♦
€

♦ «£

bsm
j

Organas Amerikds Lietuviiį
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“Kiekvieno kat*1^0 yrt
Jlventa priedermė paremti ka
talikiškąją spaudą ir ją kuoplačiausiai paskleisti tarp Žmonią. Geri laikraščiaiyranaudingiausiu daiktu ir verti di
džiausio užmokesnio.”
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ŪŽKubežy ir Bostono nplelinkese

Įuctimis- v«,,»«,♦*,...$5.50 .

“Darbininkas”
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Metai IX.

KETVIRTADIENIS, LIEPOS 10; D., 1924.

Kainai centąV

i

eijos, 1920 m. — 418, 1921 m. rejo įvykti ją vestuvės.
k
— 477, 1922 m. - 556, ir 1923
Taraškevičius, pasitskolinęgę
m. — 872; vartotoją bendrovių iš savo draugo karo šautuvą
apyvarta per 1919 m. siekė 2,- sumano merginą nužudyti. Pa
321,571 lit.; 1920 m. —‘ 5,223,- dabojęs, kųi mergina rytą išė
317 lit.; 1921 m.—4,696,535 lit., jo karvės milžti, jis prisiartino
1922 m. — 6,718,422 lit. ir 1923 prie jos visai arti ir paleido į
m. — 9,318,712 lit. ir pagaliau ją du šūvius: į krūtinę ii" į galLietuvos Kooperacijos ■ Banko vą. Mergina įdėtojo mirė, Tobendra apyvarta 1922 m. buvo Jiau vaikinas tuo pačių šautu
lygi 1,609,779 lit., 1923 m.— vu prisitaisęs peršovė save/Su*
13,344,164 lit. ir 1924 m. — 36,- bėgę žmonės dar užtiko Tąraš918,880 lit. Šie skaičiai rodo, keviėi ąĄ gyvą. Merginos moti- kad m ūsą kooperacija sparčiai na iš apmaudus paėmusi akme
auga ir stiprėja.
ni ir sviedžiusi Taraškevičiui j
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San Marino ...........
ŠAUDĖ Į SAVIŠKIUS.
100f
SIĖGO
PENIAS
DIENAS.
Šiam............ ;. .........
Madrid. — Ispanijos jėgos
Anglijos karo ministeris pa
South Africa, of South%
turėjo susirėmimą su sukilė
skelbė skaičių kareivią įvai
west Africa (proposed
Washington^‘
Prez. Coolliais Moroke. Laike mūšio pa
riose Europos valstybėse. Pa
mandate of Union of
Jidge
’
o sūnus Calvin, 16 m. amSulig naujii immigracijos įsirodo, kad Rusija “bytina”
South Africa) ..............
IgJžiaus, mirė pjįnedįyje 16:30 sitaikė taip, kad ispanai susi
šaudė per klaidą tarp savęs.
visas valstybes. Taip buvo statymą Prezidentas Coolidge Ispanija............
9 5611 a^' vakare. |Mirė ligoninėj
Tai ispanai užmuštais ir sužeis
prie caro, taip yra ir prie dar paskelbė sekančias kvotas de Švedija .............. <
Jnoį esant pačiam ftėvui prezidenbininkiškos valdžios. Štai po metu prasidedant Liepos 1 d., Šveicarija .....
’
tui, motinai ii broliui. Užpe- tais neteko 400 kareivi ą. Ki
toj vietoj morokiečiai apsirėdę
1924 m.
'
klek valstybės turi kareivią:
Syria and the Lebarion 1
reitą panedėlį'Jįs su broliu lo
ispaną kareivią uniformomis
(French mandate).......
Kvota
1,003,000 Šalis
Rusija ...
šė tennisą ir ant jo kojos trūii* pasitikę prie progos ispanus
Taiiganyika
(proposed
ko sutrinta pu&lę. Jis nekrei
732,248 Afglianistan • 4Fraueija .
100
galvą, Taraškevičius taip pat
daug ją iššaudė.
Britisli
mandate)
....
pė
į
tai
domėsi
Bėt
seredoj
. 500,00 Albania ....
Šveicarija
mirė.
100
Iš vestuvių — šermenys.
Togoland
(proposed
Bri250,000 Andorra ....
o na W
skaudėjimą. I
Italija ...
100
tish
mandate)
..............
DIDIS GAISRAS.
Jurbarkas.
Gražus išaušo
.; rBašįąkti daktarai rado kraujo
. 250,00
Lenkija .
Taiso uostą.
Arabian Peninsula .....
100 Togoland (French man
240,113
Ispanija .
it pamalė, kad
Houlton, mT_ Aroostook birželio penktosios dienos ry
-124
date) ................................
Ir pasklido iš Norkų ir
163,262 Armenia.......................
Ilolandija
100 r U
pasiekė tie nuodai. pav;etas ypa dideliame pnvojti- tas.
Uosto žiočių šiaurinis molas
Australija ir visos salos
Turkią
..................................
,
156,935
Anglija ..
Tad buvo pakaukti geriausi
Ten ištiko miško gaisras ir Aksan ii tauškų namą į plačią a- yra ypač šią metą audromis
prie Australijos ___ _
121 Yap su kitomis Pacific
Čeko-Slovakija .... 149,877
daktarai ii- buvo panaudoti vi- 20,000 akeriu miško'jau išdegė, pylinkę.
dar žymiai pagriautas. Rengia
salomis (under Japan785
Jonas Aksamitauskas buvo
Jugo-Slavija........... 130,000 Austrija................ ...
si mokslui žinomi būdai, bet Gaisras ple^a.si.
masi dideliam remontui., K
ese mandate) ...............
512
pamilęs Norkytę. Bet NorkyRumunija .............. 125,000 Belgija..............
671 aU
buv0’ pervėlu. Jau.
Lietuvos nuo Kretingos—Dar- 4
100 Jugoslavia ..........................
tė pamilo kitą vaikiną, Klevą
‘ l nikaitis vis ėjo1silpnyn ir paGraikija................. 110,000 Rhutan ................................
būnu geležinkeliais privęžta
100
Norkų. Juodu rengėsi tuoj su
.Vokietija................ 100,000 Bulgarija ...........................
/ .abĮ koJ ""'W
daugybė akuienų, kurie krąvo4.
JAU NETOIJEŪROPOS. j galios
Newmirė.
Yorke *. mokl
situokti.
■ Į
Turkija .............. . . 88,000 Cameroon(proposed Briinis sukrauta ties molu. . Bus
100
tish mandate).............
Vakare — tai buvo trečia-j
Belgija.................... 86,531
Suv. Valstijij laliūnai, ]e- veneija, nors jfešingos prezi-1
_
įtaisomi išgriautieji molo šonai
Portugalija............ 40,000 Cameroon (French man
kiantieji aplink pasaulį jau pa- dentni partjiosf pertraukė seKariuomenes Teismas butte- dienis — jaunąją, rengė sesutės_Jj ir be to išilgai viso molo su100
date) ................................
Vengrija •.../......... 35$,000
siekė iVlepos miestę. Sirijoj. siias del
prez. sūnaus. l>o m. -6 d. nagrinėjo Manam- į šliūbą, pynė jai vainikus
i verčiama akmenų lyg antrą,eiŠvedija................... 32,000 1 Jum ja. *«•*••«•••■>••• 100 o -v,. ..
, ,. tt!
ir
--''
‘
polesni.ir-apylinkeskomunis- lytą jau važiuos į bažnyčią... lėapsangos siena, kuri silpnins
Reiskia ne netoli Europos. DiTZ
’
f , .
,
..... ...
Bet tą patį vakarą jos anks
Finlandija ......... 30,000 Czechoslovakia ................ 3,073 desnę
kelionės
pusę
jie
laimiuNEl^IlENKA
aCANDIDATO
.
C
Y
r10
.^ v.UV° <a ma’
bangų smarkumą. Darbas šunNepriklausomas
Dancigo
27,000
Danija .. • • * 4 •
. ....
I
mas tarp kitą ir žinomas knyg- čiau pažintasis bernelis Jonas kus ir brangus. Girdėti, reiks
į .< —■
v
*
n i i
228 gai. atliko.
21,000
Austrija
'________
. r
. ir
,
nesys A. Verbyla su sunum Aksainitauskas atėjot keršyti
. 2,789
už save. Jis pasiėmė karo leisti į vandenį betono mases’
Bulgarija ....... -x. -.. 20,000 JDcimjži'
šautuvą ir į>er langą: prisįtai- maišuose supiltas, nem fkifeipv
100
20,000 Egyptas
L?. T^atvija • ...•«• . •
* 124
16,000 Esthonia'.........
*• Estonija .... .....
Rengiamasi taisyti ir piėtįEjį .
Norvegija .. ............ 16,000 Etliiopia (Abysinia)..., 100
moląFinlandija.......................... . 471

KARO JĖGOS EUROPOJ.
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3,954
Franci ja .........................
Išviso Europoj kareivią PO
Vokietija......... .. ................ 51,227
Birželio 16 d. Genęvoj praginklu yra 4,357,466.
Taip karstai rengiamos vesi ^ideda tarptautinė darbo kon- ’
Didžioji
Britanija
ir .
Šiauriu Airija .............. 34,007
fereneija.
Lietuvai konferenNENORI TUNELIO.
100
Graikija......... .....................
c i joj atstovaus p,. Ig. Jąnynas.
473
Vengrija..............................
London. — Anglijos premie100
Iceland ................................
ras McDonald parlamente pa
- Darbo Federacija patiekė
100
India......... ...................... ....
reiškė, kad valdžia yra nusis
Ministerių Kabinetui svarstyti
statyti
kandidatu atskiran kambarin ir paprašė
100
Irak (Mesopotamia)....
“
Maldingais
”
norais
tačiusi prieš kasimą tunelio po
sutarties projektą dėl perdavi
senatorią iš- Monta-]1^ litą. Vyras davė jai 100
A irią Nepriklausoma
vedini
...
Anglijos kanalu. Tas tunelis
mo jai teisės plukdyti Nemunu
litą, bet ji vetoj pasibučiaviValstija........................... 28,567
sujungtą Franciją ir Angliją.
i
Varšuva.—Lenką radio skel sielius.
istoriškąlra katalikas ir pagarsėjo iš-j1110’ parodė jam špygą. Vyras
Italija, su Rhodes, Dofrancūzą komunistą vėliavą I vilkdamas aikštėn žibalo skan- j pasijuto labai įžeistas ir^ vjsą bia tokio turinio žinią: “Lenkų
dekanesia ir CastelloNAUJAS PATVARKYMAS
bylą perdavė policijai. Polici- vyriausybė, norėdama paten
Birželio 13 d. posėdy JMmisU1ZZO «••••••»••»•«••• 3,845 1871 m. Vėliava yra vien rau-Įdalą.
ANGLIAKASIAMS.
Į ja, kuri turėjo jau žinių, kad kinti labai suprantamus Kau-'terią Kabinetas nutarė pakelti
100 dono audeklo šmotas, be jokio
Japonija ..............................
“Versaly” įvvksta netokie da- no Lietuvos o taip pat Vilniaus t kariškiams algas sulig Seimo.
~ "
142 užrašo ir jau gerokai suvalkioCharlestown, W. Va. — Ka- Latvi a..................................
KOOPERATORię
Ivkėliai, padarė tardymą. Pair Suvaiką sričią gyventoji] Į projektu, Už laipsnį algos pa/
iiawha anglią kasyklose kom- Liberia .................................
100 ta.
SUVAŽIAVIMAS. I -elė
ir
maldingus norus padaryti tra keliamos šiuo būdu: leitettarf
100
panijos įvedė darbininkams Liechtenstein....................
-----šantaže.
“
Versalio
”
savinindicinę kelionę į ypač gerbiamas tui — 200 lit., (vietoj 120 litlą
344
PALEIDO.
naują patvarkymą. Algos bus Lietuva................................
Nottingham. — Šitame mies- kas patrauktas atsakomybėn. šventas vietas, įgalioja užsienių vyr. leitenantui — 210 lit. (JLi 2
mokamos tokios, kokios buvo Luxeniburgas ...................
100
Ispanijos valdžia buvo ištrė-1
šiemet įvykd Anglijos ko-1.
------------- —
reikalą ininisterį pranešti ofi lit.), kapitonui—220 (144 lit )t
100
1917 m. ir unija nebus pripa- Monaco................................
mus į Kanarines salas prof. I operatorių kongresas. Delega-I
Nusišovė ar nušovė ?
cialiai (toliau keli žodižiai ne majorui — 240 lit. (168’ Įi .)
Morocco (French and
žyta.
Unamuno ir socijalistą Rodribuvo 2,000. Urminių kov ..
/o , o
,
... išskaitomi) ir pradėti tuoj tieSpanisli
zones and
i pulkininkui leitenantui —- 2( 5
go Soriano. Jie ištremti už po- operatyvią krautuvių direkto-L irzei0_
. Aa’ navl
siogines
derybas
su
Lietuvos
lit (18o lit), pulkininkui X
Tanigier) . ...................... .100
litinį veikim?. Dabar jiems rius pareiškg kongresui, kad Kanto g-vej rastas negyvas su vyriausybe dėl priemonių, ku- 270 lit. (192 lit-> generoluile£
100
Muscat (Oman) ..............
leidžiama grįžti ir apsigyven- kalbgdamas apie kooperatyvi
mA0V^.°?
rią reikėtų imtis, kad davus tenantui — 275 lit. (216 lit.), ir 3
Narau (proposed Britisli
ti ten, kur norės.
jndėjims. nurodė, kad perai! (Sąn«^ ^he^v-ko padejegalimybės abienls kraštams at generolui — 280 lit. Už parei- m
L. D. K. S. Coim. Apskričio
100
mandate)..........................
__ ______ _ -Ii- a •
i
a
i'l ]HS p. feČUllojlclS- &pOJHIRR, kficl
gą ėjimą paliekamas anksčiau I
kuopoms.
tais
kooperatorią
skai- F
.. Perav °7’
,
. likti tą kelionę.
100 Į 170 VALANDŲ- APLINK L
Nepal........................... ..
us metais
padidsjOj
bet kooperaty'|0. revolver,s
Tuo būdu, Lenką vyriausy nustatytas atlyginimas.
LD.KS. Conn. apskričio eks Ilolandija................ ..
1,648
,, i
PASAULĮ.
. vis biznis pamažėjo. Rodo tas bUV°
bė duoda dar vieną kartą įro
tra suvažiavimas įvyks liepos Nauja Zealandija su pri
Be to, nutarta sumažintrLh*
San
Francisco.
—
Snv.
Vate*«>
_
kad
kooperatoriai
mažiau
?
dymą
savo
taikingo
nusistaty

27-tą dieną, 1924 metuose, šv.
gulinčioms saloms....
100
tuvos Katalikių Moterą
mo Lietuvos .atžvilgiu, o' taip gijos rengiamai iš Viekšnių į /J
Kazimiero' parapijinėj svetai Norvegija........................... 6,453 tijii brigadier.-gen. Mitchell|rfm® savo krautuves. Kaiku-| ^įsį užsienio gėralai,
tijų bngadier.-gen. MitchellP^
visi užsienio gėralai, kaip
nėje, St. Jolin St., Neiv Haven, New Guinea - ir kitos
pranašauja, kad po keturių Uie ^elegatai_ w?°^e tam
koniakai, iikeriai, romai ir kt, pat ir gilų tikybinių gyventoją Kretingą- ekskursijai geležiu- g
kelio tarifas, patvirtinta “L10- ,3
Conn.
metą jau bus regulerė komuni- zastlSake> kaa suaiazeJ0 ištyrus spiritą ir alų, leista į- jausmą supratimą.”
Pacific salos under
kacija
aplink
pasaulį
o^at
propaganda^
Priėjo
ppe
te
į
ve
ž
t
i
Lietiivon
bę.tarn
tikrų.
Ki

Šis suvažiavimas yra šaukia
tu vos degtukų akcinės bendro- J
proposed
Australian
viais.
•
Salco,
kad
tąsyk
per
ka<
J
delegatai
įnamei
apie
Lansą
Ministerijos
leidimų.
Tikra suvižudybią epidemija, ves” įstatai ir paskirtas kredi- a
mas dėlto, kad išgirdus dele
mandate ......................
100
170 valandas bus galima ap-Įs^el^in^ dienraščio kooperaci-l
________ ____
tas Palangos kurortui tvarky-*J|
gatą raportus iš praeito mūsą Palestino (su Trans-JorSalgudiškio
st. Utenos apskr.
sukti pasaulį.
> ideįai skleisti. Katarie
išvykęs į tarptautinę koopeorganizacijos seimo ir kad liudania, proposed Britti. '
Buv. Salgudiškio st. tarnauto
sistačius ateities darbuotę dėl
delegatai
nurodė,
kad
Darbo
,
*
ish mandate)................
100
u. . ,
. \
. ,_a
racijos paroda Gente p. Cer- jas Taruškevičius-Žemaitis, apagerinimo L. D. K. S. organi Persia .................... .............
Partiią
ir
kooperatyvų
judėjimą
. .
.
.”
*
. .
100
MAŽYS ALGAS.
.
Dn-rhA Įpinskas» teiam, pavesta joje pie 22 m. vaikinas, vienintelis
Amerikos ekskursininka
Kanados geležinkeliai turi reite šuhGtn
zacijos. Be raportą da yra ir Lenkija................................ 5,982
laaa uaioo atstovauti Li(5tuvos i<00peraeisūnus, turėjęs prie stoties že Sutikti.
Ekskursantams m
Susisie-U
lailtrastis Dafly He
taip gana svarbią dalyką ap Portugalia..........................
503 didelius nuostolius.
j ją, išsivežė nemaža pavyzdžių mės gabalą, buvo pamilęs
_
čiams iš Amerikos priimti 3^
kimo ministeris pareiškę kad |^.koopetetyv^ik
svarstymui, užtad
kiekvie Ruanda ir Urondi (Beli
n* j v
j ,
j. |fr iš mūsą eksporto srities, bū- Trinkūną kaimo vieną mergi- darytas Komitetas iŠ:
na kuopa malonėkite priDidžiuma delegatui. ,
-J, f.
J. .
gium mandate)............
100 pernai geležinkeliai davė $52 >- Irastis,
. - . , .
....
” • tent: grūdą, Imą, klausimą, ną. Bet Taraškevičius buvęs bos Departamento Direkto™
- • - - ' ■
'■
siąsti po keletą delegatą į šį su Rnmania .....___ .....
603 779,350 nuostolią. Dabar ge- vienok stojo uz steigimą savo dešrą,
sūrią ir kt dalyką. Be blogo bądo ir elgesio, tad mer J. Jazdausko, pp. Dr; Bencift™
važiavimą. Nepamirškite die Rusia, Europeanf Ir
ležinkelią darbininkai prašomi grynai kooperatyvio dienraš- to, jis patieks parodoje paličą ginos tėvai ir paistomieji ėmę VI, Kriaučiūno, L Romano^
,
nos ir visą kuopą atstovai pri
Asiatic
....... 2,248 kas mėnuo • atsižadėti vienos cm,
davinių apie kooperacvijos plė ją atkalbinėti nuo’ jo." Mergina Vosyliaus. - Prašoma eki
imkit laiku*
Samoa, AVestern (prodienos al$os, kad sumažinti iš ; Kooperatorią kongresas už- timąsi ‘Lietuvoje. Iš ją matyti, tad pametąs! Taraškevičių ir
santus įsiregistnmti pas
LDKS. Conn, Apskr. Rašt.
posed mandate of New
laidas^ Teipgi .plempiamas gyrė dabartinę datbiečią. par kad 1919 metais Lietuvoje bm susikalbėjusi tekėti užr kito kaipaminėtą Komiteto narių,
M. Blažauskiute,
vo 27B
r—kooperacijos organiža> m vaikino. Poi’ Sekmines tiv
Zealand......
100 visuotinas algą sumažinimas. tiją.
(“Liehtva’*)
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Kulka pataikė į širdį — mergi
1
pabučiavimą 100 litą. , na tuoj mirė. O vaikinas, pa
įlomis dienomis Krinunalėn rėjęs namo, pats taip pat nusi
’ tebeturi daugumą balsą. Smith polmijon atėjo.pilietis ir pra- šovė.
‘/
[pasiūlė pasitraukti su išlyga pešė, kad jisai viešbuty ‘ Verr •- -

aT1t kandidatą y prezidentus.
™«mwkė Fu l'lux klanu kurs Pau 96 syldus balsavo ir nega1 abilint -kdus
išrinkti. MeAdooirSmith
iporii * ir ateivius
_________

"T ’*'į

K

reikalingai perkratinėja įvyku
sius bet įvykstančius savo sfe
roje faktas, būdama bejėge
prieš- dudziunius. Jau prabė
go keletas metų kaip Rėpubli-,
kos valdžia išleido dudziunių
panaikinimo įsakymų, ,beU <.
ims jį vylidins, .Čion, nenoro*

♦

Su’ pradžia. liepos menesio
bedame noragus darbo žmonių
diTVonf kinkomos kooperatyvin arklan ■— žengiame atvirbn
kovon už dariiMukų gerbūvį.

meš tikėjomės. Gi paskutinėse
dienose pradėjome jaustis vi
sai kaip namie ir niekas, neno
rėjome geresnės kelionės, Pra
plaukiant Kiel Kanalų sakėme
kad tie vaizdai, kuriuos matė
me, yra verti $50, o mums tas
viskas buvo duotą veltui.

. Kteųrių šimtų milijonų ky- nurijusi tų nuostoliu piliulę,
nų ttiuia—mttžiūas dabar su* pradėjo gerintis prieš tų gene*
lyg 1923 m. konstitucijos, Val rolų, apdovanodama jį naujais
dos! repubKkuniškai dviparla- titulais. .. Ja dabar vengia ir
mentfnę sistema su piešitotu pats U-^eifu, ūes kai Čžetsia- mis prisimena pelių nutarimas:
Mes reiškiame savo padėkos'
I
Išmintinga kooperatoriij ko Gųo-Kuliį -Wnisterių kabinę* rio provincija" pasiskelbė sau “Gerai būtų, bet kas pariš ka
(TKE‘ WO RKĖR)
žodį ponui Rypkevičiui, eks-.
va yra gana sunki; Reikalau tas ir visi augliieji valdžios or autonomijų, tai; pastarasis ne tinui skanibalėlį?”
kursijos vadui, už tinkamų su
••Pnblishcd every OTEB1AX, TIIURSDAY and mrtJRDAY ja daug spėkų ir nenuilstamos ganai yra sostinėje Pekine. Iš rado geresnės priemonės, kaip
Buvo dudziunių kurie patįs
tvarkymų kelionės;
Unitod
—-------- -by—-- ----energijos. Mat prieš koopera- teoretiniai-juridinio atžvilgį) tik išleisti atsišaukimų į tos sutiko pasinaikinti, bet tik raš
Baltic Coiporaiion už vežimų
gyventojus kad tu. r Jie vis viena iš dėkingumo,
BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. O. ASSOCIĄTION OF LABOR toriiis-dai’bininkus stovi ilga viskas rodos butų tvarkoje j bet provincijos
mūsų tokiu geru \ laivu, kaip
faktihai visa ta certtralė val jie,., atsisakytų nuo autono buvo paliekami ant vietų jau
eile.visokių
priešų.
Vieni
ko

“kutercd as second-elass inattei' Sept. 12,1015;tit the post office u£ Boston, Mass.
“S, S. Balto,” p, Pettifer,
Dabar eina gandai kaipo republikonines valdžios
voja prieš kooperacijų iš nepa džia ne kas kitas kaip tik žais mijos...
under tlie .Act of Mareli 3, 1S79.”
las faktinių Kynijos feodolų kad jis padaręs su Čžan-tzolioti kamisoriai, bet ir tiems-užtek už padarymų keliones labai
“Acceptance for maiiing at special rate of postage provided for ta Sectiou UOS žinimo jos, o kiti rš desperaci
malonia ir žingeidžia, ir kapi
jos — prakeikto nusistatymo bei provincijų valdovų teip va karinę puolimty-gyiiiniosi su davo menko konflikto Su val
Aet. of Oct. S, 1917, autliorized on .Ttily 12, 1018.*r
tonui p. Meyers, ir visiems ki
prieš darbo žmones. Mat ko dinamųjų Du-Dziunj’ių. Jie tartį ir tankiai’telegrafu duo- džia, kad ir vėl atsiskirti.
tiems ofieteriams, kurie pagel
,
SUBSCRIPTION KATES:
operacija yra ne siurbėlių, bet sujyg senų tradicijų kiekvie dųs įvairius “patarimus” Pe
Europos valstybės, kurios
Y^arly........................................................
• • .$4.50
bėjo musų kelionėje.
Boston and suburbs
.$5.50 brolių organizacija. Gi įsigy nas savystoviai savo provinci kino valdžiai. Jis valdo dido nuo 1900 m. Vis dar tebepoliauAlės žemiau pasirašę, pata
. Forpign eountrics yearly...................
$5.50 venus pasaulyje brolybei, visas joje netik kad veda tvarkų, kų plotų su 20 milijonų gyven ja po Kynijų savo eksterritoeruvinas žmonių išnaudojimas skirią mokesčius, bet turėdami tojų.
rialemis teisėmis dabar skubl- riame visiems tiems, kurie no
:uretų pranykti.
Riebiosios Kyhų generolų laipsnius, laiko
Galingasis U-Jeifu visai ne. na už grašius iškišti Kynijai ri plaukti per atlantikų, imti
straipsnio, kur be kito ko nu
ponų karvutės turėtų užtrūkti, savo skaitlingas nuolatinius teko įtekmės Ckunanj provin atliekamus ginklus. Bet daro- viršuje minėtos kompanijos
rodoma, kad kraugerystę auk
nes darbininkai savo-sūriu pra kariuomenes o kai kurie nepri- cijoje, nes su pastarosios dti- si aišku kad netolimoje ateity laivus. Visi būsite pilnai pa
lėjant, kaip daro ęevoliucinis
Tadgi guliningai veda net Užsienio dzitmiu priseina kalbėtis tik je joms labai pragaištingai at tenkinti.
“Laisvamanių ir šocdjalistų Marksizmas,- tik kraugerių ir kaitu jų nebetukinfų.
politikų. Neretai veda net tar
per pasiuntinius...
Tie pa sirūgs ta biauri puslaukinės
laikraščiai pastaruoju laiku pa- galima sulaukti, kaip Rusijoj aišku, kad norintiems pasinau
pusavi karų ir tada tankiausia
- .didino savo riksmų apie “kle kad*įvyko. “Naujienos” nu doti darbininkų pūslėtų rankų
siuntiniui sutinkami ir vaišina tautos apginklavimo komerci
eett tralei arba paprastai vadi
vaisiais
yra
stiprios
racijos
ko

LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ
rikalų siautimų,” “klerikalų rodo, kad Marksas kaip sykis
mi su visais diplomatiniais eti ja, nes jau ii* dabar kynai prieš
namai .Pekino valdžiai nesise
voti
visais
galimais
būdais
VAISTINYCIA.
terorų” ir t. t. Lietuvoje. Clii- kruvinos revoliucijos buvęs
ketai^ pagerbiami atatinka europiečius labai žvairuoja o
rką
juos
sutaikinti;
Turi
atski

momis prakalbomis,
bet... kai tik apginkluos dešimtis ' Pus mus galite gauti visokiu žolių,
eagos “Naujienos” ypač daug priešininas, o ginkluotų, kovų iri eš kooperacijų.
Suknių ,iv žiedu nuo visokiu ligij. Mes
ras pinigų liejyklas it leidžia “
sr*žta lleauteike j°khl Pasek“ milijonų kariuomenės, tai ne užlaikome visokias žoles kokios tik ant
apie tai rašo. Bet šiai “Nau pripažinęs tik ten, kur darbi
Jeigu žmonijos išnaudotojai
svieto randasi ir gerinusios tl'ejaukos
jienų” num. 160 tik kų nuvy ninkių neturį įstatymo keliu deda visų pastangų prieš ko
, mių, vien dekuodami už' vai- tik kad išvys tas valstybes iš 6(Je. su prisiuntlmu. Atsiųsk 10c. o
Vienu žodžiu tikra istorine šes...
Ta provincija turi ar- užimamų dabar Kynijos paša gausi visokių žolių ir knygų katalogų.
kęs Lietuvon T. Rypkevieia eiti prie savo būvio gerini operacijų, tfd darbininkai —
agentų ir duodame gerų
lių, bet gali įvykdinti senai Reikalaujame
Iii 30 milijonų gyventojų.
Tašo:
pelnų aut musų visokių valstžolių ir
mo, o bolševikai esu buržu stiprieji pasaulio kareiviai turi “ Ržėczpospolita. ”
.,“Kaune ir-gi pastehiama azinių revoliucijonierių pa dėti ncdalinainų spėkų už ko
Kas gi tie db valdovai?
Į Bet visgi U-Peifti užkariavo jau pranašaujamų)į pasaulinį knygų.
M. KUKAITIS,
‘ g-e) tonaj į pa voj ų. ”
449
Ilutlson
Avė.
Iiocliester, N. Y. z.
skirtumas.
Namai atremon mėgdžiotojai.
operacijų.
Ir
jeigu
tik
darbi

Ir pavadino
Jie yra kiekvienoje iš 22 se- Syčuano provincijų, kurių pri
T. Aliulis.
tuoti, visur prisodinta mede “Naujienos” Virakų ignoran- ninkai kovos tįek už kooperaci noks Kynų provincijų. Betjvėrtė pripažiilti Pekino val<*•
Sučan’as, 19 bal. 24 m.
lių, valdiškose vietose ir-gi bis- tėliu.
jų, kaip dolerio garbintojai .paminėsime tik svarbesnius. Idž:ių. ji Prancūzijos dydžio ir
z
t. t 'kį genaus sutvarkyta. Jau ne
prieš kooperacijų, tai darbi
č’žan-tzolin — Mandžūrijoje, su tiek pat gyventojų.
Tai vis-gi “Naujienos” priEKSKURSANtŲ LAIŠKAS
reikia vaikščioti nuo Ainošiaus
ninkų bus absoliutus pergalėji Mukdene. Turi Kynijos kan. .. _
..
,
pažįstuj kad Marksas tam tik
■i
.. .
...
Pietine Kynijos dalis vaidoprie Kaifošinus, kaip buvo pirmas, nes darbininkai visus riuomenes generolo
mspekto* .
. *. . V
rame atsitikime pripažįsta gin
... Tr •
ma kelvedžių nepripažįstančiu Žemiau paduotas laiškas liūiniaus.”
tuos ponus ir ponelius palaiko, riaus Jaipsm.
Kaip vidaus ~ ..
.,3
t.
, •,
kluotų kovų — kruvinų revo
, . . 4 y.» «
..L . . Pekino valdžios. Jie palaiko dyja, kad lietuviai, kurie darė
Iš y e 10 YOrko
Reiškia naujienininkas pri
jiems pilvus augina ir kišenius teip
ir Užsienio politikoje (su L
.. , ,v ...
TN , ,* ekskursijų Suvienytų Valstijų
liucijų. Bolševiai Rusijoj bu
TIESIAI LIETUVON
t--- • t.
- \ suvysto-1
a I beveik bolsevištmę KantOŪO
pažįsta, kati Lietuvoje viskas
tukina.
Rusais
ir Japonais)
...
.
v.
vę kairysis marksistų sparnas,
Linijomis
(
The
United
Statės
Per KLAIPĖDĄ
vus.
Pekind valdžios isakytognojamft. Iriojo
eina geryn. Na, o juk žinome,
Tad vyrai ir moterys, kovon
S. S. Estonia .
Liėpos 30
Markso uoliausi sekėjai ir nuo
Lines) buvo labai patenkinti.
kad Lietuvos valdžia vis “kle
S. S. Lituąnia ....,. .Rugpj. 20
i.
visko, kas buržuazija atsidavė vi^il (Iriebkimės. ginklus kuo- muš pildo tik tada jeųjnato is|ą/ , .
cS. Balto,”
<
rikale
jo,“ “klerikalą teroras^’
Trečia, IcĮchi į Klaųrtidą. $107.00
toiiaudų.
Jo
prisibijo
ir
pati
Į
5
10
•
•.
i
r
t’
purtėsi nuo to. Bolševikui pu- greičiausiai ir eikime liiūšio
Y
;
Birželio
2
d.,
:
1924.
Knihbtli
’hibse po 2, 4, 6 Ir 8 lovas
n
t• ’
•• ? pora„ L .Junnamaus
i provincija
voir 44klerikalų siautimas” vis
Pekmo
valdiza,
nes
jis
...
,
1V
.
,
t
.
laukan
—
atidarykime
ugnį
vi

sijoj
ir
sakė,
kad
Marksas
yri.Musų
tiesus-patarnavimas iŠ New
^lūįėjo.. lietuves 4‘klerikalejii Jau baigiame savo kdlięnę,
inetQ a*Sd netik beveik; nesu- P"6
Turko j KltilpėUų. guteŲdu \ lietu-1
<
.i . . . . i . .. .
t pažįsta girikluatal kovų tokia- siems mūsų išnaudotojams;
"inas.” matv.t,
, jai ii sveikata
miišž
n§ tlk
stambų prandm esame nebetoli nub Danžigp it vianis.pasužieri'aiiis gera proga painatyL.iai
sveikata elei• . ..S. ‘ .M o .. ...
ilurj’l’J kelionę, malonia.
.
< f’ .rneatsitatoGclsaipiRusija
t iiių
“ 'J *■
- it tų laužkime sprandus skurdo sli
•Ka- Klaipėdos. ’ f 4 * Leviatliahu ’f .ke
Kodėl lietuviai turėtų vartot Bal
“
^ire,
kų
Marksai
niekino.
binams;- darykimės sau -kelių4<foW tf-Peiftų bet vos .nettž-fe"6. t ® S l
į?
*
.m* radare,’ kų* Marksai
mokino.
lionė buvo labai inaloniy Oras tijos-Amerikos Linija.
rF “Tiikasr, vilkas!”o vdko ne-)
■
1. Tiesioginė kelionė iš porto importų
šviesesnčn ateitim
Būkime įgriebs ii-patiek Pekino, fc y. vi- T.‘k k«
?ekman su-' visų laikų buvo gražus. Nuo
2, Visa kelione vandeniu tuo pačiu
Bolševikai yra marksistų
2.
ra.
Žmonėmis — ne vergais., Ne✓
laivu,
Soutliamptono' Londonan va
fundamentalistai. J lems Mark
sos valdžios Kynifoj. Ji džūttt- ^rtl .to!
3.
lle
geležinkelio važiavimo per
pasuluokime^absoliučiai apati
svetimas šalis.
‘
ginsi kad dabai-jis užsibovųo tmis. vlsaiK ne.slepia to kaTlu°- liavome trūkiu ir automobi
so Kapitalas yra Biblija. Gi
Lietuvos šeimas, prieš išsi>
4.
Ant
laivo
vartojama
lietuvių
jai, troškinančiam letargui —
tokie socijalistai, kaip “Natiižemės reforina, fabrikp statygabenimo, nes tas esę liais iki laivo 4 4 S. S. B’altara.”
kalba.
. skirstymų vakacijpms, išleido
netapkime
kitų
įrankiais
—
ko;
Duodama
daug ir gero maisto,
Ant
44
Baltaro
”
iš
karto
jautė

j ienų * ’ (Irigaitis yra ’ marksiz
Imais, bankais, radio Stotimis,
didinga.’’
6. švarumas ir patogumus.
įstatymų pahaikinantį savival
vokime patys. Bet kovokime . gelžkeliais it neketina tariaumės lyg ir keistai, mat tik bu
Pekl“°
7. Mulomis patarnavimas.
mo modernistai.
dybes. Tas. padaryta krikščio
išmintingai. Ne kardu, revol8. Krutanti paveikslai.
’!
vome
išsėdę
iš
milžino
44
Leti. Jis skaitomas imperijos
dau.syb?
9;
Kasdien
koncertai
laivo
orkes

*>Scott Nearing, žymusis Ame- veriu, bomba, smalos bačka,
nių demokratų bloko balsais,
trus.
';
MHinktt ir
būt nugalėjęs knkl V »?1W8’T viarano.” Mes tikėjomės, kad
kitiems opozicijoj esant. Opo- rikos radikalas, geriau pažįstus bet mokslu, susipratimu, meile
10.
Tik
lietuvių,
vizos
arba
pasporto
,
iki pabaigos kelionės susilauk
U-Peifu be abejo būt pasiekei- Plrc° |va!rns k^.
reikia.
į
' ■ zieija ir jų pritarėjai Ameriko- Markso mokslų, ueg,u “Naujie ir vienybe. Tegul mūsų kovos
Dabar jūsų proga. Pagal naujų į-|
bęs imperatorium.
dudzmmau
lakusieji dabar sime gero pasupimo ant4 4 S. S. statymų,
kiekvienas gali vykti savo |
.je^aukia apie žmonių teisių nų“ (Irigaitis, savo prakalbose įrankiu būva ne kinvinas kar
Baltaro,” vienok labai apsiri senon tėvynėn apsilankyti vieniems |
.
v
saugojami
prancūzų
pasiuntivaržymų.
1
aiškiai praveda mintį, kad net das. bet šviesus kryžius. Te
U-Peifu — pažangesnis <ltt-Įnybės garnizono kareiviu. Tai kome — jokio supimo nebuvo. metams ar ilgiaus. Leidimas sugrį- Į
žimui j Suv. Valst. bus išduotas ke- i
Suv.
Valstijose
reikesių
kruvi

• Kad tų dalykų bešališkai
gul iš mūsų širdžių iiiekuomet dzittnas. Jo globoje yra PekiPekino, valdžiai i pa- “Baltaras
________ ” plaukė it žuvis, teivhims Amerikos Valdžios,
t
svarstyti, tai reikėtų žinoti, nos revoliucijos, kad įvedus neišeina tikėjimo, vilties ir nas ir jo valdžlia.. Iki. šiol jis pragius; kad tie ginklai depą- Betogi patarnavimas, valgis ir
Dėl visų tolimesnių informacijų ir i
laivakorčių kreipkitės į jūsų agentų!
kaip tos savivaldybės funkcijo- nauja surėdymų.
biiv o paklusniausias cehti alės
į vidurines Kynu provin- butas buvo karališkas. Žodžiu
meilės principas.
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arba į

iiavo, ar žmonės jas brangino,
kų gero jos yra padariusios. Iš
antros pusės reikėtų žinoti,
kaip dabar dalykai bii< sutvarTeoretiškai imant Žilie
ne, kad mūsų žmonės visuomvįlnin darban nelabai kimba.
1 Štai Amerike į organizacijų su
sirinkimus nelabai noriai tesiJ jauko. Lietuvos sodiečiai dar
Į nerangesni.
Gal būt, kad Lie
tuvos savivaldybės tik iš varįįo tegyvavo ir kad jose tik ap
sukresnieji bosavo.
Kaip ten nebūtų lauksime
gerų vaisių iš naujojo parėdy
ta.

valdžios generolas, bet jau šfe-Įgj^g- Šis faktas parodo koki sakant, kelionė “S. S. BaltaTai-gi “Naujienų” redakto
Kuomet
mes
kariausime
rius gali atsiimti Virakui pri Aukščiausio šarvais apsigin met kovo mėnesyje ultimaty- tofe. vaidžios va]džia. Ji tik bū ru” buvo daug geresnė negu
■_______
segtų ignorantėlio pavadinimų. klavę; kuomet mes dirbsim su viai norėjo priversti jų pasita-. .
■ - ■
■
• - ■
-' •
šytfstitartį
sti
rttsų bolševikais,
lig meilės ir teisingumo princi
po; kuomet mes turėsime stip grūmodamas pats nesiklausęs
rios vilties — darbininkiško tokių sutartį padaryti. Kaip
pasitikėjimo savo
jėgomis; žinome, visgi sutartis valdžios Į
<
Kuomet žydes mumyse meilė ir nebuvo pasirašyta.
Liu-jiuUsian, generolas, CliaU- Į
'
vienybė, tuomet mes lengvai
LLKS, l.-ma kuopa atidengė pergalėsime visus savo priešus. čžon mieste, Čžetsiano provin- Į
tegalimai brangų, visokių tur Nereikės mums nei kruvinų re eijoj e. Jis užkariavo Šangha- Į
ui, šaltini — sumanė Bostonų voliucijų nei velniškų karų — jaus ir Aplojo rajonus, prisipir- Į j
ko daug ginklų. Bet vietoji
su visomis apylinkėmis iškelti bus Dievo karalystė žiemėje. ‘
bausmės už tų miestų atėmimų, |
i padangę, t. y. nutarė surinkti
i
Tadgi baigdamas šį trumpų bejėgė Pekino valdžia, tyliai Į11
visus lietuvių darbus ir įtrauk
ti juos garbingon istorijon. Ta straipsnelį da kartų kviečiu vi
istorija labai daug domės sus Lietuvių Darbininkų Kokreips į draugijų tvėrimasi, operatvves Sųjungos narius ir
Laisvamaniai dažnai padū plėtojimąsi, darbuotę ir t. t; darbo žmonių prietelius nenitsauja, kad Lietuvoj įsigalį jė Ta istorija idės labai daug gy ilstantin darban: platinimui
zuitai, kad ten jėzuitų, mari vumo ir patyrimo žmonių tar apšvietos, auginimui. organi
jonų ir kitokių • kongregacijų pam Ton istorijon faktų rin zacijos, kėlimui kooperatyvui
Muškite į
gimnazijos tik dygsta. Paai kimas jau prasidėjo. Pirmieji būdu darbininkiško kapitalo;
“darbimlitko”
žodžiu sakant prašau Tamstų
SPAUSTUVĘ
pranešimai
tapo
padaryti
Di

manuoja, kad Tautos Fondas
visų,
ypatingai
klebonų,
būti
Kurioje greitai, gerai it
remia apie 200 augštus moks džiųjų kunigaikščių draugi
pigiai atspausdinama:
darbininkiškos
evangelijos
lus einančių vyrų ir moterų. joms. Yra numatoma, kad ne
KNYGOS
Laisvamaniai vokuoja save viena draugija nepasllks savo apaštalais, skleidėjais, savo
KONSTITUCiJOS
kolonijų judintojais, darbinin
PLAKATAI
apšviestais, mokslo mylėtojais, vardo ir darbų neįrašiusi Bos
WiEtAl
kų
būvio
gerinto
jais.
o katalikus vadina tamsūiiais, tono istorijon,. nes draugijoms
LAIŠKAM>
Šviesos bijančiais ir t. t, Vis apsigarsiniinas labai, daug reiš
Gi mes, centi-as, dėsime vi
KONVBRTAM
kia
ir
begalo
yra
n^tdingas,
ANTGALVIAI,
sų
pastangų
.kuotinkainiausiai
gi yra dyvai, kad tamsūnai ka
itžKViBTiMlt
•
talikai mokyklomis ir mokslus
Visi draugijų naivįį, o ypa- visiems patarnauti, pagelbėti
BAR
CHEKIAI
it
ti,
V*
einančiais daug daugiau rūpi tingai valdybos,
te į šį
būsim su vigais ųtcituisiam
Su visais spaudos darbais
nasi, negu 4 4 apšviestieji” lais apsireiškimų domės. We atidė kontakte.
■visuomet; kreipkitės . pas
mus u gausite geriausi pa
liojimo
pradėkite
rinkti
faktus
vamaniai.
tarnavimu.
\
Tiesiam Tamstoms savo bro
M
apie savo draugijos egzistavL
liškų rankų ir laukiame nuo
“DARBININKAS”
Chicagos “Naujienos” daži mų, darbus ir 1.1. Tuojaus pa*
mwe»tBifew
Tamstų tolygių atsakų.
nei kdnba į “Darbininko” ra darykite nutarimų įsirašyti sa
< 8<h ŽSrton, Mmi.
Petras P. Dauivardis,
šytojų P. ViTakip Paskutiniu vo vardų su juodomis raidėmis
1
|
Sekretorius.
kartu prikibo pri^ Virako to, istorijom
K
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Ukrainų Tautinis Jud4jUnaBlffSffil;XS2
1

į tabą, ir per didis susildąišL
Imas Tolynmoi® Bytjiose išbc[gnsiąją JŪ Rusijos mąskojjnią :
Įiiitellgeiltą, kariiiliiką, įvai-

__ . .

SUVMIAVIM0

VIENA8META8 LIETO

Susirinkimas tapo Uždarytas
apie septintą valandą vakare.
* Elinbeth, M. Ju
Ka
Visuose atstovuose Jhatėsi nau
T
LDK3.
ir N. J. upskrL jos; atgimstančios dvasios. Vi dangi Wbfttinis numėtys nęllej‘d,
1
L
»das (tarybas), Iritaščius,
čiosuvaži^imas įvyko MržeKo si išsiskirstė, su pąkylusiomis tai Tamstų stisirinkinid ąįgdtsliiiJei idėja, apie kąrją Jįe< ypač garsųjį kobpęWyvini[
yvinį' veik^ą,Tukusią ittinfeterią it
29 d., Karalienės Angelų para širdimis ir nauju pasirįžimu mo hestijom jdtti. '
minus kalbėsimu būtą nejįūr1w‘t,
-r jįaS vtądivostote; L
—
kurie pijos svetainėje, Brooklyn, N. darbuotis savo brangiai orga Brooklyn, ft. Y., K. D—čiut
ringą ir ateityje pasiektą škvo saMi
vfeūose Mes
esą sąvo fėvyttėjeĮ
Y« Atstovą buvo neperdidelis nizacijai,
Tamstos žinelė apima daugiau ne
tikslo^ taipasūuliągeografams 1
t.
- ..
kampin^
savo vilnyse neskaito lūrelis. Aukščiausiai figūravo W Susirinkimo vietinės kuo gu korespondenciją įima leidžia —
akys .išsiverstą nuo stebėsią, tautinis judėsis
stisipnatimaillingtts usmostiMnkąlf srovės Newarko kuopa, turėjo net še pos buvo įrengtos prakalbos. ji daugiau liuku redakcijos, pasta
pamačius ant žeiulapio JapMą nerikėtą sparimim žettge piri vrikėjus. ’ ^gavimui valdžios šis atstovus. 5 Gi kitos kuopos Prakalbą klausyti btivo pasili
boms.
Faktus sunaudosime.
pajūryje Tolyinouse AzijosRy- myh.
J reikėjo sudaryti kariuomene, buvo atstovautos tik po vieną kę ir svečiai. Bet kadangi bu Tamsta turi gabią plunksną, ru
Gavimas savistovybės po et-L
įatn tikslui nebuvo pituose apsibrėžusių didelę ‘^Uk
bei du nariu, o da kitos visai vo labai Šiltas oras, tai žmo sinėk daugiau iš darbo žmonių gy
rainą Tolymąją Rytų Valsty mono Škoropadskio valdžiĄM^ nors, ir mėgind ieškoti
neprisiunte savų reprezentan nių nedaug teatėjo, ir„ tokiu venimo. Laukiame.
nudžiugino T. Ę.ukrainus. Vi- gen-tett paskolos, Kurį, laiką
bę.”
būdu, rengiamos paskaitos ne
tu
'
Lawrence, Mass. Ten Buvusiam.
Tolymąją Rytą šalis, kurią si jie reiBe geismą likti bent Layke juos Bemiohovas, bei
galėjo atsiekti savo tikslo —
Susirinldnielis
buvo
nedide

prieš 50 suvirs metą perėmė; liuosos Ukrainos piliečiais, ne«|aeilgam, nes Ir pats greit žiuturėjo būti atidėtos patoges Socijalisttį ii* nuskurusią nezaliežlis
skaičių
a^abą,
bet
buvo
gi

nuo Kyną Rusai, dar prieš vietinės savistovybės klausi- gOj 0 pusė šalies tame laike jau
niam laikui. Gi susirinkusiems ninką Šiupinys visuomenei nesvar
gantiškas
protu
ir
darbininkiš

pravedant gelžkelį, skubiai mas dar btivo nesubrendęsJbuvo Užimta bolševykinės Tokalbėtojas, adv. Petras P. bus. Tamstos aprašimelio apie jų
Visuose
kolonizavosi garlaiviais iš Ode Daugumas inteligencijos pasi- Įlytnųjų Rytą Respublikos ka- ku apsišarvavimu.
Daužvardis, LDKS. centro na išvažiavimą nedėsime. Malonėkit
reiškėsi neišmatuojamas noras
sos per tik ką pradėtąjį staty rįžO'vykti tėvynėn kad stoti Įrittomenės.
rys, trumpai, bet aiškiai iš rašyti apie geresnių žmonių dar
darbuotis
organizacijai
ir
lie

liuosatt
tautos
darban.
Atvy-Į
1921
—
1922
m.
samostijninką
ti uostą — Vladivostoką ir to
dėstė dabartinę darbininkų pa bus ir gyvenimą. Laukiame.
tuvių
gerovei
čia
Amerikoje.
kę
Kyiiijon
konsulai
Malka
it
I
viltis
žuvo,
bet
pietiniame
Pakiu būdu visi pirmieji persike-,
4
dėtį; parodė kas darbininką,
lėliai šion šalin buvo beveik Tvardauskas, buvo ant ranką marįo krašte dar tebebuvo są- Tas nedidelis susirinkimėlis laukia, koks ant jų kaklo jun
vieni Ukrainai. Jie čia sudarė nešiojami ir užversti reikalaVL jungininkų kariuomenė, o ša padarė tokius įnešimus: 1) gas yra dedamas ir kaip tą jun
|lis MerkulovotD vėliaus Dide- rengti koncertinį, su visokiais
pirmuosius kaimus ir mieste mais pasą, vizą, ir 1.1.
gą nusikratyti. Kalbėtojas sa
Apsisprendimo teisė, kurią richso valdžią rankose, taiW paniarginimais, maršrutą; 2) ke, kad darbininkams reikia
lius, davę jiems daugiausia sa
va gimtąją apskričių vardus, iškėlė Rusijos tautoms revoliu-| iamams nebuvo užginta atvi-1 stengtis turėtį kiekvienoje kuo daugiau apšvietos, gilesnio ti
pav.: Naujas Kijevas, Kijevas, rija ir patvir^no Tautą Lyga|rąį ir visai liuesai veikti ir pla- poje spaudos,platintoju ir ko- kėjimo, karštesnės broliškos
Naujas Miežinas, Naujamas- sutelke T. R, ukrainams naują Įtinti- gavo idėjas tautiečių (ar- operatyyės .dvasios kėlėją bū meilės,' daugiau savimi
kvys, Perejaslavka, Dono sto ttždavinį. Kilo idėja sutverti Ipe. . Vladivostoke buvo įsteig- relius; 3) rengti apšvieos -fė- saVo vadais pasitikėjimo
vykla, Novorossija, Krymas, Tolymuose Rytuose iiepriklau-|tas .didžiulis ukrainą kliubas rus; 4) dėti'visų pastangų au savo vadais pasitikėjimo
somą Ukrainą valstybę, kuri j sa tautinėmis dekoraei jomis, ginimui organizacijos; 5) reng
Slavianka, ir 1.1.
neperlaužiamos vienybės
Naujieji ateiviai apsigyveno prisidėtą prie Didžiosios, Uk* Į tankiai , steigėsi .vaidinimai? it ti žiemos laike prakalbą marš
rutą; 6) pareiškė kad “Darbi. stiprios organizacijos. Gi
netik kaimuose bet ir visuose rainos tik esant ten gerai vai- [koncertai. Čion susibūrė išdi
. riausia darbininkams organiza
šios šalies miestuose ver^da- džiai. Ir teip atsirado nauja ii’Į sos šalies kampų ir visi ukl-ai- ninkas” deda perilgas kores
cija Lietuvių Darbininką Ko
SEPTYNIASDEŠIMTA—’
miesi įvairių-įvairiausiais už- skaitlingiausia- ‘‘samostijnin-1ną veikėjai, kaip, Mova-Gluš7 pondencijas, pripildytas vien
operatyve
Sąjunga.
PENKI CENTAI
siėmimais visumoje sudalyda ką” srovė, kuri buvo labai po- ko, Kiselevas, (iš Centralid šokėjų ir dainininkų vardais;
Įdeda šį vėliausios mados
Visi klausytojai buvo pilnai
mi savo perviršį. Kaipo pa pnliari bet be pasekmių, kaip Į Sekretoriato) teip ir kiti iš Į- pageidavo; kad būtų daugiau
GAS’U vandens šildytoją-į
[vairiąpatekusią sovietą Drieu-i darbininkiško
_
.. /m turinio
nTV„.. korės„ , . patenkinti ir reiškė norą prisi
vyzdį imsime krasos ir telegra matysime tnliūuSk- :
jūsų namą. Maža mėnesinė
Kolčako valdžia, išsykio, tacijus buv. Toh Rytą Rfespub- P01}dencijų.! (To D. redakci- rašyti prie sąjungos.
mokestis.
fų žinybą kuriofc vietiniai tar
Matyk
-Ji Šiandien
'
....
1
'
pas
ir
laukiams
Savo
koresponnautojai ir valdininkai 70, nuoš. tur būt nesuprasdama tikrąją [likos .valdžion miestų.
i
Ten Buvęs.
j
Gatatmiai jau netik samoš- K^* .. *’*“**
B y Kuriam iš Siu Ofisiį
Ukrainai. Jie daugumoje išlai- vietinių ukrainiečių siekią, iš Į
145 Tranus! St. MojIob ■ Si ifttt St, Bailia
202 Haairer St., Boitoa
pradžios
leido
jiems
tverti
net
I
tijninkų
bet
ir
abelnai
tautinis
!
H
'
'
:
5CiikbH<ir«3!., Bartai
kė iki šiol savo tautines ypaty
rtiyste’At&hfc.
•
bes: kalbą, papročius, dainas, savo tautinę kariuomenę, kuri Į Ukrainą judėjimas . buvo, už539 CalaabiaRoad, Uj,biA’sCar.,D«rdiwt«r
657 Wiitii«t<ri SU, CidAka S<t„ DUdmHr
Tel. Brigliton 2005
buvo įsisteigusi Vladivostoke, [gniaužtas nuo pradžios :lapkri-[
apdarus, valgius.
.
34 Freeport St., DorcheiUr
1302 JUM/aSt, C«pHdt» Carter, BtboIAm
® Kadangi ukrainą tautinis bet rudenį 1919 m. buvo nugin- Įčio 1922 m. atėjiisios čion sovie- f
3M Broadva,, SoothBeitea
473 Culte St.;
PU!b
,
judėjimas caro Valdžios buvo kluota,
308
St, N«wlw
kluota, o
o vadui
vaddi suimti.
suimti, Šis ,į- [tą, kariuomenės ir vyresnybes.' ‘
*d$:l
' 1315 COMMONWĘALTH AVEIįUE
M3 Mala St..WiUhui
persekiojamas, tai visas to pd- vykis davė progos kai kuriems • Visi, pasilikusieji-savo kraš
kumpas Long Avė., Allston, Mass.
> 3Q9.Bro«dWk,. Ck<lHa
fiOŠrB COHStiLibATED GAS CO.
f
1 -Ofiso valandos:
’ttrgvEiKATd&
\ rijodo veikimas reiškėsi tik su įsikarštėliams net permainyti te ukrainą veikėjai; patraukė.)
*mxT2^iki 4.po plet iv pagal:BU’Ui’tK
daryme tautinių dainininką situaciją tir padėti griąbti: Kol- revolmcijinin tribunolan keįipjj | ’
r«w'ai7ikfr
't
chorų, vakarų su vaidinimais čako Valdžią kaipo grynai im valstybės išdavikai) ir sukimš-J.

101 yinilOSw
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Dabar Jų«
tl.KV.Vi
tifikatų le
mia'tiut 14 J
Valstybių- pet
. Mėnesius, (nu
• leglja pailgi
šešetas mėdesiams) be pt;
prie kvotos.
Kuomet Jųg plamlojat ’
tėvynę, keliaukit ant vieno iš
šių J. V. Valdžios laivų per
niųValstybių Linijų.
.
Trečiu kllasa ant šių laivų
tarpdėnyM švarus, pulkus, ii
ti kambnriai’del 2. 4 arba 6 ž
geras valgis; prllmnus pa
mas; dideles deny s; Beito k<
- Ištirkite J. V. Valdžios laivu
minusia.

<

Ūnited Statės Lte
45 Broadway,

70 Statė Strbet, Boston, Sfi
Managing Operators for

tr

ir šokiais, tautinių pramogą
Ševčenkos mirties sukaktuvė
se, ir, žinoma nė minties ne
galėjo būti apie kokią tai liuošą Tolymame Sibiro krašte
Ukrainą valstybę, bet Pasau
lio Didysis Karas pranašavęs,
visai naujas valstybių ribas ir
pasaulio politikos krypsnį, da
vė naują tautiniai-politinio at
gijimo viltį ir ukrainams. 1917
m. revoliucija ir politinių sro
vių laisvė atidarė liuoso veiki
mo duris ir Tolymųjų Rytų
Ukrainai pasirodė viešoje vi
suomenės scenoje, Įsteigdami
visuose miestuose ir ją apgy
ventuose miesteliuose savo Ra-

perialistinę', nors iš to nebuvo
jokios naudos.
Tuom laiku ukrainą veikėjai
tvirtai susiorganizavo. Visaisveiksmais vadovavo ją Ceiitralis ' Sekretariatas, įsteigtasis
visuotinojo delegatų susivažia
vimo “gromados.” Tai buvo
tikriausiai niekeno nepripažin
toji idėjinės “T. B. Ukrainą
valstybės” valdžia, kuriai sti
go tik atsakančiame momente
paskelbti savo deklaraciją, o
tokių momentų nestigo, tik bu
vo ar pettrumpf ar per netikė

377 akrą farma, Penu*
į sylvaniios valstijoj su vi
sais ūkiškais triobėsiaia tr
H padarais. Namas lOkamr
I barių, garadžius antrino*

jį
Įį
«j
jj
H

biliams; tvartas dėl 16 arklių, vištinykas ir kiti triobėsiai geriausiame stovyje;
Apie 90 akrą dirbamos
mės. Upė su vandenpuo*'
liu ir ežerėlis. Miškas, .
me randasi labai didelių

į
j
J
ti

medžią namų statymui. Ar
pie 330 vaisingą medžią,
Automobilių kelias eina
pro duris. Vieta garsi įlie
džiotojams ir žvejams ir

įk tinkama kurortui, sanitoį, rijai ir kitokiems tikslams,
įl Norima greitai parduoti
h šią vietą dėlto, kad 3avi” įlinkas mirė. Įnešti reikia
H tik $3,000. Prekė $8,500*
i ’ Išmokėjimas lengvomis iš- j!
lygomis pagal Nutarties, į

Norinti įsigyti pelningą ir I
gerą farmą kreipkitės tuo--1
jaus pas:
”
j

1

.

Extra!
4-

Amerikos lietuviai nekuomet Bemistos indomavę Lietu
vos reikalais ir tenykščiais Įvykiais. Kiekvienas Amerikos
lietuvių laikraštis stengiasi
teikti žinių iš Lietuvos.
Su
prantama žinios ir Lietuvos
‘ padėties aprašymai tiek turi
»

Vladivostokas,
26 sausio, 1924 m.

(Bus daugiau)
ninnmimm
|*nH\l|||||]|ln
I fTllvIUUUUn.
l
Ifl filH

MbųmI

yia dilrt*K kari awa ta-j.
^IntaBaHatlaJ-hiko-'

•*iswmr

f

*
I

a

• . “U,
STRAIPSNIS 75.‘

Kūdikis TiirStiį Mankštintis

Jaunas kūdikis nejučiomis mankštl[naši kad mėto rankutėmis ar kojomis,
FAUBII
A [gniaužydama# delnus, voliodamasis po
knĮcMn nn ^vutį*. Net verkimas yra mankštinimoI t»kliilrl UU Į si forma ir todėl mes sakom, kad kudlIi I SP>KKI±A kis, kuris niekados neverkia nėra nor-

AKERiy IR DVI MAŽESNES1 u Ute
„S2’M

•

'■

Naujiena visiems Amerii

MJbau yrfc tajyūa

T. Aliutis. Į

skaitytojams gausiai teiks ži
nią apie Lietuvą, jos padėtį ir
jos reikalus.
Kas tik dat nėra užsisakęs

“Darbininko” tai tą dabar
tuoj privalo padaryti.-“Darbi
ninko” kaina yra pigesnė, ne
gu biįe kurio kito Amerikos lai
svarbos kiek jie yra teisingi ir kraščio, Žiūrėkite t
tikri. Tik mokytas, apsišvie “Darbininkas” Vieną kartą
savaitėje—metams............ $1.50
tęs, veiklus asmuo gali Lietu

voje jos reikalus sužinoti juo- Bostono, ja apylinkių ir už
sienio ėmėjams................. $1,85
' Sitis suprasti ir aiškiai ir su
“DArbitiirikas” 2 kartu sa
prantamai parašyti.
“Darbininkas? su džiaugs
vaitėje -r metams ....... .$3.00
mu'praneša Amerikos lietuvi ą Bostono, jo apylinkių ir už
visuomenei, kad visiems gerai
sienio ėmėjams .. ............... $3.70
žinomas veikėjas kun, Fabijo “Darbininkas” 3 sykiUs sa
vaitėje — metams^............ $4.50
nas Kemėšis, kurs liepos 9 d.
išvažiavo Lietuvon, žadėjo pa- Bostono, jo apylinkių ir uisienią ėttrtj&fts
............$5.80
. silikfi “Darbininko” bendra
darbiu. ’
“Darbininko”
Užsakymus siųsti adresu:

............ '

■

■

I!

A. J. VALANTIEJIJIB
Beri Estate & Insurance j
t iExiKdT<Mt
austam k. t. .

kmmti

1

'

v

I

*

* *■

k

rd-'

Mrtaa
k totui
ir ĮM*>aBuaa,*W iii'

rovoi, kalėjo iki pat teismui,
kuris, prasidėjo nuo 1 sausio,
1924 m. Čitoje.

1

ii

tai iškilę, kuriais neteko pasi
naudoti. Didžiausios tam kliū
Arti stoties, gatvekafių ir stei- drjų,{lnos nebūtų perairkStos, nes kitaip
tys buvo: stoka inteligentą — PkUos.
to kelio, mųkylda prie namų. Miškas k, kurtėjiinai bus varžomi. Nereikia jo
T'!!1."-1"Į'J.1........... ..

Extra!

ti į kalėjimus^ . Nors dalis ją
vėliaus buvo įvairiomis išlygo
mis ir palitiosuoti iki teismui,]
bet vadai Mova-Gluško1 ir Go-|

1

t

Unitcd Statės Shinping Boti

DR, WILLIAMI. BROWN
~

NeW York

nei
iolfeyti prisegtų prie augšaptVeih ir oanyHb#._ BfitfiSkal geri, t0SiŲS kedukės( Urba prie lovos, kad jis
siltas ir saitas vanduo, elektros šviesa.
Įptu v-H-tv'tiu
Parsiduoda pigiai su gyvuliais ir ūkės |
. 1.
įrankiais. Dėl platesnių informacijų J Pasijudinus gardelis yra geriausia
kreipkitės pas savininkų
[proga kūdikiai-mankštintis. Jų galima
- C. J. MAJĄU8KAS
pirkti Įvairių rūšių. Vaikštiko nerekoUi D. -?tb. Ii
j CoilegeviilC, Pa. [menduojame pirkti, kadangi jaunų fcu... f--*-■ - r* «r-—•—■.—Idikį nereikia akstinti stovėti ant kojų.
Dėl to dau kūdikių gauna iškraipytas
Linžd vyskupas pasakė:
kojas, nes jų minas dar nestiprus vaik1 ‘Mūsą friedermė yra blogus I Sčioti.•
;
iaiktUščius pakeisti gerais.” * Katietukų
l'eiika parinkti atsižvel—■■ ■ ■ ----- | iaut į kūdikio parankuiiuj,w ne inadtį.
IŠoteU
Tai turčių bugti ketui-iu ratų, egrų
uuaras t eisėjas l&gci
sprendžinų, su geru apgaubstu, alinčiu
heitk SjeinTViia.
[apsaguogtl nuo saulės ir vėjo. Ji turėJ “[tų būti ruiminga su užtektinai vietos
m.-.,.
HSrttoriiMiri+aa I paloms, kad ypatinai šaltume ore kudlN«mų svimnkas Užganėdintas.
bisj butų el.aI apg^gytag nuo kiiinat0.
Visi linksmi!
Sulankstomos karietukės irgi yra eras
parankumas, ypatingai jei kūdikį reiTula lenkų šeimyna New Yorkį kia vežti trumpų kelių. Vienok nerelhėšetiai buvo pašaukta i teismų, ku- kia kūdikio B^kU jose ilgam laikui,
riaihe Čjo .byla dfclei jos išvarymo ' peš dažnai Jie pfeparankųs ir kieti,
š namų. Princlpialiais liudininkais
juvo ktli kaimynai, kurie skundėsi, Į Kaip aiigščiau rašyta, dažnai pusi ta itad jie nuolatos yra erzinami ver- Iko, kad motinos,ueįsteniga žindyti sa
daiičių kudikių Šitos lenkiškos šei
vo kūdikių ir tildą, reikalinga parūpin
ti jiems kitokio peno. Geras grynus,
mynos apartamėntę. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis sveikas karvės pienas, tinkamai pasalcukrumi, ir atmležtas
miegoti dėlei to kūdikių verksmo ir |. Gintas,. geriausiu
„
.
todėl prašę namų -savininko išvaryti ’ [ reikalingu kiekiui vandens- parūpina
| motinoms
pieno vietos užėmėja. Ge|i% lenkų šeimynų is tų namų.
............
Įriausias mišinis parinkto pieno ir ge
TėiŽejas išklausęs verkiančių kū
riausio cukraus parsiduoda po vardu
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji
Bordęh’s Brauti Pieno. Per tris gentkartess Aiperikos motinos atsidėjo ant
negalinti verkiančių vaikų nutildinti,
šito' puikaus pieno. Penint suiyg nuro
riės įie verkia kankinami mėšlungio,
dymu, Jis diioūa arčiausi panašumu 1
paeinančio .?nuo vidurių dieglio ir
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip Į moliuos pieni|.
jiems pagelbėti. Ismih'tingaš teisė I Bordun's Etigie Pienas šiandien auk
jas įsakė jai tuojaus nueiti j aptiekę,
lėja daug kūdikių, kurių tėvui buvo juo
nusipirkti ii* 35c» bonkę* BAMBI- 1 išauklėti, ir Wlų *.
..f tėvai
_ _____
— .....
tėvų
buvo
tuo
NO ir jo dtidti kudikiatfiš, kuomet [pačia ISauklėtl 60 ir 70 metais ano Shnttiit tižlii tH Skausiningi simptomai. ItneSo. Kada upsvarstal, kad Bordeifs
yru pienas vartojamas per tris gentim rTeisėjas bylę sulaikė 10 dienų, o
tes ir vis labiliu vartojamas didesnio
motina padarė Viskį kaip buvo iša
žmonių-> skiiičtuUs, tuP sukai tnni turi
kyta.. Dabar kūdikiai naktimis jau
neverkia, kaimynai yla užganėdinti, I būti priežastis? .O priežastis tu„ kad
narni UViftiiikas;JštriKukč bylų it; jis pasirodė esųs patenkinantis ir sau
gus per tiek la-iko, kad žmonės jame
visi iau linksmai gyvena,
turi pusU‘ikė,|lwj.,
BAMBlNOyra kudikiųgeriausiii E
draugu. Kūdikiai mėgsta jį Į Jie net; 1
_t.-- — ’t
prašo *Jdauginiai
j Afkalink
tfirftitftoittit teta savaitę

I MOTINAS LIETUVES
AMERIKOJE
Apie septyniosdeŠimts pėnki metai atgdi, Gali
Bordeii, tyrėjas ir ekspertas inaisto dalykuose,
pradėjo studijuoti pieno klausimą. Jis pamatė,
kad nėra maisto svarbesnio, kaip geras pienas;
ir kad Viskas priklauso nuo to pieno kokybės.
Po kelią ittetą studijos ir eksperimentavimo, jis
surado tokį pieną ir pavadino jį Eagle Pienu.
Ir nuo tos dienos iki šiai, Eagle Pienas buvo vie
nas iš didžiausią maištą, kurie išauklėjo milijo
nus kūdikią į stiprius ir sveikus vaikus.

Eagle Pienas yra gryniausias* šviežias ūkto pte*
šias sumaišytos su gryiiu cukrum ir įlietas į sanitoringus kenus po to kaip didžiuma vandens tapo
prašalinta. Jei negali žindyti savo kūdikio, pa
bandyk Eagle Pieną Jį rekomenduoja gydytojai
iš visur delei jo grynumo. Jis lengvą! suvfrško^
mas.
Idant žinotumėte kaip vartoti Borden’š Eagle
Pieną savo kūdikio penėjime, mes esame atspau
sdinę jūsų kalboje pamokinimų kaip jį phretig"
ti kūdikiams visų amžių. Jei nori gauti šitą pamoknimų, ispildyk žemiau esantį kuponą ir paBūsk jį mums šiandien. Eagle Pienų parduoda:
getesniosios grosernės ir delikatesų krautuvės,

.

THE BORDEN COMPANY
Borden Bui!4ing^N©w Yorte
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giedu savo
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Tel. So. Boflton 4000
nas, džkuagsmus, žineles sura6-Mą
šeimyną
medinis
namas
I
doah, Fa. atvykau 10 rugsėjo I
.
———
iykit ant popierelių.ir piistatyNEWARK, N. J.
kiutės labai gražiai atliko piano ir 1924. Uči&irkit<stelomjai»i- MOKYTA AtiDARSTA. kit “Darbininkui,” o jis steng 28 kambarių geroj vietoj. Tusmuikos duetą. Beto ir daugiau lankita per 2mėnerin. Via Ji-Į,
■; -.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
ri būt greitai parduotas. ‘ Kai
KDKS. 14 kuopos susirinkimas buvo visokių’solų ir duetų.’ Žo taj laifcį. praleidau prie gert. Vasąrmes lietau mokytos sis juos kristalizuoti.
CHIRURGAS
na $9,000, $3,000 cash ir leng-l
pėtnyčioje, liepos 11 d,, 7:30 džių sakant/programas buvo ne* ten. J. Dumčiaus, dirbdamas kai- ®Pa’?t8ST’’™1'
vos iMygos^ F. A* ZaleckasJ 606 E. Broadway„8o. BMton.
PIKNIKAS.
(Kampas G St. ir Bmdirny)
, vak., šv. Jurgio svetainėje; apkąinuojamai gražus.
po vikaras ir spaudos platintojas. <..lem0‘. Pirmieji HIŲ metę
395 Broadway, South Boston, || valandos:" o^-ii, 2—i, ¥—9
i nariai ir nares malonėkite Baigiant programą1 kalbėjo Per S, laite čia įsiraSž j^v. Kaa,tra,1<’ neblogiausiai : Rengia Liet Dukteiįą po glo Mass.
• '
r turime labai daug svarbią gerb. varg. A. Stanšauskas, kuris rimiero Draugija: ©rba S nariai,!/W dięnį ufsirogistravo ba Motinos Šv. Draugija, ned.,
iykn, kurią rišimiu reikia gero linkėjo daug gero kun. Daniūnui. amžinųjų 61 narys, metinių apie|lkl 300 mokmnj. Gi per pas- liepos 13 d. ant Old. Codman
idčiaus nariu.
Gi ant galo kalbėjo pats didysai 100 ir už $1,000 pertraukta ir iš, tamsias dienas prisidėjo daug Farm, Mattapan, Mass\
/
ą organizacija auga ir bu- vakaro asmuo gerb. kun.'P. P*. Da- platinta knygų Šioje parapijoje ir aaiĮJ'J I-iotiivos sūnelių ir duk- Kadangi šita vieta yra .labai
Mūsą kuopa nuo to augl- nifinas. Jis ačiavo visiems už do-' kaimynčse, tai nuopelnas gerb..Tas
daugelio Bbs- tintana dęl išvažiavimu/ |ad
’ neturi atsilikti. New’arkieČiai vanas, sveikinimus ir linkėjimus, tarnigų ir' prielankumas gerųjų | toniC, ,’> tetonėkas Širdis, mei- visi kas tik gyvas neužmirškit
ladąI
9 “ “t S’o
8 90 plab
Priežnstfh
pardavimu
—
esu
sergantis.
Į
IĮ
Broadway,
So,
Boston.
e parodyti ką mes galime. 0 ir džiaugėsi, kad Nashua’es kolo Uetuvių katalikų. Už tai jiems W fėyyiųs Lietuvos ir gilų su- te ir pasilinksminti.
/ Jeigu nenorima pirkti, galima išrenda- I
Tel. So. Boston 2831.
« galime daug, tik turime tam-* nija, ypatingai vyčiai bene bus didžiausią garbe ir dėkingumas
« įvertinimų apSvieKelrodis. Reikia važiuoti į votį. Dėl platesnių informacijų kreip- Į-.my-.M;—■
-r
kltės: 167 I Street, So. Boston, Mass, Į------ —----- --nu susijungti. Tadgi sueikime pralenkę AVorcester’io, Boston’o
(J—15) Į ir— ■. ■
..... "J‘ilP.?r*f*,"ęi?"11.;'.is?ffii l'i.,gs;y,į,|l|įį!
priguli. Čia laikasgreit- bSgo irP0®*
.. .. Andrew Šq. ir paimti AVash■*Wtt susirinkiman, išklausykime ir kitas senas kuopas.
atėjo valanda kurioje jau reikia]
• nr-gi Bostone tik tiek ington St karą ir tol važiuoti
Tel. So., Boston 270
7 raportą iš N. Y. ir N. J. LDKŠ.
Įaokslo metų vaikų ir mer- kol konduktorius pasakys kad
Šis vakarėlis parode labai aiš persiskirti. - ShenandorieSiai bu- j
' Apskričio suvažiaifeno; pasibrieš- kiai kas mes esame ir ko me& ver vote labai geri ir daug prisiraSė- Į gaicių? Aiskus dalykas, kad jau tas strytkaris toliau neina;
city point
Icbpe platesnicms ir didesniems ti. Tad da daugiau sustiprinkime te į šv. Kaz. Dr-jų, bet Bostono P™ bent telis'syk tiek. Tad
3 šeimynų, 14 )<aml>aTnj na- Į
,MaaiwM ir uetmUM
Nuo ten pikniko vieta yra už
darbams platformą — pradėkime savo jėgas, da daugiau darbuoki vis-gi nepavijote, nes ten 10 gar-Į^P11"®^
mas sii maadynėmis, slcalbynė- III orao vitABIK,0; Rytata m o vai.
tėvai? . Kur-gi, jij keletos žingsnią.
‘ judinti padangę.
Po pietų nuo 1—8
mės — pralenkime visas koloni bes ir 80 amžinųjų narių, pasivy- Į lietuvystė? Kur-gi jų patrijo- Visus. Bostoniečius ir apie- mis, pečiais ir tt..geroj vietoj, Į
prote
$7,500,
lengvos
išlygos.
B3g
Broad
^
aį“
, Nariai eidami susirinkiman ne- jas, visuose veikimuose.
kite greit ir aš to laukiu.
thliai Ir aplietos perlai? Ko linldą lietuvius kviečiame į
porirskite atsivesti su savim ir
, , ~..... .. _______ _
I jie mokina savo sūnelius ir mūsą smagu ir linksmą pikni o seimyni) su krautuve ir biz- IJ— ,
. Pelų Maišas.
naują narių.
Gerb. klebonui, Dumčiui, ger^>ri dukreles’? Galmasonizmo’ ir ką.
niu, ant puikaus kampo, ge- Į
riausioj vietoj City Point, savi- į|^i^met^soutb^osto^^T|
kun.
S.
Norbutui
už
nepaprastą
Į
džikizmo
?
Visi susirinkiman.
Rengėjai.
CHĖSTER, PA,
- prielankumą, taipogi kaimynams |
■ Darbininkas.
ninkui įteikia pinigų todėl par Į lift n IĮ O O T
U EI
kunigams, geriesiems shenondorie- į Ištiesi), jeigu tėvai turi
■ duoda ilž stebėtinai pigią pre-I I U
-llt vi
Pradžioj liepos pas ntus* "buvo čiams ir visieųis nariams tariu di- moksl° m6tll vaikl! “ neleidžia
CAMBRIDGE, MASS.
kę, tik-$16,000.
B
akių specialistas
|
NASHUA, N. H.
atvykęs kun. Dr. F. Kemėšis. Ap džiausios padėkos ir pagarbos žo- W Hetuviskon mokyklon, taifjie
.
Ig399aW.Broadway,So.Boitm^l
rūpino dvasiniais reikalais. Atlai džius ir malonų sudiev. ’
Draugijų susirinkimai
A.
IVAS
ĮĮVALANDOS; Nuo 9 r. iki 7 v, flEl
nesvietiškai
biauriai
prasiženBirželio 29, šv. Petro ir .Povilo
kė dvejas mišias ir pasakė bražų
Įgia prieš liėtuvystą ir gerbūvį : Lietuviu Jaunuomenės Drau- 361 W. B’way, South Boston.
(Benoje, L. Vyčiai, Parapijos Cho
pamokslą. Taipgi neapsėjo ir be
Kun. P, Kąsčiukas.Į
ateities; jie trankia
ras ir naujai suorganizuota Vaike
■
n ■ ni>k ■ Išira a
III
Tel. So. Boston 0823
prakalbų. Tuoj po pamaldų pasa Antrašas bus: llG Theočlore St.,| į§ lietuviu tarpo karštas lietu- /gijos susirinkimas bus liepos
ANT PaRII A V MII
‘ LIETUVIS DANTISTAS
lių Draugija surengė labai gražu
10 d. Rast’ J. Šliužas, 48
hiu i Hiiuarii^u
„
~
PACpCD
kė trumpą, bet labai brangią pra Seranton, Pa.
Į
viskas
širdeles
ir
uždaro
savo
vakarėlį pagerbimui savo dvasios
Wasliington
St.,
Cambridge,
Turiu daug visokių namų: mūrinių 11|
■■ UHul fcll
kalbą. Ragino visus prigulėti
Į vaikams akis — iieduoda jiems
Vado gerb. kun. P. P. Daniūno.
Mass.
.ir mecUniij, naujų ir senų, pigių ir bran- II
(KASPARAVIČIUS)
prie LDKS. . Po jo karštos kal
’
kt t
I progos susip-ažinti su lietuviu
r Programas buvo sekantis; Cho
glų. Dorchester’y penkių šeimynų me425 Broadwav. Soilth Boaton
N.
P.
P.
Marijos
Motera
Drbos gtbudo 19-ta LDKK, kuopa-ir
dinis- namas su dviem Storais, randasi I II
Ofiso valandos:
_ .
, ’ N’ ‘
. . taisvklinga kalba> rašyba, literas sudainavo Vyehj Himną (chojos
susirinkimas
bus
liepos
16
lhUni geroj biznio vietoj, parsiduoda pinUo 9 iki 12:00 ryte Ir "nuo 1:30
LDKS.
vrnt.
kuopos
mėnesinis
I*
J.
istorija
į
fcitais
branpradėjo žengti dideliais žingsniais
rendų neša į mėnesį $210, kniua III iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare,
ifigtai didžiumoje yra vyriai), IIRašt. M. Zaveckienė, 55 giai,
mfl
tatoa daviniais. d.
tik $18,000. Trijų šeimynų, penkioll- III Ofisas uždarytas subatos vakarais
pirmyn. Dabar kuopa turi vie susirinkimas įvyks pėtnyeioj,
gj&ųsių Metų. P-lė M. Gumbulekos kambarių, medinis namas, su vi- Į II
nedėldlenlais,
n0 Hampsliire St., Cambridge, sals
nuolika narių. Bet yra vilties, pos 11 d. šv. Jurgio Draugijos sve- DaMr g(J vaika3
vėliausios mados Įtaisymais, par- Į J
vi^iutė sveikino kunigų Vyčių ir
siduoda ūž $13,000. Rendų neša Į mč- I
bet kuomeV jis pa- Mass.
kad ji gi*eit padidės, nes mūsų tainėj. Visi nariai malonėkite pri-L^
$120. So. Bostone parsiduoda ge- I
choro vaidu. A. Verkauskiutė įŠv. Jono Krikštytojo Dr-jos nes{
ahrera
pradgs žiQ.
ras mūrinis namas su dviem Storais ir | Į
darbininkai ką užmano tai ir pa bnti ir atsiveslute naujų narni
teike dovaną nuo Vyčių ir Choro.
randasi geroj biznio vietoj, rendų ne
Tel. Brockton 5112—W.
valdyba. r.pasaulin>
jeigu turgs susirinkimas bus liepos 31 d. ša
daro.
į mėnesį $270, kaina $22,000, Jei
Marijos Vaikelių choras sudaina
Rašt
/
C.
K.
Kavolius,
366
W.
gu kurie norite inšlurint namų, biznį*
DANTISTAS
Birželio 29 d. tapo išrinkta val
—:----------[nors kibirkštėlę.lietuvystės, tai
arba fornlšių tai galite kreiptis prie
vo «—• Lai gyvuoja sveikas, ir įBroadvvay,
So.
Boston,
Mass.
manęs, taip pat kurie norit pirkt, par
dyba iš sekančių asmenų: pirm.
WORCESTER, MASS.
tuomet jis’
padalytas
teikė gėlių bukietą nuo savo drauduot, arba mainyt namus arba biznius,
Šv.
Stepono
Draugijos
susi

Juozas Rodis, viee-pirm. Antanas
____
[ skriaudas — keiks savo- tėvus rinkimas bus liepos 14 d/Rašt. kreipkitės pas mane o aš patarnausiu
- gijos, taipgi linkėjo dvasios tėvui
(GUMADSKAS)
visiems teisingai, nes daugumas iš
Drungilas, fin. rašt. Petras Ado
Milžiniška
gegužinė.
ir
pdts
krimsis.
-.
tamstų
mane
pažįstat
ypatiškai
nema

jjgiausuj. metų.
J. Vinciūnas, 73 Webster Avė., raus kaip dešimts metų, tai kodėl ne- 705 Malu St., Montello, Masa.
monis, protokolų rašt. Povilas Si------.
,
1
|
Tėvai!
danevėlu,
kurie
neįreGerb. kun. F. Virmauskis, LawSusipažint ir biznlškai?
(Kampas Broad Street)
čia pilnųjų Balivimnkų 25 kuo- gis.travot sav0
į. dakl.e. Cambridge, Mass.
manonis, iždininkas Stanislovas
■K
renee’o klebonas, pasakė gražią
Šv.
Juozapo
Draugijos
susi

9
FELIX A. ZĄLESKAS
_ pad#I^
teoĮsret
Danielis, Jozapina Šefeit aite agi- pos ir SLRKA. 41 kuopos bendrai
sveikinimo prakalbą, linkėjo gerb.
rinkimas bus 5 d. rugpjūčio. f REAL ESTATE IR INSURANCE
rengiama milžiniška gegužinė, ku- ?iįusiat grt-įįį >
tatorka ir reporterka.
Tel. So. Boston 0464-J.
395 ^Broadvzayy South, Bpston.
Jmn. Daniūnui didžiausių pasise
ri įvyks 13 dienų liepos Virome L
doru^-;paTyzdinglis Antrašas: P. O. Box 3‘, E. Cam ’ L ,Tdl* So?RostojiiŽ340?
LDKS. 19 kuopos i’ašt.
kimų ir stebėjosi Nashua’os lietu
prin. bridge, Mass.
Peter Adamauskas. parke. . Tąigi viąi nąria( ir narė?
vių, stiprėjimu ir augimu. Kun.
kvieaami Mo.geguafiėje daly-Lj-į. NteMSiit, kad Įdėk; r O- T O G R A F A S •
•—-Juras sveikino mūsų kleboną . pentro prietakas. Linkime Tams vairti,. Taipos-gi kvaišina ir yi- Mm& Lietuvos piliete Shloitiėjtf Petru AMERICAN ./.LITHUANIAN
458 WEST BB0ADWAY,
' ir sakė kad Nashua savo darbštu tų atgimusiai kuopai geriausiij sa Woreester’io visuomepė, nes. da K įįy
ševičienė iš Pakruojdus miestelio; - • . RESTAURANT
.. Soutb Boston, Mass.
[ Darom tldllluš paveikslus. Vestas IĮ
mu if gabumais pralenkus visas N. sekinių ir energingos darbuotės šįmet, tokios .linksmos gegužinės 1^: moderiins jietuvyį'
Šiaulių apskričio praneša, kad jos
tfaukliim vakarais. USallkom vi
X-kolonijas. Smuikininkės J. De- krikščionii) darbininku dirvoje. nebuvo. Prie t«bus ivairių-jyaivyras,
Jokūbas
Petruševičius
iš
sokios rūšies temus.
kov6tąJaį
gešiuto ir J. Bukaniutė gana gra- Tamstų skaičius nedidelis, bet pa riausi pasilinksminimai ir įvairūs
ttirime 18 m. patyrimų, valgių
į^. Podbiržės valsčiaus atvyko Ameri Mes
gfjmipime. Musų, yra dtdžiausis pasi
. žiai pagrajino, pritariant • pianu siryžimai brangūs ir labai džiugi programai, kaiKtai: lenktynės ant
kon 1913 metatis ir dirbo Seranto- ryžimas duoti gerų valgį, skaniai ir
fi rieto;'./
■ ■
nanti.
Dėkite
visų
pastangų,
su

' varg. A. S'tanšauskui. Smuikininne auglių kasyklose. Yra gandų, Svariai pagamintų ir už prieinamą Iv. JONO ĖV. BL. PAŠELPtNfiS
vandens ir ant žemės. Taipos-gil '
'
kainų. Pasninkų dienomis pritaiko
DRAUGYSTĖS VALDYBOS
kas Pranas Kupčiūnas savo gabu traukite savo kuopon visus Ches- bus traukimas virvės Kaunieeiij
kad Jokūbas Petruševičius žuvęs
mi tam tikri valgiai.
ADRESAI.
mu žavėjo visus. Broliai Petraus torio lietuvius katalikus.
kasyklose. Tad.šiuo Lietuvos Res 244 W. Broadway, So. Boston
su Vilniečiais ir ženoeią su “sinKĄ-GI SUAUGUSIEJI
Antra musų valgykla yra
kai labai gražią muzikalę dalį pro .Valio Chesterio kooperatoriai! geliaiš.” Teipos-gi ir visokių
publikos Atstovybė prašo visų,
gė-Į •■
—DAROJifE?
. — --■<—visokią gė-1
Po
num.
1380 Dorchester Avė.
Sekretorius. rimą bus, kaip tai: lietuviško le- j
gramų atliko. Sesutės G. ir A. Ųtkas žino apie Jokūbo Petruševi A. Savičiunas ib A. Simanavičius PIRMININKAS — M. Zoba,
. •
539 E. 7-tli St., So. Boston, Mass..
Savininkai.
.monado ir šaltakošės, bus ir lietuSo. Bostonas turi garbės tu- čiaus likimą, malonėti pranešti"
Telephone So. Boston 1516—J.
/ICE-I’IRM,—: Kazys Ambrozas
viški) sūrių. Pasižymėję gaus do- reti savo prieglohsty darbinin- Atstovybei Washingtone.
.
492 E. 7-th St, So. Boston, Mass.
Liet, Respublikos Atstovybė
n I n V
X I r II r T
‘ROT. RAŠTININKAS —.J. Gllneckls,
vanas. Tai-gi nepamirškite 13 die- ką lopšį. Šis lopšys gana daug
i I-II n
u I L Iii L I
I
5 Tliomas Park, So. Boston, Mass.
nos liepos kaip suaugę, jauni ir jau išsupė labai brangii) idėją
S. A. V.
‘
,.IN RAŠTININKAS — Matas Selkls,
.Geriausias Įaikas pirkt far4Go e. 7-th st., s«. Boston, Mass. •
maži, širdingai kviečiame visus, ir darbo sūną. • Šiame lopšy
nes kurie nepribus tai gailėsis. I nebevienas auksinis,apsireiški- Lietuvių Biuras prie Foreign Lan- mą šiemet. Pirkime ir parda- Į ggg e. Broadvvay, s. Boston, Mass.
fcuage Tnforination Servlce, 119 West
t n
_
.z|mas pravėrė akis rir atnešė lįst
Street, New York City, ieško ži viine
. stubą
* • ir farmų* arba su- I
7 IVinfield St., So. Boston, Mass.
nių
apie
Juozų
Rush
kuris
gyveno
mainyme stubos su farma mes Draugija laiko susirinkimas kas tro
daug gero Lietuvai ir darbo 1439 S. 49th Street, Cicero, III.
tjrmiąhri rmtamnimime Krein H* np‘Fldienį kiekvieno menesio, 2-r*
----------------------- -—------------- | žmonėms. Šis lopšys pirmasai
p0 piGįų §v Petro parapijos salėj,
Kas galėtų suteikti kokių žinių ma- įamisiai patarnausime. jxreip- į
--------Rengia-------ionSįdte pranešti.
kitčs prie mūs ypatiškai arba |:)2 K- Seventh St., So. Boston, Mass.
pagamina gyvuosius rytinius
Ė. CAMBRIDGE’IO LIETUVIŲ KOOPERATYVIŠKA B-VĖ
per laiškus.,
------------------------------------ spindulius, pasupęs juos lei
3-JŲ ŠEIMYNŲ NAMAS.
711 Cambridge St., Cambridge, Mass.
džia į'tolimesnes vakarines ko Pigiai parsiduoda trijų šeimynų mėdi- AGENCY J. P. VAITKUS, 3V. KAZIMIERO B. K. DR-J0S
namas, po 5 kambarius su visais įVALDYBOS ANTRASAI
lonijas. Vakarinės gi koloni nis
talsymals, elektros šviesa, maudynės, 201 Millbury Street,
jos visuomet laukia iš Bostono atdaras plumbing, piazzai etc. Pirmas
Worcester, Mass.
' . . .
iinorgičius $4000 ant 6 nuoš. bankos.
ko nors naujo, guvesnio, ap Kaina $8300, įnešt tik $1,000. Kreipki Tel. Park 7786.
Pirmininkas — J. Jaroša,
pas TITUS P. GREVIS, 395 Broad- —------------ ------------ ---------------------440 E. 6-th St, So. Boston, Matu.
čiuopiamesnio,
apsukresnio', tės
way, Tel. So. Boston '2340
(J1O-12)
»■' ■ ■■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■
| Vlce-pirm.
J, ^Jrubinskas,
Vyrai, moterys ir. merginos, ar no
darbininkiškesnio
.ir
tt.
ir
tt.
N
A II I I N A M A I IProt 15Raštininkas
~ M Street, So. Boston, Mass.
rite žinoti kodėl jūsų plaukai slen
Ii H U J Į IT n Iii.n B
— A. Janušonis,
Tad
fe
to
jau
aišku,
kad
ka?
Perskaitykite
šitų
knygų
tada
L
o v •
• |
1426 Columbla Rd., S. Boston, Mass
žinosite. Be abejo vartoji visokias mums reilda būtį labai akypo 2 Šeimynas, Visi naujau- Į pininsų Raštininkas — K .Kiškis,
plaukų gyduoles, bet plaukai slenku
sios mados improvementai,I ..,s, Ųutch street, So. Boston, Mass.
liais, energingais, nepailstan
ir gana, o gal visai nusilnko kad ne
steam šiluma etc., dideli lotai. I
m Bowen st.. So. Boston, Mass.
tad nuslinks. Ar nori turėti storus čiais žmonėmis. Mes turime
Prekė $11,500. $1,500 cash irmM3.
ir dailius plaukus, išnaikinti plais- dėti visą pastangą, kad mūsą
kanes, sulaikyti slinkimų ir užau kolonija būtą gyviausia viso- ' į j Naujos Kanklės. Šį kartą* lengVO'S išlygos.
I Draugijos reikalais kreipkitės vlsa. T-irAa
,{°s į protokolų raštininką.
H
ginti storus ir dailius plaukus net
ji leidžiama knyga — “Trejų ri
A. IVAb,
Į Draugija savo suslrnktmus laiko 2-rą
je
Amerikoje;
kad
mūsą
drau

mėnesio
124 Summer Street, (sale Endicott Farm), Norwood, Mass ant visai nuplikusios galvos, o gal gijos būti) stipriausios; kad jį Metų Kanklės/ ’ už 1922-3-4 361
001 W
w. Broatiwav
croaaway, So
ao. Boston
uosioni nedėldlenį
n pĮetij kiekvienosaWi
4021-nuj
SeTGvaL
nth
norite žinoti apie kitokias ligas. Bū
•-------------- ---------------- :-------------------- st., So. Boston, Mass.
damas aptiekorium man pasisekė iš mūsą jaunimas“ būtą aukščiau įmetus.
rasti tikrai auginimui plaukų gy siai pakilęs; kad mūsą studen- !•
Gerbiami Lietuviai, Lietuvės ir Lietuvaitės!
“Trejų Metų Kankles” i į
REIKALINGA
- ---------- :--------- ------ ----------duoles, ir sli pagelba daktarų išlei
, Šiuoini maloniai kviečiame dalyvauti mūsų rengiamame dau didelio formato daktariškų kny tai-giedrininkai žibėtą 'kar - j bus atspauzdiutos Lietuvo- ’į dviejų energingų lietuvių: vienas Nnu lDi L. K. KEISTUČIO DR-GIJOS
joje Anglijoje kitas vakarinėse vaisi iVALDYBOS ANTRAŠAI
piknike. Tai-gi kurie mylite linksmai laikų praleisti, pakvėpuo gų su 86 receptais. Gyduoles sutai ščiausia šviesa; kad mūsą bran jį je ir išsiuntinėtos visiems jį jose ir nesibijančių važiuoti miestas Į
sys kiekvienas geresnis aptiekorius,
•
-------- ‘
ti tyru kvepiančiu oru ir po medžių pavėsiais pasislėpti- nuo pagal receptų knygoje. Plaukų, au gieji darbininką klausimai bū j Į užsiprenumeravusiems Ka- jį nuo miesto. Propozicija labai gera. I
tą pastatyti ant stipriausios j į ledoms, 1924 m. Prenuniė-j[ Lengvai galima padaryti virš $5,000 H PlrmlnlnkaR _ AntaW Pasteli8> /
karšti) saulės spindulių—tai visi važiuokite ant mūs rengiamo ginimui gyduolės randasi aptlekose
metus. Jei jautiesi save tinkamu, už14g B(nvt?n st., So. Boston, Masu,
ir yrą vartojamos gydymui įvairių papėdės ir visi kiti judėjimai (tratos kaina už Trejų Metų (t klausimų rašyk tuojaus: Biznio vedė- Vlce-pirm. — Martinas Knistautas,
pikniko, o užtikrinant kad visi būsit užganėdinti.
ligų bet nei. vienam nesisekė iki šios būtą up-to-date ir pavyzdin ii Kankles du doleriai, o vė-ii jas F. W. TIKNIS, 339 W. Broathvay,
\Vashlngtoa St., Roslindale
dienos išrasti kad tai yra geriausios giausi. Mes tą padaryti gali jį
šn
Ktbfett
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Protokolų
— Antanas
Macejunae,
(J 8-12-19-6) [
<5o ERašt
Sewnth
gu
Boston
(t liau
linu bus
hnc brangiau,
hrimOTniT
ii So, Boston, MnssKelrodis: Iš Bostono ir apielinkės atvažiavus ir pervaža-1 Ir vienlntėlės gyduolės auginimui
;------------- ------ :--------------------- I Fin. Raštininkas — Juozas VinkevlČIus
. VUS $brwood’e AVashington gatvę, reikia pasukti po kairei ir plaukam. Knygos kaina $1.00. No me ir padarysime. Juk mes jj Antrašas:
D II A E D I C
906 E. Broiuhvay, South Boston
turime užtektinai visokią pajė i
•
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Kastorius — Andriejus Znlleckas,
1 'gauti Pleasant St., ir šia gatve pavažiavus tarp Nonvood’o ir rėdamas knygų gauti prislųsk laiš
”
. ;?07 e, Nlnth SU So. Boston, Mass.
ke vienų dolerį su savo adresu Irt pa' gą, tik reikia jas sukoncen iį
G MIKAS PETRAUSKAS ’Į Ieškau darbo bučernėje.
Esu prityrę | Maršalka — Aleksandra JnlmoW, - *
į East AValpolo, o po kairei rasite Summer St., kuriuo pavažiavus minėk kokiam laikrašty matei šitų
truoti. Tad galvokime visi ji Laisves Alėja, 60. Kaunas
bucerls (su chanffer lalsniais). Ieškau
115 Granite Št, So. Boston, Masa.
paskelbimų. Adresuok taip:
rakite pikniką.
pastovios
vietos
bučerneje.
Esu
patyri
Draugyste
D. L K. Keistučio laiko
kaip arčiau susieti, kaip apsnū jį
Lithuahia.
ręs tame amate per keliolika metų. Rot- mėnesinius susirinkimus kas pirmą W
kalni esant gailu vesti visų krautuvėje kiėMienį. kiekvieno mėnesio ix> No. 694
dimą prašalinti, kaip viską suŠirdingai visus kviečia KOMITETAS.
Mr. F. DAVIDSON,
išto tvarkų. Kam reikalingas butų teks AVashlngton St, S. Boston, Mass., 3-i?ią
P. O. Box 126, Oregon City, Pa elektrifikuoti ir pajudinti
ji darbininkas malonėkit kreiptis Šiuo Į valandų, po pietų. Ateidami atsivykite
■P, S. Trokai išeis po pirmi) ir antrų mišių nuo bažnyčios.
antrašu: a» p. N., 880
šo. su savim naujų narių imis nranų tirtu*
mę.
(10) gijo* pri*rr*^tL
Boston, Mass,.
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