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K«t«l!kli tnrf mipriMtk kad jų 
{ ąąkM Ir paalihrtnthmui del katali- ’ 

„ kų »paudo* »uHtiprinijno: būM jniB- 
' lon&miaDievui *į pačiai Balny- 

, iląi^ Ir . imonims naudingeinit, 
negu pirkimas bažnytinių inilų ir 
net negu bįžnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, me« 
negalime tikStis sulinkti spanflo* 
kuri atatiktų katalikų Bažnyčioj 
rimtybei ir pajčgomfl. Žmonių 

a Vadai, pirmiausi t gikunigai, tu-> ’ 
ri skaityti tai savo didžiausiu n|< 
daviniu,

t Vyskupas Kilia*

.. . — --       ....................................... ........ '

KOOPERATYVE
VALSTYBĖ.

Australija yra šalis tokio di
dumo kaipir Suv. Valstijos. 
Australija jau baiga virsti ko
operatyve valstybe. Ten jau 
kas penkta šeimyna priguli 
prie kooperacijos.

Australijoj jau veikia 365 di
džiulės kooperatvves organiza
cijos. Jos kasdien gamina rejli
menas ir jas niarkietuoja.

Australijos kooperatoriai api
ma didinsiąs gamybos sritis — 
ūkininkavimą, ’kalnakasvste, 
markietavimą ir pramoninį ga
mini mą. Fermerių kooperatyve 
Federacija ypač išaugo. Išau
gino didžiulę miltų pardavimo 
agentūrą su ofisais Londono. 
Pereitais metais pasiuntė Ang- 
lijon miltų už $15,()()(),000. 
Sviesto ganivhos90 nuoš. eina 
per kooperatorių rankas. Rei
kalingus daiktus fanneriai 
parsitraukia kooperatyviu bū
dų. Pietinės Australijos farme- 
riai pirko sau reikmenųkoope
ratyviu būdu už $3,000,000. Di
džiuma’ Australijos kooperaty- 

1 'vų, būtent 63.nuoš.^gamina, v L; 
šokių ■ žmonėms, .neikalingųn 
daiktų. Ant visų kooperatyvų 
A’i rša us sto v i. koopef aty v is ’bam 
kas sii $30p,000,000 kapitalo, 
1922.nu tas bankas gryno pelno 
turė.įo $2,300,000. "Per dėsimi s 
savo. gyvavi,mo įlietu grimo įiel- 
no padarė $20,00(),o6(). '

L •

PAKORĖ UŽ NUŽUDYMĄ.
■ . . ■;__------------ ,.( . • , • ...

MONTGDMERY, Ąla.; .— 
Benųy Cantejlon tapo pakartas, 
už nužudymų senos moteries.

KELIAUJA Į PIETINĘ 
AMERIKĄ.’

. Vokiečiai pradėjo didelėmis 
masėmis krauštvtis i Pietine' * 
Amerika.

X *

venti ant 
mašinas.

Keliauja apsigy- 
fannų. Jie Vežasi* 
Pietinės Amerikos 

Respublikos yra škyst’a'i įgy
ventos ir valdžios dykai žemės’ 
duoda.

ŽUVU15-ŽMOGIŲ. •

LTSABONĄS. — -Namams 
griuvus, žuvo, griuvėsiuose 15 
žmoni u ir antrą tiek sužeista. ' . ’ » I •» • .

PRIĖMĖ SUTARTĮ. ,

INDIANOPOLIS, Ind. — 
Mine IVorker^ užgyre naujų 
sutartį su kompanijomis. Tas 
Užtikrina minkštose kasykloseA 
taikų trims metams.

. . i.

BAŽNYČIĄ.

EDtVARDSVILLE, 
Šv. Bonifaco didelė katalikų 
bažnyčia buvo užpulta baltųjų 
sk'r uz< tžių. Bažnyčios- pili ori us 
tos skruzdės taip iškirvapojo, 
kad reikėjo bažnyčių uždaryti 
ir indėti naujus piliorius.

III. -

WASHLN(FPDN. — Atstovų 
buto 240 prieš 97 balsus užger
ta rezoliucija kuria paskiriama 
$10,000,000 Vokietijos badau
jantiems šelpti, tlž tuos pini
gus iš Amerikos bus gabenama 
maistas, drabužiai, vaistai.

VOKIEČIAMS PARAMA.

KETVIRTADIENIS, KOVO 27 į., 1924.

»

didelis, kad net li to, kojks bu-
. - r j* % .» , • • •I » •

ATSU
BERLIN. — 

nionės laikra 
Rusijos javų ąk

t
Ęoįdėtijos pra- 
j skelbia, kad 
pririš jau toks

fdkiętija vilisi 
javų gauti iš

KONKURENCIJA AMERI
KONAMS.

>■ '■■■" l'i “

Pragyvenimui sausio mėn. Centro valdžios žinioj darbi- 
viėnain žmogui reikėjo apie 100 ninkaųis algosf bus mokamos 
litų, šeimai iš dviejų žmonių — 
167 L, šeimai iš penkių žmonių 
— 259 1.

<*

vietos tvarką.
P. Krupavičius, Žemės l7kio 

ir Valst Turtų Ministeris, vą- 
*kar vasario m. 26 d. grįžo iš

INDIJONŲ -PILIETYSTĖ.

Rilietvstė bus atidaryta 125,- 
(XX) Amerikos indijonanis, su
lig naujo biliaus, kurį raporta
vo Atstovų Buto Indijonų rei
kalų komitetas, 1

Bilių įnešė pinnsčdis, Homer 
P. Snvder, naivs House Conn * * . z 
mittee on Indian AffairS, ir už- 
gyrė komisijonieriaus Burke iš 
Indian Office, auttorizavo Vi
daus Sekretorius duoti pilio- 
tystės certifikatą nepiliečiams 

; in<TijonHidtf,’ k tirie' gi įrišta • Su
vienytose- Valstijose;1 kurie pi- 
lietVš’tės prašo. Su išdavimu 
•pilietystės,‘b'ilius s.ako, “jis ar 
ji tampa 'Amerikos piliečiui” 
.Ta pillėtystė* neatims indijono 
■feišė ‘piri^etdėti-'šeimyniškas ar 
. .kitas ^nuosavybes.

Du-trečdaliu indijonų gyven
tojų' Suvienytose Valstijose y- 
ra Amerikos piliečiai arba iš 
tiso-200.000. Naujas aktas ati
darys kelią tiems Indijonanis, 
kuriė buvo iki šiol sulaikyti 
nuo prašymo pilietystės. Jie 
turės padaryti aplikaciją Vi
daus Sekretoriui ir gauti eerti- 
f i katą. Paaiškindamas kodėl 
125,000 indijonų nebuvo pilies 
čiais, •• komisijonierius Burke 
sake, kad jie negalėjo gauti pi- 
.lietystčs, nes neapleido savo 
gyvenimo vietas (reserva- 
tions). J-ie pirmiausi turėjo at- 
siski rti nuo savo šeimynų ir gy
venti kaipo baltieji žmones.;

; Snvder Bilius pavėlina indi- 
jonAms- gauti pilietystės certi
fikatą nuo Vidaus Sekreto- 
.riaus ųepaisant ar jie gyvena 
ant savb žemių ar kur^dtūr.

!• • • * . • ■ ,

1 J )N 1 )ON.—Išlėkus keliems 
Amerikos orlaiviams aplink pa
saulį. Anglijos orlaivininkai 
nenori pasiduoti. Anglijos’or-' 
laivis Ampkibian su trimis la
kūnais pasileido Francijon su 
tikslu greičiau aplėkti pasaulį, 
negu amerikonai.

i

DAUG AMUNICIJOS SAN- 
DĖLIUOSNA.

t

vo prieš karą* 
sau štokuojamų 
Rusijos. Po kai a Rusija netik 
negalėjo javų 4 
reikėjo ir inlp®

IŠLONDONUf

Į 12 VAI
LONDON/- 

ministerija slą

deportuoti, o 
tuoti.

*ŠWY0RKA 

ANDŲ.
^Anglijos

■n r ■ Z , . htŽSTfmlo;
Pervežta per Lietuvų prekių ________

1923 m gruodžio ‘m. 2 mil. 564?
tūkst. klgm., t, y. septynis kar-‘ Veterinarijos Direkcijos da
lus daugiau, negu lapkričio j viniais, 1924 m. sausio mep. 
mėn. Reryežiirias per Lietuvų Lietuvoje buvo užmušti 9 susir- 
smarkiai didėja ‘ Igę įnosėrnis arkliai'ir 13 įtari a-

. jinų liko, pažandėmis sirgo 29
... . , „ . , v. ’»arkliai ir susna 14.. Be to i-
Ulnmnfc, Sąjunga, me.nrt,ri)gist,.uota 4 pasint-miai. 1)llu.

linu liko, pažandėmis sirgo 29
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Centro Valdybos nutarimu šaukiamas Lie
tuvių Darbininkų Kooppratyvės Sąjungos meti
nis Seimas BALANDŽIO 29 ir 30 d. į Čam- 

bridge; Mašs. . ■
r , .

Visos L. D. K. S. kuopos prašomos rinkti- 
dolegatn^iv rengt V Seimui įnešimus.

Centro Valdybos vardu: ‘' t K‘'

* K. Pakštas, pirmininkas, 
j Tumasonls, sblmd orius.

. M. Kamandąlis, iždininkas^
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krainns, 
jok;’ 5 Rttsijbs! Ii' 5 Vokiė&jm pi
liečiai. :■ ■ , . ■

Dantų gydytojų — KAy datK 
tistii — 60, kurių 31 
T78 žydai, 1 lenkas ir.Oitų. 
Be to buvo 302 felšeriUi^110 
gailestingųjų seserų, 6 ni|tąžiV 
tai. Laike 1923 m, padldM&Jt*-1- 
gydytojais, 18 Jautų gytlU ir 
•dantistų, 2 felšęriais Lr Hėr ( 
selenu Kiekvienam apškhlčihi, 
tenka apie 22 gydytojus,? apie 
8.5 dantų gy& ir 3 dantistas, ; 
apje 15 felšerių ir apie 5.į gąil. 
seselių Tačiau tas me^Įclrios 
personai as yra < taugiaiį -jęąįsU 
spietęš centruose ir kiekideųoj 
apskrity jų skaičius, 
gįant į gyventojų yskdičių^ ^r 
vienodas.

steigiaUetuvoj 80 sėkloms va
lyti punktų. Išvalyti-javai tu
rės’ d klešnę rinką. Be to, šiej- 
mis dienomis atėjo du vagonai 
fuclitelių ir trejerių ir 4 ranki- 
mės^iyniųės.^ .. . .

t

giausia susirgimų buvo Uk
mergės apskrity.

11 ’ ■ .................... f
f

' Nesenai paskirtas Kriminali? 

nes Policijos Viršininkas ,p. 
Stankaitis, ilgai studijavęs kri- 
minalogiją užsienyje, veda pa
grindinę kriminalinės policijos 
reorganizaciją. Įvedama kom
binuota ariglų, vokiečių ir ita? 
lų sistema. Provincijos kriini- 
nalinėš policijos punktai ptl? 
naikinami gi vieton jų prie 
kiekvieno apskrities viršinin
ko bus škirianri kriminalinęs 

seks 'vietoje- nusikaitimui, ir, 
pri klausys Uei bus jnstruktim-; 
jam i betarpiai kriminalinės 
Policijos Valdybos Kaune. ., 

Paruošti kriminalinei polį čir 
jai tinkamų valdininkų bus į- 
steig’.ti prie Kauno aukštesnio-, 
sios policijos mokyklos ( tam 
tikri kursai.

Susekti pasislėpusiust nusi
kaltėlius užsienyje palengvina 
ta aplinkybė, jiad p. Stankai
tis yra Tarptautinės Krimina- 
logų Komisijos narys, kuri 
teiks šiuo atveju įvairios para
mos.

Bendrai nusikaltimų skai
čius- Kaune žymiai sumažėjo. 
Tai įrodo faktas, kad per pas
tarąsias dvi savaites Kaune ne- 
įregistruota nė vienos įsilauži 
mo vagvstės.' • . t

Geležinkelių reikalams 1924 
m. reikės apie 2 milijonu nau
jų pabėgiųf Tiems reikalams 
nutarta paskirti apie 200 ha. 
statybos ir apie 60 ba^analkų 
miško. • ' « ,
\ t__________________—1 .

Pradžios mokyklų ūkis.
I _______

Vykstant ‘žemės pareeliaci'-. 
jai, visos mokyklos, kurios ar
ba visai neturėjo, arba mažai, 
aprūpinamos 3—5 ha. sklypais 
žemfjs. j • <’■’ L

Daugumos mokyklų žeme iki 
šiol buvo išnaudojama papras?, 
tai bulvėms, kopūstams ir. ki
toms panašioms daržovėms ir 
tai dažnai ne'paties mokytojo, 
bet nuomininko, arba mokyk
los sargo. Tatai buto daromą 
gal todėl, kad dėl tam tilnų są
lygų patys, mokytojai to ūkio 
vesti neįstengia.

. GydytojųąkąMu& .

j924 sausio mk* I Irfėtu- 
voje buvo 442 gydytojai, M- 
rių 215’liriuviaų 179 žydai, iii v 
lenku, 13 vakkčhj; i:l ,Bs
nkralumčiai ir 1 gudas * jų 42&11' .

1 piĮW*aif Wti **•
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:ę$|ia, kad netru- į' f «
ji j. jyaiiuv uitu SU., 

Jų mašinos

t * '

kus bus daromi į^andymai" 
naujais oriaiyiaftL. , „ ______
galės išvystyil^ūo 65() iki 1,- 

200 arklių jėgįį 
laivinis būsiu, £ 
no į Ne.\v YorS

naujais orlaivi
♦ k i

t

M

Pirmieji pagerinti.sėklų.. 
nimo žingsniai.

— r
■)

|įl£įto tokiais or- 
miiiia iš Londo- 
fc» atlęl<ti. per 12 

valandų. VięWrbįĮahds sjjeci- 
jaliai statomį^kų 1,600 arklių 
jčg'i

AVASHINGTON. — Valdžios 
amunicijos sandėliai iš Pari- 
tan,..NJJ.j pei?k^lianm. į* Lyn 
den, Ctali. Ten bus šuliuodūo- 
ta amunicijos už *$20(),000,(k)(l 

-• - i

SĖMENŲ PRODUKCIJA. .

Sėmenų produkcija 14 šalių, 
inhmMt Rūsijų,'-' Yra paUuotd 
kaipo 112,563.000 bušelių. • Su
lyginant su pereitų’ metų 80,- 
260,0(10 bušelių, taip'Suvieny
tų Valstijų Žemdirbystės De
partamentas praneša. ‘ Perei
tais metais,iš viso 28 šalys pro
dukavo 94.000,000 bušelių. To
kiu būdu jeigu visų šalių pro
dukcija bus suskaityta iš,viso 
pasaulio produkcija būtų 126,- 
000,000 bušelių.. Tai didžiausia 
produkcija nuo , karės laikų. 
Prieš karą ’ daugiausia buvo 
produktuota 111.000,000 buše
lių.

Padidėjimas .^pasirodo Ar
gentinos produkcijoje. Perei
tais metais ji produkavo 63,- 
225,000 bušelių, Argentina da- . 
bar produkuoja tarp 65'ir 800 
nuoš. sėmenų. British India 
užima antrą vietą. Anglija' ir 
Suvienytos Valstijos daugiau 
šia i mportuo ja sėmenų. '

SUSITAIKYS.
■ t.-

ATĖNAI. — Graikijos 
partijos nionarkistų ir respulv 
likoųii eina pj-ie.susitaikinimo. 
Monarkistai sutinka, kad bū
tų respublika, o respublikonai 
siitįnka, kad .išvytam karaliui 
būtų duodama pensija.

t

dvi

NEPAISYS.

, M ADRID. — Ispanijos pre- 
mieras Rivera pareiškė .nepai
sysiąs protestų, ateinančių iš 
užsienio dėl išvijimo iš Išpani 
jos profesoriausJLTnmnuno.

» I . », . fa, r,

IŠŠOKO PRO LANGĄ.
*

CHICAGO. III.*— Niek. 
Atlieps, sirgęs neišgydoma^li
ga įr gltĮėjęs’ Alesiau ligoninėj, 
u^bfc'o* iš M^tAtrio’ inig^čib 
gn*lr tiž^inm^ė. i *
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APIDeJO.SAUGUI
.P 

daus : .DėpartniėnteF < nua< ka
syklų -1 prižiūrėtojų o i įvairiose- 
Valstybėse/ iparbdo^t k’ad 2,452, 
žmonių buvo »užmuštų i <nelai- 

’iiiinguose atsitikimuose J ungr; 
tinki Valstybiijtkasyklbse 1923 
metais.- Iš šių nelaimių,. 2,249 
:butu po žeme,.46keltuvuose, ir, 
157 apylinkėje. Iškasta 641,-. 
476,000 tonų anglių; taigi ne
laimių buvo 3:82 nuošimtis vie
nam milijonui tonų, sulyginus 
su 4.15 nuošimčių' 1922 me
tais.

fc|is nelaimių sumažinimas 
astuoniais nuošimčiais kiekvie
nam milijonui tonų yra lygus 
išgelbėjimui 21.0 gyvasčių pri- 
parodo Kasyklų Biuras, kitaip 
sakant, jeigu nelaimių skait
lius 1922 metais būtų užsitęsęs 
pereitais metais, netekusiųjų 
gvvasties skaičius būtu buvęs 
210 daugiau neg, kad buvo 
1923 metais.

Netik kad nelaimių skaitlius 
sumažintas,-1 bet kiekviena iš 
svarbiausių nelaifiuų priežas
čių sumažėjo. Užviriimas lubų 
ir anglių, kuris daugiausiai v- 
ra priežastimi beveik pusės 
mirčių, buvo priųžastiini 1,158 
nelaimių 1923-metais, kuris pa
rodo 1.81’ nuošimčių milijonui, 
tonų, sulyg-inūs sų 1.90, už 
1922 metus. Gabenimas ang
lių po žeme paprastai yra prie
žastimi apie 18 nuošimčiij visų 
nelaimių, ir 1923 metų prane
šimai parodo,.!kad 413 mirčių 
buvo iš tos pi’iėžasties, paro7 
,dant 0.64 nuošimčių milijonui 
tonų, sulyginus su 0.72. už .1922 
metus. Gazo; ir dulkių eksplioT 
davimas užmušė 372, kurtų ne
laimių nuošimtis buvo 0.58,- su
lyginus sti 0.65 už 1922 metus. 
Elektra užmušė 75 žmones, ir 
tų nelaimių nuošimtis milijonui 
tonų buvo 0.1.2 sulyginus su 
0.16 už mętus prieš tai Para
kas ir kita ekspliduojama nw- 
dega bttvh: priežastis 114 įnir
čių, nuošimtis kurių buvo Q.18 
ant kiekvieno tųiU jono tonų

Centralinis Liaudies Bankas 
pasirašė sutartį su < Olandijos 
fabrikais užpirkti didelę parti-. 
ją pirmos'; rūšies trąšų.. 1,000 
tbnų (apie 52 tūkšt. pūdų) trą
šų ateis netrukus, a kita 1,(XX) 
tonų ateis kovo'mėn. . , •

• - .---------H—-T
I •

: JB.^?žų;BasygĮio apskričiui 
iues Ų kio Ministerija paskyrė 
50,0pp litu sėkloms, ries dėl lie
tingos 1923 iiL vasaros ir ru
dens šiaurės Lietuva didžiai 
nukentėjo.'5 h j • {t ' *'•< j r i>

!

Gyvulių Lietuvoje ir Dani
joj yra: Lietuvoj 5.05 arklių, 
1285 galvijų, 1897 kiaulių, 141B1 
avių.- Danijoj 576 arklių, 2525 
galvijų, 1900 kiaulių, 200 avių.

Ar gailėt, ar papeikt?

Plekių dvarų, (Eržvilko v.) 
šiaip taip ųpdirba^fcdlL darbi- 
nirikai, daugumoj vedų, su vai
kais žmonės. Rodos, alga (120 
litų) ne per didžiaitsi, reiktų 
litučius taupyt. Deja, yra dar
bininkų, kurie ne tik druskai, 
batams ir t. y. dalykams skiria
mus skatikus prageria, bet ir 
vištapinigius ne retai už balta-- 
kėlę praleidžia. Šioj apylinkėj, 
vyrauja peiktina ir smerktina 
mada nieko neprrfd^t be 5—$ 
buteliukų. Linkiu, iš širdies 
mesti tų madų: Liga dar išgy
doma,'tik pasistenkit. .

(Kauno “Vienybė”)

Vasario 22 d. Ministerių Ka
binėtas nutarė, kad būtų siuri- 
tįnėjaina kareivių švietimo rei
kalams 400 egz. “Lietuvos” 
ne mokama i.

-« > I i ,1-1

Ant lietuvio laiško caro mar
kė. Vienoj Įstaigoj Kaune gan
tas iš. Radviliškiu laiškas, ku
rio antroj pusėj priklijuotas 
caro laikų pašto ženklas.- Ant 
niinimo ženklo uždėta Radvi
liški o pašto antspauda. d Keis
tas toks. pasielgimas ne tik 
siuntėjo, bet ir.pašto, kad ran
da reikalinga ant beveikiančių 
ženklų dėti antspaudas. .
/ Paštams, nevertėtų tokių pa
juokos laiškų praleisti. *

lyginus sfi OJlVtiž 1922 itiyhw*:rftll, KtaipąHns
Meisterių Katono nutari*
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Lietuvos Sėklų Gamintpjų 
,Sųj(ingą “Sėkla” iš užsiųnW 
1922 m. pavasariui pni^abėrio" 
487 centnerių sėklų ąukl^įojų 
javų elitų (pagerintų 
iši jų išauginta sfes eeitih. ori

ginalių sėklų.. Tų nietĄ riįiMį i 
pargabeno .l lSŪ. 'cehL1.

..... i.. i?.... .ii rrt.'L-£Jr

*

leent. originalių sėklų. - Tų bri- 
’ ginaluš sėklų parduotą spjąi 
J 0,067 cent<, kuriomis lųdtuyo- 
; j,e; užsėta apie 3400 ha.

1923 m. pargUberio iOOf^eerit.. 
yasaj'inių ir 424 cem žiėĮnkąą- 

' &ų javų elitų, iš* ko tlMĮtMbji 
gauti apie T4,bOQ-.cėrit 
lin šėklip . •

. Tad '1^4*'|įl rikimaęį^į^i 
Uetųvoje būsią •galim# - 
mis sėklomis apie’SSįdtfift^Až?1- 

mes. Ilė to, tikimasi ir 
metais išgauti elitų, jOų.'Įš 
Vokietijos ir Švedijos^ ‘ ’

Tie javai — elitai atstžvini 
tuo, kaip bandymui 
kad jų sėįlos duoda pūsįn.h’o 
arba du kartu tiek dčtįjąų^ 
kiek duoda ikšiol niūsu mkiuo- 
so vartojamieji javai. x

100 cent. orisrinalinin seklu 
sėjos reikalams parduofertait-.

■ • • • « **• ’ 
vijai. ...

' —------ --------------------- ----------

Smagūs- ;
4 * —.■■—A tu t IK-* '

'• /J«r *-<’ ’ * ‘

Plokščiai. (Šakių 
Važiųojant fiirininką^ xJy* 
damę iš yeliuc^os; 
-kąhnįio įr Plokščių/ š. ūvyĄsa- 
riom. 5 d. apie 7 vfd.«vįį&<tĮ- 
puolė juos .plėšikai.? 1’ąžiąVti 
keturi fitrininkai; 
Maitšos Vebėrio, ■’
Raseinių aps, gyik,’ ątįįąii’ pi 
nigjnę §ų $0JM,. l$00 Įi^ySk- ; 
>1 ių jri kitais y J
nuiąnvė ubo pirštajžį&jf I 
kitų ątėblč laikrodžius. 
pinigus >pfeSikai iihksnW. IMkS 
šią i _a r pgi žfstąty .gird u1

pąžjstąttgal * * Mąkdtį J
‘ ** ' S- T?f

MąušA Vehėrisę, piliniM 
jęs ir net nudžiugęs * rf 
uv&riių kalbą,V .HM
gražintų b&ft 
šią atsakė: murinų giiw
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kitos j 
tuiįngoims /priemonėmis.

•».

■v* A

p:-’jl . j i».. .... 
| . W|IB.

... Brookįga, N*
Y Kųttūrtnėa Msijost Kata- 
likybMr tauta.” 
: Kov(><<L ~~ Breoklym JL 
y. tf ‘tav
tulikai ir Civilizacija. P

Kovo 2Š 4, Brooldyn, N. 
Y. ^Katalikybe Lietūvo-

♦ 'Kųyta ’•&■** Ėligabetlt, 1L 
J. (2 vai. popiet) Kultūros. Va
jus. . -
cKovb 30 cl. -l, KetvarVN. J. 
(7 vai. vakaro) Kultūros Va
jus,

Balandžio <*•—Water-
bury, Gonn. 7 prakalbęs/ 

’ Balandžio 22^-26 d. —1 Lasr* 
rence, Bįasš. Kultūrines Misi
jos (5 prakalbos).

,...T

* f
f -*

i j Į-Į.l

• ' *T

X* t
s±TS *E

parišta vaduojantis kųl"! M' 
omis įrfemonėims.

w Būtiną* reikalas.fe *

-■;

.' JT'

* ’- ’F-'y 'T!'. v-
I.. ....................

’ GĮĘSW, •- '
• *

Šitai atbundų. Dieve, miego užtiešų, "
Ičegėduum sayo akims dienos aiškių šviesfį. ■

t

, \ Mena istorija,
' 7 ' .... .

G21A1 visiems žiiiomų, kad 
datta Metiivotf lenkų tausbtatg 
prieš lietuvių valdžių, prieš 
IJetifvos nepriklausomybę. Jie 
vtaoktai&Jiūdais varo prieš- 
valstybiųę. politikų ta. agituoja 
lenkiškai kalbančius prieš lie
tuvius. ‘ Ypač tuo pasižymi 
Liaunas, Kaupo komendantas 
jį buvo ištretaęs iš KauntL Bet 
valstiečiai itamlininkai jį su- 
giųfino į Kaunu. Prasidėjo 
baisūs žmonių kurstymai prieš 
Lietuvos valdžių, kitai dėlto 
lenkams visgi nieko nedaro. 
Tokios -pat agitacijos prieš lie
tuviu vra lenkų varomos ir 1116- 
kyklose. Tomis agitacijomis, 
tais kurstymais išvesti iš kan
trybės lietuviai patys ima len
kus tvarkyti, kad valdžia nie
ko nedaro. Pra^į.dėjo' riaušės 
bažnyčiose. Lietuįdai, pasiju
tę daugumo,j, nqrj turėti baž
nyčioj lietuviškų. įamaldų ge
resniu, patogesnių laiku, o ne 
vien rytais ar vakarais. Len
kai gi savo semi panaberišku 
papratimu nori bekt bažnyčio
se ponaut ir viešpataut. Daro- 
mosn-iaušės kad p(arod>d-pasan- 
liui ir Romai, kaipiliettivuii ne
pakenčia kitataučių. Bet tai y- 
ra lenkų akla politika. .Kiek
vienas, kurs nors aciek pažįsta 
lietuvius, 'supranta, jog Le.tu-i 
viar net perdaug] nusileidžia 
lenkams. Lenkav uždarinėja 
Vilnijos lietuvių mokyklas, UŽ-.- 
darinėja lietuvių įpvieglaudas. 
e lenkai pas mus pfoauja ir da
ro, ką tik nori. Jtb tinti kelias 
gimnazijas ir daug kitokių mo- 
kvktių. per'kurias varo lenkiš- 
ką.politikj, < nukreiptą pridš1 
Lmturos ' A^riUįųustanybę. 
Lenkai ponauja sūV© dvai'tiosė/ 
nors anapus lenkų?— Hėtuvių 
-laikinojo rubežiauklenkąi viso-” 

•kiaiS. 'būdais' : persekioja ir 
skriaudžia iielUviuk

> Į

.Netekus lyg&yųros. 
«“i.

Visa tai matydami, lietuviai 
pagaliau netenka ^ant^ybės ir 
nori’ varu nusikratyt lenini 
"‘ponavojimo” ir tyčiojinioš iš 
lietuvystės ir Lietuvos valsty
bės. Juo labiau,; kad lietuviai 
aiškiai’mato, kaip mūsų val
džia per pirštus leidžia visas 
lenku šunvbes. <lusų valdžia 
nori būt nuolaidžiausi už visą 
pasauli ir pasidaro tuo karklu, 
ant kurio visos ožkos lipa.

Geras dalykas lietuvių takti
nis susipratimas. Bet jis leng
vai virsta nebekultūriškumu, 
kuomet valdžia nesistengia, tin
kamu būdu sutvarkyt to tauti- T 
nio judėjimo, Taigi ir bažny
čiose keliami skandalai, nors 
jie daręmi ir tautiniais tikslais, 
bet jie nėra kultūringumo 
ženklai. Viena, bažnyčia yra 
maldos ir ramybės namai, o ne 
trukšmadarių vieta. Antra, 
bažnyčiose keliamais skanda
lais tik dar labiau sufanatizuo
jami, - užkietinami pnslenkiai 
ir apakę nuo kiaušo ir kitų.len- žada pasirodyti naujas pašąi- 
kų fanatizatorių .mulkinami pos laikraštis <JRykštė.” Be* 
sulenkėję lietuviai. Lenkų dakcija Vilkmergėje, o spaus-,, 
klausimas reikia spręst visai iš dinamas. Kaune.

■ . < * 1 r

valgys. Tad nėr ko piktinties, kad žydas užima šių aųkątą. vie
tų Galop, valdiškose vietose žydų n^perjaugiausia. šioje 
srity jie mums skriaudas nedaro, ‘

Keikiami ta lenkai. Su jais mes esame karo stovy. O 
karo metu visuomet esti daugiau įsikarščiavimo Savo impe
rializmu lenkai išveda mus iŠ kantrybes. Barbariški jų dar
bai Vilniuje mus spirginte-spirgina. ; Vienok kultūrindamips 
mes ir lenkus greičiau 'nugalėsim negu juos koĮįodami

Su žydais mes taukiaus^ nesugTVpnam dęl. dĮdeKų būdo 
skirtumų, yiepok visuomet butų mums naudinga pasimokinti 
niuo- žydų blaivumu/taupumo, veilduųio ta g^siriiimo prie tuoks* 
io> Tai yra svarbiausius žydiškos\dotytes> kurįos kartų su jų 
giUu religingumu padėto jnųs uepergaMjnais/ - 

ta suvisais mūsų^ artimesniais;-at tolimesuiais

reilria nustatyti krikš^oniška taktika, Kol to nep&darysim, tol 
neturėsim rimto paj ‘ - - - *.........
ties. Tol mūsų

* »A

«»nn>aaw<i»: reikia : 
tyt priū darbo pnsleijkių failą-f 
tizatoitas Liansų ir jo sėbrui 
Nejaugi Ltaua# ta jd kom panb 
jai ' nebėra tinkamesnio/ nau- 
dmgėsnto darbo, kata. tta &ta* 
šint lenkiškai kalbančius Lie
tuvos piMnfe ’įtrteŠ Sėtuvių 
tautų/ Būtina^ta neatideliotl- 
ntts reikalai, prašalint -šituos 
itirsintojus ir duot jiems visūo- 

; menei, naadtag^latbo;, r
Antras dalukas, • mūsų * rvy^ 

riausybė turi ^a^irūpint tinka- 
nnt sutvarltynm lenlaĮ mokyk
lų ir ’ kurios bent
ligšio 1 yra didžiausi lizdai'Lta- 
tfivos piliečiųriehkiniino' ir kir- 
šinhuo prieš Įietitviii tautų. Vii* 
ni jo,j tankai baigia išnaikint vi
sas lietuvių ? mokyklas? prieg
laudas. ir kitokias kultūrines 
įstaigas;; Rąsmiis gi kaip gry- 
bai po' 'lietaus dygsta lenkų 
mokyklos, nors- ištikrųjįj len
kų pas mus visai nedaug.

Pav., lenkų, Lietuvoj yra ą- 
]5ie’()4 tūkštaiičiūs; jie turi jau 
4 gimnazijas; kiekvienai, gim
nazijai’išpuola po 16 tiikst. len- 
Ttf škai kalbančių. ’ Tuo. tarpu 
lietuvių yrd 1 milijonas 696 
tuksi. 158, b gimnazijį. jie te
turi 24‘; kiekvienai lliętįivių, 
■gimiiaz'ljdi'’išpuola ' po' 70,.6.6,2, 
lietuvių. Taigi lenkai, .pagal 
\gyveiitojį Mdugumo, ' turi fapie 
penki S kartįb daugiau gįmmą; 
zijų, hegū lietuviai; o Telšiuo
se 15)20 ‘m; sapalių 9. d. įsteigta, 
lenkų gimnazija',' kuomet Tel-. 
šių apskr. tėra 268 leską.i> Ar 
gi tai ne aiškį nesąmonė palai- 
lčrt lietuvių talntaata lepens

kyklų,.,kurioje dažniausiai,, vą- 
rpmai Lietųyąi nepalanki poli
tikų?;! 'tfa'Į-h .. ; t į p
. , Ątitaisąųt. klųidąT iValdžia 
privalęudm$i- /tankų, ’ntafeyk- 
įoms. tiku S nuošimčius, visų iš- 
]aidm,..ritiriainų kvietinio Mu- 
misterijai, nęs įtik apie 3 nuos. 
tėra Lietuvoj lenkų. \Antra, 
neatidėliojant rėikia panaikint 
lenkų mokyklas ten, kur jos vi
sai nereikalingos, pav., Telšių 
lenkiškoji gimnazija. Trečia, 
reikią žįūf^L -Had lenkai nevi
liotų lietuvių vaikų į savo mo
kyklas, ta prieglaudas ir neda
rytų iš jų aršių Lietuvos prie
dų Pagaliau ir valdininkai ne
privalo siųst savo vaikų į len
kiškas mokyklas. 'J

Tik vyriausybei tinkamai 
tvarkant lėnllų reikalus ir ,pa- 
žabojant jų 'per didelius norus, 
lietuvių ' visuomenę nurims ir 

■ nebereiks kelt nekiritūriškų 
riaušių.' Kitaip lenkų — lie
tuvių peštynės tik padarys len
kus kankiniais pasaulio akyse, 
nors„ištil&ųjų Lietuvos lenkai 
naddojasi tokia laisve, kokios 
nerasi nei Viename pasaulio 
krašte. ‘

(Kaupo “Vienybė”)
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Idant redydapis kūną ta dūšių rėdyčiau, 
“. ^Tavo .garbei, Dieve, eičiau f bažnyčių

Padėk tų, Dieve, pasiryžimų pildyti, 
Kad geiduliai, Tuštybes manęs netrukdytų. .*■

Tetrokštų favę garbint širdies tikyba -gyv% 
; Kad mums Mišiose Jėzus daros-auka tyra. —
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’ Sunkus lietuvių-kultūrininkų darbas. Ir ne tik sunkus, bet 
kartais-ir bergždžias. Kultūros žmones esti paprastai ramesni, 
pasyvesni. Buddnii neorganizuoti, jie neįstengia prieš nekul-

Šiandien, juk dar neturime dažniąu einančio laikraščio, kurs
- neįsileistų į savo skiltis nekultūringų raštų, O kokių nesąži- 

^pgu^ųr^e korespondentų, taį-nemalonu ir priminti. Jei 
įįnū^ųme ^iancįįen įttlturujįo laikraščio ■ėųšįįaukĮi, tai jo re-

■ iin.geriausiąiš norųis, tektų, ^ug ’^argo pakelti
$S>V0jė su savo sandarbiiiinkais|r korėpond^t^ kurie labai 
B^jaįffl;jiį^dnėsnęB^Įaai»a,.h:;ž . '-j
>/. f Ęąsjeniąį (kpyp/18Wpr'‘DaVbiiiinke,,i ĮĮd&s pakedeno Ne- 
žydbernio korespondenciM |š/^yorėesterio, kame Sukiniu tonu 

į. rtęuvo iškolipti žycįai ir ląwaĮniųiaį.' Pųvartykim^bile kurį lie- 
'į laikraštį, o tankiai Surasime ten Nepadorių, ne-
! j; ^farįtečič^^^nėMt^Hn^ušsireiūkimų, kurie (įįro gedą mū- 
r ■( .sųį.t^u^ ^įteajit apie’lietuvių santykius su svetimtaučiais. 
k • * tankiausia kofiojHina |ydįivp po jų seka lenkai, ffancūzai; ga^

įur|, atsilaikyti.
D * ■ fiian/l'fovt. •iii
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į rlĖilvfį inųsų spauda dar įiekolioja, tik
įj b^‘r|įk*afo‘įįbfolUis^r ironizuoja. ■ i?
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VERGŲ. SILFiJYĘĖ.

. A Jllgus amžius kaikurie lenkų agitatoriai, tankiausia iš dva- 
rt$S^4arpip,-įkalbinėjo tietųyiamS, būk šie esą ėblopai įr cha- 

j'inžį ir kitokiais jie jau nebegalėsiu tapti. Ilgai įkalbinėjama ši 
^Tįga k,aik}irįems.4r pr^o. Kurie nori—. pašigydo. Bet ne- 

daug tų norinčių: ,ū.. * v
1 ^ Gražiems tautiniams idealams atgimstant ir stiprėjant, 4- 

ėjo^madon ta patijotizinas, Bet tuštįeji žmonės pasiskubino ir 
į^itrtotizm^ į nęgrųžių kanikįtūrų paversti. Atsirado gaujos. 
*‘yalio” patriėįųįĄkirie ištuštino patriotizmo turinį, pasidarė 
iŠ jtat^ščių barškįlų. jei “valio” patriotai esti pasyvaus typo, 

tar jie pasitenkina iškolioję žydus, lenkus ir francūzus. Jei 
rūšiesesti aktįngesnio būdo, tai jie pradeda 

r įŽWues (Lietuvos aptversite) arba eina žydiškųjškabų teplio- 
* tį’.44 Taį ne patriotai, &t smalaviriai. • Juk patriotas nedarys lie

tuviu tautai ęfįtas savo nekultūringumu. s Jei nepripažįstate 
asmens kultūras švelnesnių papročių, tai bent vį^šai nesigirtu- 
met su-savo nuomonėmis, kurios nedaro ^tautai garbės.

fi

TAKTIKĄ S& ŽYDAIS.
- fe

Santykiuose su žydais mūsų taktika dažną; esti labai ne- 
krikščioniška, nekultūringa. Dėl didesnės žydų paniekos juos 

P puolat jungimą- ^ū. česnakas, cibuliais, ciceliais, peisais, 
B bėdomis ir i. t. Šios rūsius paniekinimai yra labai nepasi- 

E Nešiojimas ar nenešiojimas bayzdii nedaro žmonių nei
Fs aukštesniais, nei žemesniais; tai yra skonio ir papročių daly- 

—kaš/.Kasarmijon nemobilizųotas, tad ir gali lįuosai elgties su 
[ , saW ptaūkais. Taipat ta su pikuliais bei česn^|s, ktfrie pla-
] čiai vartojami ne vienų šydų, bet ir daugelį kBų labai kul- 
| tautų Viduržemio jųyų pakraščiuose. %ūfiiai žydų

Į rejigiiiis Žpnklas> iš jų tyčįoiies .negražu.' Primetama žydams 
i daugybė suktybių, tuominprint .save sųžimngais pagarsinti, 
t ’ YitfkįšbR ‘ta'ūaiMs "prtnietjm^. žydų tauta tai beveik vieni 
L . Wktių tūrp^ Meupmpt daųgĮuų sukčių ta spekulian-
L f tųį/hūbąr jau turtamMyji tųptos pirklių ta pyąnjontainkų šau-‘ 
t i «G JRįS drįs kdį jų tarpe nėra dattgebo nesųžinta-
L - k sukata* suktybę kovoti rimtai: kooperacija ir 
p ---- taip

bhifetųviškų-.auktyblii* fed nereikta tautiniu kerštu sau-pro- 
tuUnidinti. GyvėmmokovosereikaltagaB tyras protas be pyta

J^e^r. ;’r /• ’a ■
L Ir mūsta ta žydų liaudyje dar pemažų prietaru,

^tataiįgeuta*“ atMataus šituos prietarus sau pa^
žuvine, t^ mala itilties kad jis tate^eutu taptų*

p. RabmavičiM Vsšįnįtunuų į pąstautinykę 
F1 jwki^rįautų( tai kaikurie mūsų takutao pąrei^ nepasitenkL 

nhnų jo asmenimi, dėlto kad jis šydas, Taip, jis žydas ta net 
laisvamanis, bet jis taktingasir įpratęsdarbininkas ta galima 

į t tikšties kad jis čia nedarys atstovui nesmagumų, kurių
. P. Rabinavičius yra liatuviiko n
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Naujas laikraštis. Netrukus
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praktikuojančiais1, katalikais vadin 
tebus tik forma be turinio, tik ke-

S J l.-Įr,; r-., -■■■ ■ ,r ___ i------
ĄJTTRA SPECULŽ WKUĘSI- 

JA LIETUVON

Djdžiąusis pasauly JŪRIŲ M1L* 
'ŽfSUŠ -“LEAUiATĮIAN” vcl 

pl^ų]<s su Lietuvių Ekskursiją į 
Lietuvos Uostą Klaipėdą. Iš Neiv 
Yorko (Picr 36 foot of W. 4ū-th 
St.l — išplauks subatoj, Liepos 
5-tą d, 1924 m., lygiai 12,tą vaL 
vidurdieny. •

Ekskųrąijoj dalyvaus daug A- 
Įnepbos lietuvių, lygiai kaip- ir 
praėjusį, pietą. Kas. nųąės galės 
kęlįąųt pjjrina,.rantva arba, trečia, 

JiĮe^ą,. Plaukiant tiesiog Klaipėr 
,<lon'yra. didelis Įictųyiiųns paran
kamas. . - Išycn^iania mainymosi 
traukinių, kibi ujimo bagažo ir kb, 
tokių neparankumų. Neveik kitų 
šalių vizų, gana tik ivicįn Lietu
vos vizos, o tuomi susitaupo daug 
bereikalingų lėšų.

Gi reikšiųų tiesioginio sųsiąieki-. 
mo»tavp .Amerikos ir Lietu uos per- 

‘Klaipėdai ■ĮielūvĮams yra didelė ir 
brangi. •Tiesiogini susisiekimą 
vandeniu praveįfe, Amerikos Val
stybinė Garlaivių Linija—Unitad 
Statei Liiftis, — surengdama pir
mutinę ekskursiją tiesiog į Klai
pėdą ant Šito paties laivo, kuris 
pirmu kart išplaukė, Liepos 4 d„ 
1923 su pirmutine Lietuvių Eks
kursija. -

Kadangi laivas ‘ ‘ Le viathan ’ ’ 
per didelis Klaipėdos vandenius 
naviguoti, tai ir šį metą Lietuvių 
Ekskursija keliaus ant “Leviah- 
an” iki Šou t vampt 011, Anglijoj, o 
nuo Čią persės į mažesnį laivą, ku
ris plevėsuojant Amerikos ir; Lie
tuvos vėliavomis, plauks tiesiog į 
Klaipėdą.

Klaipėdoj ekskursantus sutiks 
United Statės Lines atstovybė' Lie
tuvai. Norintiems čia bus progos 
aplankyti Lietuvos istorines vie
tas kaip tai; — Juodkalnį, Ram- 
byną, Rirutėsjvalną, Milžinkapius 
etc. Lietuvos Žemės Ūkio ta Pra
monės Paroda ^atsidarys pradžioj. 
Rugpjūčio ir tęsis per visą mėne
sį. Todėl lietuviai keliaujanti' su 
šia ekskursija turės progos daly
vauti parodos atidarymo iškilmė
se.
Taigi visi> kuile jau ruošiatės ar 

tik manote važiuoti Šį metą Lietu
von apsigyventi ai* tik apsilanl<y- 
ti/važiuokit Liepos 5-tą aut laivo 
“Leviathąn,” tiesiog į Klaipėdą, 
kartu su šita daug lietuviams reiš
kiančia 'ekskursija. Važiuojan
tiems tik pasisvečiuoti patariamo 
užsisakyti vietas ir pasipirkti lai- 
vąkortes ir sųgryžimui atgal. Lie
tuviams ne Amerikos piliečiams 
,sųgryžųnąą atgal bėgyje 6 mėne
sių yra užtikrintas. Kas tiįt gali 
įr nori važiuoti. Amerikos Val
džios laivu, su Lietuvių Ekskursi
ja, į Lietuvos bdaipMą. { -

Kainom Iš $e\v Tarka į Klaipė* 
dątaguliarės: IĮLklesa $107, ĮI- 

. klėsta.$152.00 ir augštyn, Lklėsa 
$344.35 ir augštyn.; Karės mokes
nis ekstra* 4 ’ K

Tūojaus užstiakykii vietas/ pa- 
šipirkit laivakortes ir aprūpųikit 
reikalingai* dokumentais pas vle. 
tinį agentą arba

novui

Ten ma jestotą Tavo užslėpta šlovinsiu, 
Nužeminta širdžių aš Tave išpažinsiu.

Duok dovaną šviesybes Dvasios Šventos* Tavo? • 
Trokštu malones tokios, visa širdžių savo; -

»■ -

TJaįp vis daryti trokštu ir visad lai klojas 
Palenkti Tavo valiai savo rankas, kojas, -

t 4

* l '

Vienoj draugijoj Kristaus tarnų surinkime, 
Vienoj tikyboj Dievo vienam pažinime.

" * j •>.

Atvira širdižia garbę .bažnyčioj- duosiu, 
Tikrai šlovindąnis Dievo’ vardą ten giedosiu.

_ f

I

Z'’

Prierašas, šitą giesmę užrašiau nuo Antano ■ Lengvenio', 
Sintautų parapijos, Gabartų kaimo. Jijė niekur nebuvusi spauz- 
diida ir retai• kur žtaom’a. Mintis palikta,1 tačiau keletu sla
vizmų prašalinau. .Ją’galima giedoti psąhnų melodijomis, v

: Kun. Jenas J Jakaitis.

Šitą giesmę užrašiau nuo

J

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.
vesti knygų finališų4,stbvip tąj vi
si užgyrė su teise galėjo. Paėmus 
naujus siiihkiij’lrfūS dėl kuopos ge
rovės nutarta llkbš* teisutis gaiv 
ti viet<t dek iii1<nink6( ^tofnaiieiai 
vasarai. [ komisijų apsįemč J, 

plačioms ir/].’, Gustaitis: Tųip-gi 
kuopa savo pinigus nutarė padėti 
Į bankų kuopos vardit ir ant nuo
šimčio. viską atlikti apsiėmė 
pats iždininkas su iždo? gobėjai.^ 
Tai neš nors ir mažai’pelno ir ge
resnėj tvarkoj šis ^reikalas, bus į- 
vykintas* Baigiant susirinkimų 
dar buvo paimtas atstovo į seimų 
siuntimas apkalbėtas ir dėl neap
sakomo tolumo likos atmesta. Pc 
to seimui pagaminta likos keli Įne
šimai : •

1) Kad kuopoms kreipiantis ;
1

centrų kad greičiausiai duotų ptl 
tarnavimų o nelaukti daugiaus mė 
nesį ir du..

2) Kad iš kuopų veikimo būni 
kas rašoma tai kad organe būti 
talpinama būtinai. O jei ne, tai la 
pasako driko jie to nedaro.

3) Kad seimas kitų metų 1921
m. būtų vidurinėse kolonijose 
Chicagoj, Pittsburghc ar Cleve 
landė, Oliįo. <

Nesiradus daugiau reikalų, tuj 
susirinkimas baigėsi, tik skubota 
susirinkimą baigiant dar vienas b 
galo svarbus reikalas buvo pa 
mirštąs tai kultūros vajaus tikit 
tėliai, nes jau Į pabaigą kovp m< 
nėšio turės 4-tas Federacijos skj 
riiis užbaigti galutinai to ygikal 
klausimą ir visu smarkumų pti) 
dėti darbų, nors tas klauųippis i 
seniai buvo .išspręstas, bet l'tak 
kliūčių kiu* sutrukdo. Taigi da 
patapius jau neturės būti nei klii 
Čįų nei trūkumų.

Gerbiami 72*ros kuopos LD|G 
nariai-rės visi tai jau nepąąriyšk 
nie jog tai kiekvienų B mūsų lai 
Ida maža pareiga^po dalį 
lio paskuti ar Čielą kad tuoįi ini 
sų tautus tikėjimo š^enčiąųjįn 
reikalus:. ai>gimi&

Kovo J# J/ ant 25-tos Įr p] 
Avė. Dietuvo# Dukterų. Draųgy 
to jau antru kartu sulošė šioj k 
lonijoj labui gražų veikalų ‘*Ka 
tri Alena” wtiįnes bexkh.$y( 
Žmonių buvo pilna svetainė ė v< 
kaląs suloki ųusisekė ir*|ti l|b 
puikiai, nes ta artiatįnįi pajlg

f

‘ DETROIT, MICH.

72 knoa LDKS. laike susirinki- 
įnų kovo 16 d. Susirinldnias bu
vo vidujiniai -skaitlinga#; l]e| ne? 
kuriais.tarimais gana svarbus. Su
portai iš atsibuvusio vakaro ir la
bai buvo .džiuginanti jog pasek
mės laimingiausioj pavyko. lždi: 
ninko raportai vėl visus nudžiugi
no jog 72-ra kuopa turto stovio 
laipsnio pasiekė tokio-kur,.sunku 
ir tikėtis buyo.to viso. Laiškas 
iš centro skaitytas, buvo ir su gi
liausiu sąjausmu priimtas. Rei
kale. atsiųstų knygučiiį- keliasde- 
šimis gauta, tuoj iš narių pasigir
do jog po vienų ir daugiaus pasi
ims kaip sau taip ir kitiems par
davinėti. Be galo tai nepaprastai 
džiuginantis džiaugsmas ir viltis 
mūsų tij vargdienėlių brolelių, vis 
didesnis progresas apsireiškia su
sipratimo link ir tuo patim nutar
ta liko $5.0ū iš kuopos kasos tam 
skirti 5-kia knygeles paimti kuo
pus varde jog ir kuopa tai visais 
laimės turėti] teisę rizikuoti, re
miant savo centrų odtaip tai bran
gus yra faktas teisybės varde pra
kilnių darbų. Taipgi atsiradus j- 
nešimui parapijos varpams k,okhj 
pors aukų padaryti i r-gi likos nu
tarta tam $5.0,0 paaukoti. Būt la
bai puiku kad ir daugiaus galėjus 
panašiai šventus darbus paremti, 
bet atsižiūrint j daugybes Įvairių 
.reikalų o idėjiniai draugijai tai su 
didelėmis adkbmis ii- nėra lengvas 
dalykas bei galima jr tai labai ge
rai jog nors ir tiek. ApieJĮčrus iš 
centro buvo hiuiipai kalbėtą kad 
jų jų kiek nors paimti kuopos var
de. Tik prisiminus jog su jais dąr 
vis aiškaus nieko nesigirdi iš pa
ties centro apie’jų pasekmes dau
giau informacijų ir agitacijniių 
žinių, 'tai dėl to likos dar atidėta, 
įš Federacijos 4-to ■ skyriaus ra
portų. Išdavė Jonas Jankūnas su 
sya|biais pranešimais, bot dar 
dviejų atstovų jų visai susirinki
mo nebuvo tai nei jų raportų nei 
pranešimų^ ’dolko jm negalėjo bū
tį tai begalo . svarbus uždavinys 
federatyvius tikslus kad kelti ko- 
ankščiausiai h* skleisti koplačiati* 
šiai, i K

ls Finansų raštiniukn# V. Marku- 
zas išdavė raportą iį( savo trumpu 
laiku darbavimosi kiirfc labai bu*
vo Miškus ir geriausioje tvarkoje buvo v lemia U žymiausių .* P. Ba

B reika-ueuč, F., U. MiekUžuiU^ E Pi
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. visi puikįsmiia ifbHde savo rojęs,
O įspūdžių gfilšuflaiMS tib ye^alo 

įąį kitas te įkį gyyąą 

didelius jų scenos dailės gro&s 
dal’bus. * *
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i lteęrąlai taip'bat toki žiopli būda? 
Įnį ‘/ptevį*^ SKtito te vis akis, tri/ 

iią. žiūrėdami į .dausas, bet “Dir-> 
vos” redaktoriaus ąprąšytų teti: 
myntį 'kai|) nemato* taip nemato. 
Matyt; vyručiai, kad iš jūsų tiąų 
toki avingalviai, kad jūs bile ko- 
iltiąm, . teseksite* tikite. Dabąr 
j^DiirvosV redaktorius"* liberalus 
^ojiną rašyti, įįa$ būtų daugiątt 
kapt''^Ptefąr* ite^lų įagamteti. 
O vienas liberąl-katąlikas duoda 
dyjtei kambanųs> maž pasitarnau
ja. kataliktas kd Miiį dugian kam 
šmeižti katalikų tikėjimas. Maį 
tąą liberal-katalikas nori dviem 
•pbnam tarnauti. Bet patarlę sa
ko, kad bendras šuo visados alka: 
nas būna. .

** • . 4. * i ;■ F- / .

,0 kaip sakote^ kad vyčiai, nęri 
^ĮĮirvą“ į teismą paduot^ tai tas 
negali būt teisybe, būtų ląb$ dk

■ ’ i / /

. , < » J
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•aejpitaii
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Mar. PtifcUttąotii^ms gaitblr žo^ 
dis ačiū..Bąiygimi Janužai- 
tis Pins, kuris lanko kas vakaras 

įkį gy^ąą jį.; ^nygyną ir kąs,norėtų gąutkkny-
gų,- jis višados patarnauja visiems 
kas t|k reikalaus. Šis knygynas 
norš dar jaunutis ir dar mažą lai
ko kaip atgaivintas, bet gana tvir
tai jati stovi; turtas $95.46, narių 
|5. KąĄąjįgi narystes £ortos vos 
išėjo iš spaudos. Knygų jau pluoš
tas, didžiuma suaukotų, šios 
draugijos aukavo: šv*. Kazimero 
(^rąugija 300 dol. vertės, kųn. Xril- 
kutaitis 200 dol. vertes, Lietuvos 
Vyčių, 25 kp. 200 dol, vertės ir ke- 
letąs pavienių ypatų, kurdų nespėJ^uį ‘ Misijos į^ĮdAs parodėte 
jau mižinoti. visas aukas kny
gynui ir už tas ko pirmame susi
rinkime atstovai, suatikavo$12.50, 
gruodžio mėn. 1923 m. knygynas 
išreiškė didžią padėką ąčiū-..
Pirm, pareiškė kad. atstovai par<£ 
ję į sotRr susirinkimus - praneštų 
kuopoms ir pągeidąutų Mdipite 
pereiti per namus užraŠyti narius 
prie knygyno, varyti platesnę agi
taciją. , dįnygyno susirinkimą* 
sibūna kas pirktą ir trečią penkta- 
dfctal «|ėne|iio, Vjsi yra ktiešteųti: 
at?iląj)kyti ant gusirinkjmo kny^ 
gyjių kambarin ^aį^io pą^pi^ 
jos ąąėn, $$ St. Supęrior Avą. ;

t* siv-r®!
t

B$gHWS*T-- ' ;
Ištikro yra gaila, o antra ir sar

mata kad negali mūs kolonijoje 
atsirast korespondentas, kuris ra
šytų apie mūs veikimus. Vien tik 
šmeižimai. Štai ir.-daugiaus.

.Mūs- jaunimas yra beveik numi- 
ręši • “ Dar 'merginos būt smarkos-, 
nes, jei®? tik jaunikaičiai prisidės 
tų. Tik sykį jąimaą, tad mūs mer
gaitės linksminasi kaip jųjų jau
nas protas veda! Ar nebūt dai
linus kad mūs vaikinai kaipo vy
resni, vestų ir mokytų jaunesnius, 
o neleist laiko ant gatvės. 

Jūs jaunikaičiai nelaukite prie 
durų kad jos ateitų darytį‘deltą” 
su jumis, nes to nebus. Bet, iš- 
traukit rankas iš kišenių, paraito
kite kelniąs ii’ keliaukite pas tą. 
kuri tąu į akį puola. O tenais nu
ėjęs atsisėdęs nešildyk kėdės (y- 
pač sekmadieniais) bet išvesk ją 
j teatrą arba taip kokį ■susirinki
mą. Nereiks nei laisvamanių, nei 
svetimtaučių. Visos lietuvaitės 
nori eiti su pąrapijonais. Tik ne
būkite grąmezdai, bus jums ir ki
tiems smaginus. Lai po Velykų vi
si jūs gaunat sau po mergaitę.

Iš jaunesnių.
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Parapjjos 
^UiĮirypfi laikū burtatei-
ųį sus(rinkįmą įpygyno kamb|ry- 
jg. Pteniiausią buvo svarstyta bė- 
£anti reiįąląi .dėl knygyno gero
vės. JAkQti nutarta nupirkti tenr 
tinkamus stalus vietoj buvusių. 
Nutarta padaryti patiems par 

. Fg§iFPd€‘» J°S perbrangjai
ąįgeiną, 5*o 
ffljpą. ^ąjpgtepųtaye ^bfti a^D 

: Wl$>4sTkbypnų  ̂
rovei kąd* plėšiaus supažindinus 
yj^opiepę ąu įuygyno #WJtb JO, 

verte te kam jissuorgainzup.. 
tas.-

n#iij| kreiptų domės į 4į prąkbmi 
surnipiymą. Šis knygynas užl^L 
M W<kįško turiW

šalies taip jr iŠ Lietuyos'pareię ; 
t ■. si Įąik^ę^^či'naftingos į$y-i 

W
' i • 1 B !«w$

.į^.dįepą dar pirą įkirta, yje-

’ ; ^svarbą suprastų bei plačiaus apie 
■įvykį sužinotų. Prakalbų vakapc 
hus<n|i^pMW j'kW“ 
ną! Narystės taukesnis vionas^o^ 
Iprią į lųetus arba 25 ceųtai kas 3 
mėųešiąi te gali daly vauti kaipo j 
pjinaj narys bei naudotis knyąo- 
ųiitj. Šiam darbui išrinkta komisi-, 
ja: Jurgis Sukis, Adomas Pade-

. ^imąs, Man joną. Jąnkgu/drienč, 
. tr Tąjpgi tikuti išrinktą spaudos pla- 

tpųmo komisija, kurios užduotis
. bus užrašyti tisus katalikiškus lai- 

. kraščius einant per stubas arba 
kur geresųp progą rąųdaąi, tąip-gi
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Progų turint, galima Užrašyti 
prie kitų draugijų bei organizuo
ti kas tik yra gera dėl spaudos 
jjlątinįmo- lsį$ii$į<>ii išrinkta ga
biausios ųxoterj's-yeikėjos: Agąta 

. Navickienė, Veronika Juknienė, 
Marijona Jankauskienė, Marijona 
Kuzinaųjįkienč, pirm. Jurgis Šulps 
dėl pąrtraukimo knygueiij iš re- 
dakcįjų ir tąm platesnių informa
cijų sužinojimų. Taip-gi išrinko 
korespondentus kad įmšną susi- 
rinkimą parkuoti* paskelbtų į lai
kraščius vąrydami platesnę agita
cijų už knygyno gerovę bei pla- 
tįnjnxų spąųdę?: P. Glųgpdienė, 
ir Jurgis Ruzus. Dėl laikraščių 
pąrtraukimo kurie dar, nelanko 
knygyno ingąįioti klebonas kųn.
Vilkutaitis jr Ądųmąų Padegimas, nyibąs padaręs daug pikttuno šei- 
Šiij metų yaįdybft: P|vm. Jurgis mynose i^kad kun. Losinškas nė^ 
Šūkis, •iee-pirm. A. Kunigiškis, ra ųžųitsbmavęš jokių dovanų.

BALTIMORE, MD.
‘ ‘ Darbininke ’ ’ tilpo korespon

dencija “Tėvo,” kuris sako, būk 
seserys privertė vaikus mokslainės 
sunešti po dešimts centų, idant 
nupirkus dovaną kun. Losinskui 
ant šv. Kazimiero, kad šis suina-

. d
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įoY§ aą tuojau* p^ smnoą įvyk^; 
svarbus L, Vyčių autitisiunąs.

io^kąte per
Pasekmįngąj ; b|^>aįtaiįį/ 
kai. Praeitį vakarą tuomi da|J* 

^m«yra ats^® ĮrteĮ||^
' /... ••

Susfrtedtitaas bus Vyčių Įį&uj^ 
V ' ‘ -v - ' ■

Į n -•■•■■ .^.rJ   r Ą*. '

C0Wr
, i ■ '' į ■; -

Labai patogju gavėnio* įtikti 
čia ąyyks

- v .. jį<r- 
kovo 31 d. įr trauksis ųer Vf«| ąa-‘ 
vaitą. Kaip ĮUątyti Įt Įaikr^Čįų, 

kur. tik gerbi lankė
si, tėn telteM šnvtepįi sė^s te 
daug’suklydųsių. sugrįžę ąht tįe- 
sos kelio. . z ;,
?Eaigriršte^ktiomjostea^įįlte*

r <t’ - /r '... ' Ką^.*

prot. rašt. M. Jankauskienė, fįn. * ' Visų pirmą kas link privertimo, 
rast. Kazimieras Bills, kSkieriaus Tas yra netiesa, nes nei vienas vai-'-,
nesužinojau, k^9s ^lob Ą. Navįc- kas nebuvo. priverstas ir^iiekados 
kienė te M- Jąnkąusktene, tvark- nebus verčiąams.
darys Debesis, Visa yald^’ba darb- . Pąrapljonąs.

Ut NORĖTŲ GAUTI .
grągįų.ajite dvasteiį žmogaus gyvenimų, a- 
pie ,šy. jB^ciųkį te Jo QxdeftQ Iv^tetubtius, apte • 
Lį<etu.ypįę Įesanems. vieniiųhus/ apie misijas ir misijono- 
lįųjs ir daiig |mių a£te plątų <v. III
ordeno —• taip yadmamj^ teetimplpi^ .te $ąug
kitokių p&s įskaitymų, parašytų pyasįįęįps žpmuūnis su- 
prąpįąyijį tiems aą pųtūtiū užsisakyti sųn
i| įtitiems įtarti išsirašyti meūesp& paveiksluotų (daž- 

piųusiai vienuolių fotografijomis) te pi^ų laikrašti:

W
Jį teįd$|a ykųmolįai “Mąžesnieji Broliai?’ (feanciško- 
nai). įedągttoja: Tėvas Jeronimas. Bendradarbiauja 

daug kunigų te šiąip/gerį žmųiiių. I^iinuo^i męįams 5 
lit., ppsti iiįptų M 50e.’ t

Adrėšas; Lietuva, Kretinga yi^jįoiynąį
Jau išėjo iį Ramios ‘ W AOTms Plm^TlS,”

delis savęs pasižemiuimas turės ęų 
/‘Dirva-’, kokių ners? konkurenęL 

jų,. Jau ne yienas sų jumis t.urė- 
; bieiblystę. taip pasakė. Vėl aį*- 
inaiiuojat kad jums katalikai ne
duodu’ plakatus dalinti prie Bažnjt- 
eio?. Jus neturite ’tiesos ateiti ir 
užteršti šaligatvius su savo šĮaiųŠ’ ^ebnyjiiskų vakarg vašapjo 
tais, eikite ten kur jtU priklauso- "* 
te ir dalinkite^ Bet prie mūšų beįŽ- 
iiyčios neturite; tiesos*. Nes kayftjis

=r

kį£jąin d&įks n|Wil$ 
ta| nękąltųikit

yi«^j f- - ’ * 1 ' ■ ■ , ,• ,■*■■■ i

dus, K ii^ivins į p-

įrįfcsh’ plonus >? ^ū^įpg^. 

tvi^įing^ vp- 
df JZJttkuf. J ’■ / ‘ !

hMįf«iWWhgWw ųtnMka* 
du ifiiRiitgminas 

hcBjo^ sutviiM W
pralenks nti Brooklynų, ' uet'i|ei 
t^iieagos chorai. Tai tik pradžia, 
o kas bus UŽ pusmečio? ' Drąsiai 
manau, kad Bhiladetelnjos ?v 
Ka|imiero choras surengs tokipH 
koncertus ir lošimus, k»i 
Žįąo$ tietuvM įmĄikįąusy ti m tai 

iš apylinkės, bet ir iš tolimų ne- 
tų. J. Jai^us garniu, maloniu ir 
švelpiu bgdĮį moka geriausiai mo
kinti ir vesti. t| didžiulį ehoi’%.

' ^.į^Įuįtero J^rąpijos lėtu, 
yįd Įpbgį . dį^ugįasi ^ąvę ^j?į

J|Uktm 6U ęhbrū rengiu kqu- 
lietu&i ^įlądęjphi- 

'j§įėnematę, nei. girdėjo.

v

f

> o^į.ahd,ohįo.

CIevelando- sąjungiejes

J.

»

Jos įsižeidė užgano kprWtį 
eiją */ Dartyininko ’f No. 25. 
tos korespondencijos, kaip |
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' BU -Kiekvienam name Jra ret- 
ta(| kalingą Šviežus, Svąiąis SU

PU > iąš vanduo — tirtąteLękąl- 
t| filmuFž maudynei. Giizas yrd 
H j^giaųšiim, kavšGįausias tj? 

parankiausias -kuras van- 
jį dėns ^Adymui. Automatini^ ‘ 
jį, vandens žudytojas laimi pi-.{ gidi atsieina, z . ’ ‘ 'f .
(I Lengva t pritaisyti Ir pa- ' 
|įį rauku naudoti. Pasiterauk 
Ifl* tuo reikalu musų ofisuose. 
|| žiūrėk telefono knygoje-
(p BOSTON įCONSOLipĄTED ; 
ji * GAS C0MPANYf ’ 
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* PHILADELPHiA, BA,

■ Kovo 19 d, šv. Kazijniete Pai'^' 
pijos chorąs, pagerbimui Xąrlį. tos 
parapijos kleboiiurkųiV J. Kąuįa- 
kiui ir kitiems kun. Juozątas' v^r- 
duvių dienoj,
svetą’itete griižų vąįįd?ą,

Philadelpbijos’lietuvių' yąa laibai 
mylimas ir įčrbiain&ą7^ tdš jįfc^r 
garbos pilnai užsitarnavo. 
šum trisdešimts įięįiį nenuilstamai 
dirba religiniai h4 tautiniai lieitte 
vius Philadėlpliijojė švįeądaijiąS.

Į Jis pirmas įsteigė tame mie’stę Iiėl 
tuvišką parapiją/ kuri šiandieną 
išaugo į. gražią lietuviu ĮtąL kglo- 
niją. Bažnyčia, mokykla/ klebo
nija ir seseių gražūs niilžhiiąlf ij 
namai ant Whai^on Šytr. 32įjllifi^j- 
ja apie te^ nhoptiiteM
kun. j/Kaulakio. * 

; Jte tautiniai lietuvių tarije ir7gi 
‘‘daug nuyęi^,ū,,j V$ą.,$l£ pąsauli- 
wo ir religinio ^urinįo išleido lite
ratūros. Karo metu, kad Ameri- 
konus supažindinti su lietuvių 
tauta ir Lietuva leido, ir patsai 
redagavo anglų kalboj “Lįthua- 
nian Bevue.” Savo didžiąja nuo-’ 
pelnais lietuviams ir Lietuvai; 
gerb. kun. J. Kaulakis yra žino
mas visiems Amerikos lietuviams 
ir Lietuvoje. Philadelphijoje vi-

4

si svetimtaučiai pažįsta Kųn. J- 
Kaulaki kaipo patriotą ir darbštų 
lietuvi; jei pasitaiko atkeliavu
siam iš Lietuvos du-milioniniame

■ ■ «*4 . ’ v 4 »r ’

Priladelphijos mieste paklysti, tai 
policija pristato kun. J. Kąuįą-‘ 
kibi.

Airiai sąy(Q ąpąštalui šv. Patri
kui pagerbti, W’ste ^yūnjos lai
ke, dąro pągilinks-:
pįttųnu§. Ph|ląde|^jjbQą lįę|uviąi. 
§ąvo mylimam klebonui, pirmam 
ir uoliam tos lietirviiį kolonijos 
apaštalui surengė kone^jųį vaka
rą. X

Vakarą^. y '
\ Vakarą ąųreugij §v. ^zimiero 
parapijoj choras, vedąipąs vargo- 
įteko J. Jąpkąųs, Ątišmm pholįąą 
keturiais balsais žavėjančiąi pą- 
liąte.ąvo: Į) JSiimb-t per ,$lvąręlį...

^ąi grąžips 
man.. - 4) . gražus?. »•
§) Karvelėlis- choras padai-
navo: Tekėk dukrele už bajoro?’

\ Merglųų ehorąs — **
//įorįstąs Ą. Bgn^ą solo pą^ąteąM 
? vo “Vąi ¥kpgen te įtikbį
g ųperos “M0ąM^ą&«Ię, 

baltes ^ątiaį ^kaitebhn^i' bątiią- 
nų yiąųa žąyėįįo; $1 ląlįą mątoiųąi 
ičšįdųbą. į žy$ų te. 4>’;

■■ ■
’ 15. Mįckftuąįtp padainavo ąų* 

Jo; “Kur stiųappte?* $
■ g^omą lal^ingaįiiĮte. a j ' f 
; Labai ąrtistiš|ipį ąų!$ė “Jįoą
bąteys?’ LąŠipie į^yyąyp: E. Jlję- 
MWaįtėr J. {ĮąWl # MaiW~ 
kas. Visi sąyo role? t^įp gęyąi te 
natūraliai atliko, kąd geriau
sių teatrų artistai maža geriau te- 
atliktų.

:

♦

K.v

y’ i- :

Kovo lG d, Lietuvos,Neprikąu- 
ito a^feu“. 'Wa- 

,sSŠ5Bfe ir K- 
WbfP*-V»Įį!^? ir- kp- 

Garmaus | tuojau?
)Ę^« Vą- 

fM. ^SS Lietuva^
dąugi«^ Siutęs ir ųž-

įaį.kgogr^žiaųsią ateitį! 
Garbė į^byiiĮpnąp’ą katalikams 

JuŽ įį patrijotizmOf ir

>
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JT tTOMET motina Jaįfcė
. “. ji turisfeš
, šų įgimta ipįsę gautį geriausią,.sl^ ir gpyiąų- 
. s| g$?ų$ maistą. yign,dk, yra tį&sįąngaį mo

tinų, kurios negali |ip4yį ir 4UJ?M
jiems atsakantį maitinimą, f4wpgą jų pil 
nam vystilmuisb ’f

' ■ ' . \

, Tąm* mgtinpiTĮt 
' dakįarąi reltomendayo 

ir išradi ^ųirden’ą ^a’
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Plepą per virš-65 
mėty, kaipo vienatinį 
saugų ir išbandytą Pa 
vaduotoją motinos 
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KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

, Ws '!!!«!»§'#*» I«n- Į 
. gvąį ir giltai■•TOv.

dinamas ir ijątieąia 
kūdikiui < maistingą 
peną, kuris nėnuvąr- 
gins jp švelnus, $JpI- 
yįo ir žirnį. ‘ '* '.*

i 
Reporteris.

■

Nedajykunęs s&nnatos.

fb veiki-
mų, o-yą^ųtimų tai gyvas galas. 
Bėt vičaąsjiąbl malonus ąpsi- 
reiškimąs atsitiko.V ' A.‘ ’ JJ.v’žL <*./ Ita. 4r-

Kovo’JM <L vįeni garsūs lošėjai 
sumąiiė ęulošt vieną^vėįkSlą laike 
pamaldų!Mttiikai einą į 
bažnyčią. .'IJet Reikalas nepavyko 
dėlto; kad1‘Dievas nepadėjo už 
apleidimą teSte-

. T

'« 
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CLEVELAND, OHIO.

“Dirvos” aimanavimai.
« f y ►

I. ------------------------

. “Dirva” 11 numery, verkšlen
dama aiškinasi kad. negalima jos 
padubti Į teįsmą. Sakų męs kad ra
šom. ąpį,e. ^timgus, tąi neįvardi- 
nata hei yięno kunigo. Žinoma 
kad šmeižia tai abelnai visus. Po- 
etraų^ SĮlk^ įb? ^ymai reikia pa- 
duoti? teistaą už tad kad jie visa
dos rasb.ąpie “Dirvos” bankrutą. 
Aš niekur- nėtaačiau pasakyta kad 
“Dirva” bahkrutina, tiktai buvo

- <* X, '

parąšyfs, k®d -ADteva” turi J^o- 
vą, J^npiiaj. džiova tai yra nęiš- 
gydųma liga. O jei ir išsigydo iš 
džipvps, tai turi laibai švąriai už
silaikyti ir,visados būti tyrame o- 
re. Jtet/^Dteva” to nenori prisi- 
laikyti ? “Dirvą” visi laisvama
niai tačžia te paskudina ant jos, 
kad geriaūs ant jos augtų piktžo
les ir kiti nešvarumai. Už tad 
^BĮrvi^ te džiovą gavo-. Jeigi 

"“Dirva” 0tiasi savo bizniu,, tai vienokio sukimo, tengvai suvi^ko- 
aŠ nor|Čteu žinoti delko “Dirvos’ 
šėrittinkąi negauna jokių dividen- 
dų. Ne karią girdėjau kaip pat- 
tys šėrininkai juokėsi kad'jų šė- 
rąinupūole kaip Lenkijos markes. 
J^rįą pats girdėjau kaip “Dh- 
vqs” leidėjas sakė nekoks čia biz
nis, bet nors mūsų pačių apgarsi- 
nlmaį^'teyką. Matyt iš šių visų 
išsitarimų kad nekokis “Dirvos” 
drūtas gyvenimas. Antras daly
kas, žiūrėkite koks “Dtevos” tu
rinys? Jokių korespondencijų nė
ra, jokių tinkamesirių. straipsne- 
lių,_vos tik paties redaktoriaus 
ąugalybt’»ii» syajon&mis užpildy
tas. Tas vargšas red&ktorčlis tik 
rašo apiė dausų kaimynus. Mato

 

mai jte nkĮco neMno kar dedasi ant

.
Teisingas.

”7-r ■■■■■■ 
'kiuw •kjriO* (atakltata 

■■• talke crMtauta* rėk 
kalaa. (fMdBątalu&oii* 
ntrttaMU Į>' £•#!■«■» jin-' 
a« kMJklf/

Kg apriptatau lrp«-
• mdilykucrro* 

ęrirbM Manai to linui 
fa- bh* jaitSuae, tad ui 
yra MyČUi k®j *m ta
rta* rrgvKuiitai* taiko-' 
terptai* atvirai fr.Mhni'

• ca
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KŪDIKIO APRŪPINIMAS
»

L' Xu&ą kūdikiu 
deį palaikymo 
kąnč|os syęjkM1?8? .fr 
ri būti maudoiyaę Ras 
dięn, aprengiamas pa- 
togiomis drapanomis 
ir valgydinamas mais*
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Išleido “Magesnieji Broluri.” Kamuoja 1 Iii

PENĖJIMAS.

Penėjimą* Krutini i*.
Gamta parėdė, kad kūdikis butų pe- 

niniaa krūtimis: todėl motinos pienas 
yra geriausias kūdikiams penėti mais
tas. Motina turėtų dėti visas pastan
gas žindyti savo kūdikį ir nesigriębti 
bonkos iki viskas kas buvo galimas- ta
po padaryta penėjimui krūtimis.

Penėjimas iš Polkutės.
Kuomet krūtyse pieno nėra, tada 

reikalas stvertis lankutės. Kad Šita 
metode butų pasekminga, reikia lapai 
atydžiai rūpintis pasirenkant tinkamą 
pienų ir JĮ prirengiant, į kų įeina daug 
svarbių smulkmenų, r

Jei yra kuris vienas dalykas svar
besnis UŽ kitus prirengiant kūdikiui 
maistą, tai Pas dalykas yra švarumas. 
Visi Indai, dėl mieravimo,. šildymo, 
maišymo ir penėjimo turi būti sterjli-. 
zuoti verdančiame vandeny tiioJ pirm 
vartojimo. Beto yrą svarbu, kąd ‘viso
kis mietevimaš turi būti atliktas ūty- 
clžiai, kad gavus geriausių .pajjątmių. 
iš vartojamo maišto. Jei seksi'' apta
rimų Čionai pąduotą, tai išvengsi dau
gelio bėdų. "

Pasirinktas maistas turi, būti grynas, 
švarus, pienas atatinkamai atmintas 
sulyg kūdikio* amžiaus. Pasaldintus 
kojidensuotas pienas yra idealia budi
mams muistąs dėlto,, kad jis Šyąrgs. 

mas ir visados vartojimui atmiešti tik 
sii virintu vandeniu.

Kaip viršuje jau' buvo rašyta, dažnai 
pasitaiko, kad* motinos neįgali peuėti 
kūdikio ąavo krūtimis, Jr tada, supran
tamą.' reikia parūpinti kurį nors bitų, 
maištą. Ir- geras, grynas sveikaš kar
vės pienas, tinkąmal sumaišytas su rei
kalinga kiekybe.geriausio cukraus, y- 
ra tokis maistas, pridėjus klek vande
nio. jPuiklausiaš' sųtaaišynms pąruik- 
Clauslo pieno Jf geriausio cukraus Įei
na po vardu Bordeu’s Elągle Brand 
Milk. per dris gentkartes motinos at
sidėjo. ant šito puikąw pieno, penilit. 
Ji sulyg nurodymų, jis padaro uvtiau-; 
sį artimumų prie motinos,pieno.

Borden’s EagĮe Pienas šiandien auk
lėją daugeli vaikų, kurių tėvai patys* 
išaugo ant Ėagle pieno, ir kurių tėvų 
tėvai taip pat augot šituo pienu ’70 me-* 
tais, Kuomet pasvnrątni, kad- Bordeno 
pienas yra vartojamas per tris gtet- 
knrtes, ir vis labiau yrd vartojamus 
Šiandien, tai patnunul, kad turi būti tam 
prlelm*tiK ir ta prieit te yra ta, kad' 
jte irodAsuvc <wmi trihnmMUmnttu ir 
saugiu tam ilgai, kari įmonės turį ju
ms poBltirėjiuni-

* . į
Mir HCtoJl*

j r-.'

jūs lipkit gauti.4ykaf< 
nurodymus jūsų kpl- 
boje, kaip maitinti Įjū 
dikj su Eagl.e praįad 
Pienu 4r padaryti Jį X 
tyįrįu ir sveikoj išpiL :

M**“# kuB°P£ 
ir^prisiūskif mum§s,

I
1 -•■‘—'■A

Pažymėsit, katrą Norit 
penėjjmo Kūdikūj Kūdįkitj
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«upyko aut savo senųjų riariii. 

Kuopos shisirinldme gerbiamos 
' rengėjos minimo vakaro jffy čia 

; Ttemažų. klai<LJ Rašyto
jas minimos korespondencijos nie- 
fcnomet nebuvo ir nebus nei senas, 

įęti naujas M Sąjungos narys. Juk 
^Koterii Sąjunga vyriį nepriima.

' * ž pažyrriėjaii ikV Šukienės ir p, 
L Štaupienės aukas vakarėliui at- 

įkiral Įeitu. Tiedu valgiai man gė
limai patiko, na ir pavykėjau* 

kaa juos aukavo.' Nemažiau 
Antika ir lietifviškaa suris su kmy* 

U ule negalėjau sužinot kas jį 
, aukavoV Buvo ir daugiau skaniu 

valgiu suaukota, ale nepavyko su
žinot kas juos aukavo.? Jitk taip 
ir. pirma rašiau. -Rengėjos įšižei- 
dušios už tų žodelį kad pavadi* 
linu7 nepatyrusiomrsj. čia turiu 
priminti; kad valia pažymėti kas 
gera, ir valia .nurodyti trėkumUs. 
Už tat nereiktų kelti trukšmo. Ai- 

, tdskncteis.v'be,* kad tikiotp kontro
les nebuvo ir kad prie djjrū n?-
reikalavo tikietu, stalan šėdarit ti- 
kietu nereikėjo ir ten mielaširdiit- 
gos rengėjos visus vienodai vaiši- 
no kaip užsimokėjusius taip ir ne. 
Mat mano drangas visai nemokė
jęs įėjo, sykiu dalyvavo, linksmi-: 
noš ir vėl sau liuesas išėjo. Gi 
daug žmonių, ktu-ie užsimokėjo nei 
kąsnelio nevalgė, nei lašelio negė
rė ir burdamiesi grįžo namon. Tai
gi aš abelnai minėjau, kiek man 
.atrodo tai valgių gamintojos ga
na, gerai savo užduotį atliko. Čia 

' daugiausiai puola ant minimo va
karo “ boso ” ir jos pagalbininkių. 
Mat, jeigu geresne tvarka butų 
buvus, negi būt reikėję ir duris 
pečiais at'rėmus laikyti.

’ Viską Matęs.
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pROVIDENCE, R.T.

.« ^Kultūros Vajui aukojo šios y- 
opąts:

Marijona ir Petras ‘ Bužinskai, 
153 Dolaine St., Liet. Boną $50.00. 
*TVh|<ms Stankus, 36 Walling St.
—^15.00. ’ ‘ ‘ ■

; Kiui. J. Čaplikas, 124 Candaee 
. lley St — $10.00.
J Antanas i). Avižinis, 132 Doug- 
Jas Avė. r- $54OQ. . . , '

Dominikai Barantavičius, 
I*’rederic St. — $5.00.

Petras Karūnas, -74 Cam?deH 
Avė. — -4.00.

Alekas Dzekevieius, 26 Agnės 
Št. — $2.00. '

’ Zigmas -ir llnr. Turoniai, 
Ansburn St. — $2.00.

Anie, ir Agota Karčiukai, 
•Vaiky ^t- ~ *2-00-

Steponas Ruštelis, 77 Peken St.
—-. $2.00.' ■ '

Stanislovas Lukoševičius. 10 
Afatheiv St. —$2.00,

Alekas Vaitkūnas, 272 Chalks- 
tone Ąvo. — $2.00.

r Po $1.00 -. S. Spiteliūnas, J. Ka
lėda, J. Ak Ulevičius, M. Tamnli-ti- 

. Snenė, B. Vruiktenė, F. Lukoševi
čienė, V. Čnnys, M Mackevičius, 

. A. Kaziukonis, M. Tamulevičiene, 
D. Švedas, A. O. Bulmys, J. ču- 

. nys, M. Miškinis, V. Marniuntas, 
' J. Tamošauskas, R. Gecericienė, 

(k Miškiniene, J. Sereičikiene, M. 
Vąitkūnieno, M. Jezukevičirts, J. 

•■Cibulskis; V. Bronkevirius, R. Ja
nušauskas, J. Žiedelis. M. Tteinie- 
nė, P. Sinkevičius, V. Delionaš, 
M, Kavaliauskas, A, Avižinis, A. 

.5 Dzekcvičius; M. Meškinis, J' Bag- 
donas, P. Kaniauskas, J. JusoUis. 
Smulkiais $4.00, Išviso $155.30.

ReĮh

K VYČIŲ EKSKURSIJA1 JAU 
ČIA PAT!

Pranešimas. ,

v

., _,,::■■■■■ ■■„ r.j,, -.„r* ' ’ ' / ' -
NeW Yprlm ir Jersey 

apskričio suvažiavimas ‘įvyks 
balandžio 6-tą et* 1924 HL, 1* 
mą vai- po piet, parapijos sve- 
tainej, 219 Ripley PI, W?&*. 
bethppyį

’ Brangus rižtmdnčiai, kadam 
gi ,Šis suvažiavimas bus prįeš- 
seimMsį tad daugelis jyajritj 
da$ką bus aptariama kurie 
paliečia..įsOffliį brangią brganii 
išari jį. Taigi gerbi kuopos ma
lonėkite prishjsti kodaUgiatisia 
atstovų su naudingais suma- 
iiyinais kad galėtume tuos- su- 
Thanymiis įteikti seimui. Taip
gi yra daugelis svarbiįį dalykų 
aptarti kaslink tolimesnio aps
krieto veikimo. Yra pageidau
jama kad- atstojai išduotą ra
portus iš kttopiw4^rimaifastiš;‘ 

 

kai. Meldžiam ^^teluoti • *' o 

pribūti laiku. 1'
m M.

Rašt. J. Sereika.
• „../i.■■ t «
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■įeikit gerų sumanymų dėl labo 
musų organizacijos. Ko dau
giau atfsovą suvažiuos* to ge
riau galėsim nutarti geru stv 
joanymų į busiantį L. D, K.’ S; 
sentiį; 'Ituris atsibus -29 ir 3G. 
cld, baTaiicpo 
Mass. feiei gerbiamu kuojos 
jei mums rupi musų1 organiza
cijos gerovė tai maldnekite pa* 
fistengįti jMx$iusti‘ ^.stovus *'J 
į^ričio/siivą^iavdmą ir .į sėir 
Įhįr O' M katros kuopos Jau 
įife-ai iieiŠgal^ttiinetfe prisiųsti 
Atštovų tai malonekiM ĮttGSir' 
žiįš Mušti apskričio vald^bab' 
Lai nelieka nei vietfo^ktičpb’s 
įtiri ’ neprisiimtu kfstč^į1 J 
^Važiavimą taipgi Bį-į ‘sem^ 
l^ipgi gerbiamieji* atstotai 
Aialonęlątp^nįsivčluoti pjpr ibjįg 
1ą$aiku, nes suvažiavimas pra- 
ąM^ paškirtu Taiku. . .

,4 . M.f M., KamąnduliSi
,... v.2.0 ’JtaoiuStFeeV \ -

Montello, Mass.

Hašt. J. V. Smilgis,
4 127 Clien-y Street, 
- į Cambridge,<Difass.

t

■ R 
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; L. Ū. K. Ė. ėoin. Apskričio 
Rtanejhnis.'

" L. /D. K.“ S.- Conn. apskričio 
pusmetinis susirinkimas įvyks, 
balandžio 27 dieną, 1924 me
tais, šv. Jiirgio parapijos svetai-j 
neje 'ant South Park \Avenue, 
Bridgeport, Conn. :Sesijos. pra
si dės 1:30 vai. po pietą.

Liii kiekvieną kuopa siunčia 
kudduugimtsia delegatą į šį .su
važiavimą, nes šis yra; prieš- 
šeiminis suvąžrąvinias kuriame 
daugiausia gerą patarimą, dri 
L. T). K. S./'-pageruiimo', 'bus 
svarstoma. ; Prieg* -tam juo. 
daugiau bus,^eįegąįą,{iUu) ge- 
riąu gąlėsim išsrinkt gprįąusią 
ypatų atstovauti niūs apskriti 

L seimą. . . ’ . . :
, Tygul nei. viena, kuopa, ne?į? 
lieka neprisluntusKrietos ęlele-r 
gątų į šį. suvažiavimą,. Visos ! 
daibą, -sugalvokite. geriausius 
įnešimus iy patarimus arba i 
seimą ar suvalžiavimą.

. Conn.. Apskr. Raštininkė
M. Blažauskiute,

70 Wirview Street, .
• New Britain, Conn:

1 ■ 1 * — , t..........

Lietuvių Darbininkų įKope- 
ratyvės- Sąjungos NaiijOsios 
Anglijos Apskričio priessėimi- 
nisi ekstra suvažiavimas įvyks 
balandžio 13 d., 1924-m., Lie
tuviu Rymo Katalikų Šv; Peti’O 
parapijos salėje, 492 ŽE.- .Se
venth St., So; Boston, Muss., 
1:30 vai. po pietų. \

Gerbiamosios L. D. K. S. N* 
A. apskričio kuopos, malonėki
te rinkti atstovus ir rengti įne-' 
Šimus į apskričiu suvažiavimą. 
Taipgi ir tos kuopos Wrios dar 
nesate prisidėjusios prie apš- 
krieio tai malohėkite prisidėti 
ir prisiijsti savo’ atstovus;į šį 
suvažiavimą, kadangi šis suva
žiavimas bus prieš-seimims, to
dėl malonėkite visos kuopos 1 
prisiųsti savo atstovus ir in-
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:. NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJ®, PASIŲSK JIEMS 

LITŲ PLUOŠTĄ: : , .

*“W

t

PRANEŠIMAS.
I. -...'... . ■■<r

A.
raeitam suvažiavime nutarė

L._ R. Ped.' apskritys 
praeitam suvažiavime nutarė 
|hi'ėtj ^Šiiį 'dietą geghžhię 'Mon

tviloj. ,
1 .

, Komisijon pateko sugerbia-■ 
mi veikėjai: Červokaš, iš Nor- 
ąood’o, Kaniandulis, iš Motf-. 
tidlo, J. Glincekis, iš Sę>. pofa 
tono, t Vtiiąiaųską^,; iš?, (•am? 
51-idge, Kriviute, iš Laivrence.

pasitarus, sužino
ta ir užimta “Ronitivoš Par
kas*’ ant 22 d., birželio, tiioj po“ 
L. D. K. S išvažiavimo.

Apart skyritį ^fstovį daly-

svarink nūs,
Lietuvos Vyčių JT kp. mėne

sinis susirinkimas įvyks kWa 
30 <{., tuųj P° mišpftnr(4“tą.v.) 
parapijos salėj, ant 7-tos gt., S, 
Boštoh,. "Taigi risi nariai 
lone^ite imbutį ant šio šiw 
rinkimu, turim? daug nau 
jį dalykų aptarimui. Taipgi 
ntridąuii ir nanj^ narių atsu; 
veskiįų, ; ‘ ‘

į Valdyba. 
pL žd^i^Kpos.

$yriiibtojiiV 
yongiasi prie Sveiko, šeredoj 
kūvp 26 d. ąį
streikuoti. f ;

-J? • ” - L ■- -■“

4ftarninkeini^Jt)8eph PeHe* 
tier, buvęs distriet attomey 
Suffolk pavietų.. Alirė pagavės 
plaučių uždegimį.’ Jis buvo 
Kolumbo Vyčių advokatas, bu
vo gavęs nuo- šventojo . Tėvo 
augščiausią pagerbimo titulą, 
bet po to buvo jam priekaištų 
padaryta ir pagalios buvo nuo 
vietos atstatytas ir advokato 
teisės, atbūtos.- .,

k

. Ir jei nori kad pinigai greit jaugtai Votuvon nueitų siųsk 
juos per rimčimisią iirdidžmusią pinigų siuntimo įstaiga tlE- 
iTimv p. b

Šiai mu8ti kursas: '
v » ■ .

. '■ I.

Litai doleriais:
500 litą $'
600
700. ’»
800
900 

W 
2000 
3000 
4000
5000 ”

.10000

* . *

• i

1
'Ą ‘

CAMBRIDGE, 1YĮASS.
Aleksandras Potembergas pri

ima lietuviškus H B. kuponus 
kaipo pinigą su išlyga imant 
lavorą iš jo krautuvės. Užlai- 
d-ųm visokių vyriškų iy moteris-, 
kn drabužių. j

. Duhąr.pĮiin^a’. gcrinamippis, 
lietuviams kaa .as laikau laik
raštį ‘k 1 larbinmlcą’^siivo" krdn 
tuvūje ir kas atris f krautuvę 
pirkti, .laikraštį gaus, tik už 3 

vavo ( praeitam .suvažiavime •' 877 Cambrid^Street.
Aleksandras Potėiąbergas, 

centus.' ' ''-J/.L' .. , 
( Pąie^ljau šatro pusbrUtą Adonio/Ta- 
<huiso Ir Elenos Brazų, paeina. Iš Mel
žei lij kilimo, šviekšnos PUSčiiMis. Gir
dėjau kiul gyvena apie, mtt^bnrgli, I’a. 
Malonėkite “atsišauKti ‘pnfis arba kas 
kitas pirmasi praneš aple^anuos gaus 
$2.110 allyginhnaffnes m labai svarbus 
reikalas. 1 ' (27)

JUOZAS BRAZAS, 
310 Ciark . TCestvllle, III.< t .

gtjrb/k’un. fcvagždys; 'kun. >Tus- 
kiuti.į 'kuurVirmaiiskig.

Suvažiavimas buvo, gražus 
ir f liūtas; kuriame pTaeiai ap
svarstė apie vajus ir daug gra
žiu dalykų visuomenes nau
dai 1 ‘ . .

‘ J. A. Kriviutė,
. Apskr, Pirm.

»

♦

DAUGIAUSIA ŽINIŲ APIE LIETUVĄ TURĖSI 

JEI SKAITYSI

66
l

/

t
4 ? ■

’ ■ ' Įdomiausią dienraštį, leidžiamą kataliką Lietuvojė. /

Užsakyk pau ir t užsakyk savo giminėms ir pa
žįstamiems. Kvieslį su aukso mintims siunčiame do
vanai’ kiekvienam kas paprašo.

2

. i
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I| 
ji
I fe

i
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Litai doleriais?
$ 1,25

2.75
5.25

> 15>
20,80
26.00
31,20
36.40
41.60.

M
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52,00
6l-,8D
72.10
82.40
92,70 

103,00
; 204.00
. 306.00

408.00
510.00

1010.00

v
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Tel. Sd. Boston 4006 ■

DR. J. GRANDŽIUSI 
•• LIETUVIS GymWAS IR I ■ I

506 E. Broadv/ay, So. Boston. I 
' (Kampas G Št ir.Bi-ondttmy) I

+

Norintieji dalyvauti L. Vyčių, 
ekskursijbj į Lietuvą be abejo žiu- 
gridįvo sužinoti ekskursijos clie- 
*^ų, laivą, ir 1.1.

... , Taigi ekskursija įvyks birželio 
,i 4 d., 1924.m, “Cunard and Anchor 

linijos” laivu “Bereugaria.HLfti- 
1M8 “Berctfgam” yra vienas iš 
didžįimsuj, laivų :; jlgumas. 919 pč- 
Ąv itėlpfl 53,22ii tonų, tiięi

}, vo ant tokio didelio bus patogu va-

žittpti. Kaip minėta aukščiaus, lai
vas išplauks iš Xe\v Y'ork'o birže* 
lio 4-tą. d, į Southampton kur pa
sieks į šešias dienas ir pusę; iŠ 
Southampton iki Hamburg apie, 
dieną ir pusę kitu laivu; is Ham
burg Specialiu ‘<Pullrnah>Htrauki'» 
niu pfer Berlyną į Klaipėdą. Visa- 
kelionė iš New Yoi-ko ilsi Klaipė
dai 2-ra klesa su uwar tax” kai
nuos $157.50. Ekskursantai atgal 
sugrįš Uhited Ameriean Linijos 
laivu “Reliance” kuris išplauks 
iš Hamburg į Nevv York-’ą, RngpiiU 
eio-Aug. 5-tą d. Tad gi norintiems 
važiuoti jau laikas pradėt rengtis. 
Smulkesni pranešimai seks vė
liaus. Su įdęsktirsijos kelione k ir 
iŠ Lietuvos rūpinasi p. Kastantas 
Vaišnoras iŠ Franklin Savngs and 
Tmt Co., P(ttsbur$, te ' ’Į;Eks
kursijos Komisiją visais reikalais' 
krcipkiUs šiudmi antrašu : Jomia 

s, U4 įSaiįt, EonrBį 
ti&d, Pa. r;

‘Susivienijimas LietjUYiiį
* R. K. Amerikoje 1

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM .VILTIS! 
« MIRŠTANČIAM RAMYBĖ! ‘ f

Tąi Muišij, liotiTviiį* kataliku npsugiiaiuiama\tvitį 
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi* 

‘ čijos nepriklausau nieko nclaukclauias tuoj pasi
rašyk, nes ji: ' ' -■

. • 1. Apsaugoja naritygyvastis ir moka, pomirtines $150.00, 
$350.oo, $500.00, $750.00. $iqoo.oc, $2,000.00. $3.000.00. .;

; Moka pašalpa nariams ligoniams kas- savaitę po:
$3;50, $T.OO, $10.00, $14.00, $31.00. \

I 3. Šelpia suvargusius narius ir našle irius.
4 -Nariai gauna S. L. R. K. A’, organu. Mvaitinį laik

raštį „Garsų”. e . "
* ' 5; Skleidžia apšvietę, leitižia gerus raštus it* dalinu na
riams veltui. • .

, 6/Platina, tikėjimą* dorę, rūpinasi tautos roiknlnjs, re- 
mia .Lietuvos yespuhlikiĮ:. ‘

7, Lengvomis sąlygomis apdraiulžiu vaikui nttn vienu 
ateiti amžiaus. ' , ■ -w»

letojintas i R. Ii. 'R, K. A-. pigus, uu'noaiuA junlci'Stis lengvu. Kuo* 
*pos yru visose cUdesnėso lietuvių Imliouijosn AmvitfM'y tmhVk turtlu* 
tieji inCopMeijų, kreipkjtės prie kuopų Šektetuvift uthtt ti’v*''* t Cmi- 
tro HaltiMO: ;

si»- •' ■ ' S. L. R. K. AMERIKOJE /* ' *- 
■“ W Sa’ 9th std Brooklya, įi.

i -

V s T'

ž

s Tel.’Rrockton hlIŽ-TlVdl ]

DR. A. J, GORMAN
(aUMAŲ^KAS)

705 Main St, Mohtello, MaaisJĮ 
'. tgnmpaHi BrhatĮ8Wet> * ||

r.< >]

Doleriai litais:

5.00.

10,00,

.15.00

« « r » ~ I ’
t

95'

...........144

t 20.00,....... 192
25.00..........   ,&0
30.00........... ,288

*50.00...........480
100.00........ 970

$
n

n

J r

> *

j >

I T

• ■- - < , ’ * • * • į. •

Lietuvoje gaunant^ pinigus nieko' primokėti nereikia. Afū- 
-są pąritiulęH.apmokaiiias visuose bankų skyriuose ii- per paštas.

Pavasaris tai kelionės laikas
j? ‘ • 1

JiUiinanąL Wihuli‘.Lietuvon, tah|prižįūi’čk;kaiii pavedi/ce- 
liones reikalus tvąTkyti, įad paskui nereiktų gailėtis po laiko. 

LietuvnyPrekybos Bendrovei gali pilnai pasitikėti, nes tai pa
čių žinomų darbininkųJ-steigta tiems reikalams aprūpinti. £į 
pavasarį mūsą rengiamos net kelios dideles Lietuvių Ekskursi
jos patogiausiais laivais. Jei Tamsta manai važiuoti, kuogrei- 
riaitsiai pranešk mums apie Kurį laiką, o mes Tamstai suteiksi
mo pilnesnių informacijų apie rengiamas ekskui-sijas ir laiyus. 
Tas Tamstai nieko nekastuos. Savo keleiviams išrūpiname pa-

* 
sus, ir vizas, pagaminame sugrįžimo ir kitus dokumentus.

o

i

NEfAPįAĘ'NAUJIENt!
•, įjk kų ęsąipę 'gavę iš ■įenos 
kompanijos pasidlyma naujo, 
ypatinga  ̂Amerikoje uidomaus 
“Mah Jung” Senovės Chfnu 
Mandarinui (kunigu) lošimo 

|ainępąin^as, 
ypač jaunimui lošimas, Taigi, 
kurie iš^nauju ar senu "skaity
tąjį :prisįįį’ ihižp& pimu meti

nę prenumeratų $4.50, tie, pa
gal jų norą, gaus tą Ąujos^ 
dynes taip vadinamą ‘1MAh 

JONG.” Pasiskubinkite, nes 
kasaus pirmesnis, tai geresnis. 
Nedaug ju teturime. Atskirai 
neparduodame. Paaiškinimai, 
kaip lošti yra prie kiekvienos 
skrynutes. .

f,'

“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass

r»-»- .'' i

Tol. So. Boston 270 I

J. MACDONELL, M. D.
Galimn susikalbėti ir llcluvlškai | I 

ofiso valandos:1 Rytais Ik! 0 vai. Į
Po pietų nuo Ir—3 į į
VaknrnlB nuoG-^0 I I

536 E. Broadway, So. Boston |Į Į

10 METU SOUTH BOSTONE I

o s. h. s. stoneĮ
AKIU SPECIALISTAS II 

399a W. Broadway, So. BostonI

Tel. So. Boston 323 | 
LIETUVIS DANTISTAS I

DR. M, V. GASPER
V {KASPARAVIČIUS) Į

42pBroadway, South Boston | 
OI1EO Valandos: nuo 10 iki 12:30 || 

ryte ir nuo 1:30 || 
iki 6 Ir nuo 6:30 iltį 9 vai. vakare. II 
Ofisas, uždarytas subatos vakarais || 
Ir nedėklienkils. ||

t
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:: ITRUMPI :: 
SKAITYMELIAI 
'"IfAŪJA KNYGĄ
Joje telpa daugiau kaip 
1QO Lrumpų pasakaičių 
' 150 pužl.^45‘centafJ

366 Bęoffifa)aįyf BbstolK’27, ĄftUti

B SS
S»A

Antaniną Vladičkaitė-Bujaus- 
luenė pajieško savo vyrą Juozapą 
Bujausko, kilusį iš Marijampolės, 
iškeliavusį Amerikon .1914 melai.* 
iš Danijos. Pirmiau jis gyviui.> 
Cilston, Minu., bet. dabartinis jo 
adresas nežinomas. Kas žino kur 
jis dabar gyvena arba gali suteik
ti apie jį smulkesnių žinių yra 
prašomas pranešti jo žmonai se
kančiu adresu? Litauisk Konsulai, •įF»s'į'-■ . rr.--.
Beriištorf^vėj-4, Coperthag'en V. 
DanemarK." 4, "t
?£

r . . . a > >
. r

PASKOLOS
Perkame ir parduodame 

mortgadžiuš, taipgi duodame 
ir surandame paskolas.ant na 
mų. f.

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

Tel. Main 646?, Boston.
50S.

PARSIDUODA PIGIAI
__ v

, 3-jii*- šoimyiiq, 17 katnb^fiij na 
ings, visi improvementai;, geriau
sioj vietoj City Pointej prekė tik 
$9,700. A. IVAS, llo’TremontSt., 
Room 508, Boston arba 361 West 
Broadway, South Boston.

c............ ...... x_.f •. *
t*

DAILŪS PAVEIKSLAI. BURIUOS
* PADARO -FOTOGRAFAS

JURGIS STUKAS
. 453 WEST BRQADWAY,

So uthBoston, Mašs.
Padarom didelius paveikslus. U&-

• laikom visokios rūšies rėmus. 
Telephonas: South Boston 4G4—J. j

’■* ,JL '" ' ' ■ " - - ' f

33 .. - • -
HH PaieŠkau savo vyro Prano Kvc- 
pn I džio, 'nuo' kurio aplaikiau laiškų 
03 u 920 metais, ir nuo to laiko nebė
gi sulaukiu ir ncžnt{m av ansai gyvas 
R5 ąr miręs. Laišką,'kurį apturėjau 
fffi buvo* užrašytas jo antrašas toksai,: 
ra i\tr. Krank Kvedis, 239 Briish Rt, 
£} Detroit, MicKx bot dabartiniame 

laike nebežinau ar yra toje .vietai
•S h «* siunčiau kelius lalškusjądresu: .Aiytmį. Vilnim g. 27 
8R bet atsakymo nesulaukiu ir pas-1’ 

liūtinis. laiškas • pargrįžo atgal.
įj Pat&aKžipantieji apiemano vyrą 

< praneškite sekančiu nutręštu *
- Skaudvilės paštą iv miestelis, 
TauraI įpric.,. KMiV-

urtram.

- *’ ' • *
. Paioškau savo pusbrolių: Petro. 
Juoko ir Kazimiero Pangnnhi ir 
puseserių: Prajtriškės^ Onos, Jie- 
vos ir Elenos Pangonyčių — visi 
Miklusėuų k., Rumbonių-par. gi
mimo, Paieškotoje, norėdama su 
sivašineti, prašo atsiliepti šiltom!

cf. 27 n- 
Agotat Miglinaitot UTKIUKTA

ŠTAI Kį MUMS RAŠO:
Sergu jau 6 metai Ir niekas negel-l 

gelbėjo. Gavau progų bandyti jnsw 
sutaisytų žolių No. 303, tfil jos m(iu 
labai gelbsti. Čion prlslunrtu pinigų 
vėl ant .vieno pūkelio No. 303. ' ■ •

Antl^ony jforr/sortl
Simpson, Pa. I

Tokm Ir kitokhj laiškų gaminme filra-l 
tus ki’ul žmonoj geriau paslgnnedlna sul 
Žolėmis, negu su specialistais. Mes už-l 
alkorne virš 600 rūšių žolių ir sutnĮsp-l 

me nuo visokių ligų. Atsiųsk 10c. cl 
gausi žolių katalogu. Tteiknhiujnme ai 
genty visose apygardose,. I

Musų žolės yra grynai lietuviškos sol 
letuviškais ir angliškais nurodymais, I

M.ZUKAITIS, I
i I

449 Hndson Avė.. Rochester, N. n

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖl 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMININKAS — M. Zoba, ‘ I 
539 E. Seventh St., S. Boston, Mad 

Tel. So. Boston 1516—J 
VICE-PIRM. — Kazys AmbrozaS,

492 E. 7-tJi St, So. Boston, Masi 
PROT. RAŠTININKAS — X Gllneckl!

5 Thomas I'ark, So. Boston, Mns,į 
FIN. RAŠTININKAS — Miltas šelkli

460 E. 7-th St., So. Boston, Masd 
KASI-ERIUS- — A. Naudžiūnas,

8S5 E. Broadivay, S. Boston, MasJ 
MARŠALKA — J .Kalkis, I

7 tVinfiold St., So. Boston, Massl 
Draugija laiko susirinkimus kas tr« 

nedt-klieių kiekvieno menesio, 2-rl 
Ril. po piety .šv. Petro parapijos salei 
492 Ė, .Seventh St, So. Boston, Masl

SV. KAZIMIERO B. K. DRjd 
SOUTH BOSTON, MASS,

... > ' "t ‘ I
Pirmininkas — J. Jaroša, I

40 E. 6-th St., So. Boston, Masl 
Vlce-plrm. — j. Grublnskas, |

, 157 M St., South Boston, Mas«,| 
Prot. Ra§n —• A. Janušonis, * I
•1426 Columbfa Rd.€Šo. Boston, MaJ 

Finansų Ilašt. — K. Kiškis, I
428 E. 8-th St, So. Boston, Mail 

Iždininkas •— L. Svngžtlys, I
'111 Betveri St, So. Boston, Ma.4 

Tvarkdarys —- P. Inuička, I
395 E. 5-th St, Ko. Boston, Miul 

Draugijos reikalais kreipkitės tlsadoJ 
protokolų raštininką. • I 

Draugija savo susirinkimus ląlt 
2-rg nedėkljetol kiekvieno mėnesio 1-J 
vai., po pietą parapijos salėję, 402 I 
Seventh St., So. Boston, Mass. I 
D. L, K. KEISTUČIO DR-jd

VALDYBOS ADRESAI
. Boston, Mass. - J

Pirmininkas rr- Antanas Pilstei!!’, 
146 Bo\ven St, So. postmų Mm 

Vlce-Phin. —- Martinas Knistinitną 
4062 WasMngton St, RošUndo 

Protokolų Rašų *- Antanas Maeejuftl 
450 E. Seventh St, South Ikmbl 

Eht RnStintnkas JdojtniVinltevliS 
.. 000 E, Bromhvay. SotHh Bostd
Kaslerįus *-■ Andriejus I

607 B. Nlnth St. So. Bosm MM 
Marika Aleksandra .Inlmokaa, I 

116 Gnm St, Skk Boaton, Md 
Draugyste D. D, K. Keistučio 1*1 

ausfrlridmut kasplrmt I 
d€ldi«ų ktėkrlettO Na f
WWt«ton St, Boaton, M

2 4

“*x™tw*s*,a
6
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i. t ■ - t
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