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ltVlgŲ SALIU KATALIKAI 

DARBINMKAl VABNYKITES

n kD A n 11 s EMA ANTRADIENIAIS, 
TADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

Įsake angliaka
siams streikuotį

158,000 ANGLIAKASIŲ 
r STREIKAN .

i’feįp Levvis, kietųjų 
;’rxĮ0Mėjkl prezidentas 

įį^leido angliaka- 
ą sustreikuoti 
iš panodėlio Į 

utarniųĮką.’ ‘ Tada baigiasi 
angliakasių- senoji sutartis 
su kompanijomis. ^Nauja 
sutartis-nepadaryta, tai dar
bininkams ir unijų valdy
boms duotas paliepimas 
streikuoti.

Angl&kąsių vadai treika- 
lavo, kad. darbininkiją algos 
būtų pakeltas ant lO^oįir kad 
būti] įvesta check-offt siste
ma. Ta sistema reiškia tą, 
kad kompanijos unijinius ; 
mokesčius išvokuoja iĮį dar
bininkų algų ir išmoka jas 
unijų valdyboms. >

Kompanijos pareiškė, kad 
nesutiksiančios algų įkelti. 
Sakiį kad nesutikMpnčios 
daryti nieko to, kas pąbran- J 
gintų anglių gamybą. »v

Kfctųjų anglių kasėjų yra 
apieĮu.58,000. Jie turi? stip
rią tįiiją su 325 laidais 
(kuopomis).

Kietųjų anglių diSt^kte iš 
šiaip jau piliečių jpįidarc 
”no-strike’ ’komitfttaą. ir jis 
bando angliakasiui įį kom
panijas suvesti i : d»ybas, 
kad išvengti streiko* ^Komi
tetas tebesitiki, kad kĮ jiems 
pavyks padaryti, j jlį

Nors angliakasitųfeųstrei ■ 
kuos, bet apie lO.Oubįarbi- 

. ninku liks kasyklose Išdirbi- 
• nūs. .kad Įkasykiliekas 
ne.p-a^gadyių. i?5" 

’ ' < ■ ♦ t F.__
-V-’ :

SUSITAlfct DEL SjKOLŲ
- .Ang’liįį^ Franciįa susi- 

!J ta?‘ė tfep^Įlolų nuėjimo.
Ftaneij’ąt.“»Siglijai: skolinga 
bųyo miMįtro laikių Ang- 
uįį. i skblų mo-

m. Po to 
f školo/hiiBjnokamos per 62 
Išmetu po £12,500,000 kasmet.

Franeija skolinga Angli- 
000.
tarimą padarė 
raneijos finan- 
I. Dar nežinia

vidum

'K Franeija

įarbi-

TAKSOS PADIDĖJO
Bostono miesto taksos šie

met padidėjo. Šiemet dviem 
doleriais daugiau, negu per
nai. Šiemet reikės mokėti 
po $26.70 nuo tūkstančio.

BEDARBIŲ SKAIČIUS
Anglijoj bedarbiu skai

čius padidėjo. Per pereitą 
savaitę skaičius padidėjo ant 
29.000. Dabar išviso bedar
bių yra 1,298.000.

IŠ LENKIJOS FINANSINĖS 
PADĖTIES

Varšara. — Lenkijos vy
riausybė nusprendė, kad 
Lenkija turi apseiti be im
porto. kad tokiu būdu page
rinus prekybos balansą. Tą 
daro, kad išgelbėjus zloto 
smukimą. Taigi Į Lenkiją 
jokių prekių iš užsienio ne
galima bus Įgabenti. Ant
ras Lenkijos valdžios būdas 
pasipinigauti tai pasportai. 
Lenkai dabar už ’.savo pasą 
turės mokėti po $100 kas 
trys mėnesiai. Tai yra Len
kijos pasportas per metus

NETIKĖTAI NUSIŠOVĖ atseis žmogui $400.
Banfįor, Maine. — Noyes ___________

Brown 60 m. amžiaus tur- [ STIPRĖJA
tmgas tarmervs, bebandvda-1 . .. _ , „ ,
mas nušauti am. netikėtai' .Am‘->'lkos Darbo Federa- 
sau pataikė ir rieto, krito elUs s^-Uoi-ius Mornson 
ne<>vvas ' paskelbė,, kad pastaruoju
’ laiku unijos auga ir stiprėja.

KOVA SU SKUSTUVU 
MAŪDINĖJ

.Ve?/' Y oriu — Dū vyru — 
VVilliam W^ters ir Edvrin 
Castellome* užsidarė mau- 
dinėj ir atliko dvikovą. Vie
nintelis jų instrumentas bu
vo skustuvas; Bet to vieno 
instrumento užteko abiem. 
William Walters tapo Įveik
tas, jis negyvas ir jo galva 
tapo veik visiškai nupjauta. 
Pergalėtojas ĮCastellomes gy
vas, bet tiek-suraižytas, kad 
vargu bus iįgki gyvas.

Kai pašaukta policija Įsi
laužė Į maudlnę, tai jau .ra- 
dci, kad kovjj besanti pasi
baigus. . ’ ; ė

$60,000 UB BULIŲ ?
Burnos Aj^res, Argentina. 
Žemės ūkią parodoj buvo 

(išstatytas nepaprastas 'bu- 
šiemet unijos labiau stiprė-31 užmokėta $60,- 

SUDEGĖ MERGAITĖJ ja, nPo-u pernai. Federaci-į^' Tai ikšiol niekur pa|au- 
Marlboro, Mass. — ?jary jos sekretolius skelbia. kadlb> nėra u|n|okėta už įjJĮių 

Gaynor, 4 m. amžiaus Wfr~!nun 1920 m. niekuomet uni- 
gaitė bovijosi degtuka’sMBe-1 j0;
sibovijant degtuką užžiebė, o'šiemet.
nuo to užsidegė drabužėliai. į Pernai Federacija 
Mergaitė—taip apdegė, kad Į turėjo 2.885,957.

tokia mil
nėjo taip stipryn, kaip ) T-ų • pa

narių

tuoj mirė.

DIDELIS LIETUS IR 
POTVINLAI

Japonijoj buvo užėjęs bai
sus lytus. Lijo be perstosi
mo per 36 valandas. Toki joj 
Japonijos sostinėj, buvo pa- 
gadytos elektros šviesos.

Apsigynimo Fęnde Fede
racija dabar turi $201,131.- 

tų .puūgtĮb^fi* para
ma ^treįkuoiąnj^n^.; Šie
met sfM'fkirdRtėaTOŠ-^aremti

strytkariai ir daug geležiu- par 
kelių pagadyta. r-p .

GIRTYBĖ PADIDĖJO
Anglijoj šiemet apsireiškė 

daugiau girtybės, negu per-, 
nai. Tečiau girtybė dabar j 
nėra tiį|< pakilus, kiek buvo: 
prieš karą. šiemet nubaudi- ' 
mu už girtvbe buvo ant 
kas lO.ĮJOO' gyventoji].

4 niekur pa^au-

ška sutna.
: yra a
•įpėdinis 

DSę-prezide

TEBĖRA

Anglijos: 
su Argen

ę

ĮSIŽEISTI
Vien® Reikėjas iš Yourigs- 

town, ‘Olio klausia, &Į>deI 
gerb. sy^Aęias iš Lietuvos kun. 
A. Šmjftkštys tik didesnbsias 
kolonijas beketina aplankyti. 
Sakytžfc£-4veikėjas nutodo. 
kad m&fcšios kolonijos Lie
tuvai darbavosi ir kaikurios 
iš maž^ų- kolonijų daugiau 
pasidaybafro, negu kjiku- 
rios iš indžiu jų. . L

Su Ų^Pyvikėju reikia. su- 1 
tiktil reikia atsiminti. 1 
kad geęb. kun. Šmulkštys 
lankysis; tjk kaikuriose^ko- 
lonijosv^dėlto, kad jijįfrie- 
nas labiau myli, o kitA^g-, 
noruoj^. ] Jis be abf®nės ]’iai indomauja savo organi- 
mielu lankytūsiSen, [zacRa it‘ kai]) rūpinasi savo 
kur ti# fbūtų kviečiai®as.,re^a^^s-
Bet to^fįdi daryti, kad Jai-1 Buvau paprašytas jiems 
ko netapk Jis yra seim^ha- pakalbėti. Tai kalbėjau apie 
r^’sir ^ęrnui atostogoms*:»si-iAnierikos lietuviu L. D. K. 
skirsčiųfUatvyko Amerikon j S. ir apie “‘Darbininką.’’ Ži- 
dalyvaffifi^Vashingtone J^-p |noTna jiasakiau. kad mes ge 
parlamr " 1 n » • . .
joj.
lanko
Seimo 
jam 
darbo.!

Todtf 
ščio 
tęneisi 
ruoja

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
(Rašytas So. BostonieČio J. 

Glineckis)

Rugpj. 9 d. teko būti Lie 
tu vos Darbu L 
skyriaus susirinkime Augš- 
tojuj Panemunėj. į tą susi

talkon Lietuvos kri 
ulinis. * Darbini n ko” 
j rytojai ir L. D. K. S. turij^* ’ 
remti Darbu Federaciją.KAs l 

. tik pažįstamų ” tederantį* •'! 

.turi, tai privalo jiems siųįė.f 
Federacijos^ tį gvril knygų ii- laikraščių.

Apskritai visiem* savo pa-
. ... žistaniiems amerikii-čiai-pri-.-

linkimą ėjau dėlto, kad bu-jv;1i() .^iitsti knvgi; knvgelitt. 
vau kviestas, F" ' ...
’* tederantai ” bemoką tvar-l 
kingai vesti. Nariai bemoką 
gražiai užsilaikyti ir besą 
darbininkiškus reikalus su-Į 
prantančių vyrų ir motetų. [ 
Susirinkime buvo arti 200

vau kviestas,

narių. Tas parodo, kaip Fe-! 
deraeija čia stipri ir kai]) na-

v|fi^ashingtone'tąįrp 
konferenci- 

įjk prie progo^^p-
Jturias kolonijas, 
jogoms baigiantis 

$ būti namie prie

b. kun. Šmulk-1 
nkytos kolonijos ' 
ia, jos nėra igno- I

Anglijos*? 
su minišfe 
ar tų valstijų parlamentai 
tą sutartį J|Jnrtys.

arti-

Susirinkimą, Labai tikti] jiems žinomoje j

kiai Anierike juos pami rš&- 
Daug moterų guodėsi, koį

Sakytame susi rinkime dalie .k

inai laiškų. 'Tai begėdžiai tPS 
kie vyrai. Tepasiprovija. 
Aš raminau, sakiau turėti 
vilti. Tai gi vyrai. ]>aliktf-’ 
šieji savo pačias Lietuvoje 
ir jas užmiršę, atsiliepkite, J 
kad aš nelikčiau melagium.

Patsai Panemunes mieste-' 1 
lis gražiau išrinio. negu bri- 

. vo prie caro. Įtaisyti .šali- 
Įrai gyvuojame, kad kįlame gatvini ir apskritai miestll* 
jaugštyn. Tai ‘Tederamai” kas "fine” išrodo.
Įman paplojo ir žinoma kartu i , _
reiškė džiaugsmu ,š L. D. K.'."“T’ ,la,US 

!S. ir -Darbiuiuko-gero bu- l:" f''' W
< .n- • gabena par/luoti.jojimo. Sake ir jie smar- J q

i.;..,, -i r Parėmimo] daug karemŲkiau miną veikti. Irbutge- , . . • .
rai. kad Lietuvos Darbo Fe -X™' J as ‘
derJija imtu smarkiau veik- T ' i'T" T Tt • 
ti \rm -z vi •• musu ir Sveika Marija. V ti. ALat ne visur r ederacijos • - —
skyriai teip gerai gyvuoja 
kaip čia. . Kaikui'ie sako 
Įka/TF’etTęr^Tją apskritai vi- 
[soje Lietuvoje dabar silpr

j musų. Į viską tm *uiwa

* 'matai kad TiiMiva' tikra# at-
:nian svvtn.ja, m-ru Amiani J
Sako, kad Federacijai <f;V ’w'®«
v,,. -i -• -4 , guzmes. vakarėlius arinibai paulpneįns. ><>ci raide-. <J pYm N emuno sode, kurdartg v 

žnioiiių prieina.' o žinoma V- - 
pač diing mergini].' arba 
kai]) Lietuvoj v m a parit

daugybes apgavysčių 'li
kusiais šėrais< nežiūri^ į 
taip vadinątnus ‘“hhie ,sky” 
Įstatymus, išleistus. daugeVv-

VIENAS PRIEŠ'is.OOO je valstijų, išiemet.pagallap- 
D^troitY Mielu—-Highland tokavimus-iietikusįąis šėlais 

yra Detroito priemies- žmonių, išviliota apie $1.- 
atskira valdyba. TojcT^J^kM^- Šerai’buv^įiar- 
F via Fordo dirb^vės.Tavinčjami visokių ncsaihų 

Higlimnd Fark gvvcrifoni aliejaus kompanijų*ir viso- 
turi 55.000. o vienas FordasĄiais ponzimais skomais.'

taksu užmokėjo.#.39’ Pernai, kaip New Yorko 
•bizųio biuras skelbė) lejftgya- 
nlkystė žmonėms atsiėjflT&li- 
■ionas su viršum dolęrių^e- 
m.et tas apgavingas biziiR-ei- 
iia matyt “Viormaiifcj.

Žmonės fcms peika bejo
ki o apiejubs siiprajjmėtii* tą 

įdaro dėlto, kad nįfrn ą^reit 
pralobti. ■įf. 4 L

KIEK ŽVEJINIŲ LAIVŲ (Su lietuvišku bfeidę^dų. 
Palei Naujosios Amdijos senų ar naujų. Šerais tarp

<. Fordas šiemet išmokė 
1.931.053F0. Pertai ii 
nkėjo miestui 56.5 mo- 
1 taksu. Reiškia viena

taksu
i s ura nu a.
’ ventoj a:

Laivas Cedrie sutiko -mo
torini laivelį netoli nuo Cape: 
Cod. Laivelyje besą išbadė
ję tris dienas du žmonės. Jie 
besą visai nusilpę. Del and- pakrantes žvejinių laivų yra [lietuvių dabar nieko nepeši, 
ringos jūrės jiedu negalėjo ’ apie 1<> jš viso Snv. Vai-iTai jausenai žinoma. Bet 
sugrįžti namo. Be to jų lai- stijos žvejinių laivu turi 6.- [nėra abejonės, kad milžiniš- 
velis buvo, prakiuręs. ,000.

IŠGE ĮĖJO DU ŽMONES

• ’ . j • T J 1<1 i ♦ < l lllil i II t I d d LAV J O> i v riclAI lltLIAlli ir*

Žvejojimo pramonėj Įkoj sakvtoj sumoj, sukčių iš- 
Vienas iš išgelbėtojų buvo [dirba apie 200.000 žmonių, f.lviliotoj apgavingais Šerais.

ne* vienas tūkstantėlis yra ir 
lietuviškų pinigų)

Bostonietis. kitas Glouces- ta pramone investvta apie 
terietis. Į$i>00.000.0(in.

0J0 SEIMO 
GRAMAS____  i<'i.falde- 
kTTvasios Va-""TT s,iŪT; Klnif>r'‘

P. Saurusaitis ' "s k.r‘’'I'
s rvte 9 vai. rus-st,Į,n:s tas

(IzioS Lietuvos socijaldemu-
pijos bažnvėioj... kr.:lV!s Pyi’HOėti. Ta,Si

Mišių pasakysi']'iJTĮ","”'rata' !“a'” 
i pritaikvtarpa- v. <?'' 

zimą
9:30 ;?M. svetainė p 1.nn

pat palftpijos salėje* siKpra-.
kalba M^ridarvtas s<4fiias. ’l1, , . .

RinlS&s seimo ve<l(>. '■■'l'l<™"kratm s„..ka np.c
Perdėjimas man&ų. ta),mot.,
Iškl^symas centro ■\ųx%ily- i'ni'-L

lx>s ra Efctfą- 4- Teisybė rinkimais
Perv^dėjimas mG&iių .miifis. visi tokias sva

centro pąjamų ir i^lftidįR turi. Apie tą pat svaj< 
Svarstymas ir balsa^ĮfSas ’talstii'ėiei liaudnijikai.

naujų įnešimui. Žinoma nei Ameriko:
Rinktinas centro valdylxts j Lietuvos katalikai nenori.

ir nustatymas vietos 1 
mam seimui.

Kitus'dalykus atstovai pa- įgi mes Amerikos katalikai jčius nušyv** 
tys nutars. įprivalome išankst-) dalyką ĮFžir.ušėjas
ZT^ J. SrirskfViĮpramatvti ir privalome eiti įjos ieškoma

Blai 
das k 
laikys 
pjūčio TT© Atimi, Mass. Lie 
tuvių 
Jis pa 
tam ti

m: per ,-r'kaneni 
rinkimus, ateinam

ITALŲ ŽURNALISTAI
Šiomis dieiiomi< Kannėivie- 

P'F 4 Įt;i.b] žurnalistai, nogėda
mi šusiįvjžjnli snjjifisit gy^ni- 
inu. .
patenkinti ir žadėjo pa

ma nau!

Svečiai apleido Kauihj^ i 
savą

nušovę- •;

Ant. Tarasevičiaus name ęyv 
nei.no p-lė Puodžiukaitytė. 

ą tarp ju.buvo k 
būsi- kad į bet kurių laisvamanių nc.-U'-ipraPinai, 

'rankas valdžia patekti]. Tai-..tuo. kad .lic]x>^ 
Amerikos katalikai įč'

~ Tarasevi-

r poliri-
ta sutartį JUvirtvs. terietis. I$1^0.000.0(10. lietuvišku pinigų). (Rs.-3). J. Svirskio Įpramatvti ir jinval

VISUOUNAMaBILlZA
J

■Vyrai ir ihOtarys, vedę ir nevedi šėmi iięjiiini pliki i< apžftįęt/‘futbolingi” ir liesi, nuo leRŠfc
■ ir žflė baigiant, mot^lksnojami Bhldtu galų naikinti. Tai buąPftpiiid”

I
1 :

t’ ’Į j
s

L dj
-__

PRIBŪTI 29 IR 3OURUGFLUOO L0W£LL’¥
Didžiojo Lietuvos 1 6 Vytauto
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SIS—TAS

Bubscriptior Kates: /

■f*

- kloja, o kitiems Judo Ts

$4.50
$5.50

JOSEPH’SLITHUAKIlN R C. AfiSO
as aėcond-class matter Sept.12, 1M5 at the post Office at'Boston, Masa. 

' nndėr the Acto! Hardi 3, 1879.”
tance for mailing at special n:e of imstage provided for in Section H® 

+• Act ęf October 8, 191t,int horized on July 12,1918"

Prenumeratos Kaina 
rifo ta ms ............................ .

.$5$ Boston’e ir apylinkėse __
Užsieny ... . .............. . ..........

.narns: ii
; Netikite. pasiskaitykite
, “>$-rą” ir pasekite jc£ vaiku-Ką gi rodo birželio 20 die-, " 

ne,s Seimo koridoriaus tarp- č-įų darbus. - ■ -i
lUrry saldieji bučkiai? Ar, Judesiams. Judo$ 
meilūs jausmą, {v^tlėkingu- bas pritinka. ■ |

čia i. tautiečiai, naujienie- 
ciai ir keleiviečiai — tik
ri au<i draugai.

Akyse viena, o už akių ki- 
rftskalū-

n and sulAirbs 
sgign countries yearly....... $5,55
C “D/RBININKAS”

į$f0KWest Broadway ’ SoutĮi Boston, Mass.
Tel. Soutl, Boston 0620

at^kyja- 
gio' Lietusių

į LATVIJOS NELAIME
Ryga praneša, kad Latvija onisieris pirmininkas Zigfridas Me- 

į^ąrovica^, rugpiūčio 24 dieną teivarinėdamas su savo šeimyna sosti- 
apylinkėse, ištiktas nelaimė fžuvo. Automobiliui susitrenkus i I 

|| SĮžėmę, ministeris tapo išmestas iš a.utomobilio taip smarkiai, kad net į 
U‘nugarkaulis lūžo ir jis staigiai nire.

. Latvija liūdi, nes netekdama MejerGvico, neteko svarbaus Lai- 
.^'rivijos veikėjo. Jo įnirtis, tai dioekis nuostolis Latvijai. Mejerovicas 

veik am žiną s ministorių kabineto pirmininkas. Jis vienintėbs ■ 
ministreių, kuris gerai žinoję svetimas kalbas.

‘ Dar tam neseniai Mejerovicas važinėjo politiniais reikalais į Lie- 
' Italiją, Angliją ir kitasnLm kuriose jam pasisekė užmegst:
t^gerus ekonominius santykius i* išaiškinti politinius klausymus. Jis 

<'ilėnergingai ėmėsi vykdyzi Pab-As sąjungą. Tokios sąjungos reika- 
(*1ingnTną įvertino ne tik latviai, ūet ir visos kitos Pabaltijos tautos. 

TFiin metu, kai didžiosios tania vedė derybas apie saugumo paktą 
rūpinosi sarimi, Pabaltės sapnuos triūsimo iškėlimas buvo reika-l 

Llingas ir neatidėliot inas, todėl oa, šiuo Klausymu, reikia atiduoti Me-1 
jėrovicui kreditą.
- l Paprastai sakoma, kad ap.; mirusius tik gera, arba nieko nesa

koma. Čia tenka prasilenkti u ta m.r.timi ir žvilgterėti Leisyoei 
akysna.

- Lietuvai šis Latvijos vyrasiuvo neprielankus, dar-gi nedraugin
gas,, nes labai bičiuliavosi su Bukais ir rišame jiems pritardavo. &o- 
dos, tam pačiam Mejerovicui sninisteriaujant, latviai puolė lietu- j 
vius tuo metu, kai lietuviai Įsojoj o lūt-būi su bolševikais, bermonti-1 
mokais ir lenkais. Dargi, pasiarueju laiku, kai jis važinėjo po Eu- j 
rėpą sakytuoju reikalu, tai Ivlęroricas yra pasakęs lenkų laikrašti-1 
pinkams• — Latviai nori dviejąsvarbiausių dalykų: 1) sudaryti su1 
"Lietuva arbitražo sutari], ir 2)?:si:ašyii prekybos sutarti. Tai, pa
sak ministario, nesą kažkokį ygitnri iic/rai, bet paprasti kaimyniniai 
santykiai. Tiesa, kad Latvi j c; e są žmonų, kurie norėtų dar labiau 
suartinti/šantykius c-u Lietuva o ei LATVIJA NEPADARYSIANTI I 
Sieko; ęad pakenktų sesijai ir dėlto Latvija ne-I 
-SGARTĖSIANTI LABIAU STL-LSTUVA TOL, KOL LENKU'LIE- j “ 

į^TUVIŲ SANTYKIAI NEPASBkT/ZSLL BENT NORMALŪS. 1 į 
S * jį
S Kadangi Mejerovicas tuos lodžius sakydamas labai koketavo su I 5 
* lenki] diplomatais, tai aišku, lai tnose i Dužiuose slėpėsi noras, kad 

lietuviai atsižadėtu Vilniaus, ii t o mes matome, kad Latvijos minis. 
teris niekuomet nebuvo Lietuvą draugu. Ir charekteringa tai, kad 

£ latvių tauta labai prielanki kariams, ■! tos tautos gulva diametrą- 
Ir * Mai-priešingo nusistatymo. JėLietuvcs-Laicvijos suartėjimas neivy- j? 
s* ; ko, tai dėka toms kliūtims, krias dar ė ✓velionis Mejerovicas. Bei > 

-tiek to. Latvija neteko sa”O ir imlaus diplomatinio veikėjo Ir / 
' tikro latvių tautos sūnaus, tom ji liūdi. Lietuvių tauta gali atjausti ?

latvius, kaipo nelaimės ištikta brolius.
Lietuvių-Latviu politika gi: yrlvyp i kiton pk 

gu susilaukus Meierovico vieže rikio žmogaus, 
F* latvių liaudies troškimus ir nor.artėti su lietuviais.

znen. Būtu s r

; ANGLAI SUSIRŪPINO
Bolševikai visokeriopais biiais varo savo pragaištingą darbą. Ko. 

I. inurristinė propoganda ėmė plėiiis ir Anglijoje. Anglai senai jau tvir- 
z tina, kad Kinijos, Sirijos, Mcolios sukilimai ir kiloki sambrūzdžiai 

yra-Maskvos darbas. Dabar anglai labai susirūpino, nes jų pčių 
‘j namuose komunistai veda plaą Agitaciją.
’! . Komunistai žino kame vality'bės stiprybė, todėl savo pragarišką
j; darbą nukreipia i armiją ir lar-yną. Kariuomenė ruošiama prie su- 
,t kilimo ir tas faktas darosi vis baisesniu J gresiančiu Didžiosios Erita- 
y mjos ramumui.
jV Anglijos komunistai džiūgija angliakasių laimėjimu, prie kurio 
g* prisidėjo valdžia. Valdžios isidšuną komunistai laiko jos silpnumu, 

todėl drąsiai ir net perdrąsiai širsto prie ginkluoto sukilimo.
K Kad išvengus politinių taplikaciju, net kraštutiniausios poil

si tinęs srovės darosi nuolaidesb; 5r sutinka nacionalizuoti, nusavinti 
kasyklas. Dideliausiąremsariją sukėlė stamoiausic Anglijos 

I^rpagiies kasyklų miliarderiausliitstono atsišaukimas apie anglies ka

Kįuno 
apibudindąi^ 
įmadarių 
rašo:

“š. m. biiĘžęlid
Seimo I93-sB- posėdis;įjRvb 
ne visai iš~ 
uie posėdy buvo trvaftsfomi 
spaudos įstatų pakeitimo su
manymai, dėl kurių Seimo 
opozicija.(kairioji pusė) su
kėlė didelį ermyderį -ir iki 
valios koliojosi, laužė kėdės, 
stumdėsi. Pagalios'ėmė gie
doti bei dainuoti h* galų gale 
socialdemokratas Bielinis 
karštai pasibučiavo su so- 
cial-liaudininku Grinium.

Ak, teisybė, įvairių bučkių 
žmonijos istorija girdėjo ir 
žino. Pavyzd., Kristus yra Į 
hnėiavfs saro apaštalus. garjkus h. socialden>okl.atus pa. 
■'u-i> . apoleonas. laimimėgdžioja sandariečiai. tau- 
garbmg, mūs,. Imdavo kar- t.ini,lkai ir soclaiistai. Bus
ti artimuosius ..dran-us - ton„ sandari(,tis Cekauaus. 
kltnninkiis. bet nepam.rški-,kas lai&si su Mi(,Msonu. o 
to kad menas >š dvylikos. saudimetis Zvnion-
yardu .Indosius. ■ klastin.au ; tas su Grigaifiu. Buč-iuoja- 
Imekiu pardavė savo -rian-Lj i? |)tl?iUojasi. 
si draugą ir mokėtoją. .
. . . . / .. v. • . • , . : -Tik keista, kad Sanda-;<iek istorini zmo visokios; .. , . . ,
n ikšmas bučkiu! •į,ra . A f ■ >'auJ!em!l

- (bendro fronto ir apie tai il-
Mūsų laikų liučkių autori-Įgiausias špaltas privaro, o 

teta.- senai neteko švento'tikrame gyvenime sandarie- 
pasaukimo.. . Bet gi ir šian-Į 
die mūųiama bučkiais reikš-;
! ; vairių jaimmo formų ir ū-1 
po nuotaikų. Mfrnų dienų ’ 
bučkiai vieniems angelų sap- ta, kai]> pridera d

/baltesnes britu vidujinės poiJtikos galvos pasisako, kad anglit.- 
nacionalizacija nepasiims revoliucijos ūpo. Revoliucinės 

ėffiįįįriB-apturėję vieną laimėjus— nacionalizaciją, siektu kito laimė 
k—sovietizacijos. Tokių prajovų bijosi anglų spauda, kuri aivi- 

klausymu kalba ir laukia didesnių Įvykių pavasary.
Vienok, visa šalis šaltai išklausymą gvildena ir ruošiasi tinka- 

pasitikti. Yra manoma, kad Anglija mokės iš tos padėties iš- 
ti ir apseiti be pilietinių skerdynių. Anglijos istorija rodo, kad 

įV-tauta moka parodyti savo susipratimą ir charakterio šaltumą, to
ji vienintelė šalis, kuri eina prie pažangos evoliucijos, bet ne re- 

ios keliais.
Komunistų valdžios pripažinimas Įstūmė Angliją* į komunistinės 

dos sūkurį, iš kūno sagių tauta visomis išgalėmis stengiasi 
L , (

•ign šiandiena daug kaiuma apie Anglų-Sovietų karo galimy-
1-iSi dėka tai propogandai. įtina gandas, kad Anglija ruošia stip.

>litinę sąjungą prieš Sovidus. Tatai labai galimas daiktas. Ko- 
keikia anglus už tai r pravardžiuoja karo razbainink&is, bet 

karo ir skerdynių mbaininkais yra patys komunistai, ku- 
vien sambrūzdžių karštymu.

o potrupū- 
O&naoters tvėry- 

fiagoj sulig indų le-?

‘ Bet visudaugiausia Čia tu-
li-paif^šti socialistinės vie- 
nybės^Jansino. Ir nieko 
naujo. Juk mes nekaitą 
esam .minėję, kad visokio 
plauko‘socialistai, ar tai bū
tų valstiečiai liaudininkai, 
socilademokratai bei komu- 
nistai-bblievikai sudaro vie
nybę ir gražiai susigieda, kai 
dalykai liečia krikščionių 
mokslo etikųs, doros bei tau
tybės.

Ir Bielinio su Grinium buč
kis mums ne ką kitų rodo ir 
sako. Ir gerai, ponai, daro
te, jei ką darote atvirai... ” 

Lietuvos social-liaudinin- 
jkus ir socialdemokratus pa- 
I mėgdžioja sandai'iečiai, tau-

Jūsų protesto rezoliuciją 
prieš krikščionių demokratų 
blokąų ^pturėj^me. Ęezoliu- 
cij.a pa^ęašyta suvažiavime 26 
dieną Jįepos su parašais Ka- 
zią Jankaičio ir Igno Urbo
no. Rezoliucija tokia skys
ta, kaip ir "Tėvynės” redak
torius, todėl mes jos nede- 
dam. Jeigu jūs tikite Į par
tijas, tai turite.tikėt ir į par
tijų didun;ą. Krikščionių de
mokratų partija turi skait
lingiausią būrį atstovų sei
me, tai jie nubalsuoja tokias 
teises, kokios matosi jiems 
reikalingos. Kada išsirinks 
kita partija didumą savo 
pasiuntinių į seimą, tada ji 
nubalsuos, kaip ji matys rei
kalus. Jūsų protestai ir 
skystavimas nė kiek nepage
rins ne Lietuvos žmonių bū
vio, nė Amerikos lietuviams 
nieko gero neatneš. Lietu
vos žmonės pamatę mūsų ai- 
žagareiviškumą ir kišimą no
sies kur nepridera, gali pa
reikalaut nuo mūs praeities 
istorijos, kada norėsime sa
vo kraštą aplankyt. Taip 
kaip reikalauja bolševikai, 
kada rusas nori aplankyt sa
vo pčaią ir vaikus Rusijoje.

Tiek dėl jūsų- rezoliuci
jos.”

Labai teisingai i‘Ameri
kos Lietuvis” apibudina kai
riųjų protesto komedijas.

“parbkiinkas' ’taip-pat 
susijaukėlpanašios rezoliuci
jos jii^pill Urbono, bet. su
prantama, nesąmonėms ne
galėdamas pritarti tą rezo- 
liuciją pasiuntėme į krepšį.

Paliks y siu”
Rašo Džianas

Amerikos žėmčs plotai ry
tuose pasiekiu Ątlantiko, o va
karuose Pacifiko, arija Didžio
jo Okeanų vandenis. Pacifiko 
vandenyse drąsiai skraido ja
ponų drakonas. Japonai jau
čiasi tų vandenų valdonais, to
dėl galingai raižo neišpasaky
tas vandenų gelmes savo laivų 
dugnais. Tie žmonės gyvena 
labai paprastai ir gana rainiai, 
bet tas jų ramumas kartais ir

nerimo įvaro nekuriems, karo^ 
bijantiems, valdonams.

Dėtie Šamas, Kalifornijoje 
bananus bevalgydamas, ėmė 
galvoti, kad būtų blogas dark
ytas, jei japonų drakonas, at
skridęs į Kalifornijos pakraš
čius, imtų “orendžius” rašky
ti ir “pyčius” valgyti, todėl, 
nuistarė mušti , telegramų 
^Vasliingtonan, kad dėdės anū
kai išanksto pasirūpintų tų 
skanėsių apsaugojimu. AVash- 
ingtonas ilgai negalvodamas 
padirbdino dideles ir storas 
dūdas ir nuvežė i Pacifiko pa-

LIETUVIAI ATLINK 
PASAULĮ'

Lietuviai nenori nusileisti■ 
svetimtaučiams, todėl visa
me konkuruoja su jais. Šit, 
,1924‘m. spalių 12 d. Lietuvos 
karininkai vyresnysis Leite
nantas A. Kaziūnas-Kaz- 
lauskas ir atsargos leitenan
tas M. Butavičius iškeliavo 
a}dink pasauli.

Jiedu jau apsilankė Vo
kietijoje, Prancūzijoje. Is
panijoje, Portugalijoje. Af
rikos salose, per Atlantikos 
■vandenyną Braziliją ir L’ra- 
gvajiu Dabar randasi Ar
gentinoje (pietų Ameriko
je) : liko apeiti ČilĮ, Didiji 
vandenyną, Sandvičių salas. 
Japoniją. Sibirą ir per Rusi
ją grįžti Lietuvon.

Gal kai kam rodosi tokių 
kelionių vykdymas betikslis

Sako, kad. iš tų dūdų, reika
lui esant, būsią sudaryta dide
lis orkestras, prie kurio prisi
dės ir kitokį instrumentai. Tas 
orkestras labai nepaprastas: 
dūdos turi jpatybės spraudyti, 
iš savo skylių i geltonos rasės 
žmones, toks spiaudymasis pa
sivadintų karo kapeli ja.

Reiškia, taip sakant, Los- 
Angeles, kurio pakraščiuose 
nūnai dzimdzių Vanagaitis 
mirko savo “futbolą,” Pakštai 
svajoja apie pasaulio grožybes, 
o mūsų “Filix” observuoja 
besimaudančių,jų ‘1 lertlukių ’ ’ 
kojeles, vežamos sunkiosios 
kanuolčs. sveriančios daug 
daugiau ir už bostoniečiams ži
nomą biznierių Kyburį ir už 
storiausi Binghamptono lietuvį 
Norbutą.

Iš vakarų “pyčiai.” kviečiai 
'ir bananai, o iš rytų i vakarusKtULOllHJ. Y p H.U.J Ulclf ' 1 ; -------

laiko aikvojimas, bet tas katuiolės ir kulkosvydžiai. A- 
klystų. Juo daugiau mūsų menkos karinėse sferose gyvu- 
tauta bus apsipažinusi su vi-jmas. Karo reikmenų užsaky
si! pasauliu, tuo greičiau ji mai padidėjo. Darbams padi- 
žengs pirmyn. Įdėjus ir algos suriebėjo. Suba-

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES j
DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS j

SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE į

Laisvai išvertė Dzūkas Musteikėtis J. M.

(Tęsinys)

Mikas. Kas link tamsumo bei girtuokles-Į 
tai jau tiesa: bet kaslink tinginystes, tai į 

man. rudos, kad mūsų žmonės labai daug dirba : j 
aš pat- nekartą mačiau kaip vasarą laike darby- 
metūs ne tik dienom, bet ir naktimi ^rie menu-

Antanas. Taip dirba, bet sūneli darbas 
darbui nelygus! Kas iš to. kad nekurie dirba 
iš vi.-ų jėgų, bet jų darbuose nėra tvarkos, tai 
mažą iš jų ir naudą turi. Jeigu žmogus savo dar- 
buose turi tvarką, tai mažiau dirbdamas dau
giau uždirba. Na. tiktai tu gerai pasižiūrėk į 
žmones ir pagalvok. Čia mieštas, čia mugė, i 
mugę visi veda veža kas ką turi: jauis. kiaules, 
karves, arklius. Ateina pirkėjai ir perka tuos 
gyvulius kurie geresnės veislės. Kodėl? Todėl 
geresnės veislė gyvulvs visuomet geresnę naudą 
suteiks. Nors yra ir pas mus gerui* ūkininkų, 
kurie augina gerus gyvulius, bet labai mažai. 
Čia dar pas mus sena vergija, senų papročių 
dauguma laikosi.

Mikas. .Tu seneli tiesą kalbi, bet čia ne tik 
kenčia žmonių tingumas, kiek tamsumas: kaiku- 
rio žmonės nežino kaip būtų geriau ir kaip išeiti

A.vtanas. Taigi tas nelaimingas tamsumas.
Mikas. Turbūt per tamsumą. Įrankių ne

turi. nei vieną darbą negabi, kaip reikia atlikti. 
Jeigu valyti gerai javus rgikalingas arpas.

ANtanas. Žinoma reikalingas*arpas, ku
liamoji mašina, bet keli ūkininkai susidėję nu
sipirkti), tai kiekvienam nebūtu brangu ir vi
siems nauda, ttiandiemarpus dirba lengvus: ke
turi vyrai paėmę gali nešti;kur nori. t

Mikas. Taip susidėję ir akselinę mašiną 
gali nusipirkti!* z ‘

Antanas.*) žinoma. Nes kamgi leisti laiką 
be reikalo. Laikas—pinigai, o kiek pas mus žiūri
nes leidžia laiko dykai 1 Ne vieno gyvuliai kb-

D. jas vos pavelka, nes ištisa žiemą kremta šiau-
- A-/ , m - * »

I dus; jeigu duotų akselio karštu vandeniu aplie
tų. dar truputi .miltų pabarstytų ar bulvių, tai 
'gyvulys liūtų kitoniškas. Mano akselinę gera: 
įkainavo 30 rub. (150 litų), bet jau seniai jiTnan 
: atsidirbo. Aš pastatau prie jos du vyru ir žie
mos tnnnpa diena jie pripjauna 25 maišus akse
lio. O kad 5 ūkininkai susidėtų po 6 rublius ir 
būtų gera. Vienas .palaikytu savaitę, kitas, tre
čias ir taip visi prisipiautų akselio.

s Mikas. Tai jau aišku! Dabar tu seneli ma
ne taip išmokysi, kad jau aiškiai matau skritu- 
mą tarp mokyto žmogaus ir nemokyto ūkininko.

Antanas. ' Išmintingas darbas ♦visuomet 
lengvas.

Mikai?. Tiesa sūneli, tiesa! Bet iš mūsų 
žmonių negalima laukti to. kų mes matom pas 
kultūringus žmones.

Man. rodos, kad ir m^sų ^žmonės sunkiai 
dirba, bet tinginiais vadinti negalima.

Antanas. Jeigu-tu nori žinoti ar mūsų žmo- |7'\^.rtJ/'.,h; . 11 "jjnn**221,**:,,»
_ , , „ _ . . . , v._ . Iir tikraiuz tolq issireiskimą vėl gavo 20 rykščių!/H -t «-»■»-» tt /"ei i o i T-ot nrri it it HnlinV- I *•

Mikas. Mūsų žmonės dar taip nesusipratę. 
Antikas. Tiesa vokiečiai už tiek nedirbs: 

jie reikalauja gero užinokesnio, bet ir dirba dau
giau' negu mūs darbininkai. O nejaugi ir tu ne
sutiktum užmokėti darbininkui brangiau, kad 
tik jis tau atsakančiai dirbtų.

Mikas. Tas tiesa ! Bet delko mūs žmones 
netoki kaip kiti ?

Antavas. Del to kad jau 500 Šimtai metui 
kai]) vergauja, tai negali su kitais Ivgintis. Pa
aiškinsiu tau kas tai yra vergas. Seniai labai 
pas mus viename dvare buvo ponas. — ne ponas, 
bet žvėris. Mėgdavo jis bausti žmones ne už 
prasikaltimus, liet tik dėl to, kad jam buvo sma
gu žiūrėti Į kankinį. Taip vieną kartą aš nuva
žiavau pas ji pirkti kviečių ir pats mačiau toki 
atsitikimą. Vienam žmogui plakė 20 rykščių, tas 
atsistojo priėjęs prie pono ir sako: “duokit man 

į~60 kapeikų kankykit, — ir dar galit plakti” — 

nūs darbštūs, ar tinginiai, tai tu nežiūrėk darby- į2 y “ ^2*
’ & ’ 7 I Ar nuo tykio vergo gali laukti ką nors gero, ku

ris už keliolika kapeikų duoda savo kūną kapotį. 
Toks žmogus niekuomet nedirbs jeigu prie jo ne
stovės su lazda, ir jis neturi susipratimo, kaip 
1 i įriti jeigu r i eks neragi n a. Tokių tė vii — toki ir 
vaikai: vergiškas kraujas pereina iš gimines į 
giminę.

Mikas. O pas vokiečius ar ne tas pats buvo? 
Anta.vas. Buvo blogai ir pas vokiečius, bet 

ne taip hip pas mus. Vokietijoj ir dvarponiai 
buvo vokiečiai, ta pati tikyba.xkalba ir tie pa- 
tys žmonės. Nars ir ten buvo baudžiavos, bet vis
gi tvarka kitokia, kad kiekvienas kaimas pri
versti buvo lankyti mokyklą. Mokyti žmones tu
rėjo kitonišką ^įpratimą apie save ir kitus, to
dėl ir ponai skaitydavo už žmones, bet ne gyvu- 
bus; norą būdavo ir ten Įvairių atsitikimų., stip
resnis skatisddvo silpnesnį, bet kaip žmonės ap
sišvietę, tai geriau sugebėjo saugoti save ir savo

metės laiku. Jis čia priverstas dirbti, nes jeigu 
jis nedirbs, tai bus priverstas badauti. Tu pa
žiūrėk į jį kitokiu laiku, tai tada suprasi. Kuo
met žiemą sniegu užneša kelius ir juos išvaro 
sniegą kasti (nedykai už pinigus), tu atsistok ir 
pasižiūrėk, tada pamatysi koks jų darbas, kur 
nudirtų vienas žmogus ten stoja 10 ir uždirbtu 
v^įgnas, tai dairusis! 10. nvs nedirba tiktai stovi. 
iV Mikas. Tai žmonės užtat, taip dirbdavo, 
tad buvo išdaryti prie darbo: o šiandien baudžia*

Antanas.; Delko jie taip dirba. Del to kad 
jiė pripratę baudžiavos laikais, kad juos kas žiū
rėtų su bizūnu, ;tai ir dabar taip elgiasi. Nuva
žiuok i Vokieti jg^hir taipogi, yra išvaryti žmonės 
prie darbo, — J<ą pamafysTjie dirba taip kaip, 
rddos, sau — užtat, krf< Vokiečiai gerbia patys 
save: gėda jiems būtų stovėti išėjus prie darboT 
Nes vokietis žino ko nepadirbs šiandien, tai už 
kelių dienų jj vėlvaris prie to patjeadarbG. >
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'darbininko mizerną -‘peidu- gai§, bat žolgmisr daųg(au,<įkw^^B 
$1,000. Ką reikštų žmogui
jei jis sveikatos
.visai tuščiasyflaiktas tok^ni^Lo;d^^ 
gui. Mūsų žolės yrą kas
teikė sveikatą tūkstaneiamšį
teiks ir Jums. Pataiso nesveižno^^^ 
vidurius, prašalina stpėnų skajOj^ 
mą, kosulį, dusulį, patriįįi^^^B 
skausmas po krūtinei, nervų sūfife|||i| 
dimus, ir tt. Atsiųsk 10e.; gausijBą|i 
visokių žolių ir knygų kat&]iojją.T-j^

M. ZUKAITIS
25 Gillet Bd.^ Spencerport, H;:

bet karinga •
Jie pliekė kinus ir ru- 

O -pagaliau, aitvaras te- b 
ar neužsinianis krimste TEN IR ATGAL

Nupiginta Kaina

Valdžia susirūpinusi būsian- 
eių^karu, kur» užklups, o, gal 
ir neužklups Dėdės Šamo der
lingi} ir turtingą kraštą. Karo 
pranašai tvirtina, kad sekan
čios žmonijos skerdynės būti- 

xnai įvyksiančios Pacifiko oke
ane.

Amerika truputį prisibijo 
Japonijos, Kinijos ir Rusijos.

Japonai, — nors dar jauna ir 
neseniai atgijusi, 
tauta.
sus. 
žino,
lėti ir amerikiečių.

Čia vėl didelė,- amžių.- mie-
gojusi, kinų tautu atbudna ii

liul i lcU>X ii Ucllltl.

O blogiau.-ia tai ta<. kad į Ki-
niją atiažiavo Marksas n- jos
broli.- Leninas, o su jais “rau-
donasis maras. Ją marą at-
gabeno Rusija ir ji. ne kas ki-
tas. kvaišina Kiniją. Siaura-
akiai kinai, pavizgenę kasu-
mis. žvilgterėjo į Maskvą ir
nrailū'u jos nge':-.

Komunistų .-ukur.-tyii ir ai-
kanl kinai. :ie pu.-igaiiūjnnc
verti sutvėrimai, im-.-tu stoju

Ii., S ....... . SS •'prieš Kita,tarnąu<.
Bloga Amerikos ir šitą šakų

kapitalui, kada Leniną.-'"at
važiavo’' į Kiniją-. Jis gali su-
drmm-ti visą bizni ir iŠ laukia-
mos taikos gali paa^ryu ve -
niavą.

(:i-.mr o.'iG' puuar.m-s muu-
kia.-i karo m-m-m.:-.. Kuriuo-
vargiai bau ž-.-kiaiūy.- naujai
išrastieji aje-rupianai su -mėlio
pa auti-a.

štai ko vi ui \V a.-i. i ūgio na- su-
sirūmro.

Dėdė Sama> dar vi- tukusi-
maudo Kalifornijos paura-
"sčiuose ir savo "tink.-u.-” Pa-

LAWRENCE, MASS. 
Geltonplaukės

- “Palanga” mūsų plaučiai- 
Kaip gražu ir kaip joje jaukų! 
Rugpjūčįo 23 d. “Palanga.” pri
glaudė du gausingu išvažiavimu. 
Erdvinga ‘ ‘ Palanga ’ 'gali didžiuo
tis katalikams, kad ji didelė ir 
plati. Tą dieną privažiavo .neiš
pasakytai daug merginų: iš So. 
Bostono du bosai, Loįvellio būrys, 
Lawreneo ir Cambridge grupės. 
Tarytum grakščios stirnužės šoki
nėjo, stripinėjo ir džiūgavo garn
ius laisve mūsii geltonplaukės, 
juodbruvėlės, mėlynakės seses lie
tuvaitės.

Jeigu man būni lemta būti pa
sakos kunigaikščiu, tai aš iš tų 
geltonplaukių deivių būrio išsi
rinkčiau pasakos karalaitę1 Ame
rikonai galėtų- išsirinkti antrąją 
"Thulma Todd'”

Bo.stor.iet ės turėjo skanius pie- 
sodalicijos vasarnamy. Puo

ta na ruošė susės R. Kuklienė ir O. 
,A.tst’n^enė, abi LDKS. narės. Ta
ity. .• būry dalyvavo S. Bostono sky
rimus dvasios vadas kun. Urbona-

kipše pramogose gali sueiti j tin
kamą p^m^Jsv.loveliai gali 
džiaugtisU^ao jiKvaikeltai sulai
komi nuo svetimųjų įtekmės:

Aš statau sau klausymą1: — ko- 
Įęfel Lavreneo' jaunimas, ypatingai 
mergaitės, ieško svetimtaučių? 
Čia pat ir atsakau: — Lavvrenee 
maža dorų lietuvių katalikų vai
kinų.

ndaravičiu-

Čitoje kalno pusėje Cambridgc 
•apijonai laikė savo išvažiavi- 
. kun. P. Juškaičio vadovauja

Krutame
Ar Lavrenco L. D. K. S. kuopa 

važiuos N. A. apskrities išvažia
vimam kurs įvyks rūgpiūčio 29 ir 
30 d. d. Lovellio D. L. K. Vytauto 
sodne?. Turiu pasakyti — taip(! 
Girdėjau, kad susirinkime išrink
ta trokų komisija, kuri rūpinasi 
kelius vežimus atgabenti Lavvrem- 
co lietuvių.

Ofensyva Lavvrence
Viena ausia nugirdau, kad Lauš* 

renco L. D. K. S. kuopa ši rudeny 
pradės smarkiai veikti. Centras y- 
ra pasakęs, kad dabartinis veiki
mas yra apsnūdęs. Gausiai lietu
viais apgyventame Lavrrence ma
žai susipratimo. Darbininkus mul
kina bolševikai ir taip vadinamie
ji :‘nezaliežninkai.” Yra vilties, 

(kad Lavrenco darbininkai sukrus. 
Pirmas svarbus mūsų darbas, tai 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ paltinimas. Reika
linga kelių gerų veikėjų mūsų bro
lius išjudinti.

A. Potembergas 1
Vieš. Geltonplaukis

Tuu būd

t O i. 13 U.

jaunimą galime

mame vandeny bemir
gą Ivoja: “I bet your 

juos “pafiksysiu!” 
i nužiūrėsime kas bu?

' L0WELL, MĄSS.
! 15 d. rugpj. čia būrio št*. 
po choro puikūs’ šok ai aįi 
K. Vytauto kempės. Žmd 
si rinkę buvo ganad. ųg 

' gerai laimėjo. 16 ri gpj.,Į 
Įdėlioj. buvo piknik is sa
’chorų, kaip tai: LoVjli’ioAashua,

Juozą - 
|D. L. 
TI Pri' 
choras

MARCARElk GRYBAITĖ, 
garsi Naujosios Anglijos solistė, dalyvaus Darbininkų Sąjungos pikni- 
ke rugpj. 30 d. Lowell, Mąss. ait Vytauto kalno.

Cambridge’o, Lawrence’o ir Har- tina turėti bendrą veikimą tarpe 
erhill ’io. Diena pasitaikė grali,! visų chorų N. A. ir padaryti vieną
tai ir žmonių priplaukė daugybėj ant metų dainų šventę. Dabar 
nes buvo garsyta kad bus staty
tas didelis programas.

Visu pirma atpiškėjo Nashua’os 
klebonas savo makabiliuje. Būro 
taip pat atsilankę ir daugiau ku
nigų, vietinis kun. S. Kučas, iš 

rLa\vrence’o kun. Virmauskas ir 
kun. Juras.

Programas prasidėjo 4-tą valan
dą po pietų. Programo vedėju 
buvo gerai žinomas kun. Daniu- 
nas. Koncertas susidėjo iš įvairų
dainų, 
šių liS 
progra 
kadan 
rai 
ruošę. 
sidėję k

s

vienytų

uvo dainuota pagarsėja- 
ų kompozitorių. Visas 

atliktas kopuikiausiai, 
vismchorai norėdami gė
dyti, gerai buvo prisi- 
k gaila kad nebuvo pri? 

i chorai Čia. yra patari

Loįvellyj atsidarė daug veikimo, 
tai net linksma gyventi, pramo
gos nepasibaigia ir vis naujos. 
29-30 d. rugpj. įvyks piknikas L. 
D. K. S. Naujosios Anglijos. Bus 
iŠ koncertas, kurį atliks garsiausi 
solistai N. A. ir vietinis šv. Juoza
po choras, vedamas varg. Romąldo 
Ainorio, bus visokių žaislų. Pir
mas žaislas, tai bus gaudyti žuvis 
ežere, jeigu norėsi gerą dovaną 

' gauti. Bus taipgi šokiai subatoje 
ir nedėlioję po koncerto ir žaislų.

Pavasaris

praeitį ir dabaętįąį josstovj, apie i ....
tai, kaip Lietuva dabar tvarkosi "1 • tsi^sf .° gaiisų nei] 
ir kokiu keliu, jinai eina prie, Vii- < 
niaus atvadavimo jr pagerinime ; 
gyveninio. Ištikrųjų yra malonu 
mums ąmęrikieČiams girdėti, kad 
Lietuva kas kartas labiau ir labiau 
gėrėja ir tvarkosi. Žmonės su di
džiausia atida klausės, svetainėje 
toks tykumas viešpatavo, kad ro
dos klausytum visą -naktį ir nenu
sibostų. Teko,_dąug matyti ir gir
dėti kalbėtojų, bet neteko girdėti 
tokio gero kalbėtojo, kaip gerb.
kun. Ą. Šmulkštys.

Taigi garbė mums lietuviams 
kad jis atstovaus Lietuvą ir tarp- 
parlamentarinėj konferencijoj 
Vashington’e.

Prakalbos užsibaigė Lietuvos 
Himnu.

Moterį} Sąjungos 42 kuopa vis
gi nesnaudžia, juda kruta. 9 d. 
rugpjūčio surengė pikniką ties 
Grand River and naudos parapi
jos. Diena buvo graži ir šilta. 
Nors daug išvažinėjo toliaus ant 
ežerų, bėt ant pikniko teipgi daug 
atsilankė. Pelno liko 60 dol. Lie
pos mėnesyje sąjungietės turėjo 
■grynai šeimynišką išvažiavimą 
ant ežero, kur dieną linksmai ir 
blaiviai praleido. Visi buvo užga
nėdinti ir sotūs, nes šeimininkės 
buvo smarkios pp. Misiuvienė, 
Marcinkevičienė ir Venskaitienė. 
Skanių valgių prigamino ir viską 
tvarkingai vedė. Buvo ir gerb. 
kun. B. Virbickas, kuris davė daug 
naudingų patarimų.

Vasara baigiasi ir jau girdėjau, 
kad Mot. Sąjunga rengiasi prie 
vakarų sezono. Mano statyti dra
mą, “Piloto Duktė.” Taigi valio 
sąjungietės; darbuokitės dėl tau-

į tos ir bažnyčios, nes jūsų toks ide
alas. *

Iš NEW YORK’O 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Karės taksai ekstra)

$203

Puikiausia proga aplankyti 
savo tėvynę už numažintas .3 
klesos kainas ten ir atgal, fš 
Hamburgo keleiviai yra pri-. 
stastatomi specialiais trauki
niais į vietas po priJftura pa
tyrusių konduktorių.

Išplaukia Kiekvieną. 
Savaite

SiburįSiuiui- leidimtį ir kitų {n- 
tormacijų kreipkitSs ims Vile 

United American Lines 
(Harriman Uae) Joint Service vrith 

Hamburg American Line
Į 131 State St Boston, Mass. ’

Skruzdėlė
GRAND RAPIDS, MICH. ——A------— -y---------- ------------

Rugpjūčio 24 d. lankėsi mūsų; “_____
kolonijoj gerb. kun. A. Šmulkštys, 1 rėmimas, tai darbininko SUB1- 
Lietųvos seimo narys. Jis pasakė pratimas.

‘Darbininko” skaitymas ir

I DARBININKO POILSIO
i VALANDOMS

Kas Prikėlė Numirusią Tautą?
(Paraše sekant Mauriki -Jckai. Atpasakota, Aišbes)

ū mdr.de :s po 
nių spindulių, 
• nonkh; vyrą

n

jO

71.

nor

v?-n

•a:?-, .'o

■ėti. Pa-

'-škoti 
pri'.1 advokato. 
: uenkta.- k v. 1

avo tėvynės 
tremia.- i ka- 
i.- garbingas

U > Kolomano. Koloma- 
v“!tu:. -Ji- atlikęs savo 
iė'č nž.-lopintą jo tėxg.mū- 
i buvo tuojau toatm vai- 

iŠGko: jis Įsimyli 
v<; wni nmrvvtmo.

nauda.

Tuo

afaite. vardu Da-

P. . ■•7. -m-siu-.t " mrrikuri buvo prie to
•.n:v<-:-lu-p.. j.- ■■ r.k-r,, p:,r >. JĮ ir liepia jam mesti tą ke
lia. j:- l m-k;! rtat; * i. bot nusiloisti. Ko
lumami' [i:;iintm\-- naivų :-'"-.;o. Po -L ieju dienų laiko jis pa- 
>)<•!■:<■ G(-im.;:i. 1 n<i.”.imū - n-egaii čia tos Daratos. Vėl 
p"'<ra. Išvažiuojant ji- gavo iš jo draugo vieno karpio antrašą. 
Su-■ pažįsta .-u Ino kurpi i ir tampa dideliu -avo tėvynės patrio
tu. ('ta bugyt< ndama> pakilo ji- -avo dailūs darbais. 'Kaip tik 
tu<> liukų buvo mono pąroda ir ji- jojo pagarsėjo. Po kiek lai
ko gauna ji- laišką nuo -avo turtuolės močiutės, kuri labai

džiaugiasi savo anūku Kolomanu. Kolonai113? sužino iš to laiš- 
ko, kad žūna nuo degtinės? jo draugas artistė. Ir jis širmam- 
važiuoti savo draūgą gelbėti. ’ i

Parvažiavo pirmiausia pas .močiutę, kuri labai juo džiau
gėsi ir norėjo, kad jis liktu dideliu ponu. Bet sužinojus, kad 
jis parvažiavo dėlei savo draugo ir nori su juo'vėl susidraugau
ti. kad išgelbėti jį, labai nuliūdo. Jam papasakojo ji apie jo 
draugo niekam netikusį gyvenimą. Sužinojęs, kad jį galina 
rasti bjauriausioje gatvėje ir tokiam pat name, rengiasi eiti. 
Senė netveria pykčiu ir pareiškia atsisakymą nuo jo ir daugiau 
nenorinti matyti savo namuose. Jis išėjo ir neatsisukęs iu- 
ėjo i tą gatvę ir tą bjauriausią namą. Tiesa, jis randa čia dau- 
^ybr girtuoklių, bet jų tarpe jo draugo nebuvo. Paprašęs ka- 

p,uod“iĮ atsisėdo ir lauke. Bet štai Įėjo jo pažįstamas dūli
na- uurnius. 'Kurpius suprato .jo tikslą,, nes ir jo to paties bū
ta. Kurpiu.- papasakoja-jam. kad jo draugas dabar prisigėręs 
Kortuoja, kai jis iškortuoja pinieų, tai už juos vaišina savo 
emugus. o kai neišlosia. tai tol pešasi, kol ji išmeta pro duris. 
•Jie- ) bekalbant ateina, jis girtas, vos bestovįs ant kojų. ‘Koio- 
mar.a.- su kurpium parneša jį namo pas žmoną Čilę ir paguldo 
i lovą, o Kolomanas užsidegęs žvakę rašo veikalą, kari galėtų 
jį rytoj vaidinti. Rašo prakaito išpiltas, lig užmiega ant savo 
dramos. Jo draugas artistas ryto metą nubudęs mato dar žva
ke žibant ?r miegant žmogų ant savo rašto. Jis palengva ištrau
kė ii- pašokęs aukštyn išbėgo lauk ir basas lakstė po daržą, kar
te .amas žodžius: Kolomanas! Kolomanas! Kurpius prikėlė Ko- 
lomaną. pasakė jam viską, kas atsitiko. Atėjo ir artistas su 
I'opieja rankoje ripuolė Kolomanui į-glėbį. pažadėjo mesti dr- 
tuokliavimą. Žodi išpildė... Kolomanas gyveno pas kurpių >u- 
rūkii.-mje pirkioje, dalindamasis su juo duonos kąsniu irgašė 
milžiniška.- kyngas, kuriomis gaivino tautiečių dvasią ir kėlė 
pasišventimą. Taip pat dirbo ir kurpius su artistu. Artistai 
statė jd veikalus, kuriais gėrėjosi visas pasaulis. Be to, Ivo- 
lomanas Irido dienraščius artimoje spaustuvėje ir platino juos 
žmonėse. Ir vėl nelaimė, tenka susipykti su artistu, kuris pa
metęs savo žmoną Čilę įsimyli Į buvusią^ Kolomano Katriulę. 
Kolomanui visgi pavyksta sutaikinti savo draugą su žmona, 
bet draugiškus ryšius nutraukia su juo ir užsidaro i tą su plė
šią trobelę ir dirba, o Katriutė persekioja Kolomaną, kuris ne- 
atsižvelgdamas Į tai nori pajudinai savo tėvynę iš miego išlos 
surūkusios pirkelės' Tr tas pavykstaGam padahyti. 
kios ligos. ]-----’’----------------------- ’•
miesto Į kapines ir ieško jis čia sffl 
atsisėda su kurpium pa^s akmens^ 
visas miestas. Žiūrėdamas į jį ilgai ty?
pradeda kalbėti lyg pranašo balsi. F 
vės geležiniai sentčvių1paminkla| o pkT Dunojų tiltai ir gele
žinkeliai.. turėsiine garsių vyi|j. "kB^iais stebgsife visas pa
saulis.. . būsime tauta,? kokia dąęr niekad nebuvome. Toliau 
tęsė apsvaigęs. Žiūrėkit!: Ten rūifių ęilėfe... panteonas... Aka
demija., . Priešą nugalėjusi einsgtaųtos kariuomenė.:. šviesy
bė... laisvė.. Nutilo^ 5 > .

Po sun- 
pagulėjęs kelias dienas atsikelia galiūnas, eina už 

Jos vietos. Radęs vietą.’ 
a, nuo kur buvo matyti 
n Pagaliau Kolomanas’ 

Bus kada čia miesta.% sto— 
■o pfer. Dunojų tiltai ir gele-

rar
ryži

Nuėjo nuo kapiniu į. gatvę, čia jam lengva pasidarė. At
sisėdo ant akmens jo veidas liepsnojo laisve, ir vėl pradėjo pra
našauti. Kas ten plaukia vilnyse ? Tai-tnorai.. . pilni balko
nai žmonių-. Kas krinta’? Ar lietus? Ne, tai žmonių ašaros. 
□ ką ten neša? tai garsius vyrus į Panteoną. Ar matot?!-mo
tai, dainos... Nusilpo jis bekalbėdamas. Praslinkus dienai 
Kolomanas negalėjo atsikelti. Dar gavęs jis iš Daratos laišką 
perskaitė ir užsimerkė ant amžių. Palaidojo Kolomarią kur
pius su tuo draugu, kuris buvo išvykęs į pasaulį tėvynės ieš
koti. Pastatė jam pamiklą su užrašu, kurį padėjo po apačia 
kryžiaus. O tas draugas vėl išėjo Į pasauli, o kurpius sau gy
veno. minėdamas savo gerą draugą, tauto.- prisikėlimo tėvą.. .

Praslinkus apie 40 metą po mirties Kolomano. viską- vir
to kitaip. Jo tauta iškilo. Viskas išsipildė, kaip jis pranašavo. 
Užaugo milžiniškas miestas, ant Dunopaus tiltai, geležinke
liai... Apšvetimas pakilo. Akademiją pastatė, o teatruose vi
sur vargdienio poeto Kolomano kūrinius vadiino. Jaunosios 
kartos gerbia savo didvyrius ir stato jiems Panteonus, bet Ko- 
lomano ten nėra. Kur jis? Kodėl jo vardo niekur nėra? Pa
slėptas jis. Laikraščiuose klauisnėja kur gal būt kapas to gar
saus Kolomano. Geležiniu paminklu nori jį prikelti iš amžino 
miego, bet kur jis. kur tas kurs pajudino visą žemę ’ Iš toli
mos šalies gauna žinią nuo Kolomano draugo, kuris jį laidojo 
ir jis parode tą visų ieškomą didvyrių poeto kapą.. . O kokia 
iškilme jo kūnas buvo sudėtas į paauksuotą karstą ir neštas 
tūkstantinės žmonių minios, plesdeno vėliavos, o visų akyse 
žibėjo džiaugsmo ir galiėsio ašaros. D kai pastatė paminklą, 
džiaugsmo balsai iš tūkstančių krūtinių griaudė. '

Jau sutemo. .5 visi ilsisi, o pas Kolomano paminklą dar klū
po ja moteriškė, buvusi jo draugė. Darata. -

Štai žmogus, kuris prikėlė tėvynę iš miego' ’ Kiek dabar 
ji gerbia! • i

PIANO LEKCIJOS

TEK IR ATGAL
Nužeminta Kaina
ĮLIETUVĄ

PER BREMEN’Ą 
3-čloj klesoj tiktai gtateroomal 

Apsigyvenę ateiviai trįžtųj?- . 
tieji bčgy 12 na&i., neturi 
Jokių HUgrlžimnf truk&ynių.

19? Vashlngtoa Street, 
Boston, Mas&

>

tai vfeaattnfl lalvarjtgg
UariSkal per ištins 
čiai fu laisvosios-©anzigo
tu. FAIP ARTI KIAlpepO^, kacgI0 
m ant' korio ESffiĮgNeSFĮ 
.Tomis įeveik l bSchj TEV 
TU t?A. įa iš b«»zlgo |
HKtai ^etjos’hękfaes kelionė įKlęU'į 

■jokftj^faįAa fecaš/hi.
įLNew J

Rugpjūčio įSept.) mėnesyje atvĮdaro piano lekcijų klesa. Nau
ji ir seni mokiniai bus priimami tik pradžioje semestro.

Mokinama vien geriausia muzika. Esti du mokinių koncertu J 
metus.

Kaina lekcijų ?1.00 už pusę valandos.
Ant pareikalavimo einu pas mokinĮ Į stubų už tų pačių prekę.
Pinigai mokas) iš kaino už keturias ar/daugiau lekcijų.
Norintiems nusipirkti naują ar vartotą pianų patarnauju veltui.
ęeid&aiitiėjF^Įlft^ptp tame dalyke mforniacijų kreipkitės:

’A’H v. GRETAI^ 
7503 Mynm iAsrtoūfed Kv

i -_t
'.i? tpanf

ri^hd, Ohio

t
Darbininkai-ės! Rugpjūčio 26 ir 30 dd. Lowell, Mas8. D. L. K. Vytailt(^š<Mliie^diaMi^miB^ L. IX KNaujos

Al.. 1 .T .1 M ‘‘-n I ■■ 2

Anglijos apskrities piknikas, Prmoga pramogą sėka# Geriausi artistai ir £U^t^^ildys|programą. Paskutine 
pramoga šią vasara, pasinaudokite. * ' r' 'X- / u\.

.9.Mw
U ; jKretpkrtfe aoiMriL-

& - .a;

mdr.de


s* F=F

SPORTAS

■Tif rrVnri"
©§?,

gerus Homer^-inUŠljus. San
dą ir Rakauskas. . v

' SU. Brpcktooi 6112^M h?s

. BASE BALL
^';Šv. Petro 13, Šv. Pranciškaus 
|pSaliziečio 0
gi Trečiadienio ryte 10 vai.

McNary darže buvo base ball’o 
B. lošimas tarpe šv. Petro para- 

j>ijos ir Šv. Pranciškaus Sali- 
|ž' ziečio berniukų base bąli rate
lį. lią. Abelnai imant šis žaidi

mas pasirodė nesmarkus. Gal 
dienos kaitra prisidėjo prie ne- 

. Kaip paprastai Šv.
Petro parapijos berniukai pa
ėmė viršų. Svaidininkas šiuo 
lošimo buvo Pracniškus Lu
koševičius. Per devynias per
mainas išlaikė savo užduoti. 
Geriausi lošėjai vietinio rate
lio šiandiena nieko ypatingo 
neparodė. Marcelionis Petras 

B gavo daugiausiai kirčių. Ki- 
tas lošėjas, Vengras šią diena 

g. nustebino visus >avo ratelio lo- 
& Šėjus su savo dažninu svaidi- 
i nio, kiekvieną sykį gavo pro- 
K pataikyti Į svaidini. Sykiu 
k negalima ir praleisti Petrą Ra
lį ■ kauską, kuris parodė kad turi 

užtektinai base bąli medžiagos, 
reikia mokėti suvaL

Anele Šmigelskjųite ir Mag
dalena Le^nskuitė nepraleis 
džia nei vienio lošimo kuris at* 
sibūna So. Bostone. Abieju bro
liukai lošia šv. Petro ratelyje.

Būtą gerai kad ■’Petrę 
ratelio maskotaš Miko^s Gren- 
delis biskį paaugtą. ' ^Kuomet 
lošėjai reikalauja mušimui laz
dų tai sunku Mikolą išskirti 
stovintį tarpe kitą berniukui .

■Šieną’ ;įSŪpnnmo, EinuUnŪujųon išgydys j 2 tai- 
{$5 73c., taksas .(pusė urzitioF už 34 
ulei towlr ■ “ ■
ilejlmo^ 
Juosti, imįĮ 
je gautlikojh’oj tiptiekoj arba )ia< 
<3ėjų Z. EINIK CO.. City Hill 
JSnion. Ciej:; ępnn. v ' l 1

& veiklumo.
___

S.

Rugsėjo 1 d., š. m..Lu.’Vy^ą 
17 kuopos bus svarbus susirin- 
kimas. Visi nariai ateikite. 
Taipgi kviečiami ir svečiai no
rintieji, pastoti nariais, šios or
ganizacijos. Susirinkimas į- 
vyks Parapijos svetainėje, 492 
E. Seventh St. 8 valį Valsaje.

; Vaidyba

VISI Į PIKNIKĄ
Į Darbininku Sąjungos pik

niką bus’ai nedėlioj išeis Į. 
Loveli’į 10 vai. ryte nuo lietu
vi ą bažnyčios. Oras bus gra
žus visi išanksto pasiruoškite • 
Į tą kelionę. Tikietus išanksto 
galima gauti “Darbininko” 
ofise.

Įlies rugiai OĮm
nušienauta dar~ttk jiuseV šie- 
hapiūtė susivėmio del^Oj^ad 
pirma smarkiau Žgo ir neleido 

ęti ^ieimutLt’.^iėno.įp do- 
derliu^ mažesnis ąž ’ prą-

įjitą?inetų derlią. ' Be to, ir pa- 
sar&s šiais ' metūis gaąttaiųas 
blogesnis, mes^zolė gavo per- 
žydėti, susenti ir savo maistin
gumo dalią nemaža nustojo. 
Pašaro ūkininkams ir šiais me
tais netruki, nes rugiai ir mie- 
žiai vįsų getai atpodo tik avi- 
žos Šiais metais menkesnės ir 
už pereitus metus. Padieninių 
darbininką kainos žymiai paki
lo, pirma šienpiūviui mokėta 
3-4' litai ir Valgis duodamas, 
dabar mokama 4.50-6.30 litų, 
grėbėjai 2.50-3 litai, dabar 
3-4,50 lit. Kai kurie ūkininkai 
numatydami šieno apstą veža 
Šieną į miestą parduoti. Dobi- 
lužyežinias porą arklių nuo 35- 
4a litą;-šieno nuo 20-25 lit. 
Miesto, gyvento jai perka mie
lai,, nes numano, kad žiemą ar 
pavasarį reiks daug brangiau 
mokėti, nes-(avižų mažiau bus 
negu praeitais metais.

4 t ;

tiktai ją 
| <3yti.

Rezultatai
I

0 Oo

C

8- OViso 
0 O 13

Rateliai
Šv. Petro _...l

4 5 6

Šy. Pr. Sal.O 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lošėjai
Šri ePtro S r. Prr’pr. Sal.

Jakunskas .. .. ,c MeElvin . .c. s. s.
Lukoševičius . p. Murriiy ..e. f. p.
Sanda .......... 1 h. Gaiviu.. ..s. s. .p
Sabas -------- 2 b. McLean

’Lėsčinskas .. s. >. Dun ... .3. b. 1 b.
šmigelskis .. 3 b. Flacann p 2 b.
Mareelionis . 3. f.. Blaakers hip . .1 b.
Raknaskas .. P ■ T McCarhy .... 2 b.
Ven.sras .... ’.T. . .r. f.

viena Du baseoVengia r 
kirčių.

Juozapas Sandu šv. Petro 
ratelio Babe Rutii gavo vieną 
Home Run.

Kas sako kad 13-tas numeris 
nelaimingas. Pažiūrėkit0 i šios 
dienos base bąli rezultatą.

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
Rengia D. L. K. Keistučio 

Draugija, So,. Boston, Mass. 
ant savo daržo East Dedham, 
Mass. Piknikas bus (Labor 
Day), rugsėjo 7 d., 1925. . .

Pranešame visuomenei kad 
bus geri ausi , muzikantai, galės 
visi pasišokti. Taipgi bus vi
sokių lenktynių, virvės‘trauki
mas, žaislai ir t. t. Visiems. į- 
žanga bus dykai, todėl‘nepra
leiskite šitos gieros prpgpįžpasi- 
linksminti. .

Pastaba: Važiuokite iki 
Forest Hills ir nuo to' daikto 
imkite karą Washingtj)B..,.3t» 
iki Grove St Tenai kąip iš
lipsite tai bus žmogus iiępąfą- 
dis kelią. Važiuojant trękais 
malonėkite susirinkti ant?Lie
tuvių Salės, kampas E ir Silver 
St. 9:30 vai. ryte. Tikietus ga
lima gauti pas narius. Tikie- 
tai bus visiems po pusę dolerio 
(50c.) (Skelb.)
(Rp. 22-29, Rgs. 3-5)

'Yra leasfr 
(sutartis) 318 Tremom St, Boston," 

reumatizmo. Ž- f * (Rs.-3)->
o krūtinė naudok t£ieike v-ri 1 4" T-z-tt ¥4--- 1AMnilfflB KnilRI i

'•-y ■ — ■■ . ..__________________________  . I •

TALIUęSĄymAS NŪ»ASŪN- 
KAUS'DARBO

- Siuvu ylsoktas moterų drapanas. 
Kurios pori pačios sinties, sukerpu 
ąudeklą |r petrinas. 'Atdara vaka
rais llgiilštuonią.

P. STANCĖLAITĖ 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

i Brie Flod Sąuare Rootn

d Air tįstai g; 
DR. A. J. GūRMANl

'(GUMAUSKĄS) I 

, 705 Maln Si.. Montello. Kit’ I70G Main St„ Montello, Kan," 
(Kampas Broad Street) 

■■OtitiiMBetititissetiaeBtieKstiRaatiMtil

■-£

Parsiduoda'So. Boston ’e būčornū 
ir grosernė. Didžiuma lietuvių, ap- 
gyventa. Biznis geras daroma — 
nuo 700-800 dol. savaitėje. Kam
pinis storas. Gali pirkt ir nemo
kantis biznio. :*nes ::šmokinsim, At- 
sišaukit '‘Darb.” a-dminist racijom

NAUJAS IŠRADIMAS
* DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo, Reumatizmą, Renku, Kojų. 
Nugaros skaudėjimą, šalti, R--L-r, 
Kojų, tirpimą. Ejusuli, Gaires skau
dėjimo. ir teip visokius skaudėjimus

Pelesaio CPifinga Moati. yra tiek 
▼erta B&kso, kiek ji pati sveria su 
fig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00,

Klauddte pa* aptiekoriu* teip 
DEKEN’S new discovery 

OINTMENT.

Deksuis Ointmant Co.
S18 MAIN ST. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U. S. A.

JlJlSS.

— 1 . — į'įHJl , Ii 
T«Lx Hidn 248?

1DV0IUTA8
Si 1-812 Old Souih Buildlng
: - .294 W ashington Street 

Boston, Mass.
ValandoB: 8 A. M. ik! B^OP. K.

EAST BOSTON OFFffcE
147 Maverick St., East I&ston

Telephone. East Boston ®0.a-<.

37 Gorham Ąveuue, Brookline 
TeJephoiįe ^fcent 6568

ANTANąŽI^KNEIŽYS 

kuris lanko SutfdftjTefslų mokyk
lą tr užsiima ReaCTstate pardavi
nėjimo, būna maną*ofise kasdieną 
nao 3 iki 5 valandos pepjetų išsky
rus šventadienius. Ltetuvldl,- kad' 
Ir mažai sukalbantieji angilštfcf ' 
U kreiptis įvairiais raikaiai|g*as* 
manę. A. F. Kaeižįj adri'ii Jyra 
toks: 308 E. Nlntį Street, T® Sa 
Boston 1696. ; y ' ' :

g

4 i
ūcasssssssssassssssoai^^

LIETUVIS DENTISTAS | 

DR.ST.A.GALVARISKIĮ 
520 E. Broadway, S. Boston g 
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto iki fe 
12 vai. ir nuo 1:30 vaj. po pietų g 

ilki 5:30 vai. vak. Ir nuo 7 iki !'< 8 
vai. vak. šventą dieną pagal Kusi-g

■ tarimą. 1

Tel. S. B. 9441

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

414 Broadway, So. Boston 
(Antros labos)

KA DĖDĖ ANTANAS 
PASTEBĖJO

Jeigu kiekvienas lošėjas 
gautų po kleis Home Runs, tai 
Juozas neturėtų užtektinai šal
tos košės.

NELAIMINGI ATSITI
KIMAI

Veisėjai. Liepos mėn. Vei
sėjų parapijoj įvyko keletas 
nelaimių:-2 vaikai prigėrė, vie
ną. žmpgų perkūnas užmušė, 
vienas važiuodamas smarkiai 
susižeidė ir vieną piemuo akme
niu užmušė.

Šioje aplinkoje yra daug eže
rą, .todėl beveik kas vasara iš 
besimaudančių piemenų kas 
nors turi prigerti. Taip ir šie
met nutiko; : Dvariškės ir Pa- 
toriui .kaimų vaikai ganydami 
panorėjo maudytis. Bet nega
na maudytis, o kartu ir paiš- 
dykanti.. ..Vienas panorėjo toli 
paplaukioti, bet į kraštą nepa
jėgė išplaukti;;, antras Į karvės 
uodegą..įsikirtęs norėjo išmokti 
plaukt irgi nepavyko, nu
skendo. Radžiūnų k. Levuli. 
begrėbiantį šieną, lankoj per
kūnas- užmušė. To pat kaimo 
piemeniukai, .juokais besimėty
dami akmenais, vienam patai
kė kakton ir užmušė. Dar vie
ną Aukštadrio k. vaiką arklys 
užmušė.

EXTRA! extr4

Tek So. Boston 0823 į 
UHTUVIS DANTISTAS j 

DR. M. V. GASPEši 
(KASPARAVIČIUS) 1496 Bšoadway, South Boston 

Ojiso valandos: Į.
OOO • Iki 12:00 ryte ir nuu 1:86 1 
iM 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai, vakare. 
Ofisas uždarytas «nbr. *os ra kuršio 
ir nedėktienlais. talp-gi sere domi s 
nac 32 dieną uždarytas.

g

PAIEŠKOMA

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

Snecialistai Recepi-u Išpildyme 
Del Susipažinimo Su Kostumeriais Parduodame

Viską Žemiausiomis Kainomis

Užprašome visas mergeles užeiti ir pasižiūrėti į 
mūsą gerus veido pauderius, kosm'etįkust eold 
nreąmms ir visokius tonikus dėl niauku. Taip-gi 
turime naujausio išradimo molioįcUI '■■■

Geriausia Gydanti Mostis — CASPER’S OINTMENT

IšegxamIhnoju.Ąak^, priskiriu aki
nius, kreivas akis atitiesinu ir 
amblijoniškose (aklose) akyse su
grąžinu šviesų tinkamu laiku.

Tek S. B. 2805—R.

.1 E TU VIS į
OPTOMETRISTAS |

-4G Broadway, So. Boston. |

WILLIAM H. O’BRIEN 
295 Huntlngton Avenue, Boston. 
; . : Tel., Baek Bay 7273 
feokių Salė — Estrada, Pamokos 
klasėj ntarn.inkals Ir ketvergals. 
Asmeniškos pamokos nuo 10 ryto 
llri 10 ..vakaro. Naujausi New 
X6i4foTrnA.<l(J8 šokiai’x-»i 5'evy 

orklo-pagelbinuikais- Didžiausia
Šoktų'rftokv'kla- Bostone visada at- 

-įd- - - <• R1 >

t

Vengras išeidamas iš namų 
turbūt įsidėjo arklio patkavą 
į kišenių.

Paieškau Teresės Balenmai^ės- 
Ijns adrėsas kitą kartą buvo 192 
New York Are., Newark, N, J. 
Ras apie ją žinotų, malonėkite pra- 
nešti. būsiu labai dėkinga. Tiirnr 
svarbu reikalą. Teodora Misiftlfiu- 
tė, 8010 Harlav St., Philadelphįar 
Pa. (B.-l)

Jeigu Rakauskas mokėtų pa
taikyti ^vaidiniui gofon vi p ton.

Telephone Soatb Boston 3520

A. 0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

. Baigęs dn Universitetą
OorneU University ra A B.
G. Washington Univ. ra LLR 

“DARBININKO” N AM 
(antros lubosi

VH W.Broadway- 8a. Borto®.
Rezidencija

806 Harvard St, Cambridge, Maaa, 
f Tek University 1463—J.

Marijona ZINEVIčIENfi (Stntienė) 
paieško savo brolio Kazimiero ZINE- 
VICIAUS paeina iš Žaslių parapijos. 
Janušonių kaimo. Jau apie 15 metų A- 
merike. Taipgi paieškau antro brolio 
sunans Adomo ZINEV1CIAUS, jau a- 
pie 12 metų Amerike, jo tėvas Juozas 
Zinevičius jau miręs, paeina Iš ten pat 
Marijona Zinevičiutė (Stntienė J labai 
trokšta susirašyti su Amerikoj gyvenan
čiais giminėmis. Malonėkit atsišauktt 
patjs arba kas kitas prisiųsti jų antra
šą. aš busiu labai dėkinga. MARIJONA 
STTTIEN®, Kėdainiai, Skongalių gat
vė No. 1. LITHŪANTA.

TEL. So. Boston 050Q—W. .:
'LIETUVYS DANTISTAS j

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name) 
airrRO Valandos: nuo 9 Iki 12, nuo 
;1^0 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 re kare. 
;Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieta 
:3ubatomis nuo 9 iki' 6 rak Neėi 
:įlomis nuo 9 iki 12 (pagal ratartl'

kalo iie<iirbti :>• gulėti, jei vark- 
sir gyduoles nuo rėuuiaro.

GEO. W. GALVIN, M. D.
Garsus reuinuto gy.ilytojus

180 Huntington Avė., Boston
Te£ Back Bay 5647

■ (Rp.-25)

Tel So. Boston 270

Galima nuilcalbiU ir lietvvišiui 
onBO valandos: Rytais iki 9 nL

Po pietų nuo 1-4
Vakarais nuo6-0

3SS Z. Broadway, So. Boston

i
 18 METŲ ŠbUTH BOSTONE fi

DR. H. 1 STONEI
AKIŲ ^ECIALISTAS I 

3V9a W. BnSdway, So. Bostoa I 
7.VLANDOS : Nuo 9 r. Iki 7 v. v«t ■ 

^sssa&BBocasaHKBsaiMaBhZ

a. į®g

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

s V. JONO E V. BL. P AŠELE 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh S L, So. Boston, MaMb 
Telephone South Boston 1516—3.

Vice-Birmiiiiųkas —J. Petrauskas, 
250 Gold St., So. Boston, Mass.

’rot Raštininkas — P. Tamošhinas,
161 W. 7-th St.. So. Boston, Mass.

i-’iu. Raštininkus — M. šeikis,
40 Marine Road* So. Boston, Mato* 

<asierius ■— A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Bostoa, Matka 

"varkdarys — T. Zuikis,
7 Win'leld St., So. Boston, Mas.

Iraujrija laiko susirinkimus kas tra
čią nedSIdienj kiekvieno mėnesio, 2-rę 
valandą po. pietų, pt----  ----- —
E Seventh St,, So.

DB-STŽ LIETUVOS DUKTEEŲ 
PO GLOBA.MOTINOS ŠVi,

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’lnn. — Z. Zičjftnė.

%

Pas mus galinta gauti ir Severo* raišty, ne* . 
mes esame. agentai Scveros Kompanija*.

[ žsakymus siurieiam Į visas dalis svieto. Pinigus siųs
kit su užsakymais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašu:

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CAŠPER'i 

---------- i r ------— . ?
J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G. X.

Savininkai - r - f-: •fe’

617 E* BrGadway So. Boste^,
(Po Imperial Teatru/

šf

J80ZĮSM.VERVKKAI

su

lester .Avenne

oatx

REIKALINGAS DUONKEPIS 
kuris gal! atsflkančini atlikti tą dar 
ijų. Malonėkite kreiptis šiuo antrašu • 
16 Shawmut Su, Providence, R. I.

A: . Ofiso-ffeL Res. Tel. |
University 8831 Prosi>ect IM15-M |

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas |

83 ęCambridge St., Cambridge g

prašom atai-
Uditi ftlfiįp&b Btel įstate 

Nashna, 
į f; (Rp.15-22-29)

381 W. Broahvay, So. Boston.

TURIM ant pardavimo

KAS PIRMESNIS TAS 
PIRKS

Du namu po 2 Šeimynas kožnas. sn 
maudynėmis, skalhynėmls. pečiais. Įta
rų (steara) šfltfma ir elektros Šviesa, 
ant. vienos ift geriausiųjų gatvių City 
Polnte, prie pat Columbia Rond, arti 
,T7’: 8l, tik $13,800 ŪŽ abu ir IVngvoft 
ISlygps.

Arba 3 Šeimynų U kambarių namą, 
k* Itk naujai ištaisytą iš vidaus ir lan
ko, parankiausioj aplelinkėj South Bps- 
tobe. tik $4,600 ir $600 jnešti.

BIZNIERiAhGARSINKITĖS
"DARBININKE

Rigiąi ir Skubiai Parsi- J 
duoda 5-6-6 kambarių į

3 Šeimynų namas su įtaisymais. 
Skubiai parduodant kaina *7,800. 
inežt $2,000. Savininkė mergina 
i? važiuoja už dviejų savaičių į 
We«tus. Kreipkitės oas SO. BOS- 
ON REALTY CO.. 414 Broadwav, 
Tel 3240 S. B.

Paieškau savo tetos Marijonos KA- 
RIACKIENČS, kilus iš Lietuvos Čio
biškiu parapijos, Parausių kaimo. Uk
mergės apskričio. Girdėjau jog gyve
na Chicago’je, tik nežinau antrašo. 
Meldžiu pačiai, arba kas žino pranešti 
šiuo antrašu: VERONIKA ZINEVI- 
ČIUTF-, 1144 E. 77 St, Cleveland, Ohio.

V*

' v*

Putk^g plaukai turėtą būti Hekviesod 
moteries paSididiiavimo turtu, bet 
plelakaaoa ir naikiafaio darbu eina

plaukua Ir rak* 
xla pirm, negu tie paaUptingi 
tel paldra plauką iaktda, apdengs 
galvos odą nežvariomis baltomis 
imi*, kas bu* prieiactimi juaq 

plaukų slinkimo. >
Pirkit* bonką Rttffle* ui Mc pa* 

savo vaistininką iiandiens arba 7Ss 
tiesiog per psAcą H laboratorija*.

F. AD. RICHTER & CO.

skausmo, d: 
liŲ ir gazo 

pripuolus i 
užsikimšimo

GROBLAUSKO GUMBALASAT
DEL VIDURIŲ 

SUVERŽIMO MOTERIMS

(VERAOKA)'
LIETUVIS ADVOKATAS
* Praktikuoja dviejuose
r, - • ■ OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
084 No. Main Street

Tel. Brockton 7180
KESIDENCTJOS Tel. S. R. 3429-W

Ufos alėj, 492 
gfba, y asą

lCe»-Pirir.. — JanuSonienė.
1426 CoIambiaBud.. So. Boston, Mis, 
rot. Rasr. —£©. Siaurlenė,
443 E. 7-th Sfe So. Boston, Mass, 

'.n. Raš:. -- J^4<ey.«.
115 G Street, -So. Boston, Maaa,

ai. — o. "■ - -- -
105 6-th St.. So. Boston. Maia, 

— O. Mlzglcdienė, 
S t., So. Boston, Mass.164 6-th

■hrangijos reikalais kreipkitės visados Į 
protokolų raštininkę. Draugija talka 
savo susi rinktoms kas antrą utanlą* 
ką kiekvieno l.į3b
parapijos svetainėj ant Beartos gat
vės, South Boston, Mass.

5V. KAZIMfflRO R, K. DK-J08

Moterys pdMfos 
lo -visados ^Ri

ky t šitų gyduo

lę tainpat ka ip

> dukterims.

\ artota su vi r.' 30 metų. 
Nejuokias imndynias

ALBERT G. GROBLEWSKI_ L CO
Dept. 30, PIymoutlih Pa.

PERSIKĖLE Į NAUiiA Vii T 4

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIirS

Suteikia gerinusį paikutinį pataniatinr* todėl verta pM jį

OFISO IB GYVENIMO

'Irsilninkas — J. Jarofta,
225 L Street, So. Boston, Mhm 

nce-plrm. — J. Grtiblnskaa,
157 M Street, So. Boston, Maa, 

?rot Raštininkaa — A. Jannžonta,
1428 Columbia Rd., S. Boston, Šia 

•'ininsų Raktininkas — K JEtiSlaa,
8 Hatch Street, 8e. Boston, MiA 

.ždlninkas — L. Svaeždys,
111 Bowen St. So. Boston, Ifaa, 

Cvarkdarys — P. Laučka,
395 E. Fifth St., 80. Boston, Kta. 

Draugijos reikalais ta^ipkltės via- 
los J protokolų rafitlnUjhą.

Draugija «ayo^n6ra&įš,W 
edėldlenj kfekvtfcio mgnėao 1-mą 
o platų parapljds salėje. 4Qa Ssvettfe

D. L K. KEISTUČIO DRJ08 
VALDYBOS AD1ESAI

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zaiteckas, 

514 E. Broadway, 3a Boston, Ma* 
VICE-PIRM. — Povilas Roką, 

95 C Street. So. Boston, Jlasa 
PROT. RAST. — Antanas MaaaJunM, 

450 K. Seventh St. So. Bostoa. M*a 
FTN. RAST. — Juozapas VlakavMtti, 

906 E. Broadway. So. Boston, Mas, 
KASTERTUS — Andr. Zallecfcas, 

611 E. Fifth St. So. Boston, Ma*
MARŠALKA—Knrimieras MlkafUonh, 

hO6 E. Brondvray. So. Boston, Ma* 
D. L K. Keistučio Draugija įniko ti

žo mėnesinius susirinkimus kns ptn* 
ledėldienl kiekvieno mėnesio, po nu* 
®4 \Vnshlngton S t, Boston, Ma*, 
i :30 vai. po plėtų. Ateidami ant sari* 
inklmo atsiveskite sn savim daugHl 
naujų narių prie musų dnucUoti įfi 

_____________________ rafiytt . ‘j 
....-7-.■ '■

DAKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

lietuvis gydytojas 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kronfškas nžsisenė- 
juslas Ilgas vyrų, moterų ir valkų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai: 
ųltra-vloletinialsspinduliais. kwart? 
žiburiu, thermo tberepa. ir kitais 
elektro medlkallškats budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą. Ir spiau 
rtplus snvo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teip^l *” 
telkiu patarimus.laiškais.

Ofito valandos 
nuo 9 ryte Iki 9 vakare

381 WEŠT BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas------ —-------- —S. B. 4000

Residencljos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4“>S9-\V

S. BARUSEYIČIUS
LlftBTlKkM Graborins, balsamnoto- 
>'■ Re*1 Brfatę Ir Public Notaras.

258 W. Btoadway




