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. Pupiežius PUTSIX lako:

“Kiekvieno kataliko yra 

Švinta priedermė paremti k** 

t&likiškųjų spaudų ir Jų 'kuo- * 

plačiausiai paskleisti tarp imo- 

ųių. Geri laikraščiai yra nan- , 

dingiausiu daiktu ir verti di

džiausio užmokesnio.”

KARAS KYNLFOJ

, Ties miestu Šanhai,. Kyni joj, 
kilo.naminis karas. 'Gen. Chi 
Hsieh Yuan su savo jėgomis 
norėjo paimti Šauliai. Ant il
go! fronto ėjo mūšis. Bet už
puolikui fronto perlaužti' dar 
nepavyko ir spėjama, kad ne
pavyks. Į šauliai atplaukė 

— daugAngtijosrAmerikoš-ir Ja
ponijos karo laivų. Šanhajuje 

t atsirado daug pabėgėlių.
/ 

SUKILO PRIEŠ RUSIJĄ.

Jau antra savaitė, kaip 
. * ‘kraujas liejasi Užkaukazvje. 

Gruzija ir. kitos Kaukazo tau
tos sukilo ir nori nusikratyti 
nuo “ darbininkiškos ” Rusijos 
valdžios. Įvyko svarbių ir di- 
delių mūšių Batume, Tiflise ir 
kituose miestuose.t

- •---------------------*---------------

PASITRAUKĖ IŠ POLITI- 
- KOS.

Italijos garsusis rašytojas 
D’Annunzio visiškai, pasitrau- 

. ke iš politinio ir viešo veikimo. 
Jis kaip žinoma buvo Italijos 
Želigovskis, 
ateiviai.

Berline svetimšalių .yrą 145,- 
000. Iš jų 42 nuoš. gyvena 

f vnfeistolnjątiškdl’i įąrp tų daug 
yra rusų, didikų. Kįti svėtim-

• ■šaliąiįjyra .bMdw>mene, tarp 
kurios] daugelis vereihsi vagys-

. te. 32 nuoš. svetimįaučių* gy-
• vena kriminalej miesto dalyje.
. Svetimtaučių žymią dūlį suda

ro žydai tremtiniai. /* i
. . i-1 1. 1 "1 "  *

MASKVOS GATVĖS. <

Maskvoj caro* laikų palikti 
šaligatviai baigia-griūti. “Dar
bininkiška” valdžia rokuoja, 
kad bė šaligatvių* . galimą ,ap- 
seiti, šaligatviai, tai buržujų 
išradimas. Nesenai po lytaus 
vienoj iš didžiųjų gatvių mote
ris nuskendo baloje, oAmeri
kos rašytojas Isaac F. Morėos- 
son, eidamas netikusių' šali
gatviu griuvo ir susižeidė • vei- 
dąi kojas ir rankas.

v *. a-

' ■» *
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Organas Amerikos Lletvwl|| 
Rymo Katalikų Bv. Juoupftji 

. Darbininkų KooperatyvČ®
• . Sąjungos

D A R B I N I N K A «
----- Eina-—

UTARNINKAIS, KETVEUGAIS 1|E 
SUBATOMIS

Vžrubeiy tr Bostono ftpUHnkB»
tf » f » t M » H • M n» » » r M

“Darbininkas”
366 Broadway, So. Boston,

< Tel. South Boston 620.
■ *
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’ .A, L. R. K. Federacijos XIV' 
Kongresas prasidėjo rugsėjo 2 
dienų -iškilmingomis pamaldo
mis šv. Jurgio bažnyčioje, šv. 
mišias laikė kun. Ig, Albavi- 
čiiLSj tlijakcmti buvo kuii. Deks- 
nys, sub-dijakonu kun. Valai
tis, o eeremonijantu klier. Mi- 
kaitis. Pamokslų pasakė Ičun. 
Dr. Ig. česaitis ir J. M. vysku
pas Gallagher anglų kalboje.

Sesijas atidarė Federacijos 
pirm. kun. Ig, Albavičius. Mal
dą atkalbėjo dvasios vadas 
kun. Ig. Česaitis. Pirminin
kas pasaite gražių ^prakalbų ir 
pasiūlė rinkti seimui,prezidiu- 
mų. Pirmininku išrinkta kun. 
H., Vaičiūnas, pągelbininkais: 
M. Bagdonas ir P. Daužvardis; 
raštininkais; B. Vaškevičiutė 
ir D. . Gustaite (jos išrinktos 
aklamacijos būdu); komisijos: 
skundų, Įnešimų ir rezoliucijų r 
adv. B, MaštauskaSy kun. Dr, 
Ig. Česaitis ir L. Šimutis; man
datų, pasveikinimų ir presos: 
kun. Jonaitis,, kun. Karužiškis 
ir. Abyšalą; knygų peržiūrėji
mo: studeĮilaš J. Mėdiniš,1 L. 
KrePščiūnąs ir p-nia Štaupie- 
nė; tvarkdariai: St. Štoptilio- 
nis ir Atkočiūnas.. ' v ‘

Seime užsiregistravo pirmer 
je sesijoje virš 50 delegatų — 
įžo'tiri'įarinktintai žmones; su 
pradžia darbo, .rodo didelio su
manumo ir rimtumo.
* 'Pirmoje sesijoje seimas* buvo 
pasveikintas visų didžiųjų ka
talikiškųjų organizaeijit ir 
taipgi daugybės dimigijų ir 
pavieniui asmenų. ■

Reporteris.
! -f

. ,’ » . ' ’ -

APIE NUSIGINKLAVIMĄ

Šveicarijoj Genevos mieste 
prasidėjo Tautų Sąjungos susi
rinkimas. z Jį atidarė lietu
viamsžinomas Belgijos užsie- 
nio reikalu ministeris Paul 
Hymans.
* Delegatų atsiųsta nuo 54 tau
tų. Vedėju išrinktas Šveica
rijos prezidentas Morta. Ang
lijos delegacijai pirmininkauja 
premieras McDonald, o Fraim 
rijos premieras Herriot. Ame
rika jokio atstovo neatsiuntė,

'Anglija stojo už Vokietijos 
priėmimų Į Tautų - Sąjungą. 
Anglį‘os premieras sake, kad 
reikia . turėti nusiginklavimo 
koTift Kiioi.uĮ, bet tų remta da
ryti Stropoj, o ne AVashinųtc. 
nMcDonaldas užsim// apie 
ginčus dėl Silezijos ir apie įioli- 
tikĮm ių nega’ėiinią surasti kai 
Įin in a o kuomet pag h imas 

lipytas. Šitie užsiiMivinai 
sukėlė audrą franeūzų tarpo.

SUTARĖ NEKARIAUTI.
Švedija ir Norvegija pasira

šė sutartį kuria pasižada ne
kariauti. į Kilus nesusiprati
mams paves juos trečiųjų teis
mui.----------------- - — tež—•—

PRADĖJO MAŽĖTI.
Anglijoj pereitų žiemų buvo 

atsiradusi miego * liga. Visų 
laikų plėtėsi ir žymių asmenų 
buvo tos ligos auka. Dabar li
ga ėmė mažėti.

- •T—’   ——

SAUGIAUSIA VIETA.

Kas bijo žemės drebėjimu, 
tai tegu vyksta į Vokietijų. Vo
kietijos prof. Emil Carthans, 
žymus geologas, skelbia, kad 
žemes drebėjimo žvilgsniu Vo
kietija esanti saugiausia.

ii

“Dzimdzi-Drimdzi”
Mass. Valstijoje.

MARŠRUTAS.

Angliakasių Suv. Valstijose 
yra 732,00, į TŠigp^OOO yra
—-----------------

l ‘ • M
■ t lium

PAGELBĖS. ŠILKO 
PRAMONEI.

i Japonijos valdžia paskyrė 
3,000,000 jenų paskolinti šilk- 
vabalių augintojams. Ištiku
sios šalnos buvo pakenkusios 
šilkvabalhi'.augintojoms. < »• »''
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AŠTUONI KANDIDATAI,.
t ' .-----------------------

SUSEKĖ IŠDAVIKĄ.

VarŠava. — Augščiausysis 
Lenkijos teismas nuteisė Piuls- 
kį, buvusį karo ministerijos ' 
valdininkų, kalėjiman už išda
vimų Rusijai Lenkijos .mobili- 
zacijog pienus.

Išėjo iš proto.
. Chicago. —■ Jau ketvirta žy- 
delka išėjo iš proto begalvoda- 
mos apie žyduką} žmogžudžiu 
Loebo ir Leopoldo darbelį ir 
teismų. Paskutinė moteris iš 
proto išėjusi buvo pati vieno 
karpenterio ir ji per visų laiką 
apie niekų nekalbėdavo, kaip 
apie nužudytų žyduką imjo 
nužvdytojus.

CEMENTO PELNAS.
New York/— Per balandį, 

gegužį ir birželį International 
Cement Corp pelno turėjo 
$678,291.

PELNAS PAAUGO.

New York. — Per liepos mė
nesį Erie geležinkelių kompa* 
nija. pelno turėjo' $1,500,000. 
Pernai per tą l mėnesį turėjo 
$894,296.

Uosio visi laiškai iš Lietuvos 
buvo nepaprastai iądomūs. Te- 
Čiau nei vienas ikšiol nebuvo 
toks indomus Uosio, laiškas, 
kaip tas, kuris tilps sekančia
me “Darbininko” numeryje, 
Temykite. Išplatinkite tų nu
merį tarp visų savo pažįstamų.

«

I

. , , v
Filatelistų draugija. B. m. 3.1 

dienų įvyko iškilmingas Fila- 
susirinkimas. Aptarus drau-: 
gijos steigimo reikalingumų ir 
priėmus jos statutų, vienu bal
su draugijos pirmininkas iš
rinktas prisiekusis advokatas 
Sjubelškis. Susirinkimas kąr- 
štai pritarė steigėjlJ sumjrrry' ' 
tam ir jau parengtam-, filateli
jos žurnalo leidimui. Toliau 
buvo išrekšta pageidavimas, 
kad draugija 1) visais gali
mais būdais remtų ir padėtų 
Kauno miesto moziejaus fila
telijos skyriui ir” apskritai įei
tų į- draugingus santykius su 
visais filatejos draugais ir rė
mėjais; 2) rūpintųs pristatyti 
savo nariams reikalingos lita- 
ratūros apie filatelijų n grei
čiau įsteigtų filatelijo knygy
nų; 3) įsteigtų pašti ženklų 
kontrolės įstaiga (kur kiekvie
nas kolekcininkas už menkų at
lyginimą gale tų patikrinti ar 
jo ‘perkamieji ženklai nėra spe
kuliacijos padaras) pašto žen
klų biržų ir galimai greičiau 
Sušaukti visos Lietuvos filate
listų kongresų,

Savo raštinę draugija patal
pino “Mokslo” bendrovės bu
te (Kaunas^ Jieprikiausdmybės 
aukšte 4, įelef. 1029) kur ir rei
kia kreiptis , visais draugijčš 
reikalais..

'' —te/ /

Šančių chuliganai. .Šeštadie
nį rugpiūčio 2 d. enįant namo 
23 valandų, ŠančiuoseVokie
čių gat. prie svaiginamų gėra
lų parduotuvės “Pąplovo” už
tikom tokia scenų: • Du girti 
chuliganai užsigulę ant vieno, 
taip-pat girto kokio tai vyro ir 
dursto jį peiliais. Pastebėję 
mus praeinant pro šalį, vienas 
iš jrj puolėsi į mane, bet greitai 
bėgti, būdamas labai girtas, "tai 
ir nepavijo, bet kartu su manim 
ėjusios dvi merginos labai išsi
gando. Dabartiniu laikų ne
maža jų čia ir priviso, jau dau
guma ramių gyventojų nusis
kundžia, kad pavojinga Šan
čiuose Vaikščioti 'kitomis gat
vėmis, išskiriant Juozapavi
čiaus prospektų, .kur galini ant 
kiekvieno* žingsnio sutikti po- 
licijantą. Buvo Įr rusų laikais 

‘i;jų nemaža, dabar dar daugiau 
yra. tik vokiečių okupacijos 
laikais tai ramu buvo, mat lą- 
šiuo elementu.

Elevatoriai yra tam tikros 
klėtys, kur pilama grūdus lan
kyt.1. valyti ir t. t Šį rutlvių 
tokie e.'-.' catoriai pradės* veikti 
ir Lietuvoj. Vienak'stalnmas 
Kaune, 4200 tonų talpos, ir 
antras “Šiauliuose, 300'3 tonų 
talpos. (Tonas apie 62 pūdu) 
A Im elevatorių statoma val
džios lėšomis. ’

Zitietes. Kauno zitietės gy
vuoja neblogai. Turi piečių, 
namus, šiemet' baigia statyt 
jUaują namų, kuriame bus salė, 
viešbutis. Pasirodo, kad vie
nybėj galingos ir silpnos skruz- 
delėles. Dieve, padek Kauno 
žitietėms!

. f . '

Darbo Federacija/ Rug$ 
čio 1 d. Darbo Federarijąj 
šventino savo vėliavų. | 
važiavusiu atstovų iŠkilml 
dalyvavo daug įvairių svf 
Socialistai ir bolševikai M 
Idai agitavo, kad darbini] 
nedalyvautų Darbo Fedei 
įiosd^’ęntėje,-------------- ,

(Kauno “Vienybe”)
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iri llVirime j i spektakliai bus SO. 
BOSTONE:

20 rugsėjo — Lietuvių Salė
je — ‘ ‘Dzimdri-Drimdzi.”

21 rugsėjo — Parapijos Sa
lėje — “Dzimdzi-Drimdzi.”

23 rugsėjo— Parapijos Sa
lėje — “Mūnšainas.”

24 rugsėjo — Lietuvių Sale- 
e “Mūnšainas.”

Brigton 25 rugsėjo—“Dzim- 
dzi-Drimdzi.”

Mentelių 26 rugsėjo—“Dzim- 
dzi-DrimdziZ’ .

Haverhill 27 rugsėjo L. Ū. 
Gedimino Klubo salėj, 324 Ri- 
ver St. — “Dzimdzi-Drimdzi.”

Lawrence 28 rugsėjo L, ū. 
Klubo salėj, 41 Berkeley St. —- 
* ‘ Dzimdži-Drimdzi. ’ ’

Nashua 30 rugsėjo šv. Kazi
miero sdlėj, 119 Temple St. — 
VDžimdzi-Diimdzi.” 

■” Cąmbridge 1 spalių—“Dzim- 
dzi-Drimdzi.”

Worcęster 2 spalių Lietuvių 
įOlJj'|$į ’Ęndiį&ott St.—“Dzim- 
dzi-Dtimdži.” į

WorcQster, 4 spalių Lietuvių 
$ilėj, 29,Endicott Št., “Mųn- 
šaiįas.”
f Worcester 5 spalių šv. Kazi

miero parapijos salėj—“Dzim- 
dzi-Drimdzi.”

Worcester 6 spalių šv. Kaži-’ 
miero parapijos salėj — “Mūn- 
ša&as.”

: Norwood 7 spalių — Parapi
jos salėj — Dzimdži-Drim
dzi.” •

Gavę iš visiy vietų palankų 
atsakymų, ir , pasižadėjimų 
munm padėti surengti vaidini
mus, mes tariame visiems šir
dingų ačiū.

Inspejame . gerk, publikų, 
kad mes1 negalime visiems skir
tį šventadienius kadangi nori
me aplankyti visas lietuvių ko
lonijas, tad esame priversti 
vaidinti beveik kasdien. To
dėl kviečiame Jus tautiečiai, 
lankytis ir’šiokiomis dienomis., 
Mūsų “Dzimdzi - Drimdzi” 
Jums pateiks linksmo vaidini
mo ir juokų, o priedas “Lais
va Lietuvą” sužadins Jūsų 
širdyse lietuvio vardų ir kylės 
visus talkon Vilniaus atvaduo
ti. iš po įenkų-okupantų lete
nos. -

«
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IŠLEIDO PARAGINIMĄ. 
WashiHgton.i f—' Amerikon

Wasblngton. - Į S^Vals-/®1’? valdyba iš-
tijii prezidentus stato unijoms atsi-
būrą astuoni žmonės, Respub-' 
lik&nų/ Demokratų ir Progre- 
sistų kandidatai plačiai žino
mi. Kiti penki kandidatai y- 
te ■ -

Pr ohibicijonistų — . į' prezi
dentus bankininkas Herman P. 
Faris iš Clinton, Mo«, į vice
prezidentus ’ p-Iė Caroline 
Breliin iš Long Beach, Gal..

t Darbininkų Partijos — į pre
zidentus AVilliam Z. Foster, . į 
vice-prezidentus žydas kriau- 
čius Benjatnih Gitldw. , Toji 
partija stoja, už “proletarinę 
involiucijų, kuri įsteigs sovie
tinę valdžių ir proletariato dik
tatūrų.”

Ku Klux Klano’ partijos — į 
prezidentus -Gilbert O, Nations 
ir Cliaties H. Randall Į vice- 
prez.

Single Taserių partijos 
Williaui J. AVallace ir J. C. 
IrincoĮn į vtee-prez.

Socijalistų Darbo partijos -— 
į prezidentus kaipenteris 
Frank T, Jobus iš PortlanJ, 

; Ore. ir Steamfitteris Vėmė L.

šaukimų, kuriame organizuoti 
darbininkai B raginami iš visų 
jėgų remti La Follėtte ’o kandi- 
datūrą.ir vesti užl jį agitacijų.

: SEKA AMERIKĄ.
Su v. Valstijų Karo Depart- 

mentas yra paskyręs rugsėjo 
12 d. mobilizacijos diena. Da
bar kaikurios Japonijos orga
nizacijos ragina valdžia pa
skirti “visuotinų - muštro die
na.”

pakėlė Algas.
San Francisco. — Tvpogra- 

phical Union per derybas išsi
kovojo geresnes algas. Darbi
ninkai gaudavo po $46 savaitė
je, dabar gaus po $51. Tokias ________ _ ,
algas gauna ir Ghicagoj tos u- Reynolds iš Baltimore. 
nijos nariai, o Nexv. Yorke gau- Buvo dar keturios partijos.

PASKELBĖ TESTAMENTĄ.
Chicago, 111.— Leopold, mi

lijonieriaus sūnus žmogžudys, 
paskelbė savo testamentų, lyg 
nuspėdamas, kad teisėjus iš
duos jam mirties dekretų. Iyai- 
kuriuos daiktus skiria Fielė 
muziejui. (Gal muziejaus val
dyba žmogžudžio dovanos ne
priims).

ŽIBALO GAMYBA.

Oklaliomos, valstijoj žibalo 
pagamina 550,000 statiniij kas
dien. Tat niekuomet ikšiol ten 
nebuvo tiek žibalo gaminama.

I

Dzimdzi-Drimdzi.
P. S. Maloniai prašome ir 

kitų valstijų laikraščius ątsi- 
spauzdinti. Kitose koloni jose 
maršrutas bus paskelbtas vė
liau. * • “D.-D.”

*

<

na dviem doleriais'daugiau,
i

ATNAUJINO -SUTARTĮ;
Atlantic Cbty, N. J. — Orga

nizuoti puodų darbininkai at
naujino sutartį ‘su darbdaviais 
Sutartis., padarytą dviem. me
tam,

t

4

»

/ 
r 
I

V

r

trys iš jų prisiplakė prie La 
Follett-e. ' Tos yra Socialist 
Party, ^Nątional ’lndependent 
Party ir Pebple’s Progresslves.

Farmer-Labor partija spro
go* į dvi dali — viena'clalis pri
sidėjo prie Tosterio, kita prie 
La Follette’o

' GRĮŽTA VEŽIMAI,
, Berline vežikų biznį buvo 
bepaveržią tarikabai. Bet ka
dangi jie veik dvigubai ėmė, 
tai jiems, nekaip šekėst Pas
taruoju* laiku apie 800 tavika- 
bų pasitraukė iš biznio ir per 12. žmogių. Kiti apsvaigo nuo 
tai vežikų skaičius padidėjo, žmonijos išgaravimų.

SPROGO AMONI J A.

DesMoineš, Ta. — Krautuvėj 
sprogo amonijos kubilas, te- 
įmušė vienų žmogų, o’ sužeidė
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Lietuvių ekskursiją RygojUS
*•’ -3

Viekšniai. Liepos m. 28 
Ryga atvyko Viekšnių Žemg 
Ūkio Kredito draugijos ekl 
k arsi ja, visų 234 žmonės ĘH 
kursi ją vedė d-jos narys Įįrf 
žinauskas. •

Ekskursantai pirmą aplaidįl 
Rygos parodą, 7 vah vok. bw^ 
išvaževę garlaiviu į jūrų, LM 
pos m. 29 d. aplankę muziejų 
ir kijas įžymesnius vietas ir tj 
vai, vak; grįžo į stotį. Ekskū^ 
sijų išlydėti atvyko daug puį 
likos ir kato .orkestras. P. Rif 
žinauskūi išreiškus padėką^ 
šir<lingą priėmimą oi’kestaį 
grojant Lietuvos himnų iriai 
kiant “lai gyvuoja Latviją 
Lietuva” traukines išėjo, 't

< į
’ ' ' .I,"- J

IŠ PILVIŠKIŲ- PADANGM
*t

Pilviškių Šešupės tiltas jsi£ 
statomas.

Nesenai pradėta'statyti laa 
kiamas Šešupės tiltas Bet st|j 
tymas visai lėtai eina. Ari 
žiema ne greičiau savo titų pa 
tatys. ? ‘r

Pilviškių vidurinės moky 
los namai Pavasarį Pilvišk 
vidurinė mokykla ėmėsi dari 
ruošt mokyklos namų statytu 
Švietimo ministerijos mokyki 
buvo žadėta Alytaus kareivio 
trobesys. Mokyklos namų 
tymo komiteto iniciativa s? 
rinkta lėšų ir nupirkta 
daug’ IĮ dešimtinės žemes 
pas tai mokyklai . Jis yra 
truputi per žemoj vietoj ir j| 
miestelio. Bet kadangi nešini 
delko dųbųr žadėtų kareivini 
neduodama, mokyklos naa 
statymo klausimas žymiai ]3| 
sunkėjo, Komitetas nuo 
sumanymo net žada atsis«^^ 
Ar čia nebus tik apsileidimi^

1
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Futbolo rungtynės.
- *1

Užpaliai, Čia rugpjūčiu S 
3 d. (iv.v. mokyklos ankšt&j® 
vyko pirmoshitbolo tungtM 
tarp vietos mokinių ir Utifi 
rusų komandos. Žiūrėtojų dąi 
prisirinko ir visi domėjosi m 
holo žaidimu. Pradžioj ut« 
kiųi, pasirodė, geriau žauM 
Pirmas liavtamas baigėsi a 
Utenos naudai. c?

•Antrojo žaidimo pusė Mg 
daug gyvesnė ir baigėsi 
Užpaliečių naudai.

Užpalių jiumų sparti: 
Žaidimas davė rezultatus 
be vaisių.

’ (“Lietuvą”)
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rodyti Alidėsėnas a kolonijoms*

žinojau?' O gi vieim tvorelės riy. Gi pririražillrieji piuirį-

• I

A -l

j

“Jovalas/* 
gyvenimo 
Lietuva” 
misterija)

> 'į

į

> ’

statinio (Štakieto) gale rudau žo dėti visų pastangų dėl gavi- 
kasžin kieno' peiliuku menkai iš* inu selino

’o < mylėtojai auksiniai žilini
1 .Jie.žada dėti visų pastat

Yra spėjama, kad laikraščių 
visame pasuulyje yra 56.000*

‘ . . * . ,, -• i r

(tkx weą«»»)
hed every TDESDAY, 'm’USDAY and BATUfiDAY 

-byr
>1407 JOSEFH’S LITHUANIAN R. C. AB80CIATI0K or LABOR
TMmKt as seeond-clasa mnttėr Čfapt. 12, IMS at the post offlee at Boston, Mbm. 

under tlie Act of Mareli B, 1870.”
■AaUptance for mailiuj? at spėriai rate of postage provhled ’for fa Hectlon 1108 

Act. of Oet. 8, 1017, authorhcd on .Taly 12, 1918.”

StJBSCRIPTION RATBS:

r-

tBostonandsuburbs .....»♦..»,-«*»»»».•«■•»*.ąs.50
Fonign eountries yearly

------ISomiinistų-HEj«isvė*’^riąsHurM naujų- 
dokumentų prieš jėzuitus. Jis vadinasi “Slaptos instrukcijos 
jėzuitams.” Buvęs atspausdintas Anglijoj dideliausioje sHp 
lybėje IT’SB m, Sulig tų “instrukcijų/1 jėzuitams įsakomi Aa-V 
lyti nedori darbai, daugiausia gobšumo srity. Girdi/ reikia 
pataikauti didžiūnams kai jie nori išdykauti, ar vesti artyma- 
riae giminaites, prižadant išgauti nuo popiežiaus reikalingų 
leidimų, kad tik išviliojus nuo jų pinigų* Turtingas našles rei
ktu atkalbinėti nuo antrųjų, vestuvių, kad paglemžus jų pini
gas. Jų dukteris reiklu kimšti į vienuolynu^ .kad pavridljife 
jų dalis. Vedusias motęris reikia raginti, kad vogtų nuo vyrų 
pinigų ir paaukuotų juos Dievui. Kunigaikščius fėifaa gundy
ti, įkad keltų karus prieš kitus kunigaikščius, kad jėzuitai ga
ištį pasirodyti taikintojais ir tuo būdu pašipulnyti. žodžiu* 
anot “Laisvės,” viskas suvedama prie dolerio, .arba, kaip sa- 

į t©; Husų komunistai, “vsio svoditsia k rublim” i
J Kad komunistai viską suveda prie rubliaus, tai “Laisvė” 

į Mao ir be įrodymų. Bet ji norėtų, kad ir jėzuitai panašiai $g- 
tūSL Tik gaila, kad ‘ ‘Laisvė” tą savo pageidavimą remia Ant 
Sualsuoto dokumento. Nes tos “Slaptos instrukcijos jefcu- 
tfcįms” yra ne kas kitas, kaip “Meni t a sscreta Souifetis JesU,” 
kurią parašė lenkas ex-jėzuitas ZahOVOVTki, Kriokavę’/ 161’4e 
im.ir kuri buvo atspausdinta ne tik Anglijoj, bot įr visur, kur 
tiį buvo jėzuitų priešų, ir tai Ūė dldeliaiisioj slaptybėj, bet kuo- 
plAčiausioj viešumoj. t 1 1

Žinomas daiktas, kad kone kiekvienas ex-vienuolis, virsta 
smarkiausiu vienuolijos ir. abelnai Bažnyčios, priešu ir, kad pa
teisinus savo išstojimą, ar išvijimą iš vienuolyno,, nesigaili, 
bjauriausių šmeižtų tai įstaigai, iš kurios buvo pašalintas, Tai-.- 
gi naudotis apostatų ėx-vienuolių šmeižtais įgali tik.taą^ Jmts 
pats nori šmeižti. Jezuitų ir abelnai dvasiškuos šmniMmas tai ‘ 
“Laisvės” vienatinis proto parimankštinimas, taip nestebėti-* 
na, kad tokį “dokumentą” ji turi “ant rankų.”- Bet silpna' 
yra byla to, kurs naudoja neteisingus liūdihinkus. Dar silp
nesnė “istorija” to, kurs vartoja sufalšuotūs dokumentus.

‘ ‘Laisvė ’ ’ tur būt nė nesijaučia, kad palaiko jėzuitų pusę' 
ttės nieko rimtesnio negali prieš juos išrasti.

* l

L^. -■ .

f

ui (*dv. MaąHMaiuą kun. Do
bilini ir Pakštas) buvom aiųrti 

mynarehijm »trigi-l 
mui trnkdytL 1B18 m. upaly. 
Luusaniioje, Hotel C«»ll kam- 

’ ’lmry įteikėm prnf. Voldemarui, 
V. Tnrybofi delegatui, .'ailkfai' 
sūrormuluotą Amvriktm Ihluvių, 

. katalikų pan HIkhną Iš 4 puiik- 
tų. Tame raitu protartavnMr 
briv» monairhijoft steigimų ir 
MkahtvbAi. greit sušahkti Llv- 
tuyos Kuriamąjį Seimą. Nuo 
to protesto pvaaidėjo mūsų ne
sutikimai su pažangiečių parti
jos žmonėmis. PaleidCih kele
tą protestų prieš vokiečių žiau
rumus Lietuvoj..’ Tie protestai 
ir mano platus intervieiv -su 
*l)er Bumi’ redaktorium pada
re ir Berlyne .tūlo įspūdžio, Vo- 
kietijos pasiuntinys^ panorėjo 
sfl nųimis pasikalbėti Austrijos 
pasiuntinybėje. Mes griežtai 
atsisakėm su Lietuvon nepri
klausomybes priešais Vesti* ko
kias nors derybas. •. W tad,'kad 
atstovavau Amerikos' lietuvių 
katalikų (taigi /kartu ir. kūn. 
Kemešio) mintį negavau vu 
kiečių“rižolHnėtTivdlf ir turėjau 

A pušy metų- laukti, kbl pasitai
kė Amerikos Raudoiiejo Kry- 

M * žiotis motyvuota protėkHja.
* “šitų įvykių ir dokumentų
Lgaii nežimrti pp. Grigaitis ir 
7 Sirvydai, tad jiems labai sina- lį*’ » J
- gu rašinėti buk (katalikai, ‘par- 
’ davė’ Lietuvi). * • Daugelis lala 
į vąmanįų pąsižymi‘ypatinga ‘at- 
^Inintimi,1 kad momentaliai UŽ- 

miršta visus faktus, kurie neiie-
* ša- laisv^nižbiylfel ’ $t$ci6Į * llau-
* dos.

'k s 

: v

*
: Z rūpimus.jam/žmones,' jį įtaVpę,

i kaduains.
1

dirbta rai 
ten®?’ 1 
n«, bet iž A puidata J. ¥•< 
tau, Lietuvon Ihudfe! Tajai fle , 
tuvbikoMfos knyfcw motinai, -tai 
jai didesnę saro amžiaus dalį 
rašiusiai, tai jai, kuri J»vn ra
šytoms kaip iŠ gausybė rajpi 
nipyir Lietuvą. kn*v«rlėM^ bū
rin* raštai laokyktoar, akattyk- 
l<me ir papra^tum nanmoar 
pirmąją virtą ullma, tai jai pa- 
sigaili'ta septynių raidžių ge- 
maiii dorai parašyti. Ar reik 
dar didosnta storžievybės!”

* ’ ■ • J

Ištikta tai didele storžievy
je. Bet kenoT Virš ųituoto 
rašto rašytojas sušunka: “Tai 
tau, Lietuvos liaudis i *> Žirni
niu čia liaudis visai ne vietoj 
minima* * Apie Ženmitės kapą 
turėjo pirmiausia rūpintis jos 
vaikai*. Vienas jos sūnus yra 
nuo seno LS& veikėjas ir da
bar arti “Naujienų” esąs. To
liau Minaitės kapu turėjo rū- 
pinfm tosmux)vės7 žmonės, ’-su 
kuriais velionė gyveno. Gyva 
būdama jt ’lAm tabpė soeija- 

• jLtii. -Žmomi^ašyt(^įaiswiia- 
listan iš' Bita d ‘‘geru _ įrankiu, jų 
rekluniitil WWr ji mirus, * so- 
ejjai įstatus ji ilogali patarnau
ti, tai ka!fti jie turėtų ja rūpin
tis, • ' ' i * ! • • ' ' .* * 1 'l• H. t lt * ’ J

Tų! ^saiflengva maty
ti keno čia storiaevybė. Pir- 
iniaiisją žįemajtęssūnaus,, kurs 
yra Ąiperikos, lietuvių jjoęįja- 
Ifetų vęĮlyėjąss o paskui jr .visų 
sočijalistęi ^tųržjovybė.. t ,

K.

D. V.
>

f

\

Laisvamanių ir sočijalistų 
laikraščiai citavo ii’ komenta
vo Uosio laiškų, kur ėjo kalba 
apie jo kamantinėjimų pas 

. Anglijos valdininkus de'L vizoš 
Ir dėl jo nusistatymo Vokietijai 
ir Lietuvos vidurinei .politikai. 
Chicagos “Naujienos” pripa
žino, kad dėl vizos davimo kiu 
mantijiėjinias .buvęs bereika
lingas^ bet klaidingai išvedžio
jo. apie lietuvių pro-vokiškumų 
it katalikų nusistatymų politi
kai* Tame dalyke suteikė 
“Draugas” rimtų išaiškinimų. 
Btt juo verta visiems lietu
viams susipažinti. Štai kas 
“Drauge” rašoma:

“Ligšiol * lietuvių dauguma 
buvo bent-kiek pro vokiška.- šis 
jų provokiškumas buvo labai • 
negudrus, kaimietiškas. Dau
geliui Vokietija patikdavo tik 
dėlto, kad jhmm Prancūzai ne
patikdavo, b Prancūzai nepatik
davo dėlto, kad p. Poincarė len
kus remdavo, Lietuvių provo- 
kiškumas padaro Lietuvai daug 
žalos. Bet ar gali jo Lietuvos 
politikai 1915—1920 metų lai

ko tarpy bilti ne provokiečiam,

m MtlMtaMb iMemtą 
juokų kbM MfbHm — jte 
tavu g«H'|ktayU) amb
Ha dbųg ir gerų

ątfmP Vy»ų EMttasuren- 
gfatabh Me ją InbpM ptari- 
rata n* vhm mugę, surambė
ję artąl bė4
pateefa! MmbmžmHo ItadgMG* 

ptęybdilnl ee- 
klHb AumUtės • Ir įHo«r 
galės daug ir labai daug orga
nizacijai gero padaryti. O ką- 
gi jąu kalbėti apie senuosius 
‘Darbininko” prleteltas: Grėb- 
liitaųs, Matukaičim, Bukam 
kus, KtauMiM Mulevičius, O- 
nničius, <‘epąnpnius ir didelę 
eilę kitų energingų darbinin
kų*

Valio Konieštead’as.
- Braddėck, Fa, — Prakalbos 
Imta vakarą. člą< gjRtV R 
Daužvardžfo/ kalbėjo centrall- 
ne žvaigždė, judinamoji pajū* 
ga — vietinis klebonas gerb* 
kun. T. Garmūs. Jjsai nuošir
džiai ragino -visus- susirinku* 
sitis, kurių buvo gana, daug,, 
prisirašyti prie Lietuvių Bar- 
bintakų Kooperatyvas Sųjūny 
gos .ir būti organizuotais dar- 
bininkais—-susipratUsmis žmo
nėmis. Tas balsūs nenuėjo 

1 vėjais “ labai gūrai prigyja 
susiorganizavo nauja L. D. K. 

kuopa, korida vairavimą pa
siėmė labai stiprūs žmonės’: 
pirm. M. Vįtartas, sekretorius 
ainJ P. -Batmits^ dždininkas S. 
Aėbdorim.
’ "Prie naūjos'kttūpd^’brisiraše 
gružus skaičius narių (pa
skelbs kuopos- valdyba. Jie 
visi' tikri darbinMikaį, kolom- 
još budintojai^ tėvynės Lietui 
vo < mylėtojai — auksiniai žinot 
ne «.* .Jie. žada deri visų pastaū- 
g^, .f išauginti didelę kuopų/.pu- 
irmlyti riidėsėnas >'• kolonijoms 
kaip reikia dirbti, iorganizuo- 
tU it. kovoti už visuomenės, ger, 
būvi . Be to jie. stoją žūtbūti
niu lenktiniaviman su saVo kai- 
jpinkta' 1$omestęąd*o kuopa, 

visokiu būdu, iš to išvada ma- 
ttoidv kud;, šiedvi koloniji 
(ŠoUiesteado ir * BraddockO) 
sbpja .gyvybės eron, socijalės 
kųVos laukan, apsnūdimo bu- 
diniman,^ nori pajudinti že- 

,mę. . ■
Jie tą,padalyti galų nėš turi 

labai getus dvasios vadus ir 
daug nesugadintų žmonių* 

į . Dieve, Jums padėk augti ir 
hujptį ir įtapti pavyzdžių šir
dimi — žvaigžde soeijalio ju-. 
dėjimo Amerikoje. į

Ttep&fteriB*

širdingai sveikinu naująją 
Braddockn kuopą ir jos vuldyr 
bą; linkiu geriausių Sėkmių 
darfenotis pralietam Šventajam 
darbe. '

Tegul Tamstų pmltįžhnui iš- 
ripiidoi tegul Tamstų koloni
joje nelieka nū vieno lietuvio 
neprigulinčio prie L. D* K. S. 
ir be “Darbininko” — tegul 
Tamstų kuopa būta pavyzdžiu 
Visiems kitiems.

Tiesiu Tūuistoms dešinę* vk 
suomei būsią pasirengęs bile 
kokiam taikale pį^lbeti ir 
patarnauti Tamstoms. - * 

v •• n josų-t.•/ 
‘ /<.

• — ŪaJjar tylėkite: isklausy* 
siu jumis.-

— Jeigii tyieaįįi, tai kaip 
gi išklausysite mane, pom^ 
gydytojau! v ’

ta • pMMlmttMi*' AWta* O gauti vilkiu tauti fa taigų tatątotat MltalaSS taJĮtį fa tarą 
j^n^«Wt ftrtiiMrTl»uWų Vuktiolhj fa 

pakirtus dovanos K »

taria sako; “ir mažas kupstas 
didelį vežimų verčia.*” Todėl 
tikėdami į tuos žodžius Bukime 
kloties. .Dirbk tekino užsHę^ 
girnų, kokiuo pradėjai shvo^ " 
barų varyti* Knisk mūsų užs
iusiu meno dirvų h sėk gružių 
kultūros diegij, mes padėsime* 
Kai prinoks vaisius, • visi nau
dosimas. ir gerėsimės*

Kai viesulas aplėkė žinia per 
Visų Ameriką, kad atsirado 
“thMai-Drimdzi” vodevili*. 
Amoųfs sū jtido, sukruto m ėmė 
dtimltis, kas tai per žvėriukas 
Ufa “Baimdri’DriuidzĮ” VL 
rfųr jo kuklattia, visur apie jį 
kalbiom, kaipo apie nepapras
tą ir įdomią naujienvbę. JEr iš
tik™ tai nuujienybč. Jaiį ir 
pats “IJzimdm-Drimdzi” var
das ivriūn nusišypsoti, tai ko 
belaukti'kai jis imk kalbėti, 
dainuoti, vaidinti ir pagaliau 
Šokti! .

Jo atsiradimas^ sveikintinas* 
•ftns labai Mingame gražaus 
juokų teatro* Amerikos vode
viliai baigia užviešpatauti ant 
visų tautinių pakraipų meno 
šakų* Jaunuomenė vis dau
giau šalinasi saviškių ir eina 
įMta svetimuosius, mat ten dait- 
giaii “foniųv” . dauginu geres
nių artistų ir L f.

Jeigu pažvelgsime į “Dzim- 
rizMMpd'id’’ sąstatų, tai tik
rai gAlįme pasidžiaugti; jį gu- 
dano žymios menininkų pajė
gos, kųip tai : L Dikinis, V, Di
neiką, J* Olšauskas ir A. Va
nagaitis, jie visi artistai pro
fesionalai, kokių mažai pas 
mus yra. Jų dalyvavimas lei- 
tlžia mums tikėtis susilaukti 
gražių .vaidtalmų, kurie ‘pa
trauks ne tik niūsų ganesniąją, 
bet'jaunesniąją kartą; To pa* 
siekęs “.DziindzLDriindzi” bus 
padaręs kaip ir priruošiamąjį 
fdarbą mūsų svajonėms — Nuo- 
latihiani Tautos Teatrui.

i • r [ * f • . - i

Artistai, tikslus?' ir, .siekius 
apibudlho mūsą laikrašty .til
pusiuose straipsniuose. Jie pa-i 
sirinko teisingą kylių ir nieko, 
HvbtMumi tuo kėliu eina, jie 
paty^ pasisakė! kad/nepakan-’ 
ka įarnšytf viętaį/kitį straips-' 
nį,. bet teikia dirbti, kųd ką 
nors nuveikus. Ištikto, “ Dzin’i- 

’dzį-Driftidal” ■ labai smarkiai 
dirba tte žodžiais, bet faktais. 
Nuo rugsėjo pradeda' savo 
Vaidinimus Bostone |ir plečia į 
Visus Amerikos lietuvių kolo-c 
Rijas.' Kiek kartų it kur bus 
vaidinta, platesmjų žinių stin- 
gatae, tikimės jų sugraibyti. 
Programa žinoma, nes ją skel
bė pats “Džimdzi-Drimdzi.” 
Bite Vaidinama pačių artistų 
tašyti ' veikalai: 
gražus komiškas 
vaizdas, “Laisva 
grynai ‘tautiška 
“Lietuvos Ubagai,” ubagųgy- 
Venitno, nuotrupos, “Aiūnšai- 
nas/’ 2 veiksmų opėrečiul>ė*iš 
dabarties gyvenimo ir kt. Vi
si veikalai palydimi muzikos 
Įr tautiškų dainų. Repertuaras 
labai margas ir iš jo Įvairumo 
sprendžiant bus labai origina
lus ir juokingas, ko kaip , tik 
mes tUkčiai stingame. Tiiomi 
artistai imužboigia savo darbo 
'Žygių* bet jį pasiryžę praplės
ti* Greta juokų teatro žada su
kurti Įimtą teatrą.jr duoti tau-' 
tiškų veikalų Vaidinimus, kaip 
“ Aušros Sūnūs” S. Čiurlionie
nės, ‘‘Kęstučio Mirtis” Mairo- 
niesjrkt. , *

Miela, sekti gražius kultūros 
darpus. Ypatingai mums, ame- 
rikiečlntils smagu, kad Lietu- 
vos broliai, įkėlę kojų Ameri
kon, nčridrovl mūšų, bet kvie
čiasi talkon,. Malonu, kad lie
tuviai Inteligentai profesiona- 
Ui čnW lakyti mus ii’ teikti 
mums sųvo kultūros žiedų. Jei- 

’ įn Šis bendravimas eis pana- 
Šiomis .vėžėmis, tai tikrai gali
me susilaukti gražių darbo 
vaisių. Pruilžim visuomet sun
ki, bet netaikia nuleisti‘rankų.

“ p»imdzbDrinulzir’ Tu dar 
mažas, jąumte* vos tik pradė
jai krutėti, o jau radai atbaL 
aio mūsų mieloje* Tačiau, pu*'

CUNARD
ĮLIETO V< 

trumpiausiu laiku, kas SereffSr &•» 
. t lala ekspreso įalvafa ( 
itreno^rta Aąuitania

.‘mutotaaU
(per Olierbourga ar Soutliaraptoną) 
taiLuMRlA JbrgsėJo 13
S(’YTHlA . *. .Rugsėjo Ui
SAMARIA ,.. '.***; .Rugsėjo 7

“ tietttvlal valiuoją ūeeSvta Hve- 
neilgesniam lailoiL kai me» 

tams, galės grįžti Amerikon neutsl- 
žv^glnm I kvotą..

Iš LIETUVOS Į AMERIKA 
: JEI manote parsitraukti gimines iš 
Lietuvos, vietas užsakyklt dabar* 

; Mtisų ofisas Lietuvoje suteiks jiems 
pagelbą ir duos patarimą. Visi tre
čios klesos keleiviai iurl atskirus 
kambarius. KuogęrląuBias švarumas
ir maistas. Smulk- IN 
hieną klauskit Vie- į 
tlnio agento 
arba

, GUNARU,LINE -t
' 120 Statė St., Boston, Mitas.- ■ r ■ ........... ..... , Į ,...-

-’t

^‘Bet kaip-gi šmpasl ,
galėjo nežinoti tokių laktų apie ■ 
__L. ?/ ___

* ir apie Diri iiomūšį? Ar Jis di- , 1 V i .■ t ■ - '•;„■■■" i *;ji ■ i t-i' K;rlV2“ų;, aV įieisinaiiehs, bet • t., t *> » ;«»I 1. -i. J 1 n <Anglijos gerą vardą vistiek ga-ė 
. -t , . 1 . t •' »i> nt t *' Sli
į mn«. . , '

! > . i | ; (/ f i c

t? Anodijos šųipąs* ii- .ką^iUpSlt, 
? juom

galvoja, kai sako; ‘juk 
iiigai įsako,, tai.,visi

/ tųi-i daryti,Y, 
gal nieko negali įsakyti, kas 
yra priešinga Bažnyčios nioks- 
lui, kurs yra visu katalikę tar

. , i , t.’" <
si konstitucija. Kai mes pikio-, 
me savo pačių, priimtas parei- į • r ; i ' • " *
gas, tai socialistai skaito mus

♦* • * U ’ *
vergais. I\ai socialistams.yra 

,. t f. , ' ‘ t < t . *■

uždrausta nesilaikyti pąrtįnĮų, 
principų ir net taktikos -~r tai 
jie laisvi. Juk tik vieiųuž tai. 
kad sutiko darbo kabinetan iei- 
tb_ p. (laivanausl^as bųva^mes| 
įta* iš Maęialiktų Jigildi^iūUlTiir^ 
tijos.. Juk tąi.tiųs^pats^k^p^ąsi 
faną Anatema1 \alMa: 
tik; pas socialistus menkiausi 
prasikaltimai greit ū<aiulžiami, p 
pas katalikus laukiaina kol nu- 
sktėjelis pats susipras fa pasu 
taisys. Todėl daugelis socialis
tų dar neišbraukti iš katalikų 
skaičiaus ir jei panorimai gali 
net katalikais vadinties ir baž
nyčion eiti.* - Tad tbtermieija fr 
dėinokl-atingtmiit soeiallst'ariffe-5 
kuomdt negalės katalikų pasi
vyti. -T-J* • ' ?

“Jei katalikai noir Lietuvą 
valdyti, tai visai ųornutlu ir de
lno krūtinga. Nes juk būtų ga
las visai demokratijai Lietuvoj, 
jei imtų ten didžiumą (katali
kus) valdyti nuošimčių- žy
dit, lenkų, laisvamanių- ir kito
kių mažumų.“

f. ■ •

tai nesiimu tvirtinti.. Sąžinin
giau tai pasakytų tik ilgesnis 
istorikų darbas, tyrinejiūias, 
bet ne partinės Cagitncijos ‘ar
gumentai.* Iš ministerių pir
mininkų Ali Janiams labiausia 
nepakenČianu buvo p. Voldema
ras (prieš jį smarkiai rašo 
Briuselio ‘La Nation Belge1 ir 
kaikurie Paryžiaus laikraščiai) 
ir p. AI. Sleževičius. Prieš p'
Sleževičių labai varėsi frančū- 
Kai lūlb m. balandy, kuomet 
jis rengėsi Lietuvos premievu 
■tapt?. Prancūzai jį įtarinėjo, 
vokiškume jr bolševizme. Bu
vo* daug pi’ovokiškit politikų 
.Lietuvoj, bet nežinau jokios 
grupes, kuri būtų norėjusi Lie
tuvą su Vokietija jungti nors ir 
labai palaidais ryšiais.: Dar 
1918 m, rugsėjo gale man teko 
Šveicarijoj daug giučyties su 
Lietuvos Tarybos nariais, * ku
rie manė kad Vokietija tikrai 
laimės karą. Kad Lietuva ne
taptų paprasta Vokietijos pro
vincija, tai Lietuvos Taryba pa
siskubino išrinkti Umhų/ Lie
tuvos karalium. Mes-gi, Ame
rikos Lietusių Tarybos delega-

ClMtuigos* ‘ ‘Naujienos*’ ntutb 
210 turi straipsnį apie Mari* 
jampiilę. Tarne straipsnyje 
rašoma apie-vietos kapinynų ir 
liūdnų Žemaitės kapų. Žino
mosios rašytojos kapas esąs 
taip apleistas kad vok buvę ga
lima atrasti. BaŠnma ten;

“Gal paklausite: iš ko aš su*

Pereita panedelj Bostone lai
kė prakaliau prugmičtų kandi
datas į viče-pmrdentus ^enū- 
torius ' Wliė’ėl&V{ Jis hu'ibdė/ 
kbd <Įataį rėsįmblikMį ir iič- 
nmkrUtų pai’tiJiį’škirtU^na's tik’ 
•vaiduose. Be kitko jis gan in- 
^jĮįmų’TaktU‘tame’ dalyke pasai* 
jįse.' ’* Jo ’-valsti jo j1 (jMont anoj): 
.Viename1 ui tęsta esą du iaikrinL 
j;iu — 'ivienasdetapkratų,’ kitas 
i;ęspubl ikonų. Tredii laikraščiu 
^pauzdinami viėrioje spdustm 
vėjo, ' vienas savininkas abu 
.valdo tankiem yra bendras re
duktorius; - Tampate redakto
rius karščiausius ginčUsr veda.

, itespublikonų organe parašo; 
Vienaip, demokratų-organe sa
ve aštriai sukritikuoja.

<br£amtacijaAuga
r

_ — _

Iš Pėnnsyivanij^ padangės.
• * ' • —-r-»"

■« {Selmiadieny,.Tųgpiričįo 31 d* 
Homestead5e ųv Braddocke į- 
•vyko nepaprastas apsireiški; 
inas. Abiejose kolonijose bu
vo surengtos prakalbos darbi- 
ninkų reikalais. Kalbėjo P. 
Daužvardis, Lietuvių Darbi
ninkų Kobperaty vės Sąjungos 
Uenti'o narys. Abiejose vieto
se j is ryškiai nupiešė darbo 
-žmonių padėti, jų vargūs, ne
laimes ir parode. kaip reikia 
gelbėtis nuo tų visų nedorybių. 
Žmonės domiai išklausė ir ge
rai supratę reikalų organizaci
jos stojo organizuoto darbo dir- 
von — paširįžo nenuilstančiai 
dirbti ir kovoti už geresnę, tėi- 
singosnę socijalę ir ekonomi
niai-politinę tvarkų. ’

HomMtėad, Pa. — Prakal- 
boš buvo tuoj po mišių, žmo
nių suėjo nedidelis būrys, mat 
buvo\labai karšta ir laikais ne
patogus -—tik po sėtino, kurie 
homestuadlrčius labai nuvargi
no ir daugybe svečių atKtava- 
nojo. Boileri, kad prakalbos 
Ims bė vertės, vienok pasirmlū 
visai kitaip. Beveik visi tie, 
kiųie buvo susirinkę, - prisirų- 
Šū prie L. D. K. S. organiza
cijos — viso apie dvidešimt nu

f
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TRUMPIAUSIAS KELIAS I 
VISAS DALIS , 

LIETUVOS
Išplaukia kiekvieną savaitę BV 
musą laivais Re luxe 

. “Albert Balta” 
“Deutschland” 
“Bešokite” 
“Relance’* . ' 

Kurie veža I, II Ir: III Šlesa - 
' pasažierliis ir DopuUarlŠkl ial-1. 

• vai “Mnunt Clay,’” ClOvelaud,”- 
■‘iiansa,” ‘Thuringla” Ir “West- 
phalia” su cabin ir UI klėstu Ge
ras mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apys- 
tovofc. x

JULIUS ROTTENBERG 
*260 BanoVer St, Boston, Mass.
i . . z

i. PER BREMENA ■
Abi ūuikiaūsio ir didžiausio

Vokietijoj laivo 

COLUMBUS 
TIK-8»WMS ANT VANDENIO 
NeplUeČtal galt pusfaveduotl su 
savo giminėmis alruitefcyje Ir su- 
gr|ltl bėgJ’Je dvelkus mėnesių į 
Ameriką. Toki pasalimial nebus 
pttskftHyti prie kvotos.

Bet lafoįviucijų MefaMtar 
prie riet falo, aneato «rft» 

102 IVASHINGTDN STREET 
BOSTON, MAS8.

NOI.’TH CE RMAN

L.LOYD
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4-TAS LAIMAS K LtETUVOS.

ns am ifiin* Minb*'
»..■■ ,„, „,. ' -

' iumkbd, oaar. t «***,
' . • 1 U- * **

Rtigpjtleio 31 d. Motetų Sąjun-Į 28-4 d. rugpjkėto Ma įvyko pai
lgos 17 kuopa rengė vakarienę pa- Į ką* piknikas iv. Juozapo eta**, 
gerbimui atvykusią seserų Frau-Į Buvo antį). L. K. Yytąnte MMh 

[ciškiečių. Žmonių buvo pilna sve-Įpės. ' Įmanią buvo daug ir Ūfe- 
taiiiė, tai visa publika sustojo ir Į na graži. guboto je buvo šdhtai, 

; [pagerbt seseris su delnų plojimais, Į o nedėlioję buvo įvairite laidai, k. 
Mūsų geri), klebonas kum J. J. [t. virve* traukimės, bolėzmethttOt, 
Ambotas pradėjo vakarienę sul vyrų lankty nĄt, plaukini as per e- 

[malda.' Laike vakarienės buvo įlerą, Motetų supynė* ir kitokie 
programas, Pįrmiauria ■ kalbėjotŽOlriai. Tuose teisiuose buvo dto-

[klebonas kun, AmbotJta nu rody d a-l tos dovanos. Laimėjo Be MMjto- 
Imas kiek seserys ueas naudosJ nysf Plaukime pirmą devoną tai-

r į

pte 10 įsnmi į jia ptihh gtado-Račkauskas dėkojo visiems, už pa- 
JMta MaHteje itt«> žaoalų 
sMta ir ktUa Btetis prie Atk- 
Htatnib. Uhoraa Mvo raitai įkritę 

betaria <tatt<tau 
i«H«uą Mitreukta į bažnyčią.

Iv. KekMriero paraplį* ehotat 
W»kt te teeiki detamrtl Nekar
tą jau vbl tariamai jų puikinta 
kemrtete. Dabar Batoro atidė
ti greitą toutitių dainų ir pri»I- 
ryiėe turėjome pro<o« paaiklauay- 
miuti tėvy»| Lietuvą.

Bpollą tt 4. ehora* turtą .patu- 
pQ«e mtetalŲ Beitą te lapkričio 
II A apmąi nupepe^eUi tralų ir

, ęvonem,psuioauu, nsujuranM. *wu«.*ni5wi<»w.|D&Ugian J. Vttaufa* utt* - wd*ta
^ntitindt trijumflUI. ŪVtalO* eptadultai VOdMuje. Tad- Į įr pasakė jųjų’ vardu*. Raibėjo] įMeekas. Stpyotee seserys Ktr-L j jąpkų ir visus ehorfetus Jie

‘ 1 ’- jseeiio Gertrūda iireikidama pa-ĮsoHntūą’ btąjate JCVičkaŽtaų StiĘtet te pe^lbte pilnai užri-

I • ' . I AltrV OCOlAJtJ XXV*O llUUUVCTj Į , A IOUBXWv uvtM

t (Vokiečiųpalikimai. MAUjakurtal. KttILM. Krupavičius J Daugiau klebonas perstatė , įšerta J m?jo J. VitktuakM, antrą 
AnsIKbiA* *fWkMfelh atarti tkh -. ________

m

ridarbavimą laike to viso triukš
mo. Vėliau raštininkė išdavė ats-

Susirinkimas užbaigtas su pH- 
nu uiganėdlnimu.

Baltininke.

toB t į,-j ’“ įw* sHKts* ir pacaroo* punsi u»bi-
Lietnvos kaimą išvaizda penpaskutinį dešimtmetį ir-gi tie* Igarbą visai Ilartforilo lietuvių ko-Įlės metime junta Biriaučienė, fer|tifeilfcikyimf gc» 

mažai pakitėjo. * i Į‘ 7 ‘ ' *' “ »*»-•** **
f Vdkiečių paliktinai bąigtenii likviduoti. Griūvą viehas pa [gramas, 

kitam jų metliniai gelžkelių tiltai, suarianti jų pravestieji vteš-1 t 
keliai. Liko tik kai kur elektros šviesu, telefonų tinklelis, nan- L 
ja frislė žąsų dedančių apie 100 kiaušinių į metus Ir... išeina- [

4 <►**?

Centro. Pilnai jis neapsvarstyta*, - 
o atidėtas sekančiam siriirinki»t L 
mui, kurs įvyks rūgėjo 21 d. . 
_ _____ W«>» V*.ląjWgs

F19241
» Naujos Kanklės. Bį kartų] 
a leidžiama knyga 
| Metų Kankles,n už 1922-3-4į 
f metus.
| “Trejų Metų Kanklės“ j 
Skus atspausdintos Lietuve-;
»je ir išsiuntinėtos visiems j 
j užsiprenumeravusiems Ka-' 
k ledoms, 1924 nu Prenume- 
Sratos kaina tįs Trejų Metų 
®Kankles du Menai, o ve
šliau bus brangiau. 
| Antrašas: 
| MIKAS PBTRABSKAS 
8 Laisvės Alėja, '60. KatmM.
I LithUania.

X P. $. Piąigus siųst pašto 
i , ■ , monėy orįr’iais.

;v

-

{f

/ D1T10IT, MIOH.

LbKS. 72 kp. turėjo susirinki
mą rugpj. 17 d. Labai džiuginan
tis raportas buvo iš bendro pikni
ko mūsų1 kuopos, k SLRKA. 190 
kp, Bendras pikniko gaspadorius 
V, Markuzas pareiškė, kad pelno 
liko $75.52. Ignas Žabalavieius 
pranešė, jog salę paėmė ant gruo
džio 14 d. Federaeijtm atstovų im
portai buvo -rimti ir skyrius dar
buojasi. | Federacijos kongresą 
išrinkta* delegatu Ignas Zabulio
nis, kurs yra vienas iš brangiųjų 
kuopom nmitį St. ytepulicmls 
Įnešė, kad kongresS; pasveikini
mai MUku būt pasiųstas. Kuopos

-t

>v. 
'*1

%

■?*

[lonijai. Po to sekė muzikalia pro-1 raikštį šokime Ka*patavičius. lituota flfcdojMOU te dolhuvimu.
I ’ L.. L * fc * ’*’ *• J1' •*»** Jautam tatitai

’ . U Oi 8»jthgi» it B, Ik fi, jt A, fcli Muk, vhU. l»lk*Ilw.
I --- --------- - ';1 ' ' ■ ‘ 'Ipitatai. tą m*g Ūsu* AMM-tttte »•
■CtKVBLAND, OHIO. UwtiMHU.|M; KeMMerittbM* J Jiah« . .

Ki&TrOBD, OONN. y i
’ »a u^tb-SĮĮ^i^ į d**h|t f J. jtkttjdi trintais čte ąimęs ir

mokios vietos, nebylės liudininkės rūgštesnės vokiečių kultu- Rugpj, 17 U./buvo parapijini*Į.
■rosi prie kuriųdar ir šiandien mūsų sodiečiainepripranta. 1 ’ •• ’ ‘ *

’ Liko dar Žmohią kalbose daugybe atsiminimų Apie vokio-i žmonių-, rueponas Kun, v maitai-j , *» T»-unMyT,,««w_. ( i t , 1 1
čiųišeimynbiknvimą, apiejųDetįtf«_atidin^ausirinkiinąterpaaiškį-Jr- Mutpj.’WAųvnIrikytar^tevya pat-

• 1 

susirinkimas. Suėjo gan daug L.
Liko dar Žmohią kalbose daugybe atsitnibimų Apie vokte-1 žmonių.-, .Klebonas kun, Vįlkutai-I

I

kiwj randasi keletas dėsčtkų dcy 
lerių. Buvo svarstytas laiškas iš

* ....... . • —- —--T -——

. ■ JĄ ' ! - . 1 ! '

i
tosfcTEaTbose nebematyti įnirtimo, keršto. Viskas jau senai dą-Įno,, kad šiame susirinkimu ictaų-lauširiuktihas, bet ųedaug 

Vvanota. Nū jie juk vieni plėšė, yugė. M tamsai,, ir Imi-'}ririLsta<IrastMba»»^apfcį mokyk-ĮteatMjtankė. Todėl nebuvo
iivą yau.ivn»Liii«į. x avapAJvjiu* iie-i^vm vx;oii*i|. .viaxjr*.ų, »»iiija.vų. is.K.ą, ‘

[buvo priešingi, užsidėti jdaugiąul , Hor* vaakros laiku nebuvo nfe*p’“ "JrT Batoro, kąd. uaų- 
mokesčių ir^ sutiko didinti mo |ko veikta, bet veikimo komitetttį^^^^^^^J^^^rittitero 

'kykkh ?tik, sakė, kad reikia mo-{matyti Ū«$ Witeinki-Į teteoiftfciš *ewnų na-

>; J Nmėritu ir ež prie tokio prakil- 

M išAlsij trijiį plėžiktj bene lakusiai tavo tagiaini ^|ta'»»dWni«iĮi. MyU
sau bene labjattslai neapkenčiami lenkai. Pradeda žmonės 
pamiršti ir rublius štt markėmis, Sll litais jau apsibruto. Tie-
sa, 4 jų dar labai maža. Juo labiau jie tat branginami, tau^L-., ; _.M 2. . ' ... <f.l .r^ Iltim.■ J. t-l. a. i a r. J i--Ji J;A<■< -1 • ■ X • kykloje Mtuvilkumą, padidinti,-Imu* te pienavo 4pfe radoną veiki- Į™pumi, Lilinsų tankų vis daugyn atsiranda,. darammkai^atprn-jr.. . . . I 4 . I ka
ga,;ne5ūkinikddėtopaekatiniij^stangų, ka^tikapiiajusUKittėsvaitas'dalylcM. JaaėA-1“?.^’“ »??*»* t& 

t i •įrie netvariais, ergeHOį iUžsikarš-.Įnie. ptyri&ngą krkdMytfe į naują
Keib metai Meprilausomn gyvenimo kad Ir vargingose ^ą7 Įčiavimn....... 11 .-11 * \ Ipatapijoa mokyklos ntmą Wr bus

„.t L. ,VtaaihWraMų.wfe^«te VyMų Kliutate. Bm 
*------ 7-—:—* , f-j » (aptarta įrengimas ir atidarymts.

______ _ ’t tlj^nbnasift^- ;
tik didžiumoje jų savininkai atsimainė. > rĮ. vietą ] Rugp. 24rd.iff Palangėje?’ įvytam t - į ‘

.* «,‘Ja.LjK ——
Jiibtts *v»JL gaspadatiamii K. I A. Į i r , ’BA. .
Teijčiuv ir Pi JieskelėvieiuLt ! Dier | - f —L .
11a buvo neapsakomai graži. Zmo- j > >- ? L w
iūį dalyvavo gražbš btitalie. i$ve-{ j i bazaras

Šiitas pastarasis t klausimas , buvot mą.

samdinių*

iygošn jau .išspaudė aiškią lyni^ iiietuvos. sodžiuje. s
Didžiausį įspūdį daro naujakmių sodybos, kurių nesuskiai J j

tmnA daugybė pridygo buvusių dvarų laukuose,, Centrai liko]. ’ MABA <..
po senovei, P . .............. '
svetimo gaivalo, atsisėdo savas, lįtųviškasj ‘ -

Žiemės reformą. energingaHr nuosekliai pravedama. tai F 
žymiausis įvykis, pokariniame mūsų istorijos peri jode. Kuni- [ 
^asjSykolas^^upAvičips, vienas iš didžiųjų Lietuvės darbuži-[ 
toj V dabardaife^ft^-Slkid ininisteris Už daugelį dalyJtiį yra j;

kad praatą balsą turiu.
NėdmrišUs

W0BuB8TSa, mam.I .
Lietuvių ŠV. Kazimiero pai^pi- 

ja tūrėjo milŽiiHŠkąltai'iiivaltį mo- 
kyklo shauūai. ~įvyko rugpj. 21- 
2^*23. Prie šio surengimo ’ dau
ginusia rūpinosi mūsų gerb. klebo- 
fike kliu. J. J. linkaitis. Buvo iš-1&

h ss£ek» ; ajs-sr '■ “t

— A’tios. kliūtys būvą imgalėtąs: t Di-.įriais cforiMA < '«•"f } r ’■ |tas>ilw yp^thgftipapūst ti J >* K „
aži^sią kliūtį Lietuvos žemes lytimai įeu^e ne svptiimąid;I Rugpj! ® ^yū ti vUok brisSėjo ^TėibJ ■
jprielininkūb ne savieji^ocjjąltiįtai, bet savieji ultra-konsem- Įginų1 'drijoš" ’sUžirinkikhli ’buvvl p. i*r|ft^aiių pamiršti iv biznierių fcJL
toriai katalikai, kurie matė Bemes Befoinaos Įstatyme sugvho4tuoj po pūmaldų.*' “Padaryta vie-jza.ro atidarymo *dieh»j padainavo kie nemažai ptimiatt ti
Viiipą visų Dievo ir žmonių įstatymų. Reikėjo, atremti jų visussP^® Įš1,giežiausių nutarimas, ’M|daug’ gražių.tautinių dainų. *^®iM)aHės su visokiais* daiktais ir 
argųnientus, reikėjo, nenusigąsti grąsinimą, atlaikytiApaudimūs pifk^*‘‘Pėlaiigoj” ti«sfaeal4btatso ^tt(>ną ^sa> g6.
it-Azb tik prieiti prie galutino Minėjimo. Tai buvo nelengvas r * Kažin AVths įvyks ar iftd rika; t pasini jaunimas šoko, senes-jr feė-creūmm ne tik lietu-

'dalykas. 1 Įneš jattnhmti knriaiV’sunku' į^yt1 hleji žnekūžiavos, ti lati|
• - . ( - ’ ' [kapitalas. ’ ‘ raėa pamėgino. r

' į Kaip gi tie naujakuriaikuriimt Valdžia duoda žemės nuo Į. Ą^iržhriūėta'ttiau'giKl&ūkia’kun'; , . .
8 iįi 20 hektarų, žiūrint kokia žemės rūšis. Duoda seklų. Juro sugrįžtant. ' Tildsi'kad jW 1 ’ ' •
Duįda miško — išsimokėjiniui. DaliUosuoja penkeriems me- [suras būdą kaip įreit gftliintf va* Šv. JDtzimieifo parapijos choras _ _____ _____

V tunį naio mokesnių. Pinigų neduodavo ligšiol, nes pati netu- sarbamį pirkt* *’ *11 ‘ tikrai yra'prakjlnus^ geriausi* £lDill CQ
• rėjb. Kuikuriuos ‘sušelpdavo amerikiečiai giminės; kitus su- ‘ " Tį lietuvaitė, didelis. lAKIIA W
- knritevo vedybos, o kiti' ateidavo su maišeliu ant pečių, su spa-1 v~’' y ..............................................................................................................v—<ag,i

ttt lankose ti^imdavo krapštyti žemele, ti dasiklttpštydayo iki|džius prisijiiįdo studėntija, mokytojais^ .vąįdįniiikais, kariniu*lllMlllwfHifcWlWv 
žmoniško .ūkta* Ola apslreilke nepaprastas lietuvių tVeriiUn-Įkžds. Jie visi šviesos spindulius neša, ^itifelinis auklejimįis Į 
gumas ir darbštumas, kai prisiiria reikalas. Buvo-ir liurbių, daro ||Į$£be to, kad nusiskundimų nebūtą, “ * **
,ir palta^ėUą> -kurie neįs^ngū ligšiol ant gautos žemės įsigy-ĮŠkundžiamasr(Karfeiš Fr fcisingai) žemes prodūktų atpigimą, 
Vėhti. Bet devyni ta dešimties pergalėjo Idiūtis. Labai dau* [ iitij stoka, mokesniais, ypdč gi ąotakū neBrietautadmi, bet vis 
gelta,dabar naujakurių dirbamos žemes seniau žaliavo dtivo* [dėlto*šiaip-taip išsiverčiamą ir.
tiąiA Dvarai- su gerai pastatytų ūkiu dar nepradėti nei kąt-1 Lietuvos valstybę jau ta mūsų sodiečiai pradeda pripažinti.. 
pytu Jeigu ir apkarpys kada, tai anų dirvonų išarimas lengvi Keista, kad jie paskutinieji; bot .-reikia ir tai pripažinti, kad 

^ vai Atstos galimas taikinus nuostolius beardant ateityje gerai jiį pripažinimas Lietuvos valstybės —tūri dM&m&tas, nes titi- 
vedamų dvarą pakraščius. Šiaip ar taip aišku yra,, kad pū- lemiančios svarbos,. Dar nesenai sodinėtai sakydavę: “Iš tfts 
žangiečlų priekaištai dėl stmiažėjlmo Ūkio gataingumo iš prie-[Lietuvos mes nieKo doro nestilatiksimo?5 Dabar jeigu ir M- 
žasttas dvarų dalinimo neturi rimto pamato. Žemės refoimaĮtiiiama, tainūbe “Lietuva,” bet“V^dMa.’’ Mntū^AAVAViaL 

tai ir teisingtausis, it naudingiausis Lietuvai žygis kaip so l stybš jau pradeda darytis, brangį ypal kad tiubtat Ateina M- 
Ąjalin, tautiniu, taip ir ekonominiu žvilgsniu. Man toji rė-jnių apie vargus Vilniečių, dejuojančių po taftką jūtigū, apie 
forma atrodo galingai simboliu, reiškiančiu Amžinos Teisybės Ibetvarkes ir .skurdą Rusijos gyventojų. kad ta ■

^rijtimfąr tCeli šimtmečiai atgal Lietuvos bajorai, nutukę mū4 latviai daug vargingiau gyveną. D mūnų Ltatūvąje n^ dūo-
«ą Didžiųjų fcmigaikšvių'dovanomis, atsižadėjo savo broltųĮnos, sviesto ir sūrio yra’pakankamaL 
dvasios, pardavė mMtati& jų laisvę, pametė jų kalbą; tižj Ligšiol kalbėjau, apie paviršutines sodžiaus atmąiMn apie 
blišgučius, už privilegijas jie patapo savo tautos dūdomis. PerInugii-stas kalbas. O kaip >i su tautos kuri anaiptol tie* 
ilgus penkis Šimtmečius jiė vargino ir žudė baudžiauninkusJ 
įtikdami jų prakaitu irikraujta Kūno vergijos neužteko. Jie! 
verste vertė juos atsižadėti ir savo dvasios. Dėt ir bandžiau-- 
niekas atbudo. Vergijos pančiais nusikratė. Savo kanltihto- 
ją pašaukė į tiesą, šisai gi vietoj atgailos ti pataisos Įveliu 
ČjUA ėmė Šaukties sėbrų iš Varšuvos pagelbos. Ir štai vaka-

*iykėčtai bamlžiauninkai sukūre savo valstiją ir šluoja laukan [ji pati'broliški! pakanta, tas patsai’ inghątas taktas ir ktfk* 
ponus, kaip nenandingas šiukšles. Jų vietas užleidžia savo

, kraujo broliams, tas Amžinąją Teisybę niūkūs už dyką uepra- 
eitia. Vž prabočių kaltes — 15-tos ar 16-tos kartos ainiai tu
ri AtetlygintL Teisybė trijumtimja. - *

įSodžtas šviečiasi, Ir pituteitamostes mokyklos naują gy
venimą nešit. JW labjuti viduriniosios^mokyklos. Neberasi 
sodžiaus kur nebūtų vlvno-kito gininaristo ar ghitimristės, at 
net ir universiteto studento, šventadienį moksleivių uniformos 
gražiui pamargina minios išvaizdą, Ypač vakaeijų laiku so-

mėųesĮ t^iadl^iįĮi
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Są Jusiį Giminėms Lietuje
W. (tę kartę nęgn^Ią ynžiuotl au ų, Ą. V. BIbmi « .nmgtfnlu VaJAtl- ! 

h LtiiljOR, nnt vAKitrihės ekMkubdjos į Lietuvę, Jungtinių Valstijų LL i 
Biją sėitengėi Kalėdinį efataiBMiJę, plmikhint nnt LEVMTlUJv iš New ■ 
Yorko, Gruodžio B-ta>. - .

■ č i i ’ / ‘ ; < t J > t į; f '., i ‘ : ) t j, , ■ , , ( -/ ,•
Visi pasažierial palieku jų namini įuientij laiku dėl Kalėdinių ivėn- ; 

čių, P-nas Bisea reugkAlę eksk’ui-.lijęjnro 3(mv Yoi’ko ‘tiesiai f Kamiu, <•
• . / Jeigu nee&ite A'dtori&ri Idife^iuj' junta buęl Ifiduotd ;sf>vchiiiM *pitve*5 

g Ujimas, leidžiiintis.juįi Jjutl Egroiiujo. viena metų U sugrįžti, be sustab- 
Uymo imo Iihigraeijod apniBežiuvimo’ 1 .1 >Xf T '
' J SViilijs "rt/iikgųs’ i?/m4i-lari,' &ertw valgf^ hfituitlAgub pdtirtaaviriks, 
llįttefeidpnyw 'Helio koųejMįtųrnnt jų,kelionės. J(, ■ . > j

l-r tttKlfcS® JlKAtka IIMEB.-.I,' .-t 
45;Broadway . . . . New York Oity
J- ' <
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Vilai, ale ir svetimtaučiai.
| Karnivalui užsibaigus 25 rtigpj. 
buvo sušauktas susirinkimas 27 d. 
rugpj. setedos vakare. Pirm. A.

Tik 25 Bjallgg nuo vidurio Philadel- 

talrelio,iaW®r pilė' gi«ą7 W«ia8 
W, n m pro nMnti*. Laukti
■trtVferti ų EWkioe. B&dffikAI gert, 
Šiltas ir Maltas vanduo, elektros' šviesa. 
Uarriduoda pitial M tinmllate ir u*^b 
Įrankiais. Dėl phū^tiią inforinadjų 
kreipkitės pas aavininka 
s*kVWHaUa 

iiiMįiTrti-rWii' TT trtr. 11
ntitiaviNiMAs 

ŽMONAM* Wd iAILBTJBlV 
MttVV,-KAUJA 

< awou
Bakiaroi, taūfc tad daug moti 

patyrimo sako, kad M gyduolė 
ynbM pttM ji* 
zuJėjtmB Ali pa&tfą nwimagtt-

■ afcttftytojai Sttraš, kad Šita nauja gy- 
’dtolė 8UW«rta ktoito pal^gvinimt į 
ketetij- tiriam ją* terftfe anoil paban
dyti dėl Jum silpną ir nuvargusiu ner
vu 'ir abulijai v|so kūno nusilpnėjimo. 
JetjaMl ralegau yaa pra«ta* ir neatšvle- 
ilrHrntft, W tabkftuyktte tą gyduole, 
Nugn-Toue. K*Mr< Jw« tutito nevlrš- 
kihimft, ilputiuu}. kMūrtu it prastu sko
ni. burnoje, galvos -ska-udėjlma Ir jau- 
tilte viw»nwet- 
klte f aptiekę ir nusipirkite vienu bu- 
tolL Nuga-Tone. Vartokite ji pūgai nu- 
rodymu* Ir jus nusteteb&dte, kaip’greit 
m« pead^ne'JMOHp* gemu. Nuga-To- 
lie smelkia stlprtj Ir atėvlfeilnuntl mle- 
m, miiku apetitu, Bttmm»X.kepenl8 
ir reatattota lakštui, 8ktlv| ir iarnus 
ptikiJh. tlWh®> Md iltift Iteręinės 
(£$<«««, kari yjtktu ttilp tiltai ge
rui, kaip Nuga-Tone.

Išdirbėjai Nufu-Tone ilno labui ge- 
M kad JI pWbW tokiuoue atsitikt- 
niuose Ir jie yra privertę visus uptfe- 
korluB, kad davus .gurmūliU ų »Wh? 
tftm m PitHiU jei mrngeibstL y- 
m lubuf maloni vartojimui ir jus guu- 
site visam įn&iiesiul gyduolių apie ui 
ąi.uO. llekomenduidainu, gurnntuoja- 

tfttdos sąmonė, sykį pilimi atbndusų nugalės ir tuos pavojus, JĮ“ lv ūttVduwUMIft vt*« Ri'tl*?ko*

t

. sočiai gyvenama. Lietuvą,

l

r

J 

i;

f

i ■■

persikėle | Kauną, l^et vis dąr sadieČlĄ.baM^e tebegyvfena: 
ir kuri, yra pamatas tautos ateičiai. . Po tų visų baisių sutap
tų ji-lllą gyva ir sverka. Ji toji, patų kaip, ta Wvh& Netik
siu kad’ karas būtų’ kroųišką ligų tai sielai ^įskiepijęs; nte- 
tiesu, kad lietuvių būdas būtų radikaliai įĮĮtil^itąik Tasai 
|pats ratnutnųs ta padorumas, nnoliMtmm ta feeįfipųąB, to-

I luinas; tas pats gyvas ta gilus jfeeik žventajie-
lių į bažnyčią, prisižiūrėk sodiečių Veidam*^ pri»iklntwyk jų 
giesmei1—maldai;' vakare išeik iš ųąbuį> pdsltoūsyk damą Ui- 
daius ir bus ftilktt, kad baisusis karas, nuskriaudęs šalį ma- 
tprijaliai, impuUętė sfcvo nagais tautos sielos. Turint sveiką 
sielą ti dėdingų žnmį — drąsu Žiūrėti į tųptūB AUItį. Tiesa, 
dųr šnairuoja prįošinmkūi iš anapus deruark«oijw Hnij<*| nu
ga savieji pamaltai; apginu jie pavojus, lemtu nelaimes; bet
i

' fl ■!

GYDYMO 
BANDYMAS
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■ Lk tUoj įlralykite ir t>miu*kit> 
;iniatl ftadudtį ku^oftąl -Tat vi»a. ką, 
turite daryti, kad. gavus pabandymui 20XVfl| 
dieną jydyftią i&gAlba Ndts-T<jyl4-^-VidiiriąvSJ| 
liuo»aviitto vaikio, kuris reguMttdjįa ir atimu. Tti 

kūno funkcija* ir prigeibiti sistemai Vį 
atlikti tą darbą, kliria jai paskirta pačio* M 
jjilhUa. \

Nuga-Tone tuti atatinkamoje formoje 
UH«HAkiirf Wt bfeiki»lin»a kvrfkolr raudonolM 
kraujo padarymui. Tai Geleži* raudonina 
ikrabktu* ir stiprfna muskulu*. Nuga-Toni M 

viso to? Nugs-Tone dar ijHi Jfe*** kita* hau-i 
dingus darykus. . Tie puikią 

Janai (ariauslą vJ»o pasaulio daktarų $ritelbe« 
jimui gamtai ir auatiptinimui kūno. . ™—

, Nuta-Tohfe yta daktaro mfe^tas,' kurta A 
daug kartų buvo išrašomas -ir begiu trijų dešimčių ' JT , 
suvirtum mitų davė tėrų rerultat*. Tūkstančiai V^rtj ” 
ir rnotež* Ubai giria NugaTonfc n«» tas vaistas nUbelkS MSftsn fErSM-j&ar lr **

N*k**Tefte stkjrfna kraujo ckkuliaciją it sustiprina kūno funkcija*. Jia 
atimttUūbJH ft reguliudja vidurius,^ iūstlprina pilvo vetiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina viduriu užkietėjimą A |Mžus, praSąliųa blogą kvapų 
Tr Stakebima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg 
purvu yra apnešta nUo virdurių užkietėjimo ir kitų «*ų. Nuga-Tone yra vienas tnd- 
kiau»lų vaistu—jis priduoda Jum* daugiau gaivumo ir ąmoitMo*. Vaitok Nuga-Tona 
keHŪk aWhū* ft Steb«k<B*rm*iną—jus p*»Idaty»ita ltoksmfenshl laimingesni ir0 pajuttta, 
kilia karta ri* tyvjsnH. *

SlAlNffHl^M! Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą^ kad 
gatttute ir jus išbandytą Nuga-Tone ^rumą. Jt* 

irada aaV0,garitmą tūkstančiam* vyrų ir moterų—leiskite {rodyti Jo naudingumą jum*. 
Vaftokftė kubbną hidj.'kad Mpamirštute. Nuga&Ma įąa bąrdĮVinfcjlmSs taipgi ap- 
tickose tuo. supratimu jr sutartimi, kad ji* turi patenkinti Ju», arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuko.

MENŲ BANDYMO KUPOMAS*w<<*^ 
WATlbMALLABOlUTt>kYKDą»t. Utiu502, 1018 Š.JVabash Avė., Chicago.

GERBIAMIEJI; Pririnkite man išbanymul Nuga-Tone 30 dteftų n^tnokahl pašto 
UUttta ir tij* l*Uga, jos- ąŠ Vartosiu jj 20 dienų frjffayi* Pafę,lb5’> ‘"l uimokeriu 
jum»vll.00; jeigu nepagelbe*, tai likuSią peketūW dali kt fcuttaiiftii* jum* ir toisko 
nBnpHtčltitL
VAfiSB-s « V* t* » ą\» **<n • t į'O* *.-* a-b k I

Ir 1N$*- Birliii ft»-1}«.« <*<•;**•>* mm*• **■ 

^«ĄStUSr » « « » *>-« «t»»u • « t-M*>> O-V*

• s
■ ... - J- . - / , .. 7

1018 S. W*ba»h Avė., Chicaęo.

Jeigu JI* pagelbės, tai užmok«*m 
alj ak butr&iftit* jums ir ni«ko

M ♦: t » •;

! » t »; • O « l *- i « M t «
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Pleiskafioi sunaikinti— 
Rutile* atfcaMfta!

Kilti V*hduo nuohto* latšAmąs Sint Sltnen* 
įimi&i duobą, Wp ir pM*k»no«, nors ilWta tefc tikisi, ąrtmlkU* t>Uukų Mktit* (t JlA 
pH«4«stiin( plsukų laiplonfjlmo, kurie su. lai* 
ku V**Ww<U nuplikimui. -
fUpriSleUkltt Kiekio ahRtkimo vri« Morąsl

twlm, k*i tik panūsite kteMfioMe- 
Nrivyrit) bulių lupynčiių plmą piiirėdttnąmto <«lwj< Huflta:«Manclak^^*iMU^tdi^jdiu*im<’jiw* pu£fcų7 

Bonkt *tfe. *pti*koM> krk* Ui >5e. priilun^Unus sUčhi U dirbtuves.
m&nbmum,

104414 4th Street ’

ė
,d

•i
Brooklyn, N. Y.



PAIEŠKOJIMAI

Labai nriiniiMtt fferti.
1,
n

tik kų Kčju 1S spaudos aštuonl, nau
ji

VIETINĖS ŽINIOS
to

RRIBIRENGIMALCaTAVL< .........
Bostonas yra didžiausiame 

ūpo pakilime, nes laukiama 
atlekiant Amerikos lakūnų, ap
lėkusių pasaulį. Tie lakūnai 
padarė 22,000 mailių. Bosto
nui kliūva pirmutiniam pasvei
kinti tuos lakūnus. Pelnyčio j 
po pietų laukiama lakūnų iš 
Kanados atlekiant. . •

ATSAKYMAS MELAGIAMS.
* '

Nesuprantama protligė užė
jo ant So, Bostono sandarlečių, 
Savo šlamštelyje “Sandaroje” 
pavadino' • mane pavyzdinga 
vyte ir kad aš pati nusįperkan- 

• ti “Sandarą” ir galas nuo ga
lo atydžiai perskaitant!.

Aš kaip gyva nebuvau “San
daros” ofise, nesu iflįjįad pir
kusi to laikraščio įv /tiesu to 

. šlamštelio čitipinEjusi iki man
pakišo paskutinįjį numerį, kur 
rašyta apie mane.

Emilė Romanauskaitė.

LAWRENCE, MASS.
NEDALIOJ

RUGSĖJO 7-TĄ DIENĄ, 1924 

Lietuvių Darbininkų Koopera- 
tyyės Sąjungos 70 kuopai

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
“PALANGOJ.”

r

Todėl atvažiuokite visi, kas 
tik* jaučiatės esą darbininkai, 
nes tai paskutinis piknikas Šia
me sezone.

Kviečia visus
f ‘

v

LDKS. 70 kuopa.

Į^-
Pnleškau Antano člupaičlo Ir Kilto* 

;oh člupuičlukė* Iš Kalnėnų
kaimo, Jurbarko jmr., Raseinių apak. 
Iš Lietuvos atvažiavę ayveoo (Thicaoo- 
je. Kas apie juos žino, arba patys ma
lonėkite pranrttl MDNIKAI ČIUJAI- 
MUKEI-ROMIKAITIENEI, 48 “O"
St., So. Boaton. Maso. (8—•)

Palikau Povilo Mačlnsko; 1« Lie
tuvos atvažiavęs Iš Vabalninku miesto 
f Lavvrence, Mra*H. Talp-fll paleškau jo 
giminaičio Juozo Balrurav Girdėjau 
kad jis IjHvrence gyveno. Meldžiu kas 
žino apie juos ar jie patys ataUkuiki- 
te sekančiu adresu :• JUOZAS KAČINS
KAS, 3 Dnnham Pk., So. Boston, Mase.

* . (•S.-9>

PARSIDUODA
OFISUI STALAI (DESKOS), 
Kam būtą reikalinga, kreipki
tės 366 Broadway, So, Boston, 
Mass.

T®L Unimlty 4111

TONIKAS Iš 
ŠAKNIŲ IR 
ŽOLYNŲ

gelbsti virškinimui ir labai 
taiso kraują

86 WIMD8OR STREET CAMBRIDGE, MA8S.
Gauk Jį Ras Savą Krautuvininką

T“

.

9

muzikos veikalai, dainavimui su 
piano akomponimėntu,

Audra prleS diciift (sotol..$1.1*1 
tvaigįdutč (solo) ir
AuHta Kyląs (duetas) ....
OI, Dalim*(solo arba duot,) 

t Koktumas
(duetas bnssuL ir sopranui) 1.2.“

5. Piemenėlė (duetas)
6. O, Laisto A mišriom kvar

tetui arba chorui) .......
7. Myliu (mišriom kvartetui 

ariat chorui) ......i-
imant visus veikalus sykiu $4.oo

Siųsdami užsakymus, siųskite ir 
pinigus Iftperknnt pašto money or
derį Ir adresnokit sekanėiu antra
šu: •

A. BAČIULIS,
B. O, Bbx 16, So, Boston, Mass.

8.
4.

.<u
jtw

.5«

.fib

.75

KLAUSYKIT. J
Tautiečiai ir TautietėsI Ger- 

kitę Toralų nes nėra geresnio 3 i 
gėrimo, sveikesnio ir gardesnio 4|.

Iš žolių ir šaknių

4; 
>.1 
i’

W.i♦ ■
,V•f*.

1,
<5 f

ant svieto.
padarytas. Sveikas tonikas £ 
pataiso vidurius ir.prie to la
bai geras.

Visur galima gauti. (S.6)D.1

i

PARSIDUODA
Du stikliniai show case’iai. La
bai tinka saldainių krautuvei. 
Parsiduoda labai pigiai. Kreip
kitės į “Darbininką,” 366 W. ?
Broadway, So. Boston, Mass. Į

'PUIKUS NAMAS
t6 kambarių. su visais Improvemen- 

tnls, skyrium šildomais pečiais ir pia- 
znis, geriausioj vietoj arti Cplmins
Corner, prie Columbla Rond; daug že
mes dėl gnradžlaus arba sodo; prekė 
tik $11.800. ir $3,000 IneSti. A. IVA& 
361 W. Broachvay, So. Boston, Mnss.

' .- -- ................  -- A_________

‘

GAVO SPRIKTĄ.

“Sandaros” senasis redalc- 
torins buvo suradęs nordikt?. 

‘ rasę, save priskyrė prie tos ra
sės ir ten stipi-ybę sėmė tol,, kol 
atsidūrė teisman, Dabar pa
gautas' nei šen, nei ten negali 

‘ trauktis. Nusišpicavusi “ San
dara” su vienu susirado kitą: 

. redaktorių. Tas, kad savo ne- 
mokslumą ir neapšvietinią pa
rodyti, skelbėsi esąs mokytu, 
(tikrai mokytieji ir apsišvietę 
•nesigarsina save tokiais). Be 
daugelio išminties grūdelių 
“Sandaros” naujasis “moky
tas” redaJdorius paskelbė, kad 
žmogus" iŠ prigimties higamis- 
tas. Tas sandabiečiams be ga
lo patiko. Na o kas viešai va
dų skelbiama, tas sekėjų turi 
būt vykdoma. Ir pradėjo vyk
dyti. Tarp saviškių merginą 
neturėdami ėmė lysti prie ka
talikių. Pradėjo komplimen- 

. tuoti vytės. ‘ save girti,1 kata
likų vaildnus niekinti.' Viėnii 
žodžiu elgėsi, kaip kiekvienas 
meilikautojas. Patys, skelbia, 
kad vieną vyte vieną sandarie- 
tį nusivedus ir į bažnyčią. Ten 
sandapietis ėmė. klejoti. Kaip 
Don Kišotūi malūnai rodėsi 
milžinais, tai ir sandariėeiui 
rodėsi, kad už altoriaus ir ant 
altoriaus randasi “Sandara.”

Taip tai sandariečiai daro 
ablavą ant katalikių, išgirdę 
viešai paskelbtą naują mokslų, 
mokslą apie tai kad žmogus iš 
prigimties bfgamistas.

Pasiskelbė jau faktišku lai
mėjimu. Pasiskelbė, kad vie
na vyle p-Iė Emilė Ramanaus- 

’ kiutė esanti “Sandaros” skai
tytoja. Bet štai ir gauna jie 

1 spriktą.

PIGIAI PARSIDUODA
DIDŽIAUSIAS BARMENAS. — Dor- 

chester'yje netoli Codmim Sduai-e, purę 
slduoda du po tris Šeimynas mimai po. 
18 kambarių su visais naujausios ma
dos. Itaisysials, elektros 'šviesa, atski
ros fyrtmce įllumos, priekio fr.nžpii ka
lto piazai, vieta dėl garadžlaus, pirmi 
mortgnge po? $5,000 ant kiekvieno. Kai
nuoja tik PO $11,900. Matykit TITUS 
F. GREVIS, 395 Bromhvay, So. Bos
ton, Mass. .Telefonas South. Bošton 
41340,------------------------------------- ---------

REIKALAVIMAI
Tuojau* reikalaujame stiče- 

’rią vyrų ir moterų reinkotų 
dirbtuvėj. Kreipkitės į Boston 
Coat Mfg. Co„ 24 Sudbury St., 
Boston, Mass. (netoli Haymar- 
ketSq.) , (S-6)

* i

1

. —Rengia——’- *
ŠVENTO KAZIMIEBO RYMU KATALIKU DRAUGIJA 

South Boston, Mass.
)

BUDAVOKITNAMUS,
Vienintelis Lietutis Archi

tektas ir Budavotojas, pabūda
vo ju namus ant užsakymo. “ 

TITUS P. GRKVIS 
395 Broadway, So. Boston, iMass.

Tel. So, Boston 2340

Tel. So. Boston 2445—W.

! MIRUII Wl BARJlETri
; 765 BROADWAY .
Plano, lekcijos Naujosios Anglijos Kon- 
servatbrijęi^ mhtoda,. ; , ^(3,-9),

LABAI PIGIAI
PARSIDUODA vėliavų, kokardų, 

šaipų, antspaudų Išdlrbystė tik už tris 
mksUinėhis dolerių. Parsiduoda labai, 
geromis išlygomis. Išdirbystė veria 
$15,000.00. Daug visokių mašinų, kaip 
tai : presai sparnaiInlmul su auksuotais 
ir sidabruotai slapais, daug mašandi- 

i nlų kilmių, daug įrankių-dėl darymo 
guzikuėtų draugijoms. Tinkamai ypa- 
tai labai geras biznis o Išsimokinimas 
‘tafp-gl yra aukštos vertės. Dėl plates
nio, sužinojimo kreipkitės, ypatižkal- ar
ba laišku sekantu antrašų-: “pARBl- 
NINKAS,” 366 Broadway,'So. Bošton, 
Mass.

■ i ' . ........ • r T ....y.* . --------------1------------

PIGIAUSIU PREKĖ
• 3 šeimynų, 18 kambarių namas sn 
maudynėmis, pečiais, skalbynėmis, pia- 
zaislr tt„ jųjų karui krautuvių, mokyje- 
1113 Mtrės ir;&).-Bostonb. ‘Prekė

■ c A. IVAS1
361 W. Broadway, So. Boston.

■m. i.r>i * » i-j‘+ (Š.—9)

Z '•

fe

Taigi šeši ir jauni, dideli ir maži, visi j piltniką! ;

, Užprašo VALDYBA.
* A * ’

KELRODIS. Iš Andreiv Sųuare imti Washington Štreel 
karą ir važiuoti iki linijos gido arba paimti Asmont-Milton kir 
rą ir išlipti ant-Codman St. ir eiti į kalną po dešinei.

STOGDENGIAI 
(RO.OFING) 

Smalos ir žvyrlo, metalo, Šleifo jr 
ašpalo Stogelių. Tat yra Beniaus! ir 
ateakančtousl stogdengiai .So* Ėos- 
tott’e. Visas darbas gvarantuojamas 
Ir ypatiškal peržlurinjas.

T. L. ORMŠBY & S0N 
216—218 Bowen .St., So. Bošton 

(Tarpe Et ir F Streęts)

‘ • W. So. Boston 370

J. MACDŪNELL, M. D.
Galima suiikattBtl ir lištuviikaf 

Urmo valandos: Rytais Iki 9 vai.
Po pietų nuo I-O 
Vakarais nuoO—U 

636 E. Broadway, So. Boston

16 METU SOUTH BOSTONE

D R. H, S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

S99a W. Broadway, So. Boaton
VALANDOS: Nuo e r. Iki 7 v. ipk.

I
TEL. So. Bo8ton0506-~w. 5
LIETUVYS DANTISTAS |

1. L. KAPOČIUS |
251 Broadwąy, So. Boston |

("Keleivio” name) y
Orrso Valandos r nuo 9 iki 12, nuo 5 
1:30 Iki 6 ir nuo 6 ;30 Iki 9 vakare, / 
Seredomis nito 9 iki 12 vai. dienų s 
Subatpmis nuo 9 Iki 6 vak. Neda į> 
įlomis nuų 9 iki 12 (pttgal sutarti* v

__ _  ____Tek So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR, M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
Oįiso valandos t 

nuo 9 iki 12'00 ryte ir nuo 1:30 
iki 5 ir nuo 0:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas aulntos vakarais < 
ir nedėkllenlals.

Tel. Brockton 5112—W.
DANTISiA 8

DR, A. J, GORMAN
(GŲMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mąsi.
z (Kampaa Broad Streęt)

* *t:' <

'«r»■’*' s

MOTOR

X •

I
NAUJĮI IR SENŲ AUTOMOBILIŲ KRAUTUVĖS į

PardUcidanįe naujus BUICK

(motoraia) puikiausios, tvirčlau- 
gtos mašinos ant kelio. Galima 
su Buick lengvai pradėtLvažIuo- 
ti Ir, lengvai, sustabdyt.. Nemo

kantis važiuoti gali len&yal iš
mokti ir su musų jjajaėlha gali

ma greitai gauti , leĮdlmų (11- 
cense), važiuoti aulotgoblllu, „;

Prekė* naujiem Bulckam nuo 
$1,070 lld $3,600. ■ .Vartotos dr 
perdirbtos, mašinos nuo $100 iki 

L $1,200.- . - y v
c L Parduodame ant lengvų ISmo- 
' kėjlmų ir labai greitai Išmokina

mi me važiuoti.
. . ........ ■.......................................

menų, taijerų, tub.ų Ir t. t. pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti ir

HETU VI S
OPTOMETRISTAS . _

’iSėgzamtnunju akTs7 priskirtu aki- 5 į 
.nius, kreivu# akis atitlesinu ir įi 
anibiijonišk; t'ė (aklose^- ultyse nti“ u 
grąžinu Švlę;\.i tinkainu dalini. į'

< J. L. Pa^‘*‘tąpips, O, D. s 
447 Broadway, So, Boston. s

1 i
V

Tel. So. Bųgtoa 0464r J.

JURGISSTUKAS
FOTOGRAFAS

453 WEST BROĄDWAY,
Šottth Boston, Masių ' '

Daront-dalilus paveikslas. Veselllas 
trauhlam vakarai^ Užallkomi vl- 
sokioa rūšies rėmus.

> Jnirauvaauįe naujus huiuk ’ A*t <
> ajitainobnius’su šeSlats breikafs l

vA' VMT'Y!£•
r 2111

. h i IiPOKYH į.h
SrilauktiiVią gįriiainiKun.’į'. lulKillblG, srig^tanf*įo^tih- 

kios ligos dirbU į parapijąir j&eistuyės-.gęrbįaąiD.ta, E»^JU- 
RO po sunkaus darbo mūsą parapijoj, kuris bus

Rugsėjo 7- 1924
7 vai. vakare ’ *

—j—. ——■ . 1 \ ■ t ■> / :

Bažnytinėje Svetainėje
WINDS0R STREET, CAMBRIDGE, MASS.

■. ‘ ■ . -e ’ ■ . . . r - * , ;  ♦
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Norintieji vakarienėje dalyvauti, tikietųs pasipirkitė iŠkal 
no, nes prie durą nebus pardavinėjami. -

* I p • ■ ■
 f■„ . , . *

Įžanga: suaugusiems- $1.00, vaikams 50 centų.
Visus kviečia vakaro RENGSJAI.

’tfl (’ it -’i -M: p 'hpf.
Tpkrduodttm^ bfltareįjas, RADIO ir visokių autdifiobUlinis reik-ja* . Teipfe

y: 1
Ltalscūne-iūa^ipas .nebrangiai ir ^atsakančiai^ ■ ..•>.< • • . , . ■ . . į?
>■■ Ekspertai inekanlkai padaro Ištlrimų (tęst) ant mašinų Ir batarejų-a 
'r visiems dykai Lietuvių garadžiuj ir automobilių'krautuvėj. g

- M ©T O R SALES COMPANY |
1 541—545 East Broadway, ♦ ■ South Boston,, Mass. | 
! [ - ' * ♦ 1 t BUICK SALES AND SERVICE ' |
Į Telephone So.Boston 0376 Ir 1370. ‘ X

I

k/ •_

. PUSKUNIGIS f
GVDVTOJAS ... 

VIDURINIŲ LIGŲ' 
vai.' 9 iki 11 ryte. T iki 3 po piet .

7 iki 9 vak.
389 Broadvvay, So. Boston.

Tel. So. Boston 2831.

a

SUSIRINKIMAS.
- D. L. K Keistučio'dr-jos su
sirinkimas įvyks rugpj. 6 d. 
Prašome visit narių atsilanky
ti, nes bus daug reikalų aptar- 

. ti.. Pirm. A. Pūstelis

PAS GYDYTOJĄ.
Atsikvėpk tamsta laisvai, 

— Šiandien dar negaliu. 
— Kaip tai?.

Tiktai ryt Žmona išvažiuo
ją į kaimą-

-«•

Jei birželį perkūnija grūmo
ja, ūkininkai daug grudi} da-

I■'11 , y į' i ■ ~ 1 .u, i,",1;1.!,1.

Telephone South Boston S52O 
Namų; Telefonas Asplntvall 0870

ADVOKATAS

A. 0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetą
Gomeli Univeraity sv A. B.
G. Waahington.Univ. iri LL.B. 
'į “DARBININKO” NAME

J
 (antros lubos)
SM W. Browl#»y BK Bota

A—-T ii ■! h I

Didelis Piknikas
Rengia Lietuvių Apšvietus Draugiją.

"EDĖLIOJ, RUGSĖJO-SEPTEMBER i DIENį, 1924
Ant ANTANO STAROSTOS UK£S, STOUGHTON, MASS, '

: _ • .t
Šis piknikas bus vienas iš geriausią ir gražiausioj ^vietoj 

pirmu kartu šioj vietoj, prie upės, gražios girios ir pievą dide
lių uogyną. Norinti prisirinkti uogą ir grybą, galėsite ją čia 
rasti tiek kiek kas norėsite. Kas dalyvaus šiame piknike, tai 
.gėrėsis šią vieta. Patogi žaidimams ir smagiai laiką praleist 
jauniems ir seniems. .

Bus visokią valgią ir gėrimą, taip-gi bus speeiališkai lie
tuvišką dešrą, visko kas tinka skaniai pavalgyti:.

TROKAI išeis kaip 10 vai. ryte nuo Lietuvių Svetainės, 
kampas E ir Silver Sis. 1

KELRODIS: Reikia važiuoti iš Bostono ir apielihkės i 
Stouglitonų prie Stoughton skvero, nuo ten važiuoti Wayman 
Street’u iki Morton £įt,, Morton Street’u iki Plain St., gauti 
TVest Street ir važiuoti iki 1212 West Street, ten rasite pikniką.* *•

PASARGA: Jei lytą, tai piknikas vistiėk bus, nes yra ge
ra vieta nuo lytaus apsisaugoti.

I*
/ , v Kviečia RENGĖ JAI.

a

c

i
i: fer

J

■i '

, . , Tel. Sorter 0755—M.
i “ . įf ■ .. .. « • v . • . .

UniVersityHardvvare
; y ' 4' • J •" į ■ • 7 •-

J. H. Snapkauckas
I . ’.*•»»■>» K • * -

į Pranešu savo kostumeriaihš kad perkėliau savo geležinią 
' - daiktų krąūtuvę naujon vieton. . Parduodu .viską, ir že- 
i mom kainom, kaip tai; -
1 Mūs special maleva keturią spalvą, už galioną___ _ .$2.00
> Vąrnišius (lekįerius), už galioną (gorčią) ........ 1.95 
į Bačka dėl peleną ............... .>......, .98 
r Boileris dėl drapaną vhinnno*.......... .> *.98
į Baksiukas dėl duonos laikinio......... $8
V, K
i Taip-gi visokios rūšies, dėl stogą taisymo popieros ir 
•gontą.. ’ ;

UNIVERSITY HARDWARE1 ‘ - i ,F
I 1147 Cambridge Street, Cambridge, Mass.
į ,5

GERIAUSIA IIETUVIŠKA AGENTŪRA
• s

Parduodam, Bumainotn namus, ukes, biznius ir visokių prlvatiškų nuo
savybe, taipgi skolRiain pinigus, perkąra ir parduodam MORGIOlUS, ap- 
draudžlam (iūšiurlnam) visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių. 
Mes visiems, sutelktam grėitų ir teisingų patarnavimų. Taigi visais- viri- 
mln&tals reikalais kreipkitės pas

OLMEN’S RBALTY 0 0MPĄNY
, DOMININKAS X OLBEIKA, Savininkas, *

409 W. Broadw»y, Room 3, South Boston, Mali. Tol. S, B. 0248

■ ■ j a £ i Tėl. Main 2483 

.GEORGĖ A. SHIELDS
ADVOKATAS 

811&12 Old South Building 
294 Washington Street 
’ B6st6n, Mass,

Valandoa: 9 A. M. iki 5:80 P. M
EAST BOSTON OFFICE 

.147 Maverick Si, East Boston 
?, Telepbohe East Boston 1490

< Gyvenimo vieta
37 Gorham Avenue/Brookline

• Telephone .Regent 6368 
i i* ,; •. . _ -

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų Ir užsiima Beal Estate pardavi- 
nėjimu, 'būna mano ofise kasdiena 
nuo 3 Iki 5 Valandos po pietų išsky
rus Šventadienius. Lietuviai, kadi 
įr mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks : 308 E. Ninth Street, Tel. So.

Boston 1696. . _______ _

X • - •' ' Teb S. B. 04411

I F. J. KALINAUSKASi 
I' advokatas I
1414 Broadway, So. Boston t*

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R. 
Regld. Tėl.: So. Boston 1912—W.-

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Grabotlus, balsamuoto- 
jas, Rėal Estate Ir Public Notaras.

843 W. Broadwąy, 
South Boston, Mass. 

Resldenclja: 237 D St., So. Boston.

-4

P. J. AKUNEVIČIUS
LIETUVIS GRAB0RIUS 

Sutelkia geriausi paskutinį patar
navimą, todėl verta pas Jį kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Brb<dwfty, South Boston

Tel. S. B. 0183VV. .
Gyv. 820 E. 6-th StS. Boston

'. . - - -..... ‘ _ ___ - .M
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPIN^ ; 

DRAUGYSTES VALDYBOS > . 
ADRESAI.

PIRMININKAS — M, Zoba, * . ■’
539 E. 7-fh St, So. Boston, Masu 

Telephone So. Boston 1516—Ji 
VLCE-PIRM. — Kazys Ambrozas * 

492 E. 7-th St., So. Boston, Mus*, 
PROT. RAŠTININKAS — J. Glineckis, 

5 Thomas Park, So. Boston, Mass, 
FIN. RAŠTININKAS — Matas šelkls, 

460 E. 7-th St., So. Boston, Mass.
KASIERIUS — A. Naudžiūnas, ■

885 E. Broadvray, S. Boston, Mm*. 
MARŠALKA — J. Zuikis,

7 WInfleld St, So. Boston, Mass.
Draugija laika susirinkimus kas tre» 

Jlų nedėldienf kiekvieno mėnesio, 2-rų 
vai. po pietų Šv. Petro parapijos salėj, 
192 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

--- - .. - .

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS.ANTRAŠAI ’* "* \ 

pirmininkas — T. Jaroša,
5.62 E. 6-th Št, So. Boston, Mas* 

Vlce-pirm. — J.. Grubinskas,
157 M* Street, So. Boston, Maso.

Prot Raštininkas — A. Janušonis, 
1426 Columbla Rd., S, Boston, Mass s*

Flninsų Raštininkas — K .Kiškis,
■ S Hatch Street, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — L. švagždys,
111 Bowen St., So. Boston, Masę 

rvatkdarya -- P. Laučka,
395 Ę. Fifth. St., So. vBoston, 

Draugijos reikalais kreipkitės visa- 
los 1 protokolų raštininkų. .
Draugija savo susirnkimus laiko 2-rų 

įedėldieni kiekvieno mėnesio 1-mų vai. 
w> pietų parapijos salėje, 492 Seventh 
4t., So. Boston, Mass.

D. L. K KEISTUČIO DR-GIJ08 
VALDYBOS ANTRAŠAI -

Pirmininkas Antanas Pastebs, 
146 Movėti St, So, Boston, Maan, 

Vlce-pirm. — Martinai KnlstautaA 
4062 Washington St., Rosllndftle 

Protokolų Rašt. — Antanas Macejunan, 
450 E. .Seventh St, South Bestom 

b’in. Raštininkas •— Juozas VlhkeviėIna t 
900 D. Broadtfay, SouthBoston

Knslerlus — Andriejus žalteckas,
307 E. Ninth St, So. Boston, Mm .

Maršalka *— Aleksandra Jalmokag, į 
liti Granite St., So. Boston, Mana. į 

Draugystė D, L. K, Keistučio laika į 
mėnesinius susirinkimus kus pirmų na* į 
lėldlenį kiekvieno mėnesio po No.'bMf 
iVashlngton St, S. Boaton, Mitą, 
valandų po pietų. Ateidami atalmMta 

su savim naujų narių prie rauaų dra> 
gljoe prUlrztortl

I

l

i
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