
Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia , gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

..........r .............i
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Atitenkąs

Rymo Katalikų 'Šventa 
Juozapo Darbininkų 
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Mirusio; prez, Hardingo 
vieta užėmė vice-prezidentas 
Galviu Cooliclge. Jis yra 
30-tas . Amerikos preziden
tas, gimęs liepos 4 dienoje. 
Jo gimimas toje ypatingoje 
Amerikos šventėje nemažai 
prigelbėjo jam kilti, o . jo 
guberųatoriavimas Massa- 
chusetts valstijoj ir apsidir- 
biinas su garsiu Bostono po- 
licmonų streiku prigelbėjo 
jam tapti vice-prezidentu 
Suv. Valstijų. Sakoma^ kad 
jis turįs savo gyslose indijo- 
niško kraujo.

Jis lietuviams taip-gi pu
sėtinai žinomas. Jis, Massa- 
cliusetts valstijos gubernato
riumi būdamas pasirašė tos 
valstijos legislatūros per
leistų rezoliucijų,, reikalau
jančių pripažinti^^Ėie^ mn^tik dabar. TėpasvelKo. ’ 
Piimaj ai Lietuvos misijai su 
Vileišiumi priešakyje atvy
kus jis maloniai jų priėmė..

Jis, kaipir mirusis . prez. 
Harding, yra baptistas.

29-TAS PREZIDENTAS
t -----z.

New — Preziden
tas Harding buvo 29-tas Suv. 
Yal sti jipprezidmrtas  JrLšeš= 
tas prezidentas miręs beuž- 
imdamas savo meta. * Prez. 
Harding buvo tik 57 m. am
žiaus ir jo tėvas dar tebegy
vena.

•v*

. SUPUOLIMAS. .

Wasliington.—Ypatingas 
supuolimas - buvusio . prez. 
iVilsono sunegąlėjinias ir 
prezidento Ifardingo mirtis, 
Prez. Wilson 1919 m. pasi
leido į vakarines valstijas 
varyti kampanijų už Tautų 
Lygų. Pasiekęs Wishita, 
Kan. ir pasakęs išviso 40 
prakalbų sunegalėjo ir pil-

VEIKS NEPRIGm- ■ 
MIRGAI. ■

M—*

Lonclon. — Anglijos mi- 
nisterių pastarajame posė-. 
dvje buvo nutarta svarbių 
dalykų ir jie. laikomi' pa
slaptyje. Bet sužinota, kad 
valdžia išsprendė reparacijų 
klausimų. Pripažinta, kad 
Anglijos valdžia neišvengti- 
nai turės pradėti neprigul- 
mingai veikti su Vokietija. 
Neskelbiama, kaip nutari
mai bus vykinami. • Tečiau 
aišku, kad bus vengta -susi
erzinimo su Franci j a. Ang
lija švelniai pradės veikti ir 
lauks, kad Francija jų pa
sektų. Tečiau, jei Franci
ja laikysis savo, tai Anglija 
nepaisys. . J‘

Tuo tarpu Paryžiuje di
delis- sujudimas dėl Angli
jos pakrypimo veikti nepri- 
gulm ingai su Vokietija, 
Francijos valdžios atstovai 
nurodo, kad ir šito apsireiš
kimo Europa skils į <vi 
priešginiaujaučias puses, pa
didės .finansinis chaosas ir 
Francija būsiantį priversta 
pasilikti Vokietijos Ruhre.

GREITAI PASKLIDO 
ŽINIA. ;

WaMmgton. — Žinia apie 
prezidento mirtį per pusva
landį pasklido po visų sosti
nę. Visi buvo be galo nuste
binti, nes niekas tdldo galo 
nesitikėjo.

NELAIME ANT
GELEŽINKELIO

Berlin. -— Hainburg-Mue- 
nich greitasis traukinys už
bėgo ant kito traukinio ir 47 
žmonės tapo vietoj užmušti. 
Tarpe žuvusiųjų yra dvi a- 
merikietės..

MIRUSIS AMERIKOS PREZIDENTAS HARDING

JO VIETĄ UŽĖMĖ KITAS LIETUVAI PASITARNAVĘS 

VYRAS.

loA Ar komunistas.nežino, 
kad ko-operacija lygina. vi
sus, kad darbininkų gerbū
vį kol i a, o’ bagočius priver
čia valgyti savo gyvus pini-1 
gils ir rnošties eiti dirbti? 
Ar jie nežino, kad koopera
cija daug pavojingesnė mi
lijonieriams, . negu visi \jų 
komisarai ir čekosA. ‘ 'r ,

Jie tai žino. Bet jie suži; 
i ii ai mulkina ir , klaidina 
darbininkus, kad neitų savo 
tikruoju keliu, o kad krau
tų pelnus jiems, komisą- 
vanas.- . -v— — • ’

„ Besko ir Broūklyno kri.au- 
eiai bolševikai tvėre ne ko
operaciją, o korporacijų ir 
nuvažiavę Rusijon išnaudo
ja dabar Rusijos darbinin
kus, ir patys Leninas su 
Trockiu pilko- tos korpora
cijos Šerus.--— ;. —- -

Kuo skiriasi tie kriau- 
čįai komunistaVnuo tų di
džiųjų kapitalistų, kuriuos, 
taip maloniai kviečia Troc
kis Į Rusiją. Tie patys ape
titai, tos pačios širdys — iš
naudotojų. - .

Darbininkai! pažinkite 
vilkus avilį kailyje1. Komu
nistai nėra jūsų prieteliai. 
Jų protuose — tamsų? * jų 
širdyse — žiaurūs šalčiai.

K

Išlindo yla iš maišo. 
Brocktono streikų organiza
vo ir vedė kitų tautų komu
nistai. Mūsų bolševikėliai 
jiems padėjo ir per 10 savai
čių suko galvas lietuviams 
darbininkams, atimdami iš 
jų duonoj kąsnį ir tempda
mi .juos į Rusijos rojų. Lie
tuvių komunistų organas 
“Laisvė” J,No. 182) kaip 
ingilta suriko,, kai sužinojo, 
kad' katalikai darbininkai 
pasprūdo- nūn 'balševikųTpa^ 
vadžio ir paėmė savo reika
lus į savo rankas. Liepos 
31 d. visi streikieriai nutarė 
streikų' atšaukti,-, d “Lais
ve,” jau žinodama,, kad 
streiką^ bus atšauktas (Žiū
rėk Bovino raštų ant pirmo 
“Laisvės ” Japo) dai; šaukia 
į visus darbininkus, kad dė
tų aukas streikieriams. Jie 
šaukia rugpjūčio 12-tai die
nai Bostonan visų . lietuviš
kų bolševikėįių konferenci
ją. ■ Liepia važiuoti ton kon- 
ferehcijon net jeigu strei
kas ir bus atšauktas. Apie 
ką gi jie tarsis toje konfe
rencijoj?

jie tarsis, kaip sulopyti 
jų revoliucinį žiponą, kurį 
sudraskė Montėllos lietuviai 
darbininkai.

Jie tarsis, kaip iš. naujo 
pasigauti katalikus. darbi
ninkus, kurie nebe nori jų 
klausyti. -

DARBININKAI, PASĮSAU- ’
- GOKITE!

Komunistai lenda į uni-

1 
r
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: MIRĖ VISAI NETIKĖTAI.

SAN FRANOISCO, Cal. — Suv 
Av Valstijų.prez. Harding persiskyrė 

su šiuo pasauliu. Jo mirtis buvo 
stagi ir visai netikėta. Mirė rug
pjūčio 2 d. 7:30 vai. vak. pagal 
vietos laikrodį ir ii iS5 vai. valę, 
pagal Bostono laikrodį.

Prezidentų užmušė apopleksija.
Iš nesveikatos, gautos. Alaskos 
kelionėje, jau. buvo bepasveiksiąs 
įr daktarai nesitikėjo, krislo. Bet 
apopleksijos smūgis pasitaikė ir 
nutraukė gyvybes siūlų galingiau
sios ir turtingiausios šalies valdo
vui. - '

• Prezidento žmona prie lovos 
skaitė savo vyriu iš knygos, kar
tu buvo dvi slaugi. Viskas buvo 
tvarkoj. Tik staiga prezidentie
nei beskaitant, • buvo patėmyta, 
kad 'prezidentas sudrebėjo ir susi
leido. Tuoj visiems prie' lovos 
buvusiems aišku buvo, kas atsiti- 

rąi. Bendro naudojimosi šų ko./- Viena slaugė šoko iš kamba- ■ Velionis prez, Harding gimė 
Latvija turim 89 kilm. ’Hto* no į .koridorių ir laužydama ran- lap. 2, 1865, Coršica, Ohio.- . ..

ESPERANTO SPROGO
Gene va.—Esperanto, tarp-' 

tautinė pagalbinė kalba, iš
eina iš mados. Tautų Lyga 
buvo tam tikrai komisijai 
pavedus ištirti tų klausimų. 
Tai komisija nepatarė pri
imti. išmislytų dirbtinų kal
bų, o studijuoti gyvąsias kal
bas tautoms suartintu •

■ — i

NAUJI PINIGAI.
New York. — John Foster 

Dulles, žymus Amerikos c- 
konomistas ir narys Versa
liu taikos konferencijos, su
grįžo is Europos ir sako, kad 
netrukus . Vokieti jos vertes 
nustojusi markė bus pakeis
ta kitais pinigais, paremtais 
auksu.

kas šaukė:“Get Dr. Boone! Get. 
Dr. Boone! ” Tarnai Šoko pilie te
lefono. Slaugė sugrįžo preziden
to kambarin. - .

Aplinkui esantieji visi suprato, 
kad jau Čia tikrai, kas nepapras
to ištiko.

Tuo tarpu prezidento palydovai 
pietavo valgykloj apačioj. Jie bu
vo pašaukti, bet nepasakyta, kas
atsitiko. Visi pasileido ant aštun-‘jas ir jas griauna iš vidaus 
•tojo augščio, kur prezidentas gu- ne tani, kcid darbininkėlius 
Įėjo jau negyvas.

ATVYKS AMERIKON.

Atoniantį rii- 
denį aplankys Ameriką bu- 
vusis Anglijos premjeras 
Lloyd George. Jis lankysis 
Kanadoj ir Sųv. Valstijose, ’čių keliai užima 311 kinu v 

yy-yA'. ' -•••■ - —"-y■ - 1 •: .''T-/

Cambridge’o Lietuv. Parapijos
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l .. Prezidentas Harding atminti
nas lietuvių tautai. Truputį su 
viršum mėtai tam atgal jis priėmė 
audiencijon Amerikos lietuvių de
legacijų Lietuvos pripažinimo rei
kale. Jo Ekscelencija pažadėjo u- 
mų. Lietuvai, pripažinimų. Ir pri
pažinimas sekė ankščiau, negu bi
te kas iš lietuvių tikėjos.

* fr

cijoje mat nėra komisarų 
ko-operaėijoje visi lygūs: 
visi broliai, o jie nori amži
nai darbininkų minias mul
kinti ir išnaudoti.,

Klausykime ką jie gieda 
“ Laisvėje’’ apie' ko-operaci
jas: ■ ' . •

tl Darbininką priederme yra 
suprasti -tą.,, kad išsiliuosavi- 

• .mas iš po kapitalizmo jungo 
.gludi nė kooperacijose, bet 
tvirtose politinėse ir ekonoi-nį- 

...,uėse organizacijose.!’. J. ——

Taip, ponai kandidatai į 
komisarus, ‘Jūs sudarote 
sau politinę galybę Rusi jo-f 
je. O ar jūs paliuosaVote 
ten darbininkus ? Ne, . jūs 
dū labj aus pavergėte darbi
ninkus. Jūs atėmėte jiems 
visas laisves. Jūs pavertėte 
juos bolševikų biurokrati
jos vergais. ir pasmerkėte 
skurdui. Visus drąsesnius, 
kurie išdrįso prieš jūsų val
džių Tūgoti, jūs pasiimtėte 
į kitą pasaulį.

/

- “ Ar daug darTnumku, kurie 
tų. ko-operaeijij akcijas pirko,, 
praturtėjo? — šaukia bolševį- 
kėli’al. Tik tie sau kišenes auk- 

. ' so prisipylė, kuriems /pasitai
kė’ proga būti po tu ko-opera. 
eiju stogu. Tie aferistai su sa* 
vo ko-operaci jomis daugeli dar
bininku yra nuvarę i elgetą ei
les?’ ?

Tai mat,, kas jiems rūpi 
— praturtėjimas. Kuo gi 
skiriasi mūsų ■ bolševikų į-, 
dealas, nuo kapitalistų' idea
lo ?. Bet ar praturtinote gi 
jūs bolševikai nors vieną iš 
tų darbininkų, kuliuos jūs 
ligšiol vedėto ? Ar. padaro
te jūs turtingam Rusijos 
dariibih vkuš ? . Nei. J ūs t ik 
patys iš jų turtejotę. Ir tie. 
anot jūsų aferistai, kurie 
tiek, kooperatyviškų darbi
ninku krautuvui sugriovė— 
tai buvo nė kas kitas, ' tik 
dažniausiai, jūs patys; bolše- 
vikėliau

Nori palikti milijonierium.
• —■< tverk ko-nperaeijas — mK 

luoja ‘bolšovikelis. f Nori likti 
uiųjavydvtimi ubagu — pirk

‘ ko-operaciją'‘šėviis’ —«■ trakia 
' r .mūsą .kminmistOlisJ*.

Neit' Y oriu Franci jos 
’ ir Belgijos frankai staiga 
omo smukti. Kaip tik Ang
lijos premieras paskelbė, 
kad nova vilties su .Eiimeija 
susitaikinti, tai frankai tuoj 
emė.eiti rublio iv markos pė
domis. .

K

v®

’k

patarnavus, . bet tani . kad 
darbininkus nuolat kursčius 
prie streikų.ir prie riaušių, 
kad juos nuvarginus,- nu- 
biedninus, ir kad -pavertus 
juos alkanais vilkais, kurie 
paskui keltų jiems kruvinas 
revoliucijas, ir juos ponais 
komisarais iškeltų.. .

JIE NEKENČIA KO-OPERA- 
GIJOS. -

Vienatinis tikras, darbi
ninkų. išsiliuosavinio kelias 
— kelias brolybės: it teisy- 
bes,'.— kelias. koūpoWijbs 
jiems ne širdim Ko-ųpera-} ' Ar ivikia -bjauresnio: me--per. jį jai kutai'/ '

MJUrtll V
LAWRENCE, MASS.

KAITROS. “

OkMtomū Uit y Y Okla. — 
Oklahumos valstijoj užėjo 
didžios kaitros. Termoiuot- 
ras sykiais .rodo • 111 Iaips- 
imt. i.

ineigos.
Panmii tu ——Per liepos m«- 

ąiėsį Panamos kanalas mei- 
gųdavė Perėjo
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ETBIN1K A ’
JThb WobkwX

Km> Uhuamiam Tm>W«kly Famb.* *■ 
yaMhhad every. Tueaday, Thursday,.

NĮg Raturday by Si. JoarPH’s Lith* 
iūMUmR. Ū Amwciatioh a» Laboji.

a* ■econd/daasj matter Sept. 
at thb poafi om<Wat Bo&ton, 

Kam.* under the Acrcrfllarch 3,1879.” 
‘Acoeptanca for malling at apeclal rate 

Df poatage provlded forln Sectlon UOS. 
Aętjggtį 8f 1917» authorlaed pn July

7 RūficMHkm Kaitn
$4.5(J 

Bp«ton. and mibtĮrba .■ *......... .J5.50 
ftyrelga countrlei/ytarly ........<5,50

liko laikinuoju chargė 
d’affairs. Gal būt ir atsto
vybe tik laikina, tai kam Čia 
jai dar namai ? Mūsų vyriau
sybei daug dalykų yra laiki
nų, it.grybų.... .

Abelnai, laikas mūsų vi
suomenei nusistatyti remti 
valdžios . įstaigas vien tik 
teisėtais mokesniais, o au
kas palikti nevaldiškoms^ vi- 
silomenes įstaigoms, ypač 
jaunimui šviesti, mokslui ir 
moksleivijai, nes šį reikalą 
valdžia kuomažiausia remia, 
meąkai^tė|vertipą.yO Lietu
vai' nieko taip netrūksta, 
kaip mokslo' ir mokėjimo.

o

DĖL NAMŲ ATSTOVYBEI
y Beduraci jos New Yorko 
Apskritys iškėlė sumanymų 
nupirkti Lietuvos atstovy
bei namus Vašingtone. Ži
noma, sumanymas visai ge- 
3?as, “tik su ta sąlyga, kad jį 
įvykintų pati Lietuvos val
džia, bet ne visuomenes or- 

•ganizacijos;

€ Iš visų Lietuvos diploma- 
B. Jų stambiausi nuopelną įgy- 
I . jo p, Čarneckis, gaudamas 
t- ke sąlygų L V. pilną Lietu- 
v vos .pripažinimų, y Lietuvos, 
| “Vyriausybė žinojo; -kad-p. 
f -Čarneckis, gaudamas be są- 
Ilygij. I. V? pilną Lietuvos 

pripažinimą, Lietuvos vy- 
•įriausybė .žinojo, kad p. Čar
neckis yra katalikas, • todėl 

t jo nuopelnus neskyrė, jo 
k ‘ ^įgaliotu ministeriu, bet pa-

Brooklyno*“Laisvės ’ ’ ra
šytojai pasiskaitę “Darbi
ninke” straipsnį “Vilniaus 
klausimas — neatmezgamas 
mazgas” ir pilnai, pritarė jo 
minčiai, nes.. . matyti-nesu
prato. “Laisves’ /“tavor- 
ščiafns” esą tik vieno gaila, 
kam Amerikos lietuviai or
ganizavę batalionus,- dargi 
prieš Rusijos “gaspadorys- 
tę” Lietuvoj. Pilnai supran
tamas šis prakilnus ir pat- 
riotingas “tavorščiukų ’ ’
jausmas! Šio jausmojeupi,- 
ni,buvo Nikalojaus laikais 
visi Lietuvos geradariai.: 
žandarai, šnipai, “ dvarinin
kai, činovnikai ir kiti “ob- 
rusitėliai. ” Ar-gi mūsų 1 ‘ta- 
voršeiukai”

liams? Kų-gi tėvas Kapsu
kas bepasakytų,.,.

Tik bereikalo “tavorščiu- 
kai” gailisi pernykščio snie
go. Dėl šventos ramybės, 
jie juk galėtų ir užmiršti 
tuos nelaimingus 1919 m., 
kada Lietuvos liuosuorių ar
mija ne frankais^. bet kulko
mis nusagste Maskvos “ta- 
voršČių” raudonąsias nuga
ras. Ir bėgo-gi iš Lietuvos 
“tavorŠčiukai” kelnes pasi
raitę, cilinderiais apsimovę, 
bažnytiniais arnotais apsi
šarvoję, turbūt dėl iškilmin
gumo j Net gailai Markins 
“srotėlii^Ū^ neM

kumeliena jatt baigia valgy
ti, o ta Lietuva (kame visko 
yra) nenori įsileisti, nes'-stin
ga jai rusiško patriotizmo.

KLATDOS ATITAL
'y BYMAS..

Uosio straipsnyje (“Darb.’ 
No. 87) praleista vie
nas sakinys.^ Išspauzdiuta: 
“... dirbdamas išvien su Id- 
tais, savo neatsižadedamas, 
kad kur vienybe ten galy
bė.” Turėjo gi būti r 
“.. .dirbdamas išvien su ki
tais,. savo neatsižadėdamas, 
bet ir savo ateitį aprūpinda
mas išvien su kitais? atsi
mindamas,. kad kur vienybe

• Kadangi seimas yra teigė
jas visos organizacijos, tai
gi prie jo reikia iškalno ge
rai -prisirengai. Pirmiau
sia kuopos ir apskričiai turi 
šaukti susirinkimus, rinkti 
atstoves0 ir gaminti naudiii- 
gus įnešimus dėl labo Mote
rų Sąjungos.!

Toliau pažvelgkim į mūsų 
organizacijos narių skaitlio 
nę. ' •

Malonu prisiminti kacl 
mūsų Moterų Sąjunga gy
vuoja IX-tus metus, pergy- 
ve; ” * ’ m
kits.

ŽODIS MOTERŲ
SĄJUNGOS NARĖMS

• *•
Dienos ir valandos slenka 

greitai ir vis iriasi arčiau 
iš kito kiauši- laikas 27—28 d. rugpjūčio, 

nio išskilę, kad jau nebetu- kuriame turi įvykti svarbus 
retų tokio patriotizmo, ku-]monieiitas, tai yra Moterų 
rio nestigo carų raudonsiū- Sųjungos IX-tas seimas. '

V *

*no HUnkw; pJ-flįttenz.08 lai- sk 
fe, fklapsimai 'stdvi /geraii;

Bet reikia su nusistebėji- m- 
mu užklausti kodėl ligšiol 
Moterų Sąjungos narių skai
čius nesiekia 9,000, nors po 
tūkstantį narių ant kiekvie
no mėto ? i Taigi šiame sei- 
-m^plačiaUreikia-pas-varsty^ 
ti.ir išrasti būda .kuriuomi 
galėtumėm padidinti narių 
skaitlinę. ir kaip būtų gali
ma pasiekti visas katalikes 
moteris ir mergaites, kurios 
dar nepriguli prie Moterų 
>Są jungos % . '

Nors kiekvieną metų ir 
daromi ‘ ‘N aiijų Karių Va
jai,” bet pagal pagal pla
čiai apsigyvenusių lietuvai
čių šioje' šalyje reikia' pasa
kyti, kad mažai'raišos! prie 
.Mdterų Bąjungos..

Reikia prisiminti, kad tik 
būdamos organizuotos galim 
■saynjiūvį pagerinti ir pa
siekti šviesesnę' ateitį. . ■ 

Taip-gi reikia atkreipti 
atidų į mūsų organų “Mote
rų Dirvų,” kuri lig šiol iš
eina labai gera ir naudinga. 
Bet reikia pasvarstyti ar ne- 

hnitų galima padidinti jų raš- V. 333. •

tais ir ar negalima surasti 
bendradarbių, kurios remtų 
“Moterų Dirvą” raštais'?.

Kadangi moterims yra pa
skirtą rūpintis gana sunkia 
priederme, tai yra auklėji
mu - jaunosios r gentkartėš, 
tai-gi nėprošalį pasvarstyti 
kaip būtų galima užbėgti už I Vos tik pradėjau Laisvą-Į. 
akių ištartėjimui mūsų jau- jį Kampelį, o jau gailiuosi 
nosies gentkartėš 2 Skaudu jį užvedęs. Kodėl,? -Ar kad : 
yra matant kad mūsų jauni- pritrauks “Dar-kui” dail
inąs skęsta svetimtaučių giau skaitytojų? Kad pri- 
baiigose, tas reiškia pavojų trauks, tai pritrauks, bet ne 
visai tautai. Už tą tankiai dėlto gailiuosi, kad gkaity- 
skaudžiai nukenčia motinos, tojų skaičius padidėtų, tik 
i^ą/jos yra' uuįlętdjpą §ei-ldeW; J&oį /prigidįyb(ių 
mynos. ū/ v daug-darbV, neV štai jau

Taigi sesutės, gerai ap- skaitytojai apipila manę 
svarstyldte visus dalykus klausimais, į kuriuos reiks 
prieš, seimą, idant atvyku- atsakinėti. tTau dabar jie 
stos į seimą gerai galėtume- kebloki, o kas bus toliau? 
te svarstyti organizacijos Nes Tamstoms. reikia ži- 
reikalus. _______ _________ įnoti, kad Šiame Laisvame

—’""XA kampely, užvedu įiekaipo
... • atsfeir9 ^akcijos sritį, į 

_ Mot. Są-gos Centro pirm. Į kurią kviečiami tam tikros 
Svetimtaučiai zJ5Wwojdi‘ū§ies sądarbiiiinkai. Tilt 

1923 m. sausio m. 1 d. Lie- Įprašonie sū' klausiniais. at~ 
tuvoj buvo iš viso 5,698 sve- gai-gia/ Mies į netinkamus mviene, žinoma^ 
timt ančiai. Atskiruose aps- ne atsakinėsiu.
kričiuose jų buvo :- Alytaus Tuomsyk pažiūrėkime, ką 
161, Biržų—Pasvalio “ 208, rašo pirmasai mano bendra- 
Ežerėnų 77, Kauno mieste darbia. Štai jo laiškas. 
1,686/ Kėdainių ap. Kretin- “dede PILYPAI-;_ -■
gos 141, Mariampoles Ma- “Aš misliau, kad-Tu esi ge- 
žeikių 154, Panevėžio 565, ras ir nekvailas lede. Paaiš-
Raseinių 184, Rokiškio 230, kibk Tu man šiuos dalykus, nes

- Seinų 118, šakių. 87, Šiau- «S re negaliu įerai Sprąsti: 

lių 474, Tauragės 260, . Tel- . ..
ŠLUV185 Traku 75 Ukmer- Kol<s yra KtlkjW Kelei™ 
SiųV-Od, Iraku ZO, umnei Maikio mokslas? ir kas gud- 
gės 114, Utenos 113, Vilka- ' - ; — -
viskio 29i. Daugiausia7 esa
ma Rusijos pavaldinių net 
1,343 žmonės.. Toliau eina:.
Vokietijos 957 žm;, .Latvi
jos 912 žni., Lenkijos 844, 
Gudijos 543, Amerikos Suv.

*

Į LAISVAS KAMPELIS Į
A (į
| .. Veda DEDE PILYPAS • | .

Vos tik pradėjau Laisvą-Įgal viską patsai žino, tiktai 
klausia kaip profesorius 
mokinio,, o ne mokinys pro
fesoriaus. Gal nori išpro
vokuoti ir-paskui iš manęs 
pasijuokti. Tas mano ama
to pradžioje nebūtų man 
naudinga.. Bet į jo klausimus ,. 
reikia I^įs niirs. ąįsakyti^ \ 
; Vi. .‘‘Keleivio” Maikis ke- 

liauja ne pirmyn, o atgal, 
nes beprotis vaikėzas nega
li apšviesti mažaprotį tėvą. 
Maikis be doros ir tvarkos, 
o kur nėra tvarkos, ten ne
gali būti 'progreso, tik gal
votrūkčiais kelionę į suiru- .. 
tęUi chaosą. Maiklo moks
las panašus į kerosino lem- 
putę,_ kuri apvirtus _piidi r- 
ba smarves ir užgęsta.. Balt-.

, už Maikį 
gudresnė, nes jau seniau pa
našų amatą varo, daugiau, 
mat, išsilavinus. Maikio 
protavimą visiems sunku ft 
pasekti, nes jis panašus į f 
palaidą veršiuką, kurį tik 
piemenys tegali sugaudyti. .1 

2. “Sandara” padare san- / 
darą su “Sandara,” kad kol 
“Sandara” bus “Sanda
ra,” tol 'sandariečiai .bus 
sandariečiais,, vadinasi, iš
eina užburtas ratas, kurs 
tik tuomet' užsibaigs sukę-, 
sis,, kuomet jam pritruks . 
tepalo. Tą/, tepalą, reikia 
mieruoii ne dplieriais tik’, 
skolomis, o kadangi skolos 
sudalo minusą o ne pliusą,: 
tai “Sandaros” ratelis, pa- . 
siekęs tam tikrą kulminaci- 

, nį punktą, pradės suktis . 
. atbulai, vadinasi, priešai 
. pasiliks prieteliais ir adver- 
nai. žodžiu, jos uždavinys 

. protinėj, doTinčj ir ekono- * 
minėj srity — dėti žąsies 
kiaušinius prijungtus prie 
minuso, arba žmogiškiau 
kalbant, — daryti skolas vi
sose gyvenimo šakose.

3. Poterius kalbėti katali
kui reikia, o laisvamaniui 
nevalia, nebent niekam ne
matant, a^ba užėjus perku-. 
nijaį, tu'b’a važiuojant į sei- . 
mą šu ta intencija, kad pa; 
tekti į. valdybos nulius, ypač

“1. Kur ‘Keleivis’ keliauna,?
•v -- -‘ -—“ ‘

I

v

ręsnis, ar ‘Keleivio’ Maikis, ar..< 
‘Saulės’’Baltruvienė? Aš tik , 
rai pasakau, kad aš’to trumpa
kelnio vaikėzo gudrybių nesu
vaikau. •
• “2. Šu kuo ‘Sandara’ pada
re sandarą? Tai yra, ar ta 
sandara padaryta su Lietuvių 
tauta, ar su kokiais jos prie
šais? . Kiti sako, kad nė su vie
nu, nė su kitu, o tiktai su do-

• lieriu, bet tas dolieris kontrak
to nesilaikęs ir nuo Sandaros 
pabėgęs. Mano, galva čia neiš
neša. Paaiškink, kaip ten visi
kas yra., ’ .

“3. Kaip tu mislini, dęde, ar 
man dar reikia poterius kalbė
ti, ar jau nebereikia? Visi lais- 
vi ŽBMmėsj. sako, poterių nebe-

• kalbą. Aš irgi noriu būti’ lais
vas, tik nežinau, kaip čia da
ryti, su poteriais. Aš juos dar 
vis Senu papročiu tebekalbu 
Tu sėdi laisvam kampely, tai aš 
mislinu, kad apie laisvę daug

J išmanai.
“Tavo Striukis-Bukis.”

Ifm... Tas Striukis-Bū- 
kis matyt gudrus, nes pra
deda nuo komplimentų. Jis iždininkus.
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SV. PRANCIŠKAUS 
PARAPMUS

GBRBTAMĮBJ I:— /Vietiniai ir aiįiinkės-liėtimdi it lietuvaites, šis išvažiąviinūs tai bus puikiąųšias koįw dar Naujoj Atiglijoj-'uc- 
bųvAir galimą- tilmtia kad ir nebus, nes suvienytų ėborakdeda vta pastangas kad prisiiąmgus bu. dtdžlatuu progtanuu kaip 'tai .muziludtšku ‘ 
tdip ii' sportišku/ Būs dainuotąnaujiuisiokdainos o prie to bus įvairią žaislų: Virtęs (raūkimas, Lvtiktyuvš!,' Belės inotnntaš ir daug kitų.

- Taigi neįraldskitū^progos atsilankyti ant mūsų šio išvažiavimo/o užtikrinam kad būsite pilnai užganėdinti.■;./Kxirk\iieatsikiiikya tat amžt- / 
'. naigailėsis/ " •• 4 - ■ " •

t. PASTABA r Paj&MkiuRf lietingni J dienai, išvazniviinas bus perkeltas ant - sekančio niulčUlieniu/

Rengia Suvienyti Chorai ^NEMUNO” CHORAS, iš Havei-hill, Maus, ir ŠV. JUOZAPO CHORAS, iš Lowd, Mass 
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CAMBRIDGE, MASS. - 

Nepaprasta vakariene.

Liepos 29, Cambridge’io lietu
viai iš. visų pajėgų rengėsi prie 
milžiniško išvažiavimo. Vienok 
nors žmogus gali įr .geriausius 
planus turėti, bet Dievas yra jų 
išpildytojas. Nebereikalo yra sa
koma “liomo proponit, Deus dis- 
ponit.” Taip buvo ii* su mūsų 
pikniku. Žmonės buvo ’įabai ge
rai prisirengę, bet lietus neleido 
pikninkui įvykti. Kadangi daug 
^Valgių ^btUrf '^aukauta, j^/atidė
ti nebuvo\ galima tolimesniam lai
kui,- tai surengė parapijos nepap
rastą vakarienę.

Per abejas šv. Mišias gerb. kle
bonas kun, Pr. J. Juškaitis pagar
sino, kad iš priežasties lietaus ir 
šalto oro pikninko nebus, o bus 
pobažnytiiieje salėje vakarienė sū 

-gražiu ųjragramu.— Tasjvyko. 
Žmonių atsilankė daug. Progra
masbuvo sekantis.

Visupirmu gerb. klcb. kun, Pr. 
J. Juškaitis kalbėjo. Paskui kal
bėjo, p. B. Ajauskas iš Brightono, 
apie dabartinį Lietuvos ir lietuvių 
stovį. B. Ajauskas tik ką grįžo 

,iš Lietuvos. ■ Daug žingeidaus bei 
įdomaus pasakė gerbiamas kalbė
to jas: Nupiešė nepergeriausią ū- 
kininkų- Lietuvoje padėtį. Di
džiausias esąs blogumas, kad Lie
tuvoje nėra ko-operatyvių bankų,
iš kurių ūkininkai galėtų gauti Po valgių kalbėjo gerb. kini. F. 
mažais nuošimčiais paskolas. Da- VĮrmauskas, Lawrence’o klebonas 

-------- a.«.L ---- ♦

T 7——

bartinės Lietuvoje bankos lupa be 
pasigailėjimo už paskolas didelius 
nuošimčius. Derlius šiemet Lie
tuvoje esąs labai geras. Oras ne
buvęs peršiltas. Grįžt Amerikos 
lietuviams dar nepatarė į Lietu
vą be’ aiškių pienų.

Valdžia Lietuvoje esanti gera. 
Lietuvos kariuomenė labai . pui
kiai atrodanti. Tarnaut kariuo
menėj turi kiekvienas, Tarnavi
mas tik pusantrų metų priversti
nas,

. Brangumas *tav^rų Lietuvoje 
inažūe to^ kai^ iii^q^iūerikoje. 
Katine čeverykų spora •' lėšuoja a- 
ipe $6.00. Vyriškas.siūtas, dra-' 
bužių eilė, apie $30. Dabar esą 
daugiausiai doleriais, bei litais 
Lietuvoje rokuojama. Dolerių 
nepatarė dėti į paprastus, .nei į 
registruotus laiškus. Pinigus sa
kė geriau siųsti čekiais, draftais, 
■ętiu

Po tam bažnytinis choras, po 
VI. Šireikos, vargonininko, vado
vyste, dainavo apie pusę tuzino 
danielių, kurios publikai labai 
patiko.

Prasidėjo valgiai. Iš pradžiiį 
buvo manomą kad daugiau, publi
kos *ateis, tai gaspadinės gausiai 
bei apsčiai lėkštes valgiais apdė
jo. Vėliaus nekurie atėję J311 be
galėjo po lygią porciją gauti. Čia 
nieks nekaltas, tik pasivėlavusie-

'V''’ . L .............. .
ir kun. P.. Monleon, filipinas. Y- 
paČ šis paskutinis . apie Filipinų 
salas daug žingeidaus pasakė.

’ Visi skirstė! namon pilni gerų 
įpūdžių ir pilnai pasitikėdami kad 
sekančiame sekmadienyje, rugpj. 
b, galės dar linksmiau laiką pra
leisti Palangoje, Laivrenęe, Mass.

Nykštukas.

KENOSHA, WIS.

■V

fe

Čia darbai eina gerai. Dirba 
dienomis ir naktimis. Daug pri
važiavo iš kitų miestų.. Rendos 
brangios ir negalima namų gau
ti. (/Net ir ant par'dayįinu paža 
tėra, nes naujų namtį mMai kjU 
to. Kontraktoriai sako, kad me
dis žymiai pabrangęs ir darbinin
kų negalima gauti. ’ Taigi- su šei
myna atvažiavę negali gyvenimui 
vietos gaut. Dar turiu primint, 
kad Kenoshoj dirbtuvės daugėja.

Oras gražus, vasara; vidutinė — 
Hei-perka^ Lietaus
Dievas duoda kiek reikalinga. A- 
pylinkėj' javai gražūs. •

čia draugystės katalikiškos gy
vuoja gražiai. Tiktai nekaip te
gyvuoja.L. D. S. 80 kuopa. Pir
miau buvo apsivertų darbais dėl 
Lietuvos, įžymi narių dalis dar
bavosi L. Paskolos stotyj ir buvo 
užimti su pardavinėjimu L. L, P. 
bontį. Pasibaigus stoties darbui, 
L. D. S. kuopa dar labjau nusilp
nėjo. Priežastis: pirmininkas, vi- 
ce-pii’niininkas ir finansų rašti
ninkas nuėjo šunkeliais.
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342 Gražiai Pasiūti
SIUTA11 ąoo
VISOKIO B g/1
DIDUMO JL

R

VYRŲ CEVERYKŲ
Rudi,. Tamsiai Rudi ir Juodi.’ Vi- Q CJ
šokio didumo ir formoj tvirti it AA
^’I*ct2US 4HPKs

. Daug smuiKUsioms. mvi'guttvnm l’atoat ska- «
ros sandalų su. pjaustytos skaros šniūrais,
Tvirti. Didumas nito 2‘į iki 7. žemos kainos **’

LENGVAM SKLEPE
Vyri

Daug vyrams jojimui 
kelnių, korduroy . .3.50 . 
Khaki . ... .2.50
DAUG .dalimi Koltnlų, siutų'U WrkShj. ir kitokių baltų 

audinio tvirtą dvapimų, .

fe S. 4 fe fe fe A «- > Ar-feZjkJ

Vyrų Khaki kelnės 4.00 
Vyrų siauros khaki

: kelinės ... ,2.00

r. • • --.y, ---V---T’-“'-. ■ ............. ■ . , . • - -

Moterų ir Merginų fl £M CTAl
Bwd#ni ir Žali A®

KHEUns B |"~
Be rankovių I ;
ŽAKETAI.! .fe..: 

Kita Krūva Brangių 

Skrybėlių
. 95c. - $l.d5

DAUGYBE

BANGKOKS
PANAMAS 
LEGHORNŠ

d>

■ KITA KRŪVA

MERGAITĖMS 
Gingham 

ir žaidimui

1 “PRIŽIŪRĖK SAVO SVEIKATĄ TADA SVEIKATA
PRIŽIŪRĖS TAVE.” .. ||

Išimu tonsilus. . . U
Nutraukiu K-rRay paveikslus, visų dalių kūno. į j
Pritaikau akinius, ~
Gydau aštrias ir chroniškas ligas, vyrų, motetų ir vaikų. ' |

DR. J. C. LAKDŽTUS J>
I 506‘East Broačlvay (South. Boston, Mass,' ‘į

I

I 1.
> -2.
Į 3r.
J 4.
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ATVYKSTA IŠ LIETUVOS
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W0RCE8TER, MASS. ?

WORCESTER, MASS.

Praeitos nedėlios naktį patiko 
nelaimė. Bevažiuojant automobi-. 
lių vienam lietuviui’ su mergina 
sųkanties iš siauroA gatvės atlėkė 
4 vyrai ir vienai mergina ir juos 
apvei^ ir ^ėnie nuo to lietinio 
tą merginą^ Lietuvis nenorėjo ati
duoti. 'Tai bomai jjjį baisiai, su
mušė ir per nevalią tą merginą 
atėmė ir baisiai sudraskė ant jos 
visas'drapanas ir atlikę nedorą 
dalbą atvežė vėl į tą vietą. Toji 
mergina dar tik mėnuo laiko kaip
iš IūetiLVOs^j ’....

Rugpjūčio S d. S'. L. R. K. A. 
Bostono apskritis su 98 kuopa 
rengia pikniką Maironio parke. 
Kaip girdėjau, tai rengia’ storą 
pikniką, kad tik nesušlaptų kaip 
praeitą nedėlią.

Vytautas.

ir-75 centai. , . . .
Maloniai užkviečiami visi Bal- 

timorgs Lietuviai ir Lietuvaitės 
ant mūsų paskutinio koncerto 
Baltimoreje. Paskutinį kartą pa
linksmins visus vietos lietuvius. , 
^s d^injį^ta ^ug nąujų dai’ 

- Į trumpą laiką apleidžia šią ko- 
lioniją.

Koncertas bus labai įvairūs,
Grieš Lietuvių .Simfonijos Or

kestrą po direkcija Čižausko.

. BALTIMORE, MD.
** ' _ —

Bizauskų atsisveikinimo koncer
tas su pagelba Lietuvių Simfoni
jos Orkestrus bus Rugpjūčio 7 d., 
1923 Šv. -Alfonso parapijos, salėje.

i'

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių žolių, šaknų, žiedų ir tt. 
Geriausios Palangos. Trejankos,. stam

bi, 60c. už pakeli arba 6 už $3.30.
Puplaiškių pakelis’ 35c. arba 6 už $1.75. 
Trukžollų 30c. pakutis arba 6 už $1.40. 

žolės sutaisytos nuo nervų, Išgąstles, 
nuomario, galvos svaigimo ir ausyse 

■ ūžimo. Tai yra- vienos 18 geriausių 
medicinų nuo visokių nervų suirimo, 
su lietuvišku nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85c., 6 už-$4.50.

Knygą “Daktaras Namuose” aprašo 
visokias žoles ir su daugeliu naudin
gą receptą —• $1.00.

. .Mostis gydanti visokius niežulius ir 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50.
' Brukuoti laiškai tėvynėn rašyti, tu
zinas 65c. .

Viskas būna su JEtsiuntimo kaštais.
M, ZUKAlTIS,

Gauta kablegrama kad laivu 
“Ohio” atvyksta iš Lietuvos Šios 
ypatos: .

AnMas Bfebinas, Mokyklos 
gatvė No. 85, Kalvarijos miesto, 
Marijampolės apskričio pas Anta
ną Kireliauską? 24 VFaveiĮy St.7 
AVorcester, Mass.

Bronė . Broteniute, iŠ Skamarių 
kąimo, Vabalninku valsčiaus, Bir- 
žų-Ęasvalio apskričio, pas Povilą 
Gailiūną, 33 Perry St., Štoughton, 
Mass.

Veronika Kųliesiūtė, i§ Kukis- 
kių kaimo, iTezno valsčiaus, Aly
taus apskričio, \ pas ^eksap.dW 
Kuliešių, 12 Percival- St,, 4Iay4 
nard, Mass,

Antanas Giedraitis ir Vladislo
vas iGedraitis, Kurklių kaimo, 
Vabalninku valsčiaus, Panevėžio, 
apskričio pas Juozą Giedraiti, 6 
Gity Point Court, So. ’ Boston, 
Mass.’- ’ 1

L. D. S. 7 kuopos Busirinkiiąft t 
įvyks 8 d. mjgpj, bažnytinėj "sv4» 
tainej 7:30 vakare. ŲŽprašom H 
sus nąrius ir 
atsivesti naujų, 'narių.

t T>lIi,

f

nares atgtaJgiĘ^ ; 

ų narių. x ",
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Rėmėjas. Pradžia 7:30 vakare. Įžanga 50 449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.
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Mėlynos 
Rudos ir 
Dryžos
Abejos Kelines> 

Pamuštos
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JOINT SER.VICĖ WITH Į 

HAMBURGAMERONLlNfl 
. TRUMPIAUSIAS KELIAS I 

LIETUVON 
išplaukia kiekvieną savaitę 18 I 
Plor 86 Nortli -Rlver ties 46 
gatve, NewYorkė musą pir
mos idesos laivais-

“Besobuie,”" “Beliance,” 
“Albert Ballin” . 
“Deutscht.and” 

Veža 1, 2 ir 3 klesos kėliau-. 
įlinkus, taipgi ‘šie laivai ’ 
'‘Motai f Clau” “Atount G«r-j 
roll” “Motini Clittttn” “Ha 
su," “TTturiiigld” Jr TVęstpAą- 

. Ha" 3-čios- kl. keliauninkams. I 
Ganėtinas ir geras paturnavl-1 
mas, geras valgis ir putrau-1 
kiantis, smagus važiavimas; j
United American Lines 
Julius Uottenberg, Ing. 

ŽGO Hanoverst, Boston, Mass. 
arba pas Įgaliotus agentus. - . ... 0.

Katrina Babinaite, ^i§ Kalvari
jos miesto, Marijampolės apskri- 

1 čia, .pas Antaną Kireliouską, 24 
Waverly S’L, AVorcester, Mass.

' Domininkas Širka ir Ona Širkai- 
' te, iŠ Pagurių kaimo, Pagirių, val- 
! ščiaus, Ukmergės apskričio pas 

Domininką Širką, 1462 Monroe 
St., St. Louis, Md.

i Oifi, Rudzinskaitė ir vaikai; Vac
lovas, Petras, Kazimieras, Stanis
lovas ir Adolfina, Bunokiškių 
kaimo, Kuršėnų vai., Šiaulių aps
kričio pas Juozapą Rudzinską,,285 
Fourth St., So. Boston, Mass.

Morta Wuiider, Sekaičių kaimo, 
. Šilinės valsčiaus, Raseinių apskri-1 
čio pas Julia M. Wunder, 521 E. 
Seeond St., So. Boston, Mass..

Laivas “Ohio” pribus New 
Yorkan rugpjūčio 4 d.

Laivu “Samaria” .atplaukian
čiu į Bostoną rugpjūčio 4 d. at
vyksta:

Jadvyga, Luckauskaite pas Ka
zimierą* Sederavičių, 143 Bolton 
St., So. Boston, Mass.

Laivu ’New Amsterdam. išva
žiuos rugpjūčio 24 d.

Stanislovas Pašešiūnas, Jąvai- 
šiškių kaimo, Plungės valsčiaus, 
Telšių apskričio pas Juozą Pase- 
šiūną, B, F. D. 1, Corning, Ohio. 
•. Vincas Veša, Alovės miestelio, 
Alytaus apskričio, pas Antaniną 
Vėsą, 71 Bolton St., So. Boston, 
Mass.

Laivu Bėrengaria išvažiuos rug
pjūčio 25 d.

Katrina Bokšanskfenė,Ona Bok- 
šanskaite ir Macieslonas Boksans- 
kas,- Kuklūs dvaro, Jonavos vai., 
Kauno špsk.,,' pas .Boleslavą Bok- 
šanską, 150 Ess0x St., Marlboro, 
Mass...

Minėtoms ypatoms dokumentus 
parūpino ii* '• kelionėn , prirengė 
Lietuvių Prekybos -Bendrove- ir 
jos Emigracijos Skyrius. Kaune.

^Atvykusieji pastaruoju laiku 
lutais laivais bus paskelbti yčliaū.

Giminių atsiemįine ir keliones 
Lietuvon reikale, gėriausį sąžinin- 
giausį patarnavimą gausite tik 

. Lietuvių , Prekybos Bendrovėje. 
Todėl visais reikalais kreipkitės 
pas
LITIIVANiAN SALES 

CORPORATION
4i4 Bro&dway, įo. Boston, Mass.;
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NORTH ...
GERMAN 

LLOYO
. SAVAtriKIAi IŠPLAUKIMAI J

LIETUVĄ
NA.UJU, SMAGIU LAIVU

Tarp New Yorko ir Bremen 
~ DIDŽIAUSIU VOKIEČIU 

’ -I/AIVU. ’

Taipgi pirmos tiesos kambarių 
laivai. Gražiai patašyti, a klesos 
pai-aakumal. Parankus uždaryti 
po - ir 4Iovas.
■ Laivakorčių klausk bile agoii- 
to arba , ' .
1D2 IVashlngton st., Boston, Mass.

North German Lloyd

*----------—-------- ---------*-------- ! - -

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
į . TŪMYR1T.

, 1

SKALBIAMI
SIUTAI 
VAIKAMS 
Liekis ĮUUJ. I'otei* Pint siu
tų ir kitų materijų. Mai
šyti nuo iii// iki a.’.......
- ! .......

DAUG 

Kliaki Žaidimo Siutų 
Itunkoves trumuos,,

. lmUtfį-s ilgos su mu- į} 
‘ilmmis apvmiuls. Iif 
durnus nuo 4 Iki 8 * ;

Vaikų Kliaki kelnes
LABAI 'ĮVIRTOJ Aflr 
•- Nuo 7 iki 17 - V V V 

9M0MIĮW>

VtLDtYOf IB ĮVAIROr 
'^NKLAL

Ugų metų ’• praktikos artistfik| 
mūsų darbą Jiūdija tūkst*ų5i*i 
draugijų. Informacijų d«leį r«iy- 
kite:. ' ’ • ' j j

M. Ji. |
16 Plepant St. Lwr*noe, Muk 1

TORIELIŲ 
KAMBARYJE

SKLEPE

ŽAISLAI
* *1,. 

4‘iėNKr TŪKSTANČIAI
'1VZINU ‘

. Pirkti 18 ' Nubaiikrutljiisltis 
kviiutuves, Pusirlnkinhis di
delis. .. Yra’ tai labai daug |- 
viilrių žaislą; •

K IRRtUSNAH, TIKTAI
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' DRAUGHJU ATYDAI!
Kukardų, S^bkiųBnklellųįGMftuŽiUf

*-<** MUU»paudų ir kitokių DraugyatSjni reikalingų 
Reikfelajld&nįi Katalogo » SampaTų, pfeiymSklta ir. j«sų dr>tša vardfe 

STRUPAS CO.,^ 00-92 Ferry 8t. N«wark,*N. J.

v"

V'
,i<

VAIKU Vilnoniai
SIUTAI

■ vist maišyti, «n kiti-* 
ničrhiiš, rnnliovl’s It- * g.— 
gos, visokių spalvų^-T nn

- Vaikinam nuo 10 iki A fellU
■ ' •'

VaikŲ Uflion Siutai
v dėmuti wVhn” aNln-

i ' sool; ir lengvos <’tm- rj m. 
getu, Jomųr lllbs vi- T1T1C 
sakiu dktumo, . -Wv
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XNuo S m 14. No ‘ 
vJ.Mt vienos nuile- C Antai 
rijos minierlul ''VUUW1 
gmiaaml. ■’, _
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VutdarioMd pas Jašą Rrmitttrlniuką < 1 • Penkių kotofel
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"DARBININKAS"

v wwv *4?

Milziniskas šv. Petro Parapija S. Boston ^Ugpj UC1O
M .. (AUGUST) NEDELIOJE

' ■■ t™ Kviečiami visi kas gyvas atsilankyti, nes *P> A T TT ^2 PT I T
H HA ■ HA ■■ bus pirmas tokis Išvažiavimas; tokio dar * 1 _*, “

'■ nebuvo. Bus programas, susidės iš-visokiu MATTAPAN, MASS
ižaismių; taipgidalyvaus Parapijos didžiulis šalę Valstybines Ligonines (Statė Hospital) 
| - y .choras ir sudąinuos daug gražiu dainelių. KvieSa rengėjai

* ‘ . ’’
f

| ' KIEK ATKELS MO-
į KYKLOS.
J- Ateinančiais, mokslo me- 
T tais pradedamosios Bostono 
jį _ mokyklos miestui 'atseis $.12,- 
P 772,711.08. Ta suma neini; 

ma naujų mokyklų statymą. 
Almėtoji suma išeis mokyto- 

t jų algoms, apšildymui, ap- 
r švietimui, aptarnavimui ir 
• panašiems reikalams.

SUSIRINKIMAIS.
Draugystes D. L. K. Keis

tučio bus mėnesinis susirin
kimas nedėlioj, 5 dieną Rug
pjūčio po num. 694. Wasli- 
irigton St., Boston, Mass. 
6-tą valandą vakare. Ant šio 
susirinkimo visi nariai pri
valo ateiti, nes bus daug 
svarbių reikalų. Ateidami 
atsiveskite str savim ~ liauju 
narių prirašyti prie . mūsų 
draugijos.

>4-

i

i
P-
f

Valdyba. 

‘‘ ~ GAISRAS. ..
Nantasket’e sudegė trys 

namai. Sužeista dvi. mote
rys ir vienas vaikas. Be to 
sudegė trys arkliai.

PERSKAITYK, PAGAL
VOK IR VAŽIUOK.

Brangūs broliai ir sesutės, 
jau žinot ir girdėjot, kad šv. 
Petro parapija So. Bostono,- 
rengia milžinišką gegužinę, 
kuri bus rugpjūčio 5 d. š. m.

<»

1 • Telephone So.uth. Boston 3520 
.Namy Telefonas Asplnvvall 0870

ADVOKATAS

A.O. ŠALNA (SHALN A)
LIETUVIS ADVOKATAS 

Baigęs du Universitetu
Gomeli University su Ą. B. 
G. Wašhingtoii Univ. su LL.B.

“DARBININKO” NAME
866 W. Broadway, So. Boston.

(antros lubos) .

ant Pattt UilI prie vl^hAii- 

nio ligoupio tarp Mattapan 
ir Alilton, M&ss.

Tad-gi brangūs broliai ir 
sesutės vietiniai ir aplinki
nių kolonijų kviečiam visus 
senus, ir jaunus ir .mažus at- 
•važiuuti į imuetą pavapijos- 
gt’gužinę,' nes ši parapijos 
•gegužine yra .rengiama dar 
pirma nuo pat parapijos su- 
sitverimo.

O dabar kaip tik reikalin
ga parama, lies. po gaisrui 
reilda atnaujinti, pagražin
ti bažnytėlė ir italsvti. nauji 
vargonai.’ •

‘ Tai ir tainistos .savo atsi
lankymu parenisit šį šventų 
darbą, o Dievas- jums palai
mins ir atlygins šmitėriopai. 
ir kaip tik lietimo kataliko 
yra priederme paremti tokį 
darbą.- O mes užtikijnam, 
kad būsit vlsldiom pi lnai pa-? 
tepilanti, nes vieta yra gra-' 
žiauria visoj apielinkėj. Alės. 
So. Bostoniečiai visas aplin- 
Idnes ■ Miopijas remiam 
važiuodami i tainistų y engia
mas gegužines. Tad-gi ir 
mes Širdingai kviečiam va 
šus ir muinis paremkit ir su-*, 
važiuokit skaitlingai ir pa
rodyt ūt mums savo prielam 
kurną ir užjautimą. Tai mes 
ir-gi ant tolinus jumis pa- 
renisime.

Kelrodis: Važiuojant tre
kais, automobiliais ir kito
kiais vežimais iš Bostono, 
važiuokit iki Branki in Bark, 
iš ten važiuokit Blue Hill 
Avė. .ild Morton gatves ir 
Morton gatve važiuokit - po 

\ kairei iki^iatemysit ženklus 
ir tuo jaus po dešinei pama
tysit, pikniko vietą. V užklo
dami elevatoriais iki Borest 
II iii, imkit karus Mattapan- 
Milton, kirais eina River gt. 
ild. ligonbučio ir Aeii išlipę

eikit po kairei kabiau arba 
imt Adrew Sų. ir iŠ ten. Asli- 
mont-Alilton karą ir važiuo
ti. iki pat galui.- Paimt 
trąnsfer ir važiuot iki vals
tybinio ligonyno.

1\ S. Jei ta- diena lytu, 
piknikas Įvyks sekanmą sek- 
HLadleiM,- rugjį._12 d. š. m^ 

' i . . Kom isija.

" tjuV-uy-uVuj

isWž T
Rengia Cambridge’io Lietuviu 

Kooperatyve Bendrove 

in BUePL 5 0. 
Ant STAŠIO UKŠS \ 

■92-Villag'eSt., ----- MiHis, Mass.-

. Spausi avių Didžiojoj Lie
tuvoj yra’30, o Mažojoj Lie
tuvoj— 6 spausdinimo ištai
gos. • • . ■ .

PARSIDUODA toniko išdirbys- 
tes dalis. Esamo trys.dalininkai, 
tai turėdamas kitą biznį, parduo
du. Kurio . norite ‘ pasipelnyti, 
inalončidte kreiptis pas Maxim 
J1. Couble, 163 Aines St., Brock- 
ton, Massl (16)

Trokai.-išeis nuo ko-opera- 
ęij-os lcfautuves, kamp. Mainj 
iv Portland. Sis. 9:3() vai. iš 
lyto. Nepainirškito ir ne
pavėluokite. ■' .■

Išvažiavimas kaip iv pra
eityj e bus. kupinas smagu
mo. - • ' *. ,

Visus kviečiame. ’ •
Rūujtmo 'Komisija

©s

'. ■ j-. ...... U. ta— .

' Tel. No. 550.

F. Jt REINOLUSj M. D,
(RINGAILA) .

Ofiso. Valandos: — 
Rytais iki 9 vai. 
Po pietų nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9;

> Nedaliomis nuo1—3. 
419 Main St„ ATHOL, MASS.

J. .-.
v

(GUMAUSKA8) ,

17 D A A’T I S T A S

mttuvys dantistas

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Tol. BroeMon 5112—W.
: 7~nTampiis'Bi’oačr SI re®)—~~

705 Main St., Montello, Mass.
HaHmfflŠfiMHHHHMBHfflBMna

® . Laikinai perkeis ofisą uo Mg* $ 
® 425 Bmoadway, So. Bobtoct, Hajml ® 
g Ofiso Valandos: g
® Nuo 10 Iki 12 .-80 ryte ir nto I:K> ffi 
g Iki 6 Ir nuo 6:80 Iki 9 v. tat 1g 
3Į Ofisas uždarytas subatos vakarais g 

Į-sr ----------IrnedSIiomls.———■—iįĮ—

t

I
 E J. KALINAUSKAS I

ADVOKATAS I

414 Broadway, So. Boston. I
Tel. S. B, 0441. I

Antros lubos—VirSuj L. P. ■
GYVENIMO VIETA: B

275 lOtaELL AVĖ., JtEWTO2mTXE, 1EAS9.B 
‘ Tel.-W. Nevvton 1463—W. B

TeL 8<J. Boaton 270 $

J.MACDONELL,
! GtM&a ntsikalbM ir lietuviiluL 

Omo Valandos : 
Bytala Iki 9 vai. Po pietųnuo I-< 1 

Vakarais nuo 61H 9.
5M Broadway, 8o. Bostono | 

©©s®©®©®©©©©©©©®©®©®©©©©©©

V
16 Meti} 8outh Bostonu Į

DR.«. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS j
■99a W. BROADWAY

VALANDOS:Nuo9 r.Ikl7t.vak. i

PARDAVIMUI NAUJA 7-NIŲ 
KAMBARIŲ STUBA 

šiluma, naujas.; jjgčhis. „verandą ap
dengtu su ilraiais, %. akrų žeinčs, ne
toli gelžkelh) stoties, dirbtuvės- ir tt. 
Labąi pigiai. L>. B. OmVKR, Bok R4į 
MUIiri, Mass. ’ (7)

Apmainymūi ar pardavimui vinvuo- 
giu forma. Parduodama vinvuoges 
vynui. Paranku X-Iolliston karais, švie
sa, telefonas ir automobilius. Pilnai į- 
rengta. G. <*. MeKay, 327 Littlo Blilg., 
Telėpltouė Bendri675, . (7)

NAMAI-MORGIClA!
Parduodu namus ir parūpinu 

niortgičius. Visais pirkimo,, par
davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas manę.

A. F.-KNEIŽYS, . 
494- Broadway, So. Boston, Mass. 

. Tel. S. B. 0770

DR. JOSEPH WEINRBBE
90 Huntington Avė., Boston, Mass.
• Medicinos Profesorius Universitete. 

Specialistas kraujo, . skaros, ir šlapu
mo Jigij, taipgi roinatizino. Kalba len
kiškai. . -

Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vakare. 
Pėl nyčiorai ir nedaliomis priima, pa
gal sutarii

■ Telefoims Baek Bay 0379. Bes. Rox. 
5397—R.
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Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- ■” 
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- . 
(lojus , .

tą pleiskanų, inirtinajį priešą-—-ir jūsų < 
galvos oda bus taip tyra,. kaip kūdikio ‘ s 
ir Iiuffl.es pagelbės jums visuomet jiy 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiaiš-^- 
pleiskanos tuoj aus sunaikiiia juos.
Nusipirkite bonkę. RttjflĮ’ASĮą.vo aptiekojiY Šiandie už &5c., arba prlsilįskito 75c. 
pafito žeukleliin's. tiesiui j labaratorijtj. ■ . - '

F. AD, RICHTER a ČO. . ’
104-114 So. 4tli.St. . Brooklyn, N. Y<

turi daugi aus angli es ir kb 
kietos malkos,J ’ 
turi mažiau pelinių ir ne-

T^EngiakdCoke

• tų elementų,
•NeSEnciandGoke

reikalauja čyštijimo,- - " ’
I1w£ngiw©Gqke! „dega negdduidtuni pečiaus.

. .grotų ir šoiiiį ; < ‘ ' /'a y
/ MAŽI—DIDESNI—DIDELE į

New England Coke
UVDEVdNSHlRE ST., BOSTON, MASS, 

' Main.8532; Ų—TELEFONAI— Muitt 2?2£

Hiuomi pranešame gerbiamiems mūsų, koštame- ®

ta
ffi
S

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294. Washington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos : 9 A. M. Iki 5:80 P. M? 

Gyvenimo vieta
10 Wisthbop Stbeet, East Bostok 

Tel. East Boston 152—J.
TeL Main 2483

I
iPei. So. Boaton 2488 ®

DR. J. C. LANDŽIUS

LIHTŪVIS GYDYTOJAS IR i
CHIRURGAS. f

506 BROADWAY, p
SOUTH BOSTON, MASS. g 
'(Kampas G St ir Broadway}' g

VALANDOS : 9—11, 2—4, 7—9 g '

506 BEOADWAY,

4

ICUNARB
AB TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON?

Suvienytų Valstijų Konsulas Kaune 
dabai* piUma aplikacijas dėl pastor
ių. visų -kitų metų “ąnotos.” CUN- 
ARD patarnavimas yra greičiausias 
pasaulyje. Pasažierlai su Cunard 
bilietais neturi laukt -ilgui dėl- to.

■ kad Cunanl laivas apleidžia Euro
pą kas keletą dieną.

Cunar(l Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje dėl pagelbėjimo pa- 
šažleriams per jų pučių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką .ir išlaidas 
dėl to, kad priveda pasažleriuš prie 
pat laivo, šis patarnavimas veltui.

’Del tolesnių informacijų kreipki
tės pas b’le laivų agentą, arba: 
CUNARD-LINE,
126 Statė Street,

• Boston, Mass. :

ffi lianas, kad mes savo Mėžiniu daiktu krautuve per- S 
gS keliame į buvusį Erąn Hill* IIarwa.ro Co., po nume- j 
g riti 379 Broadway,; So.. Boston. j
SS. Ihięžastįs jiiūsų krautuves perkėlimo, tai seno- | 
H jo vietoje nebuvo galima’ idsenis inūsų kostųme- I 

riams duoti gero patarnavimo. Kaujoje vietojo ti- < 
Sukimės, kad visi bus užganėdinti. 41 ’ • . J
^'IšKILMlNflAS KRAUTUVES ATIDzVRYMAS 

", . • ---------- :---- BUS—------  .

i Rugpiučio 4 dieną, 9 vai. ryte
j Naujoje, mūsų krautuvėje bus galima gauti _ 
į pradėjus nuo ploniausios vinutės ir baigiaiit didelė- S 
j mis mašinomis, visokių geležinių daiktų ir visokių’ g| 

U maliavų.
® DIDELĖ' BARGAIN DAY BUS DIENA ATI- g 

DARYMO MUSU NAUJOS KRAUTUVES S 

Rugpiučio 4 d., 1923 |
Boston Hardware Co.|

379 Broadway, So. Boston, Mass. 1
Teleplioue So.- Boston 0122. ■ rag

J. KLIMAS ir P. BOLYS, Savminkai^ . g.

«

rus

I

nji

. . .................... . - "'k • -r^--. - y

| PIRMOS RŪŠIES BARBERNėI 
g Nukerpant plaukus vyrams, merrg 
g glnoms ■ ir vaikams. * ®
era « rfS
® Turime visokių kvėpiančių tohi-® 

ti-!

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

BOSTON, MASS.

PIRMININKAS — Vincas Zalėckai,
81 Mercėr .St., So. Boston, Mass, 

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

PROT, RAST. —- Antanas Macejunas,..
450 E. 7-th St., So. Boston, Mass, 

FIN. RAST. — Juozapas Vinkevičlus, ..
909 E. B’way, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andrius Zalleckas,
807 E. 9-th St, So. Bostouį Maus. 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokas,
115 Granite Št, So,.Boston, Masu.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mSne* 
elnius susirinkimus kas pirmą nedčl- 
dlenĮ kiekvieno mgnesto po No. 994 
Washlngton St., Boston. Mass., 6-tą v* 
vakare. Ateidami drauge ir naują pa? 
riy su savim atsiveskite prie musu dr» 
los prirašyti. . v

1 ky. plaukams.
i Ateikite ir persitikrinkite, aš
Į kiu, kad busite patenkinti.

! a S. B AB E N
• 116 DORCHESTER AVENUE i’
• SGUTET BOSTON, MASS..
į (PBIE . PAT BB0ADWAY TUNEE.TO) g

įBlanfe

| BOSTONO IR APIELINKIĮJ BIZNIERIAMS *
Turime labai gražių sieninių didelių ir mū

zų KALENDORIŲ, kurie:jūsų norėtumėte, kad 
tokio būtu laiku atspaudintiy prašomi ateiti į 
“Darbininko'7 raštinę ir. pasirinkti. Pasirinki- 

. Inas didelis. Ų '. y . : . . .

7 P’A ĖKI jtl K.KAS _ J_y
. .TKesf Kimacitfay,. i /iŠouA

ŠV. JONO EV. BL. PAiELPIN£3 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRMINiNkAS —f J. L. Petrauskas,
250. GoKi St, So. Boston, Mass. 

ViOE-PlRM. Kazys Ambrozas,
492 B. 7-t& St, So. Boston, Mass. 

PROT. RĄšK — Julius Savickas,- 
„„j-1! S°wen Sv., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠTININKAS — J. švagždyg,

171 W,. 5-th St, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS w Ą, Naudžlurnuų .

885 E, Broadway, S. Boston, Masu, 
MARŠALKA — J. Zaikis,

7 Wlnfield St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečiu 
nędBldienl klekvlenomčnesio, 2-rą vab 
po piety Šv.Petro parapijos salėj, 491 
EL Sevęnth St, Bouth Boston,. Ma««-

J

I (APDRAUDIMAS) |

Imant Insūrance (Apdraudė S 
mą) nuo ugnies ant namo arba' a 
automobiliaus nėhūitivs ir pavo- 
gimo- arba .sumušimo krautuves |į 
stiklų, temykite idant apdraus- S 
tuniėt per atsakančias kompanl- S 
jas, idant nelaimei atsitikus gau- g 
tumet pilną atlyginimą, Mes re- ® 
presentuojam tvirčiausias ir ge- « 
riausias kompanijas Amerikoj ir |į 
ūies užtikrinant pilną atlyginimą ® 
nelaimės, atsitikime. Boston’o ® 
Žymiausi lietuviai biznieriai ir ® 
pvofesijonalai yra musų klijen- s 
tai, klauskite ,jų apie musų pa- m 
tarnavimą, i

EKSPERTAI UGNIES | 

APIPREKIUOTOJAI g
Apdraudžiant namus, rakiui- S 

dus, automobilius ir taip toliau, © 
kreipkitės į'mus dėl geriausio sg 
patarnavimo Naujoj Anglijoj, ffi 
Apdraudimo skydus po vadovys- ® 
fe JONO K; KAZLAUSKO. | 

VINGENT A. JENKINS1 
6 Beacon St., Boston, Mass. h

Tel. Haymarltet 5840—5841 į Į

■

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD.^ONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI

Elzb. MlelnlkienS, pirmlnlnk©,
44 Cedar St, Hartford, Conn.

C. Lableklenč, vlce-plrmlninkč, ’
00 Sheidon Street, Hartford, Conn< 

P. Lableklenč, iždininke, ’
44 Madlson SU Hartford, Conm 

Marijona Kutknuskaltč, fin. raštininko,
16 Atlantic St, Hartford, Canut 

R. Pundžieu?, prot. raštininko,
19 IVftlcott St, Hartford, Conn, 

šios draugijos gūsttlnkltaai bufta.kM' 
antrą netlčldfenj kiekvieno mėnesio, 
balnytlnčje salėje.
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PADIRBTI AKINIUS.
Žeminus paduodu j* 

BymptoniuS ' kuriuos, \ 
pagimdo nenotmališ-' 
kos akys : nematymas,' kreivos a-
kys, pavargusios ir* skaudančios 
akys, bSgimag ašartj, bąusoa akys> 
truįęeiojiinas akies,ir .Makstiehbf 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
Ūžimas ir svaigimas žgalvos, nervų 
liga, nėgalSjimas važiuoti gatve- 
kariais'. ir daug kitokrą • nesmagu
mų. Prašalinkite priblastį ir jJtV 
Bito sveiki. Visuomet pagelbės 
jums • i' . ■
-j; L.PAIAKARNIU, O. D. 
y. AKIŲ SPECIALISTAS 
377a Broadway, JBo. Boston, MtiBN.

4

J

g

' T> . .

f

LAFRYETTE REAITY COMPANT
Mes ptodcaūio■farįitodame &p-
diAudžiam naitm|', rakandus,yąxit,onio.bB'UxS, sužeidimus iv 
tt; Su visaip teikaląis. krMpkiteš į nulis agoiiftlv^ ir būsit ’ 

; užganėdinti, " A k . - . ■ - ' ■ , ■-..
LALAY35TTE RLALTY COMPANT J 

iNSįRANCU ' f ,A:
. 456 -Wasstt<iusetW ;Avenuė, ‘ ‘ Oambradgėi Mmi«.

; vmųš J. Degutis Kdanieliuš f, moKA& snyįntou

IV. KAZIMIERO R. K. DE-JOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VAIDYBOS ANTRAlAL

\ : v ,
PIRMININKASM Paul*twk«», '

814a 80 ,Teh So. B. 6336-M. 
VIO&PIRAfc; J. Jarufe.: ~

. . 440 -B. 6-th SU S0. Boatou Shttfc. 
PROT. RAŠT. — -A, Janušonis, .

r -1426 OoIumbĮa Rd., S. Boston, Mm - 
FIN. JUST. — JC'Kftkls, .
• 428 Ė.' 8-tli ŠŪ ŠOw Boston, M«IU
IIDININKAS — L. Švagldla /• •

111 SU So. Boston, Mmb,
TVARKDARIS P. Laufika,

m E. Fm SU Šd. Boston, Mrn 
DRAUGIJOS attraŠM relkato '

■SBS Broadtaay, So. Boston. Mm 
Draugija tavo mlbinkimu* laiko

, Mdšratonl kiekvieno tnlh^lo l-mg vai
So. Boston, Mm *

- Tik ką .išėjo is spaudęs 
spaiidmti aut storos popięres 

. Mišparai* Labai paraukus 
eharams vartoti. LdetUviškĮ; 
paaiškinimai. Kama; yien.o 
lakšto 6 centai. Imant 100 
parduodama UŽ S dok-

“DARBININKASŲ 
36t Broačtvray, ;

’1 * '—"■
y . ■ ■

*

f-

_ .7
v " ■ • "

J ■.

r * fį

J . jf

■S

«s

■ ?

’ ' J

»«■ . '^t

i»V*

4”

>

Ji

C

Iiuffl.es
IIarwa.ro

	1923-08-04-DARBININKAS 0001
	1923-08-04-DARBININKAS 0002
	1923-08-04-DARBININKAS 0003
	1923-08-04-DARBININKAS 0004

