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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ KOOPERATYVAS SĄJUNGOS ORGANAS

Nutruko Karalius Amerikon AUTOMOBILIO KATASTRO
FA

Žinios iš Lietuvos!
APLANKYS AMERIKĄ
Meksikos laikraštis EI Sol

FINŲ KOOPERACIJOS
Brooklyn, N. Y. — Finą 

‘ mieste

Washingtonas. Elta parneša iš Kauno 7. IX. 25. 
Lenką Delegacija Kopenhagoje atsisakė savo reikalavimą dėl 
geležinkelią, sielininką ir kitą, bet spiriasi dėl konsulato Klai- Į 
pėdoje miško reikalams. ■
Pirmininkas Sidzikauskas ir ekspertai grįžta Kaunan rugsėjo HHijA^rikos* l-e^blikZ^žiu'i“ dX krautuvu* tS-'
mėn. septintą dieną.

BLAIVYBĖS APAŠTALŲ ipiiešalkohilinis biuras. Į jpjš. ■- 
APSILANKYMAS Įeina: nuovados v kas p. Traž- j 

Palanga. Liepos 27 d. čia kevičius — biuro vedėju, p. KL į 
utinės Prieš-- Laši finas — seki doriuli^ p, 
os. Londono Kurlinskas — iždininku.
s dr. V. F,.; Biuras ruošiasi mojau pra- 7 
pat lygos Pa- įdėti jam pavestą darbą, būtent, 

lankyli, gaivinti senus Blaivy- i 
bė> Dr-jos skyrius, steigti nau- j 
jus, <laryti jiem* paskaitas, ra- į 
ginti atskiru* vai-fius svaigią
ją gėrimų pai-divinėjimą už-' j

Kelmei Liepos 26 dieną Kiel- 
co ir Leibo kompanija — ma
žas automobilis važiavo .*u ke- 
leivais iš Kelmės Šiaulių link. 
Automobilį valdė pats savinin
kas. Sutikęs kely veži imi no
rėjo prasilenkti ir Įvirto į griu
vi. Automobilyje važiavo 6 ke
leiviai. kuriame esti paprastai 
tik trim vietos.

Iš keleivių vienas senuką.* 7ė 
Finu organizuotu koope- ‘ rietu amžiaus sunkiai >už**is- 

ratoriu ten yra 2.000. ! tas. kiti lengviau.

ib uc» a uiam u«x a.uusum»w KkMM- ras0, Ispanijos kara- kooperatoriai šiame
Su m masę ‘<M^^a^^^|!i^.-V,ftn^Ske,i,<S ?Pli?n‘ik00Pera,VtUk“ Ūisteisę 12 
, rtrmta niita 5U'kslk? ir kaikunas; gyvenamųjų namų, gara-

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai

ATIDARĖ PARODĄ , 1 
Rumunijos, karalius Fęr- 

liją policijai šsiuntinėti Įsa-'Uinandas Kišineve atidarė, 
kymai būti gataviems riau- pramoninę parodą, 
šesr smaugti. Esą susekta, 
kad bolševikai rengiasi su
kelti riaušes — daužys lan
gus, plėš krautuves, gadvs 
visuomeniškas Įstaigas ir ki
tokias kriminališkas šunv-1

RENGIASI PRIE ŠUNYBIŲ
London. — Po visą Ang-

’ ri kepyklą. re|taurantą ir ša
lie. Tos kooperatyviškos fi
liui Įstaigos, pbr pirmąjį siu 
Įmetu pusmetį biznio turėjo 
už $175.000, Per penkis gy
vavimo metus kooperacijos

___ . DALYVAUS
Lenkijos vyriausybė pa

skyrė $150,000, Įtaisymui;
* - ‘ Lenkijos skyriaus parodoj,

rengiamoj ateinančiais inc-lTul;to užgyveno $154.000.

alkoholinės Lygi 
biuro pirmininką? 
.Johnson’as ir tos 
baltės kraštams atstovas prof.

1’in-stas randasi Besarabijoj/?^ ' hiladelphijoj. I aro- 
ii seniau priklausė Rusijai. !da r«urmm.-> paminėti loO 

.______ metui neprigulmybės pa-
38 NAUJOS MOKYKLOS kibimą.

New York e šiemet atida
ryta 38 naujos pradedamo
sios mokvklos. kad šutai py-

ARABAI MES RŪKYMĄ

...... .     „,r. , Palestinoj gyvenantys ara- 
--- Įti padidėjusi mokiniu skai-!bai pajuto sau dideli pavoją 

PEReJO į KITAS RANKAS (ėių. To miesto mokykloms iš žydą, plaukiančiu iš viso i 
Vokietijos geležies kom

panija. kurią valdė Julius 
Sichel perėjo Į kitas rankas. 
Savininkas negalėjo išsi
versti. Tas pat atsitiko su 
dviem audiminėm kompani
jom.

1.354.100 bedarbių

DAUGIAU, NEGU PIRMIAU
Argentinoj kviečiais užsė

ta šiemet 18,829,000 akeritj. 
Tiek žemės niekuomet nebu-

f-ią dieną 4 viii. į>. ]>. Kurhauzo! 
.*alėje padarė via susirinkusiai 1 
palaikai pranešimų iš priešai-j 
koholinė* kovos lauko. Į

Dr. V. E. Johnson’as kulbė-Į 
jo apie prohibicijos Įvedimą iri 
jos naudingumą Amerikai. Dū
liai šio dalyko kai kurie mūsų 
amerikiečių iškėlė diskusijų. 
Jie norėjo Įrodyti, kad įvedus, 
prohibiciją Amerikoj daug blo
giau esą. negu prieš jos Įvedi
mą buvo: kad nusigėrusių, nu
sikaltusių ir pamišusiųi skai
čius dabar e*as didesnis, negu

KAIP DABAR ATRODO 
LAUKUOSE JAVAI

Ūdrija (Alytau.* apsk.). Šios 
apylinkės ūkininkai buvo nu-/ 
siminę, m*s liepos mėnesio pra- ’ 
džioje dažnai palydavo. Bet 
nuo liepos mėn. 17 d. lietus nu-’ ’Č 
stojo. Dabar didis karštis ke- 
pinte kepina laukuose javus.

Rugiai jau beveik visų ūki
ninkų nukirsti, o kurių pir
miau kirsti jau veža Į klojimus;

i Kviečiai ir miežiai greit bus

NEDARBAS VIS DIDĖJA KOOPERACIJOS KURSAI 
Anglijoj nedarbas vis di- Minneapoi.is. Minu. — 

; Franklin Cooperative (Tea-• 1 dS Slvcll“ i 4 * a. v * T •r ] į- _ merv Ass n treciu svkiu ren-.......  ’ ra didesnis ant 10.362,, • , .. • .v , v v- igia kooperacijos kursus,negu buvo savaite anksčiau;7- 1 • .. _ .
. -ioi ooo j-V • Kuisai prasidės spalio o d.i ir ant 191.220 didesnis, negu • ■ o A-* ,• ‘ ir tęsis 8 savaites. I z moks-

11 l lą reikes mokėti $2o. Ts tų
j kuisą išeina kooperativišką 
krautuvių! vedėjai, knygve- 
džiai arba klerkos. Mokina
ma praktiškas kooperatyviŠ-

šiemet iš Čoko-Slovakijos at- pasaulio kraštą. Pirmas da- Rugpj. 31 dJ^darbią 
gabenta 10.000 šūdiniu. Tai Tykas arabai pasiryžo mesti įuvo 1.354,100. T„..
Central Labor I’nion už tai rūkvmą ir taip sutaupytus .vj‘a -- --- --J-—
kritkuoja mokyklą komite-Į pinigus sunauloti tauri 
ta. įkiems reikalams.

Išgelbėjo lakūnus
RADO LAKŪNUS |

Pagalios lakūnai, lėkusie-l 
ji iš San Francisco Į Hava- ■ 

j jų. salas, astirado. Jie išlėkė 1

SODVS MEDŽIUS
• . •

Didžiojoj Britanijoj miš
ko departmenias pasiryžo šį

pirmiau ir t. t. Prelegentas, 
remdamasis oficialiais davi
niais. šiems diskusantanis iro-j 
dė. kad. įvedus prohibiciją. 
Amerikoj bendra padėtis, ypa
čiai darbininką, yra žymiai pa-

vo ikšiol užsėta Arp-iitinos j sa|.ls. astirado. Jie išlėkė1 
įtonjoj. , lerua. kviečiais i1SSa|, F1.alK.isc0 n j 31 
tebuvo užsėta 1 <,292.fWO ake-,d ]>0 piet>J Po 24 va]an(i|J 
rilb [lėkimo ir nedalėkęs iki salą

[300 mailių orlaivis turėjo 
PASIPRIEŠINO [nusileisti jūron. Turėjo^nu-į 

Filipinų salą gub. Wood Įsileisti dėl gazolino pristygi-1 
ir salą legislatūra pasiprie-(mo. 
šiuo prohibicijos Įvedimui. 
Tos salos priklauso Suv 
Valstijoms ir buvo bandvta | ties. 
Suv. Valstijose veikiančiai 
prohibiciją pratiesti ir toms [ 
saloms. Bet gub. Wood ir [ 
vietos legislatūra paiTiškė. Į 
kad tai būtu laužymas sa
loms duotu autonomišku tei
siu.

KUR ©AUGIAUSIA ŽŪVA riudenį-ir atemantį pavasari jib^zmo ve®mašV5B5iEyiD-'’' 
jauja ten gerai patvrę ko- 
opėratvviško biznio vedėjai.

Tuoj prasidėjo ją ies- j 
kojimas. Nevykstant su-! 
rasti jau buvo netekta vii-j

Rugsėjo'10 d. vakare | 
submarinas užtiko nelaimu- į 
gą orlaivi ir lakūnus jūroj. 
Visi besą gyvi ir sveiki. i

galima k’.2>ii. ne< savo sun
kiąsias galvas žemai nulenks
iu: ’ankia kuo greičiausiai kir- <■ 
tėjų. Avižos šiemet irgi gra-. , 
žios, liet dar nepribrendusios.^' ?tikrus gandus apie proliibiciją 

skleidžia jos priešininkai kaip, 
įmanydami, juos ispfisdajni. 
labiausiai per laisvą Ameriko* 
spautkį. norūdami apie prolii- 
bieiją sudaryti v;si‘iomenėje 
blogą opiniją :r tuoiru grąžin
ti alkoholizmą. Tuo tarpu A- 
morikoj liaudis ii' valdžia dau
gumoje, matyiiami prohibiei- 
jos naudingumą, stovi už griež
tą palaikymą.

Prof. V. Emitz’a.* kalbėjo a- 
■pie tai. kokiu būdu bus gali
ma įvesti prohibiciją Pabaltas 
valstvbė*o. ypač Lietuvoje. Jo 
niiomcii“. Lietuvoje tuo tai pu 
apsisprendimas tenka vykdyti 
atskii uose val*Č-iuose. kaip bu
vo darvta iŠ pradžių Ameriko
je. o vėliai padaryti visoje 
vaisi yLū ir. Bet intensyvus 
darbas jau reikia pradėti da
bar. kad alkoholizmas predaug 
ne]-•!ga'etu i'' darno r<*apsun- 
kinta.

Xor* buvo nepatogi paskai
tai diena ir valanda, tačiau 
svečiu kalbųi pasiklausyti susi
rinko su viršum 2M žmonių, y- 
pač inteligentui.

Jau visi žino, kad dabar < pasodinti 39i000j000 medžią. 
Suv. Valstijose žmonių žūva!Tą darys dėlto, kad ten miš- 
per automobiliu katastrofas : kai labai sumažėjo, 
daugiau, iicgn penbile kokią 
kitą bėdą.

Bet proporcionaliai imant 
per orlaiviui katastrofas žū-■ 
va daugiau. Atsimenant, kad ; 
orlaivių r lakūnu nėra daug 

Į ir pažiūrint, kiek jų kasmet 
[.žūva, tai 
i žūva daug. I 
j 1921 m. žuvo 86 lakūnai
[ 19?0 ” ”•

1919 " •’
1922," ’*

į 1923 ” '• 
[ 1924 ” ” 
[ Priskaitant

SUDEGĖ LENTPIŪVĖ

So. WlNDSOR. ME. — L. C.
Los Angeles, Cal. —Oat- i Andre\vs didelė lentpjūvė 

vią brukavotojai pradėjo or-1 sudegė ir geiybu prie to su- 
ganizuotis. įdegė už $300.000.

ORGANIZUOJASI

pmatv ūne kai “Darbininko” Skolininkams 
Perspėjimas

borvikrai <

rauti, kiti baigia’Krimst?, o'tfėįHr 
dar tik savo žiedus prasklev 
<!žia. Žirniai, vikiai, pelittškos 

už kokio mė- 
piauti. j.

Soduose vasariniai vaisiai! 
•<n:os. slyvo*. .-erbentai, 4F. 
etės ir'agrastai jau baigiami' 
i\a!gyti. o vasariniai obut> 

ės tuojau pribręsu. 
šiemet irgi yrA 
. kaip kopūstai it 

gražu žiūrėtis
ognim. morkvą., 

ropučių, matyt bus

Daržuo*e

TU“:

A gurkų. 
gručkn i

53
121

48
41
34

“Darbininko” administracija, pasitikėdama žmonių sąži
ningumui, atlikusi spaudos užsakymus, pabarguodavo užsaky
tojams ir įvairias atliktąją darbą bylas siąsdavo ne tuojaus 

[darbą išpildžius, bet kiek lukterėjus. Deja, skolininkai ne- 
j siskubindavo su “Darbininku” atsiteisti, bet skolą apmokėji- 
;,mą vis vilkino, šiandiena “Darbininkui’’ tokią skolininką pri
sirinko gana daug. Iš skolininką “Darbininkui” priklauso 
virš $2,000. Administracija bylas pakartoja, patretina ir pa- 
dešimterina, bet skolininkai domės nekreipia ir atsiteisti ne
mano. Kadangi administracija atsako prieš L. D. K. S. orga- 

... ........... .... .... .'narnos kanalą parleista 41 š tvarką ir sąjungos turtą, tad administracija, kad 
kurs 1914 m. darė pastangai j prekybiniu laivą ir 20 mažu i*7 nenor^iama bet priversta kiek griežčiau eiti prie tvar- 
suartinti Suv. Valstijas, [laivu. Be to perleista 55 vai-1^08- 
Anglija tą sumanvmą atme-Įdžios laivai.
tė. Vėliau Anglija visas ki- mėnesi perleista 493 laivai. dos medžiagos, nė darbininką ranką dykai negauna, bet už tai 
tas Amerikos pastangas dėl [Išeina daug maž po 15 lai vii savo pinigus išmoka, todėl turi reikalauti kas jam priklauso 
taikos sabotažavo. i dienoj.

---------------- . S $1.800.327.
KU KLŪK’AI VOKIETIJOJ | 

Vokietijos sostinėj Berli-į 
ne suimta du amerikonai, tė
vas ir sūnus, kurie bandė su- irau AVire "VVheel korporaci- 
organizuoti ton Ku Klux įjos darbininką algas pavogė 

Iš to išei- Klaną panašu Į Amerikos .trys vagys. Vagims teko $6.- 
na. kad pinigu Suv. Valsti- Ku Khix’us. Tie amerikie ,000_ Jie tuos pinigus pagro- 
jose ant kiekvieno vyro, mo- čiai yra vokiškos kilmės, bet .l>ė nuo dvieju darbininką, 
terš ir vaiko atseina po $41.- isipilietino Amerike. Jie gy-[kurie juos gabeno į dirbtu* 
84. Veno Chicago.j.

VALIA ŠAUKTI
Denver. Colo. — Laikra

ščiu pardavinėtojams buvo 
uždrausta vaikams šaukti a- 
pie savo prekes. Teisėjas iš
sprendė. kad toks uždraudi
mas nesąs legališkas.

[ KALTINA ANGLIJĄ
I Vokietijos buvusis kaize- 
i ris, gyvenąs dabar Holandi- 
' joj. parašė straipsni Į vie
ną Vokietijos laikrašti apie 
tai, kas yra Didžiojo Karo 
kaltininku. gurusis kaize
ris meta kaltę ant Anglijos. 
Sako, kad Anglija pastojo 
kelią prezidentui Wilsonui.

zuvimus prie 
1919 metus ir siu metui. tai1 
gauname 471 žuvimą.

Čia einasi tik apie valdžios 
oriai vi niūkūs.

PER PANAMOS KANALĄ
Per liepos mėnesi per Pa-

sila ik> gero J-rlians ne tik iš 
javu, bet ir daržovių ir sodą..

KIEK TAU PINIGŲ 
PRIKLAUSO

Wastttngton. — Iždo De- 
partmento aprokavimu Suv. 
Valstijose gyventoju rugsė 
jo 1 d. buvo 114.340.000. Pi
nigu cirkulec.ijoj buvo $4.- 
784,924,000. T tą sumą ne- 
ineina Iždo Departmente ir 
Federal Reserve bankuose 
esantieji pinigai.

Iš vso per tą ! Administracija turi pasakyti, kad “Darbininkas” ne spau

įplauką is to buvo; Taigi pasakius kas aukščiau seka, tenka prašyti gerbia
mąją skolininką neversti administracijos vartoti griežtesniu 

i priemonių skolų iškolektavimui. Administracija prašo kuo- 
I skubiausiai visas užsivilkusiai bylas apmokėti, nes pirešingai 
į bus priversta visą skolininką vardus ir pavardes skelbti “Dar 
bininko” ir kitu tolygiu laikraščių skiltyse. Jeigu ir tokios 
priemonės negelbėtą, tad bep&siliktą tik vienas kelias — tai 
valdžios kolektorius.

Bet administracija tikisi, kad skolininkai nevers adminis
tracijos taip toir nueiti.

PAVOGĖ ALGAS
Buffalo, N. Y. — Amer-

VP. ■ “Darbininko” Administracija

svečiams uz 
pranešimus

RUGIAPIŪTĖ. KAITROS. . x 
ŠVIEŽI RUGIAI

Naumiestis (šlakių apsk.) 
Xno 7 liepos visiškai atšilo. 
Žiemkenčiai javai pradėjo-^ 
greitai nokti. Šiaudai pabalo 
ir grūdai ūmu laiku subrendo. 
Todėl nuo liepos 1.4-16 d. viso
se apylinkėse pasirodė rugutį 
pjautini. . Visą ištisą savaip 
reiškėjo aštrūs dalgiai ir rikiui

iiankymą. pranešimus irl_dauuv^ pripildė laukus, 
.-uliniogi kovoti su alkogo-[ ą laiką graž.ns on»;

, saulė kepinti“ kepino ir iki li«r 
Tą pačią dieną 7 vai. v. gerb. _>01on-s ^maž, visaf -

I'-ogius suvežė. Nuo liepoj 2^1 
'<•. prndėjo kirsti ir kvietus. . 
laukiama prinoksiant vasariu 'j. 
jaus: jei bus tik oras ir totjai*, A 

[miežiai pia isis apie rugprftSw„ j 
|7 10 <1. Daržovėms ir bi 

Blaivy||ės/Dr-jos-p. (vėl reikalinga lietaus.

lizinu širdingai pdekojo.

svečiai apleido Palanga. išvyk 
darni geležinkelio stotin. O e 
tėti i Rygą.

NAUJAS PRIEŠALKOHOLI

NIS BIURAS
Biržai. ivinuiiu>iu I.. .

valdybos Įgaliotinio pąstanp> į 24 d. pasirodė rinkoje ją^
mis liepos 26 <1. Biržąose snor- žią regią.
ganizuotas Biržų apskrities j po 23 litus. ¥

K«n. Šiiulkččio prakalboms So. Bostone gauta didžiuli ir graži salė Nunidpal Build 

Pnkribos įvyks rugsėjo 22 d., 1925. Vietosir apydnkip Betartai rengkitčsįtas pirtimi
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3a.
. Baigdamas tvarkomojo miš- 
ko plukdymo Nemunu Įgyveii- 
diųimo apžvalgą, p. Petrulis 
nurodė, kad Lietuva tiksliai 
atlieka savo duotus pasižadėji
mus ir kad visi Lenkijos nusi
skundimai dęl miško plukdy
mo varžymo neturi nė jokio pa- 

•• ¥¥*i • i .u grindo. Bet iš- kitos pusės,ųa, kol Vihuus yra.okupuotas. ... . . , . .r -miško plukdymo sutvarkymas, 
’ r , kurs turi reikšmės ne tiktai
gpj rngpiūčio 31 d. Lietuvos [Lietuvai ir Lenkijai, befir So- 
delegaciją, kuri išvyksianti iš 
Kauno po kėlių dienų, sudaro 
p. Sidzikauskas, kurs bus de
legacijos pirmininku, p. Tama
šauskas, pašto ir telegrafo val
dybos direkotrius, p. inž. Skail 
dinskis, plentų ir vandens ke
lių valdybos direktorius, p. 
Norkaitis, prekybos d-to direk- 

!torius. Delegacijos ekspertais 
yra Kauno pramonininkų ats
tovas p. M. Yčas ir Klaipėdos 
pramonininkų p. Naftalis.

Delegacijai bus duotos griež
tos ir aiškios instrukcijos lai
kytis Klaipėdos konvencijos ri
bose, kur Lietuva yra pasiža
dėjusi suteikti miško piukdy-. 
mui reikalingų lengvatų. To
kiomis lengvatomis vyriausybė 
laiko leidimą atvykti į Lietu
vos teritoriją reikalingų miško ar 
agentų ir suteikimą jiems tei- ’es, 
sės miško reikalais susisiekti 
paštu, telegrafu ir telefonu.

Be to, kad būtų galima at
likti reikalingus juridinius,for
malumus sudarant dokumen
tus. kaip antai, pirkimo, par

udavimo aktai, vekseliai, komi
sas ir t. t., teks užmegsti kon- 
sularinius ryšius 
riau>yhė sutinka, kad konsula- 
riniai reikalai, kiek jie liečia j

sritį, iš Vakarų Ukrainos at- 
» i ’ įo naftosbąsetną, 
O An^osigfe; SUęzijos anglių. 
Rišyklas, išPrusijbs —Pom€į| 
xaxūjos — Koridoriaus zoną;

i suma rife 
gįalėjd pasidaryti "vienu daga- 
nizmu, ir iŠ; tikrųjų, ^trūkumas 
šito ekonomiųio vienumo, ku
rį negalima traktatu sukurti,' 
pagaliau kilo aikštėn: aklai bu
vo sunaikinta visa eilė produk- 
tingai sistemų, bet jų vieton ne
sugebėta Sudaryti naujų.”

Vis "labiau ir labiau pasauly* 
ima pažinti plėšriosios Lenki
jos tikslus. Ateis diena, kai 
lopų Lenkija subyrės dėl'savo 
nepasotinamų užgaidų.

yaziąvom M< i .-rį' ms; gų t . g0Yrilų 
f^uĮarėm 6,o^..myiįų.

’ Jįrad^ij pasniĮJrtysiąa Bosįln< 
. Viso labo. \ ”x " •

Jūsų K. Pakštas 
Seligman, Arizona. ’ . .
1925 m. rūgs. 4 d;. '

— Dr. K. Pakštas Lietuvos 
Universiteto kviestas dėstyti 
geografijos. Vakarų ekskursi
ją baigęs žada apleisti Amerį-, 
ką kartu su savo žmona. Prieš 
išvažiuodamas aplankys kele
tą lietuvių kolonijų su paskai
tomis. So. Bostone žada būti 
spalių pradžioje. Red.

Bųgpiūčio 24 d. 1 vai. p. p. 
Ministeris Pirmininkas p. Pet
rulis užsienių reikalų ministe
rijos rūmuose turėjo pasikalbė
jimą su spaudos atstovais, ku
rio metu plačiai nušvietė esą- ; 
mąją padėtį dėl miško plukdy
mo Nemunu realizacijos ir taip 
pat palietė principinę Lietuvos 
Lenkijos konflikto esmę.

.Ministeris Pirmininkas - iš j 
pradžių nurodė, kad nežiūrint 
į esamąjį politinį konfliktą 

"Tarp Lietuvos ir Lenkijos, Lie
tuvos vj^iausybė lojaliai vyk
danti savo' duotus pasižadėji
mus, išeinančius iš Klaipėdos 
konvencijos *111 priedo 3-čio 
straipsnio. Kaip žinoma, tuo 
straipsniu Lietuvos vyriausy
bė, pripažindama tarptautinio 
pobūdžio Nemuno vandenims, 
prižadėjo hetaikinti Nemunui 
tų Barcelonos konferencijos 
straipsnių, kuriais yra leidžia
mas judėjimo suvaržymas ka
ro metu

Vykdydama savo pasižadė
jimus, Lietuvos vyriausybė 
dar ‘pernai metais padarė kon- 
kretingų žygių, suteikdama ■ 
leidimą plukdyti miškus iš 
anapus demarkacijos linijos, 
dviem lietuviškoms firmoms ir 
vienai anglų. Bet visos trys 
firmos negalėjo pasinaudoti 
gantais leidiniais, mes sutiko 
kliūčių iš Lėnkijos pusės. Nors 
Lenkija mėgo kaltinti Lietuvą, 
kad paskutinioji trukdanti 
iniŠko plukdymą Nemunu, ta
čiau Lietuvai davus leidimus, 
jie kaip tik negalėjo, būti išnau
doti <lel Lenkijos pastatytų 
kliūčių. Kaip iš to matyt, Len
kijai ne tiek rūpėjo ekonominė 
klausimo pusė, kiek politinė, 
kad darant spaudimą į Lietu
vą privesti prie platesnių eko
nominių santykių užmezgimo.

Vyriausybe šiais metais pa
rnešė ir priėmė miško plukdy
mo Nemunu taisykles, kurios 
buvo paskelbtos -“Vyriausybės 
Žiniose." Einant tų taisyklių 
.-varstymui Ministerių Kabine
te. su jomis taip pat gerai su
sipažino ir jas apsvarstė ir 
Klaipėdos uosto direkcija ir 
kartu Tuo suinteresuotos miško 
pirklių organizacijos. Kad 
taip paruoštos plukdymo tai- 
svkles visiškai atatinka tiks
lui. matyt, iš to. kad kai šią 
vasarą jos buvo svarstomos 
Tautui Sąjungos Tranzito ko
misijoj. ten nieko nebuvo ras
ta reikalingu nei pridėti ne' 
pakeisti, ir net esąs Komisijoj 
Lenkijo- atstovas taip pat yra 
balsavęs už jų priėmimą.

Tolimesnei miško plukdymo 
realizacijai yra 
kad atatinkamos 
lenkų technikinės 
susitartų dėl visos eilės techni
ko^ smulkmenų, kurios yra bū
ti ros miško plukdymui einant, 
kaip antai, dėl kontrolės vietų, 
dokumentų, pašto, telegrafo ir 
telefono susisiekimo sutVarVy- 
mo ir t. t. Prieš kiek laiko 
lenkų atstovas Berlyne p. 01- 
ševskis įteikė mūsų atstovui 
Vokietijoj p. Sidzikauskui no
tą, siūlančią pradėti tiesiogi
nes derybas dėl miško plukdy
mo sutvarkymo. Toji nota bu
vo svrastoma Ministerių Kabi
nete, kurs sutiko su Lenkijos 
pasiūlymu.

Derybos prasidės Koperihai

vietų Rusijai su Vokietija, vi
siškai neliečia esamojo Lietu
vos Lenkijos konflikto ir nega
li būti laikomas kaž kokiu di
plomatinių santykių užmezgi
mu. Visas Lietuvos Lenkijoš'- 
santykių kompleksas galės bū
ti sureguliuotas tiktai išspren
dus Vilniaus klausimą. Tad 
nežiūrint leidžiamojo Nemunu 
susisiekimo, kurs turi tarptau
tinio pobūdžio ir kaipo toks ne
guli būti, einant Klaipėdos 
Konvencija, varžomas. Lietu
va palieka prie savo pirmyk
ščio nusistatymo Lenkijos at
žvilgiu, būtent, tiktai Vil- 
.niaus grąžinimas gali duoti pa
grindą tarpvalstybiniams man

iams užmegsti. Kol to nėr, 
as lenkų pastangos, šiokiais 

tokiai.- keliais užtikrinti 
luą.jį konfliktą, visuomet 

ipaliks be jokių vaisių.
j Po pranešimo, .spaudos ats

tovai patiekė Ministerių! Pir- 
įmininkui eilę paklausimų dėl 
j pašto, telegrafo ir telefono su- 
įsisickimo kontrolės, dėl reika
lingumo gauti teisę Lietuvos 
Į pramonininkams naudotis Ne- 

Lietuvbs vy-įmunu ir lenkų okupuoto.] Lie
tuvos daly lig Sovietų Rusijos 
sienos, dėl miško plukdymo 

miško plukdymą, būtų pavesti [reikšmės Sovietų Rusijai ir 
bet kurios trečios valstybės į Vokietijai ir dėl gandų apie 
konsulatui, kurio nariu galėtų Tariamas politines derybas su 
net būti ir lenkas, žinąs lenkų [Lenkija. T visus klausimus p. 
teisę ir kalbą. Čia Ministeris ^Petrulis davė plačius atsaky- 
Pirmininkas griežtai pabriežė. j mus. o gandus apie derybas 
kad šios derybos neturės jokio j griežtai paneigė, nurodyda- 
politinio pobūdžio, kas yra aiš-jmas, kad tie sandai yra tušti 
ku iš pačios delegacijo.' sūdė-j prasimanymai, neturį jokio pa
ties. į kurią įeina ne diplomą-jgrindo.—“Lietuva”

Kataliką! ir bedieviai
p* Katalikai

Lietuviai katalikai Amerikoje dirba statybos darbą. Jie 
.^susiorganizavę į šimtus parapijų, pasistatė bažnyčias ir svetai
nes. Šios įstaigos palaiko žmonėse tikybą ir dorovę. Jose taip- 

teikiama, reikalingų informacijų ir nurodymų, kaip orijen- 
i^ųoties kasdieninio gyvenimo verpetuose. Ten raginama prie s. 
taupumo ir blaivumo.
T šimtai tūkstančių lietuvių žmonių bažnyčiose skelbiamąjį
Hįokslą laiko ir jaučiasi laimingi ir savo dorais darbais ir pa
vyzdžiu duoda daugiausia sveiko elemento visuomenei.
į . ' Lietuviai katalikai turi Įsisteigę jau gana daug mokyklų 
įj dar jų steigia. Dėka bažnyčių ir mokyklų tikėjimas ir lietu-1 
vybė palaikoma lietuviuose. Kad ne bažnyčios ir mokyklos lie- Į 
tnvybe būtų jau seniai susmukusi. įbuvusius Amerikoje panašius

Veikiant bažnyčiai su mokykla daug čia gimusių lietuvių ; rekordus prieš ir po blaivybes 
išvengia susituokimų su svetimtaučiais ir kitataučiais. Jie ir [įvedimo.

,/pą irnūrtiiokirnų pasilieka didžiumoje lietuvių tarpe. Nemaža ;

HBs

B m.

SUBYTINO”
Per pastarąsias 3 

Bostone suareštuota už 
įmą 593 žmonės. Vietos 
jo> viršininko pareiškimu.

au ir blaivvbe

GRĮŽTU

g jų pasižymi net kaipo geri lietuviai darbuotojai ar darbuotojos.
S- r '■ Bedieviai

dienas 
girtu- 
poliei-.

IŠTEISINO . . .
Bolševikų prietelką Oną

Bolševikai, socijalistai, laisvamaniai, tautininkai, kurie J moliūniutę. kaltintą pinigų 
visi kartu sudaro bedievių abazą, deda visas savo jėgas ardyti įdirbime, teismas išteisino, nes 
katalikų vienybę, niekinti jų tikėjimą, teršti jų darbus ir pa- į vyriausias kal-tminkas Racys • 

fc.. ; vilioti juos savo pusėn.
' . T---------------Br?s teismą komun-^tų or

ganizacijos šimoliūniulės buvo 
išsigynųsios ir iš savo tarpo iš- 
metusios,. bet dabar vėl Kando .

■ šasigerinti.
. . y Pas'komunistus kitaip ir bū-

g' 2 y “Įtaka bedievių spaudos ir jų darbų daug griuvėsių pridir-l ti negali.' ne? veidmainiai yeid- 
|||- ’ bp lietuvių visuomenės tarpe. Divorsai, laisvoji meilė, gyve- iniainidK ir 'palieka.

“ant laisnio,” palaidumas moterystėje, visokios “kori- —i-------------

gg? ; - Jų nuolatiniai šmeižtai turi naktiri pasisekimą. Neku- 
g/ i riuos, silpnavalius katalikus, ypač tokius, kuriems dėl jų Įsiga- 
I- 2 Įėjusių geidulių nepakeliui yra su katalikiška dorove, nuvedė

- į'bedievius. Nemaža katalikų užkrėtė jie kaip ir kokia stabo li- 
||> t ga, kad jie niūkso, kaip stuobriai ir pūva savo apsileidime.

Ši'-

Kada sugrįš tie laikai.
Kuomet doros džiaugsmuos 
Jaunuomenės kils balsai 
Narsos kupini užgrios.
Ir audra siaus neužgesys?! 
[Meiles tėvų tautybėj karštos.
Rusėjo amžiais liuosybės ilgė- 

' O no blanks jis niekados, [sys
Grįžtu, tikiu jog ateityj. 
Prašvis aušros saldi viltis. 
Išsklaidžius rūkus praeityj 
Ramiai plaks mūs širdis. 
Tiktai, drąsiau drąsiau 
Brolau, sesuo narsiau. 
Ne ilgai lenko vergija 

įSSėgs mūs pečius žemyn. 
Į Draugai širdim aukštyn
Laisva bus Dzūkija.

TIKRA TIESA
lliikingas .Italijos laikraštis 

“Corrierv dTtalia” straipsny 
•‘La Struttura eeonomica della 
Renubhiica Polacea" nagrinė
ja Lenkijos ekonomijos krizi. 
nurodydama- jo gilesnes prie
žastie. Pasak laikraščio, jos 
glūdam-ios tame, kad Lenkija 
ne.-udaranti ekonominio viene- 

idedanti iŠ vtnogra-

|r ■ trolės,” kurie dalykai taip smarkiai yra remiami bedievių spau-
; dos, kaip kokis baisiausias maras naikina lietuvių visuomene

B' Amerikoje.
M- " šis bedievių paleistas ir dar leidžiamas maras susidėjęs su 
H - **mūnšamės” išdirbimu ir vartojimu, turi, galutinai, suėsti 
ffc... lietuvius Amerikoje, jei'katalikams nepasiseks tas maras su- 
g. stabdyti.
fe- * Kokiais būdais galima būtų tas maras stabdyti? 1) Uoliu 
fe platinimu katalikų spaudos, nepaliekant be katalikiškos lai- 
W /Ėraščio nei vienos kataliku šeimynos, taip pat siekiant ir kiti} 
gi., visų lietuvių šeimynas, ar jes būtu apsileidusių katalikų, ar ne- j-fiškai Lenkijai atsakančio ric- 
||i. katalikų 2) Darymu įtakos i užkrėstuosius savo pavyzdingu i 

gyvenimu, uoliu tikybos priedermių pildymu, vykinimu gyve- į
fc- uiman Kristaus paliktų idealų. 3) Steigimu katalikišku mo- 

Ikykių, kurios yra stiprios tvirtovės prieš bedievybę ir ištau-,
|H fejimą.

: m no t
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Darbo žmogus pažangus tik 
tuomet, jei jis pilnai supranta 
savo padėtį.

DR. K. PAKŠTO PASKUTI
NĖS PRAKALBOS

Dr. K. Pakštas išplauks Lie
tuvon spaliu 10 d. Dabar jis 
grįžta iš Tolimųjų Vakarų ir 
sakys paskutines prakalbas A- 
merikoje, kurios numatomos:

Chicagoj rugsėjo 20 d.
Clevelande rugsėjo 22 d.
Pittsburge rugsėjo 24 d.
Philadelphijoj rūgs. 26-29 d 
Massachusetts spalių pra-

p.omijcs dėsniams sistemos va 
šiai negalėję būti 
toms tautom:

Pasikalbėjimas su p. Černeckiu, Už 
sienių Reikalų Ministerių

Paskutiniuoju laiku visuo-'su vyriausybes nariais jis netu- 
menėj nuolat ėjo ivairausių ne- rėjo. ir jokių derybų >u juo ne
ramių gandy dėl neva vedamų- galėjo būti, 
jų derybų su lenkais, kuriuo.- _  jį,,,-.;.
gand-is dar sustiprino netiks . J|la ^Xnti. 'ta 
tas A: -\ora(.,nsk>o atsiradus ' mg U]o 
Kaune, kurs, neturėdama.-tei-L.: ,
sės sustoti, nes važiavo tran-', - klau.-mm plotme 
zi.to viza, vis dėlto kelioms' 
valandoms buvo "mėginęs .-r.j 
stoti, bet tą pat dieną buvo po-1,,, 
iicijos išsiųstas. Mūsų ben- 
dradarbis turėjo progos pasi-į 
kalbėti tais ir kitai.- klausimais 
su p. Čarneckiu. užsienių rei
kalų ministerių. kurs visus 
tuos gandus griežtai paneigė.

— Lietuvos santykiuose su 
Lenkija, — pradėjo p. Mi/iiste- 
ris. — neįvyko jokių atmainų.

Visi skleidžiami tuo klausimu 
įvairūs gandai dėl tariamųjų 
derybų yri lenkais, neturi jokio 
pagrindo ir jra gryniausi pra
simanymai. Jokiii kalbų su 
kaž kokiais slaptais lenkų 
agentais nebuvo nei čia Kaune 
nei Palangoj ir negalėjo būti 
jau dėl to vieno, kad jokių tų 
agentų nėr ir nebuvo. Nelega
lus lenkų žurnalisto 'A. Nova- 
Činskio atsiradimas Kaune ga
lėjo duoti tiems gandams dar 
naujos" medžiagos. A. Nova- 
činskis. neturėdamas teisės su
stoti, kadangi važiavo tranzi
to viza, sauvališkai buvo išli
pęs Kaune ir išbuvo čia, poli
cijos padarytais tyrinėjimais, 
-viso šešias valandas, kol buvo 
išsiųstas. Jokių pasimatymų

i.'KO' piukdy- - 
yra numato-

įtro ir iš dirbtinai jau
’.į didžiausių gabalų.! 
nuo kitų ekonominių ' 

Tokios priešingos eko-. džioje.
Rodys daug Įdomių paveiks

ią Tingi ki-ilų iš savo kelionės skersaiA- 
anaiptol jie pa- [meriką. Dėl smulkmenų pra/ 

rodę esą katastrofingį ir pa-į soma kreipties “Draugo” Re
ni T .enki jai. . dakcijon, 2334 So. Oakley Avė.,
Totai pabrėždamas laikraš-! Chicago, III.

. Lietuvos-Lenkijos derybos
■Rugsėjo mėn. 1 d. Kopenhagoje buvo prasidėjusios Lietu

vos-Lenkijos derybos miško plukdymui Nemunu sutvarkyti. 
Del tų derybų Įvykio laisvamaniškoji spauda ėmė pranašauti, 
Tad Lietuvos vyriausybė dedasi unijon su lenkais, kad Lietu
vos vyriausybė parduodanti Lietuvą ir t. t. Bostono “Kelei
vis” stambiom raidėm, pirmoje laikraščio rietoje deda ant- 
gstvį “Lietuvos Vyriausybė Išsižada Klaipėdos,” o po tuo ant-

■ galviu visokių nesąmoningų spėliojimų pridrebia. Nuo “Ke- 
3eiyio” neatsilieka ir kiti laisvamaniškieji laikraščiai.

Nežiūrint i tai, kad Lietuvos Pasiuntinybė labai plačiai
painformavo tuo klausimu, lasivamaniai semia žinias iš sensa- konsulato įsteigimo Klaipėdoje, bet atsisakė nuo- savo reika- 

Mat, daugiau pasitikima svetimaisiais, lavimų dėl geležinkelių, sielininkų ir kitų reikalavimų. Iš to 
matyt, kad lenkams ne ekonominiai, bet daugiau politiniai 
reikalai rūpi, todėl jie deda pastangų Įkelti savo koją Į Klai
pėdą ir tuo būdu visai lietuvius pavergti. Lietuvių delegacija 
matydama lenkų apetitus, su lenkų reikalavimais nesutiko ir 
Lietuvos-Lenkijos derybos nutrūko.

Žinoma, lenkai dabar vėl kaltins lietuvius dėl tų derybų 
suirimo. Lietuvos vyriausybė laikosi to nusistatymo: — be 
Vilniaus konflikto išsprendimo, negali būti kalbos apie nor
malių santykių užmezgimą su plėšriais imperialistais lenkais, 
čia Lietuvos vyriausybės nusistatymas labai aiškus, tad ne
gali būti dviejų nuomonių.

Tautos vadai, vykdydami tautos valią, nepamiršta duotų 
jai pasižadėjimų Vilniaus klausimu.' O prūsų laisvamaniai įsi- 
smagėję pučia muilo burbulus ir susiriesdami meluoja. Mat.

Laisvamaniai negalėjo nežinoti, kad Lietuva priimdama. 
Klapiėdą pasirašė tam tikrą konvenciją, kuria, .pasižadėjo ne- 
itralizuoti Nemuną miško plukdymui. Vykdydama tuos pasi
žadėjimus Lietuva privalėjo pradėti derybas su lenkais miško 
plukdymo Nemunu sutvarkymo reikalu. Todėl Lietuvos-Len- 
jkijos derybos Kopenhagoje negali būti laikomos kaž kokių di
plomatinių bei politinių santykių keitimu, bet duotojo pasiža
dėjimo tesėjimu. — Lenkų delegacija labai užsispyrė dėl savo

B- cingų žinių agentūrų^
. nei savaisiais.

Laisvamanių pamėgtasis žirgas, tai nesąmonių pynimas., 
todėl nepaisoma kas Lietuvai kenksminga, bet tik savo parti- 

Ki^ant krūmeliui naudinga.
J Kaip-gi lasivamaniai rašys teisybę? Juk apie teisybę kal- 

t-bedami turi užginti Lietuvos valdžios žygius Klaipėdos klausi- 
roHo jie nenori daryti, tad skleidžiama Associated Press 
pdūriių'agentūros išmislai, kad būk toji agentūra gaunanti ži- 

. _ iŠ Tilžės, kad dėl ekonominių sunkumų Lietuvos valdžia 
I^Mnrengusi grąžinti Klaipėdos kraštą Vokietijai, Kadangi tų 

šių šaltinis Tilžės laikraščiai, tai kiekvienam, kad ir nieko 
YĮenusimainančiam politikoje, žmogeliui suprantama, kad to- 

“jpravokatoriškas žinias paskleidė patys vokiečiai su Lie- 
oš vardo diskreditavimo' tikslu. Deja, laisvamaniškų lai- 

redaktorėliai to nesuvokia. <___ . _______HL -
(iįittyržliai parodo visišką savo makaulių minkštumą ar neno- 

ftūrėti teisybei akysna,

Bet joki ii

jipbu.' keliama.
gintų tokius klausimu.' kd- 
tad ir Lietuva, iš savo pu- 

. gamtų statyti >avo reika
lavimus. būtent, Želigovskio

Jei lenkai

čia jau laisvamanių re-/ tokiais keliais norima pagriebti valdžią į savo rankas.
lr kaip jums, gerbiamieji, negėda, po to visą pirštis J 

tautos vadus?

reikalinga, 
lietuvių ir 
instancijos

sutarties vykdymą. Apie san
tykiu su 1 ,enkija pradėjimą ga
li būti kalbos tiktai lenkams 
grąžinus Lietuvai Vilnių. Tuo 

įtarpu mūsų pasirašytoji Klai- 
Į pėdos konvencija numato miš- 
|ko plukdymo Nemunu leidimą 
ir todėl, vykdant tą konvenci
ją. tenka padaryti tam tikrų 
lengvatų, surištų su tuo kiau- 

Įsimu. kaip antai susižinojimas 
paštu ir telegrafu ir kitų, bet 
tiktai griežtai apribotų miško < 
plukdymo technikiniais reika
lą vhnais.

— Progos leis/i Įvairius gan
dus dėl derybų su Lenkija bus, 
tur būt. dar davę> Latvijos 
užsienių reikalų ministerio p. 
Maierovico pareiškimas spau
dos atstovams užsieniuose apie 
galimą tarpininkavimą - tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Del tp ( 
Tenka pareikšti, kad. Lietuvoj 
vyriausybe tuo klausimu į p.' 
Maierovicą nėra kreipusis ir -



MILŽINIŠKAS PIKNIKAS

&

Moterys priva

lo visadps lai

kyt šitą gyduo
lę taip pat kaip 

m o t k o m s ir 
dukterims.

LDKSi

Reporteris

KAS GIRDĖT] LIETUViy KOLONIJOSE

i visi'pribūti.
Valdyba

‘Marcelė.: ’

bet dabar vėl ii-ii u-

gražiai
G. Ž.

Rcp.
Ka Britain, Ct.

bei

J. J.

Neveiklumas ir stoka inicia-
b

u
cTS'ČESiŽŽy

ržattižMSffiŠ

Nuo skilvio 

skausmo, dieg- 
litjr ir ’gazo ne- 

pripuoląs nuo 

užsikimšimo.

NORWOOD, MASS.
LDKS. 3-čios kp. susirinkimas

Vartota suvirš 30 metų 
Nejuokias bandymas

ALBERT G, GR0BLEWSKI & CO.
Dept. 30, Plymouth, Pa.

vui jau pradedame susi 
brolia i-st-sės. meskim e 
pūtimus ir stokime da' 
ir bažnyčios labui.

•. ■ r--' jį
; Rengėjai, vienok, nenusnainė 
(įel bedievių tomiškų darbų! dar
gi su didesniu uolumu-Neike. pik
niko. metu. Uoliai tada darbavo
si. V. Paulauskas, • R. Ainoris, B. 
Paulauskiene^ A. Dzidalionis, jo 
moteris, Misevičienė,' Aleknavičie
nė, J. Norkūnas, J. Karsokas, A. 
Karsokas ir daug kitų. Per tai 
viskas gerai išėjo ir žmonėms ge
rai patarnauta.

yū^ęąa8xžingeid.us;rapdrtasdP. ų-' 
TamoWčio, ’kunČVyčių 
kongrese Bostone. Jo raportas 
buvo'tvarkus, aiškus irbe galo į-t 
(lomus. Priimtas su gausiu delnų 
plojimu, T • .

Nauji, nutarimai
a} Kur tik gulima kurti sporto 

ratelius ne tik , vaikinam, bet ir 
mergaitėm. Tarpe mergaičių kur
ti sportą ajjsiemė P. Christina Ba- 
loniutė ir P. Vensaričiutė. Vai
kinų sporto vedėjas P. P. Slapi-

DARBININKO POILSIO t i ---------------
\/ AI A MnHMQ i Josios, riestakakles, ilgasnapės gulbės.
* /"A 1—AA l N !_J1V1 JO s sutvėrimėlis tos merginos!

Noriu stipriai jas bučiuot, I 0 ™mai apleisti; jų langai ir durys aklinai uždarinė-
Bet jos antausiu gal duot... ” užkalinėti tušti riogso. Desetkai tūkstančių sviesiu,

... . . . , . , . " ' . _ . . , į gražiu kambariu tuščių, juose nėra kam gyventi, o šim-
latp tr plaukia, kat Boston Camon sodno prūde bal- |įV tūįstančin darbmulku lr varguoliu dūsta ankštose, dvo- 

. Tai gražus Dievo

Bolševikai, džiūgavę ir viso
kiais būdais kursię parapijonis • 
prieš savo dvasios vadą, sužinoję.; 
kad Tikrai kpn. švagždys grįžtą, i 
apžlibo ir nosis nuleido. 3Iat, ma- ■
nė. kad katalikiškam .vadovui nė- runpj. 29, 30 d. d. 
sa:::. visus lietuvius subcdii vins

bažnytinėje salėje. Visi nariai 
..aionėkite atsilankyti, duokles 
užsimokėti ir savo mintis viešai 
š reikšti.

Rast. A. K. Stašaitė

BROOKLYN, N. Y.
S. 12- kuopos susi rinklu 
"sėjo 14 d.. 7:3ft vaka 
•Pės ANK-: na- s;fė:. P-

^-^-J S
■ riip pbbųdžio. "Tai visi gandai 

dėl tariamųjų’ derybų su Len- 
i^ėja, kaip mątot, yra laisvos

jg? - ; fantazijos vaišiai, nes kol len- 
A. -kai laiko Vilnių, tol rimtai- nę-

■ galima kalbėti apie bet kokį su--
. ‘ šita rimą.

— Kuriais klausimais, p. Mi- 
nisteri, tariasi dabar esantieji 
Kaune mūsų atstovą/ užsie
niuose ?

r-7 Be kitų grynai vidujinių
- klausimų, — atsakė p. Minis-j

pie lenkų skundus T. Sąjungbjl^uo jų reikįa sąuęitisr kaip nuo 
dėl tariamųjų lenkiškos, n^ąžu-t 
mos persekiojimų Lietuvoj. 
Tie skundai yra Varšuvos 
politikų įspiruoti ir’ nėra esmi
nis, lenkiškos mažumos, Wi 
naudojasi Lietuvoj nevaržomai 
visomis teisėmis, nusiskundi
mas, bet yra tiktai vienas iš 
lenkii politikos manevrų. Tiki
masi, kad1 šį kartą T. S, Tary
boj šis !kl&usimas bus galutinai 
baigtas.—4 ‘ Lietuva

'ąiĄgęĮgį’lMj

MONTELLO, MASS.
Smagi-žinutė ‘

Dienu dienas laukias mūsų dva-: ! 
sios vadas, gerb. kun. J. švagždys 
jau grįžta iš Lietuvos, šio rugsč-j 
jo 12 d. jau bus Montelloje. Tik- Į 
rai sužinojome, kad rūgs. 13 d., 
sekmadieny, laikys šv. Mišias ir 
sakys pamoksią. Visi parapijonis 
tik ir laukia savo klebono atvyks- 
tani. Per mūsų dvasios vado ato-,

ir susivarys į savo bučį. Apsirišo
nabagai. Mūsų dvasios vadas kun.
Švavždys po vasaros atostogų, po
gražaus noilsio stos darban. 0 inse
su juo. Manome, kad išgirsime
daug r.;::;ji'iš Lietuvos iš savo
vado lūpų.

NASHUA, N. H.
Rugsėjo 6 d. šv. Kazimiero par. 

svetainėje Įvyko klieriko J. Zabu- 
-lionio išleistuvių vakaras. Jis vie
šėjo laike vakacijų pas gerb. klebš 
kun. P. Daniūną.

Vakaras buvo gan Įdomus, nes 
susidėjo iš įvairių šmotelių, k. t. 
lošimo, eilių, deklemacijų, daine
lių ir prakalbą.

Buvo suloštas gražus ir juokin-
vį ks rugsėjo 13 d. tuoj po sumos, gas keturių veiksmų veikalas

L0WELL, MASS.
Didžiausia pramoga

Per ištisą vasarą D. L. K. Vy- 
:;to Klubo sode buvo kas savai-

Buvo visokiu pra
liet 
tai

Mestam

NE W ARK, N. J.
Švč. Trejybės beturiu parapijos 

Įvyko ekstra susirinkimas rugpjū
čio 31* š. m., parapijos svet. Su
sirinkimo vedėjas buvo pats kle
bonas. rąšt. J. Mikalauskas. Su
sirinkimo tikslas buvo parapijos 
rengiamas bazaras.

APSIIMA IŠLEISTI
New Britain, Ct. — L. N. Var

po d r-ja apsiima išleisti scenišką 
veikalą — dramą, komediją ar 
tragediją. Gal rašytojai turi pa
rašę arba išvertę kokį scenišką 
veikalą ir laiko jį stalčiuje dėl lę
ši], stokos. Tokie gali kreiptis ad
resu : A. P. Osteika, 432/Main St., 
Ne iv

b) Sutvarkyti būsiančio sezoiie 
veikimą, kaip tai: rengti koncer
tus, statyti dramatiškus veikalus 
ir ‘draugiškus vakarėlius. Tam 
išrinkta komisija: P. A. Visrųinas, 
J. Sprainaitis, T. Pluckiutė, P. 
Šlapikas ir P. Okiūtė.

c) Rengti paskaitas jaunimui, 
<ašyti Į organą “Vytį” ir rūpin
tis visu kultūriniu judėjimu. Iš
rinkta komisija: P. Vensaričiutė, 
J. Tamošaitis ir I. V. Kulikaitis.

Korespondentas! - d) Priimta rezoliucija, kad L. 
Vyčių centras kogreičžiausia pasi
rūpintų, pagaminti narių ženkle
lius ir garsinti organe.

ei Iškelti Klausimą surengimo 
ateinantį metą Lietuvių Dienos.

Būsiantis apskričio suvažiavi
mas bus Elizabeth., N. J..

Delegatą vaišės.
Harrison’o vylės labai 

moka priimti delegatus ir pavai
šinti, ne tik su skaniais valgiais, 
bet netrūko ir, širdingumo ir ma
lonumo. Buvo trumpas progra-- 
jjnas, susidedantis iš prakalbėlių. 
Kalbėjo A. Šlapelis, studentas J. 
Tamošaitis, J. Sprainaitis, J. Vai
tekūnas, P. Visminas, P. Dimta, P. 
M. Vensevičiutė ir I. V. Kulikai
tis.

Sfh&U Ofctaint Ce 
---------------- BOX 3»t HARTFORD, CONVf tt. «. X.

| 4-tsiųsk ęOjs.\' d gausi, ne pini-. _ 
įaią, ' b^t'žolčmis, daugiau, kaipy 
$ĘOOQ. Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis. sveikatos netūriėtųj Būtų 
visai .tuščias daiktas tokiam žgn*-. 
gūĮ 'Mūsjį ŽolČs yra kita. ”^1- 
tėikč sveikatą ’ tūkstančiams, ra- 
tęiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
vidurius, prašalina ūstrčnų skąųs- 
jnąį k’oBujį dusulį, patrūkimą, 
skąhsmaš pTo krūtinei, n«rvą suge
dimus, ir tt -Atsiųsk 10fe.; gausit 
visokių žolių, ir knygų kataliogą. ‘

' M. ZUKAITIS
25 GiJĮet ĘdL, Spęųcerport, N. Y.

Į t^įs -A^įaąį-CaL’ ■'
ąęfe Ji Žinantieji,' meldžiu 
iiue antrašu y Bron< 

ŲkmręgNs
Vartįai, Kauans. Lietuva, 
įStuiitŠte, 20 pudley St., hoeh&Kifį 
v V ' ' •

Nupigintą KjĮjįiįį*

Iš NEv< '?ORK’(Jįi 
KAUNĄ ir. ATGAL

» (Karts taksai ekstrai“’

ANTRAS ŠIO SEZANO a>IKin^ĄsMu ^ONCŽRTU " 

Rengia suvienyti chorai, kaip tai: LoweU’įo, Haverhill’io, 
Nashua^s, Cambridge’io ir xLawrence’o

_ KURIS ATSIBUS NEDALIOJ

Rugsėjo-Septembęr 13 dieną, 1925
PALANGOS DARŽE LA^REHCE, MASS.

Koncertą išpildis virš minėti chorui ir garsiausi solistai ir 
solistės N. A. Apart koncerto bus įvairių žaislų ir dovanų lai
mėjimas. Todėl gerbiamoji visuomene N. A. iš visų kampų ir 
kampelių suplaukite visi į- vidurį, t. y. į Palangą išklausyti pa
skutinį milžinišką koncertą , šio sezono.

(R.-10-12) Kviečia visus RENGĖJAI

Puikiausia proga aplankyti 
savo tėvynę už numažintas 3 

“klesos kalnas ten ir atgal, IS 
Hamburgo keleiviai yra prt— 

•. stastatomi specialiais trnokl- 
, nlais j vietas po pridurs pa-- 
? tyrusių konduktorių. *■' 
'■ Išplaukia Kiekviena 
r, - Sayąitą

Suffiižhnui leidimų ir 7<nttiin~ 
5 formacijif- Kreipkitia pat We 

United American Ijneb 
-(HinfauurUife) Jdtnt ŠerviM^ 

KHamb ur g Ameryžin1|g 
131 State St Boston, Mas,-

i v

Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 Mėsos 8Ugf*fttniU 
x laivakorčių ' *

i Kalina ir atgalaaat^ 
BERENGARIA ir

pramogeįs. 
uą. visokiu organizacijų. 

: rbiausia pramoga buvo 
Tą pramogą

: tvngė Darbininku Sąjungos kuo
pos. Darbininkai visuomet ir vi
si;:- : ari priešu. Todėl nėra dyvij, 
k%d priešu atsirado Darbininką 
Sąjungos pramogai kenkti. Ir 
Pakenkė nemažai. Pirmiausia pa
samdytieji muzikantai neatvyko, 
rakti sode komiškai Įsilaužei skie-

aūp ir , pą. kur tonikas, duona, mėsa ir ki
mus parapijonys be savo ganytojo -j valgomieji daiktai buvo ir vogė 

: ačiū Dm- xų daikto. Naktį ant kelio prie 
irasti. Tik -daržo privertė a? ienų, 
savo pasi- . Tai mat kiek da. ' 'ninku pramo. 

kliūčių daryta. '’>et taidarne 
m<. Vienas bedi. -'įkas badė 
robt: salėje nuo pi no i 
jau buvo gaidas paėmęs, bet 

n sučiuptas. Mat norėjo la
idyti programą. Choras būt U. Sprainaitis, spaudos rep. I. V.
jvs ant estrados publikai dai- j Kulikaitis, tvarkdarys P. Stasiu- 
•i. <> čia gaidų nėra. lionis. ‘Dalyvių atsilankė apie 60.

HARRISON, N. J.
— v. \ . i<i-.vyčių susivažiavimas

RĮigpj. 16 d. D. Vyčių N. Y. ir
N. J. apskričio suisvažiarimas įvy.

> .zqvwb .ko Hantman salėj, Harrison Avė. 
saidas. [Posėdį vedė vice-pirm. P. Mikšys.

Mandatų ir rezoliucijų komisija:
P. O. Tamošaitė, P- J. Visminas ir

RVĘeiAL
Easton, Pa-. — Rugsėjo 6 d{ pas . 

Mikolą Songailą automobiliumi i 
buvo atvykę iš Dorchester, Mass. 
Kazimieras: ir Zigmas Songailą^ su 
šeimynomis, -Dr. Jakimavičius ir 
studentas Jakimąxąčiūs.

‘ M. S.

GROBLAUSKO GUMBALASAI.
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS
MAWETA»IA..........

PartdSJūs Taksį •- 
Į LIEPOJĄ IR ATGAILAI^

LAIVAIS — - J
Iš Bostono:

Samana............. Rugsėjo 19
SCythia Spalio 4, Lapkričio L 
Cannania ...................Spalio/ 1^"

Į Lietuvą greitu laiko. IšplauKmal 
kas sereda. Keleiviai nepfMaĮ Į- 
ieidžlami be kvotos varžytąjį. Visi.3 
klesos kelelviai ytirl tembaw Ney 

t prilygstamaB Svarmnaa nfi* 
etas. Kreipkitės prie viėXo|)^įi 
ar I
CUNARD LINE 
126 State Street

Boston, Mass.

Kame Teisybe?
Rašo Varrat Plunksna

ir visokiais “lanchrtiimio” ska- 
s dantis bekrapštinūdamas, pro 
ompiiiau" i miesto centrą.

Išd 
linduiiu

i:bia miražus astuonių ar dvylikos ei- 
uutukusĮ ir patenkintą jo savininką 

Kada-iiukada pralekia-sukrypęs, bet dar greitas 
s." Kur-nekur matosi berūkstą dirbtuvių kami

nai r beskubą namučio suvargę, surūkę ir išbliškę darbi
ninku veidai.

; dūmų iŠ ųarvėžio kaklo bespiau- 
jau ir Bostono Jeruzolimas — žy- 
-to širdis, centras.

Išdidžiai stypso aukšti mūrai, kuriuose žmonės, kai 
skruzdės dirba-plusa. čia prisiglaudė Įvairūs “inšiūren- 
sai“ ir kitokie bizniai, bizneliukai. šalę tų majestotingų 
ir nrožin mūru. d;ir gražesni sodnai, o dūmų jaunėta. Ten 
kur auksa*. ttm erdve ir gi-ožū! Gyvenimas knibždėte 
knibžda. Či;i jau ir žmonės, kad ir paprastą darbo dieną, 

‘zraže-ni. puošnesni. O kiek storu, kai bulių, nupenėtų 
pilvų,^ kurie pukšėdami raižo šalygatvius ir stripinčdami 
žiopso Į krautuvių langus.-

O Icidukūs. Dievulūilau tu mano! Pančekutės žemiau 
keliu imraitvtos. sijonukai aukšciąu kelių paraityta, o ant 
laibų kojelių mados šypsą — kasjjinukai. skambaliukai.

(lyjamas

Tu lūpelių snldumelis!
Tu lupuliu saldumėlis;

kiančiose landynėse. Nėra kur gyventi. Ištisos šeimynos 
viename kambary, Čia miega,-vargsta ir barasi. Tankiai, 
mikšto patalo vietoje suolai, o stalus užmaino lentos, krės
lus dėžės ar statinės. Ką čia bekalbėti apie “karpetus” ir 
ktas gerybes. Nei saulės, nei vejos...

0 kiti ir to neturi. Kiek tokių benamių, “saulės bro
lių,” kuriuos išmatomis vadina, dieną saulė, o naktį mė
nuo priglaudžia.

Čia mano mintis baigėsi ii’ aš susimąsčiau: — Ot, kad 
tai mums,, vargdieniams, leistų pasiguosti, kad mums nors 
truputi daugiau šviesos duotų ir leistų tuose ritmuose, kur 
nėra kam gyventi, pailsėti. Minkštos lovos, šilkas, erdvė 
ir grožė! Dievulėliau, tik vartykis!

Bet kur tau! Ten tik baltojo kaulo žmonės, ten nutu
kę ponai ir dykaujančios ponios lėbauja. Rūmai jiems, bet 
ne mums, tuos rūmus stačiusiems, juodojo kaulo žmonėms.

Svajonės, svajonės kaip jūs gražios! Paniurau ir vėl 
pasukau sodnų linkui.

Pasiekęs kojomis žolelę prisėdau šalę medžio ir galvą 
kamienan atrėmęs. į savo prakiurusius batus bežiūrėda
mas. prisiminiau savo kūdikystę.

Prisiminiau mamytę, kurios nūn nebturiu,- prisimi
niau kaip aš mažytis bebūdamas, prieš Nukryžiavotąjį be- 
klūpodamas, savo mažas rankeles sunėręs, kartojau mamy
tės tariamus žodžius: “Mylėk artimą savo, ^arpo pats sa
ve. .. ” Su šiais žodžiais mano minčių vaizdai vėl persikei
tė anais smakais, nuo kurių aš šalinaisi, vėl 'sinhirgėjo tie 
namai su užkatlais langais, o juos pasekė išbliškę ir išalkę 
darbininkų veidai. ’

“My|eka3$ipią.savo, kąipo pats save” — nuaidėjo ma- 
Iryžiun,? Šveicarijūn,' į^hi§Kuošius.'v^aWas/į omotushal-310 siejbje.^'M^i.inylhi.aš ąrtjiną, ar ^yli.tjį |5įi V—jpa- 

MausiaūpątsAayęš U’ yiėtoje atsako mano skruostu nurie
dėjo skausrnd ašara. Siela sunkiai atsiduso, o drebanti 
ranka istraykč is kišenės1 f Darbininką. ’f Suvilgytos akys 
perskaitė: “Visų šalių katalikai efrabininkai vienykitės!"’

sutvėrimėlis tos merginos!
Kai arčiau i taisas gulbeles prisižiūri, tai pasilieka... 

o=gi nieko nepasilieka, tik graži iliuzija ir “pentas” su 
“paudenu''ir “dacol. ” Tai tau, kad nori, svajonės kai 
sapnas išnyksta ir mano poezijos mūzai kai su mazgote 
tėkšt į valgomąją ir aš vėl paprastu rašalu taškausi.

Tai reiškia, vadinasi, aš miesto centre užsisvajojau. 
Čia yra galimybės pasvajoti, nes čia, sako, biznis kunku
liuoja, čia doleriai vartaliojusi ir čia, to biznio katile, dar
bininko vargai-negalai subrukti vaitoja.

Išriečiau, tarytum žirafa, savo sausą, ilgą kaklą ir 
žvilgterėjau į vieną-kitą namą ir nusigandau. Tie namai 
pasirodė kokiomis tai baisenybėmis, kokiais tai smakais, 
kuriu kaktose žibėjo baisios, didelės, kai “armobilo” lem
pos, akys, iš gerklėš nasrų kyšojo ilgi, plėšrūs ir aštrūs, 
tarytum piūklas, dantys.

Drebulys perbėgo nuo viršugalvio per visą nugarkau
li. Pagreitinau eiseną ir skubiai atsitolinau nuo tų baise
nybių, bijodamas, kad jos manęs, prasčiokėlio nesuėstų.

Pusę miesto aprietęs, užklydau į Commonvelth Avė. 
Čia jau kitoki vaizdai. Čia biznio nėra, o tik gražūs rū
mai ir dar gražesnės ir puošnesnės gatvės ir ažliumynais 
apsivilkę medžiai. Ten dolerius daro, o čia dolerius švais
to. Čia gyvena tie, kurių turtams nėra skaičiaus. Žiop
linau toliau. Tie patys gražūs vaizdai, tie patys puošnūs 
rūmai — milionai, o gal ir desėtkai milionų, kas čia juos 
besuskaitys. Manau, kad ir “Darbininkov ev-adminis- 
tratorius Sereika su dabartiniu administratorium Červo- 
ku negalėtų apskaitliuoti.tų turtų, kad ir kaip jie “būkipe- 
rystę” nežinotų. Omuose rūmuose tylu, ramu. Tie rūmai 
priklauso tiems, kurie važiuoja ‘‘poilsiui” Floridon, PaT 
i__*14__< -m ___ » : ~ 'Z __ liL L

nūs...,
Vadinasi, ir šiandien savininkę nėra, jie išvyko į 

‘ ‘ contry, ’ ’ kur golfą, tenisą lošia, jachtose plaukioja ir mei
les romansuose maudosi...

tai vienatinė linija kurios lalraUre^fį- 
iiariškal per ifitius metus fmslsiefc5a'gtžė 
Ciai su laisvosios Danzigo valstijos por-, 
tu. TAIP ARTI KLAIPfiDOS, kHd Ul- 
vaz ant kurki sedot Xew Torte atveža 
•Tirmis bevelk j pačią TĖVYNĘ bTE-, 
Tt.'VA ba Danzigo Į Klslpėdą ral 
tiktai vienos nakties kelionė laivu. 
jokių ekstra Iškažčių.

Sekanti išplaukimai iH .VeirFoėfco^A
Laivas “ESTONIA” žžJBugs. 
Laivas “LITUANIA’TS SpaL 
Laivas “ESTONIA” 3Lapkr.

Kainos laivakorčių: Į 1:
I Klaiftėdą visu keliu vatiteEtttę 5^8 

3-(la klesą $107 ; 2-ra'Šli^ŠO
BALTI O AMERICA LH^-^ 

9 Broadway New
Kreipkitės čionai ; v.

ar prie savo ’Uetlni.ų agentėj

<5®

' ; PER
8-floJĮ kleflOj tUrtąl«tątyro®Bdr^|

102 tVhshfngton St
Boston, Masą

. Apsfgy^ene' ’&y
tteji'Mgy Ifc n^, nertrĘ^I 
joklų gūgtižlttul trur*-^ “*^ ’
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labai

EXTRA!EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKAValdyba

APTIEKA
DAKTARAS J. LANDŽIUS

(SEYMOUR)DORCHESTER’Y

Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CASPER'

KAST BOSTON OFFICt 
147 Maverick St, B&M Beeton

Telephoo* East Boston 1490

IŠRINKO DARBININKUS
Ketvirtadienio vakare buvo 

susirinkimas dėlei išrinkimo 
darbininku parapijos piknikui.

. Susirinko nemažas būrelis pa- 
Tapijonų. Visi troško padary- 

. .ti šį metini parapijos pikniką 
pasekmingu. Išrinko gaspado- 

. rius ir darbininkus.

ADVOKATAI
KILAU 014 Mh Bvildiac

294 VVashinglOū Street 
Boston, ■

37 Gorham Aveniu, Brookline 
Telephone Regint 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
iaurie lanko Suffolk Teisių mokyk
lų Ir užsiima Real Estate pardavl- 
rHjimu, būna mano ofise kasdienę 
tano 8 iki 5 valandos po pietų išsky
nė šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliška! ga- 
11 kreiptis įvairiais reikalais pas 
minę. A. F. Kneižlo adresas yra 
teka: 308 E. Ninth Street, TeL So.

Boston 1866.

Specialistai Receptų Išpildyme 
/)< 7 Susipažinimo Su Kostumerinis Parduodame 

Visko Žemiausiomis Kainomis

P. LIKAS, Savininkas
456 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

A. IVAS
361 W. Broadway, So. Boston

Pigiai ir Skubiai Parsi- | 
duoda 5-6-6 kambariu '

*■ I

i PAUL’S CLOTHING SHOP
Pabandykit užeiti į Lietuvišką Krautuvę, kurioje 

randasi tinkamų prekių (tavorų) dėl jaunų ir suaugu
sių vyrų. Pas mus kaina yra pigesnė kaip kitur. Pra
šom užėję persitikrinti.

gavusioji
B] anketa i 

daiktai taipgi kur

‘ CITY POTKTB—įtetayni kan-
>hteMak. kMMlyDėa. 

ateltente, elatern, >*aMl far vlata dėl 
ganMttlV Savininkė kfcraltooja J Al- 
rljt todėl puphKMla už $6,000.

PRIE THOMAS PARK—paikus J 
šeimynų 11 kambarių namas, visi im- 
•provementai — elektrikas, tdinmu Ir 
gražus durtos, prekė $8,500 ir apie $4,- 
000 įnešti

FARMA—tarpe \Veymouth ir Abing 
ton. 16 mailių nuo Boston o, 7 ukr-.ii 
Žemės ir 5 kamlu-irhj namas su rakan
dais (funutiirv) parsiduoda už

TeL So. Boniyi 0828
UBTUVIS DAVTIST1S

-MVl!. V. CASPEF.
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Borto, 
Ofito valandoa;

mt> 9 iki 12:00 ryta tz nuo 1 -.Se
iki 5 ir nuo 6:00 Iki8 vai vakare. 
Ofisas uždarytas auba'oe vakarais 
ir nedėldieniais. taip-"; seredoinis 
nuo 12 dienų uždarytis.

LIETUVIS GYDYTOJAS ; 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas už«is**ne- | 
ju^ia.-s ligas vyrų, moterų ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetinials spinduliais. kwart>z 
llburiu. thermo therepn..ir kirais 
plektro medfkališkais budais. Egza-. 
minuoju krnujų. šlapumų. Ir splau 
<inbL« savo laboratorijoje. Nutrau
ki u N-Ray paveikslus. Teipgi 
taikiu patarimus laikais.

Ofvto tnlandot 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

&S1 WE8T BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

B. 4000

BUČERNĖ South. Boston’e, City Point. __ Savininkas tu 
važiuoti. Ivanmii-is narnas. Galima pirkti su namu ar

. ].. ■.; ž'. .: s >'.y u. .. TDik G im l’S * 1 ,500.00. B1Z-

l.'žprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti Į 
mūsų gerus veido pundelius. kosmetikust cohl 
■sc-'-amris ir visokius tonikus dėl o]aukii. Taip-gi 
t-y-iny- --'.-y; ūmsio išradime molio dėl veido.

J TEL. So. Bootott 0506—W.

UETŪVY8 DANTISTAS

A. t. KAPOČIUS
J 251 Broadway, So. Bosto*

;0 (“Keleivio" name)
j Orrao Valandos; nuo 9 Iki 12, _ 

1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakarei
} Seredomis nuo 9 iki 12 v*L diena 
ySubatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned4 

domis nuo 9 tki 12 (pa«al autartj'

D liegzaminuoju akis, priskiriu aki
ji nius, kreivai akis atitlesinu Ir 
’į anblljoniškoee (aklose) akyse an- 
1|' grąžinu iviesų tinkamu laiku.
b J. L. Pašakamis, O. D. 
H 447 Broadway, So. Boston.

Puirųs plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pas;d;d£avuno turtu. bet 
pleiskanos ir naikinimą 
ranka rankon.

RyJfles
yra pleiskanų mirtinuoju prieis.

Priiiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odų pirm, neju tie paslaptinei 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jesų gaivos odų nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
p lan kų, slinkimo.

Pirkite bonkų Kuffles už 45c pas 
savo vaistūiiukų šiandien, arba 
tiesiog.par paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER * CO.

TeL 8c. Boston 270

| J. MACOONELL, M. D.
I G<tiima nuikalbiti ir lietuviikai 
| omo rALAHDoe: Rytais iki 9 v*L

Po pietų nuo 1—B 
Vakarais nuod—0 

588 K Broadway, So. Bostoa

tais būdavo. O tikic-dėlio kai
na vis ta pati, tik d-pšimtukas.

dalis ’ n;rigus sin.-- 
nojans sakančiu antrašu:

REIKALAUJAM AGENTŲ
NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 

PILVO IR NEMAJ.IMO SKILVIO
Skaudėjimas ir svaigimas galvos paei
na iš vidurių, kraujo nečystumo ir silp
numo. Paeina, tai 13 vidurių. Einik 
infurfon, išgydys 1 3 savaites. Pre
kė 75c.. baksas (pusė tuzino) ūž $4; 
dėl tonsilų Ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo ir po kratine naudok Einike 
Mostj. prekė $1, $1.75 Ir $3.00. Gali
te gauti kožnoj aptiekoj arba pas Išra
dėjų Z. EINIK CO., City HIH, St. 
Union City, Conn. (L.-28)

Ofiso Tel. Hes. Tel 
University S831 I’rospect 0445-JI-

D. A. ZALETSKAS
Craborius ir Balsamuotojas
983 Cambridge St., Cambridge

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. R. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brocktnn 7180
RESIDENCTJOS Tel. S. B. 3429-W

Tel. S. B. 2806—R. |

LIETUVIS

OMOMETRISTAS

UŽDIRBK PINIGUS
Xc vienas iie’.uvis praturtėjo, pirkdamas namus ir far- 

p.'.as pigiai, ir pa:\!u<xlanias brangiau, štai proga uždirbti

išvaftisvimų. IŠ 
aėt keturis išVažia- 
į Spot Pond ir du į 

alų. Pąskutinis 
buvo antradienį.

4š ryto išrodė, kad gali 
bet vėliau dangus 
Vaikų šį sykį ma

ro, negu per kitus iš- 
Išvažiavime da- 

6 klierikai St. Kneižys ir 
is, abu per visą die- 

j^vairiomis žaismėmis links- 
vaikus. Vėliau po pietų 
vo gerb. kleb. kun. K. Ur

vinius, vargoninkas M.
uskas, kun. Strakaus-

Žrialų komĮaja susidedanti 
iš jaunę- energingų, gabių spor
to žinovų, vadovaujant, kler. 
St. Kneižiui ir mok. J. Skala- 
džiui, prižada visiems atsilan-. 
kiusiems daųįę juokų ir gim
nastuos. Visi atvažiuokite pa
matyti kas greičiausiai išgers 
bonką pieno per ... !?f . . . 
Kas pirmiausiai nubėgs į pa
skirtą vietą su ... 1 ? ? ... Ku
rie vyrai tvirtesni So. Bostono 
ar Brightono virvės traukyme.

BALIUS
. C Ketvirtadienį po pietų šv. 
įP&tro bažnytinėje svetainėje 

►nvo balius šv. Petro mažojo 
ji&horo. Gan didis skaičius jau

to prisirinko linksmai laiką 
įpraleisti.
č .Buvo užtektinai šaltos košės, 
ita ir saldaus pyrago, saldžių 
gėrynių, lolly pops, visko.

Gaila, kad neturime daugiau 
jtbkių linksmhj pramogų. Net 
Senam žmogui atsimena jaunos 
dienos.

VAIKAMS LINKSMA 
NAUJIENA

" Ateinančią savaitę atsidaro 
.Tįsos viešos miesto mokyklos, 
sykiu atsidarys ir So. Bostono 
mokyklos. Gerai žinome, kad 
lietuvių vaikai išsiilgę laukia 
tos dienos kada vėl galės stoti į 
mokslą.

‘ PĮIKNIKAS! PIKNIKAS!
Ateinantį sekmadienį Cod- 

man Farm bus metinis pikni- 
bkas šv. Petro lietuvių parapi
jos S9. Boston, Mass. Visi pa- 
Mfnjonai laukia tos dienos.

dideli, jauni, seni, ren- 
gjasi vykti į Miltom Mass.. te
nai tas Codman Farm.

Pasižymėjusieji žaismėse 
gaus dovanas.

Gert* kte- . A. L GORMŠI
1<MRUU8K4«)-

Amerikos Lietuvių Pasauli
nio Karo Veteranų susirinki
me, įvykusiame 1 (kl rugsėjo, 
1925, Lietuvių Svetainėj, So. 
Boston, Mass., tapo nutąrta 
suorganizuoti vietinės ALPKV. 
kuopos beną. Pageidaujama, 
kad visi vietiniai lietuviai mu
zikantai tuojau suisdomėtų 
šiuo reikalu ir užsiregistruotų 
žemiau paduotu antrašu. Bus 
priimami ir tie, kurie nemoka 
muzikos, bet turi norą išmokti. 
Iš beno nauda bus didelė visais 
atžvilgiais.

R. Sidney, organizatorius, 
327 E Street,' 
So. Boston, Mass.

VISUOMENIŠKA VAKA
RIENĖ

Sujudę So. Bostoniečiai su 
pasitikimu svečio iš Lietuvos" 
krikščionių demokratų pirmi
ninko kun. Šmulkščio sumanė 
surengti svečiui pagerbti iš
kilmingą visuomenišką vaka
rienę. Toji vakarienė įvyks 
rugsėjo 23 d. patogioje ir dai
lioje parapijos salėje ant 7-tos 
gatvės.

Lietuvos Dukterų Dr-ja po 
globa Motinos Dievo išrinko 
šias veikėjas tą darbą atlikti: 
T. Ašmenskienė, pirm., padėjė
jos: A. Saurienė. A. Augštikal- 
nienė. K. Angštikalnienė. A. 
.Tanušonienė. M. Volungevičie- 
nė. S. šinkienė. J. Akunevičie- 
nė. V. Linčauskienė ir p-lūs 
Ausikaitė ir A. Laukaitė.

Vakarienės tikietai netru
kus bus gatavi ir pardavinėja
mi.

JEIGU LYTŲ
f Jeigu ateinantį sekmadienį 
' dangus apsiverktų, tai šv. Pet

ro parapijos piknikas nebus 
laikomas Codman Karmoj, bet

i pramogą bus laikoma šv. Pet- 
. ro bažnytinėje svetainėje ant 

Penktos Gatvės. Oro žinovas
> sako, kad ateinantis sekmadie

nio bus gražus.

CAMBRIDGE, MASS.
L. D. K. S. 8 kuopos susirin

kimas bus antradieny, rugsėjo 
15 d.. 7:30 v. v. bažnytinėje 
svetainėje.

Visi nariai prašomi būtinai 
atsilankyti.

CHORAS DALYVAUS
lietuviai mėgsta dainas. 

Ateinantį sekmadienį šv. Pet
ito parapijos metiniame išra

vime turės progą išgirsti 
jjbrinelių, kurias sudainuos Šv. 
r*Fetro Bažnytinis choras po va- 
‘iįkrvyste varg. M. Karbausko.

TA28I8 DZUSOICEBTO . . PARDAVIMO
Boetooietis V. Tenkins šį ket-t^amas' ir biznis. Savai-

vergo vakarą išvyko į New-;,‘",5 7<xM«X>r
xr_ , m v j patogioj Lietuvių aptįi’vrntoj vie-
Yorkų. Tefl žada SReitl operos (toj. Kertinis, trijų šeimyna 5-6-f 
artistą^J. Babravičių irsusitar- ' ’ *-*•..•’
ti dėl koncerto saruošymo Bos
tone. Pasak Jenkino žodžiais 
koncertas turėtų įvykti spąliu 
4 dieną 3 v. p. p. Simfonijos sa
lėje Bostone. Kai bus gauta 
tikros žinios bus tuojaus pa
skelbta.

Smagu, kad artistas Babra-! 
vičius mano atlankyti " mūsų 
koloniją.

kambarių namas. Sklypas žemės 
jrarage’iui statyti Metine renda 
3.428 <l,)l Parsiduoda tik už $16. 
800’. Išl y gos lengvos. Sužinot" 
“Darbininko” Adm., 366 Broad- 
way, So. Boston, Mass. (Rs.-17)

LINKSMAS IR GYVAS 
BAZARAS

Mūsų kaimynystėje, vietos 
parapija, kun. Juškaičio vado
vaujama, suruošė parapijos 
bazarą Cambridge Field vieto
je.

Bazaras labai Įdomus ir gau
sus lankytojais. Matosi Įvai-iS 
rių išlaimėjimo daiktų. Mani® 
teko būti ir savo laimę išban-j§j 
dyti . Laimėjau gerą kaldrą. ‘n' 
tad dabar manau apsivesti, nes 
šeimynos pradžiai ir tokio 
daiktai reikalingi. Tr vedę 
žmonės gali rasti visokių viso
kiausių daiktų. Už dešimtuką 
gali laimėti kelių ar net kelių 
desėtkų dolerių vertės daiktų. 
Nuvažiuoti apsimoka. Poni- 
tadieny ir šeštadieny aš žad 
būtinai važiuoti dar kartą savo 
lamię išbandyti. švilpukas

CAMBRIDGE’IO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS “FIELD 

DAYS” BAZARAS
Nuo rgusėjo 8 d. Cambridge 

lietuviai pradėjo taip vadina
mą “Field Day Bazarą.“ Per 
pirmus vakarus žmonių lankė
si nemažai. Tikimasi ant pas
kutinių vakarų, penktadienio 
ir šeštadienio rugsėjo 11-12 la
ibai daug ž'monių.

Praisus 
džiaugiasi, 
geri. Kiti

visi Canihrblgp lietuviai, taip 
ir Brightono. Bostono. Lv-nno 
ir kitų, kolioni.ir. at>ilankyti : 
mūsų “Finld Day Bazarą." 
kurs atsibūra po atviru dan
gum ant Carr.hr’dgo Finld. 
Čambridgp. Mas<. Kvieslys

FARMA North Hanson, 33 akrai, prie Štciro kelio, pui
kus namas, vanduo, šiluma, dvi karvės, kitas turtas ir ra
kandai. kaina lik-ai $8.500.00.

FARMA Stoughton’e, 11 akrų, naujas vištininkas. kar
vė. 300 vištų, geras varnas, miesto vanduo, elektriką, gesas, 
prie Brucktono bulvaro, kaina $7,500.00.

FARMA prie Norwuod,‘ 50 akrų, puikūs budinkai. ark- 
na:, kmvčs. visas turtas. Parsiduos pigiai, suinteresuotiems. 
IPvsras salima bus išsiderėti.

KAMPINIS NAMAS Dorchester’y, 5 ši orai ir S famili- 
,;:;s. (O.-ruj tvarkoj. Labai geras pirkinis. Reikia $5,000.00 
;m-š;i. Randų suvirs ; mėnesi. Puiki proga geram

P. J. AKUNEVIČIŲ
253 Broadway (Adv. Bagočiaus ofise) So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0441 .

ADVOKATAS 
j 414 Broadway, So. Boston J 

(Antros lubos)

16 METU SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

899a W. Broadvay, So. Boctoa
VATANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

LIETUVIS DENTISTAS 

jDR.ST.A.GALVARISKI 
J 520 E. Broadway, S. Boston 
1 Oti&is atdaras nuo 9 vai. ryto iki

L ir nuo 1 :30 po
30 vai. vak. ir nuo 7 iki !! 
ak. šventą dieną pt’ga". su.-.i-

PARSIDUODA
POOL-ROOM

ant 243 E ?t., So. Boston. Mass 
4 stalai ir ereroj virtoj. GEO'RGE 
PRATAPAS. 7> P,lako St., Mat‘a- 
nan. Mass.

BOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Vrinįninka — M. Zobą,

539 E. Seventh St.. So. Boston, Ma^ 
Telephone South Boston L516—J.

.■m--I’;rin:n;:.k::s — J. Petrauskas, 
250 Gol<I St., So. Boston. Mare.

— i’. Tamošiūnas, 
So. Boston, Mass.
- AL šeikls,

40 Marine Road. So. Boston, Mm 
■viisierius — A. Nau'lžiunns.

885 E. Broadway. So. Boetoo, MMIb 
i"vark larys — T. Zuikis.

7 VVlnfield St.. So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tr©* 

čių nedėidienį kiekvieno mėnesio, ž-rg 
valandų po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass’

□R-STŠ LIETUVOS DUKTHtį 
PO GLOBA MOTINOS IVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

3Inn. — Z. Žakienė,
<V. S-<>ry St.. So. Boston. Mass. 

ėą-c-Pirm. — A. Janušonienė.
1428 Colnmbia Rd., So. Boston, 

9-ot. Itnšt. — O. SiaurienS,
443 E. 7-th St., So. Boaton, Mato, 

'I::. Ita-*. - - J. Keys.
115 G Street, So. Boston, Mare.

?,<]. — O. St.-irJr.liutė.
105 6-th St., So. Boston, Mus,

:'vr.rkdarė — O. Mizgirdienė,
164 6-th St., So. Boston, Mass.

Draugijos reikalais kreipkitės visados f 
protokolų raštininkę. Draugija laike 
savo susirinkimus kas antra utarni»> 
tų kiekvieno mėnesio 7:30 vakaru 
parapijos svetainėj ant Penktos gat* 
vės. Sontb Boston, Mass.

VALDYBOS ANTRAŠAI
’inntntnkas — J. Jnroia,

225 L Street, So. Boston, Mm 
Vice-ptrm. — J. Grubius k**,

157 M Street So. Boston.
Pmt. Ra«t. — Al. Mickevičius,

405 Third St., S. Boston, Mass. 
~Inlnsų Raštininkas — K -K ii kis,

8 Hatch Street So. Boston, Ma* 
Mlninkas — U Svagždys,

111 Bowea 81, So. Boston, 
Tvarkdarys — P. Laučka.

395 E. Flfth St, So. Boston, «sn 
Draugijos reikalais kreipki tas rink* 

!os | protokolų raštininkų.
Draugija savo susirnkUnos laiko 

ledėMfenJ kiekvieno mineato !-•< m3 šeimynų namas su Įtaisymais 
Skubiai parduodant kaina Š7.EOG 
ineet $2.000. Savininke margina 
ir važiuoja už dviejų savaičių 
Westus. Kreipkitės nas NO. BOS 
OX REALTY CO.. 414 Brnarhva 
Tel. 3240 S. B.

su-

0. ŠALK A (SKALNA) Telefoaa*-

Resldendjoe Telepbonas: 0779-M.
Ofiso Telefonai* So. Boston 4589-IV

«M WMhincton. pt, Bectoo, J 
i AO vai. po pietų. AtoMual te! 
rinkimo atolreakfto t*t aavfa te

i; BALSAS IŠ VIRTUVES 
fihinktos gaspadinės Šv. Pef-

parapijos išvažiavimo prA-

Kompanija.

2fit W. Bmdway
Artn»»1.15'

A. J. BRŪZGA Ir K. J. VIESULĄ 
Bartninkai

(R.10-121

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda Lietuviška Maudy

nė. Amerikiečių vadinama “TUR- 
KISH BATH” iš 6 prausiamų 
kambarių ir sykiu gyvenimui stu- 
ba. Geroj lietuvių apcyvectoj vie
toj. Per 10 meti išdirbtas biml*. 
Savininkas valiuoja | Europt-

Talp-gt turime visokių namų ir 
tomų dėl pardavimo. Kreipkitė* 
prie:

UTHUANIAN AGRNCY
REAL ESTATE. INSURANCE 
943 W

PARSIDUODA
BOTTUNG SHOP 

Mieste, turinčiame 115,000 
gyventojų. Naujausios ma
dos tonikų iŽdirbimo šapa. j- 
rengtA su visomis smulkme 
nomn. Prie to 4 trokai. Savi
ninkas pasitraukia iš biznio. 
Panidnoda pigiai. Rašykite.:

J. C. GRHEVIČIUS (GREENE), PH. G.

617 E. Breadway So. Boston, Mass
(To Importai Teatru).

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOt 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalieckaa, 

514 E. Bro*dway. So. Borto®, Ma* 
VTCE-PIRM. — Povilas Roką.

95 C Street. So. Boston. Mm
PROT. RAST. — Antanai! Ma ijiji, 

450 E. Seventh St. So. Boston. MMn.
FTN. RAST. — Juocapea VlnUilMį*, 

906 R. Bmodway, So. Boaton, Kaflh 
KARTERIUS — Andr. Zalfeekaa,

811 E. Flfth St. So- Boaton, tam 
MARf.ALKA—KMlBteras MlkaiBMk

906 E. Bmadvray, So. Boston,
D. L K. KaMadlo Dranglj* laUto te*



i

^EVAŽIAVIHAB
į*»efų MarijosVilkelių vienam bus suteikiama gėriai

Autiitusiai išvažiavimų. Iš 
Maife$> net ketum ištažia- 
ml, du į Spot Pond ir du į 
■Kpctl Salą. Paskutinis 
■Hlirimas buvo antradienį. 
|Įi&iš ryto išrodė, kad gali 
?$fetaos, bet vėliau dangus 
Mairė. Vaikų šį sykį 111a- 
S|*žfevo, negu per kitus iš- 
jf’tesč1. Išvažiavime da
ro klierikai St. Kneižys ir 

is, abu per visą die- 
i^Tairiomis žaismėmis links- 

vaikus. Vėliau po pietų 
vo gerb. kleb. kun. K. Ur

vinius, vargoninkas M. 
kun. Strakaus-

Žaidę komisija susidedanti 
iš jauniu energingų, gabių spor
to žinovų, vadovaujant, kler. 
St. Kneižiui ir mok. J. Skala- 
džiui, prižada visiems atsilan
kiusiems daų^ ’ juokų ir gim- 
nastijos. Visi atvažiuokite pa
matyti kas greičiausiai išgers 
bonką pieno per . . . ??? . . . 
Kas pirmiausiai nubėgs į pa
skirtą vietą su . Ku
rie vyrai tvirtesni So. Bostono 
ar Brightono virvės traukyme.

VETERANŲ BENO

Iki fiolradeei nenki knndid*- - judriom

8U8tu8»tonR8 ką^lįlaSfas —*--------»
riįypastH ? ‘ - p

Pfunakubinkite, greitai ap
svarstykite, siųskite.

Jaukti laišku “DARBININKĄN 0
[■ - (R.-19)

BALIUS
_ Ketvirtadienį po pietų šv. 

įj^etro bažnytinėje svetainėje 
ro balius šv. Petro mažojo 

jėhoro. Gan di-dis skaičius jau- 
o prisirinko linksniai laiką 

^praleisti.
• .Buvo užtektinai šaltoj košės, 

i na ir saldaus pyrago, saldžių 
■‘gėrynių, lolly pops, visko.

. Gaila, kad neturime daugiau 
|tokių linksmių pramogų. Net 
L senam žmogui atsimena jaunos 
* tiienos.

• VAIKAMS LINKSMA
G NAUJIENA
j‘ Ateinančią savaitę atsidaro 
t .visos viešos miesto mokyklos, 
i sykiu atsidarys ir So. Bostono 
m mokyklos. Gerai žinome, kad 
i' lietuvių vaikai išsiilgę laukia 
ę. tos dienos kada vėl galės stoti i 
i. mokslą.

Amerikos Lietuviu Pasauli
nio Karo Veteranę susirinki- 
me, įvykusiame 1 0d. rugsėjo, 
1925, Lietuvių Svetainėj, So. 
Boston, Mass., tapo nutąpta 
suorganizuoti vietinės ALPKV. 
kuopos beną. Pageidaujama, 
kad visi vietiniai lietuviai mu
zikantai tuojau suisdomėtų 
šiuo reikalu ir užsiregistruotų 
žemiau paduotu antrašu. Bus 
priimami ir tie, kurie nemoka 
muzikos, bet turi norą išmokti. 
Iš beno nauda bus didelė visais 
atžvilgiais.

R. Sidney, organizatorius, 
327 E Street,' 
So. Boston, Mass.

TAKSIS DEL KONCERTO . PAIBAVUO
Boetonietis V. Jenkins šį ket-t^f1^- krautuvė ir biznis. Savai- 

vergo vakarą išvyko į Nev^^/^P''?rtfa '.oo'^o9r^°1- Labai 
■v rn » J -X- • patogioj lietuvių apsyvrntoj vie-
Yorką. Ten žada sueiti opecos.)t(>j. Kertinis, trijų šeimy^ 5-tkt 
artistą J. Babravičių irsusitar-' ’ " "
ti dėl koncerto suruošymo Bos
tone. Pasak Jenkino žodžiais 
koncertas turėtų įvykti spąlin 
4 dieną 3 v. p. p. Simfonijos sa
lėje Bostone. Kai bus gauta 
tikros žinios bus tuojaus pa
skelbta.

Smagu, kad artistas Babra
vičius mano atlankyti ' mūsų 
koloniją.

TARSIS DEL KONCERTO

kam.barių namas. Sklypas žemės 
garage’iui statyti Metinė remia 
1,428 dol. Parsiduoda tik už $16. 
800. Iš! ygos lengvos. Sužinot' 
“Darbininko” Adm., 366 Broad- 
ivay, So. Boston, Mass. (Rs.-17)

, ,.,.,nąr ..... .........

PI ŠI ii
CltY BOINTE—2 kelmyną 4-6 kam

bariai/ naojas ptaknMna. maudynės, 
ripdbynfts, elektra, platai ir vieta dėl 
garadžhj-' SuvUliOkC ikvaltuoja J Ai
riją rodei paptooda už $6,000.

imiE THOMAS PARK—puikus • 
šeimyną 11 iuunbarių uumas, visi im- 
■jrovementat — <4ek;rikas, (dhuaii Ir 
jražus daržas, prekė $8,500 Ir apie $4,- 
OOO Įnešti.

FARMA—tarpe Weymouth ir Ablng- 
tuu. 16 mailių nuo Boston o, 7 akrui 
žemės ir 5 kambarių namas su rakau 
dais (furnittirv) parsiduoda už 
;tsna pigiai.

A. IV AS
361 W. Broadway, So. Boston

F4žitu?4jį||iį4lr-Įbf’hsrht
Kaina «MKto Sfl&FOVBTH STREET,

So. Boston, Mato. (K-15)

GEORGE H. MOS
ADVOKATAS

BU41S 014 Srath BvOdiac 
294 \Vashington Street

Boston, Masto—

KAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., EaM Beeton

Tetepbooe Kast Boston 1490

37 Gorh&m Avenue, Brookline 
Telepbone Regent 6568

DAKtlATAlT7 

BfL A. J/GORIA
IGUMAUEKĄJB)

TEL. So. Boston 0506—W.

UETUVYS DANTISTAS =

A. L. KAPOČIUS !
251 Broadway, So. BosIob

(“KelelYto** name)
Drįso Valandos: nuo 9 Iki 12,__
1^0 iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 vakarti 
;Seredomis nuo 9 iki 12 rak dieną 
■ Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Nedą 
įaomis nuo 9 Iki 12 (pagal ratartj'

::

F|IKNIKAS? PIKNIKAS!
» Ateinanti sekmadieni Cod- 
■: man Farm bus metinis pikni- 
t kas šv. Petro lietuvių parapi- 

jos So. Boston, Mass. Visi pa- 
f. rapijonai lankia tos dienos. 
| Maži,, dideli, jauni, seni, reri- 
[- gjasi vykti i iMilton, Ala: 
£. nai ras Codman Farm.

Pasižymėjusieji žai 
j gaus dovanas.

te

mos?

L

IŠRINKO DARBININKUS
Ketvirtadienio vakare buvo 

susirinkimas dėlei išrinkimo 
darbininku parapijos piknikui. 
Susirinko nemažas būrelis pa
rapijom!. Visi troško padary- 
.ti šį metinį parapijos pikniką 
pasekmingu. Išrinko gaspado- 
rius ir darbininkus.

VISUOMENIŠKA VAKA
RIENĖ

Sujudę So. Bostoniečiai su 
pasitikimu svečio iŠ Lietuvos" 
krikščionių demokratų pirmi
ninko kun. Šmulkščio sumanė 
surengti svečiui pagerbti iš
kilmingą visuomenišką vaka
rienę. Toji vakarienė įvyks 
rugsėjo 23 d. patogioje ir dai
lioje parapijos salėje ant 7-tos 
gatvės.

Lietuvos Dukterų Dr-ja po 
globa Motinos Dievo išrinko 
šias veikėjas tą darbą atlikti: 
T. Ašmenskienė, pirm., padėjė
jos: A. Saurienė. A. Augštikal- 
nienė. K. Augštikalnienė. A. 
Jannšonienė. M. Volungevičie- 
nė. R. Šinkienė. J. Akunevičie- 
nė. V. Linčauskienė ir p-lūs 
Ausikaitė ir A. Laukaiti.

Vakarienės tikietai netru
kus bus šratam ir pardavinėja
nt’.

LINKSMAS IR GYVAS
BAZARAS j

Mūsų kaimynystėje, l ietos j 
parapija, kun. Juškaičio vado
vaujama, suruošė parapijos 
bazarą Cambridge Field vieto
je.

Bazaras labai Įdomus ir gau
sus lankytojais. Matosi įvai- J 
rių išlaimėjimo daiktų. Man i 
teko hiiti ir savo laimę išban-1 
dyti . Laimėjau gerą kaldrą. Į 
tad dabar manau apsivesti, nes j 
šeimynos pradžiai ir tokie 
daiktai reikalingi. Tr vedę 
žmonės gali rasti visokių viso
kiausių daiktų. T’ž dešimtuką 
gali laimėti kelių ar net kelių 
desėtkų dolerių vertės daiktų. 
Nuvažiuoti apsimoka. Penk
tadieny ir šeštadieny aš žadu 
būtinai važiuoti dar kartą savo 
lamię išbandyti. švilpukas

CAMBRIDGETO LIETUVIU 
PARAPIJOS “FIELD 

DAYS” BAZARAS
Xuo rgusėjo 8 d. Cambridge 

lietuviai pradėjo taip vadina
mą “Field Day Bazarą.” Per 
pirmus vakarus žmonių lankė
si nemažai. Tikimasi ant pas
kutinių vakaru, penktadienio 
ir šeštadienio rugsėjo II-1 2 ’a- 
’uai daug žmonių.

Praisus tamsioji iabai
Bl anketai labai

tais būdavo. O ’ikietėlio kai
na vis ta roti. tik dešimtukas.

FARMA North Hanson, 33 akrai, prie Steiro kilio, pui- 
nanias, vaiitiu-j. šiluma, dvi karvės, kitas turtas ir -a-

UŽDIRBK PINIGUS
Xe vienas lietuvis praturtėjo, pirkdamas namus ir tur

is pigiai, ir parduodamas brangiau, štai proga uždirbti

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Estą te pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis Įvairiais reikalais pas 
manę. A. R, K neiti o adresas yra 
toks : 308 E. NLnth Street, TeL So. 
Boston 1696.

Ofiso Tel.
University S831

D. A. ZALETSKAŠ
Graborins ir Balsamuotojas
983 Cambridge St., Cambridge

Res. Tel 
I’rosi>ect (JM5-1I.

|UC

!Q

£2

kuiniai. kaina tiktai $8.51)0.00.
FARMA Stoughton’e, 11 akrų, naujas vištininkas. k;-r- 

vj-. 300 vištii, geras namas, miesto vanduo, elektriką, tiesas, 
nrie Brocktono bulvaro, kaina $7,500.00.

FARMA prie Nonvood,1 50 akrų, puikūs budinkai. ark- 
’iai. karvės, vi.sas turtas, l’arsiduos pitriai, suinteresuotiems. 
Uiy<ras galima bus išsiderėti.

KAMPINIS NAMAS Dorchester’y, 5 storai ir 8 famili- 
jos. <h-roj tvarkoj. Labai geras pirkinis. Reikia $5,000.00 
im-šti. Randų š5o{' suvū-š : mėn-.-si. Puiki proga geram

BUČEB.NĖ South Boston’e, City Point. Savininkas tu 
išvažiuoti. Kampinis namas. Galima pirkti su namu ar 

; . l.<-::gv.;s jš’ygos Reikia nors $1,500.00. Biz-

i\ :• .•ip.-m ės ■ .-.o.; pas
P. J. AKUNEVIČIŲ

253 Broadway (Adv. Bagočiaus ofise) So. Boston, Mass.

Puikus plaukai turėtą būti kiekvienos z<~$ 
moteries pasididiiavimo ■ turtu, bet j
pleiskanos ir naikinimo darbas .in 
ranka rankon.

Raffles (
yra pleiskaną mirtinuoju prieis. / Į

Prižiurėkit zerai savo plaukus ir ąal- ( / Į 
vos odą pirm, neąu tie paslaptinąi Į L 
pararitai pakirs plaukų žaknis, apdengs \ J I 
jūsų gaivos odį nešvariomis bšltosus (I 
iupjmomis. kas bus priežastimi jūsų I 
plauką, slinkimo.

Pirkite benk* Ruffles ui iSc pas 
savo vaistitiiuką iiaadiea, arba 7Sc 
tiesiog.per pašeą ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER t CO.

PAUL’S CLOTHINGSHOP
L Pabandykit užeiti į Lietuvišką Krautuvę, kurioje 
[ randasi tinkamų prekių (tavorųj dėl jaunų ir šuaugu- 
F siu vyrų. Pas mus kaina yra pigesnė kaip kitur. Pra- 
b šom užėję persitikrinti.

r P. LIKAS, Savininkas
I 456 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

ilG

Į*£ 
*£?

I

b

Tel. S. B. 2806—R.

. I E T ū V I S 

OPTOMETRISTAS
9liegzamlnnoju akis, priskirtu aki

nius, kreivas akis atitiesinu ir 
amblijoniškoee (aklose) akyse su 
gražinu ivlesą tinkama Laiku.

J. L. Pašakamis, O. D.
447 Broadway, So. Boston.

TeL 80. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
i Gailina tiuikaltetl ir Uetuviikai
j orĮao taiamdos: Rytais iki 9 raL

Į: Po pietą nno 1—I
Vakarais nno6—0

536 B. Broadway, So. Bortai
1

Tel. 8. B. 0441 ,

F. J. KALINAUSKAS i 
advokatas į

414 Broadway, So. Boston < 
(Antros lubos) X

. t

■ LIETUVIS DENTISTAS 

jDR. ST. A. GALVARISKI g
f 520 E. Broadway, S. Boston
Į Ofisas atdaras nuo 9 va’, ryo iki

12 v:il. ir nuo 1 :30 vai. ;>o ;<et-: 
į iki 5:30 vai. vak. ir nuo 7 iki !> 
g vai. vak. šventą dienų t-u.-i-

Tel. So. Ros tyi 0828
LIHrrUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPEB
( KASPARAVIČIUS)

426 Broadway, South Boriot 
Ofiao valandai".

rroo 9 Dd 12:00 ryta tr nuo 1:30 
iki 5 ir nuo 6 :OO iki 8 vai vakare. 
Ofisas uždarytas rubato* vakarais 
ir neilėldieniais. taip-g; seredornis 
nuo 12 dieną uždary-as.

16 METŲ SOUTH BOSTON!

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

899a W. Broadway, 80. Boctos 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 ». rak.

? JEIGU LYTŲ
! Jeigu ateinanti yęlunadieni 
į dangus apsiverktu, tai’". Pet

ro parapijos piknikas nebus 
laikomas Codman b aruoj. bet 
pramoga bus laikoma šv. Pof. 

[. ro bažnytinėje svetainei? ant 
Penktos Gatvės. Oro žinovas 
sako, kad ateinantis sekr.adie- 
nis bus gražus.

r-

CAMBRIDGE, MASS.
I L. D. K. S. 8 kuopos susirin- 
■kimas bus antradieny, rugsėjo 

15 7:30 v. v. bažnytinėje
svetainėje.

Visi nariai prašom: būtinai 
atsilankyti.

visi Canlhridgv lietuviai, taip 
ir Briebtono. Bostono, Lynno 
ir kibi kolioniju at.- 
mūsų ;’Fi°:d Day 
kur.' atsibara no a
gum ant v am 
Cambridge. Ma

<lan-
9 EXTRA! EXTRA!

3OSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PASELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
■'irmininkn? — M. Zoba,

539 E, Seventh St.. So. Boston, Man* 
Teiephone South Boston 1016—J.

•’a^'-PirinĮninkąs — J. Petrauskas, 
250 Gold St.. So. Boston, Masą.

■’i-at. Raštininkas — i'. Tamošiūnas, 
’.Gl \V. 7-tli St.. So. Boston, Mass.

aiin. Raštininkas — AL šeikls,
40 Marine Road. So. Boston, NMfc 

šasierius — A. Nau/lžiunns,
885 E. Broadway, So. Boston, Mamą 

ėvark larys — T. Zuikis.
7 VVlnfield St.. So. Boston, Kam, 

i>ra’:gija laiko susirinkimus kas tre> 
čią nedėidienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
valandą po pietų, parapijos salei 492
E. Seventh St., So. Boston, Mass*

□R-STŽ LIETUVOS DUKTEBŲ 
PO GLOBA MOTINOS tVO, 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’Irm. — Z. ZIČkienė,
RT Story St.. So. Boston, Mass.

Pi::n. — A. Janušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Kam

'rot. Rašt. — O. Šiaurietis,
443 E. 7-th S t., So. Boston, Maaą,

'ia. Rast. — J. Keys,
115 G Street, So. Boston, Masą, 

žd. — O. ' - -- -
105 6-th

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERA CK A)

LIETUVIS ADVOKATAS !
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
RESIDENCTJOS Tel. S. B. 3429-W

St., So. Boston, Matą,
— O. MIzgirdfen#.
St., So. Boston, Man.164 6-th

raugi jos reikalais kreipkitės visados f 
protokolų raštininkę. Draugija laiką 
savo susirinkimus kas antrą atamto* 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakaru 
parapijos svetainėj ant Penktos gat> 
vėa, South Boaton, Mass.

Kvieslys
Valdyba

APTIEKA
*

i DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT
2

su-

k it

FLOOD SŪUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CASPER'

(GREENE), PH. G.

So. Boston, Mass •VIČIUS

P™ mv.< patinui gauti /• Sferon mintų, no* 
mr-n e*ame agentai s^meo* Kompanija*.

Snecialistai Receptų Išpildyme 
])r l S ><*i pažinimo Su Košt u įvertais Parduodame 

Viską Žemiausiomis Kainomis

BALSAS IŠ VIRTUVES
Ižrinktos gaspadinės Šv. Pet

ro'parapijos išvažiavimo prS-

J. C. GRILEVIČIUS

617 E. Bmdway 
<Po Imperial TeatruJ

ResidencijM Telepbonaa: 0779-M.
Ofiso Telefoną* So. Boston 4589- \V

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti į 
mūsų gerus veido pauderius, kosmetikust eold 
'•■mnn■;;> ir visokius tonikus dėl niaukų. Taip-gi 

■ v’-iiuo muilinusio išradimo molio dėl veido.

DORCHESTERT
f* Pigiai ir Skubiai Parsi- } 
į duoda 5-6-6 kambarių »

- siunčiam Į visas lalis m'n. Pm.igus sius- 
įkyniais. Pašyki! iuojans sekančiu antrašu:

NAUJA LIETUVIŠKA

RertdeocUa
W. Unlrarrtty 14O-Z.

CHORAS DALYVAUS
Lietuviai mėgsta dainas. 

Ateinantį sekmadieni šv. Pet
ro parapijos metiniame išva- 
žiavime tur?s pro erą išgirsti 
jfeinelių. kurias sudainuos Šv.

■ Petro Bažnytinis chorą'; po va- 
' dovyste varg. M. Karbausko.

0. ŠALNA (SKALNA)
UETUVIS ADVOKATAS

REIKALAUJAM AGENTŲ
NAUJAS IŠRADIMAS ANT KATARO 

PILVO IR NEMAJ.IMO SKILVIO
Skaudėjimas ir svaigimą? galvos paei
na iš vidurių, kraujo neCystumo ir silp
numo. Paeina, tai iš vidurių. E'nik 
infnsion, išgydys J 3 savaitei I’r<- 
kP 75C.. baksas (pus? tuzino) už $4; 
rlel tonsilų Ir reumatizmo. skau
dėjimo ir po krutinę naudok Einike 
Mostį. prekė $1. 31.75 ir 33.00. Gali
te gauti kožuoj aptiekoj arba pas Išra
dėja Z. EINIK CO., City Hill, St. 
Union City, Conn. (L.-28)

PARSIDUODA
POOL-ROOM

ant 243 E So. Boston. Mns«
4 stalai ir geroj vietoj. GEčiRGE 
PRATAPAŠ. Blake St., Matta- 
pan. Mass.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda Lietuviška Maudy

nė. Amerikiečių vadinama “TUR- 
KISH BATH" Iš 6 prausiamų 
kambarių Ir sykiu gyvenimui stu- 
ba. Geroj lietuvių apgyvento j vie
toj. Per 10 metų Išdirbtas biznis. 
Savininkas važiuoja | Europą.

Taip-gi turime viaoktų namų ir 
fanną dėl perdavimo. Kreipkitėa 
prie:
UTHUANIAN AGENOY
REAL ESTATE. INSURANCE

Street

3 šeimynų namas su įtaisymais 
Skubiai parduodant kaina $7.fi(Ki, 
ineėt $2.000. Savininkė margina 
ir važiuoja už dviejų savaičių i 
Westus. Kreipkitės nas SO. BOS 
ON REALTY ČO„ 414 Broadivav, 
Tel. 3240 S. B.

I PARSIDUODA I
BOTTUNG SHOP |

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias Ir kroniškas užsisenP- 
jusias ligas vyri}, moterų Ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai; 
ultra-violetlniais spinduliais, ksvartz 
žiburiu, therroo therepn..fr kitais 
plektro medlkališkals budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir spiau 
dnlus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu N-Kay paveikslus. Teipgi 
teikiu patarimus laiškais.

O fino mlanVot 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros luboąĮ
Telefonas----------------------- «. B. 4000

A J. BRŪZGA Ir K. J. VIESULĄ 
8a Tinto teaf

B‘ (R.10-12)

Mieste, turinčiame J 15,000 
gyventojų. Naujausios ma
dos tonikų išdirbinio šapa. j- 
rengti su visomis smulkme 
nomis. Prie to 4 trokai. Savi
ninku pasitraukia iš biznio. 
Parsiduoda pigiai. Rašykite

VALDYB08 ANTRAJAI
’lrmininkM — J. Jaroia,

225 L Sfreet. So. Boston, Moto 
Vlce-plrm. — J. Grųblnska*,

157 M Street. So. Boston. Maga 
Prot. Rašt. — VI. Mickevičius, 

405 Third St., S. Boston, Mass. 
~lnlnsų Raštininkas — K .Kilkit,

8 Hatch Street, So. Boston, Mase 
ždlninkat — L. švagždys,

111 Beores 8 L, 8a. Besto*, Kaflb 
tvarkdarys — P. Lančkn.

395 E- Flfth 80, So. Bostrm, Km 
Draugijos reikalais kreipkitės vtato 

los J protokolų raitininką.
Draugija tavo šnairo kimns laito Ma 

-ledėldfeni kiekvieno mėnetlo 1-mą v»

D. L. K. KEISTUČIO DB400 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleckaa, 

514 E. Broadvay, So. Boctoa, Mafl4 
VICE-PTRM. — Povilas Rnka, 

95 C Street, So. Boetou, M—.
PROT RAŠT. — Antanas MMajvfe 

450 E. Seventh SL, So. Boetou, Mala.
FTN. BART. — Juoeapas Vlnkąriflį^ 

906 E. Broedvray, So. Boston, KaM 
KAS T ERTUS — And r. Zalleckaa, 

611 E. Flfth St. So. Boetoe, 
IfARUALKA—Kiimleras MlkaUMk 

906 E. Bmedvray, So. Boston, Jfaįfc 
D. L. K. Ketakaflo Draugija laUb 4a»

therepn..fr



