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Anglijos Valdžia Bando Sutaikiirti Angliakasius Su KompaiijonB
VALDŽIA PRADĖJO Alininkai atsisakė jas priimti.

TARPININKAUTI j Ala t konųianijos pamažino 
Anglijos vyriausybė Įsiki-Saigas ir pailgino darbo vą

šo į ginčus tarp kompanijos i landas. Valdžia paskyrė ke- 
ir angliakasiu. Alat anglia-detąi augštąi valdininku pa- 
kasiams buvo pastatytos nau- tarpininkauti ir abi pusi su
jos darbo išlygos. Tai dar- taikyti.

“±! *;“Seirno M o r oko s SukilėliaiPosėdis Išpustas

Anglija susirūpinoį
dėl Morokos

BOLŠEVIKAI RŪPINASI 
PABALTIJO SPER- 

VERSMU 
lam komunistinio 
>nalo prezidiumo 
kuriame dalyvavo 
lenką;, estąi. suomiu 

latvfą komunistai, svgrs- 
Afrikojv. todėl anglu karo tyra, kaip pagreiliuti Šiuose 
vadovylm nutarusi siistiprin- kraštuose revoliuciją. Tam 
ti savo pozicijas Alorokoje būsią vartojamos visos prie-; 

is karino- monė-. neišskiranl i.vl ••pra-!
garo mušiau.” Iš to mat et.1

ANGLIJA SUSIRŪPINO 
DEL MOROKO

Didži
.k

110-
IH
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Laisvamaniams tik tiek ir terūpi, 'kadis mažmožio iš
pūtus nebūtus daiktus. Lietuvos triukšmingojo JSeiino po
sėdžio aprašymas, tilpęs visuose Amerikos ląisvamaniii lai- 

raščiuose. prasilenkia su tiesa. Laisvamdniai įrodinėja, 
j kad Lietines pozicija griaunanti Lietuvon įstatymus ir 
l Konstituciją. Mt pasirodo, kad tikrieji tvarkos ardytojai 
! ir istatvmu grim ikai. tai laisvamaniai, nes jie nepripažis- 

jia di-mckratiiigos tvarkos, o smurtu nori primesti mažu- 
Inios nusistatymus daugumai. Kad galutinai išsklaidžius 
tas nesąmones, kuriu gerokai privėlė mūsą marksistai. 
sĮiauzdinainc ištisai to seimo posėdžio afirašymą. kurs ti.I- 

iš šią metų birželio 22 d.

Pliekia Prancūzus
MOROKOS SUKILĖLIAI Taza. nu

PLIEKIA PRANCŪZUS Morokos
Parvžius. — Iš oficialią. moi-<;J-:uč 

prancūzai šaltiniu sunki; pa- šio- k<>l<

lonijose. Branciizai iielab. 
nori prisipažinti, kad ko\

bailiu

mmi

.UW

’ po Kauno dienrašty ••Lietuva** i

Į Triukšmas Seimo 192 posėdy Atst. Bielinis 'pareiškia, 
i birželio 20 d. ! jis tuos žodži ' ”

AM-el-Krinio 
briaunas! pir 
dairi nraneū?

iivo pozicijas
pa.-iuneianr stipri;
faeuės būrius.

Latvija Amerikai
2 a Stj.35O.OBO.

• kad tos valstybes turi budi 
olin- ti savo nepriklausomybė

m’’. phmume svarstomas 
idos Įstatymo pakeiti-

Kalbėti flžsirašo dau- 
baip 20 opozicijos atsto- 
Pi rudėj i atstovai kalba 
Įstatymo” po valandą ir 

lik retkarčiais kibi

Beždžionine byla prasidėjo

. Įi> tuos žodžius taikę- visiems 
krikščionims (temokratams, be j 
išskirties. * j

Seimo Prezidijumas siūlo! 
atst. BielinĮ dėl. Seimo atstovu ( 
Įžeidimo pašalinti iš Seimo vie
nam posėdžiui. Siūlymas 38 
balsais prieš 23 priimamas.

Salėje, opoideijoj, kyla di
džiausias trinkimas.

kliuv -tas AforoL

EVOLIUCIJOS BYLA kurs daug sykiąi buvo kandi-
PRASIDĖJO datų i Šuv. Valstijų nrezi-

Daytoii. Tcnn. — Liepęs 
10 d. čionai prasidėjo lai]' 
vadinama evoiiiu-ijo- byla. 
Teiiness.-e valstijoje Dervila

dėmus nuo demokratui parti
jos. .Jis vis pralaimėjo. Pa
žiūrėsimi' ar jis ir šia bvia 
pralaimės. Kol kas žinoma 
ji- tikisi laimėti. Jis taipgi 
tiki-i. kad jis bylą laimėjęs.

saulv
lllgstesniUs

_..................., Stė žmogi;s.

i'ai]) vadinamieji prote.
n‘ąi Jimdamentaiisuu.. ki
r s!o\i už bibliją ik> 1 ai‘'Bihii ;a. kaipo Dievo žodi ik: 
;s. -virtiną, kad tokia teo- j
ja ama sp-jima- r ra Bib-1 -r- - o r)n>ės Brvan -ako.

m bi nei)<

priimt

ang- >'
imis tą teoriją 
kl"SC. Bet tu<>j

is laimės, tai libera- 
ev.iliucinei minčiai 
užduotas mirtinas

kalaują>N ).0<io drausmingos 
ir nuo giros iki kojų apgin; 
kluotos gi'iiioįric ės.

Jei gsiii- mirčių, .su
šilimą- ai-r: įimznm- atrodė 
vaikiški, žaisliu tai šiandie-

, J m.: ' : . ir m begalvoja. 
Sukilėli •mks Abd-el-Kri- 
.■ m.. Škovosiąs, lępl

am
ą atkaklią! kot 
V 3 metus. Re 
<ad morokieci.’

as lugli -cbniės mokytoja- 
;• pmžmigė ra Įstatymą.. I ; 

*ai imt rauktas atsakomybėn
T') nu'kvtojo. Jolm Tb" 

Sr.>ibvla ir prasi

u vien bandvmu 
u r a pkaltii it i pr.nsi- 
okvtoja. čia pina

Mokytoja einu -to-o gąr- 
-is advokatas Clarenco

ju advokatą, 
ai -‘<>s talkon
oi ;. I lūgnes. I

Vytis Petras Jurgelionis! 
Lietuvių Didvyris

ILorrc -L r. 
pos 9 d., tree

pasiremdama - Atst. BieiirrfA-tiHeina iš tri- J)ies parko eže re

•Ulei 
«langiau, 
dydami jo esmę.

Atstovų grupė, norėdama su
taupyti laiko.
Seimo statuto 14 §. pasiūlo kal
bėjimo laiką sutrūnijanti ligi 5i 
minučių.'

šiioks siūlymą- balsuojamas, 
išklausius vieno atstovo kalbos 
už pa.-iiiiyriią. kim prieš pa.-iū-

liečiu liaudininku frakcijos 
at-t. Toliušis ir baigdamas pa
reiškia. kad valstiečiai liaudi
ninkai griežčiausiai protestuo

nio keliu uždrausti evoliuri-

ku veikėju. Vienas iš jų y- 
ra Įnik raštininkas ir .ii- pra
neš aj/m hri;j vi-iem.- ka’a.li-

būt buve

birnos Į savo vietą ir atsisėda.
Seimo Pirmininkas ji prašo 

Įvykdyti Seimo nutarimą.
Iš socialdemokratu frakcijos 

taip atsakoma: '“Jis smurto 
nck!ausvs!’?

skelbia pusės valandos per
trauką ir pareiškia panaudo
siąs Seimo statuto 159 ' t. y. 
S-imo nutarimui Įvykdyti ua- 
sikviesiąs policiją.

Atst. Bielinis ir visa opoziei-
priimtas. : Įa .-ėdi po-ėdžiąi salėj ir

Už pasiūlymą kalba krikščio- protestuoja prieš Įvyku.-Į nuta
riu demokratą; frakcijos atsto-irimą.
va- Šmulkštys nurodydamas.i Po pusės valandos automobi- 
ka.i tiek daug esą až-imšę kai-din atvyksta policija su apskri- 
bėtnją iš opozicijos no tam.'tie- viršininku p. Morkum ir 
kad rimčiau ir vi.-apu-iškian I raitosios jjolicijos vadu p. La

am. 
kadobstrukciją, kad i

m! laiką, ’l toki 1
■-Į siūloma reaga-1 krities viršinink

sutrumpinimą^ no-ūdžių. salę

Seimo Pirmininką- su p

apie i 
vak.. besimaudydamas

•eik.-ti savo d/rauu-irio :, 
eikinimąi tam drąsuoliui 
ič-iusi

mi<>.

šALims “GARSE”
i.. A. A. ' . i . ( ! uf^'O Val

ei/f b'i minko Susivienyto 
mdmi: is’ra to rimu ir sekreto^ 
rium Ji:#?! Šaliūną. 1922 u 
24 metm buvusi vicc-pina. 

į o. nuo 2-iiH. iki šios dieno® ė 
i juspižd globėjo pareigas.
į Laikinai ėjęs sekrėtdyijM 

1K!' ir admiiistrat oriaus jiate

kas. plaukdamas 
gelmių krautam
30 pėdu mm kra;

IV?

pradė- ras 
suėmė ra i 

erampo” ir sutraukė abi.-r 
ojas. Plaukikui -pradėjusyią

bet iš jąi ne 
imsiu plauk Tu

vaikas nubėgo i vyrią vasar
namį ir pranešė apie tai ten

niui. kurs nieko b<

bino i krauta ir su vi-m- di

Vi

>stll<

Mm

:no primnorn
:ib<";imo laiko ligi 5 minučių.
Si ū 1 y m a s pr i i m ama s.
Kalbėti išeina alsi. Draugo-

Po jo socialdemokratu frak- 
jo— atstovas Bielinis:, nelies
imas svar.-tomaji -dalyką, 
irštai kalba apie krikščionių

Tuo tarpu opozicijoj 
dar didesnis triukšmą-, 
daužymu- ir šauksmas: 
išveskif policija’.”

Seimo Pirmininką- is

pr:e

“ Von!

I)• 1 to opozicija triukšmingai 
af-t. Bieliniu! ploja; pozicijoj 
kyla protesto triukšmas prieš 
kalbėtoją. Iš pozicijos kėdžių 
girdėti bal-ai: “Šalin! ašlin!” 

Seimo Pirmininkas nebegali 
nuraminti isikarščiavnsių ats
tovų. todėl paskelbiu 5 minu
čių pertrauką (Seimo statuto 
156 S). '

PASKYRĖ PINIGŲ KARUI , Premjeras aiškino padėti’ Atst. Bielinis visą laiką stovi 
Francijos parlamentas nu-'apie Aforoką, l>et at-isakė 1 tribūnoje.

bal-ayo už paskvrimą pinigu i pasak vt i kokią sutartį pada i Po pertraukos Seimo Pirmi- 
knrui tęsti Moroke. Balsais yė su Ispanija ir kokias.tai-įlinkas klausia atsf. Bielinio. 
411 prieš r * ’ / ......... ' " ” ‘------ *--^~

‘skirti 183.000.000 frankų. 'vadui Abd-El-Xrimui.

< Barrv O*T o<dr. kurs y 
autoritetas evolim-ijo: 

stoja klausime. Bet jis dabar Ki 
AVilliam jennnings Rryan. nijoj.

ikaln minis! oris).
Prieš mokyto j a

'<len H’

; Franeija paskyrė daugiau 
pinigų karui tęsti

•mokrrtąi diktatūrą, vrrtodn-lkad ji priver-tąi at-t. Bajini 
a.< įžeidžiamus pozicijai paša-1Įvykdyt Seimo nutarimą.
vmii-. Į Įeina policija. Opozicijoj

................................triukšmas ir Šauksmai: “Von.
policija!" ir kiti pa.-ikartoja 
dar didesniu smarkumu.

Policijos vadas j>rieina prie 
atst. Bielinio ir kviečia išeiti. 
At-t. Bielinis atsisako. Tuomet 
nrie jo prieina du jx>licininkai 
ir paėmę už rankų daro pastan- 
gil išvesti iš salės.

Vedamas, at.-t. Bielinis pa
reiškia pats išeisiąs iŠ salės. 
Polieiųjnkai pasitraukia. Atst: 
Bielinis išeina.

Salėj atstovų tarpe, matyti

tvarkosmas
triukšmo nennramin-ią

Po pertrauko- -

litstovai
'•imi su

jos

nes

jau ki<-k noram
Jam- -'m'1 iandi

po-edi

- ga.’. ••Girso” redaktoriai! 
šimuti*, gražiai .^įtvarkę; 
Centro :d kalus, vėl pasilikt 

nėr- ■ p.rp. >;r;i mvlimojo darb< 
m r«*dagė

Lietu- ’

LaM"-' vyriausybė pia 
m-šė Sv. Valstijų vyriausy 
bei api saro intenciją

Angliakasių derybos
prasidėjo

Girdi W: 
i tokia, ka 
lažinti, o J 

jis pasak

ĮTEIKĖ REIKALAVIMUS M i ■. Į;. i- 
AG;m‘b- C:.y. X. J. — ’<!■;

J -dr: L. L' ':;;iinici-m n? ■ y; 
prezidentas įteikė k-mipani .n ikė-: 
m d'-l"g;mi.iai 15w.0()O ;mg- didinti
iiaka'iii r'-ikair.vi’m:-. kad abM pusėm reikėtų!* 

silci- : I )a r Jis pasakė, ka 
jo! d";r-^ nepasibaigs i 
rugsėj 1 d..tąi kempan^ 

ik-i.''X:, >- t- sti darbą 
daba"! ’i; išlygij. Um. 
atstnv- teno misistatyiB

Roiki’bm.iair.a. 
t pakelt''- atft

stoma. kad dviėjąi metu kou 
trakias būt padarytas i

Dabar KM - derybas veda 
misija i 12 zmoniąn po E

Kompanijąi delegaciją; pi r

Trylipe Sąjunga g 
prieš bolševikui

Lom/oims. — Didžiosios* pro paandaM kurią 
Japonijos šalys turi slapta; vietai. Turima ž 
konferenciją dėl ivvkiąt Ki-!tt^ietji finansuoja 1 

_____ ______ ____ ,nijoje. Marokoje, Tunise. AL liūs, tfinrtąi raištį' 
pažįstamos svarstytinomis irlšire ir kitur, šios valstybės į Matai tariasi de1 
svarstomos antruoju skaitymu j persitikrino, kad visu ners- 'eėjbs limo pririju

ių rcTknlavima m-Kimpin- 
dėnm.-io: posėdis fęsiaųia-

Opozicijoš atstovai atsisuko 
dalyvauti Inmdrosiose di-knsi 
jose. Jų frakcijose matyti n< 
didelio susijaudinimo atoslū
gis.

Spaudos įstatymo pataiso-, 
niekam nebalsuojant prieš, pri-

J 
ma

29 nubalsavo pa-ikos išlygas pasiūlė sukilėlių i ar jis savo įžeidžiamus žodžiu® ko didžiausio susijaudinimo;
— ' vadui Abd-El-Krimui. taikęs ir Seimo atstovams, vieni su kitais karstai pdlemi- be įžymesnio trinkimo... imumų šaltinis, tai hoHevikų Kusiią,

M
f

.. A



TEATRAS IR MUZIKA
blogo noro tame atsitikime 
nebūta, bet “Tėvynė” neno
rėdama atsisakyti nuo “kan
kinės” vardo bereikalingai 
tęsia užbaigtą istoriją. O 
gal kartais 'ponas redakto
rius medžiagos pristigo savu 
laikraščiui ?

pažįsta, iaitik 
artistai mokė jo sugauti ame-

eSįya^ paštų1 departa-
_ _ ___ _7 Suktinis” ir edp ftentij. parėiškimai įrodė kad

rikiečių psichologijų pirmus ’kitų gra^ų'ūi^io^pgrlų vaiz- ’ ' * ’ ’

avery TUESDAY, THURSDAY and SATUBDAY 
---------------by--------------  '

tt«DS*8LITHUAMIAM R. O. A8SOCIATIOM OF LABOS
•S M Ncond-daaB *att«r 8ept 12,1915 at tbe poct o£tks at Boston, Mw.

* maJer tbe Aęt of Mareh 8, 1878.”

SUBSCRIPTION KATES»

iftiga oountrfes y«arl7

.•4.50
•5.50
*5.50

STOKIME DARBAN

Ažiai stovi' mdšų akyse. Iš

eivijoje vyrauja darbinin
kai, o “dzimdziai” eina su 
jais, tad pasekmės jiems ga
rantuotos. Baigdamas savo 
pastabas “Rytas” pasako; 
— “Dzimdzi-Drimdzi” var
das te sau pasilieka jau tik 
Amerikos Rietuvių teatro iš
turi j o j e. ” Taip, ‘' Dzimdzi- 
Drimdzi” vardas t mums 
brangus, tad niekam jo pa-r 
vergti neduosime. “Dzimdzi- 
Drimdzi” vardą mes pasilik
sime sau ir aukso raidėmis į- 
rašysime savo teatro istori-

Gražiai, linksmai ir maloniai apvaikščioję savo brangios L. D. K. 
jąjungos dešimties metą sukaktuves, mes jaučiamės g-alingi ir ūpin- 
ji. Bijau, kad tas, mūsų, ūpas neišgaruotą ir kad darbo apatija 
yęla nepradėtą siausti. Savo seimo pašnekesiuose patyrėme, kad 
irtygg ydą mumyse tebetūno.

’ Vyriausia mūsą yda, tai aptingimas. Susidarėme sau sąjungą, 
ąpatiesėme jai darbininku dorovės pamatus ir tūlą laiką padirbėję ėmė. 
5*me snausti. Tai yra neginčijamas faktas. Skaudu prisipažinti ta- 

bet nėra ko veidmainiauti.
' ' Prg~Rwiracijai daug sveikiau, kai visos ydos keliamos eikštėn, 
lodei tenka tiesą drėbti akysna. -Buvo laikai, kada mūsą sąjunga tu- 
rįjo šviesesnes dienas, bet buvo ir atbulai, šiandien reikia tik pa
sidžiaugti, kad mes dar esame gana stiprūs ir gajūs. Nors mažai 

r šiuos metelius tepadirbėta, bet darbo nuveikta. Reikia' stebėtis, 
d prie šiandieninio visuomeninio gyvenimo apsnūdimo, mūsą vi
liais gyvenimas gana gyvas. Tiesa, snūduriavimo ir veikimo sn
igimo ūpas ėmė siausti ir mumis, bet mes laiku imame atsipei- 
Į. Seimas mums suteikė gyvumo, rodei nebepasiduokime jokioms 

ydoms, o stokime darban. Pirmon galvon, žinoma, mūsą Centras 
turėtą būti aktyviu, akstinančiu ir raginančiu darban. Pcę jo eilė 
rpskričiams ir kuopoms. Griebkimės visi už darbo, nes jo galybės 
nūsą priešaky. Eiliniai nariai taip pat i darbą! Nesididžiuokime 
mh’ai, kad kalnus huvertėme, kad galybes obalsią papylėme, kad 
iWa.nr.iiis brošiūrą paskleidėme, kad desėtkus tūkstančią “ Darbi- 
rnlrn” išplatinome; to negana. i

Mūsą užbriežtieji tikslai dar nepasiekti, mūsą darbininkijos ko- 
■, dar nebaigta. Nepalikime' vienos Centro Valdybos žiniai visus 

kūnyti, tai negalima. »Mes puikiai žinome, kad nėra kariuo- 
«ės be vado,_ bet nėra ir vado be kariuomenės. Lygiai taip ir su 
umfc. Seimas padarė daug gražią ir naudingą nutarimą; ją igy 

•; ndinimas priklausys nuo apskričiu, nuo kuopą ir nuo eiliniu kuo- 
; . uąrią, todėl visi turime susirūpinti ir rimtai pagalvoti apie savo 

"'ūgas. Naujus organizacijos metus pradėję, išgulkime iš savo 
x> snūduravimo liekanas ir pas!"neškime darban. Nespės me- 
praeiti, kai stos kiti, o su juo ir naujas seimas. Tad, naujo sei-

* nelaukdami, turime Įgyvendinti tai, ką esame Įrašę Į šios dienos 
'Venimo lapus. Patiems bus malonu sekti mūsą darbą vaisius ir or- 
nizacijos bujojimą. Iš gerą darbą pažįstame žmogą, — iš našaus 
rįx> organizacijos stiprumą. Mūsą galioje pasiekti organizacijos 
>rybę. Tad Į darbą!

j u savo pasįkrikštimu ir 
gražiu vąidinimu. z ' j

Dar primetama “dzim- 
dziams” dėl jų rępertuaro 
keistumo. Atleiskite, jei jau 
kalbėti apie repertuarą, tai 
reikia jį matyti, bet ne spė
lioti. Nemanome, kad “dzim- 
dziai” repertuaro žvilgsniu 
būti! prasižengę prieš Lietu
vos meno darbuotojus. 
“ Dz imdzi-Drimdzi ’ ’ reper
tuaras vodeviliais, suvytas, 
tautiškas ir labai originalus. 
Amerikos darbininkai, pa
mėgę amerikc miŠkąji rodei i- 
li. nebūtų supratę ir Įvertinę, 
taip vadinamųjų, “rinitu” 
svetimtaučių vertimų ir ki
tokių filosofinių, veikalų. 
“Dzimdzių” repertuaro nuo
taiką mes sveikiname, nes 

d i z nuli za i ‘ ’ apt urė j o 
laimėjimų — sudarė 

■ publika. Mes mato-Į 
ii‘> ■■dramos tiras" J.Ipažįsta. kad jų riksmas ne- 
V merdfja s savo Į™ .Panmtuotas. "Naujie- 

” teatro kūryn;r> sva
jonėmis.

šio .-uzoiio Į)ąbaigai”dzim- 
uizai,” pastatydami "Pota- 
š:i ir IL-rlamutra.” kuriame’

Laisvamaniai prisi
pažįsta klaidose

>’.U(|

Va

J. D.

.BESIŽVALGANT

,ytas’ apie “Dzim-'
dzi-Drimdzi” Lr s

Dzimdzi-Drin

”Naujienos” 158 Nr. re
dakciniame straipsny prisi-

dytųjų artistų ir p. B. Diki-j 
■ii ca i e J p ą jtmIc niuins 'SĮlVo aid j; 
rištinę vertę.. Tdįrj 
laimėjimas. O ddek '■'dzim- 
dizai" dalyvavo koncertuose, 
kiek grąžių dainų sudainavo, 
kiek puikių deklantacijų- ir 
monologų įterpretavo. 'tai 
-unku besuŠmaib*ti. - •>< š 1; <

Daug ištautLįertų 
vi >s įsfįnų ‘ ‘ dzimifziai" liiy^įĮ 
vi no.'- L 
lietuvių plaukia Lietuvon, 
tai ir čia dalinas “dziiiidzių” 
laimėjimas. Žodžiu. "Dzim- 
dzi-Drimdzi” mūsų, ameri
kiečių, gyvenime Įnešė nau- 
joviimo. tautinės stiprybes 
ir vienybės. ' Jokie iki šiol 
atsilasko Lietuvos sv

Tautybė ir socia- 
' lizinas vienijasi!

pamatuotas.
no<“ rašo:

“Dabar jau ima galutinai aiš
kėti iiv įvykiai Lietuvoje, dėl 
kurią kilo audra seime ir apie 
kuriuos amerikiečiai pirmiausia 
paiyrū iš atst. Sleževičiaus kab- 
legramos.

t Įstatymas, kurį kademai
- binsuĮ-tii ijhįyėdė seime bagžčhO.

į • pfkd-ž JT4 Afišai-į
!• • gos s Įstatymas,’ bei - !Spaudom-

“Naujienos” praneša, kati 
liepos 17 d. įvyks Lietuvių 
Auditorijoje, Chicagoje, ben
dras lietuvių susirinkimas' 
išnešimui protestų prieš Lie
tuvos valdžią dėl “Spaudos 
Įstatymo” pakeitimo, šio 
mitingo sušaukymo komite
to sąstate tarpe marksistų 
vardų, užtinkame ir sanda- 
riečių - tautininkų vardus. 
Štai kur numarmėjo! San- 
darieč-iai ir tautininkai de
dasi' dideliais' Lietuvos pat
riotais, bet darbais įrodo, 
kad jiems artesni marksis
tai. kurie nepripažįsta tau
tybės. Iki šiol tokių ekspe
rimentų da? mūsų gv’venime 
nėra buvę. Viena iš dviejų: 
arba sandariečiai-tūutinin- 
kai ištautėję ir pasidarė iš
gamomis. arba soeialistai- 
tr^ksininkai- -j 1 jSuUetjt^jo.

^w>ipĮČji:^tąiiięjo.

ST- CLAIR, PA.
Liepos 4 d. Šv. Kazimiero para

pijoje turėjome gražu vakarą. 
Suaugusią ir jaunuolių sujungtie- 
Ji chorai, vargonininko J. Januš- 
įkevįeiaus vedami, pildė gražią 
{programą. Chorui pabaigus savo 
.repertuarą ir sugiedojus Lietuvos 
'Himną scenoje pasirodė J. Vana
gaitis, kurs gyvai atpasakojo mo
nologą “Vyručiai ar jau jūs visi 

■apsivedę.” Vargonininkas J. Ja
nuškevičius ir E. Bakiutė išpildė 
gražu duetą “Mylimas berneli.” 
Jaunąją choras vykusiai suvaidi
no 2 aktu vaizdelį “Antanukas 

,našlaitis.” Vaidinime pasižymėjo 
A. Puišys, neatsiliko ir kiti. Varg
dienės mergaitės Onos Šimkijjtės 
rolėje E. Klyzūtė ir turtuoliu 
Landžią rolėse A. Šerys ir O. Pui- 
siute vykusiai vaidino. L. Fabi- 
jonaitei ir A. Klyzutei dialogas 
“Dvi sesutės’ 'nusisekė. J. Vana
gaičio, J. šteinio ir J. Januškevi
čiaus trio padarė, gero įspūdžio. 
Vakarą užbaigė jungtiniai chorai. 
Po vaidinimo sekė šokiai iki 11 
vai. vak. 
orkest ras.

Šokiams griežė geras 
Reikia tarti nuoširdi! 

ačiū vietos vargonininkui J. Ja
nuškevičiui, kurs vos tik 8 mėli 
teišgyvenęs suruošė ketvertą va
karų. Žmonės labai patenkinti 
šiomis gražiomis pramogomis. Tė 
vai džiaugiasi, matydami savo vai
kučius gražiai bevaidinančius.

Zuikelis

p. S. Skudrienės duetą bcsiklaulč 
sydau^asį norėjau suprasti taria'- 
mus žodžius, bet deja nepasiseka, 
nors žlnonės spėjo, • kad jos lie
tuviškai dainavusios. Solisto pasi
sekimas glūdi ne vien balso galjji-- 
gurne ir lankstume, bet ir dikci
jos aiškume. Tankiai pasitaiko/ 
kad bloga tarena užmuša balso pri- ' 
vultunus. Atrodė, kad solistės ga
na simpatingai dainavo. P-lę M. 
tCty-baitą.jau buvau girdėjęs, bet 
šį kartą jos išpildytos dainelės ge
riau patiko nei kitados. Balsas 
gražiai skambėjo žemesniuose ir 
viduriniuose registruose, kiek sun
kiau aukštesniuose. Publika ją ap
dovanojo gėlių pluoštu. R. Juška 
šį kartą atrodė be ūpo. Paskutines 
dainas bepildydamas, naują pajė
gą pasisėmęs pagavo tą gyslelę, 
ačiū kuriai artistas valdo publiką 
ir laimėjo. O, kad tai daugiau 
technikus, lai su Juška “bytintu- 
me ’ ’ ir šaliapiną! Smuikininkas 
A. Židanavičius išpildė keletą stui-, 
kią klasinių kūrinių -ir reikia pa-' 
sakyti, kad jam gana gerai sekėsi 
savo programą atlikti. Nekuriu 
numeriai žavėto žavėjo. Tiesa, bu
vo ir sunkesnių vietų, kur kiek 
daugiau technikos reikėjo. Bend
rai, koncerto ūpas labai geras, bet 
galėjo būti ir geresnis, jei progra
ma būtų tęsusis ne 3 bet 2 valandf. 
Žmonių buvo vidutiniškai, nors 
garsinta gana plačiai,' matyt, bi
lietų kainos daugelį atbaidė.

Vargo plunksna

Įstatymo Pąfeįeįūn|E$. ’ ”
Reiškia J ‘f į$ąu josios” pa-

Lietuvos

-jo. .bfibiiijo,'

LIETUVIŲ RYMOKATALI 
KU FEDERACIJOS

Ai WB^AS;įj-
s ti

Ąetuvos dienraštis ••Ry-,n<ei. 
r” 123 Nr. iš šių metų H 
■ž. 10 d., straipsnyje “AIū Dri - 
idramatininkai Ameriko- [mici 
'Lando apibudinti mū>ų;pan. 
,gių svečių — Lietuvos 
štij veikimą Amerikoje, 
♦ai gaila, kad “Rytas.” 
ėmęs informacijas iš silp- 
ųsio Amerikoje laikrašč-io 
arpas,” labai tcndencin- 
sį klausymą nušviečia, 
būtų išvengta, jei žinios 
^-pasemtos iš Amerikos 
tfaščių “Draugo" ir gal 
Ųljienų.” x
Rainis atrodo, kad “Var- 
Vkaip tik “jlzimdzių” 
^blogiausia in f< irmiu >j a- 

greičiau papeikimo,
TOližtarimo “ dzimdziai ” 
Jausilalikdavo. Kaip ne- 

“Varpo” informavi-
*Wpie “dzimdzius.” taip 

gana klaidingos pa- 
š iš jo “Ryto” žinios.

L O

idzi-

i 'Wkl;;us< > ne vien 
is artistams, bet

artismi

Kiek pame-

AVater-

LIETUVOS VYČIŲ 13-TO SEIMO 
KONCERTAS

Šio liepos mėn. 1 d., 8 vai. vak., 
Mumcipal salėje, So. Bostone, Lie
tuvos Vyčiu Seimo rengimo komi
sija suruošė muzikali vakarą, ku
riame gana apsčiai dalyvavo vie
tos ir apylinkių vokalės pajėgos. 
Vietinis, šv. Petro parapijos cho
ras, vargonininko M. Karbausko 
vedamas, išpildė eilę originaliu 
lietuviu kompozitorių kūrinių. 
Nckurios choro pildomos dainos 
gana sklandžiai skambėjo, bet 
vietomis buvo ir aštrumo. Muzi- 
kalę harmoniją nusmelkė persmar- 
kus šauksmas. Chore esama stip
riu ir gražiu balsą, tik reikia stro
pesnio susidainavimo.

TYRINĖS VAGYSTĘ
Vatikano kambaryje, kur 

laikoma visokios brangeny
bės, papildyta stambi va
gystė. Tai popiežius pasky
rė monsinjorą Kardone nuo
dugniai ištirti tą 'atsitikimą 
ir Įiadaryti patvarkymą, kad 
tokių vagysčių daugiau ne
būtų.

p— i l i ■
^gpiūčio 14®®-' IJ 
d. ^Įladelptijoje, 

f$enąsylvamjo& valstijoj į- 
vyks Lietuviui Rymo Katalikų 
Federacijos Kongresas, baisos, 
be išimties, katalikiškok'drau- 
gijos ir organizacijos išdnksto 
kviečiamos šiam kongresas tin- 

Kddangi 
eĮngsęso -dienotvarkėje aųma- 

fomi svarbūs klausymai,- tai 
geistina, kad draugijos prisiųs
tų didelį gerų delegatą skaičių. 
Platesnė^-? žisic«Į bus suteikta 
vėliau.

Spaudos komisija.

J ei šiandie^gajybes;

kliši f Jį,.!. . - -~T'
‘ • Valstybės Apsaugos
tuo” tiek-triukšme ke&sr ir
laikraščių špaltii primozota^

■ imamai prisirengti;

;-ni|Tėvynė’ tebeputoįii^f
sų pamylėti “DzimdzMlrim- 
dz:" artistai. .Dabar šie tau- 
yvbės pionieriai išsiskirstė 
poilsiui, b,et reikia tikėtis.

S. L. A. organas “Tėvy
nė” dar tebepūtojo dėl “Tė
vynes” organo sulaikymo 
Lietuvos pašte. Šiuo klau-

Darbininkai ir Kapitalas
Kun. F. Kcnušis

Apie Lietuvą beųkydamas. noriu nuvesti 
valamlčlei “Darbininko" >kaityt'»jus.į teoretinio 
galvojimo -riti. '

Kas tai yra kapitalas ■! Kai-kurie kapitalu 
-Kaito t:« pmiąiis. sudėtus banke, arba laiko
mis namie. Kiti kapitalą ima labai plačioje 
•mkšmeje ir vadina juo by kokius naudingus 
laikius, kuriuos žmouL gali norėti pasisavinti

GAUS PINIGŲ KELIONEI
New Haven, Ct. — Yale 

universiteto studentas Clyde 
Everett Dickey gaus $1,000, 
kuriuos turės išleisti keliavi
mui po Europą ir mokymui
si Ispanijoj. Iš viso tokias

Solistas p. dovanas gavo astuoni studen- 
J. Banys, kad ir turi stiprų bari-tai. kurie kompeticijoj ge- 
toną. bet vietomis jis šiurkštus.pjausią pasižymėjo. Pinigus 
Publika dainorią gana šiltai pasi-tam reikalui yra sudėję kele- 
tiko. P-lčs A. Raudeliūnaites ir fąs tlirtininkll.

mašinos' tiesiami gelžkeliai irt. p.
Tačiau pravartu bus užklausti kas gi gami

na visas tas gerybes, kurių dalis virsta nauju 
gaminamuoju kapitalu ? - K .

Ekonomistai priskaito net keturis gamybos 
veiksnius: žemę, darbą, kapitalą ir įmones orga
nizatorių ir vedėją. Žemė—-gamta duoda reikia
mos medžiagos: žmogaus darbas tą medžiagą su
doroji!. pritaikydamas savo protą’ir raumenis; 
gamybąi būtinai reikalingas tani-tikras jau se
niau įgytasis kapitalas, kad įsigijus žalios me 
džiagos ir darbo įrankių; pagalimus reikalingas 
geras ir tikslus įmonės vedimas, administracija.

Tačiau lengva suprasti, kad iš visų čia pa
minėtų gamybos veiksnių svarbiausis ir centra- 
lis — yra tai žmogaus darbas. Jeigu žmogus ne
pridės svo smegenų arba rankų darbo, tai gam
ta nedaug naudos teduos. kapitalas gulės negy
vas. O ir patsai Įmonės administravimas yra 
taip-pat ne kas kita, kaip darbas; tasai darbas 
daugiau reikalauja smegenų, negu rumenų Įtem
pimo. liet vis tik yra darbas.

Tad kada tik mes kalbame apie-kapitalą, vi
sada' pftvaltffne turėti omenyje, kad tą kapitalą 
pagamino žmogaus darbas. Eidami "pro salį dide
lio fabriko, turime Išminti, ka(£tą fabriką pa- 
state ir mašim/priga^e^ę žmonių darbas; maty
dami ant banko' lan^omžiules milijonų skaitli-

ir valdyti.
Dažnimnia betgi kapitalas csli suprantamas 

siauresnėje prasmėje: Lo esti vadinama toji da
lis žmonių pagamintu am-ybių. kuri ueesti su
vartojama ir esti panaudojama tolimesnei gamy
bai. štiri. pavyzdžiui. Amerikos Jungtinių Val
stybių k;ų»italas (toje siauresnėje prasmėje pa
imtas) ka> niet padidėja dešimtimi, ar kiek dau
giau milijardų dolerių. Kokiu būdu ? (kištai 
kaip. Amerikos žmonis su pagelba medžiagos. 
knrią|<pmna iš gamtos, per mptur pagamina r- 
va i riĮ| gerybių už apie GO milijardų dolerių. Tie 
CO mį||jardų dolęriii sudaro metines Jungtinį 
Valstybių ęvveutpjų pajamas. Iš tų pajaiūįU- 
apie 50 milijardų gyventojai-šuVartoja: prnV'žd- 
go. sunešiojo, pravažinėja. pragyvena. Qi a-.^s, ątsiminltinie, iie milijonai, tai žmo- 
]>ie 10 milijardų lieka nuo siivart<rjini<). ir tas Ui 
savo sutaupąs jie .prįjuięiaJau prie seniatt.Jju- 
vusio tautos gaminamojo kapitalo. Tik dalis h] 
pinigų lieka ilgesniam laikui bankuose; didžiu
ma tuojau esti leidžiamai apyvartą. į naują ga-

ni. “Ritas” už “Bzimdzi-
1 ..

Drimdzi" >ukūrymą vainy- 
kuoja tik du to vodevilio šu
lu. mes-gi atiduodame kredi
te? ir kitiems dviems, nema- 
žians už pirmuosius pasidar
bavusiems artistams.

Esą keistas “Dzimdzi- 
Drimdzi” vardas. Pradžio
je ir mums taip atrodė, bet 
pasirodo, kad tas vardas ne 
iš piršto 'išlaužtas, bet iš niy bą; statoma .liauji faljiikaiL^namų'.įferkainoa'

binbikų bakiižčs, dvarui; — visa tažžmdL 
nių dartw ir prakaito vaisiai (išskyrus tik pačią 
medžiagą, kurią Dievas davė).

Kapitalas tad ytgęjeįkas Jdtų^ kaip sukaup-

tas. Ir kad ji pagaminti, tai neužtenka vien fi
zinį darbą pritaikinti ir prakaitą lieti, reikia dar 
nemaža minties ir širdies įdėti, sielos dalį palik
ti. o neretai ir savo krauju apšlakstyti. Atsi
minkime tiktai, kad vienose tik .Jungtinėse Vals
tybėse darbavietėse kasdien užmušama negyvai 
100 žmonių, o sužeidžiama 2,500 žm.

Iš visa to, kas čia buvo pasakyta apie ka
pitalą, aišku; kad kapitalas — tai yra brangu^ 
dalykas, apsiaustas šventa žmogaus sielos aure
ole; yra tai pačių žmonių vargingai pagamintas 
brangumynas, kurį žmonės turėtų mylėti, bran
ginti ir jį kuotinkamiausiai panaudoti.

Dievo mintis ir noras buvo, kad žmonių dar
bo ir prakaito vaisai (kitaip sakant kapitalas), 
būtų panaudojami tam, kad kitiems' žmonėms, 
naujoms kartoms palengvėtų vargai. Kapita
las turėjo būti palaima, džiaugsmo šaltiniu atei
nančioms kartoms. Senosios kartos galėjo visą 
savo uždarbi pragyventi. Jei dalį to uždarbio 
sutaupė ir paliko, tai tik tam, kad .jų vaikams 
ir vaikų vaikams būtų lengviau gyventi, negu 
jiems kad buvo. Lai jie už jų sutaupąs įsigija 
daugiau mokslo, įsitaiso geresnių mašinų, pasi
stato gražesnių namų, patobulina komunikaciją 

ir t. t.
Dabar galima būtų užklausti:'jeigu kapita

las yra žmogaus darbo vaisius ir jeigu jisai tu
rėjo tarnauti tam. kad darbų ir vargų naštą, leng
vinti, ir žmonių džiaugsimi didinti, tai kaip tai 
galėjo Įvykti, kad šiandien tiek daugelis darbi
ninkų kapitalo neapkenčia, kad žiūri Į jį, kaip 
į savo engėją ir išnaudotoją?

(Bus daugiau)



y

ęo visi darbininkai išrinkti. Pik- 
Hiiiko gaspądorįiųni vįęųbalsiai i$- 
rinktas p. Aleksandra Potember- 
gas. Gaspadinių apsiėmė apie i^įĮ

L. D. K. S. CONN- 
20-TAS ŠUVAŽUVMĄS

LDKS. Conn. Apskričio ekstra 
suvažiavimas, įvyko birželio 21 
dieną, 1925 metuose, ši. Juozapo 
parapijos svetainėj, Vaterbury, 
Conu.

Apskričio pirmininhs, A- Mi
čiūnas atidarė suvažiavimą 1:15 
vai. po pietų. PirmaiuLas pa
kvietė gerb. kleboną Lil J. Va
lantieji]. atkalbėti maidį ir pra
tarti nors keletą žudžii; iii važiam? 
šiem atstovam.

Gerbiamas klebonas kun. Va
lantiejus linkėja gerosios klo
ties musų organizacijai ir patarė 
nenustoti darbuotis, c suvažiavi
mo reikalus trumpai i: gerai riš 
ti. Už jo linkėjimus ir patari
mus delegatai padėkojo delnų

5. Nutarta rengti' išvažiavimą 
Hartforde, rugpjūčio 9-tą dieną. 
Visą išvažiavimo darbą vykdinti 
pavesta Hartfordo kuopai. Pasiū
lyta, kad kiekvienas atstovas su
grįžęs namo ragintų savo narius" 
kuopoje prisidėti prie išvažiavimo 
darbo ir programų. Siūlymas pri- 
imta. .

sękniądiė^y,; L yaL po pietų, Ro
muvos parke ruošia pokylį senojo 
L D.\K. Sąjungos sekretoriaus, 
ądv. P. paužvąrdžio ir naujojo se
kretoriaus J. Dikinio pagerbimui 
Nariai ir svečiai kviečiami skait
lingai t atsilankyti ir atsisveikinti 
su visų gerbiamu p. P. Daužvar- 
džiu ir arčiau susipažinti su links
mu ir publikos mylimu “Drimdzi- 
Drimdzi” artistu J. Dikiniu.

Valdyba

plojimu.
Sekė valdybos prezidrno rin

kimas. Išrinkta: pirui, Bičiū
nas, vice-pirm. J. Brausis, rašt.

A.M. Blaža-
Mašioras.

Mauda: ų peržiūrėjius paves
tas raštininkei, kuri ir pranešė, 
kad visi mandaiai esą kuliški.

Iššaukti delegarai:
Iš 5-tos kp., AV a turky'. Conn.: 

1) Juozas Bernotas, 2. ūozas Kli
mas, 3) Antanas Samiais, 4) Si
monas Cibulskas, 5) rizikas A 
Aleksiu.

Iš 6-tos kp., Uartūd, Conn.: 
1) Antanas Mašiotas, 2) Juozas 
Bernotas, 3) Andrius Paleckis, 4' 
Kostantas Tamošiūnas.

Iš 28-tos kp.. Nv Haven, 
Conn.: 1) Pranas Losri.

Iš 36-tos kp., Nevv Bbain, Ct.: 
1) M. Blažauskaitė. 2 P. Kava
liauskas, i) A. Mičiūnas.

Iš 39-tos kp., Bridgiport, Ct.: 
1) J. Ctuodis, 2'- A. Vaičiulis.

Viso pribuvo 14 dė-gatą ir 2 
svečiai: — gerb. kiib.hii. J..Va
lantiejus ir P. Grybas.hriem su
teiktas sprendžiamas basas. Vi
siem išdalyta gražūs ždleiiai.

Paskaitytas ir priiras pereito 
suveši a vi m o pr ot okol s>

6. Nutarta kviesti chorus ir 
kiekvienam išvažiavime dalyvavu
siam chorui duoti gražią dovaną. 
Sykiu su chorais kviesti bėgikus, 
magikns ir sportininkus. Už kiek
vieną atsižymėjimą bus skirta gra
ži dovana. Dovanas pirkti pave
dama apskričio raštininkei .

7. Laimėjimo tikietai jau esą 
padaryti ir išsiuntinėti. Kiekvie
na kuopa pranešė, kad tikietus iš- 
parduos.

Kaslink laimėjimo tikietij mes
ta, kad nariams, kurie parduos 
daugiausia tikietų būtų suteikta 
dovana. įnešimas paliktas kitam 
^įvažiavimui apsvarstyti.

-b. Laiško rašymą centrui, ku
ris buvo pavesta Tutoraičiui neiš
pildytas. Suvažiavimas šį punk
tą panaikino.

įnešimai:

cambrldge, mass.
LDKS. 8-tos kuopos .pusmetinis 

susirinkimas įvyks liepos . 14 d. 
je. Visi nariai kviečiami kuoskait- 
7:30 vak., bažnytinėje svetainė- 
lingiausiai atsilankyti į šį svarbų 
susirinkimą. -Delegatai išduos ra
portą iš N. A. apskričio suvažiavi
mo, taip-gi ir iš seimo. Nariai, 
kurie esate užsivilkę su mėnesi
niais mokesčiais, malonėkite atei
ki ir atsilygintu Kiekvienas atsi
neškite kokį nors gerą kuopai įne
šimą. Visi, kurie ateisite, gausi 
te po gražų kuopos paveikslą.

Pirm. J. V. Smūgis

Nors ir labai smagu pu šiltos 
vasaros dienos^ turėti vakarinį po
ilsį ir nieko neveikti, bet daug 
naudingiau tą laiką sunaudojus 
prasila vinim ui. Štai ir proga.

Seminarijos auklėtinis Medis, 
apleidęs mokyklos suolą, atostogas 
praleidžia pas kun. J. Jonaitį. Bet 
nenorėdamas dykauti, minėtasis 
moksleivis Medis, suruošė vakari
nius lietuvių kalbos ir istorijos 
kursus Dauguma mūsų labai sil
pnai vartoja savo gimtąją kalbą, 
tad čia geriausia proga su ja apsi- 
pažintL Pamokos bus šv. Petro 
par. svetainėje pirmadienių ir ket
virtadienių vakarais. Kursuosna 
priimami vyrai, moterys ir mergi. 
nos.

įimą viętą užima anglių kasyk-^deš^ts moW 

ips, bet jose darbas pradeda ma- 
.geti, nes “Urbankio brokeris ” jau

rime keletą' dailydystes. (staliar- 
niu) įmonių, kuriose darbas ne
blogai eina. Vasaros metu, dėl di
delių karščių dauguma darbinin
kų dienos metu turi atostogas, tad 
dirbti atseina naktimis “šiftas.”

Pilipas

mesnes ; temas,“7 o paškūijį|y 
ankštyn/ '

L. Lięčįąte Kat. Fedeg 
“Draugui

Ka

kad

(Raportai (apyskaitos).
Pirmininką> praneš, kad 

b'?į kur tik tą darbą rado. 
porta> primtas.

Viee-pirminir.kas pu.ešū.
ir jis visuomet mielai darbavosi 
maršruto reikalais, jeidc-1 to bu
vo kreipiamasi. Rapuas priim
tas.

Raštininkė pranešė,sa-d ji jai 
pavedus pereito suvaž 
bus išpildė. Raport 
delną p'.ojim

OriranizatG

^priimtas

'-'P' o ir. ra

Iždininko raportas 
Triiau sekė suvųži:

■ratas.

tymas.
1. Pirmiausia, už.-ųo įdavimo 

mūsų apskričio pinigą centre rci-

laiškas ir tas klausynu tapo už
baigiąs.

2. Komisija’ pini m;. A 0.00 su
moje išieškojimui iš e.v 
nepribuvo. Prie ko; 
renkama M. Biažausk 
Bakšys.

3. Kooperatyviškos krautuvės 
steigimo komisija neviu pribuvo, 
tad raporto m davė, suvažiavi
mas apsaiiestavo komi?**- neran
gumą ir klausymą pa’iko kitam

pn-

4 M a ršruto reikale raštininkė 
praneša, kad uiaršrira į vyko ir

Paaiškėjo, kad p. Daarardžiui 
byla neapmokėta. Kita r'a ko- 
greidailsia ją apmokė1!

Si,važiavimas išreiškė pageida
vimą. kad los kuopos, kuriose li
ko pinigų nuo maršrute prisidėtą 
prie apskričio išlaidų pad.cn gimo. 
įnešimas primtas.

6-toskp., Hartford. Conn.
1. Kad Seimas sutvarkytų L.

D. K. S. šėrus. įnešimas priim
ta.

2. Kad mūsų organizacija lai
kytųsi kooperatyvus tvarkos. įne
šimas priimtas.

o. Organą leisti po senovei, 3 
kartus savaitėje. įnešimas prim
tas. v

4. Kad Conn. Apskrities dele
gatai-ištirtų paskolą, kurią aps
kritys centrui yra 
i nešimas paaiškėjo 
Totoriaus laiško.

1. Muzikas Ai 
apskrilys surengių 
tą. Muz. Aiekds 
ti apskrities muzikus i ■ dainų kon- 
tvstą vykdyti gyvenimu i.

Pirmininkas, apskričio vardu, 
širdingi dėkuoja Muz. Aleksiui 
i/, io prisižadejimą.

ta ir primta, kad šis suvažia- 
išreiškė pageidavimą, kad 

apskričio išvažiavimo būtų 
irtas valstijos lietuvių chorų 
-tas sulig išgalių ateinančiais 

klausymu rūpintis 
A. Aleksiui ir M.

KLAIDOS ATITAISYMAS
“Darbininko” liepos 4 dienos 

numery, po pirmosios LDKS. Cen
tro Valdybos atvaizdu, padėtuose 
parašuose įsibrovė korektūros 
klaida. Išspauzdinta “J. Mažei
ka,” turi būti‘“M. Mažeika.”

Redakcija.

Vyčių piknikas.
102 Lietuvos Vyčių kuopa birž. 

28" d. turėjo savo pikniką. Publi
kos buvo daug. Pusė pelno pa
skirta parapijai. Vyčiai smarkiai 
darbuojasi ir jiems sekasi. Nau
jų narių prirašymo vajuje nema
žiau sekasi. Valio Vyčiai!

Darbininkas

Mūsų gerb. klebonas kun. 
Miežvinskas geros širdies žmogus, 
gerai suprantąs parapijonų reika
lus, rūpinasi mūsų kolonijos tau
tiniais reikalais. Ypatingos do
mės klebonas kreipia į jaunimą. 
Kad pramokinus jaunimą savo 
gimtos kalbos ir supažindinus jau
nąją kartą su senovės lietuviais ir 
jų tėvyne, atidaroma mokykla, 
kurioje bus dėstoma lietuvių kal
ba, istorija ir geografija. Moks
las prasidės nuo liepos 15 d. Mo
kytojaus pats klebonas kun. Miež
vinskas ir vargonininkas. Labai 
ačiū klebonui už gražų sumanymą.

Zuikelis.

EBųrightono ir-gi visi lietuviai 
dalykus šiąųip pįkninke. Gaspa- 
dinės jau girdėti pradeda rengtis. 
Brightonjetės ir brigįitįojųečiai šie
met ša^da dar geriau pasirodyti ne-. 
kaip pernai.

Pikninkas atsibus Palangoje, 
Lavtence, Mass. ten pat kur per
nai buvo, nedėtoje, liepos 26,1925.

Altoriaus Vaikų Base-Ball 
Ratelis

Š’f'il Pi M. N. P. Altoriaus vai
kai lošė dvi gėmes su Šv. Petro So. 
Bostono vaikais. . Nors 
bridge 'iečiai pralošė, bet 
baimes So. Bostoniečiams 
Ypač paskutinėje gėmeje. 
birdge ’io vaikai sako vistiuk So, 
Bostoniečuis sulos. Cambridge’io 
vaikai nuo liepos 20, bus Palango
je, visą savaitę ilsėsis. O mergai
tės Sodalieija nuo 213 iki Liepos pa
baigai.

tai vienatinė Linija kurios laivšf ce: 
liariškai per ištins metus susisiekiau; 
čia! su laisvosios Danzigo valstijos-p 
tu. TAIP ARTI KLAIPĖDOS, klld 1 
vas aut kurio s^dot Nevv Yorke atveža 
Jumis bevelk į' pačią TĖVYNĘ, LfĖ 
TCVĄ, ha iš Danzigo į Klaipėdą-ta 
tiktai vienos nakties kelionė laivu b 
jokių ekstra iškaščių.

Sekanti išplaukimai iš Xew Yarko 
Laivas “LITUANIA” 21 Lie] 
Laivas “ESTONIA” URugp 
Laivas “LITUANIA” 1 Rug

Kainus -laivakorčių:
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu: 

3-ėia klesa $107 ; 2-ra SISg.St
BALTIC AMERICA LJOĮ

9 Broadway New York City 
Kreipkitės čionai

ar prie savo vietinių agentų"“"

va:

nu-'ais. Tuo 
pavesta muz. 
Blažauskaitci.

suteikęs. Šis 
iš centro sek-

sis Įneša, kad 
’ainų kontes- 

aį ūma sušauk-

2. Nutarta rinkti 2 atstovu į 
seimą ir apmokėti jiems išlaidoms 
$25.00. Išrinkta M. Blažauskaitė 
ir J. Bernotas.

2. Pabarta, kad atstovai steng
eis ri-ikalauti Seimo, palikti da
bartinius centro narius: sekreto
rių adv. Daužvardi ir administra- 
•ori’

4.
•am

Conn. apskritys pritaria 
siūlymui, kad nariai užsimo
tus menesius iškalno.
Kad administracijoj būtų į- 

tas knygynas, kuriame būtų 
galima gauti visokio turinio kny
gų. Įn--Šimas priimtas.

Suvažiavimas užbaigta 5 :40 vai. 
po pie'ų su malda, kurią atkalbė
jo <gęrb. kun. J. Valantiejus.

A. Mičiūnas, pirm.
M. Blažauskaitė, rašt.

LDKk. Conn. apskrities sekre- 
*or<" mokytoja M. Blažauskaitė į- 
va'iota pakviesti apskrities išva
žiavimui visn4fcolonijų chorus, so
listus ir sportininkus.

Watcrburio Šv. Juozapo parapi
jos choras, vietos muziko A. Alek
sio vadovaujamas, į pakvietimą 
jau davė savo sutikimą. Jį pase
kė eilė sportininkų. Valio vrater- 
buriečiai!
_ Kai bus gauti atsakymai ir iš ki
tų kolonijų bus skubiai pranešta 
“Darbininke.”

Rep.

l

NEW HAVEN, CONN
105 Temple Street 
arti Crown Street

MŪSŲ BOSTON’O PREMIJŲ KRAUTUVĖ RANDASI 
89 Friend St., near Haymarket Sq.

KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

ST. CLAIR, PA.
Mūsų apylinkėje, darbo srity, 

f

CAMBRIDGE, MASS.

Parapijos pikninkas

Nors dar šis metinis pikninkas 
toli, vienok jau Cambridge’io lie-

Standard ir Challenge Pieno
Šitos rūšys kondensuoto pieno susideda iš vien cukraus ir pieno—gry
no—saugaus sveiko pieno ir gryno cukraus. Patogu laikyti ir negen
da. Niekas nentEsimeta. Turi kada tik nori. Skanu su kava, koše ar 
vaisiais. Vaikai myli jį atmieštą gerti ar užteptą ant duonos.

FALL RIVER, MASS.
14 — 3-rd Street
arti Bedford St.

PROVIDENCE ’ R. L, 49 Aborn Street, arti Washington Street.

DYKAI
Šie Gražus ir Naudingi 

Pietums Indąi už Leibelius DYKAI

Jūs gaunate brangias dovanas grąžindami leibelius ne tik gerą pieną. Vir
šuj matote paveikslą indų setą, kurį galite gauti už taupomus leibelius. Šei- 
myninkės pildosi tą setą už leibelius mūsų blėsimų. Ant paveikslo matomus 
indus tegalite gauti mūsų dovanų krautuvėse. N e siunčiame jų paštu. Pra
dėkite šiandien taupyti leibelius nuneškite į arčiausią žemiau pažymėtų 
krautuvių. , ‘ \ v , Z Lfe .

BRIDGEPOBT, CONN.
105 Ooūgresą .Street 
arti Main Street

Cam- 
daug 
įvarė. 
Cam-

Lietuvi?

mSPOHDEMTAMS

čiama labai daug korespondenci
jų, ir kadangi tos korespondenci
jos, tankiausia, būna labai ilgos, 
tad nevisuomet gali būti patalpi
namos dėl vietos stokos. Laikra
ščio gyvumas reikalauja, kad raš
tai būtų turiningi, gyvi ir trumpi. 
Korespondentų prašome vietines 
žinias padavinėti suglaustoje for
moje. Tą patį galima pasakyti ir 
dėl kitokio turinio raštų. Prisiųs
tieji redakcijai, dar neišspauzdin- 
ti raiti, galės tilpti tik tuomet, 
kai laikraštyje atsiras vietos.

Redakciją

TEN IR ATGAL \ 

Nupiginta Kaina

$203
Iš NEW YORK’O į|
KAUNĄ ir ATGAL I ĮĮ

(Karčs taksai ekstra) I.;’

Puikiausia proga aplankyti ga-' , 
vo tėvynę už numažintas 3 kle- 
sos kalnas ten ir atgal. Iš‘ 
Hamburgo keleiviai yra prista-- 
torai specialiais traukiniais į 
vietas po priežiūra patyrusią 
konduktorių.

Ateiviui grįžtanti atgal lai
ke 1 metų neturi jokių kliū
čių. Kurie turės sugrįžimo 
jX)Įder;ts, tiesiog bus įlei
džiami. /—

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Jarapijonui. Tamstos kores

pondencija iš Netvarko, N. J. gau
ta, bet kadangi nepaduota Tams
tos vardas, pavardė ir gyvenamo
ji Vita, tai negali būti talpinama.

Sbefieldui. Tamstos prisiųstas 
straipsniukas “Krikštas” netilps, 
nes nepaduoda!e pilno vardo, pa
vardės ir adreso.

“Mano margumynai” 
Tinkamesnius panaudosi- 

Ačių.
“Keturios 

bus 
at-

X. Ray. “Plepalas be faktų” 
gautas. Jo turinys labai aštrus. 
Netilps.

J. B.
gauti,
me kai vietos rasime.

Dzūkui Mūsteikiui. 
gero gyvenimo rodyklės” 
sparzdinama “Darbininko’
karpoje.. Dėkodami už prisiųstus, 
laukiame ir daugiau.

J. Jucienei. “Meluoja, bet 
‘rausta,” kelia tą klausymą, 
riuodaug- kalbėta spaudoje, 
norėdami kartoti senų minčių 
dėsime. Tamstos žinias kitokiu 
būdu suvartojamo. Ašių.

P. J. Aukštikalniui. Už “Mūn- 
šainą'’ esame dčkinųi- Bandysi
me suvartoti. Laukiame ir dau
giau.

A J. Mašiotui. Manome, kad 
ir Tamsta pats pilnai sutinki, kad 
seną žinių talpinimas laikraščiui 
kenkia, todėl Conn. apskr. suva
žiavimo žinutę nebetalpinsime.

Uošvio Žentui. Neturėdami vie
tos ir nenorėdami korespondenci
jos pasendinti, pasiuntėm “Drau- 
gan ” Kitą sykį bandysinte tal
pinti,

IV. Kuraičiui. “ Laisvumą 
nių troškimuose,” senu reikalu 
kallam-a. Nedėsime. \

Žvirbliui. Korespondencija Ke-' 
čia L R.-K. S., <todel pasiuntėme 
“Gwn.”

J. BiAiružaičiuL “Pažink' pats 
save" svarbi tema, nepilnai IŠgvil-

BC-

ne-

Sugrįžimui leidimų ir kitų in
formacijų krcipkitčs pas fy/ 

vietos agentą

United American lasęs
(Harrimaa Line) Joint Service wlth

Hambnrg American lin
LSI State 3t. Boston. Mass.

TEK Ik ATGAL
N užeroiata Kaina
ĮLIETUVĄ

PER BREHEBTĄ 
3-čioj tiesoj tiktai stateroojnąi

Apsigyvenę ateiviai grjžtanč 
tieji bėgy 12 mėh., neturi 
jokių sugrįžimui trukdymą.

132 iv.-ishlngton Street, 
Boston, Mas8.

,GUNARE
Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažinta kaina 3 klesos sudužti 
laivakorčių

į Kauną ir atgal a?t w

AŲUITANIA..................S
MAURETANIA ...... -f

Pridėjus Taksą
J LIEPOJA ® ATGAL ŠD 

LAIVAIS — $186. 
Iš Bostono: 

(ALIb'ORNIA..................Liepk'"
SAMARIA ....................Bus®g.,&
SCYTlilA.........Rugpj. Ik Spiri;

Į Lietuvą greitu laiku. įplauki 
kas seredn. Keleiviai neplllečla 
leidžiami be kvotos 
klesos keleiviai turi kambarius^ 
prllygstamas švarumas, 
stns. Kreipkitės prie vietos" 
ar 1 
GUNARO LINK 
12ū State Street 
Boston, Mąss.

ųeezsaeaa
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los neį

ia

)S.;

fa.i

io ginčas tarp majoro Brigu-- 
ens ki-:

£ei jisĮsgeika^Mši^žtų^riJBSii^ 
idalttąs. .tokiain.. žraoy 

.gut‘ kjūį jkita. • • Št. J
^eikė: sveiKat’§yx‘i^staneia^s, j suA

l^s^žinpi kiirj'.jie. gyvena prj 
pranešti man, būsiu labai dėkit— 
MAR1/ONĄ .. .jLgieĮ
Bearus Heatj. Ncrihanipshire, Gąi-el 
oi WF. A Rtilier. -f :

t 
a*; 

_ ito-:

.4SSS

parapijos y 
jos steigiamasis^ąjt- 
įvyko Mo Iįępo4są8- 

^'valriyak,' parapiją^ 
^uterta-ąietrukus pi’ąl 

ą, Mokyklos tvar- 
'omisijon -išrinkta: kle- 

Urbonavičius, kun, 
j^kas, Pu; Tuleįkis,. Ą. 
įr M- Vervečkiutė. į| 

o> ,s kandidatuoja 16 
^^^tieręikia 10. Klebopaš 
^^^Urbonavičius pranešė, 

'mokyklai butas gautas 
įto viešosios mokyklos rū- 
•sė.

^okyklos išlaidoms padeng- 
kapitalo sukėlimas nesutin- 
chdelių kliūčių. Mokslas ne
kąs prasidės.

beiTiahyBfgujs 
tų
vo sųGyalstil 
buvo mieštB| 
jorąs-sakdf^ 
riąus Gdalj$į

-spbirAs-
ftaiim'-
Klšm.;

Komisija

SUGRĮŽO
’ereitą savaitę išvykę i Am- 
rdamą, N. Y„ smuikininkas 
muzikos mokytojas A. Žida- 

ivicius ir Pr. Gudas su sūnu- 
i Fabijonu sugrįžo So. Bos- 
man ketverge pavakaryje, 
išasterdame leido vakacijas 
ąs viešingą kleboną kun. J. 
:danavičių. Buvo nuvykę j 
ratoga Springs, kur yra gar- 
ji šaltiniai ir kitas žymesnes 
apylinkės vietas.

daugi klubasbūvo Bostono 
mieste, tai sakoma, kad 
Bostono namų, inspektoriai 
turėjo jį prižiūrėti ir kai tas 
nebuvo padaryta, tai majo
ras kaltas, kad netikusius 
inspektorius pastatė.

Nelaimėje nukentėjusieji 
pasiryžo ieškoti atlyginimo. 
Bus užvesta byla, siekianti 
$1,000,000.

Tarp Bostono “L” geležin
kelio savininkų įr darbininku 
buvo bekįląs ginčas. Bet gu
bernatoriui įsikišus ginčas 
baigtas.

KIEK Iš VISO ŽUVO.
Bostono Pickwick klubo ne

laimėje iš viso žuvo 44 žmonės.

LIETUVOJE

PARSIDUODA FORNIČIil
greitu laiku. Mažai vartoti. Parslduos 
tjž prieinamų kainų. Kreipkitės: KAZ. 
GELEŽINIS. 170 Gore St., E. Cnm- 
įridge. >lnss.’ . . . L.-4-11)

i Įteiks ir Jums.? Pataiso ntesveitas^ 
^idurius^ pjašalųia ^strėnų- skąusd

| mą, kosulį, dusulį, patrū^mf j f -.„y 
ąkausmas po krutulei, nervųįsup- 
■dinuiįi/ir tt. Atsiųsk 10e., gausit 
^visokių žolių ię knygų kątąliogą.

^Kū&omĄve^Rochester, N.T j *L— 1 <

1' t S ’. ~ t . ’ ' ? '
i ♦ji i’ * i VŠ?

PERSKAITYK IR PIRKSI
Vienos šefinynos stribą, G kampai 

na?" Žemės Ga ^ll’^keriu. Grafus 
’sodnas, viena karvė. Garadžius ir 
vietininkai. Visai arti stoties No. 
AV oborn, Masą 17 mylių nuo Bos
tono. Kaina tik $4000. Lengvos 
išlygos. VINCENT B. AMBROZE, 
425 Broachvav, So. Boston 1607.

• ' (J.-14)

M; KELLEHER
AKIŲ GYDYTO JAS 

Per 1-2 metą ant 54 Maiu St. 
pfįbar -gyvena

$$ain Richmond.Bldg.
BROGKTON, MASS.

Patenkinimas
? garantuojama

u-- DANTISTAS

DR: A. J. OūRMAN 
^v‘.:,^QDMAU8KAŠy_ 

70{rilKsin St., Mostelio, Ku*. 
L • ’ XKaffipa» Broad Street)

valstybėse. Taip šiuo, laiku tos , 
b-vės atstovas p. Franklin 
Remingtonas yra padaręs su 
Graikijos vyriausybe sutartį 
atlikti įvairiems statybos dar
bams už 25 nailonus dolerių.

Atsitiko labai laimingai, kad 
buvusiam Lietuvos prekybos 
atašė p. M. Vinikui pasisekė 
užinteresuoti tą bendrovę ir 
Kauno darbais, kuriuos atlikti 
sutiko ši bendrovė, pasižadė
dama surasti tiems darbams ii • 
gametį kreditą, ši bendrovė 
rūpinosi padaryti keletą geres- 
nių darbų Lietuvoje gal dėlto, 
kad paskui būtų jai lengviau 
planuoti didesnieji darbai ir 
kitose Europos valstybėse, ne-, 

'■išskyrus nė Rusijos.

, Del pagrindinių principų. 
l' kuriais bendrovė planuoja pa-

I daryti šiuos darbus jau yra su- 
NO MIESTO PASKOLA į įtarta. Bendrovė daro šiuos 

atvyko Kaunan Ameri-'darbus mūsų kontroliuojama ir 
atybos kompanijos “The priskaito, kaipo atlyginimą 

aation Company"' inžinie-1 t»rn tikrą nuošimtį nuo visų są- 
ipsipažinti vioto;’*3 su pla-] >kaitų už darbą, o patį kapita
le statybos darbais Kauno lą skolina miestui, pasiimdama 
lizacijos ir vandentiekio. ■?au- kaipo miesto agentas, iš- 

j mie
sto obligacijas. Del pačiii nuo
šimčių ir kitų sąlygų teks dar 
tartis su šia bendrove, tačiau 
pasitikima, kad bus susitarta ir 
kad miestas tas sąlygas priims, 
nes kiek jau žinoma jos bus 
prieinamos ir miestui nesun
kios.

Būtų didis laimėjimas, kad 
didžiulis Amerikos kapitalas 
gautų pasidarbuoti mūsų vals
tybėje. Tuo be abejonės ir 
mūsų valstybe įgautų užtarimo 
iš tokios didžiulės respublikos, 
kaip Jungtinės Amerikos Vals
tybės. (K. L B.)

-^mes ūkio ir pramonės pa
loj dalyvaus 156 firmos. Iš 
tavos dalyvaus 96 firmos, 
neūzijos—1, Amerikos—1, 
"ietijos — 7, Latvijos — 38, 
jos >— 3, Austrijos — 1, 
Ii jos — 1, Danijos — 1, 
nijos — 3, Anglijos — 1, 
jarijos — 1, Čekoslovaki- 
- 1, Italijos — 1. Be to, 
arkliams užsakyta 60, ra- 

nm^lOO, kiaulėms 40, 
s 15 ir paukščiams apie 30 
t. .Laukiama apie 10,000 
ursininkų.

.rodos metu bus Įvesta sa
unas orlaiviais Kaunas— 
rida, Kaunas — Byga, 
’is — Tilžė. Po parodos 
•kimas orlaiviais Kaunas riš 
aipėda bus visą skraidy-

^zoną.

BASE BALL

Įdomus Lošimas

Šv. Petro 13, Cambridge 10

Pereitą, penktadienį atsibu
vo svarbus base bąli lošimas 
thrpe Šv. Petrė Parapijos Alto
riaus berniukų base- baĮl rate
lio ir-Cąmbriįgid Nekalto Pra
sidėjimo parapijos berniukų 
base bąli ratelio. Lošimas bu
vo per visą laiką įdomus. Abi 
pusi laikėsi tvirtai. Ypatingai 
radosi tarpe visų žiūrėtojų di
dis entuziazmas penktoje per
mainoje, kuomet vienų ir ant 
rų stpvys buvo 9 ir 9. Laike 
šeštos permainos Cambridgis 
gavo 2 naujus bėgimūs, kurie 
pastūmė Cambridgi. Septinta 
ir aštunta permaina nedavė 
nei vienai nei kitai pusei nau
jų bėgimą. Devintoje permai
noje So. bostoniečdai Įpykę 
pradėjo rodyti tikrą savo'gabu
mą ir šioje permainoje gavo 
net 4 naujus bėgimus.

Aplamai imant So. bostonie
čiai per šį lošimą galėjo ge
riau pasirodyti. Base ir fielde- 
riai pa sirodė gan silpni, tan
kiai pagautas sviedinys (bolė) 
išlysdavo iš pirštinės.

Rezultątai
1 2 3 4?5 6 7 8 9 vis. 

Šv. Petro ..2 4 2 0 1 0 0 0 4 14 
N. Prasid. . 3 1 0 0 0 3 2 0 0 10

Dėdė Antanas

NAMŲ SAVININKAMS
Lietuvis karpenteris, pentorius ir bil- 

deris. Darbų atlieka sąžiningai ir už 
prieinama kalną. Kreiptis: J. TARU
TIS. 242 W. Fifth Street. South Boston, 
Mass. (S.-July-25)

ia pasakyti, kad ši Ame-1 parduoti Amerikos rinkoj

Lietuvis Perkraustyto jas

J. J. MORKŪNAS
Pervpža forničius į tolTraJansius mies
tus ir ant vietos p»rai prižiūrima, grei
tai ir pigiai darbas atliekama. Reika
le kreipkitės 324 E &L, kampas Broad- 
way, So. Ęostni. Mass. Tel. S. B. 4G64 
ReS. Tel. Dorchester 3082-W. (L.-23)

statybos bendrovė yra 
f iš didžiausiu visoj Ame- 
. turinti ryšius su didžiau- 
bankais ir yra atlikusi už 
mus statybos darbi} kaip 
ikoje. taip ir kitose šaly- 
i turi savo skyrius visuo- 
Tesniuoso Amerikos mies-

o taip pat Kanadoj ir 
Patikrintomis iš A- 

os Vyriausybės žiniomis, 
tačiusi yra visą eilę eiek- 
točiu, tiltu, geležinkelių, 
>at vandontpkiu ir kana- 
ios įmonių ir, pavyzdžiui, 
■Bėjusių metu pelnas sie- 
i 9 milioną doleriu. Dir
gsnius darbus ir kitose

Ž

g

u
U

H

■įft

ūepbone Sontb Boston 8520 

; ŠALNA (SKALNA) 
etuvis advokatas 
'Baigęs dfl Universitetą

U

& i
^Hngton Univ. ra LL.B. 
lARBININKO” NAME 
b f antro* lubos?
fr tandtf&p- 8o. Kortos.

ezideficljs
•rvard St, Cambrfdge, Haw. 

L Univerelty 1463—J.

f
įsigyk drnkuojamą mašinėlę (type- 
«Titer) ra lietuviškais ženklais. Klausk 
apie kainą ir Išlygas pas

ANTANAS F. KNEIŽYS
308 E. Ninth St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1696

a

Apdrausk
GYVYBE IR SVEIKATĄ 
NUO UGNIES — Na

rna, krautuvę, rakan- 
‘ (TNŠIURYK)

dus. drabužius, auto
mobilių ir tt.

NUO NELAIMIŲ—Au
tomobilių, savę. namą 
ir tt.

NUO VAGIŲ—Visą, kil
nojamą turtą.

Apdraudęs būsi ramus 
nuo visokių nelaimių.
Jeigu turi apdraudęs 
(inšiūrinęs), tai pasibai
gus atnaujink pas manę. 
Klausk apie apdraudos 
kainas.
Pirk ir parduok namus, 
žemę ir t. t. per manę; 

' įvairiais reikalais kreip
kitės šiuo adresu:

A- F. KNEIŽYS
j 308 East Ninth Street

Tel. B. B;16S6.

h

%
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PAUL S CLCTHING SHOP 3
456 Broa<lwaySo. Boston, Mass.

LIETUVIŠKA VYRIŠKI? DRAPANŲ KRAUTUVĖ

Kviečiame svečius ir visus lietuvius užeiti pas mus 
reikale norint gauti (arba svečiui) persimainyti) baltų 
kaunierių, marškinių, kaklaraiščių, nosinių, pąnčekų, ete.

Teipgi užlaikome visą eilę Jaunų Lietuvių Vyčiukų 
(berniukų) aprengimui. Jeigu nori, kad Tamstos sū
nus atrodytų gražiai, papuošk jį mūsų krautuvės drapa
nomis.

Kegarsiname, bet turime moteriškų pančvkų, raištu- 
kii, ir kitų apatinių drapana (neminėsime kokių)'.

Kada eisi į jūres maudytis, gauk mūsų krautuvėj 
“Bat-hing Siutą. ”

Pas mus --iulm galite užsisakyti pasiuvimui ar gata 
vus nusinirkti.

U 
0

%
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PAUL LIKAS, Savininkai

EXTRA! EXTRA!

NAUJA LIETUVIŠKA
APTEKA

S d e c i a 1 i tt a i Receptų Išpildyme
DEL SUSIPAŽUTIMO SU K08TVMERIAIS PARDUODAM 

VISKĄ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Užprašomo visas -mergeles užeitijY pasižiūrėti i mūsų ge
rus veido pauderiuį, ’košmdikns cold eroam'us ir viso
kius tonikus dėl plaukų. Tsip-gj turime naujausio išradi
mo molio dėl Neido.

Geriausia Gydanti Mestis—ČASPER’S OINTMENT

Pas mus patinui panliir Šereros raistu, nes 
mes esame tipentai reros Kompanijos.

I žsakymus sium-iam j .visa-dalis svieto. Pinigus siųs 
kit su užsakymais. Rašykit tuojaus sekančiu antrašu

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASPARAVIČIUS (CASPERi

J. C. GRILEVIČIUS (GREENE), PH. G.

617 E. Broadway So. Boston, Mass
fPo Imperial Teatru/

r v ‘ Y K 7 T E v e :■. E s Y ? - ?.I S r P P. A veš:[ i( T ■ s

K
Ofiso Tel. Universlty 8821 Gyvenimo vieta :
Ile-'. Tel. Prospect 0415-M 26 Dimick St, Sotnerville, Mass.

D. A. ZALETSKAS
LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

(UVDERTAKEIl AND F.MRALMER)
983 Cambridve St. Cambridge, Mass.

Aprūpinu šermenų reikalui pagal šeimynos norą.
Darbą atlieku geru i ir sąr:.;v: .gai.

Suteikia geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas jį. 
kreiptis.

OFISO IR GYVEKM0 ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So, Boston, Mass. Tol S. B. 0183-W.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Alunevičius
LIETUVIS GRAB0RIU8

OM. Maln 2488

GEORGE H. SHIELOS 
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandas: 9 A. M. iki 5:80 P. H 

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490 
Gyvenimo vieta

37 Gurbam Avenue, Brookline 
Telephone Regent 6568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius.. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis {vairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Tek So.

"Boston 1696,

‘LIETUVIS

1 OPTOMETRISTAS

Tel. S. B. 2805—R.

g Išegzaminuoju akis, priskiriu akt- >’ 
į j nius, kreivas akis atitiesinu ir s 
b amblijoniškose (aklose) akyse su- ( 
’Ą grąžinu šviesų tinkamu laiku. *į

J. L. Pašakamis, 0. D. | 
j 447 Broadway, So. Boston. £

Te). S. B. 0441 \

F. J. KALINAUSKAS |
ADVOKATAS f

414 Broadway, Šo. Boston |
(Antros lubos) S

JUOZAS M. VE8VEČK4
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PP. AK TIK U OJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brockton 7180'
RESTDF.NCIJOS Tel. S. B. TI29-Y7

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMDUR) i

LIETUVIS GYDYTOJAS j 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užsisenė- 
jusias ligas vyrų, moterų ir vaikų, 
pngal vėliausius merudus. kaip tai: 
Ultra-violetinlais spindulinis, favart?. 
žiburiu, therroo therepa. ir kitais 
elektro medikai iškaiš budais. Egza
minuoja kraują, šlapumą, ir :piau- 
dulus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-I’.ay paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiškais.

Ofiso rotondos
nuo 9 ryte iki 9 vakare |

381 WEST BR0ADWAY j 
South Boston, Mass.

(Antros lubosi
Telefonas-------------------- -S. B. 4(Xk>

TeL So. Boston 0823 
Lltrrtl VIS DANTISTAS

DR. M. Y. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

^2S Broadway( South Bostoa 
Ofiso valandos'.

. nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:80
i Iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 ml. vakare. 
Į Ofisas uždarytas rabato* vakarais
į ir ribOaidlenfaik. 

Residencljos Telephonas: 0<>9-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4.'2$9-\V

S. BARUSEVIČIUS
UetuviSkas Graborlns, balramuoto 
Jas, Real Estate ir Public Notaras.

Ž58 W; Broadway
South Bestom, Mass. • 

Resldenclja 888 Dorcnester Avenue 
. Dorchester, Mass. , 

H i ■ ! ir .- r

TEĘ. So, Boston 0506^W« 

LIETUVYS DANTISTAS

A, L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

, I “Keleivio" name)
: nao 9 lkl 12- nno Eį.80 1M 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakare. 

tSeredopuis nuo 9 Iki 12 vaL diena 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda 
domis nuo 9 iki 12 (pagal hutartf

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

(VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. 9 Ikt 11 ryte. 1 iki 8 po piet 
eo« 9 vak-

889 Broadway, So. Bostoa.
TeL So. Boston 2831.

TeL So. Boston 270

J. MAGDONELL, M. D.
Galias HuikalbčU ir lietuviikai

onso yAXA^ix>fl: Rytais ik! 9

i Vakarais nuo8—0
i 5M E. Broadway, So. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIAJJSTAS

899a W. Broadway, So. Bostoa
7ALA-NDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

BOSTONE DRAUGIjy
VALDYBŲ ADRESAI

5V. JONO E V, BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Mana, 
Telephone South Boston 1»>16—J. 

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

Prot. Raštininkas — J. Glineekls,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass 

•Td. Rištininkas — M. šelkls,
40 Marine Road, Sp. Boston, Maga, 

Caslertus — A- Naudžiūnas,
885 B. Ęroadway, So. Boston, Masa, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Wlnfle!d St., So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedSldienJ kiekvieno mčnesio, 2-rą 
valandą po pietą, parapijos salčj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠV&

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. ZIČkien?,
203 W. 3-rd S t., So. Boston, Mase, 

'iee-Pirm. —- A. Jannšonieng,
1426 Columbia Rd„ So. Boston, Masa, 

rot. RaŠt — O. SianrienAI
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass- 

'ln. Brfšt. — ’ ~ .
115 9 Street, So. Boston, Mass. 

žd. — O.
105 6-th 

’varkdar?
164 B-th . ,

>rangljos reikalais krelpkltSs visados J 
protokdhj raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą n ta min
ką kiekvieno mėnesio 7 :S0 Vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės/South Boston, Mass.

IV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

•"Irmlnlnkafl — J. Jaroša, 
225 L Street. So. Boston. Masa

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

Prot Raitininkas — A Janušonis,
1426 Columbia Rd., S. Boston, Maa 

Flnlnsą Raštininkas — K .Kiškis,
8 Uatch Street, So. Boston, '* ~ 

Iždininkas — L. švagždys,
111 Bovven S t, So. Boston, 

Tvarkdarys — P. Laučka.
895 E. Fifth St, So, Boston,

Draugijos reikalais kreipkitės vtea- 
ilos | protokolą raštininką.

Draugija sayo susimklmus laiko 2-rą 
□edšldienį kfe&vieno mėnesio 1-mą vai. 
» pietą parapijos salėje. 422 Seventh

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

BOSTON, MASS, 
PIRMININKAS — V. Znlieckss.

514 E. Broadway. So. Boston, Man. 
VICE-PIRM. — Povilas Ruka.

95 C Street Su. Boston. Mass. 
-PROT. RAšT. — Antanas Macejunra, 

450 E>. Seventh St. So. Boston. Mas*. 
FTN. RAET. — Juozapas Vlnkevičin.%

9^6 E. Broadvray, So. Boston. Masa. 
KASIKRIUS — Andr. Zalieckaa.

61 k E. Fifth St.. So. Boston. Maaa. 
MARŠALKA—Kazimieras MlkaiUonia,

906 EI Brosdvay. So. rtorton. Masa.
D. KK.K-eUTUėio DnfngU« laiko sa

vo mėnealnltrt' susirinkimus1 kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėtiėfilo. po nnm. 
694 Washlngton St, Boston. Mass.. 
1 ;8O vai. po pietą. Ateidami ant susi
rinkimo atsiveskite ra savim daugiau 
naują n&rią prie mugą draugijos prt» 
ralyti.

J. Keys,

Staniuliutė,
St., So. Boston, Masa.

O. Mizgi rdfenė.
St, So. Boston, Mass.

Mass.

Mm

Mas.




