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“Darbininkas”
368 Broadway, So. Boston, Mm. ''

Tel. South Boston 820.

“Kiekvieno kataliko yra 

Šventa priedermė . paremti 
katalikiŠkają -spaudą ii; ją 
kuoplačiausiai ■ pasklisti 

tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik

tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.”

FrancijOS Valdžia Lenkija turi importuoti daug Musų Judėjimas

Griūva
FINANSŲ MiNISTERIS 

JAU PASITRAUKĖ
Paryžius. — Francijos mi- 

nisterių kabinetas jau griū
va. Jis griūva dėl finansų į 

griuvimo. Finansų ministe- 
ris Clemcntel jau pasitraukė.

Paskutinės kabineto die
nos labai triukšmingos. Bal. 
2 d. kai premieras Herriot 
buvo atstovų bute, tai finan
sų! nmisteris Clementel kal
bėjo senate ir sakė, kad val
džia ketinanti padidinti po
pierinių pinigų cirkuleciją, Į 
nes jau visai pinigai išsekę 
ir prekybos reikalui nesą ga
lima aprūpinti. Bet minis- 
teriai nebuvo sutarę viešai a- 
pie tą dalyką skelbti. Kai ! 
premieras Herriot dasižino- ’ 
jo, kad jo ministeris pane
šė apie visišką finansų pa- : 
Tukimą, tai atbėgo senatan 
ir ėmė reikalauti, kad finan- • 
sų miirsteris atšaukti] tą. ką 
sakė.

Vakare buvo extra minis- 
terių posėdis ir ten perskai- ' 
tyta finansų ministerio re- : 
zignacija. C? ** .

Iš šitų atsitikimų kilo di
džiausias skandalas parla
mento nariui tarpe ir apskri
tai sostinės visuomenėje. 
Pivmieras Herriot senate sa- : 
kė, kad jis keletos dienų bė
gyje inešiąs naują protingą, 
teisingą ir ištikimą bilių, ku- . 
riuo reikalai būsią pataisyti. 
Bet jo tuos žodžius senato 
kaikurie sutiko šauksmu ‘re
zignuok!” I

GAVO DIVORSA

maisto ir drabužių

PRAPLĖS TEISESLENKIJAI TRŪKSTA Į 
MAISTO.

Lenkija turi netik politi-1 

nių, bet ir ekonominių bėdų, j tų vyriausybė padarė
■ Lenkijai neužtenka maisto.(nusileidimą privatinė- 

Kas mėnuo Lenkija Įgabena savybės klausime. Ivau Smil- 
maisto produktui iš užsienio 
už $3,000,000. Drabužių Len
kijoj teip-gi nepagaminama 
užtektinai. Ir drabužių iš 
užsienio Įgabenama už $3.- 
000.000 kas mėnuo. Iš tokios 
padėties išeina tas, kad Len
kijos prekybos balansas pra
gaištingas. Tai yra Lenkija 
daug daugiau prekių Įgabe
na. negu išgabena.
dėtis eis blogam iki rudenio, 
kol javai prinoks. O jei už
derėsimas bus menkas, toks 
kaip pernai, tai Lenkijos 
padėtis eis blogyn ir sekan
čius metus.

Kad dalyką biskį gelbėti, 
tai Lenkijos vyriausyl*’- ėmė 
varžyti ponų keliavimą i už
sienius. Tą atlieka uždeda
ma dideli mokesti už pasą. 
Dabar ponai už pasą turės 
mokėti $50. 

‘vykstantiems 
Taškento grei- mokvtis. 
ros nriemiesti-' ------

NUSIBODO LAUKTI Maskva. — Rusijos

Washington. — Tuo tarpu 
kai Paryžiuje išėjo aikštėn 
apie. Francijos finansų su
smukimą, tai Amerikos vy
riausybė pareiškė, kad jau 
kantrybė išsenka ir imsis aš
tresniu priemonių priveisti 
Francijos valdžią atsiminti 
apie skolą. Kongreso nariai 
ėmė raginti Coolidge'o kabi
netą kelti skolų klausimą. 
Bet valdžįr to klausimo nėra 
užmiršusijir nebus dyvų jei 
valdžia pasiųs Francijai 
griežtą reikalavimą mokėti 
skolas.

PRITRŪKO PINIGŲ.
1 taryžiųs.—Francijos val

stybinis iždas ištuštėjo. Val
džia svarsto kas daryti, kad 
iš bėdos išsikrapštyti. Gal 
nutars išleisti daugiau popie
rinių pinigų. Tada franko 
kaina včl pultų.

SUSIKŪLĖ TRAUKINIAI
Maskva. —

tasis ir Maskvos priemiesti
nis traukiniai susikūlė. Vie
toj žuvo 50 žmonių ir apie 
100 sužeista.

ANGLIAKASIU ŠVENTĖ.
Hazdton, Pa. — 155,000 

angliakasiu bal. 1 dieną švęs 
kad paminėti Įvedimą 8 vai. 
darbo dienos. Šventės pro
gramai rengiami United 
Mine IVorkers unijai vado
vaujant.

POPIEŽIAUS ARKLIAI 
PASIBAIDĖ

Rymas. — Popiežius vos 
išvengė nelaimės. Jis norėjo 
pasivažinėti. Arkliai su ka-

Paryžius. — čionai pravo- rietą privažiavo ir popiežius 
slavu Bažnyčios vyriausybė 
suteikė 'divorsą Kerenskie- : 
nei. -J i buvo pati garsiojo 
Rusijos socijalistų veikėjo ir 
politikieriaus A. Kerenskio. 
Jam Rusijoj premieraujant. 
Įsigalėjo bolševikai ir nuver- j 
te jo valdžią. 1 
dė liepos 4. 1.904. Pati reika-' 
Javo divorso iš vyro už aplei
dimą. Ji grįš Rusijon išnau
jo ištekėti. Jai leista ištekė
ti bile kada su Bažnyčios pa
laiminimu. O jos vyrui Ke- 
renskiui nevalia ženytis l>e. 
penkių metui ir per tiek laiko 
nevalia eiti prie komunijos.

jau ėjo sėsti į karietą. Bet 
staiga arkliai pasibaidė ir 
leidosi bėgti. Fnrmonas nu
virto nuo savo sėdynės. Po 
to atsitikimo popiežius važia
vo antomobiliumi.

Kerenskis ve- j AR BUS KARAS

NUŠOKO NUO BOKŠTO.

Daryžius. — Gerai apsirė
dęs žmogus nušoko iš Notre 
D^me katedros bokšto gat-

Jis IMkS 22J5 taži’

Į STUDENTŲ STREIKAS
j Paryžius. — Sarbonos nni- 

jv. . versiteto teisių studentai sū
nau ja *sn‘<‘'knvo dėlto, kad politiš-

; nuo- kais atžvilgiais vienas pmfe-
sorius buvo atstatytas.

ga. vaizbos rici'-komisaras.
sovietui vaizlx)s jMO'dėtiniu ^’b-tii studentai remia tą 
susirinkime pareiškė, kad .Slls iiuivcritctų 
valdžios prekybinė politika ,STlvik‘‘1 reniia 1">: Visi ap- 
nenusisekus. Tas atsitik-- y.ilestauja politikos miuri
de] varžymo privatinės pro-'1’1'— imi\crsiti-tą.
kybos. Dabar būsi:] padary- - 
tos radikalės tame dalyke m 

formos. Privatiniai kanita
' KINIETIS VES JUODUKE

Ta pa- kaipir valstybiniai trustai. 
Valdžia atsižadės smaugti ir 
varžyti privatinę gamybą ir 
prekybą.

Praeitą savaite buvo dide
lis sujudimas Conn. apskrity 
— L. D. K. S. prakalbos Įvy
ko sekančiose vietose: Brid- 
geporte, Anson i joj. Ne\v 
Britaine ir Hartforde.

Bridgeporte didisai triukš
mas, nors ir netikėtai. Įvyko 

Kitų univer- įpėtnyčioje po pamaldų. Žmo
nių buvo gana gražus būrys. 
Visi domiai klausėsi prakal
bų. o išklausę rašėsi prie L. 
D. K. S. Visi nariai ir taip 

' gj’vieji katalikai labai suju
do ir pasiryžo dėti visų spė- 

įkų laimėjimui dovanos ir iš- 
Įauginimui savo kuopos iki 
'augščiausio laipsnio. To vi- 
jso darbo priešakiu stoja ga
lingas trijumviriatas suside
dantis iš senai žinomo veikė
jo V. Bylinsko. A. Vaičiulio 
(kp. pirm.) ir Bernoto (kp. 
raštininko). Šitie trys vy
rai. su būriu kitų nenuils
tančių žmonių, žada parody
ti Conn. apskričiui ir; vis/ir 
L. P. K. S. organizacijai ka 
Bridgeportas gali. * i

Ištiktųjų. Bridgeporte ne
stokite j a darbininkiškų na- 
poleomn Bridgeporte žmo
nės. gali pajudinti žemę. 
Lauksime jii pasirodymo.

Ansonijoje ,prakallx)S bu
vo subatoje. Žmonių, atsi
žvelgiant ant laiko nepatogu
mo ii kolonijos mažumo, bu
vo perdaug — apypilnė sve
tainė. Visi jie gyvi ir karš
ti darbininkai, mylintis ra
mybę. bet pasiryžę nenuils
tančiai išmintingu būdu ka
riauti už darbininkų švieses- 
'nį rytoji]. Per prakalbas 
prisirašė- netoli dešimties 
naujų narių. Kuopos vadai, 
su priešaky savo klebonu 
kum Jankausku, pasižadėjo 
savo kuopą išauginti iki virš 
šimto naujų narių. /Vnsoni- 
jos darbuotojai nelabai nusi
gąsta ir Bridgeporte.

Žiūrėsime, kurie laimės

u-mt

! LAISVAMANIŠKI UBAGAI
■ Laisvamaniai sujudo rėkti

LENKAI TRUKDO TRANZI
TA DCU IICTIIVA :V” ntiKano. ant katalikų, 
IA rtilLitlUfA iv visų kitų, kurie tik jų triū- 

bon nepučia bei nešoka kaip
Berlynas. 7. III. — Vokie-Į 

čių spauda prąjįeša, kad pas-; 
Rūtiniais laikais vis daugiau • 

T.. . . 'girdėt nusiskundimu dėl su-
Isimtis daroma j . . . . . * ., . , sisiekimo sunkumu per lengva vtis arba i, . ., „ .

• - -kų koridorių. Y patingai nu-
įkenčianti šiuo atveju vokie-

LENKŲ ŠNIPU LIETUVOJ
nyi 1 p okietiją lik Rytu Prūsijos
OI LA agaminius, tuo būdu neleisda

mi Įrėžti i Vokietija. per Bu-

~ Laisvamaniai rėkė, viso-' 
kiais žodžiais pravardžiavo 
katalikus darbininkus ir jų 
organą "Darbininką.” Bet 
to da neužteko, jje pamatė, 
kad darbininkai neklauso

uos. 1 oliau visa eilė skiuhiu 

liečia lenkų apsunkinimus 
susisiekti su uostu: Šiam 
klausimui išspręsti veikiau-:
šiai bus sušauktas lenku vo-1 . v . . v .

■ I)an zf,ngti prie šviesesnio
:rytojaus. Gi šio katalikų

Kaunas. 7. III. Nesenai 
suimtų lenkų šnipų tardy
mas jau pabaigtas. Viso 
kaltinama 6 asmenys iš ku
rių trys yra rusų karininkai, 
vienas Lietuvos kariuomenės 
viršila, vienas buv. valdiniu-
, _ , |K1<
kas ir vienas spaustuves dar- 
bininkas. Konstatuota, kad! 
kaltinamieji turėjo ryšių su j 
Lenkija, pranešinėdami jai' 
žinių apie Lietuvos kariuo
menę. Byla išduota kariuo
menės teismui. Z“L.")

gyviausiai rašosi, prie L. D. 
K. s. ii- <u pakiliausiu ūpu 
žengia pirmyn, neduoda lais
vamaniam nė pasijudinti. 
Tatgi Įvairaus plauko laisva- 
manėiiai sumanė paleist bau
bą ant “Darbininko“ ir ant 
kataliku žmonių geni noru ir

BERNU STREIKAS.
Varšuva. — Lenkijoj 

streikavo bernai, kumečiai ir 
visi sodžių darbininkai. Ta 
padarė dėlto, kad buvo nu
statyta alga paremta ant ru
gių kainos.
į dalyką ir bando abi pu.-i su- 
taikinti.

su-

Rzeczpospolita " 
mam straipsny ”Ki 
Įguliuoti tranzito klausimą sus 
(Vokietija" rašo, kad prasi-’ 
įdėjus deryboms tarp Lenki-i 
įjos ir Vokietijos dėl preky- j 
bos sutarties svarbiausiu! 
klausimu liekąs tranzito 
klausimus. kurs nuolat esąs 
glaudžiai surištas su kaimy
niniu santykiu nustatymu su

neįmanoma, tai kiaurakel- 
niai laisvamaniai “sumisli- 
im” pasakyti svietui, kad jie 
trauks •’ Darbininką” teis
man ir išprašys iš jo dolerių

paimkim

Rymas. — Italijos fašisti
nis premieras Mussolini kal
bėjo senate apie reikalą re
organizuoti armiją. Prie tos 
progos jis sakė, kad pastara
sis didysis karas nebuvo pas 
kutini. Tą paakęs, jis sena
torių klausė, ar jūs tikite, 
kad daugiau karo nebus* 
“Netikime,” sušuko senato
riai. Sakė toliau, kad tai
kos metu reikia rengtis ka
ram Nes karas taip staiga
prasideda, ir taip smarkiai Washington. Nuo kovo

n« krilsMB 15 d. valdžia tekwrrm’* jnn 
rengtis. giitb |4S5,7Q5,'(5R).

|Ografine padėtim par evee- 
N aidžia Įsikišo j]cnee esanti tranzito kraštas, 

normaliems šauti- 
•šaut. apeiti esą nega- 
Vokier>ni narį patik
it i ra n Zita ye r si m pa- 
r jienks Liet urą. bet 

tai labai nepatogu ir netik
ra. ne< irai ima per ją ekspor
tuoti tik ? riebiem t r šiaurės

TYRINĖS AMERIKOS 
AGRIKULTŪRĄ.

Vokietijos vyriausybė pa
skyrė komisiją vykti i Su v. 
Valstijas tyrinėti Amerikos 
agrikultūrą. Komisija iš
plaukė iš Bremeno laivu 
Columbus bal. 2 d. Komisi
ja činnai darbuosis šešis mė
nesius.

KIEK SUKINKO TAKSOMIS

Ištikrųjų. puikus laisva
maniu pienas: patys savo 
ubagui išpenėti negali, kata
likai geruoju ją nebepeni, tai 
reikia pavartoti teismo būdą 
ir priversti katalikus užlai-

klausimo. ne> apart prakal
bos buvo ilgas teatras — ne
sinorėjo žmonių perdaug il
gai laikyti svetainėje, nes ir 
taip jie išbuvo apie ketvertą 
valandųi. Nežiūrint kalbos 
trumpumo ir laiko stokos 
Hartfordas supliekė visas se
nąsias kuopas nauju narių 
prirašymu laike prakalbų. 
Prirašė apie dvidešimt nau
jų nariu.

Ilartfordieeiai labai drą
siai kalba, kad ateinantis 
seimas bus Hartfordo, nes 
praeitos nedėlio sprakalbos 
ir žmonių prijautimas Lietu
vių Darbininkų Kooperaty
ve! Sąjungai tą aiškiai ati
dengė ir it pirštu parodė, 
kad jubiliejinis seimas turi 
būti naujojoje ir gražiojoje 
Hartford'-) lietuviu svetainė
je.

Nėr abejonės, hartfordie* 
čiai lengvai savo pasiryžimus 

ai--gilki -Įkūnyti, nes jie yra ga- 
lingi^jtajuri. labai pavyzdin- 
gws4r'darbščius dvasios va
dus.'jie turi daug gyvų dar- 
bininkųi ir nenuilstančių ka
riautojui už lietuvybę, tikėji
mą ir darbo žmonių gerbūvi.

Lauksime darbuotes. Ne
užilgo viskas pasirodys.

Dabar pradėsime vajaus 
bėgi smulkmeniški au paduo
ti : paduosime kas aukščiau
sia stovi visoje organizacijo
je ir kas kiekvienam apskri
ty.

Sukruskimo visi! Organi- 
azcijos šventė nebetoli. Pa- 
sirodvkim*. kad jos laukia
me.

kovą.
Xeir Britain’e prakalbos 

buvo sekmadieny po pietų. 
Žmoni,ųi atsilankė, nedaug, 
bet visi rinktiniai Jie iš
klausė kalbos, aiškiau supra
to darbininkų ..klausimą ir 
DarbbHtjkų gyvuo
sius dfarfous. jdfl ttakrbą ir 
naudą išeivijoje. Tuoj ant 
vietos prirašė keletą naujų 
narių ir visi pasižadėjo

“ Darbininkas” apie joki 
teismą nieko nežino, bet jei- 
gu atsirastų koks laisvama
niškas “žebrokas." tai žino
kite. skaitytojai, kad jis yra 'smarkiai dfrbti organižAty- 
apsimetusi avelė, kurios :Vėje dirvoje.* Nrvr Brftattlie- 
gorklėje yra nuodingiausi fčiai nors 'ir neturi ' pMlistų 

Bosija, o <d:sportm Į rkrai-(dantys, kuriais ji visuomet asabų. bet darbininkai yra
net yri kalingas l;e]ias per 
Lenkija. Dabartinė Lenki
jos sutartis su Vokietija tu
rinti apimti tarifo, muitų ir 
pasu klausimus prieškarinė
mis normomis, nes tik tuo 
keliu esą galima atsiekti ge
ografines ūkio padėties su- 
•tipMŪBo.Laikšjag. C‘X-”)

3

1

3

RADO NEGYVĄ.
Chicago. Moteris Fred 

AVeller. krautuvės savininke, 
rasta skiepe negyva. Ji be
santi kirviu užkapota. Jos 
vyras prisipažino, kad jis tą 
padarė. Moteris buvo 63 m.

ATMETĖ X8 VALANDŲ 
DARBO SAVAITĘ.

Albany, X. Y. — Paskuti
nę savo sesijos dieną, Nevr 
Yorko legislatūros atstovų 
butas atmetė biliij. kuriuo tu
rėjo būt apribotas moterų 
darbas 48-mis valandomis sa
vaitėje. Senatas tą bilitt bu
vo priėmę.-.

MISIJOS
Hantelio, Mass.—Ateinan- 

yra pasiryžusi kramtyti ka- auksiniai ir niekuometmenu- (čio panedėlio vakare, hal. 6 
tulikus įr ė 
kus siisip-

čiulpti jųi katalikų- ilstantjs. Tikimasi geni sek-

Katalikai, nesiduokite lais
vamaniams už nosių vedžio-* 
t i. būkite atsargūs, žinokite

Hartforde prakalbi Įvy
ko sekmadienio vakari Sąmo
nių ten buvo pilnutėlė, dide- 
*lė svetainė. Tik'gaila, "kad

d. lietuvių šv. Roko bažny
čioje prasidės misijos. Jas 
Kikuti tėvai marijonai—Ku
likauskas ir BumŠa.

Vietos lietuviai ir taipgi a- 
pylinkių lietuviai privalo a- 
pie tad iūartf ta rmsįjomta 
snkūdūli.



UifeBiSitiiš

PASTABBS
Tėmijant industrinę darbo 

^itoeiją šioj šaly dabartiniu

F
L.

mo nebūtų. Ten tikybos skir
tumai taip neatbojami, kaip- 
ir Amerikos miestuose. Ka
talikams apsigyvenant Klai
pėdos krašte ant ūkių, bro-» 
liai protestonai gali jausti 
priešingumo,.

Klaipėdos kraštui tiktų A- 
merikos lietuvių ex-saliūni- 
ninkai. Jie galėtų ten stoti į 
jiems priprastą biznį ir ne
prasčiau. o gal geriau galėtų 
verstis, negu Amerike.

Ne kartą buvo jau pasta
ruoju laiku rašyta apie grįži
mą Lietuvon. Bet kadangi 
dabar atėjo grįžimo laikas, 
tai pravartu apie tai vėl už
siminti.

Yra gerai vykti tikslu ten 
apsižiūrėti vietų apsigyveni
mui ir neblogas daiktas vyįg- 
ti apsilankyti. Kas per me
tų metus yra dirbęs ir turi 
pusėtinai susitaupęs, tai tam 
ne pro šalį pasidaryti ilgas 
vakari jas ir atsišviežinti, at
sigaivinti tolimesnio šio 
veninio kelionei.

Vykimo Lietuvon ir 
apsigyvenimo klausimu 
rėjų rimtą straipsnį “Drau- 
<tas.” Randame reikalo šita 
to straipsnio dalį paduoti 
‘Darbininko” skaitytojams:

••Iš daugelio tenka patirti, (pasitenkinimui ir protestui 
kad šimet Lietuvoj esą pigūs‘įeĮ nesenai pasirašyto Len
ininiai miestuose ir ūkiai kai-;kjjo< — Vatikano konkorda- 
muose. Tik žinoma. kredi-jt0.
to ten nėra ir perkant visą yeį blogas oras nei mitin- 
sumą reikia kartu sumokėti. ,g0 iniciatorių didelis ne- 
Ale už tai pigiau gauni. Ši-1punktualumas neišsėmė pi--
tas pigumas, sako, ne amži- [liečiu kantrybės laukti atida- jt^^nio ir labai mažai darbo 
nas. Kel vietiniai žmones ! pant mitinga. jtesiianda ant ūkių. Nekurio-
neprasigyveno ir stinga ka-1 
])it;ilų - 
lių meni v 
pabrangti.

Į •‘Sakoma, kad patogiausia ; 
mui leidėjai sutarė visus išiesa pirkti Klaipėdos krašte.!

Įneš čia ūkiai esą
.... ............ _ numeratą (tų knygų kaina—|mį kartu su visu gyvu ir ne-! 
priversta lietu-(5 doleriai) garsinti sau ^ly

giais tendraleidejais. Kai
po pirmutinis vysk. Mot. Va
lančius savo svarbų veikalą 
‘Žemaitiij Wiskupiste’ tokiu 
būdu išleido ir paskui nevie
nos. ypač didesnės svarbos

<THB W0RKEB)

erery TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY 
---------------by------ ,------

Mr fesam msuisio b. e. associatiom of labos

sadar the Art of Hardi S, 1879."
tar Mailing ai spedal rate of poatage provlded for In Sectlon 1108
Mt M Ort. S, 1817, aothoriaed on July 12, 1918."

SUB8CBIPTI0N RATES:

and suburba
.$4.50
.$5.50
.$5.50

SVEIKINTINAS DARBAS ten
tu-

MITINGAS DEL LENKI- 
JOS-VATlKANO KON

KORDATO
Ar- , ,.r> • v,_ • .pamhildu mūs pagarbos vi-Menrastis Žvaigžde, lei-p 1 °

džiamas gerb. veikėjo kun. 
Miluko, jau senokai pradėjo 
rinkti lietuvių atgijimo isto
rinę medžiagą. Paskutinia
me to laikraščio leidinyje lie
tuvių šviesuomenei praneša
ma, kad šiemet sukanka 50 
metų nuo Lietuvos švietėjo 
vyskupo Valančiaus mirties 
ir teipgi šiemet įvyksta 
mėlti Amerikos Lietuviu Or-\ w I no
gauiuzotčs Sukaktu ves.

siems išlaikytojams mūsų 
[tautiškos sąmonės ir nepri- 
| klausomy bės laistytojams. 
Leidėjų tikslu yra ne vien pa
gaminti aprašymai visų mū
sų žymesnių knygų platinto
jų, bet ir nušviesti gyveni
mo salvgos, kuriose anie dir- 
|bo savo neapsakytai paojm- 
Igą darbą, teipgi nušviesti 
[motyvai, kokie anuos para- 
įgino ‘darbuose nenusiminti 
(ir neabejoti.' kolei abehias 

Apie tą dalyką sakytas lai- (siekis nebuvo pasiektas.
kraštis šitaip rašo:

“1904-1924 ir 1875-1925.

' Sekmadienį, kovo 8 d.. 1 ■ 
i vai. p. p. rotušės aikštėje į- 
Į vyko mitingas pareikšti ne-

yra normalė. Nors gan di
delis nedarbas randasi neku
rtose dalyse, vienok didesnė 
jo dalis yra iš priežasties lai
kino paliuosavimo nuo dar
bo.

Namų statymas, beveik 
kiekvienoje valstijoje, išsky
rus Floridą ir nekurtas Kali
fornijos dalis, žymiai suma
žėjo, galbūt, kad oras per 
pastaruosius mėnesius buvo 
gan blogas, todėl daug žmo
nių neteko darbo. Vienok, 

Į ši padėtis tik laikina ir atsi- 
(žvelgiant į didelį namų staty
mo programą 1925 metams, 
geresniam orui užėjus, dar
bas bus vėl pradėtas ir žmo
nės turės vėl nuolatinį užsi- 
eniimą.

Agrikultūros distriktuos 
matosi kiek nedarbo. Taip 
paprastai esti žiemos laiku, 
kuomet sustoja darbas kelių

(Tęsinys)

MADEIRA.

Po aštuonių dienų laimin
gos vandeniu kelionės išvy
dome su debesimis susijun
gusį kalną. Madeira, Madei
ra’ džiaugėsi maldininkai iš-

1479 metais Kristopas Ko
lumbus čia apsigyveno ir su
galvojo leistis į vakarus ieš
koti “naujo pasaulio.” 
i Kun. JI. P. J teras.

nosį pamatyti kaip toji sala 
atrodo iš tolo. Pirmiausia 
tėmyjo pasidalydami žiūro
nais ; prisiartinant, apart 
mažų namelių buvo matomas 
ant pat kalno viršūnės kry
žius, ženklas pergalės i 
linksmybės.

Reikia patėmytą, kad mal- i 
dininkystė, apart dvasinio • 
tikslo, teikia progos susipa
žinti su tos šalies gyvenimo 
papročiais. Tad ir mes. pil- 
grimai, aplankę Rymą niel-

LIETUVOS ŪKIO KLAU 
SIMAI

Klaipėdos uosto padėties 
tyrimas.

Susisiekimo m-jos paskir- 
toji komisija Klaipėdos uos- 

ir to reikalų patobulinimo klau
simais su inž. Stanaičiu prie- 

- ky jau grįžo į Kauną. Bu- 
;vę sušaukta 10 pasitarimų, 
kurie įvykę Handelskamme- 
roj Liet, prekybūiinkų d-joj, 
direktorijoj, pas uosto direk
torių, uosto direktorijoj, pas

• _ • i - . • i Lietuvos banko sk vidaus di-simes prie grabo sv. Petro ir i ... , .
v.Ake....................... 2 /I rektorių ir paskutinis, ypač

'gausingas bendras pasitari- 
|mas prisiekusių teisėjų salė- 
ije. Komisijos darbas buvo 
(paskirstytas į keletą sričių: 

'. J) uostas technikos atžvilgiu. kojų1.; .. . . _ . F. -
■2) juromis ir upėmis susisie-

kitose bazilikose amžinojo į j 
miesto. Lankysim katakom- p 
bas ir šiaip šventas vietas. L, 
Vaikščiosime gatvėmis pa- 
šveiįtintomis' kankinių k rau- 
ju. Klaupsimos prie 
Šventojo Tėvo kad apturėjus 
palaiminimą. Tai kelionės 
tikslas. Bet yra ir kita ke
lionės ypatybė. Pakeliui: 
Italiją ragaujame orientalčs 

' atmosferos, tropiškųjų šalių 
gamtos žavėjimų.

Koks tai didelis skirtumas 
tarj) Naujosios Anglijos ir 
Madeiros. — tarė kiekvienas 
maldininkas! Amerike va
sario mėnesyj šaltis skruos
tus dažo rūpestingai trūsian- 
čių gyventojų, gi Madeiroj 

{lėti, tingūs, mažai paisą gy
ventojai visur augančių 
kvietkų kvapsniu apsvaigin
ti... Juo staigesnė permai
na tuo labiau sužavi žipogii 
tropiškoji šalis.

Da ir kita yra ypatybė tro- 
piškos šalies. Sakoma, juo 
ji yra mažesnė, tuo ir įdo
mesnė.

Madeira — maldininkų 
pirmoji stotis. Maža tropiš- 
ka sala: apie 30 mailių ilgio

■ ir 12 mailių pločio. Visos 
penkios salukės apima apie 
314 ketvirtaniškų mailių, t. 
y. apie vieną aštuntdalį Bos
tono diecezijos.

Sala yra buvus padengta 
dideliais medžiais. Da ir da
bar tur giriii. Bet svarbiau
siai — naturalė grožė: aukš- 
ti. sniego išėsti kalnai, gilios 
slėnys ir kvietkų daturumas 
bei j ii įvairumas.

Oliandros ir rožės, manna- 
lios. geronium ir fuschia. 
heliotropas, “bongainvilleas’ 
ir “honeysuckle.” vynuogės, 
fygos. bananos. apelsinai, 
alyvų ir kiti įvairūs tropiš
kųjų salų medžiai ir kvietkos 
sužavi kiekvieną turistą.

Klimatas malonus, švel
nus. Nėra nei didelių karš
čiui nei šalčių. Vasaros karš
čiai esą 74o. o žiemą apie 20 
laipsnių oras teatvesta. Tad 
gėlės žydi taip žiemą kaip iv 
vasarą. Toks oras tinka pa
liegėliams.

Dabar toji sala apgyventa 
portugalais. Mažas nuošim
tis turtuolių atvykusių iš ki
tų šalių. Spėjama, kad iki 
14 šimtmečiui sala buvo ne- 

; apgyventa. Portugalų atvy
kimas siekia 1418 m. Phoe- 
nikai nors surado ją. bet ne
apgyveno. , .

....... .. . t stinga ka-j Mitingą atidarė stud. Ša- šalies dalvse, vpač Nau- 
— tai pigu, bet po ke->baitis, paaiškindamas tikslą J°J didelis bedar-

..................... bių skaičius turėjo darbo
sU. piaunant, vežant ir kraunant 

ledą. Industrinėse įstaigose 
taip-gi nebuvo darbo, ir daug 
žmonių buvo paleista. Daug 
iš jų sugrįžo prie darbo, ir 
kiti neužilgo sugrįš. Keletas 
audimo ir čeverykų dirbtu-

kūnas. 3) finansinis klausi
mas ir 4) bendri pasitarimai.

Pasitarimuose paaiškėjo, 
netobulumai, daugiausia vie
tos reikšmės, kurie bus su
tvarkyt? vietinių valdžios or
ganų. Kiti klaipėdiečių pa
geidavimai ir pačios komisi
jos išvados patiekiamos susi
siekimo ministeriui p. Sližiui 
ir Ministerių Kabinetui, 

k

Lietuvos Žemės Banke 
darbuote.

Žemės Bankui sumažinus 
nuošimčius už paskolas (iki 
6%, naujakuriams iki 3%), 
padaugėjo kredito pageidau
jančių skaičius. Iki šiol ban
kas leido kredito 7,776,000 li
tų, išdavė 7,863,000 lit.

Sėjos metui besiartinant, 
Žemės Bankas teduoda gali
mai didesnę pagalbą sėklos ir 
trąšų reikalingiems ūkinin
kams. Sėklai įgyti išduota 
paskolos 1,500,000 lt., o trą
šoms — 1.000,000 lt. '

Trobesiams statyti iki šiol 
leista paskolos 2.100.000 
išduota 1.500.000 lt.

Reikia prekybos sutarties 
Ispanija.

Klaipėdos celiuliozos
brikas didelį kiekį jo gami
namosios celiuliozos išveža ir 
į Ispaniją. Kasmet į Ispani
ją iš Klaipėdos celiuliozos 
fabriko išvežama celiuliozos 
apie 25% jo metinės gamy
bos, t. y. apie 700 tonų. Be 
to. išvežama nemaža lentų ir 
šiaip medžio dirbinių.

Ispanijoj taikomas didelis 
tarifas toms prekėms, kurios 
yra iš valstybių, neturinčių 
prekybos sutarčių su Ispani
ja. Minimalinis muitas ce- 
liuljozai yra 0.10 aukso peze- 
tų už 100 klg. Už Lietuvos 
gi vežamą celiuliozą tenka 
mokėti muito net 
brangiau, kadangi 
nėra sudariusi su 
prekybos sutarties.

Todėl Klaipėdos Prekybos 
Rūmai daro žygių kad mūsų 
vyriausybė sudarytų preky- 
Įjos sutartį su Ispanija.

(“Lietuva”)

žymiai j dėl kurio jis šaukiamas, 
j Atidarius mitingą, ir 
Įgrojus tautos himną, kalbėjo 
! p. Toliušis.

ąi parduoda- j Ji< aiškiai pabrėžė Vatika- 
, -y— :’,"n-,no Lietuvai padarytą, kon- 

inventorium. Šitaip įkordatu su lenkais, skriaudą, 
perkant mažiau rūpesnio ir į Primine tas sunkenybes, ku- 
pigiau. O be to. Klaipėdos 
krašte puikūs vieškeliai ir 
plentai, noreika po purvus 
braidyti. Čia nestinga ir ki- 
,tu patogumų: ir kaimuose 

knygos, pas Amerikos lietu-(paktas kasdien išnešiojama.

“Geresniam darbo atlik!

‘‘1924 m. gegužės 7-tą die- anksto užsimokėjusius pre- j

ną sukako 20 metų, kaip Ru
sų valdžia, y 
vių didžiausio pasiryžimo, 
atšaukė savo uždraudimą lie
tuvių spaudos. Keturias de
šimtis metų sunkiai vargo, 
nepasiduodama ir atkakliau
siai kovodama visa mūsų, 
tauta, kol laimėjo pergalę. 
Tautą kovon išjudinęs ir su
organizavęs Valančius mirė, 
nesulaukęs-šviesesnių dienų.

“Jo pasekėjas ir Įpėdinis 
A. Baranauskas irgi nesu
laukė savo dainoje išprana
šautos lietuvių pergalės. Ne
sulaukė. jos ir dešimtys tūks
tančių Lietuvos sūnų, kanki
nių dėl mūsų spaudos, kuriu 
kaulus, anot Maironio — Ba
ranausko įpėdinio — ‘vien 
baltina Sibyro sniegai.’

“Visus mūsų tautines są
monės gaivintojus ir palai
kytojus pagerbdami, jų kil
nius darbus ir su jais sm-iš- 
tus jų vargus, sielvartus tin
kamai minėkime, semdami 
sau iš tų darbų stiprybę, 
kaip I)r. Kudirka pataria sa
vo Lietuvių imnc.»

“1925 m. birželio 29 d. yra 
50 metų vyskupo Valančiaus 
mirimo sukaktuvės. Tais 
pat 1875 metais, kai Kaune 
mirė Lietuvos švietėjas. New 
Yorko mieste 7 lietuviai išei
viai sukūrė pirmą tikrai lie
tuvišką — šv. Kazimiero 
draugiją. Taigi šiemet reik! 
minėti ir 50 metų Amerikos 
lietuvių organizuotės sukak
tuves, nes Amerikos lietu
viai sulošė neapsakytai svar
bią rolę spaudos laisvės išga
vime.

• “Tų ūgli ir atkaklių kovu j ( 
karžygiams pagerbti leidžia-! 
me knygas ‘Spaudos Laisvės 
ir Amerikos Lietuviu Orga- i 
Uiuze^es Sukaktuves. ” ku- j 
Mose bus mėginta apipasako- 
ti draittižiamos lietuviu lite
ratūros plėtimo keliai ir 
uvių išeivių Amerikoje dar
ai kultūros srityje.
“Tos knygos turės palikti

Irias vilniečiai lig šiol patir-(viii N aujojoj Anglijoj dirba 
jdavo dėl švenčiausių savoj tik po kelias valandas dienoj, 
teisių: laikraščių uždarymas, o audimo dirbtuvės kitose 

j prieglaudų išmetimas, mo-l dalyse, kaip Tennessee ir 
Įkytojų kalėjimai! sodinimas.'Mississippi eina gan smar- 

. 'štai vilniečius ištinka dar kiai.
vius su pagelba prenumera- |jaUo- geležinkelių, visur tele- j vienas skaudus smūgis—Va- dustrija

’ šviesą išvydo. ■ fonaį jr elektra. Miesteliui—tikanas atiduoda Vilnijos lie- Volte, Pennsylvanijoj. Ken
gūra kanalizacija, vanden-j tuvius ištautinimui per Baž-tucky, ™

jp tramvajai įįtvčią. Isissippi.
Ūkių čia y-į ' Toliau kalbėtojas paaiški- centruose kaip Pittsburge, 

kad popiežius galėjo ki- Pliiladelphijoj ir Wheeling

Geležies ir plieno in- 
padidėjo Nevv

toriui dienos šviesą išvydo. ' 
teip ir šitos jubilėjinės kny-: 
gos 50 dešimtų metų Ameri- ^rauĮ<įs, o-azas i 
kos Lietuvių organizuotės! z2.atvekariai). Ūkiųčiay- 
sukaktuvėse, yra leidžiamosj^2.000. Už 12 ar 10 !n0> 
visų tautiečių, norinčių pri- :tkĮ-stančių dolerių nalima (taip pasielgti, būtent: jis ga- (randasi plieno darbininkų 
sidėti prie to ąnrbingo darbo, j]msiph.kti ma-žą dvariuką su | ](-jo palaukti su tokiu kon- perviršis. Anglių kasimas, 
X isn is anksto užsimokeiusiu bJvl.onlįs triobiomis. su gyvu- įkordatu kol Vilniaus klausi-1abehai imant, pasididino, 

j geromis triobomis. su gyvu-!mas bus išspręstas tarptauti“labai žymiai Pennsylvanijoj. 
' “Dar svarbu priminti, kad !]iiu žvilgsniu: galėjo Vii-'kaip minkštųjų taip ir^kie- 
I Klaipėdos krašte gali laisvai i nūm< vyskupiją paimti be-(tųjų anglių kasyklose. West 
įpirkti ir Amesikos piliečiai.'tarpėn savo žinion, kaip yra i Vilnijoj, nežiūrint kad 
■ncatsižadedami savo piliety- j pas mus padaręs su daug ma- įdau? dirbama, aplinkybės 
įbes. Visa tai labai svarbu tu- ižesnės reikšmes dalyku—be- biėra labai prielankios: tas 
r<"ti omeny visie ms, kurie k<>-; jiediktmių vienuolynu; gale-įpat ir Arkansas "Valstijoj 

kiną važiuoti Lietuvon pasi- ’ dargi, rašydamas konkor-,daug kasyklų uždaryta. Dar- 
Idatą. apsauc-oti jucuni lietu-ibaspadidėjo medžio išdir
bių teises, o dabar nei vienu'bystėje Oregon ir Washingj- 
i žodžiu lietuviai konkordate !toiū alstybese ir nekuriuose 

kalnu distriktuose.

Visų iš anksto užsimokėjusių 
vardai atspaudinam šiose 
knygose, kaipo leidėjų, pa
dėjusių savo lėšomis pagerb
ti lietuviškos kultūros rėmė
jus. Knygose skaitytojai ras 
daugybe dokumentų iš mūsų Į 
kovų už spaudos laisvo.” I

Svarbų ir naudingą darbą į 
gerb. Milukas ėmėsi atlikti, i 
Jisai labai tinka šitam dar-| 
bui. Jisai buvo priešokyje- 
Amerikos lietuvių pradiniai 
veikimo. Laikai, veikėjai. ’ 
apystovos amt laiku jam ži
nomos. Linkime gerb. veikė
jui geriausios kloties jo pasi
imtame darbe.

Kad galėtume iš praeities 
stiprybės semti, tai ją reikia 
pažinti. Kad pažinti, tai rei
kia turėti šaltinius, iš kur 
pažinti. Gerb. kun. Milukas

pedo> kraštas

guniais t<>ii pralenkia kitas j nepaminėti.
Lietuvos dalis. j Jeigu Vatikanas tokį smū-

“Girdėt. kad keletas ame-;<vi suteikiąs katalikiškajai

Tennessee ir Mis-
Vienok nekurtuose

Anglių kasimas,

lt..

su

fa-

suteikiąs katalikiškajai 
rikiečių buvusių smukliam- j Lietuvai su katalikiškom 
kų pritaikė savo amatą Klai- Į partijom valdžios priešaky- 
pedoj ir kitur, atidarydami' je. tad turime protestuoti, 
ten restoranus ar užeigos na-1 Paminėta Vatikano politi
nius. ka, pasireiškusi pripažįstant

mus de jure, paskum are. 
Zechini taktika pirmiau ir j 
|konkordato derybų metu, ku- į 
iriuo pralošta laikas lenkų 1 

naudai.
Lietuviai nors kantrūs, bet , 

jų ka-itrylx" turinti ribas. ; 
Dabar lieka nutraukti ryšius i 
su Vatikanu. “Lai visas pa- 
saulis žino. — baigė kalbėto- j 
jas. — kad mes nors maža i 
tauta, bet mokame savo tei
ses ir garbę ginti.” (Minio
je : “bravo” šauksmai ir plo
jimas).

Vėl sugrojus himną kalbė
jo p. Matulaitis Tautininku 
Sąjungos vardu, pareikšda
mas, kad, nežiūrint partiji- 
nių skirtumų, jin sutinkąs su 
p. Toliušio mintimis. Taip

ima vasarą nemažai ameri- 
ikicčiii ras £ralimvl>es Lietu-

Mūsų visuomeniame gvve-j 
ninie daug yra vaidui, einčų. ; 
kurie pirmiausia metasi į! 
akis. Ne vienam gali iŠro- 

/lyti. kad mes nei nepadaro
mu- progreso per vaidus ir 
Iginč-us. O taip nėra. Nu
švietimas praeities, ką gerb. 

,-jkun. Milukas ryžosi atlikti. 
į vili mes. parodys, kad Ame- 
irikos lietuvių nemažai atlik
ta pozityvaus darbo.

imiau baigti savo eyvenimą.
i Prieš padaraht tokį spre ndi
mą. kiekvienam 
gerai pagalvoti ir 
vus pačiam patirti

k Z REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Clevetand, Ohio. Vienai iš Vni- 

dylų. — Tamstos žinutė atėjo pcr- 
„vSlai. \

pravartu
nu važi a-

veiiti geriausia pritiktu bro
liams lietuviams protestan
tams. Jų Amerike nedaug 
tėra, bet jų yra. Pravartu 
būt. kad tarp brolių protes
tantų Amerikoje prasidėtų 
judėjimas už vykimą Klaipė
dos kraštan ten apsigyventi. 
Žinoma apsigyventi Klaipė
doj tikyboSvžvilgsniu skirtu-

kardas trumpas, bet žmo
nes išvaiko.

J. Naruševičius

lĖVAS, MOTINA GERI
Tvas. motina geri 
Tavo prieteliai tikri 
kuo gimimo valandos 
Ligi amžiaus pabaigos.

Bet Dievulis ir už juos 
Tave dar labiau pairuos. 
Jei tik vertas būsi tu. 
Liuesas nuo darbi] piktų.

Amžinai tave mylės 
Ir dangum tau užmokės.

pat ragina pareikšti Vatika
nui ir are. Zechini protestą.

Perskaičius atatinkamą 
protesto rezoliuciją ir mitiną 
gą uždarius, minia be kokiu 
demonstracijų išsiskirstė.

(“Lietuvą”)

3 kartus
Lietuva

Ispanija

Nuo apsirijimo daugiau 
žmonių žuvo*, negu nuo bado
ir kalavijo, 'k





I zamos iš Lietuvos
KAWM 4UVAEU- 

VZMAB 80. BOSTONE.
K. Wdfera- 

i apskričio suvažiavtass 
lĮįČB sekmadieny, balandžio 5 

pn»* valandą po pietų, pa- 
svetainėje, 492 Seventh

■* Panistengkite visi skyriai 
prisiųsti kuodaugiausiai atsto 
vų. šiame susirinkime reikės 
išrinkti naują raštininką, nes 
senasai p. M. Kamandulis išva
žiuoja Lietuvon. Taip gi rei
kės pakalbėti apie svarbųjį ka
talikų vajų, apie patį Federa
cijos centrą ir apie daugelį vie
tinių apskričio reikalų.

Svečiai iš visų kolonijų lau
kiami. Apart N. A. delegatų, j 
susirinkime žada dalyvauti ir 
kun. Bumšas.

Visi susirinkime laiku, grei
čiau paabigsime, ir ankščiau! 
namo parvažiuosime.

A* ------------
Latvių vakaras.

Žeimelis. Vasario 8 d. į Žei
meli atvyko Joniškio latviu vi
durinės mokyklos mokiniai, ku- 
rie'pastatė vakarą. Suvaidino 
latviu rašytojo J. Rainio dra
matinį fragmentą, “Girt< 
Vilks,” kuris parašytas sekant 
"Mattro l-'alkone.’' Be to Žei
melyje naujiena, buvo gimnas
tikos pratimai: laisvieji jude
siai ir gyvosios piramidos. Y- 
paė pastarosios publikai pat'-

!dę^ du šūviu nušovė vyresn. po
licininkę ir sužeidė padėjėją. 
Papildęs šią žmogžudystę pasi
leido bėgti, bet ties stotimi bu
vo pašautas ir sulaikytas.

r :

PIRMININKAS—A. MRHuuaa. J
i 41 J^v.ni St., New Brttnln, Cnnn.
RAkTINlNKfc—M. Rlažauakaitė.

70 Eairview Sr., New Britain, Coliu. 
VICE-I’IRM.—.liKoais Bernotas.

, Wuterbury. Conn.
Simonas Cibulskis.IŽDININKAS —

41 So. jri<7);ird
OKllA.MZATuRH

nR^AIMMIS
[ ataŪU. <*l tifcrHhg aHėyt, ry
klu geru “lett-s'u.” Adresus: 324 XV. 
Bruadway, So. Boston. Savininkų gali 
ma matyt nuo 5 vhL kiekvieną vaka
rų. M. Ktirkolonls. ĮA4)

ANT IŠRENOA VOJIMO

PARDUODA NAMAS 
"’PufdaodiiR* lE^šlų MmviHĮ nainqr. 
kambarių su visais vėliausios mados K 
taisymais. Renetu. į įnėnesj nešu $221.00. 
Kubui ąi&OUtl: įitw>kėt $4.300. Savįnln-. 
kas. S Berkshire Sr„ t'an»l>ri<lys'. Muse. I 

(S-A-IIį) J

DR. PUSKUNIGIS 
! oYDYfous 
VIDURINIŲ 1.1* V

389 Bro*Įdw»y, So, Bertos.
®*L tto. Boaton 28M.

kJU-.AKIAI >11 vt-
j A111Tuioruit is. 

iry,
Važuls,

ItfedA'TeL: 84. Boston 1912—W.C

S. BARUSEVIČIUS ’
Lietuvllkas Graborlus, bal*amooto|
J*ą Reni Kalate Lr Public Notaras^

343 W. Broadwąy, *
South Boston, Mass. .

Resldencija: 237 D S t.. So. Boston

TeL So. Boston 082* 
UMTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Bro*dway, South Borto*
Of Uo va!aH4o*:;

nuo 9 iki 12 idO ryte ir nuo 1 :S0 
iki 5 ir *uo 6:00 iki 8 rak vakare. 
Ofisas uždarytas suba'oa vakarais 
ir nedSldienlala.

Suimti 4 agitatoriai.
Politinė policija praneša, kad 

šiomis dienomis už phltinima 
komunistinės literatūros ir ko
munistinę propagandą bedar
biu tarpe areštuoti

Be to. valstybės 
siūlymu areštuotas 
tas kalejiman Panev 
maševiėius.

JONAS JANUŠKA PAVASARIO BARGENM

oro

s iv 11

Didis Canibridc: o>

te. afoi-

Po to retkarčiais

po 6Sc bonką 
tiesiog .i laboratt

R ♦ i I d ♦ o c I .1 » 
Mi narvnrd Sr.. Cambridge. M***. 

TrI. Unlverelty 1443—J.

akis, priskiriu aki
nki* atitiesinu ir

iramu

LABA PIGIAIV-o> nuovados

GREITAM PARDAVIMUI

T
ai g:

i

Lietuvis Gydytojas— O Kiek mene

hz mol-

. Vakaras.

tam v

Komisija uosto reikalams 
jau dirba.

Degtinės aukos: vienas užmuš
tas. kitas sužeistas, 

ru-

Non suaugusiems gimna
zijos. 
Pam-

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Teisiu mokyk-
I4 Ir užsiima Keal Ėstame pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdienę 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky-

Skundžiasi šunimis
' Ik: r

beunlt

Plėšikai sugauti.
Kretinga. Operavusi pa>t:i- 

i py Ii li
nija. laikui man pa

CENTRO VALDYBOS 
POSĖDIS.

L. D. K. S. Centro‘valdybos 
posėdis bus ne subatoje, bet 
utarninke, balandžio 7 d., 7:30 
vai. vakare, “Darbininko”

ir blogu keliu maža publi- 
ai.'ilankė. taip kad atvyku- 
.'\eriai turėjo nemaža de-

’ 1

kambariuose. Atidėjimą daro- būtent: Prtimts

me reikalaujant biznieriams i Bn;;.»y< ir .j;

nariams. Antradienį laikome j Sic: <>.,•> 2 v venų

tinkamiausiu vakaru visiems '■ pr:>:’>;;ž:no ;;ž.

nariams. Tat-gi malonėkite vi- jmuse žmoi.e>.

si susirinkti, nes reikia prade- j la : y- revo.vm

ti stipriau galvoti apie seimą ir į 2-rm:o pm

kitus nepabaigtus organizaci-1 >u ; mcn tepa

jos reikalus. o tam pat >:<;a
A. Vaisiauskas, pirm, j atimtas va-

ant Sti.antu kol

SMILGIS I BIZNI. eimm. Apie pi

J. Snnlgis ema ; tom ko :smr-l 
.bystės bizni—dedasi prie dvie-: 
jų lietuvių Cambridge Bottling 
kompanijos. .
• Linkime p. Smilgiai. L. D. K. • 
S. centro valdvbos 
riaušių svkm

i tys patalpinti vas 
tina-o> kalėjimam

DAILYDĖS STREIKUOJA.
Netoli tūkstanėio Bostone' 

“karpentm-ir. ” streikuoja. <-> 
dabar" da rengiasi jėiO pagalbi-1 
ninku eiti streikam Pastarm-Į 
ji dabar gauna 
centų į valanda 
nno 8h

DIDIS PRIEPLAUKĄ.
Gautas iš VVashingtono itm 

liejimas didinti Bostono prie 
plauką. Prieplaukos kanalas 
bus pa<li 
tu ir di< 
Taisymo 
$400,000.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvos Vvėiu ]<? 1 

29 statė s 
“ Fabijo]n. •• 
vo rinktini;1/ 
kėjo. tad : 
jo. Iš ur 
taus pu n! i

bus
Tikimas

B. S.

Telephone Soath Boston 8520

A. 0. ŠALNA (SNALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

G. WaaMngt<m.Unfv. ra LL.B. 
“DARBININKO” NAU 

(antro* labo*)

Bu L

i- mink

Končii-

jo-

be! t:i< nv 
pašaukta-

4 asmens, 
gynėjo pa- 
ir pasodin- 
ėžv l)r. l)o-

J ei kas t ari Alek-o.- 
čio rašytaą Lietuvos 
nmkratų partijos

Sveiko proto išvados.

Fra r.n'izi

va.amt“.- 
pasako:

ANT GREITO PARDAVIMO

KODĖL NIEKO NEVEIKI
nieko neit

PADeKAVONĖ
Mike Bluis. 501 Pine Hills Sr.. 

j Minersviile. Pa. rašo: “Dėkui Tamstai
■ p. žukaiti. už jūsų stebuklingai šutai
■ sytas žoles, kurios mane sveiku padarė 
i Turėjau vidurių dirtĮ sukieiėjimų. skV 
ivio nedirbimų, gaivos skaudėjimo, nak 
! tfmis nemigo, dieglius viduriuose ir nie 
i ko žvalgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau jūsų žolių du pakeliu No 
305A, tai tas visas nesmagumas u? 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žmo 
gui kreiptis pas žukaitį su negerais vi 

dūriais, o tos žolės ir jumis ate°Isy< 
Prekė 60c. už pakeli.-’ Aūsųsk 10c. 
o gausi visokių zonų ir knygų katalogu 
Adresuok taip:

M. ZUKAITIS
449 Hudson Avė., Rochester. N Y

MONTELLO, MASS

J. TRAINAVIČIUS
175 Ames St., Montello, Mass.

GERAS PIRKIMAS

Neleiskite
Pleiska-
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumą

pa>t<-ii('- | 
- pašaliu', i 

Tada buvo

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRASAI.padėjėja-- Jokili<. -lis tuojau j

isake imm. policininkui eiti na- . pjrniininkfl. _ M M Knroanitnlls. 
mo. bot <i< tol nepaklauso. Ta
da pmlėjėjas <11 vyresniuoju 
polio, norėjo jaunesnįjį polici
ninką nnjinklnot, bet lis palei-

20 Faxwin St.. Montello, Masm.
VIce-rirrBįninkąs — J. JaroMa,

5fi2 E. 6-th St.. So. Roston. Mam.
Raštininkai — J. V. Snsilgls.

60 Clark St.. CambrVUre M. Mate. 
TMInfnkna — V. Jake*.

*5 H*t*pah«r< St., Cambrld** 9*. Maaa.

T. AD RICHTER S CO

Brecklyn. N Y.

Tel. S. B. 0441 |

'■ I F. J. KALINAUSKAS f
1X S$ ADVOKATAS |

▼
i $ 414 Broadway, So. Boston f 

(Antros lubos) <

T»L Brpckton 5112—W ®

į
| DANTISTAS

Idr. a. j. gurman
| | (GUMAU8KAS)

I ! 705 M&in st w—

lai. Kata 2488

GEORGE H. SHIELDS
811-812 01d South Buildių 

294 Washington Street 
Boston, Mass.

•.’hian.i.i*: V A. M. Iki 5:80 P. B
EAST BOSTON OFFICE

147 Maverick St., East Boston •
Telephone East Boston 1490 I

Gyvenimo vieta i
37 Gorham Avenue, Brookline į 

Telephone Reaer.t 6568 |

Kneižio adresas yr«. 
'8 E. Ninth Street, Tel. Šo.

Boston 1096.

Ą TEL So. Boston 0506—IV.J LIETUVYS DANTISTAS J! 
h. L, K APOČIUS ii
J 251 Broadway, So. Boston į\

(“Keleivio" name'.
5Or:so Valandos: nuo 9 iki 12, nuo j
J, .o/i :i;i jr nno ę ;3ij p vakare. C 

mis nno 9 iki 12 vai. dieną { 
mis nuo 9 iki G vak. Vedė J 
nuo 9 iki 12 (nagai sutarti- /

NAUJANYBĖ’.

; STOGDENGĮ AI 
(ROOFING)

Smalos ‘r žvvr'o. metalo, šleifo ir 
ašpalo šėigeilų. Tai yra seniausi ir 
atsakančiausi stogdengiai So. Bos-

1 ton’e. Visas darbas gvarantuojamas 
ir vnatiškai peržiūrimas.

T. L. ORMSBY A SON
, 216—218 Bowen St., So. Boston

(Tarpe E ir F Streets)
Tel. S<>. Bo<to:-. 3662 11

705 M&in 8t^ Montello, Mm*.
H_____ (Kampa* Broad Street)

^LIETUVIS

| OPTOMETRISTAS

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

399a W. Bro&dway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. Jkl 7 ▼. rak.

ur.ižlii-i švies;; rinkamu laiku.. |

J. L. Pasakantis, 0. D. j 
) 447 Broadvvay, So. Boston. *

Tel. S. B. 4O<x.

DR. J. G. LANDŽIUS

772 EAST BR0ADWAY
So. Boston, Mass.

NAUJANYBe!

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINI

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESTAI Iš LIETUVOS.

is-a '-mnno.
aizdai. Kilos

Parduodame pigiai: už tuziną 20 centu

inimus ir link^ji- 
:rik'ionims šv*m-

r laimingesniais. Tams

l Pinpomi.-)

“DARBININKAS”

366 West Broadway South Boston, Mass.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIĖTĄ

P. J. Ahmevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS.
820 E. 6-th St., So. Boston. Mass. Tel. 8. B. 0183-W.

i TeL 8o. Boston 27<

į J. MACDONELL, M. D. 
j GoRum nuikalMti ir lietuvilkai 

on*o talastdo*: Rytai* ik! 9 re.1
1 Po pietų nuo 1—4 

Vakarais nuo6—9 
536 B. Broadway, So. Boston

BOSTON’U DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St.. So. Boston, Mus*. 
Telephone South Boston 1.U6—J.

Vhe-Pirmininkas — .1. Petrauskas.
250 Gold St., So. Boston, Mass. 

l’rot. Raštininkas — .T. Giineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas* 

"in. Raštininkas — M. šeikis.
44) Marine Road. So. Boston, Mim. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
S85 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
arkd.arys — .T. Zaikis,

7 Winfield S t., So. Boston, Mass. 
raugija iaiko susirinkimus kas tre
čių nedėldieu; kiekvieno mėnesio. 2 rų 
valandą po pietų, parapijos saiėj. 492 
E. Seventh St., So. Boston. Mass.

DR-STS LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

. — Z. Zičkienė,
l w. 3-rd St.. So. Boston, Mbm. 
l’i’TD. — A. Janušonicnė,
16 Columbia Rd.. So. Boston, Mas*. 

Rašt. — O. Siaurienė.
E. 7-th St., So. Boston, Mas*.

Rast. — .T. Keys.
5 G Street. So. Boston, Mas*.

žd. — 0. Staniuliutė.
1"5 G-th St.. So. Boston. Mas*.

'varkdarė — O. Miz.girdlenė.
IG4 6-th St.. So. Boston. Mass.

►rangijos reikalais kreipkitės visados Į 
protokolų raštininkę. Draugija laito 
savo susirinkimus kas antrą ntarnla- 
kų kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

ŠV KAZIMIERO R. K. DKJ01 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

1’lrmlnlnkas — J. JaroSa.
562 E. 6-th St.. So. Boston, Maaa 

Clcr-pirtn. — J. Grublnskas.
:57 M Street, So. Boston. Mam. 

Raštininkas — A. Januiont*.
: 426 Coinmttln Rd., S. Boston, Ma» 

i’isų Raštininkas — K Ktftla.
8 Hatch Street, So. Boston. Ma* 
cinkas — L. švagždy* 
111 Bawea f L, S*. Borto*. Mam 

rvĮtrkdarrs — P. I-aučka,
•W5 Ė. Fifth SL. So. Borton. Mas*

I'rxnx4jos reikalai* kreipkite* rta- 
lo» ; protokoltj raitlniak*.

Draugija savo sulroklmua laiko 2-n 
-ip-iaidtenj kiekvieno m*M*k> l-*va vai 
t>o olėtu paraptjc* MMtJe. 4SŪ Sevaotb

D L. K. KEISTUČIO DR-JO8
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
FRMTNTNKA8 — V. Z*lf«*»«, 
"i i E. Broadway. S*. Boatoa. Mas* 

I< K PIRM. — P»vHa* Baka.
O" c Street. So. Be«ton. M a**.

PRoT. RAŠT. — Antanas MacejRaaa 
4.v> E. Seventh St. So. Bostaa. M* a*. 
iy RAUT. — Jnotdpaa VTakrHRM 
9<x'. E. Brnad'rav. Sn. B**ttt>, M***. 
ASTERIES — An4r. Z* įtarta*.
Oi 1 R. Ftfth St.. So. Brtston. Mira*.

(A RAALKA— Kazimiera* MRraftionia, 
i 906 E. Broadivay. So. Borton. Maaa.

D. U K. KeiztaAto Draafl ja lalkn «*•

tdtldi* 
*4 \V
:SO v*a!

n»irinkt**o ..
d*"- naujų oart< *M|
prl>




