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naujo puolimo. re detektyvo durys. Plėši
kai ėmė Į jį šauti. Detekty
vas iš dviejų revolveriui ėmė 
siųsti kulkas į plėšikus. Vie-

»3

^ieLviĮeno kaUMč yra 

enta; ę priedermė paremti 
italmškajų spaiidĄ ir ją 

kuoplaSiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti, didžiausio užmo— 
kesniėJ”

Francūzai drebėdami laukia Drąsi vagystė, žinios zš Lietuva
• d __________________ i PRIVISO VILKŲ rū iš savo lėšų 20.006 liti

LAUKIA SMARKAUS 
PUOLIMO

Franeūzu padėtis Afrikoj 
i.Šnaujo pasunkėjo. Bendrai 
imant francūzai dabar dreba 
laukdami naujo smarkaus 
riffų puolimo. Nutėmyta. 
kad Abd-El-Krim, riffų va
das, labiau sutvarkė ir pa
pildė savo kariuomen ?. Ten 
dabar pasibaigė javų valy
mas ir keletą desėtkų tūks
tančių naujų vyrų įstojo Į 
riffų kariuomenės eiles.
■. Pranešama, kad francū- 
zų padėtis kasdien sunkėja. 
Riffai baiga apsiausti du 
kalnu Sar ir Sarsar , kur 
francūzai yra Įrengę drūtvie- 
tes. Ties Fez riffai daro 
fortifikacijas ir rengiasi 
prie užpuolimo. Mat Fez y- 
ra franeūzu sostinė Afrikos 
kolonijos ir ten geriausios 
franeūzu jėgos yra. Riffai 
daro fortifikacijas, kad jei 
jų puolimas nepavyktų, tai 
fortifikacijose galės atsilai- 
laikvti.

Ain Buassa yra riffų ap
siausta. Ten riffai yra už
darę dali franeūzu kariuo
menės. Tai atkirstai kariuo
menei francūzai reikmenų 
pristato orlaiviais.

Riffai buvo prasimušę pro 
francūzus i pietus nuo Taza 
ir darė ataka ant vieškelio, 
kuriuo francūzai gabena ka
ro reikmenas. Riffai pade
gė keletą franeūzu miestelių. 
Tie užpuolikai pridarę jei- 
bių staiga dingo, nors fran- 
cūzų kareivai buvo ant sar- 
g vlios.

FORDO GIMIMO DIENA

Detroit. Mieli. — Liepos 
30 Fordui sukako 62-ra gimi
mo diena ir 22 metai kai pra
dėjo automobilių biznį. Ford 
pasakė, kad niekuomet ge
riau nesijautė, kaip dabar.

LIETUVIS NUBAUSTAS Už 
ŠUNS MUŠIMĄ '

Lynu, Mass. — Petras Ka
zokas, gyv. 77 Cottage St., 
buvo apkaltintas ir patrauk
tas atsakomybėn už šuns mu
šimą. Kazokas prisipažino, 
kad šunį mušė diržu. Sakė, 
kad mušė dėlto, kad tas šuo 
daržą kapstės. Teismas nu
baudė ji ant $20. Kazokas 
yra vienrankis.

REZIGNAVO MINISTERIAI

Japonijos ministeriai re
zignavo. Tas ištiko dėl ne
sutarimo tarp mimsterių mo
kesčių klausimi.

NELAIME ANT GELEŽIN
KELIO

Francijoj iš Lemans į 
Tours ėjo greitasis trauki- 
nvs. Nušoko nuo begiu ir 
dėlto žuvo virtoj 12 žmonių, 
o sužeista keletas desėtkn.

DEPOZITAI BANKUOSE

902 Suv. Valstijų bankai 
paskelbė, kad Šiemet liepos 
1 d. depoiztų turėjo $7.977.- 
617.000. šiemet birželio 1 d. 
buvo $7,853,724,000. Gi lie
pos 1 d. 1924 depozitų tie 
bankai turėjo $7.450.005,000.

Depozitai padidėjo visuo
se distriktuose, išskiriant 
Philadelphia. Labiausia de
pozitai padidėjo Atlantos 
distrikte.

PRISIRENGĘ PAIMTI 
KASYKLAS

AVashington. — Kasyklų 
Biuras paskelbė, kad turi 
pienus paimti ir vesti kietų
jų anglių kasyklas. Dabar 
tų kasyklų kompanijos veda 
derybas su . angliakasiais. < vo paklaustas, ką jis mano 
Dar nesusitarė. ' PrežiŠen- i 
.tas Coolidge pareiškė, kad 
jei kompanijos nesusitars.
tai valdžia paims kasyklas i pasakė, kad nieko neturįs 
savo rankas. Kasyklų Biu
ras yra paruošęs pienus va
ryti darbus kasyklose.

FORDO DIRBTUVĖ 
TURKIJOJ

Anglijos laikraštis Daih 
Telegraph skelbia., būk For 
do atstovas kreipėsi į Turki
jos komercijos ministerii; 
kabinetą siūlydamas įsteigti 
automobilių dirbtuvę Kon
stantinopolyje.

VARGONINKŲ SEIMAS

NIEKO NEATSAKĖ

Kai American Woolen 
kompanijos-prez. Pierce bu-

DRĄSUS PLĖŠIKŲ 
UŽPUOLIMAS

Chicago, III. — Netoli nuo 
Chicagos Drake kotelyje ke
turi ginkluoti plėšikai vaka
ro metu bandė 4*hold up’ą” 
padaryti, 
rėmimas.

i’’ Policistai gatvėj išgirdę šau
kiko didis susi- dymus. šoko talkon. Sužeis- 

fJrasidėjo susi-i tąjį vagį, kursdarbandėpa- 
šaudymas tarp plėšikų ir Im-[bėgti, pirmiausia ant vietos 
telio detekbAįj ir policistų. [nušovė. Antras vagis per 
Du plėšikai vietoj, kaip pa {virtuvę norėjo pabėgti, bet 
siute šunės. Jihvo jųušauti. [čia su vėzdais, su pokeriais 
Trečias plėšikas buvo-didžio ;ir kitokiais instrumentais 
mūšio virtuvėj suim^is. Ket-'-buvo ]>rimuštas. Trečias 
virtas plėšiką^? sumišimo me- plėšikas su groljiu buvo po- 
tu griebė iš sėifo $10,000. sė- ilicisto vejamas ant'motorcik- 
do automobiliųn ir nnpyškė-.letkos, bet nepavijo. Ket

virtas Įšoko i svetimą auto
mobiliu.-- išmetė moterį ir at
kišęs revolveri šoferiui liepė 
lėkti. Tas automobilius be
lėkdamas i Lincoln Parką, 
tyčia atsimušė į strvtkari. A- 
pie pustuzinis policistų vijo-

jo. A
Plėšikai, kaip tyrinėjimai 

rodė, buvo išsigėrę.
Hotelio kašierius buvo plė

šikų nušautas.
Plėšikai inėjo hotelin apie 

3 vai. po pietų, užėmė strate- * 
giškas vietas'.ir suriko ran- si išbėgusi vagi. Vagis per 
kas augštyn. ; Hotelyje buvo įsavo pečius šaudė į besive- 
apie 35 darbininkų, taip ku- jaučius. Savo kailį gelbėda 
riii didžiuma buvo merginos, mas, plėšikas pasuko į vieno 
Jau vagys buV.o bebaigiu at- namo skiepą. Ten jis rastas 
likti kas reikia, kai atsida- ir. kaip šuo. nušautas.
'----- - --------------- J.,-.,-.----------------------- —-----• * ji o iiiaiiv  ----------------------------------------------------- :—-----------------------------------------------------------

4ipie A. Bario Federacijos >T « a ' • A •

temaNutetoMiai Švedijoj
gtvnūrnu^rrną.

pasakyti. Pridūrė;-kad'jei i- 
silcistų i ginčus, tai jiems ne
būtų galo.

Lenkas nušovė

rusų sargybinį
NUŠOVĖ RUSŲ VALDI

NINKĄ
Lenkijos parubežyje km- ' 

kų rubežiaus sargybinis, nu-į 
šovė sovietų sargybinį. Pas I 
kui perėjęs rubežių lavoną 
.nuvilko i savo pusę. Sovie
tų valdžia pasiunta Lenkijai 
protestą ir pasiuntė parube- 
žin kbmPšją dalyką ištirti.

ŠUNŲ PROTESTAS
Berline šunų savininkai 

rengiasi prie protesto už tai. 
kad miesto taryba ketina pa 
kelti šunų mokesčius. Da
bar šunų savininkai moka po 
$7.50.
$10.

o ketinama pakelti iki 
IUotesm demonstraci

joj dalyvautų 300.000 šunų.

PADAILYS VIEŠKELIUS
Qiiebec’o valstija Kana

doj vykdo uimanyma šiemet 
pasodinti 300.000 medžių pa
keliai^. kad vieškeliai gra

A. L. R. K. Vagoninkų 
Sąjungos seimas Įvyks rug- 

< piūčio 10 d.l 1925, Brooklyn, 
N. Ak. Šv. PaneJės Apfeiški- 

. m o parapijos svetainėje. No. 
. 5-th ir Havemeyer Sts., pir- 
j mą valandą po piet.
5 J. Jankus,

ATMETĖ ANTI-EV0LIUCI- 
NĮ BILIŲ

Atlanta. Ga. — Grorgijos 
valstijos legislatūrmi buvo 
ineŠtas bilius draudžiantis 
evoliucija išdėstyti ičokyklo- 
>•-. Didelė didžiuma atstovi] 
tą bilių atmetė Pasinly- 
tas biliu> yra panašus į tą. 
kurs yra priimtas Tennessee 
valstijoj ir dėl kurio laužy
mo buvo Daytone garsioj i by-

ŠVĘS KOLUMBO DIENĄ.
Italijos- premieras Musso- 

lini patvirtino sumanymą 
padaryti spalio 12 dieną. 
Kolumbe (ličiui, švente. Ta 
diena švenčiamaSuv. Valsti
jose-ir Ispanijoj. Už tos 
Šventės Įvedimą Italijoj agi 
tari ją pradėjo Kolumbo In
stitutas. kurio prezidentu y- 
ra buvusis premibras Oriam

NUMUŠĖ ALGAS
Ha verk i 11. Mass. — Ren- 

tueket Mills. Groolland Mills 
ir Sk. Groveland Mills, ku
rios išviso samdo arti 1,000 
darbininkų, numušė algas 
ant 10 nuoš. Pentucket

A. L. R. K. Valgom Ša- Mills varo darbus pilną lai
mingos pirmininkas, 259 No. ką, o kitos dvi neina pilną ’ mus, o ne apie biznio ar pra- 

BrodklVii. Nė Y. laiką.

iNEBARRASTAS G^AS DIDŽIAUSIA OBSERVA-
Švediojj buvo nepąprastos 1 T0RIJA

kaitros, dei kuriui Nemaža | ------
žmonių 
gaisrų, 
audros, 
kūnija. 
prigėrė 
didžiu nuostoliu.
suje Švedijoje nuostolių bu-iviena Amerikos 
vo už keletą milijonu deie-ikuri vra ištekė 
11<t- lindeno. Ta ebse

Lei< š6.0nfU)()0.
tatydinte" 

lleskopaš teks didelis. k<>
AVashington. — Iš Brazi-i - . , . _niekur pasaulyje nėra. Hn< 

ten pastaiyTa didžiulė

mirė ir kilų- daug'
Kaitras sekę didelės
lietus. ledaUir per-’

Nemažai šžmoniu I .- ; -
ir ūkminkaUturėjmPasaulėje observatoriją. Tai 

šiaip vi- . Maigai ’ pastatyti aukuojo

netoli nuo 
įGen^vos. ant Saleve kalno. 
! rengiamasi statyt f didžia u>i; *

ILGA GIEDRA PAKENKS ! tf,r;pp bus T 
MEDVILNEI i • *

lijos gauta žinia apie tai. kad 
ten labai nukentėjo medvilnė 
dėl Ivtaus stokos. Užtekti
nai lytaus buvo lik Brazili
jos pajūrio pakraščiuose.

GAISRŲ DAUGYBĖ
A pd raudos nuo gaisrų 

kompanijos a puikavo. kad 
kasdien Su v Valstijose už,- 
sidega 618 namu. Vidutiniš
kai imant namai užsidega 
kas trečia minuta. Čia eina
mi tik apie gyvenamus na-

monės įstaigas.

ė- -Mū

mm su visomis pa

Stinneso firmos

PRIVIS0 VILKŲ rė i
j Iš Šakių pranešama, kad te-' toriniam laivui žvejų reikaląjHŠ|^ 
nykščiuos miškuos, daugiausia įsigyti. Laivas turės tos rei'k§-.^ 
Zyplių apylinkėse, prisiveisė ntes. kad žvejybos dierioixtis,k 
nepaprastai daug vilkų, kurie prisikabinęs žvejų luotus irįšn-ą 
vjetiniams gyventojams prida-j sodinęs iH<» pa<;ir.s. išveš į jū-p 
ro daug nuostolių. Vilkai taip-ra ’ 
Į.'idrąsino, kad dienos metu ne-[ jos, 
tik iš ganyklų, bet ir -s kieliąi'mi luotai" vilkiu 
avis išsineša. Apylinkės gy-.Tuo būdu bu.- sula lipoma -žve- 
ventojai laukia, kad medžioto-. ją fizinė 
jai suruoštų vilkų medžioklę.audra jūi 
-Jie žada būti varovai." ne rs ke-! vas duo<l:' 
lias dienas be jokio užmokės-;tis ir. suėmęs ,įub". grįžta Akį!

Įkrauta. Abejingomis dienomis;, 
į kuomet (laba:- žvejai bi jodaiūi 

ūdros, neišdrįsta 
! plaukti žvejoti, laivas juos 
'vien lydės ir jūron pavojui 
siąrtinant vėl atveš. Tu&'bt^'-^ 
du padaugės žvejybos dieng.ę^ 
skaičius ir pačių žvejų darbai 
bus vaisingesnis. Žemės ūld§/.-| 
ministerija žada pirkti larvĄL 
tuoj, kaip tik žv(\jų uostan bųg |gg 
galime įplaukti ir apsisaugo® 
nuo audrų pavojaus.

(Kauno “Darbininkas”)

NAUJOS PAŠTO AGEN- į netikėtos 
TŪROS

Pranešama, kad naujai Į- 
steigta ir pradėjo veikti pašto 
agentūros Vepriuos. Vegeriuos, 
Pavandeny. Suėstuos. Labū
navoj. Višakių-Rūdoj. Kasčiū
nuos. Grūšlaukėj ir Krinčine.

Kapčiamiesty, Seinų apskr.. 
nuo birželio 16 d. veikia pusto 
telegrafo įstaiga su visu rūšių 
operacijomis; Siurvilišky, Kė
dainių apskr. ir Šimkaičiuose. 
Raseinių apskr., nuo birželio 
15 d. veikia pašto agentūros.

VALSTYBE PAGELBĖT? a 
LANGOS ŽVEJAMS

Kaip žinoma. Falangos žve
jai iki šiol tebesinaudojo labai 
senoviškais žvejybos įrankiais 
ir irkliniais luotais, kurio rei
kalauja daug žmonių jėgos. Be 
to. skaitlinių daviniai rod/i. 
kad audru motu Palangos pa
jūry ka>inet nuskę.-ta 1-2 buo>- 
visų žvejų, nes jiems ątsitoli-

irti prie jo. /Semte ūkio nainn- 
torija tuo su-irūpino :r pasky-

NAUJAS PROFESIONALAS

oi .'-.vejai prisižyeš 
smi k i a i s su ižfflĖį-

g r iš i uošiąUS

čga. d ei iiotikėtfal 
y užkliiĮitų. tai ląį- 1|| 
ž. mldą žvejams rtrtk-; Jll

TAISOMA KELIAI 3 |

Griškabūdis (šakių apskr.^.ę 
Čia visur stropiai taikini vi^.U 
šieji keliai. Kai .kurių taisyk " 
mas netiko ir jie turėjo iš -nau
jo platinai vieškelį ir kasti grio
vius. Daugiausia taiso kelius , 
pasidalinę. Žemesni ošė viettk 
sP fppo pataisyti arba ir visfiį~- 
naujai padirbdinti tiltai. Bū
tų gera, kad vadžia duoti] mę- ą 
džių tiems tiltams, nes pirkti ' 
miško medžiaga brangiai kai- > 
nuo ja.

Da

a at-

baigią krikti

VIETOS JAUNIMAS

nmas f Alytaus ar>"k. ) Šio- 
kąip ir visoje-- 
įima" gana tam- ■ 
i knygų ir laik- ;

nenuprantama. 
Organizas-ijomin *a;p pat maža ’ 

' blou'iansia, tai 
šitąją “ ir kur 

pašoka.
ė-ia vra susikūrusi pa- 

va sari n inkų kuopa. Narių tu- 
’-j ■'(augiau Šiiri'o. Tai nemažas 
skaičius susinrantančio jauni
mo mū.'ii apylinkėj. Deja, tik 
barba" neina taip AilandžiąT, 
kaip kad tutetų eiti, o to pT0-

- "foką gorų'vadų. Tu© 
■susirūpinti dabar per

s?

1I

NESUTIKO TARTIS
Vokietijos plieno .pramo 

nininkai pasiūlė Anglijos 
plieno pramonininkams susi 
tarti dėl kainu ant plieno iš
dirbiniu. Norėte išvengti 
konkureiicijos. Tai Angli
jos pramonininkai nesutiko Į 
tokią sutarti stoti.

Kalbai apie konkurencijos 
panaikinimą kilot. kai Lon
dono ir New Yorko finansis- 
tei pradėjo supirkinėti Vo
kietijos Stinnes’otfirmos se
rus. Stinnes'o plieno, gele
žies. anglių ir elfcjktros pra
monė-jau perėjo į. Anglijos 
ir Amerikos fin&nsUtų ran
kas.’ .

Senajai Stinneso firmai 
beliko laivai ir kitos mažės-

pramoninio karaliaus kara
lystė krinka su karaliaus 
mirtim.

baili'. Broadwav.

Po to

. iriu šlrtllnjtiį^ 
u*.» rr m > »C

ani-

g
•-

Forsyth vaikų ligoninė, 
turėjo gera praktiką

STANLEY A. GALVARISKI

Lietuvoj.
žiaus atgabentas Amerikon. 
Su tėvais gyveno Rumford. 
Me. Tėvai ir dabar ten tebe
gyvena. Stasys-baigęs Rum- 
fortlo’high schooię. vienus 
metus mokinusi Bates kole
gijoj LeAvisbme. Po to per 
si kėlė Į Bostoną ir beagė 
Tufts kolegijoms dentisteri- 
jos skyrių.

Naujam ir jaunam profe-

BŪSAS ATSIMUŠĖ Į 
STRYTKARĮ

iBddeford. Me. — Bosas 
važiavęs iš Portlando i Bos
toną atsimušė į strytkarį, ku
ri išmetė iš bėgių. Sunkiai 
sužeista 9 žmonės, o lengviau 
•hžėista 20. -Buše blivo 26>sionalui linkime geriausios 
pasązieriai, o atrytkaryje 16. kloties.

11818®

tiiret
a fos to ga s m o k si e i v i a i-ateitinitt- 
kai. t-irėtų nudėti savo bro
liams ir -o-utenis. vargstan
tiems kaime.

. S l.fetu- 
narnai 

meni knf lA-S 
(Mofitenoj

>•> nj

’i'ii

Alnu*, i. .
m viekelių : i’Hrii Ir
->'|.‘ ')n:i Tf-. ui •.•■•i-tliko 

li«li>K. hov vnih^lV'l It’i .. ,. ..
Tn]x» Įoilnhliiifl «:i b:i;Vi.vt 
■i|rt'lr<>n>is nnt ’*Kntv:e'y" 
l.il’J*'* '2S «l. >|:ilyVAVtnj
vienu. .Įcrmonys^ ' ; -
mi’Ių &*itnv>v>v
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SUBSCRIPTION RATES:

W. J. Bryan’as mirė

$4.50
$5.50
$5.50

ringąChabrt nenorįs hntisyįo- 
kios akėfjos ir’ paliekąs vi
suomenei tą incidentą iš
spręsti.

PIRMOJO UETUVOSPRE-

save ir pJaįčiau svetintau-čiai,
D ' -U Ai^*LieA»va kalba, o bloe-os 

(fel to

(THE WO RKER)

Kftlished every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY 
-------------by-----------

JOSEPH’S UTHUAKLAN B. 0. ASSOCIATIONOF LABOR

tered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston, Mass. 
undęr the Aet of March 3, 1879.”

ptance for maWuz at speciui rate of postage provided for in Sectiun 1103
Act of October 8,. 1917, authorir.eJ on July 12, 191S”

įSearly ..............................
’ Boston and suburbs ...
TFereign ccuntnes v^arly
^.iim ’■’ i .

Apaę dĮ&f&yą kalba, a blogos 
Meluviąi nieki gero, 

4 ppart blogo ten nerauda.

Šiuo klausymu Lietuvos 
oficiozas Lietuva rašo: ‘ ,

‘ ‘ Aleksandravičiaus skulp
tūros parodoje, universitete 
salėje vąjkštinėjo žiūrinėda
mas eksponatų p. J. Gabrys. 
Pamatęs p. A. Smetonos 
biustą, suširdo ant p. Smeto
nos, kad Šis esąs toks ir toks, 
ir norėjo ji su lazda sudarę 
žyli. Bet p. Aleksandravi
čius ėmė ginti, kad esą nega
lima’ taip daryti ir kelti to
kio skandalo. Gabrys paskui 
klausė, kiek vertas tasai 
biustas, tai jisai už ji užmo
kėsiąs ir vis tik sudaužvsiąs. 
Aleksandravičiui vis tik pa
vyko Įsikarščiavusi parodos 
lankytoją sulaikyti nuo to
kio ne garbingo žygio.”

Tuo Gabrys nepasitenkino 
ir ant rytojaus vėl atvyko pa
rodom kur pasikvietė paro 

’doj (‘Šančius kaimiečius ir iš-

žįstą kieno Įa^ galva ir-siems 
atsakius, kad ne, “Gabrys 
jiems pasakęs, kad tai esąs 
toks ir teks blogas žmogus ir 
siją akyvaizdou taukšt su laz
da vien^Aantrą karfct — ir ( 
numušė biustui nosį ir skruo
stus. ’ ’

Tasai įvykis sukėlė pasi
piktinimo visuomenės tarpe, 
bet spauda ligi? nutylėjo, lig 
ir toleravo Gabrio pasielgi
mą. Tenka liūdėti, kad Lie
tuvoje iki tokios nesąmonės 
daeina apsišvietę žmonės. 
Gabrio pasielgimas liūdyja 
didžiausi nekultūringumą, 
kurį neprivalėtų toleruoti 
jokios krypties žmogus. Jei
gu Amerikoje kas nors pana: 
čiai padaryti] su kokia nors, 
kad ir ne labai mėgiamo, pre
zidento stovyla. tai tuojaus 
susi lauktų šaltosios cypęs.

I
Kada kaiminių akyse, vie
loje dietoje leidžiami tokie

Šio liepos 26dieną, Daytono miestas apsivilko liūdesio rūbais, nes 
ArnEtikos visuomenes «iles apleido žymus politiniame ir socialiame 1 

' gyvenime žmogus W. Bryan’as.
Visoje Amerikoje skambėjęs W. Bryan’o vardas nuėjo amžiny- * 

Kad ir g-arsus buvo, bet mirties nagų neišvengė, toks jau kiek
vieno žmogaus likimas.

W. Bryan’as gimęs 1860 m. kovo 19 d. Baigęs pradinius moks
lus, juos tęsė lUinojaus valstijos kolegijoje, kurią sėkmingai baigęs 

i su magistro laipsniu, stojo i teisių, fakultetą ir jį baigė.
Užbaigęs mokslus stojo darban. Tūlą laiką dirbęs Floridoje per- 

gjfcjię į Nebraską, kur ėjo redaktoriaus ir advokato pareigas. 1888 
motais pasižymėjo savo prakalbomis prieš muitų tarifą ir ačių tam

- jis iškilo politikoje.
52 ir 53 kongrese 1891 ir 1895 metų tarpe prasidėjo veikliausias 

Bryan’o periodas. Tuomet, dar jaunas būdamas, išsikovojo sau garbę. 
kaipo jaunas oratorius. Bryan’o vardas jau tada buvo žinomas ne 
vien Amerikoje, bet ir Europoje.

Dar labiau Bryan’o žvaigždė pakilo 1896 m., kai Demokratų 
konvencija jį nominavo Į Suvienytų Valstijų prezidentus ir kai toje : 

■ konvencijoje jis gindamas taip vadinamą, "sidabro laisvę’’ tarp kit- 
* ko yra pasakęs: “nekryžiavokite žmonijos ant bankininkų aukso
- kryžiaus. ’ ’ Šie žodžiai paplito po visą šalį ir buvo kartojami iš lū-1 
Aą^ų į lūpas? 1900 metais antru kartu ir 1908 metais trečiu kartu-. 
Į, Bryan’as 'statomas i Suvienytų Valstijų prezidento kandidatus, bet

deja, tuo laiku rinkimus laimi republikonai ir Bryan’ui nebetenka 
v pasiekti Baltųjų rūmų. Rinkimus pralaimėjus Bryan’o įtaka parti

niam gyvenime pradeda menkėti. 1912 metais Bryan as pasidarbuo
ja demokratų konferencijoje ir praveda Wilson’o kandidatūrą, o 1913 
motais gauna užsienių reikalų ministerio portfeli prezidento Wilson’o 
kabinete Bryan’as buvo karų priešininkas, todėl labai trumpai jam 
teko palaikyti šią poziciją. Pasitraukdamas iš viešosios politikos 
Bryan’as neapleidė visuomeninio veikimo. Garsiojoje demokratų kon 
vencijoje New-Yorke jis vėl pasireiškė, bet savo kandidatūros i pre
zidentus nebestatė, nes to pats nenorėjo.

Reikia pridurti, kad visiems tiems politiniams keliams Bryan’as 
nepanaudojo savo partinės politinės mašinos, bet pats savo tvirta va- 

" lia siekė prie tikslo ir tankiai laimėdavo. ,
Bryan’o nuopelnams priskaitoma prohibicijos Įstatymo praveda

mas. ' Smuki ės, kad ir oficialiai uždarytos, bet faktinai atrodo ki
taip: girtuoklybė Amerikoje tebežydi; šiandien geriama net daug 
daugiau kai prieš blaivybes Įvedimą. Kova blaivybės srity Bryan ą 
išpopulerizavo, kartu ir naujų priešų jam pagimdė, bet toli gražu 
jo vargo ir darbų nepateisino.

Visuomenės gyvenime velionis atsižymėjo ne vien kaipo garsus 
ir gabus kalbėtojas, bet dar kaipo lektorius ir publicistas. Bryan’o 
paskaitos turėdavo dideliausio pasisekimo, nes jis gyvai ir sumaniai 
jose savo idėjas skleisdavo. Ir publicistikoje jis užima gana stambią 
vietą. Jis prirašė galybes patriotinių straipsnių ir religinio pobūdžio 
knygų, nukreiptų prieš bedievybę ir Darvino bezdžionizmą. Tikin
tis- Bryan’as, buvo Įsitikinės savo idėjose, todėl drąsiai kovodavo su 
savo priešais.

Visą savo gyvenimą kovojęs politinėje plotmėje ir susilaukęs se
natvės jis nenustojo dirbęs ir toliau. Šiomis dienomis baigėsi garsioji 
Seopes’o byla, štai toje byloje Bryan’as turėjo nebe politinio, bet 
ytdiginin kovotojo rolę. Drąsiai i- atkakliai jis stojo prieš bedievy. 
š teorijų smelkimosi viešosna mokyklosna. Su tokiuo pat atsidėji- 

Į. ? mu, kai ir savo politiniam veikime, Bryan’as paskelbė kovą prieš ti 
.-kybos engėjus ir įrodinėjo, kad Amerikos ir aplamai žmonijos gyve- 
' pilnas turi būti šventojo Rašto rėdomas. Dėka E~yan ui Tennessee 
' valstijai įstatymai tapo apsaugoti ir evoliucijos, vaikų sielų nuodiji-' 
-JUO, mokslas viešose mokyklose sustabdytas. Dėka tam pačiam 
-Bryan’ui vaikų auklėjimo priežiūros propoganda sklinda po visą A- 
feeriką.

n" Kulminaciniu tos kovos punktu buvo Dayton’o miestas, kur 
ĮįBryan’as viešai gynė šventąjį Raštą nuo tikybos priešininkų puolimo. 
’kovą kaipo advokatas ir kaipo religijos apaštalas Bryan’as laimėjo. 
J Laimėjo, bet suklupo po metų našta; pajėgos išsekė ir savo gar- 
’trfngos kovos vietoje atsiskyrė su šiuo pasauliu.

, Demokratų partija neteko aktyvaus politiko ir nenuilstamo dar- 
Įįbtninko. Nors nedaug įtekmės turėjo toje politinėje grupėje, bet jo 
-jfieažntočiai kartais labai rimtai prisiklausydavo jo balso.

Fundamentalistai su Bryan’oAnirtimi neša dideliausius n uosto- 
netenka savo krypties termometro, kurs visą jų gyvenimą re- 

f^mtod&vo, Kitą tokį vadą ir tikybps gynėją sunku rasti.

Mokslas taip pat susilaukė nuoskaudos, nes jis daug' įnešęs ir ant 
mokslo aukuro.

Net politiniai ir tikybiniai priešai pripažįsta Bryan’ą kaipo kul
tūringą ir idealu politinį individą.

Tarpe eilės užuojautos raštų, išsiskiria New-York’o gubernato
riaus ir Scopes’o gynėjo advokato Darrow’o telegramos.

Priešai Bryan’ą mylėjo už tai, kad Bryan’as tikėjo tam, ką jis 
darydavo. Savo politiniame-ar kitokiame darbe tas žmogus neieško
jo svetimųjų skriaudos ir asmeniškos naudos. Tyros ir geros širdies 
ir gražaus būdo Bryan’as įnešdavo gyveni™an švarių ir sveikų klau
symų su kimiais politikams ir-mokslinčiams nekartą priseidavo su
sidurti. ' ’ ■' '"f' • • • 7?

Bryan’o mirties atbalsys pasiekė ir Europą, šv. Tėvas sužino
jęs apie Šventooj Rašto gynėjo mirtį, išreiškė savo pasigailėjimą.

Bryan’as, kaipo senas karys, kovojęs ūž Amerikos vėliavą, iš
reiškė noro būti palaidotu Washington’e Arlington’o kapinėse, sale 
nažinompję kareivio kapo. , ,

■65. metų sulaukęs, apleido šį pasaulį.

ii
[KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES
\ DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS
\ SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE

B

F
/ Laisvai išverta

(Tęsinys)
— Žiūrau. kad jie-visai nusigando. Tuo

jaus priėjo ptL manęs kareiviai ir nuėmė rete
žius. Apygardos viršininkas apžiūrėjo mano 
•veidą, galvą, krūtinę: paskui paėmęs už rankos 
pasisodino šalia savęs. Policijos viršininkas su 
raštvedžiu stovi susitraukę prie slenksčio ir dre
ba. Kaip tik pradės kuris kalbėti, tuoj apygar
dos viršininkas -trepters koja į grindis, suriks 
“tylėkit!” — tai jie vėl stovi, kaip įdiegti. Apy- 

dalykas ! Kada pirkau bilietus ? Kas pirma ma
nęs pirko? Po kiek? Kokiuos numerius ?

Aš vi>ką papasakojau teisingai, kad nume
rius pirkau pas Mendelį, iškarto numeriui neži
nojau. bet namo parėjęs peržiūrėjau ir atmenu, 
kad buvo: 7. 14 ir 211 o pirma manęs pirko Gi
rinis u- Stonkūnas. jie užmokėjo po 50 kapeikų. 
•Jis viską ištardęs liepė pašaukti žydą ir atnešti 
knygas su loterijos numeriais. Knygose rado vis
ką. kai]) aš jam papasakojau.. . Mendelis taipo
gi nusigando, norėjo ką tai sakyti, bet jam lie
pė tylėti. Dabar pradėjo klausinėti apie Mendc,- 
IĮ: kaip jis atėjo-pas mane, kai]) paskui abu ejo- 
va pas jį. kai]) pradėjome gerti, kaip pasigirdo 
jo kieme riksmas, ką sakė mirdamas Bartuške
viČius, kad Mendelis mano norėjo nunuodyti, 
kai]> jo sūnus pakeitė stikliukus, viską pasa
kiau kaip kas buvo. Mendelis kaip numiręs at
rodė. Kaip užbaigė malte klausinėjęs pasakiau, 
kaip iš manos reikalavo tūkstančio rublių, pas
kui jau astuonių šimtų, kaip Mendelis buvo at
siuntęs kitą žydą pas žmoną, kad duotų penkis 
šimtus rublių ir taip toliau. Mane paleido, Men- 
delį ir policijos viršininką su raštvedžiu apkalė 
retržiaisAr išvarė Į Vilnių kame ir nuteisė.

Kai]) tik išėjau iš kalėjimo pirmiausia nu
ėjau pas kunigą, padėkavbjau jam už išgelbėji
mą. Tuo penkis šimtus rubliti kuriuos žmona no
rėjo atiduoti žydui visus paaukavau bažnyčiai,

Mikas. Na, kuo tas viskas baigėsi?

ADVOKATAS VRU3UAUS- 
KAS MIRĖ

Vilniuje mirė žinomas pri- 
siekusis advokatas Vrub- 
lįauskas. Velionis buvo la
bai. didelis lietuviu priete- 
lius, ne kartą gynęs lietu
vius nuo lenku žiauriu per
sekiojimų.

Vilniaus lietuviai nebete
ko nuoširdaus prieteliaus.

PASKOLA LIETUVAI
i liepos 30 d Nr. “Gar

sas” praneša apie einančias 
derybas paskolos reikalu:

‘ ‘ Sugrįžo iš Lietuvos Foun
dation kompanijos atstovas 
p. Hirshovitz. Spaudai jisai 
pareiškė, kad pradžia pasko
los gavimui padaryta. Pat
sai p. Remington, kompani
jos prezidentas negalėjęs 
nuvykti Kaunan, todėl pa
skolos sutartims daryti pa
siuntė specialę komisiją iš p. 
Feifer, kompanijos manage- 
rio Europoje ir p. Kinsey in
žinieriaus. Betiriant Lietu
vos padėti, komisija rado, 
kad Lietuvos finansų padė
tis tvirčiausia negu bile ku
rios kitos šalies. P-nas Fei
fer labai patenkintas Lietu
vos budžetu ir šaunia banko 
padėtim. Komisija studi
juoja statymo tiltų, tiesimo 
gelžkelių, vieškelių, statymo 
uostų, stočių, kanalizacijos 
sostinėj ir kituose miestuose 
planus. Komisija esanti pa
tenkinta Lietuvos premiero 
ir Kauno majoro vaišingu
mu. P-nas Hiršovičius džiau
giasi Lietuvos gražumu. 
Kauno apylinkių puošnumu, 
operos gerumu ir t. t. Ji
sai tikis Į laimingą Lieauvos 
ateiti ir i Vilniaus atvadavi
mą.”
Amerikos kapitalas eina 

Lietuvon atstatymo tikslu. 
Remington firmos atstovai 
konstantuoja. kad Lietuvos 
finansai pastovūs, gi pats gy

BOLŠEVIKAI ŠAUKIA RU
SIJOS CERKVĖS SUVA

ŽIAVIMĄ
1923 m. taip vadinamas 

Rusijos cęrkvės susivažiavi
mas, nuvertęs patriarchą 
Tichoną, išdirbo programą 
ir taisykles naujam cerkvės 
suvažiavimui, kurs turėsiąs 
įvykti lapkričio 1 d. Išrink
ti delegatai ir išrinktųjų są
rašai turi būti patiekji Sy- 
nodui iki 1 rugsėjo.

Velionis patriarchas Ti- 
clionas nepripažindavo to 
“Synodo,” nes jis eidavo su 
bolševikų valdžia.

Dabartį n i o suvaž i avi m o 
taisyklės neleidžia būti dele
gatais tiems dvasiškiams, ku
rie buvo arba hus sovietui 
teismo teisiami.

Bolševikai tyčiojasi iš ti
kybos. vadindami ją tamsiui 
žmonių ir fanatikų prieta
rais. bet patys ruošia bažny
čios suvažiavimus. Supran
tama. kad tie žmonės tik ko
medijas daro, bet tokioms 
pasaulio išmatoms, kai ko
munistai viskas salima.

Antanas. Na., taip ir baigėsi! Atsirado ir i 
daugiau liudininkų kurie už mane kalbėjo. Bar- ' 
tuškevičius koks pats buvo, tai su tokiais ir drau- i 
gavo. , Jis draugavo su viena moterį a. kuri bu- ' 
vo pametus savo vyrą. • Jos vardas Pranė. Tą 
dieną kai]) sutarė BartuškeviČius su Mendeliu 
mane nunuodyti. Mendelis davė jam tris šimtus 
rublių.

: BartuškeviČius turėdamas kišenėje tiek pi
nigui 'pasiėmė Pranę ir išėjo išsigerti. Kada jie
du gerokai Įkaušę grižo, tai BartuškeviČius Pra
nei visas paslaptis papasakojo. O batsiuvis t. y. 
to namo savininkas, pas kuri Pranė gyveno per 
sieną viską girdėjo, ką jiedu kalbėjo. Nors iš
karto jis negalėjo suprasti kame dalykas, bet pa
aiškėjus faktui, sužinojo.

Mendelis sužinojęs, kad Pranė šį tą žinm pa
žadėjo jo dalį pinigui atiduoti jai. Pranė pradė
jo labiau gerti negu pirmiau, o kartą parėjus 
girta viską smulkiai išpasakojo batsiuviui ir jo 
žmonai.
nių. tai batsiuvis su žmona pradėjo visiems pa
sakoti.
^atsiuvi su žmona, pradėjo tardyti. Po tardy
mo taper areštuota Pranė.

Mępdelis mirė kalėjime dar prieš teismą, jo 
visą >urt4 išpardavė ir man viską atlygino, ką 
skolinau ikką išlošiau. Pranę palaikė kalėjime 
motus ir palbieįo. O kas atsitiko su policijos vir
šininku ir raštvedžiu, tai nežinau. Tiktai po 15 
metiį kartą mieste žiūrau stovi pavargėlis, api
plyšęs. susiraukęs ir uosto taboką. Gerai įsižiū
rėjęs pažinau, kad tai buvusis policijos viršinin
kas, kuris mane mušė per'veidą ir liepė kitiems 
mane plakti. Pamatęs mane nusiėmė kepurę, pa
lenkė galvą ir prašo išmaldos ? — Nepažino ma
nęs! Rodos atrodė pamišėliu.
i — O kai p tu vadiniesi ?

.— Pagurskis, Pagirskis mano geradari.
— Na, gerai, tu Pagurskis, o aš Poškus, — 

ir padaviau jam 20 kapeikų (100 centų), .

Kada Mendelį areštavo ir išvarė i Vil

Tas kalbas sužinojo policija, pasišaukė

ėnua susiintereshyp 
laisvieji, bet ir ką|l-

niai. L L
Pirmą pranešimą Amund? 

senas apie savo ekspediciją į 
šiaurės ašigalį padarė kalėji- ’ '' 
me. Nutiko šiaip. Grįžus ; 
Amundsenui Norvegijoj, ‘?O'. 
kalėjimo kunigas parašė jam 
laišką, kuriame pranešė, kad^ 
ekspedicijos išdavomis tiek 
susiintėresavo kaliniai, kad 
jam tekdavo labai tankiai a- 
pie tai juos informuoti.

Amundseno sugrįžimo die
noje, vienas kalinių parašė 
jo garbei poemą. Tasai laiš
kas Amundseną labai sujau
dino ir todėl jis nutarė pir
mą pranešimą apie ekspedi
ciją padaryti vietiniam kalė
jime.

KOMUNISTAI VARŽOMI
Meksikos valdžia randa, 

kad bolševikai yra negeisti
nas elementas ju šaliai, to
dėl Įsakyta visiems konsu
lams nebeduoti Įvažiavimo 
vizą komunistams. Bolševi
kiško maro kratosi visos tau
tos.

IŠPLAUKĖ LIETUVON
Buvęs L. D. K. S. Centro 

Valdybos sekrtorius adv. P. 
Daužvardis šių metų liepos 
25 dieną. 11 vai. ryto, laivu 
“Ma.jestic" apleido Ameri
kos pakraščius. Lietuvoj <• 

j manąs būti rugpiūčio pra
džioje. Savo buvusiam sek
retoriui Daužvar^žiui pa
gerbti ir atsisveikinti Men
tei los LDKS. II kuopa buvo 
siiviiošusi Montelloje. Romu
vos parke, atsisveikinimo 
pramogą. Daug triūso įdė- 

l.jęs Į L. D. K. S. gyvenimą, 
j tylus, bet daug dirbąs Dauž- 
ivardis dabar skruodžia At- 
įJantiko vandenis.
į Laimingos kelionės!

AMUNDSENAS DARO PRA 
NEŠIMĄ KALINIAMS

Amundseiio ekspedicijas i

l 
g

Dzūkas Mibsteikėtis J. M.

— Poškus. Poškus.. . žinau, žinau'
Pažiūrėjo Į mane ir nuėjo.

Xa. tai šiai dienai pakaks kalbėti. Na. ai- 
ai dabar kokia pirmoji žolė, su kuria aš su

niukai daug turtui ir sulaukiau žilos senatvės? 

į Mikas. Žinau: tai malda!

pie antrąją žolę. O dabar žiūrėk nei vieną dieną 
nepraleisk nesi meldęs.

Mikas. Niekuomet, niekuomet maldos ne- 
apleisiu, iš visos širdies melsiuosi.

li.

Kitąi sekmadieni Mikas vėl nuėjo pas šune
li. luris papasakojo jam apie savo žoles.

Antanas. Antroji žole. sūneli, su kuria su
rinkau daug turtų ir sulaukiau žilos senatvės, va
dinasi '‘sumanumas." Mūsų lietuvių priežodis 
saku: "geriau su išmintingu pamesti, nė kaip su 
kvailu rasti. Ir tas tiesa. Duoti nesumaniam 
žmogui turtus, tai kartais būna taip, kad jis iš 
džiaugsmo praranda savo kūną ir turtą. Tai y- 
ra: kad žmogus turėdamas daug turtui nemoka 
jų ^naudoti geriems tikslams, bet dažniausia 
pradeda girtuokliauti, nepadoriai gyventi, o su
ardęs savo sveikatą eina be laiko anan pasaulin. 
Mažai pas mus žmonių randasi, kurie mokėtų ge
rai sutvarkyti savo sunkiai uždirbtą skatiką.

Tiesa pasakius nėra didesnės laimės žmogui 
turėti sveiką protą ir stiprią valią. Todėl lai
mingi vaikai, kurie turi* išmintingus tėvus, ku
rie iš mažens'vaikus pratina, prie darbo, moki
na išmintingai elgtis ir išmokina juos suprasti, 
kacyra gera ir kas bloga. Nes gerui tėvų — ge
ri raikai, blogų tėvų — blogi vaikai. Laimin
ga) tas žmogus, kam Dievas padeda išmokti, - 
skaityti rašyti, h* paskaitęs knygas viską supran
ta ir atsimena.

, (Bus daugiau) ' ■ . .



1!

1!

' laimes nu
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kitės šiuo adresu:
A. F. KNEIŽYS 

308 East Ninth Street
So. Borton, Mass.

Tel. S. B. 1696.
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PELKIŲ UGNIS

(Taraso Gttščos)
Šis berželis dar nesenai čia išaugo. Trumputis am

žius jam išpuolė ir jis užaugo neužvydėtinose aplinkybėse.
Uždengtas, iš visų pusių semi inedžių suspaustas, nema
tė jis saulės, retai jį vėsino svaigus vėjelis. Kadangi ber
želis nepažino kitokio pasaulio, kitokio gyvenimo, tai nie
kuomet ir nesiskundė savo likimu. Jis neaiškiai jautė 
laisvę, beribę, saulę ir, čia stovėdamas, tarpe šių medžių, 
lyg svetimas, niekam nepasakojo savo minčių ir svajonių.

Tiktai viena paguoda palaike jo gyvybę.
Naktį, kada paukšteliai nutildavo aplinkui ir uodai 

nustodavo zirzti.—vienos tiktai žvaigždės švietė danguje 
ir retkarčiais mėnulis liūdnu žvilgiu nušviesdavo žemę,— 
kur tai degė ugnis, balsva, paslaptinga, maloni. Ir švie
tė toji ugnis iš apačios, iš neištirtų žemės slaptybių.

Pelkės, kuriose buvo minitiesus ši šalelė, kamedraug 
su kitais medžiais augo ir šis jaunas berželis, rodės, netu
rėjo' galo; seniausiasis ąžuolas, augus pačioje aukštoje sa
los vietoje, nematė tų pelkių galo. Iš seno augo šitoje 
salelėje Įvairūs medžiai. Pakraščiais tęsės jauni ir seni 
alksniai, giliai įleidę pelkėse šaknis. Toliau nusitiesė tam
siai žalia juosta eglių. Dar truputį aukščiau bolavo liek- 
naliemeniai berželiai, kurių tarpe matėsi liepa, uosis, 
vinkšna: ir jau pačiame salos vidury augo galingi ąžuo
lai.

Mūsų jaunasis berželis augo vinksnos kaimynystėje. 
Buvo pusiaunaktis prieš Elijo dieną. Dangus buvo tam
sus. apsiniaukęs, ir kartkartėmis trūkčiadavo nušviestas 
tolimos, galingos audros žaibų.

Pelkėse'džiaugsmingai mirksėjo toji pati ugnis. Jau
nasis berželis linksmai drebėjo žiūrėdamas į ugnį.

Pažadinta dardančiu per-kūno trenksmu, vinkšna pa
klausė berželio:

— Kodėl nemiegi, vaikuti !—Berželis staiga užtiktas 
krūptelėjo ir apsimetė miegąs ir nieko negirdįs.

— Ko-gi tu gėdinies ?. . draugiškai paklausė vinkšnai. 
—tu žiūri i pelkes, tave traukia ugnis ?

Vinkšna patylėjo, o paskui, pamojus šakele, tarė:
— Tai ne ugnis!—Jaunasis berželis nuo šių žodžių 

krūptelėjo.—Kaip? tai ne ugnis? Tai ne tikra ugnis?— 
paklausė jis pilnu lūkesčio balsu ir pajuto lyg būtų priešais 
jo atsivėrusi bedugne.

— Tai puvenos pelkėje tai]) šviečia—vėl j itarėviiikš- 
na.—Spiauk Į jas: medžių turi būti du keliu; -vienas že- 
mėsen. kitas aukštyn Į saulę.

Ir dar ilirai kalbėjo vinkšna.
O berželis tylėjo ir neklausė vinkšnos kalbos.
— Taiei tai buvo tiktai apgaulė! O aš maniau—tai 

tikroji iw;nis. ir tame buvo mano džiaugsmas ir paguoda, 
tame aš užmiršdavau savo bedalio.

Ir pradėjo vargšas berželis liūdėti ir dejuoti. Dabar 
j'1 gyvenime m-bebuv'> jokio džiaugsmo.

ki.—tai ilgai jie ūžėI:
ir ’oki

It ikišiol tel
1924 m. VII 17 <

teiks ir Jum*. Pataisa j
Mėnesinis LDKS. 2 kuopos

ru^pifįio 4 et, autradieny; 7:30 
vai. vak., paprastoje vietoje.

Malonėkite visi ateiti ir li
kusieji užsimokėti savo mokes
nius. Bus svarstoma išvažia
vimo klausymas. Permatoma, 
kad tas išvažiavimas bus Low- 
elly rugpiūčio 29 ir 30 d.

Vieta graži ir todėl tikimasi, 
kad monteliečiai tuo_ susirū
pins ir sudarys nors porą tro- 
kų.

CICERO, ILL.
LDKS. 49 kp. 21 d. liepos laiky

tame susirinkime nutarė visus pi
nigus iš likviduoto biznio $2,000 
aukoti naujos bažnyčion fondui 
Už juos bus pa gražyti 5-ki langai 
su paveikslu šv. Juozapo. Disku
sijos ėjo ramiai 4r nubalsuota vien
balsiai, o vienas susilaikė nuo bal
savimo.

fantas, Dr. Daria, adv. UranMkL^ M ZTv
u U-U P***08 fa*9™ P™ tam.«w>

atstovo giminaitis. Atstovo auto 
■sobifią lydėjo “aniolas sargas’* 
ant motorcikletkos.

HARTFORD, CONN.
Rodos, kad viskas ramu, tyku 

ir nieko būk nerengiama. Iš tei
sybės-gi Hartford’o LDKS. 6-ta 
kuopa nesnaudžia, o išsijuosus 
dirba ir rengiasi koiškilmingiausia 
pasitikti LDKS. Connecticut aps
kričio išvažiavimą, kuris čion į- 
vyks 9-tą dieną rugpj. š. m., Lie
tuvi* darže vadinamam Light 
House Grove ant Glastonbury ke
lio, 24 Station, prie pat Connecti
cut upės kranto. Stebėtinai graži 
vieta. Jau yra garsas gautas iš 
Waterburio nUo koro vedėjo Alek
sio, kad jis su savo milžinišku 
choru tikrai pribus ir podraug di
delė minia.- jĖaienbcriečių. Girdi- * 
si, kad ir kitų kolonijų cherai ma
no pribūt, o ypatingai New Britain 
merginų choras-. Hartfordo LDKS. 
6-ta kuopa tą visą sužinojusi jau 
laiko negaišina, dirba visi..

Informatorius

Svč. Trejybės lietuvių bažnyčios 
parapijoms iš savo ekskursijos 
liepos 19 d. į Highland Beach ir 
E. Long Brauch turėjo geras pa
sekmes. Praeitais metais tos pa
čios parapijos ekskursija buvo 
kur-kas mažesnė, bet parapijai 
naudą atnešė, gi šįmet parapijonys 
taip sukruto, klebonas su darb
ščiais komitetais sukaitę dirbs ir 
šiandien tojo darbo vaisiais visi 
džiaugiasi, nes sudarė vieną iš di
džiausių ekskursijų Nevmrke ir 
parapijos naudai, permatoma, ke
letas šimtų dolerių pelno.

Apart kitko turiu pažymėti, 
kad Newarko ir apylinkės lietu
viai su nekantrumu laukia rugpj. 
1 d. (subatos vakaro), nes toje die
noje atvažiuoja iš Brooklyno 134 
kuop. S. L. R. K. A. gabus artistai 
sulošti trijų veiksmų komediją 
“Elgetų Gudrumai” parapijos 
svetainėj, Newark, N. J., naudai 
klieriko P. Lekašio, laikino parap. 
vasarinės mokyklos mokytojo. 
Prie teatro bus ir kitų įvaireny
bių, pabaigoje šokiai. Tad- visiems 
privalu žinoti šioji proga.

Grinuhus

y; auksinį pinigą. Toliau kalbėjo J. 
Vanagaitis parapijos vardu iš- 
reikšdamas padėkos žodžius už jo 

** darbuotę ir kiek iš karto reikėjo 
paditi darbo ir vargo kol šiek tiek 
aptaisė kleboniją, svetainę ir baž
nyčią ir jeigu hfttų ilgiau gyvenęs 
mūsų tarpe, tai mūsų kolonija bū- 
•tų žymiai pažengus pirmyn. Iš ei
lės kalbėjo ir svečiai kunigai o per
traukose dainavo chorai, grojo or
kestrą. >

Užbaigoj kalbėjo mus aplei- 
džiantis klebonas kum P. MieĄ 
vinskis atsisveikindamas iš eilės 
chorą, veikėjus ir visus parapiji- 
ųus dėkodamas visiems už gražų 
sutikimą, bendrą veikimą parapi
jos naudai, ehorui už surengimą 
išleistuvių ir abelnai visiems ka
talikams, ragino toliau dar labiau 
spiestis vienybėj remti savo para
piją, būti gerais katalikais, rauti 
iš savo tarpo visokius usnis ir da
gius,” lavinti savo vaikučius, bū
ti gerais katalikais ir tėvynainiais. 
Pabaigus jam kalbėti choras pa-
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Apdnusk
GYVYBĘ IR SVEIKATĄ 
NUO UGNIES — Na

mą, krautuvę, rakan- 
(INŠIURYK) 

dus, drabužius, auto
mobilių ir tt.

NUO NELAIMIŲ—Au
tomobilių, savę, namę 
ir tt

NUO VAGIŲ—Visą kil 
nojamą turtę.

Apdraudęs būsi ramus 
nuo visokių nelaimių. 
Jeigu turi apdraudęs 
(inšiūrinęs), tai pasibai
gus atnaujink pas manę. 
Klausk apie apdraudos 
kainas.
Pirk ir parduok namus, jj i 
žemą ir t t. per manę. | 
įvairiais reikalais kreip-

“• ' <!
J!
'V 
’U 
v 
i:

i
i

išsklaidžius tąjį rūką. tą- 
žą vargšo berželio?”

BOSTONO MIESTO
Apiclinkių Farmii (Ūkiu)

Atsidarys
K'Tveru’v. Rugpjūčio •> dieną perie Thomas 

Parko prie G gatvės. SOUTH BOSTONE.
Pėtnyčioje. Rugpjūčio 7 d. prie Bowdoin ir 

IIan<-.K-k gatvių. DORCHESTER‘Y.
Subatoje. Rugpjūčio 8 d. prie Monument 

Sųuaro. CHARLESTOWN'E.
Utarninke. Rugpjūčio 11 d. prie Columbus 

Avė.. RONBURY (’ROSSING.
Sercdoje. Rugpjūčio 12 d., Central Square

EAST BOSTON'E.

NAUJAS IŠRADIMAS 
DEJCSNK) GALINGA MOSTO

dzkem s new Docovnnr 
OiNTMFKT.

Dtktais OUtsosat Oo.
S1» MAIN ST.
HARTFORD. CONN.

JAMES J. KHLBB
AKIŲ GYDYTOJAS

Per 12 metų ant 54 Main St. 
Ihibar gyvena

63 Maia 8t, RichMuI Bldg.
BBOCKTON/MAU.

garantuojama

GROBLAUSKO GUMBALASAI
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

▼Murins, prrfalina strtmį' i 
stą, kosulį, dusulį, 
skvumaa po krūtinei, nervų 
dimus, iJ tt. Atsiųsk 10e., 
■visokių žolių ir knvgų kata 

MZUKAITIff

tai vienatinė linija kurios laivai 
liūtiškai per iStlue meti 
čiiif au laisvosios Danzi 
tu, taip auti klai 
vaa ant kurio sėdot New Y orka a*veia 
Jumis bevelk j padą TĖVYNĘ LIS- ‘ 
TL VA- bu 1S Duuzlgo j KlatpMą 
tikrai vienoe nakties kelione laivu ha 
jokių ekstra ISkaSčlų.

Sekanti iši>U*ukitnai M _Vew Yorha 
Laivas “E8TONLA” 11 Rara. ’ 
Laivas “LITUANIA” 1 Bus. ’ 
Laivas “ESTONIA” 22 Rūgs.

Kainos laivakorčių:
I Klatpėdą visu keliu vandeniu: 

3-čia kleefl. |107; 2-rs ftggfiO
BALTIO AMERICA LIU

9 Broadway New York Ctty
Kreipkitės čionai 1

ar prie savo vietinių apeutą "

CUNARG
(per 

sumažinta kaina 
JaK

i K a n n a

TAMAQUA, PA
Čia buvo atsilankęs kun. Kara

lius 21 d. birželio su prakalbom 
organizuot Moterų Sąjungos kuo
pą, bet nežinia kodėl moterėlės ne- 
atsilankė, buvo tik kelios senės. 
Liepos 19 d. buvo vėl tos sąjungos 
susirinkimas ir nei viena neatėjo.

Liepos 5 d. buvo vaikų komuni
ja. Tai vos tik 25 i štokio būrio 
tebuvo, nei trečia dalis, nes žmo
nės savo vaikučių neleidžia, mat 
nėra kam jų mokyt. Ir visi lau
kiam kito vadovo.

Dabar Tamaqua paskutinė "ma
da inėjo bedievystė, nes nėra kam 
ant kelio vest. Štai ve pas Justą 
Petrauską 16 d. liepos naktį 3 vai. 
atėjo apsiginklavę keli vyrai ir 
pradėjo burdingieriaus baksą 
krėst. Tas pajuto, norėjo neduot. 
Tai gavo tris šūvius, du į kojas, o 
vieną Į ranką. Dfcbar tas guli li- 
gonbutyj, o tų nepagavo ir visi 
buvo lietuviai. Tai tas parodo ką 
bedievystė ir girtuoklystė padarė. 
Be to viskas pakriko — mažasis ir 
didžiasis choras ir žmonės mažai į 
bažnyčią lankosi, o ypač neina vy
rai.

Dabar visi laukiam atmainos.
Lakštute

Liepos 25 d. buvo Sąryžio pik
nikas ir vakarienė. Dalyvavo Lie
tuvos atstovas gerb. Bizauskas. 
Jis puikią prakalbą pasaką. Aiš
kino apie Lietuvos valdžią.

Programo vedfju buvo biznie
rius Užumeckis.

Programas buvo didelis. Daly
vavo choras ir garsus damininkes 
A. Banys.

Dalyvavo adr. Uranas, J)r. De-

; Jau buvo minėta laikraščiuose < 
apie šios kilonijos naujienas ir į- * 
vykius, bet aš pasistengsiu šį kar- Į 
tą daugiau parašyti. ?
/ ’ liepos d. fai buvo diena, ku-' ‘ 
rią St. Oalr’iečiai ilgai minės. ■ 
Hmi&upia ją minės mūsų vaiku
čiai, kurie tą dieną priėmė pirmą 
.kart šv. komuniją.

Išėjus iš bažnyčios užkviesta 
fotografas ir visi skaičiuje 13 mer
gaičių ir 10 bernaičių, gerb. klebo
nas Miežvinskis ir varg. J. Januš
kevičius kartu nusifotografavo.

Klebono išleistuvės, vakarienė
Štai ryte turėjome, gražias ir 

linksmas vaikučių iškilmes o va
kare jau liūdnas mūsų klebono iš
leistuves, kurias surengė vietinis 
parapijos choras. Nors šiis išleis
tuvės nebuvo rengiamos iš kalno 
ir nebuvo plačiai garsinamos, bet 
visgi į jas susirinko gražus būre
lis parapijonų atsisveikinai pasku
tinį kartą su savo klebonu, kurs 
po trumpų vakacijų išvažiuos sto
ti i universitetą AVashington, D. 
C. Prie išleistuvių buvo sureng
ta ir atsisveikinimo vakarienė, ko
kia šioj kolonijoj tai rodos, pirmu 
kart. Po bažnytinėj salėj ištaisy
ta stalai, padabinta gyvomis gė
lėmis. apkrauta valgiais ir apie 7 
vai. vakare prasidėjo sodinimas 
prie stalų. Choro pirm. J. Vana
gaitis atsivedė paskutinį kart 
gerb. kleboną ir dar tris kunigus 
svečius, būtent kun. Valančiūną 
iš Girardville. Pa., kun. Česną iš 
Mahanoy City, Pa. ir kun. Matu
laitį iš Tamaųua, Pa.; jiems įei
nant svetainėn orkestrą grojo 
“maršą.” Suėjus visoms svetai
nėn progarmo vedėjas varg. J. 
Januškevičius paprašė gerb. kun. 
Valaneiną atkalbėti poterius. Su
kalbėjus poterius didžiųjų ir ma
žųjų chorai sudainavo Lietuvos 
himną. Programas susidėjo iš 
prakalbų, muzikos ir dainų, tad 
pirmiausia svečiams bevalgant 
grojo muzika, polam pirmas kal
bėjo ktn. Matulaitis dėkodamas 
chorui Už tokį gražų pagerbimą 
savo klebeni surengiant tokį malo
nų atsisveikinimo vakarėlį ir ap-

lyvaati tarpe mta, nes tori ako*

kyt šit:} gyduo

lę taip put kaip

AUUITANIA ..
MAURETANIA

PTiaejtas tfttaą 
Į LIEPOJA & ATGAL tIAIB 

LAIVAIS — $186.
13 Bostono:
R T A................. Kurpi. 3—27

SCYTHIA...........lOijrpJ- I-T Rūgs. 8
A NI »A NIA............. ........ Rugsįja 5

leidžiami be kvotas varžymų. V1M g. 
klesos keleiviai turi kambarfut Ne. 
prllygstamas švarumai Pulta* BM>* 
sras. Kreipkitės prie vietos agentą

Vartota suvirs 3w mč 
y’e.iu'ikias bandymas

ALBERT G. GROBLEWSKI & CO.
Dept. 30, Plymouth, Pa.

Milžiniškas 
Metinis Išvažiavimas

Blaivininkų N. A 
Apskričio

PALANGOJE
LAWRENCE, MASS

RUGPJŪČIO 2,1926 METŲ
S į išvažiavimą rengia Blaivininkų apskritys 

ir šv. Pranciškaus parapija, Latvrence, kuris bus 

vienas iš įvairiausių ką buvo, nes bus dainų, įvai

rių žislų. Jau keletas chorų ir žymių solistų 

bei solisčių pasižadėjo. Bus garsių šokikių, ku

rios paįvairins programą. Bus visokių žaidimų, 

kuriuos paruoš visos Blaivininkų kuopos. Tad 

visi, kas gyvas, važiuokite į Palangą, Lavrrencan, 

nes Palangos parkas yra gražiausia visoje apie- 

linkėje ir aveikatoe šaltinis. Visus kviečiam atsi

lankyti. * ’
Komisija

CVNA.RD LIKIS 
128 State Street 

Boston. Mase.

NOR

TE1 II ATGAL
Nužeminta Kaina
Į LIETUVĄ

PER BREMEN’Ą 
>č!o* klesoj tikta! stateroomal

Apsigyvenę ateiviai RtfttiBn-" . 
tieji Wgy 12 mft).. netari 
jokių sagrlžimul trafedyMą.

102 NVu.shlngton Street, 
Boston. Mam

TEJflR ATGAL

Nupiginu raina

$203
H NBW Y0KKX> i 
KAUNĄ ir ATGAL

1‘uiklausfn proga apl 
kjivo tėvyne itt inimatl 
kteam kaina* ton h* atgal lt 
Hanibunc keleivini yra 
ntnstntoml spcviHlialii 
uUia į vivtM jx» prfttvra pa^ 
t.vrn«fų konduktorių.
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UI GREITO PARDiVIMOAPTIEKA VIEŠKELIO
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16

7 VV'infleld St.. So. Boston, Maga.

mi" i.

1426 Co!nmbf?i Rd.. So. Boston, MaraJUOZAS M. VERVEČKA 442 E. Boston, Maaa.

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

SU

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE

me, šalę adv. Kalinausko ofiso.

P. STANCĖLAITĖ 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Prie Flod Sąunre Ri«

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

37 Gorham Avenne, Brookline 
Telepbone Regent 6568

Pianai-Ampiens Gramofonai
Pianola: Radios

Lietuviams ypatiškai patarnaus Ir 
maloniai suteiks kainas 
WM. B. HAVEY

144 Boylston St, Boston

?ROT. RAST. — Antano*
45n E. Seventh St.. So. Boston. Mara

FTN. RAfT. — Jnoeapo* rinteevMta^
006 E. Rroeilvray. So. Botom. Mara 

KASTERIU? — Andr. Z* H erta*,
61T E. Fifth St.. So Boston, Mara

-^s

P.rom’-.s
4i94-E!>.'

105 8-th St., So. Boston. Maaa.

115 G Street. So. Boston. Maso,

III 6 h.•linus J 
:t is\ linus Kiuj, 
• s. ni.iiiiiyuėui. Siuvėja.

i Siuvu visokias moterų drapanas. 
[Kurios nori pačios sinties, sukerpu 
iaudeklą ir petriuas. Atdara vaka-

539 E. Seventh St.. So. Boston, Ma*< 
Telepbone South Boston 1918—J. 
iie-I’irniiuiiiki.s — Petrauskas.
250 Gold St., So. Boston, Maaa.
rot. Raštininkas — P. Tamošiūnas.
:m \V. 7-t.li s-.. So. Boston. Mas*, 

iti. Raštininkas — M. šeikis.
40 Marine Road. So. Boston, IŽAM, 
asierbts -- A. .\uu<lž:tlti>is.
885 E. Broadway. So. Boston, Mf,

kėtn krautuve vertės $4.400. Rendos
K23O. Kaina $20. Imlioki': s:4..'>oo.

Kreiptis ; p. CHESTKUTS. :'-32 \V.

člą nodėldfenj kiekvieno mėnesio, 2-TQ 
valandą po pietą, parapijos galėį, 489 
E. Seventh St, So. Bfcfon, Mas*.

16 MKTV SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
VAX,A_NDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak

TeL So. Boston 0823 
LUffl'UVIS DANTISTAS

OR. M. V. CASPEF 
(KASPARAVIČIUS) 

428 Broadway, South Bestos
Ofiso valandos: 

nno 9 ikt 12:00 ryte Ir nno 1:30 
Iki 5 ir nuo 6:00 11d 8 fah vakare 
Ofisas uždarytas subado* raknrs'*

:tll».ipiiuis ,<*:• 'Ilr-luj r.iii! .imu 
Jef.'u k.i- ini-diiint ipie nu 

tai aš -a/: k.^eriau-ini Tani

TeL Bo. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
I Galima susikalbfti ir listuviikai
j on*o TAi^FTDOfc: Rytais iki 9
i Po pietį? nno 1—9
| Vakarai* nuoG—9
^038 B. Brosdway, 8o. Bostcm

GERAPROGA
Kreipkitės t-rie niijn j.-.- .t... iui r

Už BOSTON'O G š 
melai .•!nt'.'’:'"l>iiią

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS SVŪ, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

?Irm. — Z. Zičkienė,

kreipti*.
omo n GYvnnn inujui:

ellyje

įeitą ketvergę įvyko L.
1-niosios kuopos su 

imas. Dalyvavo pusė- 
narių skaičius. Daly- 
gvečiai iš Lowellio var- 
nkas R. Ai noris ir biz- 
s Vladas Paulauskas, 
ausia kuopoje svarsto- 

|rivo apie L. D. K. S. kuo- 
apskričio išvažiavima 

rugpj. 29 ir 30 
mis. Taigi tiedu Low- 

£iai susirinkimui papa- 
□n>jo apie rtmgiamą pramo- 

Darbuojasi, kad viskas 
kuogeriausia. Subatoj 

šokiai, o nedėlioj pui- 
tusias programas. Pasi- 

pęB^jo programe dalyvauti 
ininkė Juzė Karinkaitė.

verh ii lietė p?lė Marė Ar- 
$Kuskaitč, garsi amerikoniš- 

teatru artistė lietuvaitė 
,p-le Monika Kašėtaitė, So. 
Bostonietės pagarsėjusios 

^tp-lės Margareta ir Ona Gry- 
^■baitčs.

Kadangi čia pat susirinki- 
šjae davvavo p. M. Karbaus
kas, So. Bostono lietuvių 
vargonininkas it choro pir- 
mininkas V. Valatka, tai jie- 

buvo paprašyti ar nega- 
„jAtų Lotvellyje 'dalyvauti su 

ki:elioru. Ir p. Karbauskas ir 
3;p. Valatka pasižadėjo rūpin- 
' lįs ir jei kliūčių nebus, tai ir 

Bostono choras pramo- 
ĮJįoj dalyvaus.

Be minėto didžiojo reika- 
-b kuopos susirinkimo pkal- 

.įb&ta apip Tempiamą tautu 
^protestą prieš lenkus. Soi- 

SM> delegatai ;šdav"> rapor
tas.

|č ;Su pakilusiu ūpu nariai iš- 
MBkirstė apie 10 vai. vak.

Reporteris

VYKSTA Į NIAGARA 
F ALIS

i. Su iš Boston.o rengta eks- 
<;kuTsija Į Niagara Kalis su- 

baloj, testo j. 1 d. iš lietuvių 
Jišvažiuo? p-]r*< Mnygama ir 
^Oua Grvb;?' Arpt’ijona 
I Šalniutė. adv. šr]T.n> sc^no ir 
ti-KTotrina švn2’ždžĖ',.n\ Trau- 
;kžnys su pk^kvršci'.tr.'ls su
grįš panečlėlio rvto.

*• L. D. K. S. NAUJOSIOS ANG- 
- LIJO S APSKRITIES VAL- 
l. DYB0S SUSIRINKIMAS

Rugpifičio 3 d., pirmadie
ny. 7:00 vai. va'<.4-'Barbi*pir
ko ” karyba m - v=- * ’.-ykste 

į Naujos Av.s-k.’rs anskrrms 
valdybos s < i r i r.ki m a s.

Radosi lahpi skrhi-1 ir 
' svarbių, r.crridm:-U-.--. k:o"- 
• symų. tode-] L"i;-
i privalo ar

Ve

Puikiausis Išvažiavimas 
— Į — 

N0RW00D, MASS.

bos, -narių ir * 
Red. paskutinę dien^/n^tuą 
parduodami. ’' 1"

Visus kviečia Komisija

SUVAŽINĖJO LIETUVIŲ

, NEDELIOJ 
RUGPJŪMO AUG. 2, 1921

Chelsea’je draiveris italas 
Chichia Salvatore su dideliu 
troku smarkiai važiavo ir už- 
važiaTO ant šaligatvio, kur 
pasitaikė lietuviij vaikas 
Juozas Aliukonis, 12 m. am
žiaus, ir vietoj buvo užmuš
tas. Buvo ten ir daugiau 
vaikų, kiti tik sužeisti buvo.

Užmuštojo vaiko nelai
mingi tėvai Petras ir Mari
jona Aliukoniai palaidojo 
vaiką subatoj. liepos 25 ‘d. 
ant šv. Kryžiaus kapinių 
Maldone. Laidojo Cam- 
bridge'o lietuvių graborius 
D. Zaleckis, kuris pavyzdin
gai atliko savo užduoti kaip 
ir visuomet.

LAWRENCE, MASS.
49-tee kuot>os r rokai išeis iš So 
Boston'o nuo bažnyčios Fifth

■10 tai. ryte.

Tikietai $1.25. V::ikmns 5Oc. Jeigu 
tą dieną lytą, įnikai neišeis.

Kvteėia visos RENGĖJAI

TAVO NELAIMĖJE 
DRAUGAS

Tik už.$2.00 nemins nelnimėje 
draudos polisas (policy) Išgelbės i
atsitikime nelaimės, neskiriant lyties 
tarpe 16 ir 70 m. ainžian^. bem ku
kiam užsiėmime Su vienytose 
ar Kanadoj.
• Sis nelaimės polisas išmokės s.-,. mi<i 
už trotijimą gyvasties arba amžinai su
žeidimo ir po $15.(10 jier 10 savaičių 
keliaujant žeme ar vandeniu, -.’atveka- 
riu ar automobiliu ir tt.

Tad nelauk kada patiks nelaimė ta 
ve. bet šiandie prisiųsk $2jmi ir aptu
rėsi apdraudos polisą nelaimėje, para 
kydamas vardą pavardę ir nilną adre
są. kiek metų ir kokiam užsiėmime, pa
veldėjo iiavardę ir kaip giminystė.

šita apdraudos kompanija Įsteigt.' 
'1865 po' protekcija k.dno steito’ju ka
pitalu $21X1,000.

Adresuokite.

IWtiKM»A |WFUffl8šl®ntAMBA-' 
RIAI NUOMAI

. Atskirai ar kurtu Maudynė, šiltai vau- 
j.luo ir elektros :viė%u i 
i STUKAS. 7G9 BivaiJvay.

3 šeimyną namas. Yru vleU ja rudžiui 
ir jj statyti termitas yra, išimas. Par
duosiu pigi*! Bu .mažu lne$4»iu. Pirksi 
be agento turpiulukysies,-odei koinisi- 
nas pirkėjui liks. Proga (Anui biie katu. 
Kreiptus; POV11.AS MIŠKINIS. 291

Thjrd St.. antros lubos. South Bot*- ' 
ton. i R.-l > '

PIRK IR PARDUOK- 
RANDAVOK

Pirk ir parduok aamus, lutus.' 
farmas ir biznius per mūsų jaujai 
atidarytą ofisą. 5

Riiid;i\<ik kambarius, irtiutu 
ves, ofisus ir viską kas tik" remta- 
\ujama ;ht mūsų ofisą. .Mūsų oii ■ 
sas yra tam. kad pa*ilarnauii

parodyti iū'-kvienain, kuris tik už 
<-is i hiŪMi ofisą. Mes taipgi kki* 
linam>- pmiuus ant nio’-vi.'-iu ir pa 
taisymui jia.mii

Ateik ir pt-rsiiikrink. a? mes tu- 
rime tą kas Tainist-ai reikalinga.

Mūsų ofisas atdaras nuo S vai. 
ryto iki ■'i vai. vakaro Išskyrus 
'ventadimius.

Visais ri-ikalais kre-ipkitės pas
SOUTH BOSTON REALTY CO.
414 Broadway, So. Boston, Mass.

(R.-l t
drukuojauią mašinėlę

J. GDRMA
(GUMAUSKA8)

Kavpa* Broart Street)

tvriter) su lietuviškais žo
apie kainą Ir i&lyga* pas

ANTANAS F. KNEIŽYS $ LIETUVYS DANTISTAS

KAPOČIUS
į 251 Broadway, So. Boston
I (“Keleivio" name)
p iriso VAi_*.Muoa; nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 8 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. 
Beredumls nuo 9 iki 12 vai. dieną 
ĮSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned* 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal *utarti'

Į J TEL. So. Boston 0608—W.

308 E. Ninth St., So. Boston, Mass. į
Tel. So. Bosimi likMt į

DR. PUSKUNIGIS!
I GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ

▼*1. 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po pint'
7 iki 9 rak. 

389 Broadvay, So. Bortoa.
1____ T»L So. Boeton 2831.

EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA

NUPIGINU PIRKINIAI
SO. BOSTONE, Broadway — 

o šeimynų ir kštoru, mūrinis; -.u 
Įtaisymais. Rmhi $249 i mene-.: 
Pasriduoda už *20.900.

DORCHESTER.—-9 šeimvim, 3.? 
kambariai. Įtarimai. Rendų :’»202 
mėm-siui. Gera vieta. Prieinama 
kaina.

S0. BOSTON—2 šeimyną, 5-6 
kambariai, itakmai, arti beaehiu.

i
 Tel. S. B. 0441 «

F. J. KALINAUSKAS į 

ADVOKATAS
$ 414 Broadway, So. Boston v;
X (Antros lubos)

T*1 Maln 2483

GEORGE H. SH1ELDS

i "p© globa Motinos šyf 
ton, Mass. Toks išvažiavimai 
įsos pirmas T mmą. Lakai pni- 
,]ą vieta. Gražiausia pieva, ko- 
ifcios mes dar neturėjome. T- 
[jryks Rnsrpj.-AręrTist 9. 192; 
taisąs pelnas skinamas narapi-

C: Malonėkite vi>i važiuoti ir 
oro pakvėpuoti. Privažia- 

labai treras ir parankus, 
samdomi £r<riansios rūšips 

ir trokai. Kas koki vo- 
norės tai erai o? ganti.

i - SMapbooo South Boston 9690

,8. ŠALNA (SKALNA)
ttNTUVIB ADVOKATAS

da VntventtatB

Wufafaųton Uefrr. ra 1LX

(antro* totam?

Snecialistai R e c e p tų Išp i 1 d y m e 
Del Susipažinimo Su- Kąstumeriai# Parduodame 

Viską Žemiausiomis Kainomis

L žprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetiką coid 
f-ream’us ir visokius tonikus dėl niauku, laip-o-i 
turime naujausio išradimo molio dėl veido.

Geriausia Gydanti^Mostis — CASPĘR’g 0INTMENT

Pas mus galima gauti ir Setsros vaistų, nes 
mes esame agentai Severas Kompanijos.

(/.sakymus siunčiam Į visas dalis svieto. Pinigu- <iu 
kit su užsakymais. Rašykit tuo.jaus sekančiu antraš

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CASPERi

J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G.

617 E. Breadway So. Boston, Mass.
(Po ImperiaI Teatru/

r E

SIUVAMOS MAŠINOS
į Tel. S. B. 2806— R.

[LIETUVIS

oiežiamos fDrophetuD
OPTOMETRISTAS

ių pavyzdžiai

NERUPIOS TAIP PIGIOS, 

tik už 

$10

Išegzaminnojn akis, priskirto aki
nius, kreiva* akis atitiesinu ir 
ambl i joniškose (aklose) akyse *u- 
Crąžtnu šviesą tinkamu laiku.

447 Broadway, So. Boston.

S(P BOSTON—2 
kambariu, įtaisymai.
;iž $3.800.

SO. BOSTON—2

bi-imynij. 12 
Parsiduoda

šeimyną, 2
2 karu jraradžius. Ren-

U2 
ne-

J;j $50 i.’r-Desbi. Parsiduoda 
$3,000. Geresnio bargain’o 
tzmisi, kaip šis.

S0. BOSTON—3 šeimynų,
kambarin, storas, su visais Įtaisy
mais. Gera vieta ir namas geriau
siame stovy. Parsiduoda už $12,- 
(XX); išlygos.

Visais ivikaiais kreipkitės pas
SOUTH BOSTON REALTY 00.

414 West Bx.oadway
Tel. S. Boston 3240

811-812 Old South Buildlng 
294 Washington Street 

Boston, Mass.
V olando*: tf A. M. iki 5:80 P. M.

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston 

Telepbone East Boston 1490

ANTANAS F. KNEI^YS 
kuris lanko Suffolk Teisią mokyk
lą ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 8 iki 5 valandos po pietą išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai gu
li kreipti* Įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižlo adresas yra 
tok*: 908 E. Nlnth Street, Tel. So.
Boston 1686.

BOSTON'O DRAUGUI) 
VALDYBŲ ADRESAI

MAŠINŲ RŪŠYS
Singpr. White, Dompstic, Free,
New Home, Wilcox ir Gibbs.
Standard AVhpelor ir Wilson

WHITE SEWING MACHINE 
COMPANY

Vartotą Mašiną Skyrius

470 Broadway, South Boston

D.A.ZALETSKAS 
OfF.

H ™
m cm
StBCMfflRIDGEST 
(AMKUDGEMASS

P. J. Akunevičius

E

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. St B. 094 S

BROCKTON, MASS.: 
684 No. Main Street

Tel. Brockton TISO
i’ESTl'ENGTJnS Te;. S. B. T129-W

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrins ir kroniškas nž«lsenė- 
jnsius ligas vyrą, moterį? Ir vaiką, 
pagal vėliausius metielus. kaip tai : 
ultra violetiniais spinduliais. kwart? 
žiburiu, therino therepn. Ir kitai- 
elektro meti i kai Skals budais. Egvji- 
mlnuojn kraują, šlapumą, ir splan- 
dnlu* buvo laboratorijoje. Nutran 
klu X-Ray peveltslns. Teipgi 
teikiu patarimus laiškais.

OJito valandom 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADW£Y 
South Ęoston, Mass.

(Antros lobo*)
Telefonas------------------ —8- B- 4000

Resktencljo* Telepbonaa: O779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W

Brradway

164 8-th St.. So. Boston. Mas*.
Oranįri.ios reika^is kreipkitės visados , 

protokolt; raštininku. Draugija laiką 
savo susirinkimus kaa'antrą utarnl>- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Pffikt’oe gat- 
vės, South Boston. Mass.

tv. KAZIMIERO B. K. DWOI 
VALDYBOS ANTRASAI

?triBlnInk*8 — J. JaroM,
225 L Street. So. Boston. Mm 

t'ice-ptrm. — J. Grubtnska*,
157 M Street, So. Boston. Mara 

Tot Raitininkas — A. Januftoola,
1428 Colutabl* Rd., S. Boston, Mmb 

(■'luinai? Raitininkas — K .Kilki*,
8 Hatch Street, So. Boston, Mara 

ndlnlukaa — L. Avagidy*,
111 Bowen Ft. So. Boston. Mara 

Tvarkdarys — P. Laučka,
396 E. Fifth St., So. Boston, Mara

Draugijos reikalai* kreipkite* ▼tak
ios ] protokolą raitininką.

Draugija rato anflrnkimu* laito 3-m 
edėMten? kiekvieno ailDeAo 1-*B« Tto 

m pietą parapijos aaMJa. 408 Snvsntfe

D. L. K. KEISTUČIO DR J01
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. ZnlieckM.

514 E. Brosdvray. So Boston. Mara 
VICE PIRM. — Ponia* Rnka.

908 R. Rrmdvray. So. Boetoe, Mara į 
D. I- K- Ketatuflo Draugija laiko *•»* 

vo mtateafnlna guairtnklmoo ko* pilta* 
oodildlenf kiekvieno Mftnrato. po MM.

1flO ▼*!. po pirtį- AtaU 
>mktaao atatreakfte m m




