
¥

«

i ■

Į

S

t

AMBASADORIAI ĮSIKIŠO.

‘ p

MALARIJA PLEČIASI.

i

DIDELĖ KATASTROFA.

5

> - 
i.

j

FRANCUOS FRANKOS 
TEBESMUNKA.

ŠVEICARAI NUGALĖJO 
LIETUVIUS.

DARBININKŲ BANKAMS 
SEKASI.

RUSŲ PROPAGANDOS 
CENTRAS PARYŽIUN.

l

v .

• t
t - ’

■
4 k .

i.
& ■, 
k

' I

vo prozų 
kur eis viešai &

J

tai tų prakalhtj

FIUSIX sako:
• ' ' > 1 M - *■ *

.f fltiėkTĮeno kataliko yra 

šventa priederme paremti ka

talikiškųjų spaudą ir jų kųo- 

plačiausiai paskleisti tarp žmo

nių. Geri laikraščiai yra nau

dingiausiu daiktu ir verti di

džiausio užmokesnio

PARYŽIUS. — Alijantų am
basadorių konferencija svarstė 
įvykius tarp lenkų ir lietuvių.

■ ’ Yra galimas daiktas, kad įspė
jimai M* pasiųsti i Kaunu, ir 
Varšuvą. Čia yra supratimas, 
kad būriai ginkluotų lietuvių 
buvo Įsigriovę Į lenkų pusę. 
Tie būriai lietuvių ginkluoti

• šautuvais ir rankinėmis grana
tomis parubežyje lenkų pusėj 
užatakavo keletą sodžių ir juos 
apiplėšė.

Šis įvykis rokuojarnas ypač 
. opiu, nors tokių įvykių ir se- 

’ niau būta.
tuvių ir lenkų aršeja.
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Santikiai tarp Ii e- : 
Amba- , 

' sadoriai, nors be oficialiu 
smulkmeniško raporto, dalyką ; 
palaikė skubotu ir kad reika
linga užbėgti už akrų atsikar
tojimui tokių įvykių, kurie 
gali vesti prie atvirų karinių 
veiktum. Jeibė kila iŠ to, kad 
Lietuva labai nenoriai priėmė 
konferencijos ^utarimą rube'- 

Jziaus'’nnstatyme tarp Lenkijos 
ir Lietuvos.

'Nors griežtų oficialių žings
nių nedaroma kol konferencija 
neturi pilnų žinių, yra spėja
ma, vienok, kad negaišuojant 
bandoma nuraminti supyku
sius asmenis abejose pusėse ru- 
bežiaus. Yra vilties, kad pa
siuntus Įspėjimams iš vienos 
pusės neatsikartos provokaci
jos, o iš kitos nekils keršto.

(šitą žinių padavė Christian 
Science Monitor. Iš to matosi, 
kad blogi lietuvių-lenkų santi
kiai pablogėjo ir gali netrukti 
kilti karas. Tas pat Cristian 
Science Monitor turėjo pereitą 
subatą editorialą antgalviu: 
The Memel and Vilna Dead- 
lock. Ten nurodoma, kad nors 
Tautų Lyga neva išrišo Vil
niaus ir Klaipėdos klausimus, 
bot faktinai Lietuva nepripa
žįsta Vilniaus klausimo iš
sprendimo, o Lenkija nesutin
ka su Klaipėdos išsprendimu. 
Toliau tas laikraštis nurodo, 
kad tas kįla dėlto, kad Tautų 
Lyga nėra stipri be Vokietijos 
ir be Rusijos. Įleidus šitas 
valstybes Lygon, girdi, jos nu
tarimai bus stipresni.)

PEORTA, 111.—Laikomoj čia 
angliakasių konvencijoj laikė 
kalbą Ainalgamated Trust and 
Savings banko atstovas Duane 
Swift, iš Chicagos. Jis papa
sakojo apie reikšmę darbinin
kų bankų ir jų pasisekimą. Sa
kė:

“Trejų metų bėgiu Suvieny
tose* Valstijose įkurta 25 darbi
ninkų bankai su. bendru kapi
talu 60,()()(),000 dolerių. Tie 
bankai auga nepaprastu grei
tumu. ir savo kooperavimu jie 
nuveiks didelį darbą profesinių 
darbininkų unijų judėjime.

“Ainalgamated Trust and 
Savings bankas yra vienintelis 
šioj valstijoj darbininkų ban
kas. Dar nėra dviejų metų 
kaip Siuvėjų unijos Amalga- 
niated Clothing AVorkers of 
America nariai įkūrė tą banką 
Chicagoj su kapitalu 30 tūks
tančių dolerių ir pirmą atida-, 
rymo dien ąjis.gavo apie 592,-' 
000 dolerių depozitų. Trumpu 
laiku banko resursai išaugo iki 
beveik 2,500,000 dolerių, ir vis 
dar auga.

“Tu banku augimas didžiu- y vi*
moj pareina nuo darbininkų 
unijų narių, nors depozituoja 
juose ir šiaip žmonės. Pelno 
pasilaiko bankai tik minimum, 
kas viršaus padaroma pelno, jis 
paskirstomsa depozitoriams. 
Akcininkai negali gaut dau
giau kaip 10 nuošimtį metams. 
Komiso išmokėjimai sumažinti 
iki minimum.
“Unijos bankai daro viso

kias bankines operacijas ir, pa
vyzdžiui, Cbicagos Amalga- 
meted bankas yra išdavęs pa- 

, skolomis geroms nejudina
moms nuosavybėms daugiau 
kai]) milijoną dolerių. () tai 
tik pradžia,

“Apskaičiuojama, kad viso
se Suvienytose Valstijose alga- 
pelnių darbininkų depozitų 
bankuose yra nuo devynių iki 
dvylikos bilijonų dolerių. Tat 
juo daugiau tų depozitų pereis 
į tuos pačių darbininkų ban
kus, juo labiau tie bankai plė
tosis ir\juo‘ didesnių darbų jie 
nuveiks darbininkų judėjime.”*

Sąfango*.

KBTVERGAia n 
8ŪBATOMI8. 

MftMUK te1-* * HH
(IMrubežy metami .

DABBININfcĄS_' 
RUS Broadway, Boston 27, Kkr 

?el. Houth Borto* Ui. '
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PAR YŽILS.—(1 aršiose olini- 
piškose rungtynėse gegužio 25 
d. < lai y va to ir lietuviai. Su 
lietuviais ėmėsi Šveicarai. Švei
carai laimėjo f) to 0. Ameri
kiečiai grumti su estonais. A- 
merikiečiai laimėjo .1 to 0.

PAŽABOJO PREZIDENTĄ.

VARŠAVA. į- Lenkijos mi~ 

nisterių pirmininkas Grabski 
pareiškė, kad’ta pažabojo sa
vo prezidentų. įjei prezidentas 

i&yti prakalbų, 
Jūrės parašyti

BERLINAS. — Garsusis ru 
su vienuolynas “Kijevo-Pe- 
čiorskaja Lavra” tapo sunai
kintas. Atitrūkęs kalno skar
das besirisdamas žemyn į 
Dniepro upę, sugriovė visų tų 
didelę istorinę įstaigų.

Žuvo taipjau daug žmonių, 

naikinta dar. taip vadinamas 
“Carsky sad” ir visa eilė apie- 
linkės gatvių. Aukštosios 
Dniepro antkrantės nugriuvę 
per keliasdešinits mylių išilgai 
upės.

Viadimirskoj G orkoj daug 
namų sugriauta.

Dar porų dienų prieš katas
trofos Įvykimų buvo pastebėta, 
kad tai vietai grūmoja pavo
jus, bet žmonės nesiskubino 
pasišalinti ir dėlto daugelis 
žuvo. Dabar gyventojai išsi
gandę apleidžia savo 
kurie dar nesunaikinti, 
ve viešpatauja didelis 
mas ir išgąstis.

L- v »» ĮJCi L •. i

ir ministeriaim < lluoti percenzū- 
ruoti. Tų padūrę dėlto, kad 
prezidentas PoLianiuje pakal
bėjo atvirai arfe Lenkijos im
perialistinę poetiką. Tas Len
kiją sukomproMitavo; nes Len
kija tik darbail eina imperia
lizmo keliais, ojodžiais prie to 
neprisipažįsta,..'^ .

- 

PAR YZ11T S.—Dd nepą 1 i a 11 - 
jaučio franko vertes puolimo, 
respublikos prezidentas M ii le
vandas ir premierųs I’oincare, 
susirūpinę, pasikvietė, naujojo 
parlamento didžiumos lyderius, 
llerriotą ir Poinieve, pasitarti, 
kas turėtų būt padaryta, kad tų 
kritimų sulaikus.

Ta konferencija prezidento 
rūmuose tęsėsi apie dvejetų va
landų, ir po to buvo viešai pa
skelbtas šitoks pareiškimas:

“Tarybos pirmininko inicia 
tyva, respublikos prezidento 
rūmuose Eįvsee įvyko pasita
rimas. Pp. Poinearėir Francois 
Marsai detalingai paaiškino p. 
p. llerriot’ui ir Painleve’i fi
nansinę padėtį. Pp. Painlevč 
ir, llerriot patvirtino savo įsi
tikinimą, kad griežtas biudže
to subalansavimas yra būti
niausias kiekvienos valdžios 
privalumas.”

LONDONAS. - -Čia ką tik 
gauta žinių apie mirti pp. Liu- 
tovinovo ir Kailelio dviejų 
rusu vvrimisin ekspertu, ku- «. • «- » * ’ 
rie turėjo iškeliauti Londonan 
p;i<|č t i čia sovietų delegacijai 
Anglu-Husu dervini kmilcreri- 
ei joj.

Liutovinovas prieš porų sa
vaičių nusišovė, kadangi so
vietu valdžia susekus, kad jis, 
būdamas Rusų agentu Berita, 
darbavos francūzų slaptajai 
žvalgybai, suteikdamas jai la
bai svarbių informacijų.

•Savaitei praslinkus, p. 
Im is, kurs caro laikais 
rusų finansų ministeris,

M-
KOLČAKO ŲFICIERAS 

SUŠAUDYMUI, 

drmfsfędvfch-as. —-sm-

vietų karinis tribunalas pa-, 
smerkė mirčiai kapitonų Suro- 
vų. Jis savo laiku buvo aukš
tas ICoIčako armijoj viršinin
kas, vadovavo baudžiamoms 
ekspedicijoms ir vėliaus daly
vavo Įvairiuose baltagvardie
čių sukilimuose.

Teisme jis gailėjos dėl savo 
padarytų žygiij ir prašydamas 
atleidimo žadėjo uoliai tarnau
ti sovietų valdžiai, bet teismas 
atsisakė dovanoti jam bausmę.

f

namus,
Kįįe- 

sujudi-

PREMIERŲ KONFEREN
CIJA.

MILANAS. — Premiero Mu- 
ssolinio konferencija su Belgų 
premireu Tlieunisu ir užsienio 
reikalu ministeriu Hvmansu v *
pasibaigė susitaikymu trimis 
punktais:

Stengtis, kad būtų taikomas 
reparacijų ekspertų planas.

Saukti ai i jautų konferencijų. 
Reikalauti, kad alijantų ka

ro skolos būtų rišamos kartu su 
reparacijų klausimu.

1

ŠMUGELIO SUTARTIS.

J

PRAŠO MARKSO LAVONO.

L()NI)()N. — Rusijos delega
cija paprašė Anglijos valdžios 
leidimą atkasti K. Markso la
voną ir gabenti Maskvon. K. 
Marksas, socijalizmo tėvas mi
rė Londone 1883 m .ir ten pa
laidotas.

PRIEŠ DARBININKŲ 
VALDŽIĄ.

Kut- 
buvo

_ artL
mas TmUovunovo draugus, stai
ga mirė — m1 va širdies liga, 
kaip buvo viešai paskelbta.

Pranešama, kad maskviškis 
internacionalas savo propagan
dos centrų kraustąs,] Paryžių. 
Dėl radikalų laimėjimo Įvyku
siais Francijoj rikimois, mas
kviečiai nutarę savo propagan
dos laikrašti “Nakanunie” 
taipjau iš Berita perkelti į Pa
ryžių.

UŽDARĖ KARSTĄ. - ' 
_______  ir

MASKVA. — Orui atšilus 
Lenino karstas turėjo būt UŽ- s 
darytas. Žiemų jo skiepas bu
vo laikomas šaltas it- lavonas 
nupuvo. Tai atsilankantieji t 
buvo leidžiami tiabašninkųlrtrt- : 
kvti. Dabar valdžia ieško hii- 
< hį. kaip Lenta Įųvonų 
mavus, kad jis liktų anižtai’*
ateinančioms gentkurtėms. Te- . 
cinu kai pradžioj ttio.j mirus ne
buvo 
tada pradėjo pilti, 
sunki rodą.

gerai > išbalzamuotas ir 
tai dabar

5VAS1IINGTON, I). C.—Pa
sirašyta degtines šmugelio su- 
tartis, padaryta tarp Jungi. 
Valstijų ir Vokietijos. Einant 
ta sutartim Jungtines Valsti
jos turi teisės gaudyti Vokie
čių-laivus, gabenančius degti
ne, toliau nei trys mailius nuo 
Amerikos pakraščių.

Panaši sutartis nesenai buvo 
padaryta su Anglija.

0*

GIRTA MOKYTOJA.

PRISIEKDINO VAIKUS,

MASKVA. — Prie Lenta; 
karsto buvo atvesta 10,000 vaL 
kų. Jiems kalbėjo Įvairūs bol- 
ševikų valdinikai. Bet lik Troš
kis tesukėlė jų entuziataų. 
Vaikai'prisakė ištikimybę Le-

MANCHESTER, Anglija. - 
Laikvtoj čia Anglijos komunis
tų partijos konvencijoj daug 
piktos tulžies lieta ant MacDo- 
naldo darbininkų valdžios. Ji 
vadinama “darbininku klase: t 
apgavikė ir išdavikė.“

Priimtoj rezoliucijoj sakoma 
kad dabartine 
esanti 
išnaudotojų įnagis ir sėbras.” 
darbiečiai esą “didžiausi bian- 
rybes darbininkų klasės judeji-

* * ni(\
Kita rezoliucija reikalauja, 

kad Britanijos komunistai pir- 
sidėtų prie Darbo partijos tiks
lu, — pasak vieno oratorių — 
kad Darbo partijos vadovybę 
išplėšąs iš dabartinių jos lyde
rių.

PADIDINSIĄ MOKESNIUS.

vidaus. . . .
..... 1 mno principams.

RYGA. — Latvijos
reikalų ministeris pareis'.; • 
spaudai, kad ministerija nusi
stačiusi padidint inuo gegužė- 

*1 d. mokesnį už leidimų gyven
usi Latvijoj Lietuvos piliečiam ; 

administracija į nuo ligšiolinio 750 rub. ligi 
“klusnus kapitalistinių Į1500. o užsienių perėjimo leidi

mų iki 250 rublių.
Tas Įvyko sąryšy su Lietuve.' 

Vyriausybes nutarimu padidin
ti mokesnius Latvijos pilie
čiams.

NUKENTĖJO GAISRININ
KAI.

“SAMAGONKA” RUSI JO

SA R AT( )V AS, Rusija.—Sa
ratovo gubernijoj kibai išsipta 
tinęs slaptas degtinės darymas.. 
Per pastaruosius tris mėnesius 
vyriausybe suėmė dauginu 
kaip (lenkis tūkstančius slaptų 
degtines varymo įmonių ii* 
konfiskavo daugiau nė 50 tūks
tančių kvortų degtinės — ‘‘Sa
lį lagonkos." Dėl degtinės da
rymo areštuota ir tieson ati
duota apie, septyni tūkstanMti. 
asmenų.į.

■4

i

i

AVEKTFIELD, Mass. — Pu- 
bliškos mokyklos mokytoja 
Lucia G. Mosher iš W. Spring- 
field sulaikyta už netvarkų au- 
tomohiliumi važiavimų. Pasi
rodė, kad ji girta. Už tai nuo 
vietos pavalyta ir teisman pa
traukta.

~ i.
NEW YORK. — Aštuonias

dešimt gaisrininkų nukentėjo, 
daugiausia nuo dūmų kovoda
mi su dviem gaisrais.

Vienas gaisras kilo Batery 
krante ir ^sunaikino beveik pa
čia seniausių mieste prieplau
kų. Du ugniagesiai užtroško 
dūmuose, kiti gi du neišlaiko 
nuovargio.

Kitam gaisre Broathvay gat
vėj nukentėjo septyniasdešimt 
šeši ugniagesiai, kovodami su 
liepsnomis ir (irimais.

PASMERKĖ MIRIOP.

PETROGRADAS.— Rusijos 
Augščiaiisvsis Teismas po 27 
valandų svarstymo pasmerki 
miriop 17 buvusių teisėjų, tris* 
mo valdininkų, advokatų ir 
kitokių augštų asmenų surištų 
su vykinimu gyvehiinau boIŠ?- 
vistinių pienų. Jie apkaltijlti 
visokiose klastose ir kyšių virti
mo.

ŠOKĖJA SUNKIAI 
SUŽEISTA.

MUSSOLINIO KONFEREN
CIJA SU MACDONALDU 

IR HERRIOTU.

S-z

<'

*-4 'J

LENINGRADAS, Rusija. — 
■ Pagarsėjusi šokėja Tsadora 

Duncan tapo sunkiai sužeista, 
automobiliui, kuriuo ji važia
vo iš Pskovo į Leningradu, nu
siritus j gilų tavų. Jos imprė- 
sario taipjau sužeistas, bet ne- 

. pavojingai.

LONDONE DAUG . 
NELAIMIŲ.

LONDONAS. — Scotland 
Yard paskelbtais skaitmenimis 
per pirmą šių ■ metų ketvirtį 
Londono gatvėse buvo 16,690 
nelaimingų atsitikimų, kurių 
175 buvo mirtini. Nelaimiu/ *■ 
dėl automobilių buvo 4,884’.

Fašistų organas Cofriere 
d’Italiano yra nuomonės, kad 
neužilgo į vyksiąs Mussolinio 
pasimatymas su Anglijos pre- 
inieru MaeDonaldu, o po to vėl 
su numatomuoju Francijos pre
mjeru Herriotu.

SUDEGĖ LENKO NAMAS.

BOYLSTON, Mass. — Len
ko fannerio Stanislovo Turskio 
sudegė namai. Nuostolių už 
$1,200.

Už SUŽEIDIMĄ.

SYRACĖSE, N. V. — Bar- 
barart'zecho'nskytė. iš Chica- 
gos, apskundė Leliigh Vallev 
traukinių kompanija, reikalau
dama iš jos 250,000 dolerių. 
Czecliowskytei buvo sulaužyta 
nugara Black Diamond greito
jo traukinio katastrofoj 1922 
m. gegužės 12.
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Lietuvos, ūkininką gyveni
mui arčiaus prisižiūrint gail
ini pastebėt i spartus progresa
vimas gerojon pusėn. Triobos 
kur statoma naujos- jau nesta
toma senoviškai, bet statoma 
ant augštą akmeninių pamatą, 
SU lentą grindimis, stogus dau
giausia dengiama gontomis o 
derėtai matosi ir skarda ar tai 
paprasta ar rinkine dengiant o 
paprūsė mis ir raudonomis čer- 
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pėmis.
Langai daroma dideli; vidu

je triobos statoma daug augš- 
rtesnės — trumpiau tariant vis
kas taikoma naujai madai.

. Kitos ūkio triobos ir-gi sta
tomos erdvios ir daugelyje at
veją naujos konstrukcijoj

, i' Apie namus visur matosi vei-

I - <

F * *
t — * siami sodneliai, o kaip kur net 
į platūs sodnai? Laukai
B sW^iTbalūa į Įjįag'tn-įitms įran- 
1L.JJ cinais,’ ‘įvairiomis mašinomis, o* 
f turtingesniųjii ūkininką kaip

*| kurie net turi įsitaisę “Ford- 
sonus,“' ffas viskas rojo kad

2 ■ Ūkis* progresuoja.

įi Gyvuliai užsiveisiama geres- 
/ . Urą veislių, ir arkliai, ir galvi-

• jai, ir avys, ir kiaulės ir vis-
- tos... Prie to daug prisidėjo 
7 valdžia savo i K

E lengvinimais, kooperatyvai, ū-
I kio draugijos ir bendras šalyje

raginimais ir pa-

»«E

; pakilęs apšvietos laipsnis.
Lietuvis ūkininkas pamatęs 

kad vienas kaimynas ką nors 
^ naudingesnio praktingesnio i- 

sitąisė, neaps i leidžia ir tuojaus 
ir jis tą pat stengiasi įsitaisyt. 
Ir toje srity je lietuvio būdo už
sikirtimas. neapsileidimas ki
tais, stengimasis kitus pra
lenkti, kaip tik išlygina tą ža
lą, kuri apsireiškia kitose vei
kimo dirvose, — politinėse, 

’ tarpsrovinėse imtynėse.
Pernai metais dirbtinųjų mi

neralinių trasų kiek tik kas iš 
kur į Lietuvą Įgabeno, visas ū- 
kininkai išpirko o daugeliui 
dar neužteko. O pirkliai už- 

. pirkdami manė, kad daug kas 
dar liks ir šiam pavasariui.

Ant la.ukų gerai inžiūrinių 
kasmet geryn viskas užauga ir 
ūkininką gerbūvis stiprėja. 
‘Jau ūkininkai dejuoja kad nėr 
l<ur parduot javų nė gyvulių, 
jąti perdaug priaugino, bet tas 
nedidelė bėda. Kaip tik yra ką

<e* 
t

‘f --į

f >«,/
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Lietuvoje ir su juo daug kas 
bus Lietuvos ekonominiame 
gyvenime pastumta pirmyn...

Antra skerdykla daug ma
žesniame masštabe yra Panevė
žyje Įrengta Lietuvos koopera
tyvų, ji daugiausia aprūpina 
vooperatyvą vietinės rinkos 

-reikalavimus.' Galima tikėt, 
,.utd jinai greitai išaugs į gana 
didelę dirbtuvę ir galimas 
daiktas, kad jei tik turėtų bent 
kiek daugiau apyvartos kapi
talo, tai būtų rimtas konku
rentas Vailokaičių skerdyklai 
ir šaldytuvams, nors teisingai 
tariant, dabar jie vienas antru 
gali pilnai išsitekti ir vienas 
kitam į kelią nepareinant va
ryt pasekmingai Lietuvoje nau
dingą ir reikalingą daubą.

O-gi kiek ten pristeigta ko- 
operacinių pieninių ir neteko 
girdėt kad bent, viena būtų su- 
bankrutijusi.

Kiaušinių šimtai milijonų iš- 
s velahią į Angliją ir kitutf į už- 
rubežius. Tai višF ūkiiiinkų 
darbų vaisius.

Linai, sėmenys, avižos kiek 
jų turi ūkininkai... Linai 
pas kaip kuriuos turtinges
nius ūkininkus tebeguli dar 
nuo kelių metų sukrauti — 
laukia aukštesnių kainų.

Grūdų daug sušerianui gy
vu! iiuns ir įšpalengvo ūkinin
kų pereinama kaip ir nejučio
mis prie gyvulininkystės ūkio 
sistemos.

Rekvizicijos panaikintos ir 
dabar ūkininkas savo ūkio po
nas.

Visame pasaulyje nerasi to
kio kampo kur būtų toki maži 
ūkininkams mokesniai kaip y- 
ra Lietuvoje. Juo ūkis geriau 
pakilęs, juo lengviau yra apsi
mokėti... dėlto kiekvienas ir. 
stengiasi iš paskutiniųjų savo 
ūkį gerinti.

Ūkininkų tarpe tinginių nė- 
rą, jie patys dirba, jie nori 
kad ir valdžioje esantys žmo
nės dirbtų, ir nori kad darbi
ninkai proletarai teip pat nedv- 
kautų. Skirtumas tarp ūkinin
kų ir proletarų ir miestelenų y- 
ra tas, kad ūkininkai nori kad 
visi jų gaminami dalykai būtų 
brangesni o proletarai ir mies
telėnai nori kad tas viskas bū
tų pigesni. Tame dalyke jie 
nesutinka ir vargu begu kada 
sutiks.

KataMlMius buvo neaišku ko
dėl patinkant Jo Emjneueiją 
Kardinolą. Mundeįelną Cliioa- 
goję lenkai teip prastai pasiro
dė. Juk vis’gi ’lpnką tautu 
skaitoma kataliką tauta ir jų ' 
Chieagos apieiinkėje yra dgvy- 
nios galybės... bet perskaičius J 
lenką laikraščio “Kuryer Oo- 
dzieny” No. 67 straipsnį “ Du- 
elmwieiistwo polskie w Ame- 
ryee” viskas paaiškėja, štai 
telpa ištrauka apie lenkus ku
nigus trečios- kategorijos.

“Trečiąjį kategorija lenini 
: dvasiškią Amerikoje, yra blo
giausia. Ji susideda iš kunigą 
kurie nė sielą ganymo nė tau
tiniu pareigu nepildo. Yra tai 
paprasti pabėgėliai iš senos 
tėvynės, .kurie mano kad Ame
rikoje ją niekas nepažysur kur 
ant gatvių rieškučiomis auksas 
semiamas.. . Arba tai yar gimę 
Amerikoje Švilpukai, . kurie 
naudoja rymišką kalnierią už 

, patentą dėl “good tinies“ ir 
linksmo be galvasukio ir vargu 

, gyvenimo, Paprastai jie išsi- 
i puošę palei naujausios mados. 
■ Galima juos pažinti iš labai 

aukšto kalnieriaus, gerai su
prašytą rūbų ir dažnai leke- 
riuotą aukštais užkulniais ba
teliu.. . .Jie vra tankiausiai a-* •-
nierikonizatoriais ir priešais 
tautinių mokyklą.“

Be abejo kad ir tarp lenką 
katalikų yra daug gerą katali
kų kunigą kuriems pirmoje ei
lėje rūpi Katalikų Bažnyčios 
reikalai o ne svietiški monai... 
bet matyt kardinolas žinojo 
[lenką-dvasiškijos apart gerųjų 
pusią ir ydas, už kurias turė^ 
jo ne vienam pasakyt teisybės 
žodį, ganytojišką perspėjimą, 
ar gal net ir nubausti. ’ 6 tas 
lenkams nepatiko, dėlto jie ir 
boikotavo... katalikų kardino
lą. Tokiems kurie boikotavo, 
mūsą nuomone kaip tik ir ata- 
tinka ją pačią laikraščio išei•• 
tuota charakteristika.

Geri katalikai negi išdrįstą 
boikotuot Katalikų Bažnyčios 
Kardinolą... Tokį dalyką pa
daryti gali tiktai lenkai “jiols 
kei \viary,“ o ne lenkai katali
kai, o tai trečiajai rūšiai lenkų 
kunigijos turbūt ir nėra kito 
vardo kaip tik “polskei viarv 
kuniguž'iai.’’

Prašykime Dievulio kad lie
tuvius kaip iki šiol teip ir to
linus apsaugotų nuo tokios 
rvkštčs.v

F. Virakąs.

NAUJA L. D. K. S. CENTRO 
VALDYBA.

Boston, M a ss.

St, 
MasS.

tai atsiras ir būdai kaip sunau
dot.

Jau Vailokaičiai Aleksote Į- 
steigū gyvulių skerdyklą ir 
mėsos šaldytuvus kur mėsa pri
rengiama siuntimui į už.rube- 
ŽillS., . iš karto dar tas dalykas 
nėra tinkamai pastatytas ir iš
vystytas — gal didžiumoje dėl 
stokos apyvartos kapitalo, bet 
galimą tikėtis kad ATiilokaičių 
apsukrumas ir finansiniai ga- 
biimai visas kliūtis pergalėję tą 
dalyką tinkamai išvystys, nors 
tas dalykas ir yra paremtas 
'giynai kapitalistiniais pagrin
dais, ir žinoma kad daugiau 
’ dėlto turės įasinaudoti 
patįs kapitalistai ne^ 

bet visvien tas tu

F. Virakas.

Pijus X, didelis rėmėjas ka
talikiškosios spaudos, būda
mas Venecijos patriarku, pra
garsėjo visam pasaulyj. Jam 
buvo pranešta, kad katalikiš
kas laikraštis “Defesa“ turi 
sustoti, nes pritrūko lėšų. Ve
necijos patriarkas pasakė:

“Aš aukoju viską, kad. palai- 
kyti ‘Defesą.’ Jei-reikės, aš 
užstatysiu savo vyskupiškąjį 
žiedą bei kryžių ir savo kardi- 
noliškuosius rūbus, nes noriu, 
kad tas laikraštis būtinai ir to- 
liau gyvuotų.“

DVASIOS VADAS — 
Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., So.

1‘IHMININKAS — 
A. Vaisiauskas.

711 Cambridge 
Uniubritige,

VIUE-I’IRMININKAS — 
Vincus širka, 

-U) Lincoln Streer.
(’a mbr idge, ■ Mass.

SEKRETOH1US — P. Danžvardis, 
1323 .M St„ N. W.,

IVashington, D. C. 
.IŽDININKAS — A. Pateinbergas, 

877 Cambrklge St.,
.Cmubridge, Jltiss.

KONTROLES KOMISIJA •— 
J. Smiigis, 127 C'herry St., 

Cunibvidge, Mass.
I’. Kudirka, 31 Krankliu S t., 

Nonvood, Muss.
31. Kiovleąe. 14 IViįvorly St., 

Brighton, Mtiss.
NAMO PRIŽIŪRĖTOJAS—J. Gllneckis 

“» Tlionms P k., So. Bostnn, Muss.

P. Vinilais, 360 Bromhvtiy, 
South Boston, AIuss,

P. Gudas, 3tl6 Bruiuhvny,' 
South nustoti, Muss.

LDKS/ (2onW Apskričio pus
metinis sųvažiąytbms' įvyko 
bąlandžio^T-tą U, 1924 metuo- 
sef-Šv. Jurgio parapijos svetai
nėj, Bridgeport, Conn.

Apskričio pirmiųmkąs, ^V. 
Bjdlnskas atidarė sesijas 1:10 
vai. pa pietų, sveikindaipas de
legatus bei delegates. Po tam 
pakvietė vietinį, kleboną kūn. 
Pankų atkalbėti maldą ir iš- 
meikšti keletą minčių delega
tam.

Kun. Pankus linkėjo geriau
sio pasisekimo mūsą organiza
cijai ir patarė kad giliai ap- 
svarstytume organizacijos rei
kalus ir ją pagerintum. Teip- 
gi kun. Pankus suteikė pui
kius ženklelius dėl delegatą, 
.tokius, kuriuos tik per didelius 
sei m u s tenka gauti. Už ką vi
si delegatai jam Širdingai pa
rėkavo jo. r

Pirmininkas pakvietė valdy
bą užimti savo vietas, po ku
riam sekė kuopą delegatų iš
šaukimas. Mandatų ir įneši
mų peržiūrėjimas pavestas raš
tininkei ir iždininkui, kuriuos 
jie pranešė esą legališki.

Nutarta visus priimti. •
Sekė rinkimas valdybos sesi

joms vesti. Išrinkta: pirm, V. 
Bylinskas, vice-pirm. A. MiČiū- 
nas, rast, AL Blažauskiutė, re
porteris P. G rvbas, maršalka— 
Maciulevičius.

Delegatai buvo iššaukti iš 5- 
tos kp., AVaterbury, Conn.: 1} 
Juozas Bernotas, .2) Juozas 
Klimas, 3) Petrus Grybas, 4) 
Juozas. Augis, 5) Antanas Sam
būris, G) Simonas Cibulskas.

L. D. K. S. G-tos kp., Hart- 
ford, Conn.: 1) Petras Alika- 
lauskas.

L. D, K. S. 28-tos kp., New 
Haven, Conn.: 1) Pranas Los- 
tys, 2) Jonas AIišeikis.

’ L. D. K. S. 36-tos kp., New 

Britam, Conn.: 1) Michalina 
Blažaūskiutė;'“2) Antanas Ali- 
čiūnas.

L. D. K. S. 39-tos kp., Bridge- 
port, Conn.: 1) Jonas Rama-■ - << 
nauskas2) Jonas Bernotas, 3) 
Antanas Alačiulis, 4) Vincas 
Bylinskas.

Iš viso delegatų pribuvo 15 
ir 3 svečiai: Ą. Vaičiulis, Juo
zapas Juodis ir Jonas Šatkus. 
Visiems delegatams ir sve
čiams po ženklelį buvo suteik
ta, o sprendžiamas baisa sve
čiams duotas.

Po tam sekė protokolo skai
tymas. kuris buvo priimtas.

Pirmininkas, išdavė savo ra
portą, kuriame pasirodė kad 
pirmininkas visas pastangas 
deda išauginti apskritį ir su
tverti naujas kuopas. Tikisi 
kad kuopa Brandfordė į trum
pą laiką bus sutverta. Rapor' 
tas priimtas.

ATce-pirmininko ir raštinin
kės raportai buvo priimti.

Ištrauka iš iždininko rapor
to:

Balansas baland, 27 d.
1924 m............................. $763.62

Piniginis turtas (casli) 162.12 
Nuošimtis už Bendro

vės Šerus...................... 10,00
, • *

Bal 27,1904; M. \
U iii- ;

ga » ♦.»■*>« , * »■ - Į9.^(J
Wl, 28,1»24, s. Cibule . '
‘ Jjišįlfgpsj BĮiljjia,.',. 80,00 
llRl. 28, At ;>

iiųi HJims f , < AfMtį
‘ .....-j.Į-yį

’ Jisį išrjiokėt|,. > ,|t03,4(į

Visus tųrtąs yrą

Pinigiško turtę (cgBll) $ 4^.72 
Bendrovės šėmis. M. 0*00 
B, L. Paskolos Bonais.. XQO.OŪ 
L. D. & ųąmo > 100-00 
L, D. K. & šerms-
D. D. K. a Centrui pa- - 

skolintą ...... 100.0Q
Fountanįne plunksną.«. • tjį

L. D. K. S. Conii. apsk.
turtas yra .......... .$650.22

Gegužine komisija pranešė 
kad Ne\v Brituln* išvaižavi- ’ f
mus negali įvykti, bet parkas 
paimtas AVaterbury ant birže- 

. lįo 22-tros dienos. Pirminin- 
, kas patarė kad'kiekviena kuo- 
, pa ir kiekvienas narys gerai ši* 

t ąišvažiuvimą išgarsintų. Ra
portas priimtas.

Kuopų raportai.
L. D. K. S. 5-tos kp. Water- 

bury, Conn. stovis toks pats 
kaip buvo, bet per šj- pusmetį, 
surengė vienas prakalbas.

L. D. K. S. 6-tos kp., Hart- 
ford, Coftn. stovis nei blogėja 
nei stiprėja.

36-toš kp., Nėw Britain, Ct, 
teip pat kaip ir Hartford, Conn.

2Š-toj kp., New Haven, Conn. 
randasi 19 narių; 15 Vyrų ir 4: 
moterys; tarpo jų, 1 artistas, 4 
’amaininkai. Iš jų'2 gali saky
ti prakalbas.: I) kun. V. Kar
bauskas, 295 St. Joliri St, New 
Haven,. Conn,, 2) Marijona Jo- 
kubaitė, 549 Kast * Alain St, 
Ne^Hąven, Conn. < Per. šį pus-

> • ■ *. 4 » « • *

.;!• L badyti Lintaos
ątstayą atsilankyti ąnt geguži-

JfuJftrtąĮkviesti etaus ię
Q kuįjąs su pąmarginimai^ Dar- 

rąŠtĮ^n^et
j vąl-
jlyįft ir vietinė ^mnįąiją

Į4.'<JŽąng^s įluusbuus palik* 
įfot kuopus nuožiūrai.

5. Dalyvauajntiems jjięgi'ą- 
mę įHietąi bųą dujami veltui.

6. 'Inliuriųlnias išvąžiąvimo 
paliktą kcunteijos nuožiūrai.

7. Nutartą kviesti ir kitas 
draugystes dalyvauti mūsų iš- 
važiavime—kaip Vyčius ir Su- 
s'vicnijhną, Tąipo-gi kviesti 
bftseboliiinkus,

Sekė delegatų rinkimas į sei
mą. Išrinkta S. Cibulskas ir A. 
Mteiūnas. Nutarta skirti $30.. 
00 kiekvienam dėl lėšų.

Ypatiški įnešimai.

f L Apskritys paremia kun. 
Pąnkuus Užkvietinią dalyvau
ti šv. Jurgio bažnyčios pašven-. 
tinime birželio 294ą d., 1924 
ųt, BridgepOrt, Conn. ir prašo 
kiekvienos kuopos dalyvumą 
imti.

. 2, Nutarta kad komisija po 
Išvažiavimą nuskirs kiek duos 
dėl aukos, kaipo atminčiai 
bažnyčios ir tą sumą perduos 
apskričio valdybai kad ji galė
tą suteikti Bridgeporto para
pijai.

X Nutarta šaukti ekstrą sti- 
važiavimą liepos 27-tą dieną, 
New Iląven, Conn.

Suvažiavimą užbaigė 5:30 
vaL vakare V. Bylinskąs su 
malda*.

Pinu. Vincas Bylinskas, 
Rast. Mich. Blaž&uskiutė, 

LDKS. Conn. Apskr.
t ' i ' i ' ' ' i
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‘•sveika

Po “Tėve mūsą“ kątąlĮkąi 
msdmnmhioėe poteriuose kal
ba: <fSveika Mariįą*“ Į Po 

Viešpaties maldos“ neturime 
gražesnės už tą inakĮWr kurią 
patsai Dievas padavė žjnonems 
per Arkaniolą Gabriejį šv. 
Elžbietą ir Bažnyčią, 

Kasdien po keletą, kčlioliką, 
kalbant Rožančių net po keltas 
dešimtis kartų kurtojate Šitą 
gražų Aniolo pasveikinimą; tik 
ar mąstote “koksai būti} tas 
pasveikinimas“ (Luk. I, 29); 
ar nors kada pagalvojate apjo 
prasmę tą gražią žodžių, 
riuos nuolatai lūpomis ištaria
te!

Nemanykite, kad tankiu be__
k atidos kartojimu: “Sveika Ma
rija!” patiksite dangaus ir že- ' 
mes Karalienei. Kad ta maldą 
būtą šv. Panelei meili, o‘jums 
išganinga, privalo protas su
prasti, širdis jausti, ką lūpos 
kalba.

Todėl, kad, kalbėdami“ Svei- 
<a Marija,” nebūtumėt kaip 
“žvangantis varis ir skamban
tį* kankliai” (I Kor. XIII, 1), 
išaižiusiu šiandie jums “Anio- 
Iiškojo Pasveikinimo ’ ’ prasmę. 
Tik atsidėję paskaitytildte ir, 
ką skaitysite, širdin dėkitės!

I. Nupuolus pirmiems tė
vams, Adomui ir dievai, nelai
minga žmonių gimine per ilguą 
amžius vargo toje ašarų pakaK 
nėję, nesulaukdama dar Roju
je pažadėto Išganytojo. Galop, 
kada išsipildė laikas, kada Vi
sagalis Dievas, susimylėjęs ant 
ištremtų Jievos vaiką, nutarė 
Apšviesti ‘‘ tuos, kurie sė& tam
sybėse’ ir mirties šešėlyje“ 
(Luk. T, 79),!-^ buvo' siųstas 
Viešpaties Arkaniolas Gabrte* 
lis Nazareto miestelin pas’ Ata
ri ją Švenčiausią Panelę ap
reikšti, kad ją Dievas aprinko 
motina gimsiančiam savo Sū
nui.

“Inejęs pas ją Aniolas tarė: 
Sveika, malonės pilnoji, Vieš-. 
pats su tavim, pagirta tu taip 
moterų” (Luk. I, 28). Būk 
pasveikinta, Alarija, Dievo vi
sagalio, Kurs mane pas tave 
siuntė pranešti, kad tu per 
Dvasios Šventosios surėdymų’ 
pradėsi savo isčioje ir pagim
dyti Augščiausiojo Sūnų, žmo
nių Atpirkėją.

Nebetkokia buvo ir Alarija, 
kurią pasveikintų, praneštų ši
tą Ariešpaties valią net Arka
niolas buvo siųstas: jinai buvo 
‘ ‘ malonės pilna. ’ ’ Kiekvie
nam žmogui duota yra Dievo 
malonė “pagal saiką” (Ep. IV, 
7); Marijai gi Dievas malonės 
ribų nepasldrė, jinai b tivo ma
lonės pilna — be saiko, be ga
lo, be krašto.

Dovidas, norėdamas statyti 
bažnyčią, tarė: “Didelis yra 
darbas, nes gyvenimas ne žmo
gui, bot Dievui” (I Par. 
XXIX, 1). Taip ir Dievas, sa
vo Sūnui rengdamas gyvenimą 
Marijos viduriuose, pripildė ją 
įvairiomis dorybėmis, jog nei 
vienas Šventasis ar Šventoji su 
ja susilyginti negali.

“Kaip saule šviesesnė už vi
sas žvaigždes,.— anot Šv, Ber
nardo, — taip Marijos dorybės 
Rūgštesnės už Šventąją dory
bes.” Užtat ir sakė Gabrielis: 
“Radai malonę pas Dievą; štai 
pradėsi isčioje, pagimdysi Sū
nų iv pramįsi Jo vai’dą“.— Jc« 

Ii -20)-
“Viešpats "su tavimi“,— 

Šventasis Raštas, girdamas 
kai-kuriuos žmones, Dievo iš
rinktus išpildyti kokiftHmi’s 
pasiuntinystei, paprastai sakot 
“A?iešpats buvo su jais,“ ir mi«. 
indo ypatingas malones/kokio* 
utis juos apdovanojo. Bu Mav 

Kim. lUifflnlrBi, riju Dievas ypatingai buvo, ne

i
I

meti surengė 1 teatrą, ir pusi-

‘ Keliolika'šv. Kazimiero’ Dr- 
jos mnižinų narių, tapdami tos 
Dr-jos nariais, davė pasižadė
jimus greitu laiku įmokėti na
rinius mokesčius po $35. Pa
sižadėjusiems įtikėjau, uždė
jau nuo savos, pasiunčiau 
Tamstų antrašus Šv. Kaz. Dr- 
jos Centro Valdybai ii- likote į- 
tašytį amžinaisiais nariais Šv. 
Kaz. Dr-jos ir gaunate kasmet 
knygas, bet dar neatsilyginote. 
Laiškais ir per laikraščius jau 
kelintą sykį labai maloniai pra
šau nors sykį kreipti domės ir 
pasižadėjimus išpildyti, nes 
jau labai laikas tai padalyti.

Tikiu, jog G G. nariai greitu 
laiku prisiusite savo pasižadė
tus narinius mokesčius ir taip 
sutaupysite brangaus laiko ir 
vietos laikrašty.

Laukiu, su tikra pagarba, 
Kun. Petras Raščiukas, 
129 So. Jardin St., 

Šhenandoali, Pa.
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rašė l .naujas narys. .
39 kp.,. Bridgeport, Conn. 

Smarkiai dirba. . Prisirašė ke
letą naują narių per šį posme-- 
tį.-

Visi raportai priimti.

Įnešimai.

1. Nutarta pareikalauti
seimo kad jis išduotų koki 
nors security už mūs bonus.

2. Nutarta kaipo įnešimas į 
seimą kad Conn. apskr. pagei
dauja kad centro valdyba tal- 
pvtų organe atskaitą nors 2 sy
kiu/

3. Conn. apskričio suvažiavi
mas norį kad seimas tuojaus 
organizaciją ar inkorporuotų 
arba po senam paliktų. įneši
mas priimtas,

4. Conn. apskritys pareika
lauja . kad seimas nustatytų 
tvarką algų mokėjime ir kad 
pašalinus svetimus organizaci
jai narius, nesamdytų valdy
bos vietų. įnešimas priimtas.

5. Kad L. D. K. S. Conn. aps
kričio delegatai nedalėistij tą 
pačią komisiją peržiūrėti namą 
kuri pirko, bet kad seimas iš
rinktą kitą komisiją apžiūrėti 
namo stovį. įnešimas priim
tas.

6. •Nutarta kad laikraštis ei
tą taip kaip ėjo.

7. Kad netvarka centre būtą
pataisyta kasJink siuntimo lai
kraščio. Ypatų, kuri noužsi- 
moka per 3 menesius kad j&i 
tiesiog per hiiŠką pranešti už
simokėti ir nesiųsti laikraščio 
jeigu neužsimoka. *

8. Įnešta kad centras siųstų 
agentus užrašyti prenumera
tas. Įnešimas Atmestas.

9. Įnešta kad būtų pareika
lauta iŠ Dr. K. Pakšto maršru
to pasekmių atskaita, tąijvga 
-kad jisai bilą prisiųstų. Priim
ta. ■ » •

10^ ntąrtaeeritm, 
dėl kokĮos priešasties ije netal 
nma niūk valdybos an

.»

Iš Bostono gavau per M. Sta- 
siulfenę 10lietinių.

Iš AVaterburio per S. Zdanį 
— 8 metinius narius.

Iš Easton, Pa. per Songailą 
*— 7 inetraįuš narius.

Įš PhiUdslpiutb Pa. per sky
riaus sekretorę O. Ujiguraitę— 
12 narių. •

Iš Noru’ood, Mass. — vieną 
narį.
\ Maloniausiai prašau visų šv, 
Kaz. Dj^jm skyrių valdybą sn- 
iąukti nuijų susirbukmus at
naujinti metinius narius 1924 
Mietams ir naujus narius prira
šyti. Nąrią adresus ir pinigus 

jįnėldžiu siųsti: Bv, Kazimiero 
įpųttj Kaųtiftšj Dithuaiua; arba

> Su gilia pagarbu.

k,

Casli pinigais viso yrą $172,12 

Išmokėta laike suvažiavimo 
ąi‘ba po suvažiavimo:

Lapkr. 15, 1923, V. By- 
linskui maršruto rei
kale ..............  $ 40.00

Saus. 17, .1924, A. Ali- 
čiū už svetainę Meri- 
dene »,». ♦ *(,’•* • ® »

Bal, 27,1924, BiiIr-
■ kilti kelionėj lėšos. ..
Bal. 27.1924,

Šv. Tėvas Leonas XIII 1883 
m. Vienos vyskupams taip ra
šė:

“Tarp geriausiai parinktų 
ginklų tikėjimui ginti, mūsų 
nuomone, ’ tinkamiausia ir gfr 
riausia iiais laikais yra pasta
tyti priešais laikraščius — lai
kraščius ir tokiu būdu suardy-

7.0Q
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«uodw» sutepimą 
slęįif savo Sūnaus Motina. 

. žinojo visu tai -Marija, nes 
sakėsi: “Padarė man diedus 

ytR ydingas ir 
Šventas Jo vardas” (Imk. I> 

,40). Teisingai Gabrieiis galė
jo pasakyti Marijai: ne 'tijk 

su tavim, *-bei ir 
Tavyje, nes esi *‘aukso namai 
Įžrįnktasis indas,” kuriame 
Dievos “Žodis kūnu tapo ir gįr- 
veiio tarp mūsų” (Jon. 1,14). 

. “Kaip lelija tarp erškėčių, 
taip mano bičiuolė tarp dukte
rį}” Adoni), —- sako Viešpats 

Dievas apie Marijų. (Giesm. G. 
II, 2). Kiekvienu laiku rasi 
davusi garsių mergaičių, mote
rų, kui'ios atsižymėjo augšto- 
mis dorybėmis, buvo žmonių 
giriamos. Taip garsi buvo 
Sorė, Abraomo žmona, Ona, 
dievobaiminga Samuelio moti- * 
na, Rūta — dora, Judita 
narsi, Estera — drąsi ...

/

> ' v r .1 

visko asinons vienybes ęmtit- 
je<’ ■ , ■ ■. ;

žmonės su* džiaugsmu pri
ėmė * tų santarybos ištarmę? 
Šaukdami: : “Tegyvuoju, Mari
ja, tegyvuoja didi garbės iptį

CirUius su kitais vysku- 
rpais tuomet ptio ^^Anlolo Pa- įba^nyčios Liėtnvtu B*Katalikų šv» 
sveikinimo” ir, Šv; Elžbietos IPwciškaus parapijos. Dalyva- 
^odžių pridėjo graudingų nrnį-'{vo 10 kunigų ir pralotas iš Uleve* 
rdel^: - “įvelta Marija,. ^Dievo pand, Ohk** Bažnyčia gražiai, bu- 
Motina, melskis už mus* imsi- Įvo išpuošta. Snujalė lietuvių, pri- 

UėjėliuS 'dubar ir mūsų mirties 
valandoje*” ■

• “Nusidėjėlis supranta savo 
nevertumų ir' nedrįsta pakelti 
akių į Sutverto jų, nes didelis, 
stebuklingas ir šventas yra, 
juk dangus ir žemė Jo negali 
apimti.”' Tarp dangaus ir že- 
uiėš, užrūstino Dievo ir kaltos 
žmonijos geriausi tarpininkė

• - » *

ie^tingumo motina, "nusidėjėlių I kolionijos lietuviai atsibunda,
užtarytoja.” 'Lietuvos didžią garbę ir galę atsi-

Todel šaiikkitės '■Joa:' “Šven-[memx’
ta Marija!” >Tu šventa prasi-Į.. Spaudos prakybos ir geros 

' pasekmės.
Šv. Pranciškaus salėje įvyko su

sirinkimas, kurį atidarė ir turi- 
ningą-karštą prakalbą pasakė 
stud. Česnulis. Jis ragino tėvus 
ir patį jąuniiną labiau pamylėti 
Lietuvos' kalią, jos mokintis ir 

gerbti lietuvišką kultūrą. Tikslui 
pasiekti nurodinėjo lir priemones. 
Kalbėti teko spaudos -reikale ir 
antru atveju apie Lietuvą. Žmo
nas labai žingeidžiai ir ramiai 
klausėsi.' ‘ Petronėlė Digcevičienė 
įsirašė ariižin^ja^ narė ir įmokėjo 
$35, metiniai 29 nariai, įsteigtas

r tai
• t

Y0Uire«T0WN,FA.
... ■ *"

LįetuviijJyra apie 200. Daugu- 
ma Jtuuniijsiai Balandžio .27 d. 
buvo čia pašventinimas naujos
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gįttRB tavo isčios vaisius” -*r
Jėzus. .

Visados esti girįamps moti
nos dėl gerų vaikų ; todėl viena 

žūtis jtrįstmis pmaksioį sųšu; 
lęo: “Palaiminta isčia, kuri ta- 
ve/. nėšio jo, ir krūtįs,' kurias 
žindaiT” (Luk, XE,W 
medį paprastai ginama dėl ge
rų vaisių, taip ir Marija la
biausiai giriama dėl Vaisi’aus, 
Kurį jinai mums suteikė; To
dėl ir Elžbieta, atkartojusi Ar- 
kaniolo žodžius: “Pagirta tu 
tarp moterų,” nuo savęs pridū
rė: “ir pagirtas tatro įsčios 
vaisius” — Jėzus.

Užtat ir mes, garbindami 
Šveiič. Panelę, neužmirškime 
niekad atiduoti garbes Jėzui, 

ijiff iš mūsų mėilės “Patsai 'sa- 
.ve išnaikino, prisiimdamas tar* 
no išvaizdų, tapdamas į žmo- 

, r .v nes panašus, ir sulig išviršinės
■ su* išvaizdos rastas, kaip žmpgus}
silygmti su Mat y a, Knstausjj-ls paįsaĮ save pasižemino, pa- 
Motam; «>k vienai tarė Ai'-Lda klusnus iki ndlViai; 
kaino as: Pagirta ta taip mo- mW5al • b
toriĮ,” nes per Jievę moterį sto- ki^^į jSaugštino, ir dova
ni žinomi} prapultis, per tave nojo Jam vard(J> vh._
bus išganymas; yztat būsi gai-L,^ nž visus vardljs, ■ kad 
bmaina visos žmonijos, štai jgzaus vardan . priklauptų vi
nilo to laiko vadis tave palai-Lokii dan j ž>..
minta visos gmlmės (Luk. I, m5h.,» (PU. n, a-^-11); “tr nė- 

i ___ _ v. ra nei viename kitame išgany-
. II. Prisiziurekite su eiau tiems mo; ne8 įr ngrk duotas žluo. 

žodžiams; pamatysite, kad juo- n5mil kitas vardas p6'dal^į11ir 
se teljia dvejopas Man jos pagi- pel. knrį męs furftum6m būti 

' rimas: nuo Dievo ir Žmogaus, i5ganvti,, (ApaStaiį DaAai 
nuo dangaus ir nuo žemės! IVjhy pj - ‘ ■ •. ■

Ayk?nioįa.s pasveikino' Ma- ' tai jd šatlkkJitSS( Wpo

lijij, caipo Dievo Motiną, kai- vjsokįu ltįaĮonkl šaltinio; nes
■ ?° Jkaręj??*®r« pagirta, taojau k!B1 (;saine>

, i1j?? ®’zklela vaitoja Situos uam Į<alti; šaukkitėš' OSisaus 
žodžius. , , pei-ūižthryni$ ’Marijoš, “nusil

po GabrięlĮo pasveikinimo j dė jėlių Užtarytdjos;’’i Jos glu* 

. r— Mariją jš lSnzai’eto nukelia-1 biti save • povfeskime dūšios ii 
- yo Chebrono miestelin ąpian-Įkiino reikaluose per visų gyve* 

kytų savo giminaitės Elžbietos. Įnįmm labiausiai nurimo valan- 
, Kaą atsitiko Nazarete, .
: Elžbieta negalėjo dar žinoti; lAniolo pasveikinimų baigti žo-
■ tuotarpu, pamačiusi ateinančių džiais: ‘ ‘ Šventa Marijjų, Dievo

Marijų^ sutiko jų tais žodžiais: Motina, melskis už mus muši-Inyiiio viltis, kada piktoji"dva-1 
“Ir iš kur man tai, jog mano dėjėlius dabar-ir mūsų mirties šiii vi sbldaisf būdais' nbrės į-l 

Viešpaties Motina pas mane valandoje.” JPažinldme. dar stumti nusiminiman, tada tų 
ųteinaV’(Luk. I, 43). tos maldelės prasmę! “melskis už niu^iitisidėjėlius,”

Kas jai pasakė apie Įsikūni- III. Pasveikinę Švenč. Pa- puolančius.į. Tayo apginimėn, 
jinio paslaptį, kad jau Marija nelę Arkaniolo Gabrielio žo- šventoji Dievo gimdytoja! ‘ '' 
yra Dievo Motinai Be abejo džiais pagarbmę Marijyii-jos ,ĖU0|Bet ^isi; net artteliau. 
Sv. Dvasia, nes kaip skaitome sūnų Jezu su sv. Elzbieta, pra- • •• - ‘ * I& . o VĮ uD L fc , :. t v, . šieji nuo. musų .nugręs „savo
Šventajame Kašte: “Buvo some toliau Jos užtarymo: r- v._ .j ,- .. t.. .... .. akis, negalėdami žiūrėti į mn-
Elzibieta pripildyta Šventosios “Šventa Marija, Dievo Motina, . ° ,? i ■_ 
ta • * j r ii ii- » -T-r sų prispaudimų, tu “tada mu-
Dvasios,'susuko didžiu balsu melskis uz. nius nusidėjėlius da- v, . - 
... - . . . . L • - • į- i j sųuztarytojaųnassavogailes-ir tarė: pagirta tu tarp moterų bar ir musų mirties valanao- ,. • , . . , v,

. .1 , . v. . - , , . ,, . tmgas akis i mus atgręžk; ’ To
li-pagiltas tavo įsčios vaisius je.” . . p • - • •- J&iis (Luk.1, 42). Mat, Maža tėra maldų į Dievo Mo- Je baismuzioje mi-
. . A' - r, / . - L- , . , . . rimo valandoje “musu maldų
dangus ir žeme, Gabrieiis ir tmų taip trumpų, taip y •>, • *
Elžbietą lenktynėmis eina, gir- savo prasme, kaip ta paskuti- [ 
darni Mariją, išgelbėsiančių nė “Anioliškojo Pasveikini- “Papą pagarbinta ių pagir- 
per savo Sūnų visų žmoniją mo” dalis; nors jų ne tik rytą ta, mūsų Ponia, mūsų Užtary- 
nuo prapulties. I ir vakarų, bet dienų ir naktį Į toja, su Tavo Sūnumi mus su- [

Kuomet Judita, nukirtusi kalbėtumėm,
galvų Holofernui, mėginu- truktumėm naujų minčių įv die- vesk. Tavo mieliausiam Sūnui I 
šiam pavergti žydų tautų, pa- vobaimingų jausmų. Sudėjo mus atiduok. Melskis už mus. Į 
grįžo Betulijon, — kunigaikš- tų maldų vyskupai* kada, Efe- Šventoji’ Dievo Gimdytoja, i- 
tis Onijas sveikino jų tais zo mieste susirinkę išniekino dant taptumėm vertais’ Viešpa-I 
įžodžiais: “Pagirta esi tu, kreivatikio Nestorijaus klai- ties Kristaus žadėjimų!” 
.Viešjiaties Augiausiojo Die- dingų mokslų. MieU skaitytojai) gaaJ

vo duktė, tarp visų moterų ant Penktame šimtmetyje Nešto-1 • (i Ani^ko Pasveikinimo” 
žoinūs” (Jud. XIII, 23). Joa- rijus, Konstantinopolio; Patri-L^-, įsid6mSkite 

lemiąs gi, vynausias kunigas, harka, pradėjo, skobti visai votas minUs & kalbsdand 
is Jerozolitaos atkeliavo su vi- naujų mokslų, būk Marijos ne- LSveika Marija!.,.” mastyld- 
sais kunigais jos pamatytų; ku-Į reiklų vadinti Dieyo Motina. te _ ..kaksal tag . I 
n kada prie jo išėjo, visi jų pa- Jis manėKristuje duesant. as- kinhaas?. Tai atsidgj 
garbmo, vienu balsu tardami: meniu, dieviškų » žmogiškų;Lneisdamies ir Marija vertai 
“lu Jerozolunos garbė, tu Iz- Marga esanti tik žmogaus mo- pflgal.bisite h. sauišmeisitfi Jo. 
raehaus linksmybė tu mūsų tina, nes sutvėrimas Sutverto- H užtarymi} ^same gyveIli.
lutuos šlovė, dėlto kad narsim jo negaljs pagydyti; todėl ne- labiausiai n)h.illl0 valwl.
pasielgei... busi pagirta per privalanti vadinties Dievo Mo- < • 
amžius” (Jud. XV, 9—11). tina, nes esanti tiktai Kristaus

Daug labiau užsipelnė tų gar- Žmogaus motina. ‘ mirštamųjame patale,
bę Marija, nes jinai išgelbėjo 431 m. sušaukta visuotina skausmų suspausti, nebedaug 
ne vienų tautą, ne iš laikinos Į santaryba Efezan; žmones ap- nielsties begalėsite;, todėl, koįLos. vyriškas — p-nia Rakauskie- j 
vergijos, bet visą.žmoniųgimi- stojobažnyčių, kur 200 vysku-j.sveiki esate, šaukkitės, Mari-kg, Biliūniene ir p-le' Sakalaiis- 
nę nuo amžinosios vergijos; ji pų tarėsi; visi nekantriai lauke |i08V kartų išgirsite bažM kaitė; kitas roles turėjo p-nia

■ ’ misipolnC Oid'Ziausių visos žmo- patvirtinimo to šv. tikėjimo; tyčioje skambinant pateriamBžĮ^ueižieuii, Jahkienou'p-leValėn-
nijos garbę; todėl karščiaus už kurį nešiojo savo širdyse, ku- “Amalas Dievo,” kiele sykių mke. P-nia Rakauskienė labai 
'Žydus privalome šaukti: Pagir- ritime išauklėjo visus jų moti- patinsite į rankas Rožančių,Iprijuokino publikų savo gestais, 
ta eM tu, Viešpaties Ausčiau- nos. Štai atsidaro bažnyčios [kasdien rytų ir vakarų, Įtiek- Vyriausią rolę -turėjo p*nįu Jam 
stojo duktė, tarp visų moterų duris; ant slenksčio pasirodo vienoje liitosoje valandoje,hdonč. * JiJštikrųjų parėdė savo 
ant žemės! Pana Garbingo,ji! vyskupas, kurs susirinkimo kiekviename reikale, iŠ širdies talentų-^ stiprų, oratorišką buk 

vo šv. CccilijoR 
b šiam vakare 
kui; ir Marijos

r '. ‘

klausančių prie parapijos (53 šei
mynos) savo dideliu duosnumu ir 
uoliu darbštumu gerb. kun. klebo
no F. Alinskb, sugebėjo pasista
tyti gražių medinę bažnyčių ir ja 
aprūpinti gražiais reikmenimis. 
Be to turi gerų salę "iš senosios 
bažnyčios ir klebonijų. Klebonui 
sutinkant stud. Petras Česnulis 
sUorganizavd jaunimo kuopelę ir

, »- ■ * X

Apol. K. StgšaįtČs. , Daineles pa-
5 vyko, labai

Didelė garbė priklauso mūsų 
gerb, kleb, kun. P, Garmui už jo 
nenuilstantį darbštumą ir pagelbė
jimą kftd tilt vakaras nusisektų. Ir 
ištikrųjįį nusisekė* nes publikos 
buvo pilna sale ir visi buvo koge- 
riausia užganėdinti. Bravo! Vi
sa vakarą vedė Draugijos pirm,, 
p-nia Monika Fedienė. Taip-gi 
garbe priklauso ir rengėjom: 
p-niai Jievai Tvaskienei ir Onai 
Mačienei. Daugiau tokių vakgtrų!

Stella Maris.

lottoųo.- Tai jĮrHktoji Itvažioi. 
nnii komisijų rėngiaąi padĮt.'vjsas 

: jėįas kad tik koptiOausį
ilvažmyjmų.

t .
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MONTELLCU MASS.

I

VANDERGRIFT, PA.

. WriN08i smnnife;
BINGHAAITON, 

Laurus us ĖąityuįĮtenk ašį 
savo šeimyną madų 
šuniena; Jo pati teip 
si sutaisyti, kad visi ger 
niekas nebūtų paž^ ; ', * 
nevalgomo gyvulio mėsa, 
tų poĮicistas patėmijo leįikų^ 
rinti užmuštų šunį. KlauHr 
kodėl užmušė.' Lenkas 
kad jį valgis, turėsiąs tfej 
“bot dog,”

• j

GREENCASTLS, Ind.—Vjo-> 
•tos rūbų dirbtuvėj kilo gaisras! 
padaręs $50,000 nuostolių, į

Šv. Marijos Vaikelių dr-ja ge
gužio 18 d. statė scęnon veikalų 
“Akloji Mergelė.” Veikalas rim
tas ir- grąžus. Kiaušy tojuose su
kėlė daug prakilnių jausmų. Ma
nau kad panašūs perstatymai vi
sados apsimoka lankyti.

Lošimas matyt buvo rūpestingai 
priruoštas, nes matėsi visur har- 
mtpiiškas loščjij sutaikinimas, ga
lima sakyti nei per daug nei per 
maža. Visur režisieriaus patemy- 
ta ir su skoniu apdirbta.

Nekurie lošėjai net ir atsižymė
jo, kaip tai Akloji mergelė — p. 
Kubilskaitė darė įspūdžio kad iš
tikrųjų, išrodė akla; Bernadeta — 
Grąževičiutė nors ir biskį mono
toniškai kalbėjo, bet jų vis tik rei
kia pagirti už teip ilgos ir gražiai 
išmoktos rolės ant atminties; 
Prancūzės rolėje p. Vaitavičiutė 
atliko savo užduotį galima sakyti 
artistiškai,, nes ji sudarė ištiktų
jų visai natūralų tipų Prancūzes 
laisvamanės. Visos kitos lošėjos 

i kurių vardų jau neminėsiu, atliko 
• savo užduotį teip pat gerai.

Malonu yra girdėti kad Monte- 
■llo’s šv. Marijos Vaikelių Draugi
ja darbuojasi patiekdama teip 
gražaus ir prakilnaus pasigerėji- 
md.: Lauksimo :nuo mūsų mažyčių 
ir daugiau panašių vakarėlių .

' : Druska, 
.. I

. i

AMERIKONIŠKI LAIVAI
Dėl Greilumo, Saugumą ir

• . 7 Patogumo. ‘ - . ■ —

Gegužio 11 d, turėjau čia 
kalbas. Narių prisirašė 40.

. Orga
nizatorius J. Stankūnas, pirm. P. 
Sutkaitis, vice-pirm. K. Kamins
kienė, rast, J. Breitonas, kasierius 
V. Musteikis.

Maloniausiai dėkoju nariams už 
įsirašymų, klebonui ir J. Stankū
nui už surengimų prakalbų.

Lietuvių nedaug, apie 100 Šei
mynų, bet visi geri katalikai ir 
karšti Lietuvos rėmėjai. Klebo
nauja vienuolis tėvas Juozapas, 
Benediktinas. Jo uoliu darbštumu 
ir duosniomis aukomis lietuviai 
1924 m. pasistatė gražių, bažnyčių 
su svetainė. Altorius, rūbus ir vi- 
sus papuošalus bažnyčiai įtaisė 
draugijos ir atskiros ypatos. Žmo
nės malonūs ir dievoti. Sielos rei
kalus lietuvių kalboje aprūpina iš 
kitur pakviesti kunigai. Nors 
klebonus mažai moka lietuvių kal
bų, bet myli lietuvius ir jų kalbos 
mokinasi, Žmonės jį gerbia kaipo 
dievotų ir lietuviams pasišventusį 
kunigų. Malonaus iš ten įgijau į- 
įspūdžio. Ir daugiaus to malonaus 
kampelio 'mano akys neregės.

pra-

yra Dievo gimdytoja__ “gai- įkūrė Lietuvos Vyčių kuopą. Ir steigtas spaudos skyrius.

f

dėjime', šventa,-gimime,1 šventą 
gyvenime, šventa mirime; tu 
“Dievo Motina,” tu visa gali 
nuo Jo. Įrašyti, -g- “melskis 
už mus nusidėjėlius!”

- Veizėk, mes paleistuviai, gir- 
tuoĮdiai,- keiksmai... ‘,‘Taviep 
šaukiamės,’ ištremtieji Jievos 
fcūnųs, Tąviepj dūsaujame vai
todami ii-, verkdami toje .ašarų 
pakalnėje,” nes ^mūsų.nvięidė* 
jėlių gali,. pievas neišklausyti.

‘Melskis už ppis riusi^ėjėi- 
lips dab^r,’’ lęol gyvenamečion ____ _
ani žemės, ,nes tięk eja f bėdų, I s]įyj.ius> pirm. gerb. kun. klebo- 

f .Py^PiĮobų; nas Alinskas, Strkinisrašt., Savei-
todeĮ melĄ uajjipis nusidėjė- ka} ižd; O1.^zatofiai; Pi Čepu
lius (jląbar ir mūpų mirties va- ^s. jr ‘Skyriaus valdy-

, landoje. . ; ( , A b iv pksiryžd uoliai platinti katali-
; iTa tvalanda. baisi,, i nes ii't/o ;ki§kų ^audų4i-'įrašinėti narius.šv; 
jos priguli hiMj išganymas drfc&žifanėro, ęr-^oii. DieVe'jięnis 
įprajj'ultisr^Atbiš ji v'dilddu, ne- Lpadūl'c taip jgeram, darbe., Gerb. 
gu inanonre. Kada ’šaltds pra. klebonas\ūž prielankumų ir nariui 
kaitas apipils‘kaktų,1 kadare! užsirasymų reiškia didžios padė- 
riuodėiiiių' "barinės inažeš isga- Įkos ir pagarbos žodžius.

KUN. £ RAŠČIUKAS,
129 So. Jardin St., 

Shenandoab, Pa. I * ■
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Nuo Ne\v YorJco J 
Plymoutli’ą, South 
ampton’ų, Cherbour- 
g’U ir Bremenu Bil 

/ įjungimas dėl vfeų< 
dalių Europos. Pri-‘, 

k vatiniai Kambariai i 
dėl 2, 4 arba 6 žmonių, RukiMo( 
Kambariai, Moterims Saidiįąl, dide
li pasivaikščiojimo dėnys ir Beno 
Koncertai ant visų laivų.

Geriausia valgis su dideliu Įvairu* 
mu, duotas j didelius, švarius valgT’ 
mo kambarius. ' •

Dėl kainų, išplaukimų ir kitų in- 
fermacijų matykite jūsų vietinį a* 
gentą.
EKSKURSIJA LIETUVON

Mr. A. S. Lewls, vedėjos trečios 
klesos skyriaus bus vedėju lietuvių, 
ekskursijos laivu S. S. “George 
Washington” kurs išplauks iš New 
Yorko gegužio G dienų į Klaipėdą per, 
Southampton’ų. ’ . - , ū.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, ; 
bet gali važiuoti su p. Levrls ir jis 
išduos jums lludymą taip, ku<LgaW 
si saugiai sugrjžtl Į Ameriką bėgy 
šešių mėnesių. Klausk savo, vletl- ; 
nio agento tuoj smulkmenų. -į

UNITED STATĖS LIKĘS . 
45 Broadvvąy, New. York !

75 Statė St.. Boston, Masii. .
1 ' iten&tflntf Ofyeratdrš for 
United Statės Shipping Board

*

i

NORWOOD, MASS.

Puikus vakaras.

Gegužio 18 d. š. m. N. P. P švč. 
Moterų Draiigija surengė labai 
gtažų vakarų. Viso vakaro žvaigž
dė tai buvo solistė p-nia Elena Ra
kauskienė iš Chieago’s, pirmiau 

[gerai Boston’o apylinkei žinoma 
p-lė Narinkaitė. Jos balsas ir dai
nos taip atsilankiusius užžavėjo 
kad pirmų kartų buvo iššaukta 
ant scenos keturis kartus, o antru 

[atveju net septynis. Ir ištikrųjų 
niekad . nepriū-1 vienyk, Tavo Sūnui mus pa-lyra kuo lietuviams pasigerėti po

nia Rakauskiene. Gražų įspūdi 
daro jos skambus, tyras ir lengvas 
dainavimas ir pritaikinta žo
džiams mina. P-nia Bušmanienė 
iš So. Boston’o buvo antra daini
ninke. Ji taip-gi paliko gražaus 
įspūdžio ’ ant klausytojų. Joms 
akompanavo So. Boston’o'vargo
nininkas gerb. M. Karbauskas. Ne
reikia užmiršti ir p-les Margarie- 
tos Gribaitės iš So. Boston’o, kuri 

į jau ne pirmų kartą:Nonvood’ų pa
linksmino. Jos balsas bevedi pri
lygsta p-niai Rakauskienei, ir ji y- 
ra dabar mylimiausia daininįnkė 
Naujoj Anglijoj. Jai akompana
vo jos sesutė Onytė.

Be to So. Bostonietcs išpildė la
bai juokingų komedijų, “Nesi- 

I priešink. ’ ’ Roles turėjo šios ypa-

f
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bespnėžastia! Tu per savo SMgi liromūs patvirtintas

I

KUN. P. RAŠČIUKAS, .
• 129 So. Jardin St.,

Shenandoah, Pa.

BRADDOCK, PA.

Gerb. kun. A. Tamoliųiias aplei
do mūsų parapijų. Dabar likome 
)e lietuvio kunigo ir nežinome 
mda jo susilauksime, nes didelė 
stoka lietuvių kunigų.

Parapijonas.

v«

f

CAMBRIDGE, MASS.

18 d. gog. š. in. įvyko Pilu. Blai
vininkų N. A. Apskr. suvažiavi
mas.

Iš ryto vietiniai 7 kp. blaivi
ninkai išklausė šv. mišių ir priėmė 
šv. Komuniją. ■

Apie 1 vai. pradėjo rinktis dele
gatai į svetainę gražiai papuoštą 
dėka p-Ičs Onos’ Dailidėniutės ir 
kitų, kurių nežinau pavardžių.

Pilu. Blaivininkų N. A. apskr. 
pirm. M. Kamandulis atidarė sesi
jas pakviesdamas vietinį gerb. 
kleboną kun. Pr. Juškaitį atkalbė
ti maldą.

Atvyko atstovų iš Woreester’io, 
Brockton’o Laivrence’o, Boston’o 
ir Cambridge.io, Mass. Taip-gi 
buvo dvasiškių: gerb. kleb. kun, 
J. J. Jakaitis iš AVoreester, Mass. 
Taip-gi ir vietos gerb. kleb. kuli. 
Pr Juškaitis Tai džiaugsmas kad 
visi kaip dvasiškiai taip svietiš- 
kiai trokšta laimės žmonijai, nes 
tik per blaivybę pasaulis prie 
aukšto idealo žengia.

Sesijose, buvo keletas svočių, 
taipgi buvo L. D. K, S. centro nau
jasis prezidentas Antanas Vai- 
Stauskas. Džiaugsmas blaivinin
kams matant suvažiavime veikė
jus didelių organizacijų. Tai vis 
apsireiškia kas tokio nepaprasto.

Prie pabaigos sesijų vietos kuo-’ 
pos pirm. A. Zuveckns užkvietė 
delegatus ir svečius į kitų svetai
nę ant vakarienės.

Už tai priguli garbė panelei O- 
nai Dailidieniptei, L Potembergic- 
noi, M. GrdŽivnei, Bet, Knvolienei.

Pilu, Blaivininkų N. A. Apskr.

RALTIJOSAMERIKOU LINIJA Nev^rkMl
TIESI l ”     ~ 
KELIONE li

• t ‘

♦

'v

VISA

PĘR bLA.MBURGĄ,PrLUj 
/' .ARBA LJEPO Ją 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 1
TIESIU KELIU 

Lietuviai važiuoja i Plliavą 
Aplenkia Lenkų Juostų (Karldorių) 
TREČIA KLESA PADALINTA T ’ 

kambarius ant 2-jų, 4-rlų Ir 8-nIų lovų, 
S. S. LITUANIA..................... Birželio 11
S. S. POLONIA............................. Liepos 8

Trečios klesos kainos 
HAMBURGĄ $103.50—PILIAVA $106.50— 

LIEPO.TŲ IR MEMELI $107.00. 
Delel Ialv. ir žinių kreipki 16s prie savo agentų

•c

3

EXTBA! ESTSA!

NEPRALEISKITE PROGOS.
Kų tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu-* 
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vienų sąsiuvinį. Kiekvie- v 
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų miea* 
tų, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę įr kaip ktt* 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė;

1. Lietuvos ženki.—Vytis.
2. Žemaičių .ženki.—Meška 

. 8. Gedimino Ženki.—Stulpai’
4. Vytauto Ženki.—Skydas.
5. Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. Šiauliai.
9. Marijampolč.

10.i Geranalnys.
11. Telšiai
12. Jurbarkas.
18. Viekšniai
14. Ariogala.
15. Kernavą.
18. Kodini
17. Rietavas. 

. 18. Alytun.
19. BabtaL
20. Ašmena.

i

I

e
Štai tų istoriškų

■
. Mi^MursnemuM. 

B&isogabkF 
28. Vilksviškb, „ 
24. Kalvarijn. 
85. DarsūniškiM.
26. PūnU.
27. Suvalkai
28. BUM \
29. Reasinlal 1

' 80. Išdava,
81. Veliuona.
82. Keimariai <
83. Kiūdainlal
84. Maišiogala.
83. Lyda.
88. taikai 
37. Valkininkai

* 38. Daugai -
30. WungA , 
40, Butautai

- f

l

nū, Biliūniene ir p-lo Šakalinis-
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Nęldbai senai gavome nauju tų. albumėliu slun*w 
tinį ir gavę pigiau parduosimo pigiau. Dabartinei 
jų hiiia bus Obe, uFvięn^ Agentams duodami 

LDS. hoi'iam? 50a Pinigus giųskitov— *«

Botton 37, Mm I

1
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HERNĖS ŽINIOS /
DIDELĖS IŠKILMES.4

Poi-ritn ncdėlia 5v. Petro tie- 
įtviij bažnyčioj įvyko noujai 

entinto .gerih kun. P. Stra- 
Bko primicijos. Bažnyčia 

; Jįuvo kupina žmonių. Pamoks- 
/ į pasakė gerb, kum X Jakait is 
LĮt Wbrcestei\ Mass. Vakare 
/ parapijinėj salėj ant 7-tos gal. 
/-Įvyko iškilminga 
į kur buvo žmonių tiek, kiek tik 

galeli telpa. Vakarienė buvo 
gausi. Susirinkusieji entuzias
tingai sutiko gerb. kun. Urbo
navičiaus pasakytą žinią, kad 
gerb. kun. Straka.sukas gal bus 
$0. Bostonan paskirtas.

&

t

5

&

ŽINIOS
' ................

KETINĄ STREIKUOTI.

NW tORK, — Rūbsiuviai 
rengiasi nito bįritelio 1 <k stt* 
streikuoti* Kol'kas'eina dery
bos su darbdaviais- Išeitų 
streikan 50,000 rubsiuviib

-a

f . ■ • '
, .. Dabar mūsų įstaiga randasi

|32 6--328 W. Broadway So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 4000

OR.J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

<3HIRUUGA3 r
606E, Broadway, So. Bo«ton. 

(Katfpuk G Kk Ir Bpoadtfąy) 
VALANDOS: .0-11, 7-0

vakariene,

MIRĖ MOTINA.

Pereitų pelnyčių mirė 
lietuviams žinomo J)r. 
džiaus motina.

gerai
Lan-

CAMBRIDGE, MASS.
Pranešimas.

Trobai į L. D. K. S. pikniką 
išeįs 10-tą vai. ryte nuo lietuvių 
bažnyčios Noriem Sq. gegužio 
30-fą, 1924. Norintieji važiuo
ti pasistengkite sueiti ant lai- 
kol

Trokų Komitetas,

| MIKO. PETRAUSKO OPERA ŠEŠIUOSE AKTUOSE | 

| Stgto Dramos ir Muzikos Draugija “GABIJĄ” p

š Gegužio-May30d.l9241 

j BR0ADWAY THEATRE į 

| Broadvvay ir F. St., So. Boston, Mass. | 
' įĮ

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

RIAUŠES SALONIKUOSE.

ATWAĮt cSdja,.-- Tarp 

policijos ir išmestų B darbo ta
bako darbininkų įvyko mušty
nes, veikiai virtusios minių 
riaušėmis, kuriose dalyvavo a- 
pie 30 tūkstančių žmonių. Riau
šėms suvaldyai’lmvo atsiųstų 
raitoji kariuomenė. Muštynė
se dešimt žmonių buvo sužeis
ta.

DU. PUSKUNIGIS
GSbVTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po plot, 

71kl9‘vak.
381 Broadway, So. Boston.

Tel, So. Boston 2831.

i

IIMavių Rakandų Krautume pąsekminglr tarnaudama Jie- I 

tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Da- | 

» bar turime dvigubai didesnę vietą, negu pirmiau. Stąkas | 

$ teipgi padvigubintas, pasirinkimas Įmo’didžiausiąs. Mū- 
J; sij krautuve yru vienatinė lietuvių rakandų krautuvė, bet 1 
P ji yra viena didžiausių So. Bostone. .Pirkite pas saviškius, | 

j gausite gerą patarnavimą,- kainos Žemesnės, negu pas ki- « 
įdus. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis- g 
p kas namams išfornišiuoti ir papuošti., |
į ANTANAS AŠMENSKAS, Vedėjas, |

--------------- ----- --- 

HOUfiTON, Toxas. -~ Per
kūnija buvo uždegus Huihble 
Oil kompanijos tankus. Nuos
tolių padaryta už $600,000.

I • ♦ ’ *

i 
' i

T

*
Tel, So. Boaton 270

J. MACDONEIL, M. 0,
Galima tuiikalbSti ir Uetu'Viįkai 

omso valandos t Rytais iki 9 vak.
Po pietų1 nūo 1—8 
Vakarais ntioG—9

530 E. Broadvvay, So. Boston

1

K. KRIAUČIŪNAS 
Dainuos Gulbe-Dievaitis rolę.

Operos perstatymų 
lydės Simfonijos 

Orchestra 
iiš 32 ypatų, 

kuriai vadovaus
STUART MASON, 

N. A- Konservai. 
Profesorius.

Tad brolau bei se
se, nepamiršk tos, 
dienos, nes tai bus 
pirmutine p r o g a 
pamatyti Pirmuti
nę Lietuvių Tautos 
Operų, o taip-gi 
paskutinė proga 
matyti scenoj mū
sų komp. M. Pet
rauskų.

Bilietus 
gauti: 
Adui.,
“Dariūninke,” 

1 į dlausko 
’lf pil. . .

Jį .bijieęins.'

NEDARBAS AIRIŲ 
SOSTINĖJ.

DUBLI N,Airija. — Dublino 
£ majoro pranešimu, Airijos so- 

stinėj šių tarpu pasiroiškias 
“nenormalis skurdas ir var- 

! gas.“ To priežastis — siančiųs 
^{nedarbas.. Padėtis tuo hlogoš- 
pHnū, kad įvairių labdarybės or- 
^ganizaoijų fondai taip jau vi- 
ž sai išsemti, nebepajėgia bent 
X labiausiai pašalpos įmkalingu- 
g jų sušelpti.

t --— ------------------------------------

v ’

l

Buvusio Massachuselts vaĮs- 
tijos gubernatoriaus žmona- 
našle sugrįžo iš kelionės aplink £

.■fene. «
ĮiA--------------------

r DAUG ŽMONIŲ
)r - y “BIČIUOSE.” £

p ‘ . --------- Žii ; Pereitą tualūIią llevere “bi-|g 
einose’’ buvo 100,000 žmonių, 
o. Nantaskel’e 25,000. Kaiku- 
rię. išdrįso maudytis.

■ 't »n . mc-TT T-rroTo | $- <83c», . $1.10, ,$Į.65,. da,uska&, .A.-.Bačiulis, ^kripaitia, > P
AR ĄTSILĮKSI. g $2.20, $2.75. Apšiega.

• » Gegužio 30 d. š. m. pirmas
MŪlžuiiškas išvažiavimas (pik- ■ , i'i. w -ii \ ,,,, 3 h/■' - ............ ;

“ NEPJ.MIBŠKITE DŽSIRAŠYTI “DARBIHINKį'1
’N. A. Apskr. Bostoniečiai ren- -L. . - ■ .. ■ . ==-!=:
giasi visu smarkumu. ^^ano 
suorganizuot mažiausiai 6 tro- | . v r |

,.^4»1in^iw.iavim1!.T.Ki | DTDMITTINfC TCVH MINf1 A C 
noktieji patogiai ir linksmai | rlKFlUllnlO lOlkl 1^1X1111 UAO
važiuot, t ik lot us pasipirkit is- | |
anksto, nes vėliaus negausite. $ ^B ^B ^^B I
Tikietus šias ^b '■ I
ypatus: pas vyčių narius, kaip f
(ai:: Medonį, Bendoraitį ir ki- i 
tus, taipogi pas p-les 51. ir Z. Į S 

rŽukauskaitės, M. Seiki ir ‘Dar- | 
Lminke.’’ Tikieto kaina $1.00 | 

ypatai. Trokai išeis 10 valan- ® 
t dą ryte nuo pohažnvtinęs sve- i, 
r tames, 5 gatvės, So. Bostonu g 

1^’iCviečiani susirinkti skaitlingus | 
W būrius. |

■p Trokų Komisija. I

t čniui i

SUGRĮŽO.

galima 
“Sandaros” 
“Keleivyje,’ 

Ši-
aptiekoj, 

s artistus ir (la-

•i , '

Bilietų kaino s:

I

BROLAU IR SESE!

Daug kartų Tamistai buvo proga ge- S 
rėtis mūsų gerb. kompozitoriaus MIKO . S 
PETRAUSKO per “Gabiją” perstatų. § 
monis Operoms- Bet štai, ateina Lie- w 
luvių Tautai Istorinė diena, kurioje bus $ 
pirmu kartu ir pirmoji Lietuvių Tautos X 
Opera pei!stątpiixa, tai “Eglė, Žalčių S- 
-Karaliene, įtai t ikrą i Lietuvių Operų' 
Karaliene. Jos vadovaujančią rolę los w 
pats autorius ir Lietuvių Muzikos kūrė- 
jas, Komp. MIKAS PETRAUSKAS. | 
jam prigelbstint žymiausioms Amerikos 8 
Rietuvių Daiųinkų spėkoms, būtent: V. $ 
Putvinskaitė,? įMildę Mdąikaitę, Zuzana 
Neviackienė, Julė Vynkšnaitė, Sofia 5 
Vaitkaitė, K. Kriaučiūnas, J. C. Nava- 3-g

f

PILIETYBĖS TEISĖS 
INDIJONAMS. ,

AVASHiNciTON; Kongre

se perleistas kilius, suteikiąs 
pilnas pilic.tvbes teises indijo- - - » . ‘ * D*' ? x -

1 ---- ' A  s

NUŽUDĖ 16 ŽMONIŲ,
M, i ii i»i. A

ATĖNAI. — Vakarinėj Tra
kijoj į K'intcjmukoūr sodžių į- 
sibriovė būrys' gūlvažaldžių 
nužudė 16 žmonių.'

t <

NUKRITO DU ORLAIVIU.
MADRlbis: — Du Ispani- 

jos’ĮkarihiM priaivaįįmįIh‘iU i 
siikilčMų jfusg. 'J T' .

■ ■ - •- - ■ -- J
*!.■**• • f 3* * •» * j. £ ■< * '♦
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SUSILIEJO.
čERIffiKMm*. — The

Workers
HAV

Slioe AVorkers Protective 
Vnion panaikino savo nepri- 
gulmybę ir susiliejo su 7,000 
savo nariu su Unitod Shoe

_ , * - e , •

Workers of America.
Prie šitos organizacijos pri

guli šiaučiai miestų Lyną, 
Mass., Rochester, N. Y., Chi- 
cago, III. ir St. Louis, .Mo.

' ■»(

* }

Rengiamas L. D. K. S. N. Y. ir N. J. Apskričio

Įvyks Sekmadieny
ŠOKIAI

Rengia $v. Petro parapijos 
Į choras ketverge, gegužio 29 d,, 
į. 1924j Parapijos salėj, 492 Kasti 
į Seventh St., So. Boston, Mass.

Kviečiame visą jaunimą antį g
šių šokių, nes bus vieni iš ge-Hj
riaušių. Grieš viena iš geriau-*!į' 

i šių orchestra. Taip-gi jau gal U!
bus paskutiniai šokiai, nes'at-hi 
sidaro‘vasaros sezonas, tai pra-hį 
dėsimo važinėti ant tyro oro.|| ........■■■■"n. « ■ n m m. j. .................................  - , .......................... ...... .............

' Tikimės kad visi atėjusieji bus | Programas bus įvairus: Dalyvaus didžiąją ir mažąją chorai. Bus kalbėtoją iš toli7
pilnai patenkinti ir pilnai pri- | mesnią kolioniją. Muzika bus pirmos klesos, — griežš merginų orchestra iš Bayomie, 
sišoks. g N. J:

Kviečia visus RENGĖJAI. | . Ši vieta piknikui labai patogi. Per parką teka sraunus upelis. Medeliai kvepia*
----------------- Į g Paukšteliai čiulba. Žmogus patyręs tokį gamtos surėdymą, persikelt mintimis ten kur 

PIKNIKO DARBININKTJ g Šešupė ir Nemunas teka banguoja.
DOMEI. || Dėl šokių svetainė puikiausia. Su užkandžiais, skaniais gėrimais ir mandagiu *|

patarnavimu būsite užganėdinti, u

Birželio-June 1-ma d., 1924
Progress Club Salėje ir Parke

X -i *

Mitchell Avė. netoli Town Hali Linden, N. J. ::

Pabėgėlis iš Rusijos Vasilas Aiatzky 
p« adresu Gabrore, 10-tlf Street Ra- 
detzky Ne. 2, Bplgaria, paieško žinių 
arba adresą Vincento llnčiale, kuris 
1907-8 metais išvažiavo iš Vilniaus į 
Suvienytas Valstijas.

Paieškai! savo dėdės Andriejaus Vin- 
keviėiaSS paeina iš LaukinikėUų kal
ino, Nedzingės parapijos, plrmlaus gy
veno New Ha ve n, Conn. dabar nežinau 
kur. Teipogl pa Iešką u savo krikšto tė
vų Mikai ir Kaustines Kazlauskų, pa
eina iš Saplegiškių kaimo, Nedzingės 
pavapi.los, Alytaus ip^fcriclo. Pirmiau 
gyveno FhillIpsdale^Provldėnce, R. R, 
dabar nežinau kur. Todėl visų giml- 
h(uHw jjkžjstamtl nrUŠau rašyti man ant 
šio adteso: J.J'OSEP'H VINKEVIčI US, 
9(JG E. Broadwuy, S*. Bosten, Mass.

16 METU SOUTH BOSTONE ?■DR. H. S. STONEl
■ AKIU. SPECIALISTAS / I

W. Broadvay, So. Boston I
VALANDOS; Nuo 9 r. iltį 7 v. vale. į

*■4

J

-»

V
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

ŪR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Bostdn 
Ofiso valandos: 

nue 9 iki 12:00' ryte ir nuo 1:30 
Iki 5 ir nuo 6:00 Iki S vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subirtos vakarais 
iruedėl dieniais.

Pa ieškau sayo sesers Teklės Llnku- 
nienčS .(iš namų Stanloniukės) ir švo- 
gerlo Juozo Linkuno. Prieš karų gyva- 
no ;SIfpttse Škotijoje), 'dabai nežinia 
kur Amerikoje. Prašau ar jų pačių ar 
jų pažįstamų duot) man žinių šiuo ant
rašui Ona’ Kukanausklenė, 21, View- 
pątk, by Beilsimi, Scotland,

JBB^’T&. Brockton 5112—W.

DANTISTAS -

DU A J. GORMAN 
(GUMAUSKASf 

7QQ Mato St, Mdątello, Maw.
(Kampaa, BroadStjĮeet) '

rtt

Kazys Stašaitis, paioskuu ALESGS>1 ft.ajįvs Stašaitis paioskuu ALaShfcb 
’| KĄClKSKAITfiS,, paeinančios iš Vai- 
J Vlhlnlhi įvijini Ine Trnhrn nrvQL-i*L’in

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
LEVIMENTAS

Naudojamas- nuo, (ltogianfiij. sąnarių 
' -T ir muskulu.

Nuo skausmų -krutinėjo, ir pečiuoA*.' 
Kuomet reumatizinus just; rnuekulu* 

. sutraukiu |; mUiiįą. . . ,
Nuraminimui drebančių, duraneių 

neuralgijos gnaibymų.
Nuo išnarinimu, ir numušimų. 

Nuo’diesditj 'ii* sKauSuių. 
Palrinkit ‘ judmi-4 prAVyi? istausma 

.kiliu.
Visuomet -JaiSylŪfe5borikif» po ranka— 

niekuomet nejiįiS įiw>įi, kkila jifl' 
. juiiuMijH, ^iį-aliiieas. 1

—i1 ■- I lu.7■» F' ■ iįįn

ooooooooocoęao 

DIDELIS SAPNININKAS 
TIKDŽS1.75

Tik ką išėję Iš spaudos naujas <11- 
-Ižiausis sapnininkas kokio dar Iki ši»l 
nebuvo. Su daugybe, paveikslų. Bru
tais apdarais. - Jo kaiia tik $1.75.

Palangos Trejos Devyaerios, geriau
sios taip vadinamos trejankes 60c. už 
pakeli. * •

žolės nuo priepuolio arba nervų S5c. 
Geriausios žolės nuo. nedlrbime arba 

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

riausia sutaisyta arbata, kuri tikrai tu
ri gelbėti — 60c. už pakelį.
. Groinatoms popieros rašyti Į Lietuvą 
su gražiomis dainelėmis ; tuzinas 75c.

Tas tai yra vienintelis lietuviškus 
sandėlis visokių lietuviškų Žolių ir šak
nių. Atsiųsk 10c., o gausi knygutę, vi
sokių žolių surašą arba katalogą.

m: zukaitiš, '■ "
449 I-IUDSON AVBNUE, ' 

Rochester, N. T.

oooooooooocoS

3'

1

Idhipkų . parapijos, Trakų apskričio. 
lĮlpįUatm. yra, gyvenusi So. JJosten. 
Mąssr , Jei Itas žinotų jos adresą tai 
nuoširdžiai 'prašau man pranešti, arba 
ItSM R* frT"" 

■’k.IzyŠ’ STlsAnfe ’ '
13. Summit St,, - ' Waterbury, Conn;

. PIGIAI PARSIDUODA
. .. r r f - - . , ' . i

t 3 .šeimynų,,jųi irąmbnrių naiųas,. visi 
iūiprovementai, gfi-iąusloj vietoj. City 
L’ojntę, dėt greito ’j Kii-davimo prekė nu- 
Žemiuta iki $-11,600.

G .šeimynų po 6 kambarius kiekvie
nai, visi Improvementai, puiki vieta 
Dorcbeatery, arti Cohiuibia Road, dėl 
greito pardąvhno prekė $19.000; $6.000 
cąsh 11^lengvos Išlygoj, Ą. IVAS, 36! 
^y<Broadyąy, JSouth Boston, Mass. ■ 

TjKikaiįnga moteris 
ipHfc. namų darbo. Kambarys ir val
gis. G^i^)s išlygos. Dėl platesnių in- 
fomatijų kreipkitės; M. G., 657 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass. ( 2!)i

; ., T *'.^1.- s*. E<Wir(M«4-«r.'

JURGI,S; STUfAS
. F 1 T ft GRANAS ■, 
453 BR0ADWAY,

BouthBoatori, Mass.
Raram dailius paTetkslus.: Yeselliaa, 
ų^iikiara Takjirais; ®žą1tkąi* vb 

U’ėDJUS.I: faputai ▼*!
č»kl»s rūšies

* ■ *
^V. KAZIbUERO B. K. DR-JOS 
fifOUTH Ė0STON, MASS. 
VALDYBOS AKTRAŽAI.

t

■»

f

GERA PROGA
PASINAUDOTI

Labai ge»oj vietoj ant L St.; S6. B6s- 
ton’ę dėl mėsos marketo1 amerikonų Ir 
lietuvių apgyreutoj vietoj; Dėl pilnės- 
nlo sužinojimo kreipkitės 1 " ' "

RYAN & SULLIVAN
Kampas L ir Eighth Streets, 

South Boston, Mass.
N *

BRAU FARMA
150 akrų derlingos žemės puikioj a- 

piellnkėj netoli nuo Bostono; 25 kar: 
vės, 2.arklini,. kiaulių, rištų, ančių ir 
žąsų; didelis sodas, vils padargai ir 
mašinos dėl dirbimo žemės, su 7 kam
barių rlamu; dėl priežasties mirties Šei
mynoj turi būti parduota šj mėnesi 
nors už pusę prekės; $5,000 reiklu j- 
neš-ti. A. IVAS, 361 \V. Broadvvay, So, 
Boston, Mass.

irralnlnkas — J. JaroMa,
440 E. atb St.. So. Botton, MaMb 

lce-pfrm. — J. Grnbln»ka«,
157 M Štų SoutąBoJiton, Mam. 

vot Rašt. A. Janušonio,
1426 Ctlumbla Rd., So. Bovtoo, Mam, 

(■Unijų Balt — r. Klikta
42$ E. i-tb St., So. Boston, Man, 

'4Iatakąa — L. Svtgždys,
111 B»wea SU S». Boflton, Mają. 

.'r«rkd*Ty« —- y, LaiČk*,
895 E. 5-tM St, So. Mrm.

Mitalais krelpkltėt vigadot i 
^retokolų rMShfilnteą. ‘

Dran'glj* sara susirinkimui Iclfaą 
-į-r< nedėldle*) kiekyleao mtaesl* l*mą 
taj. fb pietų parapijos ralyje, 492 % 
Seventh St., So. Boston, Masė.

e

1V. JONO EV.BL. PAŽELPIN1S 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

-URMININKAS — M. Žob«, > ■ 
539 B. Sereith St, S. B^rt«i,.MąĮi, 

Tel. Se.
— Kazys Amterf^Aą,

492 B.' 7-tk St. 8*. Mus,
‘ROT. RĄŠTININKAS ~ X AŪięčteK

5 Tark, S». lesto,
■*N. RAŠTININKAS “

4ME. 7-th St, Se. tf
tASIEIMUS — A. Naudžltko,

195 E. Broadvvay, S. Boaton, Maat 
iCĄRSALKA ~ J .Zalkis,

7 vrinfiėld St, So. Boston, Ma*. 
Draugija laike ausirlaklmua kaa tre

čią aedėldleaj kiekvlead mtaeale, 2-rą 
tat pe pietą it. Petro aarapŲos aalėd, 
<92 E. Setenth St, So. Boston, MaM

D. L. K. KEISTUČIODR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

Boston, Man.
, „-...n,,../ ,, , „j

rinnlalnkėa — Antanaa Palteliu,
148 Bovrea St, So. Beatea, MaM, 

rtc^pirm. MarUm Kratom - 
4062 VTashiBiton St, Reriladwa. 

Protokolų Rišt. Antanaa MafcMmaąe,
450 E, Serenth St; Senth BMtaeu 

Fln. lUiltlnlnkaa -v Jtlotaa Vlakfiriaiį
906 n Broadvray, Sonth.Bėateia, 

Kąirttitityir — JwIeM ZalleckaK
8OT E. Nlath »t, So. BoatSTMaM .

U5 St*k ?SK JMLBiĮBi
DtaniyaU D. L. K. KelatuČlo laitet 

ittloielmb atnlrlnkb»w fau pirsu ** 
fllMlaąį W8krW a 

Bt;

■ i

• •

t*

Į PARKĄ ĮŽANGA VELTUI. Į ŠOKIŲ SALE ĮŽANGA 35 CENTAI.

Elena Steponwi«i«n», »»aw«žio
«Kita»; JriSktij MfiįAui WTtt- SSt»

GANIA ■ ■

Ųžkviečia visus ir. visas atsilankyti —: KOMITETAS.' į
-i-..... -- -................................. ....... ... / 11

Pradžia 1-mą vai, po piet.
'  > . 

KETaRODTS: Iš Newrkb, Hairisono ir Patersond, gerinurial važiuoti treinUį i! 
> nuo Market St. stoties. Bliptis Lindene, eiti į pietus, apie 3 blokai iki salės. Dži-tldaiš j! 
L galimą nevažiuoti per ElfeaetltiT Iš New Tcaio* ėroolclyąd; Jemy City ir Bayonnės, ; >• 
į važioti pftr Nwarką oriia į UM-myn, o įž ten džitąe į> lįh|d»L -į

$

t

PAPRSIOUODA NAMAS
6 šeimynų po 3 ir 4 kambarius, pato- 
giaUsioj vietoj So. Bostone. Šviesus ir 
dideli kambariai, teipogl gesas Ir tok 
lėtai. Yra ‘vieta dėl pastatymo gawi- 
džialis dėl 6 karų. Kuriem butų rei
kalingas toks namus, kreipkitės pas sa
vininką po no. 24 Uercer Št., So. Boš- 
ton, Mass. < - (G. 24-7-9, J. 3-57)

Visi pikniko, įvyksiančio h 
gegužio 30 d. Montelloj, Mass., H 
.darbininkai prašomi laiku pri- p 
būti į savo vietas. Stengsimės Į | 
darže turėti pavyzdingą tvar- j 

ir teikti publikai draugim | 
patarnavimą. Aš' daržan ! 

vienas pirmutinių. ’ 
Jonas GlįnwW, j' 

Pikniko pirmininkaj. ’

Lietuvos Respublikos Atstovybė pa
ieško:

1. Mykolų. Zigmanto sūnų, Vėlikonj, 
(Vellktinee),

2. Mykolų Skiriu,
3. Antanų Beržinski*
Lietuvos Atstovybė prašo ieškomų 

asmenų atsiliepti, ir visų, kas apie ieS- 
kmb.ua asmenis galėtų suteikti kokių 
nors žinių, malonėti pranešti Atstovy
bei. - - ’i .

Lietuvos RtBįitiblikot AtntoiybČ 
S. A. P.

■ Ieškau savu vyto paeinančio is 
Panevėžio apskričio, Plukįų so* 
džiaus. Dabar jau yra žinoma, tlc-- 
§im.ti metai gyvena Obicagos mies
te. Labai prašau tų, kurie žino ar* 
ba gali ružinoti jo adresą ir pri* 
Siųsti man į Lietuvą ant ta adreso i

PARSIDUODA RAKANDAI
Galima pirkti po vienų daiktą. prle- 
žastls Išpardavimo, greitu laiku Išva
žiuoja j Lietuvą. Galima rasti namie 
taedėlloj ir panedėl). Adresas: 61 Story 
St, (antras aukštas), South Boston.

PARSIDUODA
BllčBKNfi IR GROSERNfi sn vfcah 
rakandais. reikalingais dėl buėerio po 
nitmėrtu New torte A*e. ir .Tettor- 
įfoh Si, Nevrark. sr, X, netoli nuo lie
tuviškos btlnyčidflr tik vienas bloku*. 

jAuIitite lietuviai gyveno, storas’ iv 3 
te*inb»rUi. W

kmb.ua
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