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VOKIETIJA
. PO ANGLIJA

A,. ,, ŽINIOS Iš UET
IŠ.VALSTIJOS. -|-vyrai ir 556,336. moterys.'

Areštai telesifesia^

Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos įr pasišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonSms naudingesnis, 
Regu 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. įmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

' s

Orgąvu Amerikos Tie

Rymo Katalikų 'Šventa
V ’ •

Juozapo Parbininktį

Sąjungos,

KE5VEBGAS, RUGif'JŪčI'O 16.IX, 1923.
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London.—Laikraštis New 
Statesni an, Darbo partijos 
savaitraštis, pataria Vokie
tijai pasiduoti po Anglija 
dominijos teisėmis. Apie tai 
Vokietijoj dabar daug šne
kama. jau senai buvusis 
kaizerio sosto .įpėdinis yra 
pasakęs, kad Vokieti j ai ver
čiau būtų tapti Anglijos do
minija ir neturėti visiškos 
neprigulmybės, bet už tai tu
rėti ramų gyvenimų. Minė
tas' laikraštis patariu Vokie
tijai paprašyti Anglijos pri
imti Vokietijų į savo domi
nijų skaičių. Bet prieš ši
tokį žygį iš vist} pajėgų prie
šintus Francija.

MAISTO RIAUŠĖS

Perti n.—Įvairiose Vokie
tijos dalyse kilo maisto riau
šes. Kaikur riaušės buco su 
kraujo.praliejimu ir su žu
dynėmis. Hanover ’e ir ke'itze 
žuvę 20 žmonių.v fa f.

PRAMATO KARĄ.

DARBININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

I ■——I ■■■■ ►

Worcęster, Mass.—Čia pra
sidėjo Massachusetts valsti
jos Amerikos Darbo Federa
cijos skyriaus suvažiavimas. 
Pirmų dienų išėjo keblumas 
su telefonysčių. atstove iš 
Bostono.- - Jos pareikalauta 
išeiti iš susirinkimo. Ji ne
klausė. Ermyderis ėjo veik 
ištisų valandų. Pagalios po
licija “išpravodino” tų ats
tovę. Antrų dienų kilo didis 
ginčas dėl kvietimo Bostono 
majoro į kalbėtojus. Vieni, 

griežtai stojo už kvietimų, 
kiti prieš tai.

Dėl Šitų ermvderių tikru- fa. fa fa fa
jų darbininkų reikalų-svars- 
tvmas ir sutrukdvtas.

•f , fa •

MILIJONIERIO
• DAIKTAI

PAGERINIMAI ĮVYKO

Ciiicago/Ill.Sno rugpj. 
13 d. Plieno. Korporacija 
perėjo, nuo 12 darbo valandų 
prie 8 valandų. Minėtą die
na dirbtuvėse įvesta, trys šiL 
tai. Darbininkams algos pa
kelta ant 25 -nuoš. Vien 
Gary, Ind. dirbtuvėse bus 
priimta 6,000 ’ naujų darbi
ninkų kad būtų galima pe
reiti ant trijų šiltų.

Permaina vykinama. ne 
visoj pramonėj, bet dalimis. 
Permainos eina visose vieto
se, kur tik.toji korporacija, 
turi savo dirbtuvių.

KLAUS AMERIKOS.

——’ • t

New York. — Iš Europos 
sugrįžo senatorius Ręed 
Smoot. Jis velionies. prez. 
Ilardingo buvo pasiųstas į 
Vokietiją tyrinėti ar ten yra 
viltis gauti-reparacijų. Su
grįžo su blogais įspūdžiais. 
Sako, kad Europai gręsia 
karas.. Griežtumai ir nesuti
kimai tarp tautų .tokie,-kad 
išvengti karo ’nesimato gali
mybės. ■

New. York. William 
Rockefeller, brolis milijar- 
dierio John D. Rockefeller, 
mirdamas paliko $75,000,- 
000. Bet brangių daiktų tai 
nedaug tepaliko, jo palai
kai Šitaip aprokuoti: šeši au
tomobiliai — du po $25, vie
nas $50, du po $1,000, vie
nas $1800. Palikti drabu
žiai apkainuoti $300, Įvai
rios. branginenos $937.

R a r y žias.—Franci jos val
džia išleido geltonų knygą, 
kur išdėsto savo diplomati
nius susinėsimus, su Anglija 
dėl raparaeijų klausimo. 
Skelbia toje knygoje, „kad 
reikia klausti Amerikos ar 
nesutiks sumažinti savo sko
lą. Tada Franci j a sutiksian
ti mažiau Vokietiją smaug
tu -; ■’ ■' •

PRIEŠ ANGLIAKASIUS.

LIEPĖSUSIRINKTI ,

AVąeh^gion. — Preziden
tas' Coolidgė pasiuntė kietų- 
jų anglių kompanijoms ir 
angiįakasHj unijoms telegra^ 
mas su reikalavimu susi- 
r thldi r ugpj. 15 d, New Y oi*- 
ke ir pradėti taikintis. Tai 
pirmas prezidento žygis įš- 

' vengime streiko, Mirs tųrė- 
‘ tų prasidėti rugsėjo 1 d, 
“Abiem pusėm bus- pareikšta, 

• ką valdžia mano" daryti, jei 
. vieni hėsusitaikys, .

ANGLIŲ NEBRITRUKS fa.

Bostone ir Naujojoj Ang
lijoj anglių nepritrūks, jei 
ir. Mitų angliakasių streikas.- 
Bostono miestas hpsisaugos 
kad nebūtų .tokių bėdų, kaip 
pernai kad buvo. Betono 
majoras sako, kad- jęi per 
savaite .derybų angliakasiai 
su kompanijomis nesusitah 
kys, tai užsieninėse užsakys 
500,0QQ ar'daitgmų.tonų. Kol 
ateis šaltas oras, tai tos .ang
lys jau bus Bpstone,

Nem York. — Kietųjų 
anglių kompanijos paskelbė 
garsaus .Amerikos. švietėjo 
Dr. Chartes W. Eliot, buvu
sio Harvardo universiteto 
prezidento, laišką, kur jis 
pasmerkia angliakasių rei
kalavimą eheck-off sistemos 
ir prieš elosed shop. Sako, 
kad tuos reikalavimus išga
vę angliakasių unija valdy
tų ir kasyklas ir valdžią.

Closed shop, pasak Dr. 
Eliot, esąs trustas ir prie to 
pritaikintinaš anti-trustinis 
įstatymas.

. Angliakasyklų kompani
jos tą laišką paskelbė prieš 
pat derybas angliakasių su 
kompanijomis.

' , ''ij ..I.'..

? 1892 įn./‘elektros gamyklų 
Su v. Valstijose buvo 1,277. 

•*>-v ’t M v H’aAa.-' * > ’

Vilnius. Be ankščiau su
imtų,rdabarįpasodintikalėji
mai! baigęs -lietuvių mokyto
jų semipariįją Tamulevičius 
Vyt aut. ir gimnazijos moki
nys Babilius. Juos betardy- 
dama policija prikaišinėju- 
si, kad jie esą rengęs! tiltus 
sprogdinti. Suimtieji, ma
tyt, kalėjimo administraci
jos nemaitiiįami, nes Tamu
levičius prasęš atsiųsti mais
to. :’
'—Liepos mėn. 12 d. taikos 

teisme buvo nagrinėjama 
“Rytų Lietuvos’.’ redakto
riaus Juodvalkio byla. Jis 
buvo kaltinamas už įdėtą lai
kraštyje aprašymą apie len
kų partizanų •žiaūfumūsy pa
dalytus Liįibave. Lenkų 
teismas žinižįs apie Liubavo 

žudynes paskaitė netikromis 
ir T. Juodvalkis nubaustas 
100,000 1. mJ pabaudos arba 

vienu: menesiu kalėjimo ir 
be to turi sumokėti 10,000 1. 
m. teismo išlaidų.

Naujas laikraštis.

— Greitu laiku pradės ei- į, * ***
ti Vilniuj naujas lietuvių sa
vaitraštis “Lietojų Ke
lias.” ' ' v '■

Policininku darbai.

— Liepos mėn. 11 d. tyko- 
ję visą dieną 4 lenkų policū 
ninkai įsiveržė i lietuviu v- * *« I **■
bendrabutį Filaretnų ’ g-vėj; 
Jie prikibo inde dviejų mo
kytojų, atvažiavusių iš pro
vincijos į mokytojų kursus, 
reikalaudami dokumentų, 
tačiau šiems parodžius, pa
sus, policininkai nieko ne7 
pešę bendrabutį apleido.

Malkos brangsta ,

— Pastaruoju metu kai
nos malkams pakilo taip, 
jog net vidutiniai pasiturin
ti gyventojai neįstengia jų 
nusipirkti, Dabar kabini# 
nusipirkti. Dabar kubinis) 
sieksnis malkų sieksnismies
te kainuoja jau 1,500,0000-^- 
1,700,000 L m. ’ , . -

(Katino “Laisvė”)
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kis bilijonus dolerių. ..
/S *
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Valsčiaus pinigu aikooji- 
inas. Kurtuvėnai, Šiaulių 
ap.—Čia.paskirta_po-50nen- 
tų už ištepimą apvalių žy
miu-ant akmenų ant vieške- u fa *
lių, ir dar kokiam tai “pi
liečiui” leiikomanui, kurio 
brolis ir sesuo yra Varšuvo
je intendantu, o sesuo bugal- 
terę. Taigi mano išmanymu 
reikėjo atiduoti iš varžyti
nių, arba šiaip plačiau pa
skelbti, tai beabe j o.būtų ap
siėmęs kas (ir aš pats, ko- 
respondent.) už 20- arba ir 
už 15 centų
būtų galėjęs uždirbti po 15 
litų į dieną, 
prose ponas

akmenį, ir tai

O dabar mūsii 
‘ ‘ uždirba” po 

50-60 litų į dieną. Taigi bū- 
ių.galėjtysutaupyti apiedlOO 
litų, kuriuos būtų galėję 
švietimui ar kitai kokiai vi
suomenės niuidai- paaukoti.,

{<Giriniiiko,f darbai, Dva- 
rininkas Flioteris Kurtuvė
nuose “turi” claug miškų, 
lmiiiio^au-nuo-30-niatų.nier 
gailestingai naikina, o vpąč 
nuo 1921 m. Kerta vietiny 
miškų, o i tą vietą užsėja sa- 
vb nuomininkų laukus. Taip 
pasielgė 1922 įn. su Vilkis- 
kių kaimo 2 hektarais. . .0 
Gabrijolės ir kituose miŠ.- 
kuose jau nuo 1907 m. riog
so kelmynai neužsėjami. Ant 
Vilkiškių supyko, nes: iš sa
vo ‘“girininko” nugirdo, būk 
vilkiškiečiai niiomininkai 
norintys užgyventi. Plioterio 
žeme. Girdi, užsės ganyklas 
mišku, tai nuomininkai pa- 
tvs išsikrauštvs. Kažn,' ar 
negalima būtų sustabdyt ga
nyklų užsodinimo mišku?!

Naaįas pirmininkas. Kun. 
Krupavičiui išėjus ministe- 
Tiaut, Krikščionių Demo
kratų Partijos Centro Pir
mininku išrinktas pro1‘, Juo
zas Meškauskas, ’ .

. Seimo ArLįkikų skaičut.s 
šiemet Sieke l.mtk 34dūkst.

Baisi žmogzadystA Akme
nė, Mažeildų apskr. Ramu
čių sodžiuje naktį iŠ 9 į 10 
Birželio sudegė pil. Petro
šiaus gyvenamasis namas ir 
visa Petrošiaus, šeimyna, su
sidedanti iŠ tėvo 59 metų, 
motinos 62 m. ir dukters 24 
m. Tardymas rado, kad jie. 
pirma žiauriausiai- galvažu
džių nužudyti, o paskui su 
visų namu sudeginti. Ta šei
myna neseniai sugrįžo iš Ą- 
merikos, parsivežė kiek-tiek 
dolerių ir pirko či a gyveni
mėlį. . Žmogžudžiai many da
rni, kad’ dar liko pinigų, ži
noma, kų rado, pašiėtnė ir 
juos pačius nužudė..' Šioje 
apylinkėje jau antras toks 
atsitikimas'. Prieš katu Klv- 
kolup miestely buvo išpjau
ta viena žydų šeimyna.’ Į’iia-

sugaudė, žmogžudžius. Pa
sirodė, kad -tai buvo caro 
valdžios- prisųstieji iš Rusk 
jos Mmlturtregeriai” bur
liokai, kurių apie Klykolius 
yra gan daug. Suimtieji bii- 
vo nutemti ir išvežti. Laike 
karo visi buvo išbėgę į Rusi
ją. Visi, nudžiugom ir ma
nėme, kad jie dauglaus čia 
nebegrįš, bet kur tau, dar 
daugiaus jų atsirado; par
grįžo vienas ir iš katorgos : 
ir vėl pradėjo ^kultūrinti” 
mūsų ‘žmones, tat išplėšdami 
klėtis, tai kūtes. Balandžio 
mėnesi š. m. žmonės suėmė 
aštuouius svirnų plėšikus: 
vieną žydę, šeštus burliokus 
ir vieną burliokę, jpas ku
riuos rasta daug pavogtii ir 
•pripažintų daiktų. Visi jie 
buvo atiduoti į valdžios rau
kas, bet šiandieną visi Jiuo- 
si vaikščioja. Bene tokie pat 
arba jų sėbrai ir. su Petro
šiais apšidiriuU ’

■ Nesuprantamas dalykas, 
kodėl teismai taip keistai el
giasi su plėšikais ir vagimis t 
Žmonės, nekartą gy vybę ri
zikuodami juos suima,, teis
mas paleidžia, o galvažu
džiai, kliuvę valion,' kerši j a 
ir dar žiauriaus plėšia ir žu
do žmones. Nejaugi valdžia 
neberanda būdo, • jei jau ne- 
išgaudyti piktadarių, tai 
■bent sugautųjų ir į jos; ran
kas paduotųjų nebepaleisti. 
Juk, nebaudžiami už pikta
darystes, jie visus ramius 
gyventojus išplaus, ypač da
bar, kada žmonės, . išėję į 
vienkiemius, niekur pagal
bos neprisišaukia. Žmones, 
matydami tokius atsitiki
mus, kaip dabar Ramučiuo
se, Išvesti iš kantrybės, pra- 

I. dės piktadarius savo, teismu 
teisti, o tai niekam nepagei- 
daujaina.

NELAIMĖ KASYKLOJ.— 

. Kam m e re r, AVyo. —- Ang
lių kasykloj, kuri randasi' 
už mailios nuo šio miesto iš
tiko ekspliozija ir užgriuvo 
131 darbininkus.- Atkasimo 
darbas tuoj prasidėjo ir iš
gelbėta 34 žmonės. Kitus gy
vus iškasti nėra vilties.

UŽ PASIRINKIMĄ 
ATEIVIŲ.

1 • r
N e ir York. — Iš Europos 

sugrįžo Amerikos Darbo De- 
partmento seki'. Davis. • Jis “ l. 
Europoj tyrinėjo atei vystės 
klausim;). Sugrįžęs stoja- už 
pasirinkimą ateivių., ~ Sako, 
kad dabartinė kvotos siste
ma negera. Sako, kad Ame
rikos konsulai Europoj turė
tų duoti vizas tįk tokiems, 
.kurie visais žvilgsniais būtų 
pageidaujami šioje šalyje' 
žmonės. Sakoj kad konsulai 
duotų vizas: tik po ištylimo 
norinčio važiuoti sveikatos,- 
dorumo ir ištikimumo šios 
šalies tvarkai. Tokiu būdu 
būsiu išvengta .paliegėlių, 
anarchistų ir kitokių nepa
geidaujamų elementų.. Jis 
sako, kad kaikurios Euro
pos- šalys rokuoja-Amerikų 
kraštu atmatoms.

ŽENYBU MAŽIAU,- •
- D1VORSŲ DAUGIAU.

Massachusetts valstijoj žc- 
nybų skaičius, mažėja, o di- 
vorsų skaičius . didėja nuo 
pat. 1916 nu Tais metais že- 
uybų buvo 34,386, o. 1922 m. 
ta skaitlinę, buvo mažesnė 
ant 1703. Divarsų skaičius 
per tų laika padaugėjo ant 
972..

»

DIDIS T t'AKA S.

mei. Kitršo policija suseko in joj, parodoj

. ■ > ■ • ■ • 1
s ■*>■
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Tokio.—'Siautė baisi aud- 
ra ant jūrės palei Korėjos 
krantą. Vėjas pūtė nuo jū
rės ant kranto,, ir iižvafę 
daug vandens ant , kranto. 
Abipusiai Jalu upės vanduo 
užliejo didžius plotus ir pa
skandino 25.000 namų. Kiek 
žuvo žmonių, tai-dar neži
nia; Nuostoliai -labai dideli.

1Ū rmas garinis perins pū
si rodo 1STG p,i. Pliti adei pįi ę

• . ■ <? ■

PATARĖJU KARALIUI

Santa Barbara, Gal. — 
Harvardo universiteto prof. 
Francis B. Sayre. ev-prez.’ 
Wilsonb žentas, paskirtas 
Simuos karaliui patarėju., Į 
Siamą jis išvažiuos spalių 
m. Harvardo universitete 
jis buvo puolosorium tarp- 
tautinių teisių.

NAUJAS VALDŽIOS:
? TIKSLAS.- 
j' RęrĮĮn. -* Vokietijos ųam 
joji valdžia: su Štresemannū 
priešakyje Statosi sau tilcslu 
išspausti, frauviTzus iš Ruhro 
pro vįpeijos. lĮMsi tame pm- 
ramus iš visų tautos partijų.

. {Kutino ikVicuybe”)
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JKna UI IKottth Botton’o utarnlnkaU, 
Mtatfalft Ir rabato**^ Leidifą Am, 
tonujay Ryko Katalikų fiv. Juokavo 
(Uiap'IKKŲ 84JŲM0A.
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*H1SBBIMIHKAS”
£Thi Kobkjs),

Uhuamum Tii-WnttXY PahuL
EūbllMhedevery Tueeday, Thunday, 

*nd Baturday by St. Jomph’b Lrrk* 
OAJdAMUC. oyniBoa.

♦^tateted įg įttgBp&claM mi&tter Bept 
12,1915 at the pofit offlce at Boaton, 
Mara., under thė Act of March 8,1879.” 
“Acceptance for maiMng at apecial rate

12.1912."

Bubaorigtion RatKi
Taarly •>•*••*••• #.***•■• »••.•»:*‘W45O 
Boaton and suburba
Foreign countrlea yearly .,.....,15.50

1921 m. Gliicagoj ' ice- 
reaino pagaminta. buvo 8,- 
OOlįOOO galionų,^ Aa? f V

KLAIPĖDOS ALBUMAS.
“Štai,•'

m*

dui — j
“moksleivių
išreiškė jų siekius, idealus,jgtt savim paliekat Kaip ne-
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Jau giedrininkų-mokslęi- 
vių seimas užsibaigė ir be a- 
bejonės jaunimas kuris susi
rinko Wofcesterj Mass. lie
pos 29 ir 30 idant išrišti savo 
brangios organizacijos keb
lius problemus išsiskirstė 
namon pilnai užganėdinti 
seimo vaisiais. Kaip kiek
viename pavyzdingame^ sei
me taip pat ir Giedrininkų 
seime išsireiškė puikios min
tys, pasirodė geras ūpas ir 
nepaprastas entuziazmas to
limesniam veikimui mokslei
vių oVganizacijos gerovei. 
Bet ar tos mintys, ar tas ū- 
pas ir entuziazmas pasiliks4 
vien tik tuščios ir gražios 
svajonės?

Teisybe, seimo .nutarimai 
: buvogimaturiniiigųbetkaš 
dar svarbiau, mums lieka iš- 

Esame gavę " žinių, kad Pydyti ir įvykdinti įvairius^ 
Lietuvos vyriausybė šaukia!tuos nutarimus, 
p. Uarneckį į Kaimą ir siūlo Tikimės jog* seime naujai 
jam atstovo vietą Rygoje. 1?. išrinkta valdyba ant šių me- 
Čameckis neti-ukus tur-būt tų gaus visų organizacijos 
apleis Ameriką. Kas bus pa- tariu širdingą paramą ir 
skirtas į jo vietfį — dar neži- pilną pasitikėjimą. Kiek 

žiūrint tai centro valdybos 
Tasai atšaukimo faktas nariai yra gana energingi ir 

siūlo visą eilę rimtų' išvadų.j paširengę nenuilstančiai sa- 
’ yjfc. 1) Tarp atstovybės Wash-

ingtone ir atstovybės Rygo- Vienas svarbus dalykas-į. ku- 
je yra toks skirtumas,' kaip rį moksleiviai turėtų at- 

■_ tarp Amerikos ir Latvijos, - kreipti yra mūsų alumnų
2) -Tasai atšaukimas iŠ klausimas..Kiekvienamgied-

Washingtono ir skyrimas lininkui gerai žinoma mūsų 
Rygon įvyksta“ kaipo “už- organizacijos .finansiška 
'mokesnis” .už -p. Čarneckio silpna padėtis. Iki šiam lai- 
gabų, taktingą ir vaisingą kili ypatingai pereitą metą: 
Lietuvos atstovavimą Ame- organizacija buv° apsunkin- 
rikoje. • ta baisia skola. Kaip mes

3) Lietuvos politikoje į- [turime šiame dalyke progre;
i 

dama nauja takto liniją, ku- [moksleiviai, patys neturtin- 

ar diplomatas bus geras, 
‘kurs ‘eis sąžiningai savo pa
reigas ir daug savo.kraštui [kalinga alumnų, gausios pa- 
pasitarnaus, bet tik tas,.kurs pamos.. Štai šį metą seime, 
ingaus malonę visų, tautos pasirodė kelių alumnų para- 
priešų, visų rėksmų ir šmei- hna jy gera širdis kuomet lai- 
žiluį, kurs galės jiems intik- ta kelių miliutų ant stalo su- 
ti, juos nuglostyti. Ta pa- klojo arti 200 dolerių! Kaip 
čia linija einant—- melų ir [mes turime atsižvelgti į tą 
šmeižtų taktika, jei tik ji dalyką ? Jei mes norime ti- 
sistemingai ir nepaliauna- ketis panašios paramos nuo 
mai bus varoma,- visada [kitų alumnų koks turi bū- 
apsimokės, nes anksčiau ar ti mūsų pasirodymas ? Štai 
vėliau toj; taktika praves kame dalytas. Lig šiol mū- 
prie’ pageidaujamo tikslo, gų orgamzacija turėjo gana 
Garsioji Voltaire’o formula: daug narių, bet' daug/ iš tų 

ti v •vi " *■ 1 r * ’

— vis kas narių mažai arba visai ne
viešai pri- veikė savo organizacijos la- 

Ar taip ir toli aus turi 
būtU Ne. Šių alumuų pa
rama yra mumyse pasitikė
jimas jo g mes suprantame 
savo organizacijos reikalus 
ir norime jos labui, jos pa
kilimui darbuotis. - • Taigi 
moksleiviai darbuokimės- vi
si .ir išvien! * Jei mes patys 
neveiksime tai piekas kitas 

[ už mus ne pasidarbuos. Mes 
turėtumėme savo gerais pa-
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.čią 48 kp. skaitlingas cho- visiems pasakoja apie blogą 
|r^s, vad. muziko Aleksio, iš- gyvenimą Lietuvoje, 
[pildys dviejų aktų muzikalį Keletas parvažiavusių iš 

__ _____ ____ ___________ s “„. Amerikos lietuvių prašė rna- 
kiti, kurie daikė jogLepc kiekviena "pergyventa Į Tėvynę?’ . Žodžiai L. Šile- nes, kaip žinovo žemes ūkio

ga: main floor $1, balcony [Lietuvoj e, informuoti tais 
[klausimais Amerikos • lietu- 

[ Ketvirtadieny rugp. 23 d. vius. Neturėdamas laiko

Tikras žinias apie žemes 
tvarkymą, žemės įstatymus 
ir žemes pirkimą Lietuvoje 
visi gali gauti pas inžinierį- 
agrandmą Antaną Kundro
tą, Kaunas? Laisves Alėja 
No. 21. Lithuania.

ninku— Giedra,’’ vardu —] B Y T ft f B Y Tfl t
;uojaus kilo nesutikimas iir| ** * ■ ** * ***
organizacijos perskilimas. I 
Vieni pritarė naujam var- Kaip tuščia ir nejauki, be-1seeuo& veikalą — operetę

___ _ kiekviena pergyventa Tėvynę/’ ./ 
vardasgeriau hiena! Kaln maža ii žymiu l^0’ muzika Aleksio. Įžan- sąlygų ir žemės įstatymų 
,uii« I____________” y - __ A'* 1  l-r s-A..’ 2_

mvo. griežtai priešingi °yga-jgnpi»antamai kvailai valan-p^y asmeniui.

mm. Ton ar ton pusėn žiū-Į q tarpu^moguTnorisi P° pietT Illinoisjtaįs klausimaisTlgus straips-
rint reilcia pristainti jog vL jįg brangina gyvy- pVtah Bactory žaismavie-nius rašyti, prašau Tamstos
siems mokslą einantiems^ patiki ja, savimi, IOhicagos Vyčių Apsk. patalpinti' sa^o raikrštyje 
brangi ir būtinai reikaltaMateičia,.. O, kokių gerybiųSpringfieldo Vy- pridedmą prie šio mano at- 
stipri organizacija. Ke^nTl?i“ jis ateity lataia! ’ "[šių 48 kp,. ^vaidininkų ko-sišaukimą.

b jjelko jis mano, kad kitos?didelis susirėmimas, Kiekvienas Amerikos lie- 
Mtainančios dienos, nebuslP^K^y moterims 35c:, vy- tuvis, parašęs sulig nurodyk 

to atsišaukime adreso laišką, 
> ” * n i Po/į sviedinio žaidimo'. 8[dykai gaus visaą ręįkąlingąs 

z • • Ak.' V V įHL ffiehmas Ho-[jam tikras žinias hpie žemes
to. JU paprastai nemėgsta teI teta to Lietaveje.
d'1110- mAvfi - ir «>n« *Jpag«ttenm. raofcama. įskil- Su tikra pagarba, 
daug mąstjt! - ir geun da v8karieng. pMgra. 4. .KouA'ote

štai Tvto fvto ” — r i- mi-1 ’gPildJ'8 ŠP“®3 Seto —------ ------
įmina iįg save’ — kolei tasail®11^1*’-' toėtojai ir artis- AMERIKOS 
|iinna jis save,---- toAĮasalltet^^^pų^^iąJLffiTUVIAI!

,^an [kai. Įžanga $2.50 asmeniui, Lietuvoje vykdoma žemės
i ‘ Tik jeigu jau svki kars- 0 se^° atstovams veltui. reforma. Lietuvos Valdžia 
U™ nzto-HAnd Gerb. seimo dalyviams re^ duoda dvarponiams leidimus

varną per xuit; . komenduojame Leland ir St. parduoti savo dvarus lietin
gi dabar laikas diskusuotip Vmte i Moks-viams. Kiekvienas Ameri-

. [leiviai norintieji apsistoti kos lietuvis turi teisę pirkti 
prie privatiskų^otaynų, ma- sau žemės Lietuvoje. Nepra-

* ■ • »
Prieš 10 metą Chicagoj 

nei šmotelio nebuvo dirbtino 
ledo' gaminama, o 1921 m. 
su elektrą Chicagoj paga
minta 1,725,000 totui lėdo..

--fc

stacijos vardo permalto valMJ(lofj pl>ai>ėgaĮ
T°n ar ton pusėn žiū- 

rint reilcia prisiininti jog vL jįgr brangina gyvy-1 Factory žaismavie- Įpins rašyti, prašau Tamstos

brangi ir būtinai reikalinga Į atįičia T . O^koldu a’ervbinl^*^08 *r Springfieldo Vy-Įpridedmą prie šio mano at- 
,• ___ _ ____ 12^ XTI ’* ‘ ■ . . * ® m t --i? • 1 L_«v 1 .

tumpine delei kokio liesuti-[ 
kimo, viską šalin numesti.* 
apleisti Ol-ganfeaeita ir ikCSa ^“pergy^tol tos’ §5e. 
^dm m t<taaiwtaMtototd^aij , 7 " ‘ “-1
Is kifos puses,.turime tokius Į 7,ta J Vx; - x • • uV
t. i n - i y u Tiktus apie tai nei nemąs- svarbms klausnnus kaip or-1 v . i' 

goitizacijos vardo permainy
mą ilgai, rimtai apsvarstyti [^ 
ir taip elgtis idant .visus už
ganėdinti. Štai ir proga.
Scime buvo išieikštos -nuo-r,.—z ,,—----- ,, - ■—T -—n

v. ■ . r . ’ T -ryto nepaguldo jo kars-Lmenes uz tą ir tą pusę ir ga- L J r b j h
lutinai palikta visoms kuo
poms nuspręsti tinkamesnį 
vardą per ref erendumą. Tiai-j 
ta , .
tarp savęs • ar “Giedrinin- 
kų” vardas ar '“Mokslei- ~ 
vių” ar gal koks nors kitas VY61U Xl"TASI$l aP^e tai kiek ank-1 leiskit laiko, . pašinaudokit
geriau išreiškia mūsų tikslus : ščiau pranešti Seimo Rengi-pinga įsigyti sau žemes -
ir idealus. Titrime lig sau- utIMAv mo Komisijai. [sklypą Lietuvoje. Žeme ge-
šio njėnfisio apsv^styti apie ■ -------- Vtas palikintas, laiš-M“to turtas. Lietuvos že-
si klausim? ir tada- kąepOBt j, Vitaoliktasig ta mėžtas, telegramas irt1“6 M-t lietuvių raiikose.| 366 B ’way, S. Boston, Mass.
privalo centro pirmmnikuiĮgeimas įvyfe j-ugpju^, 21, [panašiai, meldžiame adre-===== ~ ........h 7

pgsiiisti savo nU0®U’^l-22 ir 23 d. 1928 m. Spring- suoti: Seimo Komisija, eare TMYtJ’ A KT/1C3 I
Kiekviena kuopa, kielme-LjeĮ^ of Mr.7L Aleksis, 815 Korth JLIUV AWUo!-
nas narys turėtu giliai ir Seta..^gp. 19 d. Lincoln g-th St„ Springfietd, III. .
nuodugniai tą. mrbuktai- to^Lj Vyfiiii 48 kp. rengia! Atvyta, infermae^ ■ ' < ; /
m^ apsvarstyti n'taipišvažiavimu kuri ame] )eį. gaiima-tdefonuotirMam| Esame tik ką-ga^ išTlįietuvos-nauj^ knyga“M-'''
tinai nutarti nįant neatsiras- taįnjasį dalyvaus nemaža 1884. DŽIOJO KARO DŽRAŠAI.” Yra tai nepaprasta kny- •
ų augiau B-esų i nmų jo Įa€£mo atstovų, pradžia 2 į • Seimo Rengimo Komisija ga. Daug mes esame panašiu prisiskaitę; bet tos taygos 

kių pirmiaus buvo. Ydanttai • .. • * .. ™ •7O7- Tiptaonu-r aį* ?° .. [energpigai n* sutartinai darJ buvo daugiausia vertimai, daugiausiai buvo aprašoma a-
k e '* I Seimas prasidės aiitradie-įbuoiasi. ir 'nesitiki kad ši A -1 • i * t &‘4 • i * x i* A • * •mu nranešu. ioff seimo nu- Si j n A ± •* r -i ■ . ta . pie kitas sahs. Sita-gi knyga yra parašyta lietuvio, ir vien.ta pianesu, jos seimo nu rugp. 21 d.-9 vai. rytą is-merikos Jaunimo Organizn- 7., . ... • v- . Č- A-Ut*--.--

Į tūptas yra kad vien tik m-jjišjoijjis gv. Lįj^g meting §vent? į kg tik apie Lietuvą Yra daugybe paveikslu ir tt. Reiškia, 
riai uzsimokejusiep nss tas! viacento ba&yjioje! prie ^kilmingai.' Mū- ži ra3®> vien apie tai, kas karo laiku atsitiko Lietu:

gatvių. Po L didelis troškimas yra, kad voje. . . , ' ,
' p amaldų,gerb .seimo delega -h § į L. Vyčių XI-tą Seimą - Norėdami-tą knygą praplatinti, gerbiamiems skaity

tai automobiliais bus paly-atvyktų kuoskaitlingiausįa tojams pasiūlome štai ką: ■ 
dėti į Illinois Statė Housetaelegatų. . Kas užsirašys “Darbininką”, metams užmokėdamas

įšalę seimuo i. į Kadangi K. Federacijos ^4.50 įr paįs-grisįŲS pinigus, tas gaus tą knygą DOVANI!
j Apie 3 vai. po pietų, Šen Kongresas įvyks Chicagoj, [^.^^ :
mo dalyviai bei svečiai at-tuojaus po Vyčių seimo, tai T7. .j , . v . v , .± n .. VJ. ’
[lankys’ Amerikos garbingo|visuomenės vadai, veikėjai ; Kas is skaitytojų uzrasys kitam laikrastp.metams j.r 
vyro Abraomo Lincohio ka- ir visi nuoširdžiai yra■ kvie- Pasiųs pinigus, tai irgi gaus dovanų dykai “Didžiojo Ka
pą ir tenais iškilmingai pa- čiami užsukti Sprįngfieldąn ro-Džrašai.” ' 
dės vainiką. Čia dalyvaus ir pamatyti bei pasigerėti L...'D. K. Sąnariai ir-gi gali pelnyti tą'knygą užrašy-
netinis miesto ' majoras ir išimtinai Amerikoj Eetuvių darni ne nariams metams laikraštį ti prisiųsdami Centran 
pasižadėjo atvykti Lietuvos augusio jaunimo darbštumu,[pbiigus. 

[Atstovas gerb. Voldemaras|sumanumu bei svetingumu.
Su gilia pagarba,

Liet. Vyčių 48-tos kp.
. 'Seimo. Rengėjai.
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ria einant ne tas valdininkas [gį negali savo pinigais/sa-- 
vo duoklėmis pakelti organi
zacijos iškaščius. Alufns- rei-
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pasitarnaus, bet tik tas,„kurs Įramos.. Štai šį metę, seime.

Indomiausias ir svarbiau 
-siaš’lietuviams šių dienų įvy-— 
kis yra Klaipėdos Krašto su
sijungimas su Lietuva. Da
bar visi norėtu pamatyti 
kaip išrodo Klaipėdos mies-t 
tas. Kaip sykis “Darbinin- . 
kas” turi Klaipėdos miesto 
Albumą. Sloibinkites išsi
rašyti. Kaina 50c.

Nedaug teturime:

“DARBININKAS” -

t

šiame, klausime. ' Kitų bal
sai bus be vertės.

Taigi dar kartą raginu vi
sus prie darbo. Atbuskimel 
iš miego ir .veikime išvien, | 
vienam tikslui ir mūsų orga
nizacijos gerovei. Neatidė
kite virsima etų klausimų., 
■bet dabar ruoškimės pine 
darbo, ydant susilauktumė
me nuo šių metų seimo nuta
rimų, . dvasios, ir entuziaz- 

šimteriopų vaisių. •

Ignam J. R/7?f7iw,įOameckiš. ■ i
' <!i«l. Org. Pirm. 1>0 aukščiau, minėtos iš- 

[kilmės, apie 5 vai. po pietų, j 
| Washington darže, bendroj 
atstovų susipažinimo delei, 
Springfieldo Vytės rengia! ĮRFRAKGIIA
malonų pavaišinimą. l’oj VMldnnv į iil-utllkuwij 
užkandžio bus Tennis svie-1 . ’. Vi . z. T /’ m t t 
etas, lenktynes, dainos. ir p«M«< J. a^ta!
žaidimai. .Įžanga delega- F?* Amerikos lietam i- 
tams veltui / vairi asmens skleidžia netei-

Vakare šv. Vilento sve- Kin*'as žtoifts> '« Lietuvos 
tdinėj, kalbės gerb. kun.į 
Rabi jau as Kemėšis iš Wash- 
tagton, I). C., 7/VySo” re- 
dakforius gerb. Ignas Saka-į 
las iš CbicagOj Ilk, ir “Gar-1 

Į so’ ’ rėdaktorius gerb..Leo
nardas Šimutis iš Brooklyn, 
N. Y. Bus muziką ir dai
nos. Pradžia lygiai 8 vai. 
vakare. Įžanga 25c, asme
niui... . '

Trečiadienį rugp. 22 d. 8 
vai. rytą įvyks į^ĖilmingoM: 
paųmldoš už mirusius’ L. Vy
čių organizacijos narius. 

, Vakare Ne iv Higli Šchool 
Auditorium vietinis L. V.V'

mo r

11

meluok, šmeižk 
nors iš-to išeis — 
pažinta ir priimta Lietuvos tai, 
diplomatijos kodekse/ '

4) P. Čarneckio atšauki
mas ir žemesnės vietos jam 
paSiūlijimas įvyksta tuo, lai
ku, kada krikščiony s demo
kratai džiaugiasi, tautos pa
sitikėjimu, kada jie sudaro 

’ absoliutę didžiumą Lietuvos 
. seime, kada jie užima pusę 

kabineto Vietų; įvyksta tai 
po to, kada Lietuvos’Kri k-[' .
ščionių Detakratų Čentras vyzdžiais, savo veikimu prie 

•į; . gavo juoda ant balto doku- ^vęs jnitraukti taimnus i- 
mentalių įrodymų, jog Arne- dant šie padėti} nuims pa
nikos įietiiviai katalikai p. kelti orgataaėijos: vardą ir 
Čarneękį niyli, gerbia • ir g(Wvę. ' (
juomi pasitiki ir jog jie la- Dabar kįįą vienas iš syai< 
bai nepageidautų atstovo at- biansiiyproblemų—■ t. y. —y 
mainos Wasliingtone. . [mūsų' organizacijos -.vardo 

' 5) ■ametetagetaiy“iT 7^^.^
doleriai, bAnėsvarlto atgta n.okslemų

j ‘. u ' seimas apkrikštijo organiza- sirdys ir ./nuomones... K var- .. . . A. r ų .

toju dsrW7W iiesvarbiis|au gimtiniu ttieun
. tautos rėmėjų darbai, jaus-['7 ■ '■ • ■ " '■ "A-/'C
mąi, tošktaan. [ti skii< Imtuvus ŪkrftM'SHĮr

Liūdnos išvaįoš, bet, ro4lą, jos idetaš ir u^daviniuš 
dos^ teisingos.: ta net nuo Krikščionių Dc-

ų . Arneprivėrė višaAai a- mokratų Partijos'Čentro.
merildečiiis išgiidrėti, ir im-J -

e k

* *

t

H*»

/tt! ’

■ 4-t* *

-UI’

• ♦ “

t.i

■ it ** 
i*

2*■'

k

V «

mainos Washingtdno, .
Al SvirbŪs >uneiukicČinlper^a^Kte 
d) i^alplIK cUtKllblC( Uu ,. ,

ŠIS-TAS
__ ___________ 1

. Brooklyno “katalikišfe" 
radzibatorių “raudoni vaba
lai” užpuolė. Kaip nabagui 
seksis apsiginti, tai sunku 
spėti, bet manoma, kad vis- 
gi stengsis nors stenėdamas 
gintis. •

Brooklyno . laisvamaniai 
jau nebeturi prieš ką protes
tuoti. Nė “juodieji” nė 
* raudonieji” jau nepaiso jų 

rėkimo. • . •
' • ■ ■ t - ■

“Telegramas” jau neišsi
tenka Čhieagoje* Mat Chi- 
ragiije' yra perdaug katali
ku bažnyčių ir jis. jo^iu W 
du sumažinti liegalįs/ Bučia 
savo smarvę kaip įmanyda
mas, liet tos* (suprask baž
nyčias) kaip stovų tai stovi 
savo vietose. Kad tik naba
gas neeksplioduotųp būtų 
knmryės pilnas visas' Chieą- 
gos miestas. • .• "*■

. Binokly no “geltonieji” su 
“raudonaisiais’’ jau neteku 

Amerikietis apie ką kalbėti, babartiita

« ■ ■ . • - v
- *■ ,. ■ . ■ .

Ši proga yra duodama' tik iki Rugpjūčio15 d. 1923. 
taigi, kurie tą knygą norite dykai gauti? tai padirbėki
te. ’

‘‘DARBININKAS’’
366 West Broadtvay, . . South Bosion, Mass.

%

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON PER

U
« ' 
i!

valdžia draudžia parvažią- 
vusiems iš * Amerikos lietu
viams pirkti sau žemes. Lie
tuvoje, kad ne tobulus /žemės 
įstatymai Lietuvoje ir tt.

Lietuvoje, žemės ūkis su- 
daro 'ekonominį pamatą vi
sam kraštui ti todėl Lietu- 
vos valdžia,k kreipdama di
džiausios domės į žemės ūkį, 
nori ir daro visas pastangas, 
kad žeme būt tietuvių ranko
je! . / - : ; ;
' Žiiibiiia,.dąi’biiniikas? pra
gyvenęs kelius metus Ame- 
rike, parvažiavęs Lietuvon 
visai nesibrientuoja Lietu
vos gyvenimo sąlygose, ne
žino įstatymu ir dažnai pa
puola įtakon nesąžiningų 
žmonią, kurie įvairiais bil- 
dais stengiasi išvilioti par
vežtus iš .Amerikos dolerius. 
Praleidęs dolerius, daiMndn-

r _ fc - - . - i

NES TEN RASITE TEISINGA IB PIGIAUSI 
. 7 EATARNAVIMĄ. '
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|Į /Kurie dar neturite jų blankų*ir suvis nužemintos/ [į 
J į kainos siuntimo, arba kųrid iioritė pąrsikviest iš 1! -

| ' ■ Liėbives gimtas, - rašykite fuojaus pas juos,' o 11 į.
p v ■ - - " - ’’ "V
» būsite užganėdinti.
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laijuį inėjp; madon-paą juos 
Šir^(las—Bimbm duos: mi
ni kiekvienoje savo laikraš
čių eilutėje. At tik nebus i- 
dėjos “kankiniai.” į,. ’
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NASKIJA, N. H.

, Šis-tas iš lietuvių bruzdėjimo kolonijai

Laikui bėgant ir-vietos katali-
. kai pradėjo atbusti ir nebenusilti- 
džia laisvamaniams bei bedie
viams. Tai ir bravo! Štai S. L> 
K K A. 228 kuopa turėjo ^įilži-

■ niską išvažiavimą, - kurs ' įvyko 
rugpiūčio 5 dieną parapijos. dar
že. Tą gi pačią dieną tame pa
čiame parke, tik atskiroje vieto
je ant kompanijas liotų, turėjo iš
važiavimą ir Laisvamanių piliečių 

^Klubas. Laisvamaniai manė su- 
u \frųkdyti|'spšiwnijim^ kuopos iš- 
J važiavimą. . 'Teeiau'jiems nepa

vyko tai padaryti. Matote, .susi
vienijimo kuopa" rengė išvažiavi
mą parapijos naudai, p laisvama
niams kliubiečiams nerūpi para
pijos reikalai, todėl jie norėjo sa- 

. vo naudaipavyliotikatalikus, bet 
T ę’ikatalikaiaTitticksusipratę,jog 

nepaisė laisvamanių burbulo nei 
vyliejimų ir dalyvavo savo katali
kų pusėje. Pasekmės buvo kuo- 
glūŽiansios ir pelno nemažai pa- 

'darū parapijos naudai.

Gi rugpiūčio 12 d. buvo- net du 
išvažiavimu. ■

Vieną rengė Šv. Petro ir Povy- 
lo vyrų sulaisvamąnėjusi drau
gystė ant ūkės pas. vieną lietuvį 
ūkininką, kurio ūkėje manė daug 
pelnyti ‘iš munšaįno. Mat, kiek
vienas norės gerai pamaukti, dar 
paiundyti ir kitiems. Tai visi ten 
ir. trauks. Žinoma, kokia drau
gyste, -tokie ir dalyviai. Šv. Pet
ro ir Povylo draugystė teisingai 
vadinama bedievybės lizdas, nes 
xisa valdyba iš bedievių, kurie iš 

,< oknstitučij^fšbraukė velykinę iš-
." pažintį ir kitokių šunybių yra pri

darę. " !
Antrą išvažiavimą surengė Ma

rijos Vaikelių draugystė,, kurion 
priklauso virš 200 vaikų. Iš ryto 
9 vai. visi susirinko bažnyčion ir 
išklausė mišių. Po mišių susirin
ko kieman ir laukė pribusiant au
tomobilių. Pribuvę 4 automobi
liai ir du troku paėmė visus vai
kus ir nupiškino į Toniek Pound, 
kur randasi parapijos daržas;, 
čia tai ir buvo išvažiavimas. Skir- 

. tieji vaikai užėmė savo vietas ir 
dirbo ištisą dieną. Apie antrą va
landą privažiavo daug publikos.

' Visi visą dieną linksminosi blai
viai ir lipksmai. Vaikai žaidė į- 
vairiūs žaislus, muzikantaį grie
žė lietuviškus šokius ir buvo lenk
tinės. Dovanas gavo : M. Vinčiu- 
tė, V. Ermalavičiutė, - Ona. Na- 
dzeikaįtė (iš New York City, N. 
Y.), Ona Jokubauskiųtė, Jonas 
Uždą vinis', Eduardas Vaišvila ir 
kiti. Išvažiavime, * dalyvavo ir

- gerb... klebonas kun. P. Daniūnas 
su svečiu' gerb. kun. A. Tamoliū.- 
nu. Svečių matėsi ir iš Lawrcnco, 
Haverhillio, Laivellio, Manehes- 
torio ir- iš kitur. v

Šis Marijos Vaikelių draugys
tės išvažiavimas gražiausia pavy
ko. Kaip girdėtis ir pelno gra
žaus padare. Dar-gi reikia juos 

•^pagirti u tai, kad visą pelną pa
skyrė parapijos naudai. Prie pro
gos dar ada įtaisyti vieną stacijų, 
kuri kamuos virs $50.00.

Įžymi veikėja.

'Čia.reikia pažymėti, kad gerb-. 
veikėja, Ona Bugailiutė, aukoja 
visas savo spėkas tiems, vaiku
čiams ir jiems vadovauja įvaii'io- 

i sc jų pramogose. . Dargi pažymč-' 
tina, kad ji mokina vaikus dai
navimo.lietuviškų ųdainų ir lavi- 

’ na. žaisti lietuviškų žaislų. J?rie 
to. fel gerb. klebonui padeda mo
kinti katekizmo, Ir tą viską vei
kia veltui,

■/ Kad kitos parapijos' turėtų tu- 
kiu pasišventusių Onučių, tai mo
kėtų jas tikrai apkainuoti. .

Ji’yra’pavyzdis kitoms.
Duok, Dieve, gerą jar sveika

tą ir ištvermę užtverti jos pąsiry-

žimuosė ir, kad pasiaukojimas 
duotų gražių vaisių* šiai lietuvių

Vaikti tėvai turėtų atkreipti sa
vo domų į naudingą jos darbuotę 
vaikučių labui ir leisti savo vai
kučiams priklausyti prie Marijos 
Vaikelių draugystes kuriojt vado
vaujant įžymiai darbuotojai 0- 
nai Bugailiutei, daug ko pramoks 
ir bus nauda ne'tik jiems patiems, 
bet sykiu ir jums tėvams.

gp^ąmuota Plunksna.
' *

- . Drtflgyirtiik >
Susivienijimo kuopą laikydama 

mėnesinį susirinkimą rugpj. 5 d. 
išrinko naują iždininką Vincą 
Česną. Girdėtis kad naujų marių 
įsirašė ir ,da daugiau žada įsira
šyti.

Taip-gi šv. Kazimiero ir Šv. O- 
nos Draugystės dabar gerai dar
buojasi. Turi narių pusėtinai ir 
Jau ntmažai pinigų padėtų para
pijos ižde. Kas da nepriklauso 
prie jokios draugystės, būtų jam 
ir jai labai naudinga įsirašyti/

* Graži auka parapijai.
IŠ kai-kurių užsakytų bažny

čiai daiktų, Ona Strazdienė užmo
kėjo ir paaukavo-labai gražų di- 
džiamjam altoriui užtiesalą, už ką 
taria/jai gerb. kleb. ir parapijo- 
maĮ mrdingą ačiū.' taulnaiųę Wt' 
kas užmokėtų ir paaukotų ir li
kusius bažnyčiai užsakytus daik
tus. ,

Kadangi rugpj. 19 d. įvyks pa-, 
rapijos piknikas, renkama jau iš- 
anksto aukos.. Stanislovas Ūselis 
paaukavo 6 dolerius. Taria jam 
klebonas ir komitetas ačiū. Au
kų! Kas daugiau.

I Kolonijos Reporteris.

Gyve- 
Kamba- 
Įvairiu 

Restauranų 100. 
Moderniškų ligonbu-

K

»

NEW BRITAIN, CONN./b JA.L. D. s. vietines Kuoposįnusirint 
kimaš įvyks 19 d. rugpjūčiu tuo- 
jaus po sumos parapijos svetainė
je. Malonėkite visi susirinkti. 
Teip-gi kurie norite prisirašyti, 
malonėkite attlti. . Bus plačiai ap
kalbama LDS. 8-to seimo, nutari
mai, tad malonėkite sueiti.— 

Reporteris.
SIOUX CITY, pWA.

- Daugiau apie Sious City.

Nors tolima nuo kitų lietuvių 
kolonijų, vienok gera ir linksma, 
vieta lietuviams gyventi. Lietu
vių yra dabąr apie 125 šeimynos.

Miestas.

Gyventojų yra. 90,000. 
irimo namų apie 15,000., 
rių viešbučiuose 2,000. 
krautuvių 700. 

: featių 15.
čių 8, kaikurię katalikiški; ■ Įvai
rių tikėjimų bažnyčiii 68 ir tarp 
jų randasi bambizinė. Kolegijų 
3 ir viena automobilių ir trakto
rių mokykla. Neužilgo bus stato
ma katalikiška kolegija mergi
noms. Viešiį mokyklų 31 ir be
veik prie kiekvienos bažnyčios pa- 
rapijiųe mokyklą. Vaikų prieg
laudos namai 3, dvi katalikiškas. 
Seserų' yra iš 7 įvairių vienuoly
nų. Vieni Tėvai Pranciškonai 
.valdo didelę kolegiją su trimis 
skyriais, kiti valdo didžiausią pa
rapiją. Dabar yra statoma trys 
didžiausios parapijinės mokyklos.

Įvairiij išdirbysčių yra apie 300. 
Visų skerdyklų bus apie .devynios. 
Apylinkėj yra labai didelės ir gra
žios ūkės. Ūkininkai užsiima dau
giausiai. gyvulių auginimu, ker
nais, avižomis, jakais. Mieste- pa
daryta sviesto per 1922' m. net 27 
milijonai svarų. Yra čionai di- 
džiausis visame, pasaulyje “mar- 
ketas” geriausio1 medaus. Yra Čia 
ląbaii • didelių plytų išdirbysčių.. 
Moderniškų garadžiij. apie 50. 
Bankų keliolika ir visos moka d 
nuošimtį už padėtus jose pinigus. 
Išleidžiama du dideli angliški lai
kraščiai. v Tie patys išeina rytais, 
vakarais ir sekmadieniais. Spaus
tuvių daugybė, bet manau, nėra 
da tokios, kuri galėtų spausdinti 
įvairose kalbose,- kadangi yra į- 
vairių tautų žmonių. Taigi mies
tas nemažas, gražus ir greit au
gantis. Darbo užtektinai ir žmor. 
nčs gerai apmokami. Skerdyklo
se dabar žmonės dilba 12, 15 ir 
daugiau valandų į dieną. Girdė
ti kad viena lietuvė riždirba 80 
dolerių į savaitę, kitos moterys po 
50 dolerių. Vyrai, panašiai uždir
ba.

• Merginoms atida !
Merginų čionai apie penkios, 

bet jaunų, gražių, vaikinų daugy
be, ir visi ieško sau merginų. Pa
geidaujama iš kitur . kokiu nors 
būdu pritraukti ar todėl vardan 
.šios kolonijos vaikinų. pranešu 
lietuvaitėms. Vaikinai turi gerus 
darbus,'gerai uždirba ir pasiturin
ti. Yra mokanikų ir biznierių. 
Vienas jgunąs vaildųas, biznierius, 
'kurio vardo.neminėsiu, kuris ver
tas apie 10 tūkstančių dolerių, ieš
ko sau. merginos Idud'.galėtųjam 
padėti prie biznio. Taigi.lietuvai
tėms geros progoA Pamąstykite L 
Atvažiuokite I Parašykite L.

NEW BRITAIS, CONN.

Puikus išvažiavimas įvyko 29 d. 
liepos. Buvo surengtas Lietuvos 
Nepriklausomybės Varpo Draugi
jos* Tai buvo pirmutinis išvaži|- 
vimas iš draugijų. Skaitlingas bū
rys dalyvavo 'šiame išvažiavime. 
Toji dr-ja laike susirinkimą liepos 
30 . d. ir jau nutarė rengtis prie 
ateinančios žiemos sezono. Tai y- 
ra prie teatrų, koncertų ir taip to
jau. Tai-gi visi Varpo nariai-iš- 

vieno stokim prie dailės darbo.’ .
A. J. K

kiuos tuokart JMnstardamieČiuose 
patyrė jr po to daug gražių daly
kų apie kitas littuvių kolonijas ir 
tt. Prakalba ilgai tęstis negalėjo 
nprs žmonių minia atydžiai klau
sėsi, bet vieta nebuvo patogi, To
dėl gerb. kalbėtojas pranešė, kad 
Savo prakalbą turės panedėlio va
kare, rugpj, 6, pobaŽnytinėj sve
tainėj, kur žmonių buvo .gerokai 
susirinkę ir visi gėrėjosi prakal
ba. Taipgi virš minėtas svečias 
dalyvavo L. R. K. !<’ skyriaus su
sirinkime. Nors ir vėlus buvo lai
kas, bet. nepaisydamas nuovargio 
pagelbėjo svarstymuose, .duoda
mas naudingų patarimų. Labai 
malonu buvo Amsterdamieeiams 
matytis su gėrb. kun. Kemešiu, 
girdyti fe 'prakalbą ir tt,, kuris 
kiekvienu dųlykų indomauja ir 
vos dvi dienas čia besisvečiuoda
mas spėjo įsitemyti maž-daug į 
veikimus, draugijas, korporaci
jas ir krautuvts pavienių, nu^iež- 
damas vėliaus kas gera o kas blo
ga. Visuomenė išreiškė dękin- 
gumų’gerb. kun. Kemešiuiužjo- 
atsilankymą ir naudingą prakal
bą ir skaitlingai užsirašinėjo jo 
leidžiamos knygos ir aukavo 
“Darbininko” pagerinimo fon
dam

-*

M. Ž.
Z“

ir

DETROIT, MICH.

Vyčių išvažiavimas.

Kaip bematant puikios vasaros 
dienelės greitai užsibaigė, reikėtų 
išnaudoti kol dar yra laiko, kad 
sulaukus šaltesnio mro .būtų gali
ma energingiaus darbuotis ant 
tautiškos dirvos, b ypač, kad jau- , 
nimą įkinkius prie veliamo darbų, 
kuris reikalingas vykinti, kad pa
laikius tautos 'gyvybę. Detroito. 
Šauniosios-L. Vyčių 79 ir. 102 kuo
pos tą' svarbumą permatydamos 
rugpj. 19 d. rengia bendrą nepa
prastą išvažiavimą labai puikioje 
viltoje. Komisija deda visas gali
mas pastangas, kad išvaižavimas 
visais žvilgsniais- būtų sėkmingas. 
Programas, bus margas. Nutarta 
užkviesti Clevelando vyčius ir iš 
kitur, kad vyčiai galėtų plačiąus 
susipažinti šit Vyčių nariais ir ben
dromis jėgomis daugiaus 'galėtų 
Vyčių organizacijai pasitarnauti. 
Kadangi L. Vyčių seimas bus rug
pjūčio 21, 22 ir 23 dd., be abejo
nės, rytinių valstijų vyčių delega
tai važiuodami pro «alį Detroito, 
būtų labai pageidaujama, kad už
suktų į Detroitą ant Vyčių išva
žiavimo ir Čia draugiškai • pasi
linksminę linksmai būryje pa
traukti! į Vyčių stirną. Jei kas 
norėtų užsukti; prašome praneš
ti šiuo antrašu: A. J, Petkus, 9258 
Cardoni /Avė., Detroit, Mieli. Ne
praleiskite Šią progą, nes Detroi
to vyčiai, o ypač vytės pasirodys 
draugiškumu.

S‘ WESTFIELD, MASS. ,

Parapijos Fėrai.

Šv. Kazimiero parapiją*. rengia 
šiais metais didžiausius fėrus ar
ba jomarką kokių dar čia nieka
dos nebuvo. Fėrai tęsis keturis 
vakarus. Prasidės seredos vakare* 
rugpjūčio 15 dieną, baigsis suba- 
toje, rugpjūčio 18 dieną. Visas 
f erų triukšmas atsibus lauke, ty
rame ore, prie pat bažnyčios. Jau 
dabaĮ įrengiama mėtos papuoši
mui, daugybės įvairiai blizgančių 
šviesų, taip kad vieta bus tikrai 
akį traukiančią. Apart to dar 
sekmadienyje, rugpjūčio, 19 dieną, 
po. pietų bažnyčios salėje bus iš- 
laimėjimai apie šimtas įvairių 
brangių daiktų, kųriiį laimingie
ji numeriai jau iškalno yra parda
vinėjami. Atsižiūrint į prisiren
gimus ir pavapi jonų pastangas, šie 
fėrai turbūt duos geriausią para-, 
pijai paspirtį.. Kviečiami yra vi
si atsilankyt? .ir šį -darbą parėki- 
ii, ■ ■ • A J.- .

Vienas Rungėju
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AMSTERDAM, N. Y,.
f *

Šią . vasarą, labai mažai laikraš
čiuose mafpsi apie Amsterdamo 
lietuvių veikimą, o -jei kada ir pa
rašoma kas tai tik vienas iš 10-ties 
atsitikimų.

Todėl norėčiau nors trumpai 
priminti apie visus Veikimus pe
reito pusmečio. Sulinktą šauliams 
apie $800.00 Žmuidzinavičiaus 
prakalbose. Tveriama Šaulių są
jungos būrys, kurio valdyba smar
kiai darbuoasi prirašinėdama na
rius. ‘

Gerokas laikas kaip' čia apsigy- 
ve'no kun. P. Raščiukas; Kauno šv. 
Kazimiero draugijos ingaliotinis 
Amerikoj platinti naudingai kny
gas katalikiškoj, dvasioj, liuris, sa
vo pamokslais bažnyčioj ir pra
kalbomis sugebėjo patrauk apie 
200 ypatų prie Šv. Kazimiero dr- 
.jos., Daugelis iŠ jų garbės ir am
žinieji..

Lietuvos Vyčių 100 kuopa smar
kiai veikią jaunimo reikaluose. 
Susitverusieji du bast-bolininkij. 
tymai smarkiai žengia pirmyn ga
bumais. Vienas tymas1 jau turi 
savo uniformas ir daug įvairių į- 
ranfciųv bet kad patenkinti imi- 
formomis ir kitokiais dalykais abu 
tymu, tai dar daug trūksta lėšų, 
bet vis-gi tikimės greitu laiku kad 
bus visi užganėdinti.

Liepos pabaigoje m. buvo at
silankę iš Detroito Amsterdaman 
svečiai: vytis klierikas M, Doman
tas su 'sesute Bronislava ir broliit 
Jonu. Amsterdamo vyčiai ir-visi 
jų pažįstami džiaugėsi jų atsilan
kymu surengdami ant ūkės tam 
tikslui išvažiavimą, kad draugiš
kai praleist laiką, prisimenant 
tuos laikus kada šioj kolonijoj 
soniua gyvendami darbavosi bend
rai Lietuvos, reikalams.

L, Iv K iredefacijos skyrius iš
kilmingą rengia’ savo svetainės 
atidarymą, kuri randasi ant 117 
D, Main 8t.Šios, svetaines paėmi
me ir su gaminimo rakandų ir 11, 
daugiausiai. pasidarbavo vietinis 
klebonas kun. J. Židaiuivičius, JI 
Pakučius, J, Tamošauskas, A. Ki
sielius ir luti Doderacios nariai ir 
narės, . ... ■

Rugpj. 5 ir 6 mūsų koloniją ap- 
1 ankč gerk kun. Kemėšis. Nedė
lios-’ ryte laikė bažnytines pamali 
das ir šakė grąžų pamokslą. Po 
pietų sti vietiniu klebonu kun. J. 
Židanavičiunf lankėsi ant pikniko. 
su rengto Lietuvių Vytauto k c no. 
Benas juos mitikn . timkšmingai 
grieždamąs Vytauto niur^jĮdi* kR. 
tus. Gerk. kuu. Kemėšis trumppjvidngas. Čižauskal dainavo nau- motėm, kuii k&at pliovojo 
prakulbclej išreiški įspūdžius ko- jausiąs;daigas, ir jų pačių kurk Dievo, Bažnyčioj ir kunigų tapo

Vyras.

BALTIM0M& MD. ,
- ' ; '"k f .. -.y / _ ..

člžąwk4,.*tąiivrildaima kojąceriaii
Rugpjūčio 7..d; 1923, m. Įvyko 

čižauskų tflsisvcikinimo koncertus 
su’pug^bu jojo Simfonijos orkės- 
tros.. Drogramns buvo labai tur-

-Z^

*0*3*#**r#-.
*

school dėlto. k*d vieton! 
trūksta. Čia galima mokytis J 
ką tik nori. |

Lietuviai Šia -turi savo j 
knygynų (275 knygą)f. savo| 
kuopų, susirinkimus, Uįoki-] 
naši savo kalbą, istoi?ij< ir i 
tt. Norinti daugiau žinotai 
prašau kreiptis P^ie 
arba: Saiut—.Bonaventūreį 
College, St BonayenturėJ

Kegmšykit -laiko nėr | 
bus pervelu. TuojaiiS rašy
kit užtikry t’ kambarį.

nius, M. čižauskienė tikra ar- .taip sužeista kad ant rytojau^ nu
tįsta balse, artistiškai išpildė, žą Jmirė/ Tai girtybės aukos. Iš pa- 
vėte žavėjo klausytojus, aplodis-Lapijos pikniko visi sveiki, links- 
mentams nebuvo galo. Apdovano- įmi sugrįžo.
jo jąją gėlių bukietais. ČižauskasĮ Pelno kiek atliks tikrai nežinia, 
su skambiu baritonu,.kad užtrau- Įspėjama apie trys Šimtai. Kitais 
kė, ganiau, kad salė sugrius. Ji- lmetais geriau prisirengę daugiau 
sai turi puikų išlavintą balsą. Pas- galėsime, pasipelnyti. ’ ,
kui puikiausia dainavo daug gra- . Dalyvis,
žiu duetų. Tai brač ištikro artis- j ■ __ -■
tai. Labai nuliūdo visa Baltimo- 
res kolonija netekus gerb. ČiŽaus- Į AMBTKBDAM, M. Y. 
kų ; tai buvo, papuošalu kaipo 2! jį, f A.
Žvaigždį, Jie turėjo didelį pui- 
kiąi išlavintą chorą, net- svetim- Juozas Mačiulis mirė 9 rugpjū- 
tauČiai gėrėjosi, nes p. p. ČiŽaus- čio. Jis buvo pavyzdingiausia ka- 
kai.buvo plačiai žinomi tarpe ang- talikas ir uoliausia darbininkas vi
lų, duodavo koncertus. Suorga- soae organizacijose ir draugijose, 
nizavo didelė simfonijos orkestrą kurios rėmė katalikystę, Lietuvą 
vienų JietuVią, 40$ pridėjo dar- ir darbininkų būvį; Jis beveik vi- 
jm ir triūso. ■Pakėi^’mmsią/mu-Įsose draugijose (Krjfe kaipo pir- 
zikoje Šioje kolionijoje bažnyti- mininkas, sekretorius arba valdy
mai ir tautiškai. Net miela buvo [bos narys. Jis buvo malonaus bū- 
paklausyti kaip gieda bažnyčioje, do, be kaipo katalikas ir lietuvis 
o su didžiuliais vargonais kad už- gindamas Lietuvos ir - Bažnyčios 
groja, tai net šiurpuliai eina per j garbę, nebijojo pasakyti, kur rei- 
kuną. Neišgtisiu daugiau nei tų Ida tiesos žodžio. Jis tankiai raši- 
gražių .giedojimų,
Žauskas pasakė trumpą atsisveiki-Įjuos platino, Paskutinis a. a. Juo- 
nimo prakalbėlę liūdna pasida- zo Mačiulio straipsnis tilpo “Gar- 
į’ė, ne vienam ašarėlę išspaudė iš Įso” 32 No, antgalvįu: "Laiškas 
akių, o. po tam dar Čižauskas už-jį Redakciją, nuošimčių išmokėji- 
dainavo "Oi, neverk, matušėle.” mo reikalu,” pasirašęs J. Mačiu- 
Simfonijos orkestrą puikiai grojo, lis, Liet. L. L. P. Bonų Stotits 
į trumpą laiką taip puikiai išla- Rast., Amsterdam, N. Y. Tas 
vintą. M. Čižauskitnė daug pąsi- žmogus, tai darbo bitelė, perdide- 
darbavo, turėjo daug mokinių, la- lis jo darbštumas , su mažu poil- 
vino balsą jaunų mergaičių, sū- siu, gal buvo priežastimi anksty- 
rengdavo koncertus ir puikiai jo- bos jo mirties, ’ Gailis jo visas 
stos mokines pasirodydavo seeno- Amsterdamas, visos vietinės ir vi
ję. Visi apgailestauja Čizauskų suomeninės įstaigos" .ir draugijos 
— lieka Baltimorės kolonija nu- netekę maloinaus ir uolaus ben- 
liūdime. Aradarbio. Aš gisususpąūstašir-

Velinu gerb, Čižauskams geriau- dimi ir;, riedančia ašara.rašau šią 
šių pastkmių jųjų darbuose, lai- korespondtneiją, nes. a. I. Juozas 
minga ta kolonija bus kur jie gy- Mačiulis, daug prielankumo ir pa- 
venš. - | ij lsiryžimo išreiškė darbuotis man ir

Su Diey muzikai. . . .R jam mylimoje^ , srityje, kafalįkis- 
Ašara. kos spaudos platinime. Jis su są- 

______ , vo žmona įsirašė nuolatiniais na-’ 
. riais šv. Kazimiero draugijos ir į-

CAMBRIDGE, MASSk mokėjo .$70. Šv. Kaz. Dr-jos sky- 
; y—s • riaųs buvo pirmininku.

'Parapijos piknikas, žinomi nuliūdusiai a. a. Juozo
Rugpjūčio 5,”atšibuvo Gambrįd- žmonelei, dukrelei ir visiems ginji- 

ge’io parapijos piknikas"Palange- Arčiam bei prieteliam reiškiu gi- 
je, Methueii, Masu. Iš Cambrid- j^nmos užuojautos, o visų šv. Kąz. 
ge’io tuo po pirmų šv. Mišių išč- Dr-jos; narių Amerikoje ir Lietu- 
jo keletas (įidelių trokų su žmo-|vo3e» nialoniai prašau,. maldauti- 
nėmis. Po .antrų taip-gi nemažiau pasigailėjimo jo sielai,
žmonių buvo'1 norinčių važiuoti. Amžinąjį atilsį duok jam Viešpa- 
Diena buvo ideale piknikams.. amžino jišviesybė tegul jam
Žmonių apart Cambridgeiečių bu- švl®5ia Rangaus linksmybėje. ■ 
vo. nemažai iŠ. Brightono, Lawren- L mirusio a. a. Juozo Ma
ce, Loveli ir kitj miestų. Viši at- piulio žmontle ir dukrele, tegul 
vykusieji Palangon smagiai, gra-1 gerasis Dievas paguodžia savo ma
žiai ir dorai laiką praleido, Įlone.

Daugelis tuoj atvykusių skubi-į . Kun. Petrai Kasciukas,
nosi į Palangos tyrą vandenėlį. Iš L ^v- Kaz. Dr-os generalis įgalint, 
vandens apie ketvirtą valandą bu- t x Amerikoje,
vo kviečiami. paklausyt- skambių P®® Main St., 
dainų, gražių kalbų. Dainų pro-1 Amsterdam, N. Y. 
gramą, visą išpildė Gambridge’io Į.... .. ~ -J_____——
parapijos choras. Kalbėjo gerbia-]

Juškattis Ri.Vir. ' flP|[ MOKYKLAS \
mauskas, Pr. Jur&s. Publikavis-Į-
kuom patenkinta..

Po muzikalia programo prasi- I Šiame laike.visi stu.dentci.ij 
.dėjo žaislų programas. Buvo dar moksleiviai, pradeda miuty- 
išleisti keli daiktai: gražus pyra- ti) švaistyti apie mokslo vie- 
gaą, ketai sūriai, irįtraukimas L reikatttt.
dviračio, $20 aukso gabalo, laikro-. , .- , / -
dėlio, žiedo ir karielių. Gavusie- p‘as daiktas, 
ji dovanas begalo džiaugėsi, Pa- p L Igu* važiuoti mokytis, 
galios buvo įvairūs Šokiai, žais-|kur geriausia vieta. Mums 
lai, kuriuos vadovavo panelė šim- lietuviams tas dalykas dar 
belaitč, ¥. Sirka, A, Buslevicius. daugiau iuteTCsingas dėlto 

Apie septintu valandą ir vėliaus. • norim sugjeiti; n0-
visi pradėjo braukti namon. Vie- . . . j, . .. _ .

visi pastebėjo tai Cam- P® sav? ka^ 
ir vienybę. Gaspadincles savo ska- ^et ir mokytis. Mes IT 
niais valgiais pavaišina visus pui- gerai žinom kad tas .dalykas 
kiai. . ‘ - . J ir ne visur gaunamas, tai rei-

: Gerb. kun. Virmauskas pątėiš- kia iš laiko surasti. • 
ke norą, kad kas me^pąrapijos iš dorintiems . moksleiviams 
kitur turėtų tokius įsvaziavimųs. . . Dviro-
Gainbridge’io parapija tai tilaaipageUKti, pino 
turės, nes; visi negalėjo atsigėrė- ^"darnas gmų Anetų^ur ga-; T
ti Palangos gražiūnu,patogumu ūma mokytis ,;kij> Btk JlOt’L ręiimungiis gyvybės eiėntentus j* 
ir malonumii, ‘ Vieta labai tilmsi Tas yra galimas-dalykai dėl- trbąMfv
išvažiavimams-piknikamš. Apart kad >/ Bbnąveiitttres:
to dar yi?a daug ir kititmą {teik- .k^ unlvorsitetiVUŽ metu ar btmi mėgsta su gjągęr vaisią » “ 
tams reikalingiems vjetosj, Sako į ‘ komis, .suvoktu- MauStaiu ir stota
Hon būsii,Popai T?.V
lauįos 'namas. Žemės yra’ten už-u? sejniiituy, wemet. ■ 
lėktinai ir dar kitokioms įstai
goms.

Visi Žmonės grįžo namęn Bu gra? 
žiais įspūdžiais: • VM gėrėjosi įad. 
**mimašMnink^’4iehūV0i' Girto 
nei vieno ’ nesimato. O beje, visi 

r nuvažiayo • į kitą 
lais vąnnuiių pikhikąrNekurtopįtr- 
važįavcr namon be galvų, spran<|us; 
nusisukę; kaulus susilaužę/ ' Tūla

/
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Kad atviręs, juodas virs- 
nuotų, tai; teikia tik dviejų 
knbiškų pėdų gazo valandoj. 
O gazą pilnai atsukus, eu~ 
naudojama 18 kubiškų pėdų
gazo valandoj. Kadangi 1 
smarkus taikuliavimas ne- J 
paskubina virinio, taįaišku, W 
kiek be reikalo gazo išeikvo- 8 
jama neprisukant, kuomet j 
puodas ima virti. 1

■ - . ■•_______-/_ . . • MĮ

Angim kasyklų Suv. Vai- g 
stijose yra apie 17,000. - «

ilUM akjrrlofr ■«• fataa 

«w laika cvUfoMbM nf- 
IeiJm itarinr UdmžlMM 
motinom* Ir tortam j»n* 
agkMIkfg.

KUlitlv anripUaM* ir>«- 
nijlau* p* 4ifrku tjrm 

truba* (atayMl Ir iMUl 
ir kua juaaaa, M ik 

jrn M«u. Irau *• twj 
rten nciKuUkth Hfc*.' 

‘tufU* ntrinU. (r.Hml 
#«rrW*u.r* ’•

DĖL APRŪPINIMO 11
; MOTINŲ
KŪDIKIŲ SVEIKAT

«c
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ISvcdinkite t&r.fĮnn&o- lcamb«rį~ ” a

Užtektinai Šviežio oro gerai vėdina- > 
įname kambary, arba anf por&< kur 1 
-vasarą galima sergančio lovg pustaty- J 
ti, yra reikalinga gydant bile ligoni. -3 
Žiemiį, sergančio kambary temperatn- 3 
ra turi būti vidutiniškai Šilta <60 iki 3 
63 laipsnių T.). dieną, kada kūdikis 9 
budi, bet naktį galima kdkytl ktek v8- -3' 
siau, araba kada jįis miega. a

Kūdikis, kuris tapo pralavlntaš tin- a 
karnų sveikatos įpročių, ir kuri? pri- « 
pratęs, kad tinkamai jų tualetas yra«J 
prižiūrimas, yra lengviau prižiūrimas S 
ligoje A Pagelbsti jei kūdikis JprtMHntaa 3 
parodyti savo liežuvį bei gerklę ir pa- 3 
veliju save apžiūrėti. Kūdikio niekad- 
nereikia gąsdinti nubaudimu.

Komfortas ir Laime kūdikio arba-jau- < 
no vaiko daug prigelbsti prie išgijimo,, 
bet reikia prisilaikyti griežtos discip
linos slaugant ir pildant gydytoju įsa- J 
kymus. Budas kuriuo kudiks prlžiu-- 
rimas sudaro daug svarbos tume kas .; 
su juo galima padaryti. Net ptuuiau-; 
siaslųrdikls pažįsta skirtumų tarpe ra- 
maus,*gabaus prižiūrėjimo ir keinėrli', 
ko, triukšmingo; ir greičiau paklauso 
malonaus, susilaikančio budo, j :

Visados savo kūdikiui duok gerinusį 
maistą. Jei negąU savo kūdikio žindy
ti, neėkperimentūok įvairiais maistais, 1 
bet stok tuoj ant gero kelio — duok 
maistų, kuris padarė daugiau stiprių « 
bei vikrių vyrų bei moterų, negu visi 
kiti preperlitai sykiu sudėti — tai yra, 
duok Eagle Brand Pienų, maistų, kuris_ i . V< t AIKKMAV ^^l.V AJLUUU MMMKn.lft *U**H

Studentui ŽIBO- daro stiprias kojas ir sveikus Jaunus. 3
Jį- patvirtina ir išrašo gydytojai ? d®j 
jo augštos kokybės ir vienodo sudėji 
mo. Milijonai ir milijonai kūdikių l&-il 
augo į stiprius berniukus ir mergai?^ 
tęs šukonibinavus gerų motinos prie-J 
žiūrų su sotumu Bordeu’s Bagio Pie
no.

nębuš . pirmti **'

V

t •- * . - -*

Pardavimui pūs Jusu ^huūuvlnluką ‘ ’ Pūt&lą to™-
; KI..MT8 K OEtff ONO S V ~ PAIŽBLKŽ

, W YO

Bėgiojantis vaikas turi gauti tų pa
čią gerą priežiūrą-kaip ir kūdikis ant: 
rankų, jei norimu, kad jis pasiektą p 
nų nmžį ir sveikatą. Karo metu Auge li 
ii joje patirta,-kad iš penkių vyrų t . 
netiko tarnybai. . BksiH'riinentuoae toBk 
rio buvo daromi mokyklose 1918 m 
tais, tiktai 18 nuoStmtis kūdikių bu* 
vo pirmaeilėje' padėty. Kitiems nedape- 
nčjtuuis, pradėtus pirm mokyklos 
kymio, buvo priežastis. O nedapenijfe 
mas dažniausia pnkįla $ netinkamo 
ba neto .maisto, Pridedant Eagte P8» 
nų kasdien prie jūsų kūdikio v»lgb® 

1 gali būti tikras, kad jis gauna vist

n khflOO.
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DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

*

Tel. Broekton 5112—W.

(Kampas Broad Street) 
705 MainSt., Montello, Mass.

h Tai Bū, Borton 270 i

y. MAGDONELL,M.D. i
s Omo valaiukjb: ' i
| Rytate !M 9 Tat Po pietų nau 1-41 < 
f | Vakarai* nuo .6 iki 9. j

Broachray, Bo. Boftcm. j

13 ___ Tel So, Boston 121'į LIETUVOS DANTISTAS ' 

HDR.M. V.CASPER 
f (KASPARAVIfilŪB)’ i) Laikinai perkeis ofisą po Ma. j 425 Bmu.dway, So. Bostom, Kam.

O/^oVuiandoi.’

* Ud 6 Ir nuo 8 :80 Iki 9 v. rak, 
į Ofisas uždarytas subatos vakarai!

J ir nedeilomls.

MALDAKNYGES I
Mažas Aukso Altorius, audi

mo apdaru ............ .$1.00 
Mažas Aukso Altoriuj skū- ’ 

ros apdaru .............. $1.50 
Anlolas Sargas, skūros ap

daru ............... .$1.50
Aniolas Sargas, audimo ap* 

daru ..i. .... ...... .».* .65’ 
Norėdami jas gauti kreipkitSs pas 

' “D A R BĮ N I N K A S” 
366 Broadway, So. Boston, Mass

‘ Šv. Petro bažnytinis cho-- 
Tas rengia milžinišką išva- 
Žiavimą rugpjūčio 26 d. ant 
Patts Hill, ten kur parapi
jos piknikas buvo. Šis išva
žiavimas bus .nepaprastas, 
nes choras rengiasi-sir-visu 
smarkumu, M. Karbaus
kas, choro vedėjas pasižadė
jo chorą išmokyti daug mū
sų tautiškų dainelių ir gali
ma sakyti, kad-visos bus su
dainuotos. Taip-gi bus įvai- 
nužaislip . \ , j ■ •

V > Išeivįimb Ėiomisiįa,,
1 • .n — nj,.,...- . i—n..—i-j

NEPAPRASTAS VA-
’ / • ‘ KARAS, ’ .

Rugpjūčio 24 d. penkta- 
- dieny bus pirmas vasarinės 

mokyklos vakaras. Tas va- 
karas tikrai bus. nepapras
tas! Pirmą kartą scenoje 
bus perstatyta operete “O- 
nytė” su dainomis ir šokiais, a 1

Tokios operetes dar mes ne
turėjome. Daug bus ir juo
kingu perstatymų, dainų,, 
monologų. Vienas iš gabiau
sių mokinių atliks juokinga 
monologą “Oicilikas.” To 
praleisti negalima. •, žodžiu 
sakant, pirnio vakaro pro
gramas bus ne tik gražus, 
bet labai gražus. • Ne vienas 
,tą>.vakarąjiegaJūtų_])asilikti 
namie, ’ . . .

Štai kaip aukščiausios kle- 
sos mokiniai kalba apie va-* 
kara:

u

Aš eisiu, 
Tu eisi; , 
Jis>\ It/eisj 
Mes eisim, 
Jūs eisit, 
Jie, jos eis.

F
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Kiekvienas maujas ar senas įkaityto jas, pilnai už vi
sus metus iš kalno užsimokėjęs, turi teisę pasirinkti sau 
vieno dolerio vertės iš virs paminėtų knygų. 1

Pasiskubinkite, nes tas pasiūlymas tik trumpam lai
dui. ’ •

“DAĘBĮNINKAS” 
366 West Broadvmy, Soutli Boston,‘Mass.

PIRMOSSKERDYKLOS LIETUVOJE

■ Kur? I mokyklos vakarą. 
Kada? Detnyčioje Bugpj* 
(Aug.) 24 d. pobažnytineje 
-svetainėje,--------------

' Antras vakaras bus Rugp.z 
(Aug.) 27 d. -Apie tą vė
liau.

“Darbininkas” savo rėmėjams ir prieteliams, kurie 
užsirašys “Darbininką’ ’visienis metams prisiųsdami $4.50 
iš kalnoį galės pasirinkti sau dovaną vertės 1 dol. iš sekan
čių knygų:

1) ALGIMANTAS, Itoriška apysaka, 2 Įmygi (ap- 
darvtos) ............ :......    ;...... .... t...... ............ $1.00

^2)-„pANGAirS ; KARALIENE. Legendos apie.
Švč. Paną. Apdalyta^... ....................  ’

• 3) TRYS KELEIVIAI: Krikščionis, Žydas ir:
Turkas, apysaka, apdaryta ........ :.... ;................

4) MANO PATYRIMAI KAREJE. Gražus ap;
• rašymas .................... .............. .............. ................... ..

• 5) PETRIUKAS. Pasakaite.:....... ............ ;...............
”6) CIT PAKLAUSYKIT, Gražių dainų knygelė

T) -LAKŠTUTĖS EILĖS, dviejose dalyse............. ...
8) ' ŽEMĖS GIESMĖ, 1 dalis
9) 

’10)
11)
12)
13)
14)

į 15)
: 16)

Į7) 
.18)

2 19)

75

u

.25

.15 

.50 

.50
1.00 
1.00 
.35

.25 

.10 

.35 
PILOTO DPKTE. Drama ............................   .35
SCENOS ĮVAIRUMAI. Rinkinys komedijėlių .20 

DANGAUS ADGŠTUMAS ir žemės senumas .25 
KELIONĖ APLINK PASAULĮ- Graži pasaka 1.00 
LIETUVOS ISTORIJA. Parašė Pranas..:.....,.. 
LAISVĖN BEŽENGIANT. Atsiminimai iš 
buvusio visuotino Liet, seimo, Nėw Yorke.:..:.....
ŠILTIEJI IR. ŠALTIEJI KRAŠTAI. Gražūs 

skaitymai................ . ............. ............. ........... . ....... .......
TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. Svar
bių .žinių rinkinvs ........................ ............. . ................
KURIŲ BUS VIRŠŪS j Graži knygelė... .........

■PAŽINKIME SOČI JAI JZMĄ. Svarbios Ži
nios apie raudonuosius.   ............ ;.......................
ARITMETIKOS TEORIJA ..... . .... ......... . ..........
.ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis I...... .
ARITMETIKOS UŽDAVINIAI. Dalis ’lt...
DOGMATIKA. Tikybos reikalai..................... ;....
NAUJAS BUDAS IŠMOKTI RAŠYTI,,..,.,..;.

-VARGO MOKYKLAI. • Skaiiymų .knygelė... 
APOLOGETIKA. Graži katalikams škąity- 

., mui knygelė
31) EUCHARiSTIšKOS STACIJOS 
32j

ŽEMES GIESME, II dalis....... J.......:.................. ......
UBAGŲ AKADEMIJA, juokingas veikalas.....

UBAGŲ GUDRUMAS, 3 aktij komedija.........
KOMEDIJELeS. Parašė Gurkliutė-Gudiene
KOVA PO GIEDRAIČIAIS. Drama.___

20)

21)

Lietuvai buvo gana sunku 
atsikelti iš po svetimo jun
go, ypač tilo labiau sunku, 
.kad Lietuva buvo sunaikin
ta pasaulinio karo. Pradė
jus organizuoti nepriktasę- 
Ad vaisiybė,ynė/tagva bu
vo lietuviams tą darbą vy
kinti, nes mes neturėjome 
nei kapitalo, nei tam tikrų 
suorganizuotų politinių jė
gų, bet dėka bendram ener
gingam lietuvių pasišventi
mui,-, nors labai lėtai, i-r. var
gingai) bet visgi mūsų ne
priklausomybes darbas eina 
pirmyn. Daug jau nuveik
ta nepriklausomybės klausy
mu. Būtent,- Lietuva yra' 
pripaižnta. viso pasaulio de 
jure,, atgavo savo uostą per 
kurį susisieks su pasauliu, į- 
vesta tvirta valiuta ir dau
gybė kitų nepriklausomybės 
klausymų pastūmėta pir
myn. Bet mums dar daug 
domės tenka kreipti'į mūsų 
ekonominį padėjimą. Nors 
Lietuvoje viešpatauja, ne- 
perteklius kapitalo, bet vis
gi abelnai galima pasakyti; 
kad ir šiuo klausymu Lietu
va žengia pirmyn.’ Lietu
viai amerikiečiai su savo ka
pitalu-daug prisidėjo prie 
Lietuvos ekonominio atgai
vinimo. B^et-ir Lietuvoje 
gyvenančių lietuvių yra de
dama’ visos pastangos, kad 
pastačius Lietuvą • ant > tvirto 
ekonominio pamato, nes tik 
tada mes išlaikysime savo 
nepriklausomybę, kada eko-

ikį šio laiko visi išdirbti mė
siniai produktai ir konser
vai buvo įvežami iŠ svetimų 
šalių, transportas ir muitai 
atsėidavo labai brangiai, to
dėl ir produktų kainos buvo 
be galo aukštos. Lietuvos 
skė^lyklose viskas Uis ga
minama sulyg Amerikos sis
temos, ir bus įrengei sekan- 

; ti. skyriai: 1) Skerdyklos 
galvijams, 2) . Skerdyklos 
kiaulėms įrengtos prisilai- 
kant Amerikos sistemos, 3) 
Paukščių penėjimo ir pjovi
mo Skyriuj 4) įvairių deš
rų ir konservų skyrius. 
Paukščių perteklius Lietu
voje bus eksportuota į užsie
nį numatoma,'kiekvienas se
zonas bus išvežta į užsienį a- 
pic 400,000 žąsų, apie pu
santro milijono vištų, an- 

viščiukų ir kalakutų,

tušo apie už du milijonu su-, 
virš Amerikos dolerių.

Lietuvos skerdyklos yra 
suorganizuotos Lietuvos Ū- 
kio Banko pastangomis, ‘to~ 
dėl galima tikėtis, kad’jos 
išsiplėtos į didžiausią pro
duktu dirbtuve, nes Lietu- 
vos . Ūkio Bankas sėkmingai 
-veikia su savo stambiu kapi
talu visoj Lietuvoj. Geistu 
nft, ’ kad ir Amerikiečiai lie
tuviai dar uoliau pradėtų 
remti Lietuvą savo kapitalu, 
tuo bildu jiems didesne nau
da patiems ir su sykiu Lie
tuva galėtų.ekonominiai ge
riau stiprėti Fg

■ \ vLynatd

LDS, N. Y. IR N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI .

PIRAIININKAS
P. J. Kyrius,

138 Union Avė.,
....—'------- • BrdoklynfN?-Yr------
VICE-PIRMININKAS —

D. Janulionis, .
314 Walnnt St., 

. Newark, -N. J.
RAŠTININKAS — ,

J. Sereika, • .
211 Jefferson Street, 

Newark, N. J. 
KASIERIUS —

V. Daubaras,
300 South First St., 

Brooldyn, N. Y.

.40

75

\
.....45

.50

.10

čių,.

VIENINTELIS

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS 
visokių, žolių, šaknų,' Žiedų ir it, 
Geriausios Palangos Trejanios, Btnm* 

bi, GOc. už pakelį arba 6 ūž $8,30, 
RupTaižkitj pakelis 35c, arba ff už $1.75. 

, Trukjtolhj 30c. pakutis arba 6 už $1.40. 
h. žoles sutaisytos, nuo ąervų, jšgastles, 

•į nuomario, galvos Isvulžlfno ir ausyse 
ūžimo, . Tfll, ^tti l vienos iž geriausio 
medicinų nuo' vįsųMį nervų Autrtoto, 
su lietuvlSte nurodymu kaip vartoti; 
pakelis 85c., G už $4.50.

Knyga “Daktaras Namuose” aprašo 
visokias . Žoles Ir su daugeliu naudin
gi! receptų — $1.00.

Mastis gydanti visokius niežulius- lt 
odos išbėrimus, dėžutė $2.50.

Drukuotl laiškai tovynėn rašyti, tu» 
žinąs 65c. - ______________ _ j į

Viskas būna su prlsluntlmokaštais. c
M. ZUKAITIS,

449 Hudson Avė., Rochester, N. Y.

DR. JOSEPH WEINREBE
90: Huntlngton Avė., Boston, Mass. 
Medicinos Profesorius Universiteto. 

Specialistas kraujo, skuros ir Slapu-, 
, )ho. Ilgu, taipgi romatizmo. Kalba len
kiškai ... .

Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vakare. 
PėtnyčlomL ir nedėliomiš priima pa
gal sutartį

Telefonas Back Bajr 0379. Bes. Rok. 
5397—It. ' .

K Metų Sonth Boston* I

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS I
•99* W. BEOADWAT i

VALANDOS : Nno 9 r. Iki 7 v. rak. |

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOSI ’
PADARYTA. DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavljųo. J \
.SUTALPINA savyje daug rašalo. . ;
NEBeGA—Siunčiame per paštų ir espresu į visas 

Šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai | 
lygtos. '

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna , 
negaTės lygintis—be kratymo pirm pradėšiant.

' Jų kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50,
$3.00,. $3.50į-$4100, $5.00, $5.50, $0.00 ir augščiaus.
Pirk dabąr 1 Mums ir mes už kiekvieną plunksnų • 

garantuojame. . ’ ■
< “DARBININKAS” 

366 W. Broadavay, Boston 27, Mass.

I
Tli, So. Borton 2488 $

DR, J. C. LANDŽIUS |

LIHTUVIS GYDYTOJAS IH | 
CHIRURGAS. |

506 BR0ADWAY, |
10UTH BOSTON, MA81. | 

(Kampas G St Ir BroadwayT ©
VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 |

PARSIDUODA
PARSIDUODA KRAUTUVE, gro- 

sernė,’ tonika, fee-creitm’b, kendžfų ir 
visokių smulkių, daiktų. Taipgi yra 3 
geri kambariai dėl gyvenimo, .128 C

VARGDNININICA^
Pirmos klesos vargonininkas ieško 

vietos didelėje parapijoje. Jeigu ku
riam klebonų yra reik'allnga, tai mel
džiu atsišaukti. 350 So. Reed St., Mt. 
Carmei, Pa. >(16)

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ
Lietuviškos ir Angliškos raides. Turi 

Įbuti ‘parduota tuojaus. Kreipkitės:
332 Broadway, Sour.li Boston, Mass.

(16)

r xT i

V

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

BOSTON, MASS.

PIRMnUNKAS - Vincas Zafeckas, 
81Mercer St., So. Boston, MaM, 

VICE-PIRM. — Antanas Pastolis, 
146 Bowen St., So. Boston, Ma«& 

PROT. RAST. — Antanas Macejunai, 
450 E. 7-tb St., So. Boston,' Masu.

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

KASIERIUS — ■ Andrius Zalleckas, 
307 E. 9-tb St., So. Boston, Mau, 

MARŠALKA — Aleksandra Jalmokai, 
115 Granite St, So. Boston, Masu.

. D. D. K. Keistučio .dr-Ja laiko mSnes 
šinlns susirinkimus kas pirmą nedčl- 
dieni kiekvieno mčneslo po Nov 694 
tVashlngton St., Boston, Mass, B-t/į v< 
vakare. Ateidami drauge ir nauju nft* 
rlų su savim atsiveskite prie muiy dr- 
Jos prirašyti

PARSIDUODA toniko išdmbys- 
tčs dalis. Esame trys dalininkai, 
tai turėdamas kitą biznį parduo
du. Kurie norite pasipelnyti, 
malonėkite kreiptis pas Maxim 
J. Couble, 163 Ames St., Brock- 
ton, Mass. (16)

nominiai stovėsime tvirtai. .
Įvedus savo tvirtą ■ valiu

tą, ekonominis gyvenimas 
Lietuvoje pradėjo gerėti ir 
Lietuvos pramonė kilti. Pa
vyzdžiui, be daugybes kito- ■' 
kių dirbtuvių, jau yra. su
organizuotos ir baigiamos 
statyti didelės skerdyklos 
(Stock Yards) • kurios ■ yra 
užvardytos “Pirmieji Lietu
vos Šaldytuvai.” Lietuvos 
šaldytuvų verte jaii dabar , 
siekia virš dešimties milijo
nų litų, t. y. virš vieno mili
jono Amerikos dolerių. Sta
tymas Lietuvos skerdyldų 
eina labai sparčiai, bėgyje 
trijų mėnesių manoma baig
ti statymą ir .tuojaus prasi
dės gamybos darbas. Ka
dangi Lietuva yra tildo šalis 
ir, auginimas ’ gyvulių yra 
vienas iš svarbiausių užsi
ėmimų Lietuvos gyventojų, 
tai galima tikėtis, kad. Lie- ’ 
tuvos šaldytuvų savininkai, 
jau yra padarę sutartį su 
Anglijos.' stambiais gyvulių, 
augintojais. Anglai prista
tys Lietuvai geros Anglų 
veisles, kiaulės; kurios bus 
užvedamos' visoj Lietuvoj. 
,GUna gerai ištirta^ kaiLAng- 
Įų veisles kiaules yra daug:

& greičiau nu
penimos, negu lietuviškos 
veisles, Sker.dyklų" įštoigi- 
mą .^Lietuvoje,, galima skai
tyti už vieną iŠ svarbiausių 
žingsnių elfoninniinąm^Li^ 
tuyoš gyvenbiie'd.01 to, kad 
Lietuvos ūkis ąūmintv me
džiagą tokiai pramanei,.- -iš 
antros pusės Lietuvai? sker
dyklos yra syaTlnos tifo, kad
*

*• <■ tu
i

{

I

✓» 1

%

J- > v

. i.: " ' ;

. «*■ » *

M*M»t«k**kt***»>*'******«*ii • .l.yj

EVANGELIJOS Visų metų nedėldieniams ir 
šventėms i* t***tt4.fc*»*»****-«4***, *****••»■**•*»• OI.

jVĖiijJSPęj*M**t***»***,*«•*••>*,***>'m^m*1!******.*».»•»«**«*aaa^*a»«^afc .65 
f ■ ' . .

KLA JŪNAS;' graži pasaka-............ ... .  35
DIDŽIOJE KARO UŽRAŠAI. Nepaprasta ’ 
kny'gya
KLAIP.1’:DO>S ALBUMAS. Rinkinys Klai
pėdos Togitmj J>,/aa.«hk,ato»*»»»•'*• • 6to»|i*atoto» <4»♦*>♦•♦*»*»• ■ I

- 37) NAUJAS .ĮSTATYMAS. ■ 'Šventasis RaStąs...... .1.50 
■ 38) DAINOS SU GATDGMIS. -Raukinys gvažhj. '

■ dainų ■ ~ ' 150
' 39) PULKIM ANT KELIU, maldaknygės; jįj kai- ' ';

$150 ild,$3.0O
• 40) . TURTO NORMA. Graži, knygelė apie darbi- ■

.. mukų reilvalus ...yn*..,.........n..45^
41) DRAMOS, Trys nepaprašlaį gražūs' tilcybinio . ,• ' 

' turinio vėikalai .65
. **t- s

X
♦
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NbvEngiandCoke yra geriausias Coke ir yra. 
geriausias namui kuras.

NpvPnciandCoke yra-kietas ir pilnas, šva- 
\ rus 'ir sausas neturtpelenų.

NbvEngiandCoke gražiai sulaužytas, kad bū
tu- .paranku jį vartoti. 

MAŽI—DIDESNI—DIDELI

New England Coke
111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS.
Main 8532 . —TELEFONAI— Main 2723 '

KAMBARYS ANT RENDOS
'KAMBARYS- ant rendos. šviesus 

kambarys Dferchestevj'j. Komunikacija 
su Bostonu Traukiniu ar karu gera. 
Sužinoti krelpldtes. Į “Darbininko” 
administracija.

t BOSTONU IR APIELINKIŲ BIZNIERIAMS S
■ m.____ .j____ __  j -.j.u-i-f.- __ i., j_______  . ♦

Y
T
T
T
T-
T - 
T

žų KALENDORIĮT, kurie jūsų norėtumėte, kacl 
tokie butų laiku atspaudiiiti, prašomi ateiti į 
^Darbininko” raštinę ir. pasirinkti. Ėąširinki- 
masdidelis,. ’ . ■ . <.

i) A RB7A ŽAKAS

W ĮFes^ . Sotitfi Bostonf .Mas^
•k

LAFAYETTE REALTY GOMPANY 
' Mes perkame ir parduodaiite namus, ūkės, krautuve^ ap- 

dvaudžiam* namūs, rakandus, automobilius, sužeidimus ir 
-tt. Su visais reikalais kroipkitūs i pūs agentūrą ir būsit 
užganėdinti, '. " . 7 , . y

. ’ LAFAYETTE REALTY COMPANYl
_ RBAItEŠTATĖ ^WUHANGE :

456 Maasachusetts Avenue, CambridgeyMasa.
VINCAS į'. DEGUTIS ir DANIELIUS STROKAS, Savininkai,

MM
<4

PARSIDUODA TRIJŲ
ŠEIMYNĮĮ NAMAS

Jokių ni.orgičių nėra. Savininkai -r-^ 
Jakiivonls ir, AmbrazienS paims visų 
morgičtų. Kainu $4,000. Adresas: 

‘ TAMAS .TAKAVONIS, ’
-194 Athens St., ;So. Boston, Mass. 
' ■ ___________ (10)

NAMAI-MORGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

mortgičius. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipkitis pas manę,

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

Tel. S. B. 0770

ŠV. JONO EV. BE. PAAELPINE9 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI, \ .

PIRMININKAS — J. L. Petrauskai,
250 Gol<] gt„ So. Boston, Mass.

• ViCB-PIRM. Kazysi Ambrasas,
492 E. 7-th S t, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Julius Savickas,
UI Bowen St., So, Boston, Masu.. 

FIN. RAŠTININKAS — J. švagždys, ‘
171 W. 5-th St, So. Boston, Ma«* 

KASIERIUS ~ A. Naudžiūnai, /
885 E. Broadway, S. Boston, Maus, 

MARŠALKA — J. Zalkli,
7 Winfleld St, So, Boston, Maus. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečia 
uedsldlenj kiekvieno menesio, 2-rį vai 
po pietį) Bv. Petro parapijom salfij, 481 
S, Seventh St, South Boston, Mani.

GEORGE H. SH1ELDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
284 Wąshington Street 

, BOSTON, MASS.
Valandos; 9 A, M. Iki 5:3Q B. M, 

GįrtMfilfKa vtata .
10 Wpxthbop Suuarr, Kast Boaron 

Tel. East Boston 152—J. 
Tel.Main-2483

t

"Sto *

O PIRMOS Rl
|| Nukerpum plaukus vyrams, mer- 
J ginams -Ir valkume. ■
n Turime visokių kvepiančių toni- 
į> ky plaukams. ---
j L Ateikite Ir i^sltUtrlnkite, ai' tb 
•i | kiti, kad busite pateukintl

n c. š. b ABEU ■
Į116 DORCHĖSTER AVENŪE 

i i 1 SOUTH BOSTON, MĄS& 
J , (mib- tat ■ siokWkT TmtitM)

įfajįhmaiiiiį n ■iiiiūrtiriBiri
■V ■ 1 . ■ . ' t * - - - . - . —

■V •5»
, . .’ 1
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IV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
HARTFORD, CONNECTIOUT 

VALDYBOS ADRESAI

Elzb. MlelntklenS, pirmininkė,
44 Cedar St., Hartford, Conm.

O. Lablcklenė, vlce-plrminlnkė,
90 Sheldou Street, Hartford, Conn,

P. Labickiene, iždininke,
44 Madlson St., Hartford, Conn. 

Marijona Katkauskaltė. ftn. raštininke,
16 Atlantic St, Hartford, Conm 

R, Pundslenč, prot raštininke,
19 Walcott St, Hartford, Conn. 

Šios draugijos susirinkimai buna kaa 
antri nedSldlenl kiekvieno mėnesio, 
bainytlngjs salėje.

KAZIMIERO R. K. DM0* 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAiAL

PIRMININKAS — VL Pauliu.^
8i4a MĖ St Tel Sd, & 8835**St 

VICB-PIRM. — J. jarula,
440 D. 6-th St., So. Boston, Muk' 

PROT. -RAAT. ■— a. Janušonis,
W26 Colutnbta Rd., S, Boston,? M** 

FIN. RAJTO, *- K. KUkls,
428 B. 8-th St, Sa Boeton, Muki - 

'iSDINiNOS& IviHdto,
1U BoVton St* So, Boeton, HkM, 

TVARKDARIS P* UuČfaų
“883 & Flfth W So. Bo®toD) lim 

DRAUGIJOS miltui reikale ■—
808 Broadvray. So. Borton, Mt* 

DtaOtlja Hmreuelrtnklitaurtalko S-m 
ae&Mteal kiekvieno nHtaeeto i-a* vai' 
y* pl*R|. irotalnM, 4l« M ■
Seventfe 8t, 8uį Bortam Mm*..

i
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