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Organm Amerikos LietnviiĮ

Rymo Kataliku Šventa 
Juozapo Darbininku 
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. SUBATA, - LIEPOS 21 D

D AR B ĮNINK ĄS
— Eima-—■ 

UTA.RNXN.KAIS. KETVERTAIS IR . 
. ’ SUBATOMIS.

BlOt'ClNltf .t,.*.,.,,.*-, » <■ * * ton* *$4.50 
Užrubežy metams . ..,..........15,50 

DARBININKAS 
B66Broadway, Boston 27, M»bb.

Tėl. South BostonGžO.

ŠliklRTO KONKITREN- 

TĮLS. . ■

Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasisventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai^ ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytines apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktu Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir . pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, ttt- 
ri skaityti tai savo didžiausiu Už
daviniu.

Vyskupas Kilian.

ŠAUKS KONFEREN
CIJA.

Vashbiglon.— Ateinantį 
rudenį visi kongreso*radika- 
liški nariai turės konferen
ciją ir išidrbs 'veikimo prog- 

■ ramų- kongreso sesijoms at
sidarius. Tani radikalų blo
kui vadovaus-La Follette. Į 
konferenciją bus pakviesti 
progresiviški kongreso 11a- 

. riai respublikonų ir demo- 
' kratų partijų, ’ Farmer-La- 

bor partijos nariai, ir soci- 
jalistai.. Be kitų klausimų 
svarstys geležinkelių, far- 

. merių, taksų, anglių ir ži
balo klausimus.

Tai nebus tada tvėrimas 
naujos partijos. Bet vienas 
iš to bloko narių .pareiškė, 
kad jei afžagareiviškumas 
senųjų.partijų eis, kaip ėjo 
per du pastaruoju metu, tai 
trečia. pr ogrėsiviška parti j a 
bus taip tikrai,' kaip saulės 
pateko j imas lytoj. .

-UE ENTRA KOKURESIF 
SESIJĄ,

1 •, .

SI. PauĮ Minu. — Naujai 
išrinktas senaiorius Jolln- 
son ir Iowos senatorius 
Brookhart užsiminė apie su
šaukimą extra kongreso r se
sijos dėl išgelbėjimo farme- 
rių vidurinėse valstijose. 

Dabar nuo milžiniškų vidu
rinėse valstijose laukų valo
ma kviečiai, o kviečių kainos 
baisiai nupuolė. Tiek temo
kama, kad neužsimoką nei 
už darbą. Todėl farmeriams 
gręsia bankrutas. Kongre
sasTurėtų daiąčti rodą, kaip 
farnlėrius išgelbėti nuo ban- 
kruto.- Jolinson be to sako 
šauksiąs . kviečių ' valstijų 
kongresmanus į konferenci
ją apkalbėti farmerių reika
lus. •

VOKIETIJAI
London. — Anglijos- -vaL 

; tižia pasiuntę motą Vokieti
jai ir teip-gi ali j autams re
paracijų reikalu. Anglija 
pareiškia, jog francūzai ne
teisėtai įsibriovė į Vokieti
jos .Rulirą, Anglijos val
džia nepasmerkia vokiečių 
priešiniinosi - franeūžams 
Ruimo krašte. Vokietija y- 
ra Anglijai pareiškus, kacl 
kai tik bus pradėtos dery
bos, tai vokiečiai liausis 
priešinęsi Ruimo krašte. ■

Francijos valdžios noru 
vra_ galėti pareikšti savo 
žmonėms, kad vokiečius pri
smaugė ir jie negali priešin
tis, ■ o Vokietijos valdžia no
ri paskelbti, kad derybos 
užvestos ir priešintis nėra 

, reikalo.

ATIDARĖ OFISĄ.

’ CIiieag o.'—Amerikos Dar
bo Federacija atidarė .ofisą, 
kaipo pradžią plieno dailn- 
-ninInĮ-orgnniza#niui»-^rga-- 
įiizatoriai jau pradėjo savo 
darba, . <

IS RUSIJOS.

New Vark; — Iš Rusijos 
sugrįžo Suv. Valstijų sena
to senatorius Brookhart. Jis 
sako, kad ‘ Amerika turėtų 
pripažinti Rusijos valdžią. 
Sako, kad valdžia komuniz
mo atsižadėjo ir dabar ten 
stengiasi viskas ant koope* 
ratyvių pamatų.

t

A

ŠVENTVAGYSTE.
V ar sava. — Lenkijoj pa

pildyta nauja šventvagystė. 
Įš Gnescno katedros pavog- 

■ ta sidabrinis šv. Aldelberto 
karstas. Be to daug kitokių 
brangenybių iš, katedros pa
vogta. ..

PAVOJUS ANGLIJOS, 
MAISTUI.

Lonclon, — Prieš keletą 
dienų išrodė, kad Anglijos 
dokų darbininkų streikas 
baigiasi. Bet taip neatsiti
ko ir streikas tęsiasi. • Da
bar dėl jų streiko Londone

maisto.
gali pritrukti maisto. Strei- 

. kuoja apie 30,000 laivų kuo
duoto jų.. Dėl streiko mais
to į padanges. Kainos leme
nu padidėjo 1000 nuoš., o 
orendžių 100 nuoš. Tuo tar
pu bananus ir kitokie daik
tai' genda neišliuoduoti lai- 
vuose.

Liverpoole teipgi sustrei
kavo keli. tūkstančiai dokų 
darbininku.

DAUG PRIGĖRĖ.

Beribi.— I?o vėsaus ir ly
tingo oro užėjo baisios kait
ros. Odero upėj tūkstan
čiai žmonių norėjo atsivė
dinti. Besimaudant viena 
diena prigėrė. 28 žmonės 
ties Breslavu. Kaitros tę
siasi visą šią savaitę.

parsives ruses.
Maskva. — Amerikos Šel

pimo Administracijos darbi
ninkai parsiveš, iš Rusijos 
21 marčią. Viena jų yra 
kunigaikštyte, kita grabyte, 
o kitos netituluotos. Ivor W. 
TVahren iŠ B. AValpole, 

’Mass; vedė kunigaikštytę. ..

1 KVIEČIA SUKILTI.

~ Sofija, Bulgarija'. — Ru
sijos sovietų valdžia atsišau
kė į Bulgarijos žmones • iš 
visų išgalių darbuotis, kad 
nuversti dabartinę Bulgari
jos valdžią.

MARŠRUTAS
• Kun. Kemėšis lankysis po 

lietuvių kolionijas L. D. K. 
S-, reikalais sekančiomis die
nomis: v - . •
Liepos 22 Lowell (dieną)

. Liepos 23 Našhua, N. H. <
Liepos 24 Manchester, N. H. . t .
Liepos25
Liepos 26 W. Lyjin, Mass.k
Liepos 27 Stoughton, Mass. 

y Liepos 28 Providęnce, R. Į.

NEGAVO LAISVES.
B roek l on, Mass,,— Alex- 

ander Hargrove buvo nuėjęs 
išsiimti apšivodimo laisuĮ. 
Pasirodė, kad nežinąs savo 
merginos vardo, ir negalėjo 
gauti laisnio. .

KELIONE APLINK 
PASAULĮ.

J e re?, Ispanija. — Garsu
sis Ispanijos' rašytojas Iba; 
ne?j rudenį- atvyks į Ameri
ką. ir paskui vyks Japonijai!, 
(thinijoų,. Indijon .ir apsu
kęs visą, žemę grįš namo. ■*

SĮTDĖGE liOTELlS:
Valerbury, Ct.— Sudegė 

Ilodsdii ’s Kotely kurs buvo 1 
pučiamo : niiesf.d viduryje. 
Vienas; žmogus 'gaisru žuvo.: į 

-■ -ri ' ■ • ' y" ■ -

KOOPERATYVIŠKOS
.... VALGYKLOS

Minneapolis, Minu. Ši
tas miestas’ pagarsėjo savo 
didžiausia pasaulyje koope
ratyviška pienininkyste. Da
bar steigiama čiela eilė ko- 
operativiškų kepyklų ir val
gyklų. Edivard Solem ir ki
ti kooperatininkai, kurie pą: 
sėkmingai- įsteigė Krankliu 
Cooperativ.e Creamevy As- 
soeiation dabar inkorporavo 
Ffanklin System Coopera- 
tive vesti čielą eilę restau- 
rantų. Pirma valgykla ta
po atidaryta birželio 1 d. Ki
tos. neužilgio bus steigiamos. 
Be atidėliojinio ir kepyklos 
bus steigiamos. .

Valgyklų ir kepyklų ko
operacijos Šerai platinami 
organizuotiems darbinin
kams ir jų kaina po $10. Vi
si nariai turės tik po vieną 
balsą,.' Pelnas - dalinamas' 
kostomeviams pagal padary
tą biznį.

Jau du metu, kaip šitame 
mieste veikia kooperativiš- 
ka pienininkystė, su $1,000,- 
000 kapitalo. Per pirmuo
sius penkis mėnesius šių me
tų kooperacija pardavė pie
no ir jo produktų už $1,184,- 
28L Visi -produktai buvo 
pigesnį iv geresni, negu bi
te kada pirmiau, šio miesto 
istorijoj. Toji kooperacija 
turi 6,100 narių, o kostome- 
rių turi .35,000. Farmeriams

- v

• kooperacijos geriau už pieną
* užmoka, negu kompanijos.

Šiemet gegužio m. farmeriai 
už kėlių pieno g{ivo . $27b, o 
pernai tegavo $2,201 . \

Po visą Ameriką yra pa
sklidę taip vadinami cliain 
-stoi^Sr^Liyyra^dMžiausmj  ̂
^se- miestuose ir mažuose 
miesteliuose. Cliain Store 
kompanijų priviso labai 
daug. Tų kompanijų krau
tuvės veda konkurenciją su 
privatinėmis smulkidmis 
krautuvėmis ir jas smaugia. 
Bet pasirodė, kad gerai ve
damos kooperatyvės krautu
vės sukerta-ir chain store 
kompanijas. . Tas ' atsitiko 
Farmington’e-, Ilk Tame 
mieste kooperatyves krautu
ves suorganizavo ankliaka- 
siai 1911 m. Fer pirmuo
sius kelis metus kooperaci
ja vos gyva liko. Buvo lai- 
kasy kada ti^lb-koopetati- 
ninkų tebuvo likę. Jie savo 
krautuvę perkėlė mažesnčn 
vieton ir laikėsi. Atėjo ka
ras ir kainos ėmė kilti. Bet 
kooperacija palaikė mažes
nes kainas ir pirkėjai nusi
suko nuo profiteerių, o puo
lėsi. į kooperaciją. Dabar 
tojkkoopm’acijattn^^iO-iur- 
rių,. namą už $11,000. Per 
metus gėrybių parduoda už 
$165,000. ’ Koperacijoš krau
tuve varo gerą biznį, o chaiu 
store vos gyvuoja ir jo die
nos suskaitvtoš.

KIEK VERTI
GELEŽINKELIAI

Washbigton.. ~ Per tris 
dienas Literstate Commerce 
komisija -klausė geležinkelių 
'kompanijų ‘ išrodinėjimų 
kiek kainuoja Amerikos ge
ležinkeliai. Komisijos ap- 
rbkavimu verte visų Ameri
kos geležinkelių kompanijų 
Šerų yra apie $.13,000,000,- 
000. Ir iš kitų šaltinių su
žinota,! kad daug maž tokia 
suma yra investyta į Su v. 
Valstijų geležinkelius.

Geležinkelių kompanijos- 
gi nori, kad geležinkelių 
vertė būtų vokuojama? ma-l 
žįausia $W)(X),000,000 dam 
igiau, negu į juos yra inves
tyta. i’iingttoeių laik.raštis 
Vali Slret Journal rašo, 
kad geležinkeliui kaina turi 
būti $35,000,000,000; . ;

Taigi vidutiniškai imant 
čia einasi apie dešimt bilijo
nų viršaus, negu geležinkė- 
Įoial kainavo palaidavnti. 
Tas viršus atšaltų po ^I00

y,

IŠ KARIUOMENEI 
GYVENIMO,

— Pulko vėliava;' I pešt. 
D. L. K. Gedimino pulkas

sų pulkų. 1918 m. lapkri
čio 1 d. dar vokiečių okupa
cijos laiku, į Vilnių buvo at
vykę 30 savanorių,, iš kurių 
susidarė savanorių būrys. 
Apsaugos Tarybos pavadin
tas pirmuoju pulku. To 
būrio — pirmo pulk./ —r va
du buvo paskirtas, karinin
kas GiIgaliūnasrGlovaekis.

Susidariusio pilnio Mi- 
nisterių Kabineto, 21psau- 
gos Ministerio prof, Volde
maro įsakymu Nr. 1 lapkri-. 
čio m. 23 d. kariu. Galvydis- 
Bikauskas jau oficialiai ski
riamas Pirmuoju pulko va- 
dny^ Jum įsakyta pasirinkti 
reikalingas tam kadras ir 
pradėti priruošiamasis dar
bas Alytuje.

Tilo būdu pulkas gimęs 
Vilniuj e, darėsi ir ■ stiprė j < > 
Alytuje — Dzūkuose, Šitas 
pulkas, laikomas Dzūkų pul- 
kik , ... . -■

Girdėti ■ Alytiškiai savo 
Dzūkų Dulkui rengiasi pa
dovanoti vėliavą. Tą mintį: 
padavė - vietos inteligentai 
susispietę Apskrities. Val
dyboje. Valdybos Pirmi- 
iiinkas p. Raida, uepersenai 
tarėsi su I pešt, pulko istori
jos tvarkytoju Iut. Biržų 
pulko vėliavos veikalu.

Nuspręsta, pagaminti pro 
jektas. Patiektas šitoksai 
projektas: Pirmoj pusėj aut 
juodo šilko išsiūta ■ Aušros 
Vartų Motinos- Šv.. pa veiks
las, žemai, kairiame šone. 
‘‘Gedimino Kalnas/* deši
niame pulko šefas. D. L. K. 
Gediminas.

Tarpių vaizdų aukso ra i 
dėuiis išsiūta parašai “ Dzū
kai savo pulkui .Gediininit- 
eiainsp pulko obalsis “Mb'-

.

i
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yb-:y .Huy> ..Valstijų ypajūresc 
šūžlpoy motus; žuyiea sugauna-- kiekviguam yĄnierikos yy

• 'nm I1S,00d tonų; ;. .... ’ rui,. motom ir vaikun
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lt, bei ne pasiduoti V Ant- 
roj pusėj trispalvė, šilkinė 
tautinė vėliava, aut kurios 
išsiūta VĮ/lis. Visa vėliava: . 
a p vadžiot a trispalviais ku
tais Cspurgals). ’

(■‘Karys”)

Iš OKUPUOTOS 
.LIETUVOS. .

— T vė rečius. Vietos po
licija važiuoja po valsčių ir 
gaudo, jaunus vyrukus, gi 
sugavę reikalauja už palei- 

.dimą daug degtines. Nese
nai vienas; polidninkas taip 
nusigėrė, kad netekęs proto 
kažin kur dingo. Po kuriam, 
laikui jis buvo rastas miške 
nebegyvas.

Lalai mt (Lydos apsk.) - 
Čia kaimiečiai sukruto šie
met stengti lietuvių mokyk
lą.. Tačiau Lydos apskr. mo- ■ 
kyklų inspęktorialas ir gir
dėti apie tai nenori. Kur y- 
ra -lenkų mokykla, ten lie- 
tuviii 'mokyklos jau steigti 
neleidžiama. Be , to lietu
viams statoma sunkios sąly
gos ’del buto ir Įvairių for
malumu, ko iš lenku mokyk 
lų • visai mreikdaujama. 
Taip, pav.< reikalinga išgau
bi būti nai iš Gardino apskr. 
gvdvtojo liūdvma dėl. mo- 
kyklos’higieuos sąlygų, tu ■ 
dėl gyventojai turi vežti* gy 
(Ivtoja kilius šimtus kilo 
metrų mokyklai - apžiūrėti 
neužtikrini i ar galima bm 
paskui mokykla įsteigti. C 

1 j ei atsit inka, kad kai miečia i 
nori pasiskųsti dėl inspek 
toriato elgimosi, tai turi va 
žinot . Balstogei!. Žodžiu 
visa daroma, kad neisileidm 
lietuviu mokyklų. Lenki- >. ■*.«.. k I*

gi mokyklos taip, žmonėm' 
Įgriso, jog jie atsisako leis 
t i savo, vaikus jon mokytis.

(“Lietuva”) -

LIETUVIAI OABBIMINKAI, ATMINKITE!
Kad uDarbininkas” jau parduoda Lietuvos phiigų—-Ii 
tų perlaidas ir savo draugams darbininkams suteiki: 
patarnavimą. Tai-gi visi tie, kurie norite, kad Jusi 

’ /siunčiami Lietuvon pinigai patektų į Jūsų giminių ran 
kas, .visuomet kreipkitės pūs ^D^YR BINiNKA,-* jisa 

idsuomet nuoširdžiai Jums ptaarnaus. y 
Darbininkai, atsinmldte kad uDarbininkas4’ yra Jtisi.

> DIDŽIAUSIAS DRAUGAS. - į n
Siųsdami pinigus ar klausdami litų kainų visuomet adro 
.suokiteRiškus šiaip: • , j •• . / -j. •

/'■■■ < / '/‘bMBIHNKAS,’” •*

366 Wėst Broad^vayj . ; Boston 21, Mass
• I II Į, -N, I,.,i. -y.,.,. Į.j. .
A • t’-' ’ ’ ’ ’ ' ’* ’’ ’*
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Vokiečių kariuomene, po 
kruvinų mūšių prie Rygos ir 
Jielgavos su latviais, prie 
Radviliškio įy. Šiaulių sų lie
tuviais, viską* pralaimėjusi 
turėjo apleisti Lietuvos že
mes. Jiems išėjus, lietuviai 
labai greit užmiršo Prūsijos 
miltarizmą ir jo ~ padarytas 
Lietuvos kraštui didžiausias 
skriaudas ir nuožmumus. 
ITžsilaiže žaizdas ir gan sim
patingai pažvelgė į savo va
karykštį priešų. Nebuvo 
antros tautos, apie kurią 
Lietuvos laikraščiai taip 
daug ir taip draugingai ra
šytų, Vokiečių kalbai už
leista gimnazijose kelis kar- 

:'te daugiau vietoji negu/vi- 
soms ^’etinMphs kalboms 
draugė paimtoms,. Vokiečių 
pinige stiprybei tikėta, nors 
marke nuolat laito žemyn. 
Žodžiu, 67 Vokietijos agen
tų ir šnipų darbas pasisekė 
puikiai: vokiečių, “kultui^ 
įgyj^IletūvojTa^i^irver7 ? 
tingų privil(‘gijų. Lietuvos 
diplomatai,. visuomenes ats
tovai ir laikraštininkai tuo
met, kaip ir dabar, nematė,, 
kad pasiduodami p. Sciioen- 
bergo įtakai netenka bran
giausiojo perlo — Vilniaus. 
Vokiečių įtaka visiems išly
dydavo taip naturalė ir rei
kalinga, kad nieks jos pavo
jinga ir neskaitydavo.

•Antras patogus momentas 
ližė jo 1920 m. vasarą, kai lie
tuvių ir. rusų kariuomenės i- 
žengė Vilniun. Nelaimė mus 
ištiko. Augustavo’ miškuose. 
Gudriu apgaulingumu len
kai vėl mums išplėšė Vilnių. 
Po to užgimė garsusis Tluy- 
manso projektas, sulig ku? 
rio, nors ii* labai sunkiomis 
sąlygomis, Vilnius visgi bū
tų Lietuvai kliuvęs. Projek
tas turėjo greit ir mirti, nes 
Krikščionių Demokratų par
tijos centro komitetas iš
siuntinėjo provincijoj! para
ginimų visur rengti protes
to mitingus prieš Huyinan- 
so projektą, kurį mūšų ne- 
kurie diplomatai ‘ buvo be- 
linkstųr' priimti (Naruševi
čius, Sidzikauskas, Klimas, 
Galvanauskas, Milašius). 

Kr* deni, bloko nusistatymas 
galop nųmarino; ir palaidojo 
tą nesveikų gimusį projek
tą. • * *'

Klaipėdos įvykiai labai 
suerzino Alijantus ir šie ga
lutinai ąįsuko Lietuvai savo 
suraižyti], nugarą, Vilnių 
prisldrdami jų globojamai 
Lenkijai. ■

Tad nuo šių metų kovo 14 
d. Vilnius ir jo kraštų klau
simas Lenkijos ir Alijantų 
akyse skaitosi išrištas, nors 
Lietuvą ir nepripažįsta to
kio rišimp. Lenkai liko už- 
ganėdinti, .nors kaltais- jie 
dar gausina Lietuvą pulti, 
bet tai labiausia kad prispi- 
i*us Lietuvą nuolat, laikvti 
didelę kariiuanenę. Mat len
kai vis dar tikisi/kad Lie
tini!. pati save pasismaugs: 
skaitlingi kareiviai nepro
duktyviai suvartos arti.piv 
sės Valstybės biudžeto ir 
maisto rokvizicijomis .sukir
šins kaimiečius, šis lenkų 
sąprotavhnas, kady ir klai
dingas, bėt.ne viąai tuščias. 
Nuolatinis ’ karo stovis su
laiko tūkstančius. jaitųdolių: 
nuo produ’ktingesnio darbo, 
studentus atskiria nuo mok
slo, ištvirkimui .ir Veneros 
ligonis pąrVugia puikiausias 
sąlygas/..toMijMuąiftf * • • •
Hams, ' žemdirbystei ir pra- čįas (lugKehurdles), tai ga-

siskiriąnt/mo Rymo-katali
kiškųjų. Jos vartoja kody
lą, šv. sakramento apeigas, 
kaikur įvedama net rožan
čius. Pačiame Londono cen- « 
tre 20 protestonų bažnyčių 
; dauso išpažintis.. Sekma
dieniais Keiisingtono" dar- 
'žuose ir 'kituose parkuose 
pasauliečiai katalikai (tan- 
naiisia gydytojai, advoka
tai, inžinieriai, mokytojai) 
sako pamokslus grynai re- 
: iginemis ' temomis. Jų pa- 
; dauso įvairiausių pažiūrų 
praeiviai. Rimtos kalbos tų 
jokiu pelnu neužinteresuotų 
pasauliečių daro gilaus įspū
džio i tiesos ieškančias šie- 

/ g’ '
Londone, sale valkatų, 

slums’ų ir religinių indife
rentų, netrūksta ir Kovo
jančios Bažnyčios apaštalų, 
kurių kardinolas Bourne 
mokėjo pasigaminti ir pa
sauliečių tarpe. Daugelis 
anglikonų pastorių (virs 
trečdalio) yra faktinai ka
talikai, nors oficialiai pasi
lieka Angliškoje Bažnyčio
je; tai daro vieni dėl pen
sijų, kurių laukia senatvė
je, kiti nenori skirties su pa
vapi jonais ir palikti juos be. 
tikro jo . Kristaus mokslo.: 
Kartais .pasitaiko, kad visa 
.ar dalis parapijos kartu šu’ 
savo pastorium pereina ka
talikybėn. . .. Kasmet apie 
12—15 tūkstančių anglų su
sivienija su Amžinąją. Baž
nyčia, jų tarpe didelis inte-' 
Jigentųuiuošimtis.

Pereitą" savaitę 
Londone didžiulis Anglo- 
Katalikųfkongresas. Jis dar 
kaitą įrodė, kad prieš 90 
metų <>xfoi’do Uhiversite 
pradėtas žygis įgyja vis di
desnės reikšmės.. Netv-; 
man’o, Pusey ir Keble gar
binga idėja gauna vis dau
giau pasekėjų. Kongresan 
suvažiavo apie 20;000 daly
vių iš visų Anglijos kampų 
Anglikoiių aukštosios baž
nyčios kimšte • prisikimšo. 
Posėdžiai baigėsi (penkti 
dieny, liepos 13 d.) milžini 
ka procesija per Londor 
gražiausi Trąfalgaro 4 ‘ skvi 
ra” į Šv. Martyno bažnyči; 
Joje dalyvavo daug vyski 
pų ir pastorių ir giedoi 
“te Dėtim laudamus.”

Gilus ir kartu lig ir grai 
dus džiaugsmas pripildo ši: 
dį, girdint kad senoji Bai 
nyčios duktė, šventųjų sali 
rimtoji Anglija vis arčia 
plaukia prie Švento Petį 
uolos; prie tos pačios uolo 
iš kurios prieš du tūkstaė 
čius metų pasipylė Švente 
sios ir Amžinosios' Ugnie 
kibirkštys ir padegė pašau 
lį iš keturių kampų: religi 
jos, doros, civilizacijos, 
mokslo.

milionų litų, žodžiu, sustab
do lietuvių mokslų, pratur
tėjimą, o paskatina fyzinį 
ir morali . išsigimimą. To 
lenkams ir tereikia..

Klausimų statykim atvi
rai ir aiškiai. Kas-gi Lie
tuvai daryti ? ■ Yra, rodos, 
trys keliai: 1) palikti Vil
niaus klausimų ten kur jis 
dabar ^tovi; 2) skelbti ka
rų; .3) daryti taiką. Karo 
skelbimas perdaug neprotin
gas žingsnis. Taikų darant 
reiktii keliems ar keliolikai 
metų atsisakyti Vilniaus, 
kraštų, kas-reikštų pažemi
nimų ir skriaudą. Paliekant 
Idausimų dabartinėje jo vie
toji bdiit laOnai ats^ąkoj, 
ma nuo greitesnes pažan^bs 
kultūros gyvenime: gimna
zijos paliekamos po šiaudi
niais stogais, • universitas, 0- 
pera, teatras, muzejai, gelž- 
keliai nestatomi, krašto ū- 
kis nekeliamas. Kės Čia rei- 
lda labai daug pinigų, kurių 
dabartines pajamos nepaga
mins, o svetimos valstybės 
kariaujančiai” tautai nesko
lins.* Ir dėl šitos padėties 
nukentės ne tiek turtuoliai, 
kiek vargingesnė darbiniu- 
lai ir ūkininku klasė.

Valdžia turi prieš save he- 
atmezgamų maz'gą. Iki bū- 
simojo Europos karo’ji ne
turi jokių rimtų priemonių 
sostinei atvaduoti. Todėl ji 
ituolat bus kaltinama, kač 
Vilniaus tautai nesugrąžina, 
o dar labiau — kad kultūrin
gos tvarkos, patogesnio gy
venimo šalyjejueįveda. iii 
ji sumanyti], su lenkais tai- 
kinties, ji opozicijos ir abel- 
iiai visuomenes akyse~ bus 
dar kaltesnė, nes visi sakys, 
kad ji Vilnių lenkams “par
duoda,” nors jau seniai jis 
“parduotas,” 
riant, iš mūsų rankų smur
tu išplėštas.

Pastatėme klausimų’ne te
kine šviesoje, kurioje pub
lika yra pratusi jį statyti, 
todėl reik tiketies jog kaikib 
rie laikraščiai bus labai ne
patenkinti. Teks prie jo ne
tolimoj ateity ir vėl sugrįžti 
ir iš- daugelio kerčių į jį pa
žvelgti..

SUSJR4JPIH0
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Kai liepos m. pradžioj 
Chicagoj radikalų suvažia
vime paėmė viršų, bolševisti- 
ms gaivalas ir įsteigė politi
nę Fėderated Farmer-Labor 
; lartiją, tai kapitalistai tik 
nusišypsojo. Jie gerai žino 
kad bolŠevistinis gaivalas A- 
merikos gyvenime neišeis iš 
užpelkio ir džiaugėsi, kad 
rimtai Farmer-Labor Parti
jai tame suvažiavime nepa
vyko. Tečiau kapitalistai 
neilgai tesidžiaugė. Štai atė
jo žinia, kad Minnėsotos 
valstijoj senataiaus. rinki
mų $arMteLa-l
nor partijos kandidatas 
Jolinson laimėjo didžiumą 
85,000 balsų.

Johnsono laimėjimas su
rūpino kapitalistus. Kiti 
kapitalistų laikraščiai ėmė 
žemintiruiieiykolioti'Jolni- 
šonų. Vadina jį demagogu, 
ignorantu, nemokša, “dir 
farmer” ir tt, Respubliko 
nų laikraštis Bočton BeralS, 
rašo, kad dabar yra galimu 
daiktu, kad Farmer-Labor 
partija gali būti konkurente 
dviem senosiom partijom — 
respublikonam ir demokra
tam. Rašo, kad norint už
bėgti Parmęr-Labor parti
jos kilimui, tai reikia jau 
■pradėti laikytis progresy
vaus La ^aįrette’o nusista
tymo.

Kai dėl farmeriii senato- 
riąus Johnsono nemokšumo 
ir kitų jam prikišamų kapi
talistų netobulumų, tai taip 
nėra. Amerikos piliečiai nė
ra kokie ignorantai, kad pa
sektų demagogų, bei nemok
šą. Kai dėl klesavo mokslo 
stokos, , tai ir Henry Ford 
jo neturi. Kaįp □Henry 
Ford yra self-made žmogus, 
tai taip Johnšon tokiu y- 
ra. Vadinimas-gi Johnsono 
“dirt farmer” gali virsti 
komplimentu, kaip Lineol- 
nui “railspliiter.”

(Tąsa)
Vien žemė ir dangus ir ja- žmogaus jėga nustoja vei- 

me laisvi gyventojai matosi, i 
viens Dievas ir aš. Tos be 
galo ramios tyrumos, ir ta 
neišpasakyta laisvė ir tyla, 
pripildo žmogaus širdį ko
kiais tai ypatingais ramybės 
jausmais.. Teii užmirštama 
yįskasi JNutrūĮ^ta karšto ir< 
užvydejimo grandinės, ne
bevargina galvos joki žemiš-; 
ki rūpesčiai nesigirdi vai
tojimų nuskriaustifjų, nei 
Unksmių orkestrų, nei mies
tų ūžimų* Čia, tose tjTru- 
mosenustojaveikusi.kultū
ra į žmogaus jėgą su visais 
savo geraisiais ir blogaisiais 
•įspūdžiais. - Vasaros laiko 
Sibiro plotuose pamatysi il
giausias žąsų virtynes, gul
bių pulkus, ančių būrius, vi- 
sijaisval nieko nepersekio
jami maudosi plačiuose eže
ruose. Kiekvienas sutvėri
mas jaučiasi taip, kad, ro 
dos, .nebūtų nuo amžių j: 
kas naikinęs.’ Reikią mokė 
ti arba gurėti, įgimtą širdies 
galę, kad visą tą ypatingą 
Sibiro gamtos grožę atjaus
ti, suprasti... Šiandien 
čia malonu, ramu, tylu. . . 
Užgęšta^širdyje' -paskutinė 
giesmių kibirkštėlė, nurims
ta visi prakilnūs idealai. ..

Tentoli, toli vakaruose 
tautos vykdo savo aukštus 
siekimus, ten . kraujas teka 
dėl tėvynės labo, ten Iietu- 
vė-motina lieja graudžias 
ašaras, išleisdama savo sū
nelį tėvynės ginti. Ten da
romą susirinkiinai, mitin
gai, konferencijos, kad įkvė
pus,- uždegus • tėvynės meilę 
širdyse, išrišųs bėgamuosius 
dienos klausimus, pakėlus 
ūpą, sužadinus budėjimą ir 
pasiaukavimą tėvynės labui. 
Kiekvienas bėga, kruta, 
skuba vis kažįn-kim, tai vėl 
išsigandęs klausia, ar prie
šas toli, ar jis nugalėtas, 
kaip mūsų karžygiai jaučia
si?' . -

Gavęs trumpą atsakymą 
vėl bėga į raštines, komen
dantūras ir skyrius. Taip 
tai mano broliai-lietuviai ir 
Sesutės deda pamatą tėvynes 
rūmams. Tik aš menas toli 
nuo jūsų, bet girdžiu jūsų 
smarkų širides plakimą, ma
tau jūsų veidus pilnus rū
pestingumo. Tie skaistūs 
veidai mainosi, kaip x dan
gaus skliautas,' tai pražibė- 
dami laiminga rytojaus vil- 
tiiiu, tai vėl užsimaukdami 
audros rūkais. . *

Aš nelaimingas, bejėgis! .
Tėvynė Idoj a ateičiai nau-

Ąmeiike nudegusių nriš- jus kelius, man lemta Ida ja
kų jau 1,000,000 ąkęrių. ti-kirgizų tyrumose, ten pa-

į

Imsi, .kame širdis maudosi 
ramybės-bangostT- - •

Štai girdžiu kažin kokį 
klegesį, tai žąsų virtyne oro 
erdvėje šnekasi, ir vėl tylu, 
ramu..*
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K.Vilniui atgauti patogiau 

.sias laikas buvo 1919 m. pa
vasaris. Reikėjo’ tuoriiet 
nors pora gerų pulkit padi
dinti Lietuvos jauną kariuo
menę, tai kovo ar balandžio 
mėn*. (1919 m.) Vilnius būt 
tekęs ne lenkams, bet lietu 
viams. Tuo laiku dar ii 
francūzai neskaitė mūsų 
tautos pro-voldška. 1919 m. 
balandžio apie 12—15 d. 
Francijos Karo Misijos 
(Kaune) šefas pulk.. Rebouį 

’ ~clare pastangų, kad paiga- 
benus Lietuvon Amerikos 

. kareivių lietuvių bent porą 
pulkų ir paleidus juos prieš 
rusų garnizonų 1 Vilniuje. 
Mat jis tuomet užgirdo, kad 

,.,. Amerikoj ir. s Franci j o j y ra 
net. keletas tūkstančių Retu" 
vių-patrijotų, mokančių vai 
dyti- ginklą ir norinčių savu 
Tėvynę ginti, kad tik gautų 
tinkamos progos. Tuomet 
jis projektavo šitaip: Ang
lija turėtų duoti laivus nau- 

. jos kąriuomenės gabenimui 
iš Franci jos ar Amerikos, 

. Amerika —■ suteikti leidimą 
tai kariuomenei verbuoties 
ant jos žemės ir paskolinti 

.../tam reikalui šiektiek pinigų 
gi Francija prisidėti} gink;

■ Tais, amunicija ir, gal būt. 
karo’ekspertais, kurių- jau 
tuomet pradėjo siųsti Lietu 
vos kariuomenei. Savo su

. manymą pulk, Reboul papą 
šakojo Anglijos ir Amerikos 

' misijoms, iš kurių jis visgi 
negavo pritarimo savo entu- 

ttr' : ziastingam planui. Rodos, 
’ Britų įniki jos šefas p, Wjl- 
ton labiausia - atšaldė pulk. 
Reboul’į.

Kol vokiečių - kariuomenė 
Lietuvoje stovėjo, tai dėl jos 
didelių žiaurumų taukiai į- 
vykdavo šiokių-tokių “nesu
sipratimų” tarp lietuvių ir 
vokiečių. Patys baisiai lpm 
tedami vokiečių priespaudo
je, lietuviai savo spaudoje 
nereikšdąvo Berlinui “bro
liškos” užuojautos, kaip 

• kad dabar jie daro — repa
racijų ii’ kontribucijų klau
simu. Tuomet ir francūzai 
bei anglai neturėjo rimto pa
grindo lietuvių' pro-vokie- 
čiąi$ skaitytL, 'Tada.ir Vil
nių; jie buvo linkę Lietuvai 

-priskirti, ką aiškiai įrodo 
■yiirmiejį miisų diplomatų 

. pasitarimai su Alijantų ats
tovais.. Tiesą,. Alijantų pa* 
žadai nubuvo nei pakanka- 
niai
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Visame pasauly vis labiau 
pasireiškia -religijų vienybės 
dvasia, y Daugeliui rimtųjų 
galvotoji] ir mokslininkų į- 
ldrėjo ta minties anarkija, 
kuri viešpatauja kažkuriose 

: tikybose.
Pastaruoju laiku katali

kybės garbė ir prestižas kįla 
ne vien krikščioniškoje Eu
ropoje, bet ir nekrikščioniš
kose šalyse,’ kaip Turkija, 
Indija, Kinija, Japonija.. 
Daug laikščionišliųjų. sektų 
yis atviriau kalba apie vie
nybę su Rymu.. .Ši pakrai
pa tvirtėj a ypač pas praves- 
lavus ir pas anglikonus An
glikonų hierarkija, iš. savo 
puses, boiidrauja su pravos
lavų vyskupais. Bažnyti
niuose rątęĮiuose kaikųrių 
manoma, kad Anglija pir
moji katalikybėn _ sugrįš ir 
paskiau patrauks, su .'savim 
ir rusų žydrią dalį. O juk 
būtų pamato ir atbulai ma- 
mytu .

. Kiek mums teko' lankyti 
mokytoms, ke-' Londone aukštąsias bažny- 
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O MWTA"PABLBBŪSI 
KARALIENE. *

Brūselis.—Puošniame pa- 
~ lociuj e baigia savo dienas 
0 pabliidusi karalienė Car- 

lotta. Ji buvo pati Meksi- 
L- ko imperatoriaus Maximi- 
•- liano. Bet Meksiko .-.sukilė- 

liai jos VjTrą nužudė ir ji ne
tekus vyro ir sosto išėjo iš 

a proto 1867 m. Ji dabar, tu- 
0 ri 83 m. Ji tebeįsivaizdina 

esanti Šauni galinga karalieą 
- nė. Belgijos karalius yra 
i- jos brolėnas. Jis buvo pa- 
g šauktas prie mirštančioj 
t-karalienės.

Tos mirštančios pabludu- 
1 sįps karalienės turtai išneša 

$70,000,000. Jai mirus, tie • 
turtai tenka. Belgijos kara
liui.

Suvienytose Valstijose 
‘fčiųgamui” išleidžiama per 
metus $50,000,000, “paude- 
viąms” ir perfiĮmams išlei
džiama $75,000,000, paten
tuotoms Italėms /^:$I00,- 
000,000. Tabokai įšieįdžia- 
ma’y-r $1,500,000,000. kult 
dar “hiuušahv?” ’ ’ ' ’ ■•

- Kks šitas milžiniškus ta
nias išleidžia kapitalis- 
tai, a r" darbininkai 7 O’ kiek 
(ląrbiiĮinkąi išleidžia pimgų
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LNITEDAMERICANLINES
JOINT SER.VICE WITH

HAMBURSAMERiCANLilill
TRUMPIAUSIAS KELIAS 

LIETUVON’ 
Išplttukla kiekvieną savaitę iš 
rier 8G Nortli River ties 46 
gatve, New Yorke musą pir
mos kleso.s laivais

“Resoeute," “Remance,” 
“At.bert Ballin’’

. •/ ; «pBŪTSCHr.AKp”...., •. 
Veža i, 2 ir 3 kiesos keliau
ninkus, taipgi šie laivai 
“Mount Cldu," “iCoiint Car- 
roll,” ‘‘Mouiii Cttnton” “Han
su,” “Tliiirlngia” ir Westpha- 
lia” 3-čios kl.. keliauninkams. 
Ganėtinas ir geras patarnavi
mas, geras valgis Ir patrari- 
kiantis, smagus važiavimas.
Uuited American Line* 
,TlU.IVS RoTTEKJmilG, IKC. 

26’0 Hanpver st., Boston, Mass. 
arba pas {galiotus agentus.
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DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TEMYKIT.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
XENKW.

ligą metu praktikos artistišką . 
mūsą darbą liudija tūkstančiai. 
draugijų. Informaciją delei rašy’1 
kitę: .

II. A. Norkūnai,
16 Fleasant St.. Xawxšnee, Mm*.

v

*♦-

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
SiVAtilNlAI Išfląckimai į

LIETUVI
NAUJU, SMAGIU LAIVU 

Tarp ,New Yorko ir Bremen
DIOžtAUSlU VOKIEČIŲ 

LAIVU 
“COLIHIBUS” 
Taipgi pirmos klesos kambariu 
laivai. Gražiai patapyti.'3 klesos 
parankuniak Vavankus uždaryti 

‘pa ii ir Alavas. -*
Laiva karčią klausk bite ageib 

192 \Vashiogįanst.» Bastau, Mass. 
toarUa . ’

Tlzwr J *

ajtftlbes luma viBUomet ją 
tokia uftttikytK wi galvos pda užlaiko j

.palto' leukieliaU iiesiil į labaratori ji,' •
F. AD. RICHTER A CO. / 

Brootfyn, N, ¥

UB DUiJuAU^

kunbltkite bohka mvo ApUekoh MjAnūh ui ffifaA »rb» pri8iŲ»klto 75c.
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1 Jr^raTaip^^avidSlęai 18 galvok pašą* yj 
liūtį pleiskanas. Tik kelia kartus panau
dojus 1
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Į\- PBlEs ŽYBIT^
— Arabų ka* 

ralius Hussein pareiškė jog 
jis.priešingas atstatymui žy
dų žeiučs Palestinoj. Suko, 
kad ton grabai per amžių 
amžius.-įsigyvenę ir būtų ne
teisinga, kad žydai dabar 
juosiš den iškraįštytųv ,
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Sujuskite, kad laimėti.

Kaip visados'teip ir šį metą L. 
D. S. 13 kp. daro išvažiavimą. Jau 
nuo seniai ruošiamos prie to. Bet 
Štai prieita prie galo. Nutarta 
Surengti išvažiavimą liepos 29 d. 
pas p. Ignacą Alekną ant tikės, 
.kurį jau visiems gerai žinoma kai
po smagi, linksma vieta, po vaisi
niais medžiais dėl visokių žaidi- 

’mn,

Kitais metais tai būdavo pa
prastas išvažiavimas, Šitas tai 

*. bus išvažiavimas šį metą indomus 
dėl visų, kuris bus su dovanomis; 

A V ■ >•■ ■; ■ m ,........... . j

Kas smarkesnis, kas turės Jaugiau 
praktikos, taB bus pirmutinis lai
mėti dovaną.* Už sekančius gabu
mus bus duodamos dovanos:

1) Kas pirmutinis atneš šaukšto
kiaušinį per keturiasdešimts žing
snių tolumo. . •

2) Kas pirmiausiai suvalgys 
pajaus paskirtą dalį surištom ran
kom užpakalyj.

3) Kas pataikys. daugiausiai į' 
cielių iš dešimt sykiųmetimo.-"

Dėl tų giliukų yra skiriama do
vanos., Dovanos bus tuojau ati
duotos tam,- kuris bus išlaimčjęs 
už virs minėtus išlaimūjimus. 
Prie kožno laimėjimo bus trys do--

• i .. A -i. U C. ... .-.^Ja

- ” / V \.J ' čų,/
- f1 u J" ■" •

vanos duodamos, Tai-gi, Jonai, 
Jokūbai — imkite , gįiukį, bet ir 
.Ona su Marijona neužsileiskite. 
Juk ir jūs lygias tiesas turit.

Pažiūrėsime kas bus .pirmuti
nis? Jau tie praktikai daroma 
keletos ypatų. Tikisi laimėti. Tik 
nepamirškite, kad tas bus liepos 
29 d. pas p. Ig. Alekną ant jo pui
kios ir visiems g'eral žinomos ti
kės. Visa platesne informacija 
bus plakatuose. Kviečiam visus 
atsilankyti, kur bus juokų iki au
sų, Nemačiusieji gailėsis, nes tai 
bus pirma tokia , proga. Juokin-

žiuoti į gegužinę, imkite sekantį 
kelrodį: Iš Philadelphia į Camden 
imkitMarket St. karą; Camden’e 
imkite Federal karą (perkūn-ve- 
Žimį, kuris veš tik pusvalandį, iki 
Maple Shade ir išlipti reik ant 
Leppicot Avė. Pa nedavažiavus 
iki Maple Shade eiti po dešine iki 
ūkės, kuri randasi už poros blokų. 
Įžanga prieinama, tik 50 centų.. 
Kuris turės įžangos tikietą,tas 
apturės užkandį. ’ Prie to bus 
prakalbėlių- su linkėjimais dėl L. 
D. S. gyvavimo 8-nių metų, pa
gal seimo'nutarimų.■»
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Parinkto 
Didumo

Geros materijos 
Visokio didumo i

iį

i

Geros materijos 
Visokio didumo

*" V 1 1 ■ :—1   r—■   

DAUGYBE

Brangių Vasaros 
UNIONSIUTŲ

DAUGYBE 
KAREIVIŠKŲ

KĮT BAGS, nauji

j]

»

I

)

T
DAUGYBĖ

Troy Darbo 
PonjgeeMarškiniu 
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jIs-TAS-"; i
“Sandara” pradėjo ne 1 

ant juoko dejuoti. Girdi,« 
jei “Darbininkas” atsieto® J 
ant tikrai darbininkiški^ S 
kooperacijos pamatų, tai jai J 
bus kaput, nors jau jai b?’S 
dilbai netoli nuo to. ", 5

“Sandaros”_ redaktoiMd -J 
nėra tinkama jokia valdžią, f 
Višūs purvinos, ypač Lietu- | 
vos. - Turbūt Trockio — bol- 7 
šeyikų valdžia yra geriau- 
šia. 5r

------------- - • . *. /. ■ tlTL" 

noris, A. Šaukis ir kiti.
P-ni L. Mašidlauskiene iš 

Broektono su savo mergaite vhka- 
cijas praleidžia mūsų kolonijoj 
pas p-nią Paplauskienę.

Būtų gerai kad Moterų Sąjun
gos seimas įvyktų kitą metą “Pa
langoje” tada lGta kp, laimėtų 
daugiau narių.

T. Linksmute,

»•
nutarė turėti privatišką išvažiavi
mu. . .

Pereitą ketvergį lankėsi sv. 
Pranciškaus parapijoj svečias Te
tas Alfonsas Maria. Tėvas Juras1 
su Tėvu Juškaičiu išvažiavo ant 
vakaeijų Chieagoje. . Jaunimui 
nuobodu — savaite pasirodė me
tai.

Girdėtis kad gerb. Čižauskai at
vyks “Palangon” vdkacijų pra
leisti. Visiems Lavvrencieeiamš 
yra pažįstami, nes la'ike Vyehį 8-0 
seimo, du metai atgal, palinksmi
no su savo artistiškomis dainelė
mis,- .-■■■■•■

~’Nedčlioj,15 d. liepos Šv. Elz
bietos Dr-jos išvažiavime lankėsi 
svečiai: Valatka, Pavilionis su sa- 

*■ > ■ . st

•4

Iresnės -gegužinės už-dabar L. D.
Ė. 13 kuopos rengiamą dar nebu
vo. Tad nepraleiskite tos progos
ir apielinkes lietuviai, kaip tai;
Riehmond, Pa., Chester, ^Pa.,
•Camden, N. J. .Norintieji atva-buvo/'gružus, Aptarus reikalus, tono. Taipgi Lotvellio varg. Ai-/i—m

■! W'V

LAWRENCE, MASS.

Šv. Cecilijos choro susirinkimas vo draugais, draugėmis iš So. Bos- važiavimo.

WATERBURY, CONN.
L. Vyčių''7ta kuopa subruzdo ir 

smarkiai rengiasi į apskrities.iš
važiavimų,, kuris įvyks 29 d. lie
pos Linden .Park’e, Naugatuck, 
Conn,

Švento Juozapo parapijos choras 
nutarė dalyvauti programą to iš- Xj
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WASHINGTON STREET, BOSTON

DAUGIAU

VAIKĮ! LENGVI! SIUTy
Vėl Panama, Mo- IMI
hair ir bovelnos • J 
maišytų; Norfolk / 
mados, nuo 7 iki
17 didumo ...___ -

A

V

~ > V '•

«

m

■M

r
• ✓ ■

*il

SEPTYNI ŠIMTAI PORŲ

VAIKAMS AUDIMO
* - -

ŽAISTI
CEVERYKŲ

Daug Vyrams BaItų, Audi- 
j mov8u Rudos Skuros Apva- j 

daia, su Mietais Skuros fl * 
Padais, £everykų, SPORT H 
OmRD - - y*. - - ' Jli .

■n
’x-

*r
.«

»
r

Reporteris.
., t LaisvaMiąniai/- bedieviai M r . 

Verkia, aįmahubja, kad j ' 'J v 
tulikams sekasi, Jeigu lais- į 
vainaniai taip dirbtų, tai ir į 
jieins sektūsi, bet ką' dary- / 
si, kad jie daugiausia veid- j 
maiiiiauja ir savo partiją - 
pirma visko stato.-------- ---  /

«

>

i J

LIEKIS KUO

PETER PAN WASH
smy ias

Visokių spalvų. Nuo 2 JL> wf 
iki 8 didumo .'—...• ♦ *

VAIKAMS SKAIBAMI HM 
SIUTAI ‘

Daug Kliaki žaidimo siutų, ilgos 
kelties, r1 rankovės. Mėlyni, ir 
raudoni apvadai. 'Didu- fi- 
mus nuo 3 iki b...... f

DAUGIAU
VAIRAMS DIRŽŲ

15c
I I IHI.

IKŲMAUDYMOSI
NAMiy "

Didelis pasirinkimas dalimi vil
nos, daug tikros bovelnos;1 pa
rankus. Didumas 24. AB*. 
Iki 34 .........

VAIKŲ UNION SIUTAI
Lengvi jei-sey ir naiiv Pp

ŽALI ARDA RAUDONI BE RANKOVIŲ

SPORTO ŽAKETAI .
> Apvedžioti Baltais Šniūrais

K

VAIKŲ B LAUŽUS IR 
MARŠKINIAI .

Didelis pasirinkimas vaiką nutv- l 
Šleinių ir Kampelių, vi- 
sekios rūšies ......... O aJV. - - I

1 ■ iri

.50
Antras
Augštas

Vienas “Sandaros” dar
bininkų, 'lankydamasis po 
katalikų pramogas, vi'suo-* 
met jas kuojuodžiausiai ap- 
rašo. Vertėtų tą korespon- 
dentų'pavaišinti, tai gal bū
tų prielankesnis katalikams.

. — ------ -—:— /

Anot “Sandaros,” Lietu
vos valdžia matė, kad- gerb. 
Liet. Atst2--V. Čarneckis yra' 
tinkamiausias šioj šalyje 
atstovas, taigi jį ir ant to- 
liaus paliko atstovauti Lie
tuvą. ' ,

I i

1 Laisvamaniai amžinai mi- — 
pieš p. Vileišį, kuris būda- j 
mas Amerikoje atstovavo ne • 
Lietuvą, bet Amerikos pilie- 1 
čius ir jiems vadovavo, ku- 
ris paskelbęs 5,000,000 dok . 
paskolą Lietuvai, surinko ; 
vos pusantro milijono, kuris 
ir kitų daug geradėjysčių 
laisvamaniams yra pridaręs. 
Na, ar gi lieta vertas pami
nėjimo^ - -A. 1

u Sandara” pradėjo skelb
ti, kad, visi Kristaus jnokslo 
laikytųsi,: gi pati yra taip 
nuo jo nutolusi, , kaip kad že
me nuo dangaus. <

>■

MERGAIČIŲ Khaki Spalvuoti 1.2 S
• »'• J • . ._____ ■ _________ >.žaidimui 01 u tSll JL,i<lumas nu° °1Kl 1

VAIU BRIKOS 
PANČIAKOS 

; BOVELNOS
Pilkos arini rudos- iki: 
(Ui . apveltos ............... ..

GRAŽIAI APVADŽIOTOS

MAUDYNiy 
KEPURĖS

Apvertos, visokios rūšies 
ir .spalvų “Jilillei1" išdir- 
bystes. '

3IERGAICIŲ 8—14

SPALVUOTOS 
GRAŽIOS 
DSESĖS

Moterą, ir Mergaičių

KHAKI SP« 
ORESeS

Padu rytos su dviem ki
šeninis, guz.iluiis, .užlenk- j 
tais-gulais, du kurt per
siūtos.
Moterims didumas iki 30 ’

85cISęPora 25c 85 c
■ v ’

Laisvamaūiamš parūpo D. 
D. S. buvęs seimas. Buvo 
siuntę specialius korespon
dentus, kad sužinojiįs, ką 
svarstys tasai, bet vargšai 
korespondentai nuo mėne
sienos negalėjo visko gerai 
pamatyti ir dabar “Sanda
ros” redaktorius spėlioja, 
kam tas seimas buvo Šau- 
kiamas ne rudenį,, bet pa
vasarį. Visgi, sako, gal Šį

■ bei ta ir atspėsiu, Gaj-la, kad ; 
saudariečiai tokius barzdy- ! 
Ias laiko, bet gal jie turi ir 
išrokavimus?Apatinių Marškinių Surašąs ne

M^&iniai; Chemisai, Kelnės ir Uždangalai, fjįį CvH
Daug vaikams drąsių ging- 
ham ir Perkelio, visokio di- 7 H ft 
dūmo ilū 12 metų, kiekviena ■ M **• 
Daug moterims gerų/pančia- • '
kų juodos tiktai, apveltos, J* į Cj ę : 
pora .... . <... .v.., . .* ♦ -
.Daug nioti'vims. boAohtinių ir go- .

1 vesnių piinčuikų:’ U' kito.khj.'. Dūii- O G 
. jlil suveltos^ bet geros-pusiviu^t-

DlĮllL • POVU
. ___.

Pasirinkimui .... ........ t

Moterims, megstos vestės, že
mais kaklais, be rankovių.

1 Dideles. iKekviena____C Nuo

No-MI .Kitos megstos vestes didumo 
didumo Į iki 44, be rankovių. Viena..

Vaikams spalvuotų visokių
iprhičiakų, 4 Pora .............

Henry Kord Detroite yra 
pastatvHines Henry Kord 
Hospitai už $5,000,000.. .; 

į ■ šv. Petro. bazilika Ryme I 
užima 227,009 ketw pėdų. 
M5ra pasaulyje: didesnes 
vŠventykioš už tų.

l

."i K

‘ r"
/

Moterų Skrybėlės
Padarytos iš talfeta^ satin ir velvet, sumaisy- 
toš ir veltos. Labąi geram štovyj ir naujos mite

3.95-4.95
- . Antras Augštas7

< DR. JOSEPH VrenSBEER J 
OO Jluntlngtoh Aw<į Boston, Mass -M*. 'į 
illclnus .Profesorius ihuversltete, Spo* į 
cljaUstiis lifiuijoį įskuroš tr šlapumo’lb A 
į»ų, tiiiirgi.Įvmmuižnio,--.Kalba leuMSU A- 
vakae. .i\UtiyWomi.š ię nęUSŲoinie pri- .f 
kat< Ofiso: vnlunilos:. nūii 2 Iki 7 vai. ’ 
tina pagal suųū’tl Telefonas ■įJacū Bay 4 
037‘j. BoęiaepcUus JiOkburi’ 5307—R.

. k- ■<
- iūEIKALINGAį VASGOMįF- € 
E&&. gerai pažįstąs’r įainydnt | 
muziką 4r ;niokąs-:/organizuoti ir |Į.‘ 
vesti bažuythd ehorą; Algos ir at 
eigų idausimu kreipkitės :.’ 
.’■/ Rev^^Wdi?» 
IMTVbrk jSh, ; Brookįįi* 'N» & j
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i I “DARBININKAS”

t PRAMOGA VISIEMS.

. Ateinančią nedėlią liepos 
22 d. Susivienijimo kuopa 

. rengia puiku pikniką. Veik
li kuopos komisija darbuo
jasi, kad . viskas butą ge
riausioje tvarkoje ir kad at
silankiusiems patarnavimas 
būtą atsakantis. . Piknikas 
įvyks Sallys Rock pievoje, 
kur South Bostoniečiai per 
metu metus laiko piknikus. 
Visus kviečiame mūsą pra-- 
mogon, o turėsite gerą 
<(good tini e.’> •/

Pąsj^Deh^Mkfriama 
pijos vasarinei vaiką mo
kyklai. . ■

itq nustūmusi vaiką j Ch.el- 
sea upę, kur vaikas ir prige- 

*r « » ' w r >
re. Ji tapo suareštuota.-

NUTARĖ TĘSTI 
STREIKĄ.

■ "Ketverge Bostone būva 
streikuojančią Naujosios 
Anglijos telefonysčią suva
žiavimas. . Nutarė, streiką 
tęsti ir laikyti pikietninkes.

ATASTOGOSNA.

Vincas dankan.skas (Ten
kins) žinomas Bostone na- 
nin pardavinėtojas ir Dr. 
Al fonsas Budrečkis iš (Moru

išvažiavo^ atastdgosna. atyra^ 
niobiliunii i Kanadą.

Naujai gautos iš LIETUVOS mal
daknygės yra šiokios :

Mažas Aukso Altorius, audi
mo apdaru ............. ,$1.00

Mažas Aukso Altorius, ska
ros apdaru ............. .$1,50 

Aniolas Sargas, skūros ap.
daru į, $1,50

Aniolas Satga-Sj audimo ap
daru ~, .65

Gilus Atsidūsėjimas, audimo ‘ 
apdarais, maža .......... .60 

Norėdami jas gauti kreipkitės pas

“D A R B ĮNINKĄS”
366 Broadway, Soz Boston, Mass

Pu Ieškau Antano Bložhtus. Pušlupe- 
Ho vle’nkieinto, Baisiogidos parapijos, 
Kfiluhrht apskrlėbr Girdėjau seninus 
gyvctm. So. B(>št«»w, JilasM. Ar jis pam 
įtr jo pitžjstund širdingai jnehlžuinri 
afsišnulit i, nes turiu labai svarbu nu
kiltų

• V. DAMAZAS, 
2<>7 Adams St„ Netfnrk. N. .T.

(L. 14 Ir 21)

4. •

F

DIDELIS .GAISRAS.

REIKALINGAS geras*’ bucVrfs, dir
bęs bmVrnėjOj mokantis treku važlm»- 

ymrbas' Ltotuvhp KobpbUmijas 
/krautuvėje. Atlygmiimis' geraM Kreip
kitės pas: y

' ‘ . J, KARALIUS
(> Andretv I*T,, N<1VW<1<KL Aiass.
' ■ . • ' (21)

■ < 
!

Ant Congress Avė. perei- 
__ tosserectosvakai'ehLLVou&± 

sicleg’ęS Fairbanko namas. 
Gaisras buvo didelis. Aš-

• ‘ tuoni gaisrininkai buvo su
žeisti. Iš visą pusią gaisri
ninkai buvo pašaukti. Iš So. 
Bostono g’aisriinnkams bele
kiant nuo vieno vežimo nu
lėkė tekinis ir keturi gaisri
ninkai buvo sužeisti. Buvo 
vienas pašalietis teipgi su
žeistas. Nuostolią už puse- 
milijono doleriu padaryta.

■ • PRIGIRDĖ. VAIKĄ

14-kos metu mergaitė Eli- 
zabeth McDouold prisipaži- , c,~  -

■Teleplione South Boston 3520 
Namų Telef.: Asplawall 0581 
ADVOKATAS

A.O.ŠALNA<SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
CornelĮ University su A. B. 
G. Washingion Univ. su LL.B. 

“DARBININKO” NAW
(antros lubos)

366 W. Broadway, So. Boston.z

t

ta
L \

t’

Fjr 
L*

♦

Užratar^t
Tik ką gavome iš Lietuvdš nepaprastą kny

gą, kurioje užrašyta viskas, kas'dėjosi Lietuvo
je karo metu. Čia kiekvienas ras, kiek Lietuva 
ir jos vaikai iškentejo nuo rusą, vokiečiu ir ki
tą. Yra tai nepaprastos verties veikalas. Kiek
vienas Iietuvys turėtą ją sau atminčiai Įsigyti. 
Knygą yra didelio formato, su paveikslais, turi 
164 puslapiu.'

. t

JOS KAINA SU PRISIUNTIMU Į NAMUS 65 CENTAI,

t f T Y t t ¥ ¥ f

OIIBEITIVA STIIBA 
r PARSIBUODA
Turi po 6 ir 7 kambarius. Atski
ri .pečiai apšilimui? Elektros 
šviesa. Gražiausioje vietoje, gyve
nimui ir išremlavojimiii. Dalinai 
Smtth Bostone. Dvieju karą gara- 
žius.

i

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA- 
- ŽIUOIANCIĮĮ AWRĮK0N(? 
Suvienytų Valstijų Konsulus Kauno 
dn.biir priima .aplikacijas dęl paspor- 
tų visų kitų metų “ąuotos.” CUN- 
ARD patarnavimus yra greičimisiąs 
pasaulyje. Pnsitžferįiii su ■ Ctmard 
bilietais, neturi laukt Ilgai dėl to. 
kad Cunard laivus apleidžia Euro- 
pų kas .keletą dienų.

Cuiuu’d Linija turi'padarius su
tarti Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
snžieriams per jų p&ėių 1 darbinin
kus'. Sutaupo jiems laikų, ir išlaidas 
<|»4 t<»/. kml. privedu pasažKriiis prie 

HisYp.Ąariinviirtas \elttd, 1 A 
f -Dęi tolesnių, informacijų kreipki-/ 
tęs pas rfcle laivu agentų, arba 1 V 
GUNARU LINE," 
126 Statė Street,
Boston, Mass.

7250 ketvirtainią pėdą že«. 
mes. Rendos neša apie . 3000 dol. 
metams, . Ivanui $25,000.00. '
Telephone South Boston 0877—J.

r>AHS ĮDUODA NAMAS, BI5KARNL 
ir šTOilAS vienoj vietoj, už labui prf* 
einamų Inihitj. Taipgi yru ir gariidžiu.s. 
Prft’žiisth' pardiįvimo — ligos. Atsišau
kite “DARBININKE,” 3GG Brotuhvay, 
So, Boston, Mass. (S. 3(^7-14-21)

JeL No. 550. ,

F. J. REYNOLDS, M. D.
(BIKGAn.A) .

Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 
Po pietą nno 2=4

* Vakarais nuo 6—9;
į Nedaliomis nuo 1—3.
419 Malu St., ATH0L, MASS.

i

t.

<p.

J

■

PIRK PIGIAI NAMĄ
Parduadame pigiai šešią §ei- | HR g| If TtAtinVH

. 'inyną medinį namą;. randasi | Uite n!i fi uAulLII $ 
Roxbury’je, netoli Franklinl| (KASPARAVIČIUS)' , ® 

Park* randą neša $120.00 1 ® . J"Wnai pertelė ofisų po Rs, 
menes?, galima gauti $150.00. | pfiao Valandoj
Pirmas, mortgičius $6500 ant 
a L-m'- 1 11 ® hlS> GIBO Iki 0 v^ vate6; nuosJ Kreipkitės pas, / i /įg Ofl»&*uldarytas aubatos vakarai* 

\/ FVvATPRTTA \ i ui’® ■’ R Mdeilomia.

414 Broadway, So. Boston, Mass. | 
Tel. So, Boston 2334.

(21)

- TeLBo^BoBtoų B2I S
LIBTUVY8 DANTISTAS ©

3

I
F. J, SALINAUSKAS

.ADVOKATAS ’ 
414 Eroadway, So. Boston. 

Tel. S. B. 0441.

Antro# Ittboa^-VirSuj ti.. P. B-fčk H 
GYVENIMO VIETA r ‘S

275T.OVEDT..VVE., NIįWTOVVUXli, MASS.H 
. Tel. 4V. Neivton 1-16.1—IV.- ■ |

I*

IŠEGUMINUOJU AKIS
p/dirbtj akinius. ’

žemiaus paduodu 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ-
kos akys : nematymas, kreivos a 
kyš, pavargusios ir,skaudančios 
akys, bėgimas ašarą, sausos akys, 
Trukčiojiniasakiesir blakstieną 
galvos ir nugaros skaudėjimas 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervą 
liga, negalėjimas važiuoti gatva 
kariais ir daug kitokią nesmagu- 
mą. Prašalinkite priežastį ir bū 
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston, Mass

I
• t

TUv»K+-i i vrnVeliavųy Kukardų, visokiu Ženklelių, Guzikučių, Ant J»/lLUbU. VC spaudų ir kibeklį. Draugystėms ^reikalingų dalykų. | 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. į 
STRUPAS CO.,* 90-92 Ferry St. Newark,*N. J. j

Klauskite pas :
. “D ARBTKINKAS” ’ .

X '

366 W. Broacbvay, . South. Boston, Mass.

Naudojamas 100,000 
Naujos Anglijos Namuose

N^EngiandCoke atsako geresniam ir grei
tesniam oro kontroliavimui.
N^NGtANDGoKE dėga be sugadinimo pe-. 
čiaus ir grotą.- - ;• * *

• Reikalauk knygutes — “Kaip Apsieiti
. su Pečiumi.” ’ ■

Nęw Coke
.111 DEVONSHĮRE ST., ’ BOSTON, MASS. ■
UMain 8538 —TELEFONAI— Main 2723

® ’ Tel. So. Boston 270 ©I J. M1CD0NELL, M. D. I
| ValMia MUikdOati ir UtttnaUal %

Mims-SANDta j-
vMtfę žolių, Sabų, žiedu te «• | I

Gbl,"0ta3n?jateų ~
Puplaiškių paltelis 3$c, arba 6 ut $1.75. |
Trukžoltų 30c. pakutis arba G už $1.40-Ii 

žoles sutaisytos nuo nervų, isgųstles I I 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse ! ■’ 
tižimo. Tai yra vienos iš geriausių II 
medicinų nuo visokių nervų suirimo, || 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti ;| 
pakelis 85c., 6 Už $4.50, I

Knyga “Daktarus -Namuose” aprašo I 
visokias Žoles ir su daugeliu” naudin-į 
gų receptų — $1.00, I

Mostis gydanti visokius niežulius ir I 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50. I
zlna^GJc?1 IalSkai tevyael1 tu-

viskas būna su pr [siuntimo kaštais. | s _• -.
M. ZUKAITIS, f I1R I P l AURflIR

449 Hudson Ave., Rochester, N. Y. | i "“f Ji Ui LHIiUlIUu 
1®, LIBTUVIS GYDYTOJAS IR ' 
g CHIRURGAS,
f 506 BROADWAY, ! 
| I0UTH BOSTON, MAS1, j 
B (Kampas G St lr.Broadway)’ ® 
$ VALANDOS: &-11, 2-4, 7-9 g

VIENINTELIS
^l lf Arfr - ’ - " - ~’ —

16 Metą South Bostone B

DR, H. S.STŪNE
AKTŲ SPECIALISTAS 

W. BRO ADWAT | f
Į VALANDOS; Nuo 8 r, iki 7 v. vak. [j /
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First National Bank 
of BostonJt

|
I . tt

’Kcr«U,S,l,at.OtL, Canada andothcr counltlei’
«

tst
I »7 E- JSįSž- ęM« M. f. K A D O X N92 X L^į!

i 1

! Pardavimui pas Jūsų Krautuvininkų ■ Penkių kokybių
? ' . KLAUSK GELTONO SU RAUDONA.TUOSTĖLE PAIŠELIO \ 
;! EAGLE MIKADO
f . BAGLE PEVCIL COMPANY, NEW YORK.

į Taupytoją, kaip čekiais, taip ant nuošimčio padėtu 'pinigą, žiniai, Ih-
1 ternatioual Trust Cotnpany praneša sekančiai:

Susiliejimas International Nailonai Bank of Boston (seniau Interna-
__ ' k , - * , *

"■ tional Trust Company) su Dirst Natioiial Bunka Bostono šiandien įvy- 
khitas.

| Visos raštines International Trust Kompanijos ta pati valdyba ir darbi- 
| ninkai pasiliko raštinėse Dirst National Banke.

| Biznieriai gaus tą patį patarnavinią, kaip kad buvo nuo Dirst National 
i Banko. Jie gali gauti čekius Dirst. National Banko saviems reikalams, gi 
1 tūom tarpu gali taipgi- naudoties ir Internationąl Trust KoniĮianijos če- 
Ikią knygutėmis. . .

■Taupyto j ai. taipgi gąus tą patį patarnavimą, kaip seniau. Taipgi prane
šame kad susijtingus dviem bankom, bus ją indeliai saugesnė j vietoje 
-Turtas Dirst National Banko yra*$300,0(10,000.

’ Viršininkai abieju banką yra. tie patys iv jaukia progos pasimatyti su 
kiekvienu banlw rėmėją.

0 Liepos- ią 1023.7 į —
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TheFirstNationalBankofBoston
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DAKTARAS HENRY C. TURNER
Buvęs seninu 1094 iVusLingtou. St, Nomvood, Mass. ir šiuo, laika baigęs 
mokslų. Harvardo Universite .tr Massaeliusetts Technologijos Institute 
gavęs laipsni, praneša kad. jau 'pradėjo generalg gydymo praktikų ir 

.apsigyven'o po numeriu
444 MASSACHUSETTS AVENUE, . BOSTON .18, MASS. 

Kampas Columbus Avenue.
Teleplione Back Bay 8210. . i
Valandos: 2 iki 4 ir G Iki S:30 vak.. Rytinės vai. ir nedalioms susitarus.

t

A

GEORGE H. SHIELDS l|
811-812 Old South BuildingJ

294 Washfngton Strėet ' | 
BOSTON, MASS. -

Valandos : 9 A.. M. Iki 5:30 P. M. Į 
Gyvenimo vieta I

10 WniTHB0P Stbeet, East Boston | 
Tel. East Boston 152-r-J. |

Tel. Malu 2483 ||

TeL So. Boaton 2488 ©

i
t
fg
i

e

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

| PIRMOS RŪŠIES BARBERNū| I 

į! Nukerpanti plaukus vyrams, mer-£ I 
s gilioms ir yaikams. UI
b Turime visokių kvepiančių tonl-gi I 
B lriį plaukams. g I
h . Ateikite ir persitikrinkite, aš ti-^ ‘ 
g klu, kad busite patenkinti.
I C. S. B AB E N 

1116 dorchėster avėnue 
I . SOUTH BOSTON, MASŠ. _ 
g. (PEIE PAT ŪROADW1T TUNELIO.)

**

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas,
81 Mercer St,, So. Boston, Masą 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis,
146 Bowen St., So, Boston,-. Mass, 

PROT. RAŠT. — Antanas llacejunas,
450 E. 7-th St, So. Boston, Mhm.- 

FIN. KAST. Juozapas Vinkevlčlus, 
I 906 E,; B^vay, So. Boston, Maso. 
I KASIĖRIUS — Andrius Zalieckas; 
Į 307 E. 9-tti St., So. Boston, Maus, i 
I MARŠALKA — Aleksandra Jalmokag, * * 
Į 115 Granite' St, So. Boston, Mass. * 
Į D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 
I ainius susirinkimus kas pirmų nedėk 
I dieni kiekvieno mėnesio po No. .694 
I Wash!ngton St, Boston, Mass., &tų v, . 
I vakare. Ateidami drauge ir naujų ha* 
Į rlų su savim atsiveskite prie musų dr< 
I los prirašyti.

f
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LAFAYETTE REALTY COMPANY
Mes išritamo iv parduadaine namus, tikės,, krautuves? ap-

_ draiulžiam. namus, rakandus, mitom obilius, sužeidimus ir . 
lt. Hu visais reikalais Įęreipkitės į mūs agentūrą ir būsit. 
užganėdinti.- .

LAFAYETTE REALTY COMPANY
1UŪL ESTATU & INŽ4URANCE

456 Massachusett.s Avenue, ‘ Cambridge, Mass.
VENDAS J. DBW ir DANIELIUS" F. STROKAS, Savininkai.

s

ŠV. JONO EV. BL. PAAELHNfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
(APDRAUDIMAS) g]

Imant Insurance (Apdraudi
mų) nuo ugnies ant namo arba, 
automobilines, nelaimės ir pnvcf* |į| 
giino arba sumušimo krautuves s Į 
stiklų, tvmyklte idant apdraus* SI 
tumėt per •atsakančias kompant- s I 
jus, idant nelaimei atsitikus gau- ® 1 
tumėt pilnų atlyginimų. Mes ris 
presentuojam tvirčiausias Ir ge* g 
ritinsiąs kompanijas Amerikoj’ ir 5 
mes užtikrinain pilnų atlyginimų f 
nelaimės atsitikime. Bostbn’o | 
žymiausi lietuviai biznieriai ir i

PIRMININKAS — J. L. FetrauskM, 
252. Gold St, So. Boston, Mais;

Į į VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas, 
j 492 E. 7-th St, So. Boston, Mass, 

PROT. RAST.- — Julius Savickas,
UI Boiven St, So.- Boston, Mass. 

PPN. RAŠTININKAS — .J. švagždys, ’ 
Į 171 W. 5-th St., So. Boston, Mana, 

? J KĄSIERIUS — A. Naudžiūnai, 
51 885 Broadway, š. Boston, Masš,
į Į MARŠALKA — J. Zaikls, . 
š| 7 WInfield St, So. Boston, Mass, 
11 Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
| i ūedšldiėnl kiekvieno mčnealo, 2-rų vaL 

profesijonalui yra musų klijen-..si P® pietų Šv. Petro parapijoe’Balčj, 493 
•tai, klauskite jų apie musų pa- i Į Eb Seventh St., South Boston, Msm.

■ tarnavimų,

EKSPERTAI UGNIES 
APIPREKIUOTOJAI §

Apdraudžiant namus, rakau- f 
dus, automobilius iv taip toliau, i 
kreipkitės į inus dėl geriausio | 
patarnavimo Naujoj Anglijoj.. L 
Apdraudimo skyrius po vadovys- ® 
tę JONO;K. JCAŽrAUSKQ. g 

VINCENT A.JENKINSl
. . ų

6 Beacon St., Boston, Mass. |
Tol. Haymarket 5840=b841

d *V. ELZBIETOS DRAUGIJOS
II HARTFORD, CONNECTIOUT 

j VALDYBOS ADRESAI

ElsbJ Mlelnlklenč. plrmtniukS. ’
44 Ccdar St,. Hnrtford, Conn. .■ 

C. LabicklenS, vice-pirmlnjnkg,
90 Sheldon Street, ITartTord, Gontu

I P. LabĮckienA iždininkė, .
I 44 Madison St., Nartford, Conn.
I Marijona KatkansKatt?, fin, raštininkė,

16 Atlantlę St, Hftrtford, Conn, 
į B. Pundžienę, prot raštininkė,

10 VValcott St, JSartfoid, Conft, 
šios draugijos susirinkimai būna kas 
antrų nedėldlenį kiekvieno mėnesio, 
balnytlnėje salėje. 
iV. KHMERO

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAAAI.

PIRMININKAS *-» VL Padttilai,
S14fi 8-tli St Tel, So. B. 3335—M. 

VICE-PIRM, — J. jaruMa,
440 U. 6-th St, So,. Boston, Hir 

PROT. R AST, — A. JanŪšonlB,
1420 Columbla Ibi, S,Bosten, Mim, 

FIN. RAST. — K, Kiškis, :
. 423 R ĮMb. St, ŠA Boston, MlMk- ‘ 

IkDININKAS — L. SngidtS,
111 Boxvon St, So. Brtston, Mass, : 

TVARKDABIS P. JAuįtaL ‘
808 R Vitai St, 80. Boston, Mm 

DRAUGIJOS anrašM reikale «
Sųč Broadwayt SA Boston, M*m> 

Draugija savo ėusIrinkrnniM laika :3«t 
uedBlalent kiekvieno mėnesio I-n*o tat.

BOSTONE m APIEUNliy BIZNIERIAMS |
Turime laba i gražią siouiuią didelią ir ma- 

žą KALENDCMHIJj kurie jūsą ĮioMimiete^ kad 4* 
. tokie būtą laiku ątsiiandhiti, ’ prašomi ateiti į 
upRrhiiimko,5 Tuštinu ir įiasinridL • Pasirinki-

' Inas didelis.'/ ■ . N -• Y.

y J ; -/ \ D AUSI Y IN K d S ; ■: \ J*
•

j’ nnvrnu’n m adiei iKitm ri7Niepiamq I
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Tik ką išėjo iš spaudos 
sphudhlti ant storos popiėroS 
J\IiŠparaL Labai pąraąkūs 
'chorams vartotu Lietuviški 
paaiškinįmsL ; Kaina vieno 
laksto 6 ęentaL Imant 100 
parduodama tiž B dol

“DATtBiMNKAŠ” .
36G Bmdwayr . ___

© A mI pietų, mmplįdB įvetajnSj, 4® WbO, HOStOtl, AlasS. SovMitb St,.S& Ibvktou, MšM, .
. ■. t / -■ ’a y.

fe

į . <Milk-Bh
L;; 110. Suminei* St;- •’? 
[; : tfpliam’s Corner / 
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