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Popieiius PIUBIX taka:

“Kiekvieno kataUB m

•vanta priMermi n-

tatlMftąta spaudą ir ta

ptafitausiai paskletatl tars E
šią. Geri taŽkraKtal yra mi

dtagtaMts daiktu ir tarti M>

Pa. j?ereitą
t kasyklojišti-

Organas Amerikos Uetavi^l
symo jraiaiiKų HV. juaBapel 
DarbininkųKooperatyvtaįJ

Sąjungoj

DARBININKĄ

iMttlU'_____________

Ulntlniy ir Bostono niih'IInMMe
metant .

“DarbWnkaan
366 Etaaclw*y, So. Boston, Mata 

Bet South Boston &0. (*

tvedų Vyriausybe įsteigė savo

X4^)bš 25,1924 m.
Vaitaftonas.“ Lietuvos Ats-

nuolatinį konsulatą Kaune.

SUSTREIKAVO.

- Varžay& SHėmjos dirbta* 
vių darbininkai sustreikavo 
dėlto, kad tapo įvesta 19 va
landų darbo diena. Valdžia 
bando įsikišti, kad greičiau 
ginčasbūtišrištas. - f “

■ - - ■

London. Alijantų konfe
rencija pagalios nutarė pa
kviesti į savo konferenciją Jr 
vokiečius destis apie jietas už* 
dedamų kontribumją. Dabar 
ir voMė&rfurėš balsą kiek jm 
duos už savo kailį. MpraW0^ 
buvoTnor ė ta Vokietijos- delega
cija turėti, bet tam priešinosi 
Francija. Prenlierui Herriotak

* Francijos delegacijos pirminin- 
kui buvusia premieras Poincarė 
grąsino didžiaus> opozieija; 

, jei sutiks vokiečius konferenci- 
. jdn įsileisti. Toliau franeuzai 
. nenorėjo kalbėti apie išsitrau
kimą iš Vokietijos provincijųs- 
Ruhro. Įlabūr ’ alijantų Mpaūr 

. ūžiami* franeūzai nusileido ir
* principe sutĮM imtis apie pa

sitraukimą. • Anglijos premie-
. ras * McDonąįdnurodė;

jei franeūzai’ liksis Vokietijos
* Jtahre, tai menkas , teplauks 
— kreditas Vokietijon ir kartuį

' Eurt|pbn< ? > • ‘ < .• i t 
’ ‘ M'dnr j}.?-? ■•,■; , ■

■- ' ■ ilEIŠRIŠO KLAUSIMO..«.

London.—Vienos protestam

tarėjo suvažiavimą. Be kito ko 
buvę pakeltas klausimas mi- 

’ nisterių daĮjvaviniąs politikoj
Dabar tos sektos vienas minis-.

1 s I t I ? f - I * ■ 1 ' > _■

teris yra parlamente, yra Dar-, 
bo Partijos narys ir pasižymė- 
jo naudingaišjdarbms. Laike 
debatų būva uolių pritarėjų da- 

, lyvavimo politikoj įr buvo 
, priešingų. Klausimas neiš- 
i rištas ir taipo atidėtas.

. v ■ į " '» "T

< NUŠOVĖ SESERĮ, 
j * . - '

j Chicago. — Jimmie Daek, 
’ 9 metų vaikas panoro pagelbs

ti motinai apsivalyti. Jis inė-
* jęs siutai toilėtinį kambarį Įr 

po vonia pamatė šautuvą., Jį 
išsitraukė ir po valandėlėS pą- 
Sigirdo šūvis. To pasekme bu
vo negyva sesuo. - Kai policija 
atpyškėjo, tai vaikas negyvų 

, seserį laikė už pažastų ir sakė 
verkdamas, kad jis nepadargi- 
nęs gaidžio* ir kad nenoromis 
nušovęs seserį. *

Iki teismo vaikas paimtas į 
vaikų pataisos .namlis.

y. . ,
■ užsidarė. ,

BaryžiUS. — pereitą nedėk 
i dienį pasibaigė olimpiškos 
žaismės. Išviso išdalyta 361 

č.jpisdalis. Iš jų trečdalis teko 
Amerikos sportininkams. Žais
mėsedalyvavo 45 tautos. A- 
merikos sportininkams teko 98 
medaliai. » Labiausia pasižyr 
mėjor amerikonai, tipai, fran- 
oūzai, anglai ir ąrgentmieeiak 
$ tautas gavų dovanas,“

i 1 -RTi 'Fiiihį

S8^004mEEW 
Ė^dta&a. Vokietijcg nere 

gių yra 38,000. Jų didžiuma i spėjama, kad tai buvęs Cluca- 
neregiais tapo įcaro meta. JgosŽulikas.

PRIGŽEi LIETUVIS.
■ - • - . —v- . ■ /

Kartforti,CL—MikolasAn- 
drlulmfe, dirbęs prie tabako, 
nuskendo besimaudydamas 
Coimectieutupėj.
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Osakū, Japonija. Japoni
jos kotaoteijos ministerija vie
šai papeikė įfeikarifeiavusitis 
japonus, veakianOus prieš A- 
merikų už japonų ateivių neįsi- 
rlęidimą.' iMmsterijatpašmerr 
kė tuos, kurie ^^.bo&otaoti 
Amerikos prekės^ Lmferaščiąi 
pritarė ministerijos, pareiški
mui; ’ " ; '

C . . • t • \ .t * - . ,- _f

į Thowom^» Cianai 
sudegė peųkį namai lenkų ko-

TjenbbįU *M Viso mo&tin už 
$12,000. ••■<

xh«Mir>.‘.,;2V į.;-,

. yChioįpee, Jilasš.- 
meino-A^auta Jiudkos 
daržinė ir Jai 
liųuž$5(J0. “ !

;'; LūMė&ėė, MasfeJ 
■ša!
; Jo sėvininkaš tarvei lenkas‘Jau 
Bomba. - ’ ' ? *

‘ ~ ••■’• .į. nu n . * «. -

r»*' G.v }; T .', •; , . . *,

■ Nevr Britam, Gt —Nuo kaifį 
rų ataiga mivė Stmdslaw Kacz-^ 
marezyk,’ 15 m* amžiaus. Tas 
atsitiko bežaidžiant, y . :

Lawrenče,Mass.—JosefZa- 
gorski, mėsintakas,' vienu mė
nesiu keturis sykius buvo ap
vogtas. -Pirmų sykiu pavogę 
$5, antru—$20,,treČdu-y$3j5, 
ketvirta — $15* grynais ir 
čekiu — ant $125 ir $5.

Framingham, Mass. *r 
lenko AVladislawo Kaczmarko 
naktį įsibriove trys Vagys. Jie 
Visi jauni. Be galėjo iš gėry^ 
bių pavogė, o paskui pašiemė 
&nka pačią, įsivedė J automUi 
bilių ir išvažiavor nuškam ’Vk* 
giliai buvo suimti.

NERADOPACIOS.
• ■ * ■ • -> .V1 •- , . ,

Lawrence,' Mass. — Lenkas 
Sem JCarlowiėž, sugrįžęs iŠ 
darbop-nerado nei pačios nei 
vaikų; J Turėjo tris vaikiis 
6, 8 ir 10 metų amžiaus. Apie 
■tai ptanešė policijai... t - - - 7

NESUSEKA PAVARDES. '

Cedar Rąpids, Ia. — Perku-, 
nija nutrenkė vieną žmogų ir 
policijai nepavyko jo pavardės 

.susekti. Tš pas jį rastų ženklu

t — i t
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’šudęgė 

daug jsieno. Nuostd-
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VYKS J VOKIETIJĄ.i > - - » - ' •
,Mv. Valstijųvalstybes sek- 

netartus Huglres atętaančią hA 
dėlių iš Francijos vyks Vokie
tijon. Keletu dienų viešės Bėr
ime, -Rugpj. 5d< Bremene sės 
laivan ir grįš Amerikon.V < ' . • ••- -• T—į-*--' ~  ■-' ' * •

PRITRŪKO CUKRAUS.
‘ 1 T f ■ I , ,
; > t. ■ ■ - • - ..

Maskva. — Neužclerėjus Uk
rainoj burokams tarėjo ten dž- 
sidąryti . cukraus’- dirbtuvės. 
•Pertai visoj Rusijoj. bus' cuk
raus stoka.

■ • ■ ■•■«.! • ‘ ■ ' ’ ' ' ‘
. SNIGO m ŠALO. '■ '.
Waukegan,Ill.—tąke lafcįm- 

te;įpriežri6&ž^en^b6v<MĮ€. 
jjes vejąs &u Šniegul?ir1 ledais. 
Oras labai staiįa dtsalo ir Van
duo ėmė Užšaltu ’' v. •‘-<TU i

J. P. Slierman autontobiliuį 
;mž^WS^&žtayHMųPta audra 
buvo užtikusį Jis ąako vosįė^ 
sušalo.* ‘ LeęląfpM 
verte ’yišą kraštą f ^ėtaok 
ųų. ' Prisnigo BP Mfifes sniego; 
Kąip^ti^mĮdra praėjo, -oras ė- 
įe uįšjfii ir snįe^s’ ijF -ledai 
'dingo,;

PABRANGSIANTI ;DUdNA' 
f- į. ■• _ -■ ■

Paryžius, r— Yra spėjama, 
kad Fraucijoj duona pabrangs, 
uočsk^či&vuJ^a^  'šįėtaęt la* 
bai gerai sekasiužd®rejima¥; 
gėtaa; Teeiaū1 savų k^deŠinš 
Francijai neužtenka, ouŽ igą^ 
benatnUš1pakelta muitas. To
dėl kainos kviečių, o karta 
dtidnos tarės pakilti; \ --

RAŠO APIE PRIPAŽINIMĄ

Tokio. —. Japonijos laikraš- 
viai' jįtšų,;; kad: j Japųnįjųš val- 
d^a įakrypo* pripažinti Busį- 
ją. feąšo, .kad valdžia pada
vus Rusijai savo sąlyga? ir jei 
Rusija jas pyiiins/ tai Japonių 
ja pripažis Russijų ir pasi
trauks is šiaurinio Sachalino 
galo.. ■’■ /*- X?
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tayybėje liepos men. 21 ir 
dienų buvo Lietuvos^Konsulų 
Amerikoje susivažiavimas^ Su 
sivažiavimo tikslas buvo susi*

4

t

3

r

JO.

PAVOti

Senatorii 
Lodge, 7 
nedžią 
Pradžiojibė 
kni atkrit

B

’► Senatoriui 
lietuviams; 
tūyos

P

’ MjehigAn
Bart buvo _ 
parloro” sars 
pagadinamą 
kalayo 
bylos Melai

’ Z * *
-otv<r

BRANGUS ŽAISLAS.
- ’ ■ ■ "'y. '■ ' - ' ' ; :

Bročkton, Mass. — Alphonse 
Pliilla, 14 m. Vaikas, žaidė 
meždąniąš^ uždegtas degtukus į 
geso, tanką seno automobiliaus. 
IŠtikb eksplįozija ir vaikui gal 
ireikes sktrfis su šiuo pasątiliu.

.— —I' J -T

FINANSUOS GELEŽlKKELį

Pekinas. —- Belgijos banki
ninkui sutiko duoti Kinijai pa* 
skolą pastatyti geležinkelį nuo 
Chencow į Staniu Bęlgai 
duos vieną milijoną frankų,? o 
Kinija dės W milijonų frankų 
tam reikalui- ’ i

SERGA.

Cabot 
SKaus, pereitų 

^ėjo operaciją,
rirta, bet pas- 
abar Cbarles- 
Cambridge’iu-

*•
-t ' •

ge žinorpas
is stojo uŽLie-

V-;

«—Rūta 
kusi “heauty 
į į teismų už 

plauką. , Reiv 
yginimo. Bet

pažinti su darbo sąlygomis ir 
suvienodinti Lietuvos Respub
likos įstaigų veikimą Amen 
Me: r -y \ ■

• y'.- ..

- UŽ LA FOI&ETTE’A.

New_ York. —-Šios darbinin
kų uhįjoe pasižadėjo remti La 
Follelte’ų:

Intemūtionhl I^adies’ ■■-Gar- 
- ; ment’WorkerS, . •

lAmalgamated. Clothing Wor- 
y kers,- ’■ . ,.. ''" •_
Paintėrs, Paperhangers and 

’ Decorators, ‘ \ ' 'J ■ 
i Intėrnational Leatlier Goods 

"VVbfkers, " ■ ”■, '
Ūnited ęipth,Šat and'Cap

- ■ Makęra . ■ . 7 ../'y -
Bąkery fcnd Confectionary 
, perkers ; Internatibnal

; w;r' ■' / 
Intarnationąl Fur Workers, 
Unitedjleb’rey Trades.

£ytwį poi dolerį-nuą na-

■ ■' J •»nr ■-»•nii*•
f , .__  , , , ■ j. . v

,,s ’ 1 » «< * «-R lj į

SUJUDO MOTERIS^ į 
J. ’-jv :. H J;

u .į—. Moterų par- 
kodam

Iki šiol Olandų konsulas, p, 
Belte:van der Loėff ėjo ir šve
dų konsulo pareigas. Naudai 
paskirtas Švedą konsulas p, 
EmštMtamgfmi jau^MvykAm 
liepos 3 d. padare ofiiealį vizi
tų Užsienių Reikalų Ministe 
rtaiC

ris labai nepatikdavo, ir 
ra bandf ją visokiais l
diskredituoti, 
kartais visai neleistinas j
rnones. Matydami kad tai

i-

go^nefe^iuu»-iš-nra 
ją nutverti iš vidaus, 
tiksli atsargiai pavarė 
ciją roMrimui lenkų ir 

sąjungos į vieną * 
cmgajii^aeiją gudįį
kūjai, nesusiorientavo, ir 
jungimas įvyko.' Pirmai | 
tus į bendrus sąjungos or 
buvo renkami gudaiir T 
Bet šiemet per sąjungos gį 
važiavimą vMdyboii iš 
vieni lenkai. Gudai susi 
bet buvo per vata ’ Jie 
si dar vienos priemonės 
teisėms apginti: . pareil 
kad'rinkimai priežiūros 
bott būtų atidėti. Tai’ ; 
galiamino tiumatyta.' Gūdi 
pasisekė įtrinkti ręi1 
mas parašų skaiėiiis, ir 
rinkiniai tamsią įvykti U 
eio mėm Tik prisiven 

naujoji ‘(viebų lenkų,_ 
dyba^ naują susivažiavimą > 
kvies ir artai atliks bešali 
Bet tao-tarpu sąjunga;

Turskis, Turczynowę?i 
fedamį jie galį dalį »

badu susilpninti opoziciją

«*■< gi bitiBinkivinio 'Mrat.- 
-w.t r — J p , /•

", s. WnttL. Kalva
^iilįsSviciaūs' Ū^ie 6u‘J 
renįi’ 'hitimn^vimp' 
■iariė prasįMjo ’2r IjM 
i^ėsi 4į Biehaą ; yklai 
buvo susirinku.. 

eedaiiu įętaviįbįvbįb i 
trečdalio tankų. K 
iietliviaT ir lenkai, buvot' 
kytojai, dalis mokinių ir; 
ninkaį.''J>amokas (^estėK, 
keviciusjkasmen po 4 
kas ir keletą kartų.buyo 
tilta bityne. ,. Maugtau 
vodestama tik svar1-* - 
nibšf neą per tokį i 
ką negalima smulkiai visątj 
ti. Visi klausytojai buvo .d 
domėjų kas reiškėsi čluo 
klausimais mokytojui/ kųj 
jis tuoj paaiškindavo. \

Baigiantis tatrsams M 
tojų vardu p; Kairiiiki ' 
reiškė padėką K šalki 
už jo suruoštas kursus ir 
jo ilgiausių metų. J

Lietuvių

. y _ ■ y» -
t Keletas, lietuvių 
rienfų, šiemet pab 
JMM gimmrijąr būvą 
stoti lenkų univ 
Tačiau jų nepriima, 
mi netari teisės ii 
kreiptai mmisteriją

Įdomu, kad šios 
badymus pripažįsta 
užsienių universitetų, 
lenkaiėiąbMkjri* 
go nors ir amtau 
nusistatymo.

(«Uetav*”>

Istorinė plytinė,

Biržai. Istorinė plytiMFJb- 
navos vlenkįd^ Sb^vaHtar 
je, iš kur buvo imamos plytas 
Biržų piliaU ir , visoms t Biržų 
miesto bažnyčioms statydinti^ 
dabar mažu maštabu atstatyta. 
Iniciatorius tos plytinės J. Sla- 
įvMias.1 *' y’ / / U ' a

Š. m. liepbš m. 2 d. viešėjo 
Biržuose p:»-B.Wyanauakąs< 
Ątlaūkųs savo motinųj Jona
vos' Męakięmyjpy pjėtavo pas- 
Įsežėrių knn. JMujJėną- “ -
i * ■ * . ■ I

y ?- : Miesto sodas. ;

Biržai. Biržų pilies wdas> 
seniau priklausęs X Tiškevi
čiui, 'perimtas valdžios Jinioii. 
Pretenduoją, seųvitata tebėmį 
tų.feodų^miesto vlMybajįĘ^aĮ?- 
rininkų draugija. ‘ i it»į 

šiam metais Biržų* gimnaži- 
fenįra tae 24 rto-

Kazlų
mavos vaL4r^arj^ppl|  ̂ajįs$‘ 
y .^m^pereitač xn&ėsį;(jB^M 
Būdės apyĮinkė^imskuose^rb 
vieškelio, kuris ema KąMų 
Budos | Pilviškius, du nežinpA 
mi asmenys, apsiginklavę ro< 
volveriaiš ir 
veidus, paštojš kelių Karmų- 
ėiij kaimo; Pilviškių vai. kotu- 
tiems (4)' piliečiams A?., - M, V. 
ir A. Ambrasams kurie grjžo 
namo iš Kazių stoties Jomarko 
ir atėmė pinigus; .kuKų4ebū- 
vo pas juos apie 16-15 litų.' A- 
pie W MŽįraoĮnmą tuoj • fu^Ėi 
praneštai fetatį poEcijaU>kuH 
Stropiai pradėjof plėšikų ieško
ti ir jos pastangomis pas vieną 
iŠ įtartų asmenų padaryta kra
ta ir rasti ^i^laLyKwk«itajtt* 
šieji pažam jyš balso iuukid ir 
net, ginklą, kuitao jik buvo 
ginkluotas. Pasirodė, tai Kaz
lų'Būdos kaimo pil. J. Bal-nis, 
kuris tuoj buvo suimtas ir per- 
duotas y Mariampolėsv teismo 
tardytojui. Antras plėšikas 
dar nesugautas, j® ieškoma,

b .iNĖBTOMOl iašmoą
k ’ , 2 ’ '

Lenkainnt

A L-l—n • ‘ ' ■ *♦ - •'

Vilnius. Vilniaus kraite 
veikė kiblaus Kooperatyvų 
Sąjunga*’ su centru Vilniuje, 

ėių išrašyti vuųm helaimingus’ sąjįmgoš priHttisf dau-

I

-iąo žajėjo aukuoti La WJėr 
■tte’o^kąmpanijųi/ 
narių turi 35Q,000

1t • -
f * _

- ,. , p—
; . Washtagton.i7f
tija sujudo-tikslu,’ kad kddUu- 
gjįusįaį $uferų Belaktų kongre- 
šS^n- .Teeinu ^ra taiį^ <kuiį įik 
^tas moteris ąfeįųantį rudenį 
tėbuš kandidatėmis;: įfik, dvi 
teturi, vHtį būti ĮŠrink^otoMs.

; NUŠIW0DOgKEĖ^
l U^yomtag^ IowU. v4r. Farme- 
rio- vių-aų mėtų vaikas buvo pa- 
liktasnamie.’Jis,užėjo kerosi- 
'nąįr jo raguvai Tėvąi.sugrį- 
žę rado vaiką* bemirštanta ’

f BaRimotajlMd^P^Frank 
karino Mtaišatauitakaų ųtarėjo- 
rįtaišy^ brąfarėl^ t Tas žmogus 
įmiledaunų ir' ^su 
Miiikaiš tatsisakA "biznį. daryti, 
įadayraūnšąinininkaiy fefšijo 
jtam žipogui iŠ Šėlų. šaudyJatai?“ 
Tai buvp 'dOuttas tas^mpgfe 
mitttaai-staitastas- kitas i^.?ęai- 
kas sunOm-feHŽeistas;i. . . t

• ■ ' ' -■ '* ■ \y %

;UŽMOKŽJO $^AOO. ' *
Didžiulis Maivas .K M. S. 

Hood perleistas per. Panamos 
kanalą. Jis-užtaokėjo už per- 
■leidimą $22,600. Tai buvo 
didžiausias laivas iš yisų per- 
lėistųperPanamoskanalą. J

!NEŠITRADKS:IŠVIETOS
• ’< - ■ -J, - - - ~ "

; ^igadripta^tRą.irH-. Geni 
Butiet politajos virataii^as pk-‘ 
reiškė mėterignuosiąs. ^įkė; 
kad /atMMadėsįąa yiefoš .fįį ta* 
da, kai bus ^iškikytas.”, '

; jf. - ■ ■ y* “

- SUDEGĖ VAIKAS. .
' ■ *_ ' ' '

. .B&ngor, Me.—Clifford Prdu- 
ty, 4 m. vaikas sudegė tėvo dar
žinėje. Kaip gaisras, kilo neži
nia. Daržinėje jau buvo suras
ta daugšieno. , /

' ' UŽKBITO ANT ŽAKSS. ' ' 
t - -

Sionx City, Ia. -r Farmeris 
Berhard Barmingtoti,. 37 m. 
amžiaus,1 paslydęs griuvo ant 
šakės. Ražai suėjo jam į vidu
rius; Užkalėtos valandų mirė 
ligoninėje. . • ’ :

RiriKATJlirJA

\ Bročkton, Mass. —Kompa
nijoms paprašius unijų leisti 
numušti darbininkams algas 
ant 19 nuok, dabar unijogjnu- 
nešė kompanijoms, kad dėlto 
reikėtų užvesti derybaV Yra jų valdžia atšaukė embargo, t
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Bridgeport}jCt---EdAV'ard 
^aboyiek, S m. vaikas, norėjo 

gųTe^ak^do ttiltų. 
Traukinys ji nubloškė upėn xp 
:V ' • ,/ .■.'.•■•■ ■p... į Į.^-W |  ’.j,

DALYVAUS KERMOŠIUJE.

Leipzig, Vokietija. Ame
rikos . Chamber1 of ^mmeree 
užsisakė 6,000 kv. pėdų vietos 
rengiamam koVol—-14 d. 1925 
m, kermošiui. Paątat^tabse 
namuose bus išdėti vien' Ame-J 
ribos jšdirbiąiai. a

TAIBENT BAUSME. r

fos AngeleB, Cal. -- "NV. < 
LovrelI, 18 m. amžiaus vaiki- 
uas, buvo suareltaotas už per- 
greitų autamobiliumi važiavi
mą.* Už tat per Ješis mėnesius 
kasdien turės iš visų laikraš-
■i
atsitikimus su automobiliais.

?w-,-Alh.v,'.l.1„... . .

ATŠAUKĖ EMBARGO.
Waftdntt(m7^ Sur; Valsti

T

spėjama, kad unijos Riek tiek y. uždraudimą, gabenti amuni- 
*’ riją ir ginklus i Meksiką.sutikt numteirti.
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giausia gudų kooperatyvu pas
kuilietuviai, lenkai, Žydai. 
Žodžiu buvo tarptautinė orga
nizacija. Centro organuose 
taip pat žymesnę darbuotoją 
dalį nudarė gudai, dd to ir 
lenkai šją sąjungą dažnai va
dindavo gudų aąjungfc
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•hed every TUESDAY, THU BHDAY und SATUHDAY

- . ■ - —— Ly-———
t JOaiPH’S HTHUAMIOK a ASSOmTlOM OCLOOl 
e® M itecondeluM mtter Sept 12,‘1015 at the post otttee «t Btatoo. Mam.

uuder the Act pf Msnli 8,1STO.”
v • .- ■ • .

tanee for niumiigut grėdai rate of poatnie provhhU for ta Seetlutt 1M 
Act. Of dėt. 8, Wv«taetea O»-W1**. 1WA*

t: . • < ■ - " / ■ :’ ■ . - ..
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g ĮMtw kokiom yra ptafe 
igįįiiukmti sarividdyife' $$ 
Į| teatauma į įląmĮmmkm ir 
jpdjaldmnąhratai kęlų dųielio 
Iriukšnip. 4fW®• W
įįdikti. Jie: jųpo^gį^ Md

Gnybęs 'užsigeidę panmkmti 
■to, s«a jos® «mv. J1

*W > »“

. 0.1°.? $8? SrislHJBe'taštf yta-iįarfeiSk®?, 
m^^a<žm6n^JĘt^naH-* ........

B3nati| ^S,tai^aife YJUiięry^
- ■ ■ ■*. f <-■

ĮSI v WSariMd^'W ufe .vietųp

m mįų idtakrii^Mąly gųn u- 
ilO: rri sutvarkyto^ sąyivaldyhį 
ife-* krite; tašą kultūrą, daro, risiį> 
ETrkma W?. pągerimnms. M- 

genau rapmnk 
E^i^iu%inų gyvento jų ręBalriį 
gljį nes* jokr^ąĮ^im^Žmonfų’ imčjįį- 
EįJ*’ rioliį;įąddrii^^ų ŠuprąM’^ 

feA<*i^'priešriykĮas "sąrivtddybey 

niekas meko neturi. * , ' į 
fey.; J^Ojpąžy^siiu; J.^ų 

tariddyfek nWW daug Alė 
Hp .riekių - uetobririfejV

rarivaldyhės irikriuosef mist' 
Bly kimžiffla& i savivaldybes Sąžnri 
fin •„^efiamnų ?g tik sayp 

ieškančių -A viša i&i nnĮ- 
šariviMybes* dažnm payeiV. 

|A beb^^iųęĮamota mn°mų 
ĮtaynO^^ Kenuo^mbujkąŪ 
taudis^yvriitojak matydami 
hugtii pikto, savortatošė’sjKĮ- 

šąiikte laukia 
$S^prieš rinite “savo ponus** ir .no-. 
||įjeitą visiškai jų nusikratyti. Ir 
^^bodiečMttKiupranta, kad geriąu

by lite jfe būtų dorų, daly* 
R|Aų suprantą; tada bus mMęk- 
||L|i.ir mokesčiai ,ir ris/,geriau 
ft' tachta gyvenipį8s<

' x‘Žmonių , nusiskundimus sąr 
įįjt* .riraldybių betvarke senai gir- 
į*: < katakaiSeimo nariai ir jau 

senai iteta sarivaldybiij refų.'“ 
ta , Jie nemano visiškai pauąi- 

feįvaldybes, kaip- vba 
įM'kle fekia valstiečiai liauji-’ 

’ tinkal ir kiti ją bičiuliai sūrite- 
Ariat Ne t Dabar ruošiamas 

* v* įtriraidybią tinkamesnis su* 
jfi. tertaymam Sumanymas uvfl- 
į? tartimis, nes inažir kiek sUįną- 
Br |te ritate savivaldybių 4ponų* 
£ ■auvtavuta Naujuoju sui 
B7 teanyniu duodama daugiau ga- 
gjk.i** ceutralinės valdžios atsto- 
K’ vams, kad nusikratyt bere|ka- 
ę- fiteįo piečių varinėjimo nuo 
P'- vtenv valsčiaus ar apskrita 
/ *ponof prie kito . Be to, kiek 

mažinama galybė* riauktą *aa* 
tA rivridybiuinkų* kuri* tagu-
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<|1 pabM upie U' Foltette^ Ą- 
metike kalbama ir rašomu dau- 
jgpaiU{?neQ| apie kitų asmenį- 

visas politiška
is stojęs . kandidatų į prezi- 

sštftefehii 'M®- 
^s jĮįfras.; J|į yįęnąs pufe .įr 
kitosv ęųfe jam ^p^uj&nąm-

' įfetį^asis Ar 
■merįkųą iaikrąštim^kas' Artinų

nesą nei maziaiisios vrtfieš La 
Fpllette ’ui laimėti. ' ’įtearsf, 
kurio: lajkriričiams ■ Arthur

i. 
kad jgių La FoUetto esąs*įp^- 
iadikalųs. t dgi i^earstkw Ąa 
Ęollette yrąĄ perrądiknlus} itąi' 
respublikonams - eip > demokra
tams jū .yra, r^oKųęįjoųmp^Y 
>> .Konsėryatoriam8; ^Follp- 
ttei netinka del'daugelto 
tįfiąsriųh'1 La <Olletto išturi > tjž 
'peržiūrėjimą^ ^Versaliu taikos 
■Sutarties. v"Jm -sakūn kąd ’ 
sutartis tųrr ^renitis ^ąda{& 
Mintais darant kąra nąliąuŠl

tayo^isuĮejusi ir to- 
dėl x*ra susirišusi. Is to bū- 
tn pamngrinimas vokiečių tau* 
tau/ Todri Amerikos vokiečiui 
kaip mūras .stoja už La Follę- 
tte^ o Prancūzų šalinmkąi 
limkąitij kitoW yra' La Fblfe- 
tte’ųĮMešblmkRJ - ;

■ "Kapitalistai nepuri’ Lą JW- 
jllėtteto delt^ kadmis varosi ūž 
geįežinkę^ų SūvaUtyblnimą, 
ųž koop&ącijų ..ugdymų tarp 
farmertų ųĮ sunąudejmių van- 
$W jeg^ už a^rąymųdMo* 
liais mokesčiais palikimų.

K^iit^stai įmes |iemę 
riintų konkurentą. Kitais me
tais būdavo socijatistų partijos 
kandidatas. ' Betkapitalistai 
socijalistų kandidato pąfeė 
tie^ ?kiek ^mmįykšcid' sMegm 
Su La Foilette’u kas kita. Tei
sybė didieji ląifeo^mnį wpR“ 
gai kpjdtaiistiį pusėje. Bet ne 
visada pųngai ir laikraščiai lpi* 
nu rinkimus. Kadir pastari!- 
ji rinkimai Angljoj. Ten di
dieji laikrąsčiai ir pinigai prą- 
ląimėja rinkimus. Laimėjo 
Darbo Partija, kuriai stokayo 
ir pimgų iy laikraščių ugįtąci- 
jąi. Tnk įąt gąl įvykti ir Ame- 

♦1 ' ” •*Tikę* v
i r??1""' ,bl?- " r ■«•./m n t .

F- <1

i

_ _________- i ______ _ _________________

riii liMti atatata
«prta

Prašome taip-gi ir kitua iuū 
aų prietelius kreipti daugiau 
dom^* | kaUtlikiškoa ir darbi
ninkiškom spaudos platinimą— 
tt-olui mvŪ*1 in,M ĮĮm.
tuvystės gaivinimų ir jaunosios 
kartom žmoniškoje dvasioje au
ginimą.

Juk aišku, tik gera spaudą 
mus apšvies, prives prie susi
pratimo, sujungs meiles ir bro
lybes juosta — sustiprys mū
sų jėgas ir pagirys ateities ry
toją. •

Kas šiandien , neramia, ne
platina katalikiškos spaudos 
bei skaito bedieviškuosius lai
kraščius, kurie“ pripildyti vien 
blevyzgomis* keiksmais, smėli
ais, visokiomis fabrikacijomis 

^mriagystėmis bei vien ya- 
taikavimuis žemųjų žmogaus 
jausmų, tai tas negali vadin- 
tis susipratusiit žmogum bei 
kariautojų už žmonijos gerbiu 
yį, mes jis mairinąsį vien puvė
siais. (Ii maitindamasis puvė
siais neužilgo ir pats pradeda 
trūnyti* gesti, akti^ir galų ga
le visai .apsvaigsta, nebeatski- 
rią blogo nuo gero, nebemato 
Mdrimno tarpe svęlko objekto 
ir puvėsio—begidsų dvokiau-’ 
čia stdrų banga lktimmarma 
kokiąu nors yelniškan žaban- 
gan. . < ’ . .' ..' .

X - - ‘ . • (
Tat ‘prietemai, risi darbanf 

Nežiūrint nei luomo, nei; am- 
ižauš,* neidytieą sttspaūsM- 
ųie dešines,' suvienyMlne pail
gas ir žengkime drąsiai pirmyn 
apsiginklavę AitkščiausiojO/ 
šaTvaiąt šviesos/meilės*ir br<p 
lybė$ų>rinmpąis.; * ; U >
■» > > * • u’; SĮtoėtmduJU
i.ij.K.innri 

ra šatras 

iukii
/ ♦ X 7 •.- f; v- ..

i

-f

,£**•***1**^—
MvečiiMta iv. Yift-
nuolyue, kur
Seserys Kazimierietės soreggB 
viežuionis “iunclkeoiL” Orio* 
gates ii kitų miestų turis pro
gos aplankyti vieniutilę lietu- 

menke.
Atstovėms apsistoti reko

menduojame šiuos viešbučius: 
Hotel Atlantic ant Clark 8t. ar
ti Jaekson Bivd. ir Morrison 
liūtei kerte Madison ir Clark 
Sts. Iš siu abiejų viešbučių 
patogu yra imti gatvekarius 
(auksčiaus minėtus) vykstant 
| seimo posėdžius.

Visus imamus, sumanymu^, 
pasveikinimus ir telegramus, 
siųskite šiuo antrašu: A. L. Jį. 

įų-goc lfct*fc tami, 
nare of Jta 4. Mausta, 917 
W,3&rdMM ♦ IRUi
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• Tabakaayra

imnBImk

Kowmicwos

Su rita naudom dtatte 
vteu«jwt farijta* 
imgiw8tauip<’ 

Į tarnavimų Z -

MJlM iMna J^aUw» ^raw®5
s k '

ųgmiuf. Daug aamomn- 
u pČtaip kovoti «ą tabaku 
fHjos karuliu* Jokūbas I. 

oaut tabakų augžtų 
ant tabako augfttą 

akčyžę. Tokiu būdu valstybė 
atsirado aaujas pajamų talki-

Tabakp j|ifĮBĮĮtymaf.r.
iyhgkt> kramtymas labiau

siai jn» praplatinęs tarp jts 
ripbikų. KjtaW4hm VokU' 
Ujoj tabakas liko augšta akčy- 
ž® IfiMtat tta O ekonomijos 
atžvilgy ta&W Wvo kuo- 
daugiausiai tabako ‘sukramty
ti. Bet toksai paprotys VoHe- 

vos, Daugiams jo krartitoma 
AlgUjej ir 4v*erikdJ8- # 
tųjlupiių .rūmu^ė #
gįpįgs tada «uu tinkamų UirV|«

Tabakų kremta rū^omųjį p 
dar ddro ta# tįč# <el 
tymo dirbtuvėse vadinamų 
primkoęFrimkę daro tokiubi- 

tų stil 
sumaišo 8u .skystu, gimi>t įr

1<: colio; jočiui utO0«^lyyf5 

hr^įjmįs (jM> •taŠM pr»ŠB14r

• JtMint# it yokieMįt i t,,.,' 
; “ T ■’' ,.
"S-, »«.* J ' "r ' ’i ± } * ,lįt ;i

w j? am $

r<

'• <?

C
 Urnas. Turimdiaį tah 
kai, beturčiai, itatita- 
tai, jauni, seni, net ir^vtaaį r 
tabakų gerbia ir myli laikyta ta’ g 

ini jį už gerumai draugą. La
bai mažaM skaičių* yra tokią 
Žmogių katrie tabaką nemylė
tų. Kaip žinom tabakas yra 
kibai prasiplatinę* tgrpe vytų 
rūkyme, M tavo tokie ltari. 
tad tabake tava vta ųel^O- 
mas. 1492 metais Kolumbas 
atradęs Ameriką pariebijo, 
kad Kubos gyventojai kaĮm 
kokius lapus sudžiovina ir į Il
gus rutulėlius surutuUaVę, už- 
ridėgę Čiulpdavo, tta rUtulė- 
liiis vadratayo ttakd. It šimte 
dieną tebesivadina tabaką.’ I 
Europą pirmą . kartą atvęžė 
1496 nfetais,' d 1S58 rų. įfadte 
jo auginti išpąnijbte K Fbttite 
gaiijoj, kartMamr Wjfįm II gy* 
dytojaš Don Franėešcp HerT 
mantati’ tadžioje tabaką* 
bįvd ’yartbjtaur kaipo viišU^ 
^ąhuūzta WbtaJotiW’ Mi 
kąt feųSrktaų iš'‘Imtaw' 
?tapetata karata* Praneite 
kui H tabaką W^¥Į8stltata' 
galvos skaudėjimo. - 'Sulig iriu 
netojoairitaradorimis’ vardų 
praminė iriokšlminkai' titako 

1 -■ ’i 
;*> .<- įj
^1 - BradžM ralanaa.1' *1 * ■• 1 
*i: Tąb^ko|ūkyipiį 
(sudilta ‘ 1 Aąįllį^
mhmderiš * ■VMtėtiS' 
Tais iąikiis bhvdrūktaih1'’Ąfįf ■ 
iinėse pypkėj:; >GraitųlWkn 
rūkymo .iBąprriW 
Ajiglta į '”Molw

tatatita FrataĮta**‘VMtaiip 
tavd tta 
tojų draugijų KW «i»IW 
tabakų pradėjo .4^ uostyti 

kitaW?w# 
katita umšiė .tabaką tavo tabm. 
gerbimui-.-- ItasB visi* turtingi 
m beturėtai?

' v - - r — -.v;_- - > .--į* **»'*._> ■
: Kurą taW.ta blfv^^Btak^ 
gana ąugsto kupeta tetapk’ 
^m^.di^itaU^tata^i ,<y. .....
tatai ^rbę^tĮ^^pą tajtajdftų^vąuąptora
gražioj etatai <W6Jte 
nuotąs- rudpo,kur8. vrnką. ta

Wir 
tabaką^ sutauke tokių . taikų

va dtdžįnmųs smūgius sąkyrita Žmogus- pradė
jo vartoįiiuąs tapa pętatmm dą rūW;w 20.»dųfe 
pasibtataltipų darbų^pąvįdiur 12-^Iū
tau- įMMkdįjs^ bnya iratartalu gsw» W 
tabako rūkymams ta ūostytp-kad
jams nosį nuplauti ta 0W^!per tą 3ft "totų surūko ŽOC^Ml 
ištremti Ifertijpj tapp priį$ ’ papirosų. J&mrata 'tataiu ppr 
šitų. įsakymų prasik«lturiws ***^«-^1 M— 
nosis perakvęrbtama (perkau
nama- Popiežius Urbftnaą VIII 
išleido aplinkraštį gr^imųtį 
tabako rūkytojus nuo bažny
čios atskiriu bet popintai 
Inocentas XH žitą: paliepimą 
panaikta»’ Vokfeta
jojhuvOki 'ISM m. tabako-rįt- 
kymas vi^r>tatat i|W 
tarte******^  ̂
ktams £įi»tWįta l*1-
pulUtių Wr 
-ra :Tmtate ųiįta* W#»ta 
naudom mtatetamį w wte 
katą ištaikyti, gi wmšktaw 
tai imi dHtįpkri tajMdpvi do-

■ V* 
Šgų Ihme mu tą Mjrita 
guyęs i? Ąųįrikoa ir 
gftiųs. Į^iųl^u^įhe ir 
Mviiicius. tatatab Qį# *taM

& P*

«

h

4

te.

r.... .. ..................... „•'..l.te m
j® 

los valstijos- Bįgrdieni ir iut- ® 
bų tajprf įmtim turi nemažų S 
pehį| g tabako. ‘ Tabakui pa- a. 
brangus,' kitokiu bū- 1
du tabaką sunaudoti būtent '-j
kramtymui, kaip darę kraulio- ®
niųj j tabaką U jau geriu žinom, >
kwd'dMiaair primkių p*hri- ®
kautai turi didžiausius pelnu*. ®
Sužinojom* tabako tėvynę ir ki- w
ta.yMa^kam dab^ jisyra «

W i ..Jdfelįtąm|* < •» . .* ■ ». * * *»• j®
m > uostomąjį i
i ^b8H.. w- 1

garsųsrusų gyįįyiąjasj lįįfcg ||
apiė tabako rūkymą. Jia mnks- Įj

‘r^įyrt1 kį»bf' 
itdtįuinų.J Thip S rihmh rrin į|

kiA'^fid-'^gah^I' . Jį
verta ’rfekytr ar Mes tMm įį

VMkai «J
1 Mes1 visi gerai .žinom, tad S jnet$JfflHSį | 

bumais <tW J>>WW, ^,.ą 1

i kito kiek per savaitę prąrųkąi 
,w«res--ffiss-- s

.M1* 1 
tas taaą Ret bendrai imant v -t 
Lsubg mano išmanymo kiękvie-“**^ 
nąs šūrūko Lietuvoje pey sa
vaitę tabako nį I titįM Wgu 
Mes kas sąvaitę dltMueMb po 
vienų litų į tam tikrų dėžutę ir 
metu^atidąiytjjme^d ia<& 

f t.ų ■•.
dėžutę įdėtųmė kas savaite po 
W ęeūbų (iOayiŠkų). kųriMs 
meldžia degtakąms^taip paį f 
jog reilpą ir muštųkm ’ popie- . j 
rfaus ar pypkėj iriįžpierią taį | 
:$avmtipuRe^t-jį^k)*.Mand 

kad per metus aM 
dėg#r pu keturis muštukus 
kmnuojaueįus po 50 eauk 4®’ 
tų grife mes* toj dėžutė Wtu- ; 
mėm pgį^tariua uį itaHra* 
5 litus M centų, ųį 4
lit. l^ceutlnžmu^ttkm 
Ir jeigu męs vteus pM©*a k61* 
vien i$rib 63

ėmiau tokia žmogaus išląicfes 
taria terūk# lųb|£#tai, JhetM 
tokio per J
metusnetaią jfom 
kuriuos mes gidėtame užsisa- j 
kyti rau vita mbtauis sekam į 
čius laikraščius:“ Tėvynės Satf į 
gį” (k^mMjįįų 15 fitį), uVie- < 
W,(7O?;8^yW*(6M» 
Kauųo “Darbininkas1* (d b), |
“pavasari** (8 “$«*«*’ f
(51.) ir u| kuriuos mes teuŽ- jf 
mokėtumėm tik 46 litus (4 do- B 
lenus 60 caųtų) ir dar mama įĮ 
liktų 17 L 3froeųt (lietuviški). f 
Už likusius ph|ig# mes galėtu- ® 
me nusipirkti apie 90 knygučių A 
tarį<* kainuotų kiekviena po jg 
8? et (Įųttaoj daug pigesnės JB 
yra knygori A). Jeigu mee M 
pirirtųmtai sau staįtrtl ten .9 
gumą, ūme jįtatai įvairių J|

Dr. AL Graišiūnaa. tfri- 
kata. 1911 m.Obicago, Ui. Sų* 
krantą ^Daa^gb^' 360 W. 
Broadway, Sų. Boston, Masą. 
Kata^k
1 Knygoje telpa daug žinių,B 
ibnatomijos, * fįriologijo^ ir įį* 
gienos. Yra skyrius ir’ apie M- 
kohoĘ, tačiau gaila, kad au- 

i torius nieko neparašė apie ni
kotinų. Gal yra uolus BrūkU- 
riutC Knyga parąšyta labąi 
populiariai,- R 'y. suprąntmna 
žmonėms kalbat W t# autorius, 
paduodadaug vaizdų ir jįavy#'< 
tižių, kas darbi patį dalykų 
įdomesnim ^^nda aiški,- gra-

, ^ži; yra'daug dail# paveikslu į 
knygurgeraįčpięrią ir gandui- 
iMs ąpfaissM * Šiomis ypaty
bėmis* ir pasižymt visi amen-’ 
kiečiu lietuvių leidimai’1 šBė* 
kįa knyga lietuvių: kalboje te‘- 
bera savo rfišŠjj vienintelė? Bį- 
.^skaitymui naudinga * kiękyię- 
pamy kas tįk ąotĮ sayo svrifr 
įįų įgiąųs Jšįdkytil , Mųt syri- 
ka(a yra brangiausia žmogaus 

, Jjfpys ir tųrtįngiaimįu 
į taptumei,. *— likęs jia sveikatas. 
•±- būsi nekdii^mgm Vokiečių 
priežodi tąi^apį^sveLlęatą %' 
ko £ “ Ein frąhęs Derz, gesun- 
des? Blut ist besser ’als viel 
įSėid und GaK” “Rami širdis, 
Mrikas kraujugcriMt W 
gu daug pimgų ir turto.” Mat 
rami širdis esti tada, kada vist 
kūno nariai yra sveiki ir įįrif- 
np dirba gyvybės palaikymui. 
yienokurio norskųne-uarip su
gedimas reiškia jau nėbje svei
katų. " -
•’. Man rodos, kad niekur ne
rastumei tokio inmgw§, ktųu 
nenorėtų būti sveiku. Todėl ir 
linkėtiną kųygaį didžiaUsįū pA~ 
Sisekinm mūsų- brolių Retųvįų 

’tarpe. Šietaieta dalykas 
reikalauja tam tikro mokslo^ 
tai juo labiau sveikatos užlgi- 
kymas^ Tas mokslas ir vadi
nasi Ingiena. Tpdęl kn Iiigių- 
ną kiekvienas turime susipažin
ti, jei norime sava sveikaą už
laikyti. Sveikatos užlaikymas 
— mūsų visų priedermė: svei- 
katos neturėdami, mes nieko 
gero visuomenei nepadarys^ 
me- ' " . ,

Kiekvienas žmogus yra ąįs-. 
kįras visuomenes wtys — da
lele. Todėl atskiros dalys wjo 
yismnųj nesvejkmnas atsirii^ 
žmonių uliarakterUnoją vismu 
tnenę ligotą W 
kąis būdamk sugebe^W^ 
prikteusmuybę užlaikyti ir bū
sim RleM^ėi^na^iiigK Ture* 
damį ’«tįpri^ sveikatų, sėkųdų? 
gal galesinrŠyieštį savpĮ protų 
Ir tobulinti sielų nes “mta 
rapa ių ęorpore uao” — sako 
lotynų posakis. Lietuviškai šis 
posakis skamba taip: “ivrita- 
me kta tvtitas grota”

Tu.tvl, <Wb. »*itytųj.i, j- 
rigyįtt** >dą &UHH*

h
A

Į 
j-i -.

> Vii r
■>■

n:‘X; Ik lį. ‘ Kk 'Moterų &H*ok 
:W-taš sidinks įvyks čliiea'goj^ 
fil. rugpjūčio IB^JrŽO d.r 1924; 
iu. Rugpiūčio lS d. bus pirmą' 
diena sėibio,\ kuri prasidės iš- 
kiimingomis pamaldomis ŠY. 
Jurgio bažnyčioje, prie Aukuru 

Į Aye. ir'B 33-rd St Iškilmin
gos mišios šv. prasidės S jvak 
ryto. ;* '■'' ' " •• • ■ - •_■■ '
r* * ' *S -< - /„ • ' 1 - “ . . ~

: „Iš bįle stotieš atvažiuyūs_ 
Ghicagon (didmiestinį reikią 
pasiekti Čtak ir 
veSį Iš W imjl gatv^karį 
Rymotų 79

it važmoUi jWs 
^(souibį iki AV, 33-rd St.? išli
pus ant 33-rd >St; eita j vakarus 

; (west j du Moku iki b^žtiyčiak 
■į Šeinio sėsw bus ląikoĮnps 
;MarkWhite Sąuai’e Sve. apt 
’Malsfed Sk ir 29-fos gatvės- 
Važiuojant iš miešto tiesiog į 
posėdžių salę reikią nuri ’tbkius 
pat gatvękąrius ir išlipti pnt 
2Ū4qs ir Halsted gat.* priešais 
Alark IVIiite Parkų.

Rugpiūcio 18-19 d. įvyks 
gražūs yąkarai. M Žt, vąkaro 
rVyčių Dramos Ratelis /atvai- 
dta įdomų veikalu ^Rietuvai- 
tės? Po teatrui būs-špkĮai ir 
laimėjimas .dovanų, Jhmoms 
pardavinėjamos serijos.

Rugpjūčio |9 d- vakare įvyks

melų sųfcaktuyėš) į: kibų Uyp** 
gia tatffV &iW°» k®*

■ją- paggiki^ul atstdvtų it Mė
lių. ‘Rankiotas bimpi^airiu-* 
tąs gražia programa, kurių 
pftpš Ohicagos Ijetuyįų geriau
sius mužikajės - spėkos. Abu 
vakaru įvyks šv. jiirgm ptap* 
salėje, prie- AlĮburp Avė. įv 
32*nd M Kviečiame nuošir
džiai gerb. atstoves sutelkt 
mums garbės ir‘ malonumo da
lyvaujant Seimo pramogose. 
AUtata i vterni yalranm i*

t’ - [i

r\

t

**

WW ffllEHlIA!
Pastaromis dienomis į susi

laukėm naujo piietelio,“ ąsine- 
nygeęK Kum Moncevičiaut. 
Km. 4«ia viįf-
pastangų kėlimui Riet. Darb. 
Kooperatyvės Sąjungos ir pla
tinimui ‘‘Darbininko” phila- 
delpkijos padangėje. Tik vien 
šioje sųvaitėje, per porų kar
tų prisiuntė administracijai 
virš |30už prenumeratas. ;
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uoMomigi gimmtaįįtar''

’įydytoįįk > Štai ką r^'^n 
gydytbjįif 'ta"riiky-
itar-į - '.■*•■• 
! ■ taigą® ligį

ĮrUfcjįg surūko lata
ko, ir yfeįįį įMa&iian: iŠ lOPO 
Įimkrpfe* Ww aMl 
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.dirbabĮfpapirosų,1 taigi žmo
gus smūkų svarų arba 1(1 
pūd^tebako, -kurtame y^a 
inaliaiBj& flkt svąAįnikotino. 
Iš to iii* I
ri bikti.^lsisr^alr :«wfiys ir 
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■ nAT viateiMi mrmi-nc n* tnA* ’.gF* - ^W^Wt
IrnuiiMMi onlftidiuai 

fe nr^w Utsfeftlryt*
_ to tauw W>J«4S. Wt, 

ūhft *mmuh lemi ixmiA riUevti 
fe rūko Ori mirtie® po 30 matą 
fe kas metą prarūką po $3 fetąs 
šfe cent. Por 30 metų prazfi- 
gi 1,900 litą 30 cent. Jeigu 

sai mažai rūkantis prarūgo 
r daug pinigų, tai kiek prą- 

iftkp kurs pypkes gr peąarogo 
I dantų neteidii*? Jis pratet-

a milžinišką pinigą , suiųą 
JįjyįĮtf- Jeigu imlume ir w 
rūkantį žmogų kąrs teprartL 
ko tiefe kiek aš augfcčiau b&p- 
dffiįįpĮ^i jfe gaUtą per 30 mę- 
tą kas metą užsisakyti visįs 
augŠdiau i^vardytus , laikrfi- 
šdfeĮg Jt pp M egz* knygučių 
kas metą ;ąuBipfektL Per 30 
matą suenferytfe je knygynas 

JOO egifc Al čia neVertiimįn

tife tįmiįp4 psMskkysivij feyri įį- 

la^craščfeta 
nęs Žmogus,£r daugiau Muimi, 
negu tas kūrs kelis metus yrą' 

sįelwse^dfięs^: /

fe,£ ką jtįs p| prįpukomtta^ 
ni$fe gąjętuttyefe><fe!?yfe -J 

■: 'įįffį?
' 'rife Šįpį^.'.

' t ypįč 
heitariiM ^atrio’ud^1 :
visad WlvariogWCv ■ Jwįįt > 
įjojai 'Įįprb^t •
S į ^■ti^feiįiįi^t ifefc mMW|
^’5#n;WK;.;>nį‘.";' 

., iW>ąW .«• i’f’Sffl1
■f :n» viww< 
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■ 'Ristais'5 sSSiifea
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(kovei nuostolių — jokfo 
lių. nėra; banke pinigai ttpkg ag 
raitininko knyga, tiį taip mglk 
klaidelė pdvttm fe jiboipĮUi- 
lyta. Ii fin. rait 
rods, kad teadrovi dat turi 0,- 
500 skolos ant iio nagio, Įtat *M 
ranką randab, berods, $1,400 yu 
centai*. Nors buvo mgnyta pa*- 
risti nekuria dalykai ■vet, bet ta
po atidėta iki metiniam susirinki
mui.

rfe J. VenriovM raportavo, kad ty
mu Mgg gerojo pozicijoje fe Mm 
aedildienfa beautto supliekiu ki- 
tetaušą VWW- T^trriiika ko- 
mirife k*d ant rudens
paimt* net keli veikalai; **Pan- 
riti,” kuri* bu* ppstatytas rugsė
jo 7 d.t lietuvių ^vet. Antras vei
kalas — “Kęstutis”; ris istorinis 
didysis veikai*^ kuriam* glūdi 
mtUų Tauto* Tėvo Kęstučio, gali
me sakyti vis** gyvenimas, koka 
jis buvo mūsų tautos bičiuoli* ir 
koks gera* buvo netik saviildems, 
bet fe savo didžiausiems priešams 

kryžiokams fe Jogailai, per ku
rį turėjo nelannmpuii* senelis pa
baigti savo, senatvę kalėjime, Šia 
vtikriMj)iw afetMąa* apalią 2€ |L 

, tžwwitfa.vlra** 1MWM4**.

I* raporto komisijos paaiškėjo,, 
md. vieta dėl primtA

“EafevV*
MonteUo’s 

boBeviką wdbu darbus kas- 
kak 7M$iiko Namo. 'Toji karee- 
Įoniipnefei Hk tai rašyta Isbai 
teiriaąsi fe smnaaingri. Ji pasi
rašyta X PaprOaieėio. AŠ tiktai 
atsakyriu Paprlriečiui, kad jis 
rašo apie Tautišką Namą suvisai 
kitaip įf gp ten bąvo ir viskas išė- 
jo. Paprifeietis pliauški* kad juo
doji armija nori užimt Tautiška 
Namą fe t. t. Tai visiškai melas.

armijos nfea. Juodrankfei b^vo 
keli, *b«t kai kum žebri nužudė, 
tai jį i jiems pri-
tfekamą yįetą. 6 dabar fei yra

■

Papras fe abl
plyčįos ž*nd*raį, nnleido feo tai 
ant sutįirnįlbmo. JfemfeUoĄ Pą- 
prūsietią Čionai aiškiai saya ^ąeįįt 
rąžo fe, tikrai sakytu kaįį jis 
yrą mefegfe: f Mąntelb*j viriškaį 
n«ra.Į^ Mqkq koplyčfeį pdfe* lįr 
^p$rapija.į Jokią femferų neuž- 
įiką., f užlaiko Sing-

jpptį įtj^^Įjuąį>rif fe g^ 

meWfer M 
vienam.pąrapyopui pagos 
žė. Paprūsietis gana gerai žino, 
kad 

jm &«W.,
.. „r. 

. kadri>4’
itąfeėi i ikmmtitucife j$fei, paūiįjj- 
snib>nemo yfeu<waeng8 rmikoeą.t M 

jįSetM‘ta ^ptflafetk$M&X suprantą.^ JukT 
.41^1 piriniattprigulėjo^rie' 

vfeš.hąkstąBl^^fhhrių,^o' tdžba^į

^Itat'fe'^tėįgi  ̂^vb^t; tiktaį 
kftkfe 5 
hdi&dl dvasfeb’ 
įĮš^au^fe^yą^kdsJ ;<MferPą- 

nbbūtų Metunįibe^ bolĮtVikįrB^ 
prusiėČiUi ašpatatčiaū ŠUŠtbtraši- 
tt6ti **• 
pranta fe permato kad Tautiško 
Namd'Valdįįa yM netinkama. Ji 
elgtasi dagBškbįi, nori'iŠknisli lie- 
tįtuikę sugriauti
jį. Jau dabar rimtiems darbams 
ten’Vietos rietas Kuomet atvažia
vo Lietuvos Atstovas V/ Čarhėe- 
JfS■’, 1^-
tą afetbvį’TąyiiškM Mamįn ? G 
kį ipan''ąfeakęt -Bąšaiė,uŽvaižda 
‘ta;nįttLoį‘ gfedį km aivMiuos;*^e- 
Miko' fe Trockio 'dtsteivai lai. mes, 
tada leisim/ o Jabir mums’ nerei
kia. TnoĮuęt turėjom‘/eit pas 
^a^ė'valdybą ir įrašyt salėį, nes 
Tautiškas Namas nebuvo prieiua- 
i^*4, '■ • . ■ ' ’-■ ’ . ■’•' ■• • ' .

,.. . . ,. / /
; Tai kam dar jį vadina tautišku

seniai butų buvęs pavadintas bol- 
ąevikų namu jei Suvienytos Vals
tijos nieko nesakytų — pripažin
tų panašius gaivalus.

Lietuvos Sukus.
• . ,.v>-

; om
Liepus X< į. L. Vyčių 25 . kp. į- 

^kopuametfeis susfemiunąs feie- 
iuvįą Svetgfelį. SuririnlmnM b8’”' 
|iaįp^yą^p:skaW6Wkafe 
lituos ; nežfeia dėl kokios prie- 
ją$fe* ggū dauguma jaunuolių 
^Wjmo^Uįkąnoripralewti ty- 

ą|pe vasaros ore. Bet visiems, y- 
|Ximomay kad susirinkimai ;*to 
įgimti kąa^įą^ W vfeną syk į. 
bėimaL Tpkim būdu, visam feu- 
iĮiįmi vertėtą daugiau kreipti do- 
rih fe j savo kp .driykuir. Bet iŠ 
ihtt 4lriląfe auririąMmaa buvo 
lĮFVia Įtafe •umnymuoae, taip nu- 
tąrimuąmh

ta!________
po, įtvirtipo.
^Bg^tai^yjdL *£** 
vMį, Prifa 
na* ir TfitfHtti žnfiflit ąąv& 
utiniai* * ®wl» i m»<|i ta 
žioj» milijonus pūdų prekijj. 
VwlM«.ię wtwktety * 
PM įraudę sąv>- Mldifl 
stogai>femt «rtap 
mo Bąu gyvflHW|. gri^ie- 
mėse daugeliu aukštu kelius 
sūriai .ir , į$&V‘. W^įf.

- ^^ba4w - WW^t:

,r

lįįOarĮį Čhieįgos

m., 
įtį£ ‘visokią įyįi^yįlį,"'' 
kigkilęsįtp MsiįaįM r *

• -Ji
■j’ ’ i 1

.-.t
:. ■ . * ‘ ' *

(Sk. Drg. O. '5$Įaž-tei)
/ Šviesi ir baltį \ 

Įfcb^iHs ;^dygį|0į<|ta;
Kaip ipdŠpelft fa^oj spinduliai 

it saulėj tarp žvįį^i^ stišibp 
Ws žavus iypsįjrk^įįiHSr ~r

£

iš žemiu stogą-pyliiną — apsi- 
i8#MWĮii w 
mes. Ir nieko wt ridmgfuk«&

: 1 Prisieina skrimdėms * ggVA 
reikalais vaikŠčioti už gelęžinį- 
Įkįlfet pylimo.* . Pradėįo joe gįt 
yb fįrttoą veik o* H
dmdfefe ąetegdimaL^igįr^ 
d&ns skečai kelib ' Pfmpfi

slystadidaus
ŪtiMf

įnėk^feAU^h* />• ' * Jo-i.Ui

kąta Wkuū Bą Hrati..r |h 
šmiteiffei pb ‘feuti^įįel^ 
šfcw’įraugingūji

bėgius. / ‘

: ?«.«Ok 
•ardo sKruzdžių Kelią* u ir pa- s 
ciąs skruzdės naikaia: zuw 
skruzažiųjegai ■

Ju&bSifeal reik sako reikti“
'■ r . ‘ *: .ta? ’ --’ ' J-‘ *.'.- - '-- ' ' -* tai- r ■- '•»•' *• ta'- ■'•• ta •• B

■ rĮąfe VsWWI’■ Wmas|
begiąL 1

L ^ąfeskru^. Bfe t W>U
veikiąs.fe

PAe- 
gių fe be var©> bėgiojo' sąyo' 
reikalais per geležinkelio pyli-

:.. MMę *Į tai žuivgus, imsi- 
Ąt^bejd, kaip fe siitaū;
p fe

J '. ’ -

; upėįfc
'^ą^^ą/^uri^iiitak^ \Ką/ 
gi^barRaides Matys i ’:

Tačiau skruzd«nis kantrybes 
iūgfeijkft fe netrūksta. ©Mą# 
:jo§;iįį| kitą p$$ęmfeį fe 
vėl bėgioja sau savo reikalais 
per pūtimą* M
'\'7 . . , .

- .-- ‘,V, ‘ • / Namu Y 'žmomk* tąs namas jau
Hltf ittlitt:’?' '

® =. ,*. ** t' 2 Ji j
syti valgiams: poni* P. Štaupienė, 
t, . _ ,|nĮ$ud$ fe abi *eautėr 

p-jės ę feb/ tfrMriti. * Piknikas

; įkaitytai invB .feuikm^ hw L. 
Vyėfell-toakp. iįHomestead, Pa. 
Šmą Jai^tt L. Vyžių iMdi kp, 
IcriėtčiA /mūsų baseb^o 'tymą j. 
įMmoėteądį if»/ per /VįyŠąbūri- 
mąjį seimą.j rmįtyąea mvietinės 
kp. tymu. Tamė laiške . buvo 
glausta fe apie kelfenėš lėšų -pa*, 
dęngimį, _ D/ Vyčių 25 kp^ pada
vę savo sąlygas, jei tiktais tos pja- 

važiuos mūsą tymas neras kaili is- 
O/iv//////// 

Į1 TbHkūs* sekė p®imeiinl§,ntškąi’ 
tė* išdavimas, ? kurių 1 išdavė 
rašti j. Ųsalm. ./K atskaitos pasi
rodę,, kad »mtsų kp. 1 gana gerai 
stovi, tik žinoma, . nėra. pinigų 
įPiąsŪH antį rankų. / / i f
k Apt pabaigos) buvo prieitat prie 
arimo įneitirią fcėmirijoė >rmk&no. 
Bįd?b 'Išrinkti ■ nekanti arinrifest 
ii&:Al.' Stanktfs/JKuzaS, JEMi- 
kėKoriiiite, Audria/ Ji Venklta 
•yaš;’A- Būkn^ fe V. Shdairi- 
k&fc: ^žfeuia/ši kdibisija’ šūstoe- 
: 3a/‘ gatimė’ sakyti, iš* gabfcftšhp 

be1 abejones būš šitos 
kohiiši^os patiektaife gerų įnešimų 
į‘seimų.

■t.1* -

Ąį pgilęį skęstu.
- I i- ' ■-'-'

Užbūrė šypsnys, 
>IŠtiesus sparnus tatp dadsų, 
Nuskridostebūklibgu letnės-ttp

Aržavėjpžvilgsny^ įiij.

^Įirčiąfe šalta 
Prabangos sielą hžUarig,

Žvaigždyno akis. /

u*Wfe ■...

* Garsus dąrbfeiMkų įneteiib 
Vokietijos vyskupas gpiflej! 
gąfeąg ■_

foną, Milda.
omšfe feriąMkfefefefeū“

itn mot
|$PI pirkt ftžt 

mą ?M*t. Stotim ir pri* 
vfegą skubą ir iamną arba; su, 

sSww?

",*ą iiiuftni.- 
?į^^SĮfew^

ii - b« > t' -j . t . : ■?'

, Grutes.'

'$$$» Bendrovės pusmetinis 
rif * • r t•gŲgjriį^imaB. 1 ’ • -

- st ■-. ’ -■*- " F * *
Liepos 16. d« Lietuvių Salės 

Bendrovė atsibuvo pusmetinis su- 
Sfrm^maš;^UOSavįojė svėtamėje. 

;Jjkeįjępdęrįą susirinko virs šimto. 
ŽHiomaj . tai visai: maža savo turto 
SJovip.^ūgiho%f kądšngi visiems 
hpyp žb^, įąd šissusirinkimas 
įvy^ daHnamį Uaū
tinkami pranešimai, o juk ne šim
tas ne įį,Šimtu yęn ąfeMpiuė- 
riąj vertėtų, visiems daugiau 
jkr®^ildQmė&|tm< . *>

Pirmiausiai direktorių pirm.* ’*— - -.'; ... --' * ’ - '■ . - A’*-
. ^ep^Uonįsį. atidarė ausįriĮikdEo^ 
paailkįadamąskusirmkimo 
tĮm kas jtaį^ėtjį būti isvarštĮK 
ma. Kaip paprastai būna šitolpįe 
susirinkimai vedami ne direktorių, 
pirm., bet iš akcijonierių išrenka
mas susirinkimą vedėjas, tai ir šį 
kartę, tapo išrinktas. Žinoma, nors: 
buvo pęrątątyia du kandidatu t 
Praškevičius ir Sadauskas, tai per 
didBumft balsį ‘ likosi isrittkta^

BąikMkvft nutarimų rast.
t : ■

Paskiaitiuw iššaukti direkto
riai ir protbWp skuitymaa s| jįę- 
tįpio $umriMdmp; pasirodė kadį 
keli direktoriai nebuvo, o protoko
las tapo priimtas su pataisytu

Tbliąus #m &šl išdavė pušme- 
tmę .aaw atskaitai ji buvo gera, 
tik nuo pereita mato nebuvo: fe- 
rai sutvarkyta knygoje, nore ir 
buvo metiniame sruririnkime iš
rinkta tam tikslui speciali kurni * 
sija, bet ji auto darbo neatliko —* 
subrikima* ^^**1?* kįt< 
tam darbui smmMiokėjuBU pppfn- 
kimi dolerius " pmityMitimi ir

Amerįkos^Į 
męt umūstoB in 
vos reikalais fe 
vykiais, KfekviaBaa Amerikos 
lietuvių Wtftfe stengusi 
teikti žinių iž Lietuvos. 8p> 
urantama žinios ir £dątu,vMi 
padėties aprašymai tfek m 
svarbas kiek jie yra tefeiągi fe 
tikri. Tik mokytei ąp^rio- 
tffh veiklus aaąu® gali Lietu
voje jos reikalus ošĮMl jud
rius suprasti 
pranfemtaiparąžyti., , ;

‘‘Darbininkas’* ąį 
vibibni^id- iSBrax

žinomasy^tobH 4ąprKabijp- 
nas KemUfej-Ota liepoe & į 
išvažiavo Lietuvon, žudė jo pg~ 
kiliktf “Darbininko”, bepdrj^ 
Wbfer. . T Jfe

tenykščiriaį-

lietuvių Wtftfe
P. H. Vis atsiranda tarpe ka

taliku tokiu tamsuoliu, nesūri ura- 
tusią, kurie duoda savo balsus 
laike rinkimų laisvamaniąbs, nors 
būna kat dr-jų valdybą subrinki- 
muose aiškinam* tokie dalykai ir 
taippat dr-ją Muairinkimuose ir t. 
t, bet^naa^oja apfetri iriGn- 
meL.^. Bendrovės susirinkime te- 
taipariebB kad /tyo balMus davė 
įuM afevamaniUs, nors jie statori 
isipre “veikėjaib'fe “patrijotais,” 

“patrijotaV’ Šitiom sykiu daug 
nemanau rašyti apie, tai, parašy
siu kit*tert$a«>į»«*w

■ ■ ■ ■ ■ A.-^.
-ij į - ‘ t

\ ‘ '‘ I
' T ATMTkTirrm 'JLMSVVMMsrteMN,

L'awrencė lietuviu socialistų ne
bėra. Jie dingo. .Vieni ją* tapo 
bęlėivininkafebiznierėliafei ‘ ?■ .Šią, 
dalfe dar bandų 'tįįnaiM fe San- 
įdarai. jKlti įi virto' kbmtmšitais. 
šiems vadovauja “Laisvė.” ■ 1 

■ Komunistai pykstasi art kėfeivl- 
ninkais ir sandsiriečiais.; Dar4ą- 
biat^jm yra įsipyke awmęėaWnin* 
kaį, v Daro -pažadus nezalieinm,- 
skus ? 'SubankrutytL r Labiausiai' 
pyksta UŽ Kaupinio neleidojimę. 
'Net savas, kapines .dėlto, femno 
steigti. Paviliojo nežalieŽninkų 
vargonfeSnkų Motiejų Bauliukaiti 
ir 1.1. . .-■...
s- Komun^ta|wgmen|uQja prieš 
kįeivleėr«'iy »&dėriišiūS nir *

Jfts vėi^inai54m*4^bi  ̂vsg’Šlin- 

nio ceremonįjomį krfetštyiįi 
ivąikus' ą$|ft^ąsjįmt^ tai 
į^Jažhį pri£,Wė^7b^ W** 
me p^au^-rtture^ yeįt^ąpę 
Seraptopę fe La^ręnee. v 

į Komunistai jau 
gesnt įž ąanįdąrieeius.. ^om,uąia 
tai, apva$W'pėžšMežjafe&yęt^ 
Sako, nez^fefeifejkai 
nu6 žmonią kaip katalikai, 
įapgatpia juoą ; Sakykime tamsįs 
:kata^aąmiiemaprie.šlęnnp ąį§$>- 
feytį imlių.’■ išima'^lū.otk Ba*
įfeuodį pj^dįmbę at
laikyti misiąs., <as zmogelfe ią- 
;ri katalikiškų mišių, ifemys gi, 
feąhūdama» katkSįą jmm ^Uo|| įš- 
talikiškų mišių negali. Sandarię- 
čiaitokią vagystę priima UŽ5f^ra 
bikttb Kbmunfetai pabrin' jubį fe 
feli bizni. - . ..

- ’ XI *. .. . •.—-....—,, .-....„ . *_
SCRANTON, PA.

.4 •— _ _f -■ *

Gausiai paremi tt-. Kaam^ęiį 
Ifeaiudis., VĮb" ...

Amžinam nariais fefeašet 1) V. 
Juškevičius ^ boną, 2) 'R.! Alek
sandravičienė $35, 3) I. Jančaus- 
kięnė $35, 4) M. Jodaugienė $35, 
5) B. Beliauskienč $35, 5) M. Ar
lauskienė $35, 6) O. Kvędaitfene 
$3p, 7)P.į^W^^ 8) K. 
^ebrauskfenė -ū) Motiejus 
Rutkauskas $35 .-fe keletas: meti-

' Maloniausiai .bėk  avoiu. nariams 
ir reiškiu pagarbą.

-- Kum P. Ksšėiskita 
2ttĮSipJey M, * 
Elii»beth, N. J.'' to . ■ - 1

t’,

a % t a įt- > »iį

-.tritii'
tett* v » •

11 *iV > <t*

viri Jįw fe* iįsmI Ū9<*, t|Įr
tffe 3S$ teiyį^ tą 4; 
sfefc.ife, ^wr vHs$w

,’ .-č.'f.ų 
n Liepos 4 mūmt Meftek W> 
dį$^j^d*' |įw«gįrWiįy 

|t9mebilįųfeĮ^įar$įtpi W4p-

y*M'? 
apie dvi 
■' įabaf yM vaĮįyak ■'‘/ialkeį 41 
tŠS iaikų vriferdj* -i Atitek 'Ūitiu'.' ■ iš apfe2ū|^m^^® k

. 1 v .. a a . ,*i- -. ■. Hvv *. . t v -, -ta'-’"* - * ■ , :!baai iiao'af 'š&AaėM**AM<Sn-j . -t ’ 611< kmi

it r Povilas Šata% Gasparas J 
kas/

Kun. Petraitis uz mokria me*o 
neima. •
vargonkmikas Wda p
teonaą^čias.'

3SfelįįrA

kizma. l ? < '■. »■ "' ’

vaikus I

StonyS •

girdėti jokių vuįM^' ^jb’-fėfc-' 
nyčioą naktį išvogė daug vištą ir 
kitokių daiktų," ?

1 ■ ■ ■•'••-■ =
A Y - / •

n»Ait/« nraK* 
T*P*W»PP ^Wwr’

IŠ mūsą miestelio nieks nepara
šo šinurių į “mrbfefekų” MM 
k*i mala* miestelis, Ui Mąjaajr- 
bių nedaugiaųsįai. * Darbai e|uk 
si heperblogiauri*: viena dirbtuvė 
dirba iria diena*, a kito* dirb
tuvėj# dirba visas dienas.

Blr*!io2ę <L buvo pirmoji

fe lika^ykitę. Kn rln .'
■fr <

du* na.vfl.wl*H fe f ais ;

aįftfeteieLrfe duotu

Įttto ’kyh! I J. ĮŽtarttatįBfcG.-ftm

wrn.m w w« 1

m W

* M.ir (nAUjai W) S 
t ntauė $3£ Metimn 17. Tai m ftTLVJ**l'TSk - -te^Į-; «r*’ ■•T^77?|g , r . *T IH
/kąn<.įh»kąi^fe i« 

BaratUJUnU nenanraafai nri 
mo ir. duosnumo vaisius.

Maloniausiai ' dėkavoju gįį 
klebonui ir visiems1 nai 
rei&kta giMos pgąuta 
visą dar neužaimokėjusių 
nuoširdžiai prašau pasekti 
žiį pavyzdį ir atsilygtati. 
juk ąupraritę ir taippada 
■todėl laukiu.

Kum*.
214 Bipiey Plaee, ,

. . . .-*.» -P’ z .•> * .* ; • ’ _/■ ' * ,■* j ’
>; UW,M.T

fe -
. - * . <-įl ■.. ■' ,;

' Norintieji su kun/ M. Dauman
tu' sm®iQti jo-
paties antrašu: Bev. Mį Dintkiį- 
tas, ėms of Bev. X Gktaki,Pbalęį 
Germantowii/N. VI . 
buvau priverstas augrąiintf, 
dar tokiame truifipamb kdkb mtą- 
jo kud^Ho nesutiktą fe ūąfedfe-: 
tu ir jo vietos netinėjaU. Bėt ©į- 
dien, kaipo tikrąlfeiUti&ten|S 
pranešu kad ifcifeetfefe
ppr paskutMu* 
yojb^fe4ttn|^ąfeį^kW^ va vfei mMioe pai 

' ''“
jog, rei|kia, prie senomoa dvari- 
ix& dfevoe y w

Aiksimi
N.ujieąH jMiįįtiUR' 
>Wf ratai *Ml 
ItnntolliM ifedjrtl 
suart 

fensą kurikliį’ 
ir lietsrt, hutai* taute K 
x«tan«tt tirata. ttta tonta 
tMūtavtoi ir pfetittii tat4* 
t« prairta, tara ta« totyt 
raitai** tita* * 
■are iterita fe*®!

viduose. BMka buvo 
Ya,ngtiūkovfe4^ |į • *

Pe^gi labai j^ril

vidamffe yatg. .V<

W~įįli-«£vi 
ta|Į|Wj™ - ' *

. a »

gyveaalmvninee,^
B»k»i?lW eHšsira
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sirinkimas įvyks utarninke,

BR. WM±I*M J. BROWN
1815 COMMONWEALTH A VENTE 
kampe* tona Avė., Aii«t<iu, Miuml

O/too relMttoj;
nuo 2 iki 4 po pi*t Ir pagal *ut«rt|.

Aii*iaiNSk^|MbiaiMH4i4a«a*aMiiiaiiMM*iSifi*B 
■MM*MaaeSKSMS<imB^*e*±9E*RM*MĮ 
I ’ SM< ta Boston iro

J. MACDONBL, M. 0.
I tataM ttuiMMU ,<r HetuvUM

OKta TXtAMDoa: Rytai* Iki 9 t*L 
Po platų Mol—a 

y Vakarai* nuoŠ—9
į 534 1. Broadyray , ta. Borto*

. Tekįte'tMk 0823 7 lliDTUVIS DANTISTAS 

DR. * V. CASFER 
« .SS-Effk™

Oįiio * -
ntm S iki iža» ryte te- ųųo> l;gg 
iki s ir m ihto W 8 ril Takm 
Orisas'uždnrytng »ub<to« vakarai* 
ir nodėldleirtais. .

WTĮfmVnr~... ■ y- •■ --į - 7

T«L Brockton

DANTISTAS ‘

uinrn
ŠĮniškaaai kūrinys jau 

stebinti jei augintojus, 
porų dienų buvo padary- 
toas diognouuf, pasirodė 

visos eelelėc labtu sekmin- 
uauga ir už dienos kitos jau 
• pilnai pasiekę savo kulnti- 

s Punktą.
arai ir auklėtojai sako, 

šis milžinas įsirašis Sos
to irtorijon auksinėmis rai- 

‘ Jis duos Bostoniečiams 
1 nė vienas kitas ku- 

ays nėra davęs. Jis parodys 
Amerikai Bostoniečių šir- 

II Ir jėg$* Jis sujudys visus

y M
Tbus neužilgo. Mat jis yra 

įdėlis darbininkų draugas? W 
rįdys pora Menų prieš 
irTOay ^Itatbintakų ‘ 

gį bOt ir
r^^LabSrTDay. Jisuž- 

1 lietorių parapijos aMdaina 
ant'7*tofe -gkiyėš fr 

Oid Coldtoan Karmų,' t'y.' 
primtoįs Įr panedėly mfin& wį 
S anytos gatvės# o nedėlioję

* jtat Old’ ^Cridman tadį. * f b

^-7,. .
■ 7 r-J »<-■ -r y;, ..,(.. „i, ‘i 

7 ;

Vyčių išvažiavimas gražiai 
gfAyįto. Žmonių buvo ^bųg.* 

Hfetes gražus. Patarnavimas 
g pr-L. > -.*.

tV^kų^'ykvėsirimi^mas 
)yMSdOostoMČriUi^^

' Ift^^steri^aiiBitaųmėnymis 
< s$įpfptad rienęį fe

pdi^en^tiap^įMi 
MĮfe^tlŠor*

tedh/lkMAtavoatsiįoas ateiūįį*
• šį^kmad^ųį
f Buaugu-

rių^įfiatųrtaKkty!^^ ^hįriįjk 
maris gn ionkųtėmiai

iiria&ir levagįe&ąį .prtetpięnu 
^^^'nelę^aiTrangusi^AlaĮ*

• j^MlMiviriibuv^pitoM įa* 
tarife. Atėjusrtvakųi^į^o*; 
ljiėSM0norofti;is!’ riąrstė& ų£tao> 
Wdbėi įkūd visi norėjo- pastife 
ri-¥^čiųpar!engtmne gražia žy?

1

TVisi ir visos, kurie esate ap- 
sjemę kokį nors darbų dėl Bd- 

aitikffinete savo užduotis kub- 
geriausiai. / ’ f ' ‘ T
^ęi^Tdin’sta savo užduotį 

jįįg&O'įFSi tinkaimai, pasidar- 
Lposr^erai, tai bazbras bus ge^ 
reęnijg, negu Tamstos vaizduo- 
^^Mpersįsta^d^ 

Ajsimink kad iki bazaro jaU 
tiku tik viena^ mėnėsis. Dirbk 
kiekgaledamas.

K Valdyba.
» f-

bos, kurias atife Cambridgep 
parapijos koraa po vadovyste 
V. Sereikos sujudino visų šir
dis. Pavyzdingi lietuviški 
teisiai nunešė nuntimf visus 
panemnnin. Gi mandagus 
cambridgeločių patarnavimas 
darė. visų, išvažiavimų liuones-

plauk* Ai
karo laivai.
Čionai t# lalriri btta pąrtatey
tas. .• .. . 1

«

*

sų brangios o 
skirti nuo jum brolio
“Darbininko,” kurivtarnavo 
mums per figų laikų, o dabar 
rengiam da g»WM taisanti, 

tavoje ir čia Amerikoje darbi
ninkų prietemai — rašytojai.

Tat di| frisMAU,. kad viri 
atottatalt LMS. 2t kuopai wl tiu ir švfese«nix(* 
ririnktaoMl pštayttoa vakar*.

" Valdyba.

MOKSLEIVIŲ 8UMIRIN- 
. KlMAB,

Mokslėiyių labai svarbus su- 

liepos 29 d^ parapijos avėtai* 
nėję, 7:30 vai. vakare. Viri ir 
visos moksleiviai ir studentai: 
ėsater kviečiami dalyvauti. Tu- 
rime *daug dalygų apsvarsty
mui Bostono studeptai,7«m? 
kmskime! s

Studentas.
i '.tey t J te ’. ’’ A * 5

VAŽUVUfAŠ. te 

7At^ių^bje~n^fJi^ę * bus' 
rengia;

mūsų parapiją, jttfe geriau 
ąaįitat mes.* Tadgi jau išanks- 
o pradėkime rengtis prie dį-: 

d&ojof rn^Mh' išvažiavimo. Jps: 
ms/gtaŽtojė-QIf| Coldmano ū-- 
tėjev-'?-• »’-'.■>■ ’ ..te. . ? y

. ’ * . Parapijonas.•- ” -te • te y - į ’•
NAVJAOUliSjtaA: 7 h

.* •. * * 
; famii&ynėą da tebėtOša biau- 
■iri- <il k ly teįi gamoje ]rozicito^ 

1 •“ •“ apsilmsti‘te Vienas gj- 
na savo asabelę, o kitąs visai 
n-bmelį? Ir^kmlc Kumai&aJiŠ 
riomęlriiiiko eigiiiidsi, tai gali- 

laimes/ nes- pradegamas per- 
daug išsipūtė, ^mane. Kūle*.
dU.n * o. ><75 m y.?,Vicių visai sutrinti ir pas*Nr V BU?7/ T kui tik skurpalaikę ąnt ‘ša* 
tfs'' pakabinį išmesti^ ^8et, 
te/7 įiifTiteaįje- 

J 'feripįSęįe! Į į, įferi&ug

;'V

* 
■«■

i

T

>;

Prie šio milžiniško išvažiavi
mo sudainavo turbūt, daug 
primetėjo klebone pareigas et 
nųa Jom. Pr. Jura* ir pats 
klebonas kun. Pr. Jnškaitia, 
kuria dabar leidžia vakacijta 
Palangoje—drittma savo svei
katų • ' te ' ’
i y * te :'*7 y "te %

(drOMO SUSIRINKIMAS.
1 Mv. Petro Bažnytinio -Choro 
mėnesinis susirinkimas įvyk* 
seredoje, liepoą 3G d., pobažny- 
Įinėje svetainėje, 7 :30 v. v. Vn 
ri nariai malonėkite susirinktų 
peš turime daug svarbių daly
kų* * ' te ! > '
T “ te1 VaWH
J* ' ■ ♦• v • 4 • 7 - . » ' A 4- r
■ifi*!"11, iy,",r" 1 ■ **“' - "" ......į**1** T"

VELNIO DARBAS, 
tetejiutetev 1 
Ootatatm*, Obio. ' Teisėjas 

Ja K Batiterfoid išreiškė, kad 
prohibicija yra paties velnio 
darbas? pake, kad vien Jšta- 
tymais negalima jokio pikto $ 
žmonių tarpo-panaikinti, fe 
kė, kąd tem'žmones reikia- ap
šviesti ir išauklėti. Sakė: “Aš, 
netikru,; kadžmoguigera.pasi
gerti, beiuždrauštiįąm.yįttp- 
ti svaigalus nėra' mano f dalv- 
iį. -r, t ■. »- ’ - i f i- 1 y y

- ‘*Dar>gakė; kad girtų 'Žmonių

Pereitų savaitę Massachu- 
sette valstijoj automobiliai iA 
mušė 12 Žmonių. Girtųvažiuo
tojų suareštuota 101, ant 8 
daugiau, neg*nžpereitų savai
tę. Laisniųatimta, arba su
spenduota 381 arba ant 20 ma
žiau, negu nepereitų savaitę. i

Naujoo Kanklės. Bį knrte 
leidžiama knyga — 
Matų Kttkife,” už 1922-3-4 
matus.

«‘Trejų Metų KanHta”
1 bua atepauidintos Lietuvo
je ii; išsiuntinėtos visiems* 
užsiprenumeravusiems Ka- ! 
lėdoms, 1924 m. Prenume- • 
vatos kaina už Trejų Metų 
Kankles du doleriai, o vė- 
liaubus brangiau.

Antrašas:

ar PETRAUSKAS
Laisvės AMte.: aa if*Į***v. > 

‘ -jLįfhnųmtey . - >
E S. WįWtsM paštof 

money ordet’iais. |

lWi EAMULYM4,
Kanadoj, Ifritirii ColumbicJ 

provincijoj, buvo bųterimųt 
blaivybės klamlmk’ Kad paid- 
larnapti bhi^beį buw sifily- M«r York—Naujos taricah 
ta alų '.5iP m&entjh* M mrilę.
už Šį pasiŪlymų balRavu 72^39 Niekur taip pigiai taxieab ne- 
žmonės, opri*t 74,159, tarnauja, kaip Nev^ Yorke.

• -;-. .^3.77.7.. t ...į ..7... / i^.>_yi?7y.y : -27..^..^.. y„y7<

£

dabateĄinęAe daugiau, irigu iu«ri .

J

ll*FM&*ffiEA NAUJIENA
PHILADSLPHIEČIAMS!

♦ ■ '
- / '■ -7 TIKRĄ te

UETRVKU VALGYKIA 
1419 REBG AVENUE 

yTOadeįMįPay
Ra* teUK'Sritoč vlšotfų lietuviškų vai. 
stor W kgtpir Oettivoj.

K - KAZIMIERAS VAITIEKUS ir
■ 77 ---'

. .. StiviirtntoL

W MITŲ 80VTH BOSTONU !

■D R. H, S, STONE
, AKIU SPECIALISTAS

Į 300* W. Broadvay, 80. Štato* 
[valandos! ypo iki Ty, -ift-

$7,5GD.OO PELNO
Kampinis mūro namas, M 

šeimynų ir 2 Itorai, fabai: geroj 
vietoj netoli Kmnkiin Pa^M, 
apie 7 metų senumo, šū naujau
siom mados j
ere.' Pkmaš Molto morigiBus 
$50,000 ant 6 nuošlį^d^lS,- 
500,00 per inetuš, išlaidų $6,- 
000, gryno pelkę lieka " $7,500 
per metus. GaHma pirkt pi
giai ir su mažu 'įnešimu, ‘ arba 
galima mainyt ant ųiažešmp 
riįmo. -, Taipgi priima mortgi- 
čiųkmįpb dalį įmbkėjimb. Ma- 
!fr£*te ‘i tete iteGB6-*-A2):

395 Brbadway, South Boston. 
, * Tek fe:Bdrion^3IO* ' »
n. • ■ ’ r > i 1 Lt^i , k y ’ ' * * , ‘ ‘

■ te yįfT’7tevte-te^1. y-. ■ *'■■"■" ■' ..
r <.r . • - - • - tr 0; ‘

į.
/

i Uun?!' *, . ’ i - *

DR. A. J. GORMAN
; ■ h,_ 

708 Main St, MontelIo, Maw.
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Amerikoj 

savaitę&į dU&ta 
lįonėje nematai. s
jūres. Ogal ųMnista j^

parmma drapanų
KR3ISUVE ‘

~ greltiį - iftlto, 
nes Aavlninkūs turi važiuoti į Lietuvąš 
Kreipkitės į “jiarMnlnko” ofisųt įfe 

SųtttU BostM. Mtfįs/ (ĄŠa,)
«*į \<?'Jiį >> ' <y--!”3-"-!y4- L1 'j'-J J ;

889 BreAdtfijį, . So. Boston. J
■ 1 - *

'i~Į^7'fc'.--’-7\.T4-jqaiI4t>"7,"77.JĮ,7"'£'<.' . ~[ -.'r -!

JJ :.

■■■UMK

ugįs paimti Į 
išeteįjps agen- 

lus'Amėrikoje; Vargoke- 
etiu kMvupeiplauks 
hnaiišsiuntęs o at-

A

7;;:

*
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MtSBUUJA KRAUTUVĖ 
su visokials valgomais daiktais, kaip 

: tat i saidaMab iče-craam^ri&hyra'hSūda ■_* 
fountaln. Atsišaukite pas “Darbiaia- 

360 Broa<hvay, So, Boston, Mass* 
ry , \ tetebvMM

'5

M-

A’''

* **• *
BRIGHTON, MASS.

* t
• ■ • - t • ' 'l1'1 ' 11 ' *

IJJKS. 22 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpjūčio 
{Augu8t) 1 d., Lietuvių Sve- 
ĮaiMėje, 26 Lincoln Ša., • 7:30

•; va?-* vakąre.
' Kiekvienas ir visi nariai ma- 

‘ lonėkite ateiti, nes ‘ yra labai 
l daug svarbių reikalų, kurie pa- 

*lįėcia kiekvienų organizacijos
* narį ir kurie labai tampriai su

rišti su visa dtatajunkų aiėiti- 
mi. Taigi kiekvienam datbi-

* ninkui bus labai pravartu susi- 
' pažinti su višais kylančiais da
lykais.

dietdgi Brangūs Nariai, ne- 
nhnirŠkime ir savo mėnesinių 
duoklių — užsimokėkime jas 
kUogreičiausiai, netapkinąe su-

įo& ^krip^ėjd1 ir įeriJaug 
Aurifepė,; Wį-įad jb dvpiuįpu 
^ripiįtino tiėt ir lįėda&ępę 
afikaiykąrię stovėjo ^rie šięf- 
vid uOjfegOs’— pasitrauk Mat 
Sleivio viduriuose yra perdaug 
supuvusios* įnėdžtagoį ir ^dd~ 
feis^š įėnt kielę sų^ųSjna^įąi 
vįisas gurįas aiąWr® ^'PMdjė-
6 iš? jo verstis tikra pavietre, 
rūgštisJ kuri krantą nė tilt ant 
yykrojeaponen^’Tetap- 
drausto ir nekaltus .žmones. 
Šiai kad. į* anų 'vakarį labai 
bjauriai apspjaudė katalikams 
labąi-gęrbiamų^iąmylįnus as
menis. Žinoma, tas'' sukėlė 
daugely Šleivio aklų -rėmėjų, 
pasipiktinimo. Ir daugelis iš 
jų nusprendė vyti iš savo stu- 
bos tų smarvę, jų ir vaikų mo
kytojų dėrgėją, katalikybės ir 
Dięvo niekintojų. .
7 Tat dabar šleivįs , laksto iš 
vieno kampo kitan, daužoskpę 
sklepį. it Morkus po peklų; ieš
ko ja būdų pasigermimui prieš 
apdirbtąsias? at^taWpūtaiiuo- 
ja savo pustantį pilvų nešva
riausiomis pamazgomis. 1 ’

Pusgalviai tie katalikai bū
tų, kad ir ant toliau jį sektų 
tesekdami save bjauriausius 
iiuodils gamintūsi.

Spekiatorius.

CAMBRIDGE, MASS.
, , , • w

Parapijos išvažiavimas Pa
langoje, Lawrence, stebėtinas* 
Buvo apie keturi tūkstančiai

AMBUtOi* a UTHniKIMR

IMKAVAIGYM 

įfea turittie lU m. patyrln* valgių 
gaminimą Mu«ų yra dlažląuil* pasi- ;

<Uiotl geH vrtta mulųi ir ; 
Švariai pagamintą ir už prieinama 
-kįįttg. Pasninkų dienomis pritaiko

mi tam tikrl valglal. 7
241 #r BruMtiny, 80. Borton

A. BAndrortA* i* A. BnuiUvični* K V: ^įgįį^SSmrereimJ

.■■gmc-AFn1' y.i T- • ■■ įjj "<

vi r>-r:BVSiA'<]ri>1Įi|<^'‘7 -te' 
■^.^dįiaMta dįiyltollįtaaįr-

gų uusapstaft. nuBiminufeių Vy- 
ra ir moteta. ' *7 : 7 7-<kVė4<J*A* ■ te -■

|F iRftba
bSsitė, kaip grėjtai jus pradėsite jaus
tis gerlaių P#3*1

SJuagūĮdd^vMittlųui^ 
sfaįųdėjhĮiąTir navikų.kepenų. Ji su- 
telki A gyvenimą iri štlpratfių slėniems 
iE^imvsrgyąi^ <nėrV*W; ‘ nw?ku-
lams. Skaitytojui šio laikraščio suras, 
kadj> Nnga-Tone yra puikiigyduolė^o- 
kiųoee atsitikimuose. JI yra taip pa- 
prasta. maloni ir veikianti, kad j kele- 

dienų jų® buiSlte nustebę kaip dąiig 
Sedan^ų* jausitės, 'Jos tanaūjln* ju- 
■8ų štipterii it*vlktwą ir j&dttngins 
ĮteJdM*4ąerf“s it:sfl8ttpriok.liiM'grei^ 
i tai, suteiks saldų, gaivinantį miegą, ir 
atireguBuo* skfiVįrirŽ&teasdabiii gerai. 
Išdirbėjai  ̂Kuga-Tonę .žnoląbai .gerai/ 
Jtad jl suteiks jums tiėkdanggero ir jie 
įsake visiems aptiekoriams duoti jums 
garantijų arba pinigus grąžinti ,j®i įus 
ineulgan€mšs*'ž|urSki^ garantijų aAt 
pakelta.J^om^dUQjain&r garantuo; 
jaina, ir parduodama pas visus aptiė- 
korius. f • -v.-i •
■ .'.J. ■ . » . ...

gPARSIDUDUA FARMAi
Įj į šylvahijos' valstijoj šii vi*. I 
| snm ūldšImis triobėsiUiH ir j f 
j ^padarais.' Namas lO kam- ; [ 
?; f barių^(gųtudžins nųtomite’ i 
į į biliams;-tvartas del lo ar- J r 
:< kliu, vištinykasir kititrio- Z

< į bėriai geriąurimne stovyje; 'J
< į. Apie 90 akrų dirbamos že- J 
d mes% Upe su y andenpuo^ e 
;Į j lįų ir eŽereliĘ. Mįšte^j M- ® 
1 me randasi labai didelių e 
;2 ūmėdžių namų statymui. A- g 
| pie 330 vaisingų medžių. ® 
| Automobilių kelias eina 8 
| pto-dnris.1 Vieta gatri me- < 
I dŽiotojams ir žvejams ir > 
| tinkama kurortui, sanito- 1

rijai ir kitokiems tikslams. « 
Norimą greitąi pardnori l

■ Šių vietų dėlto,
nb&a& mirė* .Įnešti reiMa s 
tik $3,000. Čr&e $8,500. j 

l Išmokėjimas lengvomis iŠ* { 
lygomis pagal sutarties, 

f Norinti įsigyti pelningų ir 
gerą, tarmę kreipkitSstao-, 
janspaa: k -.■■'

■ Jk. 3. VK-LkKTIttVB: 
~ RmIBitata Alnraftao* '
4 LBKINGTOK AVKUB 

MAtoPITK N. Y

važiuojant nesulauki, tad iheįjįus prie'taūa b.mes tamistai pa* 
aišk|sime kame ^ra' dalyką^ ir pagelbėsime taine reikale^.

Mtaįagentūrarandisipagal sekantįantrašų:’

ęMbi^^Mi^atesųių paaiškinimų

* “ ■ “y"*,K*Wf>< yr

- ••.7 - - 3į -.7' .. 4 . ’

y St. , ' Worcester, Mass. U. S. A.
Telephone 7786 7 * >

. I ,\ ■ ‘ ; ; i ■ * .• • • - , -

. . . .ui :^i.i .

T8TCTCTW8TmTmTqTrm^^mTrgrM!mmiTraEr" 
i’ * A. ■ * "7) f 7 _-T' /■'*?' "4 k .y ' F ■ 7 ’ 1

‘Susivienijimas Lietuvių 
a R. K, Amerikoje ’

1 yra GYVAM DŽMUG$MA8t 8ERGAN6IAM VILTIS!
1 MIRŠTANČIAM RAMYBE! '

Tai‘musų, lietuvėj katalikų, nesugriaunama tvię- J 
tovė., Lietuvy katalike! Jei dar prie^šįos organi- ! 
eijos nepriklausai, Meko nelaukdamas .tuoj prisi- 
rašyk, nes jiy y 1’ ; > ?

? • 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka poinirtines $156.00, 
$250.00, $500M $WM SlOOm W>Oq:00, $3i000;00* ’ 1

2. Molte. m^rianįs tigoniartia kai šav^itę.po *
$3.50, $7/00. $10.00, $U00r $31.0O. , . ■

3. Šelpia suvargUsiM narius jrhaslričiųSt -' ., ‘
. ^4- gauna & L.:Ąų* A. organ^ ėųvaitiniląik-

, jpĮiŠtįi’.^Garsį*._ [7. . * 7- ' . •..*•
: 5. -ŠMridšia apšvietę, leidžia geruš> rašto* ir dalina na*
rianis veltui. . »
te, 6, platina tikėjimų, dorą, rupinaM tautų# reikalais, re* 
nd* Lietuvos respubliką. 1

.7. Lengvomis uąlygemla apdraudžia vtikuš nuo .ritau-
i metų amŽUite. . 1'

ą piojimM j A L, K K- -L Pte»*r mtae*M mokttah letmy*. BBo- 
po* yri yi*o** rtdmfc** lietuvių kolionljo** Amtrtkoj*, m*Į, 
ti»ji informiuiijų, kręipkitla pria kuopų B*kr*torių arfia. < &&

rkte.TKtaart . : - v * ' ’ ■ '
;>7 s <yL-

7.WS5HNVm.<-'

' < galite1 įgauti visokių lohįu,
Ir Žlediį iijna v^kių Bgų^^MeS 

užlaikome visokias Žoles kokios tik aat 
svfeto randasi Ir geriausios tiVjahto 
60c. su prlslnntlmu.,.Atsiųsk10c, v 
gausi visokių žolių Ir įmygę katalogą.. 
Reikalaujame agentų ir duodame gerą? 
pelną “ant musų visokių valstžoUy ir 
knygų. •-. . 7 ,.7 - '. • :
•' 'r ‘ M7ZŪKAITIŠ, ' y

449 Hudson Avė. t Rbctiester, U, T.

PIGIAI■PARSIDUODA
♦ .3. g^imynų,. 18 Kąftrtjfirfų nainaiĘ* visi 
ifafgai G*ttpĘovėmante) ^ėtiftuaioj vie
toj itrtt jarių* Sravų-.te tartu Bostoną* 

te ,a» inilžiaD 
JneMti, geros raudos; atsISaiilcitė ko- 
gteBteiiaia pųtJ * ;

•.;A .iVAir ’ ■’

361 W. Broa<lway, So. Boston

PA RSDUUDA NAMAI 
BRIGHTON'E

-< ■• -»7 C :7 - 7.. ~ ; 7: ' ;
b 4ėWflŠ pa tl kambarius — 56,450
2 stubos po dvi Šeimynas.po 7 rui

mus fiat vteate *- $14,500.00.
/ 12 kambarių su visai*
.Įtaisymais — ^7,500, , *
t Turiu ir'daugiau namų aut pardavi
mo. . Kreipkite* pas: B, AJABSKAS. 
5a Lincoln St, Brlgirtbijį Mri*- Tel 
2902, , • 1J1&-29--A&

1 SOUTH BOSTDNl
M1 - ■ f’; ' ’ te”
* Parsiduoda lota* dėl namo I3?5 pėdų 

ant plataus Stroefo. Prok? iometmC
> W raisto aptakauou (sairetetoL 

JOHN B. NK1VMAN, 200 VVMNngmn 
r 8t„ Rotam, M*m. (AV.

IPARSHJUOOA KRAUTU VĖ 
n*toH riteęlrių <W tanfe. G*re* bl* 
ai* PrMfcau* pardavimo — **vin(n- 

~ Um* amįireift ptetal. ^4tt4Mre*B ta, Bobth
.F

DR>(,(>,lANl)žlUS|
I lietuvis gydytojas IB I 
u-y 

500 K Broadtvay,

VALANDOS- 9-3%? , ■ ■?■

SV. JOSOiEVEL. BAtetPIKSi 
> DRAUGYSM8 VAIDyBOB 4 

? ■-ADR^Ut’

' ; 589 E. 7-tU Bfe,;*ta Boston, Masfc 
r.te^Tekphone So. Boston 1516-J. 
/lOE-riRM. *** AmBtoza* .-

M-T-tŪ 8tr, So. 'BMtęn.‘®įstj 
?ROT. RAITININKAS — J. GllrSJ 

5 Thomas Park, So; Boston, Masu. 
riNRAgriNiNE^ 

ta 4Bo*tęi* Ma*jfc 
ŠASIBBIUS ■—‘ A; Nąųrtžlunl^ , . , 

8§5Britmdwųy, S..jBoitta M*M- talkią 7 .7^ 
7 Winflertf Bbštt>nį j&i*k

Draugija laiko susirinkimus kai tr*- 
Ją nedčldleul kiekvieno tnenerią. 2-r^ 
^SK pu pietų fe Petro parapijom usifejL 
192 E. Soventh. gt; So. Boston, Mbm.

k ė. dejos 
yAĮDYBosAimmi 

'PIroitaIntaR.—■ & Jarofe »
440 E. 6-th Št, So. Boston, Mam. 

.’Vleeptete».««•!. GrtSža*k*ą ’
157 M Steėefc. Sfc Bo®toa» MaaL’ 

?rot, RaMtinlnkafe — A. Jaritrfffials, 
i^Coliiinbi&Bd;, BeBtetoiųNu*. 

PlninKŲ- Raitininkas 3£ .Kilki*, . * 
8' Hatch Stroet, So. Btataų. Mum. 

Iždininką* «t*. Šva^Myą 
. 111 Bowen gt* ta BO8ton,7M*M, 

TvArkdarya •—7R‘ LauČka, >
395 E. Flfth. gk ta Boston, Matt. 

Draugijos reikalai* kreipkitės vi«»- 
slbs į protokolų raštininką.

Draugija'-mw «ualrnkimui! laiko tat 
WNWkmį Hekvleno m&ieafo 1-mą viiC 

pietų parapijas salėje, 492 SavaatA 
ita* ta* Boston, Mm j •

D. į K. KEISTUČIO DR-G^Ot 
mmdSANmžAi

PlEĮntol»kMT « Autam BarteM 
, 146 taweu ta* So. Boston, Mm* 

Vlceįūrm. — Martiną,?KnistautM* 
40Č2 IVariilnrton St, Ro«llwa*)* 

Protokolų Raft — AntanR* Maėajan** 
AVI K. tateulU St, South. Boba* 

KlaTRaMtlnltjkiui ~ Juo*** Vlnlemttel* 
ŠOS H Broadvvay, South Barto* 

Kasteriu* — Andriejų* ZatfectaMk 
W K. Mnth 8u ta Borton, 

MūĮafln — Aleksandra Jalavota 
115 Graiite tas ta Bortan* 

DaWrt« TK L K K*Mwae 
ngnaainUm «u*lrtnktDin* k>* pire* 
ISldtenl ktekBeno m«ne*h> po “ 
VTaahinrtott st. & “ “

(IJm prMrSįį.
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