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UŽDARĖ PASKUTI? 
KASYKLĄ

PROHIBICIJOS ĮSTATY
MAS — JUOKAI

Pittsburg, Pa. — Pitts- lo smarkūs gin-ai dėl Moro- 
burg Coal Co. uždarė pasku- ko kampanijos. Nuversto- 
tinę savo unijinę kasyklą. ’sios Herriot’o valdžios kili-įsen.

Kompanija skelbia, kad tą įlinkai kaltina naują valdžią.

į Nuo salos Spitzbcrgcno iš 
lėkė Į žiemini žemgali garsu- 
i sis tu žemiu tvrėjas Amund

Sventa priedermė paremti 
kataliki&ajų spaudų ir ją 
kuoplačiausiai p&eksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.”

Užsidarė paskutinė 
unijinė kasykla!

Du orlaiviu j šiaurės 
žemgalį

šiuosnietinis L. D. K. S 
vajus jau baigiau—lieka tik 
apie dvidešimtis dienų: pas
kutinė vajaus diena bus mr- 
žf iio 1-j. pirmadienio vakare. 
12 valanda. Visi laiškai su

010MB ShModfiM
Bymo Katalikę dr.

Sąjungos
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SUBATOMIS
Metaoia .....................................  .
Uirut>ety Ir tavtouv

methnis ...............  I5.9I

“Darbininkai” 
■>»♦> Broa'b'a'-.

koma 4 cefiUB

Bizniai ir politika 
Lietuvoje

: TVasmnjgtonas. —
; komisija. kuEiai pav 
į 111 u pi om oivijc

Išlėkė iš viso du orlaiviu, i vykdymas, sako, 
turėjo daryti dėl neišlaiky- -kad turėjo tas kąrąs kilti ir Kiekviename orlaivvje vra 
mo konipeticijos su neimi ji-J kad tiek nuostolių reikia pa- p() tris žmones, 
nėmis W. Virginijos kasyk-, nešti. ?' 
Jomis. ;ma daugiausiaišnaudoja ko ,..............

Toji kompanija kasyklų’munistai. Ragina žmones i Ant žemgalio jie turės 
turi 54. Jose dirbo 12,000 j protestuoti prieš kareivių įtrūkti keltą valandų, 
darbininkų. Jos nuosavybė siuntimą Morkau ir karei- 
Įkainuota $132.000,000. IŠ*vius kursto prie sukilimo, 

tos sumos kasyklų! Įrengi-’Socijaiistai atsidūrė keblio- 
mams priguli $22.600.000. ije padėtyje. Valdžioje arti- 

i jiems žn'iunė's. negera 
prieš ją eiti. Bet vėl gaila 
užleisti komunistams gerą 
progą smiaudui savo propa
gandai. Be to Ncijalistai sta
tosi karo ])rieūninkais. Sta
tosi imperializmo ir užkaria
vimo priešininkais 
gi eina tikras kar 
užgrobimas norima padaryti 
ir socijalisfai nesumano kas 
daryti. To klausime) jiems 
nebūtų, jei valdžia būtų ko
kiui nors “klerikalų" ranko
se ir toks karas butų užves-

■ tirti prohibicijos istatvmo . “ " Ulu>‘/ ?•
, T . ant laisKo voko turi mm da ... , kad tasai,

1.i.,]...., i ,-i • ? I•) d. I)irze io — ’ir se>io iKto.vykdymas buvę- tik juokai.
Jie lekia po ‘daugiau nieko. Komisijom 

Morokvį karą žino- juo mailių valandoj. O jiems : dariai senatoriai C oiizev.s. 
giausiaišnaudoja ko-;m;](-.i<Ti reikia 680 mailių, i W;r-l'i-ist. .E>m-<

King— ]);ir<j;škė. kad uroiii-

nebebus Į»ri

k u

ARMIJ0S REFORMOS
BILIUS PRIIMTAS

kad

ją \ ra Į >er;■ iii k si i,. bei

. .<ad n » va i d y ■;>>](• y ;..y Mm

i a;mik:ras vci kėj ai. !< ai]) T11’1*'
muKas. Vi >. Kim . F. k'-P;
m i - -. s. K.n :. VJj žy:

gerų noni ir pastangų. su lai- 
miiakvs. o gerų.

im-m.: ,netrūksta. 
>o.• ■!i>-. daliar kope- 
•.!<» >k leidimui tin
imu;; i. Nes krizis 

:< \ įsiems labai at- 
■ o gerai v(>dama 
; Cm mm i y.i e atvejų 
mdė:•. prie to kri- 
!.; .imo ii' tas būtų 
propagandą kope- 
•jm ir bizniui sklei-

Kuomet tos kasyklos dirbo ! m i 

pilną laiką, tai jose anglių 
buvo iškasama 5O.(XX) tonų 
dienoje.

JĘoji kompanija turi vieną 
neunijinę kasyklą Delmont 
Pit’e. Pa.

GINKLŲ PREKYBOS
KONTROLĖ

Geneva. Šveicarija. — Su
manymas Įsteigti teisę kra
toms daryti laivuose, Įtartuo
se dėl slapto gabenimo gink
lu ir kitokiu karo medžiagų, 
tapo tarptautinės konferen
cijos karo medžiagai preky
bai kontroliuoti išbrauktas iš 
projektuojamos konvencijos. 
Tam sumanymui ypač buvo 
priešinga Jungtiniu Valstijų 
delegacija, kuriai vadovauja 
Thendoras M. Burtonas.

Į VISAS PASAULIO DALIS
NAUDOKITĖS MŪSŲ PA 

TARNAVIMU

Roma. — Italijos 
160 balsų prieš 28 
premjero Mussoiinio

lo daryti dabar plan-srią 
nuėjimų. Ką komisija 
šiol jau esanti patyrus, 
duosianti savo pranešima 

priėmė ^atui jo sesijoj atcim 
natiek- gruodžio mėne-sį. nurodv 

-’statv- i«td jei tirinėjimas tu
ris būt padarytas, tai tokiam

77. ?

Įt >]x >s

.P
M i i !>■

i. turėtų būt linka
iti ta ir propogan- 
dinio šaka. Dabar 
i si koperatyvų cent-

Atstovų. Imtas kai]) vienu o nuėjimui nenir 
balsu, tai yra 364 prieš 0. ]ia- • jokiu kliūčių.

Dabar- tvirtino Įstatymo sumanymą.! 
tikras kuriuo visokios slaptos drau- ; 

gijos ir organizacijos Itali
joj užginama. į

'dirbti Detroitas
. pinos 103 kuopa.
'deiphijos. kimpo 
raštininkas J. B

Abudu banku

PALENGVINO KELIONĘ

SERGA 
--- -  i ’. " T "

London. — Jįglijos feld-ĮP1'1-^1^?^
----------------- i maršalas Frencb karo metu jJ'.ariiĮ.

UŽVEDĖ PREKYBA pasižymėjęs karvedys sune- į klebono
____  “ .galėjo. J>erkentejo operae

Palestina pradėjo preky-' ją ir silpnai laikosi.
dtą su Rusija, 
laivas
Palestinos 
Prieš karą
daug orendžių į Rusiją.

api>- dešimt
’ i rgi būk tai vra

ba pripuolamai be jokios si- 
sten:o>. o t m būt nei ir be tam 
tikro pieno — dėlto ir pasek
mės menkos.

Mačiau kelis Amerikos lai
kraščius. km- matvt mano 
laiškai užldindvta ii' daroma 
netinkamos, sofistiškos išva-

( epuk
i »i'i pa

suomet viską norėtu matyt 
ištemptą ant savo kurpalio. 
Tai jau jų silpnoji pusė.

Aš neesi; klerikalas, nei

uPhiladelphijn> kuopas ir p;
Pirmutinis ------------------ augeli iki šimto n;>uių rarii

. EKSPLIOZIJA ANT LAIVO L ■ '10” KT* ’\V1S1 
orendžiais. j  kitus vajaus darbuotojus

Palestinos ejot Los Angeles. Cak — Lai-*
’vui Mančuria beplaukiant ir‘ Pintinėse dienos 
i per Pacifiką ištiko ekspiiozi-; 
ja. Du žmonės vietoj žuvo.

,o vienas buvo nublokštas jū-'

Rusiją išplaukė iš. 
orendžiais. ■

ikiu o.tvvai

t

susieitu i

PERKA KVIEČIŲ

Ispanijos vyriausybe pir-

Dirbk

ber k<>’

tikra teisybe ką matau ir gir
džiu ir kai]) man tas atrodą. 
Lietuvoje, dar kol kas. nesu-,, 
spėjau nė prie vienos parti-

Pinigus siunčiame į visas pa
saulio dalis. Į Lietuvą pinigus 
siunčiame litais arba norint do
leriais.

Į uiamtą Lietuvą, į Rusiją, 
į Lenkiją ir į kitus pasaulio 
kraštus siunčiame tiktai dole
riais, tai yra priėmėjai gauna 
dolerius. Prisiėjus reikalui 
siųsti pinigus i bile kurią pa
saulio. valstybę,, kreipkitės į 
mus.

Laivakortes parduodam ant 
geriausių ir greičiausių pasau
lio laivu.“ I i <*<• | <1 ij :: ’ ‘ ’ l ’ 1 D’ i : \ G '•

Vykstant į Lietuvą ar kitur ,UOSfn
kur kreipkitės j mus. Suteikia- į __________
me visas informacijas, atlieka- j beLqijqs PARLAMENTAS

Berlin. — Vokietijos v; 
riausybė išsiuntinėjo višnu' 
parubežių muitinėms teikti į 

visokių! palengvinimų turis- j 
tams. Bagažu visai mažai i 
težiūrima. O kas nori tik j
pervažiuoti p-r Vokietiją. 47,000 tonų. Tie kviečiai bus 
tai jų bagažas visiškai nciie-! išvežti tai ]) gegužio 22 ir bir

enamas; įželio 15 d.
Jau senia'i Vokietijos; 

muitinėse buvo turistams' 
lengviau. negr. bile kurio;

PRIPAŽINO NELEGALE
F

liebi;>

4 ŽMONĖS PRIGĖRĖ

T<

SEIMAS ROMUVOJE
M<mteilieė-ia: primem. ], 

prie ;, '>•:!)?; g;

būsiąnč: - žmkomox ROMI'
VOS PARKE. ROMl’VOs

Kone

Galo]) pr’dur>iu. kad pa
vasaris buvo biski šaltokas, 
■a: rugiai hmm lyg pradedą 
nabūg’i. bet atšilus.ir užli- 
ins vėl viskas taisosi. . .

Durna :a’.; bidd pradeda ą

trukdymą

F i n; a 11 < l i j o s A u g šč i a u > y > i 
.Teismas pripažino k<>munis 
itų partiją iieiega'm. Tai vi

BRAZILIJA NEĮSILEIDŽIA buri būt likviduoto:
RUSŲ LAIVO organizacijų Finlm

SUMUŠĖ PROTESTANTU 
KUNIGĄ

M

)<• vedama
kaip ka-

i Morovski
tevide
bandė užsukti !R abi-į. Brazi
lijoj. Brazi liūs; ve r:au<’’bė

me visus kelionei reikalus. Pa
rūpiname pasus, išmauname afi- 
davitus ir kitus tam reikalin
gus dokumentus.

Tūkstančiai lietuviu po daug 
sykiu naudojosi mūsų patarna
vimu ir liko patenkinti.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

366 West Broadway

SUBRINKO

Briu-oli-. Iklgija. -- Susi
rinko naii.;asi< Belgijos, par
lamentas. kurie rinkimai į- 
vvko baland/i"5 <1.

de Vvvprp. pnšv< parlmnen-

valdžiai. Vabl/ia neturi par
lamente didžininoc. kuri ją

South Boston, Mum. l enūm

^jį^įį^jj/įĮ ■'

PAKELS MUITĄ

f bariosron. W
Metodistu kun. W. H. B<

l\; ’; K

Kad nžk’inv<' socialistams 
; ; ■: >;ž-i» ''i:> : Lietuvą
vagonai mg;" — tai čia ne' 
u ii'jau ba Tih da!vkas. Spe- 
kn1 i;n'tai grėdus laikė, ne- 
o.:r1..-!v:: '•/->. tai viskas kaš- 
kar- kdo ankšt-m. Valdžia 
■>nė ir iškirto buožėms šposą 
— n;'ve]vdama Įvežti iŠ UŽ- 
<:cri-> javu. Dnonns kaina 
atnigo. darbininkai džiaugia- '

■ > buožės : -mk-ka triilbija.

J 
’i
s

n
!<■ -

1-mnobi ii

PRIEŠ ŠVIESOS TAUPYMĄ
'■iska čėdvs kepmetamK

'b
;vi jr!i

>-■> F a

J i.’ii be pa d ės grū- 
! ' / i ų<s(]iiose guli.
o v.-ms nataria ^H-

t

; . -x
' ~ :x,]-t- -;V vMD’vs o gmilhis ,;-

* : a ■ - m«-raci ų>- I ,1 m ■ > 
:■ Am daum ..xl<> •>■ o-.- 

n u mm- ..
... imni'

• -. • m rėš ir mė- 
’gig v- voMvhpi it 

E md naudos. Tnt-

■

xu mi' -. I )ar d>- , _ . . •- : niit f an>
im ■>- oet i r.kopė

■■ •.•.iF :>xMpii ir rrada-'
],’>. kurie dar ” '

PRAPUOLĖ 101 MERGINA

bus priimtas

i • laiminu 
iri ja po devaldžia su-irūpino žinia. kad 

per vienus metu< dingo W1 
margina, dauguma kuriu bu
vo nuo 1,5 iki 20 m. amžiaus.

pymn nėr vasaros mmmsius. 
kaip iki šiol kad buvo dar<>-

Iš jų 22 sura>ios. Kitos be 
|x"dsakio palikimo dingo. Tai

nė lėkimui nė
m karnai Prie . pARBISKt PASITIKĖJIMĄ

legatai uron ;,ešta bilius. 
kuriuo norima užginti *.-iip

Ro'i'iiV'K aiikui';; ir uždegti d\in. .grūdinta lietuvius dar
iame amžinai negęstančią l im ikns nudegintų uola- 
imilės. brolybes ir teisingu- hunsius pančius ir privestu 
nm agni, kuri visuomet šil- prie visuotino gerbūvio.

Beiliu. V«’k»i‘Ujp» sei- . 
ma< išn-iškė d a Kirtima®! 
kabinetui pasmk'jiAią 
balsų prieš 12!).

paukšt ix

'' Fns vis laukdami ar •'.■mabrangR. *“ 
vo dar I

!!■’ <
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SUBSCRIPT10N KATES-
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at spėriai rate of postage provlded fr»r ln Sectiou 1103 
oC Uct. 8, 1917. aathoriaed ou July 12, 1913.”

priežastis. Nurodė, kad lie
tuviui tautos kūną silpnina 
kova tarp tikybininką ir an- 
titikybilduką. Gei-b. veikė-

Xwriy...............................
Boston tnd suburbs .... 

countnea yearly

(THE W0RKER)
gjŠnbluhed every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY 

--------------by------------
• |AI1T JOSEFH’S LITHUANIAN B. C. ASSOCIATION 07 LABOS

M •eeond-class matter SepL 12, 1915 at tbe post ottkce at Boston, Mua. 
antter tbe Act cf Marcb 3, 1879."
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B 4 XĮT I f ĮĮfi 
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G,vrb. kun. F. Kemėšis Lie
tuvos vyriausybės organe 
“Lietuvoje” gvideno viena-

prieš karą. Prieš karą "pir
meiviai" buvo tik anti-kuni- 
giniai. dabar-gi jau išdrįso 
pasirodei i ant i-t ik vbinii 1-

4
į
£

BUS SVARBIU KLAUSIMU i iškils. Valdyba ncį-
•a\'ii'i organizacijos

bailiu-' dvi fakto.

V eik menuo lai 
iki - LDKš?. jubilie 
siuitoj o seimo. R r 
ko nedaug beliko.

-Biuosv svaribausias 
Hias vis bii'.’i) iHcttž

7. Vis.

" me bu v, 
- IUO. T; buvo u- 
pie namo pardavimą, kad pa 
taisius situaciją, l’asirod .. 
kad tada buvo, teisybe, tam
siausia valanda, bet tai biLv<> 
valanda prieš atsigavimą. Po 
devynių mėnesiu savo veiki
mo dabartinis “ J birbimu- 
ko’’ adniinist ratoriu.' pa
skelbė savo du r! mė' nmieai-

ninku” reika 
negu daugeli

Dabai- dm 
tinanti 
parodė 
stovi,
grestmjama.

atimi)
i birbi ■:n

stovis randasi gert>j< 
je, tai ne viena.' n

Seimui nebus dalie 
baus gvildenti. i 
naut tik gyvavii®; 
Tint progrc'inu i. ži 
Įima ne.'irū])ii:ti 
seimu. Bet ; 
negali)'.(• ę';>sitc:ik: 
turimo žc’)u' i oi i-1!

tai.

Oram 
straipsni' om 
mo klausimai' 
tują klausimu 
Labai svarbūs, 
kiausią yra ta 
įkorporavimas

tro Valdyba 
jn tai atlikti 
savo pareigi

Darb

mirr ar

D. K

AL--

K’

Turo seimas nu
LDKS. braukti.

iam< n- ]>a."i11Ktt po se- 
earteriu ar laikytis 

rko 'cimo nutarimo ir
:e orgamzavJ.ios prr-

LIETUVA NEGAVO NOTOS

VaLiiju v 
ntė skoii

Kada

(■11

I) 1-11

kiaulių *Ku

kos puslapių. Aparto-gi iš*, 
simestą vieno numerio ap
garsinimai, nes už apgarsi- 
nimus moka ne nuo laikra
ščiu didžio, bet nuo skai
čiaus pagarsinimo įdėjimų. 
Tatgi turint pelną ir nuostolį 
priekaky, bet neturint ap
čiuopiamų skaitliniu, tenka 
paabejoti, ar būtu koks nors 
ir materijalinis pelnas? Šia
me klausime norėtūsi “Dar
bininke” matyti administra
toriaus sąmatą.

Žinoma, laikraščio didini
mas. ar nedidinimas — tai 
nariu dalykas. Vienok jei
gu iš mažinimo laidu ir iš
didinimo formato daug pel
no nesimato ir nariai nelabai 
laikraščio pageidauja iš dau-

] kf *?‘T b »v; i v i ! •:■ • ] < 
pasirotb". k;ui i;: 
lydami. j>a'"ėdamr o:

trole. <) ką=< ' m ’ 
Įeiname i rJį4: 1 •: 
ganizaei j-,;, kuri' 
mokesčius mri r 
dabart i nm ča ro- ri 

Tavimi inii' no!
Vald ž 11)' kont r, ,|T 
pi na n n >k<-'č m i • ■.

'Stė L. D. S. 
grynai kooper 
nizaoiją ir kai 
gan i žarijos ; pridč jo

dalyko puses nežinota.
Dabar visiems L, D. K. S. 

L -vJJFOkejams ir prieteliania da^

n

MPIĮĮI l nu II

kepti įtarausiu, šviežiausių 
ir saldžiausių pirągėlių, bet 
be sunkesnio maisto vistiek 
nieko nėra. Tai tas pats ir 
su laikraščiu: redaktorius 
gali pririnkti naujausių ži
nių, prigaminti plačiausių 
apžvalgų, bet jeigu nebus 
gerai ir moksliniai apdirbtu 
raštų, tai vistiek laikraštis 
skystokas.

Tatgi aišku, daugiau nie
ko neišeina kaip tiktai ieško
ti gerų rašėju ir mokėti 
jiems už ją darbą. O mokė
jimui šaltinį, manau, būtų 
lengvai galima surasti. Gal 
neatsirastą nė vienos kuopos, 
kuri priešintųsi kasmet į tą 
fondą mokėti nemažiau pen
kių doleriu. Žinoma, to fon
do atskaitas reikėtų vesti ge
rai ir aiškiai.

Pagalvokime, pasvarsty
kime apie šį dalyką ir pareiš
kime savo nuomones.

Vazas

Liet Darb. Kooperatyvės Są
jungos N. A. Apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks birželio 14 
d., 1925 metais, 1 vai. po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventli 
St., South Boston, Mass.

Gerbiamosios L .D. K. S. kuo
pos ir jų valdybos, malonėkite 
pasirūpinti sušaukti kuopų su
sirinkimus ir išrinkti atstovus 
į ši suvažiavimą. Kadangi šis 
suvažiavimas bus metinis ir 
prešseiminis, todėl turėsim iš
rinkti atstovus j dešimtmetinį 
seimą, kuris įvyks birželio 25 
ir 26 dd., Montello, Mass. Ka
dangi seimas įvyks N. A., to
dėl reikėtų subrusti visom kuo
pom ir prisiųsti atstovų kodau- 
giaudai į šį suvažiavimą. Ko- 
daugiaus atstovui suvažiuos, to 
daugiau galėsim nutarti gerų 
dalykų ir perduoti juos būsian- 
tin seiman. Be to šiame suva
žiavime turėsim išrinkti atsto
vus j būsiantį seimą. Todėl 
nor.' kartą lai nelieka nė vienos 
kuopos, kuri neprisiųstų nors 
vieno atstovo į šį suvažiavimą; 
taip-gi priinenam visom kuo
pom. kad malonėtumėte užsi
mokėti Į apskritį už šiuos me
tus. Kadangi didžiumos kuo
pų da yra nemokėta, net už ke
lis metus, todėl malonėkite už
simokėti ki šiam suvažiavimui.

Taip-gi priinenam gerbia
mieji; atstovam, kad malonėtu
mėte nesivėluoti, o pribūti lai
ku. nes suvažiavimas prasidės 
paskirtu laiku.

Jonis Jaroša, pirm., 
562 E. 6-th St.. 
So. Boston, Mass.

J. V .SmUgis, rast.,
4 Berkshire St., 
Cambridge, Mass.

būtą išrokavinh) laidą skai
čių keisti — geriau reikėtų 
stengtis, kad “Darbininkas” 
išeitą nors ir nedidelis, bet 
svarus: turintis tikrai darbi
ninkišką raštą ir rašteliui. Iš 
to būtu daug daugiau naudos

l>irmus- ledus laužiam ne 
tiek svarbu savo mintį pasa
kyti, kaip svarbu patiekti 
medžiagos svarstiniui. Tat
gi po antrašte “Seimo lau
kiant”-ir yra. teikiama! dau
giau tėžės, negu visas klausi
mo išgvildeiiimas bei išriši
mas : anti-tėzią yra laukia
ma iš kitu, o sintezė bus pa
daryta seime, t. y. dabar tik 
paduodama mintis, gi prieš 
tą minti galima statyti prie
šingą minčių, daryti kitokią 
išvedžiojimu ir prirodymų, o 
seimas suėmęs visas pareikš
tas mintis, suderins, padarys 
išvadas — pastatys organi
zacijos darbuotes kėliau. Gi 
organizacija turės tą reali- 

'• žuoli. įkūnyti.
j Iki šiol jau esame prisimi
nę bei trumpai užkabinę ve-

iium.us nenoromis žnm-us ltlall‘"slos dvasinas organiza- 
tm-1 iJsisasti <lel visiško i.e-!>-iJ"> w Cnansn klau- 

i.. postu-U“'1.'- Oi lial.ar. sulig- pase
- '.sūnyto iileno. priseiua pajų-.............--------- ------- -------------------

jdinti laikraščio “Darbbiin-Įdarbininkams ir pačiai orga- 

iko” klausimas, būtent jo fur-mizacijai. nes “Darbininkas" 
runas ir turinys. paptą gyvuoju ii- artimiau-

' Imant laikraščio formatąįsiuoju darbo žmonių vadu ir 
igviideiiti reikia turėti minty Įpagvlbiuinku nešti sunkiąją, 
i dėsni, kuris kombinuoja ava-'darbininku naštą. Tuomet 
' sinę ir matcrijalinę lytis. Da- nariu ii- skaitytoją skaičius 
Ibar “Darbininkas'' išeina ])asi<lidintii.organizacijapa- 
incdidelis. 3 sykius savaitėje, iaugtą ii- matoi-ijalis stovis 
■ Darbo žmogui labai tinka-jpagerėtą. Nes kuomet orga-

gerini 
lai::.

Ri

<Į T'd V

linui, privelia visokią moki
nimu Lietuvos “klci-ikalmiii 
mini'lci iii ” adresu. Girdi 
Lietuvą turėti) valdyti “ga
biausio proto žmonės.“ 'Pik 
be reikalo nei vardina tu ga
biausią) proto vyru.
tie, kurie tiki, kad s 
; ta įr reikia

SEIMUI ARTINANTIS

'lininkti bandymu iš 
akla i verčiami pase

ii dargi dažnai ne origi 
s. o taip pat ir vertimai

didėja. Tai ir biznis

■iii.r.i

u d

nei r

nti-tikvbininki

siisip’-atim;- n- apšvmt; 
pran-ant i]- skleidžiant

skaitvii ir visas reikalingas 
žinias gauti. J eigų “Darb.” 

dši-iiH dienraščiu, tuomet jau 
jo viso kiekvienas darbir.iii- 
ikas ne])erskaitytą. nes netii- 
•t-črų laiko, iiasitenkintii tik- 
,tai peržiūrėjimu ir laukimu 
į naujo numerio. Gi jeigu sa- 
jkykim “Darb.” išeitą du sy- 
ikiu savaitėje, ir tnididintas. 
įtuomet darbininkas visuo- 
Imct gautą bėgančią žinią ina- 
ižni. i--- visas gerokai jiasenu- 
isir.s Laikraštis būtu dide- 
ilis. turėtą daug ilgui ir 
svarbiu straipsniu, bet 2-al

'Lokiu būdu, dabar reikia 
pagalvoti kai}) laikraščio tu
rini padaryti geriausiu. Vie
nas dalykas aišku — turinio 
be tinkino skaičiaus tinkamu 
žmonių nepagerinsi. “Darbi
ninkui” būtinai reikia dvie
ju redaktoriui ir eilės gerą 
bendradarbiui, kurie galėtu 
rašyti daugiau apdirbtus s<v 
cijaliuose klausimuose strai
psnius. nes redaktoriai patys 
tokiu straipsniu pagamini
mui neturi laiko: jiems už
tenka surinkti žinias, priduo-

m

mum !

m a
liepi

GitM***‘*$ j r

jau iš Ame
klausiimis ar

rimo, šiia-
-b;- 11 »•? rs •< <

. > t ui; J h J i r\< i 
įkyri, ar tie]);isiteij-11 ; )<. _ 1 ■
skaityU'jas liek patkc pri"i'(' 

. O kuo ■ į • vaibai- dar*> — lik va-n- 
iiažiūrėjimu ! Jci-

H 1):; i c; 2 ”. ' ■ >met -miaukiama
;■■ : • 11«>s*«> 11 < >. n,-> dar-

durnosios minties ir sutvar- 
kvti rinkamai gautuosius

Daug buvo kalbėta per pe
reitus kelis seimus apie L. D. 
K. S. muno pardavimą. Būk 
namas daro didžiausią nuo
stoli mūsų organizacijai. Gal 
nekurie dar tebemąsto apie 
tai. Tad-gi norėdamas tikrai 
ištirti namo padėti šiais me
tais akylai vedžiau jo inei- 
gas ii- išlaidas iki cento, kas 
buvo pridėta prie namo ar iš 
jo gauta. Kadangi šiais me
tais namui reikėjo daug pa
taisymu, tai pelno mažai be
liko. vienok nuostolių nėra. 
Jeigu kalbėti apie namo par
davimą. tai tik apie vieną jo 
dali, nes namas yra sudėti
nis. Vienas namo galas nėra 
svarbus. Galėtume jį par
duoti ir išmokėtume visas 
skolas. Aš manau, kad gali
ma gauti apie 13 tūkstančių 
doleriui, nes dabartės visas 
pataisytas ir neša rendos mė
nesyje $170.00.

L. D. K. S. namo išlaidos
Fcderal National Ban 1-mo

moriričiaus nuošimtis .. .ŠS77.50 
Lithiianian Sales Corpora-

GRIAUSTINIS

])H’

Da

bi H ’ih i i '. D;i

įama

imti lt. iki |)r.

m ekspcdiri 
diena darbi

upini daugiau mor 
pim-ą. nes leidžiant 
ir aštiioniij pusla-

įprantama kas no
rėt i. Reiškia sau-

šutei kili
' ją k to

iečiai turėti) sudi- 
'••.Uii savo “švietė- 
jllo> nuo “bnrt 11“

: /.< ide] m neužsimenama.
I’mlg; malant “ maikinio“ 
t’, m) įmo \-aisiu.s tarp A- 
■iikos lietuvi)), negalima

■ Kaikas mano, kad redak
torius yra tokia mašina, iš 
kurios liejasi raštai, kaip iš 
versmės vanduo: i ją pilti 

niekuomet nereikia, bet ji 
! duoda visuomet. Bet ištik
tųjų, su redaktoriais tai]) lie
pų — jie yra žmonės, ir kai- 
| po žmonės stebūklingą daly- 
“kii atlikti negali. Jeigu no- 
jrima. kad redaktorius duo- 
jtii stijn-iii. turiningą ir gerai 
japdirbtą straipsniu, tai rei- 
ikia jam duoti progos gauti

redaktorius turi daug skaity
ti. ginkluotis kasdien augan
čiomis žiniomis. O kaip gi

yra užverstas juoduoju dar
bu — raštui ir koresponden
ciją korektavimu i]- visokiu 
kitii projektui dirbimu, važi
nėjimu. prakalbą sakymu, 
silsi rinkimu lankymu ir tt. ir 
U. Redaktorius tai ne mal 
kn skaldytojaspagulėjai, 
užvalgiai lašiniu, ir vėl rėšk 
paprastuoju užsimojimu.. . 
Redaktorius turi būti gyvas.

limais darbais žmogus. Tik 
tada jis laikraščiui priduos 
tinkamos spalvos ii- gyvyliės.

Ką-gi su Inmdradarbiais ?
Gel i bendradarbiai laikra

ščiui yra taip re i kai ingi, kaip 
sunkiai dirbančiam žmogui 

«t ei kas"’ arba “pork ča-
- ■ . ........................... 2

Gar: 2-ro morgičio nuoš. 91.00
Nuošimtis už bonus . .... 80.0C
Vanduo miestui......... .... 46.20
Namo pataisymas . . . .... 266.12

išvežimas ... .... 2.50
Apclmida...................... .... 230.25
Gazas .............................. .... 136.44

Taksos miestu; ......... ... 617.50
I'ž a nelis ...................... . . . 57S.70
Džaniionui aiga .... .... 425.06

$3.351.21
. . .$3.561.50

Bėjo .................................. .. .$3.351.21

$210 20
" 1 )a ’-Iiiiiinko ’' randa po

S.V) i mėnesi ............. . . 500.00

$4,061.50
Skirtumas ..................... . . $3,351.21

Pelnas ............................. . .. .$710.29
Į namą žiūrint iš kitos pu

sės ir prirokavus nuošimčius 
už bonus, būtut žymus skirtu
mas. Bet namas tame nekal 
ta' jei lxmai išleisti ant na
mo buvo sunaudoti kitiems 
reikalams. Tikrenybėje na
mas neturėtu atsakyti už vi
są bizni.

T'. Sereika,
“ D-ko” administratorius

KIEK RYGOJE LIETUVIŲ
Dabartiniu metu baigia galu- 

i imi suvesti Rygos miesto gy
ventojų statistiką, kuri rodo, 
kad Rygos mieste yra 337.699 
gyventojai. Jų -^2.30 proc.vai, kai ten toks pat “apsvie-

suteikta pirmoji vieta

Aptemo dangus 
Pažvelgus aukštai. 
Štai viesulą kyla 
Sukas, antai! 
Debesys slenka 
Šniokščia juodi 
Kova, ten baisi. 
Klausyk, ar girdi! 
Galingo perkūno 
Aidus kas užlies ? 
įnirtęs grūmoja 
Kaip svaido žaibus

Vis alpsta silpnyn.
Trakiški:

192O-IV

ŽVAIGŽDELĖS
Rimtos akutės 
Mėlynos žvaigždutės 
Nakties, kad metu 
Žvilgsniu rinitu 
Sužavėjo užvis, 
Nekaltumo viltis. 
Tylu.. . šypsena. 
Rods siela viena. 
Ką jautė, oi ne!! 
Pasakyt, nežinia.. . 
i Igai a.Š svajojau 
Tyrinėjau, ieškojau. 
Bet supranti sielos 
Paslaptyj dyvinos 
Aš užvis negalėjau. 
Kokį jausmą turėjau!! 
Nūn, pabudo dvasia 
Mirksi, mirksi dausa. 
Žavintis spindulys 
Tų akučių žvilgsnys. 
Paviliota širdis 
Aš įsmigau akis 
Ir beribės tvane. 
Rodos, visa sapne.

p
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KAS OĖTI LIETUVIO KOLONUOSE

Kiekviena iš visli 48 vala-, 
tybin turi savo atskirą siste-.i 
mą mokslui. Federalė val
džia neturi jokios kontroles ; 
ant viešų šios šalies* mokyki i 
hi. Taigi mokslas yra kiek-: 
vienos valstybes atsakomybe. 
Kiekvienos včalstybės legis- 
latūrcks turi rūpintis priduo
ti sistemą mokinimui visų, 
tos valstybės vaikų. Papras
tai yra Valstylx’s Mokslo 
Komisija ir Valstybes Moks
lo Departamentas. Komisi
ja kontroliuoja valstybes

LAWRENCE, MASS. 
t . j*Sandaros” 20iuun. tas pats K 
N’ai-ys verkia krukodiliaus ašaro- 
' ris ir net kunigą vadina žiopliu. 
-\š noriu ištarti keletą žodžių a- 
Į iv. p. K. Narį. Kaip-gi p. Nąrys 
yąis būdamas žioplys ir dar bando
• ({i vadina kiltis žiopliais. Aš pas 
l-erb. kun. Virmadkį nt-siprašiau,

• au. jis mum; taip ivkluiiHK.lų. Bet 
/vi K. Narys, nei a* i letalini paša-, lėliškas dalykas tokiais žodžiais 
i y: kas tuos lapėms spausdino. | s^v<> artimą įžeist. Gėda, K. Na-
< km:. Virmauskb ar kas .ritas-p'i> vartot tokius plepalus, 
' iv.mk, jeigu lapsiu rašytojas į tamsta gyveni iš tų žmonių, ku- 

. a*, ė reikalą parūpi jonams žinelę

jie tokie teisingi, tai mums katali
kams nėra vietos prie jų ir aš pa
tarčiau geram katalikui pažiūrėt 
prie ko jis priklauso.

P. K. Narys rašo, būk visi suk
čiai ir paleistuviai lankosi ant 
Bradiord gatvės. K. Kari, kur 
tavo dura ii- kur tavo sąžinė, ar ga
li prirodyt koki tie paleistuviai 
lankosi, žinai pats kad tai krimi-

nes

mėta jos konstitucijoj ir įsta
tymuose. Jos visi žygiai yra 
Įstatymų aprube-žiuoti. Vie
nok. Valstybės Mokslo De
partamentas yra Komisijos 
dirbantis kūnas, ir jo virši-

tiopos per Hilą laiką, ne kai- 
Kaipo rtaiu.liitas, 

as Tulys, dauuf- 
s” redaktorius lui- 
panmdė kuomi jie 

o laku neturiu dau-

saip poli.

ae e-ia

viršiausis penietinis turi iš-

Komisijos imta

.ais ne
rengia 

umyės, kaip angiai sako, 
arti, nm; rubvžiuojas su 
rip-'ji jiu 'ei: susirinkę

Taip-gi p.

famentai. •a nezaiiež-
CUV

Valstybiij Mokslo Komisi-i 
joni. darbas kurių kišasi "i:; 
A'alstvbės- pradiniu ii* aimm

Taigi labai 
bais sanda
le- neperse-

rluos taip biauriai šmeižt
P. K. Nary man prikiši kad aš 

užvakar buvau sandarietis, šian
die vėl katalikas. Aš jau sakiau, 
kad buvau ir esu katalikas. Tik 
danar, katalikai, priklusantieji 
prie Sandaros, jeigu jūs esate san- 
dariečiai, tai jūs atskiria jau nuo 
katalikystes, pats K. Narys tą pa
reiškia. K. Narys nebūtus daiktus 
rašo, būk aš norėjau duot $50 
"Sandarai” už patalpinimą strai- 
p^nio prieš p. Seki. Aš pasiūliau 
"Sandarai” $50 jeigu p. J. Sekys 
faktiškai prirūdys kad K. Vydū
nas neturėjo krūtinės pasipuošęs 
!(i:kų tautišku ženklu — geidaus 
raitant "pulska kurą.” Tai va ko
kia p. K. Nario logika ir teisybė. 
.Ni.rs, tiesa, "Sandara” teisybės 
■žodžio nesuteikė tik klaidingas ži- 
i'.ias palaiko.

F. Krancevičius

timu d<rbuęjftąi paetpįįat ir tau
tos labui.

Jau ąntri metai kaip darbuoja
si mūsų parapijoje vargonininkai 
Raila. Dėka jam turime dabar net 
tris chorus: suaugusiųjų, mergai
čių ir vaikų. Nėra tos šventės kad 
neišgirstume naujos giesmės. Kaip 
didis choras, taip ir maži labai 
gražiai pagieda. 10 gegužio didis 
choras vaidino “Ponas ir Moži, 
kai. ’ ’ Ko ne visi vaidintojai atli- ! 
ko savo roles pusėtinai gerai. Per
statymui pasibaigus, padainavo . 
keletą linksmių dainelių. Žmonių • 
atsilankė tiek, kad pritrūko sėdy
nių. Iš vakaro pelno liko nupirk
tas parapijinei salei pijanas.

15 gegužio apvaikščiojome iškil- : 
mingai Tautos Šventę. Išryto bu- j 
vo atlaikytos iškilmingos uždūši- 1 
n ės mišios už žuvusius kovoje už ■ 
Lietuvos laisvę. Vakare gi įvyko • 
prakalbos su dainomis, kurias gra- 1 
žiai padainavo didysis choras. Mū- ' 
sų gerbi klebonas kun. Petraitis : 
pasakė turiningą ir iškilmei pritai
kintą prakalbą. Aukų surinko a- 
pie 60 dol.

Per paskutinius du metu dirb
tuvės nekaip dirbo. Didelė čeve- 
rykų dirbtuvė visai buvo sustojus. 
Dabargi, kaip girdėti, greitai atsi
darys ir pradės dirbti, kaip dirbus . 
Atholis ir vėl sau ramiai gyvuos

Atžalėlė

Siv

Prižiūrėtoja
s.o kaip Grigu bitės, nors 1

WATKBBUlY,£O]nL L. D. K.S. N. A. APSKRITU
Žinotina kiekvienam LDKS. t VALDYBOS ANTBABAL

M ‘ ' .' JLiLM j ' —k-i,
5. Pirmininkas — M. M. Kamondutls,
v 2Q/^a<soa SU, MOrtetto, M*s& 

Vicepirmininkas — J, Jarola,
562 E. 6-th St., So- Booton, Maso. 

RaStinlnkas — J. V. SjaUgls,
68 Clark St., Cambrldge 39, Maso. 

T įninka a ■—’’V.
S^Hampshęri St, Oombridge 38, Įfaia

5-toa kp. nariui, kad susirinkimas 
įvyks gegužės 24 dieną, pusė po 
pirmos, šv. Juozapo parapijos mo
kyklos kambariuose, tad-gi yra 
kviečiami visi nariai bei narės at
silankyti į šį susirinkimą, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti, 
ypatingai prašome visų naujų na
rių atsilankyti, nes jau laikas su
sipažinti su organizacijos veikimu 
ir būti išpildytos tam tikros įsto
jimo blankos kas yra reikalaujama 
iš kiekvieno nario. Tad-gi malo
nėkite paklausyti šio prašymo, 
taip-gi kurie esate užsilikę su mo 
kestim, tai malonėkite ateiti ir už
simokėti, nes jau seimas artinasi o 
kaip matosi tai mūs kuopos daug 
narių neužsimokėję savo mokesčių 
Malonėsite ateiti ir užsimokėti, nes 
kitaip galite būti išbraukti iš kuo
pos. Be to neužsimokant mokes
čių. daroma didelė skriauda orga
nizacijai.

Raštininkas

UIKIOS NAUJOS NUO ŠIRDIES 
IR VIDURIŲ GYDUOLĖS

Daktarai daug metų, praktikos sa
ko, kad jos veikia puikiai to

kiuose atsitikimuose

NORT
t-----LLOVD=

TEN IR ATGAL
I Nužeminta Kaina
i Į LIETUVĄ

PER BREMENĄ
Į B-čioj kleaoj tiktai atataroMBai

' ‘ Apslgyvaię atel*fliT“3RBr’
tieji bėgy 12 mta., arnturl 
jokių sugulimui tenkfyunj.

192 Wa.*hingtou Street,
! Boston, Mase.

“DABAR V®L SMAGF
t iru lai žuioulų gavo Dulkią.

>iusų Naminj Metodydel 
ttano per pereitas keliui «M^g^ 
kenčiat skausmą kojose, 
rluose, jei nariai yra skaudi ' 
ir jei kenčiat nesmagumus«u 
na oro permaina, štai Jusn„pqjįal 
mėgint naują, lengvą, piji^ ūmi 
Mes kviečiam Jumis rašyt minas ŪaL 
mėginimo, kurį suteiksiu dovanai' 
vienam šio laikraščio skaitytojui.

10,000 Sempelių Visti 
Mes nutarėm atiduot 10,000 
visai UoMinui. Tik parašyt 
antrašą. Mes Jums tuoj atMųsin 
)>eli doi-anai. Nepraleiskit jlpti prtjįSj 
jeigu kenčiat nuo bile-kokio 
tuo. Rašykit šiądien* —

PLEAUANT MUTHOf) <».,

3624 N. Ashland Avė., (Šiicago, 
Deipt. X 10 '

-----------------1

nčs nu:
r kaip

įjtiė-

Toiie

gubernatorius juos renka, as- 
Dloniose Valstybės Mokslo 
Koniiiįa.

Kaip pirmiau sakyta, kiek-' 
viena valstybe kaipo visa yra 
legalu vienute moksle, bet ad
ministracijos reikalais kiek
viena valstybe paskirsto ne
kurtas atsakomybes atski
roms vienutėms. Vietine 
vienute turi palaikyti mo
kyklas. sutinkant su Valsty
bės Mokslo Departamento 
nurodymais, ir tikra verte 
mokyklos kurią ji prižiūri 
pasirodys iŠ vietinių aplin
kybių. intoresii ir darbiu Be
veik visose valstybės!' inkor- 
poruoti miestai yra nepri
klausomos mokyklų vienu
tės. Miestai nebetenka m.o-

RAGINE, WIS.
LDKS. G3 kuopa gyvuoja gerai. 

Id-.-a, turėjo gerai pasidarbuoti, 
Liuė p<; buvusių suiručių pastoti 
\ ė; savo vieton tarpe katalikiškų 
n-;u;gijų ir veikti naudingą darbą 
Dč-sui ir Tėvynei Lietuvai.

Nemyliu tuščių pagyrimų, tik 
noi-iu parodyti tikrus faktus: nuo 
Naujų Metų turim 7 naujus na
rius. Dabartiniu laiku, kada Atei- 
i trinkų atstovai važinėja rinkdami

kyklų viršininkų balsavimu
Patepimas pamokinu km'

kulLL>ijoS

d i rėkt

PAfeANKIAUSlAS 
KELIAS

(Llf

S'k'inti i.<pl'jul;imni- iš Stic Yorko
Laivas “LITUANIA’9 Birželio
Laivas “ESTONIA” 2 (L

BALTUOS AMERIKOS
<ai vienatinė linija kurios laivai 
linriškai per ištins metus susisiekia sta- 
ėiai su laisvosios Dnuzigovalstijos 

ju. TAIP AKT! KLAIPĖDOS, kad I 
I'.•a-, aut kurio sė<iot Neu- Ynrke atv 
| Jumis beveik į pačią TpVYNĘr j 
|TUV.y ba iš Danzi^o i Klaipėdą 4# 
Liktai vienos nakties kelionė laivu 
j jokią ekstra iškH.ščiii.

ii JO

tu! gyduolių už 
ainis kaip grei- 

.. Nuo n e regu- 
iš priežasties

CLEVELAND, OSIO
Koriu trumpai priminti kaslinK 

Miko ir Miko Draugo korespiu- 
dencijų. Tiesa, nežinau kas tie 
žmones yra, bet visapusiškai žiū
rint Miko korespondencija yra tei
singa, išskiriant pasakimą “D. 
boso.” Ištiktųjų, kaip clevclandie- 
čiai kalba, reikėję tokią korespon
denciją parašyti jau pirai metų 
laiko.

Alau roodsi, diskusuoti šį klau
simą. tai Įsivelti Į asmeniškumą, o 
tas nieko gero skaitytojams nesu
teiks. U clevelandiečiai žino visą 
padėti ir taip.

Teisybę Mylinti.
Red. prier. Tikrą tiesą T. M. 

pasakė. Mes jau kejetą kartų bu
vome žymėję, kad asmeninius gin
čus reikia rišti namuose, o ne per 
laikraščius. Juk kas-gi būtų, jei 
laikraštis pradėtų dėti asmeninius 
dalykus? To negalima daryt, ir 
nė vienas laikraštis to nedaro.

U s

ičjimo. n
gyduolė-

Jiniiiiuo 
u ramu

nm-gą. Tik agukite ja 
iagal nurodymą per kete

JvijliI’JcJ i d l » U IkUi (JŲ • ---S

J Klaipėdą visu keliu vaudeniM;i..§
2-r»

United American Lines

jos padaro 
privertė VI

ga-Tone žino labai gera 
tokiuose' aisit -kiniuose, 
sus aptiekorius suteikti

nėdintas. Ilekumenditopjamus i 
‘iavinėjamos pas visus gerus ai 
rius.

$203
Iš NEW YORK’O i 
KAUNĄ ir ATGAL

3-ėia klesa $107;

BALTIC AMERICA 
9 Broadwa.y NewYo&

Kreipkitės čionii 
ar prie savo vietinių ageutlj

Kainos laivakorčių:

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

YANKEE

P. J. Akunevičius i
LIETUVIS GRABORIUS j

Suteikia geriausį paakutinj patarnavimą, todėl verta pu jį J
kreiptis. j

OFISO IR GYVENIMO ANTRAiAS: j
820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tel. 8. B. 01R-W. 1

i sandari-,.-iai.' Ir jeigu visi LU;kas dėl moksleivių namo Kaune, 
--------------------------------------- -1 įai mūsų kp. kaip tik užgirdo kleb.

Ir.:;:. Balinskio pagarsinimą kad 
bus Ručine su prakalbom, tai tuoj 

j iš kasos paskyrė 10 dol. dėl to 
svarbaus reikalo ir Įgaliojo iždi
ninką Stanislovą Šepiką kad per
duotų aukas ateitininkams. Kuo
pos praeitis labai graži: nebuvo to 
atsitikimo, kad mūsų kp. nebūtų 
prisidėjus prie naudingo darbo 
Lietuvos, vietinės parapijos arba 
visuomenės veikime.

Paskutiniu laiku Darbininkų Są
jungos veiklcsniem nariam pasi
darbavus tapo sutvertas jaunimo 
Kiuijas, prie kurio priklauso vaiki
nai ir mergaitės. Klubas nors dar 
jaunutis, vienok žymiai jau atsižy
mėjo tarpe Racino, Mihvaukčs ir 
Kenoslia lietuvių. Kur nuvažiavo, 
žmonės visur buvo užganėdinti.

■ Labai vertas jaunimas pagyrimo.
■ Labai atsižymėjo jaunos mergi

nos: <);ia Lisdikė, Ona Giedraičiu- 
kė. Zofija Malinauskaitė, Adelė

’ Gudziuniukė, Julė Kumpytė ir ki
tos, kurių vardų nesužinojau- Iš 
vaikinų geriausia lošė: J. Kaupis, 
Stasys Ralis, S. Grimelis ir Anta
nas Valiukas ir kiti.

Taigi gerbiamieji “Darbiniu- 
ko" skaitytojai, kam-gi garbe pri- 
klauso '.’ Tad didžiausia garbe mū- 
sų brangiam laikraščiui “Darbi
ninkui

PRANEŠIMAS L. 0. K. S.i 
C9NN. ASKh KUOPOMS

L. D. K. S. tu..,. Apskričio
•-eras paprotvs

ZŲ ■ .0
W;m

-f (Huną, .1'125 metuose, 
rom y tonu., šv. Juoza- 
) .< y i< i o.< k a i ubą r i no s e.
nuvažiavimas yra šaukia
te,; išrinkimo delegatų į

ii v’pogĮ tiuoti naudin- 
i'ammų mūs.; organizaei- 
•Jįsat yra. Kgalo svarbus 

kiekviena kuopa imasi 
darbo 

įmones i .

TEN IR ATGAL 

Nupiginta Kaina

Jungti nėšį) Valstybėse ran- j

mažos mokyklos. Šioj šaly 
yra l-SO.OOO mokyklų, kiek
viena iš kurių teturi tik vie-

pi'įkykbi skaičius nuolat ma
žėja: S.JUO jų buvo uždary-

r;< >s

1ai

:r Tuku geriau
si suvažiavimą.
-Teka, iiei viena 
.Inte savo delc- 
s m;:.:ui;vmai< ir

M. Blažauskaite,

PRANEŠI MAS
Kl'p'-iO kilo-

ibtu laike marš- 
iiularė kad kuo

\ . Daubarai, žemiau

Lai gyvuoja mūsų “Darbinin
kas” ir lai nelieka nė vieno susi- 
pra'usio darbininko kad nebūtų 
nariu mūsų brangios organizazaci- 
jos.

B. V.

.$4.25

. 4.25

1.75

} - tarp (■(•niro ir kuopų.

MONTELLO, MASS.
Lietuviai katalikai iškilmingai 

minėjo gegužio 17 diena penkių 
metų sukaktuves nuo Lietuvos 
Steigiamojo Seimo atidarymo ir 
visos Lietuvos vardu paskelbimo 
Lietuvą esant laisva ir nepriklau 
soma demokratine rc^yubiika. Ry
te buvo šv. mišios, kurias laikė 
trerb. klebonas kr-.. •}. s.agždys, 
už kare žuvusius už Lietuvos ne
priklausomybę, Lietu-, os sūnus. 
Vakare buvo prakalbos ir dainos. 
Šv. Roko parapijos koras, po vado
vyste vargonininko -J. Banio, su
dainavo keletą patrijotinių dainų. 
Po to sekė prakalbos. Kalbėjo 
gerb. P. Daužvardis. -Jis atskleidė 
Lietuvos istorijos lapus nuo anks- 
tybiauitų laikų iki šių dieni]. Tcip- 
gi prisiminė einančius mokslą mo
ksleivius ii- ji! sunkią padėtį Hamburą American Line

y- 8S31 Gyvenimo vieta:
0415-M 26 Dimick St., Somerviile, Mass.

D. A. ZALETKSAS
LIETUVIS GRABORIUS IR KALBAMU OTOJAS

I CNT>ERTAXBR AND EMBALMEB)
983 Cam.bri.dffe St. Cambftdffe, Mus.

Aprūpinu šermenų reikalus paffal šeimynos norą. 
Darba atlieku gerai ir sąžiningai.

Buvo padaryta rinkliava.
Montvilos lietuviai daugelis 
dirba, nes didelė bedarbė. vi< 
vis-gi sudėjo-$40.2s dėl niuksui 
vių.
tcllos didžiai gerb. klebonas kun 
•J. Svagždys. Ant. galo kuras s 
dainavo Lietuvos ir Amerikos bū: 
nūs ir vakaras tuomi užsibaig 
Žmonių buvo pilna svetainė. Visi 
domiai klausėsi kalbų ir viso pro. 
gramo.- Aukautojų vardai:

Po $5.00: Gerb. kun. -L švagž- 
dys, M. Abračinskas ir R. Danie
lius. F. Budreckis $2.01’.

Po $1.00: R. Jarmalavičius. J. 
Jaskelavičius, T. Kubilius, R. Ai. 
tavičiuiė, Šatkauskienė, P. Pauliu-

l’o rinkliavos kalkėje Moi

ATHOL, MASS.
Šiuis bėgančiais metais Ai boile

riai gana gražiai darbuojasi, kaip 
dvasiniai taip ir medžiaginiai. I’a- 
rapjus praėję fčrai pilnai pavyko; 
peilio suvirs 1* šimtui. I’askola li
ko sumažinta $2,50<). Parapija tu
ri dar skolos $12.000. Didžiojo 
pasiliko metu turėjome misijas, 
kurias davė Tėvai Marijonai: 
Kun. J’. Andziulis su Kun. I. Čc- 
sair iu. Ko ne visi jas lankė ir jo
mis naudojosi. Nors Atholyjc ir 
visai mažai, tiesa pasakius, randa
si nųpuolusiųjų dvasioje, vienok 
šventos misijos daug naudos atne
šė, sustiprindamos tikinčiųjų tikė
jimą. Tuomi mes Atholieeiai ga
lime

1 CHORO REPERTUARAI
S
į MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS lAM *
į No. 1-as, 2-tras ir 3-čias (trijų mėn.) jau atspaauiinUi
•g Įtalpa:
» 1.1AI I>IES I>A1N<»S — Muršiis (n>nišytntB kvartetui nrlMl
J šIENAP.mrr. (mcrRimj kvartetui arba chorui)
2 TĖVYNĖN (lysiomK halsam^)
{ VAŽIAVAU HIENA Ir BEDA (malš.Mnm kvartetui ubu ChoreH

Po 50c.: O. Daiiruli''l;ė. E. Bart 
kienė, J. Banys, O. Kašėtaitė, A 
Cesnulcvičienč, J. Kilka. .1 Ant;* 
navičius, A. Jurienė, B. Tamulevi
čius, J.' Kavaliauskas, K. Gri-rns 
J. Žiogelis. V. Samsonas, F. Ado
maitis. K. Oksas, F. Ūsaitis. J. Ba 
ranausk#*-, 

_■ Su smulk

JAUJAS, pagerintas 
modelis su daugeliu 

naujų gražumų. Jis vertas 
užsitikėjimo, kurio visi 
ieško IngersoH’yje.

kad turime d

Veikia atskirai nuo žemesniu 
mokyklų, ir yra užlaikomos 
yisos valstybes mokesčiais.

H75)
&

Cliomms duodamus didelis nuoilmtia



OS ATSTOVAS

Lietuvos ministerifi ir 
stas pasiuntinys Jung

sis Valstybėms — p. K Bi- 
buvodamas Bostone 

Harvardo universitete, 
su universiteto profeso- 

į|k ir valgė su jais pietus.
3CK. Bizauskas atlankęs ke- 

.Bostono ir apielinkės vietą, 
ido Bostoną ketverge vaka-

Rep.

:' BOSTONAS SUKRUSKIME
Cambridgius kėsinasi geriau 

■ už bostoniečius pasirodyti ap- 
: skričio išvažiavime, kuris bus 

Norwoode, gegužės 30 d. Celbė- 
kimės.

Vajaus darbe Bostonas jau 
j gerokai pasiliko — negražu. Iš 

toliau atvažia\nisios kuopos i 
£ seimą turės gražesnius rapor- 

‘ tus, negu vietine pirmoji kuo
pa — lopšys organizacijos, 
j -----------------

Ateina kuopos susirinkimas 
• •— bus ketverge, gegužės 28 d.. 

B prieš patį išvažiavimą. Sten- 
kimės per šias kelias dienas ge- 

Irai pasidarbuoti, prirašyti nors 
po vieną narį, ir ateiti susirin- 
kiman padvigubinta spčka.Pro- 
gu yra — išnaudokime jas. Kal
binkime naujus narius visur— 
kariaukime už savo kolonijos 
garbę.

N. A. LDKS. apskričio suva
žiavimas bus 14 d. birželio. Bos
tone. Reng.kiir.es prie jo kuo- 

.amarkiausiai.

u tame Koncerte gauta anks
čiau.

Puošnioji Municipal salė ant 
Brcadwės jau užimta.

žmpnkas

t—

CAMBRIDGE, MASS.
Šv. koncertas labai gražiai 

nusisekė, koras labai gražiai sa
vo dalį išpildė, o solistai tai nė
ra ką nei kalbėti, nes visi buvo 
parinkti N. Anglijos žvaigždės, 
tadgi atliko savo dalis tikrai ar
tistiškai. Dalyvavo sekantieji: 
prof. smuikininkas A. Židana- 
vičius, p-lės Ona ir Margareta 
Grybaitės, iš So. Boston’o, O. 
Šimbolaitė, iš Cambridge, M. 
Arlauskaitė, iš Haverhill, A. 
Šaukis, A. Kašlauskas, R. Ai- 
noris ir vietinis vargonininkas 
V. Sereika. Daugiaus reiktą 
tokiu bažnytinių koncertą ir 
supažindinti žmones su bažny
tine muzika. Labai gaila kad 
mažai šį kartą buvo žmonių.

Svečias

-Ateinančiam susirinliime rei- 
ĮelfiEB išrinkti delegatus dėl aps- 
Lkričio suvažiavimo ir seimo.

Vyčiai Į savo seimą išrinko še
šiolika delegatą — visi be jo- 

t kio atlyginimo. Kažin kiek iš
trinks Darbininką kuopa i savoj 
; istorinį seimą. Reikėtų nepasi- i 
I duoti! !
į Kariaująs už Bostoną. '

PERSIKĖLĖ
Dr. Landžius persikėlv i nau

ją vietą. Dabar jo ofisas yra 
po num. 381 W. Broadwav. Tel. 
S. B. 4000.

CAMBRIDGE, MASS.
Cambridge’io parapijonkos 

gaspadinės rengia parapijos 
naudai ketvirtą vakarienę ge
gužio 24 d., 1925, bažnytinėj 
svetainėj. Tai tikrai nepapras
ta pramoga, jau tą visi Cam
bridge’io ir apielinkės lietuviai 
žino, nes jau ketvirtu kartu tas 
bus rengiama. Katrie tiktai ne
nuėjo ant buvusiu vakarienių 
parapijos, visi gailėjosi. Nėra 
abejonės, kurie ateis vėliau 6-os 
vai. tai vėl tiems vietą pritruks.

Marijona Šereikienė, vargo
nininko moteris, iš po sunkios 
operacijos šv. Elzbietos ligon- 
buty Brighton, Mass. jau žy
miai sveiksta.

N. P. P. M. parapijos koras 
rengia labai puikius šokius geg. 
29-tą užbaigimui šio sezono. 
Taip-gi rengiasi prie L. D. K. 
S. išvažiavimo į Xorwood, 
Mass., geg. 30.

Vietinis

LDKS, CENTRO VALDYBA

laearm karpenteris, pertariu* Ir bu
feris. Daria* atliek* aušini u«*i ir už 
prieinam* kaln*. Kreipėte; J. TARU
TIS, 242 W. Fifth Street South Boston. 
Mass. . (S^Juiy-2-5)

O-SlE L. D. K. KEISTUČIO
6 BOSTON,, MASS 

rengia ___

ant nuosavo daržo, kuria yra pui
kiausias daržas (parkas) Bostono 
apieluucėje. Minėta dr-stė kasmet 
surengia bent po kelis piknikus ar 
šiaip^fi^ažiavimus, bet dar nėra 
tokio surengus kokį dabar rengia 
Gegužės (May) 30 d. Piknikas 
prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki 
vėlumos naktį. Gal jau visiems y- 
ra žinomas Šios dr-stės daržas, 
Oakland Grove, E. Dedham, Mass. 
Tad gerbiami lietuviai ir lietuvai
tės esat visi užprašomi atsilankyti 
ant mūsą puikaus pikniko, ant ty
ro oro smagiai laiką praleisti. Prie 
progos turim primint, kad per pik
niką, kas norės, galės prisirašyti 
prie mūsą dr-stės už pusę įstojimo. 
Piknikan įžangos nebus.

Širdingai užkviečia Komitetas

Jaunas BERNIUKAS (boy’sas). kuris 
lanko aukštesnę mokyklų ir mokėtų va
žiuoti trokeUu, turėtų lalanj. Darbas 
unt visado*, tik subatoms. Kreipkitės 
BROADIVAY MARKET, 387 Broad- 
vvav, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 
K!4O-\V.
----yy,--------------------------------- -------

9M. Brockton 3112—W.

DR. A. J. GORMAN
.(GUMAŪ8KAS) 1

Af.FREI) E.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK 
Patikrinimas bankinių knygelių

OftciJaliAkns trimetinis šio bnnko bankiniu knygelių jmtfkrlnitnas yra 
rengiamas |»er .

GEGUŽIO IR BIRŽELIO ESIUS,1925
Yra n>igehhttij»t))av lend višnu han)tin<5s koygttiė* butų atn^fos Į lamkų
I xi tikrini m ui |«er :^kyt>s mėnesius. • < •

LINKSMAS BALIUS
Rengia sv. Petro parapijos bažnytinis choras

Subatos Vakare.
Gegužio-May 23-čia, 1925

Parapijos Svetainėje
492 E. Seventh Street South Boston, Mass.

Pradžia 7 :3ū vakare ■
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PARSIDUODA NAMAS IR 
BIZNIS

DIDELIS BALIUS
Subatoje, Birželio 6-ta, 1925

Parapijos Svetainėje
492 E. 7-th Street, So. Boston, Mass

Grieš viena iš goriausių m-kestra. šių šokių tai 
leisti. Būsit užtranėdi

noje — restoran 
riu bučernę: lai 
parko ir netoli t 
daugiausia ainei 
tėję biznio daroma nuo (K>0 iki

išdirbtas pnr 6 nipru< i

JĮ‘Apdrausk
(INŠLURYK)

i’ GYVYBĘ IR SVEIKATĄ- |jjį 
NUO UGNIES — Na ‘ 

iną, krautuvę, rakan
dus. drabužius, auto
mobiliu ir tt.

NUO NELAIMIŲ—Au- 
; tomobiliu. savo, namą 

ir tt.
NUO VAGIŲ—Visą kil

nojamą turtą.
Į Apdraudęs būsi ramtis 
! nuo visokiu nelaimiu.
! Jeigu turi apdraudę^ 
! (inŠiūrinęs). tai pasibai- 
! gus atnaujink pas manę. 
! Klausk a])ie apdraudo< 

kainas.
Pirk ir parduok namus, 
žemę ir t. t. per manę, 
(vairiais reikalais kroip- 
kitės šiuo adresu:

A. F. KNEIŽYS 
308 East Ninth Street

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 16S6.

{į? H

(Kampu Broad Stroot)

: l'EL So. Boston U606— W.

LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
;251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
jOrtso Valandos: nuo 9 iki 12, nuo 
;1:30 iki 6 Ir nuo 8:30 iki 9 vakare. 
■Seredumis nuo 9 iki 12 vat dienų 
[Suimtomis uuo 9 Iki 6 vak. Nedė 
:įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti?

OR. PUSKŪNTGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 ikt 11 ryte. 1 Iki 3 po plet?

7 Iki 9 vak.
889 Broadway, So. Boston.

TeL So. Boaton 2881.

Tel. 8o. Boston 270

J. MACOONELL, M. D.
(Miata nuikalbiti ir lietuvUkai

onno vauuvDoa: Rytais IM 9 v»L 
Po pietų nuo 1—4 
Vakarais nno6—9

6M B. Broadway, So. Boston

CAMBRIDGE’UI
Beveik naujas 3-ją šeimyną namas 
po 5 kambarius, vieta dėl gara- 
džiaus arba didelio daržo, visi nau
jos mados įtaisai, šiluma, piazai ir 
pryšakio ir užpaaklio ir elektriką, 
visi kambariai naujai ištaisyti, la
bai smagi vieta gyventi arba geras 
dėl biznio už tai kad renclos yra 
$128 ant mėnesio ir prekė tik £12.- 
000 ir tik -3,000 įnešti. A. IVAS. 
361 V,’. Broadway, So. Boston, 
Mass.

NEPAPRASTAS VAKARAS!
Gegužio 24.1925 So. Bostono 

Lietuviu Bažnytinėj salėj, Ma
rijos Vaikeliu Draugystė ran
gia du nepaprastu veikalu. Vin
ilas iŠ tu veikalu “BiskĮ Ba
lius, ” pilnas juoku ir ašarų. Pa
matysite juokdariu, šokikiu, iš
girsite puikią orrlmstrą. f^tc. 
'Antras veikalas ‘‘Grybu Ko
še,” komedija, čia pamatvsi- 
te visokiu virėją, ir pasimokin
site kaip iškepti ta pu:kią 
*‘Grybn Koše.” Todo] vi«i 
kviečiami atsilankyti i tą ne
paprastą vakarą.

DVAS. TADAS—Knn. K. Ųrbor.nvičlr.s;, 
50 W. C-th 8L, So. Boston. Mass.

PIRMININKAS—A. Vaisiauskas.
711 CambrMsre St.. Cambridge. Mass.

VICE-PTRM.—Vincas Sirka.
49 I.inciiin Stroo'-. Cambridge?. Mass,

SEKRETORIUS—Petras Daužvardis.
3G6 W. Brondwny. So. Boston. Mass.

IŽDININKAS—A. Patombe-sns.
S77 Cambridge St.. Cambridge. Mass.

KONTROLES KOMISIJA —

Vaikelis

DALYVAUS KONCERTE
Seimo Remrimo Komisija ga

vo pranešimą iš visiems žinomu 
dainininką. R. Juškos, New 
Haven, Conn. ir J. Banio, Mon
tello, Mass.. kad mielai sutin
ka dalyvauti Vyčiu Šeiminia
me koncerte liepos 1 d.

Gerb. J. Banys sutinka net 
SU visu savo choru atvykti. Iš

Cambridge, Mass,
P. Kudirka. 31 Franklin St, 

Norwood, ilass.
M. Klovienė, 14 Wavprly St., 

Brighton, Mass.
NAMO PRTŽTTRCTO.TAS—.1. G’incrkis

5 Thomas Park. So. Boston. Mass.

ADMINISTRATORIUS — V. Sereika.
3G6 W. Broadway, So. Boston, Mass.

L D. K. S. CONN. APSKR. 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Triepbone South Boston 8520

HO. ŠALNA (SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigta du U n! vara! teta OkmD univenity m A. B. 
* Waahtn<toD Univ. ra LLB.

“DARBININKO” NAK1
(antro* hrttoaĮ

M Harvard St, Catnbridg*. Mara 
Tol. Unfversity 1468—J.

PIRMININKAS—A. Mičiunas.
41 I.yon St.. Netv Britain. Conn. 

RAŠTININKE—M. Blažanskaitė.
70 Fairviev St.. New Britain. Conn.

VICR-piRM.—Juozas Bernotas.
45 Chipman St.. Waterbnry. Conn. 

IŽDININKAS — Simonas Cibulskis.
41 So. Leonnrd St.. Waterbury. Ct.

ORGANIZATORIUS—P. Tutoraitis.
797 Bank St.. Materbury, Conn. 

KORESPONDENTAS—V. Važnls.
414 East Street. New Britain, Conn.

KAS TURI $7,000.00?
nrn ird<’ję«s ašitoklov progos.

PAOĖKAVONĖ
Mike BĮ tris, 501 Pine HlHs 8t„ 

Minersville, Pa. rašo: “Dėkui Tamsta! 
p. žukaiti, už ,1usų stebuklingai sutaf 
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė 
Ijirėjau vidurių didi sukietėjimų, skll 
vio nedirbamų, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš «u 
naudojau Jūsų žolių du pakeliu No 
805A, tai tas visas nesmagumas nu<- 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žmo 
gul kreiptis pas žukaitį su negerais vi

duriais, o tos Žolės Ir jumis atitaisys 
Prekė GOc. nž pakeli.” Atsiųsk 10c. 
o gausi visokių žolių Ir knygų katalogų 
Adresuok taip:

M. ZUKAITIS
449 Bndson Aven Bochester. M Y

PARSIDUODA ČEVERYKU 
TAISYKLA

'• b:U vio’oj. vien :« :!pgy-

:ek

REIKALINGI TUOJ AUS

kij biri n-szik;
TH<»NY J.

MONTELLO, MASS.

knu visokių kitų drabni; daiktų. Prie

kurioj galite gauti

ypn.'

J. TRAINAVIČIUS
175 Ames St., Montello, Mass.

įsigyk tinkuojamų mn&inėlę (typo- 
writei’> nu lietuviukais ienklsls. Klausk 
apie kainų ir ISlyeaa p««

ANTANAS F. KNEIŽYS
308 E. Ninth St., So. Bocton, Man

T»L So. 18M

ta tarpe Bencon St. ir Commonwelth 
Avp. 12 jiplmyni). sni vi«nl« įtaisymai®. 
Tnkssvotas Mo.fttO. Rendų neša SR.fHh. 
Knlns S47.5tM\ įnešimo tik $7.900. 
VINCENT R AMBRUŽE (Ambrozni- 
tls), 125 Btoud'vay. S<>. H<>*h>n. 1607. 
. _____ ,. . (G-28>.

'.us :eip, kad būt salima ateiti j §j balių.

EXTRA!
Nepaprasta

pasakykitepramoga

Skaitykite
ir kitiems

PRAKALBOS
Rengia Šv Vincento Vyrų ir Moterų Draugija

Prisideda šv. Jurgio dr-ja, LDKS. 22 kp. ir Moterą Są-gos kp.

Sykiu ir Lietuvos Nepriklausomybės 
Apvaikščiojimas

Gegužio 24 d. 1925
Lietuvių Svetainėje

26 LINCOLN STREET, BRIGHTON, MASS.

Prasidės 3-čią vai po pietą.

TĄ PA (MA DIENĄ BUS PRIIMAMI NAUJI KALIAI UŽ 
PUSĘ ĮSTOJIMO.

Kvioč-ia VALDYBA

ŠOKIAI
KURIUOS ATMINSITE ILGAI

Rengia Švč. P. M. N. P. Parapijos Choras

Gegužio 29 d. 1925
CYPRUS HALL

40 Prospect Street, . Cambridge, Misa
toki&i pnuiidės 8-tą v&L

OPTOMETRISTAS

Tel. S. B. 2805—R.

ISegzaminuojn akis, priskirtu aki- 5 
r.ius, kreivas akis atities.nu Ir d 
ambl i joniškose (aklose) akyse su- | 
grųžiuu šviesų tinkamu lai su. j

J. L. Pasakantis, 0. D. 1

447 Broadway, So. Boston. į*

j Ofiso Tel.: South Boston 2972—R. ji 
Resid. Tel.: So. Boston 1912—W. i

S. BARUSEVIČIDS
Lietuviškas Graborius. balsamuoto- I
jas, Real Estate Ir Public Notaras, j!

843 W. Broadwąy, ji
South Boston, Mass. h

Resldencija: 237 D St, So. Boston. I

TsL Malti 248;

GEORGE H. SHIELDS
811-812 01d South Buildiaj 

294 Washmgton Street 
Boston, Mass.

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

147 Maverick St., East Boston 
Telephone East Boston 1490

37 Gorham Avenue, Brookline
Pelephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą Ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 Iki 5 valandos po piety Išsky
ros šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 808 B. NInth Street, TeL So.
Boston 1096.

Tel. S. B. 0441 |

; F. J. KALINAUSKAS j
advokatas l

414 Broadway, So. Boston t
(Antros lubos) '

TeL S. B. 4Onn

DR. J. C. LANDŽIOS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas

772 EAST BROAD WAY 
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boaton 0828
LOTUVI8 DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
436 >ro*dw*y» 8o«tk BratM 

6/Uo mUoMfea:
Bto 9 iki 12:00 ryta ir n»o 110 
Iki 5 Ir noo 6d» iki 8 vaL vakar*. 
Oftau atdarytas aataloa vakarai* 
ir aadMtetata.

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

899a W. Broadway, So, Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. va

16 METŲ SUUTH BOSTONE

BOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Mua, 
Telephone South Boston 1516—J.

Viee-Pirminlnkas — J. Petrauskai,
250 Gold St., So. Boston, Maaa, 

Prot. Raštininkas — J. Glineeklg,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mase 

cin. Rištininkas — M. šeibis,
40 Marine Ranti, So. Boston, Mam. 

Kasierius — ▲. Naudžiunaa,
885 B. Broadway, So. Boston, Mana, 

Tvarkdarys — .1. Zaikis,
7 VTinfleld St, So. Boston, Mana.

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čių nedėldienj kiekviena mėnesio, 2-rg 
valandų po pietų, parapijos aalėj, *2 
E. Seventh St, Sa. Bostoa, liana. - '

DB-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS BVČ;

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. ZičkienS,
203 W. 3-rd St, So. Boston, Maaa, 

'ice-Pirm. — A. .TanušonienS,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Maaa, 

rot. Rašt. — O. Siaurieji,
443 E. 7-th St. So. Boston, Mana, 

’in. Rašt. — J. Kers.
115 G Street So. Boston, Mana.

M — O. ~ *
105 6-th 

’rarkdarS 
164 6-th

iraujijos reikalais kreipkite rlnafea J 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimas kas antrų atarnln* 
kų kiekvieno mėnesio 7.30 vakar*, 
parapijos svetainėj ant Penkta* gat
vės, South Boston, Mass.

StanluliutS,
S t.. So. Boston, Maa*.
— O. MizglrdleM.
St. So. Bostea, Mase.

tv. KAZIMIERO B. K.^R4O0 
VALDYBOS AKTRAIAI

Pirmininkas — J. Jaroia.
562 E. 6-th St. So. Borton, Mara 

Vlce-pinn. — J. Gmblnskas,
157 M Street, So. Boston, Mara 

Prot Raštininkas — A. Janulonla,
1426 Columbia Rd.. S. Bestos, Mas 

Flninsų Raštininkas — K JCUŪa,
8 Hatch Street So. Bestos, Mara 

Iždininkas — L. frvagždya,
111 Bowen St, Sa Beatos, Mara 

Tvarkdarys — P. Lanėka,
895 E. Flfth St, So. Boston, Mara 

Draugijos reikalais kreipkite v1» 
dos i protokolų raštininkų.

Draugija savo snalrakimna laiko >rų 
nedėldfenj kiekvieno mėnesio 1-mų vai, 
po pietų parapijos salėja 498 Harsmtk

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO8
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IRM ĮNINKĄS — ▼. Zsileckaa.
514 E. Broadway. So. Boston, Mara 
ICE-PIRM. — Povilas Rota,
95 C Street, So. Boston. Mas*.

PROT. RAST. — Antanas M are Junta, 
450 E. Seventh St.. So. Besto*. Mara 

IN. RAšT. — Jnozapaa ▼IskevIM***, 
900 K. Broadvay. S*. Boaton. Mara 
ARIEItrrS — An4r. Zalleckat, 
611 E. Fifth St.. So. Besto*, Mara 

IARAALRA—Kazlmiersv Mlkaftlonh,
908 R. Bmadvvay. So. Boaton, Mara 
D. U K. Keistučio Draugija laiko

o a»«o**LBiua analrinki«M kaa Hraa* 
edėldienl kiekvleoo mėnųįo. po anra 
M Washtogton St, Bostoną. Mara, 
:80 vaaind* po plekų. AtoMaalaK 
Mlrinkiao atolVMttto m skvft* fe*-

*rto*iyti.

Reng.kiir.es



