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Protestuos Lenkams
Bostono ir apylinkių lietuviai, ukrainiečiai ir baltgudžiai 

susitarė ruošti protesto bendrą, mitingą lenkams, ryšy su len
ku užsienio ministerio grafo Skršinskio atvykimu Amerikon 
Skršinskis Įrodinėja, kad Lenkija pavyzdinga demokratijos ša
lis ir kad ten gyvenantiems yra dideliausios laisvės. Tiems me
lams atremti nuskriaustos tautos pasisakys kaip Ledkija elgiasi 
su jomis savo “demokrtiškoje” šalyje.

Mitingas įvyks šio mgpiūčio 16 d., Franklin Union Hali, 
Bostone. Visi lietuviai turi tain miaingui prisiruošti. Mitingas I 
VTIAfli A itji ii M - - - - ri l A J 1

katafikittajt ir fo

tarp žmonių Geri laikra
ščiai yra naudingianiia daik
tu ir verti didžiausio užmo-

D A B B I K

UTARNINTATK

Meuun*
Cimbety ir Bo*V>r»o

“Barbini
366 Br*adv*ay Sc

Tel. So«th

Lietuviai-Ukrainiečiai-Baltgudži

Prancūzai negarbingai 
išėjo iš Vokiet

raošiamas lietuviu vsuomenės, bet ne partiniu srovią, todėl ja
me turės dalyvauti visi lietuviai.

Lenkai gavo didelę 
žandinę.

PILNAI NEPAVYKO
Lenkijos užsienio reikalu 

nnnisteris Skšinskis, atvy
kęs Amerikon, bandė pakel
ti nusmukusi Lenkijos var
dą. Gyrė Lenkiją iš visu at
žvilgiu. Rodė Amerikai Len
kiją kaipo rojaus kampeli.

Kalėjimuose smaugiami 
ukrainiečiai, gudai, žydai, 
lietuviai ir lenkai, kurie ne
simpatizuoja valdžiai. Smau
gia visus lygiai sodiečius, 
mokytojus, studentus. ši
tais smaugimais yra daro- 

___ L.. ___ _________ mas tam kad‘“polandizuoti“ 
AVilliamst<>wne, Mass. Poli-k lenkinti) kraštą. Šitais 
tikos Institute pereitą ket- smaugimais toliau norima 35 
vergą gynė Lenkijos milita- ’ T —
rizmą. Asilišku būdu bandė 
apgyti Lenkijos militarizmą. 
Girdi Lenkija esanti pavoju
je nuo rusų ir nuo vokiečių, 
kurie išrinkę militaristą . . _______
Ilindenburgą Į prezidentus.-kaip seniau rusinimas.
Apie pagrobtas svetimas že- [ Sičinski nurodė, kad šitie 
mes ir apie smaugimus Len- jo pareiškimai yra paremti 
kijoj Skšinskis neužsiminė, [grynais faktais ir priminė. 
Tai tą atliko ukrainietis Ali- 
roslav Sičinski, kurio pa
reiškimą indtjo Įtakingas 
Bostono laikraštis Trans- 
‘■ript.

I’krainietis Sičinski paro- į 
dė. kad Lenkijos demokra-Į 
tija yra žiauri autokratija, j 
Sičinskis nurodė, kad Len- 
ki.joj kalėjimuose pūdoma •?»’>PSK> saKP ""T 
10.000 žmonių, daugelis ku- F V,PO pa-rzadė.nmn >r visą 
rin yra torturuojami. Nuro- SPZr>na 
dė. kad pravoslavų Bažnyčia Į 
Lenkijoj valdžios persekio
jama, kad daug pravoslavų , 
vyskupui ir kunigų ištremta, 
nepaisant kad jie buvo Len
kijos piliečiai. Konstitucija 
garantuoja 
lx-t valdžia 
tyčia ignoruoja, 
kaliniai ilgus mėnesius pū
domi kalėjime ir torturuoja
mi iki jie teisman pašaukia
mi.

Sičinski nurodė, kaip len
ki] j>olleistai žmones užpul
dinėja naktimis, veda žmo
nes Į nuovadas mušdami, 
stumdvdami ir pagalios iš
tremia, kad jų šeimvnos ne
žino kur. Geležinėmis lazdo
mis muša kalinius, o padus 
svilina raudonai įkaitintomis 
geležimis. Moterys persekio
jamos lygiai kaip vyrai.

’nuoš. Lenkijos netenku gy- 
Iventojų Įrodyti, kad pasi- 
Į priešinimas ar kritika Len
kijos yra bergždžias daiktas.

“Polandizavimas** dabar 
lenku smarkiau vedamas

kad prieš lenkų barbarybes 
pereitą pavasari protestavo 
Franci jos žinomi veikėjai 
Herriot ir Painlevė.

Politikos Instituto prezi
dentas Garfield labai susiin- 
domavo Sičinsko irodvmais 
[lenkų barbarybių, net kvie
tė ji būti per visą sezoną. Bet 
Sičinski sakė turis daugely-

PASKUTINIAI PRANCŪZAI!
IŠĖJO I FranciioėtOiensyvas prieš

Iš Vokietijos Ruhro kraš-'ri£fus W neprasideda, 

to liepos 31 d. išėjo paskuti-1’; . , _ , - .
niai francūzų kareiviai. sake, kad pulsią t iftus 
Franeūzairokiėraj žemėj iš: :>r juos sudraikysią^ Bet nf- 
buvo ir .vokiečius smaugė I. - 
per du metu, šešis-mėnesius :^a 
ir 20 dienu. i

• Paskutiniai francūzų ar-i 
mjjos likučiai maršavo iš j 
Vokietijos be jokių ceremo-j 
nijų, be iškilmių, be muzi-' 
kos. be dainavimo. Ėjo su 
sarmata, su našta daugybės 
piktadarybių, prisisiurbę 
darbininku kraujo. Savo lu- 
prkii vokiečių darbininkai 
nėjo lydėti. Į išmarsuojan- 
čifis franciizns vėpsojo tik 
francūzų dicierų moterys.

Vien Essen o mieste frau- ' 
cūzai buvo rekvizavę 350 na
mų.

Rugpjūčio 1 d. Vokietijos 
orlaivis lakiojo paliuosuoto 
Ruhro krašto padangėse ir 
sveikino išiiuosuotus iš po 
francūzų smaugiančios lete- ■ 
uos žmones. Paskutiniai - 
francūzai išėję iš Vokiečių ; 
žemės bum skaičiuje 2.500 
kareivių.

Vokiečiu smaugimas būtų, 
tebesitesęs dar nežinia iki 
kol. jei Až'ikoj nebūtų suki
lę prieš francūzus riffai po 
AM-El-K?ime vadovybe. 
Kai gyvas reikalas francū- 
zus prispyrė, kai prireikė ka
riuomenės A frikoj. tai fran- 
cūzai pagalios ėmė atšaukti Į 
<avo kariiu»mcn.ę~iŠ vokiečiu;

Jau senai F&neijos karo va-

i r j uos sudraskysią. B et n f- 
fai po senovei tebeužpuldinė-

VOKIEČIŲ TREMTINIŲ 
PADĖTIS

Baisi vokiečių trem 
padėtis.

LENKŲ BAR8ĄBĮ
Lenkijos vyriaus

žemiu.

PARAMA SCOPES’UI
San Francisco. — Buvusis 

Stanford universiteto prezi
dentas David Starr Jordan (baigęs. 

:sumanė sukelti $5,000 fondą, 
tikybinę laisvę, iš kurio būt teikiama pagal 
iuos istatvmuR'sėjusiam bezdžioninėj byloj

Politiniai mokytojui Scopes’ui tęsti 
mokslą. Scopes yra jaunas, 
24 m. amžiaus vvras. Su
kėlus fondą jam būtu proga 
baigti angštus mokslus bilo 
kuriame universitete.

Jei franefieai greit nepra
dės ofensyvo, tai šiemet jo 

(nepadarys* Nuo pradžios 
j spalio mėnesio ten prasideda 
(lietūs, keliai būna neišeina
mi ir apie francūzų ofensy- 
vą negalės.būt kalbos.

BANDĖ, BET NEPAVYKO 
iLondon. 4^. Franci ja buvo 

pradėjusi vesti derybas su 
Anglija apie skolų mokėji
mą. Tai nebuvo sutartinu- 
mo iš pat pradžios ir derybos 
tuoj nutrūko.

SUSIRĖMIMAS TARP ARA
BŲ IR PERSŲ

Persijoj, Fallahicdi mies
te. arabai buvo užpuolę šei- 
ko palocių. Tai persai smar
kiai susirėmė su arabais. 100 
arabų krito vietoj ir daug 
buvo sužeisti!. Persai nete
ko šešių savo kareivių.

ŽUVO 19 ŽMONIŲ
Pereitą savaitę nuo auto

mobilių Massachusetts vals
tijoj žuvo 19 žmonių. Tiek 
pat žmonių žuvo užpereitą 
savaitę.

NESIRIŠ SU PARTIJA
Amerikos Darbo Federa

cija išleido pareiškimą apie j 
tai. kad jos darbas rėmime- 
trečiosios partijos esąs pasi-j

Federacija rėmė Lai 
Follette’ą Dabar Federaci
ja nesu si riš i ant i nei su vie-į 
na partija, o rinkimams atė
jus rems darbininkams 
1 an kiausia kand i datą.

STREIKUOJA BANKO 
DARBININKAI

Paryžiaus bankų darbinin
kai sustreikavo. Nestreikuo
ja tik vieno banko darbrnrn- 
kai. kuriems banko valdyba 
nusileido.

Nuo Paryžiaus banku dar
bininku streiko užsikrėtė ir 
kitų miestų bankų darbinin
kai ir stato reikalavimus. Ne 
išpildžius juos streikuoja.

RIAUŠĖS
Vieniui, Austrija. — Lai

ke laidojimo socijalisto Reu- 
manno ištiko riaušės. Soci- 
jnlislai susimušė su anli-se- 
mitais.

NUSIŠOVĖ DEL LIGOS
Riitlaid. Mass. — David

AŠTRŪS GINČAI REICH
STAGE

Vokietijos Reichstage pra
dėta svarstyti apie mokes
čius ant bažnyčių Iš to kilo
dideli susikirtimai tarp be- F. Putnam. 61 m. amžiaus, 
dievių ir tikinčiųjų. Ginčai j ilgai sirgo. Nusibodo sirgti, 
taip aštrūs būna, kad priei-jTai pasiėmęs revolverį pada
ms prie apsikumščiavimo. r« sau galą.

Ištremtuosius vokiečius iŠ 
Lenkijos aplankė Vokietijos 
vidurinių reikalų ministeris. 
lis rado, kad tų tremtinių 
vadėtis esanti baisi. Vokie- 
ijos valdžia jų paramai pa
skyrė 5,000.000 markių.

M. KAMANDULIS, Tremtiniai pasiuntė Vokieti- 
montellietis pereitą subatą su-jas prezidentui Hindenbur- 
grjžęs iš Lietuvos, atsilankė 
“Darbininke.“ Parvežė daug 
labųjų “Darbininkui.“ jo piie- 
teliains ir skaitytojams nuo 
Lietuvos žymių veikėjų gerb. 
kun. P'. Kemėšio, kun. Bunišo. 
kun. Česaičio, F. Virako. Ka- 
mandulis džiaugėsi Lietuvos 
geru stoviu ir gražiais iržderė- 
jimais.

; čių iš pagrobtos Silež 
, tą ir darė, 1 š varyme 

dėjo nuo liepos 31 d 
k;ii varė vokiečius b 
kiaušiu būdu. Biai 
žvėriškiau elgėsi, n 
kai. A’okiečių turtai 
imti. Todėl vvrai

listi Į šiaurius į 
.ip gy vidini ir ?a

| “Alės vokiečiai. ištremti iš .?
i . „ • . \ okicvir. visuomet*■ savo namu, protestuojame1 . • ' -. . , , . įtaigos pastate pn
prn- hmku bąrPariską pušį-n,u,f4r.

’etgimą. Mes prašome Pmci-Įlindę tam kartui lį 
dento ii- valdžios palengvinti, rubavotas darbininku

NESUŠALSIME
Kadangi angliakasiai ir 

kompanijos vis nesusitaria I 
dėl naujo kontrakto ir ka-j 
daugi deryboms beliko tik j 
trys savaitės, tai 
vojus ima didėti, 
šių streikui kilus kila klausi
mas kas būtų, jei streikas už
sitęstų ir nesibaigti! prieš 
Kalėdas ai- net po Kalėdų.

Aprokavimai rodo, kad 
streikui užsitęsus ir žiemai 
atėjus didelio anglių bado A- 
merike nebūtų. Kietųjų ang-įkai 
lių iškasta yra 1Ū/K)6.9<>O to Iįjū. 
nu. Be to jų daugelis turi 
nno pereiti] metų. Minkštų
jų angliui yra ro
mi. Reikia atsiminti, kad 
yra ir neunijinių kasvkhi. 
kur nebūti] streiko. Todėl 
angliakasių streikui einant 
žmonės nesušals.

Kompanijos ir 
šiai pienuoja išleisti pareiš
kimus visuomenei anie savo i 
reikalus. Abi pu<č< norės 
ingyti visuomenės paramos.

Ireiko pa- 
Angliaka-

tj ir akiname Vokietijos vv- .\prnpmti 35900 
priemonių >i- vaikų smmų
nka-stn.’, ^okjetuai nėra lengva, 

. , . tas. Ir be tų biednų
'* "Lnų AL >ki et i joj trūko ą. 

ndu ■>'■'•'11, darini. Kol kas darb 
Hm voKie-ųiek yra prie javų v- 

Lmski- Bet tif darbai ir kai 
derbiai groįi baikis.

Gausybę griebtis 
kad at>imokėju<

Žinios iš Lietuve
DAŽNI LIETŪS

Krokialaukis (A1 y t am 
mėn. 

ūkinink
. hdmi dažnai

] >a baigoje 
v. jau nu-

lyja. ne-
iko.

Ha
iip hū.-ią. tai doniiai. iš 
ir Ši<-na>. >;ipū>ią. Tai 
idcli nuo-toliai. nes šie-

i "ana

r angliuką I Gedimino kapo ir paminklo 
iškilmės Veliuonoj. T). L. K. 

[Gedimino kapo ir paminklo iš- 
v- s ...

nausia atvaduoti (iedh
Ii ir Aušros Vartus is,» 
)ku|ui:’u "aukų.

Sutvarkius Veliuona* 
kalni ir naminis ji visur 
priežiūrom u'-gužinią 
a-m; < Lietuvos pagrt 
draugija siūlo ten ruoši 
žinos, nrieš tai de! tvari 
nešu- Lietuvos Pagr 
dravv'jo'- centro valdy 
tn. I '■ •:ivo< Pagražinin 
j'-'.-i nntarz kasmet po 
<1. pirmu sekmadienį TU 
to- tradicini siisivažiav

• i! m k.ilrHn.

IŠANKSTO NESIKIŠ
Prezidentas Cooiidge pa- 

;reiškė, kad Į angliakasių ir 
[kasyklų kompanijų derybas 
[tol nesi kiš. kol nekils strei- 
jkas.< Jis sakė, kad kompa 
inijos ir darbininkai turi ai 
sinrtrrti visuomenės reikalus. 
Gi jėi dervbos nieku baigsis 
ir streikas įvyks, tada prezi
dentas paskirs komisiją, ar- 

įba pasiūlvR, kad kompani jos 
ir angliakasiai toki4 komisi
ja patys pasiskirtų. Bet pa
starosios komisijos pirmi
ninkas būtų prezidento pa
skirtas.

STREIKAS ATIDĖTAS
Anglijoj angliakasiu strei

kas atidėtas. Valdžia ka
syklų kompanijoms suteikė 
subsidiją, kad galėti! algas 
mokėti po senovei. Bet t įm
ini dalykas neišrištas, 
atidėtas.

tik

ATPIGO DUONA
‘)Tau antru kartu Bulgąri 

joj atpigo duona. Taip at
sitiko dėlto, kad ten užderė
simai šiemet labai geri, A*rti 
viltis, kad duona pigs dar 
labiau.

ki!inė< Veliuonoj š. m. birželio 
2^ d. sutraukė daug tūkstanti
nę žnionii] minią iš Įvairių Lie- j 
tuvos vietų. Goūiniinn kap<’i 
kaitm afhiengtas paminklas su j 
užrašu: šio; vietoj žuvo Gedi-i 
minas ’r tt. Sudėta vainikai. I n'o-i 
Išsakyta prakall»o> ir žengta 
toliau i didįjį A’elinonoR pilia
kalnį. kur yra sumūryti <!idžia- 
jani Gedimino paminklui pa
matai, įmūryta istorinis raštas 
po kertiniu paminklo akmeniu, 
kuri pasirašė 37 žymiausių Li^ 
tuvos organizacijų ir įstaigii 
atstovai. Visa eilė kalbėtojų 
apibudino Gedimino didžiuiiYPol. insp. MirinrHį 
darbus, kurių atgarsiais ir da, j rezervo virs. Labui 
bar mes tehegyvenam. Giedo- j ievas ir kiti. Paderi 
t* tautos himnas ir vraj ii-įdėjo liepos 1.d.

KURSAI
iv-psidr-jo A»

kričių v'ikininkŲ 
•ą:ecialū< trijų sayai 
Juos lanko 29 pol
4 apskričiu viršinil 
jai ir vienas geMi 
rijos atsf.. viso 
Lektoriais pakviesi 
neris. pris. alr. X



• (THE W0RKER)

every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY
■ —s—J>y-----------

>H’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR

. liepos 29 die-
pos apžvalgoje ,ant “Darbi-

lyitm 5.00
.75 

Knygutes ir paišiukai .35

X ^nprcįąs itai kąĮ rašo a^pie

L. Smetona: ’ .
■2, mtv C'-~ ■ ..C5; ,• c įo

įfaB-jieeond-clasš'matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, Mas*, 
pgri ■ uader the Act of March 3, 1879.”

for malting at spėriai rate of postage provided for in Section 1103 
ggė Act of October 8,. 1917, authorlzed on July 12, 1918”

SUBSCR1PTI0N KATES:

g^and suburbs
$4.50
$5.50
$5.50

Ekskursija tolimuos vaka
ruos, mėgina ,.prabiįti apie 
Lietuvą., Dr. K. Pakštas 
rčjo -Salt Lake City' Ūpiyįčri 
sitetė, paskaitą apie' Bi 
Valstybes: Lietuvą, Sū 
ją, Estiją ir Latviją; Bpb- 
Ii ką sudarė vietos profeso
riai.- studentai ir keli laikra
ščių reporteriai. Virš pusė 
šimto žmonių, taip pat klau
sėsi koinp. A. Vanagaičio im
provizuoto poupuri iš liau
dies dainų ii- keletą pavyz
džių kaip Chopin’as ir kiti 
vokiečių bei lenkų kompozi
toriai. naudojo liet, dainų 
melodijas.

Paskaita baigėsi su Him
no melodija, kurią publika 
išklausė stovėdama. Už tą 
“džiabą, ” ekskursija uždir
bo 50 dol. Linkime jiems ir 
kituose miestuose Lietuvos 
vardą garsinti.

įgrantų vargai- 
negalai.

įSayienytų Valstijų administratyvis aparatas, užvėręs imigraci- 
į Columbo žemę, gamina ir gamina imigrantą varžančius 

.^teises siaurinančius įstatymus. Del pačios imigracijos sustabdy- 

nąbeatseina daug kalbėti, nes tai įvykęs faktas.
Kokią naudą duoda tasai įstatymas nenagrinėsime. Viena tėra 
u j ir suprantama, kad imigracijos suvaržymas gimęs iš Amerikos 
ominių šltinių, tad vis tik būta rimto pamato jį pravesti. Jei- 
andien girdimi nusiskundimai dėl šių Įsfetymų, tai tam yra pa

neš imigracijos varžymas vietomis labai skaudus ir opus atei-

“VIENYBĖ” APIE P. 
SMETONĄ

Amerikos laikraščiai, ypa
tingai laisvamanių, mėgia 

eiviams primetama, kad šie neįdomaujasi Amerika ir nenori 
lizuotis, gi iš administracijos pusės, rodosi, daroma tik tai, 
igrantą varžo ir duoda suprasti, kad jis svetimas ir negeisti- 

■ šaliai elementas.
ados, kai Amerikos gyvenimas buvo toli gražu ne toks to

kiai šiandien, kai šals reikalavo darbo jėgos, imigrantai ki- 
buvo pasitinkami. Šiandien kai ateivių raumenimis, prakaitu 
ga nutiesti keliai, tiltai, išstatyti dangurėžiai, nebereikalaujama 
ruzdžių, kurios susidarydavo kaip tik iš anų ateivių.
Nekritikuosime kvotos įstatymo, nes nieko tuomi nepasiektume, 

lėtą netikslumų apibėgsime.
siosios kvotos ne tik uždarė įvažiavimą Amerikon, bet dar-gi 
abai daug- nesmagumų seniems ateiviams, šeimos kurių liko- 

•Us vandenyno. Jeigu ir šeimos tėvas būtų naturalizavęsis — 
jS Amerikos piliečiu, tai ir tuomet jo šeimynos atitraukimas-A- 
m sutinka daug kliūčių. Dar daugiau kliūčių sutinka nena- 
snotojo ateivio šeima.
eseniai teko skaityti tų įstatymų aiškinimus ir parėdymus teis-

kasiai. Kova eina dėl. kainų, numušimo. Samdininkai stovi už algų 
mažinimą, nes tarptautinės rinkos apystovos pasikeitusios.

Ir iš tikrųjų tos apystovos pakitėjo. Vokietija, kad ir pamažu, 
bet tvirtais šuoliais eidama prie no^nalaus gyvenimo ir atsigandama 
po pasaulinio karo, darosi pavojingu konkurentu pasątdineje rinkoje/

Jau dabar, anglies pramonėje Vokietija nugalėjo Angliją, užka
riavusi tą rinką, kurioje pirma rasdavo geros dirvos angliškųjų ka
syklų produktas. Vokietija išmetė apie 10 milionų tonų anglies de-’ 
šimčia nuošimčių žemesne kaina, nei pasaulinėje rinkoje. Pasidėko- 
jant tam, Anglija nebeteko apie 25 nuošimčių savo eksporto į už- 
rubežį.

Kas-gi iš to išeis? Kasyklų savininkai tvirtina, kad dėl pašau, 
linės konkurencijos turėtų nukentėti darbininku, bet šie nepasiduo
da ir vargiai ar pasiseks samdi-ninkams savo užsispyrimus pravesti. 
Darbininkai negali atsisakyti puo savo duonos kąsnio dėl kapitalistų 
machinacijų.

Galimas daiktas, kad Anglijos anglių kasyklų incidentas galės 
susilaukti kasyklų suvalstybinimo, kaip kad apie tai ir Amerikoje 
kalbama. Parblokšta Vokietija riečia ožio ragan savo nugalėtojus!

7 lAftkmpa.sikų.įbėįti ir^pįp- 
šniA' Sūaetoniene.. ■ -«Jie latyar 
skirTvižiai Kaune f gyvena 
(prie to dar poetas Maironis 
juos dabar ir iš savo buto iš
varo) . Smetonienė — grieb
ta moteriškė; ji patriotinga 
ir gera lietuvė (melavo, kas 
sakė Amerikoje, kad ji esan
ti lenkė); ji karčiai išmeti
nėja Lietuvos visuomenei, 
kad ji savo pirmąjį preziden
tų saumdo pakampiais. Tur
būt dėlto vargo ir Smetona 
nerado geresnės vietos, kaip 
pars i samdyti į darbų žino
mam amerikiečiui, J. Roma
nui. Na, o kiti vienok Kau
ne šneka, kad Smetonos nie
kur į valstybini darbų nega
limą esu Įkinkyti: jam, esu 
— arba duokit vietų prezi
dento. -qrba jis njeko nenori, 
imti. Jeigu jis dirba pas p. 
Romaną, thi turbūt tas netie
sa.

S. Bostono “Darb.” sten
giasi įkalbėt sau ir savo 
skaitytojams, kad socialistai 
ir sandariečių protesto mi
tingas Chicagoje nepasise
kęs. Jisai rašo, kad tai bu
vęs baisus “fiasko,” kadis 
mitingo išėjęs “muilo bur
bulas,” ir tt.

Be reikalo jisai “storavo- 
jasi.” Bendras sųjungiečių 
ir sandariečių rengimas pa
sisekė pusėtinai gerai. Tie
sa, dabar vasaros metas ir į 
svetainę sušaukti publiką y- 
ra sunku. Bet protesto mi
tinge visgi dalyvavo keletas 
šimtų žmonių, nežiūrint to, 
kad jisai buvo rengiamas 
šiokios dienos vakare. Da
bartiniu laiku niekas kitas 

‘ neįstengtų surengti tokias 
dideles prakalbas. Į kleri
kalų ir bolševikų prakalbas 
publika visai nesilanko.”

Tiesa nepatiko. Bandyta 
“Darbininkui” įgilti ir hip
notizmą primesti, bet nepa- 
siseke. Pačios “Naujienos” 
prisipažįsta, kad “rengimas 
pasisekė pusėtinai gerai’’ ir 
“kad dabar, vasaros meta-s 
ir į svetainę sušaukti publi
ką yra sunku.” Iš to seka, 
kad nepasisekęs pasiseki
mas! Tame pačiame “Nau
jienų” Nr. telpa to bendrojo 
mitingo:

“Smulki atskaita.
Įplaukos — aukų.,... $115.00 
Įžangos prie durų .. 62.50

Sykiu .......$177.50
Išlaidos: salė............ 35.00
“Naujienoms” ........ 25.70

SykiųiŠlaidų ,...............$88.80
Palyginus, lieka pelno $96.70

Pagal sutarties Sandarie- 
čių ir Socialistų, kiekvienai 
partijai lieka po $48.35, ku
rie tuoj per savo fondus, k. t. 
Sandariečiai per Lietuvių 
Politinį Iždų, Socialistai per 
Socialdemokratų Rėmėjų 
Fondų, siunčia savo drau
gams Lietuvon, kadi parė
mus tenykščias pažangiąsias 
sroves, kovojančias prieš 
klerikalų reakcijų.”

Iš apyskaitos matosi, kad 
Įžangos prie durų gauta $62.- 
50, (nuo kiekvieno imta po 
25c.) tas liūdyja, kad atvy
kusių salėje būtd apie 240 
žmonių.

Su visomis aukomis ir į- 
žanga gauta $177,50. pelno 
liko $88.80. Ir tai vadinasi 
pasisekimas!

Atrodo, kad ne “Darbi
ninkas” hipnotizuoja, bet 
jūs meluojate, kai]) papras- 
tai, ir neraustate.

Laimingi tie žmonės, kurie 
optimizmu gali gyventi! '

“AMERIKOS LIETUVIS” 
DEL SKANDALŲ

“Amerikos Lietuvis,” pa
žangiųjų srovių draugas, dėl 
amerikiečių nesąmoningu 
protestų. Lietuvos valdžiai 
štai ką pasako:

“Paskutinėse dienose Lie
tuvos seime atsitiko triukš- 

■ mas. dėlto, kad vienos kitos 
partijos atstovai po ntibalsa- 
viniui kiek minutų atstovas 
turi kalbėti, tų teisę norėjo 
sulaužyt. už ką diduma pra
šė prasišalint ir turėjo prasi
šalint. po jų išėjimui teisė 
buvo nubalsuota pagal didu
mą balsu.

Dabar po mūsų laikraščius 
mes skaitome ilgus straips
nius nežmoniškų užsipuldi-

gu diduma, balsų nubalsuoja, 
tai nėra ko protestuot, nes 
visur tokia teise pasaulyje. 
Jeigu nėra kitokio būdo, toji 
teisė prašalinti valstybės tei
sėse, tai protestai nieko ir 
negelbės. ’ ’

Kiekvienam aišku, kad de
mokratija remiasi balsavi
mu, tad daugumos nutari
mai privalomi mažumai. Su 
tuo galrnesutikti tik neišma
nėliai. “Amerikos Lietu
vis” tuo klausvmu teisingai 
kalba.

DEL AMERIKOS LIETUVIŲ 
TEATRO

Liepos 28 dienos “Naujie
nos” rašo:

‘ ‘ Kur dingo Amerikos Lie
tuvių Teatro Kūrėjų Sąjun
ga?

Pereitą žiemą, atvažiavus 
iš Lietuvos p. Vaičkui, buvo 
sutverti! organizacija, vardu 
Amerikos Lietuvių Teatro

* Kūrėjų Sąjunga, prie kurios 
buvo pradėję spiestis Cliica- 
go> Lietuvių Sonios Mylėto- 
jai.

Valdyboje buvo p-nia Dun
dulienė, prezidente, p. Bal
čiūnas raštininku ir p. Kas
paraitis iždininku, gi p. Vaič
kus teatro direktorium.

Sąjunga pastatė <eenojc 
gražų veikalą Lietuvių Au
ditorijoj “Pakrikėliai ” ir 
jau pusėtinai buvo prisiren
gę prie Potašo ir Perlamut
ro: bet čia išėjo negeistinos 
nmgtynės: Dzimdzi-Drimdzi 
išėjo su Potašu ir Perlamut
ru vieną savaitę anksčiau no 
kait) Sąjunga rengėsi, ir. ži
noma. Sąjungos narių su
gaištas laikas ir mokinimą- 
sis nuėjo niekais.

Po to buvo dar laikyta po
ra susirinkimų ir daugiau 
jau nieko nebegirdėti, ar Są
junga dar .gyvuoja, ar jau ją 
rengiamasi palaidoti. Būtų 
geistina, kad valdyba tartu 
žodi viešai ką ji mano dary-

- Emigracijos valdžia įsakė teismams, kad tie neduotų antrų 
uralizacijos dokumentų tiems ateiviams, kurių šeimos pasilikę, 
u perdaug!
ntrieji popieriai, kurių pagelba šeima gali atvykti Amerikon, 

3 aiškinimu, gsSi būti duodami tik tokiam imigrantui, kurio 
(au bus Amerikoje, o ji faktinei gyvena Europoje ir jos ne- 
, gi ateiviui dėl to neišduoda pilietybės dokumentų. Susi

kišta ir niekuo nepateisinama padėtis. Yra dar ir kitų netiks- 
‘ Šiuos žodžius rašančiam teko matyti tokį atsitikimą. Į Ne v; 
uostą įplaukė tūla moteriškė, kurios vyras Amerikoje, su po- 
mečių vaikučių. Imigracijos valdininkai patikrinę jos doku- 
rado kokiuos tai trūkumus ir nutarė ją grąžinti. Tos iro

se padėta Amerikos konsulo viza ir atlikta kiti formalumai,
Amerikoje, imigracijos agentai suranda, kad to negana ir 

eidžia. Žmonės padarę išlaidas ir atlikę ilgas keliones, pergy- 
baisias valandas, gi iš jų veik pasityčiojama. Kyla klausymas, 
Europoje duodamos vizos tokiems ateiviams, kurių įsileidimas 

nas? Čia jau, kaip sau norite, ne ateivių kaltė.
merikonų spauda vis tankiau ir tankiau tą klausymą paliečia, 
smis įstatymų aiškinimas sukelia daug nepasitenkinimo žmo- 
Nors nesinorėtų tikėti, bet atrodo, kad valdžia su imigracija 
taip, kad tik nepasitenkinimo iššaukus.
rai bloga, kada Amerika, kun rūpinasi žmonių gerove, atei- 
ras be jokio pasigailėjimo perskelia į dvi dalis ir tuo būdu

Blogai dar ir tas. kad imigrantas, noris patapti šios šalies 
sutinka tokias kliūtis, kurios ne kartą paeina iš paties ad- 

ityvio aparato nuotaikos. Dabartiniais laikais patapti legali- 
menkos piliečiu pasidarė veik neįmanoma. Be dvokatų ir di.. 
laidų neverta apie tai net ir svajoti.
e tokių apystovų vargu bau pasiseks darbo ministeriui įkūnyti 

imanyma naturalizuoti visus ateivius.
eiviams daromos nuoskaudos, su ateiviais mažai tesiskaitoma, 
eivių daug reikalaujama.

tiglijos Angliakasiai.
kalbama apie Anglijos prekybos smukimą. Tai yra fak 

ado patys anglai neginčija. Anglija įvairių prekių sandėlis, 
fjrpekes stypso tuose sandėliuose ir nebegali išplaukti į pasau- 
^^tOpiausia pramonės šaka, tai anglies kasyklos. Anglies 
’flj.pergyvena krieį. Tarpe kasyklų savininkų ir darbininkų ei- 
’iftlgfaičai atlyginimo klausymu. Jei samdininkai atsisakys pa-

i, tai prie jau esamų bedarbių prisidės ir anglia-

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES 
DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS

SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJEB T - •
La>.srai įsrertc

i

(Tęsinys) !Io ragavęs, o kaip neteisingai žmones skaudė. !stiprią valią, tai didžiausias žmogaus turtas, ku-
Geras žmogus buvo mūsų kaimo mokytojas! Mikas. Tas man labai nuostabu, kad tu j rio nieks neatims ir nesunaikina.

ve!mi:is Lomavičins. tai viską ką aš žinau, tai jam davei 20 kapeikų.
sužinojau i< jo: jis mane mokino ne tiktai skai
tyti ir rašyti. bet ir kaip gyventi. Turbūt ji pats į 
Dievas buvo jiaskyręs mokytoju ir suteikė jam 
fokĮ protą ir ev-rą širdį. Ir dabai? nėra tos die
nom. kad a< jo neprisiminčiau ir nepasimelsčiau
UŽ io sielą. ■

šiandien niekur nesutinku tokio mokvtojo. 
kuris taip būtų atsidavęs savo darbui, kaip ve- 
l;oni< Leonavičius. Gal ir yra kur nors jam pa
našią. bet mažai mes tokių žmonių turime : “daug 
pašmktu. bet mažai išrinktų!”

Naudingas tas mokytojas' žmonėms ir lai- 
mi->.ųa ta apvlinkė. kurioje darbuojasi toki žmo- 
ilč'S.

Mikas. Tas tiesa: l>e mokyklos nieko ne- 
■fali būti gero.

Antanas. Ne. mokykla mokina sūneli, bet 
mokvtojas! Nemažai jau dabar pas mus mokyk
lų kaimuose, o dar daugiau miestuose aukštos-, 
nių. Dažnai matome, kad ir m'bkriklas išėję, 
žmonės būna netinkami. ’

Mikas. Ką tu kalbriseneli! '\ejaiigi ir iš 
aukštesniųj\i mokyklų išėjję žmones1 ga^i-būti ne
tinkami darbui ? >

Antanas. Ar tai tu manai, kad visi blogie
ji tik iš kaimiečių nemok}-Įų. kurie ifesioja ser
mėgas. kailinius ? Ne sukeli, daugybė jų yra 
miestuose. Tankiai rodosi;, kad labai apsišvietę, 
o protas tamsus ir širdis sugadinta. Tie' žmo
nės daug pavojingesni neg i prastas tamsus kai
mietis, kuris nei vieno žodžio nepaskaito. Pa
slikoj au sūneli apie Pagurskį, jis jau buvo moks-

būti žmogus švięsus. o dirbo tamsiausius: darbus, 
kurie jį labai nužemino.

Mikas. Taip seneli jis dirbo tamsius dar
bus. nors pats buvo apsišvietęs.

Antanas. - O vis-gi buvo žmogus pavojin
gas visuomenei, nes nemokėjo išmintingai elgtis, 
gal dėl to kad neturėjo gero mokytojo, kuris ne
parodė gero gyvenimo kebo — ii- tėvų, kurie 
nepratiho iš mažens teisingai elgtis, kad kitus 
neskriausti. Matyt jis nieka’da nesimeldė, nei 
i bažnyčią ėjo.

Mikas. Tu seneli jo gailiesi ir dar davei 20 
kapeikų ?

Antanas. O tu, sūneli, nejau nesigaili žmo
gaus,’ kuris yra aklas, kuris nemato kelio. Pod- 
gurškro reikia gailėtis, nes jis buvo nelaimingas: 
.fra buvo satb blogi] įpročių vergas. Aš turė
jai j h. m atleisti, nes ir mūsų Išganytojas melde- 

kryžiaus už savo kankytojus: “Tėve at
leisk jiems, nes nežino ką daro!” Bot. mudu už- 
sikalbejova it* per daug toli nuėjova nuo savo 
žolūį.

: -Mikas. Taip aš dabar suprantu, kad nie
ko nėra žmogui brangesnio, kaip kad mokėti iš
mintingai sutvarkyti savo gyvenimą

Antanas. Geriausia išlavinti protą, įgyti

Dzūkas Musteikėtis J. M.

Antanas. Aš daviau jam 20 kapeikų ir pa- 
sirįžęs buvau su juo-pasidalyti, paskutini kąsni 
duonos, kad tik jis būtų doras ir teisingas žmo
gus.

Labiausia, man buvo gaila, kad jis galėjo

Dabar supranti sūneli, ka dto.ji ;mtr<).]i. rei
kalingoji žolė, vadinasi sumanumo^, teisingu
mas ir dora.

Mikas. Suprantu.
Antanas. Pirk sau sveiką protą ! Štcngkis. 

kiek galėdamas. Įgyti sveikas ir teisingas pažiū
ras i Dievą ir žmogų. Pirk sau doro turinio kny
gas ir skaityk jas: užsisakyk naudingus laikra
ščius ir skaityk juos. Matai kiek mano spinto
je daug knygą: aš kaip tik sužinau, kad išleido 
kokią naują knygą tuojaus stengiuos nusipirk
ti. įeitos knygos — mano gudrumas. Aš jas skai
tau turėdamas liuoso laiko.

Mano laukas, daržas, gyvuliai, bitės duo
da maistą mano kūnui.' knygos — maistą sielai.

Tai ir tu pasistengk įsitaisyti spintą, kurion 
[prikrauk Įvairaus turinio knygų, išsirašyk nau
dingą laikraštį, kuris teiktų žinias apie pasau
lį ir ūki. kad tau būtu žinoma, kas tavo drau
gas ir kas. priešas, kad žinotum savo teises ir 
pareigas.

Mikas. Viską taip darysiu, kaip tu sene
li mokini. •

Antanas. Neužmiršk sūneli, aš tau gerą 
veliju!

[Mikas. Na. dabar ]->apasakok apie trečiąją 
žolę.

Antanas. Kad aš tau dar neviską pasakiau 
apie antrąją. z\š tau tik sakiau, kad ji vadinasi 
“Sumnumas,” bet nieko nesakiau, kaip su ja 
reikia gyventi sviete.

(Bus daugiau)
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įvyko X Lietuvių Darbininkų Ko- 
peratyvės Sąjungos Jubilejinis sei-

r 93 kubįpa’: tam. B. Verbickas, 
į 9? tampa: V. Paulauskas.

Maršalka-—Tr»i-- Seimo j»c

tam, ;Įacf įkūrus ąratolatijį 
Chicagoj lietuvių teatrui. į- 
stojimo į A. L. T. K. S. bure 
imama po $5.00 ir mėnesinį 
duoklių po $1.00. Kiek to-į 
kių užsimokėjusių narių ton 
vo, aš nežinau; žinau tik 
kad iš manęs paėmė penkių, 
taigi jeigu valdyba nešaukia 
daugiau susirinkimų ir ma
no organizaciją likviduosi, 
tai turėtą viešai tarti žodį ii 
atsiklausti narių, arba ners 
pranešti nariams, ką mano 
daryti su surinktais pinigais.

Kaip išrodo, tai Chicagos 
lietuviai moka tik pradėti 
gražius sumanymus, bet ne- 
įvykinti juos. Išrodo, kad 
ir nuolatinis lietuvių teatras 
tik sumanymu ir pasiliks.

A. L. T. K. S. narys 
Juozas”

Kiek žinoma Čikagos Ame
rikos Lietuvių Teatro Kūrė-1 
ją Sąjunga susikūrė p. Vaie- Į 
kaus iniciatyva ir buvo jo va- į 
dovaujama. Po kelią nevy
kusią pasirodymą Sąjunga 
ėmė smukti L per trumpą 
laiką net ir jos vardas išny
ko; liko atsiminimas. Tame' 
pačiame laikrašty, liepos 27 
dienos numery pranešama, 
kad “Amerikos lietuviai tu
rės nuolatinį teatrą.’’ jaiii 
vadovausiąs p. Vaičkus, dė
ka kurio sumanumams teat
rai auga kai grybai po iie-t 
taus. Mums žinoma, kad p. į u‘.' 
Vaičkus atvažiavęs Ameri-i” 
kon Brooklyne atidarė pir- Į 
mutinį “Vaičkaus Dramos j 
Teatrą 
laurais.'’ nuvažiavęs Cbica-': 
gon iškilmingai atidarė kitą! 
“Vaičkaus Dramos’’ teatrą! 
su “Susimildamas žvakutė, 
užgeso.” kiek pagyvenę.' į- 
steigė “Amerikos Lietuviu 
Teatrę)rKurėją Sąjungos Te
atrą” su “Pakrikėliais” ir 
šiandien pranašaujama, kad; 
ketvirtas iš eilės “Vaičkaus! 
Dramos Teatras” atsidarys! 
su “Pirtimi Amerikoje." ! 

y i
leatras ant teatro, o;

“Naujieną’’ korespondentas -spirti taps dar įdomesniu.

Juozas ieško, kur dingo tas 
teatras. Jei Dievu&s duos, 
tai dar metelius pagyvenę tu
rėsime visą tuziną teatrą!

NAUJAS PIANAS
Rusą muzikas Žilevas iš

rado naują muzikos instru
mentą, kurs, pasak rusą žy
miu kompozitorių nuomone, 
sukuiikuruos dabartinį pia
niną, nes išrastasis pigus ir- 
labai patogus.

Jis susidedąs iš dėžės, sve- 
riančios tik 8 svarus? Vieto- 
ije stygą, jo užpakaly įtaisy- 
Įtos plienynės šukos i kurią 
Į galelius muša plaktukai.

(bulgarai nuteisė dar
17 KOMUNISTŲ

Bulgrai tebekovoja su an
tivalstybiniais elementais. 
Miriop pasmerkta dar 17 ko
munistą. Šio mėnesio pa
baigoje prasidės 400 komu
nistą byla. Rugpjūčio pa
baigoje paskirta 500 komu-1 

! ristu. kurie dalvvavo vai- i *
džios nuvertimo sąmoksle, 

! byla.
su “Menu, meile ir! Bul£arai aštriai kovoja su 

i šalies priešininkais. Komu- 
i ristai gvolto šaukia, kad 

H toks darbas, tai budeliu dar- 
- bas. bet patys tik.ir minta 
;J žmonijos gyvybėmis.

* “GARSAS” STIPRĖS
į Amerikos Lietuviu Rymo 
į Kataliku Su: ivienymo Cen- 
į tro Valdyba p.-skyrė “Gar- 
; so” bendrajaibią fondui
• $300.00.

"Garsas” gavęs tokią pa-

mas Romuvos parke, Hanteli©.! <1 rTteidteao riaktaM:

.Mass. 1 5 pžroimTrims gau-
Birželio 25 d 9 vd. ryte seinms, m; g

pradėta iškiliiimgomispanialdb- — ■— - — •---
mis. Mišias šv. laikė dv. vadas 
kun. Urbonavičius, asistuojant, 
diakonui kuų. Taškūnui ir subdia- 
konui kun. Lomontul - Iškilmėms 
pritaikytą pamokslą pasakė kun. 
K. Urbonavičius.. Pamaldose da- 
, ... - , lyvavo visi seimo delegatai, sve-‘ 
čiai ir šiaip jau vietos kataliką!

I Serija

Birželio 25 dieną, 10:45 ryto, 
Romuvos parke sesijas atidaro 
Centro Valdybos pirmininkas A, 
Vaisiauskas. Po trumpos delega
tai pasveikinimo kalbos kviečia 
dvasios vadą kun. Urbonavičių at
kalbėti maldą ir keliais žodžiais 
paskatinti Seimo dalyvius sėkmin
gai rišti visus organizacijos klau
symus. Delegatai ir dalyviai su
stoję atkalba maldą.

Pasiūlyta ir priimta šio turinio 
dienotvarkė: a) Seimo atidary
mas, b) mandatų komisiojs rinki
mas, e) skundų komisijos rinki
mas, d) spaudos ir rezoliudijų ko- 
msijos rinkimas, e) prezidiumo 
rinkimas, f) sveikinimai, g) pe
reito seimo protokolo skaitymas, 
h) valdybos pranešimai, i) kuopų 
delegatų pranešimai, j) LDKS. or
ganizacijos reikalai, k) organo 
reikalai, 1) finansai, m) nauji pa
siūlymai ir sumanymai, n) valdy
bos ir komisijų rinkimai, o) ats-. 
tovo Federacijos Kongresan rinki- 

. mas ir p) seimo uždarymas. ;
12 kuopos atstovas siūlo manda

tų, skundų ir spaudos ir rezoliuci
jų komisijas sujungti į vieną. Pri-' 
imta. Pasiūlyta rinkti 7 narius. 
Priimta.

Balsų dauguma mandatų, skun
dų ir spaudos konrisijon patentai: 
P. Daužvardis, J. Dikinis. J. Ba
ronas, kun. V. Taškūnas, tam. B. 
Verbickas, J. Balevičrns ir M. Šei- 
kys.

į Siūloma rinkti knygų patikrmi-

■ T, V. širka 13. Tuo būda seimo 
prezidiumo pinninmko vietą uži
ma Vuširka, viee-pžrm. J. Vaitkus; 
iSekretoriaten patenka: J. Kriviu- 
tž — I sekr. ir V. Tamoliūnas. II 
■fcekr.

LDKS. X Jnbilejinį Seimą pa-j 
sveikino: 1 ‘ Darbininkas ’ ’; Matas j 
Žioba, pirmasis LDKS. centro pir- 
rmininkas; Jonas Jaroša, Naujos 
i Anglijos apskričio ir I kuopos pir- 
Imininkas, F. Virakas, sąjungos 
Iprietelius ir nenuilstamas darinio-, 
tojas iš Lietuvos; J. Romanas, pir
mutinis sąjungos centro sekrete- 
dius; J. Mažeika iš Lietuvos, 
“Darb.” bendradarbis ; K Vidi- 
kauskas iš Philadelphijos; A. Ra
moška iš Baltimorės; A. L. R. K. 
Federacija; Aš Staniškis iš Phi
ladelphijos ir J. Barvainis iš Phi
ladelphijos. Visi sveikinimai pa
sitikti delnų plojimu.

Pertrauka pietums.

n Serija

Atidaroma 1:00 po pietų, 
mininkauja Širka.

Bendroji mandatų ir kt. komisi
ja praneša atstovų skaičių.

Beimant atstovus prisiuntė:

1 kuopa: V. Tamoliūnas, V. Va
latka, M. Šeikys, J. Guzevičius, ■ 
O. Adomaitienė,. A. Kneižienė ir 
Ant. Kneižys.

II kuopa: M. Abračinskas, O. 
Kašėtaitė, K. Oksas, J. Banys, J. 
Baronas, B. Tamulevičius, J. 
Daugelevičius, J. Jaskelevičius, J. 

/Trainavičius, J. Janušienė, R. Že
mėta, P. Balevičius, P. Puidokas. 
M DsniHenė, J. Rastokas, K.

! Vaičiūnas ir B. Ligeikaitė.
2 kuopa: Kun. V. Taškūnas

■ K Spirdavičius.
7 kuopa: Jonas Vaitkus.

■ 8 kuopa: kun. P. Juškaitis, V.

A Vairiauskas, P. Daužvardis ir 
V. Sereika.

Komisiją pripažįsta -mandatus 
. tikrais ir suteikia delegatams sei

mo ženklus.
Be delegatų posėdžių salėje sve

čiai: kunigaiir organizacijai pri
jaučiantieji Svečiams sulig įsi
gyvenusių tradicijų suteikiama; 
sprendžiamasis balsas.

Apyskaitos (raportai)

Centro valdybos pirmininkas A. 
'Vaisiauskas trumpai apibudinęs 
organizacijos veikimą, pasisako’t ai 
organizacijai dirbęs kiek galėjęs 
ir kaip mokėjęs. Priimta.

Vice-pirm, V. fcrka pareiškia 
dirbęs, kiek jam buvo pavesta. 
Priimta.

Pir-

Iždininkas A. Potembergas raš
tu. Pinigų neturėjau, knygų ne
vedžiau, nes čekiai ir pinigai ėjo. 
Centram Kiek galėjau kontrolia-. 
vau ir įeigas sekiau. Priimta.1

i Sekretoriaus P. Daužvardžio: 
Žodžiu ir raštu. Priimta.

Redaktorių: Pr. Gudas neatvy
ko. P. Daužvardio: dirbau kaip 
mokėjau ir kaip galėjau; plunks
na ir žodžiu raginau narius orga
nizaciją, ne vien tuščiais žodžiais, 
bet ir darbais stiprinti. Priimta.,

Iždo globėjas P. Kudirka. Laiš- \ 
km* Priimta.

Namo prižiūrėtojas J. Glineckis. 
Raštu. Priimta.

Administratorius V. Šereika: 
Knygos tvarkoje. Biznis mano 
pastangomis taip sutvarkytas, kad 
davė organizacijai gražaus pelno. 
Bet apie tai toliau.

Knygų peržiūrėjimo komisija. 
Rasta klaida, daranti $110 skirtu
mo, šiaip knygos tvarkiai veda-

ir
mos.
' Seimas nutaria, kad senoji ir 
naujoji revizijos komisija patik
rintų knygas dar kartą ir klaidą 
susektų.

rūi suaukavo apie $1,000. 1924V 
nartais paaukavo $150, p už $110 
pirko žėrų. šiais metais nupirko 
.centrui už 200 doL registerjl Pri
imta.

N. Y. ir N. J. AKAzlas. Sėk
mingai ir gražiai darbuojamosi.. 
Priimta.

Conn. apskr. M. Blažauskaitė. 
Gyvai ir sėkmingai darbuotasi. 
Priimta.

Conn. apskr. M. Blažauskaitė. 
Gyvai ir sėkmingai darbuotasi. ■ 

’ Priimta.
Apie kuopų veikimų pranešė:

1 kp. V. Tamoliūnas, 2 kp. J. Dau- j 
gelevičius, 3 kp. kun. Taškūnas, j 
7 kp. J. Vaitkus, 8 kp. V. Širka,. 
12 kp. J. Dikinis, 14 kp. A. Kaz-‘ 
las, paaukavo organizacijai $5.00, 
70 kp. J. Kriviutč, 93 kp. kun. Ver
bickas ir 97 kp. V. Paulauskas.

Dovanos

Montcllo H LDKS. kuopa, lai
mėjusi naujų narių prirašymo va
jų ir tuo būdu pas save gauna Sei
mą, gauna dovanas. Tos pačios 
kuopos narys J. Jaskelevičius už 
pasidarbavimą' pakeliamas į gar
bės narius. Centro pirmininkas 
teikia Montellos kuopos pirm. 

Daugeliavičiui gražią vėliavą, o 
Jaskelevičiui — sidabrinę taurę. 
D diegą tai apdovanotiems sukelia 
ovacijas.

Sveikinti vietinį majorą išrink
ta : M. Blažauskaitė, P. Daužvar- 
dis ir J. Treinavičius.

Kun. Kemėšio laišką iš “Darbi
ninko” gyvai paskaito J. Dikinis. 
Seimas paveda Literatūros komi
sijai sveikinti organizacijos tėvą 
kun. F. Kemčši.

Rezoliucijų komisija pateikia ( 
pasveikinimų tekstus: Suvienytų 
Valstijų prezidentui Cooldige’ui, 
Boston’o kardinolui O’Connell’ui 
ir Lietuvos Respublikos pasiunti
niui Bizauskui. Sveikinimų teks
tai priimti. Posėdžiai uždaromi 
7 vai. vak. Nutarta i rytdienos 
posėdžius susirinkti.9 :00 ryto.

Vakarienė

zmona, buv.mąjbw&ąg 
l»ių žtnonių-

2-ra dw»a

Birželio 26 d. 8v 
posėdžius atidaro Įp 
Širka. Sekretoria

Svefkininwa

telegramais: ‘ ‘ Garas? 
riaus L. Šimučkyyk 
jaus ir muziko A 
kais J. Vieraičio irOiį 
nūs. Sveikinimams O

Svarstyta ir natigj
1) Inkorporuoti Dariūji 

jungą kaipo Šv. Juozapai; 
Rymo Katalikų Koopergį^ 
bininkų. Sąjungą,.
m o darbą atlieka Central 
iki šių metų liepoj piibaig|

2) Išsiuntinėti šėrinirilįa 
ias’

3) Steigti “Darbininko 
dradarbių fondą ir iš 
lyginimą už tinkamesnėj 
Gi. geresniems koreąpdSS 
ypatingai studentams, dU6= 
ginimą knygomis.

4) Bonų platinimas pala 
Centro Valdybos nuožiūr 
žvelgiant į reikalingumą.

5) Steigti apdraudbs 
Centro Valdybai pavesti 
sas aplinkybes ir paršo" 
riaus projektą.

6) Broliškos pašelpoi 
likti.

7) Steigti prie o? 
kuopų dramos kuopt 
instruktoriumi kviesti 
Dikinį, kurs su Ccnt 
galutinai sudaro tvari

LDKS. X seimui pagerbti mon- 
t čiliečiai suruošė parapijos salč-

Ekskursija vakarų 
Amerikoje.

Rašyta Dzidmdzidrimdziškai

Mc-šk1! Vanaį/aitis

Yelloįvstone Park. važiuodama Ekskursija, sutiko ke
ly mešką. Zaleckis sustipo. Meška prisiartino, pasižiūrė
jo Į ji. p. Pakštus ir pakiliau Į Vanagaitį. Susitikus su 

žvilgsniu, lyg ir “pabūgo.” nes jis išrodė diktesnis už 
j<’l-

K c c

Kasdiena ekskursantai lanko koncertus ^larmonu 
Tabernaeulum. -Jie tęsiasi pusę valandos. Klasiniu vei
kalu koncertas vargonais. Vidurdienį. — 12:15 ir 12:45. 
praleidžiam muzikos gaisuose. Feliksui ir Pakštui nela
bai patinka, o Pakštieėir Vanagaitis ramiai klausosi 8,000 
dūdą vargonų su 200 knibinacįju.

F. Zakckis uznuišč . . .

Išvažiavęs su Geografine Ekskursija F. Zaleckis tai 
ekskursijai “akompanijuoja” ant kokio tai “ekspreso” ra
to. Važiuojant visko atsitinka, todėl lai bus bostoniečiams 
žinotina apie Zalecki. kaipo vietos gyventoją. Jis žada ne
užilgo vėl grįžti Į Bostoną. Su Dzimdzi jis patyrė gyveni
mą. pažino rvtines valstijas, o dabar sukinėjasi po Va
kari) Amerikos kalnus. Atvažiavus i Salt Lake City iš 
Vellowstone Parko. Zaleckis su prieteliais nuvažiavo mau
dytis į S.alt Lake. JĮ užpuolė gana didelė armija išbadėju
siu banditui—uodu. Nepakęsdamas tu kraugerių jis, sumo
bilizavęs visas pajėgas, užmušė bent pusę milijono tą ban
ditą. Po to. puikiai gulėdamas ant vandens, kaip “Po- 
tašas," išsimaudė.. .

F. 2alfcki<x nesugrįš.

Išvažinėjęs po Vakarų Ameriką Zaleckis žada ieškoti 
sau vietelės galutinam apsigyvenimni. Dabar jis daug pa
tyrė ir pažino gyvcninią. Pervažiuot per tokį Suv. Valsti
ją plotą, tai mažai “fouią/’ Jam toji kelionė nieko ne

kainuoja, bet jis vis-gi nepatenkintas savo likimu. Kada 
p. Pakštai pasako “labanaktis.” tai Zaleckis tuoj Vnagai- 
čiui “bakst” pašonėm Juodu abu “sfof&iai,” tai nori šį 
rudenį “šposą” iškirsti...

Gražioji lytis Bostone, tur būt pasirengus rudeniui 
nes Zaleckis jau negrįš į Vakarus, bet atvažiuoja Bostonan 
.spaliu mėn.

Vadinasi, susilauksime kas draugo, o kas ir “amžino 
draugo... ”

Ekskursija būt sudegus.

Tai mažas juokas. Jei Geografinė K. Pakšto ekskur
sija būt atvažiavus bent savaitę pirmiau į Salt Lake City, 
tai būt sudegus. Tik pamanykit 111 laipsnių karščio svi
lino.

Dabar viešėdami jie jau 8 dienas S. L. C., neragavo 
dideliu karščiu.

Pasakos apie Lietuvei

28 liepos Dr. K. Pakštas ir kompoz. A. Vanagaitis S. 
Lake City universitete pasakos apie Lietuvą. Vanagaičio 
pasakojimai bus iliustruota liet, liaudies melodijoms—dai
noms.

Stebuklus matė

Mūsą keliauninkai praneša, kad Salt Lake City, jie 
pamatė stebuklus. Ant “pūsčios” išstatytas puikiausias 
miestas su daugybe gražią namą. Faunos puošia apylin
kes su gražiausiais javais.

Pakštas jau gudresnis

Sučiupęs universitete paskaitą jis pasireklamavo ir 
draugą Vanagaitį pagarsino, bet dar daug gudrumo įgavo 
nuo vieno pulkininko A. Šefavai^, kuris nesenai aš Rusi
jos gryžo. Jis tik iš paskaitą ;if gyvena. Daug teko eks
kursantams sužinoti iš jo praktiško gyvenimo. Dr. K. 
Pakštui patarė “skaityti,” reklamuotis ir t. t... Geras 
“biznis” esąs. Tas labai patiko »e tik K. Pakštui, bet ir 
jo “finansų ministeriui... ”

Dabar Pakštas visu sprindžiu gudresnis ir gailisi to 
nepadaręs pirmiau. Tai grynas uždarbis, kas ekskursijoj 
yra būtinas reikalas.

Viskas laimingai klojasi* ekskursantams, tik pervėlai 
! ‘1 pagalba. ” Jau laikas ^al^rįiti...

Zaleckis kalėjime

Su ekskursija Zaleckis mažai randa miestu pakely. Jo 
gamta nevilioja. Tuo primena Lietuvą, kurioj būdamas 
vargelį vargo. Jis skundžiasi kartas nuo karto, kad jam 
ta kelionė — kalėjimas...

Vanago itis pa si g ė rė

26 liepos, ekskurshntai dar kartą nuvažiavo maudytis. 
Pasitaikė bangą. į kurias Vanagaitis mėgino liūliuotiš. bot 
viena iš ją spiovė tiesiai į nosį ir pataikė į gerklę. Buvo 
didelis sujudimas skilvio ir seilės piktai spiaudėsi į neskęs- 
tamą vandenį. Tokį vandeni gerti, tai aršiau už “mūn- 
šainą.”

c Salt Lake City lietuviu kolonija.

Ekskursijai pasigarsinus vietos laikraščiuose, at
sirado lietuviu, kurie atsiuntė į “Camp” delegatą Stasį i 
Paulausko., vietos karininką, kuris 4 metai kaip čia gyvo- I 
na. Jis paeina nuo Girkalnio. Raseinių apskrities. Siun
tė jį vietos lietuviai: jo prisiega p. O. Paulauskienė ir jos 
du kūdikiai: berniukas Robertas ir mergaitė Elenutė. Ją 
yaišingumas priglaudė svečius, kur kelis kartus linksmai 
šnekučiavo apie Lietuvą.

Pp. Paulauskai žada Lietuvon lankytis po metu kitą.

Mainys Kaunet

G. Ekskursantai savo paskutiniam posėdy nutarė ves
ti derybas su maratonais dėl mainu. Salt Lake City su 
130,000 gyv. tinka Lietuvai kaipo sostinė, todėl K. Pakštas 
žada vesti derybas su vietiniu “popiežium” už kokį prie
dą mes išmainytume Kauną ant S. Lake City,

Posėdy dalyvavo p. O. Pakštienė, A. Vanagaitis ir F. 
Zaleckis. Zaleckis buvo priešingas mainams, nes, sako, 
tokį grąžą miestą Lietuvoj nemokės užlaikyti. Kadangi 
pirmąją dauguma, o Zaleckis mažuma, tai dauguma ir nu
balsavo. Ponia Pakštienė buvo bepritarianti Zaleckiui, 
bet Pakštas vienu žvilgsniu pakeitė jos nuomonę. Ji suti
ko (nors ėia gimus) dėl mainą, nes pati išsikrausto į Kau- 
[ną. Pasirodo, kad patogumai sutverti moterims, o mpte- 
rįs patogumams.

Kaunas vieną gražią naktį gali prapulti. Ekskursija 
duos gerą uždarbį “aitvarams” ir velniams, nes kas-gi žy
dus išneš.._ j. *

8) Narių kontrolė lie^ 
Valdybos žinioje ir nuoži

9 j Rezoliucijų homūrijf 
čiusi organizacijos vei1 
gas ir ne kuriuos sifily- 
seimui rezoliuciją: Tbu 
organizacijos išvystymu 
meriką padalinama j ta- 
das (apskričiai sudaro 
gardą): I apygarda B 
— New Y orkas, III - 

i arba Grand Rapids. Te
mo projektą išdirba ir v 
: ro \'aldyba.

l'j. Padirbdinti Sųju' 
]-.;s s-.i organizacijos emt 
kių projektus išdirba C 
dyba su Literatūros K

11) Redakcinio ir aė 
vio personalo sųstatą 
tvarko Centro Valdybt 
"ūros komisija.

j 2 Lrisri koperatyve 
les. Tuo rūpinas Centr.

Pertrauka pietums.
zBus daugiau;

Deknuo GaEnra

Dokaniz Oiatsitt

Klataldte pns aptielter 
DEK0FS NEW D»O 

OINTMENT.

NAUJAS IŠRAB
DEKSN1O GALINGA W 

Gydo, RennmtŽKinA, RanJr

Kojų, tirpime.

Ur naodo< gydymo.
75 centai. SlJflO •

HARTFORD. CONN.

Atsiųsk 60c., o gMg 
mus, bet žolėmis, 
$1.000. nfitftųdĮMė 
jei jie 
visai tuščias daikte? i# 
gui. Mūsų žoISb yrttai*' 
-teikė sveikute 
teiks ir Jums. Pateit* 
vidurius. praSaUna, 
mų, kosulį,. dušuK^ 
skausmas po tankinei,’® 
dimus, ir tt. Atriųstajfe 
visokių žolių ir

■

.r--£ysiSai



ir apie meną. -.

-ĮSS-'MS

čIŲ 
SUSI

NSIMAS
įi.fdieną, penktadie- 
yak., Lietuvių sve
rdi bendras lietuvių- 
|baltgudžių susirin-

Bostonietis Pranas "Galinis 
apsiėmė agentauti “Darbinin
ko” skelbimų rinkime. Pra
džia gera, “Darbininko” biz
nis stiprėja.

to.daug'lĮetuvių.labai linksmai- 
^Ąlygatyi^ts strapaliojar <•

SW« Brocktocn 5112—W,
Rl^S^tis* jt^\^jemsg(gTisą^ •» 

- kad visi’ veją-piL savęs’rr nie- ų

Dauguma <So. Bostono, biz
nierių, sako, radę būdų, bizni 
vesti be jokio apsi garsinimo. 
Klausymas, kaip tokiems biznie
riam sekasi?

tęsto mitingo ruošimo 
^Susirinkime dalyva- 

&rių tautų ir įsitiki- 
Po ilgų debatų 

ųčingų ruošti 16 rng- 
Įtingo ruošimo komi- 

l& Semenina (ukrainie- 
ninkas, Čekanauskas 
tinkas, A. Tulys, še- 

Iždo komisijoje: 
r po vieną nuo ukrai- 
ibųltgudžių. T redak- 
^Įiucijų komisiją pa- 

adas — “ Darbini n- 
nus, A. Tulys — 

redaktorius ir 
Platesnių in- 

ų: pateiks protesto ko- 
Aptarus eilę svarbes
nių susirinkimas už- 
val. vak. Teko gir- 

Irprotesto mitingo api- 
u bus šaukiamas pri- 

Ūsis mitingas.

Dr. Landžius, sakosi, nebe- 
turįs laiko sueiti su genūs 
draugais, nes labai sergą Efno- 
nėe, todėl jis “bnsy.”

Parapinė vasarinė lietuvių 
mokykla sėkmingai tęsia mo
kslų. Vaikučių lankosi apie 
500. Mokytojai išsijuosę dir
ba. Mokyklos perdėtinis A. 
Kneižys dar ir šiandien susi
laukia naujų “kostumerių.” 
Vietos klebonas kun. L’rbona- 
vičius labai rūpftiasi lėšų klau
symu. Atrodo, kad dėka mū
ši} gerb. klebono rūpesniui mo
kykla normaliai tęs mokslą.

Smuikininkas A. Žydahavi- 
čins skundžiasi, kad vasarų 
jam šalčiau nei žiemų, nes žie
mų daugiau tenka prakaituoti 
su smuiku, kai vasarą.

. A. J. GORMAN
(GUDAUSKAS):

Main St., Montello, Man.
(Kampas Broad Street)

kaP to ” TiAkbTn«ni patyręs lietuvis, gerai savo duriu) nueKtv. JO pamOLlų neKiailsO^ .ksjs muilavo ja uutomobiliusJ Jei no- 
\ __________ f/ iria kad jusij automobilius kaip naujas

'išrūdytų. ta( krelpkit&s į mus. AUTO 
l’AINT SHOI*. 354 \V. Bruadway. So- 
Boston. Mtiss. ’U. KAVOLIUS, savinin-

- ... MISIJA

-' Vilkaviškis. B iržel i d12 f j d. 
socialdemokratas Markbl'rk lu- ’ 
rėjo ‘|toisijas” Viikav®k^je( ■ 
Tik, jos nepavyko;|vo^ 
30 žmonių tesusirinko paklau
syti. ^Kalbėdamas, eirianauoju 
mou^letigs.tięk >
pradėjo s.pūjstis,. pi Ui s ^‘^4^ 
krikščionims, kad žmonės ste
bėjosi ir piktinosi tokia brauna 
kalba. Prieita prie tokių ne
kultūringų ir pasibiaurėtinų iš
sireiškimų. kokių joks manda- j 
gumą pažįstąs žmogus negalė
tų kad ir savo priešams mesti. 
Bet. tur būt. jau baigiantieji 
savo dienas socialdemokratai 
tai]) nusipolitikavo, kad ir! 
mandagumą bei padorumą vi-: 
sai pamiršo. Daug Vilkaviškis' 
matė ir girdėjo kalbų-kitų ats- j 
tovų. bet tokio, koks pasirodė ■

pirmą kartą teko iŠ-1

:1
- ’ SUDAUŽĖ
Birelio mėn. 27 dai!., Alek

nų parado je p. Gabrys' nu pi r-, 
kęs’ iš dail. Aleksandravičiaus : 
p. A. Smetonos biustą ėmęs jj; 
sanriravičiaus skulptūros dar- j 
laz^daužyto.- biusto bū- i 
ta Įųęt,o; netikėjai, nutrūkusi 
biusao nosis; - P. -Gabrys pada
ręs tai dėl to, kad p. Smetonos 
biusto uosi 
nevertas sugretinti su kunig. i 

) Vytauto biustu. Sako, p. Gab
rys tai padaręs labai susierzi •: 
nęs dėl seniau paskleistą prieš 
ji šmeižtu. i

GERA PROGA
■ipki^s :>rie >’.aujo agentu.

urmus

šeimynas su visais 
, ...atlos, elektrų šviest 
I šildomais ]>eviais.
[ JIO.VBI’UY -i šein

P. Gabrys pado- improvenrer

TEL. So. Boston 0506—W.
LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso V.u_jL>-Dos: nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:80 Iki 9 vakare. 
Seredomls nuo 9 iki 12 vai. diena 
Subatomls nuo 9 iki 6 vak. Ned« 
.įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartj’r u

SO. BOSTON’O PARAPIJOS 
LIETUVIŲ VASARINĖJE 

MOKYKLOJE
(Laike pertraukos vaikai bė

gioja po kiemą, o keletas m*o- 
kytojų šnekučiuoja ofise).

Mokyklos perdėtinis A. Knei- 
žys: — P-nasDikini! šiandien 
Tamstai išpuola priž.iūrėti vai
kus kieme.

Mok. Dikinis: Atsiprašau. 
Ar aš vienas, ar dar ir kitą 
tam “džiabui” duosite.

Mok. perd. Kneižys: Antru, 
paskirtas mokytojas Skilandis.

Mok. Dikinis: “T bet your 
life,” kad aš jį suvalgysiu! (Vi
si juokiasi)

Mok. Karbauskas. P-n a s Bi
kini! šiandien penktadienis.

Mok. Dikinis. Labai gaila! 
P. Kneižys gerai apdraudė p. 
Skilandžio gyvybę!

yprttHk;] i

WM. B. HAVEY
144 Boylston St., Boston 

b (R.-4)

W.

lupiu parduosiu tamstoms.

(DR. PUSKUNIGIS
į: GYDYTOJAS
ii VIDURINIU LIGŲ
Į vaL 9 iki II ryte. 1 iki 3 po piet.'
. 7 Iki 9 vak.

389 Broadway, So. Bostoa.
Tel So. Boston 2881.

DYKAI!

MERICA TIKRAI GERAS PIRKIMAS
rugpj. 19

Kanadoj

JUOZAS M, VERVEČKA
LIETUVIS ADVOKATAS

DAKTARAS J. LANDŽIUS

ŠIS SPECIAUS PASIŪLYMAS TIK IKI 
RUGSĖJO (SEPTEMBER) 30, 1925 

TIK VIEKAS SETAS YPATAI 
“APSIMOKA TAUPYT LEIBELIUS”

TAVO NELAIMĖJE
DRAUGAS

f^^įkyriaus vedėja, su- 
^Niągara Falls ekskur-Į

ri'i-' p-rLoja, kadi Nia-

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS

juslus ligas vyri), moterų ir vaikų, 
pasai vėliausius metodus, kaip ta: : 
ultra-violetiniais spinduliais. kw:irO 
žiburiu, thr-rmo therepn. ir kinais 
elektra mesi t kai lakais burinis. F.^.a- 
mfnnojii kraujų. Slapumų, ir spiau- 
dulus savo laboratorijoje. Nu’rnu- 
kiu X Ra.v paveikslus. Teipųi .su
telkiu patarimus laiškais.

f)fixo ralnririo.t 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas--------------------- S. R. 400>

SOUTH BOSTON, MASS.:
414 W. Broadway

Tel. S. B. 094S

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Broektor. "ISO
llF.SIDEXUT.7OS Tel. S. R. ?.129-iv

Kesltlencijos Teiephonas: 0779-M. j 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W Į

S. BARUSEVIČIUS >
LletnvtSkas Oraborlus, balzamuoto- į 

Real Eatate ir Public Notaras.
258 W. Broadway J

South Boston, Mass. j
Resrfdenclja 838 Dorchester Avenue

Dorchaster, Mass. (

Advokatas Šalna, turis, savo 
ofisą “Darbininke,” labai ge
ros nuotaikos ir linksmo būdo 
žmogus, todėl bylas varo kai iš 
pypkės I '

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D. 
Galtavj ausikalbiti ir lietuviškai 

ojtbo VAiajmoe: Rytais iki 9 v«L

Vakarais nuo6—8
' 5S6 S. Broadway, So. Boston

rįžo iš kempės
$ęmo seminarijos auklė- 
Wponas Kneižys sugrįžo 

tarisaų kempės, kuri y- 
j.valstijoj. Sugrįžo pe
natą, o šį panedėlĮ jau 
larbą — mokytojauti 
vasarinėj mokykloj.

YKO IR PATIKO
Centro sekretorius ir 

nko” redaktorius J. 
u “Darbininko” dar- 

juū A. Naviku pereitą ne
buvo Montelloj ir su Dail

iom buvo nuvykę i eže- 
->ti. Tas taip pavyko 

kadir kitu kartu ten

ĮSTEIGĖ BIZNĮ 
tvolius Įsteigė So. Bos- 
tomobilių maliavojimo 

> Dina. 354 V. Broad-

kIŠKINIMAI APIE
DŽIOVĄ 

no Džiovos Dr-ja 
rbuojasi. kad supazin- 
suomenę su džiovos pa- 

1 kaip tos ligo> 
ingijus. kaip

Parapijos choro pirmininkas 
Valatka ir chormeisteris Kar
bauskas, skundžiasi, kad jų 
choristai tiek pamėgo vasaros 
atostogas, kad sunku “repe- 
teišenus” besulipdyti.

r-jos dėka So. Bostono 
s rengiamas 
Pagedėlyje nu 
a.y teatro tas 

s išpildytas, ša
Jį. po pietų bus -rampa 

bele ir po to tam ori tai- 
įdomi paveikslai.
re 8:30 vai 
gramas.

ATITAISYMAS
neitame “Darbininko” 
Tebuvo minėta. kadVi- 
•aišęs Tarnui Zaleckui a- 

■> motinos mirimą. Pa- 
kad.ta motina, išgyve-

metus buvo ne Vira- 
mo Zaliecko’

.avąitę apsiniaukę: 
J” stričio maudyme iš
dilęs saulei pasislėpus 
Įjų maudytis maža. Lie
stu retai bepasitaiko.

^J>arbininko” adroinis- 
•|£V? Sereika nudūmė Į 

J. atostogoms-pas 
Matya, Sereikos 

varesne kai paprastai

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

399a W. Broadway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

United States L
<5 Brcadwa ' \'cv; Y j

Kutų Daržas
(RŪTA GARDENS)

Tai yra mūsų užvardintas plotas žemės, 
prie kurio priguli dailus ir gana gilus eže
ras. kuriame galima žuvaut ir maudytis.

30 akerių lygios žemės, .gražiai apaugu
sios aukštais klevais, beržais, eglėmis ir ki
tais medžiais. Šitą žemę išrėžėm lotais, tin
kamais statymui vasarnamių arba šiaip sta
bų. ant pat vieškelio, prie Bulings ir Dc- 
borah Sampson Streetų, Sharon. Z\fass. dai
liausiam miestuko krašte tik

žeidimo ir po SI 
-iinujiriu žemo 
u ar nuroinobil 
Tad nelauk kai

' W < npiey.

TeL So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPEF
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Eoston 
()/i8O vala'rtdoat

nno 9 Iki 12:00 ryte ir nno 1:3C 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas suba*os vakarais

Sesios
TIKRO PJAUSTYTO STIKLO STIKLINĖS 

UŽ 35 LEIBELIUS
STANDARD IR CHALLENGE PIENO

17 Mylių nuo Bostono
Rūtų Daržas," teisybę pasakius, taipatro- 

lo. kaip kampukas Lietuvos atneštas i Ame • 
riką. — Tikrai būtų džiaugsmas, jei šią vie
tą apipirktų ir apgyventų mūsiškiai — vien 
tik lietuviai.

BOSTON’O DRAUGUy
VALDYBy ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

539 E. Seventh St., So. Boston, Ma* 
Telephone South Boston 1516—J. 
Ice-L’irmiiunk:!* — .7. Petrauskas.
250 Gold St.. So. Boston, Mass.
rot. Rnštininkas — P. Tamošiūnas,
idi \V. 7-rli S:.. So. Boston, Mass. 

Raštihūikus — M. šelkls.
40 Marine Road. So. Boston, Ma* 
iisierlus — A. Naudžiūnas,
8$5 E. Broadway, So. Boston, Ma* 

rki'arys — J. Zuikis,
7 VVlnfield St., So. Boston, Mass.
ruugiju liuko susirinkimus kas tre
čią oėdčldlenj kiekvieno menesio, 2-r< 
valandą. pQjrletų, parapijos gal5J, 482 
E. Seventh St, Ko. ĖfostOn, Mass.

DE-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ
PO GLOBA MOTINOS SVČ,

SOUTH BOSTON, MASS. ' 
VALDYBA

Z. Zlčkleng,
•y s-.. Su. Bosioo. Mass.

1426 Columbia Rd.. So. Boston, Maes, 
.-<>r. Rast. — O. Siaurini,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mara,

iki. H::*'4. — Kpv?.
115 G Street. So. Boston, Maas, 

oi. — <>.
105 6-th

Nepraleiskite progos gauto šitas šešias puikias 
stiklines, kuriasmatote ant paveikslo, -už 35 lei- 
belius Standard ar Challenge Pieno.
Pradekite leibelius taupyti šiandien ir kada prirink
site užtektinai nuneškite į arčiausią Premijų Krau
tuvę, kurių adresai žemiau, ir pasiimkite savo setą 
šešių stiklinių. Tą dovaną galite gauti tik msūų 
krautuvėse. Paštu nesiunčiame. Apsimoka taupy
ti leibelius nuo kenų.
Standard ir Challenge turi tik tiek pieno ir cukraus 
kiek reikia, kad padarius jūsų pudingus, so- 
sus, keksus, pajus, ir užsigardavimus skanius. Jie 
tinka visur kur reikia cukraus ir pieno kartu. Jie 
kavai suteikia malonų skanumą. Užsisakyki t savo

Mūsų Bostono Premijų Krautuvė Randasi Prie 
89 Friend St, netoli Haymarket Sq. 
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

FAT.T, RIVER, MASS.
14-3-rd Street
netoli Bedford St

NEW HAVEN, CONN.
H6 Temple Street
netoli Crovn Street

RRTDGEPORT, CONN 
lil5 ronjrress Street 
netoli Main Street 

providence. it. i. 
49 Abom Street 
netoli VVashington St.

Sveikatos Jieškotojai
ypatingai turėtų pasiteirauti apie Sharon 
miestelį, nes tai yra aukšciausis ir sveikiau- 
sis miestas’ šioj daly valstijos. Pasiklausę 
d a k t a r o pers i t i k r i n si t.

Namus Statysime
tuojau?. nes mūsų architektai ir inžinieriai 
skubina kogreičiausia pabaigti planus. Pa
ti rinėkit. kurie interesuojatės pasistatymu 
vasarnamio už mažą kainą ir ant visai leng- 

mokcsčių. Kreipkitės pas savininkus-.

VINCENT A. JENKINS
6 Beacon St., Boston. Tel. Hayma>rket 5840.

TITUS -P. GREVIS
395 Broadway, South Boston, Tel. S. B. 2340.

PERSIKĖLĖ Į NAUJI VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IB GYVENIMO ANTEA&AS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tel S. B, 0183-W.

St, So. Boston, Mm
— O. Mizglrdlenė, 
St, So. Boston, Mass.

dtCę vbwido8 Į
•ranglja taika

164 8-th
Draugijos reikale!* kre 

protokolų ražtlnlnkę. _
savo susirinkimus kas antrą atnrtdn*

-&?, South Boston. Mass.

fiV. KAZIMIERO r. K DR-JO1 
VALDYBOS ANTRAiAI 

Pirmininkas — J. Jaroža, 
225 T. Street. So. Bos^pn, Ma* 

Vice-plrm. — J. Grublustas,
157 M Street So. Boston. Ma* 

Prot RaAtlnlnkas — A. JlmuBonis,
1428 Columbia R«L/S. Boston, Maa 

Ftnlnsų Jfažtininkas — K -Kiškis,
8 Hatch Street So. Boston, Ma* 

Iždininkas — L. Svagždys,
111 Botvan f t, So. Boston, Ma* 

Tvarkdarys — P. Izaučka,
395 E; Fifth St, So. Boston, Ha*

Draugijos reikalais kreipkitgs V!* 
■los 1 protokolų raStlnipkg.

Drautrija savo suslrnklrnm laiko 
nedeid-enj kiekvieno mGnėato 1-mą y* 
po pietų parapijos salėja, 4#2

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalteckas,

514 E. Broadvray, So. Boston, Ma* 
VICE-PERM. — Povilas Rūtai,

95 C Street So. Boston,^asų.
PROT. RAšT. — Antanai Max»jon* 

450 E. Seventh St. So. Bbjtton. Ma* 
FIN. RAST. — Juozapas VTnkSvKim, 

906 E. Broadvray. So. Boston, Ma* 
KASFERIUS — Andr. ZaUeekas.

671 E. Fifth S t, So. Boston, Ma* 
MARŠALKA—Kazimieras MlkaUlonta,

906 E. Bmadvvny, So. Boston, Ma*
D. K K. Keistučio Draugija laiko *> 

vo mėnesinius susirinkimus kas pln* 
ne<16ldien| kiekvieno mėnesio, po nu* 
694 V’nshlnjrton St., Boston, Ma*, 
1:30 vai. po pietų. Ateidami ant 
rinkimo atsiveskite su savim daužto* 
naujų narių prie musų draugijai grt* 
rašyti. , j

i




