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Popiežius PTUS IX ąako:
t

*‘Kiekvieno kataliko yra 

šventa- priedermė paremti ka

talikiškąją spaudą ir ją kuo- 

plačiausiai paskleisti tarp žiųo- 

iiių. Geri laikraščiai yra nau- 

dingiausiu daiktu ir verti di

džiausio užmokesnio.’

IŠRINKO KANDIDATUS.

Cleveląnd, Ohio. -— Pereitą 
ketvergą respnblikomt partijos 
konvencija nuskyrė kandida
tus rudeniniams rinkiniams. 
Kaip buvo pramatoma kandi
datu į prezidentus būva išrink
tas dabartinis prezidentas Coo- 
lidge. Buvo pastatytos kandi
datūros La Follette’o ir Jolm- 
son iš Kalifornijos. Pirmasis 
balsų gavo 34, o antrasis 10. 
Prezidentas Coolidge 
1065 balsus.

Dėl vice-prezidento 
buvo daug susikirtimų. 
Uos išrinktas gen. Dawes, tas 
pat, kurs buvo Europoj dirbti 
su alijantų ekspertais nustaty
me kontribucijos Vokietijai.

Tą dieną konvencijoj maldą 
atkalbėjo Clevelando katalikų 
vyskupas Schrembs.

vietos
Paga-

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.

Macomb, III. — Veik visiškai 
sudegė Bushnell Farm Pro- 
duets kompanijos dirbtuvės. 
Nuostoliij už $100,000. Į šitą 
gaisrą bežiūrėdamas Charles 

^trieklandrex-kareMs, apalpo- 
ir mirė.

NEPRISIPAŽĮSTA KALTU

John J. King, kurs nušovė 
t kunigą, teikiantį paskutinį pa
tarnavimą jo mirštančiam tė
vui buvo pastatytas prieš teisė
ją Fosdiek. Apkaltintasis at
sisakė prisipažyti kaltu. Teis
me King buvo, labai susinerva
vęs ir labai nudžiugo, kai atgal 
nuvedė į East Cambridge ka
lėjimą.

Shenandoah, Pa., birželio 1Q 
d. (telegrama). ~ Šiandien, 9 
vaL ryte, prasidėjo S. L. R. K. 
A. 3-sis Seimas iškilmingomis 
Šv. Miniomis, kurias įąikė 
kun. pralotas Olšauskas. Gra
žų, iškilmei pritaikintą, pa
mokslą pasakė kun. J. Amho- 
tas.

Iš bažnyčios atstovai susirin
ko šv. Jurgio parapijos salėn, 
kur prasidėjo pirmutinis Sus
ino SeiiAo posėdis. Seimą pra
dėjo pirmininkas J. G. Milius 
gražia ir turininga kalba. Mal
dą atkalbėjo Sus-mo Dvasios 
Vadas, kun. J. Ambotas. Sei
mą pradedant raštininkavo 
Sus-mo sekretorius A. J. Kižis.

Seimas skaitlingas ir gyvas. 
Pirmam posėdy dalyvavo apie 
150 attsovų, kurių dauguma iš 
Pennsylvanijos. Seimo ūpas 
geras. Matosi gražaus pasiry
žimo rimtai padirbėti lietuvy
bės palaikymui ir mūsų bran
gios organizacijos gerovei.

Seimo pirm, išrinktas Nor- 
pagelta Šaučjūnas, sek

retoriai J. Tumasonis ir Jieš- 
montas. -

Antram popietiniam posėdy 
Centro Valdyba išduos savo 
dviejų metij darbo raportus. 
Brošiūrėlėj atspausdintieji Pil- 
.domojo Komiteto' narių rapor
tai ir išdalintieji atstovams, 
padarė gero Įspūdžio, ypatingai 
dėlto, kad ten sudėta sinulk- 
meningos atskaitos apie Susi
vienijimo stovi.

PARAMA STUDENTAMS.

NELEIDO STREIKUOTI.

Cleveląnd, Ohio. — Strytka- 
. rių darbininkai buvo nubalsa
vę pradėti streiką pereito pa- 
nedėlio vakare. Ant rytojaus 
tame mieste prasidėjo republi- 
konų partijos konvencija. Tai 
iš tarptautinės unijos centro 
atėjo Įsakymas streiką atidėti 
neapribotam laikui.

Vokietijos katalikų labdary- 
.bės organizacijos pasiryžo kuo- 
' didžiausią paramą teikti stu- 
identams. Bus teikiamas mais
tas dykai arba visai pigiai. 
Valgis bus gaminamas vienuo
lynuose. Vienuolynai teipgl 
teiks prieglaudą studentams, 
ligų ištiktiems. Tokią paramą 
tikisi galės teikti 2,000 studen
tu.L

UŽ ALŲ AR PRIEŠ ALŲ?
Clevelande einanti Republi- 

konų konvencija turi daug da
lykų išrišimui, bet viskas yra 
menkniekis prieš vieną, būtent, 
kaip husistatyt už ar prieš 
alų... Mat yra žinių kad de
mokratai savo konvencijoje 
New Yorke balsuosią už alaus 
ir vyno grąžinimą o tas gali 
duot nemažai balsų.
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dėjimo Dirmavoi ės atmintis, gegužės 17, 1924. 
Dirmavojo Jo Malonybę Vyskupas J. Anderson, V. G.

Ekspliozija ant Afrikos 

 

laivo !
------------------------- •----------------------— 

PRAMATO PERMAINŲ. 
■ I.V------.

London, —- Žinios iš Lenki
jos rodo, kad ten pradėjo bo
dėtis fraĮteūzą viešpatavimu. 
Būk Lenkijos užsienio reikalų 
ininisteris' reiignuosiąs ir jo 
vietą užii^iš^ Skrzynski, kurs 
dabar 'Jisai* što2
vi už Lenkijos paliuosavi mą 
nuo - francūzų- viešpatavimo, 
už susiartinimą su Rusija ir už 
užmezgimą ryšių su Anglija ir 
su Kanadai Iš Kanados keti
namu parsitraukti .3,000 arklių 
Lenkijos raitarijai.

EKSPLIOZIJA ANT LAIVO.

San Pedro, Cat — Ant Suv. 
Valstijų karinio laivo Mississi- 
ppi ištiko bokšte ekspliozija. 
Vietoj žuvo 43 jūreiviai ir trys 
oficieriai. Sužeista arti 20 jū
reivių.

K *■ 'J ■*

Francijos prezidentui rezig
navus jos. frankas kilstelėjo.

Chicagoj prisipažinusių jų 
milijonierių žmogžudžių Leo
poldo ir Loebo teismas Įvyks 
rugpj. 4 d. š. m.

——————------- 1 •

Graikijos karo ir finansų mi- 
nisteriai rezignavo, sakydami, 
kad tą daro dėlto, kad kiti mi- 
nisteriai pataikauja komunis
tams.

CAMBRIDGE, MASS.

Dirmavonė.

Gegužio 17, 10:30 vai. ryte 
Malonybė Vyskupas J. Anderson, 
D. D. V. G. buvo atsilankęs j lie- 
tuviij švč. Panos Marijos bažny
čių suteikti Sutvirtinimo Sakra
mentų. Šimtas penkiasdešimts y- 
patų priėmė Sutvirtinimo Sakra
mentų. J. M. vyskupas labai gė
rėjosi puikia bažnyčioje tvarka. 
Po pamaldų bažnyčioje J. M. vys
kupas teikėsi apsilankyti pas gerb. 
klebonų ir pasilikti ant pietų.
/ Ptigelbon. prie'Sutvirtinimo ce
remonijų pribuvo šie kunigai: S- 
KuČas, P. Garmus, K. Urbonavi
čius ir P. Virmauskis.

Žmonių buvo prisirinkus -pilna 
bažnyčia, nors tai buvo šiokia die
na.

Jo

Buvęs

ŽEMĖS'DREBĖJIMAS. OFICIALĖS ŽINIOS.

(JTABNINKAI8, ketvergiu Ji 
8ŪBATOMI&
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DARBININKAS 
«B< Broadiray, Bostou1 

m Botttk Roaioti flĮ.
♦

Kaiftad

PRIDARĖ NUOSTOLIŲ.

Galesburg, III.—Illinois val
stijoj buvo ištikęs tornado su 
ledais. Nuostolių visoj valsti
joj apie $1,000,000.

Rymas. — Ant Balkanų pu- 
siausalio Bosnijos-FIercegovi- 
nos distrikte buvo žemės drebė
jimas. Keletas namų griuvo 
ir desetkus žmonių užgriuvo.

*»•

Japonijoj demonstracijos 
prieš Ameriką tebesitęsia. To- 

pripažinusi, bet pirklyba tarp! Rijoj vienas bandė nužudyti A- 
tų šalių gali eiti, kiek tik no-j r.ierikos konsulą, bet atsidūrė 
ri ir gali. Pasirodo, kad nuo i kalėjimam 
šių metų pradžios vien bovel- 
nosiš Amerikos Rusijon išga
benta už $40,000,000.

Nors Amerika nėra Rusijos

Amerikos bankininkai sutei
kė $25,000,000 paskolos Vokie
tijos Aukso Diskonto bankui.

Lisabonoj, Portugalijos sos
tinėj, buvo susikirtę policistai 
su raudonaisiais. Mūšyje žuvo 
keturi žmonės. Riaušes sukėlė 
‘ ‘ raudonasis legionas.

Berlin. — Oficialiu paskelbi
mu dabartinio Reichstago na
riai pagal partijas šitaip dali
nasi :

Su v. Socijaldemokratų .. 100
Nacionalistų ......................... .96
Katalikai ...:..................... 65
Komunistų.......................... 62
Liaudies partijos................. 44
Liaudies Laisvės part.... 32 
Demokratų ............................28'
Bavarijos liaudies part.... 16 
Bavarijos sodiečių p..........10
Agrarines p.......................... 10
Ilanoveriečių ..................... 5
Ilanoveriečių ..................... 5
Vokiečių, soėijalistų.......... 4

London. — Anglijoj eina ra
mi revoliucija. Soči jai is surė
dymas žymiai keičiasi. Nors 
tas dedami pamaži, tat už tai 
be alaso, be triukšmo, be pro
testų. Titulai, didžios ceremo
nijos eina šalin. Darbininkų 
valdžia tą daro.

Iki Darbo Partija paėmė Į 
savo rankas valdžią, tai Ang
lijos karalius buvo labai cere- 
moniškas. Apie jį sukosi gau
jos didikų, lordų, leidžiu. Pas 
jį einant reikėdavo tam tikrais 
drabužiais pasirėdyti ir tam 
tikros etiketos prisilaikyti. Da
bar to viso nėra. Pas karalių ¥ 
viskas suprastinta. Karaliaus 
Rūmų valdytojai ir tvarkos pa
laikytojai yra šiaip jau žmones. 
Tarp jų yra vienas liejyklos 
darbininkas, kitas ex-maiiiie- 
ris, trečias buvęs plieno darbi
ninkas: Jie nesididžiuoja gar
siais pranokėjais, bajorystės 
titulais.

Ceremonijaliai drabužiai pa
naikinti. Darbo Partijos ini- 
nisteriai nesitaisė ceremoniališ-. 
,ką drabužių kurie atseidavo po 
keletą tūkstančių čĮolerių. "Ka.-1 
raliaus palociuje visi dabar 
žmoniškuose rūbuose ir atsi- 
lankytojai teipgi žmoniškai pa
sirėdę.4 . i

Karaliaus šeimyna netik ne
sipriešino šioms permainoms, 
bet prisidėjo prie šių permainų 
vykiniiiiq. Retas Anglijoj taip 
aiškiai permato, kur link 
krypsta Anglijos socijalis gy
venimas, kaip karaliaus šei
myna. Todėl Darbo Partija 
nei nemano panaikinti nionar- 
kiją.

SUSPROGDINO TRAUK

Berlin. — Iš HęĮ$ng| 
gauta žinia, kad Muškvos- 
gos ekspresinis traukinis tfflįl 
susprogdintas. Tas traukŽūįM 
buvo svarbiausias sitjimgiįffl 
Rusijos su vakarine Europa^^

RUSIJOJ VEIKIA įll 

BANDITAI. " • M
____________ > -*•*•*■ - >

Rusijoj ties Riab^RlB būryO 
banditu išėmė iš gW^nkeIio^ 
bėgius ir ėjęs AlaskvOS-Tasken- J 
to ekspresas sudužo, 13 žmo-1 
nių žuvo vietoj,. 40 sužeistą sir| 
penki ■komunistai pašauti. ‘

Danieco angliakasiai ir-M| 
užpuolę buvo traukinį taišpIeM 
šė 2,000,000 auksimųy^rablitaj 
Tie pinigai turėjo b&t'išdalyM 
darbininkams, negavusiems iii-'ą 
gų nuo bal. mėnesio.

»■

M

NEBELEIS BEDIEVYBEĖ,!

Maskva. — Rusijos komunoj 
tij valdžia nutarė neskleisti 
ti-religinės propagandos tąšjgį 
ūkininkų. Ūkininkai yra 
kinę, +kad užderėįutai 

Diėvp - -
bolševikai sako pirma. 
prirodyti žmonėms, kad 
rėjimai yra gamtos dovana*- 
po to galima būsią jiėiti&bedii« | 
vybę Įskiepyti. 2 . J

APIPLĖŠĖ TEAVKINĮ. * j
______________/

Chicago, III. — Traukinys &- i 
jęs iš Cliieagos Į St. Paul tapo I 
plėšikų sulaikytas ties Rotitnd-1 
out, už 20 mailių nuo Chieago& 
Vagys pašto maišų pavogė su | 
brangenybėmis už apie $1,000?- J 
000. ' • d

Ii

1

f

Chicagoj Dr. Field bandė sa- »

ja nutarė Įvesti angliškos kal
bos painokas Į didžiumą mo
kyklų.

Londono strytkarių austrei-1 -----------------
kavusiems be unijos žinios dar-1 Chicagoj Amerikos daktarų

. : ' tr ♦

Lenkijos švietimo ministeri-i vo išrastą vaistą nuo vėžio. Sa-I
ko, kad iš 300 ligonių, ėmusi n 
vaistą. 40 nunš. pajutę geriau.

KIEK SURŪKO VIENA 
VALSTIJA.

KIEK BEDARBIŲ.

Washington. — Massachu- 
setts valstijos senatorius Walsh 
aprokavo,. kad dabar Amerike 
bedarbių esą tarp 1,500,000 ir 
2,000,000. Tas viskas kilo la
biausia dėl nesutvarkymo far- 
meriu reikalu.v b

MOTERYS UŽ PROHI- Į
BIOIJĄ. į

Chicago, III.—Amerikos dak-:J 
tarų suvažiavime moterys dak- J 
tarės stojo už įvedimą prohibi-1 
cijos visame pasaulyje. j

MIEGOJO TRIS SAVAITĖM

London. — Martha Rūta ta* j 
vo suareštuota už vagystę. Jv« 
kalėjime užmigo ir|ntaubu<M| 
per tris savaites. K'tfttatafc] 
buvo nubausta ant $5 ir paleis-^ 
ta. < i

CHICAGO. UI. — Lakūno 
Randolph Page’o žmona nusi- 
kirpdino plaukus. Tai vyras, 
kad pačiai atkeršyti pradėjo 
želdyti barzdą. Jo barzda grei
tai auga ir greit bosianti tokia, 
kaip karaliaus Dovido.

Dės Moine, Ia. —: Iowos val
stijos žmonės surūko vien ei-

Irvingtone, N. J. sudegė mo- garėtų 2,500,00 dienoj. Per mo
kykla. Spėjama, kad ją išdy-tus surūko apie 1,000,000,000 

. Išeina po 1 cigaretą 
vakaeijas pradėti. Nuostolių dienoj kiekvienam vyrui, mo- 
už $60,000. tevci ir vaikui.

bininkams- pranešta, kad jie suvažiavime Dr. Gwatlimey iš- j kę vaikai padegė, kad greičiau cigaretų. 
neteks vietų, jei negrįš tuoj į aiškino savo išrasta būdą paša-1 > 
darbą.

Wliitman, Mass. — EarT’fijįJ
Wood, higli sclioolės nioldfiyisjj 
neperėjęs ekzaminų,. nusišovė,*3

T ,
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Iš Leningrado augštesniąjų
mokyklų prašalinta 8,000 stu-, ________ .e,. .......
dentų. Mokytis palikta tik ko- Jis neperėjo ekzamino iš isto^"’ 
mutiistų vaikai. ' Jrijos.

fj

A

j f

<

va
Mi3

:k'

V

■ X/ ' f 
. jj

.. 2 -i,

' V’:.'\-..x A'..'.-.-...?

r “

> *

■fe. »

»»

M

t

t

¥ V

į

. I.’

.1

•' z J • V

«

-1

’ • ■ *» •• •. t. • •. *

* V V... < A -’ft ' S. U.* - '
I... t v

-■ c

■
A

K

v

į

T"' .
v

.. &



1 *
■s r

I (TH1 WORKMR)
įtaed etery TUESDAY, THURSDAY and ŠATŪRDAY 

F" -by-—
JOSEPH’S LITHUANIAN R. O. A88OCIATION OF 1AB0B 
aa^na-.ciiiiw mątfšr Seęt. 12, tmh gt the offlce Mwu.«

jmUer tte a<£ of Marčh 8.1S7&”
' Diance for malllng at speclal rate of postage provlded for In BtcUon 1108. 

Ąėt of Oęt 8,1017, autborlzed ou July iZt 1018.”
SUBSCRIPTION KATES;

m.andsuburbs »>».«•••»•• *»***.»,««■ *«*< 
IjUl countnes yearly •••«••• *$5.50

Kooperacijos idėja yra bro- tas kas turi vienų akcijų, ar tas 
lybes idėja, meilės alėja, prak- 
tiško teisingumo idėja.

Visi už vienų, vienas už vi- 
sus. Brolis brolį gelbėkime, 
brolis broliui padėkime ne dėl 
išnaudojimo, ne dėl pelno, bet 
dėl idėjos bendradarbiavimo. 
Jei bus visems gerai, tai bus ir 
man nebloga. Juo daugiau iš 
pasaulio pranyks eišnaudojimo 
ir skriaudos, juo daugiau vys
tysis gerbūvis ir žmonijos bro
lybe. Petys prie peties^ ranka 
prie rankos bendromis pajėgo
mis daug daugiau nuveiksime 
negu veikiant kas sau.

• . Kooperacija yra taiii tikra i- 
deja, tam tikras visubmeniš- 
kas bizniškas idealis judėjimas 
kurs kultūringose šalyse yra 
plačiai išvystytas ir paskleis
tas.

Lietuvių tarpe kooperacija 
MrtlVb žinomu prieš didįjį karą, 
. bet nebuvo dar plačiai išvys

tyta. Po karo Lietuvoje koope
racija turi gerų dirvų savo bu- 
jojiniui dėlto, kad žmonės la
biau apsišvietę -ir finansinis 
krįzis juos spirte spiria prie

i ' 1 |T|

. Brooklyno “Yienybė** atsi
liepdama į “Darbininke** iš
skeltųjų mintį, kad reikėtų su- 
švelnyti tarpsrovinius ginčus, 
rašeį kad ir tautininkų laikius* 
liniukų suvažiavime Wdreęs- 
ter, Mass, tas dalykas buvęs 
svarstyta ir buvę išneštas nuo
sprendis vengti su kitomis 
srovėmis polemizuojant aštrių 
kelionių.

Girdi ir klerikalai turį tokį 
nutarimu padaryti ir palaiky- 

‘ti ' u
Bet maža vilties, kad daly

kai galėtų greit pagerėti. Juk 
ir toje pat pastaboje minėtas 
laikraštis katalikus klerikaluo- 
ja, užsimena, kun. Kemėšio ko 
ten pavadinimų “pomoinaja 
jama.” Juk “Vienybe*’ nei iki 
“Suduos” dienos neprirodytų, 
kad kun. Kemėšis kų nors yra 
pavadinęs “pomoinaja jama.” 
Kuomet “Vienybė” moralizuo
dama taip elgiasi, tai išnyksta 
viltis, kad sugyvenimas page
rės ūmu laiku.itas turi dešimts akcijų, ar tas 

kas turi tūkstantį ar daugiau 
i akcijų, visi turi lygiai po vie
nų balsų.

Bendrai imant kooperacijose 
pasitaiko. mažiau suktybių ir 
išnaudojimo negu kad būna ka
pitalistiniais pamatais tvertose 
korporacijose.

Lietuvoje kooperacijose daug 
dirba specialistų inteligentų ir 
gana žymių pajėgų. Kaip toks 
ponas ZachareviČius, Digris, 
Šalčius ir kiti. Jiems gana 
sunki dirva iš karto teko arti, 
bet kas kart tolyn atsiranda 
(langiau pritarėjų ir pagelbi- 
ninkų. Sodžius ir miestas jų 
darbui pritaria ir remia, ir dėl
to jokios galybės Lietuvos ko
operatyvų iš kooperatyvių vė
žių neišmuš. Jie kasdien eina 
geryn ir tobulyn.

Padarė ir jie gana žymių 
klaidų* bet tik tas klaidų ne
daro kas nieko neveikia ir vi
sos klaidos yra dovanotinos jei 
žinoma kad jos buvo padary
tos neturint blogų norų ir kad 
ateityje jų yra vengiama.

ieškojimo būdų ir priemonių] Kooperacija yra idėja, bet 
kaip savo g. 
pakenčiamu.

Lietuvoje eina procesas per
ėmimo prekybos iš svetimtau- 
čių monopolio rankos į lietuvių 
rankas,

Tas dalykas eina dvejopa 
kryptimi.

lenkia galvų prieš paminklų žu> 
vushyuž nepriklausomybę ir 
sušunku; “Vųlio nepriklauso
ma Lietuva! ” Minia pakarto
ja, dargi minia paraginta įeito 
kalbėtojo valio šaiikia Latvijoj 
Estijosy M Suomi jos kariuome
nei ir Danijos ir Švedijos atvy- 
kusĮems svečiams. Laisvės 
varpas Amerikos lietuvių do
vana skambiu balsu pritaria 
tiems šauksmams ir dar pats 
gedulingai skamba už žuvu
siuosius kareivius.

Po visu apeigų ties Karo 
Muziejumi organizuotai minia 
žmonių eina sveikinti Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Danijos, 
Byedijos atstovus. Ties Estijos 
atstovybe ir ties karininkų 
kllubu kalba jums žinomas 
laisvamanis dr. Jonas Šliupas. 
Daug anas kalba bet maža kų 
pasalto, dažniausia be turinio, 
visur gi veriasžį kalbėti. Kal
bėjo ir studentai Vileišis ir Vai
nauskas. ■ Įkariuomenes svei
kinimus karingu balsu atsakė 
Kraštą Apsaugos Ministoris 
šiais žodžiais: “Jūs žinot kad 
Lietuvos kariuomenė mokėjo 
mirti ir vėl mokės mirti, kai 

, . . ............ .................ys.” Po visų at-
armotomis, raiteliai nulipa ^s-ilankymų nuilsę manifestan- 
nuo kalno ir kas sau. eina ka-J|aĮ fšsis]<irstė aplink 5 v. va

būdų ir priemonių] mvu

gyvenimą padaryti .vra ta,n tikros preky-
bos šilkas mokslas. Būti geru 
kooperatoriumi veikėju ar dar
buotoju. negana yra vien gerų 
uoių. reikia dar ir tam tikro 
mokslo, Kooperacijos yra daug 
šakų o kožnoje šakoje 
atatinkamų specialistų, 
kiekvienam aišku

reikia 
.1 u k 

_____ vra kad 
Vieni tveria bankus, bendro- , kiau^inins supirkinėti' ir juos 

ves, įstaigas kapitalistinių kor 
poracijų pagrindais, 
yra Ūkio Bankas, 
Pramonės 
Bankas, 
Ringuva,

, i šortais suskirstyti reikia vieno- 
Kaip kad žmonių o linus supirkinėti 
Prekybos !SUsOrtu0tJ jp parduoti užsieny- 

Kreditok, reikia kitokių žmonių, arba 
Dubysa, j pienines steigti ir tvarky- 

Drobe ir.?į reikia vienokių specialistų o 
daugybės kitokių bendrovių ir kooperatvviu banku ir krautu- 

mų kapitalistiniai s korporacijų 
pagrindais. Kurios su laiku 
Lietuvoje išaugįs tam tikrų 
lietuviškų kapitalistų ldesų. 
Kapitalistinėse bendrovėse ir 
bankose pagrindu yra kapita
las, kapitalo dalis “akcija” 

^vadinama kuri turi sprendžia
mąjį balsų. Kapitalistiškoje 
bendrovėje ar banke ne žmonės

• sprendžia apie bendroves ar
* banko reikalus bet akcijos.
Kiek kas turi akcijų tiek turi 
ir balsų — teip luul gali keli 
Žmonės supirkti akcijas į vie- 

•. patrankas ir visus dalykus 
; teip nustatyti kaip jų kišenini 

patogiau nors ir priešintus visi 
kiti akcininkai. •

Kooperacijos šalininkai su 
bųutglįstų užmanymais nesu- 
tinka ir jie tveria Bendroves ir 
Bankus kooperatyviuis pagrin-i 

' dais kurie ir kurios skiriasi 
Ir bankų pagrinde tuomi, kad 
jose balsuoja ne akcijos bet 
Žmones,

Kapitalistinėje bendrovėje 
kr banke žmogus turintis vie
nų akcijų turi vienų balsų, tu- 

. rintis dešimts akcijų—dešimts 
įgrisų, ttu’intis tūkstantį akcijų 
i turi tūkstantį balsų ir teip to- 
liamk,. O kooperacijos ben
drovėje arbanke balsuoja ne 

.pkcijos bet žmones, ir teip: ar

Bankas, 
Nemunas, 
Rūbas,

bendrovėlių įsteigtų ir tvarko- vj

II

vių ar sandėlių vedimui vėl 
reikia kitokiu. (Ma kiekviena 
šaka reikalauja tam tikrų spe
cialistų, tam tikrų' žmonių ir 
nekartą esti teip, kad tas pats 
žmogus, kurs labai tinkamas 
yra vienoje kooperacijos šako
je — kitoje šakoje yra visai ne
kalu tikęs.

Specialistų Lietuvos koope
ratyvų tarpe kaskart daugiau 
randasi ir jie vis labyn ir geryn 
išsidirba, bet tokių kurie galė.- 
lu užimt pačias 
viršūnes, 
rolę lošti, 
žai dėlto kad čia jau reikia tam 
tikro aukštojo mokslo užbaigi
mo. . Kiek žinoma. iš lietuvių 
tokį mokslą turi Dig.ris, Kru
kauskas, ZachareviČius, Šal
čius, Žemaitis, Karvelis, kum 
Vilimas, kum F. Kemėšis ir dar 
keli. Tai prie tokios plačios 
dirvos veikimo yra darbininkų 
labai maža, bet nėra ko nusi
minti, jei jau susilaukėme net 
keletos kooperatininkų aug- 
ščiaustus mokslus užbaigusių, 
tai jei tik visi nuoširdžiai ko
operacijos idėjų remsime, ko
operacija Lietuvoje klestės, bu
jos ir augs kaip ant mielių. Tik 
reikia vienybės, gerų norų, ko
operacijos idėjos supratimo ir 
jos nuoširdaus rėmimo. ; <

F. Virte 1

kooperatyvų 
pačių vadovdvimo 
tokių yra labai nia-

“Naujienos” .138 N r. snutr- 
kiai užsipuola ant manęs, kam 
“Darbininke” teisingai para
šiau, kad socialistai kovoja 
prieš viską kas yru Lietuvoje 
nesocialistiška, nes jiem rūpi 
pirmoje eilėje socialistiniai rei
kalai, kurie jų supratimu gali 
prisidėti prie socializmo išpla
tinimo ir sustiprinimo. O kas 
su tuomi nesiriša, tai su tuomi 
jie kovoja neišskirdami iš ko
vos priemonių, kad ir , šlyk- 
sviaustų šmeižtų ir faktų iš
kraipymų.

‘ ‘ Nau j i enus ’’ nurodo kad 
socialistai Lietuvos neprrgul- 
mvbe remia, o tai esąs ne so- 
cialistų dalykas. ' -

Tai ypatingas socijalistų pri
sipažinimas. Tą turbūt “Nau
jienos” netyčia parašė. Kad 
tautos neprigulmybė ne socia
listų dalykas, tai reiškia sočia 
listai pripažįsta teisę stipresnei 
tautai pavergti ir išnaudoti 
silpnesnę tautą. Socialistai sto
vi už mažųjų tautų pavergimą.

Kad socialistams neprigul- 
mybė nerūpėjo, tai buvo Maty
ti ir prieš “Naujienų” prisipa
žinimą. Juk tų pačių “Nau
jienų” bosai karo pradžioj gar
siame Brooklyno seime ne
stovėjo už Lietuvos neprigul- 
mybę. Paskui “Naujienos” 
buvo įsikandę pat-apsisprendi
mą.

Ir kuomet Lietuvos gelbėji
mui koks vajus amerikiečių 
tarpe ar tai bonų pardavinėji
mas, ar tai parašų rinkimas 
ar koks kitas dalykas būdavo, 
tai “Naujienos” visuomet ir 
amžinai būdavo opozicijoje, o 
gėrių geriausiame atvejuje, tai 
nors prieš nerašę, bet nei vienu 
žodeliu nepaagitavo. Ir šian
dien išskyrus socialistų parti
jos reikalus vargu begu ką 
Lietuvoje “Naujienos” sau 
remtino rastų.

“Naujienos” giriasi'kad so
cialistai pirmutiniai iškėlę Lie
tuvos nepriklausomybės obalsį 
dar vokiečių okupacijos lai
kais. Taigi “i my pącliali.” 
Bet juk patys prisipažinote, 
kad neprigulmybė ne socijalis
tų dalykas, tai kaip jūs ne sa
vo dalyke galėjote padirbėti, 
kad net girtis būtų kuo. Taip 
stikoma tik dėlto, kad jau ne- 
prigulniybė lietuviuose labai 
prigijo. Faktai ką kitką sakę. 
Kas įiežirijO- socijalistų ir libe
ralų pasielgimą Petrogrado 
Seimo.- Kas nežino, kad “Ke
leivis” rašė, kad Lietuvai rei
kia liktis prie “darbininkiš
kos” Rusijos.

Dėlto ponai “Naujienų” so
cialistai, veidmainių, faktų iš- 
kraipytoji] ir melagių Įeitiems 
siūlomus vardus pasilmkykite 
savo “Naujienoms,” nes joms 
o ne kaili kilniu tas geriausiai 
pritinka, F.Virakas.

Lietuvių tautom švente, • tai] 
Nepriklausomybėj švente.' Ki
tais metais Nepriklausomybės 
šventę visa Lietuva apvaik
ščiodavo 16 vasario d., kadan
gi Lietuvos Taryba 1918 m. 16 
vasario viešai visam_ pasauliui 
paskelbė, kad jinai atskyla 
nuo didžiosios rusų imperijos, 
savitu, nepriklausomu gyveni
mu ima gyventi — nepriklau
soma tampa, Tuomet okupan
tai vokiečiai nustebo, bet ka
da, vis Mabiau amerikiečiai, 

prancūzai pėrė jiems 
kailį, vokiečių galybe silpnėjo, 
nepajėgė teisingam lietuvių no
rui atsispirti, tad priversti bu
vo su įvykusiu faktu -susitai
kinti ir Lietuvai pripažinti ne
priklausomybę. Šiemet dėl ne
patogumo oro, šaltos ir gilios 
žiemos, tautos šventė perkelta 
į 15 gegužės d. Kadangi toji 
diena (15 geg.) tai pirmojo 
Steigiamojo Šeinio atidarymo 

į ir penkerių metų kariuomenės 
gyvavimo sukaktuvės. r 
Šiemet 15 gegužės d. švęsta 
Lietuvos kariuomenės, Seimo 
ir Nepriklausomybės šventęs. Įreivijosna, paskui žmonių -mi-

Šiemet nors vėlyvas ir lietingas 
pavasaris, tačiau kelioms die
noms prieš šventę išsigiedrijo, 
atšilo ir 13—14—15 gėg. die
nos buvo karštos, taigi ir šven
tė labai, labai iškilmingai ap
vaikščiota Kaune ir apskričių 
miesteliuose. Kaip kitur tau
tos šventę švęsta, nežinau, tik 
manau kad visose Lietuvos baž
nyčiose pamaldas laikyta, lai
kinoje Lietuvos^sostinėj Kau
ne pats šventės iškilmėse daly
vavau, tai nors trumpais žo
džiais noriu su tautiečiais Ame-

[giau prie “Blaivybės” organi
zacijos.

į Parado; aikštę (pliachj) ap
supo organizacijos su vėliavo
mis, Jiį. būta į 4(į ir mokyklos 
su savo auklūtiniais-mokiniais. 
Turbūt Žaliasis Kulnas iki šiol 

. dar nėra matęs tokios žmonių 
f daugybės,, tiek svetimtaučių- 
► svečių, tiek tautinių vėliavų, 
- tiekos kareivijos, turbūt dar 
nėra girdėjęs tiekos vyresnių
jų karininkų įsakymų, tiek br- 
kestrų aidų. Atvažiavęs 12 v, 
Republikos prezidento. pava
duotojui kun. kan. J. Staugai
čiui, ja mpasisveįkinus su 
kiekviena kariuomenės ; dalia, 
prasidėjo paradas. Alini o s 
žmonių atidžiai žiūrėjo ir stebė
josi ir gėrėjosi taip puikiai iš
lavinta kareivija, ypač gėrėjo
si raiteliais ulanų ir uzarų pul
kais kaip jie zovada lekia, stai
ga stoja, palengva žingjuoja ir 
vėl išgirdę paliepimų lekia. 
Pasibaigus paradui kareivija,

Taigi pirma pėstininkai, -artilerija su | įauta jaį

nios ir organizacijos su vėlia
vomis ir mokyklų auklėtiniai 
eina ir sustoja ties _____ ____
ziejumi.

Muziejaus sodnelis labai gra
žus bet mažas, nedaug žmonių 
telpa, tik valdžios, svetimšalių 
atstovai ir svečiai tur laiipę vi
dur sodnelio džiaugtis, dar 
kaikam su rekomendacijos bi
lietu tenka įlysti. Aš senas 
aušrininkas patekau išrinktųjų 
tarpan ir mačiau kaip žuvu- 
siems už laisvę vainikus ant 
paminklo aukota, girdėjau kai-

Visur tvarka buvo gera,

rikoi gyvenančiais šventės į- bančius, kai ir prezidento pu
spadžiais pasidalinti. įreigas einąs J. Staugaitis iš-

rn i Tr -i i . • reiškia didį džiaugsmu šven-
Turbut Kaunas niekad taip v. , i- * ±v-> . . v- t . v. ; ejant nepriklausomybes švente,gražiai nepasipuose kai yieniet. Ąūril} ?lleįų snk^

ves, dar ir kariuomenės šven
tę, bet sykiu apgailestauja, 
kad dar nevisas savo žemes lie-

I)ar išvakaro kilimais, vėliavo
mis, vėliavnkėmis, paveiks
lais, gėlėmis puošėsi. Anksti 
rytų Kaunas anei rus — miega, 
a 
rimtą veiksmų. Tačiau giedro-. I 
;'ji saulutė kelia gyventojus iš 
miego, skubiai visi rengiasi, 
šventadieniais, išeiginiais rū
bais dangstosi, trupučiukų už
kandę visi į artimiausias baž
nyčias pamaldų žengia klausy
ti. Didžialiausis trukšmas ties 
bazilika-katedra, mat čia vys
kupas Skvireckas laikysiąs pa
maldas, susirinksią valdžios, 
seimo ir kitų valstybių atsto
vai. dargi Suomių, Estijos ir 
Latvijos karininkai - svečiai. 

Automobiliai tik švilpia, poš
ka, vienas kitą veja, nepave
ja. ties šventoriaus vartais su
stoja, didi ponai išlipa, eina 
bažnyčion ir paskirtąsias vie
tas presbiterijoje užima. Po 
pamaldų žmonių minios, mo- 
kyklis, organizacijos su vėlia
vomis, orkestrais, dainuodami 
skuba į Žaliąjį kalną, kur 1*2 
vai. įvyksiųs kariuomenės pa
radas. Nuo Karmelitų ir viso
mis Kauno gatvėmis taip pat 
didžios žmonių mylios būriais, 
būreliais šnekučiuodami, tai 
pavieniu skubiai eina Žailojo 
Kalno linkon tartum į Alvito 
ar Šiluvos atlaidus. Panemu
nės siaurasis traukinėlis norin
čių važiuoti nesutalpina. Lai
mingus kas turi už ką automo
bilį ai* vežėją su arkliais išnuo- 
.muoti, bet tokių nedąugiausia, 
visi kiti turi savo pajėgomis 
įkopti prieš aukštų-ilgų-kalną. 

;Aš pats kopdamas manau, 
kaip tai kadaise sunku buvo 
lipti prieš žiaurų rusų kalną su 
Įlietuviškomis knygomis ir laik
raščiais, tačiau lipome ir pade
dant Dievui užlipome. Man 
taip bemąstant žiūriu nepažįs
tamas karininkas išlipo iš veži
mo ir prašo' sėsti, aš medinį jo 
tą malonę priėmiau, be važiuo
jant prieš kalnų trumpai jam 
prisipažinau kad esmi aušrinin
kas, kovotojas už lietuvių 
spaudų ir išreiškiau džiaugsmų 
kati laisvų, galingų Tėvynę 
Tėvynę galiu išvysti. Atsisvei
kinęs * su geradariu prisijun-

I V UI čUiei Alio   11I1CUčl, , . . • 1 ■ T' i’l ’ • 1 1: v i i • k r i tuviai surmkę. Jie tikisi kad atsilsi tartum prieš kolų didi, ... , . . ‘ ,
- - - -■ ‘* I greitai ateisianti valanda kada

mes visi pamatysim laisvus ir 
kitus savo brolius. Baigdamas

V ’

l

Ten Aušro Vartai,
Ten Dievo Motina—Marija 

į Svečiai ir kitų valstybių, ats
tovai įsižiūrėję į Tautos šven
tes iškilmes, kariuomenės pa
radų ir dar išgirdę operoje 
skambių lietuvaičių balselius, 
ypač simpatingai skambantį 
Kipro Petrausko balsų, viešai 
išsitarėt “Lietuva dau,g daug 
yra pirmyn pažengusi ir verta 
būti nepriklausoma valstija.

Visi mato lietuvių darbštų-, 
mą moksluose, pažangų Ir norų 
savistoviai gyventi, tik vienų 
vieni akli lenkai to nemato,

B. Dzūkas

Karo Mu- tvarkdariai gana rūpestingai 
.dabojo kad nekiltų sumišimai- 
| betvarkė.

.Man juoba patiko tarnaičių 
Zitiečių organizacija, jinai pa
vyzdingai tvarkos laikėsi, be
veik visos tautiškais rūbais ap
sitaisę, beeinančios gatvėmis 
“Sėjau Rūtų” ir kitas sutarti
nai liaudies dainas ' dainavo. 
Šalia einančios moters ir vyrai 
joms balsiai pritarė. Ir ne vie
nas, bei jie vienų,inteligentė iš
vydusi merginas tautiškai pa-, 
sipuosusias ir dailiai dainuo-, 
jaučias, atsiminė gimimo kai
melį kur, pas motinėlę augo, 
jos lepūnėle buvo ir su draugė
mis dainavo. Dar ‘Zįtiečių vė
liava atsižymėjo: Raudonas 
dngmas, aukso spalva malonus 
žodžiai išsiūta:

Z1TIETĖS!
Trūskime dėl Vilniaus, ■ 
Ten mūsų sostinė,

i

žiaurūs priešai — lenkai užgrobė mūsų 
sostinę VILNIŲ ir žiauriausiai kankiny 
mūsų brolius lietuvius. Uždarinėja m 
kyklas, drasko prieglaudas, pūdo kalėji
muose studentus ir mokytojus. ::::::

’r 
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NAUJAS ATJAUNINIMO 
METODAS.

Iiomos universiteto prof. dr. 
Pats išrado naujų atjauninimo 
procesų, kurs yra daug geres
nis ir saugesnis negu Vo'rono- 
vo atjauninimo metodas. Paiso 
metodus naudoja radio sldepi- 
mus. Jis išbandė savo metodų . 
ant gyvulių ir dabar rengiasi 
padaryti tokius pat bandymus 
su žmonėmis. Radio vartoji
mas nereikalauja operacijos ir 
nėra skaudus. Išradėjas tiki, 
kad šis naujas metodas duos 
daug geresnių rezultatų negu 
Voronovo metodas, kurs reika
lauja labai pavojingos operaci
jom.’

VILKAS IR GANDRAS.

Gandras ir vilkas dažnai uo
liai bendrai veikia tose pat a- 
pylinkėse.

Jei nebūtų moterį], tai pusė 
pasaulio bėdų išnyktų. Jei ne
būtų vyrų, tai ir antroji puse 
būdų išnyktų.

Tas vra silpnas draugas, ku
ris neištveria savo draugo silp
nybių.

Kraujas per širdį teka septy
nias mailes valandoj.

Mūsų brangioje sostinėje “šlėktos” proše- 
panai-lenkai įsteigė lietuviams Golgotą! 
Ar-gi mes galime rankas sudėję ramiai sė
dėti ir ramiai žiūrėti į mūsų tėvynainių 
kančias? Ne, mūs priedermė juos gelbėti!

I ... .....—"U.u.4. I... *

Amerikos Lietuvių Rymo Kat., Federacijos 
Naujosios An

v ©V

ĮVYKS SEKMADIENY

Montello, Mass.
Ii y ^*»***wR**»w

Pradžia 10-tų.valandų ryto; užbaiga vėlai vakare.

DALYVAUJA VIŠI NAUJOSIOS AĮĮfGLIJOS FEDERACIJOS APSKRIČIO SKYRIAI, 
' Įvairiausi pamarginimai, žaidimai, -dainos, prakalbos,* virvės traukimus ir.L t 

PELNAS SKIRIAMAS VILNIAUS NAŽIiAIČlAMS ĮR ^NimiSNTOUSIEMS MOKSLEIVIAMS.

Bus išbandymai kuri kolonija turi drūėiausius vyrus, . Vpves traukimas bus tarpe se« 
^kančių kolonijų; Mentolio su Cambri<igė>in, Norivood’as su Brigliton’u, So. Bbston-as su 
AVorcester’iU) .Lawrence*as su Nashūa, ir kitos. Taip-gi Cambridgu’io Vyčiųbasebnlmnkai ža
da supliekti bilo kokios kolonijos hūSėbolhinktis. Tad visi atidėkit savo mažos vertes reika
lus, nęvažinekit po betiksUas vietai) o viri, atvažiuokit į virš minėtų išvažiavunę> kur jūsų 
utsilankymas suteiks pagelbųnmsų broliams lietuviams vargstaufens po Žiauraus lenko |otęna> 
pinkai išeis nuo jūsiy kolonijos centro^ Visų kolonijų veikėjui darban^ Žiūrėkite* kad jūsų 
kolonijoj neliktų nė vieno lietuvio, kuris neutsilankytn ant to svarbaus išvažiavimo;

J* Širdingi! kviečia ItVAMUVIMO KOMISIJA.



LIETUVIU PREKYBOS B- VIS REMI UETUVOJE
» ’

00-marWs vertei uu^dtua, vįios 
ndnes; prekybinės ir Mpfr be pink
gą d$M kad vBą kąpftaM markėmis arba auksinais akai- 
tomi. Po įvedimo litą, vėl IŠĮengvę visi pradėjo jndit ir bandyt at
sigriebti, o sumažėjusį kapitalą tyūkurie bankai stengčsi išaugin
ti Iupimu.nesvietišką nuošimčių. lįetuvog Tarptautinis Bankas vie
nui vienas buvo išimtis, dėlto ka< jis pirmas atsistojo an| f Au
gumo pagrindo ir savo kostumeri^pis ^taMUdava U^^aL grei
tai ir už mažus nuošunčius, Pradėjo išpaiengv* dalykai eit geryn... 

- kadangi Tarpi, Bankas sutvertas Amerikos liet, frtkybos.
B-veS kapitalais, tai tarp tą dviejų įstaigą yra palaikomi artimi ry- 
Mai ir visas B-ves operacijas finaįsuoja Lt Tv 
Brriu B-vei plaM veikiant Lietuvoje, markės vertei kritus 
daug prie markią pradėtą, o neužbaigtą didelių darbų, kaip tai: 
Šiaulių elektra, palei Rįkyvą durpynai^ Kaune dideliausio gara- 
diiaus ir dįdeRausios dirbtuvės statymas, O reikėją H viską už
baigt jau litus įvedus ir, viskam keleriopai pabrangus, kainavo la
bai daug, Liet. Tarp. Bankas tą viską vistiek ir toliaus finansavo... 
pusiaUkelyj sustot negi buvo galima, o prie visuotino Lietuvoje į- 
Vykusio finansinio krizio, tai yra stokos litą, ir Bendrovės visi biz
niai labai susilpnėjo, taip kad pasirodė, jog daug ką galima ir rei
kia sumažini ir sumodifikuot, pritaikyt prie susidėjusią bendrą ap- 
linkybią. Valdyba plačiai ir nuodugniai dalyką nusvarsčius, rado 
reikalingu sumažini valdybos nartą skaičią, sumažint valdininkus 
imančius didesnes algas, atleisti tarnautojus, be kurią prie suma
žėjimo apyvartos galima apseiti, likviduoti krautuves, likviduoti 
automobilių susisiekimas, parduoti provincijoje esamus namus, 
piečius ir tt. Taip pasidarė gyvu kapitalo. Su surinktais iš tą iš
pardavimą pinigais atsiteista L. Tarp. Bankui ir būtą buvę vėl vis
kas tvarkoje. Bet Bendrovės ir Banko slapti ir atviri konkurentai 
ir priešai sumanė ir Banką ir Bendrovę pasmaugt, subankrutyt, ir 
paleido savo liežuvius į darbą, pradėjo visur skelbt, kad ir Bankas 
ir Bendrovė bankrutija. Sako, jeigu jie nepankrutytą, tai kam jie. 
darytą krautuvių ir kitų dalyką likvidaciją. Šaukė: “Depozitoriai, 
skubinkite į Banką ir atsiimkit sąvo sudėtus pinigus kol dar jie ga
lutinai nesubankrutijo, nes jei pavėluosite—negausite nieko.” Ši
tos žinios po Lietuvą pasklydo kaip žaibas ir keletą dieną iš visą 
kampą žmonės važiavo ir ėjo į Tarp. Banką atsiimti savo įdėlių. 
Teip kad kasa banko būdavo per dienas apgulta, bet visi tą pat 
dieną, kada pareikalaudavo savo visus pinigus gaudavo ir važiuo
davo džiaugdamiesi kad jų pinigai nedingo... Labai gerai išėjo, 
kad Lietuvos Tarp. Bankas valiojo visiems ją įdėtus įdėlius išmo
kėti, bet gink, Dieve, būtą pinigą pritrūkę. Tuomet būtą įsiki
šusi į tą dalyką Lietuvos Valdžią ir būt reikėję bankui ištikro su- 
bankrutyt.

Liet. Tarp. B-kui išmokėjus visus depozitoriams ją sudėtus in
dėlius, pats Bankas pasiliko taip kaip ir be gyvo kapitalo. Bet kad 
L. Tarp. Bankas turėjo išsidirbęs gerą vardą ir užsitikėjimą finan
sinėse sferose, kad žinojo visi kad banko dalykai buvo gerai ir tei
singai vedami, o stoka pinigą Įvyko vien per sukeltą intrigą ir 
gaivališką depozitą iš banko ištraukimą, tai Banką valdyboms ir 
Kauno finansininkams pasitarus, atėjo Į pagelbą daugiausia Lietu
vos Emisijos Bankas, prigelbėdaipas tais momentais, kuomet stam
besnę operaciją sayo kasoje esamais resursais Tarp. Bankas nebūtą 
galėjęs atlikti. Per trumpą laiką dalykas vėl Įėjo į naturales vė
žes ir tolyn vis ėjo geryn ir geryn.

Paskui apsižiūrėję kad Bankui jokis pavojus baUkruto negTęsia 
kaip kurie depozitoriai neseniai išimtus pinigus pradėjo vėl atgal 
nešt į Banką, žydai pirkliai pradėjo didžiuma savo užrubežinią 
operaciją daryt per Tarp. Banką, sakydami, kad tai yra bankas 
kur geriausiai ir greičiausiai patarnauja. O girdi jo subankrutyt, 
tai nė velnias nevalios. Girdi jei jis neturėtą stiprią resursą, tai 
jau šito ant jo sukelto “run” nebūtą išlaikęs, gi jis visai nieko 
rodos neatbojo. Kaip varė operacijas, taip ir varo. Rodos, kad 
nieko nei nebuvę. Tokiu būdu galutinai finansinis Lietuvos Tarp
tautinio Banko krizis praėjo.

Tai Bendrovės ir banko neprieteliai neatsiekė savo tikslo. Ne
pavyko pasitarnauti lietuvią nenaudai, nepavyko nušluoti ameri- 
kifecią pinigą sudėtu Į Lietuvią Prekybos B-ves serus. Amerikos 
Lietuvią Prekybos Bendrovės ir L. Tarptautinio Banko priešą lie
žuviai buvo taip ilgi, kad jie buvo pasiekę ir Ameriką. Tam tik
ros pakraipos laikraščiai džiaugsmingai ir riksmingai skelbė, kad 
L. Tarptautinis Bankas užsidarė ir kad žlugo visi Liet. Prek. B-vės 
bizniai. Suprantama, kuriam tikslui čionai Amerike šitokie gan
dai buvo leisti. Juk Bendrovė ir Amerike veda biznį, siunčia pi
nigus Lietuvon, parduoda laivakortes ir tt. Tą gandą paskleidi
mas Amerike negalėjo neatsiliepti ant šitos biznio šakos.

Matant, kad. priešams nepavyko atsiekti savo tikslo, negalima 
pasakyti, kad ją pastangos nuėjo niekais. Liet. Prek. B-vei jie 
padarė dideliu nuostolių, gi Bendrovės nuostoliai yra nuostoliai 
tą darbininką, kurie yra pirkę jos Šerus.

šiemet, gegužio 27 d. Kaune Įvyko L. Tarptautinio Banko ak
cininką suvažiavimas. Kablegrąmu gauta žinia, kąd direktorių 
skaičiun išrinktas gerb. Antanas Smetona, Lietuvos pirmutinis pre
zidentas. Gerb. Smetona yra juristas ir profesorius universiteto. 
Jis teipgi gerai supranta bankinius reikalus ir Lietuvos finansinin
ką sferose skaitomas gana rimta pajėga. Kitas direktorius, ameri
kiečiams nežinomas yra p. Žukas. Jis yra senas žmogus, banko 
tarnystėje dantis pesvalgęs, labai darbštus ir teisingas. Teip kad 
naujai išrinktoji Liet. Tarpt. Banko Valdyba savo sąstatę.pilnai už
tikrina jo tvirtumą.

Galima tikėt, kad Lietuvos Tąrptautinis Bankas prįe dabarti
nės valdybos ne tik kad palaikys savo iš senįaus išsidirbtą gerą 
vardą, bet dar žymiai progresuos ir išbujos į stipriausį Lietuvoje 
Bąnką. Geram Bankui gera Vąldyba yra tai smegenys ir rekla
ma, kuri klientūrą ir visą visuomenę prie banko patraukia ir palai
ko. Lietuvoje viešoji opinija laiko geriausiu banku Lietuvos Tarp
tautinį Banką o po šio metinio akcininką susirinkimo ir išrinkimo 
tokios rimtos valdybos to banko vardas daug ką laimėjo.

Baigdamas turiu padaryti yi^uą pastabą. Jau berods bus 
antras metas, kaip bendroves imta aštriai kritikuoti. Nurodoma 
buvo, kad jos suorganizuotos aut korporatyvią, kapifaliatinią pa
grindą, o reikėjo tokias organizacijas steigti ant kooperatyvią, dar
bininkišką pagrindą. Po Šitokią kritika papuolė ir Liet. Pr. B-vė.

Iš Šitos kritikos nereikia daryti išvadą, kad dėlto jąu peikia ant 
jos Pamoti ranka ir nedaryti* są ja biznio, o eiti pa& svetimus., 

Dar apie pertaisymą Bendroves. To negalima staiga padaryti* 
Kad jos pagrindus ūmai perkeisti ir kad ji ištikro būtą kooperati- 
vižka, darbininkiška, tai stebuklo reikėtų, tokio s^ebūkĮo, kaip 
Povilo atsivertimas, ūia nelaukime panašaus, stebuklo, o vilkimes 
tokio proceso, kaip Šv, Augustino atsivertimas, kursipir il^s stu- 
dijas, per gilius apmąstymus priėmė krikščionybę, jį", VIRAKAS.
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į ? NO. ABINUTON, MASS. | kontesto tikietus ant plačios ska- 

r m j* . ’ les. Ėr nežinia^^kuri daugiau yra
r Graudingos laidotuves. tikietą išpardavusi ir kuri' kitą 
į Birželio 6 d. čia žaibo greitumu ^punedėlį'taps kuopos kandidate.

‘ £■ ‘

[pasklido baisi žinia, Md bedievis 
[nušovė kun. Gilbridgef  kilusį iš šio 
nuėsto- Netik artuneji , giminės, 

[bet ir visi gyventojai nuliūdo ir 
|gedėjo. Birželio 7 d. apie 12 vai. 
jžpionią minios susirinko į Šv. Bri
gitos bažnyčią ir ant kelią kuriais 

Įtprėjo velionis būt atlydintas iŠ 
[.Coninsvine, Tik apie 2 vai. pa- 
Imatenie graudingą procesiją. Kas 
[begali aprašyti brolią ir seserų 
verksmą ir nuljūdimą prie kunigo, 
taip žiauriai, taip tragingai nužu- 

Įdyto, karsto. Tos ašaros, ir tie 
[širdies gėlimai tebūnie ant atsi- 
| vertimo bedievią.

L

]' LAWRENCE, MASS.

Vyčių kuopos darbuotojai kas 
i vakaras mitinguoja-tariasi apie 
Vyčią N- A. A. išvažiavimą liepos 

LA d. Gavo vardus kandidačių į 
išvažiavimo karalienės iš Worces- 

įterio .kuopos, Cambridgc, ir Nor- 
jivoodo. Reiškia dabar prasideda 
[lenktyniavimas tarpe kuopą. Ku
kuos kuopos vytė išparduos dau- 
I giau kontesto tikietu, . toji gaus 
daugiau balsą, toji skaitysis Vy
čiu tarpe populeriškiausia, — to- 

| ji bus tą dieną karalienė.

Birželio 8 šv. Pranciškaus para
pijos vaikai ir mergaitės ėjo prie 
pirmos Šv. Komunijos. Ją buvo 
69. Būt buvę ją ir daugiau, bet 
nevisi lankė pamokas., Ne visi te- 
prisiruošė. Kunigai pranešė kad 
užsilikę nuo sakramentą vaikeliai 
galė$ PC1' vasarą mokytis o rude- 

[nį prieiti prie sakrapientu.
Į NezaliežnĮnkam kunigaująs be 
sąžinės ir be tikėjimo sandarietis 

I aiškino savo suvadžiotiems žmo- 
t nčms delko prie ją tesą tiek ma- 
f žai vaiką. Sako šventvagis, kaip 
tik asai, priruošiu'vaikus prie sa- 

| kramentą, tai1 tuoj tėvai nuveda- 
ymo bažnyčios sakramen-

Parapijonys pamatę amerikoniš
kojo jaunimo prisirisimą prie žąi- , 
dimų, pradėjo organizuoti darbi
ninką aimijaa kadJB&pos ketvirtai 
iJtaisiilk baise bąli field. Tą min- 
tį pakišo stambus biznierius Pet
ras Navickas. . Parapijonys mano 
j vieną savaitę, nuo birželio 8, į- 

į taisyti Palangoj, Birutes kalno 
; gražiausią base bąli field, kur 
Cambridge’o base kailininkai im
sis su Lawreneiečiais.

Bcja, praneSta kad So. Bosto
niečiai smarkiai pardavinėja ka
ralienės kontesto tikietus ir nepa
duosiu karalienes vietos nei Law- 
rence’iui nei Cambridge’iui.

Bravo! Mat nė tik visa . Law- 
rcuee’o kolionija ruošiasi į jau
nuomenės išvažiavimą, bet visa 
.Naujosios Anglijos apielinkū,

Extra!
Gautas pranešimas kad Cam- 

bridge’io kandidate į Vyčių išva
žiavimą karalienes yra Ona Daile- 
denaite. Reiškia tuoj prasidės tik
rosios tikietij pardavinėjimo lenk
tynės kuopą tarpe.

AVorccster’io kuopos vytč par
davusi daugiausia kontesto tikie- 
tij yra Ona Anušauskiutė.

I tlllto
______ • ■ ‘ »

Mano nameliai, 
Kur yi* Aveliai,

Nelabai dailūs: 
Prasta seklyčia, 
bar labjua grebia, 

*' Bet įifi .man meilūs.

7*-

Savo1 giintinčs,
Brangios tėvynes, 

Aš neužmiršiu;
Nors toli būčiau, 
Bet vis atminčiau,

. „ . Kolei ^numirsiu.
Svirno žvyne.

>

t
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Kai saule raustanti 
Į vakarus jau slinks; 
Jaunystes dieneles 
Tik vėjas beprimins 
Pralenkdamas pro šalį...

Užmirštie tu tada 
Liepsnojančią krūtinę 
Ir saulę-palydėk 
Su gimstančia daina.

N. Bičiūnienė.

Nebūk galįs — būk darąs.

4,

į M. ŠVILPA J. NIXON, REAL ESTATE AGENT
| ; 518 MAĮNSTBEET,HAETFOBp,CONN. .

2' - ,
Į Gerbiami TautfeeM jejjiorite jarįft gerą namą ar gerM 

I farmą, meldžiam, ateiti į musą offeą po numeriu 518 Maitt| 
| St., o mes junis turime įolcį nainą kokio jus reikąlaujatil

& O jei ir tam laike neturetumem, tai mes joms grmtai sutari 
1 sime tilt mums pasįdtyk kokio reiltalauji* Taip-gi gerbia*j 

g mieji. jei norite geras farmąs, mes turim visoldiį farmą :1 

g gyvnlią f amą ir tabako farmą Conneetięut valstijoj apią j 

» Hartford. Daugiausia augina tabaką farmeiiai, didžiuma:: 
$ yra lietuviai ir turtingi ūkininkai. Pirk farmą Conn. vals- i 
1 — lietuvią kolonijoj kur derlinga žeme tai ir tu liksi

s turtingu. Iš toliaus klauskit per laišką, o mes jums duosi- 
P me atsakymą ir platesnes informacijas. Klauskit:
&

| MAT. ŠVILPA & X NIXQN, KEAL ESTATE AGENTS,

> 518 Main St., Harford, Conn. Tel. &6518.
R

Z.l«

CAMBRIDGE, MASS.

Extra!

Amerikos Lietuvių Rymo Kata- 
.iką Federacijos 16-skyriaus susi
rinkimas įvyks 16 d. birželio, 192i ■. 
m., Lietuvių pobažnytinėj svetai
nėj, 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
irvišij draugiją1 bei kuopti atstovai 
malonėkite pribūti,' nes yra daug 
svarbią reikalą kuriuos būtinai tu
rėsime aptarti hitt šio susirinkimo. 
Todėl visi malonėkite pribūti lai
ku. , . ,

• . Jry,Smiigis, .
■ • Večb ■M .skyiaa'us- rast.

Į ................ . imi i mį. ^.1 I iw I

Šitas vaikėzas pripliurpia viso- 
[kią nesąmonių. Vieną nedėldienį 
p<ad pradės ant kunigo Andziulio 
[marijono misijonieriaus plūsti. 
Būk gerbiamas’ misijonierius per 1 
savo misijas daug porą prie divor- J 

I są privaręs. Sako eretikas Šleinis 
juk sakramentai tai šventas daik
tas? Kaip tai misijonierius liepia 
paleistuviams skirtis?

Tas sandariečią prabaščius labai 
taip vadinamus nezaliežninkus 
gazdino birželio 8 d. Sako išva
žiuosiu į tėviškę. Esu gaspadoritj 
vaikas; Tėvą gyvenime smagiai 
bėgy venų. O jūs čia sau žūkite 
be manęs. . 4 J

į Tas gaspadorią patvirkęs vai
kas seniai būtą iš Laivrence’o pa
sitraukęs. Bet slapstosi nuo perei
tos karės drafto ir stengiasi neza- 
liežninką bažnyčią ir kapines į ge
niausias rankas Įtaisyti.. Žinoma, 
[yra tai sandariečią-bedievukų na- 
[ geliai-rankos.
f Gerb. kun. Juras išvažiavo ant 
misiją į Maine valstiją.’ Beabejo 

| Maine’o lietuviams daug gero pa
marys savo pamokslais ir savo uo
lumu.

[ Serga Mikolas • Norkūnas sehas 
[darbuotojas, vyčių tvėrėjas. Jį 
I lanko kunigai ir draugijos." Visi 
[laukia jo pasveikimo.

I
 Palangoj yra daromi išvažiavi- 
mai kas nedėldienis ir kiekvieną 
amerikonišką dieną. Birželio 8 
buvo šv. Kazimiero dr-jos išvažia
vimas, birž. 15 mergaičių Nekalto 
Prasidėjimo Panos Marijos Soda- 
licijos, 22 d. birž vyčių kuopos, 
liepos 4 visos apieliiikės vyčią.

Reporteris.
------------

Mūsą koliouijos šio mėnesio 
darbas tai Vyčią N. A, A. išvažia
vimo rengimas. Jaunimas, vado
vu jaut Jonui Grudzinskui, rėdo 

i šokią svetainę. Tas pats JonasU. 
- pus ir orkestros lyderiu. Raznaus- 
■ pas su Banevičium subudavos mu- 
; ^kantams estradą- Dabar būda

vo ja. išvažiavimo karalienei palo- 
cių. Panelė Juknevičiūtė su savo 

; drauge ką tik iŠ Pittsįurgh, Pa. 
atvažiavusia rūpinasi karalienės 
ir karaliaus kostiumais. ĖoiiBbor- 

/ kaitė ir KmeinoČiutė pardavinėja

— Jis taip iškalbingas, kaip 
knyga.

— Tik. bėda, kad jo įegali- 
ma taip lengvai, kaip knygą, 
uždaryti.

Seni kavalieriai — tai senas 
smuikas: metams slenkant jų 
halsas eina saldyn, bet medis 
trūnija.

O ką mes gaukime už tai kad 
duosime Kultūros Vajui! Jei 
duosi, $2, galį gauti $2,000.00. 
J ei duosi 50c.,. gali gauti $500. 

Jei apsiimsi ūeįih pats duoti, 
bet dar parinksi nuo kitų Kul
tūros Vajui aukų, gali laimėti 
pirmąją dovaną, skiriamą au
kų rinkėjams, $500.00. Jei ne
gausi pirmos, gali gauti pas
kutinę. O iš viso dovanų tiems, 
kurie rinks aukas, yra 50.

Nenorėsi, — neimsi, paliks 
moksleiviams ir mūsų Tautos 
svarbiausiam reikalui. Bet jei 
panorėsi ir padirbėsi, gali gau
ti.

Visi norintieji geru darbu 
gerų vardą sau įsigyti ir sau 
net pinigiškai laimėti, gali to 
pasiekti arba aukodami Kultu-1 
ros Vajui, arba aukų parink
dami.

Kultūros Vajui — aukas rei
kia siųsti tokiu adresu:

Kataliką Federacija, Kun. Br. 
Bumšas, Sekr., 2201 W. 22-nd St., 
Chicago, Į1I«

Vaiką auklėjime svarbiau
sias dalykas yra tas, kad auk
lėtojai daugiau išmanytą už 
vaikus.

APIE CHAMO GIMINĘ.

Jonas.—Kasžin kuri tauta 
kilo iš chamo ? Gal lenkai iš jo 
kilo ?

Petras. — ,l$e„ mokslo vyrai 
nurodo, kad nėra gryno krau
jo tautos,- o visos po truputį 
maišytos.

Jonas. ■■— Tai kasžin ar lietu
vių tautoj yra Chamo ainių ?

Petras. — Kaip-gi. Gal “Ke
leivio” nematei? Gal Maikio. 
su levu pasikalbėjimo neskai
tei ?

Jonas. — Esu pavartęs tą 
šlamštą, bet nesu gilinęsis.

Petras. — Tai žiūrėk. “Ke
leivio” Maikis vis tyčiojasi iš 
savo tėvo. O kas pirmas pasi
tyčiojo iš tėvo? Chamas. Tas 
žodis, kaip ir Kainas ir Judo- 
šius tapo keiksmažodžiais. Tai
gi Maikis, kurs iš tėvo tyčioja
si yra Chamo ainis, o visi, ku
rie Maikį skaito ir gėrisi yra 
teip-gi Chamai.

Tik ką išėjo iš spaudos naujas di
džiausia sapnininkas kokio- dar iki Šiol 
nebuvo. Su daugybe paveikslu. Drū
tais apdarais. Jo kaina tik $1.75.

Palangos Trejos Devynerios, geriau
sios taip vadinamos trejankos 60c. už 
pakelį.

žolės nuo priepuolio arba nervų 85c. 
Geriausios žolės nuo nedlrbimo arba 

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

riausia sutaisyta arbata, kuri tikrai tu
ri gelbėti — 60c. už pakelį.

Gromatoms popieros rašyti į Lietuva 
su gražiomis dainelėmis ; tuzinas 75c.

M. ZUKAITIS,
449 HUDSON AVENUE, 

Rochester, N. Y.

9202222222222 
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— Mudu būsiva draugai iki 
galo.

— Tai paskolink, meldžia
masis, dešimkę.

— Tai dabar jau galas.

NORU 
LLOYO

LAIVAKORTES 
į ir Ig visų dalių 

LIETUVOS per BKEMEN’Ą 

Naujais, patogiais laivais 
MUNCHEN-STUTTGART-COLUMBUf 

ir parankiais vienos klesos laivais. 
Gerai pataisytas 3 klesos keliavimas su 
atskirais uždaromais kambariais dėl 2 
Ir 4 keliauninkų.

Išplaukia Kas Savaitę. 
Lietuvos valdžios autorizuota linija, 
Laivakorčių ir kitų paaiškinimą klaus* 
kitę vietos agento arba pas 

NORTH GERMAN LLOYD
1.92 Washington S t., Boston, Mass,

Tas tai yra vienintelis lietuviškas 
sandėlis visokiu lietuviškų žolių ir šak
nių. Atsiųsk 10c., O gausi knygutę, vi
sokių žolių surašą arba katalogų.

Į LIETUVĄ 
trumpiausiu laiku, kas Seredų, tre

jais ekspreso laivais 
Berenparia Aųuitania

Mauretania
(per Cherbourgų ar Soutliamptonų) 
SAiiARTĄ ...................... Liepos 5
SCYTHIA ...................... Birželio 20

Lietuviai važiuoją Lietuvon sve- 
čluosna neilgesniam laikui kai me
tams, galės grįžL1 Amerikon neatsi
žvelgiant į kvotų.

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
JEI manote parsitraukti gimines iŠ 
Lietuvos, vietas užsakykit dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje apteiks jiems 
pagelbų ir duos patarimų. Visi tre
čios klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. Kuogeriausias švarumas 
ir maistus. Smulk
menų klauskit vie
tinio agento 
arba

CUNARD LINE
126 Statė St., Boston, Mass.

* j _> Joint Servico- iv/l/i

TRUMPIAUSIAS KELIAS t !
VISAS DALIS t

LIETUVOS
Išplaukia kiekvienų savaitę sif 
musų laivais de luxe 

“Albert Balin” 
“Deutschland” 
“Besolute” 
“Relance”

Kurie veža I, II ir III kleSA 
pasažierius ir populiariški lai
vai “Mount Clay,’” Cleveland,” 1 
'Hansu,” ‘Tbnringia” ir “Wcst- 
pluilia” su cabin ir III klesa. Ge
ras mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apys- 
tovos.

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

F>

f v

r f

vg. 
$

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS
ĖWKLAL

Ilgą metą , praktikos artistišką 
mūsą darbą liūdi^tfikstančia/ 
draugiją, Informaciją delei ra
šykite:

M. A. Norkūnas,
‘16 PleaiMit St^ Lawreūce, Mass.

Speciale Ekskursija Lietuvon 
LIEPOS 5 D. MILŽINIŠKU LAIVU “LEVIATHAN, 

kurs išplaukia
ĮŠ New Yorko Klaipedon per Southampton’ą,

ši eksliursjja vadovaujamą ‘asmenini p. Jolm Lutli’o. U. S. linijų 
Lietuvių Skyriaus vedėjo, užtikrina jums malonią kelionę uplaukyli stt- 
vo senų tėvynę, gimimo’ir vaikystes laikų vietų, kurta su savaisiais ke
lionė bus maloni, galėsite sao kalboj dalintis savo įspūdžiais.

Keliausite geidausiu ir greičiausiu laivu ir su patogumais. LevlaUi- 
uti’e yra dideli kambariai, specialiai moterma saUoimi, gtitžus vyrų rū
komasis kambarys, didelis, švarits valgomasis kambarys, Šauni orkestrą 
ir viskas, kits padarys jūsų kelionę malone.

p-mus Lundas upslrupitis jūsų bagažais, reiklumais raštais,Tumpor- 
tals ir 1.1. At esi Amerikos pilietis, jtr ne, gųusito certiflimtih kmiumnl 
be kliučią po šešių.Užneštų laiko galėsite sugrįžti. Rašyk Lutli’ul 
klausiant informacijų šumdlmt ar užeik ofisam

UlflTED STATO &Į3M8.'.
45 Broad W New York Oityi

. 75 Statė Street Boston, Masš.
Mnnaghtg Opemtovs for

UNĮTED STATĖS tSKIPPING BOA&IJ

S

Trindamas su Ruffies | 
Ir Ištrinti Pleiskanas Lauk. ( 

Kilčiai, niežti visą tiktią- jųs net j 
A sfctutPs iŠ kur tų plciskruią tiek ' 
Į> imasi i Juo dąiisiau ji;» tavatp, juo, j 
X daugiįu pleiškams išpuola iš jtisų gal* i 
W vos. suterBur justi drabužius,.- tliro m'- I 
A malonumo Riekt ienom arti jus ėSan--, 
II Cianų ir vis neapsakomai niežtll. J 

» i

U UI prašalins. Kdftf«s yra tonikų į 
a guim odai ir plaukams. Ruffkt* yr* i 
U pletsfcutų nalkhitojaa si puiidontl* Į 
A pasekUcmfa. j

Ir . tania nera. jokios p»tUpti«i. 1 
K Rufflt* yra nudarytas ir į<ty- J 
K rniitr kernikį, kuria l&UriJ® toattui t 
U siKviaUit puiRlrta mmaikiuimi pW X lianų perų—ir adlska Mva į
U darbą. ‘ ‘ '
K tamsinki t bonku į Rtlnklt tropai! jII Įtttfffn i sava oda kMdta ’
fl at'ift pvr savaite laiku, d kuomet 1 
■ pk isUivM jau atarto'.

: U kh? karts to> Kart* Ir pI»1A»ws< j# j 
3 thtisUu ui ‘Ku.wrt ^kaukto!
m oie. ujt bciiką. tuiiraa x»utt aptMaio 
f F. AB. R1CHTBR * $
V IO4.114
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įpAREAS EINA PIRMYN. 

įŠ*fereit(i kettet’go ^rakate-įvy. 
^Bostono katalikų veikėjų 
feų ir moterų susiiinkilųas 
terapijos salėj ant 7-toį gal
ia.' Samialiytas T*; P,:K». K;
kasios kuopos visnonį^iiškas 
iįįas rado visų pritarimų ir 
Minų*'.- .^ėneraliu visa veikia 
& vedėju^išrinktas..p* d. jfdro 
k to veikimo sumanytojas^ 
k vnsarų/ eis prisirengnno 
^rbas, o patys svarbiausieji 
Serbai įvyks apie Labor Day. 
‘gi bus vienas svarbiausių dar- 
ų Bostono lietuvių katalikų 
dorijoj.. ■

I

^«”ai n^esasss
in the Ąthens street polipe st»-' 
fion before Įie obtained the re- 

*■ ’’ ųilired bail pi JįlOOĮh
The poHce ėhargejhe lawyer 

cbnspfced uitH -s??■'^Uatiiid 
WilWt P Benson tp 'ohtaih a, 
įice&ie for Anthony * Savitas of 

. 13 Jęfferson street, ^ifibridger 
Benson^ so tho story took 
ąn esamination in the name of 
$a$itasį tp Uiimn hė is neid to 
have tttrned over -%hė hccessary; ■ 
permit for operating a motor 
car. j

..- ThelicenaewasobtainedDec. ;
12, 1923. The police charge ; 
Saditas paid Bogocius and' Ben
son $5 cach for? obtąining tįe 
licensC.”

i

F

<
*7- . \ ■ t ■ -c

. ** ,-.■......T . . fr.2-

1ICIU n^AAT ALŲ I ALf
• Jau bus kelios Mvąįtfš tad ši vaf- 
! gykla perfejo į patyrusių tame bis* 
į. nyje IJetuvių rankas. Mes turime
• 18 m.pųtyrimų valgių gamlnninit. 

Mugu yra didžiausia pasiryžimas
> duoti ^rų ^zlgį^ skaniai ^švariai
• pagamintivr-už prieinama kalnų.
’ Pasninkųdienomispri taikom k tam
, _ \ - . ■tiktrY&^ai. ' , ,.,.7’^.
;244 W. BmdtffcJr So* Bortoi 

Antra mtisų valgykla yra
Po num. 1380 Dorcheitcr Avė* 

k A,8Attčiirius-.'ib Ai SntiKknmvft
• ' Savininkai.

-AMKRIČAN A LITHUAML 
. RESTAUJtAMT “' -

Dabar mūaų įstaiga randasi

SĄJUNGIEČIŲ DOMEI.

Moterų Sąjungos . 13 kuopos 
narės, malonėkit susirinkti bir
želio 17, 9:30 ryte į parapijos 

.svetainę, 492 Seventh Sti Bus 
imamas paveikslas visos kuo-, 
pus. Malonėkit visos paskirtu 
laiku susirinkti, nes labai 
svarbu visoms būti.

Moterų Sąjungos 13 kuopa 
“rengia trokus į Montello nedė
lioj15 birželio kur į vyks Mote
rų Sąjungos apskričio išvažia
vimas. Tad kurie norit važiuo ■ 
dir galima užsirašyti pas O. 
jaūkienę ir “Mr Karčiauskienę. 
Trekai išeis po pirmųjų mišių 
nuo 5-tos gatvės.

Pirm. 0. Navickienė 

RAGOčIUŠANilŠKUOSE 
LAIKRAŠČIUOSE

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
* . ‘ ■ w . : ' <

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
panedėlyj, birželio 16 dienų, 
1924, 7:30 vai. vakare, parapi
jos salėje, 492 E. Seventh St., 
So. Boston, Taigi malonėkite 
visi nariai susirinkti ,nes daug 
turėsim svarbių nutarimų. 
Taipgi ateidami ir naujų na
rių atsiveskite.

Kviečia Valdyba.

Ji

STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

Smalos ir žvyrių, metalo, šlelto ir 
ašpaio Slogelių. Tai yra seniausi ir 
atsakanti ausi' stogdengiai So.' Bok- 
ton’e. Visas darbas gvarantuojamas 
ir ypatiškai peržiūrima^.

>T. L. ORMSBY * BOK 
350 Broaaway, South Boeton 

Tel. S. B. 3662.

v _, * s
W. Broadwty So. Boston, Mass.i

- SA
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Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie- g 
tu vių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį, pa- g 

g bar turime dvigubai didesnę vietų, negu pirmiau. Stakas' g 
g teipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Mū- g 
g sų krautuvū yra vienatinė lietuvių, rakandų krautuvė, bet g 
.g ji yra vienadidžiausių So. Bostone. Pirkite pas saviškius, g 
g gausite gerų patarnavimą, kainos žemesnės, negu pas ki- s 
s tus. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis- g 

kas namams išfomišiuoti ir papuošti. • g
| * ANTAHAS ASUENSKAS, Vedėjas. |
1K -3

I ' , •

... ................................... ■' įT 
| Tat Maln 3488 

GEDRGE H. SHIEIDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 Vashington Street 

Bohton, Mass^ • 
ilMl ft A. 1L fld &80 Fi Mt 

EAST BOSTON OFFICE 
East Boston 1490 

1U Wprr Btmoct, JBUm* Romos

37 Gorham Avenue, Brookline
Teleplione Regeiit 1938—It.

ANTANAS KNEIžYŠ 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 8 iki 5 valandos po pietų ISsky- 
rus Šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę, A. F. Kneižlo adresas yra 
toks: 308 E.Ninth Street, Tel. So. 
Boston 1696.

1
1 n

Tel. So. BoRton 4000

DR, J.G.LANBŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

chirurgas 
506, K. Broadway, So, Boiton. 

(Kampo G St. irBroadway) 
VALANDOS: 0-11, M,

(Kampo G St. irBroadway)

DR, PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

vidurinivdigų 
vai. 9 iki 11 ryte. 1 iki fi po piet 

7 lkl9 vak.
881 Broadway, So. Boston, 

Tėl. So. Boston 2831.

Bagočius neretai figūruoja. 
Bostono angliškuose laikra- 
ščiuope. ‘ ‘ Boston Ameriean * ’; 
pereitų ketvergę, birželio 12 d. 
indė jo šitokių žinių:

“ATTORNEY HELD IN AUTO 
, ‘PLOT* FOR LICENSE«. .. j

Iš Charged With Having Re- 
. ceived Money After Tęst 

t of Daiving

* Fortūnatus J^Borgocious, an 
attorUey oi No. 45$ East Bręad-

~wyr ’ South / Boston, ,was au- 
raigned and held jn Hiddlesei 
Superior .Coųrt ty&a^on an 
indictment charging conspiraey 

•r Mith William A. Benson to pro- 
.j. ..ėure an automobile operator’s 
' lieense.

It tvas charged that on De- 
cember 12, 1923, Benson tobk 
a driving tęst for Anthony Se- 
ditas of No. 13 Jefferson street, 

’ Cambridge, inkis namė- Be was 

,-gęąnted a, lieense, whieh hg 
t1 f turned over to'Seditas, in. rę- 
į JtūTtt for a money payment, ac- 

cording to the police. It is also 
alleged that Borgoeious re- 

-r Ceived part of the money.”

BUVO ATHENS STREET 
DŽĖLO J IKI UŽDE JO

KAUCIJĄ.

. “Boston Traveler” 
kad Bagocius yra po 
kaucija:

“HUB LAWYER HELD 
CONSPIRATOJt

Bogocius Got Auto Licence for 
Another Is Charge

Charged with conspiring to 
. obtain an automobile lieense for 

another man in violation of the 
law, Fortūnatus J. Bogocius of

* *463 Broadway, South Boston,
■ a prominent attorney o f that.

1 distriet, was arraigned in East 
Cambridge superior court to- 
day before Judge Fosdick.

Bogocius was, arrested lašt 
r night on a capias and locked up

LDKS. New Yorko ir New 
Jersey apskričio suvažiavimas 
įvyks nedėlioj, birželio 29-tų 
d., 1924 m., 1-mų vai. po pietų 
gerb. kun. Remeikos svetainė
je, kampas So. 4-th ir Roebling 
Sts., Brooklyn, N. Y.

Gerbiamieji vienminčiai, ma
lonėkite prisiųsti delegatų ko- 
daugiausia. Kadangi šis su
važiavimas įvyksta jau po sei
mo, tai jame dalyvaus žymus 
eentro valdybos narys, kuris 
suteiks daug (žinių iš buvusio^ 
IX seimo ir paaiškins apie toli
mesnį veikimų.
Tai-gi gerb. kuopos malonėki
te išrinkti koveikliausius dele
gatus ir įteikite jiems naudin
giausius sumanymus. Kad mes 
galėtumėm savo L. D. K. Si 
ieipsustipryti’kad jau ateity 
pavojus nebegręstų, O' ramiai 
jalėtumėm apšvietų skleisti 
:arpe darbininkiškos visuome
nės, nurodant kelių per laik
raštį “Darbininkų” prie švie
sesnės ir laimingesnės ateities. 
Kad ant šio suvažiavimo nesi- 
tastų nei vienos kuopos. aps
krity kuri neprisiųstiĮ savo de- 
egatą arba naudingų sumany

mų. Malonėkite nesivėluoti, 
nes turėsime apsvarstyti dau
gelį dalykų.

M. Stapinskas, pirm. 
. J. Sereika, rast.

P. S. Tų pačių dienų 7 vaL 
vak. po apskričio suvažiavimui 
įvyks prakalbos. Kalbės žy
mūs kalbėtojai.

■ - - ‘ --a -- _ \

HlllrtSN *$, PUKUSb
padušiaSf pata
lus, kaldras ir 
visokias lovų į- 
rednes parduo
dama pigiausiai. 
Kreipkitės ypa
tiškai arba rašy
kite:

EUROPEAN FEATHER CO.,
25 Lovreib SĮree.t, .' į Boston; Mass.

GRAŽI FARMA
15t akrų iartiagaB žemfe puikioj a- 

pielittkej Meteli nue Besteae; 25 kir
vis, 2 arkliai,, kiaulių, vištų, aačlų ir 
žgsų; <ld«lfc3 spdąs, tĮIs. padargai ir 
mašl««s.daldlrbime žekiSe, su7.kam
barių iaųuu ; dėl ertaSaaties mirties šel- 

Bastei Mat*, »■ ■ - j, •

ISiSif 
9 šeimynų aamas- Ipaųtuye valgo

mų daiktųrsu visu bizniu geroj vietoj; 
rendos neša $1776 f metus, dėl greito 
pardayimą preke $8500; $4000 įnešti. 
A. I^AS, j8&X w«sf Broadiv^, Soutb 
Boston, Mass. . * L

PIRK. ŠIEMET
' t; >• , r 'f». -r , » . :r ■

^ęriųuši^Mkaš pirkt“ fai- 
šiemet, Pirhdme Įr« pasda- 

vimC klubų et arba * su- 
mainyme stubos su farma mes 
tamistąi patarųausiine. Kreipę 
Węš. J>rĮų 
per laiškus.-• >~ 
’ AGĘN0Y Jt P. VAITKUS, 

261 MiUbury Street, f ‘;
. \ Wor«estor, Mass. 

Tel. Bark 7786.

•w ■

LIETUVIS-IŠRADĖJAS.

PARSIDUODA PIANAS
labai pigiai, nedaug tevartotas, gera
me stovyje- Adresas: 22 TELEGRAPH 
STREET -(pirmas augštis) St>. Boston, 
Mass;*

A 

**

j 
J

skelbė
$1.000

AS

l-- • -. įi*_ -*□< - afc •» « - *• am.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA
» at ——;---------------------- -

Parduodam, sumaįnosa namus, ukee, biznius Ir visokių prįvatlškų nuo
savybe; taipgi Skolinau! jiinlgus, perkam ir parditodam IIORGICIUS, ap- 
draudžiaj».(inžiurįnaiu} visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių. 
Mes visiems suteikiam greitų ir teisingų pataranvlmų. Taigi visais virfi- 
miaėtais reikalais kreipkitės pas

0LSSM*S BEALTY COMFANY
, . • DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas.

4Q9 W. Brqędway, Enom S, South Bostorų Masa. Tel. S. B. 0243 
•v; l ?
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Parduodama naujus* BUICK 
automobilius su šešiais breikais 
(motorais) pųlkĮąusĮog, ■ ttirglau- slos maSlaosTabt kelid. 'Galima 
su Buiek lengvai pradėti važiuo
ti ir lengvai susjųbdyt. Nemo
kantis važiuoti gaii lengvai Iš
mokti ir pu Musų pagplba gali-
ma greitai gauti deldimų (Ii- fi/įį 
cense) važiuoti automobiliu. f 
. Prekei nau jiem «Buickaiu bud *
$l,07R m * Tirtotds •■W * 11 j 
perdirbtos 8100 Iki į__  ___________________
$1,200. * L“ J* - #

i,arduodamę1'EĮUtjlengvų išmo- s
_ kėlimu Ir labai SeRai išmokina, 1
g me važiuoti. * j
B ! kaipgi’ paropodama * batar.ejas/ j R ADIOĮr visokių antomobiliaius reik i
O mehų, taljerų, tubųlr 11 pigiau negtfkur kitur mieste kalima pirkti ir J 

| :• EksMrUI/į^iiįpi M** §eat> iatarsjųt
| visiems (Tykai Wuvių iamTdžluj^riąut^abnių firapW|' ;J |
|i .. i'-sr,og;d.U':sa L^E'š tc'dMĄAk t|

! - <-■_įBWESALES AJtBWKW®-; ■ t
, SoijtĮi Boston; Mass. I 

Ji »>. : v jį «■*, 'f ’ ' • 4 '■* ■ » * ‘ ‘
1Į *•♦/*. Talephane So. Besten 1876 ir 1370. |

LlL-j-hJ-Ai—1_L_ ' ; ________

»
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F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Te!. S. B. 0441.

Jntros Is&o*—Viriu) L, P. S-vea 
GYVENIMO VISTA;

275 r.0WKix avk;, bewtonvill®, MasaJi 
TeL W. N«wton 1463—W. »

h

P. J. AKUNEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

{Suteikia gerinusį paskutinį patar
navimų, todėl verta pas jį kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Broadrcay, South BoBton

Tel. S. B. 0381
Res.: 820 E. 6-th St., S. Boston

I
į'i TEL. So. Boston 0506—W. 5
| LIETUVYS DANTISTAS | 

!A. L. KAPOČIUS i

251 Broadway, So. Boston £ 
(“Keleivio” name)

Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6. ii? nuo 6:30 Hd 9 vakare S 
Seredomia nno 9 iki 12 vai. dienų 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį* g

| Tel. S. B. 2805—R. i

Lietuvis i 
OPTOHETRISTAS ’ Sp i
* Išegzaminuoju. akis, priskiriu aki- ® 
® nius, kreivas akis atltiesinu ir a 
® amblijonlškose (aklose) akyse su- 
S grųžinu šviesų tinkamu laiku.
| J. L. Pasakomis, O. D. | 
| 447 Broadway, So. Boston. j

t

M

. --------------------- - ———• 
...e.j.'s,..

Tel. Sp. Boston 270

J. MACDONEILJ. D.
Galima tusikalbšti ir įtŠluviikai 

drįso valantios \ Rytals iki 9 vai.
Po pietų nuo 1—3 
Vakarais nuo8—9

536 E, Broadway, So. Boston

16 METU SOUTH BOSTONE ■

D R. H. S. STONEl
AKIU SPECIALISTAS g 

309a W. Broadway, So. Boston g 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak. S

................ lyniiinn ii i...............    iim'—

Tel. So. Boaton 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

ŪR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
Ofiso valandos: 

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
ir nedgldlenlals.

•S»m555»J

* ■

?■

■anwaiMNMMMMHWMPBMMMaMMgBBBWKWt----- ■ —1 et:-..jw
Tel. Brockton 5112—W Įį| 

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mass. | 
(Kampas Broad Street)

!

Tel. So. Boaton 0464-J.

JURGIS STORAS
! F O T G G lt A F A S
! 453 WEST BROADtfAT,

South Boston, Mass,
■ Darom dailius paveikslus. Veseillas 
I traukiam vakarais. 'Užaltkom vl- 

soklos rūšies rėmus. .
- ■ 41-irK **

0. L. K* KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBOS ADRESAI 
Boston, Mass,

ITelephons South Boston 8520 
Namų Telefonas AspInvaU 0670

ADVOKATAS
A. 0. RAINA (SHttNA)

IJBTUyiS ADVOKATAI 
“DARBININKO” NAME 

(antros lubos)
' Baigės du Universitetą 
poraell Univenlty au A B. 
Ch WMMngton.Unlv. ra LL.B. 
MM. Brooditsy. Bh, loctn,

Seni žmones pasakoja, jog 
<ur ten Lietuvoje gyvenęs dai- 
lydė, kurs užsimanė skristi 
oru. Įsitaisęs plunksnuotus 
sparnus jis palipėjęs ant stogo 
pakylo ir nuskridęs į miškų nu
krito ant medžių.

Po to tasai pats dailydė su
galvojo tokių mašinų, kuri pa
ti save sukdama suktų dar ma
lūną. Vyriausia žymė tos ma
šinos buvus sunki voga (šlė- 
ga), kuri judino mašinų. Pa
leidęs tų mašinų išradėjas ne
galėjęs jos be sustabdyti ir pri
stūmęs jų prie klėties sugriovė 
klėtį, bet -mašina sustojo.

GERAS PIRKIMAS 
NAUJAS DVIEJU. ŠEIMYNŲ NAMAS 
su visais šios gadynės įtaisais. Pui
kiausia gyvenimo vieta, šalę mokyk- 
los, karų ir krautuvių. Vietos dėt trijų 
Marų garadžiaus ir plotas žemės. Kreip
kitės Mystlc 4024—R,

ANT SENUOS
FRONTINIS. GERAS SU KETU
RIAIS LANGAIS, GERAI IŠFORNI- 
ŠIUOTAŠ KAMBARYS. Gali vienas 
ar du asmeniu gyventi. 59 GATĖS 
STREET, Pirmas augštis, Šo. Boston, 
Mass. (19)

♦ ’ v * * * w r. ;y '• ' - '' *" ............. ..  ......................................................................... -

•v.** ■"»-s » y - - # f, p j* *,« Tel. PorterOQ35—J.

HARDWARE
Didelis išpardavimas žemom kainom atsakančių pirmos 
klesos visokių spalvų malevų; aliejų, vamišių, mekaniškų 
įrankių.Visokie reikalingi dalykai dėl namų. Visokie 
reikalingi .gaspadinei įrankiai virtuvėje. Reikalaudami 
gerų paiųterių, karpentėrių, elektros inekanikų, kreip
kitės pas vietinį

' ; P f JI Hį BNAPKAUSKĄį

851 Cambridge St., Cambridge, Mass,
&r,-ii,.->-..-ara.T--iiiMlimlMWniliM................................  ■■■■ ‘ į>

u

k
PETRINOS

Sukerpu PETRINAS ant mleros ®

1 kotų, siutų, dresių ir veisCių. g 
jodu paaiškinimus kaip vartoti & 
trinas. Sustatau petrinų taip § 
,ip drapana turi būti. Taipgi s 
kerpu audeklų vakarais ir su- S 
tomis. S

P. STANOELAITfi, | 
Lark St., So. Boston Mass. f 

(Ties W. Ninth Street) |

’Trmlninkaa — Antanas Pastolis,
146 Bowen St., So. Boston, Masu . 

‘Ice-Pirm. — Martinas Knistaųtas, ‘
4062 _Washlngton St., RosUndale. 

‘rotokolų Rašt —■ Antanas Macejuna*
450 E. Seventh St, South Rostoni 

’tn. Raštininkas — Juozas VInkevtČIua
906 E. Broadway, South Boston. 

aslerlus — Andriejus Zalieckas,
807 E. Nluth St., So.- Boston, Masu 

aršalka — Aleksandra Jalmokaą,
115 Granite St, So. Boston, Mus*, 

Drangysta D. L. K. Keistučio laikę 
j&upsIdIus susirinkimus kas pirmų n#* 
w8dfenj kiekvieno mSneslo po No. (KM 
Vashington St, Boston. M4ML 8-5Į1 
olandų po platų* Ateidami atSvcakM 
« aavlnt nauju narių lljIs musu drai> 
Un« prirašyti

iV. KAZIMIERO R. K. DR-J01 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS AKTRA1AI.

LOYHL® dėl valko; gali Baudoti nuo 
I atotų vaikui iki 8 Metų. Lobai pui
ki ir pigiai parduodama. V. ŠARKA, 
874 W. 2-nd SU So, Boston, M*Lss. (17)

t -į , - —- t f*- - ' - rCi:;'

ANTRENDOS
Dldčlft biznio vieta prieVf. Bro»dway. 
SnŽlnotl pas A. F. KNBIŽYS, 308 M 
9-tk St., So. Boston, Mass.

J

PARSIDUODA
40 akęrių Žemės su mažu sodnu, 9 

kambarių namas, aplink medžiais apau
gęs, banė, vištinyčla, prie- ežero, daug 
inedžių, netoli kaimynų apgyventa. 
K$ina $2,200. Telp-gl parsiduoda ir 
W fsnridf iratikUt jai norim*,, T*tri- 
A- <w W«ri MiMMMt B),

STOGDENGIAI-ROOFERS
Per 80 metų užganMinani kiekvienų ' 
koetumerį. Mes gvarantuojam (gua- 1 
t9$į$y wvv darbų visados. Kreipei- ,

v

I LIETUVIU GELEŽINĖ KRAUTUVĖ 
į Viena iš didžiausių geležinių daiktų krautuvė So. Bos- j 

tone, kurioj kaltina gauti visokių geležinių įrankių: oblių, ! 
kaltų, peilių ir visokių kitokių įrankių, kurie tik yra žmo- ] 
gui reikalingi. !

Specialistai tisėkin įvairausios rūšies pentų, vanišių, ! 
aliejų ir sieko. • !

I?

Į PrisiunČiąm geriausius patyrusius, paintgrius, karpen- j [ 
terius, kurie aptaiso ir apipenima stubas;

Užlaikom langams ir durims šietukų, tvorsnu ir višti-
i nyčioms aptverti vielikių dratų, . ,

Visokių galvanizuotų ir kepurinių beilerių. 
Vandeniįgeso ir štymo.paipų. 
Gesinių įm&į, šakių ir Iepetų.
Viskas parsiduodk^prieinamiausiomis kainomis.

? Ordeįins priimami tėlėfonais* ir laiškais. 
Reikale MėlpkltŠš šiuo antrašu:

S0UTM'B0SW)N HARDWARE COMPANY,
379 West Broadway, South Boston Mass. Tdephone 0122 

j

terius, kurie aptaiso ir apipenima stubas;

I I

I i

■* >

UR, H. M. LANDAU
Gydytojas ir Chirurgas

220 Hanovee Stbket, Boston, Mass. 
Telefonas Rlchmond 0380

Specialistas vyrų Ir moterų slaptų 
ir chroniškų ligų.

valandos : nuo 9 ryte iki 8 vakaro 
Nedėįdienlais iki 5 vak.

Patarimai Dykai

Tel. Unlversity 1957—R. namų 
Telef. University 19Ži7—W ofiso 

ADOMAS OWIRKA
LIETUVYS GRABORIUS 

Pagrobus atlieku gerat *r pigiai 
£alna vienoda Visur. Užlaikau au
tomobilius. Vieta atdara dienų 

ir nnbtį.
883 OXMBRIDGE STREET 

w}.- Cambridge, Mass.

Urmininkas — J. JaroSa,
440 E. 6-th St, So. Boston, Mhm 

/ice-pirm. — J. Grublnskua,
157 M St, South Boston, Marša, 

’rot BaSt. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., So. Bęston, Mm* * 

’taansų RaSt — K. Kiškis,
428 E. 8-th St, So. Boston, Mum* 

ždinlnkas — L. švagždys,
111 Bowen S t, So. Boston, Mm 

varkdarys — P. Laučka,
895 E. 5-th St, So. Boston, Ma» 

•raugijos reikalais krelpkitča visados . 
•rotokolų raštininkų. •

Draugija savo susirinkimus laika 
1-rų nedčldlenį kiekvieno mėnesio l-raa 
ai. po plotų parapijos saieje, 402 B 
ieventh St, So. Boston. Mase.

i V. JONO EV. BL PA1ELPIW 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R
Reeid. Tel.: So. Boston 1912—w

S. BARDSEK
Lietuviškas Oratorius, balsamuoto' 
jas, Real Estnte ir Bubile Notaras*

~ 843 Wj Broadwąy, 
South Boston, Mass.

RCrtdencljn: 237 D St.t M Bostone

PIRMININKAS M. Zoba,
539 E. Seventh St., S. Boston. M«m 

Tel. So. Boston 1516—J 
HOE-PIRM. — Kazys Ambrozae, 

'• 492 K 7-th ŠU So. Boston, Msm 
'ROT. RAŠTININKAS — J. GUneckln 

B Thomaa Pirk. So. Boston, Mam 
’TN. RAŠTININKAS — Matas SelkU

480 Ė. 7-th St., So. Kosto®, MftM 
KASIERIUS — A* NsudMiunan. »

885 E, Broadtfny, S. Boston. Mm* 
MARŠALKA J .Zuikis,

T wittiieid st. so. Bneton^MuM 
Draugija laiko. susirinkimus kae try 

U ned^dM kiekvieno mėnesio. 2-rt 
•nl po pintų Iv, I'etro parapijos wąN5, 

402 E. Seventh St, So. Boston, Mhi<
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