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Kaune po paskutinio* rašymo

“Kiefcriano kataliko yra 
šventa priedeimF paremti 
katalikiška ją spaudą ir ją 

kuoplačiausiai posksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu jt verti didžiausio užmo- 
kesnio.
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((Darbininkas
366 Brėadway, So. Boston, Mus. T

Tel. South Boston 820.

Darbininkų susipratimas vi
sur stiprėja — Lietuvių Darbi
ni nkų Kooperatyve Sąjunga 
nuga. Iš visų kolonijų ateina 
žinios, kad lietuviai darbinin
kai vis geriau ir geriau prade
da įvertinti organizuotės svar
bą; kad jie visokiais būdais 
stengiasi savo kuopą padidin
ti ir kolonijos vardą pagerinti. 
Juk tik pažvelgkinm į Ohio ir 
Michigano valstijas, o ten išvy
sime pačiuose darbininkuose 
geriausius organizatorius, kal
bėtojus, rašėjus ir įvairiv.s ki
rus labai brangius visuomenės 
žmones. Tai išeivijos auksas; 
tai stulpai lietuvybė 
bininkiškos evangelijos skleidė
jai — socijaliniai apaštalai.

(11 dabar meskime aki l ka
syklų darbininkus — Pennsyl
vanijos mainierius. Jie yra be
galiniai individualistai — ne- 

jokioms miestinėms 
nesiinteresuoja visuo- 
reikalais. žodžiu sa

mu tik sau. Į ’dė
ti niekas 

jie ne- 
; to jokios naudos, 
matytis, angliaka-

Brooklynas begalo pyksta 5 
ant Harrisono, už. jo tokį griež
tą nusistatymą kariauti prieš / 
didžiąsias kuopas. Kaikurie 
hrooklyniečiai net ir mažus 
keiksinaž.odelius pavartoja kal
bėdami apie harrisoniečius. Sft- 
ko. '‘kaip bus kaip nebus, bet 
brooklyniečiai harrlsoniečiams 
pasiduoti negali, jeigu jau pri
šaltų. mes plrktulnėm naujus 
narius, bet vistiek sumuštame 
harrisoniečius.'’

Brooklynas savo jn akalbose. 
j ryžosi sutrinti Harrisoną, bet 
' kažin iš keno privžast’u*s, nepa
vyko taip padaryti. Žinoma, 

tai dar- Brooklynui pavojaus nėra, nes 
jis nepasiliko nuo Harrisono — 
turi tiek pat naujų narių kaip 
ir Harrisonas. o gal dabar jau 
ir daugiau, nes jų Cbrooklvnie- 
č-ių) susirinkimas buvo šiomis 
dienomis (žinių da neturime. 
Red.)

štai Brooklyno naujieji ka
reiviai: M. Kazlauskienė. K. 
Beinančius. M. Varneckis.- J. 
Avižienio. J. Butkus. M. But-

STREIKAS PASIBAIGĖ.į
Šiaurinės Idalijos metalo su- 

streikavusienjs ' darbininkams 
tapo pakeltosbdgos. Darbinin
kai pasitenkim; ir sugrįžo dar
ban. Tas streikas buvo fašistų 
iššauktas.

Finansinė Lietuvos padėtis 
būk tai po biskį gerėjanti, bent 
taip sako žmonės valdžioje 
esantieji, bet pragyventi sunku, 
labai jaučiama stoka kapitalo. 
Dabar žemę, namus, piečius, ga
lima pirkt už ketvirtą dalį to, 
kiek buvo mokama pernai bei 
užpernai. Bet nėra kas perka. 
Amerikiečiams, kurie norėtų 
apsigyventi Lietuvoje aš nuo
širdžiai patarčiau šį pavasarį 
grįžti ir pirkt žemės ir namus, 
nes visuomet įaip pigu kaip 
dabar nebus. L’ž kokius 500- 
1900 dolerių nusipirkus žemės 
gali duonos iurėt visam amžiui.

Žydų gana daug rengiasi va
žiuot į Palestiną, ypač- iš tų 
miestelių, kuriuose yra įsteigti 
koperatyvai ir kur koperatyvų 
veikėjai gudresni ir veiklūs.

Bankai Lietuvoje jau procen
tus biskį pradėjo mažyti, jau 
galima gaut paskolas už 24-28 
nuošimčius, o tikimasi, kad va
sarą dar nuošimčiai sumažėsią. 

i Bet bizniai eina silpnai — sto
ka pas pirkėjus pinigų.

Kaune dabai .daug ruošiasi 
pavasarį statyt namų. Provin
cijoje taip pat matyt daug sta
toma. Jau dabar veik prieina
ma prie normalaus prieškarinio 

gvvenimo.-. tik pūsi skundžia
si. kad pinigų perą.

Kaune žmoniii žymiai padau
gėjo. Jau gatvės, vakarais 
kimšte prikimštos...

Berlin. — Vokietijos geležin
kelių darbininkams arbitraci- 
jos teismas pripažino algų pa
kėlimą. Darbininkai, vienok, 
išrado, kad permažai tepride-

DE VALEROSMANIFESTAS

Kasykloje žuvo 33

žmonesF. Virakas.

IŠ PANAMOS.

JĮOS.

GAL PAPIGYS.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.

VAIKŲ ŽUDYTOJAI.

IŠMOKĖS BONUS.

1

22-tr> kovo po pietų Nevr Kavai

žmones ir 
Del tų vil- 
<iuo tarnu

("unard linija skelbia, kad 
pernai 250 jos pasažmrių ėmė 
su savim savo automobilius.

London. — Laivų kompani
jos ketina sumažinti gabenimų 
prekių laivais.

28-tų kovo vaakre Bridfeport 
26-tų kovo vakaro A nonai* 
29 kovo po pietą N«w BritaĮtr 
294% kovo vakare

■novei. ro uabi- 
■1 visi nurimo ir 
mus savo plėškei

SUDEGĖ RADIO DIRBTUVĖ
Atleboro, Mass.—-Automatic 

Maciūne radio kompanijos dir
btuvė sudegė. Nuostolių už a- 
pie $10,000.

$25,000 Už MERGELĖS 
ŠYPSĄ.

VEŽASI SAVO 
AUTOMOBILIUS

PRIEŠ VANDENINIUS 
ŠĖRUS.

MAŽIAU “AISKRYMO 
VARTOJA.

Be to, į Urag- 
10 vyrų, 1 mot. 

i Brazilija 1 vyras

svajones ir laimėti savo šaliai priėmė atstovų butas, 
vietą kiti; tautų tarne.- [ri pereiti per senatą.

Kanados parlamentan inešta 
bilius, kuriuo būtų uždrausti 
leisti good will šėrus.~Tą bilTų 

Dar iu-

Tc.dd ir jo pati Mary uždaryti 
kalėjiman ir nepriimama kauci
ja. Susekta, kad jiedu nužu- 

Į-lė savo gimusi kūdiki.

jie r;ano, kol
tik gailisi, kad

i Lietuva išsi-

) priesingo- 
vi>u pusiu

dirbo 41 žmogus. Iš jų 33 vie
toj žtivo. Eksplioztją sekė 
gaisras.

Canton, Mass. — Sudegė po
pierinių dėžių dirbtuvė. Del 
to neteko darbo 80 darmininkų.

1

m;- nę

mandagnmo ir nuosė
das. Lietuvos vabižia

i kor. ■ 
neknrie punktai

stam-

a:p 
odo.j turėjo būti. Tai da- 

laisvamaniai '-š tos 
savo spaudoje labai 
mt kataliku, vnač

vy<kupiu Zeccliini dėl >r,- 
*o konkordato, bet pri-

Vilnians vyskupuos

ai dervbos nutruk

rios kojieratyvės bendrovės ir- 
-ri vystosi.

Fo C'kininkų Sąjungom suva
žiavimo įvyko'Krikščionių Ko- 
'peratorių Kongresą.-, kuriame 
i dalyvavo apie 300 atdovų iš vi- 
i -ų Lietuvos kampų. A’ustaty- 
ita tvarka tolimesniam krikščio- 
1 ’ų koperatyvų veikimui. Iš 

su krikščionių ko]>ratyvų su- 
i r y t a “ K r i kšč- i on i ų K ope ra t y - 
i Sąjunga,” išrinkta jai vai
zba ir taryba. Į valdybą į- 
na Ckininkų Sąjungos Cen-

Valdyhos pirmininkas p.
<šys; Centralinio Koperaty- 

Liaudies Banko vedėjas
maka> ir kiti. Į tarybą įei- 
kųnigas Vilimas, kun. F. 
nešis, Mikšys. Trimakas ir
vienas...

K operatorių kongreseant Va
ndos buvau ir aš užėjęs pasi- 
ausyt. Įspūdis gana geras, 
įvažiavę žmonės rimti ir ne- 
irie kooperacijos reikalus su
ginta gana gerai, i matytis 
id visiems tikrai rūpi kopera- 
įos dalykų išvystyium ir išto- 
ulinimas. Jų tarpematėsi ke
tas ir pažįstamų L. D. K. S. 
ariu, buvusių amerikiečių, ku- 
e. kaip pasirodo, ir Lietuvoje 
ovi pirmose eilėse kovotojų 

,:ž varesnę žmonijos peitį. Jie 
-•'.vo kalbomis kongrese ir jo 
diskusijse, o aš taip tikiu kad 
ir savo darbu gyvenimo vieto-

L. D. K. Sąjunga: gėdos ne
daro. Duok Dieve tokių lietu
vių kodaugiansia.. . Nekuriu 
pa<ikalbėjime išsirer-ke. kad i- 
dėjų skleistų L. D. K. S. per 
• ‘Darbininką* 
.mirs neužmir 
' ‘ Darbininkai 
rašinėt biskį esą brangoka, bet 
-ako. kad Lietuvoje tokio su- 
nrantamo ir gero 'aikraščio 
kaip “Darbininkas”nesą...

Bendrai imant visokrikščio- 
kos organizacijos žymiai per 
įeitus metus sustiprėjo ir pa- 
čjo. X'■'kurie net haugština- 
kad tas jomą nebūtų antblo-

Sako. kad persilpnai tiri
ami kandidatai. EsąĮDar-
F'-deracijąi įsiskverbia ne 
ia- veidmainis i'olševikas. 
kinir.kii Sąjungoje esą įsi- 

• n^t žymių socijaldemokra- . . -------
k-aip kurie net buvę jan ak-' Pittsfield, Mass. — Lutner

Per sausio mėnesi š. m. per 
Panamos kanalą, perleista 1,- 
907,469 tonos. Pernai per tą 
mėnesi gerokai daugiau tonų 
perleista per kanalą. Šiemet iš 
Atlantiko Į Pacifiką perleista 
629.560 tonų, pernai — 682.312. 
Iš Pacifiko į Atlantiką šiemet 
1.277.909 tonos, o pernai 1.745,- 
620 tonų.

šiemet mažų ir didelių laivu] 
per sausi perleista per kanalą 
459. Įplaukų už tai buvo $1.- 
<12.069.01. arba $59,099 dienoj.

prokvba jau

>avo rartijo -viršūnėse, 
omą. kad ne visiems tiems 

l-ivertėliams reikėti;tikėt, gal 
c i- jų tik prisimeta avil

— kad avys įdėtai p jų 
0 gal k;t' i r dol geros- 

to-savo kaili raino. luk 
yje visokiu vra.

GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS

Pranešame kad jau turime atspausdinę velykiniu 
konventų. Labai gražūs ir pigiai parduodame

“DARBININKAS”
366 W. Broadway So. Boston, Mass.

Airijos respublikonų vadas 
šv. Patriko dienos manifeste sa
ko, kad Airija’reikalaujanti iš
eivių paramos. Sako, -kad jo 
šaliai gresia patžudystė. De 
Valera su savo šalininkais stovi 
už visišką Airijos atsimetimą 
nuo Anglijos. Kiti airiai su
tinka liktis po Anglija domini
jos teisėmis. Del to airiai pjau
nasi, kaip alkani vilkai ir žudo 
vieni kitus. Todėl de Valera 
savo manifeste sako:

“Ar tauta, kurios svetima 
galybė negalėjo pasmaugti 
baigs savo gy'v^vimą patžiulys- 
te? Ar atsitiks taip, kad pas
kutinis Airijos užkariavimas 
Anglijai bus atliktas rankomis 
tų, kurie vadina save airiais F’

Toliau de Valera sako, kad 
šv. Patriką, dienoje visi airiai 
turį pasiryžt? Įvykinti ’ senas

išlygas priimti. Darbininkų li
nijos sutiko išnaujo derybas 
vesti. Arbitracijos teismas nu
tarė, kad sustreikavusieji dar
bininkai su bausme būtų dar
iam sugražinti.

VILKAI APIE VILNIŲ.

Vancouver. — Būrys alkanų 
vilkų buvo apsiautos Vilna.Vie
nas būrys iš 20 vilkų buvo už
puolęs važiavusius 
keletą mailių sekė, 
kų žmonės negali 
niekur išvažiuoti.

(Vilna tai ne hmkų pagrobta 
Lietuvos sostinė, bet miestelis 
Kanadpj, Albertos valstijoj).

pritaria 
masėmis 
meniniais 
kant — g 
jines orgamzaci jas
negalėdavo prikalbinti; 
matydavo i 
Bot dabar.
>iai ir-gi kitaip pradeda žiūrė
ti i idėjines darbininkiškas 
organizacijas: jau ir jie orga
nizuojasi, buriasi j bendras 
darbininkiškas sąjungas ir taip 
siekia prie šviesesnės ateities.

Jau praeituose “Darb.” nu
meriuose buvo paskelbta kelios 
'dešimtys naujų L. D. K. S. na
rių. iš Pennsylvanijos valsty
bes. Dabar da pridėsime.

Tamaąua: kun. S. J. Norhu- 
ias ir V. Baleika.

Scranton: A. šimbrys, A. 
Baltrušaitis, P. Baltrušaitienė. 
V. Barkauskas. K. Daukšy-. K.NELAIMĖJKASYKLOJ. j 4)000 VAGONŲ FRANCIJAI

Fairmont, 5V. 5 a. — Bethle- Vokietija netrukus įteiks 
hem Minės korporacijos kasyk-(Franeijai 4.000 vagonu.' Tai 
lo.-i ek?P1_iozi-ia: Ten-bus dalis šių metų kontribuci-

27-TAS VAIKAS.
Dessau. Vokietija.—Becker’- 

■mė. 47 m. amžiaus, pagimdė 
7-tą kūdiki, sūnų. Iš jos dau- 
ybės vaikų tik vienuolika te- 
vvona.

. New York. — May Goldhar. 
14 motų mergelė, buvo automo 
biliaus t^ip sužeista, kad ji ant 
visados negalės šypsos parody
ki. Jos veidas tapo suganytas. 
Tėvai iš autohobiliaus savinin
ko reikalavo $50,000 atlygini
mo. Teismas priteisė $25,000.

NURAMINO MERGINĄ
Portland, Me.—Veda Gerber. 

graži skrybėlių dirbėja, buvo 
sužadėtinė milijonieriui David 
Schwartzui. Bet milijonierius 
atšalo nuo jos ir atsisakė ją ves
ti. Mergina patraukė milijo-

Washington. — Pernai Su v.
Valstijose šaltakošės sunaudo

ji* ta mažiau, negu užeprnai. Per- 
nai ant kas žmogaus aiskrimo 
atsiėjo po 2.56 galionų, gi už- 
pernai po 2.68. Pernai suvarto- nierių teisman už širdies suga

vi \ ta aiskrimo 285,550,000 galio- dinimą. Teismas priteisė mili
ny, o užpernai ant 9,000,000 ga- jonieriui užmokėti merginai už 
lionų daugiau. Taip atitik* šitdj $30,000.' Morgum tiek, 
dėl vėsios vasaros. pasitenkino.

Tai naujieji Pennsylvanijos 
valstybėje kariautojai. Jie y- 
ra nariais ne vien iš vardo — 
bet ir iš darbo, veikimo, bruz
dėjimo — nešimo Darbininkų 
Sąjungos obalsių tarnan savo 
draugų, pažįstamų ir t. t. ir t. 
p. Žodžiu sakant, jie yra at
gimstančioj] ir idealingan vei- 
kirran einančioji banga.

Dabar vajaus šturmas ūžia

kieno, A. Bačiuška. L. Žvinga
lą ir A. Muraška.

Turint omenyje* Brooklvno 
kuopų veikėjus. asmenyse:Dau- 
liaro. Dumblio, Speičiaus — 
jau galima pramatyti brookly- 
niečiams kelią laimėjimui. Be 
to gi reikia neužmiršti biznio 
rio Kirio. kuris pardavinė 
ia namus, kasdien sueina de 
šimtis arba daugiau lietuvių 
jeigu jis namų pardavinėjimą 
sujungs su L. D. K. S. plėtimu 
ir “Darb.’’ platinimu, tai * jis 
vienas bile koloniją galės su
trinti.

Lauksime New Yorko ir New 
Jersey’s darbininkui pasirody
mo.

Nuo kovo 22 d. prasideda L. 
D. K. S. vajus Connecticuto ap- 
.-krlty. Patartina Connecticuto 
darbininkams suknisti, panau
doti visas pajėgas ir tapti visi] 
n'-rga lėtėjais.

New York. — Henry Ford, 
pirkdamas Detroit. Toledo & 
Ironton geležinkelį buvo išlei
dęs bonų už $1,907,500. Dabar 
Fordas skelbia, kad iŠ geležin
kelio padarė gryno pelno $7,- 
631.000. Bonus atpirks 1x11. 1 d.

Fordas už geležinkeli užmo
kėjo $5.000.000. Pavaldęs jį 
penkis metus. ji< padarė viršu
je sakytą neiną.

padangę. Ten jau įvyko kele
tas va jin iii prakalbų. Visos 
buvo gana sėkmingos ir dž.ug.1- 
nančios. Ne\v Vorkiečiai atvi
rai rodė savo norą supliekti 
Naujos Anglijos apskritį. Rei
kia priminti, kad jų norai 
reiškiami ne žodžiais, bot dar
bais. Juk tik reikia džiaugtis, 
toks mažiutėlis Harrisonas, gal 
dešimtoji ar devintoji dalis 
AVorcesterio lietuvių skaitliai!' 
-— per prakalbas pridėjo prie 
savo kuopos apie dešimts nau
jų narių:* Štai jų vardai: J. Ja
sevičienė. J. Bilža. P. Mačiu- 
liutū, J. Kazlauskas, A. Kaspa
ru.’ J. šlkaitis, P. Mikalčius. 
J. LiutkJs ir P. Gavėnas.

Harrisono kuopos vadai sa
iko, kad jie dės visų pastaugi] 
ir suplieks didžiąsias kuopas, 
ypatingai nepasiduos savo kai- 
minkai Newarko kuopai.

Gali būti, harrisoniečiai yra

Emigracija iš Lietuvos šių me
tų sausio mėnesio bėgy.

T Argentiną išvykusių skai
čius siekia 136 asmenų, jų 113 
vyrų. 15 panelių ir 8 moters. Į 
Afriką išvyko vien žydų — 63 
asmens, jų 49 vyrai. 14 panelių 
ir 6 moters. Kanadon išvyko 
tik 5 žmonės: 3 vyrai ir 2 pane
lės. T Meksiką 7 asmens: 3 vy
rai ir 4 moters 
vajų 13 asmenų 
ir 2 panelė 
ir 1 mot. ir galop į Palestiną 
vien žydų 124 asmenų: 69 vy
rai. 61 motorui ir 27 narrelės ir 
dar į Kubą 1 asmuo. Tuo būdu 
ši statistika rodo, kad šiais me
tais emigracija yra nevisai 
menka. Paėmus tautybių at
žvilgiu — lietuvių daugiausia 
\yksta į Argentiną, žydų —, j 
Palestina. Kitų tautybių nežy
mus skaičius.

KIEK KARTŲ REIKIA 
ATLEISTI.

Attleboro, Mass. — John J.
Barry. teismo 50 sykiui apkal
tintas už girtybę. Teisėjas bu
vo besinnčiąs jį Į nątaisos val- 
stijinę farmą. Bet kaltininkas 
prašė dovanoti ir žadėjo pasi
taisyti. Tai teisėjas jį paleido, begalo “škaradni’'kariautojai.
Reikia nelabai toli iki 77 sy- Jie jeigu jau ką užsibrėžia, tai 
kilį,'kada jan nėra atleidimo, ir padaro. Matysime.

P. Daužvardžio Marint 
tis.



Vytis

NUTLEY, N. J.

SŪB8CRIPTION KATES
K.

*
Jis yra vie- Koresp.

PASTABĖLĖS SHENANDOAH, PA.

P. Bandziene.

CHICAGO, ILL.
MONTREAL, CANADA.

Svarbus pranešimas.
Padėka.

D. K., S. Chicagos apskričio

*4-50
$5.50
$5.50

operaciją ir rūpestingą priežiūrą 
ligoje.

•after SeptlZ,1915 at the poet Office at Boston, Mana, 
goter tke Act of Marcb 8, 18TO."

ĮjĮntUg *t <>edal rate of postage provided for fa Section UOS 
~ Oet. < 1917, autboriaed on July 12, 121B.” Kovo mėn. 13 d. š. m. pas Bra

zus buvo atsilankęs garnys ir įtei
kė gražią ir sveiką dukterį. Ne
paprastas džiaugsmas virš minėtai 
šeimynėlei.

Kovo 21 d. 6:30 vai. vak. Įvyks 
L. D. K. S. 91 kuopos susirinkimas 
pas kuopos pirmininką T. Kiža- 
nauską, 219 E. Central !St. Svarbu, 
kad

•mI mburbs........
ėąuntriM yeariy

visi nariai būtų.
Kp. rast.

ifnNMNNNec'toiMNMi^

<T*rjrTUBSDA Y, THURSDAY and 8ATŪRDAY 
by------------

Pereitais metais geležinke- 
ių kampanijos atstatė 113,- 

rbimnkų. Darbo gi-atlik- 
veik tiek, kiek ii* pirmiau. 

Į£er tai: geležinkelių kompa- 
įplaukų turėjo ant $23,- 

ip0,000 daugiau, negu 1923

kėjo ant $9,000,0000 mažiau, 
negu Detroit. Nei New York 
tiek taksų nesumokėjo kiek 
Detroit. Vidutiniškai imant 
Dėdė Šamas nuo kiekvieno 
Detroito žmogaus taksų ga
vo $208, o nuo kiekvieno New 
.Yorko žmogaus tegavo $66. 
Detroit turbūt yra turtin
giausias ^pasaulyje miestas. 
Tai Henry Fordo nuopelnas.

ŠVENTŲJŲ METŲ KELIONES 
ĮSPŪDŽIAI

fe Suv. Valstijų senato kom
panija tyrinėja teisingumą 
jlpiiieoine tax’ų.” Tos komi- 
lĮbijos nariu yra senatorius 
' Douzeps. Jis tvirtina, kad 

hakjžia netenka daug milijo- 
ų dėlto, kad kaikurios kor- 
iracijos neteisingai praną- 
sayo meigas. Pavyzdžiui 

Jis nurodo, kad Anąconda va- 
’ritio kpiapamja išsisuko nuo 

mokėjimo $50,000,000 taksų 
iaidingai pranešdama apie 
Įvo įplaukas. Panašių pa- 
yzdžių esą daug.

(Tęsinys) , |
ANT VANDENS.

Vasario 16. — Rytas gražus, 
bet maldininkai da prie kelio
nės nepripratę, jaučiasi apsvai
gę. Vaikščioja šlitiniuodami 
kaip girti.

Ieškau kambario, kur bus lai
komos šventos mišios. Sura
dau, bet nei žmogaus nei alto
riaus jame nebuvo. Bevaikšti- 
nėdamas sutikau kunigą ir su
sipažinęs klausiu—ar laikė mi
šias.

— Neturiu pavelijimo nuo 
Apaštališkojo delegato, — atsa
kė man kunigas.’

— Aš supratau, kad Jo Emi
nencija Kardinolas turi mums 
leidimus. , Beto pranešimas, 
kad parašytumėm savo vardus, 
kurie norime laikyt mišias ant 
prisegto prie “Bulletin Board” 
lapo, duoda suprasti, jog bus 
galima.. .

Taip mums bešnekučiuojant 
atesna kun. J. B. Condon. Šis 
mitrus praneša, kad viskas ge- 
rar tik nesą albos su juosta, ir 
kad negalėjęs laikyti mišių.

-e- Ar mes turime leidimą, — 
aš jo klausiu.
. Aš manau. — atsakė abe
jotinai.
, Dabar beliko klausti ar pa-

New York Central geležin- 
korppanija, turinti 41,- 

0”’ darbininkų, pardavė 
ems 9flęb00 Šerų už $9,690,- 
90. Kompanija buvo pasiū- 
s tik 85$00 šėrų.

' Detroit, Toledo Ironton 
įėležinkėlių linija ėjo iš vie- 
areceiverio rankų į kito.

ežinkelis buvo visai ap- 
šHi’ūdijęs. Tą baiikru- 

jančią. liniją pagalios su- 
anė nupirkti Fordas. Ir 
įpirko. Užmokėjo $5,000,- 

Daugelis šaipėsi iš jo. 
!er pastaruosius du metu 
rord tūrėjo iš to geležinkelio 

gryffijpelno, kadpaden- 
> stirną, ?kurią jis užmokė-

Cleveiaiid'o Coal Coopera- 
e Co., susiorganizavusi 

i tam atgal, numušė 
glių kabias ant 67c. ant to- 

Per tai per metus Cleve- 
pdo anglių vartotojai su- 
Aipė $300,000.

New Yorke 1923 m. Amal- 
iiai įsteigė Credit Un- 
Pradžiai sudėjo $6.500. 

abar turi $105,000. Išmo- 
,10 nuoš. ant depozitų. Pa- 

a pasinaudojo 711 darbi-

veicarija, kuri gyventojų 
ek, kiek Massaehusetts 

lįsti j a, tini 11,500 •koope ra - 
ų organizacijų. Iš tų pie- 
ų yfa 2.700, krautuvių 
kredito 347.

Detroito miestas pernai 
Šomis Dėdei Šamui sumo- 
©'We^0O,OOO. Nors Chi- 
įo yrakvAik keturis syk di- 

už: Detroitą. bet Chi- 
taksermis pernai sumo-

Detroit tnfi tiek pramonių 
ir mašinįk kiek teturi visa 
Japonija?. Ir yra žmonių, 
kurie gąsdiAa Ameriką pavo
jumi iš Japonijos pusės. Tei
sybė mažytę Uaponija suplie
kė milžini^ą Rusiją. Bet 
negalima^ lyginti, atsilikusią 
Rusiją su .pažangia Ameri
ka. Japonija nešoks į akį A-.įtfe^ Kardinolo arba Jo sekreto- 
merikai, jei jai pastaroji ne
lips ant kulnų.

KALĖJIME
Tvankus kalėjimo oras.
Pakilęs, štai dulkių debesys 
Per sienas apvestas storas 
Šviesos Įkrist negal šypsnys.

Langai apkalti geležimis, 
Ir narai kieti, kuriuose 
Reikia ilsėtis naktimis — 
Kaip maudžia širdį skausmuo-

Sunkiosios durys sugirgžda — 
Šaltosios baimės šiurpulys...
Raktai sužvanga, sučerška 
Vėl naujas mums, štai svetys!

Veidas išblyško, lūpos sudžiu- 
Be laisvės kankina ilgesys [vo 
Gailiosioms akys pasriuvo. 
Ir kas tą visą užgesys?!

Blaškiaus Į šalis ramybės mš- 
Tt aras užkaltam narve [kojau. 
Bet veltui surast negalėjau 
Ramios valandėlės, oi ne!

J. Trakiškis.
Suvalkai. 1924-VI-28.

Griaus.
Skaitliuje beveik 500 maldi

ninkų kunigii esama trisde
šimts. Bet pusryčiautų susi
rinko labai mažai. Daugelis ar 
tai nenorėjo ar neišdrįso.

Aš ir-gi valgykloje neilgai te
buvau. Išėjęs laukan žiūriu 
vandenynam Vanduo daug ža- 
liai-melsvesnis, nerimstąs.

— Kaip čia gilu, — pamąs
čiau sau. — Kiek čia' gelmėse 
gyvybės. Žmogus taip mažu
tis visatoj, kaip vienas lašelis 
jūroj. Dažnai žmogus pučiasi, 
kaip siūbuojančios jūros ban
gos, lx?t nyksta gyveninio ban
gose kaip tos vilnys.

Tikrąją žmogaus vertę paro
dė Dievo Sūnus nužengdamas 
iš dangaus ant šios žemes. Gi 
aš turėsiu progos atlankyti Pa
lestiną. Kristaus koja numin
tus takelius. Kaip anoji vieta 
yra brangi? . Tiesa, ne tiek 
akims, bet protui ir širdžiai.

Paskendęs svajonėse atsisė
dau ii- pamačiau ateinanti Kar
dinolą. Labai demokratiška*. 
Su kiekvienu sveikinasi, šneka. 
Prisiartin prie manęs. Aš no
rėjau atsistoti.

— Sėdėk, sėdėk. — sulaikė 
mane, tiesdamas dešinę.

Jūsų Eminencija, prašau pa
velyti man klausti apie laikinių 
šventų mišių ant laivo.

— Viskas gerai. — atsakė 
Kardinolas. — tik dėl rūbų ir 
laiko pasimatyk su “purser.-’

Pranyko abejojimai dėlei lei
dimo laikyti mišias ir vėl atsi
sėdau savo sėdynėn, ir skaitau

lėj© valgyklon. Aš pabijojau. 
: Besėdžiant priėjo jaunas vaiki
nas, elektrikierius, iš Somer- 
villės. Išrodė lėtas, šventas vy
rukas.

Įsišnekus nusiskundė, kad 
per keturius metus šiandien 
pirmą dieną nebuvęs prie Ko
munijos. Kasdien 6 vai. iš
klausąs mišias, priimąs komu
niją ir tuomet einąs į ofisą. Tu
rįs keturis darbininkus ir taip 
jais pasitikįs, jog ižvaižavęs 
Ryman kad padėkoti Dievui už 
ypatingą jam teikiamą pagel
tą.

— Aš tikras, — tęsė vyrukas, 
— jog man nesant darbas taip 
gerai bus varomas kaip kad aš 
pats būčiau namie, o gal da ir 
geriau.

Mažai rasime jaunų vyrų pa- 
' šaulio sūkuryj kasdien einan-i 

čių prie Švenčiausio. Ne laiko, 
bet tikėjimo stoka sulaiko nuo 
to malonių šaltinio.

Apie 3 valandą miglos išsi
sklaidė. Laivas nustojo žviegęs. 
4:45 po pietų buvo Įsakyta susi- 

į rinkti visiems maldininkams 
prie atsargos laivelių, kad ne
laimei ištikus visi žinotų kur į 
kokį laiveli kam sėsti. Paskir
tuoju laiku visuose kampuose 
pradėjo čirkšti skambučiai, su
siliejo su trimitavimu ir iš visų 
kraštų maldininkai ir tarnai su 
“kamantais” ant kaklo skubė
jo prie paskirtų laivelių.

Vakarieniautų neėjau. Pasi
tenkinau vaisiais kurių radau i- 

į dėtame iš namų rišulyje.
Naktis buvo tirštai miglota. 

Laivo baubimas per ištisą nak
tį daugeliui neleido užmigti-

1 Panedėlyj visų maldininkų 
ūpas buvo prislėgtas migla ir 
svaiguliu.

Kun. M.;P. Juras.
(Bus daugiau)

perstatė kalbėti kun. J. Jonaitį. 
Jis kalbėjo gan patrijotiškai apie 
šv. Kazimierą ir jo apsižymėjimą 
šventume. Kalbėjo S. L. Stepu- 
liopis, trecias — A. Bagdonas mū
sų veikėjas džiaugėsi suėjęs į pa
žintį su 23 kuopa. Pr. Gustaitis 
visuomet rimtai kalba, ypač L. D. 
K S. programoje. Kalbėjo Bizaus
kas; jis nupiešė visą pradžią L. 
D. K. S. kaip ji įsikūrė ir kur ap
sigyveno. Ponia Bagdonienė tai 
vainikavo viena moteris visus kal
bėtojus. Žmonėms patiko.
Lukšys 23 kp. rast., kaip visuo
met, kalbėjo gražiai.
nas iš darbuotoji} 23 kuopos. Kal
bėjo Ramanauskas, 72 kuoops rim
tas narys. Eilutes sakė jaunas 
vaikinas (vietinis). Šimonis kal
bėjo apie ateitį šios kolonijos. Se
kė K. Smailys, šv. Petro parap

Šiuomi reiškiu širdiagos padė
kos ir gilias pagarbus žodžius vi
siems draugsaas ir draugėms ku
rie lanke mane sergančią ligonbu- 
ty ir aukavo taip puikias gėles, 
kurios visą laiką mano buvimo li- 
gonbuty puošė mano kambarį ir 
savo saldžiu kvapu ramino di
džiausius skausmus.

Gerbiamieji, kitaip negaliu jums 
išreikšti savo dėkingumą tik lai 
Visagalis Dievas atlygina už jūsų 
geras širdis už taip gilią užuojau
tą. Drąsiai galiu sakyti, kad lai
mingas tas žmogus, kurį draugai 
neapleidžia nelaimėje bei sunkio
je ligoje.

Taipgi gilią padėką reiškiu ger
biamam daktarui Jonikaičiui už, 
nors gana sunkią bet pasekmingą vargonininkas. Jis gėrėjosi savai- 
— — a._— » 2 — _ *_ _ ” _ jL * - _ - ISA O + z\ S“

Šauliai veikia.

Klovaįniai (Šiaulių apskr.). 
Sekmadieni 18 d. sausio Įvyko 
visuotinis Klovainių Šaulių bū
rio susirinkimas: buvo iškelta 
ir aptarta svarbių klausimų. 
Nutarta Įsteigti savo orkestrą^ 
Reiika pažymėti, kad orkestro 
steigimas eina jau pora metų ir 
jau yra Įsigyta kelios dūdos, 
tik dėl lėšų stokos nebuvo gali
ma daugiau Įsigyti. Dabar dū
dos gaunamės iš apskrities cen
tro kreditan, taipgi ir kapel
meisteri žada atsiųsti. Toliau 
nutarta Įsteigti Šaulių knygy
nas. kurio pradžiai visi šauliai 
žadėjo paaukuoti po vieną ki
tą knygą. Nutarta suruošti Už
gavėnėms vakarą, kurio pelnas 
skiriamas knygynui. Išrinkta 
švietimo komisija, kuriai pa
vesta ir “Trimitas"’ platinti.

Švento Kazimiero parapijoje at
silaikė 8, 9 ir 10 kovo Š. m. šven
to Kazimiero atlaidai bei 40 vai. 
pamaldos. Šiuomi tariame širdin
gą dėkui gerbiamiems kunigams 
atvykusioms iš Amsterdamo bei 
Etikos, N. Y. (Kun. Židanavičiui 
ir kun. Zabielai) už jų ypatingą 
darbštumą, sakant nepaprastai į- 
spudingus pamokslus, kurie daug, 
begalo daug mums naudos atnešė, 
— ir klausant išpažinčių. Tokių 
darbininkų mes pirma karta turė
jome. Lai Visagalis Jums šimte
riopai atlygina už Jūsų nuovargį 
mūsij kolonijoje.

Negalime aplenkti su padėka ir 
mūsų geni parapijiečių, kurie 
skaitlingai atsilankė peršias die
nas, — o taip pat ir draugijų, ku
rios gražiai dalyvavo su savo vė
liavomis laike procesijos.

Dėliojame p. Žižiūnui bei visam 
chorui už gražų giedojimą. — Ačiū 
tariame mokytojams (p. p. Ban- 
džiutei. Budriutei, p. Tautkui) už 
pavyzdingą sutvarkymą, vaiku ba
žnyčioje, — gi vaikučių tėveliams 
už savo vaikučių rūpestingą apro
dymą.

Kun. Daknys, klebonas 
Komiteto nariai: F. Keblinskas, 

M. Buzas, S. Plioplis, Pamokantis, 
Puodžius, Girdauckas, Savickas ir 
Juodkas.

DETROIT, MICH.

nis” ir ėjo taip plačiai šaly gaiviu, 
kad žmonės turėjo kelią duoti? 
Žiūrėkime patįs savęs ir dirbkime 
naudingus darbus.

Dabokimės, kad šalygatviai bū
tų tiesūs.

siais — teikė jiems užuojautą atei- 
tyje. Žymiausias apvainikavo vi
są vakarą gan ilga ir aiškia kal
ba advokatas J. Janelionis. Tas 
čia augęs lietuvis yra žinovas vi
sos lietuvių istorijos ir geras kal
bėtojas. Janelionis ne tik mums 
prakalbas galės pasakyti, bet jis 
gali drąsiai važiuoti su prakalbo
mis ir į kitas kolionijas. Jo kalba 
visiem patiko. Abelnai imant, vi
sa L. D. K. S. 23 kuopos vakarie
nė davė gerą pažintį 72 kuopai ir 
gražų įspūdį vietiniams. Linkime 
geros ateities mūs sesutei L. D. K 
.S. 23-čiai kuopai ir jų veikėjams.

Darbai čia ėmė eiti maždaug ge
riau. Ford priėmė gerą skaitlių 
darbininkii. Daugiausia ima tuos, 
kurie rašo laiškus. Iš kitur atvy
kusiam gali būt sunku pakol gaus 
darbą. Čia patarčiau norintiems 
gauti darbą pas Ford ėmė austi 
drapanas (gal būt dėl automobi
lių). Mokantieji audimo darbą ga
lit rašyti laiškus pas Ford, tik turi 
būti Amerikos pilietis (turėt nors 
pirmas popieras). Tai kad būsi 
geras — reikalingas, Ford duos at
sakymą. Adresuokit tain: Ford 
Motor Co., Highland Park. Mich. 
(Dėt rok).

L. 
suvažiavimas įvyks nedėlioj, ko-’ 
vo 22 d., 2 vai. po pietų, Aušros 
Vartų parapijinėj svetainėj.

Gerbiamieji vienminčiai nariai 
darbininkai, malonėkite prisiųsti 
delegatų kodaugiausia. nes tai bus 
vienas iš svarbiausių. Bus pakel
tas klausimas ar palaikyti Chica
gos apskritį ar paleisti. Noriu vi
sų narių atkreipti atydą ant šie 
klausimo. Gaila būtų, kad ta vie
na iš prakilniausių organizacijų 
šioje šalyje turėtų apsileisti ii' duo
ti laisvamanių spaudai geliuoti.

Apskr. pirm. R. Andriliunas-.

RAGINE, WIS.

Priminimas L. D. K. S. 63 kuoops 
nariams.

Vargų Žiedelis.

CLEVELAND, OHIO.

Plepalai ir neteisybė.

Visi turite prižadus išpildyti. 
Mūsų nutarta pradedant naujus 
metus kad kožnas narys turi nors 

. po vieną naują narį prirašyti prie 
63 kuopos. Vienok dar turim tik 
5 naujus nariu. Tai kur daugiau ? 
Mano patarimas — mėgink prikal
bėti. Man pasisekė 3 narius gau
ti į pusę valandos. Aš numatau 
daugiau, vienok nenoriu užbėgti už 
kelio, kad nariai nesakytūt, kad 
aš visus išgaudžiau. Taigi nesi- 
vėluokit sukrusti prie darbo. Da
bar gavėnios laikas, šeriausia,pasi
darbuoti. Kuris tik surasite nau
ją narį, tai duokite man žinią, aš 
paee’bėsiu kas bus reikalinga su

“Darbininke” No. 27 kevo 
d. buvo rašyta apie plepalus ko
respondento “Senis.”

Mums kartais labai yra nemalo
nu, kad laisvamaniai kandžioja, 
šmeižia, bet žiūrėkime, atsiranda 
ir tarpe mūs katalikų tokių kurie 
ir-gi myli kandžioti. DeH;o? Tai | centru dėl prirašymo, 
vis pavydėjimas. Vieni dirba, o Mūsų kuopa čyruoja "erai. Ka- 
kiti griauna. Galop prisitaikė į- - soje pinigų turim. Prieš užgavė- 
kąsti muzikui. O gal koresp. “Se- nias turėjom balių, kuris pelno da
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• Kovo 1 d. čia prasidėjo šv. mi
sijos šv. Jurgio parap. bažnyčioje. 
Visa tai atliko kun. Dr. J. Navic
kas. Reikia pasidžiaugti ?š taip 
gražios iškalbos misijonieriaus.

ŠĮ sykį žmonės tikrai skaitlingai 
lankėsi. Taip-gi išpažinčių rodos 
visi atliko, nes sekmadienį ant pir
mų mišių pilna bažnyčia žuuonių 
buvo pripildyta ir visi ėjo prie 
Dievo Stalo po antrą kartą.

Kovo 6 d. prasidėjo Šv. Sakra
mento atlaidai 40 vaalndų, didy
sis altorius tikrai stebuklo vieta 
atrodė. Žibėjo šimtinė žvakių ir sė
lių darželis suhiliejęs išvien. Tai 
mūsų sesutės pranciškietės moka 
taip papuošti iki aukščiausio laips
nio.

Iš dvasiškiu šie ėmė dalvvumą 
šioje iškilmėje: misijonicris kun. 
Dr. J. Navickas, kun. Ambota. 
kun. Lipkus, kun. Jonaitis, kun. 
Valaitis, kun. Karužiškis -r kle
bonas kun. J. čižauskas. Baieėsi 
sekmadienio vakare koov 8 d. Da
bar visi laimingi taukiame šv. Ve
lykų ir oro sužįtant.

LDK8. 23 vakirienė.

Kovo 1 d. šv. Petro parap. L. D. 
K. S. 23 kuopa surengė-vakarie- 
nę, kur buvo užkvietę LDKS. 72 
kuopą. H siūs kuopos buvo nuvy
kę net 15 asmenų, (kad Imt lai
kas geresnis Buvęs, tai būtumėme j 
visa kuopa Mtstiavę).
i Viišminėtos vakarienės tvarka

mynais. Susėdus, dvasios vadin
kim. J. Jonaitis atkalbėjo maldą. 
Kiek užkandus, programų vedėjas 
8. AtkdČ| tikslą ir

0 SKAUSMAS
(Sk. drg. M. B.)

U

tre-

ję m. triniu įP^ate \rYj?? “į Cv .
“«awipelltis’T tfu&sltė užsakymą.. Piffitnj tavo tokia: apdėjo statas garau-

Saulutė patekėjo
Jautrus jos spindulys:
Sieloje sumirgėjo
Malonus, žavus šypsny

Akis vos tik pravėriau
Širdį ramią skaisčią — 
Svajonių ūkanoms aptveriau, 
Bet aš nekaltas, oi ne! čia.. .

Naujas okupantų kyšininku 
tardymas.

ant rankos nereikalauju. Neroitaltn- 
slu pinigų Ir Lietuvoj nuo jurų gimi
nių. Aplankiusiu visus, kad Ir tolimuo
sius. Lietuvos kampelius. Y* J. STAN
KUS, fotografas, 70 N. 7-th Sti.-Easton.

.Ji pažadino iš miego 
Savo šypsena skaisčia. 
Kaž ką Į ausį man kalbėjo 
Tat. visa, visa paslapčia.

NAUJANYBĖ!NAUJANYBĖ!

Atvirutės yra daugelio rūšių: tūlas puošia Nemuno. 
Šešupės ir kitų Lietuvos gražių vietų vaizdai. Kitos 
su paveikslais mūsų garsių veikėjų, dar kitos su pa
veikslais mūsų šamuos kariuomenės ii- d. k.

Pabudo krūtinėj ilgesys
Ir vėl ramybės nerandu.
O kas tą skausmą užgosys?
Lyg pervėrė širdį kardu.

J. Trakiškis.
N. Alksnėnai. 1924-VIII-14.

Pragyvenimas ir nedarbas.

Pragyvenimas Vinians kraš
te palyginus su 1914 metais pa
brango 115 proc. Bedarbių skai
čius Vilniuj per sausio mėn. pa
didėjo apie 500 žmonių.

Iš visų pusių pradėjo siaub
ti tiršta migla. Apie 10 vai. 
kas minutė laivas pradėjo 
bliauti šiurkščiu balsu. Tary
tum nieks neatkreipė atydos, 
lxit manę suįdomavo.

— Ką tas signalas reiškia, — 
klausiu jaunesnįjį antrą oficie- 
rą. — Jau dvi valandi kaip 
bliauna.

Tada ofieieris man paaiškino, 
iog įstatymai reikalauja, kas 
minute miglotoj dienoj duoti 
signalus. Esąs tam tikras au
tomatiškas laikrodis, kuris pra
sidengia kas 54 sekundas, o sig
nalą tęsiasi 6 sekundas.

Taip-gi sužinojau, kad laivas 
į vai. einąs apie 15 “knot’ų” 
Gi vienas “knot” lyginasi 1 ir 
1 -as ašt. maiįės. Reiškia. Į va
landą laivas nuplauksiąs apie 
16-17 mailių.

Štai ir pietūs. Ilgai svyra
vau ar eiti ar ne. Didžiuma nu* tpa.

ĮVilnių atvažiavo iš Varšu
vos karo komisija, kuri veda 
tyrinėjimus intendantūroj, da
lyvaujant civilinei valdžiai Vil
niaus magistrate. Tardymo ei
ga laikoma paslapty.

FOTOGRAFAS IR MALIO 
mus VAŽIUOJA

LIETUVON
Buvus I'liiladelphljos fotografas 

čiu kurtu važiuoja Lietuvon. 1922 me
tais dei 900 Amerikos lietuvių sąžinin
gai patarnavau nufotcųęrafiioilnmns jų
jų gimines Lietuvoj, Suvalkų ir Kau
no radybose. Daug kas siunt? pinlgij 
nusltraukt paveikslus. l>et jų nesulau
kė. Lietuvi: Jeigu nori kad Lietuvoj 
nutmnkėiim fotografijas jūsų tėvukų, 
brolių, sefielių. triobas su gyvuliais, ar 
mylimų vietą, tai rašyk tuojau# pilną 
adresų jūsų giminių Lietuvoj. Ir mvo 
adresų, nes.augpjtcs A&erikoa rudetiy-

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

NEPAPRASTAI GRAžiy ATVIRUČIU
TIESIAI Iš LIETUVOS.

Parduodame pigiai: už tuziną 20 centų

Velykos jau netoli! Ir vėl mes rašysime >avo myli
miems draugams ir giminėms sveikinimus ii- linkėji
mus. sulaukusiems taip brangios krikšionims šven
tės. Mes valandėlei užmiršime save ir stengsime* 
padalyti kitus linksmesniais ir laimingesniais. Tams
tos širdingi sveikinimai bus daug reikšmingesni ir 
didesnį įspūdį padarys, jei bus parašyti ant tokios 
atvirutės, kurios vaizdas gaivins jūsų draugo b< 
draugės pairi jotinius jausmus.

Neatidėhokite. užsakymus siųskite tuojau.-, kad laik 
gautumėte. Su užsakymu siųskite ir pinigus, 
ma siųsti ir paštaženkliais (stempomis)

West •rtmdwBy

“DARBININKAS”

South Boston, Mass.



vė virs 30 4ol.. Meęgipp^ 
vo daugiausia atvirusių gavo pir
mų dovanų 5 dol. Garbė idip^o na
rei 63 kuopos’ panelei E^. Mbckai-
tei. r > . 111. - •

Darbai prastai eina.
Bernardas Vaiskus,

’ 63 kp. rašt.

bet pasirodo,
i 4 ;.)«i

nriMrfflk? 'i Kofcb d., 1925 m. L D. K. S.

NEWAKK, N. J.

Rainis įlindo Į svetimų daržą ir 
pasisavino sau vardų vietinės Šv. 
Trejybės lietuvių parapijos komi
teto; o parapijos komitetas apie 
tai nieko nežino. Ir kas'blogiau
sia, kad žmogelis rašydamas apie 
parapijos reikalus apsilenkė su tei
sybe. Mat, žmogelis nėra parapi
jos komitete ir rašo koresponden
cijas apie parapijos stovį komite
te — to vardu, tai jain nėra nė pa- 
dyvo kad jis elgiasi kaip rainys 
svetimose bulvėse. “'Darbininko” 
No. 20, korespondentas taip dai
liai aprašė parapijos stovi ir tame 
savo aprašyme jis t iek teisybės pa .

* sakė kaip kad eisenas. Rodos pa- 
I rapijos padėjii® geriausia žino 

. klebonas ir žinias apie parapijos 
metinį stovi yr;. geriausia sužino
ti iš klebono, be’ šis žmogelis pat
sai nežinodamas tikro dalykų sto
vio, nepasiklaųSs tų, kurie žino 
dalykus, rašo i laikrašti neteisin
gas žinias, ir dapasirašo po kores
pondencija kaipo parapijos komi- 
etas. Išties:; i- Vevarke randasi 

Ar ne.’

Taipos-ęi korespondentas rašo, 
kad žmpnės pageidauja turėti du Tių. Bųlsaviniai Ijė Ubaffvatkiiii, 
f™?“ ttatyt, kad BaltimoHfc lietuviai kunigu parapijoj, bet kunigas kle- /’ “v . ,.i ,,

M - -- Bnmncale. ninirtvnk hnvn didelės

juokdarių žmo
Korespor.de;

no su tVusti.siaisveikinias buvo ne- 
mogiaasias. inrų teisingiau išsi
reiškęs. sakydamas, kad klebono 
<u ;• rūstis tais vekįriias buvo kopui- 
kiausias. Deltmnaliina sakyti kad 
klebono veikimas buvo kopuikiau- i 
sias. r.es visi parapijonys su di- ■ 
džiaus::; entuziazmu priėmė meti
nį raportą ir vkvra laba; paten- ■ 
kinti parapijos administracijai. Į

Parapijos ind'ia’s geras korės-! 
pondentas taip teisingai pad;

bonas tam yra priešingas. Me
luoja korespondentas, nes vietinis 
klebonas, gerb. kun. I. Kelmelis, 
nėra priešingas antram kunigui. 
Teisybė, parapijos susirinkime bu
vo pasiūlyta sumanomas kad kle
bonas pasiieškotų sau pagelbinin- 
ką kunigą, nes parapijonys perma
tė kad vienam kunigui yra per
daug darbo. Bet atsižvelgiant, 
kad parapija turi labai daug sko
lų. tai klebonas ir ant toliau, kol 
jam jo sveikata leis, sutiko dar
buotis vienas, kad kaip nors suma- 
žint parapijos skolas. Dieve jam 
padėk jo nenuilstanėiame darbe. 
Žinoma, gal yra ir tokių šeimynų 
kad norėtų turėti savo namuose 
po kapelionų. Jeigu taip, tai tegu 
meldžiasi karštai kad daugiau ku
nigų rastųsi, nes dabartiniais lai
kais jų permažai yra.. . Taip-gi 
kai kurios moterėlės norėtų kad ir 
kas mėnesis kunigus mainyti kaip 

(kad ir skrybėles... Bet tų žnlo- 
.nių norai mažai ka yra reikšmingi.
O ypatingai kada parapijos tvarka 

jvra viena iš geriausių ką kda pa
rapija yra turėjus.
1 T iatesnis aprašymas apie visą pa- 
. rapijos stov^ ir abelną Ntnvarko 
į liet uvių veikimą, taipgi ir pilna pe- 
ų-eitų metų parapijos atskaita kaip 
;kad teisingai ji randasi o ne kaip 
Irainys savo korespondencijoje pa- 
idiauia. tilps '‘Darbininke”- buski

Teisingiausias Komitetas.

iuaipr«tę, rungtynės buvo didelės, 
bet niekas nesibarė, Kiti asmenys 
labai skinteresupti ne su savo pa
žįstamais (^raugais nekalbėjo. Ki
tais rinkimais tik juokus krėtė, o 
dabar tik balsayįmo laįištų pasi
ėmę įdomiai perskaitę užbalsavę 
paleidžia į dėžutę ir skubinusi iš
eiti. Štai pasekmės tų balsavimų, 
net keturis senus direktorius iš
mainė ant naujų, veiklesnių >yrų. 
Pats pirmininkas su, iždiniku turė
jo išeit iš direktorių. Kiek kas 
balsų gavo įdomu visiems.
Jonas Karalius (senas)..........2,665
Jonas Urlakis (s.) ................2.606
J. S. Vasiliauskas (s.).......... 2,486
A. Maiidravickis (s.) .......... 2,404
M. Kilikevičius (s.) ..:........ 2,379
A. Abromaitis (naujas') ....2,169 
J. Lietuvninkas riij...........2,151
J. Žebrauskas (s?f.......
Dr. J. Abromaitis (n. 
J. Danielius f.s.)...... . 
M. Milinauskas i s.j .. . 
V. Pečiulis i n. ) .........

šitie 12 liko direktoriais.
J. Damukailis ■ s. ......... , ...
A. Laukaitis 's.); .................
A. Ramoška .n? ..................
F. Bubnis s.
P. Laukaitis s.i . 
V. Giedraitis 'n. .

j T. Kairys n.' .... 
! V. Aleksa n?,.... 
• M. Maadravičiut’ė ' 
| J. Čepaitis n........
P. Stankūnas - n. • 

Į Franas Miką n." . 
! Šitie 12 neliko direktoriais.

2,093
2.056
2.052
2.000

889
782
766
666

.. . 507

. . . 505

. . . 449

rinko pusėtinai, tik nepribuvo pro
tokolų rišt, su protokolu. Bet vis- 
tiek mes turėjom gana svarbų su
sirinkimų tuomi, kad nutarėm žen
gti žingsnį pirmyn.. Reiškia, nuta
rėm uždėti saldainių krautuvę, ku
rioje būtų galima užeiti visiem lie
tuviam ir ten pat turėti tam tikrų 
kambarį dėl pasikalbėjimo; kitaip 
sakant pekaipo kiiubų.

Nutarėm pardavinėti šėrus tam 
tikslui. Šeras bus nuo penkių do
lerių, d kiek kas norės, tiek galės 
pirkt. Tame pat susirinkime tuo- 
jaus atsirado gero noro vyrų ir pa
sižadėjo paimti po keletą šėrų ir 
tuojaus šukelėm apie 200 dol. ir 
jei ant kito susirinkimo taip gerai 
pasiseks, tai mes po Velykų gale- j 
sim atidaryti kliubelį. nes jis 
mums labai reikalingas. Mat, mū
sų jaunuomenė neturėdama kur 
prisiglausti, eina ten, kur nepride
ra.

to bgoabatyj, o dAbar mirė pa- 
likdamaH vargšę našlę su 6 mažais 
vaikeliais. Nors velionis neprigu
lėjo prie šios draugijos, vis gi jti 
sumesta $6.80. 8 d. vasario ant 
susurinkimo šios draugijos buvo 
sumesta dėl našlaičių fondo $9.50 
ir taip daugiau labdaringų darbų 
atlikta. Gaila yra, kad daug jąu- 
nų vyrų nepriguli į minėtų dr-ją. 
Mūsų dr-ja yra viena iš geriausių 
Cleveland’e, mes priimam į šių dr- 
ją nuo 16 iki 36 metų amžiaus. Se
kantis susirinkimas bus 12 d. bal., 
lietuvių svetainėj.

Nut. rast. J. K. Pavilonia

BALTTMORE, MD.

Turiu už garl>ę paprašyti visų 
Baltiniorės lietuviškų katalikiški! 
draugija, kad išrinktumėte veik- r . - J •
liūs vyrus kaipo atstovus dėl Ka
talikų Federacijos skyriaus Balti- 

Jūs? korespondentas, inw,t"f?
■vyru is koznos draugijos į r rde- 
; racijos susirinkimus. Yra svarbių. 
:reikalu viešame .mūsų gvvenime, j -. *• ' '
' nepraleiskimg nei vieno mėnesinio 
susirinkimo, 
bus laikomi

i sekmadieni, i ..| tuojaus po sumai.
i rinkimas bus Verbų dienoj. Visi 
atstovai malonėsite savo antrašus

Marta, Vilnius, Dzmdti driadai^ 
— tai ęolistai metodingai lin^oja: 
Išgrįstos tiltelį, Vakar vajį^-ė^ 
Leiskit į Tėvynę ir daug-daug ki
tų. Tarp solistų minėtini; P. Kar
pavičiūtė, V. Baleika, V. Bežis, V., 
Sejaviče. — na ir pati gražaus va
karo širdis pro£ P. Dulkė. Klasiš
kų šokį dailiaf^ašoko M. Jakaru- 
tė, o pianu šauniai skambino Cipli- 
jauskiutė, kuriai" uoliau pasidar
bavus išeitų garsi pianistė. Loši
me. “Kuprotas Oželis,” ir “Kerš
tinga Meilė,” beveik visi artistai 
savo rolėse liuosai laikėsi — atsi
žymėjo : M. Jonaičiutė. A. Raba- 
čenkiutė. V. Baleika, V. Bozis, P. 
Valiukas, A. l’rboniutė, V. Vitkiu- 
tė, K. Karužis, J. Vitkus, na ir ži
noma prof. P. Dulkė, teatro vedė
jas.

Publika vakaru labai pasidžiau
gė ir kupina gražių įspūdžių skirs
tėsi, — tik klausimas, ar šeimų gal
vos susirūpins savo vaikučių lie-

n*, kuri atidarė pirm. AtL Pade- irfis” jy P_K<rihanga MeilA” o&a 
girnas. Buvo įnešta, kad sušelpus kiek dainų pripainiota!

•oga rntolio
Aiherikoį SĮUjg
lietuviškumu, Hteigb t lig iŠĮU^J-jg^ 
.kur* gėdysią lietupu 
žinti. Taigi jaunuoliui į mowąf .y-,.; 
Kų choras gali &i>ryt,^vi 
rimą faktas. Ar čiAgeniai v 
ieika lietuviškai bekeik Visai rtgd- 
Įėjo kalbėti, o prišir&šęs į {torų- --»** 
per pusantrų mėtų inkilo 
jis dabar čia žinomas kaipo' g(ri»-u- 
sįas dainorius ir lošėjas — jopri-_ 
nivertimas lavanties dailėj visieiryi_f-h* 
jaunuoliams sektinas. • .

Darbai eina blogai: tedirbta*- 
vaitėj po tris dienas. . - • ■. «

P. DokilM.'.
* -V

Surinko
DZŪKAS MUSTEIKIS

WESTFIELD, MASS.

Kovo 12 d. vietinė Sandaros kp. i 
buvo surengus prakalbas Lietuvių : 
Salėj dėl neseniai atvažiavusių ats
tovų. Kuomet tas taipi garsus spy- 
keris pradėjo kalbėti apie Lietu
vos valdžią, krik, deniokr. partiją 
ir Jos yisą veikimą, tai jau neini- . 
vo trabnia nei klausyti. Pasirodė, .priduoti, 
kad 
kė.

ieko gi-ro ga'ų gale nepasa- Į

M. Bernas
... 190
... 135 CLEVELAND, OHIO.

Dabar susirinkimai 
kožno mėnesio pirmą 
bažnytinėj svetainėj.

Sekantis susi-

J. Karalius,
Fed. skvriaus raštininkas

TAMAQUA, PA.

LAWRENCE, MASS.
Čia Tėvai Marijonai pradėjo i Kaip ma.ome, J» Karalius gavo 

skelbti dviejų savaičių šv. misijas, j daugiausia oalsų,..Piruiininku ap- 
,uic5- j Pirmoji savairė laikoma moterims 1 Učme J. Lietta ninmas. pagelbinm- 
uoda pr merginoms — nuo kovo 16. \'y- 

kad skirtingumas tarpe jo paduo- .rams misijos prasidės kovo 23.
tų skaitlinių ir iikrii skaitlinių y- (-Moterų lankosi i misijas labai ap- 
ra net va-š septynių šimtų, .tokiu ščiai. ' Tėvai Kulikauskas ir Bum- 

šventais pamokslais su-būdu korespondentas net virš sep
tynis šimtus doierią padarė ma
žiau kaip kad ikrai yra:- 
žiau kaip kad ‘ikrai yra. 
yra sukolektuota 8’1,871.06. 
nia iš kokių šakinių jis tas 
line.s galėjo gauti. Vargonų fon
das yra atskiras ano parapi jos, ir 
kol kas tikrų skaitlinių iš to fon
do da nėra, no pinigai da ne 
si yra ar įduoti ižūininkui: bet k 
yra žir. 
randas 
korės;)'

Toli;.

šas savo 
traukia.

i ku Dr. J. Abromaitis, iždininku J. 
j Uriakis, rašt. J. S. Vasiliauskas, di- 
I rektorių rašt. J. Karalius, knygų 
j prižiūrėtojai: M. Kilikevičius ir V.
i Pečiulis.
i . . . . jk:

Čia lietuvių kultūros bruzdėlnin- 
; kai nesnaudžia. Štai va vasario 
•19 d. atgimę Vyčiai pavvzdingai 

Nedėlinj. kovo > d. šv. Kazimie -; praleidžia šokių vakarą, kuris žv- 
ro dr-ja apvaikščiojo metinę šven- J inėtinas šioj kolonijoj kaipo pirma 
te savų <rioi)ėjo. Iš rvto visi na- tos mišies pramoga be svaigiųjų 
riai susirinko j bažnyytinę svetai- ’.gėralų. Garbė vyčiams! Jiems lin- 
nę ir čia sustoję, gražiai suėjo ba
znyčion. Kleb. kun. A ilkutaitis j Įjųg savo kuonon sutraukti, 
laikė šv. mišias ir pasakė ' gražų, j 
pritaikintą pamokslą/ P 
draugija turėjo mėnesini susirinki-svetainę. Lošiama “Kuprotas O-

Apvaikščiojimas metinės šventės.

ketina visus Tamaaua’os jannuo-

Vasarių 22 — vietos choras su-
Po sumai telkia gražios nuhlikos ' Majestie

STKA11'

KPIHKIUI AT8IRA&L
Moriij;! turėrų Iieįir savaitę

. i>.;e ;r neturėrų griebtis pilnos namų 
•iiošos iki sukaks mėnuo jh> palagui. 
lai tokis jsiilsio laikotarpis reikalingas. 
<a<l atsiįiauti. išvengti kraujo tekėjimo 
r pagaminti pieno savu kūdikiui.

Motinos maisto energija neturėtų bu- 
i suvartojama sunkiam rankų darbui, 
>et turi eiti į krūtų pienų dėl kūdikio.

kuris nuvargina motina

GEROVĖS
DEL APRŪPINIMO 
•MOTINŲ IR JŲ * 
KŪDIKIU SVEIKATOS.

NAUDOJANT P Al DZŪIU8.

— Kiek Dievų?
— Tai gal trys.
— Kokie?
— Ponas Dzievulis. MatkiBoža 

ir šventas Antanas.
— Kuris vyresnis?
— Na! — Ponas Dzievulis.Ta

ki jau senas! Tai, rūtelliar 
aš buvau maža, o Jis jau būro jie 
ponaitis, cik ponas.

— Na, o kada Dievas mirs’
— Taki jau būtų eėsas, tik ne 

su saule gyvens.
— O tave bobut, į laidotuves. 

paprašys ?
— Vargu bau nueičiau - se* 

natvė, rūtela, senatvė.

PAVYZDŽIAI LIETUVOS
LENKU KALBOS. ■-

.. ^Ide do jednego pokoją pači. 
Įžiūriu1) sama rura plerpocziide 
do drugiego pokoja ziegaraktdluo 
gim po p ir lykini po z&seiam blk’ 
žuji...

— Ot kiedy Įėji deszsz, j*k.,z 
viadra. Ci pani suka?

— Ja suka, ale moję kastk'S 
deszez zliauszv.. .

k mes palaikai p

PAAIŠKINO.

NAUJOS PATARLES

Iš INTELIGENTŲ GYVUMO.

i

?

aTip-
Taip-

L žteks kol tie sudegs.
Išmoks, kai akys iššoks.
Kad matai vyrų girtų, reik tu

rėt širdį tvirtą, kad tų syk būsi 
gera, tai bus sveika nugara

’niniok kaip tų Įtempimų 

kiekviena nėščia motina yra

nin --edgijos pasekėjai eina 
bav Grasina žmonėms kad 
kiaušy:; T<’vų Marijonų pa-

Sako, jūs paskui i’ikė- 
0 ka mos keti darysime, ša-

po

•piku uja.

Jl-

Hh.-i :1).

ST CLAIR.

AdrtttJ

BOILD1NO

jis turi rrerti, kiek nugSčio. kokį maistą jam duoti,
ir kitokias žiniss dykai, prisiūskite mums Oeksmę
kuponu įraše savo varda ir adresę.

Pieno.

KUPONAS

Kutrą Idterstūr* Norit

Valgis! dėlPenėjimo
VaikuInstrukcijoe

Vardus

Vaiku
Kayn
. 2

'L th.

H-rnn pasc- 
vysk’;-

• viską 
j-ibs pa 
ausim* •

B-

Ten buvęs 1

LIETUVIŲ DOMEI
SVARBU1 SVARBU'

NEPAĖSTOS PRAKALBOS
KETVERGE, KOVO 26-tą. COLONIAL HALL, 
PĖTNYCIOJ, KOVO 27 tą MIDDLESZK HALL 

Lowell. Mass., 7:15 vakare
K. STEPONAITIS aiškjs negirdėtus daiktus

Įžanga veltui Kolektos nebus

< Boanl
k»i<! šitas bu-

ot

Kareivis jodamas per kaimų 
paklausė vienos žmonos kelio— ir 
gavo šitokį patarimų: “Tam, ta m, 
patvoram. tvoros gaių prijekalat 
pakrivikšt.” Tai yra, jok, jok pa
tvoriu, patvoriu, kaip prijosi tvo
ros galą — pasisuk.

GERAS PATARIMAS

Kada kūdikis nesveikuoja, arba neauga, kaip
reikia, motina turėtų be vilkinimo pasitarti
su geru gydytoju. Iš kitos puses, normalis
kūdikis, kuriam duodama geriausia, priežiū
ra ir kuris penimas tinkamai, ar tai krūtimis
ar Borden’s Eagle Pienu, kuomet motinos
pieno nėra, privalo išaugti į sveika, normaiį
jaunuolį

Milkmai ir niutonai kūdikių išaugo į stipnus
bernaičius ir mergaites sukombinavus gerą
motinos priežiūrą su sotumu Borden’s Eagle

Jel norite žinoti, *r ja«u kfidikii nednpenftM, klek

n Tnleum pauderi'
iii' šm<>tnka« muilo.

-•ix nereikli Ihii.Ik jry<lvt<>j<» 
f't tni tik lnlrulnpis nuoti- 
<l>i atsitinka. Kuomet kn- 
:velk»M urbti nemiga kiilp 
n neturėtų svyruoti kreije 
gydytojo. Ii kitos

Ik"*. Bitrtimti tirtoji m ų 
|,rf<riltirų ir. ninl-tą. pieną krūtų urbti 
Kor.ien't- Englt> Menų Jei krntų nėra, 
ni'lvulėtų Hijūgtl j >• veika. normalų vai
ki,. .MIIIoiihI ir mllionnl ksdlklų JAun- 
K" j sveikus Ir vikrius sunkus |>er kom- 
'•tnuvlmų Kerne motiniško* prieitoms 
Ir iniilstin?uni<> esančio Bortlen’s Kasle 
riene.

Skaityk itt«oa Inu tareifc

Vienas rusų karininkas labai 
mėgdavo lošti, ‘ai kad nekart^ne- 
belikdavo nei už kų valgio paga
minti.

Vienų kartų jo vardo dienoje 
atvažiavo keletas svečių. Kari
ninkas įbėgęs kitan kambarin sa
ko savo tarnui: Jonai, kaip sve
čiai susirinks, reikėtų pavaišinti, 
bet pats, supranti, kad nėra kuo. 
Taigi kai aš tave pašaukęs litpaiu 
duoti verdulį. sakyk — paskolin
tas, kaip liepsiu duoti vyno, sa
kyk bonka sprogo, kaip lapsiu 
duoti užkandžio! tu sakyk, rat4 
Huėdė. Ant galo kaip suhhriu 
pašauk virėją 1 atsakyk — mkstMa 
išėjo, ir bus atlikta. Tamuirirti- 
kus ir svečiams susirinkus poaaa 
šaukia : Jonai, duok arbatos!

Tarnas. — Katė suėdė.
Poaas. — Duok vyno f k

— Vynas miestan
Bonaa. — Pašauk virėjų!
Tarnas. — Virėja paskolatK 

Ponas iš gėdos raudonavo; 
tarno Šūkavo, s svečiai PMi>k| ' 
ir be vaišinimo tfatekirstA *

Korespor.de


isako

protokufai, duriai ir
UŽ SENAS ALGAS. ■misijos prasidėjo.

.'K
ostono Jęarpenteriai sutiko 

už senas algas per seka
ntis tris ihetus. Jie dabar gau
na po $1.10 valandoj.

LIET. VYČIŲ 17 KUOPOS

įvyks nedelioj, kovo 22 d„ 1925. 
parapijos svetainėje. 492 E. 
Seveventli St. Susirinkimą^ 
prasidės lygiai 4:30 vai. po pi\‘- 
tų.

Bus daug svarbių reikalų ap
tarta. Prisirašiusieji nauji na
riai ateikit priimti priesaika, ir 
Įsigyti visas kitas pilnų narių

NelaimĄ Vasario 12 d. 2-jo 
Vlanų*pulko mokomo eskadro
no kareivis Antanas Viršilas 
nelaimingai nukrito nuo arklio 
ir mirtinai susižeidė. Nuneštas 
į ligoninę tuoj mirė. Laidota 
labai gražiai, dalyvaujant vi
so eskadrono kariams ir grie
žiant karo dūdų orkestrui.

grabas) bmu&b Šulinys. V«b- 
rh>ą „bėgu sawkiaĮ Jo išgpę-. 
žūinas kainavo apie 20tX) litų — 
žinoma, ir su geležiui, kurias j- 
dėjo. Gaila, kad tinkamo žino
vo nebuvo lietuvio, o-turėjo iai 
atlikti svetimtautis vokietis.

Apsileidimas.

Aplinkiniai visaip kalbą, 
biimoja ant valdžios, girdi, 
“kodėl prie ruskio’ ’to nebuvo.

Gerai tokius atsilikėlius reik
tu pamokinti, kad ir kitam pa
sakytų! į

finai vič ateiti.
Xlsiminl<itt\ kad nu 

nizacijos konstitucija 
cialvvauti

Tamsūs gaivalai platina ži
nias apie jiasaulip galy, kuris 
i vyksiąs už mėnesio laiko nuo 
neįvykusio vasario (i dieną. Ar 
nevertėtu šiuos pranašus kokiai 
Įtarui patalpinti šaltojon !

Semeliškės, Mustenių k. čia 
kaip ir visoj Lietuvoj, buvo Į- 
\estas 1922 -n. privestinas ;ro- 
bėsių ijuo ugnies apdraudimas, 
liet kaž ko praėjus ]K>rai metų 
iajM) vėl panaikintas.

L’ž du metus reikėjo mo.

Patys nenori.
Taujėnai (Ukmergės apskr.) 

Per žmonių nesusipratimą j sa
vi valdybes daugumoje pateko 
kairieji, ir. žinoma, visur pa- 
>taiė ‘'savo Žmones.'' 'Pik tie 
nauji valsčiaus tvarkytojai jau

,>iimo neužsimokėjo iL
Vekeriotiške (Šunskų vai.)

imu. ir neatlikimu >uvo pareigu, 
lir netiksliu atsiskaitymu, irne- 
jtvarko> kėlimu. ir kyšinink’avi- 
iiiii’. Darbai laukia teisino, o 
(išsirinkę nat> neb-nori.

(listas. ^njoniu btivo pi!n^W 
žnyčia, . Rytais esti pmualdo/ 
5 ir 9 vąl., vakaraįs-gi — 7:3().

SeVaiH-įame .sekjųąi|ie<^’j 
kare užsibaigs 51isijbs. Ryte 
šv. Mišms bus trejos: 7. 9 ir 
11:30 vai. Pamokslus ir ]>eY 
mišias sakys gerb. misijouie- 
riiis. Visi katalikai privalėtų 
naudotis brangiu misijų laiku, 
l’žšalę bei apsileidę katalikai 
ir-gi privalėtų ateiti pasiklau
syti misijų ])nniokslų.

<la g.erK Tėvus Alftmsas, Pnęio-j

,Kqvo 15. per sumą, Inoj po 
pirmos šv. Evangelijos su gra
žia procesija prasidėjo Cam- 
bridgiuje misijos. Misijas duo-

u į

KONSTITUCIJOS
PLAKATAI 
TIKIETAI

REIKAUN6AS TUOJAU 
iUĮERIS

Tiiojnttš reikalingas geras, prityrę* 
darbininku* dirbti j Isiivruę. (’>♦>«* iii. 
lygos Ir reta mokestis, kreipkitės J 
LIETUVIU KDGPERACl.J^, 24 J.iu- 
eola St., Brijrhtou, Mass. (M17)

KRIAUČIUS
Kriauklus A, SIMOKAITIS per

sikėlė Į omu ją vietų. Jis siuva vi-' 
seklus vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. Pigiau, negu kur nors ki
tur. Taipgi Išproslna Ir ištaiso senus.

RAIBOS darbus 
drįskite į 

“DARBININKO” 
SPAUSTUVĘ

Kurioje greitai, gerai ir 
P&bš atapausdijHtaia f

ANTGALvIAI,"^^ 
UŽKVTETIMAI
BAR CHEKIAI ir tt. 

Su visais spaudos darbais 
visuomet kreipkitės pas 
mus o gausįte geriausį pa- 
tarųSvimą.

“DARBININKAS” 
366 Vest BrtMdw»y

So. Boston, Mass.

A. SIMOKAITIS
344 W, Bro*dway, So. Boston 

(Antros lubos)

T*L Brockton 5112—W.

•i]

J

PAIEŠKOJIMAS
Numažintos Kainos

Į LIETUVĄ

VYČIAI-VYTĖS.

Neatletas

NEĮSTENGIA ATSIGRIEBTI

atsišauktu

L. D. K. .S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

g<:. Mane, nereikės mokėti. Bet ("Tėvynės Sargas")
į .-SVAVSA

Jagmino, turėjo saliunų ant State 
'hieagoj, Antano daugelio turėjo

A. Ž.

sulaužome

Seimas

BARGENAS

sunsKa-

C

Boston

PADĖKAVONĖ

Iš Lietuvos

AUKSO ALTORIUS

nkin

Kooperacija — kai ją rnpranti 
— geras daiktas. Bet kopė racija 
tik ii vardo — yra lygi kitoms bis 
n'nėms sistemoms.

eme siunti 
k po r pusę

.149 TREĄldNT'ST. 

BOSTON, MASS.

D. RICHTER & CO
Broo'

Naujas šulinys.

Marijampolė. Ra žnybi

ii muxš siunčiamų pranešimų, 
:u$. gautus naudojant Bambino 

užkietėjimo, vidurių dieglio,

Tek So. Boston 0823 
UBTUTIS dantistas

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

4S5 Broadmy, Sosth Borto* 
O/l»o

B«o 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakaro. 
Ofiaa* uždarytas aubatoe vakarala 
ir neOMdlenlaia. _______________

l’irmininkns — M. M. Kamnnuuiis, 
;<>n Sr„ Muiitello, Mass. 
ininkas — .T. JnroJn, 
tj-th St.. So. Boston. Mass.

Dar J

L. Vyčiu 17 kp. valdyba

Jaunoji

BASEBALNINKAI
PRADĖJO VEIKTI

lojimu p;

tarpt 
ninki 
mnnd

ma> 
••iais 
nia.t’0 
nlaui 
-port 
<ižvm<

pasirodė 
vių gerai

Bedvasi 
šliakis 
mas tai;
dėją. km
kiu> ji : 
ti .-av<>

• • Kep.

APLIJO PARADA.

Ar vra buvus kada tokia šilta 
žiema, kaip šiemet0

g

g

UNITED
45 Broad.wav

75 State Street
M: ■

U N T E D S H I ?? I N G B O A R D

S TATES LINES
New York City 

Boston, Mass.
gpeč^ Qa^ot\ .

S° ^”*<0 
• ^°: y’

\Oo/°
BOSTON CONSOLIDATED

Dėkingos Motinos Liudymas

“PILOTU DUKTĖ”
GAVĖNIOS TEATRAS

5-ių aktų drama.
Šitoji drama gražiai scenoj 
perstoto Kristaus Kančią ir 
Pirmųjų Krikščionių gyveni
mą. Gražus pasiskaitymui ga
vėnios laike.
Kiekvieno akto yra padaryta 
paveiksiąs parodas scenėriją ir 

košt u mus.
(Knygutės kaina..................35c.

t ė su paveikslais. . ,50e.
Rašykite:

! ALENA KIBURIUTfi
465 COLUMBIA ROAD, 

Derchester, Mass.

aidaknvgių vertės $1.000. Fardųoda-
:<>s, kadangi nenorime sukrovę laikyti.
makiaknygų noniažiaus $25.00 vertės

Turir.C“ sakančių maldaknygių:
baltais cchfioidos viršeliais su ka

imai, nepaprastai graži, tik..............$1.75
ANT0LAS SARGAS, u kiakpat apdarais, tik bisk: ma

žesnė. Kaina ........................................................$1.25
ANIOLAS SARGAS, meskimas apdarai. laabi graži $1.50
AUKSO ALTORIUS, j’md'K skaras minkštais gražiais 

apdarais, su kabute...............................................$1.75
ANIOLSLIS, labai graži vaikams knygelė, minkštais 

skOriniais apdarais, tik............... .........................
VAINIKĖLIS, maža, jnnilik minkštos skfirns apdarais,

A* Mikolas KAMANDULIS, prašau 
visų pažjstamų, o ypač Daugi; parapi
jos. fiukauč-iišklų kaimo, Kamandulių, 
Patinskų, Rtba^lnuskų, atsiliepti Šiuo 
antrašu: 20 Faston St., Montello, Mass.. 
nes apleidžiu Ameriką 16 balandžio k 
m. Lietuvoj lankysiuos šiose vietose: 
Dauguase. Alytuj, Pivašiūnuose, Oauš 
kv, Dusmenyse, Žiežmariuose, Auždva- 
ry. Alovėj ir kt. (A10>

Karl-Alfoiis Urbanavičv.'.s, sv.ims 
Konstantino ir Onos Urbanavičių, gi
męs Mekkio dvare. Šiaulių apskr.. Kau
no rėd.. paieškau savo dėdės .Tono Ur 
nanavičiiuis. sunaus Aleksandro ir Fe
licijos l'rbanaviąin. Šiaulių apskr.. 
Kauno rėd. Jau 40 m. kaip išvažiavo į 
New Yorką, buvo ir Philadelphijbj, o 
dabar nežinia kur randasi. Prašau ji 
atsiliepti. Mano antrašas: I.ITHl'A- 
NIA, Šiauliai Vilniaus gt. No. 79, Karui 
Alfuns Urbanavičius.

menės laikų Juozo Būrin: 
užeisiąs l-'rancijoj.

3 šeimynų kampinis narna* 
po 5 kambarius kiekvienai, su 
maudynėmis, skaJbtmėmis, pia- 
zais ir tt. Savininkas išvažiuo
ja todėl parduoda u: $7.800.

12 šeimynų namas geram pa
taisyme, elektros šviesa, rendos 
$255 i mėnesi, prekė $18.500: 
džonitoriaus nereikia.

A. IVAS, 361 W. Broadway. 
South. Boston, Mass.

DR.PUSKUNIGISj
gydytojas !

VIDURINIŲ LIGŲ 
rak • ik! 11 ryte. 1 iki 3 po piet 

7 Iki 9 »•> 
889 Bro*dway, So. Boston.

TeL So. Bestos 2881 __

Tek So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Goltota utiUlMti ir

onao VMLAHDoa: Rytais Iki 9 vai 
Po pietų nuo 1—4 
Vakarais nuo6—9

536 B. Broadway, So. Boston

18 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

W9a W. Broftdwsy, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak

Jostono Draugysčių Vai 
dyby Adresai

ŠV. JONO EV. BL PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
.Urmininkas — M. Zoba.

539 E. Seventh SL, So. Boston, Mass. 
Teiephone South Boston 1516—J.

>'ice-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
250 Guld St., So. Boston, Mass. 

‘rot. Raštininkas — J. Giineckis,
5 Thomas I’k., So. Boston, Mass 
in. Rištininkas — M. šeikis.
40 Marine Koad, So. Boston, Mana, 

iasierius — A. Naudžiūnas,
8S5 E. Eroadway, So. Boston, Mass. 
varkdarys — J. Zaikis,
7 IVinfield SL So. Boston, Mass.

.iraugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2 rq 
valandą po pietų- parapijos salėj. 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

)R-ST£ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOŪTKBOSTON, MASS.
VALDYBA

„Vm. — Z. Zįčkieofi,
203 W. Jkfd St," So. Boston, M aks. 

•"ice-Pirm. — A. JenušonienS, 
.; 1428 Columbia Rd., So. Boston, Mas*. 

■ 'ot. Ra«t — O. SiaurlenS,
443 E. 7-th St., So. Boston, Maga.
in. Rašt. — J. Keys,

' 115 G Street, So. Boston, Maag.
id. — O. StaniuliufS,
105 6-th St.. So. Boston, Mass. 

varkrUrė — O. MfagirdJęfiė.
164 6-th St., So. Boston, Mass.
raugljos reikalais kreipkitės visados Į 
protokolų raštininkę. Draugija laikė 
savo susirinkimus kas antrų utarnin- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vė*. South Boston, Mass.

Mike Bluis. 501 Pine Kilis St., 
Minersville, Pa. rašo: “Dėkui Tamst*! 
p. žukaiti. ui jnsų stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padart. 
Turėjau viduritj dtdĮ sukietėjimą. akf) 
vio nedirbimų, gaivos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose Ir nie
ko vųjcyti nenorėjau, bet kaip aš su- 
nnudojau jūsų žolių du pakeliu Na. 
305A. tai tas visas nesmagumas nuo 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žino 
gui kreiptis pas žukaitį su negerais vi

durinis. o tos žalės Ir jumis atl*alxyv 
Prekė 6Oc. už pakeli.” Atsiųsk 10c. 
e gausi vI.M.kių milų ir knygų katalogu 
Adresuok taip:

M. ZUKAITIS
443 Hndson Avė., Rochester. N Y

Tel. S. B. 40m

DAKTARAS
I.LANOŽNS-SEYMOUR 

laetuvys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS: 

nuo 9 ryto Iki 9 v*L vakaro.

iV. KAZIMIERO R. K. DR-JO3 
VALDYBOS ANTRAJAI 

InnlirtakM — 3. JtroSu,
562 E. 6-th SU, So. Boston, Kasa, 

(ce-plnn. — J. Grobinskas, t
157 M Street, So. Boston. M&sa. 

rot Raštini nitas — A. Janotoota.
1426 Coinmbla R<L, S. Boston, Mtl* 

tnlnsų Raštininkas — K stiklą.
8 Hatch Street So. Boston, Mm 

Miniukas — L. Svagtdya.
111 Bowen F t, So. Boston, Mta 

virkdą rys — P. Ltūčka,
895 B. Flfth St, So. Boston. Ua* 

Draugijos reikalais kreipkltSs etas- 
oa i protokolą raitininku
Draugija saro susirokimna laiko 2-r» 

edSdienl kiekvieno mėnesio !-«♦ v*L 
o pistą parapijos saMJa. Ofi 8#wet>

0. L K. KEISTUČIO DR-JO8 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IRMTNINKAS — V. ZaUedm*. 
514 E. Broadvvay, So. Boston, Mas*. 
ICE-PIRM. — Povilą* Rūtai, 
9T> C Street. So. Boston, Mas*. 
ROT. RAST. — Antanas Macejuna*. 
450 E. Seventh St., So. Boston. Masu. 

CN. RAšT. — Juozapas VInkevIieM, 
900 E. Rm»dway, So. Mass.
ASTBRIUS — Andr. ZaMcka*.
811 E. rtfth St. So. BbatM. Mnm. 

IARAALKA—Kaxlmfer*a MikaUioote.
t08 S. Broadw*y. So. Boitftn. Klam. 
D. L. K. Keistučio Dra«cU* laiko ai- 

o Mneatuioa mutrinkima kaa plriM 
eMMlanJ ktekviano ■■narto, po na*. 
H WaabiMtoe St, Boatoo, Maa*.
30 mlod* *o pteto. AteHtatf aat 

a brinkimo a&vMlta M mvDk «wk 
Jamj pauju Aarfp ĮMa «ata» draatUM 
prinitytl. . .

.40

.30
ANIOLĖLIS, graži vaikams knygelė, kietais apdarais.

.20
“DARBININKAS”

366 West Broadway South Boston, Mass.

PERSIKĖLE Į NAUJ< VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriantį paskutinį patanarim*, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTBAUS:




