll 
^visiems dykai Lietuvių garadžiuj ir automobilių krautuvėj.

MOTO R SALES COMPANY

motorcars

DRAUGIJOS IR KUOJOS 
TEMPKIT.

buick sales and service
541—545 East Broadway, South Boston, Mass.

Telephone So. Boston 0376 ir 1370.
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GąpttikU aplittat

Puikiai 
Pasir&to$

Galit CCvAti nxu]ti wiprt>svtu aiulaj* tekUaiA j

įritu bagal gult būti inulrfiU nupalmiotL Ir
ei jUKą galvs pibuj ’ Ui _Ua j>ugudia,i U»i|. »

. Ką tokiam flbdliMnie pamauna apie jus fugą Jjtylimoji Vhoą juSy, p«a*
paitett aveli jiktiiits, jei Jų* kasyti tavą gihn

ir un'Avti nesv^tU* X*

bIeW:anų mirtini) ą ptlcsy **w kitų MtarMc.. Tik mt Apačių Hitin-
kit Raivo* ffltįAIckvh'hn ■’tmm te* k«Kiia Jdimr dienu Iv T’iiųrUu tttvikįs jum* 
KŠlUtti!) mmtiintt mivu trobelę bite kvr. Pleiskiam jĄuyk* v>'^k tl J trmnha’ Uita 
& pa to, fct tliu^U, Ui ivtktnpų* įa'uH haH etJMNMa
ir ikivąla’i nUkU‘Wt tulriikoįvM Jų* Kukt ajnmtu* tuntai tatl
F. AIX MICHTEM > CO„ 104-114 Se.4th Mu N.Y.

L

YBIJAVOB Ut ĮVAIRŪS
CTNKT.AT.

Ilgų mitų praktikos artiatilką 
mtaiĮ darbą liūdiją tūkstančiai 
taugij^ tolei
Wte» .

Palėkimu savo sesers Tektes Liuku-
nienčs (iŠ uiunit StnnlonlUS&H). Ir fivo- 
gerto Juozo Linkimo. BrleM katą gyve
no Shottse Škotijoje), dabar uoliniu 
kųe Amerikoje. Vrafiau. ar jų pačių .to* 
jų imSIšhmij duoti man llnląMiuo ant* . ... .
rašo: Ona Kttknnhimkienk, 21 VIe\v-,'t< at LAwr»nce Ntut.į purk, by jktoaud. w riemnt i*wr»ncc,
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VIEŠAS UŽKVIETIMAS
ginami aš šh'diiigitj ųžUviečiu visus Itetnviiis; vieti

nius m npHmkės, išklausyti mnno Pirmų IškHmittgų:$v; 
Mišių, Mirias atnašausiu Bv. Petro Bažnyčiųjj So, Bdstonr 
Mnss.t Sekmadienį, Gpgiižes 25 d., 1924 m., 11:00 vai.
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$3,000 PER TRIS MĖNE
SIUS.

Utarninke gegužio 27 d. 7:30 
vai* vak. parapijinėj salėj ant 
7-tos gatvės įvyks L. D. K. S. 
I-niosios kp. susirinkimas, ši
tas susirinkimas bus begalo 
svarbus ii-neapsakomai indo- 
nius. Kuopos pirmininkas p. 
J. Jaroša yra suplanavęs, kaip 

. per vasarą iki Labor Day kuo- 
j,.pa galės uždirbti $3,000. Pir- 

jnininkas užtikrina, kad
jo pieną išgirdusieji netik sa
kys, kad tai galimas daiktas. 
bf‘t stikys, kad taip BVS, stos 
visi darban ir Darbo Dienoje 
$3,000 bus kuopos kasoje.

Kas gali būti indomiau. no-
■ gu apie tai išgirsti. Todėl vi

si nariai būtinai susirinkite, .0 
išgirsite tą, ką savo gyvenime 
negir<lojote i.r nieko panašaus

■ negirdėsite.

VISI

AR ATSILIKS!??

Rast.

,įl|||,i^j||,i|li; ■■■ „■ '.' '- ■ MU-A-J.•J?“!—11T ■.■■"■■■"L- 't1*11.'

Arn* DDflPl

, PMDdTiĮn n.F n ■ I 
Labai ant L St.; So. Bos- g B
tnn’e del mėsos marke ta amerikonų lr|£ - įį
iretuvhj apgyvenau vjefoj. Del pllnes-IS &

sužinojimo kreipkitės į į£'^H %

RYAN & SULLIVAN 10 »» ' M ■ MM' |
Kmpas L ir Eighth Strėets, i | V HHHI M M BI Bi B

ŠottthBoston/lJagš, ■ fg za-r. * * ' . -1. ’ 'i’

ss==^-įMMI
W»' 'Į " /
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STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

iSiipilojt ir žvyrip, metalo, Šleifo n*, 
ašptdo šhigeHŲ. Tat yru seniausi Ir 
ittsi'iknnčhuišl stogdengiai So. Ros- 
ton’e, Visas darbas gvai’dntuojnnms 
Ir ypntiškat peržiūrimas, 
^^L/.OBMSBY & SON 
850 Broadway, South Boston 

j J . Tol. S. B. 3662. I
’ Tel. So. Bo«ton 4006 ■

ŪR. J. G. LANDŽIUSI

LIETUVIS GYDYTOJAS IR I 
chirurgas I

506 M Broadway, So. Bdrtoa. I
(Kampas G St. Ir Broadvvay) I 

VALANDOJ: 9—11, JM, M ■

' 'r

brangokų bet godžiai buvo per
kami ir jau beveik visi jei ne
išimti tai užsakyti. Darbas ei
nąs visu sniarliumu. Ruošia
mas indomus pragramas.

Kadangi šiuom tarpu eina 
naujų iiarių vajus ir naujai pil
si rašantiems metine mokestis 
iš $3.00 numažinta iki $2.00, 
tai jaunimas naudojasi' proga, 
nes šiame susirinkime prisira
šė net 13 naujų narių. Nupigi- 
nimas tęsis iki 31 . d.
Darwneprisirengusieji prisira- 
švti turėtu suskubti.f u

Apsvarsčius dar nemažai da
lykėliu susirinkimas uždarvta 
imdda.

PARSIDUODA RAKANDAI
Galima pirkti po vienų daiktų. •Prie
žastis Išpardavimai greitu laiku išva
žiuoju į Lietuvių (riti(imi rasti namie 
nedėlioj Ir paiuMlėlį. Adresas; <11 Story 
St. fantras aukfičas), South Boston, 
Mass. . -

gpgUŽHS.

Gegužio 3(1 d. š. m. pirmas 
milžiniškas išvažiavimas (i>ik- 

■ ui kas) Ihmiuvos Darže, Monte- 
llo, Mass. Rengia L. I). K. S. 
N. A. Apskr. Bostoniečiai ren-

• ginsi visti smarkumu. Mano 
šuorgnnizuot mažiausiai G (ro
kus i minėtą išvažiavimą. Tad 
norintieji patogiai ir linksmai 
važiuot, tikietns pasipirkit iš

kauksi o, nes vėliaus negausite.
^ ■ Tikietns galinta gaut pas šias

r" ypatus: pas vyčių narius, kaip 
• . tai: Medonį, Bondoraitį ir ki

tus, taipogi pas p-les M. ir Z.
* Žukauskaitės, M. šeiki ir ‘Dąr- 

. bininke." Tikieto kaina $1.0(1
ypatai. Trakai išeis 10 valan
dą ryte nuo pobažnytinės sye- 
laines, 5 gatvės, So. Boston. 
Kviečiam susirinkti skaitlingus 

- būrius.
Trokų Komisija.

IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO.

h

ė*
*

į •
* ••

• Vytis,

PRANEŠIMAS.
Draugystė šv. Kazimero It. 

K. So. Boston, Mass. laikvtam 
savo susirinkimo gegužio 11 d., 
1924 m. tarp kitko nutarė daly
vauti visa draugija su savo uni
forma pagerbimui kun. F. Stra- 
kausko primicijų dienoj, kurios 
įvyks nedėlioj, gegužio 25, 1924 
m, 11. vai. ryte. Kiekvienas 
narys privalo pribūti pobažnv- 
tinėn svetainėn 10 valandą ry
to. Jš ten bus maršuojama į 
bažnyčią.

Dalvvaus TIKTI AT.*
A, Janušonis.

Prot. Rast.

ANT PARDAVIMO NAMAS Į į 
dviejų frtmlHjų. Vieta labai puiki, že
mės 1 akrus. Didelis' Nodtm. Del yl«» 
lesalų Informacijų kreipkite#: lt (llen- 
vvotul IT., įlydė I’ark, Muks.

(U. 24, 2», B. 7)

REIKALINGA MOTERIS 
prie namų darbo. Kambarys Ir val
gis. (Serus išlygos. Oel platesnių In
formacijų kreipkitės: M. (I.. (157 E. 
Seventh St., So. Biiston. Mass. (201

PLUNKSNAS, PŪKUS
pnduSkas, pata
lus, kuldens ir 
visokias lovų j- 
rėdnes parduo
dame pigiausiai. 
Kreipkitės ypa- 
fišknl arba rašy
kite :

FEATHER ('()., 
Boston. .Hass.

El’RpPEAN 
Lmvell SrrrPt.25

REIKALINGAS 
ZAKRISTIJONAS 
kuris unleių darbų sitlilcii. Tegul krei
pias: K V N. I. KELMELIS. 207 Adams 
St.. Neivnrk. N. J. (24)

.. ... ■ _______________ i- . - - - - ------------ .

STOGDENGIAI - ROOFERS
I’er 30 metų užgnnėclimim kiekvienų 
kostumeri. Alės gvnraųtuojum (gim- 
rantee) savo darinį visados. Kreipki
tės j

LITHŲANIAN AGENCY
361 Broadway, Tel. S. Boston 0605

PARSIDUODA FORNIČIAI

MIKO PETRAUSKO OPERA ŠEŠIUOSE AKTUOSE

Stato Urmuos h- Mu.Aos Draugi.ja ‘‘(fABUA”
»

BR0ADWAY THEATRE
i • - ■ .
| Broadvvay ir F. St., So. Boston, Mass.

Durys atsidarys 1 vai.; prasidės 2 vai. po pietų.

|IR, PUSKUNIGIS
: GYDYTOJAS
I ViDURTNIŲ LIGŲ
IĮ vai. 0 Jki 11 ryte. 1 Iki 3 po plot,

UI TlkiOvaki
UI 381 Broadway, So. Boston, 
|| Tel. So. Boston 2831..

ig i TeL Malu 2488

į GEORGE H. SHELBS
| ' ADVOKATAS
1 811-812 Old South BuildUng
a| || 294 Washington Street
g. 11| Boston, Mass.
1111 Valandom: V A. lt Iki 6:80 P. M., 
|ĮĮ EAST BOSTON OFFIOE 
s Į| East Boston 1490
2 UI 10 Wn»TH«or Stukt, Oamt Boaron

|
®||r ęfyimivno vfeta

| 37 Gorham Avenue, Brookline

UI Telephone Ilegent 1038—R. 
w I ANTANAS F. KNEIŽYS 

|||| kuris lauko Suffolk Teisių mokyk*
Iii lų Ir užsiima l«di Wflt4 parrtavi* 
|į Dėjimu, bųiia mano ofise kasdieną 
IĮ nuo S iki 5 valandos po pietų ISsky* 
| rus Sventndleiiltis. Lietuviai, kad 
II Ir mažai sukalbantieji angliškai ga- 
Iį Ii kreiptis jvalriuis. reikalais pas 

8d | manę. A. F. Knelžio adresas yra 
5f I IĮ toks: 808. E. Nintli Street, Tel, So. 
g |||; Boston 1G0G.
5

“*•
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*
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Tel. So. Boston 270

J. MOON&L, M. D.
Galima tusikaibSti ir ŪetuvIM 

oriBO valandos; Rytais lkl O yal.
Popieti nuo 1---S 
Vakarais nuoG—9.

536 E, Broadvvay, So. Boston

. (

T£

MIKAS'PETRAUSKAS'

Dainuos žalčių Karaliaus rolę.

*'*< *“■ - r .-—

Operos perstatymą 
lydės Simfonijos 

Orchestra 
iš 32 ypatų, 

kuriai.vadffvaus
STUĄRT MASON, 
N. A. Konservat, 

Profesorius,

Tad brolau bei se
se, nepamiršk tos 
dienos, nes tai bus 
pirmutinė proga 
pamatyti Pirmuti
nę Liet avių Tautos 
Operą, o taip-gi 
paskutinė p r o g a 
matvti scenoj niū- 
sų komp. M. P<‘t- 
rauską.

Bilietus 
gauti: 
Adni.,
“Darbininke, 
dlausko aptiekoj, 
pas artistus ir Ga- 
hijimiis.

galima 
‘‘Sahdayos*’1 
“Keleivyje,’ 

” Si-

> #»

k-

R

✓ j
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F. J. KALINAUSKAS
I ADVOKATAS
I 414 Broadvmy, So. Boston.
I Tek S. B. 0441.
I AmCtog labo*—Virta) L. P. jg-vU 
į GYVENIMO VISTA:
|275 LOVKLt AYK., .NEVVTONVILLE, U AHa.1
I TeL W. Newton 1463^-W.' .

■ I -.....................................        -T-

- 13 METU SOUTH BOSTONE

D B. H, S, STONE
, AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadyray, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7. v. vale

Tek So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
; (KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, South Boston 

Ofiso raTfindos;
nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytus nubatos vakarais 
ir nedėldlenials.

■“ »

t

Tel. Broclrton 5112—W.
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN 
(GUMAUSKAS) 

705Main Sf./MonteUo, Mass.
* (Kampas Broad Stfeet)

ąsą..,.....:.................... . ,1 •-------- —

' . ‘ Tęl, Šų. Bostoa 94i84-J.

JURGIS STUKAS
FOTO, GRAFA S 

45S.WEST BB0ADWAYr 
South Boston, Mass. 

k DAttim UilUūS puVelBliis. Vesellfaš . 
į traukiam vakarais, pžallkam t!- ; 
i sakios rūšies rėmus. , 
U........... "i ' 1 1 ■ *'■ ■' ' „,aijĮ

i

I
 Ofiso Tel,: South Boston 8972—R. |«
Resid. Tel.: So. Boston 1912—VV.

S.BARUSEVIČIUS|
LletuviSkas Graborlus,“bftlšnmuoto- Į) 
jas,. Iteal Estat^Jr Uublic Notaras, j 

h į
South. Boston, Mass. ..

Resideaeija: 237 P $t.» So. Boston. I| '

trijų kambarių, mažai tevartoll. Ke
liamės { kirų miestų, rodei būtinai no
rime parduoti ir parduosime pigini. 
Adresas: ST. DAU<KRA, 7 Tarifu; S t.. 

^Stoit. f IžjSS. ; ■ ’ ■ V(24.>

PIRK FARM4IRNAMUS 
Dabar geriausia proga pirkti farinų 

ir pieno biznį, kuri randasi tik pusę 
. x- a- ,1 u 4. • I marlės nuo didelio miesto ir 2—3šeim.v-

(lam, Ai. 1. (it’rr). artistas upiclnų’namu. su elektros šviesa. 22 alce- 
S mėn. kaip atvvkęs iš 'Lietuvos yta’V a^?‘e“S:1i5,^,rV-y’i11 . Į bukus; 1 arklys, 10d vmti/. 2 kiaules ir
11* J šią apylinkę atvažiuoja t. r. Didelis sodas su 40 vaisinių me- 
l'nnr.ortiinti. Kaneortoi mūrio pžių. 1 trokus ir 1 tymas pienui Išve- kOU( tltllOtl. NpneOltai įon^ia. J^ioti ir visi kiti reikalingi prie formos 
llli AVom'ster’v, Brifflitone ir padargai: Pieno parduoda kasdiehų po 

’ 15 keisų. Biznis išidrbta per 20 metų.
Bostone. I Apari to yra didelė barn’ė del karvių

Į ir šienu! sudėti, .8 vištininkai ir garu- 
---------------- - j džius naujai pastatytas. Kaina priei- 

įnamu. Dėlei platesnių informacijų 
PTVIMTirn APRŪKTI V k'I’ | kreipkitės; pa? A. F. KNEIZl. 3OS E. F1KJN1KO UAKB1JNlAKlt -ktll So> Boston. Mass. Tel. S. B.

DOMEI. 1696 arba 811-5^12 Old South BIdg,
_____ | Bestom Tel. Mito 2483.

Visi pikniko, "įvyksiančio 
gegužio 39 d. Montelloj, Mass., 
darbininkai prašomi laiku pri
būti i savo vietas. Stengsimės I bučerne ir orosernk su visais

1 rakaiulnts reikalingais del biu-erio po
darže turėti pavyzdingą tvar- numeriu 139 New York Avė. ir Jefter- 

. 12lsou St.. Nevvark. N. J., netoli nuo lieką ii teikti publikai diau!-1in-ĮĮUVjj;ĮiOS bažnyčios, tik vienas blokas. 
e;n patarnavimu. Aš daržan Aplink lietuviai gyvena, storas ir a 
' _ . . . . . . kambarini, renda nebrangi, lysų galima
įtribliSlll vienas pirmutinių. Į gaut ant kelių metų. Priežastis pnrdiv 

| vinto — savininkas važiuoja į Lietuvą. 
Jonas Glineckis, Į del nesveikatos. JULIUS PRAKAl’AS.

Pikniko pirmininkas.

DALYVAUS ŽYMUS 
ARTISTAS.

Bilietuk ą i n o s:, i
83c:,' $1.66, i
$2.20, $2.75.

Kun. P. V. Strakansko 
gerbimo vakarienėj, nedėlios 
vakare dalyvaus žynius lietu- 
vys artistąą-sinuikininkas An
tanas Zdanavičius iš Anisten- 

Gerb, artistas apie

pa.

v •

Dabar mūsų įstaiga randasi

t

įl įrelJ Untver.' < • y 1957—R. namų. IĮ 
1 TelefoTnivermty 1957—-W ,ofiso .

ADOMAS O.WtRKA 
1’ LIETUVYS •JUABORIUS Į 
1 Pagrabus atlieku įeral ‘r pigiai. Į 
j iaiau vipnųdajvlmu-. .L’žtaikflu au- | 
:1 lomdblllus. Vieta*, atdara 'dienų I 
| ' ir nalitl, |
I ' 883 C\MBRIDGE ftTREĘT 
| . 9.. Cambridge, lluss. I

•L
V

--------------------------------------------------d 
IV, KAZIMIERO E. K, DR-JO3 

J SOUTH BOSTON, MASS. L 
VALDYEO8AKTRAtAI.

s
3 26—328 W. Broadway So. Boston, Mass y S > .2.

'I

L. Vyčių 17 kp. savo mėnesi
ni susirinkimą laike 20 d. ge- 

. gūžio, savuose' kambariuose. 
Buvo labai skaitlingas. Susi- 

‘ rinkimą vedė pirm. P. Milius. 
j. Delegatai išdavė raportus iš 

apskričio susivažiavimo. Tro- 
j kų organizavimo komisija del 

Lt, D. K. S. apskričio gegužinės. 
’ raportavo jog ji veikia toj sri

ty ir po šio susirinkimo dar la
biau pasižadėjo sukrusti, kad 

/ .suorganizavus kuodidžiausi bū
rį dalyvių. Komisijon Įeina V.

. Medonis ir p-lės U. Vilkaite ir 
P. Mikalauskaite. Pas juos 
galima vietas ant trokų užsisa
kyti..

Svarstyta aukų prašymai. 
Nutarta paaukoti seserims Ka- 
>Jmierietėms del statymo kop
lyčios $10.00 ir Marijos Vaike
lių Draugijai del parodavimo 
išlaidų $5.00. Rengiamos kun. 
P. Strakansko pagerbimui va
karienės gaspadorius V. T. Sa
vickas pranešė jog tiki-etai nors
.................................. -..... . ..... , .. .............. ... Į-------- ■■■ , ... —

PARSIDUODA

g Lietuvių Rakandu Krautuve pasekmingai tarnaudama lie- Į 

tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Da- į 
| bar turime dvigubai didesne vietą, negu pirmiau. Stakas į 

į teipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Mū- 
1 sų krautuve yra vienatinė lietuvių rakandų krautuvė, bet 1 

| ji yra viena didžiausių So. Bostone. Pirkite pas saviškius, 

g gausite gerą patarnavim^ kainos žemesnės, negu pas ki- j 

£ tus. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis- « 

« kas namams išfornišiuoti ir papuošti. <
| ANTANAS AŠMENSKAS, Vedėjas. \

NENORI VOKIEČIŲ 
PIRŠTINIŲ.

PIRK Už PUSĘ PREKĖS
MĖSOS IR GROCERIŲ krau

tuve ant puikaus kampo So. Bos
, . .tone, daromas labai geras biznis. 

Bostono Irai iko polieistai del priežasties ligos savininkas ati-
nešioja baltas pirštines Vokie- duoda už $3,000.
tijoj darytas. Majoras Curlev IR VĖL 6 šeimynų, 28 kambarių 
am pasipriešino ir varosi, kad pumas su visais improvementais, 

toliau to nebūtu. Policistu p!azais ir tf- vieta del 6 autam°- 
pirštines tarmėms butr Ame- bfj d’rebeMerv, prekė tik $14,- 
rike daryt os; 000. (24 Y

| Plrmlninkaa — J. Jaro3a, ..
m n ■■ a a ■ ■ ii n * II I I 440 H. 6-th St., So. Boston, Man,D R H M I A N n A II H Flce-Plnn- — J- GrubmskaB,U III Iii ‘ MII L HII M H U i | 157 M St, Sonth Boston, Masn,

Gydytojas ir Chirurgas j | 1426 ęolnmbla K(L< So> Boston, Mass,
220 Hanover Street, Boston,Mass. Į I finansų Rafit — K. Kiškis,

Telefonas Richmond 0380 JI 428 E. 8-th St, So. Boston, MaM,
Specialistas vyrn ir moterų slaptų 4 | Ždlninkas — L. švagždys,

iy chroniškų.ligų- 1| Lll Bowea St., S». Boston, Mm*, .
valandos : nuo 9 ryte iki 8 vakare. 11 Cvarkdarys — P. LaaCka,

Nedeidlėhlalsakl 5>ak. j I 385 E. 5-th St, So. Boston, Mw» 
patarimai D v k a i j Oracijos kreipkite vlsadoU

_ _ , - ___ * I orotokoių raštininkų.
' __________________ _ | Draugija savo susirinkimus laika

I >ry nedėldienj kiekvieno mšnesto l-mg 
| /ai. po pietų parapijos salžje, 492 & 

! n r T n I kl n O II ’eveBCb St, So. Boston, Mass.
r r 11 KI Nuo į

i Sukerpu PETRINAS ant miefos 
! del kotų, siutų, dresių ir veisčlų. § 
j Duodu paaiškinimus kaip vaitoti g 
i petrinas. Sustatau petrinų taip | 
I Jiaip drapana turi būti. Taipgi g 
i sukerpu audeklų, vakarais Ir su- | 
į batomls. |

F. STANCELAITĖ, | 
e 12 Lark St., So. Boston Mass. § 
! (Ties W. Nlnth Stwat) |

Į | TEL. So. Boston 0506—W. . |
| LIETUVYS DANTISTAS | 

Į A. L. KAPOČIUS I 

1|251 Broadway, So. Boston | 
[I* (“Keleivio”, name) | 
į j 8 Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, nuo! 
[ i(X:30 iki 6 Ir nuo 6:36 iki 9 vakare k 
i aSeredomls nuo 9 iki 12 vai. diena ♦ 
M RS^batomis nuo 9 lkl 6 vnk. Nedi į 
'Į^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį’ į

J |- .. .-r. .... „ ___ _ _

IV. JONO EV. BL. PAiELPINM 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — M. Zoba,
639 A Sereath St., S. Bbaten, H|Mt 

Tel. So. Bestos 
VICE-PIRM. — Kazys Ambras,

492 B. 7-th S t., So. BofitOM, MtaS. 
’ROT. RAŠTININKAS — J. Gltaeckla, *

5 Ttaomas Sark, Se. Ktoąten, Ma«4- 
W. RAITININKAS — Matas Milda

430 E. 7-th St., S«. Bastoa, M&Nk 
CASIERIUS — A. NaudŽlaias,

€35 E. Broad\vay, s. Boston. Mok. 
MARŠALKA — J .Zalkls,

7 IViufleld St, So. Boston, Mam. 
Draugij* laiko susirinkimus kas tro» 

’lą ned$ldlen{ kiekvieno mėnesio, 2-r* 
tai. po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
<02 E. Seventh St. So. Boston, Mass,

LIETUViy GELEŽINĖ KRAUTUVĖ į
Viena iš didžiausių geležinių daiktų krautuvė So. Bos- ! 

tone, kurioj galima gauti visokių geležinių Įrankių: oblių, j 
kaltų, peilių ir visokių kitokių Įrankių, kurie tik yra žino- ] e» 1 

• gui reikalingi. i
Specialistai visokių įvairausios rūšies pentų, vanišių, 

aliejų ir sieko.
Prisiųnčiam geriausius patyrusius paintorius, karpen- || 

terius, kurie aptaiso ir apipentiną stubas.
Užlaikom langams-ir durims sietukų, tvoroms ir visti-' 

nyčioms aptverti visokių dratų.
Visokių galvanizuotų ir kaparinių boilerių.

;' Vandenio, geso ir štynio paipij.
! (Tęsinių pečių, grėblių, šakių ir lopetų.
i Viskas parsiduoda prieinaniiausiomis kainomis.
Į Ordelius priimame telefonais ir laiškais,
i- Polka)c kreipkitės šiuo antrašu: - ’

j ‘ SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY, 
!| 379 West Broadway, Soiith Boston Miišs. Telephone 0122 
11 JONAS KŪMAS ir ĖETRAS B6LYŠ, Savininjtai.

I w
t ■

r ’A<1K

« yu«
— \b

5

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

Boston, Mass.

P. J. KKUNEViaS
LIETUVIS GRABORIUS 
Sutelkia’ geriami jinskntinį patar
navimų, todėl verta pas Jį kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston 

Tol S.-M. oasi *
Reu.:820 E. 6-th Št., 8, Boston

i Į8e<«amlnuojtt akis, priskirtu nkt

t® Tel. S. B. 2805—R.
gLIETŪVIS
11 OPTGMETMSTAS
h»

PARSIDUODA FORNIČIAI

k

Jums nieko nekainuoja. Kiekvienos f 
gyslos, nepaisant kaip ligai, gali htttl 
išgydomos be jokio cento. Rašyk o 
mes pasiųsime jums naminių gyduolių 
visai DYKAI. Jeigu patiks, prlsiųsk 
mums. I dol., jei ne—nieko. iv. r.

f DAHLINOTON. 3048 Kuro Bldg., Kan- i 
aaa filį, Uo.

- i

Te'taphoue South Boston 3520 
Namų Telefonas Aspinvvall 0870

ADVOKATAS

A. O.ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 
“DARBiNINKO” NAME 

(antros lubos) 
Baigės čia Universitetu 

Oornell University bu A. B. 
G. Waihiugtoii.Univ. su LL.B, 

= KM W. Bmthhiy. Bn. Boiton,

PAPRSIDUODA NAMAS Į 361 Broadway, So. Boston, Mass,

6 šeimynų po 3 ir 4 kambarius, pato-1 
gitiusioj vietoj So. Bostone, šviesus Ir Į 
dideli- kambariai, teipogl gesas ir toi- Į 
lėtai. Yra vieta dėl pastatymo ginai-Į 
džiaus dėl 6 karų. Kuriem butų vėl- 5-KIŲ KAMBARIŲ ant 2-i’u lubu <

«PT k^uKl'ei§!dts.s h
•ton. Muss. (0.24-T-o. j. 3-5T) adresu: 61 Story Street, South i

___ _______ _ Boston, Mass. i

IŠBRINKI GYSLOS 
IŠGYDOMOS ’ H 

i t 
A lįjĮt, *tvi3, i^riNAUiu u h l- Į *’
Šilinius, kreivus akis atitieslun ir ' Į 
S |< j ambilJouISkosft (akim) akyse sm i 
X | Į Į imtinu, šviesų tinkamu talku. ’ ■ 
1Įj i J. ok D. |

d 447 Sroačhvay, So. Boston. i

Pirmininkas ■— Antanas Pastolis, 
146 Bowen St, So. Boston, MtM 

71ce-PIrm. — Martinas 
4062 tTashlngtoa St, Rosllildato.

Protokolų Ra^t. — Antanas Macejtinaa, 
450 H. Sėtenth St, South Bostou, 

MU. RaStlnlnkas —■ Juokas. Vlnkevlčlu^ 
006 A Bro*dway, South Boston.

Kulerhm — Andriejus Zalteokas.
807 K. Nlnth So. Boston, Masu, 

Marialka — Aleksandra .Talmokaa,
115 Granite St, So. Boston, Mat*. 

Draugyst* D. L. K. Keistučio lalk< 
tūSneslnius susirinkimus kas pirmi- w 
dlIdtoiU ktekvleno mtUicsio pu N<\_004 

eg tavim nsujų wTw»
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