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trestą priederaS paremti

kuoplaČiausiai paskaieįsti 
tarp • žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.

L. D. K. S. X Seimas |jWat^bury’o ir Lawrence o

Yaduodamies devintojo seimo Įgaliojimu ir 
centro valdybos nutarimu šiuonii skelbiame, kad 
Lietuvių Darbininkui Kooperatyvus Sąjungos dv- 
šimtasai Seimas bus

£ lietuvių iškilmes
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Naujas būdas t 
nusižudyti s

BIRŽELIO 25 IR 26 D.
MONTELLO, MASS-

Kadangi šis seimas bus jubiliejinis ir tuomi 
labai svarbus, tai prašome visų L. D. K. S. kuo
jai ir narių stropiai rengtis prie jo: rinkti dele
gatus ir gaminti įnešimus.

.1. Vaisiausias, Pinuinhifyas 
P. Daui '■ardis. Sekretorius 
.1. PoteinJ/( rt/as; IidimhJ,tis

Vokietijos prezidento 
įkurtuvės
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Taip išrodys naujai statomoji Waterbury’o lietuvių, mokykla.

GYVAS PASILAIDOJO VOKIEČIAI KARIAUJA
PRIEŠ PRANCŪZUS

FraiU uad Mo-
'ju> prieš fran- 

'UKoię Vi'Kiečiai. Jau
teli nuvykę, iš
gyventoji] kalbą,

PASITIKIMAS HINDEN
BURGO

! ••
KUN. J. VALANTIEJUS, Lpmas.

; Waterbury’o lietuvių klebonas,!
■ kurio dėka statoma didžiulė betų- Į 
i vių mokykla.

Apie 7 vai. vakare Duggan 
School svetainėje kalbės Jo 
Malonybė Lietuvos atstovas 
Bizauskas ir dainuos choras. 
Reiškia po bažnytinių apei
gų Įvyks tautinis apvaikščio-

Akstiną*

VAJUS EINA
L. D. K. S. vajus da tebe

eina. Pirmąją dovaną —is
torini seimą laimėjo Monte-

daug isteriškesnę — GAR- 
VELLAVĄ ir TAU 
da nežinia. Kadangi

Gegužio 11 d. naujai iš
rinktas Vokietijos preziden
tas Hindenburg iš Hanovero 
specijaliu traukiniu atpyškė- 
jo į Berliną.

Hanovere jis išlydėtas iš
kilmingai. Atsisveikino mies
to vardu1 Noske. kurs vra vir-

minios triukšmingai ji svei
kino.

Hindenburgo pasitikimo 
iškilmėse bosavo Vokietijos 
monarkistinės organizacijos. 
Jie vartojo senąs kaizerines 
,vėliavas vietoj naujųjų res
publikinių.

Pasitikimas buvo kuodi- 
džiausioj tvarkoj. Jokio
priešininkai triukšmelio ne- ■svėntinimas-kertini<'> akmens, 
sukėlė ir niekas nebuvo areš-: 
iiiotas.

NEPAPRASTA IŠKILMĖ
DIDŽIAUSI AS SVEČIAS

dalykas atsitiko. Žmogus 
save palaidojo. Joseph Dia- 
koiT, 41 metų amžiaus, buvęs 
duobkasiu Calvary kapinėse 
papildė patžudystę tokiu bū- j mokę \ irt<»
du apie kokį nežinoma i stori- apsirėdę, kai oi r vietiniai gy- 
joj. J is iškasė duobę, pats į veiitojai. i.o ji] pa- ' 
jon Įlipo ir paskui pritaisytu įvardėmis suko' - juos prieš ■ 
būdu vertė kartu ant savę:- 
daugybę žemiij. 
užtroško.

Nabašninkas nesugyveno jie vokieč; 
su pačia. Jo pati jau buvoĮbūmi kai; 
užvedusi prieš jį divorso b\ - prancūzai i 
lą. Iš desperacijos žmogus Į pie vokmči 
ir papildė patžudvstę. gyvas'  
save palaidodamas.

;. r;.. Ik* t gal 
keikia. kad tik 
a ik'; visų savo 
;įkais ir kad 
i . "godami tik a-

ke yra pasižymėjęs tuo, kad 
1919 m. pasmaugė komunis
tų sukilimą. Hindenburg 
Hanovere pasakė:

“Vokiečių valstybė ir tau
ta turi būt suvienytos. Aš 
rūpinsiuos tą padaryti. Tik 
vienybe tesuteikia stiprybę. 
Aš teipgi rūpinsiuos bied- 
nuomene ir darbininkija ir 
iš visų jėgų stengsiuos pri
gerėti Vokietijai išbristi iŠ 
būdu ir vidujinių keblumu ir 
Įvesti i laimingesnę gadynę.”

Berlinan jis atpyškėjo 6 
vai. vak. Nors tas buvo i.š- 
anksto paskelbta, bet jau 
nuo 2 vai. po pietį] žmonės ė- 
mė rinktis Į tas gatves, ku
riomis Hindenburg turėjo 
vykti. Apie 4 vai. jau poli
cija atsistojo i savo vietas. 
Aproknojama, kad žmonių 
susirinko Hindenburgo Įva-’ 
žiavimo pamatyti apie 599.-) 
OfM). !

Berlino stotyje Hinden-1?j.irri<. 
burgą pasitiko ministeriai. į p j : 

Bet pirmučiausia naujįjį. rj f,j

akademijoje 
niok-ln. Tn

VARGAS DEL PRAGYVENI
MO BRANGUMO

ŽUVO ORLAIVININKAS
RE.
seimas jau skelbiamas, tai ir 
vajaus pabaigai dieną nusta
tom, būtent dešimts dienų 
prieš seimą—BIRŽELIO 15 
d., 12 valandą naktį baigsis 
mūsų vajus.

Tatgi da lygiai vienas me- 
nesis. O per mėnesį, esant 
y-isirengus, galima pajudin
ti žemę. Laikas dabar pato
gus. Susitikti su žmonėm 
lengva, nes pavasario vėjelis 
kiekvieną darbininką trau
kia iš surūkusios stubelės i 
tyrą orą. Į gatvę. į parkus, gi
rias. išvažiavimus ir tt. Gi 
tokiose vietose, draugiškai

Lynn. Mass. — Ne vien 
juodarankiai ir baltarankiai 
proletarai dejuoj;; pragyve
nimo brangumu. Bet štai 

. moteris Elizabeih S. Dcnsten 
i negali pragyventi metų su 
■’$6.20T 'Ji gavo nuo vvro di-

Manila. Flipinų Salos. — 
Lakūnas John D. Borrigor 
su orlaiviu krito iš padangių. 
Orlaivis užsidegė ir lakūnas 
žuvo. Jo pagelbininkas. me-

, , r,. , nirštui te iii jurui buchamkas John Tabor gvvasm - - — -
. .. . - • ;Š6.200. Ji gavo nuo vvro dili-tik truputi sužeistas. ()r-i . .
. . . . . ............. vorsą ir teismas priskyrė, .

>kėtų sakytą
J i ii žprotes
tu i w pragys 
yvras sakė,

LAAVRENCE, Mass. — 
Geg. 11 cL, 7 vai. vakare, 
Apaš-tallška.s delegatas Su-

Sekmadieny. spalio 17 d.. 4 j vienytoms Valstijoms Jo 
vaL no pietų, mūsų kolonijoj Eksclencija Didžiausiai Ger
bti.-didi šventė. būtent: pa-|biamas lvtras Fumasoni- 

jBiodin. D. T).. Arcivyskupas 
iDcokleos. atiankė Lavvrenco 
į lietuvių katalikų šv. Pran- 

Jtioza- if.jškaus bažm eią. Kalbėjo su 

:rįkun. Virmauskiu. Išgyrė 
Jo j naujos bažnyčios gražuma.

: Laimino kunigus ir žmones 
; . . . iiuisio>r \ ivio>r
už tos toki pastatvnia. Ap-|, n _ •, • • v.. •i .. . ę : įkalbant, reikia nepamiršti ir
gailestavo kaikurni žmonių) • • ■ r\ ■ ■• |<avo organizacijos. O jeigu

, x‘? '' ’ itaip visi dirbsime, tai per šį
Jo Ekselencija atlankėjpaskurinį vajaus mėnesį pa-

s Baž-idarvsime daugiau negu per 
Treja-visus pirmuosius mėnesius.

■1PS- L; Sukruskime Darbininkai, 
fparodvkinie savo spėkas ir 

pcnk-i ;ol.a organizuotis ir kariau- 

it'sesvĮ ry 
dirbsime.

AVATFRBURY. (*drrn.

laivis buvo pasiųstas ieškoti , 
trijų karininkių ukrie kal-| 
miosc buvo paklydę. |

PRISIEKĖ RESPUBLIKAI

dt-les. moderniŠ'
po parai 
svetainės.
Malonybė
G. ATiirm

UŽSIDARĖ KASYKLOS
-iaNl

Vokietijos prez i de n t a .■
Hindenburg. panedėlyje pri 
buvęs Berlinan. utarni-ike iš 
kilmingai davė prisiegą. Pri 
siekė ištikimai eiti Vokieti-jšimts ne 
jos prezidento pareigas taipjika šhm 
kaip konstitucijoj rugpj. 11. j 
1919 primtoj nustatoma. Tą ' 
ceremonija atlikta Reichsta
ge f seimeE Visi atstove1 
dalyvavo, išskiriant komu
nistus. kurie rėkdami “šą
li-. monarkistai. Tegyvuoja 
Sovietu respublika išėjo iš

Lim

>ijos mokvklos
Čia dalvvaus

Vyskupas -To
, ’/ietiniai bei apie- 
tnviai dvasiškiai. 
itsrovas Jo Ekse- 
Jiza iiska-. trisde-

U'. Z
W;

kun. Jim-

seime vra 46.

SIUS MOKYTIS I VO- 
KIETIJA

Berii

000. o pragyyi 
siejos $20.000.

jam at-,,,

čią ir šv. Lauryno, 
klebonų buvo pak' 

. Maiijos parapiją.

Pittsburg. Pa. — Išviso 
užsidarė I5 unijinių kasyklų. 
Kompanijos sako, kad neuž- 
simoką. Sako, kad reikėti] 
grįžti prie algų, kurios buvo 
1917 m. Tada girdi darbas 
būtu pastovesnis.

Kadangi ateinantį rudenį Į VISAS PASAULIO DALIS 
pasibaigs kontraktas, tai tur-,  
būt kompanijom jau rengias 
dbar kovon.

1 aigi dari)ix^nkai. gau
nantieji savaitėje 829 ar net 
mažiau, nedejuokite. Yra

NAUDOKITĖS MŪSŲ PA
TARNAVIMU

prezidentą pasveikino eile-'^ 
mis dešimties meti] mergaitė, 
ministerio pirmininko Luth- 
erro duktė. Ji pasveikinusi į 
eilėmis Įteikė feldmaršalui 
gėlių bukietą. Feldmaršalas 
su malonia šypsą gėles pri
ėmė.

Kaip tik Hindenburg iš 
stoties pasirodė, tai iš miniu 
kilo audra pasveikinimu. 
Hindenburg greit sėdo auto
mobiliui! ir pasileido tam tik
romis gatvėmis, kur žmonių

Pinigus siunčiame i visas pa- 
. šaulio dal s. Į Lietuvą pinigus 

Jacksonville. Ela. —- Ang- siunčiame litais arba norint do- 
!ijo< prekinis laivas Mohiean ; ler.ais.
buvo užsidegęs ir nepąvvko Į užimtą Lietuvą, i Rusiją, 
ugnies užgesyti. Su ugnimi i Lenkiją ir i kitus pasaulio 
kovota ilgai. Kai jau matė- kraštus s/inčiame tiktai dūlė
si. kad laivo išgelbėti nebus riais, Ui yra priėmėjai garina 
galima, tai jūreiviai paimti į dolerius. Prisiėjus reikalui 
eitis ir laivas nuskardyta^, siųsti pinigus i bile kurią pa- 
Tas atsitiko už 115 mailių 
įuo kranto.

SUDEGĖ LAIVAS

Jis y r gimęs RvniP !pa Tvs 
. 1872. Ryme Į ku-Į 
<tas bal. 18 d.. 1897:!

ms kosimo, 
vi gerinti, 

tuomet bus lengviau ir malc- 
!■ ■ ;,7 .. ... ....■ . .\HH-uiitssu JH-ivĮiaiu^n ir mŠMs Tadams dirbti
y -. Kuinmoji komisija, n Indijos^ įtapo are 1 vyskupu : 
Li-i iir.in. mi ivitrijo.ai Jcvla ■ ^p.^tališkn Delegatu J<npo-n, 
; na- pa-tanga.-kad a :-ki i- ... j ;aj £1Tir)(p (y 1919. gmo-n)!)]r^ 
|mėivvktiikoi<pūdingiaiisiai.lfl-;()i 1922 Ann;1;p^kr. pP]P.. ' "‘’ 
'Tad :š viso art i ??iesnin <Novc ... -.t- T- L-n <

kun. -T. Kaz-

' •nc,',’at

Em
Ansonia. 7?O fiOMv

mis apgyvendinta 59 L n1 
- kai ininku. Tie ka•' ’,l?;

LAIMĖJO RAUDONIEJI

ami

laivigo-e (Įaivvauti.
Įk\ k La bus tai..viena

DZIMDZI-DRJMDZI
MARŠRUTAS

Prane;ii>j pereitą nedalią 
buvo rinkimai į savivaldy
bes. Pirmiau daugumoje 
hnvo naeijonalistai. Dabar 
ių vieta užėmė soči jalistinė* 
partijos.

KINIEČIU STREIKAS

šanghai. Kinija. --- Triii 
japonu aiidiminių darbini:-!

NORI GERESNĖS DAINOS j11'1,1X1 1 Amerikoje. PS
|Kainuos du šimtu penkiasde- 17 

London. — Buvusis ]>re- šim.i> tūk-taiičių dolerių.Ant 19 
mieras McDonald. Darbo žemutiniu grindi; bus jauni- 29 
Partijos vadas, pasakė, kad mui bliower batbs) maudv- 21 

‘‘Thcjnės ir žaisvietės — “gymna- 
Sa- sium.“ Antras ir trečias 

angštas pavesta mokyklos 
kambariams ir erdvi (12 šim- 
iii -ėd' uiu) auditorium.

NORI GERESNĖS DAINOS i

darbininku himnas
Red EJag" yra netikę*.
ko. kad reikia kilnesnio him
no. Sako, kad dabartinis 
soči jalistinis himnas netikęs.

\Vilkcs Bar re. Pa. 
Pittston. Pa. 
sbenandoah. Pa. 
Philadelpbia. Pa, 
ir 23/Battnnore. Aid. 
Washington. I). C. 
ir 27 Pittsburgh. Pa. 

28 29AO Cleveland. Ohio 
' antru kartu)

LENKĖS BĖDOS

i Baitimorc. Md. — Lenki
jos priiK'esa I JpjM'-Lipski 
paliko savo vaikų su aukle. 
Auklė susirgo, vaikas paju
tę* laisvę, ja taip pasinaudo
jo. kad atsidūrė j ištvirkusių 
vaikų pataisos namus.

saulio valstybę, kreipkitės .Į 
mus.

Laivakortes parduodam ant 
geriausiu ir greičiausiu pasai
to laivų.

Vykstant 1 Lietuvą ar kitur 
kur kreipkitės i mus. Suteikia
me v.sas informacijas, atlieka
me visus kelionei reikalttf. Pa
rūpiname pasus. įgauname afi- 
davitus ir kitus tam relkaHn-'

kai simtreikavo. Tą padarė 
dėlto, kad kompanijos atsi
sakė pripažinti jų susitvėru 
šią uniją. Tas apima > >9 dar- Į dokirmentr?. 
bininkų.

Tsingta°. Kinija, 
audėju streikavo tri> 
tos. Streiko vadai pašalinti 
iš darlx>. liet su tam tikra su- ( 
ma pinigų. Dsu'bininkn pa
dėtis per streil^ buvo page- 386 We«t Broadvay

Tūkstančiai lietuvių podMg
— 19.009 Sykjų naudojosi mūsų pUtUTM ' 

savai- vimu ir liko pateik nti.

LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVĖ r
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K uder tbe Act of Mareli $, 187k"

AM. «f Oet. t, 1917, aatboriaed a* J«ly 12, fta,' 

SUBSCRIPT1ON KATES;

šovęs. Tų daiktų pavalgius, 
išgėrus porą stiklų pieno ir 
gana. Su tuo valgiu neturi 
-eiti nei mėsa, nei vaisiai, nei 
žuvis, nei kiaušiniai.

Vakare valgis turi būti 
proteininis. Prie tos rūšies 
priklauso šie valgiai: mėsa, 
žuvis, kiaušiniai, suris. Iš 
tų reikia vartoti tik vieną, o 
juos papildyti galima lx*- 
krakmolinėmis daržovėmis: 
cibuliai 
matės.

TBiaU* and auburbe.......
aountniea yaarly

$4.50
55.50

ž.irniai, pupos, tu- 
kuniai, kopūstai, 

ridikai, s’alierai.
bulvių, ryžių, ma- 
pieno nereikia su

SU KUO KARIAUJA dykai gėrėjo ir daėjo iki to, 
;į; | kad buvusis paprastas darbi-

Duonos, 
karūnų, 
šiuo valgiu vartoti.

Visi valgiai reikalauja ge-
| r<> sukramtvmo.

ries kiekvieną valgį ir po 
įmukus virtu milijonierium, (kiekvieno vali 

Didžiosios tautos kariauja Į vienu gabiausių! Anglijos: • 
viena su kita ir smaugia ma-|pramoiiiiiinkųi ir pagaliosi 
žesnesias tautas. Dabar ži-įgavu lordo titulą. Jis kaip-j 
nios iš Europos praneša, kadįir Amerikos Fordas ūme mo-■ 
Franeija tikrą karą veda suįkėti darbininkams geras al- 
morokiečiais. kuriuos fran-|gas ii' visokiais būdais gurin

ių medžiagini ir socijalį (jaio'ti.
Todėl tarp darbiniu-1 p-kėlU

Įti p<> tris stiklus vandens.
j Valgant gerti nereikia.
i Mes netikime, kad kas 
'.nors iš ‘'Darbininko'' skaity
toju ims ir seks Fordo recep- 
tą. Mes nei neraginame taip 

. Bet vienas kitas da-

morokiečiais. kuriuos fran-j 
cūzai nori pavergti. Į Muro-1, 
ką Franeija turėsianti pa-j>tovį. Todėl tarp darbini n-1 p-kėli' vra labai sektinas, 
siųsti net KMJ.GMI karei viii. I ką jis buvo Anglijoj popule- i rikimc.kad lietuviai nie

kad sukilėlius pasmaugti. ■ rus. kaip Amerike Fordas. ĮSlvalgo (laus'iau. negu 
.Tai-gi tai ten rinitas Franci-Į Lrvcrimime sakydavo, kad jiė!lis sveika. Mėsos dami'i 
jai buvo smūgis užduotas. jam rūpi gerinti ir kelti vy- į rt.ikia mažvti. o daugiau var-

Mažosios tautos kitais bū- ims ir moteris, negu gerinti TuTi daržovių ir vaisiui. For- 
idais didina savo žemes. Iltepr kelti dividendus. 'dovaluin n-reptas gerai ti’-i-
landija ir Danija ir-gi veda i 
didi karą, kaipir Franeija. 
bet sakytos šalys karą veda j 

be kraujo praliejim- 
kariauja su jūra ir nuo jū
ros žemių užkariauja.

Laikraščiai praneša iš Eu
ropos žinių apie tai. kad H<»-

Kaip Fordas iškilo dėka vaikinus.
avo nepaprastų gabumų ir* Fordas kai]) matote euk- 
nergijos. taip ir LeverhuL{ralls vjs]-škai nevartoja, ne- 

ncslnie r<> atsiekė. vartoja.
Negabius biznierius bei1 V()x ne] 

pramonės vedėjas išvystyta ■, n-/gvllka 
pramonę paėmęs ims ją: vaisiu, 
smukdyti, darbininkams ai-i

koku. Cukraus jam 
to. kurio gauna iŠ

tyti naująi pylimą. Tuunti 
nuo jūros užkariaus 540.0(X) 
akegįų žemės. Tai bus- nau- 
iįasJbJancių užkariavimas že-1 
mŠi-lhio jūros. Holandija 
H1ŽD Sėlio veda nuolatini ka
rų su-jūra. J ei jos tvenki
niai ir pylimai griūtų, tai jos 
sostinė Haga ir didelė Ho- 
.landijos dalis būtų .jūros p ra 
ryta.

Danija panašiai kariauja 
su jūra. Kai 1766 m. t< > ji ša
lis buvo vokiečių nuskriaus
ta. kai nuo jos buvo atskel
tos dvi provincijos, tai danai 
neatsisėdo, kad verkti ir ai
manuoti dėl žemių netekimo.

ilgvti ir tai eis ant Šono. Gi
' * . I

gabus vedėjas su mažu kapi- i 
taiu pradėjęs mokės darbi-i

mone Ve?

KĄ VALGO FORDAS

ŽIEDAI
Pasipuošė ievos.
Marguojąs laukai

ti. tik iš ryto
a u La. kad švito.

Rasele brauk imi.

kariavo dalį žemės nuo jū
ros. Ir danai gerai užgyve
no. O jei kas gerai darbuo
jasi. tai kartais ir gilinki 
randa* Per pastarąjį Didį
jį Karą Danija atgavo senai 
netektas provincijas, nors 
tame kare yisai nedalyvavo.

Holandija ir Danija yra 
Lietuvai pavyzdis. Lietuvai 
nereikia kariauti >n jūra, 
kraštas nėra pertirštai apgy
ventas. O privalo tik gery- 
ti savo kraštą visais atžvil
giais. o gabi gale kartais gali 
Lietuvai toks giliukis būti 
kaip Danijai, tai yra Lietu
va Vibtių gali atgauti kai
mynams susipešus.

automobilių pramone užsi
ėmęs. Jo dirbtuvių! labora- 
toi'ijosc m- vien pramonei 
reikalingi bandymai daromi. 
Jo laboratorijose daromi' 
maisto tyrinėjimai ir tais ty-! 
rinėjimais 1h- galo ind<>mav<> 

Fordas. Fordas 
ii ikamas maistas 
is pranioninianis

tarptautiniams 
manis.

\'aii;ika n

Kam auk-i;

a nniv>

pynes

kad
tiki.

i r
ueiamu-

kai tvrinėję maisto klausimą
>s suteikė Fordui re- ’
išbandvmui. Fordas I•eptąi

rei-epto prisilaikydama', sa 
ko. jaučiasi ti'ci'ai ir turį 
lauu eiiergi i<» dii'bti.

Centrb valdyba turėjo sa
vo posėdi pirmadienio vaka
re, gegužės 11 d. Tame su
sirinkime išklausė praneši
mą kuri kuopa daugiausia 
prirašė naujų narių iki tre
čiam sekmadieniui po Vely
kų. Paaiškėjo, kad Mente
lių 2-ra kuopa prirašė dau
giausia — 132 nariu. Tatgi 
sulig pirm vajinio centro nu
tarimo ir paskelbimo 2 kp. 
priklauso teisė kviestis sei
mą. Montello kuopa ta pri
vilegija naudojasi ir širdin
gai kviečia pas save seimą, 
kuri žada surengti kuoiškil- 
mingiaiismi. Centro valdy- klausimai jiems jau nebūtų 
ba, nors ii-buvo linkus seimą svetimi, 
kelti Clevelandam 
laužyti 
rimo ii-atimti nuo niontellic- vo delegato dešimtajam isto- 
čių jų užsitarnautą privilcgi- riniam Lietuvių Darbininkų 
ją. Tatgi patvirtino savo Koj 
ankstyvesnį pareiškimą ir me. 
nutarė seimą skelbti birželio.
27 ir 2<> <1(1.. Monfelloj.

Dabai- gal kai kam kris į j 
galvą mintis, kodėl gi taip ;

būtų naudingas seime, o iš 
seimo parvažiavęs kuopoje. ,

Kada delegatas rinktis 
'Ikiojaus, nereikia laukti iki 
pasl.u.inių dienų, nes jmgu 
laukiama paskutinių dienų, 
tai paprastai paliekama be 
delegatų, o tas užmuša kuo
pos. gyvumą ir darbštumą.

Būti] gerai, kad visi dele
gatai būtų išrinkti da gegu 
?io mėnesy. Tokiu būdu jie 
jau galėtų domiai sekli oi ga
ro gvildenamus klausimus ir 
darytų savo išvadas — buda- 
votų nusistatymus, taip kad 
sciman atvažiavus pakeltieji

Tatgi renkimės visi, tene- 
avo pirmesnių nuta-įlieka nū vienos kuopos be sa-

1. Sulin praeito seimo, jau 
net ir pervėlai. nes praeitais 
metais seimas buvo balandžio 
29 ir 30. 2. Birželio 30 d. pra-

puikus.
Trakiškis

ŠIENAPIOTĖ

n

dftviiDčjft daugybę gyvačių (ganoma pratęsti vįs* N«nuao 
ŽmoBės perka ir iš tų gyvačių pakrante iki Neries žiočių ir 
dirba “vaistus,” šventai tikė
dami, kad kol dar gegutė ne
kukavo, tai gyvatė apipilta spi
ritu yra didžiausi vaistai gy
vuliams ir žmonėms nuo įvai
rių ligų-

Laikas būtų prietarams neti
kėti.

P. D.

ŽINIOS Iš LIETUVOS
DRAUDIMO DARBAI

Gautomis iš apdraudimo du
jos “Lietuva" žiniomis per š. 
m. sausio ir vasario mėn. pada
ryta draudimų 20.475.757 lt. su
mai. įmokėta premijos 183.449 
lt. Per tą laiką Įvyko 12 gais
rų ir išmokėta gaisro nuostolių 
4.231 lt.

KELIŲ TAISYMO RŪPES
ČIAI

Kovo 2S d. Vidaus Reikalų 
m-joj įvyko Savivaldybių D-to 
kviestas pasitarimas kelių tai
symo raikau. Dalyvavo pentų 
ir vandens keliu valdybos vy
riausios statybos inspekcijos ir 
vietų atstovai. Pasitarimo tiks
las — aptarti būdus, kurie pa
lengvintų dabartinėmis aplin
kybėmis kelių taisymo darbą. 
Nutarta galutinai suskirstyti 
kelius taisytojams, kelių taisy
mą ir jų priežiūrą stropiai vyk
dyti. Administracija turi sek
ti dariu; vykdymą ir už apsilei
dimą nusikaltėlius bausti. Ne
sant užtektinai kelių taisyme 

jnusimanančių žmonių, nutarta 
]>ačiai steigti vienadienius kur
sus viršaičiams. jx>licijos nuo
vadų viršininkams apskrityse, 
kame bus trumpai aiškinamos 
kelių taisymo ir jų priežiūros 
taisyklės. Tok; pat kursai bus 

i steigiami seniūnams valsčiuo-
< nes ji! Cvpaihi2ait>o: nuvvknsieji kelių ži-

košenes pfT seimus 
iirrrtušrėja. Toliai; .;:nį.. 

!<> būdas e;>; būtų L, n

rengtis

re. netoli nuo Montello. rat
ui iŠ tolimųjų kolonijų dele
gatai galės dalyvauti abie
juose seimtmse. Tas paieng- 
vios kuopoms išlaidas ir pą- 
dai-vs abu seimu skaitlinges- 
niu. 3. Laikas labai patogus, 
nes prieš patį “ Foiirt džiu- 
lajii." daug dirbtuvių nedir
ba. žmonėms nereikės daug 
išlikti iš darbo.

Tai tiek su tu< s
Dabar. kai])-

prie seimo Apie tai jau bu
vo rašyta pirmiau, būtent 
rinkti delegatus, gaminti į- 
i+ešimu.< ir gyvai diskusuoti 
'.ūsus klausimus savo organe 
“ Darbininke." Frie šių 
punktelių da gal būni galimą 
nridėt kai]) važiuoti.

Mūsą, nuomonė važiavimo 
klausime yra. tokia: tolimes- 
niiiją. k'olomj'i kuopoms ręi- 
kč-tii sumtarti sii Vyčių kiio- 
pomis ir siųsti tuos pačius 
deieuatus : abu seinm. To-

ĮDOMI1924 M. STATISTIKA
Praeita® metais Lietuvoje 

padalyta visokios rūšies 1023 
kriminaliniai nusikaltimai ir 
padaryta piliečiams nuostolių 
sumoje 861,588 lt. 80c. Skirs
tant rūšimis nusikaltimai taip 
atrodo: plėšinių — 33, užmuši
mų — 8. nusižudymų — 3, va
gysčių iš butų — 356, arklia
vagy sčių, vagysčių iš sandėlių 
ir vagonų — 26. vagysčių iš 
krautuvių — 185, Įvairių smul
kių vagysčių — 338, padegimt]
— 5. sunkių kūno sužalojimų
— 5. grasinamų laiškų — 2, 
ir 16 prisisavinimų. Žiūrint 
mėnesiais — nusikaltimų dau
giausia padaryta vasario, lie
pos. rugpjūčio, rugsėjo ir spa
lių mėnesiais, mažiausia — ko
vo mėnesį, pav. vasario mėnesį 
padaryta žalos sumoje 157,752 
h., kovo gi mėnesį 36.587 lt. 
Policijai pavyko atidengti 716 
piktadarysčių ir suimta pikta
darių — 1138: kurių plėšikų
— 47. žmogžudžių —7, arklia
vagių—35. padegėjų—3. de- 
zertirų — 8. pabėgusių kalinių
— 19. vagių — 750. paieško
mų asmenų — 17. dokumenti) 
suklastotojų. neturinčių doku
mentų ir valkatų — 177, netik
ini banknotų skleidėjų, komu
nistų proklamacijų skleidėjų
4. slaptų degtindarių —7, gra
sintųjų laiškais — 2, kūdikių 
pametčjų — 2. korespondenci
jų vagių — 2. prisisavintoji!— 
12. apgavikų — 11. Išaiški
nus sugautuosius nusikaltėlius 
nuostolių nukentėjusiems pa
vyko grąžinti sumoje 771.180 
lt. 41 c. Peržiūrėjus šiuos skait
menis
minga kriminalūs policijos dar
buote.
Kauno miesto ir apskrities kri- 
minalis punktas, provincijoje 
būta kai kur ir susnūdusių vie-

Neries pakrante iki Slabados 
tilto, kad supiltoji antkrantė 
saugotų nuo potvynio Nemuno 
ir Neries santakoj esantį plotą 
gojui. Susirūpinta nustatyti ir 
Nemuno srovę. Čia tenka pa
žymėti, kad ir patsai Kaunas 
sparčiai gražėja, dabinasi, kul- 
tūrėja. Kiekviename žingsny 
daroma arba manoma kas nau
ja daryti. |

Švietimo ministerijoj paaiš
kėjo, kad tinkamai sutvarkyti 
pradžios mokslą Lietuvoj ir ap
rūpinti pakankamu mokslo 
personalu reikės 5586 pradžios 
mokytojų. Įskaitant ir inspek
torius.

Mokytojų seminarijoms rei
kėtų 140 mokytojų, gimnazi
jom.—399 mok., komercinėms 
mokykloms—74 mok. ir viduri
nių mokyklų tarnautojų — 526 
žm.

NELAIMINGAS ĮVYKIS SU 
AUTOMOBILIU

Naktį iš balandžio 17 į 18 d. 
Klaipėdos krašte Įvyko didelė 
nelaimė.

Pasienio policija gavo žinių, 
kad tą naktį apie 12 vai. iŠ Lat
vijos pusės plentu Palanga— 
Karklininkai vyks automobilis 
su kontrabanda. Pasienio poli
cija atatinkamai sustatė sargy
bas ir laukė kalbamojo su kon
trabanda automobilio. Pama
tęs jį vienas policininkas davė 
ženklą sustoti. Pakartotinai 
stabdžius ir iššovus i orą auto
mobilis nestojo, tuomet vienas 
policininkas šovė i automobilį. 
Tuo šūviu nušauta ūkio banko 
Klaijjėds skyriaus direktoriaus 
žmona p. Končienė ir šoferis.

urim

būtu ga-

reikia pasidžiaugti sėk-

Ypač aktingai

&

•r; automobilius 
automobiliais.

• •ksknrsijo< jau Į

suteiks n-i kalingiausių 
k»liam> tašyti. Iškelta 

“i’: ]):’!<-■ niirginio kelių 
;o būdo. b<>nt pirmaeilių 
o n.i' prie natūraliu. kai])

NEGERBIA TARPTAUTI
NIŲ TEISIŲ

Lietuvos pasiuntinys Vokie
tijoj p. Sidzikauskas Įteikė Vo
kietijos užsienių reikalų minis
terijai notą sąryšy su Lietuvos 
konsulo Tilžėj p. Masiulio per
sekiojimu ii- įžeidimu iš vokie
čių pusės.

Vokietijos užsienių reikalų

PLĖŠIKAI VĖL PRADEDA 
SIAUSTI

Vilnius. Plėšikų gaujos vis 
nesiliauja siautusius rytų pa
kraščiuose. Šiomis dienomis 
vėl apsiginklavę šautuvais plė
šikai puolė Koziukvičių Lidos 
apskrity, ir. visiškai jį apiplė
šę. pasislėpė. Uorocliovo aps
krity plėšikai puolė malūną ir 
išvogė keliasdešimt pūdų javų, 
kurie buvo aplinkinių gyvento
jų atvežti sumalti.

Kovelio apskrity šeši gin
kluoti vyrai išplėšė Dubuo pa- 
ivarka.

iS pTO- 
neįvykdomas. tačiau 

iti, mik.is apie t;i' -usidoinėtinas irvykinti- 
v<»ti ir kitiems. 1

-i piktinimą ir pasigailėjimą.

tis visu priemonių, kad pana
šūs Įvykiai nesikartotu.

TERORAS PRIEŠ UKRAI
NIEČIUS

Vilnius. Visoj Lenkų valdo
moj vakarų Ukrainoj paaštrėjo 
ukrainiečių persekiojimai. Len
kų valdžia, suiminėdama uk
rainiečius valstiečius, uždari
nėja ukrainiečių klubus, mo
kyklas. švietimo draugijas, vi
suomenės organizacijas ir kopc-

Kaip žinoma. n<-senai provo
kacijos būdu suimta 147 ukrai
niečiai. kurie kaltinami taria
mu valstybės'išdaviniu. Jų ky
la bus nagrinėjama Lucke š. m. 
gegužės m. 11 d.

]<■>

žmonių nusistatymo. su-

a
Kirk žn’i<

rali dirbti.
i ja

Radziškis, 1922.

Jie s
J ’/.nii

Manoma ištobulinti Kauno 
uostą, sustiprinti antkrantes ir

pusryčiams vart<> 
ja \ aisius i r pieną. A a i>ii

ŽMONIŲ TAMSUMAS
šiuo laika Diržuo-danu. i >■ t dah ka i kitai p y

-inmiencs judėsi. Jč Į

Kaiti:i. Zirzia litulai
Kvepia jau praiizlftvos Sii-nas 
Smagu šios.'hai'iii'inij'i'- kiaušy 
Na, vyručiai girdis aidas.
Užtraukim daini) aliai viena'.

Trakiškis

Kūjan;'. Znmuiis sciman at- 
važia'o-' užmiršti dirbtuvės 
dimd<’si. ]>erkeiti sav<> už-' 
trenktas mintis, susipažįsl 
su savo broliais organiza

iiuvti tri< '.vkim d n

MUILO KARALIUI MIRUS
Pereitos savaites pabaigo

je mirė lordas Leverhulmc. 
lAnglijos muilo karaliim. Tai 
^Anglijos Fordas. Labai bu- 
jvo popnJenis ii- jo lydėjime 
dalyvavo apie 70,(MM) darbi- 
Hinkiu
I Ijevcihitlme. kaipir Ame
rikos Fordas, kilo iš biednuo- 
fnenes. Jis dirbo muilo dirb
tuvėj. Jam pasitaikė perim
ti muilo dirbtuvę, kuri tik 
nuostoli ils nešė. Jo rankose 
dirbtuvė ėmė kitaip eiti. Da- gyti krakmoliniu valgių.Prie

ži varnai brendžiai, obuoliai.' 
žemuogės ir tt. I žvalgaus 
dvejopu ar trejopų vaisiu, iš
gėrus stiklą! orendžių skysti
mo sudaro pilną pusryti. Jei 
to negana, tai galima suval
gyti vieną ardu žaliu morkų. 
Duonos nereikia valgyti. 
Toks pusrytis tinkąs proto ir 
ranki) darbo darbininkams.

Pusiaudienyje reikia vai

l iaiisius širdingiausius 
mintiimiansius kuopos 
rius. Reikia ^būtinai veliji; 
jaudinu vaduotus: balsuoti 
ne už gražiausiąjį-ją beti sa
vo dr;iiigą, liet už tinkamiau

Nupiginta ten ir ategal kelionė

LIETUVON
$203.00 ir augščiau

\rA2IUOK per Bremen ar Cherbourg pato
giose trečios klesos kajutose S. V. laivais iš 

New Yorko Geras m*istas ir diu< vietos. S. S. 
PRESIDENT HARDING rtplankia birielio 3. 
S S. GEORGE WASHINGTON birietio 10. 
S. S. LEVIATHAN ($215.00 ten ir at<al per 
Cherbourg) išplaaka birietio 13. Visus faktus 
gausite ii savo arento ar rašyk j—

United States Lines 
45 Bn*adway N«w Yotk City
’• STATE STKEET BOSTON. V1A.SS.

MnntĮinĮ Upenttnr* lot Ii. S. SHIPP1NG BOAKD

Iš šiomis dienomis Ž. U. Ko
pėtai yvų Sąjungos komisijos- 
pargabentų iš Švedijos 147 vei
slinių arklių. 30 eržilų paskirs
tyta ūkininkams į valstybinius 
kergimo punktus, o likusieji er
žilai ir kumelės, daugumoj su 
žemės ūkio ministerijos pašal
pa išdalinti ūkininkams arklių 
veislei gorinti. Pargabenti ark
lini beveik visi ardenų veislės, 
išskyrus 5 Hanoveri) veislės.

(“Lietuva")
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Beda, man, sparnuočiui, kad i v*, 
dus užtikta- j

DETROIT, MICH. 
I.Tntamut vakarai

Detroite raudasi 3 lietuvių pa
rapijos ir, pasidčkuojant katalikų 
Vadams t. y. klebonams, visos la
bai puikiai gyvuoja, kiekviena ko
lonija turi po būrelį veikėjų, kurii 
bu pasišventimu, santarvėje dar
buojasi parapijų gerovei. Vienas 
iš gražiausių pavyzdžiti, kad pa
rapijose yra santaika, tai viskas 
sėkmingai sekasi negiriant, bet tik 
tiesa sakant, parapijų klebonai 
pilni mandagumo ir su parapijo- 
nais sutartiną.! darbuojasi. Tas ir 
džiugina visus katalikus.

Gegužio 2 d. Lietuvių bidvju Ro
žančiaus Moterų Dr-ja buvo įren
gus labai gražų šeimynišką v aka- '/ 
rūlį dėl naudus šv. Antanu parap:-1 '. 
jos. Vakarienė buvo pirmos rū-{ _ 
šies, svečiai gerėjusi vakarienės 
metu, vakaru vedėja p-i:ia Ona! 
Pirą gieiiū paa:škino vaaaru lino-

prieštąraut. Taigi pirmam J. sk. 
susirnkime, jiems prašant, jų gl^-t 
bėjai nuėjo pas seseris išaiškinti 
dr.lyką ir prašyti, kad jos ne
vi, austų vaikų prigulėti prie kal
bamo skyriaus. Vienok tas negei
dė j':, <-tos klesčs mokytoja, kuri 
buvo svetimtautė rčžd,ama spyrių 
būk : ar žinot ? R.j pasakius, kad 
nevalia ir laike pertraukos lietu- 

iškui kalbėti. Tokiu būdū, jau- 
idifio -globiJjai klebonui milinė nu- 
esma Kreipėsi prie .parap. Komite- 
:< ir prašė patarti seserinis pu- 
u. ..Alį. Na., dabar tai jau gal a:Č- 
< . . ■ p. \ . su Kukiuo Feikaiu. Ima 

i . -. ris ir kiti buvo nuėji' į mu-

Gerb. A. Žiemio garbę.
Stud. A. Tylenis,

Ateitininkų Sus. Fondo atstovas

16 CHICAGOS PADANGAS

jos užduoti.
■liną, km,i

Garsi-Nqg»rsi. — Chicago yra 
garsi: savo dienraščiu, akademija, 
politikavimu, ambicija jos darbuo
tųjų, karjeristais; tik ne garsi 
L. D. K. S. apskričiu.

Nė apie vieną, nė apie kttą. — 
Kada tai S. Gadeikis siūlė savo 
krautuvę Koseland’e LDKB. ko
kiai kuopai ar apskričiui paimti ir 
varyti ją kooperacijos pamatais.

Kap. Audreli ūuas, apskrities 
pirm., ir Aleks. šriupša, ižd., yra 
kalbėję apie sumanymą įsteigti 
Chicagoj kooperacijos pamatais 
blzimli: laivakortes pardavinėti, 
užsiimti pinigui siuntimu, įvairio

no par. kleboną, visiems 
nunią kun. lg. Boiviši, k 
žia, jautria išKaiba, i:ur: 
poje kaiboje, pusaKė na: 
draugiškų žodžių kuriu 
naiu yra pamuKmimu ir 
ti prie meilūs ir.vienybės, 
sekė visa eile gražu. :š.si

Teisybę mylintis.
d. prierašas — Da kartą pra-

Bet dar nū apie vieną, nė apie 
tą negirdėti.
Kas-žin. — L. D. K. S. 49 kp. 
'iecroj : pralobo iš biznio ir ap- 
.ū<;u. Kažin ar pačiai organiza- 
jui teks nors penas to kp. tur-

DETROIT, MICH.

Apianki Dūmdii Dršndjd

Gegužio 5 ir 6 d. Dėtroitiečiai 
turėjo progą skaniai pasijuokti, 
bei pasidžiaugti Dzimdzi-Drimdzi 
artistais. Vaidinimas visetus la
bai patiko. Kur-gi nepatiks, nes 
ištikrųjų Dziindzi-Drimdzi vaidini
me tarpe gražių juokų, atspindi 
ir lietuviška dvasia, kuri klausy
tojus sužavi prie tėvynės Lietuvos 
ir jos įpročių. Dzimdzi-Drimdzi 
vaidinimas labai pavyko. Publi
kos buvo pilna lietuvių salė ir šv-. 
Jurgio salė. Kiek teko girdėti, 
visi pasitenkinę. Turiu pažymėti, 
kad krautuvininkai Širvaičiai, p. 
Katkauskas ir kiti artistus gražiai 
vaišino. Taip-gi dzimdzistai ap
lankė milžinišką Fordo dirbtuvę 
ir kitas puikesnias vietas. Būrelis 
lietuvių palydėjo iki laivo visus 
dzimdzistus.

Tu DETROIT, MICH.

;š Du

r.1
.Vakariencs buvo šokis. 
liet u v iškilt, liiirCMiia: p

AVe ■ L. D 
ieeu, p:

to :
Apsivilta. — Teku skaityti Kat

j protokole, kad'V. Jodelis jame 
;ivij> L. D. K. S. 2o kp. Taip- 

tuko ir nuo žmonių girdėti, kad 
.kt. Jodelis i-sąs. Chicagoj. Buvo 
iddžiaugta \iltin:i. kad štai tas 
i -'-.ringas daroGotojas atgaivins 
:icai.ro> apskritį ir savu vadova- 

•; išaugins ji į senovišką jo di
li;.,; gur'nitm'.ima. Tečiaus. du

sius MiKaruo^ 
pramogose.
nu garbūs žot
{Sunkiai dirbo

veiKiinan:

.u užbaig

Mat

.- ,;< > uaroo vaisių
Išaugo iš luomo.

WORCESTER, MASS
Kaip matyti iš * * Darbini:: 

pranešimų, tai mūsų broliai d:

.ž:m.: a<-
—.pirkt

Bet tam

kad

miegan;, rmms. im
ko užtektinai turim ir dat 
nieko o nieko nereikia. M.

s Ktlupos 
;:dęs. U

:: 'i.alinuavo *' Darmniiiką’
.r/. l:id., Čhictiguj apsigyvenęs, 
-kūpės savo jčįr.i L. I). K. Są
ri. Vienok ir juo apsivilta. Iš 
r.surance" agentavimo daro sau 
ra pelną, tai jau kibą ir neprisi- 
ui'o prie darbininkų luomo.
Seniau—dabai'. — Seniau L. D.

<. ap>kri\y;d ča-yvaudavo 
iręšttis. daug žavias darbinni- 
im.s veiKūjas Br. Jakaitis. Šian- 

jis darbuojasi, tik no pas dar-

uęai .arimas,
isd V Oi

GI'

Ne be vilties. — štai vienu tai 
ea'. m apsiviisime; tai Antanu Ba
cevičiumi. Jis vyras yra gabus,

nazai
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CLEVELAND, OHIO 
Atsakymas Vyčiui.

D;.ri " ...... 15 num .
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t Narys iš 72ros kuopos

>! ATEITININKU PAREIŠKIMAS

Imi.

31a".:

k

SA./JyA- iituos ,tfroiysiiitl* k<!K savai- 
f ir pasidėk ateistai.

' X«rr Trr PvcaUtat** BaadMruetaj

.Ve4apcat/o«U5

< pątiųausia kūdikiai yra perpenlnt, 
liejil netjaįifuijni. bes jei vaikutis ver- 7 
kin atėmus bonkutę. arba prieš padori- i 
rruj sekančiu sykiu, tai reikia kas dlen 
diduti mišinio stipriui::! iki kūdikis bus 
patenkinus.

šviežias; trynis. >n visa* raetaua.

Dept. 2 i

P*'
in

Rašt. V. Markuzas

Ypatingai užsi-

Kuri-: 
it už-

M. Kamandulis,
2 kuopos narys.

. I!d5, Coiumbus.

DETROIT, MICH.
iŠ. 72 kp. susirinkimas
7 _ .ž-'-. š--. -Jurgio pa-

m-bū'ūmč' paskutiniai'' istorijos 
lapuos. . ns istorija ir-gi rengiama 
■ J':'>i.i«'Ji‘ ‘ Darbininko" numerį 
Taip gi s'iagkltūs i;- nauji! narių

štai Linkimi Bambino Dvynukai
Ncralejo mtata iteitta per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Pemkaitytat iemtau pac,?į°£* 
taiftą ir nuaprpakk tnpirifti bonka BmnbmoJį*™ 
kiui be jokio atidilioiiinc. -ih|M
valytoja* prirale ofentl s žymtauaią Vtatą kuknenoje 
namtnlą vaistą iiputije.

“Gerbiamieji:—
šiuo laiiku noria jums iiurti iirdmaieusj ačia ui 

gem* vaistu*, kurijai »um prtaiuntčt. Per 10 mene»ių 
rt negalijaa ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai apteikiau vaistus, karinu* man prisiuntčt. tuojaus 
4avtau savo kūdikiams ir po to jte užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. M turiu penki* kūdikius ir mano 
Mtaanei iki iiol nieko nsžtao jau apie žitUos gerus ▼««**• 
kuriais yra Bambino. Dar kartą turiu aiiu ir ankM^ 
kad Buos vaistus antidotų vitoe motinos. Jie partr* 

■kuktas mano -1 ir dabar jm auga riebyn.
Mra W K., New Britam, Conn.

Pareikalauldt dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir

iPUaisynuą.
Darbininke ” No, 46 ma*o ps. 

duotoj korespondencijoj buvo pat 
sakyta, kad gerb. kun- Paukitys, 
t uomlaikinis vikaras gerb. kun. 
Kaulakio išvažiavo į Lietuvą. Taj 
čia gi ne iš mano noro įvyko klab 
da, pasirodo, buvau klaidingai 
painformuotas tame dalyke. Da
bar gi, kaip girdėjau, tai gerb. 
kum Paukštys buvo tik su reika
lu išvažiavęs Į Kanadą ir jau,y$s f 
pargrįžęs. Tad tą pataisydamas, 
atsiprašau ju, jei nenoromis kar
tais padariau jam nemalonumą.

Lietuvių Diena.

Detroitas jau ne syki su gražio
mis iškilmėmis pasirodė. Tat-gi 
dabar gegužio 17 d. kaipo Lietu
vių Dieną ii'-gi gražiai minės; Lie
tuvių svetainėje bus gražus pro
gramas, vaidins net 2 veikalu, kal
bės gerb. kun. Ig. Boreišis, bus dai
nų. šv. Jurgio svetainėje bus kon
certas, kalbūs adv. J. G. Janiolįo- 
nis. Dainuos choras vadovaujant 
vargonininkui p. Medoniui. P-nia 
Medoiiienū smuiką išpildys gražius 
veikalus. Kur.. J. Čižauskas kal
bės. Programas abiejose salėse 
bus labai Įdomus ir patrijotiškas. 
Visi detroiti via: nvieuiaini ant

MONTELIETIS BASO NUO 
LAIVO

Brangiu mano draugai ii' gtra- 
dėjai montelliečiai, rašau Tams
toms nuo laivo Coluuibus, kuris 
mane veža į brangią tėviškę. Ma- J 
nu širdis yra sujungta su jumis, ? 
nors žodžiu negalima kalbėtis, bet ' 
usi: priverstas taukštą gerų širdžių ] 
niekuomet nepamiršti. Jūsų įteik- j 
ta man dovana niekados nebus už
miršta, ji bus mano širdy iki gra- : 
bu 1 Brangis LDKS. nariai-rės, 1 
ačiuoju Tamistoms už jūsų didelę 
dovaną, ypač garbingam Mentalios 
kieb. kum Jonui Švagždžiui už do
vaną, o labiausiai už brangius lin
kėjimus, kurie įskiepijo mano šir
din, kurių niekados nepamiršiu. 
Aūiuoju visiems, kurie prisidėjo su 
dovana dėl manu išleistuvių,kurios 
buv o surengtos LDKS. 2 kuopos.

)ju kliu. Jonui švagždžiui. J.
ė'lav-ičini. M. Abračinskui, O. ’

Letuvis

SAINT CLAIR. PA.
šis miest-'Ii.s nedidelis. Stovi 

tarpu kalnų, oras tyras,' sveikas. 
Pačiame miestely gyvena virš 60 
lietuviškų šeimynų: jos užlaiko 20 
smuklių, kame gaunama visokį 
svaigalai. Rymo katalikų bažny
čių randasi 5. tame skaičiuje ir lie- 
tu'. ių šv. Kazimiero bažnyčia. Pas
kui kitokių bažnyčių dar priskai- 
toniu anie 15. Bedievių čia mato
si maža satijalč. nes jie neturi ata
tinkamos dirvos sėt: savąją sėklą. 
Nors katalikiška lietuvių, parapija 
jau čia gyvuoja apie 20 metų, be* 
pradžioje buvo-maža ir silpnai lai-

Da
Kašėtaitei, A. Višeiiiniutei, J. Ja- 
zukcviėiui, J. Jeskeleviėiui, J. Ba- 
luviūiui, K. Trainavičiui, B. Trai- 
n;-.vi<'iui, J. lumoniui. J. Baronui. 
F. Kukausktd, F. Jančiunui. J. 
Šarkiui, P. Barn iai. J. Česnulevi
čiui, 1’. Gotautai, P. Juozaitei, K. 
I’eP'uktn, J. Motiejūnui. K. Vaičiū
nui. B. Tanulevičiui, A. Puidokui. 
J. Baniui, J. Trainavičiui, J. Ja
nušienei,, 1'. Tamulevičiui, J. Rūs
tokai ir. VJPįgagai.

Brangūs LDKS. nariai-rčs lin
kiu jums visiems visokios laimės ir 
prašau priinti mano pagarbos žo-
džius.

Lietuvoj judamas daug rašiuū- 
s." S darkai n s: cv-.i.-nimo.

STRAIPSNIS 119

organizaci-
vo bažnyčios. J’c: 
kunigai ir 2 nezai

ą laika buvo ū

me
Kat. Eederacij'’s sk. k: 

miduj, vieną. v; 
a:dž bos pareigas pn.ua

J. Durickas,
para p.

za-

vtafc* tartu* ąrMtoje švaroje. 
attateaiM )»■«, reikia jį uide 
detta. ir taikyti švarioje, vtak 
je, ir a^MUCoti Jj nuo etaikių, 
tam pasaitai.

Kad ištaikius tikrą mierą.
-MuestiasBi pipna MdknoU. Kasta irtis Pieną vlaados pilk rnkeuo i’JrtMMf-z 

aki briaunų,- bet kad'pienas Sirt^ta Mš 
feaakttui Suprasi, kad įkišant 
į keną negausi užganėdinančio 
karimo, nes dalis pieno bąy
prie *ap^šux sięnepij. Pamokinimai rt^ 
ko. kad reikta imti tiek Ir tiek ii iw>d 
pr\e. tiek ir tiek uncijų vandens. Naą 
u jei bus prilipę pieno, tai negsrtsl Ukv- 
rai nusalkuoti pagal paruokkUai^

ųoitarynu) Eaąle Brsnd Pieno. Karvės 
yni egzaminuojamos, o pleninta inspet- 
tuvjtuBos reguliartakai reterinorių. 
Kondensaunčs pactatytos netoli pieni
nių. taip, kad gauna šviežią pieną tik 
ką suiuelžtą.

Iš kiekvieno keco šviežio pieno da- 
statomo į koudensaunf yra paimama 
pavyzdis ir tuoj ištiriamas ekspertų, 
kad suradus mažiausį nukrypimą nuo 
tobulumo saiko.

Perėjęs inspekciją, pienas dabar yr* 
supilamas j šildymo šulinius, kur jis 
sumaišomas su grynu cukrumi, prideda
mu dėl išlaikymo. Visą mišinį tadi 
lieja į beorinius puodus, ir nuo čia iki 
supiliniu j kenus, pienas neprieina prie 
oro, ir todėl negauna bakterijų nei ok- 
siduou's. šituo budu auklėjimo ir sti
prinimo savybės, esančios piene, ne
dingsta ir šviežias pienas yra sumaišo
mas su grynu cukrumi.

Kūneliai ; kuriuos Eagle Pienas yra

Pi r*pi'jnnu x
Jei kūdikis neramiai miega, vemia 

dažnai, arba turi liuesus vidurkius, tas 
rodo, kad jam iterdaug maisto duoda- ■ 
ma, arba per dažnai, arba kad jo mais
tas stipresnis, negu jis gali suvirškin
ti. Jei vaikas žindomas, tai reikia pa- | 
ilginti penėjimo tarpų iki keturių va
landą. Del kūdikių. kurie ]>eiiiuii iš 
bonkos. reikia per pus sumažinti duo- 

' damą kiekį, iki viskas atsitaisys. Jei 
tas neeglbsti tuoj šauk daktarą.

Duokite savo kūdikiui tinkamą pra- 
gyvenimui penėdami jį Bor- 

den’s Eagle Pienu.

Jei pasiusite šį apgarsinimą j 
j 'BoEden'Company, Borden Building, 

YoA, jie pasakys jūsų kalboje, 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu,

The
New
kaip

anas Į darbą ku- 
iabai reikalingas — 

-. apskrityj.
Reikalinga. — Reikalinga būt'; 
rėti apskriti-.s susirinkimą prieš

uao-

T<
pa d a

>.;si:-i:ikimą.
Vadovauti kur kiti vadovauja, 

gerokas 7-ūreiis darbuo-

-■ B

I)ai>ar n<t nė dalies

nebeliko prie apskrities.

Tai ką? -Ha
■ -.-šis' ::<■* 3I-.‘

idii
T

niv
pą k'iri'Ų’' ' i'in(?i:s ■žni"-j\i; 

’■ ? ' ‘ik ■‘oaiivKą. i k i

■-:;; parapija : vic:ty:> 
tū :>až;:y'rią vardu šv. ] 
Garbė didvyriui k;;:;, 
kuris pravedė katalikišk 
jai kodą. Šiandiena ja 
landyk po svetimus sk 
‘ur: savo bažnyčią, >kh 
r.':, savo kb'boniją ir da 
ma dv;>'jų šcirnyuę r.-'.

iu ri savo kap: 
rapijai. Čia

P'

' P’.j

riai i>i įlinku 
kad nc-

: jim rūpin-

D:

T

azcla ea'

perka. namus 
mat negalima

• svetimtaučiai
:i mūsų

-a v Kapus. RęiKia
••b- '.'i:; maža sauj; 

kapu', n mes b" kap

a

ST. CLAIR, PA.
Basaras

'' -g iži- 16 d. š. in. prasidės ba
rnus š- . Kazimiero par. bažnyti- 
’j svetainėj. Kiek girdėta, baza- 
.> bus labai Įdomus, naujausių iš- 
dirmi prčių. įvairaus turinio 
nw'ij-;. :š;almėjimui bus gera 
” T ;?bū‘ ir Raseinių Mag- 
rč Į nūs- rengiamą ba
ržą. B'n daug i vairi'; komedijų. 
:a ' isiirint: žėdnam para- 
ijSui būsianti bazarą. tinkamai 

-lĮŽimagra: ]>arcmti.
J. Jamuškevičia

Y

T ■’•

i. kad

NEW BRITAIN, CONN.
I.DK'S Jo kn mėnesinis susirin- 

k:mis H/ss s'kar.ti sekmadienį, 
i 7 j.-;, giig'įžės,. t:;ojau> p: sumai, 
šv. Andriejaus pavap. salėj, kam
pas S'anicy ir ( burei: gatviti. Ma 
lenus draiigai teiksitės atsilankyti

>j:iu'-siii parapijonai 
artimesniu kainu.;::;

P A.
tttlm

K\ ii ėia Valdyba

LAUKIA VYRO.

kaip ‘
F. AD. RICHTER & COsb'kiinc į dar-

ftpie jaunamečių skyrių pradūj Jokūbu

F

i-lgčsi mandagiai ir

;; '• i.cl i>;k;i. Ims kita.
;vic‘i; Kusirii.ki.'im išaiškin- 
išsikoiiokinm. j.-; reikalm- 
■ iš *>. būtų šiokia toki;: nau-

i kuo jokiii ginčui nevedė ir ūas.
triukšmo nekėlė. Tat, pra- Ką kas.tokio!

i.danis ■ (|;:. -h i susirinkimo, visas pastan- 
i, ><H?|ligH.s <ledant. nepajėgtume sukvies- 
aij> ir it i, tai savo mintis organe išdėsty- 

Kai-kuric buvę apskrities 
iotojai turi miklins plunks-

api-

r;i cikalingi visados, <• mums be- 
ka sumažėjimas parapijos

Taigi Sniii! (‘laineriai, a .m-s 
visados taip .miegosime, jri rm-s 
valiojume užlaikyti 2(i siiiukim. 
lai mes kapus savo amžinus na
mus, geriau galinu 
tinkamai užlaikyti - Taip tamstele.

— Ar nuo seniai!
— Nuo 7 mato...

:icai.ro
pn.ua


Šainėlės kaulų: katilų, pai- 
pų, triūbų, cukraus, gatavo 
skistymėlio ir daug kitų in
strumentų.

Tas “štofas” buvo lietuvių.
Žmonės, nedarykite sarmatos 

lietuvių tautai!
Matęs

I
I-

I t
c u

•fe"

Šis paveikslas daugeliui So. 
Bostoniečių gerokai žinomas. 
Tai p-lė Marytė Dusevičintė, 
kuri jau senokai buvo išvykusi 
Lietuvon ir vėl sugrįžusi _\nw- 
rikon. Dabar ji antru kartais 
Lietuvos sugrįžo ir jau su per
mainyta pavarde. Jau ne plė 
Dusevičiutė. o poni Snbienė. 
Šitokį “triksą” padariusi ji da
bar drąsiai kalba apie Ameri
kos lietuviu vaikinus. Sako, 
kad Lietuvos vaikinai ir dailės, 
ni ir mandagesni ir išmintin
gesni ir mokytesni ir visokiu 
kitokių dorybių daugiau turi, 
negu Amerikos lietuvių šnairi- 
sėjęs jaunimas. T.ietuvą ii

‘ ‘MOTINOS DIENA” TARPE 
VYČIŲ

So. Bostono Lietuvos Vyčių 
17-ta kuopa pereitą, sekmadieni 
šventė .visą dieną. Pradėjo 
“Motinos Dieną” išklausyda
mi šv. mišią, o vakare visus pa
linksmino savo gražiu progra
mėlių.

Gan gražiai ir skaitlingai 
publikai susirinkus gerb. kun. 
Strakauskas atidarė vakarą su 
prakalbėle, o paskui scenoje 
prasidėjo lošimas veikalo “Mo
tinos Meilė,” žinomo rašytojo 
Jono Tarvydo. Čionais reikia 
pagirti visus aktorius, kurie 
tikrai Įspūdingai savo roles iš
pildė..

Tarpuose buvo dainą, ant 
piano skambinimas ir prakal
ba, kurią pasakė adv. P. Dauž- 
vardis.

Vi'i dalyvavusieji išėjo pil
nai užganėdinti, girdami Lietu
vos Vyčiu nuolatini darbavi-

o ■ ---—• wuvo AAAVMUO V«*A.<UX;

Operos Name bus statoma ope
ra “AIDA.” Pradžia 8 vai. 
vak.

Operą statys Bostono su
jungtos muzikalūs jėgos. Ope
ros chorą sudarys 
Bostono chorai, 
ra daug kaip 
Chorai Union, 
llaydn Society,

visi didieji 
O tų c! i oru y - 
va People’s 
Bandei and 
Mendelssohn f k-

MILLER’S
DRAPANŲ KRAUTUVĖ
VISOKIŲ APREDALŲ 

dėl vyrij, moterų ir vaikų 
Geriausios rūšies tavoms; 
pigiausios kainos So. Bos
ton’e.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
TAVORAS:

t 
i?
c, ten greitai dalykai gerėj,-;. ūki 

kįląs, Kaunas dailėjąs. To 
buvusios So. Bostono Iktuvi' 
panelės vyras padangėmis la 
kioja, tai yra, jis yra lakūnai

•vieną trukumą a- 

Tas trūkumą

ma Lietuvoj?
>-gi pripažino, 

tai maži uždar- 
t i tai. ten žmo-

1 Dės esą linksmesni, širdingesni 
su mažai ištekliaus, negu Anu- 
rike su dideliu išteklium.

£■

SMARKIAI RUOŠIASI
. Lietuvos Vyčių 13-jo Seimo 

| Rengimo Komisija, sužinojus, 
iš Centro, kad Seimui laikas 

g- -'galutinai nuskirtas birželio 
liepos 1 ir 2 dd. subruzdo smar
kiai ruoštis.

Gegužio 11 <1. turėjo saro po
sėdį susirinkimą. Beveik visi 
nariai dalyvavo ir labai gyvai 
svarstė seimo rengimo reika
lus.

Iš valdybos raportų pas’rodč. 
kad jau pienai maždaug suda
ryti ir prisiruošimo darbas pra
dėtas. Ruošiama šios šeimini- 

.pramogos: šokiai, prakc.lhm. 
milžiniškas konem-ta-u kmalb- 
kas bankiota= ir 'inksma< išva
žiavimas bei geanžinė Palan
gos Parko. T.avcrence.

Koncerto dalyvaus gabiau
sios Naujos Anglijos artistinės ; 
pajėgos, k. t. S<). Bostono para- < 
pijos choras su sav vedėju geri). 
M. Karbausku ir rrabiaiisiais 
solistais, profr.^orins A. Žida- 
navičius, p-]ė< Grybaitės, p-lė 
Čiurliūtė. S. Paura ir daugelis 
kitų, kuriu vardai bus vėliau 
paskelbti "avus ją galutiną su
tikimą. Koncertas įvyks puoš
nioj Municipal Salėj. Kitos pra- 

: mogos bus nei kiek neprastes- 
; nes savo srity.
j Susirinkime dar darinkta re:- 
~ kalingi darbininkai prie pra- 
į mogų ir kiti reikalai apkalbėta.

Iš visko matyt, kad So. Bos
tono Vyčiai nejuokais ruošiasi 
prie savo oran n i žarijos seimo.

Plaktuks
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CAMBRIDGE, MASS.
T.DKS. S-tos kuopos ekstra 

susirinkimas įvyks nedėlioj. 17 
dieną gegužės, Inoj po sumos, 
pobažnytinėj svetainėj. G<-r- 
biamieji-sios T.DKS. nariai-ės 
malonėkite susirinkti kuoskair- 
lingiausia, nes bus malonu iš
girsti komisijos raportą kas- 
link autobusą ir troku dėl va
žiavimo ant gegužinės 3( 
gegužės. Taip-gi ir kiti 
hūs dalykai reikės t 
.Dar kartą kviečiame 
gai at>ilankyti ant viršminčto 
susirinkimo. Stokime 
visi išvieno. nes kur 
ten ir galybė. Nepasiduokime 
Bostonui, kad nesubytytą mūsą 
Bostonas, nes kai Bo>tonn> mu
mis subyiįš, tai mums neln

Bevardė CAMBRIDGE, MASS.
Šokiai.

KUN. JURAS SUGRĮŽO
Kun. Pranas Juras jau sugrį

žo. Džiaugiasi savo kelione — 
rašo: “...pilnas naują Įspū
džiu: kaip šventąją Kankiniu 
miestas Rymas ir Viešpaties 
buvimu pašvęstoji šalelė daug 
kalbėjo Į ateivio širdį, taip ir 
Lietuva savo nepaprasta pa
žanga. apsivilkus: lietuvišku 
rūbu žavėt e žavi...”

Sveikiname piligrimą ir tė
vynainį kun. Jurą. Laukiame 

pranešimą ir gymi žodžiu.

Iriem
nenapr

bi’id"e, M:i>

Gi-’-biami'-j: ’iie*

.10

GEGUŽĖS 15 DIENA
Gegužės 15 diena — tai yra 

ta DIENA, kurioje Lietuva, 
per savo šeimininką — Steigia
mąjį Seimą,, pareiškė pasauliui, 
kad ji yra nepriklausoma R(>s- 
publika. Tą dieną kiekvieno 
lietuvio širdis pakylo į padan- - 
aes; kiekvienas lietuvis džiau
gėsi neapsakomai, nes jautė, 
kad nuo tos dienos jie tampa, 
paiuosuoti iš po svetimos lete
nos ir karališkos karūnom.

Ge". 15 d. lietuviai iški’min- 
aa; apvaikščiojai pagerbia ka
re žuvusiuosius, prisimena Lie- 
ir.vos Nepriklausomybę ir pasi- 
rįžta visomis jėgomis kovoti už 
Lietuvos čielybę ir stiprybę.,

So. Bostono lietuviai taipai ; 
žada šiuosmet paminėti g^rn 15 Į 

d., pėtnyčioje: ryte 8:15 bus šv. 
mišios už Lietuvos laisvę žuvu
sius kareivius, o vakaro bus 
prakalbos ir koncertas bažnyti
nėje svetainėje. Kalbės mums 
mylimi kalbėtojai, dainuos pa
rapijos choras, p-nia Skudrie- 
nė, p-ps AT. Gribaitė, Karbaus- 
kaitė ir S. Raudoliuniutė, smui
kuos prof. A. Židanavičius. bu< 
ir kitokių pridėčku.

Kiekvieno lietuvio priderys- 
tė dalyvauti šiame vakare ir iš- 
rrikšti savo džiaugsmą didelėje 
Lietuvos Respublikos dienojo.

/ BRAVORUS GRIAUNA I
So. Bostono bravorus nž.pno- 

. ie baisi epidemija — jie kraus-1 
f tosi nuo Silver strvto vienas po 
į ; kito. L’tammke policija išve-

18 melą teisingo patarna
vimo ant Broaihvay.
Mis (linulaine ir apmaino
me amai siamps.

PAIEŠKOMA
11 M>tyk4ią»pkij^,'.Agota. 4>rįt-i 

hventisl 3<Mi E. i
k - ? » ■> ■

■ DVA5*. VADAS—Kun. K. Urbonavičius, 
| 50 XV. Oth St, So. Boston, Mass. 

ftuRMĮNINKĄS—A. Valslauskas,

MILLER’S
261 WEST BR0ADWAY 

Tarpe C ir D Gatvių 
SOUTH BOSTON, MASS.

PAIEŠKOJIMAI IMS. CENTRO VALDYBA

Paieškoma Kastantas Kaziulis. 
paeinąs iš Lietuvos Merkinės pa
rapijos, Raitininku kaimo. Buvo 
girdima. kad buvo paimtas i A.nm 
ribos kariuomenę per didįjį karą

Ivskonnv

I.ITHl'A

Pateški 
lauskio.

ipsiisi r

Valdyba

REIKALINGAS DARBININKAS 
įTVKUl, kuris kiek

nore apie jį teiksitės pranešti io 
senam tėveliui Juozui Kaziuliui, 
Raitininku kaimas. Merkinės paš
tas, Alytaus apskr. LITHUAYIA, 

ha “Darbininkui.’’

M.-Ki'

Conn.

MIDGET
M

natos

Paieškai! Juozą Bartkų ; girdėjau jog 
■seninus gyveno Chieago'j. III. Turiu 
dėl jo svarbią žinią iš Lietuvos, todėl 
prašau atsišaukti šiuo antrašu: K. 
EISMONTAS. 19 Tliomas Pk., So. Bos
ton, Mass.

Paieškai! savo sesers Kotrinos Riau
ba, apie 3.3 merų amžiaus. 11 metų kaip 
Amerikoj. Seniau gyveno IVisconsiu

:9
;-.8

reet, (’am-

es-

ar.'.
anų

Gerai visi žinote, kad L. 
visados surengia gerus. 
< šokius, tai užtikriname

Rengėjai

Apdrausk
GYVYBE IR SVEIKATA 
NUO UGNIES — Ne

iną. krautuvę, rakan
dus, drabužius, auto
mobiliu ir Ii.

NUO NELAIMIŲ—Au
tomobiliu. save, namą 
ir tt.

NUO VAGIŲ-Visą kil
nojamą turtą.

Apdraudęs būsi ramus 
nuo visokiu nelaimi:;.
Jeigu turi apdraiūięs 
(inšiūrinęs). tai pasibai
gus atnaujink pa> manę. 
Klausk apie apdraudos

$J.5O

DEL moterų, merginų 
ir mažų vaikų. Jis 
vertas užsitikėjimo, kurio 

visi ieško Ingersoll’yje.

žino apie ją, teksitės pranešti už k:j 
atl v<rinsiu.

STEPONAS PI-ATAKIS
G31 IVilkens St. Rochester, N. Y.

MONTELLO, MASS.
Kadangi jau oras pradeda atšilti, tad 

tižkviečiu visus Montello lietuvius ii 
lietuvaites atsilankyti ir pasivaišinti su 
šalta koše (ice-cream). Taip-gi Užlai
kau visokių kitų dntbrių daiktų. Prie ; 
to turiu priminti, kad tai vienatinė lie
tuviška krautuvė, kurioj galite gauti 
visokiu religiškų daiktų pasipirkti, o 
vpač turiu labai gražių ir pigių mnldak- 
nvgin iš Lietuvos.

J. TRAINAVIČIUS
[ 175 Ames St., Montello, Mass.

ASTHMA IŠGYDOMA
PIRMA TU UŽMOKĖSI

Ponas D. J. Lane. chemis- 
tas randasi i Lane Bldg.. St. 
Marys. Kaus., turi išradęs 
paprastą namini gydymą 
nuo Asthmos. P-nas Lane 
turi riek daug jiatyrimii sa
vo išradime, kad pagydyti tą 
jis gali pasiusti paprastą 
$1.25t)onkutę dykai, persiun
timas apmokėta, de! kiekvie
no kenčiančio, kuris tik pa-

Jo pasiūlvmas
tekis: 
pagysi

jam.
i a m pamokėsi k a d a

i. Jei

Pirk ir parduok namus, 
žemę ir t. t. per manę, 
[vairiais reikalais k- D-

NAMŲ SAVININKAMS
Lietuvis karpenterls, pentorius Ir bll» 

deri-s.. Durbę atlieka sąžiningai už pri
einamą kulną. Kreiptis: J. TAR-UTItJ*. 
212 \V. Eifih St.. So. Boston, Mass.

Aš. Karl-Alfons Urbanavičius, sunūs 
Konstantino ir Onos Urbanavičių, gi 
męs Mekkio dvare, Šiaulių apskr., Kau
no rėd.. pa ieškau savo dėdės Jono Ur- 
banavičiuas, sunaus Aleksandro ir Fe
licijos Urbanaviąių, Šiaulių apskr.. 
Kauno rM. Jau 40 m. kaip išvažiavo Į 
New Yorką, buvo Ir Philadelphijej, o 
dabar nežinia kur randasi. Prašau ji 

1 atsiliepti. Mano antrašas: lUTFTUA- 
NIA, Šiauliai Vilniaus gt. No. 79, Karol

1 Alfons Urbanavičius.

A. F. KNEIŽYS
308 East Ninth Street

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1696.

PABAIGTUVĖS MUZIKOS ! 
SAVAITĖS i

Nuo gegužio 3 iki 10 dieno? 
tesėsi Muzikos Savaitė. Buvo 
daug visokiu muzikaliu pro- 
grnmu. Be t pabaigai geriau
sias daiktas pasiliko. Tos pa
baigtuvės bn<= ateinančią pėtny-

PARSIDU0DA PIGIAI 
LIETUVOJ ŪKIS 

netoli Panevėžio. 20 dešimtiniu 
žemės, gt'ros triobos ir didelis 
sodnas, yra gero miško. Par
duosiu už casb arba manysiu 
ant propertės. Platesniu žinią 
kreipkitės per laiškus: Joe Ja- 
siūnas, 21 Congress Avė., AVa- 
terbury. Conn. CM. 16)

Paieškoti dėdės Kazimiero Strakaus- 
ko. Girdėjau, gyveno Pittsburgh, Pa. 
Gavau laišką iš Lietuvos, kad jisai jau 
miręs ir palikęs daug turto. Kas žino
te apie jo likimą, malonėkite pranešti 
už ką busiu labai dėkinga.

JIEVA DAMUSEVICIUTE 
(Barauskienė)

11G Tennis St., Hudsou, N. Y.

Paieškas savo pažjstamo i.š kariuo
menės laikų Juozo Burinsko, kurs bu
vęs sužeistas Francijoj. Sugrįžęs gy- 
eno Cbicagoj. Paieškai! teipgi Stanis- 
ovo Jagmino, turėjo saliuną ant State

Chioagoj. Antano .langelio turėjo 
, ’hieagoj barberne. Noriu, kad kuogrei- 
fiausia' atsišauktų.

i MARTINAS KNRTUNAS
| 2G3 Bolton St.. So. Boston. Mass.

TEL. So. Boston 0506—W. 1

LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston į

(“Keleivio” name) >

CAMBRIDGE 'UI
3-ją šeimyną namas, po ū 

kambarius, vieta dei gara- 
■ ižiiius arba ditiolio daržo, v .-i 
naujos mados Įtaisai, šihuna ir 
elektriką. vi> 
jai ištaisyti.
uvventi arba

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
Durant Sedan 1924 m., mažai var
totas. tik 2.850 mailių. Kreiptis 03 
Cass St.. W. Roy’niry, Mass.. Tho-

I irias Drąsumas.

tu kenti nuo
-’k tuojaus. ne-

n tik narašvk >a- 
r adresu ir to uz- T:W . broadway. S. Boston. Ma

--.tą šeimynų ir storas, vi.-
---------------------------- ;mti 1 ity Po>nt parko. Pivkč

PARSIDUODA

PADĖKAVONĖ
Mike Bluls, 501 Pine HlUs St*' 

f Minersvllle, Pa. rašo: “Dėkui.Tamstai, 
'p. Žukaiti, už Jūsų stebuklingai nutai
sytas žoles, kurtos mane sveiku padarK 

' turėjau vidurių didj suktelėjimą, sklh 
ivio nedirblmą. galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš «U- 
naudojau jūsų žolių du pakeliu No, 
305A, tai tas visas nesmagumas nuo 
tuajięs: dingo ir veliju kiekvienam žmo
gui kreiptis pas žukaltj su negerais vi

duriais, o tos žolės Ir jumis atJtaUya, 
Prekė Gl»e. už pakeli” Atsiųsk 10% 
o gausi visokių zonų ir knygų katalogu 
Adresuok taip:

M ZUKAITIS
449 Hudson Avė.. Rochester. N T.

U

h)

• c!

Ofiso Valandos: nuo 9 ik! 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v::ka’-e / 
Sereilomis nuo 9 iki 12 vai. dieną / 
Subatomis nno 9 iki 6 vak. N’edi 5 
Momis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti 5

TeL S. B. 4000

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas

772 EAST BR0ADWAY
So. Boston, Mass.

ik $12,U<hi

B road wa v. So. Boston. M a

(KASPARAVIČIUS)

fC

tlrukuojamą 
sn lietuviškais ženklius. Klausk

j Tel. So. Boston 082?
LIBTUVIS DANTISTAS

|iDR. M. V. CASPER

\V.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. S !lp 11 ryte. 1 Iki 3 po plet. 

7 iki 9 vak.
389 Broadway, So. Borto*,

Tel. So. Boston 2831.

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima tuaikalbCti ir lietuviikai

i ofiso valandos: Rytais Iki 9 V«L 
Po pietų nuo 1—I 
Vakarais nuo6—9

536 E. Broadway, So. Boston

10 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99& W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

BOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Ma* 
Telephone South Boston 1516—J.

Vlce-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
250 Gold St., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Gllneekis, 
a Tliomas Pk., So. Boston, Mass 
in. Rjštininkas — M. šeikls, 
40 Marine Road, So. Boston, Mass.

vasierius — A. Nnndžiunas,
885 E. Brondvvay, So. Boston, Ma* 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 Winfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėklienj kiekvieno mėnesio,-ft-ita 
valandą [>o pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

\ o x t a x v/ v- > >iIi 425 Broadway, South Boetoi ' 
j i*o vala-ndot: 11

! nno 9 Iki 12:00 ryte Ir nu-> 1:30 
1 Iki 5 Ir nuo 6 Iki 8 vai. ve.kare. 

ii Ofisą? uždarytas snbn'oa vakarais 
j Ir nedėldientala.

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Firm. — Z. ZičkienS,
203 TV. 3-rd St., So. Boston, Ma* 

"ce-Pirm. — A. Jannšonlenė,
1426 Columbia Rd.. So. Boston, Ma* 
rot. Rašt. — O. Siaurlenfi,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Ma*

'in. Rašt. — J. Keys,
115 G Street, So. Boston, Ma* 

žd. — O.
105 6-th

’varkdarė
164 6-th . ____ . _

>raugijos reikalais kreipkitės vtsadoa J 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarnlo* 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakaro, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. Sonth Boston, Mass.

tV. KAZIMIERO R. K. DKJOf
VALDYBOS ANTRAAAI

r’tnnlnlnkaa — J. Jarofe.
562 E. 6th St.. So. Boston, Ma* 

Vlce-pirm. — J. Grablnskas,
157 M Street, So. Boston. Ma* 

•'rot Raštininkas — A Januionia,
1426 Columbia Rd., S. Boston. Ma* 

Finlnsų Raštininkas — K .Klikla,
8 Hatch Street So. Boston, Ma* 

iždininkas — L. švagidya.

Stanluliutė,
St., So. Boston, Man.
— O. Mizglrdlenė.
St., So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS VISIEMS
* I i FORNIČIUS ANT GREITO 

apylinkių lietuviam?, kad jb< PARDAVIMO 
susirinkimai būna antrą muiel- 
dienį kožno mėnesio šv. Petro 

Įlietuviij pobažnytinėj salėj ant 
j-"-tos gatvės So. Bostono. Mass. 
| Pradžia 1 vai. po pietą. Dabar 
j šioji dr-ja surengė naują nariui 
vają, kurs tęsis per tris mene, 
sius — per gegužį, birželį ir 
liepos mėnesį. Per šį vają nau
ji nariai priimami nuo 18 iki 35 j900 niP'lli'; ir "’1-'l '"Ii™ ffvvono Ik 
*' 1 ... MolnpN. Ioxvn.
m. amžiaus UŽ pusę įstojimo. 4> Ginime n:-bn Ginistls. Alcksnn- 

. ____ ‘ ’ ilrn«. ntvvko Amerikon 191.3 Ir
Geriems vyrams gera proga ni)ą i«iką gyvenęs Bridjreport, .4‘<>nn. 

rrnfna rl T Joc " 1 1':l I i>l Usk« i. JontlS ir Kotrvnil.pnsirasyti prie geros dr-]O.. )9n mptnN ~yVonę- Pbiindciphi-j. pn. , _ .Valdyba Apie Jnos žinomieji tirhn |>i»tp leš- > UFABU IK Uivnmmu
komio)) prašomi nfslllepfl hIiiA nntr»- 1 820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W. 
lu: I.lTRl AN1AN CONSUI.ATE, »> __  __ __
Pnrk Row, New York City,

ANTANAS F. KNEIŽYS
308 E. Ninth St., So. Boston, Mass.

Te', S<>. Boston 1G'.*G

TeL Brockton 5112—W.

I DANTISTAS

DR. A. J. 60RMAN
(GUMAUSKAS)

706 M&in St, MonteUo, Ma*
H t Kampas Broad Street)

Tvarkdarys — P. Laučka.
395 E. Fifth St, So. Boston, Ma* 

Draugijos reikalais krelpkltėa riaa> 
los j protokoltj raštlnlnk*.

Draugija savo ausirnklmna laiko l*r* 
□edėldlen) kiekvieno mėnesio 1-taą rak 
po pietų parapijos salėja. «9S tevaotk

PAIEŠKOMA
Janus. Amerikon ntrykn

motų iškelisvo Argentinon.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausj paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS.

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

BOSTON, MASS.
IRMINTNKAS — V. Zalleckaa,
514 E. Rroadivny, 8o. Boston, Ma* 
K'E-PIRM. — Povilus Raka.
95 (' Street. So. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Antanas MacejOMA, 
450 E. Seventh St.. Ro. Boston. Ma* 

TN. RA.šT. — Juozapas VI n kari lėna, 
90d E. Rroadvay. So. Boston, Ma* 
ASIELTT’S — Andr. Znliecka*.
GU E. Fifth S’r.. So. Boston, Ma* 

(ARAALKA—Kazimieras Mlkafllon*
906 E. Rroadvvay, So. Bostna. Ma*
D. L K. Keistučio Draugija laiko Ml- 

■> mėiioginfiis susirinkimas kas pirj* 
edėldlenl kiekvlenn mėnesio, po n* 
94 iVashlngton St. Boaton.
:30 ranlndą po pietų- Ateidami kat 
oalrlnklmo atslreaklto a MVtM

gi a na naujų narių prla muaų draagUM 
prlnitytkčią, gegužio 15 d. ir substą ge- (G.-2-9;B.-6-13;L.-4-H)




