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Tokio. — Mieste Kuma- 
• gaya sudegė 800 namų, 

viso nuostolių padaryta 
$2.500,000.

Maskva.—L. Trockį, kurs 
Ibuvo armijos ir laivyno mi- I 
misteris, ir pastaruoju laiku j
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ATMETĖ MGTERJJ 
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'džios .....
j pasirodė besą bombų. Berū-

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

kaip dabar: T.-uabenimas pa-- 
didėjodeh<>. kad jo išnatfckU 
;ima> na įdėjo. Naujos ma-- 
š;-;o> iš Amerikos atgabentos

Krinonc. didžiai salonus, 
i:- v:ūsą meilės užsipelnei 
K;i: vardas pūs- nebrar.q

įkant cigarotai cksplioduoia. pas l.emansid. Turtas 
'Valdžia įspėjo rūkytojus ir nebu\<> padalytas ir todėl

I t užriš

■ Bet nenaaiškina. kaip ereli- 
I ‘ .
Ima rūkvti i< tm<ios tolumos. 
iTurbūt reikia įsitaisyti ci- 
icarnvein dvieili pėdų, ilm’o.

nėgių.
i žuvo, o 17 su

vės mū>ą mylimo kimono, mat 
Šiame mėnesy jis važ.iuoia į tė-

“Kiekvieno kataliko yra 
Šventa priedermė paremti 
kataKkiškają spaudą ir ją 
kuopl&čiansiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausia daik
tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.”
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‘‘Darbininku?

Prancūzai gavo

Francijos Maroko koloni-
Afrikoj. sukilėliai sti-' 
, francūzu karinome- ;, . _

j buvo vyriausybes nemalonė
je. dabar sugrįžo iš Kauka
zo. Maskvoje* atsibūnantis 
Federalis sovietų kongresas 
jį triukšmingai priėmė ir iš
rinko prezidiumo nariu.

.]*>.)- • 
prėja 
nes padėtis labai pavojinga. 
Tas jtavojus didėja nežiūrint 
Į tai, kad Francija dieną ir 
naktį gabena ten daugiau 
kariuomenės, ginklui ir amu
nicijos.

Moroke apsigyvenusiej i 
francūzai didžiausioje bai
mėje. Jiems kinkų drebėji
mą Įvarė žinios iš mūšio lau
ko. sakoma, kad francūzu 
frontas trūksta. Be to su
žeistųjų iš fronto nuolatai 
atgabena ir ligoninės jau 
perpildytos. Sukilėliai pa
ėmė francūzu. orlaivių sto
vyklą. Sukilėliai turį tris 
lakūnus, du esą vokiečiai ir 
vienas rusas. London.

liūs ir karalienė apžiūrėjo 
Croydon ’e varpus, kuriuos 
užsakė jaunasis John D. 
Rockefeller. Tie varpai bus 
paminklas jo motinai. Jie 
bus įkelti į Park Avenuc ba
ptistų bažnyčios .bokštą. IŠ 
viso varpų nulieta 53.

DEPOZITUOS ANGLIJOJ

Gerb. Kun. Jonas J. Jakaitis, 
pijus klebonas. sVorcester. Mass. 

rujos darnas važiuoja j Lietuvą ant poilsio.

{Fordas perka 400 SUDEGĖ NAMAS IR '
VAIKAI

laivų
PIRKS 400 LAIVŲ

automobilių 
dirbėjas Henry Ford keti 
įpirkti 400 S. V. valdžios 1 
• \uį. Pi 
.valdžia 
kaina.

nustatys p

■ pie 30 geriausių 
Jus laivus ardvt 
,gą vartotu sav 
! Tiems lai\

*4DO.OOO.

EKSPLIODUOJANTYS
CIGARETAI

i JAPONAI ĮSIŽEIDĖ
Į Tokio. — Japonijos lai

kraštis Ilochi, labi palankus

Bath, N. 11. — Frederick l
Brook’o sudeąr '.amai ir dų 

tuose buvusieji vaikai; P 
nas veikta- keturių me
ti am ras dar kūdikis.

;U-

:kaip pn<:

Spi :-<d. iii. — Valsti
ja.- h*-_LU at ū m; atmetė pasiū
lymą įvesti moterims 8 va
landų darbo dieną. Sumany
mui priimti trūko tik penkių 
balsų.

PREKYBA PADIDĖJO

Rusijos 
i a. s a d žibalo 

Rusijos labai 
keibia. kad per 
Lšis mėnesius 

nta 554,000 to- į 
ginčai su vvru. Įtūžęs vv-lpų. Nei prit*š karą per taip 
Tas-s&U‘igėJwivRsiai pačiai .19 (trumpą laikotarpį nie 
sykiu su nei’iii ir riek jai už- nebuvo tiek žibalo išgabtffi 

Moteris buvo 50 m. 
< Lemanskienė <avo 
kerk;; bandė uellbėti. 
i su tuo pat peiliu ua-

London. — Darbo Partija 
nutarė siųsti Rusijon delega
ciją ištirti galimybes preky
bos tarpe abiejų valstybių. 
Rusijos vyriausybė buvo pa
prašiusi tokią komisiją pa-

Tai

irenę. kurioje daly
ki paranijoną ir sve-

Woreester‘is grandžiai ainiai ■. jrranciio.- 
iPerka iš

popt erosu

I VISAS PASAULIO DALIS
NAUDOKITĖS MŪSŲ PA

TARNAVIMU

London. — Vatikanas 
tina daug savo depozitų 
kvti Anglijos bankuose, 
bankai varžosi, kad tik
vus Vatikano depozitus 
Prieš karą Vatikanas turėj- 
depozitu Vokietijoj ir turčj' 
nuostoli;; dėl markės kriti 
mo. Apie fai skelbia PailĮ 
Teleo'rapb.

Kad Dievas tino'

‘••a

lebonn ink-

M

Jūsų mylintieji parapijonys

rabeptus 
s darosi lauk. Už 10 mir.ulii atl<"

PASITRAUKĖ IŠ SACHA
LINO /

a lenkai.

Pinigus siunčiame i visas pa
saulio dalis. Į Lietuvą pinigus 
siunčiame litais arba norint do
leriais.

Į užimtą Lietuvą, i Rusiją, 
i Lenkiją ir Į kitus pasaulio 
kraštus siunčiame tiktai dole
riais, tai yra priėmėjai gauna 
dolerius. Prisiėjus reikalui 
siųsti pinigus i bile kurią pa
saulio. valstybę,, kreipkitės i 
mus.

Laivakortes parduodam ant 
geriausių ir greičiausių pasau
lio laivų.

Vykstant į Lietuvą ar kitur 
kur kreipkitės į mus. Suteikia-

SUTARĖ BENDRAI 
VEIKTI žirnt

Daug pinigų kovai su 
šmugeliu

T< -k m.—J a i )on i j .< is pasku-2 
titri karimmmiiė atšaukta i? 
šiaurinės Saebaiuin dalies. 
Ta dali< užleista Rusijai.

UŽSIDEGĖ AUTOMOBILIUS
Pro\ idf-n<-e. R. T. —Penki 

žmon<’-x amnmobiliu-
mi i” m-'mušr • n h*ūmo stul- 
T).-:. A’U'>m<'bii!U- moj buvo 
Lupmų Bet jame
buv-" j' /•■■'. ::<"■< buvo pri
trenkti ir neturėjo jėgų i§- 

’ .ėio automo- 
sriji žmonės
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sik-clbin 
i lai girdit

tą reni::. Abi '•-vgai 
sūdai'" d*W)jb »o darb

i r- ■ i»iai rengt > 
>r'-’ liicšiinns.

m > m- ,r tųotm 
,. I>. a s iuio- 
i".- ! dele-sudarvti miiUo 

t-i. Pirmiati bnv-

i:m n-kabii Ameri
kon jmbus. <iųs’;i. I brvbonu 
vesti bus įgaliota Franci jos 
ambasada Wajhirurtone.

/ r< .

ATLEIS DAUG DARBI
NINKŲ

■."'imu ir
v- "c. kad

<h-

3200.000,000 KOVAI SU 
ŠMUGELIU

f> J)n ’i 'rn .-/l,

mdžiniškr.- dar < .’i> dirbo ,K. dirbėju
>u didižarsiu p?,J šventimu. ° ' bibir-i ja i v 
'•'ahar v.ežiuoja Lietuvą ant |

>. klebonui
kelionės i

.e-bab J - 
i- rer tą

■jos —
■ ic-rs r Union Transi><> 
NVorkfrjs F' deratb- t — >u*

irta *40.00(1.00'1.
V;iidž:;; daba’- t -a'P naši-

ŠOKO IŠ AUGŠTYBIŲ

me visas informacijas, atlieka-^arnauj;- 750.<u;o < 
me visus kelionei reikalus. Pa
rūpiname pasus, išgarmame afi- 
davitus ir kitus tam reikalin
gus dokumentus.

Tūkstančiai lietuvių po daug 
sykių naudojosi mūsų patarna
vimu ir liko patenkinti.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

366 West Broadway
South Boston, Mass. pats Hyiry Ford.

I )<v 7-.it. Miob. — <’ :<>i ai 
prasidėjo .<5.000.000 vajus i „ 
pa'tipvnmi Y. M. (’. A. na-i -,, 
imi. T.*i Fdsel Ford s"inus:'- 
garsiojo Henry Fordo į tą 

Į fondą aukojo ^75t).000. Tiek > 
bu\o aiika\ e< tam r< ikahii

•jOi'.Ooo.o.'-'i

Tą jos pa s i ei eini 
žmonių mato.

X Seimas

' • • ’ ‘ » ■ - ' » ’< • IX ' I' ' t < J -r i • > '•‘‘ I

ti. bet jam nepavyko. Jei da- 
b,antinis kabinetas greit pul- ' 
tu. tai karalius ketina na-li£ 
. . . , x ii*?
h'isii parlamenta. \a.Jggg
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SUBSCR1PTION KATES;

PRIEŠ ANGLIAKASIUS

skriaudi mo klausiniu.

už mus nie-

(liirbiniukų bau-

Tai nirto.(laiv

ŽIEDUOSE
Ant

M
fili

.$4.50
$5.50

Angliakasiu reikalams 
rodo esama pavojaus.

Cm. prie progos, noriu na
rius arčiau supažindinti su

e ■

itariy.......................
and suborbc

; n i irus. pripimrpti 
nebūtybių, bet prie

jjai: mos su j;
j ką tik norime 
Iriai) siimanytumėm. kad ot 
!štai

ulė-, ‘e šyp>iivs 

•. glamonė 

.imlu v s

“Darbininko” 
bet L. D. K. S. 
jos savininkais.
ko aukštesnio L. D. K. Są
jungoje nėra — mes esame 

ir palaikyto- 
ralime darvti

tokios ir tokios dic-
Darbininkų Sąjunga tu- 

'ribūti likviduota, arba, kad 
. ‘ :mes laikrašti norime leisti

kiti žymūs asuienv 
kviestieji pi’sižidė.į

mūs;] rankose. Todėl me 
seimus <ai;kiame. Ne t

bosi] 1 neprtlei-

(TI1 WOBKX1)
•very TUESDAY, THUBSDAY tad 8ATUBDAT
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JOSEFH’8 UTHUAMIAM >• C. ASSOCUTUV OF LABO*

Nesenai buvo žinių apie 
tai, kad Pennsylvanijoj uni
jinės angliakasyklos užsida
rinėja. Kadangi ateinanti 
rudeni baigiasi angliakasiu 
■unijų kontraktas su kompa
nijomis. tai rodos prieš pat 
kontrakto pasibaigimą dar
bai turėti] eiti. Bet taip nė
ra.

Angliakasykių darbininkai 
kaikuriose valstijose yra gi
rai susiorganizavę, l’mted 
Mine. Workers unija yra vie
na stipriausių darbininkų li
nijų Amerike. Todėl kapi
talistams rūpi jos galybę su- 
mažyti. Išrodo, kad šiuo 
kartu kapitalistai prie to ei
ną.

■'Pennsylvanijoj kompani
jos uždąrinėdamos unijines 
kasyklas sako, kad tą daro 
deltoj- kad darbas neužsimo 
kas. Kompanijos neturin
čios pelno.

Tuo tarpu kaip I.’ennsyl- 
vani'įbj buvo Uždarinėjamos 
unijinės kasyklos. Colorados 
valstijų kasyklų darbinin
kams buvo numuši liejamos 
algos. Ten darbininkai nė
ra susiorganizavę Į uniją, o 
turi jie taip vadinamą kom- 
paninę uniją, šitoji unija 
neva gynė darbininkų reika
lus, priešinosi algų nukapo- 
jimui, bet algos buvo nuka
potos. Norėta nukapoti ant 
33 nuoš. Bet valdžios komi
sija neleido daugiau numuš
ti. kaip 2<) mioŠ. 'fit'ku ir 
numušta tos valstijos darbi
ninkų angliaka>ių algos. 
Kompanijos savo numušimą 
teisino tuo. kad negalinčios 
konkuruoti su nelinijinėmis 
kasyklomis Kentucky ir W.

Galop Dr. G Bičiūnas ra
šo. kad reikia Tai organizaci
jai naujos valdybos.

Ko. ko, o "Tėvynei" kito
kio redaktoriaus tai senai 
reikėjo. Juk dabartinis be
mokslis redaktorius t ik plūs
ti. blevizguoti ir šmeižti te
moka. Juk jei prie organi
zacijos traukti vaikus, tai 
juos reikėtų užiuteresuoti, 
reikėti] ir organe Vaikų Sky
reli turėti. Bet ;ir toks tam- 
sūnas redaktorius, kokiu yra 
dabartinis "Tėvynės" neva 
redaktorių.'- Įsteigtu parū
pinti tokiam .skyreliui raš
tu Jei ir surauk ietį i iš ki
li] šaltiuii] rasti], tai visvien 
vietos organe neims. Kur ta! 
da dėtūsi visokius “redakto
riaus” marnialienėsir Lietu
vi >s •.‘aidžios derminiai 2

Organizacijos šeimininkas 
seimas jau visai nebetoli. Jį 
reikia sutikti iškilmingai: 
kaip geriausį, didžiausį ir 
brangiausi draugų arba kitą 
koki individualų, kuris labai 
yra branginamas ir iš kurio 
daug yra laukiama.

Seimo laukdami ir prie jo 
rengdamies galime vaduotis 
kultūringu naminiu apsiėji
mu. Pavyzdžiui, laukiant 
svečio — kągi kultūringa šei
mininkė bei šeimininkas da
ro { Aišku, apvalo gryčią, 
viską sutvarko, suderina, pa
tys gražiau apsirėdo. švie-

susiperka ir laukia svetingai 
sutikti savo prieteli. Toks 
žmogus parodo savo kultū
ringumo ir pasireiškia, kad 
ji> išiikrųjų sveries laukia.

Taigi ir mums, L. D. K. S. 
nariams, seimo laukiant rei
kia pasirodyti kultūringais 
ir savo sveties—seimo—lau
kiančiais žmonėmis. Pir
miausiai mes turime stengtis 
užsimokėti savo narįii( s dua- 
/,7(.s — apsivalyti nuo skolų 
— pasirodvti kultūringais 

Į darbininkais : mylinčiais or- 
Iganizaciją ir nenorinčiais ki
tu savo broliui darbininki] 
'■kr i aust i.

DARBININKŲ BANKO | 
SUKAKTUVĖS i

Gegužio 19 d. N’c\v Yorko Į 

darbini aki] kuopo-aty vis Fe- Į 
deracijos Bankamliiiės dvie
jų meti] gyvavimu sukaktu-

gūžio 19. 19'23. Tada kapita
lo turėjo š.yiil.om. Dabar vi 
si banko resursai siekia 89.

Į Lanko nikaknvių minė 
įima pakviesti \ew York<

NEPASAKĖ PRIEŽASTIES A
f 
& 
F i

s? r--' 
c.2- r i
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‘‘Amerikos Lietuvyje" 
Chieagos Dr. Graičiūiui' kri
tikuoja SLA. valdybą ir or
ganą. Sako, kad buvę nu
tarta Į Susivienijimą traukti a ',,I! I"’ krunrij at'><->un 
vaikus ir vaikų prirašinėji-|K\"pianenj ziohjmilm 
mo vajus jau paskelbta'. BetHr Inim] pa>va.iffsmi 
be paskelbimo lame reikale |Ži<*<l;’i' ger<-'iiae> Kartu, 
nieko daugiau nei \ald\bos.Į^u.lvelku.- oiu gini baima 
nei organo ‘“ Tėvynes uodą- ,< ,;ij\inS krūtinę pi.'lapūia. 
romą. Jokios bteraturos. jo-meilės kupina 
kių nurodymų kuojmms nė-1 p;llnds žvaiDL'tąmL ę či

m/.iaugt. ien radasta.

eL Ir >krv.-inio dausoms miniu 

Vainiką r o ž i n n ešda i ni 
Ant amžinasties kalno abu 
Aukas sudūsimv ir melsdami

Palaimos Viešpaties dainoms

“Jei SLA. organizacija 
Šiandien yra palaida bala, po 
kurią visos antys maudosi, 
tai labiausiai kalta tam val
dyba ir organas, kadi r šita
me auksiniame vajuje. Cen
tro valdyba pasitenkino tik 
jo paskelbimu. Jokių nuro
dymų, jokių patarimų neda-

neturi.” Trakišikai, 1921-V-3O.

tokiu būBu 
“Darbininkas” yra ne kieno 
nors kito, bet mūsų pačių. 
Tatgi, jeigu viskas mūsų, tai 
ir mums visiems reikia būti 
ištikimais nariais — broliais 
darbininkais.

Vienok, kaip kada, įvyks
ta kitaip: atsiranda tokių na
rių. kurie nemoka per -ilgą 
laikąi; jam laikraštis yra 
siuntinėjamas; iš centro laiš
kai rašomi — užsimokėti ra
ginama. gi jis nieko nedaro. 
Tokiu būdu, žinoma, po še
šių. ar daugiu mėnesių jis iš- 
brukiamas iš L. D. K. S. na
rių skaičiaus. Braukiant ji 
iš knygų, braukiasi genijų 
narių prakaitas, nes jis ne
mokėdamas per keletą mėne
sių ir naudodamasis organi
zacijos laikraščiu ir centre 
apmokamais darbininkais — 
apvagia organizaciją ir kiek
vieną nari.

Tai negražu, neteisinga ir 
nedarbininkiška. Alės bara-1 
mės ant kapitalistų, vagina
me juos, vadiname juos 
skriaudikais ir t. t. ir t. p. 
Gi patys Į save neatkreipia
me domės, nepamąstome, 
kad skriaudžiame savo orga
nizaciją ir savo brolius. Iš 
to seka išvada, kad kaikurie 
darbininkai yra užsinuodiję 
bolševikų morfiną: reikalau
ja teisių, bet nepildo savo 
{iriedermių. Gi tokių princi
pų laikantis prie nieko gero 
prieiti negalima.

>. nariai, 
jau užsivil

kus. pasistengkire iki pabai
gai gegužės mėnesio užsimo
kėti (arba pranešti centrui) 
ir būti tikrais darbininkais.

Neužsimokėjusius brauk
sime Laukan ir skaitysime

įme. kad Lietuvių Darbiniu- kurių mokesti 
kęi Kooperaiyvė šBjunga ir 
jos leidžiamas laikraštys 
“Darbininkas" — yra mūsų 
pačių organizacija ir mūsų 
laikraštis. Juk mes nesame 

skaitytojais.

■' Releivi<> seimą, arba kito 
kokio privatini" laikraščiu 2 
Ne. Todėl, kad jims valdo 
tik konųianai — darbininkų 
pinigėliu rinkėjai: pas juos 
skniiytojai yra tik pinigų 
mokėjimui — ne valdymui.

IGi pas nms v 
inies nmknm.

Darbiiiinkų klausinio pro
gramai ir naujos konstituci
jos jau gatavos ir siuntinėja
mos kuopų raštininkams. Vi
si naujieji nariai ateinan
čiam savo kuopos susirinki
me jau galės gauti tuos bran
giuosius darbininkams doku
mentus. Visi eikit į susirin
kimus.

Valdybų prašome pirma
jam savo kuopos susirinkime 
perskaityti L. D. K. S. Pro
gramą, būtent nuo 1 puslapio 
iki 16. nes ten yra darbinin
kų platforma ir organizaci
jos pamatiniai dėsniai, kurie 
kiekvienam nariui turėtų bū
ti žinomi.

P. D.

SKAITLIUS LAUKIANČIŲ 
AMERIKOS VIZŲ

Jugoslavijos metikė kvoU. 
yra 671, bet tik 500 žipouių 
prašė vizų. Jugoslavijos val
džia neduoda pasportų imi
grantams kurių įleidimas a- 
bejotiuas.

Nekurie imigrantai prigu
li prie “preferred class,” ir 
sulig dabartinio įstatymo tas 
inima sekančius: nevedu
sius vaikus neturinčius 21 
metų, tėvų, motinų, vyrą ar
ba žmoną Suvienyti] Valsty
bių piliečio, kuris sulaukęs 
21 metus arba daugiaus, pa
tyrusius ūkininkus, jų žmo
nas ir nepilnamečius vaikus 
jeigu su jais arba pas juos 
važiuoja. Yra kita imigran
tų grupė, kuri gali važiuoti 
Amerikon, ir nepriskaityta 
prie kvotos, tai yra Suvieny
ti! Valstybių piliečių, kurie 
čionais gyvena, nevedusieji 
vaikai neturintieji 18 metų 
senumo, žmonos, imigrantai,

. jk-
tik ir Mtopesrta
valstijose, Daugelis fcanri-

finų valdomos. Ponas O. 
Darson finas, yra atstovas 
Kongrese.

Svarbiausias žmogus finų 
grupėje buvo John Morton 
(Murtonen) kuris turėjo 
sprendžiauią balsą perlei- 
džiant Nepriklausomybes 
Deklaraciją

LD.KATRIjy MĖNESIŲ 
ATSKAITA

VASARIO mėnesio in&igos

Už "Darb." prenumeratas. .. .$347.66
Už spaudos darbus ............... ... 153.20
Už parienius “Darb.” egzempl. 46.76
Už parduotas knygas............. ... 127.67
Už namą rentlŲ ................... . .. 324.00
Už ap.ąursiaiaus ................ . .. .322.28
Vilku naujom raidėm .......... ... 136.00
Auku ...................................... 5.00
LDKs. narių mokestys........ ... 570.10

Viso........................ . .$2.032.13

■&Įg

■ ,-sSK
M

rių skriaudėjais.

Nenorėdami savo organi
zacijoje tokių narių turėti, 
] įrašome kuopų ir kuopų raš
tininkų pasidarbuoti ir iš
rinkti mokestis — padaryti 
savo kuopą pirmo numerio. 
Nepatingėkit, jeigu reikėtų, 
ir po s;ubas pavaikščioti. bet 
kad galėtumėt savo kuopą

ini-
jubilicjiniam “Darbi- 
’ nuskribti.

/< I).

KUOPI! ISTORIJOS

Daugelis apsigyvenusių A- 
merikoje žmonių kurie lau
kia atvykimo draugų arba gi
minių iš Europos, negali su
prasti kodėl jie negali tuoj 
atvykti Amerikon. Ir kas 
darosi su Amerikos konsu
lais kad jiems neišduoda vi
zų. Buvo pasakyta norin
tiems atvažiuoti kad jie turi 
laukti metą arba kelius me
tus pakol j ii prašymas dėl i- 
migracijos vizos bus svarsty
tas. Imigrantai tuoj gimi
nėms Amerikoje praneša, 
kad jiems buvo pasakyta 
laukti, ir giminės mano kad 
gal svetima valdžia arba ko
ki asmenys sulaiko imigran
to atvažiavimą, bet dalykai 
visai kitaip stovi.

Naujas imigracijos įstaty
mas paski.i ia kiek iš kiekvie
nos šalies imigrantų bus įlei
džiama į Suvienytas Valsty
bes ir kiekvienoje šalyje Eu
ropoje randasi daug daugiau 
norinčių vykti negu paskir
tas skaitlius.

Sunku gauti tikras skaitli
nes norinčių gauti Amerikos 
imigracijos vizų, bet sekan
tis straipsnis apie Įvairias 
šalis yra vėliausias. Imtas 
i< raportų kvotos kontro
lės valdininkų (Amerikos 
konsulii]. kurie prižiūri kvo- 
itas) minėti] šalių:

i Čekoslovakijoj. 40.000 žmo- 
Įniii ėmė žingsnius vykti į

]> jau buvo pirma mi- i Suvienytas Valstybes, bet 
šeimini " Darbininką" lt,)S *alies metinė kvota yra 
;<■ padidint;; ir su ap-1:’-()73. Sulig dabartinių ap- 

i visos orc-anizacijos. hnkybių vėliausi prašytojai 
turės laukti apie 13 metų pa
kol jų prašymai bus svarsty
ti. Vengrijos metinė* kvota 
yra 473. bet turi 60.000 pra
šytojui. sulig tos šalies dabar
tinės kvotos ims 127 metus 
visiems atvažiuoti. Italijos 
padėtis irgi panaši. Jos kvo
ta yra 3.845. bet prašvrnų 
turi iki 300.000. Rusija su 
kvota 2.248 turi 160.000 pra
šytoji]. Rumunijos kvota y- 
ra 603. prašytojų yra 30,000. 
ims apie 50 metų visiems 
gauti imigracijos vizas. Len
kijos kvota yra 5.982. prašy
toji] 75.000. vėliausi prašy
tojai turės laukti 12 metų.

Lietuvos kvota yra 344. o 
norinčiu atvažiuoti yra tiek, 
kad imtų 40 m.išbaigti kvotą. 
Yra šalių kurių, padėtis yra 
geresnės. Vokietijos kvota 
vra 51.227. balandžio 1. 1925, 
62.7000 žmonių prašė vizų. 
Švedijos kvota yra 9,561, bet

Suvienytas Valstybes, ir ku
rie gręžta Į Suvienytas Val
stybes nuo laikino lankymo 
užsieny; taip-gi ministrai, 
profesoriai ii- jų žmonos ir 
vaikai neturintieji 18 m. se
numo jeigu su jais arba pas 
juos važiuoja, studentai yra 
nepriskaitomi prie kvotos.

KOVO mėnesio ineigos
Už "Darb.“ prenumeratas... . . .$305.34
Už spaudos darbus................ . . . 331.00
Už par. “Darb." numerius.. . .. G9.05
Už parduotas knygas............ . . . 233.97
Už narni# remiu .................... . .. 322.00
Vž apęa.fcgnlnius .................. . . . 262.90
Aukų naujom raidėm .......... .. . 28.00
Už parduotus Wrus............... ... 10.96
LDKS. narių mokestis........ . . . 636.85

Viso......................... .$2.145.60

INEIGOS

20.19

BALANDŽIO MĖNESIO 
■Už -Darb,“ prenumeratas 

Už spaudos darbus...........
Už par "Darb.” numerius. 
Už parduotas knygas .... 
Už naHiį reodų ................

FINAI SUVIENYTOSE 
VALSTYBĖSE 141.34

.. 452.52

. . 546.50LDKS. nariu mokestį
Pirmieji finai atvyko i Su

vienytas Valstybes 17-tame 
šimtmety su pilniais švedų 
kolonistais.

Nors, ir be abejonės, daug 
finų atvyko 17-tame ir 18-ta- 
me šimtmety, vienok jų skai
tliui patikrinti yra sunku, nes 
tuom laiku jie buvo skaitomi 
švedais. Pirma generalė fi
nų imigracija į Suvienytas 
Valstybes prasidėjo 19-tamc 
šimtmety, bet tuom laiku bu
vo skaitomi rusais.

Sulig 1920 m. gv-ventojų 
skaitliaus, finų, su pirma 
gentkarte, šioje šalyje buvo 
296.276. Padalinti sekan
čiose valstijose: 70,365 Mich- 
igan: 61,640 Minnesota: 26,- 
.173 Massachusetts; 21,053 
Washington, 18,158 Nevr 
Yorko. 14,681 VTisconsin. 
12.764 Ohio, 11.953 Califor- 
nia ir 11.398 Oregom Pa
prastai finai užsiima ūkinin- 
kyste. Žiemos laike jie dir
ba prie medžių kirtimo ir ka
syklose. Miestuose finai už
siima dailydyste. ir daugelis 
iš ji] yra mechanikai, maši
nistai. naminių rakandų dir
bėjai ir kliaučiai. Yra daug 
finui jūreivių, o Maine, Gre
go) i ir Washington valstijose 
daugelis iš jų žuvininkai.

Finai turi 15 laikraščių 
Suv. Valstijose, apart kelių 
maži] magazinų ir religišku 
leidinių. Pirmas finų laik
raštis buvo pradėtas prieš 42 
metu.

Didžiausia finų organiza
cija. Knights and Ladics of 
Kale va religiška organizaci
ja ir turi skyrius kur tik fi
nai randasi.

A'ra gerai žinoma, kad fi
nai Suvieni'tosc Valstybėse 
turi labai daug kooperatyvių 
organizacijų. Jie turi dau
gelį namų, kepyklų, restora
nų. telefonui kompanijų, ele
vatorių. ir t. t. New Yorke 
randai finų organizacija pa- 
gelliėti imigrantams |r jūrei
viams.

Viso.............................$2.315.21

VASARIO MĖNESIO IŠLAIDOS

Už

Už anintis.............................. ....$111.00
Už laiki-aSčio Išlaidas ... .... 143.32
Už laikrašėio Haaipes .... .... 49.00
Už raštinės stempes .......... .... 13.05
Darbininkų algos................ .... 327.65
Elektra ................................. .... 20.81
Telefonai .............................. 5.23
N’anio išlaidos (bankui).. .... 38.30
Skolos atmokėti ................ .... 550.00
Spaustuvės išlaidos .......... .... 43.64
Už ga'ą .................................. .... 30.54
Už knygas .............. .. ............... .... 65.61

Viso....................... . .$1.805.15

kovo mėn. išlaidos
;)is.......................................$105.t>)
šėio išlaidos ..................... 108.54

. . . 49.54 

. . . 15.03 
. . . 894.07

Laikraščiui stenipos .. 
Kašiiiiės stempos................
Darbininkų al?r' ..............
Elektra .................................
Spaustuvės išlaidos ..........
Už knygas ...........................
Senas skolos atmokėta ... . 
Telefonas ............................
Gesas ...................................

6.56
40.14

<. išlaidos

Už anglis ......................... U . .$13.20
Vušiinėiaa už, 2-:-^ niorąlėly: . ... 18S.:>5
laikraščio išlaidus.............. . . . . 179.78
Laikraščiui stcn)|><>s .......... . ... 48.00
Raštinei s-yyrnpos.................. . . . . 6.50
Tyisttrritrrio patai'yntius ir kiti

mažmožiai ........................ . ... 15.51
Darbininkų al;os ................ ■ •. . 885.75

iu-
... 308.35

resni' ir visiems nariams 
brangesnis, tai jirašonie kuo- 
pų aprašimelių. veikėjų, val-

mes ir valdom 
žmones vra nei

Navininkai — bet. musų tar- 
įnai. mūši] paša induti žm<>- 
nf>. 1 r jeio-u jie mums ne-

ib]. Aurą šimelius prašome
ymiiinti trumpus ir aiškius, 
į būtent: 1 . kada kuopa suor- 

iš kiek nariu. 
!3) kas buvo jiirmoji -valdyba, 

iki kiek narių kuopa yra 
nžaugiis. 5) kiek ir 

kokiu vakarėlių yra Įrengus.

[4j
■buvus

H-z<lil..fių n.-atli.- *iD'"k U" yra prisidėjus

liuli ir kitus į jų vieta išrink
ti. arba tiems patiems duoti 
Įsakymus, kad jie pasiprovy- 
tų.

Manau, dabar jau kiek-

prie Lietuvos. 7) kiekirkuo 
yra LDKS. prigrlbėjus. 81 
kiek dabar vra pilni] narių ir 

ikiek suspenduotų. 9) kas 
(valdyboje. 10) kaip stovi kn
isa ir tt.

Suklaupę prie auluro butybėsj vienam nariu ai>ku. kad na-j
Apžadus duosim ir naujoms 1.... . ,
Gyvensime jėgoms jaunystės. Darbininkų Kooperatyve Są- j

Trakiškis jungą.

Apžadus duosim ir naujoms riai (mėsj sudaro Lietuviu i rašius, prašome siųsti kuo- 
igieičaiisiai ir nevėliau šio 

o ta Sąjunga — mū- [mėnesio 31 d.

sų sąjunga — leidžia “Dar-

surandi .................
Sp-jU'tU'rs išlaidos ..

skolos atmokėta . .

Telefonas .

l’er mėnesius iuėjo.............. SG.rM>..’Il
Per .1 mėnesiu'' Išlaidų............ 56.0J6.11

Liko.................... , . . . .5450.20
B’.no .uit i-MukŲ vasario J tl........ .$593.42

Lieka aut raukų bal 31 $1,043.62
Kontrolės komisija:

■/. HmilyK. i’. K u d i r k n

PAIEŠKOMA

1 i Mnsknlluniillė. Agotu. prieš kurs} 
įųviHiusi 300 E. 57-th St. New Yorke, 
Arlhiu pas Glnihtone Garfiehl Plnce & 
Ittlt Are.. Rrooklyn. N. Y.

2> Tamošaitis Jonas, tult) Įniki) gy- 
'iių-s tisl Riverslde St.. \Vuterbury, 
Conn.

.3) LIubn virius Petro*.
Ieškomieji urbn kits apie Juos tlhnlt* 

ii., pnišmna atsiliept! šiuo autra^n: 
I.ITHl’AMAN CONSVT.ATE. 38 P*rt 
Ih»w, New York, N. Y.P. D.

Ar
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KIS fiOTI LIEWy KOLONIJOSE ,tątrpe tnti ger* f žinot'pas- yyakupą. Kaip sutarė
išis^kiioą. Kas sekmadienį po- taip ir padarė. Nuvažiavo, bet

M0NTELLQ,MASS.
: Žis miestelis, vasalas laiku laba1! 

jaukus. Žmonės .gyvena kaip ant 
ūkių, nes beveik apie kiekvienlt 
namą yra daržai, kur gyventojai 
gaH daržovių užsiauginti. Darbai. 
— beveik vien eėveryką dirbtuvės, 
silpnai eina. Yra nemąžai bedaAri 
bįaujaiu'ių. • . . ... r

Dėka kai kurių pąsišvciiturių 
bruzdelninkų ū- klebono darbštų-, 
mui, čia beveik visi katalikai dar
bininkai yra susirašę į-L. D..K. Są- 
jung^.; Todėl minėtos sąjungos 
kuo pa' ėja y ia ’ s k ai 11 hi g U us i a.

Gegužio 3 d., minėtos Sąjungos 
globėjo šv, ijuozupo dienoje, per 
sumą, gerb. klebonas i-uiu. J

koncertas, vadovaujant varg. gerb. 
J. Baniui.
t Choras skaitlingas, tvaĮ'k^s ir 

■ gerai išlavintus. Puikiai padaina
vo šias dalinas: “Eina Garsas,“ 
“ Vakarine' Daina,’’ “Dobile,’’ 
“ Atsisveikinimas su 'giria.“ 
‘ ‘ Dzimdzi-Drimdzi, ’ ’ ‘' Kunkuhu- 
k,u.s,’’ “-Saulelė nusileido,“ “Klip-

dp.
Solistai bei solistės dalą va- 
31. Moitikaitč, ■!. Šokas, 1.

). Dubosai! e, 
aksai'onu.

pasis^kipą. Kas sekmadienį po- 
bažnytinėj salėj išparduodama 50 
egzempliorių. ‘‘Keleivis, ’’ “Nau
jienos’’ ir “Vienybė” neatlaiko 
fronto ir traukiasi iš Alontrealės. 
Čia lietuviai gerai suprato, kas! per 
vieni bedieviai ir ko verti jų raš
tai. .. Keleivininkai mūsų priėjo 
visai liepto galo, —• yra jų pora, 
bet nabagėliai visai nususę: — nei 
jie bažnyčion vaikščioja, nei vai
kus krikštija, nei mirusiųjų laido
ja. šventadieniais saliūnuose sė
di, vaikučius spiritu krikštija, o 
mirusius degina krematorijoje.

šiais metais klebonas buvo ža
dėjęs suruošti misijas, — girdėjo
me būk TT. Mari jonus prašęs, — 
bet, deja, misiją nebuvo. Gal dar 
TT. Marijonai ir užsuks į mūsų 
kampeli, — būtumėm jiems dėkin-

vyskupo nerado namie. Nieko ne
pešę parvažiavo, šaukė vėl susi
rinkimą ir vienbalsiai sutarė baž
nyčios nelankyt ir kolektų neduot 
tol kol nebus išpildyta reikalavi
mas.. Tai dabar taip ir laikosi: 
vieni važiuoja į Colldale, kiti į 
Xcw Philadelphiją, o kiti eina Į ai
rių vietinę bažnyčią, o maža dale
lė eina j lietuvių bažnyčią.

Doresni žmonės su ašaromis mal
dauja Viešpaties Dievo, kad su
teiktų kokią atmainą, o bedieviai 
rankas Irina iš džiaugsmo kad esą 
jiems daugiau draugučią lufts.

Parapijonys, būkime susipratę, 
dirbkim;- šaliai ir vienybėje, o mūs 
reikalavimai bus išpildyti. Saugo
kimės visokių naujanybių, m-s n:;<-. 
meškos bėgdami, galime papulti

SKAUTŲ PARADAS ...
Skautai pahąigę savo su^- 

žiavinų balandžio 19 d. sumosi 

parodų. Po painaldij įgu 
bažnyčioj, visi tvarkingai i; 
rikavę skiltimis, su vėliavomis 
ir orkestrui pryšakyj atvyko į 
Rotušės aikštę. Čia sudarius 
keturkampį, į vidurį suėjo 
skautų rėmėjai ir vadai. Daug ( 
pasidarbavušiems skautams as- i 
meninis buvo išdalinti garbūs į 

ženklai: kunigams Mažonavi- r 
č-iui, Merkeliui ir Petrikui'-^- ! 
aukščiausi garbes ženklai iki 
šiol buvusiam skautų šefui ir ' 
skautą vyriausio Štabo pirmi-: 
ninkuip. šeiibergui — sidabri-1 
nio vilko ženklai.
kilmui:

IANK1AU 
KELIAS

1

įsigyk <Irukūojanią mašinai? (rype- 
•.vriteri su lietuviškais ženklais.(Klausk 
apie kainą ir išlygas pas

ANTANAS F. KNEIŽYS*
308 E. Ninth St., Šo. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1696

fotonui kuju?

ieki^M®i'enf ^ %p 
•įpietig^iiUiŽ-k 
^ptė,” o turėję

•2^

jaiia

ParapijonasJUOS

a suvaidino pirmą sykį AVater-

vuetina ką pasišventi-

tuose tea

Vyčiu suvažiavimas
3 d., parapijos salėj įvyko

kam
Kėliu

WATERBURY, CONN.
u-gužiu 2 d. šv. Juozapo para-

ėio metinis suvažiavimas.
Delegatą privažiavo virš 60. S

BALTIJOS AMERIKOSJL
PRISIDĖKIT PRIE EKSKIRklPAtį

Gag. 19 d. laivu “ESIGRlO 
•» d® 

Tiesiog j Klaipėdą visu keliu-vandeniuj 
kanai Vadovaus žinomas tautietis ft 
pilnai patyręs palydovas "

artus. Abelnai imant konce-r- BRIDGEPORT, CONN.
Žinotina kiekvienam LDKS. 39 kp 

nariui

D. K. š. kliuoe 
iškilmiimas susi

Apie kitus musu gyvenimo Įvy- 
i'.'.s kitą kartą parašysiu.

Pastumdėlis.

u roi.es buvo išmokę 
t ūko Kogcriausia

Koncertas
Vakare įvyko parapijos choro dingą.

Syagždys gražiai ragino atsilikę 
liūs darbininkus ■ Įstoti i ’ą-kr:- 
kščionių darbininkų organizaciją 
o gvvesnieji visi jau esą susirašę

kūlimo gražią prakalbvię 
y ietos

P-NAS C. G. LŲKŠIS 
lektorius ir paveiksiu rodytojai!

Seka mis išplaukiinąs iš New Yorko.^ 
Laivu “LITUANIA” 9 d. Birželi^

Kainos laivakorčių: ’ SS
1 Kiaipetlą visu keliu vandeniu:

3-čIa. klesa ?107; 2-ra $132.5q|1
BALTIC AMERICA LW'i

9 Broadway New Yprk qug|

bet 'oasirode

ik, kad iš ją buvo ir

aUtlRH!

uitai ptuiemo

i

Bi

Eosto: 3

fe

Petro

... \ y ___.M i 1111 h
i tr Ti

—

Svetimšaliai grįždami į 12 mė
nesių Amerikon, a€ra priskal- 
tomi prie kvotos.

AC1C

Pleiska-

iždo 
A E. K

Dcpt X 10
3G24 No. Ashland Are., ChicaasąKi

niin. kurie tik kaip 
šilu: 
V T

CLEVELAND, OHIO
Laisvamaniu šlamšte “Dirv 

po p;

;jo savu rolių 
anai nuduoti. B

ii turi kambarius. No- j 
švarumas. Puikus mai
nės prie vietos agentų i

Bei leidimų ir kitų iif»rm*cijų 
kreipkitės įisls vietinius agen^tM . 
arba

UNITED AMERICAN LINES ’
131 State Street, Bosten, Mass, ..

išdavė tos kuopos yice-pirin. Ja 
vyga Stouiūtė, 1 
noti tvirtai atsi: 
skaitliuir. tain ir

f ' ' . '

Ki- susirinkimą.
pilim svetainė žmonių. Kalbasi

i?
.ii

Musų įer 3 | 
nuvežami v į . . ..1 &

Mirt

darinkta dar mandatai: 
ti ir Įnešimams sutv.-irkv:i E 
kiute ir A. Kmižys 
t i J. Sprainaitis.
segiojo E. Šiižiutc.

Naujai sąšitvėr:
kuopa Providence, 
primta didelėmis ovaviji

Iš Įvairią raportą, pa a i 
kuopos vienur geriau gj 
tur silpniau, bet per past

• jų narių-vajų, visos paa 
rių skaitliumi. So. Bt 
kuopa šįmet visas prai 
savo darbais, bet ir 
riais, nes laimėjo r 
vajaus laike. Jau

su praktii 
tas plojimu.

Valdybos pram 
tiniam išvažiav 
užimtas Palam

ziav 
tent; Jonas Pievų, 
ir K. Banevičius.

Vakariene

šipuhukas

LAWRENCE, MASS

Kovotojai. ’ ’ Turinys veikalo paim- 
'tkūrimo Lietuvos Valstybes 
iuoiiiciies laiką. Veikais ia- 

piinas patrijotizmo: ir

susirinkt 17 d. gegužio š, m., atc: 
nanėią nekėlią, tuojau po sumos I 

Bus darbiniu’;
inkimas, iškiliai 

narni r

Tadgi

M. V-lkisiv.s

;N£WARI$, N. J

E. M. Trečiokiene

MONTREAL, CANADA
Eibės iškilmių ir kitu foniu.

jos. Girdėjome, kad paminėjimui 
■ą iškilmių žadama išleisti alinio, 
’mę knvga. Tas liūtu begalo miti-

istą 
ikri artistai.

mgyrimai ne o u:'

lošlnią, bc- 
s būtą prašęs stoti prie jo

csagcracija,

x IplTctS į

TAMAQUA, PA.

i ątadiciuo šaukė vaikus

lą, o didesniems kitą, j 
vdamas kad ramučiai I

ui taip sako, kiti kitaip, bot visi 
vienbalsiai sutari

įsKiimiugai pas\ uikii:
Reporteris

ztus ant Vyčių, su 
išo ir ktm. Kemėši

Visokiais vardais išradi

Jonelis

MONTELLO, MASS.

'k h j d
’• turiu kihr.i pr:i

J. TRAINAVIČIUS
kad reikia va-175 Ames St., Montello, Mass.

-kautu 
Prezidentas 
Pasveikinus TEN IR ATGAL

SO'

Nužeminta Kaina
I LIETUVĄ

PER BREMEN’Ą
3-čioj klesoj tiktai starereamal

apsigyvenę ateiviai grjžtnn- 
ioj: bėgy 12 man., neturi 
>k:ų sugrįžimui trukdymų.

ABITUS TIKIETAI| 
SUMAŽINTA KAINAI

p?a- 
pur- 
kam.

ai yra kunigą veislės ir 
Airt galu nusiskundžia, kad

DilMDZi-D«l
MARŠRUTAS

i-5 Nev. 2\. -j.
1G Siti iiiloi). Pa.
17 Vii <cs Bar??. Pa.
19 PiU stoti. Pa.
20
21.

si.evaud-mii. i?u. i
Piiiiadeipliia, Pa.

22
25

Baltimore, 31d. 
uiington. I). C.

2b
28-

ir 21 
29-3<

Pitisbuypi. Pa. 
(.P-t-ma: d. Ginu

U iYČl.LPi.Py

gAMBRIDGE’UI

:: .y : ; yo 5
X11

r/k- •
Ui P'. Jtt.cl-

;:c : u.?,
/ * yįh A. . i A
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Ų -X f;
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■■■ š Į. :. ]VAS. :-p
\ 7

i-T ' •’i.'A:.■ i .''..o,Ą- 
?t;.: -.•..■."ko. Pis?;-

S -.
i ):

.. P'Z.'PIA. IIP W.

PARSIDUODA PIGIAI
LIETUVOJ* ŪKIS

- t • . ' - - _ ; ■ • f_ ; : p ' P į <

........ o,,.-.. .. : ^ *., z 7 j.... _

t “s. Bf-’-mir ybt’U
-- ••••:• Joe Ja-

siiuas, f*o:■ —Avv.. V.'m
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TIKRAS PALENGVINIMAS NUO 
NEVIRŠKINIMO. IŠPŪTIMO IR 

UŽKIETĖJIMO VIDURIŲ
Daktarai, kurie daug' metu prakt;- 

kavo, nusistebėjo, kaip greitai 
tos gyduolės veikia tokiuose 

atsitikimuose

Į.iinbn Suėjau

ii x?Ai? *' V;

Į LIETUVĄ
(per Angliją)

knina 3 klejos sugr.ęžtiui:; : 
laivakorčių

i Kauną ir a t g a 1 ant
EERENGARIA ir 
AQUITANIA ... 
MAURETĄ^IA

’ ’ Priėjus Ta

$215’
$211L

■ , ’ Pri$įju$ TįJ*SJ 1
l LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS!

: LAIVAIS — $186. i

Išplaukimai
Keleiviai nepiliečiai ;-

tl

Iš NEW Y0RK <1/10 riž 
j KAUNĄ Vi jįC | 
IR ATGAL rti W 
Atėmus U. S; gal- - - -į 
vines taksas. "
Nepaprasta proga duodama Joni 
aplankyti save tėvynę su narna-.-į 
žihra kaina 3-čios klesos ten irat-il? 
gal ekskursijos kaina. T'. _ ’ 
leiviai iš Hamhurg'o nuvežami A 
specijališkai traukiniais-! jpjlj | 
vietas po priežiūra kundpktnrlųA-į f ”'> ”J s 

n

DYKAI R0MAUZM0

noras
Sugadinti
J USL

erazurną

arba 
ĮJOS.

F. AD. RICHTEH & CO 
Bcrry & Scuth Sth St». 

Brooklyn. N. Y.

Mes turime naUM 
meuidą gydymui 
matizmo. kurių m<si 
pasiųsime į ntyntuį 
kiekvieno šio Uita-aSį 
čP> skaitytojo, 
lik pareikalaus. Jdfc 
gi; jus turit skaudėj 
mą jūsų muskuluose 

n nariuose. jėi= 
kenčiat SkaUŠ- 

■ii iiermaiųoš^
ją l^ętodą, |cUį! 
kuri pagelbėja 

Šimtams. Jeigu jūsų liga yra ir !ehsw 
sllka Ir ažsisen^jusi ir jokios gydo*? 
ičs jums negelbėjo, mes patariant* 

i bandyt šių m<-tr><lą. kurią mes pasi«g 
Ičiame DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSŲ LFAOSflS. J 
Mf'S neprašėm mm jūsų jokių 

;. lik prisiųskit saro adresą.
.;-Pne Jums npmokčta pnšta DYKAI 

išbandymui musų metodą. Simtart 
šita metodą pagelbėjo, pagelbės ’K jj 
jums. Nepraleiskit geros progos pa* 
naudoti. Rašykit šiandien, jelfU nį 
kenčiat nuo romatizmo. .

CHORO REPERTUARAS
MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.Q0 ą
No. 1-as, 2-tras ir 3-čias (trijų mėn.) jau atspauzdintM |

’ui arba chorui

Chorams duodamas didėlis nuošimtis.

A. BAČIULIS, 421 Sixth Street, South Boston,



šį vakarą į bažnytinę

veltui

UBIOS IŠKILMES 
ir prakalbos pami- 

Lietuvos Nepriklauso-

SUEIKITE
Sv. Jono E v. dr-jos susirin- 

ateinančią nedėlią, 
./gegužio 17 d. 2 vai. po pietų pa
rapijinėj salėj, 492 E. 7-th St., 
So. Boston. Visi nariai priva
lo ateiti laiku, kad susirinkimą 
be atidėliojimo gu1 ima būt pra
dėt.

Valdyba

i

r
I

s

fe

PROTINIS DARBAS SUN
KESNIS

Gegužio 12 d.. Vyčių, kuopos
Debatų Batelis, savuose kam-
bariuose buvo parengęs deba-
tus, tenioje ‘’Koks darbas sun-
kesnis, protinis ar :':zini>."

Debatai buvo lab.ai gyvi ir
indomūs. .Vii imsi laivo gerai j
prisirengusi. Tvirtų argunien- Į
teturėjo rodos neiš-emiautai. į
Kaikuriuos argumvntu> publb |
ia priėmė triukšmingu ploji-
mu. Juokų ir-ni netrūko. Be-'
batonams savo dali atlikus bu-!
vo duotu proea ir punskai išsi-
reikšti. Publikos tarpe ir-gi bu-
VO smarkus ir gyvus straiidrli-;
Inas. K!ai:skų$s k-j-m La’.-avi-'
nui. Piužumta barat gavo
ąfirmatyv’- pusė. t. y., kad pro-;

CAMBRIDGE, MASS.
LDKS. 8-tos kuopos ekstra 

susirinkimas įvyks nedalioj, 17 
dieną gegužės, tuoj po sumos, 
pobažnytinėj svetainėj. Ger- 
biamieji-sios LDKS. nariai-ės 
malonėkite susirinkti kuoskait- 
lingiausia, nes bus malonu iš
girsti komisijos raportą kas- 
link autobusų ir trokų dėl va
žiavimo ant gegužinės 30 dieną 
gegužės. Taip-gi ir kiti svar
būs dalykai reikės apkalbėti. 
Dar kartą kviečiame skaitlin
gai atsilankyti ant viršminėto 
susirinkimo. Stokime dirbti 
visi išvieno, nes kur vienybė 
ten ir galybė. Nepasiduokime 
Bostonui, kad nesubytytų mūsų 
Bostonas, nes kai Bostonas mu
mis subytis. tai mums nebus 
vietos nei Cambridge'iuj.

Valdyba

' Surinko
DZŪKAS MUSTEIKIS

į 91 NRBAMOKĄ
— Jeigu tavo tėvas išeina 6 va- 

lapdą iž namų su reikalais ir per 
dvi valanduAfka, tai kurioj va
landoj sugrįžta!

— Ketvirtoj iš ryto!
— Kaip tai, — juk išėjo su rei

kalais 6 valandą, o per dvi valan- 
di atliko reikalus.

— Taip — bet tėtis kiekvieną 
reikalą vis turi gerai npnfli.. .

UAVtniU DJtnik

Patikrinimas bai&utfų IcnygeĖų
Oflcijuliškas trimetinis Slo banko iuiit0»>ų knygelių |uitlkrlidinns yra 
rengiamas |*r -.

GEGUŽIO IR BIRŽELIO MĖNESIUS, 1925
Yra ^geidaujamu, kad visos bankinės,'knygelės hutų atneštos Į liaukų 
patikrinimui jier sakytus mėnesius.

■ tinis darbas sunkc-s 
; Debatavo: afirmt
i, '.Alena SavilioniuK
■ braškiutė ir Bi’or.ū T 
' tė, negatyvėj pu

Stravinskas, Veron
i koniūtė ir Vincas Liutkevičius. 
i Pirmininkavo J. Antanėlis, raš- 
į tininkavo 31. Jankau>kiutė. 
| Gerb. kun. P. S'rakauskas kaip 
| paprastai, po debatų darė savo 
i pastabas ir patarimus.
E Publikos buvo pilnutėlis t
f; kambarys.

F, į ųUHMKUS
A ADVOKATAS

Broadwąy, So. Boston
(Antros lubos)

i ?

Lietuvis karpttiterli peotorins Ir blU 
deri*. Darb* atlieka i»*lningti ui prt. 
einam*) kalni. Kreiptini J. TARUTIS, 
242 W. Flfth St., So. Boston, MmA

SVARBI ŽINIA DEL
AUTOMOBILISTU v 

šiuomi pranešu visiems automo
biliu savininkams kad aš atidariau 
savo “ PAINT SHOP,” kurioje 
perdirbu iš senų automobilių ant 
nauju. Maliavoju Įvairioms spal
voms. Naudoju geriausius aliejus 
ir varniškis. Uždedu straipi’.s ir 
-aic’u-s ant trokų, ištaisau visus su- 
lankstvmus. Darbas geras. K;-.i- 
•.:->s prieinamas. Broliai Tautie-

KEIKŪNAS IR POTERUNAS.
Keikūnas, ardamas dirvą, taip 

keikia, taip keikia savo kumelai
tę, net susiriesdamas.

Poterūnas. — Bijok tu Die\\. 
taip keikti'. Juk tu gyvas bren
di j pragarą.

Keikūnas. — Na tai kas. jei Die
vas mane paskyrė Į dangą, tai ir 
keikdamas ten pakliūsiu, o jei ta
ve paskyrė Į pragarą, tai tą i r 
savo poteriais ten nugarmėsi.

Poterūnas. — Na. palaukt <> 
kam tamsta ari 1 Jei Dievas nu
sprendė, tai ir msėjęs daug javą: 
turėsi, o jei nusprendė, kad tave, 
javai nederėtų, tai nors kažmkaip

Stop randasi ant 289 Prospect St.,1 
Cambridge, telefonas—University 
10560. Gyvenimo vieta — 123 
Prospect St., Somerville. Telefo
nas Prospect 0422-J. ANTANAS

i KASPAR, Savininkas.

tyvra pusei' 
. Julė Ba-

■n-i

Keikūnas.

1
ėmęs r.u 

' šeiminiu

D-STĖLD,K.KEISTUČ!O!
rengia

LABAI PUIKŲ PIKNIKĄ

osavo daržo, kuris yra pi; 
i s daržas (parkas'. Jhs'm 
:kė;,o. Mine‘a ir-sU itasm 
tia i'ont no kc-Iis n:k:tii<tts ; 
išvažiavimus, bet <;an tUr

ŽYDAS

n taip uz.tiar.sč

o

— Kodėl?
— Todėl, kad joje nieko neinia 1

nia už mokslą ir ten \ isada vrn 
vietos visiems. ; inuskio.

_____________ (’blctigo, 
:>uuu>

KAD MANO DUKTĖ IŠTĖKŠTŲ i
Motina duodama elgetai pašaipą J -yver 

tylomis sako: melskis, prašyk i)ie- •M‘l 
ra. '.<:id mano duktė ištekėtu. Ir ',''U ,Kari K 
lortie, kaip kada geri maišosi, bet ;ir ne 
ji tenori ir gana Taigi melsk 
kad jai Dirvas ■Įimtą išminti.

SVARBUS PRANEŠIMAS
šiuomi pramvšu South Bostono 

r apieiinkčs moterims ir inergi-
■ rns. kad gegužės 16-tą dieną ati

darysi;; siuvinio šapą. Siūsiu viso- 
.bis mm-.-rą drapanas ir sirpsiu 
.ciri.ms am mieres. Kuries -.orė-; 
msimokyti ;iuvimo. pamvmy.

kaip sau drapaną pasiūti. Taigi ne
praleiskite progos išmokti. De1 
platesnių informacijų, sužinoji
mui apie inokinimąsi, malonėkite 
ateiti žemiau nurodytu antrašu. 
Tolia u gyv:-ųanėios gali kreiptis

P. STANCELAITĖ
598 E. Broadway, S. Boston, Mass.

Room 4

Lie1

APVAIKŠČIOJIMAS
Brightono Lietuvių Koperacijos 

lojimas bus nedėlioję, Ge
ną. 1925, 2:30 po pietą.

Svetainėje 26 Lincoln 
htom Mass.
ūs Brięmtor.ieėiai ir apie-

Bri
r

PAIEŠKOJIMAI

k;;i bet niekaip necusiti-
juo. Labai bučiau liėkimrus j

< pranertų ar Jis yra <lar "yvas >

itsiliepii šiuo adresu:
PETRAS MIKALAUSKAS 
rospecr sr., E. Hartford, t’oini.

Paieškoma Kastantas Kaziuiis 
paeinąs iš Lietuvos Merkinės pa
rapijos, Raitininku kaimo. Buvo 
girdima, kad buvo paimtas i Ame
rikos kariuomenę per didiji karų 
ir žuvo Austrijos fronte. Kas ži
note apie ji teiksitės pranešti jo 
senai.!, tėveliui Juozui Kaziuliui, 
Raitininkų kaimas. Merkinės paš
tas, Alytaus apskr. LITIH'ANIA, 
arba ” Darbiiflnkui.”

Palaikau Juozų Bartkų ; girdėjau jog 
seninus gyveno Cbieago’j, Iii. Turiu 
[dėl jo svarbi;) žinių iš Lietuvos, todėl 
prašau atsišaukti šiuo antrašu: K. 
ETSMONTAS, 19 Thomns Plc, So. Bos
ton, Mass.

E!

?!
»

GEORGE R. SHIELDS
OM BdKB^t

294 Washington Street 
Boston, Mass.

V.landoa: 9 A. M. iki 5:BO P. H.
EAST BOSTON OFFICE

147 Maverick St., East Boston
Telepbone East Bostou 1490

PADĖKAVONE •
Mike Bluls, 501 Pine Hllle 8L,' 

MinersvUle, Pa. rašo: "Dėkui Taarat, 
p. bukaiti, ui josų stebuklingai *tal- 
sytas žoles, kurios mane sveiku paderi. 
Turėjau vidurių didi raltietejim*. skik 
vio nedirblmų. Kalvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip ai su
naudojau jūsų žolių du pakeliu Na. 
B05A, tai tas visas nesmagumas nu< 
manęs dingo Ir veliju kiekvienam žmo
gui kreiptis pas žukaltl su negerais vi

duriais, o tos žolės ir jumis atitaisyt. 
Prekė 00c. už pakelt” Atsiųsk lOe, 
o gausi visokių rolių lt knygų katalogv 
Adresuok taip:

., M. ZUKAITI8
<49 Hndson Ave_ lochesUr. N T.

37 Gorham Avenue, Brookline 
relephone Regent G5<i8

ANTANAS F. KNEIŽYS 
karts lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estu te pardavi
nėjimu, bana mano ofise kasdieną 
nuo 3 Iki 5 valandos įx> pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ra
li kreiptis įvairiais reikalais pus 
manę. A. F. Knelžin adresas yra 
toks: 306 E. NInth Street, Tel. So. 
Boston 1696.

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R.
Resid. Tel.: So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balsamuoto- 
jas, Real Estate Ir Bubile Notaras.

343 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Resldencfja: 237 l-> St., So. Boston

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ“ LIGŲ 
vai 9 iki 11 ryte. 1 iki 8 po ptet.

7 Iki 9 nk.
889 Broadvay, So. Boctoa.

TeL So. Boston 288L

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
GoM*a nuiktlMti (r UatHviiM

onao VALAJVDoe: Rytais iki 9 v*L 
Po pietą noo 1—1 
Vakarais nuo6—9 

1 586 B. Broftdway So. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broždvay, So. Boston
BALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 t. vak

Apdrausk
(INŠIURYK)

GYVYBĘ IR SVEIKATĄ
NUO UGNIES — Na

mą, krautuvę, rakan
dus. drabužius, auto
mobilių ir tt.

NUO NELAIMIŲ—Au
tomobilių. savo, namą 
ir tt.

NUO VAGIŲ—Visą kil
nojamą turtą.

Apdraudę?, būsi ramus 
nuo visokių nelaimių. 
Jeigu turi apdraudę? 
(inšiūrinęs). tai pasibai
gus atnaujink pas manę.
Klausk apie apdraudos 
kainas.
Pirk ir parduok namus, 
žemę ir t. t. per manę 
[vairiais reikalais kreip- 

•s šiuo adresu t

A. F. KNEIŽYS 
308 East Ninth Street

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1696.

I?
ICEL So. Boston 0506—W.

LIETUVYS DANTISTAS i

A. L. KAPOČIUS |251 Broadway, So. Boston :

(“Keleivio” name) i

Oftso Valandos : nuo 9 ik! 12. nn< i 
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 vakare 1 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų j 
Subatomis nuo 9 Iki 6 rak. Nedė 1 
domis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti’ į

iir.kšs miestelių lietuviai, kviečiam 
jumis atsilankyti ant minėto ap- 
vaikščiojimo mūsų Lietuviško Na- 
■no, kuris yra suvarsinras po Ji- 
deiią nelaimių. Taip-pat kviečiam 
visus Šėrininkus atsilankvt .ą die-; 
na ant npvaikščiojimo. Užkviesta Į 
neri r garsūs kailbėtojai. Grajys 
profesoriaus L. Bitinio orchestra, 
turi susideda iš 2-0 ypatų '?• prie 
m bus ir kitų pamarginimą. Po 
viskam bus duodami klausimai a- 
ūe palaikymą namo ir ką mes tn- 
im toliau veikti.

Brangūs lietuviai ir šėrir.inkai, 
dar syki meldžiam jumis ateiti su 
geromis mintimis ir tegul tarpe 
mūs lietuvių vienybė žydi.

Kviečia Valdyba

t
Tel. S. B. 4O9<

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis- Gydytojas
— Tai

tai našlys”
Dvi varde i ra

ii1:

PIGIAUSIA MOKYKLA

argo mokykla.

Tol. Brockton 5112—W. Į*
DANTISTAS

OR. A. J. GORMAN 
(GUMACSKAS)

706 MuIti Rt MnntAlla W<u _
g

prtntytL

706 M&in 8t., Montello, Mau 
(Kampas Broad Street)

NEĮSPĖJO
Ar Tamsta esi vedės

772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

VALANDOS: nuo f) ryte ik; !> rak.

žčs Ma< 
■lės 10 vai.

. kas norės. galės pt-Nirašyt: ■ 
mūsą dr-stes už pusę Įsm.;imu. ■ 
:ikan ižar.ros nebus.
širdingai v.žkvie^in Komitetai I

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
Durant Sedan 1924 m., mažai var
totas, tik 2.650 mailių. Kreiptis 93 
Cass St., W. Roxbnry. Mass.. Tho- 

s Dragūnas.

jaunikis.

OPTOMETRISTAS

LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Prof. Antanas židanavičius.

ŠVENTAS KONCERTAS
Rengia N. P. P. M. Bažnytinis

Koras
NEDĖLIOJ, GEGUŽĖS 17,

NEGERI PINIGAI
Boston*' 

padirbi u 
banknotu, 
suguli a i 
tyrai d a 
tari jos.

Patari 
. į $10 no

e ir V"a 
Gal jm; vi 

omas šios dr-stės
___________ :land Grove, E. Dc-dha

Tad gerbiami lietuviai ir 
ATeME $2d.OOO. tęs escr visi užprašomi

■ Šeši apsitrinkiavp bandvfai ■ mūsų painaus pimm.-ė 
I, z-. ' i "o oro smaeriai laika pratę.užpuolė Cantbridztuje - -

Naci jonulio Bar 
nias, kurie vežė 
Lever Brotb.er 5 
'darbininku filtrų 

.fcad pasiuntiniui

ginkluoti, 
ir pabėgot

I

maišė d irk 
ris mėgino 
bandytai i
— palo 
taikė.

N. P. P. M. BAŽNYČIOJE
Cambrid?e. Mass.

LIETUVIS
Tel. S. B. 2805— R.

Tšegzaminuoju akis, priskiriu aki
nius. kreivas akis atitiesinu Ir 
amblijoniškose (aklose) akyse no- 
grąžinu šviesų tinkamu laiku.

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Broadvray, So. Boston.

DIDŽIUMA PASIRENGUS
. Did/.ii 
jau pas i o'i i Ta D.

Telephone South Boston 3'20 j

1,0. ŠALNA (SKALNA)!
LIETUVIS ADVOKATAS

Balg?« du Enlvendteta 
Oornell University iv A B. 
0. WMhington ūniv. ra LL.B.

“DARBININKO” NAMB
(antro* lubos)

■M W. Broadmy- B«. Bodoa.
Rezidencija

NB Ba rvard St.. Cnmbrldge. Miua
Tel. University 1463—J.

Tel. So. Boeton 082?
lietuvis Dantistas

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Bestos 
f^fiso vaVindof. i< 

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 i'. 
Iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subujos vakarais 
Ir Dedėldienlals.

D. A. ZALETSKAS

983 Cambridge St. Cambridge, Mass.

Aprūpinu šermemi reikalus pagal šeimynos norą. 
Darbą atlieku gerai ir sąžiningai.

persikėle į naują vietą

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriansį paskatinį patarnavimą, todėl verta pas ji 
kreiptis

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

BOSTON’ODRMfGUy 
VALOYBĮI ADRESAI

ŠV. JONO E V. BL. PASELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — JI. Zobj,

539 E Seventh St, So. Boston, Man, 
TeJephone Sourh Boston tol8—j.

V ~ 1 PetramikAi,
St., So. Boston. Ma«».

f rot Raštininkas — J. GilnedUa/ 
u Thomas I’k, So. Bostoa, Man 

in. Ristininkas — M. įelkls.
40 Marine Road, So. Boston, Mm 

K ~2r us — NatKElanaa, 
m Broadvay, S o, Boston Mam. 
Tvarkdarys — J, Zaikls, 
n 7 St- Se’ ton> Maa.
Draugija laiko susirinkimus Iri s tr» 

čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-r« 
valandą po pietų, parapijos galėj, 
E. Seventh Su, So. Boston, Mam.

DE-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VAIDYBA

Pirm. — z. Zfčkienė, 
St-, So. Boston. Mau.

Ic*-Pirm. — A. JanušoDlenė,
14-6 Columbia Rd., So. Boston, 

rot. Rašt. — O. Siaurleofi, 
..443„E; 7'th st- So. Boston, Mass.
m. Rašt. — J. Keys.
115 G Street, So. Boston, M««

— O. Staniuliutg,
105 6-th St, So. Boston, Ha*, 

’varkdarg — O. MizgirdienS.
1G4 6-th St., So. Boston, Ma* 

‘magijos reikalais kreipkitės visados » 
protokolų raštininkę. Draugija laike 
savo susirinkimus kas antru ntaraio* 
kį kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktas rat> 
vfe. South Boston. Mass.

IV. KAZIMIEBO R K. DR-J0f 
VALDYBOS ANTRAAAI

Pirmininkas — J. Jaroft,
562 E. 6-th St., So. Boston, Mg* 

VIce-pInn. — J. Grnbfnskas.
157 M Street, So. Boston. Mae, 

Prot Raštininkas — Jl JjinuAocls,
1426 Colnrobla Rd., S. Bestos, Ma* 

Elnlnsų Raštinio kas —K .K likta,
8 Hatch Street So. Boston, Ma*, 

Iždininkas — I>. šv*gž<lya.
111 Bowen f t, 3o_ Boctoo. 

Tvarkdarys — p. Lančh,
895 E. Flfth St, So. Boston, Maea 

Draugijos reikalais kreipkitės vtae- 
los j protokolų raktininku.

Draugija savo snsirnkinas laiko 3-r^ 
•edėldleuj kiekvteo,, ru^nesio l-*< rak 

po pietų parapijos *l<ja 498 Btvmetk

D. L. K. KEISTUČIO DR J08 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IRMTNTNKAS - ▼. falfeckaa
514 E. Broadway, So. Boston. Maaa. 
ICE-PTRM. — Povflns Ruka,
95 C Street, So. Boston, Mm 

PROT. RAŠT. — Antano, NaceJutMa, 
450 E. Seventh St. Sto Rorton. Ha*.

TN. RAAT. — Jaozapa, ▼fnkavll^a 
906 E. Rrnnduny, So. Boston. M*a 
ASTEMPS — Andr. Z«lli»cka8, 
Gll R Flfth St. So. JUston. tfa*.

fARA.AI.KA—Kar.ltnlerat Miką dienia,
906 E. Brnadwa;. So. Boston, Maaa, 
D. L. K. Keistučio Drnarije laiku at* 

o m«ne«iqlua seslrinklnim kas pin* 
e*WldlenJ klekvfem a>A*to. po ne* 
M Waahtngton St. Boston. Me*, 
:30 vaalnd« po pietų. Atstdead ant 
Ulrtak1*o atrivNkita n aavta 4a»




