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Suv. Valstijų Co-operative 
League laikys savo ketvirtą 
metinį kongresą laipkričio 6, 7 
ir 8,1924. Prie Lygos priklau
sančios kooperacijos turi teisę 
siųsti delegatą ir jis turės pil
nas delegato teises. L. D. K. 
S. taipgi yra tos Lygos nariu. 
Kiekviena kooperacija, esanti 
narys Lygos, gali siųsti dele
gatą ir jis gaus pilno delegato 
teises, paskui eina vienas dele
gatas nuo kas 500 narių. Šiaip 
jau svečių delegatų kooperatv- 
vės organizacijos gali siųsti 
kiek nori.

Svečiai delegatai priimami 
nuo unijų, švietimo draugijų ir 
kitokių nepasipelnymo organi
zacijų. Svečiams delegatams 
leidžiama dalyvauti diskusijo
se, tik balsuoti neleidžiama.

Be kitko bus svarstoma: 
Distriktų urminiai sandėliai, 
Atskaitomybė,
Bankinis biznis,
Skalbyklos, duonkepyklos, 

valgyklos ir lt,
Konkurencijos išlaikymas su 

Cliain Store’ais,
Kaip išvengti kredito biznį, 
Švietimo platinimas, 
Moterų Gildijos, 
Kooperacija ir darbininką 

judėjimas,
Kooperacija irfarmerių nmr- 

ketavimo judėjimas,
Krautuvių vedėjų klausimas, 
Pavyzdinis kooperatyvis 

istatvmas.
*. * ■

Tncome Tax ir kiti legališ
irieji klausimai.

Kooperatyve atskaitomybė, 
Tarptautinis kooperatyvis 

kongresas.

Apie išrinktus delegatus rei
kia pranešti Lygos Pildančia
jam komitetui prieš spalio 1 d.

Smulkesnes žinios apie kon
gresą ir jo vietą bus pranešta 
delegatams laiškais.
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PABAIGĖTE
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GAVO DIPLOMĄ Iš 
PREZIDENTO

REIKALAVO UŽ JO PRO
GRAMĄ STOTI.

... /

Senatorius La Follette pa
šaukė respublikonų partiją ko
von. Prieš pat respublikonų 
partijos konvenciją jis prane
šė savo1 sekėjams konvencijoj 
nestatyti jo kandidatūros į pre
zidentus, o tik stoti už jo pro
gramą.

Svarbiausi punktai jo prog- 
ramo yra išvadavimas . val
džios ir pramonės iš privatinės 
monopolijos, išvalymas Wash- 
ingtone valdžios departmeutų> 
refonuavim^i? geležinkeliij, tak
sų, muitų, bankų, konserva
cijų ir ūkto įstatymų.

Siūlo suvalstybinamą geležin
kelių ir vandens jėgą. Tik ką 
perėjęs naujas taksų įstatymas Lqs Angelese yra labai daug 
jo pasmerktas. ReikalĄtijį bedarbiu, 
valdžia remtų ir globoti fannų Rašo> ‘kad įvairid&  ̂vietose*

N. Anglijos L. D. K. kuopti 
apskričio valdyba nutarė auto* 
mobilios reikalą baigti birže
lio 22 d. Federacijos apskričio 
piknike Romuvos Parke, Mon- 
telloj, Mass. Kad dalykas dar 
toliau neužsitęstų, tai kuopos 
prašomos kuogreičiausia siųsti 
knygučių galus. Daugelis jau 
sugrąžino, bet yra ir tokių, 
kurios dar negrąžino. Atsili
kusios lai teiksis pasiskubinti.

NEDARBAS.

LOS ANGELES, (M—Dais 
bininkų laikraštis Southem Ca* 
lifomia Labo? Presš rašo, kad

v.?
RKZIGNAZOfREZIDEN-

PARYŽO f^Franeijos par
buvo perskaitytas 

 

ido jo nusistaty-

DARBO ŽINIŲ SUTRAUKA.

lamente 
’prez, Miller 
mas. Jo bujtopareikšta neno
ras rezignų 'Bet radikalų 

■ socijalistų Vidas pareiškė, kad 
parlamentasf nepripažis tokio 
ministerių Ifebineto, kurį pa
tars ar bus’.
randui. Te _ _ 
reiškė, katĮfrezignuosiąs. Pėt- 
nyčioj atot —-
prezidentą.

nelaukus Mille- 
I prezidentas pa-

M rinke naują,

LIETUVOJE VISKAS , Vileikos apylinkė buvo
TEBEKYLA AUGŠTYNL ‘ ‘ ‘ * - - a

Kaip iš vienos pusės Lietu
vos darbininkus, valdininkus, 
miestelėnus ir t. panašiai spau
džia stoka pinigų, stoka litų 
dėlto kad jų algos ir už darbus 
atlyginimas yra labai menkas, 
teip iš antros pusės juos dar 
labiaus spaudžia kas kart la
byn kylančios kainos pragyve
nimui neatbūtinų reikmenų. 
“Talka” paduoda Kauno kai
nas 1924 m. geguž. mėn. 15 die
nos tokias:

Vidutiniu rugių centneris 23 
litai, o man iš Lietuvos išva
žiuojant 3 mėnesiai atgal buvo

tas kariuomenes k "palieps* 
Kuomet lenkų policija SU ka
riuomenes pagelba praveją įžį 
supti partizanus, partizanai at
mušė jų pėstininkų pulką ir į- 
įsibrovė į dvarą netoli Levkareą 
Ilgesnį laiką jie užsilaikė taįįe 
dvare ir vieną naktį perėjo Ru
sijos rubežių. Vilniaus “voje- 
yodstvos” kariuomenės val
džia išleido skelbimą, kad visi 
partizanai, kurie bus sugauti 
ginkluoti, ir taipogi tie kuria 
paslėps partizanus, bus sušau
dyti be jokio Teismo. * K

Austrija.—Nuo birželio 1923 
metų bedarbių skaičius padidė
jo nuo 92,789 iki 126,734.

Chili.—Valparaizoje sustrei
kavo žibintojai, laivų krovėjai 
ir jūrininkai, ir 10,000 įvairių, 
išdirbysčių mekanikai. Spėja
ma, kad tai viskas iš priežas
ties mažėjimo pinigų pirkimo 
vertės.

Kuba. — Tš visų imigrantų 
atkeliaujančių Antillon bai
giantis kovo mėnesiu 1924 me
tais, 5,636 arba daugiau neg 90 
nuošimčių buvo darbininkai iš 
Haiti.

Danija.—Kovo mėnesy, 1924 
metais, bedarbių skaitlius su- 
jnąlžėįųtoųo 57,690 iki 49?954.

Laivui dh^tx!yūš‘ 

darbininkai. Soutlhamptone su- 
grįžoedąrban ir .Darbdavių Fe
deracijos:: lokautas atšauktas. 
Šis žingsnis užbaigia, -streiko 
suirimus, kurių pasekmės išsi7 
plėtojo po Škotiją. • .

Finlandija..—.Einlandijos E- 
mį-graėijos Komiteto susirinki
me buvo nutarta išleisti naują 
emigracijos įstatymą, kuris pa
lengvinto išvažiavimą ir padė
tų emigrantams prieš ir po apT 
leidimo jų tėvynes.

■ Lenkija’. — Per pirmas as
tuonias balandžio mėnesio die
nas, 1924 metais, nedarbas 
.Lenkijoj padidėjo, nuo 113,000 
iki 118,0.00 žmonių. Bet nuo to 
laiko didėjimas, kaip praneša 
valdžia labai mažas.

»»'■' ■ I ■ —■ I * ■ '

PRADĖJO DARBUS.

DOVER, N. H. — Dirbtuvė 
Paeifie, kuri nuo lapkričio mė
nesio dėl streiko buvo uždary
ta dabar tapo atidaryta. Per 
tą laiką ėjo derybos su darbi
ninkais ir tik Darbo Depart- 
mėntui tarpininkaujant susi
taikyta. “One Big Union” bu
vo priešinga susitaikymui ir 
kad riaušių išvengus buvo su
kviesta daug policijos.

■■ 1 ■ ................- ............. - 4-

“Vilniaus Kelio” redakto
rius išpirktas. Sumokėjus 3b0 
auksinų kaucijos “Vilniaus 
Kelio” redaktorius p. J. Suktis 
tapo paleistas. Ir šis vyras įga
vo sėdėti drauge su visokiais 
vagimis ir valkatomis. Mąly* 
.gos sunkiausios: į mažą£ žemą, 
dviem žmonėm oro neturint 
kambarį, buvo sukimšta 17 ka
linių. Nėr ko1 stebėtis, 
Prancūzijoj baisėjas! tokia' Oį** 
kų MėjimųJ;Yari£a,K^

(“Liet. Žinios”)

už tokius pat rugius mokama
nuo 14 iki 16 litų.

Dabar Buvo
mokama mokama

Kvieciij cent...........52 lt. 20— -22 lt.
A.V1ŽŲ eentn.........   .U) *’ 0— 12 ”
Miežių eentn........... 20 ” 12— .15
Žirnių eentn. .....20 *’ 15— 18 ”
Melžiamu karvė..000 " 150-200 ’’
deras dnrbų

arklys ....400—600 ” 200—300 ”
Žųsis....................   > 18 ’’ 0— 12 ”
Višta .......... *...........M>V G— 8 ”
dOČkiąuSInlų^.. ^. ..2 ” 
ųn'šinfa) rūkyti

1.10

į - kilo l.........5.r>0 ” w

Nėsndytas .sviestas
iMki ................. ...7 ” 4.50 ’’

'Kliitillena kilo ..3.50 ” 2
Aviena kilo .. . .3— ” 1.50 ’’
fenlytjtena kilo...2.50 ” 11/2—2 “

^UO W
V4S£GO.

Panešta, kėd ,vie- 
se ties Jtoosevelt

šaudo perdangas. * r u, r
Nuvyko du,policmoųu- .Bet 

jiiodukaijuodupasveikinošam 
dymais. ‘„ •

Pašaukto policijos burini 
Atvyko apiė SO policiuonų su 
šautuvais ir bombomis. Norė
ta namus apgulti, jaukta pa
siduoti. Bet kuomet, iš namų 
neišgirsta jokio balso, dyąsęs- 
ni poliemonai'inėjo vidun. Ra
do tuščius kambarius ir tik du 
revolveriu pamestu..

Abudu juoduku, o gal jų bu
vo ir daugiau®, užpakalinėmis 
durimis išėjo ir pabėgo.

nųošeMtoik
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klaidingos Žinios skleidžiamos 
apie darbu buvimą tame mies
te ir pe Ttai daug bedarbių iš 
kitur privažiavo.

kcĮoperatyves organizacijas ir 
pamažinti! farmų produktų ga
benimo mokesčius.

Kai susirinko respublikonų 
partijos delegatai į konvenci
jos milžinišką salę, tai La Fo
llette’o šalininkai susėdo į vi
durį. Salė it jūrė bangavo 
žmonėmis. Šiaip jau ramu bu
vo. Tik visų domesį traukė 
“atskalūnų,” La Follette’o se
kėjų šaka. Iš viso delegatų y- 
ra 12,000.

Konvenciją atidarė Theo- 
dore Burton ~ vietinis, Cleve- 
laiidietis. Jisai savo atidary
mo kalboje suriko, kad delega
tais gali būti tik išbandyti ir iš
tikimi respublikonai. Tada su
bangavo minios ir šaukė užgy
nimą. Visi atsistojo, o La 
Follette’o šalininkai sėdėjo. 
Tuo tarpu judomųjų paveikslų 
kameros pasileido į darbą ir 
liepsnos šviesos puolė ant La 
Follette’o sekėjų ramiai sėdin
čių tarp alasuojančių ir stovin
čių kitų delegatų. Kiti šaukė 
jiems “stokite,” o dar kiti 
“mest juos lauk.”

Triukšmas didėjo, o La 
Follette’o šalininkai ramiai sė
dėjo.

Paskui kalbėtojas tęsė, kalbą 
toliau ir publika nurimo.

Kada kalbėtojas užsiminė 
prez. Coolidge ir užgyrė jį, tai 
vėl minia pasijuto ant kojų ir 
klyksmams galo nebuvo, La 
Follette’o sekėjai sėdėjo.

Respublikonai nuduodu esą 
drąsūs ir pasitikį savo jėgomis, 
bet u žkulisų rodo didelį susi
rūpinimą dėl atskalūno senato
riaus La Follette’o. Bijo, kad 
jisai partijai padarys didelę 
žaizdą, kuii gali būt neužgy
doma. Todėl jo pasiūlymų res
publikonų konvencija neatmes 
šiemet pašaipomis, kaip kitais 
metais kad darydavo.

>

NORĖJO NUSIŽUDYTI.

VTESTFIELD, Mass< — Ro- 
žalia Gailus (gal lietuvė?) ban
dė upėj nusiskandyti. Ją išgel
bėjo1 Jagielovicius. Patžudys- 
tę norėjo papildyti dėl naminių 
nesutikimų.

NUTRAUK® RANKĄ.

CUNTON, Mass. — Stefan 
Lipka, lenkas, dirbęs “Lan- 
caster” audiminėj įkišo tiesią* 
ją ranką į mašiną ir jos nęte- 

•ko.

į AIRIJOS EK-KAREIVIAI 
BE DARBO.

DUBLIN. — Kai Airijos ka
riuomenės dalis tapo demobili
zuota, tai tik vienas iš 10 te
gavo darbą. Tokiu būdu 10,- 
.000 ei-kareivėą bedarbiauja. Ir 
šiaip jau buvo bedarbių, o da
bar Airijoj nedarbas dar dides
nis.

PRITARfi STEIGTI BANKĄ.

NEW HAVEN, et — Conn- 
eetieuto valstijos darbininkų 
unijos referendumu pritarė 
steigimui kooperatyvio valsti- 
jinio banko.

NEGYVAS.

Kansas valstijoj buvo plačiai 
pagarsėjęs įstatymas tvarkan
tis darbininkų ir darbdavių 
sentikius. Tam įstatymui vy
kinti buvo įsteigtas Pramoni
nis Tribunolas. Prieš tą įsta-

Vienu žodžiu tariant, visos 
kainos- kaip ant mielių kyla 
augštvn ir darbo žmonėms pra
gyvenimas darosi kas-kart sun- 

■ kesnis ir sunkesnis.
Kad tą gyvenimą privesti 

prie normalių kainų Lietuvoje, 
kaip ir visoje Europoje daug 

:kas yra daroma, bet pasekmės 
kol kas dar nėra labai žymios. 
Geriausia tai kooperacijos išsi
vystymas prie kainų normavi
mo prisideda bet antra vertus 
tai toks nesvietiškas kainų ki
limas prisideda prie kooperaty
vų tvėrimo ir jų išsiplėtojimo 

.— reiškia nėra to blogo kas ant 
gero neišeitų. Bet kol koope
ratyvai Lietuvoje kainas' nu- 
mus, kas turite nuliekamų pi
nigų, Jni jeigu saviškiams gi- 
minenB^o keletą dolerių nu- 
siųsite^Bklos nepadarysite.

F. Virakas.

Bendrabuty krata, Iš sek
madienio, gegužės 11 d. Vil
niaus policija, apstačiųsi, gin
kluota sargyba visą sodybą, iš
kratė lietuvių įnokslėivl^beh-* 
d rakutį Ponomarų g, 
ka). Krata prasidėjo 
vai. rities ir tęsėsi tris 
landas su viršum. Vidunaktį 
visi moksleiviai dideli ir ma
žiukai buvo keliami iš miego ir 
traukiami iš lovų dokumen
tams patikrinti. Ieškomųjų as
menų nerasta. Buvo suimti du 
moksleivių giminaičiai, atvykę 
iš sodžiaus, bet juos tą pačią 
dieną paleido.

Petras Daužvardis, ėjęs tei
sių mokslus (leorgetown uni
versitete, pereitą panedėlį ga
vo diplomą. To universiteto 
baigusiems advokato mokslus 
diplomus dalino Suv. Valstijų 
prezidentas. Lietuvis — Pet
ras Daužvardis, LDICS. Centro 
sekretorius, gavo advokato di
plomą iš paties Suv. Valstijų 
prezidento.

Georgetoįvn universitetas 
ra netoli AVasliingtono.

y-

PAKĖLĖ ALGAS.

ALTON, IU. — Stercotype- 
riai susiorganizavo ir išsireika
lavo algų po $50 savaitėje.

■ i., nr»-

Susirgo Penn.ylv.nŲo. val
stijos gąubernatoritis Pineliot.

Ką daro perkūnijos. 1 16 ir 
17 V. Vilkav. ap. 1) Bazilių 
kaime pas V. Višniauską sude
gė kluonas, — nuostolių 10,110 
litų; 2) Garšvėnų kaime’ pus 
pil. A| Bakūną sudegė kluonas 
ir tvartas, — nuostolių 5,320 li
tų; 3) Majoriškių kaime pas 
pil. P. Šiurniaiti sudegė gyve
namas namas, — nuostolių 19,- 
492 litai; 4) VokiškėUų4<aįjųe 
pas pil- P. Kapteinį sudegė 
kluonas, 2 tvartai ir maniežo 
pastoge, trobesiuose sudegė 46 
įvairūs gyvuliai, 56 paukščiai 
ir kiti, — nuostolių 21,922 litai; 
5) VaiČiauskio kaime pas pil. 
.J. Kriščiūną sudegė kluonas, 
— nuostolių 10,000 litų; 6) 
Šapkinų kaime pas pik Tų®*’ 
kulą sudegė kluonas, gyvena
mas namas, trys gyvuliai, T 
paukščiai ir kita, — nuostolį 
pil. V. Zumerį sudegė gyv^ 
14,636 1it; 7) Bobių kaime 
namas, — nuostolių 6,485 
pil. Zumeris ir josūnus

ro Komendanto nutarimu iš-1 me pas pik J. Juodį sudegė 
siunčiami visam karo stoviui iš .vėmimas namas ir tvarta&jjįį 
Kauno m. ir apskrities p. Ber- nuostolių 3,420 1.; 9) PilvilSa 
žinskiai, Gustavas ir;-Supimas 1 miestely užmuštos ml. PogžKS 
kaipo kenksmingi visuomenei j nas Ignas (svetimšafe). 
elementai. vėžio apskrity V»

Matos SūkiMmai Nito gagu- nuostolių 350^519 M 
žėš 14 iki ,18 d. btfmk visas ’ ('<LtotoW>>

KAUNAS.

“Siemečkų” epidemija. Kur 
tik nepasisuksi visur spiaudos, 
visur šiukšlynai. Be to maža 
17. V. 24 pietaudamas “Lais
vės” eukraunėj sriuboje radau 
■saulegražų lukštų. Matyt, vi
rėja jų puodan prispiovė. Tai 
jau perdaug.

—    - ■-.-'I ,,»■

Sulaikyti arklių vagys. Kri-

tymą stojo darbininkai h- da
bar tas įstatymą jau negyvas. 
Valstijos unijų suvaižavime pa
reikšta, kad Pramoninis- Tri
bunolas tiek geliuoja, kiek per
nykštis sniegas. .

, Francūzai.ir turkai pertrau- 
kė karinius veikimus Sirijos 
parabeliuose. Turkai nenorė
jo pripažinti Prancūzą 
Sirijoj.

UŽGYNĖ .BEVIELI
SUSINĖSIMI

LONDON. — Turkijos val- 
.džia užgynė vartoti- bevielinio 
telegrafo susinešimą svetimų 
šalių karo laivams esantiems 
Turkijos vandenyse be leidimų 
Turkijos valdžios.

PALEIDO KALINIUS.
DUBLIN. ^Airių . valdžia 

paleido 60 kalinių, nusikalto- 
šių politiniu veikimu.

KAS PADARE PELNUS
NW YORK. — Per pir

muosius tris Šių metų mėnesius 
49 korporacijos gryno pelno 
turėjo $127,725,681. Tarp tų

teisių

AKTORIŲ ORGANIZACIJA.

NEW YORK—Prieš H me
tą trys asmenys įsteigė teatrų 
aktorių uniją. Dabar toji or
ganizacija turi 10,0000 narių ir

i .* i

Clevelande nusikalus 
strytknriem .'sužeist* 33 žmo
nės.

dvim;

* ’ * ivir s» y 11 .uu

Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Stresemann Reichs
tage pasakėt kad tik priėmi
mas DaweS’o pieno tegali Vo
kietiją išgelbėti ir įvesti pasto
vumą į Europą.

__ , .... j
Kiluspotvmiamsprigėrū devy- tomobiliai ir k. Jų pelnas antį Aprokuofa, kadmiais metais

PRIGĖRĖ DEVYNI ŽMONĖS

, BLUEF1ELD, W. Va.—-Bu- .pelnijushi korporacijų yra ge- 
vo užėjęs nesvietiškas lietus, ležinkeliai, žibalas, plienas, ąu-

nitaūSs. nuoS. Ktemufe
dies pridaryta.

s ‘ '
tfr- pernai. ItMKMiOO.

*

.u am ocwi |tu vai i iv.vuuv ikulu ui . . .... >.priguli Amerikos Darbo Fede-!111^jmhcijos pastangomis 
Racijai. Pastaruoju laiku ak- ‘ s^ai^y ti to?8 ;1Il()1P v9‘
torių unija pastatė darbda-'g^* Genmickis, Prukiskis ir 
viams naujus reikalavimus. Dl-i‘^r®']lls* ^mio ilgą tarną vo- 
džiuma darbdavių išpildė rei-/e arkhus «* vede W rei
kalavimus.. Tik keliose vieto
se neišpildžius reikalavimų ak
toriai ir .aktorės išėjo, streikam 
;Sustreikavo H 77 aktorių.

Išsjunčia.- Kauno Įgulos Kaunas užmušti; 8) Romiški^ 

siunčiami visam karo stoviui iš. vonamas namas ir tvartį&jl

PABĖGO VALDŽIA.
RY1)UŠ.-^Suidlėliai Alba

nijoj, pilnai paėmė viršų, ir se
noji valdžia pakriko. Senosios 
vMdMofii.ąninistoritd pdįėgoi'. t*.
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;wwnr ~.-r- r ^=-rst3ryr- 
krūtinėj. Barniuoju viskas tas 
nepasibaigi užtikrinu...

P.S. Umbrasus labai sublo
gęs, kĮti nežymiai*’,*

Štai kokio gražus vaizdai 
(tai tik vienus iš daugelio) lie
tuvių gyvenimo Vilniuje*. Štai 
kaip elgiamasi sų nekaltais 
jaunuoliais moksleiviais! štai 
kokia laisve lietuviams Vilniu
je! . v
- Gal dar kas manytą, jog ten 
galima gatvėje lietuviškai šne
kėti, kaip čia Kaune lenkiškai, 
gal ten lietuviams. tokia pat 
laisvė, kaip čia lenkams? Jei 
kas taip manytą, labai‘ labai 
klystų.

Kentėk, brangioji Vilnija, 
savo Golgotą, gal jau prieš ga
lą taip sunkiai esi slegiama, 

laikas-^— 
su mu-

t

Bet atverčia, kontraktą ir 
parodo kad mokestis turi bū|: 
mokamą į ofisą. O jeigu kur 
per Šalį, mes neatsakom, žmo
gelis, persigando, akys ašaro
mis apsipylė, Kiek-vargo pa- < 
dėjo per dvejus metus. Taupė 
vaikučius nuskriausdanias, no
rėdamas lotus išmokėti. Visas 
vargas ant niekų nuėjo'. Vis 
per neapsižiūrėjimą..

Daf neužsitikime ir nueina
me pas advokatą, perstatomo 
dalyką, parodome raštus. Ad
vokatas ir-gi pasako, kad rei* 
keję mokėti į ofisą. Bet sako 
aš.mėgysiu ką nors gauti nuo 
jų. Už kiek laiko jisai pasišau
kė. i ofisą ir sako: “Anie lotai 
jau parduoti kitiems, kito išėji
mo nėra. Jie duoda į vietą 
anų kitus lotus Neiv; Bruns- 
Avicke.”

Dar žmogelis prideda $15.00 
advokatui. Advokatas padaro 
mštas dėl kitų lotų. Štai me
tas po metų, laikas bėga, .o tak
sų miestas neprisiimto mokėti. 
Nueina vėl pas tą patį advoka
tą i r paklausia kodėl taksųj ne- 
reikia mokėti. Advokatas pa
reikalauja iš miesto paaiškini
mų. Miestas duoda žinoti, kad 
dar Lis žemės plotas nepadaly
tas i lotus. Reiškia nei lotų, 
nei pinigų.

gimęs) klausia teigėjas Tijūnė
lį. , LibvĮeiy jraslmiiibūjo 
drąsus, tvirtas atsakymas. “A 
miaiiowieie” (o būtent) w 
Sivięcianaeh’ < — dar tvirčiau 
pabrėžę. Kadangi. Pakula ne? 
atvyko ir ♦ ■ porėezycięlka,f pa- 
sake nieko apie jį nežinanti, 
tai teismas po tam tikro pasi
tarimo pareiškė, kad kaucija 
yra konfislmbjuma ir skiriama 
“na skarb narodovvy.” Paktu 
los byla išskiriama iš. bendros 
bylos.

Teismo durys uždaroma. 
Publika pašalinama iš salės ir 
Pąkulaitė, nes jos “spravva 

>” ir as, žinoma. Sa

Lietuvai, tur būt, jau Dievo 
taip skirta, kad ji buvo ilgus 
amžius žiauriai priešų skriau
džiama, slegiama. .Įvairių bu
votų priešų slegįejtū. Yieni 
žimiresm,. kiti Įdek švelnesni. 
Slinko taip metai po metu, bai
siai slegdami Lietuvą, jog ro
dos jau nebuvo vilties susilauk
ti skaistesnes dienelės, išvysti 
saule įspindint į-mūsų langelį! 
Teičiau kitaip buvo Aukščiau
siojo . lemta. Užtekėjo išsiliuo- 
savimo saulele, pavergtąją! tau- 

Laisva ir

Pasitaiko Jarpe lietuvių dar
bininkų, kurie nesuprasdami ■ 
angliškos kalbos, prisiėjus da
ryti biznį su apgaulingais žy
dų- kompanijų agentais, nu
kenčia per.savo neapsižiūrėji
mą. ’BtaĮ parodysiu keletą pa
vyzdžių. Kiek laiko atgal gy- 
venąu-pųs vieną žmogų, kuris 
labai nukentėjo per savo neap
sižiūrėjimą. Randa jisai Ame
rikos lietuviu laikraštyje ap- 
garsiniihą lotų ant parclavimo 
ir du prideda skaitlinę. Rašo, 
kas tą skaitlinę teisingai pada
rys ir mums prisius,, tai mes 
prisiusime čekį vertės $50.00. 
Bet tas čekis bus tada geras 
jeigu- pirksi lotus, reiškia pri- 
rokuos prie lotų. Štai prisiun
čia čekį ip atvaži uoja agentas iš 
Jersey City. Įkalba kad pirk
tų lotus, nuvažiuoja su agen
tu į Patersoną, aprodo lotus ir 
sutinka pirkti 2 lotu už $500.00. 
Padaro raštus ant 2 metų mo
kėti. Nu ir moka žmogelis ne
pažiūrėjęs kas tame kontrakte 
rašoma. * Agentas, atvažiuoja 
kas mėnesį iškolektuoti paskir
tą mokestį. Štai praslenka po
ra metų, lotai jau išmokėti, 
pareikalauja agento kad prista
tytų ‘1 dytus. ’ ’ Laukia, laukia, 
o agentas nepasirodo. Štai vie
ną gražią dieną nuvažiuojame 
mudu į New Yorką ant Purk 
Row. Nueiname. į tos kompa
nijos ofisą, parodome mokesčių 
knygutę ir kontraktą. Jie pa
žiūrėjo ir sako:, “Gailajmims 
jūsų, kad tiek daug jūs pinigų 
nutrotinat. Mokesčių už lotus 
mes visai nepriėmeni, nes agen
tas įnuius nepridavė ir dabar 
jisai yra “pabėgęs.”

Sako ir Įvijų žmonių pinigus 
nunešęs ,sako jeigu pagausime 
tai suareštuosipie. ; , ■:
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nes turėsime apsvarstyti dau
gelį dalykų.

M. Stapinskas, pirm. 
J. šereika, rašt.

S. Tą pačią dieną 7 vai.

<

(THE 
ked'evejy TUKSI)AY, THUBSDAY 

joseph’s litruaniai/r. C. ASSOCIATION OF LABOS

1 Hęond*cla4» mątter Sėpfc 12,lfllS nt fhe post off at Boatotr, MM&. 
under th& Aęt of Morch 3r 1870.” 

ytteti for malHng at apecial rate of postoge provlded for lo Sadlon 1108.
. Act oi Oct. 8,1017, authorked on Jtjly 12,191Ū” 

SUBSGRIPTION KATES:
..*-*•*

....... *..**.*
.«.. • • **••*... • •-..* *.......... • **>* *

• t....... ....

ja dėl geresnės ateities, bet jie 
kovoja ne iš pavydo, ne iš kerš
to,, bet teisybės ir artymo mei
lės vardan. Jie kovoja kad 
prašalint tą, kas yra negero, 
kad atitaisyt tą, kas yra taisy
tino, kad pertvarkyt, perdirbt 
visą tą kas to yra reikalinga. 
Bet krikščionys tikėdami į 
Dievą, į sielos nemirtinumą, į 
pomirtinio gyvenimo už gerus 
ar blogus darbus atlyginimą, 
turi drąsos ir stiprybes, ir prie
šą nugalėjus su juomi nekerš
tauti. o pačioje kovoje vartoti 
vien tik kultūrines priemones 
kiek galint vengiant kraujo 
praliejimo ir kitų tam panašių 
kriminalių kovos būdų.

Tiktai dėlto krikščionys dar
bininkai ir nesutinka su socia
listais. Būtų negudrus tas dar
bininkas kurs manytų kad ga
lima kartu būt ir kataliku ir so
cialistu, marksistu. Juk ir didis 
Vokietijos socialistų vadas ir 
rašytojas Bebel’is trumpai, aiš
kiai ir teisingai išsireiškė para
šydamas šiuos žodžius: “Kri- 
kščionvbė ir socializmas stovi v 
vienas prieš kitą, kaip ugnis 
ir vanduo.” Negali būti geras 
katalikas socialistų, nė. geras 
socialistas kataliku. O jeigu 
kur toks atsiranda, tai yra ar
ba neišmanėlis arba niekšas. 
Neišmanėliui, tamsūnėliui rei
kia dovanot jo neišmanymą, 
bet kartu reikia dėt visas pas
tangas kad .jį apšviesti, kad 
jam parodyt, kad ji Įtikint, kad 
jis pats pamatytų ir pažintų sa
vo klaidą o tuomet jau. bus 
lengviau jį nuo socializmo ati
traukti o įtraukt į krikščionių 
darbininkų eiles. f

Niekšų rodos kad katalikų 
tarpe nesiranda, jie nueina sa
vais keliais ten kur jiems tin
kama vieta ir draugai.

Iš socialistų pusės yra 
kvailiukų, bet nemažai yra ir 
niekšų. O tokiais yra visi tie 
kurie būdami socialistais o len
da į katalikiškas draugijas, pa
rapijas iv kitokias organizaci
jas sakydami būk, tai jie esą 
katalikai, būk tai jiems rūpi 
katalikų parapijų gerove, ka
talikiški draugijų reikalai. Tas 
viskas ištikrųjų jiems tiek te
rūpėtų kaip pernykščias snie
gas. J iems juo parapijose dau
giau bus betvarkės ir nesusi
pratimų. tai juo gėriau. Jų 

i tikslas visomis priemonėmis 
katalikystę ir visas katalikiš
kas organizacijas dizorgani- 
zivot. daryt betvarkes, suiru
tes, katalikų tarpe skleisti me
lagingas žinias prieš katalikų 
va<lūs ir prieš, visus kunigus, 
kad tuomi niažint žmonėse jais 
pasitikėjimą. Tai toki socialis
tai yra niekšai dėlto kad jie y- 
ra taip kaip karėje šnipai. Jie 
yra vilkai avies kailyje. Jeigu 
liūtų jų tarpe tikrai įsitikinu
sių socializmo gerumu gerų 
žmonių — tai jie šitokios šni
pų katalikų tvirkintojų roles 
ncapsiinitų lošti. Jie kad ir ko
votų su katalikyste kaipo am-

p&K*
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tai. Lietuva laisva, 
dar ne visai.

Yra nelaimingas 
kiunimlis, kankinių

Lietuvos
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Bh Krikščioniškosios demokra- 
K tijos ūbaisiais-' gyvenimą tVar- 
Kl Šaut,niekur ir niekuomet žmo- 

gftUij asmuo negali būti laiko- ‘ 
E mas tik kito žmogaus įrankiu, 
r . Be abejonių tokia ekonominė ir l 
B politinė santvarka yra sme-rk- 
E tina, kur elgiaiTiasi su žrmes- 
f niaissluogsniais, kai)) su kokia 
į trąšą, aukštesnių klasių gero
ji. vei tarnauti. Dievo vaikas, 
L kurio teises turi kiekvienas 
| žmogus, neprivalo būti degra- 
f duotas iki niekinamo pastuiu- 
r. dėlto vaidmens politiniame gv- 
| vettiine ir iki mašinos ratelio 
£ ąr dirbančio gyvulio padėties 
t ekonominiuose santykiuose, 
t Būdami to paties dangaus Tė- 

Vo Vaikai, mes esame vieni ki- 
E tų broliai ir privalome tarp 
|Į. savęs sudaryti tokius santy-. 
E- kiuš, kokie pridera vienos gi- 
r minės šeimos, vienos brolijos 
E nariams. Bet ar teip šiandien 

pasaulyje yra.' —- ne. Dabar 
~ųfiasaūlyje visur, ar tai kri- 

» fcščioniškose ar pagoniškose ša
lyse išnaudojimas kapitalistų 
vienokis yra. Žmonija persi- 
dalijusi į dvi pusi, vieni išnau
dotojai, kiti išnaudojamieji ir 
dėlto taip savęs, tai yra, kle- 
sė prieš klesę kovoja. Kova 
niekuomet priemonių perdau- 
’giausia nesirenka, su kuom pa
puola su tuom ginasi arba prie- 
Šą ulžklumpa kad tik skaudžiau 
jam sudavus. Taip esti kiek
vienoje kovoje teip yra ir kle- 
sų kovos lauke.

’ Jeigu kapitalistai neišnaudo
tų darbininkų, tai šiems nebū
tų reikalo kovot. Kur tik ko 

K*. labiau yra darbininkai kapita- 
K lizino išnaudojami, ten ko ar- 
■ Šiauši kova ir žiauriausi darbi- 
■L ninku bruzdėjimai ir revoliu- 
W cijos kyla. 
E Prieš kapitalistus visi, ypač 
»• Susipratę darbininkai kovoja, 
v o nors kovoja įvairiausiais bū- 
k. ' dais, bet juos galima daug maž 
K skirti į du dideliu skirtingu lio- 
J. geriu: į krikščionišką ir į so- 
B cialistišką. Socialistai kaipo 
E padaras Marksizmo — bedie
vi viškojo materializmo, kaipo ne- 

tikelĮai bedieviai, visuomet ko
voja iš pavydo dėl keršto, dėl 

' pagiežos. Jų įsitikinimu kiek-
. vienas gyvulys — o jie sako 

P kad ir kiekvienas socialistas 
į gyvulys tik ką aukščiau už 
Į beždžionę išsivystęs, turi gy- 
p venti teip kaip jo kūnas geidžia 
į neatsižvelgiant į sielos reikalu- 
į vilkus dėlto, kad jų nuomone 
| Hieips-dūšios nėra. Reiškia ką 
i nuo-kito išplėši, atimsi, tai tas 
r tavo ir‘naudokis, nes visi šu- 
E-n&H&ip daro. O dūšios netu- 
| *int, Dievo neesant, amžinojo 
E IgyV'eninio po mirties neesant, 
t- tai nėra reikalo ne varžytis jo- 
t kiaiš sąžinės nurodymais, gy- 
E venk kaip gyvulys, kaip žvėris 
E; ir bijok vien tik to, kas tavę į- 

g Veikia, o ką tu įveiki — su- 
ttluŠldnk į nieką neatsižvelg
damas ir viską ką jis turėjo žino bedieviškojo so'cializmo 
pasiimk sau, tai yra įvesk so- iniešininke, bet kovotų atvirai, 
■clalistinį surėdymą.

Krikščionys darbininkai į dabartiniai niekšai daro.
Meą broliai katalikai darbi-
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iIulykuM kitaip žiuri,

lą taip sunkiai esi 
kankinama, o ateis 
laikas — d'žiaugsiesi 
mis! -

elidvyrių ____ _________  ___
kraštas, mestas plėšriajam are- jgj paliekama tik 7 pašaliniai 

Lžinonės. Aš ištisą dieną “di- 
žiųravau” po durimis ir sten
giausi, kiek galuCia buvo, sek
ti bylos eigą. Skaitoma “akt 
oskarženia” * ir kalba kaltina- > 
mieji, kurie tą aktą neigia įro
dydami, jog parašai po juo pa- 
dėta’.tik gelbėjantis nuo baisių 
skausmų ar ir nuo mirties. Y- 
patingą įspūdį į visus darė kal
bos Žemaičio ir Umbraso, ku
rie drąsiai ir atvirai užpylė tei
sėjams “vandens už kalnie
čio.” Umbrasas savo kalboje 
taip pasakė: “Dzisiaj w obliezu 
sądu pytam was, panowie, czv 
\volno bic aresztoįvanycld — 
Teismas tyli. — Dlaszego nie 
vpisano mnie w akt oskarže
nia, že mię bito do krivi clioč 
stavilam šwiadkow — sąd ani 
slo\va.” Žemaitis priminė, gu- 
mines-metalines buožes, kurio
mis glostė jį per pentis ir t. t. 

Teismas su pertraukomis už
sitęsė iki 8 vai. vak. Laike pie
tų neleido kaltinamiems paduo- 

■ ti jokio valgio, idant labiau nu
vargtų ir negalėtu kalbėti.

Gynė 5 advokatai — 3mūsų 
ir 2 valdžios, kurie gynė Tara- 
sovą ir Kozlpvą. !Puolė išdavi
kas, išgama, Kauno emigran
tas Jankevičius, į kurį pažiū
rėjęs gauni žmogus įspūdį kad 
matai tigrą prieš pusvalandį 
sudraskiusį keletą žmonių. As
meniškai kreipdamasis prie p. 
Vileišienės ir tyčiodamasis iš 
mūsų draugų pasakę: “To pas
iusi, nie rycęrze” (tai pieme- 
įiys, o ne ricieriai). Pažymė
tina, kad teisėjai, prokuroras 
po pietų atėjo gerai įkaušę.

Patys kaltinamieji ir gynė
jai išrodė, jog prikišama jiems 
yra gryna nesąmonė. 7 vai. 
vak. publika buvo, įleistų į sa
lę. Tu negali įsivaizduoti, ko
kį įspūdį darė pažiūrėjus į “lo- 

’žoj” sėdinčiųjų nekaltus vei
dus. Tuo momentu, kai čia pat 
už durų teisėjai sprendžia apie 
jų gyvybę, jų veidai visai ra
mūs, be jokio skausmo, be jo
kio liūdesio. Čia aš pirmą kar
tą savo gyvenime pamačiau 
didvyrių išvaizdas, kurie visai 
ramiai' laukė sau baisaus nuta
ri nio ir šypsena atsakinėjo svei
kinantiems juos iš publikos 
draugams.

Pasigirdo skambutis. Visi 
atsistojo ir jau nesėdo. Pra
dėjo skaityti nutarimą: “Že
maitis, Umbrasas 8 lat cięžlde- 
go Avięzienia,” “Tarasow (i 
lat,” “Tamuleivicz, Kumpa-, 
Tijūnėlis 4 lata cięžkiego. wię- 
zienią.” Daugiau jau nieko 
•nebegirdėjau. Visa publika su
akmenėjo vietoje. Perkūnas 
būt trenkęs į salės vidurį, ne
būtų nieks bei blakstienų suju
dinęs.

Išsyk nežinau, kas su manim 
darėsi. Visas kraujas kiek jo 
turiu, puolė veidan* Staiga 
pamaniau, gal tyčiojasi gir
tuokliai . ‘ ‘ Žamykam posiedzie- 
ųia, panowie,” — pasigirdo — 
nieks "nei iš vietos. Kaltina
mieji nei viens nieko nepersi- 
maine, jų veidai kaip buvę pa
siliko rimti, ramūs!

Atsisveikinę su publika gal
vos linktelėjimu T-* pradėjo 
trauktis iš salęs- gaujos nulioL - 
ninku lydimi. Bulįliką JšvaL 
kū iš salės ta pati milicija.*. 

Rjnu mm onujaiMdaiim 
'Uo-kraujo

liui draskyti. Yra dangun šau
kiantis keršto balsas, yra nuo
lat gedulą nešiojantis, niekuo
met skaistesnės valandėlės ne
matantis, nuolat išjuokiamas, 
iškone veikiamas, mušamas, 
žiauriai sunkiais batais min
džiojamas kraštas. Nelaimin
ga Vilnija! Tu kenti ir lauki 
kada pagaliau tos kančios liau
sis.'! Lauki,.. Tave užklum
pa smūgis pu smūgio. Nusto
ji didžiųjų savos kultūros vei
kėjų (33 išsiuntimas). Tačiau 
Tu nenusimeni. Tikiesi netru
kus susilaukti pavaduotojų. Ir 
štai jau viltis pildosi. 1923 m. 
Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje baigia H mokinių-abi- 
turientų. Vieni išvyksta Ne- 
priklausomojon Lietuvon, kiti 
gciai suprasdami vietinį lietu
vių šviesuomenės trūkumą pa- 
sirįžta aukoti savo jaunas jėgas 
1 iet u v i ii k uit ū rą s k leisdain i.

, Bet žiaurusis-gTobikas mato ta
me nekaltame pasiryžime sau 
'didžiausi pavojų. Jis tat nori 
jį tuojau pašalinti. Ir štai, 
praslinkus 10 dienų po brandos 
atestatų gavimo, areštuoja ■ 

s tuos nekaltus jaunuolius be jo- 
1 kios priežasties ir, žiauria, tie- ! 
' siog žvėriškai, prikankinęs be- 
. tardydamas (surišę rankas pri

rišdavo jas lazdos pagalba 
prie kojų ir paskui apvertę ant 
nugares mušdavo į padus švi
no ir gumine lazda iki kankina
mas sąmonės nustodavo) įmeta 
mlėjiman ir jame išlaikęs be
veik metus, pagaliau teisia 
juos ir savo pragarišku spren
dimu nutaria jau visai išsekin- 
i’rjų gyvybės syvus įmetęs dar 
3-8 met. kalėjimam Štai kaip 
aprašo vienas mano draugas tą 
atmintiną kovo 28 d. lietuvių 
kančios dieną:
“Lyg perkūno trenktas gu

liau vakar lovon ir tokis pat 
šiandien atsikėliau. Negali į- 
.dvaizduoti, koki smūgi uždavė 
Vilniaus lietuviams begėdis, 
nesąžinis teismas vakar 8 vai. 
v. Dabar papasakosiu tau teis
mo dienos įvykius ir įspūdžius.

9 vai. ryto pasirodė Lukiškių 
aikštėje pulkas, kažkokia žvė
riška išvaizda juodųjų lenkų 
kranklių, o jų tarpe ėjo 9 mė
nesius Lukiškių bastilijoj. išsi7 
kamavę 5 mūsų draugai. Vie
ni jų (Umbrasas) su ašaromis 
akyse, kiti (Žemaitis, Tijūnė
lis) drąsiai kilnodami, nežiū
rint į milicijos persekiojimą, iš 
šono lydintiems juos draugams 
ir pažįstamiems kepures. Žen
gė ricieriaus žingsniu. Mergai
tės klojo jiems gėlėmis kelią...

Teismo salė pilna žmonių.‘ 
11 vai. kaltinamieji užima savo 
“ložą.” Prasidėjo klausinėji
mas tam tikrų teismo formalu
mų. Ypatingą įspūdį darė at
sakinėjimas Žemaičip ir Tijū
nėlio^ “Gdzie uTodzony) kur

ir 
ir

džentclmoniškui o ne teip kaip' nandojunth 
'* \Z1* * » _ «1.V ♦ *t \ • r, * »

ninkui jei matome ką gero, sek
tino kad ir pas savo idėjos prie
šus, pasistengiame pasinaudot, 
bet ką matome peiktino, saugo
kimės kad tas prie mūsą nepri
liptą ir kad neduotume progos 
mus jntarinėti kame nors tokia
me kas yra nedora, nesąžinin
ga — peiktina. Keikia su prie
dais kovot, bet kovot teisingai, 

kultūringomis

Dzėdzė

PRANEŠIMAS
įsnrki.i'. —

LDK& New Yorko ir ■ New 1 
Jersey apskričio suvažiavimas : 
įvyks nedelioj, birželio 29-tą 
d., 1924 m., 1-mą vai. po pietų 
gerb. kun. Remeikos svetainė
je, kampas So. 4-tli ir Roebling 
Sts., Brooldyn, N. Y.

Gerbiamieji vienminčiai, ma
lonėkite prisiųsti delegatų ko- 
daugiausia. Kadangi šis su
važiavimas Įvyksta jau po sei
mo, tai jame dalyvaus žymus 
centro valdybos narys, kuris 
suteiks daug 'žinių iš buvusio 
IX seimo ir paaiškins apie toli
mesnį veikimą.
Tai-gi gerb. kuopos malonėki
te išrinkti ko veiki kuisius dele
gatus ir įteikite jiems naudin
giausius sumanymus. Kad mes 
galėtumėm savo L. D. K. S. 
teip sustipryti kad jau ateity 
pavojus nebegręstų, o ramiai 
T|siopĮS utouaųąp?8
tarpe darbininkiškos visuome
nės, nurodant kelių per laik
raštį “Darbininką” prie švie
sesnės ir laimingesnės ateities. 
Kad. ant šio suvažiavimo nesu
rastų nei vienos kuopos aps
krity kuri, neprisiųstų savo de
legatą arba naudingų sumany
mų. Malonėkite nesivėluoti,

! P.
vak. po apskričio suvažiavimui 
įvyks prakalbos. Kalbės žy
mūs kalbėtojai.

S-*

J. Š.

PRANEŠIMAS
Visos Lietuvos Vyrių Naujosios 

Anglijos apskričio kuopos prisiųs- 
kite man savo raštininkų antrašus 
ir kilais apskričio reikalais visuo
met adresuoki!

Mis3 A. M. Služiutė, 
29 Montebello Roacl, 
Jamaiea Plain, Mass.

Popiežius PIUSIX, sako:
“Mūsų laikais, reikalingesni 

yra tiesos apgynėjai su plunks
na, negu tiesos skelbėjai sa
kykloje. Delio privalo kliudy
ti blogąją spaudą ir platinai ge
rąją kiekvienas krikščionis, 
kuriam brangus yra jo paties 
ir kitu išganymas. Ypatingai 
ta priedermė yra uždėta ant tų, 
kuriems yra pavesta ginti tikė
jimą sakykloje.”-

Įvyks Sekmadieny

jie. kovo-
priemonėmis.

F. Virt

p.;,
U>€h po
i _. . V B -g -dj.

kojų. •

V

O AK PARKE
Waterbury, Conn.

PRADŽIA 1-ma VALANDA PO PIETŲ

l

i

GERBIAMIEJI:—
Kiekvieną metą L. D. K. S. Conn, Apskritys surengia puikiausią išvažiavimų ir šį metą 

nesigriaųdinsite atsilankę ant šito išvažiavimo. Yra užkviesti chorai: iš Waterburio, Hart
fordo, New Haveno, Bridgeporto, Ansonia ir' Hew Britain ir veik visi jau prižadėjo dalyvau
ti progrąme. Programas bus gan puikus, nes dėl geriausią chorų yra skirtos tam tikros didėles 
dovanos.

’ • - • ** • • ■

Su užkandžiais, skaniais gėrimais ir patarnavimu būsite užgantdintk Tad visi tas 
gy vas**T ura į išvažiavimų! ‘

širdingai kv^ KOMISIJA.
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Jei moterys tenkintus natū
ralia gražumu, tai daug; aptie
ki! užsidarytų.

— Kuris yra skirtumas tarp 
blusos ir dramblio?

— Dramblys gali turėti blu- 
sųę o blusa negali dramblių tu
rėti.

X.

i

>

1 DAININIHKUS.

w.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
narės, ruoškimės prie 10 metų 

jubiliejinio svirno.

I
J

»

Skaityk Situos straipsnius kas saąiify 
ir pasidėk uleiičai.

V

DĖL APRŪPINIMO 
® MOTINŲ IR' JŲ » 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

Pirm. J. D. Beiidokaltis, 
fcJekretorius A. Petrukas.

2513 S. Hulsted St,-

Chicago, 111.

ištikimi vaikai, • •
Kadagis,

t

Kolonijos Reporteris.
i,

FITCHBURG, MASS.
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' Jąu buvo rašyta, kad Neiv 
Yorko, Jąrsey ir Brooklynp
geležies liejyklų savininkai buvo 
pasiryžę su 1 diena birželio nu
mušti algas 50e. į dieną, bet darbi
ninkai nesutįko ir išėjo į streiką. 
Išėjus streikan pasirodė, kad ke
lių dirbtuvių suvis nebuvo, išleis- 

'tas pranešimas apie numušimą al- 
gtt. UŽ poros dienų kelių dribtu- 
vių darbininkai buvo atšaukti ant 
to paties mokesties. Likusiems pa
siūlė pusiau, jau tik 25c. numuš* 
Ii. Bet darbininkai matydami pa
sisekimą suvis atsisakė ii’ priver* 
te bosus nusileisti atšaukiant į 
darbą visus birželio 9 d. ant to pa
ltis mokesties — $8.00 į dieną. A- 
pie kontraktą ir ant kiek ilgai jį 
padarė neteko sužinot.

Senbernių balius.

Jau mes visokių įdomybių prisi- 
- skaitom apie Rochester’io, N. Y. 

vaikinų elgesį, manėm kad Leivis- 
ton’o vaikinai tai tykiausi, nes nie- ■ 
kada jokių įdomybių nepadaro... : 
Bet... apsirikta. Štai geg. 30 d., 
užsibaigus M. Dr-jos teatrui p. P. 
Jasiūnas pagarsina publikai, kad 
birž. 7. d. būsiąs senbernių balius 
ii' kviečia visus ateiti. Tas žino
ma sukėlė daug juoko.

Senberniai visi baliaus pradžiai 
.* sudėjo iš kišenio po $1.00. Kas 

priešines, tą žadėjo “pafiksinti.” 
Beto nutarė kad nei vienas neturi 
ateiti “mėnesiena” “apsišvietę,” 

. o jei kas toks įeitų, tai nebus į- 
leistas. Atėjus laukiamai dienai, 
nuėjau ir aš. Balius, kaip-balius, 
nieko ypatingo nebuvo. Žmonių 
atėjo apie 80 kaip ir paprastai. 
Senberniai visi blaivūs, visi šoka, 
džiaugias — didžiuojas'savo pra
plikusiais pakaušiais ir 11. Buvo 

‘ir juoko, nugi atėjo du “jauni
kiu,” kurie nebuvo pasidėtos su
mos, t. y. $1.00 užsimokėję. Jų 
neleisti. Petras pametęs kvoterį. 
greitai viršun ir šokti, (mat 25c. 
įžanga), o antras, grįžo namo. Tik 
štai šokant prineša Petrui kvote
rį, atiduoda ir liepia eiti lauk. Tu 
.esi toks pat senbernis kaip ir mes, 
tai taip-pat turi ir daryti. Petras 
pamatė kad čia nėra jokie juokai, 
tada pasakė, kd duos $1.00. Tuo
met paliko jį ramybėje... Antra
sis ir sugrįžo ir atnešė $1.00. Ta-

• da buvo įleistas. Balius užbaigta 
linksmai. Dabar žada rengti kitą 
balių su didžiausiu programų.

Mes Lcivistono senmergės nu
sprendėm duoti jums geresnį pa
tarimą. Tai štai ką: Kad jau dau
giau panašių balių neberengtiuuč- 
te, bet pasiimtumėte po vieną sen
mergę ir sureugtūmėte ekskursi
jas, prie altoriaus.

‘ Senmergė.

KemčSiri biržglįp.* ^i?b, hųn. 
Kemėšis yra užkviestas ant tos 
dienos. Visi WK^. nariai sūtfe 
savo tėvą ir priims mielai, su dide
lių ^lisisyęntimb, LpIfB 4 toop^ 
visuomet gerbe kun. Kemešį. Tad 
įr prieš išvažiavimą į Lietuvą vi
si susirinks atsisveikinti su juo. 
Tai įvyks 29 biržėlįp Ropaųvoš 
parke. Bus kviečiami teipogi ir 
aplinkinių kolionijų lietuviai. Ne 
tik LDKS. nariai, bet ir visi lie
tuviai. Tėvas Kemėšis sakys pra
kalbą. Teipogi bus kun Urbona
vičius, kun. Garmus ir kun. Stra- 
kauskas. Bus iv kitų svečių dva
siškių, teipogi ir svietiškių. L, D. 
K. S. kp. tam pačiam susirinkime 
nutarė nuo šio I 
laimei nariui arba nariui mirus tū
li būt užpirktos šv. mišios.. Dabar
tiniu laiku atsiskyrus su šįuo pa
sauliu LDK$. nariui Augustui 
Skirmuntui, 2 kuopa užpirko mi
šias ant II birželio. Yra; kviečia
mi LPKS. nariai ir wrės daly.vau- 
ti tą dieną ir išklausyti šv. mišias 
kurie nedirbsit.

Augustas Skirmantas paliko nu
liūdime savo moterį, kuris prigu
lėjo prie katal .drjos Šv. Kazimie
ro ir prie LDKS.

Montelloj darbai suvisai susto
jo, iš kitur nei nemanykit čionai 
vykti darbo ieškot.

Moterys sąjungįetės rengiasi su* 
tikt apskričio išvažiavime visus 
svečius. P-lū Ona Kašėtaitė deda 
visas pastangas kad tik būtų pa
sekmingas išvažiavimas. Nori su- 
bytyt ir LDKS. Lauksim kąš pa
sirodys. 30 gegužio bus, puiku. 
Žiūrėsim kaip nusiseks 15 birželio.

Reporteris.

. Visi čionykščiar*judėjimai išsi
kraustė ant tyro oro. Visi katali
kai važiuoja arba eina į savo pui
kų ir gražų Romuvos parką. Ap- 
Ąinkę tą vietą grįždamas jautiesi 
daug laimingesnis. Bolševikai sa- 

o parke žada laikyt kiaules. Mat 
kokia vieta tokis ir užlaikymas.

LDKS. 2 kuopa savo susirinki
me 3 d. birželio vienbalsiai nuta
rė surengi iškilmiiigas išleistuves 
darbininkų tėvui gerb. kun. F. S.

primas sm?engW gerb. mūsų hiųo N. Bacevičiūtė, ant smuiko/ 
moH. J- Zabdionio.' Susirinim Kariridutį m £‘Ją- ‘
žinomU ; m viri buvoįhmfe, paaąM Zofija
pątenkiutL Buvo sulošta du vei
kalai. Pirmas vieno veiksmo, 
“ Vienas js. mūsų tupri apsivesti,” 
kurį išpildė ,K. Baranauskas, A.

£ m BiržetritSs. Ait
ras, dviejų veiksmų, “šventėms 
Praėjus,” kurį išpildė vaikai; S. 
Gogelis, S. Ūselis ir P. J, Balčiū
naite.

Lok. Žodžiu Mkant, programai 
buvo grąžus ir publiką užga- 
nėdinti. Prie kuopos prisirašė 3 
naujos narės.'

’ Korespondente.

f..,' .-1 . ............... .. ■ -ir

KLAU|[MAH — Ar Aineri- 
, kiečiam# garnna gauti žemEs iš 
valstybę^ parceliuojamų dvarų 
ir kokiomis sąlygomis.

’ a.K.

ATSAKYMAS, — Taisyklės 
ąjjie pirkinių žemes iš parce
liuojamųjų dvarų išspausdin
tos 136 ii’ 145. Vyr. žiu. nume- 

Parduodami dvarų 
Pardavimas atlieka-

SLRKA. 182 kuopa rengia mil
žinišką pikniką ant 15 d. birželio 
1 vai. po pietų paprastoj vietoj riuose. 
ant miesto žemės prie Ash.burnham centi'ai. v , .

lttlk0 4tsitiktls ne-tS‘- « Pamargini
Ln TO?vna i". W gėrimų, šaltos košės įvalias.

Kviečiam, iš miesto ir apielinkių 
atsilankyti koskaitHngiausia, one- 
sigailėsit. s-

Kviečia Komitetas.
Pasarga. Jeigu lytų, tai pikni

kas persikels ant 22 birželio.

. Vienai iš 
gražiausiu 

‘ importuotų 
Kalendorius 
Laikrodis 

Parodo 12 
mėn, per 
metus, 7 
dienas sa
vaitėje,31 
dieną mė
nesy, per- 
s i m it i *

, nymą me
nesių, va
landą, mi
nu tą f r se
kundą.

Irnlką teisingai laiko Ir gražiai at- 
rodo. VirSeltol aptraukti oxido me
talu. Tai yra laikrodėlis su ktiriim 
visi gėrisi ir tu džiaugsies su juom. 
Nes jis vertas daugiau .

KĖSlVSji PISI-GV. Tik paraSyk 
mums savo vardą ir adresą. Sies pa
mokėsime persiuntimą. Ją s pamo
kėki f e tik laiSkanešlul kaip
gausite laikrodėlį. Pinigus grąžinsi
me jei nebusi užganėdintas.
mm NOVELTY €O„ Dept 434 
851 — 44-tli St., Brouklyn, N. Y.

lEI tavp; Kūdilas gauna tink&mji 
* maistą^ įai jis augs stiprus ii* syei-t
Kas. Eagle Pienas yra mai*
stas kūdikiams per 63 mefus ir išau« 
kle jd tūkstančius EūdiKiŲHi«£ipruuį 
ir sveikus vyrus Bei moteris.

nuo iš anksto nustatytos įkai- 
.navirno sumos. . Pirkti žemes, 
gali tik asmenys, turį valsčiaus 
valdybos ar Apskrities - Žemes 
Tvarkytojo liūdymų, kad jie 
vertėsi žemes ūkiu, o emigran
tai (amerikiečiai) dar ir įrody
mus, kad jie yra pirkę “Lais
ves” ar “Lietuvos gynimo” 
paskolos lakštų ne mažiau kaip 
už 21 dolerių Amerikoje, arba 
už 250 auksinų Lietuvoje kiek
vienam įgijambs žemės ha. I 
varžytines gali stoti asmenys į- 
mokėję 10 nuoš. įkainavimo su-

NASHUA, N. H.

Pastaruoju laiku darbai suma
žėjo. Audinyeios dirba po 2 ir 3 
dienas į savaitę. Atvažiavus iš ki
tur darbą sunku gauti. Veikimas 
vienok eina visu ---------------
Nashua’os jaunimas yra pasiryžęs 
pasivyti kitas kolonijas ir visi dir
ba išsijuosę, nesnaudžia kaip iki 
šiol. Yra Nashua’oj veikėjų, kat
rie vadinasi net didvyriais, bet 
kaip matyti ir be minėtų didvyrių perlejūimo sųinciš, su juo para-

smarkumu, mos, kurie pnūgai grąžinami, 
Ljei žeme nebus pirkta. Per vie
ną mėnesį nuo varžytinių pa
tvirtinimo asmuo pirkęs žemų, 
privalo įnešti 15< nuoš. žemes 
perleidimo sumos. Kai pirkęs 
žemės asmuo sumokės 25 nuoš.

Moteris. — “Skubyk duok 
man siųstus. Aš noria pagau
ti traukinį.”

Pardavėja. — “Atsiprašau, 
mes neturime tokių siųstų, ku
rie, galėtų pagauti tokius dide
lius daiktus.”

Jei nežinai kaip vartoti Eagle PJen& pririušĘ 
mums šitą paskelbimą ir, mes jums pasiūgime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikių Knygų -įg) kitokiai 
brangias informacijas, dykai.

THE BORLDEN COMPANT
BORDEN BUŪDING NEVVYORK

Sioux City iškilmingai apvaik
ščios (švęs) 75 metų sukaktuvių 
atsiradimo Čionai balto žmogaus. 
Apsigyventa buvo Sioux (Soo) in
di jonų. Per visą savaitę, nuo 9-ta. 
iki 14to birž., kas dieną ir kas va
landą bus programai pildomi įvai
riose miesto dalyse. Bus parodos, 
koncertai, prakalbos ir įvairios 
demonstracijos. Ir lietuviai daly
vaus programuose. Miestas ruo
šiasi.

Sioux City yra gražus, Švarus 
miestas. Oras sveikas. Vanduo 
— šaltinis. Turi gražių gyvenimo 
namų, parkų ir lipių. Žmonės dir
ba krautuvėse, fabrikose, bet dau
giausiai skerdyklose. Miestas tu
ri 85,000 gyventojų ir jų skaitlius 
labai greitai auga.

Katalikai gerai darbuojasi. Tu
ri 11 parapijų, mokyklų, .kolegi
ją, ligoninių, prięglaudų ir t. t. 
Už metų lietuviai švęs 10 metų su
kaktuvių sutvėrimo parapijos. 
Lietuvių skaitlius čionai buvo 
daug didesnis kaip dabar yra, bet 
jau vėį auga, iš įvairių miestų pri
važiuoja. Lietuviai turi gražią 
mūrinę bažnyčią ir dabar statys 
mūrinę klebonija. Gerai darbuo
jasi. Miesto sukaktuvių iškilmės 
duos visai Amerikai žinoti kaip jis 
veikia, auga, atsižymi. Bus di
džiausias apvaikščiojimas ką mies
tas da buvo matęs.

Vakarėlis.

Birželio Į d. įvyko parap. svet

veikimas eina pirmyn. ■ Tai bravo 
Nashua’os vedėjams ir jaunimui, 

Birželio, pradžioj turėjo išvažia
vimą šv. Kazimiero parapijos cho
ras parapijos darže. Išvažiavimas, 
gana puikiai nusisekė. Rengėjai 
gana gėriai visiems patarnavo- 
Žmonių buvo daugybė. Niekas 
tiek nesitikėjo, net ir svečių ne
mažai matės iš apylinkės mieste
lių. Visi linksmai žaidė ištisą die
ną. Vakare skirstės linksmai į 
namučius pilni dienos įspūdžių, 

liko.
t1

šonii pirkimo dokumentai, ei
nant notariato įstatais. Liku
sioji suma gali būti išdėstoma 
lygiomis dalimis 3 metams, ino- ■ 
kant 6 nuoš. palūkanų.-

■ ■ ■ I >

Girdėjau ir pelno nemažai 
Puse skiriama parapijai.

Girdėjau Vyčiai rengiasi prie 
milžiniško išvažiavimo kuris įvyks 
liepos 6 d. parapijos darže. .Nuta
rė pasitaisyti L. Vyčiu namą. Tam 
pritarė gerb. kun. P. Daniūnas ir 
vyčiai yra dėkingi ir myli jį kai? 
po

i ! I ■ I

KĄ^RADO LAIKRAŠČIUOSE

Puti j(padėjusiįžpkrąštį i Ša? 
lį) : Štai laikraštis rašo, kad 
vienas vyras mųąiTko savo pa
čiai skrybėlę už $30.- Nekuo- 
met tu man nesuteikei panašios 
malonės.

Vyras (padėjęs laikihštį į ša
lį): O aš ką tik skaičiau, kad 
vyras drožė savo pačiai žan- 
dan už amžiną jos priklinuną- 
si. Tokios malonės aš tau teip- 
g.i nesuteikiau. .

BRIGHTON, MASS.

Iš sąjungiečių veikimo.

Moterų Sąjungos laikytame su- : 
sir.inkime kovo 9 d. apturėjome 
laišką nuo šv. Kazimiero vienuo
lyno seserų su prašymu prisidėti :• 
prie pastatymo jų naujos koply
čios. Laiškas priimtas ir nutarta 
prisidėti. Tame susirinkime sudė
jo pinigų ir nutarė daugiau pasi
darbuoti.

Buvo surengti šokiai kurie labai 
gerai nusisekė. Tikietų pardavi
nėjime dėl šokių žymiausiai pasi
darbavo sekančios mergaitės: A. 
Raudeliuniute, U. Buceviieute, N. 
Bilekevičiutė, E. ir B. BuČclevičiu- 
tčs. Buvo surengtos prakalbos 
pagerbimui motinų dienos. Kai-1 
bėjo gerb. kun. Urbonavičius. Jis 
labai gražiai išaiškino svarbą mo
tinų dienos ir daug dąug naudingų 
dalykų išaiškino. Sudainavo ke
letą dainelių vietine dainininkė A. 
Baųdelįtinąitė, ant piano paskam-

Kaina 35c.
»ptieko««^

Kūdikiai mėgstą jį!
Jie net prašo daugiaus! 

Bet kuomet jie yra labai jauni ir dar ne
gali kalbėti, tuomet jų akys kalba ui 
juo«—tik pastębeklt kaip jie užsidega 
džiaugsmu, kuomet motina paima bonka 

iras. S. V. Pat Sta» .
PastebSkit ja pastangas nuryti ska
niausi viduriu paliuošuotbją, kokia tik 
kuomet nore buvo padarytas. Ir jis yra 
lengviausia, vienok veikia pasekmingiau- 
siail Motinos—jus, nežinote, to smagumo 
jausti; malonumą, pasitikėjimą ir užii- 
gangdmimą, jei jus nenaudojate Baubino, 
kuomet kūdikis paąidato neramiu, suer
zintu, piktu—tai yra tikri Sėklai vidurių 
užkietęjitno. Miegok iįąnakt ramiai, nes tu 
austančiu rytu kūdikis vOTa bus linksma^ 
kai visuomet. Haremo atliks savu darbų 
ir atliks gerai |

F. AD. RICtiTER & CO.
104.114 So.Ąlh St. Brooklyn, H. Y.

, h1 Tl ■ , ” / i

Rugpiūčio 18-19-20 d. š, m. į- 
vyks Moterų Sąjungos 10-sis 
jubiliejinis seimas Chicago, III.

Dienos jau paskirtos. Da
bar reikia kuopoms ir apskri- 
čiams ruoštis šaukti susirinki
mus, rinkti atstoves, gaminti 
naujus sumanymus, įnešimus 
Moteni Sąjungos gerovei.

Kiekvieną metą mūsų sąjun
ga stiprėja ir žengia pirmyn 
prie užsibriežto tikslo. Tas į- 

. vyksta pasidarbavimu visų są- 
jungiečių.

Kadangi augant mūsų orga
nizacijai, atsiranda ir naujų 
reikalų kuriuos reikia apsvars
tyti, išgvildenti, taigi dėlto y- 
ra šaukiami seimai kiekvieną 
metą kad visus reikalus sutvar
kius kuogeriausiai

Šiemet daug pasidarbavom 
laike Moterų Sąjungos vajaus, 
prirašėm porą šimtų naujų na
rių. Tas parodo kad visos są- 
jungietės suprato svarbą to va
jaus. Bet kartu reikia paste
bėti kad reikėjo didesnę skait
linę narių prirašyti, nes randa
si daug moterų šioje išeivijos 
šalyje.

.Stengkimes padaryti šį sei
mą vieną iš pasekmingiausių, 
siųsdamos delegates ir gamin
damos naudingus įnešimus mii- 
sų organizacijos labui.

Marijona Jokubaitė,
M.Sąj. Centro pirm.

Bumta- bumta, bum, bum bum, maišos žeme su dangum- 

Skaitykit visi - ątori ir ploni, aukšti ir žemi, dideli 
ir maži, seni ir jauni ir perskaitę visi o visi valio j

'rtŪDIKlv'
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«w t»ik» rriįĄaglm* rck 
Italus gooloi Būuluičloma 
Botlaom* Ir mUįtoa* 
ag k(dildę.J

Kfldiklg »pr3pislniš ir p«- 
nijtouu yra dalykis gftat 

■virina Mayml ir tautai 
Ir etas Jiudlinit, kad W 
yra dalykai. SurĮ ūma tu- 
rta» ’ reguBirittila' talko- 
tarpiais * •tviral_(r_ litavai

penkto raen. ūgio didėjimas eina laips
niškai, kuris tęsiasi nors jau ne taip 
sparčiai, iki metu gulo. Bėgyj sutrų 
metų kadi leis piutugėju keturis-penkls 
colius; bėgyje trečių, nuo trijų Ikik^ 
taurių colių; bėgy j ketvirtų, nuo clvie- . 
jų iki trijų, p uito Sitų iki vienuolikai 
kūdikis velk kasmet paaugėja vienų ar 
du coliu.

Laikotarpis kuriame kūdikis labiau* 
siu augu yra pirmieji penki Jo gyveni
mo menesiai, ypatingai jis didėja ant- 
rame menesyje, kuriame kūdikis turi- 
tų dnguutl po Šešias ar uštuonias uni
jas svorio.

Sekanti lentelė parodo vidutini »Tff" 
r įkudilkp nuo pat gimimo.

LcnlclC rodanti k atlik 
storį.

r —i
STRAIPSNIS 73.

Kūdikio Storis ir litera.

Tėvai turėtą reguliariškai pasverti 
.savu loidikį ir’ užsirašyti skaitnienis. 
Per pirmus šešis mėnesius rekomenduo
jamu sverti syki 1 savaite, o paskui du 
sykiu | mėnesį laike antrąją, metą. 
Silpnesni kūdikiai reikia sverti daž
iau. Sveikas, normalus kūdikis pra
randa dešimtį ar vienuoliką nuošinjčią 
savo svorio dvi dienos po gimimui, ir 
neatgauna iki dešimtos dienos.

Tolimesnis slugimas svorio po antra
jai dienai' parodo, kad kūdikis reika
lauja daugiau maisto negu jam krūtis 
sutelkia.

Abelnai, kūdikis pabaigoj pirmą me
tą sveria tris sykius daugiau negu svė
rė gimęs. Kas savaitę sveikus, norma
lus kūdikis, paprastai, įgyja nuo ketu
rių iki šešių uncijų svorio. Abelnas 
augštis gimusio kūdikio svyruoja tarp 
16 ir 24 colių, o svoris tarp šešių ir 
aštuonių svarų. Vyriški paprastai sve
ria puse ar trimis ketvirtduliais svaro 
daugiau negu meragitės.

Kūdikio svoris ypatingai didėja bė
gy j pirmųjų dviejų savaičių. Po to, iki .

Gimus —
Berniukas ....... 
-Mergaitė ........

Trijų mėnesių — 
Berniukus .., 

’ 3Iei:guitė ....
Aešių mėnesių —

Beminkąs ...
.Mergaitė .... 

Dvylikos mėnesių
• 'Berniukus-..

. Mergaitė ...
18 mėnesių

Berniukas........ .
Mergaitė ...............

mėnesių — 
Berniukas..............
Mergaitė ................

Toms motinoms, kurios turi kūdikius 
bet negali jų žindyti, rekomenduojama 
Borden’s Eagle Pienas bonkutėmis. Tat 
yra puikiausias pienas ir geriausia* 
cukrus, moksliškai sumaišytas ir. pri
rengtas. Borden’s Eagle Pienas- yra 
maišias, budavojąs stųirias ykojas ir 
sveikus kunus. Jis kūdikiui suteikta 
svorio, kuris reikalinga sveikatą! ir 
nornmliškimnii. Jis remiama ir reko» 
mendiiojamu gydytojų per 65 metus Ūfe 
lei- jo iiugštos kokybės.

Kadangi tarpe Amerikos* lie
tuvių menininkų yra netik trū
kumas solistų, solisčių, bet ir 
chorų’ mokytojų, todėl Susivie
nijimo Lietuvių Dainininkų A- 
merjkoj 1 Apskritys laikytoj 
konferencijoj nutarė įsteigti vi
siems prieinamų konservatori-

Nors tokis žygis yra gana 
sunkas, bet mes tikimės, kad 
rasime visuomenės pritarimą 
tame mūsų darbe ir sulauksime 
paramos. Mes norime daugiau 
atkreipti domų eliorų priklau
sančių SLDA. ir Meno'Sąjun
gos narių, kad išreikštų savo 
nuomonę apie tai. Muzikališ-

ka konservatorija bus atidaro
ma sekantį sezoną Chieagpj. 
Bus mokinama pagal skyrius: 
u) muzikos, smuiko ir piano;. 
b) halso lavinimas; e) muzi
kos teorijos; d) kompozicijos 
ir chorvedy sies; f) dramatur
gijos. "

Todėl chorų nariai ir visi 
norintieji pasiekti abelno pra- 
silavinimo dailėj, kad tapus 
tinkamais dailininkais, yra 
kviečiami tuojaus atsikreiptį 
pas mus, kad ‘žinotum, kokią 
vietą ir kiek narių žada pradu
ti lavintis.

k

1

KURIS ATSIBUS NEDELIOJE

d., 1924
\ ■’* . Pradžia 10-tų vai; ryte,

Romuvos Darže
MONTELLO, MA£S.

Kaip Kolumbas Ameriką atrado tai dar tokio pikniku įvai* 
iraus, gražinu nebuvo kaip kad dabar bus. Bus kalbų, dainų 
ir įvairių įvairiausių Žaislų* ■ Bus keturi kalbėtojai.

Kalbės Kun. Jonas Švagždys, vietinis klebonus; Kun. Jo* 
nūs J. Jakaitis, iš Worcestur, Mass.; Advokatas Mileris, iš 1\ m> 

Oną Jaakienė, išBo. Bontoių Man.

1 Grajys orkestrą visokius maršus. Lamuos Worcester,i$ 
.choras, . . ’ »

Bus kiaūšiiiiavinias. Kas suras kiaušinį, gaus d( 
Bus juokingas žaislas ■—- “Gog Coo Game.” 

* Bus skiriama dovana tai ypatai kuri pritaikįs ger 

Tipaut Sėverykų gražiai merginai (Ginderrila),. O 
kad popleros per maža, todėl nugalima viskas parašyt kas 

busi.. •'. ■ < • . ‘
. AtSję atrasit toluų dalykų ka nesate matųme! girdčjęl 

uziftirškitel Vist §itm stebūklai atsibus Birželio (dano) Mį ii
%

. į

P. S. Atvaiiuota • "
•?»V

i iš visų upielinkėa miestelių.
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Stuw BENDRAS 
KANUIDATAS.

mitytbjalperėitanie *fŪar* 
ako”4 numeryje mate, ant 

o- puslapio Talbėt’o' drabu- 
krMūtuVes skelbimų, kur 

įgiausia 1išpirkusiam, bus 
>ta automobilius. Pirkėjai 
a/balsuoft it už'kitus. . To* 
lietuviai pirkėjai' balsuoda- 

vienų asmenį gali laimę^ 
/ automobilių. Gerb. kūn; JuŠ- 
| kaįt^, : .Cambridge’io lietuvių 
/ klebonas, sutiko būti lietuvių 

kandidatu.
Taigi mes raginame, kad vi

li .Talbot’o kostumeriai-lietu- 
viui balsuotų už gerb. kun. Juš- 
fcaitį. Drabužių pirkitės. tik 
Talbot’o-krautuvėj ir balsuo
kite už saviškį. Kun. Juškai- 
tiš, laimėjęs automobilių jį ap- 
'Ters ne savo, bet visuomenės 
naudai,
; -Telahni automobilių lietu
viai, visi balsuokite už gerb., 
kun. Juškaitį.

F*

kdtalikiį veikėjus* B’ąuvįęmję 
jėgas storimo darban.' Gana 
letarge tūnoti. * v

\ Broliai veikėjai ir sesers 
veikėjos, paeikite į minėtų su- 
$įrinkimą,jfo pamatysite, jog 
plačiam - veikimui programas 
sudaromas ir naudingi suma
nymai praktiški n^vykinamL 
Mūšų pienus pilnai ųųžgyrė 
gerbi kun. Urbonavičius,, paža
dėjo savo paramų, o be abejo
nes su mumis bus ir jąunašis 
kun. P. Strukauskas. Tad, dar
ban, visi. , ? ‘ .
* • - KuoposValdyba.

M ' * '
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RENGIASI VISI — KUR? 
Į IŠVAŽIAVIMĄ,

- f Nedėlioj, birželio 15 d. š. m.
- gražiausiame Romuvos parke, 

Montello, Mass. bus A. L. R. K. 
Moterų Sujungęs Mass. ir Mai
še apskričio išvažiavimas.
\ Montello sųjungietės ir nak
timis nemiega, kad tik geriau 
prisirengus patikti svečius ir 
•viešnias iš kitų kolionijų.
^• jos parinko geriausias šei
mininkes ir įkinkė į darbų prie
valgių gaminimo, lutas prie 
gėrimų, o dar kitas prie sutvar
kymo tos dienos programo.

Visi žino, kad Montello są- 
jūngietes jau ne kartų pasižy- 

; męjo* skaniais valgiais ir vai- 
šįiigumu įr todėl nėra reikalo 
daug kų apie jasr ašyti.
' /Programa bus marga, kaip 
geųelis. ’Įdomiausia bus, , tai 

a lenktynės vyrų ir moterų, čia 
L/ pamėtysite kūdų su riebįąsiąis, 

mažų su. aukštaisiais rjstynes 
ir lenktynes. '. ' > ■. / 
‘y Bejba bus Raseinių Magdė su 
Juozu« Pliumpiu iš. ■ Krosnos. 
Juos iškilmingai patiks Čalis 
Čaplin. Bus ir daugiau įdomių 
dalykėlių; ...

< Naujosios Anglijos chorai ir 
žymiausi solistai ir solistės iš- 
pildys koncertinę programos 

. dalį. * *
/ (tavo daug laiškų iš visos 
apielinkės kolionijų, kad vi- 
sur smarkiai organizuojasi ir 
rengiasi važiuoti į šį išvažiavi
mų. 1 Važiuoja taukais, auto
mobiliais, traukiniais^ gatve- 
kariais, dviračiais ir kas kuo 
gali.v Girdėjome, kad iš Chi- 
cągos būrys jaunimo su lietu
viška orkestrą atskrenda orlai
viais; Bus svečių ir iš Lietu
vos, Pasimatysime visi Romu
vos'parke.

UžkvieČiame visas lietuvių 
katalikiškas parapijas ir drau
gijas ir teipgi pavienius asme
nis dalyvauti Norwoodo lietu
vių R. K. šv. Jurgio parapjios 
didžiausiame išvažiavime, ku
ris įvyks liepos 4-tų d., 1924 m., 
Eikš Park. Geresnio ir dides
nio išvažiavimo nebuvo sureng
ta Naujoj Anglijoj, nes męs- 
paememe gražiausių -miesto 
daržų. Kito tokio darbo nėra 
Naujojoj Anglijoj, kur lietu
vių organizacijos galėtų turėt 
savo išvažiavimus. Teip-gi 
prašome visos apielinkės para
pijas ir draugijas nerengti tą 
dienų didelių, savo išvažiavimų, 
o dalyvauti mūsų išvažiavime 
ir paremti mūs nedidelę para
piją. Už ką iškalno tariame 
širdingų ačiū, o užtikriname, 
kad visi būsite užganėdinti.

Rengimo Komisija:
/

Kun. R. Garmus, 
K. Viemila,' 
J. Versįąckas, 
V. įr.. Kudirka.

v

Aguona.

SVEIKSTA.
A t

Andrius Zalieckas, kurs nuo 
pradžios gegužio mėn. negalė
jo eiti darban dėl kojos susižei- 
dimo, jau vaikščioja ir baigia 
pasveikti.

-Adomas Šajevka prieš porą 
savaičių buvo sunegalėjęs ir 
buvo' nugabentas miesto ligoni
nėn. Dabar jau namie, sveiks
ta ir vaikščioja.

VISŲ VEIKĖJŲ DOME!

•Ateinantį ketvergą, birželio

Iš LIETUVOS
Z L _į * - ' ’ t

Sauja byla “Kytui.” Vii- 
niąiis apygardos teismas pit 
skyrė - biriželip |ld dį bylų dėl 
slaptį Rietuvių mokyklų laiky
mo Vilniaus krašte. Atsakomy- 
mėn traukimi “Ryto” cĮrapgi- 
jos pirmininkas kun, Ktaųi?dis> 
kun. Jakovanįs ir 10’ lietuvių 
mokytojų. Jtio *Sginsiąs adv. 
Tadas Wroblėwskis. *' ■ : ‘

y '< ■- ••? ’ -

“Žydų Balse” 117 Nr» gegu
žio 20 d. randame Paryžiaus 
korespondento Postano pasi
kalbėjimą su kairiojo sparno 
vadovais, kurie pabrėžė štai 
ką.

Su Lenkija mes turime ryšių. 
Tas mums kainavo daug aukų, 
kurių gal ’dėti nereikėjo. Gali 
būti, kad tų ryšių mes turėsi
me ir toliau, bet mūsų simpati
jų reakcinė Lenkija netraukia.

Lietuva gi pralaimėjo didelę 
dalį simpatijų, kurių turėjo 
Francijos progiesynėse sfero
se tuojau po didžiojo karo to
dėl, kad Amerikos lietuviai^ 
grįždami iš Lietuvos, atnešda
vo blogų žinių ir ‘4 blogų labų 
dienų” iš Lietuvos krašto.

— Ar gali būti, kad Amba
sadorių nutarimas -----------
klausimu gali būti reviduotas.

— Du mėnesiu atgal apie tai 
negalima buvo dar kalbėti, bet 
pastaruoju laiku apie šį klau
symą buvo girdėti net ir Poin- 
kare sferose o pėr 6 mėnesius 
tasai gali būti faktu. Šis klau
simas turi kilti Anglijos inicia
tyva. Mes neturim pamato lai- “■ * - v* * "T^ * w »

OyciK patirti, kad. Jaukas 
randasi geram 8t6vy/“nępai- 
sant to, ’ kad jis yra sulygina
mai jaunas (pradėjo veikti 
1923 m, balandžio mėh j/ auga 
gamt sparčiai, 
vedamos .punktualiai ir ,lvar*. 
Kingai. v . T .
; Ųabartinmlaiku bankas tu
rį H narius, indėlių apie 
iitii. Pajaus dydis, einant’ vi
suotino susirinkimo iš š. m. ba
landžio 13 d. nutarimu, nusta
tyta 20 litų (vieton 10 litų)^4* 
mokėtai pa jų suma 900 lįtųj ne
įmokėtų 40 litų. Paskolų nuo 
1923 m. lapkričio 18 d. ligi M. m 
kovp 31 d. išduota 8,315 litų į- 
vairiems’ ūkio reikalams. Per 
vienus gyvavimo metus gryno 
pelno gauta 518 litų 66 cent.

Banko, reikalus veda ūkinin
kas I<. Kaunas, kun. Stanaitis 
ir K. Dėdinas. / ' .

Šakiai, Šių metų, kovo- mė
nesy Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos Kredi
to ir Kopėracijos Inspekcijoj 
tapo įregistruotas šakių Smul
kaus Kredito Bankas, įsteigtas 
p .p. A. Orento, J. Rudzevi
čiaus, P. Banaičio, B. Kurstai- 
čio' ir J. Jakaičio pastangomis.

Steigiamasis Banko susirin
kimas įvyko šio mėn. 13 d., da
lyvaujant Lietuvos Koperaci- 
jos Banko instruktoriui. Susi
rinkimo dalyvių skaičius, neat
sižvelgiant blogi} kelių, buvo 
ne mažas, kas aiškiai rodo di
delį susidomėjimų koperaeija 
ir ypač norą turėta šakiuose vi-, 
siems : prieinamų nepartinį 
Smulkaus Kredito Banką.

•Lietuvos Koper. Banko in
struktorius. paaiškino svarbes
niuosius -Smulk. Kred. Bankų 
įstatų paragrafus- (Banko su
dėtis, teisės, pareigos, • jo yna? 
rių jstsakpmybė, kapitalai, ope
racijos ir ilrit.) ir. padarė pra
nešimą temai “^operacijos ju
dėjimas i Lietuvoj ir ravėtam ir 
reikšmė Smulkaus Kredito 
Banluj Lietuvos ekonominiame 
gyvenime.’1 ; >

■ Nariais Bankam įstojo susi
rinkimo- dalyvių dauguma, į- 
mokėdami nustatytus įmokes- 
nius. Nutarta įstoti nariu Lie^ 

‘tuvos Koper. Bankan, užtrauk- 
ti-paskolos jame" ir - Lietuvos 
Banke; išrinkta Banko Tary
ba, Valdyba ir Revizijos Ko
misija. Valdybon įeina p. A. 
Vaškelis — Šakių apsk. agro
nomas, p. A. UrentasŠakių 
valsčiaus viršaitis ir p. J. Ru- 
•dzeviČius, Šakių Žemės Ūkio 
Koper. S-gos Valdybos narys.

Tikimasi, kad šis Bankas tu
rės gero pasisekimo.

(“Talka”)

—-y- ■ -1 '■

iaumiĮip^P^asaris/1 ^iųskitį
swis/ Afes 

tinome;, kad jums graMis 
lengviau’ atėiM ir kad jūs ne- 
pašykštotų knygoms Tikime, 
kad pas jus yra daug jums 
nereikalingų^ jau perskaitytų 
knygų. Taigi tokiap ir siųski
te B>uę$|" Gal turite numerius 
“ŽvirMio” ir/fcPerl«ūno/*

Stokųnę lietuviai. vieni ki
tiems talkoj/ o žbffięknm kad 

įnūsii darbas atneš šimteriopų 
vaisių. , •
/ Atsimink lietuvi-amerikieti, 
kad tamstos, paaukuota knyga 
padidinę miisjj kuopos a Pava
sario ” knygynu Jei visi kiek 
esat duotumėt po vienų knygą 
tai kiek būtųĮT.. Juk dar at
siras ir tokių kurie duos ir dvi» 
tris — daugiau? \

Tai dirbfcit Hetuviai-auieri- 
kiečiai, nes jau pirma kelią, it 
pamatą pradiek dėt gerbiamas 
A, Vaiczis. Neapleiskit— at
sibuskit ir paduokit mums sa
vo pagelbą,, pašvieskit savo 
broliams Lietuvoj esantiems.

j ?Jwas Betreikis
Telšiai, llj Žalioji g-vė, ii

> LITHUANIA.

Brangūs Lietuviai-Amerilcie- 
«iai!

T

X
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** Dabar musų įstaiga randasi

Tel. So. Boston 4000

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS *
506 E. Broadway, So. Borton. 

(Kampas G 8t. lt Broadyray) 
VALANDOS: 9—11, H 7-0

J.

.......-------- --------------- --------------------------- r.,,.., r.811.
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Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie- g i 

tuviųvisuoiAenei išaugo taip, įog prisiėjo plėsti biznį. Da- g i 
JiaT turime dvigubai didesnę vietų, negu pirmiau. Stabas g i 
tęipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Mū- g L 
sų krautuve yra vienatine lietu'vių rakandų, krautuvė, bet g|| 
ji yra viena didžiausiu So. Bostone. Pirkite pas saviškius, g Į 

gausite gerų patarnavimų, kainos žemesnės, negu pas ki- g Į 
tus. Reikalui esant, kreipkitės pas mu$ pirmiausia. Vis- |IĮ 
k'aš namams išfornišiuofi ir papuošti. | Į

| ANTANAS ASMENSKAS, Vedėjas, |

dų. toms sunkenybėms’ pašaliu- | 16 metų south bostone

tb čia'kalbama apie tam tik- |aMBRI0AN & LITHUANIAN? 3 f|D U. O Q T 0 M F 
rus vaistus,-kurie įleisti į orga-| RESTAURANT |Į3 ■ “l v I U H C 
Sffi^lŽiiasPTUVIšKA VALGYKLA
uua ULKSUILI ti4uiųsuiiui Liiuui »■ VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 y. vak.

GYDYTO JAS 
VIDURINI Į? LIGI? 
vai, 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po plot.

t iki 9 VolK.
381 Broadway, So. Boston,

■ Tel. So. Boston 2831.

Tel. So. Boston' 270

J. MAGDONELL, M. D.
Galima tusikalbbti ir HetuvUkai 

ofiso valandos t Rytais Iki 0 vai.
Po pietų nno 1—8 
Vakarais nuo6—9

538 E. Broadway, So. Boston

r

v-

LENKAI BIJO LIETUVIŲ
LENKAI VĖL PROTESTUO

SIĄ TAUTŲ ŠĄJVKGAI.

Es$ susekę "kresnose” "lietu
viu bandlį’’amuniciios sau- 
dėlius;

Cliicagos leųkų Dziennik Lu- 
dowy išspausdinę šitokių, žinių 
iš Varšuvos, .bjrželio 5 dienos 
data: .1 • •“ . ■

. Vakar .pas prezidęntų VTęj- 
ciędioįvskį įvyko konferenęiją 
.dėl padėties .Rytų /kresnose/ 
(pakjaŠčįuo^/ Kpnfręneijoj 
dalyvavo prez. vVojcie- 
įiavsid*. ^g^ieyęs, Draski, 
"užsienio reikalų ūunisteris Zą- 
inęyski ir sp^ąųai. pą|ąukta.s 
genppoĮas Sikorsįlįi. ‘ / / . ‘

“Konferencijoj nutaria pa
duoti Tautų ^jungai protestą 

: prieš jįetųvių Alandų darbuotę 
’ kresnose. Telelianų. kaime ras
ta amunicijos sandėlys. Poli
cija gavo žiniįj. taip jau apie a- 
jųunicijos sandėlius. polesio 
miškuose. įįe .sandėliai pri
ruošti puolikams.

: Užgynė Lietuvos maldininku

“Šiomis dienomis lenkų val
džios delegatui^.Vilnijoj gavo 
lanią; kad bW Lietuvos pasie
ny susirinkęs didelis būrys 
žmonių, nevą; maldininku, np- 
rinČiij keliauti. H Vilniaus Kal

varijų.
“Delegaturos gautos konfi- 

dencialės žinios betgi parodė
. aiškiai politinįįtų neva maldi
ninkų keliones pobūdį: po prie
danga tikybinio reikalo tie ke
leiviai turėjo tikslo suruošti 
Vilnijoj masinę demonstracijų 
už prijungimų Vilniaus Lietu
vai.

“Taipjau pasirodė, kad tarp 
tų keliauninkų buvo- persiren
gusių ginkluotų Lietuvos sau
lių, kurių tikslas buvo surink
ti karinių žinių, o taipjau da
lyti agresingų, žygių.

“Surinkus tokių žinių lenkų 
delegatura užgynė maldinin
kams pereiti sienų ir žymiai su
stiprino sienos sargybų.”

• • __________

margumynai
• * - , ‘ -

* - -. .. ''
NAUJAS BUDAS DŽIOVAI

Visiems yra gerai žinoma 
baisį liga’ džiovų/ Iki-Šiam lai
kui dar niekam nepasisekė su
rasti būdu inberkuiicteo baei- 
loma užmušti^ kad tas nepa-

Gi dabar,

£ Jau bus kelios savaitės kai Si vai- v 
£ gykla perėjo J patyrusiu tame l)iz- X 
t nyje lietuviu rankas. Mes turime ® 
į 18 m, patyrimą valgiu gaminnlme. K 
? Musų yra didžlausls pasiryžimas a 
k duoti gerą valgi, skaniai ir Švariai O 
į. pagamintą, ir už prieinamą kainą. \ 
r Pasninką dienomis pritaikomi tam &
> tikri valgiai. y?
9 V'

į244 W. Broadway, So. Boston^ 
k Antra musų valgykla yra V 
Į Po num. 1380 Dorchester AveN 
l A. Savk’iunas ir A. Simanavičius /
> Savininkai. $

kuliozo bacilos. Pradžioj šis 
būdas išbaiidytas šit gyvuliais, 
vėliau ir su žmonėmis. Ban
dymas davęs geriausių vaisių 
ir Danijos gydytojai ypatingai 
domisi šiuo Mollgardo išradi
mu, ypač, jog džiovą pirmojoj 
stadijoj visai išgydoma. Prof. 
Mįoligafds susitaręs su fano, 
ubrilhi. jo:; vaistams gamin- _________
j» /tel haųjas įsra^diuias patei- 
siĮisi^' šiųl viltį MJžmtarija bū- — 
siąhti apsaugota nuo didžiau-. 
šios piktadarybės.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston
Ofiso valandos: 

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

Noriu tart į jus keletą žode
liu, o manau, kad paklausysit. 

^Seniau man prašius, kad at- 

Vilniausl* - -------- --

13 d. 8. m. 7:30 vai. vok. parar. W. šiame letensime PoinkarS 
' Įttjinėj salėj įvyks L. D. K, S. Politikos. Bet reviduoti t? 
. l-mtfSioš kuopos ekstra susinu- Gausim,, ta . dar nereiškia, 

. tanas. Į tą kuopą kviečiami u » „„„
*. 1-mo‘sios kuopos ekstra susirin-

• X . • — -
a taipgi katalikų veikėjai ir vei- 

'/ kėjos. Jau nuo senai mes Bos
tono lietuviai katalikai nulei- 

ro dome rankas ir visai mažai te- 
; veikiame. Buvome ir tebesa- 

W« lyg kietos žemės po savim 
neturį. Niekas nesumanė pla
taną veikimo' programO, niekas 
sofld/briežč didelio plataus tikš
ta. Taip ilgi*ti negali tfrita. 
Turime aurtirti tikslą, nusista
tyti veikimo programą, su-

Bet reviduoti tą
Mausimą, tai dar nereiškia,

’aidėle role Čia priklausys nuo 
Vilniaus Krašto gyventoju no
ro, o taipgi nuo baltgudžių ir 
žydų.

iŠ? /

<

Vienas automobilius pridaro 
daugiau .liėcti^4 ’negu 'dešimt 
f (W«į i j n ‘ 5 r‘i

Juo gražesnė pati, juo' dau
giau bėdos vyrui.

v - r-.-r , .

Kode! gandrus stovi ant vie
nos- kojos/r geltoj kad jei ,pa- 

teitų ir antrų koją, tai parvirs- 
' iųj i ■ i(- ,

. » • l

<■ WI»WNW^ĮLHlHJM_HU.B^;i»U u ■! u !■ ............... ..

R AG ARGU ASV KARŠČIU 
-GĖRIAU PADARTSĖT SU 

f t ' ,

GRAŽI FARMA
150 akrų darliagos žemSs puikioj a- 

piellnkSJ. pateli nuo Bostono; 25 kar
vės, 2 „arkliai, kiaulių, vlStų, ailčių ir 

. žąsų; didelis sodas, viIs padargai ir 
mašinos (Jei dirbimo žemes, su 7 kam
barių namu; tlel priežasties mirties šei
mynoj turi būti parduota Si mėnesį 
nors už pusę prekes; ?5,000 reikia J-I i 
neiti. A.JVAS, 361 W, Broadway, So. Į 
Bąstas. Mals.

Tel. Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) .

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

9 §^lm^|iyįįn: ^as ;sd krautuve valgo-1 
mų daiktų, su u bizniu geroj vietoj; j 
ųendos neša $U ’6 j motus, dėl greito | 
ftąrflavlpio Prek $8500; $4000 įnešti. I 
A. IVAS,,861 Broaduay, South Į 
Boston, Mass. ]

*1

siijstūmet knygiį, laikraščių, 
tik dar iki šiol vienas gerbia
mas p. Augustas Vaiczis at
siuntėt. Jis pirmas buvo tame 
darbe. Neužmiršo, matyt, sa
vo tėvynės Lietuvos, atsimena 
gerai savo gimtąjį Nuturiu 
kaimų. Šekit kiti amerikiečiai 
lietuviai, nepasiduokit, šekit 
jo pavyzdi, o tai ištiktųjų kil
nus darbas.

Tariam širdingai Tamstai A 
Vaicziui ačiū ųz atsiųstas kny
geles, o mes tokių neturėjom, 
Linkim kodidžiausios laimės ir 
visad neužmiršt savo1 gimtojo 
krašto, kampelio. Nesykį, gal 
ėsi buvęs Telšiuose, o dabar to
li Amerikoj, bet šio kampelio 
neužmiršai iki Šiol, neužmiršk 
jr toliau.

Amerikiečiai- lietuviai,“/įat 
noriu į jus pražydi

LIAUDIES BANKAI.

Sintautai, Šakių apskr. Šių 
metų balandžio 15 £ BiAbKutu 
Liaudūtr #sįj» **#$&*’sfe 

wUnk« 
Biųktf įnltsutorimi aumpažį- kuopa yt-a iiWw< katalikių

-

BOSTON CONSOUDATED GASCO 
See the Ali- Gos Kitchen 
At Any at These Offięet

10 TfMicat St., Batloa St., Boitoa
ZtŽ Huuver Su, Bartou 
FCrakUc* SU 9*tln 
11 RtAtar St, Siilw 

? lamvi SU Vilke*
JM Ctlsabi* |Im4, U,laB*3 C«r., Ivrc&eittr 
•57 WitiiMtM SU C*4m» S*.. D»rcbe«te» 

34 VrMttrt Su Btrcberfer
- I3421«*<*a Stt C*«Kdc* C«ni*r, Br*aMi*e

3M Bmdviy. S**tk Boto*
*■ <nrc**trt' St, Juriict Pliln 

Ml Vfutata** St. Ncvtoa 
O3M»i»St, W.1riia» 

3SC*Ai«lS<.,EtaB*tt«a 
. 3*9 Bmfray. Cketfta

*

ANT RENDOS
4 kambariai su šiluma; ran

da 33 | menesį. Kreipiatės į 
“Darbininko” ofisą, 368 W. 
BjJoadTO&y, So. Bo«ton,]Meuw.

.PARSIDUODA PIGIAI
LOVELE <jel valko; gali naudoti nuo 
1 metų vaikui Iki 8 metų. Labai, pui
ki ir pigiai parduodame. V. ŠARKA, 
374W. 2-nd St.; So. Bošton.Mass. (17)

IP.I. .■■!<>■ O.IUmM,. II !■! . <UM li'llIHBIB ! N

ANT RENUŪS
Didele biznio vieta prier w. Broathvny. 
Sužinoti paa A. F. KNEItyS, 308 E.

’ARSIDUODA
Jrintftf Room fieta* H lėBlą. krtaią ir 
yteno italo. Daiktai pąpufti& parsP 

_ taną* Šamą m. <
ftmSu i«Mdt«na-SįJ"7B*“" ««*®v «5- «*»»•

0-tli St, So. Boston, MftBfc.

Tel. So. Boston 0464-J.

JURGISSTULAS
FOTOGRAFAS

458 WEST BR0ADWAY, 
South Boston, Mass.

Darom dailius paveikslus. Veselllas 
traukiam vakarais. USallkom vi-' 
soklos ruSIes rSmus.

D. L. K. KEISTUČIO DE JOS 
n . . , . I VALDYBOS ADEESAI
Geriausias laikas pirkt f ar- '

mų šiemet. Pirkime ir pa-rda- Į 
vime stabų ir farmų arba su- L^^ _

Pastells, 
mainyme stubos su farma mes Į 146 Bowen St., so. Boston, Maut 
tamistai patarnausime. Kreip- 7IC%^2mw^htaSoinastf[RoS&. 

kitės prie mūs ypatiškai arba 
per laiškus. ’ln. Raštininkas - Juozas VinkevlChm

,906 E. Broadway, South Boston. 
AGENCY J. P. VAITKUS, "asIoe^“ A“aLlf3uo8 zįIIefka%r 

nn-t 807 E. Nipth St., So. Boston, Mos*
201 Mlllbury Street, I Laršalka — Aleksandra Jalmok:a«,

UU'oi’ppRi'pr I H-5 Granite St., So. Boston, Mtuml
VVOrceSier, UiaSu. Draugysts D. L. k. Keistučio laiko

Tel. Park 7786. nCneslnlus susirinkimus kas pirmą ne-
- Į !61dlen| kiekvieno mCneslo po No. 694 

. ____________ :________________ | Vashlugton St., Boston, JBMHą
■alandą po pietą. Ateidami iitslveikft 

■ ai*w n !■ ta n a a aavlm naują nartą or’e muinj drau-ANT RENDOS ’»•"
5-ki kambariai su visais įtai-1 ___ _

sais pagal naujausios mados. iv* E- K>
Remta W.OO į mėnesį. Kreip- S0ŪTH B0ST0N’ 
Įritęs į “Darbininko” ofisą, 366 Į VALDYBOS AKTKAiAI. 

Broadway, So. Boston.Mass. Į 1
J f h’lrmlninkaB — J. JaroSa,

''—-------------------------------------------- I 440 E. 6-th St, So. Boston, Ham
__ I Vice-plrm. — J. Grublnskos, 

CXDGOOOOCXXXN301 157 m st, South Boston, Mum.
—I l’rot Rašt — A. Janušonis,

1426 Columbia Rd., So. Boston, Maw

DIDELIS SAPNININKASwr" Į (?dln{nkas „ l. Svagždys,
TIV ll¥ 7C H1 Bowen St., So. Boston. HaM.
IIAUL Viliu Į Tvarkdarys — P. Laučka,

395 E. 5-th St, So. Boston, Mau, 
------ -  Į Draugijos reikalais kreipkite* visados i 

Tik ką lŠOJo W spaudos naujas d i-1 orotokolą raštininką. • 
džiausi* sapnininkas kokio dar iki šiol Į Draugija savo susirinkimus laiko 
nebuvo. Su daugybe paveikslu. In u- s-rą nedSldleni kiekvieno mėnesio l-mą 
talB'apdarals. Jo kaina tik $1.75.' | vai. po plotą parapijos saloje, 492 B

Palangos Trejos Devynerlos, gerinu Seventb St., So. Boston, Mass,
nios taip vadinamos trejankos 60c. ui I________ . _ _________ ... . ,, _
pata,n- 8V. JONOEV. BL. P AŽELPINM

Žoles nuo priepuolio nrba nervą 85c. npATT/iv«m«c varnvuna 
Geriausios Žolės nuo nedirbtum arba | m1»UuXW1o VALDYBUžJ 

užkletsjimo viduriu 00c. * ADRESAI
Nilo strOną ir peClą skaudėjimo, ge-1 

rlausln sutaisyta arbata, kuri tikrai tu- Į ... ........ ..
ri gelbgtt — 60c, ttl pakelt PIRMININKAS — M. Zoba,

Gromatoms popleros rašyti l LIotuvn I Sevemh St, S. Boston,!Ma**
su grasiomis dainelėmis ; tuzinas 75t _’ TebSo, Boston 1516—

- . | VICE-PJRM. —i Ktcšyfc Ambrmą,
Tas tai yra vienintelis lietuviškas - 402 E. 74h St. So. Boston, Mana, 

sandelis visokią lietuvišką žollą ir Salt- T>llOT, RAŠTININKAS — J- Ulineckla 
nią, Atsiųsk 10c., o gausi knygutę, vi- 5 Thomas Park, So. Boston, Mata 
šokią Žolių nurašą arba katalogą, W.sRAŠTlNINKAS— Matas fteiMa

' irfrtnrATOtfl ■M. KUKAITIS, | KASIEUIUS — A. Nandllunais,
a a a ’TfrrnOf\'KT' A'TTTTTNmra I 885 ©» Broad^vny, S.ųostO’n, Ma*a 448 HUDSON AVENUE, |\iaušalka — j ;zalkK 

W V-' I 5r Ivlnfield St, So. Boston, Mama, 
R0we8w> 43* •* į Draugija laiko sunlrinklmuR ka» tr* 

nedCldlenl kiekvieno mlnesto, 
po pietą Iv. Petro parapŲoe **W, 

5OOCC -. Wt B Beventh BU Ita Boėtoa, Mm* ,
■<
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