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Popiežiui PTU8IX Mko: 

. “Kiekvieno Htatito yn 

švinta priedermi paremti lok 

tautiškąją spaudą ir ją kuo- 

plačiauriai paaklaisti tarp žmo

nių. Geri laikraščiai yra nau

dingiausiu daiktu Ir verti di
džiausio užmokesnio.”

r . *

IŠGIRTASIS PIENAS GALI 
SPROGTI.

Amerikos bankininko gen, 
Daives’o išdirbtas pienas .iš 
.Vokietijos reparacijų išgauti 
ėmė užkliūti. . Nuo pat pieno 
paskelbimo jis buvo giriamas, 
o po Londone įvykusios alijan- 

---- tų-vokiečiųkonfereneijos; kur 
alijantai ir vokiečiai tą pieną 
priėmė, visi labai nudžiugo, 
kad jau pagalios susiklausi- 
mas ir draugingumas tarp

■ Europos tautų atgija.
Dabar jau. dalykai kitaip 

• krypsta. Vokietijoj su didžiau
siais triukšmais svarstomas tas 
pienas. Francija ėmė abejoti, 
begu Vokietija išpildys, jei ir 
apsiims. Anglijoj prieš tą pie
ną kampanija teipgi užsidegė.

- Kaunas, “Eltos” praneši
mu Lietuvos Atstovybe Londo
ne būsianti pakelta ambasada. 
Lietuvos Andiasadorium ■ Lon
done esąs numatomas p. E. Gal
vanauskas, buvusis ministeris 
pirmininkas.

ATEINA AUDRA.
»

. Oro spėjikai sako, kad nau
ja audra panaši į buvusią pe
reitą utarninkit atūžianti iš 
šiltųjų kraštų. Audra dar to
li ir ji gali išsisklaidyti. Bet 
jei ne, tai trenks į Amerikos 
pakrantes ir pasieks Bostoną. 
Audra tik pradžioj kitos savai
tės tegalės atlėkti.

JAUČIA PAVOJŲ. ‘

Washmgton. — Valdžia su
sirūpino įvykiais Kynijos mies
te Šanghat' Ten įsigalėję sve
timtaučiai įsipriklino kynie- 
čiams, kad bijoma’ ginkluoto 
maišto ir užpuolimo ant sve-‘ 

J JmtąuĄių.__:Amėrika_ ir kitos 
valstybės pasiuntė ten karo lai- 
vų. f

PRISIPAŽINO PRIE 
VAGYSTĖS.

New York.—Du vyru if vie
na moteris prisipažino apvogi
me vienos brangnientj krautu- 
vės.- Buvo pavogę daiktu ūž 
$100,000.

Y«
Organas Amerikos
Rymo Katalikų Šv. Jnoupihį 
Darbininkų Kooperatyvta 

Sąjungos
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“Darbininkas”
366 Broadvay, So. Boaton, 

Tel. South Boaton 620, ’ •
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PALAIDO DAUG VAL- 
1DININKŲ,

PERKENTĖ JO AUDRĄ.

New York. — Tik ką atplau
kusieji laivai iš Europos davė 
žinoti, kad jie perkentejo bai
siausią trijų dienų audrą. 

•Laivas Arabic ypač nukentė jo. 
Tas laivas, kaip šipulys buvo 
daužomas. Buvo dėlto sužeis
ta 52 žmonės. Šiaip kiti sirgo 
kuodidžaattsia. ‘ Homeric ir-gi 
nukentėjo, i -Ant jo sužeista 8, 
žmonės. ■ <

t ■ —.— --------------u_

t KVIEČIA AMERIKĄ.

Geneva. — Tautų Lyga ofi
cialiai kreipėsi Į Suv. Valstijų, 
valdžią kviesdama Ameriką 
priisdėti prie Lygos.

MIEGO LIGA JAPONIJOJ.

Tokio. —- Japonijoj siaučia 
epidemija miego ligos. Jau 200 
žmonių nuo jos mirė, o šimtai 
(žmonių ja serga.

NEDARBAS.

London. — Anglijoj bedar
biu skaičius per pastarąją sa- 
V&|! padidėjo 30,000. ‘į viso 
bedarbiu dabar yga 1,123,000.

SUŽEIDĖ 32 ŽMONES.

Menfro, Mo.—Traukinys nu
sprudo nuo bėgių ir 32 žmones 
tapo sužeisti.

NUBALSAVO STREIKUOTI.

Haverhill, Mass. ~ Vietos 
cevetykų siuvėjai, skaičiuje 
300, nubalsavo streikuoti. Kom
panija siūlė nesusipratimus pa
vesti trečiųjų teismui, bet dar
bininkai atsisakė.

SUDEGS DIRBTUVES.
A a #

Meksiko didžiosios geležin
kelių šapos ir sandėliai sudegė 
ir padare nuostolių už l,00(),(X)O 
pesų.

X
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NAUJOS SALES ATIDARYMO IŠKILMES

v

LAKIOJIMAS ATSEINA 
PIGIAI.

Vokietijoj lėkti orlaiviu teip 
irangiai atseina, kaip važiuoti 
antroj klesoj traukiniu. IŠ Ka
raliaučiaus j Bėrimą orlaivių 
rainuoja 80 markių.

Vokiet*os valdžia, kad su
mažinus Išlaidas paleido 400,- 
(XX) valdininkų. Dar liko 1,- 
2M,(XX) Valdininkų.

NĖRA MOTINŲ.

Pittsburg, Pa. — Pittsburgo 
universitetas turi 585 profeso
rius* Iš jų 300 yra vėdę. Bu-' 
vo kilęs sumanymas iš profe- 
sorienių-motinų sudaryti klubą 
tuo tikslių kad jų vaikai galė
tų draugauti. Ieškota profešo- 
rienių-motįnų,. Pasirodė, kad 
nebesą užtektinai motinų, kad 
sudaryti kliubą ir sumanymas 
turėjo būtį užmestas.

t

PAKĖLĖ MUITĄ.
Vienija. Austrijos valdžia _ 

pakelė muitą ant 33 nnoš.Aoms. hendėLS 
šalimu, kurios nėra . įvedę 48 
vąląndų darbo savaitės.
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Švento Kazimiero Parapija

, 1924
(Labor Day)
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g Dainuos Cąmbridge’io, Mass. choras, vadovaujant V. 
| Sereikai, Šv, Kasimieiu par. ir šv., Cecilijos priaugantis 
’l chorai, vadovaujant A, Stanšauskui. Taip-gi bus ir dau- 
ę? giau chorų ir pavienių svečių. .

Įg Šokiai prasidės 5 vai. po piet ir bus iki vėlumos, pro- 
| gramas bus 4 vai. po piet, parapijos salėj, 119 Temple 

Street.
Kviečia visus Parapijonai ir Klebonas,
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PASIDALINO FARMERIAI.
i

Waukegan, Ill<-*-Ties AVords- 
V’orth policija buvo pagriebus 
troką su alum. Trobas buvo 
policisfų nulaikytas. Rastą ant 

 

jo 30 statinių alaus. Poli cistai 
heLužkliuvo. 

Sutemus apylinkės' farmeriai 
išvogė visas statines.
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KALBĖJO APIE RUSIJĄ. "

Williamstown, Mass.—Rugpj. 
2Š d. Politikos Institute kalbė
jo kunigas AValsli, jėzuitas, 
kurs buvo popiežiaus pasiunti
niu Rusijon 1922 m. Daugiau
sia kalbėjo apie tikybos padėtį 
Rusijoj.- Po jo prakalbos tarp 
klausimų buvo apie jai 'kiek 
bolševikai žmonių išžudė. Kun. 
ĮValsh pasakė pagal oficialių 
bolševikų žinių Rusijos sovietų 
valdžia nugalabijo 28 arcivys- 
kupus, 1400 kunigų (šventikų), 
8,880 daktarų. Išviso 1,800,000 
žmonių. Tos skaitlinės imtos 
diena iš dienos, Čekos buvo pa
skelbiama nuo lapkričio m. 
1917 iki vasario 1922 m. Se
natorius King aprobavęs, kad 
bolševikai .išžudę . 3,OO9>OQ0 
žmonių. •

Soeijalsitas john Spargo 
kalbėjo prieš Amerikos pripa- 
žiniiną Rusijos. ,

Vokietijos mokslavyris Bona 
kalbėjo apie-krizį Europos De
mokratijos.. Sakė, kad yra 
abejone begu Europos parlar 
mentinės valdžios išliks. . Sa
kė, kad parlamentų (šeinių) 
pavojus tame, kad jie palinkę 
susiskaldyti į gituos,, frakci
jas, partijėles, blokus, pagal 
klesas, arba amatus. Nei vie
na tų frakai ji j nėra užtektinai 
stipri valdyti ir visos priešgk 
ningos viena kitai ir negali su
sivienyti.

NUBAUDĖ GUBERNĄ-
: ■ TORIŲ. ’ ,

Chattanooga, Tenn. —- Šios 
valstijos gubernatorius Austin 
Peav apsistojo su automobi- 
lium uždraustoj vietoj. Tai tu
rėjo bausmę užsimokėti.

VIENAIS AMERIKONAS.

Tokio. -4- Policijos biuras iš
leido surašą pasižymėjusių lai
ke Stenės drebėjimo. Tų var
dų yra 1,500. ' Tarp jų vienas 
svptimtaotis amerikonas*. E. D. 
Biirtou, Suv. Valstijų Plieno 
korpcracijos atstovas.. * * ‘

ATVYKS AMERIKON.

Madrid. — Du nariu Ispani
jos generalio štabo atvyks į 
Suv. Valstijas, cianai tyrinėti 
karomokyklas.

NELAIMINGI
f ATSITIKIMAI.

r ’ -j’-’ i

Baltimore, Md.—Iš viso ne
laimingų atsitikimų Maryland 
valstijoj būna 36,000per me
tus. Iš jų 15,000 yra sunktis 
sužeidimai.

*•»

ARGUMENTŲ SUSIKIR
TIMAS .

Chicago, UI. ■žmogžudžių 
Loebo ir Leopoldo advokatas 
Darrmv savo kalbose, kurias 
sake per keturias dienas, pra
šė teisėjo pasigaiĮėjimo prasi- 
kaTtėliams. Advokatas. Dar- 
row yrą radikalas, yra gynęs 
gar siuosius “ a i dob i i st us ”
Ilayvood, Petibone’ą ir kitus. 
Dabar jis reikalavo susimylė- 
jiino milijonieriĮims žmogžu
džiams. Jis be kitko sake:

‘į Kartais aš užsi mąstau ar aš 
tik svajoju ar ištikiu gyvenu 
amžiuje, kurs šimtmečiais se
nesnis už tuos amžius, kada pa
saulyje barbarybė viešpatavo, 
kada žeme šlakstėsi, žmonių 
krauju.

“Ko jie nori? Ar-gi jiems 
neužtenka to, kad uždarius 
juos kalėjiinan iki gyvos gal
vos, laikyti juos atskirtus ir 
paniekintus 1 Ar-gi yra pama
tąs visuomenei, reikalauti, kad 
jie būtų pakarti?

“ Kodėl. visuomenė reikalau- 
’ja pakorimo f *I<ad prislTailiy- 
ii i rtatynių ? Bet galima jų ne
pakarti ir prisilaikyti Įstaty
mų.

“Ar-gi reikia inan Čia ąrgu- 
mentuoti, kad žiaurumas gim- 
•do žiaurumui . kad neapykan
ta gimdo neapykantą! Ar-gi 
piktas-ir neapykanta panaiki- 
nan&. ue vien tik pieile, pasi
gailėjimu ir užuojauta? - Nėra 
religijos, ^tikėjimo, filosofijos 
visame -pasaulyje, kad to ne
mokytų ir tuomi nesididžiuotų.

“Ar jūs‘manote, kad šitie 
vaikinukai būtų pakarti, jei jų 
likimas būtij atiduotas į krik
ščionybės Įkūrėjo rankas? Ką 
sakau, yra tai tiesiog burnoji
mas statyti šitokį klausimą.”

Šitą keturių dienų darbą, ad
vokato Darrow'o argumenti> 
ėmė griauti valstijos lirokuro- 
ras CTowe. Plis reikalavo, kad 
žmogžudžiai būti! pakarti. Ša
kė jis, kad čia neinasi apie fi
losofijas, 
bet einasi apie prisilaikymą į- 
statymų Illinois valstijos. Jei 
už tam tikrą piktadarybę, įsta
tymas stato mirties bausmę, tai 
tą piktadarybę\papildžiusieji 
turi būti pakarti ar jie bied
ni, “ ar milijonieriai. Jisai sa
ke: * -

“Jų gyvenimas yra be ver
tės jiems patiems, jie yra ne
garbė jų šeimynoms; jie yra 
pavojingi visuomenei, .

44 Šitie vmkiniikai,”. šaukė 
prokuroras, rodydamas į Loę- 
bą ir Leopoldą, “šitie du bied
ni milijonierių sūnūs čionai 
prašo šitamė teisine pasigailė
jimo. Teisėjau, jiedu tiek pa
sigailėjimo užsipelno, kiek dvi 
barškančiosios gyvatės, apsi
putojusios nuodais ir susirai- 

.............................. J;
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lįai. Jų ' nužudytasis valkas 
teipgi huto-žyd tikas).

z-
IŠTARMĖ RUGSĖJO JO D.

Žydukų milijonierių žmogžu
džių Leopoldo ir Loebo gynimo 
ir-.kaltim-mo^lmlbosųjasfhaTgė; 
Teisėjas pareiškė savo verdik
tą išduosiąs rugsėjo'10 d. Ta
da publika nebus įleidžiama. 
Bus Įleisti tik kaltniamteji. 
kaltintojai, advokatai ir laik
raščių korespondentai.

Paskutinėj kalboj prokuvo
ras Crowe išrodinėjo, kaip se
niau Illinois valstijoj už žmog
žudystės buvo pakariami. Nu
rodė, kad Chieagoje du vaiki 
nu 1.6 ir 19 m. amžiaus nužudė 
moterį .60 m; amžiaus, kad at
imti iš jos $60. Tie vaflanukai 
buvo biednų ievų vaikai, be 
progos įgyti mokslą ir apšyla- 
tą. Jei biedni prasikaltėliai 
turėjo eiti ant kartuviij tai ko
dėl milijonieriai piktadariai 
turėtij turėti išėmimą. Pana
šių faktų prokuroras parodė 
kėletą.

NAMINIS VAGIS.

Chicago, — Naujas .skanda
las papurtė Ameriką, Ikšiol

. T

apie molodavyrius,

laikytas gabiausiu ir veikliau
siu detekĮyvu . William A. 
Fahy tapo suareštuotas, užda
rytas kalėjimam Kaucija nu
skirta $50,000/ Jis buvo pašto, 
inspektorius. Susektą, kad jo 
pasidarbaviihu birželio 12 <L 
ties Randout, III. apiplėšta 
pašto traukinys ir pavogta $2, 
000.000. Fahy buvo paliptas iš 
ofiso ir nutarabanytas į kalė
jimą. Yra spėjama, kad di-’ 
džiuma iš tų pavogtų $2,000,- 
000 teko jam. Chicagos paš
te jis dirbo keturis metus. Jis 
buvo pasižymėjęs ir pagarsė
jęs, kai susekė “Big Tim” 
Murplty ir Vincezo Cosmano, 
kurie du. paštinį traukinį api
plėšę buvo pasigrobę $380,000. 
Tie vagys pasiųsti šešiems me
tams į kalėjimą. Pasirodė da
bar, kad valdžia -užantėj užsv 
augino gyvatę. Jo tardymas 
bus rugsėjo 6- d. -

NAUJI OPEROS RŪMAI.

New York. — Į vietą dabar- einsios, kad šokti ir įgelti 
tinio Metropolitan Opera Hou-tiek užsipelno, lčiek du pastų*: 
se yra pienuojama statyti na u- tę šunėk”

(Abu piktadariu yra žydu-ji operos rūmai.

Iž VYČIŲ SEIMO.

Lietuvos Vyčių XII sęffįį 
prasidėjo rugpiūeio 26, I® 
.m„ 9S vai. ryte, šv, Petro irjĘ 
vilo Bažnyčioje, HomesįS 
Pa. Iškilmingas šv, inišiafu| 
talke'inmrPrllamins, dijal 
navo kun, Dr; J. Navickas, s® 
(lijakonavo klerikas L Balk 
ims, ceremoniaiitu buvo kį 
Kazėnas, pamokslą pasai 
kun. I)r. Tg. česaitis. SesiJ 
prasidėjo 11 vai,. <ryte, CarB 
gie’o knygyne, Seimo prei 
diuman išrinktą: vedėjas teis 
studentas M, Bagdonas, I p 
vaduotoju Petras P. DaužV 
Jis, IT pavaduotoju, stūde® 
J. Mačiulis; rast. I Teisių s 
tentas P. V. Česnulis, JI in®l 
toja D. Piknčiutė,. tvarkdarį 
V. KratiŽĮys ir A. Onai 
Mandatų ir skundų koiuisij 
kun. Pr. Strakauskas, Ąp. S 
šaitė ir kler, J. Balkonas; h 
Šimų,ir rezoliucijų t<om>: 
žhijus, kun, Dr. J. Navickas 
stud. J. Tamošaitis; presosu 
misija: kun, Dr. lg. Česai 
studentą^ J. Bnlevičius ir S 
džiute; įmygi! . peržiūrėji 
kom,: P. Sodemką, A. Auči 
iri B. Vąškevičilitė;

Sveikino seimą visų katal 
kiškų organižaeljų atstovi 
Federacijos varde kun. Dr. 
Čęsąitis; ; Lietuvių Darbiniu 
Kdgp. Sąjungos varde P. Dai 
vardis; Blaivininkų ir'Gied 
ninkų-Mokslei vių vardu 
kun. Dr. J. Navickas; Kuni 
Marijonų ir “ Draugo ’ ’ vat 
lmn. Dr. Ig. Česaitis, Aieitin: 
kų (Lietuvos Moksleivių) v 
du.P. Česnulis, .Pavasariniai 
vardu Matas Zujus, “Vyči 
redaktorius. t

Po perskaitymo protokolo 
raportų pirmos dienos sesi; 
uždaryta ir išvažiuota aph 
kyli Pittsburgh’o gražiųjĄ 
istoriškųjų vietų.

Seime dalyvauja .apie 1 
atstovų. Ūpąs labai gral 
geri vaisiai pramatmni.

- Bus daugiau.
' Raportai

PABRANGO.te
' Nevr England Milk Produ- 

cers1 Ass’n, kurion yfa susi
plakę pieno gamintojai, skelbia 
pakeltą pieno kvortos kainą 
vienu centu. Sako, kad javai 
pabrangę ir farmieriąms bran
giau atseinąs karvių maitini
mas.

ATPLAUKIA KOSTO 
ĮPĖDINIS,

f » . *r-"riT-1 ■ ■' 7

Laivu Berengaria atplaul 
į Suv. Valstijas Anglijos « 
to įpėdinis, Vali jos princas. >

IŠBANDĖ.

Vokietijoj Amerikai 
tylas milžiniškas orlaivis tapo 
išbandytas ant Konstancijos e 
žero. Nusisekė kuogeriausia. 
Ant orlaivio buvo penki Ame
rikos karininkai. Tūkstančiai 
žmonių buvo susirinkę pažiū
rėti. Tik užėjęs lietus suga
dino reginį.

IŠLEIS PRANEŠIMĄ, i

La Follette, progresistų t“ 
ilidatas į prezidentus, sakt 
.skelbsiąs Darbo Dienos pi 
Šimą- per radto.

pasta* ŽUVO 40.

Ant (klesos-Maskyos gel 
kelio ištiko nelaime, Orei 
traukinys nusprudo nuo 1 
ir vietoj žuvo 40 žmonr 
daug buvo sužeista. Gar 
katilas sprogo ir po to" 
gaisras. Užsidegė vagonai
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biūiakai ir visuomene gali pu- 
<b»ti atitikimus prašant »u- 
'sfatyti algos- ratą sulig gyve
nimo iškašeių. Po atsargaus 
^pavarstymo' komitetas puški- 
ri# algos ratų <lel tos pramd-
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L l&iemet įvyksiantis Detroite 
■federacijos 14-tasis kongresas 
■tikro bus svarbus. Didžio- 
Bos ir veikliosios mūsų koloni
ja Detroit ir Cleveland sujun- 
■B jėgas, kad iškilminė ir kon* 
nertine kongreso pusė būtų 
įrerta Amerikos lietuvių kata- 
Jtkų 'didybei. Bažnytinėse iŠ- 
■Buiese dalyvaus Jo Malonybė 
Betroito Vyskupas Gallągįer. 
Ifctuose kongreso parengi nmo- 
Į*e dalyvaus miesto majoras, se- 
Ifratorius .Couzens, kbngresmo- 
JBH8 McLeod. Koncertinę dalį 
Mpildys visos Amerikos lietu-[ 
yriams žinomi muzikai — gerb. 
Abu d.jčižauskas, Cleveląndo 
lietuvių vargonininkas čižaus- 
Jtas,. joižmona gerb. M, Čižaus- 
lienč, ponia S. (Jreičienė.

rx Kongrese referatus skaitys 
žymūs yeikejai ir svarbiose te- 
:mose. ■ ’ ■■ •' \
Y Bus referatas p. Molio:' “lite- 
tuvių Ateivybė Amerikoje it 
■tautoje šiandienų.’* 
t Beferątas Dr. K, Pakšto: 
i^lietuyių Ateitis Amerikoj.”' 
I Referatas kun. B. Bumšo: 
‘^Mūsų' OTganizaciniai reikar 
įhi.”” ■_
?, Eeferatas kun. Dr. I. Oesav 

“Moksleivių reikalai.”
; Referatas kun. B. Bumšo: 
^Spauda.”
t Be to kongrese dalyvaus 
hfcdv. Mastauskas, kun.-Garmus, 
įkun. Albavičius, L. šimutis.
r Puikiai ten pasirodys Det- 
F»ritieeferi, šauniai pasirodys A- 
įmerikos lietuviai katalikai- 
į Linkime Federacijos Kon- 
rgresui geriausios kloties.

’ Pereitos“ savaitės pabaigoje 
planeta Marsas buvo arčiau 
įrie žemes; .negu per pereitą 
lįnntaietį. Visose šalyse astro- 
bcttmi nustato buvo, savo teles- 
bepus į tų planetą. Laukė sig- 
■tžų, žinių, ženklų. 
hpavilSų. Kokios to teori ji-' 
po pasekmės? Senųjų savo’ 
įpėjimų astronomai negalėje 
Kd patvirtyti, nei užginčyti, 
■garbiausias ir indomiausias 
■laušimas buvo tai ar ant Mar- 
■0 yra protaujančių sutvėrimų 
■r ne? Nei už nei prieš nega- 
bjo astronomai pasakyti po ši- 
įįp tyrinėjimo, nors jau. senai 
im&iaina. kad ten protaujantys 
Ktvėrimai gy vena. Sakoma y- 
■ĮB, jei tik ant žemes tėra pro- 
ranjautyč sutvėrimai, tai kam 
Kė milijonai kitu pasaulių hū-

■L Popiežius Adrianos IV buvo 
■Ogius. Jo gimtinė yra Abbots 
Bhaigley, HertfoihKhire. Da- 

ir ten jam paminklas pasta
tas, jis Popiežium tapo 11- 
i metais.

.. ».
Draugas kiekvienam yra 
•angas, ne vienam.

Teofr&stas.

mm yra visteteBei ye**«kHMii®aM.teiiitaib, ir tvarkyti biudžetą, 
ekMtomiiML Jr»i»t»matišUai sutvarkant jųjų 

Mera jokio* priahtMties hodHKhMMteiškue" dalykus. 
enMijo* bhnio nottirMų pana
šiai būt vartomas. Aš dar- 
baorint* k*d užtikrinti ekono- 
iBiją vtvihww- reikaluose kad 
nebūtų p«MišteMiiiink> (Wt bjttb 
nni reiMhigą pagerinimų bei

Aš pageidaučiau, jei gftdi- Umtagamų <M žmoaią. 5hw» 
nm, sutikti visus valsfijoa hal-faidami ftod aš ew pa-
suotojus veidas į veidą ir paša-1gatavas šitie mano patikiidmus 
kyli jiems kądel aš dt&ndida- įkūayįi gyveummn. 
tuoju ant liepuhltkonu.tikieto-į '\ t t .
Gubernatorins. Aš tikiu kad niyrnnas hudjja* md. tai
ki-kvimiH kHBtlulBta turėtu y« Patetiką pnya-
pusakvtt Msnotojanį ku prf- '“ta, !”“y !*“’»«“. ta.“ 
fe.la piulai^’ti jt-i jis Ims Kiipk- ’f“1"0 'tav’*?.. V
tau. Ir žmonių par-iga yra|* '.-1 Pr&kt-rnllĮ Am tikiu, kad 
perkratinėti įvairiu kandidatų visuomenės <lalyk®’ fta liūtį 
prižadus. ' pagerinti per prtsirenguniį 5

JdašsaeIiusetts(lul>ernatoriusĮ,n<’*,t ■",t*rkto pieno į valstijos 
privalo atstovauti visus Smo-lta"’.?“??’ w taais va}st‘- 
nes; jis nėra tarnas vienos ku-r*”* reikta' /įtapta01* 
rios klesos ai' grupės, — jis v.lps-iekti tij įstatų. Visos mm- 
m išrenkamas tarnauti visiems p1 “UoRaus twi bnį sujung- 
žmonėms, Toks tai mano su- to>! Plaukimui pastovios legis- 
pratimp,fctti.MuMrna RdMing« ne dau-
toriims atšinėŠimas link pilie- «iilu.teita< bet daugiau pasi- 
«u. ir aš prižadu laikyti atvi- tikėjimo ir daugiau teisybės, 
dm" thdfrinatdriaus airis def Apsaugoti šios valstijos vaikų 

-viHS.-^-yeta^sktaun»-tarj><j^^ayrikaM._taįv.MI»geriMLmO- 
ankšlįsta itf žadsnhj, .kmfie pališkiu ir firižkai-titt vienas iš 
kieipjisiiitfe impiils si, j.eika.JsvurinmmiiĮ, mūsų gyvenime 
lais rimisbds su valstija. ■ šiuo laiku padaryti sveiku ir 
no tolimesnis i»asiiijžimas Ąra morališkai protingų jaunųjų 
piufe|ijti lĮtibenpitoriaus otisaputa- Šimtai įstatymų per- 
ąmii'alta totijbslreikalu ofi-Engiama, kas metas, duotų 
s®:—kaip'jis.turėtų bttti. tata’“ ir mateliams P®

Ekonomija Viešume patarmi- tiems nuspręsti ir tvarkytis. As 
vinie-yra tai vienintelis, bėdas tta‘?ad I»jest«’n!i ir 'mM* 
mtmiržinimui taksų piliečiams r*a' i Massaehusetts turi būt 
Aš esu priešingas hy. kokiai tlu»ta .pik?“ laisvf numinėme 
eilAojimo foi'i'uai. Privatis hiž-Į ' .

* t • • I r—, . ’ ., ■ Į ’ . \ ““

jiamrM imbuda 
Z1»OMUI.

Vaiši i jos iždininkas 4itck-nes ir pakai te-nrta komitetu Į “V įTv . Tk
neperkeista, yra nelegaliŠka 
darbdaviui mokėti '-mažiaus. 
Paprastai, dvi ratos paskirtos 
virau patyrusioms darbinin
kėms, kita nepatyrusioms. Ir
gi paskirta skaičius nepatyru
sią darbininkių, tokiu hudu 
darhdavis negali samdyti per
daug nepalyrasiij darbininkių 
ir niokoti joms niažiaus paskir
tos algos.

Pasekmes to įstatymo yra la
bui geros. Bet nežinoma ar į- 
statynias ilgui gyvuos. Perei
tą. pavasarį Su v, Valstybių 
Augščiausias' Teismas nutari, 
kad toks įstatymas Distriet 
et CdlmnMa neprisilaiko prie 
Suv. Valstijų koustitueijos rei
kalavimą. Tas nuspiondimas 
užbaigė “mmhnuni wage taw”- 
Distriet ot Colitmbia ir ten mo-* 
terys tmejo^gri^tL prie swos 
(varkos - padarydamos susitari- 
mus su savotalarbdavinis. i |

Augščiausias, 1 ^riįpįtsĮĮni?- 
stuiulė /valstijų ’įstaTjiimš ir y 
daugumą vietų tiė įstatymai 
dar verkia. Gal greičiatisių 
bus reikalingas kitas nusptem 
dimas, kuris pasirems ant val
stijos įstatymo . aprūpinimų 
pirui,jiogn dirhančiop npderyę. 
Sūv. Valsf, ištilcro žinos ai’ jos 
legališkai gali uždirbti pragy- 
yeninmr algą, ar turės sugrįž
ti ‘prie-tarimų su darbdaviais.
—— ——■— ------- .

Braukti eld*e, penakė:
e

Wbaig«1amas t aš linkiu ‘ pa
vartot tą į mano votavimą, ku- 
ris btts* it rugsėjo ii’ išrink
ti Gubernatorių. Aš dirbsiu 
su visa spėka ir energija dėl 
tarnavimo šitam Common- 
wealtli apskričiui.

Lietuvos užsitarnaujantiems mok
sleiviams.

4) Baigę mokslus skolą turi 
grąžinti.

5) Kad centro raštininko dar
bas būtų gyvesnis,

G) Kad sekantis seimas būtų 
Ufovdande. 1

Atstovu išrinktas daug pasidar-*" 
bav<»s Alekas Banys.

r , VeikejM.

Kuomet moteris nueina t f iv » •* 
briką ieškodama darbo, ji pir
miausia nori žinoti kiek pinigų 
uždirba. Yra labai mažai to- 
Ivių moterių,' kurion gali pasi
rinkti sait tinkamuš darbus. 

<.f Jos dirba kur tik randa darbo, 
nes priverstos dirbti kad prasi- 
■niaitinti. Turi save užtaikyti 
ir daugeli sykių net ir kitus. 
Srantai tūkstančių moterių ir 
merginų šiandien duoda savo 
algas tėvams, prisideda prie 
šeimynos užlaikymo. Kitos mo
terys užlaiko tokius šeimynos 
narius, kurie patys galėtų sa
ve užsilaikyti, ir nuošimtis ma- 
žas tų moterių, kurios neųžsi- 
moka už savo pragyvenimų. 

Bet* moterių algos mažos. 
Kuomet vyrų algos buvo-ma
žos jie susmrgani’zuvo j’iy phreil 
kalavo didesnių algų. Moterys 
taip nedarė. Nedari todėl, jog 
dar Tieužtėktintti apsipažiiię>ū 
darbo pasauliu, jų lulvilmi ku
riose vietose vos tik pakentė if 
pakol neįsisteige sau ■ tvirtai 
vietas negalėjo pavojun padė
ti savo vietas'siūlydamos savo 
sąlygas. Ir -jos nemokėjo orga- 
niKiiotis pasekmingaU ir siau
ra darbo dirva nedavė joms 
progos pasirinkti kur ir kokį 
darbą. ‘ .■4< 

Per daugeli’ metu žmones 
mate kad moterių mažos algos 
pradėjo atsiliepti ant jų svei
katos ir tinkamumo. .

Padėtis toki negeistina, kad 
visuomenė natūraliai reikalavo 
reguliuvimo moterių algų, ir 
1912 m., pirmas miniinum al
gų nustatyo įstatymas pri
imtas Massachu.setts valstijoje. 
Tuoj kitos valstijos‘sekė SĘa-' 
ssachusetts pavyzdį, iki dabar 
kuomet trylika valstijų turi to
kius įstatymus kurie legališkai 
reguliuoja moterių alg^is kai-* 
kuriose pramonėse. Tos vals
tijos yra — Arizona, Arkąnsas, 
Calitornia, Colorada, Kansas, 
Massaelmsetts, Minnnesota. 
North Dakota, Soutli Dakota, 

Tėmijo[oregom Utah, ’lY'ašhington ir 
Wiseonsin. Alga nustatymas 
mainosi. Galitornijoj ir Ari
zonoje mažiausia galima mokė
ti patyrusiai inoterei $16.01) į 
savaitę keliose pramonėse. 
North Dakota suma mainosi 
nuo $14.00 iki $14,90, Massa- 
ehusetts nuo $114)0 iki $15.40, 
\Vashingtone nuo $1‘>.2O iki 
$14.50', Minnesota lino $10.25 
iki 12IX), Kansas nuo $10.50

• iki $11.(X) (telefonu darbiniu- __ ________________
kės mažiausia gali uždirbti $*»ĮS bus atspauzdintos Lietuve- Ž 

| je ir išsiuntinėtos visiems ^ 
| užsiprenumeravusiems Ka-1 
| ledams, 1924 m. Preniune-S 
< ratas kaina už Trejų Metų| 
f Kankles du doleriai, o v^”d 
»liaudms brangiau. 
S Antrašas: 
| MIKAS PETRAUSKAS 

i Lalsvls Alėja, 60. Kaimas* 
| Lithuania.

JEI JŲŠ JAUČIATE SERGĄS,! 
NUVARGĘS IR VISAI SILP- I]

■ 4 HAį NENUSIMINKITE J

Nors sykį atsiradb nauja 'gyduole, 
kuii.’suteikia tūkstančiams pa- 

s lengvinimą tik i keletą dienu.
I v “ f* p

Jlusų • nkaityti^P iilial nusita^Fs. 
kaip djisižlnos, ipub lįiua tukftafeiu 

.ąuyaĮnyisiįi ir ni/slipnėjUsią*»žmoA#- 
viirtojtį šių. gyduole ir gaumi palengvi
nimą lik j keletą ąllPiru.4ą*a>at|s tu- 
rile pahiir&lyti jįTr patal-fi sUvo (imu- 

i 'gnąis, kmblmndytų, Jei jus jiinčtotė ?m- 
: varge, siląni; Ji padarys danginu negu 
nnstelii'ns jus. kaip greit jus pi’adesi-

■ te, Muštis geriau. JeCjH^iAJulgyy’a^ylaVr 
iki šiol nėra jums jos užsukęs, tik ntt 

-eikite; į aptieką ir nusipirkite vienų 
imteif. ,.TI vmlinasi.Nuga-Toue-■ -H y- 
ra maloni vartojimui ir už .$1.(10 jus 
gausite visam mėnesiui vartojimui. 
Nugą-Time sngrijžintintgal jiėjy. vtkruA 
ntą, ’nuvargusiemsj susfipHtm-mivHrgn* 
sius ir silpnus nervus ir raumenis, pa
gaminti daugiau raudono kraujo,- su
stiprina uCrvjjis ji* suteikia jiems gerą 

\ veikimą. Nnga-i’one sutelkia saldų ir 
atšviežinanti miegų, gerų apetitą; W- 
guliarj ėjimą lauk, stumiĮiuoja^kepents 
iv inkstus ir teikiu jiems tikrą .veikimu 
ir padaro jums kad jaučiai# kaip į»IH-'!

■ Jas žmogus tik | keletą dieijų.
Išdirbėjai Nuga-Tone žiną labai ge

rui, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki-, 
urnose Ir jie yru privertę \isus aptieko* 
rius, kad davus,garantiją ir sugrąžinus 
jūsų pinigus, jei nepagelbslL-Rekotneu- 
duoiama, garantuojama ir parduodamu 
visų gerlj aptfekorių. . • .

vtfal

ff
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AK£RtyiRBWM*žESNĖS

Tik 25 meiles nuo .vidurio Philadel- 
phijos. Arti stoties, gatvekarią ir stet- 
to kelio, mokykla prie namą. MiSkas 
yra, Ir upelis teka pro namus. Laukai 
aptverti ir ganyklos. Builinkal geri, 
Šiltas ir šaltas vanduo,-elektros šviesa. 
Parsiduoda pigiai su gyvuliais ir ukūs 
įrankiais. - W platesnių informaciją 
kreipkitės pas Savininkų

C. J. MAJAUSKAS '
R. D. No. 1, CollegevUte? Pa:
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■Ant mukiausio ir didžiausio
■ Vokietijos laivo - 4
fCOLUMBUS
■TIK 8 DIENAS ANT VANDENIO I 

, ■Nepiliečiai gali pasisvečiuoti su Į
■ savo giminėmis užj.'ubežyjfe ir su- r 

: ■grįžti bęgy.te‘ dvylikos mėnesių 1 I 
‘ [Ameriką. Toki pasažieriai nebus i į

kpriskaftyti prie kvotos., Į
į Dėl informacijų kreipkitės ' į 
|, prie vietinio^ agento; arba Į 
F192WĄSHINGTON STREET

- BOSTON, MASS. .

‘1 -f A

«

NORTH-GERMAN

L.LOYD

i

1924
Naujos Kanklės. Šį kartą s 

J leidžiama knyga — - 
£ Metų Kanklės,’ ’ už 1922-3-4 į 
e metus. v S:
5 “Trejų Metų, KankW*I

ii e i

arba $9. į. savaitę), Atkansas 
nuo $7.50 iki $1LO(), kuomet 
Utah galimu mukiausia mokėti 
$7.50 į savaitę.

Daugelyj valstijų- tos algos, 
nustatytos po ištyrinėjimų gy
venimo jškaščių. Bet papras
ta} komitetas paskirtas tikslų 
nustatyti algas ištyrinėja pra
mones ir gyvenimo iškaščius- 
Tie komitetai pačiu laiku tyri
nėja vieną pramonę arba gru
pę pramonių> laiko išklausy
mus, kuriuose darbdaviui,, dar- ii

S p. S. Pinigus siųst pašto 
£ money orderiais.

(fMSSŠ^s’l «r 

HAMBURGAJffiJUCAKLBMJLi Į 

TRUMPIACSIAS KJMAS l lį
• VISAS BALIS ■ ■
Iri E TV VOS ||

išplaukia kiekvieną savaitę s» BĮ 
' musą laivais de luie KI TPI

“Albert Balin” IĮ
^Deutschl^nd?-’BI 
‘-Rėsolute^ 1 -—

- “Belaiice1”
u Karle Veža I, II Ir III Moša | | 

pasažioHus. ir popullarlžkl lai- ■ 
vai “Mount Clay,’” Cleveland," ■

A ''Hunsa,” Thuringla’' ir "WeBt- 11...^ .
; phalla” bu cabtn ir III Mėsa. Ge- K 

ras mandagu* patarnavimas, I * 
pulkus kambariai, puikina apy»- ■ ■ aja
tovoe. II į

JULIUS ROTTENBERG |- jt*" 
200 'Hauover SL, Bofton, Mbm. ■ Į 

> i r

v

IIR.HARRIMAN Lįbfc, ,

r*

eiKmiND, omo.

Jatt dešimtas metąs, kaip musų 
Tautos Fondo skyrius gyvuoja. 
Ką jis per tą lyaiką padarei Su
kėlė Lietuvai $p,000. Daugiau,, 
negu? po $1,000 į metus. Tie pi
nigai ėjo Lietuvos valstybes atsta
tymui ir jos kultūros pakeliriuu.

Pastaruoju laiku skyriaus veiki
mas buvo apsistojęs. Tai žinoma 
nėra ko stebėtis. Juk ir veikėjui 
ir šukuotojai turėjo pasilsėti po 
intempto darbo., ’ Juk visą darbą 
vare ne kokie pasamdyti agitato
riai, -b patys darbininkai dirbo po 
dienos darbo. .

Atėjus jiibiiiejui skyrius atsiga
vo. Nutarė rengti didelį pamine- 
jipUĮ gruodžio 2® d. š. m. Kvies 
gerą kalbėtoją ir L. Vyčią ir Te- 
iatrališką chorus programų! atlik
ti. TaŲms didele pramoga.

■ Kongresui mėsiniai nuo mūsų 
skyriaus šie: .

1) Užprotestuoti prieš lenkus.
2) Išrinkti komisiją, kuri pasu 

rūpintą įsteigti T. Fondo skyrius 
visose kolonijose ąiikoms rinkt j 
Vilniaus’ atgavimui.

3) Duot pašelpą Amerikos ir rl
, I

• e_ _
r-- ■—-—“-u—- -—--4

Atlrtis dažniausiai ateina
nelaukta. . . 1 .

Meile yra viena, tik kiek
vienas kitaip jų supranta.

CUNARD
Į LIETUVĄ 

trumpiausiu laiku, kas Seredą, tre
jais ekspreso laivais 

fierenparia Aųtritafaii
Mauret&nią

(per Cherbouvgą ar Soutliupiptoną). 
BASI AUTA ....... Jtugs, (I, Epai. 7 
(’<H,UxMB[A........... .linginio 13
SumiLĮ<,,,vlluąs. 21, Spal. 10

Lietuviai važiuoją Lietuvon -avė-' 
člunsna neilgesniam laikui kai me
tams galės grįžti Amerikon neatsi
žvelgiant į kvotų.
> "i

JEI manote parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užSakyklt dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje sutelksijiem h 
pagalbą ir duos patarimą. Visi tre
čius klssos keleiviai turi atskirus 
kambarius, Kuogeriausias šyaruipaa 
ir maistas. Smulk
menų klauskit vlė- ! 
tinto.agento 
arba

, CUNARDLINE 
126 Statė SU

t

Boston, Ma^s.
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DELBYTBlvnK

Sekantis utarninko “Darbi- 
tttako” numeris dėl panedėlyje 
pripuolamos Labor Day šven
tė® nebus išleistas.

MUSKEND* DU KUNKJV.

Pereitų sėmių nuskendo du 
Btaetono kunigu—T. F. Kealia- 
m ir William Cluttiek. Pir- 
MMMiis 29 m. amžiaus, antrasis 
30m. amžiaus* Jiedu pas pa- 
žįstamų nuvažiavo į Beaeh 
Bhrffs maudytis ir besimau- 
dtat prigėręs Buvo didelės 
bangos ir kai parbloškė jue*, 
tai panešė atgal, kur kėjonds 
dugno jau nesiekė, Alm itemo- 
liėjo plaukti. Pradėję skęsti* 
Nuo kranto laivelyje būrys vy- 
rų įrėši gelbėti, bet ban^t ap
vožė. valtį. Vyrai išplaukė. Ir 
jie matė kunigus ant dugno. 
Tai atvykusieji narai išgriebė, 
Bet atgaivinti jau nepavyko.

r»y*l IIILIMI I I I ■ / .iV^SĮaMS^RBISSMĮgMĮSI

Laidotuvių reikalais rūpino
si visiems gerai žinomas gra- 
borius p. P. J. Akunevičius. 
Kaip visuomet taip ir šį sykį 
p, Akunevicius pp. Matulevi
čių a. a. dukrelei teikė kogę- 
riausį ir širdingiausi paskutinį 
patarnavimų. Veliones tėvai, 
brolis ir giminės labai yra dė
kingi p, Akunevičiui už jo di
delį pasišventimų ir triūsų.

Lietuviams užuot kreipusis 
prie svetimtaučių, reikėtų atsi
kreipti pas savu vientautį, ypač 
pas p. AkuneviČių. Kaip pra
eit jųe visiems matomai ir sų- 
žiningai patarnavo, taip ir 
ateity da gerintis patarnaus,

Rep.

*•

oiifiaiiui

------ GRAŽUS-VAKAKA^—

Pereito ketvergo vakure įvy
ko Vasarines Lietuvių Mokyk
las vaikų programas. 
'mokykit s mokiniai ii* mokinės. 
Žinomų 
pus buylo vaikų-iaokiiiių, per
pūs suaugusių* Programa bu
vo labuikvairi. Buvo dainavi
mų, soldinių, muzikalių šmote
lių* dekįęinacijų ir tt

Kitų ketvergę įvyks tos mo
kyklos antras vakaras. >.

U2STOJO GRAŽUS ORAS.
’ t. . \ .
į ■ C 'Į1-"’'' •"

Verėit^iitdWBkų Bostonų ir 
visų Natįjgjų Atoglijų ą^tanikę 
gauriaušj^šlietūs* Per vasara 
lytaus srokavo^’tai utariiinke 
Atpildyta. Į lietus buv<j j toks,į 
kokio nė|į buvę per daug mė-' 

. tų. Vejįš buvo teip-gi smiaf- 
ritajinčiaryta nemą- 

mieĄains ir farmoinš.- Te- 
Čiuu sereda išaušo visai giedra 
ir saulėta.

i. Išpildė 
!. 

buvo kupina salė. Per-

RElULiniAI
Tuojaus reikahH$j«ta stiče- 

rių vyrų ir moterų reinkotų 
dirbtuvėj. Kreipkitės į Boston 
Coat Mfg. Co., 24 Sudbury St., 
Boston, Mass. (netoli Hayniiar- 
ketScj.) :(S-6j

METUVlnrŲ ’
vAi&rnmnA,

' Pas mus galite gauti visokių Molių, 
Šaknių tt žiedų nuo vląokfo Uo* Me* 
užtaikome vigokias Molto kokio* tlk ant 
svieto randasi ir geriausio* trejankos 
60c. su prlsiuntlmu. Atsiųsk 10c. o 
gausi visokiu Moliu ir knygų katalogą. 
Reikalaujame agentu ir duodame gerą 
pelne aat musų visokiu valstžolfo tt 
knygų-

M. ZUKAITIS,
449 Hncteou Ava. Rochtoter, N. Y.
t . *

35-TAS METINIS BALIUS
Rengia S. L. iv. K&rimiero 

Draugija

L-ABOR DAY

RUGSĖJU 1 DIENA, 1924 i*-
LUTUVIŲ BALUI,

N ir Bihrer StaSouth Boston.
Prasidės 3 vai, po pietų ir tęsis 

iki 12 vai. nakties.
Gerbiamieji:—- Pirmas balius 

po vasaros piknikų, BALIUS 
seniausios draugi jos Mass. val
stijoj jT>u» linksmas^ nes gera 
orkestrą ir bus daug jaunimo. 
Kviečiame narius ir nęnarius 
ateiti į baili j ir atsivesti jau
nuolius. -Vienintelė proga susi
pažinti Lietuvių jaunimui mū
sų baliuje. '

Dr-joa Valdyba.
P. ,S. Šit pirma diena Rugsė

jo varde sukaktuvių 32 metų 
priimama naujus narius į-mū
sų draugijų už pusę įstojimo 
iki metinio snsirinkimOi Pra
šom prisirašyti.

M

5

prttamii (tai, (gitai virftdtaimui ir labai
tata kraujų.

I VKEįBGB 8TBBT 4ULMBB1DG< MASS.
Gauk Jį Fu Savų Krautuvininkų

Tik ką išėjo iš spaudos aštuonl, nau- 
jl mimika* veikalai, dainavimui au 

plano akemponimentu.

Audra prieš dieną (solo). .$1.00 
žvaigždutę (solo) ir
Aušta Rįffa» (duetas).... 43 
Oi, D«ino«r(sote arba duet,) .50 
A'oktamaa
(duetas basom! ir sopranui) 1.25 
jpiemcHėlia (duetas) ...... 
O, Laisve (mišriam kvar
terui arba chorui) ....... 
Myliu, (mišriam kvartetui 
arba chorui) ...... ......
Imant visus veikalus sykiu $4.00

Siųsdami užsakymus, siuskite Ir 
pinigus IšĮierkant pašto money or
deri ir adresuoki! sekančiu, antra
šu:

1»
2.

X
<
5.
6.

7.

.50

.50

,73

Parduodam, mimalnom namus, ufa*; bUmiu* Ir vl*oklą prtvatlžką nuo
savybe, taipgi skoUnamt pinigu** parkam ir parduodam M0RGI6IES, an- 
draudžtan* (inUtatotam) vtaokj turtą nu* *ąį*ta» W maa vtaoklti nelaimiu. 
Mc* vtateto* mtoMMtan greiti ir teisingą fMMMMMA Maigi visata tIA- 
minttal* rtofcaM* kreipkite* pa*

Ot«»W’S R1ALTY eeUrANY 
TWnmiKA8 J. OL8EIKA. MMnlBlM

409 W. SMOto B««i 3> Bertoj Kua VA 8. B. 0048
k ' " »

■5asamtoma***mlrii*tata*šaHa»=^s6MBSHBsaiB^^
■ 1.1.11 ,| , liltirM ■ .1 - .lii.Į--, ,, 1- |H1 1.1 I........ .IIIJ-I.—1.1 ■-

I
 A. BAČIULIS,
P. < *bx 16, So. Boston, Bbtav*

I - IJ -M——*'

KLAUSYKIT.
Tautiečiai ir Tautietes! G*K; 

cite Torali, nes nėra geretarf* 
gėrimo, sveikesnio ir gardesnio* 
ant svieto. Iš žolių ir šakniu' 
padarytas. < Sveikas toniliM 
jataiso vidurius ir prie to ta* 
jai geras, '

Visur galima gauti, (8.6)

ftuftiduods 2 po 3 Šeimynas namai, ta
jai geroj vietoj Dorehesteryje, netoli 
Colmnbhi Iload So. Bostono, vwl įtai
symai. Kainu tik po $10,000. Inešt po 
$2,500. Pirmi morglėlitl pa $6,090. Na* 
tykit greitai TITUS P. GBEVIS, 
B’w, S. Boston. Tel. S. B. 2340. (A-80

PAIEŠKOJIMAS
Ignotas Augulis, apie 1913 m. 
atvyko Amerikon iš Kokšių so
džiaus, Kamajų vai., Rokiškio 
apskrities. Kas turi kokių nors 
žinių malonėkite pranešti Lie
timų Biurui, Foreign Lan- 

' giiage luformatioii Service, 119 
West 41-si Btreet. New .York 
City.\r «”■ - ' ■ M'

■u n r
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j
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; f IRI RARA R
nes vf’limT preke bus nugštesnė, 2-jy 
šeimynų 9 kainbiirių namą, geroj Vietoj 
So. Bostone, arti Columbia Road. _ Sa
vininkas važiuoja į AVashingtoną, tad 
turi parduoti šią savaite nors už $3,800 
fr $1,000 piešti. ,

A.- IVAS
351 w. Mna *»• ®M*M

BUDAVOKIT NAMUS
Vienintelis - Lietuvis . Archi

tektas ir Būdavotojas, pabūda
voju namus ant užsakymo.

TITUS P? GREVIS
W^Mroadway,? W. W81on,*Masą

:• ms.-slWr -nf ,0 H 

m
gi

f 1" lt- ♦ V
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PARSIDUODA 
NAMAI

J 2 šeimynų ir vieno Storo namas, šalo to 2 maži štoreliai, 
; atskiram name ir 4 kambarių grintelė, prie to yra virš 
t ė,500 pėdų žemės pačiam centre South.Bostonro.

i Metinių randų’ įplaukia virš $1,400. .'Didžiajam store per
■ virš 10 metų buvo grosernė ir mėsinyčia, bet dabar-tuščia, 
?*Kd: nugir^ps ų^ma būt tpojaw biznį pradėt FBEK® 
.\toM^ta®08EBŠ6VOd,.^ / .

kartu parsiduoda nuo originališko savininko ku- s 
E‘ ?laiįž nuo paimamų pastatymo, i Pasinaudokit šia pro- | 

. Dėl platesnių injįrniaci34 kreipkitės į 

M-terNOLDS- 
^fTĖej^^ftreęl/ » Boston, Mass.

fc l.V v .
| ‘?įėj^ E^yma^M ė^l'torba^MkafEft* g&te .mtatt K Sdlausko aptiekoj.

V

’r

v tįsi
p

P1

STOGDENGIAI 
(BOOFING) 

ĮSmatoa ir Svyrio/metalo, šleifo Ir 
tapliy* ''Tat yra seniausi ir 

JatmiM«Bė*iu*i fctogdenglal So. Bba- 
»W'ė. VlMto darbas gvaruntuojnmoa 
I Ir ypatiškai peržiūrimas.

21®—218 Bonven St., So. Boston 
(Tarpe E ir P Streets).

J

mase

TU. So.

J. SACŪONELL, M. 4
Otofeo tgrikalMH <r

taNMO valakdo*: Rytai* ISO v«b 
Po pietų nuo 1—4 
Vakarai* naoO—t 

MK B. Broadw»y, So, Botai

Tel. So. Boaton 06K

5 16 METU SOtJTH BOBTONM

I H. S, STONE
AKIU SPECIALISTAS

899 a W. Broadway, So. B*
VALANDOS: Ntto 9 r. iki 7 V.

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASFE1
’ (KASPARAVIČIUS V

408 Broadvay, Spųth Btaete 
Ofiso valandos t 

nuo 9’ iki 12:00 ryte Ir nuo l:8a 
iki 5 Ir nuo 6:00 iki S vai. vakar*. 
Ofisas uždaryta* sutarto* valtorate 
Ir nedėldlenlata

d

F

! f

.»

Ofhw Teki South Boston 8972—R, 
? Įbildi Tiria Sta Boeton 1912—W.

S. BAIttlSEVim
Lietuviškas Graborius, balsamaoto- 
jaa, Real Estate ir Public Notaras, 

848 W. Broadwąy, 
South Boston. Mass.

Residenclja: 237 D St., So. Boston.

:4: TEL. So. Boston 0506—W, *

, Tel. S. B. 0441;

F. J. rJLffltlSHS;
• ADVOKATAS ' :

• ’ ' ‘ lt

414 Broadway, So. Boston
(Antros lubos) Į , • i

>__ F

aBBHatas-nMM|
Tel. Brockton 5112—'W. | 

DANTISTAS

DR. H. J. GORKRI
(GUMAUSKAS)

70SMainSt., Montello, Bta 
(Kampas Broad Street)-------

Į • j.Tel/So. Boąfon 0404-J*

JURGIS STU KAS 
! ’ Foto grIfas 

'«3LWESTBR0ADWAYr 
South Boeton, Mato.

Daromi dailius, paveikslus. Vesellias 
traukiam vakarais. Užallkom vi
sokios j rūšies rėmus.

. . .... . I -

SLIKTUVYS DANTISTAS į

L kapočius;
$251 Broadway, So, Boston | 

(“Keleivio” name) 5;
3 Dkišo Valandos : ntto 9 iki 12, nuo 2 
;#1 j30 iki 6 Ir nuo 0:30 iki 9 vakare, Sę 
SSeredomis nuo 9 iki 12 vai. diena žr 
fSubatomia nuo 9 Iki e rak. Nedl 2 

: Jtionlls nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti;

DR.PUSKUNI6IS 
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vąl. 9 iki 11 ryte. 1 Iki 3 po plet

* 7 ild 9 vfl^«
389 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2891.

LIBOR HT, R^mEPTEMttR VM9&
CYPNUS •

40 Prospect Street, Cambridge, Mass.

‘ r

GRAŽUS ORAS PRAMO- 
r ^GGMS.

Po gausaus lytaus bus gra
žus oras ir tai laimei pramogų 
rengėjams. Didžias- pramogas 
rengia Bostono ir Cambndge'o- kokiai prasidės 2 vali p© piėfų retrauksis iki vėlumos. Vietos 
idėjinės organizacijos. -Svar
biausia tai subatoj ir panedėly- 
je įvyksiantis So. Bostone 492s 
E. 7-tli St. bažaras ir šokiai, o 
nedelioj ant Old Codman. far- 
mos piknikas.

IŠ visų kraštų, kampų ir ap- 
Enkinių 'kolonijų visi kviečia
mi į šias nepaprastas prarno- 

.8*8-'

įir apielinkės visuomenė nuolankiai ĮrięiBiąi^i'^^mk^ti? >

*1

♦

© Parduodame naujus BUICK
jautomobilius, su šešiais brelkals ,
4 c (motorais)puikiausios, tvirčiau- 
1 ""STOs inailnos ant kelio. Galimą
1 į su Buick. lengvai pradėti važluo- 
] ■ tl ir lengvai sustabdyt. Nemo- 
® ’lmntis vMHuoti gali lengvai iš- 
'> mokti ir.su musu, pagelba gali- .
• ma gretimi slautl. leidimą (11- į
• cense). važiuoti automobiliu. f
< Prekė naujiem Buiekam nuo * 
« $1,070 Iki $3į«Į0& Vartotos ir 
K perdirbtos mašinos nuo $100 Iki 
> $1,200. f
J į Parduodame ant lengvų. Išmo- 

■ į kėjimų ir labai, greitai išmokina- 
J £ me važiuoti.
1 e. W‘
Ji. Teipgf parduodame batarejas, RADIOir visokių'automobHiams f eik ] Į
' į menti, tafjerų, tūbų fr 1.1 pigiau neg* kur kitur mieste galima pirkti ir < > 

taisome naari^ ne&rtBngtal ir atsakančiai.
T Ekspertai laeltenikal padaro liti rimą, ( tęst) aut mašinų ir batarojįjj
2 Visiems dykai Lietuviu garadMuj tt automobiliu lotautuvgj.
f - Maros SALSSOOMBAKT I 
j; 541—545 Šast Broadway, South Boston, Mass. V

: , BUICK SALES AND SERVICE 1
Ž ' 9Ū4SM. s*, Bw«ott ant tr mot s

F

E-IN

> It 7
f i

Tei. & b, aoe^-R.
i.itTUVI« 

•MONElKSTM

MOTOS CAMI
' -
i F

■H
* t

AKRU PATARNAVIMU 
VISUS PATENKINA, r*

Rugpjūčio 20 d. atsiskyrė su 
Šiuo pasauliu a. a. Marijona 
Sfehilaičiutė, 18 metų amžiaus. 
Rugpjūčio 23' d. šv. Petro baž-~ 
nyeioje buvo už kelionę iškil
mingos, retai pas lietuvius pa- 
sitaikančios pamaldos^ Iš ten 
nulydėta į Kalvarijos kapines 
ir ten palaidota. >

A. a. velione gimė ir augo 
New York’e. Paliko didžiame 
nuliūdime savo tėvelius ir gi
mines. Lai josios sielai būna 
mielaširdingas Praamžinas, "gi 
josios kūnas M ilsisi ramybė- 
je Vtashingtono žemėje.

.i „.H, ......... —

Telephone Stauth Boston 8520
Ntaką Telefoną* Asplnwall 0870

ADVOKATAS
uštiNtumi) 

inmmii advokatai
Itaiiyri du Unlvtrritota 

fMMU VfalYONity m A. B. 
* WbWn<taB,U»iTf w LL.B.

"ftMMmUO” KAME 
(antro* lobo*)

M| W. Brod4W»y. •«. BoątM.

t

b

"U" I.KIC ffti

s a* \;

įp-

•F'T

1
Lietuvos D. K. Keistučio Draugyste

Pirmadieny .
Rugsėjo 1 d., 1924

Darbininkų Dienoj (Labor Day)

^IšegBaminuojutotls, priskiriu.'aid-!
• Blna, kreiva* *fcl* atittesinu ir {
# atnbll joniškose (aklose) akyse «u- ® 
S gražinu šviesą tinkamu laiku. g 
į J. L, Pašakarnis, O. D. | 
j) 447 Broachvay, So. Boston. į|

Ant Savo Daržo
Oakland Grove East Deadham, Mass.

Visa Boston’o ir apielinkės lietuvių liaudis-gerai žino kad 
D. L. K. Keistučio Dr-gija darbuojasi šauniai ir nepraleidžiage-- 
rų darbų dėl visuomenės ir ji neprisidėjtis. Tai-gi ir Šjo pikni
ko dalis pelno bus skiriama dėl vaikų vasarines mokyklos. Kaip 
jau gerb .visuomenė žino, pirmiaus kurie buvo piknikai, buvo 
gana smagūs, o šis bus dar smagesnis, nes bus daug daugiau 
žaislų, praisų ir įAuzikantų,

4

Užprašo BBKGffiJAI.

Tųdienųbuapuaė įstojimo nariams. Įžanga į parkų dykai.

Trokai išeis nuo Lietuvių Svetainės. K St., khip 10:30 vai. 
ryte. Karais važiuot nuo Korest. HilI Sįation iki Grove St., 
iš ten bus nurodyta vieta.

1

l

I
®C Porter07W-M.

ūniversity Hardware 
Jį< H-Sw^kaucka8

j į Pranešu savo kostumeriains kad perkėliau savo’ geležinių
] ? daiktų krautuvę nųujov vieton. Pardubdu viskų ir že- 
] ■ ' - ■ ' monr kainom, kaip tai:
! į Mūs spccial maleva keturių spalvų, už galionų. 

Varnilius (lektorių*), už galionų (gorčių) \: . 
Bačka del peMų 
Boileris dėl drapanų virinimo .. 
Baksiūku dėl duonos laikymo
Taip-gi visokios rūšies dėl stogų taisymo popieros ir 
gimtų.

univijihkty kardvtabe
1147 Oambridge Street, 'Oainbridge, Mm*.
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GEĮUlffi k SfflELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Building 
•294 Washington Street1 

Boston, Mass.
Valando*: 9 A. M. iki B :*0 P, M. 

EAST BOSTON .OFFICE
147 Jfaveriek St., East Boston 

Telephone East Boston 1400

87 Gertam Avenue, Brockline
- Telephone Regent 6568

ANTANAS P. KNKIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisią mokyk

it ta- Ir užsiima Real Estete patdavi- 
1 riejimu* būna mano ofisą kasdieną 
I nuo 3 iii 5 valandos po pietų itoky- 
I rus Šventadienius. Lietuviai, kad 
I Ir mažai sukalbantieji angliškai ga- 
I' U kreiptis įvairiais reikalai* pas 
f mano. A. F, Kneižio adresas yra 
Į * tok*: 808 E. Nlnth Street, Tel, So. 
į Boston 1686.

P. J. AKUNEVISIUS
LIETUVIS GRABORIUS

, Sutelkia“ gePąufl^pabitutlnl^iAtar- 
narimą, todėl verta paa JĮ kreiptis.

Ofiso adresą*:
288 Broadw»y, South Boston 

Tel. S. B. 0183-W.
Gyv. 820 M «-th 8t.» 8. Boąton
MmMMaitaMl*M*toMMS**MWK*toMI

¥

ML

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPUna 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRSHNINKAS — M. Zoba,

5^0 E,. 7-th St, So. Boston, Mato. 
Telephone So. Boston 1516—J. 

VICE-PIRM. — Kazys Ambręzas
492 E. 7-th St, So. Boston, Mato. 

PROT. RAŠTININKAS — J. GlInecHa,
5 Thomas Park. So. Boston, Mato. 

FIN, RAŠTININKAS — Matas SelM*.
460 E. 7-th S t, So. Boston, Mato. 

KASIERIUS — A. Naudžlunas,
8S5 E. Broad\vay, S. Boston, Mato. 

MARŠALKA — J. Zalkis,
7 Winfield St., So. Boston, Mato 

Draugi ja laiko susirinkimus kas tre
čią nędeidienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vai. po pietą Šv. Petro parapijos tolėji, 
492 E. Seventh St, So» Boston, M***.

ŠV. KAZIMIERO R. K, DT-JRJ8 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

Pirmininkas —- J. Jaroša,
562 E, 6-th St, So. Boston, Mato. 

Vlce-pirm. — J. Grublnskas,
157 M Street, So. Boston, Mato. 

Prot. Raštininkas —• A. Janušonis,
1426 ColumblaRd., S. Boston, Mato 

Flninsą Paštininkas — K .Kiškis,
8 Hatch Street, So. Boston, Mato. 

Iždininkas — L. švagždys,
311 Bowen St, So. Boston, Mana 

Tvarkdarys — p. Laučka,
. ‘395 E. Flfth St, So. Boston, Mm*.
Draugijos reikalais kreipkite* visa

dos I protokolu raštininką. •
Draugija savo susimkhnus laiko 3-rą 

nedėldtenl kiekvieno mėnesio 1-mą vtl 
po pietų parapijos salėje, 492 Seventb 
St, So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-OPtMI
VALDYBOSANTRAŽA1

Pirmininkas — Antanas Pūsteltai
146 Bowen St., So. Boston, Maita 

Vlce-plmi. — Martinus Kntstanta®
41162 IVashlngton St., Ro»UtoW» 

Protokolu BaSk — Antanus Macejuaaa,
430 E, Seventll St., South BMMI 

Fln. Raštininkas — Jwas VintaNta
006 E. Bmdwa& South BtertUk 

Kosteriąs V* Andriejus ZalteckMi
307 EJNInth St., So. Boston, Mat 

MatSūlku — Ateksamlra Jalmokoa
11Š Granite St, So. Boston, Mwta 

Drnnmts n. L. K KeistteJto teiM 
mėnesinhis sustrinklmus kas piram *► 
tl?l«lten| ktekvleno mėnesio po No. tt| 
\Va«htngton St. S. Boston. Mato, 8-flg 
valandą po platu. AtaMami at«ivtoMto 
su aavlta naują narių prta mtsąj draa- 
gijos prialraflr*.

ir.su
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