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PAKRAPINO ELKUS.
f

Šią savaitę turi Bostone sa
U’
vo’ metinę konvenciją Elk’ai,
didžiausioji Suv. Valstijų fratemalė organizacija. IŠ visų
KAUNAS.
ruošė Klaipėdos jojikų sąjun
valstijų privažiavo delegatų aBegėdiška, štai pavyzdys, gos Šilutės skyrius. Dėl gero
——4—
pie 10,000. Pereitą ketvergę
MALARIJA PLEČIASI.
VYKSTA EUROPON.
KODĖL NĖRA REVOLIUCI- gal, rekordinis, kalbos darky oro ir skaitlingai dalyvavusių
jie turėjo milžinišką parodą. PAGALIOS TŪRI KAN
mo: “Visni likeras Likeriy lenktynėse jojikų, arkini lenk
DIDATŪS.
NĖS PARTIJOS.
Tai vargu kada Boston yra tu
Washington. — Valstybės
dirbtuviy Varpas Kaunas fabr. tynės' praėjo labai gyvai, suMaskva. — Ukrainoj malati- rėjęs didesnę parodą už Elk’ų
sekretorius .Hughes ir delega ja taip smarkiai plečiasi, kad
New York.
Demokratų New York. — Komunistų su senk.” traukdgmos nemažą skaičių
tos
dienos
parodą.
.
Maršavoacija nuo Amerikos advokatų čieli kaimai išmiršta. Vien
Partija pagaliok |ąu turi kan važiavime Berline Amerikos
Kažin, ar kas nors prižiūri šiaip žiūrėtojų.
. organizacijos išplauks Euro per pastaruosius penkis mėne pie 25,000 žmonių. O žiūrėto didatą į prezidentą ir viceyprę- komunistas IVilliam l)unn iš panašias įstaigas ? Gal ir like Olandų atstdvas. Birželio 13
jų būva minių minios. Eisena židentą. Kandidatų į. preziden Montanos pareiškė, kad Ame riai jų toki, kaip etiketai...
pon subatoj liepos 12 d. Sek
d. atvažiavo į Klaipėdą Olan
sius užrekorduota 400,000 ap- prasidėjo apie 3 :15 vai. po pie
retorius Hughes lankysis ali- sirgimų.
tą yra Jobu W. Davis ir Cliar- rikoj revoliucinių masių nesu. Naujai paskirtas Kaunan dų atstovas Pabalti jos kraš
tų. Oras buvo šiltas, net karš les W. Bryan, Nebraskos. val Sakė, kad ant kelio’ revoliuci
jantų sostinėse ir vyks teip-gi
Latvijos nepaprastasai pasiun tams Įgaliotas Ministeris p. /
tas.
Keletas
Silpnesniųjų
net
Berlinan.
stijos gubernatorius yra kan nio judėjimo stovįs Gompers su
Rappard. 2 v. įvyko pas gų- *
apalpo nuo karščio. Kai eise didatas į vice-prezjdentą. (Šitą 12,000,000 jo klausančių darbi tinys ir įgaliotasai ministeris
ŠOVĖ Į KONSULATĄ.
bernatorių iškilmingi priešpiena buvo pačiame įsisiūbavime, Davisų nereikia sumaišyti su ninkų. Toliau kita priežastis p. Balodis, atvyks Kaunan
■ «■
NUŠOVĖ TĖVĄ.
naujai vietai užimti liepos mėn. HaiLondon. — Į Rumunijos kon tai kas tik pažvelgė augštyn,.
kitu Davisų, kurs, rišo Klaipė esanti tai daugumas “ tautų ir pabaigoje.
sulatų ir ambasadų buvo pa
Streikas “Memag” fabrikoj
Steward, III. — Dr. James M. leista po kulkų. Vienas Rumu tai galėjo matytį, kad puošniai dos klausimą). Jie tapo nomi galop išsiplėtojimas kapitaliz
Per Kauno konferenciją pa tebesitęsia. Daryta keletą pas
Durin, žymus Illinois valstijos nijos studentas, kurs landžiojo parodai dangus rengia pakra- nuoti balsuojant 103-čiu kar mo.
pinimą. Ir netrukus pasipylė tu.
Reiškia, kad pagreitinti re darytoji tarp Lietuvos, Latvi tangų susiderėti, kurios tačiau
gydytojas, negavęs atsakymo
pas Rusijos konsulų, tapo su gausus lietus su perkūnija.
nedavė vaisių. Streiko komi- .
voliucinį judėjimą, pagal ko jos ir Estijos sutartis dėl pa
iš savo sūnaus į klausimų, už laikytas.
Žiūrėtojai tuoj į visas puses
munistų vadus, reikėtų sve sų ir vizų pradeda veikti nuo tetas pasiūlė tokią išeitį: jau
drožė jam veidan. Vaikas ta
JAU
DAUG
BALSŲ
TURI.
kur kliūt bėgo. Tečiau tas su
birželio mėn. 15 d. Einant šia nesniems darbininkams valan-:
timas
tautas
Amerika
suamerida pagriebė revolverį ir nušovė
' —""TV i '
sutartimi vizų kaina Latvijon dai atlyginimo nustatyti 1.30
tėvą. Vaikas yrii higli schoo- LONDONO KONFERENCIJA judimas išėjo be incidento. EL La Follette, ptogresistų kan koninti.
kai vienok nei lytaus, nei
ir Estijon Lietuvos piliečiams lit., senesniems 1.35 lit. Penk
didatas į Suv. 3į4stijų prezi
1 lės mokinys.
Londonas, —r Mįnisteris pir perkūnijos visiškai neatbojo, dentus, prądĮs’ kampamją nuo
NUDĖJO PAČIĄ IR SAVE. bus tik dešimts aukso frankų tadienį derybos tęsiamos to
mininkas MacDonaldas prane• Maršavo, muzika gaudė. Tik
. fr
:
(20 litų) ir galios visiems me liau.
Chicagos. Jis sako, kad 4,500,PRIGĖRĖ ANTRAS
šė parlamentui, kad jis tikįsis, muzika užtraukė kitokių meloUostas. Klaipėdos uostą šių000 baįsų jau turįs, Tie balsai MiShigan Uity, Ind. — Ch ar tams - neapribotam kelionių
VAIKAS.
jog Londono interaliantų kon dijiĮ. Grojo “How Dry I Am”
ies
N.
Wilcoxen,
68
m.
am

skaičiui. Tranzito viza galios metų balandžio mėn. aplankė:
būsią vien pi’otęs.tui išreikšti
žiaus, buvęs Chicago, Lake tokį pat laiką ir bus duodama
Fall River, Mass. — Louis ferencijoj dalyvausią šios vals ir t. p. šmotelių. Už nesuskai prieš senąsias parijas.
Į vežta:
Correira, 12 m. vaikas, rasta tybės: Anglija, Francij a, Ita tomus tūkstančius dolerių puiShore & South Bend geležin nemokumai.
Smulkių siuntų, trąšiu parą-’
kelių
kompanijų
prezidentas,
bepluduriuojant kūdroje. Vai lija, Japonija, Belgija, Grai■ kių pavėdų vyrų, moterų ir vemėrI Bkslg NEATSutarty nėrą numatyta, kas i<0) cemento, fosfato, druskos
nudėjo
savo
pačią,
70
m.
am

kas buvo prapuolęs nuo birželio kija, Portugalija, Rumunija,» žimų tapo sugadyti. ' TeciaU
Šl^f;
bus, jeigu asmuo atvyktų antjr rugių jg Vokietijos; akuje^' ?
žiaus, o po to pats pasikorė. sienos visai be vizos. Lietuvos' ąnglių ir smulkių siuntų, iš
191 d. Toje kūdroje per vieną Čekoslovakija ir Jugoslavija.> lietus neilgai JjęsėsĖpsaulė vėl
'
Jungtinės Valstijoj taįijau bus
jįBpio^lš^ašįl^s^
PaZ'ią.;nukąmayų kirviu, skus- vyriausybė todėl pasiūlė, kad Į Anglijos ; kokso, sniulkhp^iai^cf
jųiėūesį prigėrė dų vaiku.
attsovaujamofT ambtfšą'ddnaųs' g-ri ž?'ir’ei sena ^tęsėšisthagm pjames K. Kals£ra7railcos teise- UivjTm bulvių"grūstimi.
u
tokiu atsitikimu’, neturėdamas' tų' ir fosfato iš Olandijos; fog^;
MacDonaldas-^atšviežintame ore. Tūkstan- jas. Pas jį laisvieji imdavo
ATGABENO AMERIKON Fr. Kellogo,
paprastos arba tranzito vizos, fato iš $yędijęų Įr lįelpjjOft;
pareiškė kad konferencijoj ne čia! pasipuošusių, vyrų ir mote civilį šliūbą ir prie tos progos
Seattle, Wash.—Laivu Pres- bus nė jokių kitų klausimų ke rų taip sušlapo, kad nei siūlo jis nuotaką pabučiuodavo. Jis UŽSIDARĖ DU BANKAI. būtų imama pabauda tris kar cemento ir smulkių siuntų' iš
tus- didesnė negu paprastos vi Švedijos; smulkių siuntų ,ir
ident Jefferson atgabenta kū liama, kaip tik tas, kad ben sauso neliko.
norėjo savo gyvenime turėti
Ceyenne, Wyo. — First Na- zos kaina, t. y. 60 litų — vis
malkų iš Latvijos; sėros žvynas Frank G. Carpenterio, kurs drai susitarus Davės’o
progą pabučikioti 1,000 laisvų tional Bank ir Citizens Natiovien,
ar įvažiavimui, ai' tranai- njų
Ispanijos.
mirė Chinijoj. Atgabentas na
nuotakų. Bet mirė tepabučia nal Bank užsidarė.
JAPONIJA ĮVEDA 100
tui. Tokios pabaudos sumokė
s v e ‘zVIt a :
, >-■ •
mo palaidoti. Jis buvo žymus
vęs
900
nuotakų.
NUOŠIMČIŲ MUITĄ.
NUTEISĖ
MIRIOP.
jimas
nesiskaitys
tolygiu
vizai.
Smulkių siuntų, gamintų 'j j
Amerikos rašytojas ir prakalLATVIŲ LAIVYNAS
Norint
kelionę
pakartoti,
reii medžių, fanerkų, kakao, skar-.
bininkas.
Toijo, Japonija. — Japonijos
PADIDĖJO. f •
Leningrad.—Breeker, Ritten- valdžia įnešė parlamentan įsta IŠVAIKĖ KU KLUKSUS.
kės imti vizą...
reguliariu k-liu.'įaiį, gelžkelio
bčgiij,
iyr_
’k,' :. grim
Latvijos
valdžia
rūpinosi,
berg ir Šulginas nuteisti miriop tymo projektų, kuriuo turėtų
Camp Devens, Mass. — Ant kad Latvijos prekinis laivynas arba vėl mokėti tokią pat pa-;(įžiy, celiuliozo, linų pluoštų, ,.
UŽDERĖJO GERAI.
už graftą. Jie buvo viršinin būt uždėtas 100 nuošimčiu pievos pakelyje ku kluy’ai bu
baudą. Latvių vyriausybe jau p0pįerį0 atmatų, konjako, dėk-'
Kanados ūžderėjimai, kaip kai valdiško drabužių trusto. daikto vertės muitas visiems* vo surengę masmitingą. Buvo didėtų. Prieš karų latviai tu davė sutikimą , šiam Lietuvon tuklJ> ^sies taukų, vilnų ir ra- /
dabar išrodo', yra labai geri. Kitas to valdiško trusto' šulas importuojamiems luksuso daik susirinkę 3,500 'žmonių. Valsti rėjo 59 garlaivius ir 274 bliovi pasiūlymui.
guočių odų Vokietijon; malkų, '
mus laivus, I)el karo tas lai
Ypač gerai užderėjo žieminiai Morkov nuteistas- dešimčiai tams, įvairiausios rūšies auk- jos sargybiniai juos išvaikė.
Seimo Delegacijos, vykstan gamintų medžių, smulkių siuit- '
vynas sumažėjo ant 75 nuoš.
rugiai.
metų kalėjimo.
so ir platinos daiktams, graz
Valdžia teikė paskolų laivų čios šį mėnesį su revizitu Ang- tų, arklių, celiuliozo ir linų
TYRINĖJA VAGYSTĘ.
noms, fotografijos kameroms,
kompanijoms ir dabar latviai lijon, sudėtis pasikeitė. Įvykus' pluoštų Anglijon; popierre, • ’
filmoms, fonografams ir rekor
Kabineto kriziui, p. Naruševi lentų skrynioms* ir celiuliozo
Chicago, III. — Valdžia tyri turi 31 garlaivi, o su buoriniais
dams, likeriams, vilnoniams
čius savo kandidatūrų atsiėmė Anglijon; gamintų medžių, ei
nėja pavogimų degtinės už $1,- laivais turi 96 laivų.
audiniams, odos dirbiniams
ir jo vieton Seimas paskyrė Dr. ga retų ir spirito Švtdijoib
000,000 iš Sibley sandėlių. Yetc. Tuo aukštu muitu valdžia
Jokantų. zTokiu būdu, vyks smulkių ■ siuntų, odų, persi- .
ra davinių, rodančių, kad dalį PIRKO ŽEMĖS LONDONE.
nori apriboti importą, daiktų,
Henry Ford pirko Londono tančioj i Londonan Seimo Dele kraustymo turtų, popierių ir. į
degtinės yra gavę miesto alderbe kurių galima apsieiti, kad
priemiestyje 307 akerių žemės. gacija susidės iš Dr. L. Bistro gamintų medžių Danciganffe- ‘
monai.
narkų, kailių ir skarmalų Lie
tuo būdu galėjus geriau suba
Ten jis statys automobilių ir Dr. K. Jokanto,
pojon; celiuliozo Belg'.jon.
lansuoti savo prekybą su užsie
Šiomis dienomis
700 VYRŲ KOVOJA PRIEŠ dirbtuvę, samdys 10,000 darbi Prigėrė.
Amerikos lietuviai nekuo- skaitytojams gausiai teiks ži niu.
Darbo rinka. Klaipėdos mies
ninkų ir išdirbs 500 automobi netoli Aleksoto tilto koksai tai
GAISRĄ.
met nenustos indomavę Lietu nių apie Lietuvą, jos padėtį ri Įstatymas turės tuojau įeiti
lių dienoj.
i,kaimo žmogus pastatė savo ve to ir kaimų pagerėjo žymiąi 3
galion, kai tik bus priimtas.
Maine valstijoj miško gais
vos reikalais ir tenykščiais į- jos reikalus.
dinių su arkliais ir nuėjo į darbo rinkos padėtis balandžio
rai
taip
išsiplėtojo,
kad
paim

vykiais. Kiekvienas Amerikos Kas tik dar nėra užsisakęs
DŽIAUGIASI KANDIDATU. rniestą. Vežime sėdėjo jo du mėn., ypačiai žemės ūkio be
VIESULĄ
ITALIJOJ.
ta
700
vyrų
kovai
prieš
tą
ne

lietuvių laikraštis stengiasi “Darbininko” tai . tų dabar
Chicago, III. — Debs, soeija- vaikai. Arkliai įsibaidę įva darbių. Didė minėtųjų dalis
laimę.
' teikti žinių iš Lietuvos.
Su tuoj privalo padaryti. “Darbi
listų kandidatu į prezidentus žiavo Nemunan, kame su vai rado darbo adlinai durpių ir
Baisi viesulą buvo užėjus Iprantama žinios ir Lietuvos ninko” kaina yra pigesnė, ne
statytas per penkis sykius, da kais prigėrė.
akmenų pramonėj (plytinėse)
t ai ijos pakrantėse. Ant'jūrių
NUŠOVĖ IR NUSIŠOVĖ. bar esąs ligoninėj, pasidžiaugė,
padėties aprašymai tiek turi gu bile kurio kito Amerikos lai
ir žemės ūkyje. Mieste, lygi
daug laivų sugadino, o ant že
Išpuolė iš traukinio. Birže
svarbos,
kiek
jie
yra
teisingi
ir
kraščio.
Žiūrėkite:
r
mės ūkininkams pridarė baiWorcester, Mass. — Mitchell kad demokratų partija nusky lio 13 d. prie Kaimo stoties per nant praėjusiais metais, bedar
tikri. Tik mokytas, apsišvie ‘ * Darbininkas ’ ’ vieną kartą
šiaušių nuostolių.
iShotoian įsivaizdino, kad jo rė jį kandidatu į preziden neatsargumu iš traukinio iš- be kiek didesnė, kadangi staty
tęs, veiklus asmuo gali Lietu savaitėje—metams.......... $1.50
.i boj Šiais metais ligšiolini dąr
pati jau jo nemyli. Tai jis re tus. Debs Davisą gerbia dėl -puolė moteriškė (vokietė) iv
voje jos reikalus sužinoti juo Bostono, jo apylinkių ir už
nedaug tėra dirbama. Ląivų,
r
UŽMUŠINĖJA LENKŲ
volveriu nušovė pačių, jos mo to, kad kuomet jis (Debs) bu išsilaužė sau kojų.
fsius suprasti ir aiškiai ir su sienio ėmėjams............... $1.85
judėjimui uoste padidėjus, gu
POLIOISTUS.
tinų ir paskui pats nusišovė. vo suareštuotas AVest Virgini
“Darbininkas“ 2 kartu sa
prantamai parašyti.
Raščiuke jis pareiškė, kad visa joj ir kaltinamas riaušių kėli Palyginus su pereitais me lėjo didžiausia uosto darbinin
metams.......... $3.00
“Darbininkas” su džiaugs vaitėje
Rusijos parubežiuose per;
kaltė puolanti ant pačios moti me, tai tada Davis, kaipo ad tais, šiemet prekybinių laivų kų dalis savo darbą vėl užim- ;
mu praneša Amerikos lietuvių Bostono, jo apylinkių ir už
pastaruosius kelis mėnesius už
Metalų pramonėj padėtis
nos. Ji buvus veidmainė ir vokatas, liuosu noru stojo jį judėjimas tarp Klaipėdos ir ti.
visuomenei, kad visiems gerai sienio ėmėjams................ $3.70 mušta 48 lenkų policistų. Tuo
Kauno daug gyvesnis. Iš Klai kaip ir anksčiau nepatogi, Pri- y;
grasinusi jam uždarymu be- ginti.
žinomas veikėjas kun. -Fabijo “Darbininkas“ 3 sykius' sa
se parubežiuose yra daug plėpėdos gabenama į Kauną dau stigus lėšų visuomenes darbui
protnamin.
nas Kemėšis, kurs liepos 9 d. vaitėje — metams.......... $4.50 šiltų ir poliicstams su jais priRADO. BOMBĄ.
giausia cukraus, geležies, ce sustabdyti visiškai balandžio/ >1
išvažiavo Lietuvon, žadėjo pa Bostono, jo apylinkių ir už
Įseina su jais susikibti.
New York. — George Speekt, mento ir kt. užsienio prekių. mėn. pabaigoj. Paliuosuota a*
ŽUVO TRYS PASAŽIERIAL
silikti “Darbininko” bendra sienių ėmėjams .......... $5.50
9 m. vaikas, rado baltų kaip Susisiekimą palaiko. Klaipėdos, pi e 150 bedarbių, per ką Tinko#
darbiu.
Jis “Darbininko” Užsakymus siųsti adresu:
KAS DIDELĮ KANALĄ.
Lancaster, Pa. — Trys žmo sidabras bolę, Parsinešęs na laivai.
padėtis žymiai pablogėjo.
•—
*
Finlandijos valdžia nutarė nės išlėkę orlaiviu į padanges mo paėmė kirvį ir motinos ir
Moterų skyriuj padėtis ki
kasti milžiniškų kanalų, kurs krito žemėn ir užsimušė. La svetimo vaiko akivaizdoje kir
KLAIPĖDA.,
pagerėjo. Žemės ūkio sarn
sujungs Ladogos ežerų su jure. kūnas tik sužeistai.
Mašina to į bolę. Bolė sprogo ir vie Lenktynės. Sekminių trečių ninku reikalautu daugiau,
Kanalas atseis 750,000,o60 krisdama žemėn, dvi pėdas įsi- toj užmužė . abu vaikiu Bolė dieną įvyko arklių lenktynes gu pasiūlytą*
mušė į žemę.
markių.
buvo Hroyorkine bomba.
netoli Šilutės Mickų pievoj ; jus
, (“Lietuvos žinios’*)
b'
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Vienok tie patys apgautieji L
v
. j* , -įg i.,
»
gė kįpperatyvę^ sąjungų “Čit-,Kazimim'of parapijinėj svetaimak/’ kurio užduotyje buvo nėję, St. Jolin St., New Haven,
žmonės. dw danginu myli kpteipgi ir užkirtimas kelio ko- Conn, \ •
.
pitalistmius bankus ir kerpe-Į
*
;
munistų įtekmei valstiečių tar- Į šis suvažiavimas yrą šaukiaracijas negu švariausias dar-1
pe (1 d. 63 p. Kr. Kod,). Go-tmas dėlto, kad išgirdus delehininkiškas įstaigas — koope-!
»
racijas, kurios jiems nema-j
rovoj su Mova-šluško stotyje gatų raportus iš praeito mūšų
Grodekovo tarėsi su plūk. Ša-Į organizacijos seimo ir kad nu- ,
žiausios skriaudęs nėra pada-Į
Čitos orgahfiacijos kaltė.
li
veljevu .ir Savickiu kas-link [sistačhis. ateities darbuotę dėl ’
rę1
teip vadinamo vyriauvyriau i Jos nariai — Kozak; Pyške- reikalingumo .ekonominės ko- Į pagerinimo L. D. K. S, organiKasgr tame kaltas! Aiškių i. Ant teip*
i
(THE W0RKER).
nepasitikėjimas savimL Tai tojo sovietų teismo' skyriaus yie, Kuzurman-Jbšeenko, Kot- vos su bolševikais; po to Goro- žarijos. Be raportų da yra ir
keistas darbiniūkų nusistaty [Čitoje apkaltinamųjų paldiuvo nickij, Levčėnko, ir Dubovib voj keliavo pas atam. Semiono- taip gana svarbių dalykų apfeubĮislied every TUESDAY, TIIURSDAY and SATURDAY
mas. Geriau mylėti neteisingų viso 26 ukrainų veikėjai, iš 1R18- iii., sovietų valdžios apsn- vų Daurijon kad susitarti apie svarstymui, užtad ldekvie----- ----_Jjy.—------_ ____ _ _____________
_ Įkmlų^ neatvyko” į teismų. Tei pimo intervencija momente, sa
kapitalistų,
kurio nežinai, ne-|
ungiraų gyventojų — ukrainų na kuopa malonėkite priSAINT JGSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR gti teisinga žmogų bei įstaigų, fsiaffti:\MdVrt-Člūško, CorOVoiy vo' keiksmais taisė kelių įsi- įgrupes užjaučiančias Seimo- siųsti po keletu delegatų į Šį suU.
kuri žinai kad yra tavo tikras |Geruckij, _Strelbickij, Pirogovr briovimui į sovietų teritorijų novui, ir gavo nuo pastarojo važiavimų. ’ Nepamirškite die'HEntered as second-cluss malte!“ Sept. 12,1015 at the post office at Boston, Mass.
Įčernyj, Korsunj, Kiselev, Ne- kohtrėvūliūcmių Kariuomenių reskriptų ir 2,000,000 rublių, nos ir visų kuopų atstovai pri- ’
uhder thę Aet of Mareli 3, 1879.”
brolis, sesuo.
įčupurehko,
Smufskij, Mogilec- ir atkirtimui nuo RSFSR. To- 25,000 jenų, aukso plytų į 34 būkit laiku.
Kol darbininkai tokio misis
‘•Acccptance for inailing at spėriai rate of postage provlded for In Sertlon 1103
Art. of Oct. S, 1917, authorlzed ort .Taly 12, 1018.”
tatvino laikvsis, reins kapita- l<ij, Kijovič, Kozak, Nikitčen- lynrųjtj Rytų teritorijos (1 d. Hvar. 27 zol. ir 10 vagonų miltų,
] jT)Kg? Conn^ Apskj. Ra5t
*
.[ko,
Tymcurak,
Bulacli,
Niku<58
purr.
Krim.
Kodekso).
1918
1 istines bendroves, o savo bro
tų sutartį pildydamas, (lorovoj
M Blažauskiutė.
SUBSCRIPTION KATES:
41).
lapkrity,
išsikrausčius
iš
savo
darbams
ne-[link,
KuzinmaU-Jaščenko,
Lev

lius
smerks,
:
„.
_
_________
orgaUizavo
Vladivostoke
ir
NiĮ
■
Vearly ..................
...... .••«..■■■.».. tjjU.bO
Boston and suburbs . *«■••••
pasitikės, savo darbininkiškų čėnko, Dūbovik, Kotnickij ir ičion sovietams, savo susirinki- kolske ukrainų tautinius komi
«l^5.50
Foreign countries ycarly
organizacijų ignoruos — ko iPyškeviČ. Neatvyko ir išskir pne nutarė palaikyti Sibiro Vai tetus (58 ir 59 p. p. Kr. Kod.).
operacijų nepažįs, joms vedė ti iš tefšiami^ų: Djačenko, zdžių (Kotčakų) ir atsiliepti į
■ Šalies Rados Sekretoriato
jų neaitgys, tol jie pTuduriuos Judino, LeVandoVskij ir Prant mobilizacijų, išreikšdami gėfen
kaltė.
Diduma jiį’ inteligentai -J- mų formuoti atskiras ukrainų
varguose ir ašarose.
Moyoktįfuškor
ir Kiselevas. tI *<
r_________
Mokykimės ne ignoruoti sa [juristai, technikai, matinin- ;kai‘iuoinenės dalis, po sųjungivo draugijas, bet gydyti, stip-Įkai, krasoš bei telegrafo tur nrnkų vadovybe ir ėmėsi prie savo darbuote taisė kelių rusų j
! | * Lietuvos vyriausybė gavo iŠ
Yra -sakoma: “škotas la
tinti ir buduvoti sau pastovės-pautojai, bUv. karininkai, rašt- monių tai įvykdinti (58 ir 59 priešrevoliucijoninėms grupuo- ’
didžiųjų valstybių notų, kurio-- bai myli savo ponų,” kažin ar
tėins kurių tikslu buvo sukilti'
nį rytoju. Stengkimūs pilnai L vedžiau prekejai, studentai, rpun, Krim. Kod.). 1920 m.
į*į(fe Lietuvti raginama sunitai- .tų galima prilyginti darbinin
pažinti kooperacijos idėjų ir d- L juriskonsultai, graveris ir 11. isausyje., Kozak kreipėsi į at- ir sudaryti Tol. Rytuose gink
- kinti su Lenkija. Pasak Kau- kui:— “darbininkas myli ka- ................
luotus būrius dėl ątskyrmio te-r
ti jos keli d. Nesinaudokimės Pirmajame teismo posėdyje įnonų Semionovų su raštu kai
no “Vienybės” Lietuvos. vy- pitalystų,” savo ponų.
socijalistelių Bei laisvainanėliųFperskartyta apkaltinimo aktas, išgauti ukrainų gyventojams ritorijos nuo Sovietų Rusijos;
kad
LietuDaugely vietų darbininkų ožišku nusistatymu, bet seki-Įkurį išvertęs iš Tolyniųjų Ry autonomijų, už k;j žadėjo uk tais pačiais tikslais pripagelbi- riausybė atsakys,
t va pagatava taikintis su Len- pilnai galima suderinti su ško
nėjo tarptautinei ’ buržuazijai
me Kristaus aukštuosius priri- [tiį valdžios oficiozo, žodis-žo- rainų vardu pripažinti ir'padė
r kija, kai Lenkija grųžįs Lietu tu, mat darbininkas daug leng cipus: meilė, brolybė ir teisiu-[ūin čion paduodu.*)
ki Sibiro valdžiai; gavo nuo (d. I, 59 p. Kr. Kod.). Movavos pagrobtus žemes ir kai at- viau pasitiki kapitalistui negu
Gluško 1920 ,m. gavo nuo Jagumas, tuomet mes pagerinsi-į Tolymųjų Rytų ukrainų inteli. įSeinionovo reskriptų duodant ,
su savo broliui darbininkui. Čia
S-ižadės “broliškų unijų
į autonomijų ir 30,000 rub, Už- ;ponų Misijos. 400,000 jenų (į į.
me savo būvį, tapsime ž,nionė-Į
gencija
prieš
sovietus.
lietuviais.
200,000 dolerių) organizavimui I
‘paduosime iliustratyvi inciden
baikalio Rada įgyvendinimui
mis — ne vergais. Gi šie visi
tą: 1850 m., Anglijoje buvo su
Dar nuo pirmų revoliucijom1 'to reskripto buvo sudariusi ukrainų kariuomenės dalių ir
PER BREMEN’Ą
Įstatai yra pamatu kooperaci
organizuota pačių darbininkų
dienų T. R. ukrainų inteligen atskirų Organų (58 p. Kvin). leidimui kontr-revoliucinio lai
Ant puikiausio ir didžiausio
jos.
Lietuvos seime, debatuojant malūno koperaeija.
Vokietijos laivo
Prie tos
cija, palaikymo susispietusiųr Kod.).
kraščio “Šeire Slovo.” ĮgaliaP. E D.
savivaldybių panaikinimų, so- kooperacijos priklausė pavie
vo GoVo-vbj’į ir pats dalyvavo!
čioii reakcijos spėkų, orientuo
COtUMBUS
'
Ch^bztrovskd
orgai&tslacijds
<cijaldemokrat ų atstovas Bieli- niai asmenys, draugijos, uni
dama savo veiksimuose tai Sfcopasitarimuose su pulk. Savic
TIK 8 DIENAS ANT VANDENIO
Mte.
. uis pavadino krikščionis demo- jos ir panašios organizacijos.
ropadskiu tai Detliūra, pradėkiu'ii- Savdjevu (58, 59 ir 60 p.
Nepjliecitii .tiuli pasisvečiuoti su
4„ kratus nykštukais. . Dėl tokio Viena apdraudos draugija tu
! jo1 steigti' ukrainų tarines gruJos nartai >— Mogileekįj, Ki- <p. Kr.- Kod.).,' 1921 in. Mova-1 savo glmhieiiris tižrubežyje ir su
grįžti bėgyje dvylikos mėnesių 1
pravardžiaviinosi jam' atimta rėjo depozifuoti pinigus. Ran
[ puolės — ‘ ‘ GTomtfdas ’ ’ |ir ‘ • Ra? jovič ir Timciunk 1918 m. rug .Gluško sykiu : su • ’ Kisdevu ir
Ameriką. Tolfi pasiižierlui nebus
v 7 balsas. Krikščionių deinokra- kose ji negalėjo daugiau gauti
[daš. ’ ’ Pastarosios silsi jungdar sėjyje,. savo ^posėdyje, paskel kit., sustatė memorandumų Ja- [ prisknitytt prie kvotos.
Dėl informacijų kreipkitės
kaip 2j3 nųoŠiničius, gi malū
vo i apskričių ir sryčių radas, bus Lalkin. Sibiro valdžio’s Tęs- ;ponų į .Ipąperatorkma. valdžiai :
prie rietinio agento arba
Jau
Įžengėm
dešimtųjų
savo
diniihu gėrisi. Seniai žinoma, no kooperacija mokėjo 5 nuo
o visuotinojo T. R. ukrainų su ; kriptų apie. Ieipimų. sfejgti ka prašydami, pašalpoj projektuo- į
192 VVASIIINGTON' STREET
kad socijalisių, ių laisvaiųanių šimti. Tokiu badu ta pašelpi- gyvavimo metų kelionėn. Šie sivažiavimo nutarimu visos uk riuomenės dalis,- delegavo pas jamai autonominei Ukrainų te
, BOSTON, MASS.
geriausiu argumentu yni ko- nė.draugija, kuri buvo pačių metai mums lyra vieni iš svar rainų organizacijos buvo suvie ,Skoropad§kioikonsulį Cpiarbin? ritorini ei valdžiai Tolymuose
liohės ir keiksmažodžiai.
darbininkų, nutarė Įvesdinti biausių. Šiuose metuose mes Įnytos į Tolymiljų. Rytų šalies Tradauskų^apųbc Savickų'—- Rytuose* 10’ milijonines paskosavo pinigus koperatyvan. To rašome savo gyvavimo istorijų feadij, su: pibiomuoju organu. ■dėl' informaęįj?Ž;4r ippęikalavr- ,lors kėliu/ kifri liorkta kbmpėn—mes rengiamės pfie stiprės-'
•darbo atlikimui išrinko tris
T, . v.«.
. . [Rados Sekretoriato esybėje; mųi nuo kibiro valdžios ir są (suoti i& projelttuojamų tosios
f
nės
kelionės,
, \.Jau- •v,seniai buvo
Lietuvoj
Iln
šiol
mes
bu- Syk!Uj gferį^ kalįfiros.ap. jungininkų vadovybės ■ reika Ukrainų: valdžios-koncesijų ša
žmones. Jie nuėjo, apsidairė,
...
"kalbama apie savivaldybių pa pasiteiravo, ir sudaro, kad vi vome jaunučiai, neprityrę
tšviefos vienetas, ukrainų orgą- lingų pinigų (591 p. Kr. Kod.}, lies turtu eksploatavimui, gelž-1
naikinimų. Matyt sodiečiai to suose, trustesuose nėra nė vie tik mokinomės vaikščioti. Daž-F
įnizaci jos rengė karinę spėkų — Kijovič ir BuĮach — pirmuos
norėjo, kad jokių protestų no kapitalisto, Tuomet jie la- na i suklupdavoni, kartais net|
i baltąsias ukrainų Kariuoine- aktyvis veikėjas o- antras jei;
' /prieš tai nepareiškė.
apsibraižydavom
ir
sirgdavom
bai nusigando, nežinojo savo
dejas, leido laikraštį “Ranok.”
Inės dalis.
»
—
būdavo
skaudoka.
Bet...
minties stovio, nebegalėjo nė
•
• *
• < I 1919 m. buvo įsteigta T. R. vedusieji buržuazijos naudai laikraščio “Šeire Slovo” (70 p. Į
kagi
padarysime..
.
taip
kiek
 ukrainų kooperatyvas “Ču- agitacijų, gudinančia sovietų
t
Amerikos radikališkieji. ele žodžio ištarti, ir būdami nepa
Kr. Kod.).
vienam
nesubrendusiam
priseimentai ima grupuotis apie La prastam sumišime parėjo, na
niak,” kuris kad užkhyti kelių valdžios prestižų, (70 p. Kr. ?1 Tokios, tai kaltės peršamos I
an
augti.
Kų
daugiau
jaunas
’ ’Follette’ą. Šocijalistų partija mo su visais pinigais.
komunistų itemei į valstiečius- ;Kod.). Nikuliak kaipo orga .ukrainų veikėjams. Bausmę
pavargsta, tų išmintingesnis ir Įūkininkus, . centralizavo visus
nestatė savo senio Dėbso j kannizacijos narys dalyvavo ir jo's jiems neužilgo paskųs VyriauIr kas nuostabiausia, tie pa žmonijai naudingesnis būna su
•y didatus į prezidentus, o nutarė tys žmonės jau pirm to laiko
Įurainų kooperatyvus ir prekė- veikime.
sysis sovietų teismas. .Apie tai
augęs.
Tas
pats
apsireiškia
ir
remti senatoriaus La Follette’cr buvo turtuolių bankierių nu
I jų draugijas Tolymuose Rytuo- į ViadiVostdko ir Bfik&feliO- pasistengsiu parašyti už poros Į
Ji perkentėjo di-1
kandidatūrų.
lladikališkųjų skriausti, buvo nunešę jiems su LDK S.
tse.
(HARRIMAN LINE)
savaičių.
Į :
tižiuosius
sopulius,
daug
•r> išsij jafnt Servise wiiti ___
^elementų susivienijimas yra sunkiai uždirbtus skatikus, bu
Tokiu būdu ukrainų inteli
HAMB>G^1ERICANLINE
T. Aliulis.
vienintelis būdas išmušti iš po- vo palikę jų šeiminas didžiau f mokino ir patyrė, pėrsimeta- gencija stojo’ kovon su interna- J Rirogbv, Nlkifčenko', Čermorfazavo
(persiformavo),
at

TRUMPIAUSIAS KELIAS T
• -zicijų senąsias partijas — res- siam varge ir nuliudinie. O
ĮcionaTiu judėjimu, o šiame at- nvj, Geruckij ir Korsun, žino Vladivostokas,
VISAS DALIS
' _ publikom] ir demokratų parti darbo žmonės jiems nieko ne sistojo ant sveikesnių ir stip Įvėjuje su jo avangardu — R. S. dami tikslus, liuosnoriai ir są 26 sausio, 1924 m.
LIETUVOS
resnių pamatų ir pradėjo drą
žiningai pastojo į kontr-rėvojas.
ĮF. S. R. (Sovietų Rusija). '
Išplaukia, kiekvieną savaitę sv
buvo padarę, vienok jie neu’žši- siai žengti pirmyn.'
musų laivais de luxe
o
-------------,.
. t Smulkiai išdėstęs blogus tų liucines organizacijas pirmieji
tikėjo tais žmonėmis — norėjo
Per šiuos metus Z___
......
“Albert Balin”
ie i^H‘lorgani^čijų darbūs, kaltina Trys Nikolske, likusieji du Vla
Lietuva dabar U>erg,yvena nešti pinigus pas tuos, kurie Darbininkų Kooperatvv’ė Są-}
“Deutschland”
divostoke (60 p. Kr. Kod.).
>
smarkių partijinę kova, šiaip minta darbininkėlių prakaitu. junga žada pajudinti žemę. Ji masis aktas baigiasi kvatifi“Bešokite”
[kutfte peršamųjų teisiamiems “čitmako” kooperatyvo dar A.L.R.K. Moterų Sąjungos Conn.
jau ’ socijalis ir ekonominis Keista.
rengiasi padidinti Savo armijų
“Relance”
Apskr. kuopoms.
buotojų kaltė.
‘Lietuvos gyvenimas yra gyvesKuomet draugija sulaukė sa- penkiais tūkstančiais narių. apkaltinimų šioje eilėje:
Kurie veža I, Ii ir III klesa
. nis, negu bile kada pirmiau. vo atstovų pranešimo, tai su- Tas darbas iš syk atrodo lyg ir Įt
Gorbvoj, Strelbickij, Smuls- Nors ir apgarsinimus nekurtom
pasažierius ir populiariški’ lai‘‘DaTnėvostoČnyj Putj” Nr.
. vai “Mount CIay,’” Cleveland,”
Apie šiuos ir kitus indomius šaukė savo susirinkimų ir perdidelis, bet pažiūrėjus giliau I 7—*)631Žiur.
kij ir Nečupurėnko, tikslu kuopom išsiunčiau, vžstiek manau
— 1924 iii.
‘Hansą,” 'Thuringfa” ir MWjest■prieŠtafaūtiT
Ąofmaliįn veiki kad mažam šitas pranešimas at . phalia” ąu cabin ir III kleša. Ge^‘daiktus. “Darbininko” skaity švaistė ar ne bankierial gali jis gerai susimažėja ir darbo!
’ ras mandagus patarnavimas,
tojai netrukus skaitys iš po būti jų pinigų valdytojais, po žmogaus nebestebina,/bet aks-f darbinmkų Vardu/ nės žinau mui valdiškas įstaigos
ko kreips jūs domę.
' puikus kambariai, puikios apys- ■
tovos.
■
’ plunksnos talentingo rašytojo ilgų diskucijų priėjo prie kon- tina prie uolesnio pasišvettti- fltad visi susipratę darbo žiiab- operatyvu . “Lentrosojuz” ir Šitoks yra mano pranešimas ar
JULIUS ROTTENBERG
■
gerb. kun. Fabijono Kemėšio. ; kiuži jos, kad kooperatoriai nio ir savo tikslo pasiekimo.
r nės kalba tuo pačiu tonu -no- užgfobiniuT ekonominės įtek ba raginimas. A. L. R. K. Moterų
260 Hanover St., Boston, Mass.
gali būti trtistesais teip pat
Tikiu kad ir Tamsta su tuo ri pasirodyti esą gyvais ir susi mės Tolymūosė Rytuose, įstei- Sąjungos Conn. Apskričiu i milži
- į
H-'
kaip ir bankeliai.
Tik daug sutinki ir esi tikras, kad-mėsl pratusiais katalikais lietuviais .-------- i—
niškas išvažiavimas- įvyks iliepos
teisingesniais. Tuomet ta pa- tų padarysime — gausime pen darbininkais.
20-tą dieną, 1924 m. ant Lighthou1
šelpos draugija išrinko kitų ktus tūkstančius naujų, narių. Į Tad darban, Broliai! Tuose Brovė Bark, GIastonbury,Comi.
komisijų,
tik
iš
stipresnių
žmo

Juk
mes
esame
padarę.
dau^Ljatt
sustiprinldte
savo
kuopų
ir
Stafibn 24. Raginu kiekvieną kuo
Didžiai Gerb. Kun. Dr. F.
nių,
ir
įgaliojo
juos
paskolyti
Į LIETUVĄ
didesnių darbų, juk mūsų lie- Įstokite nenuilstantin darban:
pą rengtis kučsmarkiausia daly
Kemešiui.
koperacijai paskirtuosius pini •tnviški ir darbininkiški pasiij- įpradėkite eiti per stubas užravauti šiame išvažiavime. Jau ne trumpinusiu laiku, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivuis
Ši komisija jau nunešė žiniai yra labai tvirti ir nesu-minėdami “Darbininkų” ir pri
kurtos kuopos užsiregistravo pro- Berenparia
Viešai tariu širdingai ačiū už gus.
Aąuitania
grame dalyvauti, o kur kitos ? Vi
Mauretania
prisiųstų dovanų, arba geriau daugiau negu pirmoji — pada laužomi, Mums tik sūnkū išsi-[rašinėdami naujus narius prie
(per ClierbouFgą ar Souttmiuptouų)
sos į darbą.
sakant lietuvybės žiburį Ame rė popieras — ir įteikė pinigus. judinti, pradėti, o kai pradeda- Į LDK^.; rinkite žinias apie’
SCYTILIA ....Liepos 20, Uugp. 24
Kurioje greitai, gerai ir
Lai kiekviena pare ragina ir ki SAMARTA,.. .Rugpj. 3, Rugsėjo 6
rikoje — veikalų Caoperation Pinigai buvo tinkamiausiai su uie, tai it kalnus galime nuvers- | darbininkų klausimų ir siųskite
pigiaiat8pausdinaęaa:
lus; atsilankyti ant mūs puikiai
Aiuong tlie Lithuanians in tlie naudoti ir nešė naudų abiejų ti. Mes ilgai kentėjom ir vai’-F“Darbininkui;” *. sudarykite
Lietuviui važiuoją Lietuvon sveKNYGOS t
Člluosmi
neilgesniam laikui kai me
pusių
darbininkams.
(
gom
po
lenko
ir
ruso
letena,
bet
kuopose
apšvietos
platinimo
it
rengiamo išvažiavimo. tF.S.ofA.
KCjN^iTtfClJO’S
tams, galės grįžti Amerikon neatsi
]Mj^.dedl žiūrėti į žmonių kai tvirčiau supurtėjom, tai vi- kolonijos gaivinimo būrelius;
ftepinuirškitc siįjungietčs ir. ki žvelgiant | kvotų.
Nors kun. Kemėšis, kiek ži pasielgfey.Jbei nusistatymų, si despotiški pančiai nuėjo po įumdai,. žiūrėkite, kad būtumėt
TIKĖTAI
ti visi į Moterų Są jungos išvažia
LAIŠKAM ir
IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
noma, nesuspėjo visų žinių su tai išvysti, kad tik kur ir kas plynių. Taip bus ii dabar £ū I pilnai užsimokėję centran; valvimą Liepos 20-tą dieną.
KbWtAM
J1SI
manote parsitraukti gimines 15
rinkti, vienok iš surinktųjų jo juos daugiau skriaudžia, tai jie kai-kur ekzistuojančiu ■ ūpsnu-ldyta nelaikykite Sa^tt ftiše*
Ilfeierų
ČH, Apšk. Firm. Lietuvos, vietas užsakykit dabar*
antgalvIat,
gabi plunksna ir gilus protas tų daugiau remia — tam dau dumi , ir apsileidimu. Krikščio-lifiūb^ė narių ųiokėščįų — snjsMusu ofisas Lietuvoje suteiks jiems
UŽKVIETMAI
jnų&ibą ir duos patarimą, Visi: tre
gukūrė
labai
brangų
veikalų
ABAR1 GgĘKIAJ ir ik
čios klosos keleiviai tuvi atskirus
giau pasitiki. Gi savųjų bro nys darbininkai parodyshne kų kitę kuogteičfeiiši^i centram
*
■
-Šit
visais
spaudos darbais
’ kambarius, Kuoge^auslas Svarumas
nierikos lietuviams. Mano su
mes
galime.
’
teod^Rų
sakant,
tapldtė
visi
lių bijo.
visūoihet kreipkitės pas’
ir maistas, šmuik- p
pratimu, lietuviai tuo turi di Mes galime Šį faktų labai ge l Dabar kalbu ne vien ųž Šave Mitriais kobperafbtM^ it ūCvimeną klauskitvie-' i
ftiųs 0 gausit^ geriausi pa
tinto niauto
L
džiuotis ir džiaugtis — aš ištik- rai pritaikyti ir prie musų gy bei
tarnavimą. .
t.
K. $ Conn. Apskričio
ntba
Cenirtb būt kalba rais ’ kovotojais už taomjbs
rųjų didžiuojūos ir džiaugiuo venimo. Juk visi žinome, kad it už Tamstų* Nes žinau kad ir gerbūvį. "
kuopoms.
'
8M
W*it
Broadvay
si tuo.
LDKS. Conn. apskričio eks ’ V^9BB33S9BiBB
įvairaus plauko poneliai nune- Tamstai yra tiek pat brangusj Laukiu iŠ kuopų gyvų atgar■a g*-**.-.
IV*.,
MMUMf JĮMI
tra buva avimas įvyks liepos
Išė žmonėms milijl^M dolerių durhininkų reikia! kaip ir man J šių ir Vyriškų pasiipdymų.
.
Su tildą pagarba,
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Ife ir ^i$i tie, kurie norite 'jprisf- vą ir prietelių kun. Dr. JTemėŠį, ždys. Įspūdingai nurodė žmogaus delio vakarą, 7 ;30 vai. Visi na
rąŠyti prie įLDKS. Darbininkai’ kiris aplefiįfr SiJ?įenytas Valsti gyveinmą ir prilygino jį pri£ ku riai yrą būtinai kvjfečhntf. atšilai^
’• >
'
v
'
jas liepos 9 išvažiuodamas Lietu nigo Kemėšio, pareiškė kad kuni kyti, nes bus daug svarbių dalykų
Oaiūbridgi, Misa.’ ’ Per gėrb, bus liepos 14 d., 7:30 vakare, Kar. ‘ - -"zit . . ' ’iYįdyba.
von*. . Kum. Kemsas pribuvo Moų- gas Dr. Kemėšis iš mažų dienų nie apsvarstyti. LDKS. Naujos Ang
( į
” i'
kini. P. JuŠkaftį gavau nretiniiis Ąniolų'salėj. Prašome visus“ntf- . ■ ’ ■ i | . r č
pardavimu
estf
tėUoii 27 birželiu 11 vai. vakare kuomet nesitrauki nuo darbiftin- lijos ‘Apskričio suvažiavimas į- priežastis
Jeigu
nenorima
pirktu
kaltina
narius. Labai ačiū.
,
iš
Yorko* Viešėjo dvi die kį. Dabąrgi pabaigęs savo ąuiš- vyksta pas mus Liepos 20 d. tai vott DM platesnių Infdrmaėljtj
CLiirinatjto,
raad.
Kun. P. Raščiukai
kltės: 167 I Street, So. Bustoji,
j.i j s| susirinkimų, Susirinkimas
nas pas savo draugą kun;. Joną tU£ mokslus teipogi neieško tušty Fus renkami delegatai B nutaria-1
bus l^bai svarbus; išgirsime rapor v LiejhOBrl4-t|r Lietuvos Vyftių Švagždį. Sekmadieny kun, Keme- bių ir nedraugauja su aukštai- mi mėžimai. Visi pribūkite f
Shenandoah, Pa. Dar stambių tų
ĮŠiŠ laikė Montellos/šv. Roko baž .šiai, bet eina su darbinipkais. Pas
. ’BU rašt ini K Stašaiti.
rr n. &
W-W
mSnėaiįpri sųkutinis kalbėjo kun. Dr. Pt Kemenarių: 1) Ona Židoniene amžina
nyčioj
sumą
ir
sakė
pamokslą,
Saįfek»ib^šii«e
bi* sii’mkiirinis., Nors daba® vasarok
W • pamokslų ne vičnam-nai iŠ*, ;šis. Apie jo kalbą aš nepajėgiu
nare $35, 2> Simonas Žilionis artlž,
Pas mus galite gauti visokių
ganizacijos brangiuosius ir o- laiku nėiipa noras lankytis į susi spriudė ašarą, Montelliečiai ilgai UpraŠytf, neturiu tiek žodžių, ne Linzof vyskupas pasakė:
šaknių ir Žiedų nuo visokiu Ilgų.
nar. $35, 3) M R-ne $35, metinių
visokias žolės kokius
^iuOsfuk rė&ųlut — paffešfifa'e rinkimus ir dalyvauti veikime, ka
“Idūsų priedermė yra blogiis užlaikome
moku savo jausmo pilnai išreikš
turės
savo
širdyse
kun.
Dr.
Kemė-^
10 narių ■— $20,00.
svieto
raudasi
ir geriausios
dangi vasaros šiltas oras traukia
GOc.
su
prlsluntlniu.
Atsiųs
laikraščius
pakeisti
gerais?*
stipresnę
platformą
sųw
darbinin

ti
—
tik
pareiškiu
kad
jo
kalba
5
Maloniausiai dėkoju: »ir. reiškiu
gąusl visokių Žolių ir knygų
kiekvieną praleisti laiką tyrame šio pamokslo žodžius ir gražius
Kėiknlaujftme agentų ir dpnd
kiškai darbudter. Jeigu kuriu ore, bet atsižvelgus į ateitį yra vaisius, Kur tik užgirsi, vis kal buvo tikrai tėviška ir ji'pasiliks
pagarbų.
’
pelnų ahjt musų visokių valkti
Kun.P.Kaščiukas. jatt mokestis užsivilkę
pasi- priedermė kožno nario nepamirš yba ir apgailestauja gerb, kun, Dr. Montelliečių Širdyse ant visados.
knygų.
•
. '
M. ZŪKAIT1& '
Kun. Kemėšis apleido Montello
._ ______
« .
, •
stengldtė šiame sUsirinkime už ti ir bėgančių raikalų, kurių daug, Kemešį.
449 Hudsou Avė.
Rochester, J
mokėti . Neaptėiskifė “Darbinui- yra. Ateinančiame sustinkime Išleistuvių dienoj Romuvos par birželio 30, 2 vai. po pietų . Vieti
BROOKLYN, N. Y.
ko,” kuris kasdiena darosi darbo bus ko nors svarbaus, nariai kvie- kas buvo atdaras 10 vai. iš ryto. nis klebonas kun. Jonas Švagždys
LDKS. 12 kuopos susirinkimas 1 žmonėms brangesniu. Taipgi atei- čemi skaitlingai susirinkti. Svar Buvo gražiai parengti stalai vie ir M. Kamandulis palydėjo Bosto
-U... ..................... -biausia dengimasis prie seimo, gau tinių gaspadinių — mūsų darbščių I nan.
1
tos pakvietimas kad dalyvauti ir panelių: Onos Kašėtaitės, kuri LDKS. 2 kuopa linki gerb. kun.
Base bąli ratelis lošti, seime su nenuilstūųčiai darbuojasi daLki4 Din/Kemešiui laimingos kelionės,
vietinės kuopos rateliu.
Teipat pinkų tarpe ir labui .tėvynės ir Al- [sėkmingos gyvenimo ir darbuotės
turėtų rūpėti kožnam kad kuopa binos Viščiuniutės, žymios veikė-1 Lietuvoje Taipogi 2 kuopa taria
prisirengtų gerai su įnešimais ir jos, Moterų Sąjungos Nauj. Ang I nuoširdij ačiū savo mylimam kleMerginos—Jūsų
atstovais į seimą prisidėti įvairiais Apskrieio pirmininkės, šios pa- bonui kuli. Jonui švagždžiui už su {
j
Rūpesčiai
Užsibaigė!
Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrove be Kaune įbūdais kad pavyktų gerai, nes sęi- melės visa surengė kopuikiausiai. | teikimą įvairių patarimų rengime
! Buvo klikai, kuomet nieku neilnojo
mo pasekmingumas .daug pagerjs Kai viskas buvę prirengta, tai ta- minimų išleistuvių.
steigto Lietuvos Tarptautinio Banko; audė 1O veikimą
yrA pleiskanos fr kaip »uo ją
•-i kai
atsikratyti.
Šiandien, ^ra vi,likai įiaLinkime ilgų metų darbininkų r prtstu dalyku
organizaciją ir abėlnai katalikiško ;da buvo.pakviesta visi susirinkuir stovį daug maž paaiškinaiū neperseniai, tūri čfšr pačia
uiliklkyti savo plau
I kus’ ir galvos odą mriojo ir svei
jaunimo ateitį*
šie į vieną vietą ir buvo imami pa-1 pricteliui.
me Kaune įsteigusi dideliausią moderniškomis mašinomis
koje padStyje,
#
Komisija ir M. K. i
Teipat kuopa rengėsi prie ru- veikslai. Tarpe darbininkų buvo I
mašinšapę, vienintelį Kaune didėlį garridžių, didėiiūs niū
Rtiffles
I
įdens su keliais veikalais, kurie rei- tėvas, kun. Dr. Kemėšis,, kun. kle-------------I ištepant galva vakaras einant gulti
rų namus, sandėlius ir t. p.
.kalauja visų narių paramos. Kelia- ;bonas Jonas Švągždys. Šie paN0RW00D, MASS;
f
1 per savaitę ar dešimti dienų, sunai
tas veikalų jau mokinamasi. veikslai pasiliks dėl ilgos atmin____
Turi provincijoje: Palangoje ir AnykšČiuošė it Ėitftf
kint pleiskanas ir paragita* jjįsą
ĮVAIRŪS r
r plaukų
VĖLIAVOS
augimu. £o to naudokite
‘
‘
Pančiai
”
grdžus
veikalas
jau
mo-;
ties.
Paveikslai
išėjo
labai
gerai.
Iš
priežasties
parapijos
susirin

mūrų namus. Bei viena iš svarbiausių ant kurios1 apart
r Ruffles tik. retkarčiais sulig reikalo
ŽENKLAI.
‘
kinamas, repetieijos atsibuna aiil-' ko'nuėmimo paveikslų visa publi- kimo ir L. D. K. S'. 3-Čios kp. pik- it ir daugiais neturtsfte. jokių nesmdguTarptautinio Banko veik ir remiasi visa Bendrovės dteitfš,
(Ilgų metų praktikos artistišku
su pleiskanomis.
padienio vakarais, Lietuvių svetai- ka buvo pakviesta į šokių salę, kur niko LDKS. 3-čios kuopos susirin- ic mtf
Bonki 65c. aptiėkose, arba ui 750.
dnūsų darbų liudija tūkstančiai yra Šiaulių skyrius. Tas skyrius susideda iš kėletos atski
;nčj. Visi aktoriai, kurie turi ro- buvo stalai apdėti valgiais ir | Irimas yra perkeliamas iš Liepos I prisiunčianje stačiai Š dirbtuves.
, draugijų. Informacijų delei rį&
rų dalykų arba įstaigų: elektros gamyklos, Bačiūnų dva
i F.
_______
T___ ,____
AD. RICHTER
& CO.
minkštais
gėrimais.
.
Beyalgant
13
d.
į
Liepos
14
d.
tai
yra
panees,
privalo
gerai
lankytis-ant're

' šylate:
t
104.114 So. 4tkSt., Brooklya, N. Y.jį
ro ūkio, durpyno ir mūro namų šiattlių mieste. Bačiūnų
peticijų, jei, nori gerai atlikti.' Bus pasipylė visoki linkėjimai kunigui ■—
t
Ut. A, tforkĮmas,
r
'» 1
* t
. J
dvarelis B-vei yra Lietuvos valdžios isnuomuofas ilgesniam
įstatomas pabaigoj' Rugsėjo; Ant Dr. Kemešiui; Tie linkėjimai bu- IF2
' 16 Pleasant St.. Laivrence.
laikui, jame ūkis vedamas pavyzdingai, iŠ laukų akme
ras labai' žymus istoriškas veika vo rie vien tušti žodžiai — b|ivo || .
nys išrinkta teip kad -dabar galima visus laukus apdirbti*
us ”Keistutis” kuris bus Statomas paremti medžiaginėmis dovano-1H
traktoriais. Yra ten 8 arkliai, 16 karvių, kiaulių, viš
pabaigoj spalio men. reįpetibijos mis. ■ Pirmiausia vardan. LDKS. 11
tų ir 1.1, taip kaip geroje (liktoje amerikoniškoje farmoje.
atsibuna1 ketvirtadienio vakarais, -2 kp. sudėtą dovaną padavė gerb. [Į
ietuvių svetainėje, ' teiprit • labai kun. -Dr. Kemešiui $50.00, vietinės Į ĮĮ
Ten pat Bačiūnuose stovi ir elektros gamykla “Ega,’ ’
kur gaminama elektra Šiaulių miestui, bendroves durpy r rcikalUtijanta'visų mėgėjų lanky kuopoi jUi-nūninkas Mttobs JlII vyrai,, moterys ir merslms, ar noh
ti : repeticijas jeigu norim atlikti Kamandtllis. ■ Aukavo šios ypatos: |.U rite žinoti kodėl jūsų plaukai slennams ir Šiaulių apylinkei.
darbą1 tinkamai.- Advento ■ laike Oiia Kašėtaitė $5.00; < Antanina |j ka* Perskaitykite gitų knygų tada
’t’ėnai jau ketvirti metai kai£ dirba gana daūg darbi
***"*!! **?•
____________ KiUNA TIK 50' CENTŲ.________
t! j
manoma1 statyti i‘Diirdo Stebuk -Pauliukaitė'įl5.00į . ■ AMakas Atofc
. i~?-' [11 plaukų gyduoles, bet plaukai slenka
ninkų. Tas^^bas daug pinigų lešayo, o dar buvo it. las, ’M daUgėfHs* ir "kitų ‘svarbių rei
tinas $5.00',f MikoJas Kamandulis Ii l[ir gana, o gal visai nuslinko kad ne
klaidų pridaryta dėlto tik šįmet už kokio poros mėnesių
’ S-'
Gražios dvasios ir labai itŽhUanti. TitiKū skaity
kalų yra ktiriė bus: sekančiam su $5.00, Tadas Kubifiiis $3.00, po Įjl tad nuslinks. Ar nori turėti storus
maiionia, kad jau visi įrengimo darbai bus užbaigti.
mui jauniems ir suaugusiems. Taip-gi rankvedžių va
sirinkime aptririh. ištisų ii’ mu <00: Mėb. švagždys, Stepas Ves- Bir aailli,s ?“*■* tikinti ptaissarinėms mokykloms. Gražiais drobes viršeliais.
Jau nuo pernai rudenio Šiaulių miestui elektra duoda- { sų1 tautos gerote : priklauso nuo teliš, J. Tumonis, P.- Jeskeliavi- tl| gjntj storus ir dailius plaukus net
ma iš tos gamyklos. Miestas išperka per mėnesį elektros' ‘musų pdcių, tik teikia Energijos, eįiis, P. Drinielius, K. Trainavi- ant visai nuplikusios galvos, o gal
•
GALIMA GAUTI PAS
'pasišventimo ir nepaisyti tų kurie' •Mus, V. Bakanauskas, J. Banis.,[11 norite žinoti apie kitokias ligas. Budaug maž už 30,000 litų. Bet tos masinos, kurios ten elek
JONAS TARVYDAS, 94 Bradford St., Lawrence, MasS
K. Rainis, P. Juozaitis, J. Dangėj
pasisekė »
per
nesupratimą
ką
reiškia
orga

tros gamykloje yra, jas pilnai išnaudojant, galėtų duot
Ir pas “Draugas,” 2384 So. Oakley Avė., Chicago, M
;v. . .
•
. ,v.
. . II rasti tikrai auginimui plaukų gynizacija
nori
pakenkti
ir
priešta

liavičius ir J. Jeskeliavieia, o kiti į|Ijuoles, ir su pagelba daktarų išlei
elektros už kokį 15,000 litų daugiau. Sėt buvo kliūtis.
rauja
geriems
darbams.
Ateitis
dėjo po mažiau. Višo gerb. mūsų [I dau didelio formato daktariškų knyŠiaulių miesto didieji fabrikai negalėjo imti elektros dėl- \
viską nulems, tik reikia vienybės tėvui kūn. Dr. Kemešiui . sudėjo Į |jg:i su 86 receptais. Gyduoles sutaito*kad elektros.stotyje nors buvo mašina labai didelė, bet
i , , . , n , -l lisys kiekvienas geresnis aptiekorius,
ir mums kodaųgiausia mandagu- $60. Gaila kad dabai bedarbe I ĮL)agal reęept4 knygoje. Plaukų autiktai viena, lt neduok, Dieve, joje kas jlagėstų, tuoinet
mo.
Moūtellojė, butume sudėję daug ĮI ginimui gyduolės randasi aptiekose
kol mašiną pataisytų, reiktų būt ’be elektros o fabrikuose,
daugiau,
nes mes kun. Kemešį la-IĮ)ir yra vartojamos gydymui įvairių
,
Korespondentas.
ypač Šiaulių didžiuosiuose odų išdirbystės fabrikuose, iš i
ba mylėjom it mylėsim. Mes j,
bet nei vienam nestsekė iki Stos
• • ”
J
<JC į dienos išrasti kad tai yra geriausios
to galėtų būt dideliausių nuostolių, ilelto visi Šiaulių fate
. MpfrrĖLLO, MASS.
geibėjom ir jeigu bus reikalo ne-Į Įhr viemntėlės gyduolės auginimui
518 mAin street, HARTFORD, CONN.
rikai ko! kas ėmė elektrų tiktai šviesai, & ne suirimui ma
pamiršime ir ant toliau.
[ I plaukam. Knygos kaina $1.00. NoIšleistuves pavyko. .
! P-IėOna Kašėtaitė įteiMama I?*”“
' ***“ pr!sb!sk la&
šinų.
į Gerbiami Tautiečiai, jei norite pirkti gerų narnų ar gerų
4
II ke vienų dolerį su savo adresu ir paI
Mašinų sukimui jėgos Šiaulių fabrikantų apSkriitliavfIšleistuvės didžiai gerbiamo dovaną nuo vietinės Sąjungiečių Į IĮ minėk kokiam laikrašty matei šitų
: farmą, meldžiam ateiti į musų ofisų po numeriu 518 Mabi j
mu, dabartiniu laiku reiktų elektros mėnesiui už 100,000
kunigo Dr. Fabijono S* Kemėšio kp. labai gražiai pakalbėjo, pri- į | paskelbimų. Adresuok taip:
L St., o mes jutus turime tokį namų kokio jūs reikalaujate. |
„ . . .
litų. Dėlto B-vės valdybos buvo ieškomi budai ir dėdama
buvo birželio 29, Romuvos Parke. mindama didžiuosius darbus gerb. H
,
T- .v. r> i • i ik-• I
i O jei ir tam laike neturėtumėm, tai mes jums greitai sura- į
_ Mr.
_ F. DAVIDSON,’
visos pastangos, kad į pabaigą šios Vasaras būtų gatava ■LDKS. 2-ra kuopa iŠanksto buvo | kun. Kemešio. Paskui kalbėjo II
1" P.- O. Bos 126, Oregou City, Pa.
i sime tik mums pasakyk kokio reikalauji. Taip-gi g^rbiafantroji mašina ir turbo-generatoris. Vienu žodžiu, kąd
prisirengiri išleisti darbininkų te-1 vietinis klebonas kun. Jonas Švag; mieji'jei norite geras farmas, mes turim visokių fatmfų:
galima būtų pilnai išnaudot elektros stotį ir kad ji mėne-x
| gyvulių farmų ir tabako farmų Connecticut valstijoj apSfe. i
siui duotų ineigų ne 30,000 litų bet 150,000 ar daugiau.
z Hartford. Daugiausia augina tabakų farmeriai, didžiuma |
Dabar man vienas iš B-vės valdybos narių p. A. Jur
kūnas iš Šiaulių rašo, kad jau antroji mašina ir turbo-ge
| yra lietuviai ir turtingi ūkininkai. Pirk farmų Conn. vals- |
377 akrų fąrmapPeim
neratoris nupirkta ir pradėta statyt, d1 pėr kokį du mėne
sylvanijos valstijoj sų vi- i Į, į fijoj — lietuvių kolonijoj kur derlinga žemė tai ir tu Hksi |
siu būsią užbaigta.
sais ūkiškais triobesiais ir
l turtingu. Iš toliaus klauskit per laiškų, o mes jums dhofeK ]
padarais.
Namas
10
kamį
Namai esanti Šiauliuose sunaudota įsteigimui elektros
„
j
barių, garadžius automo- į 5 me atsakymų ir platesnes informacijas. Klauskit:
stoties centralmes raštinės ir durpynų eksploatavimo rei- 4
Rengia' - ' • ~
biliams; tvartas dėl 16 ar- (iį
kalams.
a gambridgėto lietuvių kooperatyviška b-vė Į kliij, vištinykas ir kiti trio- ! > į MAt. ŠVILPA & 3. hdeM, Kėae ĖSTAME AffiBJfBįDurpynų yra labai didėlis plotas: kėlios dešimtys de
v 711 Cambridge St., Cambridge, Mass.
[ bėsiai geriausiame stovyje. |
Apie 90 akrų dirbamos že- | p
šimtinių. Vietomis durpių storis yra po 2 sieksniu. Vi518■tta Si, fiaMord, (Mttt. Tel. 2-6518,.
,/
2
mes.
Upe
su
vandenpuo|
sas.paviršis jau yra nuo krūmų nuvalytas it prirengtas dar
t
liu ir ežerėlis. Miškas, ka- i
,(
bui. Vanduo kanalais nuleistas, geležinkeliai per durpy
mė randasi labai didėlių 1 J
i'
nus pravesti, 4 elektros mašįėos durpes dirba, prie jų daug
d '■
medžių namų statymui. A-i
dirba darbininkų. Durpes yia labai geros
' Daug dur
į
[2
P*6 Š30 vaisingų medžių, j
pių yra išparduota Lietuvos Valdžios gelžkėliams. Įtiek į
f
Automobilių kelias eina <
I
1
pro
duris.
Vieta
garsi
mej
'tik durpių padaryt valios, tiek galima tuojaus parduo^—
ii
pirkėjų visuomet jra Užtektinai. '
'
džiotojam^ ir žvejams ir j
* |įĮ tinkama, .kurortui, sanito- į
B-vės Šiaulių skyriau^ ateitis permatomą labai gera,
H | rijai ir kftokiėiiis tikslams. ’
ir daugiausia ant to remiama viltis, kad Bendrovė fižiėfns
tapimai, Wfesb pSiE šAV$Wt
HĮ Norima greitai parduoti j
savo šėrinirikams galės padaryt pelno, ir Šerų kapitalo iš
Į šią vietą dėlto, kad savi- j
Gerbiamieji, kurie manot keltitutl I Lietuvą Šių vasara tiil’n<?į£W» 7
leiskit teip puikios progos, bet tuoj naudokitės jin
‘ /X
lyginus tas skyles, kurias pridarė fnarkių kritimas if kaip
Žuminėr gtteei, '.(Sale Endicott Fanu), Noreood, Mass.B
j
Amerikos Valdžia užgyrs liaują įstatymų kurluomt remiantis ktete j
kurie kiti fttioštėHriL padidint teip; kad niekam ne tik n€vienam svetimšaliui gyvenu&rimit Amerikoje yra leidžiama aplankyti J
saVo Bali -r gimines ir laike mrių sugrįžti Į Ameriką be kliūčių šmki
.
■
~,-7 -t riK7,rn'Wtf
-i. \
i
«t į
IŠĮnėkejimasUngvoiiusiŠį
f ‘ J , * ■ ■■ ■•»
,
. ■ ■" ■
♦
fi būtų nuostolių,- bet Wf if pelno,
žiūojnnttėms f š&vo tėvynė Amerikos Valdžia išduodu tmn tlkum Wf|
lygofnis pūgai Sutarties. į S • dynum,
*
Kelrodis:
|š
Bostono
ir
apielinlves
atvažiavus
ir
pervarta-1
kad jis ar ji gaW grįžti atgal ir nereikalaus Jų paskaityti pidl‘1
itamo įsitikinimu yra,, kad užbaigus staiyjnų’ ir brauk
nustatytos
kvotos — skaitliam ntriižUiojtmrių l šią 8uų
Norinti
įsigyti
pėlųirfgą
ir
Į
*
vu»Nortvood’e Wasliington gatvę, reikia pasukti po kairei ir Į
PasMhnn
plnlguM
Sulis pigiausiai (kaip kitth
Pnrimriimn
plniwd visas Balis
klttk piveaph$iiį
patu^MHl
gių niaWų tBėMinai ^pirkus,
gauti Pleasimt St., ir šia gatve pavažiavus tarp Nonvood’o ir į gerų farmą kreipkitės tuo- j =
, . .lortus, patfuiĮint
padarom aftldavltus^ir
affldavltus ir .atsakančiai
pVIraošlafti kelionėn.
ĮMSportus,
atsakančiaiprirnoSlmų
Keūonėą JSHa
t B-vė neturės, o sueigas tfuoMos
didėles if tįdėt tval?Ihumtpkns pasninkam stotyse
lanke: suteįkiani nakvyne ui n
Kast IValpole, o po kairei rusite Suminei* St., kuriuo pavažiavus Į jaus pas:,
i
ttninų mnųvnMitžlitlkom savo FŽWW»
LA1VAK
’ kiniui dalykus vedant, jei ife Šįmet, tai sekantį wtų tik1
<W
K
ainos
,
knr
ir
kur
nori
valiuoti*
A.
£
VALjtNttOfrS
rasiU* piiiaifcę.
;
'
; rai jau galės dividendus savo Šėrininkams mokėt ir pas
GEORGE J. BARTA8IUS
B«al Ertat* A iMuranoa
Širdingai
viaus
kviečia
KOMITETAS,
Į
4 UUONGTON AVINUI,
kui kas met progresuot ir augt.
498 WMhin«ton Btaut
N»*Yark,S.
'
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KELRODIS/ Reikia važiuo
ti į Andrei Sųuare tr ten imti Washington St kurą, Važiuoti'iki linijos gali ir. ten pat pik
nikas.
Galima teipgi- imti
Aslunont Milton karų, bet rei
kia išlipti ant Codmaų St. ir
galiuką paeiti po dešinei.
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¥
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AKERIĮĮ IR UVI MAŽESNĖS

SVEČIAI,

i

t / Pėtnyčioje lankėsi “Darbi| ninko” redakcijoje gerb. Waf terburio klebonas kun. J. J.
f Wlantiejus ir studentas GauF ranskis.
F - t’
SUGRĮŽO ADV. ŠALNA.

į
L
f
|
į
I
Ę
į
j
[
į
į

Adv. A. Šalna, turįs ofisų
“Darbininko” name, buvo išvažiavęs savaitei į savo tėviškę L- į Pennsylvanių. Ten dalyvavo garsioje Pennsylvaniečių Lietuvių Dienoje. Iš visų
apylinkių lietuvių iškilmėse dalyvavo arti 10,006. Pasak adv.
-Šalnų PennsylvanieČiai angliakasyklose dabar puikiai nždirbu. Dvisavaitinė alga būna
Virš $200.00.

j - DAUGIAU GYVUMO.
L- Katalikiškos draugijos
ir
į kuopos laiko savo susirinkimus
į .įt: susirinkimėlius — turi savo
! laikraštį “Darbininkų,” bet
J • per karščio1 priežastį neįstengia
| korespondentai
atmaršuoti
| “D.” redakcijon su žiniomis.
Tai jau perdidelis pasidavimas
« šilumai.
Gi “Darbininko” ir darbi• ninku prieteliai, kurie turit ko
kias nors žineles, kurias manot
k esant naudingomis dėl koloni
joj' malonėkite suteikti vietit nin žinių ofisui.
p • Ateinančių sųvaitę, kurių
_jdiena, bus veikėjų susirinki? mas. Tėmykite. ir, būkite
prisirengę.
REIKALAUS PAGERINIMO.

Bostono strytarių 'darbinin
kų unija nubalsavo reikalauti
Šešių valandų darbo dienų.

PIKNIKAS.
Rengia LieL Dukterų po glo
ba Motinos Šv, Draugija, ped.,
liepos 13 d. ant Old Codman Tik 25 mailės nuo •vidurio Phfladelį
Farm, Mattapan, Mass.
phijos. Arti stoties, gatvekarių ir stot*
to kelio, mokykla prie namų. Miškas
Kelrodis. Reikia važiuoti į yra,
Ir upelis teka pro namus. Laukai
Andrew Sq. ir paimti Wash- aptverti ir ganyklos. Budlnkai geri,
šiltas ir šaltas vanduo, elektros šviesa.
ington St. karų ir tol važiuoti !Parsiduoda pigiai su gyvulinis ir ukes
Dėl platesnių informacijų
kol konduktorius pasakys kad įrankiais.
kreipkitės pas savininkų
C. J. MAJAUSKAS
jau tas strytkaris toliau neina.
R. D. No. 1,
Collegevllle, Pa.
Nuo ten pikniko vieta yra už
keletos žingsnių.
Rengėjai.

AMERI0AN & LITHUANIAN
RESTAURANT

1-*

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Mes turime 18 m. patyrimų valgių
gaminime, Musų yra didžiausia pasi
ryžimas duoti gerlį valgį, skaniai ir
švariai pagamintų ir už prieinamą
kainų. Pasninkų dienomis pritaiko
mi tam tikri valgiai.

Rengia South Boston’o Lietuvių
Ukėsų Draugija

PIRK ŠIEMET

Geriausias laikas pirkf- farLaivas išplauks 9:30 valanda ryte,
mų šiemet. Pirkime ir parda
nuo South Station ir Summer St. Extention Bridge
vime stubų ir farmų arba sumainyme stubos su farma mes į GERBIAMIEJI I Hitą Ekskursija bus Viena Iš^IWŽfiuisfl> {ir llnksinianigsių
didelis, Kiiniiing
kuriam^telpa
o laive
laive yr
yra
IS8,« todėl, kad
KWW laivas
anviis yra
yru (uueiis,
’ujipa i;0o0^patų,
x,uwyp»cų,‘ o
tamiStai patarnausime. Jvreip- i" g didelė
graži
Benui ‘bus galim
"•
“■ salė, kurioje griežiant D. L.' Ki Gedimino
‘
’ m
pažaisti. Tai bus nepaprastas linksmumo Įvykis aut jūrių. Laikitės prie mūs ypatiškai arba f| linksmai
vas plauks iki Italnsford Salos. Sala yra taip'gi gržl su lygiomis, lanko® mis, kur bus galima gerai pažaisti. Bus skanių užkandžių ir gėrimų,
per laiškus.
“Sandara” verkia, kad jų AGENCY J. P. VAITKUS, ■ Bilietų kainą ypatai $1.00, valkams 25e. Bilietus IŠ anksto gnlima
g gauti: pas.Draugijos narius, Lietuvių Svetainėje ir vietos laikraščių Rekasiems p. Ivas paklydęs ir 201Millbury Street,
s įlakdjose.
|
VISI l EKSKURSIJĄ!
. .
' .
,
‘‘ suspoilinęs1 ’ jiems visų “ fortWorcester, Mass. g
Kviečia L. U. D. KOMITETAS.
džiulajų.”
wimiMimMiiiimffin!iniiMiiimiiiiiiiimiiffliminmnniitiiimnnntiinnHiiunimtiniii»niiinitminHitiiiitHiiiiiiiiimiiiiMiiiMiiiujMiHumi;nmn!!ib!taKiijatiiii;;aiFii:iiiiiiniui!iiaiHKU!i
Tel. Park 7786.

nauji namai

4

Valandos: e A. M. iki 6:80 P. M.

EAST BOSTON OFFICE

a.

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S, STONE!
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W, Broadway, So. Bostoų
VALANDOS; Nuo 9 r. iki 7 v. ųįt

147 MARVICK ST„ EAST BOSTON
Telephone East Bostin 14(10
Gyvenimo vieta

Tel. So. Boston 0828
LIETUVIS D^JMTISTAS

OR, M. V, CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston

kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas
manę. A. F. KneiŽio adresas yra
toks; 308 E. Nlnth Street, Tel. So.
Boston 1696.,

Ofiso valandos:
nuo 9 iki "12:00 ryte ir nuo 1:30
iki 5 ir nuo C :00 iki 8 vai. vakare.
Ofisas uždarytas subatos vakarais
ir nedėldlenlais.

Tel. Brockton 5112—W.

DANTISTAS
%

i

So. Boston, Mass

326-328 W. Broadway

|

»
9;
j;
?

Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie- g
tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti bizilį. Dabar turime dvigubai didesnę vietų, negu pirmiau. Stakas
teipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. vMūsų'Krauttivė yy^ vienatinė Hiętuvių rak ardų krauj:tiv|, bet

DR. A. J. GORMAN

PETRINOS

(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mass.

Sukerpu 1 ’ETlilNAS ant mieros
dėl kotų, si.:fų, dresių ir veisčių.
Duodu paais jnimus kaip vartoti
petrlnas. Su tatau petrinų taip
j kaip drapana "iri būti. Taipgi
i sukerpu audek>ą vakarais ir sui balomis.

(Kampas Broad Street)

Tbl. So. Boston 0464-T.

JURGIS STUKAS

!
P. STANCELAITĖ,
' 12 Lark St., So. Boston Mass.
i
(Ties W. Nintli Stteet)
f
*
*

FOTOGRAFAS

453 WEST BRQADWAY,
South Boston, Mass.

* ji yra viena didžiausių So. Bostone. Pirkite pas saviškius,
g gausite gerų patarnavimų, kainos žemesnės, negu pas ki- B
*

Darom dailius paveikslus. Vesellias
traukiam vakarais. Užalikom vi
sokios rūšies rėmus.

5^

Tel. S.
Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis- |
kas namams išfornišitioti ir papuošti. . •}
g
IETUVIS
ANTANAS AŠMENSKAS, Vedėjas. | I OPTOMETRISTAS-

L

M

B. 2805—R. i
*>

H

DU. PUSKUNIGIS

•» t

$ Išegzaminuoju akis, priskirtu aki- $
g nius, kreivas akis atitiesinu Ir 1
1 ambl ijoniškose (aklose) akyse su- ffi
S grąžinu šviesų tinkamu laiku.
®

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ
vai. 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet.
7 iki 9 vak.

389 Broadway,

| J. L. Pasakantis, O. D. |
g 447 Broadway, So. Boston. |

VALVE-IN-HEAD

»

Tel. S. B. 0441 '

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVYS
|/
TEL.
So. BostonDANTISTAS
0506—W.

I a;

advokatas
:
f 414 Broadway, So. Boston;

|

L, KAPOČIUS
. . . \5

(Antros lubos)

x

251 Broadway, So. Boston f
^- (“Keleivio” name)
£
Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12, nuo &
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare 8
Tel. Ūnlversity
1957
R. namų,
Seredomis
nuo 9 iki
12—vai.
dienų. r
Telef. Universlty
—W Neda
ofiso
Bubėtomis
nuo 9 iki1957
6 vak.
/įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti’ /

ADOMAS OWIRKA
LTETUVYS GRABORIUS
Pagrabus atlieku gerai ’r pigiai
Kaina vienoda visur. Užlaikau au
tomobilius. Vieta atdara dienų
ir nahtp
883 CVMBRIDGE STREET
H Cambridge, Mass.

a

I

DR, J. C. LANDŽIUS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS

506 E.
Broadway,
So. 3972
Boston.
Ofiso
Tel.
: South Boston
—R.
1Resld.
(Kampas
G
St.
ir
BroadVvay)
Tel.: So. Boston. 1912—-W.
VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

S.
t

jas, Real Estate ir PubUc Notaras.

843 W. Broadwąy,
South Boston, Mass.

M-—>,W—»■»—!>

,t

Residendija: 237 D St., So. Boston.

GERIKUSIt UETUVišKt AGENTŪRA

q

STOGDENGIAI
(ROOFING)

A. 0. ŠALNA (SKALNA)

r

\

258 Broadway, South Boston
Tel. Si B. 0381

Bes.: 820 E. 6-th St., S. Boston
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LIETUVIS GRABORIUS
Sutelkia gerinusi paskutini patar*
navlmų, todėl vertu pas jį kreiptis.
Ofiso adresas:

Tol. Sj B. 3662.

i.

tf

P. J. AKUNEVIČIUS

T. L. ORMSBY & SON
350 Broadway, South Boston

K-

i

3BS

Spialos Ir žvyrio; metalo, Šleifo ir
nšpalo šlngelių. Tai yra seniausi ir
atsakančlausi sfogdenghtl So. Boston’e. Visa.s darbas gvarantuojamns
ir ypatiškai peržiūrimus.
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Lietuviškas
Graborlus, balsamuoto*
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Tel. So. Boston 4000

1x7^4

- •—»■—4i»-

So. Boston.

Tel, So. Boston 2831.

§ -

r

Parduodame naujus BUICK
; automobilius su šešiais breikais
(motorais)puikiausios, tvirčtau> stos mašinos ant kelio. Galima
; su Buick lengvai pradėti važiuo, ti ir lengvai sustabdyt Nemo1 kautis važiuoti gali lengvai išĮ mokti ir su musų pagelba gali> ma .greitai gauti leidimų (li•cense) važiuoti automobiliu.
> Prekė naujiem Buickam nuo
‘$1,070 iki $3,600. Vartotos ir
perdirbtos mašinos nuo $100 iki
> $1,200.
j Parduodame ant lengvų išmoi Išėjimų ir labai greitai išmoklna• me važiuotu

y SVARBUS SUSIRINKIMAS ™rT-PstL,XBoa",n'
395 E. Fifth St., So. Boston, Mass. | '
n v •
• •
•
Pilnųjų Blaivininkų 49 kp.
Draugijos reikalais kreipkitės visa-1 PO
Šeimynas, V1S1 naujatl• pusmetinis susirinkymas bus (los | pi*otokoių raštininką.
I
mados imnrovementai.
; . liepos 13 d., nedėliojo, tuoj po Draugija savo susirnktmus laiko 2-rą I “■
nedėklienį kiekvieno mėnesio 1-mą vaL steam Šiluma etc., dideli lotai.
' sumai, pobažnytinėje svetainė- S.
492 S9’entb Prekė $11,500. $1,500 cash ir
----------------------- ----- - -------- — lengvos išlygos.
■
Visi nariai malonėkite susiIVAS,
į rinkti, nes yra labai daug
!j
SI361
Broadway, So. Boston
į svarbių reikalų, kurie reikaa
Teipgi parduodame batarejas, RADIO ir visokių automobiliams ręikg menų, taijerų, tūbų ir t. t. pigiau negu kur kitur njieste galima pirkti Ir
r Jauja visų narių balso. Taipgi
REIKALINGA
k. taisome mašinas nebrangiai ir atsakančiai.
į • artinasi mūsų apskričio išvaK
f
dviejų energingų lietuvių: vienas Nau *
ji
Ekspertai mekanlkai padaro ištiri m ų (tęst) ant mašinų ir batarejų
į žiavimas, reikės rinkti darhi- jį Naujos Kanklės. ŠĮ karta joje Angį ijoje, kitas vakarinėse valsti- L visiems dykai Lietuvių garadžluj ir automobilių krautuvėj.
[ pinkus. Visi susirinkimam
“Treill ^K|j°se lr nesibijančių važiuoti miestas j;
M0T0R SALES COMPANY
Jį leidžiama knyga
J y nuo miesto. Propozicija labai tgera.
f.
»
Valdyba. j į Metų Kanklės,” už 1922-3-4 tol Lengvai galima padaryti virš $5,000 J
b541—545 East Broadway,
South Boston, Mass.
W Į metus. Jei jautiesi save tinkamu, užJI metus,
BUICK SALES AND SERVICE
aį Į klausimų rašyk tuojaus: Biznio vedė- |
Kompozitorius M. Petrauskas i! '
r. w. tiknis, 339. w. -Broadwy, g
išplaukė Lietuvon, jo vieton y- II “Trejų Metų Kanklės” gį Į jas
’
Telephone So. Boston 0376 ir 1370.
So. Boston, Mass.
(J 8-12-19-26)
m
bus
atspauzdintos
Lietuvora proponuojamas J. C. Nava■ j je ir išsiuntinėtos visiems
.dauskas.
S
CITY POINT
P užsiprenumeravusiems Kax 3 šeimynų, 14 kambarių na»ledoms, 1924 m. Prenume- Jfi mas su maudynėmis, skalbynė*Telephone South Boston 3520
įKratos kaina už Trejų Metų
Kainų Telefonas
Asplnwall 0870
Jį mis, pečiais ir tt; geroj vietoj,
Į į i Kankles du doleriai, o vėADVOKATAS
Si prekė $7,500, lengvos išlygos.
‘;įj liau bus brangiau.
’įį 5 šeimynų su krautuve ir bizParduodam, sumainom namus, ukes, biznius Ir visokių prtvatišką nuo
Antrašas:
įjį niu, ant puikaus kampo, -ge savybe,
taipgi skolinam pinigus, perkam ir parduodam MORGIČIUS, apLIETUVIS ADVOKATAS
draudžiam (inšinrinam) Tįsoki turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių.
to
riausioj
vietoj
Cįty
Point,
savi

Mes visiems putelItUm greitų ir teisingų patarnavimų Talgį visais virŠ! MIKAS PETRAUSKAS
“DARBININKO” NAME
minėtalš reikalais kreipkitės .pas
'
.
to
ninkui.reikia
pinigų
todėl
parjį Laisvės Alėja, 60. Kaunas.
(antros lubos)
$ duoda už stebėtinai pigių preOLSEN’S REALTY COMPANY
. Baigės du Universitetą
Lithuania.
» kę, tik $16,000.
Cornell University ra A B.
DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas.
ji
P.
S.
Pinigus
siųst
pašto
į
|
A.
IVAS
<L Washington,Univ. ra LL.B.
409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0243
money orderiais.
Xi W.Broad#ay- 8h. Boston. * ii
“'361 W. B’way, South Boitoų.
* I,
■bi
KHD
a
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ADVOKATAS
811*812 Old South Būilding
294 Washington Street
Boston, Mass.

«■

narių atsivesti prisirašyti prie L.

S Hatcb Street, So. Boston, Mass. I ---------------------- - ------------------- -—-—
Iždininkas
L. švagždys,
I
__ ■ ■■ ■ ■ ki ■ ■■ ■ ■

586 E. Broadway, So. Boston

GEORGE H. SHIELDS

Dabar,mūsų įstaiga randasi

STOGDENGIAI - ROOFERS; tus,

S
Per 30 metų ūžganėdinam. kiekvieną
ATSARGIAI SU
kostumerj. Mes gvarantuojam (guaCAMBRIDGIU.
Valdyba. rantee) savo darbą visados. Kreipki« tės i
, rCambridge’iečiai rengiasi iš------------------------------------- —
LITHUANIAN AGENCY
į\- Įvirsti bostoniečiams šposų. Jie ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 361 Broadwav TeL S- Boston 0605
t sako, kad jie galį Bostono veiVALDYBOS ANTRAŠAI
s_jų ŠEIMYNŲ NAMAS.
| kimų susidėti kišeniun.
-——
Į Pigiai parsiduoda trijų šeimynų mędit ‘ Bostoniečiai! prie tranšėjų! Plrmininkas — J. Jaroša,
Į nis namas, po 5 kambarius su visais |440
E.
G-tli
St.,
So.
Boston,
Mass.
Į taisymais,, elektros šviesa, maudynės,
1 ~ LDKS. Naujos Anglijos aps- Vice-pirm. — J. Grubinskas,
Į atdaras pfumblng, ptazzai etc. Pirmas
i . kričio suvažiavimas jau arti157 M Street, So. Boston, Mass. morgičius $4000 ant 6 nuoš. bankos.
Prot. Raštininkas — A. Janušonis,
Kaina $8300, Jnešt tik $1,000. KreipkiI Basi.
1-rnos kuopos nariai,
1426 Columbia Rd., S. Boston, Mass tės pas TITUS P. GREVIS, 395 BroadFlninsų Raštininkas —• K .Kiškis,
|way, Tel. So. Boston 2340
(J10-12)
t ruoškite įnešimus.

is-i

Lietuvių Rakandų Krautuvė
Naujoje Vietoje

8

kyti, taipgi nepamirškite ir naujų

■ ..... n
Tek Main 2483

Galima susikalbSti ir UetuviSkai
ofiso valandos: Rytais iki 9 vak
Po pietų nuo. 1—3
Vakarais nuo6—9

ANTANAS F. KNEIŽYS

susinnkimas atsibus liepos 15 d. žiną gyvumą, veikmę ir pajėgų nūsidė1924, 7:30 vai. vakare, Lietuviu H’uale‘ns urvams ir raumenims. Jis
’
v Ivudavoja raudonąjį kraujų, stiprius paBažnytinėje Svetainėje, Windsor tvarius nervus, ii- labai stebėtinai paQ+
'-i „ ivr
|<lidina jų ištvermę. Jis sutelkia gaivlr>i., vamunage, iviass.
Innntj miegą, gerą apetitą, puikų žlebVisi nariai vra kviečiami skait-regulai vidurių veikimą, gau,.
.
..
. v.
šiai entuziazmo ir ambicijos. Jei Jus
tingai atsilankjti, kadangi sis su- nesljaučiat kaip reikiant, pabandykit
sirinkima< hns
nn^metink tai vrn R Jls nleko Jurns nekainuos , jeigu
sirinkimas
dus pusmetinis, tai jra Jums jr nepagelbetų. jis yfo malonus

v

J. MACDONFll, M. U.

Telephone Ilegent 6568

Jei .Tusų gydytojas dar nėra užsakęs
Jo dėl Jūsų, nueikit pas .Tusų aptiekoLDKS. 8-tos kuopos pusmetinis I
šiądien ir nusipirkit bqnkutę. <Jis? %

daug svarbių dalykų aptarti ir I priimti ir Jus tuojaUs pradėsit jaustis
i ;
...
.„.
Į geriau. Imkit j| per keletą dienų ir jei
kaip galint greičiau vikdmti gyve-1 nesi jausi t geriau, ir neatrodysit geriau,
niman. Taip-gi ant šio susirinkiatlikusią pakįuko dalį pas .Tu_
a _
Įsų aptiekonų ir jis sugrąžins Jums J«mo bus renkami atstovai j LDKS. sų pinigus.' Išdirbėjai Nuga-Tone gev * ___ t -v.___
v.
,
Irai žinodami ką jis padarys dėl Jūsų,
A. A. apski įeio suvažiavimų, kuris pr|sako visiems aptiekoriams garantuoatsibus 20 d. liepos š. m. Norivood, « jį arba sugrąžinti Jūsų pinigus, jei
_
|.Tųs būtumėt neužganėdintas.
RelcoMass.
menduojamas, garantuojamas ir par• Todėl visi nariai privalo atsilanJ duo(laraas per visus a»tiekorius-

■e

A. Savičiunas ir A. Simanavičius
Savininkai.

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

i

1315 COMMONVV’EALTH AVENUE
kanipasį Lottg Avė., Allston, Mass.
Ofiso valandos t
nuo 2 iki 4 po pfet Ir pagal sutarti.

Tel. So. Boston 270

37 Gorham Avenue, Brookline

Nesenai j Bostonu .atvažiavu GERIAUSIAS RECEPTAS DĖL
siam vaikinui, turbūt ‘ ‘ Sand. ’ ’ SUSTIPRINIMO SILPNŲ, NU
redak. p-lės Monikaitės šypsą
SIDIRBUSIŲ VYRŲ IR
sugadyno širdį. Jis dabar ser
MOTERŲ.
ga.
Tūkstančiai Randa Stebėtinų Pa
lengvinimų į Keletu Dienų
CAMBRIDGE, MASS.

DR. WILLIAMJ. BROWN

244 W. Brpadway, So. Boston
Antra musų valgykla yra
Po num. 1380 Dorchester Avė.

r

*
Saudariečių
šulus, anot
“Sandaros,” saugoja mergi
nos, bijo kad nesugriūtų ir ne
susiteptų savo baltųjų aprėdalų.

Tel, Brlghton 2005

i

i

