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TAIKOS KONFERENCIJA. NAUJAS PREMIERAS.
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UŽSIMUŠĖ.
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Chicago. — Buvo sustreika-

* y

i
*
t*

-m t

ŽINIAI
Londį

People”į

MOKESČIAI NUO
AUTOMOBILIŲ

-------------- I ■ .
KATĖ GYVENO 23 M.
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nu milijonu daugiau, negu pert
Au-I

l

priklu buvę! Aš 
dantis, nagus ir viską.

PASITENKINO REZUL
TATAIS.

f

LAIMĖJO UNIJA.

RENGIASI KOVON.

IŠĖJO IŠ PROTO. ’

Į Montreal, • Que. — Edonard 
Į Freillier, 19 m> amžiaus vaiki

Trenton, Mo. — N. Keys tu-

PABĖGO APSIVESTI.

Jaunas kriminaUs- 
tas belaukdamas kartuvių išė
jo iš proto.

gėU.įrūjo Imtą kuri išgyvenusi 23 
metus nugaišo.

London. — Visuotina' taikos 
konferencija įvyks ateinantį 

• mėnesį - Vokietijos sostinėje 
Berline. Dalyvaus joje* ir 

. Francija.

OHĖMISTŲ SUVAŽIA
VIMAS.- mi 2 metų (prad. mokyt.) kur

sai jaunesniojo mokyt, teisėms J

savo reikalų
*•

*

SUSTREIKAVO ŽYDŲ 
MĖSININKAI.

Įvę žydų košerlniai mėsininkai. 
Jie pareikalavo' penkių dolerių 
pakelti algas. . Darbdaviai at
silakė ir darbininkai austrei- 
kovo, \ . P ;jf

_ ’ jH. "i -F--

i ščio. Užsimušė. . Ji sirgo ner- 
įvų liga. .
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SUBATOMIS
Metama M.8O

15.50 ’metama t it t » r n r,i,i i i,i,,,

Tel South Boston

. f

' Organas Amerikos Liatarvfan

Popiežius PIGS IK tako:

“Kiekvieno kataliko yra 

arenta priedermė paremti ka- 

talikiikąją spaudą ir ją kuo- 

plačiausiai paskleisti tarp Įmo

nių. Geri laikraščiai yra nau* 

dingiausiu daiktu Ir verti di- 

diiausio uimokešnio.”

Rymo Katalikų Šv. Jnoaapo
Darbininkų KooperatYvės

Sąjungos

D -A R B I N I N K A fiL

UŽnilteiy k Btmtoim apleTlnkes*

“Darbininkas” 4

366 Broadway, So. Boston, Mus®

t ANAPUS GRABO.

k Laikraštis “Tlie 
paskelbė naujieną, 

kuri sriįudino visą Angliją. 
Paskelb|, kad lordas North- 
eliffe, kurs nelabai senai mirė, 
atsruntejžfnių iš anapus grabo. 
Tąs žiniĮs jis suteikė savo sek
retorei Miss Owen, kuri su juo 
dirbo mietų. Northclif f e gy
venąs ki rtu su Tolstojų ir jo- 
sepl^ Ccn radu. Gyvenąs puoš
niame n; me ant- sodžiaus. ’ Štai 
lordo N< rthcliffe’o žodžiai: 

. “Mani inksma, kad numiriau. 
Esą geri tūtaje sveikatoje. Aš 
.mislyday m, kad mirę čia la
kiosime-1 altuose rūbuose. Kaip 
tas būt man p 
tūriu 'dagtis, nagus ir viską 
Dėviu piĮką flanelinį siūtą, 
minkštą kalnierių ir minkštus 
marškinius* Čia nėra pinigų, 
bet reikia viską iržsidirbti; Aš 
turėjau jįrbti už savo; siūtą. 
Žmonės ęia niekada neserga.

. .... . v, Niekas čia nebūna .sužeistas,
pildė, o teisėjas juos siunčia . -ū *• ’ v j. a* 7 .v . . v . • nieką rūpestis nekrenta. Askaleiinian, is kur dažnai pasi- . r v. 5 , vT d .v ... . negrĮsciaų ant žemes, nes mansekama išsprukti. . v. >• y . ,<, Viena, miera biednam a»agi|ir yra &a man daug
Mitingam'— i——!

° ■_____ ♦ ti, - kad. pasmukau gyvenimą
sodžiuje, o ne mieste. Turiu 

■KAIP SULAIKĖ PLAUKUS, gražų namą su žolynais ir

Miesto praeities ir dabarties 
bruožai.

Raseiniai. Senas tai mies
tas. Spėjama, kad statytas 
10—44 šimtmetyje. ’ Savo lai
ku buvo Žemaitijos sostine. 
Jame gyvendavo Žemaitijos 
.“starosta,”irpiaeRaseinių, 
dabatinėse miesto ganyklose, 
pramintose Stonais, būdavo 

I Žemaitijos seimai, Į ten šuva-

Itbaca, N. Y. Gurneli uni
versiteto salėj atsidarė tarp
tautinis (‘bemistų suvažiavi
mas. Suvažiavo apie 1,000 
mokslo vyrų, Yra .pagaminta 
"apie—30O~referatų. Anglijos 
cliemistas Sir Max Muspratt 
sakė: . , i

“Didžiausias šių laikų pavo
jus civilizacijai yra materializ
mas. Materializmo augimas 
kur kas buvo’ spartesnis, negu 
žmogaus protinis ir dvasinis iš
sivystymas. • Mašina nepriva
lo praryti žmogų, jei ne,, tai 
civilizacija grius. Cliemistui 
tinka apie tai priminti labiau, 
negu, kam kitam. Cliemistas 
turi žmoniškinti speėijalizaeiją 
ir gelbėti pasaulį nuo materia
lizmo. Namai musu civilizuo,- 
ti, bet mūsų, didieji miestai la
biausia necivilizuotas daiktas, 
kokį tik žmogus yra pagami
nęs.“

Tas .pat cliemistas nurodė, 
kad mokslas išras nąujus mai- 
tinimosi' būdus. Sako, kad ne- 

* “Baimės ’Mpiė
tai, kad didinantis žmonių 

J skaičiui galės pritrukti maisto.. 
. ------- Ipaukščiais.” ' Sako, kad nauji išradimai iŠ-

' Washington.—-Senatorius La .Angli joj, neatsižvelgiant į žmones nuo to pavojaus.
Follette, dabar kandidatas į pasaulėžvalgą visi susiindoiiia- 
prezidentus,’ turi labai tirštus vę šitomis naujienomis iš ana- 
plaukus, nežiūrint į senatvę, pus grabo.
Jisai pasakė to paslaptį. Jau-Į Lordas Nbrtheliffe buvo gur
nu būdamas jis tūlą laiką buvo bus laikraščių savininkas, 
barberis. Tada jis prasimanęs -------- ——
į savo galvą trinti alyvų alie-Į * MŪŠIAI EINA, 
jaus. Tą darė bent porą kartų 
savaitėje. Tą daro ir dabar.

1 i

Rygoj pritruko žųvų.
Ryga, Rygoj jaučiama žu* 

vieš, ypatingai; strimelių stoka, , 
Pasirodo,.lmd žvejai visą_žuvį 
gabena Lietuvon, kur žuvies- 
kaina aukštesnė.
Latvių žurnalistai kviesiu lietu- J 

viu ir estų žurnalistus.* ** • >

Ryga. Latvių rašytojų ir 
žurnalistų profesinė sąjunga 1 
nutarė kreiptis į lietuviu ir oš
tų rašytojų ir žurnalistų orga
nizacijas su pakvietimu atsiųs- » 
t i’ savo atstovą į tam tikrą biu
rą, kurs atliktų prirengiamuo
sius darbus Pahaltūs’valstybių j 
rašytojų ir Žurnalistų •kongre
sui sušaukti. Kongresas mano
ma sušaukti ne vėliau ateinan
čio pavasario. Be to, tasai biu
ras tartųsi apie kelius, kuriais 
g,alėtų tiksliau prieiti prie arti
mesnio bendradarbiavimo ata
tinkamose srityse. > .

f Anglijoj paskelbta žinia apie 
McDonaldą, miiiisterių pirmi
ninką h* Darbo Partijos žy- 

" Tniausią vadų, nemaloni žinia.; 
Laikraštis “Daily Maįl” pa
skelbė, kad kovo 24 šių metų 
McDonahl gavo’ 30,000’ Šerų 

. MeVittic & Price kompanijos.
Ta kompanija yra visame pa
saulyje pagarsėjusi savo hiski- 
tais. Birželio pradžioje Mc- • 
Doiiakl, kaipo premieras tos 
kompanijos’ prezidentui Sir 
Alesauder Grantui suteikė ba
roneto’ titulą. Grant yra libe
ralų partijos.

MoDonald nudavė ikšiol 
biedną. Kai jis tapo ministe- 
riu pirmininku, tai strytkariu 
važiuodavo į darbą. Po to jam 
Sir Alevander Grant dovanojo 

/puikų limuziną, kurs vertas 
$8,000. Dovaną atsisakė pri
imti. ,

Dar visai nesenai jis yra pa- 
' reiškęs, kad neturįs vertybės 
/ popierų, tai yrą serų. Limu-

kad neturėjęs iš ko užlaikyti.
„• Kai išėjo žinia apie jo turėji
mą milijoninės kompanijos Še
rų, tai McDonaldas aiškinasi 
tuo, kad Sir AIexknder Grant 
esąs jo Jaunų dienų draugas ir 
kadangi nepriėmęs jo vienos 
dovanos, tai turtininkas sutek 

, kęs lutą. Todėl Grant pavedęs 
premjerui 30,000- šėrų. kurie 
verti $150,000.

Šitas, atidengimas nestato 
jo pavojim politiškai; Nei 
konservatyvai, nei liberalai 
nenori jo išmesti iš vietos.

SUKILĖLIAMS SEKASI.

London. — Pusiati-oficijales 
žinios skelbia, kad gruzinų su
kilimas prieš sovietų valdžią 
sekasi. Sukilėliai jau valdo 
pusę šalies. Jau valdo Tiflisą 
ir Nutaisą. Nutaisė jau Įstei
gė savo valdžią. , 5

( VĖL PAREIŠKĖ, KAD 
s NEMOKĖS.

!
$

į

j žino negalėjęs priimti dėlto, 
' kad neturėies iš ko vižlai kvti.

Paryžius. — Naujoj i Fran- 
'eijos valdžia patvirtino seno
sios valdžios nusistatymą A- 
merikos skobi klausime. Pa
reiškė, kad tų skobi nemokėk. 
Amerikos Shipping Boardo 
viršininkas Hurley buvo išdir
bęs ’ pieną, kuriuo -Francija 
skolą išmokėtų per 67 metus. 
Tai Franci jos valdžia tą pieną 
pavadino pasąka. Francija 
skolinga Amerikai $4,000,000.- 
000. ■

..-------— -—-- V —

VIENA MIERA BIEDNAM, 
KITA TURTINGAM. ;

Chicago. -t- Bernard Grant, 
19 ui. amžiaus vaikinukas, lau
kia kartuvių. Jis spalio 17 d. 
bebandydamąs apvogti krau- 
.tūvę nušovė pojicmioną.^ Ne
buvo tada garsių advokatų, ne
buvo brangių daktarų prirody
ti kriminalisto beprotystę. Be 
ceremonijų, biednų tėvų vaikas* 
stockyardų distrikto bumelis 
nuteistas pakart^ Teisėjas ne-

■ žiūrėjo jo jaunystes. Milijonie
rių vaikai Loeb ir Lėopdld kur

■ kas baisesnę piktadarybę pa- į

Berlin. — Fritz Linker, sėdė
jęs kalėjime už vagystę, pabė
go. Paskui atrašė kalėjimo 
perdėtinhū laišką, pranešda
mas, kad jis apisvedęs ir lei
džiąs medaus mėnesi ir kad ne
trukus sugrįšiąs. Už. trijų sa
vaičių .ir sugrįžo. Sugrįžti y- 
pač jo pati reikalavo.

Pekinas. — Kynijos premie
ras ir niinisteriai rezignavo 
prieš dvi savaiti. Dabar jų vie
tą užėmė naujas, premieras ir 
niinisteriai.

Naminis karas dėl gausaus 
Maus sustojęs neatsinaujina.

Detroit, Mich. C. R. Wil- 
son Body kompanijos trys lan
gų plovėjai nukrito nuo šešto 
augštotir užsimušė.
•. . .. ... , - ....... - *

| NEPAPRASTAS | 
I NUPIGINIMAS! |

H
Esame gavę LIETU

VOS ALBUMĄ, kuris 
kainuoja $5.00. Dabar 
duodame progos kiek
vienam lietuviui įsigyti 
tik už $3.50, tai. yra ne
paprastas “bargenas.”

/

“DARBININKAS”

366 W. Broadway,
r

So. Boston, Mass/

9

Madrid. Naujas, mūšis iš
kilo Moroke tarp ispanų ir vie
tinių sukilusių gyventojų.. Mū
šis ėjo ilgu frontu dviejose yie- 

I Naujosios Anglijos audimi-pQse ispanai buvo pąstuniti ai
nių darbininkai skubiai ren- o^vienoj vietoj ispanai pa

ginsi prie kovos prieš samany-1 stare pirmyn, 
tą algų numušinią ant 10 nuoš. .
Rengiasi, kad jei geruoju nebus AREŠTUOS KOMUNISTUS* 
•galima atsilaikyti, tai strei-į
Jenos. Tas apimtų 211,000 dar-jf te ^taga uos
bininku. Tie darbininkai perįva^?ia areštuoti ko-,
metus‘algomis gauna $190,>™^ Komitetą

Jie maudžia audimų .
vertės $1,000,000,000. ta revoliuciją.

.Massachusetts valstijos au
tomobilių savininkai pėr pir
muosius S šių metų mėnesius 
mokesčių sumokėjo arti astuo
nių milijonų, būtent: $7,530-,- 
822. Reiškia veik po vieną 
milijoną menesyje. Išeinu vie
nu milijonu daugiau, negu per i 
tą pat; laikotarpį pernai. Au-i 
tomobilių dabar šioje valstijo
je yra 616,856, tai ant 100,000 
daugiau, negu pernai.

Motorciklių skaičius suniažė-

Pųtnam, Ct. — Įširst Natio- 
nal Bank of Putnam tapo už
darytas, kai valstijos kontro
lierius susekė trūkumą. Su
sekta, kad trūksta $700,000.. G. 
Haroid Gilpatric, kasierius ir 
kaltininkas, bandė nusižudyti. 
Valdžios kontrolierįus. buvo 
klaustas, kaip tai galėjo įvyk
ti, kad vienas žmdgue galėjo 
tiek pinigų pasiglemžti. •Kon
trolierius aiškino, kad čia kak
ta banko valdyba, kad perdaug 
pasitikėjo kasjerium' ir neper- 
žiūrinejo jo rokundų*

LA FOLLETTE TEBEKYLA. —
~~ ~ L New York.—Maude L? Rig-

Hearsta laikraščiai renkam- I by, 42 m. amžiaus, žmona ma- 
tieji tuščius balsus ikšiol Cool-horo Ormond Beacli, Fla., šoko 
ide’ui surinko 36,203,Davisui|iš Belmont viešbučio iš17 aug- 
.1.6,741, o La Follette’ui.39}697.

Soddy, Tenn.—Durliam ang
lių ir geležies darbininkai lai
mėjo unijos pripažinimą. 
Clieek-off sistema teip-gi pri
imta. Kontraktas baigiasi bal. 
1,1925.

-r/ jžiuodavo iš viso krašto gyven
tojų atstovai 
svarstyti,

- . ’l

' Raseiniuoše 17-—19 štame- ' 
čiuose būta trijų vienuolynų, 
bet nišų valdžia juos visus iš- 
naikino. Dominikonų vienuo
lyne dabar įsitaisiusi parapijos 
klebonija; kapucinų vienuoly
nas buvo užgrobtas stačiatikių,’ 
ir, viską’ išardžius, jo vietoj 
pastatyta cerkvė; tretysis gi. 
vienuolynas yra perėjęs kažko
kiu būdu į kalvinų rankas, ir 
jo vietoj šiandien stovi jų baž
nyčia.

Raseiniuose yra šiek tiek in
teligentijos; jų palaikomas 

taipgi trys gimnazijos: lietu
vių valstybinė gimnazija, žy
dų gimnazija ir lenkų. Pasta
roji padedant buvusiam T, 
Tardytojui Bruzgulevičiui tik 
pernai teįsikūrė. Kas, kokiu 
būdu ir kam ją įkūrė — lietu
viams ir po. šiai dienai nežino
ma,, nes f aklinai tai- Raseiniuo
se nė vieno lenko nėr. Apskri
tyje, balsuojant per Seimo rin
kimus, ’ lenkų tegauta tik 24(1 
halsų. Nejaugi tokiam mažam 
sulenkėjusiujii skaičiui būtų, 
valdžia tolimesniam jų lenkini
mui leidusi įsteigti, lenkų gim
naziją? . ;

Netoli Raseinių, Arškainių 
kaime, gyvena vienas žmogus. 
Jis turi į 128 metus. Puikiai 
pamena 1812 metų prancūzme
tį, nes tada buvo jau 15 metų 
vaikėzas. Pats .būdamas bajo
ras, dalyvavęs, visuose sukili
muose prieš rusus.. Vedė jis 
būdamas 50 metų amž., vaikų 
turėjo daug, bet. jų begyvena, 
rods, tik vienus ir tas jau 
senelis. Jo žmona u mirė jam

SUDEGĖ ELEVATORIUS.
v

Port Costa, Cat Javų ele
vatorius sudegė, su 47,000 tonų 
javų. Nuostolių už apie $lr 
000,000.

t Washington. — Defense Day
buvusi pereitą .pėtnyčią sutri-hAilms, nuteistas pakorimui, 
kė patenkinančių valdžią rezul- ^ejoriš proto. Jis nužudė 60 
tatų. Pasirodė, kad trumpu m* našlę, 
pranešimu Amerika gali su
šaukti viena diena 2,000,000 
•vyriį armijon. Laivyno s-ekte- 
'torius AVeeks sako/- kad diena 
geriau pavyko, negu tikėjos. 
Nuo tos dienos Tyrinusysis A- 
meriknš armijos ’ vadas 
Persiimu atsistatydino* 

t

IŠVAŽIAVO MOKYTIS.
. . ...į . i

Washihgton.—Jobu Coolidge, 
prezidento Uoolidge'o sūnus, 
atsisveikino su tėvais ir išva
žiavo į Amlierst College moky
tis. Toji, kolegijų‘yra Am- 
herst’eį Mass... . *

' esant netoli skuto metų. • Su- 
(j laukęs šimto metų, vedė antrą 

žmoną ir su ja susilaukė sū
naus, kuris labai būinuš — 
sveikas berniokas ii* dabar turi 
į 16 m. amž. Senelis visai'nor
malus, gan stiprus, tik trupu
tį neprhnato. .

Iš Raseiniij važiuojant Ly
duvėnų stotin, už 5 klm. nepri- 

■ važiavus Lyduvėnų, prie pat 
kelio auga senas ąžuolas. Jis 
labai storas-. Mokslininkai spė
ja jį turint virš 600 metų. 
Reiktų kam nors šia retenybe 
susirūpinti.

(Shuilhj ‘•UospiibUkos Gomve'U

I& KLAIPĖDOS KRAŠTO,
***** ■» - » ‘ - J - • - * • *

Steigia pavyzdingą kalvį,
I

Klaipėda.. Kalvių sąjunga 
sekmadienį turėjo posėdi, ku- • 
rianii nutarė įsteigti pavyzdin
gą kalvę ir pabėgimo mokyklą. 
Čia galėtų kalvio amato toliau 
lavintis mokiniai iš viso Klai
pėdos krašto. Išrinkta komisi
ja išdirbs projektą ir jį patieks ; 
Krašto Direktorijai.

Pasitarimai geležinkelių linijai 
tiesti.

’ Klaipėda. Rugpjūčio 15 die- * 
ną, Krašto Direktorijoj, p. Bor- 
chertui pirmininkaujant, tar
tasi dėl Klaipėdos krašto sieną J 
Į Didž. Lietuvą, vadinasi iki di
desnių miesteliu ir miškų, idant* 1 
šiuos pastaruosius galėtų nau
dingai išnaudoti Klaipėdos me
džio pramonė. Pasitarime’ da
lyvavo Krašto • Gubernatorius 1 
p. Budrys, juriskonsultas pu 
Bataitis. Krašto Direktoriai 1 
Lekšas, Šulcas; Tunars be to 
d-ras Ozolys, visų triji| apskri
čių viršininkai, miesto atstovai / 
ir* kai kurie kiti kviesti' asme
nis. . • te

tvarstyta pagrindiniai tęsi- 
mo klausimai, Klaipėdos mies
to ir apskrities atstoviu nuro-.. 
dč, kad Plildų ir Pėžaičių trau
kinėlis daug geriau’ apsimoki I 
ty, Jei ta’ linija būtų pratęst* 
iki Naumiesčio, o Smalininką ų 
liniją iki Jurbarko ir Raseinių^ 
P. Gubernatorius pareiškę, ktd 
Lietuvos •Vyriausyla“ neprieiti- 
nasi tų linijų pratimui, esą 
reikia rasti tik atatinkamu ke
lių tiems planams vykinti, 

pMiietuvii0) .
t ‘

Muitas nuo žarnų. Nuo i 
m. rugpjūčio W dieno * uždeda*1 
mas muitas už išcv$;"aąs 
Lietuvos nevalytas žemus 
vienų .litų, už vieną k»I 'gra1

Mokytojams kurni.
Ukmerge, švietimo Minis

terijai leidus, Liet. Kat. Mokyt. 
R-gos vietos skyriaus inieiaty; 
va, šį rudenį Ukmergėj steigia- (Kauno “Vienybė**)

V*

» i
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Foreign countries yearly.......

“GAJUJ MAN JV
Rugsėjo antroji diena- Ru

dens pradžut Tečiau saulutė 
kaitina gerokai. Netoli devy
nios ryto. Iš visų keturių vė
jų girdis mokyklos varpas, ku
rio gandui vaikučių būriai iš 
visų pusių mokyklos link dul- 
benantį pritardinėja. Kas 
kart jų eilės tirštėja. Žings
niai atgija. Riksmas, šauks* 
mas, argumentai, . klegėsis 
jau pirmu balsu tąso. Kai stai 
ve jau ir tikras bamblių ker
mošius! Akmens kelyje neiŠ-
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sitonka. Kiekvienas vėlių bas-
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TRYS NAUJOS MO
KYKLOS

t -
i Šį rudenį Amerikos lietuviai 

-^įsigijo tris naujas lietuviškas
Nominacijų rinkimai keleto 

Valstijų suteikė nemaža 
publlkoną-partijaL džiaugsme^ jnoĮvyktas.^AlLdOarn^ kur.
Daro jie išvadas, kad visuome
nė su ją partija ir kad jiems 
lengvai vyksiu laimėti prezi
dentiniuose rinkimuose.

Teisybė Maine ir Massacliu- 
setts valstijų. rinkimai rodė 
respublikomi viršų. Bet šitos 
vaistuos tai dar ne visos Suv, 
Valstijos.

La Follette’ui laimėti gelbės 
keletą tokių faktorių, * kurią 
abiem Jcapitalistmėin partijom 
trūksta! Svarbiausias fakto
rius yra tai balsuotoją “ sleke- 
rystė.” Jau buvo nurodyta,, 
kad pereituose prezidentiniuo
se rinkimuose tik pusė balsuo
tojų tebalsavo. Klausimas, 
kam-labiausia pakenks balsuo
tojų “slekerystė” šių metų rin
kimuose. Aišku, kad nepa
kenks La Follette’ui’. r *

Už La Follette’ą stovi visat 
judrusis eleiųentas. Jį remia 
fiocijalistai ir visokie radikalai. 
Šitokis elementas nėra siekei iš
kasbalsavime. Slekerystė bal
savime labiausia pakenks ka
pitalistinėm "partijom. Šiemet 
Uuo balsavimo daug susilaikys 
dėlto, kad nėra Amerikos poli
tikoj jokio minias patraukian
čio klausimo, arba kaip anglis-1 
kai sakoma “’issue.” La Follė- 

‘tte’o iškelti klausimai pairau- . 
kia gyvesnįuosius elementus. ..

klebonauja kun. Dr. Bartuška, 
Hartforde, kur klebonauja kiin, 
Ambotas ir TVorcesteryje, kur 
klebonauja lmn, Jakaitis. Ši
tas faktas parodorkad Ameri
kos lietuviai katalikai tebe- 
brangma lietuvystę ir tikybą* 
Visose trijose kolonijose mo
kyklos įtaisytos didelės, gra
žios, moderniškos.

ftoeijalistai' ir laisvamaniai 
nepraleidžia progos, kad pa
niekinus tas lietuvių pastan
gas. štai Brooldyno “Vieny
bė” nuin. HO'rašo, kad

“parapinės mokyklos ne
turi tinkamu išsilavinusiu•*
lietuviškos dvasios mokyto- 
jn”

“didelė didžiuma Ameri
kos lietuvių nusistatę prieš 
parapines mokyklas dėlto, 

skad jose ‘poteriai’ statomi 
pirma mokslo.”
Jei “didelė Amerikos lietu

vių didžiuma ’ ’ nusistatę prieš 
parapines mokyklas, tai toji 
didžiuma turėjo įsteigti savas 
.mokyklas, kur būtų inokytojos 
išsilavinusios ir kur poterių 
nebūt mokinama. Tai kur tos 
‘ ‘ pažangi os, ’ ’ * ‘ prbgresiviskos ’ 
rlidžiumos mokyklos ir mokv- 

. •>- >1 

tojos ? Jų nėra ir didžiausias 
kfebiildas būtų, jei “pažangio
ji* didžiuma ” padarytų mokyk
lų steigime nors pusę to, ką 
padarė “mažuma” Amerikos“mažuma”
-lietuvių.

Minutei daieiskime, kad ano 
laisvamaniško laikraščio prie
kaištai pamatuoti ir tietuviškos. 
parapinės mokyklos tiek neti
kusios, kad jomis neverta nau
dotis. Bet nemažiau bus pa
mato sakyti,“ kad viskas, kas 
lietuviška nėra taip gera, kaip 
pas amerikonus. Kas gali pa- 
sakyti, kad amerikoniški .laik
raščiai ne geresni ir ne pigesni 
už 1 i etuviškus. Kas gali paša-, 
kyli, kad angliška kalba ne 
gėriau išdirbtą ir literatūra ne 
turtingesnė už lietuvišką!

! Brooldyno “Vienybė” norė
dama daryti taip, kaip rašo, 
turėtą savo- kroinelį užsidaryti, 
o leisti savo skaitytojams nau
dotis angliškais laikraščiais, 
angliška literatūra. Visiems 
tada iri ketų atsižadėti visko 
kas lietuviška ir. lįetuvystes.

Reikia būti arba paskutiniu 
.besmegeniu arba aršiu lietu
vystės priešininku, kad taip 
rašyti, kaip anas laisvamanių 
šlamštelis.

NUSTEBO IŠTARME
) * ‘

Retas Amerikos laikraštis 
nekoinentavo teisėjo ištarmę 
žydukąms-Loebui ir Leopoldui 
už keturiolikos metų vaiko ir- 
gi ’žydukOjnužudymą. Teip-gi 
retas laikraštis nereiškė, nusi- 
stebėjimą už nepasiuntimą .tu 
žmogžudžių ant kartuvių.

Teisėjas Coverly. savo ištar
mę pamatavo tuo, kad žmog- 
žudžiai esą jauni. Vienas 
Žmogžudžių 18 metų amžiaus, 
kitms^O m. amžiaus, 
nurodoma, kad tie vaikinukai 
buv6 nepaprastų gabumų ir vi
siškai subrendę, augšto moks
lo pasiekę. Ne be pamato kai-: 
kurie laikraščiai pareiškia, kad 
jei šitų žmogžudžių nephsiąst^ 
fint kartuvių, t ai nei vienas 
Ulinois valstijoj piktadarys 
pėra td užsipelnęs.
: Leopoldo tėvai yra Chicagoj 
Apsigyvenę nuo 1867 m. Loebo 
tėvas yra gimęs Cldcagoj. 
Abiejų Žmogžudžių dėdukai y- 
ra atvykę iš Vokietijos po ne- 
pasisekusios Vokietijoj revo- 
liucijos 1848 m. Iš revoliuci- 
jonierio išsivystė milijonieriai, 
U milijonierių žmogžudžiai,'

Jei nužudytasis vaikas būt 
Muvęs na žydukas, o krikšČio- 
lais, tai visuomenės sujudimas 
Mt buvęs didesnis ir teisėjas 
Vargu būt drįsęs paleisti juos

t k

Tėčiam)/
r

KAIP UŽLAIKYTI VYŠNIAS
Surinkti išsirpusias ^stipriau 

vyšnias, supilti jas tuojau sau
suos buteliuos truputį sukru
tant, užkimšti, sustatyti puo- 
dan su šienu, užpilti šaltu vau* 
deniu, virinti 1 valandą. Nu
kelti puodą; kai vanduo1 atauš, 
išimti buteliu^ pasmaluoti, į-

tkasti smelim tnuo kartuvių <

Iš Po Mano Balanos ft<ltn»cljwšongresas

f

t

yyzdin. Jei amerikiečiai Wnsh4 * Šineemetihis Kntidikų FpdC’|* 
ingtono laikuose tik taip būtut maijmi ^ongmans'buVo Ubai 
galvoję, kur garsusis Amati-||doHuiiL $ viaas buvo pep 
kas būtų nūnai T O jie tuometį koštas giliu ir rimtu sūairiįji* 
turėjo daugiau racijos taip da-lnimu apie socijalį, tautini, ar* 
ryti, negu yįes turim nūnai,|gnnizacijinį ir kultūrinį jmfč- 
'katagi pate IVasingtonas var-Į jimą pačioje išeivijoje, Tuoae 
giai geresnę mokyklą lankė užĮ visuose klausimuose tapo p«- 
paprastą lietuvių parapijinę [ gamintos rezoliucijos ir iš- 
mokyklą nūdienos* Kam tftpįį reikštas gitas pasiryžimas dė- 
tautos likimas, tas puikius mo-Įti visų pastangų apsisaugojb 
kyklos rūmus ar aukštus joslmui nuo tautinių išgamų, di«- 
moksius patiekti arkltektui ar-lorganiaantų, vienybės engėjų, 
ba ateities žinovams, o pats] apšvietus smaugėjų ir įvairių 
vien tautos idėją priešais akisjkitų nedakepusią sutvėrimų* 
laiko. Ar senar, kaip tos pa- Oraaniaaciiinh reikilM. 
čios viešosios mokyklos ne ką!
aukščiau už lietuvių mokyklas Į visų pastangų išplū-
stovėjot Žinau gerai, kadan- P^i orgamzuotės rybų — au
gi pačiam jose būti teko. Pa- Į traukimui visų katalikiškų or- 
prasta senmergė, be Jokių kle- Į ©^nizacijų ir draugijų po vie
šimų gabumų, jei tik7ižsigei-|lia milžiniška bendravimo ve
dė, mokytojavo. Tai vienok Kava—išeivijos globėja K.Fe- 
užkalbink šiądien gentkąrteJdm’amja.
Ttitrią“ jos išneštojoj ^traipr 2; T^tateytir^oŪLstifueiją^ 
vertus, na o pačios Lietuvos tada paduoti ją skyrių iiubal- 
mokyklos dabartinės argi jauį yavimuL Naujos konstitucijos 
taip labai tobulai atrodo! Kaip I projektas turi būti pagamintas 
til< priešingai. Sakytų kasi ir skyriams išsiuntinėtas ne 
ten, kad reik laukti tol, kol ge- Į vėliau vasario mėnesio.

l^gyb su Jute ^mokyklomist s fc vea__
P±"k‘i, lytotas ssnmo pa- jus VySi,
nesėtų?-kas jo klausyti}} |vė£fciiM%. ‘

Pas svetimus, ir tai vis pas Į į Smerkia kaipo prdžūtm- 
galmgus, vergaudami', nata- Į ™ kiekviena mėginimu kenk- 
raliai pripratome didelėmis jų-k „lfl!g} oi-g^otai jaunuo- 
jų idėjomis vaidyti. Taip kadJmriieL 
ir mtisų kalba ir moją} norai r, Lietwil} Dari,_
vien dideliais terminais Pa!,i*|]jį)peratyv^Sųjungųį. L.R.K. 
aymi. Didžiausiame Lietuvos Su^v}emjima, Keterų Sųjun-1 
suėjime, ■ piemenį pažinsi tuo- Giedrininkus (mokslei- 
jaudelto, kad jis amžinai ber-jvjut.) jr jjjįag doras ir katali- 
no žiponų dėvi, kuris jam kaip I visuomenės pripažintas or-
tik visados perdidelis. Ameri- jganį,zaeijaSt 
kos lietuvį irgi labai langya> 6. ^Remti ritatą meno (teat-
spėti dėl to, kad^ ir jis nuolatailyy^ koncertų etc.) akciją *-"- 
svetimomis. idėjomis ap^įkro- [pra<kRį į gyvenimą žiūrėti, ne 
.vęs žingsniuojąs Kad tik A-I«§urum bet, platesnė-
merikos lietuviai pradėtų sau |mĮs akimis. ' 
tinkančiomis idėjomis galvas] 
sukti, (tokis klausimas, kai1 pa-
rapijinės mokyklos, mažiausio 1. Senuosius vajus (ypa- 
kėblumo nestatytų. Mes taip, tingai dešimtukų) pavedama 
kaip slavai, paliokai, airiai ir j centro sekretorijatui "kuogrei- 
kiti turėtume savas.mokyklas,Jčiausiai’ likviduoti. • 
kur mūsų jaunimas augtų gy-1 Į>. Darytį' kultūros vajų a- 
venti mums, o ne kitiems. įpie sausio menesį.' Visus jo 

Matant viešojon mokyklonįsniulkius projektus sudaro se- 
būrį -vaikų einant ir ižnanLįkretorijatas.
kad ir lietuvių jen nemaža yra, 3. Seserų Prauciškiečių va* 
kaip sau nori, gailu,,daros* Lie-| jų turėti lapkričio mėnesy, Ka* 
įtuviij žiedas. Lietuvių viltis, zimieriečių -- kovo. 
Lietavięateife. Lietavų n- MokgIeiv^ •
žuvėja žilti eina. Kas aršiau, '
•juos ten stumia ne. Amerikas, L Dr, Kun. Ig. Česaitis 
ne kas kit, o tik tų pačių tie- skaito moksleivią reikalu refe- 
tuvių apjakimas. . . Netyčiomis [ratą, nurodo būtiną reikalą 
Išganytojaus žodžiai lūposeĮremti pagalbos reikalaujanems; 
veliasi, “Gailu man ją.” |iaunuoliu8. PasirodoWpe- 

Morkus. 1 įeitais metais piaše paramos
— - ------ net ilti apšvietus trokštančių

GYVULIU DRAUGAS. neturimgų moksJeivįį; buvo 
\ sušelpta tik 28. - *

Vieno Franci jos- valsčiaus L q Kongresas pageidauja? 
viršininkas (majorąs) išleido kad kiekviena kolonija steng- 
1910 metais tokį įsakymą, kad>|tūsi remti nors po vieną moks- 
atsižiūrint į tąi, jog mūsų vąls-ĮiMvį, * 
cinus jaunimas turi paprotį! & Duodant nepažįstamam 
sekmadieniais ir šventadieniąis Uloksleiviui stipendiją, centro 
po mišparų kelti pasilmksmi- sekretorius turi atsiklausti vie- 
nimus, kurie prasitęsia iki vė-ltįnį0 skyriaus apie to studento 
los nakties, taip, kad vištos J padėtį.
žąsys ir kiti naminiai gyvuliai Skeltai sŪtamdįjataų vąr- 
nebegali miegoti, kas kenkta Įdns ]ąįk rašė luote. ' ■
fllM; ^>«^ 4nĮudž^ ■ - 
lipi kelti šokiai ir muzika tari \
mįs valandomis, • ktiopėt namH . 1, lido ta ^tetarti
ntai • gyvuliai privalo-iHti8 |K0gijūs p-.
Tikrai, nepaprastas gywUvM 
draugas tasai ponas majoraa! gįjai.
Jo valsčiaus jaunimas iąbai $ ŲtaveMtata. ętai|ji W 
būk už. tokį įsakymą ant jo popų ųtįošlmčtaa įjavtati ^m- 
pykstąs, bet tokie įsakymai tofM ^URlkų Vejįįmą Cept- 
tikrai būtą naudingi ir netirti L pį, kuris padėly* ilta* ta*ga|- 
paminiu gyynlių poetai, kinti I bos rrikątomjatittams wkriek 
ta paties jtumimo sveikatai! vtan|»’

Vaikai (trečią valandą ryteb —4
Manau «š nenoriu miegoti, paša-Į L Mažinti i*1 lai
kyk man pasaką. ntinmūo*

Motina* — Miegok šimeli* tėvas ’ 2. Spkteforta* privalo būti 
kai pareis, tai mum ąbiėm pasa-Įartinmm kontakte su skyriais;

‘ - visus taikriOŠiuM apie Estams 

lys pašonėn koja gauna. Se
nas, ; jaunas, sveikas, ligotas, 
vargšas, turtingas, rainus, nu
siminęs, — nei vienas šių atei
tininkų kritikos neišvengia. 
Jiems lygūs visi. Gi kas jųjų 
vaidentuvėje dedas, vargiai at- 
safcytų“jfe patsr-“fkhetgrne- - 
'užilgo jie ketina visus tuos,-ką 
.šyryt iš jąją šaipos, yisiškai 
pavergti. Taip. Didžiulis ka
ras, baisiausi audra, nelabiau- 
sis badas, žiauriausi liga, — 
viskas saujon ėmus; nepadarė,resnos mokyklas bus galima] 
žymes tiek, kiek padarys šis 
būrys tik-ką užsimezgusių vai- 
' <učią neužilgo. Tai vaizdas, 
<ur.io pro pirštus . leisti jokiu 
nidu negalima.

Sakyčiau, apie pusamži 
:am, o šiu visų vaikų tėvai-mo • 

'tynos iš vienos ar kitos'sveti
mos dalies šičion atvyko. Jie'-; 
.skyrėsi vieni nuo kitų ne 
tik ažiomis, bet kalba, rūbu, 
papročiais, sąmone -taip pat.: 
Net ir sunkiausio darbo jungą 
velkant santaika neatrodė ga- 
; ima. Na, o kalbėti jiems apie 
vieną bažnyčią, kalbą, tautą,, 
šalį reiške tiek,4kie^. sįiu galų; 
ieškoti. Juk nė kas kit^ kaip 
tik šios idėjos juos čionai atne
šė. Jei kaip, jie greičiau su
siėmę krepšius atgal grįžtų, 
negu kad tokioms pagundoms 
ausį kreiptų. Visų ligi vienam 
tikslas vienas ii' tas pat: — 
niažoje savo sąmonėje glausti 
savo, praeities kalbą, ■ būdą, į- 
pročius; už juos galvą kloti’, 
jei reikalas verstų. Beabejo- 
nes apie šį brangų obalsį savo 
jaunai gentkartei irgi ne kar
tą kalbėjo. Štai ve vaikai jų
jų! Kalbos jiems net ir vie
nos už Uaugk. Visų vienokis 
rūbas sako, jog jie visi jau yra 
amerikiečiai. Gi jųjų obalsis 
j iems panašus:—Amerikas- tai 
šalis geriausi ir tik ją mylėti ir 
gerbti reikia. Visos kitos, jei 
nor, gal šiądien koja krustelt, 
o joms jie nei duobės neišraus-' 
tą. Tai, kad nori! Anibalis, 
Cezaras, Napoleonas, TVasIv 
ingtonas, Vytautas, Foclias to
kia sąmone prie jų širdžių gal 
tik iš toli būt pastovėję, gi mo
kykla magiška savo burna ta
rė ir padarė ir lai kas pamėgi
na juos dabar nors vienu pirš
tu ar viena kita idėja lystelt! 
Dardaneliai, Gibraltas, Pana-: 
mos kankalas atrodo tik šešėliai' 
'mokyklos akyvaizdoje.

K *

■ Beje; jau metąs grįžti prie 
tikslo, ' Lietuviams parapijine 
mokykla ne tik kad būtinai rei
kalingu, bet priverstina. Ir 
jeigu jų ttirim tiek mažai, tai 
'iš eiles da ir dėl to, kad, sa
ko, jeigu negalima atsakan- 
TČięs mokyklos įsigfti, tai ne
reikia nei bilekokios. Lai ge
riau lietuvių vaikai žūva viešo
se, arba kad ir da prastesnė
se mokyklose, nes toki lietu
viška RKAPSIMOKA* Taip 
kad šis mažas lietuviškas ter
minas NEAPŠUįOKĄ jau; 
jau veik visą mūsų išeiviją ant 

, Sausos šakos padžiovęs laiko* 
'Stebėtum* kad lietuvys, o taip 
•nelogiškai galvoja. Imkim tas 
pačias Jungtiniai Valstijas pa-’ky'a pasaką.

«V
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tikos lietuvius/atstovaujančio^ 
organizacijos seimą* Tas su- ’ 
tinkama didžiausiomis ovacijo
mis. po išleidimo pranešėjo 
gaminamos rezoliucijos paju
dintame klauisme, Dr. K. w 
Pakštas sako prakalbą apie 
Ukrainos istoriją, geografiją, 
literatūrą ir jų santikius su lie
tuviais. po išklausimui pra
kalbų, ir priėmimui rezoliucijų 
ukrainiečių klausime, praside
da didžiųjų organizacijų atsto
vų karštos kalbos — L; Simu
tis kviečią vhgs Federacijos 
kongrese dalyvaujančius remti 
Katalikų Susiivenijimą, P. 
Daužvardis kalba Darbininkų 
Sąjungos reikale ir kviečia vi-, 
sus bendron koperacijon kovo
ti prieš visas socijales, tauti- 
es ir ekonomines nedorybes — 
už aiškesnį, geresnį ir teisin
gesnį žmonijos gerbūvį. Sei
mininkuose susidaro nepapras
tas ūpas: kooperacijos pažadas 
reiškiasi ne vien žodžiuose, bėt 
užprotokolalvime ir dideliausio-

.. scovacijosekalbčtojams. Sei- 
mo vedėjas kun. H. Vaičiūnas 
■reiškia gilaus džiaugsmo, kad 
mūsų organizacijos* pradeda 
rimtai žengti pirmyn ir pridu
ria, kad jos yra geros ir labai 
reikalingos. Tokiu kilniu nu
sistatymu Federacijos XIV 
(Kongresas baigiasi.
f Reporteris.

cŲųs veikimą, turi iųfomuoti 
Ijfįai — turi viską pranešti ne 
Uitrpomis, bet originalėmis 
kopįjomia.

3. Sekretorijato vietą pa
skirti palikta centro valdybai. 
O kadangi yaldybon įėjo pen
ki ririeaginčiai, tai centro raš
tinė ir ant toliau pasiliko Chi- 
cagoje.

SaiittiL. viatai.

Turint omeny lietuviais ap
gyventas kolonijas ir Jų skai
čių, nutarė seimus laikyti to
kioje tvarkoje: a) rytuose, b) 
centre (Mieli., Oldo ir vakari
nė dalis Pa.), e) rytuose, d) 
vakaruose, L y*‘rytuose bus sei
mas kas antri metai, o centre 
ir vakaruose kas ketvirti.

Būsiantis penkiolikos metų 
jubiliejaus seimas bus rytuose 
— Pliiladelphijoj.

. ------------ ---------- ------------------------------ -  -Y7----------------:----------------------------------

Centrb valdyba.
Pirm. kun. Ig. Albavičius, 

vice-pirmininkai — L. Šimutis 
■ir P. P. Daužvardis, ižd. J. Ma- 
Bulis, sekretorius adv, B, Mas- 
tauskas, kasos globėjai: kum 
H. Vaičiūnas, kun. N. Pakal
nis ir kuii. B. Bumšas, dvasios 
vadas pralotas Krušas.

Seimo užbaiga.

Prieš užbaigsiant seimą atsi
lanko ukrainiečių kunigas, ug
ningais žodžiais pasveikina Fe
deracijos kongresą ir pareiš
kia, kad Ukrainos užsienių rei
kalų minfeteris atvažiuoja Det- 
roitan ir nori atlankyti Ame-

Sesuo, Alenu Masalskienė, Lietuvoje, 
Ieško žinią apie. brolĮ Kazimierų. Vėl- 
konetz (VelkonėvKIą), kurią gyveno; 
,New Yyrke, Maine Ir tVest Willow, 
Bennsylvanljoj. Ptagoiue atsišaukti.

Ieškome žinią apie seseris Teklę 
Birgilienę (ltakevlčiutę) Ir Maria Ktip- 
čiunienę tvyro vardas Kuzhnleraš). 
Giminės Lietuvoje nori susinešti.

Įvorei(įn Language' lufortnation tier- 
rife, Lltiiuuniun Burenu, 119 W. 41-st 
Street, New York City.

Pro Lydos Marus 
Pravažiuojant

Paveizėjus ant tų mūrų,” * ::
Kaip gi liūdna Širdžiai mano! v 

” * Nėr jau stojo, nėr jau durų,
Žydai ožkas viduj gano. >**

Juk tai pilis Gedimino, 
Juk tai ją jisai pastatė!
Kad’ liežuvį jie turėtų, 
Kiek tai mums jiė pasakytų!

*

x«
Ar nebartų jie lydėnų, 
Katrų būdas sūsitrynė? 
Vis priėmę nuo Slavėnų, 
Savo močios užsigynė! •

i

Kur gi kalba Lyda, tavo ?
Kur tas būdas pirmutinis1

• Jau pamiršai Tėvus savo — 
, Sudiev, krašte prigimtims!

Kun. Gimžauskas.

V

*
• . * *
Nors vilnys vis ūžia, nerimsta
Ir jūra plėtojas baisį, .
Nors, mano laimužė .jau. gimsta,
Žfors žūsiu ir aš, kaip vįsi,
Bet darbo nebaigęs, nestosiu! j
Jį dirbsiu aš noriai toliau, “ ■
Su vargu, nelaime kovosiu,

. Bedirbdamas aš kilsiu aukščiau!
SV Kubilius.

v

IWilMIW

Bojo Karo Užrašai
SfNYGĄ *YBA roMMATO, SB PAVEIKSLAIS,
' lS+pu»l»pių.

. juto i i j ii 11 n ‘I 'I ■ i'f-MUM""-1 i i

Tjk ką gavoipe iŠ Lietuvos nepaprastą knygą, kurioje už- 
rąžyta vtakaty kas dėjosi Lietuvoje kam metu. Čia klek* 
vįenąs rus, kiek Lietuva ir jos vaikai iškeptojo nuo rusų, 
vokiečių'ir. kitų. Tratai nepaprastos vertės veikalas, 
tfiekviėpps lietuves turėtų ją sau atminčiai įalgytt Klaus
kite pus: . (■

"Pambininkas"

K - v



‘ U Katalikų Federacijos
r- Centro

•i * - -------------------------- ,n 11.1^1.į.-

Kurie tų Kultūrom Vajaus 
knygelių neturi, tesikreipia į 
sekretoriatą. O jeigu ir nepra
šę jų gautų, tegu neatsisako 
pagelbėti. Nes ir vienas dole
ris surinktas yra pinigas.

Organiiaciniai reikalai.

Pamatinį darbą šiems me
tams Kongresas nustatė stipri
nimą pačios mūsų organizael 
jos. Turėdama omenyje moks
leivių vargus, Centro Valdyba 
pirmoje vietoje statys pačios 
'organizacijos stiprinimą it plė
timą. Sulig Kongreso nutari
mo. jau išrinkta organizacine 
komisija, kuri pagamins pro
jektą pataisytų • Federacijos 
Konstitucijos, Statuto ir In
strukcijų. Komis!jon įėjo adv: 
P. Cesnulis, p. M. Bagdonas ir 
kun. B. Bumšas. Patiektą pro
jektą Centrą Viddyba peržiūrė
jusi pasiųs visiems Federacijos 
skyriams, apskričiams ir Tary
bos nariams, kad jie referen
dumo keliu priimtų, pataisytų, 
arba atmestų.

Bus ir kitokių būdų, kuriais 
stengsimės organizaciją, plėsti 
/ir stiprinti. Pamatinis mūsų 
‘vienybės sustiprėjimo įrankis 
!yra, kad tarp mūsų Centro ir 
skyrių būtų artimi santykiai. 
Jeigu mes skundėmės, kad 

• Centras kartais neatsako į sky
rių laiškus, tad naujoji valdy
ba prašo kad ir skyriai malo
nėtų atsakinėti į centro siun
čiamus laiškus. Iš savo puses 
Centro Valdyba ir sekretoria
tas viešai pasižada, .kad į kiek- 
ivieną laišką bus duodamas 
greitas atsakynisa. ‘ “

Tik tokiu būdu, artimais 
ryšiais susirišę su mūsų kil
niais veikėjais ir skyriais vie
tose, mes pajėgsi me daug ko 
Šį metą nuveikti.

Visais reikalais prašome 
kreiptis į Federacijos sekreto
riatą. Visi laiškai ir pinigai 
privalo būti siunčiami tokiu 
'adresu: Federacijos sekretoria- 
itas: Mr.#B. Mastauskas, 2201 
W. ^2-nd St, Chicago, III,

Linkėdami visiems mūsų 
brangiems prieteliams ir visai 
mūsų visuomenei ateinančiais 
metais pasisekimo darbuose, 
pasitikėdami Dievo pagelba, 
veikėjų darbštumu ir mūsų 
kilnios širdies žinomi! susipra
timu, pradedame darbą.

A. L. R. K. Fedęracijos Cen
tro Valdybos vardu:

Prel.M. Krušas,
Dvasios Vadas.

Kun, I. Albavičius,
Pirmininkas-

B. Mastauskas,
Sekretorius.

1 -**-*'■

Viriams.

Amerikos Ltetuvių Katalikų 
XIV Kougreeas išrinko naujus 

•žmones į Federacijos Centro 
JValdybą ir nustatė jiems dau
gelį darbų, kūrinos nuveikus 
būtų daug naudos ir mūsų 
broliams lietuviams Amerikoje 
ir mūsų Tėvynei Lietuvai. X

Pradėdami mulus pavestą 
darbų pirmiausiu primename 
mūsų visuomenei, kad naujoji 
Centro Valdyba tiek nuveiks, 
kiek visuomenė mūsų sumany-. 
mus ir darbus parems.

Tad pirmasis mūsų Žingsnis 
darbus pradedant yra prašyti' 
visų mūsų draugijų, organiza
cijų, veikėjų, ypač gerbiamų 
mūsų dvasios vadų sulig išga
lės remti tuos mūsų uždavi
nius. Jie yra sunkūs, bet jie 
turi tik vieną tikslą, kad mū
sų tautai ir Bažnyčiai butų 
kaskart daugiaujulveikta gar
bingų ir naudingų darbų mūsų 
sujungtomis visų pajėgomis.

Pasitikėdami mūsų visuome
nės pagelba, ypač pagelba mū
sų visuomenės atsakomingųjų 
vadų pradedame sunkų darbą 
vardan mūsų Viešpaties Die
vo.

i Naujoji Valdyba.

XIV Federacijos Kongresų 
išrinktoji Valdyba pasidalino 
pareigomis tokiu bądu:

Dvasios vadas: Jo Malonybe 
kun. pralotas M. Krušas, 3230 
So. Aubųm Avė., Chicago, Iii.

Pirmininkas: Kum Ig. Alba- 
vičius,. 717 W. 18-th Street, 
Chicago, IR.

Vice-pirmininkas: p. L. Si
mutis, 222 So .9-th Street, 
Brooklyn, N. Y-

Vice-pirmininkas; P, P.Dauž- 
vardis, 366 Broadvay, So. Bos
ton, Mass.

Iždininkas: p. J. Mačiulis, 
222 So. 9-th Street, Brooklyn, 
N. Y.

Sekretorius: p .B. Mastaus
kas, 2201W. 22-nd Street, Chi
cago, Ėl.

Kasos globėjai : Kun. H. Vai
čiūnas, 4943 So. 15-th Street, 
Cicero, III.; kun. B. Bomžas, 
2334: So. Oakley Avė., Chicago, 

-UI.; kun, N. Pakalnis, 259 — 
No. 5-tli Street, Brooklyn, N. 
Y.

Pirmieji darbai.
X. ’

Pirmasis naujos Valdybos 
rūpestis ir pirmasis mūsų visų 
rūpestis yra užbaigti neužbaig
tą darbą. . ..

Federacijos Kongresas Auta* 
re, kad Kultūros Vajaus rink
liava turi būti užbaigta iki sau
giu mėnesio, 1925 m. Tą dar
bą toliaus tęsti negu ikkgausio 
menesio mes nebeturėsime tei
ses, nežiūrint, ar. ta Kultūros 
Vajaus rinkliava duotų pelno, 
ar nuostolio; Mums visiems 
yra žinoma, kad tos rinkliavos 
tikslas yra begalo svarbus; 
mūsų vargstantiems mokslei
viams pūgelba.

Tad nuo draugijų, veikėjų 
ir atsakoniingųjų kolonijose 
vadų priklausys, kiek mes pa
ramos galėsim6 suteikti tiems 
daūg kenkiantiems mūsų jau
nuoliams, Nuo visų mūsų pri
klausys, kiek mes Šį metą pa- 

•' stūmėstme pirmyn mūsų Tau
to* ąpžyįetą.

Tdd prašoe visų tų, kuriu 
’ jau turi Kultūros Vajaus kny
geles, nepamesti darbo, rinkti 
aukas tolįau, atsimenant, kad 
mūsų darbo nepasisekimo* at
silieps skaudžiai suvergusiems 
moksleiviams ir mūsų Tautos 
apšvietei’.

I
r

l».

HUNEHUS MM
M«w Ttrk’o ir M. J. Padang*.'

L. D. KS“jfėw York’o ir 

New Jersey apskričio teatro ir 
dainų maršrutui - svetaines už
imtos sekančiose vietotee:. 
-Stitoatoj* Buftfjo-Saptamber 
90 cL, 16 kp., BUsabath, N. J.

Nedfiioj, Spalio 12 d., 10 
kp., Cfentral Brooklyn, N. T.

Subatoj, 8p*Hol8d.,12kp,, 
Brooklyn, N. Y.

Nedėlioj, Spalio 19 čL, 9 kp., 
NewYork,N.Y.

Subatoj, LapkriČto-November 
9 d., 15 kp., Harriion, N. J.

Nedalioj, tapkriMo 9 d., 18 
kp., Pataršom N. J.

Nedalioj, Lapkričio 23 d.,44 
kp., Newark, N.L

Viršminetos kuopos jau žino
te, kad apskritys yra nutaręs 
rengti vokalį teatrų maršrutą 
dėl upskr. naudos. Pelnas bus 
sunaudotas dėl išplatinimo ge- 
jau viskas prirengta. Tams
toms belieka išrinkti veikli ko-, 
misija ir išsigarsyti kuopla- 
čiausia,—- — —. ■ ■ ■—
ros katalikiškos spaudos, ypač 
laikraščio “Darbininko.” Ko
misija darbuojasi išsijuosus ir

Jei mes visi išvieno dirbsi
me — pasekmes bus. Prašo
me New York’o ir Harrison’o 
kuopas prisiųsti savo komisijųj 
antrašus, kuriais mes galėsime 
kreiptis su apgarsinimais ir ki
tais reikalais. Užtikrinam vi
sus kad publika bus uižganėdy- 
ta mūsų programų.

Komisija: } ,
J. Sereika, J. Žemaitis, 

V. Antulis.
————— ■» I MJII I 

*
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Laiku pinigai, bet ne tų kurie 
kalėjime ridi

Moteriški niekada neUauga ii 
mažų kurpk), kokias ji dėvėjo 20 
metų, tokias pat ji dėvi ir senat
vėj.

ar
Dideliai ganUlb žmogaus rei

kia, kad Umokinti raiką neapkfs- 
ti kares ar kitokius karts pabūk
lus.

JL

Atleidimas kitiems yra daug 
brangesnis negu atleidimas pate 
sau.

Daug lengvintu yra valdyti li
tus negu pats save susivaldyti.

Daug lengviau* yra nugaišti 
matantįdifttą negu nematantį ma
šalų. •

t

I Kaimynai, — Manau, tau ir 
dantys pradėjo drebčti k^į paju- 
tai, kad vagis ffmdo pro l«ngą.

H KaimyjĮiMi. Nežinau, buvau 
padėjus ant lentynos.

t

Vyras (prie t>*udykW durų). 
— Leisk, vidun ai noriu įeiti.

Pati. — Negaliu, iš dar tik pu
siau apsirengus.

Vyras. — Leisk, aš užmerksiu 
vieną akį.

PLANETOS, .
Mūsų žemė yra-taip pat pa

kabinta beribėse oro erdvėse, 
•kaip ir žvaigždės. Ir jei mes 
galėtumėm nuskristi kurion 
nors Ižvaigždėnjbmės iš' ten pą- 
inatytumėm naktį taip daugy
bės šviesiųjų taškelių ir niažy- ’ 
tę žvaigždelę — mūsų žemę.. 
Bet žemė nėra žvaigždė: ji yru 
planeta. Tai reiškią, jog ji; 
šviečia ne savo šviesa, bet tik; 
ją nušviečia saulė, aplink ku
rią mūsij žemė sukasi. Aplink 
mūsų sauįę be žemės sukasi it 
dar kitos 7 planetos, vadinasi 
jos Merkimas, Venera, Mar
sas, Jupiteris, Saturnas, Ura
nas ir Neptūnas. Mes matome 
ir jas naktį ižvaigždžių tarpe.' 
Bei jos, kaip mūsų žemė nėra 
žvaigždės, nes savo šviesos jos 
neturi, o gauna ją taip pat iš 
tos pačios mūsų saulės.

Žmogui įėjo krautuvėn ir klau
sia pardavėją: — Ką čia tokį tu
rite parduoti? • *

Krautuvninkas norėdamas pasi
tyčioti iŠ žmogelio ir save pasista
tyti mandriu, sako f—kvailius par
duodame., ’i

Žmogus. — Matyt biznis gerai
eina, nes tik vienas teliko.

— Būk atsargus Jokuk, žinai, 
kad tavo darbas pavojingas, — ta
rė pati išleisdama savo vyrų dar
ban.

— Būk rami mieloji, aš ii savo 
boso pasiskolinau dešimts dolerių, 
tai dabar nevaro mane pavojjngos- 
na vietpsna, — atsakė vyras, x

m I 
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Sj^io s (L, M»hu», M, H. - 
jįitg ir IrtViU, MM»-r Vito.

r». ■ * '
BHJiolld., HodgoBf Mmm. I 
Spdto 12 d*> lorontįr, 

Kliu — po pietų.
Sielio 18 d? Athol, M&m. —

Sp<£tol3 d., (Gardw, Mmi.

SpoMo 13 d., Titohburg, 
Mato.—vakaro.

Spalio 18 d., Lynn, M*w* —
vakaro.

Spolto 19 d*' kvrtnee, 
Mik.—poptetų.

Spo&o 19 Sosth Boeton,

Spalio 25 d., Middteboro, 
M*m.

Spalio 26 d., Norwood, Mm«. 
— popteių/ ■ .

Spalio 26 d., 0«mbrid<e, 
MAm. —s- vakare.

XąpWŪlo 2 d., Brighton, 
pūstų.

Lapkričio g d., Montello,

Viršuje paduotų kolonijų 
veikėjai malonėkite užimU sve
taines ir darykite stipriausius 
prisirengimus. Megikite p&- 
marginimui suruošti kokius 
pridžčkus: monologus, dialo* 
gus, daineles ir .tt. Jeigu pa
tys negalite, tat mes pagelbėji
me. Duokit kuogreičiausiai 

. ūmią. Esame pasirengę Tams? 
toms pagelbėti visuose reika
luose.

RTOIKITŽB—NESNUDV- 
RIVOKIT. /

r N. Anglijos Apsk. rašt. t 

J.V.Smilgis,
125 Cherry St,, 
Cambridge, Mass.

Svarbu Teatro Megėjamo j
. Gavome pirmą siuntinį iš Lietuvos visokių teatrališkų fi 

kalų. Siųskite užsakymus tuojau*, nes vėliau gali pritrij 
kadangi gavome neperdidžiausį skaitlių. Vasara jau bai|įl 
tad laikas ruoštis prie rudeninio ir žieminio veikimo. .

Ką tik gauti iš Lietuvos šie veikalai: ;

1!? iss
Mūsų Laimėjimai, mysterija’ '••••'♦f*!**-*'. • *w.-. ,(<><•*•'•<> »^!| 
Nioko W prteiMies, komedija vieno akto ... • 11
Sniegas, drama 4-se veiksmuose .......... .  .41
Vergai ir Dykiai, keturių veiksmų gyvenimo vaizdelis... «7| 
Vienuolio Disputą su Rabinu
Žiemos Ledai, 3-jų veiksmų drama 
Kova po Giedraičiais ............
Amerika Pirtyje, trijų dalių komedija . 
Kalno Dievai ir kiti veikalai..........
Jurgis žiburiu ........................ 
£m$s. ir Kalbėk ...........; M........ 
j^^Can^ŪS' «-• « . , . a « . . * * . r f .. «...

Dangus Brangus ..................... 
I^isiGeri •••*.«.■.į..>«• *
raiką Teatrai ...;...................... 
bilitlkingas Vyras ..................... <,

Elgetų Gudrumai......
pbagą Akademija ir Ubagų Balius .................. .30į;
J*' . • ’ 4

Pirmiausiai prisiuntusieji užsakymus galį būti tikri, jog gaąs 
by kurį veikalą iš viršminėto' surašo, gi vėliaus—gali ir pri
trukti. Tad kam tas rūpi, neatidėliokite, hėt užsakymus kar
tu- ir pinigus siųskite šiuo adresu:

<

<

» r v « « s « « s a • « U > •

• v r r • v v < a o • • * • «(• *•

• • • * « ♦
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IPIRMININKAS — V. Ėyllnskas,
27 Austin St., Bridgeport, Conn. . 

VICE-RIRM. — A. Mieiunas,
251 Fatrview St, New Britaln, Ct, 

RAŠTININKE — M. Blažauskaitė,
70 Fairview St., New Britaln, Ct. 

IŽDININKAS — S. Cibulskas,

1
41 So LeonarčL St., Waterbury, Ct 
ORGANIZATORIUS — V. Bylinskas, 
27 Alistin St, Bridgeport, Copn,

4.

Amerikos juodukas atėjo pas 
daktarą Su perpiaūta galva. Dak
taras pamatęs juoduką, sako : — 
Tamstą ir vėl su perpjauta galva 
atėjai pas mane. Kodel-gi nepasi
stengi'atsikratyti nuo tokių, drau
gų ar tokios kompanijos, kad ne
reikėtų nuolatos vaikščioti su su
rista galvą; "*

Juoduką*. — Matai, viena, aš 
nesu daktaras, antra, neturiu tiek 
pinigų, kad gauti divorsą. ■

Airis užėjo pėtnyeioj į valgyklą 
ir paprašą atnešti žuvies.

Tarnas. —‘ Atleiskit^ tamsta, 
žuvise neturime.I

Airis*—Tai atnešk mėsos, juk 
Dievas vištiek matė, kad reikala
vau. žuvies.

— Aš tūriu šiandien važiuoti -į 
New Yorką, —■ sako žmogus pri
ėjęs prie tifcietų parduodamo lan
gelio. . ,

j Tikintų pardavėjas pažiūrėjęs :l 
besikrapštantį žmogų, klausia: 
Bet ar tųmsta atėjai man savo bė- 
das papUmkoti at tikietą pjrktif

Balkaičiai (Tauragės apsk., 
Eržvilko valsčiaus) . Per didį
jį pasaulinį ’ karą Butkaičių 
kaimo gyventojai dauguma su
sitarępastatydino gražų, akme
nim kryžių. Brangindami But- 
kaitiečiai šventą paminklą nu
tarė vėl suaukuoti po kelioliką 
litų atremontuoti sugriautam 
kryžiui. 1

Garbe ButkaitieČiams l
■ • f •

Nepaprastas kerštas.
Kaltinėnai (Tauragės apsk,) 

Liepos 30 d, čia’' įvyko nepa
prastos laidotuvės našlaitės 
Juzės Rimšaitės, kritusios kai
po auka už savo tėvų žemę. Ji 
•liko nunuodytą rastais ant. ke
lio saldainiais, kurie buvo api
barstyti nuodais.- Ji; pati su
valgė vieną, 6 tris davė savo 
šeimininkei. Šeimininkė, bū
dama stipresnė pasveiko, o ši, 
turėdama vos 10 amžiaus me
tų, turėjo persiskirti su Šiuo 
pasauliu. Dar nesusektą, kie
no tai darbas—eina tardymas; 
visų gi spėjama, kad tai dar
bas žmonių, kurie nori! užgy
venti jos ūkį, esantį Kaltinėnų 
miestelyje;

: RT1 \ m įįi»mh ' '' —■ -  n '

t

Kas dedasi Lietuvoje, plačiam pasauly, ore ir ant vande- | 
nų; kaip gyvena artimieji ir tolimieji kaimynai, koks jų | 

'• gyvenimas ir kultūrinta plėtojimasis j
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Skaityk “TRIMITĄ”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai ir visiems suprantama 
kalba parašyta: apie naujausius išradimus, įvairiausius 
nūotikius įvairių tautų ir žymesniųjų žmonių įvairiose e* 
pochose, gražiausių paveikslų liek iš lietuvių, tiek ir ki- ' 
tų tautų gyvenimo, eilių, straipsnių svarbiausiais dienos 
klausimais, daug gražių apysakų žymesniųjų lietuvių ir 
kitų tautų rašytojų, įdomiausių įvairenybių,' juokų, po
ilsio valandai ir daug daug naudingų pasiskaitymų.

“Trimitas” vienas turtingiausių ir pigiausių lietuvių 
laikraščių. Eina kas savaitė ketvirtadieniais,knygos for
mato, 32—48 puslapių.

Prenumeratos kaina §. m. antram pusiu. Lįetuvo je 6 litai? 
užsieniuose $1.50.

‘■TRIMITO” adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 46 Nr.
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’Susivienijimas Lietuvių ?
R. K. Amerikoje

JŲ* ^AVCHUUSl BURGANČIAM
MIRŠTANČIAM RAMYBt!

Tai niusų, lietuvių kataliku nesugriaunama tvhs
l tovė. Lietuvy katalike! Jei dai* prie Šios organį- i 

cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi- 
rašyk, nes ji; v _

L Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 1 
$350.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $8,000.00, $3,000,00,

*2; Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po s 
$7M $10M $14.00, $2ĮM

• 3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna g. L. R, K. A. organą, savaitinį laik

raštį ^Garsą^. i
. 5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na- 

. riama veltui. •
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, ro

mią Lietuvos respubliką. . i
■ 7.* Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų ,

metų amžiaus. v . ’ ,
ĮiHtojimUs i’ R. L, B. K.' A. pigu?, mokoms lengvo. Kuo- V

po« xfa' .vilios* Amerikoje, todd% Moda- 1
titji’infornmcŲų, kreipkite prlt kuopą Sekretorių atba < Ou*« 
tru Ratinę: J
, S. L. B. K. AMEBIKOJI
2SS So. 9th atr., , Brooklyn, V.
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< I Vi us girdėti unung uumuosl
DETROI.MIOH. -

Eyi Detroitas pastaruoju laiku bu- 
įpjfoo labai laimingas — turėjo vir- 
ĮHuausios Amerikoje L. Katalikų or- 
Įffipnizacijos seimą ir daugybę auk- 

svečių. Tik deja, kad mūsų 
■Hbolonijai teko tik pradžia ir pa- 
ĮĮybaiKa kongreso, o visas didisai ju- 
jp^iėjimas buvo vakarinėje daly —■ 
K*v. Antano parapijoje, kur kun. 
B|&g. Bordšis klebonauja. Bet... 
BObą padarysi, tiek ta, mes beveik 
^ “pasitenkinę tuo ką gavomy.
H AŠ Čia nekalbėsiu apie pradžią 
[|/‘Mimo, nes tas jau buvo laikraš- 
P^ ’ėiuose — priminsiu tik apie pabai- 
t <84, kuri mūpą kolonijai buvo be- 
i F

*galo svarbi; sujudina visus žmo- 
Į nes — atgimdė juos.*
įkų Paskutinėje seimo dienos vaka- 
R< dre, rugsėjo 4 d., šv. Jurgio para- 
E; »pijo8 svetainėje buvo nepaprastos 
p ^prakalbos ir koncertas. Kalbėjo 
| smarkiatisi lietuviu tarpe kalbėto- 

Ją kalbos buvo trumpos 
(pusvalandinės), bet neapsakomai ( 
tvirtos ir brangios, nes jos liete ; 

į* svarbiausius gyvenime Maūšnuus, 
D; L. šimutis, “Garso” redaktorius, 
| kalbėjo apie Susivienijimą ra-

kad ne. Nes jei jis dar būdamas 
mūsą tarpe, sugebėjo viską tik 
biauriofi ir teršti, taip kad ant 
galo priverstas buvo bėgtižvirblią 
keiksmais lydimas. Žvirbliai Va
nagą iškrapštė, bet jo nevalumai 
pasiliko. Aš manau, kad tą ima
gą (ik lazda pataisytą, jis gi sa
vo bjaurią darbą pasekmių nesu
gebės pataisyti. — Jis per mažas, 
ir per kvai... Bet kas buvo, tas 
negrįš, -r- o mes šiandieną gėrėm?* 
gražiais darbais ir susitarimu,

> Moatrerillatis.

DRTROIT, MICH.

LDKS. 72 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus rugsėjo 21 d., Šv. 
Jurgio parapijos mokslainėje, tuoj 
po mišią.

Malonėkite visi nariai ir narės 
atsilankyti, atsiteisti užvilktas 
narines duokles ir prisidėti prie 
rišimo svarbiųjų klausimų, kurių 
turime gana daug.

■ Turėkime mintyje, kad mes 
nors ir neturtingi, bet labai galin
gi, Mums tik reikia daugiau įver
tinti organizacijas ir katalikišką 
spauda, o tas mumyse išdaigysfe. «to»Jta&jųrfdnoMLaBMiM^ -a^4va-sibS-5-Ūs6minkSko

ri ganizacijoje; nurodė, kad kiek- 
- vienas geras tėvelis, močiutė pri

valo savo vaikučius prirašyti prie 
Susivienijimo. Antras kalbėjo 
adv. P. Daužvardis Jis aiškino 
Opiuosius šią dieną klausimus 
— trumpai, bet labai aiškiai iš
dėstė darbo žmonių padėtį, ir nu
rodė, kad išsiliuosavimas Iš visą 
vargų ir nelaimią yra tik viena 
kooperacija, kuri yra paremta ant 
Kristaus skelbiamąją principą: 
meilės ir teisingumo. Jo kalba 
begalo visiems patiko. Trečias 
kalbėjo pr.. Krušas. * Jis aiškino 
svarbą, parapijinių mokyklą ir tu
rėjimą seserų mokytoją. Ant ga
lo pagirč pirmuosius kalbėtojus 
ir pridėjo savo- dvilekį, -kad jis

susipratimo.
Tad visi stisirinkiman! Peržiū- 

rčMt mokesčių knygutes, ir jeigu 
kalti apie tris mėnesius, tai steng- 
krtės užsimokėti, gi kitaip būsite 
išbraukti iš organizacijos.

f V. Markinas, fin. rašt.

CAMBRIDGE, MASS.

Cambridge’io lietuviai parapi- 
jonys turėjo puikią vaakrienę 7 d. 
rūgs., bažnytinėje svetainėje, pa
likimui savo kleb. kun. F. Juškai- 
eio'ir išleidimui gerb, kun. F. Ju
ro, kuris gaspadoriavo laike kle
bono ligos Vakarienė buvo įspū-’ 
dingą ir pasekminga.,- Žmonių 
buvo pilna svetainė, o daug sugrį-

rym]įu Thomaa OTeary. 
šventinime dalyvavo ir keletas 
svečią kunigą ir bažnytines drau
gijos, kaip* tai Pilnųjų Blaivinin
ką (mažas irdidysis skyriai) ir Iv.1 
Onos mot draugija. J. M. vys
kupą iškilmingai pasitiko pilnųjų 
blaivininkų priaugantysis skyrius 
—• mergaitės ir bernukai, kurie 
lydėjo vyskupą iki mokyklos. Po 
pašventinimo mokyklos J. M, vys
kupas buvo lydimas draugijų į 
bažnyčią. Artinantis prie bažny
čios buvo sutiktas varpą gaudesiu. 
Įžengus vyskupui į bažnyčią pasi
girdo malonūs balsai mūsą choro 
pritariant milžiniškiem* vargo
nams, kurią garsus aidas buvo 
girdėtis po visą apielinkę. Toliau 
buvo iškilmingos pamaldos. Lai
ke pamaldų iškilmėms pritaikinė
tą pamokslą pasakė gerb. kun. Pr, 
Juras, Gerb. pamokslininkas aiš
kiai nurodė kaip yra naudinga 
leisti’ vaikučius į katalikiškas mo
kyklas, kuriose mokytojauja ka
talikės seselės, kurio* yra pasi
šventę mokyti vaikučius. Po 
gerb. kun. Juro pamokslui J, M 
vyskupas taip-gi pasakė pamoks
lėlį išreikšdamas džiaūgsmo it pa- 
garbos žodžius parapijonams už 
uolą rėmimą katalikiškos mokyk
los. Prie to da priminė, kad nie- 
kur Naujoje Anglijoje nėra tokios 
mokyklos kaip "Worcesteryj. Pa
maldoms baigaintis J. M. vysku
pas suteikė palaiminimą ir tuomi 
užsibaigė iškilmės.

Po iškilmių po bažnyčia įvyko 
koncertas,. kurį išpildė ŠV. Kazi
miero parapijos choras, vadovau
jant mūsą jaunam vargonininkui 
J, Žemaitaičiui ir R. Juškai, Pro- 
vidence?o lietuvių vargonininkui. 
Koncertas buvo begalo gražus, nes 
buvo' dainuojama naujausios dai
nos, tik gaila, kad iš priežasties di
delio karščio publikos buvo ne
daug, nes minėtą dieną,saulute 
kaitino be pasigailėjimo ir svetai-

♦ # ’ ’

nėję buvo labai šilta.
Reporteris.
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nemato jokio skirtumo tarpe kor- žo atgal dėl stokos vietos. Buvo 
'poracijos ir kooperacijos. . Iš to 
ja pareiškimo daugelis pasipikti
no ir pamate, kad jis kiša pirš
tus ne savo reikalan ir nieko apie 
tai nesupranta. Gi ketvirtas kai-. 
bėjo Dr. IC Pakštas apie Ukrainą, 
mat tuo laiku atvyko Ukrainos de
legacija (susidedanti iš apie 
12-15 žmonių).Po jo kalbėjo 
Ukrainos užsienių reikalų ministe- 
ris ir vietinis Ukrainą klebonas. 
Ministerio kalbai atsake Dr.. K.

'"' Pakštas, rusų kalba. Po šitą 
įkaitoj dainavo choras ir muzikas 
J. 'Čižauskas. Dainos visiems Ja
kai patiko, nes buvo gražios ir ge
rai sudainuotos. Paskutinis kal
bėtojas buvo artistas J. Vaičkus. 
Jis padeklamavo apie Vilnhj, o 
paskui karštai ir gyvai kalbėjo a- 
pie Vilniaus atgavimą, Amerikos 
lietuvių jaunosios kartos auklėji
mą ir rimtą teatrą. Jo kalba, ar
tistiškumu ir kalbos turiniu gėrė
josi kiekvienas tėvynainis.

Mes jo laukiame atvažiuojant 
Detroitan. Jis parodis mums sa
vo gabumus spalio 18 ir 19 dd.

Jei tokią prakalbą ir kalbėtojų, 
būtą daugiau, tai visas. Amerikos 
lietuvių judėjimas Mitų į padan
ges ir ištautėjimo bangos nebūtą 
baisios.

Klausytojas.

k
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MONTREAL, CANADA. ’

Blogų žmonių dėka, kurie savo 
laiškais ir blogais, nesąžiningais 
patarimais sukurstė keletą silpnos 
valios žmonelių tūlą laiką mūsą 
kolonijoj buvo peštynės. Žmonės 

■. patys nežinojo, ko norėjo. Dabar 
k. aprimo. Protingas užsilaikymas, 

■— taktas, kantrybė *mūsų vado
• nuramino karštuolius, ir vėl vi

ri imasi darbo.
Taip, trnkšmąs nutilo, — bet 

į ar laike įsikarščiavimo padarytos
• blčdies bus išlygintos? ArBrook- 

lyno “drapiežnas” paukštis savo 
lplyke nušvies tamsias dėmes, ku-

! J** padaręs?.. Ai manau,

’ i

daug svečm ir iš kitiį koloniją. 
Laike vakarienės buvo gražus pro
gramas susidedąs iŠ deklemacijų, 
kurias išpildė P, Makaraieiutė, P. 
Jakučiutė ir P, Bingeliutė; dainų, 
kurias gražiai padainavo p-lės Ta- 
mujioniutė ir Ribokiutė. Pianą 
skambino p-lės Krisliutė ir Binge
liutė. Muzikos programa išpildė 
P. Ambroziūnas ir šidlauskks. La
bai puikiai pasirodė p-les (iribai- 
tū^ iš So; Bostono, viena skambi
no pianą, o kita dainavo. O vaka
rienės Mausime, tai didelė garbė 
priklauso Cambridge’io gaspadi- 
nčms už toki gerą sumanymą ir 
taip gražiai papuoštus stalus ir 
skanius valgius ir gėrimus. Gas- 
padines ir gaspadoriai daug padė
jo savo darbo ir lėšų, nes jie pri
sidėjo ne tik darbais, bet ir au
komis; taip pat priklauso didelė 
garbė pašaliniam žmonėms, kurie 
daug prisidėjo gausiomis aukomis, 
būtent: Cambridge Bottling Co. 
aukojo 5 keistis' toniko, National 
Bottling Co, aukojo 5 keistis to
niko, A. Jankauskas 1 bušelį tu- 
lueičią, E. Cambridge Lietuvią ko- 
peracija, M. Norbutas ir P, Ribo- 
Jdenė po $5.00; P. Valatkiene, P. 
Bitigėliene ir P. Daugvelienė po 
$2.00; Savickienė kumpį; ir po 
vieną dolerį: Lepeškiene,s Banie
nė, Bružienė, Mateušienė, - Dani- 
lienė, Vazgirdas, Klevienė, Sundu- 
kienė, Ajauskienė, _ Zaveckienė, 
Pocienė, MačiuMene, Strazdienė, 
Singavieienė, Šakalienė, Glėbuvie- 
ne, Valanttikevieiiis, Geležinienė, 
Migatlskiene, šleikiene, Motiejū
nas, Zablaekienė, Buciavičienė, 
Laukaitienė. *

/Aleksandras Potembergas

I,

Pa- vo kalbam* apie srtortanisavimą 
L. R. K Federaeijai skyriam. 
Darbas vedamas toliau. Iirinkta 
komisija darbuojasi. Jeigu tas į- 
▼ylu, tai mūsą kolonija bus lygi 
kitoms.

- Teko “Darbininke” matyti, kad 
P. Daužvardis žada kalbėti mūsą 
kolonijoj 5 dieną spalio, tuoj po 
sumoti. Tai mes darbininkai tu
rėsim išgirsti iŠ advokato P. 
DaužvardŽio daug ką naudingo, 
nes jis yra užbaigs Washingtone 
Georgetovno universitetą, ir yra 
labai gabus kalbėtojas ir dideliu 
darbo Žmonių prietelis. Laukia
mojo atvažiuojant.

Vyčių 20 kuopa turi gražų kny
gyną ir daug gražių knygų. Ka
dangi jau artinasi šaltoji žiemelė 
ir bus ilgi vakarėliai, tai kaip tik 
bus proga, kaip tėveliam taip ma
mytėm ir jaunimui ir vaikučiam 
pasiskaityti gerų raštų. Ką susi
rinkę pliotkaųja, rūko arba prie 
buteliuko, laiką leidžia, tai geriau 
gerą knygą r paskaityti, o tada 
daugiau akelės praregės ir nebus 
reikalo savo burną aušinti ir lie
žuvį plėšti.

Už mėnesio laiko prasidės pa
rapijos bazaras. Visi tik juda- 
kruta. Jaunimas ir moterėlės 
renka daiktus, o kitos mezga pirš
tines, kaklaraiŠlus, -siuva gražu
mėlius, kita kįt|i nenori pasiduo
ti — .kožną ftori gražesnį daiktą 
dėl bazrao paaukoti. Vyrai savo 
pypkes skaptuoja, o vaikinai ci- 
bukiis iš medžio suka, Visi yra 
darbu užsiėmę. Gį mūsą mergai
tės vytės ir dainininkes choristes' 
didžiausius margumynus rengia, o 
fermeriai (ūkininkai), kurie ^la
me mieste1 ‘gyvena, sūrius spau
džia. žodžhi sakant, visos pakam-’ 
pėskruta. I'

Nūo 2 d. ‘rugsėjo visos audiny- 
■čios ir čevd^yką dirbtuvės pradė
jo pilną laiką' dirbti. Be to viena 
nauja Čevėtyką statoma, kurioje 
bus daug darbo.
f'

tetuk auros
»AATMtTWTMAR '

Diimd-Drimdii artistų vai* 
dinimą skelbimai išėjo su stam
biomis klaidoims. Tie skelbi
mai spauzdinti Worcesteryje. 
Klaidos Šitokios. Ant didžią
ją kortą parašyta, kad vaidi
nimas įvyks parapijos salėj ant 
ketvirtos gat, o plakatuose sa
koma, kad vaidinimas įvyks 
šv. Kazimiero salėj.
: Turi būti taip: vaidinimas į- 
vyks So. Bostone iv. Petro pa
rapijos pobažnytinėj salėj, ant 
penktos gatvės nedalioj rugsė
jo 21 d. ir utaminke 23 d. toje 
pat saloje.

ketvergę turėjo pirmus bandy
mus. Kiekviena nare dalyva
vus bandymuose persitikrino, 
kad geresnės naujanybčs bos
toniečiams niekas negali suras
ti.

Tie badymai bei prisirengi
mai bus kiekvienų ketvergę 
bažnytinėje svetainėje. Visos 
nares malonėkite ateiti ir savo 
drauges atsiveskit pamaty
sit tų, ko dar nesate matę.

• Naujanybė! Naujanybel! 
' * Sujungiate.

ti-

*.
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ORCESTER, MASS.

Didelės iiMlmėą.

e

Pipiras.

PAVYZDINGOS
JUNGTUVES.

MONTELLO, MASS.
- ----------- . v

Montelloje žinią yra daug, bet 
korespondentai turbūt nekreipė į 
tai atydos. Korespondentai, ypač 
jaunimas turėtą iki kaklo darbo 
kad tik dirbtą Jaunime yra fa
ną gabią rašėjų, kurie galėtą šį 
tą parašyt, bei kažin kodėl taip 
nedrįsta paimt plunksną ir para
šyt apie kolonijos judėjimą.

‘ Montello turi labai darbštų kle
boną kun. Joną Švagždį, kuris 
niekados nepavargsta, niekados 
nenustoja veikęs. Teky man vie
ną. kartą lankytis pas kleboną — 
aš labai nustebau. Pabuvau kokį 
pusvalandį, tai pėr tą trumpą lai
ką perėjo apie 30 žmonių. Labai 
buvau nustebintas, kai pamačiau 
tiek žmonelių lankantis su įvai
riais reikalais. Moterėlės, atėjo ir 
klausė rodos kas daryt-su gėrėju 
vyru —~ o kitos da su bailesniais 
skundais. .Klebonas kiekvienai 
suteikė patarimą,. - Ąš paklausiau 
ar taip kožną dieną lankos. Kle
bonas atsakė, tai dar. mažai, kito
mis dienomis daugiau atsilanko. 
Aš dar nemačiau tokio darbštaus 
klebono kai montelišMs. *

Svečias.

■K*"*

t j ?

MONTELLO, MAS|.

Montellos darbininkai dabąr tik 
juda-kruta, rengiasi prie labai di- 
delęs"pramogos lapkričio .2 d. ši 
pramoga yri manoma, kad bus la
bai žingeidi : ’ susidės iš gražaus 
teatro, prakalbą, kurias sakys 
da mūsą kolonijoj nekalbėjęs ora
torius, ir taipgi bus visokią kitų 
pamarginimėKų. Žodžiu sakant 
viskas bus "firšt class. Tad-gi 
moiitellieČiai nepamirškite viršmi- 
.netos dienos, 'gerai ją įsidėmėkit 
ir Mtam pasakykit ' ' t

7 ’ Kooperatorius.
• * . * .f, •* * ♦ fe. .

- --- ---- - -________*_ _________-■___ _____2*. • ______ _______«« .__

Praeitų subatą, penktą va
landą vakare, šv. Petro lietu
vių bažnyčioje, gerb. klebonas 
knn. K. Urbonavyčius sujungė 
ąeatmezgamu moterystės ryšiu 
gerbiamus mūsą jaunuolius: A. 
Gribaitį su M. Vervečlriute. 
Liudininkais buvo P. Valentu- 
kas su jaunosios sesute A. Ver- 
večkiute ir jos brolis J. Verveč- 
ka su jaunojo sesute Ona Gti- 
baite. Gi kita jo sesute M, Gri- 
baite labai gražiai giedojo Avė 
Maria.

Jaunąją pažiūrėti ir ją iškil
mei paliudyti' buvo - pilna baž
nyčia žmonių, ne tik Bostonie
čių, bet Montello ’iečią ir kitą.

Pokily, kuris buvo parapiji
nėje svetainėje, ant 7-tos gat
vės, taipgi dalyvavo gražus 
būrys žmonių. Visi gražiai lai
ką leido, jauniesiems visokią 
laimią ir ilgo gyvenimo linkė
jo. . Gražiai pasilinksmini, ne
vedusieji sakydami jaunave
džiams sudiev, o vedusieji svei
kindami jauną porelę, . išsi
skirstė namo. * •

"Ilgiausią metą ir sėkmin
giausio gyyepimo jaunave
džiams!

SUSIRINKIMAS.

ž.

L. Vyčių 17. kuopos mėnesi
us susirinkimas bus utarnin- 
■ke, rugsėjo 16 d., 7:30 vai. va
kare, savuose kambariuose. 
Malonėkite visi nariai susirink
ti, nes bus daug svarbią daly
ką —išgirsite raportą iš bu
vusio Vyrią seimo ir-tt.

z Valdyba.

Plateliai. Ačiū Dievui, jau 
ir mes Plateliškiai vietinio kle- 

t

bono kun. Didžiulio pastango
mis susilaukėm tokios vieteles, 
kur bendrai susirinkę galėsim 
tarties šią dieną reikalais.

šiandieną VU. 20. buvo pa
šventintas taip senai laukia
mas parapijos naujai pastaty
tas namas.

Nors dar namas nevisiškai 
baigtas, bet jau įtaisyta gana 
erdvi sale; ko mes ypačiai ir 
troškome, ’

Kada vietinio klebono pačio
je pradžioje šituos namus sta
tant, buvo kreiptasi* į parapi
joms pagalbos, tai mūsą “ etei* 
tikėliai iš kailio nėrėsi ir agi
tavo kaimiečius nieko neaukos 
ti nei padėti, bet dabar, kada 
jau mato tą namą it milžiną 
stovint, tai ir ją seilės varva. 
Norėtųsi kad ir jiems būtą 
tenai leidžiamą soeialistiškai 
šeimininkauti.
. Pašventinimo apeigos buvo 

gana gražios ir jausmingos, 
Choras per apeigas giedojo 
gana gražią giesmių. Po pa
šventinimo* iškilmingai atgie
dotas Liet. Himnas, Paskiau 
ėjo sveikinimai ir linkėjimai 
vietos 'klebonui už nepaprastą 
energiją ir iniciatyvą; Pavasa
rininką kuopos vardu kalbėjo 
stud. Mandvydas, nuo Darbo 
Feder. Seimo atst. V. Žvirgž-c 
dys, nuo Kat. Moterą J. Pet- 
rauskytė ir nuo Blaivybės 
draugijos — J. Bražinskis.

Gerb. Klebonas tais gautais 
linkėjimais 'dalijosi su visais 
tais parapįjonais, kurie šiokiu 
ar tokiu būdu prisidėjo prie ši
to namo statymo.

Valio! Plateliškiai.
(Kauno “Darbininkas”)
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Naujos Kanklės, šį kartą! 

leidžiama knyga — “Trejų® 
Metą Kanklės,” už 1922-3-4 f 
metus, u < '. .B"-1

“Įreją Metą Kankles”! 
bus atspausdintos Lietuvo-! 
je ir išsiuntinėtos visiems 1 
užsiprenumeravusiems Ka- 
lėdoms, 1924 m. Prenume-3 
ratos kaina už Treją Metąs 
Kankles du doleriai, o ve-1 
liau bus brangiau, ‘ *

Antrašas: »
MIKAS PETRAUSKAS | 
Laisvės Alėja, 60. Kaunas. S 

Lithuania. 1 S

P. S. PMgus siųst pašto įZ 
money orderiais. S

1
10 METU SOUTH BOSTONE, I

DR. H. S, STONEl 
. AKIU SPECIALISTAS I

399 a W. Broadway, So. Boston I
Tel. So. Boston 0823

LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
Oįiso valandos: 

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo .1:80 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. Vakare. 
Ofisas uždarytas sulntos vakarais 
ir nedėldlenlais,

Tel. Brockton 5112—tf, 

DANTISTAS

DR. A. J. GOHMAN
(GUMAUSKAS)'

705 Main St., MonteUd, Man. 
(Kampas. Brbad Street) ■

t

ę

t

Tel. So. Boston 0464-J. |

JURGIS STULAS
FOTOGRAFAS

'458 WEST BR0ADWAT,
• - South Boston, Mass.

Darom dailius paveikslus. Vesėllias 
traukiam vakarais. Užallkom vi
sokios ruSIes rėmus. 1

TRUPINIAI.

■■' '"' g.-TJ .........-=1LJJ-

Paleškau Povilo MaČInsko; iš Lie
tuvos atvažiavęs iš Vabalninku miesto 
į Laivrence, Mass. Taip-gl paleškau jo 
giminaičio Juozo Bąiruno. Girdėjau 
kad jis Laivrence gyveno. Meldžiu kas 
žino ftpie juos ar jie patys atsišauki
te sekančiu adresu: JUOZAS MAGINS- 
KAS, 3 Dunham Pk., So. Boston, Mass.

• ■ I. ii' ...............  mi 'il‘l Įl ■! L

Rugpjūčio 31 d. Šeštą valandą 
vakare įvyko iškilmingas pašven
tinimas šv, Kazimiero parapijos 
lietuvių naujos mokyklos, 
kyklų pslventino Jo

Mo- 
malonybi

< w

Dfi. PUSKUNIGIS 
Gydytojas I 

VIDURINIU LIGŲ 
vai. 9 iki 11 ryte. 1 iki 8 po plet 

7 iki 9 vak;
389 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2831.

LIETUVIŠKŲ SOMŲ 
VAIStINYČIA.

Pas mus galite gauti visokią tolią, 
Šaknių te žiedų nuo visokią Mes 
užlaikome visokias žoles kokios tik ant 
svieto randasi, ir geriausios trejankoe 
60c. su prlsiuntimu. Atsiųsk 10c. o 
gausi visokią žolių ir knygų katalogų. 
Reikalaujamo agentų, ir duodame gerų 
pelnų ant musų visokių valstžolių ir 
knygų.

M.ZUKAmB,
449 Hudson Avė. ■ Rochester, N. Y.

atro-

labai

PARSIDUODA
ant Vale Street, South Bostone, 3 šei
mynų, 14 kambarių namas su maudy*. 
nėmis, skalbynėmis, pečiais, pinzafs ir 
tt„ rendos neša $91 į mėnesį ; ■ prekė 
$8,2O(U A. IVAS, 361 w. Btoadmy, 
So. Boston, Mass.

ŠV. JONO EV, BL. PAŠELPINS3 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRMININKAS -r- M. Zoba,

589 E. 7-th S t, So. Boston, Mass. 
Telephone So. Boston 1516—J< 

VICE-PIRM. — Kazys Ambrozija
492 E. 7-th St., So. Boston, Mase, 

PROT. RAŠTININKAS — J, Gllneckh,
5 Thomas Bark, So. Boston, Mase. 

FIN. RAŠTININKAS — Matas Seilei*,
40 Marne Rd., So. BoBton, Mass. 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
885 E. Broachvay, S. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre*
Člą.jiedeidlenį kiekvieno mėnesio, '2-rą 
vai, po pietų šv. Petro parapijos salėj, 
-192 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R; K, DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas—, J.JaroŠa,
562 E. 6-th St, So. Boston, Mass. 

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

Prot. Raštininkas — A. Janušonis, 
1426 Columbia Bd„ S. Boston, Mass 

Piningų Raštininkas — K .Kiškis,
8 Hatch Street, So. Boston, Mass, 

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

Tvarkdarys — P* Laučka*,
395 E. FJfth St., So. Boston, Masa. 

Draugijos reikalais kreipkitės visa** 
dos‘į protokolų raštininkų.

Draugija savo stislinklmus laiko 2-rą** 
nedėld’lenį kiekvieno mėnesio 1-mą vai.* 
po pietų parapijos salėje, 492 Seventh 
St, So. Boston. Mass.

ANT RENDOS IUNCH 
RUMIS

Su visais įtaisais Jobai geroje vietoje, 
skersai streeto nuo Back Bay stoties. 
130 Dortmoutli St., krelpkits ant antrą 
lubą. Taip-gl namas, turi 50 kamba
rių*

•<
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PARSIDUODA
Čeverykų Ir drabužių krautuvė, lietu
vių apgyvento! vietoj. Biznis yra ge
ras. vieta Išdirbta, akina nedidelė. Sa
vininkas eina t didesnį biznį. Kreipki
tės laišku arba ypatiškai. šiuo adresu : 
A. STANšAUSKAS, 20014 Main Street, 
Nashua, N. ’ (S—18)

t

-r- - ' .... . *
NASHUA, N7H.

Mūsų parapijos šv. Cecilijos pri
augančiojo choro piknikas buvo 
10 d. rugsėjo,- parapijos darže. 
Diena buvo graži, tai’ir žmonelių 
buvo daug. Mūsą jaunos mergai
tės nušilę darbavos choro ir para
pijos labui. Mūsą kolonijos žmo
nėse matyt kas nepaprasto,. jau 
atskiria gerą nuo blogo, jau pra
deda remti tik tas draugijos ku
rios yra prakilnios ir naudingos 
ir kurios pelnus suvartoja geram 
tikslui. ;

Čia yra gerą draugijų ir jas 
remkime, ypač jaunimą:' Vyčių 
kp. ir abu choru.

$.,L. R. K. Amerikoj 228 kuo
pa tūrėjo mėnesinį ausirinkimą 10 
d. rugp. Narių buvo daug. Bu- 
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LABAI PIGIAI
PARSIDUODA vėliavų, kokardų, 

Šnrpų, antspaudų išdlrbysto tik už tris 
tūkstančius dolerių. Parsiduoda labui 
geromis išlygomis. Išdirbystč verta 
?15,000.00. Daug-vlšoklų mašinų, kaip 
tai: presai spauzdluimui su auksuotais 
ir,sidabruotai slapais, daug mašandi- 
nių klišių, daug įrankių dėl darymo 
guzikučlų draugijoms. Tinkamai ypa- 
tal labai geras biznis o išsimokinimas 
taip-gl yra aukštos vertės.. Dėl plates
nio sužinojimo kreipkitės ypatllkal ar
ba laišku sekančiu antrašu: “DARBI
NINKAS,” 366 Broadway, So, Boston,

Mokyti vyrai, žmonės 
turi plikas galvas.

“Sandaros” redaktorius
. do kaip Samsonas.

Sandarįečiai sakos esą 
baisiai mokyti.

Taip, kad daugelis nemoka nė 
■ vardo pasirašyti.

* * #

“Sandaros” redaktorius 
versitetą yr matęs,

Bet jo raštai aiškiai rodo, kad 
t ten mokslo nėr gavęs.

# ♦

Cicilikai geri žmonės, moka 
' daug žadėti.
Jie tiek daiig jau. prižadėjo, 

• nebėgai ištesėti.
Sandariečiai tai “smart” vy

rui, moka keikt gerai,
♦. * *

Šioje tau jau srityje nepralenks 
r ją nė “bOmai.”

* ♦ #

Sandąriečiai nerimauja,
. senberniais tapti,

Ką darysi, už idealą reik pa
siaukauti.

VARGONININKAS
Paiėškau vietos. Jei kuriam 

klebonui yra reikalinga, mel
džiu rašyt": 1101 N. Main Avė., 
Seranton, Pa. -
-I -rr---- _ •/ . • —■

reiks

ANT PARDAVIMO
KRIAUčIAt'S BIZNIS po numeriu 32 
Arthur St, Montello, Mass. Biznis iš
dirbtas per 16 metų. Pardavimo prie
žastis — senatvė. Kas paplrks — im- 
Sigailės, nes galimą padaryti gražų 
pragyvenimą Mano gyvenimo vieta 
25 Canton St.,' J. AntanavlČIa.

PUIKUS NAMAS
16 kambariu, su vimdą improvemen- 

talM, skyrium šildomais pečiais ir pla- 
zals, geriausioj vietoj arti Uphama 
Comer', prie Columbia Road; daug že
mes dėl garadžiaus arba sodo; preke 
tik $11,800 ir 18,000 JndĮti. A. IVAB, 

.801 W. Broadvray, *•. Boltob, Maža.

MOTERYS JUDA.

i
dėjo rengtis prie iŠbudinimo iš 
snūdurio So. Bostonu. Praeitą

Moterą Sąjungos kuopa pra

*5***

T. &
Tel. 80. Boston 2TO 

J. MACUŪNai, M. D.
orrso Vilimuos: Rytais iki 9 vai*

Po pletų nno 1—U |
Vakarais nuo6—U

6M >. Brarihrny, So. Boston I

D.L. K. KEISTUČIO DR-GIJGS 
VALDYBOS ANTRAS AI

Pirmininkas Antanas Pūstelis, 
146 Bowęn St, So. Bošton, Įlaša.

Vlce-pirm. — Martinas Knlstnutas, 
4062 \Vashtogton St., Rosdindale < 

Protokolų BnŠt. Antanas MaceJunaM, 
450 E. Seventh SU South Besto* 

Fin. Raštininkas *— Juozas Vlnkovlčins 
906 E. Broadivoy, South Boston 

Kaslerlus. — Andriejus ŽaifeckaS,
307 E. Nlnth SU So. Boston, Maa* 

Maršalka — Aleksandra Jalmoka*
115 Granite SU So. Boston, Mas*.

Draugystė D. L. K. Keistučio laika 
mfneHinius susirinkimus kas pirmų o* 
dėldienj kiekvieno' mėnesio po No. 604 
IVaablngton St, S. Boston, Maau 8-čt* 
valandų po pietų. Ateidami atoįvenkltė 
mu savim naujų narių prie musų tiru** 
gtjoa prisirauti.
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