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Popiežius PIUSIX sako: 

“Kiekvieno kataliko yra 
krenta priedermė paremti kju 

talilnškąją spaudą ir ją ktio*
t

plačiausiai paskleisti tarp Įmo
nių. Geri laikralČiai yra nau
dingiausiu daiktu ir verti di- > 

džiausio pžmokesnio?* r
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Organas Amerikos Lietuvių E
Rymo Katalikų Šv. Juozapo 7B 
Darbininkų Kooperatyvas

Siiąngai * J*
DARBI N INK AB 1

' —Eina—~ ■ į

UTAUNINKAIS, KETVERTAIS IR
BUBĖTOMIS i

* m m t t t « M ■ M M » i « » r O < »^4.50
Utfnibeiy ir Bostonu

Di^tnius te|5.5O

“Darbininkas” • 
366 Broadway, So. Bostnn, 

Tel. South Boatan 620. g
ik

Trr
No. 96. Metai IX.
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I,
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REMIA DAVTES’O PLENĄ.

Paryžius. — Francijos par
lamentas ’ pradėjo svarstyti 
Londone pasirašytą Dmves’o 

_plen&_ Taiatsto vai prielan-. 
kiai atsinešė. Buvo pasiūly
mas pavesti sutartį komisijai, 
bet pasiūlymas atmestas. Lai
ke svarstymų tik komunistai 
netvarką kėlė. Netvarka vie
nu kartu iki to daėjo, kad se
siją prisėjo uždaryti. f-

SULAIKĖ DARBUS.

'AmerBosStandai’d Oil kom
panija Rumunijoj sulaikė visus 
žibalo šulinių gręžimo darbus 
ir kubilų budavojimą^lAiikia^ 
kol pasibaigs svarstymas nau
jų įstatymų, liečiančių žibalo 
versmių ir kasyklų reikalus, 
Tie nauji įstatymai varžytų 
kompanijas ir-jos vokuoja, kad 
prie tokių įstatymų neužsinio- 
kėto biznis.

VERČIA PATVIRTYTI.

Berlin. —- Vokietijos Reichs
tagas pradėjo svarstyti Londo
ne padarytą sutartį. Atsto
vams aiškino apie tą sutartį 
premieras Marx. Jis nurodė, 
kad Vokietijai noroms neno- 
roms reikia tą sutartį priimti. 
Nepriėmus • bus bėdžiau. Jei 
atstovai nepatvirtytų tos su
tarties, tai būtų paskelbti 
nauji rinkimai.^

1
VOKIETIJA GINKLUO

JASI?
Paryžius—Laikraštis “Ma-

’ tiri’* skelbia, kad Vokietija Is
panijoj perėmė laivų statymo 
dirbtiivės; dokus ir daug šiaip

• ' dirbtuvių, kur liejama anuo
tos ir gaminama amunicija. VW 
si'tie daiktai būsią vėliau Vo* 
kietijon partraukti. Tas prąr 

! motieš Ispanijoj užėmėKruppo 
ir kitų kapitalistų kapitalai..

NEAPLANKĖ DĖL LAIKO 
STOKOS. , 

—— V
Rymas, — Italija buvo įsi

žeidusi, kad Amerikos valsty
bes sekretorius būdamas. Euro
poj neaplankė Italijos. . Sekr. 
FFūghes atsiprašė.. italų v ai
džios. pareikšdamas, kad 

• nepadarė dėl laiko stokos. . .

GAVO KONCESIJA.

Anglijos viena firma gavo 
nuo Rusi jos. valdžios koncesiją 
Sibire, Priamuro-gubernijoj iš
naudoti cinko, , sidabro, švino 
ir vario kasyklas. Už tai ang
lai užmokėjo $100,000.

>- ----------------- . . - - —

PANAIKINO UŽDRAŪDIMAte.
Washington.—Francijos val

džia buvo uždraudusi įgabena
mą sušaldytos kiaulienos. Da
bar Francijos valdžia' tą už
draudimą atšaukė; Dabar to< 
mėsos Ims daug. įgabenamą į 
Franci ją iš Amerikos.

BALTIEJI JUODŲJŲ 
NELAISVĖJ.

dietinės Afrikos valdžia bu
vo paskyrusi'ekspediciją ištir
ti. vietas, kur sąrančiai veisia
si. Toji ekspedicija užėjo vie
ną negrų, vadą, kurs beturįs 
nelaisvėj apie 50 baltųjų, vyru1 
ir moterų. Jie besą'apsišvietę, 
bemoką angliškai. Jie buvo 
holandų emigrantai patekę 
taip negrų, Imriė juos ir pa
vergė, ' •

t . ..... ■

LAIMINGAI PERLĖKĖ.

Pagalios ilgai laukusieji Is
landijoj Amerikos lakūnai su
laukė patogaus oro ir pasitaisę 
mašinas skrvdo i Grėnlandiją. 
Su Amerikonais lėkė ir italas 
su savo mašina. Kelione buvo 
ilgiausia už visas keliones la
kūnų padarytas. Be sustojimo 
per jūrę turėjo lėkti 825 mai- 
les. Tą padarė per 17 valandų. 
Nuo Grenlandi jos Liko iki Ame
rikos žemės apie 450 mailių.

o

GRAŽIAI PASITIKO.

Naujai išrinktasis Meksiko 
prezidentas Calles iš Suv. Val
stiją nuvyko į Vokietiją. Ham
burge jis labai iškilmingai pa
sitiktas. . . , ’

PRABILS.

PROTESTAS PRIEŠ 
MOTERIS.

■ . i—/ . ■
Paryžius. >— Laikraščiai ėmė 

kelti protestu prieš rūkančias 
merginas irmoteris.gahvją 
Rašo,, kad dabar paprastos 
daiktas matyti moteris išėju
sias iš teatrų užsirūkant Pa
ryžiaus laikraščiai mat nepri
pažįsta moterims lygių teisių.

-4-----
MEŠKA ORLAIVIU, 

j-—-
Berlin.—įlš Rusijos buvo 

gabenama meška Berlino zo
ologiniam sįdui. Tai pirmu 
sykiu orlaivininkystėje toks 
atsitikimas,.-; Kuomet * iš Mas
kvos orlaivis su meška lėkė, .tai 
pasirodė, kaM jai tas patinka. 
Pribuvus į Iyaraliaučius orlai
vis nusileido^ Tai. meška vi
sai nenoromis išėjo iš orlaivio.

Plymouth, Vt.—Prezidentas 
Ųoolidge tylėjo apie politiką ir 
rinkimus. Netrukus žada pra
bilti.

NURIMAI NŪO.ALKOLIO.
1 r *_____ _/•' : t.; I * ,t ,

Chicago. — Dr. F. J. Gėrty, 
narys medikalio štabo Psycho- 
patiiie Hospitalio', ištyrė miri- 
■inuš nuo alkolio. Minėtojo li
goninėje 1917 m. nuo. alkolio 
ligonių; mirdavo po 16 mėnesy
je, o dabar miršta po 20,

• .

VAGILIAI PALIKO 
PINIGUS?

Bayonne, N. J. — Trys ban
ditai užpuolė.ir nužudė lenkri, 
.Kariai. ,Zeį|ib^ 
vo vienos : spulkos . iždininkas. 
Kaž kas juos pabaidė, kad jie 
pabėgo neišsiėmė iš užmuštojo 
kišenių buvusius $4,000.

. Piktadariai netrukus 
suimti. Jie besą lenkai.

KU KLUK’Ų VADAS 
NEPASIDUOSIĄS.

Ku Klus’ų vadas William C. 
Moyers pabėgęs į Tennessee 
valstiją po nepasisekusio apiu- 
bavojimo katalikų katedros 
Burlmgton’e, Vt. - ruošiasi di
džiom kovom - Jis buTO pabė
gęs į New Markei, Temų ‘dėlto, 
kiul jo ten gimtinė, ten jo drau
gai. Jis paleistas po $5,000 
kaucija.

Vernionto valstijom prokuro
ras (attorney Gen'eraI) nuvyko 
į Tennessee'valstiją išreikalau
ti iš tenykštės valdžios tą pik-: 
tadarį. - ’ .

Kukluksų organizatorius 
■Moyers buvo suplenavęs apiu- 
bavoti arba sudegyti visas ka
talikų bažnyčias Vermonto, 
Maine, o New Hampslure.’o ir 
MassacliUsetts5o valstijų, -

’ Pirmą savo ataką padarė ant 
katalikų katedros Burling- 
ton*e, Vt. Jis pasiėmė savo du 
pasekėju AVilliam McCreedy ir 
G ordom AVelsh ir su jai s 'žadė
jo visas bažnyčias sunaikinti. 
Vadas Moyers tvirtino,' kad

♦

7

to

PATVIRTINO.

Belgijos ministerių kabine
tas patvirtino sutartis Londono 
konferencijoj padarytas.

r-. . . ...

DAUGIAU ANGLIŲ IŠKASA

i . Washington. — Minkštųjų 
anglių iškasimas didėja. Savai
tėje, pasibaigusioje rugpj. 8 d., 
iškasta 7,800,000 tomą Tai ant 
21 nuoš. daugiau, negu pernai 
toje savaitėje. Kietrijų anglių 
produkcija pamažėjo,.*

PAŽADĖJO TALKĄ.
New York. — New Yorko 

majoras Hylan pažadėjo savo : 
draugui Curley, Bostono majo
rui talką,. Mat Bostono majo
ras stato savo kandidatūrą į 
gubernatorius.. Tai, jei reikės, į 
Nevr Yorko majoras atvyks į 
Massaehusetts valstiją pasaky
ti prakalbų už Curley.

f -'

FORD’O ANGLIS.
Duluth, Minn.—Šitame mies-■ * *

te ateinančių žiemų bus parda
vinėjama anglis iš’ Henry For
do kasyklų, kurios randasi 
Kentueky valstijoj.

♦.

buvo

PAMAŽĖJO.DARBAI.

.te

ii

Seimeliai. ' 3
r J

. Vilnius,’26-VII. Apskričiui 
seimeliai turi VilniausjtpskrL 3 
ty 95 proc. lenkų; Braslavės 90 | 
proe., AŠTTienns 88 proe.j Dys- | 
nos *83 proc., Švenčionių 
proc., Vileikos 58 proc. ir Du* 1 
nilovicų 52 proc, Kažin ar | 
daugiau lenkų turi Varšuvos ir * 
Ki’Okuvos seimeliai. Gražūs, Jj 
matyt, buvo rinkiniai! 1

Švenčionių gimnazija,
r Vilniaus lairatoriją leido ki- 
tiems metams atidaryti Šven- .» 
čioniu gimnaziją. Direktorium w 
patvirtintas kun. d-ras J. Tkn% ® 
kanas. Kitais mokslo metais 
žada būti 6 klases. W

— Vilniaus vyskupas liepos 
m. 18 (L baigė vizitaciją ir grį- '■ 
žo Vilniun.
Laikinojo Lietuvių Komiteto 

delegacija Varšuvoje. W
— Liepos m. 8, 9 įr 10 d. Vii- 

niaus Lietuvių delegacija r iŠ J 
Laik. Liet. Komiteto pianinhjk j 
ko.d-ro D. Ateeikoa,.

«į KraujSHp
kad ir. redaktoriaus fc.VrieOkę rijh ® 

šojo Varšuvoje sąryšyje & W 
naujais įstatymų projektais dėl ® 
Idilių, kuriuos tuo metų Vap. ® 
šuvds seimas, ^varstė, Įr kitais ‘ J 
lietuvių reikalais. Liepos m. w. 
10 d. d-ras I). Alseika ir kun. W 
P. Kraujalis atsilankė pas Len- |l 
kijos 'ministerį pirmininką p. a 
G raksią ir kalbė josi įvairiais»w 
klausimais. . Tarp kita ko pa- B 
liesta: Vilniaus m Švenčionių W 
lietuvių inteligentų pilietybės W 
klausimas, naujų abiturientų ■ 
priėmimas į universitetus, gim- .'B 
nazijos ir mokytojų seminari* B 
jos teisės ir bent kiek bendra B 
politinė padėtis Vilniuje. ‘

— Kryniea rašo, kad baigę *-B 
šiemet Vilniaus gudų ginuidzi- O

stijos valdžią griežtai imtis 
priemonių prieš.piktadarius ir 
juosius nubausti, . Bet valstija, 
kur piktadarys pabėgo yra ku 
klttksų įtakoje. Ten jie galin
gi. Be to už jo uolų veikimą 
jis tikisi, kad Ku Klux Klano 
.centras_panaudos_sayro_galybę: 
ir jį apsaugos.

nupuolė Arnuos.
Chieagoj namų rendos ėmė 

pulti. Tas atsitiko dėlto kad 
daug pastatyta u flatų.}1 Tuš
čiu pagyvenimų yra daug ir 
siūloma iki spalio 1 <L leisti už 
dyką gyventi. Būdavo žiemai 
artinantis rendos pakeliamos 
ant $10 ar $15, o dabar nulei
džiama ant $5.

. SOCtJALISTAI APIE 
RUSIJĄ.

Williamstowil, Mass. — Po
litikos Institute kalbėjo Jotui 
Spargo, garsusis Amerikos so
či jalistų rašytojas.- Jis aiški
no, kad Rusija bandahtr pa
stoti kelią Daweso pienui įvy
kinti. Tai jis sakė, kad tai y- 
ra “kriminalas prieš civilizaei- 
^ dMo^ris, Beffl sukėlimas dir 
džiojdJcard.”

Jobu Spargo sake, nu<_ 
pat; kad katalikai mokinasi j {‘.Daweso pienas yra būdas at- 

-gaitinti Europos Civilizaciją.’’

SPEIGAI AUGŠTUMOJE.
Wąshington.—Lakūnas God- 

dai’d buvo iškilęs orlaiviu 12,- 
000 pėdų. Tai- ten b.esą šal
čiausia žiema. Turėjo jis pa
daryti keletą fotografijų, 
dėl speigų negalėjo visko 
daryti. • .

amunicija. Tikrino? kad v išo
šė katalikų bažnyčiose, esą. tas

Washington! — Darbo De- 
partmentas remdamasi davi
niais iš 8,789 įstaigų, atranda, 
kad per liepos mėnesį darbai 
sumažėjo’ ant, 4 nuoš., o algų 
suma sumažėjo ant 7.3 nuoš.

karinio muštro ir valandai iš
mušus padarys maištų, išžudys 
nekatalikus ir apvaldyš Ame-. 
riką.; Jis sakė, kad girdi jei- 
netiki te,1 tai eikime į katedrų 
pamatyti. Sutartu laiku nu
ėjo ginkluoti.- Bet įsihriovę vi
dun ne į skiepų ginklų ieškoti 
ėjo, o tuoj bėgo dįdįjį altorių 
plėšti. Ėmė visus brangiuo
sius daiktus. Kuomet tapo pa
justa, kad plėšikai - katedroje, 
ir įeita jų gaudyti, tai vado 
pasirodyta esama lahai vik
raus ir jis paspruko.' Gi jo 
sekėjai besu neapsukrūs ir abu 
pagauti. Abu prisipažino, ką 
jų .vadas jiems sake.

Vernionto valsti ja yra prezi-

bet
pa-

LYDĖJO MOTINA. .
Saranac Lake, N. Y. — Ed- 

mund Andeison, 11 metų vai
kas, iš San Francisco lydėjo 
savo mirusią motinų 3,000 mai
lių. Motina mirdama prašė 
palaidoti jos gimtinėje. Tai
nei vienas iš giminių nesutiko ją abiturientai nębūsią prnmą- 
jos lydėti, tai tas vaikas tą pa- mi į Vilniaus universitetą ir

NELAIMĖ BEŽAIDŽIANT.

Inverness, Fla—Vienas dar
bininkas, dirbąs prie kelio bu- 
davojimo, norėjo pašposauti. 
Metė deganti “fiūzą” į juodą 
Vaiką, bet “fiūzas” pateko j j denio Coolidge’o gimtinė. Pre 
dinamito dėžę. Ištiko eksplio- zidentas vis pabrėžia.stovįs už darė; Geležinkelių darbininkai,'tuo būdu turėsią vykti mokv- 
zija. Du darbininku vietoj “law and orderi” Šitas fąk- perdetiniai ir geros širdies. ke- lis į užsienį.
buvo.užmušti,* odu sužeisti, tas be abejonės akstys tos vai-liauninkai jam prigelbėjo, (“Lietuva”) z

Subatoje, Rugpjūčio 30, d., 
Panedelyje, Rugsėjo I ma d. 1924 

492 Ę<7-th St. So. Boston, 
Bazaras Prasidės 2-tra valanda po pietų 

ŠAUNI MUZIKA, GARDUS UŽKANDŽIAI, DAUGYBE NAUJU,
NAUDINGU DAIKTU ATMINČIAI.ŠOKIAI NUO 7 V AL. VAK. |
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(T H E W0BKBB) 
t*bKshed evęry l'UESim; TIIURSDAY und SĄTUBDAY

by---------r- ,
Įpr JOSEPH’S UTHUAMIAM K C. ASSOCUTIOji OP UBOB 
4Uį)taMd as second-cluss matter Scpt. 12,1915 at tire poat offlce at Bvaton, Mm*.

under the Act of Mareli 3, 1879.” >
■AąBlptaaee for malllūg nt spectal reta of poatage provhlccl for lu Seetlou 110S 

Act. of Oct. 8, 1017, iiathorlzčil on July 12, 1011”

SUBSCRIPTION RATES:
3Ttottly *•»♦ »•«*▼4.50
Staaton andsuburbs »k»L50
Ptataign countrics ye^rly........,.ųė.50

akinas

Iš Lietuvos
5 - * - k.

V

‘MM**”
— labui žirouiu'.”

— “Kaip galį jaųsibta gpfltatytta pabėgti nuo sa
vu tiutvėrėjpt N-vbįra po kojų pamato, tarife tikslo, nebėru 
idealo, . " _

“Ątaiprašau Tapistą, aš'tikiu į dievybę-visatą, kurios ir 
aš esį|ū dalimi- Nuo tokio dtavu aš nebėgu.”

— ‘Maigu peraopabu Wvo, tai nėra, ir Tamstos as*
šiteta paMaulyje.” : ‘

Buvo gjšku ir uum/ h* puaui C‘diplomatui,” kad mudvie
jų pasikalbėjimas perto!! nukrypo į šalį. Tad grįžome prie vi- 
zų klausimo. Įrodinėjau jam, kad jau laikas laukti lubjau in
teligentingo atsinešimo į tautas, kad jau laikas imti skirti lie
tuvius nuo slavų, kad lietuviai nori būti gerais Britų draugais, 
kad būdami darbštus ir rimti žeipdirbigi, jie gali naudingai 
Britams patarnauti savo ūkio produfcM^ įr kad todėl neverta 
lietuvius ignoruoti. Fonas diplomatas prisipažino* kad Ilgšio! 
labai maža apie lietimus žinojęs. Stropiai užsižymėjo Hurri- 
.soųo knygų “Litiniam Past and Present.” Sake, kad ji
sai esąs tik mažas valdininkas, turįs pildyti savo viršininkų in- 
strukcyasj bet kad Lietuvos* vyriausybe ir jos atstovas Lon
done turį pasirupM užmegsti su Britais draugingesnių senti
kių, Mielai sutiko^ dudti tranzito vizą ir užtikrino, kad aš 
Augiuoju ųeturėaįųs jokių ’^ųlou-Wli «• ilgių ten bū-- 
sįąs. Vizakainayp20centų.

gųlįs lietuviams duoti jokios vizos. Ką tik jie esą gavę iš sa- 
va vyriausybes instrukcijų, kad Basijoty Balkanų ir Pabalti 
jos valstijų piliečiams nebeišduoti jokių vizų, gi kad kiekvie
nu atsitikimu reikią kreipties kablegramą į Hąagį. Išeisią 
daug laiko ir brangokai atsieisią. Todėl jisai patarė vizomis 
apsirūpinti Londone. Paklaustas dėl moty vų tokio, jų valdžios 
pavadymdj atsake jų nežinąs; turį tik pildyti gautas instruk
cijas.

* Jo pa|arimąs buvo geras. Londone nei Olandų, nei Vo
kiečių Konsulatuose nedaryta d<4 vi^ų jokių kliūčių. Ir kai
navo jos ląbai pigiai : vokiečių — <į0 coųtų, gi olandų .tikt 30 
centų. ' ’ ............ ■

Tvarkyties viduje, ruošties į Vilnių — žinoma, tai svar
besni ir lahjau Įieatidėliptina wtaų vąį&tybės uždolniui# * negu 
diplomatinė kova už lietuvių teises Užsieniuose. ; Vis dėlto at
rodo, kadikitų tautų palankumas ir draugingumas yra iimms 
būtinai reikalingas ir, sykį iškovotas* galėtų niurną nešti daug 
naudos, nėt ir aniems svarbiesiems tikslams atsiekti.

1 ' , ! > * 1

(Sekamame “Darbininko” numeryje bus antras’ 
laiškas iš Lietuvos).

I LIETUVA
galite būti Lie
tuvoj vienų 
metų, pailgi- 
niuit’ laika <1ur. 
SeMlonis mėta- 
alums jei rH-. 
kėtų-Puat klaus

im arčiausio ITnltert Stato* Linijų 
ofiso avim, jūsų vietos agento, pilnų 
liifonniieljų,

Tuo pučiu sykiu iiatyi'lnėkite pa
togumus važiuojant ūnlteil Statės 
Linijų latru h; švurijs, patogus 
kiiinlmrlnl, genia nuilstas, patiksian
tis palninuvlimų*, dideli deniui, be
tai koncertai.

Unitai Statai Linei
45 Broadtvay, New York City

75 Statė Street, Boston, Masą.. 
Maimglng Operatore for .

United Statės Shipping Board
''a;--1 r-;"mr,',7'7,,;fci.—TTriiii

Š|įai jau aš ir Lietuvoje, mano tėvų žemėje. Būk pasvei
kinta žemele, manę išauginusi. Būkite pasveikinti broliai ir 
sesers, lietuviai. Kaipgi brangu ir malonu pamatyti ir savo 
gimtąją žemę, ir brolius lietuvius — po vienuolikos metų‘per- 
siskyrimo, įvažiavus prpūdžių tiek, kad tik suspek juos 
^gaudyti. Juos aprašysiu vėliau, Cm dar-rupi prisiminti įspū- 
<lžiai iš kėlidnės. * " 1_ *■

dš Neiv Yorim į Kauną reiki a dabar keliauti 8 dienus. Man 
pravertė JO dieną, bet tai dėlto, kad porai dienų buvau susto
jęs Londone, "Aųnitania” išėjo iš Uew Turko liepas 11 d. 
LiCiAidLrytOį—gi-Sautlmmptone -buvome- ja trliepos 45- d,-4 vak 
po pietų. Iš Londoną, gi per Olandiją ir Vokietiją į Kauną nu- 
važiuoti Neimli-fe vlifaiidas,

' J: šnipai ir diplomatai, 
' -i ’ » • ‘t ► „ . i • . r - 1; . . \

., Imjpiuų turėjau patyrimą su pasų vizomis New Yorke. 
Anglų koųsplato sekrptornis.pareiškė man, kąd į Angliją ne- 
galin gauti reguleres vizos, nes lietuviai ’sulig jų taisyklių iš 
JLDLLtib metą dar tebesą priskaitomi prie imsų. Tranzito vizą 
gal ii- galinta būsią gauti, bet tik sū garlmtija, kad imsiu pir
mąjį laivą .DietiiVIdsdinkni. Taip skelbiančios iąstrukcijės. Pa- 
galiaūs p. sekretorius išėjo mano vizos reikalu su kai kuo tar- 
ties i kitą kambarį. Tasai kaž-kas yra tai nelemtas karo lai- 

■ V> I t “ t ' > J : - • i ■ » ’ T . ; 1 ■

ką palįldniąs,. kaž,koks šnipų viršininkas, kurs kontroliuoja 
vi^iĮ pasų išdpviipą iš,Suvienytų YąĮsrijų į Britų imperiją. Su 
juo, sekretai^, taye^i^ne mukiau’ kaip pi minučių. Buvau pa- 
kviestas paskui į tp pono kambarį. Dženteįmomųs pusėtinai nu
tukęs kokių,50-tų pietą. Paprašė sėsties. 'įlankose laiko storo- 
J^pįųųįtąJįi^ jįpįjų dpkmųųiitoj f £įąka pp^ųldųoti^iąncpo- 

Beka indomus pasikalbėji-
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CUNARD 
{LIETUVĄ 

trumpinusiu laiku, kas Seredų, tre-, 
jais ekspreso laivais 

Berenmta ■ Aauitanta
Mauretania ,

(per Chei'bourgą ar Soutluipuitmią) 
□4AMARIA. ........ Rūgs1. IVMpifl, Vi

UOLUJIBIA ..........Rugsėjo III
; H(’pTl|A.t.l..Rugs. 21, Spid; 19 

Lietuviai važiuoju Lietuvon sve- 
čluasna neilgesniam laikui kai jne- 

į tams, galės grįžti Amerikon neatsl- 
žvelglunt 1 kvotų.

X* LIETUVOS IAMEJUK4
JEI manote parsitraukti gimines Iš 
Lietuvos, vietas užsakyklt dabar, 
Musų ofisas Lietuvoje sutelks jiems 
pagelta ir duos patarimu. Visi tre
čios klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius, Kuogerlauslas švarumas 
Ir maistas. Smūlk- į 
menų klauskit vle- į 
tinto agento 
arba

i .n ■ i ■« r ✓

Amerike. Po teisybei laisva
maniai visiškai nenori, kad bū . 
tų Lietiivoj taip kaip kad Ame
rike yra. Laisvamaniai Lietu
voj, tą nori padaryti, ką Ku 
Kluq Klanas nori Amerike pa
daryti. :

Amerike tik Ku Klux Kla
nas ir jo pritarėjų nedidelis fa
natikų skaičius tebijo “juodo
jo internacionalo. ” Iš švie
suomenės tarpo niekas nebijo 
nei jėzuitų, nei marijonų, nei 
jokių kitų tikybinių kongrega- 
ei jų. Ir visokios .katalikiškos 
kongregacijas čia. bujoja. 

Juodo ji armija” čia didėja. 
Pidžiausio Amerikos miesto 
New Yorko majoras yra įrnta- 
likas, New Yorko valstijos gu- 
bęvm^mW s 
didžiausio Amerikos miesto 
į|d^|dą majorąąuj^i kat|j 
į^J’įB^tpno iįįįias- katafc

pinti laisvąją mintį ir micijtjf Uncijos pirminink^įemet bu 
J • -v, _ i-tuK’a kablukas. ..jĮįgfcĮį* -stove1*

:oje konyencijoją.mi ’ tkatal| 
<ąhdidatą į prfridehįi^. iį,

Šitaipus'katalikuūisųšigiŪH&j. 
ar kas jš Amerikos šviesnome-, 
'nes- pakelė iiugąstaū^^itį bdlA 
sąt Visai ne. rTlk AbiėrikoS 
vi.suoinepeS butgalyję visokie 
šikšnosparniai, slapukai, švie
sos bijantieji' Ku liuksai neri
mastį kėlė. G| tJvįesiupn^jl 
ugdo mintį, kad ir katalikas ir 
žydas galėtų- būti Amerikos 
prezidentu. St. Louis’e einan
tis laikraštis “Qlobe-Demo- 
erat” nėra koks -klerikūliŠkasr 
Tas laikraštis • po demokratą 
partijos konvencijos iądejo 
rkštą apie Amerikos preziden- 
tų .tikyluis. Bd "kitko; ten sako
ma:

“Šonie day, vrlien įrna 
precepts of a geniūne’ deuio- 
Trący preyail and better un- 
derstanding reigns, tliere may 
be ebosen soine of Catliolic and 
Jevisli faįtb,*’ reiškia tai: 
“ateis laikas, kuomet įsigalės, 
tikrosios demokratijos pradai 
ir geresnis susipratimas už
viešpataus, tai galės Mt' iš
rinktas (prezidentu) koks nors 
katalikas arba žydas.5*'

Laisvamaniai, girdamiesi ei
ną deniokratingos. Amerikos 
keliais, parado sava nesvietiš
ką apakimą ir dalykų nesu
pratimą. Lietuvių “pažangie
ji” visuomenė eina Amerikos 
Ku KIūv’ų keliais, o ne Ameri
kos šviesuomenės.

PASTABELĖS

Lietuvos liberalą dįeurąštis 
^Lietuvos Žinios” rugpj. 3die- 
nos laidoje indėje straipsnį 
antgalvm “Amerikos Svečiai 
Lietuvoje.” Ten rašoma, kad 
liepos 311 d. Kauno valstiečiai 
liaudininkai iškėlė sutiktuves 
amerikiečių laisvaĮuąnių būre
liui. Tarp tų amerikiečiu bu
to komp. Mikas Petrauskas ir 
.Vaikas, buvęs Atstovybės sėk- 
jvtorius. Liaudininką vardu 
tuos amerikiečius sveikino Sle
ževičius. Apie tai ‘ ‘ Liet. Žinio- 
se” šitaip rašoma:

! ■ “Gerb. seimo altsovas Sle
ževičius turiningoj kalboj pa
sveikino Jąiiuingai atvykusius 
kvečius, pabrėžė principas, kiv 

/ tie riša šios ir anos vandenyno 
pusių pažangiąją lietuvių vi
suomenę, pažymėjo reikalu kki- 

’ Vpti bendromis jėgomis ,su juo
duoju in.teinącioųa|u, kuris djl- 

,bar pasiryžęs Lietuvoj nuslo-

• tyvą, ir pareiškė^ vilties, kad 
bendromis jėgomis dirbdami, 
jei ne mes, tai mūsų vaikai su
silauksime laiku, kai dabar nu- « > 
varginta Lietuva taps -galinga, 
kultūringa, domokratinga. lais
va ir susilygins su demokratin- 
gąja Amerika/’

Amerikiečių vardu kalbėjęs 
Sandaros pirmininkas Liūtas, 
kurs pasakęs, kad Sandara 
atstovaujanti 17,000 organizuo
tų pažangiųjų Amerikos lie tu
vių, kurie dėsiu savo jėgas ko- 

‘yai prieš “juodųjų armijų.’* 
•• Toliau sakoma: ' 
v “Paskui kalbėjo ponios, po
pai, vietos ir Amerikos lietu- 

;viai, ką vieni nepaminėjo, kiti 
S pildė, buvo kalbėta ii' apie 

aipėdą iū apie Vilnių, buvo 
pabriežta, kad tos sritys susl- 

' gyvens su Lietuva tik tada, 
kai Lietuva taps tikrai demo- 
kratinga, pažangiosios visuo- 

. pienės vadovaujama.”
Matote pas laisvamanius pir

moje vietoje stovi kova su 
“juoduoju internacionalu” h.ei 

juodąja armija,” Tikslas 
toks pat- kaip k Amerikos Ku 
Kluv Klano. Keikia, vienok, 
pripažinti, kad lietuvių^ tais- 
valminiai kovoja prieš “juodą
ją armiją” Uoliau, negu Ku 
Kluų Klanas. Knkluksai sta
to pirmoje vietoje patriotizmą, 
(Žinoma savotišką), o mūsiš
kiams tautos reikalai yra ant
roje vietoje. Tik apkalbėję ko
vų prieš'4‘Juodąją armiją,’* tu- 
ližriimnė apie Klaipėdą ir Vil- 
pių.

Toliau ypatingas yra Lietu
von kukluksų vado Sleževičiaus 
pareiškimas, kad Lietuva su
silygins su demokratingąja A- 
nierika, kai “.juodasis inter
nacionalus” bus įveiktas ir kai 
jų valdys “pažangioji’’visuo
mene.

Lietuvių laisvamaniai mėgs
ta girtis einą Amerikos švie
suomenės keliais ir Lietuve; 
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Kuomet Klaipėda buvo prie 
Lietuvos prijungta, tai buvo 
spėta, * kadir Vilnius panašiu 
būdu galės grįžti Lietuvai. Bet 
alijantų-vokiečių konferencija 
padarė tų, kad franeūzai pasi
trauks iš Bųliro. Lietuviams 
besidarbuojant ir galingų prie
delių beieškant ai nepavyks 
'lenkus iškrapštyti iš VjiniuiiM

PERBREMEN’Ą
Ant puikiausio ir didžiausio 

' Vokietijos laivo ‘

COLUMBUS
TIK 8 DIENAS ANT VANDENIO 
NepHiečial gali pasisvečiuoti su 
savo giminėmis užrubežyje ir su
grįžti bėgyje dvylikos mėnesių į 
Airteriki}. Toki pasažledal nebus 
priskaltyti prie kvotos,

■Dėl informftciSu kreipkitės 
prie vietinio agento arba

192 IVASHINGTON STRESU 
BOST0N, MASS.
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voDar vienas Mdansimas. * Ar Tamsta vis dar tebesi tos 

nuomonės,-ku<LLietiiyoje valdžią turi paimii.Katalikų.Bažny- 
•eia. į savo raukas!”' >x , _ ■
•: “ Ničkudu^t nebūvate tos nųom^oė^ nr. dalMi^jos nepri-
.silaiiau.” C--.1*' . -

’ “Argi Tanista"Amerikos Lietuvių ,R.-K. Federacijos Kon
grese 1918-tais metais neįrodinėjai, kad Lietuvos Katalikai tu- 

h ri organizuoljsd feūdd ^kvo rankas valdžią paimti^?
. _ .^-.“Tai^alėjorimtL-~Bet juk-tai-visai kas-kita.- Ar-gi 
Tamsta nematai, kad ‘Katalikų Bažnveia* ir ^katalikai* tai ne 
Vienas h\tas pats didykąs. IV /; * ?. r Į A

“Betruk l^kūįiį^įi įsakytai .Visi katalikai turi daryti?’ 
—“Bet juk ^«i^či^4ilc|gęįTO m^udni^t nevaržą prie 

• koldoš pelitinės partijos jid tur^prfe&usyti, ir už ką ttįri bal
suoti. Taip yra Amerikoje. Ne kitaip yra ir Lietuvoje. ” 
t : *‘PrisipŪžinsžCTaiųstai,‘ kad man visai nerūpi jokia įaž- 

’ nyčia ir jokis tikėpmhs, ’ As jau senai rKisikratęs ‘esu visokiu 
‘ tiksimų.’A -- -..A-'

—- “Ai* galiu pasakyti Tumiai atvirai, ką aš manau apie 
jTamstąf” . - * ; ’ ■ . . ’ ’’ ‘ ; ' f

t-.-,-,- ■ ----------- ... -w ■—T..J ■ ... ^<||Į A

Anglija nuo senai užtaraują 
Vokietiją ir varosi prieš Fran
ci ją. Anglija mato’, kad Vokie
tijos vietą militariniu žvilgs
niu-užėmė Francija ir ateityje 
reikės su Francija rokuotis 
kaip prieš neseną laiką su Vo
kietija. Vokietija dahąr netu
ri nei armijos, nei laivyno ir 
nepavojinga Anglijai.

1.

,1

t

iT. .ta

taip, kaip franeū^ai iškrapšto 
mi iš R ui iro.

Nors Franeijoj valdžia persi- 
keitė ir senosios valdžios vietų 
užėmė kairysis gaivalas, bet 
valdžios deficitas tebeauga. 
Tuo trfrpu valdininkai spau
džia valdžių ir reikalauja., algų 
pakėlimo, (lelžkelių darbinin
kai jr-gl reikalauja pakėlimo, 
'Sodiečiai reikalauja mokesčių 
sumažinimo ir muitų pakėlimo 
ant įgahenanių javų. Sorijn- 
listai ir radikalai prieš rinki
mus nešykštavo visokių paža
dų, 
kas,

Gavome pirmą siuntinį iš Lietuvos visokių teatrališką vei
kalų. Siųskite užsakymus tuojaus, nes vėliau gali pritrūkti 
kadangi gąyąme neperdidžiąušį skaitlių. Vasgra jau baigiasi, 
■ tąd laikąs ruoštis prie rudeninio ir žieminio veikimo.

Ką tik gauti iš Lietuvos šie veikalai: w

?ątaš^ įr f erftinptras, 3-jų veiksnių komedija..... 
Sniego jgĮįįji^ vaikams drama ............... 
Krmiej| KriksčĮpnys, diama ū-kių veiksmų -----

trijų dalių komediją
Ant trijų veiksmų drama........ •»'
iBguaft įaugtonarto, linksmas 4 veiksmų gyvenimo vaiždelis 15e, 
Karulio Teta, triveiksmė komedija
Jfcnuk&a, ttviveiksmė komedija ........................ ISe. 
KomecBj^liigSjų Įeatnli, penki veikalai vienoj knygoj . .60c. 
Buriciaito 3 veiksmų komedija . ... ............. ..........    .40c.

I;Pelninga Yieta ir IĮ. Netiirtąs-^-Ne Ydą... .40c. 
Teod^tada, viena veiksmo komediją ........... 
Kaina Btovąi ir kiti yeikalai .................. 
Yetotoąįb 4 veikspių vagių komediją 
Klasta ir MeHč, 5 veiksmų miestelėnų tragedija.
Pančiai . > % to -A*to • ». fc * to • to »• • to- • to to- » ♦*;*♦* • ♦

» fe to * » to » • to • to to k to • • A to to to * to to- * ti » •
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J^Oąologai: 1) flląiviųinkų Pirmininkas, 2) Ant vierių pečių
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NGRTH OE'RMAN

Ford, Edison ir Firestonė 
atsilankydami pas prezidentą 
Cuolidge, žinoma uzliojjo van
dens ant respublikonų partijos 
malūno. Kaip tik Coolid-ge 
buvo nominuotas prezidentu 
tai Ford išsiuntinėjo ^avo 
agentams jo pmikrių.

•o

„ 3) ' oratorius
Pjauta^ ...........
Pautu* $wgųs - * -
vii .......... 
Vaikų Tatrai ...

*

ĮĮIIpta
ui»*v Mio’ »««* i«>«»•»««t * • 30c*

PiinūausmV ppwtoptuHieji užsakymas gali būti tikri, jog gaus 
iy'jkųrį vįikulį $ viršųiinčto sųrąšib gi'Vėliaus—gali iv pri
trukti. Tgtjkąm tas rūpi, neaŪ4č|mkįte, bet užsakymus ir pi- 
nigąs siųskite šiuo atimu .
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Souh Boaton, Mass.

, a^Viimusus kalias j 
VISAS DALIS

LIETUVOS 
išplaukta kiekvienų savaitę sr 
muaų laivai* de lųx« 

■< “Albert Baliu’*'
“Deutschland’* 
“itesolute” 
“Belance”r

Kurie vėl* X, Įl ir iir klm 
pasntlerhur ir popultarmi lai- 
vai *Wunt Clay,“’ CtavetamV* 
‘‘Hansn,” ThuriaKta” ir “W<*t- 
phnlla" »u cabln ir III klewu Ge
ras mandagus patarnavimu*, 
pulkus kambariai, puikina apy»- 
tOVlNk

JULIUS KOTTKN'BKRG 
2tW Hanovtr SL, BoMon, Mam. 
> ■
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KAI Mn UflMI m—ii
■BJMJURg.*

Ir čia remia šv. KariDpęro 
Draugija lietyĮviik^“ fljauįo* tYHN 
tovę K»ųne. štal 1) tUri artatiŠ-
Knizens parašė amimtt nariu įy1 
šmon# įraŠ* 2) Petronę Kiiiierię 
nę Įr įmokėjo $70, 3) EUb. Ku^Š- 
tięui $35 ir tortai Ma
loniausiai dčkavoju 'nariams įr 
reiškiu pagarboj lodžius.

tim. *• Kai&nfci.

Brooklyn, N. Y. 
Leonąitė X
Worcvt?ster, Mw. 

Linkus, A. kun.
Cicero, IR. 

Losius A.
Athol, Mw» 

Liųtkienė V.

t

, laęiibrims įtaisyti patoghm namus. 
Cįęęb. Kun. ęięb. & Kaplakig 

dovanotus našlaičių prieglaudai 
ųamus pardavė ir ui tuos pinigus 
nupirkę gretą šešetų namo antrus 
Italus ir dovanojo-parapijai. Na
mai našlaičiam* buvo nebereika
lingi, įųs liet, našlaitnaml J, 
Kardinolo parėdymu 1923 panai
kino. , U

Pripirktus ųamus Buvę nutarta 
suleisti su buvusiąįk^eserų namais 
ir pertaisyti. Už pertaisymę, su- 
leidimę ir atnaujinimą tų dviejų 
namų kontraktoriai reikąlavo apie 
$11,000.00. Kum Klebonas J. 
Kąulakis prityręs statytojas kąn- 
traktkrių netikusius ir perbiąn.- 
giąs patiektus projekto* atmetė. 
Gerbt, senelis-patriarka Klebonas 
Kun, J. Kauiakis, kad mažiau iš- 

jmigų’ir geriąu- 
patogiąų pataisyti seserims na
mus, .patsti. sįmiįOį aįęMfili|tu£i 
lietuvius iųeistrus ir>įį(d^rpą 
įpęSįūri. Namai jau baigiami tai
syti, Visas pertaisymas ir išpuo
šimas dabar atsieis tik apie $4,0(^). 
Viri parapijonai džiaugiasi, kad 
taip pigiai, labai gerą! Ir, gražiai 
ištaikys' seserims namus. Vargu 
kur kitur Seserys Karimierietes 
turės patogesnius namus kai eia. 
Nainąi iž vidaus ir iš oro. gražiai 

.papuošti; prie namų galo ir iš šo
no gražus sodnelis. Nainų vidus 
gražiausiai-ir patogiausiai ištaisy
tas. Apart didelio* koplyčios, se
serys turės. 19 kambarių rf kiekvie
ną sesuo turęs po gražii-prdw 
kambarin sesuo perdėtmš du .kaip- 
barius, svečiams 2 kambariai, įnp- 
?sikos kambaryj bendras oiUsas ir

togų namą Gerb. Kleb. Kun. 
lakia nenuiistamu darbštumą 
ai, o dar labiau džiaugia*! Beto- 
rys, kurios neužilgo atvyki J V te •' te -a. k • . j-te k ’ S '

tikkafagklba nuo 
VIRtKINIMO, KLOATOtS 

Ik UIKIETi JIMO. į

Daktarai, kurie praktikuoja daug ] 
metų yrą labai nustebę kaip j 
graitta gyduolė veikia tokiuęaa , 
ataitildmuoie. , 1

.Tel Jusij daktaras <ląv iki šiol m 1 
lipąs uiraSęs tos gyduolės, tik* nuelklt J 
t aptleka ir mislplrkit vieną bumų: M . 
vadinasi NugioTone. II yra labai ma- į 
lonl v.nrtotl Ir jus galite gauti vl«am H 
mėnesiui apie UŽ lųs nuslatabė- ,
site, kaip greitai JI veikla. Nuo »•- 
virSklnlnio, bloatlng, užkietėjimu, ke
penų neveikimo, prasto apetito, galvai 
skaudėjimo, stoka ambicijos, pranta 
miego ir t. t. niekas neguli susilyginti 
su šiomis gyduolėmis, Pabandykit tik 
ponį dienų Ir jus nuslstebėslt, kaip su
stiprins justf vellkmri. ambicijų, pep ir 
pupelį. .jįFl slitęlHĮa atšviežinanti miegą 
ir jųsrmuSltį tuęjhtt geriau.

Išdirbėjai wigu.-Tone Žino labai ge
rai, kad ji paęelbėstokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertė visus aptleko- 
rlus, kad dąvus garantiją Ir sugrųžl- 
uus Jūsų pinigus, jei nepugelbritl. -1U- 
TkdmehUuoJama, glirantuojamu ir par
duodama visų gerą aptlekorlą.

...  ■—■■     -  -----—-t——- ■

jų lietuviškumai ta. darbštumą* 
Įlietuvoa takiu. Bat gal balaų pe- 
turį. Čta gimusių merginų yrp 
takai ta&avtaurių' giedojime ir

ti ta auklėti jųožiMiua.
19.

X

&
Praeituose “darbininko” pu- fnegali patenkinti katalikų dar- 

bininkų, nes ji yra paremta 
neteisingumu, nelygybėmis ir 
skriaudomis. Takiu būdu L. 
D. K. savo socijalį idealą 
mato tokioje tvarkoje, kurioje 
visi galėtų jaustis broliais ir 
bendradarbiais bendram tiks- 
tai _ vtaų gerbūviui; kur 
niekas netarėtų turto perdaug, 
bet kad kiekvienas turėtų, pa
kankamai gražiam ir patogiam 
gyvenimui/ Gi tą pasiekti ga
lima tik realizuojant koopera
cijos principus. O Liet.'Darbi
ninku Kooperatyve Sąjunga 
kaip tik, nors iš lėto, ir siekia 
prie to principo.

Tad visi, valdyboj ir nariai 
stverklmės darbo' — pradėki
me judinti apsnūdusią padan
gę ir pakeleriopinkime narių 
skaičių. " .

meriuose paskelbėme visų 
braukiamų bei aut prapulties 
kranto stovinčių narių vardus. 
Neabejojame, tame skaičiuje 
bus kteletaš ir tokių narių, ku
rie jau .yra užsimokėję. Tik iŠ 
vienokios bei kitokios priežas
ties mūsų knygose jo narinis 
stovis jau keblus. Tadgi vįsi 
įtartai wiM,6riHrite naskelbtaiii 
itatat ii »u wo
kaaygut® ir stengįritės kuogręi- 

/' štauitai ktaidaa pataisyti. (Ii 
ktto^iĮ raštininkai perbėgate 
javo knygas — patikrinkite ar 
mūsų raportas sutinka fu 
tamsta knygomis. Irvmntųp 

t ar kįtaįp vfeM
pastangas augydymui padarė 
tos žaizdos. Jeigu Tamstų kny- 
g-oje jie yra užsimokėję, tai 

- ■ praneškite mums kiek ir kada 
yra išsiųsta už juos centran pi
nigų. Gi jeigu jie nėra užsi
mokėję, tai stęngkitės, jeigu 
kitaip negulima, nueiti p^s 
juos ašnieniar ir iškolėktuųti 
narystės duokles. Tą reikia 
daryti dėlto, nes daugelis na
rių yra visuomet pasirįžo už- 
simbkėti, bet jie neturi, progų 
nueiti susiriųkiman arba pri- 
duali pinįgįįs inštminkuL Jr, 

\\ tokiu būdu, kuomet jie tampa 
M išbraukti iš savo myluhiausips 
r, organizacijos, kuomet nustoja 

v vienintelio savo draugo “Dąr- 
tuomet jie pyks|a 

‘ fcnt kūqĮU valdybų ir centro.
išmetinėja visiems, o kartais 
net apleidžia ir organizaciją/ 

■ t : • ■ '" 11* ; • v *
j Gerbiwddu|i'»^m» pamukį- 

' gmiŽutebrgipbąaciją. įyur- 
įteiipe jos syarbą' ir stokįijjte 
įŽsk nėnuflštantin 'darban. Bat- 

kuris prives mus prięAp- 
įjprątįmo> -Q sustoratimuti* ap- 
jyieta ir gbra organizacija sit- 
jungs mus vienan kūliau, su 

. Iri-irio pageltai- mes g^ilesiipe 
pasiekti teisingesnį ir švieses
nį rytojų. ‘ r

•.; Tad-gi laikykimės patys ir 
traukime ltitus po Lietuvįų 

;) įarbminkų Kopperatyvės Sų- 
l 1 te. • -*■ k • ’»* • •
A f

I 
i

y
i

/
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Kandidatai į; Centro Valdybą.
« . 1

Pasiremdamas A. L. R. K. 
Federacijos konstitucija ir 
Skyrių priduotais pranešimais 
skelbiu, kad į ateinančių me
tų Federacijos ęfentro Valdybą 
tapo nominuoti šie kandidatai;

1. AlbavičiuS, kun. I.
Chicago, IR. ’

2. Bagdonas M. . n
Chicago, IR.

20, *
IVorcester, Mass. 

Majauskas B, adv* 
Chicago, III.

Mockus, J, 
Cicero, IR.

Milleris, adv. 
AVorcester, Mass.

Milius J. G, 
Pittsburg, Pa.

Navickas J. kum Dr.. 
Providenee, R, L 

Nausėdienė A. 
Chicago, III.

Pakštas K. Dr. 
Chicago, III.

28. ’ Petraitis J. kun. 
IVilkes Barte, Pa. 

Pilkalnis kun. N. 
Brooklyn, N. Y, 

Peldžius A. 
.Chicago, IR. ____

-”3TT Rėklaitis K. kun. Dr. 
Cliicago, UL 

Šaliūnas J. B. 
AVaterbury, Conn. 

Sereika V. . 
. Camhridge, Mass.

34. .šimiips L. 
Brooklyn, N. Y.

35. .Svągždys J. kun. , 
Montello, Mass..

- *. ; i t '■« t | ■ * _ • ■ i t

36n Taškūnas V. kum - 
Norivoo'd, Mass.

37. Tumasonis J. 
‘ ? ' Boston, Mass.
38. ’ Urbonavičius K. kuru " 

Boston, Mbsšč

. 4 t'f

> i ■

♦MM*.. .

23.

24.

23.

26.
r

27*
.1

r-

f'

29.

30.

214 Ripley PL, 
Elizabeth, N. J.

. jungos vėliavą. ' 'Atsiminkime, * 
r kad ši sąjunga yra vienintelė 

lietuvių darbininkų, organizaci
ja, kuri rįžtasi. teisingai, ra
iniu, bet išųuntingu būdu ko
voti už naują, geresnę ir tei
singesnę sOcijalę ir politiniųi- 

l ekonominę tvarką; ji laikosi 
I prieš savo akis ketveriopą idę- 
" alą: socijalį, politiniai-ekonp- 

minį, tikybinį ir tautinį. u-- ji 
konstatuoja, kad dabartinė 
tvarka neapriboto kapitalizmo 
įp===S

3. Brendza J. adv. 
Chicago, III. 

ęitaago, Hl.
| ^tjižvardls P. 

Boston, Mass.
. Gudas iPi\.

7. -’ Garmūs, Pri
Nonvood, Mass,

8. Jakaitis, tam J<<
*WdfcešteIv&iass.*

9. Jolęubaitė M. .
New Haven, Conn.

Juras, Pr. kun. 
Laivrence, Mass.

Juškaitis P. kun. 
Cambridge, Mass.

Kavaliauskas kun. L/ 
ŪVorcester, Mass. ■

Karalius kun. J. 
Minersville, Pa, 

14. . Kelmelis, kun. J.
Nevark. N. J,

Krušas AL pralotas, 
Chicago, M '

Krušinskas, K. .

- 6.

10.

n.
12.

13.

15.

16.
-r

X,

t
Sielos Mergelei

Netikėtai jus kelyje, 
Būvio rato sutikau, 
Ir dabar slaptą! mintyje, 
Kartais aplankau.

i
• V '

į

‘j

■ i‘

l

r

Bet prabėgs jaunų dienelių, 
Širdį žavinti vaizdai. 
Ir naujų tuomet dainelių 
Pasipils aidai . ..

Tie aidai ližtreųks svajones, 
Širdžiai brangios praeities, 
Ir sukels naujas viliones 
Kupmašf vilties.

l a

t

ta
1‘ 5.

i 
Vi ' 
f :
Į

’į (

Jose viską jūs užmiršit- 
Ir ramybėje slaptai, 
Laimę tverti sau mėginsit, 
Nemylint karštai.

i
Tai užstos rainus amželis, 
Ateities sapnais gilios — 
Nei bernelis,. nei vargelis, 
Tuomet nevilios!..*■ -» 
19-IV-23 m., 5 p. p.
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H

kun tabu*. B-UV. PrMkevičiu- 
ta, tai’tiku W»Vttba 
lėli; rn ir taufcm ištaptų ir 

vyrųir ^ęręmų tar
pe- (W Ita YW 
vičiuiL Lakai chorui prijaučiu ir 
net prigelbeti, savo muiikališkąiB 
gabumais, viet. klebonas kun. J, 
Simonaitis. .

T| pąČię W<* i*Wi*v*- 
mas Žv. Prancu|kąus draugijos, ne
buvęs, nąžiųąu kaip pavyko. Ir 
daug 4ąr reikiama išvąžiąyimų. 

’o ĮktųvĮąųm 
tatafąm*, W tikyluniąU liūtiniai 
mipratę įr jneJžiąginUi kįta. Y- 
radąrbintakų ŠV Juozapo Jr-jos 
kų^pa ir rengiasi fyviaus veikti ir 
“Ęąrhniinkųi” prenumeratorių 
jiukti.

V 1 1* J* .
MpOKLYN, N. X

P-1Š P; Medžionąitč įrąšč s*vo 
n-olį Kaz. MoJžionį ąmž- narju ir 
įmokėję $35, Gęrb. kun. J. Pąu- 
iukas prisiuntė 3 metinius narius; 

tariu didžios padėkos ir p&gaybos 
žodžius visiems.,

Man. P. Kaščiulta«-
v ate.

Rugpjūčio 10f d. buvo parapijpB 
ekskursija, kuri čįąve pelno $l,(Kri 
šu viršum, tai kun. J. Simonai
čio ir parapijonų darbštumo ir 
duosnumo pasekme.

Rugpiūeio 17 d. buvo šeimypi- 
nis išvažiąvimąs parapijos choro. 
Padainuotą gražių dainelių, pa
žaista gražių lietuviškų žaislų. 
Užkąsta kumpio, sūrio, sviesto su 
duonele ir atsikvėpta grynu oęu 
ietuviškęje,ūk6je. Buvo ir lietų: 

viską beržinė supynė.. Choro ną- 
riai .vyrąį beveik visi B Lietuvę^, 
d merginos visos Amerikoje gimę- 
Čią daug yrą js Lietuvos merginų, 
tik nbi vienos nėra ękęrė/tąi l;pr J. Kauiakis ir parapijonai nutarė parapijonai, kad taip gražų ta PA 
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gyVeno ankštame ir nepatogiame grąŽim dideli* darbo/ bei pąslvaiK
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Sekretorius.
f

1 , i

i fe

1 J.

32.
a

OOi

name. Šiemet Gerb. Kleb. Kun. Ščiojimo kambarys.' I)žwgia$i

43. Vaišnoras kun.

5 Wx3 i

t

I

f

’4 •.

i

7;'
Ekskursiją prie altoriaus, pir- 

Įnuqų tėvų, Ądpmb, ir Jievos. Bra- 
vp Noiayood ’ę sportąį griebkite po 
senmergę, nes jau žiema artinasi.

Senbernis.

P$ILĄPĖLPHĮĄ, PA.

$v. Kazimiera par. Severų 
našiai.

iki šiol Seserys Kaznnieriėtę*

fi

S

Naujos Kanklės. Šį kartą f
leidžiamaknyga —
MętųMauWs/> už.1922-3-4

Trejų Matų Kankles” 
' bus atspauzdintos Lietuvo

je jė ir išsiuntinėtos visiems
užsipjL’enyuneravusiems Ka- jg 
ledoms/1924 m. Prenume- ®

Jurgis Daina. t
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f }39'. Vtiškevičiute B.1 
•i* • . Nebark,<N. X >
• 40. Vaičiūnienė M.

Cięerę, UI. . ,
* k -4 T7* V •’ — • I T i »*.41. vaiciumene,

Clevėland/OMo.'
42. Vaičįūpuš H. kum

*’.

•f.

■įKankles du doleriai, o ve-j 
| liąu tus brangiau.
į t Antrašas :

MIKAS RETRAU&KAS
K&muuh

i

P/S. Pinigus siųst pastoj
money order’iąis. ■

Be šių buvo dar nominuoti 
Kąiųeši ^?ir;.kąiptprof.

, ^Buįrs.Mtel v'^šVa^avus 
.jiedum Lietuvon ant nuolatos, 
jų nominacija atpuola. ’

Primename, kad mūsų Kon
gresas visai arti. * Prašome tad 
visų draugijų pasiskubinti su 
išrinkiinu delegatų. Kuodau- 
giausia jų suvažiuos ant rūgs. 
l(Sept.) 2," 3, ’iril dienok i Bet- 
•roit, Mieli. kuo5 rūpestingiau 
svarstys mūsiį ’ViSudmęnėsr'mž- 
davinius, tuo mūsų Tautai biis 
daugiau naudom a . '

Primename taip pat, ;kad ne
užsimokėjusios iki .šiol savo 
narystės organizacijos privalė
tų atlikti tą svąrbią Įr-lengvą 
pareigą prieš Kongresą.t" r

. Federacijos Sekretariataį 
2334 Šo. Qaį|ęy , 

- 1 ChicagO, Illinois.

r
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į Merginos—Jūsų J
| Rūpesčiai Užsibaigei |

9-
I

kus ir galvos oi* ivariojc ijc ml« .J 
te . ū : )t

Į
i iitcpant galvįkas vakaras einant gulti j 
J per Savaite ar deSimtį dienų, suiiai- »

i ■
t

l•« 
I 
i
I
i
I-•
I

[ kiną plei«kan«». ir purpsią* jjMU | 
t plauką augimų. Pą to naudokite į 
J Rufflea tik retkarčiais sulig reikalo |

Būvą taikai, kuomet niekti n'Oinoja 
ka< yra pleiikąnoa ta ^aip ’ujio kj 
atsikratyti. Šiandien, yęa viMikai pa. 
prastu dalyku Užlaikyki savą plati- 
J ‘ ”
koje padėtyje.

• 9

į : ir daugiau neturėsite jokių nesmagu.- 
.. ...
*
1

PAIEŠKOMA. f
' Rąšiųip, Viktoro1 artimi gi- 

giminės Amerikoje ar Lietuvo
je. Velionio yra ‘ likę pinigią. 
Manoma jisai buvo gimęs Žė-. 
maitijoje.

Ampusat George, (gal būt 
Jurgis Ampusaitiš) niirė^ Ame- 
koje, palikdamas didelius tar
tus. Gimęs Maitoje Lietuvoje, 
turėjo virš 70 motų- 
ma įpėdiniai.

rimk 
gyvenanti New Yorke.

Sirtautai, Jonas ir BoliBlo- 
vas, atvykę Amerikon 1910 m. 
kitas 1912 metais.
- Masiovskis Aleksandras, būk 
gyvenęs Npw Yorke.

Jie patįs, ar kas apie juos ži
nantis prašoma atsiliepti šiuo 
antrašu. < ’

Litli uanian Consulate,
38 Park Row, 

New York, N. Y,
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‘tnų m pleiskanomis.
■Bonka ®5c. aptjekose. arU ui W<į. 
pruiimčiame stačiai K dirbtuves. ” 

1 F. AD. RICHTER * CO.
L 104414 S*. 4AS*., BmHy«, AT. 
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r
mųsų dalbą liudija tūkstančiai | 
draugijų. Informacijų delri 
šykite: j J

'v-
M. A. Norkūnas, 

.IGPIUMmtSt, Lawrwoe, Mm».
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CENTRO VALDYBOS

Centro Valdybog susirinki- 
m&g bus i^batoje, rugpiūčio 23 
d.į;2-ą valandą po pietų, “Dar- 
bmhikoM redakcijoje.

Visi valdybo* nariai malonė- 
kitę pribūti, turime daug 
svarbių reikalų svarstymui.

A, Vaisiauskaa, 
LDKS. Pirm.t

v

t

fį.

I

■> 
į

H

Galutiną telegramą gavome, 
kad už savaitės tikrai jis bus 
ant Septintos gatvės. Tėmy- 
kite visi, vieta dėl jo jau ren
giama. Iškilmės bus didžiau
sios. Visi jo priėmėjai gaus 
labai geras ir brangias dova
nas, — tai yra kitą subatą. 
Jo Didenybė Baz&raa.

CAMBRIDGE^
Du namai, vienas 2 šeimynų, kiras e 

Šeimynų, po 6 kamlairins ir su garine 
Šiluma, elektriko# Svieeos, su. piaauia 
puikioje vietoje, arti prie Centrai Sq. 
Savininkas tur greitai parduoti todėl 
galima pirkti pigiai ir ant lengvų iž-

A. I U A S,
110 Treinon St., Bo«ton, Maus. 
ROOM 508. Telepbone Main 4007

(A—26)

DAĖ1ININKX8
X

s.

PARSIDUODA '
------- <■—— | Du stikliniai show case’iai. La-

Vieniutvlis Lietuvis Arelu- bai tinką saldainių krautuvei, 
tekias ir Budavotojas, pahuda- Parsiduoda labai pigiai. Kreip- * 
voju namus ant užsakymu. Ikitės į “Darbininką,” 366 W.

■ TITUS P GREVIS * I Broadway, So, Boston, Mass. 
395 Broadv&y, So. Bojfrton, Mass. h
/ Tel, So, Boston 2340 II

S.—13)

■4

• Tel. University 4111 

TONIKAS 15 
ŽAKNIUIR 
ŽOLYNŲ 

Dabai priimnu* gerti, sveikas, gelbsti virškinimui ir labai 
taiso kraują. -

86 WINDS0R STREET CAMBRIDGE, MASS.
I Gauk Jį P&i Savą Krautuvininką

T
i,

i
I
I

." "1
Tel. So. Boston 170

J. MAGUUNEU, M. D.
'Galim# tutlkalbUH ir 
omo valandos: Rytais iki 0 vai 

_ ' Po pietų nuo 1-41
Vakarais nuo6~—9

535 E. Broadway, So. Boston

PIGIAI PARSIDUODA ifinfS
8 Šeimynų, 18 kambarių namas, visi II _

įtaisui (improvements) geriausioj vie- įl - AKIU SPECIALISTAS
B“o ; lls99a Broadway, So. Boston 

7rek5 tik 810,000 Ir $.j}00 ur mažiau Hrrir A*NrrL/*ro. ’kt,,.*. n wi v •"■JO įnešti; geros raudos; atsišiuikite ko-1 
greičiausią pas i. | ,

A. IV A S . I 
361W. Broadwav, So. Boston. Į

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS!
Rengia Dr-ja Lietuvon Dukterų

* po globa Motino* Bvč.

NEDĖLIOJ, RGPJUČID 24
AntOLDCODMANŪKtS Į 

Ashmont, Malt, į

Pusė pelno yra skiriama pa-Į 
rupijos naudsų už tai yra kvie-į. 
Čiami visi; geni ir jauni, dideli Į 
ir maži ir yra ypatingai kvie- Į

NAMAI PARSIDUODA
12 kambarių mimus, su nekurtais įtai
sais. Antro namus su 14 kambarių— 
dulieltavas su vlmts įtaisais pagal nnu-1 
Jaustos iniuliN. 87<i Ė. Flftli St„ Soiith II 
Bostou, Mnss, rA—2U) .

cambridge, mass.
L. Vyčių 18 kuopa turėjo sa

vo Rūririnįimąrugpiūčio 13 d., 
bažnytinėje salėje. Narių atsi
lankė pusėtinas būrys. Ap
svarstę keletą dalykų buvo pa
geidauta rengti L. Vyčių pri- 
vatišką išvažiavimą. Nutarta 
rengti nedėlioję, rugpjūčio 24 
d., Mayflover Grove, kuri yra 
labai graži vieta, tikimės, kad .. ..
jaunimui patiks. Baseballi-lčiamos visos draugystės nai^s 
ninku kapitonas Julius Bemei- j darbą. Bus tenai visokių pa
ku išdavė raportą iŠ jųjų veiki- |margmimų. Tikimės, kad va- l 
Imą. Raportas buvo indomus ir Į dovau jaut kun. R. Strakauskui 
tapo priimtas. Nutarta, orui turėsim juokų iki valiai. Teip-

r
II I '!■■* ..J' ■■■Įpili..* ŲIIHI - III

;L ------------------ -

SUJUNGTOS 8PSK0S.- ’ *
LDKS. 1-ma ir 8-ta kuopos 

sujungtomis spėkomis rengiasi 
prie bendros iškilmės-nedelioje, 
TUgpinčio 31 d., ant Old Cod- 
man ūkės, Ši iškilmė arba šau
niausias išvažiavimas bus nu
margintas visokiomis naujany- 
bėmis ir lenktyniavimais ,mat 
susidūrė dvi veiklios kuopos 
bei pačios kolonijos. Cam-^ 
hridgeiaus kuopa, gerb, kum 
P». Juras, M*0“®8 atvėsus rengti šokius ant didėja ''ūsokiiį gardžių valgių
ir msr gįvesm žmones deda_ vi- U gvetainę -r ir -saUžlę gėrimų už tai prato-

-sas^pajėgasUcaOk_ąp^Jeii^u gam^^ tongjįų j^jęųo^gjię.
hostoiueeins; o bostomeeiai vel]^_r5_„„,.„/ T„,V„ •n^^.-rrenaK ant toš durnos rikniku. 
visomis keturiomis rengiasil. 
kovon su cambridgiečiais. Per- 
galęs klausimu ^ustrupme gusWobI. visus skaii&igai susirinkti,
ne tik Darbirakai, bet Vyčiai. I 1 .Choristai, Sąjungietės ir visi4 
Bostono didvyriškumą mylinti |! 
Žmonės,
/ Visi f ėmykime laukime ir su- 
inaniai rengkimes prie didžio
jo dviejų kolonijų persiėmimo.

' Stambesnioji dalis programo 
bus paskelbta neužilgo;: Temy-

- kit. •' • ‘ -
. . ’ '■ 1 * ' *

t »E. ; • _ ,

BUVO iVASHINGTONE.

sugrįžo iš Washingtono.. 
buvo tik trumpą laiką.

’ i,r’O ■ r~ i : *•
: v -buvo Vąkacijų,
■ oiPlės < Maargareta«ir .Onytė fe M ^alin^kas, Kloniu-Į Broadwa_ M BoBtomlS įK&S rii'im iw \
Gi^J^itė^šiainig-fdieiiomis su-fc M- Slią^iutę,, M- Jank,ąu(St į>Xgį'M ’4 u * 8fr#)q, ( t.4, J ’/
grįž® » vakaeijų. Laivu bu-Kūtė, , fe JapkauskiutįS, .fe Ąt- ' h •> r J--11T t
vo iiu^kVi Nev^ YbfSą ir ten|Wčaitė,, K,Elkspernas, A.,Ęaz-1<’ u■)I "t■ >I'Tt p - jl/IrJ-lgvažiuoti!» ,. / , 
linksmai laiką praleido pas gi- Į ląuskas, K.. (įarbaĮįąuskas ir n 1 ĮĮ 0 I n TI A fll Į f
minęs ir pažfštamhš. * I J-. Žakevičius. ., L V P 7 I H M ” *4 I]
‘ 5 i.1 ' Į įlusu kuopa pastąruojri lai- I9?,'Tburtnič iftitomobiiis 51 (., ... L , 7 -n' , . pasažierlų, naujai nupentytas, geri ta- |

T7 A d -A 5t*kta 1 , JLflbiįl, * .lvOClOSI* Į ri(tuj&. ekstra nifi.ylnfv lolmi goro. 11VASARINE MOKYKLA, h , £ Parsiduoda visai pigiai. Matyt galite
* U x * Vr__*- l- • |kad kas narius traukte traukia, [k02ng dienų po vai. vakare, .t. j. Kab- L
Vasarine*Lietuvių AĖbkykla Į turbūt tas priklausą niią vadų. Washington su,, to I k • . .

jau užsidarė - paskutinės kle- [į Geriausios kioties jaujiems -E ----Ii
sos buvo ketverge/' ėab'ar vt [nariams; darbųokitės tautai ię [ 
ši’mokyto jai ir mokiniai dirbai bažnyčiai. ’ . . •
išsijuosę dėl pabaigtuvių vaka- j Cambridge’io jaunime, kurie | 
Tų. Vakarus žada turėti labai pa neesate prisirašę prie vyčių, 
pavyzdingus, ląus atvaidinti [tai prisirašykite, nes ko 'dau- 
trysįražūsit pamokinantivei-Į giau bus marių, tą bus links- 
kalai, gi be to daugybės mo- miau, geriau rengti ymoMusfe^j^Dartt^^jęe Į 
nologų, eilių ir Visokių juokų, (pasilinksminimus ir kitokius .. 
Vienas mokytojas išsireiškė, Į darbus. j
esą, bus toks programas, kadi. , Naujų Narių Agitatorė,
galės net'ir muAirėlį prajuo-Į ,------ ——— [
kinti, d jau apie gyvuosius, taiJ KEISTUČIO DRAUGIJA, 
nėr nė ko ir kalbėt — jie neuz-Į . _ |
mirš iki mirčiai, o gal ir ilgiati. Į. B. L. Iv. Keistučio' draugija 
Tie šaunieji vakarai bus rug-* Įrengia - didelį pikniką ant La-Į 
piūčio 28 d., ketverge, ir rug- bor Day, September 1 d. . 
sėjo 4 d., kitam ketverge. Tauri ėerbiamoii visuomenėj
. * ■ r-r» . ~ - iras mus-.gausis visokių uReporteris [Bostono ir apielmkes kreipia-Į giU) teip kaip .ir Lietuvoj. 

— Į te domę į šį pikniką. Šis pik-1
mikas. yra rengiamas ne vien I 
draugijos; naudai,, bet ir kitų Į

——; , . . ( svarbių dalykų, k. V dalis p
Moksleivių mėnesinis susi- [pelno via skiriama Lietuviui D A Ręin||nnA FiRMA RR ! 

rinkimas bus antradienį, rug- Vasarinei Mokyklai. FAnOlUUUDA rAlHVIA 00 ;

Visi! nariai ir narės malonė
kit pribūti, nes bus svarstomi 
daug svarbių dalykų.

Raštininkė
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PARSIDUODA 
NAMAI

jr . •

į 2 Šeimynų ir vieno Storo .namas, šulę to 2 maži štoreKai, 
į atskiram naifie ir 4 kambarių grintelė, prie to yra vįi’Š 
r 5,500 pėdų.žemės pačiam centre Soutli Boston’o.
i Metinių randų įplaukia virš $1,409, Didžiajam štore per $ 
[ virš 10 metų buvo grosėrne ir mėsmyčia, bet dabar tuščia, » 
į tad nupirkus galima būt tuo jaus biznį pradėt. PREKE a 
L ŽEMA, IŠLYGOS LENGVOS. * > |

. * s
: Pirmu kartu parsiduoda nuo originalisdco savniinko ku- s 
į ris laikė nuo pat namų pastatymo. Pasinaudokit šia pro- S 
Į ga. Dėl platesnių informacijų kreipidtes į į

*

*

•Ė *

I

-• f

■Kalinauskas, Julius Remeika j rengti ant toš dienos piknikų, I 
4r A. Kazlauskas. [bet viri tatiražtaąkite j pfistj

Rugpitičio 18 d. virSminėtaĮrę“8ia«I8.»ifal*S- 5'į«?anl j

[mg kas link pagaminimo įneši- Į . Rengimo Komisija. |j
|mų j būsiantį Vyčių seimą. Ant į . - į1“* ~ 'Įl
|»io susirinkimo dalyvavo . ir Draugystės Lietuvos Duktė- Į| 
gerb. kun, P. Juras. Jisai la-1 po globa Motinos Švenčiau- 

Įbąi myli jaunimą, o jaunimas Mos visos narės yra prašomos Į 
įį da labiau. Mat jis yra la- susirinkti pas bažnyčią prieš 

Įbai gyvas, • prielankus, dirba [pikniką tą subatą, rugpj. 23 d., Į 
įsu žmonėmis. Jis papasakojo 3-čią vai. po^pietų. Bus trau- 
daug naudingų ir linksimų da- kiami paveikslai ir nepamirš- 

Įlykų. Jo kalba..Msfems-^ai. WįP^^ft^ugjrątėą.|pią:je-i 
Ipatiko. Išėję.iŠ .susirinidmopi^ * Į
Įyisi kalbėjo, kad. jie labai ,my-1 . t Kviečia Valdybą. Į 
įlėtų, kad kun. Juras visada i (A-23) . . *

Xd4 &£ įefetV^iedg p^rW^,gyventųv. ■ ? J .

fc 1 Per praęitusr susirinkimus ■
I prisirašė sekainti nariai: F. Mi- P*. A R S I D A
ląšas, P.’Marcinkevičius,. O. |« | 1? Į
Mįgpm'kiut^ B., ^i^kįute, Lj,IgūI STAtAI (DĖSKOS). Į^Tv4wi“automįbįiiį. 

[0r Vrbonmte,^, Kąstam Kyę b^relkaii^a' taeipiril ^ -- ' “ - '

. REYNOLDS
%

6 Beacon Street Boston, Mass. |

Tel. Haymarket (>840 arba vakarais galite .rasti K. Šidlausko rtptlekoj. y

žinąs paslaptis.
< ' *' *

Ten

-s ; .
a Parduodttnie Jau jus BUICK ‘ 
k automobilius su šeštais breikals 
•K (motorais)puikiausios, tvirčlau- 
5 slos mašinos ant kelio. Galima 
g su Bulck lengvai pradėti važlųo-
8 ti ir lengvai sustabdyt. Nemo-
9 kantis vhžiuoti gali lengvai 18- 
x mokti ir su musų pagelba gail

is ma greitai gauti leidimų (ii-
, . , ■ ■ . . ’i» I
Prekė naujiem Buickam nuo 1 
,070 iki $3,600. Vartotos ir 1

k

»,

.VAĮ.VE-IN-HEAD

•4

.1
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moksleivi#
SUSIRINKIMAS.

vsnBDBaaiMBtotoeaieačssasE—— 
Triephone South Boston 8520 

Namą Telefonai Aspinwall 08U) 
ADVOKATAS

A. 0. ŠALN A(SH ALN A)
ukrUVU ADVOKATAS

- . t

v. Balną du Unlraraltota
OorMll University i« A, B. 
<», WMHMteB.Univ. ra LLB. 

“DArfmiNKO” NAMU
(antroa luboa)

. NI W.Bradhhy. ii. Batau
ii-iii iii ii'i a ' ■! ,,i

s

I

KROVA MUZIKĖ!
■ Simlvienijlnuis lietuvių moksleivių į 

pVrsiunff mstn muzįkos-mihlų riet amirt« Į 
kos, įniimlniinoH,. gitara, geriausių km- Į 
javų kompozitorių. Ktm norėtų purėm* į 
ti moksleivius ir pasipirkti tos nnizi I 
^s-ti^JiibaMmLžųriduJitJ-jiSykltp^jŲĮg^L 
ihkal arba rusiškai pas: W. PROKb- f 
PENICO, 18 urmui ’Sr„ Neve Rrltain, 
Conn.. . (iltį į

Tel, So. Bošton 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)’

425 Broadwayf South Boston
Ofiso tulandon:

nuo # iki 12 :00 ryte Ir nuo 1:80 
Iki 5 ir nuo 8:00 Iki 8 vai ‘ 
Ofisus uždarytus nubatos 
ir nedhldienlaliA-

I
STOGDENGIAI11

. (ROOFING)
Smalos Ir žvyrio, metalo, Šlelto ir Į 
ušpiilo šingellų. Tai yra seniausi Ir 
atsftkančiausl stogdengiai So. Bos-IĮ 
ton’e. Visas darbas gvarnntuojania« I 
Ir ypatiškai peržiūrimas. |

T. L. 0RMSBY & S0N 
216—218 Bovzen St., So. Boston

(Tarpe E ir F Streets) I
S . . ..  I

>

K- ■

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R.
Besld. Tel.: So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balsamuoto- 
jas, Beal Estate ir Bubile Notaras.

343 W. Broadtfąy, 
South Boston, Mass.

Residenėija: 237 D St., So. Boston.

ttT. vakare, Ji 
»s vakarais H

Tel, Brockton

DANTISTAS I
DR. i. J. GORMAN

(GUMAUSKAS) I
705 Main St., Montello, Mass. 1

(Kampas Broad Street) I
t

Tef. So. Boston 04G4-.T,

JURGIS STUKAS
F O T O G B A F A S ’

453 WEST BR0ADWAY, 
South Boston, Mass.

Darom dailius paveikslus. Veselllas . 
traukiam vakarais. ĮJŽaTIkom vi-** 
sokios rūšies rCmus.

............. ■ ■■■ mi.a »

10R, PBSKuilIGl’r
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ

p,-

vai. 9 iki 11 ryte. 1 iki U po plet. 
. 7 iki 9 vak.

389 Broadway, So, Bošton.
Tęl. So. Boston 2881.

'*~wm
~ : 7 v " ” f •, tai

.į « \ &

K .'s.'. ■ S
S • Teipgl parduodame batarejas, RADIO it visokių automc^inapis telk- X 
O menų, taljerų, tūbų ir 11 pigiau negu kur'kitur mieste .galima pirkti ir© 
X taisome mašinas'nebrangiai ir atsakančiais «
* v Ekspertal inekanlkai padaro ištirimų ftėst) ant mašinų; ir batarejų K 
g visiems dykai Lietuviu garadžiuj ir'automobilių krautuvėj, . ■ ©

M0 T O R SALES COMPANY | 
, ; , Soiith Boston, Mass. |

BUICK SALĖS AKD SERVICE < |
, v . TeĮephone So. Boston 0376 ir 1370. N

PARSIDUODA DRAPANŲ 
KRAUTUVĖ ‘

[ Visas tavoras naujas biznis išdirb-1
tas per keliolikų metų, lapai geroje vie- Į   ------------ —-------------------. ———---------------- -------——.
i^’savnZas tarrražiTioufLietiivtis e®ffiffi9eaeffiffi®ffi®ffieffl«8ffie®aeae®ee®®sffi®ffiffi®e®®®ffi®ffi®s®ffl®®ėffisss

Tel. Porter 0755—M. H

>' I- W
I jK’ '

Į NEPAPRASTA NAUJIENA 
PHILADELPHIEČIAMSI

TIKRA Į
UETUVIŠKA VALGYKLA

1419 REDGAVENUE 
Pbiladelpbia, Pa. I- * i-

| Taigi gerbiamoji visuomene,L IX1_ , ,
1 o c? v . į Bas mus gausit visokių lietuviškų, vai-1

KAZIMIERAS VAITIEKUS ir 
PIJUS JANKELIŪNAS .

Savininkai. į

University
- J. H. Snapkauckas J 

j. Pranešu savo kostumeriams kad perkėliau savo geležbiuj ] 
i daiktų krautuvę nanjon vieton.. Parduodu viską ir Že- I 
į mom kainom, kaip tai: '
i Mūs special maleya keturių spalvų, už galioną....: .$2.00 i 
j Varnisius (lekierius), už galioną (gorčių) ......., 1.95 -j 
į Bačka dėl pelenų ... .98 ! 
| Boileris dėl drapanų virinimo ..................... .98 Į 
į Baksiukas dėl duonos’ laikymo.................... .98 : 
) Taip-gi visokios rūšies dėl stogų, taisymo■'popietės ir 
? gūnių. ’

' Tel. Š. B. 04411
F. J. KALIUAUSKAS j

. ADVOKATAS |
414 Broadway, So. Boston I 

(Antros lubos) įt

TEL. So. Boston 0506—W. V
| LIETUVYS DANTISTAS į 

|A. L KAPOČIUS į 
8 F
|251 Broadway, So. Boston / 
2' (‘'Keleivio” name) |
« Ofiso Valandos : nuo 9 iki. 12, nuo 
81:30 iki 6 ir nuo’ 6 :3Q iki 9 vakaru į- 
JsSeredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų < 
SSubatomis nuo 9 Iki 6 vak. Nedš 5 
2 domis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį

; 5 Išegzaminuoju akis, priskirto aki- | į 
H nlus, kreivas akis atftiesintt ir p 
H amblijoniškose (aklose) akyse xu- $ 

j grųžinu šviesų tinkamu laiku. . | L 
H J. L. PaŠakarnis, O. D. R 

y 447 Broadway, So. Boston. K

f

L UNIVERSITY HARDWARE
j 1147 Cambridge Street, Cambridge,'Mass. h

Valdyba.|phijo&, Arti joties, gatvekarių ir steb Į

■9r‘

I Tik 25 mailšs nuo vidurio Phlladel-

j to kelio, mokykla prie namų. Miškas į 
____ lyra, ir upelis teka pro namus. Laukai |;

| aptverti ir ganyklos. Budinkai geri J 
Tikrą draugą tik laimėje rei- §Jltas ir Saltasvanduo, elektros Šviesa. | 

, . v.. i T .i i .. I Parsiduoda pigiai su gyvuliais ir uk&B|kia prasyti, kad atlankytų; brankiais Dėl platesnių Informacijų| 
nelaimėje atlimko hekviestas. peIpW‘SsJ'.’J.’Iį2®KAS

; Teofrostas. lll. D. No. i, ' Collejėrlltft p«.

LIETUVIŠKŲ' ŽOLIŲ 
VAISTINYČIA.

, ' fcLAUSYKIT.
| Tautiečiai ir Tautietės l Ger- Į
kitę Torah, nes nėra geresnio Pas mus galite ganu visokių žolių, 
lo-Hrlmn e™WsTiin ir D-nrAo^nin4^knlų ir Žiedų nuo visokių ligų. Mm gėrimo, sveiKesmo ir garaesnio|UjlaljęOme V|gotjng joies kokios tik ant 
ant svieto.* Iš žolių ir šaknių prieto randasi ir geriausios trejanko* 

padarytas. Sveikas tonikas ĮgauBi visokių .žolių ir knygų katalogų. 
YfentrtiHA virhrrinR ir nrio tn’ !«■ J Reikalaujame agentų ir duodame gerų pataiso viaunus ir prie ro ia-iWJj0a ant mug* val8tioiių ir 
bai geras*

Visur galima gauti.
\

N)

60c. su prlsiuntiniu. .Atsiųsk 10c. o

pelną ant musų visokių valstžolių ir 
knftra., *

M. ŽUKAITIS,
(0.0/ 449 Hudson Aye. Hoėhe»t«r,. N. Y,
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P. J. AKUNEVIČ1US
LIETUVIS GRABORIUŠ

Sutelkia gerinusį paskutinį patar
navimų,, todėl verta pas jį kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston

Tel. S. B.- 6183-W. ■
Gyv. 820 E. 6-th St., S. Boston

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Parduodam,' sumalnom barnus, ukes, biznius ir visokių privatiškų nuo

savybę, taipgi skollnam pinigus, perkam ir parduodam MORGIČIUS, ap- 
draudžiam (ingiurinam) visokį tortų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių.. 
Mes visiems suteikiam greitų ir teisingų patarnavimų. Taigi, visais virš- 
mlnfitais reikalais kreipki toa pas

„JJlMjN’S REALTY OOMPANY
‘ '''DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas.

409 W. Broadway> Room 3, South Boston, Mass, Tel. S. B. 0243
><gasasgs6Įsssa=sssasssssaaa i 111.i""........iN==a,lr~~i.......,'t ‘„i ; i r-"į
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Tek Main 2488

GEORGE H. SHIELDS 
ADVOKATAS’ 

811-812 Old South Building 
294 AVasliington Street 

Boston, Mass. .
Valandos: 9% M. P. SI

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

Telęphuiie East Boston 14(H) 
Gj/venitno vieta

• 37 Carham Avenųe,.Brookline
i'e’vphnno Rogt'hį 65BS

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Stiffolk. Teisių „mokyk
lų ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdiena 
nuo š iki 5 valandos po pietų išsky
rus Šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižlo adresas yra 
toks: 808E. Nlnth Street, Tel. So. 
Boston. 1696.

i

§V. JONO EV. BL. PAšELPINfiS 
DRAUGYSTfiS VALDYBOS 

ADRESAI. 'L
' ’IRMTNINKAS — M. Zbba,-

539 E. 7-th St„ So. Boston, Mass,' 
Telėphone So. Boston 1516—J. 

riCE-J’IRM. — Kazys Ambrozas .
492 E. 7-th St, So, Boston, Mass. 

'‘ROT. RAŠTININKAS — X Glineckts,
5 Thotmts Park, So. Boston, Mass. 

TN. RAŠTININKAS Matas šelkls, 
460 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

vASIERIUS — A. NaudŽiunas,
885 E. Broadivay, S/Boston, Mass. 

UABšALKA — .T. Zuikis, • •
7 IVlnfleld St, So. Boston, Mass, 

Draugija laiko susirinkimus kas trė- 
’ių nėdčldienį kiekvieno menesio,- 2-rų 
.’.Ū. po pietų šv. Petro parapijos salgj, 
192 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JČS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 1

Urmininkas — J. Jaroša.
562 E. 6-th St., So. Boston, Mftss. 

tflce-pirm. — J. Grubinskas,
157 M Street,. So,. Boston, Mass. 

‘rot Raštininkas — A. Janušonis,. 
H426 Columbla Rd., S. Boston, Mass 

Finjasii Raštininkas — K .Kiškis,
S ilntch Street, So. Boston, Mass- 

fždiniukaš — L. švagždys, . .
111 Bown St., So. Boston, Maso. 

Tvarkdarys — P, Laučka, ■ _
395. E. Flfth SL. So; Boston, Ma«a- 

Draugijos reikalais kreipkltos vis** 
los į protokolų raštininkų.

. Draugija savo sūstmkimus laiko 2-rų. 
tedėhūenį kiekvieno mfneslo 1-mų val
io plotui parapijos saloje, 492 Seventh 
4t.( So. Itoston, Mass,

9. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

‘irmhdnkas — Antanas Pūstelis, 
146 Bojvett St, Su. Boston, Ma«e. 

rico pirm. — Martinas Knlstautas, 
dOG'AAVashitigton' St, RosUndaTe 

‘rotokolų Rašt — Antanas MaeekuiMk 
45d E. Seventh SU South Besto* 

•'in. Raštininkas — Juozas VinWlČIW 
iRMt E. Broadnny, South Boston 

Tiislorlus — Andriejus Znlieckaft 
307 E. Nin f h SU So. Boston. Mito* 

Maršalka — Aleksandra Jalmokak, 
115 Granito SU So. Boston. Ma«C 

Draugystė D. L. K. Keistumo laik* 
nPnosluius susirinkimus kas pirmų 
IPldionj kiekvtono mėnesio po No. 0(M 
VPashington St, S. Boston, Ma*u S-flų 
valandų po pietų, Ateidami ntstvesktto 
su savim naujų narių prie musų tirai* 
gijos prhlražyU.
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