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Jtltllikli Upri jnipmtl, kad h
a«k<M ir ptdmntlhm M kltaB-j
kų ipaudos jrajrtipriniaio Ima *****
lon«ni« Dievai ir pačiai BaŽnyHal, ir fmonima naudingesnių
negu pirkimas bažnytinių indų h
net negu bažnytines apeigos. Pakol tb neiupraa visi katalįaį

}

negalime fikStis sulaukti spaudos
kari atatiktų Katalikų Bažnyčios
rimtybei ir ■ pajėgoms. Žmonių •
kadai, pirmiausia gi kunigai, t*« ,
ri skaityti tai savo didžiausiu u|daviniu,
• K
Vyskupas Kilia*
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Traction Co. of Indiana palai
kyta kalta už laikymu geleži
kelio netvarkoje dulkų ties Tai
PASIŽYMĖJO LIETUVIS.
NEPAISĖ JAPONŲ. ,
I
galis, Ind. ištiko nelaimė ir žu
\VASI 1LNGTON.—Suv. Vai. vo 16 pasažiefių, o silžęjsta
Naktį -iš panedėlio į utarųinj
slijų senatas* perleido ateivyką Briglitone inėjo į H. P.
SUKAKTUVĖS.
5
bės suvaržymo bilių. Prieš per
Jlood & Šuns Milk Co. krautu
i
leidimų buvo skaitytas Japoni
QriX(’Y, 111. — Fred Diill
vę du vyru. Ten buvo lietuvis
jos ambasadoriaus AVasIiingto\Valter J. Butkus.
Titulu pa
meier su savo žmona' nuftėjįį
ne laiškas, kur Japonija reiškė
prašė Butkaus pieno kvortos.
58-tas metines apsivedinid stb j
protestų prie| japonų ateiviams
Butkus paėmė iš ice-box ir pa
kaldavęs. Jiedu turi yientiėib uždarymą durų. Senatoriai to
davė. Vienas iš vyrų padavė
’ y ■
ki įsikišimat.
smarkiais žo- ka vaiku.
pinigų. Butkus ėjo prie regis- ■
. * ' > »
džiitis pasmerkė. Šitų bilių že
terio, bet atsisukęs ^iūri, kad
UŽGRIUVO traukini; ' ' •
mesnysis rūmai? seniau -buvo
vienas iš kostuinerių jį seka su
--------i:
perleidęs.
ilgu peiliu. Butkus vikriai su
B A R( ’ EI .ONA, 1 spani ja,
sisuko ir susiėmęs su plėšiku iš
Ant atkalnių einančio trauki
GRIAUJA SENĄ NAMĄ. . nio nuslinko daug žentių ir ®
trenkė ‘peilį iš plėšiko rankos.
Po to Butkus pagriebė krėslą
griuvo prekinį traukinį*.
Meksiko sostinėje griauna
___________
’p’H
ir trenkė plėšikui per galvą
mas vienas seninusių Amerikos
taip, kad plėšikas parkrito.
Anglijoj prasidėjo dayllgm ‘J
namų. Dabartiniu laiku na
Atsikėlęs razbaininkas vėl puo
saving time*mio bal. 12 d> »' u3
mas buvo kalėjimu ir vadinosi
H
lė ant Butkaus. Tada Butkus
• A'**
Baltum Per 50 metų jis buvo
taip griebė savo stipriomis ran
Chinijos piratai buvo užpuo
kalėjimu. Tame kalėjime kalė
komis į veidų, "kad išplėšė jam
lę Anglijos laivų Tailo. Užtnii- 1
jo garsieji Meksiko politiški
V •
šmotų mėsos. To razbaininkui
šė vienų jurtivį ir šešis sužėi- 1
prasikaltėliai. Tas nnpjas buvo
užteko, dūmė lauk sėdo auto
dū.
•
pastatytas, kaipo bažnyčia.
mobili un ir nulėkė.
Apie tai aprašė Boston Globė
Anglijoj suareštuotas UŽŽ ŽU—
PADARĖ SUTARTĮ,
uždėjęs ant pirmo puslapio per.
likystę amerikietis Jpjin AVes.1.
: KONST^riNOPpUS. ęąlvį:
leyDdjįiy, Jis karo mčtt
f
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AUeliuja! Kristus prisikėlė! pastiprinę jas švenčiausiu Sa
Lai prisikelia Jisai visų žmo kramentu.
Velykas praleidę, lauksime
nių širdyse, bet ypač ir visųsavo metinės šventės — mūsųc
pirma darbo žmonių širdyse,
globėjo šv. Juozapo dienos.
kurios daugiau turi mylėti ir
Prie, tos savo metinės šventės
kentėti. Kristui laiminant ir
gelbstint, mūsų kelionė bus į- išanksto ir tinkamai prisiręngmanoma, mūsų vargai pakelia kime. Užprašykime savo or
mi. -Mums nestigs nei švento ganizacijos intencijai mišias
pasiryžimo, nei drąsos, nei iš šv. Paprašykime savo dvasios
tvermės.
Į eiles susiglaudę vadų, kad pataikintų keletą
mes eisime prie savo tikslo, pa brangių žodelių katalikų dar
ties Prisikėlusio Išganytoj aus bininkų dvasiai pakelti. Gi mes
vedami — prie Dievo karalys patys nepamirškime tą dieną
kiekvienas paminėti geru dar
tės ant žemės įvykinimo.
bu savo organizacijai.
Lai
t
Teesi Tavo valia!
kiekvienas nors mažą auką pa-1
-■ Teateinie Tavo karal^stė!
skiria 4 ^D*'rbiti®iii*■*. pareli-f
Broliai ir sesers, sutikime ti.
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Velykų šventes su atnaujinto
mis sielomis, nuvalę jas nuo
nuodėmių per šv. išpažintį ir

M

—

v-

-

-

-

-■

—

*

j

•

t

•

*T

*

r

———————

. *

1

'

*-r

1 M

•

i

.♦J

*1

Liii 1'^11 m/ '

-y~ *i'.- -

.

»

TA.Xs*'-- •wte-v^-Li

jylijnęi ’sntm?tPsi.i Rtisioa. ’ T® ^SgtuiFsakfmų

X’
KUR GERIAU? '
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kija turės teisės Rusijoj pirk Amerikos.
liauti su kuo fik nori.Anglijos laivas Maid. <of
France plaukęs iš BarbaJo's.į '
REZIGNAVO.
KOPENIIAGEN. — Danijos \Vilmington,. N. C.,prapuolė ir i
’1 ,j
ministerių kabinetas, kurs vei jokių ženklų nerandama.
-

Jūsų brolis ir tarnas
Kun. F. Kemėšis,
LDKS. dv. vą£as.

NFAV YORK. — AmaTganieitų Banko valdyba paskelbė,
kad per tų banku giminės siun
čia pinigų Rusijon $600,000 kas
mėnuo.
kė nuo 1920 m. rezignavo dėl
Iš • kapitalistinės Amerikos
D(d nesutikimų tarp Rusijos $
to. I>ad pastaruosiuose rinki
oarama (larbininkiėkon Rusi
muose ne jų partijos laimėjo. ir Rumunijos dėl Besarabiją
jon.
Dabar rinkimus laimėjo Dar Besą rabi joj paskelbiau kaĮo
,x
stovis.
.*■ z
bo Partija.
T
’
STREIKAS NEĮVYKO.
_______ J
: J
s
SCRAXT()X,~~Pa. — PennR es pu b I i k on ų suvažiavimo
UŽMUŠĖ BILIŲ.
ALBANY, X. Ak — Dilius, salėj t levelande senynių pada
jįvlvania & Hillside Coal & Iron
J' I
<ompanijos lO.tKK) darbininkų kuriuo norėta įvesti judamųjų ryta <|el 13,161 žmogaus’.
------------- .
.y ;
buvo pasiryžę išeiti streikam paveikslų cenzūra, legislatūroSuv. Valstijų iždo, sekreto-Bet buvo užvestos su kompa je tapo užmušta 77 halsais
ries Mellon pasakė,kad,Vokie- <
prieš 56 balsus.
nija derybos ir susitaikinta.
tijos finansai nepersimainyš'
.-J . •

------------

Kristus kėlės, akmuo vėlės.
Veda plyšo, saTgai tyso.
. Perkūns kirto, jie išvirto.
Žaibai braižo,- akis-graižo. 1
Baimė, baimė ir nelaimė,

Kristus Prisikėlė!
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BROLIAI IR SESERS.
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Apsiriko, nepavyko.Nukankyta-s, karstau pa laukų platybėmis, su Lietuvos!
Atsikėlė, susivėlę.
guldytas... Sergėtas ir ants- gojaiiųl grožybėmis, su Lietu
Žino tiesą, matė šviesą.
paudomis apdėtas Kristus gar vos padangių mėlynomis erd
bingai kėlėsi ir visus savo pa vėmis, su ugne ir tirpstančiu
Praregėjo, Įtikėjo.
sekėjus palinksmino...
Pa auksu žėrinčiais lietuviškos ry-Į
Kad kankino, numarino
linksmina ir mus vargo peles to aušros padangių debesėliais
Kristų Dievą, visų tėvų.
kas metų sulaukus tos links pripildė visų Lietuvą... nuo
Veidas fausta. bet uždrausta
mos Velykų šventės. Pati gam krašto iki krašto... pripildė
Liep tylėti, nekalbėti.
ta toje dienoje kitoniškai atro šventa ramybe, šventu džiaugs
Kad Pilotas nežinotų.
do: saulutė linksmiau šviečia, mu. dangiškos meilės linksmy- .
Vokietijos vald/.ia praneši- dėl Stinnes’o mirties.^SUGRĮŽO.
Mat tie žydai iš pavydo
______________ A ’
širdies
ramybe...
velyki-!
be.
.
.
vėjalis minkščiau, švelniau pu
alijantams, kad Danes 'o ko
Statė galę prieš jo valių..
W. ORANGE, X. .J. — Gar misijos raportų priima, kaipo
čia, ant žolelės ryto rasos gra n'mis katalikiškais jausmais... |
Rinkimai į Vokietijos ReicllSIr ant galo taip atšalo,
- susis
išradėjas
Tbonias
Aiva
žesniais brilijantais žėri, ryto tikro gyvo tikėjimo jausmais,
tagą įvyks gegužio 4- d. AgP
deryboms pamatų.
Jautė
keršto,
tik
suteršto.
Etlison
sugrįžo
iš
vakacijų
ir
paukštelių giesmės iškilmin Taip, tikintis žmogus prisime-|
tacija jau dabar pusėtinai įsi
Nors
tikėjo,
nenorėjo
stojo
savo
dirbtuvėj
darban.
giau, meiliau ir tarsi garsiau na Velvkose visti savo gvveni•
I’ri-e didelių ceremonijų tapo siūbavo.
X
Pripažinti,
pagarsinti
\r akacijas leido Floridoj. Jis nu>kan<lintas, Australijos karo1------------------------------- --s
skamba... Viskas viliote vi nuynuo pat kūdikystės, nuo!
jau yra persiritus per 77 metus laivas Australia, vykinant \VaKad Aukštasis, Galingasis
Negras e George
Barboroj
lioja žmogaus sielų į aukštybes, pat mažumėlės, prisimena sa-|
savo amžiaus.
Kėlės gyvas, didis dvvas.
prie prakilnesnių idealų, prie vo tėvelius, broliukus, seseris,
skingtono nusiginklavimo su Dannvillėj, III.; tapo pakartą?’
Trys Marijos pina vi jos,
pasišventimo, - pasiaukąvimo tetas,, dėdienes... Kiek čia |
tartį.
už nužudymą Mjley MourOr,
NUSIŽUDĖ
REDAKTORIUS
malonių prisiminimų surištų su
darbų, prie Dievo.
Štai atėjo, praregėjo.
Darbo žmogelis, vargo pele, Velykų kiaušiniais, su margu-1
Pilka uola, viso^ puola.
NEIT YORK. — Redakto
*■ *«*.><» ■*<>«*««, >.>*««*. *i *.*..... .
kapitalizmo iščiulptas vergas čiais... () kiele prisiminimų iš
Nusigando, neberanda.
rius EI ’ Automivil Ameriean
ir tas Velykose jaučiasi 'tarsi jaunystės laikų kuomet jau
Daros šalta, mato baltų,
nusišovė Centrai Parke.
.Jis
naujai atgimusiu, tarsi stipry prailėta pasipažint su pribręsAngels laukė, nesitraukė,
buvo pasauliniame kare ir pa
bės, jaunystės laikuose kuomet tančia jaunuomene, kuomet
Sergsti grabą nuo nelabo.
sižymejęs mūšyje prie Chatvau
sveikata žėrėjo',
skaistumu pradėta svajot dienomis ,ir
Tliierrv.
Jis išvydo ir pragydo
švietė, nekaltybe spindėjo... naktimis neužmigt... kad tik!
Aleliuja! Aleliuja!
Kuomet mieloje Tėvynėje Lie pasimačius su tuo ir su tuo...
nė laisvė kaip nusikračius visų
U. Gudiene.
*
tuvoje septynias savaites iš su ta ir su ta... Tuomet vi
nuodėmių ir visų nuodėmių ry-pasninkavus sausu" pasninku siems būdavo šventos Vely-L
T
Centro Valdybos nutarimu šaukiamas Lie
šių!.
*■ ,
*
eidamas apie savo parapijos kos... Bet kaip gi toli tie laiBet daug daug, mūsų brolių
tuvių Darbininkų Kooperatyvės Sąjungos meti-,
šventų bažnytėlę su savo mie Ulės laikai... Toli tie laikai: numo Sirdies džiaugsmo ir ki- čia Velykų šventės linksmybės, per apsileidimą ar per neužteknis Seimas BALANDŽIO 29 ir 30 d. į Camliausiais giminėmis, draugais, praėjo. liko, ttžrtniirSo ir tik] tiems linksmybės ir ramybės Kristaus suteiktą Širdies ramy
- tfnai genjvsuprathną savq tikebridge, Mass. .
kaimynais ir pažįstamais gie didžiųjų metinių švenčių su- suteikia.,. Bet ar visi tos ra- bę ir nors jisai būtų taip suvar jimiškų pareigų ir tiesų dąi'
dojo “Linksmų dieną apturė laukę juos taip kaip iš grabo, niybūs savyje kupinumą atjau- gęs kad Velykose prisieitų Ba velykinės neatliko ir prie tos
Visos* L. D. K,. S. kuopos prašomos riūkti
Duok Dieve kad taip dauti ir tuomet jis bus laimin
jom kurios iš seno norėjom, kaip iš po kokių pelėsių išh-audelegatu?, ir rengti Seimui įnešimus,
.
laisvės nepriėjo... nekurie ra
kę prisimename ir... džiaugia- j būtų, bet reikia labai paabejo- gas, linksmas, ramus dėlto sit jos niekuomet nėra ntjautę
Aleliuja...”
M
. Centro Valdybos vardu:
♦
X
r
Kaip garsiai t'oji Velykų mėsi.. . ir sakome: tai buvo lai- ti. Tas žmogus kuris atliko kad jo laime yra teisingoje šir
t
o toki nęlaimingi; bet lai
giesmė skambėjo,' kaip puikiai mes laikai, tik gudą, kad rabspventai prieš velykinę išpažim dyje, dėlto kad jo siela su Die Dievas ir juos apšviečia, hu it’;
K, Pakft&ią pirmininką*,
susivieniio
su
Dievu,
snsijos malonus ųtgarsio aidas plė- jų tinkamai neišnaudojome. |ti,
J. Tumasonte, BckrcUrhiB,
tį, susivienijo su Dievu, susi- vu susivienijo, nuodėmių pur jie prisikelift iš grabo nuodė
X
»
* tesi, sklklb, skrido po plaftiĄM. Kamžndulis, iždininką*.
į taikė su savp kaimynai^, atly vo nusikratė, iv nuodėmių re* mių ir bedievybės, lai ir jie už
*
jų apylinke vis platesniu Ir phi«
tam padarytas savo artimams tėčius ir pančius* sutraukė,»« gieda linksmą aleliuja ir pa
tesniir nifti kol gatatmi 'šilsi- Miškas
Į^fcriųntla?, pataisė snw
laitnhgas, -; lamytm,, *
ar* junta primkėltai linksmybe*
r-nes
.
v
lieję?, susiviettijig^’su Lmtpveg
žmogus
Iš ilinrattoir httpi- lusįMogmjfiitgali būti didelipilnes*

.

t

■

t

.

J

-į

v

r

h

i

K
,>

■.

«

r
1 k

' b

k

>

r (

’ , ‘7

•**

/

»
i |
» * t(

; m

ė

► . ► I
■ '■

i> . i
b * t
f

‘

B

*

j
t

►'

' K

*

»

>. kb. ' C ' IįA A

i

4

.1

t

b

7

r

■J

V
S'

I
t

į

t

t

o

'A
'k

X

KeįrirtpdMsj MiOt it tW

%

MiiyriiiiLįi.n i jj

^rimtam

dėsniai, 3kaip jie yra DįttaR
reikėti ir
ĮMtaT*!
ts šięii#,3tayb^2,,
3.,
lygybę, k, žmogaus vertybė
;
tųrętų ųra$cW iš oygaftĮ
'ir ja teisėj S.? ^mųgaits pam- ■ - Devintais Lietuvių Darbh ataĮ
ninku
Is!ooperatyvę8
Sąjungos
L
I
ė
žarijos širdies»—centrai ji ta
goa Ir jp attammyM (U Dar*
>. •
’ ,
■ Sennm/įtuA visai ąrtk Siame
/ '
retų-Jietis
jnirigata
Praeitume “ Darbiniitko ” nu- tnomi pat ir iimilė To kurs yrą
samię^eikės išrišti daug svar viatĄ drau^ingta ų- šviesiųis
f T BĮ • yį O R K M&4
nievyje priminiau kad yra p. yisokios meiįes šaltinm ir visor : Jeigu žmogus yra Dievo su bių klaustai ?reikės padsli spinduliais; gi”tie ^indūhai
4
d every TŲĘSMY, TtoKD” Rfld SATURDAY Uosto parašytas veikalas “Fra- kips teisybes ir gero davėjas — tvėrimas,: tai aitai, tai> Su*; rimtą papigę ėjimui prie de- turėtų atsimušti kiekvieno kotvertojas yra visų žmonių tė šimries mta gy vavimo sukak’mtanės Demokratijas Pagrin meilė Dievo.
.
bpęTatoriuus širdin ir protan
_ __by— '
r''.” .
vas... visi žmonės broiiau.. tuviu; reikės giliai ir prospekdai” yra taip svarbus, kad
Ekonoiųinės sąlygos gali
— sukurti fieną,stiprų koopeB JOSBFH’8 L1THUANIAN M. 0. ASĘOOUTIO» 6> lABOR su juomi reikėtų kiękyienam
Dievo meilė prie žmonių iššau tingai pagalvoti ir stiprų žodį
daug kuomi prisidėti prie žmolątyvį integralą, iš kurio pta
kia meilę žmonių prie Dievo ir tarti apie- kapitalo kėlimą, orhta tur#ėeūnd-ęlas« matter
7^1 Mta lietuviui, o ypač lietuviui dar nijos išgveriniOį Jštvirkimo ar
kui pradėtų veržtis tftkstari• untfw W Actflt l<Srcl| 5Įrl8m^
7 '
’
‘
bendrą savitarpę meilę žmonių ganižacijbs auginimą, kooperabininkui
susipažinti
ir
jį
per-'
ba
prie
tobulėjimo.
Galima
eSWetpten«e for inulllnR’(tt special r*te <g postnge provided for ia B»cM»n 1KMI
niai garsai j-— pasirįžimai tar
™
‘ Acf of Octį 8, imt, autborl&a oti July U JUIS”
tarpe.
Jbigu
risi
žmonės
yra
tyvės idėjos skleidimą — dar nauti plačiąjai neorganizuotai
skaityti. t
kononpnes geras sąlygas lygint
\
j
Dievo
sutvėrimai
tai
visi
yra
1 M. <-«
bininkų būvio ‘gerinimą.
I Veikalas ntsytas lietuvio il prie mėsos, o žmonių tikėjimą
miniai — rodyti jai tiesos ir lygūs..
.
Visiems
žmonėms
ir visą murai į auldejfoią prie
Idant pareikšfasias supozicl- palaimos kelią.
$4.50 gesnį laiką gyvenusio Ameri
skirta
pomirtiniame^yvenime
jas tinkamai išriŠus ir sėkmin
<
.$5.50 koje, ilgesnį laiką aktyviai duonos, taip kaip žmogus gy susivienyti su Dievu, iš to pa
’ (toftpn and suburbs
Gal mano intimarijos kąi
gai įkūnijus, tai reikia nuošir
veikusio lietuviu£> kataliku dar- vasties palaikymui ir stiprėji
- Ištaigią: ęęąntrles jrearly
bininkų ir kitų katalikiškų or-’ mui reikalingesne, ne ųiėsa, bet eina žmogaus vertybė ir ja tei džios, gyvos ir visuotinos or kam atrodo truputį perdiųsios,
ganizacijų organizavime it vei ■duona taip ir žmonijos gerovės sėmis rišasi jo pareigos įr at ganizacijos pajėgos. To! pavyz ir persurikios, bet.... tas ga
kime,
žmogaus
pasiekusio st iįprin inlui, tvarkos atitaisy- sakomybe.-. . Kiekvienas žmo dingoji pajėga visupirmiau- li mu — kultūringose šalyse yra sėkmingai vykdoma. O ka
aukštąjį mokslą Amerikos uni- 'miii labiau' ^Įfįjreikalinga gus turi dirbti, kiekvienas sa
vo srityje,■> bet teisingai, uoliai viešpatavimas, Teismų valdy dangi mes esame gana kultū /
veršite, ir dėl to dar karta sa- kreipti domės piriiioje* eilėjexį
Meile teikia mas, Viešoji opinija, Bažny ringi ir labai stipriai žengiame
kati, ypač iptims Amerikos lie-' dvasinę, į moralę pusę ir nuo ir naudingai...
tuviams darbininkams' katali tų dalykų pradėti o ekonominę, priežastį demokratijos gyvy čia, Jtfokyklos ir Pasilinksmi prie aukštojo kultūros laipsnio,
nimai.
tai mums yrį lemtą ir privalu
kams su juouil ‘neatbūtinai rei miiferialę dalyko pusę dar bus bei, jos progresui i p augimui,
Dabartinės Tvarkos Moralės pasidaryti pavyzdingais žmo
kia ne tik ką susipažinti,, bet uąbpigti. Tuomet, bent mano ir ten kur jos nėra, kur vieš
“
l
Blogybės: Organizmo maitini nėm is gyveninio' sferose. Ir
susipažinti gerai, nuodugniai. nuomone, geriausia yra jei bū patauja1 sauiiieilė pavienių žmo
Žinoma, Nėžydbemis čia sumas, Žmogaus prigimtis, Var jeigu įk visi pilnai dirbtume
.Autorius tiki kad Pramoninė tų visko užtektinai ir duonos ir nių; Įiioinų ir tautų ten negali
biįti tikros demokratijos, nei žytines,
Kas atsakomingas, — kooperuotumes —• tai kito
Demokratija,
Dievo mokslo,. •mėsos teip pat ir žmonijos to-.
Neturtas, Darbininkų algos ir kios išeigos kaip giedra ateitis
nušviestos sąžinės padaras, ku Judinimo atžvilgiu ir moralę demokratinio progreso...
Tolinus seka Ištraukos. arba vaikų mirtingumas, .Rytojaus — negali būti.
ri išnaikino vergiją, prašalino puse.' ir materiale jei būtų lyg
netikrumas,
Trejopas demobaudžiavas ir rimtai ruošiasi svaroje* tuomet, turbūt viš’kas citatos iš šv. Rašto užvaldytos i
Kaipgi pradėt? .
• kratinės valdžios tikslas, As
likviduoti paskutinę naujos tvarkoje, bet pradėt reformas i ‘ Amžinoji *£vieša, •’ ‘ ‘ Meilė, ’'
“Lygybė/’ “Vertybė ir tei- mens laisvė, Progos lygybė, In
Sis seimas turėtų stibudavogadynes vergiją, kapitalistine reiktų nuo moralės pusės.
dymo; jie žino, kad kooperaci
taku i turtuolius. Literatūra ir ti stiprų kooperatyvį radiogra
vergiją. Žmonija. ypač darbi
'Poliaus seka skyrius ,“Di-' .sėif,“ “Pareigos i r-atsakomy
bė,
”
'
“
Darbas,
”
“
Turtas.*
”
ja tai tikriausis kelias vedan
dailė, Tikyba ir dora.
mą — artimą susikalbėjimą ir
ninkų pasaulis rengiasi sutik džiųjų amžių kryžkelė” pu
tis į tą geresnę — krikščioniš
Kokia
turės
būti
ateities
Tds
skyrius
itin
įdomus
ir
susiklausymą tarpe centro ir
ti tą valdovę, daugelio laukia sk ivstvta į “Ekonominė suiruką tvarką.
tvarka:
Dėsniai
ir
jų
pritaiky

svarbus,
jis
užbaigiamas
ši

narių ir vice-versa. Gi kad tą
mą, kai keno prisi.bijoiuą, ir tė. Moralis susmilkimas, ProKlausimas, kode! darbinin dėlto autorius šioji* knygoje .lų klaidžiojimus'” ačiū nurodo taip: L. Nėra Šv, Rašte tokios mas, Privatinė nuosavybė, Rei atlikti, tai reikia perdiagnokai pereitais metais tylėjo apie stengiasi prašalinti dvi svar mu kad dvidešimtam.ainžiui iš vietoibkur dideli turtai pavie kia apriboti, Turto norma, zuoti genera|ės stoties — cent
Nuošimčiai, ro padėtį: reikia užlopyti jo
kooperaciją — man rodos, išsi- biausi kliūti nuo kelio tai val auštant,. krikščioniškame pa nių Žmonių rankose būtų pripa Darbo dėsnys,
dovei tai pramoninei demokra salti v jė buvo diV svarbiu ivv- žinti išganingais, arba nau- Nuoma, Neuždirbtas prieaug kaikuriuos kiaurumus ir, jeigu
riša labai lengvai.
Demokratinė’ taisyklė, yra, nukapoti išsikišimus; rei
tijai vieną, daugelio žmonių kiu: ŠLmtmetintS’jubiliejus ka- Sliingais pavieniams žmonėms, lius,
Atsiminkime, kad:
1) Mūsų bendrovės suėmė a- nežinojimų, ’ arba pamiršimą taiikiškame pasaulyje ir Ang arba visuomenei’; 3., Priešingai Pramonės organizacija, Politi kia užgruzdinti kaikurias cent
pie 4 milijonus dolerių lietuvių tikrosios demokratijos — taigi lų-Būrų karas. r iDvi griežčiai^ visur matome vieną bendrą ve ka, Mokesčiai, Tarptautiniai ro valdybos pareigas — pasta-ii- pramoninės detnoki'atljįn> ±- i si j|iie§gynybJ- lį.- Krikščionys da mają-inintį: dideli turtai pa santikiai, Tarifai. ' Ginklavi tyli tam Tikras sąlygas — pa
darbininkų pimgų>. ..?
„2) įiskęffai, EOnziai, Harr- šaltinio ir ptaaįtj.'‘ 0: jiktrą meldįn. kad įyyįfų. visuotinoj i vienių rankose yra peikiami ir mams, Taika, Revoliucija ar reikalauti, kad centras visuo
*» tmet liūtų atviriaušiamtaeridami/ ’BAIririri rami pervarta,
'
fegtčnai; gikulos ir kiti suėmė kliūtį, „tai daug^in/Tiimitaąf
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Visuose'tuose skyriuose yra čiausiam kontakte su stotimis
Tolinus seka “Bažnyčios Tė
Bent 3 milijonus-liet, darbinin kad pramoninė demokratija. y- už tai kad jie'norėjp būti lais
ką pinigu.
įti galima iv dabartinėje neap vai .< Iš to AūglHos karo’ išau- vų Liudijimai: labai rinitas po daug ištrauki} daugiausia iš ir stotelėmis — kuopomis ir na
’ 3) Melagingos kooperacijos, ribotojo kapitalizmo tvarkoje.' go :ir' išsivystė palengvėle skyrius su ilgesnėmis ir trum anglų įvairių specialistų raštų riais. Gi kuopos ir nariai, per
ir viskas nušviesta trumpai, savo atstovus, turi seimui pa
f nes, kjarie mūsų centre perėi- amerikonų organizuojamos (y- Autoriaus tikslu buvo: primin •1914- -1918 metų ‘ Didysis Ka pesnėmis citatomis.
tais sietais daugiausia dirbo, pač Cliicagoje) suėmė bent ke- ti, kad veltui žmonija stengtų ras'kurs suėdė 200 bilijonų do
Dar tpliaus: ‘ ‘ Ekonominės gražiai, rimtai, moksliškai.. reikšti jr užtikrinti, kad jie iš
>•
; mes turėsime pripažinti, kad1 lis šimtus tūkstančių.
si demokratiją įvykinti, be Die lerių ir dešimts Julijonų jaunų kapitalizmo blogybės:” Kūno Būčiau daug* dar ką išcitavęs, laikys ekvalibrumą su centru,
Ramios
žudynės, bet aš tikiu kad kiekvienas tą t. y. jeigu centras dirbs, tai ir
Mękytehas iš jų atliko savo di- 1 Visi dėjome, kai-kurie padė- vo pagelbos, kad tani tikslui gyvybių o jokios niekam nau- sveikata’.
■W dgiį,tatai ir naudingą darbą, jome net rinkti tuos pinigus reikia gražinti meilę žmonių (I os neatnešė -ir"žiboni jos neiš • Kaip padalyti turtai, Kaip tai į knygą nusipirks o tuomet ga- visi nariai tolygiai prakaituos.
Toliau reikia kelti kapitalą
,Witai;3žarė grynąjį kultūros] (pav. aš padėjau kun.T žiliui prie Sutvertojo ir savo pačių mokino neapkęsti kart} dėlto įvyksta, Kaip padalintos inei- lės pats viską perskaityt ir peri”tarii$”taip sakant generalio organizuoti kapitalą Žemės tarpe.
' ]kad dabar x^l Visame pasauly gbs. ^Bankininkai, Amerikos sitikrint apie jos tikrąją vertę, ir augyti organizaciją, juk su
skološ, Eikvojimas, Kas Ame- o a štikiu kad nusipirkęs nesi- šio seimo pabaiga stojame de
'Poliaus autorius
įžangoje je prie karoVno'šiamasi.
' švfėtiino
darbą,
duodamas Bankui).
šimtų metų kelionėn. Per atei
mumsreikalingiausių žinių
Kokios to viso pasekmės? rašo kad jam rūpėjo taip-^at
Nuplėšus ekonominę suirutę riką valdo, Kaip jie valdo, gailės b.et dar džiaugsis.
- F. Virak’s. nančius metus'turime padaryti
i kažkurių mokslų srityse ir tei- Visi gerai žinome,
nurodyti, kad žmonijos oFga- įvairių pasaulio šalių ir valsty Nauji imperatoriai, Politinis
DKr tebesame visi lyg ir pri niznio gydymą reikia pradėti bių. nurodžius morali pasau L
ųušviesdamas kai-ku<
L. riW*ėkjmoB1Mos» politikos ir trenkti didelės nelaimės. Turi nuo materijalės pusės, nuo e- lio galiūnų ir tautų susmukimą
• viiuomęnės klausimus. Kitas praeiti šiek tiek laiko, kol atsi konomijos, o tos minties parė- nurodo kad: “Galima būtų at
į. dirįd sinkiausi, nes juodąjį, peikėsimu ir apsižiūrėsime?Irimui stato rymiečių patarlę: statyti ekonominę padėtį; gali
.tai žvarbiausi, nes pagrindinį Mums visiems-paaiškėjo daug “Sveikame kūne sveiką dva ma būtų grąžinti dorą į žmosia.“ Esą “iki kol nepereis Į piių ir tautų gyvenimą ir santif
darbą. Trečias sa- naujų ir svarbių dalykų.
Antroji priežastis darbinin darbo žmonių rankas didžiuma ’kius — jei tik žmonės žinotų,
; vo darbštumu, sąžiningumu ir
v ateidBįimu dar vienus metus kų tylėjimo, apie kooperaciją— pasaulio turtų — ikį kol dar kaip tai padaryta Bet čia tai ir
mūsų biznį ir apsaugo tai buvo ta, kad niekas jų ne bas bus sisteniatingai apvagia esama didžiausios nelaimės
je jį nuo visų pavojų. Jiems kalbino iš centro, niekas ne mas iki tol ir žmonijos organiz mūsų gadynėje, kad tautų va
Ilsiems priklauso nuoširdi or- pravedė minties, Uosis nema mo fimkci.jonavimas nebus nor- liai jūsiškai nebesutaria net ir
" ■
■*'1 r ■1
“
s”
. .
pagrindiniais
&&ijos padėka, (čianema- žai rašė, bet visi žinojo, kad ji malis. iki tol, ir dvasinis, niora- svarbiausiais,
Kurie tikite, kad tik darbininkų susipratimas duos progos jiems
i
lAkmitati nuopelnų kitų mū- sai ne centre: šiandien čia, ry lis gyvenimas, ir dvasine žmo klausimais. .Jų tarpe nėra pro
sulaukti geresnių laikų, kurie tikite, kad tiktai koperacija gali prinijos tyėryba menkės ir nyks. ’ ’ tų vienybės, dėlto negali būti
bi®į darbininkų, kurių, toj vėl kas žin kur bus.
gelbeti darbininkams atsistoti ant kojų'ir pasakyti darbdaviui, kad
Išvada aiški. (1) Šių metų
(lai tas .viskas -teorijoje •nėi vienybės veikime. Didelė
rbas gal netąrp žymus buvo,
jie yrą lygūs. Tie visi turite būtinai užsisakyti tris kart savaitėje
b| vienok nemažiau svarbus). seimas turi surasti ir pasodin moksliškai dalykus įžiūrint ir didžiuma tų, kurie šiandien
einanti laikrašti “DARBININKĄ.” . Jame rasite pamokas kokiu bū
6 fc-i* ti centre žmogų ar žmones, ku taip yra. bet praktiškai į daly vadovauja politikoje ir finan
.
mūsų didysis uždavidu gelbėti save nuo turčių isnaudojiiąo, tveriant koperacijas.
s
Į^rS* įūįį pernai metais prieš riems kooperacija tikrai rūpė ką žiūrint, mano nuomone, čia, suose, taip-pat daugelis ir
tų
ir
kurie
ąmtų
organizuoti
p.
Uosio
ar
tik
nėra
padaryta
mokslo
žmonių
—
senai
jau
pa

s pasistatėme — liko beveik
NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS, NES UIK ŠI MĖNESĮ BUS
kooperatyvį
darbą.
(2)
Laikas
maža
klaida,
būtent:
Žmonijos
sitraukė
nuo
krikščioniškos
in>Sepaliestas. Mūsų organizaciPROGA GAUTI TOKIAM NEPAPRASTAS DOVANAS;
mums visiems pradėti rimčiau orgąniziną gydyti reikia pra- takos. Milijonai organizuotų
t
daf tik ant popieros yra L.
galvoti apie darbininkų, ateitį, dėtrie nuo ekonomijos, ne luto darbia i likti seka mokslus ir te
į
Dovanos
bus
štai
kokios:
Kiekvienam
naujam
ar
senam
prenumerato
Gyvenime ji day teapie mūsų uždavinius. Aš esu ■ materialės pusės, bet kaip tik orijas, kurios įžeidžia ir nu
riui, prisiunturiain. iš kaląs už metus |4,50 (Bostone ir apielinlcoje
a Moji L. D. s.
pasiryžęs^suglausti į krūvį sa priešingai, nuo moralės* pusės. plūdo juo:} pačius ir jų išsiliuo$5,5ū) dučsįinę. dvi ienygi; ęgrafytaš gerbiamo
tėvo tau
‘br&tĄjs metąįs trys ar ke- vo mintis ir išvadas (darhtata Tiktaįf geri, dori piliečiai gan
savimo reikalą.”
F. Kemėžio, darbįnįąkąHlusimu^ <ose
tas,
mūsų
kooperatyvės kų klausimu) gurios susidėta sudaryt geras šeimynas, geras
Skyriuje “Apčiuopkime pa
yra kaltas Šių^iienų darWInŪų ųO|arisękimamjf kaip tųtaųoM
nugjbankrutijo,1 pau- mtaje Vievyje
r
»
tautas, valstybes ir gepą žipo- matus”.į klausimą kasotai yra
skriaudžia dšrbin&ta ir Mp ir kokuds kelias eidami dsritaąkll
o tik viena, ir tai ten jų
-J* PMdąlta SU
niją. Ir tik tuouinet tikroje to Pramonine Demokratija paaiš
gali palengvinti saafa
Aįirt Įįą JLyieįų
kį®W?W lkwjau ten^
stalėta
ereikėjo, nes
:
žodžio prasmėje “sveikame kū kinama kad: ‘1 Pramoninė Detytūjas gaus dpvaną
strirumą sft Lįetilvos BUtiįą M>ita
a f Ir tie kurie mirė,
ne sveiku dvasia,” arba sveiko įnoĮcratiją yra tai sutvarkymas
Starte
su
D. Ę. £
je, visnomenėjė teisinga tvar žmonių santikjų prekių gamy
bfendro neturėjo ir netuX ka” bus galima įvykinti.
j"1;.»ui;»ii'i 7TL'"r'.i j,į
».tĮ .1.. J_-f:Ti8,-:^'2'j"!.llĮl'R_ii : 1' J.'
Ir boje, dalyboje ir s'uvąrtojinm
visus
7; ntan^sįūs
. TAS DOVANAS DUOSIHĮE TIKTAI BALANDŽIO M4SKV,
Musolinį; Italijon premie-. tą veikalą visą pėr.skaičiąs juk sulig Dievo ^apreikštų dėsnių^
itatffc kfcd
rpatęs ta. sako, kad
TAIGI PASISKUBINKITE.
uon- kaip tik-tokią, o ne kitokią ist tai yra .lygiių teisių, teisingu
, rn,
r-‘'t ;1
kotappnįenBŲ ą. U tra amų jos. lutiniškų* tautų są vadą galima padaryti būtent mo ir broliškos meilčŠ jsagrijr-.
k<K>Watyvų gyvtamp. jungos.
jągidtaonija: grįžta prie pilelę taus.” v ,
tįk viępas 'Udšįs a*
tuo Sutvertojaus įsakymui, te‘ ’ Giliau pažvelgę į cleinėkra.... ..........
T*
. ;
19jąinekijo/ ;Bnvd
Argentina atšaukė
uis* tat. saveryrius darias atlieka tines. idėjos esinę, mes išvyMa>
ta^si balsas- šaukiančio tty- tavą Vatikanui.
■.
' ’v
/ taikingai, tegul myli Dievą h Ule didelę Mėsą, kad'paisai Su"''Uta prie to,:MM
sąvo taymą.
Jei mylės-arti tvertojas ,ytą tos idėjos davėt
NažydbernU įgavo
Vferiern Ulectric Co, stato mą, tnomęt jo negalės skriaus- jas, Jisai ją įdėjo į žmonių šir
į net prasitari kad ko-dirbtuvę Kemėy. X £ W itb kuomet nebus skriaudas, dis it protus ir
'
w
JepertajOT ktaurimai atsibodo dirbtuve bus baigta, Ui Un bus
ouiet uŽvicšpatuus vieni kitų džinoju akstinu f' ,j
L. v t
■ • « •.
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Ketvirtadienis, Balandžio 17,1924

IK IKO B

didžiamų progreso žingsnį: tu-Į «|
'rime pasiliuosuoti iš po sveti-Į j
piųjų letenos — išlysti iš sWų| •

nešimak pTiimtas if Marta
gittnt nei | į
perduoti'L sėiipą;
škadas,
4) ”8-ta kp, Įneša, kad centre
arba kaip IJ
ir nžąiigyti organizaciją iM Be- E
būtų užvesta šisteinatiška tvar
r
šiligą,hwųM
f- Mium
šimt tūkstančių (.1.0,000) na
ka. Kad visos ineigos eitų* per
; LDKB EC seimai atsibustWjndsor StreėL. Išlipki! ir - et* rčgisMįL į)ęl geresnes, kon
Nuo idealų niitolstanie kas ir trina rankas beri^aipydarių,
'
*
ištvermės o.
t
balandžio 2Ū ir 30 dd, 1924 Me-' Įdt pp kaitei iki Morton
kart
daugiau,
ir
daugiau
vist]
»
trolės
įnešiiųas.
priimtas
imti*
iul
,
,
(I
tas
viskas
yra
(kito,
ilmgas’geriįj
Kapitalas ir skolos.
taįjfo Prasidėjimo
Panos Sąuare; k Atėję ant Norton
taip
čia
Amerikoje
teip
lygtai
tarta perduoti i seimą,
kaip jau sakiiui, kad katalikų kad dalyką ^
Skolos reikią kitogrėičiąyi- Marijos parapijos bažnytinėj Sąuare, kreipkitės pas Stepo
ir
Lietuvoje.
,
iKode!
taip
yra
5) 8-ta kp. Įneša įad,centro
organizacijose nėra , gdežtos jo svarbą p®]
siai išgesytv Kooperaeijąi ne- svetainėj Morton Sąuare 4^2 nas Imtinys Morton Są. 487 raštininkas išduodamas agen :sunku būtį išaiškinti, bet kad
diseiplinos;
' jo pradejimi
dera po bendrovių jungu tu-ĮWindsoriSt ir TVebster Avė. AVebster Avė. (saldainių krau
taip yra niekas mniž^’iųčK
Fina yra fei
pėti ir jų sprandus tukinti. Ko- I Cambridge, Mass. \
. f tuvė), kur bus suteiktos visos tams Įmygąs vestii surašą o ne
Gerai disciplinuotos armijos
/.
jo vykinti d
^toriams reikia iŠ nelau] geimo
bai. 29 <1.9 v. reikalingos informacijos ir nu pasitikėtų ypatbm kokios jos
mažas būrelis iitatmkmiiai ve
Visi
tie
kurie
jaunystėje
nebūtų ir praėjus kiek laiko.
galo neatsižv
mes gelbėtis. Tą padaryti lą-Į
damas apgali šimtą sykių
rodyta
nakvynė,
nes
delegatam
pareikalaiitiL grąžinti pinigus mokslus eidami dalyvavo įvai^
ryte. Bažnyčioj* šv. mišios ir
kliūtis i r i
skaliHiigėsitį ir stipresnį prie
bai lengva, tik reikia giliau! pamokslas/ fev. mišias laikys nakvynė bus parūpinta pas sa
už išduotas Įmygąs, Įnešimas riose organizacijose slaptose
.Ar'tin’ėBinii
suprasti 'savo reikalus. Juk Į
šą. Taip yra ir visuomeniniu
viškius, o jei katrie iš gerb.
ar
pusiau
slaptose
už
kurį
da

priimtas ir nutarta perduoti
organizacijos dvasiškas vadas
t ve Linos!' J
jeigu Šiandiena kiekvienas są-|
nw gyvenime.
Kodėl visoki
delegatų*
nenorėt.uinėte
nakvo

lyvavimą
nuolatos
gręsė
pavo

gerb. kum F. Kemėšis. Po pa
seimui. cipP
jungos narys nusipirktų tik po Į
bedievukai išdrįsta katuli kiškų
ti pas privatiškus žmones, tai
jus
būti
puimtu
caro
šnipų,
at

6) 2 kp. įneša, kad visokie va
maldų tuoj prasidės sesijos
rodys itteiiis,
dit sūreliu, tai opiosios skolos I
organizacijų gyvenimą drumsčia nurodom porą viešbučių
sidurti
kalėjimo
sienose
arba
jai vedami ar tbi moksleiviams
bažnytinėj svetainėj.
būtii Atmokėtos su kaupu, o jei
Bostone: Quinčey House 47 ar kitokiems reikalams kad liet Sibiro tyruose, sakau, visi ti, parapijose kelti suirutes,
gu jau nrtsipirktų po penkis pa- Į
draugijose będievukuš į valdy
Brattle St, Boston, American
Delegatų domei.
ketvirtadalis butų paskirta ka- tie dabar yra visa F kitai s žmo
jus (šėms) ir sumokėti] po dvi-1
House 56 Hanover St. Boston, Įtalikiškai spaudai. Po ilgo iš- nėmis. Visai mažąją dalelę iš bas piršti, kutalikiškuš l‘<mGerbiamieji
delegatai
(ės)
va

dešimt penkis (25) dolerius Į
Essex 695 Atlantie Avė. pas sikalbejimo įnešimas priimtas įkyrus, kurie yra likę ištiki dus ir rentralines organizaci
žiuodami
į
L.
D.
K.
S.
seimų
(bendrovėms mokėjom mažiau-!
So. Station Bostone.
mais Idealizmui, visi kiti atša jas sistemai ingai užpuldinėti,
ir nutarta pasiūlyti seimui.
traukini
imkit
i
Boston,
Mass.
šmeižti, griauti Delio kad jie
šiai po $50; $100 ir daugiau), Į
Taipgi siunčiant sei niui*įne6) 2 kp, pageidauja kad bū lo, virto (‘geistais, savimeiliais,
ir
atvažiavę
ant
South
Station
tai kooperacijos didysai namas!
žino, kad jų iiŽĮjaknlyjo stovi
simus, pasveikinimus ir kitais|tų kitas redaktorius. Po.apkal- vieni susikrovę turtus ar įsigi
pa
ini
k
i
t
Cambridge
požeminį
ir visos mašinos nusišluotų nuo I
visa disciplinuota hedievukų
visais seimo reikalais laiškus hėjimo pasirodžius kad ne sei jo aukštas vietas valdžioje vi
traukinį
(subway)
ir
važiuoti
visų morgedžių ir taptų pilnu-!
sam idealizmui ranka pamojo gauja o prieš juos nors-ir dide
mas
skiria
redaktorių
bet
pati
adresuoki!
LDKS,
semias
care
te, be jokio debesėlio, nariui iki Kendall Station. Ant Ken- of Rev. F. Juškaitis, 432 AVind- centro valdyba su Literatiška ir žiūri vien to. kas jiems via lė katalikų armija, bot be su
nuosavybe.
I dall Station paimti transferą
gero materialiu atžvilgiu, o ki siklausymo, o kas svaeiliuosią,
Komisija inešhrtas atmestas.
išlipti ant viršaus ir paimkite sor St., Cambridge, Mass.
dar ir savitarpėje' turinti kele
Argi to-negalima padaryti ?
5) Nutarta gerk. kun. F. Ke ti, kurie prie nieko nepririndo
Spring Hill karų ir važiuokite
L. D. K. S. (8-tos kuopos)
tą sreiviut ir sroveliufa vieni kiAišku kad galima, tik reikia!
mešiui dovana $25.00 ir išreikš- arba nedasivarė, pasinėrė apa fa
iki AVindsor Street. Išlipkite
Seimo rengimo komisija, j ta pusidžiaugimas iš jo atsida tijoje užsnūdime ir tie pamoja tiems priešingų.
nariams atvirai perstatyti rei-|
Klekvfen
ir eikite po dešinei iki Norton
kalingu
šv
ant
visko
ranka
sakydami:
vi

Taigi, kad tą visą pakreipti
kalą. Didžiuma sąjungos ųatas vaiuĮuo
Pastaba. Norint su kokiais vimo mokslui darbininkiškuo
Sąuare. O atvažiavę ant North
hlinhl, mali
rių jau pilnai supranta koope
se reikaluose.
Suvažiavimas si idealizmui, tai tik tuščios gerojein pusėn, visųpirniiausia
Station paimkit Leclmiere Sta reikalais galima kreiptis ir Į
plglntisląs, ,
kvailių ir nesubrendėlių jau mums reikia .apšvietus. • susiracijos svarbą ir jos liuosesteipgi
išreiškė
džiaugsimi,
kad
'
psii’iinldiHisIii*;
I
tion kanu Ant Leelimere Sta- “Darbininkų,” kur bus suteik
<li*ris
šjhlyjnirt*
nuolių
svajonės.
.
.
aut
kurių
pratimo,
.;
O
tą
apšvietą
ki

niam augimui yra pasirįžę p
organizacijos dvasios vadas
varnietis šildyt
įtion persėskit
į
Harvard tos pageidaujamos informaci
«h)i atsielmi.
vosdinti nf tik po $25. bet po
nuolatai organe, knygomis ir daugiau nieko kaip tik •nu lai]) neįgaus)])a* kaip lik eielaSąuare kava ir važiuokit iki jos.
Lengvu jtflt
mi mokslus mokyklose ’T skaigyvu žodžiu kelia darbinin spjauti...
šimtą ir dang’iau.
ninku inuKWU<
lito reikalu pt
tvilniui geras knvgns ir laikrakuose, apšvietą ir darbininkiš
Beto-gi reikia, stengtis gauti
žiūrėk
Taip yra su musu inlHigen ščins. Okael ko daugiausiai
ką susipratimą.
kuodaugiausiai naujų akcijom
bc$tCnU<
ti.ja, bet ir mūs darbininkų i jj :]Į).‘-iš\ iesli, reikia kael koelau6)
Nutarta
šeimini
siųsti
ninku. Žinoma, nekooperatodea!i>tų tarpi* matosi taip pat ■zinusia būtu tokiu kurio tuos
keturis atstovus nuo apskričio
t
l
riui šiuo laiku parduoti akciją,
žymus atšalimas. Duokime' sau gerus laikraščius ir geras kny
ir apmokėti išlaidas.
Atsto
yra begalo sunku — jis neat
O kael keielauvais'išrinkti sekanti: F. Vira kad ir čia Amerikoje. Benki gas skaitalu.
skiria kooperacijos nuo korpo
šeši metai atgal koks tai buvo ginusia skabytų, reikia kad
lais. P. Kudirka. .J. Glinvckiš ir
4
racijos, vaizduojasi bendrovę
pakėlus ūpas kuomet įsisteigė kas nors tas knygas platintų,
Į V. Širka.
baisiausiu gaivalu. ' l’ž tai jo
“Darbininkas” kaip dirbki jo nuolatos jas pardavinėtų...
7) Nutarta kad seimas nu
Atlankyki
kaltinti negalima, jam reikia
LDKS. N. A. apskričio prieš- O. Kašėtaitė, J. Glineckas, V.
išplatinimui, kaip dirbta gerų
tartų ir kad būsianti centro
Čia kaip tik darbas yra vi
Trečioji 1
parodyti tikrąją tiesą — pada seiminis extra t?nvažiavinias at P. Širka.
knygų platinimui; nesigailėta
valdyba kreiptųsi į dvasiškiją
lyti aiškią demarkacijos liniją sibuvo balandžio 13 d., 1924,
’’
nė darbo, nė iškaščių, nė ati siems visufa katalikišku«f orgatiikad ragintų žmones daugiau
1)
Išvažiavimo
komisija
nariams.
Centro
val<lyžariją
tarpe suktosios korporacijos ir Lietuvių Rymo Katalikų šv.
kų.. . Ir buvo daug ko atsiek
skaityti khtalikjšką spaudą ir
teisingosios kooperacijos; jį Petro parapijos salėj 492 E. pranešti kad yra sparčiai ren
ta, daug prie ko prieita. Kiek bos turėtų nutarti kad nariai ar
rašytis prie LDKS.
giamasi
prie
apskričio
išvažia

reikia Įtikryti, kad kooperaci- Seventh St., So. Boston, Mass.
ypač tai po vieną d ieną menesyje ar
B) NuUir|ą; majųsti mm ąps- tai knygų išplatinta,
vimo
•'kūjis'
atsiįbuS'
gegužio
30J
ja taip skiriasi nuo kooperaci-. Į SuyažiavriM nti4aiiė-Su mal‘Spaudos r^itrtinimd ^uviTiter
v
jos (bendroves), ‘%aipi diena Ida M. M. Kamandulis. apskri- s. m. Romuvos Parke- Montėllo, Į krivio sėinnu'pasvenanimąr
še,” juk veik visose kolonijose liūtingi pardnAmieti geras kny
9)
Pranešta,
per
raštininką
Taipgi nutarta atsi
nuo nakties. Gi kad tą pada-| čio pirmininkas 2:30 vai. po Mass.
kur tik buvo L. T). S. kuopos gas ir užrašinėti laikraščius, o jiUi<1lnt žinomas Ik1
kad
L.
L.
P.
Bonas
kuris
buvo
šaukti
į
vii?os
apielinkės
kuo-1
ryti, tai reikia įvest mūši] ot- 1 pietų.
kefinuh
tam tyč paskirti nariai pereida visi nariai be jokių išsikatbinėnutarta
pusmetiniame
suvažia

pas
kad
išrinktų
po
keletą
dar

ganizacijon labai brolišką bū- Į
jimų turėtų tokį nutarimą pilIšplaukimas i| |
Suvažiaviman atstovus pri- bininkų dėl pardavinėjimo ti-l vime paaukoti Vai kelio .Jėzaus vo per visas lietuvių stabas su
dą kapitalo kėlimui, būtent:!
Gegužiu
gerų knygų pundeliais ir kiek dyti.. Jeigu teip pasidurbuosiuntė sakančios kuopos:
Draugijai
Kaun(
dar
nėra
pa

kietų laike išvaižavimo.
leisti narini mokėtis* už vieną!
tumėm
nuolatos,
ne:it
laidžiai
tų knygų pask leisdavo L .
D
pamirsėjuštu v
2) Nutarta katras iš dalv- siųstas iš priežasties kad paš
akciją net per penkfs metus iri 1 k p. So. Boston, Mass. M.
kokiuspenkis
met
us,
puse'
beEKSPRES
tas neduoda apdraudos ir pasi- dabar kodėl tai]) nėra daroma.' <lio\ukii išnyktų iš mir ų-tarpo
tik po penkiasdešimt centų Žukauskaitė, Z. Žukauskaitė, vių nenorės imti autoniobi--Atšalo
mū>ų
idealizmas,
sui rodžius kad pabaigoj balanmotuose.
Per tą laiką narys J. Glineekas, A. Navikas. P. liaus būtų apmokama pinigais
dingome, prilipomo, įsivelėme o likusieji ir tiei būtų visai ki
įdžio
mėnesio
važiuoja
Lietuvon
$200.00.
Taipgi
prie
tos
komi

suniokotų už pusę akcijos — i Gudas, P. Midus, V. Valatka,,
(45,(U7'
i kitus dalykus...
Bet ar ne tokiais dėlto, kad su apsišvir-j
Nonvoodo
klebonas
gerb.
kun.
sijos
tapo
išrinkta
dar
du
na

tusiais
savo
tikybinius
ir
savo:
$2.50, o antrą pusę to-lygiais |K. Povilaitis, F. Virakas; ne1
’
LslMTIES
DIENI
laikas būtų vėl prisiminus tai.
V.
K.
Taškūnas,
nutarta
boną
LiEm
[pribuvo
V
T.
Savickas',
J.
.Jariai J. Daugeliavičius ir M. Žu
terminais už jį sumokėtų kuo
kas yra apleista pradėt nuošir katalikiškų eirgimizaci;ų reika ;
per Soutlii
inteikti
gerb.
kun.
Taškūnui
kauskaitė ir nutarta pranešti
G malonios dienos ti
lu>
grr;ii
.suprantančiais
žino
■
pa. tokiu būdu gale peniui] Įroša, J: Meškauskas.
džiai darbuotis. Kodėl katali
2 kp^Montello, Mass. O. Ka per organui kad visos kuopos kad parvežtų Vai kelio .Jėzaus
KALVOS TREČt
metų susidarytų jam pilna pen
kų priešai niekuomet nepails neuiis. negi galeli] kovoti arba
Draugijai.
kių dolerių akcija — kiekvie šėtaitė, F- Radzevičius, J. Dau- kurios turi tikietu knygutes
:juos tvirkinti te.»kiais šlykščiais
t Kauną
Kaunu .
10) Panelė M. Žukailskaitė ta/ Kode! jie visokias **sve*iĮ
Piliavą
grąžintų
nevėliau
kai
iki
15
d.
g'ėliavičius,
J.
Spranaitis,
AL
nas jo. įvesdintas doleris atneš
inotervstos,” gimdvnm kontro-i■ liū<lai< kaip elabar kad yra da
Į Klaipėdą, (Merb
užkviečia
atstovus
ant
vakarie

gegužio
menesio
š.
nu
tų jam kitą dolerį. Šituos pen M. Kamandulis,
rėm ui.
Virš
I)fiįtlr<jd
davimus,
“
Lyties
dalykų
pa3) AtsHSnkius suvažiaviman nės kurią surengė vietine L.
3 kp. Nonvood, Mass. P. Ku
kis dolerius, jeigu norėtų, jis
Man rodosi kad L. D. K. S. Čilietis Lūkste lydftr
D. K. S. 1-nios kuopos pramo Ivkų pastis” ir tiems panašių
siiifhii j Lietuvę Irta
galėtų išsiimti. Toks kapitalo dirka, Jv Červokas, B. Aromai- kun. P. Garniui tapo priimtas I
šlamštų
pundais
nešini
eina
po
kaip
tik
nuo
sekančio
ateinan

|ui-illnk«mlnimns vi
goje kuri įvyks balandžio 27
kėlimas galėtų tęstis per visą tiei^, M. Jablonskienė; nepri atsistojimu ir suteiktos delega- į
Kiti išplaukimai
d. š. m. užkvietimas priimtas lietuviui stiliais, rėpliojo po čio >e>iIno reikėti] padaryti ata
to
teisės.
Taipgi
kun.
Garinusi
buvo
M.
Baliutienė.
K.
Spirunario gvvenima.
Tokia teise
< r.\AKI> LINįj,
Pennsylvanijos kalupose išmė tinkamus žygius, kad organi
gausiu delnų plojimu.
12H Stote St.,
■'
pratarė
keletą
žodžių
į
suvažia

tavičius.
galėtų naudotis kiekvienas or
tytas mainierių pečius, po Įvai zacijoje . eliscipliną sutvirtinti
lio.-ion, Mass.11)
Kun.
P.
Garmui
išreikš

ganizacijos narys, t. y. kuopa’
S kp. Cambridge, Mass. A. J. vimą linkėdamas geriausių pa
ta užuojauta jo darbuotoje rias svetaines, laike j vai rian.-i u ir imtis t nujaus pradėt knygų
’ sutiktų mokėti pusę vienos ak Vaisiauskas, V. Gedrimas, J. S. sekmių L. I). K. S. organizaci
Kodėl jie platininio akcijų ir j<ą varyt tol.
tarpe Amerikos lietuvių kata susirinkimėlių.. .
cijos už kiekvieną narį, kuris IVineiūnas, V. Jakas, J. V. jai ir N. A- apskričiui..
dilba?. . Kode! jie nė nemano kol bus tam reikalas nratsižvėlI
X
4) Įnešimai. 1) 8-ta kp'. įne likų.
tik nori pamažėli kooperatvviu Smilgis, Vc Širka. Nepribuvo
Argi.jie
12) Suvažiavimas išreiškė tą darbą užmesti.. .
ša kol “Darbininkas” atsistos
būdu okunmliuoti kapitalą ir B. Žilienė, J. Kalinauskas.
Į padėką 1-mai kuopai už sutei būtų tokiais kad savo idėjos
stiprinti kilniąją teisingosios Į 22 kp. Brigjiton. Mass.
M. ant -tvirtų kojų kad būtų leiplatinimui galėtų būti mums
4
džiaipas tik sykį į savaitę 8 ar kimą salės dėl suvažiavimo.
Klovienė
ekonomijos idėją.
pavyzdžiu..
.
13) Kasos stovis buvo $26.34.
Kuopoms tas iškarto atrodv- Į 70 kp. LaSvi-ence, Mass. M.. ba 12 puslapių, o'jei jau nega
37 kp. Lewiston, Me. metinė
lima sykį tai nors bent <|u sy
• tų gal neperdaug žavėjaneiai, jGabis.
Ne, čia yra kas kito, čia yra
mokestis už 1924 m*. 45c.
|
Viso
^delegatų
26.
Atstovaukiu
į
savaitę
tokiu
būdu
suma

mat jų ižde nuo kiekvieno už
vienas dalykas ko pas mus kai])
Viso
pasidaro
$26.79.
žinus Ieidįrno išlaidas ir na
akciją mokančio nario galėtų | na 6 kp.
tik trūksta, čia yra partijos
Išmokėta
auka
gerb.
kun.
F.
yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIA^
Taipgi svečiam suteiktas pa-i riam mokestis kad pasiliktų ta
pasliikti tik po dešimt centų
disciplina, .liūgu sykį centro
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!
pati kaip kad dabar kad yra I Kemešiui $25.0(1.
metuose, o pusdoleris -turėtų I tariamas balsas,
valdybos kas yra nutarta tai
Tai musų, lietuvių katalikų nesugriūtiUS
Dabar randasi jais iždininką
Sesijų vedimas vienbalsiai vien tik dėl to kad sumažinus
eiti eentrą?h pirkimui tani na
kiekvieno organizacijos nario
tovė. Liętuvy katalike! J ('i dar prie šmslj
Į V. .Jaką $1.79.
riui šėro, t. y. lyg ir silpnintų I pavesta esamai apskričio val- leidimo išlaidas patol pakol
yra priedermė tą nutarimą vy
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tu
atsistos ant *tvirto darbininkiš-Į 14) Suvažiavimas uždarytas kinti tolei kol jis nebus pakeis
jų iždą, bet, giliau pažiūrėjus Į dybai.
rašvk, ncuji!
su malda per M. M. Kamandu
to nesimato, nes būnant didėsSutvarkymui mandatų, skun- ko pamato. Po apkalbėjimo įtas arba atšauktas. Teip yra
> 1. Apsmųioja 'indu irvvn.slri ir moka poaurqti
’niani skaičiui narių ir po de-|dų komisijon išrinkti sekanti: nėšimas priimtas ir nutarta re IĮ apskričio pirmininką 6 vai. daroma visų katalikams prie
$250.00, $500.00, $750.00. $1000.00. $2.000.00. $3,i
vakarė.
2. Aloka patalpa uariair:; lluonianis kas si
šimtuką, susidarytų gera sumą,!
:------------------------------------ —> feruoti Į būsiantį seimą.
šingų organizacijų o pas kata,
$3.50, $7.00, $10.00. $14.00. $21.00.
Pirm.
M.
M.
Kamandulis,
Rengiami vakarai atneštų dau-1 operatyvės idėjos skleidimas.,
2) 8-ta kp. įneša kad apskri
likus kaip tik šito susikalusi3. šelpia suvarmišius narius ir našlaičius.
Rašt. J, V„ Smilgis.
ginu pelno. O ką-gi jau bekdl- Į šiam tikslui seimas turėtų tys išrinktų komisiją dėl apžiū
4 Nariai triumą S. L. R. K. A organą, sav
ino, tos disciplinos nėra ir nuo
rašt į ”Gnrs.-]”.
Po ilgo
būti apie įųoralinį sveikumą: 1 nutarti suruošti milžinišką, va- rėjimo jiamo stovio.
to labiausiai katalikai nuken
5. Skleidžia apšvietą, leidžiu genis raštui, i]' t
nariais kuopos būtų pastoves-j jų. Vajaus darbuotėn reikėti] išsikalbėjimo nutarta rinkti
čia.
riams voltui.
nes, nes kiekvienas įmokėjęs I kviesti visus kunigus ir svio- komisiją kuri su centru apžiūJau Velykos netoli, tai reikėtų
G. Platina tikėjimą, dori], rūpinasi tautos ivil
vėjus
visą
dalyką
raportuotų
I
kiekvienam
gauti
tikrai
šit
lietutnta
Lietuvos respubliką.
Labai lengvu katalikų prie
pusdolerį ar dolerį nebenorės Į tiškius. kolonijų veikėjus. Pa7.
Lengvomis sąlygomis apdraudžia vnikuJ 1]
atsižadeti sav0 pinigo Ir kuo- Į tiems reikėtų absoliučiai prisi- seimui. įnešimas priimtas. Į viškais margučiais atviručių. La šams išprovokuoti vieną kata
nietij amžiaus.
j< žadėti įsikinkyti darban su kū ko misiją' išrinkti sekanti: A. bai gražios. PABSIDUODA 5o. likų grupę prieš kitą ir kumnel
pos jam duodamos dovanos.
Įstojinum į S. T,. IL K. A. .plgHft jnem'slx.i* mrttįvsfU I
X
pos
yru
visose didesnėse Hetaviū kalbinljose AuiertkeJ^, t
katalikai, 'tarp savęs pradethv
K . Šį rupujį projektą būtų ne- nu ir dūšia. Vajus turėtų tęs- Vaisiauskas, M. Žioba, P. Ku- VIENA, 6 už 25c.
& tieji infnrinocijti', kreh>kit?8 prttf kuopę SftkroUHift
0
dil'ka, F. Viralais.
I Prisakykite greitai,. Velykos ginčytis, vieni kitus užĮnildL X hro RnSlinę:
prošalį prieš seimą pasvarstyti, tis bent per šešias mėnesius.'
.
A
1
3) 8-ta kuom įneša jei mv jau netoli.
• net i arba vieni lutų veikhnąagSmulkmenas bus galimą pk/kiekvienam, nariui, o ypatingaii
S. Ii. fi. K. Al
.mas
neims
paremtas
kad
būtų
’
‘
‘
n
f f
' wM< boikotuot, ’ tnomet M m 22?So. 9thata„
,
DARBININKAS’! j
b
tiėnis, kurie rengiasi seimam rcikŠti seime. ‘
OrgtniMfijosauįtfninuui ir
366 Broadw*y, So. Bojton, tyfoMij.taliku'priešai tiktai kįžMgMi
visas prieki* ii oaęlavotus.
'
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Ii yžio<i^^įtaįis

ir tų taręs, Mėgo

įprato įrjtękįbės

oje fi#
“ uWoJkalejįtpo'?
f
\
jos 5^4 JįenKifM
km
ju
Ęet yįB&jgafkotoi prieš lįem ’
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pastoti, -kelių mūs

priežiūros darbhiinkų senatvė
je, nė moterų umraltįs globos
1 didžiumoje yra ūki- ne priežiūros pirm į^mdymų ir
is, žemdirbių šalis, o po gimdymo laikotarpiuose^
daugiausia yra kou- $era nė jaunuolių? ne prųtuvjškimmhi’ uuristatymų gnsių griežto apsaugojimo »uo
'*«ę f sunkiai bepasiduodųj persunkaus jų sveikatų grųtu-i
|Kh
iuj^nybems, nors jos būtij Ir jančlo darbo. Nors fabrikų
^^ngiHUsips. jr . labiausiai' darbininkų inspektorių kaip
kur ir gana gerai darbuojama Arba Prisikėlimas Dvasios iš
^šdautįnos._
si darbininkų reikalų apginimo
Itotasių.
Dmluvos- ūkhiinkas ne- dalyke.
įsivaizdmt kam jo beis
3., Bet blogių blogiausia £*iai
Nepersenai sutinku mano g
M
mergina nenori valgyt,
stovi
dalykas
su
tarnautojais
rą draugų' draugu, apie kurį
iMMškimo, jo riebių!
ar
tai
valdiškoje
ar
privatinėje
galiu pasakyti;
Jis yra masu tirštai spirgais už Į
aš. Žiū
įbše -ū idtėugiasi sudaryt tarnyboje, jie nepripažįstama no ne kaipo antras
net “darbimnkas.’’
Siflyg į- riu. eina nuliūdęs — taip, kaip
lizdelį kur visstatymais laekvieųų darbinin numirėlis atrodė. Klausiu jo:
ak turėsiu daug prasčiau
ką atleidžiant iš darl^o reikia — Kas tau yra, kad tu taip at
iri daug “sunkiau
duoti tam tikrų atlyginimų- rodai kaip numiręs? —Taip,
‘Buriulriiunkai įsivaizs^įhtaritai neturi net tie- konipensacijų: kas ilgiau tar aš iš iš tikrųjų esu jau numiręs,
^nanytiiiad įa^ juofe yra ne- navo tam daugiau, o kas trum ant to atsakė jis, nes jei dva
piau tarnavo — mažiau ir apie sia ir viltis žmoguje yra užgjesai, kad pas juos yra persunįad pasijuos darbo ir gv- paliuosavimą iš darbo turi būt ię, tai žinok, ir kūnas ilgai ne
lig laiko pranešta. O tarnau begyvens.. Tęsė jis liūdnai.
jhirno sąlygos nepakenčiamos
tojams nė augštesniemš nė ma Kas tau, po pypkių!.. stokimįnėuarĮhales.
žesniems tąs nėra taikoma dėl ja 1 Kokie vargai, kryželiai
OetuvOs Seimas taip mažai
to, kad įstatymo tekste yra pa '.avė spaudžia, kad tu įpuolei į
darbininkams būvio
sakyta kad teip elgtis “su dar lespcracijų — į beviltį ’ Šūk
ginimui įstatymų teišleido. ir
/ Jaįy&.į^ątymąi teip mažai bininkais,” o tarnautojai neesą telėjau aš. Matai, susižeidžiau,
;i^Rčkr^L,dari>niinkų įvairiau- darbininkai, ir todelei tas įsta atsakė jis, tai tankiai dabar
įa reikalus, kad ne šimtinės tymas prie jų negalįs būti pri turiu lankyti ligonbuti; na, dė
^įest.krųvjuų '.darbininkų luo- taikinamas.. . .'(X kiek daug lei to turiu ii- mažų nesmagumų
įe skmudų net »nė šiaip taip nuskriaudžia .tarnautojų... Jų dirbtuvėje nuo bosų-perdėti^^ūpinaj/KimiŠriša, .bei Lie- rasime šimtus, o gal net ir aių; o ir ligonbuty kartais su
^^^^hiižidS’biąin ’ * ‘ pažaru .tjįk'staųčiųs. • • dųk jų likimas gydytojais prisieina susikrims“ūMūniktį sujungi* priklauso niro viršininko garo tį... susirųkuoti... Toliau;
i
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Mj^iklansoi
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nąis, Lietuvos ir Ukrainos vejiavaa
aut bokšto ro-

Joję telpl <wgU« hl
j W IrBEPU P*8tkąlčii
rigjfpjSi;
,

DĄilBl^NtAS:
jušes Varšuvos. Aut tų karčių^
įr paniekim|U0L žodžių, budelis
sugriežęS dantimis, spyrė jai ir
vėl į veidą ir suriko: — Muži
ke! Mes turime kel^tąį užvardymų dėl mūsų tautos ir tai la(Kttfoį feljetonas pašvęstas pągar- v.
;« Vilnim* timvazv
r milžiną ąrilgį atminčiai jgįerųjamętr UU1 glUZlOS 11 Kimios , pavyz DRAUGIJOS IBKUOPOS
OĮgos Besarabovos,
(Ilgos
BesaraboyoHj (Uįjelės
didelės nutrljotės džini L Sarmatai. — Vai ! tąip:
temykit.
Ufcriiiiios pasltlaosiit Įnikti užkankintos
LvoVo kalėjime per žiaurius lenkus.) Sarmatai! Bet... bet lietuvių
- Aną syk tikrai amžinau, ar kalboj sarmata, reiškia/: gėda,
tai buvo tikrenybė, sapnas, vai lr. .. ir ištiktųjų yra sarmata,
geda net ir kalbėti su tokiais
dentuvė, ar gal ir ekstaza,
shadau urye lenkų kalėjimo- jąielišais bąiliaiįr— lenkais —
Žiūriu, ant BUjpuvųsių šiaudų Lenkam šių, kaip jūs esate pa
guli kankinimais ir ‘badu su liokai, kurie didžiuojatės tuovarginta moteris.
Pamačius mi, kad galite užmušti begink;
įę, pusiau numirusią moteriškę?
mane, klausia: — Kas ėsi? —
Kaš esu! Sūnus Gedimino iš Prie to gi žodis: “Polak” ^Su i
po ženklo Vyties. Atsakiau aš vienytose Valstijose Šiaurės Amerikos reiškia paniekų ir
ant jos užklausimo. Vai! — sū
keiksmą. Budelis gi, išgirdęs
nus Gedimino — lietnvys! Su
judintu balsu sušuko ji. Ir ran po antrašu lenkų tokius panie
vėliavos m įvaw
kas ištiesus link manęs, sako: kos ir julšaipos žodžius, visu
wui.
.smarkumu spyrė jift į galvą; ji Ilgų metų praktikos artiatiiką
— Pasilenk —lai tave priglau
gi, surikus:'— Dieve! sergėk mūsų d^rbą liudija .tūketančiai
siu prie mano širdies, Jai tave
manb, užgeso draugijų. Infomaoijų dėlėj raly,
pabučiuoju' kaipo prietelį ir- jjkrainą-tėvynę
4
ant umžių... O budelis, užmu- kito?
o«i gyvenimų prisikėlus iš brolį ukrainų?tautos! Išgirdęs
mingą
1 šejąs jps, tą pamatęs, tarė: —
’ ¥• ,4. Norkūnai,
anapus grabo,.. Reiškia: ^va tų, puoliau prieš jų ant keĮįų.
šia mano atgijo — aš prisikė- tr stvėręs jos abi rankas, žiū Tui gerai — jau pasibaigė S M PlMMUit 8t, I*wiraea, *u>
» . ............
i"")1
?
liau iš numirusių. .. Todęlei rėdamas jai į akis, pradėjau jas ■ie=s T T
kiekvienam patarčiau įsigyti bučiuoti. Iri iš jos airių spin
sau tą brangių turiniu, neup- dėjo kokia tai šviesa šventumo,,
F>
kainuotą knygutę>Ji yra Šven kank^iny^esn? k«riuy; kįįp
k«rĮ»gųMĮt įmip kurie “soeijaLliau- ar blogo ūpo vyrams, 0 mergi , su kuriais darbuojūos visuome to Kazimiero Draugijos leidi pas Jūdytą,
. JKOT£W JR MERGiSpWl
noms
“
raštiniit
panelėms
”
ne
!
nės labui, tai vieni manę gar nys ir jų įsigyti yra labai leng-: tno. Truputį susiraminęs , nuo
^aįai” ir? “krikščionys deG»1 Jti« - tiirffc .Geltonu? plaukite! O gal jus plauk d yra juodi I
KiiMsfnidai lludi.,ar' AnŪsinOs ,»arv<.>»; Bnpsvl pinikai jir Vįsi)';kartą net nuo pa.'.. pa. .sibu- bina, augština, o kiti, kad
pirmo
su
judinimo
jausmų,
sa

va — neš čia gi juk Amerikoj
Rąntlniji l VienokJ jiPžfuriut kokius spnhiM jie iivbulu, ncIaiSl.
’išranua kad ir tai
Iškalimi ■ sunaikinti ji, gražumo!
^dari^inkams perdaug dųo- čiavimo tuoiuet h- ten kur vir manytų, Jai šaukšte vandens yra tos draugijos genęralis į- kau jai: — Tamstele, aš tamstą
ntlikte tak Jei jų< tik Jai*’-'*
l.rk'i j"<te nnii<!i>s't'».
Kežiurint ar Jus nuvo plord<u< <h»r lebciM it yminlui ; kasi, ur Mi
šininko malonė reikalauja ir paskandintų. Tai tas manę tai galiotinis, gerbiamas kunigas išliuosuosiu iš to urvo. —^Ne!
kad tai esu “Darbo Fedeauktus j in.’uųri). ar pti jau esat trumpai maikiri'e. įmurk ji/u
lite diileisti, knd nešvarios, iškriko p'idakruaa apgaili tu jiwą išvaiz
paliepia!..— Vienu žodžiu sa pogi labai įrituoja, erzįna, Petras Raščiukas, tai jis kiek Ne!! sušuko jinai kaip išsigan »’
di).! Jums nciftikCs krutėti nr-enigumo dėlei nJežijjiiir’ ir beaUujiinio
vien užsispyrimas kad
gah'0f.Ūda?. Jei naudokite Ręfflet,
,
kant tarnaičių eilės vra labiau pykdo. — Netrokštu garbės, vienam, kuris tik jo paprašytų, dus. Ir tęsė toliau taip: — Aš
^boninkanis parodžius kad
NrtikCkit mušt) žodžiui, Nrsipirkit f>5r. bonki) ir piičini
eltikrinkite; krtd ItufRet yra mirtimi priešu plriskinpj ir ka'tu yh<
siai iš visų išnaudojamos ir bet vienok ir negeidžiu, kad tai jam jų ir parūpintų...
trokštu numirti už laisvų Ukjie jų reikalais rūpinasi, kati kipuikiausiu pink*} toiiiku, kokį tik kada
naudoję! GALiiua
Esati aptieki,*!Į^e-į seimų rinkimuose turėt skriaudžiamos, o Įstatymo jas kas nors į manę ir purvais
r«žae£- Atmink, gi digiš Ber
. ..
F. Ąt>. RICHTER 3. TO.
So. 4th Strcet
Brootuyu, bL-Y. .
drabstytų... Bet... bet
tulijonas sakydavot — Krau
O ai už tąją kny^ę,
Ifcbiuinkų balsus, o ištiesų tai apsaugojiinčio dar nėra .
4., Šiek tiek geresnė padėtis: tas viskas dar būtų niekniekiu,
jas kankintinių — Kristaus pa
Gerbdamas Krok'iuiką
yisais tais darbininkų reikalus
'čia dvarų darbininkų- “ordi-■ jei ne rimta liga mano motutės-'
Pasiųsiu iš čia. jam gėlę
sekėjų — yra sėkla krikščiony
ginančiais. įstatymais esu t v ir-1 narčikų.” Juos aprūpinąs į-’ sengalvėlės... Žinai, ką aš mabės. Taip pat, kraujas ir kanĮ garbės jo vainiką. .
kinama darbininkai ir daroma
statymas kad tik būtų griežtai1 na u — jei ji mirs, tai ir mano
kiiitinė mirtis Ukrainos' tėvy
*.
Vien Lietuvos ekonominio stopildomas tai jų padėtis būtų kūnas mirs... Gi dvasia jau,
B4WUVSIA ŽINIŲ’AĖIE LIETUVĄ TURĖSI
nainių, patrijotų -—'yra sėkla
Kuri jau pina draugai jo
$0 gerinimui kartuvės.
.
> tetos nemanykite kad P^u bėdos dėlto kad pragy- mirus _
------------------yra ir dabar.'.. Be jos!
liuosy^ės Ukrainos.
Atmink,
Jam už jo mums darbuotę
JEI SKAITYSI
&& kūBetų vienas kitas stora- vennu^1 _
}vlsko veik tleK Į be mano brangios motinėles,
Prie šauksiu ii pagarbos: Valio! kad išminčius^ Sokratas pa
ne, tai vra daug kiek 1SuknJJU i^ma, tai nors gyvenimas ant šios ašarų paklausytų savo protelių, ir vie
Kad gyuė jis mūs^ motę...
w dvarininkų, • visų hut«uPXt 11‘ nieko negali, bet ir tes-žemės man būtų vien
toj išgėrimo taurūs cykutos —
dubiųjųūkininkų,
visų bado nemato... ir pats dvarpo- tik -pragaru t?. lr tQ jausminnuodu, pabėgtų iš kalėjimo; jį'į
Lietuvą nuo nuožmių lenkų
nuomonės...
AntPukl sauvaliavimas bislų suvar- g(Uį taręs? pabėgo nuo manęs,
gi nūdien "žmonija vadintų pa-j
Ten, kur kapsai gyvena —
W ji teiste ar klaidinga te- žTtas- • bet •; ?°
kaip kbks pamišėlis. Praslinko , Vištyty, čia pat prie Prūsų,
Įdėmiausių dienraštį, leidžiamų katalikų Lietuvoje.
šiepiančiu vardu: sofistas. Kad
kiekvienas pats
,r Parėjimas kaipLavaitė laiko - sutinku jį vėl. Jįhur rubežiaus yr’ siena.
Liukrecija, ginant savo mo
Užsakyk sau ir užsakyk savo ^giminėms ir pa
^ašMamė atvejuje esu šąli- kur l)avt*ta dvarininkams ar- žiūriu, tiesa, ne yra linksmas,
ters gai-bės... nepražūtų nuo
žįstamiems. ĮCvieslį su aukso mintims siunčiame do
tr dįfenio ir griežteshio ba & Daugams nesųžiningienis bet ir nenuliūdos; išvaizda jo
smūgio gašlaus valdono Ro
Ir laike jojo varduvių,
įvimo darbininkus aprflJ žmonėms... Tokiose vietose ži- h-imta, kaip kad to karžygio,
vanai kiekvienam kas paprašo. '
mos, . Roma gi niekados ned^ j
švento Jurgio dienoje
/
:1O istatvmo’ne°u tai via nonia' ka^ l1' busvhė, ir darbi-|kuiis griežtai pasiryžo -kautis
siektų tos augstenybės, didybes |
Bažnyčioj nuo Dievo melsiu
i»
prX- ni“kai UauS “ukenfi,L
S«luti"fe
' NA
Lietuvoje kainuoja 5 dolerius, o Amerikoje 10 dol.
ir garbės, kokių ji buvo pasie
Jam ištvermes kovoje.
*
.
/
& taktikoje, o tai dėl žeLietuvoje bendrai imant dar- kau vyruk, čia kas nors Vpakus. Kad Kristus -nenumirtų
.Sveikatos ii’ ilgo amžio
Adresas: Kaws, Ožeškienės Nr. 3, “Rytui.”
'iyfet Rakančio:
bininkai vos-ne-vos užsidirba Į tingo slėjuasi — vos keletu dieant kryžiaus, tai lis neprisikeL F
Ir visko ko jis geidžią,
‘LVKninkas gali reikalauti tiek kad
*<“'? >>• tiek kad hų atgal, tu buvai gyvu tavotų ir iš numirusių ir nūdien ne- į
Lai Jis apturi nuo Dievo
&■&>.gesti nuoširdžiai atlie- ‘ ‘dfk4ift » kun0 “’P^gtų ir nu; o siaiKhen jau atrodo tavo
— Te laimė su juo žaidžia... būtų krikščionystės, bei žmoni
W» dUl'bo iš visu savo šam- apsmlldi taųi kad nebūt matyt Į voklas Joks rimtas ir griežtos
ja Jį nevadintų; DievO-Žmom:«ininkij,\et jis ne- '‘nekrikštytos mėsos.
0 apiejšvaizdos, kaip kad turėdavo
K. Vidikauskas.
gumi.
Kiekviena didelė iri
S
“*’ » teisės diubininka bellt koki futaupym* toluues- .\apoleonas _ garsusis. - Taig,
svarbi idėja reikalauja aukų
l
v
Aš gi esirauka- iiuosyb.es te-Į
■TOtįafrbt virš įstatymais
1!'įkul; at™)al ar. '’al;
vp‘v\nj
4
A
tytos normos, negali jam. j
nėra k® nė svajoti, kol I*-A* l-«
J ,
PaĮ Ji
vvnėsmano—Ukrainos! Ir..
^ražfų^^iskaįtymų apm dvąšinį žmogaus gyveninių,
anW varžyti įsikūrimo “<*«» Pak«etį kaip kimo jsta- tai, mano dvasia prisikėlė-n
Bet tuo tarpu pasigirdo eis<m
pie .šv, Pranciškiį ir kitus jo ordeno šventuosius, ajaie
niolizdelio, privalo su-P’®*'ir kul WasikiSis dabar- numirusių.. . - Kalbėt aiškiai
ateinančio žmogaus.
Ji jąm
LMtįy^ą^ųifeius vienuolius, apie misijas, ir misijoiKh
i tokias anlinkvbes arba
Lietuvos ekonominis sto- ~ nmsk j kampų tų metamorparodo sienoje nišą-įduobą i
rĮus ir įatfg l(ąių apie ■platų veikimų šy. Pranoiškaiia m
SKk'
H bTaiv *8ibr “jan
spėka sugestijos savo akių, Jįe-1
jįįlįp |4;etūYūįe — taip vadinamus tretininkus, ir daug
pia pasislėpti į jų, Durys atsi
l ir I§ visų .dailu .
S butu aprūpintas ligos
Paprastas amerikietis botu- - .. _
,
kįĮųkjy pa4fejcąi.tymib parašytų prastiems Žmonėms suPrie jos priėjo žUurųS;
KUHgp atsitikimo ir senat- vis darbininkas lengvai galimu įLiįvoi 'kerbiamas kunigą, LIETUVOS per BREMEN’4 vėrė.
pro^nk ^baj visiems tiems nš patariu užsisakyti sau
lenkiškas (budelis, .ypųtoj- PM
Naujais, patogiaia laivais
. Privalo būt įsta- lyginti su Lietuvos geru buržuyr. ki^ri^atarri išsirauti,mėnesinę pąvriksluotų (da^>
MūNCHEN-STŲTIGAIIT-COLUMBUS' prasto policisto ir spyręs j# i
aprupmtas ir jaunuonie- jum ir tai nebus ne biskio per- L]ebonus višakio KSllos para. ir parankiais vienos klesog laivais.
’įiąU^tyMuoJių £otogęrfiįomis) ir p&ų liikrųštį:
veidų, tarė: — Klausyki' išsi
Gerai
pataisytas
3
klesos
keliavimas
m?
^OTOB klausimas, nes daburldėta.
1
Į pijos siųsdamas man varduvių atskirais uždaromais kambariais dęlS rink vienų iš dviejų •— laksvų/
rtų esti, ypač tamaičiųl
F. Vįyak’s,| linkėjimą ant Švento Kazimie-- ir 4 Keliauninkų.
arba mirtį. Bet jei nori būti
mtejais jų darbdaviai ar-1
Išplaukia Kas Savaitę;
t
r
Iro, kartu atsiuntė ir mažų dolaisva,^
prisiek ištĮ
rt|j leidžiu įvienudUai <4MąŽesaieji broliai” (Pranei^o*
bdavių išdykėliai. šune- Į—
Įvanelę pavydale knygutės už- Lietuvos valdžios autorizpota linija,; lajai i
$aį). Redųgucįja; Tęv^* JėrąnitpasJ Bendradarbiauja
Laivakorčių ir kihj-’paaižkinlmų lUau»r
..
_
“KRISTAUS SBE- Idte vietos .agento «rb* paB,
šinaai
ki$igĮ ir šiaip getų Įmonių* įdainuojačmajamsHS
Ka pašvęsk manei” p™NORTH GĘRMAJt
'^ri ir perinamai grieti;L
f
skaityti, itaiiy vėl prą-i
/-• '.". i
4,
darbininkai jau|E
įta: I4«tuv», Krttin* HlMjulMM, AĄ«HMrtM»ą».;
l^dto^irųau
C — Sugrį-^
tttftnmnUB
" \
rvšo viltis, energija ¥ noras ^-dluh ,'3rid^iJ»rt, CL < sudegi Tusisfien _
geriau^ aprūpinti nuo į
A5jau
Jku i»Jo .» «MudM “6V. ANTANAS PADUVIETIS,”
sauvaliavimo, bet ir
* r** ttM.iut »r
t
2ii j«£frnwn su Nevarfc, N* j.
wti, kovoti čia ir toliau, kadtiamiil, kur kartu sudegi? ketu* matau tų- vi
L» *■£
a- L *
,

.

.’

it*

^džįoi.I^ukamrię
**• bailiais,
g&ts jw»b iš WhiaW Sd<te OeBvba ir Lvovę, uostte
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^rinkį&m kp.
pi^d^U or* šiuo sykiu
kienę, autorę veikalėlio t ‘ ‘SĄK&fi iĮpųčteteĮdvi drapąuiį
prią
tetke ypač, nepritinki tokie ra*
r>” te
ii gę$. (^ą
Bętuvių Mmbriu vietos* ‘apgyW*
• • -*
*
1 ¥
tę? Jteų Mteste, Pkiladelpįjijo^ ventoaerandasivisokios riižieą M-, * Teko apsilankyti Jįeliose pado* šanmi.
a<Sąu#.stote*, tpkitį profcWRąlųt kaip jĮd; pro* rių tėvųseimyiūLose te
NlfARK.JK. J. ■
savo Ūialdose. Pasitikime, kad te Bą. tajĮp JteMviiį
mielu, noru prižada X
tesoriua, smūikteuiikas^ fotografas^ pie tad; jte
ateityje Seserų Pranciškiečių var rų lahai uolių veikėjų*, kaip ves
ąeih. Prwiūųienė, Gxteteuė, X. printeris, astronomas te desigūe- leisti prisirašyti prie Vyčių jaunttLDICS. 14-tos kuopps ekstra sugai nepasiliko be .Jūsų jausmingo*
sirinkimas įvyks bal. 27 d. š, m,
Fabijoniųtė ir daugelis ktų. Bet ris.. Apturėjome naują vargonL mečių skyriaus. ESU tėvai prįžaužuojautos.
šv, Jūrgįordinugijos svetainėje 4
gerb^ BoškteU® te Ona DngnraĮ* ninką^Kazį Bazį. Gan atrpdo dčįo pfii^š^ti ne tik po yicną vai• MOTINŲ IR JŲ wH
Su
tikra
pagarba,
darbštus ‘vyras, vedęs Žmogus, ką, bet.po-4duterteis vaikučius.
vąl. po pietų? Malonėkite vįsi na I
te,
ąš
galui
laižybon
eiti
net
iš
ma

BKŪDIKIU
8VE1
Kun. Magnus.Kazefia*,
Rudenyje statysime naują gražią Ačiū tokiems tėveliams, kurie
riai- atsilankyti / nes labai 'daug
Seserų Prane. Reikalų yėdejas. no gyvybės! tarp jų turi primą
pranta Vyčių organizaciją ir jąją
•iMM
Wb»
svarbių reikalų yra. Taipogi da
pirmenybę. — Jos rąžo, losią; ko- kleboniją.
- Mb‘ihik*-aariUMate* mI»i
..
'
!
'
•
\
taip didžiai gerbia, nes jieįsino,
lefeųojajt prikajbinėja žnuBĮeą prie
lyvaus svečias iš AVaShingtono."
LA.WBĖNCE, MA8S.
^Džiaugiasi mūsųkolonijoszmokad kuris jaunimas priklausą prie
>
Valdyba.
•brgąmzįeijų, platiūū ' spąuJą te
• ■
....
■ J
nęs apturėję naują Vargonininką,
Gavėnios laik^ katalikai skait- taip .teitam! ir taijr toliėuk te tąip
Vyčių-organizacijos, visuomet jis
———. •
-.
- nes pastarasis visai nevartoja
KMHoMtttMilr*.
pralenkia tą jaupiiuą, kuris nie
Būgai lankėsi pamaldose, Šėrėjo- toliau!!! 'Pavyzdžiui: pats
. HJtaMayniAayfcufyyM
LEWISTON, 1YEE.
•wrH«
a«Ul'
kur nepriklauso, o kad ir paklau
miš Šv. Cecilijos choras po'vad. M. kun. Bbteas
Kančiukas gali palitįpaliū- * ■■ ^
>
Petras Raščiukas
'l
Ir m. £•&«•>- M- w'
dyti, kad
kad pasKazimim^ius
>*»
tad “W* a»‘ sa kokioje draugijoje, kur yra ve
Bąrimil
DailjuteS' (Daly) giedojo Graudūs (lyti,
pasKazimierįeČius skysky-.
,
ria« ,r«cvĮM!»fe Įha*'
Veiksmai. Kunigai visuomet pa rius Švento KazuMoro Draugijos raSo Ta’Kto« gymibMl- “Daybi- dami te susirinkimai amerikohiš*
Pastaruoju laiku Leivistou’e
žinute
yra*toveikliaBsias; oo tai,
tai, k^p
aš įlinko
*“uko”
’’tūlam
talam numery
“™»er¥ tilj)o ži
»“6 vis amerikoniškai, o pas Vyčius jo
sakė gražius pamokslus. Petny- yra^koveikliausias;
kąip aš
darbai visai susilpnėjo. Bates
W «*«
»“* koje kalboje ir kur neišgirsi, tai
čioims’ apmąstymas, stacijos, te- žipau, reiikft tarti nž tą ačiū tom
MUVviena iŠ didžiausiu-audekli
vaikinus kad dar nieką- nėra. Jie susirinkimus veda liet
šventa valanda.
STRAIPSNIS 63. . T: ’
f.veikėjoms,.. Toliau: aš tikiu
nių, sustojo vienam mėnesiui. (Pa
gus, dKUfilal
dos
taip
linksmus,
nebuvo.
Tuokalboje;
jie
susiėję
tarpe
savęs
Kaip PaSildį/ti Pietią Iki Reikalaujamo
Pereitą pėtnyeią atlankė mūsų <I/DKS. kuopą gal čią jau ir negy- jaus štabas sušaukė mitingą, liepė
tildai *8.00.
liko tik keli darbininkai kokiems
Laipsnio,
.
’
dauginusiai kalba lietuviškai; jie
Įijųohl, jei gerb.,Oiįą'Uhųjumte ne-,
Kad paSildžIus pienų, įdėk bdnkufę
ten speėijaliems audeklams austi). kunigus sielos ganytojai: gerb.
vaikinams iš kišenių rankas jšsu teatrus mokinasi lietuviškai...
] Šilto vandens indą tiiip, kod'VaįidUo
lįstų
visiems
delei
jos
į
akis
—
*
pjuleugtų pieno lygmrtle bonkoje. Kal
Kiti kalba kad ant trijų* menesių kun. Ur|)onavyčius,' kun. J. Švag- “nesyprildintų’*^- neatgituotų už traukt ir vienam ponui nebešildyt
Vincas Markelioniš, kuris čia tink indj, bet pėduok vandeiuul už
suktojo. Dirbo joje daugybe lie ždys, Idm. Juškaitis, kun. Taškūvirti. Kad patyrus Šiltumo laipsni už
tą gražią darbininkų organizaci- kėdės. Nutarta kad trys vaikinai gimęs ir augęs, ištiktųjų jis stebi lašink lašeli ant delno. Jei junti ra <lė, kad dnVKtmuMe pieną*
nas,
kun.
-Garmus.
Žmonių
busvp
tuvių. Kitos dirbtuvės k. t. Connueitų pas tas merginas katros da na-visus Vyčių narius, kaip čia au inų Šiltumų, tai atvėsink pakišęs po bė be bi! gyvybę. I*'
jifir taip toliau.
į .stiprius
pilna
bažnyčia
Ačiū,
Dievui
liž
srove šalto vandens. •Niekados diklų
tinental Mill padaugino darbinin
nei vieną sykį nebuvo lankę teat gusius, taip ir ateivius, kurių šio gančia
moterie duolt jk
nedėk
čiulpiko
į
sava
burnų,
kad
pa

kams darbą, t, y. vietoje 15 ma jo malonę.
rą. •Hudson štabas paliepė astro je kuopje daug dar laikosi, kaip tyrus šilumos laipsni. Tai pavojingas Pleyo. dėlto,,kad ]
‘
‘
Todole,
jei
būčiau
aš
poetą,
budos. Dėl tos pačios priežasties ne nūs maistas šutei
šinų (staklių} padavė po 24 ir 21.
Tuoj po Velykų įvyks mūsų pa
nomui temyti per žiūronus kaip ir savo graiža iškalba, taip pamylė liesk pirštais tos čiulpiko 'dalies, kur! mo elėmeiittis rel
augtų.
,
Nukirto mokestį, per tai atleido rapijoj misijos Tėvų Marijonų Tai ant Poškienės pagarbos
kur jie eis. Štai kaip praneša: jimu savo tėvynės Lietuvos ir jo dędaina-ą. kūdikio burnų, j Per
G5
metuse
matine*-.
'Kaly
Kūdikį
Lgjkyii
genint
Žįsti
daugybę nuo darbo.
Silpnesnės jtndziulio ir česaičio, Ne tik suatu Iv Unguraitės, kuri vietą
“Put ūmi jau ypatas, tai buvo f sios žinojimu istorijos.
. Rankutę.
kudlfkUB k<I Bei “
Nors V.
Kuomet kūdikis ima savn maistą lai pasirodė esu® L
sveikatos darbininkai pirmą savai gę turės progą garsų prakalbinin- Užini’ žale tos veikėjos,
pi’of. R., jųjų designeris ir buce- Markelionis dar jaunas.
kyk j{ savo kabe ranka. * jBonkute per jas maisto* vaikam*,
tę. padirbę ant 24 mašinų metė ką išgirsti, bet ir mūsų vaikučiai.
visų laikų turi būti taip laikoma, kad ninliškai sveiki. G?
ris. Viskas buvo gražiai, malo
Sportas veikia.
gurklio visados imtų pilnas pieno. Tas duo.ln valkams, kurie
Pabrėžčiau
gražią
aš
poemą,
darbą. Ir tad dalydavai mašinas Taigi tėveliai turėtų visus siųsti
niai, tik grįžtant atgal designeriui
neduoda
orui veržtis pro čiulpikų. Duok svorio.
Tymo manageris, J. Venslovas,
Vaikai pq visą Žali
kūdikiui
progų paimti čiulpikų gerai.
pasiliko tik tuos senesniuosius ir kur gali daugiaus išmokti kaip na Kad. ne tik žmonės — ir Dievas
patiko nelaimė: apvertė Smetonos^raportavo, .kad bassebčlo tymas
tuksiančiai iu skolingi *7
Mėgtų
skaityt
ją,
nes
jos
tema
tvirtesniuosius darbininkus, o kur muose.
Kiek Laiko Kūdikis Turi Žįsti
stiprią sveikatą 1 _
butelius katrie buvo uošvio palan jau* suorganizuotas, tik laukia
f
9
Bonkutę.
• ,
jokių
abejonių apie Eag,
Bū
’
to
“
Pagarbos
joms
vainikas.
silpnesnės sveikatos, nors ir senas
' T. Ąsa*
gėje, gi uošvis per didelį miegą giedrios saulutės atšylant ir ati
Penėjimas turi būti baigtas per, 20 nuiną aibfl, pasekmes, Jtų
Jei kūdikis ryja godžiai, tai čhii ateivių motinų gavo Į
darbininkas, pasakė kad vistiek
prikeltas užsirūstinęs, liepė kalti darant sezono, o šiais metais ty minutų.
ištink
čiulpikų
keletu sykių.
Jei jis Pienius yrą lįblau
•O jeigu aš būčiau tepliorių,
nepadirbsi ant tiek daug mašinų.
mieguistas,
tai
palaikyk
jį
budinčiu
iki penėjimai,
ninko darbą paaiškinti Profeso mas bus pirmos klasės, nes visi
PHILADELPHIA, PA.
pabaigs
bonkutę.
Jei
nežiūrint
to,
jis von sudėti. Ne* tat yra 48
Tai
jų
nupeščiau
paveikslus
Kitų šakų darbininkams, kaip tai:
rius paaiškino o designeris ir bu Clevclando
įžymiausi lietuviai vistiek užmiega atimk bonkjrtg ir ne ir cukrus, pą£ogI0je tora
duok jum . nieko Iki sekančio penėji su vi rškoings“ kūdikiams, ,
verpėjoms ir kitiems prie vatų dir
Ketverge, 10-to balandžio, šių, Tokius gražius... .Tą tarti noriu, ce ris nusiėmę cilindcrius meldė:
sportininkai prisirašė prie mūsų mo.
’ ■
i
Kad
jais
stebėtus
net
dangus.
..
bantiems ant mašinų, kurie turėjo 1924-jų metų pas Kaziinieriečius
Skaityk
Situos
Maistas,
kurį
teiki
kūdikiui,
turi
nu

kad dovanotų-jų kaltes.
tymo, tai turi būti ir uniformos statytų įtakų jų augimui. Mokslas įroir pa9ifiįiftu' ""
po dvi mažini pridėjo po tris, ku šv. Kazimiero mokyklos svetainėj
tos
pačios
klasės,
nes
prastos
Įgništabo narys.
rie turėjo po tris — po keturias buvo sulošti net du teatrališki vei Arba jei būčiau aš skulptorių, .
formos gadytų šiam tymui vardą,
ir t£. Padarę tą operaciją nukir kalėliui ii* pasakyta atatinkama Tai jų padirbčiau stovylas
'žmonės sakytų: tymas geras, bet
to mokestį ir pradėjo dirbti po' prakalbėle; tą prakalbę!^pasaldė, Iš kobalčiausiojo marmuro,
uniforoms tai jau visai* prastos.
CLEVELAND, OHIO.
ketdrias dienas savaitėje. Kitos nors ir sirguliavo, gerb. kun. Juo Baltesnių neg’ yr’ net sniegas.
Tokiu.būdu kuopa leidžia materi
aū'deklines elgiasi panašiai.- Be- zas Koueevičia, kuris* tuo tarpu
Iš L. Vyčių 25 kp. ekstrą susi- jos ant švarko vertes $25.00. Cf.erb.
" darbių pilnas Lewistonas. Kitas bųna už asistentą-pagelbininką Ir jei prie to dar arkitekto
, rinkimo.
J. Brazys galės ir pasiūti-, jis ją y-’
šeimynas vargas ima persti šauk-* gerb. kun. J. J. Kaūlajdui, klebo l’ažineiau gerai aš meną,
rą ir paaukojęs-šiam, tikslui. ?Vi-<
ties prie mic^tbįkąd norš gyvybę, nui šy. Kazimiero parapijos*. .Ir Ir ištekliaus ant to ištektu,
Balandžio d. šv. Jurgio pąrap. si mylintieji šįport^—*- paremkite ' ' t»-l
^palaikyti. I\aikprie sąžiningesni nprš. gerbiamas kalbėtojas n? nevi- Statyčiau puikią šventyklą;
mokyklos kambaryje įvyko L. Vy* ■ šį darbą, neš ne tik vyčiams vie
namų savininkai pradeda papigin sigkaį buvą> sveikas, viy-vieri kal
; eių 25 kp. ekstra susirinkimas. Į
niems bus garbės, kad lietuviai su
Ir
joje,
prie
tų
juosto'vylų,
ti rendų kainas, Girdi, ar tada bėjo neprasčiausiai... Žmonės jo
| susirinkimą narių atsilankė ntk,
lupa svetimtaučius, bet visiems
Ant gražaus, puikaus aukuro
bus laikas piginti kada nebeturės kalba buvo labai •'užganėdinti.
I perdaugiausiai, bet kiek buvo, tai
Clcvelandiečiams Lietuviams.
’M
ko mokėti ir visai nebemokės
l visi pasišventusiai tėmijo ir svars •
Dabar kas link tų lošimų; tai Dėl tųjų veikėjų smilkylų
Veikalai senoje.
{te
kuopos
reikalus.
lEI tavoj kūdilas gauna jBMti
Tau) kad iš kitų kolonijų lietu buvo sulošta: “Desendžano Mer Deginčiau, nekaip* dėl Dievo..,.
“Akloji mergelė” arba “Liurdp
•J maistą, įtąi jis augs stiprus by
viams nepatartina Čia važiuoti gelė” irT*.. ir ‘‘SAULĖ APžmogžuvaras.
tvarstyta apie naujų narių va Stebuklas” bus statomas antrą
darbo ieškoti.
Įsas. Eagle Pienas yra priimtas j
T.&US! ’ ’ veikalėlis dar vos įjk papasekmes.. Paaiškėjo,
kad nedėldienį po Velykų šv. Jurgio
jaus paBeam.es
i aaisnejo, kuo
rašytas — dar neatspAuzdintas— . Uieaą 27-t/> Jįo mėnesio Sv. Onos įmaga teveikta tame darbe. Nors parap. svet. Šis veikalas yra 4
stas Kūdikiams per 63 metus ir i
Misijos.
jį aktoriai-amatoriai mokinos dar draugystė Jūrės suruošus, tikimės,^lyra išrinkta;/• berods, net peukioliklejo tūEstančius kūdikių*
Bal. 8—9 dd. čia laukės gerb. iš rankraščio — j.į parašė čia ge neprasėiausia pramogą - teatre- u 0Pgmii.at0l.hli Ket matyti, kad aktų. Jame ima dalyvumą tik vie
'■.rH
ir sveikus vyrus Bei moteris.'
nos merginos. Viso net 21 mergi
kun. V. K. Taškūuas iš Nonvood, rai žinoma gerb. Jule Poškienė; ži- Jį, koncertą ir kiti dalykėliai sve-į^ visi organizatoriai
To.
i’
na.
.i
Mass kaip ir kas metai Velykinės įlia.- jai prisiėjo ir lošti.
tainėjo šv. Jurgio parapijos,
parapijos. _ O
Mdu
napiai pisižad5jo
Kas-link tainėje
Jei
nežinai
Kaip
vartoti
Eągle
Pienį^
“Pančiai.” Šis veikalas bus
išpažinties klausyti.
Skirtumas sulosimo taip vieno, kaip ir kito taip,- kaip šv. Onos* draugystė vi
mums Šitą paskelbimą ir mes juųis
dirbti-Šį trumpą darbą be skirtu suvaidintas gegužės 25 d. lietuvių
tik tame, kad kitais metais vis ge veikalėlio, tai lošimas .buvo ne suomet dali (kai’tais ir visą) pel
učjimo instrukcijas, Kūdikių KnygĄ ixi
mą, komisijos narys ar ne, bile bus svėt. . Veikalas yra gražus — ke
brangias informacijas, dykai.
gužio mėli., o ši metą tai prieš Ve prašu iausias — kiekvienas lošėjas no nuo pramogų skiria geriems ir
iki šio mėnesio pabaigos prirašy turių aktų; šiam veikalui yra pa-,
lykas. Mat, trumpame laike išva- atliko savo rolę kaip reikia. — ge prakilniems tikslams, kaip tai tė
ta kelios dešimtys naujų narių.
V*
THE BORDEN COMPAHV
žiuoja^Lictuvon.
Alos linkini korinkti įžymūs artistai ir artistės.
rai, vienok, būnant teisingu, rei vynės labui, bažnyčios, apšvietos,
Vyčių jaunamecių skyrius.
BO&DĘN buildinc new york
Trečias veikalas; “Kęstutis^”
geriausių pasekmių!
kia pripažinti gerb. Stasiui Ba- ar pavargėliams, tai turėtų būti
Kp. nutarė organizuoti jauna-, kuris bus suloštas rudenyje.. Šis
Bronė I—te. ra usk i ui pirma — pirmenybę, nes nai ten visi atsilankyti.
mečių Vyčiij skyrių, nes kiek gir veikalas yi*a didžiausias ir gra
nors jis ir turėjo, ko ilgiausią, ro
Iksas. dėti, kad kitose kolonijose randasi žiausias lietuvių kalboje; jis at
ij.4yįM!<iĮ| inriW0>
LAWRENCE, MASS.
lę, jis vis-vien lošė iš visų kogeriau
jaunamečių Vyčių skyriai, o tilt vaizduoja mūsų tautos tėvo —
Trumpiausias &ella»t -fs»
(, jo lošė dar vienas brolis ir dvi se
Clevelande apsileista ir neorgani Kęstučio gyvenimą, kada per Jo
L I E T V TG S
Katalikų Fed. skyrius vad. mū
JOINTiTERVICEV/iTH
<43
Išplaukia
JklelcvW«
sutės; gaila — jų vardų man ne
ROCHESTER,
N.
Y.
zuota vaikučiai po Vyčių vėliava. gailą ir jo seserį Marę tapoAnūsų
sų dvas. vadų kun. Virniauskio ir
k,
musų lati
HAMBURGAMKKANUNE
pasisekė sužvejoti.,.) Na, lošė ir
Tiberi Balinį
Žinoma, tik tie, kurie norės pri- tėvynės didvyris nukankytas.kun. Juro praeitą žiemą nemažai
'‘Ręsolute,’
čia visiems žinoma, gerb, Ona UnGražus
mūsų
miestas,
yra
daug
klausyti prie Vyčių organizacijos,
Eis prie šv. Komunijos.
nuvejkū vajaus reikale ete. Pas
Kurie vežfl l, ll
guraitė. Žinia: tarp gero, tankiai miesto parkų' (sodnų) vasarai vaikučiai ir mergaitės, bus kalbi
gažleriuą ir poi
L. Vyčių 25 kp. yra nusitarusi
taraisiais laikais pariuutė šv.
"Mount
čHay,” 'OI
atsiranda kartais ii* blogo. Taip ir atėjus pas mus daug paukščių at nami prie jos prisirašyti. Teko iš
i 1 8a,”f‘Thuringta"te?s
eiti prie šv. Sakramento pirmų
Pranciškaus Seserų Vienuolynui
su cabin ir III klės*via: buvo, kaip anglai sako, biskį siranda, būna malonu praeisti lai-, girsti iš kaikurių mergaičių šiuos
nedėldienį po Velykų.
$G6.60. Aukavo sekančios draugi
dagus patarnavimas*
ir “misteikių” — apsirikimų, ne ką ant tyro oro ypatingai sekma žodžius: “Kodėl Vyčiai neorgani
kariai, puikios
Granitas.
jos ir kuopos:
JULIUS®
tobulumų ; bet jie buvo tokie nežy dieniais. Darbai pas mus jau ge zuoja Jaunamečių Vyčių skyriaus,
Šv. Cecilijos choras...........$ 5.00
260 Ranover St
mūs, kad apie juos nevertėtų ir rai eina, mažai yra žmonių kad nes dauguma mergaičių nori prisi
Šv. Pranciškaus Brolija.. .10.00
rašyti. Dabar,, įai
gal nors tiu
čia xx
ir ne neturėtų ko veikti. Mūsų koloni- rašyti.” Mandu^ kad ir vaikučių
A. L. Ji. K. Susivienijimas 5.50
vietojy bet tiek-to — tarkime žo- ja turi gana daug biznierių, yra 4 atsiras tokių prielankių Vyčiams,
Tėvo Pažįstamas, A. Veversis,
Bilu. Blaiv. 9-ta kp............ 5.00
dįj.kitą
apie
tą
gerbiainą
Julę
Pošbučernčs
(mesinyčios),
6
barzdasBaltimore,Md.
— Tamstų’raštelhj
kaip te mergaičių., Tai nuo šio
Šv. Elzbietos dr-ja ........... 10.00
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Lietuvos Vyčių 78 kp...;. ’5.10
Šv. Kazimiero Dr-ja......... 9.00
Maldos Apašt........................ 10.75
LDKS. 70 kp.......................... 6.35
Pinigai pasiųsti stačiai stačiai į t
.vienuolyną.
Padėkavonč skamba šiaip:
■‘Lithuanian Sisters of St. Francis
2112 Sarah St.,
Pittsburg, Penu.,
I
Bal. 10, 1924 m.
A. L. R. K. Fed. Skyriui,
Miss Josephine A, Kiiviutė,
Lmvrcnce, Mass.
Gerb.:
Aukos $66.60 Seserų Ik'anoiškiečių Vienuolyno statymui priim
to#,
ąSMl
Už jįsų pasidarbavimą te dttosJ

X

Rūmą seserys amžinai paiiliks dė*
kiiW*teĄ*i
nrafafrš ju«
|W
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Tie Constable Sticki to Bis Own Label
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o iki namit bus kokie 2-Ū vars brolio ’ pasveikinti —> pabu išvirus, nenuskriaustų išfilku- abiem tarnaitės jau parengė*,
’
*
-1
tai?
•
•
čiuoti, pratarė yineas. ‘ z
lis, kuris tuo-tarpu bi’olių-me- Juk kelionėje gėpokai pavar
Taigi, gavau keletą Jais- sio brolio, didžiavosi, bet su gai! Bilum pasilsėti.
—• Tiesą sakai. Tik gaila,
■. Birmą, ir antrą vąkdfą’ 'Vmkad mudu tiek ilgai medžioju^ yų dienelių, — sujaudintui ir žinojusiu nuo;mamytes, jog
cas nujausdamas kad jo .broliu
tasomybūs jĮirmųjų kovų vaizdelis)
—
Ačiū,
ačiū
mamytė
ir
už
siu vos vieną kiškelį tenušovč- linksmai kėldamasis prabilo arbatos pilnas virdulys yra, sėkas nėra dar pilnai išsiilsėjęs
tiriu wo broliui STAB1VL va. . Juoksis iŠ mudviejų tsesu# Stasys. ‘
v *
\
į doir gėrė visi draugu Linksma atilsį ” ir už vakarienę — tarė iš keliones, nieko neklausinėjo.
tė—Bošeatsake šis^
pilna meilės ir kalbų, buvo šitą .Stasys eidamas padėkoti ma Gi trečią vakarą voš atsigulė,
—
Niekados
.
nesitikėjau!
ŠįbūtinalrašyTaigi, Andriuli, dviem, sa
kitų, tai Stasys ąpieinoksiose- mytei įr. tėvėlim ufc Viską. Va- •jis( tuoj užgriuvo su savo klau
Tuo tarpu Vincas stipriai
kad
būtų
kas
sakęs,
kad
parėdalies virži- vaitėm, nuo '15-to‘s iki 3(ktos kelis sykius sušvilpė ir neužil
vakarĮenė. t Klausinėjo vięm landelę^praleidus įlinkėjo vįe- simais t
jasiu
tave
rasiva
namie
—
ne

Šio mėnesio. Rytoj busiu kė go po to atbėgo nuilsęs, liežuvį,
kimusi broliams, tai-broliai ir ui kitįeins-^Iabaųaktj’’ ir išsi*
— Na, kaip tau, Staseli, at
tarė, pabu
lioje. O dabar . te rukykiva, beveik sprindžio ilgumo, Iški būčiau įtikėjęs H
tėveliai apie Stasio niiotikiūs; Skirstėgttftų:x
rodo Lietuvos armijoje tarnau
kol parvažiuosiu algos pakaks, šęs ir smarkiai alsuodamas jų čiavęs brolį, Jutgiš,
Tėvelis, būdamas tikras lietu
Vincas, būdamas vaikinas ti?
—- Nu prašom sėsti prie ar
o namuose tai jau.., *— džiau šuo ** Basinį •
vis, karštai mylįs savo tėvynę,
batos. Papasakokite kas pas
jautrios širdies, labai mylėjo
— Kokie pyragai karinome.-,
įni Andriui, gėsi Stasys
Basuk, Bašuk eisime naklausinėjo apię.mūsų kariuos
savo
tŠvypę.Lietuvą,labai
jus
naujo
begirdėti,
—
ragin

nėj tarnauti kiekvienas :žino.
įnį tėvelių, broAčiū, ačiū draūguti — at-’ mo! — šūkterėjo Vincas. Sis
menę, apie mūšius su boĮševL AudŽhigb', - įad Stasys su. juo
Tačiau manr netekus visą tari Andriuk, nie- silyginsiva, — dėkojo Andrius gi uodega mosuodamas pribė damas brolius, tarė Stasys.
kais ir lenkais ir 1.1.., Stasys,
Sėskite, sėskite, — įsi
miegos,- nes tikėjosi, daug nuo nystos la^m būti eiliniu, nieko
k o. tos regis- legdamas sau ir draugui papi go prie Jurgio koja ir išsitiesė.
nenorėdamas tėveliams užduo
maišė, ten pat vedėjęs, tėvebrolio sužinoti apie sunkių Ne Šimkaus nėra, nors aišku, vis
os, visoki dar- rosus.
Šiek tiek atsilsėję visi skubė
ti širdgėlos, visus savo vargus
džiotoju domūs visai neatkrei
priklausomybes kovų įvykius. ne namie, — atsakė Stasys.
mtą sykių sunstengėsi nupiešti
geresnėje
Ilgai dar Stasys kalbėjo su jo namo.
Nors dang jis -buvo laikraščiuo - —~ Ar teko bent kuomet būti
pė.
nuo tos dienos, draugais apie kelionę, o ypač
spalvoje.
Galų gale, kuomet
Įžengdamu broliu (namo)
— Mama, atnešk dar porą
se skaitęs, bet jaių. daug malo arti mūšių? — vėl užklausė
5? iš namiškiui laiš- su Andrium dalinosi savo lai
jau
šitoje' meilės vakarienėj ir
seklyčion labai nudžiugo pa stiklinių arbatos, — kalbėjo
niau ir įdomiau buvo betarpiai Vincas.
kmšŪ labai manės me. Paskui sėdo prie darbo,
vieni ir kiti buvo užmiršę iki
mačiusiu brolį Stasį, begerian tėvelis.
paklausyti brolio kolbos, ir
—- Na, kaip gi, broliuk, kur
pkią ’ parvažiuo- viską surašė, suregistravo, su
šiol taip slėgusi ilgesio skaus
—- Gerai, gerai tik gerkit
jausti, kad ir jo brolis vargo už* negausi. Daug sunkių Valan
iOgesiu pabaigė Sta- tvarkė. Kiti raštininkai senai tį su tėveliu, mamyte ir Rože,
arbatą ir linksmai bepasuks pakaks visiems, —- paaiškino mą, mamytė nujausdama Sta visų mylimą tėvynę. Vakarais dų prisiėjo ir man perkąsti,
sio nuovargį tarė:
jau miegojo, kada Stasys baigė iantį jiems savo vargus.
mama.
tų pasakų niekas netrukdė ir kaip it visiems pirmiesiems.
j jau ir be prašymo tau tvarkyti savo stalą. Jis mie
— Žiūrėk, Staselis parvaJurgis su Vincu iš pradžių
— Staseli, tų.gnlsi su>Vincu buvo malonu abiem broliams Lietuvos kareiviams.
.........
.
Antai
ati atostogų. Kai sa- gojo viename kambaryje su ūžiavęs!
—
paskubomis
eidamas
bijodami!,
kad
mažai
arbatos
viename
kambaryje.
Lovas"
.
įnirtis
savo
mintimis.
kai tarnavau N. štabo pasiun*
AplankaF'maloniau ir rio dalies viršininku ir kuomet
i>čU raštinėje tupėti,—
LffUMJU.igwIn.jL.atM xii
Stasys Įėjo, viršininkas jau
Meniu ■a
Stasiui eigaretą pa- rengėsi gultų. Jis paklausė
Iritts,
Stasio:
ačiū Audrink!—
« r
— Ką Tamsta taip ilgai vei
iifabu rižsirūke.
J
>
kei raštinėje ? Kitais vakarais
damas .Stasys vis kašiuo metu jau miegodavai.
Ū dirbo savo rašti— Tvarkiau raštinę, pone
I
rbą. Paskiau užvertė
I
7
viršininke, — atsakė Stasys.
į sutvarkė savo stalą ir
— Gerai, gerai! Labai gir
s nuo kėdės nuėjo pas
tinas dalykas! Bene Tamsta
^JfUrs tame pačiame
ir atostogų kvitą pasirašiau?
bo prie kito sky»
» 1
r
t. ’ j
— užklausė viršininkas.
^aldausė:
f
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] Ar baigi dartaip nuobodu, sakyŽak ’ kinoteatran ?
jį'porą eilučių — pa

— Taip, pone viršininke.
Dėlto tiek ilgai ir dirbau. Rei
kėjo viską pavyzdingai sutvar
kytą palikti, — atsakė Stasys.
Viršininkas pašnekėjęs su
Stasiu, užsidegė cigarą ir atsi
gulė. Stasys, atsiprašęs, pus
valandį dar' triūsė, tvarkyda
mas kelionei daiktus. Paga
liau atsigulė ir saldžiai užmi
go.

eiti atlikęs. It a š
patį tau sakyti, —
m*draugo neramuAndrius.
£ Andriui rašyti,
abu apsįaustus, susio. į Raštinėje lil<o
^ raštininkų, kurie
Rytmetį atsikėlė kiek ank
vakarą ščiau kaip, paprastai. Nuėjo
pąnSdatni
kliuban pustycių,- o pavalgęs
sugrįžo ir skubotai-rėngėši ke
Įės įėjo ūkio dū lionėn, Andrius nuo -^rdies pa

kas ir paklausė sar- dėjo Stasiui, paskui iki stoties
^Oj"Wi^nmnie ginklu sta- palydėjo.
Atsisveikindamas
^fininkas Stasyse Gaiga- palinkėjo jam laimingos kelio
kfttsake* kad, ką tik nės ir linksmo pasimatymo su
?iib; tarpu viršininkas namiškiais.
Atsidėkuodamas
fįjt^ginlrių skyriaus sto Andriui už širdingumą Stasys
ką ir paaiškino sargy- paliko jam pakiuką papirosų,
įfad kai esąs atostogų Ims Andriui labai patiko, nes
♦
t.
alga menkutės, o išlaidų-išlai-j
ifliū Stasiui Gaigalui! dėlių daug.
r sargybinis vaikščio— Sudiev, mielas Panevėžy!
didelį kambarį. — — galvojo Stasys pasijudinus
rnios, reiktų neužilgo trūkiui ir žiūrėjo i pasilikusi
kišdamas, laikrodį ki platformoje nuliūdusį Andrių.
Iš tvarkrašeio Stasys žinojo,
jo Sargybinis įsikiš kad Skuodo stoty jis bus tą
iu prasivėrė durys ir pačią dieną apie 2-3 valandą
g,s raštininkų, kurių po pietų. Linksmai niūniuoda
ir Stasys su And- mas važiavo gimtinės linkui.
^gybinis pastebėjęs Važiuodamas galvojo apie sa
aus raštininką vo namiškius—tėvučius ir bro
lius.. .
Tą dieną Skuode buvo tur
iti, nesenai buvo
Viršininkas ir
vės, bet, kadangi
aVO, . tai paliko ant
^atostogų lapeli.

k v O t laimė!..
paklausė links-

Mūštos dirbamojo
ta? viršininkas prašė
ytus palikti raš*— pridūrė sar-

gus. j turgų suvažiuoja žmo
nių ir iš tolimesnių apilinkių.
Tuomi Stasys ir pasinaudojo.
Jis susiieškojo turguje pažįsta
mą žmogų, kuris maloniai su
tiko Stasį pavėžėti iki narnų.
Apie 6-tą valandą vakaro' Sta
sys jau žengė per savo sodybą
Daibotų kaime.
*
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Daržis atsidarys 10-ta valanda ryte. Programa 2-tra vai. po piety. Šoktai 4-ti vai. popiet.
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visų kolionijų suplaukime įMontelIo i pirmutine šio sezone gegužinę, pasilinksminsime
pasidžiaugsime suėję į darbininkiškus atlaidus.
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Linksmybių bus gausiai didiems ir mažiems, vyrams ir moterims. Burių būriais iš

»
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riausia. Visokios žaismės, įvairus užkandžiai, gardus gėrimai.
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Pasamdyta geriausia orkestrą, grieš gražioj salėj įvairius šokius, dalyvaus didesnieji
Naujosios Anglijos Chorai. Daržas yra aptvertas, padidintas ir bus papuoštas. Tvarka ge
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Tą pačią dieną, kai Stasys
* *
greit pribėgo prie sa ėjo visai arti gimtinės ir skubi
la* atradęs sakytą la- nosi kaip galima greičiau pasi
įį skaityti.
matyti su namiškiais, du jo
Iriųjų I Ir dar dviem broliu-gimnaristu buvo išėju
ūmo 15 dienos iki 30 siu medžiotu. Būdomu tą laiBravo! Šiandien ko tarpą laisvu nuo mokslo' ir
i rytoj išvažiuoju jo gana nukamuotu, juodu
tėvučius, broliu- - nors ir daug vaikštinėjo po Ei»Stasys ir džiau- dėjaus giras, miškelius ir pa
laukes netaip norėdama ką
! Koks aš lai- nors nušauti, kaip šiaip "pasi
Sūktelejo Stasys į smaginti. Kai jau saulute bu
augtąAndrių. vo visai arti laidos Jurgis pra
ų gavai?
taro broliui:
•damos
t*- Wcnfe • sr neta
L r* ,
mon, saulutė jau visai
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Štabo ]$,% ^taosi įr|e Vjlfeau^ koricart
Ji-I.IILIII. lllllklllilW
pabaigė abu*
W
Ifcvomį krūvas^.
J riuomeneų niekė nežiūrėsi, ar atstumdami lenkus, ir inus va
*'
r* BtdfiljjMįbiuat w
mvienąa g
® naktis, ąr lietus, w žaibai, ar dovybė pasiunta sriūM -1$*
viena
> rito?* I užmigo amžinu wgm*.
f kanyples griauna V sesi ant niaus,' kad
Vincas
tiklaukė
foančįo
boileri*
Linkti
įįj
&) Žirgo ir josi* Išjojųk būdavo. kamsVifefer neleisti jiems t^ vakaro, Jis ųorejo^ Žinoti lį,
pradės iš kamuolių, ‘ kaip nei į§igtaWti.' > Katmes drąu-. ;jaute fe nmtū jo bw?lfe griaustinis, griauti, nežiūrėsi gp su bolšęriWa ūžūmetne Vii> fronte,/ bekovojant mūsų • kį
— reikalas yra, josi ir gana, įiiiĮ, tuokart tarp mūsų ir bol ijuoiw0i stt fenkW Seinų f
kartais rodėsi tiesiui į mirties ševikų vadovybių buvo pasira pielmkčje. Vienų vakarų užei- vieųo arklio įę
drauguP
nagus. Ypatingai naktį įūda-. šyta taika. Kariuomenes lai’ rūkė abu ir atsigulė. Vfecqs rgąna apie tani /
*•
rijami,ir gneteltams
vo,baugu. Kartais čia pat ar kosi viena, nuo kitos kaip gali matydamasbrolio ūpų pa HmmbeMbW, šį vakaU
nebejausdami pavojaus ggtajo4r$nebenoriu a$e jas bepa-, yz$wašya Darbininkų vmimna metaw
ti nukrisdavo šovinys, ir pokšt ma atokiau. ' Bet nors vadovy klausė:
‘
»
i
%
— rūru-rū! — nuaidėdavo. Nėt bės buvo įsakiusios abiem ka
— Stasy, papasakok ką pa mę mialpamašti. Kiek ve-saM* Kitų syki paklausk —fe kalno, galės pasirinkti sau dQvanųverWI
Į
arklys sudrebėdavo.
Tokių riuomenėm, neužkabmėti vie tyrei lenkų fronte?
liausuži^^^
pųjgiygų:
\
koneei’tiį teko man datig girdė ni kitų ir neagituoti, bet nežiū
tfeščiaupiomm
pfe Stasy# visai pertraukė Į
— Tu vis su savo pasakoji* tų fe^įri
—!Tti kovojant mums su bolševi rint į tai bolševikai prie visų
pasakojimų apie tolimesnę tol
mais!,. Na, gerai. O apie kų
kais apie Ežerėlius.
ms^e šlėktą mim
Lūšio eigų, padgręs bendrų išJ 1)
progų agitavo mūsų kareivius. ir kur sustojau anų vakarų!
ALGIMANTAS, ItoriŠka apysaka, Žknygi
•— Oi! Baisu ,neduok Dieve! Jie ragino mesti' mūsų kariuo
— Kad jūsų pulkas sugrįžo
— nusistebėjo Vincas. •
^nes, L. darytos)
menę ir stoti į ų armijų. Bet iš Vilniaus Kaunan, o Kaune kĮar^utų ę«ko Bovmių,
DANGAUS KARALIENE:. Legendos apio
’
— Netik ar motų, bet miš mūsiškiai, ^matydami bolševi
galbūt ilgiau
lenkus sulm4 persikūle į N pulko ūkio dalies Į
valandėlę pasilsėjus buvo iš
kuose, kartais ir vilkų reikėjo kų tvarkų ir laisvę, nė manyti siųstai lenkų frontan Seinų aĮ raštinę,, kaip dabar gerai ten!
Švč. Uaiuj. Apdalyta
pasisaugoti, — tęsė Stasys. — nemanė to daryti'. Aš gi pate
pielinkėn, — tęsė Vincas.
- O kad mūsiškiai nebūtų Į jaučiasi, beveik laisviau už
TRYS/KELEIVIAI; KrikšžĮonH'- Žydas'ir
Antai man ten pat tarnaujant, kęs pirmų kartę savo tikrojon
I
— Aha, atsimenu, —- tore pritrukę šoyinįų,' gal visai bū-Į gimnazistę — jį. *
-vilkai buvo užpuolę Ežerenų a; sostinėn, nors ir labai keistu
.75
Turkas, apys
Stasys. — Taigi mūsų N. pul tų atlaikę lenku#! — Užklausė Į Paskiau klausinėjo Vinco api0inkėje, gerai ginkluotę rai laiku, užmaniau eiti jos ap
kas gavo įsakymų žygiuoti len Vincas.
(
Į pie mokyklos gyvenimų, apie 4) MANO PATYRIMAI KARflJE. Gražus aptelį. Nors jis ir turėjo šautu žiūrėti. Einu, einu Didžiąją
kų fronto^inkui, Barų jis užė
- Ne,' broliu,-tada vistiek “°*sl° draugu su kuriaiskttrašymas
vų bei keletu granatų, išalku gatve, paskiau pasukau kiton
mė Seinų' apielinkėuž BeržiW W atlaikę. Jie tu JIS buvo įstojęs Lietuvos sa,
siu vilkų gauja sudraskė ir — reikia grįžti atgal, — nebe
Ji y •
ninlnj miestelio.- Kad suprasti puolė j mus su peniomis dmjvauOT11'1
tarnautl- • >5)
arklį įr jį patį.
randu savo dalies stovyklos. Q visų tat kodėl taip įvyko) rei
rijomis pėstininkų,- 2 divizi-Į
#
#
$) ęiT PAKLAUSYKIT, Gra’aiij dainų knygele
— Ar velnias juos čia po Lie “t.ovariščių” visur pilna: pes*
kia atsiminti, kad tuo laiku
buvoti
Kaip sapnas prabėgo Stasiui O LAKŠTUTES EILjS, dviejose dafyse.
tuvę nešioja! Ir be jų mes jau tija, gurgolė, raitija, artileri
lenkams labai blogąį sekėsi ka
turime užtektinai priešų, —: py ja, betvarkiai susimaišę ir su
riauti su bolševikais. Norėda
-to? .dvi ,sav“tin& 7) KELIONE APLINK PASAULL Graži pasato
ko Vincas. O už valandėlės, daro tokį keistų vaizdų, kad
mi lenkai užeiti bolševikų fron kai ivęiĮ®.
syki papasa ®to^g“s "^J.*kw!b8
U
- šiek tiek nurimęs paklausė negali besusivokti ar čia regu>4U
tų iš užpakalio, jie priversti kosiu mMr lataėj-imę. - UŽ- fe8 'Swg? 30-t°3i.dl6’ia> kuomet 12) KOMEDirELEfS, Parašė
Stasio ar nąrsi Lietuvos jaunu- liare kąriuomenė, ar ginkluo
buvo traukti su kariuomene baigė Stasys.
■
Stasys atsisveikinęs su savo l8) LIETUVOS ISTORIJA. Parašė Pranas-— 4'..
tų valstiečių minia. Pirma ei
/ te kariuomenė
per Lietuvę ir su visom iegom
«
[tėveliais, sesute ir broliu Jur-I
damas
aš taip-gerui jų nepaste
»
,
'
.
Įgiuku, vėl grįžo Vinco lydimas! 16) DANGAUS- AUGŠTUMAS ir žemės senumus
— Apie tatai, broliuk, nerei
pulti juos iš kairiojo šono. Mū
.
bėjau, neš labiau idAinavausi
v
Vos sekM - vskar? juodu fe»
i
atoti- 10) UBAGŲ AKADEMIJA, juokingas veikalaB..! ig
sų vadovybė įsitikinusi lenkų
kėtų ir klausti. Kuomet dar
Vilniumi, bet grįždamas ir iešimperializmu, nenorėjo leisti suėjo miegtoajūi ir atsigulė, Namiškiai visi paliko bęverbuvome geruoju su likusiais
•.*».<■ » t? .
KOVA
PO
GIEDRAIČIAIS.
Drama...
_______
4S
. t
. Rodamas , saviškių priverstas
vokiečių armijos kariais ir
lenkams nė pėdos įlysti į mūsų Vincas nebžmfe^paklausti:
&tasys irgį. vaduodamas 13)
v
buvau daugiau stebėtis kariuo
bendrai kovojome prieš bolše
kraštą, ir kaip jau sakiau už
- Stasiu^ '-fekar vakard,8^?’ "®3 »ež“°?° ar Wl4)
PILOTO DUKTĖ. Drama_____________ _
-^ĮE . ■
menės stovyklomis. Kartais,
vikus, tai jie begaliniai stebė-,I
traukė prieš juos frontų. t '
žfidėi’ni darkai nors iš sava drJ™ Jam bus
Pas sav^’
.
•,
_
■Mč
praeinant bolševikų kareiviai
1&SaV° pB tos - numylėtus.
Apie 11 11) UBAGŲ GUDRUMAS, 8_attą iomedijA
josi iš mūsiškių narsumo. Mū
— Kaikurį laikų kovojom, tarimu
taip smalsiai į mane žiūrėjo, o
vienų gražų rytų as*!šgirdau, '-.NeptoeteriA k« žade- ęaĮand, ryto juodu jau buvo 19) LAISVĖN BEŽENGIANT.
sų pulke buvo du stebėtinu ka
Atstatomai iš-'"f; pamatę mano rūbus, tiesiog,
reiviu ir jų pavardes dar atsi
kad ėmė pasiutusiai šaudyti. jau ir ižpiidyto^ atsakė Sta- Pl?^ ,lr
buvusio vjsiiotoo Liet, seimo. Eew Yorke-~--,71»t{l
j perbėganti,
laižėsi. Kiti einant pro šalį
menu, vienas — Katinas, ant
Gal žingeidumo, ar atsargumo sys ir pjadtovtatoofc
T*1®^ nuuRSetogos traukisakvdavo
: — “ Tovarišč sniŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Grąžto w \
*>
ras — Vanagas. Žinai, juodu
vedamas aš-išėjau su ppra kitų
vz - f. j
po^ valandėlės abu broliu sų
z
4
maj pagony” -L- drauge nusi
I ašaromis atsisveikino fe Stasys į
raštininkų pažvelgti kaip eina !' -T'susikalbėjusiu, apsikaišę ram
imk petines.
, .
„
si kova. ' Gi žiūefe eilėse paš^
sedfjb Vfeėita švelnaus ii* tai TEISIŲ VADO-VAS-IRPAT^IREJAS. Svar, .
S " kinėinis granatomis, naktį už
tfeš
bir^tafe"^
svajonių liūliuojamas. Į
eidavo slapčia už bolševikų po
Pagaliau klaidžiojęs ir prisi darė- judėjimas. Aš supratę^,
bįų žinai rinkinys
ka-[Tik viena mintis, kadjistehezicijos užpakalio ir kai pradėk žiūrėjęs į beskaitlines bolševi kad mums jau nebegerai, lei
svaidyti granatas! Bolševikai, kų gaujas sugrįžau — atradau dausi greit atgal.
Perbėgda rįaonieąę* Manir-gi teko tam [rado sveikus ir gyvus savo te-R^) KURIO BUS VIRŠUS? Graži knygelė-____ ...
manydamies esu apsuptį, kar saviškius. Dulkė — pamaniau mas pamačiau, kad pafrontėj lĄūžrf “tol^vau^ Nėntoėda- vuėius ir broliukus, ta mintis. Lgy- PAŽINKIME S00IJALIZM4.' .Svarbios B>>
*■

f.

■s.
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’
į ten buvusių mūšų kariuome visas kareivių -pulkelis apsto mąs baięę .to;aiiJŽM>;.pasektniil, kaškart-it gaivingasis balzanios
apie
raudonuosius
:nę — bet visgi ta pati dulkė jęs su katiliukais-virtuvę ir be aš noriu . Jąįį .praminti vienų maSjj atgaivindavo jo širdį, pra'Kai tusių ilgėtis, kentėti ir varg- 25) ARITMETIKOS UŽDAVINIAI Dalis I.™
laikėsi prieš tuos pačius dar ne laukiu "pietų. Jis buvo' atsar juolri^ų
i
goje. "Tuo tarpu granatos kar prasidėjo. šaųdį^ms,lenkų rai-26}
senai — galvojau.
ARITWTIKOS UŽDAVINIAI. Dalis IL-.
A. N. į
— Tikrai kaip'galėjo Lietu tas nuo karto sproginėjo apįe telįų keturi eskadronai, neti-1
1 7)
DOGMATIKĄ. Tikybos reikalai..............____ r.
vos kariuomenė laižytis prieš virtuvę. Supratau, kad lenkų ketaimūsų^įtįniskų užklųp- Telšiai, 25—XI—22.
ti,
ėmė
gintis.
Kad
pasekmių[
]
Q<n
tuos skėrius ? — paklausė Vin artilerija, jų pastebėjus taiko
VARGO MOKYKLAI. Skaitymų knygelk. ..
giau
gyvasis
jie
nusėdę
nuo
arĮ
‘
t
'
ir paliepiau kuogreičausia va
sikišo Vincas .
„
1 cas.
VIFMlI VIEN A2
pO) APOLOGETIKA. Graži katalikams skaity
— Bet žinau broliuk, liūd
— Čia tai paikas atsakymas. žiuoti iš čia atgal prie gurgo- klių*fe &nriŠQ:-4w užpakalyj Į
flLlIAv
nas galas buvo šiij dviejų did Mat lietuviams iš pradžių pa lės vuoros.’ Vos tik ji pavažia viėnos daubos krūmelyj. Pa-Į
mui knygelė
_y.
.
\ , 1
' .
vyrių. Vienų dienų, bolševi dėjo ir vokiečiai. O kai bolše vo ir ldireiviai išsiskirstė tuoj: tys ūžtiesė'prięš mus grandinę.
31)’
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS
O.,J *.
.v ..
kams pašėlusiai smarkiai šau vikai užėmė beveik visų vasa šū-šū-šū — pofff! — anuotos Kaip tik1 prasidėjo sis saudymus pasigirdo orlaiviu rirziSe^U ^ena is dienos,
dant iš anapus Dauguvos, tuo ros rytų Lietuvę žmonės įsiti šovinys nukiiio kaip tik ton
82) EVANGELIJOS visų metų nedėldieniams ir
nito j&gai totas, jie jau
° sv» sva’°“®les
du drųsuoliu, nežiūrėdami į kino kas do laisvės nešėjai vieton kur stovėjo virtuvė.
T 1W
šventėms
skraidė^ itoojanta-. Dar
*“
P° kltos- ‘ ‘
— Staseli, tu išgelbėjai ka
draugų perspėjimus nelipti iš “raudamieji,” nes žiauriau už
ri
GEGUŽES
MENUO.
____
valandėlę
prileidus
dumpf!
T
,.
f
.
,
.
apkasų, išlipo ir nuėjo Daugu vokiečių okupantus plėšė ir ali reivai pulkelį, ^virtuvę ir ark
j»___ r*,
114.
J?
Ei!., svajones,
svajonėlės,
J
surašvt
—
35> DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI. Nepaprasta
vos pakrantėmis pasivaikščio no užimtųsias žemes.
Tada lius! — nustebęs sušuko Vin dampfl., sprogo keletąs numestų iš orlaiviu granatij-bom- m
® .
^—i-ti. Tuo ftirpiL pasiutusiai šau Žmonės patys, kaip savanoriai, cas.
knyga
b, visai arti tokį raitotų suJ—os mergužėles
dė, dirbo visų rūšių ginklai. stojo priešais juos ir pagaliau
— Be abejonės jei nebūčiau
rižttšutoH^ Arkliairnsigan- Galėt mrntis pasakyt
36)
KLAIPĖDOS ALBUMAS. Rinkinys Klai
paskubinęs, gal anuotos šbvįPo valandėlės vienas iš jų, ge- išgrūdo iš savo žemės.
Afc. .
hal.nnte1is
pėdos reginių
' rai nebepamenu kris, gavo kul
— Taip ir buvo, — patvir- nys būtų juos visus ištaškęs,— dę bombų batono, sutraukė
kamanas
if
prileido
betvar-Į
.
,
,
|o
7
.
pastebėjcTStasys ir tęsė kalbų
kų per galvų, o antram tas pat tino Vincas.
NAUJAS ĮSTATYMAS, šventasis Raštas.kiai bėgioti ibmaišytis po mumau svajones suiasyt,
I'
atsitiko keliomis dienomis vė
— Palauk, aš dar nebaigiau toliau.
.7
*• leiLri
Bet minčių jaunos mergeles 138) DAINOS SU GAGOMIS. Rinkinys; gra#$
— Kai parbėgau į raštinę, ra
liau, — užbaigė Stasjrs liūdnu apie Vilnių, Nors ' mus Vii-Chicltoeha! TaiirgeNeįstengsiu pasakyt
dainų
niaus gyventojai priėmė bars dau jau gurgolę pasirengusių
tonu,
saldžiai nusikvatojo] M(m
nusĮbodo 39) PULKIM ANT KELIĮT, maldaknyges; jų.
susitvarkiusių
važiuoti.
lis! Gaila man, begalo gaila, tydami po kojų gėles ir ašaro ir
xdami
iš
džiaugsmo,
tačiau
ne

Greitu
laiku
parlėkė
apdulkė

— Och, didžiausias nuosto
nos nuo
tokiu badu ju pusėje
lis! Gaila man, begalo gaila, tų ilgai mums ten tebuvo lemta jusių raitelių pulkelis ir parne
TURTO KORMA. Graži knygele apie darbi
būti.
Nebčpamenu,
rodo'S, šė įsakymų trauktis kuogrei-JitoWW<^totoig^
Vyrų! — gailestųvo Vincas.
- Bet sparnai nebnor Pto!
ninkų reikalus^
' —j Matai, Vincuti, kad tok trečią dienų, gavome iš vado čiausiai atgal. Važiuoti mums
dyli, MtlVfer šaudė, bet taip) T,
v
v
,
. ’Lis
sai neatsargus drąsumas šių vybės įsakymų apleisti Vilnių: buvo labai nepatogu, sės ke nevytttol,.O,
%
dm-kiti slėpės
Pamyleėiauas mergelę:
|41) DRAMOS.K Trys nepaprastai gražūs tikybinio
Traukinys lias ėjo per tyrlaukius į ilgų nedienų kovos būdui netinka, ga Kų ir padarėme.
turipio. veikalai
nuo tii ‘Midtoju paukšto,”
«to«> # toelę.
• .,
\
lima gyvybės nustoti ii* tiek,— tarp Vilniaus ir Kauno, buvę stačię aukštumų Lenkai, be
Jįhfe t JĮ^ęfeo fonpęto
paaiškino Stasys. ;
tada pagadintas, o, mums grę- dami metėliau &&jų , vęrstų,
Daug dar klausinėjo Vincast se iš lenkų -pusės .jįęvojus. Žy- Šaudė į mus kęip įmanydami*
BOįOĄj
Jį iqį
M tok v >
savo brolio ta vakarų apie nuo- gjuodami Kauno liitkui dainai Bet, ęšįū Dfevul, ųoį^ kįš& %V£1$V
dmo* pa
grife tyrinu feoh® ųj^lpifeų ;... ų ., *. •..<
tikiu&balešvikų fronte, kol ga susidurdavome' su klaidžiojan vienų minutę wip fe spųgL
Neradau tp$oHwgetas,
lų gale saldus miegas užmerkė čiais tlenkų tait?eįių būriais fe nūjo• munrn šiiSięįųm<?s
\
\9
2
M) GILIU
Knripadupfe w
juos nuginkluodavome. Grįž- paįos, nuostolio ųmlęį
abiejų blakstienas.'
Ir pasakyt’ gav’ mintelę.
fe ,rCięipK^š^
,,
tast mus persekiojo kaip įmo» re,
%
.. :
■
\
©
$
w
$Qį
inūsiBlUni ji
taikų
nydami lenkų partizanai, ku ftūtomabnfe nulaikė
’***•• ^wrf?Tr’ttw 1rn
n
/ Kitų vakarų Vincas Jdausi riems mes nuoširdžiai visuomet taukų deBifejb s^ųrnJ
Kiekviem liaujas m ienas rifeitjrto
Sėdw -diena i& dfeųos,
biosi, kuris nęrfjo
nėjo apie lenkų frpnto įvykius, atsilygindavom0*
O Apajonlų sv^onūlfe
m pfetim II kųfeta
‘
’tjĮ
pradėdamas k
• “
'
Sugrįžęs Kaunan mūsų bata
įlenkę viepę po
— O sū lenkais ar teko arti lionus vėį gavo šįek ttak atsil
sėti, Bet, dčja, neilgai. Greit tu
pūdytis?
pradėjo Vincas.
.»
■’
p kad ne šarvuutęs antį?
-—Itatekus man iš N. štabo ;i gavo niūsųt pulkas vėl įsakymų
V

tais vienmarškiniai, traukda
vosi atgal, gi šiuodu, tuo pasinaudodamu, grįždavo į mūsų
apkasus sunkiomis karo įran
kių grobio naštomis.
— O, kad tokie būtų visi mųsų kareiviai! — gėrėdamasis į-
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N. pulko N. kuopos raštinin
kus, kol mūsų batalionas ilsėjosi po mūšių su bolševikais
. ** M
f 4.
t to
viskas buvo ramiai. Dirbau
raštmvje bė jokiu pavojaus,
. Bet,

w
trauktis taškę feonfen $ėiW inoMŲshisę gubota
ię ’
linkui.' Apiu nuotikins, įyyk^
sius lenkų fronte už papasakot miūi sušuko Vii
* J
M * r -1*
1*L
l** — 'V*
Nors ir neyj^JHtat dalis
siu tau kitę syki, a dabar lai*
būtų patekus,/^1 gebėjo Staka» sapnuoti.
— Aš gulvviuu
i

vintas, r . '

*

* dyfein kulkom aam
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PublitrLedger buk 8 i turijo
Ai velšto'}! U to: balino. žinių iš Kauno apie Lietuvos
prekybų ir Klaipėdos svarbų
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Ketvirtadienis, Balandžio 17,1924 Jį
REDAKTORIUS PO TRAtjKINIU.
. , '

, (INKSMA ŽINUTĖ
;
^Kadangi šį velykinį tfDarMninkoC numerį padidinome ir
kądangi pripuola svarbios ka
talikams dienos, tai siibatinio
‘‘Darbininko”, numerio neišlei

<

sime.

*

,5-

L

mbųth
m'outh’e norėja
norėjo užšokti . fmt
ant r
trąukinio, kurk buvo pradėjęs
G šeimynų pu 5 kambarius to visais lnl-|l'nn I A Ik II A.X IIIABP
ėtty pet’ pateko:pn tekiniais
Tik ką iMejo
i>ittdos dvii y
■ ssssssyy® s&rte WR« 1 D» LAliDil USI^
Mayhm
Brmvn Bostono vietoj žuvo; JI» buvo perpus rtnafiitys toatrhliBos fcftygutoa
J■
*Glohe*’ yedaktoritissSm įVoy- perkirptas,
*
PB&gų Qudrumas‘*4r «(&.
tongyoš išlygos. .A. IVAS,x3Gt West Į|
• ■
■
Hukiiigas’Vyr^^
plL. J.b^pfldtofty, South Boston, Mass.
|l 506 E. Rroadw&y, So. Bovton,B
■Hu
Įf H
|1 (Kampas G St. ir Broadmy) ■
na juokų, 3 veiksmų, antra gi
*

1,1

T

ĮŽiitemfĮ mums yra pta?mšti savo proteliams ir rėmė
jams jog Viešpats mtims j>adė*
jo gauti daleidimą iš Rymo ĮKtėlgti Jėzaus Kančios seseris.
Jųjų; dabartinis vardas bus se*
cantis: a Jėzaus Nukryžiuoto
}.
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Pavasaris čia pat

panaši pirmai, dviejų aktų,
antroa yra dar prikergtąmonologus “CicilikaiJ’ Kai*

itbųžMiRSK Mvpvhnirai. toiųakareMs.

na kiekvienos yfca ^5o.; Imutiems vte^ setą knjrįučių par-
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DR. H. M. UNDAUI
. . Gydytoja# ir Chirurgai

Į

★
Tėt Btomon 5112—W.
22bStrrkt, Bostok, Mash.
, Telefonas Rlchmonfl, 0380
JDANTtMTAS
SėėijĮftĮlfttas vyrų to moterų slaptų
. tr'chroniškų Ilgų.
i. yĄT.ARBos: nuo 9 ryte iki S vakare.
r.Nedėtfltenials Iki R vnk.
JGUMAŪSKAS) "
u t a v
n >• Jį. y K a i t
į 705 Main St., Montello, Man. į|
,1,^
W,
Ir
(Kampas Broad street)
pilsto Tėl.: South Boston SS??—-R.
Resifl. Tel.; So. Boston 1912—W.
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DR. A. J. GORMAN
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. PARSIDUODA PIGIAI

Pavasaris tai keliones laikas

A

*

PiJMOS

į

414

5

St. Bfttftit,

X

f
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į OPTOMETRISTĄS
Išegzaniinuojn akto, priskiriu aki
nius, kreivas akis a tl t lesinu ir
amblljonlškose (aklose) akyse su
grąžinu Sviesi] tinkamu laiku.
X. L. Pašakarm&’O. D,/
447 Broadway,

Telephone South Boston 3520
Namų Telefonas Aspinvall 0870
ADVOKATAS

V

LIETUVIS ADVOKATAS
“DARBININKO” NAME
/
• (antros lubos)
h
Baigęs du Universitetu
Gomeli Ūniversity su A. B.
G. Washington.Univ, su LL.B.
136 W. Broadway S». Boston.

?5J «IMW, 80.
' (•‘Kclaivin” nnmni
5 alkomė virš 600 rūšių Žolių lr sutaiso- ■*AŽ,»A vhrJo TJ
a
- žlme nuo vlsokh>
Atsiųsk 10c. o
ilft!}“Lnn°8 gausl 2oll’J katalogą. Reikalaujame aį*«8,v 11^1 G U nuo G««>Q IkL 9 viikHro/fsi <rAntu visose AiDVEsirdosf1
^Seredomte nuo 9 iki 12 vai. dieną S|g U V S° mygamos .
‘J Subatoinis nuo 9, iki G vate, Neda 51 Musų žolės yra grynai lietuviškos w •
»įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį; « letuviškais ir angliškais nurodymais.

................ > '

<•

Į

GEORGE G. SHIELOS
ADVOKATAS
811.812 ; Old South Building

'■■■' 1 -

■■——-------------------- ------- ------- ---------- -
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Apart to parduodame visokius ta vorus ir langams dratus.
ei ame į namus DYKAI. Ateikite ir persitikrinkite.

ANTANAS F. KNEIŽYS
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad
ir.mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pus
manę. A. F. Kneižio adresas yra
toks: 308 E. Nlnth Street, Tel. So.
Boston 1696.
> .

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRASAI

DAILUS PAVEIKSLAI KURIUOS
PADARO FOTOGRAFAS

JURGIS STUKAS

(

Ahlroa lubo^Virfuf lt, P. 0*oM

.

275 EOWKIE, AVR, UEWT0WaX MASU
Tbl. yV- Newton 1463-^V.

DR. L. GOLDEN

į
|
§
e
v
S
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Bostone: 99 Green Street
Valandos: B liU Ir 7 Iki 8 P. M.
Tfctefonas Harmarket 2288.
/Apart pėtnydos Ir nedėldienlo
i vakarų.
Kalbu

augių,

Roxbury: 16 Crawford St,
netoli Warren Street.
Valandos: hno 8 Iki 9 ryte, 1 iki
2 ir 9 Iki 1 vai. vakare apart
pėtnyčios Ir nedėidtonio vakarų.
Telefonas Rosbury 013L

Rusų, Lenkų b Liktiivių Kalbomis.

k

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Uarduodnm. RunUriuom painus, -itkes, biznius Ir visokių prlvgtlšku n’toBavybe, taipgi ftkounaiD pinigus, perkąru ir parduodam MORGIOIUS. np^
draudžiami (in^Utiųųih) ttšotiį turtą nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių.
Mes vištoms suteikiam greitų ir teisingą patarnavimą. Taigi visais viršttiiuėtais Mimlais kreipkitės pas
OLSBN’a RNALTY COMPABI
,
aotoiitlUH J. 0tSKIRA, S»ylAWfc *...
4Č0
T«L 8. B.w

379 Broadway So. Boston, Mass.
JONAS KLIMAS ir PETRAS BOLYŠ Savininkai.
'
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Tėlef, So.
So. Boston
Boston0122.
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Draugyste D. L K. KelstuSlo lalktf
mtoftelntus suBlrinklnlns kas pirmi n4*
dildlenl kiekvieno
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D. L. K. KEISTUČIO DR-J03
VALDYBOS ADRESAI
Boston, Mass,
■ų
. .......
I
Pirmininkas — Antanas Pastells,
146 Boxven St, So. Boston, Mauk
Vtce-Pirm. '*> Martinas Knlstautas,
4062 ,Wasbingtoii St., Rosllndftlt,
Protokolu RaŠt. — Antanas BIacejun«%
450 E. Seventh St, South Bt»ton<
Fin, Raštininkas — Juostis Vlultevlčiuii*
906 B Broad\vay, South Boston.
Kaslerlus — Andriejus Zalleckas,
807 E. Nlnth St., So. Boston. Maw
Maršalka
Aleksandra Jalmokas,
115 Granite St., So. Boston, MaW.

■f

»

k

Pirmininkas — J. Jaroša,
440 E. G-tb St., So. Boston, Mass.
Vlce-plrm. —J. Grublnskas,
157 M St., South Boston, Maso*
Prot. Rašt. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., So. Boston, MaMR.
Finansų Rašt — K. Kiškis, >
428 E. 8-th St., So. Boston, Mass,
Iždininkas — L. švagždys,
’
111 Bovven St., So. Boston, Masfl.
Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. 5-th St., So. Boston, Mas&
Draugijos reikalais k/eipkitės visados |
protokolų raštininką.
Draugija savo susirinkimus laiku
2-rą nedėldlenį kiekvieno mėnesio į-mų
vai. po pietų parapijos salėje, 492 &
Seventh St., So. Boston, Mass.

453 WEST BR0ADWAY,
Soiith Boston, Mass.
Padarom didelius paveikslas. Už
laiko® visokios rūšies rėmus.
TėlepljODBs: South Boston 464—J.

GYVENIMO VIETA:

Pirkėjams pasittU-

I

K■

F

PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E. Seveoth St., S. Boston, MaM.
Tel. So. Boston 1516—J,
VroE-PIRM. — Kazys Ambrozas,
492 E. 7-tli S t., So. Boston, Mase,
'ROT. RAŠTININKAS — J. Gllneckls,
5 Thomas Purk, So. Boston, MasuN. RAŠTININKAS — Matas Šelkljt
460 E. 7-th St., So. Boston, Masfc
KASIERIUS — A. Naudžlunas,
885 E. Broadway, S. Boston, Matu,
MARŠALKA — J .Zalkts,
7 Wlnfleld St., So. Boston, Masa.
Draugija laiko susirinkimus kas tra«
člą nedeldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rų
vai. po pietų šv. Petro parapijas salėj,
492 E. Seventh St., So. BOston, Mase.

Tel. Eaat Boston 152—J.

TbI.B.B.OML

Paintų 1 gal. kainuuoja $1.75, $2.00, $2.50, $3.50 ir $4.00. •
Vafnišių 1 gal. $1.25, $2.00, $3.00, $4.50, $6.75.

'>

»'

Valandos: 9 A. M. iki 6:80 P. M.
Gyvenimo vieta z
10 WlMTHB0? StBEKV EaBT BoSTvK

- ADVOKATAS
414 Broadway, So. Borto*.

I

lūs žolei išrodo nepaprastu ir malonu ant jo pažiūrėti. Gyventi gi tokiame name
dar smagiau. Taigi kiekvienas, kuris nori savo namus pagražinti'turi progos juos ta
kiais padalyti.
x
Krės ypatingai tame prityrę, norime pasiūlyti mūsų broliams lietuviams, pain
ius ir varnisius geriausios išdirliystės jr prieinamomis kainomis. Husų paintų ir var
niški kainos yra tokios:

Pi

.#•

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS
DRAUGYSTĖS VALDYBOS
ADRESAI.

■ 294 Waahiųgton Street
BOSTON, MASS.

F, J. KALINAUSKAS

MiHiBiiBimiitmmBBmimmiiiimimiiiiimminumnnvffltmmHtiiitimimimiiiiimminnniHttmMiinMiftHiiHimimiiimmHtNttmiiiitmnniiimiifmiiinMftr
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Kiekvienas geras savo namų prižiūrėtojas atėjus pavasariui pradeda žiūrėti
pie savo namelius. Kiekvienas gerai aptaisytas namas, sužaliavus medžiams ir sužė-

.AMERIKONIŠKI LAIVAI
Dėl Greitumo, Saugumo ir
Patogumo.
Nuo Ne\v Yorko
Plymouth’ų, Soulhurtipton’ą. Cherboiirg’ą ir Bi-eiuen‘ų su
sijungimas dėl visti
dalių Europos. Pri
vatiniai kambarini
dėl 2, 4 arba 6 žmonių. Rūkymo
Kambariai. Moterims Salonai, dide
li pasivaikščiojimo dėnys ir Beno
Koncertui ant visų laivų.
Geriausis valgis su dideliu Įvnirutnu, duotas į didelius, švarius valgy
mo kambarius.
Dėl kainų, išplaukimų ir kitų iiifpvinadjų matykite jūsų vietini a-'
' gontą.‘
EKSKURSIJA LIETUVON
Mr. A. S. Lewis, vedėjas trečios
kle'sos skyriaus bus vedėju lietuvių
ekskursijos laivu S. S. “Georgu
iVftshlirgton" Įnirs išplauks iš Now
Yorko gegužio G dieną j Klaipėdą per
SOUtfiampton’ą.
Ar esi, ar ue Amerikos piliečiu,
bėt guli važiuoti su p. Leivis ir Jis
išduosi Jums Jiudyiną taip, kad gulė
si saugiai sugrįžti į Ameriką bėgy
šešių mėnesių. ’ Klausk savo vletinkkagento tuoj smulkmenų,
UNITED statės LINES
45 Broadvay,
New York
75 Statė St-Boston, Mass.
►
'Menaulnij Operatore įor
United Statės Shipping' Board
i

M. ZUKAITIB,
iv». Mala 2488 I 149 Kudson Avė., Bochester, M. Y.
I
A

T

4

C

UarrttMi

A I L>!IAĄ flP fli iU51IIS
'"",soirkitokli)
”’
U 1 U OIStl S
Tokių
laiški} gauname Sim«

T1

į

i ■

I

ni

LIETUVIS GRABORIUS
Pagrobus atlieku gerai fv pigiai.
Kaina vienoda visur. Užlaikau' au
tomobilius.- Vieta atdara dieną .
ir nąĮMj.
883 C*-MBRIDGE STREET
Cambridge, Mass.

A. 0. š ALN A (SHALNA)

|

Sergu jau d metai Ir niekas negeb
gelbėjo. Gavau progą bandyjtl Jūsų
sutaisyti}, žolių No. 803, tai jos man
SSSM.**'"
• .

LIETUVYS DANTISTAS |

ADOMAS OWIRK A

■5’

ŠTAI Kį MUMS RAŠO:
iwI

So.'Boston 030G—W.

“ " '--------- - ------------- —»■■■■. —■

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

So. Boston,
*

BAMBINT O

b-.;;..,,■»Wi

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, South Boston
o»i«o valandos: nuo U) iki 12:30
ryte Ir nuo 1:30
fkf 6 Ir ano 6:30 iki 9 viii, vakare.
Ofisas uždarytas subatos vakarais
h* nedėldlenlais.

įl E TUVIS

PARSIDUODA

4

DR. M. V. CASPER

Tel. S. B. 2805—R. f

j

PASKOLOS

• v •

i-

į

J D R. H. S. ST ONEI

LITHDANIAN ŠAtB'CGRP.

.

?

16METUSOUTHBOSTONE 1
! Sukerpu PETRINAS ant mleros ®d
) dėl kotų, siutų, drąsių iv relsčių. ffi
LDųothi paaiškinimus knip vartotrs
, petrinns; SustaUiu pelriną taip ®> —
AKIU SPECIALISTAS y I
i kiifp drapana turi būti. Taipgi '
į nukerpti audeklą- vakarais l-r su- Į
899a W. Broadway,’ So,Boston I
I bat<)Irifc«
■/ \
i I VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak. I
P. STANCELAITfi,
į 12 Lark St., So. Boston, Mass.
Į
. (Ties W, Nlnth. Street)
®
.
: Tel. So. Boston 323
į
• ■>?
7?
LIETUVIS DANTISTAS

RUK PINIGUS

ii.

(falfma
<r tietuiMkai
oiJsp mANnoa: Rytais Iki 9 vai.
Po pietų nuo 1-4J
Vakarais nuo6—9
536 E, Broadway, So. Boston

M

jnMdW’NW

>’

J. MACBONELL, M. D.

.

f J

-> y

v

Tel. So. Boston 5Ž7O

Lietuviškas Graborlus/baisamuotojas, Real Eštatė to Bubile Notaras.
843<BroadWr
SouthyBoiston, Mass.
ResI(JencIJa: 237 fySt., So. Boston.

PARSIDUODA
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Manau .reikalinga yra pažy1
’
'
RITU PMKMST4,
jog tai bus gryiiid Lietu*
KULTŪROS VAJUS,
.
duodama po, 20c. viena. “ Vba*
- ' ’
’
*
“*• ,
c
.
#
į,
viška Kongregacija.. Aha ne
Ir
Jei
nąn
kad
pinigai
greit
h*
saugiai
y
efavon
nūeitij
gų Gudrumas” dalyvauja; 12
Magdefenadr Juozapas Grin ini po jokia kitataučių val
juos per rimčiausią ir didžiausią pinigų: siuntimo įsMgų'Ėfe ateaiiį, gi '^ ciiiityibng^ Vy
kevičius iŠ Bostono , Kultūros džią, kaip nekuriu vis iki šiol
1trVDj PREKYBOS BENDROVĘ).
"
’
r%” — 9.
Vajui šiandie, paaukojo 30 do- nršoj abejonės, nbrs ne, sykį
> Reikalaukite pas:5 ‘ <
Štai musų kursas:
Jėrių,
Malonu pažymėti, kad mvp viešai paaiškinta,
'
(
Taip tai po suvirs keturių
tai yra mano pažystami ir, kai
Doleriailitojfs:
Litai doleriais:
366 B’way, So. Boston^ Mass.
mynai iŠ Lietuvos į parbė pa- pelų sunkaus darbo ir daug rū Litai doleriais:
. r-'”.y ... .
. v.500 litų $ 52.00
1° litų $ 1,25
kuonieciams, turint tokias su pesčių Dievas padėjo mums už-?
5.00....;... 47 litai
tfž
<|
?
• 61.80
25
• 2,75 . ;600 n
sipratusias ir duosnias šeimy dėti pamatą šitai naujai seserų
n
M0(U. ..... 05 *?
5,&
• 72.10
50
, 700
. ietuvalčių vienuolijai.
nas!
Lietuviška (irąhtižiij krautuvė: visokių
800
82.40
7,8ą
75
Kun. P. Garmus, . Jau viskas prirengta novici15.00., ,....144 * vyrišku, moterų to vaikų drabužių. P<>
tyj vietoj, ylmhy lietuvių kolonijai
92.70
100
900
10.50
A Btouls LštfiFbwhCr I? mėtų. Kabią
f
:----- ---------I*
jato Įsteigimui Jėzaus •'Ntikry20.00... .....102 ” Ortoiųama.
15.60' 1000
103.00
150
»■ IVusbtoKtpn St, Nuvtoeo<lt Mass.f Tek
žiuoto seserų namuose ElmAPKALTINO.
M*
rr
....
.240
’
i
’
2000
204.00
20.80
2m...
200
..L- .
spūsty
» nirst’e, Pa. Tik dar vienas da-306.00 M . 30.00... .*...288 ” «
250
26.00 3000
G rand J u rv pert1 i tą snbatų ykas trukdo novicijato Įsteigi
>>
n
408.00
300
31.20 4000
50.00.... •,....480
.^Sandaros’* redaktorių byloje mą, jog; setery s turi užėmusios 350
• 510.00
36.40 5000
11 kąmim’ių, Skalbyklos; ipniulynP, gu
t su kun. P. Garmum. Bylos tar dvi mokyklas: vieną .Ply.1010.00 P 100.00... .,,..97O; ” zas, Raitau ir šiltas Vamiuo. JPritttlkim
41.00 10000 >>
400
tas dvloni Šeimynom. Kalną *3,000. Ad
dymas Įvyks už trijų ar "ketu mouth’e, Pa. o kitą Eynon’e,
resas:. f^ nANTER St., W. Bottou,
?a. Todėl turime laukti pakol
Tel. Tulbot 2189. ,
rių savaičių.
Lietuvoje gaunant pinigus nieko primokėti nereikia* '^[ti ŪasS)
------ ------- k
.t.........
mokslo laikas užsibaigs, arba sų perlaidos apmokamos visuose bankų skyriuose ir per paktas.
gausime kitas mergaites kurios
LANKĖSI SVEČIAS.
užimtų .seserų vietas mokyklo
3 šeimynų namas, geriausioj ir
se,
bes
tos
seserys
kurios
da»
Seredoje “ Darbininke” lan
gražiausioj Sor Bostono vietoj.
kėsi p. Vincas Abračinskas iš >ar mokina turės eiti i noviciJei manai keliauti Lietuvon, tai apsižiūrėk kam pavedi ke Bars įduos pigiai, nes savinin
Greemvieh, Ct., kur jis dirba atp.
lionės reikalus tvarkyti, kad paskui nereiktų1 gailėtis po laiko. kas turi pirkęs kitame miestely,
Conde Kast Publ. kompanijai,
Dabar .Jėzaus Nukryžiuoto
?~
[jtytuvių Prekybos Bendrovei gali-pilnai pasitikėti, neitai pu ir šis namas turi būti parduo
kaipo Systemizing Binderv Seserys priimdinės kandidates . čių žmonių darbininkų Įsteigta tiems reikalams aprūpinti. ŠĮ tas, greit. Namą galite (apžiū
skyriaus perdėtinis. Jo tėve- arba mergaites kurio's nori pa-l
rėti bile kada po numeriu 432
pavasarį mūsų rengiamos net kelios didelės Lietuvių Ekskursi
Jiai gyvena Cicero, III. Dabar stoti Į seseris. Iki šiol negalė
W. Fourth St., So. Boston. Dė
jos patogiausiais laivais. Jei Tamsta manai važiuoti, kuogreivykdamas pas tėvus užsako jo priimdinėti mergaičių, nes
lei sąlygų kreipkitės pas A. F.
čiausiai pranešk mums apie kurį laiką, o mes Tamstai suteiksi
Bostonan “Darbininką” si p- gyveno Nekaltos Širdies vie
KNĘTŽJ, 308 E. 9-th St., South
me pilnesnių informacijų apie rengiamas.glcH^arsijas ir laivus. | Boston, Tel. S. B. 1696.
lankyti.
nuolyne ir nebuvo ten gan vie
Tas Tamstai nieko nekaštuos. Savo keleiviams išrūpiname patos ir, žinoma, nelabai patogu
(,sus, ir vizas, pagaminame sugrįžimo ir kiltys dokumentus.
buvo gyvent i svetimuose naSUSIRINKITE.
nmose. Bet dabar užsig-yvenuSkoUriarii pinigus ant- pirmo
Kreipkis tuoj, laišku ar ypatiškai pas*1- ‘
A t einanč ią > nedėlią, balan- sios savo namuose tikisi suir antro morgičių ir statykim
. džio 20 dieną 2 va), po pietių Dievo pagelba, pradės augti
naujų narni) ir pataisymui se
• parauijos salėj aut 7-tos gatvės skaitliuje ir plėtotis.
nti prieinamomis sąlygomis.
Įvyks šv. Jono dr-jos susirnkiTėvas Alfonsas Maria C? PVisais Reikalais kreipimus pas
-cmas., Visiems primename, kad
:Af F.'ĖS^iŽį, 308
St,
dabar t’os draugijos tebegeliuo*
Šo. Ėoston arta 204 Wašitingja manifestas naujiems na tume apie 14 šimtu narių. Reiš
ton St, Old Soittii Bldg,’ Rooms
riams. Nauji nariai priimami kia, kad mūs draugystė yra
N^Nu'siGĄS
g»Į $11—812, Boston, Mass. Tek
dabar
didžiausia
ir
pavyzdin

už pusę įstojimo. Todėl ir
Š. Boston 1696 arba Main 2488.
Kaina 35c.
•ptielcoso
JISTIK
------------*
IEŠKO
BAMBINO
_ ___ ' ■ >____ ' 1 ' » . i . ! . •
’
mums seniems nariams prie giausia Savoj darbuotėj reika
Jis
žino
kur
motina
laiko
Bambino
—
ir
jis
žino,
kad
dermė bent po vieną pri kalbi- lam narių. Abdonu prisiminti,
jis jo nork ^Kūdikiui Bambino. reiškia tiek, kiek
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.
. nūs atsives! prisirašyti. Taip kad praeitam susirinkime pri
Perkame ir parduodame
Tad šiame tikimos
ir padvigubnisim skaičių na sirašė 24.
Įreg-. S. V. PatT'BĮūS.mortgadžius, taipgi" duodame
rių. Žinoma padvigubinę ture- mažiausia 50. Tik visi pakalyra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio
vidurių paliuosuotojas.
• *
ir surandame paskolas ant n&*
binkim. Aš linkiu visiems na
Kūdikiai mėgsta jj.
Jie net prašo daugiaus.
mų.
:
riams smagių šventų Velykų ir
Jei jūsų kūdikis neramus, turi .aptrauktą liežuvi,
Ą, I VA S,
negali ramiai miegoti, labai yčrlcia tarsi skausmų
būt ant susirinkimo, nes žinote
kankinanmas,
tat
išvalykite
jo<.
sistemą
su
lengvu
namaM Itorchsteryje. geroje vietoj, prie kad kvartalnas. Laiku sueikit
110 Treemont Street, Room 508,
vidurių paliuosuotoju, tokiu kaip Bambino. Jis jj
kyje ir užpakalyje piazai. su šilima ir
Tel. Malu 6467, Boston.
ims su noru ir daug geriau jausis, nuo jo. I kelias
elektriką, vendu $135 j mėnesi. Kaina o mes stengsimės greitai pa
valandas nemalonus simptomai turės pranykti,
$12,500. Atsišaukite — PETRAS RŪ
t.1jh
,7<,i, .m, >i.., i Ln.įj*
F. AD. RICHTER & CO^ 104-114 So. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.
TA. 141 Boxven St., So. Boston, Mass. baigti.
TeL
Ūniversity
1957—R. namų.
Tek So. Boston 2479—\V.
(22)
Raštininkas. |
W.' Ūniversity 1957—W' ofiso
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