pajriežiuB PTOŠlK aako:

Kfffld KaffllBg'
“Kiekvieno

kataliko

•;

yrft

■

'

WvmBW

■

iventa priedermė ,paremti

talikiškųjų spaudų ir

Ją

kuo-

plačiausiai paskleistitarpĮma

D X B B IN I
K «>
0TAftNlNKAI8,BKmvĖuGAIl' H

nių* Geri laikraŠ^ai yra nanr

, .

dingiauziu daiktu ir verti di- ,

BUBĖTOMIS.;

L

.

■

No. 65,

ik’

1. ’’

'4
■

^darbininkas

" *

‘

BogtonįŠT, Ūttft
Ttiaovtk Bbižoii Oi. ' ,

‘>1

.......................

/

ANTRADIENIS, BIRŽELIO ltt D, 1924

Metai IX*

REZIGNAVO.

KAUNAS.—Lietuvos ministerių kabinetas su premieru
Galvanausku priešakyje rezig
navo. Priežastis ta, kad sei
mas neužgyrė valdžios suma
nyto gelžkelio tarp Kauno ir
Klaipėdos. Išlaidos tam ge
ležinkeliui buvo manoma gauti
iš' Anglijos.

MATO PROGĄ ATGAUTI
VILNIŲ.
KAITNAS. — Lietuvos pre
mieras Galvanauskas specialia
me pasikalbėjime su Kauno
spaudos atstovais šiandie pasa
kė, kad Lietuva reikalaujanti
grąžinimo jai Vilniaus ir dėl to
dalysianti atitinkamų žingsnių
Paryžiui j ir Londone.
Permainos valdžių Anglijoj
ir Franeijoj dabar palankios
lietuvių diplomatijai, dėl to
ministeris pirmininkas Galva
nauskas esąs tikras, kad Vil
nius. būsiąs atgal Lietuvai su
grąžintas.
Aišku, kad šitas premiero
Galvanausko pareiškimas pa?
darytus prieš jo ir jo kabineto
rezignacijų.

PATŽUDYSTĖ PLEČIASI.

RAUDONAS STREIKAS.

Maskvoj ir visoje Rusijoje
daug 'žmonių žudosi. Daugiau
sia nusižudo asmenys tarp 20
ir 30 m. amžiaus. Kadangi
šautuvai ir revolveriai užginti
tai patžudos griebiasi įvairių
priemonių. Birželio 8 d. Mas
kvoj nusižudė 7 žmonės.’Tarp
jų buvo viena 21 m. mergina,
kuri prarijo 15 adatų o paskui
išgėrė nuodų.
Žudymosi priežastys yra ne
darbas ir labai nenormalus gy
venimas.

LONDON. —Anglijos dar
bininkų valdžia atsistojo prieš
sustreikavusių
geležinkelių
darbininkų dalį; Tas streikas
nepripažytas legaliu, bolševi
kų surengtas, o ne unijos iš
šauktas ir valdžia teiks apsau
gų likusiems prie darbo darbi
ninkams.

*

KBtaGĄ. .

Pereitų subįtų tapo palaido
tas kun. Mmh|iel C. Gilbridge,
kurs ant farmoš netoli Lo\vellio
buvo nužųdytįs. Nušovė Jolm
King, bedievi^ kuomet tas ku
nigas teikė joj tėvui paskutinį

patarnavimą. {Pamaldos buvo
velionies valdytoj bažnyčioj
[bažnyčioj Colnnsvrille’io mieshelio.
|
| TūkstaneiaiĮzmoniųbuvo su

PRAMATO NAUJUS
RINKIMUS.

sirinkę j laįditiives. Velionis
LONDON. — Darbiečių vai- buvo labai ^ liftus kunigas ir
tižia pramato, kad lapkričio
/1 žmonių mylinms. Per devyni;s
mėnesyje š. m. turbūt turės įUŽDERĖJIMAI GAL BUS vykti nauji rinkimai į parla metus jis vikhi avo So. Bostone
prie šv. Augu tino bažnyčios.
GERI.
menta.
v
Tai jo prieteli į buvo ir iš So.
Ukrainoj pasėliai taisosi. Pa
Bostono. Bnv j nuvykęs į paPRITARĖ STREIKUI.
..
. r
lei Dono upę irgi išrodo gerai.
__ __
Į maldas ir ka kuolas O’ConVIENNA. — Tarptautinės Įnell.
Pasėlius pataisė pastaromis
dienomis išimtos lietus.
Po pamaldi ‘ nugabentas į
Trade-Ųnion konferencija pri
tarė generaliąm streikui prieš]Abington į gimtinu miestelį,'
karų ir militurizmų. Kai Ka-kur šeimyniškame
irne lote
lote buvo
buvo
DAUG NUOSTOLIŲ.
ras grės tai drabimnkai pir- palaidotas.
į
Ties Leningradu ant Lado miausia amunicijos dirbtuvių Į Senelis tėvas, kurio sūnus
[prie jo lovos tušovė kunigų,
gos ežero buvo baisi audra. Ne- turi streikuoti.
[befeikiantį jam paskutini pa
vos upės vanduo išsiliejo ir Le
ningrade (Fętrogrąde) pridarė
tarnavimą, 1)6 galėjo likti n&KASYKLOJ ŽUVO 15
Į
muose,
kur to na baisi pikta*
baisių nuostolių. Tūkstančiai
.J8ĮIQN15į_.
liko- be pastoges ir be duonos.
* *"V ’
-■*
AVILKEŠ-BARRE, Pa. — įgabentas pas žentų į Kensvood'
Daug žmonių prigėrė.
Glen Alden Coal kompanijos Į Jis visai nusilpęs ir jo gal© Nu

KAUNO ŽINIOS.
' Sugriuvo kino. 16 V., L. Al.
49 Nr. kieme įlūžo naujai sta
tomo kinematografo lubos ir
dangtis. Du darbininku už
Shenandoah, Pa.
trenkti beveik mirtinai; yra ir
Linkime pasekmingai dar sužeistų.
buotis ir išnešti tokius nutari
mus kurie būti) Susivienijimui
Gaisras.
16. V. Y
Visais atžvilgius geri ir nau maičių gat., ties U
dingi. Iš kurių Amerikos lie plentu, kilo gaisras,
tuviams katalikams ir Katali priežasties gyventojų ne
kų Bažnyčiai būtų džiaugsmas gilino (rūkė dešras), kw
ir garbe.
patys likvidavo. Atvykusi

NEIS PRIEŠ ĮSTATYMUS.

CHICAGO. — Tėvai milijo
nieriai, kurių sūnūs nužudė
Robert Franks paskelbė, jog
jie nemano savo milijonų pa
vartoti teisybei laužyti. Sako,
kad jų kriniiiiališkų sūnų gyni
mas eis legaliu keliu. Vienin
telė viltis išgelbėti nuo mirties
bausmes tuos jaunus, turtin
gus, mokytus kriminalistus
Natlian F. Leopoldų ir Riehard
A. Loebų yra tai pripažinti
juos bepročiais.
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džiaušio užmokesnio,”
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su pasivėlavimu gaišrininkai
jau buvo nereikalingi.

Nepaprastai didelis šio pava
sario lietus ne tik neduoda
Kaunui išdžiūti, bot dažnai ji
užtvenkia. Taip 16. V. vakare
taip užtvino Lukšio' ir Seimo
gatvės, kad nebesimatė akme
nų.
Iš Sidnio rūmų tik valties
pagelba galima buvo išplauk
ti. Netgi medinius tiltus van
duo nunešė. Po kaitrios dienos
ir perkūnija smarkiai trankė
si.
(“Liet. Žinios’*)
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jo prie apskrities viršininko ii \
davė pasižadėjimus, kad neap- j

leist Vilniaus padiegto m'ede- <
lio. čia buvo, gan daug, kai- |
bų — tvirtų pasičžadėjiiiny?TįJ
atlikę vėl visi dainuodami nu
ėjo ant Gedimino kalno'. ’ Ten
degė du laužai, o prie jų sto- ;
vėjo baltais laibais ąpsMku- s
sios mergaitės-vaidilytes. Bu- j
vo karštu kalbu. Paskui, kad
parodžius, kad Lietuvos 3ąu-,
Kai yra visad pasirengę stoti į
kovų su lenkais, tai tris sykius
šovė, oran, o tas halsas įievie- •
nani įpuolė ausysna ir gal liet
į širdį ir iš ten, gal, neišeis. Iš
čia pradėjo visi skirstytis., . . ’
Visur tų naktį doge laužui,
lik žinoma ant kalnų, ant pilekalnių. Stmaų gal, taip tatn ,
tyčia sukurti bebuvo ant pilę-,
kalnių ug-nis-laužai. Telšiuose
puikiai buvo matytis Šatrijos
ir Džiugo pilekalniai, nes ten
degė ugnis ir savo liepsnos lie-Į
žuvinis glostė, Iai!Žė padąngę*
Kų ta ugiiis- priminė lietu
viui ?..
;
.

Atsimena, gal, ne vienas .
lietuvis, kad seniau užuito f'-,
vairių, siisinešimų
kių, o tai buvo pątogiaūsMi
Telšiai,
Kiekviename Lie' būdas. Sukurs ant pilėMl: h , <.
.
t
___ ____
_____
_
„ gegužės
~ ....... ............
tuvos
miestely
1 d.
bukasyki
o
j
ištiko
ekspliozija,
Žukiama
kas
valandą,
f
Jis
,neatč
Robert
.Franks,
14
m.
vaikąs,
I
v
^,
sodinama
medeliui,
bot
be nio vienoj vietoj ugnįf fų pkKIEK GYVENA MASKVOJ.
matvs kiti ir't. t. Rinkdavos
vo 15 angliakasių. Keletas de-1 sipeikėja po baisįos'piktadary- sūnus;Chicagos, niilijonieriaus, ■ • '*
tų dar šįmet’pasodino ir “Vil
SUDARĖ KABINETĄ.
Rusijos bolševikų sostinėj sėtkų sužeista.
bės. Jo kiti sūnus ir dukterys kurs nesenai buvo nužudytas niaus medį ’ ’ — tai ąžuolų, bar ginkluoti vyrai ir stodavo su
PARYŽIUS. — Nuo birželio Maskvoj gyventoji} yra 1,511?----------------yra geri ir dori žmonės, tik dviejų milijonierių sūnų prieš tų medį, katras nesibijo audrų kryžeiviais kovon, o dabar kas
kita.... Visai kita! Kuliai’
1 d. Francija gyvena be Norma 645. Iš jų rusų yra 1,354,754. Iš NUBALSAVO STREIKUOTI. I viends Jolin virto*, bedieviu ir ųelaįipingų galų mokykloje tu
ir moka narsiai kovot su gam
žmogui ugnis primena... ‘
‘
lės valdžios. Nepavyko suda viso valdininkų yra 226,000,
—-paskui baisia piktadarybę pa- rėjo debatus apie mirties baus
ta.
'
Tą pat dienų visi organizuo
CLEVELAND, O. — Stryt- pn(]ė.
.
ryti ministerių kabineto. Ban darbininkų 219,000, bedarbių
mę.’ Jisai stoj oprieš mirties
Visur Lietuvoj buvo iškil- tai 9 vai. susirinko į bažnyčių.
karių darbininkai vienu balsu
Policijos kapitonas Petrie, bausmę. Nurodinėjo, kad kri
dė tų daryti llerriot, bet nepa 95,000, namų tarnų 64,000.
vyko. Dabar Marsai, sudarė
Caro laikais Maskvoj buvo nutarė utarninke vidurnaktyje kurs suimant Jolin. King’ų, ga- minalistas, žmogžudžius reikią mės-ceremonijos, taip pat buvo Bažnvč-ioi dekanas P. Korzonas
prie šv. Antano altoriaus a$l>^‘
pakol- vo kulkų
kulka atsigauna. Policis- iki gyvos galvos uždaryti ka ir čia Telšiuose.
kabinetų ir visu tikima, kad tai išviso 1,000,000 gyventojų, tarp sustreikuoti, jei nebus paiseiVisa prasidėjo balandžio 30 kė iškilmingas mišiį^į,^..
tilt keletui dienų. Birželio 10 kurių darbininkų buvo 416,000, ;os algos ant 12c. valandoj. Ant I tas LamouTeux nuo King’o g'a- le jiman ir pristatyti prie nau
7 vai. vakare. Kiekviena Maželis pasakė pamokslą ir tuo.
d. naujasai premjeras skaitys naminių tarnų 170,000, valdi rytojaus-gi prasideda tame vo “black eye” už keletos die- dingų darbų.
Nurodė, kad
mieste respublikonų partijos ]nij galės grįžti prie darbo,
organizacija susirikiavus atėjo pamaldos baigės. Nuėjo visi
prezidento Millerando praneši ninkų 164,000.
Californijos valstija panašiai
konvencija.
I
_2_________
prie bažnyčios aikštės ir atsis ant Gedimino kalno. Buvo vi
mų parlamente ir jei to prane
elgiasi. Jei jis galėti) iš grabo
tojo, tam tikrų, tvarkdarių pa- sa virtine prakalbų, pasodino
šimo parlamentas neužgirs, tai
prabilti, -tai kasžin kaip jis da
RUSIJOS NĖRA.
NUSIŽUDĖ NURSĖ.
skirton vieton. Visiems susi •‘Vilniaus medelį,” šauliai UtGAISRAS NUO ŽAIBO.
turbūt jis rezignuos.
t
_____
bar sakytų apie mirties baus
rikiavus Telšių apskrities “Pa saliutavo, t. y. tris sykius šovė*"
MILFORD, Mass. - žaibas | N”8® ,Lila ^eascfo, gyve- mės panaikinimų.
Francijos pašto administra
vasario” orkestras užgriežė Pasodinę ąžuolų nuėjo kiekvie
UŽ DAWES’O PLENĄ.
cija paskelbė, kad pagal Rusi padegė Corroll, IILxon & Jonės nnsl
“8S-Ir tarnavn:
Lietuvos
himnų, pritariant na organizacija prie savo duo
jos pašto valdybos pranešimo kompanijos skrybėlių dirbtuvę. P1 P38 Dr. &nall m Betaont Ji
Vokietijos Reichstagas 247
STREIKUOJA DOKERIAI. gimnazijos chorui Telšių Mo bės, kurion turėjo padiegt
Rusijos jau nesą. Buvusi Ru Nuostoliu padarė už $75,000. BostonodidinamehotelyjeCopbalsais prieš 183 nubalsavo už
kytojų Seminarijos direktorius “Pagražinimo medelį.” Padie
sija vadinsis Socijalistiniu So Be darbo Ūko arti 500 darbi- py-Raza buvę pasiėmusi kamATĖNAI.
—
Graikijos
sosti

priėmimų Daives’o pieno. Agę medelį ir padėkoję pi- O.
vietu Respublikų Sąjunga.
barį ir uzsirasiusi Mrs. Mmall, nėj streikuoja dokų darbinin J. Gedminas sakė:
merikietis Dawes su alijantų
— Čia susirinkom visi, kat Geltneriui už davimų medelių
______ minėto daktaro pavarde. Po
kai. Yaldžia kol kas nesikišo
‘ ekspertais išdirbo pienų, pagal
. _
to ji tykojo nušauti Dr. streikam Kadangi tas streikas iškilmingai apvaikščiot “Vil — kaštonų — išsiskirstė.
kurį Vokietija turės užmokėti
niaus medelio” sodinimo šven
GRĮŽTA DARBAN.
Įsmall’ų. Nepavyko dėlto, kad
Augs ant Gedimino kalno
prekybai buvo labai kenksmin
alijantams kontribucijų.
Tų
FAT.T, RIVE^Mass. — Ri- nebuvo susipažinusi su revol- gas, tai darbdaviai prašė val tę. Kaip tai iš vienos puses tu “Vilniaus medelis” ųžuolas»
pienų vokiečių valdžia priima.
ri kiekvienas žmogus jaust di- Augs lietuvio širdy tėvynės
L. D. K. S. centro valdybos ver Iron Work Cotton Mills vem mechanizmu.
Tąsyk ji džios įsikišti.
Valdžia bando
Francijos senoji- valdžia nuo jo
džiausį džiaugsmų, o iš kitos meilė-patriotizmas ir jis kovos
narys ir “Darbininko” redak pradėjo darbus. Priėmė 5,000 Į išgėlė nuodų ir mirė,
sutaikyti.
purtėsi.
liūdnumų, nes lenkai grobonys su lenku. Gana jau kentėti*»
torius užbaigė advokato moks
audėjų.
Ta kompanija buvo
.
!
laiko užėmę mūsų sostinę Vil
lus Georgeto*wn universitete su sulaikiusi darbus per 24 mėne- APVIRTO TRAKTORIUS.
Kalifijoras.
Visame pasaulyje per 1922
IŠANKSTO
PRADĖJO
nių,
kurį
įkūrė
Didysis
Lietu

laipsniu LL. B. 9 dienų birže sįus
LOAVELL, Mass. —- Echvard
it. laivų pastatyta 852, jų italSUVAŽIUOTI.
vos kunigaikštis Gediminas
___________
| J. Brooks, 55 m. amžiaus, trak
lio gauna diplomų ir išvažiuo
' pa 2,467,084 tonų.
prieš 600-tus metų. Tas pa
ja į Amerikos Liet R. K. Su
toriumi arė ir netikėtai traktoVagyste.
CLEVELAND, Ohio. — Sediegtas’medelis turi liktis ilgai
PAKĖLĖ ALGAS.
| rius užkliuvo už po žeme ęsansivienijimo Seimų Shenandoah,
redoj čia prasidės respublikonų
Telšiai. 18 d. balandžio koks
mūsų atminty. Paskui eisim į
Pa. Į Bostonų atvažiuos pa
DETROITrUich. — StreiSafen?’
apvirto partijos konvencija.
Bus no
cerkvės kalnų, ten kūrensią tai žmogus nuėjo ant kapų ir
baigoje šio menesio.
kuojantieji mūrininkai reika-p1’ surna^ artojų,
minuotas kandidatas į prezi
ugnis ir bus prakalbos. Ger iškūlęs koplyčios langų įkišo
Šiuomi nuoširdžiai dėkoju
Džiaugiamėsi iš kas kari di
dentus h’ viee-prezidentus. De
lavo $14 dienoje. Pagalios su• rrrvcy m
biamieji, aš turiu šių valandų lazdų (mat bijojo pats lyst) ir
visiems geros širdies asme dėjančio' būrio mūsų aukštus tiko grįžti u ž$12J)0 dienoje ir]
PANAIKYS TAKSAS,
legatai jau nuo subatos pradė
tokį sumanymų, kad cerkvės nuo altoriaus nu traukė divonims, kurie man padėjo* rinkti mėkslųš baigiančių lietuvių a- gaus 44 valandų darbo savai^uo liepos 2 d. taksos ant jo atvykti.
kalnų pavadint — Gedimino nus. ICito nieko neėmė, kaip
žinių apie lietuvių kooperaty- belnai, o iš p. P. Daųžvardžio
lankymo teatrų bus panąikinkalnu!..
'
tik drabužius. Rytmetį tą pa^
ves organizacijas Amerikoje ir ypatingai dėlto, kad jisai yra
■ . .
tos. Dabar buvo tų taksų anoNEPAKELS
ALGŲstebėjo žmonės, pranešė klebo
karna .10 nuoS.
kurie šiokiu ar kitokiu būdu artimas mūsų darbo žmonių MILIJONAI DOLERIŲ
— Valio!.. valio!.. valio!..
nui, o šis policijai. Policija
pagelbėjo man atsiekti savo reikalams, Įnirs' mūsų eilėse
WASHINGTON. — Kongre — šaukė minia, bet “lenkai,”
ŠEŠIEMS ŽMONĖMS.
. „ '
iškrėtus visus aplinkiniua gy*
tikslo. Pasistengsiu išsiuntinėti jau seniai kartu su mumis dar
_ __ _
Sv. Petro bazilika Ryme to- sas buvo perleidęs bilių, ku-1 kurie buvo, šiaip ne taip, -var.
netrukus (dovanų) po 1 kopijų buojasi ir kurs ateityje savo
TERRE RAUTE, Ind. — Ikia didelę kad į jos vidurį tilp- riuo pakeliama algos* paštų [gals negalais^ atėję, vaipės ir vento,jus, bot nieko nerado, . ų
,
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P. DAUŽVARDIS, L. L B.

į.

savo disertacijos “Codperation
Among the Lithuanians in the
United Statės”—visiems tiems,
kurie man buvo prisiuntę. pra
šomi) žinių.
Kum F. Kemėšis.

mokslo pagelba pasekmingiau Crawford Fairbanks mirda- tų Šv. Povilo katedra, esanti
galės sukti mūsų organizacijos inas paliko turto už $15,000,- Londone.
vairų tinkama kriptimi ir teip 000. Užrašė šešiems giminai1 ■ ...... ■■ H. ■ »'
s kaip Katalikų Bažnyčiai ir ka-čiams. Vienas tokių gimineiHolandijoj pramone ii’ biztalikams darbitinkarns bus pa- Šių'gyvena HAv^rhill,,'e, Mase. niai ėmė gerėti ir nedarbas majt., ?
A
/
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darbininkams.
Prezidentas | nieku nepritarė. Tarp savęs
Coolįdgę vėlavo tų kilių. Kon dar pusbalsiai kalbėjo, nes ne
_........................ \ '
-A .
gresas išsiskirstęs 'pereitų svi- tiko, kad jų “brolius” vadino
' . .A
a
batą neturėjo laiko perleisti iš- “groboniais.n
’
Linkt? vyskupas įrmG ■»
Po to visos okganhaoijflrs einaujo, kad biiius galėtų būt į“Mūsų priedermi.yra
statymu be prezidento parašo* iėse grieiiant dūdų orkestrui S- HikrsIMUš
j

i
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lis jLesižval^ydwį ir eina ten
ii ? £NM£T1 11FT
Palanga taisoma. “Nigerio yar- inantaitėj Daktaras
K. Breitdas” papuoštas. Dždeta “Ėisll inuzcr. Žinoma, su mažais trūku
kur
Markso inintis veda,'
I
di
/ ■
Poud.’x
Vasarnamiai taisomi. mėliais, išėjo gerai, nes lošė vi
o “Naujienos** pasirinkusios
.. t
kui L Baniui ir visiem choristam, Keli&i lyginama. Vis tai dėl tqa si gerai prityrę asmenys. Kad net r i
visai priešingų kelių: joms
Nashua’os vargonininkui it vi kpjiteatines Vyčių gegužines lie ant Nabagų” vienas sportas iš
Marksizmas yp’a tol geras kol
NedCIioj, birželiu 8 d. vyskupus siems choristams.
,
pos 4 d.
per jų kešenių neužduoda? ir
publikos pasigailėjęs numėtė 5c.
■Gallcger suteikė kunigystes sakAčiū
tariu
pirmininkui
Jonui
.-N
Z< ant estrados. Geriau kad būtų
kol joms ant ■ ‘komo” neužmi
»
raipęntų M. Daumųtui, gi hedč- DlinecKui už gražų programo ve
na.
“Naujienų*1 Marksizmo
numetęs kolų doleriiikų* *
■ '
* .
.t
*
lioj, birželio 15 d. * kum Dauman dimą.
likus viena uodega^
Antras veikalėlis buvo tai:
(WE
PHĮLADELPHIA, EA.
tas šv. Jurgio parapijoj laikys pir
Autoinobiliaus
dalykas
'
bus
0 kaslink to, kad Marksas
“Marytė, Vargonininko Duktė,”
hhed every TUESDAY, TMURSDAY and SATŲRDAI
mas mi$a& . Pamokslų pasakys; bgigtag, kaip tiktai gausiu visus
Pądėk&W&r
neminėjęs daktarų, advokatų
.Lošė šie: Virpša, vargonininkas
buvu4s klebonas kun, F. Kemė knygučių galus. '
•
ir kitų miestelėnų, darbininkų,
f
Gendrulis, Marytė « T» Bis* ■
JOSEPK‘8 LITHDAMIAN E, Č, ASSOOIATIO^ OF1ABOB
šis. Dctroitiečiai džiaugiąs^ kad
Kaip įiekurie parųena Iš buvusių
M, Kadiandulis, apskr. pirm.
proletarijato priešų^ilese,.tai
mantiūtė, Virpšieiiū — B, Mitkfflred ąg aecond-clasB matter Sept. 12,1015 nt the poet offlce at
Ma*u
gerb. kliu, J. Koncevičiaus prakal
susilaukė . naujo energingo jy
'
^uKhr tltaAet
reiIrtų paklaust “Naujienų’* ar
.tū, Adomukas —* J. yakalftUSkas,
bų šv. Kiizniiiero parapijinėj sve
darbštaus vado. . Kun-Daumantas
M^SOtiūice for nmlllfag at apačiai irate ųf ųcatage pmtdad for ta Akėtam
jos neatsimena kų Marksas ra
Pliuškius — A .čiužas, Jonas —•
• LAWRENCE, MASS.
>
Ąct of Oct 8,1IM.7, tttiArortfed tm July 12,1018.” •
yra malonus ir linksmo būdo žmo
tainėj, tai buvo ir aukos renkašė apie bm’žujus, kų jis buržu
S. Bisinontas, Batonslcas —J,
K
SUBBCRIPTION KATES;
gus, mylintis darbuotis visuome
ruoš..
Aukų
buvo
surinkta
$207.(
•
’
Birželio 2 d. vyčiai turėjo susijais skaitė ir prie kokios kla
Geležinis, Josclis, žydas
K, Ki~
r
t • / ► •*■***** *>» * * ** r * •• • *- + .»
nes labui turintis gerą iškąlbsy
50.
Iš
tos
sumos
atėmus
išlaidas'
rinkjmą, kurį pašventė plenavisės juos darbininkų klesinės
sieliauskas, Ponėko — K. BrcitTik gaila, kad mes cletroitieeiai
} Bįonton and suburbs
liko'
$165.00.
Toji
suma
buvo
pa

miti Vyčių apskr. gegužines, liepos
kovds lauke priskirdavo. Jis
mozor, Pipiras —- P. Mardosas.
" forelgn countnes ycarly ■ * * • •»• •
*41 • • $5.50
negalėsime ilgai džiaugtis, nes
siųsta tiesiog j Lietuvą ant vardo,
4 d. Komisijos raportavo kų nau
šis veikalas nusisekė labai gerai.
juos skaitė darbininkų proleta
i.. ‘
------ --v----------------------------- -Ikun. Daumantas, kaip girdėjau
Jo ‘Malonybės Vyskupo Karevi
dingo
veikiančios
tojo
milžiniško
rijato išnaudotojais, o jeigu
Programą vedė draugijos pirm, p,
I priguli prie NeW Yorko diecezijos.
‘
“Nauji bandymai nugniauž- ‘-‘Naujienos” apie tai nežino,.,
....
.
. .. išvažiavimo naudai. Pranešta kad čiaus.
J. Eismontiene,
ti privatinę prekybų Rusijoj y-Lį turėtų ,jėi jau ne nuo Juke- Favęs. Paak^,ln^ tluw apleisti
Tam
tikras
komitetus
pasiuntė
kuopos narės pardavinėja populoPublikos buvo daug ir iš mūsų
ra ne tik labai žalingi kraštui,] |įCb tai bent nuo Prūseikos pa- I)ctroltą' Nors kun. Daumantas rybčs kontesto tikietus, Nutarta į Lietuva ir gavo atsakymą po to
kaimynų Rttmford’o.
“Darbininko ’ ’
skaitytojai bet ir begalo pavojingi.
Da-Lniok.vt Marksizmo — jei dar aeg*’vens Detroite, bet vis-vien kad kiekviena kuopa išrinktų vie kia pakvitavone:
pereitame numeryje rado apra buitinėj mūsų padėty tokia ko- k);. į ])ent k©-ki0 Marksizmo bu - dai‘bllosls visuomenes labui lietuDarbai.
“Žemaičių vyskupo (Karevičio)
na kandidatę į popųlerybes koli
šymų apie šlykščių piktadary- va yra dagi kvaila ir juokinga. |vtaįir Įvykinimų tiki,
š'tio tarpu Levvišton’e darbai la
|V1U tarpt>’
te,stą ir paskelbtų pirm birželio lfl. kurija, Kaunas, No. kvitus 1437.
Bę, apie nužudymų kunigo. Tas
Draugas.
“Siunčiu širdingą padekavonę bai silpnai eina. Veik visos au
Mes turime skaitytis su realiMums katalikams darbininPanelė Jukhevyčiutė, ponia VenIĮ, Katalikų kunigas ir jo už
i
nėniis krašto jėgomis ir liautis kalus g to m- §ųta nė šalta, ar
čienč ir ponas Bancbyčius rūpin už prisiųstas aukas $165.00 šv. Ka deklinės dirba tik po 3 dienas sa
mušėjas nėra lietuviai, o ai fantazirųvę. Dar ne vienas de- kaK
CLEVELAND, OHIO.
^ka teorijoje ar
sis su karalienės ir karaliaus paro zimiero parapijos gerb. klebonui ir vaitėje. Bedarbių ir yra daug.
t
riai. Reiškia daliai* airiai turi .šimtmetis piaeis, kol piivati- jjrąktikoje is to kaip is vienoj. LDKS. S4-mos
kuopos mėnesi dais. Ipolitas Kale va gaus d.u ge parapijonam. Balandžio 8 d. 102'4
Rengs milžinišką, piknikų.
savo Kiaulėnų ir Moiitvidų
nis kapitalas paliaus naudingų jteip iš kito žmoni jai vistiek nie- Įnis sissiidnldmas atsibus 12 d. hh'- rus baseba 11 rateliu pągrajyti tą m. (Vyskupo parašas) Vyskupas
M. Sąjungos G-ta kuopa pienuo
Jolm Kingo asmenyje.
rolę lošęs Rusijoj. M ūsų eina- ko gero nebus. Mes turime ži- Iželio 7:30 vakare, Lietuvių Svetai- dieną. La\vrence’o teamas stato Karys, Kaunas, ’ ’
ja ant Liepos (July) 4-tos reng
Lietuviai kimigienos mėgė mojo momento ultdaiinys
K. Dryža,
jnot, kad darbininkų gerbūvi I nėję. Visi nariai malonėkite alsi si visus sumušiąs. Mat pasižymė
ti milžinišką pikniką toj pačioj
jai airius pralenkė veik visa
nę Kapitalizmų naikinti bet pa- pakelti galime tik mes patįs sa-1 lankyti ant šio susirinkimo, nes jo Montviloj per LDKS. išvažia
vietoj kur turėjo pereitais metais,
dešimčia metų, nes lietuvių
žaboti jį taip, kad jis atiodvtų L-() vienybe, klesiniu susiprati-1hus daug svarbių dalykų aptart, vimą.
LEWISTON, ME.
už Lake Grow, kur auklėja'mažas
kunigėdžiai nugalabijo a. a.
labiau cnilizuotas.
niu, darbštumu ir visuotinu I Taipogi atsiveskit savo draugus
žuvytes.
Įvyko disputų kaslink kėlimo
kun. Žebrį vasario 8, 1915 m.
Dailus užda\ im s teip kapi-jkooperavimu visose darbo sri-|kurie norėtu prisirašyt prie DarbiPuiki pramoga.
Bronė.
Vyčių apskričiui kapitalo. PaaišTečiau airių “progresistus”
talų pažaboti kad jisai atrody-h vs.^ prįe į0 neatlaidžiai nuo- Įninku Sąjungos.
suvaidino didesnę tragedijų, ta labiau civilizuotu. Bet bu- Įato:. siekime o galų gale laimė-1
Rašt. P. J. S. . kūjo kad mūsų apskričiui kapita
Aklinę valstijos gyventojai
* NORWOOD, MASS.
las yra reikalingas nežiūrint ar
negu lietuvių du ciciilku-slapu- tų šimtą sykių geriau kad pa- sjnie jr užsibriežtojo tikslo at-1___________
vasario gamtos gražumu volai te
juomi pirktame kempę, namų ar
ku. Airis drąsiai stoja už sa tįs bolševikai, jei jau nebūtų, Lieksimo.
gali pradėti džiaugties. Čia pava
I
šis-tas.
ką kitą. Organizacija be kapita
vo laisvamanybę ir laisvadaryMONTELLO,
MASS.
r
saris labai tingėdamas puošia gam
tai bent atrodytų labiau civili
F. Virakas. .
lo, tai organizacija be balso, be
įU bę.‘‘Visi lietuvių M nikiai ir
tą žaliumynais. Taip kad dar geg.
zuotais ir nelietų žmonių krau- '________
Noru ood’as yra vienas iš gra
vardo, be nieko.
kunigų niekintojai tik grožėtis
Vieša
padėka.
30 d. čia visados salėje yra rengia žiausių miestukų apiclinkėje. Pa
io ir ašarų tiek kaip kad dabar
_ . .
,
r •
i t t
,
Dejuoja lietuviai, kad Ne- ■
tegali airio pasistatymu. LiePrasidėjus išvažiavimų sezonui mos pramogos, 'o šiais metais tai vakario laike kur nepažvelgsi, vivra. lie lama, o kad kovotų su
/ *’
pir-Į " laiko išvažiavimo 30 d. gegužio
...
• v .
. .■ ., .
priklausoma levvne eina pir-l
; tuviai cieilikai savo darbų atliir Latvrence' išvažiavimų yra. Ge liet ir Virži mėti, vidury 'bus ren sur žalįuoja, visur sodnai žydi, o
•<avo idoju priešais teip kaip 1
_¥I, v.
.....
.. v
_
mvn vėžlio žingsniu, Nėra tur- LDKK N. A. apskričio Montelloj^ gužio 30 d. katalikai kaikurie va- giamas vakaras salėje.
ko naktį, užpuolė ant miegan .
kovoja civilizuoti žmones.
I • VJ ,
.
daugiau lietuvių apgyventame
F Virakas to uztektlliab nera- gudrumo I Romuvos parke daugelis gražiai žiavo į Montello, kiti turėjo išva
čios aukos, gi airis savo pikta
Moterų Di’-ja X. P. P. šv. lošė kampelyje. Gulima sakyti, kad
polittaoje su užsienio sukčiais, pasidarbavo
pasidarbavo. I pirmiausia tariu
darybę atliko trag,ingai, nuko ______________
žiavimą Palangoj. Nezalicžninkai net du veikalu geg. 30 d. Pirmas Nomvood’as tai yra antra Lietunėra apšvietus, savoji kultūra nuoširdų ačiū gerb. kun. kleb. Jovė kunigų, einanti savo švenužsispyrė subytinti katalikų išva buvo suloštas “Ubagų Gudrumas.’ va.
Oras sveikas, švarus, kur
tas pareigas.
'
. ,
7|
tlar v.vstykhww* Tautoms tur- aui švagždžiui už priėmimą svečių žiavimą, tai sumanė du priešingu Lošė šie: Ubagas
P. Mardosas, žmo g u s < l a r b ini n kas pq sunkaus
AIB1IYH.U HIUIU 1 irt . I
nepel.į. m^l0 krapš- ir patarimus surengime isvažiaviVisi -angliški laikraščiai padalyku. Laikė savo nezaliežnin- Ubagė — V. Stasiulienė, jų vai dienos darbo vakare'gauna tyraip
Kriaučių priežodis
sako: tysojai dirvose į tarptautinius
tęipogiiiž^ark^tariunuošir^Į^įėĮo,?,Juid ateistas-będiėvis
ldškas minias, kurios i ššalies at kas Petriukas —; J. Sakalauskas, okc pakvėpuoti. Tik vien įlerag-.
miniau,..’o. žirklėm PoiHtos nepateks; be mokslo|d
vardan apskrido. Ačiū
r
jfi^iIdė;p>tadtu'^b‘(N tBdšton
( X
‘
rodo- Ttaip’ katMikiį itfišioš. Ir val antčas vaikas Stasiukas — P.f Be-’k lonu,' katfir Čionai darbai prade• ** fterąjcl šitokį tai žiniai antgal- atsilieps.”' Matomai tame po- žmogus iš vystyta išsiritęs vi- svečiam, ktaie dalyvavo .daryta-,
JS.”
gė pėtnyčioj mėsą, kaip tikri san- leckiukas, Jonas — j. Gendrulis, da mažėti. Nors mes kurie čionai
V
vį uždėjo: “ Atleist Kilis Priest šakyje yra daug Ir teisybės, kuomet pasiliks mažas vaikas, to išvažiavime r kun. Daniūnui, dariečiai. Nezaležnioji nori būti Pranė
P. Beleckienė, P. Pur gyvenam dar dirbam, bet atvy
Į
rt _.
*
L ««
Diurbihinke” prmii-lT
iJrimi-llvūHūros
Vajiis neturi kito kun. Garmui, tani. Juškaičira iy
Neseniai “Darbininke
’vuHuros . Vajus
ir Dievui lazda ir biesui kačerga. inis — K. Kisiliauskas, Ponas — kusiam iš kitur, darbas sunku
TeipoSll- niau, kad Karolio Markso min- tikslo, kaip duoti tautai žmo- visiems kitiems svečiams.
. .muštas • tepasi davė policijai/ tinti einant, visus advokatus, |nių — milžinų, kurie pastuntaĮ įtariu garbės žodį Montello’s biz- Reikia apsvaigusio proto manyti J. Gendrulis, Ponia — P. Belec gaut i.
kad yra galima ekviem priešingiem kienė, Liokajai — K.^Kisiliauskas
Permainos.
* Manyta, kad jis mirs ir
ir pas
pas ji
ji ‘(|aktarus ir kitus turtingus-I Lietuvą i pasaulio pirmas ei-1nleriui Mikolui Abračinskui, ku- ponam tarnauti.
ir J. Geležinis, Nursė — T. Eis- Gal -niekur taip taukiai perinais. atėjo'du kunigu. Bet jis, kaip* luicstelonus reiktų priskaityti
m aukavo valgių už $35.00-vertes,
Tėvynės mylėtojai,H remkite ' ardu -V Anglijos apskričio tarta
Herald rašo, scuffed at thyin. prie buržujų klases ir kaipo toR110^: ,aWy . Teipogi Paiiefei
it and at tlieir religion, and called kius darbo kovos lauke skaityt K ui turas Vajų.
—tliem Graitors,’ ” reiškia jis proletarijato priešais. Tas ma- AI ūsų Tautos lųjšvietai vargs- 01iai Kašėtaitei Montello’sbiz.tik tyčiojosi iš jų ir jų religi tomai “Naujienoms” užkliuvo,pančių moksleivių pagelhai, u“‘rkaĮ ir uoliai katalikų vekiėjai
tarsi kas joms ūžmynė ant mūsų pačių ir mūsų vaikų ge- P12 Pasldarbavimą ir auką. Dabar
Y jos ir vadino juos išdavikais.
tariu visiem darbininkam kūne
Aprištas jis buvo įvestas į “korno.“ ’ Jos išskaitliuoja. resniai ateičiai. —
Kultūros Vajui —aukas rei- dlrbo Parke;
Petrui Dainiai,
Lt. Maliero ofisą. Ten pasak gradacijomis luomus kurie yra
——*
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• K.
i- Markso
i
vi..
I Jri.i
»wlwu!iT’
I Kronci Trainuvicicnci, Julei Ika,Heraldą b“b talked t’reely ot the ! minimi
raštuose
itjki
a siųsti Tulžiu
tokiu adresu:
Marksas I Katalikų Federacija, Kun. Br. I salienei, A. Kukauskui, P. SamkiUing and said be killed tlie duoda suprasti būk
kovos lauko visuomene klasifK B®** Sėta., 2201 W. 22-ndSt., sonienei. H. Saras, Sveikatai, A.
prjest because be liated tke
. V.šėiniatei, Kaz. Peliaekui rast.,
faitli be typified,” reiškia jis kaves i .lamdau kaip du prie- Chicago, IU.
•---------------ftasp. Joana, Jonušienei. T. Aksti-.
laisvai šnekėjo apie kunigo nu šingu abazu kaip kad mano
Ir kad Marksol Kasdienio gyvenimo didžiau-^I^au's^tybpžudymą ir sakė ji nukovęs to- buvo rašyta.
del kad jis nekenčiąs tikybos, raštuose visai nėšy pasakyta,!šioji šiandienę neteisybe yra /enf‘.' . ’ elPlausyne1,. J-.®akad turtingi advokatai, dakta-Įdarbo žmonių skriaudos. Žmo- J,*”1.*111’.. •
a'll*lul> A.
kurių jis skelbia.
‘Prieš teisėjų Enright jis ne- rai ir kiti nnesteleuai butų pro- niu prakaitu susikrauna gud- . .
F. Jančiūnni, F. Tamuleviprisipažino kalta ir sakė:
letarijato priešai.. . “’Naujie- rieji neskaitlingi milijonus. Ir L. .’
. “I am guilty of esecution, nes” džiaugiasi kad aš daugi- už jų-darbų ir uždarbį dar juos L1 ? J. Jczukevieiui,’ F. Kukausnot murdei*,” reiškia aš kaltas nųs Markso pasekėjų skaičių, valdo. Valdvdami dažnai stu- ?.W.’ J. Tumoniui, J. JeskeliaviTaipogi tariu nuoširdų ačiū
ekzekuėijoj, ne Ižmogžudystėj, bet mano Marksizmas su tik-Imta į kruvinus karusį Įiepdan
.
C ai 'uni” am’ ypač
. _Cam.
t* y. jis esąs tik tiek kaltas, moju Marksizmu neturįs nie- mijieins kaimynų milijonus k'

Rengia L. D. K. S. Coim. Apskritys

Įvyks Sekmadieny

T° ne^m^’ ,e^

Liek budelis.
ko liendro o esąs, toks, kaipLkriausti ir žudyti. Darbiniu- Į /'1
la’
■kad
yra
Marksizmas
Bimbos
ir
l<u
vra
šimtai
milijonų,
-turtin-[
'
ę
J? ie5 ^a^Ot yPtU
Kajtū po papildyme žmogžu
i.,.]-.
I
•’
i »•
j
r Z-u iapskričio iždininkas Jakas ir rast,
dystės tėvas nuo mirties pata t J i„
ūkelio...
gų.ių sukcių-gudruolių tukstan- L, ....
Ir lengva milijonams L mi
?r c.en 10 A^"P11 mlo atsiliepė, *tai jis sušuko I Kas link to, kad aš prisidė- čiai.
*4šhut up, you old fool, orl’H.čiau prie. Markso pasekėjų tūkstantį apgalėti. Tik reikia ?a’. aiP°ffl ta“u apū choiistam
kil you, tuo,” reiškia tas užsi- {skaičiaus, tai 4‘Naujienos” ga- mokėti. Reikia darbininkams vUrie
is'aziaiime daibicįaupk, . senasai kvaily, o jei Ii būt ramios, aš tos kvailystės susivienyti ir žinoti, kaip elg-| n'l«h
‘’ ypacrontelovaigoninin-

L

ne taiašir tave nudėsiu.
.daryt nemanau. Bet Markso tls.
Juk tai žodžiai veik iš Mai- toip kaip ir daugelio kitų raš- L}ai.

Kas. juos suvienys į
Kas juos pamokys t

Va-|
Mo-

Tarp lietuvių a. a. kun, ŽebTys buvo auka anti-kuniginės ir
ABti-religinės lietuvių laisvajuanių ir, sočijalistų agitacijos.
Anoji tragedija tarp airių ir
Į toliai ir visi darbo žmones reni-Į
tarp lietuvių duoda .šviežų pasekeju.
vaizdų, kų įnuikizuias išauklėKaslink Jukelio, Bimbos arp^V^1™1'1108
•
Į
ja.
kitų komunistų Marksizmo, įad
Tautos apsviotai vargs-1
.......... ...... ' ' „ '.......... —' ■ — 1 ■ be abejo jie nors teorijoje toeul. taoksleivjų pngelbai,
Marksizme už “Naujienas” y- toM pautų ir iiiūsų vaikų go- Į
ra daug silpnesni, bet prakti- veHtlBu ateičiai. —

GRYŽTA ATGAL

Maskvos “Pravda” kaip
praneša kaip kurie anglų laikrašeiai 2 d. birželio įdėjusi sensacinĮ straipsni kur būk tat ra*
loma:

•-

PARKE

Waterbury4 Conn.
s u v.
VALST.
VAL
DŽIOS
LAIVAI a

tininkų raštuose vienų kitų da- kyti vadai. Kas juos naudin
lyką klesų kovoje ar socialiuo- gai pamokysi Teisingu, variai,
se dalykuose teisinga mintį ar
Kultūros Vajus neturi kito
j-i i pa rody mų randant, kodelgi tikslo, kaip duoti musų darbut
< Jeigu
Jūsų
mylintieji
negali
atvykti
juoiiii nepasinaudoti — tas žmonių tautai vadų mokytų ir
dar nereiškia būt Marksizmo I teisingų. Darbo įmonių prie- į Ameriką, detkn nevažiuotI 1 seną

2‘ »

O AK

i

koje Markso'idėjai yra daug
Kultūros Vajui—-aukas wi>
artunesni; jie proletarai; revo- km siųsti tokių adresu:
liucijoiiieriai, siekia prie pro-j Katalikų l’edęraoija, Kun. Ęr.j

lo tari juto diktatūros, prie ko- Bumšas, Sekr., 2201 W. SK2-ndSt,>|
munizmo, jie einųtiesiog'j/ša- Ckicago, III.

•

I
UETUVį

tėvyne jų jmnuityt?*
Vahlžlos cevtifilmtns bus ifithmhis
jus clelt(», luul-galettunėt.sugrįžt bė
gyje Šeštų mėnesių be klimato per
ImlgrueĮJos nustutyimi*
Buk užtikrintąs ir Roliauk aut Amerikos tadvų
po Amerikos vė
liava. Trečių, klliisa ant Amerikos,
laivų užtikrina švarumą, valgi ir.
patogumą. Bena koncertui kiel<vle,7
jift dieną ■ duodu palinksminimą.
Matykite jūsų vtetaū agentą arba.
raSy.ldt:
■

. .

.* 1

,
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PRAOSlA 1-mai MUUIM PO PIETŲ
r

gerbiamieji:—
Kjekvienų metų L. D. K. g, Conn; Apskritys surengia puikiausių išvažiavimų ir šį mota
nesii^audtosite atsilankę ant lito išvažiavimo. Wa užkviesti chorai: iš Waterburio,
fordoj
JĮavonO) Bridgeporto, Anšonią ir New Britam
veik visi jau prižadėjo dalyvau
ti programe. Prograinas bus gan putos, nes dėl geriausių chorų yra skirtos tam tikros dideles
dovanos.
.
t
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K

Bu užkandžiais, skaniais gėrimais, ir patarnavimu husite uiganetoti., Tad visi lįs
gyVas *4 ura į išvažiavimų!
M.
.
‘
Ydingai kviečia KQMlSWA.

dnited

45 Ba*oadway,
New York
7£$tate
fcorton, Mass.
jfrmmūąi Oųrfutttr# for
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RU neįvyksta kaip pas mus, būtent mėtai atgal lankydavo tų pačių se pos teip atrodo kad savo užduoti
kunigų permainos. Pora savaičių minariją kartu su gerb. kun. Stra- atliks. Kai padarys savo .darbą,
atgal kaip nmnvoodiečiai lietuviai kausku- ir kun. Juru.
tai parodys visom- kuopom ką
katalikai turėjo didelį liūdesį* ka
Ačiū Dievui kad. turime naujų Montęllo 2 (kuopa nuveikė* 2-mji
da turėjo skirtis su savo teip my įunįg^lį.
kun.
$trakauskul kuopa pamačius “Darbininke”
tonįg^lL Ačiū k
tįny Bttakauskm
limu klebonu kun. V. Taškųnii,: <*“už suteikimų palaiminimo mūsų paduotą naują užmanymą, tai
kuris nuvyko Lietuvon. Jis per parapijonams. Ačiū gerb. klebo nieko nelaukdama užėmė dieną
3 metus meiliai sugyveno su savo nui kun. Virmauskui kad pasisten rengti feram. I tuįs fėrąs. užkvies
parapijonais ir teip surišo' meiles gia gauti, tokių svečių.
tas darbininkų tevis kun. Kerne*
ryšiu kad ištikro ir /ninku buvo
L. Vyčių kps, susirinkime daug šis, Montello nelaukia kad kas
skirtis. Savo vietoje paliko dva kalbėjo apie 4 d. liepos. Išrinko šonan badytų, b^t nori to &
sios vadu gerb. kttn. P. Garmų, veikliausius narius komisijon pa tiem pabadyt. Šv. Roko parapijos
kuris nortvoodiečių atmintyje bus puošimui “karalienei” sosto ir vi klebonas kun. švagždys nė tik sa
Visą gyvenimą. Pasako gražių są tvarką vesti, bet būtų gerai, lę. duoda, bet dar ir parką priža
pamokslų.
Kas sekmadienis pa kad jie susiprastų ir pakviestų dėjo ir pats apsiėmę už pirminin
švenčia mažiausia 2 valandi vai gerb. kun. Strakauską, kuris daug kų. Kur kitos kuopos? Ko joms
kučių mokinimui tikybos ir tau pašventė laiko Vyčių veikime.
j trūksta, kad neveikia.
tos reikalų..
Montellietis.
T. Asą.

Sargas.
PHILADELPHIA, PA.

■

Ko sulaukė.
Kaip linksma ir malonu pažvelgus Į tuos jaunus šv. Kazimie
ro parapijos mokslainės vaikučius
bt'i mergaites. Jų buvo pilna šv.
Kazimiero bažnyčia prisirnkus ir
ėjo prie šv. komunijos, Mergaičhį buvo 58. Buvo prirengtą priprie pirmos Šventos Komunijos
vaikučių ir mergaičių 106. Kas
galėtų sakyti kad tai ne sesenj kazhniėriečių dėka. Pačių kazimicriečių buvo vedami, o prie bažny
čios durų gerb. kleb. J. J. Kaulakis pasitiko ir Į bažnyčią buvo ivesti su visa bažnyčios procesija;
sėdynės dėl visų buvo gatavos.
Vargonai leido graudžius balsus,
kurie lygiai darė didį įspūdį. Al
torius tiek buvo išpuoštas gyvo-,
mis gėlėmis, kad išrodė lyg apro
dytas ir ant altoriaus augo gyvos
(Fui ne

WEWSŽINIOS
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dvsiu anų melus ar galima kunigai Stramskis iš Brooklyn, N. Y. Glopapirkt už pinigus. Aš čia kalbu h-ia jr Rencdietio mažųjų choras
apie tikrus kunigus, o ne apie I (vietinis), Avė Maria — panelė
tokius, Jiurie nepriguli Rymui.I Albina Žaliaduoniutė (vietinė),

r*
r
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įl '

Lietuvių Rakandų Krautuvė

i

1 _

IdR. J. C. LANŪlj

T

Tai aš buvau ir Bostone ir pas pa- Įkiš pirmutinis pradėjo naujais
lioką, bet nei vienas nedavė. Nu-Jvargonais, užžavėdamas visuome-

ėjau į City Hali.
nės jausmus. F. Morkus parode
Dabar iš tų visų faktų bedieviai balsą tikrai artistiškai. Na o kas
ar gali sakyti kad kunigai paper-] galėjo tikėtis iš vietinio suaugusio

7
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16|0 E. Broadvny, So. Bį|
II (Kampa* G SKh BroiuUg
|| VALANDOS: 9—11, 2—A!
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[326 -328 W. Broadwiy So. Biston, JJms.

DR. PUSKUNII
GYDYTOJAB

UI
ž Bietuvių Rakandų Krautuvė pųsekiniugūi tarnaudaiha lie-

■ IVIJJURINię LI
III vai. 0 Iki 11ludo
rsts. 1HA3b»
| Į Į|
vain

| Ltuvių visuomenei išaugo-taip, jog prisiėjo plisti bfenį Da*
I; bar turime dvigubai-didesnę, vietą, negu pirmiau. Stakasf |j|Į

sTsoston 2s3i

Pasirinkimas kuodidžiausias. Mū- g

jį teipgi padvigubintas*

sų krautuve yra vienatinė lietuvių rakandų krautuve, bet į

g ji yra viena didžiausių So. Bostone* Pirkite pas saviškius, |
5 gausite gerą, patarnavimų, kainos žemesnes, negu pas ki- |
tus. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia, Vis- |
į kas namams išfornišiuoti ir papuošti,
\

|

ANTANAS ASMENSKAS, Vedėjas. |

Tel. So. Bo»W

J. MAGDONELL, M. i

I

Galima susikalbSti if KčMMH

_____________________________ Jfr- i •**_

'*t-

..

___ •

veik visi moksleiviai laike mi
šių priėmė ' Švenčiausių savo
širdin. Iš tų jaunuolių moks
leivių galima tikėtis susilauk
ti 1 ir tėvams ir visuomenei
džiaugsmo.

‘

.

____________ _____ .....

mriso valandos : Rytais Iki t V|Į^
Po pietų nuo L*#;
Vakarais

___________ .

<>

5AMERICAN & LITHUANIANjll n D U C O f fi M £
636 E. Broadway, So.
|
RESTAURANT
|l|Ų Iii Iii Uit U I

tavišKA

i

J

AKIŲ SPECIALISTAS

1889a W. Broadw&y, So.

Jau buu kelios savaitės kai ši vaigykla perėjo i patyrusių tame biznyje lietuvių rankas, Mes turime
18 m. patyrimų valgių guminnime,
Musų yra ęUdžiausls pasiryžimas
duoti gerų valgi, skaniai ir švariai
p
pagamintų ir ūž prieinamų kainų.
gi su savo moksleiviais vaikais # Pasninkų
dienomis pritaikomi tani
tikri valgiai.
buvo kart uatčję j bažnyčių ant a

|
i?
|
Žmonės kalba kad kaip kurie |
g
.tėvai skaitomi laisvamaniais ir $

VALANDOS t Nuo 9 r. iki 7

x■
a
g

Tel. So. Boston
LIETUVIS DANTISTAI

<4
V
&
4
\

©

j

DB. M. V. CASPHT
(KASPARAVIČIUS)'.

šv. mišių. Gal Dievas duos ir |244 W. Broadway, So. BostonS
»j
Antra musų valgykla yra
»
jiems Dvasių Šventų.
g Po num. 1380 Dorchester Ave.h
Parapijonas. X A. Savičifnas m A. SimAnavičics g

425 Broadway, South Ročiai
Ofiso 'valandos t

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir nuo
iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vai.
Ofisas uždarytas subatos valKirAlf
ir iiedeldlenlais.

Savininkai.

a
I

f

,

Dąto mūsų įstaiga randasi

Buvęs “Darbininko” Redak
torius ir L. D. K. S. centro pir
mininkai Dr. K. Pakštas vedė
p-lę O. Vasilaitę iš Worcester,
Mass. Dr. -K. Pakštas ir p-lė
bažnyčių, kad veik visap klaup- Oi Vasilaitū aukštuosius moks
kas užemė. Labai malomis ap lus yra baigę Šveicarijoj. ■ l5a-"
sireiškimas, Itad Bostono lietu- bar apsigyveno Chicagoje.
Linkime jauniai ■ porelei gra
viai' tiek' daūg moksleivių turi
o' dar geresnis' y a tas kad tiek žaus sugyvenimo,, ilgo amžiaus
, r '• i
• - >/
> ; <
daug mokfelefyių yla ' jprpMi- įr? laimės.
kuojančiįis Į katalikais, nes
.PĄ.V0GĖ $30,000.
*

3 l’

I-

8 birželio So. Bostono lietu
vių bažnyčiojeibuvo mišios ka
talikų moksleivių. Moksleivių
iš įvairių mokyklų augėlesnių
ir žemesnių tiek prisirinko į

F

LIETUVIS-GYDYTOJAS*
CHIRURGAS

I

I

T

TiL to, Butą

I

»

J,

r'

šiau kad man duotų šliūbą ir pa- kunigui Pankui. Ponas X. Strumsdūjau $35.00. Tai paklausė už ką.jkis ir F. Morkus dalyvavo ir ant
Pasakiau, kad noriu gaut šliūbą. j rytojaus laike sumos. Giedojo
3hui atsakė: prieikit išpažinties, I kartu su. vietiniu choru ir žavėjo
atlikit visas katalikiškas prieder- ] mcldžionius savo balsais. Taip
mes, o aš duosiu šliubą už dyką. ] pat laiko koncerto ponas Strums-

RALTIJOS-AMERIKOR
rUI LINIJA
L1NIJA 951'0
9 Broadvay,
advay, *^ Neverk.NY dj
S^iLIETUVak.
(LIETUVA I
ji
8tt
9k
■

f! -|

MOKSLEIVIŲ IŠKILMINz,GOStMIŠIOS. -

Pora metų -atgal teipogi Montelloj Kad skausmas tau širdį —,F..Mor-

!

■
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■- ;------- k
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GRAŽI FARMA

TeL Brockton &1

DANTISTAS

150 akrų derlingos žemės puikioj ji- Į
plelinkčj netoli nuo Bostono? 25 kar
vės, 2 arkdal, kiaulių, vištų, ančių ir
žąsų; didelis sodas, viis padargai ir I
nhišlnos <lel dirbimo žemės, su 7 kam-1
barių namu; dėl priežasties mirties šel- į
myuoj tari būti parduota ši mėnesi
nors ,už .pus'i prekM; $5,000 reikia p
•heštiJ Ą. ^VAS, scį^V. Ėįcadvpay, So.
■Boston,. M-nss.- h-JIiI,
|

' ’*1

•

1 ,A

•
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tur neužgirsi kaip tik Metropolio vedant banko rokundas. Yra'
Operoj ir Ona RasimayiČiutė ant nužiūrimas vienas advokatas.
smuiko, šias 3 žvaigždutes ir amerikonai. vadina
Lithuanian
NORTH
I?
Stais.
Garbe šv. Jurgio parapijos cho
rui ir jo vadui Jonui Steponavi-,
čiui.

Š. m. 29 d. birželio mėnesio 10
vai. ryto atsilankys Jo Malonybė
Hartfordo diecezijos vyskupas ir
bus iškilmingai pašventinta lietu
vių bažnyčia. Mūs vietinis visų
didžiai gerbiamas klebonas kun.,
M. A. Pankus iškalno darbuojasi
ir rengiasi prie tos iškilmingos
Šventės kad tik koiškilmiau ii’ gra
žiau apvaikščiojus tą dieną. Su
važiuos skaitlingai dvasiškijos.
Bus garsių pamokslininkų. Taippat yrą pakviestos visos vietinės
draugijos ir iš kitur, kąfip tai:
Watcrbury, New Britam, Ansouia, Stamford, Hartford, Ncw
Haven ir tt. Tose iškilmėse daly
vaus ir LDKS,. Coliu, apskritys ir
laike sumos bus pirmą kai’tą pri
leidžiami vaikučiai prie Švenčiau
sio Sakramento. Dabar vaikučiam
</
yra duodamos pamokos kiekvieną
vakarąjjrirengimui prie viršminėtos dienos. *

GERMAN
LL.OYD

Savaitiniai ISpIauklmal
d

LIETUVĄ
—per—-

NEW YORK’Ą-BREMENA
Patogiais laivais
COLUMBUS — STŪTTGERT
MUNCHEN ■
ir vienos klesos kambarių lai
vais. Daug pataisyta 3 klesos
laivais. Parankąs, uždaromi 2 |
ir 4 lovų kambariai. Laivakor-I
čių reikalais klausk vietos agento arba
NORTH GERMAN ILOYD Jfrį
192 Wasliington Stree,
. Boston, Mass.
■
M

f

/

derėkis Pain-EipellorioTrypimu
Nelauk Ugi to* kuomet jau busi pri
verstas atsigulti. to sunkiam dienos
darbui, savo rankom, kojotu ir pęčitm
sutelk palengvinimu i
Žmogus, kuris (Urba su saro nitiskulais, negali būti sergančiu. PanSdnfclt
:^*ia-Exv«ll<tis iasitrinti skaudamas vietas.
t iivengkite skaudamu pečiu ir diegiau*
Su;
Pafa*Exp«U«ta palaiko
sveikua iiftones geroje padėtyje!
35c. ir 70c. už bonka aptlekoie,
f. ad.richter;a«>. „

104-114 3o. 4& St. vroolčhrn. fi. Y.

ANT RENDOS
Dldpiv biznio violų prie IV. Broathvny.
Sužinoti ims A. F.
BOS E.
l)-th St., So. Boston, Mass,

PARSIDUODA
Dlillug Room sotiw IŠ šeštų krėslų Ir
A-ioijo Rialo. Daiktui pųmujl. purstdumiu pusdykiui M* KtitlTRIENE, 0T
g st., (phimm iiugštis) So,u Boston,
*

.

705 Main St, Montello, JMt
..

(Kampas Broad JStreet)’

, Tėlr MtostėUt

JURGIS $

PIGIAIPARSIDUODA

'

1

(GŪMAUSKAS)į

,. . ,

D šeimynų munas su 'krautuve valgo- ■
inu daiktų su visu bizniu geroj vietoj;
randa net-keliis žvaigždutės. Štai
IŠ Bostono Franklin Savings rendos neša. $1776 i metus, dėl greito
Va pardavimo preke $8500; $4000 {nešti.
jos.- Albina Žaliaduoniutė ir ĄIe-‘ Baiko pavogta $3.0,000.
A. IVAS, 361 West BroaiRvay, Soutb
na Raštmdvičiūtė. Tokių balsų ki-‘ gystė netikėtai: susekta, tik su Boston, Mass.
’

DR. A. J. GDRM

M

t

Z

Čia vienas sandurietis serga pro.
to liga. Jam .įsivaizdino kad čia
nėra organizuoto jaunimo, tai ir
sumanė organizuoti Bridgeporto
chorą.
Tam darbui parsitraukė
mokytoją iš Worcestcr, Mass, Tas
sandarietis eina kviesdamas, per
j
vienam, atsirado ir draugysčių susirinkimus idant, tė
Lietuviai važltioja (. plllavą
* daugiau. Na ir vyrų choras pirmą vai ir motynos leisti] savo vaikus
trrto*
kurtą pasirodė bažnyčioje pereito mokytis dainuot. Tas sandarietis
VISA TREČIA. KLESA PADALINTA I
, /. .
Jtatota* wt W.
ir
to*
se Velykoke. ir per tolų trumpą yra apjakęs ar durnu apsimetęs.
S. S, BIWANIA..».*. ♦,,, .Bfrselįo 11 laiką reikėjo išlavinti. Tus ir pa- Jis sako, kad Čiu choro visai nesą,
. S.
*.......iltepos 5 LflfloVttręonininko ir įiau- o to saudarmeio mergaitė priguli
HAMBURGE $103.59-piLiava hoABO- jų gicdorių, nes šiandien jie uži- irųe parapijos choro, fo* nuolatos
DeteiUiv. iriiųiųkreipiwpriųwvoagentų
Įma
'•lėtą is visų Naujos Ha likosi aut pamokų.
Btuubhtf'
y
♦ Anglijos chorų* IŠ merginų utsiy

>1

-

1

kami.
] choro.
Aš tikiu kad šv. Jurgio
LDKS. 2 kuopa turbūt darys]choras pirmą vietą užima Naujo;
muose, parapijos bazarupše ir ne
kartą prigelbėj vaikučiams Ka- dvi kuopas. Mat kai susirenka, Anglijoj. Dėlto visi teip sako, nes
. ledų eglaitę prir\ošįjf pasakydavo tai ištikro galima sakyt didžiulis nuo buvusio vargonininko Jono
prakalbų. Vieną uriningą pra- darbininkų pulkas. Vieni savo ] Šiaučiūno jam prasišalinus čia vi: kalbą pasakė d/rbiĄinkų klausi užmanymus duoda, kad katalikiš- šokių vargonininkų persimainė ir
me kurių surentė
vS. kuopa. ka spauda būtų platinama kosmar- tie visi vargonininkai nedidino
Tą pačią dienąSlaikč šv. mišias kiausia, kiti duoda užmanymus, Į choro, bet naikino. Užėmus damūsų bažnyčioje kun. Bcrnard S. kad prirašyt iki ateinančiam sei- kartiniam vargonininkui' Jonui
Laivreneictis kuri$ buvo šventytas mui 600 narių. Tai tos dvi kuo-Į Steponavičiui 1922 m. pabaigoje
..—\ i,„
. .i.-y ■■■■/y
■ Į jis atrado tik kelias merginas. Jam
{pradėjus organizuot, buvo labai
J
,1 sunkus darbas, kadangi mergi'*■ j nom padaugino. Bet su vyrais tai
į ] jokiu būdu nebuvo galima, visi sc[ Įni giedoriai išvažinėjo kitur, o
{naujų nebuvo galima.prikalbint.
JI Bet šiemet vargonininkas prikalf
Z*
r
JQ,
|| Įbino vieną iš senų giedorių J. Juo-

hT

i

kėjos- Jau nuo senai mes Bos
tono li-etiiviai katalikai. nulei
dome rankas ir visai mažai teveikiame, * Buvome ir tebesa
me lyg .kietos, žemės po savim
neturį. Niekas nesumanė pla
taus veikimo programo', niekas
neužbriežė didelio plataus tiks
lo. • Talv ilgiau negali tęstis*
MONTELLO, MASS.
BRIDGEPORT, CONN.
Turime surasti tikslų, nusista
Montello garsu* miestas žiau-l 31 a geguž6^i. Tak.
tyti veikimo programų, su
ems. Jie oten gyvena gana put- ba2uyaoj buTO kolleertns>
tt. traukti priekyn visus vietos
Inai. Mažne v,31 turi savą stabas.
var. katalikų veikėjus ir suvieniję
Visi gyvena gana pasitanneiai «•
tl
mhi™ atsi. jėgas stosime darban. Gana
sutartinai uskym bedievius. Jų
pri&. pat k<)ncer. letarge tūnoti.
Broliai veikėjai ir sesers
teip pat yra gana daug. Jie, it
puildou ta2nyaml
■
tarakonai, bijosisviesos. Kaipto-1^
veikėjos, sueikite į minėtų su
koSlūino t, tai yra u bolševikų,
Mat parapijTO{li sirinkimų, o pamatysite, jog
saudaneeių ii- enuhltų. Bolševikų U
pa_ plačiam veikimui programas
v ra kurie jau vadina save bolše-l
. . .v
,
. .
t> ta
nume,™
matyt 18 savo aukų vaisių. Prade- sudaromas ir naudingi suma
nymai praktiški ir įvykinami.
viltais apie 9 ii- pust-, sandarių yra. L, tmtj
apie 5 ir ketvirtadalis, o snauda- E abejot> sak}.daniij antems ir ne- Mūsų pienus pilnai yuuŽgyrė
gerb. kun. Urbonavičius, paža
iių tai atviri 1,000.
gal&im
matyt
dėjo savo paramų, o be abejo
.
kur nesimato. Ant paskirto laiko
nes su niurni^ bus ir jaunasis
sviesa pasirodė lubose. Ant kiekkun. P. Strakauskųs. Tad dar
Bedieviai keikia, kad kunigai vienos šviesos tikybiniai ženklai
plėšikai, kunigai iiž pinigus viską] prasideda koncertas Improviza- ban, visi.
Kuopos Valdyba.
padarą. Kaip sykis čionai pato- tion vargonais solo ponas N.

lą pasakė gerb. kun. Garinus. Žmonių.buvo dikčiai, esu tikra kad vi
si kurie girdėjo tėvo Garmaus pa
mokslą' supranta aiškiai .apie kuį nigystės luomą. Šv. Cecilijos cho
ras giedojo mišparus po vad. M.
Dailintos (Daly) -.sotus išpildė pa
nelės b'. Juknevičiūtė, L. Lenzberkiutč, F. Ferankonis.
Gerb. kun. Pranas būdamas
klieriku tankiai atvažiuodavo mu
sų kolnijou prigelbėt išvažiavi

»

/

Ii ■W.

Ateinantį ketvergą, birželio
13 <L š, m. 7:30 vai* valu para*
pijinėj salėj įvyks L. P. K. &
1-mosioskuoposekstra susirin
kimas. ' Į tų kuopą, kviečiami
teipgi katalikų veikėjai ir vei*

ir reikalingi bolševikam ir sanda- Bohema — panelė A. ŽaliaduoniųWOROESTER, MASS.
riočiam.
] te (vietinė), Postludium. Ąllegro
• štai vieno bolševiko , žodžiai: I jų p1.mūsų jgerbiainas vargėniLES 7 kuopos sekantis susirin
Girdi aš nuėjau pas kunigą, hadlmnkas ponas štepoRųvimus, Aria
kimas įvyks 11 d. birželio visiem
mano moterį palaidotų, bet nelai-ffrom Masųue Bali — Mr. Thomas
žinomoj svetainėj pobažuyčia 8 v.
Nugi Wall (svetimtautis), Le Folba
vakare. Meldžiam visų narių atsi doja. Aš klausiu kodėl.'
lankyti Į tą susirinkimą, ir atsives 'sako kad išpažinties nebuvo. Aš| (ant smuiko) —, Edwin Liedmann
(svetimtautis), Glioria—Josejdi
ti naujų narių prisirašyti'ir bus daviau $50.00, bet nelaidojo.
A /vienas sandarietis kalba šitaip: Weller, Bridgeporto miesto lderdaug naujų svarstymų.
_
^Brącia negalima Montellos kuni-1 ka. Prie šio koncerto daugiausia
Komitetas.
go papirkt. Aš nuveiau katalikų triūso padėjo vietinis vargoninin-n
vaiką krikštyt. Tai pirmiau pa-1 kas Jouas Steponavičius įr vietiLAWRENCE, MASS.
klause ar aš katalikas? Rasa- rus klebonas, kviesdamas kompoGeg. 29 d. 7 vai. vakare “ Assen- kiau kad ne. Tai braeįa pakriks? zitorius bei kitus imt dalyvumą
sion Dav” mišparus laike šv. tijo ir neėmė nei vieno cento, pa- koncerte.
BridgcportieČiai yra
Pranciškaus bažnyčioje gerb. kun. sakė kad tu neesi kūmas.”
labai dėkingi gerbiamam vargoniPranas Strakauskas, kuris buvo
Vienas iš sandariečių lizdelio uinkui. Jonui Steponavičiui ir dišventytas kunigystės luoman geg. kalba: “Broliai, klausykit, aš hu-įdžiai gerbiamam nenuilstančiam
23 d. Bostono katedroj. Pamoks ėjau pas šv. Roko kleboną, pra-] darbuotojui vietiniam klebonui

4į*gJ

.

VISŲ VEIKĖJŲ DOMEI,

valluojosi kokis tai kunigužis, ku-|kus (iš Brooklyn, N. Y>), Skubink
rį galėjai papirkt ne tik už pini- prie kryžiaus — panelė Elena Ra
Garbe jums tėveliai sulaukus gus, bet galėjai krikštyt ir šliū- siniavičiute, akomponavo Ona Ra
savo vaikučių tikrais įpėdiniais kus duot ii' laidos , už munšaino simavičiutė ant smuiko (vietinės);,
Jėzaus Kristaus.
stikliuką. Aš suvisai -apie tokius] Sužadink jausmus. — suaugusių
K. D. nei mislyt nenusiimi. Tokie tik ęhoras (vietinis), Aria from.La-
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453 WEST BR0ADW4^r “
SouthBoston, Masi.
j
Durom clailiūš paveikslus. V4MKilte> j
trauktam vakarais. Užalikom
sokios rūšies rėmus..
gsr^--'^"g-F
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D. L. K. KEISTUČIO DBJW
VALDYBOS ADRESM'
1 -1 ■
1
Geriausias laikas pirkt far-1
Boston, Mass*
t*.1
mą šiemet. . Pirkinie ir parda- j
vinie šlubų ir farmų Arba su- Pirmininkas — Antanas Rąstelis,
146 Bowen St/So. Boston/Mįi
mainyme stubos su fauna mes Vlce-Pirm. — Martinas
4062 Washington St., •RoaliMjg
tamstai patarnausime. Kreip
Protokolų RaBt. — Antanai MsmsM
450 E. Seventh St, ŠouWJWg
kitės prie mūs ypatiškai arba

A

t

<

Flu. Raštininkas — Juozas VtojšpjĮ
906 E. Broadway, South ftįg
Kaslerius — Andriejus SJaneclPMt
807 E. Nintli St, So. BdStolj,^
AGENCY J. P. VAITKUS,
Maršalka — Aleksandra ydUsaMb
201 Millbury Street,
115 Granite St, So. Bostoo, »
Draugyste D. L. K*
Worcester; Mass.
mėnesinius susirinkimus kak
dCldlenį kiekvieno mėnesio po
Tel. Park 7786.
WagblDgton St, Bostop,
į valandą po pietį. Ateidami ntsfcĘg
su savim, nauju narių prio atMJI#
gijo* prirašyti.

per laiškus.

ANT RENDOS

—-------—- ------------- --

.j.

54d kambariai su visais įtai |V. KAZIMIERO B. B. W
sais pagal naujausios mados.
SOUTH BOSTON, MAM
Renda $45.00 į menesį. Kreip
VALDYBOS AKTRAiM
kitės į “Darbininko” ofisą, 366
PimninlLikiis — X Jaroša,
j
Broadway, So. Boston, Massi

440 E. 6-th St, So Bo8tM,
Vlce-pfrm. — J. GrublimkaA .
157 M St,, Šouth BoštoU
Prof. Rašt. —• A, Janušonis,
142fi Columbia Rd., So.
Finansai Rašt — K. Kiškis,
j; *
42$ E. 8-th St., So.
||M
Iždininkas — L. Žvirgždys,
_
111 Borven St., So. BortOČ,
Tvarkdarys — P. LanČka, .
ąjl
,305 E. 5-th St, So. Boatan, Įgįį
Draugijos reikalais krelpkitSa WM|
. J3
Tife ką Išėjo iŠ spaudos naujas di protokolą raštininką.
Draugija savo
IMI
džiausia sapnininkas kokio dar iki šiol
nebuvo. Su dau^be pavėiksĮtū Drū 2-r< nedSldlenj kiekviena
vai. po pietų parapijos «*16M
tais apdarais. Jo kaina, tik |L7S.
HM ’.■%«
Palangos Trejos Dovynerios, geriau Seventh SU Su
sios-taip vadinamos trojanljos 60e. už
7
pakelk
.
IV/JONOEV.BL.PA
žolės nuo priepuolio urbti nervų S5c.DBAŲGYSMS VAI
Geriausios žolės uuo nedirblmo arba
užkietėjimo vidurių 00c.
ADBESAI.
‘
*
Nuo strėnų ir pečių skaudėjimo, ge*
riuusia sutaisyta arbata, kuri tikru! tu
ri gelbėti — 60c. už pakeli- .
DIRŽININKAS — ik &>b*t t
&JV-K. Soventh st., S. BmM
GroniatoJns poploros rašyti i Lietuvą
Tel.So. Bnstotfl
su gražiomis dainėlūpis; turinis 75c.
Ba*ys A«b!
402 , K. T-tJi Sfci So.
, Tas tai yra vienintelis lietuviškas
sandalis visokiu lietuviškų žolių lt Sak PltOT. RAŠTININKAS J,
Š Ttioas Par** So.
alų, Atsiųsk 10c., o gausi knygute, Vi*
šoklų žolių BUraSų arba katalogi*
W.
<00
8U-M
M. ZUKAITIS,
— a.;
I
885 10. Broad\vąy, S, Ė*
(U9 HUDS0K AVENUE,
MARŠALKA ~ J
J -i
TVm£l<id
Draugi!* laOtei
n«HWl«n|
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Teisėjai

Talbot’s Krautuvėje
Kaip balsuoti

JOHN A. O’CONNOR
Cigar Bos, 475 Broadway

Užsidarys Rugpjūčio 15 dieną

ir
JOSEPH A. HOPKINS
Real Estate, 362 Broadway
šie du gerai žinomi So. Bostone
skaitys balsus ir praneš laimė

Tamista gali išmainyti vieną,
halsą už kožną 50c. arba 10 bal

są už $5.00, dvidešimt balsą už

$10.00 ir 1.1.

Tamsta gausi geresnę kainą, gera patarnavimą — ir
proga votąoti anksti ar vėlai perkant į

✓1

jusiems.
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