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KETVIRTADIENIS,
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‘ PASISAKĖ, KAD REZIG
NUOS.

ŽUVO 510 ŽMONIŲ.

, tam* pradėjo statyti pjgii|
■ • butų namu*.’

KaW$>|

tui Įstatymų Žydams nmio
jų roliginnf bei labdaryb&^l*

Z

*

Išleidus'

**

staigi} reikalam*, kai kurk au- /
£angtm>, todėl dainininkai ga- lloritetingesni Kauno Žydai pa^ < J

na noriai’ jas lanko. Negerai [darė Ministerių Kabinetui pgl
Ant salos Javos buvo didelis
tik,
kad nepavyko Universite-ltieijų.
<
;
Ę1 Paso, Tesąs. — Pereitų žemės drebėjimas. Žuvo 510
Vakar. spalių mėn. ,22 d. to. Vyriausybei taip sutvarkyti f ^dų laikraštis “Tdife Ėtk
■panedėlį atsidarė A4meriko<. žmonių. Tuzinas miestelių iš
Miesto yaldyha pradėjo staty- paskaitas, kad choro pamoką pie” savo vedamuose straip&;
Darbo Federacijos 44-tas suva griauta. Žemė dar tebedreba.
tr Žaliajam kalno, prie Darbi valanda# būtų laisvos visų fa- pim skelbdamas tų 'asmeny
žiavimas. Prezidentas Samuel
ninkų'gatvės, pigių butų me kultetų studentams, nw dabar (pavardes išvadino juos Žydų 4y ]
Gompers pareiškė delegatams,
VOKIETIJOS CUKRUS
dinius namus. Cjn toje virio- khi kurie nevisada gali lankyti [Tautos išdavikais, lygindamas/ >
NAUJAS
kad neužilgio Federacijos va
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AMERIKON.
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.1 subitotjo^ T>
IL vėto
• -/
i
■je-Msių pastatyto L- vieno..-gį^teorijų,
bus
Doroiius . Air A
dovybe turės pereiti į kitasrau
FKLUOS.
ttimy... —_v.
kolokvinmai, todėl galutinai Į.Įnus •— kaipo .sakalnininkiiti.
kas.
Gompers atidarydamas
Neiv Yorkan būs atgabenta
Didžiojo k;
> - '
«■* ►
/
<.•
..
• > ,
suvažiavimų prakalbo silpnu iŠ Vokietijos 1,500 tonų cuk
chorų pateks tik. gerai mokų prieš BSHby Spauda rėk
»
‘ t •
fri^Tnr —:: '................. -.j
Danija gal atsistoti prieš pa senai ieškon
. '
i
v
t
- gaidas. Visa tai-padės chorui įkfilųvo, kad Žydų .Tauta iŠj
balsu, be senoviškos energijos raus. Vokiškasis cukrus tuoj saulį kaipo tauta pirmutinė nu- ^Kaizeris
tol
rokuojamas,
“
Švyturio
’
’
spaustuvėje
«
’
*
ir ugnies. Taręs keletu žodžių stos kovon su amerikonišku siginklavusi iš savo valios, Da- 'Dabar mirė
tobulai lavintis.
[skirtų juos iš savo tarpo ir padjoa ambonaUniversiteto,chorai
be
dai-r
ft~r^?’. .v . .. . .. .
:į
jis išsitraukė iš kišenės popie- cukrum ir amerikoniškų su bar alijantai patys ginkluoja-> dorins Rusijfe^i^ Louis
U * /‘Švyturio” B-vės spaustuvė
fų ir pakvietė AVilIia.ni Green, plieks. Vokiečių cukrus par miesiiš visų pstangų verčia J j js ten’ amnU *
nos meno kėlimo turi dar irki^ųutę pzeisti totam tik
r. terium 'buvo veikia nuoš, m. liepos mėnesio.
H “Idišė stimė” ptiotariA
,
United Mine iVorkers sekreto- duodamas po 6c. svaras. Tas Vokietijų nusiginkluoti. Danį- karui prasui
toj. Jo užra- Pastatyta 4 didelės mašinos, iš
• .
,♦
•- *vi"
••
•
¥■
rių-iždininkų perskaityti. Ta cukrus bus atgabentas gruo ja eina
prie visiško nusigin šuose rasta j rirtiniinas, kad kurių viena naujausios’ 1924
v
ALUMI
VlVHcC fflUyiMINUB
.MUJ S»tUUCI*Vt|. PUWW*1 ;!!<*», 1-pptlip«Į
me rašte Gompers prašė dele džio mėnesį.
klavimo mekeno neverčiama.
H ...
. ■’ * S tcfatO
tiesioginiu, kfl fdjkisltinink esųs sistemos su automatikų leidę- kur susispiečia visokių pažiūri. ••
nj ir teutybhj žmonės,
'1
..........
gatų būti, taikoje ir įspėjo nuo r
Bilins, reikalaujųš visiškai Poincaro,1 k 3T*‘ •' t&da buvo ju ir viena maža mašinėlė.
gresiančio pavojaus Federaci
panaikinti laivynų ir armijų Franeijos prd fctentaš.
ŽYDŲ KORPORACIJA.
Taip\pat statoma nauja dide
jai, jei kokia delegatų grupė
netrukus bus paduotas parlai žeidimą nubaudė 1
lė dailiesiems darbams ofset po visokių tarnybų ir sunkaus [..
bandyti! užmesti savo valių Fe
New York. — Vietos žydai centam Jei ten pereis, tai ta 1
nrofinin narim
darbo nnsknifnsc
rauęs užėmimų, mimuos*
paskaitose.
Mr,J
brOGUMAs. ■spaudos mašina. Po savaitės piotimp
deracijai.
tveria milijoninę bendrovę Pa- da bus leista žmonėms nubal- SUMAŽĖJO;
- **
uua pargabenta dar 4 mašinos.
Mūsų visuomenė ir ypač rnu- vaitėin‘ arešto ir baudos po
Valdybos raportas parodo, lestinos prekybos ir pramonės snoti ar pritars nusiginklaviRugsėjo mi 4im^je New Yor- Dabar spaustuvėje dirba drau žiliai.susirūpinę, kad nėra kam centuS/nuo kiekvieno“ laitafi-i > I
kad Federacijos nariai vis ma ugdymui. Dabar veikia* tam |imiį ar ųe.
ko valstijoj jpMmų buvogili ge su rišykla 45 žmonės, iš kutinkamai atstovauti lietuvių Ufo i&lrisjo egzompl. su tais {4 |
žėjo. Narių skaičius ėmė ma Palestino , Development Coun-i. _ ■
'
.
...
ant
kas
Ta
a>Įrių-45
dirba
tik
rinkykloje.
dainos menui užsieny. ĮCartų, įžeidimais:,
į
žėti nuo 1.Ū21 m. ir tebesitęsia eil ir Palestine Ameriean Lls?Pa™T‘° r‘Bton? ant 20 nuoš. njĮ^u, negu prieš
Veikia taip pat ir .stereotipi ja. po Choro Sėniūnų Tarybos pori Apygardos Teismus pereitu"''I
AIKance.
Abi
tos
organineiP
0
^P™
ikšiol. Federacija narių dau
Neužilgo pradės veikti ir ėinv?‘fs’ *“* tas 10. metų. J
sėdžio viena seniūnė juokais iš- savaite, peržiūrėjęs bylų
|
giausia turėjo 1920 m. Tųsyk jos susilies ir bus su $3,000,000
met. toks m
kografija, neš visi reikiamieji sitare^ “Mes dirbsim, profeso- |j0 ' patvirtino- Taikos
kapitalo
Bendrovė.
mestoms
pereis
ir
kad
žmonės
&|
joj buvo 4,078,761 narys. Nuo
* v
cinkografijai dalykai jau parprieš
'
:
r
nubalsuos
nusiginkluoti.
to laiko narių Federacija nete.
j :
' .—
‘
J Jei ^manymas ^ .perejg, Jai mėnesį. š
..Jp) 4,202,765 ..
4
T"
įlįsto ^nkbgtaforIfa^inųAltįy
daugi
A
Ei Paso randasi pačiame DAUGIAU NAUJŲ SWW|Da^i<>J n®1® nei vieiio karei-j
tikėtis, kacį t jei ne šiais, tąj ki-1 J. Naujalio 35 m. sukaktuves
q
1‘ius dirba dviem permainom
—
_
Įvio,
nei
vieno
karo
laivo,
nei
tais metais, dar padaugėjus
Kemporitoraus J. Naujalio
1
Meksiko parubežyje. Už rūbeOklalioteos valstijoj. atidary- vieno jūreivio. Vietoj armijos
nuo 7 vai. ryto iki 11 vai. vaka
1 NELEIS VAIKŲ.
dainininkų skaičiui ir patobu-135 metų muzikos ir visuomenės
žiaus Juarej mieste sėimuoja
ta 61 naujas žibalo šulinys.
Ibns sudaryta šaulių organizaciro, ir. bendrai, duoda .malo
Įėjus chorui,, tos seniūnes vii- veikime sukaktuvėms pagerbti
j
Meksiko Darbo Federacijos su
Philadelphia,
Pa. — Policu naus Įspūdžio darbininkų gy tis gal ir išsipildys.
ja
iš
apie
7,000
vyrų,
jųpareiIsusidarė Komitetas iš šių orga■
važiavimas; Tų . dienų Meksi
jos
viršininkas
paskelbė,
kad
vumu.
Per
praėjusius
tris
mė

PIRMAS SNIEGAS.
gabus būti parubežiuosė ir eiko Darbo Federacijos , delega
------------- —
,
nizaeijų atstovų: 1) Valst. Mu- ’?
dėl palengvinimo kalėdiniippir- nesius spaustuvė atspausdino
:
-------Įti
parubežinės
sargybos
pareitai, įkaičiuje 1,000 asmenų at
_ „
zikos Mokyklos — prof. A. KaVidurinė Neų/Yoiko valsti- gas. Vietoj laivyno, bus kėlė kimų visuomenei uždraudė mo 12 Įvairaus turinio knygų, gi
Voge žųsį, ^įso arklį.
Danauskas, 2) Valst. Operos .
vyko į EI Paso ir suėjo į Ame
jos dalis susilaukė pirma snie- tas policinių ginkluotų laivų su terims vykti su vaikų vežimė dabar darbe esama dar 14 kny
rikos Darbo Federacijos suva
TTV _
.,
e
art. J. Bieliūnas, 3) Dvasinės
jgo lapkr. 16 d. Per dienų lt- |apie 600 jūrininkų,
liais. Tas .uždraudimas liečia gų. Užsakymų kol kas yra ma
Užvakar, t. y. spalnj 20 die- SemiBarijos garl).
(L jja.
žiavimų. Iš abiejų pusirj pra
i jo, o vakare ėmė snigti.
I Stipriausiu nusiginklavimo : tik tas vietas, kur būna di- ža, kadangi skubama atlikti n5 apie 6 valandą vakaro Ne- činlis MairottiSi 4) utoversitesidėjo sveikinimai.
SamueT
- y.;—~ •
susigrūdimai
—------ —
.
[šalininku yra apsaugos minis- džiausi
per savieji darbai, kurie iki šiol muno Kranto gatve, Kaune vie- L prrf B česn s
5) VaIsfc
■
.Gompers sveikindamas mėksic
‘
Cliristmas
Shopping.
’
’
užsiliko
dėl
ntisitęšusio
spaus

nas snauggs piliete ir kitas W.L
_ direkt. L. Gira, 6)
BAIGIA AMŽELĮ.
įteris Rasmussen.
Jis Sako,
t kiečius pabriežė tarptautinės
[kad Danija turėdama ir stiptuvės Įrengimo.
Spaustuvės zesms Varė buų
Ta Pą- U) 'Kaimo Miesto Savivaldybės
’
taikos idealų.
namai
išoriniu
atžvilgiu
baig

Manon, O. — Mrs..Harding, riaušių armijųmėgalėtų atšilaieia gatve, atvažiavo lengvasisL_bwm. x vįieUis 7) Saulift
S
■■ . m ■ II
į
PRADEJO DARBUS.
velioniės prezidento Hardingo pyti prieš didelę valstybę,
ti, tik dar nebaigtas fligelis vezejas ir Įvažiavo į
i
bnri. S!}Jnngos _ adv. gt Silingas
ĮSPĖJA
DARBININKUS;
našlė
susirgo
ir
taip
nusilpnė_
—
-----—
Kubos
armija
tapo;
panaudo

!
kontoroms, kuris bus užbaig Varovai stengėsi z«sis išskirti g) <lDainos„ Draugijos inž.Z.
t
ta cukraus darbininkų streiko tas ateinantį pavasarį. Du ir padaryti kelią, teeinu vežė- Ba&ii g) žemaK_. Vyskupi,
SUGRAŽINO
I
Amerikos Darbo Federacijos jo, kad jos mirimo kas valanda laukiama.
“
‘
laužymui. Nuo lapkr. 14 d. aukštai, kuriuose patalpinta jas suplakė arklĮ ir greitai per- h
to.ijos _
x B la fc
•
Taryba Federacijos suvažiavi
1
, Vokietijos geležinkeliui, ku- kareiviai apstojo Paima Šugąr rinkylda, mašinos, rišykla ' ir važiavo. Bevažiuojant per bu- L £
me Ei Pašoj, Tex. Įspėjo dar
Centrai ir kas tik norėjo dirb stereotipija, visai baigti; tre 4
S vežimo, kuriame sė- . įomitolo vvkdomajan orga.
bininkų unijas prieš, neapgal PERSIIRĖ PER KANALĄ, rie buvo francūzų pagrobti
•... — - •
Reinlaiide tapo Vokietijai su- ti buvo priimti ir žadėta ap čiasis ir ketvirtas! sauktšai, dėjo dii ar dangum a®®! nan vra išrinkti: iminimtr. J.
votų bankų steigimų. Sako,
P. C., Smithe iš Toronto per- Į grąžinti.
kuriuose bus įtaisyti kamba staiga išlindo paslaptinga ransauga.
,
pirmilltoku imtais;
čia naujas neištirtas veikimo siirė valtyje per Anglijos ka-Į "
V
• ■
riai .tarnautojams, manoma ka ir pagrobus vieim zgsĮ uz k
A Kačanauskas ir inž.
laukas ir reikalauja žinojimo it' nalųiš DoVer į Caląis.
į
a
' e
migti pavasarį. Kaip matyti;.
galvos įsitraukė į vežimų. Fu--U g^eĮią
atsargumo.
Jisai iš Londono bandė nusi- Į
aa
“Švyturio” B-vė mano savo matu tei vyresnysis varovas pK(Mttetas siislrinkę5 g. m. :
irti pakrančiųis į Rymų, Nuo)
tarnautojus ir butais aprūpinti, PUO es vytis, ir saukti, Vezejas
aU m
d
5(&
SUDEGS DU LAIVU.
laivo South Goodwin buvo jis Į
kas ypatingai svarbu šiij dienų pliekę kiek galėdamas arklj ir stnWli Valstybiniam. Teatrį
i
. New York. — Sudegė du ži- ‘ putėmytas laike, audros tolokai I
gyvenime. Taip pat rūpinama gal butų pasprukęs, tariau lai- L m
odao m5ne£sio a(Ki •.
balo gabenimo laivu. Nuosto- uito kranto. Tai buvo paimtas |
si ir tarnautoji} sanitarija: ta mei ar nelaimei privažiavo to- U
laivo. Besųs labai nusil-Į
lių už $700,000.
ant'*
riamasi su gydytoju, Į kurį ga je pat Nemuno Kranto gntveje k0neert
.0gįan] at. :
—— ---- +
rpęs.
lės kreiptis susirgusieji darbi taisomu ti tg- Vieta puse tilto m
Lietavog
PAGAVO APGAUDINĖTOJĄ ninkai nemokamai.
: - . , ' .
NAUJAS PREMIERAS.
I
*■
. •
^EPPĖLiNO KRIKŠTYNOS.
.. ■ - . .
■.
...
.
buvo skirta važiuoti., tote_ar0
s artistai į :
Pennsylvanijos valstijoj yra Į Austrijos nauju premieru apBerlin. —- Vienas vyras pasi
,man siaurojo gekkeho beguj Lnktinis c]101!as.
Washington. — Jei oras bus v
s.
Dabar
ten
yra
Įsiėmė
būti
Dr.RudolphRamek.
vadinęs turtuoliu iš Miiwaukee.
patogus, tai vokiečių •‘pago-is”l,J/i’1“*’
buvo išardyta Persekiojamas
Koncerto metu pėK pasveikti :
-
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Austrijoje

•w'

•*

Universiteto choras.
Jis seniau buvo vidurinių rei- Wis. sumanė išbandyti mahovezejas neapsiziun^ęs užvožiaįteikttts jubilijantui ;
metoniškų gyvenimų. Važinė
kalų ministeris.
vo ant manytos tilto puses, 1^,
w
,
nantį panedėlį lėks į AVasliing-I
¥
Pasirodo,
kad
neveltui
per
jo po įvairins:miestus ir ženi•Aiddys staiga sulindęs pakibo
kompozitoriui, įįi
Turkijoj kiltai, pagaminama Į ATgISAK£ Nuo VAD0_
tonų kad būti apkrikštytu ir
nai
buvo
pakeltas
klausimas
ajosi. Apsiženijo su 200 mote
ant baliuj o vežimas.
l^pozitorto patriargauti jam skirtų Los Angeles per metus už $3,000,000.
pie Universiteto choro organi
rų
ir
pagalios
tapo
policijos
pa

VAVIMO.
Koncerto pajamoa 1
vardų.. Jei tada nebus galima
---------- —
zavimų. Pakvietus šiemet ve* ro .Vezejas puolėsi gelbėti k
gautas. Sakė esųs Ėttlinger.
Mdt,
o
važiavusieji
metę
zgW
m
. eilėj išleisti 1
lėkti, tai ceremonijos įvyks < Ispanijoj dąroma kurpė;s iš-j Austrijos rezignavusis predejų ir paraginus studentus
sj pasisalino. Varovas iškil- Į
■
Thanks$ivmg
Dienoj.
;semj automobiliu gumų.
Imieras kun. Seipel atsisakė su‘
dainininkus,, netrukus susirašę
iliustruotam leidiniui, paskir- i
iningai paskelbė, kad vežėjo
.
,
.
Įdaryti
IEŽKOSPASKOLOS.
Zeppeliną
krikštys prez.
daryti naujų
naujų kabinetų.
kabinetų. Jis
Jis tore
tam jubiliantuk wad apibudi- j
Į chorų 123 asmens, . Balsais
numeris esąs 14 ir puolės gau
>!!■■ ini
.1.San Fraiicisco žvėryne liūtui ’ zignavo, kai ištiko geležinke
Coolidge’o žmona.
Dalyvaus
nūs jį, sulig jo nuopelnais tieDanijos valdžią ketina ieško skirstosi taip: 38 sopranai, 21 dyti savo žųsį.
kabineto sekretoriai, svetimų buvo padūduota ant saksofono lių darbininkų streikas. Jis įs
siaut kelių. Lietuvos Nepriklauti paskolos sumoje $40,000,000. altas, 30 tenorų ir 34 basai.
valstybių ambasadoriai ir augš- ir pagriežta ant smuiko, Tai nauja buvo pakviestas sudary
Nuardytas, tiltas gal it geri somyhoi,’ kaip visuomenes-vei» |
Kadangi dar porų pamokų bus
•ti Amerikos valdininkai. : <
saksofono ■ visai nemėgo, o ti ministerių kabinetų. Atsisa
priiminėjami nauji daininin siųstai vagims gaudyt, tačiau kejų ir sulig jo kuriniais, kai-’ ^
NAUJAS
GAISRAS.
smuikas tai patiko. ♦
kę dėlto, kad soeijalistų par
kai, tad galima tikėtis, jog vis dėlto reiktų tokias vietas po kompozitorių, kuriam dar-1
Jerasy
CityTH
J.
—
Ištiko
X1J‘
GAISRAS.
tija griežtai prieš jį stoja ir iš
daininiiikų skaičius pasieks geriau, apšviesti ir paženklinti, bui atlikti* prašomi prisid€tl |
Dabar mokomasi giedo- nes tamsoje ridų kartų ir liekai- Lietuvos literatai, publicistei^
. Ohictgo..
Stockyarduose > Vokietijoj algos ir raudos y- dalies dėlto, kad nesveikauja antras gaisras. Sudegė Erto 150.
buvo ištikęs gaisras. Nuosto ra mažesnės, negu buvo prieš nuo Žaijdos, kurių padarė soci--geležihkelio kompanijos šaudė-jhno .teori jos. ’Pamokos yra tas skubėdamas gali sprandų ir muzikininkai.
•
I
lių padarė už $60,000.
karų.
vedamos gyvai, įdomiai ir pa- nusisukti.*
(“Lietuva*
1
jalistas norėjęs jį nušauti.
link- Nuostoliai milijoniniai.
Lietuva”’)
Miškas” Z«K>elinas ZR-3 atei- l,’zkaste

f
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tūta
MUtai

«Hą miw

kad
»ų*|teuF*
»lai- r Fr, Bankas ir ūkio
h Pr.

V,

i: Banke atį^fejfc
tai jau pirminis ir w
Sulipti Lietuvos Laivų Bendrovei
*' Ftoodi, k*d U & įtoto htt* kuri uistalyaiąnti savo turtą.
buvąu girdėjas, Buvau
tat yą redakciją p. Blyno, j»u bu Su raštiiįų pritarimu visų Ban taipgi, kad ūkio Banko trup*
vo euražyti ta K*binctas juos mo ko direktorių, piuigus U L. Ben giaaį steigti savo Žemės Banką.
mentaliai priėmė. .
P-us Yčus neva patarė mums
drovei paskolinome, o su BendroSulig tų įstatų Rauko steigėjaisi vės įgaliotiniu Dr., Jonu šliupu, steigti llypotekos Banką mfos«
buvo Lietuvos Valdžia mi dides tos tada pardavėja Amerikoje tams. Buvo sutvertas tam ir ko«
ne puee akcijų, Prekybos ir l’ra- tos Bendrovės akcijlis, padarėme mitotas; pp. Yčus, PB Vileišis, Ma*
linovakla ir kam šiaulys, Buvo srn
monės Bankas (pasirašęs p- FriL sekančią sutartį:
sas) ir Amerikos Lietuviai.
rašyti įstatai, bet ir tuf vta'kaikur

Mfibl MM 4MNMMUA ltlktUl BB-

“Darbininko” skaitytojams > viltįes, kad segąjįį
siunčiu čia žinių anie Kun. J. tų apsiėmimai bus gal išpildyti
■
foj* __ ■ NŽita keli metei atgal organi *-- jei ne pilnai, Ui' bent daliIIHT Jotihn UTjnuMuur * o.*wmTWM or
zuotąjį Žemės Banką. Juk nai ir kad jų klaidos bus ati
u McoatdiM
gąpt ta, teta M to p* rito tt totoo,Mw».
daugelis “Darb.” skaitytojų taisytos.
tjirter toAct of M»rcU1I7U”
Uetotoee
milto at spėriai ratai ot jxwt»»e prvvMad tar ta tadloa 1101 turi to Žemės Banko &rų Kun.
Pridedu du dokumentu: 1)
Žilius, kelis metus tylėdamas* kun. J. Žilinus memorandumų
Act Ot Ocfe «, 1917, autliortacd ou July 12, 1911.”
eveiy TUEfiDAY, THUBSDAY and SATUBMY

i

■tagtonitadsuburbs
Rtogu
Rfrrign eoųntries yearly tu « • m f e* t * •
.1.

<-r * • *
i ji

* ■ «>i ta

užsitraukė ant savęs daug —
šėrininkų rūs
tybės.
Iš čia prisiunčiamų
dokumentų skaitytojai matys,
kad kun. Žilius vis dėlto darba
vosi kiek galėjo to banko rei
kalais, nors’ir padare gal vieną-kitą klaidą. Jo nelaimė
buvo tame, kad prieš jį susidė
jo perdaug priešingų jėgų, ku
rių jisai nepajėgė įveikti. Tie
žmonės skubinosi daryti savo
bizniuspagavę arti 100,000
dolerių amerikiečių pinigų, kur
Taū-jie paleis juos cieltts 11'
sveikus.
Šiam ministerių' kabinetui

m gal ir teisėtos

8UBSOBHTI0N RATESs

i

ministerių kabinetui, 2) jo at
sakymų į miųisterio Petrulio
laiškų. Be to dar čia. pridedu
ištraukų iš privačio laiško man
rašyto kun. Jono Žilinus šių
metų spalių 24 <L

darbo įstatymo šioje valsti
joje, tai būt buvę kas kita.
“Naujienų” tvirtinimas,
JSiuomi išpildau prižadų, duo
kad
“
Keleivis
”
iškėlė
aikš

tų Bostoniečiams, kad prane
Chicagos “Naujienos’’ lap- ’
tėn
kardinolo
nusistatymų
ir
šiu apie Lr. Žemės Banko reika
kričio 14 cl. rašė apie tai,, kad
lus. Malonu čia man pažymė
Massaehusetts valstijos pi - *Darbininkas” negalėjęs už
liečiai balsavime lapkričio 4 .ginčyti yųa taip paikas ir
ti, kad ir man pačiam šių vasmų teko šiek-tiek prisidėti
’ d. atmetė vaikų darbo-■amend- naiviškas, kad sunku ką pai
prie L. Žemės Banko klausimo
mentit.
“Naujienos” kon- kesnio ir sugalvoti. Juk kar
dinolas
viešai
veikė
irnorė

iškėlimo. Jeigu ministerių ka
. stažavusios faktų, kad tas
binetas
išspręstų
klausimų
amen’dmęntas tapo atmestas jo, kad jo nuomone plačiau
sia pasklistų. Tik, žinoma,
neigiamai (ko nesitikiu),’ tai
rašo:
norėjo, kad nebūtų jo nuo pripuola kreditas, kad turėjo liks, dar kelios apeliacijos į sei
“Reiškiu Massacliusetts valsti monė iškreipta. Apie kardi
daug eivilės drąsos .ir sąžines- mų, pagalinus į viešųjų tautos
ja balsavo ūž tai, kad vaikų dar
bas fabrikuose nebūtis varžomas nolo nusistatymų “Darbinin jautrumo —- to banko sėrinin- opinijų.
ai'bą naikinamas. Ta valstija no kas” paminėjo spalio 7 d. ku klausimą, jau rodos palai
Su tikra pagarba*,
ri, kad maži vaikai, užuot lankę “Keleivis” vėliau su .savo ei- dotą, vėl iškelti aikštėn ir tar
mokyklas, butų išnaudojami kapi eilikiskais plūdimais išėjo.
dymą pradėti. Tokiu .būdu yKun. F. Kemėšis.
telis tą!”
•, ’
t
*
Tai kas galį čia šnekėti apie
■ ....
I
Toliint minėtas laikraštis “Darbininko” negalėjimą to
rašo:.
. ■ . ’
. fakto užginčyti.
'
1
“N-iuį” pasakymas, kac
“Kas -gi yra didžiausias kaltininkas, tp,- kad toje šiaurinės Ame Amerikoje nei šiandie nėra
rikos valstijoje paėmė viršų vai vaikų darbo įstatyminių Su
kų, išnaudojimo- šalininkai?. Klau
sią ‘ ‘Naujienos. ’’’ Ir atsako:l t di varžymų yra toli nuo teisy
džiausias kaltininkas. yra Bostono bės. Masšachusetts valstija
katalikų kardinolas O’Connell,” buvo 19-ta valstija įvesti val
r
(“Naujieną” pabriežta.)
ioj darboĮstatymų. .
.
1 Kaimas, 30 d. Rugsėjo, 1924 banką trijų vardais: Žiliaus, Pet
- - “Kad katalikų kardinolas O ’Con'
Minėtas
neteisybes,
iškrai

nell stoja už vaikų vergiją, apie
kaus ir Skritiilskta.
tai jau buvo rašytą lietuvių spau- pymus, šmeižtus ir cicilikiš- LIETUVOS MINISTERIŲ
Nariams buvo išduodamos kvi- Joje. Tų faktą pirmutinis iškė- kas varvaliones “Naujie KABINETUI.
tos, vėliaus laikini paliudymai.
. le aikštėn mūsų draugų laikraš
tis Šo. Bostone, “Keleivis;“ ir nos” ^vietai! paleido lapkri
Gerbiamieji:,
■ j
Aš.-apvažiavau Amerikos Lietu
klerikalinis'* Darbininkas ’ šito fak čio 14 'd., gi ant rytojaus
Kreipiuosi į Jus dėl surinktų ka- vių kolonijas; tūlas po kelis kar
tą užginčyti negalėjo.“ .
lapkričio 1(5 d, smarkiai akė
daiš. Amerikoje ir parsiųstų, rei tus, visur praMŠtatdamaS Lietu
Po todiejasi “pažangos ir ja “Sandaros”, “strakalą,”
kalaujant Lietių’osAEnisterįų Ka vos nepriklausomybe — tas buvo
progreso' perlai,”' t. y: nieki- t. y. redaktorių už nepama
binetui, į Lieuvą Lietuvos Žemes mano pirmasis tiksiąs .ir raginda
.
v ■
. nimai ir dergimai katalikų tuotų socialistams priekaiš Banko pinigų.
mas dėtis prie Banko, kad lietu
dvasiškijos. Girdi Anglijo tų, būk jie (socijalistai) ken
viai galėtų Išpirkti jš svetimtaučių
Aš buvau toje pertrakcijoj Mi
je jau senai pripažvta, kad kę sandaiiečių darbe Vil
žemes — tas buvo antras tikslas.
vaikų išnaudojimas yra pa niaus lietuviibnaudai. “Nau nisterių Kabineto Įgaliotinis.
Pasekmė buvo ta, kad Ameri
Dalykas ve kame.
vojingas visuomenės ateičiai jienos” smalkiai protestuo
kos Lietuviai, kurie nuo 1914 me
dalykas, o “Amerikoje- da ir. ja prieš South Bostono stra - Liepos mėnesy 1016 . m. pirmi
tų buvo nusistatę ,j.w Lietuvos Au
Iš to išeina, ninkas Lietuvių Centralio Komite
šiandie nėra jokių įstatymi kalo melus.
tonomijų ir tam sulinko 1,000,000
nių suvaržymų t’ai blogybei. kad “Naujienos” melavimo, to,p. M. Yčas, kvietė mane atva
parašų, dabar autonomijos tekstų
Ir kardinoip O’ComielIo va šmeižymo ir minčių iškrai žiuoti iš Skandinavijos Rusijon,
nuo tų parašų kirpo.ir dėjo naujų
dovaujamoji katalikų, dva- pymo amatų, nori monopoli kur C. Komiteto lėšomis apvažia
tekstų neprigulmybčSj kurios pra
vau karo pabėgėlių lietuvių kolo
-sišldįa kovoja prieš sumany zuoti.
dėjo reikalauti spaudoje ir prie
nijas, rinkdamas medžiagų apie
mą, kuris leistų atskiroms
Washingtone esančių įvairių tau
pabėgėlių gyvenimą.. Vėliaus; su
Valstijoms bent sureguliuoti
tų atstovybių.
’
ta medžiaga, L. G. Komitetas pa
tų reikalą.”
Prie L. Ž. Banko prisidėjo apie
siuntė mane ir p. Yčą Amerikon;
Pirmiausia iš šitų citatų iš
800 Amerikos lietuvių; tai buvo
a) kelti ūpą rinkti aukoms ka
“Naujienų” paaiški, kad
karsčiausi tėvinainiai, kurie troš
Po tikrai gero pasisekimo
ro pabėgėliams,
“Naujienos" nnslija, . kad
ko Lietuvai nepriklausomybės, į
Naujojoj Anglijoj Dzimdzi
Čionąį ėjosi apie šios valsti
b)
organizuoti
L.
•
Ž.
-Banką,
ją tikėjo ir norėjo pagelbėti Lie
Drimdzi juokų teatro artis
jos vaikų darbo įstatymą.
kurį,
kaip
buvo
tvirtinama,
tuvos lietuviams, iŠ kurių daugu
tams būva nepavykę New
Bet ųe taip buvo. Čia ėjosi
‘
ir
Rusų
Valdžia
leisianti
ma ir patys geide gryžti į Lietuvą,
Yorko valstijoj. Ar taiVie
apie: įgkliojhną Kederalio
lietuviams kurti,’
kad ten apsigyvenus — jiems bu
tos žmoniii ar vadų ar abiejų
Kongreso išleisti bendrą vai
c) mano paties- tilsslas buvo vo, žadėta su Banko pagelba pa
kalte, tai nežinome. Gaila,
kų diųho' įstatymo, privalo
"skleisti Lietuvos nepriklau lengvinti Lietuvoje įsigyti žemes.
mo visoms valstijoms. At kad turėjo taip atsitikti.
Kada vasarų 1919 metais buvau
somybes idėją;
1 Smagu, kad sulyg gauto
skiros valstijos ir dabar turi
skirtas
į Paryžiaus Lietuvių Dele
mis žiniomis Pemisylvtnijos
Amerikon su p. Yču atvykau 6
teisę Įeiti vaikų darbo įtatygacija prie Taikos Konferencijos
mus.' Massaehusetts valsti valstijoj artistams vyksta d. Rugsėjo, 1916 m.
ir važiavau į Paryžių, Amerikos
gerai. Nuobodų, ir vienodų
Lietuvių-veikejų suvažiavimui
joj vaikų darbo įstatymas
angiiakąsiij gyvenimų gabūs Nė\v Yorke aukų rinkimą ir orga D. ž. Banko direktoriatas suteikė
veikia jau nuo rugpjūčio 1,.
artistai smagiai, paįvairina. nizavimą Banko užgyrtis, pirmuti man įgaliojimų tartis su Lietuvių
1910. Tas įstatymas yra gan
Visų kolonijų lietuviai, kur nes akcijas L. Ž. Bankui ųžrašinč- Valdžia dėl Žemės Banko.
aštrus Sulyg' tuo- įstatymų
vaikasįųim 14 iki.16 m. am- jų maršrutas paskelbtas pri jąrnc kartu su p. Yču. Pabaigo
Spalių nfėuesy 1919 m. atvykęs
valėtų
atkreipti
domės
ir
ne

% žiaus, įįiorįs uždarbiauti pri
je Lapkričio mėnesio, p. lrČiti gry- iš Paryžiaus Kaiman, radau Lietu
praleisti jų smagių ir patrio- žus Rusijon, paįikąu tolyniesniam vos Valdžių didei sunkiame
valo iš valstijos nuskirto
tingų vaidinimų. Daug kal darbui aš vienas su alga L. C. Ko niame padėjime Anglų atstovas,
daktaro gauti “eertificate of
bame dabar apie lietuvybės miteto, kurią turėjau atsiskaityti, kap. Wai‘d, klausi mams, ar Aphysjcąltfiluess.” Gi Statė
BoarA of Healtli ištiria vie išlaikymų, o tokie artistai v- iš surinktų prakalbose pinigų, ku merikiečiai negalėtų Eųrppps lie
ra viena# iš geriausių įran rios tai algos man užteko, tik trims tuviams pagelbsti piginimai, neš.
tas, kurios tinka tokiems
kių tam reikalui, lietuviai menesiams. Paskiau turėjau gy girdi, trys mėnesiai imapta’toto
vaikams, dirbti be jų sveika*
patriotai, sunaudokime tų venti iš savęs (Kopija atsiskaity karei vija ir dalinai jau neapmoka
, tai pavojaus. .Už įstatymo
artistų atsilankymų lietuvys mo su L. C. Komitetu randasi pas nti valdininkai ilgai neįšturėąią.
; l^užyhiųyiu $200 bausmes.
tei stiprinti.
Buvu pašauktas į Ministerių
mane).
'
Taigi “Naujienų” pasoPrašiojo buvo sutvertas L. Ž.Kahineto posėdį.
Paaiškinau,
; kjdnas,. kad Massaelųisetts
Banko komitetas: J* Žilius, M. kad Amerikiečiai turi surike L.
PAIJIIKOMA
į yplstija nori, kad maži vaiGramątas, Vaclovas, arba Vac Rusk, T. žilinskis, kun. Petkus ir ž. Bitukui keliaS’došimtia tūkstanį kai būtų kapitalistų išnaudomų dolarių, ‘ reikia, kad Valdžia
Į jami yra nonsensas. Kartu lovas Gramftitisf atvažiavęs Ameri G.AĮatulėvičhis.
suurganiatiotų Žemės Ranką, užVėlinus prisirašiusieji prie L.
I didelis nonsensą yru tvirtyti, kon 1910 mėtis ir tūlų laika gyvėįstatus; tada Ampriktečiaų
b kad kaulbiolas stoja už- vai- nęsBelieųeetady, N. Y. , Jisai pats Banko puriai išrinko Banko čirpk*
j kų vergijų *Tei Massaehu- arba kas apie jį žinotų prašoma turistą, i kurį įėjo: J Žilius, kun. ptisitlėdami, galės išsyk prisiųsti
j Mėtis valstijoj' nebūt buvę atsiliepti žino antrašų: Litiiuunian Petkus, kun. Matulaitis ii* pp. Po* savo dalį ir Valdžia bei kraštas tu
I vaikų darbo įstatymo ir* jei Consuliite, 38 Purk Row, *Nmvį viluika bei Skrltulskis.
rės daugiau pinigų.
:
j ^urinkn pinigai buvo dedami į Tolesnei piniginei geltai pa*
t W ėję apię. įvedimų vaiktp Now York, M Y.
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Lietuvos Ministerių kabinetui Lietuvos Žemės
Banko Reikalais Kunigo Jono Šiliaus
Memorandumas.

IMA ATSIGRIEBT!
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Sulig § III, šeši*Bunko Tarybos
nariai turėjo būti skiriami val
džios, kiti šeši renkami akcinin

kliuvo. Pagalios, juristams pata*
rus, kad be atsiklausimo akcinio
Br. Basto
Kk
kų mes Banko tikslo negalime mai.
2.
Sutarta,
kad
paskola
tęsis
kų.
nyti, kadangi pinigai buvo dėti
IM 1 d. Sausio 1921 m., ta L. L
Sulig § llff, Banko valdvlojas BsndroH sutinka už ta pastot partraukti Lietuvon V. L.’ Ž. Ban
arba vyriausias direktorius •-*
kui, nuo tolesnių lygių atsisakč3.
L.
L.
Bendrovč,
topo
guAustosios Valdžios skiramas ir
m«.
gag^^vzo^tetaufta riSąJtitą sa
atstatomas,
Tuom-pat tarpu, rudeniop, Vo.
Taigi Bankas turėjo būti valsty vastį, kokią Bendrovė turi.
lęicčių markė, o su ja ir Ost-mar4. Pinigai gaunami už parduo l<e, pradėjo pulti, parėjo fihaiisi.’
binis, o Lietuvos lietuviui .per Pr,
ir Pr. Banką ir Amerikos lietuviai tas akcijas, iiskyms 10 nuož. at nė maišatis; tada jau ir negalima
sargos kapitalui, turi būti dedami
su savo surinktu kapitalu turėjo Į į bąuto (Amerikoje) dviem var buyo ką daryti.
‘
prie jo tik prisidėti.
dais, įgaliotinio L. L. Bendrovės Pereitais, 1923, metais pradėtą
ir
įgaliotinio L. ž. Banko, respec- vėl kalbėti apie steigimą Valsty
Misija kelti Amerikoje jmskolai
tive — Dr. Jono Šliupo ir J. Ši
teipgi veik buvo surengta — J.
liaus, kol paskola nebus išmokė binio Žemes BankOi prie kurio pri
Vileišis, Žadeikis, Žilius-“.
ta, iki pasibaigs išmokėjimo ter sidėtų ir publika, Mes ir pada
—Ašj kaipo Misijos iŽdimnkas, minas.------------ --------------- -------- vėme Kinf JITuisterluI p. Petru
New Yorke, l d. liepoj 1920 m. liui pareiškimą- raštu; kad prisi
buvau siunčiamas Amerikon da su
(Pasirašę) Dr. Jonas Bztoas
sekančiu specialiu įgaliojimą L. Z.;
Jonas šikus dedame prie Banko pinigais, anuo
Banko reikalais:
metu Valstybes vardu partrauk
Liudininkai:

1. L. t. lanto stoto L. L.
BandmM ptetato omčto Br. ta

*-

lfeffistariž Ptamimnto. No. 1584,
Kaimas, 1919 m., Spalių mčn. 30 d.
Jo Malonybei Jonui Žiliui.
.Gerbiamasis. Pildydami Ministerią Kabineto 29 Spalių 1919 m.
nutarimą, siunčiame Tomistai Lie
tuvos Valstybės žemes Bako pro
jekto nuorašą su steigėją parašais
ir prašome Tomistas rūpintis Amenkoje Valstybes Žemės Banko
įsteigimu.
Tuo tikslu prašome Tamistą
kreiptis Valdžios vardu į Lietuvių
visuomenę Amerikoje,
daryti
žingsnius partraukimui Lietuvon
jau surinktų Banko tikslams kapitalų ir apskritai daryti reikalin
gus įsteigimui Lietuvoje Valsty
bės žemės Banko žingsnius. (Pa
sirašę) -

GALVANAUSKAS,
Ministerių Pirmininkas,
STASYS LOZORAITIS,
už Ministanų KibinetoVReikalų
Vedėją.
Iteikdainars man L. Ž. Rauko
įstatus ir šį dokumentą, Ministeris Pirmininkas, p. Galvanauskas,
pasakė, kad mes galį pasiskaityti
L. Ž. Bankui kiek nuošimčio- iš
sukeltos Amerikoje paskolos.
Aš atsakiau: “Ką čia mes skai
tysime ntiošimčius, veildauš reikė
tų pasistengti Amerikoje surinkti
■ta Valstybei Baaikan įnešamąją ka
pitalo. dalį.“
'
t

Jt

(Vertimas iš Anglų kalbos)
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tais iš Amerikos į Lietuvą, kokio
,
Lietuvos Misijos Pirmininkas jie ne būtų. Reikia dalyką likvi
M. Vinikas,
•
duoti. Ant pareiškimo pasirašiau
Atstovybes Sekretorius.
aš, p. Yčas ir p, Malinovskis.
. Tokia buvo sutartis. L. L. Ben
Apart to aš buvau į galioj ęs kun.
drovė buvo pasižadėjusi grąžinti Tarną Žilniskį ir p, Joną Vileišį,
mums pinigus iki 1 d- sausio 1921 kad’ rūpintųsi priq Valdžios koor
ni., Amerikoje, dėti skolą dolarais dinavimų surinktų Amerikoje Žviename iš Amerikos bankų, kol Bankui pinigus su dabar atidary
pilnai neišmokės.
tuoju Žemės Banku. Vis be pa
To nepadare. Man nuolat is Dr. sekmes. Atsakyta: “Imkit akci
Šliupo reikalaujant, kad surinkti jų, užsimokėkit ir prigulėsite.“
Bendrovei pinigai būtų abiejų var Pirm trijų menesių mačiausi Kau
dais dedami į banką, kaip tai rodo ne su Ministerių Pirmininkų p.
sutartis, jis pinigus siuntė į Kau Galvanausku, terp kit-ko, klausiau
ną. Yra jo laiškai. Viename laiš jo, kaip, pagalios bus su likvida*
ke rašo, siunčią^ 22,600 doalrių ivniu Y L. Ž. Banko reikalų ? Jis
Kaunan, turys klausyti diuekto- nieko neatsakęs, ppi’ėjo visai prie
riato. Iki naujij metų, girdi, tu- kitos temos.
:
• •
•
*
•
rime laiko, skolą . atlyginsime...
' Gerbiamieji;u. ’ !
M
bet'neatlygina- .
1. Rinkdamas pinigus L. Z,
• Iš Ūkio Banko ‘turime tik’ kab i
Bankui, kaipo įgaliotinis L, C. Ko
legramą, kad
miteto ir paskiaus partraukdamas
“Draftą 600,000 gavome kovo 3 juos į Lietuvą, kaipo,Lietuvių'Val
d. 1920 m.“
.
(
džios įgaliotinis, aš maniau pada
Kad pinigai bus sudedami pas rysiąs Lietuvai ir lietuviams labo
juos-markėmis nebuvo nė rašto, (kaip kad kadais gelbėjau Lietu
nė šnektos. Buvo manoma, kad viams; rinkdamas aukąs nukente*
Valstybe tuos pinigus tuoj-panau- jusiems knygnešiams, steigdamas'
dos Žemes Bankui. ,
' . “Motinėlę ” šelpti nukėntejusiems
4 NKovo mėnesy 1921 įn. aš buvau Lietuvos studentams,-pats vienas
paršąuktas į Lietuvą, Pasimačiau surinkdamas aukas “ Fondui Va
su Ministerių Pirmininku Galva dovėliams Leisti“ ir pastariausiu
nausku, su kuriuomi kalbėjau ir laiku su užsikirtimu .rinkdamas
V. Ž. Banko'reikalu. Jis pasakė,
aukas Šaulių Sąjungai. .). Jūsų,
kad nors Bankas paskolomis da įgaliojimu ir šį kartą savo prieder
negali pradėti veikti, bet galės mę atlikau, ir užtai, kad anuose
.
*
*
tuoj pradėt rinkti Rusų laikų Že sunkiuose
laikuose norėjau Lietu
mes Bankų užvilktus mokesnius ir vai gelbėti ir gelbėjau, neprivaly
galės užvesti hypotekų knygas.
čiau, dėl keno ten kaltės, nustoti
Patikėjęs tiems žodžiams, aš be-, užsitikejimo ir turėti nemalonumų
giojau iš įstaigos į įstaigą, nuo nuo tų, kurie man visą laiką už
vieno nurodyto asmens pas kitą, tikę,jo;
,
— kaip nieko, teip nieko.

Jonas VileiiŠs,

Teip tai mes tada žiūrėjome į
Lietuvos reikalus ir su tokia dva
sia stengėmės gelbėti Valstybei
steigti Žemės Banką.
Išvažiuodamas Amerikon, da
kartą pasimačiau su Žemės Ūkio
Ministerių p. Noreika ir priminiau,
kad gavę iš Amerikos pinigus, tuo
pradėtu Banką. Kitaip, Ameri
kiečiai nerimaus.
Nuvažiavus Misijai Amerikon, 8
d. Kovo, 1920 m. turėjome MisiTaigi prašyčiau Gerbiamos Lie
jos.name _L. Ž. Banko direktorių
Man griežtai pareikalavus, kad
tuvių Valdžios, ištyrus prideran
suvažiavimą, ' Lietuvos atstovui,
A
7
.
L.
Žemes
Panko
reikale
būtų
Misijos Pirmininkui, p. Vileišiui
čiai šį visą -klausimą, Šiokių ar ki
kas nors daroma, pagalios tapo
tokiu būdu paaiškinti užinteresuo.
vadovaujant.
' .,. '
skiliu komisija: Ūkio Ministeris
tai visuomenei tikrąjį dalykų bė
Parodžius užgirius, valstybinio
Alekna ir jo padėjėjas p. Kriau
gį bei stovį.
•
j
Žemes Banko įstatus ta įtikinus,
čiūnus bei p. Tolkūuas, taipgi ri
kad Bankas tuoj pradės veikti,
kio ekspertas p« Bredickis ir iŠ. iž . 2. Amerikiečiai, kurie visuo
ant vieno iš direktorių, kun.-Pet
do miliisterios pp. Dobkevičius bei met, o ypatingai metais kovos už
kaus, moto'— “Lietuvai reikia pk
Lietuvos nepriklausomybę, gelbė
Jczdauskas. .
nigų! “ •—tapo nutarta pinigai pa
Rinkomės tris kartus. Vis di jo Lietuvai pinigais, šiame atve
siųsti Lietuvon.
deli intervalai. Pasikalbėta apie jui ta neturėtų būti užmiršti ir ig
Suvedus knygas pasirodė, L- Ž.
Banko * tikslus, liepta sudaryti noruojami; kad sentikiai taip
Banko pinigą besama 70,500 dol.,
Banko veikimo projektas ete. etc., Lietuvos ir Amerikos lietuvių pa
iš kurių 12 d. Kovo, 1 BalaniĮžio
jaučiau, kad v|s be tikslo/ P-ui siliktų normallisA.
ir 7 Balandžio pasiuntėme =
Teisybė,
ši
L,
Z.
Banko
pąšalptf
Kriaučiūnui prasitarus “Jūs Ame
I Pr. ir Pr. Bank. ,700—t OOO.OOOmk.
|U.k .Banką 9bal. 8,800— 500,000 tak rikiečiai su savo cfolarmis,“ pa Lietuvai turėjo -būti' formoje 6
AŠ daviau apie tai žinią Žemės reiškiau, kad juk.Valstybc įteigia nuoš, dividendinės paskolos, bot
Ūkta Ministerįųi p. Tuhelįuį ta. vi® Banką, Amerikiečiai tik nrigribs- teip buvo pačių Euiopoš lietuvių
prašiau, kad tuoj atidarytą Ban ii. Valstybei. P-»s Bobkevičto sumanyta, kad didesnių sųmų su
man pasakė, kad VMitybmlo te rinkus.' Atmykite, ■ Gerbiamieji,
ką.
' ’
Oateh 4>*Atsakymo negavam Vėliaus to- mis Banko įstatai buvo užmiršta kad ta pinigą suma
tą p. Yčas man yra sakęs, kad pagarsinti laiktočiuoie, daugiau* DOOjOOO — buvo paaląata Lietuvon
dalį mūsų pinigų L. L. B-vė yra jįe nevrito ir Valdžia temis Ban-’ lygiai tada> huda pusiau-valstybiskolinusi Aglynui, kur p. Tūbelis ko visiitol ųmtogttb o tame ką lys Pr. ta Pr. Bankas Intvo tik-kąi
aš buvau Valdžios įgaliotas tartis atsidaręs su 0,000 Ostų-jnuTkią«
buvo pirmininku.
Liepos mėnesy važiavo į Lietu su Amerikiečiais ta patraukti Lie o Ūkio Bankas ta gal su neką dau
vą kųn. Petkus su totrąkoljoniK tuvon pinigus V, Z. Bankui, aš ga ginus kapitalo. Mums via rodtaĄ
kad. rūpintųsi Banko atidarymu, lįs pasikalbėti BU Ministerių Pir* kad Vaidila su telk pinigai* bitų
galėjusi pradėti ir Valstybini te*
* ‘
Jis mums pranešė, kad Valdžia mininkm
Nuėjau vėl pas p. Gulvnu&uską. mčs Banką, jei tik būtą norėjusi.
dėl tūlų priežasčių be naujų metų
Ž. Banku neatidarysianti, o kad Huvo pateisinimui jh, tarp kitko Kirip buvo, taip buitį, bet lį-

t

j

*

A

f

4

f

į

f

•

^Mananti .k -MMjmm
tt

iv
Mki Valutytrinia ie*ši Bankai, ta* JMml
po įstrigtai ir jau pradėjo veikti.
' Btehaant ii Ranka, iJrtniaus ®rl-1 MteUbty ir Wh u
derėjo likviduoti dalykus seniau
•teigiamojo Vaidybinio Samia
Banko.
Lietuvių Valdžia nąvoSĮaiku no*
imtt mirafoti te Basiui imu
rtja, kad Amerikoje surinkti Rau
kui pinigai būtų perdurti Vady ąiąfat Mdte tek^kttk luuh MiUo

. *******

KA»cijmen lietuvių kounimmei

P-ui Galvanauskui pirmininkauJaut ministerijoje, negalima buvę
nieko piadryti. Jis, ruda, pyko
ąnt manęs, ką ai sykį prie Yčo at
kartojau jo Žodiius : kad bankai I
(Pr. ir Pr, ir ūkio Bankas) ken-Į
kia atidarymui ž. Banko.
Į
K

f

yoiteram, man.

8I0UIOIW, IOW*.

■

EJptefc riftasu.

Taigi, dabar, Vadybiniam do
mi* Bankai ataidariua aš. kaina

prigulmybei. Na, norėjau suor- Bostono juristas P. Datižvardis.
Jonas imtu. gnuizuoti ir Banką, kad geibėjas [Jie visi gvildens svarbiuusiuoLietuvos ūkiui, Lietuvoje nebu- Įsius šių aienų klausinius, Apart
vo pinigų, pasiūliau Valdžiai ga-Įkalbų bus ir kitokių pumargi-

Su pagarba,

LDKS. 36 kp. meneMinfe susirin
kimas įvyks .23 d. lapkričio, 1924
m,, šv, Andriejaus par. svetainėj,
Juozas Juodelis perstatė seeno> tuojaus po sumai. Viši nai iai ma
je 3-jų aktų’ “Kerštinga Meilė.” lonėkite apsirinkti; neg yra svar
Herai pavyko Z. Mockevičiūtė bių reikalų aptarti ir užsimokčt,
Urs kaikurių mokestįS jau užvilk
pasakė gražią deklemaciją.
tos.

Kp. Raštininke

Atrivertipias. ■

J.

rius pradeda rengti vakarėliui!
bu dienomis. Štąi S. L. K K

MKW BRITAIN, OOMM.

tr.fc.rfH.

Nedelioje, hpkričio 23 d., 7
Žinai, kaip aš tose vargo kelio-[valandų vakare, bažnytinėje
biniam žemiįi Baukui, j Lietuvą, •Fiitfc, ■
Mjfluha Hmm nšt« yriTMtiį nfee po Ameriką, užrašinėdamas įKvetainėje, bus didžiausios prakuri tai banką buvo pasižadėjusi
tuoj atidaryti. Až buvau Valdžios dfiktminte. itikali. Milu nriita- Ž. Bartkui akcijai, visur su iižri- kalbos. Kalbės mūsų mylikirtimu agitavau dėl Lietuvos ne-Įmiausieji veikėjai ii’ svetys iš
įgaliotai tą transakciją atlikti;

»0l.

P«a mus 'draųgjjų devytaa
lybės. Jau neužtenka Mdęidll
Jei rengiamų vakarų, tad W

98 kuopa rengi* kmicfm auaj
tu.A. AUąnaviMum. 20 dieną.
kričio, bažnytinėje salėje. T
ir mes tvoruesteriečiai t. turi
progų išgirsti art. >A. Židan
‘

-i ■

eįaus puikius: smuikavirnua.
Mes lietuviai turini didžMil
turėdami tokį muzikų ir ant jopį®j
rengtų koncertų turime lankyki

kodaiigmusia. <*’bn tupiu primfek j
J.,
spalio 9 d mūsų parapijoje,
ii, kad būsiamą koncertą reuftgj
A
CHIOAGO, III.
francūzė
Agnės
Darveau
priėmė
tavą pagelbą. Kada užgirti Min. kimų. Visi atsilankiusieji bus
98 kp. per-pusę su gerb. art. A, A j
11.
,
Kabineto, Ž. Banko įstatai mums ĮpUniausiai patenkinti. Atdidį- katalikų tikėjimų. Per du mėn.
LDKS. 25 kuopos susirinkimas Mes katalikai turime vieni kitu*
kelis
kardus
savaitėje
mūsų
kleb,
žadūjo tik 6 nuoš, dividendų, su-[jį triukšmų4 rengiu Lietuvių
bus sekmadieny, lapkričio 23-čią remti, kitaųi iŠ mūsų kitos srovią +
aiškino
jai
tikėjimo
tiesas,
kurias
tikau, juk ne biznį Lietuvoje mesĮDarbininkų K, Sąjunga.
'd., Dievo Apveizdos parapijos mo-. juoksis ii“ pasinaudos, Po’voltek*
ji
M
įaugamu
mokiesi
ir
>™-kykl<»
kambariuose, 18 ir trųjm- liti vėl parašysim
norėjome daryti. Sulig įstatų* Vai- Į
. *
Žvalgąs. gūsi pne Sv, krikšto. Nedalioj po Aw
brfinRi twthi
džia ėmė Banko kontrolę, su inie-1
Vrikta^'
piet
2-trą
vai,
paprastai
kleb
mo*
’
pribūti, nes turime daug 'svarbių
Klaipėda, 24 Spalių, 1924. (Originalą gal galėtumėte- susek- lu noru sutikau, Lietuvių Vai-Į
kiną vaikus katekizmo lietuviškai,
MT. OARMRL. PA.
dalykų
aptarti, ajnt;
apie vajų pasvars.
fi Ūkio Min. aktuoset).
J. M. Ein. Min. Petruliui,
džios pagelbai mes juk rinkome pi- '
Fi
.r V.
. , _
’
.... ««!.»
I^IĮ WJ»|<im,
WESTFIELD, MA88.
po tom dr.4 yri .huno prizmini- L.p|,it, atrimlli?hf mrt, dal.,)0
Milžihižkas
koncertais
Kaune.
lyz j/' XV ftlVJIUftUVlIį. urvių V«ui ui)
IV. Kokios direktyvo.-} buvo įiigiiSr Bankams, bendrovėms ir |
duotos Pr. ir Pr. ir Ūkio Bankui, stengėmės kiek prigelbčti... O | Paskutine suvartė prieš Adven- ^nas Švenčiausio Sakramento. Lai irisirengti ir tt. ir tt. Eidami suArtistė Marijona CižąuskienČ feDidžiai Geibiamarią; Atsakyda-i siunčiant pirmajam 4,000,000, .ant
ke išstatymo ŠŠ. kleb., turėjo pats
čia, vietoj “dūkui,’* ryžtasi viską [tus mūsų kolionijoje atsižymės cliririnkiman, nepamirškite’ pakai- komp.-daiiiiniiikas J. čižauskas,
mus į Taniirios klauriamuorius ram 500,000 auk...
grobtbr-i------------------- ---------------- Įdelėmis iškUmėmiSf kaijr dvasinė- giedoti “O Salntaris Ilostia” ir binti iF-^yo-4lraugus^-pri.siražyti apalio-14 d. š, m. Mt. Varmei, Pa,
Kcptynis punktus, papildančius f Jokių; kitokių idrektyvų nebu
• *A
ĮLmis taip ,ir parapijinėmis, Sek- “Tantum. Ergo;” kadangi vargon.’ prie brangiosios darbininkų orga davė vokalį koncertą su didžiau*
mano V. L. Ž. Banko reikale pa: vo .duota, kaip tik pranešta, kad. Šis Valdžios ir draugų pasielgi
Imadienyje, šio mėnesio 23 dieną, da neturime. “Tegul Ims pagar nizacijos. Laukiami visi.
siu pysisekymu. Programas bu
duotąjį Min. Kabinetui referatą, ie pinigai yra Žemės Bankui. mas atėmė man visų ūpą ir pa
bintas
šš.
giedojo
kleb.
su
žmonė

pu Suma prasidės KeturiasdcšimJ.V.Dimša. vo begalo gražus it įvairus, Ma
turiu, garbės pareikšti;
Tuom vardu jie abiejuose bankuo graužė sveikatą. Kiek aš per tai | tis Valandų Atlaidai ir užsibaigs mis Po palaiminimo p. Darveaū'
rijona CĮŽauskienė coloraįuro ao* '
turėjau nemalonumų, susierzini
I, II: Ar aš buvau gavęs iš Val se ir užrašyti.
[ Antradienio vakare, 25 dieną Š. m. atsiklaupė prie altoriaus ir atkak
WORCESTER, MA88.
prano lietuvių GaUnGurci klausy
mų, tik aš vienas težinau. Kada
džios parėdymą, nuvažiavus Ame
bėjo
išpažinimą
tikėjimo,
po
tam.
tojus žavėti žavėjo,' J. Čižauakaą
V, VI. Ar kun. Petkus... pri
[Rytais ir vakarais bus pritaikintos,
rikon, surinktus pinigus Ž. Ban ėjęs prie išvado, kad reikalinga laike finansinės suirutės dėl mar-1
Pilu.
Blaiv.
25
kp.
darbuojasi.
buvo
apkrikštyta,
pati
atsakyda

[pamaldos ir išpažinčių klausymas,
su skambiu išdirbtu bary tonu priko reikalama siųsti Liatuvonl Jei paskolinti surinktuosius Ž. Banko kės kritimo nieko negalima buvo t
Laikytame susirinkime 13 lapkri
ma
ant
klausimų.
Krikšto
tėvas
kini dainavo. Klausytojų buvo pil
teip, tai kokioj formoj ir keno tas pinigus L- L. Bendrovei, gavo pa veikti, laukėme atidarymo dabar-1[Tąja iškilme turėtų kiekvienas kačio
aptarta
daug
dalykų,
ir
nekttbuvo
Vincas
Biržietis;
k.
motina
parėdymas buvo duotas — žodžiu našiam žygiui Lietuvos Vyriausy| tulikas stengtis pasinaudoti.
>, > «
. .
na svetaine. Lauksiu .daugiau to
tinio
Valdžios
Ž.
Banko,
kad
prif
rie
jau
yra
vykinami.
Vicepir

p.
E.
Yagge.
Žmonių
susirinko
ar raštu.
kės pritarimą.. . .ar pranešė Vy
kią
koncertų.’
t
.•Ketvirtadienyje nuo pietų, Lapridėjus ir gelbėjus situaciją. .Tuom
mininkas
p.
V.
Rimša
pranešė
jog
riausybei...
kokioj
formoj...
ko

mmiažai,
norėjo
matyti
kaip
ji
bus
Įkričio 27 dieną, Padėkones dieną,
Apie tą vieną ašį visi ratai tuom
įį
JGUrdijąfe
kį gavo atsakymą...'
talpu Valdžia įsėdo į visai kitą |
f
mūsų pirmininkas p, V. Blaveekaskrikštytą.
Mūsų
kleb.
da
pirmą
[prasidės
parapijos
fėrai.
Feraį
Jaik ir sukosi : Lietuvai reikia pi
Nežinau teksto pasikalbėjimų laivelį, kaip niekadėja, mums tik [tęsis per tris dienas ir užsibaigs kartą turėjo tokį’krikštą. Šiame susirgo ir.pateko ligoninitin. Su
nigų..- reikia parsiųsti surinktus
Kazimįeros sūm,jf Kažjmiėro Jlr
£Un. Petkaus su. Vyriausybe^ žinau pasakiusi, ji nesipriešinanti atida- [šeštadienio yakaro^šio mėnesiu mieste po įvairias parapijas kas sirinkimas apgailestavo, ir išreikš,
pinigus Ž. Bankui Lietuvon...
tiekį kad jie buvo griežti; žinau,1 rymui ir kito Žemės- Banko.
damas užuojautą sumetė $3,00 dvi škauskas ieško sqvo pusbrėliijai'
Kviestas tame dalyke į Mm. Kabi ,
.
_
_
29 dieną. Perai bus įvairūs viso- metą būna keli šimtai atsiverti^
A
■kad tataa . 2. Banko dmktoriato
va grąnžiaii8i. puoliau j d» kiafe pasilinksminimais ir Šokiais. mų.
gėlių ir išrinko komisiją aplanky Kaziniicąą ir Mikolą Lukulūrič^i
neto posėdį, aš, teip sakant, de
ti, jį. Nutarė rengti linksmą su paeinančius iš Kauno red., Ežei$*
Numaniau apeliuoti į Kiekvienas suprantantis ir mitai
rėjausi su Valdžia, kad pirmiaus
Baiaras.
Įaik Lietuvoje ir lankęs su kun. |vjsuomenę
dailiomis ir dovanomis “Whisf nų apskr.’, čadasų vai,,, miesteli#
parapijai prijaučiantis turėtų šį
turi būti užgirti Ž. Banko įstatai,
Tarty, ” lapkr. 22. Visas pelnas Oniškės, kurie 1915 m. gyveno 8,
Petkum Valstybės įstaigas, tūlose ______
,,
—• dalyką paremti, atsilankyti, pasisuorganizuotas bankas, tada galė
PJ
J?
P
*s
skiriamas naujo vienuolyno įtais.v- Francisco. Adresas: (Jhjna7 Har*.
įstaigose net mušęs kumštiini į sta-Į
'
linksminti ir kuom išgalint prisi- hazavo, kuris bus per 4 sekmadie _ •'
sime pinigus parsiųsti.
#’ , •
bin, Nem-Tonu, Potchtovaja 8^
niiu.
.
įą, išmetėdamas Valdžiai, kad (
nius
ir
4
pirmadienius,
*
pradedant
11
dėti
prie
svarbių
reikalų
pakeli
Kabinetas paduotas mano sąly nefęisingai .elgiasi su Žemės BauTeatrališko skyriaus komisija Litliuanian l'onsųlar Ageney
B
nuo iapkr. 23 d.
mo.
gas bus aptaręs (jų nuorašai turė
pranešė, kad jau rengiamasi prie Gilina.
ku ir Amorikiečiris.
«
Siour Grabnyčių šventes ir manoma per /rrr >'[ -<u.> —•— --------:— 1
“ 1 Rengėjas
tų būti Kabineto posėdžių aktuė '
Ieškau savo brolių: Liongino n?
VII. Kokių žygių yra daryta,!
'
. —.
ie). Gana to, kad Kabinetas pri-i
statyti veikalą “Gražioji Medelio- Juozapato, Daukintų ir seserie#
kad išgelbėjus nuo sutirpimd per
.
.
, . , . ■ .
Šiuomi tunu garbės kviesti —
siuntė man. .nuorašą jau užgirtų Ūkio Banką , siųstuosius 500,000
nė.”
t
Liodgardos Stulpinienės —- Lau
T
L. Vyčių N. Y. ir N. J. ApskriV. Ž. Banko įstatų su steigėjų pa auksinų.
r
[ Nutarta užsiprenumeruoti Lie- ki nt aitus, kurie yra iškeliavę j#
rašais (Tas nuorašas įstatų randa
Nuo Kovo mėn. 1920 m., kada [<&> susivažiavimų ant 23 d. laptuVos Blaivininkų laikraštį, “Sar- Lietuvos apie 19(T0 metų, pirmiau*
. Ketvirta IX a iškeikimų nerijų kartink
si pas mane) ir Min. Kahineto -Kr. pinigai buvo parsiųsti,' iki* Kovo Ikričio, 2 va. po pietų, 147 ■
■«ybą.”’
'
šiai gyveno Chieagoj. Jeigu kwf(
telefono nituaeijoa Kaiijeijoj Aitylijoj
mininkas, . siųsdamas mane Ameri m. 192! m., kada as buvau pat- Montgoinery St, Paterson, N,
Blaivininkai tapo užkviesti per žino ar jie gyvi, ar ne-r-prašwą,
.
*
kon, V. Ž. Banko reikalais, mano šauktas į Lietuvą, markė-auksinas lJ- iv. Kazimiero .parapijos jiaponią V, Liutkienę sulošti šv. Onos pranešti man Jų adresų. Ir g|J,
įgaliojime aiškiai rašo: PRAŠO stovėjo augščiaus, kartais veik du loję.
i
. I
dr-jai teatrąt ‘ Fabijole. ’ * Susirin- jie patįs atsilieps. Ieško semiu
ME TAMISTOS DARYTI ŽINGS kart tiek, nei mes siuntėme. VaĮs- f a Gerbiamos kuopos, Širdingai
kimils sutiko ir atidavė' ant valios •Vincė Daukintaitė. Prašau praneš
NIUS PARTRAUKIMUI LIETU tybe. buvo žadėjusi kun. Petkui melsčiau atkreipti elomės į šį
lošėjų kaip jie susitaikys.
ti šiuo adresu.j.LITHUANiA, TekVON JAU SURINKTŲ BĄNKO pradėti Banką po naujų 1921 m. susivažiavimų, nes -begalo svarM. U. šiij apsk.,. Žarėnų vai, KrSpšĮaį
"i
TIKSLAMS KAPITALŲ (Žiūrėk Ai gryžau pavasary 1921 m, Pa- bus: daug dalykų reikės ap*
kaime, Vince Daukintaitė.
. Per sakančius, penkis inetus mums reikiilinKab. Pirmininko man įgaliojimą). vojaus tiesioginio nebuvo. Bet, ka- [svarstyti,. taip-gi bus raportas
DETROIT, MICH.
ga bus $10(1.000,000 naujų pinigų praplėtimui
Reiškia Kabinete sutiko ant! da ir iš mano derybų su Vyriau- iš seimo ir įvairūs kiti praneKALĖDOMS EKSKURSIJA I
telefono parankamų dabartiniams ir būsimiems
Butėno koncertas.
mano paduotų išlygų: įsteigė V. sybe nieko nebisėjo, -rudeniop ir Šimai. Tadgi meldžiu kuopų
Į LIETUVA
šios kompanijos vartotojains.
*
Vipkr. 22 d. Lietuvių Svetainė
ž. Banką, iišgyre,. prisiuntė man žiemų 1922 m. aukrinas-maikė' [prisiųsti kodaugiausia delegap. A. V. Biiicajlį
je įvyks p. Butėno koncertas. Dai t
Suvienytu Vai®
jo įstatus ir jgaliooj mane parsiųs pradėjo smukti, L. Ž, Banko direk- Į tų. Taipgi melsčiau širdingai
stljų
Lt&l^K
nuos ir vietos'solistė p-iti M. Šir
Kad tuos pinigus gavus, mes norime de- ,
ti Lietuvon pinigus.
vengia
special®
toriatas Kaune sumanė pirkti bau-i ir mūsų inteligentijos ir prijaux Kalėdoms Elaw
nmnstruot jūsų norų užmokėti ūž tai, nes pi
vai tieuė.
kui namus ųnt Laisvės Alėjos (ro- ĮcianČių vyčių pribūti ant v * I
kursiję į Lfo-B
ŠIO
UI. Kokio turinio žiųkl ųsu da
nigai tiu’i savo inarketo kainų, taip lygiai kaip
Gerb.
širvaičiai
tankiai
vistu'
pa

tuvy. Pasaito;®
vęs p. Tabeliui, siųsdamas 12-tą dosi 5-ti namai nuo Soboro po de- svarbaus suvažiavimo,
viai išplauks, ant didžiojo “Leviatlu®
komai ai’ba vata; ir mes turime gauti šitiios
tarnauja, reikėtų lietuviams Šir
. Kovo
7-tą Bal., viso 70,500 do- šinei, einant nuo stoties į Senąjį:| xr ,
_
_
■■
an” nuo Ne\v Yorko, Gruodžio 6
pinigus nuo telefono investųvių^ p nę nuo tele
.•
• •
1
Vakare ( vai. 61 kuopa renvaičius paremti, nes Užlaiko krau per Southampton’ip Jus pasieksitą®
larių, Žiluos nuorašas arba bent iJtf. *
savo tėvyne laikii sueit su draugailB
fono
vąj
’
toto
jų.
v
.
*■
turinio atpasakojimas.
• . ,wy,
„
Igia skanių vakarienę pagerbituvę ir visas tavoras yra geras : Ir giminėms, dej .Kalėdų švenčių. W
Milijoną auksinų turėjo duoti
atstovų. Programas susiTurinys laiško- buvo maž-daug
. **
Pasiteiraukit š!q ekskursiją dfl-®
taip-gi čia galima gauti “Darbi
Inir. .Tųs gausite mažiausiomis te®
tam pirkiniui L. L. Bendrovė,-^pu- [^ j* muzikos, prakalbęlių ir Į
ninką’.’ nusipirkti. Podraug PP- šomis, švarius, puikius kambarius^
Kaikurie telefono vartotojai mano, kad mė
tekis:
sę. milijono turėjome paimti S U-1 įvat|.įXj gairių. Taip-gi meldžiavalgį, didelius Ir priimu*!®
nesiniai mokesniai už telefoną sudaro užtektinų
Širvaičių krautuvėje užlaiko agen gerinusį
Žemes ūkio Miristeriri p. Tiibąpublikas
Kambarius ir mandagu si*K
kio Biwko. Pirkime tarpininką- me jaunimo ir suaugusių atsi- f
suma pinigu, su kuriais galima dmd&vot tele
tūros ofisų Matas J. Šimonis. Lie
tarnavimą, per visą laiką.
*■
liui; New York, Bal. mėn. 20 m.
vo- p. Jonas Kriaučiūnas. Namus lankvti ^rienę o tikrai
fono išplėtimą. Bet taip nėra. Vienok telefotuviams patogiausia pinigai į Lie
United Statei Line*
w
Gerbiamasis Pone ; V. ž. Banko apžiūrėjome, suderėjome, bet per. wte patenkintt
no valdytojai padaro tam lygų darbų. Ganė
45
Broadway,
New
York
tuvą pasiųsti ir kiti agentūros dar
t
•> t vr
I
pinigus, sulig nutarimo banko di? rašant, savininkas, lenkas, pake- į
arba jūsų vietinį laivą agentą- ®
tinais mokesniais už patarnavimų jie atlygina
bai atlikti. Jų adresas: 9258 Car- 73 Statė Street,
Bostonf Ma®»
lč
kainą.
Aš
tada
dirbau
darbą
N,.
J,
ir
N.
Y.
apskričio
pirm.
I
rektoriato..pasiuntėme... tada
investoriams, kurių pinigai? nuosavybė buvo
Managing
Oi>eratora
Xor
doni Avė.
Kidikūdtis,|
United Statei Shipping Ęoaktf
ir tada... | Lietuvą: į Pr. ir Pr, Klaipėdoje.' Rašiau p. Kriaučių-1
pabudavota.
Rožytę.
1
|
Banką 4,000,000' auksinų, į Ūkio nui, kad nanpis imtų už kainą, ko- Į
' . :
į’
'
.•
i
Banką 500,000 auksinų. ,.
te įvirintas rrifcriaiūa. <M
Mes. tikimės gauti aujų pinigu, reikalui pri
♦;
Malonėkite tuąjau pradėti ban nu žinią, kad namus, užbėgęs
siėjus. iš Naujosios Anglijos žmonių taupymų.
ką.. kitaip Amerikiečiai neri mums už akių, nupirko per tuląl
1
Vienas-ketvirtadalis mūsų dalininkii t uri popen
VISAS PASAULIS • PRIPAŽINO, RAIBO VIKS4
Žydelį
Ūkio
Bankas,
kurs,
beabe*I
e
Į.
nenori
pasakyk,
.
maus...
.
« •
kis šėrųs arba mažiau kiekvienas; .devyni-deGERIAUSIŲ KNYGŲ
Jei nemyli atsikratyk,
Į *
Jei aš būčiau Jums reikalingas, jo, hūvp žmojęit kad Ž. Bankas
šimtadalkū turi mažiau kaip,peiikiastiešmits Še
Baiko savo nepaisyki
Į
atšaukite mane iš Lietuvių Misijos tuos namus perk** šerenga buvo
rų. .Jie ir jiems lygtis dės savo taupymus: pra
j
V'
statomą
K
Bankui
visur,
kad
ne®ujęs
gerai
apsVar&tyk,
Į
plėtimui jums telefono patarnavimo, būdami tik
Amerikoje —• ą« parvažiuosiu., V
ri, kad jų įdėliui bus apsaugoti.
Duokite tuoj žinoti, kas vrikįa- beištrūktų.
, (įta paveikslai*)
jt,
j|Uhiy.Į
t
Kam
merginu
dau«
turėti
f
mu ir kas bus veikia.,. J, ž.ctrn.. |
i *Kamtaip tankiui bėginėti l.
'
Naujoji Anglija privalo turėti šiuos pinigus
ISTORIŠKAA?¥8AKA
. Geriau vienų išsirinkie,
tolimėsimun išplėiimiii telefono sistemos. Mes M*
IŠ JUZAU8 OIf|TAVI«MXW ,
III.
.
’
Nebereiks daugiau Immstiek.. ;
prašome nustatymo tokių ratų, pagal kurias ši
kompanija galėtų 4ę>st t patarnavimų, nuolatos jį
Paraše Lew WaUgoe
Sulietuvino Jonas
I Daug minčių punktų svajonių, Į
tobulihdania Naujosios Anglijos žmonių geroPuslapių 47S.
vei.
’ t
p Kimfiiili
Laimis naktis matui.
šita knyga taip naudinga ir žingeidi visiems* kad y*AWlPW|l«» . .
Į Klek tu centų ir malonių,
I
A i
ra perguldyta net į visas pasauly eivllisuotų tautų
r
1
'—\
| Vien dėl jų tu praradai. ' ]
I»w
Tdejiioae
kalbas. Kaina audeklo drūtais apdarais AlA
Iš dabartinių mmlitėrių, p. Čar ferMą. Su p. Petruliu kalbėjau
•

•
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neckis jau buvo pirmiaas mano in-į
formuotas L. & Banko reikalu.
Anuo metu kalbėjausi su mln.
Krupavičium. Jis tai buvo, kurs
patarė man paduoti Kabinetui ie-

neseniai Palangoje. Jis pasaką
kad prisieisią šis ž. Panko daly
kas likviduoti, 'kaip, girdi, nesc*
niai likvidavome linų aferų, vak4

lybe, pasuk jo, dabar esanti tokia*

Juozai* Juozui, mano drauge, į
Geriau šposus tuos pamesk.
Išsirinkęs vienų gražių,
Tuojaus rnięs apsivesk.
I

Ro

Skarelis,

& T«Iegraj>h Cw»wmy
A

MATT B. JOlfEB,

f

“DAįtBJNIMKAS’’

3M W«tlr«dw

ftotfh iMlon, Mm*.

s

■s

BOMAI VEIKIA.

VAJAUS REIKALAI.
*^LF)KS. vajas smarkiai ž<*n•W pirmyn*
Gyviausiai darBuojasi Detroitas, Cambridgius
įč Lavrencas. Bostonas iš
pradžios buvo antroje Vietoje,
o dabar jau. yra trečiojo, ir
Įaivreiicius lipa ant kulnu *~
vakar atpiškėjo penki nauji
nariai. .Jis tuoj Bostoną galės
supliekti.
Bostoniečiai,
saugokimės.
Darbuotojai dekime kuodaugiausiai spėką ir nepasiduoki
me Cambridgiui. ? ’

t*’*

-f

BEDARBIAI MARGUOJA

lįu’

r
t
■,«

r
i
I'
J
£,

*

•3Š
v__

Bostone yra daug 'žmonią be
darbo. Per pastarąsias kelias
dienas bedarbiai’susiiTkinbja ir
traukia įn corporė pas City
Hali prašyti darbo. Antradie
ny parodavo apie 150 žmonią,
. kurie reikalavo ne išmaldos,
'bet darinį
Darbo davėjai
jiems atsakė, kad tuo tarpu jie
nieko- negalįularyti^
pavados vedėjas Jonas Madi
nei* pareiškė, kad jeigu ne
klausote 150 darbininkų, tai
. kitą syk ateis tūkstančiai dar
bininką.
Menamąją bedarbių skaičiu
je daugiausiai yra pasaulinio
karo veteranai. .Jie apsideknrave Amerikos vėliavomis.
Bostono gaspadorius p.’ Cuvley pienuoja pradėti kast tune
lį Dotckestery ir duot žmonėms
darbo.

Steponui Danidim grįžtant
praeitos nedėliok vakare' nuuion apie 12 vai. nuo Braadwė8
ir E St, pradėjo jį sekti du vai
kėzu, vienas iš priekio kitas iš
užpakalio. Jis į juos visai, do
mės nekh‘ti»e, Knottiet laivo
Įmainąs į savo namas 178 Bolton St., tai tie du vaikėzu šo
ko prie jo ir vienas atrėmė į jo
krutiną pamišą į ‘revolverį, «
kitas puolės prie kišenių. Da
nielius iš sykio inanė kad jo
kaimyno vaikezai juokauja^
bet iš arčiau pamate, kad vi
sai nepažįstami. Kuomet jie
liepė jam rankas pakelti gra
sindami šauti, tai jis viebni
kelti į viršų movė vjenmii lie
tuviškai, tai tam ne tik gink
las iškrito, bet ir pats sugriu
vo. Tuomet puolėsi prie antro,
liet šis pasileido bėgti, tuoju
tarpu ir kitas paspruko,- To
kiu būdu nuo ją visai nenuken
tėjo. ,

1

' Išeik »
i

1

RENGIA ŠVENTO JURGIO DRAUGYSTE

Žindyk savo kūdikį,
bet ■ jei dėl kokią
nors priežasčią jūgą
pienas išsenka, neri- *
zikuok maistais apie
kuriuos nėši tikra.

Borden’s Eagle Pie*
nas buvo priimtas ~
kiidikią maistas per
virš 60 metą. Jis yra
gamtiškas maistas,
. kuomet motinos pie
nas
neprieinamas.
Gydytojai rekomen
duoja jį motinoms
sunkiausiuose atve
juose.

Jei nežinai Kaip var
toti Eagle Pieną,
prisiūsk mums šitą
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penejijimo instrukcijas. Kū
dikiu Knygą įr kito*,
kias brangias infor
macijas dykai.

►Hv. -Jono Ev. BL
Draugyste praeitą
laivo -Husirinkimas.
Aptarub Į
< I raugvst ės reika bis, išr
kandidatus Į valdybą 1925 iii. |
Taip pąf išrinkta atstovus prie Į
vietinio Federacijos skyriaus:
-J. Glineckis, J. ({alinis, P. Ali-1
kalauskas, A. Žalieekis, j. Zai-I

T Harvardo miiversiMo sėptymą didžiąją valdytoją.sk-aičią vienas yra išrinktas katali
kas,, J. Byme. Tai pirmą syk
Harvardą išiorijoje katalikas ki. ir Z .Jakubauskaitė.
ši draugija., yra didžiausiu i
|ėjo valdybon vald-yti irai versitvto. Protestoimi tokio išrin So. Bostone ir puikiai gyvuoja; Į
kimo iššigaiido, ir kaiktirie nąrią turi arti septyhią šimtu.
pradėjo rėkti, esą. katalikai Kurie dar nesat nariais, tai be l
ima visą Amerikos ajišvietą.
atidniojim'o ateikit sekantui
susirinkiman ir prisirašykit
JAU SVEIKSTA.
prie didžiule So. Bostoną drau
gijos, kuri yra tikrai katalikiš
p* M. Karbausko jaunajai
kai vedama.
dukrelei darė operaciją* Ope
Jonukas.
racija buvo sėkminga, ligonis
greitai sveiksta.
Butėno koncertas buvo lap
1 I

■ ■■

f?
F?

Tel.So. Boston 0464-J.

26 LINOOLN STREET

KŪDIKlą

i
k

Parapijos forai jau artinasi.
Visi pavapi jonys. draugijos
rengiasi juos triukšmingiausiai
sutikti.

Smuikininkui A. Židanavičtui po koncerto pradeda ge
**
1 ■•
.•*«*
‘t
te riau sektis, niokinią skaičius
B didėja ir'darbošaltiniai veria-

jį

si,. Apart muzikos jis pradeda
Canihridgiuje vesti lietuvią
f mokyklą. Praeitą pirmadienį
£ buvo registracija., susireglstra£ vo apie pusantro" šimto vaikuf čią..

p
£

BRIGHTON, MASS.

IS STOKIS

f

-

•įr

Pradžia 7:30 vai. vakare.

F O T O GRAF AB

483 W18T BROADWAY,
Sonth Borton, Mmi.

Lietuvos sūnūs ir dukterys, kviečiame jumis ant minėti’
šokią, .Muzikantai grajys lietuviškus ir angliškus šokius. Prie
to bus ir užkandžią, Icngvią gėrimą. Tą vakarą bus išhumėjimas,—KiajfLiūritlilaei^
_.nęs_LŠimmiVit^^jfi
vertės aukso,
1
‘
*

[ Visiškai pigiai SALDAINIŲ KRAUTU-.
VE labui geroj v tetoj prie lietuvių bn?-liyčlos- tnrp dviėjų dldolių iuokyklij.. _
Lietuviui labai tinkama v!eta?Del plti-1 j
kelnių žinių kreipkitdsą ‘-JDitrblninko’’ II
oflaų, 3GG.Brontfway, So, Boston, Masą. ||

•

. , PARSIDUODA
kviečia \ ALI n B A. VALG0MŲ DAIKTŲ (GR00Ę-

♦

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ

I

V*L 9 iki 11 ryte. 1 iki S po pl«t
TlklOvak.

t

--------------------- - ----- ... RIES), SALDAINIŲ ir kitokią 1 889 Broadway,
daiktą krautuve. Biznis geras* j
*

t"

♦

GRAŽUS NAMAS

PERKINSSOUARE

So. Borton.

Tel. 8o. Boeton 2881.

Kaina prieinama. Savininkas iš- Į
į----------------------------------- įvažiuoja iš Bostono, .Atsišaukite j
Tel. So. Boston 31201541 Seventh St., So* Boston, Mass. Į

TeL Brockton 5112--W.

DARII8TA.8

f 18 kambarių visi naujausi improvemen_ tni. 3 šildomi pečiai, elektrikos ir vief| fta įlel garadžiaus f rendų $135 l mene- '
įsi. Savininkas per toli gyvena todėl
I nori labai parduoti. Prekx tik $12,500,
■A. 1VAS, 361 Broadsvay, So. Boston.

DR. A. J. GORMANl
(GUMAŲgEAS)
Į
705 Main 8t.r Montello, Man, Į

CASH MARKET

(Kampa* BroadStrėety

H

»
i'

GITT POINT

i

i

2 šeimynų ii kftjnbarlų\namns, visi
improvementai, šildomas pečius Ir <11»
•
delis yardns, geriausioj vietoj ,artl “M’‘
Turime už garbę pranešti lietuviams. kad: paėmėm j savo St. ir Bromhvay; preke $6,800.

I
į
Į
į

Tel, So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER

rankas taip vadinamą PERKINS SQ. CASH MARKET po nu
Z7? VfiL IfARGENAK 10 kųmbaMų
meriu 490*Brqadway, So. Boston, Masš. Todėl ir kviečiame sa namas su iniphovementals ant puikiau-J
slo kampo So, Bostone, .vieta dėl 31
vo• tautiečiusjiMtakyti pas mumis;
?
karų garadžiaus Ir tt., idant greitai I

DĖL APRŪPINIMO U
- MOTINŲ IR JŲ *
kūdikių sveikatos.

S av as

pas

parduoti prekė, tik $7,000 ir $3,000 į-1
nešti.. A. IVAS, 361 M. Broa<lway. So. Į
Boston, Mass.
‘
į

s ‘a va!

Savininkas POVILAS BALTRUšnTNAR
t

Utaie »kyri«J«
laitam
nao Imliem rrMtaaiai* nL
iahm italai Ittiū8«au

L

DAKTARAS

I

ffl

==* Tavo Pareiga Jais Rūpintis. =

.

Į

_(KASPARAVIČIU8)_

425 Broadway, Smrth Borton
* ^oO/lao v&aadott
nuo & iki 12:00 ryte Ir. nuo 1:80
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai* vakare.
Ofisas uždarytas suimtos vakarai*
ir nedSldienlafs.

Tel* S. B. 4000 ||į||

I

4

111<

Darpm dailius paveikslus. VeselUa*
traukiam vakarais, Ūlalikona vi
sokios rnžles ramus*

.PARSIDUODA

IŽAKCLVvynmiH 50 centų, moterims 35 centai.

THEBORDEN COMMNY
Borden BĮdg, NevYoifc

*

*

688 M Broųdtety, So. Bortoa ĮĮ

J

16 METŲ 8OUTH BOSTONE

I

DR. H. S. STONEi

I
809a W, Broadvray, 80. Borton I
VALANDOS :Nuo 9 r. liet 7 ▼. vįcI
AKIŲ 8ĘEOIALI8TA8

kričio 12 d.,lietuvią svetainėj.
kUUdf.1
. 3Mii kūdikiai negali nickuopil sau pagelbėti! Kuomet jų vidu
:štikro Butėnas turi išlavintą
KMikI? iprtptnI»M Ir-p«riai- užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tąi yta reikalas jus,
balsą ir gerai dainuoja. Kon
motinos! Prižiurėklt juos rūpestingai. Pridabokite kad jir viduriui
' aljlmia yr».<M54nu trr*
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsiroikStu nors mažiausia vidurių
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPIN88
- aruboa iMaųraal k ianUl,
certas pasisekė puikiai* Žmoužkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugų.
ir aua JanEhme, tad tai
DRAUGYSTES VALDYBOS .
. Kūdikiai mėgsta jj. Jie net'praSo dauginus. Ji's'veikia greitai, len
nią buvo pilna svetainė, Buteyr» dalyfcaK tanį aa ta.
Į
ADRESAI. ,
gvai, tikrai. Bonka 3Sc. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos. •
*
*
riam rtcuKariikaJa humno padėjėjai ir-gi puikiai dai- |
tarpiiia atvini ir Mani
I PIRMININKAS — MrZoba,
F. AD. RICHTER & CO.
navo ir skambino. Bet kaž- Į
t«riitau
a
Į
589 E. 7-th St, So. Boston, Maso.
104-114 So. 4th Street
BrooHynų N. Y.
•
L
Telepbone So. Boston 1516—J.
jodei neapsiėjo neįmaišę. *ir
į VICE-PIRM. — Kazys Ambroraa
'STRAIPSNIS !H
Lietuvys Gydytojas
^Sandaros” kromelio. Sėdy
j * 492 E. 7-th St, So. Boston, Manu
PROT. RAŠTININKAS — X GlinecM*.
772 KAST BR0ADWAY
nes buvo apsagstytos visokiais Ttti.ųfTcliii(i(in
ir Rėdinnan ■
į
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.
[
So. Boston, Mass. .
•' IFIN. RAŠTININKAS — Matas ŠeikiS,
,šlamštimais lapais: o šlykščiau
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Į Mes žemiausia
VALANDOS:
Kūdikius reikia sykį į dienų maudy
sią matės, tai žmogus, kaip ir
KASIERIUS — A Naudžiūnas,
kaina,
suveda

- nuo 9 ryte Iki 9 vai. vakare.
885 E. Broadvvay, S. Boston, Maso.
perstatytojas programa, kuris ti jei gydytojas uejsaRo kitaip. Itytme;
me dratus dėl žviesos-Šilumos. MARŠALKA
.— j. Zaikfa,
Į tis geriausias laikas (pirm, penėjimo) ,
ir jėgos
prieš ką ners sakyti, tai lūpą | mira galiam Ir vakare, .jei patogiu KuT Winfieid St., So. Boston,. Maas.
laikų susirinkimus kas tra*
JOHN F. LYDON ' ’ člųDraugija
atmetęs ir klausosi, Paskui Idildo nereiika maudyti bent valundų pritlėliojanf.. Jei kūdikis atydžiui nu-* ITALIJONIŠKI ARMONIKAI
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų
vai po pietų šv. Petro parapijos salšj,
per bėdą ką nors pasako ir vėl |P<J .penėjimo, neigi tuoj prieš išvežimų suiminamaN. tai miltelių labai maža rei- Mes dirbame ir partraukiame visokių 1*1 334 E Street Tel. B. B. 4269M
amllnHH Ir amUtmu jaa-.

t
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“ utim VAtAKiKMi: Rytai* Utį 9-vai. I
Po pietų nuo 1—B I
Vakarai* nuo6—9 I

VAIKO sveikata la» blausia priklauso
nuo maisto kurį jam
Įduodi. Lai nei viena
motina nebando eks
perimentuoti.

SO. BOSTONO MILŽINAS |

1'

*

m

J.8Mtew
MAGDONEU.,
M. D.
MHJteJHH «r W*h*vW*« i

Pereitą nedėlios vakara va
žiavo nuo vestuvių dvi kai a Ii-1
ką šeimynos; antomohilhije bu
vo šeši žmonės. Bevažiuojant Į
jie apsivertė ir nė vienas nesu-Į
sižeidė* Krito kaip ant pata
lo/'
Ten buv«Y

■ ■1

l

i

LAIMINGA NELAIMĖ.

IŠRINKTAS KATALIKAS.

Tikrųjų IletavlBkų ramunėlių gvim
40c., C hv. -- $1.50; liepos žiedai su l»I neUftls 50c. už atarą, 5 švarai — $2.00;
r I kepu žiedai be lapų 65c. av., 3 kv. —
V
i l $0.'J5; puplaiškių lupai 75c, av.» 5 bv.
t — $3.00 j puplaiškiu šaknys $1 sy.» 5
I «v. — $3,83} stftmbtoa trejankos hv.
UerPkis gyvenimu t Turėk
I $1.25, 5 šv. — $4.75; kadugio uogų
ęer»į laikų! Taupyk energljij
| sv. 23cm J5 sv. — 75c. Ir duugyl^kltoIr sveikatų, linksminkis už du
I khi žolių. Atsiųsk 10c. o gausi žolių
rų. Praleisk linksmas valam
Į katalogų.
dus su draugais.
Geras namų savininkas noM.ZDI1ITIB____
1449 Hudeon Ava., Boohe»tw, N. R*
t reikalauja ilgas valandas rtre,
l'_
p
įsigyk vienų šiandieninių
Kabinetinį <3aso 1‘ečlų per mų- į
s nrtimiiiusĮ pardavimo ofisų. » tas
, Vieifas doleris imies blie vie- Y
hų musų turinio į jūsų nnimp
BOSTOK CdKSOUDATID GAS C0.

jč

I.IANDŽIIIS-SEYMOUR

i
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A

ji LAIBŲNA TEN
ŠVIESA

,1 ‘
Be Cambridgiaus yra kvieB eianias ir Nonvoodan.
r
So. Bostono lietuviai tėvai
1 da vis čiupinėjasi ir neatiilaro

lovon,

ika. Urynas taikumas veikia įdulkini rūšių pirmos klesos rankoms dirbtus |l| TĖIS8ETAS ELEKTRISINAS
ITAUIONĮSKUS ARMONIKUS, ge- Įg Specijalistas dėl namų suvedimo

.mikčiodamas, pradeda, kažin ką
tik į odos raukšles, po rankomis ir
risiu bambos užgijinio reikia tik ske
klajoti. Štai vienas iš dauge
tarpukišky.
,
>
•
■
peta. nubraukti. Paskui maudyti volio jo periu: “Jūs turit geras(įj
Muštardų imiudynės naudingos dėl
Ioloje. Tų vartojant reikia įšildyti karšnerviškumo
ir nemiegojimo. Taisant,
ką|tu.
vandeniu,
o
paskui
dapilti'kiek
rei

mintis, tai aš pasakysiu l
J; nuolatinės lietuvią kalbos nioreikia
pridėti
pilnų, šaukštų muštardos
A Irs, Ivas mano.’1 T:j ištaręs ;v kia šalto. Vanduo tuvi būti tokio šiltu į šešetų galionų, šilto arudenio.. Kūdi
te kvklos. Reikėtų iki sakmadlm susičiaupė. Mat, turbūt iš už mo, aki kūnas, apie 98 iki 100 .laipsnių
FabrenhetU patartimi vartoti tevnio-. kį tenai laikyti teikia dvi ar tris mi
K ‘ nio viską baigti ir pradėti dur scenos .gavo įsakymą eiti nuo |metrų,
•Jie nebrangus ir butini griež liutai, o išėmus gerai nutrinti Ir tuoj
te hą. Dabar proga, paskui bus estrados* Aš mat nežinojau,
ių | tunui!,
o jei negalima, tai motina tu- paguldyt, šita metode paprastai tuoj
h
B’ vėlai., ' Židanavieią galt pasi- kas jis do ąsubą, paskui sužino-1|ri patikrinti vandenį su alkūne. Jei įšauks atgaivinantį miegų. Nepatartivanduo patogiai šiltas kunui, tai ga irn muštardo maudyne šiltame w. jei
B imti Cambrldglus.
jau, kad tai f< Sandaros” re linu -Niekados nelielę karšto vandens į to neištiko gydytojas,
daktorius ’ Ištikto, apgaile- [vonių kudiMul ten esant, nes yra pa
Tt'myk Paroius ženklų
* GIRTYBĖ PADIDĖJO.
Xrila]U'ne}lmo\
tina kad tokie asmens maišosi i v°jus
jo opių odų. .
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Ii Naujos Kanklės. Ši* kartą

rialus visame pasaulyje? Dešimtiem B leidžiam* kltyga
* ‘Treją
metų garantija* Musų kainos žemes- S Metu TFatik-lčą ”
1099.3 4
nės negu kitų išdlrbysW. W <u> įS '“‘“J* ŽkaUKieS, UŽ l.yZZ-d-d
monlko nurodymai dėl pirkėjų. Kata-įlį metu#,
logus siunčiame dykai. RUATTA. SE-1 »
IHdžhuna tėvų nedapenėtų valktį ne BEKELEI & co.t 81K šiuo įsiand <
Trejų Metu Kankles”
-Ite
. */<«*
T ***^M*r'>9
turi nei mažiausios idėjos, -kad jie yra Avė*. Pept. 1G* Chlcago, Ilk*
,■
----------------—
—
—
fi
nus
atspauždintos
LietuVoaukos pavojingos padėties. Ąr jus itui»
ANTRO
MORGIČIO
IS
je
ir
išsiuntinėtos
visiems
not,- kad vienas trečdalis musų valktį’
DUODAME PASKOLAS j fi užsiprenumeravusiems Kamokyklose butų nedtvpenetl ir nedusvertl jei tėvai tu žinotų? Nedapenėjlmas
M®* “• Prentunevisados veikia paslapčioitilsr Visų sis paskubi b skohnam pinigus ant namų ix.
•« w
.
temų galima paknst jei nebus ganėti labai lengvomis išlygomis. Kreipkitės į e ratos karna už Treją Metą
015,333 VVashtngton St., Boston, te
j
n trS
no skaičiaus sotybes maisto, bet tas ka Room
Muss. Tel* Congress 3580.
(N29) Į S KanKleS UU 00161101, O Vėsimus eina taip išlėto, kad motinos ne ‘
...........——r—:—-ISliau bus brangiau.
tuoj ii pastebi. >
S

Pirm nurodymo, pridabok, kad Vis

kas jau hutų prirengta.' Abrusai, mui
Per pirmuosius šią mėtą Ifl puikiam koncerte.
Tykūnėlis.
las ir milteliai turi būti po ranku. 3lutmenosią Bostone.nusprogo mio
turi būti gryniausias, baltas ir lm
mTmšaino daugiau žmonių, ne t Red. pastaba. Prašome ko kvepalų.’ Lal.mi mažai jo vartoti, ir
gu pereitais metais per tą pat respondentą
nesistebėti
iš svarbu pridaboti, luul kmllkls butų po
laąkotarpį* Užpernai nuo nula “Sandaros" vaiką
juk jav maudynei gerui numazgotas, kad mui
lo nei trinipelo ant odos netiktų. Moti
šamo Bostone nugaišo 100 žino- tas senai yra žinoma, kad lo nos raiškos turi Imti švaijos, o drapa
itią» pernai nugaišo 132, * o šie kiuose krūmeliuose “stopas.” nose ’ nereikia špilkų, kad rmįdreskim
.
met 148, Tečiati mm kitą ligą ingus.
Duokit jiems ramybę. kūdikio.
| Antrašas:
žmanią Bostone mirė mažiau; “ Darbininkas” turi užtektinai Mumlant, kmllklo galvų teikiu plaut ,
Apsaugok savo valkų pridelludunu
pirmučiausia. Pridabok; kad muilo ne*
negu pernai. Išviso užpernai' geresniu žinią.
i MIKAS PETRAUSKAS
įeitų LakK švarus i*ankšhmstis apriš Borden’s Ęngle Pieną prie Jo kasdieni*
]H>r W numesią iph'ė 0,363 žmo
f Liiįvfe AISja, 60* Kauno.
tas Unf aklų Išvengs to*
nlų valgių. Neseniai vesti eksperimennes,-pernai — 0,693, šiemet —
Lmullykgalvų gerai ir. numazgok pli- tat tarpe mokyklos vaikų parodė,'kad
||
. Lithuinia.
imt ir greitai, po to teliko atydžini ir. E ugiė Pienas ypatingai veikia gydant
8.960. 1)ailginusia šiemet žino
BimUs gem Išdirbta*. Briteastte pert IX ta Si
KAMBARIAI ant Išlolidhm su šilu iengvnl nutrinti visų ktinelį su inltikš- Incdnpetmtus.
Pinigus siųst palto
mą mirė širdies liga būtent 1,k
,,
.
iluvluio «-* išvažiuoju j kitų miestų.I®**
ma, elektros šviesu, maudynėm, hu vi* 4.a skofiotėio. Fu to pilnai nmmmgok m
*
šltim stralp«nlu« kas snvnltp ir Krėlpldtl’s: MANIM C'OVBLĖ, 183 Į
moąey orderiais.
420. širdį labiausia pakerta ta- aūis įtaisymam Ir parankioj vįeloj. At* visų odų nuo muilo* Nušhiftatyk su šil-r Skaityk
**'
sBauklt. pas “DARBININKAS.” :W«
MMųteiiW.
l tiii^ minkštais iibi'usais, netrlimnt, bet
.1
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PARSIDUODA TONIKO
IŠDIRBYSTĖ

:

ANT RENDOS

Broadw|ty, So. Boston, Mass.

įOr*

(N2U)

u,

’

.1

,

492 E. Seventh. St, So. Boston, Masu,

D. L K. KEISTUČIO DR-GIJ0II
VALDYBOS ANTRA1AI
Pirmininkas ■ Antanas Pastelts,
146 Bowen St, So. Boston, Mana
Vice-pirm.
Martinas Knlstautas,
4062 Washington St., Rosllndato
Protokolų Bašt. — Antanas Macejuoaa,
450 E. SeventR St, South Borto*
Fln. Raštininkas — Juokas Vlnkevlčlns
906 E. Broadway, South Bostoa
Kaslerlus — Andriejus Zulleckas, •
807 E. Ninth St, So. Boston, Maafc
Maršalka —- Aleksandra Jalmokas,
216*Z> 5-th St, So. Boston, Mass. '
Draugyste D. L. K. Keistučio laUN
mėnesinius susirinkimus kas pirmų nsdėkUenį kiekvieno menesio po No. 6M
VVashington St, Boston, Mass., 1:30
valandų po pietų. Ateidami atsiveskite
su savim naujų narių bris musų dra»
CŪos prislraML
, ••

»
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IV. KJLZIMI1B0 R K. DMM
VALDYBOBABTRmi
Pirmininkas —- L Jaroša,
• , 562 E. 6-th St, W Boston, Mate»
Vice-pirm. —> J. GrublųskM.
157 M Street So. Boeton, MmA
Prot Raštininkas — Ą* Janušonis,
1426ColumbIaRd„ 8.Borton,lfate
Flninaų Raštininkas —» K .KIMkta,
8 Hatch Street So. Boatoa, MM
Iždininkas — L žvagždys,
111 Rovrett Ft, So. Boston, MaM
Tvarkdary* — P. LauČką,
895 B. rifth St, So. Boston, Mate.
Draugijos reikalais krtepklUte tem
dė* J protokolų ražtlainkų.
*

DreuųU* »*« maUtMtetei ’rilm M
snarSm- 8t, tek Boston, MaM

f

