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tu ir verti didžiausio uiroo- 

kesnio.”

tarp žznohių. Geri laikra-
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sukatomis .W
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“Darbininkas” : ąj

, 366 Broadwty, So. BomIod, MM|
Tel. South Boston rt20.

Lenkija bando atsigriebti
LENKŲ PONAS AMERIKE

Į Suv. Valstijas atvyko

nisteris grafas Skrzinskis. 
jis lankėsi pas prezidentą 
Goolidge. kurs vakacijas lei
džia Šsvamscotte, netoli Bos
tono/ Paskui tas lenku po
nas laikys paskaitą^ Politi
kos Institute. M’illiams- 
town\-. Mass.Tame Institute 
kasmet Įvairiu tautu diplo
matai ]irakalbas sako apie

Rusų laivynas daro 
maniebrus

LEIDŽIA IŠGABENTI 
KVIEČIUS

kius su kitomis tautomis.
Lenką grafas atvyko da

bar Amerikon nors kiek ati- 
taisvti nupuolusi Amerike

LAIVYNO MANIEBRAI
Rusijos Baltikes laivvnas; , .. ....

pradOo pla.'dus maniebrusvaldžia atsau- 
Baltike jūroj. Maniebruosef". ."^^udtma išgabenti 
i i .. • i • • • i • - .kviečius. Ja padare dėlto, dahvauja laivai visokiu ro-,. . ,, . .: ! . . ...

m, - • i i - ’ • 'k;1d bulgarių)) uzderejimai >ią. tas tęsis kelct-’ ■> •<
viii. Po maniebru

NEPASIGAILĖJO
Springfield, III. — Gub. 

Small buvo prašytas pakeis
ti mirties dekretą Russell 
Scottui už nužudymą G’liiea- 
gos aptiekus klerko. .Joseph 
Maure r-’o. Gubernatorius at
sisakė dekretą keisti.

KVIEČIŲ UŽDERĖJIMAI

•niet v

pakrantėse.’

tu Amerik<)s valdžia ir kai 
kurie Amerikos žymūs ve;

NORI PASKOLOS

DEGTUKŲ MONOPOLIJA .
Lenkija suteikė degtuku' > FMltSimaS 

monopoliją vienai švedu-a-: — -
ine’rikoiui kompanijai. Lž ; yjsj •• L)a:;iininko” vedi- 
o kampanija ą,,, t.vlk.1|;li]9, |S.t(,s djvm,s
m..k<-s valdžiai p.> *l.<MX>.<a4mi.

IŠ LIETUVOS!
SVEČIAI

Biržai. Birželio n:

DEL MERGINOS

skandalas ai 
sferose. Du

nike

VISI turėjlb.'Jl >11 
i'.cnt kokius :d kaliu 
mi kreiptis

■ vaidžios’dieiia prie

imialis-

t;

11*1111111

i; virš minėta 
įjojo adminis-

-gi nunešu L. D.
ams. kcl palieku m-

K

150

žuse atsilaikė rš Latvijos Saugą 
bergo pag.rind’mės mokykkiB’T 
mokiniai, kuriuos pasitiko BigĮą? 
žu giiiuuiz’ijos mokiniai su 
stybine vėliav;1. ir orkestrai/ 
.Svečia; - - iulvią mokiniai iri 
mokinė- — buvo apsirėdę taįn-'Į 
tiškais drabužiam. Svvri<flįtež 
pagerbt: b;;\u -uruoštos iškU-. 
mė>. kurio-,- dalyvavo dang 
piliečių.

Kai lenkai, vienok, pradėjo 
savo razba.ius ir smaugimus 
kita tautu, tai lenku vardas 
nusmuko/ Kai pereitą žie
ma lenkai norėjo pasiskolin
ti'Amerike $50,000.(M)0, tai

. ALGOS NESIMAINĖ
! AVashington. — Agrikul
tūros departmentas aproka- 
;v<>. kad farmii darbininku 
taigos per pastaruosius tris

ąiori užtraukt: Amerike pa-įmetus buyo be žvmiu per- 
skoią. fo miesto majoras mainą. Darbininku farme- 
pasakč. kad noris Amerike į riams netrūksta. Vidutinė 
pasiskolinti $15.000.0(X). Pa-mlga liepos menesį buvo 1923 
skola būt sunaudota miestoim. š34.(>4. 1924 m. $34.34. 
pramonei ir prekybai pakel-h925 m. $34.94. Tai mūnesi- 
ti. nė alga su valgiu.

tūtos Department u surinkto
mis žiniomis, šiemet kviečiu 
didžiausias užderėiimas yra 
Rusijoj ir Kanadoj. Rusija 
kviečiu prikalsianti 103,000.- 
000 bušeliu daugiau, negu 
pernai. Suv. Valstijose šie
met kviečiu bus ant 180.900,- 
000 bušeliu mažiau negu per
nai. Pernai Rusija kviečiu 
turėjo Įgabenti, o šiemet tu 
rėš išgabenimui.

MOKESČIAI ARTISTAMS

nutarė uždėti mokesčius

iii variiu.

" D-k< k‘ adin.

ŽEMESNIOJI ŽEMĖS ŪKI$ 
MOKYKLA '

Zypliai i Įniksią vaisė., š£-

mito gavo

Scotto. Sako, 
jo brolis kalta.: 
te j ir kad jis ai

SUMANĖ NAuJĄ UNIVER
SITETĄ

Durtom Inu. —Mieste.

PRISIPAŽINO KALTU
Spi-ingj’ick!. III. — 1 llinois 
i'stijos gub. Small iš Dėt

um m- 
atidrti
\u-sei; tįa(jal. V;..L Bczdžioniue 
/ ° 111/byla, suniaiya. steigti fun- 
Zll,( •*' " idameiitalisti: universitetą

ekzekueiją atidėjo 
vaitui.

skolai pakenkė Amerikos žy
dai.

Kad žydu palankumą m- 
valdžia 
ir daug

Naujiems iš Lietuvos

T/!!h/ Bryau yriiandaniuntalis- 
:,;i x*1’ tu vadas, ą pastangomis 

’i eijn<'»ee vėtijoj perlvis- 
mivęs m> į/tatyma' dTaiidžiantis 

niilijoiueriiuų. Gyveno Bos- aiškinti evauciją mokykio-
tiems svetimięjąis .artistams, tone. Bet Detroite statvdr- se.
kurie* vai4i»«iPA?5’«iaus tę- nęs.tiltą ir visus/pinįgus pia-1 ' .
atruose. ' žud(*<. ” ’ - 'k ; "1 ” ’ * " ■ ’i_rT ’ -

_________  ! DIDESNĖ Už DUŽIAUSIĄ
Rymas. —jiit Paroli kai

žydams pasiklon-iojo 
privilegiją suteikė, 
kė keletą ismn’mą 
šią žydus.

Kad Amerike šiek tiek len
ku vardo pakeiti, tai atvyko

arzau-

LEIDIMAI UŽDYKĄ
Suv. Valstijos ir Danija 

tariasi apie suteikimą vizą 
uždyką. Amerika uždyką 
duotu Danijos piliečiams vi
zas. o Danija uždyką duotą 
-■'ižas Amerikos turistams.

ATVYKS AMERIKON
Anglijos Darbo Parti, 

vadas J. Ramsey McDonald 
ketina atvykti ateinantį ru
denį Amerikon. Jis atvyks 
])irmiausia Kanadon. o pas-

POLITIKA 77? KITI GALAI

Kai dėl seime Įvykusio skandalo, tai daug ką rašvti 
nepriseina. viską laikraščiuose rasite.

Sakoma, kad kėdžių Midaužyni apie 20. kadi Jociui 
kaip kates apdraskytas veidas. kad vienas, kitas melvnes 
nešiojąs ar gąizą pakaušyje. bet sunkesniu susižeidimu ne
buvę — taip sau peštas;. vaikiškai.

Kas kaltas, kas teisus spręsti iš svetimą pasaką, pa
čiam nemačius, aš negiriu tiek drąsas. — Greičiausia bus 
taip, kad kaltės yra ir toje ir kitoje pusėje. Bet peštvm-s 
būk tai pradėję opozicijos atstovai, o pozicija + ik gvnusi 
savo pozicijas.

Tš provincijos žmonių girdėjau. kad būk tai T,n prieš 
tai provincijoje buvo šneką, kad opozicija padarysianti 
greitu laiku toki sakndalą. kad. esą. būsią reikalas nalcis- 

Iti seimą ir daryt naujus rinkimus. Jeigu. 4ai būt” išmk- 
|riijii teisybė, tai gal būt. kad tas skandalas bnv> i? sąpla- 
inuotas. — noro tam galėjo būt. ir nmm.‘-t ov, 7;c::n būni 
•dvigubai kalta, bet aš labai 

rtįbūtu buvę, man rodosi kad 
skandalą gudriau p ra vedusi.

Kaip ten buvę, nebuvę.
jau ir Lietuvos seimas jierėjo visus laipsnius progreso — 
ginčijos, koliojos. pešės.. . kaip ir visose kultūriškiausio-

ahej< m;
tuome'

lx‘t dabai’ galima sakvt. kad

Didele nelaime
Korėjoj

TŪKSTANČIAI ŽUVO 
TVANE

Pietinėj ir Rytinėj K 
i ištiko didelis potvini 
adžios buvo nriinešta.

♦PIRKO DU PAVEIKSLU

Mi< 
'• l; mm 
kad i, ..

Flm

pradėta bujoti nauja di-

lu> bus didesi.s už Šv. Petro
B;izim<o> iuūZ'j. L*ą iuižiiy-

}Kištaiytitruksiu 20 nic-
' Tai baž: :i :ii 'latvti au
ko< i-ciikaiinui'i

STREIKAS PASIBAIGĖ
Kuboj. II;-:.] jus .doką dau- 
umku >’ :m>. T-->esi> tris

namu tapo apsem

-tino į nukeumj’’,-
Iš

2< u ).iy m >

H

u.
mikąlavi-

<ią ;iy rugsėjo
: <1. cik;.aka ivtai nuo atiden- 
viino valdžios lėšoiais Zyphjg.-- 
dvar1' Ž<-!iX'sii;(•>!()> žemės ūkio 
nokykio,.- li'-'-niiduinis ir mer
gaitėm^. Mok-las joje dviejif 
melą. Mokyklon prinnarai ęje ■ 
iaun<'<ni. kai]) 12 metą. Prje 
mokyklos yra pavyzdingas be»-. 
drabutis. Maistą veža iš naują 
patys tėvai, o kurie vaikai 
Ii ateiti iš namą, tiems mokslas . 
A’dtui. Metinis’ mokestis ož;. 
mokslą ir patariau imą 30 tiįų, 
neturtingesni jxd iuosupj^^/ 
nuo mokesčio. Mokiniai, 
;rie negali vežti maisto iš 
moka priHtikomą mokestį' «»■' 
lig produktą kaina. Kvotifntf 
Gai« mefars birželio 8 d. if - 
rugpiūč-io 17 d. Turiu primfak * 
ti. kffd Sakiai apskritie* ūkį- - 
ninkai leidžią vaikus mokytiSv' 
daugiau-ia Į “Žiburio’’ gimnak ; 
'zių’ą: o šios ūkio mokyklos 
nemato, kusi Biošia kraštui ’ 
sumanią ūkininku. Viotes ’ž- 
kininkanis reikėti] labiau su- 
prasti šio> mokyklos naudą, ir š 
b’is-ti jon savo vaikus mokytis. 7 
Mokykla yra labai patogioje 1 
vietoje, prie dvaro yra uŽA’es-į 
tas pavyzdinga- jaunas sodta. • 
Mokykloje dė-icjna tikyba, so- 1 
dininkysp'. bitininkystė, stau- - 
tyba. ūkininkysfė. Bendrai t 
mokoma vi<<>. ko tik reikia gft-* 

simiankms

FEDERACIJOS KOGRESAS
rasi dės rugpi. 11 d.. 1925
Philadelphijo.i. Jš ryto

KVIEČIA LĖKTI Į AŠIGALĮ
Vokietija pakvietė Ameri

ką rengtis kelionėn į šiaurės 
ašigali dirižabliais. Vokie
tija Ameriką pakvietė per

Vokietijos atlėkė į Ameriką 
dirižabliu, kurs dabar nežin
ia vardą Los Angeles.

Dr. Fckener sako, kad Vo
kietija statydintą didžiuli di
rižablį. o įSmerika galėtu 
vartoti vieną iŠ turimąją — 
Los Angeles arba Shpnan- 
doah. Ateinanti pavasari 
kelionė galėtu būt atlikta.

Toliau Dr. Eckener saka, 
kad Amerika turėtu pastaty
ti didžiulę stotį Alaskoj. o

se šalyse’.. ini”
Peštynės išėjo dėl dvieju spaudei istatvmo paragra 'v- Kazimi<To-

fu. kurie vra tik laikino pobūdžio, nes pats spaudos įsta
tymas dar nėra užbaigtas, jis bus priruoštas ir svarsto
mas riidenvjf.’tmimC'. galtma tikėtis, vėl be karšt’] gin
čą neapsieis.

šiaip politikoje nieko naujo, nieko vpatingn.
Ekonomijoje atrodo, kad einama stipryn, o jeigu dito 

tūsi dailiai nuvalvt javus nuo lauku, tai Lietuva šįmet žv 
miai pakibą, nes derlius permatomas labai geras.

Jau bankai ir pinigus skolint pradeda ant mažesniu vakare bus didelis bankieta 
nuošimčiu-, kur pirma reikėdavo mokė*t nuo-šimto mėme- ,sv- Kaizmiero parapijom sve 
siui iki ?>i)-40. tai dabar galima gaut už 18-24. o kartais 
dar net ir už mažiau.

Tš pargrįžusią amerikiečiu kol kas nesusičjan nei su 
vienu, bet sako, kad šįmet amerikiečiai atplaukia Laimi 
1x4vaikiai — n< t klaipėdiškiams gėdą daro. Pargrįžta 
kartais būrelis — klaipėdiškiai laukia, pasitinka' ir galiau-

NESUTINKA. KAD VAL
DŽIA KIŠTŲSI

SUSIRĖMIMAS POLICIJOS 
SU ANGLIAKASIAIS

Gardi f f. Mdi.ia. — Tarp 
streikuojanti'} angliakasiu 
ir pi -"t'' i s" " v ko > n s įkirti 
ma<. l'i s‘?i kininku su- 
z'-nta. F;-? itsitiko dėlto, 
m.d tūli am; aka<iai lik*’ 
T-.ikai k. -li.-t reikavo.

ri»m< kai;
ūkininkui

LEDAI
Gaižčnai (Zapiškio v.) Ge- 

niėn. 25 dieną pas m«8 
vietomis iškrito tiek b-dų. kad 
laivo galima ri<-> kabiomis sem- 
n. b’d.-FiM i iioUolią nepada-

I ‘hiiadelphia 
maldų bus s

po pa- žiavimą mie-fo Si-ar! 
ii komos; nutarė noprinažiiū i 
Įjos. sv< -' įsikišimą į ją ginčą u 

tainėj. Vakare hus koneer-■ In kompanijomis, t 
tas ir teatras Br-oad and ; vimas nutarė laikyti' 

angliakasė- a’gos ne! 
mažintos.

. Cherrv

maldos. I’o paūialdą

■■k

1'11- •

IŠGABENA DAUGIAU

•kla ir

GIRTYBĖS AUKA
Bužai. nūn. 1
lūios-.- nii'ū”-' Ri;-žą nuova-
> poii'-iTiir-js l\a1k<‘Yičius 
etanas. !<v- buvo iliddis 
rtuokli'. jis buvo ve-

d

tainčj. Rugpj. L 
pamaldos. Tole>i 
Vakare nieko. į pirmuosius

Yra paimti keturi lieteliai anėnoius sieke sumos IK , <L»vo. Taip ifin girtam grį/.ns 
delegatams apsistoti: Adei- 0x525.000 franku, o igaben-, i namus, ž.niora prr*lėjo jį bar- 
phia Hotel. 13 Cliestnut St.. (ta už 21.624,385.<MX) franką.'ti. o jis pavs revolverį du 

. . . . . i &2.5O *. Windsor Hotel. 1217! Palvginus su per ivkščia-to j syk iššovė sau i smilkinį. Kat-
srni Pyy«ą. kadnąnniyny.Yi'noyimcaus.^knmsiekjp,.^^!, St Vin<liCllaikotnrpio prekyba, tai pa- • kavji-his nnabnias į Riri^ Ii.

■’ . -- ... .. .i...... .... įyabcniniai Mt-ljooinę. tirt fttyciyti vilties nė-
ra. Lieka hopantogėi’ ir <luo»> 
nos kąsnio žmona ir 2 jnetų 
duktė.

'gabenimai per di--. In-t 
iu metą šešis ' pino ir ’

Vokietija pastatytų stotį butu šviesesnis, kad galėtu bent keletą žodžių pratar Hotel. 13 Frlbert St.. $2.00: si rodo.
Spitzbergene. Tš tų stočių A pasisveikinti r t. t. T šitą dalyką reiktą kreipti tinka j Hanovnr Hotel. 12-th and i mažėjo ant 1,017.001.000 
turistai galėtų lėkti rakaei- mos domės. ’ į Areli Sts.. $2.00. Į frankų, o išgabenimai padi-
jas praleisti į Šiaurės ašigalį. F. Virakas i Pr^on Komitij*Įdėjo ant 385,105,000 franką.

SIENINĖS REIKALAI - 
Lukšiai (sakią apskr.). Ne-

“Žiburio’ salėj.* įvy^i 
visuotinas pioriinės susirinki
mas. Steigėjas .1. StrupB^JJy 
rin> pranešė apie pieninėm std* t 
vi i r na< ii rlą u- darbus. !
n“M’. kad gauta iš valdžine 6y- 
0X1 litą pašaipos. Paskaityt* 
sutarii<> protokolas su ZyA 
dvaro Ckio Mokyklos vedėjUjKp 
Banaiėjii. V’si tam priešilNM^ 
ir nutarė pieninę statyti a* 
rai Lukšiu miegelio ce 
Valdybon pateko pihn. X 
saitis, padėj. Aė Ado<n 
kasiu. Br. Rubikas.
J. Slrupauičius. aon>. <ta 
šalie* girdi visokių ameiiti 
rankų MtadetfU* ’r 
strmanyiį. Įtolum.



■TT

&

• (TBK WOBZZ1) -
ĮĮ^įF^ every TUESDAY,’ THLBSDAY and SATUBDAY 
iE:. — --------hy—-—

JOOEPK’8 UTHUAMIAH B. C. ASSOCIATJOM OF LABO*
M —cpiid clf aatter Se£>t. 12,1915 at tbe post ottice at Boetoa. Mam

BBder tbe Act of March 3, 1879.”

MsMtng *t spedal rate of posttge prtrrtded for in Sectloa 11UB
AM. tt Oct. 8, 1017, aotborlaed ra July IX 1013.”

8ŪBSCBIPTI0N KATES i

and suburbs
'^rsicn eountries ysariy

♦4.50
♦5.50 Aiy.
♦54K

Laisv amoniui bei 
ninkai” faip 4 “myli” ša’fe 
tautą, kad jle&s aukso ir^i- 
dabro fondai tebesisapnuoja, 
todėl vis daigelei ju tebėųiįz- 
gia; ir nepakdnciamUs ’ §įu' 
klerikalus bokšteli. ; ‘‘^1 /

Negali, mat, sau atleiski, 
kad tokią progą pražiopso
jo ir negalėjo jų praryti,- 
kaip kad prarijo politikini 
fondą, . kurs nugrimzdo ju 
gerklėse, kaip, akmuo vandė-

Nė burbulo" apyskaitą 
lepasiliko.

- - sii-ies8^iKf peikia ) ir-1 dfdo; 
Neužilgio gdl susiląu^shpe 
savo rūsids “polskos” viepęs 
amerikouiracijoje. r ' 'Apgai- 
letinaj :khd gudrūšb diriai 
tam tikMui pa nau&bfy5 neiš
sivysčiusius lietuvių (žąsiu
kus^ Apgailėtina, bet neste
bėtina. -nes lietuviški žąsiu
kai nieko geresnio nesupran
ta- ; J

ŠLUBUOJA.

Šakuma, kad lenkai “Ke
leivį" vadina — Kulavvv,

ąpyizitavęs' su Jkiršjnančia- 
knis ’ proklamačijoinis .savo 
prietėtius, aplėidfo1 'Bostoną, 
o netrukus aplęis fr pačią A- 
meriką. : , :r; ‘

• ' - ; r ■ - Iii . r , .
Įvaiky dainas s^ypr misijas 

“pranašas” Majauskas skel
bė, kad naujus Lietuvos sei
mo rinkimus laimėsią jie ir 
jų prieteliai žydai, lenkai ir 
marksininkai, jei amerikie
čiai duosią jiems pinigų. Ir, 
rodos, kad “pranašo” reikš
mingiems žodžiams žmonės 
patikėjo ir sumetė dolerių ly-

TAUTINES DVASIOS
SMUKINĄS

IBr Visa mūsų išeivija pasinėrė ginčuose, tarytum jau nieko nebe-
•■■liko mums dirbti. Spauda tik terašo apie Lietuvos partijų peštynes 

III ’. I nesusipratimus. Mūsų gyvenimo klausymai lieka pamiršti ir nu- 
Č rafamti j užpakalines eiles. Nejau mes nebeturime kuo susirūpinti,

|||y .ždbsejati mūsų išeivijos reikalai tiek susitvarkę, kad apie juos mažai 

||L' j-dtenka kalbėti? Atrodo, kad ne. Mūsų išeivija stovi didžiausio pa-
ik vojaus prieangy, mes prieiname liepto galo. Tai' ne isteriką, bet ’< 

tikra teisybė, su tuo faktu kiekvienas turi sutikti. Visa tai, apie ką .IX 
mes patįs ir Lietuvos žmonės kalba, nėra tušti žodžiai, bet liūdnų , ..

g perspektyvų reiškiniai. Negana to, kad mes prisipažįstame, kad lie-. ''' 
tuvių išeivija Suvienytose Valstijose jau žuvusi ir kad ties jos kapu

T lieka statyti paminklas su užrašu “reguiem,” bet reikia pažvelgti ko- 
įdel taip dėstosi. Sekančids kartos susilaukę, galime netekti arti

- pusės miliono Lietuvos sūnų, kuriems bus mielesnė naujoji nei seno- ’■ 
Tij?, tikroji, tėvynė. Tėvynę mylinčiam žmogui sunku su tokiomis 
T .•rimtimis sutiktų bet ką gi daryti?

fį Pasižvalgius po tautinius dirvonus nieko raminančio nebeužtin- 
ki. Iš savo tėvynės pagelbos,. šiuo klausymu, vargiai ar susilauksi- ■

A me, nes ten ir be to daug' rūpesnių laisvos Lietuvos rūmus bestatant. ■ 
ė- Jttipnyse pastebimas tautinės dvasios susmukimas, kurs taip pat nie ' 
T ko gražaus nežada. Daug kalbame, bet mažai dirbame. Laikraščiai I 
Z Jtupini pagiežos, o asmeninis gyvenimas neapykantos. Reklamuoja- ■ 
< mes, afišuojamės, armijas didvyrių, tiutos veikėjų, turime, tik, 
įAahoma, laikraščio skiltyse, bet ne darbo dirvoje. Piknikų, poky 1 

irų.ir kitokių pramogų epidemija su “mūnšaino” prajovais tiek įsi- į 
į) viešpatavo, kad nieko gražesnio nebesugalvojama. Lietuvių šeimy- 
F- nose tautinis suirimas; tėvai nebesikalba su vaikais, o vaikai su 
-.tėvais.

ty;

LENKIJA NORI TAIKOS 
SU LIETUVA

Lenką spauda veda labai 
smarkią agitaciją savo vi
suomenes tarpe už taiką su 
“•pšeklenta Lit\va.” Karo 

istovys su Lietuva Lenkijai 
lįkirėjo iki gyvo kaulo, todc-1 
! Lenką diplomatui, matyda
ma. kad A'ilniuKbu Lietuvos 
■gyventi negaliina. nutarė pa
siūlyti Lietuvai taiką ir pri- 
pažinimą de fakto ir de jure.

noma. jeigu Lietuva atsi
dus savo nepriklausiHny- 
s. atiduos “prošepanams” 
amią ir eis jiems vergauti.! 
Lietuviams nuo *tij “lou- 

lenkai bū))-,

B" 
it

S 1r ikOtviD« 1nCl ll

. t: ♦ - ■■■■A'A

tinusių Palangos geruma, gražu
mais ir patogumais, moja ranka 
nuo “byčių” ir j juos daugiau ne
važiuoja, o visada Palangon lan
kosi. Vieta švari nuo svaiginan
čių raugų, už ką reik duoti kre
ditą savininkams ir prižiūrėto
jams, nes labai retai, išimtinai ga
lima kada nors sutikti išsikaušu- 
sį žmogų, visiškai netaip kaip ki
tose kempėse, o abelnai lietuvių, 
kur svaigaluose paskendę mirks
ta, kupetomis voliojasi, kad net 
gėda žiūrėti iš šalies. Mūsų Pa
langoje visai kitaip negu kitur, su
sirinkusieji' apsema žmoniškai, 
mandagiai, pilni džiaugsmo ir 
sveiko proto..

LDKS, kuopa turės ir pelno nuo 
viršininėto išvažiavimo. Prie įžan
gos t įkirtų buvo leidžiama išlaimė ■ 
jimui fontaninė plunksna, kurią 
laimėjo tikietas No. 101 M. 
kišius. —

LAWRENCE, MASS.
Vietinė, LDKS. 70-ta kuopa tu

rėjo savo metinį išvažiavimą ne- 
dėldienyje, liepos 12 d, Palango
je. Kadangi oras toje dienoje bu
vo gana šiltas, tai susirinkusieji 
praleido laiką prie pat krašto Pa
langos ežero, dauguma besimau- 
dydami, o kiti po medžiais, pavė
syje -kvėpuodami tyru oru ir 
džiaugdamiesi puikia poilsio vieta. 
Mat mūsų Palangojt yra -visko: 
didis plotas Tanko, didelė pieva, 
dar didesnis plotas miško, kuria
me yra įvairios rūšies medžių, di
džiųjų ir mažų, uogynų ir kve
piančiųjų gėlių : gale miško — di
delis ežeras su tinkama vieta mau
dynėms. Tai tikra žemiško rojaus 
vieta ir atsilankiusius, o jų skait
lius didelis, visokių tautų ir pa
žiūrų. žavėte žavi ir jie negali at
sigerėti. Laikui bėgant, Palanga 
vis taisosi visokiais būdais: stato
mos naujos kempės, senos — tai
soma, pagtrinama, įvairūs biz- 

Į niai platinąs, keliai vis darosi ly- 
jgesniais ir suglaudus viską į vieną 
į krūvą, pilnai galima tikėtis, kad 
su laiku Latvrenco lietuviams ne- 

. .- . . - -į bus reikalo bastytis vasaros laiku
vieny ja satyje dvi Ivti. aiba. L “gyčius,” degti ant saulės. Jau 

miokąlįškiau tanąnt, via , .}i (klkar yra jaUg tokių, persitik-

(šlubas). Mat, negali ištar-iPai tiek, kiek jam reikalin- 
ti “Keleivi.,;.” Kaip spėto Įga hiivokartei į Lietuvą., Jeiti •‘Keleivis.
.atspėjo." Juk visi matome, 
kad, nabagas “Keleivis” iš
tiesiu šlubas. Tik štai kas į- 
stabu. kad “Keleivis"’ eida-

Makausko ‘•pranašystės' - tu
rėjo tokias “milžiniškas" 
pasekmes Amerikoje, tai nė
ra abejonės, kad Makauską

mas ant 69 Įvairių-Įvairiau-<1 nau-i;l Lietuvos seimą tai 
siu principu, o dar šlubuoja, tikrai išrinks, o su kitais, tai 
Turi būt pas jį yra tiek klai-: Pievas duos.
du. ydą ir prasižengimą, kad!  
nū 69 iirincipai ją neužden

“5.LV7L4ZL1” IIERMO- 
PHRODITE

“S-ra” turi dvi ypatybi 
barzdą ir andaroką, reiškia

Mūsų, LDKS., 70 kuopos 
metinis susirinkimas 'įvyks

Vii-

pus- 
atei- 

nančiame nedėldienyje, liepos 19 
d. tuojaus po trečiųjų šv. mišių, 
šv. Pranciškaus bažnyčios kamba
ryj. Visi nariai ir narės malonė
kite susirinkti, nes bus išduoti ra
portai per atstovę p-lę J. Kriviutę 
iš pereito LDKS. seimo, taip-gi 
bus išduota atskaita iš išvažiavi
mo. Tad neužmirškite ir taip-gi 
naujų narių atsiveskite prisirašy
ti prie LDKS.

Kuopos pirm.—M. Vilkišins

at- :
Katali-, rilok^į^k:iąu tariant, y

; Hernuųihroditė (Hcrmes 1 
įras ii- Aplirodita moteris
vienam asmeny). Kadangi ant popieros. “S-ra" labai 

■ barzda ir andarokas automa- tinkama laisvamaniu švieti- 
ičiai su savim nesutinka, tai mo įstaiga. Savo kursus at- 

i , . . i nestebėtina, kad “S-roje” ilieka prie mėnulio šviesos.
! )et k1’(tiek daug nesąmoniit prira- iužtai lai s varna: du dvasia, ar-

•nivlIO-ia. įšyta. nes tas dvilypis šutvė-įba “spiritas"’ gan keistai

SEIMAI
Visa eilė organizacijų 

laikė savo seimus.
kiškują organizaciją seimai 
}'ar<xlė gynimo ir darbą vai
sią. bet laisvąfnanią seime-

i,;a visam svietui, kad į liukai buvo visai, taip sa- 
pagonys lietuviai, susiilū-j kant. be “pepo.” Tas fak- 
; su vokiečiais, 'nori A aršu-! tas parodo, kad laisvamaniai

SAVOTIŠKA “POLI
TIKA”

Viriu agentams politik
’esue už tikėjimą. Vis

Sparčiai ruošiamasi prie rimas praktikuodamas per į dvokia iš ju barzdą. Kasra- 
Karaliką Federacijos Seimo, naktį vaidus, apkalbėjimus šoma prie mėnulio, tas prie 
kuriame bus keliami svarbūs ir gryniausią chamizmą, tą'saulė 
klausymai. visit savo “mokslą” išlieja tyti.

šviesos netinka skai-

NE W ARK, N. J.
Liepos 10 dienos LDKS. 14 kuo

pos susirinkime seimo delegatas 
A. Kazlas darė pranešimus apie 
svirno darbus. Pranešimas nuro

i j- e —- J <■ « generolui, bet ir tenai jau ne- i rožančium aptupia ir Aąilūs pa-J pažvelgė į Fricą, kurs ryjo kai1 Kaip Vokie^g Pairtyįėjo iu °ka imti [vešiaiantįvilki

d va. “kar 
— Taigi.

(Tęsinys)

: teip.” palingavo 
is tai karas.” 
žinoma. — atsidu-

na*

i ua mmAa gudria
— pridūrė Pavyrąs 
nu- ką. kap jo.-.’ 

. m-mmūi< taml-ta. a:

pasmerkta žuvimui. Ame.
as, kad ųies net nejun- i ( 
amerikomzacijos banga ' - 

antrą desėiką metų. : į 
nuo- 1: 
Mes ; '•

>?.:vn- -.-n n i< u

i Bet visuomet akmistrinė nuo J l'ricas atsisėdo sau sunkiai; 
-s—o---- m-”' ! Frico gaudavo nuo stalo riebus-suolelis subraškėjo, kepu-

- ,v •. Alius kąsnelius ir dėlto visai ne :1’čs nusiėmė, nes tas vokiečiams
reisdųa geias rytas... Auks]rkną <u juom kartu vaka-Tre bradoje, tik ją ant pakau- 

:3rt, r,am geias, o kam blogas! • ra;s giedodavo “Aniolas ap.- Įkūdo, ir kad buvo godi, tai 
Ka.' kart didesni jų hunai- ėjo:. rej;k(y. jĮna] lenkiškai o jis juu visiškai ant vokiečių nerū- 
cat pestmmkai. tai raiteliai, o Lvokiškai. ir teip netikusiai, i©ojo, net sakė, kad vokiečiai 

nieko sau žmonės.
Nuo laiko, kaip pasirodė, 

kad Frieas yra katalikas, ak- 
šio užsismaukė ir pradėjo su 
akmistrinė saviškai: “Motin!” 
— tarė Frieas, — “Fraūdren” 
“ponutūle) liam. kam. parode 
išsižiojęs į burną ir padare mi
ną linksmą, godžią, glostyda
mas ,-avo apvaląi pilvą.

Akmistrinė desperatiškai iš
skėtė rankas:

i plėšė ir valgė, valgė ir plė-|]<aip<ako t
Pu

1 _ : JMtip suku u'..- ku girdėjo, kad 
Kiekvreno jų per.Aovė-! npt badavo iš dvaro
;re imdavo nešvariau^ ;}a;.k_ B(,t Bjlbitauskienė inro- 

e ,] a įsame u-, (]jn(-.j0< kaą jaĮ r)rjo vokiečio y- 
kmisirine icipi-,^ sauoįau- kuomet jaučia kad 

g>\me- j jj_ ]<ataųkas< ]r tnrj vjlt|. 
jai nieko blogo nepada-

“Fricai,” sušuko, “kas tai 
yra ? beee'?—subliovė klausian
čiai. Frieas turėjo prikimštą 
pilną burną, papurtė tiktai gal
vą. rydamas didesnį šmotą.

— Na, tai kąJ? karvės? mu- 
mu.’

Frieas juokdamasis ko tai 
purtė galvą; — “kiaulė, ne

m u. o
avo >.avo 
j net ir apie
pamiršo. Tarų kitko
iibrūžt'

Idealus partijinis gyvenimas virto biznevu. Draugijos ir orga- • • 
nizacijos ima merdėti. Kur meti žvilgsni, ten baisūs ištautėjimo vaiz
bai su visomis jų pasekmėmis. O amerikonizacija vis giliau ir giliau 
leidžia savo šaknis Į mūsų tautini kūną ir išstumia paskutinius patrio- 

jTlinno-diegus. Lėtai, bet tvirtai ištautėjdo banga plečiasi ir netru- i 
kns mes pasijusime, kad mūsų išeivija pasiliks, lyg toji šalelė, iš 
visų pusių ištautėjimo vandenų apsupta

!! rikonizacijos aparatas tiek gudriai sutvarky
tame kaip jis mus apsiaučia. Tiesa, toji 

’ ne staigi ir ačių tam galėsime išsilaikyti vieną. 
Į bet pagaliau turėsime pasiduoti ir žūti. Juk ir vandens lašas.
- lat puldamas į vieną uolos vietą perskelia dideliausi kalną.

matome, kad pageltos iš svetur nesusilauksime, todėl patįs 
į. me susirūpinti. Laiko ir kovos priemonių turime, tik reikia pagal.; _ •I
i tyotL Žinoma, galvojimas galvojimui nelygus. Teko man nugirsti j b" jo J 

iš tūlo veikėjo toks posakys: “Jau mes dešimt metų apie ištautėjimo ’ 
klausymą galvojame, bet nieko nesugalvojame." — Tasai posakys 
charakterizuoja visus mūsų visuomenės vadus. Reikia tik apgailėti, j 
kad galvojama, ir nieko nesugalvojama Jei mes dar dešimt, ar! 
jdvadešimt metų g-alvosime, bet nieko nepradėsime dirbti, tai aišku, j 
(Visos mūsų kalbos apie kovą su ištautėjimu eis niekais. Tokios ko
vos priemonės su ištautėjimu, kaip jos šiandien atrodo nieko pozi
tyvaus nežada. Tą puikiausiai Įrodo eilė seimų, suvažiavimų ir ki-

masinių mitingų. Mumyse viešpatauja neapykanta ir pavy- Į
* dūmas. Viena ir kita srovė bando girtis kis geresnis, kas tvirtesnis. 
£ Vienų nuveikta daugiau, kitų mažiau. Yra srovių, kurios darbą 
^Baugiau mėgsta nęi tuščius zaunijimus. bet yra tokių srovių, ku 
ę’-irtoe daugiau kalba, bet mažai dirba. Jei ir ateityje tais keliais ei-’

tai mūsų tautiniai dirvonai nieko gerfl nesusilauks. Į tautinio ) 
i! vežimą turėtų būti Įkinkytos visos tos sroves, kurioms rūpi 

jtautinis likimas išeivijos tarpe. Yra priemonių tai kovai, tik reikia 
^"'trūžiprasti ir pradėti veikti. Partijų kovas atmetę ir nuo baisiausio 

Bmo_pTtrvų apsivalę galime rasti bendrus interesus tautybės išlai 
io klausymais. Spauda ir visuomenės vadai turėtų paliauti mie- 
£ir pradėti kidenti šį taip svarbų klausymą. Nesitenldnkime vien 

_ Anavimais, bet paieškokime gerai kovoj būdų ir Juos rasime. Jei 
(fežtoliaus taip elgsimės, tai atrodysime gyvais nabažninkais. Tau- 

’tį&Į'dvasios susmukimas, mūsų pačių padaras, todėl laikas pasigy- 
jijr naujų kelių pasiieškoti Gal kitą sykį kiek plačiau apie tuos 

klausymus pakalbėsime.

ar n<-! i „

ai teip, — bam- g 
Tvodamas apie 
■i n O duos sūrio 

Aš užeičiau pas ]M)- 
mutę į kambarį pasišildyt. toks 
v<'į.is šiurpas. pri<'kaibė mei

— Ląbni m‘-ūlž.i’i. išsimTsi- 
im- arb;: t r,-, nuo patrūkimo la- 
b.".i -V'-:k;i gi-rt ;vi>:it;n geriau-

— Ar žinai tąm-ia. ką ptfsa- 
ky>m.’ Kad aš tą viską kąrla- 
bar matomi' - permaėiau ir 
persąpnavau. įgalima pa!<akj^. 
-kaičiau aš knygą api-- paba’-, 
gą jjasaulig^j^cĮk I i p-a ’' va -

n-

žviege jau kaip tai labai nera
mi akmistrinė. — “Ifau, hau. 
bau!” linksmai sulojo Frieas 
atsakydamas, ir ranka parode 
ant žemės didumą Margiuko, 
kurįo jau porą dienų nesimatė 
dvare. “Gelbėkit!” sušuko 
kiek krūtinė ir gerkle valiojo 
Bilriitauskumė. Griuvo ant as
los. kai]> ilga, šaukdama: Oi ir 
ob. pgrgązdintu balsu.

Frieas apkvaito. Prie durų 
pradėjo grūstis žmonės. Ka- 

į reiviai keikė, klausdami kas 
ten darosi, merginos cypė, kad 
vok ietys ponią akmistrinę 
smaugia, šaukė gvoltą. Kol iš
gąsdintas Frieas atidarė, susi
bėgo ko ne Visas dvaras ir tuo
jaus visur aplėkė žinia, kad 
ponią Biibitauskienę vokietys 
šuniena primylūjo. Nors atsi- 
jM’ikėjo po ilgo vandeniu lieji
mo. rūkymo žolėmis ir gerai 
išsi vėmusi, bažijosi, kad iš 
karto pažinusi ir net nedasily- 
tėjusi kepsnius iš Margiuko, 
niekas netikėjo ir kareiviai, 
juokdamiesi jai praeinant kaip 
sunūs lodavo, o Frieas bandė 
perkalbėt, kad tai yra labai 
gardi “patrova” ir tik laukit 
niai lietuviai jos nevalgo. Bet 
nuo to laiko, poni Bulbitans- 
kienč su juom visiikai nekalbė
davo ir tapo tokia neprietelka 
vokiečių, kad apie juos gero 
Jodžio nepratardavo, o kaip 
prisimindavo savo išniekinimų, 
apsibūdavo graudžiomis ašaro
mis iš piktumo ir iš gėdos.

valsriu buvo kas 
  ,....rt sunkiau ir sunkiau, šta- 

niG"n P0Ia •]><•;< turėjo visko ko jam reike-
‘ nao i0> • :r;. buą vi>uomenū prmš pava-
................. . ,-ar: nradūio badauti. Kaimai 

“į, A(1 ‘T'-vbuvo ’t.-FiLmi. triobos ir ūkiai 
griauti, išnaikinti.
Kokią tai durną prisiplakė 

’mtau'kiene.' šune!i> 
lapuota.-, juodas su 
Margiuku“ jį užvadi-

u

Piet Us ruošdavo k 
rtuokliaudavo tam ' 

nakti>. virėjas. į į);iį| 
I-Ticas. šaukdavo į iT1A ; 
:i<trino ir n’omina.- 
• ; dešimti] vištų ir 
i«-nos. ir prie kitų įu, 

- darbu. Tame už- 
s’i’iiume Bilbifanskiono pripra
to ]ir;e J- rieo. ir prabėgus ke-' 
licms mėnesiams, galima buvo j j- 
nekartą juos matyt, kaip drau-

Ti;)'_yull

K

vi>! minką ir - vartą, o ten Fri- 
skėtriodamas rankomis aiš

kino akmi Arinoj vokiškai, kad 
rvikm vištą, ar paršiuku. o čia 
nėra!

Akini<1 rinė jam ant pirštą 
rudė, kiek tai jos laikais ten 
buvo paukščiu ir gyvulių, o 
kad nemokėjo vokiškai pasa
kyt. tai bliaudavoį karkydavo, 
žviegdavo, gagendavo,. q pas-

Anti-Kri>tas.' Jžemę ugnimi 
tremps.. . tai Jinvrm. . — aiški- 

Tre Pągyras^S<niistrinei. kuri 
nuo Įję> ’ dar daugiau
baugštinosi įig .-verkšlendama^ 
arbatą ruošų' ’jkhkiamo., Savd 
kaifebarėlvje. • Galiausia stojo
si. ’ Kokį tai rytmetį atlėkė vo
kiečiai, tarsi jnps vėtra atne
šė. Pagriebė arklius ir ką ga
lėjo iš valgymų, ir nulėkė tolyn, 

morgen, mor- džių ieškot ko nors pietus p.' I D- kartodami:

davo trinkas. o Frieas gerai su? 
prato, kad jau viskas suvalgy
ta ir krapšttdavos nagais už 
ausies. Paskui keliaudavo j so-

k rmas labai nudžiugo šuneliu, 
.pradėjo jam duot virtuvės ];- 
...iė;u<. kaulus. plėves, pamaz- 

,gas. trip. kad liesas šunelis 
,iuoj ėmė eit apskrityn ir sto
ryn. o akinistrinė jautriai kal- 
I būdavo kad Frieas turi aukso 
[širdį, ir galėtu būt pavyzdingu 
[tėvu, nes kas šunis myli, tai 
žmones juo labinus. Ir vaik
ščiojo sau pasivaikštinėt trysm, 
Bąlhjlauskienė,. Hidras-ir Mar
giukas. visi riebūs, ir linksmi. 
Margiukas uodegą. .vizguliavo 
ir lietuvį iškišęs jVaikėsi var
nas. Trinas jį glostydamas 
džiaugėsi, kad šunelis riebus. 
Vieną kartą teip'popiečiu. Fri-

— .'•iivaitojo.
— Nieko nėra!'jo, jo — links

mai pratarė Frieas, Ir kaip 
ten jai išaiškino, kad išvirtąj 
kavų-, o jis gardžią vakarienę 
atnešiąs.

Sukruto mūsą poniutė, kavą. 
iŠvir-".pieno pnoiKlį surado, ka
reiviškos duonos plonomis rie
kutėmis atriekusi padėjo ant 
torieliaiis. cukraus ir marma- 
ledo į kitą, ir nekantraudama 
laukia kas čia bus.

Nepraslinko valanda kaip 
Erinis įslinko į kambarėlį su 
<kaurada uždengta, iš kurios 
skanūs kvapai mėsos ir svogū
nų pakvipo po visą kambarėlį. 
Czdarė slaptingai duris ir už
rakino. jam skubiai prigvlbpė- 
jo ir akmistrinė. bijodama kad 
kas jiems neperškadytų gardu
mynų valgyme. Priėjo prie 
skobnio, pradžiugo pamatęs 
kas patiekta ir sakė gut. gut!

cas Aižėjo į kambarėlį ponioj išpildamas iš skaurados į torio- 
Bulhitauskienės... t

Kambarėly buvo švaru. Fj-j 
rankelės baltos, alijošiai, jiero-1 
niniai. lauką ašarėlės ant lan-j 
go. Aukso altorius ir akiniai- 
ant komodos, balta megstine 
servetėle uždengtas, mūkelė

Irų mėsą su prismokais. Susė
da, ir jau akmistrinė pirmą 
kąsnelį praryjo. kaip jai įsmi
go koks tai mėsos nepriprastas 
skonis, ir kaip paskui apsaki
nėjo, kas tai ją. lyg šalta gele
že pervėrė per vidurius. Saiga1

S.

(Galas)

NA



silpnai teina, betyįggLbaltimorie-1AįU
ųė daug pasidarbavo sustatyme 
stalų ir-kone visos staltieses sune-

_- - _ y S L. -L ’ Kelątą karty carienė Ekata- 
jgražiai praleidcT vakarą ir t^ryn.G: r*na kad^ jis

atvestų sayo žmon§ ir supažin
dintų su įa. Bęt Bąlakierius 
nežinia delko neišpildė jos no- 

ro- . .
Vieną kartą caras labai buvo 

ko tai susirūpinęs. Tuo laiku 
jisai buvo labai piktai ir pa
vojinga buvo prie jo eiti. 11 tai Vjenating linija kurios laivai 
kad „tas ilgai nesitęstų Itaiąkie- Uarlškai per ištins metus susisiek ktą4Į| 
m.-.- x - - ėiai su laisvosios Danztgo valstijos
riDR snmnna ‘ kadraiW W

vus ant kurio sėdot New Yorkeūa'tsfe^į 
Jumis bevelk į pačių TĖVYNĘ

tiktai vienos nakties kelionė laivu tie 
jokių ekstra iškaščių. ■ ‘

Sekanti išplaukimai (š Xew Yorko
Laivas “LITUANIA” 21 Liep» 
Laivas “ĘSTONIA” llKugpj 
Laivas “LITUANIA” 1 Rūgs.

Kainos laivakorčių:
I Klaipėdą, visu keliu vandenin: 

3-čia klesa $107; 2-ra $132,50

Kiai vedė organizaciją. . Susiriib 
Įsįjųas linkį. Centrui dar sekmin-; 
Įgiani Ja.rbuo.tis ir prižada visame 

Jgrganizaciją remti. Ypatingai bu: 
,4^w>yisų pasiteniknta, kad “Dar

bininko” leidimas lieka po seno
vei, 3 kartus ir kad Ceųtro Val
dyba dės pastangų, kad šeštadie
nio numeris būtų padidintas.

— Liepos 14 d. kuopa užpirko 
gedulingas mišias už savo nario 
Jurgio Brazausko vėlę. Prašomi 
visi atsilankyti.

Darbo žmogus

darbai

Porą savaičių tam. (atgal Fordo 
dirbtuvės buvo atleidusios daugy-; 
bę darbininkų, bet užsakymams^ 
padidėjus juos atgal susigrąžino ir- 
dar apie 100 naujų nusamdė.

Surinko Dzūkas Musteikretis reiškimus, 
sijųpkčl ir pasitąįsė jQ^ 
Bąlakierius tik torir npį

CICERO, ILL.

L. D. K. Sąjungos 49-os kuopos 
susirinkimas įvyks šių metų liepos 
21 dieną, antradieny, šv. Antano 
parapijos mokyklos kambary, 7 :30 
vai. vakare.

Visi nariai-es prašomi atsilanky
ti . Turime daug senų nutarimų 
baigti ir eiti prie naujų kuopos 
darbų.

P. Ambrozaitė, Fin. Rašt.

Liepos 19 d. Newarko Šv. Tre
jybės parapija ruošia dideliausį 
išvažiavimą į Highland Beach ir 
E. Long Branch. Traukinys iš
eis nuo C. R. R. of N. Y. Broad 
St 8 ;35, Ferry St. 8:37, Elizabeth- 
port 8:47 (Standard time), pagal 
žiemos laikrodi. Bilietų kaina su
augusiems $1.50, vaikams 50e.

Kas gyvas į šį išvažiavimą. Pa
kvėpuosime tyru oru, pasimaudy- 
sime maloniame jūros vandeny ir 
pasilinksminsime. Tikietus perka 
dauguma išanksto, nes daug sve
timtaučių ruošias važiuoti.

Darbo žmogusDETROIT, MICH.

LDKF. 72 kuopos sutrinkimas. 
įvyks šių metų liepos 19 dieną, šv. ' 
Jurgio parapijos mokykloje, tuo-, 
jaus po sumos. Kadangi tą dieną 
pripuola pusnieimis susirinkimas, 
tai neatbūtinai reikalinga užsimo-' 
keti narystes mokesnius už šį pus- 
meti, neužsimokėjusiems bus su 
stabdytas “Darbininkas.” kaip ■., ... ... .... ..14 d. rvvko parapijos piknikas, nu
jau anie tai buvo pranešta is Ceut-. . 'L ... , .i ris gerai pasisekė, pelno atnese su 
ro ' • • *. lioterija apie šešioliką šimtų. Di-

Narių dauguma iškalr.o užsimo- de!ė garbė priklauso klebonui ir 
ka, todėl ir kili turčių juos pa-, gaspadoriams p. Paurazienei ir 
sekti. ■ Daunorui, kurie sunkiai darbavo-

V. Markuzas, fin. rašt. si. kad viskas gerai pavyktų.

DETROIT, MICH.

t i ; , , . . -se ant siaių. -sesute
graam stiprtja- KtaaitlsI15 dak

Į ir savo .pųilpais pavyzdžiais kitas . . — - - .
^parapijąs nustebina. Štai geg. 3L 
d- per sumą įvyko gražios iškal- 
mės, apie šešiasdešimts mergaičių 
įstojo į .pilnas Sodalicijos 0rįdkeJ 
lių^aipjos) nares; gavo medali- 
kėlįps ir priėmė diplomus. Tėvai 
veękė iš džiaugsmo žiūrėdami į sa
vo jiukreles. Labai įspūdinga/ tus: Kupstienė vištą ir dū galipjųt 
'vaizdas, kuomet visos ėjo prie 
Dięvo stalo ir priėmė Augščiausį 
į sąvp širdis.

Vaikinai ir-gi nemiega. Klebo
nas sutvėrė “Šventojo Vardo Dr.” 
(Holy Name Soeiety), į kurią pir
mu paraginimu prisirašė virš dvi
dešimts narių. Jie ir-gi pągal į- 
statų prižadėjo primti Augščiausį. 
į savo širdis, kas mėnesį.

Tėveliai džiaugiasi, kad parapi
joj yra dvi bažnytinės draugijis, 
kurios neš jų vaikeliam naudą. 
Patarčiau, kad daugiau jaunimo 
prisirašytų prie šių draugijų, nei 
prigulėti prie kokių nors kliubų, 
kurie tik barnius ir kalbas nešioja

|>araj»jos. Dwig svęSų atsįįąiįkė,- 
ką ir vedė darbą pasekpii^i.
-Poni Juškienė apdirbo 
nės darbą su. ponia ^činkįsĮe.

Šioji vakarienė susidėjo .viepįy 
aukų, kurias suaukavo mūsų bęąp- 
gios sesutės sąjungietės. $iosjse- 
sutės aukavo dėl vakarienės dink-

aiskrymo, Mažiuknienė knrnnj 
Petravičienė porą vištų, Levaną- 
vieienė porą dešrų, Mitrikienė^pji- 
sę tuzino kiaušinių ir pajų, F. 
Stoškienė kvortą pieno ir syarą.ci- 
bulių, Juškienė peką bulvių jr 
dvi galvas salotų, Maeiuliųkė tris 
dešras ir pusę tuzino agurkų, ijiji- 
žauskienė kumpį ir tris svarus k^- 
vos, Litvaičiukė kvortą pieno ir 
tuziną kiaušinių, Kopkienė 4 bri
kas, Oranienė du svaru k rėkiu 
Tad mažai tereikėjo dapirkti daik
tų. Vakarienė nusisekė kogeriao- 
šia. -Buvo atsilankę ir gerbiami 
kunigai. Programas susidėjo vien 
iš kalbų, deklamacijų ir dainelių.

pelno liko dėl bažnyčios ^435. Q0< 
( Klebonas J. Lietuvninkas graliai’ 
J padėkavojo viešai bažnyčioje vi

siems, kurie pasidarbavo, ir kurie 
savo atsilankymu parėmė ir pa- 

parapijos pikniką.
liepos įvyko susirinkimas 

Katalikų Federacijos skyriaus ir 
čia turėjom garbės sykiu su savo 
gerb. kunigu mintimis pasidalyti,, 
gaila kad nekuriu draugijų ^atsto
vai neatsilankė, buvo įąbai gyvas 
susirinkimas, kaipo prieš Federa
cijos kongresą.

Dabar Baltimorės dr-jos turėtų 
atsiųsti savo atstovus į Fejeraei- 
jos skyriaus priešseiminį susirin
kimą, kuris įvyks rngpj. 2 d., tuoj 
po sumos.

ll
p;

i

Jau gan ilgas laikas, kai neteso 
■pamatyti laikraščiuose apie Šv. 
: Jurgio parapijos veikimą. Visi 
| parapijonys su klcb. kun. Čižaus- 
ka sparčiai darbuojasi. Birželio

3S

DARBININKO POILSIO 
VALANDOMS

Redakcija norėdama kūnyti LDKk. u. -ių troški
nis,—gerinti “Darbininko” turini. Įveda ••Darbinin- 
-j" poilsio valandoms" skyrių. Į kuri šeštadienįo nu- 
.eriuosna bus talpinami Įvairaus turinio raštai ir pasi-

ir nieko tikinčiojo šėlai neduoda. Įjūrių išmokino vargonininkas J.
Carissima

W0RCESTER, MASS.
Moterų Sąjungos 5 kp. surengė 

vakarienę paminėjimui dešimt me
tų sukaktuvių. Jubiliejus įvyko 
9 d. liepos m. pobažnytinėj svetai
nėj. Pačioj vakarienėj dalyvavo 
apie 92. Surengime dasidėjo dar
bais p-lė A. Mačiulitė, ji daugiau
sia pasidarbavo pardavinėjime ti-

Žemaitis. Ir buvo atsilankę gerb. 
svečiai: So. Bostono klebonas 
gerb. kun. K. Urbonavičius ir Non 
wood ’o klebonas klebonas kun. V. 
Taškūnas. Kun. Urbonavičius pa-' 
sakė' gražią prakalbą, išreiškė 
užuojautą ir ramino visus kad par- 
grįš klebonas kun. J. J. Jakaitis. 
Apgailestaujama, kad tiek mažai 
žmonių buvo, nes šis atsitikimas 
visiems ūpą atėmė.

Korespondentė

ka. Gi tamstos turinys be mažiausio principo. Prie to,; 
priglausdamas lenku.imperijalistų. laikraštį, mirtinai nu-1 
sidedi prieš komunizmą, kurio principus sakai pripažįs
tąs. : ... .4c b j

•aipsnc

■i apysu>v:w neleidžia platiems užsimoji- 
kti. tad t?:.ka pamažu kopti aukštyn, gal 
■ pasUksim- <avo mylimo organo padidėji- 
skiltis bū“; gyvesnė ir turiningesnė, kvie- 
tuos, kuri" plunksną vaido, nepatingėti vie- 

rvdakeijai padėti.
Redakcija

KOMUNISTINIO KAPITALISTO PRINCIPAI

Lietuvis Darbininkas (meilia Keleivio redakcijon). 
Ar turiu garbes kalbėti su Keleivio redaktorium ?

Pan Keleivis (aitisai). Taip. Ko tamstai reikia ?
-L. Darb. Ar tiesa, kad tamsta savo redakcijon pri

ėmei lenkus i
Pan Keleivis. Taip. Kas iš to ?
L. Darb. Tamsta sakai, kas iš to? Juk priglaudei 

mūsų tautos priešus. (Kitam redakcijos kampe Kuryer 
Codzienny pastato ausis).

Pan Keleivis. Kokios teisės tamsta turi nagrinėti 
mūši] administracijos elgesį ?

L. Darb. Aš esu Lietuvis darbininkas. Kaipo tokiam,- 
man begalo skauda širdį matyti Lietuviui laikraštį užta
riant ir priglaudžiant mirtinus Lietuvos priešus ir engėjus.

Ki’ryer Codziexxy ėnuošaliai). Chi, 
zięty litvein.

_____ _ - ■ • .• . __ vinį uzuiLGiuu vaisu 
nūs sumanė pataisyti jam ūpą. tu, taip arti ki^vipedos; , 
Štai ką jis sumanė. !

Parėjęs namo liepė žmonai I tuvą, ba iš Danzigo į Kiaije^ tai 
,• .. v’ionrvM rvolrtlric IrolIonS' lolim-

rengtis pas eanenę, nes ji no
rinti susipažinti. x

Brangioji mano, Bąlakierius • 
sako žmonai: :

— Tik jau kuomet kalbėsi 
su cariene, tai jau kalbėk į ją 
kiek galima garsiai, nes carie
nė kurčia ir pyksta, kaip su ją
ja patylomis kalba. Žiūrėk, 
kalbėk kuogarsiausia.

— Atvažiavęs Bąlakierius į 
caro, rūmus, žmoną paliko 
prieškambary, o pats nuėjo pas 
carienę pasakyti, kad jo žmo
na jau čia.

— Jūsų Didenybė! Keletą 
kartų liepėt atvesti man savo 
žmoną, bet kadangi ji sirgo, 
tai aš negalėjau išpildyti jūsų 
paliepimą, o dabar kuomet jau 
sveika, tai aš pasistengiau iš
pildyti jūsų norą. Ji dabar 
prieškambary laukia; kuomet 
galima Jūsų Didenybei ją pa
matyti? Tiktai Jūsų Dideny
bės prašysiu malonės: mano 
žmona ir pirmiaus mažai girdė
jo, bet dabar po ligąi visai ap
kurto, taip kad su ja kalbant 
priseina labai rėkti, nes kito
niškai ji nieko negirdi. O gal 
tas Jūsų Didenybei labai bus 
nepatogu?

— Niekis!. . •— atsakė carie
nė ir liepė Balakieriui pašauk
ti žmoną.

Bąlakierius įvedė žmoną pas 
carienę. o pats nuėjo į kitą 
kambarį.

Ir prasidėjo kurčių pasikal
bėjimas.

Carienė skaitydama Bala- 
kieriaus žmoną kurčia rėkė 
kiek galėdama; o Balakieriaus 
žmona sulyg įsakymo savo vy
ro norėdama Įtikti dar labiau 
rėkė, taip’ kad riksmas buvo 
girdėti visuose caro rūmuose ir 
jo kabinete.

Caras prisiklausęs riksmo ir 
supratęs earienės balsą nuėjo 
pažiūrėti kas ten darosi. Ei
damas sutiko Balakierių.

— Kas čia per riksmas? — 
klausė jo caras. -

— Nieko, Jūsų Didenybė. — 
atsakė juokdarys. — tai mud
viejų žmonos draugiškai kal
basi!. .

Caras įėjęs i carienės kam
barį ramiai paklaūsė:

— Kas per riksmas tavo 
Katriuke su ta moteriškė?

Ekatarina atsakė*, kad ta 
moteriškė—-Balakieriaus -žmo
na; yra labai kurčia ir su jąja 
reikia labai garsiai kalbėti.

Balakieriaus žmona, išgirdus 
kad ją skaito kurčia, suprato 
kad ją vyras apgavo pasakė 

earienei, kad vyras jai liepęs

NASHUA, N. H.
Liepos 9 d. šv. Cecilijos choras 

turėjo išvažiavimą prie “Silver 
Lake. ” Per visą dieną, vieni žai
dė gražiame pušynėlyje, kiti man, 
dėsi. Vakare turėjo šokius prie 
ežero kranto svetainėje.

Liepos 11 d. 9 vai. ryte gerb. 
klebonas kun. P. Daniūnas surišo 
moterystės ryšiu bostonietį O. M- 
Jakštį su p-le vyte Marijona Kli- 
maite. L. Vyčių 20-ta kuopa nu
pirko jai puikų “Silver setą.” 
P-nas Jakšiys, bostonletis, kaip 
girdėjau, tai yra pavyzdingas, do
ras ir turtingas jaunikaitis.

Liepos 12 d. L. Vyčių kp. turėjo 
išvažiavimą .prie “Tonie point” 
ežerėlio, kur jie žąidė, linksminos 
ir maudėsi tyrame ežerėlio van
denyje. Taip-pat turėjo visokių 
valgių* ir saldžių gėrimų.

-Liepos 13 d. 9 vai. ryto gerb. 
klebonas surišo moterystės ryšiu 
vietinį profesijonalą, fotografą, 
Povilą Kapicką su p-le A. Šalčiu- 
te. Nuotaka tik antri metai kaip 
iš Lietuvos.

9 Broadway New York Cįty ’ ■ 
Krelpkitte čionai 

ar prie savo vietinių agentą

h

TEN IR ATGAL

Nupigintu Kaina

Iš ,OW YORK’O į‘ 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Kares taksai ekstra)

Puikiausia proga aplankyti sa- * 
vo tėvynę už numažintas 8 kle-y 
sos kainas ten ir atgal. -Iš 
Hamburgo keleiviai yra prista
tomi specialiais traukiniais 1 
vietas po priežiūra patyrusių 
fcentiuktorlų.’ '

Ateiviai grįžtanti atgal lai- s 
ke 1 metų neturi jokių.kliu- • - 
člų. Kurie turte sngrfžimo . Ž 
popieras, tiesiog bus įlęi- u 
ūžiami.

«

*

131 Stata St. Boston. Mass.

StifjriSvmui leidimų ir kitu tiv- 
jormtteijų kreipkite^ pas by 

vietos agentą

United American Ihes^
(Harriaan Line) Joint Service mthH

5

esą% n i. >>Liet. Darb. Žinau kur esąs. PurvinoKapnalistO: 
redakcijoj. .

Pan Keleivis. Jei manę vadini kapitalistu, tai ka
pitalistiškai su tavim pasielgsiu. Už pakarpos ir šelauk!

Liet. Darb. Gerai. Aš ir pats išeisiu. Bet tą pat pa
darysiu ir su ‘‘Keleivio” numeriu, kurs pas manę ateis. 
Šlamštą bačkon sugrūsiu ir kitiems darbininkms patarsiu 
tai padaryti.

Pan Keleivis (suminkštėjęs). Nagi, nagi, tamsta. 
Ne būk jau toks griežtas. Principai principais, gyveni
mas gyvenimu. Visi mes prieš principus nusidedame. Pa
galinus, kas gi principas? Užsikirtimas, daugiau nieko. 
Iš principo duonos nevalgysi. Aš komunizmo principų lai
kausi kuomet jie man naudingi, bet kur kenkia, kam jais 
varžytis ? Mano lazda turi tik vieną galą. Mano logika 
veikia tik vienon pusėn. Komunizmas man geras kovoti 
prieš tikėjimą ir prieš svetimą kapitalą, bet kuomet jis pa
liečia mano kapitalą, komunizmo principai turi trauktis 
šalin! Kas mano kišeniuų. tai mano. Mano namas, ma
no laikraštis, ir teateina čia patsai jo veličestvo Trockis, 
negaus mano nuosavybės, ir tiek! Tai tokie mano prin
cipai. Manau, kad ir tamsta širdies gelmėje esi toks pats, 
nors apie principus gražiai moki pakalbėti. Ir aš apie 
juos gražiai moku pakalbėti, bet, žinok, tamsta, kad de- 
vynesdešimtas žmonių kalbų nuošimtis tarnauja vien tam, 
kad kvailesnį už savę apmulkinus. O apie lenkus, ko čia 
taip labai rūstauti ? Ne tokie jau jie imperijalistai. Štai 
ir maniškis įnamis Pilsudskio orientacijos. Gi Pilsudskis
socijalistas. Taip ir verčiasi dalykai Truputį socijaliz-į: 
mo. truputį laisvamanybės, rieškučios ’drūtroelagystės. ir’ 
susidaro lietuviškas šiupinys, arba lenkiška “groch z ka- 
pustą.” O randą vis gi užsimoka. Ne už dyką čia juoš 
laikau. Na, ir ką, tamstele, ar patenkintas mano pasi
aiškinimu?

Liet. DaLb. Tfu! Kad tavę Perkūnas! (trenkia 'dūri? 
mis ir išeina).

Kvryer Codzienny. Pikįgs litvinas, proše-pana. Ale< 
tu, panie Keleivis, turi p^^htusią iškalbą. Jeigu pyks 
Liubline unija Lietuvoj, cdtinai tave padarysim Pilsuds
kio podčašim arba podstolim. Cha! cha! cha!

Žyj, Keleivis, prose pana, 
Dana-ž moja, danai danai

(Nori ji apkabinti ir šokti mazurą, bet Pan Keleivis 
piktai pasipurto.) . ’ • (

Pan Keleivis. Eik po velnv»! Matai, .kiek dėl ta
vęs turiu kentėtu Kitą mėnesį būtinai pakelsiu randą!

Reporteris

DETROIT, MICH.

Choras

Šv. Jurgio parapijos choras gra
žiai stiprėja. Nors visai jame mer
gaitės jaunos, bet kuomet užgieda 
bažnyčioje, tai tik klausyk.

Girdėjau, kad varg Medonis su 
klebono pagalba rengiasi prie ope
retės “Šventoji Naktis,” kuri bus 
pastatyta rudenį. Ištikrųjų ma
nau bus ko pasiklausyti.

Carissima

chi. chi! zaw-

S Ali ARIA 
SCYTHIA

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS

nėra tokio ąy- 
Visi darbiniu-

ten ir atgal
Nužeminta Kaina
JLIETUVĄ

PĘR BRBMEN’4
3-čloj klesoj tiktai steteroomal '

Apsigyvenę ateiviai gj^tan* . < 
tieji bėgy 12 mėn., neturi 
jokių sugrįžimui trukdymų.

k 192 Wash‘ngtou Street, 
Boston, Mass.

į

šfias? Kreipkitės prie vietos 
ar j

Pan Keleivis. Ar tamstų žinai, kad 
vūn<>. kurs vadintųsi Lietuviu darbininku, 
kai intcrnacijonalai. Pas juos nėra nė lietuvio, nė lenko, ; 
nė ruso, nė žydo. Jei vadiniesi lietuviu, tai nesi vadink 
darbininku. Jei vadiniesi darbininku, nesivadink lietu
viu.

Kuryer Codzienny (nuošaliai). Zuch. Keleivis, pro- 
še-pana. Gerai atkirto tam litvinui.

Liet. DarbixinKas. Jeigu tamsta nepripažįsti lietu
vio darbininko, tai neleisk savo laikraščio lietuvių kalboj.

Pax Keleims. Keistas tu žmogutis. Aš turiu išplės: 
ti komunizmo principus visose tautose, taigi ir lietuviuose. 
Kaipgi aš pasieksiu lietuvius neleisdamas laikraščio jų 
kalboje? •

Kuryer Codzienny (nuošaliai). Chi. chi, chi! Vot 
logika, prašė pana. J

Liet. Darbininkas. Jeigu jau kalbi apie komunizmo 
plėtimą, tai grynai tuoni apsirubežiuok. Daryk kaip 
Brooklyno “Laisvė.” Toji plečiągryną.komunizmą. Kas 
nori skaito, kas nenori — ne. Ji bent iš savo vėžxų_neiššo-

75 eentai. $1-50 ir $3.00,

DEKEJCS NEW DISCOVERY 
OINTMENT.

faksai* Oiataneat Co.
318 MArti «-r. ' BOX 352
•HA.HTFORP, COHN. - - *

Puikia plautai turttų boti Hakvienpa 
moterie* pasidid£avimo turiu.

CUNM9,
į Į LIETUVĄ Ą

' (per Anglija) -‘J 
sunrtižinta kaina 3 tiesos sogrąžtinitg 

laivakorčių "
į Kauna ir atgal anLi 

:BERENGARIA ir ‘ J

Pridėjus Taksą
I LIEPOJĄ m ATGAL 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono: 

.T.ic 
;..... .Ruki. 
Rugpj. 13.

BostoniūMa^



ffi
jjegubrjdagtį.

t®%ggOŲYKO IŠWASHING-
TONO ...

Červokas, * 'dirbęs 
on e prie Lietuvos 

^fiuiitinybės, atvykę B os- 
(Urbti prie “Darbinin- 
Jis užėmė “Darbiniu- 

administratoriaus . vie-

^OŽUVAŽINĖJO VAIKĄ'

^^^SBlenkėjusio lietuvio St. 
fe^^alvinio vaiką, 7 m. 1 mėne- 

1 dienos amžiaus, ant 
^^rbadway tilto kabinosi ant 

itroko ir pateko po tekiniais. 
g^jiŲaikas vietoj galą gavo. Tuo 
^^Ąrpu, kaip žmonės sako, vai- 
fcrkb' motina buvo kalėjime 
feopž- mūnšaino darymą. Kai 
B^-jielaimė ištiko, tai motina 
S.ąiapo paleista iš kalėjimo.

KONFEĖE!fCIJarH®DALV- 
VAttijS,

Birželio 13 d. Estai kviečia 
Suomijos, Estijos, .Latvijos, 
Lietuvos ir Lenkijos’.fiitboli- 
ninką konferenciją Taline.

Lietuvos futbolo lyga, gavu
si Estą kvietimą, apsvarstė jį 
ir dėl Lenką dalyvavimnirinta- 
rėx į konferenciją savo atstovu 
nesiąsti.

Visuomenės organizacijos Ž. 
m. birželio 9 d. nutarė Šiau
liuose statyti žuvusioms už ne
priklausomybę paminklą. Pri
žiūrėjimui darbą išrinkta- ko
misija.

gf. Lį CAMBRIDGE, MASS.
"“X. Vyčių 18-tos kuopos pus- 

|r metinis susirinkimas įvyks lie-
T>os 21 d., 7:30 vai. vakare, po- 
bažnytinėj svetainėj, Cam- 

B;-. bridge. Visi nariai pribūkite, 
|1 .. nes daug svarbiu dalykui turi- 
H me aptarti.

Pirm. A. M. Služrutė

& ŽINIOS Iš LIETUVOS
LABDARYBĖS LOTERIJA
Kaišedorys. Vesenai Kaiše- 

cloryse įvyko Kaišedoriu vidu- 
' yinės mokyklos tėvu komiteto 

I* surengta loterija. Išparduota 
|y. buvo 600 loterijos bilietu. Kas 
^Eįbtvirtas lošiamąją biletą lai- 
^vįaėjo. Lošimui buvo išstatyta 
S'čir gana gerą dalyką: siuvama 
ieį mašina, gramofonas, keletas į- 

-vairią laikrodžiu ir kt. Pelno 
iš loterijos numatoma ne visai 

skiriamas netur- 
mokyklos moki- 
Tai geras ir gra
šį pavyzdį galė-

oi

į maža, kuris
tingiems tos

j niams šelpti.
■ - žus. dalykas.
L? tą pasekti ir kitu mokyklą tė-
į Vu komitetai.

L KAIMO DAILININKAS
gęiąčkojai (Jankų valse., ša- 

- kiąapskr.). Čia vargingoj tro
belėj teko rasti tikrai stebėtiną 

’ vaikiną Aranauskuti. kuris pa
veldėjęs iš tėvo kryžiadirbio ta
lentą, tikrai moka nepaprastu 

į 'dalyką padirbti. Padarys Kan- 
i. • cios paveikslą, stovylėlę ar 
į šiaip ką nors, tai tikrai reikia 
i Stebėtis. Kad turėtu bent kiek 
į' mokslo ar būtu turtingesnis, 
į. tikrai turėtu gražu dailininko 
r Vardą.

i

Švedę Lietuviu draugija ruo
šia ekskursiją., Švedijon susipa
žinti su žemes ūkio padėtimi, 
Į tą ekskursiją Žemes Ūkio Mi
nisterija paskyrė p. J. Naujo
ką.

RASTI LAVONAI
Birželio 5 d. netoli Pažaisliu 

rastas užmuštas apylinkės ū- 
kininkas Songaila. Nelaimin- 
gasai buvo peršautas iš revol
verio stačiai į kaktą. Velionis 
tą dieną pavežėjo į Kauną sa
vo žentą ir grįždamas atgal ne
žinomo žmogžudžio buvo nu
kautas. Lavonas buvo rastas 
ratuose. Taip pat policija at
rado bestovintį su ratais arklį.

Birželio 7 d. už Mickevi
čiaus slėnio krūmuose rastas 
kito žmogaus lavonas, žmogžu
džio peršautas trims.kulkomis: 
viena į kaktą ir dviejomis į 
krūtinę. Pėdsakai,rodo kerš-

Birželio 8 di ;Mackevičiaus 
slėny rastas nusižudęs Lietu
vos L'niversiteto juridinio fa
kulteto studentas Slabasevi- 
čius Antanas.

(“Tėvynės Sargas”)

l^nMtesętbe^parąč 
f 

g -Jonis. aptiekič
ĮlusjĮ^gali parkaityti receptt^ 
M' tą bb®įfc|

kykpias sutvėrė 1uos^ kalnus

Jonukas. — To aš negaliu ži- 
riotiyTiekiries ^fik^Neš 5 savaip 
tęs persikėlėmF^g gyventi.

CITY POINT
<NAUJAS 2-JŲ ŠEIMYNŲ 

NAMAS su garadžmn, turi 
būt greitai parduotas, nes savi
ninkas jau dauginasi (krausto
si) j kitą mestą. A. IVAS, 110 
Tremont St, Room 508,. Bos- 
tone ąrba jSBl Broadway, So. 
Boątmjį Mass. ? - ę (J.-21)

NAMt SAVININKAMS
- Lietavlg Jtarpeatėris, pentorius ir bll- 

deris. Darbą atlieka sąžiningai ir už 
prieinamu kalną. Kreiptis: J. TARU
TIS, 242 W. Plftb Street, South Boston. 
Mass. (S.-July-25)

Paieškau Juozo SPATKAUSKO. onei- 
na iš Kuturlų kaimo. Kauno Se
niau gyveno1 Pennsylvanljoje. dabar ne
žinau kur. Kas apie Jį žinote arha jis 
pats malonėk i te pranešti sekančiu ant
rašu: JONAS GEDARTAS, 13 Ooving- 
ton St... So. Boston, Mass. (J.-lCl

Paieškau pusbrolio Kostanto 
Mockevičiaus, Paužolės kaimo, Xo- 
čiOS ’ parapijos. Paieškau taipgi 
puseserės Eleonoros Petroškaitės, 
Maštotų kaimo, Nočios parapijos. 

■Kas žino kur jie gyvena prašau 
pranešti man, būsiu labai dėkinga. 
MARIJONA CITNYT®. Little 
Boar’a Head, Newhampshire, Care 
of Mrs. F. A. Fuller.

Įsigyk brukuojamą mašina? (type- 
writerj sn lietuviškais ženklais. Klausk 
apie kainą, ir išlygas pas

ANTANAS F. KNEIŽYS
308 E, Ninth St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1696

namai
Baoarią,-į.c-aa*į--ivmiiaar, ,c as- •.g:
^ąįungšą reiidos virš šimtą dol. ^yryeža forn«tay lįtollmlausii’s ml to.-^asu«»

ląSjS. Je-.krelpkitėąPgl Ę St* kampas Bros 
-?8) ’ivnv. “So. TTOStoa. Kfnsk Te), s, B. *k«

_ . -u-(L.-2

<!

OPTOMETRISTAS

ZUUUIIJIID

i

! 
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VINCENT A. JENKINS
6 Beacon St., Boston, Tel. Haymarket 5840.

TITUS iP. GREVIS
395 Broadway, South Boston, Tel. S. B. 2340.

Tel. S. B. 0441 <

I F. J. KALINAUSKAS I
ADVOKATAS 1 

<•
414 Broadway, So. Boston*

(Antros lubos) :

Išegzamlnuoju akis, prisk’.nn aki
nius, kreivas akis «titi>‘s::iu !r 

į amblijoniškose (aklose) akvse >u- 
5 grąžinu šviesi} tinkamu laiku.
> J. L. Pašakarnis, O. D.
t 447 Broadway, So. Boston.

m
-o
983 CAMBRIDGE ST.
CAMBR1DGE.MASS

Tel. Brockton 5112—Wr

I
 DANTISTAS d

DR. A. J. 60RMAN
1GUMAUSKAS)

705 Mals St., Montello, K&u. 
E (Kampas Broad Street)

(RŪTA GARDENS)

Tai yra mūsų užvardintas plotas žemės, 
’prie kurio priguli dailus ir gana gilus eže
ras, kuriame galima žuvaut ir maudytis.

.30 akerią lygios žemės, gražiai apaugu
sios aukštais klevais, beržais, eglėmis ir ki
tais medžiais. Šitą žemę išrėžem lotais, tin
kamais statymui vasarnamiu arba šiaip stu 
bu, ant pat vieškelio, prie Billings ir De- 
borah Sampson Streetn, Sharon, Mass. dai 
liausiam miestuko krašte tik

17 Mylių nuo Bostono
‘Rūtų Daržas,’’ teisybę pasakius, taip atro- 
lo, kaip kampukas Lietuvos atneštas i Ame
riką. — Tikrai būtu džiaugsmas, jei šią vie
tą apipirkfu ir apgyventi! mūsiškiai — vien 
tik lietuviai. . ?' &

0655 Sveikatos Jieškotojai
vpatingai turėtu pasiteirauti apie Sharon 
miesteli, nes tai yra aukščiausis ir sveikiau 
sis miestas šioj daly valstijos.' Pasiklauso 
daktaro persitikrinsit.

Namus Statysime!
filojaiis. nes mūsų architektai P inžinieriai 
skubina kogreičiausia pabaigti plhiius. Pa- 
tirinėkit, kurie interesuojate  ̂
vasarnamio už mažą kainą va| 
vu išmokesciii.

įasistafymu 
. visai leng- 

Kreipkitės. pas savininkus:

ATEITIS DŽIUGINA
Gegužinė (Traku apsk.. Žas-

* lią vi.) Visoje Gegužinės a- 
pylinkėje šiemet labai gražiai 
atrodo žieminiai rugiai: tan- 

ą kūs, aukšti, be jokiu piktžolių.
tik Dievulis neduos negeis- 

tiną oru ragiams bežydint ir 
juos bepiaujant. tai ateinan

tį- ?iais metais žmonės turės gra- 
S žios duonos.

| MUŠTYNĖS
f Joniškėlis (Biržą apsk.) Ales
ių kalaukiu kaime tūlas pilietis 

Rakauskas Juozas su broliu su- 
g fiiginčiojo dėl žemės ir susipe- 
L še. Rakauskas, padedant mo- 
Sh finai Veronikai, savo broliui 
fe (Antanui išsuko ranką ir pra- 

kirto galvą, už ką jis su moti
ni ta patraukti teismo atsakomy- 
Br bėn.

PIRK IR PARDUOK-
RANDAVOK

Pirk ir parduok namus, lotus, 
farmas ir biznius per mūsų naujai 
atidarytą ofisą.

Ren'davok kambarius, krautu
ves, ofisus ir viską kas tik reuda- 
vojama per mūsą ofisą. Mūsą ofi
sas yra tam, kad pasitarnauti sa
viems ; todėl ir naudokitės proyą. 
Mes turime gerą pirkinij pasirin
kimui ir visados esame pasirengę 
parodyti kiekvienam, kuris tik už
eis į mūsą ofisą. Mes taipgi sko
liname pinigus ant morgičią ir pa
taisymui namą.

Ateik ir persitikrink, ar mes tu
rime tą kas Tamistai reikalinga.

Mūsą ofisas atdaras nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vab vakaro išskyrus 
šventadienius.

Visais reikalais kreipkitės pas
SOUTH BOSTON REA1TY CO. 
414 Broadwn.y, So. Boston, Mass. 
Buvusiam. Lietuvių Prekybos Na
me, šalę adv. Kalinausko ofiso.

Apdrausk
GYVYBE IR SVEIKATĄ 9 
NUO UGJTĮES — Na- 
- mą, krautuvę, rakan-

" (INMIURYK)
dąs, drabužnis, auto- 
irii>bilią ir it

NUO NELAIMIŲ—Au
tomobiliu, savę, namą 
ir tt<.

NUO VAGIŲ—Visą kil
nojamą turtą.

Apdraudęs būsi ramus 
nuo visokią nelaimią.
Jeigu turi apdraudęs 
(inŠiūrin^s), tai pasibai
gus atnaujink pas manę. 
Klausk apie apdraudos 
kainas.
Pirk ir parduok namus, 
žeKh&'ir t t per manę, 
įvairiais reikalais kreip
kitės šiuo adresu:

!

308 East Ninth Street 
So. Boston, Mass. 

Tel S. B. 1696.

$1000 TIK UŽ GOGENU

JAMES J. KELLEHER
AKIŲ GYDYTOJAS

Per 12 metą ant 54 Main St.
Dabar gyvens

63 Mąfn St, Richmond Bldg.
BROCKTON, MASS. *

Patenkmimas 
garantuojama

EXTRA! EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Snecialistai Receptu Išpildyme
Del Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame 

Vislia Žemiausiomis Karnomis
r . . _
A Cįprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti į 
| mūsų gerus veido pauderius, kosnietikus, cold 
g c-ream'us ir visokius tonikus dėl plauki], Taip-gi 
g turime naujausio išradimo molio dc-1 veido.
B Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

Kas galima gani': ir Scrrros raistų. nes 
męs •esame agentai Serams Kompanijos.

/ ( žsakynms siunčiam į visas dalis svieto. Pinigus sius-
kit su apsakymais. Rašykit tuojuus sekančiu antrašu:

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CAŠPER>

Tetaptame -South Boston 8520

A. D. ŠALNA (SH ALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Ą^DABBININKO” NAME 
<antro« InbeaT

R e 11 d e nelji 
MB Harvard ŠL, Cambridge 

TeL Univenrfty 1463—i

Atsiąsk 60c., o gausi, tie pini
gais, bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštą žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėti]! Bitą 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui. Mūsą žolės yra kas kita. Su
teikė sveikatą tūk^mči&ms, su
teiks ir Jums. Fataiso nesveikus 
vidurius, prašalina str&nj skaus
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krūtinei, nervą rige- 
dimus, ir tt. Atsiųsk 10e., gausit 
visokią žeflią ir knygą kataliogą.

M. ZUKAITI8,
451 gudsop BochMta, N, Y.

■ n.

Malu 2488

GE9RGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Buildirą
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 8 A. M. Ud 5:80 P. M 

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston

Telephone East Boston 1490
Gyvenimo vieta

3P Gorham Avenue, Brookline 
Telephone Regent GSilS

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą Ir užsiima Keal Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdien;) 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius.- Lietuviai, kad 
Ir mažai sukalbantieji angkška! gn 
U kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižto adresas yry 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So. 
Boston 1696.

I
TEL. So. Boston 0506—W. !

LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston ji

(“Keleivio” name) ?

Ofiso Valandos; nuo 9 iki 12, nuo S 
1:30 iki 6 ir nuo G :30 iki 9 vakare* 
St-rvdomls nuo 9 iki 1? vai. dttfn« g 
Subaromls nuo 9 iki G vak. Ned4 8 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį' 3

I JUOZAS M. VERTO'
j (VERAUKAI
į LIETUVIS ADVOKATAS j

’ SOUTH BOSTON, MASS.
414 W. Broadvvay

T<d. S. B. ijf»4S

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

RESTDE

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

uikų.
pnsal vėliausius m^a-eus. W:: 
ultra-violetinials spinduliais. kxv»rt 
žiburiu, thermo therepn. ir kitai- 
plektro modiknliškais budai--. Egza
minuoju kraujo, šlapumą, ir sninu- 
dulus savo lalairntorijojo. V’i^ran 
kiu X-Rnv navoiksltis. Tet!',_,i su

DR. PUSTO ĮGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 8 iki 11 ryte. 1 UI S po plet 

7 iki 9 vat
889 Eroadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2831.

TeL So. Boston 270

j Galima ausikalbSti ir lietuvtikal
■( oriao VA-LI-TL-OB: Rytais iki 9 vkl 

Po pietų nuo 1—J 
Vakarais nuo6—9

580 3. Broadway, So. Boston

s^-į qt? j į—
16 METU SOUTH BOSTONE ■

D R. H. S. STONEI
AKIU SPECIALISTAS ■ 

399a W. Broadway, So. Boston I 
VAJLANDGS: Nuo 9 r. iki 7 v. vai H

SOSTON’O DRAUGIJy
VALDYBŲ ADRESAI 

3V. JONO eV. BL. PAŠELP. 

DRAUGIJOS VALDYBOS
ANTRAŠAI.

irminfnkas —■_ M. Zoba,
E. Seventh S:.. Su. Bi.ston, 

Telephone South Boston Ibi6— J. 
."u-e-Pirmiiiir.kas — J. Petrauskas, : 

230 Gobi St., So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — J. Glinskis, 

5 Tbomas Pk., So. Boston, Mau 
'in. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine Road. So. Boston, Maga, 
šasferius — A. Naudžiūnas,

88." E. Broadivay. So. Boston, Mass, 
tvarkdarys — J. Zuikis.

7 Winfield St., So. Boston, Mass. 
'ūruugtja laiko ei^sirhji.-lmns kas tre

čią nedčlilienį kiekvieno menesio,2-rą 
valandą po pietų, parapijos saifj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Masa

DR-STŽ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS AV«,

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

einn. — Z. Zičkleng,
203 W. arti S.t., So. Boston, Mut, 

'ino-PIrm. — A. Jannšonionš,
1426 Columbla Rd., So. Boston, JfaM, 

rot. Rašt. — i>. Sinurlerr?,
443 E. 7-th St.. So. Boston, MM 

'In. Bašr. — .1. Keys.
115 G Street. So. Boston, Mas.

M. — O. StantnlintS,
105 6-t^ S t.. So. Boston, Mass, 

’varkdarš — O. Mlzgirdienč.
164 6-th St.. So. Boston, Masa 

'rangijos reikalais kretpkltšs visados f 
protokolų raštininkę. Draugija talko 
savo susirinkimus kas antrą ntarnlii' 
kg kiekvieno mf-neslo 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat« 
v&s, South Boston, Mass.

IV. KAZIMIERO R. K. DRJO9 
VALDYBOS ANTRAŠAI

’irmlnlnkas — J. .Taroia,
225 L Street. So. Boston, Ma* 

Vlce-pfnn. — .T. Grublnskas,
157 M Street, So. Boston, Kart, 

Prot. Raštininkas — A. Janušonli,
1428 Columbla T.d., S. Boston,Ma« 

flninsų Raštininkas — K .Kiški*,
8 Hatch Street, So. Boston, MasE. 

Iždininkas — I>. švagždąs,
111 Bovren SL, So. Boston. Hm» 

Tvarkdarys — P. Lnučka,
395 E. Flfth S L. So. Boston, Mase, 

Draugijos raikalala kreipki tAs ttaab* 
-los 1 protokolų raštininką.

Draugija aavo susimklmus laiko 2-f® 
aedčldlenį kiekvieno mf-nesio l-mjvnj, 
no pietų parapijos salčje. 4fi2 8«witk

D. L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleekas,

514 E. Brnadway. So. Boston, MaM, 
VICE-I’TRM. — Povilas Rnkn.

95 C Strikt So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Macejonnk, 

450 E. Seventh St. So. Boston, Mana.
FIN. RAST. — Juozapas Vlnkevlfitjg,

906 E. Broadvvay, Šo. Boston, MtUB, 
KA S TEKIUS — Andr. Zalfeekas.

811 E. Flfth St.. So. Bostori, Mm, 
MARŠALKA—Kazimieras MikniHonln,

906 E. Brondtvny. So. Boston, MaM, 
D. T,. K. Keistučio Draugija laiku ta* 

vo mėnesinius susirinkimus kas plriaą 
nedSlrilenį kiekvieno tnSneslo, po tom. 
694 TCashlngton S t.. Boston, Maar, 
3 :80 vai. po pietų. Ateidami ant surf- 
Ytnklmo atsiveskite su Ravi m daugina 
naujų nartų prie mttstj draugijos pr^— 
rtlyti.

381 WEST BR0ADV7AY ‘ 
' South Boston, Mass.

(Antros luboki '
Telefonas-------------------- S. U. 4<Wj j

(GREENE), PH. G.

So. Boston, Mass

Siuvėja
Siuvu visokias moterį} drapanas. 

Kurios nori pači oš siu ties, sukerpu 
C Atdara vaka-

617 E. Br&adway
(Po ImperiaI Teatru).

Rezidencijos Telephonus: O779-M. 
Ofiso Telefonas Sd!' B-^-ton 4-">S9-M

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborins, babmmuoto-
>8, Beal Estate fr Public Notaras.

258 W. Broadway
South Boston, Mass.

Resldenctla 838<r>orcne«ter Avenue 
Dorchester, Maus.

J. C. GRILEVIčIUS

audeklų Ii* petrfAafl. Atdara vaka
rais ligi aštuonlų. ,

P. STANCteLAITE 
598 Bnmdway 
South Boston, Mass.

Prie Flod Sųuara Room 4

PEBSIKfiLŽ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. AkuneviSus
LIETUVIS GRABORIUfl

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St.. So. Boston, Mass. Tek S. B. 0183-W.;

Tel. So. Boston 0823 
LIBTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
( KASPARAVIČIUS )

426 Broadway, South Boston 
ršalandoa

nuo 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vnkare. 
Ofisas uSMarytas subatos vakarais 
Ir nedėldlenlai*.




