ktikM ir patiiventiMM ckl katali
kų apaudoa mtiprinl»« Ima ma: loneenit Ųievtd ir pačiai Baipy, Ųai, ir
riau&rifjteiiiiiB*
itęa pirktmia ba&ytiitiii tįįų. į
i net negu bažnytinės apęigoa. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes
negalime tikėtis aulatikti spaudoe
ktįri atatiktų jSįKt&Hfcg
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių
vajai; pirmiausia gi kunigai, te
ri skaityti tai gavo jidžiauaiu nįdaviniu,Y 'y
Vyskupai Olai
*
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Einant nesenai įvykusio

Šiuliąi, Zapiškio valse, čia
jau nuo kelių metų buvo gar
sus ir visiems baisus plėšikas
Bernotą, Ne maža jis yra pri
daręs žmonėms skriaudų. Bu
vo policijos ieškomas, bet ilgai
jam sekės pasislėpti;
betgi
atėjo ir jam galas. Šiulių kai
me policija užtiko jį ant tvarto. Apsuptas policijos nenorėj6 pasiduot i,, šaudė į policistus
ir pasisakė, kad gyvas nepasi
duos Gana ilgai policija lau
ke pasiduodant, bet nesulau
kus padegė trobą ir svilantį
pašovė.
Ištraukus iš ugnies
įasta .kišeniuje paslėptą revol
verį. kuriuo mane gintis.
Y •

,MŠČIAVO PARLA
MENTE.

nONDON. — Anglijos par.amcnte tarp atstovų ištiko
peštynės. Buvo svarstyta iš
namų išmetimas bedarbių, ne
užsimokančiu randos. Ginčai
buvo aštrūs ir du narių persi
mainė nemandagiais žodžiais,
o po to susikumščiavo. Susipešusiejį buvo leit.-pulkininkas
Amery ir George Buchanam
Darbo įkirti jos narys.
«r

Z’
t
4

DARBININKŲ LAIMĖJI
MAS.
>

UIIIUAGO, III. — Darbinin
kų reikalai dažnai nukenčia
dėl “ injunetionų.” Todėl dar
bininkų unijos su visomis išga
lėmis kovoja ir smerkia. “ injunetion’us.’’ Dabar daėjo iki
to, kad visuomenė yra tiek nu
sistačiusi prieš ‘ injunetion’ns,’
kad politinių partijų kandida
tai, norėdami piliečių darbi'• ninku balsų žada kovoti prieš
“injunetion’ns.” Tas viešai
apsireiškė pastaruose “primary” rinkimuose lllinois valsti-* .ibi.
'
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PAKELE ALGAS.
\VORCESTKIL Mass.—Be
kraščių spaustuvių darbinin
KO REIKALAUJAMA Iš
kams tapo pakeltos
algos.
VOKIETIJOS.
Kontraktas padarytas trims
metams. Pakelta trvs doleriai
Tarptautinė komisija Vokie
savaitėje.
Dabar darbininkai
tijos reparacijoms nustatyti su
gaus po $45 savaitėje.
amerikonu Danes priešakyje
jau išdavė savo raportą.
PAKĖLĖ ALGAS.
Komisija pripažino, kad Vo
AVATERVILLo, Me. — Or kietija turi iš ko kontribucija
ganizuoti karpenteriai išsirei alijantams n'mkėti.

kalavo algų pakėlimo.
ta /Įc. valandoj.

Pakel

Pripažino, kad Erancija ir
Belgija, jei nori gali Reinlande laikyti savo kariuomenės,
PILNAI SUSIORGANIZAVĘ. bet geležinkeliai ir pramonės
turi būt pi Inoje vokiečių kon
HARTFOKI), Ut. — Darb t rolėje.
davių Sąjungos sekretorius T.
Naujiems pinigams išleisti
.J. Kellev savo raporte pareiš
kė, kad pereitais įlietais namų ir pramonei atgaivinti Vokie
statymo
pramonėj
nebuvę tijai būtų paskolinta 800,000,streikų. Tos pramonės darbi 000 auksinių markių.
Pirmais metais Vokietija ali
ninkai esą visiškai susiorgani
jantams turi mokėti 1,000,000,zavę.
000 auksinių markių, antrais
— 1.200,000,000 markių, tre
Amerikos telefonų vielos že čiais — 1,450.000.000. ketvir
mę ties ekvatorium apjuostų tais — 2,000.000.000, penktais
108 sykių.
Ištiesus jas i pa- — 2,500,000,000 iripo tiek per
dalges, jos pasiektų- menti Ik- TtėT<TiVe*tųper fcmkgvttjftfrta’r ntv
-
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MIRĖ MILIJARDIERIUS.
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GERMAN LLOYD VEIKIA
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Anton Lang',« Kristaus rolę
vaidinantis, št|ii ką pasakė:

“Kaip ištikimai jūs atlieka
te tą darbą, ku^’į nurodė Dide
sni Mokytojas. • Kaip .Jam turi
būt linksma matyti jus gelbs Prie ko privedė socialistiškų
raštų skaitymas.
tint sergaųčiuš ir badaujan

čius. Taip, daigelis mažutėlių
mano šalyje badauja. Tik pamislyk! Kada pasaulyje visko

tai]) gausiai yrą, o jie stoknioja. Kodėl gi tupėtų būti tiek
daug kentėjimo^ tarp trijų, mi
lijonų bejėgių jfT nekaltų žmo
nijos narių? Kaip gaila! Koks
vargas! Kokią*ateitis, kai jie

nedavalgo.
je mūsų valandoje ir ištiesėt^,
pag'elbos ranką. Jūs išgirdote
mažutėlių maldavimus. Jūs at
gabenote duonos ir paramos ir
net daugiau — jūs atnešėte vil
ti-

Žemaičių Kalvarija, ("Telšių
apskr.). Šarnelės kaime ran
dasi “gabus“ vyrukas A. .Ma
černis, kurs dirbdavo falsifi
kuotus vekselius, su kuriais
nuo krautuvių savininku išimdavo ant hargos- prekių. Nuo
kai kurių žydų išėmęs už nema
žą sumą prekių. Nuo kai ku
riu žvdų išėmęs už nemaža sunią prekių:’ “panelėms papuoi

*

r

€

Banko Teisių sk yri dus pasi
skolinti nemažu pinigui sumą,
bet nebepasisekė.
A. M. skai
tė “Lietuvos Žinias’’ ir “Lie
tuvos Ūkininką;’’ kai kurį lai
ką buvęs vietos jaunimo są
jungos valdybos narys.
()t,
prie ko privedė A. M. skait v
mas bedievišku raštu! Dabai'
jis yra gaudomas policijom.
V

b

BENDRADARBIAMS

LAIVAS.
Krane i jos laivas Jacąues d o
Cours-C’amp Atlantiko viduty
je buvo matytas liepsnose. Kai
buvo patėmytas, tai visų žmo
nių jis buvo apleistas.
UŽDARĖ 300 GALIŪNŲ?
PfflLADELPHl A; Pa.—Per
pastaruosius devynis Įnėnosius i

o popiežius nedalyvavo. Čia uždarytu 300 saUiiim.

t•

jantiems.

7 J ei- mes savo meisteniėse
negalėtume dirbti, tai mūsų
žmonės iš sodžiaus tlirėtų išsi
kraustyti ir ieškoti užsiėmimų
GARBĖS PIRMININKAS.
•miestuose. Tada išnyktų OberŽibikai, Viekšnių valsčiaus^
ammergau ir galas-būtų-Šven
' NE\V YORK. — Garsinusy
tajai Dramai. Te* Dievas ap Kaimas gana didelis, Ūkininsis Amerikos Švietėjas Dr.
saugoja mus nuo tokio galo.
kai supranta mokslo reikal.ą.
Charles W. Eliot, buvusis Har
“Mes tikime .Jis išklausvs ..Jau nuo 191S metų gyvuoja
vardo universiteto prezidentas,
mūsų maklų, taip kai]) Jis iš pradžios mokykla,, šiemet atipriėmė pirmininkystės vietą Aklausė mūsų mažutėlių. Die daryta dar antra. 1Tėvai mietai
merikos komiteto Vokietijos
vas sujudino jūsų širdis ir jūs leidžia vaikus mokyklon.
mokytųjų šelpti.
Pagirtinas dalykas! Bet ne
į atsiliepėte.
.Jūs turite 5.1)99
maitinimo punktų mūsų šalyje, suprantama. kodėl patys tėvai
kur našlaičiai maitinami.
If nenori šviestis ir sekti šitų lai
tokią jūsų teikiamą paramą kų gyvenimo eigos-. Retas ku
Todėl
mūsų mažutėliams dai\ kartą ris skaito laikraščius.
“Darbininko“ velykinis nu tariu ačiū, ačiū!“
nenuostabu, kad dauguma mū
meris išeįs balandžio 17 d. Ger
sų tėvelių pritaria ir kvatojasi,
kokį
laisvamanį
biamų bendradarbiu, gaminauChicago turi tiek žmonių. girdėdami
čių raštų tam numeriui, pra kiek Paryžius, bet Chicagoj purvus ir šmeižtus drabstant
šome atsiųsti nevėliau, kaip telefonų tris sykius dauginių ant to. kas kiekvienam susi
i
kai. 14 d.
pratusiam katalikių šventa ir
negu Erancijos sostinėj.
brangu. Tebūnie jūsų suramintojais ir kelio- rodytojais geros
knygos ii1 laikraščiai
Laikas

ja pergyvena visokius laikus.
Pereitais metais vietos, koope
NEDALYVAVO.
racija pardavė daiktų už $32,•RYMAS. — Buvo kalbų, kad GOO.SS.
Gryno pelno turėjo
- Amerikos Kolumbo Vyčių na $1,201.51.
mo pašventinimo iškilmėse da
lyvius šventasis Tėvas. Buvo
SUDEGĖ FRANCuZŲ
sakomą, kad tas namas randa
si sale Vatikano pieniaus ir
Šventasis Tėvas be laužymo
. tradicijos nežengti iš Vatikano
ple.ciaiis galės iškilmėse dalv‘ vtuiti. Bot taip nebuvo. Ka
inus pašventino Amerikos nnu. jai įšventinti kardinolai —
. New Yorko kardinolas Hayes
ir Chiciigos kardinolas Mtlnde-

HilA, Pa. —
.PIULADEI
Kristaus -4^įĮĮw vaidintojai
iš OberamtuOjan būdami šia
me mieste atsilankė pas American Uriends ėl’viee komitetą
padokuoti už faramą komite
to suteiktą Vdfcietijes badau

I

seniai tai gyveni man vykinti,
kad visokie atėjūnai, nevedžio
tų mus šunkeliais.
( Kauno “ Vienybė“)

Lenkinimas už valstybės
pinigus.
Centro Valdybos nutarimu šaukiamas Lietuvių Darbininkų Kooperatyvčs Sąjungos meti
nis Seimas BALANDŽIO 29 ir 30 d. į Cambridge, Mass.
e

Visos L. D. K. S. kuopos prašomos rinkti
delegatus ir rengti Seimui įnešimus.
Centro Valdybos vardu:
»

K. Pakštas, pirmininkas.
J. Tumasonia, sekretorius,
M. Kamandulig, iždininkas/.

nuo gruodžo gi ir jis stačiai
drožia “Užtarysią dzieiviętnašcie litoiv otrzyinalein ksiądz
Dvrgyncziis.” Kam jiems, pa
sak lenkintojų, lietuvių kalba:
juk jei no šiemet, tai kitais
metais Aleksandras ■ Mevszo\vicz,
sekdamas Želigovskio
pavyzdžiu, su ginkluotų varšuviaku keletu divizijų užsiiminysiąs aplankyti savo dvarus
ir Panevėžio šlauny miestą —>
kur tuomet dingsi su lietuvy
be.
Ir taip Lietuvos piliečiai len
kai čia varšuvinami, o tikri lie
tuviai lenkinami.
O mūsų Pliumpis Raidas
tai ii spjaudomas, ausis suglau
dęs vis dar tebekenčia ir pini
gus dar moka. Iš ižilo pašalpos
gimnazija gaunanti taip pat ne
I
4
maža: kas mėnuo apie po 1)000
lit. tik algoms, neskaitant kitų
priedų.
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kertami miškų savininkų StVVO
ūkio reikalams be miškų-ftdūti* nistracijos leidinio, nuo 10 iki '1 ’
25 ha ploto tik tuo atveju^ jei į
miško savininkai pristatys Miš- \
kų Departamentui trumpą miš- į jf
ko ūkio planą.
1
I
Piliečiai sauvališkai kerių
mišk., turi būt ba'udžiaini ats’
kiromis taksomis, daug aukši
tosnėmis negu paprastos, g! ney
turį galimybės sulig jomis už!
simokėti turi būt baudžlninU \
kalėjimu už nusikaltimą, įskai
tant' drauge ir medžio taksą,-.
Atskiros taksos, kaipo pabau
da, nustatomos ir už ganymą
uždraustose miškų vietose^ •

Kūdikis šuliny. Šiomis die
nomis Žaliajame kalne prie.\
Dėl mielos degtinėlės nutarimą Ukmergės plento viename štiliratmainė.
ny rastas paskandintas nauj'
Seinų
apskr.
Basjgimis
Leipalingis, Se
i n ų aps
k r. Pas
j gi m is kūdikis. Kad tai sąųv
mus iki siu metu buvo 2 trak-. n ingai padaryta,, rodo, jog
tieriai, 3- svaigalų krautuvės. dikiui po kaklu buvus pĘ
Praėjusių metų gruodžio 3 d. didelė pasąga. Kūdikio i.
J na esanti susekta.
i įauginu kaip vieną' traktierių,
Neapgaunanti
apgavikai,
Eibe krautuvių. Imlmi puikų.
’
*w
r \
r
j
Tik
negerai,
kad
Tarybos
na-Ina
kalbų,.
jog
paskutiiuiUmku
1
r!
t
1 i
’ I ••
t-<
1
X'V>
•
<
riams tada teko sfot eilėn dė^f l<an įqirie iniesto anėKitiįtitiąi
tinėsp erkant, nors jie gauda pirkdami iŠ tiirg-un atvežančių
* -1
vo pigiau. Taigi šių metų vėu- kiaules tik svoriu išnaudojanesario 7 d. v. tarybą |h|arė pa įgudusins kaimiečius paędavė-; ■
keisti pr jm*t. gruodžio 3 die jus ‘arba vartodami melagin
nos nutarimą ir leido Alaušai gus, arba iš svarstyklių apa-'
Šalilmkui laikyti svaiginai nų- čios nematomai prikabindami
.
jų gėrimų krautuvę, kurs ir naujus svorius.
. .................................................f
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pirmiau buvo turėjęs tokių,
V ienas narys nesutiko ir net
grasino skųstis aukščiau.’ bet
tą gailestis dėl kalmuko apėmė
ir nurimo. Labai įdomiai ieipalingiečiai veikia.
Šulinukas,
kaip matyt, “susiplautas’’ ir
vaišingas.

■

‘ ‘

Kauno Apskrities Valdyboje
kovo mėn. 17 dieną 12 vai. įvy
ko Miškų Komisijos posėdis.
Posėdyje svarstyta, kinių prie
monių imtis ir kaip apsaugoti,
tiltus nuo besiartinančio paVll- .
sario potvinio.

f.

t i

KAUNO KRONIKA.
Vagystės Universiteto Bota
nikos Sodne. Steigiant Aukš
toj Kreidoj Botanikos Sodną.
Lietuvos Universiteto, Mate
matikos — Gamtos fakultetas,
pavedė atlikti visą statybos
darbą tame sodne firmai (M —
Union. kuri pastatytiems at
likti tą darbą, tarnautojams
vokiečiams, neišmokėjo algų,
ir dėl to kai kurie tarnautojai:
Rudol f K i l., Kočniarin bei
Patrac. neturėdami iš ko Lie
tuvoje
pragyventi,
pradėjo
vogti, cementą ir pardavinėti.
Už ką juos teismas nubaudė vi
sus tik po pusę metų kalėjimo,
nes išreiški* pasigailėjimo, ka
dangi jie tai darė neturėdami
jokios kitos išeities.

Panevėžys! čia yra lenkų
giiiytazija, kurioj direktoriau
ja pan Pereščako. Gimnazijoj
varomas lenkinimo darbas. Pa
Buvusieji Ministerįo gudų
baigę gimnazijos 5—(J kl. mo reikalams
tarnautojai,
pik
kiniai lietuviškai temoka tvos Aleksandras
Korobaeius
ir
20—4'() žodžių. Kai]) seniau VIasas Dubina, pašalinti 1923
dvarai, tai]) dabar gimnazija m. iš Ministerio kanceliarijos
darko tarnautojus. Algų lape už darbo sabbtaviiną -(nieko
mokytojai
pasirašo .šitaip: neveikimą),
i gudų veikėjas
J , ir
“Sto osiemdziesąt lito\v otrzy. Kaune G. Kaziačii, kaipo koBarczykonisoivim.” pųųnistų partijos nariai, paskelSnalam
Kutl. Dirginčius seniau iki Itip- bč Minsko kovo 1 d. atsišauki*

mu, turi būt sustatyta visiį.tu4. •
rinčių apsaugos reikšmes pti-l
vatinių miškų sąrašas iri tiŽ-V
draustu jų kirtimas,
* ►
T •;
Neapsauginiai privatiniai
miškai ligi 19 ha. ploto gali būt VI

“

tu.**

A‘

-

•

«

1“

E i guliu tiltas per Ne4 fe
bą net lengvu vežimu, važiuo
jant. Sunkesniais vežimais va-/
žinoti pavojinga. Tiltui reika
lingas remontas. Šis kliiusinias
Plentų ir Vandens Kelių Vai?
dyboje dar esąs neišaiškintas*

...................

NE\Y YORK — Vokiečių
laivų kompanija Nortli Ger
inau Lloyd pradeda veikti ir
nori ne tik prieškarinio stovio
atsiekti, o ir labiau pakilti,
šiomis dienomis Xe\v Yorkan
atplaukė tos kompanijos laivas
Columbus. Tai didžiausias šių
laikub vokiečiuV lai vaši ’Iš senosios vietos kompanija savo ofi
są perkels į 32 Broadivay.
Lloyd’o laivai užsuks i Ulierbourg ir Plymoutli. Pirmuti
nis laivas, kurs užsuka, i
Cherbourg yra Stuttgart. -Jis
ten bus ba 1.15.
NAUJAS PRIRODYMAS.
Kompanija pasažierių steng
KIEVAS, Ukraina. — Rusi sis ingyti jų geru užlaikymu.
jos sovietų valdžia išnaujo pa
rodė, kad darbuojasi dėl dar
PERGYVENA SUNKIUS
bininkų labo. Pastaromis die
LAIKUS.
,
nomis sovietų valdžia keturis
AVITT, UI. — Angliakasių
nutęsė m iri op, 20 žmonių nuo miesteliuose sunku bizniams
penkių iki K) metų. Tie nuteis- verstis.
Tas yra dėlto, kad
...
I
tieji daugiausia mokytieji, bu- darbininkai neturi nuolatinio
vašieji profesoriai.
darbo. Bet vietos kooperaci
BKRLIN. — H ugo Štili nes,
didžiausias Vokietijos finansistas ir pramonininkas persi
skyrė su šiuo pasauliu, .lis
valdė anglių kasyklų, laivų, įvairių dirbtuvių, laikraščių.
.Jis buvo sulaukęs tik 54 metų.
Kai buvo 23 meti] amžiaus, tai
su $12,000 stojo anglių bizniu.
1014 m. jau turėjo jis 40,0(10,000 auksinių markių. Karo me
tu jis dar labiau pralobo ir pra
mones išplėtojo. .Jis buvo Vo
kietijos finansinis kaizeris.

J

rėš.
Reiškia vokiečiams nėra nu
statytos sumos, kiek iŠ jų rei
kalaujama. Lups iš jų tol, kol
norės.
Vokiečiai tiek pasitenkinę amerikiečiu Davės, kiek lietuviai Davisu.

DĖKAVOJO UŽ PARAMĄ.

:

kų urėdų suva'žUviiuo ‘nųtari-Į f

lt

Laiškas į Vilnių... -Šiomis
dienomis Kr. Aps. Ministerija
gavo prekybinių pasiūti,įimų iš
vienos Italijos firmų. Įdomu,
kad laiškas adresuotas į Vil
nių. Lietuva be Vilniaus ir’už>
sienini neįmanoma...
Nusiskandino mergina, Ties
pat M a rv i anka netoli eketės
pradėjo vaikščioti juodai apsi
rėdžiusi mergina, kaip ir pasivaikštinedama. Vaikščiojo ko
kį pusvalandį, matyt kovojo
vidaus kovą. Mačiusis numė,
kad ji tai p sau pasivaikšiot išė
jusi vaikščioja. Paskui musyk’
tik pribėgo ii: šoko eketėm ko
jomis žemyn; pusę minutę^dar
buvo matyt eketėj, paskui visai
po ledu dingo. Štai ir yoL vie-,
na netikėjimo į pasitaisymą
desperacijos auka. (laike ^nari
nių, kurie 5mo saulės uithttgv
rankeinis ąkjs
kud.satG
lės.nesą.. •
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Oįa buvo įkinkyta ir diplomą-’ dais pereinu jų ar ją draugų? tjti už prastesnės rūšies savo
>
tfti/ir valįbnrikuų h* pirkliai, nuosavybėn, ’ tegul skriaudžia toje Srityje išdirbinius patilptų
advokatai, spauda... viskas darbininkų, ūkininkų', mieste daug- brangesnį skalną negu
kas tik kuomet buvo l‘ėikalink lėnų’ iirinias*..' jų širdyje tos kad yra užrubežiniu isclirbiniių
ga. .. čia buvo ristematinis ky« audros, nė pasipiktinimo’,, nė ir etą viritaš aukojama ^avo1
lvapĮtaliimm& yra tarptąiriL (bet jiį taip Milb^jo trys metai jšių davimas, tvHtfriMnas žmo
pasigailėjimo ar užuojautos ne- kapitalistų godumui
■«, yra tr tautinis ,o kuris’iš",
ibiiįmū^ą tūiiti* ■
nfs,
kapitafetų yeidps''nebuvo nių kad tilvsau-kišenes prisipy- šukele, nesukeliū ir nesukels, ,« O dar tas kapitalizmas jaujų geresnis ar. blogesnis kdįįirių
:
Tus., Jei ne lietuviški kapita dėlto kad jų širdis kapitalisii- mitjH, yos lcejetų. metų teskai
teisingai išspręstų turėt neina?, įikrai permatomas, o dabar ka
listai, nebiiftų buvę nė Puric nio molio gabalmv
to1-savo amžiui, d kas iŠ. jo iš
žiu
popieros
ir
rašalo
reiktų
-iad
žin
ar
ir
jisai
išdiį&ų
tokį
ša*
v
(THE W0RKEH)
'
kio ne kitų tąm panašių bylu,
Kapitalistai suėda Lietuvą augs kuomet jts atatinkamai
>
eikvoti ir nervjf Urba dirksnių vo pasakymą atkartoti. \
nė
suktybių.
.
.
tai
vis
kalte
lie

tiahed every;<ĮESDAY, THUR$DAY and SATURDAY
z
subręs
ir
išaugs
’
,
kuomet
išbu.
plėšikiškų nuošimčių ėinifnu.
-ir smegenų, energijos ir darbo
Kapitalistų godumas suėdė
k
tuviškų kapitalistų.
I
Teisybė, yra šioks ar kitoks į-- jos savitarpe , konkurencijos
Savos
tani pašvęsti, bet mes į tai vi Lietuvą ekonomiškai.
lt JOSEPH’S UTHl> N R. C. ASSOCIATION OF LABOS sai nesigilindami stačiai pasa valiutos įvedimas užtęstu nė iš
Girdėjau vieną labai augštos statymas kurs baustų už perdi- kova, kurios diegai jau dabar ’
yra pastebimi — tuomet kapL,
as 8eęond-clasi inatte-r SepC”
5 ai the poet off Iee at Bastott, Masa^ kykime kad ir vienas ii' kitas pūtriotižruo ai’ finansines rioži- pilietines doros žmogų, kurs ii/ delių nuošimčių ėmimą, bet ir
talizmo baubas pasirodys viso
/ch 3,
ŲiaJer tho Act o.,*>, 1879.
xom.”
,; • ' ‘
dabai* užima labai garbingų ir čia kapitalistai surado išeitį
KĮPtonce for muilinį at spėriai rateorpostage provhled for ta Stctlou UOS. tam tikruose rubežiuose yra nystes, bet iš lietavlškų kapije savo šlykščioje nuogybėje ir
. r :»
Act of Ori. 8,1017, authorlzed on July 12,1918.”
geri ir pageidautini o tolinus, talistij godumo, mat kaip ku ateakomingą Lietuvoje vietą kaip- įstatymus apeiti.
Lietuvos žmonės jo žegnote r
rie iš ją turėjo mąnopolį įveži tokį pasakymą:
1— kenksmingi dalykai.
’ .
SURSOBIPTION KATES:
Ateina ’žmogus į banką pa
atsižegnos nė su pagaliu
mo i Lietuvą ostmarkių, iš ko
‘‘
Man
nei
į
galvą
niekuomet
skolos,
tai
bankininkas
tuojaus
Tarptautinis
kapitalizmas,
$4.50
sigjs bo jis piktesnis i:
kasdien turėdavo po dešimtį ar neateidavo kad pinigas galėtų jam pakiša tam tikrą blanką
tiesioginiu būdu Lietuvoje ma
baisesnis už patį... na..
k^oixKhhcI subwr03 »• - • *»• • •
keliasdešimtis tūkstančių gry tiek žmonių iš kelio išvesti, kad pasirašytų, o toje blankoje
jį bala... lietuviškų velniu
retjjftt -countries yearly ............................................ ............. • « * «$5.50 žai kų teapžiojo ir dar apie; jį
no pelno — tai ir intrigavo kad tiek sukriu ir tėvvnes reikalų yra atspauzdinti tam tikri
klupčiojama ir meldžiama kad
*
-*
7
Dabar Lįetuvoje pradėt i
su savos valiutos įvedimu ne išdavikų išauklėti... ir kad klausimai, į kuriuos jeigu atsa
jisai teiktųsi apžioti ir praryt
kapitalizmui
priešas augti
siskubinti.. . O kapitalistui no I liet u vojo ištikrųjų rimtesnio kysi iy pasirašysi, tai jokiu bū
daugiau, bet mi'S jį. palikime,
‘ ‘ lie 1 aviškoji kooperacija” i r
e
rint, atsiranda jo nuomonės rė dalyko be kyšio nebūtų galima dų prie kapitalisto neprikibsi.
*4
kol kas nelieto — mes aprišto-,
apie jos augimų Lietuvos žmo
mėjų ir valdžioje ir seime ir atlikti.... ir kuomet man tūloje
Ten
aiškiai
pasakyta
kad
pi

kimo ant tikro lietuviško kapi
nes labai susiįdominę, bet lrtula
visuomenės darbuotojų tai*pe, valdyboje prisiėjo dėl tani tik nigus skolini prekybai ir kad
talizmų o jau jisai yra ir savo
tas’judėjimas pilnai išsivystys
o
kas
svarbiausia
tai
ir
spaudo

ro
reikalo
pravedimo
nutarti
iš
tos
operacijos
pennatai
tiek
ragučiui, nagučius ir uodegėlę
dar nežinia, nes tam reikia pri
je. dalykas rodėsi labai rimtai paskyrimą tam tikras sumas ir tiek gryno pelno_ Reiškia,
Atrodo, kad šis 9-tas seimas tų užgautas, kad tikslas būtų paroTTęs, o apie jo dantelių aš
dėt daug kolektyvaus įtempto
ir pamatuotai nušviečiama taip kyšiams ai’ba komisams ir nors čia bankas tiktai su tavimi ta
darbo.
.įdriariias tik tam, kad išrišti atsiektas be mekeno skriaudos, truma ir apie apetito ar godu
kaip tūlai kapitalistų g.upei tas buvo taip sutvaikyta kad vo permatytu pelnu pusiau pa
F. Virak’s ’
torių. ? klausimą, parduoti ar Man atrodo, kad tasai klausi mo įlįduniųų. _o! kaij) Lietuvos
reikalinga ar pageidaujama... aš to nematysiu ir nežinosiu sidalina, o tavęs neskriaudžia
^parduoti.
Apskričiai daro mas yra svarbiausias; jo po pa- liaudis gerai žino, kaip skau
Kapitalistai pelne už įveži kada ir kaip komisija bus į- • ir neišnaudoja, reiškia jokio
įvažiavimus. Jie tarsis ko duška nepakiši; nei į pasuolę džiai ant savo kailio atjam.
mą į Lietuvą ostmarkių, bet teikta, bet vis-gi aš tą naktį nė prievartos, nė išnaudojimo,
.
lų duoti nurodymų savo dale- nenumesi. Jį reikės apsvars čia’..
negalėjau užmigti ir man rodė nė skriaudos nėra, kapitalistas
atamį; Sunku duoti nurody- tyti ir išrišti. Tad svarstykime
Kers Lietuvoje kapitalizmo dar čia ne viskas, jie daug; (lan
A. L. R. K. Moterų Sąjungos
si kad aš esu tėvynės išdavi- caca, nors ir paėmė 60—80
giau
pelnė
ant
išvežamų
iš
Lie

atstovais veik visų daugiausia
lų/ųęžinant kokia padėtis y- išanksto.
,
narėms.
. kas.. . ir tolinus susitikdamas nuošimčių. Žinoma, jeigu Tei
tuvos
aukso,
sidabro
dolerių
ir
a ceritrė. Apskričiams nebus
Uosis. nurodoma Vailokaičiai, Yčai ir
Ši įmini pranešu kad Centro
su tais žmonėmis aš jausdavau singumo Ministerijos atstovai
kitos
svetimos
tvirtos
valiutos.
.pierifcį Įtartis,, nes niekas nedar vienas kitas asmuo, bet
Valdyba jau nustatė laiką dėl. .
.
visuomet
koki
tai
nemalonu
Į
tą
dalyką
giliau
Įsigilintą,
v
v
tas nėra tikroji teisybė. Lietu Juk tas viskas i užrubežius ir
ladaveųieįns medžiagos pasiMotorų Sąjungos N-to metinio'
širdies sudrehėjinią, kokį tai gal būt ir surastų būdus kaij)
keliavo
per
rankas
tos
pačios
voje
4
yra
kapitalizmo
atstovų
arimąms,'. niekas * * nenurodė
jubiliejinio seimctokuris įvyks
atstūmimą.. . bet dalykas bu tokius apsireiškimus prašalin
kapitalistų
grupės.
Yra,
šnekos
didonių
ir
mažesnių
šimtai
ir
rugpiūčio 18-19-20 d., Cliicago,
‘eikalų, Neiškėlė klausimų; nevo pravesta labai greitai.,
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Lietuvoje
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jie viri lenktyniuoja kiek galė
ladavė'sumanymų, nepravedė
Liotuvių Darbininkų Kopenors
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Minties. Toli nuo centro būda ratyvės. Sąjungos Naujosios dami Į jokius moralius, etinius nekią-Į laikų išveždavo iš Lie
Kadangi šį metą pripuola
kiant aš nežinau ir nesiteira- atėjo. . .
'
■
.
tuvos
užsienin
dolerių
po
dau

jubiliejinis seimas ir bus daug
nti, tikros dalykų padėties ne- Anglijos Apskričio priešseimi- ir kitokius dėsnius neatsižvelg
vuu.
Aš
dabar
esu
įsitikinęs
Žemės
reforma,
dalina
žemes,
svarbių dalykų svarstyti, tai
odami, - apskričiai ir kuo- nis ekstra suvažiavimas įvyks dami, tik tuomi, tie kiti men giau kai]) 40—50,000 į dienų ir
kad ir toje šakoje kur aš vado ir kiek buvo gražių kalbų ir
tas
visas
pelnas
likdavo
tūlos
Centro Valdyba permatydama
teisingai gali laukti inici- balandžio 13 d., 1924 m., Lie- kesni, skiriasi nuo stipresnių^os iš Centro.; Ir labai gai- tuviu'Rvmo Kataliku Šv. Petro didesnių, kad neturėjo tiek kapitalistų grupės kišeninose. vauju nors už kyšių ėmimą svajonių apie tai kad apie reįkaliĮig.nnią paskirs tris die
h. *
b
Jie taip-pat turėdavo geriau baisiai persekiojama ir rodos Kauną Marvos dvare ir kitur nas dėl seimo.
gabumų, ar nebuvo taip arti
d nesusilaukia.
.
parapijos
salėje,
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Se- <
• ■ ■
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kad tų .kyšių nėra imama... Kauno įųiestelėnams darbinin
prie gėrybių lovio pgi lindo sius priims ant markės kritimo
Kviečiu visas Moterų Sąjun
ažiuos delegatai -ir ni> venth St„ So. Boslon, Mass..
■bet... mano širdyje yra Įsiga kams bus parceliuojami tam
dėlto
kad
parsiunčiamusiš
Akaip kad stambesnieji, o norai
gos kuopas iškalno rengtis prie
Gęraų 1:30 vai. po pietų.
namus parduoti.
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žemes
kaip
tai
ir palinkimai didžio ir mažojo merikos dolerius perlaidomis,
seimų,,.
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į kas toliau?
viena stambesnė operacija be yra apie Bėflyiią ir kitur Už-»
s
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S.
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ne*
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kapitalisto
nesiskiria
nė
per
Marijona
Jokūbaitį
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Arba nutars namų neparduo A. apskričio kuopos, malonekn nago juodumų,. . / kiekvienas kuomet pinigai būdavo išsiun kyšių neapsieina — lies kyšiai rubežiuošė apie didesnius mies
Mot. Sąj. Ceįtro'Fiium
tai
mūsų
’
augančio
kapitalizmo
tus,
bet
ar
tas
įvyko?*
—
ne.
I
te
rinkti
atstovus
ir
rengti
įneti. <-Na, ir.kas toliau? [
viską sukimštų į savo kišenių čiami. iš Amerikos, bet palei
V^žiuosime
į
sei-Išimus
į
apskričio*suvažiavimų.
Neaišku.
Važiuosime i sei-i
kuomet jie iš-. ant Lietuvos sveiko kūno už Didžiumoje tie dvarai'jau pe
jei tik vali tų.. . ir per kitus kursą• tos dienos
.
. ,
i
Taipgi ir tos kuopos kurios dar prieitų.
Iną užrištomis akimis.
mokėdavo Lietuvoje ir daug' krėstas piktašasis, ir tai yra rėjo nuosavybėn ar ilgametėn
Jau' Velykos netoli, tai reikėtų
mūsų valstybės ir tautos gė nuomon tų pačių lietuviškų ka
. Nors ir toli nuo centro bū- nesate prisidėjusios prie apsAf ’e tai ką kapitalistai Lie- keno yra spėjama, nors to tik
pitalistų grupės narių, o dar kiekvienam gauti tikrai ,su lietu
dainas, aš ir vėl pasiryžau pa- kričio tai malonėkite prisidėti t’.ivo.L gera padarė nėra kų ra rai įrodyt gal būt ir nebūtų ga da.”
Bet ar daug tokios doros, ku bininkams teito špyga—m* ra viškais margučiais atviručių. La
gvildenti porą klausinių sąry-i ir prisiųsti savo atstovus į šj šyt, nes tas visuomenei labai ilium kad tie kapitalistai ty
bai gražios; PARSIDUODA 5c.
Šyje su busimojo seimo dar suvažiavimų, kadangi/šis suva y,"rai yrži žinoma iš jų pačių ir čiomis ilgai perlaidų apmokė rie už kyšių davimą krimstųsi, gaišis.
Uždraudžia valdžia kaip ku VIENA, 6 už 25c.
bais., Pirmiausia pasvarstyki žiavimas bus prieš-seiminis, to jų pataikūnes spaudos skelbia simų užtrukdvdavo kad tik ant kapitalistų tarpe rasime — n#
Uatisakykite - -greitai, Velykos
me apie organizacijos nlokes- dėl malonėkite visos kuopos mu žinių, žinelių kur mes ma- tų perlaidų daugiau pasipel- vieno. Jiems Bile jų kišenius riuos dalykus iš užrubežio į«.
u
b
jaunėtoji.
■
nius. d'Jereitų metų Seimas riu- prisiųsti savo atstovus ir in- tciuo nuolatos, kad tas ir tas. nius.
Juk jeigu iš Amerikos su kaupu o tegul valdininkai vežti: degtukus, poperosns.. .
“DARBININKAS”
■
tareYėikala-uti iš įstojaučių na teikit gerų sumanymų (lel labo užpirko tų ir tą, kad iš to bus doleris būdavo išsiųsta kuomet tvirksta, tegul visuomenės tur-bet kode] taip daroma.’ il gi
3G6 Broadway, So. Boston, Mass.
šių, kad paimtų nors vieną L. mūsų organizacijos. Ko dau Lietuvai tiek ir tiek naudos. už jį kursas buvo 60—80 auk tas nelegaliai apgaulingais bū- dėlto kad lietuviški kapitalis■ ...
'.---r
D. K. S. dalį, įmokant $5.00. giau attsovų suvažiuos, to ge Kad tas ir tas Įsteigė tokią ir sinų, o jeigu ji apmokant Lie
Kai-kuriose kuopose buvo rū- riau galėsim nutarti gerų su tokią dirbtuvę, kuri pakels ša tuvoje' dolerio kursas buvo
gojįmų, kad girdi, dėlto nuta manymų j būsiantį L. D. K. S lies ekonominę padėtį ant tiek 200—100 auksinų, tai čia kaž
rimo dabar niekas nebenorės seimų, kuris atsibus 29 ir 30 ir ant tiek. Kad tas ir tas iš kas mato kad toks kapitalistas
stoti į LDKS. organizaciją. Aš dd. balandžio š. nu, Cambridge, dirbinės Lietuvoje tą ir tą, kad ant to dolerio gryno pelno tu
važinėdamas pereitą rudenį tu- Mass. Todėl gerbiamos kuopos tie dalykai nebūtų iš užrubtžių rėdavo 60—70 amerikoniškų
rejau kitokio patyrimo. Žmo- jei mums rūpi mūsų organiza įvežami.
Kad tas ir tas sko- centų. O kiek tokių dolerių
cijos
gerovė,
tai
malonėkite
pa

nės^neišsig-ąsta kad reikalaujalys tiems ir tiems, tokiems ir per dieną per jo rankas perei
sistengti
prisiųsti
atstovus
]
Šimtai, tūkstančiai ir
ma-kejių dolerių Šero įsigijitokiems po liek ir tiek litų davo.’
apskričio
suvažiavimų
ir
į
sei

nui, jeigu tik jie pamato rei
“ prieinamiausiais”
nuošim dcšimtvb
* tūkstančiu.
*• Koks čia
I
mų.
O
jei
katros
kuopos
jau
kalą ir gali pasitikėti centru,
čiais. Kad tas ir tas davė to pelnas’Tai kam čia rūpintis sa
ietį žinoma, bus daug ir tokių, tikrai neišgalėtumėte prisiųsti
kiems ir tokiems moksleiviams vos valiutos Įvedimu, kuri tuos
Kurie tikite, kad tik darbininkų susipratimas duos progos jiems
kurioms ir toji penkinė atro atstovų tai malonėkite įneši stipendijas. Kad tas ir tas au pelnus užkirstų — kapitalistų
sulaukti geresnių laikų, kurie tikite, kad tiktai koperacija gali pri
dysperdidelė ir bereikalinga mus siųsti apskričio valdybai. kavo tokiam ir tokiam tikslui tarpe tokių kvailių nėra kad
gerėti darbininkams atsistoti ant kojų ir pasakyti darbdaviui, kad
riįika. Tad šis seimas ir tu Lai nelieka nei vienos kuopos tiek ir tiek...
Kad tas ir tas dirbti savo kišenes nenaudai...
jie yra lygūs. Tie visi turite būtinai užsisakyti tris kart savaitėje
rės surasti būdus, kaip sutvar kuri neprisiųstų atstovų Į ši romia tokią ir tokią politinę velyk tegul valstybės ir visuo
)>
einantį laikraštį “DARBININKĄ.” Jame rasite pamokas kokiu bū
kyti tų serų įmokėjimą, kad suvažiavimų taipgi ir į seimų. partiją ar grupę... ir tas ris menės dalykus velniai griebia
du gelbėti save nuo turčių išnaudojimo, tveriant koperacijas.
atstovai kas teisybė, ko-gi čia rodos o savo kisefiių pirmoje eileje
tai nėnubaidytumei vieno prie- Taipgi gerbiamieji
telingo
mūsų
organizacijai malonėkite nesivėluoti o pribū geresni o - be re i kėl ų: džiaugki- prikemšama.
NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS, NES TIK ŠĮ MĖNESĮ BUS
v
ti laiku, nes suvažiavimas pra
Žmogaus.
tės Lietuvos žmoneliai ir gar-1 Jeigu koks‘nenuorama karts
PROGA GAUTI TOKIAS NEPAPRASTAS DOVANAS.
Šių metų seimas vargu ar be- sidės paskirtu laiku.
Linkite savo geradėjiis tauti nuo karto iškeldavo klausimą
mąinys pereitų metų seimo nu
Pirm. M. M. Kamandulis, nius kapitalistus. Tokių ir y- savos valiutos Įvedimo, tai
Dovanos bus štai kokios: Kiekvienam naujam ar senam prenumerato
tarimus.
Juk LDKS. nenaira. Vienas veikėjas kurio var kaip sukibdavo visi kapitališ20 Faxson Street,
riui, prisiuntusiam iš kalno už metus $4.50 (Bostone ir apielinkeje
tukai
ir
jų
draugai
įrodinėti
kinsime.
Juk naujo čarterio
Monterio, Mass das gerai žinomas Lietuvoje ir
$5.50) duosime dvi knygi, parašytas gerbiamo darbininkų tėvo 'kun.
felidai. Organizaciją reikia leapie
“
oštų
”
palaikymo
nau

Amerikoje, yra pasakęs: “Ko
Kast. J. V. SmUgis,
F. Kemėšio, darbininkų klausimu. Jose skaitytojai ras, kas
galižuoti, kad galėtų tvarkiai
ki mos nelaimingi lietuviai ltad dingumų, tai žmogelissnoroms
127 Cherry Street,
yra kaltas šių dienų darbininkų nepasisekimams, kaip turtuoliai
darbuotis ir saVo tikslų siekti.
Cambridge, Mass. savo tarpe neturime daugiau nenorom* nenorėdamu^ visus
»
■ skriaudžia darbininkus ir kaip ir kokiais* keliais eidami darbininkai
Bęikes organizaciją inkorpo
kapitalistų’..” ir jis taip s^a- nusistatyt prieš savę ir nuo to
gali palengvinti savo būvi. tApart šių dviejų knygų, kiekvienas skai
ruoti; ir naują čarterf išimti,
L. D. K. S. Conn. ajiskričio kė nemeluodamas, jis manė nenukentėt, nutildavo...
tytojas gaus dovanų priedo—40 atviručių su Lietuvos miestų herbaisTrumpai tariant žlugęs su
vistiėk ar seime nutarsime na- pusmetinis susirinkimas įvyks kad kapitalistai prisidėtų prie
žejiklais,
•
mus parduoti, ar nutarsime balandžio 27 dienų, 1924 me Lietuvos pastatymo ant kojų... kritimu “ostas” Lietuvos ka
pitalas, kurs Lietuvos darbo
ųeparduoti. Jei nutarsime par tais šv. Burgio parapijos svetai
TAS DOVANAS DUOSIME TIKTAI BALANDŽIO MĖNESY,
duoti, tuomet reikės inkorpo nėje ant South Park Avcnue. ypatg. atstovauti mūs apskritį žmones ir ūkininkus ir daugelį
TAIGI PASISKUBINKITE.
grįžusių amerikiečių padaro
ruoti maž daug ant $25,000.00. Bridgeport, Conn. Besijos pra į seimą.
Tegul liet, viena kuopa nesi- ubagais yra daugiausiai darbas
Tą kapitalą reikės sudaryti, sidės 1 ;30 vai. po pietų.
kad ir iš palengva, kad ir da- • Lai kiekviena kuopa siunčia lieka neprisiimtus kalėtos dele lietuviškų kapitalistų godumo
limis.Reikės su Tautos Fon- kuodaugiausia delegatų į šį su gatų į šį suvažiavimą. Visos į ir padalytus dėlto, kad tik
dtt Ai$iygįitti. Liekantis tur* važiavimą, nes Šis yra prieš-. darbą, sugalvokite gerinusius jiems piitiems savo kišenius
j
bris* vertas visada daugiau, šeiminis suvažiavimas kpiituno. Išimus it patarimus arba į prisikimšti.
JI
•
...
.
1.
>
JI
-1
..
..
»
y
-'to sukelta |ėrų k&pita- daugiausia gerą patarimų dėl seimą ar suvttziaviiuą.
VHvšiirngetiab; kuriais taip
pagarsė,Įuri buvoj- kaip kum
kapitalas iš dangaus nenų* L. D. K. S. pagerinimo busConn. Apskr. Raštininke
augsią valdininkj gadynė ir|ęi
____ JL BlaiauskiuU,
.T*41 *v*riarii<
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NEW BRITAIN, CONN.

liaMnyčios priešais^.
Roselandę
Roaelande
yra gerų darbuotojų ir veikėjų.
,čia rengtam*
“ Sandaroj-’ buvo koresponden bemaž jtožhą ^kinądiėni koncer
cija ąpie šv. Onps di-jos vakarie tai, vakarienės,-prakalbos, Praei
nę. Svečiai nusiškundžia nesma tais metam pūtikai tapą i|malėYm
gumais, ‘orkestrą buvus giria, ta bažnyčia* JOabr inėjus į Dievo
JUėZAE KAMARAUSKAS, LIETUVIS ČAMPIJONAS f
pypkutes betrauMaiiti,'’ barbariš tfamiis malonu pažiūrėti, žmonių
v
ka publika, na ir nepavalgydinta. kožną sekmadienį pilnutėlė bažny
risis iki pabaigai Šiose vietose:
«*
I
; kimiausią pasirodau kad Sve čia.. Negaliu praleisti nepaminė*
čias nėjo linksmai laiką praleisti, jęs ir ehoro, kuris taip puikiai gie
•N
bet ejp priekabių ieškoti. Ir be da sv. mišias. Chorą .vedą ir mo-,
»
Abejonės jo paties akys buvo dvi kiną varg. X Kareclds, kuris ne
linkos, nes toje svetainėje ir tos nuilstančiai darbuojas tarpe jaū*
4
“pažangesnėsės” draugijos laiko nimo, kad tik sutraukus jaunimą;
41 Berkeley Streetr
Lawrence, Mass,
Vakarienes. Ji besanti visai ma Choras pradėjo augti kaip grybas
žiuke. Gi orkestros trūbas pama po lytaus. Roselando Visų Šv.
Risis su Tarauk MALATESTI, italų, čampionu, sveriančiu 225
tęs pasirodė kad pypkės. ^Juk ir choras laikui bėgant galės pasiro
jovarus. Apars jų, risis da Fran^VOLKOl^ rusą liūtas , sve
įnašas vaikas supranta, kad sykiu dyt puikiau, negu kitų koliomjų.
riantis 210 svarų su John SHIMANSKl, lenku, sveriančiu 205 triūbą. pūsti ir pypkę traukti ne Garbė yra didele parapijai ir jau
svarus.
•
'
galima. Kai dėl publikos, tai ji nimui turėti tokį vargonininką.
i.
,elgėsi, kaip paprastai laike rišu Nors jaunas, bet darbštus.'
Vargo žmogelis.
vakarienių pasielgia. Tie, kurie

alandžio 14

LYRA SVETAINĖJE
f

-

balandžio 15 d.,
;

ĮNAME
, Montello, Mass.

J. KAMARAUSKAS risis su Jtfseph BRUNOWSKI, lenku, ku
ris sveria 225 svarus ir Carol DISH, amerikonas, sveriantis 220

svaru su Tong PIDISHICH, slavų čampionu, sveriančiu 215 sv.
-

>

t

Č;

alandžio 16 d.,
LINCOLN SVETAINĖJE
Brighton, Mass.

26 Lincoln Street,

l.
JUOZAS KAMARAUSKAS imsis su Carol DISH ir Frank
VOLKOV su Frank MALATESTI.
*F

Pradžia visur 8-ta vai. vakare.
ĮŽANGA: 50c., 75c. ir $1.00.
1

Karo taksai mokama atskirai.

\

■"T

' ‘T '
At

f.

x

" '■

4

'y -

savišManis
i
gali, katalikus’ giJUd.’.
ramybėje. ? Jje žihdk
kiek duoti ir khombt'
^atįis. i ;■ i '--''.7 ?
^tyydėjw((s, niekei

"K
4'

. Vargše ^Vięiybe^išsiyoko<Įnw jos pačios skelbiamų i,r Te* kenkia tanį ■ kuriam
ma/ bet gerokai pakenkia 5
Būtų galiiiU pasakyti yel- ir■.•mimųugerbiamųjų.V
w
ir
’
Bįūhičio.
*'
KhoiSt
jai
vėl išsišoko, nes jas išsišoki
mams hera galo, ir juos visus tąs eksperimentas pavyks, tai
rekorduųti būtų perdaug berg ir , Ries, gal^ą ^aviškia^ šį tiy
ždžio darbo, bet šiuo kartu ji- padarysime.
Bet t ‘4 Vienybe ’',
iŠsišoko prieš savo. Ji kažko tame pačiame numery, kur
kiu įiisteringu pasikarščiavimu skelbiamas apsiyalyino obalsis, : Nf)R
pradėjo vajų prieš “ubagais.” kaip tik ir atidaro ilgiausią
Girdi, visi tie gerbiami Gar pologčtiką bei apgynimo kovą
lAf .
.0.RT** į
niai, Surašai, Pakštai ir kiti saviems ubagėliams, vadinasi,
i Ir 13 visąZ dalią
.
j)
kultūros vajininkai praleidžia p. p. Matčiulioniui ii’ Banai
LIETUVOS W
pinigus 'užsienio univers i t et uo • čiui. Aiškiau kalbant, toji pa
Naujais,, patogiais
V
monchen
stuttgart
columuu
^
se ir grįžta Amerikon daugiau garsėjusi
Brooklyno Bobelė ir parankiais vienos kleaos IuItjUm. pasipinigauti. To esą perdaug. tartum štai ką, sako: 4'i
“Jūs ka GeraL pataisytas Sklesaskell^yiffit»; WUV
Mūsų vargšų žmonelių nuga talikai jau pailsote saviškius atskirais uždaromais kambariais d#f'
'
1
ros jau taip apkrautos, kad nė šelpę. Taigi tatipyklfiS MiNo ir 4. kellauninJnjC;
£Špta.ii]|ia K&
ranė kur naujos naštos už . kruvihai uždirbtus centus? ir
Lietuvos valdžios autorizuota linija,
krauti. Kas aršiausia, kad tie šiuo kartu aukokite jau nębe- Lalvhkorčlų ir kitų paaiškinimų klaus*
nekaip pasielgė yra “tautiškų”
vargšai žmonelės nesupranta saviškiam, bet mūsiškiam uba kito vietos agento arba pas
draugijų nariai ir iš negerai pasi
PHILADELPHIA, PA.
NORTH GERMAN LLQYP , •_
, savo išnaudojimo. Taigi ‘ ‘ Vie gam nevien dubnelės, bet it la . elgusių nei viena nepriklauso prie
182
tVaBhingtOjn
St,,
hoBton,:
Antru, sykiu pasirodė.
nybe,” kad ir neprašyta, atei šinių gera bryzą.”
šv. Onos dr-jos. šv. Onos dr-ja
/
.-------na jiems pagelbon ir šaukia:
negalėjo išmokyti ‘ ‘ tautininkų7 ’tą
Vai, vai, Bobelė, pėrtoli )RAUGIJOSIU KUOPOS,;
Kiek laiko atgal MDarbininko”
4
“Jau to gana. Apsivalykime nuskrajojai ir į svetimus žir
vakarą mandagumo. Ant pabai
TfiMYKIT.
- t
skaitytojai- rado žinutę iš Phila
nuo
ubagų!”
(No.
43).
gos Svečias visiškai save sukerta.
nius įlindai. Svetimais laši
delphijos, kad žiemos nesimato,
Kad apsivalykime, tai apsi niais nebenutuksi, daugiausia
Girdi kuomet atėjęs prie stalų, tai
bet iki vasario mėnesio, 1924. Vė
valykime. Taigi iškėlusei tą o- dėlto, kad jų nieks neduos.
matosi tik keli oreudžiai ir kelios
liaus buvo prismigę apie keletą co
balsĮ “Vienybei” reikėtų ir Jau šiandien žmonės nebeimtisodės bonkutės, stalai buvo tuš
lių, bet per visą kovo mėnesį bu
pradėti tų 'Apsivalymo darbą kiai. \J*e gal žodžiais to nesu
ti, o po vakarienės pasijutęs, kad
vo tiktai pavasario oras. Užsto
pradėjo dripti brendžių lupynos ir
gebės pasakyti, bet instinktu
jus balandžiui antrą dieną vėl prinustebina. Seniau Nashaą kam supras,
kiti likučiai., Tai iš kur tie liku
kad
logika .lcąrta'
suigo. Pereitą žiemą Philadelphipaminėk,
tai
visos
kolonijos
juo

čiai buvo jei buvo tušti stalai.
abiem pusėm, Vadinasi', jtei at
joj ai apielinkėj buvo visai lengkės. Mat kitos kolonijos manė, kalbinėti žmones, kad kitiems
Štai kaip teisingai viskas btlvo. va.
lęad Nashua nieko negali, arba neduotų, tai ir patsai negausi.
Šv. Onos dr-ja sumanė surengti
Neilgai džiaugėmės.
jei ir gali ką, tai miega saldžiu
draugišką vakarėLį dėl savo narių.
Visi buvo nudžiugę- sulaukę miegeliu. Bet Bet visai, kitaip esą
Žinoma kas norės ir pašaliečių ga
—
—
——
•«v
kitose kolonijose. Yra čia jauni
lės dalyvauti. Pasiėmė tikrą lie gerb. kun. J. Daknio. Vos tik iš
mo, yra ir taip geros valios lietu
I
tuvišką orkestrą ir žemutinę sve girdę porą pamokslų, parapijonai
viLtivos nt
Atlankykite
įietuvą!
vių
katalikų*
net
ir
veikėjų.
At

• '' ‘ žiNKtAl, ■
tainę Tautiškame name. Kadan gerėjosi-ir tikėjosi jog tai turės
važiavus
čia
klebonauti
gerb.
kun.
Trečioji
Vairine
gi pas mus nedėldieniais nevalia gerą ir linksmą vikarą, kuris lai
P. Daniūnui buvo viskas, sunku,
turėt šokių viršuj svetainės, o lie kys, rekolekcijas. Apie tai buvo
dėlto kad viską rado apleista Bet
dtaugijų. InfoTmąeijų deifh
tuviški žaislai galima turėt apa •skelbia “Darbininkę,” ‘Bet iš tų
l&e: '
pragyvenus
voš
trejus
metus,
vis

čioje. Bet kadangi tą dieną bu dviejų, tik likosi vienas gerb. kun.
kas kitaip virto. Bažnyčios vidų
I •
vo apvaikščiojimas, . tai pasinau- J. Koncevičia ir tliomi risi yra la
šią
Ekskursija Vadovauja
atnaujino, dabar Nashua gali pa
U Plėuut Si., Lmtuoo*. m
jom4a proga. Kadangi popietinis bai .patenkinti, kad nors tas užsi
sididžiuoti
su
savo
bažnyčia.
Be*
v
■ i
programas tęsėsi veik iki 4:30, to liko Gerb. kun.-J. Daknis likosi
ne
bus
viena
iš
gražiausių
Naujo

dėl ėmė laiko iki apsvarinom vir iškeltas iš Philadelphiojos taip
plačiai žinomus lietuvis kalbėtojas ir
joj Anglijoj, išskyrus 'VVorcesterĮ,
keliautojas.
'
šų. Gi suėję ten kaip jauni taip kad net nesuladkė, ne paskirtos
Mass. aTigi nemažai triūso padė
Išplaukimas iš Ne.w Yorko
seneliai linksmai šokdami lietuviš dienos rekolekcijų ir tuopai apgai
s
jo kun. Daniftnas bedirbdamas su
Gegužio (May) 28 d,
kus šokius linksminosi.
Mūsų lestauja parapijonai. Stiprus dvay.
parapijonais, bet tai ne viskas. Už
įžanga ypatai buvo $1.00 todėl sioje gerb. kun. J, Koncevičius su
pagarsėjusiu visame sviete 1
augusio
jaunimo
iki
šiol
negalėjo
valgių puikiausių nebuvo, bet jie pagelba vietos gerb kleb. J. J.
EKSPRESINIU LAIVU
pagauti, tai gali kas manyti, kad
buvo užtektinai, būt galima buvę Kaulaklo laikys rekolekcijas.
Ne, dėlto
Balandžio 26 d. bus balius South jaunimas tam kaltas.
pavalgydyt ir 300 ypatų. Kadan
kad nebuvo iki šiol tinkamo jau
(45,(547 tonų)
gi krautuvė randasi tam pačiam Philadelphijos pusėj šv. Kazimie
nimui
vedėjo.
Atvažiavus
varg.
DEŠIMTIES DIENNŲ LAIKU I
Tai bus parapijos
name ir visko galėjom gauti ir ro parapijoj.
LIETUVA
A.
Stanšauskui
Į
Nashuą
ir
mūsų
per Southamptonų
šeimininkės ne dėl valgių stokos Kalius u* be to bus sykiu milžiniš
visas jaunimas dabar priguli prie
G malonios dienos kelionės jūrėse
svečių atsiprašė, bet dėl vietos. ka kito ko. Įvyks sukatoje, 7:30
parapijos choro.
Mat pasirodo,
KAINOS TRECIA KLEBĄ,: •
Mat permažai stalų svetainėj ir vai. vakaro parapijos svetainėj,
kad Nashua’os jaunimas nėra nei
T Kauną............. ..
.$109.60
nekuriem nebuvo kur sėsti. O 331 Earp Št. Bus sekantys praiĮ
Piliava
.....................
$106.50
kiek prastesnis už kitų kolonijų
jeigu nekurie, pasak Svečio, kei zai (kurių net dešimts): $50.00 ir
Į
Klaipėdą
(Memel)
.
.$107.00
ir matyti yra sutikimas tarpe a j ti
Virš to $5 muito (karės)
kė, tai, Sveti, atmink sandariečių $10.00, kiti astuoni praizai po $5.
nimo
ir
visiems
yra
vietos.
Jeigu
Pilietis Iaiksis lydės ekskursantus
Naujų Metų nakties vakarienę, Nu, tik visiems proga gauti, o tistačiai i Lietuvą ir aprūpins visus ir
kolonijoj
nėra
veikėjų
tai
ir
vei

kur buvo įžanga po $1.50, o kiti ir kietas tik 10c; Ar-gi negera pro
pasilinksminimus' visoj kelionėj.
kimas
apsnūdęs,
bet
dabar
pasiro

GERAŽINIASTO,
šiandie keikia, nes katrie paspė ga? Jaunimas turės gerą progą
Kiti išplaukimai kas Seredą.
ROMS M0TBMM8
dys,
kad
ir
Nashua*
os
kolonija
nė

Cl'NARI) LINE,
jo pasiimti po vištos sparną ar uo -pasilinksminti. Bus tai pirmas ba
Ncmo kudlnaDįtlfl ; goršS12(5 Statė St.,
ra nei kiek prastesitė už kitas.
tas No. 833 yrą labai ‘Pi
degą, tai nors kaulus pačiulpė, o lius po Velykų. Viši bus patenkin
*Boston, Mass.
gus,
drūčiai padarytas ir.
f
Kadagys.
tiktai $3.00. Adresuokite:
kiti nei to negavo. Gi mūsiį šei- ti, nes visiems bus žiugeidu pama
’&if
nminkės dar namo parsinešė po tyti tokią pramogą.
CLEVELAND,
OHIO.
"■*"i............... : /1.; 'ii.iiijiBM
K. D.
kelis svarus. () po sandariečių va
f '

;

I

CUNARD

EKSKURSIJA l \
LIETUVA

t

I

•

i
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f

v
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AQUITANIA

į
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K

h

karienės nei tuom syk neturėjo ką
ižkąsti.
:

Lietuvos Vyčių domei.

j

Šiuomi pranešu ir kviečiu visus
L. Vyčių 25 kuopos narius-es j
mėųeshij kuopos susirinkimą, ba
landžio; 14 d., 7:30 v. y.. Lietuvių
Šis
Salėje, 6835 Sųperior Avė.
svarbus 'susirinkimas turėtų būt
mainais skaitlingas, . tarimais .tuvinįngas ir svarstymais rimtas. Iš
anksto numatoma dienotvarkės
turinys: a) Pravedamas sekniikgo

l

ll,rt,įį.ili:įį!SwŽ

TrumpiOslas kelias Į visas dalis
LIETUVOS T
išplaukia kiekvieną savaitę ėu*
musų laivais de lux
“Albert Hatin}' ,,Deuts<Alatt^t
“Besolute.** “Beliance” ,
Kurie veža I, II ir III klega pasažierlus. ir popuIlurlSkl laįvAl
•‘Mount Clay,” 'CleveIan.d,’ “Han
są,” ‘'Thuringta” Ir uiyeątWMllĮ%y
■ su cabin U III klesa. Geras’manUagus patarnavimas, puikus ką»«
bnriri,
JULIUS BOTTENBĮBW\;
260 Hanover St.,;

NASHUA, N. H.

Katalikai visuomet yra nuolaiKovo 30 d. buvo rodomi kruta
lesni, nerriyli taip žmogų pašiept,
nti paveikslai bažnytinėj salėj ajet jėigu sandariečiai patys blo
pie Kristaus kančią. Žmonių pri
giau pasielgę kitus niekina, tai
sirinko gana skaitlingai ir visiems
išgalima tylėt.
patiko. Paveikslus rodė Urbonas,
M. O. Valauskienėr Bostonietis, Taigi gerb, Urbonas
vertas pagyrimo, kad jis gavėnioš
metu važinėja po kolonijas rody-,
CHICAGO, ILL.
JUOZAS KAMARAUSKAS,
damas minėtus paveiksiąs, (pą
1
Man teko apsigyventi Rose- pačią dieną 30 d. kove girdėjau narių vajaus, b) Atletų tinkamas
stipriausia lietuvis pasauly, pirmu kartu atvažiuoja ristis į šią apielandė. Kaipo L. D. ę. narys, sustvėrė motenj ir merginų drau suorgaiiiavimas ir aprengimas; c)
linkę. Iki šiol prieš Juozą Kamarhuską neatsilaikė nei vienas pašauv
“Darbininko” skaitytojas ir aš gystė, kurios rūpiuiss papuošimu teatrų prirengimas pavasariui ii’
lio mistikas. Pažiūrėsim ar pasiseks ir dabar Juozui Kamarauskui per
myliu laikraštį“ “Darbininką” bažnyčios. Susirašė rodos. ganą dėl rudens; d) Bendras prie šv..
galėti.
skaityti, nes paduoda daug gerų skaitlingai visos Nasliua’os ga* komunijos ėjimo laikas ir dar ke
Gaila, kad So. Bostone nebuvo galima gauti svetainės ir surengti
skaitymų ir žinių. Bet paėmus į’ blausios moterys ir lųcrginos. Mi letas kitų, kurie bus pastatyta die-i
Kamarauskui ristynių. '
ranką tą laikraštį pirmučiausia nėtos draugystės sutvėrimu pasi notvarkėje,
-Kovo 27 d. Juozas Kamarauskas ritosi Mechanic’s Hali, Worcesžiūriu iš šios kolionijos žinučių ir darbavo gėrb< klebonas latn.. Pi
DarVkartą. visus nuošir
ter, Mass. su vienu stipriausiu lenku Krostanski. J. Kamarauskas tą kokia kuopa randasi L. D. S. Roso- Daniūnas. Dabar pas mus prasi kviečių į susirinkimą I
lenką pergalėjo pirmą sykį j vieną valandą keturias minutas ir dešim lande. Neteko nei sykio patemy- dėjo didesnis bruzctejhnaš negu
Pirm. Jurgis Kuzaa.
tį sekundų, o antrą kaitą tai tik į devynias minutas. Kaip anglų lai ti. kad būtų skelbiama susirinki pirimv Apsigyvenus čia vargoni
P. S. šiuomi laiku Liet. Vyčių
kraščiui aprašė, tai pirmą kartą ten susirinko tiek daug* žmonių pa mas LŪS. kuopos ir kad būtu ko ninkui A. Stanšauskui daūg natų einu vajus. Mokestis žymini su
niūrėti tų taip nepaprastų ristynių. Ir niekad nebuvo tiek moterų lba Žinute iš lietuvių judejitm tos jo kas įvyko, net nekurie žmones mažinta, tai t ąprogą jaunimas tu
suėję kaip tą sykį; kitos moterys nąt vaikučius ant rankų atsinešė. kolonijos.' Ba daugiausia lietu tėbisi. Mat giedojimas dabar ki rėtų išnaudoti^ Tėvai, turėtu
Ir ištiktųjų buvo kuo stebetiž, kuomet Juozas Kamarauskas pradėjo kai skaito “Draugą.” “Naujie toks. Pirma mažai buvo giėdorių. mėte savo 'vaikelius leisti prigul
nas” (liiugiausia skaito šiaudiniai Bet |lriidiei> 11 ,yal» ant sumo* ti prie oi-ganizarijų, iš to sulauklenką
Ll|ą čiupinėti savo milžiniškomis rankomis.
“'"‘ingai gieda, nw
katalikai ucs jie Urna
r—
I**’
Tikietų galima gauti “DARBININKE” ir^SANGARO J
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ĮMeuhanies ,8ąlė,| jętęįtų taRtsidųrė Vokietijos Kris?
iCtthčius’ vaidintojų naro| Salė ištaikyta taip, kad bū’ panaši į seeims sodžiaus
iš km- Ge yaiptojai yra Icilę irjtur savo

rsij vaidinimų kas 10 metų
'tortojli. Paroda tęsis 10 dfe. ‘Parodos salėj būna m visi
t yaičlintojį. Jų .išdirbinių
llfma pripirkti.' Vaidinto-
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Gegužio 18 d: fcietttviif’Sve-'
dainė,>yĄi vengiamas koncertas
artistui smuikininkui Židanavičiui, tais yra neseniai atva
žiavęs iŠ Lietųvoš. Gerbiamas
artistas yra baigęs Genevos dr
Varšuvos konservatorijas.
~±—
ATEIK IR PAMATYK
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Didžiulę ir įspūdingų. S-kių
veiksmų dramų -

(,PitOT9 DUKTi’?

(Us piinh< Raųdiiiolas ateinanbą nedėlia katedrds zUkristiNEDĖLld/,,
>J tuoj po sumos. Paroda ei
BALANDŽIO-APRIL 13, 1924
ti ųuo .1:3,0 iki 4:30 vai. po pioBAŽNYTINĖJE SALĖJE
> # nuo 7 :30 iki 10:30 vai.
hk? ‘
Penkta gt. tarpe B ir C gatvių,
SOUTH BOSTON, MASS. ’
MREPETICIJA.
Pradžia 7:30 vai, vakare.'^

Massachusetts ir'Maine apskri-

^lo šųjungiečių sūvJtWyimhs--*

NEUŽMIRŠ SAW£¥

Išdirbinių paroda^—Išvažia- .
' vimaš. ' • ' • ’ ■ '

4

LIT^PtUOŠTĄ.

it'sprandaiMP paskolas, dnt naimu ,
‘
”,
I rjei noiT kad;pmigai greit jr-saugįat Lietuvon nueitų siųsk
<.
A, IV'AS,.
A. L.. ĮL K. Moterių Sųjunjuos per rimčiausių h* diMmustų pinigų siuntimo įstaiga Lte 110;
.Street, Room 5Q8j
gos Mass. ir Maine apskričio
Tet Mato 6467, Boston.
•’ifyks gegužes 11
‘
. __ ,
-t ■,
8tai musų kursas;
d., 1924 nu (MotimirMenoje).
>
DAILUS PAVEIlCSYAIKtJR.ind8
Woreestėr, Mass. Sesijos pra
•
PADARO FOTOGRAFAS
ĖitM doleriais:
Litai doleriais:
Doleriai litais f
sidės dl vai. po pietų. Laikas
• T'

jirtf pradėti rengtis prie šio suvai$£yimo. išrinkite delegates
į. tų suvažiavimų. Tų pačių die
nų bus ir . išdirbinių paroda.
Taigi ‘apskričio yafdyba kvie.čia-visas sąjįmgietcs prisidėti
prie paįvairinimo tos parodos,
mų nuo AVorcester’io sųjungietai vra: siusti savo išdirbinius
į tų parodų. Kur ir kam siųsti
bus pranešta kiek vėliau spau
doje/ kaip tik gausime atsaky
čių. Išvažiavimui daržas (par
kas) jau paimtas visiems žino
moj gražiausioj vietoj, Komnvoš Parke, Montello, Mass, Šis
išvažiavimas įvvks birželio 8
d. 1924.
Brmtgios sesutės, tikiuosi u,
kad šį pranešimų Tamistos ma
loniai- priimsite ir tuojau imsi
tės už darbo. Svarbu, kad į bū
siantį suvažiavimų pribūtų ko
daugiausia atstovių nuo visų
apskričio kuopų ir kad būsian
ti išdirbinių paroda nebūtų pa
roda vienos arba dvieju kuopų,
bet kad būtų viso apskričio
kuopų. Kaip būtų gražu, kad
i tų parodų kiekviena sųjungietė ši bei tų pasiųstų. Jeigu tik
mes visos, kaip tos bitelės sukrusime prie darbo, tai mūsų
paroda bus istorinė.
Alena V. Kneižiėnė,
A. L. R. K. Moterių Sąjun
gos Mass ir Maino Apskričio
Raštininkė.

litų $ -1.25 •

25

500 litų
odo °

2.75

$

52.00

UŽ

5f

^PARSIDUODA

61.80
>>

10.66-.

82.46

j»

15.00................ 144

92.70

’>■ .

50

M

5^5

7'00

”

72,10

75

JT

7.88

800

”

100

> jf

10.50

000

J 50

>>

j.

)7

1000 ■ ”J

15.60

95’

>>
H

2(100............ 192

103.00

20.80

'2000

26.00

3000

*’

204.00

M

306.00

t♦

250

>>

300

>>

31.20

4000

”

408.00

350

M

36.40

50(10

”

510.00

400

>y

41.60 10000

”

1010.00

I7

<?

.ŽJ.oo.., 240

*»

30.00............ 288

>>

50.00.............. 480

>>

100.00............. .970

»>

■f

LITHUANIAN SALES CORP.
414 Broadway
So. Boston, Mass.
.
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(dŪRLlUSKAS)
j 705 Main St., Mostelio, Mass.
|Į
(Kampas BroitĄ Sfrod)
x*

Tel. Malu 2433

Pvasaris tai kelionės laikasa

A. 0, ŠALNA(SKALNA)

t

453 WEST BRąADWAY,
’SdutH Boaton, Masa.
Padarom didelius paveikslas, tli‘ ’ laikom visokios rūšies rėmus,
Telėpponus: South Boston 464—J,

t
Lietuvoje ^jiunant pinigus nieko primokėti nereikia. Mū
sų perlaidos apmokamos visuose bankų skyriuose ir per paštas.
t

SKOLINAM PINIGUS'

z .
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. f
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PARSIDUODA
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JURGIS STUKAS

5.00«, 47
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PARSIDUODA PIGIAI
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SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ.”

t
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■ .

PARSIDUODA

t

-V

t LIETUVIS GYDYTOJAS ift
E
OHlItURGAS
.
1506 E. Broadway, So, Boston.
| (Kumpas G St. fe Brosidsvay)
IVALANDOS: 9—U, -2—*,
9:
IMBlMMMHNiMMi

,

GERIAUSIA LIETUVIšuIgENTURA

'' ’ 'A,,.

DU J. C. LANDŽIUS

ir parduodame
tiiortgĮulžiušį taipgi duodame-

PASIEK JIEMS

I

’ •

Tek So. Boston 4000
*1

YHkalo “žmogžudžiai” 'reŠis garsus ir įspūdingas vei
[‘^peticija bus 12 <1. balandžio, t.
kalas jau žinomas visame pa
7;J?yWtądienio vakare 7:30 vai.
sauly, nes ji stato kas met atpobažnvtine j salėj ant 5-tos gt.
kartotinai gavėnios laiku visų
U VjgLgTtisįai iniantieji dalvviiJei manai keliauti Lietuvon, tai apsižiūrėk kam pavedi ke
tautų katalikai. Bostone lietu
; tm|. viršuiinėtamė veikale praliones reikalus tvarkyti, kad paskui nereiktų gailėtis po laiko.
vių kalboje jis bus pastatytas
įk šoini laiku .susirinkti.
antru kartu ir su. daug dides
Lietuvių Prekybos Bendrovei gali pilnai pasitikėti^ nes tai pa
Komisija.
niu prisirengimu negu praei
čių žmonių darbininkų įsteigta tiems reikalams aprūpinti. Šį
tais metais. Scenerija bus pa
pavasarį mūsų rengiamos net kelios didelės Lietuvių Ekskursi
BYLOS EIGA.
puošta naujais reikalingais
jos patogiausiais laivais. Jei Tamsta manai važiuoti, kuogreiprie
šio
veikalo
daiktais
ir
.Pefeitų sere'dų Grųnd J uty
ciausiai pranešk mums apie kin į laiką, o mes Tamstai suteiksi
elektros
šviesomis.
(Jia
pama

nagrinėti kun. < larme pilnesniu informacijų apie rengiamas ekskursijas ir laivus.
- pradėjo
ir- r
S. Aiatm bylų su ‘1 Sandara. ’ ’ Jury tysite sėnovės Romos dievaiti
Tas Tamstai nieko nekaštuos. Savo keleiviams išrūpiname pa
tam, kad pamatyti Jupiterį, kuris uždėjus. Ste
sus, ir vizas, pagaminamo sugrįžimo ir kitus dokumentus.
f&tįom kaltė. Sukatoj, bal. 12 buklingu Rožę perkūno tren
d.j/ VTliry į^neš jjąvo nuospren- kiamas subiręs į šmotelius ir
.r
‘ ■La
. ' ••
daug kitu stebuklų.
di.
^ęre,doj ('ourt’e turėjo būti
Kas ši veikalu vra skaitės ar
/Įt^tintojas ir'kaltinamieji. Tai matęs statant kada nors pir
|ęn įvyko vienas tarp saviškių miau. tas žino, -kad tai ne
/ tneident,įas. Kuu. Garnius šne- tuščias veikalas, bet pilnas ge
pavyzdžhj
pamylėjimui
* kėjo su p. Ą. Ė.( Kneižiu. Tuo rų
> tarpu priėjo' prie Kneiižo san- Kristaus ir krikščlonvbės.
L darietis. Rastenis
Tokį Veikalų, ne bile kas ir
ir pradeda
t
teketi su Kneižiu. i’’W "‘lviin. nd bile kur gali pastatyti, nes
k"i'h*
} Garnms ir priminė sandarie- reikia apie 50 gabių aktorių
Bostone: 99 Green Street Rosbury: 16 Crawford St. 5
Akad, šitoks ne atsiprasv- vien iš mergaičiij. Tokių ačiū
netoli VVarren Street.
Valandoj: 3 Iki 4 ir 7 Iki 8 P. M.
REIKALINGAS
;m6.:įfertTiiuirfmas kalbos’ yra Dievui mes‘ Bbstoniečiui turiValandos: nuo S'i1:i 9 ryte, 1 Iki
Apart pėtnyčlos ir nedėkilenlo
ar MERGINA suprantan
2 Ir 9 iki 1 vai. vakare apart t
,4Mškai neinandagus. Rašte- nie.' tAtšllankiu8iėji‘į šį vaka VAIKINAS
ti maždaug knygvedysuMr gnUnti pa
pėt'nyčios Ir nedjETdieftfo vakarų.
vakarų.
t
pastaba buvo siigėdln- rų pamatysite jog tikrai’ taip tarnauti prie pardavinėjimo rakandu
4
Telefonas Rosbury 0131.
Telefonas Haj-market 22S8.
knliitnvėje.
Atsišaukite: LlTHl’Ayra, ir kad nei kiek nęperdaug NIAN FlllNTlTRE (’().. 25S Bn>a<|w
Kalbu anglų, Rusų, Lenkų r Lietuvių Kalbomis.
\vay.
So.
Boston.
(12)
: Rėporteris. pasakyta. .
• ✓ -A tA 4*
‘„•T . ;
»
Begalo svarbu, kad'šį vei
U
t .
Jaunas vaikinas 26 motų am
kalų vaidinant pamatytų visi
ATPIGS.
4
< -v i
žiaus lietuvys. ieško sau gyvenimo
rŠyięstųs šiomis dienomis at- Bostono ir apielinkių lietuviai
draugės: (leistina apsišvietusi, pa
čpĮgsjųs. Kiaušiniai iki Velykų ir lietuvaitės, nes'tai^ didelį ir
4
* »«
’
* •
•
siturinti
s
• amerikietė lietuvaitė arlaikysis savo a ugštųinoj. Ka sunkų .veikalų pastatyti reikia
Pnrduoilnm, sumainėm namus, ukes, biznius ir visokių prlvatiškų nuo
Žindaug, darbo ir nemažai iškaš- ba prijaučianti lietuviams.
savybę. taipgi skolinam pinigusį perkam ir parduodam M<)R<U0ll'S, ap'Cvąjaiddlsiantt
(Jraudžiam (i rišlu finam) visokį turtą nuo iignies ii’ niro visdkhj nelaimių.
geidaujaneių prašau kreiptis šiuu
čių.
Mes visiems Jaitčiklam greitų h- teisingų patarnavimų. Taigi Visais viršiantrašu: Lithuania,Kaunas iki pa
minėtais reikalais kreipkitės pas
Tad
pvortinkime
lošėjų
ir
. ‘ , VĖL IMSIS.
rengėjų psišventinių ir darbų reikalavimui 2 lt. No. 18618 serija
OLSEN’S REALTY COMPANY
• .* Bostonan sugrįžo
d.
Povilas skitlingu atsiLinkimu.
DOMININKAS J. OLSKIKA, Savininkus.
‘ .^OiiaVičitis, angį iškų laikraVisas šio vakaro pelnas ski
409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0243
h Wuy vadinamas “the whirl- riamas parapijai. Įžanga pri
Afiid Litbuanian heavywight einama. Reservuotos sėdynės
> wre^tler.”
Jis pane'dėlio ta- po 75 centus; kitos visos po 50 ti šeimynų po 5 kambarius ir visais im4 kare Mecbanic’s salėj imsis su centų. Vaikai be tėvų 'nebus provomenuiis prie kampo mūrinis na
mas puikioj ivetoj arti South Bostono;
u. “Toots” Mondt.' 1
leidžiami. Vaikai, kurie užims remtos .<2250 i metus; dėl greito par
davimo prekė ^ls.SOO ir $3300 Įnešti,
sėdynę turės mokėti tiek kiek lengvos išlygos. A. 1VAS. 301 (Vest
•f
Broadvvay, South Boston. Mass.
ir suaugusieji.
! MISIJOS.
xt. .
_____
Kviečiame visus skaitlingai
>’ Ateinančių nedėlių, bal. 13 d. atsilankyti.
m., Cambridge’o lietuviu
Rengėjai. 3 šeimynų namas, geriausioj ir
Uįžnvčioje
prasidės
šv.
misijo
'S,
Skilvio Klinties, Nesveiku Kepenų, Nevei
gražiausioj So. Bostone vietoj.
. _ j*
į Y
A
*
įfj^ųrįūs ves gerb.‘tėvai marijoPAKVIETIMAS.
Parsiduos pigiai, nes savinin
kiančia Viduriu ir Viduriu Užkietėjimo.
naį ~vkun. Dr. Cesaitis ir kun.
kas turi pirkęs kitame miestely
Šitas vaistas veikia taip greitai, kad gerą jo veikmę gali pajausti i kelias dienas.
Jis_yra stebuklingas vyrams ir moterims, turintiems Skilvio kliūti, Nesveikas Kepenis, Viduriu
Šiuomi kviečiu gerk, ristikų
‘ Andziulis. Tęsis iki bal. 20 d,
ir šis namas turi būti parduo
Kliūti, arba tiems, kurie turi Kiętus Vidurius. Šitas vaistas sustiprina ir sutaiso* skilvi, padidina
ir pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina gazuS ir išpūtimą iš skilvio ir vidurių,
‘FainaldoSj. lytais ir vakarais. vainarauskų atsišaukti žemiau tas greit. Namą, galite apžiū apetitą
prašalina svaigų, nervišką galvos skaudėjimą ir tulžingumą, nuvalo apklotą liežuvi ir pasaldina
kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie tiksliau išeina laukan ir tuomi apsaugoja
TKadangi tai paskutinė gavė- jadėtu adresu ir susitarti im rėti bile kada po numeriu 432
nuo vidurių užkietėjimo.
Šitame vaiste yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro 'gausų raudoną
tis
su
mūsų
pastatytu
lietuviu
« nios savaitė tai geistina, kad
W. Fourth St., So. Boston. Dė kraują—tokia Geležis, kuri suteikia' spalvą
išblyškusiems veidams ir žėrėsi akims. Jis
prie šios progos visi katalikui drūtuoliu, kuris žada ristikų lei sųlygų kreipkitės pas A. F.
taipgi turi Fosforą, didžiausi žinomą vaistą
stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforus
Kųmarauskų parmesti du kar
yra Gamtos tikrasis Maistas Nervams ir
atliktų velykinę priedermę.
KNEIŽĮ, 30S E. 9-th St., Soutb
Energijos Davėjas. Be to jis turi ŠEŠIS kitus
tu
bėgyje
75
minučių.
Abi
pu

vertingus vaistus. Šitas Gyvybę Duodančias,
Klebonas Kun. P. Juškaitis
Boston, Tel. S, B. 1696.
Stiprumą padarančias sudėtinės vartoja visam
si turi sudėti kaucijos nuo
pasauly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius,
sveikus, tvirtus vyrus ir moteris.
1,000 iki 5,000 dol. John Stan’šitas stebuklingas vaistas yra NugaTone. Tūkstančiai vyrų ir moterų per ji apturėjo
ley, 39 Jefferson St„ Cąmgeresnę sveikatą, padidino stip.rttmą, atnaujino«
energiją, igijo didesnę ištvermę.
Nuga - Tone
Parsiduoda mažai vartoti 6 bridge. Atašs.
‘ (Adv.) Lietuviška drabužių krautuvė: visokių
Sukuria, sutaiso, sustiprina ir paakstina Raumenų
ir Nervų Sistemas—visus Gyvybes Organus ir
’kainbarių rakandai - tunaičiai,
vyrišku, moterų ir vaikų drabužių. Ge
Kūno Funkcijas—padeda jiems atlikti darbą taip,
roj
vietoj,
vidury
lietuvių
kolonijų;.
kaip
Gamta yra leidus. Tai yra vienintėlis
deram stovyj. Atsišaukite —Dailininkas S. Dopert, jauni Biznis Išdirbtas per 12 metų. Kaina
saugus ir išmintinga* būdas greitoms ir
patenkinamoms sėkmėms Kauti.
K. V. VIEŠUMA, 1212
100 G St., 1 aukštas, V. J. Jakš- kaitis lietuvis, turintis 26 m. am prieinama.
•Nuga-Tone padidina svarumą liesiems
\Vashington St., Norlvoorl, Mass. Tel.
žmonėms ir suteikia daugiau energijos, daugiau
; tas.
(15) žiaus apsišviętęs ieškau vesti žmo Nur. S4<—J.
(5, 12, 19)
ambicijoa—prailgina gyvenimą. Silpniems, sumykusiems, parsibaigusiems, nervuotiems, paliegusiems/nesveikiems, sergantiems vyrams ir moterims nėra nieko geresnio per Nuga-Tone'ą, juos
nų Geistina amerikietė, apsišvie
taip gpfitai ant kojų pastato. Pamėgink Nuga-Tone’ą kelias dienas, o jausies kaip naujai
gimęs.
tusi.
Rymo
katalikė
ir
pasiturin

Telephone Sotith Boston 3520
U*SBC f-IIr Glr«H*I<2 cif-a privalo šiandien pripildyti Kuponą žemiau: Lūkuriavimas
Moo 1.1*1 3AuiU3
gali padaryti daug bloga! Nuga-Tono yra tik $1.00 pakeliui.
Namų Telefonas Asplnvall 0670 ti. Susiindomavusios viršminūtu
Kiekvienas pakelis turi 00 tabletų—vieno pilno mėnesio Gydymas. Gali gauti šešis pakelius ui
Skolinant
pinigus
ant
pirmo
$5.00. Pamėgink Nuga-Tone’a per 20 dienų musų atsakymu ir jei'nebusi patenkintas
ADVOKATAS
skelbimu malonėkit šiuom antrašu
sėkmėmis, sugrąžink Tikusia pakelio dali, o
tuojaus atmokėiim visufs tamstos pinigus.
Priaiųsk šiandien—TUOJAUS, Negali prakišti nei cento. Nuga-Tone taipgi pardavinėja
ir.
antro
morgičių
ir
statymui
rašyti; Alytus Šiltinas g.jVstamaptieklninkai ir absoliučiai garantuoja, kad Jis suteiks pilną pasitenkinimą, arba pinigai
bus Sugrąžinti- Žiurtk garantljos kiekviename pakelyjenaujų
namų
ir
pataisymui
se

pas. S. Dopert, V. P. No.
— -PRISIUSK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN. •■• ••«•
nų prieinamomis sųlygomis.
LIETUVIS ADVOKATAS
201-50101. Lithuania.
NATiONAL LABORATORY, DEPTt LE4J
-1018 S. Waba»h Avė., Chlcago, iii,
Visais reikalais kreipkitės pas
NAME
GERBIAMIEJI:—Čia idedu
„.už^..«..„^~„..pakelius Nuga-Tonc’o, Aš imsiu
r
‘'- * (aiitrou latx>«) ‘ A. F. KNEIŽĮ, 308 F. 9-th St.,
Nuga-Tone a 2Q dienų, p jei ai nebusiu patenkintas, tai iikuną dali paiiųsiu atgal, b jus man
sugrąžinsite pinigus.
BaJteę da Untvėrsltetu
So. Boston arba 294 AVashingCameH UniverBity s-a A. B. 11 kambarių, Hlmlbyldos, maudynė, gaton St., Old South Bldg, Rooms_ Vardas Ir Pavardė
-------------—T
ĮhtvĮhie.numctU
lu LL.B,
saitas vanduo. Pritaikin
Rvlv Q»H*"H)niatĮiiafn«ąą»jasąįul|įĮĮ|i^>j^i
SIESIS,
Boetonj
.
Mass>
Tel
us
L
m*
* .
W
Ift ftt, Stf. Tloktoh', S. Boston 1Š9(1 arba Mulu 24S1
ilf.
TĄ1.
Tąlbpt
21S0.
Binhiįi n i jg, mli
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GEORGE R. SHIELDS

J. MACDONELL, M. D.

ADVOKATAS
811.812 Old South Building
294 'VVimhlngton Street
BOSTON, MASS.
Valandos!’ 0 A. M. Iki 5:80^? M.
Gį/vęnimo vieta
10 WirrrHRop Stbicet, Eabt Bobton
TeL Ea«t Boston 152—J.

Galima similiulbfti ir HetuiHwLa{
ofiso valandos i Rytais iki 9 vai.
Po pietų nuo 1—8
, Vakarnta nuoB—9
536 E, Broadvray, So. Boston

ANTANAS F. KNEIŽVS
kuris lanko Ruffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Reni Estate pardavi
nėjimu, bu nu mano ofise kasdienę
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus Šventadienius. Lietuviai, kad
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas
mano. A. F. Kneižlo adresas yra’
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So.
Boston 1396.

DR. H. S. STONE

I

■

'■Į
a

f

16 METU SOUTH BOSTONE

AKIŲ SPECIALISTAS
399a W. Broadway, So. Boston
I VALANDOS: Nuo J) r. Iki 7 v, vilk.

'
Tel. So. Boston 323
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, South Boston
oji®o VALANbos: nuo 10 Iki 12:30
. ryte ir nuo 1:30
Iki 6 Ir Į)uo 6:30 iki 9 vai. vakare.
Ofisas uždarytas shbatos vakarais
ir nedėkllenhils.

A. L. KAPOČIUS
5251 Broadway, So. Boston
ž
• (“Keleivio” name)
301’tso Valandos: nuo 9 iki 12, nų<
5t1 :30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki I) vaknie
fiSeredomis nuo !) iki 12 vai. diniią
^Suimtomis nuo 9 Iki 6 vsik. N’edū
ynomis irno 9 Iki 12 (pagal.sutartį

PETRINOS

9

.

? TEL. So. Boston 0506—W.
| LIETUVYS DANTISTAS

|

TOL 8o. Boston IRO

t

J
i

ŠTAI KĄ MUMS RAŠO:

k.’
M

Sergu Jau G metai Ir niekas negelgelbėjo. Guviau progų bandyti jusif
sutaisytų žolių No. 303, tai jos man
labai gelbsti, Čion pilstančiu pinigų
vėl ant vieno pakelio No. 303.
Anihoiiy Aforriion,
Slmpson, Pa.

|

v Sukerpu PETIlLNAS imt inh'‘r<>< $
H dėl kotą, siulų, drebių ir vaisrin.g
A Duodu psisilšklilimus kaip vartoti gį
įg petrinaš.
Stisratmt petrinų tnii*
$ kaip drapanų turi būti. Taipgi
©kerpu audeklų vakarais ir subai<»-©
g mis.
g
I
p. stancelaitb
f
© 12 Lark .St.j ties' W. 9-th St., |
So. Boston, Mass.
• ©

Tokių Ir kitokių laiškų putiname Sim
ais kad žmonės geriau paslganėdlna su
žolėmis, negu su specialistais. Mes už
nikome virš 600 rūšių žolių ir sutaisojie nuo visoldij ligų. Atsiųsk 10c. o
gausi žolių katalogų. Reikalaujame a<entų visose apygardose.
Musų žolės yra grynai lietuviškos W
tetuviškuls ir angliškais nnrodymalg.

M. KUKAITIS,
g
Tel. S. R. 2805—11.
|l I E T U V I S

I

| OPTOMETRISTAS

i

t

49 Hudson Ave.. Rochester, K. Y.
ŠV. JONO EV.. BL. PAŠELPINĖS
DRAUGYSTĖS VALDYBOS
ADRESAI.

»*■

s Išegznminiioju akis, priskiriu aki- e
(Inius, kreivas akis atitiesinu ir am— M. Zobū;
SblijopiškoHO (aklose) akyse sugi'ij- » PIRMININKAS
539 E. Šovei) rh St.r S. Boston, Mom,
ffižiifu Šviesu tinkamu laiku,
. Tel. So. Boston 1516—
i J. L. Pašakarnis, O. D.
| /KJE-PIRM. — Kazys Anabrozas,
492 E. 7-tįh St., So. Boston, Mass.
§447 Broaihvay, So. Boston, Mass. | •’ROT. 1LAŠT1NINKAS — J. Glineeklf,
5 Thoimis l’jtrk, So. Boston, Masą
PIN. RAŠTININKAS — Matas Seiki*
4,'>t) E. 7-th St., So. Boston, MasąCASIEUICS— A. Naudžiūnas,
Ofiso Tel.: South Boston 3972—R.
885 E. Broa<hvay, S. Boston, Ms*a,
Rpšld. Tol.: So. Boston 1912—AV.
MARŠALKA — J .Zuikis,
7 IVinfield St., So, Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas treių nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rį
ral. po pietų šv. Petro parapijos salėj,
Lietuviškus Graborlus. hal^aimioe*
192 E. Seventh St., So. Boston, MasS.
jas, lloal Estate ir Bubile Nolmas.
J,

S, BARUSEVIČIUS

343 W. Broadway,
ŠV, KAZIMIERO R. K. DR-JOS
South Boston, Mass.
SOUTH BOSTON, MASS.
Residenelja; 237 I> St., So. Boston
a . ------------------------------------VALDYBOS ANTRAŠAI.
»

įDRJŪi LANDAŪj
i
Gydytojas ir Chirurgas
| 220 nANOVKR'STREHT, BOSTON. M.VSS
Telefonas Biclimond 03S0
Specialistas vyrų ir motorų sluptų
'
Ir chroniškų ligų/’
valandos; nuo. 9 ryte iki S vakare.
Nerlėldioniais rki 5 v:ik.
P a t a r i m a i n y k a i
lei. University 1957—R. namų.
Telef. University 1957—W ofiso

ADOMAS OWIRKA
LIETUVYS GltABORIUS
Pagrobus atlieku gei'ai ‘v pigiai.
Kainų vienodu visur. Užlaikau au
tomobilius, Vieta atdara dienų
Ir naktį.
883 C BRIDO F STREET
Ciiinbrhlgc, Mass.
i

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston
Tel. S. B. 0441.
Antro* liihdi—.VirAu/ A H

GYVENIMO VIETAI
KKWT0F<WJ®rM*B8.

Tol. W, N>wW 1468—W.

i
Į
į
Į
♦
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Pirmininkas — J. Jaroša,
440 E. 6-th St, So. Boston, Manu.
Vlce-plrm. — J. Grubinskas,
157 M St., South Boston, Mass,
Prot. Rašt. — A. Janušonis,
142G Columbia Rd„ So.‘ Boston, Maną,
finansų Rašt — K. Kiškis,
428 E. 8-th St., So. Boston, Manų
iždininkas — L. švagždys,
111 Boxven St., So. Boston, Masu,
Tvarkdarys — P. Lauffka,
.395 E. 5-th St., So. Boston, Mass,
Draugijos reikalais, kreipkitės visados 1
irotokolų raštininkų.
Draugija savo susirinkimus laiką
i-rų nedėldlenj kiekvieno mėnesio 1-mą
vai. po pietų parapijos salėje, 402 M,
Seventh St„ So. Boston, Mass*

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOŠ
VALDYBOS ADRESAI
Boston, Mass.
—.. . ....
PttmtnJnkftS —■ Antanas Pūstelis,
.
146 Bovven St,, So. Boston, Mos*,
Vlcė-l’lrni. — Martinas ICnlštautfii; 4062 Washlbgton St., RosŪihIhU/'
erotokoliii RnŠt, — Antanas Mucejunatą
4,10 E. Seventb St, Sotith Boston,
FIn. Raštininkas -- Juokas ViukevIČtįįį
906 E. Broiuhvay, Soutb Boston,
WašĮeriųs
Andrlėjtis ZftltectaMi ?
307 p. Ninth St, So. Boston, MftMk
, Maršalka -«■ Aleksandra .Talinokas,
115 Granite St, So. Bestom Mus,
prattgygtS D. iU K, Kelstnčto1 MIM .
mSnMūiua sutrinkimus kas pirmą ne*
<iĮSdiėn| kiekvieno mėnesio pu No. 004
^ashlngton Št,
MMĮk*,^®l'
valandą po platų.
ftf daviny wjų naflų mii
kljoa prlrulytl.
a.

i

t

1

