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Express skelbia žinių iš Mas
Pasiutęs šuo. Kovo f4 (Į ji- 1
KAUNO KRONIKA.
kvos apie tai būk Trockį, kurs
PAKĖLĖ ALGAS.
NELAIMĖS KASYKLOSE
pir 4 vai. vak. Garliavos vals- J
t •
_____
dėl ligos ilsisi ant Kaukazo,
Kovo 1 d. mieste ir apskrity
NFĄV'lfAVEN, Ct. — Ne\v
dabar pasveikęs ir stčsiųs ar buvo 3706 nuolat gyvenančių riuję pas ūkininkų Vaičiūną atVVASIHNGTON. — Per va
York, New Haven & Hartford
mijos priešakiu.
svetimtaučių, iš Amerikos pi begi) pasiutęs šuo, Apdtaskę^' . J
sario mėnesį anglių kasyklose
geležinkelių kompanija pakėlė
LIETUVOS-AMERIKOS
LABIAU SUSIARTI1 S.
'
1
liečių 54. Anglijos — 25, Aus vištas, antis išbėgo. Tų put
nelaimingų atsitikimų buvo
SUTARTIS.
inžinieriams’ algas.
ii kini
trijoj.— 31, Gudijos — 1023, dieną, nubėgo pas
158'. Ant 1,000,000 tonų iškas
PARYŽIL’iL — Rim unija
•
v n ko’U'
PALIKO $200,000.
Belgijos — .’>. Bulgarijos — 3, ('iurliotų ir su kandžiojo* št|iits4
tų anglių atsiėjo po 2.69 gyvas
Kaunas. — Bal. 10 d. Lie, barnio sudaryti su Franei|a iniATSTATĖ UŽ STREIKĄ.
čių.
tuvos valdžia pabaigė daryti ■litarę sutartį. Franci ja Garan
NEVY VORK. - -Grafienė Čokoslovakijo s— ?>(l, Danijos pas ūkininkų Ritmišką vėl vfš1
BERLIN. — Vokietijos vals
sutartį su Suv. Valstijomis, tuotų Rumunijai tikrumą. Be Annie Leary savo testaiiiento — 29, Estijos— 19, Italijos •— tas. Didesnių gyvulių-nepas>
tybinės operos baleto choras
kad viena kitos kriminalistus sarabijos. Ta sutartis taikoma užrašė $200,000 New Yorko 7, Latvijos — 305, Lenkijos — ta i kė. 1 r l igšiol ngpasiseka dar
PAMINĖS IŠRADĖJO
Į
buvo sustreikavęs. Reikalavo
išduotų.
Amerikos pilietis, prieš Rusiją.
kardinolui Ilayeš. Už tuos pi- 248, Norvegijos — 2, 1 lolandiDIENĄ.
šunų laikymą sutvarkyti.-Kiek
f'
algos padidinimo. Choras tu
kriminaliai prasikaltęs Lietu
nigus šv. .Patriko katedroj bus jos — 7, Palestinos — 3, Per
dar šunų laksto palaidų, katĮ ir ‘ 5
CHICAGO, III.—(h •ganizuo- voj, bus grąžinamas Amerikon,
rėjo 100 narių. Tai visas cho
įsteigtas naujas altorius ir ki sijos — 1. Prancūzijos — 17,
Rumunijos — 4, Rusijos — tam pačia iii Kaune/ Jeigu ŠUO
J
LIGONINĖ, KAIP GA3 BA
ti telegrafistai Suv, Valstijų ir o Lietuvos pilietis kriminaliai
ras už streikų atstatytas.
tokie pagražini Inai.
DŽIUS.
Kanai los nutarė minėti 27 d. gi prasikaltęs Amerike bus de
Grafienė Leary savo titulą 2S2, Suomijos — 3, Švedijos — ■ pasius, tai nė užrištas jam ant
mini!) prof. Sainuel F. B. Morse portuojamas Lietuvon.
LAIMĖJO STREIKĄ.
gavo nuo Šventojo Tėvo už jos 5, Šveicarijos —- 24, Turkijos kaklo dirželis nesulaikys jo
DETROIT, Mieli, — lietny
dienų. Prof. Morse yra tele
gausias aukas labdarybės ir ti — 2, I k rainos — 50, Vokieti- nuo kandimo. Reikttppadaryti
Fordo įsteigtoj ligoninėj tvar
NE\V YOliK. — Naujanybių grafo išradėjas.
jes - 815. Vengrijos—2, Gru visiems palaidiems šunlupį kiikybos reikalams.
NUBALSAVO
UŽ
RESPUB

ka
nustatyta
tokia,
kaip
jo
(novęlty) išdirbėjai buvo su
zijos -- 4 ir ITancko — 2. Su rį rytą gerą "pirtį."
;
LIKĄ.
dirbtuvėse
arba
garadžitiose.
streikavę, kad ingyti trumpes
lig profesija jie skirstomi taip:
Suvienytos!1 Valstijose jau
------Daktarai ir nursės turi išmuš LIETUVIAI STUDENTAI.
nes darbo valandas. Po savai
amatininkų - 595, dvasiškių
ATĖNAI.
—
Graikijos
pi

Apie išnuomavimą Vytauto ' \
ti laiką, pacientai turi hūtinaitės streiko visi reikalavimai iš automobilių yra daugiau, negu
— 10. inžinierių — 38, gydyto
FR
IBl'RGAS
(Šveicarija)
liečiams
buvo
leista
balsuoti
ar
Kalno, Vytauto kalnas — vie- 1 ž
užsimokėti ir visiems pifeienpildyti. Įvesta 42 valandų dar telefonų.
Šiemet vasario mėnesio 16 die jų — 16, juoddarbių — 1216,
Įvesti respublikoniškų tvarkų,
na gražiausiųjų Kauno poilsių
tams lygi kaina, ar jis luitų
bo savaite ir nustatyta mini
ną lietuvių moksleivių draugi technikų --- 34, pirklių — 223, vietelių. Čion yra pastatytas/
ar palikti niotiitrcliijų. 63 nuoš.
1
t u rt i n ga s, a r b i ednas .darlįin iri-,
mam alga.
Telefonų yra Amerike apie balsavo už respublikų.
1
ja “Lifuania" paminėti Lietu mokytojų — 92, moksleivių —
gana stilingas paviljonas,
;
kas.
Kiti
da^arai.
sako,
’
kad
15,000.000. Automobilių Ame
vos Nepriklausomybės Šventei 149, įvairių Įstaigų tarnautoji]
1
rengtos teniso ir futbolo bukŠ*
neturtingiems reikia gildžiau i
rika vra virš 15.000.000.
'.surengė kopi y tolėjo m. vieriuo- — 434, žemdirbių — 70, be
GREITAS ŠEIMYNOS
ATMETĖ SUMANYMĄ
i
rokuoti, o turtingiems bran jlyno “Cenacle" iškilmingas verslo — 22. vaikų iki 17 me teles. Čion žaidžia'mūsų jattnį- . J
DIDĖJIMAS.
t
ALBANY, N. Y. — Valsti giau. Henry Ford yįfeybęs painaldas. kuriose dalyvavo tu amžiaus — 784 ir negalia- mas. Iš čia puikiausi* regįhytf
*'
Ant kas JĮ. žmonių Ainvrike
i visa Kauna.
' .
jos legislatūra atmetė sumany nepripažįsta.' Visi tnr|jšgalėti moksleiviai studentą i-ės: p-lo čių dirbti — 17.
? - WAKKIIAM, Mass—Mamel atseina po automobilių.
|Pėxeira gali did'ž’iuotii s, kad jo
Praėjusiais metais ta sodne-4
mą įvesti moterims ir vaikams už gydymą taip ųtžsįmokėi^ J^ Adomaitytę, Orvidaitė, M.
1
•
*.
v,
*«/♦ t
:
: •
•“ *<
Ą’klKJHkl 11 V 14 j V/T y llccvllA j
*»l»
Vasario
mėnesį
iš
nuolat
gyr
‘ J u ■ ; t„
Įšeim yn a jgreit auga. Per mašeimyna/g
48 valandų savaime iięųustaįytj kmpir nz' krtas.reilnnenga
lį yra miomav ilsi1 Lietuvos,',
.yeinuičių Lietu.voįę sy^timšąlią
tžMii
gantfras' a,f> į , 19,12 in. Sųv. Valstijose.'tak minimam algas.
1,d
paTamEprniav,.
,
jr,
Pakalta,
;f;
R«hHka,
.1.
lfa" " ' .
išvyko užsienin 123 ir atvyko. pasidarbavo- prie sodiįCnįĮi^^
nešė penkis vaikus. Vieną sy sių ant žmogaus atseidavo po
dzevičius,.I)r. Usoris. P. Lagis. Lietuvon 40.
i
žinirno, bet drauge leilRj iŠftiiiiĄ
kį buvo trynneiai, o anti’u sy $30.04. o dabar atseina po
GAUS PARAMĄ.
NUTEISĖ VISAM AMŽIUJE;/. Į\. jįĄmbrozaiįis ir, keletą svė
kiu dvynučiai.
tpdaug aikščirj. išfryjM' ddtlg
,$203.78.
rių. Pamaldos prasidėjo paroCIllCAGO. — Dv Pairi uni
Vagystės. Šiomis dienomis bereikalingų takų.■''Sodnas ap
(’INCINNATI, Oliio. —i HaL holišku gerb. kun. Fsorio pa
versitetas buvo pirmutinis ka
ton P. Siddall, 26 metų vaiki mokslu,
kuriame sakytojas pil. Pedšelauskienei Duonelai kastas. Šiais metais Miesto
talikų universitetas įleisti mo
nas, studentai dentistas, prisi smulkiai išdėstė šios šventė" čio g. 22 Nr. pavogta skalbinių Valdvba norėtų paimti tą sO(L
teris i visus departmentus. Fž
jjl jšųUomg-t| I
pažino kaltu nužudyme studen- prasmę ir ragino būsimus Lie ir drabužių vertės už 500 irtų.ir ną-. savo '/-niron, gą
tai IVomen's Catholic Order of
to-draugo Juan Mazzola iš Pai tuvos darbininkus pasišvęsti pil. Marijai Adomaitienei, Duo vus Itik v*eną didesnį pųyilijo-* * «
Foresters nutarė tam universi
lTž tai visam amžiui atgaivintos Tėvynės labui. Ga nelaičio g,. 19 Nr., pawgta skal ną įrengti kavinei ar pieninei* W
tetui aukuoti’ $50,000 namų narnos.
nuteistas kalėti. .Jis yra sūnus le pridūrė dar tų žmonių nuo binių vertės už 920 N>ų. Tose kairnj nebūtų ‘bent; sviiigįūąĄtų-*/. 3
ruošos departmentą.
jų gėralų. Patį sodnąbnlm^tį 7*$
bankininko iš Eųuality,.III.
pelnus, kurie yru daug pasidar vagystėse sulaikytas Vilniaus
apsodinti medeliais, žolynais*j
bavę Lietuvos gerovei ir už ją dezertyras Petras Petrovas.
IŠRINKO VIENUOLIKTU
RIMTŲ VEIKĖJŲ RIMTAS
įrengti nuolatinį orkestrų. Va-; *■
Suvažiavimas išreiškė. užuo
yra savo galvas padėję. ‘ To
SYKIU.
darbMiiLią.
k.rį
jis
parodė
sa
karais nuo kokios 6 vgk butų* V
APSIMETĘS KUNIGAS
DARBAS.
jautos kun. Garmui jo byloje
linus tęsėsi šv. Mišios. Po še.
vii siudij^si-. Gana ilgai paga- galima imti ir mokesnis' lę^kib’ *, •'
SUAREŠTUOTAS.
su laisvamanių, laikraščių.
1ONIA, Mieli. — Fred. W.
Mišių buvo Įstatytas švenčiau
.-uko.jo kl. I('i:g’nis apie kun. 40—6(1 centu. Bet vra ir kitų ,
Ikšiol daugiausia gyvumo ir Green tapo išrinktas pagretom
Pereitą nedėlią, bal. 13 d. So.
BROOKLYN, N. Y. — Gae- sias, griešta ir buvo pagiedota Mik. troŠKimą įgyti aukšiąjį pasiūlymų. Be ĮsteigimoteOdM’ *
Bostone įvyko Naujosios Ang veiklumo parodydavo monte- vienuoliktu sykiu šio miesto tano Termine nuduodųs katali trumpą giesmelę. ♦
mol;.-la ir jo t midinguimi lietu no paviljone restorane^melm/r J
Jis gavo didelę di
GraitaT užsibaigus adaraeilijos L. D. S. apskričio suvažia lliečiai. Kol kas tebėra jie prie majoru.
kų kunigų ir nešiojąs rymiška
. lams f ilmni!" .-rityj‘*.
neduos didesnes už sodnų riuųjai kalkinis studentų tarpe,
vimas. Kadangi tai buvo prieš- šakyje. Bet nuo jų ima užsi džiumą piliečių balsų.
kulnim ių tapo suareštuotas už
Trumpais ir karštais žo- mos. Šių žmonių nuombne, nę-,
taip svarbiai Atgimimo šven
seiminis, svarbus suvažiavi-. krėsti Cambridge'iečiai. Išro
vagystes ir turėjimų užprovytei pažymėti, buvo prisirengęs d/.>- -s ■“ Aier ninku’' vard i ra nieko blogo, kad susįriųkų
mas, tai pribuvo rimtų veikė do, kad pastarieji gali Monteto revolverio. Pastatytas po
prie šv. komunijos. Tai pavyz linkėjo .jam pasekmingos dar- pietauti ar vakarieniautu 'sve
jų iš aplinkinių kolonijų. Da llieeiams patapti pavojingais
$2,600 kaucija. Jis buvo su
dys maldingų šveicariečin. 1 .lutė- V i i nijjj' • J. Leimonas čiai galės ir kiek išsigeijįj. Be’
lyvavo teipgi p. P. Virakas ir konkurentais.
“Darbininko" velykinis nu areštuotas barhernėj.
BarbeSuvažiavusius delegatus So.
Kai pamaldos praėjo, buvo pa į i u! i • -ėžd a i n a s
krikščioniškos svaiginamųjų gėralų,giiilL
(kun. Garmus.
meris išeis balandžio 17 d. Ger rys sakė, kad tasai apsimetėlis
tik publikos nepritrauksi. ū?uigL
darytas susirinkimas. Čia drau niolisleivijos nuopelnus
I
*
1 Bostono LDS. kuopa pavaiši
i Suvažiavimas pirimausia pa no užkandžiais p-lių M. ir . Z. biamų bendradarbių, gaminan kunigas gjriąsis galįs stebuk
giškai pasikalbėta apie gyveni Lietuvos kampuose, bet ir k i" siūloma leis.ti čion išsigerti.ir
čių
raštų
tam
numeriui,
pra

lingai
gydyti
ir
barberys
jam
baigė darbus, kurie rišasi su Žukauskaičių pagamintais.
nuo restorano užlaikytoje pamo nukalus, doriškai pažaista tose .■ žsienio šalyse.
šome atsiųsti nevėliau, kaip davė $5. kad jo pa-rių pagydy
apskričio rengiamu gegužio 30
reikalauti, kad jis ir sodnd ž<į'
Reporteris.
ir 6:15 išsiskirstvta i savas
bal. 14 d.
Keletą prasmingų žodžių pa
mų.
•
•
*
.
pikniku.
lynus pridabotų ir kokį orkes
buveines.
sakė Dr. J. Čepėnas ir patsai se trą įtaisytų, kad pritraukus
,
PAGERBS AUGŠTĄ
Paskui prieita prie šeiminių
Taip ramiai praslinko gar
lenizantas, kurs tik seriai iš
daugiau publikos. Žinoma,
■
SVEČIĄ.
reikalų. Kadangi svarbiausiu
binga Lietuvos-šventė, palik
kvotimų audotorijos eugrįžo. reiktų leisti ir mokesnis imti
įeime klausimu bus namo klau
dama skaisčiose jaunuolių sįePrieš' susirinkimui pasibaig
LONDON. — Anglijos kara
lo<e gilių ir prakilnių minčių.
už įėjimą.
simas, tai suvažiavimas išrin
siant studentė J-ja Adomaitytė
lius
ir karalienė surengs dideli
ko komisiją iš p. p. M. žiobos,
FRIB FRG AS, Šveicarija. Ko
Taigi yra du sumanymu,
sveikino solenizantą, baigusį
pakili Buckingbam paloeiuje
?. Virako, Kudirkos ir Vai
vu mėnesyje 26 dienų lietuvių
kaip
tinkamiau išnaudojus Vvi? :■
mokslą ir linkėjo jam pasek
gegužio 28 d. atvyksiančiam I♦ .* .■ korporacijos “Lituania” stu
nausko ištirti dalyką. Namo
r
mingos Lietuvos. naudai dar tauto kalno groži. Kursui bus
komisijos raportą pagamins P: talijos karaliui pagerbti.
dentas, kun, Mik.jPakaIka (ki
t
buotės, Galop buvo užniegstos iš sumanymų priimtus, teks iš- :
♦
Virakas ir bus arba organe
lęs
iš
okupuoto
Vilniaus
kraš

J
SVEČIAVOSI.’
kalbos apie Vilniaus krašto at-, si tarti Miesto Tarybai, n pas^
to) pabaigė Šveicarijos Fribu’*■>rieš seimą paskelbtas arba
t
gavima tam siekiui įvvkinti kui jau nuskirti varžytines, kas / J
Centro
Valdybos
nutarimu
šaukiamas'Lie

20
imi*.
•'<>
irifilosofijos
fakul

reimui pristatytas.
MANILA—Salos Javos gub.
reikalingų priemonių, mokytų duos daugiau pinigu. Už tų nuotuvių
Darbininkų
Koope
ra
tyrės
Sąjungos
meti

teto
k
i
ikse,
meno
mokslo
lieon‘Suvažiavimas išreiškė pasi- Fock lankėsi pas gen. Wood,
žmonių sur^dim^ ir apie iš iimojanią sodne kavjnę.ar res-.
nis
Seimas
BALANDŽIO
29
ir
30
d.
į
Camcįjato
pažymiu.
Pasiekęs
tiks

džiaugimąiš gerb. L. D. S. dva- Filipinų salų gubernatorių.
. '
'
tvermingų pasirįžimą darbuo toraną. .
lą,
■
jisai
manė
tuojaus
grįž

bridge,
Mass.
/
i ios vado kun. F. Kemėšio dar
tis, bet rengjmusi kaikurių
Išdidę elgetos, ^oiid^ dienoti i gimtąją šalį ir ton darbuo
buotės socijalių ir ekonominių ŠNEKA APIE ATSILYGI
draugų kelionėn kalbos buvo mis vėl atsirado gątAĮėj eįgutą,
Visos L. D. K. S. kuopos prašomos rinlrti
tis. Dėlto paminėjimui prakil
NIMĄ.
-■] noksiu srityje ir pastangas inpertrauktos.
: pi-Įišnnči ų išmaldos. \
delegatus ir rengti Seimui Įnešimus.
nu us žygiu ’krudij.nojaučių tar
►
i yti augščiausią toje srityje
Laisvės Alėjoj tarp pašto ir
M
♦
’
AVASHINGTON.
Jugo
Centro Valdybos vardu:
Mat šiomis dienomis vra at
pa buvo H‘iviigtt)s Isleistuves,
I
kipsnį. •
žeškioūės gatvės vienus praH^
slavija, Vengrija ir Estonija
kuriose dalyvavę Lituanijos važiavęs Friburge Šveicarijoje
I
vių davė 15 ar 20 centų, tariatt
Suvažiavimas išreiškė pasi- užvedė su Amerikos Dėbt
K. Pakštas, pirmininkas.
|
nariai ir svetys Dr. Čepėnas. kun. Dr. t’epėhas, kuris užbai
j. Tumasonis, sekretorius.
Į
Miaugimą ir padėką p. P..Vi- Fimding Connnission derybas
Laike išleisi uv*ų buvo pasaky gė mokslus Vokietijoje, aplan šis purtė galvų ir besivydami
praeivį murmeja ugib ein f“*
►
M. Kamandulis, iždininkas*
j
: akui, senam L. D. S. veikėjui, apt-e atsilyginimą.
tą keletą ylųlralbųl Pirmas ko moksliškai yįetiiK Jšveieari*
}• .
' • i
’iž jo svarbius ir indomius
Jugo-Slavija * Ameinkai kal
Itttlhėjo Įk Riidzevielus, nuro jojo, dabar išvažiuoja Romon, gtl| eln U t" (duok vieną
r 1
.
itraipsnius, telpančius “Darbi- ta $61,000,000, Estonijn $16,dyt. ia> kini. M, Pa kulkos gerus o pasieni grįš darbuotis plačio- Ta i ta u ir bige
* Liet
r * i nvos duybje*
t * Y »•
- .n
■ inkeU
'» **
| norite darinudte
ir ypatingą ja tjo
000,000, a Vengrija. $2,000,000.
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nesi l Kas už mus u'žst&jb i Kast «
Įšią bildesį į,duris,- plytomis ir mot ’jiems išeinant lekią prie
mums organizuotis padėjo?
bonkomis įjętymą.'' ATpač pa$-» kojų ar suodinos plytos ar tuš’
, .
■’
Kas mums kelių i’ode i •— Nie
sūrines dvi žiemas koridory pčioH.bpnkos,
Daugelis iš mūsų miMi ‘bro kas, nebent koks deilikelis
■ 'Pasakojančios moters kalba .
•.
-rt
tTttkšmas
žmones
labai
išvar

liai ir seseles dąrMninkal skuiv lųttlMiidamas -ir apgaudinėda
tiek įtikinanti ir jautri, kad pa
Sekmadienį vaš&rio 24' d. ginęs* Šią žiemą-piytos į du-; našiai galį kalbėti žmogus, tik
de gimę ir augę mūsų 'mieloje mas m Į§ mūsų biznį darė,'
tėvynėją Lietuvoje, nėriniame,
Atsirado mūsų L. D. S. Aš atėjo į mane į butą nepažįsta ris pradedančios lakstyti jau a- tikrai paminėtus dalykus paty
veržte veržėmės! p&r Valstybės neminėsiu kas ir kuomet ją su- ma moteris ir sakosi esantrpil. \)ie 7 valandą vakare. Žmones, ręs. Ji ir kiti’to namo gyven
J
»
■
.
'? ■■
■
. . • ■
rubežius, per plačius vande tvėrėj nes tai visi labai gerai J. JI gyvenanti su dukterimi stengiasi apie tą ląįką būti na- tojai pageidauja išgirsti kopi*‘ i
.
nynus į Juimes šalį, į laisvės, atmename ir tuos žmonės pa pas švogerį tanynanie, kur kaž 'niie.: Susieję uždaro koridorio petentingij asmenų nuomones,
(THg W0MBK)
šalį, į dolerio šalį, ’ į plačiąją, žystame, ir nors tos organiza kas naktimis vaidenasi ir ne- duris, o buto duris. į koridorį kas tais atvejais reikią daryti
Poblished every TUESDAY, THUBSDAY and SATURDAY
, 4*
Tai darą ir ar galima kuriuo nors būdu
turtingąją Ameiuką... Ir ištie- cijos vedėjų Ir .buvo padalyta dupda žmonėms ramumo. Na rožančium užriša.
'•
'
• - . .
•
.
by — .
:
•
sų iries visu’ kliūčių ir vargą, ne viena gan žymi, klaida, . ir mas, kariamo jie gyveną, esąs todėl, kad neįeitų į butą tąsai vėl ramybę į namus sugrąžin
* 4
labai senas, medinis, Šančiuo Vaidoklis. Pasitaiką kartais ti. ■ ’
. IUUNT JOSEPH'S LITRUANIAN R. C. ASSOCIATION OF MBOĖ nežiūrint visgi tąją Ameriką -organizacijos
pergyventa sun*ĮĮbteręfl: as second-clasš matter Sept. 12,1915 «t the post offlęe at Hęwod, Masig atradome, reiškia savo idealo,b Jais krizini, bet .pigu mes pa- se, Vokiečių g-ve 97. Nr. Anks taip, kad rožančium užrišus'
> (“Lietuva”)
' . ’
unUer,tlie Act of Merdi 3, 1S79.’’
čiau
namas'priklausęs
kaž
ko

duris
pasigirstąs
nepertraukia

savo-tikslo
atsiekėme.
..
bet..?
.. •Ącceptance for mailing atepedal rate of poštage provklecl for tu Boetfon 1103.
lyginsi me tą kas buvo, kuomet
Act of Oct S, 1017, authorized on July 12,1918.”
ar visi radome laimę, pasiseki dar nebuvo L. D. S, su tuomi kia i senai akušerei. Po jos mas ir stiprus beldimas į duris,
mą, turtus, ar nors šiokį tokį kas yra dabar, tai būdami be-' mirties tekęs kum -O. Šis iš tada vienas drąsesnių atrišus
SUBSCRIPT10N KATES:
žmoniškesnį pragyvenimą ? — šalinis noroms-nenoj-oms turė nuomavęs p. S. Name esą trys rožančių ir atidaras duris, nes
IJTtarly .......... .................................................................
L. D. K. S. Conn. apskričio,
Ne. Kodolgi taip yra? Kodel- sime pripažyt kad vis-gi nu- butai. Juose gyveną 15 žmo jų'nuomone, vaidoklį pasitai
....................... .$5.50
■’ Boston and suburbs............... ..
gi daugelis iš mūsų gyvendami žd’gta labai daug, pirmyn ge nių. Įėjimas iš koridorio. P. kę bute užrišti. Įvairiausių pusmetinis susirinkimas įvyks
** 1 f '
1
Foteign countiies yearly ......................................
S. esanti jos sesuo. Ji turinti priemonių vartoju, bet balada- balandžio 27 dieną, 1924 me
aukso ir milijardierių šalyje rojon pusėn.
-t
vyrą ir vaikus. Visi drauge gy virnas nė kiek nesiliovęs. Kar tais Sv. Jurgio parapijos svetai
skurstame, sustame, vargsta
Mes pirmai susirinkimuose vena. Ji namą nuoniuojanti tą moterys sumanę grabnyčine nėje' ant Soutli Park Avenue.
me ir nekarta neturime net nū
išsižiot bijodavome o dabar or jau 7 metai.
n
Anksčiau tame žvake viišdurv krvžiu
I«t pavalgyti nei kuomi žmo
k
b išsmil- Bridgeport, Con’n. Sesijos pra
ganizuojame kas mums kuo naine lik retkarčiais buvo gir kinti; kai tik jos pradėję smil- sidės 1:30 vai. po pietų.
niškiau apsivilktiKodėl ligai
met rrikaįįnga, diskusuojame dimas trumpas bildesys kori- kinti, pasigirdęs dįdelis trenks
Lai kiekviena kuopa siunčiam
ar senatvei atėjus iii* vienas net
sau galą barnio pasidaryti ? su mūsų priešais ir žodžiu ir dory. Ryte pasitaikydavę ras mas, pabiręs iš kaž'kur smėlis, kuodaugiausia delegatų į šį su
Kodėl daugelio iš mūsų seselių' peF spaudą, turimu savo nuo ti nuverstas kopėčias ar kitus ■užgesusi žvakė ir lyžA, stovėju važiavimų, nes šis yra priešr
•
EKSPERTO
KOMISIJOS
PLANAS.
į
dora yra kaipo prekė pardavi monę savo luomo, savo klėšoS, daiktus netvarkoje . Buvę ma si kitame koridoriaus gale, at seiniinįs suvažiavimas kuriame
£
Ilgai tęsėsi ginčai tarp t’rancūzų ir vokiečių dėl reparacijų nėjama.’ Kodėl daugelis jau savo tikvbos, savo tautos rei- noma, kad visa tai naktį katės lėkusi uošdama ir visu smarku daugiausia gorų patarimų clel
kalais. Turime daug -kuopų, padarę. Juo tolyn, juo dažniau mu trenkusi į sieną, kad net jos L. D. I<. S. pagerinimo bus
ir Ruhro srities. Na«jo karo išvengta tik dėl visiško Vokie- nų darbininkų yra paliegėliais,
£
turime apskričius ir t. t... Tas ir didesnis bildesys daręsis. vienas galas nulūžęs. Trenks svarstoma.
Prieg tam juo
. tijos nusilpnėjimo. Bei ekonominiams Europos reikalams šie liguistu iš, bekraujais, džiovi
Kodel-gi . Ko viskas pats savaimi iš dangaus Pagaliau įsitikinta, jog čia ne mo pažadinti sukilę vyrai, bet daugiau bus delegatų, tuo ge, nesutikimai nemaži! pakenkė. Ypač Anglija yra linkusi savo ninkais.’..
kaip kepti karveliai neiškrito paprastos katės dūkstančios. nieko pašalinio neradę korido riau galėsim išsrmkt geriausių
s»
“ -ybėdarb^ aiškinti francūzų įsigalėjimu Reino kraštuose ir Vo- dėl?.. — nelengva į tai atsa
*
kyti. Visupirmu daugelis iš Tą viską Dievui padedant su Visas bildesys buvęs girdimas ry, vėl sugulę. Vieną kart ru ypatų atstovauti mūs apskriti
i
v kietjos ūkio susmukimu.
h
mūsų pačių nekartą pr ie to pri tverėme ir išauklėjonie mes pa- tik aname koridory. Praside denį pažadinęs visus miegoju į seimų.
» rV.
Amerikiečiui generolui Dawes pirmininkaujant ekspertų
.Tegul nei viena kuopa nesi•i
sidedame, tai tie, ką nemoka lys kalalikai darbininkai. Su da, ves jis apie 11—1 vai. naktį. sius nepaprastai didelis trenks
*4 komisija jau baigusi savo planų, pagal kurio Vokietija turės atar nenori pinigo taupyt, tai tie tuomi galime pasidžiaugt, ir Iš pradžių gyventojai labai bi mas koridory. Sukilę išėjo pa lieka neprisiuntus keletos dele
' " silyginti Alijantams už padarytus jiems nuostolius karo metu.
nesVlaug kas pa<joję. Visi guldavę anksti ir žiūrėti.
Radę koridory di gatui į Šį suvažiavimų. Visos į
ką girtuokliauja, ką pasileidę, pasididžiuoti,
/ Jei Alijantų valdžios patvirtins šį planą, tai jis bus gyvenimai!
tinginiauja, da/ho daryta, nors daug ko dar ir stengdavęsi užmigti bildesiui džiausią mūro'gabalą, kurį ry darbų, sugalvokite geriausius
i,ši v’ rkę
.vykinamas. Sulig to plano Vokietija mokės Alijantams pirmais vengia., bet tokių yra žymi trūksta.
prasidedant. Galiausiai pradė te išritę lauk keli vvrai. Žino- įnešimus ir patarimus arba į
metais 1,000,000,000 aukso markių; antrais metais 1,200,0000,- j mažuma o didį/.umoje darbi- . Laimingas žmogus kurs per ję save raminti, kad bildesys nes sako tai esąs forto kampas. seimų ar suvažiavimų.
Conn. Apskr. Raštininkė
/ 000; trečiais metais 1,500,000,000; ketvirtais metais 2,000,000,- ninku vargas paeina ne iš dar- mato savo trūkumusj ir ieško nieko blogo nedarąs ir, .progai Jis ir dabai; dar gulįs netoli na
M. Blažauskiutė,
; jOQ.O; penktais metais 2,500,000,000. žodžiu, pirmais penkena’.s liniukų kaltės, čia, yra kaltaš būdų ir priemonių tų trūkumų pasitaikius, jie pefšikelsią į ki mo. Naktimis retkarčiais le70 Fairvieiv Street,
Įdėtais Vokietija turėtų sumokėti Alijantams'8,200,000,000 auk- <as rims kitas, ir paprastai t>a-' prašalinhntu arba atitaisymui. tur gyventi. Ir taip toliau gy- kj-j didelės suodinos plytos ar
*
New Britam, Conn.
, {, sd
Sd markių. ‘ Ir toliau kasmet vokiečiai mokėtų mažiausia'po <oma kad kaitas kapitalistinis Laimingi esame ir mes kati sa- venę, niekam apie tai nepasai lĮonkos. Iš kurt buvę manoma,
t;
šią laikų pasaulio surėdymas 'vo organizacijos tarpe turim" bodami. Gal ir taip tolime būt jog kamino plytos. 'Bet vėliau
Ujįistaečio miliardo (2,500,000,000) aukso markių.
(
buvę jei koridorv lėtas hildė- apžiūrėjus rasta kamirias tvar-:
'.vi ' y . iį)ėl šito ekspertų plano dar kils ginčų tarp anglų ir fran- arba netikusi soči,jale ir ekono ‘tokių narių kurie savo gabu
kėje. Po nakties rastas plytas,'.
■
. mais, savo mokslu ir savo dar- sys nebūtų pasikeitęs į didžiaum'
Anglai gal panorės šias sumas bent kiek sumažinti ir minė tvarka. -------------------------1---------------------------- - ------- !--------- :akmenis ir sudužusias borikas’
Teip,
teisybė, 'surėdymas ūii deda višasi pastangas kad
sai;apriboti visų reparacijii galutiną sumą. Prancūzą i-gl
mums nurodyti tikrąjį kelią je labai pageidauta, tik nebu lauk išmefąi Prieš Kalėd-afc’ ba- DR. K. PAKŠTO KULTŪillptų aš-Vokietijos reikalauti kasmet po puspenkto miliardo arba tvarka netikusi, bet kuo
NĖSMISIJOS.
.kuriuomi mes privalome į ge vo kas rašo. Uosis gerai pa ladavimas tiek įvarginęs žmo
sso marldų; šitoks francūzų nacionalistų nusistatymas, ži- mi jinai yra netikusi, kaa joje
Balandžio 13—16, Worcesresnę ateitį eiti. Kokiuos pa darė tą spragą užkimšdamas' o nes,’ kad jie kreipęsi į vietinį
noma, nepraeis ir greičiausia bus priimta gen. Dawes pasiūly- taisytino, delko jinai netikusi,
tėr, Mass. — 4 pręlekcijos.
kaip ją at i Arnyti, perdirbti, matus pasaulio perorganizavi galima tikėtis kad toje srityje kunigą. Šis atėjęs ‘draugė šū
tą suma: pustrečio.miliardo.
a .
dar jo bus ne paskutinis raš karininku, pabuvęs valandėle,
Daugiau prakalbų Naujoje
nuo ko tą atitaisymą pradėti mui dėti, kokios taktikos lai
kytis, kokiomis priemonėmis tus bet tik įžanga į daug pla išėjęs žmones ramindamas. Ta Anglijoje Dr. K. Pakštas nebe
j’ltįDA VOKIETIJA IŠMOKĖTŲ VISAS REPARACIJAS? ar kokius pamatus taP nauja
tesni ir gilesni veikalą.
nakt bildesio hesigirdeję,' bet sakys. Antroje gegužio pusė
jai goresnejai tvarkai dėti, tai naudotis kad ,būnant geriau
Tuom tarpu skaitykime tą ryte einant koridorių p. S. pro je jis ketina važiuoti į Vakarus
:
Į šitą klausimą sunku dabar rasti tikrą atsakymą,* nes eks- yra vis labai svarbūs, labai siais katalikais dalyvauti bend
kas toje knygelėje parašyta; jos galvą praūžęs didelis, kam (Chieagon) ir pakely galėtų
% (pertų komisija nenustatė galutinos visų reparacijų sumos. Jei- rimti ir labai aktualūs klausi rame pasaulio socialių netobu
ieškokime sap trūkstančių ži pe stovėjęs, su
šų paršo ėdalu, dar pasakyti keletą prakalbų,
.* '
. įįuiliktų seniau nustatytoji suma 132 miliardu aukso markių, mai kuriais kiekvienas pilietis, lu mų pe r t va r k y me.
nių o daug daug ko žinotino puodas, kuris priegonky sudu- Dėl laiko ir sąlygų prašoma į
įai Vokietija ją mokėtų per 55 metus, o gal ir ilgiau. Anglai, kiekvienas darbininkas, kiek j Čia turiu omenyje Tosio
tenai atrasime ir pasinaudosi žęs. Retkarčiais ateiną keletas ji kreipties šiuo adresu: Dr.
' Žinoma, bandys šią sumą sumažinti gal iki 70 miliardu aukso vienas žmogus tūrėtų labai su- naujai išleisti) veikalą “Pravyrų Įsitikinti.- ar tikrai na- K. Pakštas, 16 Tower St., Worme.
sidomėti, užsiinteresuoti, ir meninės Demokratijos Pagrin-murkiu (t. y. apie 18 miliardu dolerių).
F. Virak’s. muose neramu. Beveik visuo- cester, Mass.
Gerai
galvot,'dai.” Yra tai 146 puslapių aišx - ' Ifąip teit nebūtų, vistiek vokiečiai turės už savo nuodė pagerinti...
svarstyt ir rūpintis žmonėms kios spaudos knyga, k'urkoaišy
mės mažiausia bent 30 metų reparacijas mokėti. Tad per tą
tokiems kurie išėję mokslus,'kiaušiai išdėstyta visa tai kas
- - Visą laiką jie negalės rimtai rengti naujo karo ir greičiausia nedaug išmokę, daug žiną, kurių'darbininkui žmogui yra žinoti1 paiegs užpulti naujai įsikūrusių Europos valstybių nei mūsų
I-rotas išlavintas, kurią sme-'na: dėlko pasaulyje negerai,
- - - Klaipėdos užgrobti.
genys išdirbti, bet mūsų bro-jdelko vieni turi perdaug, kiti
liui paprastam darbo pelei! permažai, vieni lėbauja ir
.* ■
KAS PATENKINTAS, KAS NE?
;
kurs vos-ne-vos. šiaip-be-taip-1 virkšta, kiti-badauja ir var:,
/ Ekspertų komisijos planu labiausia patenkinti anglai. Visi pasirašo ir nekartą nelabai tę•’guose žūsta. Kaip iš tos padė♦
Stambiausieji Londono dienraščiai reiškia savo pasiganėdinimą va ii o.ja paskaityt lengviausio ties išeiti prisilaikant šv. Kaf‘gemDawes pianu, nors ir randa jame kaikunų silpnybių, pav. turinio • knygelę, gjalvoti apie talikų Bažnyčios mokslo ir
rodos I garsių socialogų ekonomistų
*
nenustatymą galutinos reparacijų sumos. Vašingtono valdžia tokius rimtus, dalykus
Kurie tikite, kad tik darbininkų susipratimas duos progos jiems
. ir New Yorko fįnansistai ir-gi užgirla ekspertų sumanymus ir kad dalykas yra visiškai nega- nurodymų, Knygoje daugybė
limas... velik tegul apie tai rū- įvairiausių statistikos žinių ir
sulaukti geresnių laikų, kurie tikite, kad tiktai koperacija gali prijuos remia savo spaudoje.
’
ištraukų
iš
Šventojo
Rašto,
iŠ
pinasi kiti, kurie yra gudresni.
gelbeti darbininkams atsistoti ant kojų ir pasakyti darbdaviui, kad
j Prancūzų spauda labai įvairiai atsiliepia apie ekspertų pro
ni1 vienas pasako, iiv žinynui Šv. Bažnyčios Tėvų, iš įvairių
jie yra lygūs. Tie visi turite būtinai užsisakyti tris kart savaitėje
jektus. Labai maža dalis Paryžiaus laikrščių nuj u projektu pakad taip sakydamas baisią da garsių pasaulio mokslinčių so
einantį laikraštį “DARBININKU..” Jame rasite pamokas kokiu bū" įtenkina. Dauguma jų smarkiai atakuoja tą projektą, nes neciologų ir ekonomistų raštų.:.
ro klaidą.
du gelbėti save nuo turčių išnaudojimo, tveriant koperacijas.
..kJ’knda jame tikrų garantijų ir sanKcijų, Be to, francūzai aeužga'[Svetimomis rankomis tik ža Viskas apdirbta trumpai, aiš
i_________ _ _______
^aediuti, kam įleidžiama į Vokietijos finansų tvarkymą ir nekiai, suprantamai... O kas
NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS, NES TIK ŠĮ MĖNESĮ BUS
rijos žarstyf galima o savo rei
įitrales valstybės, kaip Šveicarija, Olandija, kurios neturį čia
svarbių svarbiausia, tai . tas,
kalais rūpintis turime mes pa
PROGA ŲAŪTI TOKIAS NEPAPRASTAS DOVANAS.
jokių tiesioginių reikalų, o galinčios tik vokiečiams pagelbėti
kad dalykai nušviečiami kata
tys,. iii.es patys darbininkai įr
nuo skolų išsisukti.
Dovanos bus štai kokios : Kiekvienam naujam ar senam prenumerato
likų dvasioje. Aš patarčiau
darbininkes.
Tiktai tuomet
%
Bet labiausia nepatenkinti —■ tai vokiečiai. Ir tai visai sukiekvienam katalikui ir nekariui, prisiuntusiam iš kalno už metus $4.50 (Bostone ir apielinkėje
darbininkų dalykai bus gerai
prantamas dalykas: juk stambus skolininkas niekuomet nesti sutvarkyti, kuomet viską ap- talikui lietuviui darbininkui ir
$5.50) duosime dvi knygi, parašytas gerbiamo* darbininkų tėvo Jum,
linksmas, kai tenka savas skolas mokėti, žinoma, vekiečiai rūpĮs ir tvarkys darbininkai darbininkei Ir visiems inteli
F. Kemešio, darbininkų klausimu. Jose skaitytojai ras, kas1
gentams
tų
knygutę
nusipirkti
randa ir rimtų priekaištų ekspertų komisijos projektui, būtent: putvs.
yra kaltas šių dienų darbininkų nepašisekimamš, kaip turtuoliai
ir
pčrskaityti
ne
kartų,
ne
du,
' 4 1) projektas nenustato galutinos reparacijų sumos; o juk
skriaudžia darbininkus ir kaip ir kokiais keliais eidami darbininkai
Ne .iš karto ir Ne\v Yorką bet po keletu ar po kelioliką
Skolipinkas turi teisę žinoti kiek jis yra skolingas;
gali palengvinti savo būvį. Apart šių dviejų knygų, kiekvienas skai
pastatė bet per 300 metų. Ne kartų kad tenai išdėstytus da
‘
2) nepasakyta per kiek metų jie turės tas-skolas išmokėti;
tytojas gaus dovanų priedo—40 atviručių su Lietuvos miestų herbaisiš karto ir darbininkai'prie vis lykus- geini suprastų ir įsidė
3) projektas nieko nekalba apie reparacijų sumažinimą; •
žęnklais.
ko prieis, .bet išpalengva: Ke mėtų.
.
V
X
d 4) jis mažina Vokietijos ekonominę nepriklausomybę ir
i
e' ■
letas metų atgal kas-gi mūsų
Užbaigdamas galiu pridurti
TAS DOVANAS DUOSIME TIKTAI BALANDŽIO MĖNESY,
Uarbinink&kais reikalais tupi-į kad tokios knygos net LietuvoTAIGI PASISKUBINKITE.
‘
>
IR LIETUVIŠKAS ŽVILGSNIS. •
e
kaip ir francūzams, dar labiau svarbu, kad prasigyvenusi Vo
i
f|
Lietuvai nėra reikalo įdomauti visomis reparacijų smulk- kietija nesulietų savo pelno į naujas aliotas ar submariuus.
ii
uos mūsų Respublikai neteuka nei mažiausios jų da- Nes jei taip įVyktų.. kaip vokiečiai nori, tai Lietuva uotėktų ne
v*
• W&. VHįdk bendrais bruožais mums, kaip ir visai Europai, tik Klaipėdos, bet gal ii; visos nepriklausomybes. 0 vokiečių
swhtt Mituti kada-gi baigsis Europoje bent stambesnieji norai mums juk puikiai žinomi. Vokiečiai juk ne visuomet esti
v
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politiniai nesutikmai, ir kada atsivers naujas kelias ekonomi gudss savu karingus plabūs pasinę
tariaht, Lie
niam atstatymui, šituo atveju, Lietuvos interesai Vokietijos tuvą nori su Vokietija pirkliauti, bei nenori su ja kariauti. Ir
rodokmums neteks su vokiečiais kirsties bent tol; kol jie mokės
skolų klausimu, nepertoli stovi nuo Anglijos interesų. Mwr<
pravartu kad Vokietija gyventų ir prasigyventų, bet mu^Ga
reparacijas.
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Departamentas to daryti nega tybes įstatymais,
'
lėjo, nes nė jo dalykas nirsta- ; Paklausėjai duoda dar antrų
4jnęti išvidinė tvarką bažnyčio Mausimų, būtent: ką manapti
je." . Toliau tokia delegacija d-ryti Vyriausybe, kad butų
kreipėsi į Žemaičių Vyškupų nubausti nusikalfusiejit Į tai
prašydama, kad lenkų kalbą reikią pasakyti,- kad jokių nu
pamokslai būtų perkelti į ryt- sikaltimų hera ir dėl to nėra ko
metį (jie buvo sakomi po su bausti. Jei lenkų frakcija nu
mos). Žemaičių Vyskupas su sikaltėlių žino,. .tad gali afatintiko ir & m, sausio m. , 27 dTkamai įstaigai pranešti, ir Jie
pradėta sakyti pamokslai po inusikalteliai bus baudžiami.\

spaudos lajsyė?’ — Uiekol/.’
nes žodžio ir spaudos laisvė Vi
siems Tdetųvoš piliečiams pa-*
kankamai garantuotą konsti
tucija-ii kitais T^tafyinm.s,* ir
lenkų hhitybės ‘piliečių spau
dos ir žodžid laisvei saugoti nė
ra reikalo leisti kitų Įstatymų;
visi Lietuvos piliečiai įstaty
mams lygūs.

* '

VELYKOMS IMITĖS

CUNAR

Jau .V«Iyko«
r«iWU
kielcvieąaiii gauti tikrai au lietuiviįlcais margučiais atviručių. La

‘ ■ •■ .
J
I Atlankykite IdMV
J VA

Mečioj! ITąaatiel’

**
*
jk;jra
bai, gražios. PARSIDUODA hc.
•Mibs matome iąjktMčittdse tai kapitalistų žydų kišenes.
*
VIENA, 6 ųž<25ę;
\
F'W1
nuolatos tašant kad Lietuvoje
Matydami žydai koks iš to
f'
greitu WyW
7*■ ji?-'
nėra pinigų, kad ant vieno neapsakomas pasinaudojimus,
4
r .į’
t
.
lj*
Jw
*
V
v
jau netoli.
”
žmogaus sodžiuje prisieina >po gauna iš savo drangų ūžrubeŠią, ■ Ekskursų ą. VadovaUįliS
2-3 ĮilHiSj kad Lietuvoje būtų žin žydų dideles paskolas ant
366^ Brdadway, So. Boston, Mass.
Bimdzįnskak (lenk, fr.) duo
viskas gerai kad tik būtų dau lengvų nuošimčhj ir su to ka
.f. . .- .V
- .urnos lietuvių kallm. Po paM_ri& &ljž P(>
' Dhičlal Žinomas litduvkrktilbSbojaiP^
giau litų... Bet kokia svarbiau; pitalo pagelba dar labiau iš
K M ■ l't ■■ V- I
f
da papildomų paklausimų, į
mokslo buvo .pradėta giedoti Į ,vt. .
’m * L
ir f m
_
keliautojas.
•
šia priežastis tos litų stokos tai naudoja lietuvius, ypač sodie liehtviškai bet kilo didžiauP- Tmngumo M-iw juos ųtsako Teisingumo M-ris
išplaukiąs^iš
Nęiv
•zorianf! (larb;ls aegiiiimg. Tumėnas ir Vid. Beik. M-ris
niekas anei burbt, neužsimena. čius per savo žydiško Liaudies’ įiietUVMtai, bet Rito dtcuuu r
Massachusetts ir Maine apskri
sms triukšmas, Po giedojimo L
W1j.. , A* , ,•
(re^n^io (jlay) M 4
f
Sr 4a* J
t-i
'
:-i - įkvalifikdoti kaip nusikalsta- Žalkauskas. Banko
skyrius
kurie
veik
kiek

Tiesa, tą priežasčių yra ke
čio sąj tingiečių suvažiavimas—
ttLTCIO Dilti SŪlC-OIU£tS p£tIHOks* i
-rvi
t i
2.
•
*
viename miestelyje yra įsteig , . .4 . . n
pagarsčjusiu visame sviete ‘A'll
m —
i i
mas. Išbraukdamas straipsnio
Išdirbiniu paroda—Išvažia*letas, vienos iš jų taip sakant
•
(“Lietuva”)
las lėnkų kalba. Tačiau dabar L . ,
.
. ,
.
T
v , .
v ,
...... Ikai liūnas vietas cenzorius daEKSPRESINIU LAIVO
naturalės arba ekonominės, ti.
vimas.
įietuviai keršydami-giedojo lie-| _
T .
. , . . T ,
Prieš
juos
konkuruoti
gali
, iv. . .
j
tuL m Irę ne kaip cenzorius, bet kaip
kaip tai: žlugimas caro rub
tuviskai ir nedavė sakyti. Tas k •
_ I.
.
, A, L. R. K. Moterių Sąjun
. .... • ■
o 7 I karys, kuriam rupeio įspėti
lių, žlugimas “ auksino’r ir tiktai vietiniai kooperacijų pat. atsitiko
ir vasario m. 3 ck
r. . ,
. , , ’
(45,647 tonų)
3
r
t.uuuu
gos Mass. ir Maino apskričio
• ,
• t .
i i i it Iįmsikalstamasai darbas.
markės,” karo sunaikinimo skyriai, ir tai tiktai toki, k tu vv
Kai kunigai skaitė lenkų kalba
DEŠIMTIES DIENNŲ LAIKU l 1
suvažįavimas*įvyks gegužės 11
LIETUVA
*
j
Lietuvos ūkio pėdsakai... tos vi etos veikėjai yra gudrūs ir evangeliją, lietuviai visi išėjo Į Piriuasai paklausimo punkper Soutliamptonų
. i
sugeba
tam
reaguoti,
d.,
1924
m.
(Motinų
dienoje)
kliūtys arba priežastys yra na-'
iš bažnyčios.- Bet šventOTiu,įeįtas-—- “A1‘numato p, Af-ris taG malonios dienos keliones Jui'See *
:
Worcester,
Mass.
Sesijos
pra

turalčs ir jų niekas prašalinti
F. Virak’s. staiga kažin kas sušuko: Ne- Įme atsišaukime karinės paslap>■
KAINOS TRECIA KLESAi ~~
PLAČIAI PAGARSĖJUS
sidės 2 vai. po pietų. Laikas
Inegali, jos išgis pačios savaijaugi mes leisime lenkams nu-[ ties skelbimų, ar kas gręsia
>
■
LINIMĖSTAS
T Kauną,
f
jau pradėti rengtis prie Md suNaudojanins <n:o «lfetriatu’lų- ųnarhj
ini tik per ilgesnį laiką, taip
statyti laikų mūsų pamoks-j Lietuvos Valstybes tvarkai ?”
Į
Piliavą
....................
..SlMoO
ir iiit>;-kjihj.
Į Klaipėdą (Memel)..$107.00 ''
Kijo skausmų i.TutUiėjo ir perluos-1. £ ■ vaižavimo. Išrinkite delegates
kaip žaizdos sveikame kūne.
lui?.. Visi sugrįžo į bažnyčių į Šitame atsišaukime, teisybė,
Kuoniot. rcunuitiziuss ji’sil muskulus
Virš to $5 muito (ktu-Gs) :
f
į tų suvažiavimų. Tų pačių die
sutraukia j niažusj,
ir pamokslas buvo sutmkdy-1 karo paslapčių skelbimo nėra,
Juo tas kūnas bus sveikesnis,
Nuraminimui
d d>au<’-itj,
dutanfių i
išdirbinių paroda. Pilietis Luksls JydSs ekskursantui! *
'•A , nų bus ir
neoruJrUos gnaibymu.
tas. Taip atrodo Karmelitų [bet Valstybės tvarkai tasai atstipresnis juo greitesniu laiku
; stačiai į Lietuva Ir aprūpins vlgtw ir
Nuo
išiiiii
tnlmtt
ir
m
nu-t'hmj,'
t
i
Taigi-apskričio valdyba kvie pasilinksminimus visoj keJIonSj.
Nuo illoalit? ir s!fiir..)nu;.
;
76-sis
posėdis
1924
m.
ir tos žaizdos užgis.
bažnyčioje riaušės, kurias taipjsišaukimaš gręsia. .
.
Puirinkit jironri — I’ravjj skausmą
Kiti išplaukimai kas jSerejię. "
čia visas sųjungietes prisidėti
.
š. lin.
kovo 14 d.
baisiai nupiešė paklausė jai ir
aklautlimo
ktas
Visuomet '.iil..vlii!e 1-onka po ranka—
Bet yra ir kitos priežastys
į
GUNARO LINE,
niektiomot i.-toli’ žinoti, kada jis
prie paįvairinimo tos parodos,
126 Stato St.,
j n,. !>'■' i
'
toks: “Kį mano M-ris darjti,.
nenaturalės, dirbtinės, o tos yPirmininkauja kan. J Stau « I“*™™’nių nuo AVorcester’io sųjungieE. 'm. ir 7<>c. iž lendi > u pliek-•sc,
Boston; MasS. ,
ra nė kiek'nemažiau prisidėju gaitis.
F. AD. RICHTER & CO.
Tarp ko kita, reikia pašte- kad būtų garantuota Lietuvos
tai yra: siųsti savo išdirbinius
104-114 So. <ili Si.. Hrsoklpn, N. Y.
i
sios prie dabartinės litų stokos
Atvykęs vieton išėjusio iš bėti, kad lenkų minioje visą lenkų visuomenei žodžio ir
i.r
J.|iMit>b.' 1
į tų parodų. Kur ir kam siųsti
Lietuvoje. Pirma turbūt viena Seimo p. V. Karoblio (ū. s.) laiką buvo kun, Macieiaus.. —.■
bus pranešta kiek vėliau spau
iš svarbiausių priežasčių tai naujas atstovas Bernardas Sa kas...
doje, kaip tik gausime atsaky
bene tik bus ‘‘Lietuvos Emisi kalauskas priima priesaiką.
čių. Išvažiavimui daržas (par
Dėl įvykių Šv. Trejybės baž
jos Banko” neatsargumas ar
I. Ministerių Kabineto atsa
N
kas) jau paimtas visiems žino
J* v
nyčioje sakoma paklausime,
neapsižiūrėjimas, o gul net to- kymai į paklausimus.
moj
gražiausioj
vietoj,
Romu

kad banditų, minia dariusil
'P1.ishllint v?. ,„alolul iaunyst(, laill,inięQ.
Fh kH
"kia taktika kredito davimo pa
1) Volkovickis (1. f.) klau
vos
Parke,
Montello,
Mass.
Šis
... r . , *
. .
, . v.“ , . .
Savaitiniai iŽplaukliijaP
skirstyme kurios buvo prisilai sia V. R. M-rio, ką jis manąs triukšmą ir įvairių„ prievartos
.
Kiek įspūdžio mielo pakvla sirdvie!
išvažiavimas įvyks birželio 8
ir
smurto
aktu.
Reikia
pa. x . 1 ,
‘
-l/ J
koma, iškarto tų bankų įsteigus. daryti, kad skandalai Kauno brėžti, kad jokių banditų ir už^tlmnus
Jau P^1“P '
LIETU VfA
<1.1924.
Buvo taip, kad visi kreditai bažnyčiose dėl lenku kalbos puolikų ten nebuvo. Ginčai ši* ■
—per—
'?
Prazmmsių amzio plaeiaiis.o glėbyje,
Brangios sesutės, tikiuosiu,
NEW
YORK
’
4-BREM»44j
duota tiktai bankams tam tik- vartojimo būtų sustabdyti ir toj bažnvčioj dėl pamaldų pra-j
vieta jaunystės gražiausio ramumu, ,
kad šį pranešimą Tamistojj ma
Patogiais laivais
rų kapitalistų grupių atstovau kaltininkai nubausti.
sidėjo š?m. vasario m. 16 d. .
. ’Lyg, tartum, apleista, stovi jau vieną...
loniai priimsite ir tuojam imsi COLUMBUS — STUTTGERC
MŲNCHEN ■
jamiems arba po jų globa esan
2) Liutikas ir Budzinskis (1. Bažnyčioje buvo susirinkęs netės už darbo. Svarbu, kad į bū
Kaip dingo linksma jaunystės diena,
ir
vienos
klesos kambarių I«<
čioms organizacijoms ir sukiš f.) klausia Kr. Aps. M-rio, ko
R
siantį suvažiavimų pribūtų ko- vals. Daug pataisyta 3 klega
f
mažas lietuvių būrys, kurš buBakūžė prie kelio vargingo Roko,
ta veik viskų ką galima buvo de! karo cenzorius išbraukęs
daugiausia* atstovių nuo visų laivais. Parankus, uždamaai
f
vo pasiryžęs neleisti lenkams Į .. Kurioje gyveno jaunystės kaimynas —
ir 4 lovų kambariui.
t
kišti taip kad tiems interesan- iš lenkų atsišaukimo į lietuvius
člą
reikalais klausk
apskričio
kuopų
ir
kad
būsiam
sakyti pamokslų lenkų kalbai t Sugriauta. Jos vietoj — dirva tabako,
gento arba
W
' tams kuriems ištikrųjjų pinigai kai kurias vietas ir ką manąs
i \
tiz išdirbinių paroda, nebūtų pa-' N0RTH GERMANIS
per sumų.
Savo pasiryžimų
Dabar, lyg sapne tąs viskas vaidinas...
jų neli daryti, kad žodžio laisvė nebū
192 Washiugton «■
rodą vienos arba dviėjij'k'uopų)
jie
atliko
giedodami
per
.
paBakūžė
sugriauta,
jos
ženklo
neliko,
Boston, M«s.
ko; .Tuomet suprantama visi tų varžoma. bėt kad ’ būtų viso’: apsliričrd
mokslų lietuviškai.
Kunigas
-q draugas mieliausias — Dievo žinioje/
i
buvo priversti kreiptis į kapi
V. R. M-ris Žalkauskas. Pa
kuopų. Kaip būtų gražu,Jęad
pamokslo ir nebesakė. ..Pana-Į
Vien tildai tuščias laukas paliko,
talistų bankus ir žinoma mokė* klausime minima, kad lietuvių
į tų parodą kiekviena sąjungie- Į
Kuriame vėjas dulkes gainioja,
- ti keleriopai brangesnius nuo lenkų kalbų ginčas prasidėjęs sįai įvyko h -s. m. vasario .24
te šį bei tų pasiųstų. Jeigu tik;
mušimo SU
L, ■
,
, .
, .
...
N. Y. ir N. J. APSKRITO)
šimčius ir Įvairias komisijų iš š m. sausio m, 20 d. Tai netie 'd. Jokio kaukimo,
v
.
Dieve brangiausias, kaip atsimainei
mes visos, kaip tos bitelės sulazdomis,
sužeistu
vaikų
ir
.
'
_
.
.
%
_
VALDYBOS 'ApĄįB^M '•
laidas, taip kad tie pinigai ir sa. šitas ginčas jau tęsiasi
. .
. .
.
Jaunvste, rodos, vakar tik buvo...
krusime prie clarbo, tai mūsų
moterų,
kaip
melagingai
pra.
’
’
.
dabar iš tų kapitalistų grupių daug dešimčių metii. Tasai .v t. v
'
4.
, •.
vv- .
Viskas prabėgo, ]vg linksmoji dama,
paroda bus istorinė.
nesą
Varšuvos
laikraščiai,
ne_
v
_
■
*
’
PIRMININKAS — M. StaplnSkaS, ;
rankų neišeina. Teisybė, dabar ginčas (lahar perėjo prie nema ralmvę
• Išvaizda tikrybės pražuvo, pražuvo...
Alena V. Kneižienė;
131 Inslee PI., Erizabeth, JV- J< '
Emisijos Bankas elgiasi jau lonių triukšmingų Įvykių, ku
A. L. R. K. Moteriij Sąjun RAŠTININKAS — J. šereiku;
F. E. Šimonis.
kitaip ir juos spaudžia, bet ne- rie prasidėjo ne lietuvių bet
Minima, kad tenai buvę per
211 Jefferson St., Nevvark, N. J,
gos Mass ir Maine Apskričio
Žilioniai, 1923. VII. 2.
KASIERIUS
— V. Daubaras,
visuomet galima taip greitai lenkų iniciatyva.
sirengusių
kareivių.
Buvo
pa

Įvyko taip.
Raštininkė.
300 S. First St., Brooklyn,
atitaisyt
klaidingai žengtą 1923 m. balandžio 23 d. dalis darytas tardymas, bet nieko 3
w
_
Z
panašu
nerasta.
Tai
tiek
dėl
j
žingsnį, taip yra ir čia.
O Karmelitų bažnyčios parapie
antra vertus ir tie kapitalistai čių kreipėsi Į kleboną, prašy triukšmo ir ginčo bažnyčiose.
ir kapitalistėliai labai lengvai dami pakeisti nustatytų pamal
Jei pažiūrėsime į pamaldų Į
LINIJA 9Br©a4vay,
Nev^rkMY U
gavę daug, tų litų, per neapsi dų tvarką: padidinti lenkų pa tvarkų, tai pastebėsime, kad
žiūrėjimų ar per neatsargumų maldų. Bet šitas prašymas ne lietuviai turi pagrindo piktin
KĖLIOMS * 1
Atėjo nauji meteliai.
sukišo į ne taip greitai reali buvo išpildytas. Taigi t. p. m. tis, nes jų •*»•••••..•••*»••• I
PER HAT4J&URGĄ,PltL2jX
Laukė jų kas yr turtingu
zuojamus ir finansuojamus da liepos uu lG-d., kad bažnyčioj čioje, tai pamatysime; kad te
/'
ARBA. UEPO JU.
Laukė seniai ir vaikeliai,
lykus dėlto kad visiškai nesiti giedojo lietuvių kalba, lenkiš nai didesnė pusė pamaldos
"z
VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR'
V.
TIESIU KELIU
kėjo kad Emisijos Bankas pa kai kalbų parapiečiai ėmė gie jiems visai nepatogiai padary
Laukė vargšas nelaimings.
Lietuviai
važiuoja
i
Pillavą
mainytų taip greitai savo tak dot lenkiškai. Tatai suerzino tos.
|
Turtings nori turtingesni u
Aplenkia- Lenkų Juosta (Karidorių)
tikų ir reikalauti} tų kreditų lietuvius, ir jie norėjo tų pat
VISA TREČIA KLESA PADALINTA I
Būti, dar daugiau turėt,
Pažiūrėkime į statistikos
kambarius tfnt 2-jų, 4-rių ir 8-nių lovų.
grąžinimo ir iš to išėjo pasek padaryti per lenkų giesmes. davinius, kurie aiškina para-Į
Kad išrėdyti aukštesniu
S. S. LITUANIA..........Baland. 30
mės visiems nekokios: liaudis Tačiau dėl klebono įtakos lie piečių santikį tautybių atžvil-lj.
S. S. ESTONIA.......... Gegužio 21
Ten kur pradeda pelėt.
■« ■
neturi litų, kapitalistai neva tuviai atsisakė nuo savo suma giu. Karmelitų parapijoj yral^
■ Trečios klesos kainos j:
Gi
senelis
dluigiametis
.
HAMBURGĄ .$103.50—PILIAVA . $106.50lioja apsimokėt Emisijos Ban nymo.
LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
14,51*.) parapiečių. Iš jų lietu-1
Tikis dar ilgiau gyvent,
"
? w
Delei lai v. ir žinių kreipkitės prie savo agentų
kui, Emisijos Bankas virto ka
*■ sReikia pažymėti, kad ypa vių 13,700 ir lenkų 813.
.
Tas
Nors ir žino, kad jis svetis-,
pitalistam iš geradejo prispau čiai padidėjo leiikų akcija baž pat yra ir parapijos bažnyčio
Kad jau visai baigia sent’.
dėju. .. Vieni žydai -ant to išė- nyčiose, kųda į Kauną sugrįžo je: lietuvių yra 19,000, lenkų I
O vaikučiai mažutėliai
' jo gerai, jie iškarto mažai lenkų kunigai: Liaus ir Macie- — 4.000.
’
*
*
Tikis dideli užaugi,
kredito gavo, tai su pinigais jeivski. Dabr prasidėjo tikras
Jei paimsime pamaldų tvar
<»
Linksmi, lyg tie čiulbuončliai,
buvo priversti atsargiau elgtis erzinimas lietuvių. Jis reiškėsi ką Karmelitų bažnyčioje, tai Į
Net dainelę ima traukt. *’
ir įvedę taip vadinamų bizny tim, kad per lenkų pamokslą, pamatysime, kad tenai dides
Tasai vargšas neturtingas
"
?
je ‘‘vekselių sistemų” už pre iš bažnyčios lenkai neleido išei nė pusė pamaldi} paskirta len- j
kes tarp saVęs apsimokėdavo ti lietuvius ir vertė klausyti
Guodžias, kati gyvens geriau,
kailis...
Šv. Trejybės bažny
ne litais bet vekseliais, o kurie lenkiško pamokslo; kad per lie
DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
Kad saulutė dauggalinga
čioje lenkams skiriaiui du
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!
turtingesni — banko čekiais. tuvių pamokslą buvo bereika trečdaliai visų pamaldų. Tai-gi Cg
Švies grĮčiutei jo šviesiau. ,
Hįl
Tai
musų;
lietuvių
katalikui nesugriaunama tvirIš karto jiems buvo gana sun lingai vaikščiojama po bažny jei kas dėl pamaldų tvarkos y-Į
Daugel sau dalykų piršo,
Hq tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie sios orgam- įį
ku, bet dabar jiems labai ge čių ir tyčia trukdoma klausyt.
Gal nevienas iš visų,
ra skriaudžiamas, tai tik ne 03 cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisirai.
Kuomet lietuviški kapi Toliau gruodžio m. 16 d. kažin
Bet nevienas gal užmiršo
lenkai...
,
rašyk, nes'ji:
talistai ir bankai lengvai gavę koks lenkas su neapykanta iš
Paklausėjai klausia, kas- ma mm
Daiktų svarbų ištiesų.
1, Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
kreditus juos lengvai išleido' o mušė tyčia lietuvių maldalmytg
$350.00,
$500.00,
$750.00,
$1000.00,
$2d)00.60,
$3.000.00.
noma .daryti, kad būtų garan-Į
Tai padėkų dftot Aukščiausiam,
dabgr Emisijos Bankui spiriant gę ir Karolinos Vencevičaitės tuota Lietuvos lenkams namįo- ES
2. . Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po;
Už gervbes .duotas nuims,
$3.50, $7.00, $10.00. $14.00, $21.00.
'gražyti raitosi kaip žalčiai ir rankų. Toliau š. m. sausio m.
>' *rjimasis bažnyčiomis. Į šį pa ĮįSI
3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
Taip kaip tėvui sav’ geriausiai^
pakaušius krapštyvianu visas 6 d., kada lietuviai giedojo pei klausimų reikia pasakyti, kad [
S3
4 Nariai galina S. L. II. K. A. organti, savaitinį laikPriderėtų mums stiliams.
Savo inelgas neša į Emisijos procesiją lietuviškai, lenkai
,
konstitucijos S3 §.sal<o, kad vi- p ro rastį ”Garsį”.
L
Bėgkit, bėgkit nauji metai
. Banko kasų, tai žydai daro ko- užgiedojo lenkiškai ir trukdė -sos tikybinės organizacijos vai- [
' Skleidžia apšvietą, leidžia geras raštus ir dalina na- i
\
Eh tiams veltui.
Ton platybėn amžinon, ,
. geriausius biznius, nes jų ka pamaldoms.
doši ir tvarkosi savo kanonais, Į EŽ3
6. Platina tikėjimą, dorų, rupi naši tautos reikalais, reJau nauji veja verpetai,
pitalai verčiasi tokiu greitumu r Šitoks lenkų elgesys labai ir bažnyčios tvarkos nustaty- • ra inia Lietuvos respubliką.’
kaip niekuomet pirmiau, o a- suerzino lietuvius. Jie ieško’jd
Kiti ein jūsų ellion.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų
imis todėl nepareina nei nuo M- ra '
-«a4
Į)ie nuošimčio didumų niekas visų priemonių (legalinių), kad
ra Metų amžiaus..
0 tu amžinasis Dieve,
Ml
skicų M-rių nei Aao-M-nų Ka JTJ .
Įstojimas j L. M K. A» pigus, iail»(.,yine ’moki'stla lengva, Knolekluttsineja... O to viso svar šitie incidentai būtų baigti. bineto; bažnyčios tvarkų iuv Cu pas yra visose dMčstiCso lietimą kolieutjose Amedkoje, todėl, noria- $ •*!
Malšink brolių žųmruinusy
. '■tv■
1
*
iausia ir gali būt pati blogiuu- Lietuviai parapiečiai atsiuntė stato bažnyčios tįmausybe. Hį tieji inifarmaeiją, la-dpldtės jjrio kuopą Sekretorių arka
Diiųlc raukvbės geros Tėvu,
PH . tro RaŽtiMet .
_
|Įoji pasekmė yra tu, kad visi delegacijų net į Piliečių Apsmi* Pasaulinė vyrimis^> turi tei 08 ,•
šiuos'met* skriaudos tepmžus; *• V
■
s. L. B. K. AMERIKOJE ' * ■ —■
r
litai kas kart daugiau V dnu-W|^l;Rtamentų prašyti, kad ses kištis Į bažųyčj^ reikaluį ’
EB 283 So._Mi str.,
___
___
.V
M B toMdirJ
kmu sulenda į kapliai*^
J 1 Hitą ginčą. Tačiau jei l>iw tbn nueik:
Ouniai, »11
mu Vals* y.
' Vi
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Jįr— ūfeninkų Sąjungos Skyiv

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

įks
įS/

pas agronomą Mačiulį ir Joniš
. / ky ūkininku Sąjungos Valdy
FH
JAU ATVAŽIAVO,
Bendras nepriklausomos Lie bbj. '
*7*
1
tuvos įnįškų plotas siekia .869,Lietitvių ■ milžinas, garsus
875 ha, jų 828,482 priklauso
.’•* ALBUMAS ynLdiJelio
ristmmkak Kamarauskas jau
Valstybei ir 41,393 privatitrinto knyga*- ^uri 495 jnisl.r
atvykoi Bostonan. Jis Bostono
Veiveriai
(Mariampolės
upj
niems ąsmenims.
288 pusi. su. paveikslais Lietuapylinkėse imsis su įvairiais
C1ia 1923 m. prie vidurinės mo
kitų tautų ristininkais ir žino Administracijos atžvilgiu Lie kyklos, yra mokytojų kursai. Vos veikėjų; grupių, uartijij
ma. juosius Įveiks,* Kamai'ątis- tuvos miškai padalinti į 34 ure- Kursų ir vidurines mokykloj gyųpĮU, namų ir’t. t Likusi
dalis albumo yra užimta biiib
kas lankėsi ‘f Dailininke,”
di.jas ir 300 girininkijų.
mokintų dalis yra susibūrę i
Bendras Klaipėdos krašto
“Bendro lavinimosi” kuopą. grafijomis Lietuvos veikėjų.
miško plotas siekia 36,000 ha, Šios kuopos pastangomis š. m.
Kiekvienas lietuvis privalo
PRANEŠIMAS,
kurio: kasmet kertame apie 78,- kovo 2 d. buvo surengtas M* nusipirkti Lietuvos Albumų,
Visi artistui imantįeji daly- 000 ktm.
kurį gana daug nupiginome.
myninis vakaras. .'
Visame Klaipėdos krašte yymiįą veikale “žmogžudžiai,”
Scenos dalykai buvo atlikta Dubdame progą kiekvienam lie?
ĮiraSomi susirinkti antradienį, ra 6 urėdijos ir 38 girininkijos. neblogai* ypatingai choras pa tuviui jį įsigyti. Seniau, tasai
Šiemet Klalpėdo’s krašte yra dainavo keletą gralių dainelių,
baMmt 15, parapijos salėn ant
albumas parsiduodavo po 5
Revėnth St., *7-tą vai, vakare. 17 lentpjūvių, eelhilozos fabri kurios padarė gero įspūdžio
clol., dabar gi ųo waina tiktai
Komisija. kas su 950 darbininkų ir fane svečiams.
$3.50, kas yra nepaprastas
ros fabrikas- sų 425 darbinin
Žodžiu, vakaro pradžia buvo
“bargain.”
kais.
gana
gera.
Tik
netikėtai
vie

MONTELLO, MASS.
Kurie norite tą knygą įsigy
Lietuvoj šiemet yra apie 160 nas rengėjų įlipo scenon pasa
__ Afontelloj darbai suvis sumažė
fi kreipkitės tuojaus pas
įvairių lentpjūvių, Kaunui ten
kė:
jo Lš kitur atvažiavus negalima ka 10 lentpjūvių, ’ kurių’8 lai . — Vakaro programa baigta.
“DARBININKAS”
jokiu būdu darbo gauti. ' Kjiirio^ komos privatinių asmenų ir 2 Svečiains turiu širdingą ačiū už 366 B’way, So. Boston, Mass.
Kauno Tentpiūvėse taip gausingą atsilankymą.
dirbtuvės ir dirba, tai tik pusę valdžios.
laiko, o kitą pusę laiko būna už dirba apie 400 darbininkų.
Dabar-svečių prašau skirstytis,
Statistiniais daviniais, Lie o pasilieka vien mokiniai. —
darytos.
Parsiduoda mažai vartoti 6
Čionai kai ir visur yra visokių tuvoj priskaitoma 50 plytnySvečiai didžiai nustebę ir ne
žmonių, partiją Bet svetimtau čių, 70 deguto bei medžio ang patenkinti išsiskirstė.
kambarių rakandai - furničiai.
čiai tarp lietuvių uesimaišo. Gyve lių ganyklų, 11 terpentino ir
Tai gal buvo pirmas atsitiki Geram stovyj. Atsišaukite —
nto Mentalioj tik vieni lietuviai, o 18 smalos gamyklų!
mas, kad jie-po ‘"■vakaro“ ne 100 G St., 1 aukštas, V. J. Jakš
Lietuvos miškams tvarkyti gavo pašokti.
kitą tautą nesimato čionai. Kai
tas.
'
(15)
girdėt, tai yra ir Trockis su Leni yra tam tikri būriai, susidedu
nu čionai. Žinoma, tik lietuviška iš vyresniųjų ir jaunesniųjų
DaiJiiuekas S. Dopert., jauni
Nušoko nuo tilto.
me kailyje. Jie labai susipyko. taksatorių bei matininkų. Miš
kaitis lietuvis, turintis 26 m. am
Tai p»*r meiliškus laikraščius bai kų sutvarkymo darbai apima . Dusgtos> Kovo o dieną rytą.
žiaus apsišvietęs ieškau vesti žmo
siui \ieiii
l-.iii-.’iis užniei inčja mi>ko mataUmią, im'<l\ nų ap- , į><*.važjuojanl iŠ šlapių vienkieną (leistina amerikietė, apsišvie
Pirmiau
liū<la''‘» lai galvas už ra>Ąmą, nuimsko plotų i>.-ky ii- J mį() j i)llse(as per tiltžy vieno eitusi. Rymo kaiaiikė ir pasiturin
viens kit;i gublė. Bet dabur na mą ir miško ukio plano su-da-•
-Į{>
pasibaigė, ir kati. Susiindomavusios viršminf-tu
bagai labai piktumu gy vena. Mat •\mą. nurodant piinuems
(j[Įas neturėjo turėklių
skelbimu malonėkit šiimm antrašu
' Trockis l u\o '.imas paM-lpiiie- j mimu', kirbinu \ ’rt:is, kultunulaužęs jenas, nulėkė
p-asyti; Alytus Simnas g. Astamdraugystės .pirminiu k u, o Leninas (i-ų darbiu
miško aukiejimą ir j ilĮh) |Į|į0 , vaiH{eni įr smarkiai į
s.
D-.p-i.
P. \’o.
v.icno piiš. lpinm k'i-ibo Troekb Į m-rinimą.
< u > i d a 11 ž e.
Nulūžus Fn°ills PKH-šiiim. Lithtrr.'a.
jau mm X a u j.,i M*tu i-miesta?. n.
1922 m. sutvarkyta 25.000 vįį^imūg \ -M'rimlĮ 1 a i s; užsil a i ke
X
pirmi n in k \ st ės, o i j'iiii'ias dar te-di<. ir 1923 m, —34.000 ha. miš- ant. ‘tilto ir važiavusis išliko

Tef, So, Boston 4000
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DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR .
CHIRURGAS• 7 ’
506 E. Broadway, So. Boston.
(Kampa$ G St; Ir Broadway)
VALANDOS: 9—11, -2-4, .7—9
A-

TeL Brockton 5112—W
DANTISTAS

t

PARSIDUODA

hėra }»•«u-iriuki: kiiiiln>.

Tai ua-

sveikas. Arklys taip pat ne
V .hagas Tiiv-ki-, pyksta, kad ano
daug tenukentejo, nes Įkrito Į
įmylimas draugas Leninas ponu, o šiaurės Lietuvos ūkininkų sėk neužšalušią upę. Žmogelis- iš
(i šeimynų ų<i 5 kambarius JiJ višfljš- imTrockis jau ĮH-astu nariu, tai nori
la aprūpinimas.
traukęs arklį, norėjo vesti pas provpmenjų'is j>riė. .kanipo^mtjrinjk na
rna'* puikioj ivetoj arfl Soiftii Bostono;
kad, ir Lenino pulkas susibuntavoreialus $2250 į metiis; dėl. greito par
veterinarą,
bet
kadangi
Rusė

' Ūkininkų Sąjunga yra pada
davimo
preke -ši’S'tSOU ir..$3300 įnešti,
tų'ir prašalintų išpirmininkystės.
tuose jo nėra, tai taip ir pasi
,leng&š išbW'14.t TVAS, 361 Wost
riusi sn Žemės Ūkio Ministeri
kas toliau bus Ar tik
Broiulvray, Soūtlt Bbštoni. Mąss. •
'
ja sutartį,, sulig kurią apsiėmė liko’. •
ais už gerklių.
--------- - - 1-------------------------1. . T ; . aprūpinti pavasario sėkla nu ■ Vis ątsrtikmo galima- spręsti,
.Katalikai čionai puikai gyvuokentėjusius 'nuo pVaėitų metų kaip prižiūrimi Dušetų vals
x ja. Turi Federacijos skyrių, kur
Ivtu šiarirės Lietuvos ' ūkiuin- čiuje keliai.
visos katalikiškos, organizacijos « *
3. šeimynų namas, geriausioj ir
•Į
(“Lietuva”)
priklauso. Tas skyrius rūpinasi kus: Šiaulių. Telšių, Mažeikių,
gražiausioj So. Bostone vieloj.
Biržų Pasvalio ir Rokiškio aps
apie biednuolius, siratas ir t. t
Parsiduos pigiai, nes savinin
Čionai yra Kelpšius. kuris jau ke krityse.
kas turi pirkęs kitame miestely
Šiuo tikslu Ūkininkų Sąjun
li metai kai suparalyžuotas. Tau
ir šis namas turi būti parduo
Federacijos sky rius aną pridabo gos Centro Valdyba per vietos
Sekanti “Darbininko” agen tas greit. Namą galite apžiū
Ūkininkų Sąjungos skyrių stei
jo: suteikia pagelbą visada. Ne
tai. turi teisę priimti “Darbi rėti dile kada po numeriu.432
labai seniai čionai taipogi viena gia sėklų dalinimo punktus ninkui” prenumeratas, garsi W. Fourth St., So/Bostou. Dė
moteris susirgo ir papuolė ligon- Šiauliuose. Telšiuose, Pasva nimus ir jie taip pat turi par lei sąlygų kreipkitės pas A. F.
butin. Vaikučių tėvas buvo labai lyje, Biržuose. Rokišky ir Jo davimui aDarbininko” pavie KNEIŽĮ, 308 E. 9-th St., South
nius numerius:
narsus bolševikas ir paliko tą mo- nišky.
Boston, Tel. S. B. 1696.
M. ABRACINŠKAS.
. t Sėklos bus dalinamos vi’teių su 6 vaikučiais varge. Būk
1S7 Ames Street,
' Montello. Mass.
“AMERIKOS LIETUVIS’
tai nuvažiavo Rusijon.
Pateko sivms be skirtumo nukentėju15 Millbury Street. IVorcester, Mass.
/k motina ligonbutin. o vaikučiai ne- siems ūkininkams, kurie bus ,
P. BALTUTIS
W1 W. 33_Street,
užsiregistravę
valsčių
valdybo

Chicago, Illinols
turėjo nei ko valgyt, nei kuo apH. FLAKOWICZ,
Skolinant pinigus ant pirmo
Brookiyn, N. Y.
.. sidengt.
Federacijos 9-tas sky se ar vietos Ūkininkų Sąjun 87 Grand, St.
.7. GAILIUNAS
•T.
77777.777
ir antro morgičių ir statymui
gos skyriuose.
rius pasiėmė juos savo globom
The Lithuanian Store.
Athol, Mnss.
nauju namų ir pataisymui se
Vžsisakant sėklų reikės Įmo
T. P, KRIZANAUSKAS,
Gerb. kum kleb. Jonas Švagž102
E.
Center
St.,
Shenandoah,
Pa.
nų prieinamomis sąlygomis.
P. LUKAIS
dys sušaukė savo parapijonų susi kėti 20 nuoš. užsakvtu sėklų
190 Van Buren St.,
Newark, N. J. Visais reikalais kreipkitės pas
rinkimą. Susirinko rimčiausi ka kainos. Likusioji suma hus ati
KL. KIŪRĄS,
Amsterdam, N. Y. A. F. KNEIŽĮ, 308 E. 9-th SU
talikai ir nutarė kad vaikučiai rei dėta išsimokėti gale metų ir 235 E. Main S t.,
A J. NORKŪNAS
So. Boston arba 294 AVashingnet nukelta sekantiems me
kia aprūpyt. Tapo paskirta komi
Loveli, ’Mass.
ton St., Old South Bldg, Rooins
A. PATEMBERGAS,
sija, kuri tą darbą varys su gerb. tams, beprocentinūs paskolos' 877 Cambrtdge St,, Cambrldge, Mass.
811—812, Boston, Mass. Tel.
J. B. ŽALIENAS, ,
kleb.
švagždžiu. Tam tikslui pavidale, šiai paskolai ga
84.4Bank
St,
IVaterbury;
Conn.
S. Boston 1696 arba Main 24S3.
jau surinkta 260 dolerių.
Graži rantuoti hus imami iš ūkinin
REV. S. STRUCKUS,
St.
Piymoujth, Pa.
pradžia. A Tautkus, AL Kaman- kų vekseliai su vekselio davėjo 8 Chestnut
URBŠAS
Ir
SEKYS,,
Laivrence, Mass.
. dūlis fer J. Česnulevičius eina per ; ir kaimyno parašu. Ūkininkų 01 Oak St.,
J.
P.
VASILIAUSKAS,
Šlubas ir pardavinėja tikietus ant Sąjungos Skyriai ir pavieniai 820 Bank St.,
IVaterbury, Conn. II kambarių, slqi|bjįklos, maudyne, ga
ūkininkai
sėklų
dalinimo
ir
jų
K.
A.
VENCIUS.
rais. šaltas ir šiltas vanduo. Pritaikin.-'
koncerto, kuris įvyks 4 gegužio.
70
Lavvrence
St.,
La\vrence,
Mass.
tas dviem šeimynom. Kaina .$3.000, Ad
persigabenimo reikalu infor
resas: 99 BANTER St.. So. Boston.
1
Matome ką katalikai veiika — už
.Mass.
Tel. Tulbot 21S9.
macijų
gali
gauti
sėklų
dalini

Nedėldieniais galite “Darbi
laiko siratas, kurie tokiais liko
mo punktuose: Telšiuose pas ninkų” gauti ir pas sekamus:
per bedievio tėvo nedorumą.
agron. Ivanauską. Šiauliuose
Mažutis.
K. ABIŠALA,
ūkininkų Sąjungos Skvr. Val 258_ CardonI
___ _ _Avė.,
__ ,
Detroit, Mich.
/
ČERVOKAS,
dyboje pas p. SohlĮ, Pasvaly— 3 Heaten.TONAS
Avė.,
Nonvood, Mass.
LAWRENCE, MASS.
Perkame ir p'arduodame
. KUN. J. JAKAITIS,
pas kun. Kriščiūną, Biržuos“—
i Providence St.,
Worcester, Mass. mortgadžius, taipgi duodame
ūkininkų Sąjungos* Skyr. Val
J. KANTAUTAS,
St.,
Ansonla, Conn. ir surandame paskolas ant na
dyboj pas Nugiilevičių, Rokiš-,“ Fourth Z.
MAKSVITIS,
57 — 16-th St.,
Brookiyn, N. Y. mų.
P. STATKUS,
A. I V A S,
bnugui nerklci kenktą ar no, ir ta 53 No. 18 Street,
Phlladelphia, Pa.
110 Treemont Street, Room 508,
'
V. TAMUTJONIS.
fta til: juos uzžaveja .
34 Temple St..
Nashua, N. H.
Tel. Main 6467, Boston,
ši molą kalbėjo rimtai du kai
-Ukataliki jaunimui priklausyt i ĮH-i--' bėt o ju: gerb. kun. Prlmnavyčins
Jaunas vaikinas 26 metų am
*
<-wu i
**»*■■»***
i ■ga>• izaeijjis.
Jį- y| Znjns. Ant pirmojo prakul. žiaus liotuvys ieško sau gyvenimo- i»^—■» w
DAILŪS PAVEtkSLAi KURIUOS
. Mato laiba i'imia. maloni. t\]i,,bii žmonių buvo daug, gi ant ant- di'angcs: (leistina apsišvietusi, pa
PADARO FOTOGRAFAS
kfts iviriii.i prakalba ir vali už-1 rojo — visai mažai Turbūt seni siturinti amerikietė lietuvaite ar
*
4'avėf
i,,iia, kuris klauso. Pa- mano kad jiems nereikia eit į jau ba prijaučianti lietuviams.
Žin\‘l prnstn; mfeu lietuviai kartais žiū- nimo prakalbas. Visai klaidingai gcidaujancių prašau kreiptis šiuo
453 WBST BR0ADWAY,
South Boston, Mass, .
ir piiufidau ja kad uarnokslinin- žiūri, nes tik tėvai tegali savo vai antrašu: Lithuania,Kaunas iki pa
Padarom didelius paveikslus. Užlias arba prakalbininlcas iš visų kui, mergaites aprūpinti. ,t
reikalavimui 2 lt. No. 18618 serija
taikom visokios ruples remtis.
Telcphonas: South Boęton-4B4—J,
sauktų nežiūrint ar tam
*3- įiinwi.iĮiiMiiiirtoiiii. imi
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^Darbiiimkas” savo remejams ir pricfcliaps, kurio
užsirasys “Dąibjmiiiką* ’visiemš metams prisiijsdami $L50

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)
M
705 Main St., Montello, Maštč
(Kampas Broad Street)
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B MiiOj galės pasirinkti sau dovanų vertes 1 doL iš seksui-.
MijTuiygŲ:
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1)

Tek So. Boston 270

ALGIMANTAS, Doriška apysaka, 2 Icnygi (ap

darytos)

J. MAGOONELL, M. 0.

2)

Galimą 9wi!;alb<!ti ir lletu^ikai
oviso valandos: Rytais Iki 9 vai,
Po pietų *mo l-r8
Vakarais nu06—*9
536 E. Broadway, Sa Boston

..... ....

3)

I
D R. H. S, STONE!

Apdaryta ..........

apysaka,

apie

Legendos

1.00

,4,

TRYS KELEIVIAI: Krikščionis,

-Turkas,

4)

KARALIENE.

DANGAUS

Šve. Paną.

.00

„.a.....................................................

Žydas ir

apdaryta ......... ..:......................

MANO PATl’RTMAI KARŪJE.

.75

Gražus ap

rašymas ............... ................ . ....................................................

16 METŲ1 SOUTH BOSTONE

v

AKIŲ SPECIALISTAS
B
Į 399a W. Broadvray, So. Eostonl
VALANDOS: Nuo 9 r. iid 7 v. vafc. 3

Pasakaite......... ........... .......................

5)

PETRIUKAS.

6)

CIT PAKLAUSYKIT, Gražių dainų knygele

7)

LAKŠTUTES EILĖS, dviejose dalyse...................

7)

KELIONĖ APLIN K .PASAULĮ. Graži pasaka 1.0C

Te!. So. Boston 323
LIETUVIS DANTISTAS

12)

KOMEDIJĖLĖS.

DR. M. V. CASPER

18)

LIETUVOS ISTORIJA.

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, South Boston
O?1BO valandos: nuo 10 iki 12:30
ryte Ir nuo 1:30
ik! 6 Ir fino 6:30 iki 9 vai. vakare.
Ofisas uždarytas subatos vakarais
ir nedėldieniais.

15

.50

Parašė Gurkliute-Gudienė

.10

Parašė Pranas.........

AC

16)

DANGAUS AUGŠTUMAS ir žemės senumas

.25

10)

UBAGŲ AKADEMIJA, juokingas veikalas.

.35

13)

KOVA l’O GIEDRAIČIAIS. D raina....’...........

.35

14)

PILOTO DUKTR.

.35

Drama

H) UBAGŲ GUDRUMAS, 3 aktų komedija......... .25
Atsiminimai iš
19) ’ LAISVĖN BEŽENGIANT.
buvusio visuotino Liet, seimo, Ncw Yorke.......... ,.75
Sąrgu Jau 6 metai Ir niekai negeigelbėjo. Gavau progą banoytl jūsų
■ sutaisytų žolių No, 303,. tai jos man 20) ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražūs
labai gelbsti. Čion prisiunčia pinigu
skaitymai ..................................................... :............................... 45
vėl ant vieno pakelio No. 303.

ŠTAI Ki| MUMS RAŠO;

Antbonv Alorrison

21)

TEISIU VADOVAS IR PATARĖJAS. Svar

Tokių Ir kitokių laiškų gauname šim
tūs kąd žmonės geriau paslgaiiėdinu su
žolėmis, negu su specialistais; Mes už'alkdriie vii"š 6Q0 roSfų Žolių ir Nutaiso
me nuo visokių ligi?. Atsiųsk lOe, c
gausi žolių katalogą. Reikalaujame ogentų visose apygardom
Musų žolės yra grynai lietuviškos *<ė
letuvfškais ir angliškais nurodymais. •25)

bi ’į ž ini i į rink i nvs •....................... ........... -...........................

Stmpson, Pa.

M. ŽUKAMS,

26)

KURIŲ BUS VIRŠUS? UržžtfcnyĮg^E___ r-JB1,

PAJUNKIME SOCTJAIJZMĄ.

Svarbios

nios i ■ iė raudontm^ius........................... ............... .

,10

ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis I

‘.35

/ĮRITA; r TIKOS UŽDAVINIAI.

Dalis II.

44Ū fiudion Avė.. Bochester, N. 3 27)
N
BV. JONO EV. BL. PAŠELPINŽS 29)
DRAUGYSTES VALDYBOS
30)
ADRESAI.

PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E. Seventh S t., S. Boston, Mass
Tel. So. Boston 1516—J
VICE-PIRM. — Kažys Ambfoziis,
492 E. 7-th St., So. Boston, Mass
?RQT. RAŠTININKAS — J. Gllneckia
5 Thomas Park, So. Boston,
?JN. RAŠTININKAS — Matas šelkla
460 E. 7-th St, So. Boston, Mass
KASIEIlIUS — A. Naudžlunas,
885 E. Broachvay, S. Boston, Ma*»
MARŠALKA — J .Zuikis,
7 AVinfield St., So, Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rį
vai. po pietų šv, Petro parapijos salgj
492 E. Seventh St., So. Boston, Mitas

.50

.25

1.00
VARGO MOKYKLAI,

AFOLOGETi /' A.

Skaitymų knygelė.....

.1.00

Graži katalikams skaity

mui knvgele............................................................................ A.

.65

31)

EUCHARTSTIŠKOS STACIJOS.............. —

,10

32)

EVANGELIJOS v są metui nedūldieniams ir

šventėms ............... ;...............
3)

35)

:..........

.,.......... „........ 1.50

.65

GEGUŽES MĖNUO...

DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI.

Nepaprasta

k n y g a .........
36)
V

37)
SV. KAZIMIERO R. K. DB-JOS
SOUTH BOSTON, MASS. ■ 38)
VALDYBOS ANTRAJAI.

KLAIPĖDOS AL GUMAS.

65

Rinkinys Klai

pėdos reginių............................................ ............................

.40

NAUJAS ĮSTATYMAS. Šventasis Raštas...... 1.50
DAINOS SU GAIDOMIS. Rinkinys gražių

dainų..............—......................................—............. --

1.50

39) DULKIAI ANT KHJŲ, maldaknyges; jų kai
Pirmininkas — J. Jaroga,
nos nuo...........................................
$150 iki $3.50
440 E. 6-th St., So. Boston, Matu
Vlce-pirm. — J. Grubinskas,
157 M St., South Boston, Muša.
40) TURTO NORMA. Graži knygele apie darbi
Prot Rašt; — A. Janušonis,
*
ninkų reikalus . ............................ ............................. -.... - .45
1426 Columbia Rd., So. Boston, M»«*
Finansų Rašt, — K. Kiškis,
428 E. 8-th St., So. Boston, Mac
D) DRAMOS. Trys nepaprastai gražūs tikybinio
Iždininkas — L. švagždys,
111 Bowen St., So. Boston, JtfnfV
turinio veikalai.............. .......... ......... ———-- *65
Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. 5-th St., So. Boston, Mas&
.35
Draugijos reikalais kreipkitės visados t 42) ROMUVA. Dalis I. Du lėlio formato knyga ...
protokolų raštininkų.
Draugija savo susirinkimus lalkb
tos pačios išvaizdos su dau
2-rų nedėldienį kiekvieno mėnesio l-m§ 43) ROMUVA. Dalis
vai. po pietų parapijos Salėje, 492 B
geliu gilaus mokslo strai psnių...............
............... .45
Seventh St., So. Boston, Mass.
D. L, K. KEISTUČIO DR-JOB 44)
VALDYBOS ADRESAI
Boston, Mase.

(HLTUKINGAS VYRAS. Komedija 2 veiksmuose
ir “CICTLIKAS,” monologas ..

• •

.25

•

Kiekvienas naujas ar senas skaitytojas, pilnai už Vi*
Prrinininkfis — Antanas Rąstelis,
14G Bovven Št., So/Boston, Mast
sus metus iš kalno užsimokėjęs, turi teisę pasmukti sau
Vice-Pirm. — Martinas Knlstautas,
4062 W(ishingtoh St, RosllndaU, vieno dolerio vertės iš virš paminėtu įmygu,
Protokolų Rašt.
Antanas Macejunn*
450 E. Seventh St, South Boston
I’asiskubinkite, nes tas;pasKUymas tik trumpam lai*
B’ln. Raštininkas—Juozas Vinkevlčlut
906 E. Broadvay, South Boston. kur.
*
Kantorius — Andriejus Zalleckas.
I
807 E. Nlnth.St, So. Boston, Mass
»
Maršalka — Aleksandra Jalmokns,
.115 Granite St, So, Boston, Mas%
r
Draugystė D.,L. K. Keistučio laiko,
mėnesinius susirinkimus tam pirmų netridieni kiekvieno mčueslo po No. 094
VVashington St., Boston, Masik, 8 čk
valandų po pietų. ) Atei^ml tt8Wkų
South Boston, Malt*
sti mMni naujų imrių ptls-tentų
j 366 W«t BT0adwy\
v

gijai prirašyti.
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