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NUTARĖ REMTI 
HERRIOTĄ.

PARYŽIUS.—Socialistų par
tijos kongresas priėmė rezoliu
ciją, kuria socialistai pasižada 
būsimą premjerą Flerriotą rem
ti.

MTNNEAPOLTS, Miniu -- 
Planuotoji didelė “farmor-la- 
bojf’ konvencija birželio 17 d.

s.s* ‘— Kotver- 
cia papildyta

Popiežius PIUSIXsako:

“Kiekvieno kataliko yra / 

šventa priedermė paremti ka

talikiškąją spaudą ir ją kuo- 

Plačiausiai paskleisti tarp Žmo

nių. Geri laikraščiai jrra nau-
’ . ■ ■ v

dingiausiu daiktu ir verti di-. 

džiausioužmokesnia^'

’ Rjfmo Ėafaįiką 

Sąjungai.
t
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DAJtBlNlNKAS

> Brotdtray, Boston 27,
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Palei gautų tikiu žinių knn. 
F. -Kemėšis išlaikė laimingai 
visus kvotimus savo pasirink
tose mokslo šakose, jo diserta
cija angliškoje kalboje “Ko
operacija. Amerikos Lietuvių 
Tarpe” jau išspausdinta, ir 
AVashingtono, D. C. katalikų 
universitetas pripažino jam 
laipsni Filosofijos Daktaro 
(Ph. 1).). Kun. F. Kemėšis 

• liepos mėnesį grįžta į Lietuvą.
Kunigas Kemėšis yra antru 

lietuviu kurs lYashingtono že
mėjo gavo teip ankštą mokslo 
laipsnį. Pirmu buvo p. Šivie- 
kis kur dabar profesoriauja ir 
yra dekanu Zoologijos Depar
tamente Filipinų universitete, 
Maniloje.

Mes girdėjome, kad gerb. 
kun. Dr. F. Kemėšis žada Lie
tuvoje darbuotis daugiausiai 
kooperacijos srityje. Tai bus 
turbūt pirmutinis teip aukšto 
mokslo kooperatorius Lietuvo
je. Žinant kun. F. Kemėšio 
darlytrimą, ištvermę ir darbe 
uolumą išanksto- galima tart, 

''“”kau Lietuva jo asmenyje k(A 
operacijos idėjos išplatinimui, 
laimėjo stiprią reale pajėgą.

Mums amerikiečiams nors ir 
gailesys spaudžia širdį sužino
jus, kad jisai apleidžia Ame
riką, bet kartu ir džiaugsmas 
ima, nes tikrai tikime, kad 
kun. Dr. F. Kemėšis Lietuvo
je yra pageidaujamas ir lau
kiamas dar teip mažai išdirb
toje kooperacijos dirvoje, kai
po aukšto mokslo savo šakos 
specialistas darbuotojas.

L. D. K. S. Centro Valdyba 
gerb. kun. Kemešiui linki il
giausių-metų ir geriausių pa
sekmių Lietuvos kooperacijos 
dirvonuose,- prie kurių tinka
mo apdirbimo teip uoliai tikru 
mokslu ir uoliu darbštumu ren
gėsi.
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PATVIRTINO VAIKU
DARBO ĮSTATYMĄ.

AVASHTNOTON, D. C.—Se- 
natas 62 balsais prieš 22 prita
rė atstovų buto ankščiau priim
tam konstitucijos pataisymui, 
kuriuo federalė valdžia turėtų 
apriboti, reguliuoti arba už
drausti jaunesnių kaip 18 mo
tų vaikų darbą.

Tasai konstitucijos pataisy
mas eis dabar atskirų valstijų 
legislatūroms patvirtinti. Jei 
trys-ketvirtdaliai valstijų jį 
patvirtins, jis pataps pamati
nių krašto Įstatymų dalim. -

REIKALAUJA MILLERAN- 
D’O REZIGNACIJOS.

KONGRESAS IŠSISKIRSTĖ.

PARAMOS FARMERIAMS 
NEBUS.

AYASUINGTON. — Atstovu 
hutas 224 balsais prieš 154 at
metė sumanymą pagelbėti f nu
meriams.

PARYŽIUS. — Radikalų ir 
ra< likai ų-socialistų senatoriai 
bendroj konferencijoj 122 bal
sais prieš 5 priėmė, rezoliuciją, 
kuria reikalauja, kad respubli
kos prezidentas Millerandkis 
rezignuotą. Rezoliucijoj kalti
nama Millerand’ą vedus asme
ninę politiką.

VAŽIUOJA LONDONAN.

ATSAKĖ PARAMĄ.

AVASllINGTON. — Senato- 
užsienio santykių komisija at
metė dvi rezoliucijas, kuriomis 
buvo proponuojama, kad Ame-

MASKVA. — Maksim Litvi- 
nov’as, sovietų prekybos misi
jų, užsieny viršyta’, išvažiuoja 
Londonan, kame jis, vietoj Ra- 
kovskio, vadovausiąs sovietų 
delegacijai Rusų-Anglų konfe
rencijoj. Rakovskis gi išvyk-

ritas valdžia.paddrti} tam tik-
ra suma Voldeėhj pašalpai. J°*J ”

Viena tų rezoliucijų reikalo- 8?u.tl SOTlet’3
vo, ii' Įniro atstovų buto jau |1 ’0s r111Pazlnim0- 

priimta paskirti $10,000,000 
vokiečiams šelpti. Antra rezo- Į NELEIDŽIA AMUNICIJOS 
1 iucija reikalavo, kad būtų pa- LENKIJON.
skirta tam reikalui $25,000,000.- . Z1.. , .... . . U..’.’.. PRAGA, Čechoslovakija. —-
Dabar senato komisija jas abi TV . ... £
atmetė rs Skodos amunicijos fabrikų

'. .. . «. . ., Pilsene, kuriuos kontroliuoja
Komisija priešinga dagi tam. „ - • .

. . . , • franeuzu sindikatas, pastaruo-kad Amerika duotu kokios nors .....
•, , : ju laiku buvo vagonų vagonai

paskolos \ okietiiai. ’ ... . v. . T
1 ______ amunicijos siunčiami Lenkijon
PASIRAŠĖ TAKSŲ BILIŲ. T' ^nmmjon. Dabar Cechų-

_____  slovakų darbininkai staiga at- 
AYASHINGTON, D. C. — sisakė bekrauti daugiau amu- 

Prezidentas Coolidge pasirašė nicijos į vagonus. Darbininkų 
abiejų kongreso butų priimtą I komitetas nutarė nebeleisti jo- 
taksų sumažinimo bilių. Tak- Įkių karo medžiagų siųsti Len- 
sos sumažintos 25 nuoš. kijai ir Rumunijai, nes jie ma-

---------  —;— no, kad ta amunicija taikoma 
GERIA DAUGIAU PIENO, karui prieš sovietų Rusiją..

AYASIIINGTON.—-Suv. Val
stiją kongresas nubalsavo va
sarai išsiskirstyti birželio 7 d. 
š. m.
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VISUS 
SPAUDOS DARBUS 

siuskite į 
“DARBININKO” 

SPAUSTUVĘ
Kurioje greitai, gerai 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIKIETAI 
LAIŠKAM ir 
KONVERTAM 

. ANTGALVIAI, 
. UŽKVIETIMAI

BAR CHEKIAI ir tt.
Su visais spaudos darbais 
visuomet kreipkitės pas 
mus o gausite geriausį pa
tarnavimą. *

“DARBININKAS”
366 West Broadway 

So. Boiton, Mass. 
i
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AVASHINGTO N —.Agrikul
tūros Departmentas skelbia, 
kad Amerikoje pieno sunaudo- į nfav YORK. — Multimili- 
jimas didėja. 192o m. Pieno|jonierius George F. Baker, kurs 

(ant šeimynos atsiėjo 212 La oi- prjej septyniasdešimt metų bu
tų, o užpernai atsiėjo po 200 VQ ^įe{jnas vaikas, pradėjęs 
kvortų ant šeimynos. Įdirbti kepykloj už 2 doleriu al-

“ ' 7 gos savaitėj, ir daugiau kaip
NELAIME. , Ler šešiascį.ešimt metų besisu-

Attica, Ind. — Nesenai čia kinėdamas M all-g,atvėj pa- 
susinmšė AVahash gelžkelio pa_Įtapo vienas keturių tmtmgiau- 
sažierinis traukinis su prekių žmonių Amerikoj, paauko 
traukiniu, kurs buvo šaluti- p° Harvardo universitetui 5,- 
niuoso bėgiuose. Pasažicrinis[1100,000 dolerių. • Neskaitant to, 
traukinis įbėga* į šalutinius bė- Pei■ Pastai’iiosius seserims metus 
gins dėl kaltės prekinio trauki-J«PS Nra paaukojęs įvairioms 
nio “brakeman’o,” ulZmiršusio įtaigoms dar apie 7 milijonus 
uždaryti bėgius. dolerių.

Tojo nelaimėj dešimt žmonių Į Jo turtas siekia daugiau kaip 
užmušta ir dvidešimt sužeista, 300,000,000 dolerių, ir su John 
pastarųjų keletas pavojingai, p. Roekefelleriu, Hertry Fordu 

-— ---------- ir Andrew Melionu skaitomu
ŽMONIŲ VIRŠUS. kaipo keturi turtingiausi Ame- 

T rikoj Žmonės. Baker yra First
Altaną buvo ĮS,galeKdva- B(mko ilTOininkas.

rinmkai. Jie sauvahskai pra- 
dėjo elgtis nepaisė konstitnei. LAKŪNAI CHINIJOJ. 
jos ir taip suerzino žmones. Ta-j ; 1 '

' da žmonės sukėlė maištą. Maiš’l . .
tininkams pavyka ir dvarponių ji aplink pasaulį jau past 

į galyĮiš sutremta,

GAUSI DOVANA.

DRACUT,: 
ge biilželio 5 
šlykščiaiisia pijtadarybe. Šū-^St; PauUe, kurią senatorius La 

 

nūs nušovė :|miigą atėjusį I Follettą taip aštriai pasmerkė 
mirštančiam teeiti suteikti pa-j kai po komunistų “skymą” pa
skutinį patarnavimu. Jsigriebti į savo rankas pragrp-

Prieš tris dienas taimeris 
t ' i * **■

Km g, 80 m. aųižlaus, 
kad ateina paskutine valanda. 
Jis. buvo labai dievobaimingas 
ir gerai žinoma^ savo parapijos 
kunigui Michfcl C. Gilbride. 
Prieš tris dienojo sūnus Jolin 
kurs yra karštas bedievis pa
reiškė, kad ,pš|perskels galvą 
bile kuriam BažnvČios tarnui 
kurs pereis jo1 nogiu’ slenkstį.

Pereitą paneq|lį senelis Kmg. 
pajutęs, kad j(įpaskutine va
landa netoli jjreiškč sūnui, 
kad norįs kunigo. Sūnus su
keikė tėvą ir pi^akė, kad per
skeltų galvą taig. kunigui, kurs 
dristu ineiti i ® namus. Tai v v -į.
visvien senelio |sesers duktė, 
kuri kariui; buvoĮnamuose ir ga- 
spariine pašauki kunigą.,. Ku- 
nigas tris‘.įmieu atėjo pėsčias,; 
Jobn King Buvo Keišeiną^TajU 
kan dirbti, kuomet pamatė ku
nigų ateinant. Jis jam pasto
jo kelią? Bet kunigas nepaisė, 
inejo vidun ir taisėsi aprūpin
ti mirštantį. Tada sūnus išsi
traukė revolverį ir tris kulkas 
suvarė į kunigą. Kunigas ma- 
l/Ją balsą išdavęs, krito negy
vas. Persigandusi gaspadinė 
atbėgo ligonio kambarin ir pa
matė visą piktadarybę. Ji puo
lė telefonu pašaukti policiją,, 
bet jos pusbrolis pakišo jai 
rūkstanti revolverį. Tada ji bė- 
go: lauk pas kaimynus ir iš tėn 
pašaukė policiją.

Gi piktadarys pasiėmęs kau
ptuką išėjo dirbti daržan. Tuo 
tarpu atpyškėjo policija. Kai 
jis pamatė policistų būrį, tai 
sumanė gentis ir tris kulkomis 
sužeidė. Vienas polieistas mir
tinai sužeistas. Bet tuo tarpu 
policistai ant jo padarė ataką 
ir suėmė.

Atsipeikėjęs piktadarys pa
sakė: “If I could kili ,a conple 
of m ore clergvmen I’d be satis- 
fied to die,” jei galėč nukauti 
dar porą kunigų, tai tada ga
lėč ramiai mirti.

Piktadarys .sėdi E. 
hridge kalėjime.

PASIPELNE AUKŠTI FRAN
CUOS VALDININKAI.

_________ I

PARYŽIUS. — Socialistai 
pakėlė balsą apie tai, kad par
lamentas padarytų tyrinėjimą 
dalykų, surištų su Amerikos 
finansininko Morgano $100,- 
0’00,000 paskola Francijos fran
kui pakelti.

Jau ankščiau buvo kalbama, 
kad Amerikos bankininkai už 
savo gausią pagalbą por porą 
savaičių pelnę franko kilimu 
tiek, klok jie buvo Franrijai 
paskolinę, dabar gi socialistai 
nori išvilkti aikštėn, kad pel
no ne tik amerikiečiai, bet ir 
francūzai — patys aukšti o,įi 
valdininkai — uždirbę gal apie 
200 milijonų dolerių.

ŠAUKIA, KAD REIKIA
NUBAUSTI AMERIKĄ.

TOKIO. — Japonijos sosti
nėj didžiausioj salėj susirinko 
apie 25,000 pi liečiu. Buvo pa
sakyta daug ugningų ir smar
kių prakalbų, smerkiančių-A- 
meriką už neįsileidimą japoilie- 
čių. 
oi jos 
džia 
buvo
niška demonstraciją. Nutarta 
rengti visuose valstybės kraš
tuose protestų mitingus. Iš
rinkta 250 asmenų tam. dalvkui

v •>

vesti. . ■

f šyvį judėjimą Amerikoj, bus
. . laikoma Labor Temple— nedi- 

pajuto» , ..
purioj salėj, o ne didžiuliame 
Auditoriume, kaip pirmiau 
kad buvo nutarta.

Konvencijos komisijos pir
mininkas IVilliam Malioney pa
naikino Auditoriumo nuomą ir 
užsakė Labor Temple dėlto, 
kad nebesitiki sulaukti skait- 
meningos delegacijos. Organi
zacijos, kurios buvo pasižadė- 

1 josios dalyvauti tame suvažia
vime, dabar, po LaFolĮeito žy
gio, viena po kitos atsisakė. 
Suvažiavimas, tuo būdu, be
teks- vieniems beveik komunis- 
tanis laikvti.

į *

, Jobu Fitzpatrick, Cbicagos 
. Darbo Federacijos prezidentas, 

<nrs buvo Farmer-Labor par
tijos kūrėjau,jos varias ir pir- 

sitraukė. Nacionalis tos parti
jos sekretorius Jobn Broivn 
taipjau rezignavo.

Tuo baigiasi .tam tikro. poli- 
:inio darbininkų judėjimo isto
rijos lapas, — judėjimo, kilu
sio 1918 metais, kai Cbicagos 
Darbo Federacija, savo prezi
dento Fitzpatricko ir sekreto
riaus Nockelso iniciativa, suor
ganizavo nepriklausomą darbo 
partiją. 1919 metais jie įkūrė 
Farmer-Labor partiją-ir 1920 
nu norėjo savo kandidatu į 
Jungt. Valstijų prezidentus 
statyti senatorių La Follettą, 
bet jis nesutiko sii konvencijos 
nustatyta platforma ir atsisa
kė, o1 Farnier Labor partijos 
konvencija suskilo: 48-ių Ko
mitetas ir kaikurios farnierių 
organizacijos pasitraukė. Ta
da Farmer-Labor partija savo 
kandidatu į prezidentus nomi
navo F. P. Cliristenseiią, rinki
mais gavusi 250 tūkstančių 
balsų. ,

Farmer-Labor partija, kuriai 
Fitzpatrick turėjo didelių vil
čių, kad ji pataps didelė ir ga
linga politinė darbininkų parti
ja, buvo praeitais metais ko
munistų suskaldyta. Suskaldė 
jie ją- Cbicagos konvencijoj, 
kurią Cbicagos Darbo b'ėdera
cija ir Farmer-Labor partijos 
naeioanališ komitetas buvo su
šaukę tikslu sujungti daiktaji 
visas radikaliuos politines peri 
tijas.

Pagalios priimta rezoliu- 
reikalaujančios,. kad vai- 
nubaustų Ameriką. Tai j 
didžiausia anti-ameriko- .

ATSIŽADA DALYVAUTI 
MITINGE., ,

’ MINNEAPOLIS, Minų.
Minnesotos Nonpartisan Lyga 
paskelbė,- kad ji nedalyvau
si ant i “t reč i osios pa rt įjos ’ ’ 
konvencijoj St. Paul’e, birželio 
17 d., ir pranešė senatoriui La 
Follette’ui, kad Lyga jį įgul
sianti. s

/

KAUNO RABINAS 
AMERIKE.

Cam-

BEŽDŽIONĖS BUVO 
ŽMONĖMIS J

BERLIN. — Profesorius Dr.
F '

Westenhofer išėjo viešumon su 
išrodymais, kurie evoliucijos 
mokslą aukštyn kojomis ver
čia. Tam tikros- rūšies moksli
ninkų nurodoma yra, kad 'žmo
gus kilos .iš beždžiones. Minė- 
tasai profesorius išrodinėja, 
kad visai atbulai dėjosi. Išra
dinėja jis, kad ne. žmones kilo 
iš beždžionių, “bet kad tūli žmo
nės nupuolė ir iš jų išsivystė

GOMPERS REPUBLIKONU 
KONVENCIJOJ.

CLEVELAN1X Oluo. — Re- 
publikonų konvencijoj • lanky
sis Amerikos Darbo Federaci
joj prezidentas .‘Saimtel Gom-

beždžiones. Tasai profesorius pers ir nurodys“ darimiinktj
Amorilms lakūnai, lekiantis* tiki, kad žmogrię sęiriau. buvo reikalus. Jis lankysis teipgi iv 

—— - ‘ ' n jDeniokrdatų partijos konvenci
joj tuo pat reikalu. -. ;
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JAPONŲ NELAIMĖ.

Penki Japonijos lakūnai bu
vo išlėkę į padanges. Orlaivy- 
,įe ištiko pkspiiozija.ir orialvįj’' 
liepsnose krito Žiemėm V Ą
Mtmi žtvvo.— '

■ • -• '1
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DIDŽIOS IŠKILMĖS; t

Japonijos princas regentas 
Iliroliito apsivedė ir vestuvių 
diena buvo nepaprasta Japoin- ■' 
joj. Buvo tikra šventė, sostine 
buvo išpuošta ir minių išsįlieji* ■■ 
mas į gatves buvo nepaprastas. 
Tuomi japonai parode atsidavi
mą savo valdomu. . --

KOMUNISTŲ BĖDA.

MASKVA, birželio 4. — Už
sibaigė komunistų.metinis kon
gresas. Nieko svarbaus n ■.■nu
tarta. Valstiečiai tebesą “dar 
religijos įtakoje” ir dėlto prie 
komunizmo nelinkstą. Nutar
ta ant religijos neužsipuldinėt 
viešgi, bet eiti į minias sklei
džiant materializmo, teorijomis 
paremtą mokslą. Nutaria di
dini partijos narių skaičių. O 
visus nekomunistus turėt aky
je ir saujoj.

A
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KĄ LAIMĖS PINIGAIS.

(T1ICAGO, Ilk—Natlian Leo- 
pold ir Rieliard. Laeb milijo
nierių snūnijs ir nužudžiusieji 
Robert Frank gauna galingą 
apgynimą. Milijonieriai tėvai 
širvo žmogžudžių sūnų apgyni
mui pasamdė advokatą Claren- 
ej? tlavrorv ir pavedė jam $1,- 
000,00(1.’ TTž tuos pinigus jis 
turi apginti. Bylu bus indomi. 
Patgal įstatymus tie žmogžu
džiai, užsipelno dvigubą mirties 
bausmęJiedu poyoge vaiką. 
Už vaikų vogimą yra mirties 
bąiisniv. Paskui jiedu pavog
tą vaiką nužudė. Už žmogžu
dystę yra mirties baisme. Tai 
dvigubai. užsipelnė niirties 
buusm^ ■

TAUTOS VAIRAS rašo;
“ ‘Galybės’ b-ves inrminin- 

kas pral. Olšauskas pranešė iš 
Amerikos, kad gauta 5,000,00(1 
doleriu paskolos kasti kanalui : 
tarp Nemaniūnų ir Birštono. 
Gauta tuo būdu vandenkričio. 
jėga bus sunaudota Lietuvos 
(lėkt rof i Racijai. ”

.Jeigu tas yra teisybe, tąi 
reiškia, praloto OlšamskodteUo-. 
nė j Ameriką buvo pasekminga 
ir gali Lietuvai būt naudinga 
tuomi, kad greičiaus prieis 
prie “baltosios anglies” įkin- 
kymo Į darbą. Nors ir kapita
listiniais išnaudojimo pamatais 
sutvertos organizacijos pasi
darbavimu. O žinant pral, OL 
šauskio kietą užsispyrimo būdą « 
tiesiog einant prie užšibriežta* 
jo tikslo, turint 5,000,000 dole
rių-kapitalą galima tikėtis kad 
viršminėto kanalo k-asinto dar
bai bus pradėti be atidėliojimą .

JOLTET, Ilk — Apskrities 
teismas pasmerkė mirties baus
mei negrą Andrey 

kurs balandžio 5 nušovė poli-' 
'ristą IVeissą. . ' ‘ A

■ 1
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Žemės ūkio kooperatyvą 
jungoje užsakyti š. nu pmdilcf 
gyvtiiiai specialiai jos .driegąį 
tos švedijon komisijom jau i 
pirkti. Manoma, kad gvga 
m. 2 d. jie bus pakrauti 
mno uosto garlaiviu, u 
žčs m. 5 —6 d^pargaboiM I 
pėdom

t
ir

*

*
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fcbUshed every TUEŠDAY, TITŪBSDĄY and 8ATVBDAY

UUMT JOSEPH’S 1ITHUAMIAN B. O. AgSOOIATIOK O» LABOM
m iKsond-claM Biatter Sept 12,1915 at the po«t pfflce at BeatįMa; MaMu 

_ jintter tfte 8,1879.’*
^teeaptance for malllng at epeclal rate oi postnge ptovlded for In Baetion 110d 

Aet of Oct 8,1917, authorized on July 12,1918,”
SUBSCRIPTION RATUS:
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jau amerikiečiai ir-gi susipra- \ 
to ir savo kišenes ne kiekvie
nam ubagaujančiam atidaro. 
Jau reikia gerai įrodyt dalyku - 
svarbų ir pinigų reikalingumų 
kad surinkus vienų kitų šimte
lį dolerinių. Jau amerikiečiai 
sako: “mes jums vyrirčiai vi
siems nelabai tikime. Jau iš 
mūsų brolių darbininkų daug 
ka< buvo parvažiavę ir atrašo 
apie viskį kas buvo ir kas yra . 
Lietuvoje ir mes patįs žinome 
ii- kad norim galime pinigus 
pasiųst kur reikiant be jūsų 
teip brangiai atseinančios tar- 
pininkystės.”

Mes turime savo žinomas: 
Federacijas, Tautos Fondų, Su
sivienijimų ir kitas įvairus mū
sų sutvertas, išaugintas ir mū
sų pačių kontrolėje esančias 
organizacijas, tai jeigu jau pa
tįs nemokėsime kaip ir kam pa
siųst, tuomet mitins tos 'mūsų 
olganizaeijų valdybos nurodvs 
attnViiž mus tų dalykų atliks. 
Dėlto .kad jie visuomet yra 
kontakte' sū Lįettiyės netinka
momis Ventrdiriėihy brganiza- 

kcijomis ir yra- gerai •informuot 
jam i ką reikia vemt o ką ne.

Visiems iš iLetuvoš atva
žiuojantiems kolektoriams pa
tartina pirmiaus. susižinot su 
Amerikos lietuvių eentralinė- 

(mis organizacijomis ar jiems 
'šiuo laiku ir jiems rūpimu 
tikslu verta važiuot į Ameriką 
ar ne. Jeigu-tėip visi darytų, 
tai ne vienas norįs pasipinigau
ti išvengtų bereikalingų nema
lonių susierzinimų o amerikie
čiai turėtų.. . mažiau.. . ubagų.

Mes turime stiprinti savo 
centralizuotų veikimų ir dau
giausia pasitikėt organizuotam 
darbui kiekvienoje srityje, o 
pakrikusiai, kas sau, neveikti, 
tik tuomet susilauksime gerų 
pasekmių ir būsime tikrai kul
tūringa tauta, ir iŠ tarpo mūsų 
išnyks ubagavimo epidemija ir 

. ubagai.

UOGAVIMO EPIDEMIJA I
—— \

—Didysis pašau Ii nis karas be 
kitų įvairiausių savo blogų , 
pėdsakų paliko ir ubagavimo 
epidemija.

Dabar ubagauja visi ir vi
sur.

‘ Lietuvoje eina per kaimus ir 
miestelius ubagaudami grįžtan- , 
tieji iš Rusijos bolševikų ro
jaus suplyšę _ suskannaliavę 
tremtiniai pabėgėliai; į juos 
.pažiūrėjus net koktu darosi; 
Loki jie sužvėrėję, sužiaurėję, 
landūs, akyplėšos... lokiuos 
typus tik ilgos kančios ir bai
siausios nelaimūs ar katorga 
tegali išdirbti. Žinoma, dau
giausiai jų tarpe yra žydų, bet 
yra ir rusų ir lietuvių.
. Ubagauja paprasti profesio
nalai ubagai, nes jie kitokio 
darbo tingi dirbt o minkštašir
džių kurie jiems ši bei tų duo
da Lietuvoje netrūksta.

Ubagauja moksleiviai moks
lo'tęsimui ar užbaigimui.

Ubagauja ponios panelės į- 
vairienls labdarybės tikslams* 
pagražinnimams, iškilmių' su
rengimams. politiniams parti
jų ar tėvynės reikalas, pieno 
lasui, baltajai ar raudonajai 
gėlei ir teip toliau — be galo ir 
krašto. i

. Kaune man rodos kad nėra 
ne vieno nedėldienio kad ant 
-Laisvės Alėjos kas nors neda
lytų viešos rinkliavos kokiam 
nors tikslui. Jau kiekvienas 
Kauno pilietis ryte išeidamas 
teip ir apsižiūri kad kišenėje 
turėt keletą centų kaip lenkiš
kai sakoma “odčepnego” dėl
to kad kas nedėldiėnį renkant 
tai tos rinkliavos teip visiem 
Įkyrėjo kad jie negalvoja ko
kiam tikslui ir keno renkama, 
bet duoda titai tam kad atsi- 

. kratyt rinkėjas.
Iš to pasekmės yra tos, kad 

. nepeydaugiausia pelnoma iš tų 
rinkliavų. Jeigu jos būtų da-

* rornos retai, tik svarbesniems 
' visuomenei gerai at jaučia
miems reikalams, tuomet būtų 
.visai kas kita.

Bet ne tik Lietuvoje ubagau
dama, bet ‘daug kas važiuoja 
net ir į Ameriką. Lietuvoje vi- 
si šneka kad Ai norike tiek 

’daug, apie visą milijoną lietu
vių gyvena, jie visi turtingi, 

. 'doleriais apsipylę, po tiek ir visai nesunku būtų liautis prų- 
tiek doleriu i dieną uždirba, tai vardžiuot katalikus klerikalais 
kodėl-gi pas juos nenuvažiuot ir kitais

* paubagaut, bene jau jie būtų 
ištautėję ar beširdžiai kad ne- 
Utjaiistų Lietuviškiems reika
lams.., juk ana tas ir tas nuva- 
Bavo... savo gimines aplankė,

_ ‘Amerikos stebuklus pamato^ 
Vandenynu pasivažinėjo, o vis 

■ iŠ- amerikiečių suaukotų pini- 
; įgUių ir dar į Lietuvą šimtų kL 
' tų ar net visų tūkstantį litų 

. parvdžė, o būtų nevažiavęs, tai 
į kų būt matęs — nieko, o ir to 
. Šimto kito litelių į Lietuvą a- 
| naerikiečiui nebūtų susipratę 
I prisiųsti.
( Teip vienas kitų paslkursty- 

' 'daini ir važiuoja įvairiems 
tikslams pasipinigauti ir turėt 
*,gGod-’iiiwv- į Ameriką/ bet

F. Virakas
/

“Vienybę” porina, kad ne
gerai esu kad lietuviai Ameri
koje nesiglaudžia į vienybę, 
bet veikia kiekviena srovė sau. 
Teip tai teip.. . bet... kodel-gi 
“Vienybei” nepadaryt gero 
pasiryžimo ir neparodyt savo 
gerų -norų praktikoje... juk

galais, komunistus 
pripažint biznierių draugais — 
jei jau ne visus, tai bent tuos 
kurie ištiktųjų turi stambes
ni us biznius įsigyvenę... 'Apie 
šocijahlemokratus tai jau rpdos 
ne kalbos neturėtų būt, jų ir 
taip ir darbeliai' ir širdelės la
bai artimos “Vienybei,” tik 
apsikąhyt ir pabučiuot... pa
rodykite gerų pavyzdį, o be 
abejo paseks ir kiti... tušČi 
žodžiais niekų ant ^ero kė 
nepatrauksite. Pirmas laips 
nis prie draugiškesnio sugyve
nimo-, visur ir visuomet būda
vo ir yru, suvaldymas piktų 
liežuvių. Prikąsk teta liežuvį 

' — su visais sugyvensi.
F. Virakas

UEKi KAip SAKALAS
1 ” *S< 4 t

"""'a *
(Pavedu savo kritikams)

Žmogui šiame pasaulyje pa
sitaiko dribti nuo savą aukštą 
sumanymų taip žemai, kad ta
me kritime jis sudaužo daž
niausia viso gyvenimo sieki
mus, savo garbę, ir .savo gerą 
vardą. Nevienas gal dar atitai
sytų savo klaidas ir gal dar iš
galėtų vėl pakilti, bet žmonija, 
kaip šunaujos gauja, nutupdo 
vabalu. Pavyzdžių galima bū
tų daug surasti, bet atminsiu 
tik didį Lesepsą, Sueco kanalo 
kasėją, už Panamos kanalą nu
tupdytą teismo suole, — ir nors' 
mūsiškius, “lotų” -pirkėjus: 
dirboi-dii’bo, centą daužė į cen
tą, indejo pagalios į “lotus” 
didoką pinigų sumą, o pratur
tėti ne tik nepraturtėjo, bet 
įlar visąT^ką turėjo, prakišę 
— trumpai tariant, nutūpė va
balu. Jam visu geriausia ta
da nutilti. Todėl vieni — de- 
sperantai — galą sau pasidaro, 
kiti — išmintingesnieji — tve
riasi ramesnio darbo ir dirba 
jau nežinomi plačiai visuome
nei. Bet, neduok Dieve, jiems 
mėginti vėl sakalu skristi: nie
kas jiems netikės ir geriausius 
jų sumanymus išjuoks. Kai 
taip galvoju, nenoromis /prisi
menu Lietuvos elektral’ikaci- 
jos kooperavimo būdu idėją, 
kurią kelia Kun. Kemėšis, bu
dęs kitados, kaip teko girdėti, 
“greito praturtėjimo” šalinin
kas. Kun, Bumšas iš “Drau
go” jam karštai pritaria, bet 
“Darbininko” bendradarbis 
Virakas visiems sako; “be pi
nigų nieko nebus, darbo vary
ti negalėsite: juk iš tuščio nei 
pats gudrusis Saliamonus nie
ko nepripiltų. ’ ’ ' Jo lūpomis 
tikrai Saliamonas kalba, bet 
gaila, kad ir tas Saliamonas 
nutupia vabalu: jis pasirodo vi
sai nemokytas! Jis net Lietu
voje gyvendamas apie ją nieko 
nežino ir turi drąsos tarti žodį 
net iš tos.srvties, kur neturi jo
do s uprati mo: pagarsėjusią 
“Nemuno kilpą” jis randa ties 
Druskininkais, kur lietuvis ne
gali nosės į kyšti,- nors rašo li
pi e “Galybės” sumanymą iš
naudoti Nemuną lenkų sienos 
mūsų pusėje — ir jis gi moki
na, kaip įtaisyti hidroelektros 
gamyklą. Jo pamokinimai tu
ri tiek pat vertės, kaip jo Lie
tuvos geografijos žinios. To
dėl apie p. Virako rašinius dau
giau kalhėti neprįsiėina. Bet 
kai kritikos griebiasi kunigas 
Kemėšis, baigęs universitetą; 
kai jis virsta iš nevykusiųjų 
“greito praturtėjimo” pasekė
jų į kooperacijos apaštalus, tai 
verta apie tat pagalvoti ir ke
letą eilučių parašyti: juk kun. 
Kemėšis bus iš tokių, kurie no
ri mėginti vėl sakalu skristi...

Na, pažiūrėsime, kaip jis y- 
ra pasirengęs į tą antrąjį ban
dymą. Visupirma priminsiu, 
kad nors sakalas padangėmis 
skraido/ bet vistiek paskrai- 
dęs galop nutupia. Kun. Ke
mėšis tai žino it išanksto pasi
rengė nutūpimui vietą: jis mat, 
nužiūrėjo darbininkų dirvas h 
saugiai jas daliąja nuo “Galy- 

kūriai rodo į išeivijos 
^įninku ir biznierių pusę, 

? girdi, bus su Lietuvos 
^italistais ir į juos kandida- 

itiis iš to paties niofiu nulipdy
ti ir Lietuvos šmitapraoentl- 
niams patriotams su gerti, 
prelatu-biznieriu K. Olšauskiii 
priešakyJe tiks į draugovę,’ 
Darbininkus jis pavydžiai per 

‘spėja

t

hnvatas į vai. k centas. Apie 
tįek atsieina ir Kantidoje (Žiū
rėk “Survey” Kovo mėn. 1924 
iii, p. A. Beck’o straipsnį “On- 
tariu- s Enperienee”)? .

Kas buvo apdrėbęs ir išmo- 
zojęs Kazimiericčių takelius! 
Tai tie, kurie jų šventavietę 
norėjo panaudoti aukso, veršio 
garbinimui. ’ .

P. Pauliukonis graso man 
prelato Olšausko kerštu. Esu. 
vabalų galėsiąs sumindžioti 
koks nors išdykėlis. .Jeigu, aš 
vabalas — tai kas tada išdykė
lis? Gal inžinieris Paiiliuko- 
nis.’ 
Pauli ukonies pažangų rimtu
mo linkui. Gal kun. prelatas 
Olšauskas ? Tam visam - 
Dievo valia.

Ponas Pauliukonis vis dėlto 
klaidingai įsivaizdino Katali
kų Bažnyčios Hierarkijos dva
sių. Jos pamatuose yra ne pa
goniški, o krikščionybės dės
niai.

x \ A

darytas Centralio Komiteto —
- il&dmdmas tarp miestų pagal 

to, kiek kuris miestas elektros 
inMėgos iš Centro pureikalavo. 
Tokiu būdu į pamatą yla pa- 

įdėtas kooperutyvis clūsitys: pel- 
įnas turi grįžti tam, kurs jį pa-

, - t -v,.. , daru. Kapitalas* gauna tik ne-
n^rUvasutajos terpe dideti jtuM lwskiltli im0SimU.

pato® statagnW> k«n4 Sllv, vaAijūs gyventt pria. 
^Sis apg« eatem vis0 iiraSt() dAtrifika-
Y® taWĮį ^ jtanijLįjį Oiu jau iao gajl aenai 
tatlMiJ Lietuvos Bletoj igdirl)[l h. pagoda
Vyriausybe ua juos Koba-Į^oipp,.acjjos Milžiniškos kor- 
^a... Matau, kadkun. Keinę*|pW.acij0S deda yisaa paatan- 
Šis daro bandymą, -prieš y®J»j|gaS( ^ad suėmus į savo rankas 

I1108,11;., J!"?’4 -lWt0“ m sudarius 'gigantišką mono-
piaktite ‘nikiui Sl?':o:v. ^lles pol [elektros išdirbystės, Kai- 
vėją nepapūsi I Ir čia kun. liH.j.ie miestai ir susipratcisioji 
Kcšnesis pasirodo nepazabotu vi'uomen6 - reikalauja ir čia 
vėjavaikiu, neklausančiu s®mj|Kanados tvarkos. Kanadoje 
žmoHiij patyrimo. J rancūzai jtur parlamento paskirtus lco- 
pasaliytij.:1 enfant gatė” - is- mitl,tas tv.u.ko _ elvktra 
dykęs vaikas. Įoks jis yral pilW.iaiUfi aMehw 3 ir 4 syk 
Nežinau, kas jį bepataisys. Ipjgjmį, negu Suv. Valstijose 
■Kad nois gėrėtųsi emlbejo hCH1, korpomcijos elektrą parū- 
:mam apie patrmtemą,” tai p!lla Mat Kanadoje nėra kas 
■turėčiau vilties pataisyti. Bet pilk.(,i[ls i5naudoia) nes patys 
kai paklausęs ir. paplojęs ran- Į pjjjį.yaĮ.4^ reikalą paėmė į sa- 
koinis, pasako “gerai,” o pas-L įanka!j .
kni drebia papeikimo žodžiu .. . . . . .

. ,, , - ... , ... Kas nori platesnių tame
, ... *. klausime žinių, as patarčiau

ranka niuoti ir praeiti. .. „ , .tniiii f«aotl 54arliaItJ' feurvey” ilume-
Lnlantgatei . pnwi>r”

Inž VI Pnnlinkonis r’’ pa\dumtą, uiam 1 oivci 
| (ivzt kovo men. 1924 m.).
i Aišku, kad ir Lietuvai ge
riau būtų eiti Kanados keliu, 
o ne Suv. Valstijų korporacijų 
keliu.

P. Pauli ukoni ui patiko v iv- Aš visai ne pavydžiu p. Pun
šai prikibti prie mano asmens liukoniui praturtėjimo. Aš tik 
ir mano adresu piktai išsibar- velyčiau jam turėti tuos turtus, 
ti ir net išsikolioti. To jo žy- kuriuos jis teisingai užsidirbs, 
gio negalima priskaityti prie Aš nenorėčiau, kad Kauno pi- 
■blaiviųjų. Juk galima būtą I liečia!, savę nuskriausdanii, 
paklausti: ko Tamsta iš kun. jam tuos turtus krantų vien už 
Kemėšio nori?* Kas Tamstai tai kad jisai bus korporacijos 
davė teisę ant jo užsipuldinėti? direktorium.
Iš ku,r Tamstos toji drąsa su [ Tai yra kooperatoriaus logi- 
uiažai pažįstamu *ž;mogu kalbė- ka.
ti taip iš augšto su panieka? Kandidatų į kapitalistus lo- 
Gal tai inžinieriaus vardas tą gika kitokia. Jie sako: paten- 
leisę duoda? iir žilas plaukas.įkalkite mūsų norą gauti $100,* . 
ar prelato pečiai, ar dar kas ki- 000 už prirengiamuosius dur
ta? Noriu čia priminti p. Pau- bus, sutikite sudėti mums 100 
iukomiii, kad negražu yra ko- nuošimčių už mūsų indėtus pi- 
.iotis, ypač-gi viešoje vietoje Inigus — tada mos išduosime 
ir kad padorus žmogus visur ir Į jums putrijotizmo diplomą. Ki- 
visada privalo elgties kaip [taip— mes jus apšauksime 
džentelmonas. Tokia yra viso Lietuvos priešais.
.kultūringo pasaulio taisyklė. Pastebėkime čia vieną neiiia- 
. Bet kodėl gi p. Pauliukonis lonią naujieną. Įvyko Lietu- 
taįp įpyko? Mat “Darbiniu- voje dar vienas monopolis, 
kas” atsistojo jam skersai ke- Akcinių bendrovių steigėjai 
lio vedančio prie milijonų. Aš sudarė monopolį patrijotizmo 
tikiuosi, kad “Darbininkas” diplomams dalyti. Tik visa 
atstovaujantis tūkstančius ka- bėda, kad Lietuvos kooperato- 
talikų darbininkų, taip lengvai Iriai, tur-būt, to monopolio 
nepasitrauks iš užimtos pozici-Įnepripažįs.
Jos. “Darbininkas” juk nepa- Mano įvesdinimas pinigų į 
vydi Lietuvai milijonų, tik Rotus Detroite parodo mano 
'Žiūri jų teisingo paskirstymo, klaidą. Žinoma, būčiau ge- 
Savo idėjas ir nusistatymus Iriau padaręs tuos pinigus įves- 
niokės apginti. Už savo edito- dinęs į Lietuvos Imperatorių 
rijalus lai jisai pats ir atšakoj darbus. Bet aš savo klaidą 

Kalbant apie patį iškeltąjį matau ir jos ateityje vengsiu, 
klausinių — kaip geriau būtų (ri yra žmonių, kurie ir praži- 
sutvarkyti Kauno ir visos Lie- lęAlar vaiko milijonus, nema- 
tuvos elektrifikacijos reikalus tydami gyvenime prakilnesnio 
— aš čia noriu pasakyti, kad tikslo. Kas žin jieuis ar nein
ąs visai pritariu “Darbininko” hjau pritinka vabalų vardas, 
nusistatymui. Tuos reikalus nes jų keliai ir darbai — ištik- 
Turi imti savo žinion Lietuvos rųjų yra vabalų keliai ir dar
beliuos. Seimas turi paskirti bai.
ir išsiųsti inžinierių komisiją į P. Pauliukonis primena Bi- 
Kanadą ir Suvienytas Valsti- sliofus, barškiiiusiuos didžiais 
jas su tikslu tą klausimą nuo- nuošimčiais. Bet ar nedaro to 
ilugniai ištirti. pat “Galybės** vedėjai, žadan-

Ant zAiįierikos kontinento ei-[tieji Amerikos darbininkams 
na indomus dvejopas bandv- 100 nuoŠ. pelno, kimi turėtų su
mas. Kanadoje parlamentas dėti Kauno dai'bo žmonės. Ar 
nuskyrė vyriausią iš trijų ąs- kas ne valia amerikonui viliu- 
nieiįų "komitetą — vadovauti [gilu — tas valift lietuviui inži- 
visųm kraštd elektrifikacijos nieriui?
darbut ir paskyra didelius kre- P, Pauliukonis deda į sve- 
ditus, iš kurtų gali naudoties tlniženklius nova mano žodžius 
miestai ir miesteliai. Tasai pasakytus vardu prelato 01- 
'Jfiftnitetas įrengė ir veda ceiit- šališko. Nei aš, nei “Darbi- 
rbtes eteklitos ilrabtuves, iš* itin* minko” redakcija tų žodžių ne- 
'tUtesUi traukia, sau energiją.[pasakė. Ar padoru dėti į kito 
Avestą savivaldybės, norinčios [lūpas savo prasimanyiuą t 
pasbųiudoti iŠ Neutralūs stoties Kuo p, Pauliukonis remia 
energijos, susiorganizuoja: su- savo pasakymą* kad Kaune 
deiĮų patys kapitalo dali -J elektros išdirbimas atsieina ke- 
įkįek Lūkstu- pasiskolina iš Us šimtūa sykių brangiau, kaip 
Centralio Komiteto? ir pasijui:|Kanadoje? Ar gt tai rimtas
aprūpina eįektra savo miesto j pasakymas? Ir kaip sutaildn- 
pranionę ir gyventojus ir net a*'ti tai su jot žodžiais brošiūra je, 
pielinkės sodžius. Pelnas, pu- kad “Galybei” atsieisiu* 1 ki-

- - ‘, -’ią ' m n j iri i

patriotų,”Jnora ir gražiui jio 
,”eHlbetą apie
beP pąts sukasi naivumo rate, 
kai pradeda svajoti apie M 
nuošimčių kooperacijos biznį. 
Gaila, kad jis nemato gyveni
mo, kur simkiai uždiridaH daj> 
bininkų pinigas eina į kapita
listines bendroves# kai ten 
barškinama didžiais nuošim
čiais. Gyvenimas jį lyg visai 
nieko nepaniokino, o maž' tyčia 
jis praeina pro Bishopo ir pa
našių jam biznius, kur lietu- 
riai-darbininkai, išgirdę barš
kinimą didžiais nuošimčiais, 
sudėjo net, apie dešimts mili
jonų dolerių, kurie dabai- yra 
žlugę. Kun. Kemešį aš su- 

i prasčiau, jeigu jis, turėdamas 
■omenyje šiuos Židikus, dėtų 
pastangas, pridaboti lietuvių 
kapitalą, bet kaip jis, pripa
žindamas gerais ir naudingais 
Lietuvai “Galybės” sumany
mus Lietuvą elektrofikuoti, iš
naudojant jos upių pajėgas, 
stato tiems sumanymams pluk
es ir kenkia IJetuvai ir lietu
viu ms-darbininkams, tai aš stu
mi jį į Lietuvos ir lietuvių-diir- 
'ūnhikų priešų eilę, — tiesu, 
nesąmoningų, nes Lietuvoje 
jis norėtų operuoti Kanados 

: praktikos daviniais, kur elek
tra kainuoja kelius šimtus sy
kių pigiau negu Kaune, ir žmo
nių, nenorėdamas blogo, pri
virtų tokios košės, kad darbi- 
ninkai jį ir jo vardą keiktų. 
Mano kritiko ’nepraktiškumas 
prekyboje ir pramonėje taip ir 
mušu į akis, o naiviškumas, 
turiuo jis stato .ldausimą: ‘ ‘ ko
dėl Kaime elektros kaina tu
rėtų atsieiti gyventojams kelis 
syk brangiau negu Kanadoje ?’ ’ 
ir dar naivesnis atsakymas: 
“Mums visai neaišku”'— ver
čia mane tėviškai patarti 
mėginti skristi sakalu, kad ne
nutūpti vabalu: viena, darbi
ninkai pinigų neduos ant 5-6 
nuoš., jeigu jiems bus galimy
bės gauti kapitalistinėje ben
drovėje 10 arba 20 nuoš., ant
ra, naiviški klausiniai mažina 
pasitikėjimą ir rengia dirvą, 
nepasisekimui. Beto kritikuo
jant mano brošiūrą, kun. Ke
mėšis pasikarščiavo^ išėjo iš 
rybų, kurios numato diskutuo
jamas klausimas, ir įsivaizdi
nęs Šv. Kazimiero vienuolvnui »■ * 
pavojų, stojo jį ginti ir taip 
juodytu ir plunksna, kaip nio
kotu, švaistė į visas puses, kad 
apdrėbė prelato K. Olšausko to
gą ir išniozojo seserų Kaziiiūe- 
riečių pramintą švarų .takelį. 
Tikras meškos patarnavimas 1-

Taigi kun. Kemėšis nepago- 
-dojo šventenybių, kurias pats 
rodo kitiems, ir įžeidė tuogotą 
Midybę, kuri, kaip pasaulis 
stovi, dar nedovanojo mažes
niesiems klaidą Gyvenimo 
praktikoje, tat reiškia vabalu 
repliuoti, iki tol, kol pirinuti- 
nis išdikėlis nesuiiiindžios. O 
tada dings kooperacijos idėja, 
kuriai bus tiek pat pakenkta, 
kiek darbininkams, kurie liko 
atstumti nuo “Galybes.” Jei
gu kada už tat darbininkai stt- 
iiianvtų kada nors keikti ką. 
tai manau tik Jttin. Kemešį — 
nes jie turės teisę prilyginti jq 
pasielgimą prie šunies iš pastik 
kos. kuris gulėjo ant šieno kil
notos ir h jo, kai jautis prisiar- 
tįino. “Bats neeclii k kitam ųe* 
•duoda!” Šnekant apie “pra
kilnius idealus,” matomus per 
feaopbrarijoš stiklius, reikėtų 
prisiminti tą pasuką, ii* tokius 
inažnmžins, kain kad šakaliai 

žfriiiij rMdangos paslfcij- 
lku j

Kas ir 
ko br

3

r
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Aš nenustoju vilties į p.

, Kun. F. Kemėšis.
•---- .----------4---------

PILIEČIUI INŽINIERIUI 
PAULIUKONIUI.

(Kaip ir atsakymas)

ne-

nuo “šimtaprocentinių
>lato K. Olšaus» 
liu, tai uižkiu

POnUI INŽINIERIUI 
ATSAKYMAS.

Juokingu kuomet rimtas dė
de nerimtoji* draugijoje nerim
tai šneka, bet dar juokingiau 
kuomet aukštus mokslus bai
gęs, žilo plauko sulaukęs po
nas inžinierius daro nevykusį 
svetimos minties viršum kojo
mis išvertimą, melagingai no
rėdamas įrodyti kad juodas y- 
ra baltu.

Inž. Pauliukonis teisingai 
pastebėjo kad mano per neapsi
žiūrėjimų padarytu klaida 
“Nemuno kilpos” vietos nuro
dyme, bet juk tas pačio dalyko 
iš esmės nepakeičia. Ar toji, 
kilpa kelios ar keliolika mylių 
augščiau ar žemiau palei Ne
muną. guli, bile ji yra ir yra- 
tinkama elektros giamlniman į- 
kinkyti.

Už klaidos nurodymą labai 
ačiū, bet... tamista rašai: 
“ ir.jis-gi mokina, kaip įtaisy
ti hidroelektros gamyklą.”

* •Aš netik savo rašytame straips
nyje iš kurio tamista kelis sa
kinius išcitavai bet niekur, 
nieko ir niekuomet apie hidro
elektros stoties įtaisymą nemo
kinau tai yra tamstos p. Inž. 
Pauliukonie prasimanyta ne
teisybė. I-r nors ir kas žin kaip 
.mokytam inžinieriui toks savo 
minties ir prasimanymų kitam 
viešas primetimas priprasta ge
ru dalyku neskaityti, ir garbės 
nedaro. Aš prašyčiau, ir man 
rodos turiu tam tesię, kad po
nas inžinierius savo mintis pu
si lai kylu sau o man neprimeti
nėtu. Maim-gi “Galvbės” rei- 
kalais išreikštoji mintis buvo 
tokia:

‘ ‘ Gal v bes ’ ’ suman vilias ge ■
•a • .

ras, jo pravedimui reikia daug 
kapitalo, to kapitalo “Galy
bės” atstovai ieško pas lietu
vius amerikiečius darbininkus B #
o geriifū padarytų kad ieškotų 
pas Amerikos kapitalistus pe* 
kapitalistus lietuvius gyvenai 
čius Amerikoje ir su jais kai 
tu... Kad “Galybe’ ’duos 10h 
nuoš. pelno kaip savo brošiūro
je Inžinierius Pauliukonis rašo 
aš netikiu, bęt to stačiai 
straipsnyje neminėjau nenore- 

i damas pakenkti jų varomam 
/‘Galybes” finansavimo dar
bui,” todėl užbaigiau straips
nį teip: “ ‘Galybė’ duos savo 
šeriniiikanis pelno tiek kaip ir 
kitos amerikiečių pinigais su
tvertos b-vės ditvė.” Aš tą ir 
dabaif patvirtlniu KapitalMi- 
niais pamatais tveriamas daly- 
įkas visuomet taip yra įstatais 
“subųdavutass” kad Sūrų di
džiuma viską kontroliuos, o 
tuos Šeras turės tie, kurie iš 
steigėjų būs sukeiansk
' Aš bendrai imant netikiu 
•kml amerikiečiui lietuviai dar* 
bininkai keletą kartų nusvilę



Jr-» nagus su bankais, bendrove-1 
Į \ mis.., kurios žadėjo ne 100 
:! nuoŠ., bet daug" mažesnius'pel-; 
!į "mm ir tai neištesejo.... . dabar 

i iųitų ir dar savo kruvinai už- 
■ { dirbtus dolerius kištų į kapita- 
f listiškais pagrindais tveriamų 
Į “Galyl><..’\ .

> . Kas kita būtų jei tas dalykas
į .hutų Varoma ne Impitalisfimų 

jšiiaudojimo’ pienu bet kopėta- 
į cijų pagrindais, bet tuomet ne- 
; • būtų žadama 109 nuoš. pelnai 

‘j būtų žadama gal. būt koki
į 5-8-10 nuoš., bet gidėtame būt 
f tikrais kad įek ir išmokėtų. O 
i kas perdaug; žada, tai dažniau-
; .šia—• nieko neduoda.
t Tliat*S" ai Ir *-'

F. Virakas
k

*

— PirkutrH'mrf šiLišiii tikiutus 
gegužio 30 d. piknike Monta
noj pranešame, jog šiušiai ten
ka p-Iei Zosiai Rimaitei iš 
Lavrenee, Antanui Kakaičitū, 
teip-gi iš Lavrence, Kavaliaus
kui iš Norivood ir Petrui Coo- 
llage (?) iš So. Bostono. Law- 
reneiečiam pasiųsta, o Kava
liauskui ir So. Bostoniečiai dėl 
nepilno adreso nopasiuntem. 
Jų šiušius pridaviau “Darbi
ninkam” Ten ir tesikreipia.

M. Kamandulis.

v t

v
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NORTHCsEKMAN
laHHlkoPtes

I ir iš visų dalių;
LIETUVOS per BREMEN’Ą 

Naujais, patogiais laivais 
MŪNC'HEN-STUTTGAKT-COLUMBUS. 

ir parankiais vienos klesos laivais.
Gerai pataisytas 3 klesos keliavimas su 
atskirais uždaromais kambariais dėl 2' 
Ir 4 keliauninkų.

Išplaukia Kas Savaitę.
Lietuvos valdžios autorizuota linija. 
Laivakorčių ir kitų paaiškinimų klaus* 
kitę vietos agento arba pas 

NOltTH GERMAN LLOYD
182 tVashington St., Boston, Mass.

* C ‘

*

j

TRUMPIAUSIAS KELIAS 
VISAS DALIS

LIETUVOS
Išplaukia kiekvienų savaitę i 
musų laivais de luxe

“Albcrt Baliu” ' 
“Deutseliland” 
“Resolute” 
“Relance”

Kurie veža I, II ir III klesa 
pasažierius ir popuiiariški lai
vai “Mmint Clay,”’ Uleveland.” 
‘Hansa,” ‘Thuringia” ir “IVesį- 
phalia” su cabin ir III klesa. Ge- 

Iras mandagus patarnavimas, 
puikus kambariui, puikios apys- 
tovos.

JULIUS ROTTENBERG
260 Hanover SL, Boston, Mass.

(

Ptt?T.Ąnp.T.'PWJA) PA.

Lietuvos Dramos artistai.

Gegužio 24 d* šv* Kazimiero pa>-, 
rapijos Svetainėje Dramos artistai • 
iš Lietuvos davė gražų teatrą. ; 
teatro vedėjas- yra gabu® artistai 
Jy Vaičkus, Lietuvos dramos teat
ro tėvas, nes jis įkūrė Lietuvoj 
Valstybinį «Dramos Teatrą. J, 
Vaičkus prieš karą Rusijoj lošė 
Peterburgo ir Maskvos teatruose. 
Nusitvėrus Nepriklausomai Lietu
vai grįžo į tėvynę ir nenuilstamai 
dirbdamas Mono srityje Lietuvai 
daug gero padarė, Dabar su 
dviem savo išmokintais artistais P. 
Tendžiulyte-Skrebutiene ir Biki
niu atvyko į Ameriką tikslu su
tverti Amerikos Lietuviams nuo
ki i i n i rimtą teatrą. z

ei. Vaičkus Brooklyne surinkęs 
apie 17 jaunų žmonių turinčius 
norą ir gabumus būti teatro artis* 
tais, per 3 mėnesius lavino. Dabar 
minėti artistai iš Lietuvos ir vie
na artistė-mokinė iš Brooldyno T, 
Baseckaitė važiuoja per žymesnes 
lietuvių kolonijas ir duoda teat
rus. •

Artistai titanai gabūs; dalykus 
taip gerai sulosią, kad net svetim
taučiai artistai Netv Yorko, Chi- 

/cagos, ir Berlyno, Paryžiaus ge
rinus nesuloš.

J. Vaičkaus Dramos artistą lo
šimas man geriau net paliko*, ne
gu Berlyno, Maskvos ir Bostono 
gerą teatrų artistų lošimai, žino
ma, gal todėl, kad tai tikras lie
tuviškus teatras.

l’hiladelphijoje, Pa. jie suvaidi
no 3 dalykus: 1. Piotrų Cąruso, 
dramą, 2. Susimildamas—komedi
ją. 3. Apdrausta žmona.

l’etero Karuzo drama perstata 
tėvo girtuoklio gyvenimų; jo duk
ters Margaritos įsimylėjimą į gra
fų Fabriciij; Grafas Fdbrieiuš 
daug pinigų duodavo P. Cartiso 
šeimai; tuos pinigus P. Caruso 
pragerdavo; paskui grafas nelai
mingą mergaitę pamota. Tėvas 
sužinojęs, kad jo dukterei grafas 
atėmė nekaltybę ir apleido, įpuo
la Į desperacijų, išreiškia didelę 
meilę ir pasigailėjimą dukterei; 
savo blogą gyvenimą apkaltina ir, 
Įpuolęs į desperaciją, nusižudo. 
Drama graži, griaudinga; dauge
lis taip susigraudina, kad net aša
ras, išspaudė.

Sekantis veikalas “Susimilda
mas” komedija iš Lietuvos aptie- 
koriaus, jo žmonos, aptiekoriaus

.pągęlbĮftinkoakušerės gyveni
mo* DaJykąa;id<anūs,J nepakąstai 
juokingas. Publika visu^klegėte- 
Hegėjo, o kaiktu’ie net nuo kė
džių nuvarteliojo. Paskutinę ko- 
medija “Apdrausta Žmona”'ir-gi 
dabai linksma ir juokinga. ” .
> Visi atsįlttnidusieji nepaįiį’astai 
buvo patenkinti, kurie neatėjo 
labai gailėjosi. Visi nuoširdžiai 
kvietė artistus alitru kaft atvykti 
į Plūladelpkia. Buvusieji rengias 
išankstb nusipirkt bilietas, kad 

; vietos nepritruktų.
Amerikos lietuviai taip gerų lie

tuvių artistų, kai J. Vaičkaus gru
pės nėra matę. Praleistas laikas 
jų lošimo laike taip buvo malo
nus, kad net žmogus visai pamirš
ti visus gyvenimo reikalus ir iki 
ašarų prisijuoki.

Duok Dieve kad pasisektų J. 
Vaičkui sutverti ir išmokinti gerą 
nuolatinę lietuvių artistų grupę. 
Rimti ir gerai sulošti veikalai pa
trauktų čia gimusį lietuvišką jau
nimą ir žymiai sulaikytų nuo iš- 
tautėjimo. Amerikos lietuviškas' 

: jaunimas prisiklausęs tėvų apie 
Lietuvos ir lietuvių vargus bei 
skurdą, mano kad paš lietuvius 
nieko gero ir nėra. Dabar Nepri
klausomoj tėvynėj viskas pagerė
jo ii’ -nebe ‘toks tailisuihaš ir skuf- 
das kai1. Seniau .buvo. Seniau to
kių atrištų kai J. Vaičkaus dra
mos ir-gi nebuvo ir daug-ko ne
buvo. ;

Lauksime J. Vaičkaus dramosI 
artistą vėl atsilankant- į Philadel- 
pliią.

įgalima y&am’l^Ldais. Tapo išrink
tas koiniteSs1 tam čįarbuf. „ inėjo 
p. itagnąitžs, p. M vikiŠius, 

p-le O. Sideravįčiufū ir K Rimai
F ' ; X •*. y *. ■ • /.\-

■ ■? - - • i ■ t j -
tA*/’ . • • žiogasi

K. J. K.
■ • J

; MONTELLO, MASS. i į 
' - ' t • | i I . I f i
Surengė prakalbas 27 gegužio 

Federacijos devintas skyrius. Vil
niaus našlaičiams aiikaeo : \ :

Gerb. mūsų klebonas Jonas- 
j j * i ii i i •
Svagždys $5.00, O. Keycišienė, J.t

< ‘.i/1 I * < / • H4 • < ,1 t *

Jaskcliavigiųs. ir ,y. Bakanausklts." 
: Po $1.0Q: K. Dąukaųtaitė,.- K. 

Vo-ičiūnas, M., ĄbrįiĮpiskąsį, K.’ 
Peliackas, O, Rastokiene, Ą. Kd-’ 
Šėta, P. Danyla, M. Bučiniuskic- 
nė, J. Rukštęlis. ; . .

Viso labo surinkta $26.09. ,.
Perduota per kleboną Provid’en- 

ce’o kunigui Čaplikui 23%!)0 cciltų, 
kurs perduos Vilniaus . našlai
čiams.

t-t
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LATCRENCE, MASS.

CUNARO
Į LIETUVĄ 

trumpiausiu laiku, kas Seredų, tre
jais ekspreso laivais 

Berenp-aria Aąuitania
Mauretania

(per Uhorbourgų ar Soutlnunptvnų) 
SAMAKIA — Birželio 10, Liepos 5 
SVYTHIA — Birželio 20, Liepos 20
IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ 

•IKI manote parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užsaJkjkit dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje suteiks jiems 
pagelbų ir duos patarinuj. Visi tre
čios klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. Kuogeriausias švarumas 
ir maistas. Smulk
menų klauskit vie-. 
tinio agento 
arba

CUNARDLINE
126 Statė St., Boston, Mass,

’ Gegužio 25 d. A. L. R. K. F. sk. 
’ turėjo mėnesinį susirinkimą. Bu* 
vo visokių svarstymų. Ypač bu
vo visi užsiinteresavę katalikų 
spaudos platininiu. Nutarta kad 
kaip galint kalbinti ir užrašinėti 
katalikiškus laikraščius ir parda-> 
vinūti geras knygas. Ir kaip tik

e

nioterų ima roles ir mokinasi te
atrą atvaudijitį. Išarti mačisfi 
vieną moterį apie iki 55—60 metų 
lekiančių senumo. Deda varg§5 
vjsas pastangas bile tik sava už- 

atmckw Taip-gi prie kiek
vieno, surengimo pagamina val
gius savo kaštais arba jeigu būna 
duodamos dovanos, už kokį nors 
JeUkt^iavimų. ai* už kitų ką>7 tai 
jos pačios save lėšomis aprūpina 
visus reikalus. Teisybe, daugu
mas suprato jų darbo vertę ir rė
me jas kiekviename jų surengime, 
bet daugumas dar ir dabar to ne
supranta ir lenda -joms už akių. 
Aš prašyčiau visų dėl musų gero
vės ir jų pasišventimo remkime ji; 
darbus.

f

BEEVEtMIIJ, OHIO.

A]>ie 4Bišiiwjo,3o{aiuSiąwi Dr-ją.
■ v ; . ■ ■ ’ ......... .

Ši draugija yra nuveikus milžk 
niškits darbus, bet dpie ją niekas 
nieko Aerašo. Teisingai pasakius 
kaš-gi Čia rūpinsis kito darbūs pa
girti, nors bent jie būtų geriausi, 
ši draugija tapo suorganizuota iš 
būrelio moterų laike misijiy Tęvo 
Alphonso Marios, C. P. 19.21 m., 
24 dieną spalio. Pirmutinis tiks
las šios draugijos buvo vien tik 
rožančių kalbėti. Bet su pritari
mu gerb. kun. V.’Vilkutaičio pra
dėjo darbuotis bažnyčios naudai. 
Jau iki šio laiko sv. Jurgio para
pijos bažnyčiai yra supirkę reik
menų už $4,000100. štai jų dar
bai : 1) Prie Didžiojo Altoriaus ta
po grindys apmušta brangiu kar
pe t u, kuris kainavo virš $1,000. 
2) Užpakaly altoriaus ir'zokristi- 
ja išmušti grindys . ldijankomis 
<?liiioleum,” teipgi kainavo keli 
šimtai- dolerių. 3). Nupirkta nau
ja pamokstinyeia, kuri kainavo 

i virš 300 dėl. 4) Bažnyčioj visi ta
kai ištiesti gurno užtiesalais, ku
rie kainavo ir-gi kelis šimtus do- 
lenų. 5) Mokyklos vaikams ta
pę įtaisyta 100 šėpnkių drapanoms 
susidėti kurios kainavo virš 1,000 
dolerių. . Čia paminėjau tik pen
kis svarbesnius dalykus, o kur ki
ti mažesni kuriuos būtų sunku čia-

• ! ■ ‘ . * v
ir surašyti. Žodžiu sakant, visos 
moterėlės dirba kaip bitelės, ypa-

> - • < I i ■ ,t ■ i * . :
tingąi( kurias p^žįstiy čia jų yar- 
dusj paminėsiu: Marijona Muluo- 
lis. Veronika Juknevičienė, Mari- 
joną Kuzmauskienė ir Emilija : > i i i : : < j •>•••_ r <
Misiutė. Visos kitos taip pat ly
giai darbuojasi. , Jų šis pasidar
bavimas bažnyčiai yra gana svai*- 
bus^ųęiKVĮemt-aŠTgenųjų draugija, 
nėį’a įtįek- finansiškai pasidiirbavę, 

Jnora.kitį praeidami pro jų nuveik
tus darbus ironiškai pašiepia, bet 
jus . dirba neatsižvelgdamos ■ iki 
šiam laikui daigiausiai jos-turėjo 
.parengę “ Card Parties,P bet iš pat 
pradžių prisiėjo pakęsti.daug ne
malonių užmetinėjimų nuo- neku- 
rhį koręspoudeutų. Bet galų gale1 
,ir kitos draugijos panaudojo savo 
uždarbiams tą. svarbų moterėlių 
išrastą patentą nors būtinai rei
kėjo jų atsiprašyti už tuos pirmu
tinius joms suteiktas komplimen
tus. Bet vienok to nepadarė ir po 
šiai dieniu korespondentai palin
dę po slapyvardžių raidėmis ra
miai sau miega.. Taip pat jos bu
vo surengę keletą teatrų. Jų tas 
surengimas reikalavo labai didelio 
pasišventiom. Skaitytojai gali čia

» •<.

įsivaizdinti daugumas apysenių

i

Ad. Padegimas.
— 'II ,........ ■■ ■■ ............. A.

IŠ VISUR PLAUKIA NARIAI J 
SHENANDOAH, PA.

Irstai: I
Pittsburgh, pa, —lOna Bogušiu- 

te įsirašė amžinąja nare ir įmokė
jo $35. Gerb. Rėmėja spaudos 
priimk nuoširdžios padėkos ir pa
garbos žodžius.

Elizabeth, N. J. — Aleksandras 
ir Marijona Kruaši įsirašė amži
nais nariai ir prisiuntė $100 bonų. 
Kaip patys, rašo, yra "darbininkai, 
bet supranta geros spaudos galy
bę, todėl ir ją parėmė. Brangus 
Brolau ir Sesuo Kristuje, priim
kite didžios padėkos ir pagarbos 
žodžius ir kitus paraginkite įsira
šyti.

ShenandOah, Pa. — ši numylėta 
Dievo parapija, savo' skaįtliumi 
lietuvių. Ji turbūt jau privys Bos
tono lietuvius, Šv. Kaz. Dr-jos na
rių skaitliumi. . I17 vėl stambių na
rių: 1) V. Sdbeikfenė $35, 2) M. 
R. $35, 3) J. Rutkauskienė* $35į -4) 
'Petronėlė Mockevičiene $3'5j \ 5) 
K. Ša'rįjalieilė $35.’ Keletas meti’- 
• • . ' i ■ 1 i 1 ’
inų- . . ■ !

' Maloniausiai dėkavoju ir reiškiu 
pigarlių iryišus'A^ėrjkq&Bbm-, 

giiis lietuvius kviečiu ir mąloniai 
prašau laiškais rašytis į šv. Kazi- 

. miei'o Dr-ją. , ; ’
.kun; p. raščiukas;

. 129 So. Jardin St.,
‘ Slicnandoah, Pa.

NORWOOD, MASS.

Trupiniai.

T?

L MOTERIMS IR MERGINOMS!
JI Gal jus turit geltonus plaukus! O gal jus plauki! yra juodi! I 
wAr Raštanjniai lindi, ar Auksinės panos; Rausvi plaukai ar Visi S- 1 
/ kai Raudoni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie- nebūtų, neleisk 
' pleiskanoms sunaikinti jų gražumo!

Rafflct atliks tai. jei jus tik laiks nuo laiko jur>3 naudosite.
• Nežiūrint ur jus savo plaukus dar tebe.ii.vtt supintus į kilsi, ar su

suktus j niazg.q, ar gal jau esat thunpai nnsikirpę, vienok jus nega
lite daleisti, kad nešvarios, iškrikę pleiskanos subadytų jūsų išvaiz
dų! .lutns nereikės kentėti nesmagiimo delei niežėjimo ir be3ilupimo 
galvos odos, jei naudosite aj?af/Zd».

Netikėkit musų žodžiui. Nusipirkit <55c. bonkiĮ ir paeinu per
sitikrinkite, kad Rufflet yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartai yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kada watė naudoje t Galima 
gsativiiptiek«e.
’ ■ F. AD. RICHTER & CO.

f 04-114 So. 4th Street Brookhm, N. Y.

>

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

Skaitykit visi — stori ir ploni, aukšti ir žemi, dideli 
ir maži, seni ir jauni ir perskaitę Visi o visi valio į

ir ir i •
r

»

f

)
(•

užkviesti tokius gabius artistas.
- Gekb» MdaiutvičiUff - yri gabus 

smuikininkas vįsėj te Žodžio pras; 
mej. ■ Ant jo raiiką Smalka, kalbė
jo į mus*žoditeitf .mŪ8U čia
fiuoširdžiaų Itakspi^r tai vėl ra- 
ūiinąiiči& f, liūdna],1 Bupąmas fiiaui^ 
ko melio.di jos žmogui puskęsti liū- 
llinojaiiSioMe bffiigoBę, u&nrštfvk 
sus .šios ašarų pakalnės vąrgus ir 
rodos skrendi į kolpą tai nežtao- 
mą, užburtą ŠalĮ.

Patartinu visoms lietuvių kolo
nijoms išgirsti gerb. Židanavičių. 
Turėję proĮją išgirsti jo snitnkos i 
balsus užtikrina kad jų niekados 
neužmiršit. -Jam. pianu pritarė 

’p-lė O. Grybaitė iš So. Boston’o.
Prie paįvairinimo programo pri

sidėjo p4ū M. Grybaite ir p-nia E. 
Rakauskienė su savo dainom. Jų 
balsai kaip visados taip ir šiuo 
tarpu visus pilnai užganėdino, lies 
abi dainininkės buvo iššauktos at- 

I kartoti net po keletą kartų.
Gerb. So. Boston’o kleb. kun.

Urbanavičius ir gerb. kun. Garmuą"' 
dar trumpai pakalbėjo apie dailę, 
ragindami-kad lietuviai daugiau 
susidomėtų muzika. Iš priežasties 
mažo apgarsinimo ir darbo dienos 
žmonių buvo neperdaugiausia. 
Vistiek malonu pažymėti kad jau
nimo, kuris įdomaujasi muzika 
buvo susirinkęs gana skaitlingas 
būrelis.

Prie progos, vardan LDKS. 3- 
, čios kuopos tariu Širdingą ačiū

gerb. kun. P. Garmui už‘jo nM 
dąfbavinift surėnglmę tolio yj 
kaus koncerto/ Taip-gigWb£ gi 
klauso ir
lyvavo programų, o yjatbį 

■ g&fc sĮ^ui^iiink^
; jų uįbmpąnistępp jęi G. Gr^bąfe 
už jų pmlhl gfiežiuią* IlgUtH 
motųl

SteUa.3

i

t

DRAUGIJOS IR KVOPMh’ 

TETYKI®. ' ' .

pasi-

T

VĖLIAVOS

-Vįj

o ., :

ii Ivanam 
OKLAI.

Ilgų metų praktikos artistiškų 
mūsų darbų liudiji tūkstsrižM 
draugijų. Informacijų čfelei' rily- 
kitas

rA. NorkiiMM,
16 Pleasant St., Lavvrence, Mani,

Padarytos iŠ 76 ir 102 raktų oktava'1Y 
trigubos. Vlįjos plimos l<IesoVplieu> 
nials reeds. Dailaus užbaigimo arba 

-gražiai išmargintos. , f
Neapslgaukit, žiūrėkite, kad aut kou* 

certiuos butų pažymxta
“PEARL QUEEN”

• Taipgi parduodamos lengvais-minę? 
siūlais išmokėjimais.

KATALOGAS ATSIUNČIAMAS 
DYKAI. '

GEORGI & VITAK MUSIC CO. 
4639 South Ashland Avenue 

* Chicago, EI.

Tik ką Išėjo 13 apaudos naujas di
džiausia sapnininkas kokio dar ikĮ lipi 
nebuvo. Su daugybe paveikslu. Drū
tais apdarais, .To kuinu tik $1,75,

Palangos Trejos Devyimrios, gerinu
sios; taip vadinamos trejankos 60c. Bf 
pakeli.

žolės nuo priepuolio arba nervų 85c,
Gerinusios žoles nuo nedlrbimp. arba 

užkietėjimo vidurių 60c.
: Nuo strėnų ir pečių skaiidėjimo, ge
riausia su|ai$ytn arbata, kuri tikrai to
ri gelbėti — 60c. už pakelį.

Giiromatoms popieros rašyti į Ličiui, 
su- gražiomis dainelėmis; tuzinas Tite.

Tas tai yra vienintelis lietuviškas 
sandėlis visokių lietuviškų žolių jr šak
nių. Atsiųsk 10c., ® gausi knygutę, vi
sokių žolių surašą arba katalogu

M. ZUKAITIS,
449 HUDSON AVENUE, ’’

Rochester, N. Y.
Į

Išvažiuodamas į "Lietuvą 
viešėti, gerb. mūsų klebonas kun. 
V. Taškūnas paliko savo vieton ge- . 
rai žinomą pamokslininką kun. Pi 
Garmų. Užtad Nonvood'iečiai ta
ria širdingą ačiū gerb. kleb. kun. 
V. Taškūnui už palikimą tokio ge
ro laikino vadovo. Per visą gegu
žio mėnesį mes turėjom labai gra
žias Gegužines pamaldas. Gerb. 
kun. Garinus per visus vakarus ir 
ne.dėliom pasakė labai rimtus, pa
mokinančius pamokslus, kuriuos 
Nonvood'iečiai per ilgą laiką at
mins.

Atvykus gerb. kun. P. Garmui 
į mūsų Jcolioniją, vis kas tai ne
paprasto pradėjo įvykti. Nors 
dar tik mėnufTlaiko kaip pas mus, 
o jau sugebėjo surengti net du 
kuopuikiausiu koncertu. Štai ge
gužio 28 d. š. m. pasidarbavus 
gerb. kun. Garmui, LDKS. 3-čia 
kuopa surengė koncertą gerb. 
smuikininkui Židanav-ičiui iš Ams- 
terdam, N. Y. Mes stebimės kad 
kūn, Garmus vis turi galimybes

M. ŠVILPA & J.

s“

518 MAIN STREET, HARTFORD, CONN.

Gerbiami Tautiečiai, jei norite pirkti gerų namų ar gerų 1 
farmų, meldžiam ateiti į musų ofisų po numeriu 518 Main J 
St., o mes jums turime tokį namų kokio jūs reikalaujate* į 
O jei ir tam laike neturetumem, tai mes jums greitai sora- i 

sime tik mums pasakyk kokio reikalauji. Taip-gi gerbia-* i 

mieji jei norite geras f alinas,, mes turim visokių fatmų: Į 
; gyvulių farmų iy tabako farmų Connecticut valstijoj apie I 

i Hartford. Daugiausia augina tabakų farmeriai, didžiuma ; 

į yra lietuviai ir turtingi ūkininkai. Pirk farmų Conn. vals- ‘ 
i tijoj — lietuviui kolonijoj kur derlinga žemė tai ir tu liksi a 

5 turtingu. Iš toliaus klauskit per laiškų, o mes jums duosi- g 
B me atsakymų ir platesnes informacijas. Klauskit: j

S

g MAT. ŠVILPA & J. NIXON, REAL ESTATE AGENTS,

B 518 Main St., Harford, Uonn. Tel. 2-6518. J
i *

•Ui-

KURIS ATSIBUS NEDELKME

<L 24
, PiadžialO-tų vai. ryte. '

Romuvos Dąrže 
MOSTELMK mass.

Kaip Kolumbas Amerikų atrado tai dar taldo pikniko įvaK 
! raus, gražaus nebuvo kaip kad dabar bus. Bus kalbų, dainų 
ir įvairių įvairiausių žaislų. Bus keturi kalbėtojai.

į Kalbės Kun., J onas SvagŽdys, vietinis klebonas;’ Kun. to
lias J. Jakaitis, iš AVotaesteiyMuss. l Advokatas Mileris, išAVor- 
mta, Mass.;'Ona. V & So. Bastau, Mass.

-A

Grajys orkestrą visoldus niūršus. Dainuos VTbicosterlo 
choras.

Bus kiaušiniaviiiias. Kas suras kiaušinį, gaus dovanu 
Bus juokingas žaislas — “Coo Coo Game.” .

Bus skiriama dovana, tai ypatai kuri prltaikįs geriaij^ 

> apaut čeverykų gražiai merginai (Giiiderella). O kaljĮ .giC" 
kad po^iėi’os pW maža, lodei negalima viskas parašy t kas t 

' V ‘ , t
bus!.. , • .

į Atėję atrasi! tokių dalykų ka nešalo matę nei gtr^Sjęl į
užmiršktiė! Visi šitie stebuklai atsibus BirMU 15, į'

.s

P. Atvažiuos svečiai is visų npielinkčs mU'stėliy.
Ii

t
1



t

Dabar mūsų įstaiga randasi

RE8TAURANT
iB-Mrvtjt k » m

ersey apskričio suvažiavimas 
ykg nedėlioj, birželio 29-tą 
7 1924 m,, 1-mų vai. po pietų 
rVkun. Remeikos svetainč- 
kampas So. 4-th ir Roebling

J ' Gerbiamieji vienminčiai, rna- 
Yjonė-kite prisiųsti delegatų ko* 

daugiausia. Kadangi šis su- 
IsA važiavimas įvyksta jau po sei- 

mo, tai jame dalyvaus žymus 
• centro valdybos narys, kuris 
'* suteiks’daug'žinių iŠ buvusio 
r IX seimo ir paaiškins apie toli- 
J' niesnį"veikimų.

i Tai-gi gerb- kuopos malonėki
te išrinkti koveildiausius dele- 

į gatus ir įteikite jiems naudin
giausius sumanymus. Kad mes 

| galėtumėm savo L. D. K. S. 
teip sustipryti kad jau ateity

i pavojus nebegręstų, o ramiai 
tjstopĮS ūpiAsčki inąumpjfuS
tarpe darbimukiškoi* vistiome- 

1 nes, nurodant kelių per laik- 
I raštį “Darbininkų’f prie švie
sesnės ir laimingesnės ateities.
Kad ant šio suvažiavimo nesi- 
rastu nei vienos kuopos aps
krity kuri neprisiųstų savo de- 

arba naudingų stiniany- 
’ nu. Malonėkite nesivėluoti, 

■les turėsimo apsvarstyti (lan
geli dalykų.

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

S. Tų pačių dienų 7 vai. 
vak. po apskričio suvažiavimui 
Ayks prakalbos. Kalbės žy
mūs kalbėtojai.

VISŲ VEIKĖJŲ DOMEI.
.Ii l i ujm ii > * r

fe. ' ‘
Ateinantį ketvergę, birželio 

13 d. & M vaU vak. jNaa* 
pijinej salėj įvyks D. D. K. & 
1-mosips kuopęsekstra susirin- 
ldmas» J tų kuopų kviečiami 
teiįjgi kataliH veikėjai ir veL 
kėjos. Jau nuo senai mes Bos
tono lietuviai katalikai nulei
dome rankas ir visai mažai te
veikiame. Buvome ir tebesa
me lyg kietos žemės po savim 
neturį* Niekas nesumanė pla
taus veikimo programoj niekas 
neUžbriežė didelio plataus tiks
lo. Taip ilgiau negali tęstis. 
Turime surasti tikslų, nusista
tyti veikimo programų, su
traukti priekyn visus vietos 
katalikų veikėjus ir suvieniję 
jėgas stosime darbam Gana 
letarge tūnoti.

Broliai . veikėjai ir sesers 
veikėjos, sueikite į minėtų su
sirinkimų, o pamatysite, jog 
plačiam veikimui programas 
sudaromas ir naudingi suma
nymai praktiški ir įvykinami. 
Mūsų pienus pilnai uužgyrė 
gerk. kun. Urbonavičius, paža
dėjo savo paramų, o be abejo* 
nes su mumis bus ir jaunasis 
kun. P. Strakauskas. Tad dar
ban,

Jau bns keltom savaites kai Si vai- X 
X gyklu perėjo į patyrusiu tiinie Itfx- © 
8 nyje lietuviu rankas* .Mes-turime « 
# 18 ta. patyrimų valgiu gamintame. X 
x itusu yį'a didžitatslš jpasiryžlmais'v 
X duoti geru vnjgh skaniai ir Svariai x 

pagamintu ir #rlelimwiu kalnu* v 
N. Pasninkų dienomis pritaikomi tam v 
K tikri valgiai, - k
$244 W, Broadway, 3o. Boatong 
v- Antra mūšy valgykla yra , Jį 
NPo num. 1380 Dorchester Ave.t

A. IK Ar SlM.VN.U’lėlVK A
X • Savininkui. ’

STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

Smalos ir žvyrio, metalo, šlelto Ir 
aSpnlo Stogelių, Tai yra seniausi ir 
tasaltančlaust stogdengiui So. Bos- 
ton’e. Visas darbas gvarantuojamas 
ir ypatiškai peržiūrimas!.

T. L. ORMSBY & SON 
350 Broadway, South Boston 

Tel. S. B: 3GG2.

W. Broadway So. Boston, Mass. I
nwr..,^i ,n.,H-,-.-, -Į, 1

I Lietuvių Rakandų -Krautuvę pasekmingai tarnaudama lie- g- 

tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį* Da- g 
bar turime dvigubai didesnę..vietųj negu pirmiau# Stabas g. 
teipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Mu- s 
sų krautuve yra vienatinė lietuvių rakandų krautuvė, bet. į 

ji yra viena didžiausių So. Bostone. Pirkite pas saviškius, g 
gausite gerų patarnavimų, įkainos žemesnės, negu pas ki- fi
tus. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis- į 

Jt kas namams išfornišiuoti ir papuošti. , ž

I ?• ANTANAS AšMENSKAS, Vedėjas. |i,

4

t

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA

• P. Už

visi.
Kuopos Valdyba.

GIRTĄ VAŽIAVIMĄ.

TeL Main 2483

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 OM South Bnilding 
ŽO-i AViisIiington Street

. Boston, Mass,
V*I*ndo«: g A. M.-iki 5:36 p. M.

KĄST BOSTON OFFICE 
East Boston 1490

10 WinTK»o? STMrr, Wa«j Boaros 
Gyvenimą vieta

37 (SoYhmn Avenue, BfookHne 
’ Telephoim Regent 1938—R,

ANTANAS K KNEI2YS 
kuria lanko Suffollc Teisių mokyk
lų Ir užsiima Reni Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išslfy- 
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
Ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. D. Knefžio adresas yra 
toks ; 308 E. Ninth Street, Tel. So. 

Roston 1696.

r Tel. So. Bastos 4000 ■

DR. J. G. LANDŽIUSI 
LIETUVIS GYDYTOJAS- IR I

CHIRURGAS» ■
506 B Broadway, So. Boston.! 

(KttttipaH G Ir Broadwayj • ■ 
valandosi 9-11, 2-Vt-4)|

EUROI’RAN
Lnwoll Street,

paduškas, pata
lus, knldras* ir 
visokias lovų Į- 
rėdues parduo
damo pigianstai; 
Kreipkitės ypa
tiškai arba rašy
kite:

FEATTTER CO., ' 
Boston, Mass.25

IŠBRINKĘ GYSLOS 
IŠGYDOMOS

i

Parduodam, stimnlnom .naniųs, ukes, biznius Ir visokių privatišką nuo
savybe, taipgi školinam pinigus, perkam Ir parduodam MORGICIUS, ap
draudžiant (inšhtrinam) visokį turtų nuo ugnies Ir nuo visokių nelaimių. ■ 
Mes visiems .suteikiam greitų ir teisingų patarnavimų. Taigi visais vlrfi- 
minetais reikalais kreipkitės pas

OLSEN’S REALTY COMPANY 
DOMININKAS J. -OLSEIKA, Savininkas.

409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass, Tel. S. B. 0243
___. -- - - - -

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

Viduriniu
vai, 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet. ’ 

7 iki 0 vak,
381 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2831.

i

F, J. KALINAUSKAS 1
ADVOKATAS |

414 Broadway, So. Boston, B 
Tol. SĮ, B. 0441. K

Antro* luboi—-VirSuj L, P. B-vHn B 
GYVENIMO VIETA: B

275l.OWErX AVB., NEWTONVTLT.E, 1CA88.H 

Tel. W. Nevrton 1463—W. E

Tol, So. Bųąton 270

J. MACDONELL, M. D.
Galinta nisiltallCii ir lietuviškai

ofiso valandos: Rytais Iki 0 vai. 
Po pietų nuo 
Vakarais nnoG—9

536 E, Broadway, So. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STUNEI
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W< Broadway, So. Boston I 
, VALANDOS £ Nuo 9 r, iki 7 v. vilk. B

f.

H

Bostono teisėjas Bishop pa
sodino dešimčiai motu kalėjimo 
William A. AI o oro už važiavi
mų automobiliu girtu esant.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
PIKNIKAS.

f

Praėjusiame susirinkime nu
tarta įvykdint ant 4-tos liepos 
įnėn. š. m. Kast Deadam ant 
savo parko, kuris gerai yra vi
siems žinomas Oaldand Grove. 
Šis bus vienas iš žymiausių 
piknikų. Nors D. L. K. Keis
tučio Dr-ja ir pirmiau sureng
davo puikiai, bet šis bus daug 
puikesnis, nes bus siikviesta 
daug artistų, nfuzikališkų jė
gų ir daugiau nauj ųžaislų. De
dam pasisekimui visas pastan
gas.

Rengėjai:

Teisy- 
Kultu-

A. Jalmokas,
A. Pastelis,
A. Gruodis.

vargs-
moksleivių pagelbai. PAKVIETIMAS

Jums nieko nekainuoja. Kiekvienos 
gyslos, nepaisant kaip ilgai, gali buri 
išgydomos be jokio cento. Rašyk o 
mes pasiųsime jums naminių gyduolių 
visai DYKAI. Jeigu, patiks, prisiųsk 
mums 1 dol.. jei ne—nieko. — W. R. 
DARRINGTON, 304$ Kuro Rltlg., Kim
šas City, Mo.

STOGDENGIAI - ROOFERS
Per 30 metų užganėdinani kiekvienų 
kostumeri. Mes gvara^tuojam (giia- 
rantee) sato darbų visados. Kreipki
tės į

LITHUANIAN AGENCY ,. „ 
3614Broadjva& įeL S, ^totir0605

ANT PARDAVIMO NAMAS 
dviejų familfjų. Vieta labai puiki, že
mės 1 akras. Didelis sodas. Dėl pla
tesnių iiMobiiiicpų kreipkitės: ji Glen- 
vroOiI I’L, įlydė Park. Mass. ' '

(G. 24, 29, B. 7)

ANT RENGUS
5-ki kambariai su visais įtai

sais pagal naujausios mados. 
Renda $45.00 į mėnesį. Kreip
kitės į “Darbininko” ofisą, 366 
Broadway, So. Boston, Mass.

PIRK ŠIEMET

l
& NAUJĮJ IR SENįl AUTOMOBILIŲ KRAUTUVĖS

P. J. AKUNEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerinusį paskutinį patar
navimų, todėl verta pas JĮ kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston 

Tol. S. B. 0381
Res.: 820 E. 6-th St., S. Boston

Tel. So, Boston 0823 
.LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
Ofiso ralfinrlos: 

nuo 9 Iki 12:00 ryto ir nuo 1:30 
iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisus uždarytas suimtos vakarais 
Ir nedėldienials.

t

Parduodame naujus BUICK 
automobilius su šešiais brefkais 
(motorais) puikiausios, tyirėiau- 
sios mašinos ant kelio. Gulima 
su Buick lengvai, prųdėti važiuo
ti Ir lengvai Sustabdyt. Nemo
kantis važiuoti gali lengvai iš
mokti ir.sujinusųipagelta gali
ma greitai gauti leidimų (li- 
cense) važiuoti automobiliu.

Prekė naujieji Bnlckmn nuo 
$1,070 iki $3,600. Vartotas ir 
perdirbtos mašinos nuo $100 iki 
$1,200.

Parduodame -ant lengvų išmo
kėjimų ir labai greitai išmokina-* 
me važiuoti. •

M.OTOR CARS

Ofiso Tel.: South Boston 8972—R.
Ręski. Tel.: So. Boston 1912—w.

S. BARUSEVIĖIUS
Lietuviškas Grabučius, balsamuoto- 
jas, Iteal Estete ir Puldlc Notaras,

343 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Residencija: 237 D St., So. Boston.
5

Tel. Brockton 5112—W, j 
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., MonteHo, Mass.
(Kampas Brond Street) f

a .Teipgi parduodame batarejas, ‘ BĄDIoĮr visoldijąntomobilianlsroiW 
v menų, taijerų, tūbų lt t. t pigiau negu Įnir kitur m|e^įe gajlha. pirkti iru 
S taisome maštaa® nebrangiai ir atsiikaučiaJ.. ‘ ‘' 4

Ekspertai mėkanikal padaro ištlrimų Mfcsi > ant uria&jių’. Ir batarejų^ 
visiems, dykai Lietuvių garadžluj ‘ir autohiobllių krautuvėj ' 

f ' 5 ■’ * #
I M O T 0 R SALES C O M PLAįN Y |

BUICK SALES AND SERVIGFJ |

541—545 East Broadway, South Boston, Mass. |

g Telephone So. Boston 03"G ir 1370. 4

•Tel. Ųniversrv 1957—It. namu. 
Telef. Univertify 1957—W ofiso 

ADOMAS OWI«KA
LIETUVYS OKABORTUS

Pagrabus atlieku gerai 4r pigini. 
Kaina vienoda visur, l’žlaikau au
tomobilius. Vi4ta .i'dnra dienu 

Ir nahti.
883 CVMBRIDGE STREET 

“J. Cambridge, Mass. ■

%5

Tel. So. Boston tt-KU-J.

JURGIS STUKAS
FOTOGRAFAS

453 WEST BR0ADWAY, 
South Boston, Mass.

Darom daHius’phveiksIus. Vescllias 
traukiam vakarais. Užalilsom vi
sokios rūšies rėmus.

0. L. K. KEISTUČIO DR-J03 
VALDYBOS ADRESAI 

Boston, Mass.

t

■ .✓

<£

Dejuoja Lietuva dol kyšių 
it* suktybių savo valdininkų. 
Bet neviena Lietuva dejuoja. 
Rusijoje šiomis dienomis su
šaudyta kelios dešimtys už ky- 

i šių ėmimų. Kinijoje tas pats. 
Amerikoje kyšių tyrinėjimams 
išteista jau arti pusę milijono 

^dolerių. O kiek milijonų 
nuostolių tapo1 padaryta ky
šiais, vis dar nesusekta. Lie- 

J fuva kyšininkų nešaudo ir mi
lijonų bergždi ems tyrinėji- 

. mams neleidžia. Bet jeigu mes 
jų tiek privis, kad niūsmaky- 

j sę Lietuva gali būti pavogta 
-visa.

Kultūros Vajus neturi Into 
tikslo, kaip duoti tautai žmo
nių teisingą, kurie pakeistų 
darbe neteisinguosius, 
bės mylėtojai remkitt 
Tos Vajų.

Mūsų Tautos apšvietai 
tųnčių
mūsų pačių ir mūsų vaikų ge- 
1‘esniai ateičiai. ■—

Kultūros Vajui — aukas rei
kta siųsti tokiu adresu:

Kata likti Federacija, Kun. Br. 
Brnnsas, Sekr., 2201 W. 22-nd St., 
Chicago, III.

1 ■ ______________ ___ ___ ______
Šv. Tėvas Leonas XLLi 1883 

m. Vienos vyskupams taip ra- 
Sū:.
“Tarp geriausiai parinktų 

giųklų tikėjimui ginti, mūsų 
nuomone, tinkamiausia ir ge
riausia šiais laikais yra pasta
tyti priešais laikraščius — lai
kraščius ir tokiu būdu suardy
ti tikybos priešininkų planus.” 

7 PIGIAI PARSIDDDDA
9 šoim.vnų namas su krautuve .valgo- 

u.H daikiv su visu bizniu geroj vietoj; 
vndos nėša $177G į motus, dol greito 

Oti'ta'vitno prekė R85OO; $4000 Įnešti. 
Y, IVAS. 3(>l West Broadway, Soutb 

I ”oslon. Mass.

ų Telephone South Boston 3520 
Namų Telefonas Asplnreall 0870 
- ADVOKATAS 

A. 0. ŠALNA(SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 
“DARBININKO” NAME 

(antros lubos) 
Baigei du Universitetą 

Gomeli universlty su A. B.
IĮ G. WMhington.Univ. su LL.B. 
IĮ SH W.Broa4Way- B*. Boston.

1

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

Rengimo Komisija:
Kun. P. Garmus, 
K. Viesulą, 
J. Versiąckas, 
V. J. Kudirka.

Geriausias laikas pirkt far- 
mų šiemet. Pirkime ir parda
vime stubu ir farmu arba su- b u
mainyme stubos su farma mes 
tamistai patarnausime. Kreip
kitės prie mūs ypatiškai arba 
per laiškus.

AGENCY J. P. VAITKUS, 
201 Millbury .Street, 

Worcester, Mass. 
Tel. Park 7786.
* - - - - . - -............. —

PARSIDUODA
Mėsos ir Grocerių Krautuvė 
ant labai gero kampo; biznio įplaukia 
apie $800 J savaitę; dėl greito pardavi
mo prekė tik $2,800; ateik ir persitik
rink. A. IVAS, 361 W. Bro.'uhvay, So. 
Boston, Mass. ‘ (g. 29, b. 3-5)

PAPRSIDUODA NAMAS
G šeiiųynų po 3 ir 4 kambarius, pato
giausioj vietoj So. Bostone, šviesus ir 
dideli knmbnrial, teipogi gesas ir tol- 
letai. Yra vieta .dol pastatymo gara- 
džiaus dėl G karų.. Kuriem butų rei
kalingas toks įminus, kreipkitės pns sa
vininkų po no. 24 Mercer St.. So. Bos
ton, Mnss. (G. 24-7-9, .T. 3-57)

ANT RENDOS
4 kambariai su šiluma; ren

da 33 į menesį. Kreipkitės :. 
“Darbininko” ofisų, 366 W. 
Broadway, So. Boiton, Mum.

f

GRAŽI FARMA
150 nkrų. derlingos Žemės puikioj a- 

plellnkėj netoli nuo Bostono; 25 kar
vės, 2 arkliai, kiaulių,' vištų, juielų ir 
žąsų; didelis sodas, vlls padargai ir 
mašinos dėl dirbimo žemės, su 7 kam
barių namu; dėl priežastie^ mirties šei
mynoj turi būti parduotu M JUftpMį 
nors už pusę prekės; $5,000 raklft 1- 
nešti. A. IVAS, 361 W. Breadrvay, So. 
JJOStOĮų Mrm.

TeL Porter 0035—J.

HARDWAREg 
Didelis išpardavimas žemom kainom atsakančių pirmos 
klesos visokių spalvų malevų, aliejų, vamišių, mekaniškų 

. įrankių. Visokie reikalingi dalykai dėl namų. Visokie 
reikalingi gaspadinei įrankiai virtuvėje. Reikalaudami 
gerų painterių, karpenterių, elektros mekanikų, kreip
kitės pas vietinį

e

J. H. SNĄPKAUSKĄ,
851 Cambridge St., Cambridge, Mass.

DR. H. M.4.ANDAU
Gydytojas ir Chirurgas

220 Hanover Street, Boston, Mass. 
Telefonas Richmond 0380 

Specialistas vyrų ir moterų slaptų 
ir chroniškų Ilgų. 

valandos: nno 9 ryte iki 8 vakare. 
Nedėldieniais iki 5 vak.

Patarimai D y lt a i

t

*4

I
LIETUVIĮI GELEŽINĖ KRAUTUVĖ I

Viena iš didžiausiu geležinių daiktu krautuvė So. Bos- j 
tone, kurioj galima gauti visokiu geležinių įrankių: oblių, | 
kaltų, peilių ir visokių kitokių įrankių, kurie tik yra žino- j 
gui reikalingi.

Specialistai visokių įvairausios rūšies pentų, vanišių, i 
aliejų ir Sieko. ■ «

Prisiunčiam geriausius patyrusius paintorius, karpen- ’ 
torius, kurio aptaiso ir apipontina stubas. (

Užlaikom langams ir durims sietukų, tvoroms ir visti- Į 
nyeioms aptverti visokių dratų. J . j

Visokių galvanizuotų ir kapariniu boilerių. |
Vandenio, geso ir štyino paipų.
Gesinių pečių, gVėblių, šakių ir lopetų. <
Viskas parsiduoda prieinamiausiomis kainomis. . <
Ordolius priimame telefonais ir laiškais. į
Reikalo kreipkitės šiuo antrašu :

SOUTH BOSTON HARDWARĘ COMPANY, 
879 West Broadway, South Boston Mass* Telephone 0122

JONAS KLIMAS ir PETRAS BOLYS, Savininkai.

| ©©ffi@®®ffiffi®©©s©@e3@©©©©®©®  ̂g 

Į PETRINOS i 

S Sukerpu PETRINAS ant mieros g 
į dėl kotų, siutų, dresiii ir veisčių. g 
j Duodu paaiškinimus kaip vartoti © 
į petrinas, Sustafau petrlnų. taip S 
| kaip drapana turi būti. Taipgi B 
I sukerpu audeklų vakarais ir su- © 
| batotais. g?
| P. STANCELAITĖ, |

r 12 Lark St., So. Boston Mass. % 
| (Ties \V. Ninth Street) | 
5Sffi©©ffiS©@©©®S®©©©®ffi©©@®@*? 0

’lrmlntokns — Antanas Pastolis,
146 Bowen St., So. Boston, Mano, 

rlce-Pirm. — Martinas Knlstautas,
4062 Washlngton St, Rosllndale. 

’rotokolų Rašt — Antanas Macejuna*,
450 E. Seventh St, South Boston, 

'ln. Raštininkas — Juozas VinkeviCIua,
906 E. Broadway, South Boston. 

.’aslerius — Andriejus Zalieckas,
807 E. Ninth St, So. Boston, Mass, 

laršalka — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St, So. Boston, Man 

Draugyste D. L. K. Keistučio laitai 
u.Sneslnlus susirinkimus kas pirmų ne* 
ISldienį kiekvieno mėnesio po No. 094 
\Vashington St, Boston, Mas*., 8-člų 
valandų po pietų. Ateidami atsivestai 
n tavim naujų narių ^r’e musų drau* 
•Ijot prirašyti.

-L“ 1-r.
»V. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS AKTRAtAI.

I Tel. S. B.‘ 2805—R.

Įlietu vis
I 0PT0METR1STAS ■

įg Išegznminuoju akis, priskirtų aki- 
H taus, kreivas akis atitiesiuu jr 
ffi nmblljonižkose (aklose) akyse su- © 
S gnjžinn švies:), tinkamu laiku. s* 
| J. L. Pasakantis, O. D. |

1 447 Broachvay, So. Boston. © 
@80©®®®®®^®®®®®®®®®®^^

eirmlniūkas — J. JaroSrt,
440 E. (Ith St., So. Boston, KfjUMb 

rtce-plrm.• J. Grablnskas,
157 Al St, South Boston, Masi, 

rrot. Rašt. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., So. Boston, MaM, 

’toansų Ražt — K. .Kiškis,
428 E. 8-th St, So. Boston, Mhm 

iždininkas — L, švagždys,
111 Bowen SU So. Boston, Mar 

tvarkdarys — P. Laučka,
895 Ę. 5-th St, So. Boston, Maut 

; Taurijos reikalais kreipkitės visados f 
oroto kolų raštininkę.

Draugija savo susirinkimus laikų 
2-rę nedėldienį kiekvieno mCnealo l-mg 
vat po pietų parapijos salėje, 402 B, 
.<ev(?nth St., So. Boston, Mass.

IV. JONO EV. BL. PA&ELPINŠ8 
DRAUGYSTES VAIDYBOS 

ADRESAI.

I
TEL. So, Boston 050G—-W. g
LIETUVYS DANTISTAS g

A. L KAPOČIUS |
251 Broadway, So. Boston | 

(“Keleivio” name)" '/
Ofiso Valandos : nuo 9 Iki 12, nuo g 
1:30 Iki 0 ir nno 6:30 Iki 9 vakn v<x M
Sevedom Is nuo 9 iki 12 vak dienų S 
Subatomls nuo O iki 6 vafc Nori? a- 
tiomls nuo n iw 12 (pagal sutartį“ »

PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E. Seventh St., S. Boston. Mnav, 

Tel. So. Boston 
VICE-PTKM. — Kam Ambrosaš,

492 E. 7-th St., So. Uostau. Maas. 
°R0T. RAŠTININKAS — J. GlIneėklB,

5 Thomos Park, So. Boston, Mdm 
^N. RAŠTININKAS ■— Matas išeiki*

430 E. 7-tll St, So. Bestai), MftSU 
KAS IEmus -- A. Natalitonas,

885 E. Uroadivay, S. Boston, 
MARŠALKA—• J .Kalkis, 

T AVlntteM St, So. Boston, M*** 
Pnittaljii laiko susirinkimu* m 

dlį nedMdlenl Wwlėm niėn^Io, 
LgHMiui* w.<r *u«*it* £ po p]ety Sv. Petro parapijos Migį,.

6 Sevsuth |t, So. Beateik M*H.
- i ‘ ‘ . -n . • . .
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