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Fa i i River. Mass. — D»

kitas vaikinės '

PARDUOS CARO TURBŪT.
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nė bolš'-vikų komisija, kurioĄ 
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LENKAS NUŽUDĖ 
MERGINĄ

4,000 FRANCUOS KAREI- 
VIŲ KRITO KARE 

MOROKE

GREIT PRADĖS VEIKTL 
Amerikos lakūnai, kurie

(Uia-a i
Fordą :

Tai |

akmeni) Dahar jie yra Pa
ryžiuje, o j frontą išlėks apie 
vidurį šios savaites.

, no pu r vi 
įskiltus.

būti tik turkiškai. Kas ka’ 
lT< .gi- kitokia kalba, tas bu- 
areštuojamas ir baudžiamas.

SUSTREIKAVO PLUM 
BĖRIAI

a r,--t'io į.-iriii v 
-- bavarui ;i 

■- ar kitokiu

valstijos įstatymo, bot j 
išteisinti mokysiu vyru aky 
se ir tokiu būdu paniekiu

kumeliu, kumeliuku, buliu. karvin. veršiu, kiaulių, kui 
liu.

ANGLIJOS UNIJOS 
VIENYSIS

Londonas. — Unijų virši
ninkų konferencija užgyre 
pieną artimesniam unijų su
sivienijimui. kuris apimtų 
nrilionus darbininkų jų tar
pe angliakasius, geležinke-

bą. jau gatavi vvkti i Molo
ką. Jie greit stos franeū-

bus pr
turi

Tk; J

BAUS UŽ KALBĄ
K-rn-mm ii opo]<_ —_ \J;i 

ima- mm-m B: --a. kur 
nėgsta lankyti svetimšaliai

nebuvo mokyt'

fu.< Išviso amerikonų pa-

I AIRIAI ATSIMETA NUO
1 DEMOKRATŲ

Todėl!]..,*;,, 
ielt.Ą-i 

i ! Kai teisman nebus leidžia-1., i 
Ima mokslo vynu tai bvla ’ j.)i;

stija turi istatvmą drau-1 
džiauti aiškinti žmogaus kil-i 
mę iš žemesniųjų sutvėrimu.!

valandoj. Damar ji" galimi 
po ^1.10 valmido.i. S'- 
kuoja arti ašinėm. Da’-

Pereitą savaitę Massachu- 
setts valstijoj nuo automobi
lių žuvo 14 žmonių. Tiek JiečiiiR. inžinierius, laivu bn- geležinkelio sudegė miestelis Tie n alėtu būti svarbiausiai* Į šaukime sakoma, knd tūkstan-,kn ją geR^rti. Batsl 
pat vra žuvę užpereifą savai- {davotojua ir transporto dar- Bowden. 300 žmonių liko be liudytojais, jau yra nuteisti iyiai airią Imkavę už proz. Cool-jHcgv rankas. Šiene 
tę. 1 biainkus. pastoges. i ir pakarti. lidge, benta ligoninėn tuoj

mas priteisė užsimokėti $10.- 
000 .

kahdUdftBjąapetydą ir ii 

_. kuoplačiausiai pasbadeisti

tarp žmonių. Gen laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.

D AR B I

OTARNINKAT8. orrTOMUlĄ 
SUKATOMIS

Melo* ................................
V Ii ir »

-lietum*

“Darbininkas” 
36b Broatbvay. So. Boston, 

Tei. Soutfi 020.

Kaina 4

Francūzai apsidirbsią su rif 
tais į tris menasius

Bezdžionine byla Tragedijos tarp lenkų.

TIKISI GREIT APSIDIRBTI

Karo orlaiviu iš Pary
žiaus nulėkė i Moroką mar
šalas Petain. Tasai marša
las yra pasižymėjęs karo me
tu prie Verduno. Į

Naujai Franeijos armijų > 
paskirtas vadas gen. Kauliu

BEZDŽIONINĖ BYLA ;
BĄIGIASI j

Dayton. 'Į’enn. — Garsioji) 
bezdžioninė byla čionai pra- j 
sidėjusi prieš savaitę laiko j 
jau baigiasi. Išanksto buvo Ini

RINKIMAI KLAIPĖDOJ
Kaunas ( Kita ). - Galui 

(J______ _____ _______ .ajiskričiii savivalda i)
spėta, kad byla galės tęstis i Klaipėdos kimšte rinki inų r 
mėnesį ar daugiau. Dasiro-izultatai tautybė- užvilg 
dė, kad užteks dviejų sdvai-1 lietuviu išrinkta 4b.vokied 
čių. ,13. Ikirtmani- Eiicieit

Greit baigsis dėlto, kad frout aiiloi.<<n.:>tą ,-oc:;: 
teisėjas padarė nauja pa
tvarkymą. Teisėjas pareiš
kė, kad jis neklausys moks
lo vyrų liūdymo.

niu. mat nėra “dainų dienos. ’ o antra, per anksti — ū- 
.................Joniukams, nelabai patogus laikas; tikimasi, kad į pabai-

teip-gi jau \ia Aiiikoj. sie-io-ą privažiuos daugiau lankytojų.
Didžiųjų firmų dalyvauja mažiau kai pernai, v*pač 

vokiškų, bet užtai dalyvauja: latviai, estai, švedai, 
ir dar kiti.

Gana daug mažesnių firmų, kurios po pirmą kartą 
pasirodo ir reikia pasakyti, kad nekurios, matomai, atei
tyje išsivystys, nes sumanumo, drąsos ir gabumų su ori
ginališkumu turi.

Pažymėtina eksponatai 2 stiklo fabrikų iš Šančių ir 
Petrošiumi — dalvkai gana dailūs ir praktiški. Tai pirmi 
Lietuvos stiklo fabrikai. A'eidrodžių ir kito šlifuoto stiklo 
isdirbystė Kaune išstatė labai dailius pavyzdžius veidro
džiu ir šlifuoto stiklo. Viskas padaryta Kaune.

Maisto dalvkai geri ir jų daug. Saldainių dirbtuvės, 
tabako ir papirosu fabrikai, muilo, kvepalų, smulkių iš- 
dirbyscių, plytų, kakalių, ūkio padargų, gėrimų, pinti
nių, originalių baldų, viskas gana gerai, kaip ant pradžios, 
pasirodė.. . visose šakose progresuojama žymiai, šiauliš
kiai pasirodė su adatomis; tokie fabrikai kaip Nuroko, 
Frenkelio ir kitų labai užimponavo. Trumpai tariant vi
sa taip atrodo, kad bendromis pajėgomis Lietuva ne tik 
savo reikalus tinkamai gali aprūpint, bet ir užrubežiams 
būti naudinga ir pageidaujama. i--------- >-

Kalinių skyrius, kaip visuomet, taip ir šįmet, gana jStat' 
Įvairus. |

A nikelio Jėzaus vaikų mokyklos našlaičių išdirbiniu 
irgi daug ir Įvairiose šakose. ;

Viekšnių mokyklos išdirbiniai, ypač iš molio lipdyti įslatvnm ir to mokino, 
dalykai, kaip kurie tikrai artistiški ir originalūs. Vra ir’ kaltas, 
kitu mokyklų gana daug Įvairių dalvkėliu. i > ’y * ‘..... ..

Kiekvienos ministerijos atskirai išstatyta žingeidžios įma mokslo vvnu ta 
diagramos ir kitoki dalvkai. [greit baigsis, šią sa

Iš gyvulių vra Įvairių veislių ir vertės arkliu, eržilu. į pasibaigs.
! Mokytojas Scopes I 
(pažintas kaltu ir jis 
lužsimoketi S500.

Naujai nulipdytas vytis didumo veik natūralaus, išč- j Scopes o advokatai <mrai 
jes puikiai; dailus arklvs. dailus ir jojikas — vertėtų to- 7’no- kad imant feniie-M-v 
ki paminklą pastatvti atgimusios Lietuvos bent kokio žv-D*aD rnę' ta.p. kaip

,v , •. ijis stovi. Scopes o negalima maus ivvkio nammrjimm — prie- svetimtaučiu- is tokio I ■ ■ T. , •• i ,v. . apgmti. Jis lauže istatvmą.
paminklo gebos nebūtu — galima butu didžiuotis. ,, ę , i • T - t

du karvedžiai su ten buvusiu 
nuo seniau maršalu Lvahtey 
išdirbinėja pieną kovos su 
riffais. Visi trvs ten bus a- 
pie 15 dienų.

Francūzai tikrina, kad da
bar ten bus prigabenta daug 
kariuomenės ir amunicijos, 
surinkti geriausi karo vadai 
ir todėl bus užriktuotas ofen- 
swas prieš riffus. Fran
cūzai sako, kad dabar per 
tris mėnesius Įveiksią suki
lusias prieš Prancūzus Afri
kos tautas ir gentis. Jau ■ 
tas karas ten ėjo tris mėne
sius ir visur buvo francūzai 
sumušami.

Franci.ja dabar pradėjo 
kraustytis iš Vokiečių Rūro 
ir ta kariuomenę gabena Į 
Afrika. Greitu laiku Rūre 
msiškai neliks franeūzų ka
riuomenės. Mieste Witten, 
kur ”ra didelės vokiečių ge
ležinės dirbtuvės, visi vieši 
tarnai ir daug privatinių vo

kiečių namų - buvo franeūzų 
rekvizuoti. Dabar tie visi 
namai tapo ištuštinti ir savi
ninkai gali juos užimti.

Voki'-mų žemėse dar buvo 
Beluims ir Anglijos kariun- 
"umin. Tai dabar francų- 
zams bėgant iŠ vokiečių žt - 
miu. bėga belgai ir anglai, 
nors m-i anglams nei oelgams 
".era tokių bėdų kaip fran- 
zams.

RENGIA SMŪGĮ

Pastaromis dienomis riffų 
vadas Abd-Fl-Krim daro tik 
trumpus, bet labai smarkius 
nuolimus ant francuzn. 5 i- 
si pripažįsta, kad jo jėgos 
vra didelės ir kad jis visti 
dabar nevartoja. Dabar jo 
pastangos nukreiptom į su- 
knrstymą tų genčių, kurios 
vra franeūzų valdomoj pu- 
<ej. Kai dirva bus prireng
ia. ta-i Abd-FJ-Krim duosiąs 
■nnarkų smūgi Prancūzams 
su visomis pajėgomis. Tuo 
tarpu francūzai ir gi rengia
si. Todėl Kij-ikirtimas bus 
didis.

■m-m- imlesniąją
vc-::. Barsitrstty ;•

■■•lūžios ii sutiko tė-; ;

katai buvo • pakvietę 
mokslo vyrų liudyti, 
evoliucija remiasi n 
faktais ir kad evoliucija ne-{ 
priešinga religijai. IŠ to iŠ-[ 
eitu, kad evoliuciją aiškinti Į 
mokykloje nfcra jokia bausti- į 
nas prasižengimas ir todėl 
Scopes, kurs būdamas liigh Į’^ (
schoolės mokytojas aiškino i 
evoliuciją, nepapildo kaltės, i

Tečiau teisėjas pareiškė, i 
kad čionai neriasi apie tai ar 
evoliucija teisinga ar ji klai
dinga. neinasPapie tai ar ji 
priešinga tikybai ar no. o ei-1 

Inasi apie valstijos išleista t--.

durktarmiis Hti'.m kra^fą^ 
i ••■ii<ilptisiai miegi;;.

MUŠTYNĖ GATVĖJ
rš;:va. I j iikija. — Tarp 

s i<<>:iui:;i.-T’j policistij ' 
ii-flie! yj- !;i šėla ilsioje
'aru* salvėje ištiko mus- .

ir '’isibmdvinail Vie-
/!<<: !;i: Vo UUŠaU-

(> -už'-B*u buvo kelefas

ŽUVO 150 KYNIEČIŲ
Kynijoj. Hong Kongo 

mieste dėl gausaus lietaus
. griuvo daug namų. Prie to
I'žuvo apie 15<> žmonių. Dalis _ ...................... . __ t

miesto apsemta. Keliai ne- Įdraudžįanti evoliucijos mek- .ųr 
išeinami. Blėdies pridary-|slą dėstyti mokyklose. Bet \..t 
ta labai daug. [teisėjas tokiu liudininkų

----------------- I įeisileido.

Paryžius. — Petit Journal i 
žinioje iš Fez paduoda, kad ; 
jau 4.148 francūzai krito ka 
re Morokoje. mūšiuose su su
kilusiais riffais. Iš ju 707 
vra užmušti. 2,775 sužeisti ir 
G66 prapuolę. ;

Franeijos valdžia apskai-Į
to. kad riffai turi belaisvėje ; Leland buvo patraukęs kokį 
ne daugiau kaip 35 francū-iten protestonų Bažnyčios 
žus. jperdčtinį už šmeižimą. Teis-, _ _ ... . ,

Promieras Painleve su- mne nrih.io.* n'kim.A-r.ti nn _ lSUH t>iofesoiia.i--<K-ijolog,ii i- 
gryžęs iš karo lauko buvo pa
reiškęs. kad franeūzų nuos
toliai nėra tokie dideli, kaip 
kad eina gandai, bet jis 
syk '.b.'.itliniii nepadavė.

LAIMĖJO $10,000.00 I r>ril'5 kel'-'"
Chi.au... III. - Alb.rt T'''”"'" ’T"?' 

[pavadino anarkistm 
iteismas buvo Michigan vals
tijoj. Tada buvo kvic-ti ear

jaiškinti ką reiškia ž.odm 'har gv 
[anarkistaa. Tada teismas Į- 1,1 ■ 
sileido tuos mokslo v\ ris.'Midui 

i Tada laikraštis Tribūne bu - M°sūJ. 
įvo pripažintas kaltu ir teis 1 
mas Fordui priteisė net Sc. i

ir buvusi RrAiinrltiJ-r 
ffaniid;!. -z v'-i n anb* 
Kiti buvę v;ildi rid

ikai. bet dabar gvvcn.'vfitvs 
. užsieny, tai]* jau bus teigia 
imi-

i SUSITAIKĖ DEL KONSU
LATŲ

; \ ici:’.;:. — \or> tarp Ijen-
|k:jo- ir Ru-ijos:eina nuolati- 
iuai kivir-ė-iai de] .-ienų. dary-.

; b'>- tarp tų dvie.ii; šalių nėra, 
; portrauktos.
‘ Dabai- pasiekta siisitarinją, T. 
ne! korisiiiiariniu m i\ ilegiju. • 
Lenkija tmė- savo konsula-

'i’.i- Maskvoj. Leningrade, 
Minsko. 'I’ifli-c. Kicveirke-

itHose miestuose, o 
turės konsulatas

i. Lodziuj. Lv<rye ir

y>ardm>'' privaliai ir asm 
e’ inrt.i caro. V'-rt-i kelių 
linui; d'drriu. Bus pai 
>i puikūs rakandai visų 
i.ilPku rūmų, skalbi 
brangios staldengtės ij* 
dai.

Ma-saelin.-eU- valstijoj- 1ar>» 
•lirin ]4ai’mama atJ-Cšaukimai 
raginaMab’nv -ti nuo denio 
kratų patlii'K ir ii-ti savo lai 

luię su r»‘-publikonų ]>aiiij«.
| 'Kaltinamu.'kad eks-sulta-;3 dąt^ delm. -kad daugeli- 
Įivvagmitni. su Angim? nn-lairių labai pasipiktino pt*r 

Kanadoj. Albertos vaMi-jfrtaa. «nkurstč kurdn’ukili-Įnykšria demokratų perlijo*
joj. prie Canadian Pacific* |Hin. 4G kurdu vadovai, kn-! knnvvnrijn X<ev Yorkc. AGi- -In* vvnis «(» m. nmžialMi

Shanc. SO m. senokų dei 
žvakes prie naminio 
1 in ir užsidegė 4ra
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uoste ir Kaune visuomenės 
organizacijos pradėjo labiau 
domėtis užjūrio broliąi& 
Laikraščiai praneša, kad or
ganizacijos daro dideles ir iš- . 
kilmingas vaišes. Reikia 
sveikinti Lietuvos lietuyidfe 
už tą gražų sumanymą. Bū-- ,! 
tų labai sveika, jei Lietuvos 
valdžia, arba visuomenė į- 
steigtų amerikiečiams nemo
kamą patarimų biurą Kau
ne. Tais keliais mes suar
tėsi ine ir nieks nebeįstengs 
mus atskirti.

j>. ^zęuskaš sveikimo tuedu 
seiųiUį. pakėlė gvoltą, kodėl; Vvčiai nesiafi-
ir jų, sandariečių, seimo ne- 
pasveikinų. x Liepos 16 d. nu
mery, . apžvalgoje “S-raį’ 
tuo reikalu pliekia paklausi
us p, Bizauskui,. Tame pą- 
ktai^ipie, pinųiaųsia sanda- 
rieoiąi pasigira,; kad is .vie
no milijono išeivių lietuvių 
tik apie TO nuošimtis pri
klausąs prie parapijų, o ki
ti žmonės esą sandariečių 
simpatizatoriai. Prie ąukų 
rbikimo ir bonų pardavinė
jimo pasidarbavę daugiau 
sandariečiai ir todėl jie ma
tą skriaudą tėvynei ir išeivi
jai tame. p. Bizausko, pasi- 
elgime.Kokiųo tikslu “S-ra” 
tame paklausime sudėjo 
tuščias pagiras, tai nesu
prantama. Anot i ____
ros.” tik 10 nuošimtis išeivi
jos katalikai, gi likusieji jau 
jų simpatizatoriai! Tuščios 
pagiros. tai Ivgios melagys-- 
tei. bet melagystė, tai 
“Sandaros" amatas. Nejau j 
“S-ra" mano, kad p. Biznus- į 
kas ir aplamai visuomenė į- Į 
tikės toms sandariečių pasa
koms. kurioms jie ir patys ( 
netiki. Mes žinome, kiek jūs 
seime atstovų turėjote ir 
kiek jūsų “Sandarą” skaito, 
tai kam mulkinti žmones.' 
Jeigu jau ir sutikti su san
dariečių pasakomis, tai ką 
tuomet tautininkai, sacialis- 
tai ir komunistai pasakvs už 
tokį nusavinimą, o gal jie vi
si ir dar katalikai į sandarie
čių grupę prisirašė? Grei
čiausia. kad tai bus labai ne
išmintingas sandariečių ora
kulo Tuliuko melavimas. Tą
patį galima^pridurti ir delimų patarėjų ir todėl daug __Labai nedidelis!__ atsakė
.aukų su bonais. Kai dėl p. [nukentėdavo. Šįmet ameri- iBalakierius. __ Vienas tiktai
Ėizausko pasveikinimų, tai (kiečių ekskursijos labai gra-1 -.piria mus.

čių sn&itubkimu su iiauji$-: 
niečnj cicilikais dėl pj’otestią 
t>rieš*LieMi$ą? Redakcija sa
vo prieraše pasisako, kad 

‘pilnai tam straipsniui pri- 
rtarianti,1 nes sandariečiams 

------," dabar atsiliepė ir nėra išrokavimo daryti“ ben- 
“Lietuvos Žinios” š. m. bir- drą^Tbnbi” su keletą pakri- 
želio 23 d. 137 Nr. rašo: kusių socialistų, bet tame

“Vodevilis Dzimdri Drim-j Priame numery talpina 
dri Amerikoj. . [Chicagos sandariečių ir so-

, ,v , . Jcialistn bendrojo komiteto
ls\ykę is Lietuvos Dra

mos teatrd artistai: A. Vana
gaitis. V. Dineika ir J. 01- 
šauskas, sukūrė pirmąjį lie
tuvišką vodevilį, kurį pakri
kštijo “ Dziindzi-Drimdzi. ” 
Prie jų prisidėjo nuo Vaič
kaus atsitraukęs J. Dikinis 
ir tokiu būdu sudarę tam 
tikrą programą su dainomis 
ir juokais, leidosi po Ameri
kos lietuvių kolonijas gas
troliuoti. Pirmos gastrolės 
jiems sekėsi puikiai tose vie
tose. kur Vaičkaus nebuvo, 
nes įvykusi “konkurencija” 
buVo žalinga. Daugiausia 
nukentėjo pats “konkuren-į

Lietuvos spauda pradėjo 
labai domėtis Į “Dzimdzi- 
Drimzi’’ darbu' Amerikos 
lietuvių tarpę, Neseniai,^ 
pie ji rašė “Rytas” ir ‘Tgje-- 
tuva,”

atsišaukimą. Suprask da
bar, žmogau, tą mandrią lo
giką. čia sutinka, čia nesu
tinka! Mat\l jau sandarie
čių visas gyvenimas - toks, 
kad tik prieštarauti.

■šuodami patriotingume pa
sveikino p. Bizausko asmeny 
Lietuvos Respubliką; o san- 
dariečdai dėdamiesi dideliais 
ipatriotais to nepadarė, ir 
dar-gi užsinorėjo pirmiau 
sau pasveikinimo iš to pačio 
pasiuntinio, kurio valdžią 
jie žemina ir keikia! Tikra 
-baši-buzukų logika. Ir šį 
kartą, kaip ir visuomet, san
dą riečiai norėjo suvaidinti 
nuskriaustųjų rolę, bet naba- 

’ gams nepavyko. Nežino.
jėkia., kai suaugę vaikaį.

Ne tik mes, lietuviai, ištautėjiao klausymu susirūpinome, bet it j į.. ;
kitos tautos apie savo ištautėjimą g'alvoja. Neseniai teko skaityti len.!

< ką laikraščius, kuriuose ištautėjimo klausymui daug vietos paveda
ma. Latviai, kad ir nedaug turi išeivijos, vienok ir jie susirūpino, 
p rusą visuomenė dirba išsijuosusi. Ir kaip atrodo, tai pas kitus iš- 
tautejimo klausymu ne tik kalbama ir rašoma, bet ir dirbama. Len
kai susidarė tam tikrą komitetą, nsai steigia New-Jersey valstijoje 

r JKaują Petrogradą, kur bus spiečiama ją išeivija, kitos tautos taip- 
ę pat nesnaudžia, o mes tuom tarpuaič-nieko. Na,’ ar-gi padarėme 
.5, ką nors? Tik pakalbėjome, paverkšlenome ir vėl liovėmės rūpintis Į

• Laikas bėgu kai vanduo ir artina tą baubą, apie kuri mėgstame.kal- 
Mti.

Ištautėjimo pavojus didesnis toms tautoms, kurios menkesnio kul- 
tapos laipsnio, todėl jos turi daugiau budėti savo išeivijos sargyboje 

v-Aei*kultūringesnės tautos. Deja, mes priklausome prie pirmąją, to- 
turime sukrusti. Kiti sako: “nieko nereiškia ir kultūringumas, į 

•' yn eriknti i žarija paima savo ir tiek, kad ir pavyzdžiui vokiečiai — 
~ kultūringi žmonės, bet vokiškai nebesikalba?’’ Taip, dauguma vo 

kk^ią savo kalbos nebemoka, bet užtat ją siela ir pasiliko vokiška. 
Ištautėjimas nėra baisus, jei tautiniai jausmai ii sielos neišraunami. 
Vokiečiai pasirodė, kad jie vokiškai nekalbėdami moka savo tautos 
reikalus ginti. Didžiojo karo metu Amerikos vokiečiai parodė savo! 

'■prisirišimą prie Vokietijos ne žodžiais, bet darbais.
Mums pravartu būtą jfosekti vokiečius ištautėjimo klausymu, 

ifes žinome, kad lietuvišką kalbą vargiai ar išlaikysime, tad dėkime Į 
»• pastangą, kad lietuviška dvasia mūsą naujose kartose užsiliktu.

’ Prie to turėtume eiti apšvietos keliu ir kultūringa propoganaa. > 
ftopogandai kebai atviri, tik reikia jais naudotis. Įvairūs piknikai, j 
išvažiavimai, gegužinės i- kitokios pramogos vasaros metu; vaidini- 
g&ai, susirinkimai ir visokie suėjimai žiemos metu, labai gera dirva 

į. 5 (Mitinei agitacijai. Ar-gi tinkamai panaudojome tuos kėlus? Ne, 
: tenkinomės tik tuo, kad paūžti, o rūpinomės: kur bonkutę, kitą 

“mūnšainuko” rasti. Meskime niekus darę, o imkimės darbo, tai 
bus tautai ir tėvynei 'sveikiau Reikia mobiliauotiapajėgas ir visur.

-kur tik yra proga tą skaudųjį klausymą paliesti. Nenrošali būtu 
TOorgan i žavu s agitatorių grupę bolševiku pavyzdžiu ir pasiuntus i 
tirštesnes kolonijas ar pramog-ąs 
stinga lietuviškos dvasios mokytoju.
reikia noro.

■ Milžiniškos jaunimo ekskursijos 
fe musu išeivijai kovai su ištautėjinu. 
rodo, kad ne.

"irariose vaikai būtą mokinami ne dziam ir amerikonišką damą bet 
viską ją žaidimėlią ir dainelių sužadintu jaunimą prie Lietuvos.

Tra dar galybė Įvairiausią būdą, tik jie stypso nevartojami. Pinigu 
•• tauto rastume Lietuvai sumėtėme, tai kodėl patys savo likimu nega- 

Įgfame apsirūpinti? Netingėkime, nes tingumas garbės mums ne- 
«Įuqr žinoma, maloniau nieko neveikta, žmogui Įgimta prie blogu 
palinkimą todėl ir pasiduodama tautinės dvasios ir psichinės etiergi- 

-jOB nupuolimuo. Yra ištisu tautu, kur tingumo žiedai labai plačiai 
Jfe&erojo, bet daugiau tokiu tautu, kuriose darbingumo nuošimtis 
■sSršija tingumą. Rodosi, kad italai sako: “laimė nieko neveikti, 
dKŽt&t ją liaudies gerdvė labai menka. Mums de-ėtą skolintis gerus 
jĮąvy iii Trim, todėl labai tiktą priklausyti prie pirmos grupės. Su- 
y^yrinę savo psichinę energiją ir valią eikime prie kovos su ištautėji-

Pirmas žingsnis bus padarytas tik tada, kai visuomenė tuo 
-JfiMisymu placau prabils ir sudalys generali išeivijos gelbėjimo komi- 

kurs gTumsis su ištautėjimo bmgomis. J D.

Dzimdziai nenuilstamai k, 
dirbo ir trumpu laiku Įgijo 
simpatiją visų amerikiečiu. 
Dabar jie nuo pabaigos ba
landžio skyrė antras ga.-tro-; paneši 
]es. kurios puikiausiai pasi-:darai“

s!;ir>tė vasaros atostogoms. 
Kai kurio vyksta Lietuvon, 
o kiti i tolimus vakarus."

CHICAGOS “VARPAS” 
TEBETAMPOMAS

(’hieagoje einąs sandarie- 
eių savaitinukas “Varpas" 
susilankė nauja skambali- 
ninkn. nes seniems jo gaspa- 
doriams jau jis įkirėjo. 

!“Varpo" aidai praneša, kad 
jo priešaky atsistojo žino
siąs aidoblistas Laukys, 
įkurs bandysiąs tą “Varpą” 
:savaip “pafyksiti." -Chica- 
įgoje kalba, kad tas “Var- 
jpas" jau dabar liūdnai 
Į skamba ir i laidotuvių aidus

Ar uepriseis “San- 
savo kolegai laidotu

vių maršą atgroti ?

IR “SANDARA” UŽSINO
RĖJO SVEIKINIMO

‘SANDARIEČIAI” NESUSI- sejraas Montelloje pasveiki- 
GIEDA i no Lietuvos Respublikos Pa-

Liepos Iti d. “S-ra" patai-{.siuntinį Amerikai p. Bizaus-' 
}>ino straipsnį “Ką tas rei-š.-įką. Tą patį padarė ir XII 
kia ?". kuriame tūlas Jaras Lietuvos Vyčių seimas. T

A. Matutis

.1 mij-

Filo! drūtas, seni! Kaip

ANGLŲ IR OLANDŲ KARO 
LAIVAI KLAIPĖDOJE

11^0 u.- Šių metų birželio mėn. pa-
“Sanda-[baigoje Klaipėdos uostau į- 

plaukė karo laivų eskadros: 
olandui ir anglų. Karo lai
vai šūviui saliirfais pagerbė 
mūsų valstybę. į tai atsakė 
mūši) batarėjos. Laivui karo 
įvadovvbė lankėsi Kaune, kur 
[mūsų kaimiečiui minia, at- 
[vykusi. parodoii širdingai 
įkėlė tiems aukštiems sve-

IR DAR VIENAS SEIMAS
Visą vasaros ir rudens lai

kotarpį lietuviui visuomenės 
gyveni ma s pa m a rgi narna s 
seimais ir seimeliais. Šių 

įmetu rugpiūčio 17.18 ir 19 d. 
d. Hartford. Conn. įvyks A- 
merikos Lietuvių Rymo-Ka- 
talikių Moterų Sąjungos sei
mas.
šiasi prie to seimo darbų. 
Lauksime ką moterys įneš į

Sąjungą sparčiai ruo-

tas turi labai didelės svar
bos tiek istoriniu, tiek poli
tiniu atžvilgiu Lietuvos gy
venime.

ŪKIO PARODA’LIETU
VOJE

šių metų liepos 25 dieną iš
kilmingai atidaryta Kaune 
ketvirtoji žemės ūkio paro
da. Dalyvauja daug vietos 
ir užsienių firmų. Parodoje 
demonstruojama ir radio 
aparatai. Plačiau apie pa
rodą telpa “Darbininko” 
skiltyse F. Virako straips- 
nvs.. AMERIKIEČIŲ EKSKUR

SIJOS
Keletą metų tam atgal Lie

tuvos visuomenė mažiau te
kreipdavo domės i atvyks
tančius amerikiečius. Dau-1 
guma ten nmūkusių ameii- _ į^0]<s tolumas tarp tavęs 
kiečių nerasdavo sau tinka- ;r gvaj]0 asp0?

TOLUMAS TARP ASILO IR 
KVAILIO.

Kartą bajoras sėdėdamas už 
|>talo prieš Balakierių. paklau- 

jo:
— Kol

Spurgis: Jeigu tas tiesa tai manoji žmona į Tripis: Aš gi manau, kad tą, ką pasakei,
turėjo meilėje būti nuo pat kūdikystės diemi.1 pats neimi-au i širdį.
Beje! Kartais gali žinai tą čeverykų sandėlį ten j Bpukgis: Taip. AŠ pareišldu kiekvieną tap
ant kertės ? , tąjį žodį. Ir kodėl gi ne ! Aš ir manoji žmona

Tripis: Žinoma! jgyvenova nesutikime ir rietenose nuo pat pirmo-
Spuegis: Tai vakar aš buvau jame su savo Isios sutuoktuvių dienos. Mat, namuose, bam- 

bizii kunigužiui tarus — “dabar esate viena” — 
įkaitusi patelnė dužo bei skilo ant mano galvos

Musą pradines mokyklos labai 
galėtume ir ją gauti, tik ir čia

Lietuvon, būtą dideliausia nau- 
A” tą mes darėme? Pasi- 

Vaiku sodneliai, vaiku darželiai ir įvairios išvykos,

14etuva turi pabaltos Sąjun 
gos raktą

AąglijsAadanti vis&s pastarą*, kad sudarius Pabaltijo? sąjun- 
tą, | kttrią Įritą Suomija, Estija, Litvija, Lietuva ir Lenkija. Tą są- 

Anglija norinti panaudoti kiro tikslams prieš bolševikus. Dau 
tą valstybių labai prielanki! į tuos siūlymus žiūri, bet Lietuva 

^J|iWngą atsisako įeiti, nes ten ta Lenkija dalyvauja Lietuva neis 

, kai tie grobonys neatiduos Vilniaus žemių. Lietuvai tatakiiu, 
keblumą tos sąjungos įvykdymui, nes Lietuva jr* tą visą 

centre, kitaip sakant tai raktą .tai aąjttfiM*

dar i:ev 
gi tiesa

Bet

O gi kaip tau i
-Bet gu klausyk^ Buvai 

unm sykį kai mačiau tave. Ar- 
kad jau susituokiai ?

Kad susituokiau tai tikroji tiesa, 
is; (nudėjau, kad iki ausų buvai įsi-

Tikrai taip buvo. Aš gi mvlf-jau 
alias vietas, kuriose ji praleisda-

■mi linis: Pradžioje aš bent taip dūmojau, 
i tai buvo prieš sutuoktuves. (.Ji nuo to lai- 
s mielą dieną .ji rodydavosi man pikta, jog 
r Įprr.io prie to: nūngi ta.- pyktis jos veide

Tiulis: Aš gi matau ir numanau. Pats, ma
tai. pražiopsojai tuos mažus dalykėlius, nežino
dama.-. kad meilė yra akla. -

SitroIs: Taip, tikrai! Bet. ar gi nepaži-

pažinti tavo žmoną.

tpčiau. aš sakau tau. kad jos plaukai yra taip 
raudoni, jog jai einant gatve ji išrodo Ivg annr- 
kistė. daly vaujanti parodoje. Gi ausys, tos ne
lemtos ausys — išrodo lyg kabančios avalinės.

'1’RiPfs: A. jau gi nėra taip, kaip sakai.
Spurgis: Tai tikra tiesa. Ir kai vėjas pa

pučia tai ji turi tvirtai prisegti savo ausis, kad 
musoįantvs neišdaužtų jos smegenų.

Tripiss Dzievaži!
Spurgis: O gal teko pačiam matyti jos ko

jas ? Tikrąsias kojas ? Didžiule^ drūtąsias ko
jas ? Pats gi turėtum paimti drūčiausią kojų 
porą — padauginti kitomis septyniomis ir tada 
galėtum tik nuvuokti kokias kojas turi manoji 
žmona.

Tripis: Ar gi negirdėjai žmones pasakojant 
kai moteriška įsimyli tai jos kojos subrinkstu J ,

žmona.
Tripis: Čeverykų porą nupirkti jai.
Spurgis: Taip. Savininkas paklausė mano tur-būt mėginant kam nors surasti kuris arba ku-

žmonos kelinto numerio čeverykus dėvi, o ji at

Tripis: Tai ji dėvi gan mažus čeverykus.
SrVRGis; Betgi, palūkėk! Kuomet paduo
ti pora Nr. 2. tai ji mėgino ir negalėjo čeve

tarė

Tripis: A-ha! aš suprantu.
Spurgis: Aš ir-gi suprantu. Ir savininkas 
: “Brangioji poniute tur-būt sumilinai nu-

Tripis: Žinoma, kad sumilino.
Spurgis: Ir savininkas tarė: “Poniai reika-

Tripis: I’o pieniais

Srurgis: Viskas buvo mieroje tik iki kulnui.
Tripts: Ir ką gi sakė savininkas ?
Spi rtus: Savininkas patarė jai eiti i namus 

ir persimainyti plonutėmis pančekomis: paskui 
mėgins čevervkais užmauti jos kojas.

Tripts: Kaip ilgai draugavai su ja pirm su
situoksiant ?

Spurgis: šešiolika metu.
Tripts: Vj-u-u! Tai draugavai gan ilgoką

Spurgis: Aš gi būčiau su ja draugavęs dar 
ilgesnį laiką, jeigu ne jos tėvas, esąs augalotas, 
tvirtas, rūstus. Jis tai vieną vakarą netikėtai 
Įėjo parloriun regimu pasirįžimu pradėti kokią 
nors maišatį: gi savo rankose laikė šautuvą.

Tripis: Šautuvą?’
Spurgu: Taip, šautuvą! Ir jis tarė man: 

“Tėnrvk. Spurgi! Pats imk jų. už savo žmoną ir 
skuhčkis! Kitaip, štai! ve! ar matai ?” *

Tripts: Na, ir tu ėmei ir susituoki a i ?
Spurgis: Ką. gi kito turėjau aš bedaryti’? 

Tečiau aš didžiai apgailestauju tą pasitaikiusį 
patogųjį laiką, kad nesidaviau jam nukauti ma
ne. .

Tunus: Tai labai blogai!
i Siu.utGis: Tai niekis! visai niekis! Pats tu
rėtum bent kuri vakarą ateiti i namus ir pama
tyti kas dedami juose. Pats nemanytum, kad gy- 

! vena žmonių dvejatas: manytum gi. kad gyvena 
jnetoliese tūkstančio žmonių.
i Tiulis: A. tai pats ir taviškė nesugyvenate

taip. Bet gi yra vienas dalykas, kurio užslėpti aš 
negaliu.

Tripis: Kuris gi i
Spurgis: Aš galiu padėti savo ranką ties 

krūtine ir teisingai prisiekti visam pasauliui.
Tmris: Tatai išpasakok man viską.
Spurgis: Mudu niekad nesimušėva savo na

muose.
Tripis; Tai girdėti yra labai malonu.
Spurgis; Mudu visuomet išeinava kieman 

muštis. Jame matai yra daugiau vietos.
Tripis: Aš gi girdėjau, kad tavoji žmona 

paeinaTš labai sT'iiovinės giminės.
Spurgis: Taip yra. Ji išskaito savo tėvo- 

nius paeinančius iš Patapo laikų.
Tripis : Ištikrųjų ! tai tavoji žmona turi tik

rąjį senovinį paėjimą.
Spurgis: Bet gi visuomet aš kartoju jai, kad 

per daug neįsimylėtų į tąją senovinę savo gimi
nę. kuri tada tikrai 4r gerai išsimaudė. O ji per 
sunki ir nuskęstų. Paskui sakytų žmonės, kad 
tyčia aš nuskandinau ją ir imtų ir persekiotu ma
ne.

Tripis: Ji yra blaivininkystės šalininkė; ar 
i ne ?

Spurgis: Ji yra tikroji bei pilnoji blaivinin-
gi

kr ir neapkenčia degtinės kvapo. Ąš-gi susirgau • 
vieną sykį priepuolio liga. .. šj|||į

Tripis : Tai yra sunki liga. , Ag?
Spurgis : O gydytojas norėjo jos dubti



Karesp.

ima

ST. CLAIR, PA 

Memalonm aUrtfkimas.

Angelas k 
*uooe, nei ąht lapų.

Seminarija yra didelė. Čia ran
dasi apie 200 klierikų ir apie 60 
pranciškonų klierikų, šiemet bu
vo duota su viršum šimtas pašven
timų, tarp kurių buvo ir keli lie
tuviai Seminarija puiki

Čia atvažiuoja lietuvių nežinan
čių savo kalbos, bet išvažiuoja 
tikri lietuviai Prezidentas, pre-

minimą tokių skanių valgių ir gi- 
rimų. Visko buvo užtektinai /

Šv. Cecilijos choras vertas .pa
gyrimo dėl pavyzdžio kurį davė, 
būtent visi nariai-ės prieš išvažia-. 
vimą susirinko 8-tą vai. ryte j,baž
nyčią šv. mišių išklausyti ir ka
dangi kleb. paaukavo tas mišias 
chorui, choras gražiai per mišias 
pagiedojo.

Mokytojai yra pranciškonai kuai- 
<at Taip pat atvažiuoja i* fldas- 
fo keli daktarai mokinti 
kursus. Čia aglimą mokintis ko 
tiktai nori.

Rvgpj. 2 d. Shvokiį Sakalų sve- 
tainije rengiama apnikščiojimas 
25-kių metų snkaktirtte-šv. Petro 
ir Pauliaus parapijos. Bus ižkit 
minga vakarienė ir piltus progra
mas su dainomis ir prakalbomis 
Dalyvaus daug svečiu

Lietuvių Kliubas paskyrė $100 
iš iždo ša-. Petro ir Pauliaus pa
rapijos sukaktuvėms—jubiliejui. 
Gražus tai sumanymas. Už tai 
priklauso garbė kliubo valdybai 
ir visiems nariams už rėmimą ge
ri] sumanymų.

Liepos 1 d. kun. S. J. čepanonis
apvaikščiojo savo kunigavimo 25- faktai ir mokytojai ragina lietu

vius laikytis, lavintis savo kalbo
je. Vyskupai pagiria lietuvius, 
kad taip dirba. Čia tai vieta stu
dentams kurie myli dirbti

Atidarymas

Šiame rudeny mokykla atsida
ro rugsėjo 20. High school pirmų 
metų nebus, tiktai nuo antrų. No
rintiems čia mokintis ateinantiems 
metams reikia tuojaus rašyti; 
Very Rev. Thomas Plassman, O. F. 
M., St. Bonaventūre’s Seminary 
and College, St. Bonaventūre. N. 
Y. Galima atvažiuoti per Penn- 
sylvania ir Erie gelžkelius. Jei 
nerašysite tuojau, tai pasivėlinsite 
ir nebūsite primti dėlto kad vietos 
daug nėra ir labai daug atvažiuo
ja.

neirauias atsakymas. Yra spėliu 
jama. kad šis Darbininkų Išvažia 
vintas būsiąs vienas iš didžiausi

Mūsų par. gerb. klebonas kun. 
Miežvinskas vieną sekmadieni 
pranešė bažnyčioje, jog už savai
tės apleis mūsų parapiją ir persi
kelia (kiek žinoma) į W. Chester, 
Pa. Mūsų gerb. dvasios vadas, 
mūsų tarpe uoliai darbavosi virš 
poros metų, sutvarkė daug para
pijos darbų, vaikelius gražiai mo
kino, paskutinėmis dienomis sku 
biai rengia didelį būrelį vaikelių 
prie pirmos komunijos, kuri bu- 
19 d. liepos . Kiek žinoma apie 20 
d. liepos apleis mūsų koloniją.

J. J.

IŠVAŽIAVIMAS
Jau antras didelis choras pasi

žadėjo dalyvauti LDKS. Conn. 
Apsk. išvažiavime rųgpj. 9. Tai 
yra Hartfordo, švč. Trejybės pa
rapijos choras, no vadovyste varg. 
V. Deltuvos.. Iš kitų kolonijų dar

Reporteris

SIOUX

Šv. Cecilijos

Liepos 4 d.

CITY, I0WA.

choro išvažiavimas.

c. Cecilijos choras 
su gerb. vargu ir kleb. automobi
liais išvažiavo : Brovmk Lake, a- 
pie 20 mailių ių;o Sio;;x City, ia. 
Tenai prie ežero visi linksmai ir 
gražiai laiką praleido. Visi taria 
išvažiavimo komitetui ačių už pa- 
rūpinimą automobilių ir už paga-

Tala

Parapijos piknikai

Liepos 12 d. Įvyko pirmutinis 
šių metų parapijos piknikas. Oras 
buvo gražus, šiltas, todėl žmonių 
susirinko labai skaitlingai ir pel
no gražaus padaryta. Gerb. kleb. 
taria ačių visiems aukotojams, 
darbininkams-ėms, ir visiems, ku- 
ric-ios malonėjo ateiti ant pikni
ko. Parapijonai su kleb. džiau
giasi kad viskas taip gerai pavy
ko.

NEWARK, N. J.

Atsakymas Žilagalviai

"Darbininko” No. 74-tamc, 
liepos 9-tą d. š. m. tilpo Žilagalvio 
korespondencija, kur užsipuldinė
tu ant A. L. R. K. Federacijos 8-to 
skyr. ir ant šv. Jurgio Dr-jos. Būk 

įjos nariai esą laisvamaniai.

Žilagalvis rašo, kad visus ne- 
Miiagnmus sukėlė vienijimas drau
gijų: šv. Uršulės (moterų) su šv. 
J ;rgio vyrų draugija, tai daugu- 

Į »:;;is moterų buvę priešingų, iš to 
:kilę nesmagumai. Nekurtos narės 
' panorėję prievarta dr-ją suženyti

katalikiškas dr-jo« pralėjo silpnė
ti nariais, tad JFed. sumani būti 
tarpipinke, suvienyti visas katali
kiškas dr-jas ir sudaryti vienų di
delę /lietuvių katalikų dr-jų New- 
arke. Betgi špitolnrnkai nepri
klausantys Newarke nei prie jo
kios pašelpinės dr-jos tam prieši
nasi, nes jie sumokino nekurias 
kad eitų pas kokį ten advokatą ir 
pakrikdytų vienijimą dr-jų ir su
keltų didesnį tmksmą Fed. tarpe 
atstovų.

Toliaus Žilagalvis rašo, būk iš 
šv. Jurgio dr-jos Įeina į Federa
cijos sk. lajsvamanių šulai. Šv.* 
Jurgio dr-ja yra grynai katalikiš
ka ir didžiausia dr-ja tarpe lietu
vių Newarke. Ji kožną metą vie
tos klebonui kun. I. Kelmeliui raš
tu priduoda savo narių vardus, 
kad peržiūrėtų ar risi jos nariai 
yra atbuvę išpažintį, o kurie to 
nepildo, būna prašalinti iš dr-jos. 
Šv. Jurgio dr-ja kožną metą už--, 
perka šv. mišias už savo mirusius 
narius, ir ji yra pirmoje eilėje rė
mėjų Lietuvos, turi pirkusi L. L. 
P. Boną už $1.7000.00. Ir kaip Ži
lagalvis suranda, kad jos nariai y- 
ra laisvamanių šulai.

Toliaus Žilagalvis sako, kad da- 
bartiiųs Fed. skyr. pirmininkas y- 
la stipriausia laisvamanių šulas ir 
šv. Jurgio dr-jos narys. Tad, ar 
Žilųgalris žino kas turėjo didžiau
sius susirėmimus su “tautinin
kais” laike susirinkimų prieš ap- 
vaikščiojimą Lietuvos metinės 
šventės 16 d. vasario š. m.? Kas 
stojo kovon su laisvamaniais prieš

Iš kur Žilagalvis tą 'paveiksliškas kunigų kartuves, 
Juk Žilagalvis nei prie Įkas yra pašventęs daugiausia dar-

kių metų sukaktuves. Jubilicntas- 
atlaikė šv. mišias dalyvaujant dau
geliui kunigų. Altorius buvo gra
žiai išpuoštas gėlėmis. Žmonių 
prisirinko pilna bažnyčia. Linki
me sulaukti 50 m. sukaktuvių.

Rugpj. 15 d., subatoj. Home- 
steade Įvyks vieša gatvėmis rink
liava (Tag Day) seserų pranciš- 
kiečių vienuolyno reikalams. Pra
šoma užsirašyti kodaugiausiai rin
kėjų.

Dabarttate Makn praleidžaa V*- 
kacijas, “Palangoj” gark 
kun. P.^Strakaaekas, jo močiutė 
p-nia- Strakaaskieaė, Vincukas, S. 
Bostono akkristijoBas ir- p4ė Bro
nė Lukofevičiutė, Vyčių 17 kp. 
raštininkė.

N. P. merginų dr-ja praleido va- 
kacijas nuosava* vasarnamy, 
‘ ‘ Palangoj. ” Visos jaučiasi links
mai, tikisi dar grįžti progai pasi
taikius.

P-nia M. Juozukevičienė jau il
gas laikąs neąveikuoja, ilsisi P. 
Jeskelevičiaus vasarnamyje, ten 
kur Pila. Blaiv. apskr. suvažiavi
mas Įvyko pradžioje vasaros.

Kun. Virmauskis nei ant seimų 
negalėjo važiuoti nei Rj-man. Vis 
tik dirba ir dirba. Kažin kur va- 
kacijas praleis!

T. Links Trinto

Mūsų mieste yra daug <&ekj 
Ir dar vis daugiau dygėtai. į 
ir LDKS. 7 kuopa, ši yra v 
silpniausių ir žemiausia stoi 
organizacijų. Esu jos nariu 
privalėčiau žeminti, bet privedę 
esu sakyti taip, kaip yra. A4f 
guliu prie daug draugijų, bet' 
vienoje draugijoje nemačiau t 
apsileidusių narių kaip 
Apsileidimas^ųjų Tame., tad j 
kuomet neatsilanko ant s 
mų daugiau* 
irurs Jų skai:

kaip 5 ar 7 n 
liūs siekia apie 
veik ką žmogus 
Broliai, sujus!

S. 1Z1UOO .

Bet gi manoji žmona nedaleido man gauti nei 
vieno lašelio.

Tripis: O gi kiek meteliu tavo žmonai.
Spurgis: Kuomet susituokiau aš su ja ti ji 

'jo dvidešimt ketvirtuosius metus. Gi jos mo ;- 
;ia atsiprašinėjo, sakydaina. jog vieną gražią 
dieną.. .

Tripis: Atsiprašinėjo!
Spurgis; Taip. Ji pasakojo, joo- manoji žmo

na būtų buvusi dvidešimtų j ų aŠruonięi metelių: 
be^ ui ketverius metus ji sudėjo kalėjime.

Tripis: Vaje! pats gi juokauji! Bet d. se
ni. aš tau sakau, kai apžiūriu tave, tai nebeesi 
n.)ks vikrus ir spritnas. kai buvai anuose laikuo-

A-ja! tatai pat< patėmijai tą. ar

neišrodai! suiręs visas ! Ir kai buvau dar neve
dęs tai niekas negalėjo manęs -iršinti pasirėdy
me. Vai. pats e-ali tuojau pažirk: ir atskirti ne
vedus; ’ ■?> vedusio žmogaus.
rėti 2'iiziknč.ių marškiniuose, 
ųus kartai* netenka ir marš
per ištisus šešerius mėnesius aš dėvėjau novalač- 
ką marškiniu vietoje.

Tiulis: AŠ gi sĮų’iu. kad tavoji žmona yra

‘•oriau vedos žm<>

širdį. Del-
m o-i xu<įtuokiau aš su ja.

Tmris: Dd tokio ūgio ji vra tikroji smar
kuolė. a '

muša s i
ir baigia rovimu.

Tripis; Ir baigia rovimu ?!
Spurgis; Taip. Ji rauja plaukus iš mane, 

calvo-. Teeinu tas dar neblogiausia.

Srt ]ų,i<: Mat. ji serua aluclnacija.
Tripis; Alucmaoija ?
Spurgis; Taip. Ji Įsivaizduoja nebūtus 

daiktus. Pa v. ji mintija esanti sampijonė siu
vėja i? varosi sukarpyti mano drabužius. Tai 
džiautrsmas jai. bet gi vargas man. Matai aš tu
riu dėvėti tą. ką paskui sulopo ji.

Tripts: Tai tikri šposai.
Spriyus: -Užmanytasis paskutinis jos dau- 

hAs buvo tai pasiūti kelnes dėl manęs. Ji pasiu
vo jąsias taip, jog priešakis išrodė lygiai foku 
pat kai ir užpakalis: ir negalėjau žinoti ar aš ei
nu į miestą ar grįžtu i namus.

Tripis: Tai nepaprastas įvykis, ištiktųjų 1 
Spurgis: Ar gi ne? Pirmutinį rytmetį aš

Gojalis

ST. BONAVEmtRES

Labai retai matome laikra
ščiuose apie Šv. Bonaventūro lie
tuvius. Tai seniausia lietuvių mo
kykla. Čia randasi seniausia ii 
tvirčiausia ir geriam. Giedrinin- 
kų kuopa. Mūsų knygose randasi 
iššventinta 18 lietuvių kunigų ir 
dar kiek lankę kolegiją ir aukštą 
mokyklą.

WORCESTER, MASS.
Liepos 11 d. persiskyrė su šiuo 

pasauliu Antanas Valinskas, 23 m. 
po operacijai dėl apendiko. Lai
dotuvės buvo antradienyje hu iš
kilmingomis apeigomis šv. Kazi
miero bažnyčioje. A. a. A. Va
linskas gimęs ir augęs Woreestery, 
bet visur su lietuviais dalyvavo. 
Prigulėjo prie šv. Kazimiero pa
rapijos karo. Todėl choro nariai

‘okiu būreliu.
Ne vieną sykį aš jus šaukiau 
■vienybės, prie darbo, bet mano 
šauksmas pasilieka balsu tyruose.il 
Tad broliai, ir sesutės, jei jūs nen 
rit su manim darbuotis patįs dėl. 
savo gerovės, tai aš būsiu privers
tas atsisakyti nuo pirmininkyatės j 
ir darykite ką jūs sau norite. Lsu- ( 
kiu dar ateinančio susirinkimo ir 
matysiu, jei jau jūs ris teip gau
siai susirinkdr kaip iki šiol, taiyš 
apleisiu jus. Taigi dar sykį ŽaU-Ji 
kiu, ateikit ant susirinkimo, kuris.3 
bu> rugpj. 12 d. ir stokim prie dar- 3 
b<>. Pasidaryk, brolau darbinin-^

F. A. Gelumbis

LAWBENCE, MASS.
Liepos 11 d. N. P. mergaičių 

draugijėlė po vad. gerb. kun. Ju-

išėjau su jomis ir duryse susitikau kaimyną ir 
jis man tarė: “Ello! ar tik dabar grįžti?”

Tripis: Jis tai buvo susimilinęs, a?
Spurgis: Paibeliai žino tąjį visą atsitikimą.
Tripis: Ar tavoji žmona turi giminių dar 

nemirusiųjų ?
Spurgis: Aš apgailestauju tau sakyti ir pri

pažinti tą dalyką, kad keblų jų minčių ji gauna 
daugiausia iš savo brolio Jurgio. Gi Jurgis turi 
akmeninę širdį.

Tripis: Jurgis turi akmeninę širdį? Tai 
blogai!

Spurgis: Tai negali blogiau ir būti. Ir pa
sakysiu tau koks akmeninis jis yra. Kurią tai 
dieną ištiko jį nelaimė. Pasimirė nabagėlė jo 
žmona . Ir aš pasirįžau jam pranešti tą liūdną 
žinią.

Tripis: A! pats esi rūpestingas.

Spurgis: Taigi aš apdūmojau tą visą liūdną 
padėtį ir sakau jam: “Jurgi, prisirengk nepa
prastam Įvykiui." “Kas gi yra?"—paklausė. 
““Tavoji žmona pasimirė staiga.*’ tariau. Jis gi 
atsakė: "Nejuokink manęs. Spurgi! Mano lū
pos baisiai suskilę.”

Tripis : Tai žmogus be širdies.
Spurgis: Pats gi negirdėjai blogiausio. Jo 

gi rankos visada limpančios.
Tripis: Limpančios?
Spurgis: Taip. Visada limpančios. Katrą 

čia dieną jis nuėjo i žydų krautuvę, ir norėjo sau 
pirkti pilką garnitorių. Jis mėgino ir švarką ir 
sermėgą. Gi žydas pasilipo gauti kelnes. Ir Jur
gis — šmurkšt — ir — paspruko.

Tripis : Reiškia: pavogė.
Spurgis: Taip tai sakosi. Žydas gi suprato 

kame dalykas ir rėkti tuojau pradėjo: “Ui! Po
licija! Turėkite vagį!" ir t. p. Ir sargybinis 
davė ženklą Jurgiui sustoti ir grįžti*į krautu
vę.

Tripts: Ir Jurgis paklausė.
Spurgis: Pats dar nežinai Jurgio. Jis ne

liovė bėgti. O sargybinis. įpykęs, ištraukė brau
ningą ir norėjo jau šauti.

Tripts: Ar gi jis norėjo nukauti tavo žmo
nos brolį?

Spurgis: Taip. Bet gi žydas nusigando ir 
pašaukė: “Ui! sargybini, žiūrėk i kur šauni! 
Ui! šauk jam Į kelnes! — ui! švarkas ir sermėga 
yra mano!"

Tripis: Tas gi išgelbėjo tavo švogarįj
Spubgis: Suprantama!

Tripis: Jis yra tikrai mokytasis profesio
nalas.

Spukgis: Tikrasis gi tamsuolis. Tai“ tam
siausiai liurbis. Dar neseniai kai persikėlė i 
naujus namus ir visi kambariai yra prūsokų 
pilni.

• Tripis : Tai yra nešvariai užlaikomi.
Spurgis : Ir aš tai matydamas jam patariau, 

kad išnaikintii tuos prūsokus.
Tripis: Tai broliškas patarimas. Ir ką gi 

atsakė jis ?
Spurgis: Jis sakė, kad mėgino tai padary

ti ir nuodais ištepliojo visas sienas, kurios nūngi 
išrodo biauriai ir reikalinga jąsias “nučystyti.”

Tripis: Tai iš jo ne kas.

Spurgis: Apgailestaujamas. Bet gi kartą 
•jis susitiko vieną poniutę, kurią pažinojo pir- 
miaus ir buvo ji pasirėdžiusį meduliais. Ir Jur
gis prašneko Į ją šiaip: “Kas nors šeimynoje 
merdi.”

Tripis: Gi Jurgis ar lanko bažnyčią?
Spurgis: Sykį su juo nuėjau bažnyčion. Bet

gi niekad daugiau.
Tripis: Kodėl ?i? Ir ką gi padarė jis?
Spurgis: Kai kolektorius ėjo su krepšiu, 

tai aš Įmečiau dešimtuką, o Jurgis Įkišo visą ran
ką i krepšį.

Tripis: Tai bent pasirodė gerai.
Spurgis: Kai kolektorius pasitraukė tai 

Jurgis prisišliejo prie manęs ir patylomis tarė: 
“Klausyk. Spurgi! aš gavau kvoteri; o kiek gi 
gavai tu?*’

Tripis: Ar Jurgis paima burnytę?
Spurgis: Ar paima burnytę? Kai Jurgis 

geria tai tikrai skūpauja.
Tripis: Tai nedaug teiŠgeria vienu ypu. '
Spurgis: Tikrai nežinau. Bet gi katrą čia 

vakarą jis nuėjo Į karčemą, išmaukė vieną stik
liuką ir bartenderiui padavė dešimtuką, o teste 
gavo dar tris centus.

Tripis: Ir kokiu gi būdu?
Spurgis: Jis sako, kad pigiau išeina kai 

perki štofą “olseliu.”
Tripis: Bal Jau nusibodo man ir klausinė

ti ir beklausyti. Verčiau sustok ir daugiau ne
bepasakok man nieko apie tavo žmonos gimines.

Stumtis: Tai ką gi bedarysi va?
Tripis: Uždainuokiva!
Spurgis: Genai! Tane autiaku k aš su far

■Xlr t&UaoJa (telaą—parin Irtąją arta

No. 143

1\VV ĄI Graži vaisiams diše 
U 1 tknl duodama už

90 kibelių.

STANDARD IR CHALLENGER PIENO
Kas nori virti ar kepti, šitos rūšies konden
suotas pienas yra vienas iš geriausiu tam 
dalykui, dėl keiksu, košės ir tam panašiai. 
Jūs pamatysite, kad'jis prideda didelį ska
numą. Vartok kada tik reikia pieną ir cu
krų sykiu. Visados būna šviežias kad ir be 
ledo.

Kiekvienas leibelis turi didelę vertę. Už 90 lei- 
helių gauni labai gražią vaisiams dyšę. Tas pre
mijas galite gauti mūsų premijų krautuvėse. 
Sutaupykite 90 ir ateikite o gausite tą nepa
prastą dovaną. Pradėkite šiandien taupyti ir 
kreipkitės prie žemiau pažymėtų krautuvių.

PREMIJŲ

NEW HAVEN, CONH 
105 Temple Street 
arti Crovm Street 
BRIDGKPORT CONM 
105 Congres* Street 
arti Main Street

KRAUTUVES

FALL RIVER, MASS.
14 — 3-rd Street 
arti Bedford St.
PROVIDENCE R- L
49 Abom Street arti

Waahington Street-

tyruose.il
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mane.

į DR. PUSKUNIGIS!
GYDYTOJAS n t n ir t tr r n tper 12uo-

■BSC

Liepos
rcli l)U

ŽŪ
idė

mKF7 *■

Ji< buvo keliu pėdu g.i- 
Truko pusvalandi iki

Ir dailir dėl jos nukeliu-jau.
It t vilti turi® i r ketū... .

[VIDUJINIŲ LIGŲ
1 vai. 9 Ikt 11 ryte. 1 iki 8 po plet

7 iki U vak.
. 389 Broadvay, So. Borto*.
:_______ TeL So. Boston 2881.

O dvasios apglėbti- sparnais 
Pakilk ir nešk i beribės dausas 
Kur siela nuo raudos apkvais 
Ir hus tau po-muoti dainas

Trakiški:

a už «avv;« pinigus. O1

BUVO ANGLIAI UŽVIRTĘ
i Staples Coal kompanijos nak 
|lini" sargus Norton buvo pate- 

po krūva minkštąją anglių

PRASIDĖJO BYLA
Liepus 2b <1. Bostone prasi

dėjo Pickivick klubo ir-luimė" 
byla. Kaip žinoma 
1\ et vi rt osi os i š va k a rės<
vo šokiai ir trūkus luhoi 
vo 44 žmonės. Daiuir nr

Su. Nustoti <K>U6—W.

j '/ LIETU VYS DANTISTAS 

ih- t. KAPOČIUS 
į 5 251 Broadvay, So. Boston
I k (“Keleivio” uume)
r?rdS° uuo 9 iki 12, 080

I 1 (1:30 Iki w vakare,
g s,-hm).,tu is nUl) u ,kl į2 dl(Jaa 
Ssuruto.mis uu,» -j vtlk Ned< 

j jiioml.H nuo Siti 12 (imagai aut art]'

statyta Į kaltinamųjų suolą 
žmonių. Ta/j) kaltinamųjų 
a klubo alstatytujai po gais

ro balandžio mėnesi ir klųbt. 
vedėjai. 10 iš kaltinamųjų

taųrusj narį būtų Dr-jos Centt 
hikotaocpteealdos. — 

Lgi nevisar* yr« šv. Kaži 
r jos skyriai, tai prašau 
giminių ar šiaip pažįstamų 

tf man žinių apie mirimą šv. Kąz. 
Dr-jis nario.

Antrašas: Rev. St. Pavilanis, 
207 York St., Brooklyn, N. Y’.

'Juozai, i- Kada mirsi Pt

Petras. — Paskui tave, m 
lasis, —^<Mfo kad kv&tlų sąr 
še tu įrašytas pi ima manęs.

j Tol 8o. Boston 270

i J. MACDONELL, M. D.
I Galima ir Uetuviilctti

ojn»o V4.I.ATOO8: Rytais llrl » »*L 
Po pietų nuo 1—4 
Vakarais nuo6—0

686 B. Eroadw&y, So. Boston

j — Kam jį tlabar gydyti. įoą 
| jau dabar jam ųieko neskauda:

JONAS KVEDARAS
LDKS. 51 ; ((’lrveland, Ohio). Tai vienas tų, kurs
liai darbuojas: organizacijos skelbiamuose vajuose. Šiais metais jis 

antrą ar trečią vi>’ą užėmė, vajaus reikalu, 51 kuopoje. Brolys 
Kvedaras rb \ dai-uė či\ žinomas ir iš kitų darbų. Nors jam biznyje 
(“buėernės" s,-;-.-, sunku visur apspėti, bet daug kitų draugijų be 
jo neapsf-iiui ir :e:: :aru tenka užimti žymias vietas.
ke. aplink save ir prisimink sau 
kad dar t;y: Trūksta darbininkiš
ko koopera'yvišk-.. susipratimo. 
Pasižiūrėkim nu-s lic;;;,-iai ką mes 
turim? Apart dievmmiio daugiau 
nieko. Mums r- ikaiinga turė’i 
svetainė, m'.m'.s reikia tur'-'i užei
ga, mums reikia kooperatyviską: 
krautuvių ir v. Mes per savo ne
susipratimą. p- r pavydą šeiniam 
svetimtauči žiū 
nūs ir dukterys 
mokslus. Jų rankc 
monė. Ją rankose 
pusė miesto. Na. o 
Mes žinom tik mrb 
nešti sunki; jungą 
dėtą ant mūs:; r.r 
jau laikas būt-; ir i 
ti.

in pra

urnn

Rodos

Ū3 ar garbės) naryi yra miręs,

ŠV. KAZIMIERO DR-JOS 
ĮGALIOTINIO AMERIKOJE

Neilgu laiku, ar Įsirašydami Į 
Šv. Kaž. Dr-jos narius, ar Dr-jos 
leidžiamą Kaune laikraščių užsi
sakydami, Įmokėjo:

1) Iš Forest City, Pa. po $2.00: 
kun. A. Ežerskūs, J. Antonaitis, P. 
Rakauskas, M. Bulotienė, T. Bu
lotienė, Z. Bilbokienė, M. Berii- 
šienė, M Mickevičienė, D. San- 
kauskienė.

PAS GYDYTOJĄ
-m; tartus gydytojau, jūs pri| 

žafįėjįtąiuuuio; Myųą išgydyt, 
dabar j ii

kelię dalyyans išvažiavime.
■' -d__________

BASfe ^ĄLL LOSIMAS
j4adarivt» įvažiavimą gyves- 

»i,u, fev. parapijos alto 
riąus berniukų base bąli ratelis 
loš su vasarinės mokyklos 
dėlių.

A. J. 60RMAR
JGUHAŪ8KAB)

Malu 8L, Mostelio, MMta 
(KaMpo liroM.i ąirret).

Fyiė savo krūtinė.- 
Apglėbk ir nrklnu 
Ar myliu tave ar nv

Juk laimę žadėjau 
Sukuri iš meilė." ži«-di

ANT SAVO ŽEMĖS
Kartą Petras Didysis, užpy

ko už .ką tai ant Balakieriaus, 
pravarė ji nuo- savęs, sakyda
mas:

— Kad tavęs, dykaduonio, 
ne būtų ant mano žemės!. .

Balakieriu.< pasislėpė.
Bet po kiek laiko caras 

langą pamatė, kad Palaki-' 
savu vežimuku važiuoja š; 
raro rūmų. Petras Didysi. 
bėgo ant vorendo ir suriko i 
Ralakierių:

— Kaip tu. dykaduoni, drį
sai pasirodyti ant mano že
mes ?!

— Ramiau, ramiau. Jūsųh-
Didenybė! — atsakė Balakie- Į Ant jo užvirto keletas tonų an 
rius. — Aš ne ant tavo ž'-mūs. į
bet ant savo nuosavos. Pas ma-' lamoj.

D.A.ZALETSKAS. 
OFF. 
TEL. 
UNL 
8831
983 CAMBRIDGE ST. 
CAMBR1DGE.MASS

2) Iš Brooklyn, N. Y. Ben. Ra
moška $36. Po $35.: Marijona 
Žarskienė, Ant. Mockevičius. 31. 
Baltrūnas, Vinc. Strolia. Po $2. • 
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 29 
ir 35 kuopos, Elena Žarskytė-Vi- 
zienė, Ant. Žarskytė, S. Sabuiie- 
nė, Pr. Paulavičius, M. Zaja nkaus-, 
kieno, K. Baltrušaitis, J. Vaičiū
nas, P. Bajorūnas. Po $1.00: S. 
Strolienė, F. Mažonas.

31 Iš Elizabeth, N. J.: Ona Ven
ckienė $35.

Garbe išvardytiems asmenims, 
kad jie suprasdami lietuvių tau
tos gyvenime spaudos vertę — ją 
apčiuopiamai parėmė.

III. Kreipimasis.
Karalienės Angelu par. svetai

nėje Brooklyn,N. Y. kovo 15 d. 
per mitingą į šv. Kazim. Dr-jos 
narius Įsirašė Petras Daugėla l$2) 
gi Juozas Urbaitis $1) užsakė gi
minėm laikr. “Vienybę,” bet nei 
vienas nenurodė tikslaus antrašo 
— kam knygas ir laikrašti siun
tinėti.

Kadangi Į ankstybesnį skelbimą 
per laikrašti suinteresuotieji iki 
šiol neatsiliepė, tai šiuomi krei
piuos į asmenis, kurie juos pažįs
ta, kad malonėtų pranešti žemiau 
pasirašiusiam antrašus — kame 
gyvena Petras Daugėla ir Juozas 
Urbaitis. Suteikusiems Teikiančių 
žinių tariu iš kalno didi “ačių.”

Šu gilia pagarba,
Kun. St. Pavilanis, 

šv. Kazimiero Dr-jos Įgaliotinis 
Amerikoje.

naliūdvina! MARIJOS VAIKELIŲ D-JOS
Ir Balakierius padavė rami | IŠVAŽIAVIMAS 

paliudymą, kuriame aiškiai į TreČiadimyMarijos^Vaike- 
pažymėta, kad Balakierins pir-, liu Draugija turės savo meti
ko pas švedų valdžia v'v-nąni išvažiavimą į SJpot Pond. 
metrą žemes. į Kiekvieną metą vaikeliai lau-

Caras perskaitę? paliudymą.! kia tos dienos kaipo savo iau

CITY POINT

16 METI SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
Aini; specialistas 

899a W. Broadvay, So. Boston 
VALANDOS: Nuu U r. Iki 7 v. vak

NAUJAS 2-JŲ ŠEIMYNŲ 
NAMAS su garadžium, tu/' 
būt greitai parduotas; nes savi 
įlinkas jau dauginasi (krausto 
si) j kitą mestą. A. IVAS, 11C 
Tremont St., Room 508, Bos 
tone arba 361 Broadway, So 
Boston, Mass. (J.-21 ;

BOSTONU DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV, JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI.
Pirmininkas — M. Zobe,

53a E. Seventh St.. So. Boston, Maita 
Telephone South Boston 1616—J.

Vi<-e-Pirmininkas — J. Petrauskas, 
250 G<»!d St., So. Boston, Mas*.

Prot. RaJ'tir.itikn.'i — J. OHneelds,
5 Th'imas I”:., So. Boston, Maa*

: in. RjStlninkMs — M. šefkla,
40 Marine Koart, So. Boston, MaM 

Kaslerltts — L Naudžiūnas,
885 E. Brosdtvaj-. So. Boston, Mae*

Tvarkdarys — ,T. Zuiki*,
7 Wlnfleld St., S<>. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre* 
čių nedtfdlen; kir-kvleno mSneslo, 2-rą 
valandą įx> pietų, parapijos salėj, 491 
E. Seventh St., So. Boaton, Mass.

DR-STE LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ,

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. ZIČklenA,
203 T.v. 3-rd St.. So. Boston, MaM, 

’ioo-Pirm. — A. JnnuSonianą,
1426 Columbla R']., So. Boston, Maita 

rot. RaSt. — 0. SleūMene
44.3 E. 7-th S".. So. Boston, Ma**, 

'in. Bri.’t. — .I. Keys.
115 G rireet. So. Boston, Mas*, 

StairiuMutft.
S t.. So. Boston. MaM,
— O. Mlzglfdlen^.
St. So. Boston. Mas*.

sau

JUOZAS M. VERVF.ČKA
LIETUVIS ADVOKATAS

i

s

3

i

minuoju kr:nir kad
X R n.v

ą vištą

$1000 TIK UŽ 60 CENTUI
Tplpfonns

£

Arenu*ReatttencUa 888

207 York Street 
Brooklyn, N. Y.

450 R. Seventh St.. So. Boctoe. Mmb> 
EIN. R ATT. - Juozapa* VfnfrMflaa

900 E. Rrnrlrny. So? Boatoe. Maflta 
KASIERTŪR - Andr..2*11er**a,

* 
Š

! 
i

381 WEST BROADWAY 
South Boston. Mass.

ūpino p. M.

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

T-:. Br<-■■•:■>• 71-

v<oiau< 
n'.trtl-vioP-' itu:

VINCENT A. JENKINS
6 Beacon St., Boston. Tel. Haymarket 5840.

TITUS JP. GREVIS
395 Broadway, South Eoston, Tel. S. B. 2340.

>*, BmS to*at* ir Pnbiie Notarą*, 
ttg W. Brotadw»y

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Resblenclj-* Telepbons* : <)77OM 
Of1«u> Telefonas So. Boston

S. BARUSEVIČIUS

NAMy SAVININKAMS
Lietuvi* karpenteris. pentorius !:• !> 

deris. Darbą atlieka sąžiniucui p 
prieinamą kaili'). Kreiptis: .1. TAI’.

DAKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

I I LIETUVIS GYDYTOJAS

j i IR CHIRURGAS

Pirm. J. M. Vieraitls

Sveikatos Jieškotojai
vpatingai turėtų pasiteirauti apie Sharon 
miesteli, nes tai yra ankšeiausis ir sveikiau- 
sis miestas šioj daly valstijos. Pasiklauso 
daktaro persitikrinsit.

LAWRENCE, MASS.
Liepos 12 di'-ną LDKS. kuopa 

turėjo savo r; •■tini išvažiavimą 
“Palangoje.” nuo kurio liko ke
letas doleri:: r 
mo surengi:.:' 
Vilkišins ir Z 
galima n r ik; a: 
mūsų xr.i>airf

Mūsą “IV; 
mūsų g-n-iam 
mausko rūnė> 
pi jonų darbš*

kreta kasdieninių rūpesnių ir 
darbo kiekvienas žmogus privalo 
savo protui duoti tikro atilsio bei 
maisto. Tas maistas* yra doros 
kųygos ir geri laikraščiai. Kiek
vienos tautos sąmoningas narys, 
būdamas toli nuo savo tėvų šalelės 
— gimtinės netik Įdomaujasi sa
vąja tėvyne, bet trokšta 'Turėti 
prieš akis ir po ranka visą tą, ką 
jo tauta yra padariusi, sutvėru
si, parašiusi. Tas žinias teikia 
knygos ir laikraščiai. Kalbant a- 
pie lietuvius reikia pripažinti, kad 
Lietuvoje šv. Kazimiero Dr-ja yra 
didžiausia dr-ja, kuri turi
tikslą — spausdinti — teikti lai- 
krašė-ius ir knygas ir platinti jas 
lietuvių tarpe nevien Lietuvoje, 
bet visur, kame tik lietuvių esama. 
Toji Dr-ja kasmet leidžiamas vis 
naujas knygas siuntinėja ir sklei
džia žmonėms ne prenumeratos 
ū- li’i, bet per Įrašymą Į Dr-jos 
narius ^nariai yra — metiniai, am- 
ži’iinji, tikrieji ir garbės: metiniai 
moka $2 metams: amžinieji kartą 
'35 vDam amžiui ir tt.;

Kiekvienas narys, greta gauna
mi; knygų, kurių vertė, imant šio 
fctaš'o kaina — išneša daug dau- 
ęriaii negu $2.00. naudojasi malo
nėmis. kurias Bažnyčios autoritai 
y: a- ‘ai šv. Kaz. Dr-jai ir jos na 
’-’mms suteikę, pavyzdžiui: už gy
vus ir mirusius narius yra laiko
mos šv. mišios etc.

Įvairių vis naujų knygų 
Dr ja kasmet išleidžia didelį gau
singa žiniomis kalendorių, kuria- 
m-- '■•st; surašy‘os visų šv. Kazim. 
Dr-jos narių pavardės. — Kadan
gi šie 1025 me‘ai yra gerai įpusė
ję ir Dmja rūpinasi leidimu kalen
doriaus 1926 metams, tai Šiuomi 
kreipiuos į visus Kauno iv. Kazim. 
Dr-jos spaudos skyrius Amerikoje 
ir šiaip į brolius ir sesutes lietu
vius — kad pasiskubintumėtt at
naujinti ar naujai įsirašyti į šv.

Paieškai! pusbrolio Kastanto 
Mockevičiaus, Paužolčs kaimo, No- 
čios parapijos. Paieškau taipgi 
puseserčs Eleonoros Petraškaitės, 
Maštotų kaimo. Norios parapijos. 
Kas žino kur jie gyvena prašau 
pranešti man, būsiu labai dėkinga. 
MARIJONA CIUNYTR. Little 
Boar’s Head. Noivhampshir^. Caro 
ofMrs. F. A. Fuller.

Rūtų Daržas 
(RŪTA GARDENS)

Tai yra mūsų užvardintas plotas žemes, 
prie kurio priguli dailus ir gana gilus eže
ras, kuriame galima žuvaut ir maudytis.

30 akerių Lygios žemės, gražiai apaugu
sios ankstais klevais, beržais, eglėmis ir ki
tais medžiais. šitą Ž4‘mę išrūžėm lotais, tin
kamais statymui vasarnamių arba šiaip sriu
bų. ant pat vieškelio, prie Billings ir De- 
borah Sampson Sfreotų. Sharon, Afass. dai 
liausiant miestuko krašte tik

17 Mylių nuo Bostono
‘Rūtu Daržas.” teisybę pasakius, taip atro
ji). kaip kampukas Lietuvos atneštas i Ame
riką. — Tikrai būtu džiaugsmas, jei šią vie 
tą apipirktu ir apgyventu mūsiškiai — vien 
tik lietuviai.

traukti -V; <■ 
kurie važi” 
pasivaikš ” ' i 
gos” miškų, 
pastebč- i- ” 
bei jo 
Žinoma tas 
viui. ” T::ė; 
priežasJu s. i 
kun. Virma--' 
per kūdas ir 
ninku kimu's. 
leivis” buvo 
vien api<- k:;- 
esąs didžia-1- 
ras. Be* k a 
siu darbini:;k 
esąs aukštos 
tą savo aukš 
dyti. prasi.'-” 
ant “burdo.’

Ką daro “ Keleivio” “susipra- 
tusieji katalikai.’’ kurie k< Ii me
tai atgal a'siskyr.' nuo katalikų! 
Jie nusipirko kapines ir nuvažiavę 
ant ju maukia mūnŠ;iinę ir džiau
gias, kad numirę turės kur pasi- 

; laidoti. D i gerbiamas kun. Vir- 
mauskas, anot “Keleivio’’ pasa
kymo: “pasilikęs su viepų tuzinu 
davatkų.,” pasistatė gražiausią vi-

v- šame La-.vrenee bažnyčią. Ir jei
gu dar vienas tuzinas davatkų pri-

r ‘ridėtu, tai kelių metų bėgyje 
Lavrrrncr. lietuviai turėtų ir savo 
mokyklą. Tokiu pasakymu pat
sai “Keleivis’’ paliūdyja. kad 
vienas tuzinas davatkų daugiau

‘ rfettkia, negu tūkstantis jo “susi- 
b jprttusių katalikų’ ’minios, kurios'

kaip ir pats “Keleivis” liko tuš- 
skambančiomis bačkomis.

8. B-Ua.

Atsiųsk 60c, o gausi, ne pini
gais. bet žolėmis, daugiau, kaip 
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000, 
jei jis sveikatas nėtnrėtų? Būtų 
visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui. Mūsų žolės yra kas kit*. Su
teikė sveikatą tūkstančiam*, su
teiks ir Jurta Pataiso nesveiku* 
vidurius, prašalina strėnų skant 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausmas po krutinai, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10o., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

m. zuKAina,
451 Hudson Avė., Rocberter, N. T.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNtO GALINGA MOSTIS

Seksai* Olntment Co
HMrrpono, oown. u. s. a

Lietuvis Perknnstytojaj

J. J. MORKŪNAS
Perrrf* forai| tollartanrtv 
tau Ir tnt vietoe RCTal prUtariaa. grH- 
t«t ir pigiai darbas atUetama. Reika
le kreipkite* 824 E Cit., kampe* Bra*d- 
w*y, So. Boatna. Mae*. Tai. S. B. 4M4. 
Be*. T*L Dorctmtar S0t3-W

P ai rikiu Marijonos ir Onos 
Buckiutių, paeina iš Valkininkų 
parap., Dargužiu kaimo. Gyve
nt Philadelphijoje. Jos dabar yra 
litekėjuaioa. Kaa apie jas žinote, 
vba jį* pačios malonėkite praneš* 
tL Ttirin didelį reikalą. Jūjų tė
vo, MOTIEJUS BUCKU8, 17H 
North St, Bocton, Maaa, (J.-21)

Namus Statysime)
tuojaus. nes mūsų architektai ir inžinieriai 
skubina knereiriausia pabaigti planus. Pa- 
tirinėkit, kurio intėresuojates pasistatvmu 
rasa riminio už mažą kainą ir ant visai kjn<r- 
vu i"in<>k^sčiu. Kreipkitės pas savininkus:

PERSIKtlf Į NAUJĄ VINTĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteiki* geritaueį p*akutin| petanMrite%, todėl rert* p** Jį 
kreiptu.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
890 E.Ą-th St, So. BosUm, Mma T< S. >. 0183-W.

Tel. So. Boeten 
LKTITVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

4SB Broadvvay, South Bortoa 
<>fL*o rofrtHrfo*:

aso # tkl 12:0O ryt* Ir ano 1:8e 
tfcl 6 ir nuo 6:00 Iki 8 v*l. vakar* 
Ofluaa nMaryta* *ub*»o* t u k* ra Ir 
tr n*<W<M*nl*l*š

žd. — O.
105 5-th

va rkdarf 
164 6-th

♦rnnizljop rpffailals kreipkite* visada* J 
protokolu raštininku. Draugija lalln 
savo «n«ir:r.kimns kas antrą atarai** 
ką k ■okvlenįi mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos sretafriĄj ant Penktos gat» 
včs. Sontb Boston. Mas*. , V

IV. KAZIMIEBO R. K. DR408 
VALDYBOS ANTRAAA1

Pirmininkas — J. .“tirnSa,
225 I. Stvrt. So. Boston. Mate, 

Vlce-pfrm. — J. Grablntkn*.
157 M Steet, So. Boston. MmC 

Prot. RaUtįninkąs — A. Janutoula,
1426 G.lumbln R<t, S. Boston, MmB 

Flnlnatj Raitininkas — K .Ktftkla,
8 Hafch Street, So. Bocton, Mesta 

IMinlnkaa — L. ftvatcidya,
111 Bown f t. So. Boetoe, Me* 

Tvarkdarys — P. Lančka,
895 E. Flfth St. Su. Boaton, MMM 

Drangljoe rūkalai* kreipkite* vieta* 
doa I protokolu raitininką.

Draugija savo suslrnklmni laikn Jtea 
ten Į klrtvlenn mtaMto 1-mę veji 

po platų parapijom »!£)*. *M Santatb

D. L K KEISTUČIO DRJOB 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
PIRMININKUS — V. Zallecka*.

514 E. Rrnadwsy. So. Boston, MMta 
VICE PIRM. - Povilą* Rnke,

ir, <• Stroot, So. Boston. Mas*.

MARŠALKA—Kazimiera* MlkallIocH 
ar* K. Broedvav, <k Boataa, MMta 
D. L K. OVtnrm Omnai ja tafta* M 

’ro m#netrfnttM raut rinki mua kas p*m 
nadiklten] kiekvieno atMo**, po M**. 
«M WnNblnct» St. Boston, MMU




