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“KiekYtaao kstaHtai m 

fritdMai • MMML M,A. 
taUkUk*Ją *pud« ir fe kari 

r 

plačiausiai paikidsti tarpimo, 

■ių. Gari laikraščiai yra ita 

ariu daiktu ir verti di- 

diiausio užmokesnio.”
*

CTJUtNDrtU

Metam
Ulnrt*ly Ir BoEtoikl apMtotl

“Darbininkai”
3<d Broadarav, So. Boaton,

JOTO W AMO

Brazilijos sukilimo centre, 
Sao Paulo mieste, per pastarą
sias kelias dienas ėjusios kruvi- 
niausios kautynės, pasakoja 
du amerikiečiu, kurie per di
džiausius pavojus atvyko čia 
pėsti iš Sau Paulo/

Jų apskaičiavimu nukautų 
-civilių žmonių ir kareivių esu 
apie 3,000.

Miesto ligoninės esu perpil
dytos sužeistaisiais*

Pabėgėliai patvirtina .prane
šimų, kad 600 federale* ka
riuomenė žmonių, pasiųstų 
praeitų savaitę iš įrantos su 
pašalpa valdžiai ištikiinieins 
Sao Rauta Aonėta^' buvę, Ė* 
skersti. < . ■ / .* ’ < *»-> -Av * - 2 ’ ’?*. .

Sukilėlių .jėgos, ginančios 
Sao Baido muo federalės ka^ 
riuomęųės puolimų^ burių apie 
34,000 žmonių. Tas skaičius 
kasdien didėjųs, kadangi prie 
sukilėlių vis prisidedu naujokų; 
iš artimesnių vietų.
’ Nuolatinis bombardavimas 
Sao Paulo miesto padaręs tai, 

teismą kad jo: gyventojai politikęfsm- 
_ _ „ f Pttsėn« Kribama,. kad 

Jrenictasriant Miko.■.■•įii»x<o|-L.Cononado Ūo< komphįjosjmitatelii vadai, 
č ,>*»/>■''** •-____ _ it—’ * ** --** » i" . _w» *

peclFad vokataTjoiin^Ttavta 
bėgant per lauką, ‘ s ,, Vrr kuti dįąbar demokratai no-.

‘Lavuenceta' p^adyta:i^į(r|itiįąyp sootadiciataįįJm^- 
ri namų, o Bavertalie'$driį prezidentai’ ;

• * «vr v. • ':Ak'k AnA ■i' •/ ’ I 1 1 ‘

NETIKĖTA ATORA.

* Pereitų ketvergi tuoj po pie
tų į Bostonų ir į Naujųjų Ang
liju atpyškejo didis vėjas, gau
bus lietus, baisi perkūnija ir 
ledai. Pajūryje pergąsdinti 

. žmonės sumišo ir begu kaip B|
Ugnies. Kadangi visų prieš
pietį buvo didelė kaitra, Xai 
žmonių buvo pilni pajūriai,

Per audrų žmonių žuvo pen
ki, o šužeista*apie 100. Me
džiaginių nuostolių buvo už ke
letu milijonų dolerių. .Fiteh- 
burg buvo vienas iš labiausia 
nukentėjusių miestų. Niekas 
iš geidausiu žmonių neątsimena 
tokĮos baisios audrus, kaip da
bar ištikusi. Vien teme. mies- 
te.nuostolių už apie $l,000j000.

Žuvusieji sutiko nelaimę Si-i 
taip: M. M.Dbuja, tėvas trijų, .
vaikų, buvo užmuštas, kai Įm4> reikalaudama, kad byla 

’ "* Fitebhurge* griuvu ParMullpūtų išnaujo tardoma. Ank- 
Millsbj dūmtraukis. Jbseph piausias teismai tų veikalavi- 
Ii. Laventure prigėrė, kai vejasi mų atmetė, tada kompanija 
apvožė jo-valtį ant VVlialom kreipęsi į apskrities apeHųcijų 

_ Angelo- CošteHei' 14 tu p&m 'bet ir čia^pralaimijoi
vaikų, žųibasmžnrušė < ant tėvo Į^brarijjJteismas patvirtino 
farmę^A Q$ver Neale, 26 m Idistriktu "fedėraMo r ‘

, Vyras* ties \Orange, 0t. hu-| sprendimų.

KOMPANIJA PRALAHttJO
BYLĄ.

8t. Botus, Mo. — Apskrities 
apeliaei jų teismo nuosprendžiu 
tapo galutinai pabaigta kasyk* 
|| Coronado Coalkompanijos 
bylą prieš United Mine Wor- 
kers of America. Ta byla tę
sės pet 10 mėtų. Kompanija 
Skundė unijų, reikalaudama 
200,000 dol erių už tariamą su
naikinimų j[os turto laike ang
liakasių streiko 19-14 metais. 
Jeigu teismas butų pripažinęs 
kompanijos skundų, teisingų,- 
tai einant Shermano įstatymu 
prieš trustus, unija bųtų turė
jus užmokėti jai trigubai tiek, 
t. y.600,000 dolerių. -

■ Kompanija iš karto pralošus 
bylų distrikto įeder&ltame teis
me, kreipėsi į aukŠčįausį teis-

4

aauUlįe ■■
^ *RiBws®uaa pų*

projektas i
tapo Kbopemtyvt
ĮHĮįlilHĮlįM jįfinė savo tam-1
trolėn gjĮ faną grūdų san-
dėlios (JiS 
koopeiĮmS

Mt storage). Ta < 
■liitaifa iŠ tarme- 1

rių. OiĮįOM|a yra vanta
tiram NįM įįjĘCo. Inkorpo-
ruota p4iM |Koto<taopejrati-
ve Markį®

NaujojiilMĮitotaja kapliai
lizuota nfl
k<mtnde|j|J
sandėljįe^l
ValRt^CT

VŽstL
■įltaraja P°f mo-

tus
rij

B-jį ; ' r 

B ‘ - Ž-ri;'4

AMLUOJE.

— Neseniai eta pra
ėjo 25-tasis metinis (tanvra-

lės Londono Profesinių Darbi-

ijoK koHgrmK Ta
ija turi apie, milijonų na-

***• «

Pirmasis posėdis parodė als
iausiai, ktul . Ateity kištame 
arbininkų judėjime kofnunis- 
ii nebetolia nė .įokicMB ndėa.

i jie Buvo

^Birželio 22
d. ties dv. neminama gana gi
liai vandenyje atrasta apneštos
tas žieminiais rftbais. Atrodo,
kad lavonas išbuvęs vandenyje
2—3 men

Tų pačių dienų id. priėjo 
koe Taria kitas skenduolk mit-
tyt, prigėręs besimaudydamas,
net* buvo be rūbų.

VILNIUS.

Vite kreiva. Vienas tankų

raišiais 
pietinių^
Vf'« -’■ ♦ «

teisės

irtkęfttoriį

u kitada.

banditų suėmus ir prratį 
akis Barvydui, kuria U

* - * * -4B

Banditas pate pti

reikalingi.
Jam mat dviračiatl

rė naujų aludę greta'
bus didesnis **businesĄ^

kultūros vieta, o era. |

to į^ptneSimų kur 
iwt £ngtijos darbiniu 

ų vald85«to|teHtika ir smer 
*į|!mjos daromi puoli- 
tas komunistų pasiū- 

l^ntoMmvo bevrik yienhalsiai 
afektais už jį balsavo tik 
d<i delegatai.

Kongresas nutarė remti een- 
th>viršininkns irpte0Vke ža 
lingu komunistų darbuotę. Nu 
tatinaas remti centrą valdybę 
priimta po -debatų,, kuriuose 
dalyvavo Jr oficialia komUnis

laikraštininkų, per -Betames 
buvusių Vilniuje savo'draugų

nų tarp kita
ko rašo (Rzeezp.^ Nr. 159):

šnekučiuojant. Kartoki
per

ta internaci’onalą atstovas.

'.charakteringa šios ne taip
Gedimino, kaip Jogailų pilies
žymė yra ta, kad gatvių dau 
guma yra kreivos. Gatves ir
kiti daiktai Galima bendrai
pasakyti,' jog tai yra miestas

vų gatvių, kreivų aktiieni-
nių grendimų, kreivų šaligat
vių, pas dvi kreivas upes ir
ir tarp kreivų kalvų -gamtoj

“linksmųjų” kompaniją
myluodami ir viens kitų
lydami.

Vietoje mažėti -
skaičius vis did
įvairios1 degtinės pilki 
urmo sandėliai?! Kur Jg 
taranai jr valstybinča

per pus gyvenamas “Lietuvių ” 
tiestam^ (atviromis) lenkų šir

parduotuvės; kilt įtųip-gi 1 
žai mūsų brolių atsilanko 
vo garbinti!!”

Įdomu, kad mūsų 
laikraščių ar knygų .

ctaįIšpyškino Ži^,00() lahgų^ ,. I 
Mtelibufgas per tris valam i

J das negalėjo susisiekti šuūpaJ. . ,... ...... , (
; sauliu, nes telefota/ir tetagra-Į?<>Mp. — Japonuos geležin-

. ■ fa vielos į visas piĄeš tmyo.nu-|k^mi duoda, pelnos Įįi kovo 
traukytos. Vakarė miestas d. pereitais metais pelnoda- 

/ neturėjo'’ šviesos. Policija ir Į ve $87,600,000.
gaisrininkai, stropiai1 veikė, L 
kad apsaugoti žmones nuo f i __

r- ’ . - - **•I , •' į •- - . i jbį
1 Washjngton.— PagaįDarho 
[Deparimento pranešimų uMi4 
Inęs kainos .birželio menęsi bu-

imu žygiuoti ant respublikos 
sostinės Rio de.iJanriro, tikė
damies, kad pakeliui fjfe dar 
gausių'nemaža sustiprinimų*

>■ '• ■ . - ' '*(.■ *■• ~

SULAIKeMKRUTAVĮMA .
'-‘ri i*-*v - £ '■ *. . ri- ’

; Wariniigt0n. w---- Karo ‘ De- 
partment&s suląikė rekrutavi- 
mų.< įBer pastaiųjų agįtaJeįjį 
už stojimų armijon naujų rek
rutų gauta 123,793. ? . ,M'

UžSlDARM; i

i. Manheųuej Vokietijaj,; užsi
darė dideles mašinų dirbtuvės, 
Henrieh Lanz’o valdomos. Pa
leido' $000 paprastų darbinin
kų ir kelis šimtus meistrų.

PRADĖJO DARBUS.. ‘A. ...... ? l ' -i"—-’-—’y -—"J-

„Naujosios Angolos audimb.jvo nupuolę, JNupūole kainos 
pės po keletos dienų nedarbo įtik ant Jtuįinm ir drabužių* 
vėl atridar&T Radėja darbusĮ 
Massacbusetts Cbtton AĮills, |
Appleton, Tremont & Suffolkį . ... . ...
MillS" MerriinackMtatfaųtut'l “Stenclies-
ing Co. ir Lancaster Wlls.< j |ter DMlr^

Bžtad užsidarė Amerięanįdmamas Sm ^Įancbestėryje su-
Woolem<3o; dirbtuvės, ; • JsMo jėjęs* įBpau^tūvęs dariu* 

/ k-— , ; Įnuiams pranešta, kadlaikraš*
’ . SMARKIABDRA. Įtisturi hankrūtyti. ū

Auguste,Kans.—Cia siautel
smarki audra.; Keletas namuĮ PRADEK DARBUS, Kita gaisrai >vo septy*
BŪMe'sugriauta, penki žmu- Hblyoke( _ Lyman>“žn,’n5s-t?^«',1'lSaj’r!nin-
nės užmušta ir danginu • nei Mil|Si kuti taTO Bevynuf znioanj htarns
dvidešimt sužeista. Įvel atsidarė ir dirba tris fiėūas t arn>

Į savaftė jė. Dirba ten 100 darbi- Į
ninku. * •

PABAIGĖ STREIKĄi t 
:. New York. — Garmeilt Ma- 
nufacturers pasirašė sutartį su 
unija ir pabaigė streikų. BO,* 
000 rubsiuvių sugrįžo darban.

5 -
, M.. . ? > - -l- '•• . .

t/ c Xm--
Kansas City. Negrų apgy

ventoje vietoje ištiko ekspliozi-

- •* **- , , į į
niaus lenkus. Bet turint gal
voje, lcad’ VįlniūMk lenkai be-, 
veik visi yra ' sulenkėję*»lietu
viai, tai, mūsų nuoriione, jų 
širdžių “tiesiomis” anaiptol 
negulima psysdinti: ook yra 
taip pat įErriybSr kaip ir -'vii* 
niads..: ’šaligatvimy Filnadrar- 
mdnijn,- kurios : tačiau Varšu
vos: svečias matomaimepaiiorč- 
jo pasakyti. ’; ’

Bedarbių skaičius -mieste ;Žy* 
miai .padidėjo. Darbo birža 
registruoja, darbininkus, kurie 
norėtų vykti 1žemės ūkio dar
bams į Prancūziją. '■ Įsiregis
travusių tarpe yra daugiausia 
proto . darbinipkų, žemdirbių 
gj labai maža.
• “Emigrantai.” Kadangi Vil
niaus ir Naugardė vaivadi
jose yra “emigrantų,”? kurie 
neturi teisės gauti lenkų pilie-’ 
tybę, tai lenkų ' Vįdau^ reikalų 
ministerija išleido įsakymų; 
kuriuo^ emigrantai nnorugpiū- 
rio 1 d. turi gauti specialius e- 
migrantų pasnst * ,

muT pe Tr cento L 
ir dvasios nuodam^* 
dar-gi gan didelių išlai 

įdopiu žinoti kada 
kiai susipfas/ . ’ ;t y, J : l._ ,

. 1 ’ 
<1 ’ < > 

į Tel$^ Pastaruoju 
Telšių jaunimas , labai s 
mėjo sportu ypač futbolo 
mu; tam tikslui yra 
net keletas komandų pai 
nusios atskirais vardais 
Iys/’u“I-oji gimnazijos 3 
leivių komanda” ir 
km”. Visose kernam ... 
“MėkaleP* (kurioje dalyj 
žydai) esti įietuviai. 
riusioš šios komandos 
džia,>beveik kiekvienų 11 
tai *4 Šaulys” rungiasi i 
kalei” tai “Makalei” 
g. nu komaųda” ir t. L J 
tyriių vietų ateina 
toir apylinkės tūkstan 
ni ų minia, čionai ji 
•žiūri į sportistusy kui 
rungdami, daro publikai 
nų įspūdį, ypač <,‘Šaul 
sizymejęs is visų savo 
pm ir prityrimu: Futį 
me silpniausi - komatete^ 
“Makileį” iŠ aukščiau 
minėtų —- 
m. komand/’ 
na visada po 
guolų vienu 

^Džiugo*’ 
bendro ne 
trimJi susideda iš kel 
šūnčių moksHriųJictaril 
ri tam tikrų aikštę ir 
vakarais daro įvairias 'jį 
mankštas.

KALĖJIMAS 1* 

L*n»ing, Mirk. 
AVhite ir O. B. Criser 
kalėjimu nuo 2 iki' 
Jiedu aprigfaklcvę 

dėti, kad policija vienų toki krautuvę ir pavogt^

11 <|nalistaL pradėjo atakuoti ųp®B»- 

das 
niriėje, išMd^pareiškimą/ kur 
jis karštefrmnia LaFollette’ų 
^ko/ ncmi jis nėra s^njakstas; 
Tr jo sočįjaįim-j
tinę, -bet Mūo laikų .somjalis-: 
tamsgeriausia atiduoti su- 

■ Vd balsus už Į>a Follefto’ų.
V- T, , I’ i

GAL GHMT TAGERŽS., « _ :
i'all Werr Audimi-

nių ‘kompanijos skelbią/ kad 
bėgyje-feektos savaičių jų dirb* 
tuvtedarbų padaugės^ Da
bar ten* h^arbiąuja/ ^9,000; 
žmonių. Miestas bando paUia- 
žinti ’ l^arbių skaičių. 
vedusių^vyrų --miestas pastatė 
prie kelių taisymo, ri

norinumauntialgas.
Brockten, Maūs. -^ Broekton 

ShonMaitnrfaetnrers^.Ass^n pa
davė unijai prašymų, kad sn* 
tiktų numušti ’sdgąs • darlnnin- 
kams ant 40 nuošt Nori, kad 
tas būtų susiderėta? iki rugpj. 
1 d., o numažintos algos pra
sidėtų nuo spalių J4 d. • ‘ Iki tos 
dienos dabartinis kontraktas 
padarytas. Jei darbininkų uni
ja sutiks ant mažesnių, algų, 
tai kompanija numušianti šifL- 
šių kainas. ,z - - - * .

, RLENAVa NUGALABYTI
■ ravus.

etatai, -Rišėjo' aikštėn, 
kad pagarsėjusiejižmogžudžiai 
Biehard Loeb ir Nath^n JF. 
Leopold pienavo nugalabyti sa
vo tėvus —mįlijonierius. Loeb 
dar norėjo nugalabyti savo 
10-ties

• mtar$» Jiemori jį iš
ėsti ir įstatyti buvusį premierų 

JStre^mĄUnų.; N^cionaįįstai su
judo doko, kad Francijos pre- 
mieraš sorijalistas llerriot pik 
įlai eina savo pirmtaknno .im
perialisto' - Poidžarės keliais. 
Vokietijos nacionalistai tikt 
kad Sttęsėmann geriau atšilai-: 
kys prieš franeūzus,. 
•Maše/-’ *1 vb . c

KETINA SEKTI AMERIKĄ

‘ Francijojf gimimų mažėjimo 
klausimas .tebėra neišrištais/ 
Dimiinų skaįMųs ten mažėjb; 
Prancūzų tauta tirpsta. Dėl 
tos įniežastiesb tritko 'savų dari 
bininkų ir jų reikėjo gabentis 
iš kitur. Francijon prasidėjo 
imigracijų. 192b nb į Tkancį- 
jų atvyko .1,500,000 ateivių, p 
1923 m, daugiau kaipŽ,000,000. 
Vien Paryžiuje ateivių yra 
400$00. Franeūžai ima nugąs
tauti dėl ateivių ir šneka apie 
ateivybes varžymų taip, kaip 
Suv.Valstijos padarė.

MAJ5UUiAIVŲ TETURI.
Londonas.—Prieš karų Ang

lija valdė 44 nuoš. visų, esamų 
pasaulėjfTlaivų. Dabar Angli- žmogus ir pūstojo kelių ,reika 
ja valdo apie vienų trečdalį vi- ' *' '
sų pasaulio laivų. .

Vokietijos prekinis laivynas 
dabar ųnf 2,000,000 tolių mažes-j 
nis, negu buvo prieš kdrų; Beitverio tris kartus, 1 Užpultasis 
esamieji Vokietijos laivai yrBbėgOj; lig apsilpo, o plėšikai 
naujausio padirbimo, su nauJ dviratį nusivežė miškan. Su- 
jausiais pagerinimais. Pernai 
^Vokietijos pasiūlytų - laivų į- 
talpa yra.350,000 tonų, 6' Ame
rikos pastatytų laivų. įtalpa 
96,000 fonų.' T

Japonija* greitai statosi lai
vų. Dabar Japonija turi 2,000,- 
000 tonų laivų įtalpa 
negu prieš karų.

ri PAPILĘ Katilių apskrities. 
Birželio 1 ė. važiavęs dvjračįu 
nuo Papilės tapo peršautas ant
rame kilometre Butvydas iš 
Pusbaulių k. Jam važiuojant 
iššoko' iš ‘ miško nepažįstamas 

landamas, kad atiduotų dvira
tį j ėmus prašyti, kad nežudy
tų, būvą liepta bėgti. Užpuo- 
Jikas į bebėgantį šovė iš revol-

dvidešimt sužeista.
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ŠVEDAI VYKSTA 
KANAD0N.

Šiais roetSr~20,OOO šved9 L 17 ŽMONIŲ SUŽEISTA. - „ 

f r’>^ i^ditaRasažiarhpiilM
atvyfch 1 Suv. Valstija* tai Canadian P£eific
tt vy cs, Kanadj^ [linijos traukiniui iššokus iš hv-

■ gmados^aldzia snttko pa- įi)} wtoH. Wa Uaį 
gelbėti švedams--ir danams ap-Į : ri: ... . .uj-.
sigyventi Kanadoje. į ■ ■ - ,

« 1 ri*~^“ I NUŽUDĖ IR SUDEGINO,

traukiniai padalinti į pirmom it Į C°lūmbiana, Ala, — Policija 
antros klases vagonus. Nuo' suėmė keturis asmenis/kaltina- 
revoliueijoš buvo visos klasės mus dėl užmušimo miestelėno 
suvienodintos ir ėjo tik pirmos jMeElroy ir sudeginimo jo kil- 
klasės vagonai. . no. ■

<»

SPROGO BANKAS.
St. Louis. Mo.- Vietos Re- 

publie National bankas uždarė 
savo duris. Banko resursai, su- 
llgį paskutiniaja apskaita, sie
kei milijonus dolerių. Clearing 
House garantuoja visiems de- 
pozitoriams išmokėti jų įdėlius, 
bet banko akcininkų žlunga a- 
pie. 900,000 dolerių.

ORLAIVIO NELAIMĖ.
Oakl&nd, Gal. — Aeroplanui 

nupuolus Žemėn, ■ aviatorius 
WoTd*pAvojingaL susižeidė, o 
jo pasažierius, Mrs. Goyle, su
degė liepsnose, gazolino rezer* 
vuarui ekspliodavus.

žeistą jį nugano į ligoninę, — 
vėliau į Šiaulius; yrą vilties, 
kacLpasveiks. * .

Birželio > d. 7 kilom. xnio 
Papilės irgi užstotas vienas 
žmogus ėjęs su kastuvu plytų 
dirbti* bet jokio turto pas jį 
neradus, paleista gyvas. Gir-
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mTienus žemiausių angliškoje 
B|boje katalikų laiįraščių 
Eįmerica” liepos 12 dienos 
||doje turėjo straipsnį Ameri-

pbdangi di'inokratųčkonvtoci- 
Bhuvn susikirtimų" dvi kata* 
n kmtid^tų į proridentm> 
■ katįikiškos partijos klau- 
gMEto kilstelėjo. Bet įninėta- 
K laikraštis išparodo, kad to- 
■■ partijos nereikia laukti, 
įu jos* Amerike nereiklų. Nu 
■IL -kad nei kongrese, nelį 
■fenuose, 4. nei , legišląttase 
|fep> prieš katalikus nevei- 
■m, plačioji, visuomenė ir 
Kraątija kątalikų tikybų ^er: 
K ir todėl taip dalykams 
put katalikiška partija ne- 
fcikttlinga. t /

nciv?; i »•*; ‘

|Boei^riistų ir komunistų lai- 
Mėčiui susiginčijo dėl maldos

‘ Mat visos kon-
Amerike atidaromos 

■faįtfii Republikonų ir Je- 
Į|K*tų konvencijose kasdte 
Enijos atidaromos su nial- 
E. Šiemet St IJaul\) kbn- 
■ncija, kur komunistai buvo 

Į| nmĖla/'^rogrfeistii Icoit- 
Įjteri^a. ęieVeMpdej Į kur La 
Bįllettečas nominuotas' kandi- 
Bto į preridehtus, atidaryta 
Uraabku Lietuvių komunis- 
B buvo su St. PauTo konven- 
įito, o soeijalistai su Cleve- 
indo konvencija. Tai vieni 
■toms prikaišioja poterių M- 
■taų*

seimas Vok nesprogo dėl nial-

tai puakiiM, |K^dlr ItyA1 

VteMį aMnuto daugtatpM- 
gų ir kredito, nore jų toli gre
tų neužtenka. Antra, utaieny- 
je randai inutne- vi* naujų 
rinkų mu žemė* ūkiu HUriKtiema 
gaminiam* (visų pirmųjų mč 
ųesių prekyba bubmsai ‘akty
vūs). * Trečia, mūsų krantas 
kai kuriems gaminiams |lutei- 
kia žaliosios im-džmgos. Ket
virta, darhmipkij tmiimt pa
kankamai, nes beveik užsidarė 
enigrad^i j Ameriką. Bet nr^

?> 1

£ katalikę partijos klaiMinu. "'' yra atkalbama.

do*. O duharpmnato, kad teorime ĮįniuMh rariklię 
paprotys yra Amerike tarp 
kultūringųjų žmonių, dei tie 
laisvamaniai mylėtų mokslų, 
kaip jfe sako kad mylį* tai ži
notu, kad7um,vemtetų iškilni-

: . * i ._ i.i "i-V _:. ..

t j*

Kaune hutu stoka tokia di- 
delė, kad nebuvo jo galima 
gauti universitetan kviečia
mam profesoriui X Balčiko
niui. Pastarasis yra lietuvių 
kalbos mokovas. J*roL Jab
lonskiui dėl nesveikatos atsisa
kius dėstyti lietuvių kalbų, bu
vo kviečiamas X Balčikonis 
ikšiol mokytojavęs Janevčžzyje, 
Lietuvos universitetas gali’ilk- 
fi be lietuvių kalbos profeso-. 
riąus. . ', .
:7 * • ' ' ‘

.Ketvirtasis kataliku suyažia- , 
vimas Kaune įvyko liepos pra
džioje. *» Suvažiavimas - buvo.; 
gausingas* ir ūpo pakilimas bu
to didelis. Suyažiavimo vėde* 
ju buvo Jo Eks. vyskupas Skvi- 
rockas, jo pavaduotoja^ adv.', 
šilmgąH ir X Romanas. Sekre-I

'■

anglių, žibalo,, dar nejaučia- 
me kapitalo gaustuno —- tai vis 
žymūs stalHlžiai. 1M to kaiį 
karioK inūsų įmones skunda, 
jritos net užsidaro, bet jg"vie- 
toje atsidaro naujos, kad ir ne- 
sugausingais darbininkais. Pa- 
yysdžnib vasario mčn. pradė
jo veikti nųujų įmonių į0; iš 
jų tik keliosstamljesnes: “B& 
u*” ims Mfurirla to rjiiriMi 
su 31K) darbų Vitobša jdytinė 
(Šiaulių ap.) su M darb, (pa-! 
ųįamina 15 mfl. ptyto per ine-i 
tūs); Levo garo maiūBM Pa- . 
»5V< « » taM ĮRMrt^
Ida tMchaimiE avalinė* *rb- 
toW Kaune su 15 darb.
’' Ypatingai ’ jautė sunkumų 
akete? bendrovės. Jos-sU siu 
vo įmonėmis pereitų žiemų silp
naigyvavo, skurdo gal ne tik; 
dėl Mokos apyvartos kapitalų, 
bet kai kur ir bloįo vėdiihof 
tiel to beveik.treMabs darbi- 
ninku (is bOO0) neteko darbd.

š'tai nesriiai’atoiaryfas(192Jl 
m. Petrašūnuosė44Stiklo” fab
rikas šiame ghgažės mėn. įA-

J

w ■

mftoriavo st n (tente Gineityte, stu- Ljg^ų^ susiJ*4Uikrutavęs irb«-
dentas Kuzy s 
Detiumkaitm. 
buvo atsilankęs 
Ks^pitbliko^ prt 
Sandra Stulgins

, ’ *

Barkauskas 5r 
Suvažiaviman 

j to .^Lį^uvos 
‘zadėnfasAlek- 
kis.'

V 'asuvai

Čoolidge asmcn

>0VAUS. . .

— Prezidentas 
škai vadovaus

respublikonu pa 
kampanijų. La

rtijos rinkimų 
Follette teipgj

vadovaus pats savo partijos

iWii?gi genu* kad tie laikraš
tį supažindino savo skaityto* 
■ Iri potepų kalbėjimu kop- 
■irijose*\ dūk tie kukrašeiai; 
■datos, prikaišioja katali- 
nte maldų ir tikybos kišimų i 
■foee vietose* New York’o

t*

t

ir odoe iMjįįlt 
smulkių įmo^F

1H to wr-
iioai | « ibil&įif >*•! j* 
Kiaiptdų ir MMBt, >rvoti*i 
kapitalai. KetioB«M«ftio fkr- 
m«to eitlM eMĮtrfamoti Neono- 
nų. Anglai poHryšę statyti 
Kliaipčdnje degtukų fabrikų 
dėl eksporto j lagKjį. Pnfte&~ 
zų inžinierios w įstatyti prie 
uosto sandėluia ir laivus po lie
tuvių vėliava, dvatenrijos m-

kaodnm iėdirbU (pordten< ap
dirbti

ČfcAgiM ndhMuM
jAžea^Zaaanfctomūu!

prieš barų ndtaų motelių payj 
miglė buw VMMk iŠ iitaioriiertrių 
3 Uetevoa tokų. k iik—jHan 
toji pramokė tmėtų atgyti ir 
patenkinti kad ir ne viso* vie
tos reikalo*.

Šiandie veikia šie stambee- 
nieji metalų fabrikai: Tilnian- 
*o (nuo 1B68 im) Kaune, ^Nie-

ir d«»

va »et pan^odamas iAvaržyti- 
toų jo judonmsai turtas (akcį-■ 

: ninku kapt fabrikas tori. 730,- 
000-IitųL Reikiaėtikėtisj kaX 

‘ fabrikas sužlugs* tik gttli pe-j 
Į raiti į itas rankas*

Akcinė B-vė4<Valstija,” per- 
nai suyeduši Ifalausų- 17^750 
litų, pelno teturėjusi tik 4,795.- 
2Ž litų.. Nariai nusistatę tikvi- 
duotisr

Amerikos Audimo B-vū išra
dusi dar didesnį balansų, pel-

;-

kampanijai. Abu vadu savo
darbų atlikinės Wasliingtone. no beveik nieko netprejo. 
Tokiu . būdu respublikonų ir 
pingresishi kampanijos bus 
vienodos. Toliau abu labiau
sia pasitikės savo agitatyviš- 
kais raštais laikraščiuose ir 
praisešimais per. radio. Abu 
didesniuose miestuose Įrasakys 
prakalbų*

s

i 
a

B ' . -

į

i5
WHB®^r®iWk StPgtefine dar 
SilĮg^lĮ^fnĮi) £•jrUUltyUo

«h} L V. ViMUi Wpw 7«Wk

tarp<Mftyw. op. Mdto*
Ūkam
■praa M&naM*
hm; dldeUte <Ufay»: besokoncertai; 
T įnirkite X V. Vaidilų* laivui plr- 
tolinai*.

Usftltd KMu Umb
45 Broadvay, New York City 

75 Siute Street, Moatbn, Maa*. 
Maoaflng Operatore for

Unitcd Statei Shipping Board

tonamdkrripititfO 
lįntert^beįmaiu apekričto aa-

£ *«rim kyką napaBlI^
Ž„^T 2T i i mj 2few Haven, Conn. | 

Pkdarykim j šį sav^ayimų 
- agi ir tobulu, atenįki-l

pnte Mm# Įto suvažiavimas būt 
paženklintas utorijoa lapuoto, 
atsiminkim kad mes esam dar
bo žmonlH, aiumia niekas ki
tas nesirūpina, jei mea patys 
neterūpimūine savimiTad ku- 
kruririme, parirodykime šiuose 
metuose 
metei tai istorinis apvaikščioji- 
mas sukaktuvių W metų musų 
brangios organizacijos. Mes 
turim iŠ centro sekretoriaus 
pareiškimų, kad iki kitam ari
mui misų apskritis turi paai- 
feeterittpintL

Aš iš savo {ms& skiriu 
tai kuopai, kuri pralenki kitas 
kuopas prirašinėjime naujų na
rių. Bet pratepkimaš turisiek
ti nemažiau 25-Mų narių. ABK 
tamtetoldift. o uaznatvalm fcnd 
feaėkašs btts. ' ‘

Tad-gi visos kuopos ir pavie
niai nariai į darbų.! L aimėkit ’• 
paskirtą dovanų ii sustiprin- 
kim kptaMškų darbininkų po
licijų. j Stokim į dafbų visi, 
be jokios baimės to atsižidreji- 
mo į.įvririas ^unkenyhes. Vu- 
ron^ darbų ya^lm* Aukščiau* 
sip i^ vardo ;totoybės ; ndte 
mmųųiį tonka1 jMraa' sulfito 
sųu prfe^j j|ėįį tai tik yięn <id- 
tU 'kad'mfisų darbas toaiifca iš 

mfisu apsileidimo. Broliai 
ędąrbtol^aįW^im sąra Mr- 
bį pirmyn to Wtofc^/iiW-' 
b >dąnii i visokius pnekafetuš 
ii šmeižtus", nes tie jųj šiį'^ii 
n arto į>rrekmltWis ilmįs it nl- 
kgi saulei' pakylus.' Jie j5ra bė 1 

$m IfiMO. jfl^Įpųmato ir1^,jdkios vertėšfnito '
: gBtfpa^nt iŠ jų1

vadų,+ kaip IC. Marksas ii’Bu- 
sijos Leninas' buvo kapitalistų 
darnai iriiiAbk&sttod^ašAliėjus

’. __ -— movergijon—sąvo kruvinau
rpjun,#kur ’žinįgiena niaitinir- 
s|, -įtto ttteįąušia^ gyvulišku- 
Inas rięšpatąu^a. Mes tokių 
gaivalų šmeižtų neturimi nhsl- 
gųst^ bet turime įgaut aksimų 
ėit šarafetiu. .Gi mūsų kėlias 
yjra patiestas imties Viešpaties 
deraukįtoitoaus, kuris sutrau
kė vergijos pančius, p^iuosa- 
vp pasaulio darbininkus to lie
pė jiems Jo pėdais sektų ‘ Tat’ 
tik Jo kėliais eidami mes lai-‘* * • ’«■ ” • .’«£ • ,- mesime.

- . Friė ^prog^, Wdato IT 
įČ Š. Conn. 'apskričio, ‘ turit 
jįarbės prašyt ^febnttr Valsti
jos inteligentijos dalyvauti 
mūsų apskričio' šuvažiavimA 
Dvariškiai to Visi ‘^saūlmiai, 
be riririunur sukooperuokime 
savo . je^ras, d sukooperavę 
nustatykim programų atefiiės 
darbuotei ir jos Hkydainies 
pradėkim nautiing^ darbų vk- 
ryt pirmyn. *■ A 

r Kada kuopos rengsite naiijų 
narių vajų, su pagelba visuo
met būrių pasirengus.

_ V.Bylinskas, 
tT Amrtin Stree t, 

Bridgeport, Oom 
i (tente* prierašas. Prie pro
gos turima daug, garbės pa
reikšti Cannectittut apskričiui 
gilų pagarbos ir padėkos žodį 
už- jo uolų veikimų ir* tamprų 
prndrišimąfprie centro. Conm 
apskritis to jo nariai (nors ne 
visai artį prie centro) labiau
sia remia.•‘Darbininkų** savo 
darbais iš jo daugiausia .vi
sokių darbų gauname.

Linkime Conn. apskričiui 
sekining&Į pasidarbuoti orga- 
nisarijoo nutartam vajuje.

■*• 9 * <

Į * į j*11 J ’ - 
>. IMfeM' «£ jiMlhrt, 
MfcitoM *M-. - 
■iMMMftf MNBldto 
gtupytoa, 4kedl)b lųįfo 
nn0*.*K Anglija U nuo*.), vte- n > *• ♦ ♦ •^mg^| -AS8A ttl

>< Hyatbnų. Taip, gale kovo 
jlMtn. išvežta i Angliją | milijo- 
Bas Ašfaėių degtakų.

liūnų Vafetybtei Iždas štemet 
taip pat žymiai daugiau gauna 
p ujamų. Ihšpk per viaas 192S 
m. gauta degtukų akcis& 299,- 
mOKtitų. O&MMttifcper

»0K?^b9
Mgm Hię. (M* m. p«r ra 
mnrfo tn. (mokėta tik

tMoa praanra*, kuri labiau 
susispietė AiauIinoMe, negali 
prieiti ligi prieškarinės gamy
bos normos. Per karą geriau- 
sios mašinos .evakuota, viskas 
suardyta. Šiandien tokių- n^- 
šiny jau negalima gautų be to, 
trūksta kapitalu. Didžiausias 
Lietuvos Frenkelio odaSifajbri- 
M (įsteigtas" 1879 m.) prieš 
k<rą savo dirhtnius.ęksp<|rtuo- 
davo į užsięnj, Šiandien tas. 
pnt tabrifcas jaų. yel teikia už- 
riįnjui (Rušijajy.
Vienai ligi virimo, odos* įra- 

’mon'šp ‘ iŠripIMnuO j 4ar toli. 
Hįi'ik Lietuvoje būta,’»eį '58 
odos įmones (didesnes irf ni&- 
&w^j ,¥’« ’^a. jiarta^’‘a 
pnes'karų tik. tivK Siauljų duos 
. .................... "“'W
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CUNARD 
lia«W4 

tnimpiinislu laiku, kas Seretlt, tre* 
Jais ekaprtm laivai* 

Bvenpari* * AųtdUnU 

(per ėterbouro ar Southampton*) 
MCYTHTA .,. .L1hjw* 20, Kugv. 24 
MAMAItlA....llUgpj. 3, l£uKM?ju fl

Lietuviui važiuoja Lletuvoii uve- 
Miuma neilgesniam laikui loti me* 
tam aaW« grlMtl Amerikon neutHl- 
Įvelgtent J kvotį,

U LEBTUVaaĮ AM1BIM.
JEI manote jpamltrauktį giminei! Ii 
Uetuvo$ vietas užaakyklt dabur. 
Mtwij vflmis Lietuvoje Buteiks jlemH 
pftgelba ir duos patarimą. Viri tire* 
Ctos klesoi keleiviai tart ataklrus 
kamborlnri KuogeriuuriaB Svarumas 
Ir miif.staH, Smulk- b 
memf klauskit vie
tinio agento

w Q

i’

-p

( *" J 
/

'126 Statė St,' Boeton, Masa.

Vi

f

ne, ”Waggonif*dMrik Memel”; 
Klaipėdoje, “Menaag” Klaipė- 
doje, ketetos rifembių įmonių 
valstybe* (bato, ■Btozinkelie- 
čių) to kelidfflii smulkių įnto-’

' i ' - - ■- ■ . • ; i ’ .

ATfių ir UteVMp W®Wr. 
pramonė. pavasaryje
Klaipėdos Kraite atgaivinama 
flidelis. <
to trųšų fabri&pK “TJnten.” Jis 
pasiryžęs į 
medžiagų, suparfoefatų trų- 
mms, asfaltą, ftaftatlnų, laaM- 
nų tepalus to (tegumtosius arto
jus. Fabrftų dtabų pradedaJ 
to fabrike wėldįjto(Mi lietuvių 
S-vė ‘‘StiprtnssM^** pirkusi to
bulas in&šbtefe v w pasirinkusi • 
tinkamus speciififetta. Fabri
kas.tikisi jau metais pa
teikti.namų statytojams ir ūki
ninkams statonreetos medžią- 
to^totrųšų* ' . i
f Su pavasariu Medėjo veikti 
Guberni jaj šalia liaulių pirasai 
lietuvių kalkių fabrikas (5060 
tonų metinės gųjnyboeL # J

F. Etingerio apskaitymu; 
(Lietuvos 192^ naAl
1923 m. Lietuvoje butotoirt^ft- 
vių 77 su 7^2 darbiainkais. Be 

L 
? jgtemet'dAii įvairių teteį 
piurių apie ISO; M jų Kauoi’ 
tenka įtoteatgriūvių (2 valdžunr 
to B privatinės).

Taip pat Lietuvoje šiandien 
skaitoma 50 plytnyčių, kurių 
pusė priskiriamaprie žymesnių 
plytų fabrikų. IŠ tų fabrikų 
pirmąją vietų užima “Patemo-į 
na#,” kiltis tte tik plytas dirba, 
bet to durpynus ekfi^toatuąjfe: 
Be te, Lietuvoje skaitoma 70‘ 
deguto bei medžių anglių ga-į 
myktų, 1 terpe^jno h 18 ėmii- 
tos gamyklų. Kj^taose jfešk 

i dėdama gaminti batams kremą

šiemet ge- 
riuu aekimiC kaip' pertiai. 1923 
metate Lietuvoje veika 4 deg
tukų fabrikai; jų 3 Kaunu 
(“Etw” “iVulkim,’’ -

nūn birželio 1923 uu) to vie
nas Jonavoje (’Į^Vran”)* 19®3 
m.jie viri pagamino degtukų 
48,05d,610 dėžučių; daugfeuam 
pagammari <4Etaa,” t. y. IT,* 
$MU22 dėi Prieš Karų Lte- 
tnvoje buvo 2 degtukų fabri
kai i r vienintėtia degtukų šiau-| 
dėlių fabrikas (Mairikiue**). :

Degtukų garnys ’ viauuae 4 
fabrikuose per pąakutiniu* mė- 
neaitu Mfe

Bet mūsų kaimynai Latviai, 
Lenkai taip pat nerigiria pra^i 
uiončs klestėjimu. Taip, Len* 
iri joje per porą meneirių suma
žėjo audimo pramonė ant 4ftį to,. W iątipifivės—msIiaaĮ 

. niToš., nmtak) ir eliem, Apie W 
> moš., sustojo 40 stiklo fabri

kų. Nuo mūsų atkirstos Vii*

4
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r Nekalto Prasidėjimo Putes Švenčiausios Parlipta 
t : - Cąmbrid|», Ma*s.
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ihwįi«š laįiė^piel^į 
mukų. - . <

r ;rbb;.>i n ,1 <. >
♦ > Raugia#, būtent. apie, 33 nuoš, 

*ed. •

.---------!|fclk aŽOSKC '

; n<c* 
j y.-.;... ££U.TJUK9. * ».t ,<-f<

■ stetol ffchagiteteųto

Jei 4asų »te^s nfcrtt IStlsus ir galvl- 
aentte ir Jum jaukam MettMv U W 
vargusiu rytmetyje, tat eik pas Jumj 
iiptiekorlQ ir msųtok tl «abjų fcyTOO? 
Ji«, Nugu-Tęne. r Jįp Uaugfen js&t mj- 
steblns Jumlg, kaip greitai jisai veikia. 
Jis sutelki* tobrtMMf mieto, stiprias, 
patvariu* nervų*, genf apetit^, puifaj 
MebSejissg, regitllar jvldurig velklnui, 
mtastetl rtmataso, gjrvatalr veMratSs. 
« «*«&. gj^os*ę, Na**-Tose ataSCtl- 
ml veikla vidurinį uikfetčjinjo ligoto, 
U{j*<im*H»e, vktarbĮ *k*wJ*Jlmuw<e, 
galvos skaudėjime, riktmae t r t, t. Jei 
•Tęs kenčiate nuo tą blogomį, Jhjs bU- 
tlnal priviję Hmėfteti 1 touaolę, 
taip kaip daro tūkstančiai kitų Įmonių 
kas inčiiuo. Junte nieko nekainuos jei
gu Ima* Jfe yra malo
nus imti fr. tabjstra pHOMr gerfaU 
Hnrti* ImkJl .Boffi ąer kelete diegę 
ir jei 4ji» »eslj*»ut geriau 4r neatro-
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Ujr«lr getinu, ttuurtįk itihfe* ^ptoštojtr -
**U l*ė Jtoą* agtieto^rtl Ir jię ssgnt- 
iins Juma Jušu pinigus, Nuga-tTone 
AMutojsir taip torto teto*Mil,iJkf-jis, 
padarys dčl Jusy, Įsako visiems aptie- 
koriants gafautuoti jj ar sugrąUntf Jk- 
sų pinigas jeigą a*Į*toniillnta» Rek^ 
meduojami*, garantuojamas ir p«r- 
duodanms per visus aptletooritts. ■ ■; * 'V-
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ja visi Čambridge’io lietuviai, nes ten turis progą pirmą sykį pamatyti stebuklingai 
tį savo mylimą kleboną. Buoiiari vist Ir JanMrtą kvteiiame. a . .*
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I J,, LIETO W 
| ' 7 BMMĖJGA . 
■Ant puikuutoio ir didštirario
1 Vokietijog W«

ICOLUMBUS
■TIK 8 PIENAS ANT VANDENIO 
[Nepillečlaf gali piu-’isvečhiotl hu
■ savą giminėmis uirahežyje Ir mu- 
IgrJžU bėgyje dvylikos niėnesiŲ j 
I Atnerlku. Toki pasafierlai nebus 
■Iii*Jakaityti prie kvotoK 
I JJvl inffnaiacijų 1cr€lįkiti9 
I prie rietiftio fftreirttf «rito 
I «J2 avashington stbeet 
I bomton; mass. ,
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VISAS DALIS
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į lipiausia kiekvieni, Mveltf mf 

mu»« 1*1 vai* de luxe

t "Albert 
“ItentechlUd” 
(iBeooIuto° 
“BotaoB”

| Karte vrtta It « Ir ffl Hm 
[ poMilerlua ir popultarilkl lai

vai "Motint Ctay,”* Cfeveiaed.’* 
‘Hanea.** Thnrtnala’* ir 'Wwb 

pbalia“ »u cabln Ir III kkm. Ge
ra* mandagu* petarvartau*. 
pulkų* kambariai, pulta* «■» 
tome.
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Mes save visuomet vadiname
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9 MOTAIM, 00W.

IJNK& M kp. suririnkima* į- 
vyta sekmadieny, Ifepo* 30 iM 
j*— po sumai, iv. Andriejau* per. 
•rilje, kamp** Church ir 8tort< 
gatvių. Malonėkite visi nųriri 
ateiti. Turimč labai daug avarita 
reikalų. Turėtame juos virtim M- 
rišti ir paleisti gyvenimam

b<

Wkn&20*Y. 4X>W. ta**Mta**wW*f

LDKS. 5 kp. ekstra susirinki
mas įvyks nedėlioję, liepos 20 d., 
pirmų vai. po pietų, paprastoje 
vietoje. Susirinkimas yra lidbdl 
svarbus. Paliečia kiekvienų na
rį. Malonėkite visi sueiti. Gali- 

: sime tarti suvienytu stiprų žodį, 
; kurį užgirs viri mūsų priešai.'
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.................... oas Kurias duvo surengra *. **• **•
4* *1^ *7£X ar^k* Jtatitak^teita 3kg| vrttairttalta'

«AWlMSSLA į *5* *jr*> w^W« "▼> wyiiMOMtO, IUW. į klebinai kMiliuf ^t*rt»Hį
(KartiM*1 -- ■ !’i^jntoto\toto*tafc

.....—•
LDKS.^ kuopos sudrinki*** Uu> brttart <iš

ivykane^ &R* »<,«•*>paartai¥ger< Žąfeht.^; l; 
jara po pamaldų, Šv. Mykolo pat. Daug jis drit^feiiai** pelito* 
avvtoMje. Kviečiami riet Mariai atminties? mokykla, svetalrf 
at^^ita|e teta dar aeprfc Wvig josumrayirat įtialtak

■ ndiai jam spaudi po dešimkę ’ir' 
A.*MLntaiMtoM4iMm »»M^4.r ‘ ‘ 1

■v >

■r

jte>rirritefc-X. ’ 
£ Pirm, ū.^-, -

- flimteo K*t* JfeniM»iok*-| D«įl 

juritj* Marui utliurtrite staittb- tW*ti> 
Iš nes Mmft ~

SKenaane 
irtus ir išbrauktus *arira.įpr*d*>«* stovia S _ , . - ‘

;»n>«pofcT,aoiw.

kDIH. 89 kp. sriurbųs sustota-1 
lomas Įvyks liepos 20 d., tuojads 
po WKB, Klube. Mri^|krtftris te raštais teMtetadp' 
kft viri nariai skattlmgaFatsilaa-r^Daibniinkas” m*sų visus, dar* 
kyti ir atriVėskit podraug naujų'bus jšgarrina. “DsriJririKas” 
narių. Susirinkime ųžgirrite daugi ra mirtų geitamtes griririta 
naujo. Jaulaikas visiems st*t ‘‘iMrb?^mestariiMkritibaiasrit- 
prit svarbaus darbo. ‘ * šeiauriri. Wi>wl>?* privalo Hti

Kp. rašt. V. ByMiukMk kiekvienai imr«mri*ri* striteje.

akiMMihMMkt MtTABir 'imJBtOaay įkhom*

tv. Jurgio patap. piknikais, 
kurs buvo birželio 22 d,, pavyko ‘ 
gerai. Su visa lipterija davfc p«L 
no aštuonis šimtus penkiAdoaimts 
dolerių ($850). Prie rengime rk- 

, pea(ingai duibavW get*b. klebe- 
uaa kun. J. >ČišawBkaK, parapijos 
komitetas ir visi gerosširdies tone-
SraEk

I*. Vyčių 79 kp« laikytam pua- 
metiniame susirinkime aptarė kua- 
pos darbuotę ir paaibeieši pienus, 
linksma pasigirti, kad mfe avtf- 

<ų ratelis ta| vaaarg w»*r- 
i lošia bolę. JaU. lauarjo 4; 

.rungtynes. Jie jfa elass “B.” Už 
tai mūsų kuopa svaidinMikų rateli v 
remia visomis spėkomis.

Pagal mis kuopos paprotį vai- 
dyba yra renkama kai k mėneatoi, 
ui tai šį susirinkimu nauja yaMy- 
ba uš&nū vietas: Dvasina vadės 
kun. J, čižauskas, pirm. Kaays 
Daunys, vice-pirm. SVSteptdionto, 
finansų rašt. K. Kripta, nutariaii 
rišt. D. Pirmčnaitė, ildiniakaa 
Patkus, iH. gioHjes V. |takantai- 
ti ir O. šeiHutė, tvarkdary* M 
taAanskas.

Įtart traoaiot valdybos būta 
gpila paleisti, bet ir šio ji valdyba 
pHmtadftjo K««d veikti. Pranta, 
toma kad kuopa gaMt imklMia 
Many Mj ir germdua dvaeioa paŠan-

Iv. Jurgio parapija tafyjo < 
|K-j nm* Dtr jte nėra pėd ė-.

:-įfi
v r \S" 

, AbJFVš

ritama*. O Morta kur spauaifin- < 
ta* — uTtvyta” r*dakrijoj. )ta 
bot* iri Ha per dHftfot telkta*, 
kad tantitanku* kataBkri remia. 

tiupH*^ teagimi tariraom. Ar 
matysi kad toutitaakų ar komu
nistų kokia draugija pasiųstų ko
kį spaudo* darbų į katalikiškų 
spaustuvę arba kit kuomi pamm- 
tų. Niekados.

Antra* pavyadya pratejo 
dangintu krite tai “ Biblija* “ 
studentas. Pasiėmę* salę prie 
karčiamo* ir žmonta* pamokėta* 
rako apie tikėjimų te kad jau imo- 
nfa nemirs daugiau. Partekta* 
Rymo katalikų bažnyčia* ir vi*ų 
tvarkų. Su kokiu tikslu ta* stu
dentas važinėjai Ar tai dėl Žmo
nių kokio* gerovės, artaisuartdb 
ta prakilnia idėja? Visai ra. Jo 
tikslą* ar vėliau ar anksčiau įtai
kinti žmones tavo burbulu, ir pas* 
kui save juos vesti. Kas-gi tų 
studentų palaiko te jo kriioiri* 1Č- 
Šaa padengiaf Aišku kad tai yra 
grupelė ^žmonių, kurte mano, vė
liau pr ahksčtau gauti užmokestį 
už visų savo triūsų (darbų) . Ar
gi neatriras to mtsų vadinamų ka
talikų, kurie agitavo te gyrė žmo
nėms to atadeirto prakritai* te 
kvietė eiti. Girdėjau per vieno* 
geriaurio* te didžumte* katalikė 

, tkta draugijos susirinkimų atateto- 
* jų vienas draugas fe užkvietė vi- 

pčsjį to studęnto prakajbas. Ga
lim* .aiškiai mųtyti su kuo toki*

•
11 ČS* vfl Mpannatai vienu p»»e- 

pi jonas vedžiojo* tautininkų agen
te užrašinėdamas laikraštį. Žino
ma, suprantanti* katalikas to ne
darys, bet me* Patersone turime 
Šiaudinių katalikų Reiškia į kur 
vėjas pučia, į ten jie virsta. Gai
la tokių žmonių, kad jie tik tiek 
supranta. Trūksta apšvietus fe 
žmoniškumo. Juk tai god* veid
mainiauti fe savo veidą mainyti!’ 
Tokie žmones pavojingi kiekvie- 

r

nai organizacijaų jais negalima; 
pasitikėti iki jie taip veidmainiam. 
Mes katalikai pažįstame tuos žmo
nes, tečiaus atsargiai su jais turi
me organizacijoj elgtis. Nepa- 
duokime į jųjų rankas vatdybų ar 
kitų organizacijos svarbių dalykų. : 
Geriau kad toki žmonės pasitrauk-: 
tų į Šalį iš katalikų tarpo arba pa-; 
liautu veidmainiavę.

Patersoniečrei, prie šviesos, prie 
susipratimo — šluokime laukan 
visus veidmainius ir išgamas.

t * _ Ta ui agi*.
....... . - 

/ X*WA«X, ir.A '

LDKS. j4-t«* kuopa* mšneriite 
<Dažnai mūsų pašelpinės, susirinkimas įvyko liepo* 11 d., A

•’o Beturi* 
šiuo* vaitos taftfc iri darbuota 
PatangM. ^t«SWfoatet» 
butoną priljiatalrtit vandens ,tai- 

; Mteri* mrigte rtriųterštt pri- 
baa avarius.

{šymiaasta, ikidNettri Priaugo* 
' sveriu buvę tabdUMtei gerb. pto- 

totaa ŠL Oifa«mkai|. *er ketvertų 
‘ tenų ptntašra Rtaisri Priauga. 

Gyrt Lavfeneeto šmraen už įgyji* 
1 ižų ir taisymų taa gate*** atoeto- 
| gų vietos. Ra^Mm Rrapijonua 
( pasidarbuoti te pato pralotas su- 
'1 skaldė diėkrii atajMMf pedrųsindi 
’ man lawreneieriua prie Manding* 
\ Priaugu* tobnlirimn

- JbKM$snmi Tbab^^Ndšiaus** k.1 
'- menko* atletas yiMkant šios vasa- 

roc aprigyvenęs Priaugo j. šis vi
siems žinom** - aišatas randavoja’

yra GĮrių valstijoj. Jo automobi- 
tato *U jMunęriri* te* tolimas 
valetiju* tankiu ludito lietuviu iš- 
taiaytafe ketiriii^ ą&*ų Palan
ga. r. J 

, Kitų* 
įpfrtppiiš

jų Patengų riF iroo lietuvių

tta*ti«rll—WWnHM

’ r‘ T > * ; J :

■ t: t-l

" * ’-tontort
' 1 • : t

' ■ tavlHtaMaasiiivmMnta

Tarikku towi^^S&tašti 'miiau ' '.II’.’ - ** į’ - 1 Ifl |Į<^F*WS l Į ■, I ąIBB
katalikų argų^tyriapi gyyeta- 
me.J»Wi ltert|||getem1-i *ri* 
tiflrice?
v*

! ? i ’ 5

Palstagoj 
' Yra ko

ft kad
• M * *

tentas sutvarbra Rabi* i “Barirt- 
nintoi.” Traini Maajta 1
tya vrifrtoraš, pyvaral ir Rtata 
fm*m '‘Datatainfea** tetatatabta.
Nutarta rengti aRtam rat 
Nteto (AngJ M <L, Lm^Bteota- 
fleIde,N. J., palei ežeršlį.

Gauto pakviętimaa nuo Moterų 
Sųjungos II kp. aut pikniko, Ife- 
pos !•d. < m. paratajos darite. 
Fwr nutari dalyvauti. Taipogi 
Susivienijimas užkvtotd ant au- 
tingo į N. J., aut Ife- Į
po* R d. Ir tenai untar* daly- 
ysuti. *

Newarke atridart parapijos vu» 
rarine mokykla. Girdėjau, kad 
lrital gabus klierikas mokytojau
ja. Reikštų ttvettajn* atjausti h 
leisti savo vaiktdtes ^ mokyklų.'

Bv. Cecitijo* abatas pertmukl 
repeticijee per karštam, po vaka- 
eijų tada statyti totoriškų operetę 
“KtaipMos Jufc»

Parapija rengia ekakuriri jų lfe- 
po« 27d. š. m., į Hilasd besek. 
VHems reikštų dalyvauti.' Fta 
vasarų taBta šv. laikomos vienų 
valandų anHriaū, tai yru I, 9 ir 
10:38i Vai. Visiem* gera proga lt* 
mišiasišklausyti. ’ 1

Darbai mtteų apielinkšje eina la
jai prastai, Bet lietuviai paritt- 
rinriai gyvens, Daugelis turi aa*, 
vonejudott&snuosavybes, Yrate 
suvargusių šeimynų, katrie ge- 
.futap taiklioje netaupS,. dabar 
jaupervšlu. u i-, j.; . b .i
. Yrie kuopas pririraŠ* .2 nauji 
Bariai —.

- tis. Vta4’ J - -<♦
metus.

ar tetapto n*du»t. Ateiti* 
dya

tavaštevo ant vaaarirtų 
ji p. Jonas Karėti* ra teta 
na, | Ntw Torko pamariu*, 
kim kimingo sugrįžimo, 
p. Keretial yra stambus |lo* 
rijo* biznieriai ir nuošifdfis 
jai vietinio Labdarybės 1 
ir viaų kttų katalikų, kultftroa Hfl 
tartą*

Ttapogi pa—U Oua 
didžiausia kataliku vaiku a 
Žiuoją į Plttsburgk, P*. Art 
rijų. Lauksim nava gerk 
joa laimingai sugrįžtori.

MNMt9

TiKYBnrakaras.

ImUjej tarp indusų ir 
taetonų buvo įvykęs
u**) o paritui te juttšte 
Miiyje žuvo štai šmotais,« 
šakumu ' suteigta* Ira 
ųįfftiirtteiR prišĮ-iiųjMf* kad 
i»*K į iMtami 

' tgį padegę keletu iudusų 
.M I Yn. i nt.iM.-1 V---— ~w Muricukę svenutaBaiUB. 
tynęs pota ^jo keturias 
das* Rfjiti. kareiviai 
sųsipeŠusiuH'ir apskui 
tvarkų, /

t- • 1 ' .i

X tmFjinro. 

/ i Oatato,: Mara* —> J. 
Boardfttatt,1 buvęs banko

RHMtl1, MKML 
wj_;u ogoaa d.i

mėeeri- 
te ^*urateite>^^ Atštavų Amerikoje
mažai/ bet svarstė; skyriam#, reikal 
lu* gan* rimtai r Frotokotas per-< 
skabyta* ir prii*itaa.-<4 , . .i t t: 

Itead^’u*/*var»tyti nebaigtus 
, reikalus, K Daunora* pranešei jog 
> Kultūros Vajaus teitasKateteri *n 
t pirma diena liepos. 1Jis davė įne*

• teins ir b kum** knygeles, .be štx*a 
. dėlioju**, sių*ti Feder*rij«s oen- 
. tnd. T*ap ir uutarta padaryt. 
r‘ Kufcteą* tajau* ruportu* išdavė 

jpt-i darbuotojai: P. Gustaitis, ir pra
tarė- Indė jag riteri maŠM parduota vii 
goti sg taisių» iMmu* LDK& Titrų 
to«' kuopų, kurioje darbavosi Ignas 

Žabalavyštos. JisjpardavČ kny
gelių už *50.00 v*rtta Už tai ji* 
susirinkime buvo trukšmingai 
sveikinamas plojimais ir nuošir-

<

šaukta* pirmesnis sumanymas,( o , 
viimk hm* mnw jbrv 
taiaę ««M*gimri dvtejų vakarų, 
4-taaa skyriui: vše*g| Taatoa šven
tėte* M tteR*b
Į t* dtaka ir—rinte* te> veldėtai: 
Sta*y« tatattiartl1 fe Igną* Zaba- 
tavyčhra ' fcraRtoa rengfaa* ta
uriojo* JMteR mm* tetari evrtbtai 
rapRta* ir RŠyiHto jog rezulta
tai vi* s*tatiqge*ni. Kiekvfen* 
fcomirija stengias tavo pareigas at- 
Mkti tewng*rirtiri*i R*p*rtai bu
vo priimti.

■natų ir taariria teMc gtetgltat MMŠriririmų valdyba 
ritatatel Mrirt W dar* rara ptanefimų, kuriuo pa- 
•ittoRRtarib reOfe kadrartaerraijos centro 
ji jtem* lta*l degte*. vgM0k tagrtteaa irataąlbėtL K. 
kg ĮMNitaMB Mg—*ta. Daunoras rašė ląiškg ratara rei- 
6ddte* tart—, daug katate — jokio atsakymo —gavo., 

grašių b|l*igų fe, MteRtakŪte ♦*- Ftnųnra rašt B. Daumantaitė iŠ- 
A 44»ri. « Uti •» * «kU

rtart^ — a. žž- -. A ° ė • dJ -

Ji

pasiskirstęs piėbĮ|tata>. kaiptąi; 
katalikai, ir totovama-
niai.< - Jiili TmuMgRI^teseiiMi'i gerai šė- 
uosta, kad musįjųnwr tėvynėje 
.Lietuvoje viri togvraM katalikais 
ir ištikimai* sąra tautai. Kas-gi 
mūsų brolius viripainčius nuo to 
atskyrė ir paverta mūsų idėji
niais priešam} Gi blogos valios 
žmoneo, karie mesdami užripd- 
nyti lengvu btaln sau šiltų vietelę 
ir “progrerists” vardų. Lengva 
jiems buvo skleisti tą naujų jųjų 
idėjų tarpe taurių kaimiečių iš 
Lietuvos atvy kusių, ir Mradieft tų - 
paaekėjų nemažai yra. Pas mu- 
mis ir nemaža* tokių yra. Yi» 
tokių kurte priguli prie katalikiš
kų draugijų ir vadinasi save ge
rais parapijouafe, bet tik pavir
šutiniai, o vidujiniai, nors neaiš
kiai, pasirodo kad kuę kitur trlu- 
kto ’ 1 -’••

Galima net pavyzdžių priparo- 
dyti. <
i. įtrirr eeaesMmaE. vm v iir,1/ T"1*

> MOMTIUA MMrt-
■ r , - . * l 1 * 1 I 1 11 ’. ■

Vraaro* kaitrai užėjus mažiaii 
žinučių pradėjo rodytis iš Šio* ta- 
lohijos. ^A^tostad *tt vtaito* 
kaitra visokis judėjimas Šioj ko
lonijoj aprištojo, bei visai taip 
nėra. Nors ir bedarbė šio j talonl- 
joj. Daugiausia ateiviai kenčiu 
nuo to, bet mes lietuviai judame.* 
Kadangi pernai metai* batų tedfe- 
bystėse kilus streikui, anglai įH* 
mutiniai pradėję j darbų grįžt, o 
ateiviai, tarpe kurių fe Ifetuvirij 
priklauso, gana ilgai teiktai fe 
fabrikantus gana gerai pavargta*, 
o fabrikantai nutėminę tuoa, kurie 
Įrita streikų apie dirbtuve* piki*- 
tavo, tai tiem* darbo staugtoji 
neduoti. O tai iš tos prieŽMttos r 
Beturiu dideli* skaitliu* kenčia 
nedarbu O dtag Mririrnf 'btreo' 
net priversti aptart talonįjų, £4* 
riuriteteštaRi 4smgwf* iWtaų ra* r—mr
gali ta'rae* Ita ’ ir—ta riršrata auta
mūsų —rikaMška* ulą- <,laak,,1,B- Jtan— tada* tUA
■Metas, kuris dabar «*M* tirtu- d^sJSiuSS

yfų Tautiškų Mamų, ss—MM per- mMMkrtrttam laikmife matai
JEtatr-Įtart* k—Mtaraijų, ptetatamų. Adresuok tafo: 

įdčdmri naujų R*At% taria] niyyiųflft
tattibą trijp1 y, tarti 0F^ra tilta

“iU T. Namo fcary* Mepaata*- ■

tj

*F
'i _

£

i

V

■ ——Bengia —-*—~ 

tnunt/iOKo KBamrrojo ihuhoyit* 
OurtrtMj^^Bi JtaMUl' 

Liepos-July20dieaj|1924 
Att A. Yetiriaaskto Ukii 

CMrtAt Utalft, Ura.
Tr^ai ifete ISO vai. ryta ntp UiUnrių Ko^ndjoa, 
^dttteort iF |į|tai Btreata, taip-gi ta nso trtstavtą ItašnyCtot.

P. S. Vatiuojant gatvekariais reikia nuvaMitoti iki M*- 
ttam Sę^JLJtašta^ &ptat<marta (>pųAeMkM* — & 
UwG MeiGkaėtaą* ftti to <H» tw> /toltota Hhagfimt Bt: ilti darttate
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Liėtavią 
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>!ę žinių 
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mnnton X W
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FARSNNIOM ;
AUTOMOBILIS

WINTON Six ital Mptynlų PMdlfr 
rių MdengtM'toftan, vfcBrf caram. Par 
atduota nt KM« ‘ TtetafonMk Itoxbury 
<B4» arba kreiptis 830 Ihrftey Rtreat, 
RoKbury.Mam, (J19)

RflTRHRY f MUM Mllil! nUAIIvuh* MMĮW‘|irMI
V lapam w/ri«MwlUai kambarių vtenne 
tehnynoa, gi antram narnaa htaJtpms, m 
14Mm kambarių, matytas dridriają jfeb 
mynų. Laitai *Frn vieta M bianlo, taip, 
gi <H gy veninio. Tel. Rot. 0640. arba 
kreipkis 32(1 Dudley Strtet, Jtoxh«ry, 
Matau (J10)* k

NAUJI MAMAI
po 2 Šeimynas, visi naujau

sios mados improvėmentai. 
steam Šiluma sic,, dideli lotai 
Prekė A1Ų500. fįSOę eash ii 
lengvos išlygos.

jums,;.F " ' .

51 J (ROOFING)
Smakai Ir Svyrio. Matalo. fiteito ii 
■Spalu Uogelių. Tai yru nentnusi ir 
ataakAAčimni stogdengiai So. IW 
tona. Visas darbas gva ra u tuoju man 
ir ypetlAkal perilnrlmaa.

I
T. L. 0RM8BY A BOK 
160 Broaiw«y» South Boston 

Tai. S. B. 3662.

. < Tel. S. B. 04411 
F. J. KAUNAUSKAS;

advokatas i

414 Broadttay, So. Boston \ 
(Astros lubos) |

į(W'fe^d«

-86,450. 
po 7 rul- 

®4J5OaOlk 
8-jų MMMM 9 kaartiartų m vimln 

Itaiaynmta — JUM.
Turtu Ir (kinu narna ant parduvi-

MA KrHpMMn pw: R. AJAUSKAM, 
tt IJneoin SL. Brightou, Man. Tel. 
»». • (JW-2S-AUJ

' wr«hil..r ........... ■■NJ -1 )| I...I !!■>■ nlĮkįHt.i 1.—. _• ’ i • • ; * ' *fageNee®®we®®®wee®®®?i 
I ‘ ■ įek S.B. 28IB-R. j
; ^oijroms
L ' A - f. 1 ; A . į į.

flšegjsamlnuoju akis, priskiria aid- ]' 
mus,, kręiw- A^ TAtitiMn« Ir j» 
emWonWrir (Aklėse) akyse eu-1: 
gtųžinu’Svl^sa Rinkamu laiku. jį 

(K Dį.. ?
'WT-' Btė&dtray, Bo. B«rton-

- ? TEL. So. Boston (£06-W.
LTBTŪV4S DANTISTAS į 

A. 1..KAPOČIUS j 

|251 Bęoadvpay, So.,Bostoa f 

(“Keleivio” name) _ 
prrso Valandos: nuo 9 11d 12. nuo į 
ti80 Iki S ir nuo 6 :30 iki'9 Vakar* | 
Seredomis nuo 9 Iki 12 vaL dienų X 
Subatomls nuo U Iki 6 vafc Medų f 
iiomlą nno 9 ntf 12 (pagal sutartį’ >

DEIIAKIA LIĖTDVUKA AGENTDRA
! ' ‘C‘-' __ I ■■ -'■■ ■ -' •- ..

, Parduodam,1 lunžalnom narnos, ukes, btattaa Ir visokių prlva^k* ihto- 
: gavybą uįn fefeMi pinigus, perkam Ir ^ardnodfim MORGIOIUS. ap- 
draudiiaja (Mtorinani) visoH turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių.

OLEEN’B REAL’TY UUMFAN^
■ , , Ą 7 .CDOMININKAS^OLSEIKA/Savinlnka* ■ ,

409 W. Room 3,gęutfc Bfctou, Ma«. TeL K B. 02<S
k > *-■ ’ .

;r,i" jii,iiti-rTfitaw*m8ngtai*rPta^,'4*’' " 1 * j

jll ! 1LU lt.m I |L! I, .................. .................. .. l»l lllll ■ĮIII ■>! ^Jl

0 i* 
Jilfl, » 

BaltruMnlčIo, JA 
•KlttkiAklų kalino, telpogl Marijono* 
BelnorlkeM. I>į. Saraplnlšklų kaimo; yi^i 
Tauragės apskričio. .Tuos itaftntteji 
pranokite arba patįs, atsišaukite gtub 

Mfrmt : slMdNAfc KAVOLIŲ W B; 
(122) 6-th St„-So. Boston,-Mm . (1B

i t, i r V- . . ■;

k-
’v\

SMMBgM—M8ean—I. ,„1'1111 uimry 
TU. kata >488 

8H6E H. SHUELDS
ADVOKATAS 

611-812 OM South BtriMtog 
294 AVanhington Street 

Boston, Maus. 
Vatendoai: t A. M. tai 8:vj p. M 

KAST BOSTON OFFICE 
147 MARVICK ST„ RAST BOSTON

Telephdne Bust Bostln 1490

87 Bortam Avenne, Brookline 
Telėpholte Itegflit £W, t

ANTANAS F, KNEIŽY8 
karia tente Suffolk Teisių mokyk- 
1< ir Liiallm Real Katate panluvl- 
nSjhhtj, hunu, muno atiM1 kasdieni 
nuo S Iki 5 valandom po pietų. Iluky- 
rum fiventadienlu*. Lietuviai, kas 
te mafcil mukalbantiejl angliškai ga
li kreipti* įvairiais reikalais pas 
manų. A S'.'Knelžio adresam yra 
tokm: Nlnth

Bomton lota
jii r 1 . " -r-*
-- * ••>••■-•-• ■■" 

i

.4* ■

oo®eoe«eeaaeoaattee«®®eeMt 
'PETMMOS 

Bttkerptt PETRIKAS ant inleros - J
j dėl kotų, siutų, Arealų te velsčių. !' 
: Duodu paalžkinlmus kaip vartoti < i 
1 petrinas, Suatatau petrinų taip j Į ‘ kam drapana turi būti.- . Taipgi J [ 
sukerpu audeklų vakarabr ir sn- < i 
batumlm. , «?

aumrinkimari įvyko ket-
liepos 17 d. Jame <ta 

vo didžiai darbininką ger- 
didu sąjungos prieta 

kun. Pr. Strakaurittte- Pr.
P. Daužvardis ir kiti 

^gyvieji koperatoriai. Visuose 
iuose matėsi labai 

Mlbrag gyvumu ir pasišventimo 
?/darbuotis tautai, bažnyčiai ir 
[ visuomenei. Iš visą širdžią iš-. 

* Priveržė šviesios saūįutės spin
duliai. Jie paslaptingai, žadė
jo nešti išreikštąją idėją į vi
sus Bostono kampelius; judinti 
visusų apsileidėlius, suklaidy 
tuosius ir siaurai matančius sa
vo brolius ir seseris* Žodžiu 
sakant, susirinkime susibudą- 
vojo mintis, kad nuo dabar 
reikia katalikams pradėti aky* 
tiau ir gyviau žiūrėti į gyveni- 
ino. vairą, į savo aukštąją i- 
jdealą branginimą, į iš liberališ
ką Šlamštą dvokiančios balos 
vadavimosi ją šlamštą iš Sa
re stabą Šlavimą ir ėjimą į tik
resnį gyvenimą. .

Be moralinių rezoliuciją bu- 
f voriaug kreipta domės ir į ma- 

terijaliną pusę* kalbė-
K ta apia rengiamuosius milžimš- 
į f iiM kurie bus rugpjūčio
i^31rir regsėjol(L^oorDay). 
Į|b/komisijąt patiektąją ?pleną ir 

pasirinkimo pridėtą dapildy. 
_ rengia^

įnašai triukšmas busztokta ko- 
kiO Naajoji Anglija idan nėra 
mačiąsp/r* p j. t

‘ ’ Busifinkinias'
[. y fdi
F'į 'ku^^W^W:i^Jos'Wl^£r 
y ; sumaningą veikimą. Pasirodė, 

ksdnerpesrdlgąlataąMoposįž- 
| į. das paaugoiki suvirš triją Šim- 

r:tą'd&eriįjnus-pmaita ąu- 
.tatakimot,? vąAdybaaare taki-* 
jątyva surengė dvi prąmggį pr 
prini netoli $60.. Kurgi tokią 
gyvą: žmonią negerbsi 1 arba 
jjems nedėkavosi.» Tai koloni
jos .žvaigždės!" darbininką šir
dys. .'• ; 1 ( pi ■ * 1.,i,

o ’svta^tisU U >Mon 
KUOPA*J ‘parMe Virimas \šti- 
kautojams if pagyroms kdiį 
reikia branginti darbininkišką 
organizariją, kaip kelti koope- 
reiyvę ddeją, kaip auginti tefc

-v

•r.

i <■

i.

'.

' ■-.

Ji *»■ Siu KruturintnkK

Real Estete agentas Juozas 
Peldihm, kure turėjo ofis$ ties 
Broadvay ir D St mirė Šią. sa>- 
vaitę. Jis Buvo gavęs pereitą 
žiemą dideks slogas, nuo ją 
pilnai nepasveiko, dabai; vėl 
gavęs slogas, pabaigs savo die
nas.

It VYCię SUSIRINKIMO.
Utaminke, Liepos 15 d., L. 

VyMą .17 kp. laikS pusmetinį 
susirinkimą.

Komisijos išdavė raportus. 
Iš raštininko paaiškėjo, kad 
kuopa tari 66 pilnai užsimokė
jusius narius.

Nutarta pradžioj rudens pa
rengti privatišką šeimyninį iš
važiavimą ant ūk€8. Norintie
ji dalyvauti gali užgirdyti pas 
BayŽeką ir Medonp Aptarta 
būsimo pikniko Liepos 2^, d. 
reikalai, kūną bus ant Old 
Cddman farpips. Pąrirįžta šį 
piHiką padėti inehu i^ pui-l 
Mausią. , Išripkta įvairios ko-: 
misijos,’ ‘ kurią tarpe ir žaislą.; 
Iš Medonia poškėjo,' kad: 
dattjgkįtą kdįonįją žadkprnm^; 
žinoti jaunimo^ ypatihgaį iŠ 
Lawfenco: JI J/ ■;

atidėtas kitam susirinkimui.
; J

DIDELISISVAŽIAVJMAS;

J Bažnytinis choras entuizas- 
tingai rengiasi prie sezoninio 
savo išvažiavimo^ nęWi$Į€į 
liepos 20 d., musu ir’graciją 
Į*arnase Oid Codman Ūkėje. 
•Yra* aiškiai permatoma,' fcąd 
šis išvažiavimas bus vienas Jš 
geriausią šiuosmetimą p’ąsi- 
lįnksinihimą. ; , • y /

zmomą graziąjan išvažiavi
mam • A -Įį , , *» j. ■

—r—r—

PONZI PRALAIMĖJO.

Gerai Bostoniečiams žinomas 
žemiškąroją jMūponubfojas -7 
didėlią nuošimčiu mokėtojas 
MnzĮ buvo pądavgs prašymą 
numarinti jo kauciją, kuri da- 
bar yra $14,000. Bet teisėjas 
Quinn pareiškė, kad kaucija 
neesanti perdidelė, ir jis nėma- 
tąs reikalo ją mažihti, nestota 
zi buvęs kaltinamas už dešimt 
prasižengimą; , už davinius pra
sikaltimus kauciją buvo po |lr 
000, o UŽ vieną $5,000.

A

akrą far****, 
sylvanijos valstijoj su vi- 
gaiš ūkiikais triob6aiaia jt 
padarais. Namu* W kam
bariu, garadŽiua automo
biliams; tvartas dėl 10 ar- 
klią, vUtinykas ir kiti trio- 
bastei geriausiame stovyje. 
Apie 90 akru dirbamos lė
męs. UpO su vandenpuo- 
linUelertlte M»kaą,k^ 
me -raudam takai diifelią 

i madlią namą statymui A- 
; pie 330 vaisingą medžią, j
Automabilią kelias eina 
-produrteyieta garai me-; 
džiotojams ir žySjams ir; 
tinkama kurortui, sanito- 
ri jai ir kitokiems tikslams. 
Norima greitai par duoti 

' Šia vietą dėlto, kad MyL ; 
įtinka* mir«. Įnešti reikia 
tik $3,000. Prekė $8,500.. ' 
Išmokėjimas lengvomis iŠ- ’ 

i lygomis pagal sutarties; J 
^Norinti jmgytf įelnĮnį^ it 1 
: gčrą farmą kreipkitfe tuo-1 
jauS pas: _ ji

[ RtalRitate ABuraranoa j 
14 1
į MASBB^ltt. '

■■į. . ■■--!• . .'. I'll H.-. į p. .lt ,į įį.;

PARStfflODA FARMA M 
AKEIAĮĮBimĮAltelfES
yra”lr upelis.teląupro-namus. Laukai: 
aptverti Ir ganyklos. Budlnkat geri, 
fintus įvytas vanduo,'ųlektroa SvieM, 
Barriduoda plai šų gyvmtels fr ūkta 
įrsaktaiK U»l plmųNSto tafotMUtclM 
KBIH*m*S FW4MBmWtata f t •• ’ - t' 
ir •,.• C. i MAJAUSKAI h-. -
R. Ui ĮJo. 1, : . r. -v 'CoUegevill^'Ps:

?' t- ?ju.yv‘ ’
............... ... . t r1 ', ■'.^l -v

.»■■■„,.-„„r., „   ,,-

csn pontT
f 3 šeimyną^ 14 kamburią na
mas su mau^įMrnis, ekalbynė- 
mig, pečiai! ir it geroj vietoj, 
prekė *7y50Č^ ‘ lengvos išlygos.

5 šeimynąw$ krautuve ir biz
niu, ant ąmiMtUB kampo, ge- 
riauąi0fVįArtgital?ėint, aavl- 
ninkui iMl&'pniįrą todėl par- 
tiuoda Matalbštinai pigią 
kę, tik$lft^W. ■

m w. B'< *<mta Buitim.

MMMŲMri
į4USSA%SS I: r”1 w- i. »«" 

kyvnliate ir Mą metų augate!* Taipogi 
bus daug ir . Dn geri arkliai,,
■« nurito taHėįfr fHypia^ . iųw«riifti^ Kųpditoti
tenž ged toteHnkMe, Dlingų kaimo," taipogi Petro Bil
knlvorlr 1 Kaina tik $3,000. Butrimų kaimo Ir Jono BaltruMaič
82,000 Mttte ^Mėtt t'aAh. Talpgi sn- “

savininkų t X-
D. Noi u «n-

M.WH1IAMJ.
1313 COMMONWEALTH AV 
kampan Inmg Avė., Alluton, 

0/ūn r«b<n<los: 
nuo 2 iki 4 kau 1‘iet įr pagal »u

mmmsMMMssEssMBiesmssaa

Tri. So. Boatoa

J. MACDONELL, M.
GataMi ttMkįabHl ir HetaattM 

mnto valandoj Rytai* Iki 9 vak 
Pa plato mm t 
Vakarais n

586 B Brotdw*yA &>, Bmrteu 
m

16 METU SOUTH BOSTONE

D R. H, $. S T 0 N
AKIU SPECIALISTAS

S9ta W. Broadway» 80. Bg
VALANDOS f W » *. 1M 7 v.

T< So. BbBtan 08» 
imtms DANTISTAS

DB. M. V. CASPER
\ (KASPARAVIČIUS)

: 426 Brofcdw*y, Bouth Borte®
. L _ Oįito_
nuo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6:00 Iki $ vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarai*

| Ir nedčldleniate

a? stBguoju būdu kapital% ir sta- 
. tįyti sa» tvirtu nam$—NUTA? 
. il lHJSIPIBKTI LDKS. šž- 

JMF VŽ VISUS DU ŠIMTU 
(t, y.4iėkižek 

junga, parduoda vienam asin®« 
lėd — daugiatt l^moji Jfcuopfe 
pirkti BL Sąjungos šėrų nebe-

O ką dabar sako’ kitos kuo-»• 
opotKnr dabar jųsumušimai 

‘ , 1-mos kuopėsi Kur-gi kita to- 
J kia kuopa, kuri myli savo cen- 
į trį. ksapujputii save! :4
l Pirmyn, Broliai! Mes su- 

įį pliokim Visas kgOpM.-, ibafiri* 
7 niai, suplieksime jas ir mora

liniai. t >

Senas Narys.

€rerb. kun. Pr.' Juškaite,
r Cambridge’iaus lietuviu klebo

nas, jau sveiksta. Pastaromis 
dienomis jis gerokai sustiprėjo.

Linkime kuogreičiausiai pa
sitaisyti ir buri su darbinin
kais.

l' J ' l«te

J TttephoM Santa Boston 8U20 
Namų Telefonas AaįlnvaŪ 0670 

AOVOKA^S

A, 0. šJKNi (SKALDA) 
nmm advokatai 
“DARBININKO” NAMK 

(aitros Mboo)

*»3wnn#y nll a Ai LLJt
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................ ................  ... .........1
- . gT fttEIV AHžiJJ 

Krautuvė pasekmingai tamaudama Jie- ; į
; jog pmeja plesti biznį. Dar » 

si didesnę vietą, Rega pirmiau. Stakas į

kainos žemesnes, negu pas ki- ; 
ktėipkites pas mus pirmiausia. Vis- = 

t

12 Lark St., 8o. Bo.ton Maw. t 
(Ties W. Ninth Street) «.

TeL Brockfon 5112—W. 
DAMTIBTAK ?

DR. A. J. DOBMA
(GUMAU8KA8)

705 Maln St., Montello, Mate 
(Katnpas Broad-Street) MNMHBBaalaaaMMiBH 

. ‘IT ” ' ; Tel. Se.'Boston ttŽS 

JURGIS STUKAS 
. fotografas

453 WKST BROAD WAT, 
Soutli Bufįon, Masi.

Datom Gailina paveiksimi. Vėsėtu** 
traukiam vakarai*.-- ęrfiallkom vb 

tažien rgihte f

f DR. PUSKUNIGI
GYDYTOJAS

VIDUBIMię I.IG 
vai. 0 iid 11 ryte. X IM S

■ ' . Tlkd ė vat. -
389 Broodway, So. BoStoK

■ o

vk

gausi v&olkt tonų Ir tnygų. katalogų. 
Bėlkalau jame agentų Ir duodame gėr%

ii': ' ;į;įMc zpKA^M. / \ i 
>-■!.''€■ '*■■■ ■f4“'-ti! •■ ■ y-

PIRK “‘člEĮIETi į
į Geriausias laikas pirkt fari

Bemėtą imkime te p«Ma* 
vime'stabą ir fanną arba BUr 
mainome stabos su fima meą 
tamistai patarnausimė. Kreipi 
kat^ųprie mūs ypatiŠkai arba 
perlaidui ,

AGEN0Y J. K VAITKUS, | 

201 Misūry St^
/ANGLįVKAINOS.

t- Kietąją augliątoiias kainuo
ja $15.75, o - minkštąją nuo 
$7.50 ikiKietosios yrą 
brangesnės, nes ją žmonės 
daugiau reikalauja ir yru 
resni, gi minkštieji yra pigesni, 
nes ją žmonės, ypatingai N- 
Anglijoje, nemėgsta ir mažai 
vartoja. Beto minkštosioms 
miglią kasykloms gręse ^trri- 
kas, tai pardavėjai buvo.pripy- 
Įę savo sandėlius—tikėjosi pa
sipelnyti gerai, bet streikui ne
įvykus, ją saldižosios svajones 
nuėjo vėjais. >

STOGDENGIS 
(Manėm

Me« darome visokius ir telsome senus 
stogus. Darbų gvarantuojam ir pada
rome atsakančiai ir pigiai. • A4 Ivafi- 
kevlčlaug ir kitų lietuvių, namų savi
ninkų darbas darau auviri per 15 me
tą ir kotoaa namų MvtafakM gali ma- 
ntm-pMitilrtti kaipopatyruaiu stogden
giu. MARTIN ROOFING CO-, 861 W. 
Broadway, 8e. Boston, Mana., A. Dnut 

IReal Katate Ofise (ant antrų lubų). 
iTel. Su. Boston 0605. (J19-2O-A29)

•» J
i

119241
S- Naujos Kankles. Šį kartąl 
Jleidžiamaknyga — ‘‘Trejų 1 
g Metu Kankles/1 už 1322-3-4 j 
įiąetus. !
| “Treją Metu Kai^l^’ 

J bus atspauzdintos Lietuvo- 
J je ir išsiuntinėtos visiems 
Sužsiprenumeravusiems Ka- 
>ledoms/192t Prenume- 
įtatos kah4 už Trejiį Metą 
CKankles 4u doleriai, o ve
ji Baubus brangiau.
S Antrašas: 
■įf: t . .

1 MIKAS PETRAUSKAS 
J LaiįvŠt Alėja, 00. BAunM, 
X - ‘ TStkynidn.

j P. S. Pinigas siusi palto f money order’iids.

i
-k

i* S.

rsu Buick lengvai pradSU.vailno- 
tl Ir lengvai mmtabdyt Remo- 

; kantla vaStnott galt' lengvai M- 
’ mokti ir suanm pageSba. gali- 
ma greitai gnttti iMdlm< (lL 

vebeė) valiuoti automobiliu.
> Prekei naujiena Bulckam imki 
H m iki W,«u Vartotdte ir 
perdirbto* mastam ntto |10O Iki 
$1,200.

Parduodame ant lengvų iimo- 
kejhnų ir laba! gmataĮfitaSokina- 
me YaHuotU

fef

Ofiso Tel. į South Boston 89T2—R. 
Resict TeU So, Boetorj 1912—W. 

j BARUSEVIČIDS

I
llęttryliftM Graborius, balganauoto- 
M Real Katate ir Bubile Notarą* 

&žfh^KSa’S&..

Hwld«KiJ«: »l D St., So- Boitou.

P. J. AKUNEVIČIUS 
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerlftuej pa»kutiht patar
navimų, todėl verta paa jį kreiptis.

Ofiso adreaas:
268 Bro<dw»y, Scrath Boeton 

Tel. S. B. 0881 -
Besu 820 R 6-thSt., S. Bartoji

, 4

5 • J 
H' <

Telpgi parduodama batarejas, RADIO Ir visokių automobiliams reik- 1Į 
menų, taljerų, tteų ir 1.1 pigiau negu kur kitur mtette galima pirkti ir 1 
;tateome mafiteM amteangial ir atsakančiai. ■ r
■ Ekspertai mkanUcai padaro ifitirimų (trati ant malinu Ir Patarėjų x 

dTk.l Urt.tf, lt autonoiUUii .tonu*. , ,

KOTO* SALES COMPANY
:&A1—545 Imi lroadvrey, Seuth Boston, Mm. ,

BUICK SALES AND SERVICE ;
Bo, BMtoa ttK Ir 1STO.

V,

t i '
v

■liZit -<
V

Ą
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AMKtlCAN A LimiMUH 

4rMHBTAnRANT

UETUVKU VALGYKLA
Mm turime 18 m. patyrimų valgių 
gaminime. Mumų yra didilausls pasl* 
rysimas duoti gers valgi, skaniai ir 
Svariai pagaminta Ir ui prieinamą 
kalus. Pasninkų dienom^ pritaiko

mi tam tikri valgiui.
M4 W. BmdWay, S«. Boston 

Antra musų valgykla yra 
atnn. 1M0 Dorobastor Avė.

A. Bantonras n JL SiMaaavičum 
Savininkei.

1 - ■ » : W, 80, Bo«rtoeOOė

du j. c. landžiu;
LIETUVIS ^GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS . „
506 M Broadvay, So, Bortoa. 

(Kampai G 8t ir B;wdirayį

SV. JON0 EV. BL. PAmiSif 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

^IRSHNINKAS — M. Zobn, <
08fe B._ 74h St, S». Boston, Mm* 

Telephone So, BoKton 151U—X 
/ICE-PIRM. — Kazys Ambrozas 7

492 Ė. 7-th St,,So. Bf*ton. Maaf 
<ROT. RAITININKAS — J. Gllnecttl

5 Thonuis Park/So. Boston, Ma«| 
.•TN. RAŠTININKAS r- MAtas telS

460 E. 7-th St., So; Boston, MjM 
TASIERitTS — A. Nandžihhaą ■' $,

8S5 B. Broadway, S/Boston, M«ta , 
VLARšALKĄ — Zalkls, . „

7 AViafield st, So. Boston, M«mO n 
, Draugija laiko susirinkimus kaa O* į 

><Ią. nedčldlenj. klekvteno nenešto, *• 
.ml po pietoj šv. Petro parapijos nN& 
192 B* Seventh St, So. Boston, Msml j

5V. KAZIMIERO R, K. DRJOS
VALDYBOS ANTRAŠAI 

l’lrmininka« — J. Jarofia,
440 Ė. 6-th St, So. Boeton, MftM, , 

, Vlce-pfrm. «■— J. Grubinskav,
157 M Stteet, So. Boston, Mata. 

v'rot. Rafitlnlntaur -* A* JanufioaK
1426ColuniMaRd„ S.Boaton.SlMd ; 

’nnlnsv RaStlninkas.— K .KffiklK
S Uatch Street, So. Boaton, Mata.. 

'Odininkas —• L. ftvagždyM,
iii Btaven St, So. Boeton, Mm* 

rtarkdaryaP. Laučka,
39,"i K Flfth St., So. Boston, Mtoą 

Draugijos reikalai* kreipkite# vlatak c/ 
los į protokolų raštininkų. “

Draugija susirnkhnus laiko 
2tridienį kiekvieno mPnerio l-raų 

t pietų parapijoa saloje, 492 Bev 
’ą., So. Boeton, Mas* 

: ——^,.
O. L. K. KKBTU6I0 DJt 

VALDYBOS AHTRAJUI M
Pirmlnlnkna — Antena* Paptelia, J

146 Botven St., So. Ro^ton, Mm*-S 
Vlre-plrm. Martinas Knlstauta* .

4062 Vashlngton St., Rorilndato M 
Protokolų Rųgt *— Antanas MatahMMuI

439 K. Beventh St. Sotith 
Fln. Rafitininkas —* Inoaaa

DOft E. Bromhvay, South Roaton 
Kasteria* *- Andriejus Zaltednu, fl 

W E. NInth St.. fto. Boaton,Matavj 
Maršalka — Atektrendra Jalnžoka* g

113 Granite St, So. Bo*toh 
DmngyBte D. L. K. Keistumo MM| 

mftte*lnittM Mmlrlnklmua ko pUm* MO 
MMtenf kiekvieno mtaetld po No. ■R 
UrakhlngtoB St, S. R*ton. Mm*. MkI 
valandų po pietų. Ateidami atelvMMa 

Isn MVim naujų narių prte nm| ė*rtk3 
rijo* priairaftytl.
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