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NAUJAS DIVORSŲ 
ĮSTATYMAS.

Maskva, — Rusijos valdžia 
išleido naują divorsų įstatymą 
Pagal tą įstatymą jei abi pusi 
Nutinka skirtis* tai | penkias 
minutas už $1.50 suteikiamas 
divorsas., Nors viskas Rusijoj 
lėtai daroma, bet divorsas greit 
teikiamas. Tariau jei viena 
pusė nesutinka skirtis, tai da
lykai eina j augštesių teismą

Žiaurumas nėra gerą divor- 
sui priežastis, bet jei viena 
pusė skusis dėl tikybos, dėl po
litinių įsitikinimų, tai divorsas 
greit teikiamas. .

NUGRIOV* BOKAT4.,’ X. ■ --- t
Worce«ter, Mass.—St Jobus 

bažnyčios bokštas tapo nu
griautas^ Tas padaryta, kad 
nenugriūtų. / V . '

NUPUOLfi RENDOS.

Bali River, Mass.--.Nedar
bui prąsidejus, ' daug šeimynų 
išsikraustė. .. Atsirado .daug 
tuščių gyvenimų. To^ęj' ren- 
dos ėmė smarkiai pulto Sumur 

/^ejo doleriu savaitėje. Da be- 
darbiauja 29,000 dwarinninjkų.

: GALNUSIžtlDYS.
■ (ffiiėaįcUff — Milijonieriai 
žnio'gžtidzM Loeb: ir Leopold 
tapo pastatyti PJ> didele sargy
ba. ’ Jie špėjjmia bM$šią įto; 
šižudyto ' ’ u L,
;*:t r<-j i T <t■ .■ r- -f 1.1

JUNGIASI SŪ KITAIS, j >

New Vork; Henry Fdrd 
jau nuo senukai veda derybąs

sudarymą rymų- ‘ Atk' špejan 
ma, katLikį što menesta pabai- 
gos derybos bu^ pabaigtos.
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Iš to liūdno įvykio, beA 
tos B-vės turėtų paddrytf i 
tinkančias išvadai ir ne<į 
liejant apdrausti savo ■ 
Nes, kaip pasirodo, nei riį 
niai namai neužtikrina imiį 
nies pavojaus, O ištiko^ 
laimei, pridaroma daug M 
tolių nariams ir ilgiems ! 
tams užkertama, kelias kopi 
rijai vystytis toje vietoje. /;

Haumiestis.. 1919 m. j 
Ūžtoje &a įsikūrė Vartei 
Bendrove ^*V3enybė/, ,:^l 
dangi tols laikais Lietai 
dar nebuvo kas kopen^ 
reikalais riipinas, o vtomfe 
ir iki šiol dar ne kiek apfi 
nusimano, tai ~ “Vienyti 
steigėjams prisėjo' daug d 
Vargti, kol ’ galų gale iŠ Kį 
raci jos Departmento gavo J 
kalingą sąskaitybos k^ 
komplektą ir ntoodytomę’^ 
vesti ir tvarkyti vartotoją f 
įtovų/ - . ' ,:' 2
-Praįžit^e5 bendrovės ni 

ir darbuotojai bei Valdybai 
giaū‘rūpinosi ekęnominiau 
kalaisj Vienybė” durpy 
eksploatavo, javus, linus*/ 
sius bei- kitus žemės ūkkFj 
(taktus »afbi

Kaime sustreikavo 4 <li<Ižiy- 
ju papirosų fabrikui darbinin
kai, reikalaudami padidinti užr 
mokesnį, Kiną derybos.

ADVOKATAI *VĖNTYK- 
LOJE.

Londorn —• Amerikos advo
katai su Valstybės sekretoriu
mi Hughes priešakyje lankėsi 
garsiausioje Anglijos šventyk
loje Westminster Abbey. Fe
ritinįnedėlią buvo Jsperifei 
jiems surengtose pamaldose, 
išviso Amerikos advokatų ten 
buvo 400* Jie iškilmingai bu
vo priimti ir nogėtosiose val
džios įstaigose. Jie lankėsi pas 
premjerų MeDonaldą.

grmii&fe pgyicT vatk at 

lint ant a
JriM gaisraa. 3 
'degė b vienas f motinai drąsi
nant Šoko pro langų ir išsigel
bėjo- ‘

--- .- - --/ - - -
’ O -

s
žeista. Tarp žuvusių trys vy
rai ir viena moteris, penkių sa
vaičių marti. Jos vyras kaip- 
ir stebūklingai išliko. Jis at* 
sigulęs neužmigo ir užsimanė 
uiti atsigerti Nuėjo ir nesjie- 
jo atsigerti, kaip Swift Arrow 
drožė lygiai įtą laivo šonų, kur 
to vyro pati buto ir ją sutraiš
kė. Panašių per plauką nežir- 
vusių pasažferių buvo keletas.

Sužeistoji laivo dalis skalnai 
athipinėjama, nes gal ten dar 
randasi žmonių,

Signalus apie nelaimę paga
vo dų.laivu Commonwealth ir 
Priscilla. Abu pasiskubino ne- 
laimes vieton.; Netrukus 
Commonwėalth atsidūrė sale

l . ■

sužeisto Boston’o, Jis ir pri
laikė, kad sužeistasis laivas 
nenuskęstų. ? • .

i' NUSKBNDOLAIVAS.

j Tokio, — Nuskendo Japoni- 
nijos prekinis laivas. Prigėrė 

jureivM.' \' ė .

ŽUVO JAUNAVĮSDŽIAI.

' Zermatt, Šveicarija. —* IJr. 
Braun, atvykęs sn'žmona pra
leisti medaus‘.mėnesi, bandė be 
vado užlipti ant Matterliorn 
kalno.1 Bet’ tak nepavyko ir 
kilto abn į ’ griūtį 400 1 pėdų 
gilumo.

.:At‘ d.- ■
'-■■■ štaarwa«ra.’*’ 

..<-Ą » ■ - ■’i'-M’.Irij.
Braziliją n-?

Baidą atėjo paritikėtimp žinių 
:apie,tai, kad tvąldMps, jėgos^ 
keletą miesto dailiu 3Am paėmė 
iš maištininkų rankų* ■ 
genama daugiau ^nhiokšips ar- 
tilerijos griauti: maištininkų 
tvirtoves. Civilių žmonių žu
vę arti 3,000.

F ,

BAISI NKLAIMfc ANT 
JURAS.

Naktį iš panedelio į utarnin- 
ką ties Point Judith susikūlė 
du laivu. Vienus, laivas buvo 
pasažierims, J plaukas iš JBos- 
tonto į New Yorką Vardas lai
vo yra Boston ir yra nuosavy* 
bė'Eastern Steamship kompa
nijos. Tas laivas yra naujas. 
Ant jo buvo 900 pasažierių.

Kitaą laivas buvo Btandard 
DU kompanijos, plaukęs su žta 
balu iŠ Merico į Kali Biver. JFta 
vadinasi Sv?ift Arrow.

Tuodu laivu, susikūlė dėl 
miglos. $wi£t,Arrbvr savo no
simi smoge į Boston’o šonų. 
Padare didžiulę skylę to van
duo ūžtelėjo vidun. Jau rodė
si tada, kad čia bus to laivui to 
jo pasažięriams kapai./ Todėl 
herięįio t&grafo operatorius 
pirma paleido signalą: SOS (^ą- 
*ve, o Saye, gelbėkis u. gelbė
kit}, po to taoj pasiimtą oro 
bango&ią> “iVę arę sinking^ 
mf&skęstaniel”

Teeinu laivas buvo gerai pą 
budavotas.< Jo, skyriai buvo 
aklinai uždaromi. Todėl koli- 
rijai ištikus durys momentaliai 

j uždarytos ir vanduo insi- 
~ į pramūstą viet^l'Ną 

'įmonių nelaimę tepa- 
juto.. Did^JĮųi^ Šuį^ 
pęjųto to. 1$^$® ■’ĮjTO' 
nmko , kad būt 'neatsitikę.' Jn- 
reiyi^tt^daJakšto to M®*® 
ganėjųs to, risus šaukė įnt' dėr 
tao,viBumįsjinė jo>to neįvyko. 
Įšgąseięir panikos ųetravoi Tik 
kuomet pasažįeriai t buvd ’ pra^ 
dėta leisto ant ArroVr, tai
buvo besidarąs susigrūdimas, 

ęugr^tavū.
. Kol kąs Žinoma tik. keturi 

žuvę žmonės. Apie desėtkų su~
i '.-u .r,- i A . . . i------------ --  hI-kuj., ------ .' M ' * V--, ’ ’

Extra! ■. / ■ /F- WtraLt
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Naujiena Visiems Ameri
kos Lietuviams

■ . - k : i

Amerikos lietuviai nekutf- 
met nenustos indomayę Lietu
vos reikalais ir tenykščiais, į- 
vykiais. Kiekvienas Amerikos 
lietuvių laikraštis stengiasi 
teikti žinių iš Lietuvos. Su- 
prantama žinios to. Lietuvos 
padėties aprašymai .tiek turi 
svarbos kiek jie yra teisingi ir 
tikri. Tik mokytas, apsišvie
tęs, veiklus asmuo gali Lietu
voje jos reikriuš sužinoti juo
stas suprasti ir aiškiai to su
prantamai parašyti.

wDtobimnka  ̂* su, džiaugę 
’ mu praneša 'Amerikos lietuvių 
visuomenei, kąri vįsiėma gmai 
iinomas veikėjas kun.«Fabijo^ 
nas Kemėšis, kurs liepos 0 d. 
išvažiavo Lietuvon,, žadėjo, pa- 

’silikto ‘‘Darbininko” bendra- 
Jis “Darbininko”

“DARBININKAS"
v ;

Broadway So. Boston, Mass.
i f - . ‘

darbiu.

*
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^altytdjamį gausiui ži
nių apie Lietuvą, jos padėtį ir 
jos reikaluš, ' f ,

Kas tik dar nėra ^užsisakęs 
“Darbininko’’ tai tą dabar 
tuoj privalo padaryti. “Darbi
ninko” kaina yra pigesnė* ne
gu bito kurio kito Amerikos lai
kraščio. Ždūrėkito' 
“Darbininkas” vieną

savaitėje-~metaiDi...... J 
Bostono io anvlinkiu ir už.

rienio Smėjanis 
^‘DariMikaa” S tauta sa

vaitėje . metams .....«',! 
Bostono, jo apylinkių ir už-

denio ėmėjam* ........... 
“Darbininkas” S sykiui Mk 

vnitėja metama .......HM 
Boetono, ja apylinkių ir ui- 

rienių ėmėjams .........
Užsakymus siųsti adresu:

aTATTATAMft

6io miesto šiau- 
lUĮuri laikai. Ikšiol 
įmiiškui, arba ėjo 
■fe didžiuma dirb- 
■batidaryti ir pra- 
■Kaų laikų. Buvo 
Bįflįnija prašiusi 
IraLmumušti t algas 
■^Bet dabar kom- 
Kiuokėti pilnas ai-

ėiams gi 
darbai i 
pamaži, 
tuvių rei 
dėti dari 
žinių, k 
uni jos sutil 
ant 10 mta 
pani jog keti 
gas. J 

; W. L. 
jau dvi sa^ 
darbus, J

George ' 
dirbtuvės j 

;C. S. M J 
ką pradėjd 
gi padidįs |

Kompanį 
eiosiki žiej 
atsiras ir d

■ • -* J

t*

tV

TanMriHįys. B, m. birželio m. 
12 d. Panevėžyje įvyko srities 
bendrovių suvažiavimas. Da
lyvavo apie. 16 b-vių atstovai* 
L. K B, S. pirmininkas P. SdB 
?ius ir valdybos narys A. Ka
minskas. Svarbiausias dieno* 
tvarkas punktas buvo Panevė
žio skyriaus sandėlių perkėli
mas prie skerdyklos. Bendro* 
vių dauguma su tuo sutiko. 
Išneštas pageidavimas, kad sri
čių suvažiavimai būtų daromi 
dažniau.

* e “t ( ' 4 *

:į Pašvitinio Vartotojų B-vė.
Čionai 1903 m. buvo įsikūrusi 
viena iš pirmų jų Inetuvos Var
totojų bendrovių. Prieš karą 
jos Valdyboje pasitaikė darb
ščių ir koperaėi ja^ atsidavusių 
žmonių1 (kum. JZivatkauskas, 
dabar jau mirįs), kuriemsrva- 
dovaujant B-vė buvo plačiai,iš? 
rivyščiusi savo- veikhnė^mo- 
hes irgi noriai ją palaikė* in- 
šydamieei;nariais', nėšdanii in
dėlius, pirkdami prekes. , Po 
keli* nwt*’ savo.. fcSSS
B-vė-ĮBigyjo patogioje vietp^ Kabyto
&B«t skim irw»;SE&o ioiffir 
zius marinius namus .krąųtti- 
yiei,, prekėms sandėlį ir įpnto- 
1V1 ■ - ■ . • • »l
+vt. - /

Užėjus karo, audrai' Bdrė’ 
daug todpmteMj,prekei 
vokiečių ir rusų kariuomenes^ 
o dalinai ar” vietinių^^^ėntojų 
buv(Pišplėštos,< namųstogaa at-i 
■tilerijos apardytas. Karui ap
rimus,: iPvė vėl' atnaujino' ša= 
sunkiomis apystovomis trū
ko apyvartai* lėšų, o taipogi 
darbščių žmonių. Bet nežiū
rint tų sunkių apystovų, B-vės

~ reikalai1923 m. pradėjo taisy- 
greitai pavyko laivą prilioduo- tis, prekių krautuvėje radosi

kompanija
L kaip pradėjo 

kįtKefth penkiąs
|M*K|fr 4

P kompanija tik 
tbus. Kitos ir- 
įdarbus. 
užsakymų turim 
L Tuo tarpu gal

,«P“‘

SVAIGALAI VAISTAMS.
j Pernai girtų receptą Ameri* 
kos daktarai išrašė lįž68,469. 
Tam išėjo 1,347,573 galionai 
vtakės, 9,945 galionai brandės, 
^173 galionai džmes, 2,015 ga
lionų romo, 30,753 galionai vy
no ir 2^156 galonai alkoholio.

4
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r Vaikams gu- 
P?namo augščio 

iki vaikai su-

A, A . '

DARBUS.
e. -“rfJhcb-Lo- 

lviej^*»avaičių 
ę darbus. • Ten 
Mokų.

SJCL

........... tahudtapi 
bininkai buvo -sustrrikaVę, w 
kalaudami» p^rinto^ .; AM 
pusi sutiko Jant treciųjų to^mo 
išsphėndimo' to darbininkai,šu- 
grįžo darban. . i

a onfeAflftafern . ■ - ,
/ ■- r . -- .• ■ • 'A..

' New¥orki---Kaitairio^B Nėw- 
^Ebrirū dalyse būvą įvykę. bUT'- 
terių ętrrikas. c Fer Įtaise* 
jo geresnes algas ir geresnes 
lygas. ' ( 5

> ', ĄWtaį|G. ’

L Southbridget Mass. -^-'The 
Ameriėan Dptįeal ©o, pradėjo 
darbus. Sugrįžo darban apie 
S'JKjO darbininkų.; , ;

O
< vIKRBTL -

j • Spencer, Mass. Spencęr 
įWireW 5kW c&ho tik dvi 
dieni savaitėj. ■ Dabar ęrądė* 
jo dfrbti pilną laiką, 1 J

' . A, . -.. J—'j

Biddefa 
vzel skape 
vak&ęijųl 
dirbai

■'j ‘ ',*>«
' ’ «4Mk a *•» -•«■

' ę - 1 *i>

- V-*.

'Cit*'*
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LENKUOS PRAMONĖ 
MERDĖJA.

Washington. — Komercijos 
Departmento atstovas. VaTsar 
voj Ei B. Baldvrįn praneša, 
kad: LėūMjdjp^amtatė pietggr 
vena sunkius laikus. Geležies 
pramonė visiškai sustojus. Ki
tų metalų pramonė taipgi mer
dėja. Audimines Lodžiuje 
.pęj-pųs,teveikia. Valgia mj 
‘duoda užsakymų to pertai pri
trūko -užsakymų^ Žibalo praZ 
mone turėjo .apsistoti, nes pro
duktams nėra rinkos, .z Popie- 
roš pramonė perpus šustojo. 
Chemikalų pramonė taipgi per* 
pus teveikia. Tik anglių ka- 
syklosė darbai nemažėja.. Tas 
;jra dėka Užsakymams is Vo* 

kartą JkfeŪjos. Pinigų stoka nešvies 
$1.60 tiška. Už paskolas moka IR

įnuol. mėnesyje.

M TĖVAIPIRMI LIUDYTOJAI
.ąstoo * "i"

( ChicagO, III. Brasidėjuš 
..|3.70 tardymui milijonierių žmogžu

džių Loebo ių Leopoldo bylos 
tėvai užmuštojo vaiko buvo 
ptad liūdai n.Jfeft vA- Bmmmeius.

- f 
f

’ b DAUGIAU ĮVEŽIMU

’ 4ym-j
nos vyriausyf>e paskelbę žinias 
apie užsienio prekybą pereitais 

ĮatajutaĮ^Įgabenta 
prekiųj už 868B0O$OO pezųjt' o 
išgabento už 1,600,000* pesų/ 
>>•>.’* -.f- * . * - ♦ ----- \ ;
. i < V . t A-’ 'r ln-.,-frf;- t-/ ■ r*— Į-fT - ’ 1

. 1 • ■ . * z — - ' *
‘GBiitAi rSritiubrivo:'

1'- ' i ■ - '’L—L— ■ f - 1 ‘
f / Montanai Anglijos preki
nis laivas Inerton buvo priĮip- 
duotas | 6i valandų. Pripildė

- Wpy4eX27M00- 
buseliųA jūrmusykiu taip

h

3 - -

<r*~ ’-•

jo dfrbti pilną laikų.

Yonkm^ Y.Drgani 
zųoti malioriai buvo sustreika 
vę. Streikų, laimėjo.

- 4

t >

«fe-

r*
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■nustojo sukamų tmHFJI 
t<nt^ ’ vienok ir litabifjM| 
yeikxmp meiŪūše(tuTŪttafji 
.daugiau'karp’įulO' litų.'' (i 
1924 nį bendrovė.pradėjo‘<i 
Jdaipą tik ‘ vienį' įVjirių 
:Oautųyą iteį Jei parttai<j 
ėiįį ir tos' vienintelės kiurti 
nebuvo jau ‘ .kimi pridergi 
prižiūrėti ir tošti, įtars-tfe| 
tojų etatas Myo gana 
gasį - ' Už šiuos torius bėrutį 
turi |au mtostoliif !

Be ‘abejo, ” laiku pasta 
trūkumai lengvai bus atita 
to’ ir dėl Bendrovės Wl 
nėra jokios baimės, bet ii 
vykta tebūna perspėjimA 
riems koperatimnkftms kad 
pūrai (politika J ir tyrą ž^l 
^andenėlt (koperacijos ra 
kartim^ teatsnūen^ jdį| 
giedrą dieną . aiškiai salį 
įviėėia, įcad Įto vtauomenta 
Įtarime galės ^operacija vys 
tis ir gerinti mūsų būvį. ■

Palyginimai su praeitais 
tais prekių Judėjimas Keaį 
tarp Kauno--ir Klaiped(»; 
met ‘yrą daug gyvesniu 
Klaipėdos atvežama daug 
šia cukraus, geležies, centa 
ir kitų prekių. Judėjimą p 
:kGx Klaipėdos laivak '

Kla^kin uostas šiem^į 
pitaiiniai tatapmas/ Iš KM 
gos ir Darbėnų apylinkių Vj 
ma uostan daug akmenų 

(“Talka’.’) . J

MlRt PRIE GTOYTii 
DURV- '' v'i

Atvežus Kažį Joniką 6K 
tų amžiaus į Telšius 
tojų staigiai mirė Uip jta 
spėjo ligonį nė gydytoj 
Žiūrėti, 
mėnesį,

vis daugiau ir ji galėjo geriau 
tenkinti savo- narių -reikalavi
mus. .
- B&i ž, m. balandžio: nak|
tį. iš & j 4 d; B-vų ištiko nelai*- 
mė ^-aplankeugnelė, tržside- 
gė, matyt* ^raptuvės vidpW m 
Ugūis plitėid figMnėpMstobimal 
Tik rytų, kai jau dūmai pra
dėjo veržtis pro sklandžiai už
darytus langus ir duris, gaiš* 
ras buvo pastebėtas, bet jau 
buvdvŠur nieko veik nepuri- 
šėke išgelbėti. To gaišiu išli
ko tik namų marinės sienos ir 
šis tas iš geležinių prekių. Nu
degė prekių _apie 15,000 litų

Darant tyrinėjimus dėl gais
ro priežasties, nieko įtariamu; 
nesurasta ir pripažinta jį kilus 
dėl neafsargaus apsiėjimo su 
ugnimi. * 7

Nežiūrint kiaulių srities 
Vari. B-vių Sųjungos pakarto-' 
tinų paraginimų, B-vės Valdy
ba nebuvo apdraudusi jos tur
to, todėl dabar neliko iš ko 
naujai pradėti darbų, ir visuo
tinas narių susirinkimas nuta
rė B-vę likviduoti, Priseis par
duoti paskutinieji tūrio liku
čiai — žemės sklypas ir namų 
sienas, 
skolas.

i- ■■ ■"■ ;■■■■ ?n, ' . • '■
ORGANIZUOJASI.

■ SULouis, Mo.—-Arklių kaus- 
tytojai pradejo smarkių agita
cijų už sūšiorgamzavimą 7 ,

. maistas pabrango.
,Washington. Darbo, biu

ras susekė, kad mėnesyje nuo 
^gegužio 15 iki birželio 15 mais
to daiktai pabamgo nuo 1 iki 
š2 nud^7 . * ;
!-■ •*’ ■ •.

PRAŠYS PARAMOS.
n Wa*Mngto^ įa ^ptietsel'*  ̂įvisas namo jlaiKymas. 
progresistų kandidatas į'prezi
dentus, ketina atsišaukti J dąr-

*

i

p»mwaGAK

Worce«ter, TMass.CIark 
universiteto didžiojo ofirintop.v^.^ 
namo stogas įgriuvo. Istoriš- jbininkus aukuoti dienos darbo 
ki spaudiniai ir paveikslai ge»' 
tokai pagadinti. Daug žemla- 
pių ir kitokių mokslo daiktų 
visiškai paradyta. Nuostolių 
nž$lO,0(xV '

* >

t

t

tybės advokatas*turi 100 liudy
tojų. . ‘

žmogžudžiai prisipažino prie 
kaltos. Jie bus arba pakarti,]be _ _ _ 
arba iki gyvos galvos uždaryti vyti iš daūrtfe tie darbininkai, 
kalėjiman arba beprotnamiu Ikurįe ateie jta svaigalais smir-

Henry Ford paskelbė savo 
dirbtuvių darbininkams, kad 
be iokio’pJligmilSiimo bus iš-

uŽdaryti. * 
»

* dinČia bnrifeį

uždarbį jo kampanijos ..reika^ 
lams.Tam reikalui reikėsią 
$2,000,000.

REIKALAUS ATLYGINIMO.

WaahiDgtpn. — Gauta iš Pe
kino žinia. kadChimjc^ minis- 
terių kabinetas nutarė reika
lauti iš Vokietijos karo nuosto
lių atlyginimo. Gilini ja nuos
tolių turėjus $223,000,000. ChL 
nija reikalaus iš Vokietijos tik 
pusę tos sumos.

U

kad išmokėjus likusias

*

i

Tw» įvyko J
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etery TUSSDAY, TBUBBDAY and SATUBDAY
_ ---- ------ _by ----- -------

uni unrounii b. e. moai™ w įoot
■ecvntl-tdJM matter SepL 12,1813 at the poat offict at Bartos, Mm 

unilor the Art of Mareh 3,1U7O.”

for muilina at spedal rate of poatago proylded fur la Bertloa lllB 
Art. uf Ort. 8, 1 (HJ, authorlml <»n July 12, 1018.*
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ii i n Tar ti iru m

rikes Burbo ^deraęd* 
valdyba* prieš prezidenti

ne rinkimus paprastai' išlei- 
savo nuomonę apie yertę 

kandidatę Pasako už 
valdyba stovi. Sužinota, 
šiemet Amerikos Darbo 

ĮMeracijos valdyba stos Už 
Follette’ų. Nors valdybbs 
s ne visada daug reiškia, 

k šiemet jis reikš daugiau, 
miet visi radikalai, isski- 
£it bolševikuojančius, stoja 
La Follette’ą. Prie to; pri
gavo balsų ir , Amerikos 

i Federacija. Progresi- 
eji fenkosi į vienų vežimą- 

ĮKd Į vieną’puąų temti. Pasek- 
bus tndoinios.

■ ’ - I I: ; :

4 ’* ' ' --^- - ■- - -V ■ --I r i 1
■ - \ ;; • . d

**•«’* »v #»# *«t»#»• ♦ < b^MLSO 
« «« #* *»*> ♦* a »***»••* wao 
S » « * • a •* *^5150

Būti apšmeižtam nėra Mv 
garbe, bet šmeižti yra didelė 
negarbe. Šmeižikas šmeižia- ą 
mojo nepažemina, o tik save J 
pažemina. *1

i j

hikh 
permirkęs visa* gy- 

taūrtra te tibalrn 
iHn». JmUa&Mot, aadjohlb-

. ..
' 'Aito AnkMfemriojo 
feHitfr tari pteiggobti 

imta frvM^tLjpMi ••- 
yą interesams.
GL tariringegni. žmonės deda 
iMltatalr tad tmpadavus tau- 
Wrfų turtų kelių ypatų pndobi- 
OMi. fiiuoe Žingsnius apČiao- 
pianiiausiai, dam kanadiečiai. 
Jie ŽingHhiN po Žingsnio gamti
nius rųatims ima j savo rau
ta. PiraitaU Inta tarsnius 
padarė Ontarijas provmcijafa- 
p&e jų kalbėjau praeitame 
“D.0 No.). Ji »vo sugebėji
mu ir itaintmga ųmnipulitai- 
mu elektrą industrijcie jtastė- 
bfaao visus koperacijos .pristos 
— atvčtė jtaąs akis Ir paricafi- 
ao &įitaes prie ėmimori Ditoą 
dovanų savo globoto.

; Gerai pavytas Ontarijas 
provincijai, Jos ’pįdįj įeėėkč į 
Manitobos prorinrijjo* Motolitris 
miestas
1906 nu nutarė įsisteigti nuo
savų elektros iždirbystę ir pa
imti josvųldynią, Jis (mies
tas) ta nutariUMį,ą^I<^; įr tais 
pačiais iųetais atidarė, įb^vo 
įtaonęBoinį Du Jk>is# ta-’ 
ris yra apię mgmų pta uųės 

' SfTOr.<*•» ■ < <■ j i ‘ i j i w -.r: u ‘ 
Ntteprinai tokio»užmanymo 

pasirodė ’guną džiuginanti *— 
pfemaisi ata operavtaa i metais- 
efektroa tames nupuolė puriau., 
£irma. ttad& ’Yaldt< rihkttta Iš*, 
dirbyštes' kompanijos/ •btaląvų 
nwkmta^i®nta 8* tadn pa- 

miešta^ sekančinh'toįvtais 
žmonės mokėjo jau M teųtų, 
už pettkįų nuoįsistaigimo^lįil; 

ttž tų {paeit 
mieta buva 3|-cecL; Gi. dabkr 
yta\tarita«l£l3k.^ir ętaML0{ 
ktawatto;V<tai^y.Pefta taį; 
M kad,
tu viskas. bnvp t pįbtaųg^ t 
jniesto yąldoma elektra neatri- 
maine — išlaikė Minų kainą. f 

Dabar
jau turi sušitaujpę "kelėlia'miiio- 
nų dolerių ir patys operuoja 

vertis^ęlėkttos' įš- 
febystę, šū potencĮjale iix#afer 
piė 100,000 arkiių-iėgųl^^tąėi? 
lam rudenį jie- Jatidėjo .virs 
dviejų nmijonų r^bUriij (|2;- 

delivairių pataisy
mų ir skblų įesL
niurnu 'Visi rezervai siekta 1M 
W nM.kssetUį4fW Vfeiib taeį- 
dalio įvesdintų f^tagų nuosa
vybėn. . Jeigu šitaip Mznį va
rys, taipet įfistaštat metų m- 
dirbyštė Im ir, Mele
tas mlllunų dolerių jau'Wš su- 
taupyta dri Be to1 iritę

tari^ditetta tūriperviršio fon
dą, tartame mari $337,W1.- 
0.* IŠ šitų ptaįų Yru taika- 
ma tatabs hj stataifią labda- 
ringiems daibairts. Jtaėltais 
metais paskirta įvairiems ge- 
rierns titatams 7

Iv. taurina upe.

Dabar yra dirbami pienai 
taip pakinkyti Leturimį li
pę, , tari duptų i^>ta8(M^QOO ar* 
klių-iegų. Ši upė rūpi ne tik 
Kanadai, bet ir Suvienytoms 

nepaefflta ^talijoms. Mat ji da yra vai*

rūmai jų susipratusios
iiacijoB. Kur lik stipri ir 

įimintinga darbininkų organi- 
Mįją ten ne tik elektra jų ran- 
$ve, bet visi naudingi reikme

nys.

- -V

>*Diena po diei 
giedriau ir gta 
ji i r 
rtwi^ gyvoji t 
Darbininkų ____
brolių darbininkų širdis—juo
sia juos visus gražiąja savo 
laumės juostą vaivorykšte, ku
ri reiškiu koperatoriškų tyru. 
ni:j, jwjėgą, skaistumą vieny
bę įvairių luomą išsklaidymų 
tamsybių ir surišimu brolių 
darbininkų meiles juosta.

Ta šviesa reiškiasi visuose 
kraštuose, Štai liepos 17 d., 
So. Bostonu LDKS. kuopa lai-į!A, , 
kytame savo Mudrtakime ^HįHskite yro «MĮpmmęijq 
Ii diti vint ^atum a*M«. P’™“1. 0 t** MUklt kitus.
nO{HIUIIltQ MVD JmOjK)* MUHmB

JR’iBwiHpD SMfVDm“ vii CrWBv* • t *» '->- --> » *
ru koardaitriam **^*-«iy Ihi, numa. BvHimieniK aukoja ir 
tari nurimrkti Jaru tiek ktak' touriskriaitf

tik L. D. K. M tanatitorija lai
džią būtent ui du žtata dole
rių. Gi Maujoa Anglijo* apa.

20 i, nutarė nuripiricti dežimt 
Žirų ir ?A«IKĮžO IKI ATMI- 
NAKČW
SEIMO PRIRAŠYTI DU »«>««!>« «. per,,,t\kJH^ 
tffiKMEAMėttl Mm »A- W tįtw kooperatf™ 
SftįMTOAPSKRITY.

/ Tai naujas ir jau kristalizuo
tas darbininkų stojimas dide
lei kovon už dariio žmonių 
gerbūri- $1 koya bus sunki. 
Įvairūs darbo žmonių siurbėlės 
stengsis pakenkei. Jie trukdys 
mūsų darbą jie "šmeiš mūs, 
kaišioą mūsų vežiman visokius 
kuolus* Viėūdk tas,* mūšų 
ųugųsdins- Meš geriau pažin
sime savo* 'priešus.’ ’Mes nū? 
;Wauksimė kaikurlems vilkams 
avies kailį — išmoksime ažsKta' 
ti:gei4& iM feogih ’Į^jesiduosi- 
me,' iiad’niūs koW nors rėks-

* - • .< ■ 

nys ar išgamelė už nosies ve
džiotų. Mesžinpine,Lrikščio- 
mškus principus, ir jais, 'aprik* 
ginklavę drąsiai žengsmįe pta-’i 
niym , D jn paaštrimniui me
džiagos . visuomet gaųstae 
^Darbininke,” mes nuo dabar 

įuD?,‘pradė& duųti savoskrity- 
Ipjamstsoeijališkėsnio takota-: 
I iki škesniounaisto. Mat prib
“Darb.” vis daugiau pradeda; 
spiestis galingų pajėgų.

’ - - Nariai. L-_:

Turime daugiau kreipti do* 
mes į savo jpareigų pildymų: 
turtae lankyti šūsminktaus^ 
būti aktyviais nariais, lūiiiiitis, 
kad patys-būtume pilnais na- rios Kgsiol prie apskričio įie^ 
tiais ta kad draugri prisira
šytų’ prie'L. D.K. Sąjungos. 
Juk tik būdami organizuotais 
iTį snsiprątusjais draugijos na
riais galime atriekti ką* tars 
šviesesnį galime* pagerinti 
Aavo būvį. Tat ir būkime pil
nais, užsimokėjusiais organi
zacijos nariais. Dėkime visų 
pastangų, kad it Visi mūsų 
draugai priklausytų prie Lie
tuvių Datbtainkų* Kooperaty-, 
Ves Sąjungos . Atsiminkime; 
kad šie metai p'a keHonė prie 
dešimties metų jubiliejaus. To
kiu būdu mes turime padidinti 
savo organizacijų penkiais 
tūkstančiais, narta Mes tų PU- 
darysimą jeigu tonu šiandien 
įąu ir Tanista pradėsi organi
zatoriaus darbų ~ prirašinėst 
savo draugus prie kilniosios ir 
vieninteles katalikų darbininkų 
organizacijos Amerikoje; ,

Serai.
Kaitarie mūsų šerininkai 

klausia apie koperacijos nau* 

porų colių nuo krašto, 8) rašy? 
tojai ant mašinėlių duokite; 
double spaee.

Korespondencijos, kurios ne
bus parašytos sulyg viriu j pa
duotų taisyklių, mes pasilai- 
koin teisę jas išskaityti iŠ de* 
damų žinių staRta^ą

tuoj

u 
į,fai parodo 
|k tvirto pu- 

v < w • Jt

du šunta V 
cektnrtf ko
s i t ikėjiino. ’ tįg patį padare ir 
N. X apiktilyK Tat-gi ir vl- 
mob kitos knogĮ^z ntatykite savo 
reikahu pirmoa vieton — su-

Darbininkai perdaug tartum- 
darni kitiem BTO re'fkftlus už-

UTRAIGIIMMIS.
Pasitaiko, kad jei pati nusi- 

kirpdinu plaukus, tai vyrai 
dėlto ieško nuo jos divorsė. 
Bet jei barzdotus vyras panai
kinu savo barzdų, tai pati ne
ieško deltų divom.

a,, „H,.   ............... ^-. --------------
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Slinko slaptinga naktelė, 
Sklaidė sapnus į šalis, 

Kaip toris per žalių girelę, 
traukė į mūšį dalis.., -

■ *

» 
Vedė vadai mus narsuoliai 
Gražūs berneliai jauni, 
ton kur juodavosi toliai ‘ 
!Mešų žiauriųjų pilni L.

Greitai kanuolės sugriovė 
žemė drebėjo, dundėjo — 
Būriai į priešų mūs Šovė, 
Smarki kovą prasidėjo!!L»

■ ' ■ ' Ii f .. r ‘ * ' f ■ . ; ; / ■ •

.Žuvo naktelės mttoybė, * 
tavo jos skaistūs sapnai: 
tavo ten .priešų daugybe, 
Glaudė naktis juos liūdnai. ;.

• *

.Hytūi išaušus gulėjo 
Krūvos lavonų balsių, 
AšatM krtajo riedėjo .: 
lė ’jų akių nemerktų 1.,

- . ■■’ • - *

Ko jiė raudoji* Gal norėjo 
Saulės išvyst spinduliui ' 
Ir gALtupratę'laBe^)/ 
W*w 

KeHųę ^i ^.tragj’obinio,

$ie|ąhd€į įataąus jų likta# 
.Wfe-ų pėjo^.pįpnyn!. f,-( 
^30<lįū’p. p. ‘H -

nir
* i ♦ rj . r ; <

i

»• • .

VISUS
SPMJDOS DMBUS

- chiikite i

OAUMVV?
Kurioje greitai, gerai ir

■ pigiai atapausdinama : i
KNYGOS . > \
KONSTiYUČIJOS

. . PLAKATAI 
TIKIETAI 
LAIŠKAM ir • 
KONVENTAM

, ANTGALIAI, ,■

. w CHEŽIAI ir tt. 
Su visais spaudos darbais 
visuomet kreipkit&s pas 
mus o gausite geriausį pa- 
tarnayimv

W West Broadvray
So. BoatOft/MaMT

•X

i
r

Neretai skaitytojai užtiko 
įt“ pastaruoju. Įrita žinių iš Bary- 

žiaus apie pergales olimpiškose 
žaismėse. ‘. '

Olimpiškos žaismės būdavo 
ręUgtanoA setaves graikų. Se
novės graikams tos žaismės 
buvo svarbiausiu įvykiu jų gy
venime. Daly viai tose žaisme- 
se būdavo iš įvairių Graikijos 
dalią. Tokiubūdu graikų tau- 
tąper tas iškilineš sutviritala- 
Yo savo tautoj dvasių ir už
megzdavo tarp savęs tampres
nius ryšius/ Tas būdavo svar
bu! ?tad ? sfcnbvfl ^gra&ai 
pusėtinai buvo" susiškatdę į 
Veik ’nd^rigūfmtaįas valstijas.

1800 m. tošMįtftpfekos žais
mės tapo atnaujintos ta jos ta
da įvyko 'Graikijos sostinėj, 
Atėnuose., Pu to kasmet įvyks? 
ta pagal samany tojų 'nutarimą. 
Atnaujintos’' olimpiškos žais- 
nįėš • ifcjpįisua|ttai 'tautas, 
nes - jose f dalyvauti pakyicsfa 
visos liivfiįznotds taws. Šie
met olimpiškose žaismėse Pa- 
ryžtajta dalyvavo ta lietnrių 
sport’innkaą ..ėmėsi M, šyeiea- 
rrečiais. < Tik nelaimei lieHviai 
prastaitapasirode. h r t .•

Dabar Anglijosjr Aiheiikos; 
J^ikrąščįat rašo, kad tos žais
mes netik nesuarijha tautai o 
dargi suerzina: Ypač - šiemet 
tamieūzaLpaširodė gnibijonais. 
Pastarajame statatatae ‘trata 

agttmų Jmtaliliams daro- cfizų sportininkų Suvu Vals
tijų sporrininkais. - publikoje 
vienas aiiieriktatis sopiojo šta 
viskiams. * Tada francūzai tą 
amerikoną taip sumušė, kad jį 
reikėjų. vežti, ligoninėm Frata 
UŪZų publika * pasirodė tokia 
stunžtariška, kad šaunią ame
rikietę Helen Wills iššvilpe 
lenkitaitajant teniso vaidini
me.' Tokią atsittataų būvu ta 
kitais taAtata > Todėl matosi, 
kad olimpiŠms žaismės nesu- 
attiim tautas,. o tik jas suerzi
na.

KORESPBMKNTĮ! TOMEI
Prašome mūsų koįvspondėn- 

įtų prisilaikyti sekančių taisyk
lių:j) rašykite daugiausia_IŠ 

; dąitaiinLų lauko: apie darbus, 
koopetacljąs, datfeninkų (sa
ve) trūkumusir ta t., 2) 
vengiate bereikalingų akto
rių vaidų ta- jų 'gyvenimo 
tatorijų, U) tašykite trum
pas ir aiškias žinias — pa
duokite rien faktas, 4) ne- 
rašykite jokių kitų reikalą ant 
to paties puslapio ta žitaie, ū) 
risnmetražyidteJRAtALU ta 
tik ant vienos lakšto pusės, 6) 

5 Nekrėskįte žodžių ir eilučių 
vienon vieton. Būtų gerai, kad 
tie, kurie da nepratę rašinėti, 

; —taurių korespondencijos rei
kalauja taisymo —* rašytume! 
ant kas antros eilutės. Tuo- 

s ir prikiŠataatalitams met būtų lengva pataisyti ta 
i raidžių rinkėjai galėtų išskai- 

prie faktų prieiname, taityti, 7) Palikite kairįjį kraš-

L- 
dŽkų arim Vfen trupinėliais 
maitinasi.

Stimgkimės kiekvienas narys 
kritys savo siririntane, liepos į
- - - . . _ _ ✓ ėmusiai Įsigyti Liet. Daro.Ko-

peiatyvės Sąjungos, tai yra sa
vo organizacijos Šerų. Airi

1

į.

$

> ■

įjg- Jy .1 1 - , J | fc j , J- ' -

jy Ku Klux ilClano^ uolus *-ve| d- 
' r $> gretas ’ inisistatymas 

‘ ei ■ lydiis? negijus
3r apeivius iššaukė ir tebeiššihi- 

iš žymių Amerikos
njm nuomones. api^>tų orgimiw 

Jos ymkimį Vėliausia 
■^teiliepe'-Kw Yorko pyotesįįjj- 
;%į episkopų kimlįas Mėlifc 
:udfejaa pastebėti, kad Dk 
į Ifeh yra grynas 'modernistas, 
E sunkiai toieruojama^ savo bėm 
' dmdarbių. Vienok, jis savo 

pamoksluose ir spaudoje i#' 
feia katalikus ir nurodo nepa- 

ik. J*r J.* ~
ų prikaištif .

Tenka pastebėti, kad Ame- 
oje tikybmiaimdikalai, mu

istai teisingiau yra nusi-' 
tę į katalikų Bažnyčių, nėgu 

jau protestūnki.* Dalis 
erikos tikybinių radikalų I1- 

į misigrupave į .taip vadina- 
scCommunity ChUreh. ’ ’ Jie 

ta tokie radikalai, kad nepri- 
|sta apreiškimo, o visas ti

kas rokuoja žmonių proto ir- 
usinų produktik Vienok iš 

tikybinių radikalų yra 
akių, kurie visiškai teisingai 

tina Katalikų Bažnyčios 
Viduriniai amžiai 

5 nėra<kaip daugeliui mh- 
g laisvamanių, tamsybesį^am

Į -.

i

gyvenimo principas pagrįs- 
vargo žmonių ateitįj kad tik 
suvienytomis darbiniukųi spe- 
komis pergalėsime vargus, ne
laužysime-priešų ragus ir su
lauksime geresnio rytojaus.. .

■ ■ . * . ■ ■ < t

miESlUS j:
A. L. R. K, Mot. S-gfei feft&įxr 

MalneApskr. Sbvąilayiniai

Liepos M, itei, ^Yal, pa p: e-j 
tija Šv. Jurgio, lietuvių parapi
jos šulėje, Jaws g^vė, Nbf- 
ivood,’Jlmšs. įtyks A. L. B. K.t 
Aloterų SųjuRgos Mass.riAMaį- 

; ne Apskričio, priešseiniinis. su
važiavimas*- j< > -j..\ h. •
r Vienybėje galybei. 
visos prįe darbui .; į ; į * 

; Padarykime šį apskričio, sų- 
važiavimą yienų iš didžiausĮųy’ 
rimčiausių . ir naudmgįauri^. 
BūtBiai reiMC &a$ .feltį dėlė- 
įgalės nuo Mekvieuos kuopas, 

i JėigK dėl kofeų nors .svarbių 
priežasčių kuopa negalėtų pri- 

- siųsti delegačių, tai būtinai tū
rėtų prisiųsti laišką su; įneši
mais. Bet daug naudmgtati 
turėti delegates* Kuopos, ku-

A -ri . ^r< •« * *’

priguli, kmeČiaųiaš prisidėti ir 
: atsiųsti delegates. ' • „

> A. V. Kneižienė,

f

*
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įfet kaitančiais lapais1 
Ir rudebio. vėjo aidais,1' '' 
Širdis nuo 'raudos neapkvaiš 

‘ ^grajidiiigą si&į ‘ iBdmu
Kaip’ši erferės' dargana. ,

■ <1 .1 ..<,x
. . J- ' - v

*■ 1, ■'* t Ui * * * iki iĮ ' ■' A1 -

Sfintys Jipfise pinasi arą<ai,: 
iSętigia-suvąfkusĮų dvasią šėše- 
Juodijo nuginti blaiviau, [liai 
Šp&ūus audringus išties 
Melsvam okeane' mirties.
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BALTIJOS 
AMERIKOS 
; LINDA

. i . : i :.. ycį0,VorSoi
’TIESIAILIftTtJVOK 
r r . 2>er <

M. . .i^.,, ^Liepos 80
S.B.Liiuante .. ... .Kugpj. 80 
^rccia Ma 'į KlbipSdiį $107.00 

k»4o[ g ru (į > *C'<xl 
f. Sfrfsų tiesus patarnavimas iSNkv 
Yorko J ŠSaipMą sutelkti lietu- 
vlums piuMiter<ftW gera^A-oga pa- 
daryti Wio»e malonia, \

Kodėl Uetnvltrf tnrttą vaitot Bai* 
tljo«-Amerikos .W3iu.,’
1. Tlesiogln& keHęnS importo j parta
2. visu kelione vandeniu tuo pačiti 

laivu.
: 3. ne-geiežInkėHOj’.vaŽiirrlmo pet 
J ■ švetimaa Aails. ' ‘
,< Ant -laivę vartojama lietuviu 

' ’ kalba. •
S. numlama čĮaūg ,lr gera maiafo, 

] 6. Svarumas ir patogumus, 
•'k 7« ft|ulontm patarnūvimafc.
i!. 8.. Krutanti pnvelicsIąL \ *

9. Kasdien koncertai,, lai va erkes- 
■ . tros..
į 1 teikia.
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- Į ii). T§c llėtttvlą vizos arbn pasporto ? 
f telkia. . - :

: Į IiahAt jittų proga. Pagal nauja t-’ 
: statygjifc kiekvienas gali vykti savo 

^etion tevyhM apgtlaflkjti vieniems . 
metams ar llaiaus. Leidimus nsuarĮ- 
žhnul i Suv. Vnlst. bus išduotus ke
leiviams Amerikos Vaidilos.

•d Uel visį tottmesiilų informaciją ir • 
" laivakorčių kreipkitės į jimę agentą 

arba j . •
BALTIC AMERICA LINE

^ BroacRYay, * New Yoik, N. Xp 
X * * a ■..į.iaii^įiufrk
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Ktar lifck. — .fienry Ford 
paimk?, kad ortaĮvUi netrukus 
bus bildavojami ,||fp, kaip da- 

kad

.■ O.i-Julrt..i <*w* f.la.iĮ-* i»<
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**%}^%sl$** pranešar kad 
•^įdeagoje buvo surengtas gra- 

pokilis pagerbti Lietuvos 
versiteto rektorių prof. 

P. Bučį. Buvo pakviesti 
I? kaikuriė Clii’cagoš universL 

profesoriau Pokilįo Ve- 
(buvo adv. Mastauskas. 

1 4 draugas” pastebi, tai 
pbkilyje iš lietuvių, tik 
caL Jokie laisvamaniai 

priteikė atsilankyti,
j ' G - -

ai laisvamaniai pasidi- 
ją kad jie stovį aukščiau

partiviškumą. Bet'

kąmatome

: X L.B.K. Moterų jun
gos seimo taitttaM išsiuntinėjo 
visoms kuopoms bilietus.. Pi
nigus ui juos meldžiu prisius-; 
ti neverta kaip rugpjūčio £t L 
22 kuopa, Cambridge, . Mass. 
Jau liepos 0 dieni sugražino 
pinigus už išparduotus tikmhis; 
Tariu nuc^taūžiai tabi 22 kuo* 
pab ' Turiu viltį kad ir kitos 
kuopos

; Šatt lytinių vaMijų kuopos la-. 
hai smarkiai datbuoja?!, 
Įmsklmbavimą ftmkzto vnr- 
dari IC-to seimo -fannisijos ta
rtu v Lom kuopom ir apskrl- 
vhnn nuoširdžiai ačiū.

Komisijos Narė.

Aplink, vien skausmo verpefeL-. 
^nau, nesibaigs dar kančiai 
girdis mano šalta ir kurčia. 
Ąr ilgai saulėtų dienų vaizdai, 
Bžvilš džiaugsmu kupinai. .

Krtt<mįs priešinybią sriti 
Iš kurių froškimus svajonių 

semi.
^ilies^ k«4 prabils ten žvaigž

~ dėlė!., /
Nors skausmo našta prislėgta, 

įiūk< yni jaugus jauitysfeu
’ Jh • ■’

AŠ regiu, liūdėti jtųariTgmią, 
Su kriųįanemfe Iaį$s gamta, 
KaipAvakė yn’ ore greit gesta 
Kaip žiedas šalnos yn* pakąsta 
Mlfeįstim^h gyvybė užmerkia.

' ‘' 4
Lazdijai.

j 
džicft nuosavybėje, tai Mmdųll 
prieteliai rištam, kad ji būtųM 
operuojama sulig Kanados ple- IJ 
no, ir' ted pdira gult pebM|Į 
keli poneliai, bėt Ė&tvs wto- r 
tojai. Vienok tu phmo labai 
fe jo aukso vergti, jie dedą vi-ĮlSyj^

* * ■ * --------
TCrJClM kilai 

tatpflBMe. >. 
tl kambariai <M i > 
■era* vairia; prrii 
nuui; dldaMa Uenra ; beuo 

lltlrktta J. V. VaHlioa 
mlaualH.

thMi
45 Broadvay, Nw York City 

7$ 8tata atrast. Boaton, Ifaaa

*ą pastangų poriveriti Šį svar
bųjį šaltinį savo globon ir tuo
met Čiulpti H žmonių centelius 
ir džiovinti jų gyvenimą 

Kaip Vistas virs ateitis 
parodys. Jeigu kongresai dau
giau pateks koperatorių, ne 
Wall streeto milionierių, tai ta- 

Musde

* « r n
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tiflkatą IeittUnt ju- 
m!s W II Jungtinių 
Vertybių per fetis 

r inSnejlUM, (»u privi-
• latfja pailginimo dar 

o»>- M prlatadtymo

JW įlaftuoM kelionę į 
lipkit ant vieno lt geria*- 
rafatttai laivų per Jungti' 

lųkUSk. 
kilaus ant ilų laivų n?ra 

tvarų*, pulkų*, ltvMla- 
'------4 arime Įmonių;

amus pntaroavi- 
i koncertai. 

. .'aHlioii Iainw plr-

tllBMi lafaMS
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■KjpJU^ri gį.1 
|Nta jateiato vy-l 
įterp^Ujo, tari] 
p nugalėjo, trip-l 
jAsunriSų Imk- 

MtyMtab tavo 
m. Tumu tar- 
pmftjo rinkti*. I 

t po pirių atvyko
BaaeM

Tento, ” tauta ftaded* U lietuvių, j 
Jie žaidi ta "Norvood’o Eik’*!
Tentu. ” tMMtnjų buvo gu* 
daug. MKlk»**žaimėjo ir gavo l*-^ 
bri gražu ridtarinį indų, kuri* 
buvo paaukota* “Mbwe and Dai- 
fey” laikrodtatakų Ari. parapijos. 
Abu rateliai tetata ta*® te pint] 
ginai dovana*. Par žaidimų grie- ] 
Žė Korvrood’o tanas.

Vakare tai jta tavo tikras bruz- j 
dėjimas, takių sali buvo kūpi-' 
na, vtato btalte darė geri uždar- . 
bį, saldau* gėrimo ir šalta-koŠČspe^ 
pardavėjai Mrijuooę dirbo, ne»hi-Į ^krsi. —- daktare. Tasma-j
kant nieko apte‘<inakabiliau8” ti-į1,0^8 tad šį rytų tuojau* 
kietų pūidavgju. <<M«.k*hUhi<>>|norįs matyti daktarę, befc jis ne* 
fiai* metai* ir*v« j Nmwood’< pa- f »0>« Banpuotaria sakė, jog su 
letat {daktaru atsilyginsiąs aubatoj, tat

■n * • • J _ «. . . Indre. ^rilffgOs tapyta, pradė-
MU įteikti fr p^iS: W

«’o. ’re iŠ**tai .ta “T*?** * «?•:A
Atvykę M Montefio, ta. Bo*Wumf -*** - t H ? < ? <
£itur. ’. Jte, o plklU tai ii Nor-| . ijt .
wood’o. Vakare buvo atsilankę Į»» TUprurnė yglyatiilttrta 
te gerb,. kunigai: Urbariayieius,| .. .,'.
IvūgŽdta dmaa te Širakau^a*. | Karklų Šeimyna^tujeduri prie 

Įte* d’ M Abar atkyrite: peteol rialo valgė plotu*. Jonukas Mm- 
liko virš dviejų tūtatančlį Vfeiilo savo mažų skilvelį nieko rieksi- 
karite tu^ita gnšukti ^Brąvo’ųbėdamas, Pritrūkus duonosLdo-i 
jfoHkbod’bpateptai Įnuka*^ariūmė kitų Mitldus j Mj

Tad^gi lutai, labai didele garbSįte riekia per stalų drioųš.
^dtaataįį Hriteriu Jonuku ar neturi Ue- 

k&biniii 4ufesf nenuiifetančiat|a«vio kad stumdai bliūdus ir sie- 
ruolėri prie pikniko ta pm?apijo-J krper vfeį steigt t( 
riiąm* ^iiį^telar^ijtataAitę-] . Jonukas. .— Turiu, bet ne teta 

W galėčiau, daaiektn ’ 
rųjųkur kuruGarmus ten te l&i-l.— ■
rito’.'“ i ėta hridtitaja kad-su d*J,. . fet l| į Jį. fj ||, jį' 
OWriteėm'iM|te^<ta-tiek pelnoMku.] f ,

!r^bfcpi<<

djynMMtbiteralfi-

Jft ft Jft WH Bto »1MHMM- 
v»»*r winni mrv ptvnnfV} 
IMI adteU goria V. BaŪmMaaA 
Dabar AMU kėlorijo*
galis didžiu(rtto tataom rtvo 
t*rpe taip tymtoa ypataa.

ihMk jn padtttm dMriiu* 
Ungurius, vienok da nereikia au
stai dirbu®, dkr yra daug mūsų

ĮK : / Pta vietihi ktetaų ktių jKta 
E^lta vtotajo ketetą dteftų goti 
ĮaL 'Prriataa OUfcuritaa tatanadtenį, 
^ Btririlo 29 d. laikė iv. Mta* b 
K_‘. pasakė gražų dvariniai-tautfaį 
p ramoksią, pažymėdama* refkaHn 
įj5’ •’ gumą Amerikos lietuviams savų 

jnokyklų, kaipo pamatas kataM- 
į; kyšti* ir lietuvystė*. Taip-gi *a- 
£ . ki prakalbų, kur gerb. kalbėtojas 

vaitdliai nupiešė Lietuvos poHti- 
_ n|, «k<momin| ir kultlrinį stovį, 

pažymėjo didelį trūkumu Lietuvoj 
gerų mokytojų, ir kad tų trūku
mų rilptaari prašalinti “Saulte” 
draugija prirengiama gerus liau
dies švietėjus-mokyt o jus. Parė
mimui “Saul&U buvo 'renkamos 
aukos, bet svetainėje nedaug m* 
rinktos tfe«- W -Tfirfritalea didelio 
karščio nedaug Žmonių atsilankė. 
Užtat ant rytojau* gerb. svety* 
aplankė nekuriuos vietos blmto- 
rius, kurie ganu gausiai parėmė, 
taip, kad surinko 'suviršum 100 

.vilta 

Vatanė teokriatet- -

‘ Gerb; Metano rilpesmu, brip 
kasmet, tripte Šiemet jsteigte'va-! 
sarinė vaikų mokslainė. MoMna-: 
ma lietuvių kalbos, '.rašybos, gra
matikos te istorijoj. Mokytojau-;

į ja moksleivis Petras Gutenasjrifii- 
tas"vaikina^ apsipažinęs rirlietU* 

^vių kalba, todėl ir pasekmės, ga- 
’ Įimatikėties, busgeros. Jainbri- 

gelbsti teukyti; p-16e: Prane Sau- 
j noraite te^abeMKova^ tai -lį^ 
' vuribs toMu\ytaarimų kursų iton 
I kinSs, kurios nors* čia gimum<te, 

tat ttoliii te punktualiai lankydšte 
y ribsrta^i^ritarino lĮfetuvių kftl’; 
; boję,- kad dabar gali kitus piabio-
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vų įritamai. tabr-
Malį, tfMUta tau
itat* • f.A. BtaMi itta* tatoto- 
vjta*

Komitete* Mritamh « tote drou- 
gUų ta Hettota yMttųr gabaritai 
rengia*! |Hk ItRfi kurie atritaa 
p&rapijot tarife Jrtto Liepos 26 d. 
iktfMpta«lo2d. |Mt «dW- 

kia čia dar yri btmuk įlta ^hte 
lui ųamiTiaaii įvairių jtafatatalų 
pabūklų, Vitalių bthrtfaų danty- 
mri, ta ttet_tyv» taMitaM, ka- 

’ ju£ ^fel^ltaMiRte^ta f ui V~ ii ta**’jT* 'SKtateilalVlF *£X||taWB}’
soMifiM* ant aritaM fctoHtaįtata, 
vadlnttiaa: "Mtay Go lotai” 
Taipgi bus didžiuli* išhM^ta 
automobilistu. Tai bu* kam ntaa 
laimikis! PrilMB taMfiMbk kle
bonijos ątatyĮhd. tatta ta
da taii tataCM* surinta 
kodauglauriti kapitalo, ir kad ta- 
stačiua Jtleborijų uMratatant ku- 
tatatatoi takėlį^; ’r‘ • •

Linkėtina gero pasisekimo. ’ 
l '« .- • ;

■ , liitf. ...........lii.iift ' *

t ”

tfu tMWk priharittl prie taip 
brangto* te vtadritt!9* moterų or*

fttiftgkltė*, gųjungietės, dirbti 
tta riektų ita vieno* Moteris* 
bei mergai^ kuri neprigulėtų 
prfe »tai kftstaoi orgtotearijo* 
— Moterų Sgjtmgo*.____ '. ’

■' Stjtagittt.

«*-'

w> 
Antrų

*ft»u irt—fti '^ir^ 

. Kartą eidamaa gatve, pama$tau 
kokių takų metų mergaitė, eina į-1 
įtverdama pairi tvora*, žiūri j 
dangaus mėlynę galvutę liktam, 
dairosi ir gailiai verkia. Pama
niau uu: Dievą, mažytė, turbūt 
netekusi yna savo tautos motutė* 

Į ar gerojo tėvelio, kad žiūrėdama 
į dangų kur gertas DlevuMs juųe 
pas save pasivadino, taip gailiai 

Į verkia. Priėjęs paklausiau; “Kas 
[yra, sakau, mažyte, kad taip ver
ki?”

— Mama liep€ eiti ir atsistoti 
ant saUluttof o ji taip augštai, laad 
aa negaliu pasiekti, — atsake mer- 
gaitž, trindama rankute nuo akių 
[ihm

Daktarai. — Kaip mano pacien
tai šį rytų, ar kalbėjai ir kg jie *a*

■L l’
: t 4

«y y«M tai Btata Mata . ’. 
..Skliutą*, tata.Atvykę* Atyk
ktaon.tarjrt ritei* taria.

tata tatata rnta ta* 
tardau, N. Y.

JtataM, Atah* irMtata 
atvykę Amerikon priri 30 Metų ir 
gyvenę taaton, Ifta*.
tatata ItaM ir Myta 

atvykę Amerikon prieš 25 metu*, 
riuvijai.

fitalbta, Tada*, taaa, paeina 
M FapilČa, Šiaulių apek.

Sinumauakaa, Antanai, atvyko 
Amerikon priel 22 metu*.

žtodfciyij - -^ferintosUĮ1 prieš kri< 
gyvenę* Argentinoje.
< Staraiiia, Aniana*, gywięi 
Lytotoje. \ ' 1 'J

Senkavkta, ttatar paeina ii 
Seirijų, Alytau* apak.

BartkevišaiU, Kta ištokšjUBi 
idLtatb gyvenusi Amstordam, 
t. / /. . ?. -. i

Virš minėtom ypatotti Kouautl-i 
te randasi svarbių žinių i riodel 
jie patjs ar ka# juos Žinanti* pra- 
loma ktriliepti žtao antrašu:

88Yar^ltew, 
taF'taię w. Ir.

. r.^
-KEPAPM&a. NAUJMNJL, 

ktaaBaAu^a a- ito ■■Aum *rBlLAj^ELFHlsOiuft^!
. . 7 ’flKM.iii <

BWWBIAtimu
• ■’ lifs ft*D0 AWttT*1 ■ 

jhflmtelpMa,
imi».gauąlt vIsąMy jletuyBkų V*Į- 

gly, tėlp kaip fe Lfetttvoj, ' \
’ ' KAŽilMiRRAS VAltl»KUfc 1< 

PtJUS JANKELIŪNAS; -
t’ i r • ; - • / SftviilątaL.

—----------■■-- ^-^4

į*
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Baudimą*.
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Auklėjant kūdikį reikia vengti I 

r*0* patondlmo,. kadugį jla šMįl 
lino kas gara, ka* btaga- KtaH 
ka savo palinkimo*, Ir jei jte SfM 
IMt® itataMn, tai takų panštoB 
parodyti geta Perdang tavų |Sg 
tolti taip vadinamo "nroaryt* MM 
Mk tokie tMtivėėbi tik MiM tiaf l 
parodymui kaip nukreipti JcB&a&y 
ringų dornę į kurį not* rrftiki m 
tHUlikg kalią, tai turStų ka* HntM 
niua vaikus. Kūdikis yra opa* M 
nya lr tori vta< ėnatyguato jmmi 
pidinktoiiM' Jei ii« palinkimai M 

< to* yra drtudMami, tai jia mrMlijg 
to* jitokotl kokio nors negpliUasll 
Ir ISelsoa.

JRl^rtedeĮi JŠerfAlį

Jauna* kųdikta savęs karttį, tad 
tl tuoj KUldonm Į lovų v&aiama, rjfl 
ine ir gerai Išvėdintame ianboyj 
kta jam leisti Ilsėtis ir miegoti 1 
tik nori. KudlkU, kum wamw, J 
taa, turi kokį’no m Bkaudillį, M 

: karžčio, irgi taip pat lai daro.
: Sergančio kambarį nerelika pkv| 
J susirinkimų rnlw kūmutėms iri 
mynamš. Noru kudlkin lr neairgto1 
pama liga, bet geriausia relkią ji 
skirtl ntui klttj'vaikų fki fM 
ma.Aekant šitų *t!Wl bta t*Uį 
vengti daugelio limpamų ligų |3R 
šfe ‘1 - ■ ■ d 1 _

Ar Jūsų kūdikis verkia? Ar tai 
jaut’ ir neri mala? Jei taip, tai wfl 
šia jo maistas jam nednka. Mgi 
U žfntott savo kūdikio Jr jei įtoj 
ga B kratų ų>ieft<y duok jam B*fl 
Kagle Pieną — pieną, kuri* M&M 
išauklėjo ltmtu8 tūkstančių km 
Lengvai pagaminama* — tik Mfl 
virintu vandenili kaip įsok&aaMu 
i«-metui mpi^oJdį 
iilifr. vtouų mniinifką smldmi 
nę savo valkams. Jį gydyti^M 
.mertduoja. kūdikiams, kurie ita|g 
sirguliuojanti ,ne* I Ji* fto 
^qmaĮ ir teikia pįlno matai 

v Beto kad tinka kudikįųj 
Manaias maist** imdapeto 
pažymėti tyrimai vtati M 
M tarpe rodo, kad vaJrtūu 

Pienu padidėja - abelnai j 
septyniais svajrjais daugiau, M| 
kurte bėneti1 paprastu bonkų A 
įtek davo vnlką fttydtlsi. Patai 
pni. Atiniuk, kad nedasverlg* ; 
yhi. nedapenimas. Jaunas vali 
gkttiL du Šaukštu Eflgie I*toiw> 

•atlftlėMū trimis Mtvirtodallail 
lio šalto vandens. Duok p*w 
P» pietų. Saieshl vaikai O« 

; bhiu m6gėfa su ginger ate, Vali 
. ka, suplaktu .kiaušiniu Ir skai

j; ii,-. 1 . • .

- ■ .m. ■■ ■M

h

' yr^TUr tafTT i IMT IT i, WL

knoįa jau buvo viski ajp-j 
atimk. 1 Per .trfe tiatoedus nieko 
■avtatt ir rtatoi, kta ^ jan 'tUttok 
šut u, lįs i ibi wwraprsiv vrga*
nii&cijoe svarbos, o prie tu ir rai
tininkas prisidėjo, ne| neateidavo 
į B^nriidtlmitoL1 Tat M? irivilko* 
afvįlas. L W Iftai W*s ■$ < 
sužibo apincLuidis Šviesos saulute, 
stdildl brollama dariMninkatns šir
dis, atgaivino jų protus ►-<* palie- 
į&kll totab^taa kfonbn-kopeM^-’ 
Vto.fgrtLptoid i^i^rpta dMbjnįi- 
kai pamatę lorgariaa^įmk taitįEų 
per si or gani savo; iš. naujo, išrinko 

k*WI*b Went< pirm,. o|ia 
&ęrbuŽien^ < vlce^im,* St irinįl' 
kevieitm, $MQ^ih|v-utatu i<Fc*iks 
JČleyas, finansų raut. Antanas;^ta-

H& * iltatata i Mraųjuttoi 
Dabdrtnrilfte ta$ririr ♦vMtieu’.ikU-* 

rir >W daugi*tnnebedaryti 
ioKų1Sn®8n^ bet dM Msų įAj€~ 
iųMilft&M kWto it ^tinimui 

u •** *
P'*’-' -■'■H-iJ® -5 l;:dt

'^MtabĮK iriįjąi $ojėnčius d*rbv- 
įį^fcųiEttįbfi, fihldme lįęsnAom^i 
gėriĮ$šiį -ta^riĮ d^btpįtak: 
kolmįQoe^etuvi^t^ex Kartu mf, 
Tmnštc^ife^ ttęįtftū ,sęįt<$. ^fetor. 
kad Tmnrios^jęgsfte.[ą&vu kuopų 
nę tik ppliiky^' Mt jį keleriopai^ 
padidinsite. Tik diuglau dtųsos, 
daugiau fyVMo, daugiau katali
kiškai l&įpMĮk? rienkėntoi dau
giau, darbininkiško kariškumo, ne-

- . . ■ ., . - '^’ 
l&k ' O kur brolybė ir meile, ten 
darbo žmogių ytitiSj pedalo ir &•* 
ganymas.

i Tat, darban, ferollžd philadel- 
[pbWril VaWt bųu

jMfiss Statoms visuomet pagel- 
bšętoše. ' • ' ' < *

- MGBVOOSjMAi*.
- - ' . *'U

Neveltui gerb. ’kttU Jt. Garmus 
tapo pąmylėtas Nonvood’o para
pijos, bes jjš Ul tri^rib -krip; 
M IM dWbį Vi- 
kur triftrik, viriirkavo lštantjnu- 
kbjt. ' Va,-rUbH/h nėtokMamas 
ūngbį Mitriu, bet 
jo*tarini pikftiM

: Ąkųįaa jvyko liepos 4 d, ant 
Mk^sįa^kbr. taip kaip ir pernai, 
bot ibįto metais pradžia buvo pa- 
'dkryta^vakartįA y, Ifepba ž d./ 

T-«Wk MW ’lidefe pĮriaviate a^ba 
♦♦bųiiBris*1 buvu autaknta. apie 
Irtarinmikpenkias pėdas aukšto 

? »nt parko. Dešipita valandų va- 
itaA filis laužas buvo uždegtas ir 
ištikrųjų buvo labai gražus vair- 
Ita Visa* apielinkinis dangus 

: bnvp raudonas. Ntm ažtmdos iki 
dvyliktai buvo tokiai pttįto di
džiulėje salėje. v

liepos 4 d, išauto labai graži, 
jau nuo ankstyvo ryto pikniko

1 v

.. Apto kituo šis 
sų kblonijo«, - bot kpfe .
jungta Žb-ta kuopų prekiiii štoko 
neparalįbl dtapriBta^ vėikto dįūg, 
liet gtatafctaV! tUt‘ štato 
trumpai aš'į^rbBgriu aųJurigieMį 
nuveiktus dirbta Vtafldtmk ki- 

‘ ‘ky< įai graži nauda vataritaįw M&W ^ungorMta-statas

mėnesių v^ų, tai ungiė-
tto tvirtM griebto^ 
tik gaiėjta laimėtu'[&' ito' 
škirit pfcmį .̂ 
-narė įu^lbfiito.^ ’̂įHė. kįte-: 
ris ir mergniteę prigtite prie Mbt. 
Sąj. 2b-tos kuopos. Daugttttsil 
paridųribtvu tinto: darbe jdidžŠai' 
gerbiaria 
Stačuliontenė, 35
naujas kabęs* pririši

’žShr- Akuti Nivfekieta —/Įęį’iiiri* 
,§v< Mišias laikė: joną Įankljftldtal wliUA

: CUugtaferiė y* %. <Mfc itortakri-
Menė — 5, Adelė
4, Zužsua ttortninkfeito — 

»w^» - a
rięienė —- 1, patale ilftnija Eit- itto^taaifi^ftttt gtivalu —

d- _ wmokioim;t6vMm/lr ^Lįl^80 ta01“davė grazųpaiUoKinuną tevamSirtm naujas įtaręs. ? . ---- •- —
vaikuciainSj kaip tėvai $riva|o Todėl dktelB įrikįtpto
saugoti savo vaikėzus nuo blogo CleVeMiriLo to-ltitoftellfaft lt taip 
fr nėrigadėti nieko, kBs reikIM' grižų j*bidiritorifeį Jfe ikip-M 
ga yra jų geram iiltamtaB) kad .toW kurfoga 
vaikučiai kalbėtų poterius W liė* fi prie IMBt ŽtaW| 
ĮLJ'ta -totata.' 11 ■’

A

!

/

mbišliunės, kurie nųri pa^tfiįudę-
i ti. šiemet mokyklų lanko apie 100 

* tarnaičių te ‘ mergaičių. Garbė 
. klebonui už tokį darbą,, te linkė- 
’ tina vaikučiams kodaugiausia nau

dos — pažinti savo tekų gtažlįk 
- kaltai

Liepos lŽ d. šv. Jurgio bažny- 
’ šioje buvo įspūdinga iškilmė, t. y. 

gražus būrelis bernaičių te . mer
gaičių artinosi prie Tdęvu Stalo 
priimti pirmų kart įj&vo širdis 
Išganytojų.
kunR Kasakaitisį, jam ašystayo 
Mimikas K Gurinąs., J*er MSšrjs 
gražiai pagiedojo šv. Ceriljios cho
ras vargohtaKo Mario vedamas. 
Po šv. Mišių gętb. Metanas pasa
kė pritaikintų liMtari pamokslai
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daktaru atsilyginsiąs subatoj, bet
I *■ —f .14 a.**- * Į w —
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rkkgia t. n. ia&ė&iriri
NEOaiOJ, LIEPOS 27, U*, MIŠRU 
.“■■ ■- - , AKSONU, 0W-
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' \ WigtW dariai it nfti^sJkyiė^iHM toj
ti. Tdijm-gi kviečiame Ansonijote ir apieKnkūe intorit visut)- 

nes da Ikmet Wlckto g«|iiiMs^ltafe4riaph--
linkšj ftetatfc tMutd i^airilį pft&htksMdĮHd jWrite 
programas, kdp tari ^ės>attkiBms ta Buvitii^
tois ir Star su Ąersey St, vpiH pajaus talgjltta Ik IriH įMifeto 
programai Mpugis bits Visokių garimų: ltehmtao fcnmtao, 
Šaltakoses ir gardžių užkandžių.^ Prie to lietuviška mttiika 
linksmins svečius. Pasižymėję gaus dovanas. Tai-gi nepamirš 
kitę 27 dienos liepos kaip suaugu jauni ir maži. Brtogki ltVle- 
Čiame visus, nes kurie nepribus tai gailėsis.
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•rieiL v t Bfegušta?J9us%^1908 m, gyveno
Dėka gerte Mte- GarmAUs, he- ™. iklJ niv - < --- ___ i. -r* IChicagoje, o vėliau ve Pue, lll. ...pos’ 2 d.:aMim iNtrvreod’oiLie- J

* TOS 
pa;-;-M* Simffiytu

i SS?*J!'htauM» faramiMSjte 1
Wtata.S8ii&W 

SfahS® ®w*eIAaM« RtaMjaį Wv#- 
ta>- Ihuta.taManarts. Sfeaietį a fe fmtifltetiKršsime-: 
taoM* w«. > M12 m. & 18 ta. fc šfmss!

Klimavičiaus it Vinco Kudirkos,!

sstajs. ■ tata gta-n tostai-!
« «u»it Vladai 

.tatam ^ «?»- htataatata, mvaMsa fr. Bwri.la-

fija ir tifetat-- Mokytojais yra »•» gneas
Metiniai, AįM. K. Stasaitė, :-Kl ■ \a|J.

XsM.ua ZnL fetda' ^eno IfilkesBarro, Pa, W<«Smtetai I#stal tatamrte fr 
didesnę^dalį pamota mokinagerte į •&. ;
tau. Garmus/ jriiUte Mbr^tibd-o r iB-o-ria « X*X-

«& metų

'^toettitfr rttote t ■h&mėtų, ParitA^M2ėniųkainb> 
. wsw BAVCT, CDM. Alytaus i

WK8. mtaesinis *suririnkini^| SUrVito, Aflttaas, atvyko Anie- 
į^Mriedėliojte liepos 27 d., baž- Į ritau 1913 m. te jgyveno po po- 
nytteeje svetamčje,. 29b St* dohnfM. Main M., tauthbriige, Mms. 
Ste, l-m$: X®1* P® Ptetų. Viri nariai | GtatouritM, Kafimlerss, atvy- 
Lmalonękitfe pribūti ir atsiveskite sutrata lt® K» ld PLi Gfa-
iiaiijųnirių. . •-<> jeagte Paeina iš Stelmokų kando,

Valdyba i Gaulėnų val&č., Šiaulių apskr.
‘I' Ptataritdtfc, k*rottna, Ant*ii- 

šioji ifteta^ri už Wtari&t 
įte rranritaa, fori W ilWji«i 
UŽ’Gtte Ktirysna. ’ ■. ,

| ’ Jos atvykusio* Amerikon 1913
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Kviečia KOMITETAI d^Mmnkai arčiai trittari u
- ■ . - ’ '.p:? ’'*'

VaMri& mokykite
’ ’ M
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PIRK il£MEt ■ 
beriančias Mfau ^rirfct M- 

ittų šiemet. Pirkime Ir parda* 
vime šlubų h'tsmų ItM stt- 
mainyttto. stabus M fįriiiMim 
tamistai ^tariieusime. < ĮB«i^ 
kltės prie mfisyp&tiškaiKrha 
per Milkus. .•■■• ■

AHZNOY J. P. VAI® 
w Mjl&ury■ :■

Tel. P»tk178g. / - '..v

-». ■ 3
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PIlĮtlįlMAS
New lwtay> apskričiui !

s LDĘS. 14 kuopa, Kwarify|M iį gyvenusios Syracuse, N. Y. 
;iw* rėngU milšiiiiškį iSvaiiM ĮfižpMtai* Mytata, ir jo ylt 
vimų} 10 d., Blpmį-|kai Ąigmantta ir Antosėf gyvenų
field; peiliai užerėlp |Batavfe, N. Y.

Wadgi tatai praSpme gerbia-} Wtojnt, WŽMb atvykęs Amėbk 
mų kuopų nieko nerengti *tcųe kon 1912 m. ir gyvenęs Gardner, 
dienoje—• .* \ ~
triukšnldį mUsų gražiajan is- 
vavažiaviman.

_ J- . Mentalu

n

dienoje — o viri, su didžiausiu

v

u’

IdlUOl
UITA.

U*

pasakė: 
lymUopa 
4 *1

Masu m vėliau* New»rk, N. J. 
tapatu, Yritalta atvykęs A 

merikon 1912 m. te tūlų laikų gy
venęs Chicagoje. Paeina i* tari- 
kų vaiše., Ukmergė* apak.

Banaiti*, Antanai atvykę* A- 
merikon prieš 19 metų. Gyvenę* 
Cbfaagoje. Turį* apie 60 m. am- 
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M 83^ ssfe taiFTnrilytfno, 
kad viaų pekanšiei buvo m- 
ckmi it jtadjov vėliava. O ka
dangi Amerika dą nėra pripa- 
Žiauri “raudonojo rojfmM,” 
tat bedieviŽkajai parodai ne
pritari — neleido . po “krriyi 

|"aai>» daužyti*, bet maloniai

mb ta 'ftatat. Itamiii; 
ĮĮfaipkMM nendkj^jo pražinė* 
Imd apsiimtų, o visi Bariai 
£ apsiėmė. Stalku apsiėmė 
lapo įtrinkti;
^nepadorius Ant Bendomi- 
f pagelbinipkai *— V. Valat-i; 
irJ. Modoms; gaapadinės:) .... .
BerlatekienU, K*’"*.*4’**

fcKBtBah>MkW;tWko«Aieritojgi: L.Bvagidig ir A. tar l* '' *^12 ^^ u “^' 

», j. Zaikū, J. Šimkus, A
«aav»h», V. KaliHos, M.l*1. p^tel’\ J - l. v“n^a! 

ttdrik d. N’treiBkiMiSjV.« ~

ditat ir adv J 1feveaa4menikw» ■**»*
TTvho nriheipttį krnvhw kova rd 

-ta«vfa|i»g^ael

rok ulbos?.
Pereitą savąjį MnMachu- 

settevalstijo j automobiliai uA 
mušė 19 Žmonių. Nubausta 90 
automobilnittkai.

4
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JUIT Ot<C
k" < - -

bIMbvm Vyėlų 17 toga 
l^poe-July 27 d. 1924 
ĮMHAN PARUOŠ, Mažtapan, Mase.

tai

AUBKIAN A IOTUAMIAN Hmnun 
tETmDUt VALGTIOLA 
Mm tarime U m. patyrini valgių 
mMitniiB* Komi m <iimiibum* p*»t- 
ifytmM <btoU gerų valgi, rtmnlal ir 
Atartai pagamintų Ir rt prieinamų kktaų. Pomitakų <U*oomi* pritaiko 
į altam tikri valgiai.
Mt W. BrMdvhy, So. Bertos 

Antra musų valgykla yra 4 >0 na 1380 Dorobirtar Avė. 
A, SAViČniMA* n A. Simanavičk'* 

' Savininkai.

11815 AVBNimfl|
g kampas Long Aw., Alliton, Matafll 
I Oftoo rataufo*:
I nuo 11M 4 #o pl«t to pagal ratart^ M

T*L 8<x Bo*taa OT»M

L IttCBONBl, M. 0.1
CtoNoM oitiUbrtMM ir ttataMtfhrt ■ ! 

I' «noe vaujtom: Rytai* iki • v*L I
Po platu no 1—* I 
Vakarai* nuoB—G |

M B. Bmtw*y, So. Bort<a |

* NAUJAS KUBHANAS.

Jau toksai yra dėsnys: “ne
kaltai nuplėšta garbė turi grj ž- 
ti” '

Kiekvienas lietuvis žino, 
koksai jo tėvynei buvo'baisus 
smūgis XIX šimtmety, kada

L'K. Urbonavičius, kum rusų ginklai žvangėję po jie-^*“^SS3SSS *4 S- ** »£
•. .■ ■ .. l.tatatoM • t Vien, Lietuva, jaunuolj baigui

.y “ Ipabar Visi esate tikri koma-
3-*^ * , . t- , 11 InistaSį i^^vtmriMddai a> 

I^*’riŠtos,irvisims josso^1'
T ■ ' * J 1 * y * V-.; > . bm 5

16 METŲ 80UTH BOSTON! I 
D R. H. S. STOMEi

AKIŲ SPECIALISTAS Į 
800a W. Broadvray, So. Bortas I 
VALANDOS; Nuo S r. Iki T V. Į

EIIUUNGi SENUI 
MOTERIS 

!pr|tliii>ojimui 2-jų vaikučių; švanm 
knmbnrya ir mokyti* pngul 'ontartL At- 

į slAftuklte tuojuuM: J. į*,, 2'1 Dhcfiefcl I St., South Borion, MttW.

mSIDUODA
MeatMttttrtMWMM«MMM»m4lSMULKMENŲ KRAUTŲVt SU 

J pVTKlg K AMBAnTAm
I Henda >W.0Q meneriul. Dėl greita pur* 
nlavlnui kuiną tik |W.O0. AtolŠauklto 
|po nuni. 421 8-th Street, Sotim Boston, 
llfas*. (J2m
t.„ ,-;^„..W;l„-|„„l„ , ■,w.,„.„į,g,-,W.,ll. ■

Tai ku* eharikB BMlkiaoMų ir iadomiaorių piknikų. Dtayvaua Iv. Pet
ro PamtaJo* Bra {vairiaumų IaWų. Amerlkotaikų Ir Lletaviikų,
k, t “ori*lvlų*, lrtltty»«a, wbeel barrta rte**, trim kojom lenktynes, “®vy- 
Nht palaikymo” KHtty»a* ir dant kitokių. Lalmejuriejl ptu dovana*.

, Datyrara mmIMH jeimlmo » kitų kolonijų. Untamyb®*, orumo, in 
domyūv boa TodM nediltoj-yiri mari ^knikanl >■

y ttti&jei'
KiutomATB 

' Hnljoa «*to. Tra to
ww Sųnart imtl W«ahln*toa St. karų to valiuoti iki j

f

U

T-
aBMMMBMMSMiMMM£fiS!£*MeMeMMW 

Tek So. Boeton 0828 
LIBTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
— (KASPARAVIOICa) 
4Stf IČMdmy, South Bortm 

(Jfito lafatridot;
nuo t ikt 12:00 ryte Ir nuo.J :80 
iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakar*. 
OflHUH uždarytas nuimto* vakarai* 
Ir nedsidieulal*.

SM

A, 
rn

t.

X 
r

. , ,j*yk Uk7K<».,
25c. mokiau *•#« 4olerf« ‘atri- 
•islndejtatM kasnu*

k*d^ajM^«kajp< $L0O. .

1

kazoko kardas anuomet nudė
ti nevienąŽymų tautos veikė- j 
ją kraugerys Muravjovas pa* 
korė. Vis tai nuskynė nekal
tus tautoe žiedis UŽ tėvynės 
meilę, garbę ir gerovę. Prie 
tokių tautos žiedų yra priskat 
t<mu ir Trijuos gyvenę fami*-

įoEt' .M' ? t i-t <
■ ’>";,,:?~\y-,!7' ■’ '1’ ■

-., Į ’-.v/.* ■ ♦'• ■ j• . < j 1
Praeitą sąvaitą miaėiom.eJ f

Lębrisea*jos majoras gružėj t F 
įjriMbd twriinnĮkribs už auk-| ^Labajlmsvų ievų^ lidsvi vąL: 

^gazoMJiįkanrif^ W‘' Žada||įiią^ labaiMs^  ̂augint^ su«[ 
m&sH st&tik'jrigu g^ridūm<yū laisvai- ;pe^Įy|ę^i

rt^.^l^įįabijo  ̂to fcepadū-mn
^ntarianJ^j^iatn aWit&W|tįj sb fefts iostonŲ,; 
miSfete Įdinįįą1 

nfeMdia ’griHiriį"Ū'Jpsaritą? nędėlią^svaį rWW.
čentų’už g&| yjt Mmtrilon

BįJ.įžgu wBės kmįi^-jrLutss jaiųia hIrisva^tėpą- gai gyventinegalėjo^.judria 
WS2ĮžveIgė^Wątokiosp$rgšįqs ~ 4 ‘'

|»®W 
Jm sako, kad kompanijės|nųgądimą

r/parduodamos fr po l7 centų ga- Įnąk Jupzn^uistaę .ųep^iĮęo. Jiįs 
JbnšteĮrtinai uždirbti. Į pradėjo savo girdeliai iftmėti-

■?' L. V4$j!faibįa rengiasi jHshkyre.gang laisvai. 
hMmaje,M?,.

kįl>sar'&to®-M' sisp’08
jfeikastaaj^riiiiisiąž B'os-[B<ii8tcn8ia ST'I)r*stl- -
£5 pa<&gę? ? ateo. “to 

' Jsntiiiaujos’ gadynSs dėriiokrt- Į - uigmta . f krinuųųliiysi|,
. W karaM7iš7a«7n<įe’i6. [Tat,£ Katrie,, .būdama W

‘#lmS«ganioįlWtųai rtii-' norW taįsvamaiųskos laisvės
;' I. *a^#fflosi' -save

- O. į ?» ? m .; r jiX;|pasiti^ti nuodais —nusmuo-
7 :t.4- ‘ ?7- ' vdytL - Užpusvalaivišidpoper-

. Tfc^^užuipjom^.,į:ądr & ^|ris^rimo sm Jųazm jį tapo a£- 
\taSO» WyoiMtVta-te^ ant ute beąvohojanb, 
• jkp naminibš' iMitalės .P®98?;

■ taTintieji su ju0 Bet
' k&ą, jįriitė šus^Bhoti ^P. Vi-P^J^?’*1 i?bus jgelbeta. .- .

rakas, TOsLaisvės Alejd, Kau- .W, ?ztel 
nas.Lietu.va.

n ■•v . ‘ • - •—' J '

c

v- <; :
LAISVOJI MKIL®'. ■ i «aį: Q«$w irŠforaik*. Jiedu,

i

’7 7 ,; į verti didžiausios pabaudos! tė- 
fvai ir laisvosios meilės prana- 

JUWVtEjt PRO<lR^ Ą jau hebevieną
J* • 1 -Ti. * F> ‘•■' */ " v ■: vr į Ivr&'šųtv 

C&mbridge, Masš. — MfMį\ ; '? 
&mijos laisvieji • kasdien* ąr-ji #

Cambridgeiuje darbai su- 
^a^01?'Į mažėjo c 4 pianų dirbtuvės dir- 

ir.aziaugiasi savo šųva«<
įsekmemis. , 4iėmato ^L- roberinės visai nžridarinė- 
► broliuose dideles lygybes!^ 
incij^. Jiems Main Street’asr^* !

W ‘ •• °l Cambridge’io ir Bosinį 
areetSa stalycui isWldi gMa „didelia'

.fcB,” “ižJyatyja” Širdis, m-Lk*fig&f gertipatzL 

^uteB’ Td<Hriavo, galvas sukopė, nuodų 
. »ta» fcSęniTO, aplopo , makan- įBUg kitų slapteįl

* • 5;- Hai bent, progresas!lyvistaeji vaikeliai susinn-l ■ • *
r«££?"££® 

sies rojaus skystimėliu ir j Gerb. kum P. Juškaitis, 
meldę velniūkščio knygelė- ĮCambridge’io lietuvių klebo- 
** įgivo naujesnio gyvu-nas,■taį^nesenai buvo ant opa. 
ir pradėjo lygintis: dn bro- racijos, jau apleido ligoninę,

• *i
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REIKALINGAS
YAHGONININHS

TuojttUK reikalinga* vargonlnku*, ku- 
Įtis gal«ų ve* t f mažų ir dklelj chorų. 
įKtoipkttes pa# kum F,*MtožMtakį Si. 
CarimiVs Ltth. TL U Churcli, Sfc Clair, 
W 5 .■ ; ’ (24>

PARSDUODA DRAPANŲ 
KRAUTUVE

YMs tavpra.s naujas .biznis iSdirb* 
[tas per keliolika metų, labai geroje vie
ptoje. Turime purdųoti. greitu ’ laiku; 
įneš savininkas turi važiuoti i, LJetavųg1 
IKtolpkltčs' f “Darltalinko” ofisų, 3^ 
įBrpudfray, Sou|h pyston. JIss.< (A21)

T*L Brdcfcton 5112—W,
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAV8KA8)

705 Mrin Bt, Montrilo, Mw 
(Kampo Bmd «tr**t) 

■SMMSMMMSSBMM 
„,1 1^1 Į 1.1 |Į|‘

Tel. So. Bortott 0464-J,

JURGIS STUKAS
j O T OTŲ n k r A. B

«3 WBBT BROADVAT, * 
Bovth Borton. Msjml 

Datom dailiu* paveikslu*. Ve*eilu* 
traukiam vakarai*. Ulalikom vf, 

jBokio^ruŽleg rfaatŲt.' ? . *,»

£

i* >kaipo dvasiškiai troško savo 
Avelėms*1 dvariškos Jahves ir 
įaiiuė^ttaip pit; jiedu būva nžr 
sidegę patriotiška meilė trakš- 
daųd| £ad- Lietnvoe sūnūs ne* 
vergautų, ? i kad nebūtų kitą: 
riętęiringiaį ritriaud^smĮ^ - kad 
lėvynei ;7pėu^Ųimitų^ v baisios; 
vergovės kilpai* * Bet jWdp jm 
tokiomispuikiomis ideidimsiL

r“ 

iųdiyąįąšJužuo^er bfiri

žiftdų-kvąp^' jis juosfliepė; pų- 
skfKtfjigilipn 
gon duobėn, jodM^a ųįdlb ir 
afi^^itLdu^įĮdaiį .uįoji .Į.i iė 
žyĮnėšneliktų, idautfnieis.taą* 
įos-yeik^įinealhBintų,'M 
liėįd^upiąiudaft pbri Wy? 
n®s meilėje jšg^ j^isenM^.>.* 
■f. *^eite Wika^ .r daug^jo,pr^ 
slinkpž r- virš įpuą^WKt^ečio,. 1 
$aūg,-ptdlp^jriętą Jiktosr pa* 
mirštu,r bet šir.gyyulių trypia- ; 
ma^rinė kurioįe g^&jo dautos 
žiedai Ijkosiį nepemiršta— jų 
kaulai buvo garbingai iš .kak 
kdBduobŠe išimti iriabai gar- f 
bin^ri 1922; metais pęw£& ir 
palaidofi į jiems atatinkamų 
metą, Bet tai jieviskas, žmoi- 
gnikasdienbiiairupegniaisHp- 
nina atmintį,; gįreitaj galima 
pamiršti netaip puikių, regi- 
ningų vietų, kaip brangias isto
riškas duobes, kuriose gulėjo 
virš pusę šimtmečio Gargas ir 
Noreika, tam tikslui 1924 mt.

' blrželia mgpesp gimnarijos 
nmkriemaLMrinvmi' ant* žiu 
duobių supylė aukštų kūrhanų 

didžkurią išreikšdami 
pagarbų. , ' t. ' ■ ‘

Tegul.šis* gimnazijos moks
leivių supilfasai kurhanas 
niūkso ilgus,'ilgus amžius pri
menąs, kaipnesti. uanriršta* 
inas gerą troškęs ašmuo ir ku- 
riam bevykdant savo idejų ta
po nūplėšta'gftrbe, ?tai ji turi 
^šiokiu ar tokiu būdu sugrįžti 
atgal, p tie kausimi tegul ilsi
si sau palaidoji ramioj vietelėj 
iki Aukščiausiojo r .-Tvėrėją 
Teismui. r
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|Pįifrtdtajodtt-ietoft-^eĮ’JKHno- 13Jl^dšta|. 
akt jjTtataea Sttota’m PrekS iemęfn& 
nfau' Oderio npt»Wtaa 1 (a^e«8yt».). 
jpHN R. NEW5L0i;2eO Washingtan 

BoB’tom Mota • . >/*- ■ •;
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PARSIOUOOAKRftUTUVt 
netoli .beacĮt’IąjClly Poiut’7 Geras hi?,' 
nls< prieŽnsGH i»ar<la‘viųio r- savinin
kas .serali (t,'aliniu nupirkti pigiai. 
PETRAS itųti yil Ųown Sotųii

tt—-

DR.PUSKUNIBIS 
y i d ų
f 389 Broadvay, / &>. Bortai, i

"iiiiiiil ilT n' i ii' jmį'Tiai
■■„-I t ' >L3«..^a«l|W

PftRS:9U0DA
čĄ^'a j 3 Jį . ir 10

* >r TtarirfWr*tr*r *rr *11 kambariu # tratauve; tolygi paml* ’ 
, IaLETU VISKŲ BGLlŲ L duotai, •^rios ,taiCernė» ir keletas gto- 

■fI b ' VAIgTTNYflTA. r : Wnta So. Bpston’e ii Ifamb?tage’taj> 
į vmomviuiA. a lį^redaml pirkti aam i :U* bizni. W 
i Pas mus gtalta tatai 'visokiu Molių, paH c, jka.VoUS, Jlasfi TJiita

Įtatisl visokią Molių ir kurtu katalogų. 
Keiktaaujame agentų ir duodame gerų 
pelnų ant musų visokių vaistMollų ir 
Žnęytų. fį t-’ ~ •«

i. v j.

Badam
, A ; < - ■*

j

i

\..j * r
‘’njft’T’n

■ ' UI ■ ....y—
• ! ' - 

t 3 šeimynų, 14 kambarių na- 
ii zuKAiTis. ■ imas sutmąudynėmi$,:sk$bynik 

taon X< r%o^et JL y. Imis, pečiais irti, geroj vietoj.
Įprdįe $7J?00, lengvos išlygos, 
1. 5 šęnnynų sai krąutave ir biz
niu, ant puikaus kampo, ge 
riausioj vietoj City* Point, savi 

įninkui re&a/pinigų todėl pat 
į duoda už stebėtinai pigių pre- 
|kę, tik $16,000. '

KA^kV4AmtU^ŽS** I®yA L • W. Boston

►miBŪRGAS
60f Broadw»y, Bta Bortui. 

(Kampas G Bt’Ir Broadvajr) * 
IVMANDOSr 7-Jp

, 3

*

i ■':
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124 SUMJO& rr., (žale Endbmtt St) NOBWOOD, MASS

' PARSIflUODA FARMA
I 225 aktai Ženičr, didelis miškas ir 
fmr augančiu knnberiu, s# mašinomis ir 
gyvuliais ir fflhų Įnetų augalai*. Taipogi 
bus daug Ir jošttaliij.- Du geri arkliai. 

14 kiaules, SO vištų, karv^ Ir teiyčln. 
Žeme geriausia visoje aplelinkėje, nvr 

[ kalvos ir be akmenų. Kaina tik 33,000. 
[32,000 reikia jnešti car2i. Taipgi su* 
tinku ir apt stabdą mainyti .Boetono «• 

ĮpielinkCje. Atsblftiikhe greitai. Platės 
nių ii»lų Kreipkit&s paa savininke i J. 
A. ŠIDLAUSKAS, K F. D. No/1. «il. 
muirtop J* K H. / (J22)

Gerbiami Lfehrriai, Lietuves ir.Lietuvaitės, Žinomi malo-1r^wWRWR iMU- w 
niai kviečiame dalyvauti mūsų rengiamam piknike. Tai-gų ku-1 M¥Mtf R Mfl 
rie mylite laiką pndteistį pakvėpuoti tyrą kvepiančiu Cj?„!?

. ',4, ' .77*7 A. v. ' i- ■» 1 . TBe» mattta mto tfdtofo PhUa&ta
oru ir pa medžią pavėsiais .pasislėpti nuo karstų saules spindu
lių, tai visi vaį^kite ant mūs rengiama pikniko, oMtjkrinam 
kad visi būsitužganėdinti.

. ■>••’■■- ■ .-*■■■■■-■■ ■*

*■ •*-»•*■
■ <k 8t-koą Ątuįįo žiniomispta- 

gyvenimo minimumas Lietuvo
je Ž. mokovo mėn. vienam žmo
gui buvo 103.18 lt., Šeimai 2 
žmonių 173.39 lt ir šeimai 5 Žm. 

27L21 lt; gibtlandžio mėn. 
vienam žmogui 107.50 lt., šei
mai 2 žni. —. 180.71 lt ir 5 žm. 
— 283.03 lt

jpbljo*. Arti atottta, rtttakariu to *tol- 
to kalio, mokykla prie namų. IliSkm 
yra, ir nprila tote pro namuti. Laukai 

įnptvtatl ir^tanyktoa Butukai , veri. 
|Mlta« to Malta* vanduo, elektros Iriata. 

T_įp-------- ... ..... .......iPandduoda piglai sn ryvtalaia-to «W
CTLROUBfe Il ^ton^ it apiebi^Štf Bttražiavos ir per-wm^affiJSj’1 

važiavus u. No. V W^Co^l!le, p*
rei ir gauti Pleįsant gatvę ir šia^gatve pavėžimos, tarp Nor-1 ~ 
vood’a ir Kast Walpole po kairei rasite Summer gatve pava-| 
žiavus rasite pikniką 
. a ‘ -* ' ■ -t *

l _ -J _ \ _

P. S. Trokši išris po pirmų mišių ir po antrų nuo bažny
čios ir visai pi^įl yež*i tik po 75 centus ypatai ir jeigu tą dieną 
lytų, tai piknikas buB perkeltas ant kitos nedėlios, Rugpjūčio 
10 d. ~

•'' ■ ■ , ■

Širdingai visus kviečia RENURJAI.

4 « 
•I. A

NAUJI NAMAI
po 2 šeimynas, visi naujau 

sios mados improvementai. 
steam šiluma etc., dideli lotau 
Prekė $11,500. $1J5OO cash ir' 
rengvoe isiygos.

A. IVAS,
381W. Broaihray. So. Boston

■ k ____ _______________ _______
SV. joto BV. BE. BA4KJINM
• DRAVOYSTJS VALDYBOS 

adresal’ - '- ■'

^RMININE^SM Mą '■ -v ' 
ISip B. T-th St, So, Bbgttar, Moa 

Triephone 80. BoNtoniblO^-J. 
fTCE-PIRSL —Kazys Ambroza* 

. 492 E. 7-tii SU So- Borion, Mum. 
PROT. RAŠTININKAM— J. Gtatockto, 

.5; ThomasPark, ®x Borion, Masą 
jHN. raštininkas^Mrtu ždS 

4 4*> E. r-th St., Borto*, Mm
KABIERIŪS — A. Naudžiumi*, 

8S5 B. ’Broadvmy, Sį Boaton, Iftua 
; irĄRSALKA. — L Ztakig, f 
f 7WmflėId St., So. Boston, Ma**.

Draugi ja- laito susirinkimu* kiwtr*» 
?lų necteldienį kiekvieno m£m*Io, 2-r* 
ynt po pietų. Sv, Petro parapijos riltt. 
i92 K, SevetakSt., So. Boston,

B. K. URJCS 
VALDYBOS ANTRAJAI 

PlrmlnlnkaB-—J. Jaroša, .
. 440 K e-th St, So. Boston, M*W 

Vlce-plrjn. —- J. Grublnskas, 
' 157 M Street, So. Boston, MaM
Prot Railtlnlnka* — A. Janutota*, 

1426 Columbia Rta,. S.Bo*ton, Msm 
Flninsų Ra&tlnlnkaR — K .KMkto, 

8 Ilfttch Street, So; Bortoa, Mara, 
iidlnlnkns t-L- širngidjv, V r 

111 Bo'Ven SI. So. Borton, M***. 
Ttarkdarya — P. LabČka, 

3!« E. mn SU So. Bo*ton„M***.
Drauffljo* reikalais krelpkita* via*- 

<lo* į protokolų rožtlnlnkų.
Draugija riivo Kurirnklmu* laiko 3-rų 

.ne&Ūfenj. kiekvieno mčneeič 1-mų v*U 
no tartų parapijom eateje, 492 Seventl* 
rt.,. So. Boeton, M***.

. -Hl'. ..  ■.ei.,,|lA ,l„ į .........f ,.-,

D. L K. matUČIO DR-GUOB 

VALOYBO8ANTRJUUI 
lirmltankim — Antanas. Paritai*, 

Bowtn St. So. Boeton. Maao.
Vice-plrm. •— Martiną* Knlrtautae, 

.4092 Wnabington St, Robllndal* 
Protokolų RaMt. Antanas Macojuna*, 

450 K. SerentH St.; Sotah Boeton 
Fin. Rafltintakatr — Juooas VlnkevlMu* 

906 E. BruH<hv»y, South Boeton 
Karierln*— Andriejus Zallecka*, 

307 Ė. Ntnth St, So. Roaton. M**. 
Martalka — AlekMitarnJnlmoka*.

115 Granite St, So. Rorton, M**M. 
Dranoyato D. L. K. KelataSe 1*U» 

menvMlnitiK mmlrlnklmna kaa pirmų **■ 
Mklienl kiekvieno nrtneato po Na. ff* 
W*nhlnta*» St, S. Boeton, Mara. 3rt|, 
valandų po pietų. Ateidami atrtirafcHa 
m ratfm narių n*rių prie mą tart'' 
tŲoe priairalytL '

r^l lt h:
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