
tu ir verti didžiausio uiroo-

Kaina 4 oei

Žinios iš Lietuvos!AStlfoj didžių streikųVisiems audėjams

AN

si

ministe- krepsianvydin.

White Bluff, Tenn.—Miš
ke netoli White Bluff buvo 
sugauti keturi kriminalistai, 
kurie buvo pabėgę iŠ Ten-

NEPAVYKO IŠGELBĖTI
Springfield, III. — Russell

NORI PASKOLOS
Danijos finansų

to. buvo ką tik paveldėjęs 
turtą vertės *90.000. Jisnu- 

jsinuodijn. palikęs raščiuką.
is

mitra 17 metu, nusižudė dėl

STREIKAS 
S 31 

Anglijos fngliakasių uni- DEL SKOLŲ
Paryžius. — Franeija te-

SULAIKYS DARBUS
Lawrenee, Mass. — Kuo-

dar komiški žaidimai. Fa-la- 
ri-'.įi publikai labai -patiko, ir

algų ant 10 nuoš.
Mills paskelbė uždaranti

j vęs, prisipažindamas prie 
kaltės. Bet jo liūdvmai ne
buvo intikinantys ir dekre
tas negalėjo būt atmainvtas.

džią kad
kalams.

• tį vien a,
išdarbo

.• <kl>x
: manketo.

pratnonininkai prašo Berli-įimo. Dviejų dar nesuran- Įatsitiltus nelaime, 
dama. i

inet American AVoolen kom- ^<*ott. buvęs milijonierius, ir bešneka apie paskyrimą ko- 
panija paskelbė numušimą .nuteistas miriop už nužudy-1 misijos vykti į Washingtoną 

“ tai Everett m;J aptiekininko Chicagoj.L ’ '
tapo pakartas. Jo brolis iš!

mą
katftHHUrajų spaudu ir 

kūopla&roflčai paeloieisti 

tarp žmonių. Gen telkra-

D aIb ik

SUBATOMTSl
................................

ky U Bostm**' *P** 

i^^trbiniukįs

numuštos algos. P8™!“8 dideia
AN«TT A rUtm STREIKAS NUSIŽUI

dirbtuves ant 5 savaičių. Tai Detroito buvo Illinois-valsti- 
kompanijai dirba 1.200 dar- gubernatoriui telcgrafa- 
bininku.

Algų numušinią ant 10 
nuoš. paskelbė United States 
Worsted Mills. Smilh £ 
Dove Co, iš Andover ir Sut- 
con's Mills iš Xo. Andover.

Algų numušimą paskelbė 
audiminės miestuose No. 
Adams, Pittsfield. Dalton 
ir Hinsdale.

ir tartis su Dėde Samu apie 
karo skolas. Spėjama, kad 
rugpjūčio pabaigoj toji ko
misija būsianti paskirta.

Washington. — Čeko-Slo- 
vakija pažadėjo atsiųsti A- 
merikon komisiją rugsėjo 
pradžioje tartis apie karo 
skolų atmokėjimą.

NUSIŽUDYMAI
Ha vana, Kuba. — Kuboj 

ližėje tikra žudymos epidė- 
jos valdyba-?nutarė skelbti mija. Sulyg gautais iš įvai- 
visuotiną -angliakasių strei-Įrių vietų pranešimais Kuboj 

hier pastarąsias keturias 
Idienas nusižudė devyniolika 
'asmenų. Paskiausios nusi- 

darbininkai ,n” «<nkos buvo tns y\-

NESITIKI STREIKO
Anglijos vidurinių reikalu 

ministeris parlamente užgin
čijo gandus apie tai, būk val
džia rengiasi sutikti genera- 
lį darbininkų streiką. Buvo 
gandų, hūkLy^kįžįa Londo-.. 
?e didinanti polieistų skai
čių dėl galimo darbininkų 
streiko.

Anglijos didžiųjų pramo
nių darbininkai nerimauja ir 
šnekairta apie didelį, streiką.

NAUDOSIS ABEJI
'Italija ir Jugoslavija pa

sirašė trisdešimt dvi sutar
tis. abiejų kraštų nesenai pa
darytas Venecijos konferen 
vijoj. Einant sutartim. Fiu- 
mės uosto laisvė duodama ly
giai Italijai ir Jugoslavijai.

PRAPUOLĖ VALTIS IR 
ŽMONĖS

Mobile. Ala. — Žvmus vie
tos advokatas Elliot Rick- 
ardv su dvylika kitų savo 
draugu vieną rvtą išplaukė 
valtimi i Mobile įlanką pasi
važinėti. Jie turėjo apie vi
dudienį grįžti atgal, teeiau ir 
dabar jų nėrą,^ Kadangi į-. 
lankęj^si/ulfę. smjgri^i^j^as,-

NEDIRBS, JEI NESUSI
TARS

Atlantic City. N. J.—A ag
nų kasyklų kompanijų ir li
nijų konferencijoje kompa
nijų atstovai norėjo išgauti 
iš unijų delegatu sutikimą, 
kad darbai eitu senomis išly
gom i < tol kol dervbos

NUTRENKĖ PERKŪNIJA ;
Tuckahoe. N. A’. — James j 

Quingo. 40 m. amžiaus, gol
fų lauko darbininkas, buvo 
pasislėpęs nuo lytaus po me
džiu. Bet perkūnijai užėjus, 
darbininkas buvo nutrenk
tas.

NUBAUDĖ MERGINAS

uos tapo nubaustos už'rūky
mą tunelyje. JosTūkė (Irimd 
Central tunelyje. Užsimo
kėjo po $5.00. Sake, kad ne
žinojusios apie įstatvmą. 
draudžianti rūkvti tunelvje.

Amerikos laivai šauniai
baig

sis. Kadangi senasis kon
traktas gal greičiau pasi
baigs. negu naujas bus pa
darytas. tai kompanijos no
rėjo. kad darbininkai nemes
tų darbo, o dirbti} senomis 
išlvgomis tol. kol derybos

pasitikti Australijoj

rai griežtai tam pasipriešino.

ĮGABENIMAI PADIDĖJO
Washington. — Įgabena

mai iš Japonijos Į Suv. Val
stijas didėja. Per gegužio 
mėnesi visokių tavorų iš Ja
ponijos į Ameriką įgabenta 
už $29.300.000, o per birželio 
mėnesį įgabenta už $32.400.- 
000. Padidėjo ant $3.100,- 
000.

ką liejas 31 f...
Tuo tarpte valdžia iš visų 

jėgų bando Mitaikvti. 
. Transporto 
pritarė pteiaii subendrinti 
visų pramonių darbininkų 
frontą.

Darbo ministerija stengė- 
lėjus su jų 

darbdaviais. I Tas padaryti r , 
nepaiko. Šiomis dienomis !kUriaiii'(' sako.'*kad ' iis 
turbūt išeis streikan 135.000l,1(>SV(,įR.b ip ka(1 iam j 
Anglijos audėjų. ko gvventi.

PRAŠO BARAMOS
Rūro krašto praimniinin-;

kai atsik^pė į Beribio val-pis Jhvšp parlamentai! bilių.
įgelbėtu ju pu!-1 prašai it i leist i jiąsisk'•] i i it i A- 

pereitą pusnie- Įtnerike >40.00.000.
įakąrių atleista į

Tas atsitiko i 
lims nebuvo 

ei to krašto

TRIUKŠMINGAI PASITIKO,
Australijos valdžia ir vi-: 

suomenė su didžiausiomis 
ovacijomis pasitiko Ameri
kos karo laivyno eskadrą.' 
Amerikos laivai įplaukė į' 
miestus Melbourue ir Syd-j[)abar įo> 
ney. Abiejuose miestuose su-' Tvrinėj ima i rodė, kad pik- 
rengtns dideles iškilmes ir Į 
vaišės amerikmmins.

Laikraščiai buvo

BAISI PIKTADARYBĖ
Iludsmi. X. 
mer.'ji- g ■- 
<irv/ Iš.-

Mažame

io jos ten 25 
•uvo

m.
OoS

i i m. am- 
amžiaus. 
negyvos.

TURĖS JAVŲ IŠGABENI
MUI

Rumunijos Žemės Ckio 
ministerija aprokavo. kac 
šiemet javai taip užderėjo, 
kad 600,000 tonų turės išga
benimui užsienin. Valdžia 
pamažino išgabenamąjį 
javų muitą.

ant

PIRMOJI SPORTO OLIM
PIADA MARIAMPOLĖ JE
Mariampolė. Birželio mėn. 

2S ir 29 dienomis įvyko Ma- 
rianųiolėje M. rajono pavasari
ninkų kongresas, kuriame tai*p 
kita ko daug naujo ir Įvairumo 
įnešė sporto olimpiada. Abie
jų dienų pro,grūmoję buvo pa
skirta 2-3 valandos sportui. 
Olimpiadoje dalyvavo keturi 
L. (L ir S. F. klubai: “Vaido
tas"—Mariampolė. “Aras" — -

— Ma-

soriaus Ereto. MariamjiolSs po- .. į 
licijo virš. ,M<ieiti>ko. stud. Ei- ; 
dukevičiaus ir al»it. Liūdšiauft), .4 
atskirų klubų Įvertinimus taft* 
kais (1 vieta, duoda 2 taŠk% t'įį 
11-ra 1 ). Vi>o taškų 34. iš ka
rių 17 tenka “ Vaidotui.” 9 
“ Mirgai.’’ •' — “Arui" (daly
vavo tik 3 žm.) ir 3 -— “Žibų*.' ■'

Vilkaviškin. "Mirg 
riampolč ir “Žibutė' 
viskio pavasarininke.-. Pir
mieji trys klubai — ateit’tiin- 
kai Sporto programos vykdy
mo vadovu ir tvarkytoju buvo 
abit. J. Kudirka, kuris savo už
davinį, tiesa pasakius, gana.im 
rai atliko. Olimpiados progra
mon įėjo žaidimai, bendra visu 
klubu mankšta, kumščiasvydis.

dinko ir ieties į 
mėtymai. Šuoliai (trišokis ii- su | 
kartimi), bėgimai (estafetiniai,

PADARĖ DRAUGINGA
SUTARTĮ _

TfaTijūs valdžia pudare Ta-" 
bai draugingą prekvbinę su-i 

no pagelbos suradime jų pro- i tarti su Jųgo-Slavija. . 
duktams rinkos. šalys turės mažus muitus.

Didžiule pramoga atgiju 
šioj kolonijoj.

: užėjus.

Įnami programon tuo pačia lai- 
Yųįįku. kai publika su ditl/.ičfu-i’i 

įtempimu sekė rekorduoj««i<'--;> 
sportininkus, ir todėl d.u<x!ąv.> 
progos pa-il-ėti ir '•magįsi iš 
gilumos širdies nusijuokti.. .

Programa ' inivo \ ykd<>iu;.i.

Baigiantis antros dienos pro? 
gramai sj>o!'lininku.--kes svėi- •, 
kino Seimo, atsi. kun. Smulkž- ' 
lys. J i- -avo 1 rampoje, bet tH- - 
riningoie prakalboje pabrėžė 
kūno kultūros reikalingumų 
lii'tuviii rautai ir pareiškė p3- , 
no pritarimo dabartiniam spor
to jinlėjimui Lietuvoje.. .

Po vi.-o programos įvykdy
mo buvo dalinamos laimėju
siems sjjortiniūkams premijos 
(pagyrimo lakštai) ir prizai 
pavieniems asmenims ir atski
riems kuo nors pasižymėju
siems klubams. Apskritai Si 
>]ior1o olimpiada įnešė Ma- 
rianųw»lė> gyveniman daug 
naujo. įvairumo, o kas svar
biausia. sudomino inteligenii-r

kuri jiaplakiai kūno kųU§_- 
ros judėjimui meškai tepritar
davę.

miliu

1 T etoj'i

suimta ir

sutilpti 4JMKi

ko n-1 2.000.

ii mč i a imi u> Mariampolė^ inle- 
ligeiiiii-. visimmcnė* darbuoto
jus kaip kun. šmaikštu dr. 
K a vk > P ira-k’ ir kilu-.

PIRMAS AUKŠTAIČIŲ PA
VASARININKŲ KON- 

GRESAS
P ;>ne vėžy s. A'll-3. Pasitai

kius labai gražiam orui į jnrmą 
konajrt'so dieną <ux’ažiavo nete
kėtai daug pavasarininkų ir 
aukšti; svečių. Kongreso ati- 
dai'vmas ’vvko atvirame ore, 
įla!vvaujant svečiams ir 2,500 

Sl'Orto olilH- 
puikiai pavyko, Į-niado<

m mira ’ vvk.-t

s

J

-

i ~ ■ I " c
■krivio antras piknikas iv.vbsj^a| pas i"k i a:

■ ir.tadarybė papildvta 
‘šia dvi dieni prie"

pilni' Toliau t 
riksmingų ir karšti} sveiki- ^kad namelvje ėjo baisi kova 
nimu. Priminė Amerikos ir ;gVvvbę. Abieju moterų 
Australijos tautų giminingu- galvos besančios suskaldytos, 
mą ir draugingumą.
nimus i laikraščius dėjo mie . b >ta prosas.
stu majorai ir kiti valdiniu-. piktadarių j>edsakų nesusek - 
kai. Australijos parlamen-į'n-
tas ta jto jialeistas trims sa-: ------------------
vaitėms. kad galėtu iki so
ties pasisvečiuoti su ameri
konais. Tūkstančiai austra- tijos dovanojo kinams $6,- 
liečiu iš kitu miestų trauki 137.552 skolos, kurią Kinų 
niais atvažiavo Į Sydney ir,valdžia buvo dar kalta joms 
Mėlbournp kad dalyvauti iš- kaipo atlyginimą nuostolių, 
kilmėse. Strytkarių darbi- padarytų laike “bokserų” 
ninkai su kompanijomis tu
rėjo ginčų ir darbininkai 
rengėsi streikuoti. Bet Ame
rikos karn laivams atvykus

maziau- 
eš susekimą, 

tyrinėjimai parodė.

Sveiki i Dolicistai sako, kad tam var- 
Kol kas jokiu

UUJUOIV.'' .1 J. -4-z, i ’-J'

K. S. kuopų ajiskritis jier ei- Įkas nedėti 

’ę meti} turėjo piknikus ge 
gužio 30 dienoje. Tuomi ajm 
kritys vasaros metu ir Įtasi 
tenkindavo.

šiemet rečiau apskritys t;
viena pramoga nepasitenki ipi Parke.
na. .. renitia ir kitą kuri galį L„„.(.I|vj„

bus didesnė, negu bile kuri Į 
iš praeitųjų. Bent bus da
roma, kad taip būtų.

Nauja L. D. K. S. apskri
čio pramoga galės įvykti dė
ka n u bundančios Ix)\velli<> 
lietuvių kolonijos. Ikšiol a 
jiie tą koloniją visai mažai 
tebuvo girdėti. Dabar ji taip 
greit atgija. kad netrukus 
pasivys Lawrence ’ą Montv
ila. ir kitas veiklias k<»l<>ni-

Lowellyje veikimo stoka-

numatė 44 m<

teb“>l:-

tis Vladas Paulauskas, 
ten uoliai darbuojasi ir

kimo. Ji

■Jis

roša. ap.-kričiti pirm., bus 
gaspadoriai L. D. K. S. aps
kričio pikniko ir . darbuosis 
io su renginiu. Pereift šėrė
ją. liepos 22 d.. “Darbinin
ko" kambariuose apskričio 
i ald vlci. daly vaujant Low- 
eliio nikėjui Vladui Pau
lauskui. aptarė didžios pra-

vo< rekordas rod'>s 39 m.L 
Bendrai vid tiek ■iymuo-. 
tiek Šuoliuos pasiekt: rekor
dai sveikintini, prisiminus dar.

ą al- 
p. Liudas 

k^i aukšti -vešiai. I>an- 
4ar atvykstant skaitlin
iu. Cpa- vl<ų pakilęs; 
žio miestas pasipnošęs

Tp:

1

EKSKURSIJA Į PRANCŪ
ZIJĄ

Sekmadienį. liepos mėn. 5 d. 1kad T,, 
netrukus

mikliu. vi>;nmsiŠkai msilavi- v, - • -.- .2.) žmonių:TTI-IU -porfiuiiiki.'. Iras jau 1<I • i,lir S.>• ' ir - j jjunkis i I : am■nzi.ią, sur »«•
. ]s dienu. Paryžiuje. 12 A << 

tur<*- urogos atsilankyti į

jaunučiai. P;

ją veda p. Kosti*

anksto drį-fn tvirtinti, kad C- j, 
dovantai būsimuose Lietuve- 
>ix»rto pinitenybČM.
rimti konkurentai visoms ki
tom- 1 J'duvoj;* < veikiančioms 
-tr-rm r? r va n ižam jom--.

X: a p ;•;*> i n o< la m a > a t s k i r:.: 
kiekvieno programos punkto 
vykdymo, pažymiu dar tai, kas 
man, ir beabejo daugumai, kri
to į akį—tai “Mirgos” klubo 
plastika, kuriai vadovavo ga
na vikri ir gabi šioj srityj spor
tininkė K. Žemininkaitė. Ypa
tingai paskutinis plastikos po
būdžio paveikslas “Mirties an
goj” publikų tiesiog sužavėjo:

vienam atsieis maždaug po 
2tMI litų.

IT dekoratyvinio meno parodų) ir 
liku-i Įniki prancūzų Alpėse ff 
Rivjeroje. Atgal gris per Ittg 
Iij:J Cekasiovaki ją. Vokietija

yra būrelis raudonųjų. ku-Į uogos u iKaius.
rie bandė j lietuvių vi^uome-, Pramoga įvyks rugpjūčio 
nes priešakį atsistoti ir jai <29 ir 30 dienose. Visos Xau- 
vadovauti. B<*t Ijowellio be- i ponios Anglijos LDKS. kuo- 
tuviai raudonuosius taip įny-Į pos iTngkitės prie šio išva- 
lėjo, kaip cholerą. Pagalios žiavinio. Susiorganizuokite 
p&tys darbininkai ėmė išsi-lskaitlingai vykti j darbinin- 
judinti ir griebtis visuome
ninio darbo. T priešakį sto
jo D. Lj K. Vvtauto klubas. į Lovelli kad ten pasilinks- 

mo ir auklėjimo reikalams Tas klubas nupirko šiemet p

DOVANOJO SKOLAS
AVashington. — Su v. Vals-

bokserų” 
karo Kinuose. Ta suma do
vanojama ta sąlyga, kad ji 
būtų suvartota Kinų švietiPAKĖLĖ ALGAS

Elmira. X. V. — Malioriai
buvo sustreikavę dėl algų, darbininkai užmiršo ginčą ir
Streikavo dvi savaiti ir 1
mėjo 5c. valandoj viršaus, laivynas apleis Australijon
Dabar gaus po 95c. valandoj, vandenis. ir Amerikos piliečių.

ku pramogą. Važiuokime iš 
visu didžiu ir mažų kolonijų

minti, pamatyti Lowell*io

n<icijo.i. C'ekoJovakijoj PtŠk 
boję ir Voki'Ėjoje -- Jbreaįf 
ne. ,įKelionė ti uk~> apie 3 savi 
to. Ekskursijoje Jalyvai;
mot. ir 11 vynu Kelionė

19^6 m. nuo balandžio
12 iki 27 <1. Milano ivyka tfIgii. darbininkai užmiršo ginčą ir po priežiūra tam tikros K i-1 parkui rietą ir patys klubie-i lietuvių gražius darbus, pa-jtnrėjo kartoti net 3 kartus. <1.iki _< < H 3!

lai- atidėjo streiką iki Amerikos nų valdžios paskirtos komi- čiai išsijuosę dirix>-ir apdir ridžieiigti ju nuoveikaliais ir Į Atskirų asmenų laimėjimų ir uKinma nuaklino y»* ■
sijbs, susidedančios ii Kinų lx> vietą taip, kad pasidarė ųndr^inti juos prie,tolime*- skaičiavimų metrais nežymiu, 27*7*** l *‘u’l I* a •:* 

puikiausia rietą piknikams, nio veikimo, . ■ . paiymėriu tik teisėjų (prote . vrpažymMu tik teirfjų (profe fclfe



o

IbesižvalgaiO Ui
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Vžjgj.
;SSg;

ringai paskirstomos, arba visos visuomeaėlB'hdntf aimMiifoftMrtg
Dėdė gamas ilgai kasys pakaušį, kol iirS-idaUiymą?ilt impita- 

listiuiais, ar kooperatyviais, teisingiausiais, pincipais tą klausymą 
išrišus? Sunku miegoti, kai pinigų perdaug. L J. D.

nūs viri Vaitaver, čecho-
namas^ tii- s

(THE W O RK E R)
ėdi every TUESEfc, THURSDAY and SATURDAY 

----- ^_by-----------
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Pinigų Perdaug!

II

Hp>

Laikui bėgunt viskas keičiasi. Ne taip seniai Prancūzija ir Ang
lija buvo pasiekusios augščiausį savo ekonominio galingumo laipsni 
ir skendo turtų pertekliuje.

Pasaulinės "skolintojos buvo Prancūzija ir Anglija. Labai ma
iši radosi tokių Europos valstybių, kurių vekseliai buvo patekę Į 
tų dviejų valstybių geležines spintas.

Praūžė pasaulinis karas ir vakarykščiai piniguočiai, nutūpė ant 
pelenų ir žmonių kaukuolių krūvų, dar-gi patys iki ausų įklimpo 
skolosna.

Europos galiūnai traukia liūdną motyvą: ‘• pinigų nebėra! ’' Ka
ro dievaitis prarijo visus Europos turtus ir nutukęs žmonijos krauju 
pagimdė kitą pasaulio piniguočių—Ameriką. Dėdė Šamas vėl ne
patenkintas, kad pinigų perdaug. Pasikeitė rolėmis ir abieji nepa
tenkinti. Bet, rodosi, Dėdės Šamo padėtis kur kas linksmesnė, 
nes jis tik dainuoja: Doleris, doleris; sukasi, maišos, ne tik kišenėj, 
bet ir gatvėj! (anot slaunojo ‘"Dzimdzi-Drimdzi”), o prancūzai su 
anglais 'ir visais kitais Amerikos skolininkais žiūri į savo nublanku- 
<sins sterlingus ir frankus ir dūsauja, sunku dainuoti, liūdna . . .

NAUJIENIEČĮŲ IR SANDA- jie visit galimų priemonių 
RIEČIŲ NEPASISEKIMAS 'griebiasi.

Ilgai būbuijo ir reklaijia- 
vo bendrojo Chicagos socia- 
listų-sandariečiiĮ protestų ir 
rezoliucijų komiteto ruošia
mąjį mitingų prieš Lietuvos 
valdžią. Lietuvių Auditori
joje. Pagaliau susilaukė 
liepos 17 dienus.

Ši diena laisvamaniams 
bus atmintina, nes jie susi
laukė tokio fiasko, kad nie
kuomet negalės pamušti. 
Lietuvių tautos išsigimėliai 
sandariečiai ir. socialistai 
baudė daryti savo pajėgų pa
rodą. bet -išėjo bergždžias 
reikalas.

Nii-kp, negelbsti ir susiblo 
karimas kai rėmėju ir pase-

rius, jo'pastatymas kainavęs 
170,00i4bterių. Ruošiamasi 
statyti dar vieną namą su 45 
butais.

Kooperatyvis garažas pa
statytas- 1923 metais, už au
tomobilio laikymą ir priežiū
rą • 'imama 8 dol. mėnesiui. 
Gąsdinąs parduodamas rin
kos kaina, bet kitos laikme
nos žemesne kaina.

Bendra tą Brooklyno suo
mių kooperatyvų kaina sie
kianti 2 milionų dolerių.

n
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SUOMIŲ KOOPERATYVAI 
BROO KLYNE

Suomių kooperatyvų pra
monės sąjunga susidaro iš 2,~ 
0(1 narių. Sąjunga turi nuo
savą kepyklą, restoraną, ir i- 
vairių krautuvių, net ir bi
liardinę. Jos nuosavybėje 
yra 15 koopertĄyvių namų ir 
garažas. Per 1924 metus vi
sos tos kooperatyvus Įmones 
padare 355.(134 dolerių ir da
vė gryno pelno 13.838 dole
rius.

ninkn |ąikraščip redakto- 
- yrr- • ~ ™   7   *‘
slovakų darbininkų laikraš
čio. redaktorius.

Taip-pat deportuojama: 
naturalizuotas pilietis A. Se
verino, aktyvių ♦Clevelando 
“pentorių” unijos darbinin
kas ; JP. Šteford, italų darbi
ninkas ; Sana Konasto, akty-'’ 
vi darbininkų organizacijų 
dalvvė, finų' darbininkė; J. 
Šedel. taip-pat aktvvus dar
bininkų organizacijos narys 
ir daugelis kitų.

Visi jie būsią išsiųsti iš A- 
merikos Italijon. Suomijon. 
Jugosl avi j on, Cecho- SI o vaki- 
jon ir paduoti suminėtų vals
tybių valdžiom.

Matomai, tie visi “aktv- 
jvūs darbininkai,” pradėjo

PONUI SKRŽINSKIUI
“ZUIKIO PYRAGAS”

Atvažiavus grafui Skržins- 
kiui. lenkų užsienių ministe- labai aktyviai agituoti už Šo
ris Amerikon -ir besiruošiant 
aplankyti Cliicagą. lenkų, 
rusų ir .ukrainiečių darbinin
kų organizacijos šio liepos 25 
dieną, ruošia didelį protesto 
mitingą prieš persekiojimą 
tautinių mažumų: baltgu- 
džių. tikrai i nerių, lietuvių ir 
kt. Kalbėsią įvaironn's tau- 

_ Itu kalbomis.veik puse apv vartos su-' v. v . ,.. .
mos davė -kepvkla. Mėsos! Krpa”ul- 
k' autuvė padalė S9.377 dolj"8™ yafu1' Stams- 

. ... j , 'kini toks siurprizas tikrai ne-.restoranas — 64.1L'>dol. p , . . f m
v'; -m--. 1 o ii i '4. -labai malonus. I urbut.kojų neva. \ miiomcae pi a-1 Brooklvno kooneratvvai K, v. ... . . ...

i a, -ri n,,,. ' j-- J- i - i ĮSkrzinsKis tokio zuikio pv-deda supra>ti km tie at>ka- nuo pat pradžios atsisak^da-! . . ., _. 7
lūnai lietuvių tautą uorėj*’dintis ir todėl visą jį skyrė 1 ‘ . . .. _
nuvesti ir todėl m ina tem 'kooperacijos organizacijos' T<? a‘ aC. ( n. , 1?(.S 
kur Lietuvos vardas šn.dgia-'plūtinmi.' Xanm statyba^'"p uesdsnu-ato jam tokia 
r: Sandarioėiai vieirėda- pradėta plėsti aėiij tarpusa-: aI1 ’ uztaisj t.
mirsi su marksistais darkar- o.ėms organizacijos paskp-^

Dėdė Šamas, jodamas ant aukso maišų, galvoja: ką po šimtą 
paibelių su tais maišais daryti, nejau tenkintis tiktai linksmomis dai
nomis ir toliaus jais žarstytis?

Yra pinigų blogai, nėra dar blogiau. Nusiėmęs savo aukštą 
žvaigždėtą cilinderi, pasikasęs pražilusį pakaušį, Dėdė Šamas ėmė 
skaitliuoti kiek jam skolingas senasis Europos pasaulis.

Besklaidydamas Suvienytų Valstijų departamento santraukas, . 
atrado, kad Europa ir kitos jo “prietelkos” įsiskolino iki 9 ir pusės 
miliardų dolerių. Tai astronomiška suma! Dėdė Šamas nusigando, 
nes jis nemanė, kad anoje pusėje vandenyno turto ir aukso atžvilgiu 
yra kita Amerika.

Tai ne visa. Reikia pridurti, kad i tą skaičių neįeina, taip va
dinamos “specialės karo skolos,“ kuriu suma siekianti da-r didesnių 
rifrų. Washington'as nepateikia žinių Kiek skolinga Rusija, tačiau 
jos vietoje pažymėta “Okeanija ir Azija,“ kuriai paskolinta esą 442 
Biliardai. Žodžiu, sumų sumos, nuo kurių ir galva sukasi. Aš bū
damas Dėdės Šamo vietoje neįstengei?u ju sumušti!

Nežiūrint i tai, kad Europos auksas plaukte plaukė, bet joje 
gerovės nėra, nes visi tie pinigai iššaudyti į padanges, arba suvarto
ti karo griuvėsiams atstatyti.

Karas atnešė daug blėdies materialiu atžvilgiu, bet daug nau
dos moraliu atžvilgiu, paliuosuodamas iš po didesniųjų jungo mažą, 
sius tauteles.

Dėdės Šamo kraštas nepajuto jokių nuoskaudų, o Europa rai
tosi vilkdama ant savo kupros skolų naštas.

dejos — muilo burbulas,. .•' .. Kooperatoi-iai
Socialistams amžinai Tūi)i butus iš ~

griauti, tad nenuostabu, kad .mėnesiui. Už tokius butus

PRADEDA VALYTI
Ukrainiečių spaudos pra

moka už nešimu. Suvienytų Valstijų 
5 kambariu 32 dek-na rūdiniu deportuojami: S.

Zinch. — Jugoslavijos darbi

naudot, buvęs < tedėų kafr- 
lauko teisino išteistas 
metus kalėti. Triūsų pt-U^ 
braukta. Red.) ’ §

Atrodo, kad minimas ta- * 
straipsny kun. Benedik- ' 

tas Verbickas dabar .vra A- 
merikoje. Kokiuo būdu jam ‘ 
pasisekė išsigelbėti nuo len
kui žandarų, tai sunku spėti. 
Mūsų spėjamas kun. Bene
diktas Verbickas nūnai apsi- • 
gyvenęs ■ Grand Rapids, 
Mieli., kur einąs lietuvių baž
nyčios klebono'pareigas.

Malonu pasisakyti, kad 
mūsų Sąjunga kun. Verbicką 
skaito savo nariu, aktyviai 
dalcA'avusiu X L. D. K. Są
jungos seime. Mes galime di
džiuotis turėdami savo eilė
se toki uolų tautybės bruz- 
dvlninka.

vietų laisvę, todėl susilaukė 
tokio likimo.

Nesitenkina Rusijos ‘‘lais
vėmis.” ir “rojumi,” bet no
ri ir Suvienytose Valstijose 
savo “laisves” Įsteigti. Ame
rikos valdžia buvusi labai 
nu-Maidi trems ‘‘draugams” 
.pradeda juos krapštyti lauk, 
nes perdaug komunistiško 
brudo priviso.

KUN. BENEDIKTAS VER
BICKAS TAUTYBĖS 

BRUZDELNINKAS
Lietuvos oficiozas “Lietu-

straijtsnyje “Lenku špiona
žas Lietuvoj” tarp kitko ra
šo: “Tardant Lazdinis (len-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Žvalgui, Xewark, X. J. — Apie 

dalyką, apie kurį Tamsta rašai, ki
tų daug prirašyta. Todėl Tams
tos raštelio j’i-.sur.audi>sinie.

Kuopos korespondentei, XVor-

duoti korespondentės vardą — iš
pūdyti nc-sralime. Kadangi Tams
ta -Jautriausia vi-n r.epasitenkini- 
rr.o n-i.ški dėl anos koresponden
cijos ii- kadanei mes nežinome ar 
anoji korespondentė1 yra istikro 
"riovikė, tai antros Tamstos kores
pondencijos dalias nededame laik-

tarnaudamas lenki] žvalgy-riUv 
boj. tardęs lietuvi kunigą j reri<s 

I P, e u e (liktą Verbicką. kuri* j Pasu 
u: tariamą veikimą Lietuvos <Pti.

P. Vileikiui irk., Xewark,
- Kaciar.sri jan "Darbininke 

igos ir vien: 
odei Tamst;: 
limo” reikalo

\ KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES j 
\ DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS \

SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE -
4 Laisva'' išvertė---------------------------------------------------------- ----- ------------------ -------------------------------------------
i .....________ .
/ * .......... .........rr~rvTHKiiiiiiwiniw»iiiiiii(i m .k mi: i n

(Tęsinys) [miems niekada neatsakydavau jokio patarnavi-1
.\NTs.xss. Pagyvensi pamatysi savo akimis |n!°; taip man prisakė velionis mano tėvas. Pa-: 

ir icržinosi kokį pelini turi girtuokliai, tinginiai. 
iš*virkėliai. kurie su žmonomis nesugyvena is- 
Uc imu ii >avo vmkam- duoda bl->gą pa.vvzdį.

Dzūkas Musteikčtis J. M.

Į Mikas. Aš klausyčiau tavo pasakojimo die- 
:ną ir naktį.

\s. Kiek tik norėsi galėsi klausyti, 
šventadieni ii' taip ka- 

daum daug ko aš tau papiasakosiu.

Da
ko.. . O linksminosi jie. 
gyveno taip nepripažinda- 
s. Tu pats girdėjai koks

• liiiidie ir zyn'.e> ne- 
:ii padarė rinninvs- 
a]'lanke, nuo blo-

>s pi#ežasfvs. tai ir

’iai visi, v įsi buvo turtingi.
liko kur ,ii g gyveno. O visą
ud Mat. pirmiausia gaisra
gii žmonių valias, paskui kil
liko tiktai du sūnų : Petras e
tas. Tai]>. kad už kiekvieną

vių.

nuodėmę buvo baus
mė ne anksčiau, tai vėliau, ne šiame pasauly, tai

Žmonijos daugumą sudaro paprasta, triūsianti liaudis, bet ne 
kapitalistai, todėl tai liaudžiai, nabagei, ir tenka visi tie ■ "malonu
mai.”

Amerika, kad ir kaip tuštino savo piniginių spintų lentynas, bet 
jos neištuštėjo ir todėl Amerikos liaudis nejaučia tų vargų, ką per-' 

.'gyvena Europa. Vienok, negalima pasakyti, kad ir Amerikos dar-! 
hininkija išsikovojo visas būvio gerinimo teises; .ji dar skriaudžia- 

'ma samdininkų.
: Washington'o iždo gaspadoriai spėliojo, kad valstybių įplaukų 
perteklius viršys 50 ir daugiau milionų dolerių,- bet kai pasirodo ^i 
tiį spėliojimų nepateisino ir peršoko kelis kart tą sumą, pasiekdama

■ Ž55 milionų dolerių cifros. To negana. Finansų ekspertai spėlioja, 
kad šie metai susilauksią dar didesnių perteklių sumos. i

Vadinasi, Amerikos iždas auga kai ant mielių. Dėdė Šamas ma- 
; ; tydamas tokį apsireiškimą susirūpino ir pradėjo galvoti ką su tais pi- 

. gigais daryti? Kitados lengva buvo juos suvartoti įvairiems šalies 
•įnonių gerinimo tikslams, bet dabar tų sumų perdaug. Atrodo, kad 

> tasai perteklius privalėtų eiti visuomenės gyvenimo gerinimui, bet 
iinriau keliais?
y. Finansų Ministerio padėjėjas tūlame bankininkų susirinkime, 

pasakęs, kad tas pinigų perteklius turėtų būti padalinamas tar- 
taksų mokėtojų. Jeigu jau taip būtų daroma, tai aišku, kad tos 

fcHioną sumos tektų tiesioginiams taksų mokėtojams: fabrikantams, 
j^^įtakininkams, pramonininkams, pirkliams ir kitiems panašiems ka- 

į|jtolrtamis, kurie tas taksas Įmokėjo ne iš savo kišenės, bet nulupo

M i kas. Taip i r aš (nudėjau apie tuodu varg
šu t. y. Petrą ir Vladą, bet jau tų Kazabulių tur
tuoliu, tai nebeatmenu.

Antanas. Kur tu atminsi, jau 40 metų kaip 
mirę. Taip sūneli, atsiduok Itievo valiai, užlai
kyk -Jo įsakymus, tai nei jokia nelaimė tavęs ne- 
užtiks. tu būsi sveika'- ir žinoti nežinosi kas tai 
liga, nes dauguma ligų kyla iš nedoro gyveni
mo. -Jeigu tu būsi atsidavęs Jo valiai, tai ste
buklingai išeisi iš didžiausio pavojaus. Nekartą 
’na.n pačiam įjrisiejo būti tokiame pavojuj, kad. 
rodosi, tik angelas sargas išgelbėjo mane nuc. 
mirties. Vieną iŠ tokių atsitikimu aš tau pa- 
pasakusiu.

Seniai tai buvo . Mūsų parapijoje buvo la
bai geras kunigas, kuris jau ir-gi seniai miręs. 
Vieni! metąi buvo -ankstyvos ir šaltos Velykos; 
kad pradėjo snigti, pustyti, net baisu laukan iš
eiti. Atlaikęs pamaldas pasišaukė mane U' sa
ko: “Žinai ką Antanai ( * Man reikia važiuoti Į 
Merkinę. Bet mano arklys silpnas, o kelias už
pustytas, tai nieku būdu nedavažiuosinie.”

— Nepabaigė dar jis kalbėti, o aš supratau 
kame dalykas, sakau: “tuojaus pakinkysiu savo 

ii tų fantaių; kuriems pateikdavo vartojimo reikmenas apkrau- arklius. ” Mat, aš kunigui ir kitiems pažįsta- 
V ■ .* ' -.lo -- .... .... *- v’r.. ..j,.,. .. ■ . -S-.

įkinkiau du arkliu sėdova į roges ir išvažiavova.
Kaip tik išvažiavom iš kaimo, pradėjo baisiai Ateik pas mane kiekvici 
pustyti. “Kad nors kelio nepamestum—sako da vakare.
.jis. o ual palūkėti kol apstos?” Ne. sakau, pa- Apie viskit tau papa.sako>iu. ką pats pragyvenau, 
važiuosime toliau, gal kiek bus geriau. Važiuo- nes mano gyvenime buvo visokiiipavojų.- 
jam toliau kelias vis toks pats. Pagalios važiuo-i Mikas. Bet žuvo visi Įūsiį priešai ?
jam žingsniu. Žiūrim akis išpūtę, bet arkliu ne-; Antanas. 
simato. snieuas akis užlipino. Pasidarė šalta.' atsitikimas tok 
Sukau, turbūt mudu kelią pametėm ?
va stovintį kryžiii. kuris prie mūsų kelio neturė- vėjo > 
jo būti. Jis išlipo iŠ roįrių apsidairė ir 
kjydom. čia vieta visai nežinoma.- Mudu apnešė Į šcftai> 
snicaas. arkliai šlapi kaip iš vandens ištraukti ir : pa> jį užeiti pa(rirtii'’kliauti. 
patys nežinom ką daryti, ar urįžti ar tolyn va-,tri> k 
žinoti. "GrįŠkim namo—tarė jis.” Kur čia sa-<gerti.
kau erįsi. vistiek ir atual kelio nerasim.—Na. tai 'pardavinėti loterijos bilietus, 
važiuok, sako jis, tik nestovėk, sušalsim mudu, išsigėriau po stiklą midaus.
ir arkliai. Ir vėl važiuojam, važiuojam, nieko j pabandyti laimės. T U 
nesimato. Tik staiga kokia smarki jėga grielie j Mendeliui.
mane už rankos. Sustabdžiau arklius. “Ko su- jšę raštelį, i
stojai?”—klausia jis.—Aš pats nežinau—atsa- 1 siėmiau raštelį ir įsidėjau į kišenių

[ulailo.jo. Buvo 
kur dabar stovi 

Pamatė-j mūrinis žydo Kaukelio namas, tai pirmiau sto
vi is. kuriame gyveno žy- 

iko. pa das MendeJis, .Jis užnimdiiic.y viskiais “ge- 
Mū>ų kaimo žmones mėgdavo dažnai 

?•; į metus du 
midaus išsi- 

Be to. Alendelis valdžios buvo įgaliotas 
Kartą su draugu 

paėmė mane noras 
Duok h- man bilietą—sakau 

Mendt'lis išėmė tris numerius para- 
aš ir netčmijau kokie numeriai, pa

sekantį šeš- 
kiau jam.—Na. tai važiuok sako, nestovėk: man tadienį Vilniuje buy| lioterij”> traukimas ir 
labai šalta. Man ir-gi šalta, rankos visai siistin- -kai]’ tik visi trvs mano išlošė. Tuo laiku mūsų 

i kaime gyveno didelis uirtuoklis Baituškevičius. 
Sakydavo, kad jis buvęs policijos valdininkas. 
K't už girtuoklystę tapo prašalintas. Netekęs 
virtos valkiojosi po smukles>r varė spekuliaciją 
su žydais. Kada Mendelis urįžo su numeriais na
mo. tai Bartuškevič-ius tuo metu buvo pas jį. 
Mendelis atskleidė knvgas su numeriais, pradė
jo teirautis, kurie numeriai išlošė: Bartuškevi- 
čius ir gi žiūrėjo į knygas ir įdomavęs ar ne iš
lošė kas nors iš jo draugi}.

Tik. staiga Bartuškevič-ius suriko: visi nu
meriai išlošė! Žydas pabalo ir sako, toks, lai
mingas išlošimas 400 raudonujiį (20.000 litų).

Žydas griebė Bartuškevičių už rankos:—ty
lėk, sako.

— O kas išlošė tuos numerius? Antanas 
Poškus.—aš žinau; aš tada buvau, kaip jis sta
tė. Pirmiausia statė Dcrabiekis. paskui Gluo- 
nys, jie davė po-50 kapeikų, o vėliau atėjo Anta
nas Poškus ir davė vistą rublį (5 litus)-

Man ir-gi šalta, rankos visai sustin- ;kaip tik visi trys mano išlošė, 
j vis plaka mintis, kas mane grie- 

“Kad sustojai, tai eik pinu arkliui pažiū-bū ?
rėti gal rasi koki ženklą, o gal ką tokio patūmy- 
ši '—sako jis.” Aš taip ir padariau. Pažengęs 
keliolika žingsnių pirmyn surikau “Gelbėkit!” 
Nusigriebiau už kokio tai krūmo, su kuriuo nu
kritau žemyn, girdžiu ūžia bangos, ir bruzda su- 
sikimšę ledo gabalai. Kunigas iššoko iš rogim 
ginebū mane už rankos ir ištraukė. Dangus šiek 
tiek pragiedrėjo, pasidarė šviesiau, apžiūrėjau 
vietą ir pamatėm, kad tik vieno žingsnio reikė
jo ir būtų mirtis mudviem ir arkliam. Suklaupę 
pasimeldėm Dievui ir nuvažiavome tolyn. Pas
kui klausiu kunigą, kas gi galėjo mane taip 
griebti už rankos ir sulaikyti arklius ? Ar-gi tu 
ųęžinai, tai angelas sargas. Kėno angelas sar
gas, mano ar tavo? To mudu negalėjome ži
noti.

Mikas. Teisybė seneli, aš nuo tavęs dau
giau sužinosiu-ismoksiu negu kokioje, mokykloje.

Antanas.^ Ęaigkim, laikas tau nanĮojeiti,
feiS



Tautybės klausymu
^kisatata ,

S t

k 
f
F-
t; >

Perskaičius “Darbininko” 
No. 78 straipsnį “Tautines 
dvasios smukimas, ” aš netik
tai tam pilnai pritariu, bet 
dar noriu dadėti, jog tauti
nes dvasios smukimui yra 
nemaža priežastis, ir dalis 
parapijų vadovų, kurie gry
nose lietuviškose parapijose 
Įvedė anglų kalboje pamal
das ir tokiu būdu dar labiau 
prisidėjo prie lietuvių ištau- 
tinimo. Apart to, ne visos 
parapijos turi savo lietuviš
kas seseris prie mokslainių, 

■ o pasitenkinama svetimtau
tėmis. Antra vertus, para
pijose nėra vienybės. Beveik 
po 13, arba ir daugiau esan
čių parapijose draugijų, kad 
ir grynai katalikiškų ir tau
tiškų. kaipo vieno tėvo vai
kai gyvena nesutikime.

Gavau žinią nuo Cleve- 
lando lietuvių parapijos kun. 
klebono jog jis sutvėrė fe
deraciją visų parapijiniu 
draugijų ir net Įstatus turi 
pasirašęs knygoje. Ar ne
malonėm gerb. klebonas sa-

viai, nors ir tamsuoliai, la
bai dideli patriotai ir savo 
vaikus geisdami Į “public 
sdrooles” subatomis mokina 
juos lietuvių kalbos savo sve
tainėse. Todėl nekurie pa
rapijų vadai, ypač kurie mo
kslus išėję Amerikoje, labai 
bijosi tautiečių lietuvių, jie 
sako: “Geriau lai lietuviai 
bus airišiai. negu laisvama
niais pasiliks.” Tokios takti
kos jie laikydamies, ne tik
tai labai kenkia lietuvystei, 
bet ir pačiai katalikų bažny
čiai. nes iš airišių-lietuvių 
tankiausia būna masonai.
-Ink ir Dievas liepė mylėti 
savo tėvynę, o jeigu žmogus 
išsižada tėvynės, tankiausia 
ir Dievo išsižada. Šį klau-J 
simą turėtų pagvildenti pla
čiau gerb. kun. Urbonavičius 
savo referate ateinančiam 
Federacijos kongrese. Taip- 
pat Federacija turėtų suras
ti gerą referatą apie Federa
cijos kuopų įsteigimą visose
[parapijose, kurią vadai bū-i 
|tą pirmininkais ir apie Fe-I 

vo parapijines Federacijas deracijos padalinimą į apy-; 
išspauzdinti įstatus kokiam į gardas ir apskričius, “ 
nors laikraštyje i 
“Darbininke.”

Mano nuomone Federaci- I'ederacijos. o kaip tiktai ne-, 
ja. kaipo centras ir didžiau-į užsimoka, tai savaime jos 
šia visoje Amerikoje draugi- jau nebepriguli prie Federa- 
ja turi būtinai pasidalinti vi- /c-jos. A erta pasvarstyti mo
šą Ameriką į 3 apygardas. Įkesniu reikalus. Pasirodo. 
Apygardos į apskričius. Ap-,.i;)3’ dabar priklausantis prie 
skilčiai turi susidėti iš kele- adoracijos, užsimoka 6c. 
tos parapijų, kuriose suvie-lAr negeriau būtu imti pusę, 
nijamos visos draugijos ir j arba dalį nario mokesčio 
pavadinamos atskiromis Fe-u-ontran. w tuomet nei viena 
deracijos kuopomis, kuriu draugija parapijoj neiškryp- 
pirmininkais turi būti para-'tu kairėn, kaip yra jau atsi
pilu vadovai. Tuomet mes-jtikę su GiTind Rapids “Dari
ne tiktai tautinei pakiltume.'.kanto Sūną” draugija, ku- 
bet ir katalikybei daug auk-irią jau laisvamaniai valdo, 
ščiau stovėtume negu dabar i Žodžiu saka. .. tada tiktai 
ir dane didesnį skaitliu pa-Į atskiros parap .Įmes draugi- 
rapijonų turėtume, neau da- ;ios augs ir bujo . kuomet jos’ 
bar turime. Šiaip ar taip pures sa1 
kalbant, nekurie mūsų lietu-: racijas, kaipo atskiras Fede-;savo skiltis.'Red.)

o ne 
Ypač tai]) kaip dabar tiesiog atski- 

:i-os draugijos prisirašo prie

dys žaislų programą. Ir prie žąis-. 
Parapijos piknikas “Palange- lų. bus duodamos brangios dova-

je,” Lawrenee, Mass. bus liepos uos.
26-tą d. š. m. Tas piknikas yra Iš Apaštalystės draugijos it: 
rengiamas visų Cambridge *io lie- Tretininkų yra gabiausios gaspa- 
tuvių parapijos naudai. Ir kas- d i nes.' Jos išgamysgardžiausius 
met turi tą savo išvažiavimą toje ( valgius; kalakutus, žąsis ir 
gražiausioje vietoje. Tie, kurie 
buvo pereitą metą, tai šiemet ir 
vėl nori ten vykti. Kurie keliau- 
•site Palangou, tai turėsite gra
žiausius laikus ir prisidėsite prie 
brangiausio ir garbingiausio dar- : 
bo, tai yra prie įsteigimo parspiji- * 
nes mokyklos.

Pažiūrėkime kaip mes stovėjo
me astuoni metai atgal ir kaip 
šiandien. Mes pamatysime, kad 
mūsų didžiai gerb. klebonas daug 
nuveikė ir mūsų parapiją išliuosa- 
vo iš airių rankų. O dabar pasi- 
dėkojant jam esam liuosi ir to
kiais būkime. O kitas mūsų dide
lis ir uolus darbuotojas tai yra 
šio pikhinko vedėjas p. A. K. Po- 
tembergas, kuris per aštuonis me
tus dirba dėl mūsų parapijos. Ir 
dabar jis yra išrinktas vedėju šio 
pikniko. Visos draugijos priėmė 
pakvietimą vykti į pikniką su, di
džiausiu prisirengimu. Šv. Juo
zapo, šv. Stepono, šv. Jono, Ne
kalto Prasidėjimo, Šve. širdies 
Jėzaus ir Jaunimo draugija, o y- 
patingai Cambridge’io bažnytinis 
choras prisidės su gražiausiomis ir 
naujausiomis dainomis. Boto da
lyvaus iš sekančių kolonijų cho
rai : Nashua, N. H., Lowel!,JIass.

I ir Haverhill, Mass.
Cambridge’io Vyčių 18 kuopa 

su savo gabiausiu jaunimu išpil-

kitokius paukščius.
Tad visi važiuokime j Palangą.

Korespondentas L P.į

mas stengiasi pakelti ne tik i 
aišJm atovį savo {anęių taip-ė 1 
gi nori pakelti jtĮ mateHįaliŠkfc pi- i 
dėjimų. &s pats dirba aplink baž
nyčių, žiūri kad kuomažibh būtį

- iškaščių parap. ir kad ku4grei- 
čiamriai pamažintu slmlų, o paskui 
visiškai bažnyčių išmokėti Iš vy- ; 
eių tarpo tai Rapolas Paragis la- 
bąi darbuojasi ir yra pasiryžęs 
kaip tik galėdamas organiuzoti 
jaunimų kad neprapultų klaidų 
tarpe mūsų laikais. Tarp mote
rų tai p-lė Kotryna Buncevičiutė

DETROIT, MICH.

(West Side)

Nors mažai randasi laikraščiuo
se naujienų iš šv. Antano parap., 
vienok tai nereiškia, kad čia nie
kas nieko neveikia, nes šita ko
lonija galėtii būti pavyzdžiu net 
kitoms kolonijoms, kaip reikia rū
pintis apie mūsų bažnyčios ir 
šiaip žmonių gerove. Didžiausio
ji priežastis kodėl negirdime iš 
šios parapijos daug pagarsinimų, 
pagal mano nuomonę, yra nusiže
minimas. Jei mes padarome ką 
nors gerą ir jei mūsų darbas yra 
vertas sekimo kitoms kolonijoms, 
tegul darbas pats save skelbia.

Švento Antano parapijoje dau
giausiai vyčiai darbuojasi ir nė
ra ko stebėtis iš to, nes jie yra 
jauni ir labai didelis būrys. Jie 
priklauso prie mūsų brangios or
ganizacijos. Neseniai vyčių susi
rinkime buvo nutarta pakelti va
jų kad kas daugiaus prirašys na
rių prie vyčių, tas apturės labai 
gražią dovaną. Taigi darbas ir 
prasidėjo. Mūsų vyčiai nori ir 
trokšta padidinti fondą nupirki
mui vargonų. Jie kuotankiausiai 
rengia piknikus ir stengiasi kuo- 
daugiausiai gauti paramos savo 
darbo- atlikimui. Mums taipgi te
ko surasti labili dailią vietą pikui-; 
kanas. Tenai kiekvienas gali sau 
gražiai atsilsėti. <

Mano pranešimas būtų nepa
baigtas apie šv. Antano parapiją, 
jei aš nepažymėčiau asmenų, kurie 
su visa širdimi yra atsidavę mūsų 
bažnyčios gerovei ir vyčių labui.

racijos centro kuopas. Apie' 
tai dabartinis Federacijos. 
Kongresas turi plačiai pa
galvoti.

v- - x.
C Išeivijos ištaut ėjimo klau

symas labai opus, todėl 
“Darbininkas’■ tam Mausy- 

vo para]/, jines fede- roui gvildenti plačiai atveria

------------ ----------- —---------- .--------------------------------------------g pirmo,

DARBININKO POILSIO 1 l>1,ma
VALANDOMS

AINIAM APIE T AE KODĖL PER eVEKTEE TIEK\ 
DAUG VALGOMA, GERIAMA IR ŠILKAIS 

DABIKAMASI
Pavarėm Vit-^pats Dievas, kurdamas didžiulį pasaulį 

tai]) trumpu laiku (tik šešios dienos!), griuvo, grįžęs iš 
darbo, savo kietan so>tan ir tarė angelams:

— Ne. gana. Sekmą dieną turiu pasilsėti. Ką no
rit. darykit, o darban rytoj neinu.

Ir nenuėjo darban, ir šventė sekmą dieną, džiovinda
mas savo kaktą nuo šešių dieni] prakaito bei galvodamas, 

- . kokią išorę ir kurias gavybos suteikti žemės šeimininkui— 
žmogui.

Savimi išmėeinęs poilsio reikalingumą. Viešpats Die
vas ir žmogui }>ataikė. ]>askirdamas jam šventes ir įsaky
damas per. amžiną atilsį, mūsų protėvį Adomą šventom 
dienom apmąstyti savo gyvenimą, melstis ir ilsėtis.

Būti] tai]> viskas gerai ir klojėsi, jei Velnias nebūtu 
pasipainiojęs, kurs vieną pavasario rylą, vokietuku pasi
vertęs. atėjo pas -žmogų p-r pačią sumą ir pradėjo tokią 
kalba :

— Vadinas, šventi šiandien I
Žmogus nė žvilgterėt nežvilgterėjo i velnią, tik akis 

aukštyn pakėlęs, vis lūpas judino.
— K<» gi taip išpuikai. bičiuli, nė pasikalbėt su savo 

geradariu nebenori ?

griBi saro.balso' bažnyčioje, S neš Į 
kas, nędėlia galima jų girdfti gie-| 
dant. Širdingas parapijoms 1

y y-AM

h j ijihlB 1

NAfiHUA, N. H.
Aušros VaYtiįP. M. draugija 

rengia pikniką ant Y-mos d. rugį)., 
^ubatoje, parapijos darže. Pikni
kas prasidės 3-čią vai. po pietį?, nes, 
dirbtuvės subatomis nedirba tai 
visiems bus laiko ateiti ant pikni
ko ir gražiai laiką praleisti. Va
kare 8 vai. prasidės šokiai naujoj 
svetainėj. Reporteris

Milžiniškas 
Metini* Išvažiavimas

Blaivininkų N. A 
Apskričio

tnr vienatinė linija kurios laivai,, 
liarlškut per ištius metus susisiekia 3 
čia f su laisvosios Danzigo valstij.osįpoišę/^ 
tu. TAIP ARTI KUAIPĖDOS, sad-Įkgfyl 
vas ant kurio sėdot New Yorke
Jumis bevelk j pučia T£VYN®:ĘŽ8^^a 
TUV^, bū iš Danzigo į KlalpCVV 
tiktai vienos nakties kelione ialdiį 
jokių ekstra iškasčių. '

Sekanti išpla-ukimai iš New
Laivas “ESTONIA’ ’ 11 Rugpjil 
Laivas “LITUANIA” 1 RugSyg 
Laivas “ESTONIA” 22 Rūgštį

Kainos laivakorčių: •
I Klaipėdą visu keliu vandenlu?;^^^ 

3-Čla klesa §107 ; 2-ra
BALTIC AMERICA LIHIbO

9 Broadway New York
Kreipkitės čionai 30^ 

ar prie savo vietinių agentu •

PALANGOJE
LAVVRENCE, MASS.

RUGPJŪČIO 2, 1925 METŲ
Šį išvažiavimą rengia Blaivininkų apskritys 

ir šv. Pranciškaus parapija, Lawrence, kuris bus 

vienas iš įvairiausių ką buvo, nes bus dainų, įvai

rių žislų. Jau keletas chorų ir žymių solistų

• bei solisčių pasižadėjo. Bus garsiu šokikių, ku

rios paįvairins programą. Bus visokių žaidimų, 

kuliuos paruoš visos Blaivininkų kuopos. Tad 

visi, kas gyvas, važiuokite i Palangą, Lavrencan, j 

nes Palangos parkas yra gražiausis visoje apie- 

linkėje ir sveikatos šaltinis. Visus kviečiam atsi

lankyti. \
Komisija

TEN IR ATGAL

Nupiginta Kaina

$203
Iš NEW YORK’O j 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Kartu taksai ekstra)

Puikiausiu proga aplankyti/; 
savo tėvynę už numažintas 3 r 
klesos kainas ten ir atgal. Iš 
Hamburgo keleivini yra 
stastatonii specialiais trauki
niais į vielas po prižiūra pa.- ■ 
tyrusiu konduktorių. \ : .

Išplaukia Kiekvieną, '”-; 
Savaite

Sufii'įiini n i Ichlimt; ff kitų ifb- '. 
J'/iiiiaciją krciiikit-'s pas l/ile 

United American Uties 
(Harriman Line) Joint Service with

131 State St. Boston, Mass.

— Nebūk, žmogau, toks karštakošis. O kai dėl tavo 
antro ir trečio punkto, tai aš štai ką pasakysiu, 
aš tau bičiulis, nes spiečius, kurį aną pavasarį 

fG sugavai ir iš kurio palivonais medų semi ir mieste parduo
di Į di. buvo mano. Antra, jei nenori pripažinti tau ligi šiol 
g! į padarytų mano geradarybių, tai dar nereiškia jog ateity 
®rko gera negalėtum išmanęs susilaukti. Trečia, poteriai

i ne klerkai, nesurugs: sukalbėsi savo poterius, kurių, tik- 
jriausia, niekas neklauso, ir aukščiau saulei patekėjus. O 
dabar man pasakyk geriau, ar valgei ką šiandien ?

Iš velnio dešinės kišenės ki.štelėjo balto pyrago su ra- 
zinkoni riekė, sviestu aptepta ir kumpiu priklota, o iŠ 
kairės kišenės—kaži kokia raudona galvikė.

— Aš klausiu tave, ar valgei tu ką šiandien?
Žmogus, matydamas, jog jo poteriai, šiaip ar taip, 

jau sutrukdyti, pasidavė pagundai ir nusprendė pasikal
bėti su tuo vokietuku.

— O ką. ar duosi, kad klausi?—tarė.
— Gal ir duosiu, jei kalbėsi su manim, kaip žmogus.
— O kaip su tavim čia reikia kalbėti: gal raudoną ke

purę užsidėjus, ąr taip dar?" Šitoks ponas, mat, atsi
rado!. .

— Ponas ne ponas, bet ir ne toks nusmuktakehiis. 
kaip tu.

Taip taręs, velnias ėmė sukinėtis ir darkytis prieš 
žmogių rodydamas jam savo aksomines kelnes, naujin
telius. geltonos odos batukus ir žalią skrybėlę su povo 
plunksna. Žmogus, kurs buvo bepradedąs širsti už nu- 
smuktakelnio pavardę, užsižiūrėjo į mitrą kipšą.

“Po pasaulį trankosi, nieko nedirba, dykas dienų 
dienas riokso, o, žiūrėk, gražiai apsirėdo, tur būt, ir pa
valgo riebiai”—pagalvojo taip žmogus ir pajuto didelį no
rą ko norint užkąsti; o jo paties vi$as gyvenimas jam iš
kart taip aiškiai, kaip ant delno, pasirodė liūdnas, men
kas ir bespalvis esąs.

O velnias*vis savo:
— Ką, šiokią dieną savo juodos duonos kietą plutą 

bent prąkaitan pasidažai, o kai šventė ateina ir prakaito 
jįrie darbo neliesi varvini, tad tenka Įtik sausai pagraužti ? 
Bal ne? - 1 1 ■

— O tu jau kažin kaip ten lėbauji... Gal jau keliasi

— Firma, joks tu man bičiulis: antra, aš tavęs ne
pažįstu ir neatmenu, ką gera iš tavęs esu turėjęs; trečia, 
netrukdyk man poteriauti ir eik greičiau šalin, nes vėzdu 
taip tave išvanosiu, jog minėjęs mane minėsi.

Ir čmc žmogus aplinkui dairytis, norėdamas lazdą ar 
vėzdą kokį rasti.

Bet velnio būta tos gudresniosios rūšies, kuri politi
koj toli numato, ir visi aplinkui gulį šakaliai buvo jo jau dienas esi nieko burnoj neturėjęs, o, mat, čia dar iš kito 
iš anksto šilkinėmis virvutėmis paversti. ’

tain Uokiirlnii’nYif-- -volnias pttiS v21 nuvalai
šaipyšis... «

— Še. uaraeauk! ME y

Ištraukė velnias iš dešinės kišenės pyrago su razin- 
kom riekę, šviežiu sviestu apteptą, kumpiu priklotą ir 
padayė žmogui. Šisai nušluostė ėmusią per kairę lūpos 
pusę varvėti, lyg sula iŠ beržo, seilę ir iš-karto kuone pu
sę riekės atkando.

— Žmogau, žmogau, nebūk toks ėdrus. Lukterėk 
truputį, aš čia turiu dar kai ko.

Iš kairės kišenės ištraukė velnias, paėmęs už raudo
nos galvikės, pusbutelį su kažkokiu skystimu, nubrūžino 
Į sieną galvikės raudonumą ir sudavė pusbutelio dugnu 
savo kietan delnam Bematant, pusbutelis, nusispjauda
mas, lyg gyvas būtų, atsikimšo.

Žmogus negalėjo atsistebėti šitokia velnio gudrybe ir 
žiūrėjo į jį išskėstom akim, nelyginant užburtas.

— Paragauk, ko čia esama, tad daugiau visą savo 
gyvenimą nieko kita nebenorėsi šventą dieną burnoti be
imti. |

Pirmas gurkšnys, sunkiai nuėjo. Žmogus net su
prunkštė. O veidas susiraukė, lyg devynios pėtnyčios.

Bet jau antras gurkšnys, kaip sviestu pateptas, šiltai 
nuslinko krūtinėn, o paskum ir toliau.

Užkando pyragu su razinkom, sviestu apteptu ir kum
piu priklotu.

— O o o . . . Tavo ne tokio kvailo būta, kaip atrody
ta,—pareiškė žmogus velniui savo pirmą pasitikėjimą.

Dar kiek palūkėjus, pasitikėjimas vilto ir tikra bi
čiulyste.

Sugėrę bonkutę, suvalgę pyragą, šoko, trypė abudu 
ligi gaidžiagystės, kuriai artėjant velnias ėmė baisai neri
mauti ir dairytis.

Ir ėmus gaidžiams sparnais plasnoti, velnias, lyg Šir- 
-šilo įgeltas, cypdamas pakilo oran, nuslinko miško linkui, 
kur ir pranyko pelkėj, Velnynu vadinamoj.

O žmogus, ilgai dar negalėdamas išsipagirioti, rin
ko aplinkui išsidraikiusias šilkines virvutes, dabinosi jo
mis, dainavo, trepmėjo, ligi, griuvęs kur pakliuvo, už
migo.

Rytojaus šiokiadienį, tik getai įdienojus, žjnogns at
sipeikėjo ir ėmė galvoti,‘kns čia atsitiko.1 x A 

-> Veltui paskum Dievas siuntė'femen štfentąjį po šven
tėto, stengdamasi* priminti žmogui savo pfrmtpf įsn- 
kymą: šventom dienom apmastyti pTaėitį, ibčl&tis ir il-

$1000 TIK Už 60CBUI
- Atsiųsk 60c., o gausų 
gaiš, bet žolėmis, daugiau, 
$1,000. Ką reikštų žmogui 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtąlyg 
visai tuščias daiktas tokiam žmOį'S 
gui. Mūsų žolės yra kas kita.
teikė sveikatą tūkstančiams, SU-įG' 
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus^ 
vidurius, prašalina strėnų skaus-y^ 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą^ 
skausmas po krūtinei, nervų 
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit^ 
visokiu žolių ir knygų kataliogų.

M. ZUKATTIS, Aj
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y-- .'•?

NORTI^gRMANį 
_ LLOVD-^ 
i ten ir atgal
į Nužeminta Kaina
i ĮLIETUVĄ

PER BREMENĄ
3-čioj klesoj tiktai stateroomal

Apsigyvenę ateiviai grįžtan- 
tiejt bėgy 12 tnOo., oetnri 
jokių sugrįžimui trokdymg.

192 VVasiilngtou Street, 
Boston, M n 38.

£UNAR«
Į LIETUVĄ NJ 
(per Angliju) .

gnmažlnta kaina 8 ktesos
laivakorčių • _ ..>4^
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KVIEČIA RENGĖJAI.
Trakai išeis po pirmų 8 vai. Šv. Mišių ir po 10 vai. Šv. Mišių.

VEBNĖS ŽINIOS ECTRA* ĘXTRA!
SPORTAS

£ i EI.. Su. Boetun w.
į LIETUVYS DANTISTAS

TeL So. BuMun 0823 Į 
. l.iKTUVIH DANTISTAS i

CArinų, žaislų dainų t ‘' 
chorų, bus kalbų ir kito-L

^PALANGOJE SKO.

ORLAIVIO NELAIME

Pereitą ketvejgą E. Bos
tone akyvazdoje kelių, šimtų 
žmonių krito žemėn orlaivis. 
Nukrito tiesiog ant geležin
kelio iš 1,500 pėdų augštu- 
mos. Orlaivis krito ant tele
grafo vielų ir jas nutraukė. 
Už kelių minutų per tą vietą 
turėjo eiti traukinys. Bet 
suspėta laiku duoti signalai 
ir traukinys buvo sulaikytas^ 
Orlaivyje buvo du žmonės ir 
abu žuvo.

Norintieji parduoti Lietu
vos Laisvės paskolos boiius 
gali kreiptis Į mus.

366 West Broadway 
So. Boston, Mass.

NAUJA LIETUVIŠKA
< M. V. CASPERi 1 * r rVonTTn?

(KASPARAVIČIUS) I p. L. KArUCIUS

MUŠTYNES

BV. PETRO 17, VASARINĖ 
MOKYKLA 2

y Trečiadienyje Marijos Vai- 
'dkelių Draugijos išvažiavime, 
’ -.kuris atsibuvo Spot Pond re- 

servation atisibuvo gan įdomus 
Base Bali lošimas tarpe Sv.

• Petro Parapijos Altoriaus ber- 
. niūkų ratelio ir VasarinėsMo- 
' kyklds rateliu, šv. Petro rate

lis atsižymėjo savo miklumu 
gaudydami bulę, sykiu nuklo
dami nariams A’a>arinė< Mo
kyklos, rateliui progos pasi
stumti pirmai* Lošimas turė
jo tęstis per devynias pernai- 
nas. bet užėjus lietui lošimas 
baigėsi Šeštoje permainom.

Rezultatai
L - 12
L' ’ Šv. Petro . .8 0

Vas. Mok. 1 0
Sanda ir Lukoševičių- 

po vieną du ba.-e nusius

Ant Bowen gt tarp C ir D 
gatvių utaminko vakare pas 
vieną mūnšaindarį susirinko 
tam tikros rūšies žmonių. 
Ten jie gėrė ir kasiriavo. 
“Good time’ą” turėjo iki vė
lumos. Apie trečią valandą 
naktį kilo muštynės. Kilo 
baisus’Jermas. Langus atsi
darę kiti šaukė “ratavokit, 
ratavokit.” Aplinkiniai žmo
nes sukilo iš miego. Netru
kus pribuvo poliedstai ir pa
darė muštvnėms ir lermui 
gala.

Siuvėja.]
Siutu visokias motery drapanas.

Kurios nori pačios siutles, sukerpu:L 
audeklą jr petrinas. Atdara vakn--{ 
rate Ilgi aštuonią. 3

P. STANCŽLAITE |.

598 East Broadway į
South Boston, Mass. • /

Prie Flod Sųuare Room 4;?
»«3aųs3ceo»sac5C3ss£»^^

APTIEKA
S d e cia-li s t a i Receptu Išpildyme 
Del SttsiĮHi:/ainio Su Košt u įnoriais Karduoitanii

Tek S. R 2805—R.

iIZTUVIS 

0PT0METR1STAS

420 Brauhnjj SovihBoato* 1
Ofi»o tKUoMdo*: j

o*o 9 iki 12 4)0 ryt* U mo 1:30 į 
iki 5 ir noo 64X1 Iki 8 vilvnkare. į 
Ofisas uždarytas nnbatot vnksralu > 
ir nesKddieuijiis. taip gi ;

^251 Eroadway, So. Boston

? (“Keleivio” name) 
Joriao Valandom; nuo 9 Iki 12. nuo 
Rl:80 Iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakare 
SSeredomis nuo 9 iki 12 vaL diena 
SSubatomte nuo 9 Iki e vak. Ned4 
SįUomls nuo 9 iki 12 *ut*rtT

T»l M.-.li: 24®

GEORGE H. SHIELDS
[’žprašonie visas mergeles •'užeit i ir pasižiūrėti į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikas, voki 
creamhis ir \ isokius tonikus dėl plaukų. Taip gi 
:urime um jaiisio išradimo molio dėl veido.

Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

ialis svieto. Pinigus

liegtamlnooju akla, priskirtu aki
nius, kreivu akis atitiesinu ir 
amblljoni&ko*e (aklose) akyse se
gtu 11 n u kvies* tinkamu laiku.

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CASPER''

811-812 01d South Buildin« 
294 \Vasbington Street 

Boston, Mass.
Valanda*: 9 A. M. !M 6ž0 P. H

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 149O

37 Gorham Avenue, Brookline 
relephone Regent GZ>8

DR. PUSKUNIGIS)
I GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ

' ral 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po niau
I 7 iki 9 vak.
• 389 Broadway, So. Bostoa.
i Tet So. Boaton 2831.

Tel. 8o. Boaton 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima »v»{kalt>8t{ ir lietuviiM 

on*o valaudo*: Rytate Ik! 9 t*L
Po pietų nuo 1—1
Vakarai* nuol—9

534 E. Broadway, So. Botton
ANTANAS F. KNEIŽYS 
kurte lanko Snffolk Teisią mokyk
lą Ir užsiima Reni Estai? pHH'.nvi- 
nčjlmu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 Iki 5 valandos j>o rjleų išsky
rus šventadienius. Lieinviai, kad 
ir mažai sukalbantieji ansliškal sa
li kreiptis Įvairiais reikalais j>as 
manę. A. F. Knelžio adresas yru 
toks: 308 E. Nlnth Street,Tel. So. 
Boston 1696.

(GREENE). PH. G.

So. Boston, Mass
Matęs

1 17 TeL Brockton 5112

gavo

r?

gi Mas-:.

t

JT*

e:

S

•Mas

■>an

>avo pa-

protokolų raštininkę. Draugija laiko 
tavo stiMirlnklmus kas antra utarnlM* 
kų kiekvieno mėnesio 7 :30 vakar*, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

$

f 447 Broadway, So. Boston, J

1426 ('olnmbla Rd.. So. Boston, lf**C 
I! — <». s:;r.:r.i-r,ė.

443 E. 7-tb St.. S’-i. Boston, Ma**,

KAMBARIAI NUOMAI
RAKANDAI PARDAVIMUI, dalimis 

:ir pilnai, žymiai nupiginta. Išvykimo 
priežastis. Kreiptis 116 RROAIDVaY 
<:intram aukšte), South Boston. M»<

16 METU SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

399a W. Broadway, So. Boaton 
| VALANDOS: Nuo D r. Iki <. vak

617 E. Breadway
f Po Imperial Teatru )

Tatopbon* South Boston R00

04ALNA (SKALNO
UBHJVI8 ADVOKATAI

; ir ttaiijn str.bų Isinyt:
-• ANTHONY DHt-
VV,nvester St.. Belinout.

NAMy SAVININKAMS
• >tuv!s karpen'erte. pentorins Ir bil- 

Darbą atlieka sąžiningai ir až 
einamą kairę. Kreipti*: J. TARU- 
-. 242 W. Fifth Street. South Boston, 
ss. (S.-July-2.">)

’. i5 U 8rre<-', s->. Boston, M*a^ 
■U. — o, <::c
105 6-th St., So. Boston, Kasa, 
viirkdarė — O. Mizgi r,IIsuh.
104 6-th St.. Šo. B<»ston, Ma**.

J. C. GRILEVIČIUS

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

L- ::*-h T'iifelriiirtlii ifielm

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. iX»4b

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

JUOZAS M. VE W
(VERACKA)""

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIUrOsK

3 4
S 0
0 1

O 
o

r KĄ DĖDĖ ANTANAS 
GIRDĖJO

fe Lietuvos Vyčiu 17-tos kuo- 
| pos Base ratelio narys A:irir- 

das Kiburis t ivritu lienyjo su- 
grįžo iš ligoninės kurioje iįm- 

■y' Įėjo keltą dienu, turėdamas 
K mažą operaciją. Tikimė>ka<l 
B’ Algirdas greitai galės stoti i 

base bąli ratelį i? ty-ti s;vo 
& darba.
]sr - ___________

įf . ro ratelio garo 
gaudytoja- serira

B lės dalyvauti ate:
dienio lošime.

SENIAI LAUKIAMAS 
LOŠIMAS

Jau ilgus i 
ro ratelis ii: 
lošimą su š\ 
rapijos bo? 
Roxbuiy. M 
Bostono 
pamatyti 1; 
ateinanti 
darže C't’.’.r' 
pietą. Lo.- 
No. 2. pa i 

■’ Fastenor K 
ig Įžangos nei) 

pasižiūr’-'i.

PIRK IR PARDUOK-
RANDAVOK

Pirk ir parduok namus, lotus, 
ramias ir biznius per mūsų naujai 
atidaią'tą ofisą.

Rendavok kambarius, krautu
ves, ofisus ir viską kas tik renda- 
vojama per mūsą ofisą. Mūsą ofi
sas yra tam. kad pasitarnauti sa
viems; todėl ir naudokitės proga. 
3Ies turime geri pirkinij pasirin
kimui ir visados esame pasirengę 
parodyti kiekvienam, kuris tik už
eis Į mūsą ofisą. Mes taipgi sko
mam e pinigus ant morgičiu ir pa
taisymui namą

A‘eik ir persitikrink, ar mes tu- 
rime tą kas Pamištai reikalinga.

Mūsą ofisas atdaras nuo 8 vai. 
ryto iki 8 -.a\ vakaro išsky-rus

Visais reikalais kreipkitės pas
SOUTH BOSTON REALTY CO. 

414 Broadvay, So. Boston, Mass. 
Buvusiam. Lietuvių Prekybos Va
rne, ša’.e adv. Kalinausko ofiso.

Kalbama kad Cambridcdio 
berniuką rat<-’:> ,-ią -avai:>- il
gisi Lawr<-n('>- Pdaruroje. Sn- 

t1-grąžę žada vėl ,-tnti basi* bąli 
■ lošti sn So. Bostono šv. Pūro 
? rateliu. South Bostoni.-kiam.- 

.bus gan sunku atsilaikyti 
kuomet Canihridttii'čiai pnpil- 
’dyti sveikatom ir naujos ui>*r- 

yįpjos pradr-s rodyti 
į, • slėptus gabumus.

Dėdė Antanas

WMhtR<tai Uifrr. n LLB. 
f.- •’DAIffilNINKO” NAU

Teatras ftta*]T

•Tel. S. B. 0441

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So.^ Boston 
(Antros lubos)

JAMES J. KELLEHER
AKIŲ GYDYTOJAS

■Per 12 metą ant 54 Main St. į
! Dabar gyvena |
į 63 Main St, Richmond Bldg. ■
’ BROCKTON, MASS.

i Patenkinimas
garantuojama

PARSIDUODA BUČERNĖ' 
IR GROSERNĖ !

Ant geros jatvPe. visą žmonių prieina
ma. bangiausia lietuvių. Biznis gerni 
eina ir gerai išdirbtas. Kas paplrks. 
tai nešimaiir-s. Pardavimo priežaatD— 
liva. Atsišaukite “DARBININKO" ofi
są u. 3<k'> Broaduav, So. Boston, Ma.ss.

(L.-3O)

Julgyk dniknoja*!* aaitaSf (Upe* 
vrrfter) n lietovMkai* M*M*1*> Klnrt 
apie kaln* Ir iityga* P**

ANTANAI T. TOttOm 
308 £ Ninth lt, So. Bortoa, Mmk

i 1*1, S9> Bokso 1996

Rūtų Daržas
fcRUTA GARDENS)

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

30 akeriii lygios žemės, gražiai apaugu
sios aukštais klevais, beržais, eglėmis ir ki
tais medžiais, šitą žemę išrėžėm lotais, tin
kamais statymui vasarnamių arba šiaip stu- 
bu. ant pat vieškelio, prie Billings ir De- 
borah Sampson StreetiĮ. Sharon. Mass. dai 
liausimu miestuko krašte tik

705 Main 8L Montello, Man į.
(Kampa* Broad Strer) f

3OSTON'O DRAUGIJŲ
' VALDYBy ADRESAI

5V. JONO EV. BL. PA8ELE 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI,
l: Inkus — M. Zobti,
531< E. Seventh st., So. Boston, Ma*^ 
Telephone South Boston 1516—J.
-•••y-TV>*n;ii,»nk.-i» — j. Petrauskas, 
25<J Gold St.. So. Boston, Mass.

.‘mt. R:išti:iinkn« — I’. T.’.mošiunns, 
l’i: w. 7-:i> S;.. So. Boston, Mass, 

Ra.Vh.ine.;^ — m. s^ikis,
40 Marine P.oad. So. Boston, M***, 

i; 'l-Vj' — A Natnižiunas.
885 E. Broadwav, So. Boston, Ma**, 

..... — J. Z.-.lkN.
7 Wlnfield St., So. Boston, Mas*.

l:i ImH-;.» ;-i: Vr:nkiUiti.-; kas tre
čią npdėldlei.J kickvieoo mėnesio, 2-r* 
valandą po pietų, parapijos salėj, 402 
E. Seventh St, So. Boston, M*s*.

3R-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Z12Wen6,

Apdrausk
GYVYBĘ IR SVEIKATA 
NUO UGNIES — Na

mą. krautuvę, rakan- 
* 'INŠIURYK)

dus. drabužius, auto
mobiliu ir tt.

NUO NELAIMIŲ—An- 
tomobilią. savą, namą 
ir tt.

NUO VAGIŲ—Visą kil
nojamą turtą.

Apdraudęs būsi ramus 
nuo visokią nelaimią.
Jeigu turi apdraudęs 
(inšiūrinęs). tai pasibai
gus atnaujink pas manę. 
Klausk apie apdrandos 
kainas.
Pirk ir parduok namus, 
žemęi ir t. t. per manę. 
Įvairiais reikalais kreip
kitės šiuo adresu:

A. F. KNEIžYS 
308 East Ninth Street

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1696.

Off.

UNL

RfS

P8ft 
«N

17 Mylių nuo Bostono
‘Rūtų Daržas.” teisybę pasakius, taip atro- 

1<». kaip kampukas Lietuvos atneštas į Ame
riką. — Tikrai būtu džiaugsmas, jei šią vie
tą apipirktų ir apgyventi! mūsiškiai — vien 
tik lietuviai.

Sveikatos Jieškotojai
vpatingai turūui pasiteirauti apie Sharon 
miesteli. ne< tai yra aukšėiau^is ir sveikiau- 
sis miestas šioj daly valstijos. Pasiklausę 
daktaro persitikrinsit.

Namus Statysime 
fimjaus. nes mūsų architektai ir inžinieriai 
skubina kogreiėimisia pabaigti planus. Pa- 
tirinrkit. kurie interesuojatės ]Jasistatvmu 
vasarnamio už mažą kainą ir ant visai leng
vu i-mckesėių. Kreipkitės pas savininkus:

VTNCENT A JENKTNS
6 Beacon St., Boston. Tel. Haymarket 5840.

TITUS .’P. GREVIS
395 Broadway, South Bo ton, TeL S. B. 2340.

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteiki* gartaMį puakutinj pct*m*vh**> tedsl verte pa* JĮ 
krMptte II

OFISO m bTVBNnro ANTRAAAB:

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

pn-zal velianti:?
ultra-vlo'.etirJa;
žiburiu, thermo tlprepn. 
plektro mediku U*kai* bu<J 
minuoju krnn.in. šlapumą

381 WEST BROADVVAY
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas--------------------- S. B. 4*XKi

RMUtendJo* THephonas: 077UM.
Ofiso Telefoną* So. Boston G8&-\V

S. BARUSEVm
>a» Ra*l Katate ir PabUc Notaras.

258 W. Broadiny 
South Bect&& Mm. 
MaadJ* 8W iri

VALDYBOS ANTRAJAI
?tminlnk*s — J. JiruihL,

225 L Street. So. Boston, Ma**. 
ėleB-plrm. — J. Grablnskas,

107 M Street, So. Boston. M**C 
Jrot RaStlnlnka* — A Januionl*,

1426 Colnmbfa Rd., 8. Boston, M**B 
rinfnsy Raštininkas — X .KUkte,

8 Hatch Street, So. Boston, Ma*& 
iždininkas — K ftvagždy*.

111 Bowen St , So. Boston, lt**& 
rvurkdarys — P. Laučk*.

896 E. Fifth St, So. Boston, ■«•*.
Draugljo* r«tk*iat* kreipkite* vi*m 

lo* J protokolų r*žtlnlnk*.
Draugija savo suitmklmu* laiko 3-f* 

tedOdtenJ kiekvieno mtosato l-m« v*L 
yo pietų pnnpUo* mU«X 49U Bevaokb

D. L K. KEISTUČIO DR JOB 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleekas,

514 E. B>oadw«y. So. Boston, M*M 
VICR-riRM. — Povilas Rnka,

95 C Street. So. Boston. Mas*.
.‘ROT, HA.rr. — Antano

450 E. Seventh St.. So. Boston. Maa*. 
PTN. RA2T. — Jnoiaps* Vlnkerlč^į

906 K. Rroad«-ay. So. Boston. M***. 
KASTEBUTS — Andr. Zstleckas,

C11 K Fifth St. So. Boston, M**, 
MAR1ALKA—Kasimiems MikaUIonta, 

906 E Rroa«twny. So. Boston, Mm*.
D. T- K. Keistučio Draflgij* talko to

ro mėnesinius susirinkimus ka* ptra* 
n*d«dlen| kiekvieno menesio, po Mto. 
4M Waahlnfto* St. Be*t*n, Mamų 
t :80 va), po pistu.




