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•Šventa priedermė paremti ka-t , 

tĄiikiškaj# spaudu kue-

, plačiausiai paskleisti tarp žmo

nių. Geri laikraščiai, yra nau

dingiausiu daiktu jr verti di- ’

; džiausiu uĮSmoke&nio J ’ ‘

DARBIN INKAI
otarninKais, kemvrrgaii n 
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*. ' DĄRBINIlįSAB 
Broądw«y, Boatdn 27, Kįm^* 
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pažijio Gofma'ną ir PimljĮfaitsĮcą. ’ 
kaltais ir nubaudė Gofinaną . 
paprastojo kalėjimo 
Prielgauską devynis mėneriUK, 
.Janušauską gi pripažino nekal
tu ir jį išteisino. lty to (Įoiv 
įminą ir Pri(>lgauską TeĮsmus » 
prašalinu penkerius nictUH iŠ . ) 
užimamos tarnvbos. __ \
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
(Eltos pranešimai)

Vilnius, 28-11L Vėl sukon- 
fiskuota. Sukonl’iskuota pas
kutinis “ Lietuvos Kelio” Xr. 
11 (kova 16 d.) ir “^ycie Lu- 
du” Xr. 5 tos pat. dienos, Ro
dos. abu laikraščiu sukonfis- 
kuota dėl straipsnių apie lietu
vių švietimo reikalus ir Vil
niaus kurni ori jos taktikų. —

— Vistas pat. Kovo 17 ir 18 
d. Valkininko valsčiaus lietu
viai mokytojai buvo kvitsti pa^ 
Vilniaus starasta dėl mokvk- 

Jų.
— Klubas. Kovo 2 d. Įvyko 

Lietuvių Klubo Vilniuje narių 
susirinkimas. B<* kitu klausi
mų išrinkta nauja valdyba, ku
rios siidėtin Įėjo: p. Karazija 
pirmininku, p. Matiošaitienė 
yice-pirmininlve. p. Xarbnta> 
iždininku, p. Maliošaitis sek
retorių ir į). Matulionis šeimi
ninku.

— Palaidotas atgije. Xau- 
: jausimais žiniomis, lenkų spau
dos palaidotas atamanas M li 
ūlia vėl pasirodė su savo būriu 
Vakarų Gudijos daly ir sukėlė 
panfW'dkutva^^viTMžhTi"iT 
vietiniams dvarininkams. Su
gauti jam iš Gardino įgulos są
stato paskirtas tam tikras bū
rys su kulkosvaidžiais, kiliam 
tačiau nevyksta likviduoti po
puliaraus atamano, kuri remia 
valstiečiai. Sąryšy su tuo de
šiniosios Lenkų partijos įneša 
seiman paklausimą.

— Vietiniai lenkų veikėjai ir 
polonol'iliškai nusistatę gudai 
organizavo “(didų Lenkų 
draugiją.” Jos tikslas - su
rasti būdų sutaikinti gudų ju
dėjimą su lenku valdžūt i-r iš- 
gauti Vilniaus ir Gardino sri
tinis automobilius.

— Norima traukinys išsprog
dinti. Geležinkely tarp Fgnali- 
no ir Dukšt-a buvo’rasta padė
tos sprogstamosios medžiagos. 
Po kelių dienų tokios medžia
gos buvo rasta ir tarp Igmili- 
no ir Švenčionėlių. Maty t kaž 
kieno norima išspragdinti t/au- 

1 kinys ar bent tiltai.
— Laikinasis Komitetas. Ko

vo 16 d. išrinkta Lietuvių Lai
kinasis Komitetas. Komiteto 
sudėtis tokia: pirmininkas 
d-ras I). Alseika, vice-pirminin- 
kas’ kliu. K. Čibiras, karinin
kas kun. d-ras V. Zajančkaus
kas, sekretorius St. Kairi aks
tis, nariai: d-ras Rymas', dzia- 
konas Maliukevičius, ūkinin
kas Gaigalas, prof. Skruodys, 
d-ras Šlapelis, kun. Beliauskas 
ir kandidatai p. p. Matiošaitis, 
Valeckas, Alseikenė ir Karnzj- 
ja.

inonstraci,jomis gatvėse.
Xuo rugpjūčio 31 iki nigs. 

4 <1. Tarptautinės Koperatyvų 
Sąjungos kongresas.

Be to, turniro ir sporto, jau
nimo ir gėlių šventės.

Parodos komitetas laukia 
gausingų ekskursijų, užtat rū
pinasi Belgijos gelžkelių, butų, 
valgyklų papiginimu. Parodos 
laiku rodos (tente jis turės sa
vo tramvajus. '

Kadangi bus .didelis žmonių 
užpludimas, tai prašo visų ša
lių pranešti iki balandžio 1 d. 
apie atvykstančių skaičių ir 
iaika. Paklausimams adresas 
toks: Van Meenen, Administra
teli r Dėlėguė de I *Exposltion, 
(tand, Palais dės Fėtes, Bare.

Lietuvos Koperatininkai. ži-- 
noina, taip pat vyks gausinga- 
ekskursija; todėl bendrovėms 
pravartu kuogreičiausia sura
šyti norinčius vykti ir pristaty 
t i sąrašus mūsų parodos komi
tetam

Kitų šalių koperatyvai Įstei
gė taupymo kasas, kad paleng
vinti kelionę į Parodų, Mes Šiuo 
žvilgsniu atsilikom. Xoriličiam 
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ATEIVYBĖ SUVARŽYTĄ

M'ASHINGTON. — Ateivy 
bes varžvmo bili us atstovu rū- »■ «. 
pie ir senato perleistas. Tuo 
mi biliumi sumažinama kvotos. 
Nuošimtis sumažinamas nuo 3 
nuoš. iki 2 nitoš.. o kvota rem
sis ne ateivvbe 1910 m., bet 
1890 m. Išvisn dabar Į Suv, 
Valstijas {K'r metus tegalės Į 
vykti ateivių tik 150,000. Alei 
vybė iš Azijos visiškai uždaro
ma. .Japonijos protestas nieko 
nereiškė.

Iš Gonto ateina žinių, jog vi
so pasaulio koperacija uoliai 
ruošiasi Į parodą. Visos vietos

• jau išskirstytos. Šalių delega
tai vyksta Gentan ruošimos 
prižiūrėti ir tvarkyti.

Italija užsisakė didelę vietą 
ir rengia pavilioną, kuris bin 

’’panašus į tikrą kopė r. rūmą.
Čekus 1 o va k i j os k o | ie rac i j a

dalyvauja valstybės palaiko
ma. Vietos užsisakė apie 1000 
kv. metr. Kaip jos Koperaci- 
jos judėjimas įvairus, taip šį 

‘V? visą Įvairumui ji nori parodoj 
išstatyti.- Visos koperacijos ša-

• kos ir tautinės jos ypatybės 
bus parodytos.

. Prancūzija ne tik įvairias 
koperacijos rūšis atskirai nori 
parodyti, bet ir kiekvieną pro- 

. vincijos kampeli jo dvasioj su 
visais savitumais nori išstatyti. 
Tikimasi, jog ji, šalis įvairių 
produktų, savo puikių vvmj 

įįč mrėgrnimo pavilioną Įsteigs.
Šiltoji Ispanija išstatys savo 

pietų vaisius.

Šveicarija ruošia siurprizą; 
ji taiso koperacijos propagan
dos teatrą.

Anglija rengiasi mums paro-
* dvti visoj tikrumoj koperacijos 

lopšį — pirmą Ročdelio pionie
rių krautuvę. Taip, tikrai.. . 
mes pamatysime buvusį prieš 
aštuoniasdešimtys metų Varlių 
gatvelėj namą su pirmutine 
tikrąja vari, bendrove.

Bulgarijos, Skandinavijos 
- valstybių koperacija atvaiz

duos save visoj pilnumoj.
Galingoji Rusijos koperaci

ja parodos komitete turi savo 
atstovą. Ji išstatvs žemės ū- 

r *

kio, pramonės išdirbinių ir vi
są kop. propagandos ‘medžią-

Pabaltos valstybės (ir Lietu
va), o taip pat Vengrija jau se
nai planus padarė.

Indija, Suv. Anier? Valsty
bės, Kanada taip pat ruošiasi.

Visos kitos valstybės — vie-. 
nos jau davė apie save žjnias, 
iš kitų dar laukiama.

Koperacijos viršūnės—Tarp
tautinės Sąjungos pavilionuo.se 
visi, jos nariai pamatys ką nors 
sa vo.

Ypatin'ga vieta teikiama Pa
rodoj žemės ūkio koperaty- 
vams.

Parodos laiku Įvyks sekan
tieji kongresai ir šventes:

Birželio 21—23 d. Belgijos 
kopei*. Centro kongresas;

Birželio 22 d. Gonto žvejų 
laivyno šventė;

Birželio 29 <1. socialistų vals
čių tarybų sąjungos kongre
sas ;

Rugpiūčio 23—30 d. tarptau
tine koperacijos mokykla;

Rugpiūčio 28—30 <1. .tarpt, 
moterų kopei*. Gildijų kongre
sas.

Rugpiūčio 31 d. Belgijos di-
-« ik , • ■ te m.. *
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PRIEŠ NELEGALĘ 
ATEIVYB?.

\VASHL\’GT()X. — Atstovų 
Rūmas priėmė ()ilių, kuriuomi 
padidinama išlaidos kovai su 
nelegale ateivvbe *per Meksiko 
ir Kanados nrbežių. \Tos išlai
dos padidintos ant $1.200,000. 
Dilins dabar perduotas sena
tui.

*

vykti prisieina savistoviai 
sitaupyti keletu šimtų litų.

(“Talka”) ’

dėl Nelaimių kasyk
lose.

AVASHINGTON. — Viduri
nių reikalų departmentas pa
siuntė pakvietimus kasyklų 
viršininkams Anglijos, Kana
dos, Meksiko, Francijos ir 
Belgijos apsvarstyti apie iš
vengimų nelaimių kasyklose. 
Konferencija Įvyks Hunting- 
ton, \V. Va. rugsėjo mėnesyje.

PALIKO PAČIAI.
# ' I n

BERL1X. — Vokietijos mili
jardierius H ugo Stinnes mir
damas savo turtus paliko pa

Jo turtai aprobuojami 
$4<M 1.0(10,000 ir $600,000,-

čiai. 
tarp 
()()(k

Ispanijoj inėjo galioti moti
nystės apdraudos Įstatymas. T 
tą fondų mokės ir valdžia ir 
darbininkai.

4

KOELNAS. — Vokiečių ka
talikų veikėjas l)r. Porsch ne
senai minėja savo 70 metų gi
mimo sukaktuves, o dabar mi
nėjo 40 metų savo veikimo 
Ueichstage kaipo delegatas.

Kanados miestas AVinnipeg 
yra paskyros $2,500.000 pagel
bėti darbininkams namų pasi
statyti. Per 1925 metus pasta
tyta 712 namų.

So. Bostono dokan atplaukė 
jūrių milžinas Majestic. Ji^ 
bus permalevotas ir sutaisytas. 
To milžino mašinų spėka išn<'- 
ša 800,000.000 arklių jėgą.

ŽUVO PENKI ŽMONĖS.

JOI1NSTON, Pa. — Anlho- 
ny Praeito jiamuoae sprogo ga- 

•»n » ?• v., ,. it * ' i ' • V

” KOVA PRIEŠ ImESIKĮ'
<_____

TOKIO. — Japonijoj spau
dos Sąjunga nutarė boikotuoti 
Kalifornijos- prekes.Tai už du
rų uždarymų Japonijos ateivy- 
bei.

k

LONDON. — Prasidėjo an4r 
lo-rusų derybos dėl nustatymo 
normalių santikių tarp abieju 
valstybių .

. 4

BARSELONA, Ispanija. — 
Tuneliui Įgriuvas žuvo 1.5 žmo
nių.v

Xors pašto viršininkai atsar
giai turi pažyięėti adresą ypa
tus, kuriai phdpd turi būti iš- 
inokūta. 'pirm negu išduoda 
tarptautišką, “ifioney cirder’į,” 
iš \Vasbing.ton<j parašyta kad 
ypatinga atydčv būti) kreipia
ma kuomet tįe “money-or- 
der’iai” ^iunčiąmi i Lietuvą. 
Lietuvos pašto administracija 
praneša, kad išmokėjimas pi
nigų trukdosi <lel neaiškių ir 
neteisingų adresų.

i

Rašto viršininkams primin
ta. kad patartida." paduoti pa
tiems žmonėms,' dęl išpildymo 
“Supplenientūl Tnternational 
Advice, Eonu 608?),” nes tuo
met jie patys gali, kiek galėda
mi, pa rašyti pilną adresą..

>
...................-—f——— 
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PALEIDO GARVEŽĮ.

CHICAGO. — Paleistas gaf- 
vežis padarė gabi trims žmo
nėms ir keturis mirtinai sužei
dė. Policija spėja, kad garve
žį paleido koks girtas žmogus 
arba žmogus “fonių” ieškan
tis. Keturi intarti žmonės 
areštuoti.,

savaičių 
kur Žemės

Lietuvių Ku-
Blaivybės I traugi.jos 
Valdyboj retkarčiais 

15 m. amžiau.' Bronius 
s. pritaikę> tinkamą 
pagrobė nemažų .'kaičių

statydavo svaigių- 
įstaigoms protuko-

SU-

TEISIA POLITINIUS 
PRASIKALTĖLIUS.

M A S KVA.—Bet vogrm le j pa
sidėjo byla 107 politiškų prasi
kaltėlių. Jie intarti prirš-jevo- 
liueimame judėjime.

."n

POTVINIS KAUNE.

i
, i

>u gatve tik ljvi- 
buvo Maironio 

Ties Aleksoto^ 
vanduo apsėmė 

Vyaaūto,

------------------------------------------p.-------------------- ----------------------------

L. D. K. S. Seimas
/

Didžiausias potviuio paVŪ- 
JĮus grėsė Kaunui kovo 29 die
ną. Jau iš nakties vanduo Ne
mune buvo smarkiai pakyloj ■ 
o apie vidudimij žemesni kran
tai drauge >u trobesiais bitvo ' ’ l
apsemti. Kai kurie gyvento
jai išgąsčio verčiami apleido 
>u turtu sava butus, kiti gi Sa
lėjo >u>i>iekt i 
vėliais. J’ai 
gatvės ra jone, 
tiltu išsilieję.-
iki 10 šaut. • aukščio 
bažnyčią. Aleksote buvo ap-'. 
lieta geležinkelio linija ir van
duo slinko prie sandėlių, ku
ri u-nse buvo sukrauta cukraus . 
ir druskos transportas, bet, lai
mei, jų nepasipkė. Pavoju?? 
juo labiau padidėjo, sujudllS ■ 
Neriui. Nemunas dar stoV&jjOj 
todėl Nemuno ir Nerio santa
koje ledai susikimšo ir Neris 
bematant užliejo Jonavos, gat
ve, laiižvdamas sava ledais 
tvoras ir apsemdamas trobft- ‘ 
sius.

Čia daug pasidarbavospecisi* 
!ė komisija su inžin. Vizbaru 
prieky. Jo rūpesniu tuojau 
buvo išsiuntinėta sanitarijos 
automobiliai, ugniagesiu, bū
riai ir laiveliai gyventojams 
gelbėti. Pasilikiisieins bv pa
stogės gyventojams inž. Vizba
ro paliepimu, buvo paskirt# 
kelias pradžios mokyklos. Tuo 
talpu inžinerijos pulko minos- 
vydžių komandos sprogdino;Ie-. 
dą. Apie l(i vai. lūžus .ledeli’ 
■Nemune, vanduo upėse Įdek 
nuslūgo. Tačiau naktį Į kovo 
m. 3(1 d. vėl buvo pakilęs Van
duo susikimšus ledams ties Vil
kija. ŠĮ kartą, be Jonavos gat
vės, vandua užliejo žuvų rin-. 
ka ir šaltkahiu gaave. (Iv- 
ventojų tarpe kilo neapsak^-j 
ma> sumišimas, juo labiau, kądJ 
elektros šviesos nė .Jonavoj 
g-vėj, n(*i Vii jam polės Blabū-^S -J 
doj nebuvo. Paryčiui vftndilO ’ į 
vis tik nuslūjo ir ištisą kavom. • 4 
30 d. ' _ ' į

Nemtmo ledai ėja normaliai, į 
(ik vakan* d r buvo sprogdina- 
mi ties Panemunės (iltlt -PiV 1
daryti nuostoliai dar nelipsimi- /
tyti. bot, kiek teko girdėte Ue- Į 
ra didi'li. Potvinio pavojus 
Kaune jau galutinai praėjo.

<

Manoma, netrukus pasirodys 
sėjos. Žuvytės būsią, pardun
damos į valdžios vandenis.

Pernai metais dėl blogos, 
lietingos vasaros žuvų ūkis bu
vęs prastas, kiek prastesnis, o 
ypač Vokietijojkjog vargu bū
sią galima gauti iš mažų žuvy
čių .naujoms perykloms užves
ti. Tuo reikalu dabar tariama
si su Čekosląvakija.

žvejybos kursai. Po ilgų 
svyravimų Bavarijoj vokiečiai 
atidarė 4 
kursus.
Valst. Turtų M-ja išsiuntė sa
vo' 2 slipendijatu Vaitkevičių 
ir Putviriskį.

Jaunas vag-is. 
tulikų 
(’entro 
dirbęs 
J uode! 
progą,
atviručių, svaigių gėrimų įst,ai- 
gmhs- privalomų plakatų ir ki
tų leidinių, kuriuos pardavinė
jo kelius sykius brangiau. Be 
to, paddirbinęs atatinkamus i 
galiavimus Blaivybes Draugi 
jos vardu, 
jų gėrimu
Įlįs Kaune ir priemiesčiuose, 
matyti norėdamas kyšių išgau
ti. *

Kovo 14 d. jis tapo suareš
tuotas ir pradėtas tardymas.

Seimo socialės Apsaugos .ko
misijoj svarstoma: 1) draudi
mo nelaiminguose’ atrililsimuo
se ir ligoje ir 2) mokytojų 
pensijų Įstatymų projektai.

Seimo švietimo komisijoj 
svarstoma medicinos odonto
logijos, veterinarijos ir farma
cijos praktikos teisių Įstatymo 
ir Lietuvos Operos Įstatymo 
projektai. Komisjai patiekta 
svarstyti l'niversiteto (‘tatai.

Atidaroma Liaudies Univer
sitetas. Vinco Kudirkos Švie 
timo D-jos Centro Valdybą 
1924 m. kovo mėn. 25 <1. 5 vai. 
po piet pradžios mokyklos Xr. 
26 buto. Šančiuose Juozapavi
čiaus prosp. 54 atidarys Liau
dies l'niversitetą. Vac. Biržiš
ka skaitys"Įžengiamąją paskui-, 
tą tema: “Liaudies l'niveršite- 
to idėja ir uždaviniai. Įėjimas 
laisvas. Tolesnių paskaitų 
tvarka bus paskelbta atidary- 
ma dieną.

(“Lietuva”)

■4
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LDKS IX seimas 
balandžio 29 ir 30 dd. 1924 Ne- kit 
kalto Prasidėjimo Švč. Panos! Sipiare. 
Marijos parapijos bažnytinėj 
svetainėj Norton Sųuare 432 
\Vindsor St. ir AVebster Avė. 
Cambridge. Mass.

Seimo pradžia bal. 29 d. 9 v. 
lyte. Bažnyčioj šv. mišios 
pamokslas, šv. mišias laikys 
organizacijos dvasiškas vadas 
gerb. kun. F. Kemėšis. Po pa
maldų tuoj prasidės sesijos 
bažnytinėj svetainėj.

. Delegatą doniei.

Gerbiamieji delegatai (ės) va
žiuodami Į L. 1). K. S. seimą 
traukinį imkit i Boston, Mass; 
ir atvažiavę ant South Station 
paimkit Cambridge požeminį 
traukinį- (sulnvayj ir važiuoti 
iki Kendall Station. Ant Ken- 
dall Station paimti ■ transferą 
išlipti ant viršaus ir paimkite 
Spring Hill kafą'ir važiuokite 
iki VVindsor Street. Išlipkite 
ir eikite po dešinei iki Norton 
Sąunre. O atvažiavę ant North 
Station paimkit Lechmere Sta- 

1 tiou kafą. Ant Lecbmero Sta- 
i .Uarvard

atsibus AVindsor Sfreet. Išlipkit ir ei- 
po kairei iki Norton

Atėję ant Norioji 
Sipiare, kreipkitės pas Stepo
nas Lui/iys Norton Sq. 1871 
AVebster Avė. (saldainių krau
tuvė), kur bus suteiktos visos 
reikalingos informacijos ir nu
rodyta nakvynė, nes delegatam 
nakvynė bus parūpinta pas sa
viškius, o jei katrie iš gerb. 
delegatu nenorėtumėte nakvo- 
t i pas privati sklis žmones, tai 
čia nurodom porą viešbučių 
Bostone: Quincey Bouse 47 
Bra'ttk* St. Boston, American 
Bouse 56 Ilanover St. Boston, 
Ess<*x 695 Atlantic Aw. pas 
So. Station Bostone.

Taipgi siunčiant seimui Įne
šimus, pasveikinimus ir kitais 
visais seimo reikalais laiškus 
adresuoti i t LDK S. seimas care 

of Rev. F. Juškaitis, 432 Wind- 
sor St., Cambridge, Mass.

L. D. Ę. S. (8-tos kuopos) 

Seimo rengimo komisija.

Pastaba. Norint sn kokiais 
reikalais galima kreiptis ir Į pradėjo veikti valdžios pirmo- 
“ Darbininką,” kur bus suteik- ji žuvų peryklą. Gerai pavy- 

/ & tn. Jtovo
mon. vidury išnivyrttj 1‘orolČ

,.. t * ■i- ■ ** -

ir

KAUNO KRONIKĄ.

Pradžios mokyklos Kaune: 
24 lietuvių, 11 lenkų. 11 žydų, 
3 vokiečių, 2 rusų, kuriose mo
kinasi 2,332 lietuviui, 1,345 len
kai, 1,384 ž%vdai, 434 Vokiečiai 
ir 266 rusai.

Žuvų peryldos. Antalieptėj

ddjrt kopei*. “Voornit” 50me- žus. Penki žydaite-vietojperaSskit į .Uarvard 
o tryš vaikai iBrt-mai .Ąuare lmrĮį įv yažjjmkit Jkify suktiktuvią švoųtč an de-
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tos pageidnujamos informaci- kęs karpių* ūkia.
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Už KYŠIŲ ĖMIMĄ.

Pereitą mėnesį, Kaulio Ap\- 
gardo* Teismas Kaune, migli 
nėjo geležinkelio valdininku 
bylą. Byloje buvo kaltinami 
Lydavėnu stoties viršininkas 
Arturas Gol’maijas, 50 metų 
amžiaus, Kutn.iką stoties vir
šininkas Juozas Janušauskas. 
34 metų amžiaus.!?Šiaulių klo
ties viršininko padūjejas Anta
nas Prielgauskas, 35 metų am
žiaus. Jie būva kaltinami irz 
rei k alavinius kyšiu Į.š .pirklių, 
vežančių prekes arba gyvulius. 
Jie neduodavę pirkliams vago
nui be kyšių ir pastarieji neno
rėdami, kad gyvuliai išgaištą 
ubą pirik&H Kugekty, tūredavn 
duoti dietrihik kyšius,

bylą išsprendė pri-

A . -v... ‘
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ŽUVO KETURI,

LĖVVisTON, Mė. — Tratv , 
kinys suvažinėjo 'jiptoinobilltj, 
kurs jiiin pasitaikė Dm L kelio, 
Aulomohiliuje žuvo keturi 
nes. . • '

ŽUVO 10 ŽMONIŲ GAISRE. Į 
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Rnblislied-every TUESDAY, TOTBSDAY and SATOM 
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MOn JOBBPH'S LITHUAMUN s. c; ABSOCUTION Ot iJŲBOB
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- . , a jjugo Stinnes.

Nesenai laikraščiai pranešė apie inirtį^didžturčio Vokieti
jos Žydb* Hugo* Stinnes. Keletu dienų Europa tik apie tai ir 
kalbėjo. (žmonių vaidintuvėje Hugo Stinnes išaugo į kaž kokį 
pasakiškų milžinų. Visi žinojo jo galybę, žinoma, kad jisai yra 

turtingiaųsls žmogus Europoj (Jisai patsai saVę skaitė turtin
giausiu visame pasaulyje). Visi jį gerbė ypač už tai, kad ji
sai sugebėjo per keliolika metų turtų iš tėvo gautų vertes 20 
milijonų dolerių padauginti iki 500 milijonų dol. Jisai valdęs 
du trečdaliu Vokietijos anglies ir geležies rūdos, turėjęs di
džiausias dirbtuves, 50 aidžiausia viešbučių, apie 70 didžiųjų 
dienraščių, lomtroliavęs laivus ir gelžkelius; jo klausęs Vokie
tijos parlamentas. Jisai pats girdavęsis, kad Vokietija jam 
priklausanti^ kad ir Austrija esanti jo, kad tuoj būsianti jo Tr 
Vengrija, kad net ir Anglija be jo nei žingsnio negalinti ženg
ti. Jisai mėgdavęs diclžiuoties ir girties savo turtais ir galy
be; savo pažįstamiems, rodydamas į viešbučius^ lajkraščius, 
fabrikus, miestus, 'laivus —- sakydavęs: visu tai mano, ir tik 
mano vieno, aš tai valdau.

O vienk turtai neišgelbėjo jo nuo mirties. Mirė turėda
mas vos’50 metų.
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Amerikoje paskutine didžioji sensacija — tai Japonijos 
ambasadoriaus Haiiibara laiškas valstybes sekretoriui, kuria
me jisai pareiškė, kad “džentelmonų sutarties” panaikinimas 
galėtų iššaukti skaudžių pasekmių.

? -»-

-

k

į“

t -,

“Džentelmonų Sutartis.”

10 metų atgal ISuv. Valstijų vyriausybė padarė su Japoni
ja'“džentelmonų sutarti” sulig kuria, abelnai imant, ateivybė 
japonų Amerikon sustabdoma, bet tam tikros rųšys ateivių, 
kaip antai studentai, mokslavvriai, artistai, pirkliai ir t. t. — 
leidžiama įvažiuoti. Pati Japonijos vyriausybė turėjo prižiū
rėti, kad tik tos rųšies ateivių, kaip sutarta, o ne kitos, į A- 
mįrikų važiuotų. Toji sutartis buvo užlaikyta vidutiniškai, 
tečiau buvo įrodymų, kad Japonijos vyriausybė tų sutartį' aiš^ 
kinusi per plačiai, ir kari skaičius japonų čia ėmęs augti. Tie
ka, imant oficijales skaitlines, japouų skaičius žymiai suma
žėjęs (nuo 90 tūkst. iki 50 tūkst. su viršum); bet pagal kitų 

tieofieijalin žinių jų čia esu dabar arti 200,000.
<
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nauotis, WWlW^»*l»»^sawM»’nwrtMi» M Lietu-
kintas ir ieįnuijga?. < ■* ; : , ! : '* poje-tįli-tį'laikruSfįpubuudė,'

bwvp- - Jį&i tiek Ir tiefc litų
deja įbt $ jpigit nebus
gerbti Mfelu* Įįatbhttut’ bpWtitį/l|ąd jMnĮbltėia tai redaUferi^ ^iri
jam krfiutii 1jisį!^eriįrijv^o ęuliiėĄdįti Įriti

dainas pjra^yvęniino'jbriui^mį|*.vįfi|u jieri visų priifi^ Mxri* sėdėjo <Jaug kas;, .Ir

po į iOW> privarius ^rian-
idaa ir Ui algas; kad |riŠu hud^. didžioji našta buvu

sio karo sunkenybių ir skolų kristų ant darbigiakų pečių.
- i'oi’dasįgųdtesnis už Stinuesg. nejučiomis tiesė pą<

matus,reyrinięijaį ir bolšcx'izmui Vokietijoje. Fordas tenkina 
materijalius darbininkų reikalus ir padeda nykti dvasiniems 
reikalams ii* tikslams kad mašinomis, gerai išteptomis, 
virtę, Vikriai ir saugiai suktų jo pramonės ratus.

■ . ' >

Ąr sveiku tai žmonijai?
Stinnes’ai ir'i'orcFai —- tai naujos gadynės cezariai, 

sveika yra žmonijai išsiauginti tokius milžinus, nuo kurių ūpo Į 
1 priklausytų milijonų žmonių ir ištisų kraštų likimas?

Ne tik ne sveika, bet ųet labai {pavojinga ir kenksmingi
. Tik pažiūrėkime. į

Kada Vokietija pereitų rudenį: didžiausiomis visos tautos 
ir valdžios pastangomis buvo sulaikiusi markės kritimų ir nu
stačiusi jos kursų — Hugo &tinnes dėjo visų pastangų, kad 
markė pultų ir toliau. Jisai atsiekė savo tikslo. Mat markei 
krintant jisai savo spėknHacijomis galėjo pelnyti naujus nesu- 
skaitomus milijonus ir įsigyti pusdykiai naujų-fabrikųįį vieš
bučių, laikraščių ii- t. t. Kada,visa vokiečių tauta stebino 
pasaulį sava pasyviu pasipriešinimu francūzams, užgrobusiems 
Ruhr’o kraštų, ir jau pergalė ir fraiictizų siipliUŠkimas buvo 
nebetoli,. -— tada.$tinnes ir jo draugai padare slaptų sutartį 
-su Loudieut*u ir kitais franęuzų didžturčiais, apšiimdamas pa- 
F«a *. a 4 • <W l t «

traneūzams anglis ir kitų medžiagų. Pasyvis priešinimasis 
buvo sulaužytas ne dėlto, kad tautos valia btivo palaužta, bet 
dėlto, kad Stimics apskaitė, jog jo bizniui bus taip sveikiau. 
Tautos valia susidūrė su Stūmės’o valia ir Stinnes pergalė-

Vokieči ųtauta norėjo priversti savo turčius, kad jie pri
siimtų ant savęs didžiumų karo skalų. Stinnes iki pat mirčiai 
sėkmingai priešinosi tai tautos valiai ir jam pasisekė — bent 
ligšiol didžiumų atsakomybės užversti ant pečiii daiįbininkų. 
kurie buvo mažiausiai kalti dri įvykusio karo.

Imkime dabar Fordų. '
NoVs jisai ir aprūpina darbininkus maferijaliai, bet kada 

jisai ignoruoja darbininkų, dvasinius reikalus ir atkakliai at
sisako pripažinti jų organizacijas ir 4riyties su jais atsako
mybe už pramones pažangų —- jisai yra didelis .ir begalo ga
lingas priešininkas pramoninės demokratijos, kuri žada suteik
ti darbo žmagui greta nieko nereiškiančios politines pilietybės- 
ant popieros — riar ir tikrųjų pilietybę darbuose, pramonijoje, 
įvairiose tvėrybos srityse.

Pažangioji Amerikos visuomenė yra smsirūpinusi, kad tie 
gamtos turtai, kuriuos dar valdo tauta, k. a. iniškai, žibalo 
šaltiniai, kasyklos, vandenpuoliai — kad ir liktų tautos nuo
savybe; kad didžiuosius elektros jėgos šaltinius — anglių ka
syklas ir vandenpuolius <— kontroliuotų ne korporacijos ir ne 
pavieniai kapitalistai, bet visa tauta peusavO rinktinę valdžių. 
Amerikoje RaoseVelt'o laikais buvo išleistas įstatymas, nuta
riantis vandens jėgų laikyti tautos nuosavybėje ir kontrolėje. 
Kapitalistai kaip tada kpvojo prieš to įstatymo išleidimų taip 
dabar deda pastangų jį sugriauti. Fordas pirmas panaudojo 
save ekonominę ir .politinę intakų ir išgavo iš kongreso įsta
tymų atiduodantį jam už 5 mUijaųus tautos savastį Ala-bama 
valstijoje t. v. Musele Shoalš, kur valdžios jau indėta 80 mi
lijonų dolierių. Gavo 99 metams, per kuriuos pereis kelios 
Fordų kartos. Ne visi jie Ims humanistąi-švajatojai. Bus ir 
žiaitrnj typų, ir išlepintų liurbių ir jie turės savo rankose di
džiausių galybę, kuria jie galės žeisti daugelio tūkstančių žmo
nių gyvybes. ~

Kaip politinė taip ir ekonominė autokratija perą žmonijai 
sveika ir pageidaujama. Politinė autokratija baigia pranyk
ti. Augant darbininkų apšvietai turės išnykti ir ekonomine au- 
takratija. Talentai ir genijai turės, būti visada pagerbti ir su
naudoti, bet ne tani, kad atskiriems žmonėms milijardus su
krovus ir tuo įdavus jiems nopakenčiamūš^ragus žmonijai ba
dyti — bet tam, kad žmonijai tarnavus Ii* visatinų gerbūvį kė
lus. \

.. i; , į . j   ,,,.

O, ryte: šventasis I švehtu tykumu 
Padarei ant žęniės raųWb • • 
Džiaugias pasaulis tavo jaukumu, 
Giu|dž’ varpas iš Dieyd namų. ' * 

Aklink, •— kur tiktai užmatai akimi, 
ištisai suštabdyti\vįaui\ * ' *
Visi, nori Diėvūi būt* ištikimi, 
šiandien jų darb’ai eių kitur.
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B|ui lauke, ant kalio IŠpuuMo žaliui/
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dar turbūt daug kas daugiau
sia tųs pabaudas niokos.. > neš 
į Iculejinių, tie vienas iŠ redak- 
torių neturi ukvatos eit sėdėt.., 

Lietuvoje yra teip vadinama 
cenzūra, kuri atliekama šitokiu 
būdu: pirmų laikrųščio egzėpi- 

Įpliorių atspaudus, jis tuojaų&v 
hešamas i komendantūra n te-

M

pa-
IbešamuM į komendantūrų o te- *** 
Imti tam tikri cenzoriai viskų 
fparMftri ir jeigu kų ras, jų nuo- - ' , 
įmone, neleistino spauzdinti, 
tai tų pabraukia. Tuom tar

pu spaustuvėje mašina stovi ir 
Į laukia žinios ar galima bus lai
krašti spauzdinti... Gavę ži
nių kad galima, tuojaus spauz- 
dinii... o gavę su cenzoriaus 

“išbraukytais straipseniais ar 
žiniomis, tai tuojaus tas išbrau
kytas žinias ir straipsnius iš
meta ir spauzdina laikraštį su y 
baltomis tų. straipsnių rieto- '' 
mis... J eigų cenzorius netei
singai išbraukia tai kartais da
romi yra skundai ir būna kaip * 
kada ir teip, kad cenzoriaus iš
brauktieji straipsniai sekančia
me laikraščio numeryje įdeda
ma bet tankiausiai redaktoriai 
nusileidžia, nes nenori su cen
zoriais perdaug įsipyktiv Būna 
kartais ir teip kad redaktorius - 
pasiuntęs cenzoriui pirmų eg
zempliorių kuriamo ja nuomo-

' ne, nėra tokių-vielų prie kurių 
[ .cenzorius galėtų, prikibt ir no- • 
' frėdamas kad laikraštis grei

čiau atsįspaudintų liepia, admi-, 1 
nistracijai spauzdint “ nelaų- 
kiaht iš cenzoriaus parnešant*...,/ 
Kaįp’1 gerai vis išeina tai ge
rai/. . bet kartais ir apsirinka. , 
Tuomet yra du būdai: arba jau , 
atspauzdintus sunaikint, arba 
rizikuojant gaut pabaudų juos 
išsiųst į provincijų... o Kam 
nui atspauzdint teip kaip cen- 
zoriaus palikta... O kitaip tai 
tuojaus visų tų numerį konfis
kuotų ir nubaustų tų, kų išras
tų kaltu: redaktorių ar spaus
tuvės vedėjų ir savininkų o gal 
net .ir abudu, tas priklausytų 
nuo susidėjusių aplinkybių...

Lietuvoje būti redaktorium • 
yra gana pavojinga. Visuome
nė nori greitai'.gauti tikiu žinių 
kaip kuriais klausimais o re
daktorius negali jų talpinti Ė/ 
laikraštį kol tam tikrais būdais 
neištirs tam tikrų sluogsnių 
nusistatymo kaip tas žinias nu
šviesti... kad cenzoriui neuž
kliūtų...-

Net yra tam tikri redakto
riams. susirinkimai daromi 
“Eltos” • kambariuose, kur 
duodamos instrukcijos kų fa- ' 
šyt, kų užtylet... ir tani pana
šiai.. . Kartais visai mažas da- 
Ivkėlis sukelia didelio trinks- v 
mp redakcijoje. Pavyzdžių y- 
ra daug) bet jų neminėsiu, tas 
amerikiečiams nesvarbu,Ao iš- . 
keliant juos viešumon gali būt 
kaip kam pavojinga.

Labiausiai redakcijos atsar
gios su žiniomis apie Lietuvos 
kariuomenę ir karininkus, jęis 
veik visos spaudoje talpini 
draudžiama^. tolinus angštuo- 
siųs valdininkus, teįsmiis, milu 
rijų Uoriuntieji dalykai irgi la* 
bai pavojingi, į spaudoje pa-, 
skelbtų dalykų tuoj aus reaguo
jama, ir-‘ gink Dieve negautum 
įrodyti nors ir tikriausiu faktui \ 
tai tuojaus redaktorių iv teis- 
man už $ridhnų valdžios kai
po prasikaltusį tekino įdtykino 
kriminalio kodekso paragrafu, 
ir nors UnkUuriai'ii&diktGrUi 
eu advokatų ptyplį* ihiteM* 
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Henry Ford. I '
Henry Ford dar gyvas. Tasai pradėjo be nieko ir per.dvi- 

dešiins kelius metus išaugo į didžiausį 'pasaulio turtuolį. Bet i 
dabar, JStinnes’ui mirus, Fordas neturi sau lygaus. Kaip ; 
Stinnes taip ir jisai valdo dirbtuves, kasyklas, gelžkelius, duo
damas darbo ir uždarbio bent milijonui žmonių (skaitant ir dar- 
bininkų šeimynas). Fordukai ir Fordo traktoriai baigia užka
riauti pasaulį. Per kovo mėnesį ju padaryta išrišo 205 tūks- 
tane lai su viršum. ■

Abudu: ir Stinnes ir Fordas žymiai kuo vienas nuo kito Į liauti f rancūzus boikotavus ir pasižadėdamas ir vėl gabenti 
skiriasi. Kada Stinnes’o didžiausis idealas buvo turtai ir ga- 
iybė, gi patrijotizmas ir kitos dorybės turėjo tik vergauti anam 
“idealui,” Fordui visuomet vadovavo visuomeniniai idealai. 
Stinneso stabas — aukso veršis. Fordas — tikintis nors ir šal-» 
tokas krikščionis, didelis Amerikos patrijotas, uolus pacifistas. 
Fordas — genijalis, \bet padorus pramonininkas, hiznieris, ad
ministratorius.

Bet drauge su tuo Fordas. — svajotojas ir savo svajonių 
vykinimtii nesigaili milijonų. (“Taikos laivas” 1915 m.;^pro
paganda prieš žydus ir tt.) Jisai patiki net galimybei gauti pie
nų iš mašinos, pakeičiant karves.

Kardas humanistas, nors ir šaltas. Materijalius žmogaus 
reikalus matematiškai apskaitęsj jisai Įiirmas, niekeno never
čiamas ėmė mokėti augštas algas darbininkams, — padaryda
mas tuo didžiausį sau biznį, nes mat jisai išgalvojo gudriau
sius būdus, kaip tobulai padalyti darbus, kad iš kiekvieno dar
bininko per 8 darbo valandas išgavus kuodaugiausia jo prakai
to, smegenų ir visos gvvvbės. 'Fordas “ mašinos brolis. Ma-

’ V ’C’ •< v J f

šina jį inkvepia ir veda. Darbininkas sulig jo irg;i ne kas ki-
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Johnson’o bilius.

'^^Šiomis dienomis Suv. Valstijų kongrese švai stomas naujas
Ūtrivybės bilius, kongresmano Jolmson'o įneštas. Netrukus 
tusią bilius virs Įstatymu. Apie ji “‘ Darbininke” jau buvo ra
šyta*. Bilius paliečia ir japonų atvirybę. Mat šiemet baigiasi 
anoji “džentelmenų,sutartis” ir jų reikia arba prailginti, ar
ba panaikinti. Jolmson'o bilius patarė sutarti prailginti. To 

-• patprašė Suv. Valstijų sekretorius Huglięskis. remdamasis tuoj 
kad- kitaip, girdi, galėsiu iš'ttkti su drauginga ligšiol Japoni

ja nesusipratimų. Kongrese ir spaudoje buvo daug kalbėta ir 
ginčytasi už ir prieš ”džentelmenų sutarties” panaikinimų. U 
yisa ko tečiau buvo galima numatyti, kad, nežiūrint Jolmson'o 
kibaus pasiūlijim<^ prailginti sutarti — toji sutartis būtų buvu
si panaikintum japonų ateivyhė Amerikon dar labjau suvaržy
ta.

Ir štai visai netikėtai, tarsi bomba, ar perkūnas iš gied
ri) dangaus — .Japonijos ambasadoriaus nota, švelniai grasi
nanti skaudžiomis pasekmėmis, jeigu “džentelmonų sutartis” 
Įmsiantipanaikinta: Rodos to tik ir truko. Tai buvo užpvli- 
UUts- alyvos ant ugnies. Įvyko trumpa senato sesija prie už
darytų durų, paskui vėl tęsėsi atvira sesija* ir rezultate sena- 

Isavo 76-iais balsais prieš 2 panaiknti “džentelmonų 
■i sutartį” ir japonų ateivvbės kontroliavimų paimti į Amerikos 

pankas. Visa eilė senatorių stipriai pažymėjo, * kad Amerika 
Apakęs jokio iš šalies spaudimo, neišsigųs gųsdinimo ir savo 
Sddtius reikalus tvarkys,- kaip pačiai Amerikai patinka.
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’ Kodėl tokia nota?

Japonai per daug gori yra diplomatai ir psichologai, kad 
jhėbūtų galėję atspėti tokios notos pasekmių. Ambasadorius 
Iie abejo siuntė jų su žinia ir smulkiais nurodymais savo vy
riausybės iš Tokio. Tad kaip gi išaišfunti tų notų, kuri, kaip 
Įgali, atrodyti, tik pablogino japonų padėtį ?

Išdrįstame paduoti čia savo aiškinimų. Japonija nors ir 
plačiai aiškino ir taikė “džentelmonų sutartį,” tečiau toji su
tartis jų labai varžė. .Ii skaitė reikalingu benLšiaip taip tos 
Nutarties laikyties ir pati varžyti savo išeivybę AlUerikon. Jai 
buvo visai ne pro š’alįjįusikratytį ta sutartimi. Sutartį panai- 
kinus ji turės liuosesnes rankas. Valdžia nebus atsakominga 

didėjančių japonų išeivybę Amerikon. Galima lengvai nu
ganyti, kad toji išeivybė ims žymiai didėti. To' negales sų- 

1 laikyti nei aštriausi Amerikos įstatymai. Juk beabejo susida- 
!rys tarp pačių amerikonų slaptos finansistų organizacijos, ku- 
rios* varys geltonąjį šmugelį ir ims slaptai gabenti japonus į 
ISuv. Valstijas. Kelių tam slaptam 'gabenimui yra juk tiek; ir 
tįėk* Kaip dabar yra išsiplėtęs biznis gabenti Europiečius per 
leksikų ir Kubų — taip dan l.abjtius išsipiltos birius ingabek 
rimo Japonų laivais, orlaiviais iv šttbmarinais. Vastoięji 

į mto tyrmėiirnai aiškių aiškiausiai parodė visani pasauliui “do-
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išpirko savo penkių milijonij dolerių skolų Suv.- Valstijų val
džiai. Tad jiems Amerikos įstatymai nėra baisūs.

Kas toliau? į

Žinoma, pasekmės to Amerikos užpludimo —- prie dabar
tinės ekonominės tvarkos gali baigties tik kam tarp Suv. Vals
tijų ir -Japonijos. Amerikos baltieji, nors patys dar palygina
mai nesenai atėmę žemes iš raudonųjų, nenori tečiau įsileisti 
geltonųjų, nors ir tiems čia dar būtų nemaža vietos.

Iš antros pusės Japonijai išeivybės palengvinimas^ nau
jų žemių suradimas — tai mirties ar gyvybės klausimas. Šio
mis dienomis Japonijos sostinėje susirinko nepaprastas, nes 
“ekonominis parlamentas.” Jį sušaukė Mikado valdžia. Ji
sai susideda iš didžiausių krašto galvočių, rašytojų, ekonomis
tų. Jisai darbuosis greta kito — politinio parlamento'. Du 
vyriausiu uždaviniu jisai turi prieš akis: 1) išrišti išeivybės 
klausimų, 2) sutvarkyti teisingesniais pamatais ekonominius 
santildus namie (nes, mat, išnaudojamos minios, nebeišmisda- 
mos, pradėjo maištus kelti;, tad Azijatai, ne kaip Europiečiai 
■— ne policijų ir kariuoenę ėmė didinti, bet ekonomistus sušau
kė į tarybą ir valdžia pasižadėjo iš anksto jrj patarimus vykin
ti). Japonai greit veisiasi, gimdymų nekonttoliuojai ’ Jų *7( 
milijonų suviršum gyventojų —'reikalauja bent 2 ar 3 kart tiek 
žemių. Nebesutelpa. Nauji žemes plotai būtinai reikalingi,. 
Filipinų salos, Hawai salos, ir tolimoji Amerika —- tai jiems 
geriausia išeivybei vieta. Bet čia jie susiduria su Amerikos 
baltųjų žmopių valia. California jau turi įstatymų, griežtai 
draudžiančių azijatų ateivybę, Japonija protestavo Washing- 
tono valdžiai prieš: tuos Galit’prnijos įstatymus. Lengva buvo 
atsakyti, kad Federulū valdžia negalinti varžyti valstijų legfs- 
iatųrų. Bet kada Suv.. Valstijų Kongresas'taranavo žodį —- ta- i 
da pilnai'paaiškės visos tautos valia* Susiburs dviejų tautų 
valios: geltonųjų — imti naujas žemes — ir baltųjų — neprileis
ti prie ;jų: - Konfliktas bus neišvengjainas.

Pereitų žiemų tūlas daktaras Paryžiuje pranašavo, kad po 
\l() metų bus* karas tarp Suv. Valstijų ir Japonijos ir kad SųV. 
Valstijos būsiu tingulė tos. . /

Mes nėlinkėtunH?, kad tlisųi spėjimas išsipildytų. Nelau
kiame karo, k juo labjatis Sūv; Valstijų nugalėjimo. Bėt t
vykiai'lyg ir veda tuo keliu. R^kMugairdai, k&d 
būdama dulžAtmoje vargdienių darbininkų žjunė—
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lykas. Dėl tos priežasties veik 
'fdtų Jatoššin atsa
komaisiais redaktoriais jįa sei

mo nariai, nors ir neyisuomet 
jie yra fąktinais redaktoriais, 
bet prie jųAne-teip lengva yra 
p|ilnbt bil kokiam, ypae mažes
niam valdininkui, tai nekartų 
|r teip dalykas nusitrina.,. iš
dyla../

Taip cenzūruojami laikraš
čiai lygiai visi', visų, partijų. 
Skirtumo ne vienam nėra da
roma, tai yra su laikraščiais vi
sti teip vadinamų legalių 
partijų ir pakraipų. Nele-' 
galių partijų ar grupių laik
raščiai spauzdinami slapčia, 
slaptose spaustuvėse, ir juos 
sugavus visus konfiskuoja ir 
redakcijas ir spaustuves bau
džia kaipo priešvalstybinius 
gaivalus. Bet ir jų nuolatos į- 
vairiais vardais it įvairiomis 
kalbomis laikraštukų pasirody
mas nėra naujiena.

Būna ir teip, kad kaip kurio 
laikraščio cenzorius viską pra
leidžia o paskui apsižiūri kokia 
nors valdininkų, ar tam tikiu 
įstaigų tarnautojų grupė ir tuo
met per Vidaus Reikalų minis
terijų pareikalauja tokį ir to
kį laikrašti lconfiskuot o re
daktorių patraukt krirAinalėn 
atsakomybėn, bet toki atsitiki
mai įvyksta retai.

Seime kovodama dėl cenzūros 
panaikinimo, bet kaip kurie iš
randa kad dar Lietuvoje nėra 
atėję nonnalūs-daikai ir dėlto, 
kol kas, cenzūra esanti reika
linga.

F. Virak’s.

PROTOKOLAS 
26-TAS

. ■ * » . ‘

LDKS. New Yorko ir 
Jersey apskričio suvažiavimas 
įvyko balandžio 6 d.,' 1924 m. 
parapijos svetainėje, 219 Rip- 
Jpy PI., Elizubetliport, N. J.

1. Suvažiavimas tapo atida
rytas su malda per pirm. M. 
Stapinskų 2-rų vai. po pietų. 
. 2. Mandatų priėmimas.

16-tų kuopų atstovavo . M. 
Stapinskas, S. Morkevičia, P. 
Virvaliavičia ir V. Bernatonis.

12-tų kuopų atstovavo V. 
Dauboms. ,

14-tų kuopų atstovavo J. Že
maitis, J. Sereika ir K. Tamo
šauskas.

o. Protokolas perskaitytas, ir 
vienbalsiai priimtas.

4. Valdybos raportai:
Pirm. M. Stapinskas aiškina 

kad darbavęsis. Mėginęs Bay- 
onnės kuopų atgaivinti, bet re- 
zultatoi be pasekmių.

Rast. J. Sereika aiškina savo 
užduoti išpildęs.

Kasierius V. Dauboms ra
portavo kad A. Dyintai bilų at
mokėjęs $10.00, dar ^ps. sko
lingas $2.00. A. Dymta žadėjęs 
dėl apskričio pasidaffmoti.

Valdybos raportai priimti.
5. Kuopų raportai:
Elizabetlio . 16-tos kuopos 

raportas raštiškas: Narių kuo
poje 33, pilnai užsimokėjusių 

.22, skolingi 11. Ineigos per 
1923 metus: liko nuo pikniko. 
$44.14, nuo teatro $24.20, kuo
pos ižde buvo $53.81 ir Lietu
vos bonas už $50.00. Viso pa
sidaro $172.15. Išlaidos per 
1923 m. iki bal. 1.924 m. Au
ka į “Darbininko” gerinimo 
fondų $10.00, šėrų už $15.00;, 
vietinių lietuvių sales statymo. 
Šeras $5.00. Viso išlaidų $30, 
Kasoj dar yra $142.15. Žada 
rengti- agitatyves prakalbas |r 
išvažiavimų. 3‘ nauji nariai 
prisirašė, 1 išbrauktas. lĮapor- 
tas 'priimtas su pagyrimu.

Raportas LUos kuopos. Aiš
kina stovi po: senovei,/ Ka
rių turi 38, tiktai dar neatsily- 
/gmę. Senas raštininkas aiški-

Ne\v

ją kad \sutvarkytą tą 
Apskritys satmi iaį' jų pa-, 
reikalautų atstlygmiT oįad ne
norės susitaikai W paskubti 
jo vardą į iaikraščiui, kad vi
si žinotųjų kuo turi reikalą. 
Raportas priimtas,’

■j z M-ta kuopa raportavo kad 
stovi po senovei narių skaitliu- 
je. Turėjo fėrus sykiu su fe
deracija. Pelno kuopai liko 
$39.85. Vajus varomas 'Hel 
moksleivio, bet pasekmės ma
žos, užkurios kuopos mažai at
jaučia? Pinigų kasoje turime 
$15D ir L, L. P. Bonų. Rapor
tas priimtas,
’ 7. Organizatorius J. Žemaitis 
raportavo kad mėginęs Bay- 
onnę kuopų atgaivinti, bet pa
sekmių nebuvo, nes jis aiškino’ 
kad jau kuopų turi patys su: 
tvėrę, tiktai mėnesių nemoka. 
Pasirodo kad veikėjų stoka. 
Raportas priimtas.

8. Raportas autingo rengimo 
komisijos. Aiškina kad jau 
parkas ir svetainė paimta Lin- 
dene ant birželio 1-mos dienos. 
Svetainė su parku kamuoja 
$25.00. Raportas priimtas.

9. Nutarta pakviesti chorą iš 
Elizabeth, N. J. ir vaikų chorų 
kurį mokina A. Dymta..

10. Nutarta paimti merginų 
orkestrų iš Bayonnes. JJž or
kestrų daugiau nemokėti kai 
$25.00.

11. Nutarta padaryti 50 en-
gerių: pusę lietuviškai ir ang
liškai apgarsinimų, 2,006 didė
tų, Į šokių salę padalyti 300 po 
35c., dėl gėrimo vartoti iš ro
lių. !

12. Koncertas atidėtas aptar
ti ant kito suvažiavimo. z

13. Apskritis pageidauja kad 
visos kuopos dalyvautų suva
žiavimuose.

14. Nutarta,-kad kuopos nuo" 
surengtų vakarų 5 nuošimtį 
nuo uždarbio skirtų apskričio 
iždan.

15. Nutarta ateinantį suva
žiavimų laikvti Brooklvne, N. 
Y.

Kasus stovis $3.69.
16. Susirinkimas tapo užda

rytas su malda per pirm. M. 
Stapinskų 6 vai. vakare.

Rašt. J. Sereika.
f
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"KARYS"
(Kam rūpi nuolatos sekti mūs 

Tėvynės gynimo reikalai, tas 
tegul užbisako 1924 metams 
karių lavinimo laikraštį “KA
RĮ.” - ’

“Karys” rašo įvairiais Lie
tuvos kariuomenės reikalais ir 
duoda daug; žinių iš visos Lie
tuvos ir iš užsienio.

“Karys” spausdina bendrai 
lavinančių raštų, kurie svarbu 
skaitvti visiems šviesesniems *
žmonėms.

“Karvj” esti daug praneši
mų iš kariuomenės Švietimo 
Komisijų darbų.

“Karyj” randasi paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, juo
kų ir 1.1.

“Karys” rūpinasi jaunuo
menės kūno lavinimu, paduo
da daug sporto žinių iš Lietu
vos ir užsienio ir todėl jis būti
nai reikalingas kiekvienam 
sportininkui. Sporto skyrių 
‘ ‘ Karyj ’ ’ veda sportininkai- 
specialistai.

“Karys” savo skaitytojams 
atsako į klausimus.

“Karys” savo jnetiąiains 
prenumeratoriams duoda do
vanai piuųdą gražų, .spalvuota 
sieninį KARIŲ KAtENDO- 
RUŲ 1924 metams. a- Kalendo
rius dailininko Jomanto darbo,, 
papuoštus D. L. K. Vytauto 
portretu, kitais paveikslais ir 
surašytiljame žymesnieji lietu
vių ginillo iuigalėjuuai nuo pat 
sonovū^ligi žiu dienų,

' *

! Selmųįditnit 27 <U
;1924 m. pridės ivv Jurgio bulL. 

hyčioje 40v alaųdų įstatymo ir a- 
doracijos Byč. Sakramento atlai
dai, kurie trauksis per*tris dienas 
nuo sekm, 27d.ikiantr,29 d. Iš
kilmėje daugel svetimų kunigų 
dalyvąug, todėl bus visųgeriausią 
progą metiniams tinginiams atlik
ti Velykinę išpažintį, tik nepamirš
kite atsinešti, sulig būdo' ir pa
pročio klebonu' išduotas surašo 
korteles, kaip vietiniai taipos-gį ir 
iš visų hjpieliilkių: Troy, N. Y,, 
Wateišliet, N. Y., Mechanicviil, 
N. Y,, Cossackie, N. Y., Hoosiek 
Falls, N. Y.

Darbai Albany, N. Y. eina su 
didžiu įsisiūbavimu namų staty
mas. Geriems karpenteriams dar
bas lengva gauti, taipos-gi dabar
tiniu laiku atsitraukus fermeriams 
pavasario' laiku į savas fermas, 
kurių yra didi daugybė per Žiemą 
dirbtuvėse,, lengva atvykusiems 
gauti gerus, darbus dirbtuvėse, 
kurių randasi daugybes, kaip vy
rams teip pat ir merginoms, o, jau 
į namus dirbti merginų, tai Čionai 

. visados ieškoma kaip medaus.
Kadangi .šitie du miestai.; Alba- 

ny ir Troy jungia kartu visą savo 
pramonę, nuopelnais ir pat'ruotais 
ir randasi vos tik trys marlės .vie
nas nuo antro, kuriuos galima pa
vadinti tikromis žvaigždutėmis sa
vo gražumu New Yorko valstjos, 
o jau vasaros laike, neieškok gra
žesnių pasilinksminimų, kaip važi- 
nėties laivu nuo Albany iki Trov. 
arba nuo Albany iki New York, 
visiems žinoma Hudsono ūpe. Pas
kutiniais laikais milžiniškai auga 
Albany, N. Y. ir daugybes.svieto 
sutraukė- Teinosgi neatsilieka ir 
Troy, N? Y. Jau dveji metai kaip 
milžinas Henry Ford leidžia savo 
dirbtuves, bet dar , randas tenai 
audeklinių, inarškininių, kahiieri- 
nių, o. 28 d., kovo 1924 m. tapo pa
didintos vietines gclcžieš • dirbtu
vės per 4 milžiniškas firmas, ku- 
rios^ sudėjo kapitalo $3,500,000. 
They are -tlie Bui’den Iron Co. of 
Troy, N. Y. The Cliver and Sny- 
der Steel Co. of Pittsburgh, Pa., 
The Foundation Co. of Nerv York 
City and Atliur Tutein Ine. of Bos- 
ton. šitie milžinai, visiems darbi
ninkams gerai žinomi nuplenavo 
padidinti darbus New Yorko sos- 
tapilos apielinkeje.

)
f

Kun. Kleb. K. F. šatkus.

Tupud baiuM, žmonių
visai nedaug tebuvo.

> . z Biporierftr
.. . . V ." ”

iv* Jbjąnėiškaus Seserų Lietuvai, 
čių vūmųolynui, Antras bus ba
lius kjębohijoa statymo fbnJuL 
Girdėjau kad šv. Jurgio kareivio 
draugija rengia ? teatrų “Gims 
Tautos Genijus.” I

t

arba narės sykiu nedalyvauja.'Aš 
nesuprantu kodėl taip yra..
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NEW BRITAIN, CONN.

13 d. bal. A. L. T. Sandaros vie
tinės kuopos įvyko prakalbos. Kal
bėjo J. O Sirvydas iš Brooklyn, N. 
Y. Užsiminė ir apie kun. Gar
maus bylą su Sandara. Pertrau
koje buvo renkamos aukos bylos 
vedimui. Surinkta apie 20 dole- 

i rių. Po prakalbos buvo duodami 
atsakymai ant klausimų. Pirmas 
klausimas: “Jeigu Amerikoje yra 
atskirta bažnyčia nuo valstybės,, 
kodėl valstybė ir bažnyčia eina iš- 
.vieno?” Kalbėtojas neatsakė. 
2-ras klausimas: “Kas pirmiaus iš 
lietuvių Amerikos lietuvius gąsdi
no kartuvėmis?” Atsakymas bti- 
vo kad kun. Garinus. Aš kun, 
Garmąus prakalbose negirdėjom 
to gazdinimo, bet Dr. Šliupo kny
gose tas yra užrašyta ir kaip gir
džiu apie Dr. Šliupo kartuves bus 
jau 10 metų. Būtų buvę ir- dam 
giati klausimų, bet sandariceiai 
triukšmą* pradėjo kelti, klausinuį 
daugiau nebuvo galima duoti, nes 
pamate kad teisybė kįla-viršum”

" • '—.'j I'1^. I "'v ...... / ................. .. I •

ninku, poetų, sportininkų ir t. 
L • ' ■ '■

A ‘‘Kurį’’ redaguoja 'majoras 
P. RUSECKAS. I

“Kario” kaina Amerikoj 
: R dol. 50c, pusei metų

; ld.-5D e, . ? t ’
■< Adresas: 
to

. s

l) > >

- V

}'

‘ t

1 * 
t* 

t *V *

.'v' G

tabinujii

1 . . *

f;
•y

-? ■

r

,sr

■<>-

,1

**• v
■’ #-

. c,
■ V .

_ , ■ > 
balandžio 6 d. vakare L. Vyčių 

93 kp. vaidino veikalų- “Piloto 
Duktė.” Veikalas gana įspūdin
gas. Publika buvo skaitlinga ir 
tuomi Rochesterio lietuviai paro
do kad myli matyti rimtus veika
lus. Turbūt ir pelnė liko nema
žai, nes girdėjau įeigų būsią neto
li $300.00. Šio dramos perstaty
mui buvo komitetas; B. P. Vitkus 
ir A. Taukšite; visų darbų dirbo 
gerb. B. P. Vitkus Jbuvęs kleriku, 
bet mokslą pertraukė dėl stojos 
lėšų) su L. V. 93 kp. pirm. gerb. 
Teodoru Paliukui. Surengti tokį 
veikalą tai reikia nemažai pasiau- 

’Kavimo ir energijos. Vaidintojai 
visi atliko savo roles šauniai. Sce- 
neriįų pertaisymo l'aike R. Šerdis 
griežė smuiką solo po pirmo veiks
mo, po antro veiksmo duetą A. 
Saunoriutė ir A. Jankus; po tre
čio veiksmo M. Pikūnaitė dainavo 
solo; po ketvirto veiksmo dainavo 
solo A. Saunoraitė; po penkto — 
dainavo solo A. Jankus. Vaidin
tojos: Z. Zdanevičienė, O. Matu
laitė, J. Rickiutė, A. Tamošauskiu- 
tė, P. Saunoriutė, I. Rovutė, E. 
Paluikienė, A. Tukaitė, U. Gude- 
liukū, Ad. Gudeliukė, K. Gudeliu- 
kė, A. Gudeliūkė, J. Gudynaitė,, 
A. Kraj&riutė, E. Juozapaitė, T. 
L. Stukaitė, V. Paliukaitė, A. Že
maitukė, M. Būbniutė, St. Iva
nauskaitė, O. Rickiutė, M. Bickiu- 
tė, V. Paluikienė, Z. Rickiutė, S. 
Platakiutė, E. Stankevičiūtė, V. I 
Izakevičiutė, S. Paliulioniutė, B. I 

Žiemiutė, J. Baranauskiutė* S'. I- 
v-anauskiutė.,

. » e .lt-..* . • .

Rochesterjeeių lietuvių katalikų 
kadbis buvo visų nukreiptos jėgos 
kas kiek galėjo dėl Lietuvos lais
vės. Laikydavo susirinkimus ’ po 
šv. Jurgio bažnyčia, kalbėdavo ir 
tardavo kaip geriau daryti kad 
Lietuva liktų laisva ir nepriklau
soma valstybė. Dėjo aukas dešim
tinėmis ir šimtinėmis dolerių, pir
ko L. L. P. Bonų už keletą desėt- 
kų tūkstančių dolerių ir kitus 
kalbino kad pirktų; žinoma tas 
viskas būdavo po šv. Jurgio baž
nyčia, svetainėje. O parapijos 
reikalai buvo atidėti į šalį,. mat lie
tuviai katalikai žino, kad Lietuva 
ir js laisvė it mūsij motina bažny-; 
čia takvra vienas dalykas. Atsi- 
metėliarnuo bažnyčios juokės, ty
čiojos, niekino mus žodžiu, raštu 
ir tt... Galutinai net per “Vie
nybę” laisvamaniai rašė, kad šv, 
Jurgio parapija bankrutys ir tt. 
Dabar kada jau Lietuva laisva ir 
Amerikos tapo pripažinta, tai 
Rochesteriečiai. lietuviai katalikai 
pradėjo rūpintis ir tvarkytis sa- 
vuosiue reikalus kuriiį gana ne
mažai yra. Pirmiausia įtaisė nau
jus vargonus, nes jau senieji la
biau barškėjo negu grajino. Ant
ras -tai klebonija, nes kapitalas 
buvo ruošiamas jau nuo praeitų 
metų ir jau keli tūkstančiai dole
rių yra surinkta ir gal kada pra
dės statyti kleboniją kaip tik tu
rės tinkamą kapitalą ir dabar vi
sų parapijom! rūpestis yra kad su
rinkti kadatigiausia pinigų dėl 
klebonijos.

Trečia^ tai bus savos mokyklos 
pastatymas. Ketvirtas tai bus sa
vos svetaines, o kur dar kiti, kaip 
tai: spaudos platinimas, organi
zacijų gerinimas ir jų organizavi
mas irti.

Boch^teriečiai lietuviai katali
kai ir Lietuvos gcpaūiiršta ir ten 
esančių vienminčių. Turint tiek 
darbų josrcaterjo lietuviai nėra 
nusiminę, nes turėdami rimtą ir 
sumaningą vadą kaip antai gerb. 
klebonų 'J« Rasakiliųtik nėra pa
vojaus, .ar jočiau ar vėliu tas

MONTREAL, CANADA

t Užtekėjo ir aut. mūsų kolonijos 
saulutė, nes per du metu buvo 
aptemus., O dabai* nudžiugo para
pijiečiai'kad sulaukė šioje parapi
joje tokio darbštaus klebono kun. 
J. Daknio, nors da tik kelios savai
tės kaip čionai atvyko, bet gražių 
darbų jau nuveikė: išpuošė alto
rių, permainė elektros spalvas, 
aptaisė langus, taip-gi su savo 
linksimu būdu ir gražiais pamoki
nimais visus parapijomis pralinks
mina.

Balandžio 11,12 ir 13 d. d. buvo 
40 vai. atlaidai su rekolekcijomis. 
Viską vedė mūsų gerb. klebonas

> LAWRENCE, MASS, t
Mary-Zaliski 18 metųamžiaus 

nuo. 85 Margiu ^t., tap6 suąroš- 
tuąta. it kaltinama už pasmaugi
mą savo lciicpkio ir išmetimą ant 
šalygatvio. Jaku ĮCmvczyk kalti
namas kaip Maryfs partnery s ir 
žmogžudystėje. Lietuvių lenkų ir 
rusi} tarpe Luivrence pradeda ro
dytis daug kriminalių prasižengi
mų. Tai socialistiškojo mokslo 
vaisiai. Moterų ir perdaug randa
si doroj nupuolusių. Vyrai išeina 
dirbtuvėm o jos su kokiais bolše
vikais alų gena. Viena taip da*o 
iv kų tik palaidojusi savo vyrų. 
Reikalingos čia Tėvų Marijonų 
Misijos.

Draugijos i miestas apvaikščios 
gerb. kuli. O’Reilly jubiliejus 50
metų sukaktuvių kunigystes. Geg-

kun. J. Daknys; patraukdamas vi- j įvyką bažnytinė ’ procesiją 
PvAAA nTl ’A 4CllO T1V ffre

_____________ i fil_______ a_______ - . ..
griaudingais pamokslais. Per tas I Eminelicija Bostono Kaydino-

__  ___ • __ las.- Gegužio 5-d. atsibus bankie- 
tas. Sekančią dieną bus įvairht or
ganizacijų ir asmenų sveikinimai. 
7-tą geg. dieną tai buš bendra 
miesto paroda. Tam tikslui bus 
dirbtuvės sustabdytos. (Socialis
tai prakeiks kunigėlį). Jubiliejuj 
kiek bus galimi dalyvaus ir lie
tuviai katalikai, nes kun. O’Rei
lly buvo jų pirmas klebonas.-

Švento Pranciškaus bažnyčioj 
išdalytos kortelės pranešančios 
xad Tėvai Marijonai Andziulis ir 
Čepaitis pradės 27 d. bal. 7 vai. va
kare; misijas. Iki geg. 4 d. kas 
pytą ir vakarą, jiedu sakys savo 
gražius pamokslus.

Reporteris.

sus žmones /u savo gražiais ' ir “May I’roeeisian.” Atsilankys ir

dienas skaitlingai susirinkdavo 
žmonių ant pamaįdų, net ir tie, 
kurių niekad nesimatydavo bažny->
eioje. Mūsų gerb. klebonas gra
žiais ir griaudingais pamokslais 
visus dvasiškai sustiprino. Gal ne 
vienas apsimąstęs sugrjž ant tikro 
kelio. Per atlaidus dalyvavo du 
kunigai svetimi, o'trečias iš kated
ros kanauninkas kun. O ’Rouke. 
13 d. balknd. užbaigiant 40 yd.' 
apvaikšičojo procesija kurioje da
lyvavo visos katalikiškos draugi
jos.

■

Liepūnėlė.

WORGESTER, MASS.

Čia pas mus yra labai gražus pa
protys. Gavėnios laike visos ka
talikiškos draugijos pasiskiria sau 
vieiių iiedėldienį ir" eina visT na- 
riljf ir narės sykiu incorpore šv.- 
mišių klausytų ir laike švf mišių 
priima šv. Komunijų. 13 d. balan
džio arba Palmij nedėldienyje ma
tėsi labai gražus ir malonus regi
nys. Tai yra Pilnųjų Blaivininkų 
25 kuopa ir SLRKA. 41 kuopa po 
Blaivininkų vėliava ėjo sykiu šv. 

-mišių klausytį. Čia turiu pažymė
ti, kad šios dvi draugijoj ėjo la
bai gražioje tvarkoje, moterys pir
ma o vyrai paskui. Išviso dalyva
vo apie 300 narių. Nekurie nariai

G

' “Ė56V4 iVDW 
JERCZCttrMAS. — PkM- 

nes, arūbai įsteigė 
vai pHe§ žydusi Briė^ 
guH- Mabų\j
veikėjai.- • \
'.... '

-ODĖSį^-. Šoviutų teigi 
nuteisė mipop penkis žmoiifi 
intartus šnipinėjime.

CUNARtD
■ Atlankykite Lietuvą! 

Trečioji Vaeariie ’

EKSKURSIJA I 
LIETUVĄ 

šią Ekskursiją Vadovauja > 

S. G. LUKSIS 
plnčiiU žinomas lietuvis kalbėtojus 

, keliautojas, . _ l
Išplaukimas iš New Yorko 
Gegužio (May). 23 d, 

pagarsėjusiu visame sviete j 
EKSPRESINIU LAIVU i 

AOUITANIA 
(45,647 tonų) ' "~}

DEŠIMTIES DIENNŲ LAIKU j i
LIETUVA 1

per Soutliamptonų i
C malonios dienos kelionės, jui‘^0 į 

KAINOS TRECIA KLEŠA:' j

T Kauną.......................S109J0 ’
ĮJ?iliavą.......................$106.50 i
Į Klaipėdą (Memel)..$107,00 1 

Virš to $5 muito (karės)
Pilietis Luksis lydės ekskursantu 
stačiu 1 Į Lietuva ir aprūpins visus ! 
pasilinksminimus visoj kelionėj-/-, 
Kiti išplaukimai kas £Jeredą 

CUNARD LINE, f 
126 Štate St., 
Bostou, Mass.

T

f a><

L.IL I U VĄ A
V®

,/> 7 VAŽIUOKIT VISI PARANKIU
TIESIU KELIU ’ J

Lietuviai važiuoja 1 Piliavą , J 

Aplenkia Lenkų Juostų (Karidorią* 
VIflA TREČIA KLESA PADALINTA | 

kambarius aut 2-jų, 4-rlų ir 8-uiU'lovų« 1 
S. S. LITUANIA......... Balanda 30 ;
S. S. ESTONIA..........Gegužio 21 ?

Trečios ktesos kainos į: ” 
HAMBURG’A $103.50—PILI A VA $106.50- 

LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107:00.
Delel iaivLir žinių kreipkitės prie savo agentų

i Į ’ ’ 1

t

*>>

NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS, NES TIK ŠĮ MĖNESĮ BUS 
PROGA GAUTI TOKIAS NEPAPRASTAS DOVANAS.

įvyta.
Tuoj po Vblykų yra rengiamas 

„■ „..L * •
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DARBININKAI IR 
DARBININKES

Kurie tikite, kad tik darbininkų susipratimas duos progos jiems 
sulaukti geresnių laikų, kurie tikite, kad tiktai koporacija g-ali pri- 
gelbeti darbininkams atsistoti ant kojų ir pasakyti darbdaviui,-kad 
jie yra lygūs. Tie visi turite būtinai užsisakyti tris kart savaitėje 
einantį laikraštį “DARBININKĄ.” Jame rasite pamokas kokiu bū
du gelbėti save nuo turčių išnaudojimo, tveriant koperacijas.

4■ ■ ■ . - -

Dovanos bus štai kokios: Kiekvienam naujam ar senam prenumerato
riui, prisiuntusiam iš kalno už metus $150 (Bostone ir apięlinkėje 
$5.50)/ duosime dvi knygių parašytas gerbiamo darbininkų tėvo kun. 

XF. Kemešio* darbininkų gausimu. Jose skaitytojai ras, kas 
yra kaltas šių dienų darbininkų nepasisekimams, kaip turtuoliai 
skriaudžia darbininkus ir kaip ir jokiais keliais eidami darbininkai 
gali palengvinti savų būvį. Apart jų dviejų knygų, kiekvienas skai

tytojas gaus dovanų priedo^-40 atviručių su Lietuvos miestų herbais- 
ženklais. V

TAS DOMAS DUOSIME TIKTAI BALANDŽIO
taigi fąsiskgbinkįtjs
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DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

CHIRURGAS
506 E. Breadway, Sp. Boatam

‘ (KAmptij G stl ir Br<)adway) >
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VIETINĖS ŽINIOS
t ~ - -------------------- ■ -*•-

I REPETICIJA.;
1 -t --<T ■ ” * t ’

Veikalo ^žm^žudMaF’ re- 
petieija bus antradieni, biilan-

bI '
• m
j'

; dzin. 22 d., pohužnyfinėj Halėj, 
^-įdfiIr^t.,>T:3(Lval. vakare. .Vi

ta artistai ir būtinai virš pažy- 
mėtų lalltu prašomi susirinkti.

. i VIEŠNIA.

Pereitos savaites pabaigoje 
Bostonan parskrydo lakštutė— 
jH Jelena Narhikaitė-Rakaus-

1. ?

' i

• kięhė. Gegužio pradžioje Mo
terų Sąjungos kuopos rongia- 
llianit vakaro ji išpildys prog- 
taino žymią dali.

NETRUKUS ATSIDARYS.

Geležinkol iečiu kooporatyvis 
Bankas Bostone atsidarys bė
gyje kalėtos dienu. ‘Tas ban
kus bus po nnm. 60 Devonshire 
St*, vietoj subankrutijusio Cos- 

, mopolitan T rust (’o.

SUSIRINKITE.

"L, D. K. S. I kuopos ekstra 
susirinkimas bus balandžio 24 
d. 9:30 valiam parapijos salėje, 
Seventh Street, So. Bostone. 
•Bus tai prieš šeiminis susirin
kimas. bu< rinkimas delegatu 
šeiniau ir daug kitu reikalu. 
Susirinkite knoskaitlingiansia.

Valdyba

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
I

TELŠIAI. Čia gyvuoja“Pa- 
vasaijninlią” kuopa, turi na-, 
rbj virš 250, keturias kaimo 
knopeles: Kalnėnuose, Berki- 
Tumuose, Pagerinoiitėjt. Turi

* skaitvkla kurioje nariai lino- 
tšainis dienomis skaito laikraš
čius, knygyną arti 1.000 kny- 
gų.. tiip pat Telšių •“Pavasa

rininkai ” prisidėjo gana žy
miai prie įsteigimo “Pavasari-

į MinkiV’ dūdų orkestro, kuriam 
/ jokie aplinkiniai orkestrai ne- 
į - gali, nemano ir negalės jam 
f konkuruoti. K na pa rodama 
\ gana energingo jauno kun. T.

• Budraičio, liulima pasakyti, 
kad jis. per savo energingumą

'. įsteigė dūdų orkestrą, įsteigė, 
' ką užmiršau pažymėti, Pavasa
rininkų chorą, kuri pats ir ve
da, įsteigė skaityklą. JukTel- 

/šišlri&ms ‘ ‘ Pavasarininkams ’' 
į mana iš dangaus nekrito, bet 
į reikėjo per didelį darbą ir 
Į vargą sau pasigaminti. Jis ne 

‘tik “pavasarininkus” taip ke- 
: Ka ir jiems dirba, bet dirba iri 
į kitose draugijose ‘‘pavasari- 
. ninku'’ rajono valryboje. .Jei- 
! gii lietuvių tauta daug tokių 

turėtų, tad apšvieta ir susipra
timas jau būtų pasiekęs aug- 
’ėįąusio laipsnio. Tat bravo!..

•n.* T. Budraitis! Bravo! — 
laimina jo ir tolimesnius 
ko žingsnius.

J. VI.

J. D. A.
•Pavasari, gražus, meilus,

: Kur tu pasidėjai ?
Mes nejutm kaip atėjai
Ir kur tu nuėjai.

Ir mano brangi jaunystė
; Taib greitai išnyka,

?I<aip pamanau apie ją tik, 
Rod’s vakar Įvyko.
Minty 'džiaugies ta grožybe.
Rod’s pavasarėly,
.Bet pažiūri, kad aplinkui 
Esi sielvartėly.
Ir taip gaila atsiminimu 
Jaunųjii dienelių,
Kurios jau negrįš niekuomet 
Praėjusiu keliu.
Jos pražuvo amži.ų bėgy, 
Nematysiu jųjų, 
Kaip vandens lašų įmestą 
ferp jūrų plačiųjų.

> F,
tottima, re: X 20.

M0NTELLOS FEDERACI
JOS SKYRIUI PADĖKU

»

Labai įvertinu Mcmtello’s 
Federacijos skyriaus man pa
reikštą Užuojautą! KuoŠirdžiaj 
tariu ačiū už tai! Ji^yra natū
ralūs išsiveržimas aikštėn tų 
kilnių jausmų, kuriuos turi 
kiekvienas doras žmogus! Juk 
jau daug' amžių prabėgo, kaip 
kraujagerys Neronas Rymą pa
degęs šaukė: — “Tai krikščio
nių darbas! tai jie kalti!” vie
nok ir šiandie atmena istorija 
ir pasaulis tą baisų jo darbą, 
smerkiu jį, o nekaltai žuvu
sioms krikščionims reikš užuo
jautą pasaulis, kol jarne bus 
nors vienas doras žmogus f

Šiandie to žiauraus Nerono 
rolę lošia subolševikeję laisva
maniai. Jie nori sukurti pasau
lyje žemiausių geiduliu ugnį ir 
toj įsiliepsnojusioj ugnyj pra
žudyti netik Rymą, bot ir visą 
civilizuotą pasaulį, o paskui; 
rankas^ fiusiplovns, pasakyti: 
“Tai ne mes kalti! Tai krik
ščioniu, klerikalą darbas!” 
Taip garsus Vokietijos laisva
manis generolas Liudendorfas, 
norėjos užkariauti pasaulį ir iš
žudyti visas mažąsias tautas, 
šiandie Nerono žodžius karto
damas šaukia: “Tai kataliku 
darbas! tai popiežius kaltas, 
kad šiandie žūva Vokietija ir 
Europa dejuoja!” Tas pats 
laisvamanis Liudendorfas per
imi lapkričio 9 d. surengęs 
Miunchene sukylimą ir išžudęs 
daugybę nekaltu žmonių, tuo- 
jaus per telefoną klausia savo 
banko: — “Ar mano akcijos 
gerai pakilo ?! ” Ar re i k skau
desnės ironijos?!

Taip pat mūsų .proto ir doros 
suskiai laisvamaniai savo par- 
nografiška spauda demorali
zuoja musų visuomenę, veda 
ją prie ištižimo ir galutino iš
sigimimo! O kas nenori kartu 
su jais Judos darbą dirbti ir 
dar išdrysta paraližuoti jų pie
nus, sąmoningai kultūrinant 
visuomenę, tas būtinai turi 
virsti auka jų begėdiškų mo
lų ir šmeižtų! Savo žemiems 
tikslams atsiekti griebiasi žvė
riškiausių priemonių: jie puolu 
iš pasalų su plytgaliais savo 
politinius priešus žuilyli! Jie 
virsta špiegais-išdavikais, ne
teisingai skundžia valdžiai ir 
puolę prieš ją ant kelių verkia 
kaip beibės ir prašo, kad jų po
litinius priešus iš Amerikos 
deportuotų! Ar galima dides
nį kerštą ir/žiaurumą rasti pa
saulyj? Ar gali didesnis dva
sios sugedimas būti už mūsų 
subolšovikėjusių bedievių lais
vamaniu sugedima?! Ir šitie k <F t
išgamos išdrysta dar kalbėti a- 
pie žmonių dorą, kurios patys 
nei už centą neturi! Patys vi
suomenę nuskriaudę ir šiandie 
ją beskriausdami, dar išdrysta 
kitus intarti ir vagystėje kal
tinti! Mat vagiui atrodo, kad 
risi yra vagys, paleistuviui 
atrodo, kad visi yra paleistu
viai! Tumui jie nori pasitei
sinti ir nuraminti savo nenu
malšinamus sąžinės grauži
mus!

Taigi laikas katalikam^ pa
sitraukti nuo tų supuvusių lais
vamanių, kurių gyvuliško užsi
spyrimo niekas nenugalės, ne
bent jie prieš įnirti, yt latras, 
atsivers! Tat paimkim kartą 
mes jiems gerą botagą ir vy
kini lauk iš savo tarpo! Šalin 
beždžionių veislės nususę gyvu
lėliai! Nusivalę katalikai nito 
tų išmatų, suspindės galinges
ne doros ir tikėjimo' šviesa! Tik 
.dauginu vienybėj ir meilės tarp' 
savęs reikia katalikams, o tuo
met mūsų ištvirkęs priešas, 
nykštuku pasijutęs, nykštuko 
būdu ir slapstysisypo krūmus, 
užleizdamas . mums arais pa*
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Tel. Brookton 5Į12—W.
DANTISTAI

DR. A. J. OORMAN
(GUMAŲSKAS) '

705 Main St., Montello, Mm 
(Kaippag BroadStreet) : ,
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SOUTH BOSTON, MASS.
< Veikalas 

^ŽMOGŽUDŽIAI’ * 

yra ,ląbai įvairus ir 
todėleį ne tik.kad ne- 
nuobodus, bet prie- 
žiogai, labai uiaman- 

ir patraukiantis. 
' Štai įvyksta tragedi- 

jai Jurgis, Antano 
bernas, nuskandina 
savo Seimininkų kad 
galėtų vesti jo Žmonų 
Nastę. Ui Antano mo- 
tina, šermukšnienė, 
negalėdama perken- 
tėti jos širdžiai,Mž- 
duotų smūgių dėlei 
jos mylimo sūnaus 
mirties, nustoja net... 
kalbos. Ir čia reikia 
akmeninės širdies 
kad ūermukšnienės 

. aimanavimai jos 
sujudintų ir gaili aša- 

JURGIS KĖSINASI NŲžTDYTl SAVO ŽMONĄ, NASTĘ, relė, nesuvilgintų
t

Tel. So. Boston 270

J. MRCDOHELL, M. D. 
dailina aiislkalbčti ir UeiHvlikai 

ofiso valandos: Rytate Iki 0 vai.
Po pietų nuo 1—3 
Vakarais nuoO—9 

836 E. Broadway, So. Boston 
.4-! TR4H . "L . 1 ■ .- .  ■■■. ■■■■ ■ , Į*-

■
, 16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S, STONE
, AKIŲ SPECIALISTAS '•■

399a W.Broadway, So. Boston
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Tel. So. Boston 323 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston
OJrtto Balandos: nuo 10 iki 12:30 

ryte Ir ntio 1:30
IM 6 tr nuo 6:30 iki 9 vai. Vakare. 
OUsas uždarytas eubatos vakarais 
Ir nedfldleĄlals.

—---------- - -^ - - - - -

/
r

T

\
,- (

VEIKSMAS IV, SCENA V.
JURGIS.

, y , ■ ' ■ ■

Bet pasirodžius Grigui, senyvam “baikininkui,” kurife dalyvavo Turkijos kaire-ir pradėję .pasakoti sa
vo prietikius ir patyrimus tame kare, arba pradėjus jam “pofyti” apie Ararato kabią', tai ir nenorint' 
reikia juokties. Arba vėl jaunimo žaistpės ir dainos ir gi gausiai teikia širdžiai malonumo,

Vienu žodžiu, Veikalas yra tiekas iš geresniųjų ir tikimasi kad jau nekartą pasižymėjusieji ar
tistai ir šį karfeį visus atsilankiusius patenkinu

Tikimasi apš&ai švedų turėti ir iš kitų kolonijų. Daugelis Cainbridtfeiečių ir Brightoniečių jau 
pasipirko tikietus iš kalno. Montelliečiai kaip visur pirmi, tad ir čia, rodos, nebus paskutiniai ; net ir 
Worcesterięčiai ir kitų kolonijų veikėjai žada atvykti. Vietiniai, ypatingai tie, kurie nori gauti geres
niam sėdynes, tikietų gali gauti ‘ ‘Darbininke’ ’ ir pas L. D. S. narius. Į i a n g a prieinama.

_ _ _ _ ■’ _ _ _ _ _ _ . . - . . ■ ■ ■ t . - •

Yra užkviestas ir didis darbininkų prietelius, LDS. tėvas, gerb. Kun. F. KEMSAIS ir kalbės t% vakaru.

-:; \ A ūžpražo įEHGEJAL

Ar eisi į pragarą.’ Išvien atkentėsiu! O tau ir gi negyvenimas!

Gčrčkis Pain-Expellcrio Trynimu 3
Nelauk ligi tr, Itucmte* i m '■ i- >■>' • H 

verstai atMų-ulti. 1\> xiii , ii>< •',i,<x: 3 
darbui. -.I'o r .vkoi. , lieja';, .r ]•-<.&,n a 
suteik [aletig. iniu iĮ ! R

Žniug’e-. ’>ur'< < iri>a »:i širvo u
lai<, neja'i buti ariunė'ii. l’uni<-g ukit | 
Futi-£xpeUeriu i.-sitr'ini 4.a:.d..uia ■ v., ta*-. B 

lArrngkite skaudamų pedių ir diegiau- g 
šių sųnarių. ^ain-ĖxpeUeris palaiko J 
sveikus žmones geroje padėtyje! g

35e. ir 70c. už bonka aptiekose. I
| F. AD. RICHTER & CO. i
| 104-114 So. 4Ub St.. Brooklyn, N. Y. j

PARSIDUODA

blakstienų.
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1-iausioj vietoj Bvookline: turi buti par
duoto šią savaitę už $1.000. verta
S 3.01 N F.

(.’AMBlUDGE'VJ — 3 šeimynų. 17 
kambarių, skyrium “steam" šilumos, e- 
lektriko š\jiesa ir visi kiti Įtaisai, gra
ži vieta, turi buti greitai panhiora. 
Prekė S12.50O, įnešti $3,<"f)0.

Ą. IVAS, 3(il \V. P.foadNvay, South. 
Bo-moii. Ala—. '1'eh'Įi‘ioue So. Boston 

ĮCO.'i ;t r* o">V. ( -U >

PARSIDUODA 
namus Dorclisteryje, gelyje vietoj,^prie
kyje ir užpakalyje piazai/su šilima ir 
elektriką, rendų $13u. j.mėnesi. Kairia 
$12,500. Atsišaukite PETRAS RŪ
TA, 141 Borcen St., So. -Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2479—IV. (23)
-------- į-—,——

SALDUMYNU IR VAISIŲ (eoufec- 
tionery & fruit) krautuvė su naujos 
mados įtaisymais geriausio jvietoj I.»or- 
chestery; geras biznis: dėl greito par
davimo prekė $3,300; $1,500 įnešti.

MĖSOS IR GROCERIO krauįtuvė ge-I

NOOTH I
GEmflAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai |

L I E TU V 4
— per— |

NEW YORK’A-BREanSNA 
Patogiais laivais I

COLUMBUS — STUTTGERT 
MUNCHEN 

ir vienos klesos kambarių lai
vais. Daug pataisyta 3 klesos 
laivais. Parankus; uždaromi 2 
ir 4 lovų kambariai. Laivakor
čių reikalais klausk vietos a- | 
gento arba J?|
NORTH GERMAN LLOYD^ 

192 XVashlngton Stree, 
Boston, Mass.

Pavcilrvaiicfirmn ienai* Jo vimac lPersikraustymo išpardavimas l 

jau prasidėjo
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖJE

: 268 West Broadway, 1 South Boston, Mass. j

Mūsų krautuvė, turėjusi gerą pasisekimą nuo pat savo į- ? 
sisteigimo 1916 m., jautėsi perankštai dabartinėje vietoje. 1 
Kraustomas t dvigubai didesnę vietą po num. 326—328 W. į 
Broadway. Tos priežasties deliai senąjį st aką parduodame į 

• žymiai papigintomis kainomis. Visus lietuvius kviečiame ' 
tą proga pasinaudoti. Pasakykite apie tai visiems savo ;

r kąimynąmB, pažįstamiems ir. draugams.' 1/ '
’ • •. ANTANAB AOOI

PARSIDUODA
Parsiduoda labai geri rakan

dai. Taipgi galėtų^užimti kam-' 
barius (5) geroje vietoje, ren- 
da pigi. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju Lietuvėm. Atsišau
kite: B. V., 262 W< 3-rd Street, 
2-nd floor, So. Boston, Mass.

\ v

PARSIMA PIGIAI
3 šeimypų' namas, geriausioj ir 
gražiausioj $6._Bostone vietoj. 
Pafsicluos pigiai, nes savinin
kas turi {pirkęs Įritame miestely 
ir šis namas turi būti parduo
tas greit. Namą galite apžiū
rėti bile kada po numeriu 432 
W. FoUrth-St., So. Boston. Dė
lei sąlygų kreipkitės pas A. F. 
KNE1ŽĮ, 308 E. 9-th St/, South 
Bustos, Tel. ,S, B. 1696,’

PARDAVIMUI.
LOVVELL. MASS. — Netoli dirbtu

vės, mokyklų ir bažnyčios. . Kampas 
trijų šeimynų po 6, 4 ir 4 kambarius 
ir didelė krautuvė, taipgi didelis tvar
tas. kurį galima vartoti garažlui. Taip
gi 6 kambarių arti namas su naujau
siais pataisymais, šis namas yra prie 
karą linijos ir geroje biznio vietoje. 15 
minučių ėjimo nuo Keamey "Sudarė ir 
5 min. ėjimo nuo Lietuvių bažnyčios. 
U. S. Cortridge šapos, U. S. Biinting 

■ C'o.. Sterling Milte ir TVhites-Tannery. 
Visi namai sutaisyti ir pentuoti, ren- 
davojami. Geras investmentas. Smulk
menų klauskite rašydami ar nueidami 
pas F. A. Murpby, Šunį. Office, Lovvell, 
Mass.

ŪKĖS PARSIDUODA
200 akrų, apie 30 dirbamos lygios be 

•nkmenxj ženjčs. Didelis miškas apie 
3(K) kortų kietų medžių dėl malkų te 
pušių 'dėl lentų apie 100 tūkstančių, 
pėdų, 7 kambarių štuba, 2. kūtės, ant 
“statė, road,” 2 mnilios Į miestukų te 
fabrikus. Upelis teka per farmų ir ran
dasi visokių žuvų. Prekė tik $2,900. 1- 
mokėt .$1,900. šita farma yra du syk 
tiek verta.

80 akrŲ. 3O-dirl)amos žemės, kita ga
nykla ir miškas, 7 kambarių stuba su 
šiluma; elektros šviesa te bėgantis van
duo ir kūtė, 12 karvių, 2 arklini, vlštb 
nykus, 00 vištų, 2 antys, 3 įųsy»s, vežt- 
tetas, buge, pakinkli! tr kiti faunos Įran
ki ilk viena malta i miestukų prie ‘Tltato . 
roatf.” Pienų parduoda kvortom, pa
ranki vieta, nes miestuky.randusLfnb-

ŠTAI Kį MUMS RAŠO:
Sergu Jau 6 metai ir niekas neget 

felbėjo. Gavau progų bandyti Jūsų 
atalsytų Žolių No. 303, tai jos man.

labai gelbstt čion prisiunčlu pinigų 
vėl ant vieno pakelio No. 303.

Ąiįthony Morritont 
SlmpSon, Pa.

Tokių ir kitokių laiptų ganuame film- 
ttis Ma žmonėę gėriau jįigjgpnėdina ra 
žoJiŠinis, utril rtX.gpeęlaltetftfe. Mėg u£« 
aikpmę vM 600 rūšių žolių ir sutaiso- 
me nuo visokių Ilgų. Atsiųsk 10a o 
gausi žolių katalogų. Reikalaujame <- 
gentį visose apygardose.

Mnsų žolčs yra grynai HetuvISkoa >w 
letuvrikMs Ir angliškais nurodymais.

H. ŽUKAITEI,

<<19 Htdsoa Avė.. Rochester, N. Y.

ŽV. JONGEV. EL. PASELPIN&S 
DRAUGYSTĖS VAIDYBOS 

ADRESAI.

J

>

t

PASKOLOS
Fą&ame' ir parduodame 

mortgadŽin&, taipgi duodame 
ir surandame paskolas ant na
mų.

A. IV A S,
110 Treeinont Street, Room 

Tel. Main 6467, Boston.

PIRMININKAI — M. Zoba,
039 E. Seventh gt., S. Boston, MaM, 

Tel. So. Boston 1016—J, 
VICE-PIItM. — Kazys Ambrųzas,

492 £1 T-th St, So. Bostori," Mass, 
?B0T. RASTiNlNlUS — J, Glineckte, 

$ Thomaa Bark, So. Boston* Moša- 
’’ N. RAŠTININKAS — Matas fielkte 

46Q E. 7-th St., So. Boston, Masu 
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadway, S. Boston, Maea, 
MARŠALKA — J .Zuikis,

t Wlnflęld St, Sų. Boston* Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tro» 

člų nedėldlehį kiekvieno mėnesių, 2-r< 
m.L no piėįų šv. Petro parapijos salėj, 
4§2 Ė. Seventh St., So. Boston, Mass.

tv. KAZIMIEEO R, K. DRJOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VAIDYBOS ANTRAJAI

1,

r

508;

SROUIUM PINIGUS
»

Skolinam pinigus ant pirmo 
ir'antro morgiČių ir statymui 
naujų namų ir pataisymui se
nų prieinamomis sąlygomis. 
Visais reikalais kreipkitės pas 
A. F. KNEIŽĮ, 308 E. 9-th St, 
So. Boston arba 294 Wasliing- 
ton St., 01d South Bldg, Rooms 
811—812, Boston, Mass. rTel 
S, Boston 1^96 arba Main 2-183.

™.fel - į H»n*Wl..ii>*i .............. ,4.4^1
■|.Į|NBlMil|l IĮ .q Rl i MII |,|. I |i|l

DAILUS PAVEfKSĖAIKVRIUOb 
PADAHO FOTOGRAFAS

JURGIS STUKAS
Botrth loiton,Man.

Padarote dl&lftni paytikiilu*. nb 
" ...... ... ..............

■ " l ....... .
PlntenĮnkM — X Jrnolft, 

440 15. 6-th St-, So. Boston, E«* 
Uce-plrai. *- J. GrubMkai, 

157 M St, South Boston, Utenu,
Prpt Rišt •— A Janušonis, 

1426 &olttinbiti Rd;, So. Boston, Moju, 
Finansų JFteEh — K. KISkis,

EI 8rth SIU So. Boston, IftMfc 
Iždininkas L. fivagždys, 

111 Bowen St, So. Boston, Ma«k 
Trsrkdarys — F. L*učfca,

305 E. ū-th St, So. Boston, Mass. 
Draugijos rčlĮalals kreipkitės visados J 
protokolų raštininkų. .

Draugiją’ sato susirinkimus lallcF 
2-rų nedčldlėnl kiekvieno menesio l-m% 
vaL po pietų parapijos salšje, 462 ■, 
Seventh St., So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DE JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

Boston, Mass, '
........................

E’irmlnlnkns — Antanas Rąstelis, 
146 Bo\ven St., So. Boston, MaM 

Vke-Firm. ^- Martinas Knlstauta*. 
4062 Waitfilnffton Ist, RpsUūdato. 

Protokrilų Rašt. r* Antanas Macejunaiį 
4ri) H. Seventh St. South Bostoh* 

Fin. Raštininkas 7- Juozas VlnknvICluZ,, 
OOB & Brohdyray, South Boston. 

Kaalerlua — Ajidriėjus Znlieckas, 
ąo* & Ninth St. So. Boston, MaM 

Maršalka Aleksandra Jalmokas, 
115 Grimlta St, So. Boston,. Mass. 

DrauzyatB D. Ia K. Keistučio laiko 
raintotnhę suiĮtrlnklmuM kas pirmų ha* 
Wtedt kiekio teBD«lo^po No._

r

i

Ckurmūs. 1 djotirl
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