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Popiežius PIUSIX sako:

“Kiekvieno kataliko yra
►

Arenta priedermė paremti ka-. 

taįikiikąją spaudą Ir ją kuo-
plačiausiai paskleisti tarp imo-
nių Geri laikraščiai yra nau

dingiausiu daiktu ir verti di-
džiausię nemokesnio.”
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GRUMOJO PALEIDIMU.

Berlin. — Vokietijos Reielis- 
tagaskūmni^š^tėmančią-pet- 
nyčią ir tuoj bus paduota pa-
tvirtinti Londono konferencijos 
sutartį. Premieras Marx iš- 
anksto atstovus įspėjo. Sakė,
kad jei nepatvirtįs sutarties tai
paleisiąs Reichstagą, ir pa
skelbsiąs naujus linkimus.

Yra spėjama, kad Reichsta
gas sutartį patvirtys.

PRAŠO APLEISTI RUHRĄ.

London.

pre

——4-*^» t

Anglijos premie- 
ias MęDonald pasiuntė po laiš
ką. Francijos ir Belgijos 
mietams ragindamas kuogrei-
eiausia pasitraukti iš Vokieti
jos užimtos provincijos Ruhro. 
Laiške sako, kad Anglijos .val
džios žvilgsniu francūzų ir bel
gų pasilikimas Rųhre gali pa- 
kenkti Daweso pieno vykini- 

McDohald sako, kad pa
sitraukimas iš Ruhro turi pasi
baigti į mažiau, negu į metus 
laiko.

imti.

* *-

KRANCŪZAI SUPYKO?

»

SUJUDIMAS TARP KŪ 
KLUX’Ų.

Ku Klux Klanas yra jau nuo 
senai pagarsėjęs savo agitacija 
ir veikimu prieš Katalikų Baž
nyčią, prieš negrus, prieš žy
das ir prieš ateivius apskritai. 
Dabar tarp ldaniečių didis su
judimas ir susirūpinimas.
<lux Klano organizatorius 
Wililain C. Alovers Tennessėę 
valstijoj tapo areštuotas., Jis 
yra pabėgęs iš Vermonto vals-

,s
.*■

«J Ku

Lenkijos atstovai ' Paryžiuj 
tiesiai panikos apimti. Mat 
nuo pat 1919 metų Lenkija uo
liai klausė Francijos, beveik 
iki jotoš’pildė jos instrukcijas, 
ir su savo kaimynu Vakaruose 
— su Vokietija — elgės per
daug drąsiai, tvirtai įsitikėjus, 
kad sąjunga, su Francija duoda 
jai pakankamos garantijos, 
kad Vokietija nedrįs jos užka-

iŠ

i SVEČIUOSE.
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_________

pusaka, įvykusi .tikrenybėje: 
Prieš 46 metus Baubų kaime, 

ties Kelme, gyveno’ tūla žydų 
šeima — vienintelė tarpe kai- 
mogyventojų-katalikų;—Kar
tą, tėvams nesant namie, irz-

atvykęs agitatorius^ nupie 
socialdemokratų rojų, pato 
se ar reikalinga įkurti soči 
demokratų partijos skyrių 
pastate balsuoti rankų pakėffl 
mu, (tai atsirado tik vienas, *# 
juisirnikusių minui urmu bS

•je

-

rijos
Prieš porą savaičių minėtas 

klaniečių organizatorius Moy- 
ers naktį apsiginklavęs Bur- 
lington’e, Vt. įsilaužė į katalL 
1 ,JT - J !• * * J • • '

kų katedrą ir norėjo ten ją api
plėšti.. Bet buvo susektas ir
bėgo. Pavyko pabėgto! į kitą
valstiją. Detektyvai jį vijosi.

Plymouth, Vt. — Pas prezi
dentą Coolįdge, kurs dabar su

francūzų visuomenę.

binti.
Taipjau ir su Rusija lenkai 

laikėsi griežto . nusistatymo 
jąusdaihies* esą pilnai apsau
goti savo bičiulybe su Franci
ja, kuri kiekvienų atveju eis 
išvieno su-Lenkija.

Francijos premiero Herrioto 
politika tečiau * sukėlė didelio

g:

visa šeimyala ilsisi ant^ėvo for
mos lankėsi Ford, Edison ir 
Firestone. .Visi trys.garsūs A- 
niėrikos vyįrai. Ford — auto
mobilių išdirbėjus, Edison — 
garsus ^išradėjas,. o Firestone 
—- garsus tire’ų išdirbę jas.

Prezidenfas Coolidge Fordui 
padovanojo- “olcl oaken buck- 
et,’ ’viedrą, į kurį liepos sula 
buvo leidžiama. Viedras pada
rytas 1780 m. • *

mobilių išdirbėjus, Edison —

HaverhilI, Mass. — Teisėjas 
paniel J. Cavan nuteisė aštuo
nis Ku Khix Klaniečius ir pen
kis anti-kluniečius už tvarkos 
ardymą. ' Jie buvo prasikaltę 
liepos 31 d. kada-buvo riaušes 
klaniečių mitinge. Jie apelia^ 
vo. Paleisti po $100 kaucija. 
Jiems reikėtų atsėdėti, po 30

j
dienų kalėjime

NUŽUDYTO MATTEOTTI’O 
KŪNAS' SURASTAS.

Roma. — Fašistų nužudyto

neramumo lenkų lyderiuose.
Jų susirūpinimas virtov tiesiai

•-1 j -j • X •V*

Bostono detektyvas Edwin C 
Brown su ivarranta-^štuoti 
•pagavo' jį Ne\v Mąrket’ę^ Tehn. 
Dabar tos valstijos gubernato
riaus prašoma leisti tą švent
vagį gabentis į Vermonto vals
tiją, kur jis piktadarybę papiL. 
de.

Moyers.yra dar jaunas, 24 m

panika po,to, kai jie atsižino- 
jo, kad. lenkų, ambasadorius
Londone* kurs prašė p. Her- 
rioto audiencijos išaiškinti jam 
Lenkijos padėtį ir paklausti jį,

1000 ŽMONIŲ KOVOJA SU 
MIŠKU GAISRAIS.

San Fraifcisco. — Daugiau 
nęgū 1000 ugniagesių kovoja 
keturiose vįętose su. dideliais 
gaisrais Californijoj, norėda
mi sulaikyti liepsnas. Orego
ne 2000 jąk^įmiško; Wasko. 
žero srity,- užsidegė.' Washing-

MIŠKU GAISRAIS.

amžiaus. Jis metus su viršum

socialistų parlamento atstovo
Giacomo Matteotti kūnas liko
surastas miške, ■ netoli Romos
ir apie tris .kilometrus . nuo
Scorfano miestelio.

Kūną, surado miško i ^argas 
Ovididio Caratelli. Einant jam 
mišku, jo šuo landžiodamas po

kokio .nusistatymo, . Francija 
laikysis* ateity Lenkijoj saugiu
mo reikalu, buvo premiero 
Kernoto priimtas vos trims 
minutėms •pasikalbėti, ir- tuo
jau atleistas,

PUryžiuS.—Anglijos premie- 
. ro laišk'as,’ kuriame jjik Frąnci- 

- .jbš premierui Herriotui nurodė 
• kad kūogreičiausia reikią iš 

Ruhro pasitraukti, suerzino 
Parla

mento atstovai neslėpė savo pa
sipiktinimo.

’i Kai dėl priėmimo ir patvirti
nimo' padarytų sutarčių Londo
ne, tai pasipriešinimų nesigir
di. Yrą viltis, kad sutartis, 
bus patvirtinta netolimoj atei
tyje. ..

Londou. — Anglijos valdžia 
yra pasiryžusi palaikyti tvar
ką Sudane. Tą Šalį' savihasi 
Egipto valdžia ir dėlto ten da
bar ištiko susirėmimų su Ang
lijos jėgomis.

UŽ VIETĄ VOKIETIJAI.

Anglijos valdžia stovi už lei
dimą Vokietijos į Tautų Lygos 
Tarybą, Tas Lygos Taryboj 

* Genevoj sukėlė sujudimą.

VISI GALĖS dalyvauti.

yra išbuvęs klanieČiu ir Klano 
valdyba pereitą, vasario mėnesį 
jį buvo atsiuntus į Naująją 
Angliją organizuoti Klaną ir 
kovoti prieš katalikus. Apeti
tas teip toli nuėjo, kad 
įduotas lindo naktį katalikų 
katedrą aprubavoti.

Dėl šitos piktadarybės Nau
josios Anglijos Klane kilo di
dis sujudimas ir pasipiktini
mas. Klaniečiai skelbėsi esą 
taiko? ir tvarkos gerbėjai,, yra 
pasižadėję valdžiai talkinin
kauti tvarką palaikyti ir įsta
tymus vykinti, o dabar jų va- 
das pasirodė šventvagiu.

Tai Naujosios Anglijos kla- 
nięčiai pareiškė atsimestą nuo 
Klano, * jei iš vyriausiųjų 
kvarterų, kurios randasi At
lanta, Ga. nebus apšvarinimo. 
38,000 klaniečių jau atsimetę.

Yra spėjama,, kad Klanui 
galas jau atėjo.“

»•-
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Lenkų valdininkai nesumano 
nei ką daryti. Jie gerai 1 šu

tone dideli lietūs užgesino'dau
gelį gaisrų, bet > Nėvadoje,' ar
ti Californijos sienos, ugnys 
yra nenugalimos. ,
‘ Pavojingas gaisras esąs Su- 
gar Pine Flats, San Bernardi
no apskrity. Vakar ugnis su- 
naiknę .'Rmvell sanatoriją ir aš-

Jie gerai j su
pranta, kad Tautų Sąjunga 
anaiptol neteikia jai pilnos ap
saugos nuo’ Vokietijos, tuo la^
biau Tautų Sąjunga neapgins

nepriklausomybė,

London. Alijantųvokiečių 
konferencija yra pažymėjusi, 
kad sumanytoj paskoloj Vokie
tijai galės dalyvauti visi banki- 

‘ ninkai. Vokietijai bus suteik
ta 800,000,000 auksinių markių 
paskola.

ŽUVO 300 ŽMONIŲ.
• ♦ ...............

Arabijoj netoli Jordano upės
♦v.kilo maištas* Maištininkams 

pradžioj pasisekė, bet paskui 
valdžios . jėgos smarkiai už. 
puolė maištininkus, juos įvei
kė ir jų užmušė apie 300. Ta 
vieta yra po valdžia Arabijos 
emiro.

*

*A-
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puola tą šeimą plėšikai, visa 
išgrobiu ir draug pasivagia I I 
metą mergutę žydaitę, Jos 
brolis, 9 metij, pasislėpęs užu- 
krosnyj, tuo būdu išsigelbsti 
nuo užpuolikų. Grįžta iš mies
to tėvai ir pamatę, kas nutikę, 
apleidžia ant visad šį kaimą ir 
išsidangina Amerikon, ' pasi
ėmę kartu ir jaunutį sūnų, plė
šikų nesurastą. Prievarta at
skirtoji sesuo nugabenama į ki
bi. kaimą ir ten auklėjama ka
talikiškoje atmosferoje. Už ko
kios poros ‘ metij patenka ji 
Kelmeli ir teiraujasi,
nąs kas apie jos tėvus. Jai at-

krūmus staiga pradėjo viena
mekrūmyne draskyti žemę ir 
aitriai loti.; Sargas tuojau pa
sišaukė karabinierius ir su jų

kušlu.
*e

(Kaimo ‘ ‘ Darbininkas ’ ’)

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO,
»

lis. Toliau prašau pulkininku^te

Knuuc

kad bus atstovas, tad labai n

v

čiais. Jūrininkai iš laivų pa
lydėto janis taip pat atsakinėjo. | 
Amerikos laivus į jūrų palydė-

dėkoti už linksmą svetingumą*

jo du. Klaipėdos laiveliai.
%

Amerikos svečių atsisveikinimo; 
laiškas.

mat ir gražiai.

laikas ir aplinkybės man nebe-' 
leidžia j kiekvieną Jūsų kreip?

tų man neužilgo grįžti į ‘ 
vą ir matyti, kad lietu V 
vo šalį sėkmingai Valdo,

i '
į

Linkeju Jums nuolatinio 
sisekimo. Norėčiau, kad'

tuose, susibūrė ant abiejų mo
lų ir ilgai mojavo skepetai^ j 
mis, atsisveikindami su sve-.

ar neži-r

laukan.
Tą pačią dieną buvo' ir.

paskirtą valandą, laivų jau 
berado. Iš Kauno atlėkę 
Iaiviai laivus išlydėjo,, dari

draugas V. Kasakaitis. 8

y

Darbo Fed, susirink imas, kifi
riauie dalyvavo Seimo atstovGMI

rinkimas nežinojo iš. ankstoj®

džiūgo dr. Kasakaitį pamatęs^® 
(1
tpnkino susi linkusius darbiniu* ® 

u.kus. Prisirašė naują narių ii® 
buvusių sodaiistinėn pusėn Ii

Į L‘. D. F. susirinkįmą® 
buvo atkiūtinęs ir šocialdemo-® 
kratų agitatorius, bet už d 
kepurę nusiėmęs tik ramiai] 
'žiopsojo į gražiai veikiantį L-® 
). F. susirinkimą.

saitą, kad tėvai esą nužudyti. 
Taip ji išauga pas katalikus 
kaipo katalike, vėliau išteka 
už vyro — kataliko D.', ir nūnai 
gyvena Šiauliuose; vyras ir ji 
darbuojasi miesto pirtyj, kaipo 
paprastu juodadarbiu. Tuo 
tarpu Amerikoj tėvai, įsitaiso; 
gelumbių fabriką’ ir gerai gy
vena. Mirdamas tėvas paveda

X.* Amerikos laivai išplaukė. ; ®.

minučių buvo atkasta duobė ir 
joje paslėptas lavonas»su žaiz
dų žvmemis. Lavonas buvo- v «
jau labai gadintas, tečiau at-
vykę socialistų atstovai Mas-

.tuonetą namų- • ' '* tracchr ir Tonello jį pažino.

jos nuo Rusijos puolimo. Len
kai bijo, kad, nežiūrint visų 
Tautų- Sąjungos užtikrinimų, 
Lenkijos 
tarp tųdviejų galingų kaimy
nų, gali greitai pasibaigti.

Rumunijos padėtis nėra taip 
pavojinga, kaip Lenkijoi 
jai tegrumoja vienas priešas— 
Rusija.. Bet tas pavojus žyniiai 
padidėjo, kai dėl bendro pavo
jaus iš ‘Maskvos Lenkija .su 
Rumunija nori padaryti arti
mesnę tarp savęs sąjungą. Yra 
žinių, kad abiejų vyriausybės 
pradėjo tartis dėl naujos situ
acijos ir ieškoti priemonių, 
kaip ankštesniu kooperavimu 
pašalinti pavojus. Jiedvi daro

s, nes

[ tatai rizikuodamas, kad dėl to 
»’ » i « • v • > ’ i •LENKAI SUSIRŪPINO.

Paryžius. Mažosios antan- krikti, nes Jugoslavija- ir Če- 
tos valstybės, kurios iki šiol 
Savo politiką vedė, kaip buvo 
Francijos politikininkų pata
riamos, dabar, dėl susitarimo 
Londono konferencijoj ir dėl į- 
vykųsio8 atmainos Francijos 
politikoj su “Vokietija, bengalo 
susirūpino. Kai kurios jų iki 
šiol mat* traktavo Vokietiją da
gi grieščiau nei Francija.

Lenkija ir Runiūnija dar la-

gali visa mažoji antanta pa-

koslavija dėl savo gyventojų 
slavų ir vokiečių, neturi toly-

susirūpino. Kai kurios jų iki

biau susirūpinusios nei Jugo
slavija ir C’ekoslovąkija, nes jų 
padėtis darosi labai pavojinga 
ne tik iš Vokietijos puses, bet 
ir iš Rusijos.

* ♦ ■
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sūnui suieškoti dingusią seserį. 
Sūnus šią vasarą atvyksta Lie-

Liepos 17 d. 7 vai. vak. A 
rikos karo laivai išplaukę.r. 
tiu išplaukė risaValahdtt 
čiąu, negu buvo žadėję. rJ 
■daugybe* žmonių, kurie buvo : 
atėję laivų palydėti ..anksčiau -

•- /

REIKALAUJA PAKARTI.
Chicago.—Milijonierių žmpg-

žudžių Loebo ir Leopoldo byla 
einu prie galo. Liudijimai pa
sibaigė. Valstijos prokuroro 
pagelbininkąs prirodinėjo kad 
žmogžudžiai pagal įstatymus 
turi būt pakarti. Sako, kad 
jei šie žmogžudžiai neužsipel
no būti pakartais, tai nei vie
nas piktadarys. Illinois valsti
joj neužsipelnė būti pakartu.

gių priežasčių bijotis vokiečių 
ar rusų, . ’

Basitarimai ““dar tik pradžios 
stadijoj, kadangi Rumunija ir 
Lenkija laukia, kaip pasielgs
’Franeijps parlamentas su pa-
darytomis Londono konferen
cijoj sutartimis.

APLEIDO DU MIESTU.

tus sparnus buvo/astuonios pė
dos nuo vieno sparno galo iki 
kito.

’ VĖL‘SUTRUKDĖ.
Amerikos lakūnai, kurie da

bar yra Islandijoj, norėjo lėk
ti. į' Grenlandiją,
dant mašiną pasirodė, kad ji 
netvarkoj. Reikės dar tris die
nas laukti.

Bet beban-

LAIMĖS SU DARBININ
KAIS.

VVashington. ^—Senatorius
La Follette, progrėsjstų kandi-
datas į prezidentus pasiun
tė laišką S. Gornpersui, 
Rodamas už paramą, La Folle
tte rašo, kad su darbininkų 
balsais jis laimės rinkimus.

(le

ARAS PARODĖ JĖGĄ,
Chatham, Ont. — Fred Cun- 

ningham, 14 metų vaikinas, tu
rėjo baisią kovą su milžinišku 
aru. Aras jį užpuolė sugnaibė, 
sukandžiojo tr buvo jau bele
kiąs su juo snape. Aras pake
le jį apie penkias pėdas aligš-M

fe*

Franci jos okupacinės jėgos

•
ŠARVUOTI KARAI SERGĖS 

, PAŠTĄ NUO VAGIŲ
New Yorkas. — Norėdamas 

apsaugoti paštą nuo apvogimų 
Jungtinių Valstijų pašto de
partamentas' nutarė* užsakyti 
3000 tam tikrų, stipriai, šar
vuotų karų, kurie išsklaidytų 
užpuolikus. Vienas tokių ka
rų jau esąs padarytas ir jeigu 
bandyme pasirodys tinkamas, 
būsią užbaigti ir kiti karai.

9,

t'uvon draugė su žmona ir duk
terimi. Gargžduose aplanko 
kitą savo seserį, pasiima ją 
kartu automobiliu ir vyksta į 
Raupus. Ten vienas ūkininkas 
pasisako žinąs, kame gyvenau-, 
ti jo sesuo. Tad jis pasiima ir 
šį’automobilin ir vyksta į Šiau
lius. Oi a ūkininkas tikrai pri
stato jį seseriai. Jis nori pa
sveikinti ją kaipo brolis ji 
nenori net kalbėti su juo, kai
po žydu, nes ir nemoka žydiš
kai, o viėn lietuviškai. Bet 
ilgiad '■'pasikalbėjus, kilo joje 
lyg iš rūko mažatvės atsimini
mai, ir ji — pripažino brolį, 46 
metai atgal beregėtą. Jos vv-' 
ras, būdamas blaivesnis, būtų 
padarę^ į svečią, gal geresnio 
įspūdžio, dabar gi amerikietiš
kam gyvenimui pasirodė ne la
bai tinkamas besąs. Brolis grįt 
žo Amerikon prižadėjęs rūpin
tis surastąja" seserimi. O apsi
rūpinti galėtų, nes beveik mi
lijonierius esąs. . ’ _

Raseiniai. Sužinojau, kad p. 
Žemės Ūkio Ministeris perkėlė 
Žemes Tvarkytoją Simaško i 
kitą vietą. Gaila, kad jį visgi 
nepaiiuosavo. Darbininkai prie
jo negalėdavo prieiti, o žy-, 
dums visuomet kūdavo pirme-

ini padangėse visokias kilpas. 1 
Žmonės, susirinkę maudytis
abiejuose uosto įplaukos kran-

Ponas Budrys yra gavęs to- 
kįlaišką:

Mano’ mielas Gubernatoriau^
Pirm kol aš apleidžiu Jūsų-^ 

svetingą kraštą, norėčiau Jums 
dėkoti už tai, kad Jūs mumisj 
taip nepaprastai širdingai. 
Klaipėdoj priėmėte.

Kadangi dabar vykstu į.3 
Kaimą ir kadangi Jūs mum»j 
surengėte toki prielankų pri
ėmimą, tai prašau aš Jūsų, vi-, 
siems Jūsų karininkams ir pnl? 
ko vadui išreikšti mano atviru 
pagarbą. Apgailestauju,

tyn, bet vaikino marškiniai
plyšo ir jis krito žemėn. Aras

tapo ištrauktos iš Vokietijos 
šių miestų Offenboury ir Op- jis įsipainiojo.

vėl ant jo. Vaikinui pavyko į-

pe\veiez.

t

V ' T. ,

o. jį
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blokšti arą į vielinę tvorą, kur 
“ ‘ Ten jį vaiki.
mis ir užtvatino.

z

I

.»

t

Pittsburgh) Pa. — širdingai 
dėkojame Švento Kazimiero
Bažnyčios (Worcester, Mass*) 
klebonui kun. J. J. Jakaičiui, ir
parapijonams už taip gausią 
auką sudėtą statymui £v. Pran-

nybė. Pav., parceliuojant Pa
kautų dvarą, žydui paskyrė 80 
ha., o to dvaro daibininkui ne
davė nieko.
ko jis taip pasielgė, jis liepė 
tylet ir gjiąsino kalėjimu.s

Jo Užklausus de

Plokščiai, Sakių apskr. S.
aiškaus Seserų Vienuolynui Jin, liepos men. 13 d. Plokščiuo-

klui išreiškė jo pulko karia! 
mūsų jūreiviams, • Visas m 
apsilankymas išėjo labai Iii

\ Išreikšdamas savo atvirtaiiriounm aviu! * se socialdemokratų partijos. . ■ .
Dėkingos šv. Pranciškaus buvo rengiamas susirinkimas K nw>hmkummųj

Pakartotinai ačiū!

Seserys.. įkurti savo skyrių. Kuomet
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Alt toto dvffriubinio, «u naujauiio išradimo 
- 'to atnmgioi kelionės įtaisymais

* r ; ' 

$0 f^totor> W<

įiMimH JUMfą^ $’toru^’ M|'k‘tadą jjejtvvlKko Sky rhms Bultljos Amerikos % 
MrIJvta JMhI ifeoyiuH Amerikon lUtvMIuuj^, vailuon drauge kuinu virins K

F. » ■ •* it . r. tai. I tr „.. w»- i. ■_ . #■_ _ te *. _ 4 te k ■ w t " a ■. | JK-

1 . . V7 L S ' liianduRfur JiemspuFuriiiiiijniit. Moteriimi ir vuikatus krimujimtlembe a
tSUHlkkis, ...MMMHkiMS JtokitoAlJuk melktaJi^^nUUtMar--- - - --------g -
7) Jmiaa )wn«wtoą'S) v *>.. . LaietkftnHit v 8

I4«a«ta in I IKWri^-W-0u g
r,\ixaitM, »):l ' » ' • *-Kąi-?H l’nkMtl Atskirai. ; |
bJomtS Aid*JW kulu^atl miUąrtr dtdellą žęlmyną ša M-uS'broms.Vnžhfel 'Ž

■ , i }j jtt v IŠ* btĮlk, W|^$ĮU S'dvtaI dkJWWi Ltttuviufta g.
 -------------—s—s—įw įttMiuwMafls.r Nęreilim lutų Šulių vixų, gumt vten tik lletuvISka puspor? a 
* ”------------------- ‘ 1 fj r t* —j k«d£ J|t$ imnleeuget ttf mmiot važiuoti Rugsėjo ih?ne- g’» * — - -

L'? > ! 3

W ir jmėh wų^jJr 

tokiems itaiM tol M vaikaw • į valiau

II1 .Į Tl /J • 7 vjKrutmnt Paveiksi . •; . * ( , . /fV , 
tų. ir neišm^tU' Iflįlši l'eikl^tofjr kas-svavūlaus^b—lasą tkutleUs-vmkb^ ppjąsjJupziLS. Siaitius nuvdj J
svetimom‘flnsrlii kalhds Uat.vs ir gerai suprantat ką tas reiškiu; ,fo pa- '
svetinio* angių kui«o. ., - tM'naYHftu^pMžlta’ėjhaas. ir pasirupJĮaUuusI užčiklys jUnw ūuųgxkmtftta

i tau šjaiifdięnfdiMįg ■> tokių ■‘■’jtollt ąpsąMMMttaita daug kerelkaUngą iSkąSęių ir ^naudojimo.—Tmfel ne-
'v u r. «'«* t 4., « :■ įSu. fliftai hėpėrŪ^*HwttoMiM RMsnfcyklt vietas, nusIpirkUi'

-aMUnim^to tatymipntiify /aiatįnii

nei am&Wk®i.-kitiFftokto3■ _a3^“~ ’5 , • ,
mokyklų, arba, tokių mokyto., V^gftėvąi. ’

i„k, „„.i,;,,;, ’'»-b-'-i‘-i(įaUjSįaWsiį,84T<). vafcM:.aį^Uj| 
turėtų rūpėti? RUllWmWi

" ‘ , ••* *■ * ' * ' ’«O J 1 » ’j

I
t8

S LtaiJa* Maerikds UkriMlaws valiuos drauge kaipo vadas
8 !fy prilŠirėtMas ekskurųlj(iM,. 4JhuI sutelks reikalingas informcljas

'' %

Ttow«) . nestoto *?) toto F*lhto’
3Qb>, totoMn, w.—l) Jte- virius 13) Mikolįs A. Buseckąs,

ilpteustinąk^ 1®) Kąą. MĮunkc>

ita «rw— • 5 ,

P f Telūri 32(feMCffn ŽuI^iieebAClUragh/IlItaois* ■ ■•« - t ’•

T?JI.W",,|.

t
v

<

žaly tarp dar tamsesnių gaiva* 
lųr nei jis pats yra, stengiasi 
nutautinti tą gaivalą ir įbrukti 

• jam svetimą kalbą — žodžiu, jis 
varo savotišką, griežtai priešin
gą ir žalingą mums politiką!

* ‘ Ir kas dar pikta, kad to gai
valo eiles nemažėja bet dar 
vietomis didėja, nes jo plauki
mas pas mus iš svetnr, tebesi
tęsia!”

• Padėtis, kaip matote, taisy
tina. O tą tinkamai taisyti ga
linai patiehis tvarkantis, švie
čiantis, 
griebiantis, 
reikia, 
griebtųsi prekybų;

$4.5$ tamsūs reikia kelti obulsį savas 
t&50

»*««. • •»*. * • •...... •.«< *«• *$5.50 
------- - ■ I - -T - --ii -iiir-riąiyi^tar

ed every TUESDAY, THUBSDAV sml SATŪBDAY 
(TU W02lBK)

I
.■■T—„-by •———-

JOaKPH’S LITHUAMIAM1* C. WCUTI0IGF LAB0B f
i M seeond-class mntter Sept. 12,1015 at the po«t offhv at Boston, Msm. 

Undėr tlic Aci vf Mateli 3,1870.”
r •JUMptanee for nmlllng at speclal rate of pOBtnge provlrted for in Sectlon UOS 

Aet. oC Oct. S/mit, nutkorkeiMn Ju* 12, 1918.”

SUBSCRIPTION KATES:
te-teite*.*#* s •* W#**»-»-4*»S«*r***,**‘** - ******* ********

and suburbs ..*.*»*..,*•»•*..*»»•••****•»**••••*-*•**'
t cmmtries yearly... #.

i
pramonės ir prekybom 

Iš vienos pusės 
kad patys lietuviu* 

is, u iš antros

rieto, 17) Juozas šūkis, Idj J. 
Vamcvavičius, 19j J. Versiaekns, • ’ 
SU) Pijus Žemaitis.

bu kp.r DuBois, Ba* *-« 1) K.azi- 
guem Pupienis. (

&7 L>t QkWag«, BĮ. r 1) R. M- 
driliūnaSį 2) Antanas Stajtkus.

60 kp., Ctcago, III,. — 1) Jonas 
Juška, 2) Joana £# Lukošienė, 3) 
Mikolas šlikas.

03 kp„ Kleine, Wi». — 1) Sta-

Su. Bostono vieta mokyklos 
yra mokyklos savos rūšies, ku
rias jaunuoliai alte jų lyčių išė
ję žino tiek, kad gali plunks
ną rankoje laikyti, na ir pasi- 
lahizuoti.

Vienų gražių dienų susitikau 
kriis svetimtaučius mokinius, 
kurių vieni buvo baigę 7-8 grū
dos, kiti jau antrus metus be
einanti į Įtiglt Sekool ir man 
užklausus jų kiek yra tūkstan
čių milijone, visi lig. vienam 
sutiko, kad tiktai 10 tūkstan
čių esu. Kada jiems pasa
kiau, kad tai negalimas daly
kas, nes kiekvienas So. Bosto
ne namo savininkas būtų mifi- 
fonieiiu.% kadangi kiekvienas 
3 šeimynų namas vertas yra 
daugiau 10 tūkstančių, tai ga
vau atsakymų kad aš jų nesu
prantąs . Nesuprantąs tai ne
suprantąs, bet aš ' jų įklau
siau, kiek 10 tūkst. turi nume
rių, tai kaikurie gerai pagalvo
ję atsakė, kad penkis,, gi pa
klausus, kiek skaitlinių turi 

vmilijonaę,.. tai ilgai galvoję, ut- 
I sakė/kad ‘

Taip mums besiginčijant atė
jo vienas katalikų mokyklos 
7 grūde mokinys ir paklaustas 

4 J tuojau pasakė; kad milijonas
šių įvykti nauji rinkimai, t Įmimai svetimtautiški gaivalai į ----------- :— tauri d^būntj žirnių
^n.Waa dmo. Šitokį _ iSiwlotwi. • .>•«i»M«J ^ekirn teitaj nieko nebuvo pajuokė
P»Ktab.į. . ^cenĮ^u.Įgutusj.roduktem-(,«iW4te>ę« vie-

“Mes abejojame begu Muilo-1 .ki«y pnktis is tą baaiunĮju pei §epuvnos padėti • vie-rson »rokykloa pas tokius mu-
juda atbaigtus mihistM-ik lienf Į 'lriĄlM mkij ii- mokeh ^“L* rieLip kaibė,jo apie jį ir jurytoj"s s5<li?kite nanuejeį tai 
kiek; susirūpino, dėl Baldvinof . ■ Seimjuia, o kttį dkc spėliodavo, | J“““ l)ns «W>faa« w nereiks

rinl*| įak gyviem'■ .. ' Ii. , . . .. ...
! . maus netolimoj ateityje..' Tiek ta ■ . '' ■ . {aiku ^dįj M tane ta«p mokina pasirjskUe

• i '* * 1 • u. . * l : # i'*ojhimiestu pakvaš^LaŪrmlė;' k&tf tik dalys kūnVt !>™4_gradey .kur turėtu pa-
ings, attorney-genėnil nėra sii; | į, h.airMsį'inŠiiose gyvena/l- kalpjaro.. taip ir jo 5įimvįoshiat<*ytl efai^araj.aritmetl- 
Biimpi^sl Kalboj.e savo sekė^ veii..ls (^yįj). slraiviIktjsTOįnarlij yra ikilekę net į i'riuiėr[<Ot! \ ■'. ' ■."
jalus jis pareiškė, Jtad konser-Į |vislii... įvairiakajbio .gaivalo, Ha;, ...; I Tai tik vienas is šimto pavyti-’
yaiįyvąi įr, liberalai bedrįs val-l 1OT1.ie g}.veuatUOi kad laiko po Į , ■ t lUkum' tmiel-lm-v džul.' l<ur-gi kitos šakos moks- 
dsajfe stumti iš Ofeb.’ f Kodėl-. • h. kuriasL ^“ū./bdkr^Li^iliSa 'o? O juk visoAe šalyse tie pa-.

Jie gali, ■sake-jų, ‘halsuot.it ••L' 3 ’»•» ;v« mokytojai,1 kurie tvirtiem'
mtaifš nepasitikėjiubį ii-'išklekF ,kn(1BC,.pakelėse,.’.paupėse. min- ’ ' itsidėję,'kad Afrika, tii
« mus per penkias minu^h džiodami ir laužvdąmi mede- . Buvęs tais metais Uncijos jiattsįa paįauHo dalis; kad 
Bet jie>to nedarys, nes jie.žt-Į; h. pfclų paakui l)1(1..[atstovas Sibirijoj, generolasI AItlaW)ja upS vra. Ai!įjoj it kad 
no,, kad piliečiai, atsiustu.4 diioda'hraugia kaina mūsų'vai-[’M“. grįždamas Kraneūzijon dhlžiausis pasaulyj kalnūs, tad 
parllimeirtijdarbiečiijne 19t>, ai (Įini,lkll ir tarnautojų Sciroy.Lš Itosijos (Sibirijosj^parvežč ‘\vidte ILoiintain;” 
290.” ..4,al būt jis tiesij sako: L u,lfflSj otųn'aiSę pirmiau jį per- Kosijos caro ir jo šeimynos su- Hainpslure valstijoje. ■ 
N^s išrodo, kad btilib malohidi | su vandeniu. Tie gaivalai!degintąsias liekanas, kad ,jas į ..l’iSvia&t toar ' nuštėbus taktu ir išmintimi, [ užsima ir voginu rinkimu pa- w° Nikalojui įteikus lmadUi ndų<UibAi^ųw-kurių,dabartinė valdžia parodei u?t , TalstvbūJ ^ris ran<laši gvvas Francijoj.Į1^1^. - kmis rnokmų
savo noriuii-tte nuasdikunra W ' pienium _ 4j <upi.anta: kad mokyklos lankydavo noviju, jum.scwuuu twto h. pvekiavintu juo> kwp I Ai tiesa, ai ne, bet galima sa- * ’ .

. daugumoj pasiūlytų nuujų ' vvzd2iui Kauno tvirtovės ge- kyti kad caiū ir jo. šeimynos ™?;.’ ui a dy kai laiko pia
tram i>- amėMitam „.„i,,, l M')*®*,““ « ,„^,,„,1,., leidimas, • bet lavinimas savotymij u-meuzgmBuamu .. gabu-1 vWomis.. plytomis, ak-tam. “e™. Minimas genele- , . >
mtt vesti užsienio polittkij,. y- raaiinlis it Idtafe daiktais. Tie ta Janiu laikraščiuose rašo,l»J;*’k^ V-įJ?ii 
pae atgavime Franeijos di-au- aivalai tvikia mUms ll. į«uriHS kad jam sunki buvo užduotis -“J" J?? ?, t u-r “
gin&umo tuo pat kaltu pageri -Ii ' + • * •• ■ * l earo carienės sumins dvieiur tekino, tai kų bekalbėti a-tuo jmi.jmuiu [ patarnavimus: jie užsiima vuz- p ai o, (ainnes, sumius, oviejų n*> rvih.do-otent santiknis su lokietija,. Į nv?iojięau iv važinėįimu mūsų|dukterų ir dviejų tarnų lieka- p r / / •?. >

Taip keiiiplinientuoja kapl- jie atlieką dažniąusiai be reika-.|na. atgabenti i Fianci,ją; ToU - Kvailesniais pa-
talistinis laikraštis Anglijosl lingu tam kvalifikacijų ir be“ta lieka, ’ nes,' laiką praleidžia o,
darbininkif valdžių. La Volte- jokaj patentų įvairius amatu.[«»,yia BefeBrib^P
ite Amerike eitų, MeDonaldJ darinis, parsisamdo tarnam_irTAtaivnpa pnsU . labatgapaf.kadSo.Bostime 
takais, bet kapitalistai jam Į kitokiais * specialistais. &o-|yra T panašiu, kur į zi - { k;t i-oTonnu liotu-
priešingi.. Priešingi ne -kad tau, j» raustai gyvena isįnovai .Mito Kaipo eauenes. kafedikai jna sa¥0
ta FoBette būtų pmadikalfe, mtab prisivogdami mūs, valu- B^o., randasi apdegę, mueiu- „gIA]0 SBrie -naiLirdė istei- 

. bet kad savas reikia remti. I lybės turto. Ir jeigu tataibū-Įsuh liekanos apdegusių dtapa-[ - T,;etttva+aĮikn be
■ _ _______ tu vadmamoji miestų varguo-™J- utėMta apdegusi dfr- «m“‘ Sėtuvių Ratam bę-
ninii-r- ii-iMT- r “™i?- ’um yra iš tikro skinto žo suktis, mandierių knypkiaik" ?. nmkvkia^užlaikvti6

■6YWĖ ttŽIRTtli »*ta fe «tari kitaip » takta®** “ Watf,al kal,1,}- L koks tai' apsifeitfenas,. ne- 
•e—. gyventi, tai dabar maža gali-Į Kaip praneša, tai carassu rangHIIWs, nepaisymas kas bus

Lietuvoj Šąulių organas Į ma būtų kas pasakyti. Bet daz-Į šeimyna tapo nužudytas-Ipati-Į nepaisymas apie įaunų-
^Trimbtaš’’ liepos menesio.lat-Į naitie gaivalai tokiu savotišku|ff0 namuose Jekaterino<lare,Įj^ kartą, kuri kaip ledas pava
doje užsimeną apie senų Lietuuždarbiavimu/ tiek užsidirba,[kur juos bolševikai uždarę lauLarį tirpsta lietuvių tautai. Ar- 
toe bėdą, apie įsigalėjimą ten i kad įsigyja savus namus,. kete-r " " ' * *.
mtima gaivalų. ItatoBfetol tą . arklių ir karvių, turi dai?

‘ roto* ’ šaukia “ Tri- gana gyvų pinigų ii‘ išsigali gy«
Fasiklausykime toJ''ventidWggeriau ir plačiau;

| negu vidutinieii valdininkai* 
fia gaivalai kartais pakelia to- 

1 kias puotas ir gegužines su to- 
| kių gausiu išsigėrįmu irtužkan- 

džiu, kurių nevisiiomet ir di- 
desnieji valdininkai beišgaletii 
ištesėti.

“Taip gyvendamas tas gai
valas, rodos, turetij būti pa*, 
tenkintas palankus didžiumai; 
turėtų neįžeidinėti jos idealų; 
neniekinti jos kalbos, nedaryti 
ūieko neištikimo ir žalingo di
džiumai.

“Bet tikrenybėje pasirodo 
• visai kas kita. Pasirodo, kad 
tas gtdvaJūJUtyčiomis stengiasi 
būti svetimas mūsų idealams, 
negerbia mūsų įstatymų, kal
bos ir įstaigų, stengiasi dirbti
nai sudaryti įiepasitenkiMmo

UBIEČiy

Ąręttos^nedtius laidoje Bo-
;*raždr4ttžriipmė---^pie- 

An^lijd^ darbinių • valdžių/Be- 
našiuJpremWms.. Mddivim yru, 

. pašąkęšr kati netrukus* būsią 
Anglijo,! nauji rinkimai. Rmš- 
Ma4iberalai ir konservatyvai 
išreikšiu dubartmieiiis mitiis- 
teriąms nepasitikėjimą ir-ture-:

[pas mvijta
Amerikiečių, prasilavinusių 

[prekyboj ir su doleiiais ne- 
“Jmkime wwų laikinąją sos- trūksta. Jie nesiskubina Lie

tinę Kauną ir kitUH didesniuo- tUyon, Ne vienas yra pasakęs, 
sius Lietuvos mieštus (aptakrLh-4X<į įen biznieriai nėra saviš- 
čią miestus). Juose Įžymesnę! khl ¥Wniami. Kuomet Lietu- 
visuomenės dali audąro įvairių Vos įtudis kitaip ims elgtis, 
mitoų Maigų vaiduti akai ir I įa j AmerHms*bIzniermi tų grei- 

-šfeup tarnautojai. - Jie yra toyfaiĮRijušu' hegatšuotlann'vyks 
kąįingi sąvą pra^venimt bfenUvott
gėiib dalykų, drabužių,| 7,<..- - .•_______
avąFme^puošus, ;wą ruošos f . ... #

" ** "*» Vr> iiom to>. r Buslįos cam ir jo Šei- 
nešime aremu, kas Jtęms pri-į

.stato tuos daiktus, tai pautą-1 IlklRISS

- mitas.” .
; Jmkražefo išvefejimų:

“Ne kartą jau buvo.keliama 
mintis ‘Trimite* ir lutoj mūši) 
spaudoj, kad mes lietuviai* su-Į 

» darą didžiulę- mūsų kvaišo gy-1 
. vfentojų didžiumą* privalome 

daboti, kad mažumų gyvento-Į 
jai mūsą krašte nekliudytų Į 
mums kilti kultūroje, atstatė 
neti savo kraštą, neišuaudotų 
mūsų tauriausiais būdais ir ne- 

‘ suvartotų sukrautų iš mūsų 
turtu mūsų pačių nenaudai,, ar 
net,pražudymui. Bet pasižval-r 
gjus po mūsų gyvenimą Lietu-r 
vųj, matyti kad dar daug daugį 
kartų teks rašyti spaudoj apie .

1 tą reikalą, kol mūsų Žmones 
s tikrai susipras ir mokės apsi- 
’ saugoti nuo- tauraus svetimo jo 
' gaivalu išnaudojimo.
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kus, J; Marijona Pmialntikiąti, 
4) Jonas Stočkus. - '

ž M kp.* temink It-— 1)
Liepa, 2) J. Htulgaitią, 3) 'Jonas < 
Vilkelis: • ■ |

38 kp., Chįoągp, BĮ.—J) Jonas j 
MoriFevieh. $) jkva Šiaulienė. " 

. toto to — u k«<
Jurgelmgčia, 2) St. Nakrnšis, 3) 
Ai bina Paulauskiene.'

4H kp., W* — k) Jow
Nąrakaš. '

50 kp., ColtaiMhr llĮ. - D M
Uudęliaustoš- ’ . - M f

51 k>( Cl$wland, 01iU 11 
F, B. BaraųaiMkas, Ž) Aktaum 
Bartkus, 3)a Antanas A. Bukais, 
4) Pranus llurtnikas, 5) Antąųas

't

nmmiose Jekaterinotlare, Į kartų, kuri kaip ledas pavn- 

kė; jų lavonus nugabeno į ar-U įepriderėtu pagroti apie 
įtinau miškų kuoskuhi&usiai haį tiems. kurie vra pastatyti 
sudegino. Per skubotumų ne- vadovauk kuriems tas turėtų 
spėjo visas brangenybes nuo jų Įbūti pirmu rūpesniu. £et ne- 

i lavonų atimti, kurios ir^an-Įž^ kokios priežasties delei 
(tien liūdyja,. kad tikrai caro laukia irJaukia, gal kas kitas 
bei jo šeimyiios liekanos, ir kad padar>u Gal lauks tol, kolvi- 
jie tikrai yra žuvę. si lietuviai ištautęs* “ Patartina

: Surašau rastųjų daiktų ir la4;HetUviams imties darbo ir pasi- 
vonų liekanų susideda & 311 įstidyti sau gražių mokyklų, nęs 
dalių. ‘ l yra ir kur ir iš ko. Koks tė-

Visos tos dalys sudėta į pins- Nūn* būtų džiaugsmas., kada 
dų skrynutę, o ta skrynutę yra vaikai žinotų kų jie mokite- 
Įdėta i kitų didelę skryuę. 1^*...ntaa.gmmi 7mi aĮBtatotamepto

Tai reiškia “Kapas Bušų ca- itil ir nuo Gillardo —- caro šii
to ir jo šeimynos.’* ' tarnus mokytojo.

Be to, tas generolas Janiu Į Tad jau paskutiniai spūlioji- 
atgabeno dar tris skrynes sii į-tanai monareliistų, kad caras 
vairiais raštais ir atsiminimo lesąs dar gyvas, kurių daugu- 
dailttais, tarp kurių yra ir kul- taną yra ^urispiėtusi Franeijoj 
kos, kurias iš to namo sieną [ir galvoju kaip atstačius ir įve- 
•ištinėj kuriame caras ir vato [dus vėl Rosi joj caro valdžią^ y- 
šeimyna buvo sušaudyti. jtaįpramanyti.

Tas visas liekanas generolas 
Janiu gavęs nuo generolo Did-
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' Šįoyiet jąess
WKg.a.Wtą g

Kaip M pltaNr KM rūdynu

tayvos ir taMta* vaške, ta-

tfo** _ 
nulfonti, 9jt

■ *taJF'tMMa Ik*"* *> a Btat'toi —

fll tota IdiMta B
iac Bmatok $> M®!* Ml

k. Vifrnrttr
tikta, "VMMtataMt Mito -v* 1)

■K. Bukame

K. M«rtinkw
* —x)

«W B 4«llmwtiii, 2) Vincas >iif-
3) Jtapcaa KayąliiąugkMb i) 

Andriu* J. K®i4tiUna» 5) 
lUVnlaltulraU g) AudsklBPaUtittL ---- * w
1} &VžSmatoM ai
f^a, •%> JW» Vatikta* W> M- į F
tanas 8. Vaitkus, 11> Kary* fti- 
mantitis. .

AnMtWn&, 2) Juozas Arifrf, ?> 
Ataanaa čmrląųiis, 4) Antaną* 
Katėm, Beteėi Matesevieim.
ti) JPrtW Tartais.

K) k>,, Kanoaba, — 1) W-

>)

'toatihmktak. tol

A l^įavta^ Į

« BetriHlgo pfi« 
kkĮdlteime ir vtaų spenduojg- 
majų* tiems itamw

mtiov^s Wb 2) dmm įį . t .. ... . .
Jte^prįiątarifa^ (fe .

setitoot

p»«MW»,otao,
* • * *

fMtettibjifhlEoi “Uarbininką”
OJpį) ęores- 

Jhatoią vferp ir kiti 
stengtai atrodyt imvo tetoybee, o 
Htoš jtadlBL vtaiM* atal-.

kurirtaktaą, ne« jau laikas prade- 

. Itolltanife W*.
l^įįjU IftMlilnąkn

*vrW Wta» totoi- 
tMtame buvo pąkefa* klausimas, 
ar ųebitų gaUfite mtaų- ąv Jurgio 
poteri įtalpinti gauti lietu-. 
VldHų Mį dąbąrtiuėse ae-

i liriuvaiita, ki-į 
ta^ vl^ wetiaUatata- Tas klau- 

buvę vtoapusiikai apkalbė
tas ir prieha prie to, kad Sąryšis 
pjekv tauta W F# rei* 
tptas parapijos komitetų ir klebo.- 

Užtai nutarta, kadkomitetųi

WAPOT, <M>W.

; LDKS. 5-toe kuopos mėnesinis 
sutrinkimas įvyta 24 dieną rug
pjūčio, pirmą valandą po piety, 
paprastoj vietoj. Malonėkite vi- 
«b narni tai narte susirinkti j šį

-

9* f. *- JI
Antanas Žostautai, 2) JtoMta 4ū-

Kibelis, 5) Juozas Mačiulis, ,

85 kjh ftatM Mm*—1) IMį h 
ras čhrvūtokta, 2X Izidorius 
kist, 3) Joum Lakas.

97 kp., «ew mų■»$.— U X 
Butkevičius, 2) Mot. Margejąvi- 
ękfe.

ba v* uu t-Y
Jopas Grabauskas, 2) A. Juodvir- 
žisį $)' >rąw iįariimska^ 
Lapinskas, 5) Jungia Ą. Lazarevį- 
čiu^ Mat. Mąriųgevičius, T) 
Juozas $daviok*a, S> Jurgis Va
laitis, 9U Jungto ‘^aiikkįi-. . *f ♦! I £
tiū. 1) 

J. Stankevičius^ 2) R. Knistautąs, 
3)‘Juoz. itvas^s^I lį&Rterisv 
5) Antanas Navickas, 6) Ant. 
liiiiš51K ® ? rf *■8 8 - * * K ? * * ** -

sate tatoiBkę ' an arifeeataėKte

čiausiri užsįmožketi — Mw*g- 
bereSfcaliage skelbiinoai ir 

sutaupykit uiuins kelelų valaų-

- Kfttaaai to Xtatata**tiui

j|l«nk« (MfefelHaiiMn V**** 
vWi.dtoto»Mr*lPri'1,i>- 
tl pareiškė,, kad mea ne * 
taita, tat prie

B. & K. Vytaute dr-jo* VJ
pis ąuiiriūkiitai bua‘į< J
liet, ąvek W otriai 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 1 
dalykų Aptartu Susirinktam® bue 
paprastame laike — tuojau* pa 
suirtai, " *

f ViąnM^tip

PETRAS JAKUTIS
•Vi-

L

ii raugti* prie darbo. Turėsime! 
pakalbėti ką dirbsime. Turime 
pasirodyti darbai*, vien gražiomis I 
kalbomis nieko nenuveiksime, tų-l 
rime imtis už darbo, o pirmiau ne-1 
gU pradėsime dirbti, turime kiek-į 
vienas narys bei narė lankyti susi-j 
rinkimus ir visi kartu pradėti dar- Į 
b< varyti pirmyn. O to darbo di- Į 
džiausią svarba tai narių skaičiaus Į 
padauginimas, neš to mums pa
tiems reikalinga, kitaip mes nebū-1 
sime tvirti darbininkai, Be narių, Į 
esate kviečiami t visi vietiniai! 
“Darbininko” skaitytojai ir re- 
mėjąi prisidėti savu geromis min
timis ir gabiais sumanymais prie! 
musų vajaus, kuris trumpoj atei-.į 
ty prasidės. ’ r - r

; iškeltų ir pasiteirautu, jeigu ; 
įįs galima, tai gerai, bet jeigu 

kfiūeių, tai ži- 
nbm», ptaitil po senovei. Taip- 
lt mrttatą. kad. tas Įkūrimas nei 

vienoje draugijoje nebūtų pakel
tas. Vienok, kažin iš kokios prie- 
žastfea matertjės išsigando, 
kad Clevelande nepadarytų Lie- 
tiąvoa, ttu4 Pėėdtaa visokias-kąl. 
tat fai^į ne* patiek® ir se
to^ kwrw žkta**> tiktai apgai- 
|esjtovumūaų ttaį elgetų. Pagalios 
ant Aųžroa Vartų Draugijos susi
rinkimo nekurtos nares tąip buvo 
išsigandę, kad centro pirmininką 
i visą vatayta *vadiwi (Js ted.) 
^kato avies kadyje. ; Pagaliaųs, 
Šitame įgąrp^ virinkime ponia

- iųdavųi fitotHtiĮ trik*
M yj$w Wbs y*a pa

kelę tą klausimą butų nubaustos.

Gi gtetanas paaiškino,_kad
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nežūtų, tai kode! gi mes nenorime

K?®
Niekas gilt suprast Begoti, 
Kita svajonių tų dengei. ..

. * ' . S ■" * *

Įrtajoj# 
Nežinojai, kad savyje, 
Vien vaFgų vytins turėjai ..

^HFųS^Kftga 
irTį 

t kam p® 
ų seserų, 

ngaatfląeiėreikalav 
visa- Merijfc.-------

AŠ nuo, savęs štai ką pridėČia.
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3^ tavo, vaikučių pamokyti savo Tau- 
g 4^ tos talkos, tat stengiamės dar
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■*
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t t 
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Z* ■ 
V

mažiems įtatad amerikonišką kai- 
bą irda protestuojame ir nebūtas 

titaužįtai, 
feutįhčtnta^eių

• _ fe* v*

■ ■ ■ ‘
Tu. bMvM tuomet tikėjai. 
It jaunų jėgų 

Jotais
Jo« ^lįįdaūią >rgųl

II.
y

Viskas tuo wtn 
Jjaųaų širdį įstabiai 
31 ĮSTOSI W Wėja
Praki^dų jausmų eibėje!

- * ; V '

natai® abejonių^ 
Niekta*ta&druu&tė 

p^awnįb| klajonių 
Pibte dyvinul.. .

veržeisi 
jįiįaį daifcSesk

dftabgąBąQ*begaW <
/ »’ * ! 
-r .p w l ■ ;

ir mylėjai!'. . .
Taip varguose nemylės — i. 
Klys, jta <irįs slaptai tikėti,

Kad karžtiii. tųįp

Įr gilus akių ^ilgįmys'- 
MeiOtė paslėptų

Kurių w®W Žyc|inys — 
B švelnių- 8į$P*rė
riektame jaunos širdtes

Žydimu vienos minties t..

. 28-1V-23 iiLj 5 p. p/ ‘

’Jjt-
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tadMriiį

tatar#
tuvabės seserys mūąų vaikučiam 

• ^eko blogo nepadarys, priešin- 
1 ”g|ii, me» didesnę naudą turėsim 
- iš lietuvaičių -seserųr" nogu~iš- sve- 

tim^aųęių. Ir ,as tikuų kad ateis

PATERSOM, K J- . [
L Vardan taisytas. ' . j

“Tėvynės Balso” 29 No., 12 d.Į 
liepos šių metų, tilpo “Reporte-Į 
ria” korespondencija apie šv. Ka-1

liepos ant R toelio nkės. ***? lavoje MM» d, !«»«•..»*
i MBeportem” pradeda nnd-pa- »° Įędybojft Eže»eWį W*nU£J?W*J**W* 
saulinio karo, Tautų Lygos ir į-Į ,---- - - -- - >
vairių generolų, o pabaigia ant šv.^ Cambridge'io'miesto ligonbuty>
Karimiera dr-jos autingo, trauki-1 kraitei* per gėrb. kttn. P. Jh»ą. Bąffiį, 11 d. piiiei s.u 
mo virvės* vyrų su i moterimis- į bažiytmėmis apeigomis, ihdiūdime paiiįa Broli 
Svarbiausia < <(Rep,” pažymi pa- Į Šeimyna: motore fttarcele ir 
įtaigoje, kad pamatą lietuviai [ Adele, Alfonsu ir Genovaite; pusbrolius Kostmit^, An0ji^ 
žalįuojančias girias, tai užsidegs fįe^ Btantalpv^ puseserą ir švogerį X Vasiliauskų; ' ’ ; 
kariniu ūpu, ii’ girdi, autingas *- ' ' ' ' . "
įgirto į lanką arba antin ‘ ** asis «*•«*> M»» WMhuigton’o femeleje.o siek dap-
Verftou. &ą vieni nūgaUiti į ««M karalijoje! 
ligoųbųti, kiti apraimotom ran‘ 
kom n^mo j>arvai?avb. Aiškus da- ~

. Imga nariais, bet prie jos dau- 
pėje įasy aųią^s ą ^J^op' ^^ giaugiausiai priklauso šičia augu- 
w Palakta UkrenyMe. sios'mel.gį05, iteiviai ir B įį-
w. gar-d^.p^juokti « » kolonii, atvyfe. „ cler
tojus pamokinu 3etM„Sitai v^nafea vaiidw vi.
p_ na Wką. ^tei«ia! K 
;g»h panokti, bet kitą koloniją Lį w cle¥e]taao visas jauui. 
skaitytojai gali palaikyti tikreny- . L., . . , . ■. .. .' mas pnsirasys prie vietines Vyčiubeje n- dr-ją pasmerkti. Paga- L ■ . , . ... ■ .. ■■ .*., jL. : ■ . , kp. taip, kaip kitose kolonijose vilkaus ant minėto autingo nieko pa- . . .., ■ x .x ...T įsas jaunimas priklauso, o tas Ia-

,?s naasus neatetto. feym ro MyrapageWaojato3:
ąd wOtam|; tennus trauke virvę ir moterys vy

rus nutraukė. (Žinoma, moterų ’ v Raportai, 
daugiau buvo negu vyrų) Ir vis- B.wcbolo ^anadžeris, J. Venslo- 
kas. rainiai užsibaigė. Toliaus i vas.^ išdavė raportą. Iš raporto 
r Wp. • .įvels pavardes visai nėrei- pgaiškėjo, kad tymas, kuris buvo 
kągpgų asmenų, kiti visai nebuvo Masėj “K ” jak likviduotas ir pra- 
nė ant to autingo, o kurie ir bu
vo, tai visai nuošaliai stovėjo. Ma- Įj 
jtyt “tiėp.,> arba nepažino žmonių 
įarba pats savo akimis ir to autiu- 
igo nematė. 
: Pagalimus šv. Kazimiero dr-ja 

būti kitų žmonių per 
nesusipratimą arba neaiškioj for-
.nenorėdama
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ei ja nesutinka, ir laikytame susi
rinkime 5 d. rugpjūčio, nutarė pa-

STMAIPSNUŠ 81,

Ar
Kur kas dMeMiil* akųWiiw matom ga

ilėtą mmv ktftHkhitf iiady tl negu fcapriu*-
tuL yra nitaW!L '-tobųta kaataita la
bai reta motęrte visai neugU tatai 
Tąlp vatiliiunuut ųegalfijlinaa totaiuu* 
šia yra ąen,<«e», o «uė tikrą*

......... „„ . ...At r ...... BauąeMą moterų mota km ta*
i.įrapijuje, Staselių sodžiuje, • Jgfce 14%4u W !&aSžm8^įt'

pagroto. Meto tašuai heušteufe dur 
motimU kwpje taąuiint, ir ■ Mta n®® 
žtndymo atsisakomu. Bet nėra nepri- 
ąrasig. k pieniui padMfitt lrkuti ja.už
tenkamą! motiną! ątširans ir v«į ura*- 

; dėjus ruoštis. ’ 
< tataątamą Wytt
todėl, kąd bijoma, buk tai pataukš mo- 

UUuU. TeikyM, kitais' atvėjata Žindyk 
mu^ųieimadiąą mptųmą aveltatag pei
kia neužmiršti, kad žindimas yrą ąpr* 

Emugie patiem br igottai .

,stita»tit Uluąt taki**:
l'o kelio. Dažnai sakomu, gad toWus 
perdau' utaMtostar mtafctk 'to m ją 
.ptow drito wąs nų^s, o wįW» 
lūs suersintaš ir neaugs/ Tos tomybė 
taMfe atvejuose. Bei kito* *
nežiūrint kaip jos išrodo netinkančioje 
Žtodytti, b* vietak pasb-ota gerluataitate 
auklėtojomis. Tai gt žį^tį rigtodb1 ’i 
i-eiki* bandyti ir nuo- jo atsisakyti y&- 
Uau. jel paš^odys nęaUaliW#ti».

Kartais manomu, tad mpsimota ■ 
'motorel žindyti kūdikio jei ji‘negalės.• 
silai tgo dary ti. Bat šitą mutamta su- 
pnnitilma, yra grynaL klaidinga, dėlto* 

kad? kūdikio gyvenime kitos .to
kios valandos, kuomet motinos utams ' 
taip savrbus ir reikalingas, kaip po gi
mimu. .Jofeto kitų iadka taip kiįtikio 
' virškinimas reit neįra kaip tada Ik taip . 
sunku jį yra imtateyti. Kiekviena dte- . 
na ar vaalnda, kurgloje taikia gauna ‘ 
motinos pieno, jį pastato ant eęesnią 
kojų ir gltagylau prirengia pjfte. <irbk 
nio maisto vėliau.' Vėl mapomh, tad 

i neapsiBMka kūdikio žindyti jei iš kra
to ji* negauną liAekttota Kiti vėl m«-' 
no, kad yra pavojinga maišyti žmogaus - 
pieną su karvių, Tie visi samjHnatavl- 
,mai yra, auprantąma, Dirb
tinis maistas negali padaryti motinos 
piem> nesuvirtacmtosalu, toįeta, j^ti-. 
nos .pienas regis, dar palengvinu virš
kinimą diirbtto* Kiekvienas totalia, 
tautą pieno pagelbsti kūdikiui ir pri
rengia jį prie dirbtiną valgių, 

j M po gere, išta^mo motinos pie- . 
no neužtenka, tai pasaldintus konden
suotas pienas tapo, raktus naudingu, ka- ' 

į dtagi jis iš ylmj preperatą teogvtomla t 
suvlrškomas. Jei motinos plepu- vmal 
tatatij, tat pasaldintas koiutonmtotas . 
pienus yra geriausias (luoti.. Jei tinka
mai duodamas, tai telks guaėtiuai so- 

i tumu imruHiUam augimai.
fe

Skaityk atydžiab Šluos straifi&niūa tas 
iį- fafid&k abatai.
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sų.
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ri jjĮĮt 'Daiigiati raštų. šiąęie 
klausime ^bedėsime.

cįarakų 18-tan vežiinėlin. Well, 
Ijįe ką padarysi. Nesenai valgė 

konetartiškus blynus, o 
data? WtataM»^ų pajų- 

Pftžim kur gę- 
riąus.

Nežinia Ws su “ Dir-
vok’^ŠįH. kad jau senai dainavo 
“Dirvoje.” Vien j sako kąd gelt
lige serga, k|ti sako, kad nuo ko- 
ją. nusivarą, tat man teko patė- 
>ytj Uti paW$ti perkūno 
rugiena užaugo.

Žųionės šneka, laikraščiai rašo, 
kad pt J. kerpa ex-saliilninkų kel- 
|W U' 4ftriika*ąikkhū^ tiktai 
$960,000, o kad tą uždarbį pa- 
ėųiuįi, tai pasisamdė net G auieri- 

. toniškus pagelbiiiinkus.
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reikšti visuomenei aiškesnėje, for
moje. Šv. Kazimiero dr-ja gyvuo- 

Juoso Sūnus, ja jau 24 metai, ir niekados per 
šios draugijos pramogas nieko pa
našaus neatsitiko. Būtų daug nau
dingiau, kad mūsų reporteriai ar 
korespondentai, vietoje tokių ko
respondencijų, rašytų gražius aiš
kioje formoje, pamokinančius ir 
f aklinus atsitikimus, kurie drau
gijose ir žmonėse sukeltų gerą ū- 
pą it energiją prie uolesnio veiki
mo.

Žv. Kasųnie^o Dr-jos 
Komisija.

•v'*

įdėtas organizuoti naujas -tymas i 
klasę “D.” Apie Šį dalyką buvo 
gana karstų ginčų, vieni norėjo 
šiais metais visai neturėti basebo- 
lo tymo, kiti, kad organizuoti, 
kaip galiųt iŠ jaunesnių. į klasę 
rtD.w Per didžiumą balsų likosi 
nubalsuota organizuoti tymą į ma
žesnę klasę * Visas šis darbas pa
vesta gęrb. Jurgiui Venslovui ir 
A. Grigaičiui.

Kaip minėjau aukščiau apie 
tuos 4 naujus narius — jie yra vi
si basebolininkai, kurie pirmiaus 
žaizdavo prie Šv. Jurgio parapijos 
kliubo. Dabar visas šis tymas ža
da prisirašyti prie Vyčių ir jie vi
si nori sudaryti tymą iš vienų lie-

----j i •; •—t—r-—i"1, '"r .-j-t

^nu/’ tais bus pastatytą* rug
sėju 7 d. lietuvius^'et?' Buvo ne
tarta ir įžanga į Šį :vątarą; Šk 
veikalas yra keturių aktų, gfažus, 
kuriame daug glūdi gražios min
ties ir jausmų. Šitoną’ perinu® 
dalyvaus -naujas kalbėtojas — 
gerb. inžinierius. Alf. ’ Stankus. 
Šiam darbui buvo išrinkta kwM- 
ja: J. Kuzas, A. Bukny^ ir J. 
■Venslovas? r Antras teatras- — 
“Kęstutis,” kuris bus pastatytas 
spalių 26 d. ir-gi su visu smarku
mu yra mokinamas^ pri*W?.vei
kalo. šis istorinis teatras^ tas vie
nas iš gražiausių lietuvių kalboje; 
tokiu būdu eleveland^ąnta jis 
teks neužilgo pamatyti ? ?> ’ -

Buvo pora laiškų skaityta iš 
Vyčių Centro raštinės,.kuriais bu
vo duotas papeikimas nekurierps 
kp.- valdybos nariams —- kp. ir-gi 
pabarė tuos valdytas narius, ku
rie neatlieka savo darbo. J?o tam 
buvo renkami į Vyčių 12-tąjj Sei
mą dalyviai, žinoma, kti>.įh M- 
de nesiranda pinigų, tai buvo nuo 
kp. pageidauta, kad atsirastų to
kių narių geraširdžių, kuria apti- Į 
imtų savaisiais važiuoti j seimą. 
Sekanti apsiėmė:' Jurgis TEuaas, 
Juozas V, Sadauskas, .Pranas 
Bortnikas, Martyna* 
kas, Antanas GriįftąĮI^^ Kveda
ras ir Pranas .Urbšaitis.
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, Namų svinjųkaoi luįganėdiatąa

Tųia kuką tojmypa Ney 
nesenai buvo pašaukta i jeismą, ktj- 

: riaige bįmfįlei jM ytot»y»o 
: naw ^ncgmlitia

puvo k« kaimyoy, kurie spun^g, 
; kad.jię nnoMtąr yra ▼<-

šta»'taį«ito* *•!* 
mynos apirtansjente,- Kaimynu U- 
kriao, fatf ta netaįt net statas 
miuMti-delei to kūdikių verksmo ir 
lodei ptasę namų savipitao išvaryti 
šią lenką šeimyną iš tų namą.

‘'"“'”*33 
-,-w. . ■ -- -■--•a. -r - ■ ----  J?

auta vtakk *
gatataąčto nuo. rid ir
tahtoMkta ir U k*

' jiems pagelbsti. Išmintingas teisi- 
.................

nmų 
NO 
tik u 
3aiąi 

' stata u*

*1

tuvių, nes turi žymų metiką ‘*pit--Bar buvo išduotas raportas.ir iš 
cherį” A.. Montvilą ir gaudytoją 

cateherį” J. Sidabruką. Taip- 
pat ir daugiau, atsiranda gerų, me
tikų ir gaudytojų ir Šiaip jau ge
rų grajotų. ‘ Tat-gi valio būsiama- 
sis Vyčių klases “D.” tymas!* »• ■

Išvažiavimo raportas.
* i Šeimyniško išvaižavimo rapor
tą išdavė J. V. Sadauskas. Is ra
porto pasirodė, kad pasidarė trū
kumo ant kelių dolerių — nutar
ta iš kp. apmokėti. Kp, išreiškė 
šeimininkėmsur visiems rengėjams 
ačiū už jųjų tokį puikų pasidavė 
bavnną.

Teatrališkos komisijos raportas.
Komisija raportavo, kad yra mo-

“Pan*

u

i,

Federacijos komisijos, kuri buvo 
išrinkta padaryti įnešimus j Fede
racijos kongresą. Iš.raportops- 
aiškejo, kad toji komisiją turi iš
rinkus atstovą J*
V. Sadauską, kuris atstovaus ir 
Vyčių 25 kp. Visi nariai stitita 
su tuo raportu, ...

Vyčių tas«Wni»kU * • 
susirWw.‘ ‘

Kugpj. 13 d, liet. svet. ju Vyčių 
žo.kp. _ naujasis basebolo 'rateli® 
laikė atsirinkimą, kurianr. vado
vavo gerb. J.’Vouslovas, tymo ing- 
nadžeris. Basebolininku susirinko 
gana apsčiai, kuriems tymo hiana- 
džeris viską išdėstė apie Mimą ir 
tt. Taigi šiame susirinkime alsi-

I* ’
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OLIVELAND, OHIO.

Iš Vyčių ąiuirinldmo in darbuotes.

Rugp. 11 d. š. m; L. Vyčių 25 kp. 
laikė mėnesinį Susirinkimą lietuvių 
svet. Į syririnkimą narių atsilan
kė urperdaugiausiai. Bet šis susi
rinkimas ne tik bus mūsų kp. 
reikšmingiausias, nes jame prisi
rašė, berods, net. 4 nauji nariai.

Nors L. Vyčių 25 kp. yra skait-'kiuamasi net du veikalui

iriai gyvens.
BAMBINO yra kūdikių geriauain 

draugu. Kūdikiai mėgsta jį!1 jie ‘M- 
prato daugiąus!
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PARSIDUODA
Boston, Mafcs.• •

t

i

i

k

Tri. Unimity <111

TONIKAS IŠ 
ŠAKNIU IR 
ŽOLYNŲ

, gelbati virškinimui ir labai 
taiso kraujų.

86 WINDSOR STRIKT OAMBRIDGE, MASS.
Gauk Jį Savų Kr autu viniukų

Susivienijimas lietuvių moksleivių 
prisiuntė man milziltos-guidų dėl smui
kas, mandalinoš, gitarų, geriausių kra- 
javų kompozitorių. Kas norėtų parem
ti moksleivius Ir pasipirkti tos muzi
kes už labai mažų kalnų. raSykite ang
liškai ilrim rusiškai pas: W. BROKO- 
I’EN’KO, 18 Oreml St., New Britain, 
Conn. (211

NAMAI PARSIDUODA
12 kambarių namas, su nekurtais įtnL 
sala. Antras namas su 14 kambarių-*- 
dubeitnvas su visais įtaisais pagal jmh- 
jnusioH mados.-870 E. Flfth SU South 
Boston, Masu. (A—26)

. Tel. So. Boaton 0623 
UBTUVIS DifiTISTAB

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boiton 
Ofiso valtt'tiūoš*, 

nuo 9 fti 12:00 ryte Ir nuo 1:30 
11d 5 ir nuo 6 :00 iki 8 vai. vakare. 
Ofistis uždarytas suimtos vakarai* 
ir nedsid leninis.OFISŲISTALAI(DESKOS). 

Kam būtų reikalinga, kreipki
tės 366 Broadvray, So. Boston, 
Mass. . ;

KRAJATA MUZIKE!

Tel. So. Boston 0464-.T.

JURGISSTUKAŠ 
F O T O G R A F. A S 453 WEST BR0ADWAY, 

. South Boston, Mass.
Darom, dailius paveikslus. Vesellia* 
trauktam vakarais. UŽalikom vi
sokios rūšies renius.

Tel. So. Boston S70 
J. MAGDONELl, M. D. 
GaHzna tųtikftlblti ir lietnvlikai 

omo valandos: Rytate IW 9 vnt
Po pietų nūn 1—8 
Vakarai* nuoO—o

ošimo VALDYBOS 
POS4DI8.

___________ _____  r

PARSIDUODA
f

1922 Haynes Tourlng automobilis 5 
pūsažlei'hj, naujai nupentytns, šeri lit- 
erljiŲ nauja ekstra, mašina labai gero* 
Parsiduoda visai pigiai, Matyt galifė 
kožna dleruj po vai, vakare. .T. J* KAR
VELIS, 305 AVashlngton S t., Cum- 
bridge, Muss. (A,—23>

I r,n>...-F—■ - II. i, . „III.

PIGIAI PARSIDUODA
3 šeimynų, 18 kambarių namas, visi 

|tftteal (hnprovementK) gerlauaioj vie
toj arti jūrių, karų ir South Bostono ; 
preke tik $10.006 ir $2,000 ar mažiau 
Įnešti; geros raudos; atsišaukite ko- 
grelčiftusia pns:

AIVAS
361 W. Broadway, So. Boston.

. šiuo paieškoma;
L Justinos - Tamulinintės-Za- 

blonskienės* .

Motinų ųųvo 15 metų Juozukui 
nupirko ir apmovė ilgas kelines. 
Juozukas benešiodama* ilgas ke
linei, pasijuto eaųa vyru ir žinoda
mas, ljad visi vyrai subatoj skuta 
barzda* ir jis sumanė tų patį da
ryti. Užėjo pas barzdaskutį ir ma- 
tydamas kad daug žmonių laukia, 
klausia:

— Kaip ilgai man reikės laukti 
pakol‘ «»wiu skinti, t

Barždaskutis pažiūrėję* atsake: 
— Mažiausia kokių porų metų.
» ■! I Į s ...........................IIr■ # ,

t

Valkata priėjęs prie polieisto 
sako:

— Žinai, tamsta, ai sumaniai! nj 
miestų padaryt gražiausiu ir ra-
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i ’ Daugelis iš mūsų, yra iskele- 
,wę iš Lietuvos tuose laikuose, 
kada Rusijos, despotiška caro 
valdžia laikė Lietuvų prispau
dus po savo jungu. Nežinojo
me mes kas tai yra lietuyiška 
spauda, per kurių'kiekvienas 
jprotaujahtis žmogus gali iŠ- 
treikšti savo mintis visuomenei. 
O apie organizacijas tai nė sap
nuoti nesapnavom.

Štai atkeliavome į šių laisvų 
Kolumbo atrastų šalį, susidū
rėme su visai kitokiomis aplin- 
kyhėmis, patiko mus daugelis 
nelaimių,, nes mes ateiviai dir-lmiauriu jei tu man pagelbėtumei. 
Lome sunkiausius ir pavojin- Policija* (Žingeidaudtmas).— 
ginusius darbus. Pajutome Į Kaip-gi tamsta manai Šį mieštų pa- 
kad mes esame išsklaidyti tar- gražinti ir ką-gi aš tau galiu pa
pe amerikoniškų bangų,, pra- dėti f 
dėjome mes rinktis j kuopeles ! Valkata. ■— Padėk man persi- 
ir tverti pašelpines draugijas,! kelti į kitų miestų, 
gavimui šiokioj tokios pašel-l 
pos laike ligos Urba nelaimės, f Vųikta. — Mama, ar aš galiu 

- y iTasrlabai-geras daiktas-ka84§iBnaie-pemainytLmo-vartių^-_ 
dieniniame gyvenime ir iš me- Motina. — Kam-gi tu nori mat 
dŽiagiško atžvilgio. Bet apsi-Įnyti savo vardų, ar-gi tau savasis 
nipinęs vien medžiagiškai žmo- fnepatinka? •. .
gus negali gyventi,. reikia iri Vaitam. _ Tėtė sakė, kad parė- 
moralio maisto. Pavyzdin pa- Į jęs gį vakarų karš man kailį.' 
imkim Liet.Darb. Koop. Sų-j .... ...... ___
jungų, , f kurios , tikslas yrą! įžpiogus- eidamas patiko savo 
skleisti apšvietę ir gėryti ^lir-Hj.^g^ besėdintį sale kelio nusi- 
biainkų būvį. LDKS. narysfc pakiansS. 
jeigu važiuoja į kitę, nežinomu <_ Kas atsitik(; į0(M
miestu tąi jisai iSvažiuoda- taip Businiill{st sMt? • i 
fflas pasiiima paliudymu iž vie-1 Dn^ _ ®iau brolau sau pa- 
tįnės jkuopoa. prirodpnpi kadU^ ke]iUi bet patiko mane 
jisai yra. teisingas; ir geras i^j irja8tojoman 
žipogus, Tada, .nuyažiavusis žmogių,. _ Drauguži,' e« tAs- 
tau, miestan, jis nueina pO* dnitas-tyirtas,' ar-gi negali savo 4 
rašt., kuris jųgt padeda., surasti nelaim5a pergalėti, paskandinti ją,; 
apsigyvenimui . Jinkaipį yiętįln^alBbinįi > • ’
įrdtp-toį., Kadajiaiya susęrga, Daugas. - Negaliu, nes ji deugi 

■ kijopęs pridęrystė ,wi apta,feįesnė už mane patį.
Lyti (ir jum ramipąųųių nuntų; * ’ '1 - ‘ ’ ’.

■ šut^iL Q jukųrkiekvienųųiĮ ^BŠatėjoTiafkr’^ioredak-’ 
pri^ieb ųnksčiaii ar,vėliaus .aL ’
^skįTjtį su. ^Įuo pųųaulin, •» ttpi| 2_ Numirė mano vyras, ir aš no- 
kuopa užperkašv. misiąs.. "į®s|rggjau pagarsitalrį jūs'laikrastų jo 
^ALKUJRė.k^d .kuopos, priėder^ae Į Klek tamsios rėika-

. yrą yįeniĮ sykį, į metus, py. Juo, , j * ' ■
ąąpio'.dienoje,. kaipo., glpbėjo 'iedaktoriua. - Doleris už colį. 
orgMiąaeijęs, ,iižpirkti.Žv.,mi-, įtotaris. - Dievinau, tai laimi 
Šigątįą mįąusimi paijuS. Jeigtt dallg atsieiSt nes vyras buvo pen- 

ą<w, įraudusi .apie Wli ir šeHį coIftĮ 
lOfykųąpų ir..kiekviena uižpęr-Į U "' • \ -*.* ■
ką po, vienas mi$ąs ant liet®, ' į.yras ralgydaraas pietlls sįko 
tm narys priklausęs,pne L. D. savo žmonal. ■ • • • • ■
K.. S. orgapšacijos apturi 100 ' _ srinba tai lik
miauunsavo dūši^ Kokia tai rai'kv mano a a, moįiha;kadi5. 
didelė, dvasinė pašalpa. Nors vadavo ’ *
ir niekas .apie jį neatmintų, or- Tavo motM6 matyt
ganizaeųa .ar ;mažiau ar dau- „tėja fcad tokia sriuba
gmu yis atmins, kol tik ji gy> mokaįavo pagaminti, 
vuos; 0 k?gi bekalbėti apie sm v _ virSja buvo įaįal gera 
pasaulio gyvenimą, narys giui-L^ vįen0 daikto niekaip nemokė-

• na 3 sykius, j savaitę laikrasti k ' _ ’
‘‘DaibįninU? kuriame tilpsta toki; neraofeejo?
daugiausia zimu is viso pašau- _ sriuboį SrirtL
lio,; .Taipgi narys . naudojasi Į ■ .. • ■*
orgąnizaeijos visomis priyilėgi- žmog.s važiavo kur
jonus. Jeigu prddausmitis na-Lftng prjaįj^ln*ę gmonj^ ;r paste- 
ryS suprastų, orgwuzącijos tiks- wjęs prie5aii stovinat apy, 
ų ir kokių didelę naildų JisaiĮgto^ nurferiškę, atsistojo, kilste- 
turi priklausydamas pne L. D. 15jo Jr ptedo ja- sav0 s- 
K, & organizacijos, tai nerei-Į^^ 
kątiA kuopos rašt. vaikščiotipas -jBįfca* _ Aėia, labai ačiū: ’ 
« kstubą, kad uasmwWmė- _NSpa llž Dange.
tiesinę^ duoklę _ J1®81 ” KĮūti jlis vyrą dailioms moteriškėms už* 
stengtųsi, užsimokėti ir kiek-L v|etaSĮ bet aš liepai-

'vienų protaujantį asmenį pn- san ; 
rašyti prie organizacijos. Jukl 
katalikui . nėra prakilnesnio ■ BUflsg(,jtoasi
daikto kaip platyti gerų kata- į *
likiškų spaudų. Tas kuris re-Į Pritaisyti vandens iš .muilo 

taip, kaip vilnoniams,' tik be 
bulvių. Baltiems šilkams rei
kalingas amoni jakas arba 
štinkspiritas. Spalvuotiems ir 
gaziniams amonijako negalima 
Vartotit čia reikalingas spiri
tas. Išmazgoti baltai šilkinei 
skarytei reikalinga pritaisyti 
du dubeniu, minkšto vandens ir 
įpilti po šaukštų amonijako. 
IšgniauŽius muile, reikia iš
plauti pritaisytuose su amoni- 
jaku dubenyse, suvynioti į pa
klodę, sumoglevoti (šakočio- 
ti) glaistyti (prosavoti) iŠ 
abiejų pusių.

I- -

likiškų spaudų. Tas kuris re-1 
mia .katalikiškų* spaudų, jisai 
yra Temoju visų dorybių ir stip
rintoju darbo žmonių ateities.

J. Sereika.
Newark, N.- J,

L D. K. S. CONN. APSKR. 
VALDYBOS ANTRAŠAI

PIRMININKAS — ^V, ByllAskflš,
- 27 Austln St., Brldgeport, Coūn.
VtCE-PIRM. — A- Metanas,

1 251 Falrvletf St, New Brltidn, Ct. 
RAŠTININKE ~ M. Blsiauskaita,

70 Falrvievv St, New Brltata, Ct 
IŽDININKAS — S, Cibulskas,

41 So Leonard St, "VVaterbury, Ct 
ORGANIZATORIUS — V. Bylinėtas, 

27 Austln St, Brldgeport, Conn.

<

PARSIDUODA
Du stikliniai show’ case’iai. La- 
bai tinka saldainių krautuvei 
Parsiduoda labai pigiai. Kreip- ’ f 
kitas į “Darbininkų,” 366 W. 
Broadway, So, Boston, Mass. •Centro Valdyho* suiirinki- 

mas bu* rubatoje, rngpiūčio 23 
d., 2-ų valandų po pietų, “Dar
bininko”redakcijoje.

Visi valdybos, nariai malone- ] 
kitę pribūti, turime daug 
svarbių dalykų-reikalų.

A. Valli&uska*, t Meno irttnu* Adolfas, (Kakio sū- 
LDK& Birm.[jiua), Steponaviiiua, — galįs da

bar turėti amžiaus 30 metų, — ii- 
vyko į Ameriką į Brooklyną. ar 
Bostoną, prieš karų kelius metus 
(3-5) ir buvo parašęs- ižvko vie- 
nų laiškų prie# pat karų.. Nuo to 
laiko ai apie jį jokių žinių nebe- 

‘turiu. Jis arba kas apie jį žino 
įmeldžiu prausti “Darbininkui” 

svarbi ian visai arti — rnesė- “rb* mB pa*i,i *•“ »atesU!
. ‘ “ ĮštepaattiiiMfe Mažeildi, kaimas,.

Reikėtų Bostoniečiams toje T* * 1UM 1 - 
dienoje kų pors surengti: pri-| 
siminti musų brangųjį Vilnių 
ir vfa* Vibnin kuria liešird Kinkau, gyteraj Mfarteater, Maja .Tb ir visų v unijų, Kurių, oesm- 
tižiai lenkai atlupo laikinai nuo - - --
mūsų kūno

VILNIUS IR MES.

Katalikų Federacijos, yra nu
tarta turėti Amerikoje dvi tau
tini šventi: vienų neprigulmy- 
bės, o kitų. Vilniaus gedulo 
dienų. Pirmoji da gana toli, gi Į” 
pastaroji, ir šiuo tarpu labai

_ a i «, ‘ __

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS!
Rengia Dr-ja Lietuvos Dukterų 

po globa Motinos švč,

NEDELIOJ, RGPJUČI0 24
Ant OLD CODMAN ŪKĖS 

Ashmont, Mass.

Puse pelno yrą skiriama pa- 
rupijos, naudai, už tai yra kvie
čiami visi: seni ir jauni, dideli 
ir maži ir yra ypatingai kvie
čiamos visos draugystes nares 
į darbų. Bus tenarvisokių pa- 
marginimų. Tikimės, kad va
dovaujant kun. K Strakauskul 
turėsim juokų iki valiai. Taip
gi bus visokių gardžių valgių 
ir saldžių gėrimų už tai prašo
me kitų draugijų ir kuopų ne
rengti ant tos dienos piknikų, 
bet visi atvažiuokite į mūsų 
rengiamų piknikų, Kviečiant 
visus skaitlingai susirinkti,

Rengimo Komisija.

4

16 METŲ SOUTH BOSTONE I

D R. H. S. STO NEI
AKIŲ SPECIALISTAS I 

309a W. Broadway, So, Botton I 
VALANDOS: Nuo 9 t- Iki 7 Y.

apderitys, Lietuva.
a, ......... ;

Paleškan Matenla Mttaus, Prieš ka
rų jte gyveno HudįąnV, Mase,, vCltaus, 
girdėjau, gyyeno Vfarrefder, Ma«a. .Tl»

_ _ _ _ _ _
tf ‘‘batbtatnfcėv7 #60 Bro«dway‘Šnuth 

t i Boston, Mass. Jam randasi mrbi l1*padare jie mu-nJa Lietuve*. - ’ " >

žaizdų turedami ’ ir norėdami 
jų kuogreiciausiai išgydyti, 
mes Amerikiečiai, n^rs sykį « •• n iii t. . * . ♦ ... r 2- Aleksiaus Zablonsko.ant metų, turime jų prisimin- - 
Ii, suvaitoti, ir pasakyti tvir-1 & 
tų žodį, kad .U mums labai |nrol. 
skauda ir kad mės nenustosime 
dejavę ir ręngęsi prie jos užgy- 
dymo. !

Nors ir1 mirsime, bet Vil
niaus neatsižadėsime. '

Vilniečiai, susimąstykime. 
’ ■ r : Vilnietis.

j z_______ L •• ■ ’

IŠ SUSIRINKIMO.
’ .! ‘ ’■ ■ • - ■ J - Y •

Lietuvos Vyčių 17 • kuopos Į 
mėnesinis' susirinkimas įvyko

mio«avu<M6 kambariuosb antį®1’ 1 KLAIPED, kmų pa- nuosavuose Kambariuose, ant į OTi>K p A 1renrr/r>Q
Septintos gatvės.] > Narių buvo 
prisirinkę k ganų > .daug. < * Visi | 
s varstymai-ė,jo labai sklandžiai i„ ..., ..
ir gyvai —t dikraii i herojiškai- J*aw?s pla’
etiškai. ■ .Didesnė dalis ^vars- ’ U**?““8. ž"“"ft. ”e.s
-šymv. tavo, kreipta linkui ha- te“ F 'Mta Lv
siamo'.. organizacijos- šerno, kuris įvyksta šio rmėnesia 26, L , 
|27'ir 28.dd.-, iHomestead, Pa, į4****

[ba,? tūojau iš- Lietuvos•'Atsfo-
- vybes jjaspprtų.išsiimkit i-t vie-
- ’ Į tas 'ant to’ laivo- Skubiai užsisa- 
Hkykit.

I Gerų: ymtr^da. turime' ant to 
rlfiTvn ‘
[l^k'ų ręikia,ūniai*^aš jj kreip- 
Rites, o jeigu agento .ne turit, 
rašykit tiesiog pas mumis.

Gabus’ ir patyręs vadas-Liė- 
tuvys, p. Smitrus, vedėjas mū
sų lietuviško skyriaus važiuos 
drauge su Jumis, patarnaus, 
pamokins, užžiūres ir pasi- 

. stengs Jumis užganėdinti.
“ Proga gera, jūres tykios, lai
kas kaip tik puikiausias dabar 

j prieš žiemų važiuoti, tgd pasi- 
I skubinkit, nes kelionėn naši- X* I 17 J7 b.
ruošti jau perdaug laiko neli- 

Vr v“ • '_ *■' I kO.Vyčiai rengiasi-

I: 3. Jono Šlekaičio.
šie asmenys kilę iš Nemaniūnų 

i valsčiaus, Alytaus apskrities* Ieš
komų asmenų prašoma atsiliepti, 
arba visų, žinančių juos, praneš
ti Lietuvos Pasiuntinybei Wash- 
ingtone*

Į Lietuvos Pasiuntinybė
Amerikai.

• > r

... ......................  ■■ ■ l.^/*^ I I. I ■■>. >' 
11 ‘ 
” :i •

Draugystės Lietuvos Dukte
rų po globa Motinos švenčiau
sios visos narės yra prašomos 
susirinkti pas bažnyčių prieš 
pikniku tų subatę, rugp,}* 23 <L, 
3-eių vai., po pietų. Bus trau
kiami paveikslai ir nepamirš
kit pasiimti draugystės ženkle
lius.

įKviečia Valdyba. 
(A-2?,)

r.
DANTISTAS

ŪR. A. J. GORMAN
(GUMAU^KAS)

705 Malu St., Montello, Man.
(Kampas Broad Street)

v*

'• I

, VAŽIUOKIT LIETUVON 
.RUGSĖJO MENESYJE 

| Ar jau -girdė jot apie ekskur-

i renge BALTIJOS AMĖBIKOS 
LINIJA,' 10-tą dieną ‘BŪGSE- 

ĮJO,- 'ant laivo “ESTONIA.”

. *XA' Ads?

Tapo padaryta daug svarbių I 
inešimų organizacijos seimui.] 
Delegatu* išrinktas\ Petras P,.| ’ ~ 
Daužvardis. . t *į -•

; Nutarta vengti šeimyniška L . ■ n *^savybės vakrė^ tais bm laife 

kui atvėsus. *u J Ą 1 t
Entuziastingai pritarė L. D. 

K. S. rengiamam bazarui, ku
ris bus riigp. 30 ir rugsėjo 1 d J 
d. Viši vyeįai, ypatingai suti
ko darbuotis laike bazaro.

Susirinkime, be saviškių, da
lyvavo ir N. Anglijos Vyčių ap
skričio dvasios vadas gerb.’ 
kun. P. Juras, kuris' dabar į 
Cambridgeiuje eina klebono 
pareigas, jis pridavė susirin
kimui’ gy vumo ir svarbių įneši
mų.
lAnt žiemos 

pajudinti Bostono padangę, o 
jeigu jiems bus duotas ateinan
tysis seimas. \

Bravo Vyčiai! Jeigu taip 
dirbsite išeivijos lietuvių atei-1 
tis bus šviesi. -

f Reporteris.

V«

■ MIRĖ IŠ BADO.

Brockton, Mass, — Francis 
Flood, 55 metų amžiaus, mirė 
išbado. Policistas jį užtiko! 
bekliedint, Jis šaukė, kad peri 
dvi dieni nieko nevalgęs. Jis 
paimtas ligoninėn. Jo kišenių- 
je rasta $20.-

Ieškau brolių Povilo, Jono, 
Antano Kazio Metinių, kilusių iŠ 
Vailabų kaimo, Viduklės par., 
Raseinių ąpskr. Prašau atsiliep
ti adresu; Pranciška Mėlinikė, 
Skliausčių k., Eržvilko vai,, 
rages apskr. LITHUANIA.

i’.

NEPAPRASTA NAUJIENA 
PHILADELPHIEČIAMS!

* • - • 
’ Tikra . J

LIETUVIŠKA VALGYKLA
IJ ‘ W^BEDQ, AyEJtŪEF L 

Ph.iladelphia, Pa. ,.
| LvVU >'' '-s.-
Pa? Antis gausit visokių ftetaVfšlnj val
gių, teip kaip ir Lietuvoj.

. KAZIMIERAS VAITIEKUS ir 
PIJUS JANKĘLIUNAS

• ' Savintakai.

PARSIDUODA FARMA 68 
AKERIĮI IR DVI MAŽESNĖS

Tik 25 mailBs nuo 'vUjarto Phlladel- 
phi jpg. Arti stotie*, gatVekarių Ir stei- 
to kelio, mokykla prie namų. Miškas 
yra, ir upelis teka pro namus. ’Laukai 
aptverti ir ganyklos. Budinkai geri, 
šiltas ir šaltas vanduo, elektros Šviesa.. 
Parsiduoda plgial.su gyvuliais ir uk&s 
įrankiais. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitSs pas savininkų

C. J. MAJAUSKAS
R., D. No. .1, Collegevllle, Pa.

PARSIDUODA DRAPANŲ 
KRAUTUVĖ

Visas tavoras itaujtis tbiznis išdirb
tas per keliollkų metų, labai geroje vie
toje. Turinie parduoti greitu laiku, 
nes snyminkas turi važiuoti į Lietuvijš 
Kreipkitės į “Darbininko" Ofisiį, 3<>C 
Broadway, Šoutli Bostori, Mass. (A21)

LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ 
VAISTINYČIA.

Pas mus galite gauti visokių žolių, 
Šaknių ir Žiedų nuo visokių ligų. Mes 
užlaikome visokias žoles kokios tik ant 
svieto randasi ir geriausios trejankos 
60c. su prisiuntlmu.. • Atsiųsk 10c. o 
gausi visokių želių ir knygų katalogų. 
Reikalaujame agentų ir. duodame, gerų 
pelną ant musų visokių valstžolių ir 
knygų.

M. ŽŪKAITIS, __
449 Hudson Avė. Roehester, N. ¥.

  s 
•J- . . ..________ (

f! Naujos Kankles. Šį kartu li 
H leidžiama knyga — “Trejų f! 
« Metų Kankles, ” už 1922-3-4 ® 
įmetus. ; !;

“Trejų Metų Kankles” 
į k bus atspauzdintos Lietuvę-ji 
į! je ir •išsiuntinėtos visiems į 1 
į į užsiprenumeravusiems Ka- įĮ 
!| ledoms, 1924 m. Prenume- 
jf ratos kaina už Trejų MetųK 
• Į Kankles du doleriai, o vė-^ 
j j liau bus brangiau. i
į Į Antrašas

$ MIKAS PETRAUSKAS 4 
I į Laisvės Alėja, 60. Kaunas. | 
?| . Lithuania. ffl
j Į P. Š. Pinigus siųst pašto | 
d m.oney orderiais.

45
I

[»
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DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ’ LIGŲ 
■ vai. 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet,

7 iki 9 rak. ’
889 Broadway, So. Boston. 

Tel. So. Boston 2831.i.—— .... . i ...i , —-ii,..-

P. J, AKUNEVIČ1US 
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriausi paskutini patar
navimų, todėl verta pas ji kreiptis. 

Ofiso adresas:.
258 Broadvray, South Boston 

Tel. S. B. 0183-W. -• 
Gyv. 820 E. 6-th St., S. Boston

ŠV. JONO EV. BL. PAšELPINfiS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS : 

ADRESAI.
PIRMININKAS — M. Zoba,

589 E. 7-tIi St, So* Boston, Mass? 
Telephone So, Boston 1516—J. 

VICE-P-IRM. — Kazys Ambrozas-
492 E. 7-tb St., So. Boston, Mas*. 

PROT. RAŠTININKAS — J.Glinecklg,
• 5 Thomaš Park, So. Boston, Mas*. 

FIN. RAŠTININKAS — Matas Šelkia,
460 E. 7-th St, So* Boston, Mass. 

KASIERIUS — A. Naudžlunas, .
885 E. Broadvvay, S* Boston, M*M 

MARŠALKA — J. Zuikis,
7 IVinfield- St>‘> So* Boston,'Mass. ' 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldien! kiekvieno mėnesio, 2-rų 
va!, po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
492 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

r

KABINETINI GAZO 
PEČIŲ ĮJUSŲ VIRTUVĘ 
Būk liuonus ir taupyk savo ener

gijų dėl kitų ’daiktų ir štubos 
įraukiu!

1LW1 MĖNESIyž MOOmJS . .. L ,, 

f

B

At Ąnįį of Officėi
14*T|MwatSL,lMŪt MlTMtSt, SutM 
•. KMSfces • 

Ii iMktr* lt,.k«M«rr

HMTOH COMOUnAtli) CM C«.

PARSIDUODA 
NAMAI

2 šeimynų* ir vieno storo namas, šule To 2 maži štoreUai, 
atskiram name ir 4 kambarių grintele, prie to yra virš 
5,500 pėdų žemes pačiam centre South Boston’o. -

Metinių randų įplaukia virš $1,400. Didžiajam Store per 
virš 10 metų buvo groserne ir mėsinyčia, bet dabar tuščia, 
tad nupirkus galima būt tuoj aus biznį pradėt, PREKl“! 
ŽEMĄ, IBLY.GOS LENGVOS. ;

Pirmu kartu parsiduoda nuo originališko savininko ku
ris laikė nuo pat namų pastot nuo. Pasumudokit šia pro
ga. Dėl platesnių informacijų kreipiatės į

A. REYNOLDS
6 Beacon Street
Tel, Haymnrket 5840 arba vakatala Kalite mstl K, Šidlausko npttokoj. 8

s

i
i

i

ŠV. KAZIMIERO R. K. D K-JOS
VALDYBOS ANTRAŠAI ..

Pirmininkas — T. .Taroša,
562 E. 6-tli St, So. Boston, Mass. 

VIce-pirm. — ,1. Grubinskas,
157.M Street, So. Boston, Mas*. 

Prot. Raštininkas — A. Janušonis, 
1426CoiumbiaRd., S. Boston, Mase 

Fininsų. Raštininkas j— K .Kiškis,
8 Ilatcli Street, So. Boston, Mas*. 

Iždininkas — L. Svagždys,
111 Bnvven .St, So. Boston, Maak 

Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. Fifth St, So. Boston. Masa.

Draugijos- reikalais kreipkitės visa
dos į protokolų raštininkų.

Brangi Ja sava snsirnkimus laiko 2-rų 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio 1-ipų vaL 
po pietų parapijos salėje,* 492 Seventh 
st, So. Boston, Mfiss.

•v-

r .

D. L. K, KEISTUČIO DK-GIJOS 
VALDYBOSANTRAŠAI

Pirmininkas — Antanas Pastolis, 
146 Bovvon St, So. Boston, MaM» 

Vice-plrnū — Martinas Krilstautai^ 
4062 tVashlngton Stų Roslindali

Protokolų Rašt Antanas MacelunMk 
450 E. Seventh St, South Besto* 

Fln. Raštininkas — Juozas Vinkevlčlut 
90G E, Broadvay, South Boston.

Kantorius -— Andriejus Znlleckas.
. 30? E. Nfnth St. So. Boston, M*M 

Maršalka — Aleksandra Jalmokas, 
115 Granito St, So. Boston, Mata 

Draugystę r>. L. K. Ketotitoto Uita 
mėnesinius nusirinktom ka« pirmų *•» 
dSldienl kiekvieno mėnesio po Ko. tai 
\Vftshlngtnn. St, S. Boston, Mm, 
valandų po pietų. Ateldftmi .ttslrMkRt 
su savim naujų narių prto .ttmų dr*»>

IJ
‘BBoston, Mass, g..........I$
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