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lakūnų
ANGLIJA BALTIKEFUKUDA

LENKIJA UŽSISAKĖ 
TABOKOS RENGIASI IEŠKOTI 

LAKŪNŲ
DAUG ŽALOS FARME- 

RIAMS

“ Darbininkai”
•<*Wi Br»iidwav. Su.

Tokio. Japonija.—Fukuo- Lenkijos vyriausvbė 
>j bandyta nužudyti gene- sakė Suv. A’alstijose :

“Kiekvieno kataliko yra 
Šventa priedermė paremti 
katalikiškają spaudų ir ją 
kuoplaČiausiai paaksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 

kesnio.”

Kaina 4

Francūzų socijalistų sumiši 

mas dėl karo
Angjga įkėlė koją Rengiasi ieškotis j! 

į Baltiją
UŽGYRĖ MOROKO KARA BANDĖ NUŽUDYTI GEN. ' 

_____ ' I VTTVTTTVA
Paryžius.—Francijos pa’r-1 

lamente buvo penkių valau-' 
du debatai dėl karo Moroke.:1' 
Komunistai žinoma išnaudo- roi:ls Mataro Fukuda. Vai- (MM) svai 
jo tą progą ir buvo paverto !£nnT .iarn restorane, iš lauko

•Inn-iontų į marma 1 ienePr° Tauta į jį. bet ne

(m be
JO T.
parlamentą Į marma bene.
Komunistai smerkė valdžią 
už imperializmą, grobimą., 
kraujo liejimą ir kvietė ka-'SA

val-l'lJ
Ikeršto. Mat po įvykusio 1923 jai. va 
■metais baisaus žemės dr(-be-,Gr;>\vm-s 
’jimo Tokioj, geu. Fukuda. Italija 
kaipo Tokio apskritiem karo moimpoi 
komt-udamas. karo padėties pr.t oyga 

aštru- ims’i- ?;d

rinkmeną sukilti prieš 
džią. Tada parlamente ir ki 
lo ai asas.

Tai yra antras jau pasikė- 
symas nužudyti geu. Fuku- 

Manoma. kad tai dėl

vidurio brželio menesio.

i tabokos monopolį.
ikijos užsakmmm teko

<« ’■ )’>er:'.Twm

partijos, išskiriant komunis
tus. ivnie valdžios vedama 
Karą MoroKe. imetu

■T<> 'Žiaurumo

FRANCUOS VALDŽIA 
KEBLUME

Osugi. kurį vienas generolo 
Fukuda adjutantą umav".

JAPONAI NEI VETERANAI
NEGALI BŪT PILIEČIAI

Iš Stockholroo paleista ži
li apie tai. kilk E>tijo< vai
ria ilgam terminui paran- 
ivoįo dvi salas Dago ir

daivse į šiaurę mm Obio upė

I DAKTARAS BĖDOJ
i
j Long Beach. X. J.
Itinier Foru patraukė teis-

ketina turėti
vam.s. daržams i 
dams.

y.dijos ir Rygos užlaiu. 
uo sab" Gesei galima truk- 
cti įplaukime i Rvga. o nuo

lią laivams į Leningradą.
Yra spėiama. kad Rusija, 

griežtai pasipriešins isigale- 
iimui Anginos Baltike.

GINČAS DEL TĖVO 
PALIKIMO

GAVO VIETĄ
WashingTon. — Aukščiau

sias Teismas i.šsnrt-ndė. kad 
j apon iečiai. 
Jungtiniu V

Berlin.—Nepraėjo nei me- ni( \:l -1 
iii laiko kai garsusis Vokia- n.‘^ K‘.nf 

finansinis karalius

-s ne pi

Paryžius.—Bedebatuojant 
Francijos parlamente apie 
Moroko karą soči j a listai ne
reiškė valdžiai pasipriešini
mo. Buvo manyta, kad visi 
balsuos už valdžią. Bet kuo
met atėjo laikas balsuoti .tai jiios 
socijalistai suskilo. Jie iš’Hugo Stūmės mirė, n jau 
pradžios rodėsi einą su val-;tarP i° ^Tnų kilo ginčai dėl 
džia, bet kuomet ministeriai palikimo. Tėvo nurodvmu 
pranešė, kad'dėl marokiečių našlė turėjo teisę paskutini 
pasmaugimo Francijos val-j'^dį tarti, jei kiltu nesust- 
džia tariasi su Ispanija irjP^atimai. Taigi našlė viena 
kad* Ispanija bus talkininkė'sūnų pastatė Barime ves-i 
Francijai. tada socijalistai jvidurinius biznius, n kitą sū- 
sumišo. Mat oficijaliai so-pų pasiuntė į Hamburgą 4a- 
cijalistai yra pasižadėję val-P)ot’ užsieninę prekyba. Mat 
džią remti. Dribai’ jrie Štisi-brikai pasirodė besą sm-va- 
laikė nuo balsavimo. Kadan-pi^ki ir užsispyrėliai. Ginčai 
gi valdžia yra radikalu ran-j^do ir ras galės žvmuu rin
kose ir kadangi be sočijalistąi diepti ant biznio, 
radikalai neturėtu daugu
mos. tai dešinieji, jei pano
rės. galės dabartino valdžią 
nuversti.

Ministeriai pranešė. kad; 
ikšiol karo lau£e Moroke žu- į 
vo 400 kareivą^, b sužeista 1.- i 
100. 35 kareiviai nežinia kur 
dingo. Vienas trečdalis tu 
nukentėjusių yra francūzai. 
o du trečdaliu senegaliečiai.

GEN. LUDENDORFAS
TRAUKSIS IŠ POLITIKOS

Berlin. — Geiiernl.-K Lu- 
jdendorfas atgrisęs' politikos 
ąr norįs iš jos vi<ai pari 
traukti. Jis rezignavo iš y,.--

Gem T 
imatvtis si i'rezidentu ITir.■

opk

i< Te:sma< padarė bv- 
o ji-pimirmo, TTide- 
’ovota. kurs nt-y Jt-vv- 
mmi> *ar";v'o Jmm--
Vą'<
:. J 1921 meta

ari

PRIDARĖ ŽALOS
m a nu. iei T

ra netoli Parvžiaus pridarė Idento rūmuo..... m s r] 
daug žalos ūkininkams. Ap-|lėtu kilti ga-d’i. ;<>g 
skateiunajma. kad nuostolių'denta< sėbraujasis - 
bus $40.000. ; narionalistais.

DANIJOJ STREIKO 
IŠVENGTA

m

I VISAS PASAULIO DALIS
NAUDOKITĖS MŪSŲ PA

TARNAVIMU

STREIKO RIAUŠĖS

Kinijoj. Tsing-ta-o m 
kilusis audėju streikas.

■ė dirbtuv.

Maskva. — Stugrįžęs jš iš
sėmimo Trockis, buvęs karo 
mi'iisteris. pasižadėjo būti 
ištikimu komunizmui. Todėl 
Augšeiausysis Komisarų ko
miu -tas. - pmvudū-jaiii—pasi 72'- 
mėti ekonominiame Rusią>< 
atstatėme. Jis priimta-*

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

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

Laivakortes parduodam ant 
geriausių ir greičiausių pasau
lio laivu.

Vykstant i Lietuvą ar kitur 
kur kreipkitės i mus. Suteikia
me visas informacijas, atlieka
me visus kelionei reikalus. Pa
rūpiname pasus. įgauname afi- 
davitus ir kitus tam reikalin
gus dokumentus.

NUBALSAVO PARDUOTI į Tūkstančiai lietuvių po daug 
sykių naudojosi mūsų patama- 

X\ asliingto i. — Šhipping vimu ir liko patenkinti.

Tarvba

R

•kononune
nėnsis Rusi-

Karnv»mc-

■ tv

TRAUKINIŲ KATASTROFA

Bmglmmmm N. Y 
amais buvo užmušt

pa
s su pro
dami

26 ŽMONĖS SUŽEISTA

pl:V

P-

NEĮLEIDŽIA NEI PAČIU 
NEI VAIKŲ

Kopenhaga. Danija—Grū
mojusiam kilti visuotinam; 
Danijos Jaiyj}. dąrbinįnku 
streikui užbėgta už akiu.Lai
vų savininkai, po ilgesnių de
rybų su darbininko is-jūri-
nihknis ir kūrintojais susi-. Board nubaldavo išPatvti 
tnikė ir pasirašė dvejiems pardavimui 2<W) laimi. For- 
metams kontraktu, kuriuo das. kurs bu\<> užsiminęs a- 
alga darbininkams pakelia*, pie ju pirkimą, dabar galė; 366 West Broadway 
ma 5 nuošimčiais. i jų pirkti. South Boston, Mass.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ

Suv. \ alsti.ąi Aug-emnsv- 
sis Teismas išnešę ištarmę, 
kad kiniečiai vertelgos gali 
atvvkti į šia šalį, 'leidžiamos 
in pačios ir įnikai. Bet nnie-

’mi nebus ileidžiami.

dar negrįžo. Prieš išlekiant jnian daktarą Albert A. Btorg 

buvo sutarta, kad jų kelionė ąiž apgavystę. Reikalattja 
vaisią ><>- gali trukti dvi savaites. R>-!į25.<MHi atlyginimo. Sknndi- 

i mimikas sako, kad daktaras'Berg 
tai nu<> neva daręs jam operaciją 

laivai turi ’apendikui pašalinti. Ta ope- 
plaukti iki tos vietos, kurjii- racija įvykus 1919. Vėliau 
re jau užšalus ir ten privalo, jam vė-i užėję šone skaud&ys 
patruliuoti, šitą žygi suruo- įj- daktarai pripažinę apen- 
se Norvegijos Orlaiviniukvs- (liko uždegimą. Antru sykiu 
tęs Sąjunga. lai dabar Są- kitas daktaras darė eperjči- 
.junga prašė Xorvegijos vai-'ją į r išėmė apeiidiką. Xas 

ni. tempe- į Jžios siiisti karo laivą ir du buvo 1924 m. Teisme bus is- 
94 laipsnius;-orlaiviu patruliuoti šiaurės Statytas butelyje apendiįas 
o dar ir šešta-; įūrę ir ieškoti negrįžtančiąiš mitroje operacijoje iširntaB.

ašigalio lakūnu.

liau sakoma, kad
I< pietines Illinois valsti-(laiku lakūnai negrį 

jos -ialies praneša, kad a iks- • Spitzbergeiio 
tyrosios bulvės, komai

< )i'(> almai’ 
stabi. Praeit

ratura

nuo-

'ta- 
dimiį. Tik i><> pietą ėmė stai
ga m vėsti. <> sekmadienį tem-. 
peratura nupuolė iki 37 lajp-' 
<niij. Pirmadienį buvo kiek ■ 
šilčiau, liet ir tai termomet- 
ras tonakib- iki 19 Ir.ins- 

, tll ( 
'kad 
/panaikinta ir kad minimum 
alga nustatyta. Jei ne. tai 
savo reikalavimu išpiklimą 

streiku, i streiką

NELAIMĖ SU AUTOMOBI-
GRUMOJA STREIKU LIUM

niu. darbininkai pa rinkai aro. 
i "tipsų” sistema būtu

NAUJA MAŠINA
.-OT
kompanija :pareniS
tujai išras- Deitn 15.000 darbininkui
kas4'!. Sa- Darbininkai sako, kad 

• ‘a mašina .‘uipsai” nepatinka visiionie- 
ią.. Sako. darbininkams.

( iiieinnati. (>li i 
angliakasykiii 
nradėjo vartoti i

115JF1B lom 
kad priėimu

uitą su-
500.000.- PRIMINĖ APIE SAVE

Rorliester, X. II. —Louise 
Tcnviie. 41 m. amžiaus, tor
tinga moteris rš HaverMU 
važiavo automobiliumi 4M 
dvierrn kitomis moteriuos. 
Bevažiuojant 10 |>ėdų JtEfr 
šrio pylimu, neteko kontto-,. 
lės ir automobilius atsimušė, 
i vieną medį, paskui į kitj^ir 
po to ūžtelėjo žemyn nuo py* 
limo. Loiii>e Towne. vietoj ' 
žuvo, nes jai buvo perskeltoj 
jai va. o kitos dvi moterys 
snukiai sužeistos. ■

• Wxi

F

pa'

W

GAZO EKSPLIOZIJA

za/o ;
buvo

GAISRO UOSTOLIAI

, onniioa a

sunai-

SUDEGĖ LAIVAS

i »a m;! ■

PRAPUOLĖ MOTERIS

M r i>'-li< r. V* Fa rme-

anie
Į)ra m

{'a rmeri 
siigrnbi joni io.

darė kalėj imam

Italija ir kai- ■ 
valstybės yra 

skolingos netik Amerikai.] 
■bet ir Anglijai. Todėl Ano
dija pranešė savo skolinin
kėms. ka<l jei jos >utiks nio- . 
kėt; >koia- Amerikai, tai jai i

Anglijoj :"-gi turi pradėtiŲ

Franeija.

STAIGA PABLŪDO

Lewistom Me. — Walter 
F. Tl-iomas. nostmasteris ir 
et v;ninka - krautuvės iš Det- 
'■olu Me.. atvvkęs į sveriu* 
su Žeimena.staiga pamišo.Ji< 
ti'o>’'izav< ■ būrius žmonių 

;<•- Ba**■> k'd<’giia. ■•> kai pn-

Iveriais jiems gra
sino

SUSITAIKĖ

rm darbininkams pakelta al- 
g<>s trimis nuošimčiais. Prr 
hleTu< darbininkai gaus 
>:pin.(V»n daugiau. '”‘gu da
bar.

MIRĖ PRIE MOTINOS 
KARSTO

as užėjo pas; X«\v York. — Oscar R. 
pasiteirauti. jGahagan. 75 m. amžiaus, mi- 

Tada :> ė sėdėdamas prie motim* 
ir už- Į karsto. Jis turėjo pilvo 

skaudėjimą.

NUSKENDO LAIVAS IU 
BULVĖMIS " i ~

uis laivas Firma užėjo’ šdt 
seklumoj ir tm> pat karta už*- 
...egė. .1'1 išu-ęHM~ti ąf pavy

ko. Žuvo laivas ir 
maišu bulvių.

LIEPĖ PASKUBINTI
BYLAS

Suv. Valstijų prottfBOjrae 
Buekner paliepė už baigt* už
sitęsusias bylas dėl 3.25Ggle- 
b-rių nuo karo laikų ir 2JXX) 
]ir<-bibirijo< lanžvtojų. .fei 
kaltes išrodo esama. tuoj 
byla nagi i 'et', jei ne. fcihy-

PALIEJO DAUG GAZA&B9

N. H. -Pretf

j(> RO.fMM) galionų gazolino. 
■Tvarkai padaryti truko tris 
valandas. • • u .

APSAUGOS DI»N>

įtariant prez.

na bus liepos 4 d. PomaiAĮht 
saugos diena buvo lapfcnrtMe

dienoje. * Js
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uder the Act of Marcb 8, 1879.

SUBSCRIPTION KATES;

$4.50
$5.50
$5JC I

■Sandara" kelis 
škė pasipiktinimo.

ML at Oet- 8. 1917, authorlaed ou July U, 1MB.

ffeHigB eountrie* yearly

trateno, p liejome T. BurtttMskas ir tto-
žvejij uostą Šv^n-J žaitis.

tęstos žiotyse. To uosto rei-
IcaiiugTOias yra didžiausias. IBudienė ir J. Girdžiunienė. 
Klaipėdos uostas, nors yra| JF. Lynu, Mass., 24 kp.: A. 

mūsą rankose, bet kartu yra į Kazlauskas ir J . Karvelis, 
išneštas mums ir paverstas 
‘tarptautiniu’ uostu su tarp- V. Mickevičius, 
tautinę administracija ap
link tą uostą intriguoja mū
są priešininkai: jie Stengia
si jamesudaryti mums kurią 
tik gahsunkuliui, ir negali
ma sakyti, kad mes būtume 
tame savo senajame uoste 
Šeimininkai.. . " Palanga bū
siąs tikrasai mūsą uostas iriko. Tatgi sukruskime visi ir 
langas į pasauli. -tikrai darbininkiškai padir-

Ar-gi galą gale pasirodys, .bėkime paskutnėse dienosi*.

Racint, Wis. 63 kp.: A.

So. Boston, Mass., 1 kp.:

Brooklyn, N. Y.. 9 kp.: V. 
Baltrušaitis.

Cambridge, Mass.. 8 kp.: 
J. Z inkus.

Elizabeth, N. J.. 16 k]).: E. 
Gavelienė.

Vajus jau visai prie pabai
gos — tik pora savaičių beli-

K .v ‘

s|s"

I*-

M' 
fe
I
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WATtt^ŪBV( cmr.

Porai dienų teko poezijų pilna
me, kiek kalnuotame ir kalnais 
apsuptame Waterbury ir prisižiū
rėti i vietos šv. Juozapo par. lietu
vių veikimų. Kad čia žmonės su
sipratę ir tikybos ir tautos žvilgs
niu—ryškiai rodo esamos prie liet, 
parapijos Įstaigos ir Įvairios dr- 
jos. šios parapijos savastis apima 
didi plotą Žemės ant kurios, ne-* 
skaitant Bažnyčios su klebonija. 1 
tiipsta Kiti namai su ištaigomis, 
būtent: 1, mokykla kurioje 1,100

KUR YRA GERBUSIOS i“ 
ALGOS

iniuižiūviis
rčiais žodžiu teatmena1., i . . . . , . įskcIc . ■

'ir užuojautą išreiškia.

Anglijos l>arbo ministeri 
ja.tyrinėjo algą didumą įvai
riose valstybėse ir jas palygi- , vas Biazuskas \Vorcesteryjc

Kaipo miera palygini-.ėjo į bažnyčios skiepą. Gir
niui paimta Londono algos, di. "jei veikėjai būtą žinoję. 
Tada algos ištirtuose kraš tai kad ir trumpam laike bū- 
tuose pasirodė šitaip:

Philadelpliia, Pa........
— .^tta\\ a, Kanada...........

Sydnvy. Aus’ rali ja ....
Tubndoii, Anglija .......

■ '' .Amsterdam, Hoiandija
“T’.L Ch>16. Norvegija .........

ęStockhoim. švt-(iija . .
Paryžius, Franeija ....

. . . m+
. . 144

is:;

i«-

Praga. Čeko-šlovakija. . 
■JJruselis, Belgija .........

^Milanas, Italija.............
."Madridas, Ispanija . . . . 
ŪRymas, Italija ............
"Vienna. Austrija ..........
Lisabor.as. |Vr'.-.d:.:; .

. .‘>4

. . 4'
. . 4>
.. 46

medžio SEIMUI ĮNEŠIMAI
-Juozapo prieglauda vaikams; 3' 

* namai. kuriame tiipsja vyčių klu
pias. jų Knygynas ir spaustuvė.

I 1. Dvasine dalis organi- 
izacijos. kad laikytūs kaip 
iki šiol — vienybė sll Romos ' vaikai :r apie 

! Lietuvos Respublikos atsto- J kongrese. Nurodo, kad šie-: Kataliku Bažnyčia ir plėti-M sv.-tinuam“ 
• met sukat ika 20 metu nuo Di- inas kooperatyvės idėjos. ; rapiji.-čiai ry?

Lietuviu Seimo Vii-į 2. Organizacijos finansąt Į \ įsai'patogui 
Torus sukaktuvėms i pagerinimui, kad Lj. D. K. S. tainę. sis r. 
i į ir žinoma nau- (išleistą Šerus, tai Į) greit kaip ! l’e:' •'>200,000. 
darbams nžsibriežti). įgali, ir paskelbtą ją pardavi- 

kongresas jiėjimo vajiu šėrininkams 
ik J. Gabrį ,už įdėtus pinigus, kad būtąi 
auksino ini- mokama dygulis nuošimtis.

įciatvvą'iirūtu imti šaulią , 3. Organa.' “Darbiniu- 
’Saįuimii. įkas kad išeini dienraščiu
į šieuiit lietuviu laisvumu-1 arba tris sykius į savaitę, bet 
inia: minės šliupo jubiliejų, o .kad būt padidėtas, jeigu ga- 
. katalikai Valančiaus jubilie-Jima.
'iii. Bū gerai, kad bendrai 4. Broliškos Pašeipos Eons

Ttt buvę galima suruošti gar- 
ibingas ir gražias sutiktu- 
!ves.” Tas laikraštis. •*San-

nia

atsitikirnų viešame Ameri
kos gyvenime. Atidai i'arnie- 

■rys senatorius Magnus .John
son lenktyniavo su Agrikul- 
.tūros 1 )epartmeiito sekreto- 
iriuni i niinisteriuin) karvių 
.milžime ir niekas iš ameri- 
kiečiij tuoini nesipiktino: 
prezidentas CTohdue vasara

j J. (iabrys "Trimite” užsi 
mena ai>ie šaukimą tauto:

I n;;. Parapijos turtas siekia arti 
Ls3.)0,QOO. Kadangi i esamą par.

Kazj-s Pranulis $5.00.
*>$2.00: M. Griškauskieuė, B.' 

Karpavičius, Pet. Kuzminskas, J. 
Dobilaitis, J. Kazlauskas, P. Pet- 
raitienė, 0. J. Povilonskienė, J. Jo- 
kubauskas, J. Jaroševiče. P. GIo- 
denis, Pr. Ragickas, A. Ramanaus
kas, S. K. Pasaitis, K. Sakalaus
kas.

Po $1.00: V. Lukminas. Pr. Ku
zminskas, J. šipčnas, M. Auseniu 

jtė, K. Račinas. J. čaponis. Jer. Be- 
|iiesevičius, J. Pranulis, Blažukai- 
jtč. Dvileckiutę, Povilonskis, Bale- 
vičius. Balevičienė, B. Buškus, K. 
Mačinauskas. Balčius.

Visa tai turėdamas omenyje 
reiškiu didžiausios mano padėkos 
gerb. klebonui kun. J. Valantiejui 
ir spaudos skyriaus valdybai už 
pagalbą spaudos platinimo darbe, 
gi visiems spaudos rėmėjams didi 
lietuvišką “ačiū.”

HARTFOBD, CONN.
Pmdžioje gegužio, per pasidar

bavimų vietinio vikaro kun. A. 
Vaškelio, buvo surengtas vakaras 
su turtingu prdgranni, parapijos 
naudai. Buvo perstatyta trys juo- 
kngos komedijos ir kitokių pa- 
niarginiinų. Taip-gi kalbėjo šv. 
Kazimiero Dr-jos Kaune atstovas, 
kun. St. Pavilanis. Tas vakaras 
visapusiškai pasisekė.

Gegužio 10. mokytoja Ji. Bla- 
žauskiutė, iš Xew Britain, buvo 
surengus koncertą. P-lė Blažaus- 
kiutė šioje apielinkėje yra žymi 
dainininkė. Taip-gi dainavo ir p.

ŠP*’ 
s>

Reikia žinoti, kad nėra pri- 
jpažyta .kad bendrai imant

Philadelphi joj būtą

bepr> >tiski > 
nors 
šito

PASTABĖLĖS

pmi.je.
paminėti 
jiems i 
būtu tas

1 I lidžioj

kataliką
21 iki 31

prezidentui prikišti deii^- nrntą sukautu
įo pasielu-imo. Kanda-iv‘;s iMD-'-vskupo 5 ato-iau: 
ii iei ’.uiri o-vviioTi ir:T"irtlCS.

savos juoku, tai

;ki<> išeiti ir žinoti, kas kultū-

‘Pranešama, kad nuo birže-
H ■ lioįSOd. M aisvoji" Mariam- ]ril).

& polčs Realinė Gimnazi ja bū-
J ' H111 .

g - AiaBfr valdžios uždaryta.’ZU(‘(į 
’fBLaisvieji” viešai žinoimi l (jn p 
afasavos ir protestuos, be1 )); 
širdvje džiaugiasi, kad nerei- 
kės keli ą centą aukuoti tai į- ų,1)( 
įtaigai i<alaikvti.o, . \ i» <

IMI turi šitokiu rik: 
' ’ Krikščiones’ niobi 1

■rikalai.

amas

ainę tilps arti 1,500 žmoni

alė.s tuomet pavydėti nevien 
m žymesnės ,<oir>!iijos i>ot ir

oro. 4

to takto, kad Watcrbury lietuviai., 
rūpindamies savo ir savo šeimos į 
griovė, greta prigulėjimo prie i-j 
vairiu pašalpiniij liet, dr-jų, yra I 
Amerikos apdraudos dr-jose apsi-į 
/Įraudę sumoje apie $3,000,00(11 
tris milijonai . Graži tai suma!

Kun. St. Pavilanis, 
m. Dr-jos įgaliotinis A-

'mokėt Kiekvienam narnu.
bc*. kad kiekviena kuopa nio- •' e 
ketą po penkis ar dešimts do- į -A;* 

■ lerią į metU'.
•5. Nariai, savas mėnesi-Į^'j 

I nes duokles, kad užsimokėtu j 
iš kalno, užsilikusiems tris 
mėnesius, kad organas būt1 

I sustabdytas.

1x7 A TTTC DA iri AQ|:I)aužvardis kad ir ant toliau 
V A JUO DAlUlADl pasi]įktll eelltvo sekreTol.junb 

------ i 7. Ateinantis seimas, kad

lartinai

Dabar vi: 
tvarko, n 
ir rentini!

savo rekordus.
dirba, mokestis

aiKuru

de.

,tr
tai pagei-

gonininkas, turis labai įvirtą ir 
gražų boso balsą. Smuikavo P. 
Dovidonis. smuikininkas, iš Anso- 
nijos, jis bent kelis kartus buvo 
publikos iššauktas. Koncertas 
tuno gana nirtingas, 'net apgailė
tina, kad publikos buvo nedaug. 
Priežastis gal būt buvo tame, kad 
būvu rengta dienos laiku, o diena 
pasilaikė labai graži, tai žmonės j 
svetainę nenorėjo eiti.

Dalyvavęs.

DETR0IT, MICH.
Ai ūsų mieste darbai eina neblo

giausia, daug žmonių atkeliau
ja, atranda “Lordą'’ su garsiomis 

- ImoKcstiniis. Žmogus gauna darbą.
,n ^s’Lja. 9 -.ai džiaugiasi, o po tam verkia, 
' vaikelių, 11 n>a‘ reikia sunkiai dirbti — $6.00 
ynu. 12 Xe- r.aiija..: darbininkui užmoka, bei 
sv. Pagelbos, j;- atsiina. Darbininkų gyvenimas 
jųvnios alum- i sunkus, bet kas tame kaltas? Ar 
►žanciaus, 15 : ;ie mes patįs darbininkai.’ Žmo- 

I Tj' 1d. Apaštaiystės mal-įnelės neorganizuoti. Mes nesirū-
i *"• E. busiv. Ameriko-j pinam kokiu keliu eiti, mes neau- 

’į 'KU0Pcs, IS. Rūtos, 19j įginam organizacijos tokios, kaipo 
j^'5“ P'-"P Kuopa, 20) Liet, jau-j Darbininku: Sąjunga;

- lb Mar

Šv. Juozapo

26 I); 
.Moter

Kauno

bii

24. Moterų apšvie- 
Piinų.jų biaiviiiin- 

:h'.sų sąjungos kp., 
jungos kuopa, 2S;

ja, 29: Lietuv. Am
30. Motę?.

Kazimiero D

:'0s

mes esame 
atšalę, nesuprantame kas yra mū
sų tautoje gerbiami; mes neatski
riamo pelų nuo grūdų.

ūles kaltiname veikėjus, patys 
nes'isiprantame. A,š žinau daugel

laikraščio, nežino jokios argai 
vijos, niekui ijr-prik’auso, o j

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Andriejaus parapija.
ūsą parapijoj žydi gražiausia 
y nė. Tą vienybę saldina tnū- 
icr'u. klfi). kun. č'epukaitis, jis 
pilnas energijos ir nenujlstan- 
kovojiino dėl labo parapijos ir 
: lietuviu katalikų.

Koloniją didžiai gražina ir ūbą 
kc’ia mūsą jaunas vargoiuninKas.

čto s

s:;:-i-::gė ir tuomi puijfrKą urnai pa- 
tenkino. Dabar rengiasi prie vie
no iš didžiausių koncertui Phila- 
'je’phijojc. Tą koncertą rengia vi
sos trys parapijos, bet P. Staniš- 
kis yra vadas, arba pirmininkas 
viso darbo.

L. D. K. S. kuopa.
eia turim Darbininką Sąjungos 

.103 kuopą, kuri nors dar jaunutė, 
tik už,praeitą 'pavasari suorgani
zuota. nedaug nariu, vienok dabar 
pradeda ūpas kilti, naujas proto-

anie dcšiir

ilgą p r jud" ei vilti Pili

ą-emras butą ])erkelta> i Dėt 
rojt::. jeigu galima.

tfi'i organizuot dramatišku

ai
1 jasai

Gaila

t< uliniu.

pi ktumu • deši m*

rius oriešiiiink

*1^1/00 k C Po \ Itrliv b< - t*
Jyriaffia ą pie -J o:i> > Š; ■; i > .) 
HĮ&tines veikimo suknktnvt 
pSiėiškia. kad šliupo "kl; 
33»buvo tokios — /'is- i" m 
kčjo vc’diiiainhinti.'’ Ti;
būt čia nėra zeeeriška klaida, .daiv 
Tad išeina, kad laisvamaniu 
žvilgsniu A'eidmainystč ma 
dorybe, o nemokėti veidmai
niauti yra klaida. <mi tai no 

;*lvit-HŠkai naujanybe -;š >kol- 
biamą laisvamani’; doro> 
prjjicipą. bet vis gi naujaiiy- 
be.

Tol itin ‘ \ n-nybo ra; 
~ ’ apvaikščioti šliupu jnbil 
7k šitaip: ‘'prakalbomis, 

skaitoniis. susirinkim;:’- 
nešimais J)-rni šimpm i 
jausmės rezoliuciją, tam 
Tais Vakarėliais ir tt. ” Kaip 

'• matote o p i e ai:k;i' šliuĮ’iii 
.ATl’hei žodeliu neuž'imeiiama. O 

Šliupas dejuoja, praleidus 
sutaupytus piiiigu> ir sun
kiai gyveną'. Uor< c'.-is žeii- 
■te-reniiamas. Tai kaip čia y- 
TA? Ar laisvamaniai tiki, kad

3 krpkodikilojamieji klerika-įliu

rilis
ta! '

'ininkus.
Km mm;
kin par-

- per trumputį !a 
• ;1 <'3 kjop'

Buki.'

9. A . Mik"ia:tis. W. ] *.

tiniu ri 
no):';: A nms ir tauto'

ir kultūriniai
, >ma r K i;:::
■ km>J»;i -

jatmiaU'ią i;- 
1 ’lti lade! pili 1"' 
iine iki seimui 
nto naują na-

in. Kad L. I). K. S. stena 
tūs nt;rod\ti per spand; 
kani kii'ipes pairtą prad”-'

•bndvbo

.M a 
per

P

tokią: žmo::< 
netinka nic 
daryti, gėrti 
ifiiok. kai su- 

kia kokia neminė :;ž

o d;: žada prirašyti daug dangitii;
būtent užauginti savo kuopą

stipriausia BhiladėIph>,]<>.)<■.
Žinoma, didelį

reikia ištvermės ir darbo. Mūs 
a. daug ką ga.' 
LDKS. 193 k- r

P“'
mėgsta skai

iičkite
Į)

•J

nn:s pu 
pad-,:" ':

’ Darbininką, 
isokii: darbir

Klirs p;

juos mažai pažįstame. Kir
šu pačių. .Mes

tarną. sumušti 
rijos kuopas. B* 
dirbsite, tai ir

Dar.
P, 

i’ini
-. katalikai <i;i" 
tarkuoti' vis.

k::?ė? M
■ susipratę, 

om<-‘ turėsim

yvcmmiii bizni.
Kati ergam:' " I >arbi■ 

skelbtą vienybėje 
varg'šąi darbininku 

ang-yvimtii prieš vi-
imbitejn.' ir netei'in- 

■ ii; užsi į molinius, ne- 
k"ki" jie būtą luomo.

11. Kad “ 1 larbinink'-” bū
tą ye<ta> skėrius, kuriame 

yiprašinėtą kuopą veikimą ir 
'g-erą ar blogu dimklią užsi- 
•mokejimą. tnip-ga paratrini-

nim>>
r i nosc

kily-.-andamas
sii-inkinriosc.

su savim, šiai augant L. D. K S 
72 kuopai prisirašė prie jos ir mū. 
sę; gerb. Dr. J. Joniltaitis O jei
gu mi s da smarkiau organizuosi- 
tnės. tai turėsime ir daugiau pana
šią žmonių. Tėvynės ašara.

. y ra Da
Tai Sr 

nviij DarbinitikiĮ K'>n])era- 
S.-jjunga ■ stitrumuiutai -

rmnir
kinio

.Iv liaudininkam lėlė darbininkui organizacija, kuri
. JA/

ip
• J. Prtk na i:’<-

g
klerikalai , kiai romia piane

L in. Rašt. I’. J////7, //://.<
narnu

1 ' liras ISnn a na nsl, ns

» ir lengvos liaudies dainelės elioiains. l’a-

‘‘ Trimitą

DARBININKAS”

South Boston, Mass.

Karvelėlis 
Gaideliai 
Rūtą sėjau

■g
,1*

Lakštutė
Našlelis
Kukuliai

s 
u-<* 
ai

mylių pas
Hav-u'.

& s«

iŠ.

■a

a

TIS. Kaina t ik bOr. Kerams, knygynam" iragvntams 
duodamas didelis nuošimti'. Reikalaukite tuojau.'. l‘i- 

'iiĮskile kaitų su užsakymais.

n i 1 vien 'iiiar- 
prie šeini", bet 
rašo‘ir naujus

4fir Ktnipą sulups, ar jie 
~ Žino, kad šliupui nereikalin

ga visuomenės paiama. arba 
laisvamaniai >av<> veikėją tik

katilą vanoja, o abudu

apie M ūsui 
Banga i Pasauli.*’irai būt ge
riau sakyti i Pasau
lį.” štai ką be kitko pareiš
kia Pairaliau. po il<m už-

'■ ” klerik;t liį” rielnbu- 
t;ii ji' nei liaudininką

įzimicro Dr-jos. 
į'.as susirinkimą

PIRMOJI LAKSTUTE
NAUJOS DEVYNIOS DAINOS 

VIENAME SĄSIUVINYJE

Grybai
Močiutė
Vakar vakarėli

Būkime visi tikri darbiniu-
, kai — tenesiranda nė vieno na- spausdinamu Inikraščių - 

16 k p. rio su užvilktomis mokestimis. j<v

iižsnkydami Lietuvoje 
inioke- 

. X $50; domis Mockus $35;

Kari būti; skelbiama

pa rn ■ >ksl

’■ Į J ; ; 1 

mj’i

• na
': 11 >' ; 11'; i 't.<

pa- .i1'- Į iš t<> pat
. i' - ; 11' K *: . ka<i liai

•'V; 1)1;”: ■ ■
tik- negu

s
§

11/1 i ni'. M Įep.. i 2 kp.:
M. .Jarii'evirius. 2. kim.
M. KaružiŠkis. 3. P. Lie|
n i s. Kuopą valdybą priderystė

72 kūpa jau turi .54 na u-į pasirūpinti, kad ją kuopa būtą 
jus narius, būni labai gmai.'?erai sutvarkyta — visi nariai 
kad ji suk rąstui, ir iki seimo užsimokėję.
sudarytu*initim . J/čr/inl.-if

Lairidii'-c. M;i's.. 70 kp. •
F. Brūzgulis ir V. Taškūnas. j

.V( ?r lii'floin, Conn.

Čia gerb. klcb<>- 
ntidaro. žmones 
skaiiyti knyiras. 

rašv:>' ; šv. Kazim Dr-ją ir p<> ’o 
maloniai paveda man balsą. Gi po 
mano prakalbos vė! draug su spau
dos skyriaus valdyba imasi užra
šinėti į Dr-jos narius, štai tn pa- 
■ ardės, kurie per minėtą mitinga

3B6 West Broadvray



mu; kuri trokšta, kad darbinin
kuose gyvuotų kiečiausia vienybe 
ir kelias į šviesesnę ateitį.

Brangieji, jeigu norime gyventi 
ir mirti lietuviais; jeigu norime 
ipsisaugot nuo bedieviškų nagų ir 
dantų; jeigu norime būti katali
kais lt laisvės mylėtojais; jeigu 
norime šviesesnio rytojaus ir tei
singojo visuomeninio gerbūvio — 
tai rašykimės prie L. D. K. S. (.Liv- 
tiiviii Darbininkų Kouperatyvės 
Sąjungos;.

Broliai ir sesutės, Darbininkų 
Sąjunga ir jos leidžiamas laikraš 
lis “Darbininkas” yra darbininkų
tvirtovė ir aštriausias ginklas ; 
darbininkų prieš kapitalistus, bol- ■_ 
švvikus ir kitokius žmonių skriau
dėjus ir inulkntojus.

Kiekvienam darbininko name 
turėtų rastis laikraštis “Darbinin- 
Kas,” nes “Dari).” yra arčiausias

THHrtOjf St. IfliMUJl
šv. Kazimiero Seselių rūpesčiu 

tapo prirengta prie Pirmos Komu
nijos 73 berniukai ir 47 mergaitės, 

' iš viso 120. Nor toji graži proce
sija įvyko 9 dieną gegužio, bet vis- 

. gi negalima praleisti nepažymėjus, 
Duse po astuonių iš ryto visi vai- 

‘ kuviai ir mergaitės susirinko į po- 
’ bažnytinę svetainę. Ten juos sc- 

>v;čs pavyzdingai sutvarkė i eiles. 
įAdministrantai juos pasitiko su 
Į kryžiumi ir degančiomis žvakėmis, 
j Visi-sos sekdami kryžių atėjo į 
' uužnyčią, užėmė jiems paskirtas 

tas, 15 minučių po devynių 
b. kun. J. J, Jakaitis pasakė* 
,žų vaikučiams pamokslėlį ir vi-

' >; bei visos sudėjo blaivybės pri- 
I žabus iki 21 metų. Po to prasidėjo 
Į mišių šv. auka. Prieš pabaigą šv. 
; mišių visi-sos dievobaimingai pir- 
' :m kartą priėmė šv. . Komuniją. 
-Mišios buvo labai iškilmingos. Al- 

' tūrius buvo papuoštas gyvomis gč-
■ iėmis ir žibėjo daugybė žvakių.
■ i’/.sibaigus pamaldoms, privbažny-

bolševikų, ciuiiikų ir kitu pakali
ku šmėklas ir parodu kaip siekti

ganizadijąir feda daug dirbti. Ki
tą syk paminėsiu. jų vardus, nes 
jie yra tikri darbininkai ir orga
nizacijos rėmėjai.

Tadgi broliai, sykį pradėjom 
darbą, tai ir uenuleiskim rankų, 
dirbkim iš visų pajėgų, o pasek
mės bus, nes Shenadory turim gra
žios medžiagos.

Poliaus turiu primint kas buvo 
narių nutarta, būtent: buvo “Dar
bininke” patėmyta paraginimas, 
kad sudarius iš apylinkinių kuopų 
L. D. K. S. apskriti. Tai-gi gerai 
apsvarsčius ir reikalą pamačius, 
kuupa Įgaliojo raštininką H. L'l- 
činską, kad jis kreiptųsi prie cen
tro prašydamas apylinkės kuopų 
raštininkų antrašų ir jeigu bus 
galima kreiptis prie visų kolonijų 
ir organizuoti apskriti, kuris būtų 
labai naudingas dėl visų darbiniu-

mą, kuris bus MonteHoje.
Prie kuopos prisirašė Pranas 

Brūzgulis ir Viueas Taškftnas.
Mūsų organas geras — žinių vi

sokių užtektinai — rašykitės ir ki
ti.

H. U.

l’erskaitęs ‘ ’ Darbininką,' 
ėsk, bet padlluk savu c 

arba pasiusi

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRABAI.

Pirmininkas — M. M. KaiundnUa, 
20 Fazson St, Montello, Ma*.

Vice-Pirminink*« — J. Jarola,
662 E. 6-th Bt., So. Boston, Haas.

Raštininkas — J. V. Smtlgis,
69 Clark St., Cambridge 80, Ma*.

Iždininkas — V. Jakas,
55 Rampeher! St.. Canbridfee 86. Ma*.

$203
IŠ NEW YORK’O į 
KAUNĄ ir ATGAL 
(Karėe taksai ekstra)

Puikiausia proga aplankyti sa
vo tėvynę už numažintas 3 kie- 
so< kainas ten ir atgal. I? 
Hamburgo keleiviai yra prista
tomi specialiais traukiniais į 
vietas po priežiūra patyrusių 
konduktorių.

ar prt» savo vietiniu *s«ni*

rlrukuojamą mtSinėtį 
vrriter) ra TfėtuvUkais ženklais. Khradfc’ 
apie kainų ir ISlj^as pas

ANTANAS F. SNEI2TB

"Seserų Prlmeiškieėių namuį, e kjiti 
moksleiviams ir kitiems nauįLn- 
giems tikslams. Taip sutarto sii1 
seserims ir apskričio suvažiavhias 
užtvirtino.

Del didesnių pasekmių prašoma 
apskričio atstovų ir visų niriii 
Sus-mo kuopti susirinkimuose ir 
savo kolonijose plačiai garsinti. 
Būt gerai nueiti ant kitų draugi
jų susirinkimų ir užkviesti.

Moksleivių reikalai.
Pereitam apskričio suvažiavime 

nutarta leisti išiaimėjimo tiiietė- 
liai dvi paramos moksleivijai Lei
džiama auksinė plunksna ir $5.00 
pinigais. Didieji plakatai irtkie- 
tčliai jau gatavi ir per apskriejo 
suvažiavimą, gegužio 31 d. bus,iš
duoti atstovams parvežti ; savo 
kolonijas.

Tad stokim visas apskritys ; 
tvirtą vienybę, o tuomet tikrai’.'v.- 
veiksim didelius darbus dėl Dievo 
ir mūsų Tautos. Tvirtai laikyki
mės savo nutarimų ir vicr.yb<?s,

L. D, K. S* Conn. Apdkrtti6Ą J 

«kstm suvaiiavicsa^ ivjfcs biik 
žeiię 21 
Wkterbdry-'CoflA., šv. 'Jioaa. 
po mokyklos kambariuose.

Šis suvažiavimas yra saukia
mas dėl išrinkimo delegatų į UI vatinė ttnu* 

seimų. Teipogi duoti naudin
gų patarimų mūšį orghaiaaci-* 
jai. Jisai yra begAlo svarbus 
tai lai kiekviena kuopa imasi 
tuojaus darbo ir renka geriau
sius žmones į šį suvažiavimų.

Tegul neatsilieka nei viena 
kuopa nepasiuntus savo dele
gatų su gerais sumanytnais ir 

' įnešimais.
M. Blaž&oflkaitė,

Apsk. Rsšt,

Istorinė vakarienė puikiai pasi
sekė, nes rengėjai buvo įkinkę vi
sas savo jėgas, kad kogeriausiai iš
leisti mūsų didžiai gerb. kuu. K. 
Vasį į naują vietą, Worcester, 
Mass. Ir tuo pačiu žygiu sutikti 
naujai paskirtą mums gerb. kun. 
K. Strimaitį.

Mes labai džiaugiamės susilaukę 
tokio gero ir malonaus ganytojo 
kunigo K. StrimaiiJio, kuris turi 
turtingą iškalbą ir labai gabus pa
mokslininkas. Lai Dievas suteikia 
gausių palaimų did. gerb. kun. K. 
Strimaičiui, pas mumis darbuotis, 
sielų išganymui.

Praeitą nedėldienį pas mus buvo 
statomas scenoj teatras, “Į balą 
puolęs sausas nekelsi.” Artistai 
buvo iš Sunderi&nd, Mass. Savo 
užduotis atliko kopuikiausiai. Tik 
gaila, kad žmonių buvo mažai, 
mat nebuvo gerai išgarsinta. O 
taip-gi po tokios didelės vakarie
nės žmonės buvo pavargę. O da 
kiti manė ką tie “cibulskiai” ga. 
Ii nulošti. (Mat jie daugiausiai ci
bulius augina). Tuom tarpu vi
siškai priešingai buvo — lošimas 
išėjo pavyzdingiausiai. Dabar tie,

— gailisi. Gabieji 
šie: A. K. Kazlaus-
rolėj, puikiai atlošė* Į b 
išrodė kaipo tikras 

grovas. Jurgis Baranauskas — 
ūkininkas, M. Bisikirskienė — 0- 
nos rolėj. Jonas Baranauskas — 
ponaičio rolėje, J. Berną*onis — 
Radviliaus rolėj, A. Namajauskie- 
nū — Radvilienės rolėj, J. Čepu
lis — tarno rolėje, o Ona Barkaus- 
kaitė — tarnaitės.

Visi artistai kuopuikiatįsiai at
liko savo užduotis, o ir klaidų nė

linriškal per tirtus metus 
čiai su laistomos Dancigo 
tu. TAfP ART* KUkTPt 
vas ant kurio eėdot New 
'Jomis bevelk į paHą T 
TUV4; ba if Danzlgo ) Kla 
tiktai vienos nakties kellooA 
jokių ekstra IdteaSSą.

Sekanti vipltrvkunai ii Y 
Lmtm ‘LZTHAiHA” 9 
Laivas “ESTONLA”

Kainos lairatoržlgS

8 dia klesa 8107; 2-ra

BALTIC AMERICA

GUNARO
I LIETUVĄ

ia Auu
į K* ubą ir atgal rat

Mbb« MMd Mri

F. A. Kranctvičius

PEŠ BRENEJTĄ

PADĖKAVDKg

Pina, vi jas.

449 Hodson Ave^

Tel. '80. Morton IU0B

'altham. Mass.

i

TEN IR ATGAL

Nupiginta Krata

CTNARD LINU 
m 9we» amt 
SMtM, miSB.

•i pašaukimų ir gabumų da l

PARSIDUODA NAMAS IB 
BIZNIS

I

Ateiviai grįžtanti atgal lai
ke 1 meti) neturi jokit} kI1u- 
čitj. Kurie turės sugrįžimo 
popieras. tiesiog bus įlei
džia m i.

tįstai įniro 
s — Grovo

formaciją krcipkfffs pa* by 
vieton agentą 

Sugrįžimui leidimu ir kitu ūi-

Umted American Lines
(Harriman Lino) Jcint Service with

Hamburg American line
131 State St. Boston. Mm.

koletą dai
gos himnu. 
Reporteris

PAMARIA... .Birželio 6, Liepos 
SCYTHIA... .Birželio 20,.Liepos »

182 Vtrifet,
M1M.

'MMiž+ata

parapi.

Reporteris

misiąs, uz

z i ai p

Ma

Kui

Manot:

Darbuotė

Puikus plaukai turėtųhti kiekvieno* 
moterį

gu Jus turit 
m< jūsų 
arba 
«n j* 
ma oro 

Rtsi prose fkbandyt n»«Ją 
ti Mvtrirm pfrtiil ir kuri j 
MmtaMa l*qrn Jaša ttpi 
■likt ir «BiW8FMal fr 
ik* Jutas aecetMja, mea

— O. Rudžių: ė. A- 
O. ArLSt 

. Raka

a, Marijos

stipriai 
rr.t; syk šiojf' apic'i 
Di' na

Sv. 
ū, Kiau- 

ja — (J. LeitzberkiMė. 
moteriške — M.

Kazi-
Mcrgaiiės sulošė

Ilntncs-'-ado L. 5'. 11-tos kp.

pusi 
rodo kilos Philaddphijos kuopų- 
M V>» SU JO
1Lž. k £ Barvainis

ATHOL, MASS.

<'. Bttdt-ttttait ė. 11 Ba l t r ušii;.
:e:;č, K. Pakuli- .tl. J . A. G..U':-

aš. J. Jasiuskas, M. ( d-'bat; s <ai
■?, O. Girų ai-ė. A. Ta m'.-.šiūu
'. <■ i- ■■tz..i-č. J. >’ uot-.ai’ M
.Imt’’. A. K'iyicr..-. A • R' ?' i>. P

rA šs.- tt>. Vai
:• r.^. A. Vili- .<- '. -i 1 >
-. ■' .\tt-'- ":r',.:<. -T 1 D

!;-“u:s, -J. Kaniekis. > -. Vai-
ris, A. Alck-.-.ič:.-.;s, P -. Ritu ta. .\

T V: z \ir:.> . A.
• ■ i-'Usk;'.-, S. M:dūt ■ ■ ' P
. '.k. •' 3b ' tk;u M.

‘ ' u ■
K; ’-'.š

Pro.
.. :>-•

Lietuvos Šakelė

MONTELLO. MASS

LAWRENCE, MASS.
iicibKait.5 biiž

HARTFORD, CONN.
i-gužio 17 d. paminėjom Lietu- 
nepriklausomybės dieną. Pro- 
>ią pradėjo parapijos choras/ 
adevyste vargonininko Deltu- 
atgiedojo Lietuvos himną ir 

keletą linksmių dainelių.
Po tam neatvykusio svečio kai- 

bė-tooj vietą užėmė vietinis klebo
nas kum Ambotas, kuris plačiai iš
dėstė Lietuvos praeitį ir dabarti- 

eikaius.
s Mančiūnas, lankantis pa

iką pasakė pa’.rijotiš- 
Kedžių. 3 mažos 
padainavo., P-iė 
ė sudainavo solo, 

Deltuvai.

LAWRENCE, MASS.
Pagerbė Pilgrimą.

1 d. šv. Pranciškaus baž-
-vetainėj tiražus

• • 3i. d

Darbuotė

sius.
Marija — ir. 
elis Arkange- 

is, Mir-

NEWARK. N

Kun I. Kelmelis

SHENANDOAH. PA

ė. Mi

Tėvą- -J

pana; K' -b

ir apsvarstyt

kilnaus veikimo.
Rast. A. Žaliaduonis

LAWRENCE, MASS 
“Darbininko” 57 num. tiip«si 

jo korespondencijoj iš Lavrenc 
Mass. įsiveržė kukiu nors būda k 
lios paklaidos, būtent: išspardyta 
“J, G.“ kaltas niai; pinig:;, turi 
būti: “J. Č.. sandarietis, kaitas 
man pinigų." Antra gi, “p.Šlei- 
nislministeris; su savo štajfetar- 
šavo ant Philip S*... lenkų mzalež-

niin'j gražiausiai.
Sunderlando lietuviai daugiau

siai yra ūkininkai ir dirba ilgas 
valandas. Rodos jau jiems nėra 
r.č laiko mokytis, bet vis-gi suran
da laiko ir išsimokina veikalus. 
riuos vaidina savo kolonijoj it* da 
kiti;:* važiuoja — tai reiškia, kad 
žmonės turi gerų norų. Iš to ga
lim'- daryti išvadą, kad mūsų tau
ta ’

L.D.K.S.GONN.AFO.
VALDYBOS ANTRAŠAI

PIRMININKAS—A. Mičiunas,
41 Lyon St., New Britam, Conm

RAŠTININKE—M. Blažauskaite,
70 Fairvietv St., New Britaln, Coeq.

VICE-PIHM.—Juozas Bernotas,
45 Chipman St., Waterbury, Conn.

IŽDININKAS — Simonas Cibuiskis,
41 So. Leonard St.. Waterburr, Ct.

ORGANIZATORIUS—P. Totoraitis,
797 Bank St.. IVaterbury, Conn.

KORESPONDENTAS—V. Važais.
414 East Street, New Britaln, Conn.

PITTSBURG, PA.
Lietuvių diena.

A. I’

Fra

t:vn< nn- 
:š Wa<li-

ipi< linkių kad

k:r

lini, specialiai tai dimai, jeigu ne
brangiai atsieitu ir atspausdinti

i brangius organizacijos stovį, dideli apgarsinimo plakatai išdėji-

Hartford, Conn.
VIEŠA PADĖKA

Šiuomi reiškiame didžios 
padėkos visiems misą 
prieteliams kurie dalyvavo 
a. a. Justinos M. Dovidai- 
tukės šermenyse, kuri pa
simirė gegužės 17 d., 1925 
m., o palaidota gegužės 20 
d., 1925, šv. Benedikto ka
pinėse.

Širdingiausį tariame ačiū 
už paskutini patamavini 
ir gėles visiems draugams, 
ypatingai jaunimui — vy
čiams ir Marijos Vaike
liams. Taip-gi gerbiamiems 
mūsų dvasios vadams: kle
bonui kun. Ambotni ir 
kun. Vaškeliui labai esame 
dėkingi už taip gražus 
bažnytines apeigas. Dar-gi 
graboriui p. Vaškelevičioi 
ir visiems širdinga padėka.

Pasiliekame nuliūdę, 
Tėveliai, Brolis ir Sesutė 

DOVYDAIČIAI

I
MIkt Bluis, 501 Pise HUl*

Mlnersrille, Pk. ndto: TKmrttt
p. Žukaiti, už jūsų stebuklingai satal-

! sytas žoles, kurios mane sveiku padrtk 
] Turėjau vidurių <1M] sukietfjMie. dfcfi- 
i vio uedirblmą, galvos skaudėjimo, nak- 

S ! tlmis nemigo, dienius ridurtaese ir ule- 
5J ko valgyti nenorėjau, bet kaip ai ra- 
2 i naudojau Jūsų žolių du pakeliu No, 
<; 8O5A, tai tas visas nesmagumas nuo 
5 Į manęs dingo ir veliju kiekvienam žmo 
g | gui kreiptis pas žukaltj su negerais vi- 
5 j dūriais, o tos žolCs ir Jumis atitaisys
> , Prekė 60c. už pakelt” Atsiųsk 10c.. 
'< o gausi visokįtj itonų ir knygų laitttio<ų 
& Adresuok taip:

* linrP-.s ir dvi krautuvas apačioje: vie- 
i noje — rratoranss. gi kitoje pats tn- 
■* ’ riu hnAirnę; labai Rražfnjevietoje, pne 

parko ir ne’nli šapos. Biznis daroma* 
<'ni:i:a::sia amerikonu ir raah. Savai- 
tėj»- biznio daroma nuo 6<XJ iki 700 dole
ri::. Kas nor: leisti ant retuloa tai at
neša ; molus $l.GOn.on dolerių. Biznis 
išdirbtas per 6 motus ir ptit'ę. 15111} nė 

rk-rn. viskas apmokėta. Parai- 
piu-iai. tik t;?. S19.000.00. Prie- 
imrdnvimo — aavininkas turi 

■j! tr:!n«Įw>rt bizui ir <tu bizntu

yrt plmkantj 
Pniiurikit

(alvoa od< n***>ri«nl« bitam,» 
icpynoūui, ka btt pntiatteii jurų 
plaukų rlinkima.

PtrUtr b*nk< Raflln ui ejc b«« 
’iiitiniuk* ii»rd;tr atša 7*c 
P«r P«M O tabcrittri jSL 
y. AD. RICHTn* CO

raisoMAuoi

metodų V<j8—I 
nratirino, 
TMrtųkNMl ž 
kiekvieno 
«o «taNytojb,

DYKAI MŪSŲ 
Mes nepruiom nuo jūsų 

ro, ttk ifrR,
siustą* Jai* spoHj*» fML 
HBANDTMUI MOTO 
ii ta metodą 
juanst. lekddt iuhub 
naudoti. RatyMl iiaadi—, 
kenčiat kao ruMtftaM.

DatKtt



NĖS ŽINIOS
HININKŲ IŠVAŽIAVI
MAS JAU ATĖJO

Visi važiuokime.
4 r- --------

dainų, prakalbų, žaislų, 
visokių rungtynių, juo- 

;Wų''ir gražių dovanų.
^v®n>kai išvis 10 vai. ryte, nuo 
JBfetnviu bažnyčios.
v Visi norintieji trokais važiuo- 
'M Užsisakykite vietas iš anksto, 
nes paskui nebus vietos ir tro- 
kų taipgi nelabus.

Geg. 26 d. Vyčių Debatų Ra
telis buvo parengęs debatus, sa
vuose kambariuose. Tema bu
vo: “Kad jaunamečių vaikų 
(iki 1S m.) darbas būti] Įstaty
mais draudžiamas.” Afirnia- 
tyvy pusę laikė J. Antanėlis ir 
A. Rūstokas, negatyvo—V.-Ta
rnui iūnas ir Ivaška. Po publi
kos diskusijų buvo balsavimas. 
Didžiumų balsų gavo afirmaty-

Daugiau tokių K organizacijos 
svarstymų.

Reporteris
I j NAMŲ SAVININKAMS NAMAS ANT PARDAVIMO

1> minučių tuiėius nn<> ' Lietuvis k:i monteris. nentorius Ir bil- BROADWAY, So. Boston'e. gražiausioj

PRANEŠIMAS
Del pripuolančios subirto

je gegužio 30 dienoje Deco-Į 
ration šventės ateinančiu 
utaminko numerio išleisti į 
nesuspėsime. Todėl tas nu-1 
meris bus praleistas. '

1> minučių tųiėjus nu,, miesto, 
kimbariŲ n. ■ j;iS namus, 
'l«v. S Ictrvčs. i bulius.’ 
kutuliu. įlatiy vistu, vilti 
'išiu. 212 n keriu i zenite

____ , 7-nin ■ Lietuvis karjienterls, jtentorlus ir bil- 
iniesto YHti’- 'duris. l»;irb:> atlieka sąžiningai Ir ui 

1 arklys. Ih , J.r.eįi.jtuą k:Ū!i:j. Kreiptis; .1. TARP*

BROADWAY, So. Boston'e. gražiausioj 
vietoj, 10 kambarhj, vist Įtaisai. Pigiai. 
Mažai įnešti. Atsiimkit. DR. J. LAN
DŽIUS. 11S1 B'wnv. S. B. Tol. S. B. tom

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ MAMAS

PARDUODA
PROGA PIRKTI

i k i .i

VAINYKŲ DIENOJE
Visi į Norvvood’ą ant Darbi

ninkų išvažiavimo.

VISI DARBUOJASI.
Lietuvos Vyčių XlII-iasis 

seimas jau netoli! O kas-gį tą 
geriau žino kaip Svirno įrengi
mo Komisija. Kode:.’ Todėl 
kad visi t;iii> gyvai darlmojas: 
ir rengiasi prie jo.

Sekančias bi:fonaa.-i;;m m.i- 
vome iŠ jų misirimF' t). k::: :- 
vyko pereitą pk-mmii.mi. u •au- 
žio 25 d.. Vyčių kambariuose. 

'Visos komisijos, susirinko ir iš
davė raportus.

Ant šeiminio koncerto, kuri- 
bus Munieipal Bu 
pakviesti i” ap-iūn 
garsieji vietini;:’ ir 
tistai — dnininink: 
ir smuikininkėm. T 
bus vėliau gam:-:::.

Del šeiminių >ak: 
ti geriausi mitzikan 
vis i e m s prieinama., 
nebus paprasti šr>ki 
šokiai.

Komisijelė dėl suradimo kam
barių delegatams smarkiai bar
ba ir da rengiasi prašyt; naaei- 
bos moterų draugiją

Iš šeiminės vakarienės komi
sijos raporto suprantam;'.. k:id 

.niekados da tokios vakariene - 
iitebūvo surengta čionais ir apv- 
linkėje. Be vakarienės bus ir 
gražus programėlis. yra. užtik
rinta, kad niekas nosiga:l“< at
silankęs Į šią pramogą.

Be to viso bus ir ba/.nvtine< 
apeigos, kurios ims specialiai 
dėl Vyčiu >ar 
tyje negalimi 
ką šitoji kon 
atsilankę Į j 

. mogas gal ė-s i i 
tatus jų darb

Gale gerb. kun. Strakauskas 
darė savo patempimus debato- 
riams dėl debatavimo teknikos 
ir išreiškė savo mintis debatuo
tame klausime.

Pirmininkavo Jadvyga Sav’.- 
lioniute, raštininkavo Kazys 
Stravinskas. Publikos buvo 
pilnas kambarys.

Nutarta debatus pertraukti 
kaikuriam laikui, nes Vyčiams 
atsirado daug darbo su Šeinio 
ir Šeiminių pramogų rengimu. 
Prie esamos valdybos darinkta 
A. Buseckas ir M. Jankauskiu- 
tč pamtmin’mui Įstatą Šiam ra
teliui ir debatavimo taisyklių 
lietuvių kalboje, (ii orui at- 
vč.-tant vėl debatus rengti, 
kviečiant k’tas kuopas Į proti
nes rungtynes.

ŽINIOS
KUR GALIMA -GAUT 

DEGTINĖS

Dislillery
()

20 akeriii žemės. 14 tr;« Tčuii 
ir degt in ūs ' v ■ s k ė ' 1. Si )t ) 
galionų. Už viską užu:..im
ta $18,000.000. Degtinė bus 
padalinta ligoninėmis.

GATAVI PAIMTI 
NAŠLAIČIUS

ti

1 Žanai

gėlių

r

pairaiyti rezul-

M. D.

Lietuvaitė

DAUGIAU VAIKŲ
G ear.žinė procesija 

madmny, gom 31 <1. 
tino< prašomos savo 
prirengti procesija’, 
eesijoj dalyvaujantieji turi s

Nvw York. — . 
Chipolone iš C’intm 
turi savo 19 vaiki]. 
jam dar negana. J 
k ė pa gar a vu n m p r i 
vaiku, kuriu<>s tm.mi

Visos mo turtingi

VĖL GAVO SVETIMO
KRAUJO

uiotu. Visi dalvš’iai turi būti

Motinos, pasistongkite, 1 
ši paroda būtų didžiau-ia 
nTažiausia.

Wr.sh
Farabet žvir.',i< r.'.e’r

ir
ino krau,

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Patikrinimas bankinių knygelių

GEGUŽIO IR BIRŽELIO MĖNESIUS, 1925

v

ŠOKIAI
KURIUOS ATMINSITE ILGAI

P.c s- Choras

Gegužio 29 d. 1925
CYPRUS HALL

NAUJAS LIETUVIU 
RESTORANAS ‘

DAKTARAS Ja LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS

381 WEST BROADVZAY I
South Boston Mass. 1

Toieft

LENKTYNĖS
Darbininkai lenktini) 

s tik išvažiavimo, bot ir 
t «v V-> įsvaziavima: 7 vai. t v

no-

’ So. Bostono, o a pi“- ę:J'l 
fnų batai:jonas iš Roslin

I
 FEDERACIJOS SUSIRIN

KIMAS
Kataliku Federacijos 3-ėio 

skyriaus su.-irinkimas bus sek- 
Jnadieny, goo-. 31. bažnytinėj“ 
Svetainėje, 1uoj po sumos. Ma
lonėkite visų draugijų b“i kuo- 
pų atstovai ai “it i ir u; 
Sus komisijų ra nori-;s 
*portų bus k“:“ta< lab: 
fdalykų aptarimui.

Neatėję atstovai bu
rnoti ir pasių-ti jų 
fiams.

:varbių

mžmkor- 
i gab’oto-

LIETUVAITĖ GAVO 
DIPLOMĄ

Pereitą seredą buvo išleidi 
nas studeneių, baigusią Sar 
rent School for Pliysical Kdu 
ralion. Ceremonijos atlikt:: 
J a m b r i < i ge' o k on gr e ga ei n ė.
lažnyėioj. Tarp baigusią šit: 
zarsią mokslo Įstaigą yra iie 
tuvaitė p-lė Biimtė Jarošnitė 
luktė Jono Jarošo nuo .'•erm

veikėjo. P-lė Birutė Jaro 
nors metais Įstojo Į moi 
per jauna, bet kadanir 
stipri ir šauniai visuose r 
luošo ir gimnastikoj pas:/ 
jo, tai mokyklos valdyba 
sižvelg-e i nerjaunuma.

DARBININKAI

,vo

p.L-

SUKRUTO

11

Valdyba

Tetepbone South Borton 3520

A.O. ŠALNA (SKALNA)
uituvts advokatas

Bata* du Un!vertrftet« 
fltonall University ra A. B. 
G, Waahin<t<m Univ. ra LIkB.

“DABBINTNKO” NAKB
(antro* luboti

MB Harvard St., Cambrldgs, Mase, 
Tei. Unlverslty 1463—J.

SUGAVO UNGURĮ
War?tn. Ma«. — F

n sve-

KARVĖS REKORDAS
Šalmu. Oro. —

L<>d’< rimb-F kitr-.--. k

kiai sujudo remrtis pi
li. S. Naujos Anglijos 
vimo. kuris bus čia BoMor.m 
birželio 14 d., ir pri“ d“š:mtm“- 
tinio seimo, kuris bus birželio 
25 ’r 26 dienomis. Mommb>. 
Mass.

Ketverge buvo kuopos >u-i- 
rinkimas: išrinkta apie p<nk:o- 
-lika atstovų Į apskričio suva
žiavimą ir š“ši Į seimą. S“, imu 
delegatai sekantieji: V. Valat
ka, J. Jaroša, J. Guzevmiu=. 
K. Kiškis, M. teikis ir J. Vinic
kas. Seiman manoma sudaryti 
iki dešimt delegatu. • •

-K- X X X- ‘ v. ; JM

iSutarta rengti gražią vaun-ių;
. _ • • -L * L ’rionę priėmimui apskričio su-į.^J 

važiavimo dvlogalų. |<»
Buvo plačiai ir gyvai svars ĮjJ}

ei
Apdrausk
GYVYBĘ IR SVEIKATĄ 
NUO UGNIES — N,i-

mobilią ir 11.
NUO NELAIMIŲ

ir tt.
NUO VAGIŲ-V 

r.njamn turtą.

40 Prospect Street, Cambridge, Mass*
Šokiai prasid ės 8-tą, vai.

DIDELIS BALIUS
:«a.\ baltu

Subatoje,Birželio 6-ta,1925
į Parapijos Svetainėje
i 4S2 E. 7-th Street, So. Boston, Mass

KAZTMiEIb >

I

t
“j

D. A. ZALETKSAS
LIETUVIS CRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

283 Cambridge St. Cambridge, Mass.

Aprūpinu šermenų reikalus pagal šeimynos norą. 
Darbą atlieku gerai ir sąžiningai.

£

1L'I

tai yra im-š mus Į seimą. Ke
letas Įnešimu pagaminta, be4 
esant vėlam laikui nutarta tam

L-7'l

(h-iši "iri
nln inar-‘.

k

!?l 
g ?l 1^1

i CHORO REPERTUARAS
12i J MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.00
Įž No. 1-as, 2-tras ir 3-čias (trijų mėn.) jau atspausdintas

chorui)

!*?

A BAČIULIS 421 Sixth Street, South Boston, Mass.

Tel. S. B. 0441

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston 
(Antros lubos)

T*L Mato 243T

GEORGE H. SHIELDS

K

811-812 01d South Btritdlnj
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. iki 5:80 p.

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston

Telephone East Boston 1490
Ggt>e»»kno vieta

37 Gorham A venų e, Brookline
Telephone Regent G.">C8

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Telsfp mokyk
lą Ir užsiima Real Estą re pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietį) išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
Ir mažai sukalbantieji angliška! ga- 
II kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So. 
Boston 1696.

> Tel. S. B. 2805— R.

'LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

K Tšegzaminuoju akis, priskirtu akl- 
į niiis. kreivas akis atities':.n Ir 
t amblijoniškose (aklose) akyse wo- 
* grąžinu šviesą tinkamu lail.u. 
f J. L. Pasakantis, O. D.

I 447 Broadway, So. Boston.

IIK.'IUI VK.-llil MIMI lllhi- :
i- -i • • • 'f3»mą, n“- pasirodo ilgiausia vir- 

tinė visokiu inešimu, inešimė-jJj 
li’- .. .' .1 

Susirinkimas buvo n^perdi- 
džiausias. b<4 tikrai pavyzdin
gas: svarstymai ėjo pm/.iausio- J Į 
je ir gyviausioje tvarkoje.

\:Lna~.
Pirk ir parduok namus, 
žemę ir t. t. per manę.

< i ši no adresu:
A. F. KNEIŽYS 

308 East Ninth Street
So. Boston, Mass.

Tel. 8. B. 1696.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia gerinusį paskutinį patarnavimu, todėl verta paa jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6 th St., So. Boston, Mass. Tel. S, B. 0183-W.

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R.
Resfd. Tel.: So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas O r abortus, balromboto
Jas, Reni Katate Ir Public Notaras.

343 W. Broadwąv, 
South Boston, Mass.

Resfdeticija : 237 I> St.. So. B .stori.

Ii Tel. Ro. Borton 082f 
luftuvis dantistas

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

436 Broadvay. South Boctoa 
nfUo

oao 9 Iki 12.00 ryte Ir nuo 1:30 
Iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vai. rakant 
Ofleen nfdnrrtee roboto* vaknrale 
tr MtHldtaniata.

I
K Broekton 6U3—W.|

DAKTIBTAI |

DR. A. J. GORMANl
(OUMAUSKAfi) ■

706 Malu 8t ., Montello, Hm I
■ (Kuapa* Broad 8tr«*t) I

TEL. So. Boston 0506—W. i j
LIETUVYS DANTISTAS t

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

(“Keleivio” name) į 
O>7so VAi_mDoa: nuo 9 ik! 12, nuo g 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. ! 
Seredomis nuo 9 iki 12 va L diena 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vak. Nedi f 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti] T

XXX»XXXXX3CXXXX^^

OR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
▼aL 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet?

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

_______ Tel. 8o. Boston 288L
— - .J

TeL So. Boston 270 

J. MACDONELL, M. D. 
Galima muikalbtti ir lietuvUlai

oubo vaLAirooe: Rytais iki 9 vaL
Po piety nuo 1—1 

jį Vakarais nuo6—9
( 536 B. Broadway, So. Boston

1
16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadway, So. Boston j
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vii.

BOSTON'O DRAUGIjy
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. RASELE 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

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

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskas.
250 Gold St., So. Boston, Maro.

Prot. Raštininkas — J. Ollneekls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Matui

■'in. Rištininkas — M. šelkis,
40 Marine Road, So. Boston, Mana, 

Kasierins — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadtvay, So. Boston, Mato. 

Tvarkdarys — J. Zaikis.
7 Winfield S t., So. Boston, Masu.

Draugija laiko susirinkimus kas
čią ned&ldieaĮ kiekvieno mčneslo. 2-ra 
valandą po piety, parapijos sai€j, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Maso.

DR-STfi LIETUVOS DUKTKBŲ 
PO GLOBA MOTINOS fiVfe

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

’Irm. — Z. Zičklenfi, x
203 W. 3-rd S t., So. Boston, Mana, 

'ice-PIrm. — A. JanušontęDS,
1426 Columbla Rd., So. Boston, Maniu 

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

'in. Pcašt. — J. Keys.
115 G Street. So. Boston,1 Maaa.

žd. — O. StaniuliutS,
105 6-th St„ So. Boston, Mana.

'varkdar# — 0. Mizgirdiev#.
1G4 6-th St., So. Boston. Mana.

>raugijos reikalais kreipki t to visados | 
protokolu raštininkę. Draugija laite 
savo susirinkimus kas astrg utamla> 
ką kiekvieno mdnesio 7:3© vakare, 
parapijos svetainėj ant Beaktos gat
vės. South Boston, Mass.

tv. KAZIMIERO R. K. BMOi 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — J. Jareia,
562 E. 6-th St.. So. Boston, Ma* 

Vlce-pirm. — J. Orablnskss,
157 M Street, 8o. Boston. Maa^ 

Prot. Raštininkas — A Jaauftonis,
1426 Columbia Rd.. S. Beatga, Maa 

Eininstj Raitininkas — K .Kims,
S Hatcb Street, So. Boston, Maa& 

Iždininkas — L. Svagždys,
111 Bovren f L, So, Boetom, Mara 

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

Draugijos reikalais krelpkltto visa* 
dos | protokolu raMinlnk*.

Draugija mvo suslrnklmua Laika 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio vai, 
po pietį, parapijos eaMM ** ••*■■0

D. L. K. KEISTUČIO DRJO8 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleckaa.

514 E. Broadway. So. Ro«toa, Mana. 
VICT. PIRM. — Povilą* Ruka,

95 C Street. So. Boston, M AM.
PROT. RAST. — Aataaas MaceJooM,

450 E. Seventh St.. So. Rsotsa. Mana.
EIN. RAĖT. — Juozapas Vinkevlčiaa, 

906 E. Rroa<tway. So. Baston. Mus
KASTERI! S — Andr. Zsllecks*.

611 E. Flfth St, S*. Boston, Mara 
MARFALKA—Kazimiera'’ MikalHaols.

db6 M. Broednny, So. Boston, Mara
D. R K. Kolsnn’fn Draugi jn laiko m- 

vo mėnesinius roslrlnkfnius kas pirate 
inedėldlenj kiekvieno mėnesio. po ana.
694 IVashinrfon St., Boston. Haas..
1 :W) vai. po pletq. Ateidami ant sosl- 
rfnkteo atsiveskite su savim dengiau 
nauj< nariu prie musu draugijos pri
valyti.




