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PASISE-

Popiežius PIUS IXa»ko:

“Kiekvieno tetaljfco yra 
šventa priedermė paremti ka- . 

talikiškųjų spaudų ir jų kuo- 
plačiausiai paskleisti tarp Įmo

nių* Ueri laikraščiai yra nau- 
dingiauta daiktu ir verti dL 

džiausto užmokesnio,”
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I • ■ antradienis,

LAKŪNAI BAIGIA 
KELIONĘ.

Suv. Valstijų kariniai lakū
nai jau baigią aplėkti aplink 
pasaulį. Pereitų nedėlių tie la
ktom pasiekė Austrijos sostinę 

, Vlennų.’ Tai niekur nebuvo ik- 
r šiol taip griausmingai piąsitik- 

fi, kaip Austrijos sostinėje. Jie 
. atlėkė 3:30 vai. po pietų. Pa
riedėto rytų išlėkė į Paryžių.

Austrijos sostines gyventojai 
iŠankgto prisirengė ir pasipuo
šė . pasitikti Amerikiečius. 
Tūkstančiai žmonių buvo su 
ėję į nusileidimo vietų prieų 
keletu valandų prieš atlękimų 

• amerikiečių.
Lakūnai buvo! oficialiai pasi

tikti. Vakare lakūnams pa
gerbti'buvo surengtas oficialis 
didžiulis bankietas. Tų dienų 
jie išlėkė iš Rumunijos sostines 
Bucliaresto. Padarė 650 mai
lių., Vengiu sostinėje Buda
pešte buvo tris valandas.

Franeūzai. ir-gi rengėsi per- 
’ kūnišku griausmu pasitikti A- 
merikos lakūnus. Per dvi sa- 
vaiti Franci jos orlaivių eskad- 
ra lavinosi pasitikti amerikie- 
čius prie rubežiaus,ir lydėti j 

lis orlaivių lankas. Ta diena, 
kurioj amerikiečiai įlėks Fran- 

* cijon, yra Francijos “fordžiu- 
' lajus,” nors pripuola liepos 14 

dienų.
Utarninkė amerikiečiai iš 

. Paryžiaus lėks į Londonu, pas
kui Danijon, Grenlandijon ir 
po' to per Atlantikų į'Suv. Val
stijas, namo.

PAGERINO KASYKLĄ.

Whelling, W. Va, — Ben,- 
ivood anglių kasykla, kur prieš 
keletu mėnesių buvo eksplipzi- 
ja ir kur žuvo .119 darbininkų, 
jau vėl atidaroma. Kasyklojė 
padėtisžynirat pagerint a. Kom
panija ‘giriasi, krfd intaisytn 
dabar pagal paskutinį mokslo 
žodį.' Be kitų pagerinimųį ka
syklų įves^&’ėlektra ir ventilia
cija pagerinta. *

Jei šitie pagerinimai butų 
buvę prieš keletu mėnesių pa
dalyti, tai anos nelaimės gal 
būt nebūtų buvę ir anie .119 
darbininkų gal būt tebebūtų 
gyvi-

ATBILAIKū/

Memphis, Tenn. — Rock 
Island ’o geležinkelių kompani
jos klerkai laimėjo ginčų SMį 
kompanijai Klerkai gauna va* 
sųrines vakaei jas, subatų Kuū- 
aus/popbčimJteįKivilęgjjosJL'

v
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SUSTREIKAVO
PLYTNINKAI.

Peoria, III. — Plytų kompa
nija buvo sulaužiusi sutartį. 
Darbininkai bandė tartis^ su 
kompanija,f bot kompanija to 
nenorėjo daryti. Tada darbi
ninkai sittsreikavo.

*

? z SUSIORGANIZAVO.

Baltiinore,;Md. — Darbinin
kai dirabntiejiant baržų,’ susi
organizavo ir įsteigė unijų, pri
sidėjo pite.Ihternational Long- 
shormen-s. Asš’n.

NIEKO NEGAVO.
t

New York. — Vienos kepyk
los savininkas buvo patraukęs 
atsakomybėn savo darbinin
kus. Sakė, kad darbininkai 
reikalavę peraugštų algų ir pa-

ĮSTEIGĖ UNIJĄ..

, Wlieeling,’ W. Va. — Tapo
sutverta paprastu darbininku kenkę bizniui. Teisėjas Gren- 
unija. non išteisino darbininkus.'

PAKĖLĖ ALGAS.

Rock Išland, III — šio mies
to, Molinės, ir Davenporto 
karpenteriai laimėjo pagerin
tas algas. Gaudavo valandoje 
po $1.00, dabar gaus po $1.12įc. 
valąndoj. ■

/ ' ■ 1 ■■ ■ '

Algos ir bizniai.
Albanyr N. Y. — Valstijos 

pramoninis -'. ;• komisijonierius 
Shientag nurodė, kad bizniai 
priguli nuo darbininkų algų. 
Juo didesnės algos, juo gerta 
bizniai eina.. Jisai nurodė, kad 
valstijos darbininkai kovo mė
nesį- algomis gavo $37,000,000, 
d gegužio mėnesį tik $34,000,- 
000. Todėl per tų mėnesį biz
niai sumažėjo. Gi 1921-22 m, 
algos buvo nukritę iki $27,500,-

. * ' 5 -
VYKSTA Į ARGENTINĄ.

1 Ryga, r—Pravoslavų arci- 
vyskupas Nikolai -bandė atvyk
ti i Su v. Valstijas* Bet nega
vo vizos. Tai dabar jis vyks
ta į Argentinų ir ten ketina ap
sigyventi. ;

. AREŠTAVO FARMERĮ.

Rockford, III. — Farmeris 
Jobn AVriglit- tapo suareštuo
tas. Jis įtartas bandyme 
gauti - iš senatoriaus McCor- 
micko $50,000. .

Antru kai 
yalstijoj nėpi 
Ftam ties 1 
masmitingasi 
vaikytas. i| 
palei Biwd 
ku Berlin, Jrt 
mis ir baŠlia 
les va'žiavo d 
automobiliui 
iš .už olų, nį 
pylė į juos aj 
vėzdai Suį 
pasigirdo iš ■ 
dyldių gavai 
viniai ir klylį

UŽSINORI 
SouthBaiį! 

policijostai 
staiga pajutoj 
Tuo tarpu na 
vakarieniavo] 
Tai jis paėml 
vidun, ', nušov 
ii šoko anL j® 
ris gynėsi ir J 
Sako, kadtĮl 
bėgti AVųįta 
dlaugųr^uTO

!_Massaelmsetts 
|b kukta tais, 
rp> Deveūs jų 
Kerių tpTVo iš-

VILNIUS.

Prieš lenkus. Vietos gyven
tojai nobesusivaldo prieš oku
pantu#? ir visais budais stengia
si pastoti jiems kelių. Taip ne
šėmu bevažinėjantį gen. Bydz.

na, kad reiklų duoti žemes ne 
mažiau kaip 12 ha. Tai ir su
prask žmoguti • Visur lygus į- 
statymai, bet nelygiai daroma.

K t>£ * ’ • x * PVJUcut .UVVU/Hil“jGlIlvį įį’cLU,

K Sffidvtt; įada-
K ties miestu- * ’
įį’Ui su burko-, 
į^tap haidyk- 
feaobiliais. ’ Ju 
i apteka Tai 

tvorų pasi
etai/grumstai, 
Shbėjo stiklai, 
įjomobiliu ,bai- 
hfeneiįų, deja-

rms traukinio katastrofų.'
Tačiau riiašinistas pastebėjo 

padėtų skersai gelžkelio1 klįūtį 
ir laiku traukinį sustabdė. Pa
sirodė — tai buvęs bėgių šmo
tas padėtas skersai gelžkelio. 
Taigi traukinio katastrofa ne- T « - ' ZĮvykusi. . *

FKRAUJO. 
r " XkįSS^te’Dasak:'; 
įpo John Rea 
kįįo troškimų- 
gfttą jo namu 
Eagų būrelis.

inejąų 
Ežmoūes/>Kte' 
fc&kaip žyė- 
KkoįmBkų 
Karys^bandys 
BL kur <taiįs

Amerikos lietuviai ’ nekuo- 
met nenustos indomavę Lietu
vos reikalais ir tenykščiais. į- 
vykiais. Kiekvienas Amerikos 
lietuviu laikraštis stengiasi 
teikti žinių iš Lietuvos. Su
prantama žinios ir Lietuvos 
padėties , aprašymai tiek turi 

. svarbos kiek jie yra teisingi ir 
tikri. Tik mokytas, apsišvie
tęs, veiklus asmuo gali .Lietu
voje jos reikalus sužinoti juo
sius suprasti ir aiškiai ir su
prantamai parašyti.

“Darbininkas” sų džiaugs
mu praneša Amerikos lietuvių 

. visuomenei, kad visiems gerai 
žinomas veikėjas kun. Fabijo- 
nas Kemėšis, kurs liepos 9 d. 
išvažiavo Lietuvon, .žadėjo pa
silikti “Darbininko” bendra
darbiu. Jis “Darbininko”

skaitytojams gausiai teiks ži
nių apie Lietuvą, jos padėtį ir 
jos reikalus^ “

"Kas tik dar nėra užsisakęs 
“Darbininko” tai tų dabar 
tuoj privalo padaryti. “Darbi
ninko” kaina yra pigesnė, ne
gu bile kūrio kito Amerikos lai
kraščio. Žiūrėkite: j
‘ ‘Darbininkas ” vienų kartų 

savaitėje—metams .$1.50
Bostono, jo apylinkių ir už

sienio ėmėjams ......... .$1.85 
“Darbininkas” 2 kartu sa

vaitėje — metams:....... $3.00 
Bostono, jo apylinkių ir už

sienio ėmėjams ......... .$3.70 
“Darbininkas” 3 sykius sa

vaitėje — metams ...... .$4.50 
Bostono, jo apylinkių ir už

sienių ėmėjams .......... $5.50 
Užsakymus siųsti adresu:

“DARBININKAS”
366 Broadway So. Boston, Mass.

Organas Amerikos Lietuvių 1 
Rymo Katalikų Sv. Juozapo j 
Darbininkų lęooperatyvea .

jangos a

N i N K A S 1
— Eina—— I

• UT.UIKINKAIS, KETYERGATS IU j 
.SUBATOMIS ' |

lūottinis , ■...,..j....«, ■
mtobežy ū‘ Bostono, aplelirrkese J
j motinus ’ •* $ 1

• ° Darbininkas” ' |
366 Broadivay, So- boston,. itat, | 

Tel, South Boston 020. 1
11

miškų daugiau negu ag 
line norma, sustabdys nuį 
išvežimų į užsienius, rūpini 
greičiau aprūpinti ’ pfĮIečt.., 
miško medžiaga statybos reikĮtesĮ 
lams,, griežtai kovos su nrižkūM 
vagyste ir su miškų daraauto^J 
jų nesąžiningumu.

Gražūs pažadai ir kitofej 
valstybinio gyveninio: sritytaS 
Lauksime tiį planų vykdymo^S 
Perskaičius Seime dtaotaStdl 
Įėjo gana ilgos sota^ktookriplB 
, tų, liaudininkų, ’ žydų ir lentagS 
kalbos. Didžiausio Seimo įžėfc* j 
dimo pasiekė socialdemokratai 
Bielinis, kurs įspėtas 
iš salės net po padarytos tarnai 
reikalui pertraukos. Gražiai | 

■“Rytas” rašo: juk jau ir gy* -ĮI 
vulys varomas iš tvarto išeina, J 
o čia iš Seimo sales. Seimo nu? 1 
sprendimu, Seimo narys nenori J 
išeiti. Šiokios rūšies - įvykta'| 
mūsų Seimo istorijoj pirmutį? 
nis. / ’” Lt!

I*
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Žydai dar vis tebemulkina 
nesusipratusius žmones. .

Šakiai. Man teko keletu kar* 
tų pastebėti kad Šakių žyde
liai už prekes iiiia daug dides
nes kainas, negu lietuvių krau
tuvėse, visokiu būdu mala sa
vo liežuvėlį įdant įkišus savo 
prekes už brangesnę kainų. Pa
vyzdžiui: Nesenai nuė.jaii į vie
nų žydų krautuvę ir ėmiau de
rėti vienų. kepuraitę už kurių 
prašė 6 litus, bet aš siūliau tik 
. __ s. Mane visaip ėmė pa
juokti. Bet. štai ateirnY kitas 
žmogus ir ima derėti tų pačių 
kepuraitę, už kurių jau prašė 7 
litus. Tito tarpu aš nueinu į 
kitų žydų krautuvę ir vėl deru 
vienų kepuraitę už kurių prašė 
taip pat 7 litus, l/et galų gale 
išverkiau tik už 4 litus. Na, 
tai mat, kokiu būdu žydeliai 
pralobta? o mes skurstame. 
Nežinai, kodėl taip žmonės dar 
taprlptaųtų pirktis sait prėkiū 
feturių4:r®ūVesey *
■4oš> Šakiuose rautaapie’ 
šešetas. Šakiečiai, šakiečiai j' 
kiekvienas lietuvis eikite; sau 
prekių pirktis tik į lietuvių 
krautuves, ir nesiduokite žy
dams engėjams savęs mulkin
ti. Taigi kiekvienas pagalvo
kite ir supraskite^ kad žydams' 
mes savo nesusipratimu krau- 
jame kapitalų ir juos šelpiame, 
o savo . tautiečius slopiname. 
Nors kad ir būtų pigesnės pre
kes pas žydus, tai vis vien duo
date pelnyti savo tautai, ne žy
dams engėjams. ‘. *

(Kauno c 1 Darbininkas ’ ’)

Norėjo prigerti. Birželio 14 
d. 9 vai. ryto nuo Aleksoto til
to nušoko vandenin koksai tai ų litus 
žydelis, .bet stovintieji prie 
garlaivio jūrininkai šoko vau-, 
denin, išgelbėjo tų pilietį ir 
pristatė policijai. • Pasirodė, 
kad jisai nepilnaproiis, 

(“Lietuvos Žinios”)

Šimonys (Panev. ap.). (Vie<- 
tbvių vardai' ir ’nušaukimai). 
Mūsų, kampelis labai malonus, 
gražus - ir gerų tautiečių gyve^ 
tarnas, y /Nėra’ čte svetimų 
jfeta7brių-ne4idonų Lie
tuvos plunksnomis varnų.. ’ "t 
Z rif^iswvi^ čia įietųriškai,,’’ 
anot dainininko žodžio, ir pa
prastai gaspadoriškai, ūno t ši- 
moniečių pasakymo. Vieiiog 
gyvenamų vietovių' pavadini
me yra 'keletas > keistenybių, 
kurias vertėtų šalin mesti ir 
gražiais lietuviškais žodeliais 
pavadinti. 

; t .Šitokių , vietų nušaukinius, 
kaip: . Bagdanava, Lesnųjų, 
Rdzrioka, Juodluoka ir t. p. 
reikėtų, iš tiesų, greičiau pa
keisti, suteikiant lietuvio am 
sim ir širdžiai malonesnių ir 
lankstesnių vardų.’ •’

Pasitaiko čia labai neaiškios 
kilmės ir nedailių, žmonių pa- 
vardžių-pravardžiavimų, ku
rias jų nešiotojai turėtų pasirū
pinti vardan tautiškumo keisti 
ir taisyti. '

Darbėnai (iCretingos apskr.) 
Š. m. birželio iš 7 į 8 d. naktį 
Darbėnuose kilo gaisras/ Su
degė, rodos, 7 butai/ Gesyti 
ištikusiam gaisrui buvo pa
kviesti Kretingos, Klaipėdos ir 
Palangos ugniagesiai. Nors iš 
Klaipėdos į Darbėnus apie 20 
kil- daugiau, negu iš Kretin
gos ar Palangos, tačiau klaipė
diškiai atvyko' pirmieji. ‘ Ka
žin, ar nereikėtų rimčiau. į ta 
dalykų pažvelgti, juk tas ne
rangumas nemaža nuostolių 
padėta “>Ar nereikėtų įsigyti 
nuosavius arklius ar automobi
lių, kad ištikus gaisrui nerei
kėtų grobstyti arklius nuo at
važiavusių žmonių,

žemės reformos vargai.

IJubavas* Marianipolės ap,, 
‘Liubavo valsčiaus. Žemės Re-

f

Monetų įstatymo projektas. ’ J 
Metaliniai pinigai ne taip 

greit nusivalkioja, kaip popie-' j 
riniai. šiame sumanyme'’ta'S 
matomą leisti monetų — aukaėį įj 
kiek bus. galima, sidkbro po 
litų ir bronzinių pa 10b 
kiekvienam Lietuvos

-’ri-- T' : '/* _ į

iijyklų baigė ^8 W 
nuovadų viršininkų padėjėjų. : 
Tai trečioji laidą. ‘

Pasėlių stovis birželio ’ 
1 dieiių. , ’ I

Dėl lietingo pavasario šiemet J 
vasarojaus sėja pilnai prasidė- l 
jo tik giegužės pusėje. ’Ženta®®^ I 
čiai per gegužes mėnesį mažai 1 
tepagerėjo. Ypač blogai’atrė-. J 
dė rugiai Klaipėdos^ Kretiugoą?. ?' 
Tauragės ir Telšių apskritys®^ 
Vasarojus atrodo neblogai. Pa- .1 
saro šiemet laukiama ne mažai *

MIRĖ UNUI8TŲ VADAg,
‘. -S

r Lončtonb- Rokeri 'Apple?; 
gartli,; vienai Žymiausių Aji^lL 
►jos ųni j1? veiketa/ persiskyrė i 
su šiuo pasauliu,

--‘a ųi . . |,f ii I- ,

PLENŪGJAfMMGNgTRĄ-

Maskva. Komunistai pie
nuoja turėti .prieškarines de
monstracijas nuo liepos 22 iki 
rugpj. 4., Tuo tarpu įsakys sa
vo sekėjams.fųpat daryti Suv. 
Valsctijosex . Anglijoj) Franei- 
jo jir Vokietijoj.

- /_■ - ‘ >

KONFERENCIJA PRASI
DĖS.. ;__

London. Alijantų sumany
toji konferencija, Jmri nutars 
vykinima Dawesk> pienų, susi
rinks ateinančių sefedų.

-T \ --
NELAIMĖ PAJŪRYJE.

Provincetovm, Mass. Suly 
marinas netikėtai iš gelmių ki
lo augštyn ir atsimušė į dugnų 
jachtos. • Dėlto plumtelėjo nuo 
jachtos vandenin šeši žmonės. 
Jachta tuo'tarpu nuėjo jūrės 
dugnan. Žmones, patekusieji 
vandenin, buvo išgelbėti.
"i. —— . . *

MOTERĄ IŠNAUDOJIMAS.
Seattle, VTash. Šios vals

tijos darbai nepri
žiūrimi ir moterys jose.. turi 
'dirbti po 12 ir net iŠ va^ 
tadųMtaoj. Darbipinlcės ne- 
organizuotos/ Jos vis-gi pasis
tengė išneši dalykų eikšten ir 
išreikšti protestų

“Naujas lenkų '“žygis?*-- ū
Jau pranešta panelei Onąi | 

Žebrauskaitei, kad ji ligi š. m* ') 
liepos 1 d. išsikelti} iš Vilnijos 
ir iš Lenkijos. Ištremiamoji J 
panel ė y ra Lietuvių Draugijos* | 
Centro Komiteto įr “Ryto”' j 
draugijos narys, ©jo pareigas | 
Vytauto Didžiojo gimnazijoj ir | 
mokytojų seminarijoj. Be tą, j 
ji darbavosi, ir kitose lietuvių 
draugijose. Lenkų naujasis j 
“žygis” yra didelis smūgis j 
Vilniaus lietuviams. ‘ |

Ministerių Kabineto 
.Deklaracija.

Paprastai naujai išrinkta vy
riausybė praneša * Seimui savo 
darbų planų — skaito deklara
cijų P. Ministerių Pirminin
kas darė tų pranešimų. Pažy
mėtinos jo kalbos vietos:

1. Turi būti padidintas val
stybinio darbo našumas per 
tinkamų darbo sutvarkymų 
per gerų’ valdininkų pariniri
mų

2. Užsienio poliškoje — dė
sis prie taikių thutų rūpinsis 
įvykdyti paskolos . sutartį su 
anglais,- dės pastangų atvaduo
ti Vilniui iš lenkų nagų.

3/' Finansų, prekybos ir pra^ 
pjonos srityje 000 nudriskusiu lenkelių/
pumo ir tikslumo valstybes 
laidose, rūpinsis savą pinigų 
pastovumu ir savosios pramo- Į 
nes rėmimu bei saugpjimu. Eis 
prie arbatos monopolio, i 
. 4, Žemės ūkio srityje—kels 

’žemės ūkio kultūrų per javų 
sėklos atnaujinimų tinkamos; 
gyvulių veislės įvedimų plente 
Minkytas stiprinimų paukščių 

,. .. .. formos Komirifc aiškina Ita taisįkėlimų gteitos paskolos 
vaikai buvo pasidarę “RyfoV draugi jau padaryt dvaių ita^mnkams reikią Juo^ ūltankąms vate,

glaustų JSevažrnedami ant jo rinkliavų švietimo reMamš. flžemes tik pu S ha? nb Jau* mųjų javų punktų įrengimų iri
” ^^tašūs uždraudimai ūažnai giatt;. “

SUDEGĖ LEDAUNĖS.

Waukegan, III, — Palei Pad-t 
doeks Lake buvo didelės Trees- 
Ice kompanijos ledaunės. Iš 
nežinomos priežasties kilo gais
ras ir po gaisro liko du didžiu
liu ledų kalnu.- Ten buvo 65,- 
000 tonų ledo, Nuostolių už 
$150,000". t

■ .......
PRČTESTONAI GERO

VELIJA KATALIKAMS.

Pittsburg,. Pa. — Pašventi
nant .kertini akmenį Saldžiau
sios Širdies bažnyčios kataliku* ' . ** 
kaimynai protėstohai atsiuntė 
katalikams pašveildiftina ir ge
ro velijimų. '

$150,000.

M

.»
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’ A. UŽMUŠĖ JAUTĮ.

Norwich, Mass. — Farmeris 
( važiavo jaučiais, iri jcf vežiman , 
trenkė automobilius. ' Pasekr♦ 

(mė tą,; kad vienas jautis tapo 
užmuštas.,, ■ .

■ t
' >.f. -.1-1 -i.; •' Į.li^Į

NUSKENDO TRYS VAIKAI.

Worcester, Mass.—Ant (ries 
ežero

Rinktovos draudžiamos.
t Švenčionių seniūnas . neleido

,'sį v t

iStika nelaimė ir trys 
nuskendo.

d Panai 
pasikartoja. . .1

Bartinkų valsčiaus že- tt 
mes Reformos Komisija aiški- 5& Miškų ūkyje ,nebeleis

Iš didelio griausmo mažas 
lietus. ■

Vilniuij lenkai šaukė sakalų i 
suvažiavimų Tikėtasi 10,000 
žmonių,.p sūsirinlm tik apie 1,* 7

*

Lietuviai kunigai — tai ne - • 
lenkai. ’ -

Užgrobę Seinus, lenkai siete 
giasi išnaikinti iiefuvhis/ 
tinį klebonų jie paskyrė ‘ 
mendoriuini,‘tardami, kad 1 
bonus nepakęs tokio pažemį 
mo.ir išbėgs Nepriklauson 
Tėvynėn. Dejiu miskrtai 
sis kunigas ištikimai1 tama 
vietiniams lietuviams, nes j 
rupi žmonių sielos reįkata 
im aukštos vietos.

(Kii’uuū “VienyW“)
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t~ mių žinių apie ekonominį Lie-
į S' yimiometbuvonaįĘlbinęa gyduole. Jisyrą, 

puikiausia Ir laMauilat patlkCtlnag lini- 
mentaB, koki tik pinigai galt nupirkti. 
NGra. tiktasis, Jei neturi INKARO vąiB* 
bažcnklio.
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Lietuvos Finansų ministeri- 
ja leidžia rimtų laikustį-mėn-

• raštį vardu “Lietuvos rkisJ’ 
‘ Tik ką atėjusiame gegužės mė
nesio numeryje randame indo-

• - • . *
tuvos kilimų. Tos visos, žinios 
yra bidonuos visiems Ameri
kos lietuviams ;r jas žemiau 
paduodame ‘ ‘ Diubininko ’ ’
skaityto jaiųs.

1. Kaulio Konferencija, a- 
pie kurių tiek daug’ buvo rašy
ta ir kuri keletą kartųbuVo ati- 
deliojaiiia, pagaliau' įvyko.Pra- 
sidėjo gegužės 10' d., baigėsi 
gegužės 21 d. Dalyvavo Lietu-

♦ voSji-Latvijus i r Estijos vyriam 
sybių delegacijos! i Latvi jog. de- 
legaeijų sudarė Latvijos Užsie-, 
nių Reik. Ministeris p. Šėjk; 
Finansų Ministeris pj Kal- 

jps' '^ihl^Direktoriulp. p. štunans 
^3 ir Balodisi Estijos- delegacijų' 
, sudarė einąs Užsienių Reik. Mi- 
fP* nisterio par. p. Tafer ir Direk - 

torius p. Smidt. Nuo Lietuvos 
Vyriausybės dalyvavo Ministe- 

p»; rių Pirmininkas p. Galvanaus- 
kas, Finansų Ministeris p.

■dr

*4

kas, Finansų
Petrulis, Lietuvos Atstovai p. 
p. Sidzikauskas, Zaunius, Auk - 

■.■•Žt»oK8 ir Direktoriai p. p. Ba- 
lutis. Kalvelis, Lisauskas, Daį- 
nauskas, Karuža.
i
Konferencija buvo susiskirs- 

čius į 3 Komisijas: p o 1 i t i - 
n ę, *e k o n o m i n ę ir 
te o h n i n ę. Tų Komisijų 
pustrečios dienos darbo nutari
mus Konferencijos plenumas 
priėmė paskutiniame gegužės 
21 d. posėdyje.

Vedamosios nutarimų min
tysšios.

Politikoje 5 Visų trijų Vals
tybių Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos politika remiasi taikos 
palaikymo, jirineipu. Delega-1 
cijos rekomenduoja' savo vy- 
riausybenis^ ko-peruotis visų 
trijų valstybių užsieninės poli
tikos, vedime'; kordinuoja savo 
žygius Tautų Sąjungoje ir ki
tose tarptautinėse įstaigose;

. esant reikalui, vieni antriems 
teikia bendros paramos žygiuo 
ju . daromuose užsienyje.

Ekonomijoje: Delegacijos pa
taria savo vyriausybėms suda
ryti prekybines sutartis dau
giau, negu labiausiai, favori- 
zttdfos tautos principais. f Dėl 

. to vyriausybių skiriama spe
cialu ekonomine mišri eksper
tų komisija paruošti sutarties

- projektų. •
Susisiekime: Eiti prie užsie

nio pasų ir vizų panaikinimo. 
Pasai ir vizos tų trijų valstybių 
piliečiams keliauti bet kurion 
& tų trijų valstybių išduodami 
vieneriems* metams, ųeatsi- 

• klausiant Centfo Valstybių už 
minimai? kainų (2 litu tranzito 
viza ir 20 litų daugkartinė me
tinę vri> jo laukus, ^

Be to, Konferencija nutarė 
rekomenduoti, savo Vyriausy
bėms sudaryti juridinių orga- 
nų sutartį dėl teismų nutarimų 
•vykdymo. Regiiliuojanra mo
kyklų klausimas, o taipogi tie
kimas piliečiams sociales pa
galbos.

Pabalti jos Valstybių jungi
masis — tai didžiai svarbus ne 
tik politinio, bet ir ekonominio 
gyveninio įvykis. Tarp Esti
jos ir Latvijos jau nuo seniau 
veikia muitų unija, .nuo šio lai
ko jau tarp' trijų valstybių 
veiks, kad ir Uc unija’ muitų, 
bet solidarus koperavimas.

Konieręneijos dalyviai dicle- 
liausiu pasitenkinimu išsiskirs
tė gegužes 22 d.'

2. Potvinis- ir kiti gamtos, 
apsireikimai. Nors mūšų, kraš
tas nėra tokioje žemės .rutulio 
juostoje, kur gamta ypatingai 
šėlsta, vis tik retkarčiais ir 
mes nuo jos nukeneiam.,„ Dar 
gerai, kad gamta pas mus taip 
ne smarkauja, kaip kitur. Vis
gi šį pavasarį pajutom Klaipė
dos Krašto .potvinį. Kaip tik 
šiemet gamta su audromis ir 
palviniais pakratė įvairius Eu
ropos ir Amerikos kraštus. 
Taip, Eltos pranešimu, praėju
siame kovo mėn. Jungtinėse A- 
uierikos Valstybėse kruša, snie
gas, vėjai padarė milijonus do
lerių nuostolių, sunaikindami 
ištisus kaimus, sugriaudami 
mieste šimtus namų, užmušda
mi ar sužeisdami žmones. Bu
vo . dideli potviniai Ispanijoj, 
Čekoslovakijoj, Italijoj. Išsi
liejusi Lenkų Vista sunaikina 
daug kaimų, apsemia Varšu
vos stoties prekes-. Latvių 
Dauguvos potvinis taip pat su
griauna (balandžio 10 d.) seną
jį geležinį tiltų Rygoje ir antrų 
ties Naująja Mintauja. O šia
me gegužės miėn. perkūnai ir 
lietūs 'Vokietijoje sunaikina 
Štutgarto apylinkės visus pay 
sėlius, uždega mieste daug na- 
nuj. *

Pasipurto' ir Lietuvos upės ir 
upeliai. Nemunas šit Nerimi 
Kaune pakilo kovo 29 d. ligi 6 
metrų aukščiau Nedurno pa
prasto lygio. Tokie potviniai, 
kaip šiemet, žinomi tik -keli; 
dideli potviniai buvo 1888 m.. 
1906 m. (6,45 met.), 1914 m. 
Dėlto ligi Jurbarko turėta ne
žymių nuostolių; -sugriautas 
Prienų tiltas, šiek tiek suga
dinta prekių. Tas potvynis 
pasitenkino išgųsdinęs pane
munės ir pašęšupės gyvento
jus. ■ '

Bet Klaipėdos kraštas tai 
jau labiau yra nukentėjęs. Ba
landžio pradžioje visos Kuršių 
marės ir Nemuno rankoves nuo 
Rusnės žemyn gados storinusio 
ledo sukaustytos.> Vėliau tie 
ledai susitvėrė kalnais, užklo- 

:įš i& Dar vėliau

Šilutės ir Rusnės apylinkės, t 
y. didžiuli^ plotas nuo Pajėgi^ 
PlaŠkių, Lcitgirių ii<i Minįjo* 
deltos Hmlicjo sn Kuršių ma- 
Teiuis ir Hud^r® vandenynų, iš 
kurio kaiųių trobų pusės ar tik- 
stogai būva išriki’šc. Tik ba
landžiui įpusėjus Nemunas nuo
pakilusių d metrų xū$lūgc<ta į* 
3 metrus (maždaug), Nemuno 
žiotys jau baigia valytis iš le
do ir paskendusiųjų kaimų tro
besiai kur-ne-kur iškyla, ĮBa- 
land-/.lio gale vanduo nuslūgsta. 
Potvinis ęaiiėte didžiulj kelių 
dešimčių tūkstančių gyventojų 
plotų,, Jų nuostolius vėliau su- 
žmosĮme^ “Klaipėdos Žinio- 
niombd* to muostolių suma 
sieks daug milijonų litų*.

Iš dalies dėl to paries Nemu
no potvinip yra žuvęs ties Prie
nais balandžio men. II d, gūr- 
laivis “Darbininkas.” ?
■ Taip, Lietuva nespėja dar

totogjeikėtr nuo pereito rudens 
šlapumų, jau kenčia Lietuvos 
vakarai. 0 tie Lietuvos Mau
ros negerumai ypatingai atsi ’ 
liepė, šį pavasarį: daugumoje' 
vietų žmonės pristigo1, pašaro/ 
dėlto žmones kat kuriuos gyvu
lius parsiduoda, avižų, miežių/ 
kvięčng aaines pakilusios/, 
Daugelyje vietų dėl to viso’ 
(šlapumo, vėlybo pavasario)? 
nemažai gyvulių krito. ,'

Praėjusioji -žiema pasibaigė 
ne tik potviniais: Dėl tos žie
mos žiemkenčiai vietomis nu- 
Lentąįo, nes sniegas iškrito ant 
neužšalusiosJaemes ir javus *už- 
trošldno. Taip nukentėjusiųį 
plotų skaitoma ^Lietuvo je apie 
J2 .nu0Š,}> bet apsėto ploto rei
kia iš naujo sėti tik Zmuoš.^ 
Daug iausia nukentėjusios Klai ‘ 
pėdos, Kretingos ir Tauragės^ 
apskritys. Be to, vėlybas pa
vasaris nukėlė pavasario dar
bus visu mėnesiu vėliau (iš ba
landžio m. į gegužės m.). . t

■ Prie šios xiišies#iostolių rei-
Ida r priskaityri '.X ' gaisrai. 
^Ilaisrinįnko” (4' N.) apskai-Į 
tymu* ugnelė 1923 m. Lietuvai’ 
padariusi nuostolių 7,032,046. 
litų. . •

Taip pat 1923 m. Lietuvoje 
išskyrus Alytaus, Kauno, Kė
dainių, Afažeikių, Seinų, Sa
kių ir Vilkaviškio aps., nuo le
dų ir audrų yra nukentėję 8132 
ūkiai, kurių nukentėjusių pasė
lių plotu skaitoma apie 32 
tuk. ha. Į

3. Namų statyba ir .atnauji-1 
nimas miestuose ir miesteliuo
se. Kaip visoje Europoje, taip 
ir Lietuvoje reiškiasi didelis 
butų krizis. Tai kaTo vaisiai. 
Štai Kaune, nors gyventojų, 
skaitoma arti šimto tūkstančių, 
o butų yra tik 11,845, maždaug

a

fOTMOlO
LDK& New Yorko to New 

Jersey apskričio suvažiavimai 
įvyko birželio £>-tų d., 1924, 
gerb. kun. K Remeikos parapi
jos sv-ot

L BaaMttaus apskr. pirm. 
M. itokjtoMkui susirinkimo-ve-

Susirinkimas tapo atidalytos 
su malda 3-čių vai. po pietų,

, t _ / Memdato priėmimas: 10
to. KawW' kp, atstovavo A. Spaičius, 12

kp, Daubaras, M kp, & 
Moricevįčtos to M Stapinskųs,. 
14 toj. j. V. AnKis,
P. Daužvardis, J. Sereika to J, 
Juknius. Svečiui P, Vileikiui 
suteikta aprengdamasr%abas.: 
Kitos kuopos atstovų nepri- 
siuntė. ■ • . ’

3. Protokolas perskaityta^ 
iš peieito susirinkimo. Priim
tas. r*
_ X - ^ldybost importai. Ptonu 
M. Stapinskas raportavo kad 
dirbęs iš tikros širdies dėl or- 
ganįzacijos labo. Bet kar
ščiam užėjus sunku buvę kų 
muv.mktL tRaportos priimtas.
v Raš.t. J. Sereika raportavo/ 
kad stengęsis savų užduotį įš-: 
pildyti — pereito suvažiavimo 
protokolų patalpinį į organų, 
šaukęs greitai apskr. suyažta-, 
vinių dėlto, kad galėtų jame“ 
(lalyvahti centro valdybos na
rys P. Daužvardis. ^Raportas 
priimtas. ,

Ižd. V. Daubaras raportavo 
kad arui sušilus nieko naujo 
nebuvę galima nuveikti. Ra-, 
portas priimtas. - P

35. OrgaUizafoiiusM* Žemai
tis Tąportąv^,^-Imk hg šioliai 
•nieko nenuveikęs. Ant rudenį 
rengiasis išsjjjmsęs veiktL^Ra- 
portas priimtąh1 _ ”> ’L ‘ \ 

K Kuopų raportui: 12 kp. 
raportavo, .kįd ^aūą1 įeral 
yuoja, bet narių ūpa$ nupuolęs, 
mat httoęs rasi/ niiskriauSęs 
kuopų. Nariai esų'užsiniokėję. 
n ‘iš centro reikalauju mėnesi/ 
nių duoklių. Prakalbas* buvę 
surengę dėl P.; Daužvardžio. 
Ąpsk. apgailestavo kad dar lig 
šiolei rast, neatsilygino. Ra
portas priimtos.

10 hp. raportavo, kad narių 
turį 18. A^Spaičius sakė bu
vęs prirašęs .9 naujus narius, 
po kelius sykius užsimokėję, o. 
paskui kažin kodėl atšalę ir už-į 
silikę su moesiimis. Raportas 
priimtas. z -

L6 kuopa raportavo, kad bu
vę surengę pilmikų, u^tobę ga
na gerai, kitas, veikimas slab- 
nesnis, bet vis juda dėl orga
nizacijos labo. Raportas pri
imtas.

14 kp. raportavo - jog gerai 
gyvuoju. . Narių tori virš 50, 
pinigų kasoje virš $100.00. 
Buvę surengę kaūkieto, iš ku
rio pelno liko virš 16 dol/ture-, 
ję. Atsisveikinimo su adv. P. 
Daužvardžiu ’ prakalbose prisi
rašė prie kuopos viena nare 
A, Pramonė. .

. Autingų lengių ant rugpjū
čio 10 d. Raportas priimtas su 
pagyrimu. . .

7. Raportas pikniko, ku
ris įvyko birželio Linų die
nų. JKomirijoš aiškino, kad 
pelno neliko, bet trūko keletos 
dolerių. Apskričio pirm. M. 
Stąpipskas .apsiėmė padengti 
nuostolius. Gi “Darbininkui”

piWko apgtttotofrmfe 
$10.110 apskr* apsiėmė sltolų, at- 
mbkėti kai. bus pinigų apsk- 
W' _ ; ■ V - ’ ; •

8. Buvo pakeltos klausimas 
kaslink •mokėjimo 5 nuošimčių 
nuo uždarbio ‘sūrengtų valtorų 
į apskr. iždųrbet po ilgųapkaL 
įėjimų nujartą mokėtoanttos
to po 5 cento nue-nario. Mo
kestis bus mokama ant mettoio 
suvažiavimo.

9. • Nutarta rengti’ ant ru
dens mttišrutų bu teatru arba 
koncertu dėl apskr. naudos. Iš-

ui. lietuvoeu^eirtiiotje ir 
toliuose pitato^b 2026 nawi,

■ Statom* ir valstybiniai na
mui. Jau išverto* Hienos ligi 
langų Valstybės Spaustuves di- 
deltom* aanjMUM (Dummlamto 
ir (lelimiiM) g-vių kampe), ku
rie turi būti pastatyta ligi 1925 
m. Vl-d. <4iž «*ų).
nų gotoje jau M mmji toįo išrinktas X Žemaitis,
nansų MU. namai. žančįuoae 
baigiama dirbti naujas 450 
metrų (už 80,000 litu).

Valdyba svanrto projektus 
naujoms Kauno miesto dalims 
statyti, .elakteo* tramvajų pra
vesto Kaimo mieste Tarybai 
rūpi me lik miesto tvarkymas, 
bet jr butų klausimos. Ji š. ių 
kovo men* 17 4. priima miesto 
biudžetų 1924 m. su 4,181,16#' 
■Jito^jamų jšlaidų<1
to iš (tų įmsigų miesto tvarky 
mui (gatvėms grįsto sd^htamH 

ria«$0ORta (leduos.). Be 
to, toji pat daryba nutaria pa-’ 
pUdomosios sąmatos keliu sklr- 
•topigių kuto nmnų statybai 
509,W0-M^ttohtoiinkų profes. 
sųjųn. mamų atatyhal WjBQ0 to
to- spaudoje keltonm klausto 
mas^pašalmti buto štokų’ peri 
dirbant į ^j^enamus namus- 
Kaimo, Aleksoto ir
Panemunėssundėlhj dalį.

Nors Kauno miesto dabarti
niame plote galima. pristatyti 
namų toutų skaičiaus atžvilgių 
kita tiek, Jdeį.dabar yra (daug; 
yra *neužstaty4ų piečių, yra; 
daug medinių ^enų namelių/ 
koriuos reiktų pakeisti jūūr^ 
namais, -^Uk'toek yra to‘dviejų.

► Lūksto mūro namų, imt kurijį 
-galima pamatyti -dar 'trečių 
mieštų), viagi-Kaunas ple/
čiamas. Kauno miesto Valdy-’ 
ka išnuomavo visų eilę . sklypų 
miesto pakraščiuose. Apskri
ties .Žemes Tvarkytoje šiemet 
įasldrirtė norimiems .7 torto 
134 sklypas to< forto165 skly
pus. KiekiaA^iaupaskifaty- 
ta Fredos žemės. Tik gaila,4 
kad šių sklypų naujakuriai7 
statosi daugiausiamedžio na/ 
mus. '• /

Klaipėdoje “taip pat prasidė
ję mamų statymo ir uęsto (mol 
lo taisymo, stiprinimo ir gal
vos dirbimo) taisymo darbai. 
Klaipėdiečiai džiaugiasi, kad 
dėl do pas juos bedarbių šimto 
čiąs vžymiai sumažėjęs ^vietoje 
700 bdimidžtoL J. buvo pust-re/ 
eio šimto.

Visgi dėl kapitalo stokos na-' 
mij statyba neina taip sparčiai, 
kaip turėtų eiti.

JBus-daugiau)

rinkto tų darbų diriguoti geney 
rale komisija iš 3 ypatų* J- Žo-; 
nmiris, V. Antulis ir J, Serei
ka. Skyrių .komisija iŠ 12 kp. 
V. Daubaras, 10 kp. A. Spai- 
čius, 16 kp. M. Stopinskas, KL 
tų kuopų komisijas vėliaus su- 
žinosime, ' ’ .

10. Raportas iš buvusio L.
D, K. S« seimo. Centro sekre
torius P. DaU'žvardis plačiai iš
dėstė seimo nutarimus'ir nuro
dė kokiu kelto mes turime eiti, 
kad atsiekus seimo Užbrėžta, 
tikslų. . f

11. Buvo kalbama kas-ljnk 
rašomų korespondencijų, Ne- 
kurie nusiskundė, kad kores
pondencijos netalpinamos bet* 
metomosj gurbų.
į pageidavo kad
kuopos turėhj išrinkę tam tik
rus korespondentus, su pagel
ia visų narių, jei rašinėto 
toumpas to aįšHas žinutes 
“Darbimnkan,” tuo pakeltų 
fcotoijos dvasių to užintmesuo- 

^kmtyto jus,. 1 
13. Apsk. pageidavo, kad 

kuopos išrinkto ypatus kurios 
vaikščiotų|po stabas ir užraši
nėtų MkraŠtį ■‘Darbiuinkip” 

' tį .-Nutarto vengti rudenio' 
sulaukus prakalbų maršrutų 
spaudos platinimui.

16 Išrinktą organizatorius 
A Spaičius. . /

17. Ateinantį suvažiavimų 
nutarta laikyti liarrison’e, N.

' Susirinkimas tapo uždarytas 
su malda 6:30 vai. vak. ' 

Suširiplumo vedėjas
; ' j L žemaitis.

RaštLC^r®^-
*. J f - , , ■ • *

LDKS. 14 kuopa, Xewrk, 
N. J. rengia milžiniškų išvažia
vimu rugpjūčio 10 d., Bloom- 
fieldj H. J., poliai ežerėlį.

Tadgi 'labai prašome gerbia
mų kuopų nieko nerengti toje 
dienoje — o Visi, su didžiausiu 
triukšmu, mūsų gražiajan iš* 
Vavažiavinian.

■J* jL ?y V ‘ 1

-K^ip 
r 4 iJm&i ’ Buikku šios ( Jfeuįos 

Gyduolės Venna šitokiuose At- 
’vejutfse L ’.1 ‘ 1 ' 5

■ - - * • ■ (O-
,Pa«g tu&stančiij |ngit altus; gyduoles 

faw* įuėiiesl ir randu nuostabu pateng- 
viirtiblį. Jei Jwsu\iširdla netvarldai vel- 
riu, mažai teturiu dvasios nežlebCIoj i- 
;inq, guldetėjiuift vidurių, i^putinimas, 
sUpims neKys, t Vkg’l miegų ir iluslty 
/Jatisnui, tat pus'dėl .savo labo privalai 
Ifchajidytl>Si»į. JSduM- gyduolę iNuga-To- 
ne.. Jums bus nuostabu lcas. link budijr 
kaip jie atsteigs Jumis. Muga-Jiorie ga- 
ynlną stiprius nervus ir .stebėtinai didi
na ištvermės pajlega, telkiu tiiikiunu 
žlebčiojlni!/,. geny apetitu, ir reguliari 
vidurių veikimu, suteikia gera, gaivi
nanti miega, gausiai entuziazmo, am
bicijos ir gyvumo. Jei Jus. nesijauėiat 
kaip reikiant pamėginkit ji. Jums nie
ko- nekainuos -jeigu nepugelbėtu. Jis 
yra,malonus Imti ir Jus tuojau pradė
sit jausti^ gerinu. Imte jį per keletu 
dienu if jei Jus nesljausit geriau ir 
neatrodysit gėriau,, nuneškit atlikusiu 
pitkiuko dalį pas Jusu aptiekoriu ir jis 
sugražins Jums Jusu pinigus. Nuga
rine išdirbėjai' tajp gerai žinodami kix 
jis padarys dėl Jūsų, Jie įsako visiems; 
uptiekorlams garantuoti jį ar sugražin
ti Jums pinigus jei neužganėdintas. Re- 
komeAdimjamas, garantuojamas Ir par
duodamas per visus aptlekorius.

< *

/

Garsus darbininkų prietelisj ■ 
Vokietijos vyskupas Kettler, 
sako:

“KatalikąV kurs, galeda, 
mas, neremia katalikiškosios 
spaudos, neturi teisės vadintis 
geru Bažnyčios vaiku.”

■i ■ '

. Vyrai, njoterys ir merginos, ai’ no-, 
rlte. žinotl kodel^iisų plaukai slen
ka? Iškaitykite šitų knygų tada 
Žinosite. Be abeją vartoji visokias 
plaukų gyduoles, bet plaukai slenka 
k gana, o gaj vįsų nuslinko kad ne
A i. . ■ t I ‘ . . V _> _ l -r•tai! nusibos. Ai* nori tąjįj^^rug ■ *
Iv dailius plaukusį išnaikinti plaii£ 
kaues, sulaikyti slinkimą ir užau> ‘ r

l

8 žmonės vienam butui.
O butai štai kokie:
vieno kambario. .5,701 butai 

, dviejų karnb. . .3,103 
trijrj kamb...'___ 1,731 ”
keturių karnb.... 746. ” 
penkių kamb........ 746 ”
6 ir daugiau kam. 190 ”
Išviso kambarių .apie 23,000; 

Todėl vienam kambariui atsei- 
na maždaug 4 žmonės. Supran
tama tokia butų stoka turi ne/ 
geistinų ’ pasekmių,

Ta^į verste verčia miesfelenus 
sukrusti su statyba. Miestų k 
miestelių namų statyba ir šiąij/ 
jų:atnaujinimas - eina •įtemptai. 
Nukentėję dėl karo miesteliai, 
jau puošiasi naujai statomais 
ar jau ūaigtais statyti name-' 
lįais iŠ medžiu, gautų iš val
džios, Šiauliuose pernai, be iš
tisos eilės paprastų namų, pa
statyta keletas gan gražių mū
rinių; šiemet ten žadama, jau 
tiek namų pastatyti, kad butų 
križio nesijaus. Kaune talpi 
put pernai pastatytą ir šiemet 
baigiamą statyti' ištisa eile 
iiaūjų trečių aukštų, o vietomis 
net pramonės įmonių. Tpač 
gyrai prasideda Kaune staty
bos sezonas šį pavasarį. 1922

l

Šv. Tėvas -Leonas XIII1883 
m. Vienos -vyskupams taip ra
šė: \

“Tarp geriausiai parinktų 
ginklų Mikėjamti •ginti, mūsų 
nuomone, tinkamiausia ir gįį 
riausia šiak laikais -yrapasta- 
tyti priešaisT&kraŠčius■— lai
kraščius ir tokiu būdusuardy- 
tidikybospriešinmto^^

f 7 C

VIENAS METAS LIETUVOJE
Dabar jtjs galite gau
ti J. V. Valdžios cer-.

A tlfikatjį leidžiant ju- 
1 mis būt iš Jungtinių 
F Valstybių per Šešis 

___ [ menesius, (su privi- 
Iegija pailginimo dar 

šešiems menesiams) .be priskaitymo 
prie įjotos. .

muoinet pįs phmuojat kelione į 
tėvynę keliaukit ant vieno iš geriau- 
šių J.-V. Valdžios laivų per Jungti
nių Valstybių Linijų.

'Trecia kUasa ant žlų laivų nėra 
JarpMnyse, švarus, pulkus, išvėdin
ti kambariai dėl 2, 4 arba 6 žmonių;; 
geras valgis; pyllmnus ’patarnavi* 
mas; didelės denys; beno koncertai.

Ištirkite J. V, Valdžios laivus plr- 
miausiiu

Uiūted Statės Shipping Boątcl

ginti storus Ir dailius plaukus net 
ant visai nuplikusias galvos,, o, gal 
norite žinoti apie kitokias Ilgas, Bu-, 
damas aptiekorium man pasiseko iš
rasti tikrai auginimui plaukų gy
duoles, ly su pagelbja daktarų išlei
dau didelio formatą daktųriškų kny
gų su 8G receptais. Gyduolės sutai
sys kiekvienas geresnis aptlekorlus, 
pagal receptų knygoje. Plaukų au
ginimui gyduoles randasi aptiėkose 
ir yni vartojamos gydymui įvairių 
ligų bet nei vienam nesisekė iki Šios 
dienos Išrasti kad tai yra geriausios 
ir vieniutėlės gyduoles auginimui 
plaukam. Knygos kaina $1.00. No
rėdamas knygų gauti prisiusi; laiš
ke vienų doleri su savo adresu ir pa
minėk kokiam laikrašty matei šitų 
paskelbimų. Adresuok taip:

Mr. F.DAVIDSON, J 
P. O. Bok 126, Oregon City, Pa.
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VISUS .
simkitei

. SPAUSTTOę
Kurioje .greitai, gerai -ir 
^jgiaišlHIli^^iįiaina: 

KNYGOS- ; 
KONSTITUCIJOS 

' PLAKATAI 
TUOKTAI 
LAI&KMUr* 
KONCERTAM 
ANTGALVIAI, 
UMVWjMAI 
'KARDHRKIAI ir fo.

Su visaiH sp^udos ^arbaiB 
visuomet kreipkitės pas 
mus o gausite ieriausį pa- 
tarnavimu \

' i tTl* iTL*Blf W1WT1T- AM'
166 Wot>toadw*y, 

0o, Borton, Mww.

iVįj
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United Statės Lines
45 Broadvray, .Nciv York City 
. To Statė SfreiA, Boston, Mass.

Managlng Operators for' .

ui. ai, m ČU- v J, “ -RJ

/ 1 * y*-'.'. -
ir K*.

. ..... jai >
9«’raltlnlai I^iaųkimaU

■ **Wto*' -, \ J
^W . JORK’4-BRE W J 

t’ltpfUiB l*lvalw . 1
COLUl^BdS—8TUTTGEBT 1 

rWCHEN ■ į|
Ir vhaot Meto* kambarių laU

laivais. Parankus, uidaromi 2] 
Ir 4 lovų kambariai. mivakor 
Clų rtlkulal* klausk vietok t-J 

tento arba ■ , "
NOIMtH GBR1UH KbGTD.7

U
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|PARSIDUODA FARMA 
i 377 akrų Larma, Penn- 
| sylvanijos. yalstijoj su Vi- 
f sais ūkiškais triobesiais ir ( 
® padarais. Namas IQ kam- ‘ 
g barių, garadžius automo- j 
| biliams; tvartas dėl 16 ar- į 
| kliu, vištinykas ir kiti trio- į 

U| besiai geriausiamb stovyje, j
Apie 90 akrų dirbamos žė? j 

| mes, lipė su vandenpuo- j 
| liti ir ežerėlis. Įtfiškas/ka- i. 
| ine randasi labai didelių ; > 
f medžių namų statymui. A- 
d pįe 330 vaisingų medžių. ’ 
jį Automobiliųkelias eina, 
j pro duris. Vieta garsi me- 
l į džįotojams ir žvejams to. 
j j tinkama kurortui/ sunito- ■ 
’ ’ rijai ir kitokiems tikslams* ] 

■j i Norima greitai parduoti 
j Į šių vietų dėlto, kad savi- > 
I n&kasĮnešti reikia 
j f tik $3,000* FtoM W00. 

t Išmokėjimas lengvomis iš- 
l lygomis pagal sutarim 
► Norinti įsigyti pelningų ir 
• gerų farmų kreipkitės tuo- 
! jaus pas: 1
I A £ VALANTI*JUS 

Kesl IiW A Inaurtnot
< LEKINGTON Avim 

MAiriTH, N. T*
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Senas Parapijonąs. jų nešmeižia ,tik nurodo jiems jų Mūių Jolbnljoj v 
>• • •' ■>•.■»• ... nntlin T narine! Q tto

• "pjlC*XkĮ<XS3 JJt -jy. ~

toMnNewBritamotį/ praloto AĮšaųsRo, Žnįonių
/ •» ov . ' f tr+otl»rr1rS flinvssi -hASninir trumo'
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sistato mokytas vyras ir šmeižia 
saudariečius ir vSrpiečius. “Rep.”

<•7
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kas tą darbą, o busit tautos žmo 
gus.

NASHUA?N?H.

Mažai žinelių telya “Darbiniu* 
ko1’ iš mūsų kolonuos, tai nors ak 

pabrčšiu. Mūsų 
laiku, rodos, po

S*-

vis įvyksta kas' 
klaidas ir primena, kad biznieriai *_naujo. Liepos 8, vakare buvo pra-

parapija vaikų btealįs prižfaiūsiiijiį A

-- - - -- f®- ------ --------------,----------- -„-J 
Paprasti darbininkai, neorganizuok '

v
■B

1

■R

»«a..

b

—r—
Birželio29 d. Š, m.ir. Jurgio lie

tuvių bažnyčia tapo iškilmingai 
pašventinta 10 vai lyte, perdo 
Malonybę vyskupą Man, iš Mart- 
ford, Conm Virsminetą dieną 
anksti iš ryto bridgeportiečiai bu
vo nusiminę, nęs pradėjo smarkus 
lietus ir griaustinis, bet vėliau vi- 

...- siškai išsiblaivė, saulutė prašvito 
giedrai. 9 valš ryto vietines drau
gijos pradėjo rengtis į parapijinę 
svetainę. Daly vavo.§v» Jurgio ka
reivio pašelpinė draugija, šv. {Ka
zimiero karalaičio pašelpinė drau
gija, šv. Jono pašelp. dr-ja iŠ 
Stamford, Conn,, Bridgeporto 
tautiškos draugijos neėmė dalyvu- 

i mo, nes Jom buvo per šviesu, o 
jos prie to dar nepribrendę. Tiel< 
to su jom, nes šikšnosparniai lai
ke šviesios dienos miega. Lygiai 

' pusę po devynių draugijos išsiry- 
kjavo prie bažnyčios, palikdamos 
tarpą vyskupui ir dvasiskijai pra-i 
eit. *

■ Marijos Vaikeliai/suauguaiij ir
mažų Merguiųbihai graibu atrižy^ 
mvjų yynk«j». Viaoįt
apsirengę po baltais^ įbrJO rytol 
Jo Malonybė vysįkųpaa Nflan 'W, 
jo iš kiėbųriyos dvariškio? ly#

ir eidamas ^ro žinones į^mi- 
ųo sji,kryžiaus Ženklų.

Atėjus vyskupui su dvariškija 
priešaky naujos 'bažnyčios pasi*; 
meldė, Dievo .paprašę p^a^finb; 
mo, pradėjo šventinimo ižkilmes. 
Eidamas iš lauko .aplinkui bažny?

■ čią, įeidamas bažnyčios vidun, pats 
vyskupas giedojo Visų šventų Li
taniją, o kunigai atšalėjo, šie 
kunigai dalvavo 'iškilmėse: LDK8. 
dvasiškas vadas didžiai gerbiamas- 
kun. K. Drbonavyčius, iš So. Bos- 
ton, Mass., kpn. A, Petraitis, iš 
Atliol, Mass., kun. J. Ambotas ir 
Cibulskis iš Hartford, Conn., kun. 
J. Valantiejus, iš Waterbųry, Ct 
Iš^ vietinių buvmrpralota& MetKvę- 
ney. JKįtų vardų ne&užinojau Iš 
civilių aųg^tų bridgeportiečių bu
vo atstovai nuo Bridgėport Gham-
,.. ■ ii . t jn»wgfey »Įiw.li

iber of Commerce Mr. Willer, checf 
oi juatioe Mr. Ohapman prez of 
m*mtUctUre Au&'u ir Mri Hing,' 
prez.^f Big Nuo LDKK
Coen^apokrišio, pakučio pirmi ] 
įlinkas V. Bylinskas ir apekeiČio 
išdininkae L’ibulekis iš Wate|-bu- 
ry. . BkilmiiigiMi mišias atnašavo
kum. A. gteta&fc m Athol, Į^ąss., 
sub-diskonavo kun. J. Valantie- 
jus> diakonavo slavokų kunigas, 
instruktorius buvo kuu.CibuIakis 
o LEKS. dvasiškas vadas kun. K. 
Brbonayičius pasakė labai girnių 
pamokslą. Po Šv. mišių Jo Malo- 
mybė vyskupas J. NiĮan taip pat 
pasakė labai gražų ir ilgą pamoks
lą. Iš jo pamokslo buvo galima 
suprast, kad vyskupas labai užga
nėdintas mūs vietiniu klebonu
kun. SI. A. P'ankum ir Bridgeporto
parapijonais. Po pamaldų .visi 
jšęjo ant parapijos daržo pidę Mal
tos košes, ir šaltų gėrimų. Vaka
rinės pamaldos prasidėjo 8, vai, 
vakare. Laikė mišparų pamokslą 
pasakė Kun. Dr., Bartųška £ar 
Šventinimo iškilmėse dalyvavo 
virš 2,000 žmogių, netilpp.noi baž
nyčion.' Cųrėnto Caliamo.

t

Bridgeport ’o lietuvį^ ;ąv. Jurgio parąpijpę f ‘Sueiti:
-------- •----------- ' ' .. .. . r -

*
DETROIT, MICH. •

Pradedant liepos .mėnesį neku- 
rios automobilių dirbtuvės prade
da gerinus dirbti. Jei ir kitos ge
daus dirbtų, darbininkai butų 
linksmesni. Taipgi ir visas judė
jimas. gerinus tobulintųsi.

Federacijos kongresas, nebetoli. 
Komisija dirba, kad Federacijos 
kongresas visoms pusėms pavyk
tų. Plačiau pateiks žinių rengi
mo komisija.

L. Vyčių 79 kuopos basėbolo ty
mas Šauniai pasirodė supliekdami 
kitus tymus. Vyčiai pradės per
siimti už čiampiono vardą. Valio 
vyčiai! Parodykite savo sportiš
kus gabumus.

Liepos 4 d. buvo L. Vyčių. 79 kp. 
draugiškas išvažiavimas. Vyčiai 
linksmai dieną praleido tyrame 
ore. Buvo žaidimij, bolę grojo. 
Kitokio programų nebuvo ,nes 
gražūs gamtos vaizdeliai traukė 
jaunas širdis linksmintis, žaisti ir 
tt.J

Pastaba. Mūsų korespondentai 
myli kartais pasididžiuoti, kad ga
li savo žinutėse vieną labinus iš- 

_ - pūsti, o kitą pasmerkti. Kad tas 
. turėtų tiesą — tai taip ir turėtų 

būti, bet kad to nėra, tai turiu 
Žodį tarti. “Darbininko” No. 74 
tilpo 72-ros kuopos nario aprašy
mas LDKS. 72 kp. darbuotės. 
Tarpe visoliių pagirimų posaky ta: 
duetas Valiūko ir Širvaitienės išė
jo kiek silpniau, tai netiesa. Du
etas p. Valiuko ir p-nios Sirvaitįe- 

v nes taip žavejančiai skambėjo; kad 
publika trukšmingai privertė at
kartoti.. Kas reiškė ne silpnumą.. 
bet- forumą. Tokio rašėjo nekal
tinu, matyt, muzikos nesuprasda* 

• mas, savus išmislus pavartojo.
Gerinus būtų plačiaus įsigilinti* o 
tik tada rašyti*

Matąs.

keletą žodelių 
kolonija Šiuom

1 '• ’
r» • >

Ii • 1 <> ' ' n ‘ s1o jaunimą atkal-- K * *’“-♦***! <*T^< ■> * *

J^^nųokatalikiškų ^rgąnizaci- 
jįii.. ^Žįppm^ tą darpmėsusįprate- 
;Iiai%. jĮe{daugiąų .kalba. dp?jąp-,.
nimast daugiau bujoja, Gpri tėve
liai. ir mamytės žinp kur jų. jauni
mas tpri; prigulėti,, ten ir lęidžia.

•O teisybė, pas mus dabap yra 
“trio” (visi teip vadina). Kur 
eina' tai trio, kur sėdi tai trio. 
Mat nabagės mane' kad ką laimės, 
bet pralaimėjo, gavo vardą trįo. 
Bažnyčioje ir sėdi trio ir daugiau
sia šneka trio, galima daina būt 
sudėti trio.

Senas vargonininkas nuvažiavo 
į LauTence ’ą vargonininkauti pas 
nezaliežninkus. Nabagas atsiun- 
tė^pgaršinimūs kad mūsų jauni
mas 4 liepos, pas jį atvažiuotų ant 
pikniko. Bet mūsų jaunimas ži
no kur yra gera ir kur.bloga. Tu
rint tokį vadą kaip kun. P. Darnu
mą, mūsų jaunimas nuvažiavo ant 
Vyčių apskričio išvažiavimo p nę 
pas tautos išmatas. Bravo jauni
mas, kad atskiriat kas yra gera ir *L 
bloga.. >

Kažin kodėl pas mus dar yra 
Bravo spauda mažai platinama, <r ypač

? ■ " 'l''........... ■" “TT" 7'“" ų

kiškutį kruta, no^S' ne 'tiėk ikiėk nas 
. • . i ’ . I . k ■* » • A *- *}„ ,msj’,5

čia reikėtų. Bi&l 29 mūsų para-‘ ' 
pįjos trys chorai buvo sur'enįję. 
gražų koncertą pagerbimui .mūsų 
gerb. klebono kun. P. Daniūno jo 
varduvių dienoj. Diena nors bu-, 
vo karšta bet žmoniij buvo pilną 
salė. O dainininkų tai buvo net 
trys scenos: vidury'didžiulis cho-, 
ras, o iš šalki vidurinis ir mažasis. 
Chorai daro gražų įspūdį, dainavo 
naujausias daineles. O dainelės 
buvo parinktos sulig dainininkų: 
didžiulis choras dainavo kompozi
cijas Gruodžio, Aleksio ir kitų, vi
durinis —• Kelpšos ir Šimkaus, ma
žasis —- Vanagaičio. Visos daine
lės buvo gražios. Koncertą vedė 
varg. Stanšauskas. 1

Pas mus dabai* linksma, kožną 
šventadienį yra piknikai, daugiau
sia choro ir vyčių arba Marijos 
Vaikelių Draugijos. Žmonės vis 
gerai lankosi. Liepus 6 buvo Vy
čių kuopos piknikas.' 'Žmonių bu
vo daug. Buvo net iš Bostonų sve
čių: ,pp. Kyburiai šu šeimyna.

Mūsų vyčiai dabar gerai gyvuo
ja, gavo trečią dovaną per vajų 
Prirašė 59 naujų narių.
vyčiai. Mūsų kolonijoj būtų dar čia reikčtij daugiausia išplatinti 
didesnė kuopa,.bet čia yra ir prie- “Darbininką,” nes jis yra arčiau- 
šų kurie nesnaudžia, P dar vadi- šia-prie mūsų .kolonijos. Užimkit

ŠV, JURGIO PARĄPIJOS, BRIDGEPORT, COW., ^OBĖJAI IR KOLEKTORIAI 
K Rudys, A. Mačiulis, A. Pasakevič, kun. Raukus, J, švedas, P. Kauneckis, J. Saikus,

-r—*-. . .. ...

CLEVELAND, O. .
« j:________

♦ -4
Liepos 2-ra d. šv. Jurgio parap. 

mokyklos kambaruose,, katalikiš
kų Draugijų bei kuopų valdybų į- 
vyko susirinkimas, kuris tapo ati
darytas per, vietinį kleboną kun; 
V. J. Vilkutąitį. Valdybų, susirin
kimą s jąų £uvo antras įi’ parodė 
daug reikšmės* linkui veikimo h’ 
tautinio, atbudimo. Tas,sumany
mas buvo pakeltas'per nektuias 
draugijas ir per vietinį kleboną 
kiųl Vilkutaitį. Svaroiausias ir 
pirniiitinis buvo susirinkusių -nu
tarimas .tai kąd .Draugijos turėtų 
komisijas arba agentus platinime 
katalikiškos skaudos ir kad nosį- 
rastų Cieveląįido.kolonijoj nė vie
no užaugusio kataliko lietuvio ku- 
i;is neskaitytų katalikiškos spau
dos. Gi tie. kurie1 vaclysis katali- 
kais , save o rems laisvamanišką 
bei cieilistišlęąriailfra^tiją pajuoks 
arba pritars pajuokti b.ent kolda's 
katakkišhjaą ^įstaigas; ar religiją 
vięšumej,: >T-į Jųjs pasmerktas ims- 
tokia-, pasiėlg/miĮ ^auklės., visokį 
blogą- tįellietuvių ateities išardys 
lietuvių ymųybę. ..Buvo ip Jau- 
giau svarbių klausimų pakelta bet 
-palikta lig^ęk&nįsp siriirink&ib*

Nutarta ii* išrinkta komisija pa
kviesti. .per 'laiakftS' kožną katali
kišką draugiją?.bei kuopą arba 
skyrių, jaunimo draugijos nors ir 
mažiausia butų ir kad dalivaufų 
šiuose susirinkimuose ne tik pirm, 
ir'-raštininkai jjet ir kiti valdybų 
nariai. .; .

Sekantis susirinkimas įvyks, už 
mėnesio laiko.- -

? >»

t 
vytų laukan jis savo tarpo. To-į atsilakė mažai,, iiezinaū kame, 
kie paukščiai New Britainiečiams | priežastis. Nors kleb. kun. P. Da- 
nepageidaujami. niūnas garsino kad kalbės pralo-

Reporteris.[tas, vienok žmones nemokėjo' pa- 
, sinaudoti. Jie skursta namuose ir

WTffiflWW WT gana- perdaug aprišvielįę ir
Ji, j. Illema.to apie save. Pralotas RaL!

Miestelyje Burlingtone- randasi Į bėjo kokią valandą. Jo kalba hu-‘< 
apie trys geležies liejyklos ir vienu Į®555 
šilko audimo dirbtuvė, neskaitanti ! 
įvairių'mažų dirbtuvėlių kuriose L 
dirba savininkės su savo šeimy-L 
nom ir draugais. Liejyklos dvi [ H; 
dirba pilną laiką o viena po tris ir raį 
keturias dienas sąvaiteje. Vienos I 
dirba 8 vai. o kitas po 12 dienoje.

ti, todėl nežmoniškai išnaudojami, T 
sulyginus su darbo sunkumu,, iiio-l K 
kestįs ir-gi maža. Paprastas .dar-1’ & 
.'liniukas gauna nuo. 30 iki 50 een-T’ £ 
;ų į valandą, Iš kur nors ,atvy-T * 
tusiam darbą gauti labai sunku, o 
kad ir pasisektų gauti tai tik tokį j 
kurt ir piktoji dvasia išlaikyki mė-|j 
galėtų, todėl tos rūšies darbinių- . * 
kams čia važiuoti nepatarčiau. 
Šilko audimo dirbtuvėj* visą laiką į:! 
darbą galima gauti jaunoms mer
gaitėms ir norintiems mokintis L 
austi, bet iš. kur-nors atvažiavu-: 
šiam prityrusiam audėjui neužtik- T 
rinu kad butų galima gauti darbą, r

new bWain, conn.‘ .
.______ *

Vienas Ne^ Britainietis, sanda- 
rietis, suinitas keršto ir nerimas
ties ant katalikų, per ‘‘Vienybę” 
No. 53 apšmeižė “Darbininko” re
porterį, išvadindamas jį paklydu
siu avinėli^ir 1.1. Lietuviij prie- 
žodis sakoi f/ĮKuomi .pats smirda, 
.tuomi ir kitątepa.’’ Tas priežo
dis kaip. tik.;ir tinka “New Bri- 
tainieeiui.” .i Pats yra ^nuklydęs 
nuo katalikųirklajoja Ūg pakly
dęs avinas—mato* ir rašo nebū- 
tus daiktus. Esą “D-ko” rep. per-

■K

' fe ♦

i Jhlmtmiintft
• a.

dėl mokintis ,galima gauti,.o mo
kančiam ne. Priežastis tame, kad į 
kuris čia mokinas, tai kartais pri-F 
pranta ir prie netikusių sąlygų, 
kurios sukrautos ant čionaitinių 
audėjų pečių, todėl bosai ir bijo 
kad is kur nors atvykę nepradėtų 
jų bombarduoti. Mergaitėms čia į 
mokama nuo 8 iki 15 ir 18 doleriui 
savaitėje,' bet kad gauti 15 ar 18 i 
dol. tai reikia padirbėti nemožiauį 
kaip porą metų. . Audėjom mbka- f 
ma nuo masto 10, 9 ir 9 pusė čen-[ 
tų. Seni audėjai turi po 3’muši- į 
nas, šios dirbtuvės darbininkai ! 
taipgi neorganizuoti. ‘ į

Lietuvių čia randasi apie 33 Šei-,į 
mynos jsurie visi paskendę girty- j 
bėję, neturi nei tautiško nei duris- j 
ko susipratimp, ypač čia augę bijo. I 
pasisakyti kad jie lietuviai. Drau- Į 
gijos baliuose dalyvauja kartu su I 
lenkais. Klebonas nors gimęs Lie- ,j 
tuvoje, bet jam Lenkija jr jos rei- l Uį 
kalai arčiau prie širdies negu Lie- L 
tuva, todėl jis Lenkiją ir jos rei-į 
kalus remia, o viską kas lietuviška Į 
atstumia į šalį.

vo įdomi ir naudinga. Kalį 
; pie Vilnių Ir kitus Lietuvofi k 
ž tus. Mūsų kolnijoj daubai. 
t ra vilniečių,, reikėjo ateiti > 

klausyti, bet kur tau! Jiem* i 
kris kitaDaugcliui rūgštelė ai 
nesnė. Jei apie tai kas bfttų 
sakęs ,tai būtų subėgę iš visų 
pų ir kits kitą* būt pav 
“Betrai, Baltrai, eikim g 
bet kad naudingą ką uŽgirst, 
nėra.!

■»

Ant pabaigos kalbėjo 
^Saulės” gimnaziją ir, jos šv 
Ragino kiek .galima paaul 
Žmones aukavimui ir neaišku 
Surinko tik keletą dolerių, 
mūsų žmonelių, Tikrai yra r 
linga “Saulės” gimnazijai ; 
ma ir man pačiam teko tcų būti ’ 
matyti tą aukštą mokinių gyvėid 
mą. O dabar ten turiu savo 
sutę, kuri ir taip- pat vargsta, 
pusdienį gaudama mokytis, i 
mokinių yra daug, o vietos ma 
Bet ką darysi, kad jau Amerik 
lietuviams - nusibodo tos aukos 
ir nėrjką jiems.pavydėti.

Mūšų kolonijoj įvyks kas nei 
prasto Darbo Dienoj Rūgs 
(September) 2 d* Bus atidarym

&■■■

Linzo' vyskupas pągąkg 
f ‘Mūsų priederme yra blo£®i 

JąikreOus #&etsU

S w 'A
Susivienijimas Lietuvią 
.' & R. K. Amerikoje ’ - 

yra (TOTAM ’DžIAUG^MABl SEmR^K

Tai musiįį lietuviij •kjatalikų nesugriaunama ■•tvir
tovė. Lietuvy'katalike ! {Tei dar prie šios organj- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi- 
rasyk, nes ji: *' - 
t« ; L Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,

2. Moka’pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po:

? 8,- šelpia;suvarg^us narius ir-našlaičius. r
4, Nariai gaųtųf SrL. & jfr A. savaitinį

5. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus raštus ir daliną na
riams vėltul ’

. 6. Platina tikėjimą, darą, rupinasidaųtos reikaląįs, rp* 
mia Lietuvos respubliką.

7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vięnų 
metų^mžiaūs..

Įstojimas į S. L. -Ę.iK; A. pigus, jnčnęsittū mokestis lengva, 
pos yra visose 4iūesnč?e lietuvią kolionįjose Amorikoįe, .telel,nyrin
tieji informaciją, kreipkitės piįo kuopą Sekretorią arba tie*5'’’ *

• tro Raštinę: a,
R.

| 222 So. 9th str., SrooJdįoi,X-
uammuiiituirn

Gal bus nuostabu, skaitytojam ko-

■' M
Red. Lietuviai, nepasiduokite [ 

lenkiškoms vištoms, nepčrėkit L 
kenksmingų sau vištukų — steiig- l 
kitės suorganizuoti savo būrelius, į 
pradūkit nuo Lietuvių Darbinipkų | 
Kodperatyvės Sąjungos. , ,<\Tas‘ 
Tamstų darbuotei labai daug pa
gelbės. DDKB. leidžiaams laik- 

'rastis “Darbininkas” bus Tams
toms stipriu ginklu prieš visus iš* 
gamas't jis padės Tamstoms pra* 
blaivyti tamsiuosius debesius 
parodys šviesųjį giedros spindulį 
5-* prives prie tikro krikščioniškai 
darbininkiško susipratimo ir'pa
lengvins Tamstų gyvenimą. Lau
kiame i šTamstų daugiau Žinių.

EXTBĄ!

MEPRALE
Ką. bik atšjo M Lietuyps si^taayB, Jįįętvtm

Tie nųpaiPrąsUi gražūsžųjikląi  ̂AtvirU^Jd^ 
: ^ornoįę,

ptti, Ošimu
riuos.mūsų tautog; didvyrius.

1.
J. '

4, Vytim to jženM.-^
| b.-Vilnim.

7,
- 8. #*uliid.

| 9. Marijampolė.
J 10. Geranainy>.
J . ll<Bjli&' '
I IS. JuriMMtfcM. :

48.«i<*faial
| Ariognl*.: '*'
| rlb.iSdewro. '
| ■
g. •

3 IJ.JBabUl

i .
Į tjnį gav^ pigiąu paHttOBimo ‘

I jų Mna bus 65o* uš vienų, di
j liDS. natiW 5Qfc. JjPini^u^siuskįtet:--

' ' K'21.
AS. dHliHiiBlli- '
23. .

■ M KMwŲ». \ 
gK ■n.rrf.lllri.. \ H7? • _ į

MW*L V

SO.rifedųvi. «
11. V«UWMU.
49b TMBHMrtiĮt 'v

MiiP.ffl.WQi-' j

-

. S8. D< Wl .
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DR. WILLIAM J, BROWN
1315 C0MM0NWEALTH AVENCE 
kampas, Long Avė,, Allston, Muši, 

O/ifeo mianfots 
nuo 211d 4 po plet ir pagal sutarti.

Kuimiero parapijos naujos štangų. Ir valio pralotas kasti .rimtas paatelgtaM ir save pMHto- 
palangiečių neiškaaanią akmeni.!minimas. Bejuokaujant saulute 
Pakasta daug. Bet dar daugiau! pradėjo pulti žemyn, viri skirstės 
lieka kasti Pralotas atsimena!namo. , 
Lietuvoj dirigavęs akmenų ravi-1 Autingo- surengimui pasidarba- 
mą. Užsako surasti malkų ir lyo daugiausia J. Žilius, L. Galvius

ioc salės pu numeriu. 119 
ple St. Yra užkviesti visi 

Naujos Anglijos parapijų chorai. 
IJįkis koncertas* piknikai šokiai 

|r kermošiusr (bazaras) naujoj sa- , __
1& Tą. dieną prasidės ir tąei^čie* degtuku. Sutah ugnį apie «k-|jr X Dragūnas. /. Dragūnas la-
lą savaitę. Būtų gerai kad tą die
ną kitos kolonijos nieko nereng
tų, o atvyktų pas mus, būtume la
bai dėkingi. Jaunimas ,choras ir 
vyčiai tik bruzda, kaip tas iškil
mes gražiausia praleisti. O kleb. 
kun. P. Daniūnas tai tik dairos į 
visas puses, kaip darbas- graliai ei
na. žinoma, su jo pagelfra geri 
parapijonai su jaunimu ir klebonu 
gražiai dirba. Pramatoma graži 
ateitis, visi į darbą kas tik gyvas, 
kad iškilmės pavyktų geriausia.

£ VIETINĖS ŽINIOS
10c. ——1—— •

Ankriuto Irtorija, | BVABBVB BUSimKIMA8.

84pu»L . v. o , dkte.| Ateinantį ketvergę liepoę 17
30 puid*/.wĮd* P«»pW»ęi sul&J ant 74ūš

Tas visas farygelos galįmaĮ«atve8.įvyks I/DKa Slkuopbs 
gauti “Darbiutake.” . Jos yi-husinnkimas. Kartu prašomi 
sos atseitų $3.30. Užsisakau- ateiti tos komisijos nariai, ku- 

tieji ja» Yfaą tykiu gkustie kuąpos išrinkti varyti > j.,
feSb. \ Į JąroW4 sumanytą darbą. Šitas

Nupirkite visas arba kaiku-kusirinkiinas svarbus dar įr 
rias tų. knygeliu vaikams vasa-1 tuo, kad turės būti išrinkti de* 
ros laikui. • i

“DAJ&BDONKAS’ ’ 
366W. B’way,«. Boston, Mass.

I IT !>■.. .n,..! nn.J. I i :

■ ■ t -i - _ ,♦
/ #’• * ’

ICur. pranykote galingos »
Dienos jaanysfe audringos

*. # .*•

Ko aptemo, nūn, dieneles 
Nebedžiugin jau daineles

Temsta, akys ašarotos
Ilsta rankos nurymotos

11924•J * MBHI .jMnt rij

J Naujos Kankles. Šį kartą $ 
»leidžiama knyga- — “Tfeją > 
įMetų Kanktes,” už 1922-3-4S 
Umerim. /. ’ |
!; “Trejų Wų Kanklės” fe 
ubus atspauzdintos Lietuvo-ft 
Įį je ir išsiuntinėtos visiems S 
j į užsiprenumeravusiems Ka- $ į 
U ledoms, 1924 m. Prenume-U 
j! ratos kainą už Trejų Metų į L 
11 Kankles ,<Įtt. doleriai, o ve-H 
$ Hari bus brangiau, i
» Antrašas:

menį. Akmuo užkaista. Užpila- Įbąi daug patarnavo au savo šuto
ma vandens. Ir BUtimpftitaa tam* mobiliu. SU žmonės verii pagak 
.pa didžiidia Lawteneek> Palangos Į bos žodžio nuo Iv. Kmdmiero dri 
akmuo,—Praloto išrautas^ akmuo 1Į jos. 4 Taip-gi vertas p. Oernelis di- 
t>uobū vienai * įdeliopagarboR žodžio, kurisšutei*

Pralotas ežere išsimaudo, paval- įkė veltui savo ukes.
go vakarienę ir eina parapijos va- L ‘ . KarimierieUsi
sarnarnm ant nakvynės. Ryte Pa Į    —»■ ..u ■ -•- >■■■■<

langos koplyčioj atlaiko. Šv. mi-t 0 D B N P S | M i Qšias. Pavalgo pusry čius. Pa- / ” ® Į * * * .
vaikštinėja po pušynus, pažiūri įl k. -D. K. S. Naujosios Anglį- 
savo išimtojo akmens rietu.' Aui. jos Apskn&o metinis suvaž,a- 
itveikina du ežoraičta, - visa ya I vihias iyks liepos 20 d,1924 
, , , -a. I , m. 1 vai. po pietų. Liet. R. K.lango, vyksta p.eriiLaimnee’anJ^. ppįažny-
Po to į, Kasima, N. H., » kur va. lįįjųj salaj, Jamse Št., Ifanrooit 
žiuos New Yorkan, ir tėvynėn. iMass.

F4 Gerbiamosios L. D. K. S- 
Į kuopos malonėkite pasirūpinti 

CLEVELAND, OHIO. įr prisiųsti atstovus į žį 8UW
• ' . Iziavimą. -Kadangi šis suvązia-

Clevelando L. K. ir Šv. Jurgio P Jvimas bus metinis ir sykiu.po- 
Knygynas Birželio 6 d. laikytame todėl yra. labai daugi
susirinkime plačiai apkalbėjo, svarbių ręikalų kuriuos tnre- 
svarbų spaudos platynimo, h-kvfe- «” s«\suvariavimo> aptar- 

j , • .... . ti ir vykinti gyvemman. Laite kad sekančiame susirinkime vi-l 4 u..™. .v . . luelieka nei vienos kuopos kuri,si pasižadėję veikėjai Matideho-rigi8įa. 
darni atsilankytų, susirinkiman^L^^ j taip svarbų suvažiavi- 
kur bus paskirstyta vietas kurias lm?> Taip-gi tegul būna parą- 
turės eiti per stubas užrašinedami! ginimu ir toms kuopoms kurios 
katalikiškus laikraščius bei kny-įdar iki Šiol neprigulėjo prie 
gasz Pasižadėję šie knygyno vei-į šio apskrido ir tos kurios dėl 
kūjai: M. Muraškienū, A. Gribaue- tūlų priežasčių yra atsisąkįu- 
kienū, M» Kuzmauckienė, M. Pa-įsios nuo apskričio kąd nuo šio 
liulionis, A. Asusenis, Z. Zavee- »WB!‘ i jvieną
kas, M. Bagužinckas, L. Mriia,' pneroricnrie. Jei
K. Bills, Z. Sukis, P. Glugodienė, IavIe”J? dl^™e J“ 
tv -r v.,. x . . mes bus.tikrai džiuginančios.P. Janusaitis.^ Kiti We3ai ve- Wg. ^žiavimo
baus pasižadėjo. Vardų netunud afsį0VaĮ į§<Įuos raportų iš L. D. 
Vėliaus paskelbsiu. Komisija dėl|K g 9_to seimo ir pat 
sutvarkimo paskirstymui vieti}: Z. važiavimo komisija4 išduos Ta- 
Šąkis, K. Bilis, P. Sedeekas. Į portą kur kiekvienam žigeidu 

Teipos-gi buvo nutarta reng- įbus išgirsti. Taip-gi primėna- 
ti halių, sulošti gražų veikalą me Visoms kuopoms-'o\‘ypąč 
po Kalėdų Išrinkta komisija:, kuoptį’Valdyboms kai malonė- 
Z. šūkis, P. Glugodienė, P. Janu- tumėte pasimokėti į 'apskritį už 
Haitis dėl knigino naudos. “ 'perils,, nes nekuriu' ta>-

Teinri notarė renvfi šoiminišrii W V1’11' nemokėta už kelis ffle- Teipgi nutarė rengti seimmisKų Todel gerb.-ktopų VaMy-
kuro bus rudeny Komi- , mtegg[te .pabengti f. ir 

sijoti ima Z. Suris, P; ZaekAs ir I užsimok5ti ik suvažiavimo. 
A. Pądegimak . Teatrališkaš Ghd-Įrp^p_gĮ f.n^ainirlkitei iiiteikti 
ro draugija aukauja kniginah. 25jatgt0vamdaūggeiwį«LeŠimų.iO 
knygas. . Susirinkimas išreiškė!'$į katros kuopos jaU tikrai ne- 
padekos žodį. Agota Gribauekie-įi|gąli prisiųsti atstovo tai įne- 
nė užrašė laikraštį “ Darbininką ”|bai. Taip-gi primename'gerb; 
metams: Dar keletas narių užra-įšimus siųskite apskričio valdy- 
Įė laikraščius bei aukąvo knygų, į atstovam kad ‘pribūtumėte lai- 
knrių vardų dar neturiu. Knigi-įk^b suvažiavimas prasidės 
nas narių turi netoli šimto, tadįT)as^2S^1

. 1 , , į r f Pirm. M. M. Kamandulis,supręntama tad Clevetando Ll ' 20 Faxon Sįreet, 
Katalikai atjaučia apsvietos svar- Montello, Mass
•bą ir ją gausiai remia. I Eagt j V SmilgiS,

Korsp. P. Glu—nė. Į Cherry Street,
------------ — Į Cambridge, Mass.

Nashua’os Senelis.!
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Vasariniai kursai.

£
<

ŠV. JONO EV. BL. PAšELMNŽS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

M METU SOUTH BOSTONE

D R. H. S, STO NE
~ AKIU SPECIALISTAS 

390aW. Broadway, Sd. Boatott 
VALANDOS :Nuo 0 r. lK17y,jpĘ

Tel. So. Boston 0464-.L

JURGIS STUKAS
FOTOGRAFAS

453 WEST BROADWAY, 
South Boston, Mass.

Darom dailius paveikslus, Vešėlllas 
traukiam vakarais. Užallkom. vi
sokios'ruSfes ranus.

Kooperacijos išvažiavimas 
buvo gana pavyzdingas.

kiiygą. ♦
M, t W Souih Bostom

Tel, So, Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

OR, M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)*

425 Broadway, Smith Boston
nuo 9 iki 12;00 ryte ir nuo 1:30 
11d 5 ir nuo 6:00 llil 8 vai. vakarė. 
Ofisas uždarytas aubatos vakarais’ 
ir nedeidienlals.

Lithuania.
|p. S. Pinigus shjst pašto | 
!; , money order’iais. !•

TW» 8o» Boston S70

J.MACDONEIL,M.D.J
G«Wftw <r ifeMM ' J-

otrao mamroM Rytais iri 0 taL į
Po pietų mm 1-4 
Vakarais ntioC—O

536 B, Broadvray, 8o.

Į. . « ♦ . .» » ra .iOC*

k -f.- S- įi *- A i • f Į 5- i lOo'i 

i * 4- * r>- * t f-* lOė.

.u
l!

v

ĮDR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDUBINI.Ų LIGŲ 
Vai. 9. Ikl.il ryte. 1 Iki*8 po plati.

■ * ~ - ■ - -7 iki S vak. " •
389 Broadway, So. Boston.

Tek So. Boston 2831.

PUBLI’ AUCTION
Ketvergė 10:30 r-te, Liepos 17 d., 1924 
bus piiTiluotrtS pl.moš kle'sos RESTO- 
RANTAS žinomu kaipo ENCHĄNGE 
TĄTNCH] 05-j Brot.ftvay. So. Boston. 
MnKs* netoli.Dorchestor St/Gėlimą ma
tyt blle laiku prieš pardavimų. Kreip
kite pus: ‘ROMAN. J. VĄSIL , 409 
Broudivay, Roonf 3, So. Bošton, Mass.

(JI 7)

Tel. So. Boston 40001 

dr; j. c, landžiusi 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR I

CHIRURGAS I
506 E. Broadvray, So. Boston. I 

(Kampas G St. ir Broadway) ■ 
Į VALANDOS: 9—11, 7—9 |.

.. !y — z

Birželio 22 d. šv. Petro parapi- 
jojtapo atidaryta lietuviškos kai- 

. bos kursai. Mokinama rašybos, 
skaitymo, gramatikos, Lietuvos 
istorijos, ir katekizmo, prirengia
mi prie pirmos komunijos. Šias
painokas veda moksleivis J. Medk 
pis. Viso vaikučių lankosi apie 

. keturiasdešimts.
Malonu girdėti, kad tėveliai ap- 

kainuoja savos kalbos vertybę if- 
brangina tautinius tėvynės prin
cipus. Butų pageidaujama kad 
ne vieno šios kolonijos lietuvio ne
likti! nepasinaudojusio Šia progą 
ir prisiųstų j pamokas savo vai
kučius pasimokinti prigimtos-kal
bos.

• .* >

Teipgi yra teikiama panašios 
pamokos ir šv. Antano lietuvių 
par. Ten, rodos mokina mokslei
viai : J. Jesavičius ir E. Sthigman.

‘ Vyturys.

legatai į LDKS. N. Anglijos 
apskričiu ‘suvažiavimą, (įvyk- 
siąhtį ateinančių nedelių liepos 
20 d, Norwoode.

Valdyba.

Liet Dukterų rengtąsai pik
nikas uepavykoi •Iaetfagasfti 
oras pakenkė^ jų “gėod tai- 
mams,” vienok jos nenusigąs
ta — žadą atsigriebti.

Bažnytinis choras smarkiai 
k | rengiasi prie šąvo išvažiavimo, 

 

| kuris bus ateinančioje nedėlio
ję, giežiausiam Bostono padan
gės. kampely; * v

Ak, jaunyste! Dienos vystai
Kas praėjo nebegrįžta

Kol jaunutis, kaip žiedutis j 
Vos pražydęs, teks skaistutis

■' # ’
Praeivio žavėjo akis — 
Šiandie jau pažvelgė mirtis

* #

Šaltas kapas paviliojo 
širdies pulsas plakt nustojo

-" r - ** ■
Saldžias, tąs vaikystės sva-

Linksmas tas jaunystės dai- 
naS , * \

, ■
Aš vis jaučiu, bet jau vėlu 
Visa jau. pamiršti turiu 
. . - . . Jh. Trakiškis.
1924-L1M-. • ■

1!U* u
S MIKAS PETRAUSKAS į j 
S Laisves Alėja, 60. Kaunas, h 

i
%

/ LAWRENCĘ, MASS.

Gerai priruoštas Vyčių piknif.
kas praūžė sykiu su gražia 4 Ire- 

. Jaunimo buvo daug, 
Vjfeių kuopų nariai, Bostono! 
Montello, Nashua ir Cam'bridgc’io 
chorai. 'Prie sixx buvo daug neor
ganizuoto lietuvių, j aunimo. Lan- 
kėsi pralotas Olšauskas, Dr, Na
vickas, klebonai-kunigai: Urbana
vičius, Švagždys. Dalyvavo. ir 
prigelbėjo pikniko eigoj gerb. ku
nigai Juras ir Strakauskas. Pra
lotas davė jaunimui gražią, ir nau
dingą prakalbą. Saulės Draugijai 
piknikiriinkai sumetė šimtinę. 

’Pifcninkas buvo visomis pusėmis 
gražus. Nebuvo girtų. Visi links- 
mūs, jauni, patenkinti vieta, 
Valgiais, žaidimais, karūnacija ir 
Šokiais. Gegužinės suruošime daug 
pasidarbavo panelės: Pranė Juk
nevičiūtė, Ona Sideravičiutė, Ona 

. Lensberkiutė, Izabelė Zolubytė, 
ų \ Sasnauskiutė, ponia Venčienė, po

nai Banevičius, Kalėva. Pačiame 
piknike uoliai dirbo Bostono vy
rai, nežiūrėdami į jokią fcaralybę: 
Savickas, Medonis, Ivaška ir kiti. 
Jš Worcester’io viena panelė labai 
triūse pikniko labui.

. Nedėlioj ,liepos 7 d. pralotas lai
kė dvejas mišias ir sake du gražiu 
.pamokslu. Užbaigdamas pamoks- 
lą ragino lietuvius pasilikti Kris-, 
taus Bažnyčios ištikimais vaikais, 
sekti jos dieviškąjį mokslą. Taip- 
pąt priminė būti tikrais lietuviais. 

Tą dieną Federacijos skyrius 
'laike savo išvažiavimą Palangoj. 
Po Vyčių 'didžiam piknikui, žmo
nių buvo visai mažai Jame daly-.

,. vavo pralotas. Prieš baigą pralo- 
. tas Su kunigu Virmauskiu nuva- 

- žiavo j Loįvellio lietuvių pikniką 
kurie turėjo atidarymą savb nau
jos kempės. Pralotas pakalbėjęs 
it čia parinko aukų Saules Drau-

Liepos 7 d. pralotas su kunigu 
Virmausluu nuvažiavo viešėti į 
falangą. Pralotas nuvažiavęs 
pamatė didelį prie maudyklių, ak
menį. Sako mes šį akmenį turime 
Šj vėkarądš Čia išimti. * Būta ten 
vyriį Ir moterų. Pralotas nusivel- 

Žmončs suneša lopetų,

PATERSON, N. J. If Allf l!* A P110112
Visų laukiamas Šv. Kazimiero I AlItP VAKAGIJuMS

dr-jos mitingas įvyko 29 d. birže- Visokios mokyklos jau uęsi- 
lio (June) Į darė. Vaikai paleisti, liuosi.
Moterys šiame išvažiavime padarė I Kuo Jie užsiims vasaros metu, 

daug gėdos vyrams; su moteromsl ^Ami savo vaikams neva- 
vyrai pradėjo ginčytis kad jie ga. praus, jei tėvai su savo vai- 
li nutraukti 11 moterų šešiuose. Ikais neužsiimą, tai vaikams ne- 
Moterys sutiko. aTi moterys kaiplbus susirasti sau draugų
pagriebė traukti, tai jeigu ne tvo- Įlr imsiėmimų. Kas įseis iš tų 
ra, tai būtų vyrus nutraukę net i S??™1'? ^ugavimų, ta? ne
giriu. žinoma, .vyrams buvo ne-1 ozmg^ns tėvų.
smagu palikti moterų nugalėtais. Kad U“1?1 Mitų savais k?. 
Jie pareikalavo kad moterys leis-T 1®ls* ,^ai tėvai tint kuodaų- 
tų padauginti jųjų jėgas, tai yrapiaasla B81?
8 vyrai'prieš 11 moterų. Vyrai Vlenas SMiaumų užsiėmimų 
surinko galingiausius Putmeno j va*als J™.vaikams 
drūtuolius, kurie stovėjo pasipūtę bn^s- vaikai jau. paan- 
it milžinai ir šipsojosi: “Vargšėm «• taltaSU jmbalsiaipne pro- 
moterelėms nėra vilties jau šį kar- ®» paskaito, o: jei dar mari 
ta laimėti ” |ar nePra^ lietuviškai skaityti,

. Vyrai pradėjo ruoštis prie Šiai- M.®’'“ t®skal<°-..
: mėjimo. Vietit mazgus kiti pagalį Irih® ripka vaikams mos 

į galą virvės rišo kad galėtų atei-l eS’ .
laikyti šį sykį. Žinoma ir mote- 32 ,sl .... o „X

rys pradėjo nom apkasus po 7g 30a
■ jotas daryt, Vtai laukė kas eta 18 pusl. .. w,
■ laimės. Bet kaip grobo moteris BaMlwWt,MOp„sl...; .5ŪC.

kartę. tm vyrus suklojo ant pie. VaiklJ pMiakaitymal) 48 psl.. ,10c. 
vos » veto visus laikančiu ........ ........ .
virves. Pubhka nęgadejo delnų U mliM bnvM) 60 Wc
plojimo dėl moterėlių, kad torius' 
drutaolius partraukė. ' Sveikino ' g8p(1B1...............  ... 85c.
moteris už jųjų narsumų. Žino-Ur tak Žmogui Bęi- 
ma, vyrams pasidarė gėda, kitil ' ąg „ 
net supyko, Žinoma, rimtam žmoJ 

’gui už tok| mažmoži pykti, tai 18 pM
i ■ » -J

PARSIDUODA SEPTYNIŲ
FAMIUjp NAMAS 2 

Labai geroje vietoje 75 Intervale St;; 
Montello, Mass. Pardavimo -priežastis 
ta, jog savininkas, gyvenrlainjis ant for
mos, neguli atsukančiai prižiūrėti na
mo, nes jam perdaug darbo. Namus 
neša gerą ramhj, nes kambariai visada 
būna užimti.. Norintieji platesnių žinių 
kreipkitės laišku arba ypatiškai šiuo 
antrašu: ANT STONKUS, P. O. Box 
62, Brooltville, Mass. Teieplione 3281 
W. Brockton. (JI9)

J —  ■ . ... 

ISTORIJA PAŽANGIUOJA
LTJKS. rėngiama istorija pil - 

Inai Žengia pirmyn."? Draugijos 
be jokio- išsikalbinejinio dedasi 
prie užmanyto darbo. Da ne
pasirodė nė nuo vienos priešin
go atsako — Visos labai entu- 
zijastiškai pritaria ir džiaugia
si svarbiuoju projektu.

šios sąvaitės. draugijos ir 
kuopos, kurios laikysite'1 susi
rinkimus, nepraleiskite progos 
— nutarkite prisidėti prie Bos
tono ir apielinkės istorijos; iš
rinkite asmenis • sukompiliąvit 
mui savo draugijos gyvavimo, 
augimo ir nuveiktų darbų.

Ši istorija bus labai brangi iš 
visų atžvilgių:, faktų surinki
mas, dr-jų darbų užregistravi
mas, draugijų, -biznierių ir pro- 
fesijonalų platus išsigarsini- 
mąs, visiems naudingų infor- 

| tnaCijų suteikimas, ii* rengimas 
milžinšiko dokumento: < ; •

f i • Smarkūs' debatai. Cambrid- 
ginje. du/flinksmi”? žmonės su
sikirto dėl ligonių stovio. Z.

ŠIUPINYS "NE PUODE
• ♦ J t - < • - ■<■< . - ■T 1 - k__ ■ _ f ?•-> '_ • t

Surinko— STRIUKIS.

-- Ar nepą^nei Jonuk tą de-l Šaukdamas gydytoją sako, kad 
šimtuką nuo stalo kur aš šprytą |š- j abu ligoniai ligonbuty, o B., 
eidama padėjau. —.Klausė par-) stovėdamas iš šalies, tvirtina, 
įgryžusi motiųaų* - kąd meluojąs, ligoniai esą na-
I — Ne, nepaėmiau. Bet aš ma-Įmie. Tuomet Z. permaino sa
kiau, katė ten užsilipusi kažin ką vo nusistatymą, ir tvirtiną kad 
ėdė. — Atsakė Jąnukas rodyda-1 mergaitė, tai ištikrųjų esąnti li- 
mas į tą vietą kur dešimtukas gu- Į.gonbuty, o tėvui esanti koja 
Įėjo. nulaužta. B. ir tam posakiui

netiki — prieina prie laižybų, 
o daktaras nežinodamas kaip 
debatoriai išris ligonių padėtį 
— uždaro telefoną. -

Cainbridge, Mass., Automo
bilius suvažinėjo p. Povilaitį ir 
jo jauną dukrelę.

NEGALI SUVARTOTI.

• —- Tamstos dolerinė labai sumu- 
rota ir aš jos negaliu suvartoti.— 
Tarė gatvękario kunduktorius 
grąžindainąs1 atgal žmogui doleri
nę.

— Jei jtamsta jos negali suvar
toti, kode! neperduodi kompani
jai — sumurmėjo žmogus, piktai 
pažvelgęs į konduktorių, imdamas 
atgal dolerinę.- ' AMERICAN & UTHUANIAN 

RESTATJRANt

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Mes turime 18 m.- patyrimų Valgių 
gaminime. Musų yra didžiausia pasi
ryžimas duoti gerų valgį, skaniai ir 
Svariai pagamintą Ir už prieinamą 
kainą. Pasninkų dienomis pritaiko- 

mt tam tikri valgiai.
244 W. Broadway, So, Boston 

' Antra musų valgykla yra -
Po num. 1380 Dorchester Avė. 

. A. Savičiunas rą A; Simanavičius 
Savininkai.

PARSIDUODA
AUTOMOBILIS

1VINTON SIX 1921 sjeptyijhj pasažie- 
rių nudengtas karas, visai geras. Par
siduoda už $900. Telefonuok Roxbury 
0349 arba kreipkis 320 Diulley Street, 
Roxbury, Mass. ’ (J19)

BOKBIIBY 2 MURONAMU
Vienos1' šw ^ibnuolikd 4<anibfl.rių vienos 
Seimyti|)s, gi ‘antrus namas atskiras, su 
14-ka kambarių,, statytas dėl dviejų šei
mynų.. Labai~gera»vietu dėl biznio, teip
gi dėl gyvenimo; Tel. Rox. 0349, arba 
kreipkis 320- Dudley Street, Rosbury, 
Mass.' . (J10)

NAUJI NAMAI
' ^o‘Į2 Šeimynas,. visi mukiau
sios mados . improvementai, 
steam šiluma etc., dideli lotai. 
Prekė $11,500. $1,500 cash ir 
lengvos išlygos.

A. IVAS,
361 W. Broadway, So. Bostor

Tel. Brockton 5112—-W.

DANTISTAS

DR. A. J. GŪRMAN
(GUMAUSKAS)

705 Maui St., Montello, Mass, 
(Kampas Broad Street)

PIRMININKAS — M. Zoba,
589 E. 7-tli St., So. Boston, Mass. 

Teleplione So, Boston 151,6—-J. 
VICE-PIRM. — Kazys Anibrozas

492 E. 7-th BL, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠTININKAS — J. Glincekls,

5 Thomns Park, So. Bestoji, Mass. 
FIN.- RAŠTININKAS — Matas ŠelkiS,

460 E. 7-tli St„ So. Boston, Mass. 
KARTERIUS — A. Naudžiūnas;

885 E. Broadivay, S. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J. Zuikis, , .

7 Klnfleld St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus knš tr6» 

šių nedėldlenl kiekvieno mėn(>sl<), 2-rų 
vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj,, 
492 E. Seventh SL> So. Boston, Mass.■ e.

NEIŠTIKIMAS DRAUGAS.

•Kartu dii medėjai išėjo į girią | 
meskij šaudyti. Giria buvo labai | 
tanki ir medėjai beeidami nepa's-Į 
tebėjo kaip užėjo- tiesiog ant meš- Į 
kos. Pamatę prieš, save ateinan-1 
čią mešką labai: persigando ir vie-| 
nas tuojaus šoko; ir. įsilipo į medį. | 
Antrasis pasilikęs vienas suprato, ! 
kad jo draugui pabūgus, vienas j 
nuo meškos nėatsigiite. Toj va-| 

 

landėte j mintis pasilikusiu atėjo |1 

 

į galvą, kad meška negyvo neėda, | 

 

todėl jis parptfolūmnt žemės ir nu- Į senumus,
davė negyvu. Meškapine jus ap- jeigu nenorima pirkti, galima Išrendu- 

Dėl plntesaių ^formaciją lireln- žiurėjų,, fapuostė iv supratus, jogta^ x street, So. Boston.’Mom 
tai ūegy^as nųęjo sayo.keliuj , ' 
Nuėjusi meškai medyj įsilipusia| 
klausė savo draugo:—

— Ką tau meška sakė prisikim-1 
šust

PIRK ŠIEMET
Geriausias laikas pirkt far- 

mą šiemet. Pirkime ir parda
vime stubų ir farmų arba su 
mainyme stubos su farma mes 
tamistai patarnausime. Kr ei p 
ldtes prie mūs ypatiškai arba 
per laiškus.

AGENCY JT. P. VAITKUS,
201 Millbury .Street, 

Worcester, Mass
Tėl. Park 7786. ,

AKER1Ų IR DVI MAŽESNĖS
Tik 25 mailės nuo vidurio Plilladel- 

phįjos.* Arti stoties^ gatvekarių ir siel
io kelio, mokykla prie mimų. MišW 
ytn( Ir upelis teka pro namus. Laukai 
aptverti Ir ganyklos. BiuUnkai geri 
šiltas ir šaltas vanduo, elektros šviesa. 
Parsidųo(la pigiai su gyvuliais ir akės 
įrankiais. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas savininką

C. J. MAJAUSKAS .
R, D. No. 1, Collegevllle, Pa

LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ 
VAISTINYCIA.

I Pas mus galite gauti visokiu Molių, 
* šaknių ir Žiedų nuo visokių ligų. Mes
...... .tižlaikome visokias žoles kokios tik aut

Sak6, kad KU toltitt draugu hivMo randasi ir geriausios tiv,laukos 
tidMsiUft i—« su prisluntltnu. .‘Atsiųsk 10c. onereikia mdėti, kurą nurigrdaU^n. vjsok{ų ^uų ir knygų katalogų, 

mas pavojm palikes savo drau4Reikalaujame agentų ir duodamegerą

«m ptHIp galv*. ’ į

dtYPOINT“
’ 3 šeimynų, 14 kambarių na
mas su maudynėmis, skalbyne- 
mis, pečiais ir it geroj vietoj, 
preke $^500j lengvos išlygos.

5 šeimynų šit krautuve. ir biz
niu,ant puikaus kampo, ge
riausioj vietoj City Point, savi 
ninkui reikia pinigu todėl par 
duoda Už stebėtinai pigių prfr 
kę, tik$į6>000.

&♦ IVAS

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmai lakas — J. Jardai,
440 Ė. G-tli St, So. Boston, Mass. 

VtCO-plrm. — J. Grubinskas,
157 M Streot, So. Boston. Mass, 

Prot RaStininlms -r- a. .TanuSonls, . 
1426(\»lttmbla R<L, S. Boston, Mas$ 

Flnfnsą Raštininkas — K .Kiškis,
S Hatch Streot. So. Boston, MaSš. 

Kilfnlnkfts — L. švagždys.
111 BoYvVh St, So. Boston, Mas*. 

Tvarkdarys —- P. Laučiai,
395 Ė. Eiftli St, So. Boston, Masių. 

Draugijos reikalais kreipkitės visa
dos j protokolą raštininką.'

Draugija savo susirnklnms laiko 2-rą • 
įoiteldteni kiekvieno mėnesio 1-mą tat 
it> piety parapijos salėje, 492 Sovontli 
8t., So. Boston, Mas&

D. t. K. KEISTUČIO DR-GIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas Antanas Pastolis. 
14G Boiven St.. So. Boston, Mnsi.

Vtee-ptrm. — Martinas Knlstauttm, 
4062 Vastilngton St, Itoslimlnle 

Protokolą ŪaSt — Antanas Maoojunn^ 
450 E; saventli St., Sutrth Boston 

km. Raštininkas — Juozas VltikevIiMua 
. W D. Broathvmy, Snutli Boston 

Kasterimi —Andriejus Zalleckmt 
307 E. Ninth St., So. Boston, Mase 

Maršūitai —. Aleksandra jalmokne 
115 Granite St., So, Boston, Mm

Draugystė D. L K. Keistučio laiko ' 
mėnesinius suslrtoklmus kas pirmą ne* 
IBlūionl kiekvieno mCneslo po Nė, 604 
VVashlngton St,* S. Boston, Mnss., 3-ČĮą 
valamją no pietą, Ateldiuftt wwv««Wtą 
su savim naują narių prie mu»ą dr*W» 
įjljos iirlslraSj’tl.
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