
r; y

No. 73. Metai X.

DARBU KRŪVOS

JUBILIEJINIS. DEŠIMTASIS I

Japonų pyktis virto į Iš Vyčių Seimo
užuojauta LIETUVOS VYČIŲ SEIMAS. s<>- Bo.-tono Mumcipal salėje f 

Liepos 1 diena. vyko Vvaiu .-i,ainis koncertas,
;_•) Yai m ' '.mvo delegatai-ir

r

“Kiektaeno katžūiko yra- 
šventa priederme paremti

kuoplačiausiai pasksleisti ‘ 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užrao- 
kėsnio.

Ilgokai nerašiau amerikie
čiams. Ne nerangumas bu
vo ilgo tylėjimo priežastis, 
bet perdidelis apsikrovimas 
darbais, šių metu naštą vos 
beįstengiau išnešti. Žemės 
Ūkio Akademijoje turėjau 
išpradžiu tik 4 paskaitas sa
vaitėje : pirmą pusmeti 4 va
landas politines ekonomi
jos ir antrą pusmeti — 2 vaL 
politinės ekonomijos ir 2 
vai. žemės ūkio kooperacijos. 
Bet šiais mokslo metais dar 
buvo prisidėję lietuHii kal
bos pamokos Technikume. 
Turėjau ju 15 vai. savaitėje. 
Žemės Ūkio Tk'chnikuma- 
naikinamas. bet laipsniškai: 
kas met atkrinta tik viem 
klasė, nes nauji mokiniai ne 
bepriimami. šiemet turėjo
me tris klases; nuo rudens 
beliks dvi klasi. Be to nuo 
Nauju Metu Įvesta Akademi
joje anglu kalbos dėstymas-
— 2 vai. savaitėje. Studen
tai turi studijuoti vieną is 
dvieju kalbu: vokiečiu arba 
anglu. Kadangi Akademi 
jos personalo tarpe nesirado 
geresnio už mane ”anglo, 
tad ir anglu kalbą dėstyti 
prisiėjo man (žinoma, laiki
nai. kol atvažiuos p. Šivic- 
kis iš .Filipinų, kurs yi;a pa
kviestas i mūsų Akademiją 
apimti zoologijos 
bet galės, žinoma, 
anglą kalbą).

To dar negana,
pradžioje vyriausybė suorga
nizavo valdininkams t. v. 
Administracijos kursus. Ir 
tenai man prisiėjo dėstyti 
politinę ekonomiją. Reikia 
kas savaitė važinėti i Kauną
— vienai arba dviem die
nom.

Bet ir čia dar ne galas. 
Nuo pereito rudens Akade
mijos ir Teknikumo Tarybos 
liepė man būti bibliotekos 
vedėju. Tiesa, tam darbui 
turiu du pagelbininku. Bot 
vis dėlto ir biblioteka duoda 
darbo ir rūpesnio.

O juk reikia'čia dar pri
dėti ir visuomenini darba. i 
kuri jau pusėtinai įsitrau
kiau. Ką tiĮ nesenai sukū
rėme Kaune , Vilniui .'aduo- 
ti sąjungą, atpie kuria pla
čiau netrūku^ sužinos ir a- 
merikiočiai. Be to prisieina 
nemaža dirbti kooperacijes 
sritvje. O ne b<\o. kn.'Tcrr- 
tais neparnptn atsdlient i Lie
tuvos spaudoje kau 
aktualiais klausimais ir rei į' 
, , - yn

katedrą

šią metui

typingą pavyzdi. — kad pa
rodžius. kaip dabartine in-• 
teligentu karta turi gana. 
sunkia: dirbti. AŠ dar nega
lėčiau per dideliu darbingu
mu girtis. Vidutinis Kauno 
inteligentas, ypač su v:>me 
meniniais palinkimais, pri
klauso bent prie keliolikos 
organizacijų, iš kuriu bent 
keliose yra valdvbos nariu. 
Tiesiogines — valdininkavi
mo. ar mokytojavimo narei - 
gas atlikęs, namo sugužės ir

ROLĖJ
Xe\v York.—Millionairc 

VVaiters' Club turėjo išva
žiavimą. Tai buvo antras

D. P m

a d i e

ŠEŠTADIENIS, LIEPOS 4 D,, 1925.

j GUBERNATORIUS PAS
■ PREZIDENTĄ
Į Massachusetts valstijų gu-į 
jbernatorius Fuller aplanke' 
prezidentą CoolidgČ, kurs va- ’

ATŠAUKĖ PROGRAMĄ *
Japonijos organizacija va- Į 

dinama Pacifiko Civilizaci-■ 
•jos Dbai^aY-šbnvo .heren-i 
gianti “Pažeminimo Die- 
iną. Norėjo paminėti meti-1 , .■ i , .... ii(-toli nuo Bostono. Guber-,iies sukaktuves* perleidimo ...

• . .natomis išbuvo pas prezi-: japonu neisiloidmo įstatomo. , ... .3 . _
t> ^--2-7 ‘v _ 'denta :<visa valanda ir gere: Bet ištikus žemes drebe.pmui.
Santa Barbaroj programą' 
atšaukė. Vietoj protestą A- 
Imcrikai. sakyta draugija nu-

Uos miestui užuojautos tcm-

Sąjungos / v
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UTARNINKATS. KETVĖRGAI8 
SUBATO&JS

kletMJHs ..........  F
Ožrubety tr Bostono '

metams ...............  .5.
“Darbininkas

366 Bruadvvay. So. Įtaston, M
Tel. South-Boston fcSO.
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(Pirmininkauja dr. M. Bagdo- ' . . .
■ (Nuodugnesni?- seimo pose^ina<. lAiskaitom] sveikinimai. } v

ir i r • i r-, • • olžm ir pramogų aprašymuMandatu ir knvgu riatikrim-• - 1 . r‘ 1
i • •• ■' ’.....................tilps sekančiuose nunieriiMĖ^mo komisijos pranešimai is-■ > 1 

klausyti ir priimti. (
Skundų komisija pateikia 17

kuopos skundą dėl spaustuvės
apsileidimo. Svarstyta ir nu-

/batą ant vasarnamio piaz- Į m.-tracijo.- Jonu 
, Įtvarkai. Bert ranka 10 min.

----------------- Pasiūlymai:
.i ir ruitarta:

j * :

NELAIMINGI ATSITIKIMAI
viv.one'J KASYKLOSE

Šiek-tiek perkandąs, 
skubinasi iš susirinkimo 
sirinkimą4 iš posėdžio i 

ir tai]) iki vūivvai ■ 
m mirys bim ir 
ar mnkvtoja>.

' IŠPLAUKĖ Į AUSTRALIJĄ
sėdi

f esnri' 
banko

darbi s.
i opera, 
pa s i vėl i 
atėjęs n 
dūli, u*

J-

r

dentauja

kurie v.- 
įdram < ■ 

iriais 2ns . l”';

D
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UŽSIUVO ŠIRDĮ
\\ aslungton. — Moteris

•Jennie TVidmar. 52 m. am ;-r;rĮ<7.l j<ft 
žiatis bandė nusižudyti, šu : yns icko. 
])ciiiu ■■'inoige sau krntinen ir Į jnošaičio. 
pasiekė širdį. Jos tikslas ne-: Kreipti 
buvo atsiektas.
gabenta ligoninėn ir ten dak

I :<o ir i;uve i);-,; II;i\va;iĮ sali], tarai padare jos širdžiai tri< 'spoDą 
į<].-Oi;i-- upmiiKe į Austrai i ją. ■‘stičins” ir nasirodč vilties, vedėją'] 
Į Išplaukė 55 k •ui pasveib

Karalius pagerbs į 
lakūną

BUS SVEČIUOSE PAS
KARALIŲ

Kai Amundsen. Norvegi- j>
- '.'.kūnas i šiaurės ašigali, la

ūmomis p.

Tam iš-
dr. dr. kun.

i _I Balandžio mėnesy, 142^-vyfyM 
<n'rai buvo užmušti kasyklose^

Į kaip skelbia raportas Vidau^
i Departamento Kasyklų
iras. Kasyklą inspektorių M 
(privalo visus ne]aimingasĄūi5r^S
Įsitikimus raportuoti KasykŽ ;|g|dūme.

Ji buvo nu- sportui. S-»*kmingesniam spor
Į to plėtojimui steigiama kuopę ■ 174.000 tonu anglies iškastu 
'sportą ratelai ir renkamu ią 

šie reni 
gi seimas cent-'o ved 

jus. Centro sporto vedėjam i 
rinkti p-lė Liutkiute ir ad

r-ĮIu Biurui. Per nu"

Posėdis uždaroma'. Pietūs.
Į Popietinė sesija.

Atidaroma 3 vai. p. j 
'mininkauja Dr. T’amlon 

:r nutarta:

i ir mirtingumo rata T>UV^ 
aP-'kričiu i o nuoš. dėl milijono tom|p|i

*1924 m. balandžio mmiesygjšS ••J 
įkasta 37.215.000 tonųjž^.l 

lies ir mirtingumo rataTtįyb jiį 
6.58 nuoš.

i

' šią metu balandžio

anglies kasyklose.

ATSITEISĖ
Italija pakvietė Rumuni-

giąztant i< Franci- 
<. Pernai Rumunijos pn -

Bijau, kad tą darbu ’ L''*’, * •
skaitomas neišeitu, kauu^. ' ' . . _
. , * • Iriasi. Imi ; r viu-'>kok< tnseins pasicvrinunv ! . .

. , , inenmzi m. ' f ' •:-•-•>•Ne girtis noriu, bot. viena.
noriu pasiaiškinti Amerikic-’ Akalcmi joje i< Tekinki! 
cianas, kodėl ilgokai hnvau me paskaitos-naniokos baiue 
sustojęs rašvti: atsimenu sa- ;si gegužes 9 d. Atsikvėpėme 
vo pažadus rašyneti ir jau- liuosiau. Belieka tik studen- j 
čiu didžiule tuo nukalu pa tu kvotimai. Tr “Darbiniu- i 
reigą. Antra —norėjau nu-j ka> da/.nmu <Į 1:*, išgirs ■ 
piešti vaizdelį iš Lietuvos į Dotnuvos. Kwn. F. A rim s/- ,

is. kaij)e tam emnis <p 
Nedėlioj. lie- atsiteista, 
akviom.!- ym- biznieriai 
uą. šalin smuikini

KIEK TIKISI ĮGABENTI

2C RYKŠČIŲ PLĖŠIKUI .
Vbmtreal. Cinada. — Ai-, 

risis Petpr McDonald gaus 
1'20 rykščių ir du metu kalėji-, 
nio. Jis buvo Įsilaužęs nak-. 
ti į svetimus namus ir apru-; Tik tie tiki i teisybę; kurie 
buvojo. ją tikrai mvli.

karalius

išrodo, kad bu-: 
Dabar rumunu, 
mjteisė italams.

Pi

auką $10.0(1. Sveikinimai kari 
tai sutinkami aplodismentam.

Pr e orgrnizaeijo'- organo 
•Vytis” Įvesti bendrą nrklau 
-ymn skyrių.

Pašelpos skyrių palikti ir pa
vesti administracijos globai.

•iiis mene.- in-
mušti kasvklom. \ng’|j

J<as:;i 1!)1.:17(\(H)O tnt
Imirtingiinio rnlr buvo: 
nuoš..del milijono tonų, sjįljjįy 
ginus su 5.11 procontvi^^Į 
pereiti! metai tiek

: ■ pu ).()()•• i.oon 
i miltu.
avn šiemet ti ' Baimė angelus daro vėl-i Blogos mintys ^rcit virsta 

ibenti 111).()(M).00() biiš/'Įin. niais. iblogais darbais.

u

fe®

ta Centro valdybos nuožiūrai.
Popietinę sesiją uždaro pirm, 

d r. Bagdonas 6:30 v. p', p.
Tą pačią dienią S vai. rak.

se 94 vyrai žuvo. 5Fa4yt^ 
mažėjimas gazo ir dnf <i\Ctt 
-sidegimo. ir nuo stogų ųp 
puolimo.
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^nekantriai šūkterėjo vyrui.

> mažos tąutos teisei, j^s. tik
tai tada teįgys sprendžiamo 
griežtumo politikos ir gink
lo žygiai. Toji valia tada te
gaus griežtai pasireikšti ir 
pasiekti pasistatytąjį tikslą, 
kai visa lietuvių tauta gy
vens viena vienintele svajo
ne — mintimi ir visų savo jė
gą sukaupus šiai svajonei į- 
vykinti. Griežta visos lietu-

čiųs įtosių ir kaštanų lapus, .bdr eiti į pamaldas, — prįta 
Kieme, darželio viduryje, Te žmona. —i !Tavb ir mąno 
Šešėliais pridengta, ilsėjas į taip pat Įkalti tufliai. Aš nąu- 
tik ką gęlemis apsodinta ją suknelę šiandien apsivilk- 
kliomba. Kairėje priešais'siu, o tu būsi mėįmatae, 
stovėjo žaliui nudažytas šuo-‘gražus. J
las: dešinėje toks pat šuo- — Ąš ir-gi norėjau šiąp-las: dešinėje toks pat suo
las, ant kurio jaunas vyras. baltų rūbų eile apsivilk- 
ūkininkas, valė dvi pori bal-įti, tik bijau kad lietaus lie
tų, audeklinių, tuflių.

Prieangio tarpdury pasi
rodė jauna moteriškė, — su
prantama kas: — tik ką mi
nėto ūkininko, jauna, bega
lo iš judesių gyva, žmonelė.

— Ar nuvalei batus ? —

į įient vienas susi- 
lietuvis, kuris būty 

Vilnių, tą mūsų kil
os, graudžiti pa- 

skambių dainų slė-
jį miestą?! Visi ži- 

gkokią reikšmę Lietu- 
eityje turėjo jos sos
to‘mūsų tėvynė yra 

kai jos nebeteko.
une, koks nepilnas, ne

dažnai nesveikas
|||||;|gimstančios Lietuvos viu tautos vienybė, tvarka ir 

įjbes gyvenimas nebetu- 
tros savo sostinės, sa-

|j|įČbrijos centro, ir ištisų 
us bei Seinų krašto

K daugiau kaip milijo- 
•^ventojų, kurie per am- 

’^uvo įpratę kartu su vi
rusų tauta kelti bendrus 

, džiaugtis vienodu
ąugsmu. Nė valandėlę ne- 

’ojame, jog šiaip ar taip
Ilgių su visu jo kraštu vė- 

^^adgausime, vėlei su juo su- 
jungsime ir kartu su juo 

e stiprią, laimingą 
tuvos valstybę. N e tiktai 

tuo tvirtai tikime, bet j 
|bup pat žino ir ne abejoja 

feąiys lenkai. Laikydami ši 
Hiaštą savo rankose, jie el- 
llgiąsi su juo kaip atsitiktinie- 
^.įpraeiviai, kurie nesijaučia 
Sigai ji valdvsia. Ka daro 

vyriausybė A’ilniaus 
SĮąjašto gyventojams, ypač 
|||etuviams, gauname kasdien 
pSdnų žinių patirti.

BParp Lietuvos ir LiuiL-ijos 
Vilniaus eina žūtbūtinė

Ova, kuri baigsis liktai la
kai ‘A’ilniaus piešto ža- 

Į-'bromai,” tariant dainos
Ožiais, pamatys tikrus Lie- 

jthvos ^eimininkus. įžengian
tis i £avo sostinę linksniai, 

parkingai ir rimtai. Mūsų 
dos, nesusipratimas ar 

įsileidimas gali nutolinti 
liilniaus atvadavimo valan- 

bet ji vis dėlto bus. ir 
pekvienas mūsų sumanus 

nis, griežtas žygis, aiš- 
is ir galvotas darbas ją ai’' 
te artina. Nuo kiekvieno 
mūsų, nuo jo apsileidimo 
:veiklumo, pareina ji pri- 

ti ar nutolinti.
Jffilūsų noras yra aiškus: 

a, kad ir darbas jį ata-
M ūsu i 'y ei a usybė. 

kiekviena partija, visuonm^ 
tęs srovė yra sus~irūpinasi 
Vilniaus reilealu. kiek gali ir 

jspoano, stengiasi jį Lietuvos 
|||tadai išspręsti. Tačiau 
|||ačioji -visuomesė dar pei

sai reiškia budrumo, jud- 
o ir sumanumo, tuo sti- 
dama mūsų priešus, ksn- 

ĮBJJ1O griežčiau tad gina ])a 
^btąjį A’ilnių ir persekio- 

kankina jo gyventojus. 
_tik priešų sukrumas.

iiidžiojimas teisybes ir tei-

drausmė—būtina sąlyga Vil
niui atvaduoti.

Vidujinis Lietuvos tvar- 
kymasisApastangos privers
ti didžiausias valstybes pri
pažinti mūsų nepriklauso
mybę. sunki kova dėl Klai
pėdos kliudė lig šiol mūsų 
tautai vyriausiu savo reika
lu — žygiu pasistatyti Vil
niaus atvadavimą. Daug kas 
jau atlikta, daug kam nelx"- 
ra pavojaus. — tad tauta tu
ri dabar ruoštis šiam savo 
svarbiausiam ir kilniausiam 
žygiui.

Suprasdami tai. įvairių 
krypčių ir pažiūrų, bet ben
dros Vilniaus idėjos vedami 
Iii t u riai š. m. balandžio mėn. 
2t> d. suėjo Lietuvos Fniver- 
sitf 11- ir įsteigė Sąjungą Vil
niui Vaduoti. Sąjungą stei
gėjai ne pasakų milžinai, ku
rie. sako, ne tik ėję vienas 
prieš tūkstančius, bet ir be-

davę didžiausias kariuome
nes,. ir ne šventieji stebuk
lams daryti, bet jie tvirtai 
tiki ir tikrai, iš kitų tautų pa
tyrimo. žino, jog susipratu
si ir griežtai nusistačiusi tau
ta istorijos milžinu užauga 
ir ne kartą padaro tikrą isto
rijos stebuklą.

lietuviu:
niaus

stiprinti jų Vil- 
krašto meilę jj- pasiry- 
į atgauti. — remti Vi I- 
krašto lietuvius, tau

kinį ir politini jųjų veikimą,

m pasaulini apie jųjų

rias. — palaikyti visu kuo 
kiekvieną darbą, kuris artins 
Vilniaus atvadavimą. remti 
.kiekvieną organizaciją. kuri 
šiuo ar tilo būrin padeda vil
niečiams gintis prieš okupas- 
fus. Sąjunga nesiriša su 
viena kuria politikos parti-

< žmonomis, bet eina ■> 

auta, i visus lietuviu*.

dcrhiti stiprinti savo

Vi’miaus linkui.
Spaliu 9 d. sueis 5 melai, 

kai T.enkija apgaulingu bū
riu. jirievarta. vra iš mūsų 

i t ik i -
sukaktuves

Įteir pačių mūsų apsiloidi- 
neveiklumas. AVAv/L 

tkime vien priešu. pa/ąsĮ Vilnią paveržusi. 
būdami dideli, kaltinin-out

Susipraski m e tad ir ne tik tinkamu rimtumu, bet 
ękime! Priešai uosnau- ir griežtu pasiryžimu nenu- 

tik imasi visi] ir visokių I rimti iki Vilnius bus atgau- 
iemonių Vilniaus išvada-;ia<. Spaliu 9 d. Sąjunga 

pasirinko visuiotinei apžval
gai atlikti] darbui Vilniui va
duoti ir nustatyti tolimesnes 
kovos būdams. Tą dieną Są
junga daro visuotinįj] savo 
metinį susirinkimą ir meti
nius savo skyrių susirinki
mus. Togu iki tai dienai ne- 
bu Lietuvoje nei vieno kai
mo nei miestelio, kuriamo 
nebūtų Sąjungos narių ir

fiui apsunkinti. Tad vei-

iRlniui atgauti svarbūs y- 
įdidžiųjų valstybių savi

to ginčai, nesusiprati- 
kovos, svarbus taip pat 

tos Lietuvos sugebėjimas 
čia tinkamą kelią, bet 

iausia tvirta sveikos, 
teisę ginti pasiryžusios. 

valia, kuri verčia di

į Keįiungą YilMdi 
1 x

Už Aušros Vartus! Už 
Gedimino Dilį! Ūž Vytau 
to Grabą!

Sąjungos Vilniuj Vaduoti
Vykdomasis K&nutetas 

Pirmininkas Mykolas Bir 
tiška, Pirmininko pavaduo
tojas Kun. Fabijonas Kemė
šis, Iždininkas Zigmas že
maitis, Nariai: Juozas Čibu- 
ras. Marcelė Kubiliutė, Vla
das Putvinskis, Kun. Mečis
lovas Reinys. Antanas Žrnui- 
dziuavirius, .^Sekretorius An- 
drius Rondomanskis.

Kaunas,
1925 m. birželio 15 d.

Ilgai tūnojęs A’ilniaus va
davimo klausymas, pagaliau 
pradėta klibinti. Kilę visuo
menės vilkėjų stojo aktyviai 
dirbti. Nebesitenkinama vien 
kalba, bet žadama ir darbo. 
Aišku, kad ne žodžiais, bet 
nenuilstamu darbu pasiekia
mas tikslas. Lietuvos visuo
menė seniai privalėjo Vil
niaus klausymą akyliau gvil
denti. Ilgas Lietuvos veikė
jų pasyvumas persimetė ir į 
Ameriką. Juk aišku, kad

>ck;i Lietuvos gyvenimą! ben
druose tautos klausymuose, 
■odei koks atgarsis, toks ir

iijoiui učričiTte Movosgra»u.ait',to^.?>udTiemF 

auga ir stiprėja, yįsosę šaly
se. .31 šalis yra prisidėję į 
Tarptautinę Koperatyvy Są
jungą tani, kad sukurt kope- 
i’atišką visuomenės santvar
ką. Ji siekia to tikslo palai
kydama tarp jų socialinius, 
ekonominius, intelektuali •
nius ir morališkus ryšius. Ji 
stengiasi panaikinti užtvaras 
tarp žmonių įvairių, veido 
spalvų, rasių ir tikybą. Ji 
veikia tarpt antiškai, laiky
damasi politinio ir tikybinio 
neit ralumo. nevaržydama 
1uo ar kitu klausimu ją tau
tiško savarankumo. ,

Ją įkvepia bendras <balsis 
"Vienas už visus, visi už 
viena/’ Ji laikos pa prasto 
“Ročdelio” pionierių” prin
cipo. kuriuo jie įkūrė 1844 
m. pirmąją koperacijos ben
drovę. iškeldami aikštėn lais
vos demokratijos principą, 
šiandieną jau visli pripažin
ta. šioji Koperacijos B-vė 
kontroliuojama savo narių.

kainos ir skirsto nedideles

vartojimą.
Koperatiiiinkai tikisi savo

atbalsis. Ir jnūii išeivija 
kiek pamitingavusi, pakal
bėjus nuliūdo rankas ir ėmė 
Vilnių pamiršti. Tiesa su-yš,7 
sitvėrė pora Vilniaus Vada
vimo Komitetų, bet jie neil
gai tvėre, pasinėrė Į ]>arti- 
nius ginčus ir likosi bejėgiai. 
Klystama, jei ir čia visos 
tautos darban partingumas 
brukama. Nėra abejonės, 
kad tik griežta visos lietuviu 
Jautos vienybė, tvarka ir 
drausmė — būtina sąlyga 
Vilniui ut vaduoti. Keikia 
laukti, kad naujai susikūru
siai Sąjungai Vilniui Va
duoti seksis nuveikti didelius

principus
‘Rublelio
: msauli.

,/o.s Vėkara vaivorykštės 
spalvų — visuotinti lūkesčių 
emblema.

Viso pasaulio koperatinin
kai, kelkite savo vėliavas.

Lai dangaus spalvų grožis 
bus visam pasauliui ženklas, 
kad Kopė ravi jos principai ir 
darbas išves pasauli iš civi
lizacijos chaoso i fjrpMjĮ 
žm o n išk u m o paša ui i.

Tarptautinės Koperatyvų 
Sąjungos vardu:

diiose įdėta Tėvynės meilė, 
bet ne partine mmpykanta. 
Pravartu būtų tai sąjungai

Lietuvoje, bot ir Amerikoje, 
mūsų išeivijoje A’il- 
vadavimo klausymas 

liktas taip kai šiandie-bus

i esi įsi lauks.
7?fJ.

G. J. I). C. Goedkart
Generalinis Sekretorius

Henry May

PAMILAU
Pamilau aš nu-ivna skliausta

juodąją jurą.
Jos nžianč-i

TARPTAUTINĖ KOPERA- Į 
GIJOS ŠVENTĖ

Pamilau aš lakštingalos balsą.
;r> žadino širdį dainą.
miiau aš tėvynę, jos vardą 

Ir šlanmsi giriu žaliu.

Tarptautine Ku

Painilau aš Dzūkijos šaldę 
Jos kalbą ir būdą amių. 
Pamilau man paskirtą baldę 
Dirl’ii laimi savu.

Trakišku
T z-H ja i. 1924.

tautinė šventė žada prašokti 
pereitas dvi šventi savo didu
mu. entuziazmu ir tarptau-

vyks Koperacijos Tarptauti
nė šventė. Jungtinės Ameri

nepriklausomybes ir laisvės 
149-tą jubilėjų. Tarptautinė 
Koperatyvų Sąjunga yra vi
so pasaulio Jungtinių Vals
tybių branduolys ir Kopė ra
cijos Šventė yra simboliška 
išraiška ' tos aukščiausios 
žmonių idėjos, kuri vienin-

GIRIOJ
I giružę rytmetinę
Su saulutė< spinduliais.
Tvn pabus mano krūtinė
Atgaivins jausmus vaizdais

Ir vargelio juods kryž.el 
Nusramins tylos miškuoi

Aš plasnosiu debesiuos.

O jausmingą dainą mielą 
Skausmo širdis, ton išlies. 
Kaip kilnoja mano sielą 
Grožis skynimuos šalies.

— Jau laikas rengtis bažny
čion: jau devinta valanda,
— ] iri dūrė.

— Jau, jau baigiu, — at
siliepė vyras. — tik ar tu su
ieškojai mano baltąsias koji
nes: juk prie baltų tuflių ne
gi mausies juodomis.

— Ne. dar neradau. Tie
sa. aš ir buvau visai apie ko
jines užmiršusi. Dabar dar 
paieškosiu.

— Tu dabar ieškosi! — ne
kantravo jau vyras. — 0 ar 
nereikėjo tau. žmonvt, iš- 
anksto surasti: visad geriau 
žinoti ką kur padėjus, 
paskui nebus gaišties.

— O. o! — tu dabar 
man nurodynėsi. — jau 
kį susierzinus atsikirto

tai

ria 
bis- 
mo- 

teriškė. — reikia tau pirma 
padaryt daugiau reikalingi; 
baldų, tuomet man nereiks 
visko mėtyti iš 1 
pan. iš krepšio krepšin, ta
da niekas negalės ir pražūt.

— Aha! Tau tik pasakyk 
žodį. — jau ir supyko. Ge
rai. Kitąsyk aš pats viską 
savo pasidėsiu, kad man, ei
nant bažnyčion, nebūt nau
jo klapato dėl pražuvusių ko
jinių. — prikišo vyras.

— Gerai, pasidėk! — už
sidegė žmonelė. — pasiimk, 
atsiskirk viską kas tavo! Ašį 
geriau savo viską išsiimti iš 
spintos, visus savo drabu
žius: o tu gali laikyti tik sa
vo: aš nemaišysiu.. .

— O aš nesivilksiu tavo 
siūdintais man drabužiais!

būtų.
— Ne, ne j — tu ipąn gra

žesnis, kai mėlynu kostiumu. 
Aš būsiu pilka, tų mėlynas, 
gerai?..

— Gerai, gerai! — bučia
vo vyras žmoną ir. abu diugo 
namų prieangy.

Jau dešimta valanda. Ke
liai, vieškeliai ir papieviai 
pilni baltagalvių mergelių, 
basomis baltomis, rasos nu
plautomis, kojomis, skubina 
bažnyčion. Vyrai, eidami 
lenktynių, batuoti, kamašuo- 
ti, neatsilieka nuo merginų. 
Dar keli dviratininkai už, 
kits kito nudulkėjo. Tik va
žiuotų tai visai maža matės, 
neskaityt, ką bėriu ten nu
važiavo ir dabar širmis visą 
brykąt vaikų vežinas pralė
kė. Visi kiti juodbėriai, sar
tosios, gelsvosios pabaliais 
po sunkaus kadienio darbo 
tingiai žolę pešiojo. Karvės 
irgi netoli retkarčiais mykė, 
veršiai-buliai-gi nuožmiai 
maurojo, tarsi iš pavydo, 
kam jiems vainikais nieks 
ragi i nejiadabino, kam lygy- 
lx"s principas pamintas: — 
vienų tik žalmargių, baltnu-kampo kam-Pie - T1K ^margių. oaiinu- 

krenšin ta-Uarių ragus vainikai bepuo-

Mažu, siauru, alksniais 
apaugusiu keleliu,. dailiai, 
miestiškai .pasirėdę krutėjo 
išlėto jauna porelė. Vėjas 
drabužius kedeno, . veidus 
švelniai glostė ir tartum visa 
prigimtis: — saulutė, vėjas, 
lapuoti krūmeliai — visi, vi
si ramiai švpsojos. džiūgavo, 
kad šventoji ramybės ir mei
lės Dvasia žemėj viešpatau
ja.

Gurklianiškis 
1925-VI-l.

APLEISTIRUMAI IR 
SODASkabo, kiek nori: man jų 

reikia.
Kažin kai]) ilgai ir toli bū

ti] besi vystės judviejų tarpe 
tas “nesusipratimas. kad ; griūvantieji kunigaik
įamia.jai žmonai nebūtu uže-

sypsena dėl to viso “nesusi
pratimo."

— Ach tu mano, šaldrel 
brangioji.' — apsidžiaugė jos

kiek nenusileidžia prieš savo 
mielą vyrelį. — juokavo jis 
eidamas arlvn savo žmonos.

— O vra čia ko nusileisti 
prieš tokį ožį — su džiaugs-j 
mu taipgi dar ei’zino vvrą. :

pykties: tuojau šeimininkė 
vienu šuoliu įlėkė vėl sekly
čion ir bematant sugrįžo su 
pora baltu suieškotu vyrišku 
kojiniu. Vvras pabaigęs va- 
Ivti batus nelaukdamas, kol 
žmona prisiartins.—pats su
tikęs priešais ją apkabino, 
priglaudė. Abiem akys žibė
jo džiaugsmu dėl jųdviejų 
santaikos ir laimės.

— Brangute! — kaip gra
žus šiandien rvtas. tikras

Trakiškis Sekminių sekmadienio ry-

VEISIEJAI. .Mažai kam y- 
ra žinoma, kad Veisiejų m. 

ių Ma
salskių ir Oginskių rūmai ir ap
leistas, deglųjų knaisiojamas 
sodas (parkas) seniau grožiu 
spindėjo, miesteli puošė ir savy 
talpino įgulą, ramius 
gyventojus, mu? priešų

vietos
gymi-

ru mu.

«Vikrimmtrdov • 1 ? 1
Tąpsi, vaikos
Tylą ardo. ,
Visos baltos t ,s ; , kf 
Drauge žaidžia, 1
Lygliekaltos •>- <
Atšiinėldžia. , ; S’ll'
Žavi, šypsos, ■ ' •
Trukšmą kelia
Džiaugsmas vystos
Erdvės meile. ;
Pabučiavo
Užiūjūryąvo.
0 musyčių ■ ■ W
Baltalyčių
Visas židinys.
Dausas temdo 1’1
Jau apleido
Saulės spindulys.

Trakiškis
J: d

čią didžiosios raidės “U” for- 
pioje. Šoniniuose sparnuose 
gyvena progimnazijos mokyto
jai, po gaisro — klebonija, po
licijos raštinė, progimnazija ir 
jos sargas. O pats vidurys yra 
negyveiBmas, nes nėra langų, 
durų, stogas baigia pūti ir kur- 
ne-kur pradeda irti ir griūti sie
nos.

Rūmai ir sodas htfvo švieti
mo ministerijos žinioje, bet vė
liau. nenaudojamąją mūro da
li paėmė ž. ūkio ministerija 
parduoti. Teko girdėti kad, 
tą griūvantį mūrą parapija ma
no pirkti klebonijai, kurios tro
besiai pereitą rudeni sudegė. 
Bet kyla klausimas, ar prieš 
pusantro šimto metų statytas 
njūras bus galima išaudyti taip, 
kad liktų sveikos plytos? O 
antra ėmus,-koks tada būtų li
kusiu rūmų vaiiždas? Net kai
mo žmonės 'aimanuoja, jog ta
da miestelis grožio nustosiąs. 
Sako verčiau sutaisyti ir klebo
nijai pavesti. Atsižiūrint ne
turtingos- parapijos reikalų, 
manau, kad švietimo ministe
rija galėtų atleisti vieną rūmo 
sparną ž. ū. ministerijai, kuri jį 
parduotų parapijos klebonijai. 
Likusioje daly (sparne) moky
tojai ir progimnazija gali tilp
ti laisvai. 0 pats rūmų vidu
rys, 
Įima 
gas

kaip teko girdėti, dar ga- 
sutaisyti. Lengviau sto- 
uždėti, langai, durys ir 
tiek sienos sutaisyti, ne

kaip naujas namas statyti.
Kaip minėjau rūmai ir sodas 

yra šviet. minist. žinioje, o pri
žiūri juos progimnazijos vedė
jas. Kūmai remonto laukia se
nai ir vargu ar prieš griuvimą 
sulauks: tiesa, kai kur iš vidu
rio pabaltinama, bot tik dėl var
do. Sodo yra 9 hektarai žemės: 
šiek tiek dirbamos, o ūkusioji 
apsodinta Įvairiais medžiais. 
Čia yra milžiniškų topolių, dzū
kams nežinomų cisų. akacijų, 
buamedžių (tikrų pusi ir eglių), 
baltųjų ir geltonųjų alyvų, jaz
minų. jievarų ir kitų visiems 
žinomų medžių ir vaismedžių; 
yra kelios, gražiai medžiais ap
sodintos vejelės ir terasos, prū
das ir didelis Enčios ežeras. 
Bet vidury sodas labai apleis
tas. Daug yra sausų neiškirstų 
ir jau išvirtusių medžių (nors 
tai galima suvartoti kurui vie
toj ]x*rkamos malkos), senų 
jievarų. topalių lupama žievė 
ir tuo naikinami medžiai, o 
jauni medeliai tai ne gana, kad 
kertami, laužomi, bet’ deglųjų 
rausiami, karvių mindžibjami. 
Rūmus sutaisius, sodą apžiūrė
jus vasarą susilauktume net 
ankštųjų ponų; vasarai pra
leisti gražesnės vietos kąur nė

’Jetu-

Pirma tarsiu žodį dėl 
paskiau — sodo.

Keliaudamas iš Senų į Drus
kininkus. įeini į mažą Veisiejų 

jmiestdi. Namai prasti, gatvės 
j negrįstos. kai kada pilnos pur
vo ir nešvarumų; namai dau
giausia mediniai ir gimtais 
dengti, pjes viduriu miestelio, 
kairėje pusėje pamatai didelę 
mūro bažnyčią. į kurią nuo ke
lio reikia eiti pro dideles gele
žines duris ir lipti akmeniniais 
laiptais: o dešnėje matyti seni 
nūnai. J rūmus veda puiki nu
sodinta kaštanais alėja: iš alė
jos patenki į didelį kiemą ir pa
galiau į rūmus. Vadinasi, iš 
bažnyčios tiesus kelias j rūmus, neieškok. Grąžintojai 
o iš rūmų j sodą ir eŽelrą. j Vos, atkreipkit akį!

Rūmai stovi priešais bažny- (“'Lietuva”)



lis neužilgo tą ko šiandie dar

kas

Šią vasarą Lietuvoj žaila lan
kytis dar trys Suomiu ekskur
sijos.

formoj rastas tik pas pykins 
arklius, vi^i, kiti ąrkliai buvo 
sveiki. j., . ; . -1 i i ■ :

ilėjųį
'r1 1 S. .r ■ -f IU se***1 ątsilikęs. šį- mas sako, kad jį štfįiuų įmetę fe drabužius sudaraus-

1 ' ••• parama valsciun apie 27CT kofciĄ-tai nonn-žistiJTni i.-i.. i_ —
. •! ’’ ’ ' { r*’*’iGimna- nūs. : <.

, ---------- -------- -- A.V
iai darbų plane numatyta at- ta! bet yra.viltis. Duos Dievu- 
čarginS dalis, kuri siekia 38,336 lis neužilgo tą ko šiandie dar 
ha. Visas darbas paskirstytas neturime. Moksleivija žymiai 
į 192 rajonu^ o atsarginė dalis gerojon linksta, baigs mokyk- 
į 25 rajonus. Visam tvarkymo las bus ir r valdininku.
darbui paskirta 196 matininku. ._U. . .r Mes Vabalmnkenai ir-gi ga-

VA3KP “UNARAS.”
BERŽINIAI (Vilkav. aps.)^ 

žmogui, kuriam ir prįe 
kėliausių norų neauga ūsąį. 

be ūsų, ypač tik kiaules at
ganiusiems berniokams, tai jau 
irisai ne vyriškai., Štai š. m. 19 

Keturvalakiuose vienas Ber
žinių kaimo vyrukas, gedyda-

SLANKĖ
■ ; Žemės Ūkio Ministeris p. 
Krupavičius lankėsi Žeris Ū- 
kįo Akademijoj Dotnuvoj, Uųr 
užtruko 2 dienas. , P. Ministę- 

: Ynasis pasirodyti be ūsų, net‘ris atsilankė Akademijos pro- 
>|kunK‘lės uodegos ašutus prisi- fesorių ir technikumo niokyto-

, • • v -• - ------■ - -Ilipdęs prie viršutinės lūpos, 
^aikščiojo, kad tik vyriškiau 
latrodytų. Kažin, ar daug to- 
\ių “unaristų” vyrų Lietuvo- 
\yra?

M.UJAKŪRTŲ RŪPESČIAI
’.LVITAS (Vilkaviškio ap.) 

m K^angi mūsų apylinkėje bu- 
I vo daug dvarų, tai ir nemaža 

, p ra naujakurių. Pavasariui 
'fer&jus ir rūpesčių yra daugiau.
Vieni statosi trobas gyventi, 
(iti rūpinasi sėklomis, kurių 

biaus.ia ir trūkyta; didžiausia 
da, tai trūkumas arklių, 
esą, nors Vilkaviškyje ir bū- 
kariuomenei netinkamų ar- 

varžytinės, bet įvaro to- 
ki\ aukštas kainas, kad retas 
iš \rgingesniųjų tegali nusi- 

Dažnai iš pačių nauja- 
kur\ atsiranda žydų tarnų, 
kuri\ savo vardu visokiems 
perk ibiams arklius varžytisė- 
se nuį-ka. Reikėtų naujaku
riams Vrūpinti dabar pigių 

Į sėklų, (arklių varžytinėse da

 

lykus y^iau sutvarkyti. Šiaip 

 

naujak^ai yra pasiryžę savo 

 

- ūkius įdurti ir visus plotus 
, užsėti, žiaugiasi, kad ypač 

labai ger\ naujakurių reika-

I lais rūpiiti naujasis apskri
ties žemū\ tvarkytojas Mon- 

 

kus, ir palikinti nauja nau

 

jakuriams j\skola.

jų laikytose paskaitose, žiiire- 
jo studentą ir mokinių prakti
kos darbų laboratorijos?, susi
pažino su akademijos ūkiu ir 
aptarė su p. akademijos direk
torium visus gyvuosius akade
mijos reikalus. Be to dalyva
vo profesoriij tarybos posėdy, 
kur buvo išrinktas garbės pir
mininku. Tarybos posėdy dau
giausia buvo kalbėta apie? su
tvarkymą praktikos darbų 
akademijos.

išėjiu^ jaįiuprfe dar 
Pa- npet pareina valsčium apie 270 kokie tai jam nepažįstami žmo- rėjęs iš lauko ir niekur neras- 

egz. įvairių .ląikraščią. i Gunua- nes. D m / ; 1 ’ į d' . • Įdamas drabužių 1 jis paleidęs
zijąjapko tikjįietnrį bernaičiai, j Bet (miestelio ir ^apylinkės|kulipką galvon. 
Turim Uis pradžios mokyklas: žmonės kalba' kithip: jie sako, 

į Į), Meteliuose (dvikoprplek J kad buk jis esąs kaltininku nė- 
tinę), mokytojai M. AbramąvL |scn*iį P. kaime sudegusios dar 
čhis ir Br. . Motitjūnaitč; 2) 
Barčiupse — Pr. Skroblas ir 3) 
Parėčėnuose — O.' Penčylaitė. 
Mokytojai pavyzdingi auklėto
jai katalikai, bet'Nejudrūs or
ganizaciniame darbe, išskyrus 
O. Penčylaitę, kuri kiek galė
dama remia pavasarininkų ju
dėjimą. Yra keletas draugijų. 
Ivrikšč. Domoki-., Ūk. Sąjung., 
L. K. Moterų, Valst. Liaudinin
kų, Socialdemokratų, Pavasa
rininkų. Draugijinis gyveni
mas kiek apmiręs, nes nėra 
tam darbui pasišvtntusių vadų j 
(žinoma), čia turiu galvoj ka-j

'naujos trobos ir kadangi-dabar 
idel to einanti kvota, 4 jis, nebe
žinodamas kur dėtis,, norėjęs 
prisigirdyt, bet kajp matyt, 
vargšui nepavyko, nęs šuliny 
vandens tebuvo tik Ud pažas
čių.

1 ‘ Kiti kalba, kad nusižudęs 
dėl tėvų nesutikimo, būk moti
na susikivirčijus su tėvu ir jį 
gerai apkalusi. Vaikas bijo
damas, kad ir su juo motina 
taip nepasielgtų, pasidaręs sau 
gabu Sunku pasakyti, 
tiesą sako.

skiriant nenuilstamą darbuoto
ją kun. V. Jurgilą, vietini kle
boną. Kiek daugiau gyvumo 
rodo Ūkininku Są junga ir Pa

MOKYTOJŲ EKSKURSIJA
Lietuvos katalikų mokytojų 

sąjunga š. m. Hcįkis m. pirmo
mis dienomis (1-5 d ) ruošia 
ekskursiją tokiu maršrutu: 
Kaunas -- Ryga — Talinas — 
llelsink'ai — Vilmrgas — Ima-

— Tamerb.rs Uleabor-
— Abo ir kil.

NELAIMĖ
Gegužės m. 2i> p. apie 6 vai. 

vakare, važiuojant automobiliu 
ties Petrašiūnais (netoli Kau
no), atsitiko nelaimė. Auto
mobilis, važiuodamas per gele
žinkeli, netikėtai užlėkė ant 
traukinio garvežio ir susikūlė. 
Važiavę jame keleiviai p. Gur- 
vii’ius ir Kimumų M-jos taniau

Kauno prekybos ir pramonės 
įstaigos pradėjo šelpti Švėkš
nos padegėlius. Kredito Ban 
kas tuoj po nelaimės Švėkšnoj 
nusiuntė padegėliams 500 litu.

DEL KELIONĖS Į RYMĄ
Kiną gandų, kad maldininkų 

k.-lionė i Rymą šiemet neįvyk- 
lietuviams 

L Italijoje
ant i. Skirtuoju 1 

; liauninkams metu

vietoje, šoferis sunkiai su/.ei 
ta-: ir už purus valandą! mirė. Šiais metai 

ko patirti, kelionė

tikimasi
Be to.

laidom

KATĖS I^AKĖ PAŠTĄ.
KETURVALAKIAI. Tris 

savaitėj dienu keturvaakie- 
čiai sulaukdavo iš Vilkaviškio 

; pašto. Bet š m. balandžio mėn.
8 d. ėmė jo ir nesulaukė. Mat, 
taip buvo. Pašto nešiotojas ar
ba sargas, jį atsiėmęs, susitiko 

x i daugiau draugui ir nuėjo po 
burnelę išmesti, o pašto maišą 
paliko rinkoj ant kieno tai va
žinio. Įkaušę išeina važiuoti 

,į namo, žiūri — pašto ir arkliu 
•į nėra.

Po to 19 d. balandžio tą ve
žimą rado Pustapėdžio dvaro, 
o paštą, sako, katės išlakė. 
Už tai, kad paštininkas nesau- 
lakti, atstatytas nuo vietos ir 
netrukus gali atsidurti aukšta- 
langėj.

(“Tėvynės Sargas”).’6

IŠVAŽIAVO NE SVEIKA
TOS TAISYTI, BET TAR-

žemės Ūkio Ministeris p. M. 
vnipavirius išvyko ne sveika 
os taisyti, kaip buvo praneš- 

, bet provincijon tarnybos 
ikalais. Kelionėj užtruks a-

2 savaites. Su juo išvažin 
miškų dep. direktorius p. 
tkus ir žemės reformos de- 

P$amento direktorius p. Vai
nikas. Kelionės tikslas su- 
sotinti su keliu apskr. Žemės 
l’k'i Ministerijos žinioj esa- 
niųdaigų ir mokyklų darbuo
te ihaUjakurių reikalais.

LIETUVIO KUNIGO PRI
ĖMIMO IŠKILMĖS

VILNIOS, V-2G (Elta). B i- 
n i a k ai n i a i (Lydosapsk.). 
Gegužės m. 10 d/čia Įniro iš
kilmės — visa parapija ruošia
si pasitikti naujo klebono kun. 
Dubiečio. Kun. Dubietis ilgą 
laiką klebonavo Konvaiišky — 
kaimynijoj su Biuiakainiai. 
Del to biniakainiečiai ii gerai 
pažįsta ir senai norėjo, kai 1 per
sikeltų klebonauti į Bniakai- 
nius. Sužinoję, kad bus per
keltas, labai džiaugėsi.

Gegužės m. 10 <1. anksti rytą 
biniakainiečiai nusiuntė i Kan- 
vališki gražiai papuošti! dveje
tą arklių pasiimti klebono kun. 
Dubiečio, o visa parapija, su- 
[sitvarkius Į procesiją su kry
žium, net tris kilomdius nu- 

,ūjo jo pasitikti. Paėmę kun. 
Dubieti ir iškilmingai triedoda- \ . . imi “Dievas Mūsų Gelbėtojas ir 
Tvirtybė” perėjo bažnyčion. 
Bažnyčia buvo papuošta, žalio
mis eglelėmis. Laikant pamal
das tą dieną buvo pasakyta du 
pamokslu: vienas po sumos, o 
antras po gegužinių pa.maldų. 
Žmonės buvo labai pate-nkinti: 
pasimeldę ir dvasiškai pasisti
prinę per pamaldas ir pamoks
lus linksmai grižo namo.

Nesmagūs buvo tik keli len
kai endekai. Jie buvo sumanė 
neprileisti kunigo liduvio. Su 
savo žmonomis ir keliais kitais 
lenkais pataikūnais net klebo
niją buvo apsupę, kad negalė
tų ten apsigyventi bdkas prieš 
jų norą. Kreipėsi net į Vil
niaus vyskupą, į popiežiaus 
atstovą (nuncijų) Varšuvoj 
arcivyskupą Lauri. bet ir vie-, 
nur ir kitur nieko nepešė- Vi
sur rašė, apsilenkdami su tei
sybe, kad Biniakainiai — gry
nai lenkiška narapiia.

(“Rytas”)

boję yra 12 nariu, kurią S 
tulikai.

.VISKO ČIA YRA
PASVALYS, čia ant 

Jono atiaidų yra laukiam::

rengiasi iškilmingai sutikti tą. 
taip brangų svečią, kuris dar 
pašventins mūsų Pasvalio pa
rapijos kapines, naujai n-n 
giamas. Pasvalio parapijos 
naujos kapinės užvesta labai 
pat ogioj ir .gražioj vietoj: visa< 
naujų kapliu u renginio darbas 
uoliai prižiūrimas mūsų gerb. 
dekano klebono Kriščiūno.

Gegužės mėn. 15 dieną Pas 
valyje prasideda sieros van-
dens sezonas, nes čia yra pla
čiai žinomas sieros šaltinis, ku
rio vanduo yra labai naudin
gas nuo reumatizmo ir kitų li
gų; todėl vasarą čia privažiuo
ja nemaža sveč-ių iš'Įvairių Lie 
tuvos kampų. Lietuviams ne 
vertėtų važinėti į užsienius, 
kuomet čia pat namieje yra tie 
patys vaistai, tas pats gydy
mas ir daug pię-iau, arčiau ir 
patogiau.

Gegužės m. J d. pas mus pra-., 
ėjo ramiai. Vieni švtmtė. kiti 
dirbo, buvo bažnyčioj pamal
dos. po pamaldų vietinės 
vidur, mokyklos mokiniai sodi
no nemaža medelių aikštėj prie 
bažnyčios; buvo pasakyta kele
tas trumpų kalbų apie medelių 
sodinimo reikšmę ir t. t.

IR ČIA VILKŲ ATSIRADO.
PUŠALOTAS (Biržų apsk.). 

Balandžio m. 24 d. š. m. šer
mukšnių kaime pil. Palionio 
vilkai papiovė 8 avis, liko tik 
viena. P-nis. išgirdęs be- 
bliaunant vieną avį. išėjo žiū
rėti kitų ir rado vilką dar be- 
ėdanti. tik nei arėdamas gink
lo nieko jam negalėjo daryti.

,'4

IŠTIRTA
Pc^alandžio m. veterinari

jos bf^Leriologijos laboratori
joj iš‘ia 10 gyvulių patologu 
nė nvdiaga ir rasta: kiaulių 
raud<nlvė pas 2 gyvulius, pa 
siutinamas 1 ir užkrečiamas 
arki i pinučių ir plėvės uždegi
mas ms 1. Ištirtas taip pat 
101 tarto jplautimu arklio 
kratus. įplautimas slaptoji

VILNIAUS MIESTAS 
GAUNA PASKOLOS

VILNIUS. V-26 Titą). Vil
niaus miesto burmistras Bar- 
kovskis ruošia Lenką finansų 
ir užsienio reikalii ministe- 
liams memorialą, kuriuo pra
šys juos padaryti žygių, kad 
Anglijoj iš valdžios pusės ne
būtų trukdoma gauti Vilniaus 
miestui paskola.

Tuo tarpu Analai griežtai 
nusistatę neduoti Vilniaus sa
vivaldybei jokių paslcolij, nes 
ji nesumoka vienai Anglų fir
mai 125,000 švara sterlingų. 
Tuo reikalu Anglį) parlamen
tui buvo patiekta net interpe
liacija.

NE-
kokių pastangų tiems nevid<; 
nanis naikinti, nes kitaip ‘,i< 
pileč-iams darys daug mieste 
]ių.

REIKALINGA PAŠTO 
AGENTŪRA

KLOVAINIAI (Šiaulių a;..) 
Klovainių valsčius. nor- nė r; 
visai mažas, nes turi apie k.-Ir. 
rois tūkstančius gyventojų, be

kas piliečiams sudaro daug va r 
go; ypač daug vargti turi Klo
vainių valsčiaus rytu karšto pi
liečiai kuriems, į Pakruojou< 
paštą yra apie 18-20 kilometim.

Taigi paštas ir telefonas bū-

---------- a o.w £ v x| VIETOS B6KLĖ T---------------
MžTELTAI (Alytaus apsk.). Iš 30 balandžio į 1 gegužė. 

Mūsų valsčius yra v ienas ma- p. Cirtautienės 
žiausių visoj Lietuvoj, turi 2,- gyvas žmogus.

RIETAVAS (Telšių apskr.). 
" ’ ' .... *s m.

■s šuliny rasta dar
. Kuo būdu jis

TAUTOS ŠVENTĖ

gai. Miestas puik ;ai išpuoštas.
’.’it\ ės žmonių jiili os, organiza-
i j ii ci.-s-na nuo ik: ZHli-liiS S’J ; U-

vo \ ėlmvoim■; pm š-iiną i r ? •
publikos Lrezi.’i- ii;> rūmus i
Žaliąjį Kalną utim !ė kiliai gra-
•:l:;i ir įspūdi;.-:;! Bet Į pač
buvo įspūdingos kalbos prie-
Seimo ir IL->].ulilil .os I Tt-zidell-
lo rūmų ir kardu menės paro-
la Žaliajame kali i‘. Brie ka-

ro 24 ližėj;', lis. Si-dneiv. llždeį'l
vainikai ties jniiii ink lu žm,;;-
siems mūsą kariai !!-. o puriau
sodinta “Aušros” medis, daly-
vmijnnd semosLm - mūsą mišri-
ninkams. Vakar miestas vie-

t><>UL
Po

VALSTYBINĖ SPAUSTUVĖ
Jau baigiami v’, ni didž.iau- 

■•ių Kaune namų -- vaUtyhinės 
spaustuvės namai. Belieka i 
rengti vidus. Girdėti, kad te
nai per.-ikols ir “Elta” K Už- 
sh nių reikalų ministerijos.

CHORAS NUTILO
BARTI KINKA 1 (VilkaviŠ

tininkai turėj;) ga 
chorą. Kad. būdavo, 
davo. tai n> žinai k. 
taip būdavo malonu.

-n bažnytini 
užgiedo- 
,r dėtis, 
Bet da- 

ii-ji olio-
ant kapini’i ai’ kur pa

lėt. kad jiems j*>r šilta bažny
čioje. A'ertėtij vargonininkui 
■mdarytipatvaresnį chorą, ku-

Jų bažnyčios Šilimą

“AUŠROS MEDŽIO” 
SODINIMAS

ŠAKIAI). Vietos “Žiburio” 
gimnazijos aikštėje mokiniai 
supylė kalnelį ir apsodino jį gė
lėmis. Jo viršuje gegužės m. 
1 d. iškilmingai pasodino “Au

Gnaldos bažnyčioje. Bo pamal- 
jiiii vi.-i mokiniai ir mokytojai 
‘-■'.sirinko prie kalmlio ir iso- 
Id’no Me<l.-li- 

110- 
kuris privalo priminei mū- 
u;to> kančias. Prakalbose 

pranašai. 
Po to jin

ai eilininkų 
-■>> soilini- 
i ir pasiry-

ibuvo parinktas verkiantis

■prisiminta tautos

■ giedota tautos ir" 
Į himnai. Teduoda 
mas kiekvienam jėn

šia ateiti.

NUSIŽUDĖ
LAUKUVA (Tauragė-: ap.). 

Gegii//"< 13 d. Tvoniškin kaime 
nusišovė 19-1 ikos meili vaiki
nas. Tikroji nnsišovimo prie 
ža<tis n-.'žinoma, bet ž.nionė< 
kalba, kad nusišovęs iš pykčio. 
Mat, kaip buvę. Jis pasisiūdi-

NELAIMĖ

men

atlaidai ''šv. Mykolas.” Jų 
čia yra pus-’tinai, turi ir savo 
cerkvę. Iš Kauno buvo atva- 

jų vyskupas ir keletas

pamaldų Taikos Teisėjo 
oj buvo bendri pietūs. U 
iku! Įvyko toks atsitiki- 
Ajiie 5 v. vakaro Taikos 

o raštinėn nuvyko tos 
oi mūs raštininkė p-lė P. 
•(‘įkalnis. Kur buvęs-nc- 
rnejo ir tos raštinės raš- 
as-kandidatas Cli. Raš- 
daugiaii nieko nebuvo.

ri išgirdęs raštinės sargas vi
siems pranešė, jog peršauta 
per galvą minėta p-le P. At
vykus policijai raštininkas bu
vo areštuotas; atimtame revol
veryje nebuvo ne vieno šovinio; 
:-peįama, jis pats būtų nusižu
dęs. bet šovinių nebuvo. Tuo
jau tapo patalpintas daboklėm 
o nolaimina’ajai suteikta vietos 
gydytojo greitoji pagalba. Ne- 
laimė< priežastis, vieni spėja, 
esanti meilė, kiti, kad nužudy- 
tojas Cii. vartojus kokainą ir 
tuo laiku buvęs girtas.

P-lė P. naktį išvežta Vievio 
toliu, o iš -i >n Kauno ligoninėm

Gaila jaunos mergaitės!

NORĖJO NUSINUODYT, 
BET NEPAVYKO

ŠLAITAI (Taujėnų vals.. 
Lkmcrges apskr.). Gegužės 6 
d. Ūiukšienė Uršulė nuūjo mies- 
tel;nA nusipirko karboliaus ir 
atsigulus išgėrė, norėdama 
greičiau badyti savo gyvenimą, 
negu Dievo buvo skirta. Bet 
nabagei nopa') ko: pasiru't'.' 
kiek pasveiko

DVARŲ PARCELIAVIMO IR 
KAIMU SKIRSTYMO

DARBŲ PLANAS

mo departamento žiniomis, 
šiems motam-s numatoma-1 toi.s 
dvarų parceliavimo ir kaimą 
viensėdžiais skir>t\m-- darbu
planu-: Abi-.u- ap-krity 
nj ir kaiui'; žt’ii>'s bu- >i:l\a 

d-ryta 15,704 6t, Biržų — 14,7“) 
iKauno — ’. ld’ūl, l<> •laln .

Marijampolė- - 7.2^‘i, S.-m>i 
Mažeikiu — 11,113, 
- l'?.W9. R;r<eihių 
Rokiškio _ 1-1.781, 

15.442. Taura 5•< - -

! Panevi žio 
’ - 18.788, 
išanliii — 
12,391.' Telšių -:V’2, Tinku 
-- 14,546“. Ukmerg<;s -- 1

Utonos-Ežerėrm — 13.70-1. Vil
kaviškio — 8.730. šakių -- 2, 
195 ha. J bendrą plotą įeina ir 

kšč;n metų, ku-nes drabužius, liet toks pasi- liekana iš pernyk 
siūdinimas nepatikęs' motinai rios plotas siekia 70,535 J-.a. .Te 
ir ji ėmusi visaip sūnų barti, pažymėtąjį plotą sutvarkius

komiteto numatyta. Todėl gal 
protingiau būsią susilaikyti at
važiavus. Toji kelionė galinti 
būti neparanki vėsaus krašto 
žmonių sveikatai.

GARSI BYLA.
Nesenai Kauno Apygardos 

teisme buvo sprendžiama buvu
sios Užsienių Reik. M-jos sek
retorės Laurynaitienūs ir tar
nautojo Dulinskio byla dėl pa
sisavinimo piniginių paketu; 
4425 dolerių ir 675 dol. vertės, 
Ikurie buvo siunčiami per Už.s. 
Reik-. M-ją pil. Kepalui.

Teismas
pažino kaltą ir nubaudė dve
jais metais sunkaus kalėjimo, 
ir iš jos priteisė Už.s. Reikalu 
iMni<terijai 51,000 litų ir pil. 
Kepalui 1.149 lt. 80 et.

O Dulinski rado nekaltą ir iš
teisino.

(“Tėvynes Sargas”)

lime pasidžiaugti .savo nepa
prastai veikliu, darbščiu ir 
augštus doros klebonu, kurs 
viską tvarko pavyzdingai. Jo 
tvarka žymi bažnyčioje ir už 
bažnyčios. Atėjęs rado baž
nyčią apdegusią, kitus kle
bonijos triobūsiu.s tiesiog vo-» 
kiečių griaute sugriautus! Da
bar viskas akį traukia; ma
lonu, linksma ir ramu. Mal
dingo klebono vedama parapi
ja eina maldingyn. Žemaičių 
vyskupas apvortimlamas kun. 
M. Kirklio mūsų klebono nuo
pelnus paskyrė ji diakonu. Jis 
ir darbuojasi ir Dieve jam pa
dėk. Tiek npir Vabalninko 
katalikiškumą.

VabaTIiinkas ,iž bažnyčios, 
•— arba iš draiuiLii gyvenimo, 
ir taip: BlaivybėsDr-ja gyvuo
ja silpnokai, Lct-J bl:iivininkų 
daug, jie yra perėję į kitas or- 
g’inizai ija.', l:ai;i mi į Rožan
čiui nkus ir Pavasarininkus. 
Labdaringoji ik; šiol silpnai 
vertėsi, mat jos namas sudegė 
Ir dar-neatsistatė iki šia 1925
metų, dabar jai; gerb. kun. de
kanas uoliai eina prie 

šios draugijos -

Lanrynaitienę pr

LAIŠKAS Iš VABALNINKU
Rašytas p. A. Sklėniui, 

Athol, Mass.
Nuoširdžiai dėkoju už laik

raščius, kuriuos malonėjote 
prisiųsti mūsų Blaivybės arba
tinei ant pačių Velykų! Aš jais 
apdėliojau net visus stalus, 
juos skaitė ir tebeskaito jauni 
ir seneliai, net ir moteriškos.

Taigi šia proga pasinaudo
damas sveikinu jus, linkėda- 

iš visos, širdies Dievo pa 
,s visuose Tamstos, dar-

Labai malonu kad toli 
gyvenant vienok

lai mos 
buose.
nuo Tėvynė
savo tėvynę Lietuvą ir jos sū
nus mylite dar gerinus negu tie 
kurie Lietuvos oru kvėpuoda
mi ir jos duoną valgydami, ka
sa savo močiutei Lietuvai duo
bę, dėdamiesi su žyduojančio

M

-utvar- ; 
gavo , - 

0,000 litų iš valdžios, užpirko 
miško, išgavo 5 m-k tarus žemės .. • 
Martišiumi ilvarn, šv. Vineen-

Į Buvusis Ūkin I’alelis dabar .... 
j vadinasi Ūkininkų Sąjunga, 
atidarė smulkme kredito ban- ' 
ką. stato milžinišką sandėlį li- 
nams-semenims.

Vartotoją Bendrovė atstatė z 
Ūkio Ratelio įdegusius na- i 
mus. už tą gyvens be nuomos 
dar 14 metų. Moterų dr-.įa sa- 
vo sudegusius namus dar neat
statė.. .

Tai tiek trumpai apie drau-

Kaip žinoto rusai išvežė vi- 
>us varpus! iki atvažiuojant 
gerb. klebonu: M. Kirliui per 
6 metus su vir.'nm danžėnip to- ■" : 
ki šakį porskdlĮ ir tas buvo 
V-ko liūtas! Dabar ač-iū rū- 
posmui .gerb. kun. dekano M.' 
Kirlio du varpu t iirimo. Vienas .. 
labai didelis 12'> pūdus sveria, '■ 
antras naujas.lietas Kaune, aš .. 
iį parvežiau iŠ Kauno didžia
jam ketverge. Labai gražiai 
skamba šaukdami prie Dievo 
garbūs. Tr taip brangusis bro
leli Kristuje! Linksma malonu, . 
nukrito rusų vergijos pančiai,

nėjo. Valio Nepriklausoma

Malonėkite vd kuomet susi
rinks p^rskaitdii laikraščių at
siusti mūsų arbatinėm

mis partijomis eina prieš sa-1 Taing.i atsiprašau už drąsą 

(prašvti. Betiki š'ol i< laiško 
Į neaišku kas ražo’ Gi Blaivy-

Dr-ios Vabalninko sky- 
riaus pirniinipkas Juozas Moc--

■ I-:fina< ];i;r biivn ir tebūra krau- ■

I Tainoii atsiprašau už. drąsą 
vo motiną bažnyčią kurioje j - v *• i 
krikštyti!.. . į

Ačiū Dievui augštąją Lietu-'p; 
vos valdžią dabar turime g/'rąj • 
bet mažųjų valdininkėlių yra ir ].;1- 
ramlonų. Ką darysi? Atsiso-m,,

Tokios .gegužinės lietuviai dar nėra turėję. 11 eagle i lis ir 
;e visi Į Palangą.

VALIO VISI Į |

PALANGĄ
Lawrence (Methuen), Mass. ę

LIEPOS-JULY 4-TA DIENĄ, 1925 1
Ten įvyks milžiniškas L. Vyčių N. A. Apskr. Metinis s

IŠ VAŽI AVIMAS—GEGUŽINE |
T:in»st<»s ?.fn«>te. Pnlnnjm yrn "mJlftusi.i's lietuvių pnrkns Amo- 

rikoje. ant kranto, kad Vyčių apskritys parengia link-<niinusias-
p'jgužines.

šioje gejrnžhičJ dnlyrnns visti Vyčių Seimo (lolcgnlni (ės» Iš visos A- 
merikoM, .X. A. pnt-npljtj Hmcnl ir žymiausi s<>llstni. Iltis linsoiutllo rnt>p 
tynė-:; Ir kitokį atletiški žaislai. Apyvaknn'J š»'k!nl šulėj ant ežero kran
to. griežiant garsiai l-’itlSCti JUlYS orchestrai.

[f ,„4A 524? *"•i;,Ų-
M'tl M M M M

nedėtoj.

važiuoki-
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Jonan J. Ilona*1*
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Dešimts Metų
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Bendros nepalaimos yra

jos lietuviu katalikų oarbi- 
ainkų susirinkę So. Boston'<■

Didžiuotis mokslu reiškia 
]xarodyti savo didžiausią ne
moksią.

So. Boston, Mass, 
Kiekvienas gc;

škoina. Tamstos, lietuviai- 
darbimnkai Amerikoje bu-

merikos lietuviu katalikiško 
ji visuomenė. Jiji matyda
ma, kaip darbininkams ken
kia doriškai išgverusiosocia- 
Hzmo propaganda su savo 
gana plačiai paskleistu.orga
nizacijų tinklų, pasiryžo su
tveri arba pegimdyt naują 
katalikišką darbininkišką

ai. Imiau silpni
Dūrinių Amžių kur

mum- p
prie k"
mūši] ide :.;:-.

raciją.

Aš linkiu Tamstoms p 
ne

įkilo kitus, tuos veikalus plr> 
tindami.

Darbinikų Sąjunga įsteig-

la mm 
ti tv<> 
tuo, k 
ir ka k m;

dEsniųjų
- Veikėjų

--uutarta steigti 1
7 miliukų >ėąjum
X išrinkta valdyk.
X veikalus iki pi*

Trnutarta steigt 
du “Darbininką

r -Tad šiemet si
- Organizacijai 19 metą i
~ ką praėjo j• >s j
~ šimtasis, šeini.

2- - Desėtkas n r
A arens visunim
X^dąrbuotej yra
^Šotarpis. s-j
~ yra truput; k i

Įsteigta oi-
•leda neĮve
žingsnius datų 
ganizacijos

-tiprių tėvų ir tinkamu lai
ku, esti stiprus. Taip buvo

veninio iš kūdikio balso 
sprendžiama apie jo stipru
ma.

Tūvams paprastai kūdikic 
balsas patinka, jie juonii gc 
rėja<i. didžiuojasi, tižiai 
giasi. o kaimynams nevisli'

turi.
Darbininkui Sąjunga pir

mąjį dešimtmetį išgyvenus, 
įgijo patyrimo, žino, kaip stipresni rysiaĮnegu bendri organizacijų ir suorganizavo

ka ištverme, su visa amcri- 
koniškai-lietuviška energija.

Ką-gi tie žmonės daro?
Tą pat ką ir kiekvienas

,-sV' ikai gimęs kūdikis — pa-
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DaiTimi kąi pa-
- “Mano supratimu surėdy-Įdėlis aiškiai gerėja. Socio- 

kur bū-l■ mas turi būti toks,

O t.

stovi, kad gahMvęrsti be 
aukų. Iš biznio netik galėjo 
verstis, bėgančias bilas at-; 
mokėti, bet ir morgičius ma
žinti ir namo bonus atpirki- 
nėti.

Lietuvių Darbininkų Są
junga išgyveno dešimtmetį į j 
ir išgyveno taip, kad jau iš 
savo praeities galime stipry
bę semti. 0 tos stiprybes 
mums reikia, kreikiu jos 
nemažai. Negalim* pafeiten- 

• kinti tuo, ką jau. turimu. 
Kas nežengia pirmyn tas 
žengia atgal.

viduti- laisvamaniai buvo Įsigalėję 
ius buvo A! 'dimerikos lietuvių tarpe. Ta

kia socijalistai ir laisvama
niai buvo visuomenės priešą- 

ji*-- tai]) sakant nusta
tę davo toną. Socialistai bu
vo monopolizavę darbininkų 
reikalų rūpinimą. Buvo pa
skleista nuomonė, kad jei esi 
darbininkas, rairkpelnis, tai 
jau ir turi būti socijalistas ir 
laisvamanis. Ir socijalistai 
bei laisvamaniai tūlą laiką 
kvaiii?;o veik visus Ameri
kos lietuvius. Amerikos gar
bingas didvyris Linkolnas 
pasako, kad tūlą laiką gali
ma kvailinti visus žmones, 
kaikuriuos ” žmones galima 
kvailinti tūlą laiką, bet ne- 

lima kvailinti visų žmonių 
-ą laiką.
Tai]), kaip šis Linkolno 

pasakymas skamba, dėjosi ir 
si Amerikos lietuvių 
e. Tūlą laiką socijalis- 
u laisvamaniais kvailino 

ūsus Amerikos lietu- 
Bet štai atsiranda Lie- 
Darbininkų Sąjunga. 

Įsteigta organas “Darbinin- 
Simipratusieji katali- 
liniakai tuoj pajuto 
organizacijos reikš- 
i didžiu užsidegimu 

darbam tapo uoliais 
ros .nariais, gausiais 

ūkuotu jais bei skolintojais 
‘u judėjimo reikalams, ir sto- 

'•Darbininko" rėmėjais 
xi platintojais. Prasimušė 
Amerikos lietuvių tarpe nau- 

•ovė. prasidėjo naujas 
■č-ionių darbininkų judė

jimas. kur> Dievui padedant 
štai sulaukė dešimties savo

■\\ ;:;u:čių didmie.-- 
ausiuose slunm’uo-

šilau tai žvilgsniu Lietu
sią] Darbininkų Sąjungos 
reikšme yra didžiausia. So- 
(ijaii.-tai su laisvamaniais 
msidūi-ė visuomenės butga- 

pasiliko su būre- 
kuriuos galima

darbininkai sil
pnam iš socijalistų darbų, 
kad socijalistams darbinin
kai tiek terūpėjo ir t<Klel te- 
rūjM'jo. kad pasistatyti sau 

pt-r-iiinli. nedauge- ;mūrus. įsitaisyti automobi- 
tenuė uios veikalus ;iiUs. Socijalistai virto gry- 

plaiinti. Broliai darbininkai jniausiais buržujais. Tą ma
li- l is darl>ininkcs. švies ;f()< kas tik ne aklas ir tas sil- 
kūė< ('<><]<> (kun. Kemėšio) !pra11ta. kas šiek tiek proto

Mūsų Sąjungos įsteigėjas, 
gerb. kun. F. Kemėšis iš už- 

Į j ūrio mums nurodė, kad ik- 
j šiol pas mus buvo daug gra- 
Įžių kalbų, o mažai darbų.
Todėl, nuo žodini prie dar
bų, sako mūši; švietėjas. 
Taip ir turės būti. Tie dar
bai, kurie ikšiol buvo veda
mi, turės ir toliau tęstis. 

, Organizacijos ugdymas ir 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ skaitytojų 

r dauginimas turės tęstis. Kas 
: daugiau darytina?

Tarpe pačiu svarbiųjų 
mūsų Sąjungos darbų stovi 
kooperacija. Nurodinėjome, 
kad darbininku išganymas 
yra kooperacijoj. Amerikos 
lietuviai yra išbandę koope
raciją. Kiekvienoj didesnėj 
kolonijoj buvo re viena lie- 
tuvių kooperacija. Ant ne
laimės darbininkai, nei išto
lo neįsitikino, kai koopera
cija yra keliasi išganymą. 
Šimtai lietuvių nirsvilo ran
kas besidėdami prie koope
racijų. Yra galimas daik
tas, kad Amerikos lietuviai 
yra sukišę pipjfil koopera
cijas nemažiau', kaip kad jie 
sukišo i bendroves. Ir iš ko
operacijų gal teturėjo tiek 
naudos, kiek ir iš bendrovių.

' Ne vienas lietivys pamojo 
ranka ir ant bendrovių ir ant 
kooperacijų. Nevienam pa
sirodė, kad kaip is vienų, 
taip ir iš kitų tiek naudos tė
ra. Todėl daugeliui gal iš
rodo keista, kad nes tebesa
kome, kad darbininkams ke
lias į išsiliuosaviną yra ko- 
o]>eracija.

Nors tebesakome, kad dar- 
l)ininkų išsiliuosavimas yra 
kooperacijos keliu, atsiekia
mas. bet kaitų sakome, kad 
senovišku būdu steigdami 
kooperacijas senoviškų vai- 

; šių tesulauksime.
Kad įstaiga būtu koopera

tyvišką. tai neužtenka ją 
, taip pavadyti. Reikia ją ko

operatyviškai ir vest i. Kad 
taip daryti, tai reikia mokė- 
ti kooperatyviški biznį ves
ti. Gi be pasimokimmo to 
nemokėsi daryti. Lietuvių 

; Darbininkui Kooperatyve 
Sąjunga pradėdama antrą 

; savo gyvavimo dėsi mtmetį. 
■ statosi sau už pareigą ieškoti 

jaunų., apsukriu vaikinui ir 
merginų, raginti juos susi-

• rasti darbo amerikoniškose 
kooperacijose, arba tam tik- 
.rose mokyklose išeiti koope
ratyviško biznio kursą, kad 
paskui veikus toje srityje

i tarp saviškių.
Visi ryžkimės uoliai stoti

• nuo žodžių prieta-rbų.

J. J. ROMANAS, 
pirmutinis LDS. Centro > 
jhibar Liet. Prekybos B-vės prezulen- 
;:’.s !r tlurbuojnsl Lietuvoje.

svetimšaliai, kuriuos kiek
vienas iŠsaudojo ir pajuokė. 
Buvo būtinas reikalas orga
nizuotis. Neturėjote Tams
tos savo laikraščio, kuris 
Tamstų reikalus apgintų. 
Buvo būtinas reikalas įsteig
ti* savo laikrašti. Tamstos 
supratote tą reikalą; supra
tote, kad vienybėje yra ga
lybė ir nesigailėjote nei savo 
pinigų, nei savo triūso, kad 
susiorganizuoti ir Įsteigti sa- 
'vo laikraštį .

j Kiek Tamstų organizacija^ 
lir laikraštis prisidėjo prie iš- 

Nors atskirtas nuo Tams-'kovojimo laisvės Lietuvai ir 
tų jūrėmis, tečiau negaliu 'pakėlimo lietuvių Katalikų 
praleisti progos pasveikinti raido Amerikoje, tai tiktai 
L. D. K. S. šiuo laiku, kada ateitis tikrai Įkainuos. Bet 

dar negalima sakyti, kad 
Tamstų; pradėtas darbas jau 
atsiekė savo tikslo ir kad da
nai- jau ji galima užmiršti. 
J eigų dešimts metų atgal bu
vo reikalas organizuotis, 
tai ir dabar yra dar didesnis 
reikalas nalaikvti ’a oreani-

Tamstos sulaukėte dešimties 
metų savo gyvavimo.

Buvęs L. D. S. pirmas 
Centro sekretorius ir pir
mas “Darbininko” adminis
tratorius džiaugiuosi kartu 
su Tamstomis, kad Tamstų 
tvirta valia, nepaisant jokių 
nesmagumų ir sunkenybių 
varėte savo darbą pirmyn.

Kada man teko su Tams- sėkmingai darbuotis i 
tomis darbuotis organizuo .1 naude Lietuvai ir 
jant Katalikus darbininkus, mriams- 
tai mūsų Tėvynė Lietuva bu- Su tiki 
vo didžiojo karo audrų bla-

Pas Dievą nėra metų, nč- D. S. Tai Įvyko IDlūnetais 
ra praeities,, nėra ateities, y- 
ra vien tik dabartis.

Pasaulyje yra kitaip.
Jei mes paimsime pasau

lio tautas, valstybes, tai pa
matysime, kad kaip kurios 
iš jų yra gana senos, ir tai]) 
senos, kad negalima net tik- 
i-ai'nustatyt kiek metų pra
ėjo nuo tų tautų ir valstybių 
įsikūrimo, bei atsiradimo 
Jei mes paimsime kiekvii-ną 
atskirą šeimą ir čia matysi
me, kad nekurios jau gyvuo
ja kelias dešimts metų, neku
rios kelis metus, nekurios k c - 
lis mėnesius ir t. t. Net ir 
kiekvienas žmogus ir-gi. sa
vo amžiaus pradžią žinoda.- 
mas. nežino amžiaus ilgio, 
nežino kuomet susilauks am 
Jftuis galo — mirties. -Mvko]a

Visų tikimas yra Dievu! - 
rankoje.

Nors likimas ir yra Die
vo rankoje, bet yra tam tik 
ros sąlygos, kurių prisilai
kant gali ir tautos ir valsty
bės ir šeimynos ir atskiro- 
organizacijos būti tikros,kad 
jų amžius bus ilgas, kad j- 
bus stiprios, galingos, kad 
jas užslopįs, sutriuškint . . • 
bile kas įstengs.

Tomis ilgo amžiaus salę- 
gomis yra: sveiki tėvai, ge
ras auklėjimas, darbštumas, 
dora ir meilė.

L. D. K. S. dalinai tose 
sąlygose gimė ir augo.

logų ir daktarų yra ištirta, ta tada, kada socijalistai ir taupyti visuomenišką turtą, džiaugsimi

liovaujant kun. Fabijonui 
Kemešiui, dalyvaujant vie
los klebonui kun. Tarnui Ži
linskui ir vietiniems bosto
niečiams ir niontelliečiams. 
labiau susipratusioms ir vei
klesniems darbininkams, su

muoju prezidentu išrinko 
Motieji! Žiobę, dvasios vadu 
kum F. Kemešį, iždininku 

sekretorium 
Joną Roman;], finansų rašt. 
B. Grinkevičių ir pradeda

ims. nekartą nevienas išų 
palinki naujągimiui. kad<>- 
veikausia nusispardę iąi-£v 
lygautu, teip buvo ir s L. 

d: s. ‘ \
Katalikiškoji vism^F 

ja gėrėjosi, džiaugėsi, i 
jalistai su laisvariianui 
spiaudė. pyko ir nors sta 
klausimą “būt ar ne būt ’ 
gyvens ar mirs toji orga



F. VIRAKA.S, 
bendradarbis i.uo pat jo isisteigimo iki

pranašavo mim. gyvenimą 
ir negarbii.gą imti.

Jų pranaŠ:;vii..;:s kaip be
veik visuomet Uiip ir dabar

L. 1). > 
ii iusi i

lizdai m-
u*.-

kad ją visa katalikišką vi
suomenė rėmė, jai prijautė.

Ją rėmė ir kunigai klebo
nai, ir lietuviai biznieriai, ir 
paprasti darbininkai. Be 
Juomų skirtumo visi prie L. 
D. S. rašėsi dėlto, kad. tuo
met visi jautė, kad toji orga
nizacija buvo būtinai reika
linga ir kad buvo tokia ko
kios reikėjo, kokios visų bu
vo jau pasigendama.

Organizacija užsidėjo du 
svarbiausiu tikslu: suorgani- 
zuot katalikų organizacijon 
darbininkus moraliam ir ma
terialiam jų gerbūvio pakė
limui, ir platinti katalikiš
kos pasaulėžvalgos propa
gandą, spausdinant katali-Į

Iii “Darbiniu

Amsterdamo iietuviŲ klebonas, uolus 
.ėvinainis ir ^<Kras yrietelins •l»;tr!j.- 
niukti" ir 1- D. K. Sąjungos.

DETROIT, MICH. i;

* Atsiradus būreliui šviesesnių ' 
! šios kolonijos darbuotųjų, ku
riems rūpėjo palaikytiB^drą 
darbininkišką ryši tarpe DtHs 
roito lietuvių gyventojų ir su-4 
jungti darbininkiškas jėgas, i- 
dani būtų galima atlikti dar
bus, kurie būtų naudingi Baž
nyčiai, tautai ir visuomenei. 
Ir štai gruodžio 21 <1., 1918 m. 
pastangomis keliu veikė ju tapo I, . .
S.ioreanizuota I..‘D. s' P-tra iw vakarlmUf kursuS la,1;5 J,s'Uepilai nariai. Ižde 
kročl iš U-kos ypatų. Pir-!k!,5;JnS- žo,’ž,u .«*»«• buvo l$i!U.(W. šių metų valdyba,® 
mieli mū.-ų kuo:,,,, gyvenini', y-numnuu ka, tikj’ražu. pia- jrį plĮ(į0 kuOpO.< pareigas rų d 
žingsniai buvo sunkūs", bet ro
dami vilties šviesesniu! atvi- 

icia:. Mūsų kuopos pirmoji

mis, bet prisidėjo vi§^^®| 
tik buvo galima ir geiieme 
tikslams. Suaukota Liefa^OjĮ 
reikalams $85.00. NųpĮ$|||| 
L. P. Bonas už $50.00.
Streikierių fondui $25.QQ^|||| 

į doringiems tikslams sua^^ 
$SU.OO. Bažnyčios reik^|ina| 
$50.00. Nupirkta L. EC.^||S 
12-ka šėrų. Šiandiena ’DnSgjį 
kuopoje randasi 1.10 narių^^

pa remiasi ir gražiai gyvuoja. : 
Pirmieji mūsų kuopos darbuo
tojai buvo šie: Pirm. J. Salinis, 
Vice pirm. K. Gervilis, Rašt. 
D. Aliliauskiutė, ižd. F. Gustai
nis, Iždo globėjai A. Stankus ir 
S. Cibulskis. Per tuos kelius 
metus L. D, S. ,72-tra kuopa at-| 
liko daug prakilnaus darbo. 
Surengta S prakalbos, 6 vaka
rai. 4 baliai ir 3 piknikai. Mm- k . * V I K XUAi\l<A. A ,*. * V **V5,4,*|A»T^F»
su kuopa per kelius metus lą>- |tlJ pllnai ,jžsimok5ję

žodžiu s
'rengiama, kas tik
, kilnu ir teikianti nariams ge-
i’gą “P'0 aarbln'n-,gija yra iš sekančiu
pi-'U i'-'č.ią. ,l)vas. Vadas Kun. J. Čižausk^^

Apart surengimo vakarų; Pirm. S. Stepulionis, Vieįį
i mūsų kuopa neatsiliko ir auko- Pirm. K. Kernagis. Ęįnaiisu|stangų ir pasišventimo, maj 

itaut, kad ir kitų kolonijų’ 
į susipratę lietuviai katalikai j 
Į tą jų darbą remia, turime vi-, 
‘si džiaugtis ir turėt vilties,!. . . ’ 
Ikad toji organizacija augs ir į 
■ stiprės ir jei ne mes, tai mii-Į

sil- I
i 

o r-t

kuriu šiandiena mūsų kuo-

ių liti- 
liskia, 
eatvių 
Lietu-

Kas-gi is katalikui galino.sll vaikai ::r vaikui vaika 
būt tam priešingu — rodo ilauks to laiko, kad šios 
kad tokių buvo labai mažai, jganizacijos švęs 190 meti

SpaiTSdinti laikraštį ir ' vavimo jubiliejui, o dabar va-1 
knygas reikia turėti savopi()Į L. D. K. S. Valio’. Mon- 
spaustuvę. reikia turėti ka- telliečiai pasidarbavę teip. 
pitalo ir reikia turėti tam da- .kad pas jus iwko 10 metinis 

morališkai sustiprino prieš jlykui tinkamų išmanančių ; jubilejinis seimas, valio! vi- 
istvirkinią ir subolsevikeji- ižmonių. Ot via ir buvo sun- įsiems tiems, kurie darbuoja- 
mą. ■y.- (klausia užduotis naujos susi-dės L. D. I\. 8. labui. Mano

■Medis augdamas didėja, Įtverusios L. D. S. įirgi toje organizacijoje yra
te:p pat ir organizacija, juo, ('ia pasižymėjo organiza-idaug ideta širdies ir darbo, 
ilgiau patenka, juo plečiasi Ainio srityje daugiausia kum įKą galėjau, kaip mokėjau ir 
suprėja 2io]-s tas ir nebūtų F. Kemėšis, bet reikia ati-Įgalėjai 
mbai pastebima, tai yra ne- duot kreditas ir kitiems vai--dirbau, 
suiies’iĮ į akis. Įdubos nariams ir L. D. sJro laikais, kuomet daug mū-

iiipsnius, vaizdelius ir žinias

no inteligentiją su liaudimi, 
pakele kataliku susipratimą: 
tikybini, tautini, pilietini ir

anizacijos labui

turi gerus doruslėvus. Lai
mingi tėvai, kmie susilau
kia sveiką, stipią, dorų vai
kų;. Tuomet t"s kiiiiynos jo
kios na! vbės nesukaidys. ne

:-ha kuopa. i>e

luo-

-Jinai 
ai, suart i-

pik.moj
Kneižys. J. Mnžeika. T. ž

draugams, dėlto, kad jau' "U oi’ganizač:/- •s apsukresnių
keps mėtomus praleidus sun- ir ".ž manę gvidro-’.i'Į ben-
mamų •>:-gamzavmų> darbi- diųdarbiu hm karinome-
buvo Į>tmg'!'ą nu"sava sna';<- -mmobiiizi Tiiomi “
"iiv”’ ir pralėm ą-’g- r,.įn vi- ■ > > ir :■ i: iz'i' n : r r • m-
•m laukiamas “Darbimm-' ir ic-nmkam i ■i”ge!ia -
ka.-." kurio ’ pirmaisiais Išrašų prirašyt■ ir t. '. B(-t
daktfiriais buvo kun. F. Ko- aš -n -k sigaiii:.1 — gailiuosi.
mūšis. Pranas Guda- ir F:- ■

Tiiome;
:vkn 1915 ;

dešimties, 
įlietu sukaktuviu numeri, ku-

jubiliejini

A. F. K N BĮ 1. Y S,
i .-titro ritini. “I »:irbinii:k<>" .•idniinisi rnb>riti;n.

.•.{Jungui Ir tebėra Jos nariu Ir prietellu.

įnušvies visi tie. kurie ]irie 
ujo įsikūrimo, sustiprinimo ir 
i išplatinimo prisidėjo — o to- ’ 
'kių v ra daug.
j Šiandien L. I). K. S. susi-(" 
laukus 10-to seimo, ir nm-1

I . I
Jaut, kad Bostono ir Monte- , 
lllos darbininkai tebeein: 
; priešakinėse eilėse to viso 
'katalikiško darbininkiško 
judėjimo, dėdami tiek ]>u-

j• t i • rast. \. Markuzas. Nutarimkad dar peruiazai dirbau ir! - , , , _r t -it, , irast. J. Jankunas. Izd. K. Z
kad nors ir be blogų norų da- ' 
linai prisidėjau jirie tvėrimo j 
Tokių organizacijų, kurios 
visgi nebuvo dailininkams i 
naudingomis —bet tas pa-i 
aiškėjo jau jierveiai. O su Į 
įvairių organizacijų tvėrimu 
ir prie jų prisidėjimu apsi- ' 
gavau ne a< vienas, bet veik ■

• F. Fu. 
a- l'rir 
uopti

Linink 
kimm- 
kaona

škos ]<i<“

pi rmo.;< 
ini Z;: f-Yf

UCil'C-

pa nuryti

Marša

Valdyba

ar Įsižeidimus su 
ais organizacijos.

sausiu teip pasielgti.
Mamas savo prisimi- 
iennitmctinio L. D. K.

1 larbinmko* ’ bendradar
bis. draugus ir rėmėjus pa- 
liršu- visus gvvenime kilu-

it galima. Bet supra-1 
vo klaidą prie jos atvi-1

kiekvieno doro žino-

o Kuopa uoliai pasi-/^ 
dabar darbuojasOs 

-rilyje. Surengtąja 
a i o ą;. t cnt rų ir vieši^h 
t\ čiopa gausiai ttukarA-ygi 

m: šalimis ir nuolat.^
i i r.' - dar išninku or-^MĮ 

štai nckunosyg
K a v::; Fondui au- S

• vLDKS. oonų ir serą-
ir “Darbiniu-/^ 

.akinimui auko-
iry'o streikie~.j|| 

kia “I)raugo’*f||i 
už $19, aukota^ 
$2<i. Lietuvos^

>:rkia už $5Q^l^ 
audus paaukota^ 
-'•."vančio nario. 
;opos ižde ran--s^
LDKS. 6 kuo-

::'.ė ■ J.i'Cuvą didelį^ 
knygą. Kuopa taip-i|| 

avo visuose Amerikos!^
u-' -■ . Kuopa ne-^ 
n<- D'.ū.-o. nei pi^J^

; <guvių var-®|
. Įninku reikad,W

~ Fondu

■ ■■■■ -*< ■! prie bendrojo dar-' H 
;,<i. -Kųrimi t;i naudingą ir'j'ą.j 

ę.-i'-ūi; g-: organizaciją, o tuo- ;
\ • ir organizacija atneš ' 
duiigmu naudos visai katali-, 
kij vi.-uomenei.

Viciivbėje ir meilėje visa1 
;kataliką visuomenės galybe 
buvo, yra ir bus.

Valio! dešimtas metų vai
kas L. D. K. S. jau daug 
naudingo darlm atlikai.

Stipink iš metų Į metus ir 
jišaugk į stipriausią! katali- 

. , , , , kiška lietuviška organizaci- 
ii'Ci.ti <l:irb:iv<>si ir tobsi- | 

: I ja.
ku i.:i'tnv<rtl v r. k;i'-, ją. bei keikt;!’:”
!,lro vtildybo* carini i-tato kiin<!l<l:iltl ’ all<) I 
f>:trbihini«i" administratorius ir tur

būt Lietuvon nevyks.
F. Virakas

HARTFORD, CONN.
I LDKS. 6 kuopa -uorganizuu- •• 

ta liepus 11 d.. 1916 nv-ta 
pastangomis kun. F. Kemėšio 
ir vietinio klebono kun. -J. Am- 
boto. I steigiamąjį su-irinki
mą atvyko žymiausi veikėja:, 
kurie ir sutvėrė kuopą iš 22 na
riu. Išrinkta pirmoji valdyba, 
iš: pirm. D. Karoblis, vive- 
pirm. I’. (ieležiutė. nut. rast. A. 
Kneižys. finansų rašt. P. Kau 
lakia, ižd. K. Tamošiūnas, iždo

11

.yba: pirm. Ay«§
• . Bernotą^!
A K - -. fin. raštini 

' . >?. s. Srupša, ižd^
v J. Burbu-S

1 Alininkas
varnas veike^^

- • ■ -iv ėr.nio kuopos
i _• darbuojasi beoafetp
-.-.i- nė vieno SUŠl^Sį
i k::: ■>. n<-r.- ja,: ir -enas

b.-t nenuilstantis veikejž^^ 
•:pc: A. Paleckis yra dauginy! 
!-:d;irb;ivęs kuopos labui;

' r.-) ir dauginu gerų veikejjj!||| 
_aiima tikėtis, kad
irtfordo darbininkai LuJ|| 
n i m įpras organizacijos^ t •'M 
pri-idės prie LDKS.

A. Kedli

'.3. >.■
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n jos rn.-teiių po iminms sinpj- Dovanojo namo bonus šie:
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NEW HAVEN. CONN.
- kuopa 
916 m.. 
j. 295 
'’.mjona

Laike Spau- 
avaitė- parduota litera-

i t droš už 200 dol.- Kuopa yra 
Juoza< Kauki- i surengus 12 prakalbu.-? pramo- 

. dideli pikniką, kuris atne- 
ą>. $120 pelno. Visa kp. da- 
kad supažindinus visno-me- 

<;i T.. D. K. S.
iiknmm prisidėjo šiaip: 
lavinėjo pašto lietuviškus 
Kelius, rinko aukas Lietu- 

karinomenei per Tautos 
idą ir prisidėjo auka 19 dol. 
■tavos Krikščioniu Demo-
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Zimbi'-

L. D. S. Valdybą, Philadelphi- 
joj, Pa. tarpRichinondiečių1 
daug spaudos išplatino' gerbia
ma Ona Danulevičiene; už ką, 
taip jai, kaip ir gerb. J. Šefei-’ 
taitei priguli pagarbos žo
džiai... Ačiū joms už tai! 
Kad Philadelphiečiai — gerb. 

[K. Dryža daug rašinėjo j “Dar
bininką" ir gerbiama Jule Poš
kienė daug rašinėdavo taipogi 
ir kad nuo pirmųjų dienu 
“Darbininko’ 'Įkūrimo Į jį tan
kiai rašė ir rašo Kazys* Vidi- 
kauskas.

Maironietis
P. S. Kada jau buvau už

baigęs tą rašteli, tai teko suži
noti. kad liktos kuopos dva
sios vadovu yra dabar gerb. 
kun. Paukštys, vikaras šv. Ka
zimiero parapijos ir. kadl3-to- 
ji kuona per dvi Spaudos Sa
vaites — 1917-1919-se metuose 
išplatino-išpardavė tarp žmo
nių knygą su viršum už tris 
imtus doleriu! Valio! už tą! 
Toliau: kad tarp gerbiamu 
Vndriej’A'eiu,' kur klebonauja 
i-erb. kun. Juozas Čepukaitis, 
aipogi jau yra susitvėrus L. 

ii). K. S. kuopa (numerio nete- 
<o sužinoti), turi jau 30 nariu 
r >akoma yra: puikiai, uoliai 
larbuojasi.

--5 dcE'aW 
supidel vietinės lietuvių bažny- 
.čios, ^ ’doi.' ir. dėl f didžiųtEt Ar- 
bini^kuĮ’į
K. Š. .bojag. '25; dol.’,'- vėliaus 'pa
aukojo. d ' •' ' ; j ’ t

■ ' ' ' • i • ■ ■ > n ■ ' : '
Kuopą priguli, pri^j D. K 

S. Conn. apskričio ppp 1918 m. 
1918 ir 192? metai? kp. bu

vo išaugus ijd, 50 ų^irių,, . be| 
-daugumui išvažiavus į Ųietuyiy, 
-kp. sumažėjo iki 20 narių. Da
bar yra 22nariai, jkurie.yra pil
nai -užsimokėję.,. Tikimės, iy 
stengsimės vėl kuopą išaugin
ti skaitlinga,. Kp. buvo siuntu
si delegatus i L. D. K. S, seimu? 
per 5 metus, per. d.u.metu mo
kėjusi i Streikierių poniją pe 
25c. nuo nario, i Federaciją mo
kėjos! po6 centus nuo nario per 
tris metus. Dabar nesimoka- 
ma. nes nėra skyriaus mūsą 
kolonijoj.

AteityŠteng-imės veikti kad 
padidinti kuopą ii” visuomet

Gerb? ku^^KPa^ 'švagždys 

$25.WjTranas Kukaurkis $25, 
Jbnaš Jžš!<eleviČius/$2o1 ■ Vin’- 
fetiš * Miligusk&s ’ $25, Juozapas 
TrainaviČius $25/ Juozapas 
Sinkevičius $25, Jokūbas Sala- 
‘don-is $25, Elzbieta Rožėnaitė 
$25, 2 kuopa boną $25, Ona 
Kašėtaite $25. .Likim 
$25. geri), veikėjas 
einskas $100 ir buvo 
“Darbininkui’' $160. taigi Aly-' 
kolas AKračinskas viso dova-"

• nojo $260; nariai dovanojo na
mo boną už $275, viso $535.(K).

7. Per visų laiką bu

nimo savaitės, devy 
kalbos, įlenki piku i t

mogų surengta tri>d< ši: 
na.

8. Del išvažiavimo 3i 1

išlaimėjimo likicti

kurt

M-tis

NEW BEITAIN, CONN.
L. D. K. S. 36 k p. suorgani- 
ota sausio 8 d.. 1916 m., iš 9 
.rią. Organizatorių buvo 
rb. kun. b’. Kemėšis. Sausio 
dieną. 1916 m. buvo pirmas 
si rink imas, kuriame išrinkta 
blyną iŠ sekančių narių: J.

uri narių'Poškus pirm.. B. Matulevieiu- 
man nepasūeke (dabar Alič-iūnienė) rašt. ir

Nuo to laiko kp. išrinkti 
mntai platina katalikišką

I).

r kratą rartrai. pirko Lietuvos 
Boną 50 dol.. kuri vėlia^joa- 

.ikojo Lietuvos Universitetui.
liuponais. sumoje 82 dol. 50 
ui ko jo 5 dol. dėl gynimo rpi- 
ą: aukojo moksleiviams 5 
. Klaipėdos sukilėliams 5

ant knygą i Lietuvą 5

Dabartinėj kuojios vaidyboj, 
yra šie: V. Vaznis p'.rim. A. 
Alieiūnas vim-pirm.. raštinin
kė B. Arii-iūnienė. kuri raštinin
kės pamigus eina nuo pat kp. 
siisitvūrinio: per pirmus keti 

ą-iš mėlis ėjo par(ūga> abitą 
raštininku, taipgi buvo 1.1 )Kt

ti: dabar tik r'irngiss:
Įlaši . T. Kava 

iu>ka>. A. (liirkis ižd. 
olieiai O. .Taniilevičit-ni

Si

Parašas vaidyba.- 
dašiininkai B. Mičūinienč. 
Pirmininkas V. Vaznis.

P. Kavaliauskas

MONTELLO MASS.

M. KAMAMJVI.lt 
s Al.'ti: <C:t" kurs' no

B

t o ja

. ..\ me

K. Piliackus ...

, rl )ė.-

om-nGE'

Dešimties metu darbuote 2-ros 
kuopos

T.DKS 2 kuopa sutverta b:r 
želia 22.19’5 n:, per būvi 
himną kun. K. I ’rbon 
organizatorių kun. F. 
kuriems jša'šknn.- oniamzae 
jos nartinirr:-a prisirašė 1 
Įnorių :r tano išrinkta valdvha- 
'-pirm. Juozapas V;i:-'lŪna< 
Įtokobi ras!. J. SaladonL 

f. .\<]<>mave’-iis

19U “D
'gėją iioni- 

i)ardavi:ii;i'. Aukojo: g.-rb. ku 
niga> I’rhonaviėiu.- $5.0(1. My
kolas Abračinskas $5.00, T. .\ 
domavičiu.- $2.00. T.
$1.00. ,J. Saladoni- 5A<- 
$10.00. vi-o $23.50.

4. 2 d. sausio. 192T išrinkt; 
-pandos platintojai: Jonas .las- 
kelevidus ir Elzbietą Roženai- 
tė.

I 5. 2 kuopos nariai
I“ Darbininko’ 'namo boną už

Kiih'liii'

BALTIMORE. MD lio. '919

■•o. '920

Ėnlt inior.

KAMAMJVI.lt
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KUN. P. JI ,-KAITIS
Cainbru

TEN IR ATGAL

Nupiginta Kaina

apie kainą ir išlygas pus

ANTANAS F. KNEIŽYS
303 S. Ninth St., So. Boston, Moša 

Tvl. So. lioxlou IfilM)

kun. Jurgio Česno.
2U d. iki ilgos ir sunkios ligos 
palikdama tris sūnus ir duktė-

Gegužės mėn. Jtt <L atidary
tas Birštono kurortas. Kuror
tas šiemet žymiai patobulintas. 
Svečiams įrengtugeri vienbu
čiai, restoranas ir kiti patogu
mai. Kurorte nuo birželio mėn

BROOKLYN, M, Y. prasidėjo procesija
Karlienės Anhiolų parapijoj, bažnyčioje ir iš bažnyčios į tuo

pas klebeną S. P. Remeiką, a- 
j)ie perą metų išbuvęs kun. J. 
Vanagas, kuris savo gražiu ir 
tvarkingu pavyzdžiu ir iškal
bingais pamokslais labai pati

kykią, kur buvo įtaisytas gra 
lūs altorius. Procesijoje daly
vavo sekančios draugijos: Šv. 
Onos (moterų) dr-ja, Blaivi
ninkų, Marijos Vaikelių (mer- 

ko parapijonims, o labiausia'ginu) dr-ja, Šv. Vardo Jėzaus 
mokinime vaikučių, kuriem jis Į (vyrų) dr-ja, Lietuvos Vyčiai, 
buvo Kylimiausias draugas — Jtar jos Vardo (mot) dr-ja, 
ūmu laiku, birželio 22 d. aplei- Moterų Sujungęs 5 kp., Lietu- 
džia Brooklyną ir išvažiuoja j vaitės (mot.) dr-ja ir Šv. Ka- 
Cbicagą. Kame priežastis — zimiero mokyklos vaikučiai ir 
nežinia. Vis gi, rodos, ir čia mergaitės. Visi(sos) buvo pa- 
reikalingi du kunigai, ries vi sipuošę(sios) baltais drabužė- 
sados sekmadieniais būna sve
timtautis kunigas. Tai-gi lie
tuvys, ir taip visų godojamas, 
rodos galėjo apsigyvent ir ant 
toliau mus. Labai gaila.

K. D.

na s. Te’p-gi mergaitės 
šė |M) gyvą gėlę. Išėjus ant 
gatvės draugijos sustojo šalę 
gatvių, vaikučiai ir mergaitės 
antrojo eilėje viduriu ėjo pro
cesija. Priešakyje procesijos ė 
jo vyrų choras giedodamas 
“(iarliė ir Šlovė.” Reginys 
buvo begalo malonus ir darė 

'gražaus įspūdžio. Žmonių mi
nių minios suėjo pamatyti tą

m.
4. Teatras iapkr.. 1923 m.

Aukos

“Darbininko” morgiči; 
$7.50. 22 d. lugsčjo !9!< 
LDS. Namo F’ondui .jOAOO, 
d. spalio. 1920 
centrui dėlei lėšų 
aukuota $11.00, 
1925 m.. Aukos 
AVaterbury, Conn.
27 d. birželio 1920 m. $8.00 ii 
surinkta iš žmonių $34.:®i: 
Jarmokas. A. Diržis. K. Pau 
linkaitis aukojo i Tauto- Cmi
dą $5J>0 24 d. lapkričio, 1918 
m.

Kad Lietuvos valdžia elg 
'. • .s .;:i.. .•aivaiai.- kai)

Aui<a Au'k.-o S.(lauro l- on 
dan $5.iM) 25 d. biržeko. 1922 m

Iš LIETUVOS

dar labiau

1 110

mok ratai.
bininku

SOCIAL DEMOKRATAI 
BANKRUTUOJA

'H. norėjo jų 
.iuomenės ir 
"• m "ša va ka

ndydami dar- 
ratinm. buvo

liiin ener- 
rūpinti.- jlarbi- 

I’adari^s re- 
č'iužui reviziją

m
; indėnui mu

Laidotuvės Įvyko birž. 23 d. 
Žmonių .-usirinko pilna bažny
čių. Klebonas pats už motiną 
R ikė mišias, pariedant diako
nui ir subdiakonui. Buvo ne
mažai kunigų, seserų ir vysku

pas. Kun. Mikulskis iš Omaha, 
s’t br. sakė pamokslą. Dalyva- 
o laidotuvėse didelė dalis pa- 

lijor.ų. ir svečiai: Dr. Pakš- 
. ponia Pakštienė, p. Vana- 

tuotis ir ]). Zalieckas, kurie 
d; u iš kelionės pribuvo. 
Kmž’ną atilsi Antaninai.

SI0UX CITY, I0WA.

Klebono met nos laidotuves.

•, motina 
mirė birž. lmTaI'rast:‘ reS’nb ttatvckariai

ir viskas tapo sustabdyta. 
Procesijoje dalyvavo dabarti
nis gerb. klebonas kun. K. Va- 
>ys. Paneles Švč. Aušros Vai
tų parapijos klebonas, gerb. 
kun. J. Čaplikas ir vienas sve
timtautis kunigus. Altoriai bu
vo papuošti Įvairių įvairiausio 
mis gėlėmis, kurias geros va
lios parapijonys paaukojo o 
šv. Kazimiero seselės jas pa
vyzdingai sutaisė. Gražus tai 
yra paprotys, kad draugijos 
dalyvauja procesijose, bet vie
nas nemalonus daiktas, kad ne
kurtų (iraugijų tik vėliavos, ko
mitetas ir apie pustuzinis na 
rių. išimant šv. Onos ir Blai-N.

Tvarkos prižiūrėjo J. Vait
kus su pagelba kitu kolektorių.

Šv. Kazimiero mokyklos vai
kučius prižiūrėjo ij^pa vyzd in
gai tvarkė šv. Kazii įero sese-

—surengtu nors po vieną vakarą 
ir paskirtu visa neina L D

>s Lukša, 
enevičius.

a\ i;i krautu 
-u- banki nta-

n<na.-i.-('kė, nes

-■ •?(;. b-d L
vo. n>-
jo |wt >avo krautuvę platinti i 
soeialidu ir laisvamanių b U; ra-. 
tūrą. n<’:<;::ri reikalinuos pre
kė'-. lodei krautuvė ir turėjo 
likviduoti-., Patyrus darbinin
kam^. k 
Šeini.” ir 
trokšta, 
tis ir dėt

per “pauk- 
geroves jie

įkūrusio?

1
o

NASHUA, N. H.

“Va;šės moksleiviams”

Vietinis klebonas gerb. kun. 
i’. Daniūnas, didelis mokslei
viu rėmėjas ir prietelius? 19 d. 
birželio. 4-tą vai. po piet para
pijos svetainėje iškėlė vietos 
moksleiviams puotą. Baigu
siems. kaip pradinę taip ir 
aukštąją mokyklą, moksleivių 
susirinko apie 15-ka jaunikai- 
' ii; ir mergaičių, visiems susi
sukus gerb. klebonas visus 
gražiai pavaišino, šaltakoše.

lengvais gėrimais 
saldainiais, po vai- 

buvo pasakyta prakalbė- 
Pirmiausia gerb. klebonas 

'kino visus užbaigusius 
mokslą ir reiškė džiaugsmo, 
kad jo parapijoje randasi ne
mažai lietuvių moksleivių ir 
nrnšė vi.-us mokytis aukščiaus, 
kas ant ko turi pašaukimą ir 
laip pa* kvietė visus darbuotis, 

i.mnis iš vieno kaip dėl tautos 
ai p ir <lel bažnyčios. Antras 
albėlo klier. J. Zabulionis, kn
is L-idžia vasaros - vakacijas 
•as vietinį kleboną. Jis taip 

pat žadino visus siekti aukštes
nio mokslo ir tuo pačiu sykiu 
kad siekdami aukštesnio moks
lo nepamirštų ir savo tautystes. 
Trečias kalbėjo gerb. vietinis 
•. nreoninkas J. Aurius, jis gra
žiai nupiešė mokslo vertę ir 
kaipo muzikas daugiausia kal
inėjo apie muzikos vertę ir ku
rio turi ukvatą. visus kvietė 
mokytis muzikos.

Ant galo visi moksleiviai-vė- 
širdingai padykavo, savo myli
mam klebonui už skanias vai
šes ir viskam užsibaigus visi 
linksmi ir pilni ūpo ėjo namo 
vakarieniauti.

■ aidžiai

Report.

šiaip 
Po 
ku

rion vielos policijai teko net 
Šautuvus pavartoti, ir vargšai 
-o'ūitl demokratai iš to vakaro 
tegavo tik apie 2 litu pelno, o 
tuo dar labiau nu-tojo antori- 
t»»fo r ••(.']; visai -ubnnkruta-

A. SvajtB

Moksleivių

o.

Iškilminga precesija
14 d. birželio buvo iškilmin

gai apvaikščiota šventė Dievo 
Kūno (devintini.*). Mišparai 
prasidėjo trečiu valandų ]*> 
piety. Baigiantis mišparams.

CLEVELAND, JOHIO

Susirinkimas ir ‘‘nelaimės”

Birželio 8 d. L. Vyčių 25 kp. 
įvyko mėnesinis susirinkimas. 
Lietuvių Svetainėje, Į susirin
kimą narių atsilaikė neper- 
daugiausiai. Nprsjfis kp. susi
rinkimas nebuvojį^Skaitlingas 
nariais-rėmis, bet Nutarimais 
ir narių užsilaikymų buvo pa
vyzdingiausiu.

Išklausj-ta pranešimų iš K. 
D. Sąryšio, L. Vyčių 13-tojo 
Seimo i nešinau ir t. t. Sumi
niai įnešimai buvo primti su 
prikergtu vienu nauju Įnešimu. 
Buvo išduotas raportas biznia
vo pikniko, kuris turės Įvykt’ 
liepos 5 d.T^ate Road darže. 
Komisija pranešė, kad pikniko 
vieta yra labai puiki, kuri tal
pina savyje didelę girią, sve
tainę ir gražią vietą, dėl Ilgi
mo, Lenktyniavimo. ši vieta 
lietuviams-clevelandiečiams da 
mažai žinoma, o gal ir visai jie 
jos nežino. Taip pat yra dide
lė vieta ir dėl mašinų pasista
tymo. Vertėtų visiems Clevo- 
lando lietuviams šią naują \ 
tą pamatyti.

Šeimyniško išvažiavimo 
misija raportavo, kad dar \ 
ta dėl pikniko nesurasta, 
ji tikisi trumpu laiku gauti.

Iš basobolo raporto paaiškė 
jo. kad tymas gerai pliekia ki
tataučių tymas. Čia didelė gar
bė priklauso tymui už jojo ga 
bumus, bet didžiausia garbė 
priklauso tymo manadžieriui 
— gerb. J. Venslovui už jo to
kį puikų tvarkymų tymo.

Teatrąlišlfos , kojnisįjos; ra 
poihaš i r-gi buvo gana jdornns. 
jjes buvo pranešta, kad ant ru
dom komisija turi paėmusi gra- 
|ų veikalų, “MiMlh Meilės Dei
vė,” 3-jų aktų melodrama (Adv.)

jo penkti, >įt ųoęnenjų 
paaitaikymo — nebuvo galima. 
Vienok,L. Vyčių 25 kp. rižosi 
jį develandiečiams kuopųi- 
kiausiai parodyti, kaip su vai 
dinimu, taip ir su scenerijomis.

Galų gale, buvo daug kalbė
ta ir apie delegato siunti.uią ? 
L, Vyčių org. 13-tąjį Seimą.

. Bet pasirodžius, kad kp. finan
siniai gana silpnai stovi — nu
tarė delegato į seimą nesiųsti, 
tik pasiųsti pasveikinimą.

Šiame susirinkime buvo iš 
rinkta veikiančioji komisija.

. kuri turės rūpintis su sitrvng 
mais vakarų. Į komisiją pate
ko šie nariai-rėš: J. Venslovas. 
J. Medelis, O. Kupravičiutė.

. R. Simonaitė, P. Urbšaitė 

. Buknys ir J. Bk'izgys. Žino
ma. ši komisija savo dar 
liks gerai, nes prioša*ky.

: vi gr'rb. J. Venslovas. k n 
; suomet savo užduoti atlieka 1: 

geriausiai.
L. Vyčių 25 kp. ”nelaimė.”
.setiKėUii «.p. užpuolė '■epi

demija — vylės ir vyčiui p.u 
dėjo tuoktis, vieni tarpe savęs 
lnariai ir narės), o Kiti pradtju 
■vogti” vyčių merginas. Štai, 

gegužes 12 d. š. m. gvib. kun. 
v. Vilkutaitis surišo neatnicz- 
gamuoju ryšiu gerb. p-lę l-. Sa- 
Kalauskaitę su gero. J. Vidu
giriu. Vytė k'. šSukuiuusKaile 
yra daug pasidarbavusi L. Vy
čių Jo kp., o ypatingai sceno
je ir korė. J. Vidugiris, nors 
nėra Vyčių org. narys, bet jis 
visuomet vyčiams simpatizuo
ja. “Gegužės 19 d. š. m. gero, 
kun. V. Vilkutaitis antrą Vy
čių jauną porą surišo moterys
tės sakramentu — Si. l’aiši su 
p-ie A. A’orvaišiute. U birže
lio 23 d. dar didesnė “nelai
mė” įvyko, nes tą dieną surišo 
neatmezgamuoju ryšiu gerb. 
p-lę O. Lrbšaitę su A. Alačiuta. 
Vytė O. L rbšaitė nuo mažų die
nų priklauso prie JL. Vyčių 2-> 
kp. ir-^visuomet ji buvo pavyz
dinga mergaitė. Taipogi Onu
tė yra įžymi scenos mėgėja ir 
choristė. A. Ma<’iuta ir-gi yra 
narys L. Vyčių 25 kp. ir sv. 
Jurgio parap. sekretorius it- 
puikus vaikinas. Linkime 
šioms jaunoms porelėm- links
miausių ir šviesiausių dienelių 
jnjy gyven-ine.

Apdrausk

drukųo.inuisj

NU1

£1

ii’5
us
$Bijūnas kr nuo

•U

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

KUO VAGIŲ -\ 
nojainą turtą.

United American Lines 
(Hxrrinuui Line) Joint Service with 

Hamburg American Line
Statei* Eo-ton. M-i* '■

d. pta __________
tynęs (vonios) ir nuo bintai
15 d. purvų tynės.

TEN IR ATGAL 
Nužeminta Kūną 
^LIETUVĄ

A|isigyveuę nlvivl.ii į.rj:ū;m 
tieji h«H0 12 nM'n.., iH-turl 
Jokių sugrjftlinul irufcd.vutu

IVushhigtou Slr 
Boston, Masr.

Į LIETUVĄ

MONTELLO, MASS.

LDKS. 2 kuopos susirinki 
mas bus antradieny, liepos ; 
vai. vakare, parapijos svetainė
je. Malonėkite visi nariai >u- 
eiti — išgirsite raportą iŠ pra
eito seimo rengimo komisijų, ir 
delegatui.

Kadangi mūsų kuopa la>iue-. 
.jo visas vajines dovanas, ka 
dangi mes tajiomo visų perga
lėtojais vajaus darbuotėj-e. tai 
būkime tokiais ant visados ir 
viskuo; stengkiniūs. kad kiek 
vieno duokle- būtu pilnai ir lai
ku užmokėtos. Tatgi pasi 
stenėkite vi-i i šį susirinkimą 
susirinkti ir padaryti kuopą vi
sais atžvilgiai.- šimto nuošim
čių kuopa organizacijoj.

Kviečiame visus.
ko-

Iw1 DIDELIS PIKNIKAS

J.

UZ

Rengia L. R. K. S. A. 
130 kp.

SAINT CMMrTA.

Atsibus liejios ll-'Įt 12 dd.
Amot Aldetion. raitijos Sant- 
klerės giraitės. Bus skanių go
rimų, užkanlžių. šaltakošės i’- 
marafino. taip-gi griež puiki 
muzikajietuviškjll 
šokius. Visos Santkletes ir a 
pielinkės lietuvius kviečiant.

Rengėjai

$203 į
Iš NEW YORK’O i 
KAUNĄ ir ATGAL

(Karės n.'..s;ii vk-.ru)

3 Iuoiks MigrąžtliiiŲ 
x korčių

I K n “.n u ir a t g a ! ant
ŠEIRE GaRIA ir
AQUITANIA ................/$2T5
MAURETANIA.......... $211

Pridėjus Tak-.i
LIEPOJA IR ATGAL ŠIAIS

LAIVAIS - $186.
Iš Bostono:

NUO NELAIMIŲ—A
‘Guiobj ’:

21 LiepLaivas ”LITUANIA:
Laivas “ESTONIA”
Laivas “LITUANIA” 1 R

41 kr

ai'.-o-

i#
$

and ramifc.<;
’viinfh
Ęrk ir parduok namus, 
žemę ir t. t. per manę, 

kaiais kr- in-

$

$

!«
A. F. KNEIŽYS 

308 East Ninth Street
So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 1696.
BALTIC AMERICA LINE '!>»

9 Broadway New York City,k|
Kreirikilės '-ioĮi.-Įi O-i

ar prie savo vietinių

paprotys

1 20 IHniuk Si

I D. A. ZALEISK AS |
LIETUVIS GRABORIU8 IR EAL8AMU0T0JAS 

(r\f»EI,TAKm AM> EMIlAIAIKH)
$83 Cambridge St Cambridge, Mass.

Aprūpinu šermenų reikalai psgU šeimynos norą. 
Darbą atlieku gerai ir sąžiningai. M



EXTRA! EXTRA!g

NAUJA LIETUVIŠKA
siu?

APTEKAdraugiją

— Tai po

go-

<1X4114PM locth
234 VffaatMAglon Street

v-iJ'V M
KAST BOSTON OFFICE 

147 Mavorick St, Būt Boston
lWa*|KmM,Bu«Iv0

m. Ginanti rdcstis-CASPER S OINTMKNt

Tat Bo. Boatoo ETO

J. MACDONELL, M. D.
GoMm MrtfcUMM <r HetvviUni 

onao VALAimoe: Rytais Iki 9 vbL
Po pietą nno 1—1
Vakarai* nto6—u

534 B. Broadway, Bo. Boston
DEL SUSIPAŽINIMO SU KOSTUMERIAIS PARDUODAM 

VISKĄ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

— O kur pinigus dė-p

5 TEK So. Boston W. ru 
į UBTUVYB DAHTMfAS 
h. L. KAFOmt 
2251 Broadvay, Sa Botaa

' j (**Ielel rto”
i : “»•» Iht U,| gi .30 iki e Ir nuo 0:30 iki O.vatane 
§Seredomi» nuo » UU 12 rat 
>Subatomia noo 9 ikt 0 vak, Nedl 
gilomlfl nuo 9 iki 12 (mįįbI ■«terUl

37 Gorhtun Avtttue, Brookltne 
C«»lrt>h<Hie Reipai 0508

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kurie lenko Strfhdk Teh*h> Mokyk* 
>9 Ir nksilBut Re«l lėlute purdavl- 
nijimu, boM mase ofise, kasdien* 
tuio 3 iki r» viiIhimIom įm> pietų W*ky* 
nis Uveidudii’tilu*. Lietuvi.il, kad 
Ir nmiul <ukuilwnitlejl migliSknl gu
li kn>to»ti>. įvairiais rviknliiis* jms 
mane A. F. Kneižtn h.Iivsh* yei
»..ks : .UkS K

uj)«

NAUDAT.
Pereitu panedSlį , Mat- 

tapane atsidarė Prenciergast 
Prevenioriumo vasarinė 
kempe. Ta kempė įsteigta 
vaikams ir mergaitėms džio
va apsirgusiems. šiemet ten. 
yra vietos dėl 100 džiovinin
ku vaikų ir mergaičiij.

Tą kempę įsteigė Bostono 
Tuberkulozo Sąjunga. Kem- 
yiėj yra reikalingi namai su 
visokiais patogumais ir džio
vininkams pritaikymais. 
Aplinkui yra didelis nuvaly
tas. nulygytas žemės plotas, 
kur vaikai galės žaisti. Bos- 

sukaktuves minėdami, jtono mokyklą Departmentas 
turime į parūpino du žaismių moky

toju. Yra įsteigta tenisas, 
kroketas, sūpynės ir kitokie 
žaidimo įrankiai.

Vaikai ir mergaitės mie
gos šėtrose vasarai pastaty
tose. Kas ta kempe indo- 
mauja arba nori pasinaudo
ti. tai gali kreiptis ir gauti 
paaiškinimu nuo vedėjos, 
Mis< Bemirę W. Billings.

^aigždės” leidėjams per- 
anias išleisti tnin tik- 

dūlinės knygas — 20 m.
laisvės sukaktuvėms 

ėti — nekaip tas smma- 
mūsų šviesuomenės pri- 
Darbais apsikrovę tnli 

rašytojai dar ir šiandien;
praslinkus, negalėjo 

yti savo prižadus. Dar- 
;pusitę$ū į 1925 metus, 50- 

į4B metu Amerikos lietuvhj or- 
iizuotės ir Vyskupo Valan

tis mirties sukaktuviu me- 
,w. PasiniHulodami ta proga 

■ savo pradėtą darbą ryžomės 
Baigti nevien spaudos laisvės, 

dfet ir Amerikos lietuviu orga-Į 
> JBZUOtė

|*.Xateratinės medžiagos
| valias. Leidėjai reikalingi vi- 
ERomenės prisidėjimo prie išleh 

- dimo lėšomis, kad rengiamas 
veikalas išėdė tobuivsnis. 
Greitesniam darbo užbaigimui 
dar Teikia mum- taipgi 
tiek išmokslintii asmemi. 
rie rinktą medžiagą Ame 
lieturiii oi’g,an’z:mijii (<lr: 
ją) istorijai, taipgi i.-torijai 
Žymesniu ir nmšismkns:: 
kokios? gyvenimo sąiyg' 
menu.

Taigi šiuo kreipiamės 
su besjmokmanč’:; javm: 
kad vasaros atcsiogi Iv.' 
naudoti! pa.dėdam: mm: 
Ine darbo, 
ras sąlygf 
Taiku >u<: 
kalingo s! 
dingą visi 
ti. Atsiš: 
dėjus, 
arba Į 
šiame 
Raiti, 
studentii org 
atstovo, o d a 
ro Valdybos 
mokslą Penr 
ritele. PbilaJėnl ia. Pa.

Julė Prnnaičugė. 3,6"- 
mond St.. Phiiadelukm.

Kun. A. Mihikas. 3G."- 
mond S;.. P'■m'.d'ėnmp.

V. P.anniėm 
3654 Plelmmnd S\. P' 
pliia. Pa.

-iek 
ku.-

DEL ŠVENTĖS
TV] ateinančią sukatą, liepos 
ii.. yri puolančios neprmulmy- 
’s švenife sekantm ®s’Darlr- 
nko*' ulam’nk'nis numeris

o IŠVAŽIAVO

generali mū-u įgaliotinį 
reikale r. Vvtar.ta Pa

T.ietuvo*

T :e-

PARSIDUODA FORNIČIAI
greitu x .

> z.

L
i

l

I1EABMB 
' Grįždamas iŠ.smuklės 

ibs ran|la ežį.
— A", pd'šimts kelmą aš ma

niau, kad tai lemputei šepetys, i 
o čia šuns kumpis ežys.

.s šiomis 
vakaeiją 

'•dę gerb. kun. J. Ži- 
Amsfordamo klebo- 

Su juo išvažiavo ir Pr. Gu- 
Siurriš ateinančios savai-

enomi.-

GERA PROGA
Sn mumis virš meti; laiką 

darbavęsis adv. P. Danžvard’m 
neužilgo išvažiuoja iš Bostono 
ir traukia į Xew Yorko padan
ge; iš tos priežasties parduoda 
<avo naujus rakandus 
p-nins 
medžio

Anot 
Daužvardienės. modo 
ir nepaprasto rmtalo 
moklins parduos už 

ą kainą. Tafgi čia go. 
•a proga jaunoms ir senoms po. 
•om5 nasinaudoti.

#Uuiie ^aiiii (ąd>a p *»jiwL) persimrJn;.f) baltą 
įkąw>r;Ų, niaiŠkiivą, ka!:’ari;s-rin, nosiniu, pančekn, d...

. Teipdri yžlnknnte visą Slę- Jaunu Į iotuvhi VyČiukn 
^įsiugimtu. Jidfa kr«l Tasstor. <ū 

:v»r atrodytu gražiai, ę.aRUpik n ilutj. iTaytuvėf-drapa- 
nrrmMt ' •_ > f ’ r ;

— K<J tu tokjdirbay
•it M i ? ' ’,'■

I > Hondai.

$

JAMES J. KELLEHER
AKIU GYDYTOJAS 

'<•!’ 12 !i)et’.l a.r.; .'.-'t y >'

į j Siuvėja.^
SHO’-u :;Žs<>k:::< - Ž

< 1 7 Knr:.>< < 1 5
5 I < aui'.ek!:.' ir pe’rlnfi^. .V'i::r: . E

Juokus. - 
kad net pirštai pūslėti?

Kazys. —. Tai- nuo šaukšto 
valgant.

DU DRAUGU
— Vakar parėjau įkaušęs ir 

atsiguliau, šįryt po vieno lova 
guli žmogus.

— Tai turbūt vagis?
— Ne. aš pats.

DU KAIMYNU
Petras.— Kaimyne, kam taip 

laki?

kokią.
— 6 kas

:. ii J.iln e* ‘t^u'u dra'ui’i7 ( nem’nčsiinr kokią).:
Kada ci"f į jūros m.fin.dvt'!:. rauk mūsų krabtuvėj

.‘♦Rathin’Shrtą.’*- :
Aii nPa s mis ■ 

irktž

OR. PŪŠKŪNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDURINIU LIGŲ vai B Iki 11 ryte. 1 Iki 8 pu ptoL 
7 Iki 9 rak.

389 Brt*dway, So. Borto*.
_______ Tat So. Boston 2881.

dos.
Petras 

kiu iš>i
.J urei

nam.

susidėję
Jurgi 

pinigu.
u navatnas

?mam
J urs* i

nis alutis?!!

SENIS IR JAUNIKAITIS
Senis. — Seniau įminima- 

kad dainuodavo, tai net lauka 
>kamb<“davo. o dabar neužuir- 
<i nei giesmės, nei daino.

Jaunikaitis. — K!y>ti.
Ii. pažiūrėk į mus. kai mes ei
name iš bažnytkaimio namo, 
tada paklausęs suvis kitaip pa
sukusi.

NE, NE VISUOMET!
Jaunikis sako piršliui:—Bet 

toji mergina, kurią Tamsta

Z

7

FLOOį S0U4IE PHARMACY
j. KASPARAVIČIUS (UASPER)

J. C. GRILEVTčIUS (GREENE), ?H G.

R e c c o t u Išpildyme.

617 E* Broadway So. Boston, Mass 
(Po Iniperiai Teatru/

į ‘I' T \i v k j t e V F: i. f: s v : t s Mis:; P a x r š : ■: :• s

63 Main St., Richmond Bldg
BROCKTON, MASS.

Patenkinimas
garantuojama

1C METŲ SOCTH BOSTONU

DR. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

S99a W. Broadway, So. Borton
AiJANDOSi: Nuo V r. IKI 7 v. vak --raBBraraBBrararararama

g

t ■

P. STANCĖLAITĖ 
598 East Broadvvay 
South Boston. Mass.

JUOZAS M, VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS

Sn.
'Boston, arba telefonu — S. B. 
0G1GAV

PIRK IR PARDUOK
bria

bet dar ir šlubuoja. Tai patr
uli įau pereitą šventadieni. Sa
kyk gi. Tamsta, ar j: vi-uomet

— Bet kur-gi. mel 
no visuomet, tiktai

ima u mnmt. Kuomet eina.
SO. BOSTON REALTY CO.

M4 W. Broadway. Šo. Boston ;—

CITY POINT'E
pPTHS 2 N’YT'..............’?•.:•< -T ’•
radžiu, r-- ?• >•

PARSIDUODA
>. E

Lietuvis Perkraustytoj as

J, J, MORKŪNAS

Antras didžiausias šių metų

PIKNIKAS t

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

T<-!. S. ]•>. <>04S

BROCKTON, MASS.:
G84 No. Main Street

'IV'. 7lSe

Listu^os D. K. Keistučio Draugija’ 1AKTARAS J> LANDŽIOS

Subatoje
Liepos-July 4 dieną, 1925

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS

vos

pro vi'i 
vidnus

Tremor.i 
nrhn :'if 
TpI So. I

CITY POINT
S<>. rJ‘S':’“X>: 

nnnin’i • - • ■ " •

f

Kontkim. . •••■ . -
ton, M::<s.

DORCHESTĖR'Y
!4 E

PAIEŠKOJIMAI
ANT RENDOS

-T< 'it V-

•TGi’,4

pisi nonU.-i.

Tefc'phone Sonth Ro«ton 3T>20

4.0. ŠALNA (SH ALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Bn1r*« UnlrendtM*
Oornell University s* A B
G. Wa8hingtoD Unir. n LLB

DARBININKO” N AMR
(*ntr<* Tnbr*)'

R e »l d* n 11 J ■ 
M Barvard St.. Catnbrltlga. Ha* 

Tel. TlnlverMty 1463—J.

Ant Nuosavo Daržo
mnb><l:r

’inrnio Iherepn.

OAKLAND GROVE E. DEDHAM MASS
Prasidės 10-tą vai. ryte ir trauksis iki vėlumos naktį

minuoji !<

NAMU SAVININKAMS
>tnvik knrjw>nt0rte, ppntorius ir b

PADĖKAVONĖ
Mike Rlul<, 501 Pine HUlu »..

' Mlnersvllle, Pn. mflo: ‘THHral TfiBKtt’ 
. pu Unknitl, ni Jnsp «tcbTikllng*l mitai

«ytn<« žole*, kuriom mane rveGrn padare 
Tnrvjsu viduriu didi ankiet^Jhae. akli 
vio nedlrbfma. gnlvns skaudėjimo, nak 
tlmla nemlco. dltchm vldnrlDoae ir nie
ko rnIšryti nennrAJan, bet kaip ai ao- 
naudoju n jnmj Holltj du pakeliu Na 
•05A. tai taa visas nernnaznmas nno 
mane* dingo Ir velija kiekvienam teo
gnl kreiptis pas ftiknlt) mi negerais vi

duriais. o to, fol^a Ir Jomis at)*a!><ya
I PreM 00c. n9. pakaU.” Atainak 10c. 
L. -.n«i rinkoj voiitj Ir knyru katalocg 
Adnauok taip:

& TpI. S. B 0441

| F. J. KALINAUSKAS
i advokatas
| 414 Broadway, So. Boston
v (Antros Inboa)

.1 K T U V I 8 

OPTONETtlSTAS

Tel. S. B. 2»«—TI

A?

Programa susidės i^mi^ikantų, šokią, h'gimo ir ; 
kilu panašiu žaislu. Apari i<> bus skaniu valgiu ir sal- ! 
dzin gėrimu. Taip kad publika bus pilnai užganėdinta, i 
Taip-gi per pikniką bus pri imami 
draugystes liž pusę Įstojin®

381 WEST BR0ADV7AY 
South Boston Mass.

sustengsi m v

nauji nariai pri.l 
Tad gerbiamoji publika 

dyki t skaitlingai, o mes pa 
I /.angos nebus.

3OSTON'O DRAUGIjy
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI
Pirmininkas — M. Zoba,

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

Vlce-Pirminlnkafl — J. Petrauskas,
250 Gold St., So. Boston, Haas. 

Prot RaStinlnkas — J. Ollneckls,
5 Thomus Pk., So. Boston, Ms— 

’id. Ilsštininkns — M. .Seikis,
40 Marine Road, So. Boston, 

iasiprlus — A. NandžlUHdHt
885 E. Broadway, So. Boeton, M*m, 

Tvarkdarys — J. Zalkls,
7 Wlnfteld St, So. Boston, Mas*. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre>
či4 nedCldlenl kiekvieno mėnesio, grg 
valandą po pietij, parapijos salĄ), 4B2 
E. Seventh 8t, So. Boston, Maaa.

DR-8TS LIETUVOS DUKTEBŲ 
PO GLOĘA MOTINOS ŠVd,

80UTH BOSTON, MASS, 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičklenė,
203 W. 3-rd St, $o. Boston, MtM, 

’lce-Pirm. — A. Janušonien*,
1426 Coiumbla Rd.. So. Boston, Ma* 
rot RaAt — O. Siaurjent,
443 E. 7-th St., So. Boston, Ma* 

’iū. Rafit — J. Keys,
115 G Stre* So. Boston, Ma*

žd. — 0. StaniuUut#,
105 6-th St, So. Boston, Ma* 

'varkdart — 0. MlzglrdlenS.
164 6-th St, So. Boaton, Maaa 

Irangljoe reikalais kreipkitės vlsadoa ] 
protokolą ražtlninkę. Draugija laika 
savo ausirlakimus kas antrą atarnla* 
ką klekvien* mėnesio 7:30 raka* 
parapijos svetainėj ant Penkto® tnĮ- 
▼Cs, South Boston, Ma*

IV. KAZIMBR0 r. k. db^<n 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — J. Jaro*
225 L Street, So. Boston, Mass. 

Vlce-pirm. — J. Grnbinskaa,
157 M Street So. Boston. Ma* 

Prot Raitininkas — A. Janrtoota,
1420 Colurabla Rd., S. Boston, Maaa 

Flnlnsą Raitininkas — K JtlkkM,
8 Hatch Street So. Boston, Ma* 

Iždininkas — L. ftvartd*
111 Bowwc f t, 8a. Boat*. Ma* 

Tvarkdarys — P. Laučka,
895 E. Hfth St. So. Boston, Ma* 

Draugijos reikalais kreipkite et* 
dos | protokohj raitininką.

Draugija savo sustrokimos laite 
netMldlen] kiekvieno ssCnesio l-«s< v* 
po pietą parapijos ssMjn. Haveatt

D. L K KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zallockns,

514 E. Broadway, So. Boston, Ma* 
VICE-PIRM. — Povilas Rnkn.

95 C Street So. Boston. Masu 
PROT. RAŠT. — Antrinsi* Maestro*

450 E. Seventh St. So. Bo*den. Maste 
FIN. RART. — Juozapas Vlnkevlfl*

906 E. Bmadwsy, So. Boston. Ma< 
KASTFRTUS — Andr. Jftilieckaa,

811 R. Fffth St. S< Ęonton. Ma* 
MARŠALKA—KsatitierSK MlkRlItenta,

Tel. So. Boston nėr- 
l.rHTTJVIS IiANTTSTsS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

430 Bro*dw*y- South Borto*
Ofiao ealondot:

ano 9 Iki 12:00 ryte lr« nn.> 1:80 
Iki 5 tr nno 0.00 iki 8 ▼*! vnkore 
OfiMfl niderytM rabaloe v*kJtr*li 
tr DOdCldlenlaM

, 4. 1A. V. AZ.

| 447 Broadw»y, 80. Boston, i

liteiptamlnnojn aki*. prUkl rfn aki f 
Dina, kreiva* akla ntltieaina Ir ( 
aaablUooHtoee (akiote) akyaa to- £ 
rrąžlna Šviną tinkamu lalkn.* t

j

•^4-. . . .

KELRODIS: Važiuokite ■ 
i m- 
žino

PERSIKĖLĖ | N A-U JĄ VIETA

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriaus) paskutinį patarnavimu, todėl verta pa* Jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVINIMO ANTRAŠAS:
890 E 6 th St, So. Bcetoo. Mase. Tel 8. B. 0183 W.

|j«*si<!«,n<‘l)<«• Tclcpbonns: (i.iO-M-
<)fi«> S<>. Pu><an 4’>RSe\\

S. BARUSEVIČIUS
L*KwvWkai Graborta. balmmnokn-

Re*l Katate tr Pnblle Notaras.
258 W. Broadray 

South Boston, )Uu.

D. L. K. KeUtu’io Drauaija laiką ** 
vo mčnealnltm roalrlnkfnMa kaa pfraaį 
nedMdlanl kiekvieno m*n«rto, po mate. 
OH #a*h!nrtM Rt, Bbatoa, N*. 
1V»L pe p*e* Mrtteart 
rlnkttao atalveaktt* m tartai

Lietuvi.il



