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Kainai
jo gyvasties žymių, bet
traukus į krantų mirė.

IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS. Žiemkenčiai pasėliai Vilkaviš

k

RAGINA MOKYTIS
BIZNIO.
CHICAGO, 111.—Illinois val
stijos Darbo Federacija išleido
atsišaukimų į darbininkus su
paraginimu mokyts biznį vesti
kooperatyviu būdu Ročdelio
sistema. Nurodoma, kad ko
operacija ima rasti pritarimo ir
netrukus kilsiąs didelis kooperatyvis judėjimas. Dėt tų ju
dėjimų gali pasigauti sukčiai ir
apgaudinėti darbininkus. To
dėl atsišaukime nurodoma, kati
kooperacija tik Ročdelio siste
ma darbininkams tepriimtina.
Toliau atsišaukime nurodoma,
kad sukčiai gali siūlytis steig
ti kooperacijas su stebuklingais
pelnais. Tokių reikia saugotis
stebuklingų pelnų koopera
cija nedaro.

ATEIVYBĖ BRAZILIJON.

12,000 ANGLIAKASIŲ
SUSTREIKAVO.
SURANTON, Pa. — Sustrei
kavo 12,000 angliakasių Leliigh
PABALTIJOS KONFEREN
Valley (Joni Co. kasyklose. Vi
CIJA KAUNE.
sos tos kompanijos kasyklos
Lietuvos 1
ikos Atsto
užsidarė. Streikas kilo dėl
A’yhė nuo šiųfi vių birželio mėn.
K AUNAS. — Gegužio 19'd.
kompanijos pastangų kiek ap
I d. persikel^įį|jpįon vieton.
kapoti angliakasių algas ir at Kauno prasidėjo trijų PabaltiNaujasis Ą Mivybys- adresas
jos valstybių konferencija -—
sisakymo tartis su unija.
bus:
*
Lietuvos, Latvijos ir Estonijos.
Lithuaniail
daon, 2622 —
Konferencijoj svarstomi santi120 ŽMONIŲ ŽUVO ŽEMĖS
18-th Street,
Washingkiai taip tų trijų valstybių, jų
DREBĖJIME.
ton,.D. 0.
susiartinimas ir užmezgimas
KONSTANTINOPOLIS — tampresnės sąjungos.
PADAVĖ?
ŠYTI.
Gautosios .žinios rodo,
kad
Šita konferencija turėjo į- ' AVASHINt
Kaukaze, Erzerumo ir Kars
Imigravykti gegužio 6 d. Bet Latvija
apielinkėse buvo naujas žemes
bilius,. kartu
paprašo konferenciją atidėti iki rijos suvarž
drebėjimas, kuriame žuvo ir
^japonų ir
gegužio 19 d., kad davus pro visiškai sulą
sužeista liko apie 120 žmonių,
, tapo pagos Latvijos seimui dar prieš kitų aziatų ii
Keletas kaimų liko sunaikin-ytęzidentui
konferenciją baigti svarstyti duotas pusi]
ta.
ys>.prezidei;Goolidge. Kjj
biudžeto klausimų.
tas, dar tik
loina, kadaugi jis prit!
ų paLAIMĖJO DAUG NARIŲ.
šalinimui be
'su pačia
RENGIASI UŽGRIEBTI
Per pastaruosius penkis ir
Japonija.
KASYKLAS.
pusę mėnesius Amerikos Dar
Atstovų bu
galutinai
bo Federacija laimėjo 1,160,000
’leš 58, n
BĖRUKAS, — Komunisti priėmė 308'
naujų narių. Taip skelbia pats niai nusistatę, angliakasiai, ku senatas 69 bu
iš 9.
Federacijos prezidentas Sainuel rie
r
■■

Per pereitus 1923 metus iš įvairių šalių ateivių pribuvo į
Braziliją 86,767. (H 922 m. te
buvo atvykę 34,821. Ateivvbė
pBi^azilijų i eiškm padidėjo ant

' Dabar Amerikos Darbo Fe
portugalų, italų, ispamj ir vo
deracija turi 4,500,000 narių.
kiečių. Nors Brazilija nei kiek
nevaržo japonų ateivvbę, bet
pernai jų teatvyko į Braziliją GAL PANAIKINS PROHIBICIJĄ.
896.

4

— Sukonfiskavo. “Lietuvos
Rytai” praneša, kad “Novinv
Wieczorne” N r. 3, plačiau pa
pasakojęs apie politinės polici
jos vyresniųjų santykius su įvairiansiais asmenimis, krito
auka. Numeris tapo sukonfiskuotas. Taip vilniečiai ir nebeatsižinos apie p. Florko’s žy
gius. Po poros valandų dien
raštis išleido kitų numerio lei
dimą be atatinkamo straipsnio.
Komisaras Florko esąs įtartas
šnipinėjime svetimų valstybių
naudai ir esąs atstatytas nuo
pareigų ėjimo.

— Taipgi sukonfiskavo. Pa
sak “Lietuvos Rytui” “llolo<
Biolarusa“ paskutinis numeris
vėl sukonfiskuotas. Tokiu bū
du jau trečias iš eilės numeris
šių savaitę konfiskuojamas.
— Keršyti, bet už kų? “ Lic
tavos Rytai” praneša, kad
Užsfcmių reikalų komisijoj ša
lia paklausimų Klaipėdos ir ki
tais klausimais atstovas Chominskis paklausęs užsienių reiWų mįništėrį p, Zaiųoyskį, ar

BŪa
KHųS

vok

* ..j

avonu kol kas nesurasta,

Balandžio 11 d. Merkinės pa- ’.j
rupijos kapinyne anksti rytą ?
atrastas Albino Turauskojavb- į
Vilkaviškis, Pereitų rudeni
nas.
Nusižudymo priežastiM
valymo metu nuolatiniai lietūs
spėjama buvusi ši:
sutrukdė vasarojo valyi^mj, to
Albinas Turauskas grįžęaiž
dėl dauguma suvėlino ir žiem
kenčių sėjimą. Po to buvo šal .{arijos ir nuo 1919metų valdi*'
tokas oras, rodė greitų žiemos ninkavęs Paštų žinyboje Mer
atėjimų ir buvo baimės, kad kinė,), š, m. vasario 15 d. Intvo “
žiemkenčiai negana bus su < lel tūlų priežasčių atlęfriąs brendę.
Bet tikrumoj ruduo nuo tarnybos ir apsigyveno
kio apylinkėj,
v

nusitęsė nepaprastai ilgai: am
galgi užtektinai sustiprėjo. Tik
čia kaip nepalankių ž. auga
lams aplinkybę, reikia pažy
mėti gmisu> sniegas iškritęs
ant menkai įšalusios žemės; au
galai galėjo iššusti. Tačiau Įvyko atolydis ir pasikartojęs
stipresnis įšalimas tų baimę p.a
šalino. Toliau žiemą nors bu
vo du atodrėkiai, vienok nežy
mūs; bendrai žiema buvo šal
ta, sniego atžvilgiu gausinga
i.r gili ir nusitęsė ligi kovo pa
baigos; tas laikotarpis žiem
kenčiams nebuvo sunkus.

savo tėvų Merkinės miės.tey. Išėjus jam iš tarnybos kai
uii-ie
i e pilioriai apskundė AierMerdnės Teismo Tardytojui, .kad '
)HS

jis išėmęs keletą atsiųstų iš A-' ,
merikos dolerių. Teismo Tar
dytojui pareikalavusį tardymą
Turauskas didžiai susirūpino.
Dar dienos metu užėjęs paspil.
K. skundės savo likimu, saky
damas. jog ištarnavę^ Puštų
žinyboje 15 metų ir prisitarna
vo ligi to, kad pasodins kalėji
mam Vėliau buvo užėjęs |
pil. B. prašyti paskolinti jum
10 dolerių atsilyginti su skun
dėjais, nenorėdamas suterši
Atolydvs staiga pasirodęs
savo vardo. Bet pil. B. nerado
kovo 22 <L truko neilgai, kovo
namie. Neturėdamas ką dau-;:
28 d, buvo galimų konstųntuo-

uiauBitUBatifc
paselink bendrui imant sekėsi Įvertinti gana gerais, nors su
smarkiai nušalusiais laiškais
ypač ant kalvelių, kur žiemos
metu buvo vėjo nupustytas
sniegas, bet iš šaknų jie ne
buvo iššalę ir rodė gyvumo. Gi
žemesnėse vietose: pakalnėse,
užlrobiais ir slėniuose vėjo su
neštas sniegas daugumoje dar
tebelaikė užgulęs žiemkenčius,
šie vėliau pasirodė gerokai nu
kentėję — iššutę.

lų ministerija daranti įtakos
line j 20 gr. karbolio esencijom ’
Vidaus reikalų ministerijai tai
i rupi e 6 vai. vakar ofšejo į ka
kyti keršto represijų lietu
pus. Kepurę ir apsiaustą‘paka
viams gyvenantiems Lenkijos
binęs į medį ir parėjęs keletą
respublikoj.
Ministeris Zažingsnių karbolį išpylė į taure
moyskis atsakęs, kad JeJ per
lę ir išgėrė ir toj pat vietoj ag
sekiojimo lenkų Lietuvoj' už
KOPEN1IAGEN. — Suomi
rastas begulįs ant dešinio šono,"
PARDAVĖ GELEŽINKELI. jos rikstagas svarstė panaiki
sienių reikalų ministerija ne
veidu sukniubęs į žemę. Vei
nimų prohibicijos ir įvedimų
mananti keršto sistemos taiky
das atsimainęs * labai mažai.
The Fort AVayne ir Northvalstybės monopolio ant degti
ti. o tik ruošianti nota Tautu*
Matyt, nusižudyti ruoštasi iš
western Raihvav kompanija
nės.
Pasiūlymas panaikinti
Lygai.
anksto, kadangi.tą pat dieną
pardavė savo geležinkelį In
prohibicijų sako, kad pereitais
Tada Chominskis pridūręs,
NORI
PIRMOS
VIETOS.
apsikirpęs plaukus, apsivilkęs
diana tSvrvice korporacijai. Ga
metais, nežiūrint prohibicijos.
jog, jis pusi žadąs duoti įrody
geresniais drabužiais ir apsia
vo po $20,000 už kiekvienų ge
KASHINGTON. — Laivyne
mų, jog užs.ienių reikalų mi
buvo sunaudota 5.200 litrų al
Kovo 29o. pradėjo naktimi:- vęs naujais batukais.
Rašte
ležinkelio muile.
viršininkų rateliuose kalbama,
nisterija kaip tik apie kerštą pašalimai su įdimibjimnis ir jū lio jokio nepaliko.
koholio.
kad Anglija pasiryžus laikyti
esanti informavusi vidau: rei truko ligi balandžio 8 d. riųGalgūt prohibicija ir bus pa
Kiek toj byloj buvo jo kaltes
DIDELIS LIETUS.
ATMETĖ KASYKLŲ BILIŲ. didžiausių laivynų. Sako, kad
kalu ministerija.
naikinta, nes prohibicijos laike
daugi šaknys buvo apie H) cm spėti sunku.
Amerika turi tenkintis antra
girtuokliavimas
padidėjo
ir
AVHEELING, AV. Va. — Per
gylio ir nakties pašalima.- neLONDONAS. — Darbiečiu vieta.
72 valandas veik be sustojimo taipjau įsivyravo didelis degti
siekdavo (žiemos (antšalo), ta t
Bažnyčios statymas. .
Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO
atstovai parlamente buvo įne
lijo.
Upės ištvino. Apsėmė nės šmugelis, kurs šaliai neša
šitie orai buvo labai žaling
GAL VETUOS TAKSŲ
šę bilių nacionalizuoti anglių
Eiser’o miesčiu- daug žalos.
daug namų.
Kazlų Rūda — stotis (Anta— Rinkimai. Rinkimų Jie žiemkenčiams; jų želmenys pa
BILIŲ.
kasyklas. Tapo atmestas kon
ko liko 300 šeimynų be pasto
Šis reiškinys navo vai., M a r. aps.). — VIaM’ASHINGTON. — Baltaja nų. balandžio 28 d., visos mo balo ir t. t.
servatorių ir liberalų gaisais.
gės. Buvo panašių dalykų ir
AMERIKOS LAKŪNAI
Ųž bilių paduota 168 baisau o me Name duota suprasti, kad kyklos bus uždarytos, kadangi žiemk. augalų pirmutinį įverti tos žmonės dabar labai susirū
kitose vietose.
prezidentas Coolidge galbūt ve daugumoje mokyklų namų į- nimą, ‘ be abejojimo pakeis i pinę stoty, bažnyčios statymu
prieš — 264.
Trys Amerikos armijos aero
blogąją pusę, tačiau tas kiek Medžiaga jau veik visa pąrii$š*
ltuos kongreso priimtąjį taksų vyks rinkimai.
Darbo partija stovi už kasyk
RIAUŠĖS IR UŽMUŠIMAI. planai, kurie skrenda .aplink
tikriau seksis nuspręsti, vyks ta, po Velykų ketinama pradė
sumažinimo bilių, jei kongre
— Daugybė gintaro.
Ba
lų ir kitų viešo aptarnavimo įpasauli, atlėkė i Japoniją.
sas išnaujo priims ex-kareivių landžio 23 d. rytų pas Girulius tant vegetacijai; tuo tarpu ve ti mūryti pamatai.
Vokietijoj Halle’s mieste bu
pionių nacionalizacijų, bet ji
Parapija gavo dovanas iš
bonusų bilių. Kareivių bonusų jūros pakrantv Melynragės ir getacija pradėjo reikštis balan
vo atidarymas paminklo fieldPrieš 40 metų 287 didieji A- matė,, kad dabartiniame parla
džio 9 d. tik'rugiai, kviečiai dar Gelžkelių Valdybos buv. cerk
maršalui von Moltke. Komu merikos miestai iš viso gyven mente tokis bilius laimėt nega bilių kongresas jau yra pri Karklinės žvejai rado labai
ėmęs, bet prezidentas jį veta daug gintaro, vietomis ligi 10. žiemos miegu miega, dobilai vės namų “Art ilsijos” stoty.
nistai sukėlė riaušes. Užmušta
tojų turėjo 8.600,000.
Dabar ili, todėl valdžia laikėsi neutra
vo. Dabar kongresas vėl tų. bi svarų krūvoj didesniais ir ma vos tik ima atbusti. Balandžio — Ta pati Valdyba atleido lai
du policistu, 15 civilių ir su
tie miestai turi 37,000,000 gy liai.
lių svarsto ir nori pervaryti jį žesniais gabalais. Dėl didelių 9 d. esant šiltam orui, kiek nu- kinajai pašiūrei stiklus, be tow
žeista 100 žmonių. Suareštuo
ventojų.
manoma gauti bažnyčiai Ce
li.į oi r perkūnas padundėjo.
virš prezidento veto.
ta 420 žmonių. Riaušės tęsėsi
bangų žvejai su grėbliais vieto
SUĖMĖ KOMUNISTŲ
Šis laikotarpis- žiemkenčiams mento ir žvyro valdžios kaiffiĮų
ilgai. Tas iškilmes buvo suwnmis
turėjo
bristi
ligi
kaklo
į
Rumunijos karalius ir kara
Pavogė 20,000 dolerių. Ba
VADA.
yra reikšmingiausias: blogi o- kad būtų lengviau parapijom
gę monarkistai.
lienė aplankė Anglijos parodų
landžio 25 d. traukiny 11 Nr., vandenį gintaro graibyti.
biudžetui.
— Sujudo uostas, Klaipėdos rai daug gali sunaikinti, geri
AVemboy mieste.
prieš ateinant jam į Šiaulius iš
KazhyRūdos parapija nepęrBKRLINAS. — Komunistų
— pataisyti.
SUSISIEKIMAS
uostas
šiomis
dienomis
nepap

didžiausia, o svarbiausia^ žino
vadas Rotzenhardt, kurio ieš vieno važiavusio tarptautinės rastai gyvas su viršum 20 lai
AUTOMOBILIAIS.
Dubline, Airijoj, sustreikavonūs čia neturtingi, ypač pačioj
kojo Pomeranijos valstija už bendrovės miegamajam vago vų didumo pakrančiuose krau
Penki paskendo, vienas
guzo
kompanijos
darbininkai.
stoty — vien darbininkai ir
Tarp Minneapolis ir Uhieago
šalies išdavystę, ir dėl kurio ne keleivio buvo pavogta 20,000 nasi arba laukia savo eilės.
nusižudė.
dolerių. Vogimu įtariami ap
gelžkelio tarnautojau VlflJU
įsteigta automobilių susisieki
Berlino policija padarė kratų
Laivų
lobis
iš
užjūrių
daugiau

Belgijos kardinolas Mercier
Merkinė.
Š. m. balandžio niekeno nepadedami tuo tųrptt
mas. Kiekvienas automobilius
Rusijos prekybos misijos-rašti tarnaujantieji šį vagonų tarpi sia anglys ir trąšos, o į užjūrį
minėjo auksini jubiliejų savo
tautines bendrovės tarnauto
veža šešis žmones.
mėn. 9d. keldamiesi per Nemu bažnyčių pastatyti vargu bftu
nėje, tapo vakar areštuotas
—
pjautos
.
prekės.
Darbinin

kunigavimo.
jai.
ną valtelėje 13 žiu. iš Panaros įstengtų^
Rusijos prekybos delegacijos
kai po streiko vėl turi gero už
Apie
tai
Gelžkelių
Valdyba
Prieš porų metų išvydo j u^
kaimo, užplaukė ant apsemto
KŪDIKIS ŠULINYJE.
bute.
darbi
o.
CHJCAGO, Ill.—John Gardpraneša.įspėdama dėl galimų
vandens gluosnio stuobrio ir jūres — Ameriką lmx\ kleh6n»&
RYE BEACII, N. IT. — Vai ner, 60 m. amžiaus, staiga išė
tapti neteisingų gandų —tprie— Streiko išvengta.
Kaip susikūlus! valtele apvirto. Vi kun, Bičkauskus rinkti bažųy*
kas rastas šulinyje. Daktarai jęs iš proto, nušovė du žmones
IŠPLĖŠĖ ‘SEIFĄ.”
kaištų gelžkėliečimns, nes tarp- tenka patirti, pastangos baig si buvusieji joje žmones įkrito čml aukų, Iki šiol gauta ti
ištyrę pripažino, kad vaikas ir pats nusišovė.
, tautinių vagonų jie neaptar ti uosto darbininkų streikų tla- į vandenį. ‘ Astuoni jų išsigel pi e 3,000 litų, kas bažny
buvo gyvas į mestas. K i tas kūV7.
AI/TON, UI. — Policija ieš nauja.
vė
patenkinamų
rezultatų. bėjo. gi P. Auryta, 24 m., A. mažai kų reiškiu.
'b
dikis besąs ant dugno šulinio
Padaryto Šiauliuose. gelžke- I)arlxlaviai sutiko pakalti mo Čvrns, 54 m., K. Paulėkaš,
DETROIT, Mieli.—Trys len ko vagilių, kurie Įsilaužę Į paš
jau visai besileidžiąs, kad dakr kai nusinuodijo, guzu. Prisigė tų ir atidarę seifų pavogė už lių policrjoš. tardymo faktai į- kesnį už valandą 20 centų (m- m,s AL žubinuskiutė 17 m, ir V.
Šių metų balandžio 25 d.
tarai negalėjo padaryti ištyri rę vakare muųšaino . šlitinėjo $30,000 vertės stampių.' Vagi rodOj kad vogimą padare udo kutenta 25 cenL), Darban pra. Auryla — nuskendo,i. Vienus nfeterių Kabinetas priėmt i
x
mo. Nei jokių pėdsakų pikta po virtuvę, nutraukė gazo liai išdegino seifo užruktą ace- ganiųjų
v4g J
T
‘
- 1
‘ r ~
1
‘buvo
palydovas
ridėjo visose vietose
antrkdtejų*
V.
y, Auryku
Auryuu
buvo paeitas natų įstalynto projtktk
darybės nesunkta.
- ■»
triūbelę irAaip guzo priėjo.
Fmidmonn.I
niorytų.
(“iw»r
už poro* kitomtfriir w ter**

jų, išlėido įsakymų 500,000
streikuojanejų angliakasių ats
tovams prisirengti į tris dienas
užgriebti visas kasyklas ir su
daryti nepriklausomų Rulir so
vietų respublika, kuri būtų po
ų kontrole. Kasvklų savininkams liko patiektas ultimatumas, reikalaujantis tų pačių
algų, kokias gauna Anglijos
angliakasiai.
Prieš užgriebiant kasyklas manoma išleisti manifestą į viso pasaulio
darbininkų partijas.

CLI-lVliLAND. Oliio.:— Suv.
Valstijų Prekybos. Tarybos su
važiavime kalbėjo Bostono biz
nierius Edwarcl Filene. Jis pa
sakė, kad daiktų nupiginimas
turi eiti ne' per darbininkams
algų numušimų, bet per pašali
n imą išeikvojimo gamyboje ir
distribucijoje ir per pašalinimų
perkupčių.
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sayę tąrSf ūžrekordHot||.

rios kuopos dar tokio nutarimo
tat pirmame-

artimiausiame kuopos:
tkime būtinai privalo tokį UUfy-'.
15 d, gegužio mėnesio jįyko [rimų padaryt ir tų darbį. ptą-?
U D. K. & Centro Valdyboj dėt ^s nėra teip sunku kaip
posėdis. L. D, K. S. name kur p kario rodosi, tik reikia W
tarp kitko sutvarkyta adimnisdkį pasišventimo, biskigėrų no^
it foiblislied every TDESDAY, .TFIUIISDAY and SATDSDAY tratoriaus J, Tumasonio perlevĮrų, savo I* II. IC & organiž$U
dimas naujam administrato-lrijos meiles ir įlarbštūmo; Mes
.
*------ by ------BUMT JOSEPH’S LITHUANIAM R. C. ASSOOIATION Q7 &ĄB0B riui V. Sereikai L. D. K. S, Į visi broliai ir sesers darbininspąustųvės ir biznio reikalų,Į'kai turime žinoti kad kaip
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nistratoriaus . Centro sekreto- pats savaimi pasidarytų arba
rijato knygos nuo J. Tumaso-Įkaip koks grybas iš žemės išni«. perduota I*’. Virakui.
įdigtų. zMes turime visi patys
Kuri įsitikino kad visi, visuo
Naujoji valdyba pasiryžusi Įdirbti ir kits kitų prie darbo
met, visur visus apgaudinėja yra daugiausia dėt' pastangų pasiraginti, tuomet tiktai mūir jeigu tik gali išnaudoja.
išjudinimui “ Darbininko” biz- sų organizacija stiprės ir augs,
ICuomet mes visi prisimenaTaip dalykams stovint reikia
nio ir išjudinimui pačios orga- Taigi vjsį broM p. sesps į ({ar;
inę lietuvių tėvynes meilę, enieškot išeities, ..reikia ieškot
nizacijos, tuomi tikslu išnešta bą. ’ Visi dirbkime ir taip sąJUZiazmų. pasišventimų, darbš...................... '
naujų kelių, naujų bflrfų, rei keliolika nutarimų kurie savo|vęs savo iu.
t...
į.
& organiza- . - .
41U1JU savo organizacijų reika
kia kad vėl mes pradėtume vie
laiku bus kuopų valdybo|nsĮcj.j0f! dalykuose kooperuodąnii,
lais kurs būdavo amerikiečių
J
ni su kitais, bent saviškių tar
I
10^4 ^,411-^30 dten^kįtahdžto’ mėnesio. įvyko B eUes K
pranešti laiškais.
bendrai dirbdami daug dautarpe laike karo ir trumpai po.
pe,
susišnekėti,
susiprastų
Jodama Lietuvių R. K. IŠekalto Frasidėjinio Panelės
• ikaro, ir kuomet lų palygina
lš kuopų judėjimo galima gjau nuveiksime negu kad dir- Kviečių pjovimu k^jiūsl j Įt> &
Reikia kad senos klaidos bent
Mąiirį ir j yitkkm .seganti t|*|Šy^ parapijos bažnyčios salėje, Windsor St, Cambridge, MuėH*
pažymėti MonteĮlo kuopos uo- baht kas sau.
me,su dabartiniu dalykų s te
kurias nežinodami ar nenorė
siįintis, ir baigiasi pačius įfttiihĮ
*29 <į balandžiu niėn. 9 valandų ryto seimas pradėtą iškillūs darbštumas rengiantis prie
Viu, tai.rodosi kad kas nors
dami padarėm-e kiek galint ati
4j. 1). K. S. N. A. apskričio ge'■
Z res valstijose ajjįėAūgsėjū 1 d’miiųgoįniš šv.-mišiomis 'kurias viršininetoje bažnyčioje Atlaikė
Ijetuvių visuomenėj.' y ra U'?:
taisyt mm* ir nauju nedarytuMandatų patikrinimo
komisija: O,
Stašaičiutė,
V. Sereika ‘ k
Jluos nuplovus, jie yra UM^tUy, vąį*
Kemėšis, asistuojant
diakonui
F, Strakamkul
’ --talkoje, kad dama’ kas vra la
gūžinės įvyksiančios 30 gegume.
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“
ir tas užsitęsia iki pačiųJideupįĮi, j$įeHkui & Kneižiut , Ceremonijas vedė-vietinis klebonai'
b;aa taisytino, kad daug k?Į
Darbas nelengvas, bet dar
reiktų išjudint, atgaivint,. .
Cambridge’io kuopos ir MonprądėdanriLl). K. S. spam , a.
c^as1^llzsv kun. P. Juškąitis. Iškilmėms pritaikytų pamokslų pusakč^BosSo*
XX
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iSTpRI*
kun. K.
IhM* pontaldose dai
Kad tas būtų pa-"tel>ip|a vie bininkai žmonės darbo nebijo. t<‘llo kuopos kaip kurių narių Į(| platinimo vajų> visų pirmu
■
noje kokioje kolionijoje, viėno- L. D. K. S. kailio grynai darbi  jau \aiks<-io.)aina po darbmin-Lurįine mes paųs
su_ kurie pareikalaus iš Centrali-jduiis, p-lė O. Kašėtaitė, V. Svirskis, P. Kudirka. Balsuojant
vinuj
šoka
bulvių
kasimas,
bu-P'"
170
dcl,,
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Vle
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,n,B,
katolll:!
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Įgavo balsų daugiausiai teip: Dr. K. Pakštas 20, kun. F.
.jfe’kokioje sriovėje. partijoje, ninkiška katalikiška organiza kų butus užiasinejant Daibi- prastj įr at.jm|8ti katalikiškos nio Ofiso, Kansas City, Mo.
rinkimas ir komų lupinė-1
I SESIJA.
x
organizacijoje ar tam panašiai, cija ir privalo pirmutinė pra- mukų ii paidavmojant genasLpaudos naudingumų ir reika- rokų
Vyrai
norintieji užsimti va-(šis 23, p-lū O. Kašėtaitė lo,
vietinis klebonas kun. P. Juškaitiš
I
29 d. balandžio mėn. 10:30 valandų ryto bažnytinėje salėje
Iki galima būtų sakyt kad tai dėti at i taisyti savo tarpe tai knv gas.
lingumų, nes kitaip kaip-gi mes jimas.
tos rinkimu, kviečių plovimu Į per aklamacijų. ,
įį
Krovimui į svirnus šių svar-Įutidaro sesijų L. D. K. S. Centro pirmininkas Dr. K. Pakštas.
yr'a ar apsileidimas ar ištižimas kas yra taisytino.
Komisija patikrina mandatus. Sulig mandatų pribuvę de- ..,
Cambridgeiečiai beisboli- galėtume tų spaudų platyt ir arba kitokiais ūkio darbais bus
Valdybos ir tos organizacijos
bjų
javų,
bus
rcikąjąiijąmą
gJ^veikiną
I. Pas mus kuopose ir cen ninkui teipgi mano su Monte-1 kitiems įkalbinėti1 jos naudin- aprūpinami smulkmeiiingomis Į legatai: susirinkusius delegatus, svečius, linki pasekmingai
narių, bet dabar yra kitaip:
infonnaeijoinis
apie ūkio
dar-]
l.madarbuotis,
kuopa, Boston,
Mass.
— Pranas
Pranciškus
pie
tūkstantis vyrų,
Wderejir rimtai
paprašo
dv. vad.
kun. F.Gudas,
Kemėšio
atkulbet (
tre IX stūmas Įvedė naujas tai lliečiais piknike sulošt beisbol guma ir reikalingumų,
lįtomunist ų “I mi s vė ’' rašo • sykles atskaitomybės reikalu —
bų progas, jiems atsišaukiant jiVirakas, Jonas Glineckis, Antanas $apalis, Jonas Bapąrnis,
gemų, tik daų ko! kas netur
Kokios .bedievių baisiausios jimo sezone bus užlaikomi ląi-įtrumpų maldelę kurių atkalba visiems delegatams sustojus. ,
^negalima narių į mitingus, i dėlto i-r centras ir kuopų valdy
ofisai
visoseBūtam
tose valstijo-Į
Pasiūlomą
Farm
Labor
U. ^hlotiejus
Žioba,ir vienbalsiai priimi a dienotvarkė tokiai
nuo Montelliečių atsakymo kad pįmde^ kąfalil^diei. griauti, kini
isę
surinkimui
nurodymui
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i§-|
a)
Seimo
atidarymas,
mandatų
komisijos
rinkimas,
e)
kuopų susirinkimus sušaukti, bos privalo kreipti domesį į tai
kuopos,
MonteĮlo,b)Mws.
— Kun.
J, Švagždys,
.Mykotie sutinka, bet tiki kad sutiks. — Bedieviškoji 'prieštikybinėy EniployiĮnmt ^ėj:vįce. Centrai)
organizacijos reikalais neįdo- kad atskaitomybė visuomet
skirstymui visų ūkių darbinimLeimo vedėjo rinkimas ir sveikinimai, d) praeitų metų sėimd
. Gi kun. P. Jų^kaitm^ Gųm“ ĮSpaa{į^ Koks geriausias ginlęš
mauja, atšalę... duokles -regni(protokolo
skaitymas,
e) vaidybos
narių
pranešimai,
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D, K. —
būtų- pavyzdingiausioje tvarko hridge’io klebonas inė§£ naujų.1^ tož pyięstil^bmės spaudos
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kuopos, Jtonvood,
Mass.
— Hįleras,
Balutis,
leriai neužsimokama.,. reikm je.
Centre seimo išrinktoji sumanymu, kad padarytų ko-^sipuolimams atremti’, užpmP Laikas fir vietos,
kfir žmonėsĮ& organizacijos ir konstitucijos klausimas, g) organo ir spąusK ■
tV«
rfaškūnas, Domininkas Medzvedskas, Apolionija Stašąičiutė.
ieškot. būdų
ir priemonių Kontrolės Komisija peržiūrilionijose L. D. K. S. kuopos hajniems gręsiantį pavojų nu- bus reikalaujami, algos ir dąr-Jtuvės klapsimas, h) L. D, K. S. namo klausimas, i) narių sū4-tos kuopos, Atliol, Mass, — Kun. Augustinas Petraitis,
drausmes pa lai kymui. ”
nės ir tikiįs dokumentus ir Darhininko reikalams fėrus. rodyti, ^sU ja visuose frontuose bo sąlygos, ir laikinų ofisųJ-manyiaai ir įnešimai, j) naujos valdybos ir komisijų rinkimai,
7- tOs kuopos, IVorcester, Mass. — Juozas Svirskas ir Jo
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vėliau.
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( umbridge io lietuviai tam pri-[kovoti ne tik jos užpuolimus vietos bus pranešta
kias Vaitkus.
tų pat. “Vienybė” tautininku kuopų valdybų knygos būtų
Virė košę grikinę
taria. Kunigas Juskaitis pri- atremiant, bet• įr jų užpuolant ’
liberalų teip pat rašo. Socia pravartu kad kiekviename kuo
Gale ežerėlio.
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žada tam tikslui leist naudotis
.
...
zoninio
darbo
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Kur ta košė?
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katalikiškoji spauda,
perveizėtų ar viskas tvarkoje, ko.' kad kuopų valdybos kreip-rvaiP
siuntinėjami
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kuopos, Newark,
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— Petras
Dauživardis.
Pas mus katalikus dalyku’ ar nėra klaidos ar apsileidime tusi prie vietiniu savo parapi— Ežere prigėrė.
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22 kupos, Brighton, Mass,,
B. Ajauskas, K. Saulaitieiiė,
Stovi ir-gi negeriau. Visur ap pastebėjus klaidą atitaisyt tuo ju klebonu ir prašvtų svetainių kart<t talPma traukas arKur tas ežeras Į
snūdimas, apsileidimas, ištiži- jaus. o jei klaida būtų iš Cent tokiam prakilniam tikslui, tai ba i^iskimus katalikiškos
|M. Klovienė, L. Jankauskas ir V. Valeika.
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reikalais,
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Connecticut apskritys — Antanas Mičiūnas ir Simonas Ciyrą to priežastis .’ Nejaugi tas laišku, reikalaujant klaidos ati—
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prie|Kudirka, Jonas Glineckis ir Vincas Širka.
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perdaug pakilaus, laike kal1’ statyta kontrolę yra pirmas gerb. klebonais ir jeigu kur tik- telis, Vokietijos vyskupas KetI
Centro Valdybos — Dr. K. Pakštas, J. Tumasonis, kun. F.
— Tinkle pas’korė.
L ' buvusio ūpo, be.t tik dalinai, o luipsn’;.- organizacijos bujoji- tai nebus kliūčių pasistengt pa-ller, sako: “Katalikas, kurs gaKur tas tinklas?
(Kemėšis ir kun. K. Urbonavičius.
r.
prie to dalyko nenormaliai di- j mui.
daryt L. D. K. S. fėrus. Būtų dėdamas, neremia katalikiško— Peles sukapojo.
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Mandatų komisija pripažįsta visus mandatus tinkamais.
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Isigvvenimas papročio kiekTgvas
kiai išaiškinkime kad tie pini neparanku padaryt greita jaiKur tos katės !
Idėjų P. Dąužvardis, vice-pirnnninku V. Širka, sekretorium F.
| viename susirinkimėlyje rinkti
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(virakas, pagĮcbininku V. Sereika. Prezidiumas užima vietas.
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įvairiausiems tikslams aukas,
,.Ti
iansiai a.
kiam tikslui, paskui surinkus bot jau ■.skalno pradėt prie to Lj
Naginiu naktin Prokop.(šeinio vedėjas pasako trumpų praka'ibelę ragindamas prie rinir
r kurioms nė galo nė krašto net entre galima gaut
nuolnone, tinkamiau^
kaip tik tam tikslui o ne kitam rengtis.
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,,
inis, Klovienė.’ Balsuojant daugiau balsų gavo ir skaitoma išL
mus kaip kad būdavo skelbia- nei būt neužganėdintu ar nepa klausnno laiškus o kiekvienam Į
bus tuojaus atsakoma ir nuro-l
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suriko
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Irinktais šitaip: kun. Urbonavičius 23 balsus, Kudirka 10 bal,,
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iria ir.aiškinama tas aukas ren- tenkintu, nes inatys kad- jo doma kaip ir kas daryt ir kaip! & Popiežius Pius IX, sako:
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■ " kant. Stokit nekartų atatinka- duoti pinigai yra nuėję ten kur
[StaŠaičiutė 15 bals,
veikti. Teip-gi pakartoju, kad U ‘Mūsų laikais reikalingesni v- tau bus tai, kas ir anam bu- Į
duodamas
jis
juos
skyrė.
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JQaos> aiškios atskaitomybės ir
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Svečiams atsilankiusiems Į šeimų nutarta prisilaikant į%
kurie pradėjote pardavinėt a tiesos apgiiiėjai su plųnks- vo!” Antrasai bailiai suko .
met
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reikalui
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atsiskaitymo iš visuomenes suknygas ir užrašinei “Darbiniu-Na, negu tiesos skelbėjai sa kuogreičiausiai iš kėlio; pirma-1 ; sigyvertusios tradicijos suteikt sprendžiamųji balsų ir prisegt
rinkliavą bus rinkliava su ge
- Betų pinigų.
ką' ’ einant per butus, tai kuo-1 kykloje. Dėlto privalo kliudv- jam pravažiavus, antrasai ne-| | ženklelį.
' Kapitalistiniais o ne koope- resnėmis pasekmėmis.
Kun. Garmui kaipo svečiui suteikiama balsavimo teisė.
pų raštininkai tur Centrui pra-Į
blogąją spaudų ir platinti drąsiai drįsta paklausti pirmo-1 Į
3. Su aukų rinkimais reik
'raeijos pamatais tvėrimas ka
Centro pirmininko Dr. K. Pakšto raportus, Dirbęs kiek
_________________________ ____ _ gerųjų kiekvienas krikščionis, jo: “Meldžiamasis pone, teik“
rui. pasibaigus įvairių bendro- tų būt atsargesniais, bevelvi
kvs rengiamas pramogas ir sm P"1™“1
J” > P»«“i kitos pasakyti, kas gi bųvd galėjus prie tų aplinkybių kuriose organizacija buvo o dabar
t vių Lietuvos atstatymui, ku rinkti rėčiaus negu kad pertansirinkimus
ir lutų išganymas. Ipatingai tam anam, kai jis ■Tamstai B apleidžiu dėlto, kad kitur yra pasižadėjus užsipili vietų. Ra
rios nemažai kapitalų ištraukė kiui. Kuomet darbo žmogus
X™ <*«*•» “"‘A’, kelio riesiika ? ’1 j tai pinnasai portas priimtas.
* iš amerildečių kišenių o būda- nuolatos turi kišenėje įkišęs ' Mes kiekvienas privalome ži.Lto
not ta bendru taisyklę lmd suy~P»'^tagmtiUko- keleivis ątsiikė; “(Ugi kai
Iždininko Kinuundiiliu raportus. Dirbau kiek galėjau, piInos kapitalistiniais pamatais rankų laikyt kad tik duot ir
iš kelio. Jiešįlmuke, tai aš enimu Mgai no pas manęs bet centro biznyje, knygose -viMkų sekdavau
s£t
0,’€'. .
| tfutyęrtos ir tvarkomos iki šiol duot aukas, s tai jis pradeda teisybe pasaulį apeisi ii- jiargrįir pasitraukiau,
.
ir rodosi k|id viskas buvo teisingai vedama. Skaitlinės mano
į Ją uatsidūrė kapitalistų eilėse, galvot kodėl taip yra, ktun tas Ši o su melagyste, apgavyste
4. . Pijus X, didelis rėmėjas
Maksim
h SsiaTigydamos kelis už: žmonių daroma,. ai‘ be to negalimą bū ar ji bus didelė ar maža, visuo- Į katalikiškosios skaudos, būda*
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met
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‘
tikĮnjąs
Venecijos
patrlarku,
prakinu
Raportas priimtas.
r. Metus pinigui naujai iškeptus tų apsieiti U— ir jei jmn nie
į‘Jįetuviškus kapitalistęlius, su kas tinkamai dalyko neišaišlcįs truūipą laikų o galų gale jinųi garsėjo visam pasaulyj. .Tam
5. I/tpzo. vyskupas pasako:
Viee pirmininko Mačiulio raporto nėra. (ĮMsiunto. valiau),
seųų kapitalistų ydo- ir jo nepertikrįs, tuomet jis au atneš vaisius nepageidaujamus buvo, pranešta, kad kątaiiklš- “Musų priederme yt’a blogus
Raportas
tiudo ir Dr. K, Pakšto kaipo mląktorių pri*
•
1 kas laikraštis
tiui UikraščUs pakristi gerais,”
tik kaip jaunus gal bent kos pradėk neduot ir net nutols ir negerus.
imta.
_
■ ’
.
Mūsų t. D. K. S. organizmu- sustoti, nes pritrūko lėšų. Va WU pacUvebie tik kelU B
Beklek ėdresnius ir Žiauresnius, ir nuo viso visuomeniško vei
Biznio kontmlos komisijos raportus, Išduoda V. Berrika;
B kurie savo, darbais ir paėielgi- kimo.
Wiįjos
Fntrifttkas
pasaite
t'
z<
‘
AM
daugelio
pavyzdžių,
bet
ir
tie
jos veikimas visur ir visuomet
Sakoj kad knygas tvarkoje vedamus, Butų įmgbbėtū.keletim
E mais išnaudojo ir dalinai apga4. Rengiant ar tai prakal tegul pasižymi padorumu, tei mjkoju rife • W.palaikyti^ ^li
kuriosaiiUfeyk
| va ideali škiausiųjų Amerikos bas, paskaitas ar kįtkų, reikia singumu, tvarka ir darbštumu
statysiu savu Uhid^ fe- iiwU> Wkh< “durtiniu- **? **• »»
« W*W.. «••
lietuvių visuomenės dalb kuri visuomet iškalno skelbti ar bus o visuomet, nors kaip kada ii*,
tiimni pat atšąlą ir nuo viso i* daromu kokią rinkliava ar ne, no taip staigiai kaip norėtume, ■U M kO-Sų irP« kunilm-k^> l^to ta vM t.
uos
noriu, nartai
tiau^ »voĮkinwi»i. I) ii tlovataud, Oiiio, ai kuop<», .) is
nariai kouolianaitl
koųoBamiiaĮ nuidnrbuopasidarbuo*
jum noriu,
deni m visfiimieninio darbo, įgn« ii tel|A kaip paskelbi elgtis. savo užsibriežtojo tikslo atsiek- ■ItfkitmiuH
Ji?k uosius rflbuM
rūbus
*
i
'
La
t
W
a
»
v
1
« y*
i *1 •
,..V<J

’^kifiton and suburbs ..... •■■«••••«••
Foreiąn couutries yearly ..............................
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įtpskrl^ 6J
Brtfcda, Comų P* GumbnlevL ut. Ū & K. gp&Įriėmjimo ^a^iines Jarbą; prie lnįška uukn 5 dol.
. i .
.
ėįtoi, T) įl giliosios Anglijos Apokrife
Payton,i)liiį4» įčpkiį ' 'X V-‘l“
#)■ kompož. 4* ^kšio, TO) Clnckgos.M J • žodžiu nuo Kunyfų Marijonų Kongregacijos sveikina kum
tij pąrapyos kuopos su H M ^kiu,
& K BaliupoJtfflVūte^
^elegraimi sveikma ‘6Garso** rųdajmijakdmirijstraeija ir
buryį CopiL sri b
čekiu*
/ ; >
f
\
'
• žSa^tt sveikina kun.\Garpius, Gdjkeekis ir |vamu aįskri- Š/L#ILK,Xcentrodari>^nkaL . .
k payoipii pertrauka pietum# 1 valanda,
ir kpopu dętegataL
,
:\

Programas buvo gražus. Pu
labai buvo jjatonlciiita.

IAW»MrCE, iuss. y.

Prie
Sakramentą buvo ma
tant einančių ir tokių, kurie pei’ OHICAGO ILK—WEBT g
&tfrauno£ifa|M(fedėfid «®tkeliolika inetų nebuvo buvę. Kad
Ščioja^po lietuvius ir renka pini lite su ©ieva malone toHaus veik
' • Puikiai pavyko, ,
gus į fondą vesti teismą su kunitų ir daugiau i savo seną apsileį
BalonadieByį gėg.ll d,Mo
pasiust pasveikinimus: Jo Mminencijal vietiniam
♦
■
ĮX
gų Garmum. Jei kas neduoda audusį
gyvenimą
nebegrįžtų,
tai
būt
kardinplpį Lietuvon Valdžiai, Suv. Valstijų ftez|dentuir^ena»
. 4-Sg-gaš 65 kuopa, Aušros. 1
IV SESIJA.
cų ar negausiai teduoda, tai sako
l
puikiausi misijų vaisiai.
*
•
par. svetainėje statė scenoje ve& /■*
toriui Ik LuFoIlette, Cooperatyvų Sąjungai Lietuvoje, Darbo
Pradėta toje pat vietoje lygiai kaip 2 vai, po piet. Ap kiša tu jau katalikas kad neini su
ietuviais išvien.’ Biznieriai pasa Šv. misijos užsibaigė -Velykų, kalą “Motinos Širdis.n Vakartį? Aj
yįdėrncijaį ir viedniam įmesto niajotiiM
.
mokėjimui reikMingiaurių paskolų apsiėmė surasti kapitalo 3r‘
dienos vakaro. Negalima apleisti pavyko visais žvilgsniais.
Daroma pertrauka pietums nuo 1 iki 2 vai, po piet.
000 dol. Voislauškas, Kamųndulis, Svirskis,. £apatni& Pir- kot mes subuntavosime kostumenepaminėjus šiemet- ir Velykų buvo, graži, publikos susirinko jįfc
rius prieš tavę.
iiiiaųsia apmokėt p. Šajevkienei.
J
Laisvamaniai-soeialiai ir renka šventes apvaikžčiojimo. Bažųy- na svetainė, o pats veikalas buvo
H SKSIJA,
' Naino pardavimo klausimas. Atradus kad namas neša pel
labai atvaidintas labai puikiai. Mot
aukas ginties prieš kitą ten kokį čia, o ypač altoriai buvo
v
. Lygiai 2 vuL 10 ininutų atidaroma antroji sesija..
ną, ir kad jo pelningumas galima dar pakelti, nutarta namo kunigą. Šaukia bedieviai; “Bro gražiai išpuoštai
Prisikėlimo Kastas Sabonis buvo šio veikalo
Raštininko J. Tumasonio raportas gana ilgas, susideda iš neparduoti o pasistengt kad kogeriau jį išnaudoti. Balsuojant liai gelbėkimės nuo klerikalų.” apeigose dalyvavo abu ibisijonic- režisieriumi, tai jis parinko nevieu
17 puslapių spauzdintii mašinėle. Perskaičius vienbalsiai pri 13 balsų už nepardavimų vienas prieš kiti susilaikė,
į
Katalikai jau nė Layvrenee nebe riai ir vietos klebonas. Visi buvo gerus artistus, bet ir tinkamus
pus.
Beto,
artistai
nesidafrS
1
į
|
pasipuošę
naujais
puikiais,
auksi

Nanto išniiUdojimui neatbūtinai išmiomuoti frontą. Nutar-. duoda savo priešams auloj. Buvo
imtas. Iš jo paaaiškėjo kad organizacijos, stovis yra toks: Lietuvių Darbininkų Kooperatyve Sąjunga nuo pereitų metii sei- ta vienbalsiai.
kadaisia čia laikai kad bedieviai niais rūbais. Ceiebravo pats kle
mo iki šiol organizacijos narių skaičius siunažęjo 178 nariais.
NORTH
Streikierių fondo pinigus perkelti į broliškos pašalpos fon labai katalikus išnaudodavo. Da bonas. Po prisikėlimo šv. mišias
laikė
©r,
Kun.
I.
Česaitis,
pamoks

GERMAN
Kuopose padaryt narių referendumą apie tai kad į bar jie savus darbus veikia: eina
Naujų narių prisirašė 146 o per tą. laika išbraukta 324. Kamė dų.
lą
sakė
Kun.
P.
Andziulis.
Žmo

LLOYD J
priežastis .tokio smukimo tikrai nežinia, bet spėjama kad dau tą fondų kas met mokėt sausio mėnesyje po 10 centų nuo kiek bažnyčion, prie sakramentų, stato
nių-senai tiek kada bebuvo *CamSavaitiniai išplaukimai' |
Į
bažnyčią ir t. t.
, •,
gelyje vietų buvusios'bedarbės daug kuomi prie to prisidėjo. vieno' ųario. Nutarta vienbalsiai.
.
-Ibridge
’
io
bažnyčioje.
Sumą
laikė
I
Mūsų lietuvių tarpe verda di
,. Praeitų metų seime narių skaičius buvo toks: pilnų narių 973,
L
I
E
T
Ū
V
<
L. D. K. S. ir ‘ ‘Darbininko ’ ’ vajaus projektas. Referuoja
—per —:
į
delė nesutikimo košė. Bolševikas pats klebonas.
suspenduotų 952. Šiais gi metais balandžio Į dieną yta 968 kuii. Ę. Kemėšis.
NEW YOUK’A-BREMimU j
ant keleiviniiiko, sandariokas ant
Iškilmingas palaidojimas
pilnų, 681 suspenduotų. Viso labo 1649 nariai.
1. L, D. K. S., daro savo metinį vają tų menesį po Velykų,
Patogiais laivais
i
L
laisvininko, o jie visi ir nezaliež-,
Stanislovo Vaivoduko.
COLUMBŪS
—
STUTTGERT
. Pinigų nuo praeito seimo, narių mokesties įplaukė $4,26.37, kuriame pripuola šv Juozapo Globos diena, trečią nedeldienį po
' MUNCHEN
ninkai ant katalikų. Bet katali
Antrą dieną Velykų buvo palai ir vienos klesos kambarių lai* j
J .
Už šėnts suplaukė $1,150,00.
Velykų. Vajus tęsis ištisą.mėnesį.
kai atstovi visas audras. Gražiai
vals. Daug pataisyta 3 klesos į
dotas labai gražiai Stanislovas laivais.
Pasarga: Tos kuopos,' kurios dėl kokių nors vietinių kliū
Abelnos ineigos ir išlaidos Darbininko” ir namo už 1923:
Parankus, uždaromi 2
gyvuoja.
Vaivodas 20 metų vyruks. Toje ir 4 lovų kambariai. Laivakor
Ineigų buvo..........................................
$27,206.53
čių negali vajaus daryti viršiau minėtu laiku, jį (tą vajų) gali
Nezaliežninkai kiukso ant labai
čių reikalais klausk vietos adienoje už jo vėlę kartu buvo lai gento arba
Išlaidų..................................................
27,122.70 ;
/
nukelti Į sau patogų laijsią..
apgaulingo ir juokingo pamato.
NORTH
GERMAN
LLOYD
A
komos trejos šv. mišios. Ekzekvi192 TVasblngton Struer
2. Šv. Juozapo Globos dieną kuopos yra raginamos užpra Viskas jiems sprūsta iš nagų. Ana
jas
giedojo
visi
trys
kunigai.
Į
Boston, Mase.
šyti savė orgūnizacijos intencijai! ||r. rm|siaį, įrašyti Įspnigų šventadięnį pąs juos klebonaująs
Balansas......................
83.83
kapus (VVoburn) palydėjo du ku
klebonų pažymėti darbininkų šyentė savo- dvasišku paraginimu Sandaros raštininkas rėkia savo
Visas turtas LDKS. sulig sąskaitos siekia. .$47,758,04
nigai. Lai būna lengva žemelė
bažnyčioje ir kitais galimais būdais. Vakare teikia surengti “ pamoksle w kam gi tautos bažny
.šiam jaunikaičiui — tik pražydu
Atsakomybė ................................................
45,181.89
3
čios parapijonys turi maišytis su
tam tikrą apvaikščiojimą su pritaikintu programų,
siai gėleliai.
3. Per. visą inpnesį kuopos ingaliotieji darbuotojai eina katalikais. Ir pasiketino vardus L. D. K. S. seimas ir jo įspūdžiai.
Balansas -............................ ........ $2,102.68
per namus, užrašinėja, laikraštį, prirašinėja narius, pardavi visų tų nezaliežninkų viešai iš
Bal. 29-30 d. d. atsibuvo šiame
TIK PATRINKU JUOMI *
šaukti kurie nueina į katalikų baž
Literatiškos komisijos raportą išdavė p. P. Gildąs, iš kurio nėjaknygas ir tf L ’ '
‘
; .
mieste L. D. K S. IX seimas. Sei
Kuomet jus kankina skaudus atakas •
mnnatiškij skausmų, ar užpuoli neu
/ paaiškėjo kad -trūkę atatinkamo gyvumo. Raport&s priiiiitasi, ‘
, L (L. D. Iv, S. intąišo dvi dovanas: 1) ghtbėk vėliavą, ant nyčią. Blufferis sakė iššauksiąs mas kaip paprastai seimai atsibū
ralgija, strCndleglis, gkaudami kįm- .
rfal ir muskulai—-kolcis nsfipsaknmM *
Raportas dv. vad. kun. F. Kemėšio'. Organizacijos mora: vielos’tos vėliavos pusės bus Šv. Juozapo paveikslas, ant antros tų prasikaltėlių vardus po “sumai va,'"-taip ir šis atsibuvo. Skyrėsi
palengvinimas patiriama tvirtai pati
geg.
11
d.
nant au •
“
*! ,
?
lis stovis geras, jokių skundų nepastebėta nei iš tarpo narių, turės būti ant tautinių spalvų fono išreiškimas darbininkiško
i
tuomi jog nebuvo neprotingų konei valdybų, nei gerb. kun. klebonų pastaraisiais metais kebų.
Įreg. S. V.
P#t. Biurt, >
Katalikas nezaliežninkų užpul liojimosi, bereikalingų barnių , ir
ideplo.gąrbės taurę. Vėliau bus seimo laike iškilmingai in« ■
tas atšovė: Jus tas Stanislovas t. t. Posėdžiai buvo rimti. At
’
- vo. Raportas priimtas.
!
teikta kpppąį/ kurį dgpgiąusiai: gaus tais metais narių it ^♦'Darir tuojaus pajauėkima maloniai <lc- ’
ginanti šiluma besiskleidžiant po ekttU- »
Renkama komisija išdirbiniu! projekto, kąslnik geresnio bminkui’Lskaįtytojų^ (garbes taur4 busiintėikta tani L. D.’ K. S. Šleinis mulkina. Jis nėra tikintis mainų pačioje L. D. K. S. organi
danu) vietų, kuri suteikia malonų £W-‘
guma ! Visiškai nOra reikalo iankliĮtJt r
žmogus ii* jums kunigauja. Kas zacijoje nepadaryta, Namas nu I
sūįvai'kymo atskaitomybes ateityje,
išrinkta* V.1
).r
turint po ranka tokiii tikrii pažibi* '
nariui,/kurs daugiausiai* prirašys narm įr gaus‘skaitytojų.,
gali
būti
per
kunigas
jei
jisai
nė

k P*in-Expel!cri* tikrai pagelbFi Jr * į
tarta
neparduoti.
Viskas
kas
pa

Timws‘bni$j J. Vaitkus, M. Abračinškėš.iijKIoviėte ‘1
.
5. Iš prie>stUs *lMes melųj^ IX
^ fiukąktnvių į* jiuna, kaip jisai pagc-lliOjo nesuskaito;
>,
ra* TeligingaEt?'' Pasakykite jūs daryta, tai beveik visa, — apart r'-t 1 mlem tukrttanėi.im žmoirtij perdaugjHl
4 metų. Visuomet laikykite jo boukį *
" ' Svarstymas konstitucijos., Rėreruoja kun. Į’’. Ivemėsi*?. vykstančių 1925-aiš metais^metinis yojusl924-tų-metų nors bus
parankioje vietoje.
* :
man, ar jūs kas nors, kada nors, P. Gudo redakt. nauja valdyba iš
«
35c. ir 70c. už botikij aptiekose,
t
.
Konstitucija priimta teip kaip yra tilpusi’ “ Darbininkė’’ pada prade^į^įfej|ž^MfM^24 m., tečiauLus pratęstas iki jubilieir kur nors matėte,jj einant išpa rinkta — ir mažne visi iš Cam.
F. AD. RICHTER & CO,
»
rius šias pataisas:
/
,
, 104-114 So, 4tk St., ProoUyn, N-Y- ,
i*
jinio Ivz5 in. seimo. v **
'■’■■■r : t
žinties, ar jūs jį matėte kalbant ro bridge’iaus.
Jie visi pasiryžo
i
Prie §13:
4
Nutarimas ^priimta vienbalsiai. ■ ■
žančių,- poterius, skaitant tikybi ‘‘Darbininką” iš vargo ir bėdos iš
Pasarga 4. Vienas narys negali Įnešti daugiau Šerų kapiKnygų .peržiūrėjimo komisija įvfėruoja Kiidirka. Viskas nes knygas, aukuojant ant'palai
gabenti. Geros jiems pasekmes!
, tūlo, kaip už $200.00.
kymo tikėjimo? Jei ne, tai kam
tvarkoje. Raportas priimta. ;
Seimo vakarai.
Pasarga 5. Už serus bus mokama ne daugiau, kaip 5 nuoš.
Nutarta -pranešti laiškais visiems skolininkams kad skolos čia bedieviui iš tikinčių ir tyčio
Prieš seimą buvo vakare SULikusis iš tų metų apyvartos giųrnas pelnas bus paskirstomas bus grąžintos kaip tik tam tikslui bus sukelti pinigai. Nutar tis. Juk tai didžiausis pasekėjams
i
pažeminimas. Tas Lawrcnciečių rengtos prakalbos. Kalbėjo P.
taip: 10 nuoš. Į atsargos fondą, 5 nuoš. Į kooperatyves apsvie- ta vienbalsiai. •
Daužvardis, Dr. Pakštas ir P. Vitos ir labdarybvės reikalams, arba išdalinami tarpe narių sulig
Kad administraciją atskirti nuo centro raštinės, nutarta tamsumas bus lietuvių istorijoje
paminėtas.
Būsiančios lietuvių rakas. Visi kalbėjo apie L. D. K.
jų padaryto organizacijai pelno.
vienbalsiai. • ■ s
Tik k;j ižų o IŽ spaudos naujas <11kartos skaitys ir juoksis iš dabar S.^reikalus, apart paskutinio kurs džiausis sapnininkas kokio dar iki Šiol
Sesija užbaigiama 7 vai. vakaro. Nutarta ryto sesiją.pra
Abiem redaktorium pradžioje algos mokėt po 35 dol. savai
Su daugybe paveikslu. Drū
tinės Laivrence’o lietuvių naujos pasakojo apie Lietuvos dabartini nebuvo.
tais apdarais. Jo kaina tik $1.75.
dėt 9:3O‘ininutų rvte.
tėje, o tolinus jei'bus iš ko tai galima bus centro valdybos nu
Palangos Trejos Devynerios, geriau*
religijos ir jos vado p. Šleinio, san- Įiadėjimą.
sios <taip vadinamos trejankos 60e. ui
tarimu pakelt. Nutartą vienbalsiai.
. ,
Bal. 29, pirmos seimo dienos va-» pakel|.
dariečio. Mat jie mano kad visi
UI SESIJA.
Administratoriui
alga
pradžiai
nustatoma
$30
savaitei,
to•z
žlugs, o jie vieni bus gyvi. Be kare buvo šauni vakariene. Ją su-1 Žoles nuo priepuolio arba nervu 85c.
Geriausios žolės nuo nedlrblmoaiį>a
Pradėta 9 v. 30 min. ryto bal. 30 d. toje pat salėje. Apart liaus galima bus pakelt Centro Valdybos nutarimu.
rengė vietos 8 kuopa delegatų pa užkietėjimo viduriu 60c.
pamato toksai manymas,
Nuo strėnų ir pečių skaudėjinto, ge
delegatų pribuvo svečiai: kun. Dr. Česaitis, kun. Juras ir kum
Nezaliežninkas sako: “Mes jau gerbimui. Vakarienėje dalyvavo riausia sutaisyta arbata, kuri tikraHU*
Rinkimas Valdybos.
F. Virma-uskis. Suteikiama svečiams delegatų teisės.
žinome kad Šleinys nėra kunigas. apie 200 žmonių. Po vakarienes ri gelbėti — 60c. už pakelį.
Grynintoms popieros rašyti į Lietuvą
Skaitoma komisijos pagamintas projektas geresnio sutvar
Pirmininkui kandidatai: Vaisiauskas, Vaitkus, Sereika. Bet ką daryti. Juk jūsų vyskupas kalbų ir-g netrūko. Žilių vaikas
su gražiomis dainelėmis; tuzinas 75c.
kymo centro atskaitomybės. Referuoja J. Tuinasonis. .
Balsuojant gavo balsų: Vaisiausias 16, Vaitkus — 6, Sereika — neduos mums gero, kaip reikia ku ir p. Mažrimaitė linksmino publi Tas tai yra vienintelis lietuviškas
nigo, jei mes jam negrąžįsime pa ką skambindami ant piano.
Projekto sistema: Visi čekiai ar tai už L. D. K. S. narių
sandėlis visokių lietuviškų žolių li'Šftk*
.
,v .
. .
Jfct JiL SnMbulL
uių. Atsiųsk 10c., o gausi knygutę, vlBal.
30,
užbaigus
seimą
buvo
rapijos turto? O mes norime vis
duokles, ar tai ‘‘Darbininko” prenumeratos, ar tai už darbus,
Pirmininku lieka išrinktu A. Vaisiauskas.
sokių žolių surašą arba katalogų.
įioncertas. Dalyvavo vietos baž
ką valdyti!
garsinimus, skelbimus,. turi būti išrašomi centro iždininko vaiViee-pirminihkui kandidatai: Širka, (Sereika, Klovienė.
M. ZUKAITIS,
Katalikas sako: O ar matėte ta nytinis choras po vadovyste V. Ši’•#
’ du ir siunčiami Centro raštinėm kuri Įtraukus į savo knygas, Balsuojant balsų gavo: V. Širką 10, Sereika 9, Klovienę 6. Vi449 HUDSON AVĖNUE,
me reikale vyskupą?
Pirma jo reikos ir keletas žvaigždelių iš So.
perduoda juos centro iždininkui su tam tikru raštu uąką tie pi ee-pirm. lieką L Širka.
Rochester, N* Y.Bostono, o viena net iš tolimos
klauskite, o paskui aiškinkitės.
nigai ir iš kur. Casli sale raštinėje turi būti vedama ucasli”
Sekretoriumi per aklamacijų — P. Daužvardis.
Šv. Pranciškaus bažnyčioj ku Chicagos poni Rakauskienė —;
pardavimas su tam tikrais lapeliais su duplikatais, kurių vie
Iždininkui kandidatai: Smilgis, Kloviene, Potembergas. nigai garsino 40-tę 23 d. Taip-gi kadaise buvusi So. Bostonmtė.
nas bus duodamas pirkėjui, antras pasiliks centro rekorduose. Balsuojant balsų gavo: Potembergas 11, Smilgis 10, Klovienė 3. pranešė kad Lukšis rodys iš Lie
Čekiai ir pinigai turi būti dedami banke organizacijos vardu. Iždininku lidka išrinktas A. Potembergas.
tuvos paveikslus parapijinėj salėj
Kontrolės Komisija mažiausia kas dvi savaiti turi peržiūrėti
Į administratorius kandidatai: Sereika, Svirskis, Glinec- geg. 18.
Centro ir iždininko knygas.
kis. Balsuojant balsų gavo:. V. Sereika 13, Sviiskis 7, Glinec- . Girdėjau kad parapija turės di
delį išvažiavimą/geg. 30 d.
Toj
Projektas vienbalsiai priimtas.
kis 3. Išrinktas V. Sereiką.
dienoj bus laimėjimas vieno Pa
Svarstom kuopų ir apskričių inešiniai, komisijos vardu
Narnų gaspadoriumį išrinkta vienbalsiai
Glineckis.
referuoja Dr. K. Pakštas. Referuoja bendroje suklasifikuotoje
Kontrolės Komisijon išrinkta J. Smilgiš, M* Klovienė ir 1<\ langoj lotų. Motiejus Kolodžiūuas ir Povilas Zolubas daūgiausiai
yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
sutraukoje.
Kudirka.
tikietų išparduoda. Visi parapija. . .
MtBiTANblAJffi BAMYBfil
1. Kad kas tris mėnesius būtinai būtų atskaitos spauzcliDvasiškas .vad. kun. K. Urbonavičius per aklamaciją.
nvs, girdėti, gerai darbuojasi.
Tai musų, lietuviu Wali^|-jiesugmunama-tv^
hamos <fDarbininke.” Nutarta: vienbalsiai.
Kol p. Daužvardis advokato mokslus užbaigęs galės atva
tove. Lietuvy kataliko! Jei dar prie šios organiValio.
B
2. Apskričių pirmininkų ir raštininkų adresus talpvt kar žiuot prie ^Darbininko” užimt vietų sekretoriaus , ir redakto
cijos nepriklausai, nieko niaukdamas tuoj prisi
tą mėnesyje ‘ ‘ Darbininke.’ ’ Nutarta vienbalsiai.
riaus, jo pareigiu ėjimų šeimas paveda F. Virakui.
rašyk, nes ji:
%
GAMBRIDGE, MASS.
3. Suspenduotiems nariams pranešant pranešt kurtu ir
Naujai išrinktoji Centro Valdyba iš senosios turi viskų.per» 1. Apsaugoja narių gyvastis ii* moka pomirtines $150.00,
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00. $2.000,00. $3,000.00.
t
kuopų valdyboms. Nutarta vienbalsiai.
imti ir pradėti savo pareigų ėj imą nuo 15 d- birželio, 1924 m.
Po misijų.
2. Moka pašalpą lūžiams ligoniams kas savaitę po:
bTiiujui išrinktoji Centro Valdyba užima vietas prezidiume
4. Kad administracija darant kokių organizacijos Įtuisy*
$7M llO0»W
v
Šios kolioujjos lietuviai turėjiv
nių pardavimus, pirui parduosiant pasitartų su centro valdy- ir pirmininkui neesant, sekretorius p. Daužvardis valdybos var
3# Belpią šuvargusius ndb’ius iv nsfilaivius.
_
4
Nariai
gauna
S.
L,
IV
A.
organą,
savaitinį
baik*
gerą
progą
pasiklausyti
gražių
|)ą. Nutartu vieiibaišiųi.
*
. ■ du pasuko trumpą karštą prakalbėlę pasĮžadėdauuis dėt visas
raiti HGawą?t
\ .
misijų, kurias vedė Tėvai Mari
Ji. Nelnlpimis kuopų korespondencijų turi būt duodamus pastangas kad L* P1. K* & pastatyt tvirtai ant koją, Dėkavoja
5. Skleidžia apSvietą, leidau gerus raštus ir dalina na
jonui ; Kun, P. Andziulis ir Kun;
atsakymus uDarbininke.’-’ Nutarta vienbalsiai.
riams veltui,
‘
\
.
kun. kleboniu JuŠkaičiui už salę ir tiem visiems kurie kuomi
Dr. L Česaitis. Kadangi misijos
. 6, Platina tikėjimą, dorą, rrtphmsi tautos mkalaity tth
j ‘
. Bugeidaujiuna kad laikraštyje būtų daugiau talpinamu nors prisidėjo prie salės išgražinimo ir abelnai prie darbų su sėL
mia fcietuvOB respubliką.
‘ \
.
buvo didžioje savaitėje ir dauge
- feMikiškų Žhdų ir straipsnių Nutartų vičnbidsiąi.
t L
7
t
Lengvomis
sąlygomis
apdi^udžia
vaikus
mo surengimu surištų,
s_ .
lis nedirbo, tai žmonelių kaip ry<
metų amžiaus.
*v
7/ Su korespondėncijomis ldršipatiulaųiis katalikų vėikėDvasios vadas atkalba su delegatais triupp ąnmldelę ir po tais taip iu-yakmis buvo pilnu-,
Įstojimus į g. L, R. K. A* ntgtts, inCnynmfamtte lengva,
Jus kad redakcija būtų labai atsargi. Nutarta vienhal^iui.
to visiems sustojus gieduina ‘‘Lietuva tūvyaie rnilsy.’’ Tųomi tčls bažnyčia Prieita Sakramen
ma yta visose didesnėse lietuvių kofenikčte Amerikoje, toiteb mkt
it.
tieji
iaformtaijų,
kreipkitės
pfte
luopų
tinsM
i
Oa*8. “Darbininkų’'palikti>čsenovei3ka^tsavaitinių Nu ‘iuhufts ir užbaigiama S/M vakaro 30 d. balandžio.
tų skaitlingai čjof Begalo nuloBaltis^: ‘
-i.
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Susivienijimas Lietuvių
• R. K. Amerikoje r
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taria vienbalsiai.

Pirmininkas P. DAUŽVARDIS

nų ir paminėtiną įspūdį lioa Sv.

I

J :
Z

4 ’

V-’f

*

.... L

r

L J

i

t

j

i

4

t

t

gabiais dajninkais, visa tai manė
pasakys, bet jie gerai buvo iš atsiekti vien rėkimu, kas' nedaro
mokę savo roles. Veikalą vaidi malonumo ne kaimo dainavime nė
jrj
no šie asmenys: Motina — Tą Sa- operoj. Kadangi rašyti ir nurodi
boniene, Antanas, jos sūnus — S, nėti pavieniai užimtų perdaug iL
Įį."JįA! Žibąs, Mare — VirHekaitė, Onn- gai, tai gal užteks pasakius abeltc — Beįeini Jcsuaiiskaite, Jonu nai kad toks vaidinimas publikai
kas
J. .Kareiva/ Skuelcis — Je gal ir būtų patikęs jei Mitų Netv
;«! ronimas Labanauskas, Barbora — arkė vaidintas* kokia 15 metų at
■
V. Butkiene, Baltrus, tarnas — gal, bet ne šiandie kada susirin
TIrhonas, Anufras — Pi*. Smilgius. kusi publika nori ką tokio geres
K
Po vaidinimui kalbėjo kun. B. nio, prakilnesnio išgirsti, o ėja tau
Bumšas ir kun. K Kudirka.
paleido kaip avių būrį ant scenos
Turiu pastebėt i, kad Moterii Są-. ir tebliauna tebadosi kaip katras
jųiigos 55 kuopa gana gerai gy nori. Tiek apie lošėjus.
vuoja ir puikiai veikia. Mat prie
Kas tai yra tas “ Varpo” cho

J

j

F

jos priklauso veiklios moterys ku
rios mėgsta dirbti rimtą darbą.
Taigi būtų gera, kad visos WestBidės moterys ir merginos priklau
sytų prie šios Moterų 55 kp,
Rep.

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond)

C'ia, parapijoj šv. Jurgio yra
Jaunų Lietuvaičių Draugija, Ir...
ir ši draugija, kaip matosi, nori
visus stibyt yt— nes kiti darant
pramogas parapijos svetainėj, vos
dalį, arba pusę pelno iš pramogų
skilia bažnyčiai. O... o Jaunų
~Lietuvaičių Draugija visą pelną
skiria parapijos naudai iš pramo
gos kurią ji turės 21-nio gegužio
vakare pradėjus nuo septintos va
landos. Pramoga susidės iš bnliaus, šokių ir tuomi panašių. Tikiu, kad gal net ir gražiai juos pa
dainuos, kad tik daugiau padarius
pelno neturtingai šv. Jurgio bažliytėliai. Todėl, kad tik daugiau
būtų svečių, ir įstojimas bus pi
gus — 35 centai. Apart gerb. J.
. Banio, kuris dabar regis vargoni
ninkauja pas gerb. kun. Švagždi,
Montello, Mass., parapija šv. Jur- gio vis neturėjo gero, tinkamo as
mens už vargonininką.. Kad vie,ni buvo žmonės sulig būdo, kaįp
(priguli — kilnūs, mandagūs, tai
" muzikos,srity buvo nepeckokie...
0 tie, ką buvo savo mene-muzikoj
mistrai, tai buvo arogantiški —.iš
didūs, puikūs, tokio, kaip kad se
ni lietuviai sako : jei prie tokio no
ri prieiti ir su juomi kalbėti, tai
pirmiau jam su vėzdu gerai tiesk
.per strėnas — kitaip, jis tavę suvmindžios. arba subadys... Bet
' galų gale atsirado asmuo ypatoj
vargonininko gerb. Petro Vyčio,
kurio ir būdu ir savo profesijoj y: ra “allright” — geras, kilnus
' mandagus. Visi iš to džiaugiasi.
Bot- neilgas. Nes kipšas nesnau’de— surado liožuvninkes ir... ir
šv. Jurgio parapija jį turbūt ne* toks — girdėjau, kad nuo 15-to ge
gužio jau turbūt nebetarnaus šv.
Jurgio parapijai.

X>ajmr gernubda jiroga pirkti, farmų
ir pieno bizni, kuri randasi tik pusę
SVABEDS SmEIKKIMA^ n««U^nuo didelio mlesbrir
.■
|uą minim su elektros šviesa. 22 akct
,
.Jr' v«ū'- . • , ;
įilir žemėse visa aptvertiL 16 karvių, l
Lietuvos vycsių .LT K^opopD^^
*» kiaulės Jt»
btrtjns,• 1■«*««<,•*««.«.»»..
arklys; 100 vištų, 2.
tt.
Didelis
sodas
su
'■!<>
vaisinių
me
DieRerinis auririnkhiias bus džių, 1 trakas ir 1 tymas pienui išve

gegužio 20 diena, žioti Ir v M kiti reikalingi prie, fnrmos |
pjrcJfirgat. Pieno parduodu kasdieną po
1.924 m., parapijos svetainėje) lū keisiu Biznis išldrbht per 20 metų.
492 K. Seventh St, So. Boston, Apart to yra didelė harn’e. dėl karvių
ir šienai, sudėti, 3 vištininkni (r garą7:9() vai. vakare. Tai-gi visi na tižias nanjiU pastatytas. Kainu, priei
nama. Dėlei platesnių informacijų
riai. ir nares malonėkite pribū kreipkitės pas A. F. KNEIžl, 308 E, 1
ti, nes turėsime daug svarbių O-tlt St.. So, Bostoii, Mass. Tel. S. It f •[TOJ arba 811—812 Otd South Bld;;g, r
nutarimų.
Taip-gi turėsime Boston. Tel. Maln 2493.
g

LIETUVIŲ EKSKURSIJA
| Birželio 4 dieną 1924
didžiausiujihųmilžta—

BERENGARIA
CUNARD LINIJOS,

m

' 7

:

. ...b ,

Tel. So. Boston 4000 ■

DR. J. 0. LANDŽIUSI
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

.

chirurgas

j

506 E. Broadway, So. Boston. 1
(Kampas G St, ir Broadway)

j

.

I

|

GYDYTOJAS

vai, 9 Ild lt ryte. 1 ild 3 po plot,
7 1kl.9vafc ,

881 BroadWay,

Tel, fto, Boston 2831.

Tel. So. Boston 2*70

J. MAGDONEIL, M. D.

IR VĖL 6 Šeimynų, 28 kambarių

Valdyba.

PARSIDUODA RM

Gdlirną tutikalbttį

Pranešu visuomenei, kad pertraukiau ant kiek laiko savo pa
tarnavimus. Gydytojai man pa
taria, kad pasilsėčiau kokį porą
mėnesių. Nors man labai gaila
kad aš negalėsiu patarnaut.
Su pgarba,

valandob.:

<

536 '.JB, Broadway, So. Boston
■ liir I !■■■*-

A. IVAŠ
361 Broadway, Šo. Boston, Mass,

Ij

.1

--------- A -

ii..

1 '

F ’

y.

> 16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. $ T 0 N E
809a W. Broadvvay, So. Boston

už pigią kainą. Kreipkitės sekan-

VALANDOS: Nilo 9 r. Iki 7 v. vai,

čiū adresu: 61 Story Street, South 2
Boston, Mass.
BITERNfc IR GROSERNE su visais
mkniMlitls reikalingais dėl biičerio pi>
numeriu 13U New York Avė. ir Jefferšou St.. Neuark, N. J., netoli nuo liet aviškos bažnyčios, tik vienas blokas.
Aplink lietuviai gyvena. Storas ir “>
kambariai, renda nebrangi, lysų galima
sinui ant kelių metų. Priežastis pardavinio — savihinkas važiuoja j Lietuvi}
dėl nesveikatos, JULIUS PRAKAPAS.

t

AKIŲ SPECIALISTAS ‘

>

n

u

n

I 1326-328 W. Broadway So. Boston, Mass.

Pranešimas.

Rytais iki 0 vaL
Po pietų nuo 1—8
' Vakarais nuo6—-9

owso

5-KIŲ KAMBARIŲ ant 2-rų lubų9 .

MONTELLO, MASS.

• -~ru

’i-

#•

1LITHUNIAN SALES GORPORATION

namas su visais improvementais,
piazais ir tt., vieta dėl 6 automo
bilių garadžiaus, .puikioj apielinkėj Dorehestery' preke tik $14,000,
' (24)

So.Boaton.

Cr-trnĮ.

♦

'L. D. S. kp. mėnesinis susirin
kimas bus 21 gegužio 7 $0 vai, va*
kare bažnytinėj svetainėj, visiems
žinomoj vietoj. Meldžiam visų
atsilankyti į susirinkimą ir- atsivest naujų narių prirašyt. Dele
gatai išduos raportą seimo. .

»

'

VlDOię Į*IO

prisiruošt prie maršavimo kum
F. V. Strakausko dienoje jo
primicijų kurios bus 25 d. ge
g
Hetalmgus kelionėj dokumentus mes parūpinamoJ;
ras Neivarke.
“Varpo” choras
gužio. Taigi visi ant paskirto
|
Platesnes
mfoimaaijas1 laiškas ar ypatiš^i suteikiame^ :
MĖSOS IR GROCERIŲ -krau
per p, A. Radzevičių (buvusį’ švė.
laiko priimkit.
,
''
tuvė ant puikaus kampo So, Bos f .Kreipkis į
Trejybės parapijos vargonininką)
Valdyba. tone, daromas labai geras biznis,
tapo suorganizuotas jau virš me
dėl priežasties ligos savininkas ati
tai laiko. Daugelis teko pastebė
duoda už $3,000.
|
414 ĖB0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
W0RCESTER,MASS.
ti korespondencijų ir šiaip kalban

čių ir visokiais vardais tą chorą
vadinančių, bot patį to choro vei
dą tik statant “Silviją” pirmą,
kartą teko išvysti. Choras abelnai* neskaitlingas, susidedąs apie
virš dvidešimties dainininkų-kiu,
didžiumoj žeminių. “Varpo” cho
ras pats per save dainininkų nė
dainininkių galima sakyti ‘ visai
neturį keli sopranai ir keli altai
atsikviesti iš šv. Cecilijos choro,
kurie ir sudaro chorui vadovavi
mą. Bosuose nors vyrų keletą tu
ri, bet dainininkų visai neturi. Te
norai taip pat visai silpni.

*

DR. PUSKUNIGIS

Tai bus lmksmtasiu lietuvių ekskiiTsijū, ues tuo laivu <
? važtaja ir Lietuvos Vyčių Bkskursantai Lietuvos uplan- J&
S Icyti. Ren|kis.ir Ttart^vataoti tuofatvii.
*
J

PIRK Dž PUSĘ PREKĖS

I

r

I
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

*
8
Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie-

Į pažvalgas skirstosi taip. Te
j
tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Danoro vadovaujančią rolę sudaro
I
bar turime dvigubai didesnę vietų, negu pirmiau. Stakas JĮ
.
labai žymus žmogus kuriam nusi
teipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžia.usias, Mū- $
!
bodus būti kataliku nuėjo dainuo
’
su krautuve vra vienatinė lietuviu rakandu krautuvė, bet x
ti pas socialistus. Susitvėrus Vy
i
ji yra viena didžiausiu So. Bostone. Pirkite pas saviškius, a
čių kuopai, tenoras metė socialis
Lucija Skeivienė.
tus. apspiovė juos keletą kartų ir
gausite gerą. patarnayimų, kainos žemesnės,, negu pa.< ki‘- g
nuėjo vyčiams dainuoti. Bet ir
tus. Reikalui esant, kreipkitės -pas mus pirmiausia. Vis- g
NEWARK, N. J.
gi greit apsibodo, užtai nuėjo dai
paduškas. patflkas namams išfomišiuoti ir papunktį r
nuoti prie šv. Cecilijos choro ir Švč. Trejybės parapijoje prasi
; lils. kaldras ir
-visokias lovų |- į
pasidarė aršiausias Vyčių priešas. dės šv. misijos 1 d birželio ir baig
ANTANAS AŠMENSKAS, Vedėjas.
rėdnes purduo- j
Būtų buvę gal gerai, jei nelabasis sis su 40 valandų 10 d. birželio.
dariie pigiausiai.,
.
Kreipkitės ypąnebūtų atsiuntęs į Netvarką neza- Misijas ‘ laikys Tėvas? Alfonsas
■ tiSkųi arpą tųšyliežninkų, tai-gi vos tik Neivarke Mariu, Pasionisths.- •' y
■ ....... 1. i'l' I 'U ■ '■ I' ■ I s»
►
l , ♦.
pasirodžius nezaliežninkams, mes
EURGKEa^’EATI^Rf,
i
' Paieškairjsava (JėilPs? Andriejaus? V lnr.fnvAii Street,
Kti-oftt
jSpšton, Mass,
25 Lo\vell
.
.■ f.
- i kevtčtaMs,-paeina? I§,.Ląuklnjliellų’ kal
tuojaus savo garsų tenorą, katali
ino, Nfedzingesr pavapijogn pH’mĮajih $yką. socialistą, vyt j, šv. Cecilijos
vena New'Haven, (fonn^ aębhr nežinau
Pabėgėlis Iš Rusijos Vasilas Anatzky
kur/ Taipogi paieSkau savo krikšto tOchorą pametusį. Ale ir čia ta pa
spe -adresu^Guir’-ovn,* -16-th Street Ra*
vų* Kitko! ^r'iFaūsftirfos
ti nelaimė. Nezaliežninkas kele
eina iš SapieglSklų kaimo, Nedzingės detzky No. 2, Bulgaria, paieško žinių
pai'ftpijofi/Alyrauš apskričio.' * Pimlair. arba adresą. Visata Mučiuio, kuris
tą skambučių susirinkęs, išdūmė
gyveno Pliillipsdale-Providence, R. I.. 1907-8 metais i.;v;ižiavo iš Vilniaus J
LINIJA
9Broadva
y
t;
Nev^York:NY
dabar .nežinau kur.- Todėl visų gimi Suvienytus Valai i ja s.
nežinia kur mūsų garsiam.tenorui
niu ir pažjstamų prašau rašyti inaaaąt"
nė sudiev ne ačiū neištardamas už
šio' adreso: .TOSEPH VINKEVIČIUŠ.
906
E. Broadvvay, So. Boston. Mass.
jo garbingą pasidarbavimą- nezaPER.
liežninkijai. Taigi gal “Varpui”
/•
AREAI4ĖPO JŲ.
8 fieitaym], ?4 kiu»buril.rn^mas, visi inv
preYemeatJi, patoęiiiisivj vietoj so.
y
VAŽIUOKIT vi^ PARANKIU m
jis ir tik pakol kitokių “biesų”
Bhstfme, erti Coluąibii Roa<t, dėl greiTIESIU
KELIU
Newarke neatsiras. Sopranai ir
fe parda vinį v prekę $S,35o. A. IVAS
Lietuviai važiuoja | Piliav?)
361’’W. Broadwajr, Se. Bosini. Mass. *
altai (vadovaujanti) visos geros
Aplenkia Lenkų Juostų /Koridorių)
VISA
TREČIA KLESA PADALINTA 1
katalikės ir šv. Cecilijos pakvies
kamharius ant 2-jų, 4-rių ir 8-nhj lovų.
REIKALINGA
tos choristės. Apie bosus patys
S. S. POLONIA. ................... Gegužio 21
Jums nieko nekainuoja. Kiekvienos
Reikalinga
moteris prie dabo
dievai gali spręsti. Jei gilintis to
S. S. LITUANIA... ................. Birželio 11 gyslos, nepaisant kaip ilgai, gali būti
išgyti*anos be jokio cento. Rašyk o jimo vaiki! ir namų darbo. 35 do
Trečios klesos kainos j:
linus, būti! ir tokių šeimynų narių,
mes
pasiųsime jums naminių gyduolių leriai į mėnesį,, rūmas ir valgis.
HAMRURG’Ą .$103.50—PILIAVĄ $106.50visai DYKAI. Jeigu patiks, prisiq.sk Atsišaukite greitai 45 Bachelder
LIEPO.TŲ IR MEMELI $107.00.
kurie viešai nuo estrados prieš vi
mums 1 dol., jei ne—nieko. — IV. R.
Pelei lalv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų
DARLINGTON. 3048 Kuro Bidg,. Kan Str. Dorehester, Mass. .T, Kvdsą publiką nedrovėjo atkartotinai
•gj
■sniOT.va.i
ams t'ity, Mo.
pareikšti, kad katalikų bažnyčia,
Kristaus bažnyčia yra niekas kitas
Žmogiųvaras. kaip tik gyvųjų tavorų ofisas ir t.
>
t. Nenoriu iš savo pusės to choro
krikštyti nė laisvamaniu nė eiciNEWARK, N. J.
listu nė kitokiu, tik tiek galiu pa
Apie ‘ ‘ Varpiečius. ’ ’
sakyti, kad katalikui vyrui, moteGegužio 4 d. š. m—. Xcwarko rei ar mergaitei ten nereikėtų pri
Varpo” ar taip vadinamas Ra klausyti. Kodėl? Kad ir todėl.
dzevičiaus choras, vaidino 2-jų Aiškiai galima pamatyti kad tas
Veiksmų operetę “Silviją.” Pub choras ilgai negyvuos nes ir ne
likos atsilankė pusėtinai. Suvai gali gyvuoti su tais dainininkais
dinta gana prastai. Vaidinimas kokius turi. o naujų nėra iš kur
šu pertrauka tęsėsi 2 vai. ir 5 mi gauti. aTigi jam pairus, visų bus
B
tintas. Už tai žiūrėtojai turėjo ga prikaišiojama kaip ir nelaimin
na kantrybės, tiek laiko išsėdėti. giesiems kurie pas nezaliežninką
Tiesa, publika visai neramiai už bėgiojo šiandien pajuoką nuo vi
silaikė, bet prie tokio vaidinimo sų turi kęsti. Būkime pastoves
! negalima norėti geresnio užsilai niais, gerbkime daugiau patys sa
kymo. Vyrams dainuojant pasi ve, o ir kiti mus daugiau gerbs.
darė toks urzgėsią, kad ne tik žo- Prie pabaigos turiu pasakyti, kad
džių> bet ir meliodijos suprasti ne galima pasidžiaugti, kad šv. Ce
buvo galima. Daugelis trūkumų cilijos gabesnieji dainininkai prie
-matėsi ir iš režisieriaus pusės, kur “Varpo” choro nepriklauso. P. A.
rodos lošėjai būtų galėję padaryti. Radzevieią labai gerbiu, nes jis y• jei jiems būtų buvę tinkamai nu ra nemažai, o gal ir (langiaus už
rodyta. Kadangi programų ne- kitus pasidarbavęs Ncvvark’o ka
b.uvo. tai galima'spėti, kad reži talikų visuomenei, bet šio žygio jo
sierium ir dainų mokyto jum buvo pagirti negaliu ir velyčiau jam pa
pats Radzevičius. Bet atsiminus liauti, panaikinti “Varpo” chorą
A
ir tai, kad Radzevičius vis-gi yra o kitus kelius dailės srity susiras Vartai bus atidaryti 10 vai. ryte, Prakalbos nuo 3 valandos po pietų
gabus režisierius tai nežinia nė iš ti ir padirbėti, nes manau ir pats
Šokiai nuo S vai. vakare.
-.Tkur tos kliūtys paėjo. Ale ir čia Radzevičius tą gerai supranta,
_
•
■
I* ...... ........................
l,f" c.... *..... ... .......................... ■
galima greit atspėti bežiūrint į lo-' kad su panašiais choristais dailės
Įvairios žaismės, visokie pasilinksminimai, gardūs užkandžiai ir gėrimai, lietuvių ir amerikonų kalbėtojai*
Ščjtts. Radzevičius matyt norėjo neišvystys, o nesmagumų, nesuti
Rengimo komisija rūpinasi pakviesti Brocktono ir Bostono majorus ir kitus žymius amerikonus.
operetę pastatyti neturėdamas ne kimų iš tos priežasties yra ild vaTad, lietuviai) suvažiuokite į Lietuvių DarbinĮnkų S^jungoa rengiamų pramogų ii visų Wijosios Anglijos kolonijų.
dainininkų, nė lošėjų. Dainitfitp jlifti.
' MėngMIi j lj pikniką, iž Mii3®sto.
’
i

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

\?

425 Broadvvay, South Bortdn

•i

Ofiso valandos:

nuo 0 iki 12:0O ryte ir nuo 1:30
iki 5 ir nuo 0:00 Iki 8 vai. vakare.
Ofisas uždarytas nubotos Vakarais
ir nedėldleniais.
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|9v« Montello, Mass.

I

(Kampas; Broad Street) y
I

>

ginu N«w*rldiUi.

Y
4

st

.

l’el. So. Boston O46L.T.

14

mmsTOKAs
F O T O G R AF A S

453 WEST BR0ADWAY,
South Boston, Mass.
Darom dailius paveikslus, Vesellias
traukiam vakarais. UžAUkom vi
sokios rūšies rėmus. .

PARSIDUODA

IŠBRINKĘ GYSLOS
IŠGYDOMOS

r

(GUMAŪSKAS)

I

*

kai noridtmi pasirodyti < tikrai

f.

t

Tel. Brockton 5112—-W.
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3V. KAZIMIERO B. K. DR-JOS
SOUTH BOSTON, MASS.
*
VALDYBOS AKTRAtAL
Pirmininkas — J. JaroSa,
440 E. 6-th St., So. Boston, MaM
Vlcė-pirra. — J. Grnblnskas,.
157 M St., South Boston, Manu
Prot Iiašt. —A. Janušonis,
1426 Cblumbia Rd., So. Boston, Mus,
Finansų Rast. — K. Kiškis,
428 E. 8-th St., So. Boston, Mase
Iždininkas — L. Švagždys,
111 Bowen St, So. Boston, Man,
Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. 5-th St., So. Boston, Mate
Draugijos reikalais kreipkitės visados |
protokolų raštininkų.
Draugija savo susirinkimus laiku
2-rą nedSldlen) kiekvieno mėnesio l-m|
vai. po pietų parapijos salėje, 492 K,
Seventh St, So. Boston, Mass. '

ŽV. JONO EV. BL. PAŽELPINM
DRAUGYSTfiS VALDYBOS
ADRESAI.
A

PIRMININKAS — M. ZOba,
589 E. Seventh St., S. Boston, Maae
Tel. So. Boston 1516-t<
VICE-PIRM. — Kazys Ambroms,
492 E. 7-th St. So. Boston. Manų
rROT. RAŠTININKAS — JT, GllneeklB,
5 Thomas Park, So. Bastai, Ma*t
F’N. RAŠTININKAS — Matai *«lkl*
480 E. 7-th St, So. Boston, MlM
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, S. Boston, Masu
MARŠALKA — J .Zuikis.
7 IVinfleld St, So. Boston, Masu,
Draucija laiko Busirinkimua kas tre
čių nedeki len| kiekvieno mSneaio, 2-f|
vai. po pietų Šv. Petro parapijos saMJ,
492 E. Seventh St. So. Boston, Malt.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
VALDYBOS ADRESAI
Boston,Mass.
Prrininlnka* —* Antanas Paltelis,
146 Bovren St, So. Boston, Mass. Vlce-Pirm. — Martinas Knlstautas,
. 4002 tfashington St. Roalindato.
Protokolą RSM. — Antanas MaceJunM
450 E. Seventh St, South Beatai.
Fln. Raitininkas — Juozas Vlnkevlčlua,
006 E. Broadvvay, South Boaton.
Kastertmi — Andriejus zaHeckaa, i
8OT ». Ninth St., So. Boston. Mali.
Martalka — Aleksandra Jalmokas,
115 Granito St, So. Boaton, Maa^
Bntjgystt D. Ia K. Keistučio lalĮJ
mėnesinius suslrlnklimis tau pirm w
dOsnl klekvIeuojnSnesto po No. 604
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■ MAMOS KOMISIJA.* "*

