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dyti kaikurias atletikos ir 
gimnastikos organizacijas. '

REIKALAUJA LABIAU 
NUSIGINKLUOTI

FRANCIJOS RŪPESTIS 
DIDĖJA

ALGOS DARBININKŲ 
VADU

ko paskolinti
markiu. Dabar 
bizniai šiam imami 
rie bizniai parduodami, kad ;

ŽMOGŽUDYS ĖMĖ
Iš PROTO EITI

kulkosvai- 
nuostoliai. 
pasunkina 
kelių sto-

Susisiekimas labai sun- 
Jei morokiečiai būtų

Berlin.—Nabašninko S 
nes'o subudavoti bizr 
dvieju sūnų vedami, nėjo 
taip gerai kaip prie tėvo. 
/Atėjo laikas dideles pasku

•i»o fšro.'.i

ANTRADIENIS, BIRŽELIO 9 D.. 1925

sostinės PekinoK ii

TAI GĄSDINO

Kaicinno

KARALIŲNUSINUODIJO
ra-

PAMALDOS VISOJE
I na 1 lys ko-

■vclijaka-•e <11 •

0><ining
m'jimui 100-metimii 
tuvii

d. bnu di-
■.r- para

ki vabudū 
:i< [Kiriida-

ŠEIMYNA ŽUVO AUT0M0-
BILIUJE

J innūflt- 
•e i kifl ĮX-

Popiežius PIUSIX sakoj

“Kiekvieno kataliko yra 
Šventa priedermė paremti 
katalikiška j ą spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 

tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 

kesnio.”

OrgttM AmtrikM 1
Rymo Kataliką dv. J 
Darbininkų KooperatpiM r

Sąjungos
D A R B I N I N K1ŠŠ<
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No. 63. Metai X laina Į centai

Francuzai nusiminė Norvegų ateivytes 
sukaktuves

smaugti. Dabar Vokietijai 
pasiųsta bendra alijantų no
ta dėl jąi nusiginklavimo. 
\ ra spėjama, kad vokiečiai 
mažiau paisys tą notą dėlto, 
kad Franci j a Įvelta karau. 
Vokietijos atsakymo su in- 
donrumu laukiama. Tas at
sakymas parodys, kaip vo
kiečiai jaučiai stiprūs ir ant 
kiek silpnais jie laiko fran- 
cūzus. ...

.iki

Su sunkia širdimi Franci
jos užsienio reikalų ministe- 

išvvko i Geneva. kur

IŠPLAUKĖ L AKINU
NUVYKO PREZIDENTAS ■

Paryžius.—Francijos val
džios ir visuomenės rūpestis 
dėl karo Moroke didėja. Jau 
penkios savaitės kai moro
kiečiai. Alxl-F.l-Krimo veda
mi, ėmė pliekti francūzus. 
Francūzų pozicijos ten yra 
tokios, kad jas lengviau pul
ti. negu apginti.

Kai francuzai daug mai
lių atsimetė atgal ir persime
tė per Ouergha upę. tai su-irįs 
^stiprino ir ikšiol sekėsi mo- 
rokiečius atmušti, o kaikur 
pavyko net atgal pastumti. 
Bet morokiečių atakos ne
mažėja ir niekuomet neapsi
etoj a.

Toliau francūzų bėda yra 
ta. kad francūzų valdomame 
Moroke gyventojai sukilė
liams pritaria, šalis yra kal
nuota. Tokioj vietoj regu
iem armiaji su apmotomis, 
su kulkosvaidžiais sunku 
veikti gerai lygumoj prieš 
veikti. Tokia armija gali 
panašią armiją. O morokie
čių jėgos yra išmėtytos, už
puldinėja maži būreliai su 
Šautuvais. Prieš tokius var
toti anuotas ir 
džius yra tik 
Francūzų padėti 
kaitros, vandens, 
ka. 
kus. 
susibūrę i tirštas armijas, 
jei jie būtų apribotose pozi
cijose. tai francūzams bepi
gu būt juos Įveikti. Bet mo- 
mkiečiai yra kaipir partiza
nai. Prieš tokius tik gintis 
tegalima. Francūzai todėl [čiams siuntė norėdami pat* 
tik ginasi ir žiūri, kad jų Įsiūti savo nepasitraukime 
valdomas puslaukinės gen-Į vokiečiu pagrobtų žemiu, 
tys nesukiltų. I

Francijos valdžiai rūpės-1 
čio sudaro karo išlaidos. I 
Kariuomenės ten 
daug ir jai aprūpinti reikia 
daug reikmenų, 
rija pinigus, 
roke ėmė 
žmones ir 
kas tuoj 
Francija. 
Karo metu, taip ir dabar 
turi daug reikmenų armijai 
pirktis iš užsienio. Tas dar 
labiau pakerta Franci jos fi-Įpfit galima išsiversti. X 
nansus. Francijos tiaansu jba^nuika^ Stimies buvo nų 
ministeris rengėsi t ranka lni(.^ anaiiąi. plieno pranm-1 
sustiprinti, palaikyti nuoj]1(S> vedė plačia prekyba >u 
smnkeiojimo. bet d*'l karo u/sieniu. Valdė koteliu.
Moloke frankas jau 'Hipno- ^krautuvių, laikraščių, kailiu 
lė žemiau tos augštumos. ant Hp odos fabriku, jndmnųjų 
kurios ministeris tikėjosi pa- paveiksiu teatru. Kai sūnūs 
laikyti. .pasirodė menkesniais biznio

Francijai didelis piktu-'vedėjai^, nemokėjo viską 
mas. kad nepasisekimai Mo- gerai prižiūrėt i. tai vietoj 
roke ne vien dnro nuostolius, pelno ėmė bizniai nešti nuos- 
bet kad tas džiugina vokie tolius. Pastarosios rūšies 
Čius. kuriuos francuzai nori bizniai ir parduodami.

Berlin. — Vokietijos vy
riausybe gavo alijautų notą, 
kurioj reikalaujama labiau 
nusiginkluoti, uogai iigšioi. 
Reikalauja, kad policijos jė
gos būtų sumažintos. Rei
kalauja, kad vietoj 180,(XX) Į 
policistų tebūtų 150, (XX).1

pasitiko tą alijantų notą. 
Vieni likraščiai piktinosi, 
kiti tyčiojosi iš alijtntų, o 
dar kiti reiškė nusiminimu.

Yra spėjama, kad Vokie
tija kaikuriuose dalykuos-- 
nusileis. Bet reikalaus. Kad 
alijantai atitrauktu iš Ruli- 
ro savo okupacines jėgas. 
Pagal sutarti alijantai turė
jo pasitraukti jau pereitą! 
sausio mėnesi. Yra spėjama, 
kad alijantai šitą notą vokie

Tas
Kai karas Nu

ryti Francijos 
pinigus, tai fran- 
pasileido žemyn, 
kaip Didžiojo

-mokėti, o pinigąi n*-bu- ! j . p- _ <
Tai keletas bankų suti-i -s y ,r.ą

5<).(X)O.00<) j ... d- j

snren- 
vkt ieškoti 

. u lėktt- 
. išplau- 
Y.ms, o 

i.;:':.ii lėks 
■ Ai ūiidse- 
mlaidiĮ da- 
iu ’i'uęrafo

SKELBIA BOIKOTĄ

.ėdžiais anaugcs

'•imi'ią ’ d kotą 
jcvbi's. kurios 
<■ ' iatišr; Šan- 
rarč uitą nuo 
uc-pi rkti, nieko 

m-nriinri jų 
<m:i domzitus

wi k(

SUSIRGO 150 VIEŠNIŲ

— Pa n 
suka

1 >p;mijos 
rili';, kad 
ai;> ;itsi-

■ : a vie- 
priamai.

■Miienų 
‘ai sa- 
ėra tam, 
. batam, 

r iš
šu

tini.
bus

kuilius

Penki vietoj 
nikes. 10 me-

IV su
lini;! bu- 

_.:i paminė- 
•ižiavo’* .000 

i n i * •stu ma-
TAISOSI PERKŪNSARGIUS

1 )■ ‘ t ■ .it. Mir-’m — I,<«konir»- 
—; iH'čkmriu ir numini-Uu

ni 2.oo<) per nii-om. o sekreto- 
rins-iždininkns gaus šlO.OOO

.atsitikima

ti KALĖTI 
DIRBTI 
?b-'. - Wa- 

. mič-imap'-
< !'iani.n už 
i m. i t na. Tai

nuvedant žemėn. BOMBA KATEDF.OJ

tų. Dabar patiems neaišku, !<
• ’<•! n kainu -i<irt tini;!' 1 
jis reikštų įtaisymo germini. tai 

loke ėmė <ukti sprando Teitais metais išleido £14,- .Muiiokejibieiib kyla bni 
Francijos frankui. 441.(XX). mė dėl jo perkūnsargio.

hll'-V'! į>r;ii:aiiU(»ti.

mūnšaino.
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VADR JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIAT1ON OF LABOM.
Wh i i i M aecond-clasa matter Sept. 12, 1915 at the poat at Bostou, Ma* 

UDder the Act of March 3, 1879.”

PASTABĖLE
Kaip žinoma Suv. Valsti

ją paskolos lakštai (Bonai) 
yra išimti iš mokesčiu mokė
jimo. Gali tų bonų turėti už 
milijonus dolerių iruž tai

pasvai-

>||MptaBca tat malkiųj at spec-lal rate of poetage prcvlUed U»r Ln Sectlon 11(H 
M, of Oct. 8. 1917, aULborfaeU un Juiy 12- 1*18.”

SUBSCRIPTION KATES;

r«$riy............................
Butai tzkd suburbs------
Bmign eountries yearly

...$5.50

...$5.50

DEL PROF. ČEPINSKIO 
STRAIPSNIO

■k:u.;; gražiai aimu- 
kuoim-t lieiuvys nu- 
iiio >vclimo jis greit

okupantams vokiečiams ir 
kviesdami princą Urachą į 
Lietuvos karalius, žinoma, 
rinko iš dviejų blogybių ma
žesniąja. Tada Lietuvos 

į valstybės steigėjų buvo ne- 
Į palyginamai baisesnė už

nemokėsi mokesčių. \ ra ir i PTancijos socijalistų dabar- 
kitokių bm.ių neaptiuiĮ m<>-j|įH(> padėti. O ar neatsime- 

kiek jos ir 
jos bendraminčiai privarva- 
liavo ant Lietuvos valstybės 
steigėju už pasirinkimą 
žesnės blogybės t

keskesčiais. Tumui pašinam jna --Naujienos 
(loja kaikuriv piniguočiai..............................
Yra aprokuota. kad 1G bili
jonų dolerių yra indėta Į nuo 
mokočiu paliuosu'iliis bo-

Suv. Valstijų diliai ninku
turi i

Prof. V. čepmskm raš 
kurs būvu mautas pereit;' 
“DarbiniiiKo' numeryje, 
prantam;; iitivo m-maio 
laisvamani a m>. J u laik: 
Cl£ll Iv >1 t'< < 1 ; I V liVĮK*
spauzdiuo iiū; muyi 
jei ne katalikiškos -Į-a'; 
buvimas. Binokly;. 
nybė” Ša,; K;? Ač ;

<iLietU\oju pr;idčt;i st; 
ti universitetui rūmai, 
mę davė Jonas Vailoku 
garsaus kunigo brolis, 
yė 20 hektarų. Vaidži 
duoda ŠĮm.et 75<>jmhi jin;

‘‘D-ras šliupas hmm 
savo laikrašti i Šliurė m. 
siteto vedėjus, kam ->rr 
dovaną, bet OmmsKis 
smarkiu' išbarė •l.iv-v 
je.’ ”

Smarkiai, m! -mm 
Bet kode’, t; - "■■um-ą
.parodė “Vienybė“ 
skaitytojams.

Chicagos ‘■Nan.;iui.o^ 
šo, kad “Lietuvoje“ ia'aa 
triai išėjo prieš 1 )r. J. > 
pą buvusis tmivuzsi-; to 
torius, prof. V. m-m 
Toliau “Nr.ujiu:.' r;.ši 

“Savo išsišokimms .' 
rikoje Dr. J. šimpa.- 
prieš save soc;ja:isttts. ■ 
kui ir daugumą r

m: ma lutllVl

1)

m

5.i n h i

matyt. kad y i r a . 
po ‘etik;; ' -m-
sios min* - - -A - •■ <? 
rimo.

“Ji m . i<; '• 
prof. G-pii -k? 
pritarimo ir pažiniu 
Lietuvos vnui'i'.iici k“j> •.

“Mes manomu tu 
kad Lietuvoje sdiiipiy 
pasitaisyti, nes P-nai .m 
roms-nenm-i>ir.s ruikūs 
tvtis su t ,i‘'<

ja/’

kad J onas si iii ii 
tų? Juk jis ja 
Lietuvoj gyvu? i 
Ščią visimnici.č- 
tirti ir jei ; 
toks žmogus. k 
tai jau būt pas

SAUGIAU SU PINIGAIS
fcad dabar nė
nių Įsjiūj'mčti
SU pinigais.
sakys, kad š
jimo audra ■
kančių rubli:-
dynė praėjo ir pavojaus nė
ra. Teisybė- ;Š pusės pa- 
Vojaus nėra. Su lietuviški] 

, įstaigų šč-rais n< lal>ai tepnsj-
Todvsi. Lietuviai saviškii

-'■iii ] .a i <ia v i i)f 
pr:>r;/o. smilu 
i ir n ark ui ga

D

ro valdybę padaugintume amerikiečiams yra įdomios, 
bet kurių Lietuvos laikra
ščiuose neužeiname. Tada, 
redakcija gavus daugiau ge
rų bendradarbių, galėtų Įves
ti i rį vairius skyrius, tokius 
kurių kiekvienas patiktų žy
miai daliai organo skaityto
ji-

Į Tuo būdu laikraštis pri-

vienu vice-pirmininku-e.
Skubiems reikalams aptarti 
centre gal užtektų ir pusės 
valdybos. Kitiems reikalams 
būtų galima susinešti paštu.

Kiekvienas apskritis, ar
ba panašiai didesnis centras, 
turėdamas centro valdybos 
nari-ę, jaustųsi esąs arti vi-

ui ganizacijus. įtrauki ii ir daugiau skaityto
ji]. na. ir gal su laiku būtų 
galima laikrašti ir padid-in-

štai paberiama keletas su
manymų darbuotojams-oms 
ir kuopoms, apskričiams pa
svarstyti ir gal iš tų kokis 
vienas kitas tiks seimui, ar
ba gal kokie geresni sumany
mai išsivystys is šių gvilde
nimo.

Šie sumanymai nėra origi
nalūs, bet dar neperseni ir 
kitų neatmesti kaipo netin
kami. Gal juose yra ir mums 
praktiškos vertės. Ikisvars- 
tykime.

Priduriu prierašus trum
pučius.

/. dcmnis praretinti. Su 
I taupytume lėšų. Dabar dėl 
reikalingo lėšų sutaupymo 
kaip ir būtinas reikalas yra 
rengti seimai Atlantiko pa
jūryj. Bet tada seimai esti 
panašūs tik i vienos, kad ir 
stambiausios, dalies organi- 

Izacijos konferenciją, dėlto, 
kad pradedant Pemisylva-> 
nia i vakarus kuopos neišga- i 

(Ii Seiman atsiųsti atstovų. Gi 
į rytiečiams rodos perskaudu p1!iUu:5V 
! būtų dideles lėšas panešti, j1.1/’ ” 

būni. 55 rašiau apie reikalus į kad seimavus pas skysta 
seimui artinantis, tai be kit-1 mojančius vakariečius, 
ko pareiškiau: įvakariečiai juo tolyn tuo ]a

“ Daug kartų ikšiol vis bu-! biau skystėja. Šiandie jau
v<> lipdomi kokie pridėčkai.*Chicagos apskritis atrodo-apskričiams 
Kurie visa; nesvarbus miisii Jyg ir neatgaiviliamai apmi

Japonija padarė 
Rusija, tai buvo

jama

ma-

tai-
spČ-

i ėjo i artimą bičiulystę, kad 
įjos >ubvndris savo interesus. 
Dabar skelbiama, kad Rusi- 

u-i.-i-ona>. viL-ąg11 L'B
, l»i< 164.0011 nuCu. s,,!'1'-1 ę,ak,'s Koųoj.Mat kaip

• i t- i-spe.iimai gali būti klaidingi.-k violų gulima si-'-s ir pu- A - , , • , ............ .
■-•i-iu 7,i'„-.x k--i-1 x;i: t r mtakos Kinijoj, tai

■ valstybių gali susipe.š- 
Japonija su Amerika 
•iioja m- dėl Amerikos 
leidimo jajioiiii bet dėl

Š2( H).( )(><).(>( R).

\v.

bildingas. V’ool-i 
budingas yra 54 aug-

Didiji Kai“;!po ka
rkai lai]) b ringu. kad

roUu.

n atpigi

negu bu v;. I91: 
laikotaimi :nan

mm:;;.

BEREIKALINGAS
PRIKIBIMAS

i aš ••Darbininko

ypač darbininkams

i nemaniau.

pa,gidėj;.\ m ap- i 
giau-ia

x

r’irmeiinknc — M. M. Kntnnndulla.
20 F>ix«>n St.. Montcllo. Ma*.

Vicc l’irmiriinkflc — J. JnrnAa.
502 E. B-th St.. So. Boston. Mara.

KnSt ininkna — J. V, Smllgls.
B9 Clark St.. Cnmhriflge 39. Mas*. 

P.dituakns- — V. .Tnkaa.
.Vi Hampaheri St, Cambrldge 39, Man.

durio visos <
Juk tas nemaža ūpo keltų. 
Gi darbuotoja-s būdamas 
centro valdybos nariu-e jaus
tų pareigą vadovauti savo a- 
])i<-linkūs kuopoms, jas ju
dinti ir jam pačiam dirbti. 
•Gi nešant centro valdybos 

i nariu vardą jo balsas būtų 
•autoritetingesnis ir gal dar
bas našesnis.

Ir sitas sumanymas ne- 
naujas. Giedrininkai maž
daug panašiai išrinko centro 
valdybą pereitame savo sei-

lai g
Įima skirti 
paveikslams 
puošimui.

1\ . I\.onk(ir.su.s 

iras galėtų skirti <

iliustracijoms, 
laikraščio pa-

i tų fondui konkursams ski
riamam. Gal centras skirtų 
■knygų už tiek ir tiek doleriui 
1 ])irmai. antrai ir trečiai do-

me. Apie vaisius to sumany-; 
mo. dar nė pusei metų ne-i^- 
praėjus nuo jo vykdymo,!^..,

Ištinku dai spiesti. Įsuose. Raštai turėti] būti

Į Kol organizacija ant ticL ipritaikomi lietuviams darbi- 
Įnesustiprčtii, kad galūtiinrts- Inink;

■einiaii siųsti iš kuopų j jimo. 
; apskričiuose, tai be- už g< 

Tibejo ir mums, kaip ir gied- jas ir i 
, x _ rimukams, pradžioje prisiei- jimh-im 
(b j kų rinkti centro valdyboii ir raštas 

šeiniau atvykusius. Kandi- į naudot 
įdėtų siūlyti kuopos, Į tų to r 

patvirtinant, (ma kokia nors dovanėlė 
■arba jei kur apskričiai ap- į ir menka, iš ki... ’’’■

■mirę kaip pav. Chicagos aps- Cb-mkti.
Rytiečiams, dažnai turiu- Sritis, tai kuopos tiesiogi-i T-Tti raštų 

nia! galėtų pasiūlyti. O Įdovmioins gale 
kuopoms snaudžiant, tai cen- (litcnii L- komi 

komisija seime įsai demokratiniu būdu — 
Arba kitokį jiro-1kumios. Pastariausias ba

idas iš mokslinio atžvilgio gal

jau virsta ,]ic ne
jau maža: ūpo rras. aro;.

jokiu būdu . sukelia, o gal ir Įkyri. Tai-jpii-sl'lb A1- 
ils nors gii'-g; ir nestebėtina, kad va]aus '.J^-Ltii butų galima isdilbti.
švęsti, kad guodėjas buvo paskelbęs, jog“ J11- bciiclradar-
os priešas. ;niojito]jiuč-iai ueužsijiuoląSkundžiamės lai

kraščiu. norėtume, kad jis 
(būtų turiniugesnis, įvaires- 
ijiis. niargesnis.

lemmko mini. <>1 Dažas ra-- Kumpos vakarinėse vaistė 
i 'n “ PridecKii klausimu ir:jose nesulaukdamos seimo 
y'Mi’iici: “Jeigu jau muins;]'r neturėdamos vilties -.u 
i Dai-biiiinku Sąjungai) k<>-.Jaukti, ūjias jas apleidžia, (toriai, ir taip apkrauti dar- 
operacija yra ■nesvarbus ir ' pradeda nustoti skaitę orga-P)U- 

i etm Kuinas nridėekas. tai | nizaciją savąja. Tai ;;r ne-
kamgi jis svarbus ir tinKa- ■ ūj-.s viena didžiiijij priežas-

gal Morganui. Sinčiai-įy.jęi dč-h-j apmirimo Chicagos 
a” Kitam kokiam nors,kimim ir aiiskriti<-s

be reikalingi
Juk mano p;

į raupy

se.vo kibimu prie 
aužias; ]>r<> atdaras ■ t-v j 
ha kitaip -akant pa- į<(.] 
iaudinj milžin;;. pas- ■: 
■yriškai ji pergali ir.,.,.

Rečiau laikant seimus la
biau jų išsiilgtuine. Labiau 

. didesniu ūpu ir šil
ini i s lėšomis būti] irn- 
<gab’< toliau pasiimti

.atstovus seimam Tada sei- 
į mai būti] galinai rengti ir 

r ten. viename a]iskri- 
ir kitame .visur ūpą su- 

. retom ir ne nuolat toj 
>j apielhikčj laikomi at-

juk negali atlikti. Dau- 
igiau redaktoriii samdyti, no- 
! rint išsiritinti iŠ po skolų. 
Ijuk neišgalime. Tai reikia 
ieškoti lengvesnių, patoges
nių. galimcsiiių būdų, suivg 
savo isaglėjimo. A ienas tų 
būdui, tai bendradarbiams 

j fondas.
Nor.- ši tiricnioiič ir -m- 

larpsta tarp lietuvių, bet kol

IcKillll

lagarbą tai
šeiausiai Į-

Kiekvie-

tuotarpu žiūrėtume, ieši 
me gėrėsi ii ii budi].

Ncišgalintie.iL ti(--;og: 
plunksnele pamarginti, 
gerinti “Darbininko.“

<1
almi iii

■i>rimti. Bet būdamas j 
išrinktas “Darbiniu-: 

admmi-tratorium. lai Į

i<u

;; m

U z

K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRASAI.

ma • pat i-

■'i ' ;■ -■ •: ' r kreipia.
. " - ■ . • ■ .i.,.. ■ ;•/ vnsi • “ J birbi;.ink

■ ;■ • 7 j; s'i-igmu, buvo
■; -.. i • ■: a i: . > 1 1 J ( |- i'iujoS Uol’.lS >],

■\ j ■ ■ ■ ■ A “ K / r k >»>(•; ’i i r n man be
: ■ ■ '■ u ; ■ m- 111 'g;:: 11Z;;<• j ; i k
'J ! i >a ; 1 11: :' 2'1 >-;A va rd< > tę^-t i t<».si . • ’ • ' ■ ■ I ■ . i \ ; ■■ B.ut l;:ą. J <-l t;u p
l- - -x ' 11 i’;':-';1' :/ lemi- Ii] siu iŠu-is ui

ukčj 11 ‘’ Xi nu labai gerai bū
r< •< i < -. kad ^■'■•yiali- li turėję dū’-ką turėti.
rinkt i- '.'iena iš . i blogy- kad ta- pridėč
l'i n. (h-ra i. Jui ■;ią i pa i’laidmiiis ir

pridėjimo prii

išlaidomis. tai 
t buvę tą pri- 
B< t matome.

teisintini so<-ijali-i;ii, tįsi pa- 
teisinti:ii i r kit i. Ik: ar taip 
daro socijalistai s:i kitomis

' apie tai būt žinoję?.
I būt nebūtu nutarė- ta

admiiiist ratelius.

vii.
pu m-gyvims. taigi apskri
ties darbuotojai-o- prižiūrė
tu kilo]>u gyvavimą.

Svarbius reikalus. >eimo 
nesulaukiant, o centro 
dvbai bijant imti pilims 
sakomvlies už galutiną

išgalėtu skirti auk;;, arba ko
ki kartą Į metus surengti] 
vakarėli kurio poliui skirti] 
tam fondui.

Iš to fondo būti] galim;’ 
skirti neturtingiems moks
leiviams už išvertimą gero

it-
nuo-

ku

u-ta originalą. Tas būtu pri

pinm. Bet ji»‘ gal daugiau iš 
jiasišventimo. negu atlygini
mo dirbti]. Bet tas menkas 
atlvginimas būti] paskatini
mas jiems prie mums nau
dingo darbo. Daugiau jų su
sidomėti] mūsų reikalais. Tr 
gal tim būdu išsiauklėtume 
sau daugiau inteligentiniii 
j ėgi], vadi].

Tr tokiam p. Virakui bū
tu reikalinga kartas mm 
karto skirti keletas dolerių 
už patiekimą mums žiniii to-i

kriu’ams aptarti, 
pų referendumui.

Pi n i gi ilgesne orgamzaci 
ja. SLRKA.. turbūt mato iš 
praretiiiimo seiliuj laikymo 
naudos, kad negrįžta prie 
metiniu seimu, Tai beabejo 
toks išmėginimas mūsų or
ganizacijos nenuskriaustu. <> 
gal laimėtu. Norima, kad 
daugiau laimėti;.

TT. C filtro val/t i/linii rin
kti Įio (lnrbiiofo ja >š didcsniii
(■('hIri<-up.skrioių. Gal eent-kiii pritaikintų kokios mums

tams iš darbininku judč-
i. iš ko-operacijos lauko, 
oriausias korės] m>ndeiiri■

. p. Kad ir nelaimc-
< konkursuose. jei 
būti; tinkamas ir šil
as " Darbininke.“ bū • 
•ašto rašytojui skiria-

an

atrod\-ti; labai keistas, bet 
gal labiau Įjudinti; ktmpąs. 
narius-es gilesniu idomavi- 
mu savais reikalais, sukelii] 
disku<:j;;s narių tarjie; auk- 
lė-iūsi. Rašytojai ir gal la- 
bi;m laikvlū-i pne liaudies.

•Ti-i būtu ganėtimu idoma-

tojil f. n;::

P

/ienus. be 
per metus

c m

š (1

r

'aid u

tčs kuopos valdvba. arba nu
važiavus ant vietos gauti] iei- 
-ivg'i. draugišku nHCirinm.

Ir ms <in H'liail-

rašns susisiekimui. Jei ka< 
gera, tai kodėl ir mums tuo

apielinkčs organui pranešiu 
.teisingu žinių a]>ie darbo 
stov't Tą galima atlikti ir 
atvirute.

čiai būbnijo. kad Garv. Tnd. 
darbai eina gerai, pilnai ir 
1. 1. Teisyln". darbai ėjo SfO-

Nci%25c5%25a1galintie.iL


B S RBISIK K X S

inios iš Lietuvos
• ATSARGIAU

g'ĖOPININKAl (Lukšių vai.,
Sakių ap.). S. m. balandžio 5

čia pik Kazio Sabo sudegė 
gyvenamas namas.

VIETINĖS ŽINIOSkaro lankydamasis gerai Įkaip 
še, užėjo į svečius, pradėjo 
šaudyti iš revolverio į lubas, o 
kada šeimininkė paprašė ne
gąsdinti, tai pridėjęs revolve
ri prie savo smilkinio ir šovė

SUTAUPYK $2,088 DEL NAMU SAVININKAMS
OAlfFO Lietuvis knrjieuterls. ĮH'ntorius Ir biU
uAYLv i’.eris. atlieka

GERIA
GETAUČIAI (Kretingos ap., 

Platelių vaisė.), šitas kaimas 
yra garsus tuo, kad čia išge
riama daug degtinės. Kai ku
rie ūkininkai, taip nusimaga- 
ryė-iavę, kad jau nebeturi ir 
duonos, iča esama keleto to
kių vyrukų, kūne užsiima vien 
tik 
nes

July

MTARAS J. LANDŽIUS j
(SEYMOUR)

: 381

duoti |^inoni

>man

ukia-

zo-

net

ti jo K: 
žmona >

nuga ki
ną n iš

no. Ką, 
m onės 
ai koliol

1 i.r-j- 
1.<1- i 1

nešimu iš pajūrio spirito, 
esama gero uždarbio.

Staninliute,
St.. So. Boston, Ma**.
— O. Mizglrdlenš.
St.. So. Boston. Ma**.

prasti ir neklausyti 
padorumo priešą — 
cialistu.

p i n i uka v i mo. Ma 1 o n u 
guliau susipranta.

ŽMONES VILIOJA.
LEKĖČIAI (šakių apskr.)

, LIETUVIS GYDYTOJAS
” IR CHIRURGAS

DARBUOJASI.
7.EM. KALVARIJA (Mar

kiu apskr.). Čia pavasarinin
kai antra VdvkiT diena snrno-

16 METŲ SOUTH BOSTONU

D R. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

899a W. Broadway, Bo. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. rak.

TeL Brockton S112r-W* | 

DARTIBTAI

OR. A. J. GORMAN 
(GUMAUSKAS) 

705 Main St., MonteDo, 
(Kampa* Broad Street)

WEST BR0ADWAY 
South Boston Mass.

SMARKIAI TAISO
GRIŠKABŪDIS. Mūsų 

pylinkėj smarkiai taisoma 
liai. sodinama pakeliais me-

Cambnd m, Mass. — L. D.
S. S kp. <u>irinkimas bu

tiesos ir 
l.'UŽ'U so-

malonu važiuoti. Javai šiemet 
atrodo pas mus labai gerai, 

skubėdami perka>i

TARU-

PADĖKA VOKĖ
425 Broadway. South Bestos j

PALAIDOTA

VAKARAS'TAI BENT

VAGILIAI UŽPUOLĖ

Puiuiko

•IrtnfnlnkfiR — J. Jaro**,

3

Karo MoksIo Draugi]

Prcnumcratn
menK'-jn

$f.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

S 
$

kai 
mai.

O/įjto valandot:
9 iki 12:00 ryte ir t;u<i l :3*>

laikraseių. 
sni mažai.

M. ZUKAITIS
I 449 Hudson Avė.. Rochester. N T

DEGTINĖS AUKA
R ASF.TXT \T. Viena?

ŠTAI TAU IR DEVINTINES'
KRIUKAI

iio rūšių: tūlas puošia Nemuno.
grg/.

K'”N7 vyriausias ŠTABAS.

iDR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
j Tat 8 Ikt 11 ryte. 1 iki 8 po plet. ‘ 
! 7 iki 9 vak.
į 889 Broadway, So. Bocton. 

|l Tel. Bo. Boston 2881.

zice-nlrtn. — J. GrublnskM,
157 M Street, So. Boston. MaM, 

.’rot RaStinlnkas — A. JannSonla,
1426 Golumbla Rd., S. Boston, Ha** 

--'Inlnst) Raštininkas — K .Klikta,
8 Hatcb Street, So. Boaton, M** 

'Miniukas — K Svagidya,
111 Bowen it. 8a. Boatoa, W**> 

rvarkdnrva — P. Laučka,
395 E. Fifth St, So. Boflton, Maflk 

Draugijos reikalai* krHpklti* vm> 
tos J protokolu raštininku.

Draugija savo suplrnidmu* laiko 
ledSldlcnJ kiekvieno mėnaaio l-*a» vai. 

oo pietį) parapijos talija. 4M >a*«att

D. L. K. KEISTUMO DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Znlieekas.

514 E Rrnadiray. So. Boston. Maia. 
VIGE-PIRM. — Povilas Raka.

95 C Street. So. Boston. Mana.
PROT. RAŠT. — Antanas Maeejan**, 

456 E. Seventh St. So. Boston. Maaa. 
PIN. RAfT. — .Tnorapaa Viskevlčiu*, 

906 E. Rroarfvray. So. Boston. Maa*. 
KASIERTUS — An<lr. Zalieekas.

611 E. Fifth St. So. Boston. Maa*. 
MARI ALKA— Kazimieras Mikaflionl*, 
* 906 E. Rrosdway, So. Boston. M**!.

JAUNIMAS BLOGAIS 
KELIAIS EINA

PALUOBIAI (Griškabūdžio 
vai., Šakių apskr.). Mūsų a- 
pylinkėj laikraščius ir kny
gas maža kas skaito, todėl ir 
nestebėtina, kad jaunimas gir
tuokliauja, paleistlvauja, ro- 
baksuoja. kortauja ir t. t. Nor< 
Paluobiuos' svaig. gėrimų 
krautuvių nėr. tačiau girtų 
kiek nori, iie< nėra Paluobiuo
se milici’os. kuri žiūrėti] tvar
kos ir Įstatymų. Taip pat č-ia 
nėra ir švietimo organizacijų.

gelbėti sužeistą, atėjo ir kuni
gas, išklausė nuodėmių, davė 
<uži‘i>tam paskutini patepimą, 
o sužeistas, netikėdamas, 
kulka "ėdi io aalvoie. iu<

K
tlnfradieny, birž. 9, bažnytinėje 
'Vėtaiįiej.-, 7:.b) vai. vak. Ma 
IcmėkHe vi<i nariai stu-ili; r<-i 
ko išrinkti d<-l<-guiii> i apski'i 
čio prieš muilini suvažiavimą 
i<ur:> iui" hi i/.. 14 d., Si. |’,ii- 
tone (S. B. išrinko 16 atstovu)

v J IEŠKAU VARGONININKO, iY <*A.U.J Ud, 7 '

SUVAŽIAVIMAS ARTINASI

į TE U So. Boston 0506—W.
į f LIETUVYS DANTISTAS

Ia. L. KAPOČIUS
1251 Broadway, So. Boston

'« (“Keleivio” name)
£0ft8o Valandos: nuo 9 Iki 12, nuo 

I 81:30 Iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 vakare. 
•gSereOomis uuo 9 Iki 12 vai. dleu^
SSuhatomls nuo 9 iki 6 vak. Nedš 

I Kitomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti'

REIKIA ŠALINTI
ŠAKIAI. Nor i: I 

tele prasta.- K-t pa: 
gražiai išmokytas m: 
nininko choras. k: 
giesmių melodijų:!!: 
visų širdį- aukštyi 
kas peiktina, ta: juo' 
hos ant vargonų. k: 
trukdo meblis ar kl 
mokslo. Tatai rUk!

ŽODŽIAI IR DARBAI
RASKLMAT. D.-iu: 

gražių žodžiu, ir skait; 
mūsų “beturėlų gynė, 
rie jais žadėjo rūpint
mūsų biodnuomi-nei nemokai 
mokslą. lyDmą ir t. t.

Bet tų geradėjų darbai i 
atatinka jų žodžiams, ir š 
vienas pavyzdys. Beturtė n. 
laite, išvaryta brolio iš fėv 
kės, gavo iš Kauno -\pyg. Te 
mo raginimą stoti 
Kauno. K et urė-1 a n i: 
žinoti Kaunan, našia 
manęs sužinoti, kam 
ma Kaunan, ir aš kr 
mūsų vienintė-ię moh 
vokatą. ponią P., lak 
gi ai prašydami 
progos Kauno 
našlaitės bylą ! 
pridėjau pr.što 
klų atsr 
bėjau, 
savo k 
“Toks 
netaktą

ryti 
vietos T. 
vai din ink' 
sakymo rmsii 
nas asmuo p 
ko, kad poni; 
Alergahoi-n; 
kad advokc 
Seimo nary 
kyti Į mano

Paskui 
katu vyri 
vau iš jo kuo mani 
sakymą ir p 
buvo daly]

Gal tai 
man teisė 
nios P. partija taip daro ar pa
darytų, b--t aš galiu Įrod 
kad daug yra partijos 
menų, kurie nepildo savo 
dzin ir rūpinais daugiau.'ia 
vo reikalai-. ų/mii'darni 
savo rinkikų r- Įkalus.

r n<-duoda

ika mūsų socialistai, prikalbė
dami žmonėms nebūtų dalykų 
ant mūsų vyriausybės, kunigi
jos ir tikėjimo. Vietomis jiem- 
m^usipratė-liai patiki ir pakliū
va Į sumaniai išaustą tinklą, 
kuris juos atskiria nuo tiesos ir 
šventų kiekvieno kataliko ide
alų. A'ra ir susipratusių žmo
ni'.;. kurie eina tiesos keliu.

PADAUGĖJO ĮSTAIGŲ

Iki šiol Užpaliuose nebuvo 
vieno banko, o c 
net trys kartu: v 
Liaudies” bunka 
kairiųjų ir trečias — dešinių- 

1-e bankai duoda pa>’<o- 
Bo to. č-ia

k'i savivaldybe 
vintinės!

pas ve li
to nu-to

no:
davė
nesu

IR POLICIJA NEĮVEIKIA

santro kilometro
paproty

DIDISAI KARŠTIS

Montr

nc< n-n vv, kiti gimin

ra t,, r r n \

VYTĖS RUOŠIASI.

NAMAS ANT PARDAVIMO

BRIGKPORT, CONN
PARSIDUODA 2-jn šeimynų 

r.? ui airiai' itaisimais namai.

NAUJANYBĖ!

Tel. Su. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

nuo
Iki 5 Ir nuo G :tX) iki 8 vai. vakare
Ofisas uždarytas suba'o* vakarai?
Ir nedeki lenini*.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas GraIx>rJiw. halsamubto-

343 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

NAUJANYBE1

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESIAI Iš LIETUVOS.

omenės ir d. k.

Parduodame už turtina 20 centų

DARBININKAS”

3C6 West Broadwav South Boston, Mass.

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARININKU 
LAIKRAŠTIS

KARDAS”

Tel. So. Boston 870

J. MACDONELL, M. D.
GaMma tunkalbHi ir littuviikai 

onso yALAKDoe: Rytais iki 9 vaL
Po pietį) nuo 1—| 
Vakarais nuo6—U 

536 1. Broadway, So. Boston

SOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBįJ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAfiELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh S t.. So. Boston, Maa*, 
Telephone South Boston 1516—J.

Viėe-Pirinininkas — J. Petrauskas, 
250 Gulei St., So. Boston, Mas*.

Prot. Raitininkas — J. GUneekla,
5 Thomas 1‘k., So. Boston, Mas*

'iii. l’jštininkas — M. Aeikis,
40 Marine Road, So. Boston, Man, 

Kasierins — A. Nauclžlunaa,
885 E. Rroadvvay, So. Boston, Maa*,

7 Winfleld St. So. Boston, Mas*, 
raugija laiko susirinkimus kas tę®- 
čią nedčldieu] kiekvieno m.eoe*tb, •Ž-r» 
valan<!q j>o pietų, parapijos salėj. 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mas*.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS fiVO.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

'-’irm. — Z. Zlčklen?.
203 W. 3-r<l St., So. Boston, M***, 

'ice-Pirm. — A. .Tanušonleng,
1426 Columbia R<1.. So. Boston, Ma**, 

rot. Rašt. — O. Siaurien8,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Maa*, 

'in. Rast. — J. Keys.
115 G Street. S«. Boston, Mas*.

M. — O. '
105 6-th

'varkdarg
164 6-th

>rangijos reikalais kreipkitės visado* } 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarnln- 
kij kiekvieno mC-neslo 7:36 vakar*, 
parapijos svetainėj ant Penkto* gat» 
včs. Sonth Boston. Mass.

UŽSNŪDĘ
BAJORIŠKIAI (Rokiškio 

aps. Jūžintų valu.). Kaimu.' 
gan dide li'. š"imų
beveik pc'iirl iš'irušo' jo 
laikraščių. X<-t ir jaunimas 
negabus: n<turi jokio doro pa
silinksminimo. M merą čia se
ni ir jauni.

Jau ir vi<-rikiemini= būtų lai
kas dalint =. bet d< l keleto ma
žažemiu kenčia vi'n=: ‘•Tidžin5. 
mat, jie nelindo, ir tiek. Gal 
norėtų sau užmokesčio už tai. 
sunku pasakyti.

din'1.? 2-jn veikimų komedija i' 
pasakyta- viena- monologą'. 
Vaidimmns pavyko neblogai. 
Sšieiali'fai mėgino pakišti rrnl- 

-arininkam=: koja, ruoš

dngii = ir mikšfn mokslo žmo-

na. apsitotikec keliuo'O cvo.- 
ėinnco. dar ranip taip nikė<i. 
bet antrų Velykų dienų iki va-

JAU SUSIPRATO
DEGUSIAI H’Gn

Visai neima l.aikra- 
šė-i ui ik 2 ūkininku; kažin, ko 
jie lankia? Tš vi<o Degėsiuos 
14 šeimų. laikrašė-in< skaito 9 
šeimos (2 egz. sočiai Miškų. 11 
— katalikiškų).

(“Tėvynės Sargas”)

VARGONININKAS
l s

atsiliepti. M:ir>c« nntrnšn®: l.ITHUA- 
NIA. Šiauliai Vilniaus gt. No. 79. Karo) 
Alfom Urbanivlčlu*.

IIV-C Mi'k

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriatnj paskutinį patarnavimu, todėl verta pas jj 
kreiptis.

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

vo mėnesiniu* imsi rinkimus kns pirm* 
nodvldienj kiekvieno mėnesio. j»o tiuli. 
694 tVnshlntton St.. Boston. Maa*.
1 *tn vai. po pietį). Ateidami ant anai* 
rinktam ntatvvekltv ra aavta dau<1a« 
nauji) narių p r K mu*i) dnufljo* pri
rašyti.




