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Popiežius PIUSIX sako:

“Kiekvieno kataliko yra 

Šventa priedermė paremti ka

talikiškąją spaudą ir ją kuo- 

plačiausiai paskleisti tarp Žmo

nių. Geri laikraščiai yra nau

dingiausiu daiktu ir verti di- 

džiausto užmokesnio/’
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KOPERACIJĄ LIETUVOJE

Papilys. S. ni, kovo 25 d. Čia 
įsteigtas Smulkaus Kredito 
Bankas. Pajų įnešta 26. Ua- 

. jaus dydis 25 litai. ' 9' 
.: Vąldybon išrinkta 5 nariai:

p, pi K. Grintalis, J. Miketė*' 
nas, J, Aukštikalnis,/ak. Ja- 
nuševičius ir Myk. Kazokas.

Susirinkimas nutarė inešti į 
. Lietuvos: Koperatyvų Banką 

vieną pajų — 500 Litų ir pra
šyti iš minimo Banko- paskolos. 
Nustatytą už išduotas paskolas 

■ imti mažesnius nuošimčius ne
gu vietiniai bankų skyriai, o 

. už indėlius mokėti tiek pat, 
kiek jie moka. Dej sąskaity
bos veidmo, pavesta Valdybai 
ir Tarybai sudaryti sąmatą ir, 
reikalui esant, samdyti darbi
ninką.

Geros kloties naudingam su- 
ipanynnii.
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Surviliškis (Kėdainių ap.) ir 
mūsų Surviliškio V. B-vė 
“Aušra” "po sunkių ligų 1923 
metų pradėjo kur kas geriau 
gyvuoti . Išrinktoji 1924 me
tams Valdyba pradėjo uoliai 
darbuotis Bendrovės labui.

d. š. m. luito pakviestas j L. Ki 
B. S. Kėdainių skyriaus Vedė
jus P. Tamošiūnas, kurs po pa
maldų rinkoje laikė mitingą 
del Koperacijos ir josios reika
lų. Jisai kvietė-kartu visus 
bendrai burtis apie savo Ben
drovę.

Publika buvo patenkinta ir 
atydžiai klausės P. Tamošiūno 
kalbos. Po mitingo į bendro
vę įsirašė dar keeltas naujų na
rių.

KOPERACIJA SVETUR.

darymui labai kųnkią valiutų 
svyravimas daugelyje šalių. 
Bet jaū išdirbtas statutas, ku
ris galutinai bus svarstomas 
Pildomoje Komiteto posėdyje. 
Lietuvos* atstovas P. Šalčius 
-prašė-U. K, paskubinti T. D. 
Bendrovės sudarymą, nes j j tu
ri ypatingai didelės • reikšmes 
niaŽųjų tautų Koperatyvų Są
jungoms.

Tarpt. Kop, S-gos nauji na
riai. Antverpene yra paduota 
11 naujų pareiškimų. Devyni 
jau priimti. Darbininkų ko
peracijos S-ga Belgijoje; Ar
mėnijos S-ga “Aykoop;” Azer- 
heidžano — “Azsoyus,” lenkų 
vart. b-vių sąjunga, Ispanijos 
“Federation dės Fonctionai- 
res; Suomijos gyvybės draudi
mo b-vė “Kausa” ir draudimo 
nuo ugnies “Tulenturva;” 
Austrijos Taupmenų — “Dili- 
gentia. ’ ’ Likusuj trįjii — Aus
trijos didmenų s-gos, Ukrainps 
žem. ūkio koperatyvo. ir Bul
garijos vaistiĮ kopei*, bei liau
dies bankų priėmimas bus 
svarstomas sekančiame posėdy.

Suomijoj koperatyvų Did
menų Sąjungos “Keskuskun- 
ta’ ’ apy’V,arta *1929 ;m.i sulygi
namai -su 1922 m. padidėjo' 
100,708,953 markėmis, būtent ji 
siekė 517,308,204 markių. S-gos 
•dirbtuves pagamino1 preldiĮ už 
42,473,960 markių. (120 Suom. 
jm— 29 it.)

Suomijos didžiausia vart. 
b-vė, įeinanti nariu į Didmemj 
S-gų — “Elanto” turi narių 
29,623. Apyvarta — 166,846,- 
189 markės/narių indėlių turi 
12,519,718 markių.

Norvegijos Didmenų b-vės 
apyvarta 1922 m. siekė 20,745,- 
181 kronų, o 1923 m. — 23,954,- 
643 (l krona apie 1 lt. 25 et.)

Papirosų fabrikos apyvarta 
del kainų kritimo ir vartojimo 
sumažėjimo nupuolė nuo 950,- 
735 kronų iki 796.304 kr. Mar
garino fabriką 1922 m. paga
mino 1,225,794 klgr. margari
no, o 1923 m. 1,400,472 klgr.; 
jo vertė 192 2m. — 2,783,971 
krona, o 1923 m. — 2,971,102 
kr. Kavos fabriką sumalė 
270,454 klgr. kavos. . Muilo 
fabrikas Stavangere pradėjo 
veikti tiktaj. lapkričio mėn.
• Bankas atidarė, penkis nau
jus skyrius. Indėliui per 1923 
•m. padiėjo nuo 3,200,000 kronų 
iki 4,075,000 kronų.

Apdraudimo koperatvvas 
“Samvirke” padarė 1923 m- 
5800 apdraudimų,--- 63 įnik 
kronų sumoje. Premijos — 
170,000 kronų. . .

Propagandos susirinkimų į- 
'vyko Ibį* išdalinta 200,000 bro

šiūrų. Sąjungos organas vie
noj laidoj išėjo 73,000 ekz.

Vokietijoj vasario mėn. įsi
kūrė 224 koperatvvai; jų tarpe 
181 apribota ir 43 neribota na
rių atsakomybe. Daugiaašių 
kredito — 57; kaimo elektros 
b-ves — 37; butų ir namų sta
tybos — ‘28. Likvidavosi 172 
Imperatyvui; 37 kredito b-vės, 
21 pienine, 21 vart. b-vš (įsuku*

REIKALAUJA GERESNIŲ 
ALGŲ.

: FITOIBVHG, Mašs.^Rtek- 
į iros darbininkų unija pareika
lavo didesnių algų. Gauna po 
9()e. valandoj, o reikalauja po 
$1.05 valandoų. Kontraktas su 
darbdaviais yra . pasibaigęs. 
Darbdaviai sako; kad biznis 
sumenkėjęs ir negalį sutikti 
ant algų pakėlimo.

VOKIETIJOJ RADIKALAI 
i PRALAIMĖJO.

BERLIN; ” ^VMtfetijuj įvy- 
ko riMomai p&Iamentan gegu
žio 4 d. Nepįfoos žinios rodo, 
kad blokas kėlifių partijų lai
mėjo/ Tos, j^tijos yraso
čijalistų, katslikų, demokratų 
ir liaudininkui Iš vienos pu
sės balševikaij|r iš kitos pusės 
monarkištai įį^alaimejo. Lai
mėjusi s blokas stovi už priėmi
mą Davės ’o pi no.

SYRACUSE, N. Y. — Stryt- 
karių darbininkai nubalsavo 
atmesti kompanijų užsiminimą 
sumažinti algas. Todėl jei kom
panija vykins algų nukirtimą, 
tai streikas vargu bus išveng- 

Tas liečia 2,500 darbinin-

KAIPIR PlįįlEŠ KARĄ.

BERLIN. -Uyokietijo'j'angr 
lių gamyba jau pasiekė prieš
karinio laipsniįL Pramonė at
sigauna, ųžsaįfcmai gaunami, 

 

tik kredito darįyis stinga.
o

GAVOjriETĄ,

BERLIN. - 
gen, Dailės i 
rius prie (Įdėti 
tetą, tapą pak^ 
prit/įYWW»

PAKĖLĖ ALGAS.

JAMESTO WN, N. Y. Ma- 
lioriams ir popieruotojams pa
kelta algos. Malioriai gauda
vo pdEŠTAo.r Vidaftdb^ dabar, 
gaus po $1.00; Popieruotojai 
gaudavo 92c; valandoj, dabar 
gaus po $1.05.

Oskąr Ka
is profeso- 

igieįio uni versi* 
efctas Amerikon 

llyersit^o-^

paskelbtas galutinai nustatyt 
ekskursijos laikas, jos mai 
tas ir būtinosios išlaidas, 
. Kadangi ■dalyvių sljaiČ: 
ra apribotas (dvi grupes 
žmonių), prašoma norinčių 
Ivvauti ekskursijoj, .jąųjląba 
užsiregistruoti, paduodant rji 
tišką pureišldmą Žemes ŲĮę 
Kpperatyvų, Sąjungai “Gandi 
tojus,” Šiauliai, Kuršėnų 
27.‘ •

1

Jau-senai buvo rašomat kad 
mūsų vyriausybe žada išleisti 
savus metalinius pinigus. Pa
gaminti pinigų projektams bu
vo paskelbtas konkursas., Da
bar jau projektai pagaminti. 
Žymiausi ■— dailininko Zika
ro. Jo ir kitų patiektus pro
jektus pereitą pirmadienį 
svarstė Ministerių Kabinetas,1 

• netfplms jų svarstymas bus į- 
neštas Seiman..

. Pinigai numatoma lieti iš va
rio ir aliuminijaus mišinio, si
dabro ir aukso. .Iš vario-aliu- 
minijaus bus mušama pinigai 
po 1/2,' 5, 10, 20, 50 centų; iš 
sidabro — 1,2, 5 ir 10 litų; iš 
aukso.— 25 ir 50 litų. Vario- 
aliuniiiiijaus monetų manoma 
palei sti apyvarton 6 m ii i jonų 
litų vertės; vadinasi, vienam 
gyventojui atsieitų 10 litų. Si
dabrinių pinigų kiekvienam 
gyventojui projektuojama iš
leisti apie 50 litų. Auksinių 
pinigų skaičius neribotas.

Pirmiausia manoma paleisti 
apyvarton smulkiąsias monetas 
—nuo’ 1 cento ligi 5 litų, višo 
nž 21 mili joną litų vertės. /
^Pini'gttš spMstUntt ■'SFŪlbsi 

. daugelis firmų: kauiiiškė 
“Smidto” fabriku, kelios Vo
kietijoj Šveicarijos, Anglijos, 
Dani jos ir kitų šalių firmos.

. • _________ ■

RUOŠIASI VILNIAUS MEDĮ 
■ SODINTI.

i

Šaukėnai 7—IV. Kovo 30 <1.
; įvyko vietinio Lietuvai Pagra
žinti Draugijos Šaukėnų sky
riais visuotinis metinis narių 
susirinkimas. Svarstyta daug 
klausimų. Valdyba davė pla
čią pirmųjų skyriaus gyvavi
mo metų apyskaitą. Išrinkta1 

. atstovas į draugijos skyrių su
važiavimą. Tartasi,. kaip ge
riau ir iškilmingiau švęsti Vil
niaus Medžio Sodinimo Švento.

L. K. B. SĄJUNGA 1923 M.
L. K. B. S. apyskaita 1923 nų 

jau galutinai parengta ir prieš 
įgaliatimų _ Suvažiavimą Ims 

atspausdintą _ ir išsiuntinėta 
bendrovėms. Čia iiorįu tik 
trumpai paduoti svarbiausius 
faktus iš L, K/ B. Sąjungos 
veikimo. . •

Bendrai imant nors 1923 in. 
nebuvo palankūs remiam ko
peracijos darbui del - vartoto,jų 
perkamosios jėgos sumažėjimo, 
del kredito stokos, bet vis.tik 
1923 m. L. 1C B. Sąjunga nenu- 
silpnėjo, bet pažengė pirmyn.

Prekių apyvarta. 1923 m. 
siekia .7,349,417 It_ 30 et., ne
skaitant, . komisinių operacijų. 
Bendrovėms ųž pirkimą 1923 
m. valdyba padarė 3 nuoš. nuo
laidos. Tuo būdu išėjo, kad 
bendrovės visas savo prekes 
pirko L. K. B. Sąjungoje 30 
nuoš. pigiau. Tos bendrėvės, 
kurios daugumą savo prekių 
pirko L. K.. B. S. sandėliuose, 
sutaupė gana žymias sumas. 
Taip pav. daugiausia 1923’ m. 
piįkusi ptekiį K&ųno 

ųž į- 
pirkimą 162,026 .lit. 04 ctš ga
vo nuolaidos 4,860 lit. 78" et, 
Vilkaviškio-v. b. “Žiedas” už 
'įpirkimą 118,290 lit. 62 et. — 
3,548 lit. 12 et Be to, likosi dar 
sutaupų 49,522 lit. 25 ct^ ku
rias įgaliotinių Suvažiavimas 
turės paskirstyti Į'L. K. B. S. 
fondus ir kitiems reikalams.

L. K. B. Sąjungos narių skai
čius tepadidėja 12 b-vių. Tai 
jau nėra tokis didelis skaičius, 
bet reikia atsiminti, kad dau
gumoje vietų vartotojų bendro-, 
vės yra susikūrę, ir naujų ne
daug teįsikuria.

Instruktoriai 1923 m, aplan- 
’kė 18L bendrovę — didesnį 
b-vių skaičių kaip 1922 m. 
Taip pat surengta daugiau pa
skaitų ir pranešimų.

Reikia dar pažymėti, kad 
1923 met. L. I\. B. S. turtas pa
didėjo — pastatyta keliolika 
sandėlių, o svarbiausia, tai 
naujai atstatytas mėsos dirbi
nių fabrikas Panevėžyje, kuris 
šiais metais jau, galėjo eks
portuoti mėsą į užsienį.

Apskritai imant pereitus 
1923 m. reikia laikyti patenki
nančiais. Tiesa, kaip ir anais 
1921, 1922 met. L. K. B. Są
junga negalėjo visados ir viso
mis reikalingiausiomis prekė
mis patenkinti savo bendroves.. 
Bet, jei pažiūrėsime į turimas 
L. K. B. Sąjungos apyvartoje 
lėšas, tai suprasime, kad su to
kiomis Iešmui padaryta labai 
didelė apyvarta.

Taigi *- vieną džiuginančiai 
koperatininliūs natijieną gali
me pranešti, kad 1923 sinodais 
ir daugelį įmonių išbrau* ūsiais 
iš gyvenimo metais, L. K. B, 
Sąjunga išliko sveika ir pažen* 
ge pirmyn, 
tininkųs, 
prie tolimesnio uolaus darbo 
prie palaikymo tarpusavyje ar 
timų h‘ draugingą ryšių.

(‘•thilk*”)

(1A R LI A VA. Visuomet šli 
m e miešti y būdavo daug 
tuoki i ų. Šventadieniais pas 
gėrę jie mušdavosi gatvėse al^ 
menimis iki kraujo, Gatv&r 
būdavo purvinos, ne; labai 
kas valydavo. Dabar paskiru 
tas naujas nuovados' Viršinį^'^" 
kas pradėjo miestelį tvąri 
Jau nematyti girtuoklių gatv^ 
se. Švarumas pakenčiuhiaiė 
Palaidų šunų taip pat norą, nm 
policija juos šaudo; vieną dttjfe 
ną ji sušaudė net apie 15 
nu. .Reik tikėtis kad. vasarį-, 
šis miestelis bus gan .gražus-įS/ 
J___1.‘

S"’
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tvarkingas*
z

. POf VINIS PILVO

U "OįjškįtL 4vykųsi<j 

potvynio - metu Šešupė 
didelius miestelio pakraščf 
Tokia potvynio nieks įebepi!^

' t

t

SUTIKO TRUKDYMĄ. 
» *

LONDON. .— Anglijos dar- 
biečių valdžia sutiko trukdėsį. 
Jn nustatytas biudžetas pasi
rodė nepriimtinu kitoms parti* 
joms. .Jei tame susitarimo ne
bus tai kabinetas gal rezignuos 
ir skelbs naujus rinkimus.

simena., ‘ f/'
Pakilęs, vanduo^ susiliedgįį\ 

įiias su esančioms prie niiest&čį į 
lio pakraščius.: Tokio potvyįj 
nio nieks nebeprisimena. ,■ j

Pakilęs vanduo, susilie$a^ 
mus su esančioms prie mięsMįįį/į 
lio pelkėmis, apliejo visą.tiAį^ 
kuris yra važiuojantkeliu 
stoties į miestelį. VažiuojM 
tieji nieko nepaiso, ir važiuki 
per vandenį, nors tai ir “a 
vožnas’*’ važiavimas, nes 
semtas tiltas neturi barjero J 
gpeit nuo jo nusmukt visai 
lengva. Nelaimei taip ir atsi- į 
tiko. Važiuodamas miestelio ( 
žydei i s nuvažiavo nuo tilta f" j 
aukštai pakilusį vąndenį. 
rai, kad jis mokė jo gerai 'ark*/ 
liūs suvaldyti, taip ir save iš*/ 
gelbėjo. . • d

TURĖJO DIDELĮ PELNĄ.

NEW YORK. — Illinois 
Centrai geležinkelių kompani
ja pereitais metais gryno pelno 
turėjo $15,485,073.

GRĮŽTA PRIE TIKYBOS.

BERLIN. — Prof. Sclimied, 
protestonų Tarybos narys, sa
ko, kad bedievybė Bėrimo gy
ventojų tarpe nyksta. Sako, 
kad 1922 m. -nuo bažnyčios at
simetė 20,000 žmonių. Dabar 
jie sugrįžo. Sako, kad dabar 
bažnyčios labiau pripildomos 
ir tikybinis ir labdaringas vei
kimas Perline didėja.

KAIP ĖJO DARBO IEŠKOTI 
A _

DETROIT, Mieli. — Jolin 
AVilliam Waltef, 74 m. am
žiaus, jš San Franeisco pėsčias 
ėjo į Detroitą darbo ieškoti 
Perdo dirbtuvėj. Jis išėjo iš 
San Franeisco vaš. 25. Jis tą 
kelionędarė neturėdamas nei 
cento. Sakė, kad automobilis
tai dažnai jį pavežėjo ir jam ki
taip pagelbėdavo. Atsidūręs 
Fordo dirbtuvėn paprašė dar
bo. Paklaustas ką.gali dirbti 
atsakė, kad norįs asmeniškai 
su Fordu pasikalbėti'.' Sakę, 
kad San Franeiscoj būdamas 
girdėjęs,, kad Detroite esą nuo
stabių progų.

Galop tąsdi avantiūristas at
sidūrė biednujų priegląudon.

Tarptautinė Koperatyvų 
Sąjunga.

Prie to, kas jau. buvo rašyta 
“'Paikos” 13 num. apie Cent
rai inio Tarptautinėe Koperaty
vų Sąjungos Komiteto posėdį 
š. m. balandžio m. 22—24 d. 
Pragoję reikia dar pridurti.

Posėdyje galutinai priimta 
Tarptautinio Koueratyvų Kon
greso Cente dienotvarkė. Tarp 
kit ko siūloma pakeisti T. K. 
Sąjungos statutas, kad tau
toms norinčioms turėti dau
giau,. kaip 2 atstovu C . Komi
tete mokesnis turi būt ne ma
žesnis kaip 100 sv. st. Cent. 
Komitetas perrenkamas kiek
viename Kongrese. Pildomo-: 
jo Komiteto narių skaičius pa-’ 
keliamas nuo 10 ligi 11.

Koperacijos Šventės diegą 
nustatyti 1924 m. liepos m. 5 
d. . Tuo reikalu išleisti naują 
manifestą.

Be to įvyko posėdžiai Komi
sijų Tarptautinio banko ir did
menų bendrovės įkūrimo klau
simais. Tarptautinio banko 
komisijoje išreikšta nuomonė, 
kad kiekvienoje šalyje įsuktus

I
SUSEKĖ SUKTYBĘ.

DAYTON, Ohio. — Miesto 
valdžia susekė, kad duonos 
svarai n,ėra pilni. Kaltininkai 
imami nagan,

PRODUKTAI BRANGSTA.

Šaukėnai 7—IV- Gėrimai at
pigo, bet valgymai pabrango. 
Bal. mėn. 2 d. per mėnesinį pre
kymetį buvo šios produktų 
Mnps; rugių ir miežių eentn, 
19—20 litų, avižų centn. 15— 
18 lit., kviečiųt centu. 33—36 
lit. bulvių centn, 6—7 lit., laši
nių ir sviesto kg. 5 lit.,. 10 kiau
šinių — 1 lit., krautuvėj kviet 
miltų kg. 1 Ht. 60 et., duonos 
kg. 60 yt, piki, duonos lį. 1 
lit. 10. et, .jaut’.Msos M l 
50 et; veršienos mėsos* kg, 80 
et • f . •
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GUBERNATORIUS 
JAPONIJON.

PARYŽIUS.—Franeijos

Galutinas

f
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RADO KALTU.
f

ODESA.—Prokopius, Clier- 
sono pravoslavų vyskupas, bol
ševikų valdžios susektas, kad 
rėmė Denikino jėgas. Už tai 
jo turtus konfiskuojamas, o jis 
pats turi apleisti Rusiją.

, * - / -------------------- --------- f

• DARĖ OPERACIJĄ,

DETROITrMičh.1— Henry 

Fordo žmonai Henyy Ford li* 
goninėj daryta operacija. .Pa
vyko gerai . Turės gulėti kele
tą savaičių.

TRIJŲ SVARŲ VAIKAS.

LONG BBANČH, N. J. — 

Nigerka, 17 m. amžiaus, tesan
ti dviejų pėdų ir 5 colių augš- 
tumo pagimdo trijų svarų vąi-

ko
lonijos Įndo-Cllinijos gtih. Mer- 
lin vyks Japonijon. Japonija 
nori pakreipti savo emigraciją 
į tas franeūzų valdomas žemes. 
Bet vargu Franeija sutiks įsi
leisti japonus į savo pagrobtas 
žemes. *

’ tų savistovūs Koperacijos Ban
kai, nepriklausomi Didmenų 
Bendrovių.

Tarptautinės Didmenų bend
rovės komisijos posėdyje pa* 
aiškėjo, kad tos bendrovės sti<

LOTINIŠKA KALBA Už 
: TARPTAUTINU.

RYMAS.—Įvykusiame tarp-, 
tautiniame sociologų kongrese 
buvo priimta * Jotimšjka kalba 
už tarptautinę. , Kongresas ne
galėjo parinkti iš gyvųjų takią 
kalbą, kuri būtų vismms 
imtiną.

prf-
*

ŪKININKŲ EKSKURSIJA 
DANIJON.

Šiauliai 7—IV. Lietuvos Žiė- 
mes Ūkio Kooperatyvų Sąjun
ga rengia ūkininkų ekskursiją 
Danijon. Visas organizacinįs 
dalbas tai ekskursijai surong-. 

rr«s mus kone™ 11 pavestas Žemes Ūkio Koopo> 
gali ■ tik paskatinti VXJ 1 ‘Gaiuinto-
gaii tik pajunti šiauimosę.

•... eįsknrsljos išvažiavimo laikai 
’ dąr nenumatytas, bet manoma 

jį paskirti hfrMio’tri&i. Pa

KLAIPĖDA, “Lietuvos 
leivio” balandžio 8 d.epr 
mti, balandžio 5 ir 6 d. la 
daug atėjo į jūras ledų, ktiif 
taip dideli buvo kad si< 
visą marių platumą. Ti 
kad tokiam orui esant ma 
greit apsivalys nuo jų ir New®| 
no ledas galės nuplaukti, 
potvihiai nuslūgs,

Klaipėdos uostas * visai 
čias, bet marėse prie Spyki 
stovi trys didesnį gaijait 
kurių tarpe 300 tonų dbį 
Hamburgo laivas “Opbatių

•r V-- ^r—r-7-1 Į'l '- Į-Į— '• «*-»

Delegatas į Kanto 
Lietuvos Universitetui ' 
vauti Kanto iškilmėse 
liaučiuj del ja 200 motų., 
mo dienas sukaktuvių 
tas pintk Dr» P. Kuraiti*.

Kanta.atnnneud w 
kilmes (prasidMjo . 
prie Velykas ir bąig&i' 
dieni paV^lyfaį,'-
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Įjos, platinti spaudą, p«r ją tą 
ta. ’tamnisku>up 

kurio, taip trūksta mūsų g)*’c- 
nime. . ,

IUilta. vtauntat turėti ome
nyje #u#tų tantataaMMkhw 
nuo kitų-šalių.

Koperaei jai turibūti svarbu, 
kad jntaų gyy«-
niipe au£tų Ir stiprėtų, kacl ki- 
ti į mus Žiūrėtų kaip į lygius 
sau ir nėskąitytų kokiais tai ut- 
silikeįiais. Gal būt paprasta* 
pirklys pasjtenjtaū tik biznio 
varymu ir »p$o, gal > būt - jam. 
ir nesvarbu tautos savistovu
mas, by txį gerui vyksta pre
kyba, by tik geras pelpas. Bet 
kopėracija ankštai rišusi su 
vaistyta ir tauta ir jai turi bū
ti svarbi jų gerove, jų stipru* 
.mas, ‘ ’

Taigi ^.reikalinga kaip ga
lima aukščiau kelti liaudies su
sipratimas; reikia plūsti liau
dies akiratis. Šį darbų iverti- 
no-nuo pirmųjų -dienų BočtaJ 
Jiečjiuta» įų ■pėdomis «eke visi 
pasąųfio kųperatįnipltid. Wums 
i^imereikja pašildė.

$0 sjmijgi.muįų saveu narių 
-švietimo, tapdi-a-tyvai ” neturi 
užmiršti vaikų, nes, yratako- 
111a, kokie bus mūs,ų.vaitai to
kia Jr ateitis mus Jaukim Yra 
išrėdyta, .kad žmogaus .būdas, 
jo geras ir blogos puses, nusi
deda vaiku būnant. Todėl ko- 
peratininkai neųžmrrškimu 
vaikų, nes tai .mūsų ateitis.

. 'Valkų būdas susideda n® P10* \ 
kyklos kambaryje laike paino
kų, bet jų bendradarbiavime 
— žaidime. Be to vaikui lan- . 
ko mokyklą nuo septynių ,ar 8 
metų, b jau iki to laiko iš jo 
fbrampjasi žmogus; todėl pa
darymui iš vaikų 'žmogaus — 
tikro piliečio mažai incrfcyklos; 
—čia- reikalingos vaikų aikšte
lės, sodnai iv klubai,'kurie -ve
dami prisirengusių žmomų, ga
li tinkamai aūlfleti yųįįajs/Tik 
žaidime, ,0 pe skaičiavimo pa
inokoje, pas vaiką ątšiyas vi- 
srromeninio darbo meilė, ątsiras 
noras savo taktais aukoti 
bendram labui.

(“Talka“) '• . ’
* .

Norėčiau ptadalyti su “Dar- 
bininko” skaitytojais aayp- į* 
sjmdžita i&taeštta $ ką tik 
Užbaigto IX. L. D. K. S. seimo. 
Ne tam kad tidpĄim tuščiai ra
šyt, bet tgm kad »ta tiek nu- 
rodyt atvaizdą dabartinio niū- 
sų organizacijos stovio.-

Pjrm seimo atrodė^ kad or* 
ganizacija lyg kad būtų be e- 
nergijos, lyg būtų įpuolusi į 
kokį tuiMetargų,- lyg į apsnū
dimu. Harbmįnkiško veiki u- 

mo nesimatė nei centre,. nei 
kuopose. Visi tarsi susitarę ko 
tai laukė, tūnojo, mąstė.

Prieš pat seimų Naujosios 
Anglijos apskritys pirmas pro-; 
dėjo atbusti ir judėt. Bostono 
-Imios kuopos nariai, tie nariai 
kurie visuomet praeityje buvo 
veikliausiais o dabar per nėku* 
rį laikų buvo kaip ir prie L. 
D. K reikalų atšalę, vėl uo- 
diai^gnėbėsi prie darbo.; Pir

miausia; kad jaunimo daugiau 
prisitraukt pradėjo ruoštis prie 
teatro, dššimokino • tA£mogžu-J 
džius “ ir gana gerai sulošė So- 
Bostone, dalyvaujant didžiu-, 
imri vietinio prakilnesnio jau-, 
nimo. Dabar ruošiamasi prie 
milžiniško išvažiavimo j Mon- 
-tcllų... Kitos kuopos kaip tai 
Cambridge, Briglitonę. ‘Mottte- 
llo nc’užsileidžFa, pavieniai vei
kia ir visos bendrai,' išskyras 
ĄVoreesterio’ ir •'Inuvrence’o, 
kuopas, 'kurios-lig seimo .kol
bas rodos laikėsi visai atskirai 
sau vienos, visiškai su apskri
čiu nesiskaitydamos-..

-Taip buvo lig seimo, ir buvo 
manyta, kad seimas Bus'visais 
atžvilgiais nevykęs. Bet Cam- 
bridge^io kuopa prie seimą ta 
liai ruošėsi,

; Atėjo seimo dienh, organita 
ąįjos atgimimo diemu
tų, apsivalymu savo veikimo, 
peržiūrėjimo diena, ir pasirodė, 
kad: ’4‘

Oiganizacijoje gyvybes pajė
gos buvo vien tilo apsnūdusios. 
Kad jų išjudinimui-reikia tik 
bent kiek daugiau posišvertti-’ 
mo. o tas jitdįjinta>/kuriuomi 
jau devyni metai D. D. S. atsi
žymi vėl įsisiūbuos ir -eis per 
plačiųjų Ameriką kolionija nuo. 
kolionijos, miestas nuo miesto, 
.per visas kuopa^ jT sujudins 
visų lietuvišką- pasaulį, visą 
mūsą išeiviją, mūsų .katalikiš
kųjų išeiviją. .’

Aš apie atskaitas nekalbėsiu/ 
nes neužilgo tilps seimo proto
kolas. Iš ten bus matyt viskas, 
bet pabriežiu, kad nors orga
nizacijos dalykai eina neblo-

kopus kun. K. IJrbonuvičiųs. 
Jix įrodinėjo kftd berDtae ..įjū 
gelbos jokfe darbas negali' tik
rai gerų pasejcipig ptadtti; Pa-' 
tarė vinteim nįeMi> kad <Seš-

ątūaątai^ąū^ Beędtai . ,
’jįį-.,M^^jivbiioį M? w«d\ 

darbo. ;įas ąrn pra-' 
by kokį ' visjmm$unį 
|ęno ktew6w skaito- 

J»;. «Įh^ U JW idiąįoiilfo, aia|g|g0 normaliu
imuli w^’^iwipelnyli iš ta derbį paten
kamos ir įvegft f| aąiŽiną tai- Ki“x* ““““ ““ !yt :J i— 
M $pta, kurią «M»0 
tatawajpja ir galvoja-geres
nioji žmones. , t

' ’ - -'. • x ‘-
Nėrapetaakainai (pHtyW»ta 

koperatimnlpi, kurie su pasi
šventimu varytif darbą, kw 
riam skirtu pertvarkyti (fabar^ 
M netikslus, visuomenei 
gy vemtas, j

^je mubjskimditai tari pa^ 
mato. Taįp, vienur, girdis ta 
sivoge krautuvės vedėjas, ta

taip, kaip anuomet apaštalui 
getrui. ^Pamokslą užbaigė žo
džiais; “Viešpatie! per kiaurą, 
nakt| dM’b#vo»uė4i, batnepa- 
gavome nieko, vienok ant 'žo
džio Tmo užmesiu tinklą tak 

patie kąip palainitai šv« ^at- 
•rai, Ir mes Tavo vatai tiki- 
me, $rbwie ir maldaudami 
Tava pagėibos ir .mūsą duobti 
palaiminimo laukiame.

Seimo sesijos, pradedama su 
trumpa maldele, 4 įkalbama 
dvasios vado su -visais pribu
vusiais delegatais.----------------- 7

Delegatu We .33. 3leipgi^iM -^į^Įgių^^ sn^fevės.pi- 
sveM<d Hetimoi ir kaip tarb 
jš apylinkės taltaįhl To* 
liaus išeita paprastas ceretani^ 
jos Mw b^visuose ^tawse>.

^eutto -vedėjais Brenkamit 
P. Daužyardis pirm., .pagolbb 
įlinku <V. Širka, sekretoiduiū^ 
Viralas .pagelbtata ^.iŠereb 
ka. Ir visos retaltagos koniiį 
... * .i ■ : ' *

SIJOS. . , lff
Daugiausiai

kinti savo asmenišku^ ^‘gotai- 
taktais tatavi- 

suOmeniniam darbui atsiduoda, 
pusišvenčin, — dažnai vadina- 
taus gitam f

viatū .įi{ 
tus taąlus ir supratimus. Jos 
obalsiuį —yjeųytaju Galybėj 
r-^ Vienas už visus n4 visi už 
vieną, todėLjos reikalavimai': 
kaip jakmisid^ria su ptaŠfftga-; 
ita‘ mūšų duries vtaiomenines 
idalięs pažiūromis* ir suprati- 
taita •., J ■ ■ ‘
/Todėl ątestatttagita  ̂

?j^ttantams ’pfįseinn dirbti ’ ilį 
gyventi visai nepriaųgtaiata 
prie tos idėjos tarpe.

. ___ Jei koper. taDurBtauoja, ei-!
nuta^kiinus^aibn renką, 

^avo/reMų, dtataWdeIta kad

ta
• koperątyw ;bą daryti. ‘ t:

..iro k.„. «MO^' tatatjgalvoje, rei-
Aidumį talinga taoa jėgps. padėti -pa-^ 

rninkuĮ ūž^manenmtatumlęj//^  ̂ visą,
ginčų ta j^ kreditodH^^ suslpraiŪ

diskusijų ąr jjųrdūot L. D. I^ y^taPdflių^psnptuSj nųsloptaįį tataistanis^Iiečianis pri-, 
« v • * |stačių ideaju<

Tani >pą$i$įįf tapergtinintai 
dųti tata įąvo jėgas atiduoti 
•naiHų -uukieutan ir žyMmui; 
dik kopęrai^vaį kurie Aidžiuo- 
įjtai^m^‘tariU'04pratimuga-.

■‘“Mes^tegumojeneino^® -ateiti. . Bef
nie jl&lrti ^ndio mkalmga

dsttbo, mes ^etnekąĮner aiifejt^ '.
’Mūsųnmkjdilosdinkainų ta-, 

J peracijąi. žmonių neparuošia,. 
, wV, , / tai: Aatfgelta priežasčių,-4-. y*

t, * : ‘u-J'taČtan d^te'taJd nėra'užtėicti^
•ilga y^goyes metų eta St ■ * Ji £ ■

’■ “ - - . * < uai tąm/tikelUĮt prirengtų dar-
taotegų, kad -joje dirba daug 
Jmvušbjjų rasų mokytojų, km 
rie nėjausdauii, platinu tuos 
taČiūsMtatoįuš kaip tapriėš 
įkąrą, nevysto mokiniuose, 
žmogaus, ^ęndrąi mūsų mo- 

< kyklū yra nors ir -vykusį bet 
Htagi tamtamu 'buvusias Arn-į 
Tkykta L ® tgįta mokykla, ku- 
yi neauki^ žmogaus, bet rdiio- 
da tik žinįųį beduoda visnome- 

vdū^įta^ta1^- žmo-

'n

M

J
4jl

»• *
<5Jt

ijrtj-y'iscrgn?"

bet nėra mulkių kas juos atvi
rus fedkytų. Tai vieną. O 
antra, reikia :pastebėti, kad 
Mizara ragina eiti pas'tamsius 
katalikus. Keikia suprasti, 
kad jau net ir negudrūs cicili- 
kučiai ant tiek susiprato, kad 
pradeda atskirti juodą nud bal
to, jau jie pripažysta, kad pas 
susipratusius ir apsišvietusius 
katalikus uždyką būtų jų žy
gis, jie ten nieko negautų, te® 
jiems gražiai duris parodę pa
siųstų keliaut ten iš kur atėjo.

Stengkimėsi broliai seselės 
katalikai kiek galėdami švies
tis, pažinti kogeriausiai savo 
katalikų tikėjimo tiesas ir sa
vo priedermes kogeriausiai at-t 
likti, o joki cicilkėliai neišdrįs., 
/su savo melais iy apgavystėmis, 
lysti ir skverbtis į mūsų tarpą,*

* »

Netik ką skverbtis, 'bet'pi'a- 
.tk’s ir .savo atsišaukimuose ir 
.aplinkrašcTuose kitaip rašyti a- 
pie katalikus, iš žioplo cinfer 
mp ir užgąuliojįiuo gal Aiek, 
tiįk išrėplios ir gal: jų tie raštai 
itait kiek taps žmoniškesniais.į 
Juk ir jų tarpe mandagumus 
gidėtų būti žmoniškas alįa 
bent kapsukiškas o ne-teip gy
vu! iškąs kaip dabar kad yra. ■

[>j

*/Draugas4’ No. 114 aprašęs 
p. Žemaičio darbuotę Lietuvos 
kaulių reikalais ir jo padėkos 
žodį “ visiems lietuviams,'“ pa
salto tokį, tiesos žodį:

“Alės reikalaujame, kad 
^Amerikos lietuvių katalikų 

. aukos beitų katalikybės ma- 
- taimui, niekinimui. Mes 

.reikalaujame, kad katalikų 
aukos ir darbai būtų tailių 
atskaitose viešai priskaity- 
tos katalikams, o bedievukų 
— bedievukaias- ^es prašo
me Lietuvėje pasakyti ir 
Šauliams ir kitiems, kurie 
dar manytų į Ameriką at
vykti, ’ štai ką:

“Mūsų Lietuvą, Tėvynę 
brangią, mes, katalikai, my
lime visa širdimi. Jos gy
vąją reikalų nepamiršime.. 
Bet nebeduosime nieko per 

x$oaulta tanu bijo katali- 
■ktį■ TO£<ii| ištarti. _ ...

. \. “Mūsų ližsiyylimas su ne
dėkingų lietuvių katulta vi
suomenei IP Žemaičiu bus 
paskutinis mūsų užsivyli- 
anas.“ .

. ■»

Duok Dieve, kad taip būtų 
ir kad Ausi lietuviai katalikai 
visur ir visuomet apie tai nėuž- 

■ mirštu. ’
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pasaulyje esama visokio 
plauko gaivalų ir gyvūnų, ku
rie kartais iškerta rodosi Visai 
netikėtus šposus. Tokį netikė
tą šposą paskelbia ‘ ‘ Vilnis * ’ 
No. 33. A. 1). P. L. S. Centro 
Biuro1 sekretorius U. Mizara 
aplinkraščio išvaizdoje’ skelbia 
“Kovą prieš Komos trusto už
puolimą.” Ką jis įsivaizdina 
iŠ priežasties kun. Petkaus by
los kur “Laisvė“ patraukiama 
atsakomybėn.

Šaukiu Mizara:

. “Kreipkimės į organizaci
jas prašydami ąukų kovai su 
juoduoju klerikalizmu; (su- 

, prasti reikia su katalikais) 
J privalome eiti ir pas-pačius 
< parapijomis prašyti pagel- 

bos., < Bet vieną dalyką tu
rim atsiminti, būtent: pra
šant... aukų,., visuomet 
privalom neliesti pačių kata
likų pavapi jonų... bet . tik 

’ jų..« kunigus... Todėl,,. h- 
raginkime juos prie mūs 

* organizacijų gražiai, nenie
kindami. Xld šiol mes per
manai kreipėme domės į dar
bų tamsiuose katalikuose... 
privalom tatai pradėti dirbti 

. nejuokais. Ne tikkatalikų 
gauti į savo brgataacijas/ 
tai ir jų finansines ; pagel
tas “Llusvės” 
nnū turime!” ,

Brooklvno ‘^Vienybei” už
kliuvo “Darbininke” buvusia, 
apie ateivybės suvAžymą? 
straipsnis, kun. F. Kemėšis ir 
Lietuvos konstitucija, kad ji su 
“Vardan Dievo“, prasideda. 
Tas viskas .reiškią, kad lietu
viai klerikalai esą kaili, kad 
lietuvių imigrantų skaičius 
taip aprubežiuotas.

Minėtas laikraštis visada lie
tuvių bėdas ir nepasisekimus 
suverčia ant klerikalų, kaip 

■ - — v*

r
p

— kopeiwW ‘$į& 
arba kurdaitap6ratyvas susiį 

sp puklu-^-3^.
ninku, rtžsimaiiėneiibdtanilęįiį

4

-tas.
dM noMbn'koperaeiJos srityj 

jo trūksta žmonių. $ro šio, 
kenčia 'M velėna,: visuomestine 
orgnnweiją, -ne vienas visuo
menės darbas. .?

.•& namą .ąr -ne. .

Kurie varėsi .ant pardavimo,- 
turėjo svarbiausi argumentą# 
kad yra*tokių, kurie yra pSrkęĮ 
namo bonų, o dabar nekuriems 
iš jų labai reikalingi pinigai, O; 
namą -nepardavus nėra iš kur 
jiems apmokėti. Toliaus,- 0kd 
vi'stiek imigraciją suvaržpis, 
.anksčiau at .iVėlįau' Amerikon 
lietuviai ištautęs ir visos lietu
viškos oi^ga®iwijos išnyko 
Tuomet nebus reikalingi- na* 
maikwdaikraščjai... o daljar. 
už namą ^iųloma nebloga kai
na irnamą. pardavus būtų ge-

" rak..

Jiems priešingoji pusė tvirti
no, kad namo pardavimas nu- 
pūidytų L. D. K. S. narių dva

sią, būtųm<ų;alis organizacijai 
smūgis, ir nors ir galima už 
namą gaut kelis tūkstančius 
dolerių viršaus, negu kad už jį 
užmokėta, bet paskaityt tuos 
iškasčiui| kurie .pasidarytų.P^ 
persikraustymo 4sit visomis ąia-ij 
šinomis į kitą vietą, tai nėr#; 
bizniško -
parduoti.

Buvo dar ir daugiau įvairių 
didesnės ar menkesnės svarbos 
argumentų iš vienos .ir iš kita mes pripratome tikėti, :kad tai 
pusės. Bet galų gale nutarta:. 
L. D. K. S. nuiną neparduot, o 
išrasi būdus kaip sukelti kapi
talo, -kad tiems Jbmių savinin
kams kuriems labai yra reika
lingi pinigai, už bonus būtų 
.galima apmokėti. /'

Nauja'konstitucija skaitoma 
■paragrafais ir padarius kelias 
visai smulkias ^pataisas .priim
ta.

Knygų peržiūrėjimo koinisi-

ta ląfctainenidio;

- ■ - ■’ ■ j • < K
savo> egoisttnių’rmųįr sekimų; 
•btadyų tanių tasd^iimų taH

' :;i Ih? A» ' *'

t ’

žydai savo nuodėmes ant ožta giausiai, bet mano nuomone
“Vienybe” prilygo tai Lie-

Mta. ^>Mfl^^isps»Jcykį 
los ir bendrai -visos švietimo' 
ir auklėjimo įstaigos norėjo iri 
Mezgėsi is mūsų^pądw4 neį 
pilietį’, nei žmogų, bet vis #4 
despį fr-tantanį veįgų, ;kutnt 
iįet»>tačkb ktaais buvo swv 
bintas, n^gai^,matyti, r-’ 

Tų laikų- visa tvarka ir nio 
kvlylai pratino it vertė mus ne-' 
Iturėti aayo tanatyvos, tik ak
lai, pildyti, kas bus pasakyk

proteine zwt6ti < jgiavinji rovė smegenis! jis tam-
•mėmių darbą, .

išsfa^Mavinm.jnprotome
ar tiketikad*tąvisą kas talpa-- "* — - - '<■' - -■
■darys be mūs, arba kas tarturf 
mus jėga priversti tai atlikiiį

i

į 
ž

KUBŠl&NAl. ,.Čia kovo inen. 
9-d.,š. m. įvyko visuotinas ine-. 
tinis Kuršėnų bėndrove.s “ Vie
nybės-” susmukimas. B-vė at
rodo stipriai gyvuoja: apy
vartos per metus padaly
ta per 90 tūkstančių litų;, bai
giamą statyti nuosavi mūriniai 
•namai, į kuriuos, be žemės, į- 
dėtą apie j6,000 litų. Daugu
mos narių pasirodė nepilnas 
pajus, jiems dividendas' įskai
tomas į" pajų; kiti gi gauna di
videndą prekėmis. Susirinki
me dalyvavo Šiaulių V-jų b-vių 
Sąjungos narys p. Šultė, kuris 
aiškino pieno ūlpo naudingumą 
ir pavyzdžiais nurodė jo dides
nę vertę, lyginant su grūdu ū- 
kiu. Tų paaiškinimų visi aty- 
tižiai klausė, o vienas žmogelis 
iįre*’ “bepigu, kad ponas vie
nas, tai jei daug pieno turėsi 
ir .parduoti galėsi, o sa šeimy
na kiek inis, tiek ir išgers!0 
P. šultės pasiūlymu prie ben
droves atidaroma indėlių sus-, 
kaita, mokant už . indėlius pa
reikalavus 10 nuoš. metams* 

(“MCtuva”) • '♦

\

pa vikresnis ir patekęs prie vi-
' *■ ■ _ *_• _ _,.

ku ją išnaudoti ir, prikrėtęs, 
ueiū-savio moksltū, įvairių špo
sų, pabetataMtar pradeda sa
vąjį darbų* > ’

Apsįsaųgojinmi nuo panašią 
organizatorių mušą koperaty- 

įyams peseta ylmrtubiausiai 
į ir 5pta^tabsw žiebtis savišfo-' 
] vim šyta^ptaarho.
J ■ ^opm^tyvą'^eftmo darbas

■ . v- . . r /-f į tta mtH,-dįK' pUšes, kopera-
pnes W *teWSumu
lykams maištas, visi} iįpfls

w1». W ^aiSeikta^kiėti 

ir žmonM ; fei.!

• v--Wa«miiii daryti' . -itae dariau nv^i 4«.*af ^gtMj 4^ wngt3 įj

5

valdininkai 54meelniiikaF * tai 
vi sa atliks.

lyg tad ir mervuotas taip ku-’ 
rįąis klaūstaata kaį? tata dęį 
legatai* matomai tavo 1 jau isi 
painų atsivežę kokį tai griežtą;

*-• • . .*lykams išsiaiškitas, visų ūpas

jie turėtų būt daug geresnėje 
tuvos rl varponei, kuri visada, ? padėtyje .negu kad .dabar yrą,1 

Bet pradėkime.paeiliui „ f
Seiinąs pradėta iš .vakaro 

prakalbomis kur kalbėjo Dn 
K. Pakštas ir ilgoje turiningo-; 
je .savo kalboje įrodinėjo apie 
Amerikos laisvės nepBnumą, 
apie gręsiantį lietuviamsr‘ iš- 
tautėjlmo pavojų, apie imi- josvraportas rudėj kad knygoš 
gracijos - varžymo' įstatyta Oe- 
tnvai naudingumų..,1.

Toliaus kabėjo teisių stu
dentas p. I\ Dimgžvardįs^apie 
ikaopėraeijos. idėjas <ir kata ita 
gyvenimepritaikyt. ;

'riečias iš eiles kalbėtojas 
kalbėjo aplę tai Itata Wta 
dąybjntakų gyvenama Dietuvo- 
Je; Tuomi prakalbos ir už- 
Imigta. * . ■ 1 '

•Salė tavo puikiai/summuaį. 
tautinėmis .spalvomis4 išpultu 
jr publikos buvo pilta.

Ant rytojaus ryte šv. .mišW 
taaikr K. & dvasios vą- 
taktam K dCwėšta tatfuta- 

jaut'Antanui >F. Btrakauskui 
ir & Knebinį ,b ceretanįta

bedose ir nepasisekimuose kai-, 
tindavo savo berną. Kuomet 
pagalios jos susilaukta k^ivu 
vaiko, tai beimąs tarė: “tur- 
būt Ir .čia mane apkaitys.“ 
Turkui “Vienybė” parašys, 
kad jos išgverimo ir protitas 
impotencijos kaltininkai yra 
teipgi klerikalai.

■ \ ■“ ■ •■ll' '■

. APSIRIKO

I*t

Livtuvos jaunimo pavasarį- 
ninku organas ■^ftvasariš*’ 
nmn. 7 skelbia, būk Henry 
•Ford, garsusis automobilių 
rikantąs “radęsžn'dies.laimę’l 
t. y. tūpęs kataliku. Būk žiųją 
apie tą FordoHiūtdlikystęn at* 
sivertinvj. skaitę laikraštyj© 
“Amėrltal^ČSt^Lo^ųis),

-čia matyt įvyko koks nors 
keištas apsirildmas. ‘ Jei For
das ištikro būtų atsivertęs ta- 

tai būtų .apie daf 
bylos vedlw| prtaHtA; JMolAgie- 

rike Vargu kam ir sapnavos tu

*1 >

■Į*-

•4 *

<• '

pabigą seimo visų-buvo viena, 
į.

f - - — -

ta&Wvtao•■«k«sįik-
rus žmones4. tikslui rei-

i
J
1 

- !
ir atskaitomybė vedama tvar- 
;taje-

Daugiau kiek, ginčų sukelia 
^DMūtanko^ reikalai. TPa* 
aiškėja, kad skaitytojų skap, 
čius pastarais inetąis tadlo, 

i j\ad B. narių staMpa
staažėjęs. Bitažaštyu to nu£ 
Lradoina* įvąįi'ios ir nutarmta 
jas kaip galint likyidųot * ; 
■; * ^fia^ininką^ nutarta Hsf 
po senovei tris kart savaitėje, o 
jo išplatinimui iintis-bildu ko
kie tiį bus.^ūlinų. Tarp jdt- 
kdlaKtasia kadjJjD, Jšį S. ta* 
r jai kuopose nutartų, kad taš 
povs ^pereitų po -stūbus užrašu 
nėjant ‘Mltatatokį** >detto 

kad prityrimasj parodą, kad

sijų tayn Amįgta 

talmtįęney 
inįiįLytą tegįtaiyąus taripil^ 
pw‘mBięnų/kta.#uWe dtagišW 
jium ūpą■<• 4tęredė Įvairi  ̂taH'; 
tad jį taėgąUis j .♦
įmihttp ąMdta 
tą Cambridge’*iq mMemtatad® 
Vitai fenų mokį gHJ
rai, >tadžUi ir graiįm.

Rą-jl 
eju buvo gana įowr3* 

, ;ąs,. k ųr • JsiV# šk|mbi»iiiių| 
tatai imu. Jr choro vietinio b?

> i* ' 1?. *' 1 L ■ ro

kad daugiau ir gerta rados 
jau nei būt negalėjo.

K

» į

iSrtnrieno UUi J». « 
irott* «w«s»?«». ;:

■ . Jlt. - - ; >.r- <.' . . «■•.... x . ■ ■ . '

pamokslą/parakė Bostono kiemą.
•ę

M
1

> <

>ia.'
C pus iš karta delegatų buv

vedėju vietinis) klebonus luptoji priemone yra puti -geriau- 
Taip, pakvipo katinėliui rie* pie Fordo katulikystėn perėji. JuškaitK/ Pritaikintų iškilmei

4 A 1 t A. ■’ - A 1 S — . ’# ■

-? • ' w 5W-«o 4NMV, ■•■

PAFWTfffKftff
9ftr W- IhMvMgri i - - - .

bi dešra, katalikų kišenta,

solistų vietinių ir iš kiturUek
. . x * A ‘ '

t.

I

ar- •■.
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l|įiisk<jfatę, Utevobaiminga ir gera
Tautos'’

—“ '<a_UL. - , t,-.

JiĮkių taįįpy&ai arba kunigui Sa-

iissmn
■ 's E :

J *

■ . - ' ■ • • - - ■ • <

N^ttAms iMUdllkes l>e tfv-Ų Jonus 
KnjrtJJUrkis Iš Nklųmj, TlmiUŽJdų vai,, 
Trakų apokr. 18 mėty amžiaus, ležkuu* 
tųh-0 tftvy, karte.gyvom Amerike, Ado
mas ir Elena Kasabuelcfal. Tėveliai 
JAUTAM WMnt> apie jum meldžiu ftt- 
sUmilttiŠiuo adresu: L Draugelis, 
M*. Malu St, tOJrai'dvine, Ta., arba 
Muo adresu: Kun. Shuits Draugelis, 
Pakuonis, i#r Prienus. LITHUANIĄ.

L (17)
r

ąab«gni8i& RUMijus-Vnslhis Ana ūky 
po adresu Gubrovo, 10-th Street Ru- 
IfeUky No. 2, Bulgarių, paleSko MIijIų 
arba adresų Vincento Mučlnio. kuris 
1007-8 metais išvažiavo iš Vilniaus- | 
Suvienytas Valstijas.
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. vadMs vietiniais kųn.
Mtemthi, $žiį$rktų 
ganizacijofe globėjo 
po globos dienoje, kuri sulis 
metais ym ii <L gegužįo tm< 

■,&f..'to&o, ant kurią visi im* -nii,j^žd«^atoMl ypfttim. 
riti tostų* bMimd dolyvadri 
te&D$ioje ir pasteritri’ka^ 
Vi^puts visus darbus ir veiki
mus mūsų organizacijos laimė- 

. tų, ir tyiriai prisi^adėri <tęi^’ 
je vįri<ų veikti, vien tik Dieyo 

; tote<iraWmp meilę tūriui 
mūsų yįkimo kelrodžiu ir Ąs- 
lu, , -

Jįk ^igu mes Dievų tikw 
mylėsime, Mtoe .gerais katu- 

' liktus, tai mes turėsime mylėt 
— artymų savo 'teip kaip patys 

save. Mylėdami artymį teip 
kaip patys,.save, negi galėsime 
kęsti 'kadkas^ųs ar mW ar- 
«įunus, kitus Arfrimnkus, ?š- 
mmdotų, skriaustų. Ijbmesime 
su ta skriauda ir skriaudėjais 
kovot, dėt visas pastangas, .iš- 

.naudot visas galimas ir mums 
prieinamas galimybes, kad-iie 
tik/Skijaudas SU iŠųaūd^įmaĮs 
prašalinti iš pasaulio bet kad 
šakni& ir .tas aplinkybes iš ku
rių ir kuriose ios skriaudos 
dygsta ir plėtojasi sumažinti, 
prašalinti ir visiškai sunaikin
ti. • , ,

Jei mes kovotumėme vįeiv 
tik už savo gerbūvio pagerini-* 
nųi, tai mes dar nebūkime geJ

• Tais katalikais,mes būtume 
savymeiliais egoistais, o mitra 
vertus, jot ines vieii už savo as
meniškus reikalus kovodami 
kų ir .laimėtnmėm, tai ir t<ri<L 
tekėjimai medaugrkų reiptų^

* - - »— ..B

bendrai nž visų darbininkų 
skriaudų sumažinimų ir praša-> 
Jūrinių, mes tinime ‘ egoizmų 
arba savymeilę statyt ant ant
ro pieno o pirmoje vietoje sta-> 
tyt meile artimo, aukoti sayo 
darbus visai darbininkų visuo
menei, visai žmonijai. Kiek
vienos skriaudos“ suvauiažiųi-, 
mas priartina žmoni jų prie gęr-r 
būvio ir prie Dievo. Dievas y- 
ra visų Tėvas ir visokios netei
sybes ir skriaudos didžiausias 
•priešas. Jis sava Viengimį Sū
nų pasaulin leido vien tik tam, 
kad išmokyti žmoniją teisingu
mo meilės Diepa ir jartymo, kąd 
pasauliui nurodytų -kelių ku- 
riuomi einant galima būtų te^p 
tvarkytis kad pasaulyje butų 
Dievo karalyste, meilės, ger
būvio, doros, teisingumo, tvar
kos, susiklausymo o ne skriau
dos, ne apykantos ne keršto 
karalystė kaip kad dabar yųa.

Ne lengvas‘dalykas bent ko
kį blogumų, bent kokį. netei
singumų is pasaulio prašalinįi, 
paviejriui mes mažu kų tegale- 

• tumemuveikti, bet visibemlųo- 
mmpąįegomis Dievuipadedant 
viskųpadūiyriinė, tik reikia 
nesigailėti darbo. ..

t
Mūsų organizacijos tikslu 

yra suspiesti didesnį katalikų 
lietuvių darbininkų būrį, lųid 
savo klasinius, luominius, tau
tinius ir tikybinius ..refedus 
nuo priešų užpuldinėjimų pa- 
sekiningiau galėtume apghįti, 
ir kadkas ^ari gglėtunib siekti 
prie didesnio gerbūvio prie 
Mesinitf susipratimu.jMfe #e-J 
mokratimo ‘ i
arba koopėrarimo visose mųsų 
veikimo srityse.

Kad to viso atsiekus, visų- 
pirmmto mums reikaiiii|ga

f

I

LM§jųę4 te# vito,^vto 
£enj k»y£ų & M-

jftpyjjriįgje per Atuto. Žino- 

lįū dęmę(taipCį ^voargaaį“ 
^ąęycž organo “Darbininko” 

>5Uū kioktoias
K. S, narys užrašyti) tent po 
viwų naujų prenumeratorių. 
Jei negalima pietams, tai pu- 
ajuanetų arba bent trinj^LJito- 
'tons.., Pati syarba yra ta
me, kaū tBt užrašyti A mas ti- 
lnįiės kad fcart^dižairaŠęs lik« 
ntoų nnolatųiiii dranga -•*■

Įvairių gerų knygų galimu 
išsija^yti iš “DarHninko^ tik 
reikia genį norų ir kiškį smar
kiau išsijudinti, o dabar kaijt 
tik ,ir tyra ko -patogiausias lai
kas tam darbiu.

geroje organi?aęijoje, gęį 
riems nariams tono, nutarimų j 
yra šventas dalykas ir pildo- 
mas be jokio išsikalbinejiino. 
Taip ir mes darykime. Dievo 
.pagelbos .ptįsipęašę, marš vist 
prie dųrbo, platinimo “Darbi-’ 
ninko’? ir kitos geros katali
kiškos spaudos: knygų irdabk^ 
rūsčių. Neatsikalbinekmie kad 
nedaug galime, nemokame, ne
drįstame. Turime pasiryžti iir 
šaltyti: teip reikia, teipmoriuiir 
tėip padarysiu. ’ < !'

Kbdel-gi mūsų idėjiniai i? 
mūsų kĮesiniai priešai neišsi- 
kalbinėja, o sykį kų nutaria, tai 
nežiūrėdami į jokias Epeiiška- 
das ir kliūtis savo’ nutarimus 
pildo. Ąr^gi mes už juos pras
tesni t — Ne., Keikia tik pra- 

ir jie butu laikinį. ?dėt, o tuojaus pamutyšite.kad
' • ■■ 4 [pijeMaug daugiau padarysime

negu kad tikime. - •

*♦

X.
t

i tokvua Buk’

Mm M.’® «. em
v«t, for. 
įvyko į. D. K. fe. (Miieagei Ajdkr. 
metinis Delegatų

- atsilankė ŽW kortonipp 'W«tid- 
dės, OiWoirW$i-
ton Parko. De£ko kitos kolonijos 
nepririunte atstovų, nežinia.

Pi/miausiai buvo svarstomi ne- 
užbajgti reikalai, išrink-j
ta lįauja valdyte iš’Mių asmenų t 
dvas. vadoyas — kun. F. Kudir- 
ka, pirm. B Andreliūnas (se
nas pirm,} vice-pirm. p-le Ambro- 
zailį>.prot ražu <-? Pri Jankus, 
ižd.. p. šrupša, organizatorius 

-—AiiLJBacevieiU^,.kor.esponden: 
tas —- Antanas peldžius. ;

-Ši^is metais j valdybų patėM 
veiklūs asmenys, tai galima tikėl 

Auto nmĮfe 
kiai pradės vefl<ti. ;

Sutarta pasiųsti Seimui keletas 

įnešimų ir pasveikinimai įteikiant 
$11.W čekį. ' • ’ /' -•

-SxĮsirin^iri.]mtJxrtaflaikytj .rn-r- 
guliariai Įcaš- pirmas sekmadienis 
pradžioje mencųm- '

V

tftern P«Mjkk ii- pmžo, kaū pa- 
aukotų kjak masdel Ją bažny
tinę, kuri yrą pradėta 107 m. sta
tyti > praČo kad parinktų, aukų. 
Ji paklauMč ir pati aukavo ir pas 
kitu£ PI*W«

Aukotojų vardai’:
Katriną ’I&aįiMskiutŠ '$20,00, 

$5.00, M* 
kolas Macaitis $2.00. *

Po $1X10: $riWja Macaitis,-Pet-. 
;w JCažUučkas, JnzH?asaurimė, 
.Antanas Kkzįuska’a, Agnieška 

PI Jakšienė,F. Sįa- 
JgrČik/ ' ’ ' .

- - PoiąOeAjELŽal^  ̂
:‘W» ^HMvskii Dmrtew«kiį .M 
Tloųą, M. B^drieriąj, J; Kowalsr 
ki, L. Ko«lofska/A Kozlofsky, 

? Iiiri aukojo 4^ėmažiau. •
VriW-^aukautus pinigus .pa

siuntė kunigui Aūicųi Panalkiui, 
Butritmųrių parapijos klebonui;

' • Pilnas Fonįų

r

f t

/ *‘Darbininkas” savo rėmėjams ir prieteliams,
y^jrašys “Darbininkų* ’visiems melams pmųsdaini 
ig ^alno, galeirpasirinkti sau dbvanų vertes 1 dol* iš

Ieškai! TeotilSa Katlnlčfos, po vytu 
nežinau pavardes. PrleM karų- gyveno 

Meldžiu jos pačios atsisaukt 
arba Įsas Žlėot apie jų pranešklh Kaš 
pirma? praneS gaus tinkiunų dovąnij. 
Taipgi Ir daugiau* pažįstamų gyvenu
sių Itygoj meldžiu atsiUept,*nes norę- 
član su visais šusirušinėt. Tariu svftr* 
blų reikalų. Laiškus meldžiu siųst Šiuo 
antrašu; ■
\f MATASŠEIKIS, ‘
36(5 W. Broadmuy, So. Boston, uSlss.
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ALGIMAMTAS, Itoriška apysaka, % Įmygi (ap- AT 
(IštryptosJ m,..—..................,...—..*......,,.,,..,..,.. |

DANGAUS KARAUENE. Legendos a^e -Ul

feve* Tvarią. ■ Apdaryta X»^0'
TRYS KELEIVIAI: Krikščionis, Žydas ir A

Turkas, apysaka, apdaryta

MANO PATYRIMAI KARĖJE. Gražus ap- 1
- v — - - -- —.—i— jOft, "
rašymas

PETRIUKAS. Pasakaite .«Bį
OIT PAKLAUSYKIT, Gražiu daimpknygelš Įįwį 

LAKŠTUTĖS EILES, dviejose-dMyse.............-™. jwį 

KELIONE APLINK PASAULĮ. Graži pasaka iM’j 

KOMEDIJĖLĖS. Parašė Gurkjiute-ęudięnė ! 

LIETUVOS ISTORIJA. Paraše Pranas............ 

DANGAUS AUGŠTUMAS ir žemes senumas 

UBAGŲ AKADEMIJA, juokingas veikalas......

KOVA PO GIEDRAIČIAIS. Drama.™..™.— . 

PILOTO DUKTĖ. Drama

UBAGŲ" GUDRUMAS, 3 aktų“ komedija..,,.-.....

i.

PLAČIAI PAGAIISMS 
imi™ 

Naudojamas nuo <W?n§Iij sąnarių 
" ir muskului

Niio skausmų • krtuhit^c* ir pečiuose. 
Kuomet reumatizmai jmm juuskiiIub 

. , sutraukia i mązgiĮ, ’
•Nuraminimui drebančių, durnumų 

neutĮilgfjos gnaibytu^.
Nuo jžunrhiimų ir muntMUnų. 

NuO' diėgliU .Ir skauBiiių-. •_ 
Patrinku juomi.— Pravys skausmų J šalin.

Visuomet laikykite banką po Rinka— 
. niekuomet negalit Žinoti* kada jw 

Jums bus reikalingus.
35č. ir 70c, už- bonkij aptickosc, 
F. AD.lUCHTER &CO.

|i| 104-1M ^r6oW<rn»*N7x*
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JbMSVĖN BEŽENGIANT. Atsiminimai iš ‘ 

buvusio visuotino Liet, seimo, New Yorije.....,.—™,5 -

■ ŠILTIEJI l'R ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražūs

, TEIŠIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. Sw-j 

3R. KERIŲ BLtS Viršus ? -0ražiltnygei6...L.™ri|f 

2^, PAŽINKIME SOCIJALIZMA. Svarbios ' 
' ■ mos apie J.(

25) ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis I-___ ;. i3į

gg) ARITMETięOS UŽDAVINIAI. Dalis ZL-* Sį 

-» "DOGMATIKA. Tikybos reikalai,____J.__ _ ... £0

VARGO MOKYKLAI. Skaitymį knygele...... 1A 

APOLOGETIKA. Graži katalikams skaity
mui knygelė

EĖCHARISTIŠKOS STACIJOS Į

EVilNGELIJOS visų metų nedeldieniams ir 
šventėms *aaaal*iaa>f*Įraaaepa*ea«aaaaaf>aaaaB«iBaBaaaBa«aaaaBa«aaaa»alaBaeaBaaaaa*«aaafaaaaaaa«aB*aa»*eą«W»wte

GEGUŽĖS MENUO aj,aaaaBaaaaa««**B*aaaaaaaa««

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI, ^paprasta

n y g a »aa,aaaaawa«Ba<aa«aB. ••.aaa«a**a»a*a*aaaMBBaBa*,»»,*,B»aaa»»^*«»aąaBaaaaaaa»Raaaa**a“<a**i*l>aw^-**T**

KLAIPĖDOS ALBUMAS. Rinkinys Klai
pėdos reginių a«*a«*eaBaa»a,aa<1*R--****,*«*’***aa»**afl»»»aaaaBaa»<aBaaaaj»a»a«aBBra»aaa,a*aa*4«a*aa**aa*i»* 

NAUJAS ĮSTATOMAS. -Šve^fe BnSbuu. 
MAINOS SU GAIDOMIS. Rinkinys .gražitj ; 
d a i n ij .........  _____ ___ —  A-.  —i—. L5

- * * . Ar, y

PULKIM ANT KELIU, maldaknyges; Jįj kai- £

TURTO MpMIA. / Graži knygele apie darbi- š 
ninku reikalui Wt«BBtaaaaęaa»ailMaviI>**aaB*as*<ll>M>*^**l’**a‘»*a”Bll*aa****a**fet***1l*lt**!>B*a*****M** 

DRAMOS. Trys nepaprastai gražus i^binio , 
turirdo veikalai •BaaBaąaaaaas'įfaa*aaaaBaaBa»a»a*«BįiiB<>^a)»a«B»aė»wį^a*Mtt»»i»ą»a*-B**HB*aB*4a’^W^

42J.' ROMUVĄ, Mis L Dide Iio formato knyga TJI*.. 

4j) KOMUVA* Dalis H, tos pačios isvaiždos su Jį® 

geliu gilaus mokslo straipsnių *. .. .. **

O G1LIUKING AS VYKAS. ‘ Komedija 2 veiksmuos* f 

ir WIIdW,” monol^ a. ; .ri
’ 1
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Balandžio 27 & susitvėrė Ir Vi 
jaunamečių skyrius. į’pirifaų su- 
ririnkiimi* suėjo gražus būrelis , 
jaunuolių, Pcr iskilmingas šv. mi
šias visi pasiženklinę gyvomis gė- 
lėijiis priėmė/šv; komuniją: Susi-, 
rinko pobažbytinen-svetainėn, va^ 
dovAtiąjut J. Vi Sadauskui. Į val- 
dybiį įėjo šie jaunuoliai: Juozas 
Baltrušaitis į^rrii., -Izabele Žiebriu- 
te pirm- gagcibimųkė, nutarimu 
rašt. Olga Mpšiiiskiute, finansų 
rašt. A<bdė .Ste^uKoniųte, kašinin- 
kas Simonas Sriuagonis,-kasos glo
bėjai} J. Eją^^krisrii’ M.',’ tJasija- 
fauskįutc, tvarkdarys Algirdas 
Mirkys.' , ‘ z

Kaip # valdybos, -teip ir iš vi

sų susirinkusių buvo matyt gyi-a 
enei^gija/pateiikinimas ir patrijo- 
tiškumas. Linksma, matyti, kad 
mūsij jaunuoliai pradeda pažinti 
savo-tėvų tobulėtų tautų ir jos, 
kalbų. " Šiuo žygiu clevelandieciai 
pažengė 'nemažų žingsnį pirmyn.

Čia. pripuola dalis garbės mūsij 
geib (Mebonui kun. V. G- Vilku- 
taieiūi, kuris noriai pavėlino tų 
skyrių organizuoti ir pats pasiža
dėjo jų. susirinkimuose dalyvauti 
kada tik'jam laikas pavelys. Dar
be ir tėvams kurie supranta tų rei
kalų ię noriai siunčia savo jaūnųd- 
lius į taip sybrbių organizacijų,-iš 
ko patys'tėvai galės pasidžiaugti 
'ir kiti pasigerėti. Jaunameeių 
skyriaus globėjai išrinkti iš L. V. 
25 kp.; J. V. Sadauskas, P. Štaų- 
pienė, Pr Barinikas. " Pačių jauna-" 
mečių uieygaičių pageidavimu ta
po itolkta p-lū D.MaitruŠait ė, ku- 
ri savų gražumu, mandagumu ir 
klarbšti^ilL'P^ti^ftkė visų iųdis 
prie savęs, už kų jų ir jaunuolės 
mergnifėš pamylėjo .ir prašė jkad 
iri ji apsiiintų jas twkyt ir jglo- 
būtį ant ko ir p-lė O. Saltr^ite 
noriai sutiko. - .

Piimame jaiuiariiečių. susirinki
me Alekas Banys -pirams paklo jo 
dolerinį ant s|alo ir pažadėjo net 
dvi dąvto -Vienų’ dėl ųiergsičių  ̂
lqtų dėl bernaičių po dešimte do
lerių knriergętiauiaaLpasiŪriibųos 
jaunuolių tarpeiki JateinanČių^a- 
ledų,. Aa Banys yivLpasižymė|ęė 
tautos rėmėjas- .Kaip dabar teip 
ir visada klojo penlįnesrir lleiim- 
tittes visuose tautbs reikaluoėe ir 
patą dilba kiek gali, Auknyo iri 
kiti doĮėriW? & VTSadkUsk^, 

Barinikas. ^ęga* 
priąįeirii nepažymėjus, ir 

šie yra tikri tautos ir kMrii&ų 
jaunimo šulai, be kurių 
veikimo ratasyClevriodicčig tar
pe toto*. Tai.gi turint tgįriim 
gerui rėmėjus ir veikėjui, valio 
jaunamečly įkyrius

Y

j;

Į

(

_ ‘ Į ■

Kaip mĄžsii laikrasęUKSse.maty-’ 
ti i šnitisų miestelio tai gal ir-mis- 
lijama Įcad niųko visai nei nevei- 
Malnm.' aTi uo visaiTtdip, Ypač 
katalikai bisM^^bttojs.ąi- 1 -Japi 
mirė' xfųnris,G£iriš, Apie tmti ‘feuvA 
kelefiį'Šykių rinnavota. ŠBitvo ka^ 
tautybės Riejas ir dafrbiiiujlriis-j 
Ros idėjos. Gėrdi ’pažiiutaiftas ir 
AiprasdamasA'argdieiiiųskriaudė
jus, jis ir kuopų darbininkų su
tverė/ Alė nelemtoji liga per visų“ 
laikų kankino iųnęgalejff-ilaugĮtii, 
nuveikti. .Turėjo vėžio ligų- gerk
lėj. Septynius syk buvo, opęraci- 
ja .daryta, visas-žandas išpjausty
tas. Netekęs turto buvo paduotas’ 
i biednųjų namus, šešius mėne
sius prabuvęs per prašymų buvtii 

i parvežtas pas brolį, kur .mieĮaŠir- 
dingos moterėlės šelpė ir prižiūrė- 
,ja iki mirties ir Verbų nedėldienyj' 
buvo palaidotas. Nors buvot varg
dienis ale užsipelnė iškilmingo pa
laidojimo. . Daug ir svetbutansbj 
lydėjo., dau šešti metai kaip ju 
broliui mainose -strėnos sulaužy
ta.

L. D- K. S. 75 kp. turėjo balni 
antrą dieną Velykų, kurs viduti
niškai nusisekė. 'Tik reikia ap
gailestauti,, kad mūsų .žmoneliai 
visai, mažai lankosi, o ypatingai 
kuopos nariai visai neatjaučia nei 
mitingų, nei pramogų. Atlaidai 
buvo atvelyky arba 28 d. balan
džio.

■ • -» f
• ». ‘3

Darbai žiemų ėjo' kasdien; peų» • .
du mėnesius ir. puse, o nuo-kovo 
susilpnėjo. Dirba tik po tris die
nas. Ale kaip girdėti kitur daug 
vietų visai sustojo* Tai žmonelių 
pilna iŠ kitur privažiavo, taV ka
rų neduoda ir uždarbiai visųi inen- 
1 * • ’ K <* 1M . v

Tik piribuvgri.
<

»

“!''KARYS"
Kąm rūpi nuolatos sekti mūs 

Tėvynes gynimo reikalas, tas 
tegul užsisako 1924: metams 
karių lavinimo‘lilikrdštį 4*KA- 
BĮ.”

“•Karys” rašo įvairiais Lie
tuvos kariuomenes reikalais ir 
duoda daug; žiniiriš visos Lie- 
tuvosir iš užsienio.
' * * Karys ” spausdina bendrai 
lavinančių raštų, kurie svarbų 
skaityti visiems šviesesniems 
įmonėms.

“Karyj” esti daug praneši
mų Iš kariuomenes kvietimo 
Komisijų darbų.

“Karyj” randasi paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, juo
kų ir 11.

“Karys” rūpinasi jaunuo
menės kūno lavinimu, paduo- 
da daug sporto žinių iš Lietu
vos ir užsienio ir todėl jis būti
nai reikalingas kiekvienam 
sportininkui. Sporto skyrių 
^^KaTyj”- vedu sporiifiinkąfe 
'specialistai. •

‘tKaiys*’ savo skaitytojams' 
atsako į klausimus^ * x ; 
.4 *^ųrys” savo ntoūjaįųs 
prenųineratoriams' duoda doa 
vapai priedų'gražų, spalvuota 
toibr WW 
R1ĮT1924 to&M . Kalendo
rius
papuoštas -D. 1A K. Vytųufe; 
portretai,’ kitais

* .t' . - . . ■ . T .j ' .. f .   - _ . 4^

vių ginkle 
senovės iigį ėtų !į

°Karyj” todrtorbimija 
daug įvairių rašytojų, 

įninku, poetų, irti/
apŠvietos. Ą^vįe^ikas gąli, t. , ' ‘ ‘ . i . 1

kas tari kaip, jtui privalo s^n- “S&rio” kaina ^noiįkąj į 
timokyklose ejnontmdk«ių;tet>metofits 2 dok bOe. pwi ufetų- 
didthimid mūsų datbiniidcųl <3L .60 e. - • 
jjiu nelaikąs svajot upįe mo- AdresUs: M4WS»'Mej>rikltu- 
kyklų lankymų, tokiems nieko lomybčs Ąikiti, “Kuria” Re« 
kito nehlieka kaip tik įkaity, dakcija.

j 'A ‘ >
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CAMBĘIDGE, SJA^S.

Ta Vyčių 18 kuopa rungia dide- 
ius-šokius sųbatos vakare gų&pžp' 
17 d. h. m. Cypres Hali, 40 Plos- 
pect St.

Taipgi Moterų Sąjungos 2£ kuo
pa rengia; šokius gegužio 24 d? 
, dalta Ifuil, 40 Proapeet St.

ICitoa orgapiM’UOs pmlončkito 
nieko nerengti virŽmimjtoiMiB Uie-
noniiH.

i

.11 Mmy BU H . I ■— . . .1 m— »

NOJRTH 
GERMAN

■ lloyd

LIETUVĄ
' ’. —per— ■ .J

■

COLUMBUS -—STUTTGEBJK 
MUNCHEN ;

It vienos klešos kambaryj JĮaf-j 
vais. Daug pataisyta 8 tiesos-i 
laivais. Parengs, uždaromi 21 
Ir 4 lovų kambariai. Laivakor-J 
čhj reikalais klausk vietos a-j 

gentoarba /
NORTH GERMANLLOYD/h 

192 Washington Stree,
B«ston, Mass. :. .)%££

k.
<20)

1

■t

't

GUNARO
Atlankykite Lietuvą!

Trečioji Vasarinė

EKSKURSIJA I

LIETUVĄ
* .pe

8$ Ekskursijų Vadovauja

S. G. LUKSIS
i ; ■

plačiiU žinomas lietuvis kalbėtojas Jr 
keliautojas.

Išplaukimas iš New Yorko 
Gegužio 28 tf,.
pagarsėjusiu visame svięte 

EKSPRESINIU LAIVU 

AQUITANIA
(45,(517 tonų). 

DEŠIMTIES DIENNV LAIKU l 
LIETUVA 

per Southamptonų « 
<6 malonios dienos keliones Jufėse

KAINOS TREČIA KLESA: 
j• »•*» • * *•-. *»SjLOiktjOt 
I i- . *■ » $1Q6»5()
ĮJŠUipcdų (Memel).,$107.00

Virš to triuką (karės) 
Tiltelis Lukais lydės ekskursantų? 
Staktai f Lietuvę, ir aprūpins yisus ir 
paslJinkMiilnimua visoj kelionėj. 
' kris Berods,-

•■ -.ctNAsm w®, &' 

120 Statė St., 
Loston, klase.

4

*

trumpų laite ĮierViliytų kitų 'km 
lonijų skyrius ir kad nei vienos 
katalikiškos Šeimynos nerimt^ 
kudų .merguitės ar bmįai^ini 
priklausytų prie šio.toip natųlin*' 

ii" garbingo skyriaus.
Tsisybt mylinti.

,3
kad į taipi

f)•A
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’Kielmeiias naujas ar senas sMftytoįas, įilnai 
to metus iš kalnu uMinekejęs, turi ^tėtšę •pftjdr5-'* 
yieho dolerio vertęs iš virš paminėtu knygų.

Pasiskubinkite, nes tas pasiūlymus tik tini 
kui.

¥ ♦

.*• ■,
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066 Wc«t Broadvvay,

r-,>*^1 7 -A ;■
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Tel. So. Boston 270 

J, MACDONELl, M. D. 
Galfnia iMfailMtį ir Itetotilltal 

omo 7AUKD0M: Rytais Iki 0 vaL 
/ Po pietų nuo 1-^8

Vakarais nuoO—9
J586 E. Bmibvay, So. Boston

i4, Į ■; ■ r-'—.' ■ • ,...... . -
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MOTERŲ PRAMOGA.

Rep. t
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SUTIKO NELAIMĘ.
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kliiutesj visko pilna.. Ford ftutomnbl-Į 
Ibis, Vteą teaSlueriJa ir farmą labai Į 
pigiai parduodu dėlto kad važiuoja 
Lietuvon, verta $tf,000'( bet parduosiu 
yž'HOOO. .Kas- norętij įtekti dėl InfOr- Į 
infteljij rašykite šiuo acūrku: ,W» M. | 
mitcheli’, I’. O, BOK 14r» lacoJ 
NTA,N, te; c

VAŽIUOKIT . VISI PARANKIU IR, 
■ TIESIU KKLIU 

t . Lietuviai važiuoja^ PUlarfl 
Aplenkia. .Lenkų Jttosia >'{KarMorlU) ■ 

VISA TREČIA KLEŠA PADALINTA Į- 
. kaiftlWiuB ant 4-dU U? “&-niij loyite • ».

S. S; POIDittA. KKĄ K A&gUžfo 
Šj -LITUANIA.-,j;M<i . - ^Birželio llį.

Trečios klesos -kalpos į: , 
hambuwa «w.so--RnMy4 jionso-.

Dalei ‘
\r r“ •* :-yr r '.Y47' T,. '

.........

. . ,  - f, . ; - <

5 K'' -T. . ■ • .» . —

FONŲNINi
PLUNKSNA
Naudinga. Visus 

DIRBTUVfiJE, OFISE, . 
NAMUOSE IR KELYJE.

į- Daug parankiau Ir sma
giau rąžyti su fontanine

I plunksna. Daug mažiau 
| išlaidu vartojant fontanl-
| nę/plunksnę. Pirk dabar, 
i iainost $1.50, f 2.50, $3.,

$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbiniakaaį”
856 Broadway,.

Boston 27, Mass. f~Į
F"-v'ir-, gjg

f

t

Įsigyti gorų prekių, rašykite ko reikia, 
ašAprlsIųsin daiktų fotografjas Ir kai*
uas. Sieidžln užsirašyti antrašų. 

M. JASAITIS,
S3G AV. Baltlniore St, Ealtimore, Mil

X IVAS,
So, Boston, Mass;301 W. BroadAvay,

?!
1

tik gaila, kad tii susirinkushj
nelabai daug tebuvo.

į< ma pagerbimui naujai įšventtn-
gerbiamo kunigo Pranoto,7

' Strakausko. Tikietus jau gali-
A

Kaina $2.00. Vaka-

aftt

mų.

Tel. Main 6467, Boaton.
fr. t

ir - ’-lii-’
tt*■*

PARSIDUODA

t

SUTIKO NELAIMĘ.

■* . •

iHETIKES ŽfMOS
j*’ —■ . - ■ •-■--r.-T/T- n-j.^-R.

ŠALBSS APIE RtnSIJĄ..
v " >■ .■■■*■ ■ ■

turniriko vakare Boston 
ajtege Iligli School salėj kal
ta apie Rusiją kun. Walsh, 

Jis buvo šventojo Tėvo siųstas 
i’pįRnftijon šelpimo reikalais, Fo 
a’piežiaus lėšomis ten buvo už- 
Bditikoma 1,000 maitinimą pūnk- 
ĮrVų ir maitinama 160,000 ba- 

k, dalijančių.
r. 
r

v.

į liitjtt Brightonv turėjo prakat- 
I has kooperaci jos salėj.
i 

1

PRAKALBOS.

, Pereitu ncdėl^t šv. J ntgio

v Kalbė
jo Dr. Landžius, Kun. P. Juš- 

. kaltis te Pr. Vi rakus. Buvo ir 
kitokių pamargini m ų. į

Apie šias prakalbas paminė- 
Boston Post.

RETAI TAIP BŪNA.

” Pereitą, nedėlią, lietuvi it šv. 
pH Petro bažnyčioj pakrikštyta aš- 

' kūdikiai. Tai. retai taip 
Įfe huną. Mat pavasaris, gandras 

^sttbm^do.

v

ą»;ak

PRANEŠIMAS.
I ...

IškilAiinga vakarienė rengia-

’-^na gauti
Hgteienė įvyks 25 d. gegužio, atm- 

*/kare, Parapijinėj Salėj,
^Septintos gatvės, So. Bostone, 
t *t Tikietu tebus galima gauti 
) iki gegužės 18 d. Todėl neap- 
V sigaukite. Įsigykite iš anksto. 

, Tfkiotij galima gauti “ Darbi- 
• Rinke,” Rendiwėje ir pas ren-

k- 
k..

&

J <
/■ 

fe

• i

choro susiRnnoM^.
Seredoje, gegužio f d. IrtuSk

Petto Bažnytinio Choro mene-& * . ■ <•-
sinis imMrrnkmuUi pohažnytį- 
nėje svetainėje, 7:30 v, v. Vi-;

bariai būtinai susirinkite, 
nes yrą daug atėjusių laiškų iŠ 
kurių turim, daug svarstymo. 
Taipgi neužmirškite kad gėg. 
29 d. yra rengiami dideli šo
kiai.

i , M. IX
• *' .

padėjimai,

Canibridge*iiijc Uuion Stable 
.|mvo užsidegus- Išgelbėta W 
arklių, bet ^vistiek nuostolių 
buvo už apie $30,0^0^ spėja

ma, kad tai buvo padegimas.

DOMIS!
. Mrk* W^8pA<ido« dvi 

tmagtos teatrališkos knygutės: 
“Ubagų 'UudrartAs’* te €,G1- 
fiuktegas Vyras/-’ Rimo ji pil
na juokų, 3 veiksmų, antra gi 
panaši 'pirmai, dviejų aktų. 
Prie antros yra daryprikergta 
monologas “Cicilikas.” Kai
na kiekvienos yra 2bc. Iman- 
tiems visų setų knygučių/par
duodama pa 20c. viena. “Uba
gų jftl&tniia*” dalyvauja 12 
žmonių, gi “Giliukingas Vy 
ras”—9.

Reikalaukitepas: 
f‘DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass,
•‘ Įrt^HI.015 -■■.l.irf.lj.J|-| .15 1 t i- <•..■' , (iii ‘■irt.HIJII.rti.i.

H. Y. ir H. J. UMKXUB» 
VALDYBOS ADBEtAL

PIRMININKAS —ML gt«>teNtaib 
131 InoJee PU RUMtieth, N. J.«

RAŠTININKAS —■ J. teteiks, 
21t Jeffawwn SU Narork, N. X 

KASlERIUa — V. UiuilMinR, 
300 S. Ftrat St, Brooklyn, te <.

VILKAI BALUniG. * 

' BITCFURĖSTAS.Rumu

nijos miesčiuky Brąslove buyo 
balius. Kada šokiai buvo pu
riame įsisiūbavime salėj pasi
rodė vilkų. Moterys iš išgąsčio; 
ėmė alpti, Bet vyrai griebėsi’ 
šautuvų ir keletu vilkų nušovė.
***"<*■

Motekij kp. perek
lę nedėldienį pčbažnytinėj sa
lėj tarėja pmmogte Pi-ograį 
mas susidėjo kum P. -Gar
maus prakalbos ir ponios Ele
nos Rakauskienės dainavimo, 
Kaip prakalba, taip ir daina
vimas susirinkusius patenkino,1

f

PRANEŠIMAS
Turiu garbes pranešti gerblnmlennf 

tttuiteehHns kad aš savA krnutuyčjė tu- 
Ha jmsirĮnkhltul žhj prekių;* aukso 
šlhtbTnlų: Ir su ttkrnls akmenals žiedu. 
inoterlSkų ir vyriškų naujausios inados 
laikrodėlių, sieninių, pasfnfonnj gražiai 
mušančių, Inidhuuu’hi su muzika lai* 
krodžlų, karolių, perlų ir spalvuotų vi* 
soktp didumo Ir Ilgumo iiūportuotij iš 
Paryžiaus ir .kini :Žtil|ų Migi gražių 
gintaro, rožių spalvos, retežėlių prie 
laikrodšlių, retežėlių ant kaklo sų kry
želiu I s ir {vairių njodelljonų, uimųirtų- 
naujausios ihtuT^bmt»iUėM sagčių, 
kalniėrhnns sagų, kišeninių peiliukų, 
skustuvų ir sktit.lniŲ jį»4šlupljų, sldab* 
r lis ių i F’Kftinbruoųr jmvo» sėtų, ^tjOišti-; 
nyrių; ciikrtnjrčiųt shtfo peillik Hiįuk^tų 
Ir šakučių, šaukštelių Ir taip visokių; 
rnšiiT.—SporinihrltnisiriT lai krodžius- n- 
nierlkopiškus Ir Europoj dirbtus^ Dar
bų atlieku, gerai,’ fies virš 20 m. turiu 
praktikos ir dirbauU vairiose pasaulio 
šalyse, užtai priimu taisymui vĮsOkiug; 
laikrodėlius. Norintieji tilrŠtt gerai 
pataisytus laikrodžius,- siųskite man, o 
Imsite užganėdinti visame.. Norintieji

PANEŠIMAS .
4 ■ ' ' K

Gerbiamoji visuomenė, k*ipo 
Montollo’s taipo te aplinkinių ko- 
Honijų, praeita, kad yul atidariu. 
agentūrą, pnrdavimui ir pteidmui 
namų te termų, taip pat te auto
mobilių te visokių $otl Esteto 
nių. Visi norintieji pirkti arba 
kas turite parduoti, meldita kroip. 
lis visuomet pas mane, o patarna
vimas visada bus tfunistom prie
lankus te mandagus, Užtikrinu, 
kad koina(s) būsit užganėdinti. 
Talpiai bus giąitū teĮku ati4w- 

‘tes oūėte te WorcėStor’yt Ma|&; 
Vieta' bus yėiiau paį?usiniė* ^4 
bar su visbMate relk&Ms ypatiži^i 
arba per laiškus, meldžiu kreipi 
ržtue antrašu: * ‘ !

* >
MIKOLAS M. KAMANDULJS 
J?0 J^aaon MonteUo^ Mani,

- ‘ <2-h» lubos) t

■■■*— ■*[ ' jt

-įl.f Tį * $ 4 r 37, , - * jt J jS-.-įf,,
• . , * 

_ a šctinyjni nnmi_su .mfsoa ttjmofe- 
Viij krautuve getiausiOj biznio’ vietoj t 
(M priežasties Ilgos savininktrs yrn pri- 
■vėWtas'.nariIwtl įtik $j6,ė00 ant lengvu 
l&ygil. ’ •" ' “> *

Ir v?i 3 Šeimynų, 17 kambarių na
mas su visais ImprovenientaiSįj pato* 
ginusio,f vietoj So. Bostone; sjivinlnlmą. 
gyvena per toli todėl parduoda už 
200.

fc*. 4* » * . -. *♦ • j., v-i*mrt*«Į!>ii
PiirslduCHliL akį 80 aktų geros žemės. 

:xra gražaus miško, Ohlells s0diiftsK 
ba 8 kninbarlų su cctnentinlu sklepu 
*it furnaee MpJŪIflttrtn, tildei barnė su 
šito Ir 4»Wft kitokių budinki]. Per ga- 
xjykta bėga upelis, 3 geri arkliui, fl"kftr- 
vM apie 200 viSt^ 8 kalakutai ir vl- 

tretini sepėratotlūs, 2tk) 
InaSelių’konii], 10) lmšei. bulvių 1OO 
hnšol, «vlltj ir kitokių javu, nett arte 
miesto? Senas senelis. imrdMda viską 
tik už M60O; reikia-$800 Įmokėti, o 
likusluaant kiek taiko Jus papu noriė- 
sttft’ 

t ioo akrų geros žemes, didelis sodnas, 
pulkus imdliįkai, 4 geri atkilai,*K mot- 
ŽlarnU karvM 10 ktmiHų 200 .vištų Ir 
visokios mašinos. Viskas tik už 
Mažiau kaip mw£ Ipioket. ' ,

Turinie ir rttiugJtiu pigią ūkią nnol. 
$1,000 iki Ww.\ Ūkią didumas midi 
40 iki 4O0®krą.’ Visas tas ir kW ukes. 
•pardfe>W-Ari/ttlgą n*o? tjkl riinkųNusivle-1 

(Funiieii* Aksdclatlou).’ ’ Iįa- 
Šykite šiuo adresu : P, O. BON 284,

. ...... ...................    ^..Į

Tek So. Boston 4000

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS
506 E. Broadway, So. Boston,

(Kampas (1 St, it Broadway) 
VĄLANDOS: fli-.ll,-2—4, 7—9

♦

James J. Beane, City J-Iospi? . 
tai ambulanso šoferis, važiavo | 
atvežti ligonį. Pats netikėtai, 
įgriuvo’ duobėn ir savo ambu- Į 
lanse buvo sugrąžintas ligoni-

Rengimo Komisija, nčn.

Persikraustymo išpardavimas |
sĄ>’. .. ja^.pra^jni..//;/

< LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖJE
268 West Broadway, South Boston, Mass. 

' » a **
Miisij. krautuve, turėjusi ger$ pasisekimu muo, palšvo į-
sisteiginio. 1916 m.,, jautėsi joęrankštai dabartinėje vietoje.

I
I

Kraustomos Į dvigubai didesne vietų po nmn. 326—328 W. g 
j< 5į Broadway. Tos priežasties deliai senąjį atakų parduodame P 
y g žymiai papigintomis kainomis. Visus lietuvius kviečiame i 

g proga pasinaudoti. Pasakykite apie tai visiems šavo a 
Pa^lS^an^CmS i1 drail^ai11S‘ p

M

ALBUMAS yra didelio for- 8^^^ 
mato knyga. Turi 495 pusi., i ^5 “ ” 
288 pusi, su paveikslais Lietu- | 
vos veikėjų, .grupių, partijų į 
grupių,, namų ir . t. t, Likusi 
dalis albumo yra užimtą bijo-l 
grafijųmis Lietuvosvęikėjįj. f

Kiekvienas . lietuvis privalo I 

nusipirkti . Lietuvos Albumu Į«hs 
kurį, gana daug nupiginome. 
Duodame progų ldelcvięnam lie
tuviui jį įsigyti. Seniau tasai! 

albumas parslduodavo po 5 
ctol., dabar gi po waina- tiktai r 
$3.50, kąs yra ‘ nepaprastas 
^bai'gįin*” ' . f

i Kurie norite tų. knygų įsigy 
ti kreipkitgs tupjaus pas.... {.

“DARBININKAS” 
366 B’way,' So. Boston, Mass.
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DAUGIAUSIA ŽINIŲ AME LIETUVĄ TURgSI

jeibkaity,?I
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Gegužio 10 d., 1924 
t MALTA HALL
Ž; 40 PROSPECT STREET, CAMBEIDGE, MASS.

Prasidės 7:30 vai. vakare.

- į ’ I *” Jwl*^**V

PARSIDUODA FARMA* B R, H. S. STONE 
išhffl w»<*»*» 8* **« 

’Jiir te preVorf-šanykiOš, Geri budintai!*! * Vi VaM
8 karves, J.bilus, g.-ttekliaV 50 Vištų, 2 Į

PASKOLOS
Perkame ir ’ parduodame 

mortgadžius, taipgi duodama 
ir surandamo paskolas ant na

: A IVAS,
110 Treemon’t Street, Rodm 508,

■ Tėl. Sa. UoBton 0828 
LIETUVIS DANTISTAS . 

DR. M. V. CASPER 
(KASPXMVI6tUS>r

425 Broadvay, South Boston 
. O/fno vaTaitSas;

lipo 0'iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
Iki 5'1 r nuo G :00 ikf 8 vai. vakare. 
Q£teas sukatos vakarais
Ir npflSldlenlals.

’ .Parsiduodadabai geri rUkan* ' 
dai. Taipgigalėtif užimti kam- cTlI f A IIIIUK RAČAi 
barius. (M geroje vietoje, ren- P’ffl fflUlnO llASUi 
da pigi. Priežastis pardavimu, v Sergu Jau 6 metai ir niekas negel- 
i5vnžwMrt; TlėtnvrnTi • AtRiUnii Gavau progų bandyti JuBUįsva^iUOTR nieuivon, Atsisau- No< 803, tąI jQa mnn
kitefB. V*, 262W. 3-rd Street, ' gelbsti, cion prisiunčiu pinigą 
ZmdUoąi' -.So. noston, Mass. ’vel «’*“ N*

■;? •1 ■*-.*• ' Z ' _______  I Anfftonp Morriton,
TT ‘ > • ■“ I Blmpson, Pa*

SŲlt BŲwą fR)WIrWtoW.talsl,tanniįeite.
PABKCDUODA bučernė gerdje I tnė*kad žmonfir gerinu parigangdlim Mt 

vietote, 'katipfnk Štaras,' išdirbtas f

•g^yeitea*^prkjjTĮoaĮgaurf-tolių.taitąlogų. nęlkalaujama «■ 
kiekyfenąrįi n^rmėiam. pte&ti. Pa- ptetil ri»j« apygardose, « ■ /

nite^-PiĮktdo priežastį pąrda-l Musn^ifia ym grynailIotuvMkoė mš 
Yteto.paaisknts- pardavėjas. Kieiji- } letuvlškaia ir angliškai? nurodymais. 
kitėl^Dariiininko’’ofisą, 366 W. ’

M 2UKAITĖI,

A ’ R«teofi Ave./Bocheiter, N. 1*

B U 0 D A ^ONO EV. ZL. PABELPINM

ant Į DBAŪGYST6S VALDYBOS 
~ - ADRESAI. 4

-'jL.
• M. Zoha,

' I sė' ^Soa'^iS^
. - l W<WJRM. — .Kazys Ambrozas, -

PARSroUODA BUCERNE
P^bteoda* l)itčei,n5. ii5-,pa:tfeeim& uįi 

^OOO.^Iznfc eina ..tarp $700 Ir .$800 į. ■ , 400 e. 7-th S t, So. Boston, Mate 
šlaite-..’Galite gauti, lysų ant klek | tCASIERIUS — %. NavdžhmJs, 
norite - Dėl pjafesnuj . informacijų $3 e. Broadrcay, S. Bosu 
kreipkitės, sekančiai: 123 N Street, So. MARŠALKA ’ J .Zuikis, 
IJofiton* Mašs. • ‘ ~ , (G) ------ - ------- * “

r .
i>,

jS^mj?rriiief - Nuimts. dviOJų I
ŠOjmyW»^torftS‘ fr garadžlus;? '■visi 1& | 

$i42 į/menosk ištikimi, f
.'Mirta;$11,500. įnešti $3.-1 PIRMININKAS — M. Zoha, 

? “*st’ ” A Sev<a“ į
1 ^domimisiį diėnraštį^leidžiamų fefelikų j^bįi^įS, 2

I <■ •' ’■ / - i- / ' ^-.y- įį ‘T-
i . Užsakyk, aun. i? -užsakyk’ šųyo..j^bhin^n^ te
| - žįstamienis^. Kvieslįsuai^kso mintims-štenšameŠd-’£,< 
| . vanai kiekvienam kas paprašo. . ..
i 1 1 '

Lietuvoje kainuoja 5 dolerius, o Amerikoje 10 dok .
Sa * • *

Adresas: Kaunas, Ožeškienės Nr. 3, “Rytui.’’

. . —- ____ _ -e ______ i r___ J..Glineckte»
_ | ? 5 Thomas Perk, Šo."B0stpn, Mhflt 

■ ", N. RAŠTININKAS — Matas šelkl*
............ • «j ’ . 4$0 E. 7-th St, So. Boston, Mas* 

gaiUu lysjj Jint klek Į KASIERIUS — %. Naudžlumfe, 
8Š5 E. Broadrcay, S, Boston, Mass,

7 AVlnfield St., So. Boston,.Mass.
— I L ^artgtja laiko susirinkimus kas tre- 

i* A M ' DINIfilię -lg nūdieni' kiekvieno mėnesio, 2-r<
. uAUtlnflm rillIuUd • I vtu. po pietų Šri Petro parapijos salėj, 

' . . k’ ' ’ . J 192 E. Seventii St, So. Boston, Masa.
Skolmam .pinigus ant pirmo -------—---------—-------------------—

ir antro ^argięiij ir statymui P- L. K. KEISTUČIO DR-JO&
> < > J < VALDYBOS ADRESAI

Boston, Mass.
X. _ ■ ■_• _ .

emninlnkas — Antanas’ Pastells, 
146 Bouren St, So. Boston, Mase, 

Vlce-Pirm. — Martinas Kntstautaię 
. . 4062fW«|htogton St,’ RosHndąiė, 
Protokolų Rašt — Antanas Macėlntuuk 

450 Ę. Seventh St, South Bostom 
Fln. Raštininkas — Juozas VlnkevlČIuz, 

906 Ė, Brondvvay, South Bostonu 
Kaslerituj *—Andriejus ZaUeckas,

307 E. Nlntn St, So. Boston, Maaa. 
Maršalka -— Aleksandra Jalmokas, 

_ 115 Granite St, So. Boston, MaM 
I>. L. K. Keistučio latlmi 

aritaeslhlus auslrlnklmus kas plrint no* 
dOldlMj kiėkvleno mėnesio po No. 694 
iVashington St, Boston, Masa~ IMU 

pietį. Ateidami atrivaaklt 
m jiavlm pauj’i narių B£le mu«ų dram 
(įjos prirašyti. ~ \

*V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VAIDYBOSANTRAIAI.

etaktoinim* r- j. Jaroša, 
440 E 6-th St, So. Boflton, Kum* 

riee-pirm. J. Grublnsk», 
157 M St, South Boston, Haw.

Prot Iiašt — A. Janušonis, 
1426 Columbla Rd.,So.Boaton, MaM 

.Finansų Balt — K. Kiškis, 
428 B. S-tti St, So. Roeton, Mana. 

UkUnlnkM —> L. ŠvagJdys, - 
. iii Bowan St, So. Boirton, ItaM, 
Tvarkdžrya P. Laučka, - 

895 E. 5-th St, M Boaton, MtM 
rlūalakrelpkmM viaadoaf

tvę auelTlnklmui BIM .

J8&. rįbMDBh

"DARBININKO" AGENTAI!
Sekanti “Darbininko” agėn-- 

tai turi teisę priimti ‘1 Darbi-1 
ninkūi” prenumeratas, garsi-f 
nimus ir jie taip pat turi par
davimui “Darbininko” pavie
nius numerius.: - • , Į.

M. ABRAČJNSKAŠ.
187 Ames Street, Montello, Mass. 

“AMERIKOS LIETUVIS" .
15 Mlllbury Street, IVoreester, Mass. j 

P. BALTUTIS g
901 W. 33 Street Chieago, Illinolsi > 

H. FLAKOWiaZ, į
87 Grand. Št, Brooklyn, N. Y. | E

: ir GAILIUNAS [C
The Lithuanian Store, ’Atholį. Mass. Į E 

T. P. krizanauskas, E
102 E. Center St., Shenandoah, Pa. J ► 

P. LUKŠIS | j?
190 Van Buren St, ' Newark, N. J. | E 

KL. KIŪRĄS, fi
235 E. Main St., Amsterdam, N. Y. g 

A. J. NORKŪNAS &
Loveli, Mass.. į 

A. PATEMBERGAS. * g
* oL, Cambrldge, Mass. C

J. B. SALIUNAS, į
------------AVaterbury, Conn. E

REV. S. STRUCKUS, . • . C
___  . ... Plymouth, Pa. n 

URBŠAS Ir SEICYS, C
Oak St, La\vrencė, Mass. C

J. P. VASILIAUSKAS, g
Bank St, ’ AVaterbury, Conn, . C

K. A. VENCIUS, . R

T
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naujų amiįlų. irįpatkisymui senų 
prieinamomis sąlygomis. Vi
sais reikalais kreipkitės pas A. 
R KNEĖŽL 398 E. 9311 St. 
So? Boston arba 294 Washing- 
tojį M* Cm Šoutk Bldg., Rijoms 
811—812, ‘Boston, Mass*. .Tel. 
B. Boston 1696 arba Main 2483.
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i*Susivienijimas Lietuvių 
i * RL K. Amerikoje : 
| yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 

S MATANČIAM . BAMYBB!
H Tai musų, lietuviai.' katalikų nesugriaunama tvir- 
3 fove. Lietuvy katalike!. Jei dar prie šios organu- - 
| ei jos neprildausai, teteko nelaukdamas tuoj prisi-’ 
H rašyl^nes '
H ė L Apsaugoja ųėriti gyvastis te moka poittirtineK^iSdiOO,.
3 $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2U00.0a, $3,000.00.3 2. Moka pašalpa nariams ligoniam!: kas savaitę po:
g $3.50, $7.00, $10.60, $14.00, $21.00.
3' 3,’^Ipia smnr^miirinmteš te našlaičius. • m *-
3 4 Mariui gauna S. L. R- K.'A. organų, savaitini laite
□ rasti „Garsę”. * i .
3 . 5,. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus raštus*|r dalina na-
3 riąms veltui. • ‘ \
S • 6. platina tikėjįtna>-dorų, rūpinasi tautos^^reĮkalais, re** 
3 nua Hehivosi'b^publikų. 1 r .3 7* Lengvomis sąlygomis' iipdrOutlžia vaikus , nuo vienų3 metų amžiaus.
3 Įstojtmfts į S, L. R, K, A, pigus; menesina makštis lengva, .Va®5' ?
3; į>o£ yra visose dIdcsn?Hė KotuViv. koJioni.ioso Ata otikbjo, todak noria- ’ M rieji infotmuoijŲ, krcipKiteš prie'kttopij šektetorię3 t»0 Rastinę: ■- ,
L« S. L.K. KAMERIKOJS

t
REIKALINGA MERGINA

arba paviene MOTERIS dirbti" namuo- 
šeimyftafei Ruikus kmnba.’ 

ris, yiiiris ir $iaoO savaitinės ataus. 
Kreipkitės "{ “Darbininko’’ Adminisfrh- 
cljų, 366 Rroftjhvay, So. Boston, Mass.

PARSfDUODAGERAS 
HAMAS 

DdpcRE^TĖRY, labai gerįj vietoj. 
,3-įų ŽeIMj?nųfc Namas 17 kambarių su 
lllltna. $10,500. FEtlN A. M-
IįESKA^K: W BtoadvVAJV So, Boston, 

jMw: 5*0 R. 2340.

P1DARO FOTOGRAFAS

JURGIS STUKAS
1 J5BOADWAT,A. ' *
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\' Gobiamoji kaip Cambridge’io taip ir .apteliukės jaunuo- 
l meilė h’ kurie jau apsivedę mylite linksmai pasišokti, tie atsi- 

lankykite ant viršimnetos kuopos šokių, kuri rengia clel tamis- 
/i tų linksmus šokius ir tikimės kad busite tikrai patenkinti, nes 

yra paimti goriausi muzikantai, kurie grieš visokius lietuviškus 
J ir angliškus šokius. Orkestrą viena iš geriausių, nesi Longi- 

no BtlINTO, Kurie noatsilankys, .tie gailėsis ilgai, nes įžanga 
B visai pigi; vaikinams ir vyrams 50c., merginoms ir moterims 

rentų.
Kvmėfam visus skaitlingai atsilankyti,

877 Cambridge st,

84 4Bank St.,

8 Chestnut St.

01

820

70 Lawrence St, LaAvrėnce, Mabų.

Nedėldieniais galite “Darbi
ninką” gauti ir pas sekamus?

K. ABIŠALA, . '
Ž58 Čardonl Avė., Detrolt, Mietu 

JONAS 0ERV0KAS,
3 Heutcn Avė., Noryvood, Mass,

KUN. J. JAKAITIS,
1 Provldence S t, AVorcester, Mmm.

.t KANTAUTAS,
i7 Fourth. St-, Ansonla, Gontų

' Z. MAKSVITIS,
67 lfrm|t.^^|rtK>kiypt N. Y.

64 Tempi, st, ■ ■ N.shnn, N. H.RENOfcJAI.
. 7 ■
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