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tas lankytų, jų programų la
KOPERACIJA SVETUR.
bai paįvairina vietos kope-ratyPragoję kovo 21 d. atsidarė vai. šias paskaitas kur kas
tarptautinė koper. konferenci skaitlingiau lanko, negu par
tijų ar kitokius susirinkimus.
ja, kuri tęsis 5 dienas. Daly
Kinematografams ruošia įvai
vauja 17 valstybių atstovai, ta
riausias iš koperacijos gyveni
me skaičiuje ir Lietuvos. At nio filmas. Propagandos savyko ir prot. Š. Žj’das. iš Pa vaitė.s pas juos labai vykusios
ryžiaus.
Nuo mūsų koperaci- išeina; plakatams ir atsišauki
jos dalyvauja L. K, 15, S. pirm, mams pinigų nesigailima. Pra
P. Šalčius.
ėjusių metų propagandos sa
Specialūs dienotvarkės klau vaitėj. suruoštoj tikslu naujų
simai — koperacijos padėtis narių surinkti, vietos kopera"Gruzijoj, o ypač Bulgarijoj, tyvų darbuotojai ėjo iš namų į
kame pastaruoju laiku kopera- namų, siūlydami užsirašyti na
ciją valdžia labai persekioja. riais; tą savaitę Įstojo 5,500
Be to, svarstomi klausimai su naujų narių. Po taupmenų ka
rišti su paroda Gonte, busima sų savaitės narių Įnašai Į kasas
sis rugsėjo mčn. Gonte tarpt, . Į.er mėnesi dvigubai paūgėjo.
kop. kongresas, paskui, tarpt. Koperacijos propagandai pa
Didmenuto
b-vės-* klausimas, naudoja visus šalies laikraš
tarptautinio kopėme, banko į- čius, nežiūrint į tai, kokios jie
stoig.imas.
tarpt,
draudimo pakraipos būtų. S-ga leidžia
kalba,
b-vių atstovybe ir tarpt, mote vienų savaitrašti V suomių
r1*-# « p
5
kitą
—
mėnesini
švėdjjfJBąlba.J
rų koper. atstovybė.
Vienkartinių leidinių, brošiū
** •
j - -!
Atidarant sveikino Čekoslo
rų. knygų — tūkstančiai ekKun.
P.
Juškaitis,
...
vakijos socialės apsaugos mizempliorių išplatinami. Pasek Cainbridge’io lietuvių klebonas, uolus tėvynainis,; mielai sutikęs
nisteris Habrman'as. P. H.
mėje Suomijoj lcoperacija įlei priimti L. D. K. S. seimą Į savo' valdomą parapijų;
•
•
to" ’ May pasiūlė pasiųsti protesto
..... .-y. ...
...........Ji. .. -----------—..........
y,
----- .
------ — .
------------------...... -------- -------------------------------------------------------------- _
do į liaudį šaknis labai giliai. ■■ ■■
telegramų Bulgarijos vyriau
' (“Talka”)
- TARPTAUTINIŲ DARBU ; do
sybei dėl koperacijos" persekio
ŽINIŲ SUTRAUKA.
tėj. Nesenai, 160,000 darbinin
jimo. Po gana karštų debatų
PAKĖLĖ ALGAS.
kų paskelbė streikų.iš priežastapo pasiųsta telegrama, ku
į ties nesutikimo kaslink (lova*
rioje reikalaujama kad kopera
KOKOMO, Jnd. — (dobė KANADA:
Darbininkai
Darbas ir Imigracija. — Ka-ij nu išmokėjimo.
cijos laisvė prie kiekvienos ša Stove kompanijos darbinin
reikalavo derybų, o darbdaviai
lies valdymo formos būtų sau kams pakelta algos ant .10 nados Tautinių; Gelžkelių Imi
atsisakė tai daryti, ir dabar
gracijos agentai praneša, kad
gojama.
Po pietų Austrijos nuoš.
■ susidarė labai kebli padėtis.
jie gauna daug žinių nuo ūki
dr. Renner pasiūlė, kad tarpt,
ninkų Amerikos šiaur-vakari- ITALIJA:
koper. Biuletenyje būtų objekNAUJAS
DARBININKŲ
nėj daly apie didelį plūdimų iš
t ingai moksliškai
aprašoma
Tautinė Kredito Įstaiga. —
BANKAS.
kiekvienos šalies atskirai tau
tos dalies i Kanada šiais me- Gruodžio 1.5, 1923 metais pada
tiniai i j- ūkiški koper. savitu
Vienas apskaitliavimns rytus
nusprendimas stingti
JACKSON, Mieli. — Šiame tais.
mai. Prof. Žydas pasiūlė įves mieste tapo atidarytas Far- paduoda 100J)()0.
Tautinę Kredito Įstaigų, tę
ti koperacijos vėliavą: baltam mers’ ir M’orkingmeii’s koopesiantis per trisdešimt metų,
DANIJA:
dugne su žvaigždėmis septynių ratyvis bankas. JĮ veda uuikad pagelbėjus Italų darbų rei
Emigracija. — 1.923 metais,
vaivorykštės spalvų juosta. Pa jistai.
kalams užrubežy.
emigracija į Jungtines Valstybaigus tos dienos posėdį, atsto
bes buvo du syk tiek neg me
Priverstina Apsauga. — Gavai buvo priimti senojo mies
tais prieš tai; o Kanadon iš Da zzetta Vfficiale, Vasario 16 d.,
Amerikos Darbo Federacijos
to rotušėje.
nijos privažiavo net tris sykius talpino karališkų įsakymų, pa
valdyba pareiškė, kad Federa
Švedijoj yra arti 1200 kopedaugiau neg 1922 metais.
daryta gruodžio 30, 1923, kuris
cija rems LaFollette’o kandi
ratyvų su 300,000 narių. Na
reikalauja priverstinos apsau
datūrų i prezidentus nepaisant ANGLIJA:
rių 60 nuoš. sudaro pramonės
Algų Permainos.—Algų per gos prieš ligą ir senatvę abiem
kurio* jis partijos būtų pasta
darbininkai ir žemesnieji valst.
mainos. kurios prasidėjo sausy, lytim nuo 15 iki 65 m. nežiū
tytas.
tarnautojai, o 25 nuoš. ūkinin
1924 metais, privedė prie sa rint kokiame užsiėmime nebū
kai ir jų tarnautojai. 1912 m.
Anglijos valdžia ketina 1>1-1- vaitinių algų padidėjimo 88,000 tų. Premijos už tokių apšau
apyvarta siekė 245,300 tūkst. pažinti naujųjų Graikijos
val- svarais milijonui darbininkų, ną dalinai darbdavio, ir dali
kronų, o grynas pelnas 71 mil.
ir sumažėjimo savaitinių algai nai valstybės.
džių.
kronų',
pidmenii S-ga įkurta
25,000 svarais 480,000 darbi NORVEGIJA:
1899 m.
Koper. pieniniii vrd
Į “čiugamo” gamybą yra in- ninkų.
Nedarbas. — Iš priežasties
650, skerdvklų — 30. Didmenu
vestyta $30.000,000.
streikų, nedarbas Norvegijoj
VOKIETIJA:
Sąjunga nesenai Goteburge
Amerikos Pašalpos Komite žymiai didėja.
pirko didelį malūnų ir kepyk
I tas
Gelbsti. — Pranešimas ŠVEICARIJA:
lą; buvusis vienas malūnas ne
PTankforto laikraščiuose, kad
Dirbtuvių Įstatymo Pataisy
įstengė visų miltų reikalavimų
pradedam
su
kovo
mėnesiu,
mas
Panaikintas. — Viešuose
patenkinti; tikimasi, jog dabar
milijonas vaikų Vokietijoj bus balsavimuose nuo 431,342 iki
bus galima juos patenkinti.
»
Amerikos Pašalpos- Komiteto 317, 746 dirbtuvių įstatymo pa
Šveicarijos Sąjunga 1923 m.
kasdien maitinami, buvo pri taisymas, kuris gorėjo įvesti 54
apėmė 516 valst. b-vių su 364,imtos su dideliu pasitenkini valandų darbo savaitę, vietoj
500 narių.
1977 krautuvėms
mu, ypač miestuose kur vai dabartinės 52 valandų savaitės
pristatyt-a prekių už 277 mil,
kams pagalba būtinai reikalin laike tautinio ekonominio kri
frankų. Apyvartos kapitalas
ga*
zių, buvo panaikintas.
29 mil. frankų.
Patalpinimai. — Kiekvienai
Portugalijos Koperatyvų Są
100 darbo gundymo vietai, vy
GAVO APSČIAI VYNO.
junga įkurta 1921 m. 1922 m.
rams gruodžio m.' 1923 metais
jau buvo jon prisidėję 118 b-vių
buvo 1,282 aplikacijų; kiekvie
NKW VOKE.—Emilo Taufsu 9,907 nariais.
Apyvarta
nai 100 darbo samdymo vietai
flieb, Franci jos senatorius iš
488,930 eskudų (eskudą
moterims buvo 495 aplikacijų;
Altarijos, apleisdamas. Ameri
pie 16 lit.).
,
ir iš kiekvieno šimto abiejų ly
ką pasakė, jog sausoj Ameri
čių
ąplikantų
tiktai,devyni
te

Suomijos Koper. S-ga labai
koj vyno'gavęs daugiau, negu
. . v
. ,
buvo
priimti
darban.
plačiai organizuoja koppraeibjle kokioj kitoj šalyje. Jisai
.
V. Sereika,
jos-propagandų.
įvairūs kal
INDIJA;
nusistebėjo, kad sausoj Anie4bėtojai važinėja po visų šalį' ir Ca-mlnidge’io lietuvių paąrpijos
Vatos Išdirbystč. — Vėlinu* rikoj tiek daug vyno
choro vodėjus ir nolus vietos voi—1
ruošia paskaitas. Kad paikai* j&jsųj.; si prtmęaimii iš, Bomhny pavora
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Persikraustymo išpardavimas
jau prasidėjo
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖJE

268 West Broadway,
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linėjus. Toms byloms
tenka valdžioj tarnaujančių
J
teisėjų ir advokatų.
Dp-bat
Lietuvoj yra 13' tūkstttpėišspręstų bylų. Teisino išspr^ų*
dimo laukia apie šimtų ‘JTiks-,
(ančių žmonių. Tarp tų latikiančiųjų yra daugiausia, nepa
siturinčiu žmonių, kurie neturi
' '
kuo pasisamdyt advokatų,
/
dos. socialdemokratai turėjo
stot už tai, kad būtų niobiŲ-,
zuojami privatiniai a(ly;oWi^.i
T

s JT

šspręsti tas bylas. I)ejaF.š‘6et^
listai stojo prieš tų įstiltyiii^.
.
Taigi socialistams hie<InUoine*
nės reikalai nerūpi.
y
.a
Melavo ir pamelavo. Va)s- ..
tiečiai liaudininkai višokhu$
būdais puola krikščioniui ntstovus ir krikščionius Įpfnįsto-'
rius. Niekur kultūriųi$hbg pa- ,
šauly nepriimta,, kad ^partija .
'griautų tų vafdzuj,
siunčia savo atstovus. Viiįitjftčiai liaudininkai įeina tįųbųijŪ-,

nin Lietuvos .ministetitį. JaįMr
n<».tan ir stengiasi tų
j
visaip žemint. Reiškia^.
a
‘ ‘ g;a rs ie j i ” valst ieč i ai ‘''IiĮtiįfiįninkai dar nepriaugė iki’.k^ttiriniu-žmonių laipsnio. ’'Ke’tA, ‘
jie dažnai vaduojas
kad tik įgnybti krikšvTėųitn^
Štai vienas iš daugelio
dys.
Valstiečių liaildinin^

atstovai Seime įteikė p.
Čkio ir Valstvbčs Turtų
teriui paklausimų. JatiUTyM^
tiečiai
liaudininkai
kun. Krupavičių, būk jis/Et’branginęs šimtu
nuo^ftiĮĮĮų
miško taksų. Meluota irpmų&l
limfa! Pasirodė, kad-*4nišlto®
taksa pabrangino ne dabartinis
Žemes T k io " M i nisteris kitn.5
Krupavičius, bet tam
misija iš ministerių
Kuomet tai paaiškino Sėifo.«,
krikščionių atstovų tarpelio
didelis nepasitenkinimai' <|ęl
tokių melagingų valst. iiaud.

prasimanymų.
Latyhi studentai (104žmonių) kovo 23 d. aplankė Lfefa*
vos studentiją. Prie karo ntųzėjaus latviai sudėjo. vuniil£ų
prie panfinklo žuvusioms lietu
viui kariams. Vakare jie suren
gė Miesto Teatre koncertų.’ Šių ,
diena latvių ir lietuvių studeii«

tija užmezgė artimesnius san
tykius. Kad bent latvių
>.
nuomenė rodytų Lietuvai dau
ginu draugiškumo!
’
|
(Kaimo “ Vieny M “X'

I
|

J kaimynams, pažįstamiems ir draugams*
. '
S!
!
I
ANTAW 41OTM -W*i

t
i

4.

■r
4 '

77 Posėdy tarp kitko pri
imta pirmuoju kartu (įęįcĮzjantti. f, ,
įstatymai skaitomi
Ap
kartus) “Laikinojo ĮiietųVOs L
teismų ir jų darbo
: 5
pakėlimas.” Žmonės daug ba

Mūsų krautuvė, turėjusi gerą pasisekimų, nuo pat savo įsisteigimo 1916 m., jautėsi poran’kštai dabartinėje vietoje.
Kraustomės i dvigubai .didesnę vietų po mum 326—326 W.
Broadway. Tos priežasties deltai senąjį stakų parduodame
žymini papigintomis*kainomis. Visus lietuvius kviečiame- & nūs pauderių, kvepyl(l4tMt^
$ tų proga pasinaudoti. Pasakykite apie tai visiems savo t kių kosmetikų.
*
e

’ f
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Amerikos finansistas
jk
s Morgan atvyko Paryžiun/ - *
g
Per pereitus metus MdaHt
g
p jos moterys suvartojoH
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Anglas J. II. llargreaves ap
lankęs Ameriką sako,
kad
Bostone, Xe\v Yorke ir Pliiladelphijoj jis daugiau matęs gir
tų, negu Anglijos miestuose.
Sakė, kad sausa Amerika gir
tybėje padaro didesnį progre
sų, negu šlapia Europa.

BERNAS.
Šveicarijoj ties
Bellinzona susikūlė du greituo
ju traukiniu.
Vietoj žuvo 30
žmonių, o sužeista arti 50 žmo
nių. Nelaimes vieta ' yru arti
Italijos rubežiaus. Vinims trau
kinių buvo Šveicarijos, kitas Italijos.
SUSEKĖ VERGIJĄ.
Tarp žuvusių yra Vokietijos
garsus 1‘ir.ansistas llelfericli, ii
Alabamos valstijoje susekta
tarp sužeistų yra amerikonų.
baisus išnaudojimas žmonių.
Tų išnaudojimų praktikuoja
didžturčiai plantatoriai.
Iš
PER BANANĄ.
naudoja jie negrus ir baltus
VORE. — Ruth La žmones. Tą vergiją įvedė Įvai
payoįver ėjo su 8 menesių vai- riais būdais. Vienas iš būdų yku tropais. Ailt banalios lupy ra parendavoli žemės sklypus.
nos paslydo, griuvo, o vaikus Tai plantatoriai paveda dalu
iškrito už turėklų. Motina bis- ką taip, kad savininkas amži
ki susižeidusi bėgo žemyn prie nai palaiko randaumųkų skolnkūdikio.
Išbėgo klykdama jc. Koks ten nebūtų randauninlauk su kūdikiu. Pravažiuojan ko pasisekimas ir darbštumas,
tis motoristas paėmė motinų su savininkas vis randų kaip pri
kūdikiu ir . nulėkė į ligoninę, kibti ir palikti jį skolingu.
Antras būdas tai areštydinti
kur kūdikis tuoj mirė.
v
<avo darbininkus. Ponas irz
moka bausmę, o teismas li uReal teatre Madride prasi
skiria kiek darbininkas turi
dėt. LspaiLijosLlmtalikų lcongiu-atidirbtV **'■*
• '
■“
sas. Kongresų atidarė karalius
Toji vergija taip įsivyravo,
rilfonsas.
kad augštesnioji valdžia apie
tai sužinojo ir ketina imt,i naIndijoj dėl ištikusio maro gan išnaudotojus.
viena savaite išmirė 9,00.0 žmo
nių.
LEWIST0N. Me. — Bates
Manul'acturing Co. įvedė ketu
Vokietijos valdžia paskelbė, riųv dienuv darbu.
to Ten dirba L-’
kad baus kalėjimu tuos, kurie 000 darbininkų.
pasidarys radio aparatų ir jo
neužregistruos.
COLl'MBl'S, O. — Protestautiškos sektas pradėjo lietis
Naujai sudarytas Jugo-Sla- Vi vienaV tikvbine
•
b organizacijų.
vijos ministerių kabinetas-yra Tas (dna po visų Oliio valstijų.
nusistatęs prieš Katalikų Baž-,
n y čia.
Vokietijoj i vyksiančiuose rin
kimuose i Reichstagų gegužio
Ml’RDO, S. I). — McCurdy, 4 d. dalyvaus 24 partijos.
farmeris prie AVhite River, pa
garsėjo dėl savo kiaulės.
.Ji'
Pasklidus žiniai apie parda
kiaulės vienas paršiukas turi vimą Nvm Yorke \Voolwortl'o
dvi uodegas, astuonias kojas, namo, Londone prisiminta, kad
keturias ausis, bet tik viena Belgijos kardinolas Mercier tų
galvą. "
namų palaikė už katedrų. Kar
dinolas iš laivo pažvelgęs į
Anglijos karalius atidaryda New York’ų ir pamatęs \Yoolmas \Yembly pasaulinę parodą \vortho namo bokštą, kyšantį
sake prakalbų. Buvo jo pra virš visų namų, tarė: “koks
kalba’radio bangomis išnešio prakilnus miestas!
Kur jūs
ta, bet nesiekė toliau Anglijos' matėte, kad iš tarpo milžiniškų
i ibų.
komercijos budavonių, kyšotų
katedros bokštas.”
Geh. Daives, buvęs tarpaliPittsburge staiga mirė Itali
jantinės komisijos Vokietijos'
reparacijoms nustatyti, grįžta jos garsi artistė Duse. .Ji bu
Amerikon.
t vo inl'luenzą pagavusi.
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Bėt šitie kaštanai"
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^įo^vpilyęlęį5.;\ I^riinips jie

BrooMyno .komiuitetų
Vžuugįjtene, amžiiiąi
liįoje Į^idarte Hnęgerai.H
Ųžiniršjau mus,. f.
Jociaus
pjlteriai,
tateds
Twe*
i
•4 ,
Grįžtant prie inusų organiza*
teis
buvo,
pastatęs
pradeda
ju

cijos, jeigu, neklystu, man rodo
si, kad kaip kurte sittjptomai dėti ir uettįkiia gali ymąs dvbi
arba apsireiškimai nurodo kųd ras į niekus pavirsti.'

Kaip jaunos sielelės
Sieke troško ateities’
Lavinosi galvelės ...
Nenustodanios vilties,

<r

t

b

i

X-

i

' L. D^K. S. seimas artinasi.
Jau čia pat. parbiųinkų reika
lam nevięnhs įdomaujantis se
ka kąs “Darbininke” 'šMūtema iŠ tempų, apskričių ir pa
vienių narių sumanymų... bėt
kol kas tų sumanymų yra iški
lę neperdaugiuusia, tiktai du.
Gali būt kad taip ir gerai. Sei
mas galės juos geriau apsvars
tyti ir tinkamesnius nuospren
džius išnešti. Jie skiriasi vie
nas nuo kito kaip dangus nuo
žemės. Vienas iš jų grynai ma
terialūs reikšmės; organizaci
jos namo arbą finansų dalykai,
antras-gi. idėjos pagrindais pa
remtas, būtent: kooperacijos
organizavimo ir kooperacijos idojos platinimo reikalai. Svar
bus pirmas, svarbus ir antras,
bet kol kas dar nė vienas ne ki
tas dalykai gerai nenušviesti,
neišnagrinėti ir sc'nio sprendi
inui tinkamai nepriTuosti...
dėlto kad per vėlai iškelti.

t

te niūsty L, D. įL Sv tos ligos pe
ni gailia.
Būk tai kaip kur
geri), kun, klebonai esą neprie

'..****’
“ I
HLfiisviečiai kelte gvoltą. Gir
^įliĮihpd «very TCTESDAY, THŪRSDAY and SATURDAY
di, juos kterikatei nori sunai
lankūs, būk tai kaip kuriose kinti, jų Hgražų” dvarelį, ku•.
■
■.
*
.
kolionijbse organo skaitytojai Tumie dadnninkiška šviesu,
JltfllT
LITHDANIAN B. 0, A3S0CIATI0H Vį g^BO*
mažėja, būk tai esą sitsiersiint- proIetafųJmržujų skleidžiama
X
mąi, nesusipratimai te t t. te gali prasmegti.
ftgntered «r set»nd-ęia«s^iatteįSe^i^
čftice at Mm,
.. . .... .
UŽ tą Vršą kaž|r
šttVėrčia*
i
’
*
’
*
for nuiffltg at iipėei^tate
l*
ifotk
iria kfdte aki darbiūtekrt tam*
ActofOct. 8,imv, anthorlzėdon July I2,mte’’
*
*"
■ KomunMai
tavo,
sumoy Juos vadteant fatUsūnate,
A
•
«
ifai te inandv o’;
mario tai ne
i štižėfrars^
..
r
SUBSCRIPTION KATES;
jic>visais
Bet.. amiĖ rodo# kad kiekvie itevOi”
būdote
tyžteuf.
Ifflarly ................... ..
na lazdą turi dū gotu ir kad
Boston and suburbs......... • • «••'•••••••• •*•••••••••••*;•••<* »$5*1^
dažniausiu fcattes datigTmts’ar’
ForCign (urantries yearly ... .
mažiau^ abtejoše pusele esama. O, Tfoofcit kur tavo galybe
ditr^of
Taigi aš te pasiūlyčiau L. D. :
K. Si' sernitri tarp kitų klausi •fetr favfr auksas/ fcntj mums •
mų apsvarstyti te šitų: Kaip iš
*
kurie dar
mūsų tarpo pnišidteiti tuos ne v dCūT ’tte
rtėpašįyčriigb/
i
gpistimrs ap/crreišklmus kol* jie J
įTix& žodėttt lOte? a.ttŠsii iš RtrirgamzaeijbH dar šeprivodė
prie skaudžios karštligės. Jei r
O
jteU tfetoli yra ta
gu mes tą padarysimo, nešusi-,
Balandžio 17 d. šm 1924 m. Suvienytų Valstijų Senatai pa
Žinoma, į kooperaciją kaipo
rotonda,
tvirtino atstovų buto priimtų įstatymą, kuriuo lietuviai yra vieną iš svarbiųjų šakų plataus pratimams pamatą prašalinsi r
■ feaSd® nW stosim! >tieš šio
prikaityti prie sku biau.; mirtų, čia Amerikoje nepag.mdauja- darbininkų klausimo, turėtų mo, užviešpataus organizaerjo*teisėją ir
jmų. Tokiais nepageidaujamais paskaityti visi, paeinantieji iš būt pirmiausiai ir daugiau do jc susi Ida irsvrnas, pakils ne
eMM&h kndel mes vis
pietų, rytų ir šiauri yrių Kuropos. Per atstovų butą ir senatą mesio atkreipta ir gal bent pa puolęs nartų darbštimfas ir pa' apgnūcbteėjtune sasiankavhnas, tuomet ir namo
perėjo Jolinsono biiitis, nustatantis 2 nuošimčiu nuo skaičiaus čiam seimui, kaip vieno iŠ
atsakysi
ii- finansų klausimo išrišimas Attidsifei ? Ką įfi
ateivių, buvusių ISSJO metais. Kai-kuriv siūlė vjidiioties 1910-tn “Darbininko” bendradarbių iš
me? Atėik ia&tai pagelbon ir
bus toks, kad te narnas bus
Įlietų ceilzu. liet nutarta laikvties senojo cenzo dėlto, kad p;vs- sireikšfa bus platesnis plonas Į
!pWgt> pt'itf$trfck!- Skubėk!
mūsų ir pinigų visiems neat
teiktas,
kad
delegatams
būtų
• (linijų laikų ateivybė, paėjusi iš rytų, šiaurryčių ir pietų Eu
lėlius.
būti niemš reikalams užteksime
> >>n
bent
suprantamas
manomų
iropos buvo seniesiems ateiviams — anglo-saksų arba germanų
ir kooperacijos ir.kitoms dar
’ kultūros žmonėms — nepageidaujama. Viena — tai didžiumo vosti reformų ir naujanybių gė bininkų idėjoms bus tvirtas pa
rusias puses.. . . Kitos išeities
•»♦ * •
; •
#
#
je katalikų šalys, antra — tų šalių ateiviai ilgiau užlaiką sa
matas,
ir
viskas
galės
tvrrtėf.
nėra.. . be tinkamų reformų ko
vo tautybę. Pageidaujami dabar bus angiai, vokiečiai, fran'bujot, ke’rot, augt, strpret, pte- ;TyM dainos tis lingavo,
operacijos
idėjos
platinimas
i *
| tetis ir. eit kaskart geryn ir lo :Ne vienu Šfedį .k>s užg'ava
cūzaį, airiai, skandinavai; bet nepageidaujami bus ispanai, ita
darbininkų tarpe vėl liktų tuoftužftvėjb . . .
lai, vengrai, rusai, lenkai, latviai, lietuviai, estai, suomiai.
. mi pat, kuomi ikšiol buvęs... bu lyn.
Kas tik ėjo, kas-girdėjo,
Visupirmu prašalinkime iš
Idėja yra organizacijos siela,
.Aukso dainos sužavėjo
Reikšmė mums ir Lietuvai.
finansai organizacijos kūnas. savo tarpo tai, kas mūsų vie
Sužavėjo . . .
Tarp vieno ir kito reikalinga nybę ir nuoširdumų ardo ar
Aukso žodžiais vis skambėjo;
kas ra animyse prakilnesnio -- šiaušiasi ir protes- lygsvara. Perdaug išskrydus i mažina; .tiqpięt- bus evi.enybei
f7/,.ftroja prieš tą naują Amerikos giesmę, taip priešingą jos pa- idėjų padanges y- netekus kiŠe- ir benčtead&rbiav.imui prireng Toli, toli nuaidėjo
Sužavėjo . . .
I■ V čios tradicijoms ir idealams.
Mūsų ievyne — Lietuva priskai niuje skambučių galima atsi ta plačiausia dirva kurioje ir
o
J. Valančius.
ir .
|V y
tyta prie netikusių Šalin, kurios išeiviai čia nepageidaujami. durt tokioje padėtyje, kad ir išaugs tie idealai prie kurių ka
Telšiai, l-TV-24.
z Kaipo katalikai pamatėme prieš
/mvę' iškeltą protestonišką idėja dings padangių erdvėse ir talikai darbininkai siekia ir
(Medžių sodinimą šventės
kuįiŠtj.
kųšeniui ištuštėjus pačios orga sieks kol pasaulyje neužvieš
atminimui)
nizacijos pamatus vėjai išne pataus tvarka paremta V.
*
^Tėčiam jausmus Į šalį atmetę, ir šaltai dalykus pasvarstę.
šios. Čia turbūt ar nereiktų Kristaus mokslo pagrindais, t.
s
«
— turėsime pripažinti, kad iš to Įstatymo bus nemaža naudos.
daugiau atkreipti domūs į pa y. teisingumu ir meile.
Čia mūsų jaunystės*
1)' Sulaikius iš Lietuvos išeiviją, bekilant tenai apšvietai ir kul prastą mūsų organizacijos, pūs
F. Virakas. Atminties bus Šaltinis,
tūrai,-greičiau pakils prastas, greičiau sustiprės ir pratur lėtomis nuo darbo rankomis,
Audrotos jaunystės,
tės.
darbininkų nuomones, pageiKilnių jausmų nuolatinis . . .
.
davimus,
reikalavimus.
Alau
, 2) (lavonu1 viešą pal i fu Ii ji i ną iš Amerikos legislatorių, kad
Šitie jauni medeliai, —
kiek teko girdėti juos galima
Įlies esame tauta, branginanti savo kalbą ir tradicijas. O tai
Kuomet jau jie pražydės,
daug maž išreikšti šitaip:
daug reiškia. Vokiečiai, skandinavai ir daugelis kitų išsiža
Įteikia centre daugiau taupu
, dėjo savo tautybes anglo-saksų garbei. Airiai senai per prie
mo.
vartą. buvo ištautinti. kaip seniau mūsų prūsai. Mes nepasiReikia centre daugiau tvar
- skubinome pripažinti anglo-saksų deginate, kad visos tautos,
kos.
. iųSU kuriomis jie susiduria, turi pasiduoti sumindžiojinmi. Mes
Reikia centre daugiau dulks
r i- ”■
UŽ tai esame pripažinti jiems — anglo-saksams nepageidaura tamo.
ini. Gerai. Neliūstame dėlto. Savo dvasios turtus dar labReikia daugiau kontakto ir
’jau imsime branginti. l'ž paliudijimą ačiū.
bendradarbiavimo taip centro,
kuopų ir organizacijos narių.
“Darbininką” įAikia pada
Reikšme Amerikai.
M
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Ruffles
įĮ
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SU Nriiftfes n
Ištrins! Pleiskanas Lauk,
n

Ruffles

'‘-brolybės — kad dabartinė Amerika per savo atstovus spjovė
ant tų idealų ir pamynė juos po kojų. Paskirstydama tautas
- į pageidaujamas ir nepageidaujamas, užsidarydama duris prieš
didesnę žmonijos pusę., Amerika nustojo būti šalimi išgirtos
laisvės, tolerancijos it- 11.

t d ptnSalInR. Raffles yra tanfkn
ir.jv<>Noil.ii Iv pl.u.k ipis. Rtifflcš iru
p’.i-Skinu niiikii..oja.; nu puiki >nils
j-unclani'iniii.
Ir tarno nf r.i ioki'-i pu dagi Iru.
Itafflct yra ša.t(ir;ra.i (fiM'j ir pnf\>■
I
krini) ų, k. rle išuirl o f .rinulii
i .pi-viatiui piiBkirtip si’naikjalintd |c’eisItun’j perų — It ftulftes atlieka savo
: ■ darbų. •
Piun?ęlnitit.bo>ik! I [trinlilt truputi
į savu Įpilve^ odų kasdien
.Vnie prr uaivuitii įniko. O R- omet
plvhkuilos Jiu išnyks, tnnri-t murdo- 'V
k't' kartjuidlo bttr>» ir-i>Ieidurnos jųn U
dnngiint iilvl;u’.)trr>t n«'’iini;liis I Tik (i
doc. už banksk CJ.ilhn;t gauti u, tl kuse. U
n ij

Maža to. Šiuo Įstatymu Amerika pati sau gamina ateičiai
didelius vargus.

.Uždarius čia ateivijai duris — žmonės ims'plaukti į Uent'■ valę ir Pietinę Ameriką. Jau dabar ten gyventojų randasi 93
milijonai.
Ateivybei don nuolat didėjant •— galybės ir turtų
'persvara ims krypti anon pusėn. Gamtos turtai ten dar didesv *
.z Iii, negu čion. Kapitalo išpalengva pribus iš Europos, ir iš
tos pačios šiauriuos Amerikos. Gi čia, protestantizmui viešApnfuųjant — divorsai ir gimdymų kontroliavimas platįsis ir to;Iimu Po kokių dvidešimt ies metų jankiai gal pamųtys puda-

pĮ'ę,didelę klaidą, bet bus pervėlu, nes persvara hwe bus jau
kur kitur. Gal tai privers sužmonėti mūsų dabartinius valdo. Pūs; gal Įvyks geresne lygsvara.
Bet galimi bus ateityje ir
(įideli susirėmimai tarpe <lvie,jų Amerikų.
t'y Antrą pavojų gamina sau Ameriką iš Japonų puses.

Jei-

, gtt Japonija eis ateityje į karą prieš Suv. Valstijas, jai be abejo padės Anglija.
1

B tą pavojų nėsidžiaugiame. Tik apgaUestftĮtjame, kad
Wstjjos pasirinko sau lceUą neigimo praMlnįtjią prutei-

ir užgauliojimo ldtų tautų te rengimo sau didelių
V
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Trečioji Vasarine

EKSKURSIJA Į
LIETUVĄ
Šia Ekskursijų Vadovauja

S G. IMSIS
plačiai žinomas lietuvis kalbėtojas ir
keliautojas.
Išplaukimas iš New Yorko
Gegužio (Alay) 28 d.
r

pagarsėjusiu visaiue sviete

EKSPRESINIU LAIVU

HAPffilURGAlSffiRICANLINE

(45,647 tonų).
DEŠIMTIES DIĘNNŲ LAIKU l
LIETUVĄ
' per Southiunptenų
6 malonios dienos kelionės jurose
KAINOS TREČIA KLESA;
T Kauna...................... $109.60
Į Piliavą...................... $106.50
Į Klaipėdą (Memel). .$107.00
VirS to $5' muito (katės)
Pilietis Lukais lydės ekskursantus
stačiai Į Lietuvą, ir aprūpins visus ir
pasilinksminimus visoj kelionėj.
Kiti išplaukimai kas Seredą.
X.
GUNARO LINE,
326 Statę St.,’
Boston, Mass.

*
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NEPRALEISKITE M PROGOS, NES TIK Šį MŽNESĮ. BUS
PROGA dAWi TGOi t^A^STAS DOVANAS.
■
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Dovanos bus štai kokios: KiękViėnam naujam ar senam prenumerato
riui, prisiuntusiam iš kalno už metus $4.50 (Bostone ir apielinkėje
$5.50) dupsiteė dvi imyg^ j&sra^a^ gėrbiamo darbininkų tėvo. kun.

F. Kemešio, darbininkų klausimu. Jose skaitytojai ras, kas
yra kaltas šių dienų darbininkų nepasisekimams, kaip turtuoliai
skriaudžia darbintekW te kSiį^ir kdi&ds keliais eidami dubininkai

gali palengvinti savę
tytojas gaus dovaūų
ženklais.

’

<Vtejų knygų, kiekvienas skai
su Lietuvos miestų kerbais'

O MENESY,

VĖLIAVOS IR JVAIRŪf
tBNKLAI»•
lirų ®etų praktiko! artįstiūą
inūaU darbą ŪMija tūkstančiai
dtauirijų Inlormacijų defiįr rW
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)BAUGIJOS IR KUOPOS
TĖMYEIT.
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TUCMPitr&EAŠ 'kelias i
VISAS DALIS
LIETUVOS
išplaukia kiekviena savaitę s?
musų laivais de luxe
“Albert Balin”
. “Deutselil;uid”
“Resolutė”
“Rėlanče”
Kurie veža I, II Ir III klesti
pasažierlurf įr pypu Ii aviški lai.
vai “Mount Cltiy.’” Cleyeland.”
‘Hansu,'’ ‘Tlmriugia” ir “Westphalla” su cablu ir III klesti. Ge
rus mandagus4 patarnavimus,
puikus kaniiioviai, puikios ap.vsto VOS.
JULIUS ŪOTTENBEluf
260 Italiovei’ St., Boston. Mass.
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du gelbėti save nuo turčių išnaudojimo, tveriant koperacrjas.
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Atlankykite Lietuvą!

» 1 *
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GUNARU

F. AD. ftrCHTER & CO.
M
lO^HA So. 4lK 3..,. Erooklyn, N. Y. W

jinin. itgnw.i»
-

;

Kurie tikite, kad tik darbininkų susipratimas duos progos jiems
sulaukti geresnių laikų, kurie tikite, kad tiktai koporacija gali pri
gerėti darbininkams atsistoti ant kojij ir pasakyti darbdaviui, kad
jie yra lygūs. Tie visi turite būtinai užsisakyti tris kart savaitėje
einanti laikraštį “DARĖINiNKA/’ Jame rasite pamokas kokiu bū

1

GERA ŽINIA STO
ROMS MOTERIMS
Nemo kudimintįs garsė
tas No. 333 yra labai pi
gus, drūčiai padarytas ir
tiktai $3.00. Adresuokite:

i

|

te

švęsta auklėjimui prakilniausių idealų — visų žmonių ir tautų

■' ■ —

L I fi T V V Ą
— per —
NEW YOIlK’4-BREMEN(i
Patogiais laivais
COLUMBUS — STUTTGERT
MUNCHEN(į ir vienos klesos kambarių lai
>;
(I vais. Daug pataisyta 3 klesos
A laivais. Parankus, Uždaromi 2
Ir 4 lovų kambariai. LnlvakarZ
(I čhj reikalais klausk vietos a- \
X genio arba
(I NOTITH GERMAN LLOYD
fy
102 tVashington Stree,
U
BoSton, Mass,
y
fį

--- • - •

Kaipo Amerikos gyventojams ir piliečiams— mums skau
du, kad ši šalis, AVasliingtono, Lincolno ir kitų didvyrių pa

y-' -*[-n J. j

Savaitiniai išplaukimai

«
y
M
»
(y
?.
U

.->

ryt daugiau darbininkišku.
Mano nuomone, gal kaip ku
rie iš reikalavimų ir nelengvai
Įgyvendinami gyvenime, bet
kad prie jų Įgyvendinimo rei
kia tuo jaus pradėt eit, tai ne
abejotina.
Nereikia manyt kad juoda
sai-darbininkas moka tik dar
bą dirbt ir visur ir visuomet
kitų protu gyvent. Nekartą ir
jis pats pagalvoja apie, savo ir
savo organizacijų reikalus. Nė.
gana ką pagalvoja pats, bet ir
su kitais bendrai išdiskusuoja
apsvarsto ir kaip pasekme, iš
eina nekartą, svetimiems ir sa
viškiams veikėjams kritika tei
singa ir nevisūomet maloni...
Nekartų vienas kitas veikėjas
stebisi kodėl to ar ar to laikraš
čio pradeda žymiai prenumera
torių skaičius mažėti... kad
rengiamose prakalbose mažai
kas lankosi ir t_. t. Oo čia yra
ne kas kitas kaip tik, tylus pū
slėtomis rankomis, bet susipra
tusių darbininkų protesto ga
lingas žodis, su kuriiioiiu rėk
kkHabai rimtai, greitat skaithiryt atnWiktWt^
gins ir dėt visas p(istaų^as kad
jš tos padėtfaa koveikimisial
rasti išeitį,.
t

------- e-1'-:

-T-.--,

NORTH
i GERMĄN
LLOYD

p

NIožU, niežti
dlctiiĮ — Jus net
■ stėhiw>s ji ktrr tij )4ctx|iiini) tiek
tinusi! J, o il.itnęi.iu jua kasote, iu>>
i'įingliiH plei-kunt,
hi iš jn.ij Rn).
v.-H. unteršlu fr.’ii draSiu’Jt r, d iro n ••
V1>lt<ntum«> kiekvienmn ur<i j'js cs-.mėiitm, ir vi.i ne<q>s,d;oniui niežti!
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Šie niūsii medeliai
'Primins jie gal mus,
Kaip slinko' vargeliai
Sužadins jausim? s.’
Telšiai, l-IV-24. J. Valanfe.
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BAATIMORE, MD.

*

staiuelę ir grabų, Gaila Jjaltimopiečiams tokio' žmogaus. ,$aip ma

M*
|Bcremhn Tai mat kokips dvasios p
rotam tie, kurie skaito lenką laii- ■
kraičius. Ne' be reikalą Aifcikę

'
%

;

ĮJątilndžio 27 su suma ptaisdės
lankymasis keturiasd^šimts vafan&ų, atlaidai.
“polak” tapo biauriu kėiksted Žo pagMtM ttžbajflįnią atatyti baipašventė
džiu. Klebonas 25 m. išbhvo “be inyčįt*1 Mat, jttku»;mo^klą mt Velykų ryte prieš
vMacijų, o jis kožną metą po mė svetainti bįžnyč&» užįh^mąs a& ;kWmts labai purius bgfoytinM
nesį, Lietuvių balta duonelė ir do- dėta.
■veik'W,n«dM- rftbr®? kuriuos pasistengė nupirk
vanelės neblogos, nors ir “clily- diėn& žmoftės attilpsta į bažnyčią ti Ražančian® Draugija, už kų jom
PU-”
' ', ”
• . ?
'ir girdėt! žmonas kalbant apie rei ?Wb(mas ištari padėįįps žodį.

Velykos praleista'linksmai, Baž žai veikėjų ir tie išvažiuoja,
nyčia buvo kupina žmonių.
r Musų vikaras; turi kariukas ypa
Gegužio 7 ,d< bus bažnytinis kontybes. Karta, liepė issžlės vienų
centas. Milžiniški vargonai.jau 2 fmei’ghią prašalinti. -Velykų Šefitam. kaip pastatyti,, bet nebuvo to dfeiyje paikute jbąžnyičoj tūlų
užbaigimo
bažnyčias. *
> Federacijos skyriaus nėra kas kalingumą
.
.
kio meistro, kuris parodytų ką jie
“litvomaną”’ berengiant grabą. vienytų,' rištų į krūvą, poros ;Tas žinoma prĮgbĮčs nuo pačių, pa- •
gali —jų -galybę, Dabar rengia Griebė už rankos visaspamelynaspaudos niekas neplatina. Už tai rapįjonų.
ma. koncertas. Grieš O. O. Cart- vęs ir Sftriko:1 ‘ Ką tu čia? Ryt išpriešininkams šienapjūtė, ' .
ner, garsusis muzikas meistras. mesiu tave iš-bažnyčios kaip♦ šu
V v* ■ ■
Vargonai turi 50 balsų, apie 30 nį. .. ” Tečiaus Velykų ryte prisi ; Rimtesni žmones, kurie darba
kombinacijų ir 3,000 dūdų. Kai kėlimo iškilmėse nedalyvavo, nei vosi perMgus metus katalikiškoje
dirvoje^ buvo mėtomi, niekinami,
nuoja ąpie 20,000 do‘l.
komunijos nėjo . klebonui padėti
išpravardžiuojami, net .mitingai
Jonas Karalius išvažiavo į Siouk dalyti, Kadangi daug, žmonių bubuvo prieš juos keliami.
Oity, kur mano sveikatą pataisyti, vd tad ilgai prisiėjo laukia. KolękŠiemet klebonui varduves ir pa
o gal ir apsigyventi. J. K rašinė tavoti nėjo. JiŠ* skaito lenkų lai
davo į laikraščius žinutes, rašti- kraščius, d lietuviškus spardo, jei minėti 30 m. klebonavimą rengė,
ninkavd draugijose, bažnyčioje ė- priemenėje pamato pastoriaus pa rengė ir nesurengė.
jo kolektoriaus pareigas. Puikiai mestus. Į vakarus, draugijose lie
Jonas Druskutis.
mokėdavo išpuošti ptr šventes tuviškose nesilanko ir “ehlopjų”
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Pradžia 7:30 vai. vakare,
Y
Y
Y
Y Prieš Šeiminės Prakalbos Bažnytinėje Salėje Y
Y
,
■
i
.
'
Y
Y
❖
Y
Windsor St., Cambridge, Mass.
Y
Y
Y
Kalbės Liet. Darb. Koop. Są-gos Centro Pirmininkas Dr. K. PAKŠTAS ir gerb. Kūn. F. KEMĖŠIS. Y
T
Y
❖
Gerbiamoji visuomenė yra kviečiama skaitlį agni atsilankyti, kur daug ko naujo išgirsite^ nes Y
Y
tokių kalbėtojų, kaip gerb. kun. Kemėšis retai kada pasitaiko, -todėl nepraleiskite progųs o atsilanky Y
❖
kite visi. Įžanga dykai.
,
j
t
T
VAKARIENĖ. Balandžio 29 d. yra rengiama pagerbimui seimo atstovų iškilminga vakarienė. baž
Y
Y
salėj, Windsor St., Cambridge, Mass. Pradžia .7 vai. vakare.
.
?;
Y nytinėjGerbiamoji
T
visuomenėvmalonėkite skaitlingai atsilankyti, nes ši vakarienė bus vienį^Š'įyarbitiuX
Y sių, kokia yra kada buvus. Todėl, kad bus tikrai darbininkiška. Taipgi laike vakarjefib^ bits viso Y
t
Y kių painarginimų. Tikintus pasipirkit iš anksto, nes tą vakarą atėję galite negauti, kud
nerei Y
Y kėtų gąilėties. Tikietas tiktai'$1.00.
Y
<
'•
.
ą'. ’Y
•Y
Balandžio 30 d. šeiminis kėneertas bažnytinėj salėj, Windsor St., Cambridge, Mass, pradžia 7:30
Y
Y
. * ' , i ’f ■ '
Y vai. vakare,
Y ♦ Koncertą išpildys vietinis N. Pr. fcvč. P. Marijos parapijos bažnytinis choras po tadovysfo gfjrb. Y
Y vargonininko V. Sereikos. Apart elioro dalyvaus Naujosios Anglijos gabiausi solistai: paųellįš St Gi’i- Y
T
Y
baile, Š. Motiejūnaite ir kiti, po vadovyste gerb. vargonininko M. Karbausko i§^SoJ Bo'stonx Mass. T
i Vincas Jenljins, žymus liettivys baritonus, Boston, Mass. Taip-gi Alontello, Massl vargontūinkas jonas
‘f.
Banis
su
savo
solistui,
>S.
Paura,
baritonas,
iš
Brigbtono
ir
vietinė
solistė
panelė
O'^
Šhnhet
■

T

■

S

.

“Šventas” koncertas.
Balandžio 13 d. š. m., šv. Jurgio
par. bažnytinis kovas buvo įrengęs
koncertą šv. Jurgio par. salėje Šis
koncertas buvo vadinaams “šven
tas,” nes susidėjo iš tikybinio tu.rinio giesmių. Dalis giesmhj buvo
atlikta lotynų kalba, gi antra dalis
lietuvių kalboje. Apart koro giedoijmo buvo ir solistų, kurių tar
pe p. Čižauskas, p. Jasinskas, p-ni
Bukanskienė ir p-ni Čižauskienė.
Smuikininkai ėmė dalyvumą p.
Mušinskas ir p. Navarauskas. Korui vadovavo p. Čižauskas. Pianu
lydėjo p-lė Jasinskaitė ir p. Či
žauskas. Žmonių buvo daug. Kon
certas pavyko.
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Vistisj širdingai kvieėM
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Vaikui lia ievtj. nubus lMdžimni salėtu
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banko ir tarp Lietuvių Taupymo
ir Paskolos Draugijos Banko, ku
ris yra lietuvių tvarkomas ir ve
damas, kai kurte pradėjo ištrauk
ti jdėlius. Tuomi sau daro nuos
tolių. Kiekvienas lietuvis darbi
ninkas turėtų žinot skirtumų tarp
vieno ir kito banko ir sau nuosto
li!} ir gėdos nedaryti.
Yra ir kita priežastis, kurių iš
naudoja Lietuvių Banko priešai
skleisdami melagingas žinias. Pe
reitų metų ir šių metų rinkimuose
Į banko direktorijatą, laisvamaniai
skverbėsi gaut vietas. Tas jiems
•»
nepavyko. Katalikai laimėjo. Lais
vamaniai sulaukė progos “pasi
darbuoti,” kuomet žmonės suer
zinti iš priežasties uždaryto žydiš
ko banko.
Žmonės turėtų kreipti domę ir
neklausyti klaidintojų.
Žinių Rinkėjas.
WORCESTER, MASS.

Labdaringa draugija turėjo pra
kalbas 13 d. balandžio. Kalbėto
jai buvo kun. J. J. Jakaitis, advo
katas Mileris ir kun. L. Kavaliaus
kas. Visi aiškiai nurodė Labda
ringos draugijos naudą. Padekleraavo P. Tautkutis, H. Šukliutė, B.
Prakalbos.
Sidabriutė, J. Vaitekūniute.
' Balandžio 16 d. “Neo-Litua- .
nios” atstovai, sake prakalbas Lie
tuvių Salėje. Žmonių atsilankė
mažai. Prakalbos pradėta visa valanda vėliau, nes laukta daugiau
j žmonių. Bet vistitk nesulaukta ir

■ •

laito ir kiti. Žodžiu sukant, koncertas bus toks, kokio dar ('ambridge’iečiaiNnera turėję,
Totlvl nepraleiskite progos nei vienas neišgirdą. Įžanga visai pigi. Tiktai— 50e. vleOįfi,
vaikams 10 centų. Bus taip-gi orkestrą.
’
. . ...
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CICEROjILL.

Giedrihinkai.

i:

■.?
«

Baland. 6 d. įvyko skaitlin|aą
GiedHninkų 16 kuojos sųsiri«kimas. Gerb; kun. A, Linkaus pasi*
darbavimū per tų susirinkimų
prie kuopos . prisirašė apie porų
desėtkų naujų narių. Dar ūe vi
si vietinėj kolonijoj gyvenų moks-'
Bankas uždarytas.
leiviai-ės priklauso prie Giedros..
Čia kelios savaitės atgal, val Kuopos valdyba; o ypač ktui, Kil
džios Įsakymu uždarytas Munici- kus, dės pastangas, kad iki gaili“
pal Bankas, kuris turėjo keletą
Giliausio sutraukus į šią orgamzftskyrių;mieste. Kadangi kalbamo t'ijak
J
banko vieną skyrių vedė lietuviai,Susirinkimas vienbalsiai nuiiu- Kfrrtai nemažas skaičius lietuvių yra
nt'iniiinyti organizacijos vardo, ! ir
pirkę sūru (akcijų;, kiti depozitakad centro valdyba būtų renkama
vę sumas pinigų. Kiek numato
referendumo būdu.
ma, tai sudėti 'pinigai -nuošimPereitame susirinkime šriliktiičianis nežus, bet Šerus turintieji
jai pirmininkei atsisakius nuo
nuostolių turės.
vielos, pirmininku išrinko Ailt,
Pakenkė Lietuviu Bankui.
Rakauskų, seniau pirmininkavu
Uždarius aukščiau minėto ban siam kuopai. Kiti valdybos nariai
ko skyrių, kuris buvo lietuvio ve pasiliko tie pi.tyJ: Lucė JuciutG
damas, žmonės pradėjo skleisti ži rast, ir kun, A. Linkus ižd.
Išrinko komisiją OF®ngillMtf.ko
nias, kad “lietuviški litukai baukrutija!”
žmonės nežinodami kio., nors linksmos pramogėlės na
. . •
skirtumo tarp uždaryto žydiško' rių susipažinimui.

«
Vincas A. Jenkins-Jankauskas,
vienas iŠ žymiausių lietuvių Baritonų Araerike, gana gerai atsižy
mėjęs dainininkas artistas, dalyvaus Cambridge L. D. K. S. Seimo
koncerte Balandžio 30, 1924, vakare, ponas Jankauskas yra kaip
suprantama pa kontraktu su San Carlo C4rand Operos kompanija
dainuoti “Tonio” rolėj “Paliacci Operoj” šį rudenį Bostone ir ki
tuose didesniuęse miestuose. Turime pažymėti kad tai pirmas Lictuvys artistai kuris dalyvaus tarp•Amerikonų publikos, kuriam vė
liname kogeriausios laimės ir pasisekimo.
,

.

V*

;šv,. Jurgio bažnyčioje Vęlyltiy
/ Tipais, Šventę minėta iškilmingai, Prisi
kėlimo ankstyvas šv, mišias atna
šavo ir pamokslą sakė gerb. kun.
Vilkutaititį, o sumą laikė ir pa
mokslą, sake gerb. kun. Vaiciekauskas. Kovas puikiai giedojo iš
mokintas naujas mišias. Žmonių
buvo daugybe.

<

Cambridge’io lietuvių gerai išlavintas choras, kurs’išpildys L. D. K. S. seimo programą.

“ Mvas** žmogus (MąreiuMonia),'- Aukavo po i dolerį: J<&a
*įE
ne klerikalas. Ar aukščiau,, ar vė Venckūnas, O.
Tanįt
liai deliai neteisybes reikia akys ^Ročkiene, V, Rimša,
?
i
įdegt, tai taip ir čia atsitiko mėsų kienė.' '
!
“tautiečiams.”
Graži pamoka. į Viso surinkta $18,24-.
Šh’dingąi ačiū yisiema aukoto
Bet ar neužmiršt
ijaųm,•
;. ■ ■
M-•}
Į
VeJykųžvantė.
/
* .
.'—-■-r-—---- ---- - ■
. ■)
p Balandžio 20- d; Lietuvių Tš. K.

Nauja bažnyčia. ,
('iceriečiai rengiasi prie statymo
naujos bažnyčios šį metų. Aukos’
tik plaukia į naujos bažnyčios.fon
dų. Kai-kurios draugijos yra nu
tarusios įvairius reikalingus daik
tus naujai bažnyčiai įtaisyti. Tadį/

tikslui rengia pramogas ir kuonė
visos gerai pavyksta. Gerb. kun.kleb. H. J. Vaičiūnas išmpitingai
vadovaudamas tam visam darbui,?
bene sunkiausiai .dirba.' Gal pr
spės pastatyti tų naujų 'bažnyčiųdar prieš įvyksiantį Eukaristinį
‘Kongresų Chieagoj, kad Lietuvos
vyskupai atvykę į tų Kongresų
galėtų dalyvauti tos bažnyčios pa
šventinimo apeigose. v

Jaunimas. >.
L. Vyčių ■ Chieagos Apskričio
(.'boras atvyksta į Cicero gegužio
IT d. atvaidinti operetę Klaipėdos
Julė L. Vyčių 14 kp. rengiamame
vakare šv. Antano par. svet.
J j. Vyčių 14 kp. svaidininkai at
sidavusiai praktikuoja, kad L,
Vyčių Ohio Aps. Svaidininkų Ly- ■
gos laimėjus šįmet. Teko nugirsti,kad pirmas šios kp. svaidininkų^
susirėmimas bus su northsidiečiųv
L. Vyčių 5 kp. svaidininkais.. /
.i

Cicerifetis.

t-

f pradėta prakalbos,

Skilvio Kliūties, Nesveiku Kepenų, Nelei* J
kiančių Viduriu ir Viduriu Užkietėjimo.
’

Pirmas kalbėjo p. K. Marčiulio-*
uis apie Lietuvos moksleivių pa
Šitas vaistas veikia
keliąs) du
diena'?.
,'eikia taip greitai, kad gerą jo veikmę gali pajausti ! keliąs
na't. ’
Jis yra stebuklingas
s vyrams it moterims, turintįęms
turmtjeras Skilvio kliūtį. Nesveikas Ktpęni*,
Ktpęnu, Viduriu Jj
dėti ir kitus Lietuvos tvarkymosi
Kliūtį, arba tiems, kurie įwti
įuri Kietus Vidurius. Šitas vaistas sustiprina ir sutaiso akiĮYKparkdjri*
akilykparkdjri* J
J
ir pagelbsti .virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalins
prašalini gazus ir išpūtimą iš skilvio ir Vilimą,
Vidurią, 1j
būdus, o p. V. Banaitis paskambi apetitą
prašalina svaigų, nervišką galvos skavdejimą ir tulžingumą, nuvalo apklota
r—
liežuvi ir pMaldina
— Ji
. kvapą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad
tad jie tiksliau išeina laukan ir tuomi ap«aU(MM'3
no keletą 'dainėtių kanklėmis..
nuo vidurių užkietčjimo.
Šitame vaiste’ yra tam tikra Geležies forma, kuri padaro 'gausų raudotu 1
Rinkta aukos, kurių surinkta kraują
—fpkla Geležis, kurt suteikia: spalvą
išblyškusiom* veidams,ir žčresį akims. Jis
y
$67.00. Vėliaus paantrinta rinki taipgi turi Fosforą, didžiausi žinomą vaistą
stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforas
mas ir per sunkumų davaryta iki yrą Gamtos tikrasis. Maistas Nervams ir
v J
Energijos DavijįaS. Be to jis turi SESlS kitus,
vieno šimto.'Kiti laikai virto. In-- vertingus vaistus. Šitas Gyvybę Duodančias,
Stiprumą padarančias suderinęs vartoja visam
genaus! gydytojai, kad padarius, stiprius,
domu štai kas: p. Marčiulionis kai- pasauly
Šveikus, tvirtus vyrus ir moteris, ’
>Šitas stebuklingas, vąį^taa yrą Nugabūdamas davė žandinę p. Karpavi
Tęne. Tuksiančiai yynj ir motetų: per jį apturėjo
čiui; “Dirvos” redaktoriui, kuris geresnę sveikatą, padidino stiprumą, atnaujino ęs
energiją, įgijo didesnę ištvermę.
Nuga-Tone
sutaiso, sustiprina it piakstina Raumenų
sale sėdėjo (ne ranka — žodžiu). Suktina,
ir Nervų Sistemas—-visus Gyvybes .Organus ir .
Kūno Funkcijas—padeda jiem* atlikti daębą taip,
Marčiulionis sakė: ,“P-nas Čarnec kaip
Gamtą Vra le«lus. Tai yr< vfenintčlis
saugus, ir Išmintinga* būdas greitoms ir
kis buvo nekaltas dėlei išleisto patenkinamoms sekintais gauti,
BNtiga-Tonė padidina svarumą liesiems
_
Lietuvos piliečiams užsieniuose į- Žmonėms
ir suteikia daugiau enerabos, daugiau
” ' ~
—-prailgina, gyvenimą. -Silpniems, sunykusieras, parsibaigusictns, nsrvuotittM. n
statyuio iv Čarneckis nereikalingai ambicijos
gu siemsvnę»veikiems, sergantiems vyrams ir moterims nčra nieko geresnio per Nuga-Tomą, jai
koją pastato. ParnBgink Nuga-Tona’ą kelio* dienas, a JautaM fai* Mg
buvo Šmeižiamus.” Toliau pažy taip greitai
mi. kad “tų įstatymų išleido Lie Kgtik skąm 3jtą
Kiekvieną* lakelis turi 00 tabletųr-Vrctto pilno tokiwo Gydymas. .Gali gauti Žatw «m9B
tuvos seimas.”
Kitupniet “Dirvosp redaktorius
pats rašė ir kitiems . leido rašyti bu* «urrąžfntl. Zlur«k)E«nintljp*klekvlen*mt pakelyje. ’
nesąmones, kad registravimosi p
kuponą sianšien,—-į
r NATIONAL LA6ORATORY, DĖPT, LE^t \
-iOil S. Wataah Av^,
statymų išleidę Čarneckis^ MasNugŽTpn^M^Mt,..
g®?“
tauskas ir 'kiU kledkalai, Karpa
misfipiiiftttt p4tu<uf*
»
a
V
A vičiau, jeigu ėsi inteligentu, ture• tai atšauki* atitaisyt klaidų, *nes Vardo it Pavard*...,.^...
i-jE
D1*
____ 1
vjį
dabar žinai kas išleido minėtų įsta
5?
♦/ ' tymų
tamstai į ausj pakuždėjo
------- i
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RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ KOOPERATYVAS S-GOS 1-MA KUOPA.
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elioj, Balandžio 27,192
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7-tą valandą vakare.

PARAPIJOS SALĖJ FIFTH ST.,

A

>

A

’

ĮrU;

£
į
$
■ <

SOUTH BOSTON, MASS.

Tai didžiausia šio sezono pramoga South Bostone. Salė tik ką išbaltyta, išdailyta, pagražinta. Geri artisai, gerai išsilavi
nę puiikai atlos nematytą, įspūdingą veikalą “žmogžudžiai.” Ateikite kas gyvas. Tarpais puikiai paįvairins: solistas S.
PAURA, solistė p-lė M. GRIBĄITĖ, pianiste p-lė O* GRIBAITžr ir smuikininkė ir pianistė p4ės VJBKVEČKIUTĖS.

J
‘

'

........

'

.

VEIKSMAS III, SCENA V. GRIGAS PASAKOJA/JAUNIMUI APIE ARARATO KAUNA.
§
GRIGAS. — ...JCrel užlipi ant to- fcaln'6, tai nei šaulės nesimato, tik labai ženinl po kojų mirgsi .lyg $

'

VIETINĖS ŽINIOS
u

VISI Į PRAMOGĄ.
f

Ateinanti nedėldieni vakare
visi'South Bostoniečiai ir apielinkės lietuviai ir lietuvės už’• prašomi atsilankyti į Įspūdinglausiu ir gražiausią pramogą
/ .kokia kada buvo. L. I). S. 1-a
kuopa stato veikalą “Žmogžu

>•

f

Y
t*
t

džiai.” Tai nepaprastas veika
las ir nė vienas nepraleiskite
nepamatę. Tarpais vaidinimo
dalyvaus
žymiausi
solistai,
pianistės >ii- smuikininkė. Šie
tlalvvaus: S. paura, solistas;
; M. Gribaitė, solistė; O. Gribai' te, pianistė; panelės Verveč. kiutės. smuikininkė ir pianis1te.

REIKALINGAS

DR. H. M. LANDAU

v

/*** 1,

1

SKUUNAM PINIGUS

Tel. So. Boston* 4000

Skolinam pinigus ant pirmo
ir aptro morgičhį ir statymui
naują namu ir pataisymui se
mi prieinamomis sąlygomis.
Visais reikalais kreipiatės pas
A. F. KNEIžf, 308 Ę. 9-th St.,

So. Boston arba 294 Washingtųn St„ Old Soutli Bldg, Rooms
5 šeimynų ir du storai, namas 811—812, Boston, Mass. Tel.
Dorehester’y, maudynes, gazai,. S. Boston 1696 arbaMain 2483.
Kaina $18,000. įnešti $4,000 Ren<hj $210 dol. mčn. Atsišaukite:

PARSIDUODA

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
500 E. Broadway, So. Boston.
(Kampas G St. Jr Brondsvay)
VALANDOS: 9—11, 2-4, 7-9
v

F“

PETRINOS

:

705 Main st.,
St., Montello, Mass.
Mass
(Kampas Bronį Street)
,Į

r

t

«
16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR, H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
399a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

PARSIDUODA PIGIAI

t

f- ■

DR. PUSKUNIGIS

Į

I

t

LIETUVIU GELEŽINĖ KRAUTUVĖ

i

Galima tuaikalbūtl ir lietuviškai
Ofiso valandos: Rytais iki 9 vai.
Po pietų nuo 1—8
Vakarais nuoC—9
530 E. Broadw!ay, So. Boston

|

PARSIDUODA

Tel. So. (Boston 270

J. MACDONELL, M. D.

f

r
F

DANTISTAS

(GUMAUSKAS)

• f

A. O.'ŠALNA (SKALNA)

Tė). Brockton 5112—W,

DR. A. J. GORMAN

ŪKĖS PARSIDUODA

S.BARUSEVIČIUS

‘I.

«

BOSTONO FIRMAI MUZIKOS
SAVAITEI
Gegužio 4—10, 1924
Piano ir Smalkos notos, 9c. už vienų.
Visokių muzikos knygų u?, puse kainos.
Smalkos nno 88.75 ir nuginčiau. Klausk
katalogo. Siunčiame paštu. CIIAS. A.
STRATTON. 771 VVashlngton St, p.oston. Mass.
(I)

F. A. ZALIESKAS,
200 akrų, apie 30 dirbamos lygio* be
395 Br0adway,I So. Boston,\ Mass. akmenų,- Žemės.
Didelis m|Skfls. ppie
.
Telephono So. Boston 2340.
300 kortų kietų medžių dėl nmlkų ir
(26) pušių 'dėl lentų apie 100 tūkstančių
pėdų, 7 kambarių stuba. 2 kūtės, ant
,°«tate road,” 2 mailius į miestukų Ir
fabrikus. Upelis teka per farmų ir ran
Pa ieškau savo giminaičio Juozapo dasi
Visokių žavų. Prekė tik $2,‘JW, ĮPalūpio. Prieš karų gyveno Rochester, mokėt $1'900. šita farma yra du syk
Bostono ir apylinkėes jauni
Lietuviškas Graborjus, bąlsamuoto-, N. Y., o poškinus išvažiavo j Sllver tiek vert ji.
A. L. R. K, Moterų Sujungus
jas,
lteal Estate Ir.’Publič’Notaras.
mui bus proga atsigavėti. Su
80 akrų. 30 dirbamos žemės, kita ga(’rcęk. I’ii. į mainas. Jau keli metai
nyltia
ii* miškas, 7 kambarių stubn su
narėms.*
343
W.
Bfoadvvay,'
imtos vakare, balandžio 26 d.
praėjo kaip nieko apie jį nežinom ar šiluma, elektros šviesu ir bėgantis van
South Boston, Mass.'
Telephone South Boston 3520
jis yra gyvas ar įniręs. Tode! jeigu duo ir kūtė, 12 karvių, ‘2 žirkliai, vištiResldcncija: 237 LįSt., So. Boston.
Namų Telefonas Aspinvvall ()870 Parapijos salėje, ant Septintos
kas apie jį žinote malonėkite mums nykas, (JO vE-:ų, 2 antys, 3 žų.sys, veži
Šiuomi pranešu kad Centro
gatvės, nes įvyksta pirma po
ADVOKATAS
pranešti arba jisai pats, už kų aš tams mas, bage..paliinkal ir kiti formos įran
Valdyba
jau
nustatė
laiką
dėl
kiui, viena maiia į miestuką prie “etate
Velykų, lietuvių jaunimo — L.
toms busiu dėkinga. Mano ųntrašas: road,” Pieną p irduodn kvortom, pnMoterų Sąjungos K-to metinio
ZOFIJA RIMAITE,
ranki vieta, nes miestuky randasi fab
Vyčių
rengiama' pramoga.
rikų, daugiausiai audeklinės. Parduo
jubiliejinio
seimo,
kuris
įvyks
112
Pierce
Street,
Le\vlston,
Me.
Lietuvis advokatas
Grieš puiki orkestrą. Tvarka
da UŽ $S,500. Inniokėt $3,500.
(29)
A. ĮŲAS. 1JO 'i'rfinont .Street, Kos
“DAKBININKO” NAME
bus tokia kaip ir pirmiau. Mer rugpiūčio 18-19-20 d., Chicago, Į Sukerpu PETRIKAS ant tntoros ®
to*, limfolš 508, Tel, Main 6467.
III.
>
dėl
kotų,
siutų-,
dresių
h*
valsčių.
©
(antros lubos)
ginoms bei moterims įžanga
"
' ■
x
(30)
[ Duodu paaiškinimus kaip vartoti ®
■■
Baigas ilu Universitetu
Kadangi
šį
metą
pripuola
Į
petrintis.
Sustatau
petrinų
taip
®
voltui. Pelnas Lietuvių Našlai
h
CoraelI University su A. B.
i kaip drapana turi buti. Taipgi ©
čių Amatų Mokyklos naudai. jubiliejinis seimas ir bus daug1 [ sukerpu audeklų vakarais ir su- ©
G. Washington.Univ. su LL.B.
Parsiduoda labai geri rakan
svarbių dalykų svarstyti, tai; ’ balomis.,
S?
M6 :W. Brcadvray S«. Boston.
šokikas. Centro Valdyba permatydama i
PjSTANCELAITĖ,
| dai. Taipgi galėtų.Užimti kam
...... .
, ,
barius (5) geroje vatoje, ren- 3 šeimyną namas, geriausioj ir
reikalingumą paskirs tris Klie ! 12 Lark St., So. Boston, Mass. |
S©©©©S@©©©©©©©©S©©©©©©@©@©ffi@©©@©©©®©@@®@@@©@ffi®
(Ties IV. Ninth Street)
© da’ pigi. Priežastis pardavimo, gražiausioj So. Bostone, vietoj.
nas dėl seimo.
< ® ©©©©©®©©@@®@®3©©©^©©©©©g© išvažiuoju Lietuvon, Atsišau
Parsiduos pigiai, nes savinin
Kviečiu visas Moterų Sąjnn-I
V
kite:
B.
V.,
262
W.
3-rd
Street,
kas turi pirkęs kitame miestely
gos kuopas i skalno rengtis prie !©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©□
Viena iš didžiausių geležinių daiktų krautuvė So. Bos2-nd
floor,
So.
Boston,
Mass.
i
Tel. Š. B. 2805—R. <
ir sis namas turi būti parduo
seimo.
>• tone, kurioj galima gauti visokių geležinių įrankių: oblių,
Lietuvis
:
tas greit. Namą galite apžiū
Marijona Jokubaite,
kaltu, peiliu ir visokiu kitokiu įrankiu, kurie tik vra žmoGERA
PROGA
BŪTI
BUFERIU.
rėti bite kada po numeriu 432
Mot. Sąj. Centro Pirm. I OPTOMETRISTAS
!
PARSIDUODA bueernė geroje
Į| gni reikalingi.
W. Fouith St., So. Boston. Dė
vietoje, kampinis storas, išdirbtas
f
Specialistai visokiu ivairausies rūšies pentn, vanišių,
Kr
S Išegzaminuoju akis, priskiriu akt- j? biznis per daug metų. Lietuvių ap lei sąlygų kreipkitės pas A. F.
|Į aliejų ir šbLo.
S nius, kreivas akis atitiesinu ir
gyventa.
Prieinamas pirkimas KNEIŽĮ, 308 E. 9-th St., South
S antblijoniškose (aklose) akyse sukiekvienam norinčiam pirkti. Pa Boston, Tel. S. B. 1696.
©
Prisiunčiam gerinusius patyrusius paintorius. karpan
•t
GYDYTOJAS
grųžirtu šviesų tinkamu laiku.
2>
gal norą pirkėjo priežastį parda
tį terius, kurie aptaiso ir apipentina stubas.
VIDURIŲ LIGŲ
| J. L. Pasakantis, 0. D. b vimo paaiškins pardavėjas. Kreip
vai. O iki 11 ryto. 1 iki 3 po piet.
-M
Užlaikėm langams ir durims sietuku, tvoroms ir vistikite į “Darbininko” ofisą, 366 W.
| 447 Broadway, So. Boston.
7 iki 9 vak.
i
Broadway, So. Boston, Mass. (6)
381 Broadway, So. Boston.
į nyčioms aptverti visokių dratų.
Tel. So. Boston 2831.
S
Visokių galvanizuotų ir kaparinių boilerių.
•
Perkame ir parduodame
1
TEL.
So.
Boston
0506
—
IV.
|
Vandenio,' geso ir štymo paipų.
■g
mortgadžius, taipgi duodame
Ieškau
Teofilės
Katiničios,
po
vyru
LIETUVYS
DANTISTAS
|
I
ir surandame paskolas ant na
Gesinių pečių, grėblių, šakių ir lopetų.
nežinau pavardės. Prieš karų gyveno
4
160 akrų žemės, didelis sodnas, mų.
Viskas parsiduoda prieinamiausiomis kainomis.
Rygoj. Meldžiu jos pačios atsisaukt
stuba 13 kambarių, kute 140x80
arba kas žinot apie jų praneškit. Kas
A. I V Ą S,
Ordelius priimame telefonais ir laiškais.
pėdų,
šilo, kubilas, garadžįus^ vispirmas praneš gaus tinkamų dovanų.
h
251 Broadway, So. Boston | tininkai, 3 arkliai, 10 karvių* 3 vėr- 110 Treemont Street, Room 508,
r
Iteikale kreipkitės šiuo antrašu:
Taipgi ir daugiau pažįstamų gyvenu
Tel. Main 6467, Boston.
šjai, 20 tonų šienų, mėšlui kratyti
sių Rygoj meldžiu atsiliept, nes norė
SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY,
mašina, trokas? plūgai, akėčios,
čiau su visais susirašinėt. Turiu svar
drapokai ir kiti tikės įrankiai ku
I i j 379 West Broadway, South Boston Mass. Telephone 0122
bių reikalų. Laiškus meldžiu siųst šiuo
rie yra reikalingi dėl ūkės. Tik 181
antrašu
:
'JONAS KLIMAS ir PETRAS BOLYS, Savininkai.
mailių
iš Bostono. Savininkas, par
MATAS ŠEIKIS.
ū
duos
pigiai
arba pamainys į namus
. '
■ n
--------------- —................ ,
...
.. ■
366 W. Broadtvay, So. Boston, aMss.
t
(“Keleivio.” name)
$ Bostone.
SALDUMYNŲ IR VAISIŲ (cont'ec\
U) Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12, nuo 5 60 akrų žemės, arti boulevardo, tionery & fj'uit) krautuvė su naujos
1TeL
:30 iki
6 ir nuo 61957
:30 —
ikiR.9 vakare
Universlty
namų. g su puikiais namais, krautuve ir 12 mados įtaisymais geriausio jvietoj DorSeredomis
nno
9
iki
12
vai.
Chestery; geras biznis; dėl greito parTelef. University 1937—fV dienų
ofiso S
Tel. Mota 2488
Suimtomis nuo 9 iki C vak. Neda S kambarių su vanta, elektra šviesa ūavinių prekė $3R00: $1,500 įnešti.
tiomis nuo 9 iki 12 (pUgnl sutartį/ » ir šiluma,. dideĮe kūtę, gilo kubilas,
MfiSOS IR GROCERIO krautuve ge
■ Parduodam, šumainom namus, ukes, biznius ir visokių prlvatiškų nuo*.
b *
riausioj
vietoj BrooklIne; turi būti par
2
karvės,
1
arklys,
vištininkai
ir
50
Savybę,, taipgi skolihnm pinigus, perkam ir parduodam ^lORGIOIUS, anduota
Slų
savaitę už .$1,000, verta
■
LIETUVYS GRABORIUS
drandžlnin
(inšiuriinun) vi.sbkį turtų nuo ugnies ir nuo Visokių nelaimių.
vištų, gasąlino tankas. Savininkas $3,000.
L*
ADVOKATAS
Pagrobus atlieku ggrai ’r pigiai.
Mes visiems suteikiam greitų Ir teisingų patarnavimų. Taigi visais viršišvažiuoja ir ūkė turi būt greitai CAMBRIDGE’UJ — 3 Šeimynų, 17
811-812 Old South BuUding
Kuiną vienoda visur. Užlaikau au
jnlml'tais reikalais kreipkitės pas
parduota. Prekė $8,000 ir labai kambarių, skyrium “steam” Šilumos, e294 WaBhington Street
tomobilius. Vletd. atdara dienų
lengvos išlygos. Vieta: arti prie lektriko šviesa ir visi kiti įtaisai, gra
OLSEN’S REĄLTY COMPANY
ir
BOSTON, MASS.
ži* vieta, turi būti greitai parduota.
883 CUIBRIDGE! STREET
stoties ir netoli iš Bostono.
DOMININKAS .L OLSEIKA, Savininkas.
Prekė įl&m
Volando*: 9 A. M. iki G:SO P. M.
M. Cainbridge, Muga.
. 5 akrai žemės* nauja stuba 5 A. ŲįA& 3ftt
JRsiinhvny, Sauth
»,
T
,
Gi/vonimo vtafo
409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0243
kambarių, kūtėj garadžius, 1 kar Boslb.u, Alašfc Tetaptame So. Boston
10 Winth»of Stkett, East Bootoh
+
(26)
vė, veršis, , vištų, ančių, sodnas. 605 arba 1337.
TeL Eeurt Boston 152—J.
Prekė $4,750 ir lengvos išlygos.
Vienas tetas iš Bostono.
iŪRnJO«į
t
ANTANAS F. KNEIŽYS
Turim'ir daug kitų Ūkių ant’
V
krivis lanko Suffolk Teisių mokyk
greito pardayiifto/ kur galimą* A PADARO FOTOGTUPAS
ADVOKATAS
P*
lų
B
1
užsiima.
Reni
Estate
pardavi

pirkti
daug pigiau, negu jos ištik*
Bostone: 99 Green Street Rosbuiy: 16 Crawford St. ;; nėjimu, būna mano ofise kasdienį
414 Broadway, Bo. Boctoa.
Valandos: 8 iki 4 Ir 7 iki 8 P. M. _ , ,v. 11
tųjų yra vertos.
Tel. S.B. M4L
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
Teletono Hajm.rkot S2S8.
“a^e'į“ !
rus Šventadienius. Lietuviai, kad
Antro* lubOi—Virtai tu A B*taW
J. BALUAAITIS,
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
Apart pčtnyčlos ir nedėkUenlo
pGUiyčios Ir nędžldlenta vakarų, g
GYVENIMO VIETA;
li kreiptis (vairiais reikalais pas
881W. t'glig.MiĮįtgMf yįaą 8h,' Padirom dį^MItta jtaėfatali U*
rarromw,MiiiA
vakarų.
1
' Tektopua Rosbury 0131.
&
F*
Kawo AStOLV, Rtj»ų, Lxmrv
1
toks:; 808 < Nlntb. Strtet, Tel Bo.
TeL <
1
i•
•
M ^.1
»
J*
*
.

/k

i?
I.
r

Tad visi ateinanti nedėldieni KUOPOS SUSIRINKIMAS.
balan<l. 27 į pramogą pobažnvPereito ketvergo vakaru Įvy .TAI NAS VAIKINAS forp 16—20 me
tinėn salen ant Penktos gatvės.
tų Ėlirbtl prie ofiso ir mokintis biznio.
Pradžia 7 vai. vak. (pagal nau ko LDKS. 1-mosios kuopos su
AIVAS,
sirinkimas. Nors žymi veiklių
ją laikrodi).
361 Broadway, So. Boston, Mass.
narių tų. pat vakarų , turėjo
(3)
“Žmogžudžių” repeticijas da
ryti, bet susirinkimas pusėti
VALANDA ANKŠČIAU.
nai nusisekė. Išrinko komisijų
organizuoti važiavimų i pikni
Ateinančiak nededa4. nuo rvto
*
Gydytojas ir Chirurgas
prasideda Massaehnsetts vals kų, būsianti gegužio 30 d. Mon220
Hanoveu Stiu-jet, Boston, Mass.
tijoj Davlight Saving Time. tolloje. Parinkta darbininkai
Telefonas Ricliinoinl 0380
Specialistus vyry ir moterų slapti)
Traukiniai vaikščios
pagal ateinančios nedėlios pramogoj.
ir chroniškų ilgų.
Standard Timo. Kiti visi dar Išrinkta delegatai ir padaryta
valandos: nuo OJtyte iki 8 vakare.
Ncdėldienlais iki 5 vak.
bai dirbtuvėse ir ofisuose pis seimui inešimai. Tarpe delega
/
’
a
t
a
r
i in « i /> //• k n i
tų apsiėmė būti L. D. K. S.
viena valanda ankščiau.
L-mosios kuopos garbės narys
K Virakas.
Ofiso Tel.: South Boston 8972—R.
Ręski. Tel.: So. Boston 1912—W.
LINKSMA PRAMOGA.
Ten buv’ęs.

i

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)
425 Broadway, South Boston
Of Ino valandon:
nuo !) iki 12:00 ryto ir nuo 1:30
iki 5 ir nuo 0:00 iki 8 vai. vakare.
Ofisas uždarytus suimtos vakarais
ir nedėKlienhtis.
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*

PASKOLOS

n.

I

*

4

■

.

FARMOS-ŪKĖS

A. L. KAPOČIUS į

PARSIDUODA

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA

GEORGE H. SHIELDS

ADOMAS OWIRKA

L)

DR. L. GOLDEN

F. J. KAUNAUSKAS

JURGIS STUKAS
tik vnsm BEOAimYu

.......................................
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ŠTAI Kį MUMS RAšOs
Sergu jau 6 metai Ir niekas negelgelbėjo. Gavau progų bandyti jūsų
sutaisytu žolių No. 803, tai jos man
labai gelbsti. Čion prisiunčlu pinigų
vėl ant vieno pakelio No. 803.
IntAony Morritos,
Slmpson, Pa.
Tokių ir kitokių laiškų gauname Šim
tus kad ŽtnonPf geriau paslganKlina su
Žolėmis, negu tu specialistais. Mes ūž>
aikome virei 600 rusių žolių ir frataiao*
me nuo vfeokių ligų. Atsiųsk 10c. •
gausi žolių katalogų. Reikalaujame agentų visose apygardoje.
•Musų žolės yrą grynai lletuviflkos M
letuviSknia ir angliškais nurodymais.

M. BUKAITIS,

449 Hwta(m Are.. Rochester, N.

IV. JONO EV. BL. PAŠELPIN18
DRAUGYSTES VALDYBOS
ADRESAI.
PIRMININKAS — M. Zoba,
589 E. Sevčnth St., S. Boston, Moata
Tel. So. Boston 1516—J,
VICE-Pim
Kųsys Ainbroaas.
492 E. 7-th St, 80. Boston. Mm
PROT. PASTININKAS — X Glineckis,
5 Thoinas Bark, So. Boston, Mas»
•frN, RAŠTININKAS — Matas felkta
460 K 7*th St, So. Boston, M«m
KABIERIVS A. NaudMunna.
885 Ė. Broadivny, S. Boston, Matau
MARŠALKA — J .Zuikis,
T WtiaM St., So. Boston, Mtąa.
. Draųiija Uttn suslrtnktiaua lcw

