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Argentinos respublikos val
džia išleido įstatymą, kuriuo
'— ąukiršmo visą šalį. Dabar <lar. - bininkąi rengiasi prie generalio
streiko. įstatymas inėjo galion nuo šio mėnesio pradžios.
Atskiri streikai kaikur jau
t prasidėjo ir Įvyks gene ralis
streikas jei valdžia neatšauks
įstatymo.* Tito tarpu valdžia
nei nemano nusileisti ir griež
tai ketina įstatymą vykinti.
įstatymas, prieš kuri darbi
ninkai sujudo ir griežtai prie
šinasi stovi už tai, kad bile.
darbininkas išdirbęs 25 metus,
gali nustoti dirbti ir gąuti val
džios pensiją. R'odos darbinin'
kams Įstatymas galėjo patikti.
Vienok nepatiko ir ve kodėl. į. statymas reikalauja, kad kiek
vienas darbininkai mokėtų po 5
nupš. savo uždabio i fondą, iš
kurio pensijos bus mokamos.
• Teeinu jokios garantijos nėra,
kad pensijoms tų pinigų užteks
ir kad pensijos bus išmokamos.
Todėl tai darbipikai tam Įsta
tymui netiki ir jam priešinasi.
-

Ežerėnų apskrityje^ Maja vis
kių palivarkas, Imbrado vais
eiuje, ir Petrąučiznos dvaras
bėkapora.
su priklausomais prie jo vien
f, Mass.—Ilen- kiemiais Antazavvs/valsčiuje. ■
Alytaus apskrityje; J unčiou savo žmona nepaprastai ^inte Velykas. Jied nią. dvaras ir Rozgaičiškių paviem ąkWalvtgūba .SvepiF*-* Jįyąrkas, Pivašiūnų valsčiuje.
Mariampolės apskrityje: L
tą- 76-tos ąpsivodimo‘ sukakTiv.es, Vyras turi M Įkalinės dvaras, PodpokasiV
101 melą, pu o mnona 98 metus. nės paliv., atskiri žemės skly
Abu sveiki j r drūti, Jiedu šu pai, Tarpučių . kaime sklypas,
aukė jau 11 Vaikų vaikų va i- karčiauia Tarpučių’ kaime, ku
km
I
rie yra Šumsku valsčiuje ir bu
vo valdoma majorato teisėmis.
-r4l-----------VOGĖ ^IRDAMAS.
2. Kižių dvaras, kuris yra
Balbieriškio Vaisči u je.
■i_____

GRĘSIA STREIKAS.
Dar tik penkeri metai, kaip
Lietuvos kooperacija vystosi,
nepriklausomoj Lietuvoj bet
jos
(kooperacijos)
nuveikti
darbai jau aiškūs.

NFAV YORK. — Iš Amalgamated Testite AVorkers ii’
Ameriean- Textilt> Workers
'centrų išėjo pareiškimai, kad
gali būti iššauktas visuotinas
\audiininhi streikas. Galt būti
iššaukta streikan 150,000 au
dėjų. Tie streikai būtų sukel
ti Rhode Island, Ne\v Llampshii-e ir Massachnsetts valstijo
se.
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nett mūsų gelžkeliais, tas daž
nai nusiskundžia
netvarka
gelžkelių stotyse. Dažnai sto
lys sukaltos iš lentų, šaltos,
nešvarios, nekūrenamas m* ma
žai tekūrenamos. Kroviniai ir
prekes iš Kauno ar Panevėžio
prekes iš Kauno ar Panevėžio,
Panemunėlį ar Rokiškį eina
bent keletą savaičių.
Dėl to
tenka važinėti po keltaą kartų,
kol randi atėjusias. Kartais
ganiu prekes su apdaužytais
dėžių šonais ir viduj susidau
žiusias. Nors Panemunėlio sto
tis arčiausia (12 kilom.) bet te
lefonu susikalbėti negalima.
Nesuprantama, kodėl ligi šiol
nesujungta telefonu . Kamajai
su Panemunėlio stotimi, neš su
visais artimiausiais miesteliais,
taip pat Panevėžiu, Kaunu ga
lima susikalbėti. Man rodos,
tuo būdu būtų daug palengvin
ta šiai apylinkei susisiekti su
stotimi.

savitaTpyje, Įdek valdžiai mo
kėti nuo bendrą pajainą, ’No?.*
toli nuo geležinkelio gyvenama,
bet iš Panevėžio ar Subačiaus
atvežtąsias prekes dąugpjgiini,
negu Panevėžyje ar Siiblieiuje
perkame.
(
■ ' ■
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(Kauno ‘ ‘ Vienybe’ ’ 1

MAŽEIKIŲ ATEITININKŲ
KUOPOS VETKTMAS./-

1ike šių dviejų sausio ir’Va
sario mėnesių padarytą 4 vi*
Apie 1000'Įvairių kooperatyšuolini narių susirinkhnaiY juo
vų turi sava didelius ir ekono
se perskaitytos paskaitos šios':
miniai tvirtus centrus. Viena
1) Žem. At-.kų Centro Valdy
iš tų centrinių organizacijų,
bos atstovo St. Gabaliausko
Lietuvos Kooperacijis Bankas
‘’fdealo besiekiant,” 2) O. Lu*
pastatė Kaune, p. B. Zakarevi
žaitčs
“ Ateitininkas
moki
čiaus sumanymu, didelius na
nys. ”
J au pastaruoju laiku . audi- 1
mus, kurie pavadinti Lietu
.Nutaria; steigti abstinentą/
minėj pramonėj darbai buvo
vos kooperacijos rūmais.
Vi
eiicha rišt i ninku, sporto, dra
LONDONč— Kunigas (’. H.
3. Krosnos ir Dudankos d v.,
žymiai sumažinti.
Naujojoj
daus tų rūmų įrengimas atlik
mos ir muzikos sekcijas, priini-'
Anglijoj jau be darbo esą 100,- Vine buvo ; pakviestas prie kurie* yra Krosnos valsčiuje ir
tas su visais patogumais. Išo
tas patiektasis Žem. At-ką
000 audėjų. Taip skelbiama iš mirštančio vidurnaktyje. Ka buvo valdomi majorato teisė
rinė rūmų išvaizda graži —
centro valdybos, projektai įvy
da kunigas fštiesęs ant ligonio mis.
United Tęstile AVorkers ofiso.
traukia kiekvieno praeivio akį.
kinti Mažeikiuose laike vasaros
4. Liucinavos dvaras ir AviDabar kompanijos pasiryžo rankas meldėsi, tai patėmijo,
Gražiai puošia kooperacijas
atostogų Zem. At-kų Kpnfevmv
numušti ant 20 nuoš. algas. Jei kad ligonis yankomis kaž ką kilių kaim. karčiamos daržas,
rūmus pastatytos šalia įėjimo Į
ciją, konferencijos reikalams
darė iv pagalios patraukė jas kurie yra Liudvinavo valsčiu•
tik bus paskelbta algų numuKooperacijos Bankų dvi kolo
išlaidos renkamos iš narią
po antklode.’ t Po to ligonis.ne je
šimas, tai streikas bus paskelb
nos ir ant jų stovinčios daili
50c. (nes kiekvienai kuopai ,
trukus mirų. Kunigas pasi
5. Paliubavo sodyba, kuri ytas.
NEPASISEKĘS
UŽPUOLI

ninko Zikaro statulos. Vienų
tiek centras buvo skyręs). Bę.
traukę, ir pAMebėjo, kad jo re ra Liubavo valsčiuje ir pri
±
MAS.
šeštų dalį visų Rūmų užima
to.mergaitės ir berniukui stydač
težėlis tabai^ja, o laikrodžio klausė Zigmui Glinskiui.
Liepos 4 d. prez. Coolidge nėra. Paskui savo laikradį ra
Kooperacijos Bankas; tiek pat
To atskiras kuopeles. Išrinktą
Mažeikių apskrity: 1. ZvirgžRadvilišky buvo teismas tū
vietos užima Koperacijos Ben kalbės Philadelphijoj.'
komisijos: laikraštėlio, vaklffędo nu mi rėl.io, raukoje.
diškių pąl., Babianėlių pievos, lo kaimvno su seniūnu.
Kai■
v ■
drovių Sąjunga. Kooperacijos
(Urlmhinp paliy., sklypai- Nr- mynas pralošė bylų, miestely liy ir konferencijos roikūrąis
Ispanijos valdžių 2 buvo užrūmuose yra ir kitos koopera
-------- •kiek? pftsrfeoliojtr- ir
cijos Įsaaigos “Paramos” ko- traultusi
Vcikia
šios sekcijos: Absti
250.
Policijos viršininkas .sklypai Nr. 33 o 35, 39, lan'ie .namo. Vidunakff staiga ėmė
:
REIKALAUJA ALAUS.
pesetų.
Tai
piliečiai
paskoli

operat yvas, ‘ ‘ Spaudos Fondo ’ ’
priklauso Gigai Ilijinskienm— barškint jo gryčios duris. Bū- nentų su 39 nariais, valdybą ?
Enrig’ht sako, kad dar trūksta
J
«
Mokytojų kooperatvv. Kauno no septynis sykius daugiau, ne
sudaru, pirmininkas Lužaitė 0Kašauskienei.
AVASH INCiTON. — Amen
ta dviejų plėšikų su šautuvais.
2,000 policistų.
j
Taupmenų skolinamoji B-vė ir gu reikėjo.
Arid2..— Antanu vos dvaras, ku Plėšikai prašės įleisti, nes jie na. vice-pirmininkas
kos Darbo Federacijos delega
.4
koopėrat. klubas, kurio' būti'
riuška. sekretorius Račkąųšr
ris yra. Viekšnių valsčiuje*.
cija su prezidentu S, Gompers
atvežę raštus, kuriais reikalau
CENTRAL
CIT
Y.
Kv.-r-KaPulk, ('baries R. Forbes, Ve
]
dabar yra Meno Paroda, Ko
3. Mažeikių
miest. žemos jama užmokėti kaimynams už kaitė Eliza. Pridaryta, 2 susi- >■priešakyje kreipėsi į kongresą
svklose- darbai sustojo dėlto,
Biuro
viršininkas,
operacijos rūmuose susispietė teranų
rinkimai, juose skaityta 1 pa
■ su reikalavimu modifikuoti
kad senoji sutartis pasibaigė, sklypas, kurį valdo Mažeikių sugaištą teisme dieną. Neisigrand
jurey
’
ės
rastas
kaltu
da

ne tik ekonominiai Lietuvos
stačiatikių cerkvės dvasiški ja. veržę gryčiom plėšikai keikda- skaita “Nuosekli kova su gir
prohibicijos Įstatymą. Reika
o nauja nepadaryta.
kooperabijos centrai, bet ir žy ryme suokalbio apgauti val
Panevėžio apskrityje: 1. Lrū-jĮinies nuvažiavo, žadėdami šei- tybe.” O. Lužaitės ir šiaip pą-'
lauja su 2.75 nuoš nikolio.
mesni mūsų laikinosios sosti džią.
sitarta abstinencijos platinimo
;
Pone-, liniukui nedovanoti.
George A. Taylof. daug, pa dynės dvaras, kuris yra
nės kooperatyvai, bet taipgri
reikalu. Eucharistininkų su 34 •
sidarbavęs bevielio telegrafo vėžio Z—‘Velžio valsčiuje.
Anglijos parlamente ineštas kooperacijas idėjos centras —
NATOJ EZ. Min. — Kunigas
2. Pajuostės elvaras, Kurga- NUBAUSTA BEDIEVYBĖ. nariais, valdybą sudaro pirmi- .
srityje
Australijoje
ir
Naujo

bilius, kuriuo būtų suteikta ku Kooperaaininkų Klubas, kurio važiavęs Į kitą miesteli numi
ninkas Žlibinąs Feliksas, vice
navos, Pagojaus, Dembavos panigams teisė kandidatuoti ir uždavinys yra. popularizuoti rėli laidoti buvo sulaikytas je Zelandijoje, sako kad su pa
i •
Teisi ngas Dievo pirštas riesi - pirmininkas Putraitė Karolina’livaikai ir I>iržinėlių vienk.,
galba
fotografijos
būsią
galima
♦i]
būti išrinktais i parlamentų. kooperacijos idėjų, ir bendrai prohibicijos agentų.
Per tai
kurie yra Panevėžio — Velžio taisančių paliesti nepamirštus. ir sekretorius Grigaitė Elena.susekti
planetų
paslaptis.
Dabar kunigams Įstatymu už dirbti kultūros darbą. Čia nuo laidotuvės sųsitrukdė. Paaiš
AJ
valsčiuje ir priklausė A lėks. Du vaikinu D. B. ir T. .M. iš Padaryta vienas susirinkimas
>
darytas kelias i parlamentų. lat susieis pasitarti, ne tik sos kėjo. kad prohibicijos agentai
kuopeles.
Mergaičių
su
57
lią*
kaimų
M.
ir
L.
vienas
Vokiečių
i
M ei št a viri u i.
Ta kiliu inešė atstovas llarris. tinės kooperatininkai, bet ir per klaidą tų padarė.
CHK’AGO, — lllinois Ere<>
Raseinių apskrityje.: L Pa- Okupacijos metu vagiliavęs, rūniis. valdybą sudaro • pilių.
Jis nėra katalikas. Protestonų atvažiavusiems iš provincijos
Fmployment Service skeibia,
Ciuvinskaitė Petronėlė, vičei
mituvio dvaras, kiltis yra Rau plėšęs, antras iš Amerikos par
kunigams nėra tokio suvaržy kooperatininkams bus prt>g,os
TOKIO. — .Japonijos Jai vy kad vidurinėse valstijose dar
pirm, Lužaitė Ona ir sekreto
donės valsčiuje* ir priklausė Jo vežtųjų bedievybę giliai tikinmo.
kusidurfi su kooperacijos cent no departmentas paskelbė. ka< bai eina gerai ir pramatoma,
riame kainu4 priverstinai pir rius Rupeikaitč Valė., padalytą
nui Chrapovickiui.
pastarasis
žemės
drebėjimas
kad
darbai
neapsistos..
ru; čia eis paskaitos, pasitari
2. Jurbarko dvaras. Jurbar- šęs. Iš Pasvalio girti grįžo ir 3 su>ii inkimai, juose skaityta4
Amerikos susipykimas su Ja mai, suvažiavimai, visokių rū laivynui nuastoiių padarė $46.į askaiteis: 1) P. čiuvinskaitės*
ko miest. činšo teis, valdoma tarp savęs susivaidijo. Užva
ponija dėl ateivybės suvaržymo šių kultūrinės pramogos ir tt. 00(1.000.
LONDON. — buvo pasklidę
“Abstinencijas reikulu,”.2)
žemė, Paliekių pieyos, Aleksan žiavo vestuvininkai—ir-gi deg
suinteresavo Europą. Vokie Kooperacijos rūmai turi nema
i
šarkaitės “Mandagumas,” J)
gandų būk Rusijos valdžia
dra vos—Klišių paliv.. Dainių tinę pagarbinę. Jų tarpe Įvyko
i
čių laikraščiai pažymi, kad Ja žos svarbas ne tik kaipo paži
'i
ĮVARE, Alass. — \Vare upė priešinga paskyrimui O’GraSi. Kinčinaitės “Girtuoklys
pelkės Paliekių. ir Pašvenčių Šaudymasis; nušauta muzikan
ponija savo aštrių žodžių ne ntys, kad mūsų kooperacija ištvinęs pagavo trijų metų dv'o Anglijos ambasadorium
tas. Dabar garsieji sėdi_“barz tė“’ i r 4) O. Gužaitės “Dangum
vienk., kurie* yra Jurbarko
gali darbu paremti dėl Įvyku jau gerokai padidėjo ir sustip- mergaitę ir nešė čielą mailę. Rusijon.
Rusijos Telegrafo
<1ų auginimo” įstaigoje — ir aktyvumo.” Nutarta sudaly
valsčiuje* ir buvo valeloma ma
sio žemės drebėjimo.
Agentūra tų gandą užginčija.
■rėjo, bet šie rūmai duoda ga Mergaitė buvo išgelbėta.
nenoromis atgailauja už žiau ti rankų darbų sekciją, kurt JT
jorato teisėmis.
limumo Lietuvos kooperatyvų
()’(«’rady yra katalikas.
veikia.
Kuopelė berniukų-sų
3. Romanaveis dvaras su ga rią savo taktiką. Mat, veltui
NEW YORK. — Hod carrie- centrams dar sparčiau vykdyti- • IVINN IPE( 1, Kanada.—M o
nepraėjo.
32 nariais. Vąldybą sudaro
t
nyklų sklypu, kuris yra Rasei
riai buvo vieni iš pigiausių dar ekonomini ir kultūros darbu. teris Olivor Dueliarme pagini
\VASHINGTON. - Darbo
pirm. Mažeika Augustas, vice’
nių valsčiuje*.
bininkų. Dabar .jie pakilo ir Į- Mūsų koapevacijos darbas duo dė keturias mergaites, Viena Departmentas skelbia, kad pui
Baisogaloje, Įvedus monopo pirm. Lubinas Peliksas ir sek
4. Brolinskių—Pasaličių <lv.,
sispraudė i darbo aristokratiją. da vilties tikėtis, kad Lietuva mirė, bet kitos auga, Ji jau kavo menesi pramonėse darbaį
li arti stoties, geriančių pilie retorius Dagilis Bronius. ' Pa
‘ Suntrakių sklypas. Slėnų pie
Jie gauna po $1.25 valndoj.
ekonominiai bei kultūriniai ga turėjo prieš tai devynis vaikus padidėjo ant 0.2 nuoš., o algo>
čių buvo mažiau. Bet po kiek daryta 3 susirinkimai. Juose
va, kurie* yra Raseinių Valsčiu
sumažėjo ant 0.3 nuoš’.
li greitai pakilti ir prisivyti tas Jos vyras yra fannerf .
laiko, čia pat miestelyje atsi skaityta 2 pas k a i t os: l) K» *
je.
Henry Ford Londone pienuo šalis, kur kooperacijos dėka
radęs slaptas pardavėjas, ku Andriuškos “Proto, valios* ir
Rokiškio apskrityje: 1. .Jū
ja Įsteigti didelę dirbtuvę ‘‘jit- žiuonės gyvena gražiai ir tur
Admirolas Tirpitz, buvęs ka
Atidarant Anglijos visaparis šventadieniais prekiaująs. jausmų lavinimas” 'ir 2) A»
žintų dvaras ir Tarnavus paliv..
ney’ėms” daryti. Dabar Ford tingai.
ro metu Vokietijos laivyno vir saulinę parodą \Vembley bal.
Ta prekyba kenkia ypač jau Mažeikos “Taip ir ne.” Apart
kurie* yra Jūžintų valsčiuje*.
turi dirbtuvę Manchesteryje,
paskaitų ir nutarimą susitinki*
Mūsų kooperacijos penkerių šininku, sutiko būti ’ kandida 23 d. karaliaus sakyta prakal
nuomenei.
2. Ikilapatytės vienkiem., ku
kur dirba 3.500 darbininkų. metų
inuose . deklvmuojąinos eilės
darbas apvainikuotas tu į parlamentą nuo liaudies ba radio bangomis išnešiota po
ris yra Panemunėlio valsčiuje..
• Suplenuotoj dirbtuvėj Londone gražiais kooperacijos rūmajs partijos.
visų Angliją.
Vabalninkas. Čia yra daug atatinkamo turinio. Kiekvię*
3. Abelių ir Rokiškėlio ože'*dirbtų 14,000 darbininkų.
draugijų, ir draugijėlių: Treti nas visuotinas susirinldųta
tesie platesniu kooperacijos
rai, kurie* yra Ahedių valsčiuje.
pradedamas ir baigiamas at-ką ♦Bal. 19 d. Anglijoje paminė
Rusijos komunistinė valdžia
tvarkymosi paskatinami visoje
4. Drobei finu dvaras, ku- ninkai, suvartotojo! ir pavasa
Yra spėjama, kad jei anglo-, Lietuvoje.
ta šimtmetinės sukaktuves nuo nerengė šiemet viešų gatvėse
rininkai; jų narių skaičius sic himnu.
»
ris yra Svėdasų valsčiuje*.
rusii konferencija, Londone
Kuopa turi savo knygyną iš
garsaus Anglijos rašytojo, lor pasityčiojimų iš tikybos Vedy
kia 4(10. Miestelio išvaizda žy
(“Lietuva”)
5. V pagerinęs elvaras, Paliciprasidėjusi, gerai nusiseks, tai
do Bairono mirties.
bų dienoje. To vietoje sureng mlvos paliv.. Vanaginės Laųža- miai Ii et n veja. Prieš karą te 103 knygų.. | knygyną purei- “
TTa goję, Ilolandijos sostinėje Įbuvo 4 ik viena lietuvių krautu na šie laikraščiai: I) ‘"Ateitis'’'
ta buvo visokios pramogos ko
eli.škio, Aukštakalniu vienkie
vyks konferencija tarp Rusi
Brockville, Ont. — AVilliam
Peruvijos kasyklų savinin- munistiniuose klubuose, kad
ve. dabar jų turime neį 10. Ko ir 2) šv. Pranciškaus Varpetia.
miai ir pievą, kurie* yra Rokiš
jon, Franci jos ir Suv. Valstijų: llalpenny turi keistą vištą. Ji kas Alcantara, gyvenąs Londo- sulaikius žmones nuo bažnyčių.
operatyvas ir gi nenusileidžia, Į kuojai pareina 5 5egz, ■' Ateį*
kio valsčiuje:
yra dabar astuonių mėnesių se- ne, per Velykas savo pačiai pa- Buvo rengti koncertai, šokiai,
nors ir jam sunku. Mat, sulig ties.” Kuopa leidžia mėnesiui *
Graikijoj .laike balsavimo už numo. Ji turi keturias kojas, dovanojo kiaušinį $35,000 ver- prieštikybmės prakalbos tuo
'į
jo teisingai vedantų knygų val savo laikraštėlį? “Kelias j
SUSISIEKIMO VARGAI.
metarkiją balsavo 325,322, o už dvi skiauteres ir deda po Jutęs. Paprastas kiaušius .buvei laiku,
džią pasiima bendrą nuošiml).
bažnyčios# pamalV
iTspnbltką 756,742.
. Kamajai. Kam tenka važi 0 atskiri špekulentąi ųntnre lęšiai,
kinušintu dienoj.
* ąpsągstytąą hta^ąktimnais.
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®ik tfcny kad patostoms to

.

;ąpfctitos. Jmgu, sskysitne,
eieįteos stotį,
Kauno gyve^toįtmk nŽtoW*wnotall

stot, MII*, t«muw^ sąhfe
ta, iBsiįJMttffe įgyv^ffnL
i&egul įmyksta B

r

kokius b ar 6 nuošimčius už indetų kapitalą. Pusei milijono im Į Laukšnrt visi šwtir Vely- keršto dvasini likučiai b pėd . (Kam rupi nuolatos geidi
Tėvynes gynimo reikalas, tas
dėto pinigo užtektų pustrečio arba trijų įfikstan^ų dol, nuošim*
sakai;
Pachokime^^iemi • j$tegul 'uBiiako
Mietams
šių, b visi kiti 49T tūkstančiai liktų kauniečių, elektros varto-K**’* ’ ’. t
7 .J
% ’
vieni . karių lavinimo laikraštį “ KA'Binldse^
7
WW»
.4^ «q._ rięnjs draugiškų
i
,op? se. . *
- ,
*
• miprinįm«W^
kitų prasižengtoms. ųžtiiršda. L Kanadoje paežerių juostos ndestmus ir sMžiams l kvr*ta]wntais, pąsiryžcmie 4r tvirtai ini ir i| žydres atleįsdaM
]
“Kaitys” rašo įvairiais Lie
elektros pajėgos atsieina nuo lc< iki
tolumo, Wangu4.pataisyt ąavo sMnklme senovės. prieMf,.
(THEWOKKER)
tuvos karittoimRes' reikalais ir
tas
wripdItĮ į kad; “Vienas Dievas yrą be duoda daug žinių iš visos Lie
pStbliBhect every TUESDAYrTHCTSDAY and SATOBDAY mo įrengimo it kilų sąlygų) . Kodėl Kaime elektros kaina turetų atsieiti gyventojams kėlis syk brangiau negu Kanadoje, *—Į fe nuodėmes į IpĮrias ligŠiolĮnuodėmės” įy kad “daugiau tuvos ir iš užsienio'.
mums visai neaišku, Juo labjau, kad p. Ppuliukoiiis. tikridajitalavome, tvirtai pasiryžogero pada^sime keižto ugnį;
“ Karys spausdina bendrai
JUIinr JOSBPH'SLITHUANIAKk C. AB8OCIA.TION OEIABOM
jog pačiai “Galybei” neatšieis daugiau, kaip I centas*
1??
gesindami negu jų kurstyda Idvinanejų raštų, kurie svarini
•
- 1
.
’
įtas taftomis kokiam reiktu
•RBMM *» i(tad-(fe matter SenfcM touirt toe
atiBpOt ir«m,
skaityti visiems šviesesniems
ū. Lietuvos valdžia nėra bejėgė, ji lengviau tam tikslui 1įauja ta feumėm mūsų Šv* mi”
<
under tlie ACt of March 3, ima.”
įgautų kapitalo, negu ^Galybės” orgtazatoriai. Čia ne vnL'|katolikų tikėjimas...
Uuok
žmonėms.
Musų orgamwija visuomet;
.
.
.
įdžtos bejėgumąsąpsireižkia, bdt grmčMuria, Idaidtoga‘ėkono--wieve kad savo pasiryžimuose
“Karyj” esti daug praneši- F
būdavo viena iš darbščiausių
SUBSCRIPTION KATES:
Įminė politika, nukreipta ne tiek į visuomenes gerbūvio kelinių,
mų iš kariuomenės Švietimo.Jjkoilgmusiai ištvertume.:. Kad
Įkiok į erisimų kapitalistų Juonio. Jule tie patys inžinieilai, ku- į niekuomet į nuodėmes negrįž- ir pavyzdingiausių tegul ir po Komisijų darbų.
Šių šv. Velykų ir-gį toje link
. Boston and suburbs
įrie dirba “Galybei, ” lygiui gerai galėtų dirbti Visuomenei — tumėm. .. kad taptume naujais
“Karyj” randasi paveikslų,
mėje mūsų visas veikimas dau
Į
valdžiai,
gaudami
UŽ
fui
gal
neblogesnius
atlyginimus.
IhufeiRii countries yearlv
žmonėmis.
giausiai pragarsėją ir stiprė reginių, apysakų, eilių, juo
■
Velykų šventė primena mums ja...
-------- ........... ........
..... .
. 6. Į “Galybės” dalyvius darbininkai nesiskubina rašytis,
“Vienybėje galybė.” kų ir t, t
‘ ‘ Karys ’ ’ rūpinasi jaunuo
V. Kristaus iš numirusių prisi Dėlto visais budais auginkime
\
.
•v
. .
. .
.
j Rašosi kol kas bankininkai ir biznieriai.
i
kėlimų kaipo Jo Dievystės įro- vienybės,, susiklausymo, ben menės kūno lavinimu, paduo- ^^0veistiWMistųiw Idymų. Tuomi laiku ir gamtoj dradarbiavimo diegus, o patįs da daug sporto žinių iš Lietu
<1pK|«Ai>v UlUtaKĮM^ M SR
įmlij į..^
tuo"“darbu” užsiima mūsų išeivijos kapitaIistėliai.ĮpįvaįaI.jR^ ir-gi tarsi aš°numivos ir užsienio1 ir todėl jis būti
nepasij usime kaip mūsų L. D.
lAles prieš tai nieko neturime. Juo labjau, kad mes nesitikime, Imsiu, iš žemės pradeda dygti
nai reikalingas kiekvienam
S. nesunku bus išlipti iš tų kas
Sporto skyrių ,
jog jie savo kapitalais norėtų paremti Lietuvos kooperatorių ’ naują
‘ skaisčiai,
............... šviesiai
.........................
žalia dieninių bėdų ir'vargų ir iš sportininkui.
,
(
-Brošiūra.
Ustai^s. .
žolele, pirmieji žiedeliai, gėle augti, sustiprėti kaip moraliai “Karyj” veda sportininkai■ ■ Prieš nnM akis Suli brošiūra, užvaldyta “ llukso^itinfe
9> Kan; (,ia
akiu IlllliIiūimaK, LfehlV0s kai)itillistai h. į lės, pirmieji medžių pumpurė toip lygiai materialiai arba fi Specialistai.
“Karys” savo skaitytojams
Motinoje.” Pasirašo Ini-mieris Vi. Pauliukonis “Galybės Sek- b, kalldidatai ne jš kitokio moIfe Apdyli. Jie taip-pat mo- liai, lapeliai susprogsta, pir nansiniai.
atsako į klausimus.
1-ėtorius.
Js ,o> klosimos sužinome, kad.
Įka svajoti apie šimtus nuošimfiiĮ diridendii ir moka juos paini- mieji paukšteliai nors ir ne
“Kur du stos visados dau
“Karys” savo metiniams
taip .gražiai kaip .Lietuvos vy
giau
padarys.
”
1) keturi žmonės, būtent inžin. VI. Pauliukonis, prelatas ti, kaip ir kitų šalių kapitalistai. Mes nepavydime “Galybės”
prenumeratoriams duoda do
I
turėliai, lakštingalos ir kiti, bet
K. Olšauskis, inžin. Juozas Skripkus ir inžin. Dovas' Kairys j organizatoriams greito praturtėjimo galimybės, bet mums ne“Viens pradės kits padės vanai priedų, gražiu spalvuota
vis linksmiaus ne kaip žiemos
‘“pradėjo darbų savo pinigais: dėjo savo laikų, savo pinigus irįlskami klausyti jų čiulbėjimų apie patrijotizmų.
sieninį KABIŲ KALENDOmetu čirškia. Linksma visur: darbą toliau pavarys... ”
RTŲ 1924 metams.
Kalendo
jėgas, važinėjo, tirinėjo, inžinierius ir darbininkus samdė, pla-H
lt). Kad “Galybe” sugebėjo pastatyti gerb. prelatų Olšaus- j atgimstančioje gamtoje ir apO mūsų organizacijoje narių
' nūs dirbo ir varė “Galybės” organizacinį darbų, negaudami iš; kų į priešakį šimtaprocentinių patrijotų — iš to mažas džiaugs- | ^valiusiose nuo blogų palinki- ne du ne trys, bet tūkstančiai... rius dailininko Jomanto darbo,
papuoštas D. L. K. Vytauto
^ąlies'tani ir už tai nei vieno cento;”
Imas katalikams darbininkams ir Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje. mų žmonių širdyse. Linksmą tūkstančiai ne kokių ištižėlių,
portretu, kitais paveikslais ir
1 .
1 ••
/v_
. fl/w.n
• Jo pirmininkavimas “<Galybei” labjau turėtų džiuginti laisva-1 Vėlybose ir kiekvieno kataliko bet stiprių darbininkų.,. Jei
2) kad “surinkę uz parduotas akcijas (serus) 9.901) su\
,
- , , ,./
, , . \ ,
surašyti jame žymesnieji lietu
į darbininko šeimynėlėje.,.
• _. v
•
•
• ,7/1 i i - ,*
•
/ •
Imamus ir socijalistus, negu katalikus darbininkus.
gu mes tiktai ištikiujų užsi- vių ginklo nugalėjimai nuo pat
I
i
Viršum dolerių, jau pirmais “Galybes gyvavimo metais pa- [
f
Į Jeigu linksmybė ir ramybė spirtume ką nors tokio atsiek senovės ligi šių dienų.
darė projektų (planų) ir darbų, susirinkimo apkainuotų į $100,-: 4 11. Kad “Galybės” organizatoriai įsikraustė su savo ofilyra žmogaus širdyje, jeigu ti, tai nors ir nežinia kas ir ne
11 Karyj ’
bendradarbiauja
000 (1,000,000 litų);
‘
su į pat musų išeivijos katalikystės širdį — Šv. Kaz. Seserų
j linksmybė ir ramybė yra šei žinia kaip dideles kliūtis staty daug įvairių rašytojų, moksli«
• i • . *• x•
■
i
•vienuolija — tai labai apgailestautinas dalvkaš. Ateis gal lai3) kad mkinkvti Nemuno ir Neries vandens jėgų Kauno .
•
;
T . r
, I. . , .
. ... . mynose, tai yra ramybė ir tų, mes visas kliūtis pergalėję, ninku, poetų, sportininkų ir t.$- ..
v.,,
.,
.
. .
_
....... įkas, kada “Galvijo keiks Lietuvos darbininkai, ukimnkaifl
draugijose iš tokių žmonių ir UžsibriežtoįĮo tikslo bendrų pa t.
šildymui, ir judinimui — reikėsią pinigų puses milijono dolerių,
\
, v- Y
:
,
7 * ....
_
....
i , .
L \.
i
• •
• valdininkai. Kad musu vaidelycių šventas vardas galėto būti
.bet kad toji puse nuli jono dolerių nesianti pelno irgi pusę nu.v
.
‘
.
..
. ,, ‘
. šeimynų susidedančiose, yra jėgų subūrimu ir nuolatine iš“Karį” redaguoja majoras
7 .
...
v
maišomas su kapitalistines korporacijos “nuopelnais” — tai ramybė tokiose tautose ir tik- tverme tikrai atsieksime.
P. 11USECKAS.
.
*
butų labai liūdna. Katalikų vienuoles turi pagerbti ir-vaisin- Į.įaį tokioje visuomenėje pasek/
“Kario” kaina Amerikoj
Man rodos, kad mūsij visų
- ■ ?. 4Lkad “Galybei” 1 kiloivat'as elektros į valandų kaimui- gumų parodyti Katalikų Bažnyčios prelatui? -$et “Galybes’Mmingaigali būti vvstotnas-visų
vienų Amerikos centą, kad dabar Belgų kompanija Kaune'Jorganizatoriaipunaiidafiamį s^e^elių svetingumą savo biznio 1‘eLĮįeta'adarbiavimasr
' r bendras tikslas: apsišviesti, sa metams 2 dol. 50e. pusei metų
vo tikybinių ji taąmįų* priešų 1 d. oO „ę.„,
imanti 12 ir pusę cento už 1 kw.-val., gi kad “Oalybė>xduo-|kakmis~apreiškėįį.
ĄotėčiauJ
Adresas: Kaunas, Nepriklauf
sįąiiti tų 1 kw.-val. už pusę to, tai yra už 6 centus su viršum, f menkos lietuvių clarbtomkų jausmų, Jie gal nežino,, kaįp ka- įprie tokių oigįinzaeiių skai- pipkles pažinti ir nuo jiį apsisergėti arba apsiginti, ir, siek somybės Aikšte, “Kario” Re*
ąrba, kitaip sakant inisianti uždarbio tik. 600 nuošimčių;
tulikai darbininkai myli ir gerbia savo sesėris vienuoles. Jielfi- Į Xjaus priįkaityt ir • norėčiau
ti prie geresnio ii* laimingesnio dakcija.
f 5\l<ad “Lietuvos valdžia tuo rūpintis yra bejėgė — nėra Pai trokštų, kad jos būtų pagerbtos ir svečių iš Lietuvos ir ne- ^4 nM>'s būtumėm bendradar- •rytojaus visiems Bendradar
pnugų,” kad V Todėl tų darbų Lietuvos gyvybės klausimų spręs- j iditų panaudojamos kęrp&racijų serų i ertai kelti.
«| biavimo salininkais, bendra biaujant. .. Dėlto po šv. Vely
IViseonsino valstijos katali
£
darbiavimo rėmėjais, auklėto- kų griebkimės visi už darbo. kai ir protestantai sutarė ben
‘ ti tuii būti pašaukta jos visuomenė;”
Išvada.
Į jais, tobulintojai:.s.
Jei visi nuoširdžiai ir sutarti drai rengti gerovės savaitę
>
6) kad “Į “Galybės”, dalyvius žmonės noriai rašosi;”
taip birželio 30 ir liepos * 11 d.
Kai visi lietuviai supras, kad reikia pakeist^gamybos moPradėję nuo savo širdies ap- nai dirbsime, atsieksime ko
7“)rl<ad “Tam darbui, matomai, lemta eiti dar geriau: nesi.
. ,
.
i 1
±
, .. 1
,
.......
norime, nes Dievas mums pa Turės tada bendrus prayra
.. v. ,
,
,. . . ,.
v.
,,
Itvvus: ne dėl pasipelmjimo, bet dėl patarnavimo, dėl vartoji-J valymo griebkimesi ir uz savo
mus,, svarstys sveikatingumo
dės.
jam prijaučiu tokie bankieimu kaip hlijosuis.. .
. .
, . .
•
v 1
organizacijos
tobulinimo,
ydų
”
5. ’ ,
. , . .
,
.... . mo, dėl reikalų patenkinimo;—
pakėlimų,
pasilinksminimus,
8) kad organizatoriai “sutiko ir kitu žinomu, kurie irai
,
.. ,
.
'
F.
Virak
’
s.
mažinimo,
krikščioniškos
dva,
1
, ?•
v 7. i
kai visi lietuviai supras, kadvradidesniiigvveniiiiebranvaikų auklėjimų ir tt.
•pąketmo panaudoti “G ai vbes reikalui savo plačias pažintis!
..
. .
. . ,
....
-t
/-i x
gvnybių, negu pinigas, ir kad vra prakilnesnių idealų, negu i*
bankininku tarpe ir įdėjo 1 “Gal vbes darbų po kelis tukstan.,
,
...
v
l
‘
‘
_
greitų praturtėjimo idealai—
|
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9) kad visi jie remia tų dųrbų,’“ karštai mylėdami Lietu-
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Tuomet ir mums nereikėšj

tuomet ateis geresnė gadynė.

■

*

yą,”
Į ginčytis su savais inžinieriais, neigi kalbėti apie Šešėlius, krin-1
10) kad “Galybės pirmininkas prelatas K. Olšauskis” — liančius ant prelatų togos. Tuomet visi dirbsime išvien bendram Į

1

t

t*.

jo? t. y. inž. Pauliukonies “asmeniškas geras pažįstamas ir užltikslui,
jo patriotiškus jausmus jisai gali drąsiai galvų guldyti;”

t

&

. 11) kad “Galybės” organizatoriai dabar pakeitę gyveni-j

MANO. GIMTINE E

’ |no vietų. Pirmiau turėję ofisų mieste, gi dabar su jais norint j
Susirašyti reikėsią adresuoti Į'Šv. Kazimiero seserų vienuolynų.)

.

Grįčiut? stovi žemumoj.
Ilgoj, bet siauroj platumoj,

Uhicago, Ilk, gi su jais pasimatyti reikėsių eiti ar važiuoti į to
yienuolyno kapelianiją, esančią ten pat prie vienuolyno.
Brošiūros autorius kalbėdamas apie Lietuvos vandenų jė^
gų, šiaip masina skaitytojus: “Imk tik iš gamtos ir skleisk.po
Lietuvos" sodžius, miestus ir miestelius i suk jos pramonės ra• lūs, ir turtus krauk Lietuvos -gyventojams, kaip tilt daroma A-Į

A

|

jmerikoje.

.

*. jhtviai skubintus! pirkti “Galybės”, šėrus.
’

f

'Te$ eiti tienis, kurie “važinėjo, tirinėjo, inžinierius ir darbi-1
mukus samdė, planus dirbo ir varė “Galybės” organizacinį I
Tokia bent praktika kapitalistinio pasaulio. Čiauia-|

tople Užuomazgų vandeninių šėrų (wator stoclc) ir Lietuvoje.

---------—_

fi

gali P^engviąti savo būvį, Kj&gt Kį ftviejų
kiekvienas skat
4 tytojas gaus domų priedwį|
su X4etiiVQ8 miestų tartais.

.

ženjštaūi.

7

.

7

. .J'Vhl

?l.

TAS DOVANAS DUOSIME TIKTAI BALANDŽIO M*NESY,
TAIGI PASISKUBINKITE. '

t

Visada geriausia pramoga,
Džiaugsmų, ąr liūdesį inatydams.

V.1

tų ate 9,00(j dol. ar kiek daugiau, bet'— bent 100,000.

t |
1
fr
Ik
|

^3, Jeigu “Galybės” šertoinkai gaus 100 nuošimčių pelno
įtž savo šėrus, tai kas tų pelnų sudęs? Ne belgai, ne lunęrikieBlbi^bet.Kauno gyventojai. Bus, sakysime, Katine apie 1,000
^įninku. Bus, sakysime, Kaune 100,000 gyventojų. 991 tūksĮtotaai tegyventoji!turus sumotai vienam llkstmichu “Galybfe” bėriiiinkų kasmet pusę milijono' dol.virtas> negu elektra]

r
J

Jkatnųbja, idant sudarius jiems 100 mmik gryno pelno*
'■
s

..

Paskui Įniks skyrė nuo namų,
Nuo mano vargdienių tėvųų

)■

s

*

Liepė apleist’ ant visados;
Parodė pasaulių naujų,

I

z Nežinomųjų įstabių, —Kaš man sapnavos niekados.
• • *

Už kų
•■f: »h
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>. Kernos i ot
Jbše skaitytojai
tas
yira kaltas šių dięnų daib^įkų įeparisęjsimams, kaip tttrtuoflm
skriaudži* darbinSikus ir kalį &
ke^ds eidami darbininkė

Knyga man buvo mylima,

100,000. Vadinasi, jeigu -kada nors Lietuvos valdžia panorėtų
■išpirkti iš “Galybės” jų padarytus darbus, tai jie juos įvertin-

-------------- •-

Dovanos bus štai kokios: Kiekvienam naujam ar senam prenumerato
riui, prisiuntusiam iš kalno m ni.etra $150 (Bostone ir apielinkėje
S&50) duosime dvi Įmygiu parašykgerinamo darbininkų tėvo tam,

Praleidau jas besimokindams:

‘ -Sukėlė 9,000 dol. kapitalų, o kada juos iųdėjo i tyrinėjimo darjjlts, tai pasirodė, kad tie {>,000 į keletu mėnesių jau išaugo į

•"

Man* draugas: tėvas ir močiute;
Jie linksmai žaidė manimi,.

Nuo pat jauniausiųjų dienų,
Kiek buvo liuosų valandų,

*

A,

jt—•

Pirmas gyveninio dienas.
Čia leidau linksmai nevienas,

Buvo dar draugai svetimi
Ir mano mažyte sesutė.
v

i

..r-

■—7

NEPRALEISKITE Stos PROGOS, NES TIK ŠĮ MENESĮ BUS
PROGA GAUTI TOKI48 NEPAPRASTAS DOVANAS.
1

Į

Laikysimės tos pačios punktų eilės.
Į
7 1 ir 2. 'Jeigu “Galybės” susirinkimtlspirmuosius tyrinę-1
’jimo ir plenavimo darbus inkainavo 100,000 doL, tai lengva nu-J
manyti, kam eis pinui 100,000 dol. sukelto kapitalo. Jie t u-l

~V

■

i

i.s

%

einantį laikraštį “DARBININKU0 Jame rasite pamokas kokiu bū
du gelbėti save nuo turčių išnaudojimo, tveriant koperacijas.

V

Saulė įspind’ tik anksti rytų

i

Kaip mums tai atrodo.

-i

sttfatfkti getėsuių h£kų> faate
kad tiktai kop&adja gali prigelbeti darbininkams atsistoti ant kojų ir pasakyti darbdaviui, kad
jie yra lygus. Tie visi turite bitinai užsisakyti tris kart sūvafteje

Prastų sienojgalių statyta.
J kiemų žiū r’ maži langiai,

Į

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

.

Kurie tikite, kad tik.darbininkų susipratimas duos pragos jiems

Per juos mažai ko išmatai.

Iš to visa išvada, turėtų būti, kad amerikiečiai lie-1
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liūdnos ,tai ir vėl kas kaltas tada.
Iš 360 lįętdviškų Šeimynų ap gyvenimą, atlyginimą nuo Dievo
CHICAGO, ILL.
lankytų
.tiktiu
6
atsirado
kurios
.Tai verčiau duokime progą tiems
už vargą-ir genis darbus šio gy
Gtedrihtafad. — Gitdrininkir
■ t
V
'w—
ir tiems pilnoj galimybėj padirbi ątsisakt nuo kouliidsįm ‘tikejuho.i venimo.
Chi^agas Apskritis sttšiiinkiine1:
STOTIS OITY, I0WA.
Taigi broliai darbininkai ne
■
•
. ■
Nūra dyvo, nes-keletą iš jų nei ne
Choro koncertas |fyks'27 & bau ti
Trečia
72-ros kuopos kultū gali ^rt^ulėGjt nes -pametę savo vy klausykime jų viliojimų ir supras laikytame'bal. 13 d. nutars vien-'
andžio! Dalyvaują J. Spranaitis
'
Ačiū. •
... .
balsiai organizacijos vM’do netaai*
S Montello, Mass.fkuris pirmiaus ros vaajus reikalas jau eina sek- rus gyvena su svetimaisiais; Ištik* kite kad jūsų tikras'prietelis yra
pyti ir kad centro valdybą būtų'
Siuomi tariu Širdmgiaųsi.ą ačiū būvo Patet'sone, M X Teipgi Ūą. miiigai. Gerbiamas Ignas Zabalc- ro mes katalikai galime džiaugtis kataĮikišjm bažnyčia, kurt darbi
renkama referendumo būdb.
'
visįems-soms kurie-ios darbavosi y vauja koncerte X Steponaitis iš vięius jati daug pasidarbavo ir to kad šioje svetimoje ir iŠsilėpinimo ninkus išgelbėjo iš vergijos ir jų.
“Giedros” ’redakt. ktm. A. Lm-1
šalyje .tiktai tiek terandasi, M to reikalais rūpinasi iki šiai dienai,
ląike bazaro, būtent komitetui ; Bostono. Linksma, liad gurėsime li aus dirba, kas visus džiugina.
kai paaiškinus, kad iš centro vai- ‘
Vienam idealistui veikėjui ne kios dąugyhčs* kurte užmiTatą ga
moks. J. Zabulioniui, K. .Mockevi daug svečių dainininkų ir.prakaldybęs puses buvo , kreipiaąmsi į
laimė ištiko ir čia prie pat bažny-1 vo tautą ir tikėjimą. Toks didelis
,
čiui, J. Grigaliūnui,. St. Ūseliui. bininkų.
eliieagiečius, kad jiė prisiimtų se
HARTrORD, CONN.
Dauktukas. eios. Tai p’as jį atsilankė netikė pasisekimas pradėjo įkyrėti tam
Taiposgi J. Biržetienei ir jos dūkti svečiai ir rado kukiu ten pasmir sybės tarnams. Taigi reikia ką
Balandžio 14 d. Čia kalbėjo Ma kantį organizaeijos seimą, tai aps
terims, Vandai ir Zofijai, ir abcldusių vaistų, nedaug, tik apie 80 jiems daryti. Ūradejo kviesti vi tas Zu^us, “Vyties” redaktorius. kritis, turėdamas omeny orgattiza-!
nai Visiems-oms. Už viską ačiū 1
\ DETROIT, MICH.
galionų ir Idtų gerybių galybes: sokius kalbėtojus;. Ant piimtįjų Publikos atsilankė nedaug/ L. Vy eijos labą, sutiko su tuo.
KUn.. Jurgis G. M. česna,
Dabar Chicagoj pradedama natų
Didele liaujanybė Detroito dar maišus rugelių, visokių įrankių, ■jųjų prakalbtu susirinko 30 žmo čių 6-tos kuopos vide-pirm,. Petras
Klebonas.
Jau. bruzdama
bininkams, o ypač'LDKŠ. 72-ros aparatų, katilų. Visiems aišku nių. Nežinia kodėl kalbėtojui ne- Iešmantas atidarė vakarą, paaiš jų narių vajus.
jjatiko jojo sėbrai, nes išpeikė, iš- kindamas tikslą. Pirmiausia per kuone visose kolonijose. Kun, A
kuopos nariams, Nu-gi vienąs įžy kas ten buvo, Tai gana.
WATERBURY,CONN.
‘ Narys. koliojo juos ir kaipo pavyzdį vie statė'kalbėti vietinį vikarą kun. Linkaus pasidarbavimu viename
miausių veikejtį turi žinių, jog
nybės galybės, perstatė jiems ka Mockų. Pastarsai trumpai, aiš susirinkime į ciceriečių kuopą įLDKS. 5 kuopos mėnesinis su gerb. K. Pakštas, “Darbininko”
talikus kurie viena diena sudėjo kiai nurodė reikalingumą ir nau stojo apie pora desėtfcų narių.
sirinkimas jvyks balandžio 30-d., redaktorius važiuoja į Chieagą L.
PHILADELPHIA, PA.
$5,0001)0 ant naujosios parapijos. dą jaunimui organizuotis. Antras Dar daugiau negu tiek manoma
7 :30 vakare paprastoj vietoj. Ma D. K.. S. prakalbų tikslais. Jis sus
Tas jojo sėbrams nepatiko ir kalbėjo E. Bajierčius anglų kal pritraukti naujų narių prie tos
lonėkite visi nariai pribūti j šį su tos ir Detroite. Brangus nariai ir
North Side.
boj. Paskiaus kalbėjo Zujųs, bet kuopos. Chieagiečiai bruzda, kad
sirinkimą, nes šis susirinkimas bus nares mūs 72-ros kuopos, aš įspėju
Balandžio 134ą dieną aplankė spjaudydami išėjo iš svetainės.
pralenkus eiceriečius. Iš apsireišlabai svarbus ir labai reikalinga jumis, kad susidomėtumėte šitio mūsų naująją lietuvišką parapiją . Verbų nedėlioję Respublikonų kad nemažai buvb suaugusių ir
kušio jų judėjimo, toi ciceriečiams
visų narių, nes jau seimas netoli ir nepaprastu momentu Į K. Pakš sv„ Andriejaus gerbiami svečiai Klitibas, kuriame priklauso' apie kalbėtojas nesenai grįžęs iš Lietu
reikės paprakaituoti jeigu jie no
apskričio suvažiavimas tik už ke to prakalbas visi turime sueiti. kun. Pralotas Olšauskis ir. inž, 600 narių, ir beveik visi katalikai vos, tai ir kalbėjo daugiausia apie
*
rės palaikyti pirmąją vietą tame
lių dienų, o mes da nieko neprisi Bus tai neapsakomos brangeny Paųliukonis. Po sumai didž. gerk .išskyrus dalį valdybos ir kelis ki Lietuvą, Ant. galo apie Vyčių rei
bės turtas mūsų protams, versmė kup. pralotas Olšauskis pasakė tus narius, ir kurių konstitueijoje kalus, Jo kalba visiems gerai pa- vajuje.
rengę.
Būti! gera jei centru valdyba at
' Rast. saulės šviesos gavimui geresnio puikų pamokslą ir ragino lietuvius skamba kad negalima kelti tikėji tiko.
Vytis. kreiptų domės į tokį svarbų apsi
supratimo apie save.
katalikus laikytis vienybes ir de- mo bei religinių' klausimu, parsi
reiškimą ir sugebėtų įjudinti visą
Antras ir trečias vėl begaliniai ti visas pastangas kad sutverus, kvietė. kalbėtoją draugą Pruseiką,
NASHUA, N. H;
organizaciją į tokį vajų.
UTĮCA, N. Y.
svarbūs reikalai,-tai 72-ros kuopos naująją parapiją ir kad pastačius kuris savo prakalboje ragino vi
L. D. K. S. — LDICS. Chicagos
Atlaidai.
Mūsų koionijon buvo atvykęs LDIiS. susirinkimas iš priežasties lietuvišką mokyklą, kad užlaikius sus gemti ir prigulėti prie komu
Balandžio 27 d. čiinai šv. Jur• Apskritis ar snaudžia ar jau vikun. P. Juras 11 d. bal. klausyti šventų Velykų negalėjo įvykti tai nuo ištautėjimo apie 1200 lietuvių nistiškos partijos ir atsikratyti
išpažinčių. Tą vakarą kun. P. Ju valdyba pasikalbėjus nutarė viena vaikelių, kurie gyvena šioje daly “krokodiliaus, Romos vergijos.” gio lietuvių R. I<. bažnyčioje pra
ras ėjo ii’ stacijas ir sake pamoks savaite vėliaus laikyti susirinki je miesto ir dabartės lanko svetim Štai aiškus peržengimas jųjų kon sidės 40 vai. atlaidai. Bus sveti
lą. Tikrai kun. P. Juras yra ge mą, tai yra 27 dieną balandžio 2 taučių mokyklas.
stitucijos. Užtai reikėtų prasikal mų kunigų. Užtai visiems parapiras pamokslininkas. Paskui kuni vai. po pietų, tuoj po pamaldų. Da . Kaip teko girdėti nors ir darbai tusius atsakomybėn pašaukti. Tei jonams, apielinkčs miesteliams ir
gas P. Juras užsuko į salę, kur didesnis susirinkimas tai 4-to Fe biskį sumažėjo, žmonės suprasda sybė, vienas narys prašė balso, bet ūkininkams kurių nemažai randa
si, bus proga atlikti velykinę iš
choras laikė pamokas. Varg. A. deracijos skyriaus. O 72-ros kuo mi reikalą aukoja ir dirba kiek kur čia tau jam duos.
Stanšauskas perstatė kun. P. Ju pos veikėjai darbuotojai visi arba išgali. Atsirado 3 biznieriai kurie
Taigi Norfh Sidės broliai darbi pažintį ir pasinaudoti Dievo malo
rą. chorui ir prašė pakalbėti. Kun. daugumoje į ją susispietę, tai mes aukojo po $400.00. Vienas darbi ninkai tėmykit ką daro tie kurie nėmis.
Užprašo
P. Juras nustebo pamatęs tiek jau susimildami turėkime kiek ninkas $200.00; teipgi 66 aukojan vadinasi save < jūsų prieteliais.
Kun. P. Zabiela, klebonas.
daug jaunimo. Sveikino ir linkė nors brangios šventos kantrybės čių po $100.00 ir 110 žmonių au Jie ardo jūsų^ šventą darbą de'
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Patogumo.
ĮlUUVl
._
Nuo New Yoįdto 1
Piytaouth’ą, ftiafer
t ampton’ų, Ch«rbo^p“* g’ų ir Brenpm’ų Wsljunglmate dėl y'-“
dalių Europos. 1
' Vatiniai kamb«
dėt 2. 4 arba 6 žmonių, RuK
Kambarinių Moterims Salonai,
,
H pasivaikščiojimo dėnys lt*
Koncertai ant visų laivų,
GeYlauMis valgis su diųėlltt įvairu
mu, duotas į didelius, švarius valo
mo kambarius. '
.
,
Dėl kalnų; išplaukimų ir kitų in
formacijų matykite jūsų, vietinį a*
gontų.
>
EKSKURSIJA IMTUVO#
Mr.*Ą. & Levds, vedėjas trs^o®
klesos skyriaus bus vedėju lietuvių
ekskursijos laivu S. S? “Georiffi
Washlngton’’ kurs išplauks iš New
Yorko gegužio 6 dienų į Klaipėdą per
Soutliampton’ų.
Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu,
bet guli važiuoti su p. Lesvls Įr ji*
išduos jums lludymą taip, kad galė
si saugiai sugrįžti į Ameriką bėgy
šeštų mėnesių. Klausk savo Vieti
nio agento tuoj smulkmenų,. _
UNITED STATĖS LINES,
45 Broadway,
New Yąrk
75 Statė St.< Boston, Mase, •
Menaglny Operatore fnr
■
United Statės Shipping Board

(
I
(
<

jo jaunimui augti ir bujoti, ragi
no kad choras išaugtų* į šimtą na
rių. Pabaigus kalbą, pasigirdo
gausios katutės.

%

kad vieni kitiems neužkenkus, tai
yra, jei sykiu būtų abu susirinki
mai, nes žinau kiti yra tos min
ties bet gi kad paskiaus pasekmes

koj ančių po $50.00. Kiti aukavo
nuo $40.00 iki $5.00. Atsirado net
ir svetimtaučių darbininkų kurie
aukavo po $5.00 ir $10.00.
■

Dievo ir dėl tėvynės ir nė kiek ne
pagerindami jūsų dabartinį gyvejlim^ nori ir stengiasi visokiais
būdais atimti nuo jūsų ateinantį
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Šis miestas, kuriame įvyks
L. D; K., S. devintasis Seimas,
: yra- - vienas- žymiausių Ameri
kos miestų. ?Cambridge_ yra
garsus istorišku žvilgsniu. Čionaixį775 ir. George Wasiiington gyveno ir priėmė vadovybę
ant Amerikos revoliucinės ar
mijos. Medis, po kuriuo Geor
ge AVasliington paėmė kamandų dar nesenai tenugriuvo.
Dabar šitas miestas gyvento
ji! turi apie 130,000. ' Jis guli
palei Bostonų, taip kaip Brooklyn palei New -Yorką. Cambridge’rų nuo Bostono skiria
Charles upe, kuri yra žymiai
didesnė už Nemuną.
Per tą
upę permesta yra keletas tiltų.
Cambridge’io majoras yra
katalikas.
Cambridge yra centras Amerikos. apšvietos ir literatūros iš
sipiltoj imo. Čionai yra seniau
sias ir vienas garsiausių uni-f
versitetų, kurį įsteigė Harvard ir jo vardu tas universite
tas žinomas. Cambridge yra
namai Amerikos šių rašytojų:
Longfellov, Lowell, Holmes.ir
k.
Cambridge’iuje yra garsus
Technologijos Institutas. To
je mokslo įstaigoje mokinosi
ir ją baigė sūnus garsiojo išra
dėjo Edisono.
Lietuvių čionai yra apie 3,000. Turi pusėtinai didelę baž
nyčią, kur kartu yra salė ir
kambariai klesoms. Mokina
ma, vienok, tik . vakarais ir
■atostogų metu. Vaikai moki
nami tikybos, lietuvių kalbos ir
istorijos.
Cambridge’io L. D. K. S.
kuopa yra viena veikliausių,
turi darbščių narių ir uolių
‘‘Darbininko” rėmėjų. Lietu-'
viams čionai pasekmįngai kle
bonauja gerb. kun. Pr. Juškaitis, geras “Darbininko” prie/
telius. Vargonininku yra V.
Sereika* vienas L. D. K. S. vai-;
dykos nūrtųGerb. delegatai atvykę4 iš toliinesnių kolonijų turęs progoj
susipažinti su garsiais Ameri/kost kultūros centrais — Bos
ton’u ir Cambridge'h

neramus ir nemiega,
gali būti tai jo mai
stas, kuris kelia 'tas
bedas.

Tokiais atvejais tu
rėtumėte vartot Borden’s Eagle Pieną,
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau Srutų ii*
sveikų vyrų bei mo* l
terų negu visi kiti
kūdikių maištai krū
von sudėti.
,

Eagle Pienas buvo
priimtas pienas per
63 metus. Jis stip
riai rekomenduojadytojų, kuomet mo
tinų pienas nepriei
tas ir duodamas gynamas.

į

»

Pradžia 7:30 vai. vakare.
•'5

Prieš Šeimines Prakalbos Bažnytinėje
.

|
i»
Jį*

VAKARIENĖ. Balandžio 29 d. yra rengiama pagerbimui seimo atstovų Iškilminga vakarienė bažnytinėj salėj, Windsor St., Cambridge, Mass.

5

Gerbiamoji visuomenė malonėkite skaitlingai atsilankyti, nes ši vakariene bus viena Iš svarbiaušių, kokia yra kada buvus. Todėl, kad bus tikrai darbininkiška. Taipgi laike vakarienės bus visoldų pamarginimų. Tikietus pasipirkit iš anksto, .nes tų vakarų atėję galite negauti, kad paskui nereį-- J
ketų gailėties. Tikietas tiktai
'
* . •
J

6

Pradžia 7 vai. vakare.

t

;

Balandžio 30 d. šeiminis koncertas bažnytinėj salėj, Windsor St„ Cambridge, Mass. Pradžia 7:30
vai. vakare.

e

'

'
*

Koncertų išdildys vietinis N. Pr. Svč. P. Marijos parapijos bažnytinis choras po vadovyste gerb.
vargonininko1 V. Sereikos. Ąpatfį choro dalyvaus Naujosios Anglijoj gabiausi solistai: paneles M. Grri►į* -baite, Š. Motiejūnaitė ir kiti, po vadovyste gerb. vargonininko M* Karbausko iš So. Bb’ston, Mass..
Vincas Jenkins, žymus lietuvys baritonas, Boston, Mass. Taip-gi Montello, Mass. vargonininkas Jonas
K* Banis su savo solistais ir*vietine soliste panele O*M* ^iifibelųitė ir kiti,v Žodžiu sakairt, koncertus bus
I* toks, kokio dar Cambridge'iečiai nėra turėję. Tadel nepraleiskite progos nei vienas neiŠgirdę. Įžanga

y

visai pigi. Tiktai — 50e. vienam, vaikams 10 centų.
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Kalbės Liet Darb. Koop. Są-gos Centro Pirmininkas Br. K. PAKŠTAS ir gerb. Kun. F. KfeMEŠIS.
....
)
. v. ' ■
Gerbiamoji visuomenė ^ra kviečiamą skaitlingai atsilankyti, kur daug ko naujo išgirsite, nes
tokių kalbėtoji!, kaip gerb. kun. Kemėšis retai kada pasitaiko,/ todėl nepraleiskite progos o atsilanky

ki*

»

Windsor St., Cambridge, Mass.

Visus šiirtingai kviečia BSWWAI*
• Vaikai Uc tūvi| nebuą'leidžiami
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Jei nežinai kaip var
toti E a g 1 ej( Pieną,
prisiusk mums šitų
paskelbimų ir mes pa
siusime jums penėjijimo instrukcijas, Kū
dikių Knygų ir kito*
kias brangias informacijas dykai;

T8EWBi tomu
fiorden Bidg., NcwYork

DĖL APRŪPINIMO
> MOTINŲ IR JŲ w
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.jj
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■*• teikt pfltaaMe r«l*
kalM |4*ata IlteiktBrtu
notlnou ir MUatiu Ji«*’,
•V kMiklf/
KUildt tprtpbdata to**

EljlMu jt* dalyku Uita

■vukat Kmynai te tautai
Ir «»a Jaadam*. tad lai

yra dalyku, Inoj itea ti
rta* rnollarilkaia telk*-'

3
į
j

tarpiai* airiui.Ir Mtenf
wW»*C

STRAIPSNIS 64.
Penėjimas iš lionlcutūs Priuetbrtf
žindpmui.

1

Pasitaiko, kad motinai nusilpus; ai’bu suslrupinus, urbti pergreitui grįžus
prie namų ruošos, jos pieno neužtenku 1
kiekyje ir kokybėje. Tada prlgelblau- J
tis penėjimus yru dažnai pageidauti-'
ims, ir jei priimtas, tai geriau *'
muilyti jį tarpais su* žindymu. T"
du krūtys yra reguliariai žindomi,
tas svarbu,! kadangi nevartojamos, b
'pb"litiukos nesunkia pieno,ir kadiktev^
gauna užtektinai maisto. Taip pat' į
svarini' motinai valgyti kodaųglausia 1
maitinančių valgių, kaip pieno, smeto- y
uos, kiaušinių, mėsos, šviežių daržovių/ ‘ J
vaisių ir.geros duonos, imant'Ir didelį ’i
kiekį skystų valgių, švieži kiaušiniai? '
suplakti į džiovintų' pienų, yra labai.,
maistingi, gardus ir skanus.
1
Jei kūdikis buvo krūtimis penimas V
kurį laiką, paskui pastatytas prie boii*
kūtės, tai Išmintinga, iki jis kiek apsi
pranta su naujuoju maistu, išpradžlų.
vartoti silpnesnį atmiežimų negu. kad
. yra nurodoma jo amžiui. Mišinį gail
ina stiprinti kas pora dienų, iki atotlnkn jo amžiui. Jei kūdikis rodą ženklų
negero virškinimo,, tai tuoj reikia vėl
grįžti prie silpnesnio miešimo; O jei i
jis rodo pasitenkinimo, užauga 4-& U n.4
cijas kas savaitę, nevemia, ir tvarkiai *
iiuosuoja viduriniais, tai gali būti tik- >
ras. kad maistas yra tinkamo stiprumo
ir kiekio.
i*
_____
Į

PCiiijiiiių Tarpai.
1
Išpradžių per keletu savaičių mes re- d|
komęnduojame penėti kas dvi -vulun- S
das; bet galima keisti šitą prišltaikanMB
pyie kūdikio savybių. Kadangi viena&9
kūdikis suvalgo daugiau, o kitas ma- jH
žlau, tai negarima ifustatytl griežtai’®
klek reikia duoti. Motina turi geriau ®
žiūrėti kaip kūdikiui einasi, negu kaip »
rašoma knygoj. Nekurie žinovai sako, ■
buk reikia penėti kas trys valandos,
esu į tų laikų viduriai. išsiliuoeuuM^M
Jei tas reikalinga padarytu tiri
inenduojame pakeisti dvi-valandlnį P0-®
nėjirnų pridedant kas sykį po dešimtį®
mlnutų iki bus penima kas trys vųlan.-,.^
(los.
Turi savo kūdikį išlaikyti sveiką ir |
stiprų, O kudiiko sveikata pilnai prl- !
klauso maistui ir rūpesčiui, kurį Jom ’
suteiki, Kūdikį teikia kasdien^ mitu- 4
dyti ir reguliari'škai maitintu Jei ne
gali žindyti jo, tai pabandyk Borden*i'» |
pirmaeilis
|
Eagle Pienų. Tai
'
' “kudlkių
’ , ‘_
maistas — padarytas iš riebaus karvių S
pieno ir rupaus cukro — ypatingai fcu«
ku« i
®
(Ūkiams. Jis gydytojų rekomenduoja- b
mas visur dėl jo kokybės Iv vienodu-®
mo. L’er keletą gentkarčių tūkstančiai W
motinų išauklėjo savo kūdikius Bor»®
deu's Eagle Pienu. Dėlto, kad jį r»»®
komendavo draugai ir kad jos rado j| ■
| piiteukltiaučiu.
!•

•s

įVėlykos h Velykos I
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Visur tikt ui šaukia,
Ir didis, ir mažas
Visi tavęs laukia

j

r

‘
*

. i

-

Ir kaipgi nelauktį: .
Margličiai* supynęs *
žavėti žaveja*
Gaivyna krAtynę. >

Po sunkios gavėnios
Lengva ątsįilttstL
'
Velykos atljo
Reikia atsipML

♦

k'

,
-

t,

IU*u »kyrl«j»' M* telkta

VELTKOS

i
»'■

.J

Skarutli" šituos straipsnius kits žfttvilitj
ir luisitlvlt ateičiai
1®
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J. tettaUM*.
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samesr—>M"Miiiy11;

*
— »lf lyjĮM i ulini II I III g
nyčią. Pastatykime dabar klebo toriams galutinai nuspręsti kokia
niją,.parodykime ka^ veikiame ir. geriausia bus išeiti# tfu ta užeiga,
btt# imuft#’ did«Įiftė?garbė.
• ,
'JŽ trijų krautuvių «įorgąniįuo*
•
-r
vĮTame bązare, daugiausiai pasi ių kųopų Chicagos ’^lpskriĮy Si tgi* į8TA^IAtfftI.AS
darbavę komitetą# ir klebonas. ilgiausia išlaikė.

1 *iii»«jwwciW!-wmhw!i ijl

♦ «at negyvuoja. * Dienrašty “DrauįĄ M** kažin kas jUdimKir neišjmli*
Ąpakriftes valdybą. Šaukti šusi/ihnkiĮną. Nežinia ar 'no*# viena
. kuopa .Chieagoj gyvuoją. Dabar
Į buvo didelis reikalas turėti susi; Negalime pamiršti k apie p, Birrinkimus*kurinose būtų pasirūpin žūtierię su dukterimis, kurios nięta
įnešimais į LDKŠ, sririvą kadęs neątrisako'ta nemaži# pelno
kurs neužilgo įvyks, o gal būtų at
siradę priemonių paisųrtf ta atsto
vų į seimą, Oiceriėčtai savo kuo
pos Susirinkime pareiškė, kad jie
būti), prisidėję prie atstovo lėšų
padengimi/, jie vieni neišgali pa

\

padaro. Jom# ‘Visados sekasi, paųgifftvmiiijiifi itOi tokių gerų dar-

biniiikhj, • Pačio# aukoja ir dįrba.
kaukiame dabar vakarėlių, Uurių jau. 4 yra, rengiami.
Qraą gražus, Šiltas, Darbų yra-

siųsti atstovo.
Refc
Spaudoj , yra skelbiama, kad
centro pirmininkas dr. Kaz. PakšCICERO, ill;
tas atvyksiąs .(’ricągon antroj pu#ej gegužčš mėnesio. Jis gal apsi ■ Darbininkai. — Susirinkimas.
imti) kalbėti ir L. D. K. S, reika
Bal. 13 d. įvyko L D. K. S, 49
lais jei Chicagos apskritis sureng
tų j|m vajų. Tada gal būtų gali- kp. susirinkimas. Narių nedaug
r pik atgaivinti apmirusias arba ir tesusirinko.
Apie seimą daug nesvarstė, nes
žlugusias kuopas. Kur yra Aps< . krities valdyba, kad ji tais daly- neatsirado niekas kurs šiek-tiek
į
kais nepasirūpina .’ Matyt, kad giliau žinotų kaip dalykai stovi su
F.
šiame Apskrity nėra tokio pasi- mūsų visa organizacija, su jos vi
f
šventusio žmogaus kokiu buvo daus padėtimi. Kiek kas žinojo
susirinlrim ui-pranešė. Bet pasiro
f
Mot. Mažeika.
P
Susituokė Lietuvoj. — Buvęs L. dė neužtektum, kad butų galima;
Į'
D. K. S. ir kitų organizacijų dar- seimui padaryti kokie nutarimai,
buotojas (’hieagoj, Vikt. Jodelis, pranešimai. Tik nutarė pasiųsti
Į;
jati virš porą metų kai išvykęs sa- seimui pasveikinimą su auka $10.
|,7
vo tėvynėn Lietuvon,. atsiuntė saApie Chicagos Apskritį.
Į -. v« draugams paveikslėlius savo ir
Į*
savo jaunos, gražios pačiulps su ’ Susirinkimas apgailėjo, kad
į
kuria- nesenai susituokė. Girdėt, Chicagos Apskritis nieko nesidarJ
•
*
kad jau padidės skaičius manan buoja. Ypač prieš seimą reikėjo
Apskričiui pasirūpinti pajudinti
čių keliauti Lietuvon.
P
Ir apsibuvo. — Jonas Vilkišius kuopas, joms vadovauti ir gal bū
t
■ pranašavo “Darbininke,” kad il- tų buvę galima padaryti įvairių
i
’ gai ncužsiliksiąs (’hieagoj. Bet. organizacijai naudingų- įnešimi) į
žiūrėk, ir užsibuvo, o gal ir pas seimą įnešti. Jei Apskritis/būtu
pasirūpinęs atstovą siųsti į seimą
toviai apsigyveno.
Drabužių krautuvė. — Ant. tai ir cicericčh) kuopa būtų prisi
Nausėda, LDKS. ir kitų organiza- dėjus prie to atstovo lėšų padengi
| . cijų darbuotojas, nesenai pakeitė mo.
■l
savo biznį į drabužių-aprčdalų
Darbuotojas įstojo į kuopą.
|
krautuvę, 1024 W. Conter St.
|
Dabar valgykla. — Ig. Sakalas,
į organizaciją įstojo jaunimo
į
pasitrankęs
į
pasitrankę; nuo “Vyties” redak- tarpe pasižymėjęs darbuotojas,

•

į

PRASIDtS DAYLIQHT
. .■. SAVrtG.

I
Tel/So. Boston 4000
r

Rengia Moterį ir Mergihų
M10 ąleipaneios
priU
‘fAplvieto«”D?augijak
sideę: Ubylight Sdving* Ta# bu#
NED6;LIO..T
‘
■ - >./' VAlD;IM3tM’ĄS Aisoj< Massachųsuttk yalstįjo* <
’
Darbininkas,
V ’
.
nnw
• ‘
' -*■ ,
jė. Subatos vakare ar nedėlios
Ateinančių Didėlių bal, 27 (L ryte reikė# laikrodžiams pada
HARTrORD, CONN.
pobažnytinėj salėj ant p-tos ryti mažą opeMdijų.-r^ pasukti
T# VJ-Ųv SAL t £,
gatvės įvyks toks VĄiįinim%
vieną valaiitlą atgalj Tr . :■
kokis retai tepasitaiko, b dau
ista.
1
‘v l fiv. Trejybė# bažnyčioj nuo ko gelis iš atsilajikitisiĮį pmfcs*
PRANEŠIMAS, .'
vo $1 ifci bąl. 8-to Tėvai Marijo kad nieko, gėresnip- ū'X‘tų vaidi ■■■
h 'nai; ‘Kun. Andziulia ir Kun. Dr. nimą savo gyvenime nėra ma r Balandžio (April) 2a d. ,1024
Česaitis, laikė nitaijas, per visas tęs. Vaidinta bus įspūdinga# m„ panedėly/7;30 vai; vakare >5 ifeiiųyųų it du Itofai,. •ųftmaįf
Dorėh’c,<er’y; Wudyn&ų gazai,.
dienas- buvę pilnutėle ■ bažnyčią veikalas “žmogžudžiai.” ši pobažnytinej
svetainėj ant įį&lna,'MS įnešti $4,000. Roinesulaikė nei blogas oras, ir gal tas veikalas čia. dar nebuvo nie Penktos gatves So. ■ Boston, dti $210 dėl. mM Atsišaukite r
daug suklydusių ar bediavukų su kuomet vaidintas. Artistai pa Mass., bus susirinkimas' Šv, v,. č^..z4LiĖms,
klaidintų, surado ir sugrįžo ant ėmė rolės jau mm senai ir ge Kazimiera Draugystės (kaimi ;395 Brpądwąy, So. Boston, Masą,
Telophone SO. Boston 2340.
tiesos kelio. Misijoniorių iškalbin riu išsilavino.* Apie šio veika nes), nes parėjo dniig knygų iš >
‘
(26)
gi pamokslai parode kad tik vie lo vaidinimą paskleiskite žinias Kauno dėl virš 70 ypatų, tai ta
kuoplačiausią įr.visus paragin me susirinkime bus iscJaJintos.
na tiesa yra.
Paimu nedėlioj vakare Moterų kite atsilankyti; Vadinimo tar- Taip-gi parėjo ir daug paliudy
Rožančiaus Dr-ja statė veikalą šv. pais bus gražių pamargmhnų. mų, tai turit visi nariai šueit ir • 200 ftkrų, apie 30 dirbamos lygios be
Ateikite visi su šeimynomis, atsiimti knygas it patiūdymus. akmenų .Žeigeju .Didelis miškas anie
Germanos gyvenimą, atvaidino
;300 kortų kietų medžių dėl malkų Ir
puikiai atliko. Po tam buvo ro- draugais ir pažįstamais, pra O kitaipilebns išduodama kaip įpuAių/del lentų-apie 100 tūkstančių
7 kambarių stabo, 2 kūtės, ant
puiikai atliko. Po tam buvo ro džia 7:3() vai. vak.
tik ant susirinkimo. Taip-gi y- 'l>5<Ių,
.♦‘statė rdad/’ 2 mąlllos į miestukų ir
Vienas vaidintojų. ra ir daugiąuk. sy^rbiiljteitoil* tahrttabi, ’UrįelU' įeita’ per tarrną ir rdndomi kintami paveikslai 'Kristaus
idąsl visokių žuvų. Prekė, tik $2,900,. JX T. įayici&aį
kančios.
,
inokėt’$i,900.' •filta farfiTn yra <lu syk
tiek vertai , ,
< •
..
Reporterių PASKUTINĖ REPETICIJA.
Draugystės pirmimnkas.
8Q
akrų,
30
dirbamos
žemes,
kita
ga
►
‘
5nykla Ir-niekas' % kambarių ątnba su
‘
• •
’ ’ 4» ’
Šiluma, elektroj'sviesk ir bėgantis van
Veikalo ‘ ‘žmogžudžiai’ ’ pas
duo Iškūlė,12 karvių, 2 arkliai, vištiPHILADELPHIA, PA.
MOTERŲ PRAMOGA.
kutinė repeticija bus ketvergo
nykas, 60 vlAtų, 2 antys, 3 žąsys, vožimas, bage, pakinkai U* kiti formos įranŠv. Kazimiero parapijos svetai vakare 7 :«30, ’ ppbažnytinėj sa
Gegužio 4 d. Moterų Sąjun klat; vienų muilą t miestuką -prie “statė
rtauL” 1’Jętu) parduoda kvortom, pa
nėje balandžio 6 d. įvyko šv. Vin lėj ant Fifth St. Tad visi ar
gos kuopa rengia pramogų, ku ranki vieta, “bes rrilestuky randasi fttbcento Dr-jos susirinkimas. Susi tistai ir visi komisijos nariai
rUcų, (Jan#wiaį audbklinfs, Parduorios programas bus įvairus ir
būtinai
ateikit
ir
nesivėluokit.
rinkusieji daug prakilnių dalykų
wet, Bes*
indomųs. Biis trumpas lošimė. Komrtjos narys.
labdarybės srytyje iškėlė; nutari'
lis, o svarbiausia programo da
(30)
mų negalėjo padaryti, nes dėl ne
lis bus tai gerb; p. Elenos NaPADIDYS BIZNĮ.
ganėtino skaičiaus narių šutai ilkirinkaitės-Rakaūskienė^ daina
mas buvo neteisėtas. Sekantį su
Lietuvių Rakandų krautuvė vimas. Ji jau seniau čia .yra
sirinkimą nutarta kviesti balan
didina bizni. Iš savo senosios pasižymėjusi lakštutė, dabar
džio 27., tuoj po pamaldų; tasai
vietos po num. 268 W. Broad- atvyko Bostonan iš Chicagos ir
susirinkimas neatsižiūrint į atsi
way kraustysis po num. 326-328 koncertuos Naujojoj Anglijoj.
lankiusių skaičių bus teisėtas. Vi
Reporteris.
W. Broad\vay. Dabar senojoj
si nariai prašomi yra atsilankyti,
vietoj eina parsikraustymo iš
nes labai svarbūs klausimai bus iš
pardavimas. Parsiduoda daik GERA PROGA BŪTI BUČERIU.
kelti.
tai papiginta!-Raina.
PARSIDUODA bucerne geroje
Valdyba.
vietoje, kampini# Storas, išdirbtas
SUSIRINKITE.
biznis per daug mėtų. Lietuvių apgy venta.
Prieinamas/pirkimas
Jūs'nieko nemokate už 'nenau
NEWT0N UPPER FALLS,
*2*
L.
D.
K.
S.
1
kuopos
Vkšt'ra.
kiekvienam
norinčiam,
pirktj.
Pa

dojimą.
Čia nėra nei kamino, nei
MASS,.
gal
pirkėja,priežastį
.parda

peleni),
dulkių,
suodžių ar ko kito
susirinkimas’ buš balandžio 24
vimo
paaiškins'pardavėjas.
Krėipnup.gazo.'
d. 9:30 vakarė parapijos sdlėjė,
Pramoga.
'■<Kaminas išvedamas iš jūsų dirb
Ševdfith ''Šti^tj Sd.' Ėokfonė,.
tuvės yrb tai mėtymas šilumos, jū.Vietos šv? »tUožapė dr-ja rengia, Bus tai prieš Šeiminis susiriiL
sųkųro.
. * Gįazd patariiavimo dūdos eina į
balių subatoje balandžio . 26 d. kimtjš, ’ bus rĮnkipid# defcegąUy
jūsiydirbtuvę'!:* duoda tiek kuro
Forestei’s salėj. Pradžia 7:00 vai. Seiman ir’ daug ‘kitų 'veikutųl
šilum.ospągal,ji“isi) noro.
didelis sodnas, ■ ' ■ šių. laikų, prekyba reikalauja
vale Bus visiems linksma pramo Susirinkite kūoskaitliijgiąttsia. , 160. flkr?
stuba 13 .kaiūbariib kute 140x80
ga. Visi lietuviai vietiniai įr aValdyba.; pėdų, šilo, kubįlas, gąrad^uš» vlš* •; daUgidų viskpj kad būtų mažiau
iš^^ųiĮr sųtaupymns dąugiau lai
pvlinkių prašomi atsilankyti.
liniukai, 3 arkliai,10i<amų,.3 ver ko iį> Jėgos; Mūsų i nžijiieriai. j ūsu
šiai, 20 torių, šienų, irimui .kratyti p^t^l)žVWiir jie’ gali- pagerinti
SUSIRINKIMAS.
Šiuo tarpu mūsų kolonijoje
mašina, trobas, plūgai,. .akAcibs, jūsų
ąysrteiną’ &Teko hefcaįdarbai sumažėjo. Daug darbiniu-,
dtapokai
ir kiti ūkęs įrankiai ku-j
L.
V.
17
-khopos
mėnesinis
kų atleidžia, bet kitų tauti) žmo
-ve..
rie yra Ęeiltaiięgi dvi ųkės.r Tik; 18 i
co.
susirinkimas
bus
balandžio
27
mailii) iš Bostono. Savininkas pąr-i ■
>,■ .L. »•.,__ ___ _
nes greičiau, atleidžia, negu lietu
d., 1924 po mišparų, 4 .vai. va duos pigiai arba pamainys į namus j
vius.
Bostone.
. }
Reporteris. kare, parapijos salėje, 492 E.
60 akrų žemės, arti .feouūvajdoJ
Seventli St. Taigi visi nariai
su puikiais namais, krautuve fr 12]
privalo paskirtame laike susi kambarių su vanta, -ėlektro .šviesa^ a^^^Š^^/Įetiausioj ir
LAWRENCE, MASS.
rinkti. Ateidami ir naujų narių ta šiluma, didelė kūtė, šilo kubilas,! gįįžĮaū^jį ^L- Ędghmei vietoj,
2 karvės, 1 arklys,’ vištininkaPta, 50'
nes savininPer porą savaičit) prie Vblykas atsiveskite.
vištų, gasalino tankas. Savininkas kaš inri pirfrębĄMtamę miestely
Valdyba. išvažiuoja ir ūkė turi būt greitai
žmonių labai daug ėjo išpažinties
parduota. Preke $8,000 ir 'labai- Į^ e^nmūas tuTi būti parduo
ir prie šv. komunijos. Vietiniams
Jfainą galite apžiulengvos išlygos. Vieta: arti prie, tų
kunigams gelbėjo išpažinčių klau kels Dicvuje per šias dieles šven stoties ta netoli iš Bostono.
kįa<ia,
nhmmu 432
syme ir kaimynai kunigai.
Per tas misijas. Ištikiu)jų kaip girdėti
5 akrai žemes, nauja stuba 5
ĮSUW Šeštom DeVelykas žmonių daugybės ėjo prie tos misijos bus tai proga gauti kambarių, kute, garadžius, 1 kar įei sųiygŠJ kreipkitės pas A. F.
vė, veršis, vištų, ančių, sodnas.
šv. komunijos. Tas buvo labai gra Dievo šviesą ir matyti Jo tiesą.
Ė. 9-thSt, South
Žinoma, kaip Rusijos bolševikai Prekė $4,750 ir lengvos išlygos. ’
žu ir šventa. Gražumą didino ta
Vienas teras iš Bostono.
Bostajį Tei S. B. 1696,
Turim, ir daug kitų .ūkių, ant
grabo išpuošimas ir didelė proce per Velykas kad daro šventenybių
išniekinimus taip ir Lawrenee’o greito pardavimo, * kur galima
sija.
pirkti daug pigiau, nčgu jos ištikKunigai garsina dvasines misi iškrypę iš tikėjimo žmonės stenga
riijii yra vertos.
Bftri&me' ir parduodame
jas prasidedančias baland. 27 d. 7 sis sulaikyti ta trukdyti žmones
J. BALŲ 9 AI T iš
nuo
tų
misijų.
Bet
girdėti,
žmo

361 W. B’way arba 337 Thtad'st.??^^^^
duodamu
vai. vakare. Jas nuo pat pirmo
nės
nebeklauso,
nei
bedievių,
nei
vakaro ves garsūs pamokslininkai
ir 8nx»|MsiB«-pasKolas ant tuiSouth Boston, Mass.
socialistų,
nė
biblistų,
o
grįžta,
priė
Tel. So. Boston (M18-R arba $. B. 0605;
tėvai marijonai: Andziulis ir Če• (29):
Sutvertojo
sekdami
Jėzų
Kristų
mus, .
saitis. Kunigai kviečia visus lie-”
410 Trttmont &rart, Room 508,
tuvius be skirtumo lankyti kiek nukryžiuotą ir Jo mokslą.
Ex.
Tel. Wn 6467į Boston.
vieną misiji) pamokslą. Žmonės
<
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UETĮjyiS GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS
666 M Bpaftriįy,, Boi Borto#,
(Kamptur.G SL.ir Broadway)
įyŪANpęS-r Hl.'lH-M
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'/parsiduoda
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DANTISTAS

DR. A. J. 60RMAN

i

(GUMAUSKAS) •

705 Maių St„ Montello, Ma».
(Kampas Broad Street)
bk

f., p' / „TlTu

f.u, y

Tol. So. Boston 270

.,

2

I macdonell, m. o,

ŪKĖS PARSIDUODA

Galina tuįlkalbčli ir lieluDiikai
Rytais Iki 0 vai.
Po pietų nuo 1—8
Vakarais nuoG—•9
586 B. Broadway, So, Boston

ofiso valandos:

*r*?

t*

t

X

1

MKTU SOUTHBOSTON®

DR. H. S. STONE

I

Tel. So. Boston 323
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER

Persikraustymo išpardavimas
jau prasidėjo

A

Ū*. PIGIAI

■ •

HILO LOS

PARSIDUODA :

Parsiduoda labai geri rakan
dai. Taipgi galėtų užimti kam.
barius (5) geroje, vietoje, renda pigi. Priežastis pardaVirim,.
išvažiuoju Lietuvon. Atsišau
kite: B. V., 262 W. 3-rd Strnt,'
2:nd floor, So. Boston, Mass.

■

Vadimofotograkas

jvisis stu

A 'S

Z*-'“’

'.5

i:

.

**

f
•' -a ’

Sergu jau G metai ir niekas negrigelbSjo. Gavau
bandyti Jūsų
sutaisytų žalių No. 803, tai jos man
labai gelbsti. Čion prtsiunčlu pinigų
vH ant vieno pakelio No. 803.
Anthony Morriton,
Simpeon, Pa.
pvog^

Tokių ir kitokių laiškų gauname fiim*
tas kati žrionėr gerinu pąslganMlna su
žolėmis, negu m. specialistais. Mes už*
/alkome vftg.OOO rūfilų žolių
: *:t Ir2. sutaiso*
T_:„‘
me nųy visokių ligų. Atsiųsk 10c. <
apHų:*kątalogų., Beilmlaūjama a*
įgirtų vjsųge apygardose,. •
. > •.
■ MfisųžplSs yra grj’haiUetuvISkoš ši
letuvUJkals Ir angliškais nurodymais.
e. -»• -

1. /

.

\ t
J .

Į,

-;..y

f

M, ZUKATHB,
US Hud«on Avi..,Roche8t0r,

H,

Y.

«V. JONO EV. BL. PASELPINžS
DRAUGYSTES VALDYBOS
/
ADRESAI.

z

PIRMININKAI — M. Zobs,
639 E. Seventh St, S. Boston, Miunu
. ’. -. < ’ Tel. So. Boston 1510—J,
VICĖ-PIRM. —- Kazys Ambrozas,
492 & 7-tii St., So. Boston, Slass,
'ROT, KALTININKAS — J. Glineękta,
5 TbOBiaa Bark, So. Boston, Masfr
N/ RAsdlNINKAS — Matas feęlkta
' 430 E. 7-tli St, So. Boston, Max
KASlERIUS — A. Naudžiūnas,
883 E. Broad\vny, S. Boston, Maas,
MARŠALKA — J .ZalklS,
7 Wintield St, So. Boston, Moša.
Draugija laiko susirinkimus kas tre*
žlg nedfild&nį kiekylepo mėnesiu 2-rų
vnį- po
sv, Pbtao parapbfos saiBj,
4^ E. Seyenth StM So. Bosten, Maas,
«.
y
IV. KAZIMEERO R. K. DE JOS
SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRASAI.
t
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ftmininkas — J. JaroSs, ,
440 E. 6-tb St., So. Boston, H&M.

i

m

VALDYBOS ADRESAI
Boston, Mass.
i

■■!■!■! III j ll

Pirmininkas —.Antanas Pūstelis,
' w Bo'ven St, So. Boston, MaM,
Vlce-Plrtn., *- Martinas Knlstautas,
4062 TOoshlnrton St., Rosltndata.
JEtrtČltalų Rrtt —- Antanais Macejunstii
t . 450 E. SaVenth St, South Bortocu
Fin.RęStininkisJuozą# Vlnkevtčtus)
906 B. Broadvray, Soufib Boston.
KaklėriciB «-*■ Andriejus ŽaUeckas,.
' '807 E. Nlnth St, So. Boston, Man*
Marlalk# *— Aleksandra JalmokaM,
JlB Granite St, So. Boston, Mara,
DratayBta D. L. K. Keistučio klkf
iauilrlnklniusKm ptruąi n*
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PARSIDUODA
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3K0UNAM PINIGUS

W#isi reil&alais kreipkitės pas
A^KvKNEI^, 303 E. 94h St.,
įsto. Bbšton arįą 394 'Wasliing4^id SĮontliBldg) Rooms
j Bdstdn; Mhss. Tel.
SALD'UMYNV IR VAISIŲ (confeo
tionery į® trult) krautuvą' sn nąūjos K
JMn 2433.tamados Įtaisymais jsferlau^o jvletoj Dor->'
chostėry; fičratf btefclfrt del grrtto par___________________
dovimo ptėkė $&34MM tfKOO
PAVHESLAI KVRtttO*
fttfiŠOS IR GROCERlO kriiutUVS go*
rĮuustoj vteto.1 BraolĖlhb; tudbuti pūr-,
duota Sta satfąlhj oi. <1,000, . verta;
$3' 000
'
' *
‘ CAMBftipGE’UJ
3: Šeimynų, 17
kambarių, skyrium “stefthi“
d“
_■>

----- *‘1

VIc&ptau> —■ J. Grubtnskfur,
W M St, South Boston, Hm,
Prot. RaSL — A JanuSonls,
1426 Cblnmbla Rd., Šo. Boston, Msm.
Finansų RaSt — K. KlBkte,
* 428 E. S-th St, So. Boston, M&M>
BdintnknS —* B. švag^dys,
111 B*wen St, So. Boston, Maaa
Tvurkdarju — P. LauČka,
895 B. 5-th St, So. Boston, Msm.
Draugijos reikalais kreipkitės visados i
protokolų raSUninką.
Sfcalinąm pįmgus ant pirmo Draugija savo susirinkimus laika
hedeidiebį kiekvieno mėnesio 1-mi
ir antro ęįopgįčių ir statymui 2-irę
vai. po pietų parapijos salėje, 492 &
SeyenthSt, So. Boston,Mass.
įatijų namų ir pataisymui
’prieinaįaomis stygomis/ D. L. K, KEISTUČIO DR-JO3

«
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• I

(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, South Boston
fflryo jalamos ; nuo 10 iltį 12:30
ryte ir nuo 1;3Q
Iki 6 ir tino 6:30 iki 9 vai. vakare.
,0ŪW uždarytas subatos vakarais
Ir ncilėkllentals.

>

rt'

.»'

ARIU SPECIALISTAS
899a yfa Bręadway, So. Boston
VALANDOS; Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

I
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'ii............... ..

Balodžio 27 d.,1924

torystės,
torystes, su
s Balčiūnu nusipirko Ant. Saulga, vietinės par. vargo
-algyklą, prie Leavitt ir 23-čio nininkas.
aeo, SVest Sidej.
Vargą# šų'už^iga.’
'žemaičio paveikslų paroda.
C
Jau apic'šeešta raitų kaip gy
b
Nuo- bal. 4 d. iki 16 d. įVyko Ant. vuoja kuopos krautuvė, vadinama
Žemaičio paveikslų paroda. Pa Darbininkų Užeiga kurioj žmo
rodos. buvo, išstatyta 86 paveikslai nėms patarnaujama nuo šaltakokurių dauguma buvo vaizdai vie šgs iki špilkutęs. Kratųv ė yra ar
tų Amerikoj. Lietuviai domėjosi ti bažnyčios, mokyklos ir svetai
tąją paroda, ją lankė ir gyrė p. nes. Ji ir buvo užeiga ir darbuo
Žemaičio gabumus ir jo kurinius. tojams ir jaunimui. Tai buvo vie
Tik apgailėjo tą, kad paroda bu ša vieta kurion užėjęs kiekvienas
vo tenai kur retas, o ypač ameri jautės lyg namie. Ji daug prisidė
kietis, galėjo tikėtis ją įvyksiant. jo prie sulaikymo jaunimo nuo ėTeisinamasi buvo, kad į trumpą jimo į neprideraRvias jam vietas.
laiką nebuvo galima gauti tai pašiek-tiek vargo būdavo kasdink
1 rodai atatinkamos vietos.
gavimo jai užveizdos,. bet vis atsi
. Vietinė amerikonų spauda, ro rasdavo žmonių kurie gal daugiau
dos, šitos parodos nepastebėjo sa iš pasišventimo dirbdavo negu dėl
vo skiltyse.
algos. Dabar užeigai didžiausia
Teko nugirsti, kad paroda p. bėda tai savininkas namo kuriam
►
Žemaičio
kuriniu
*
■*
* bus surengta yra kp. užeiga. Kp. išrinkti užei
Neiv Yorke.
gai direktoriai, dar nepatyrę tokių
Naudinga būtų ir kitoms dides nemalonumų, nepasirūpino iš pir
nėms kolonijoms pasirūpinti su miau buvusios namo savininkės iši■
rengti tokią parodą.
gauti lease krautuvei, o šis namo
Darbininkas. savininkas nedavė lease’o. Tai da
bar jis ir kelia ir kelia kp. užeigai
SI0UX CITY, I0WA.
»
randą. Pastaruoju laiku jis tiek
pareikalavo už randą, kad jau ne
Bazaras pasibaigė.
Į
galima užeigai išsilaikyti. Taigi
t
—v—— ..
Šv. Kazimiero parapijos bazaras šis susirinkimas tą dalyką gyvai,
jau pasibaigė. Davė pelno ant ke dažnai su karštais užsivarinėji
lių šimtų dolerių. Pinigai eis ant mais. Namo savininkas, kuris yra
pastatymo klebonijos. Pageidau- ir kuopos narys, išlaikė savo užsi
jaftie statyti kleboniją šįmet. Vi spyrimo randą pakelti, neatsižvel ruošiasi į misijas. Ragina ir apsi
si katalikai, net ir protestonai, giant į tai, kad krautuvei negyveWORCESTER, MASS.
t
leidėlius. Sako jiems: juk jūs sa
mus giria kad turime gražią baž- nimas. Pavesta krautuvės direk- kote kad visur žmogui reikia nu
i”
"Piloto Duktė
” scenoje.
i■ -.......... •
- .
. . .......
t'.
eiti. Taigi dabar visi kas rytą ir
Šis veikalas yra begalo įdomūs
vakarą nueikite į misijt) pamaldas
ir pamokslus.
Kai kurie ketina ir tikybinis. Ta f-gi vertėtų kiek
eiti iŠ žingeidumo, nes jie norį gir vienam jį pamatyta. Šis veikalas
dėti Tėvo Audziulio pamokslus. vaizdiną Kristaus kančios laikus,
Net iš tolimi) miestų žmonės va kada žydai statė Kristų prie Pon|
LIETUVIŲ RAKANDŲ ĖRAUTUVĖJE
žiuoja į Tėvo Andziulio pamoks tijų Pilotą ir reikalavo jo mirties.
lus ir vadina jį lietuvių Šventu Pamatysite kaip minia šauks nu1268 West Broadway,
South Boston, Mąss.
Krizostomu ir auksaburniu pa kryžiavok Jį, nukryžiavok. Tai' i Mfisų krautuvė, turėjusi gerą pasisekimų nuo pat savo įpos-gi ir Kristaus mirtis ant* Kal
mokslininku.
| sisteigimo 1916 m., jautėsi perankštai dabartinėje vietoje.
Vietiniai kunigai skelbia kad Ši varijos kalno,
šis nepaprasto
į' i į Kraustomas į dvigubai didesnę vietų po num. 326—328,W.
tos misijos bus daugeliui šviesi gražumo veikalas statomas pirmą
f,, h Brt>&dWy. Tos priežasties deliai senąjį staką parduodame
Velykų ryto saulutė, kuri padidi kart Worcesteryj(\ kuris bus sta
žymiai papigintomis kainomis. Visus lietuvius kviečiame
no skaičių bešviesdama skirtumą tomas 27 dieną balandžio* pobažtų proga pasinaudoti. Pasakykite apie tai visiems sava j tarpe audringos ir tamsios didžio nytineje avetaiųėje. Visa# pelnas
sios petnyČtas it Kristaus prisikė- parapijos mokyklos naudai»Prakaimynams, pažįstamoms ir ,<įraggająė(.
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limo
£f©natoiaa, kad talisi O» 8 vai.
r'**
**■* *^t*4^v* *■
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lietuyių priri:
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