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Nauja francuzų beda.
Kaina 4

DARBININKĄ^

------Blna-------

tu ir verti didžiauao utoo

PRANCŪZAI TURI NAUJOJ 
BĖDŲ

Francūzai turi bėdos netik 
Moroke, kur riffai jiems 
kailį peria ir lauk iš Afrikos 
veja. Francūzai valdo ir Si
riją Mažojojo Azijoj. Ten 
sirijiečiai sukilo. Viename 
didžiame mūšyje francūzu 
užmušta 200, o sužeista 600. 
Francūzai bebėgdami atgal 
ir kaili begelbėdami turėjo 
maištininkams palikti daug 
karinės medžiagos.

PADAUGĖJO TURISTŲ 
SKAIČIUS

Per kelis pastaruosius me
tus vis po daugiau visokiu 
turistų vyksta i Kanadą. 
Pernai turistų Kanadoj bu
vo 7.5<'Hą()O0. Jie veik visi 
buvo iš Suv. Valstijų. Pagal 
pernykšti aprokavimą šie
met tų turistų būsią apie 9.- 
000.000. Jie ten praleis a- 
pie $150,000.000. Nėra abe
jonės. kad daug, o gal daugu
ma turistų ten vyksta dėlto, 
kad "šlapios” vietos sau ras
ti.

SUDEGĖ PENKI
Central Valley, N. Y. — 

Hai-ry Hali, farmerio, na
mai naktį užsidegė ir sudegė 
penki žmonės. Išsigelbėjo 
pats farmeris su sūnumi. 
Pati ir keturi vaikai sudegė.

BADAS AIRIJOJ
Dublin. — Airijoj badavi

mas prasidėjo nuo pereitos 
žiemos. Dabar pranešama, 
kad mieste Clonmel, kurs y- 
ra didžiausias Tipperary ap
skrityje. vaikai miršta nuo 
bado. Kad taip ten dedasi, 
Tai pats to miesto majoras a- 
pie lai skelbia.

NETEKO VIETOS
AVashington. D. C. — Bro

li ibi rijos komisiionierius 
Haynes nuo rugsėjo 1 d. pa
šalinamas nuo vietos. Su pa
skyrimu kito komisijonie- 
riaus nrohi biri jos vvkini- 
inis gal kitais būdais eis.

JAU GATAVI PULTI
Francijos karo vadovybė 

Moroke skelbia, kad jau jė
gos prirengtos padaryti puo
limą artimoje ateityje. Ka
riuomenės ir ginklų jau esą 
prigabenta daug. Puolimą 
reikia daryti netrukus, nes 
nuo vidurio spalio mėnesio 
prasidės lietus, keliai bus ne
išbrendami ir dabar puolimo 
nedarius, reikės laukti kito 
pavasario.

KU KLUX’Ų PARODA

Pereitą subatą pagarsėju
sieji ku-klux’ai AVashing-; 
tone turėjo visuotiną mani-| 
festaciją. Iš visų valstijų, į 
kur tik jų yra. specialiais į 
traukiniais suvažiavo į Ame-į 
Tikos sostinę ir parodavo. Į

Policijos apskaičiavimu Į 
innnif'-stantų buvo apie 75.- 
060. Gatvėse ir iš namų lan
gų. nuo stogu i maršuojan- 
čius žiūrėjo apie 250.000 
žmonių.

Tarp maršuojančių buvo 
vatiį ir moteni. Bet visi bu
vo vienodai pasirėdę, su bal
tomis burkomis ir baltais 
bašlikais.

Kn Kluv’ai maršavo žy- 
rniausiomis sostinės gatvė
mis — Pennsylvania Avė. ir 
I5-th gatve.

Ala ni f estą ei jos priešakyje 
ėjo imperini vrizard (Jo Im
peratoriška DidenyN”) Hit
am W. Evans. Jis buvo ka
rališkai pasipuošęs, purpu
riniuose rūbuose su auksi
niais apsiuvinėjimais.

Manifestantai suėjo aplink 
Wasbingtono paminklą ir 
prasidėjo ceremonijos. • Tuo 
tarpu užėjo viesulą su lie
tum. žaibais ir perkūnija. 
Vos spėjo pirmoji prakalba

1 baigtis, kai ūžtelėjo lietus ir

UŽMUŠĖ DVI MERGINAS
Rymas. — Privatinis la

kūnas pajūrėje lakiojęs ant 
savo orlaivio, nusileido ant 
kranto ir užmušė dvi besi
maudančius merginas.

ŽUVO PENKI ŽMONĖS !
Uovell. Mass.—Penki žmo

nės vietoj žuvo, du sunkia: 
sužeisti ir dar du lengviau 
sužeisti tapo, kuomet ją au- 
tomobimis. pramušęs turėk
lus krito nuo tilto žemyn. 
Krito iš 35 pėdų augštumos. 
Nukrito ant geležinkelio.

Automobilius krito Šonu 
ir taip tvojo ant geležinkelio, 
kad iš dešimties žmbniu tik 
vienas tebuvo su gyvybės 
ženklais. Jie važiavo į vestu
ves. Pasažieriai buvo gre 
kai.

BALTARANKIAI ORGA
NIZUOJASI

New Yorko baltarankiai ionw oanaiuriNiai baigtis. kai uztelep nerus i 
pradėjo organizuotis. Susi-|v^j turėjo bėgti į pastoges.
organizavo miestui dirban 
tieji inžiniėriai. Pareiškė, 
kad jii atlyginimas turi būt 
su atsižvelgimu į jų garbin
gą, augštai stovinčia iratsa- 
komingą profesiją. Jie su
siorganizavo j Assoeiation of 
Engineers of New York. Pa
siryžo netrukus iš miesto pa-

PIRMAS BUBĄS
Iš Londono Berlinan atga

bentas pirmas btwas. Sn ži
bikai aut i 25 puoš, pakėlimo tuo busu išbandys. Jei bus 
algos. Į organiazciją prisi- pagigekinias> tai bus tų busų 
dėjo 3,500 inžinierių. atgabenta 200.

RADO NUŽUDYTĄ MOTERĮ
Manchester, N. H.—Cohas 

upėj, ties Pine Island rasta 
aprėdytas merginos lavonas.}ATMETĖ PASIŪLYMĄ AT-
Ji negyva ten buvo per daug 
valandų. Ji besanti Irene 
M. Melanson iš Winthrop, 
Mass. Apžiūrėjus lavoną, 
rasta, kad ji nužudyta. Kol 
kas jokių piktadarių pėdsa
kų nesusekta.

GAL KEIS ATEIVYBĖS 
ĮSTATYMĄ

Washington.—Senatorius 
Reed iš Pennsylvanįjos val
stijos pareiškė, kad ateinan- 
čioj kongreso sesijoj būsią 
svarstoma ateivybės Įstaty
mo pakeitimas. Sakė, kad 
jis įnešęs sumanymą suteik
ti amnestiją tiems, kurie ne
legaliai yra Įvažiavę. To
kiems būsią leista tapti pilie
čiais. Bet japonų ir kitų azi
jatų ileidmo reikale pakeiti
mo nebūsią.

Ku Klux’ai parode 
savo galybę.

APVOGĖ PAŠTĄ i
San Francisco, Cal. — Aš-

.Jtuoni maišai su pašto daly-
j įkais buvo orlaiviu atgabenti ........ ... _.. ■ darbininkai Tiems patikeio.i ir uždėti anū troku vežti ii<-: , ••. m : Vrcit pasirodė, kad ne ple-■ pastą. Tuo tarpu sesi vyrai [- - 1

;automobiliuje pastojo kelią!
jtam trokui, sulaikė ji. atsta-i 
‘tė draiveriui revolverį, su
sikrovė maigus i savo auto
mobilius ir nudūmė. i

Tie pašto siuntiniai oriai-į 
vin Inivo atgabenti iš Ne\v'
Yorko.

PRIGĖRĖ 7 VAIKAI

Boulogne. Franci ja. —t 
Vaikų būrys maudėsi jure j į 
ir netikėta: didžiulė bangai

jo. Vaikai ėmė skęsti. Warfield’o fanuos buvo eže- 
ten buvusieji su vai-Į ras. Netikėtai fanneris iš

girdo kriokimą. Jis bėgo 
žiūrėti kas ir kur dedasi. 
Kriokimas girdėjosi nuo eže
ro. Tai farmerys atbėgęs 
prie ežero pamatė, kad krio
kimas darosi nuo vandens 
tekančio pro skylę žemėje. 
Po tūlo laiko ežeras išnvko 
ir liko tik maža bala. Far
merys matė, kaip pro skvlę 
anduo nešėsi i požemius žu- 

vis. želves ir kitokius ežero 
gyventojus.

Skylė, pro kurią ežero 
vanduo tekėjo, skersai turė- 

• jo keturias pėdas. <
Mat1 po-eženi biwo ,pože- 

minisiunzas. Netikėtai: ur
vo hibttK tai rra ežerų dug
nas prakiuro ir vanduo ūžte
lėjo urvan.

Tra
kais kunigai 10 vaikui išgel- 
lx"jo. o 7 vaikai prigėrė.

pa-
SIŪLO PASKOLĄ

Amerikos finansistai 
siūlė Bucharestui, Rumuni
jos sostihei. paskolą iš $1.- 
000.000. Ta paskola būtu i- 
steigimui elektros garny bos 
dirbtuvės. Paskola teikia
ma dvidešimčiai metų su 9 
nuoš.

Tai šita pagarsėjusi, slap
tinga. nusistačiusi prieš 
ateivius, katalikus, žydus ir 
negrus organizacija nurėdė 
savo gajumą ir stiprybę.

SUDEGĖ KOTELIS
Nantucket. Mass. — Point 

Breeze kotelis sudegė. Nuo
stolių už $75,000. Kotelyje 
miegojo 300 svečių, bet 'vi
siems pavyko laiku išbėgti.

BOMBA SPROGO GATVĖJ
New York.—Ant E. 13-th 

gatvės sprogo bomba. Suga
dino dvi krautuves ir sužei
dė vieną žmogų. Sužeistasis 
yra krautuvninkas, italas. 
Sužeistojo pati pasakė, kad 
jos vyras gavęs grūmojančią 
laiškų.

UT1RNTNKAT8. KNFVBBGAU
S URA TOMIS

Mhimm ..............................  ..M
ttabefy ir R<wt<»u<' apUia.Mat* 

irtan* .....................

"Darbiniu
3b6 Br«adway So

Tel. South B<>h

AngMakasiųvadas nesuti- Žinios iš Lietuvos!
NUMATOMAS DERLIUS neišpildę:- prižadi) negrąžiną.'

LIETUVOJE 'Tokių atsilikimų daug buvo.
.... V'-rtvUi mim nors susini- MAtei<) liepos meti, praūži;;. . . . - . , ... -d1 H ...................... '-'••'■■i ištirti. Žj

ko Atnaujinti derybas.
’ MASKVON ORLAIVIAIS

Du Japonijos orlaiviai le-į-^ada derliaus srityje daug ka> 
kia į Maskvą. Jie išlėkė iš 
Tokio ir jau pasiekė Irkuc- 
ką. Sibiro viduryje.

Iš Turino, Italijos miesto 
išlėkė keletas orlaivių i Mas-

NAUJINTI DERYBAS <
Greitu laiku atnaujinti 

kompanijų su angliakasiais 
derybas ^iltislišnyko. Kom
panijų delegat-i jos pirmsėdis t .... 
buvo pasiuntęs angliakasiųIkvą. Rusijos orlaiviai ren- 
vadui Lewis ųi laišką, kvies- igiasi triukšmingai pasitikti 
damas derybas atnaujinti, i Italijos ir Japonijos orlai- 
Lewis pareiškė, kad jei kom-jvius. Iš to tikimasi, kad Ru- 
pmiijos išanksto pasižadėsh- 
pakelti algas ir įvesti check- 
off sistemą, tai tada jis su
tiks pradėti darybas. Tada 
bus tartasi ap|e tai. kiek tu
ri būt algos pakelta.

STREIKAS TEBESITĘSIA.
Francijos banko baltaran

kių darbininku streikas te
besitęsia. Jib i-eikalauja, 
kad jiems algos būtų pakel
tos ant 100 frankų mėnesyje. 
Jau antra savaitė kaip strei
kas prasidėjo.: •

paYogė kailių už 
$100,800.00

Nevv York.^— Penki gin
kluoti vagys užpuolė Harry 
Bleivveis Co.. nugrūdo šešis 
darbininkus į skiepą, po to 
susiliuodavo brangių kailių 
ant trokų už $100,000 ir nu
dūmė. Vilgys atėjo ir nu- 
dau~ ur.'j.:- darbininkus. Tai

NEDARBAS AIRIJOJ
Airiją smaugia - badas ii 

nedarbas. Iš viso bedarbiu 
Airijoj vra 160.000.

Prapuolė ežeras
ŽEMĖ PRARIJO EŽERĄ

Mayfield, Ky.— Ant. C. P.

Wilkerf-B«rre, Ba»>4-’Bor« 
ranre kasykloj buvo eksplio- 
zija. Žuvo devvnb žmonės. 
Tarp žuvusių vra iš Kings- 
tnno John Brinkus (lietu
vis).

sijos, Japonijos ir Italijos 
santikiai pagerės.

NAUJAS IŠRADIMAS
Henry Ford išdirbinėja 

naują dalyką. Per du metu 
Idaho valstijoj buvo daroma 
mėginimai su sniego valymo 
mašina. Šita mašina bus va
lomas sniegas nuo vieškeliu, 
kad padarius automobiliams 
kelią. Taigi automobiliams 
keliai ir žiemą bus geri, kai 
bus su nauja mašina nuvaly
ti.

YPATINGAS PAVYZDIS
Schoeppanstedt. Vokieti

ja. — Šio miesto plaukimo 
rezervuaro atidaryme; kalbė
jo majoras ir jis labai išgy
rė plaukiojimą. Baigęs kal
bą. kad duoti pavvzdį jis vii

skrvbėle šoko i rezerv

PRIEŠINASI MOKESČIUI 
ANT ALAUS

Anglijos parlamento buvo 
Įnešimas, kad pakelti mokes
čius ant alaus kad padengus 
subsidiją duotą anglių, ka
sykloms. Darbo Partijos 
atstovai tam pasipriešino.

SUDEGĖ LEDAUNĖ
Holbrook. Mass. — Didelė 

R. IT. \Vhite kompanijos le- 
daunė buvo užsidegus. Yra 
spėjama, kad kas nors ją pa
degė. Ta ledaune degė ]>e- 
reitą pavasari, dabar atnau
jinta vėl degė.

LIETUVIŲ D’ENA
iš eilės vienuoliktoji, bus 
Lake Side Pa., Schuylkill 
County, 15 Rugpjūčio, 1925 
m. (per žolines) su obalsiu 
"VILNIUS.”

Prasidės šv. miniomis ir pa
mokslu 11 vai ryte.
Sumą laikys Kun. A. Baku-

Pamokslą sakys Kun. T. ži-

Antrą valandą po pietą, gt 
rioąe, bus penktą chorą kon- 
eartM.

Pramogos įvairią jvairiau-

- afaįstes ) Lietarą Ylhrici ra* 
dtaotL
’ Ltatori, atmink Vitai? ir 

daromi aišku. Birželio 
buvo ypač patogi visų pasėli 
augimui pakankamos drėgmė 
kieky bes ai ž v i 1 gi u.

Dar balamIžio mčn. žiem 

labai gražiai 
mėne^vie va 

gaus gaivą. Gegužės pabai
goje Marijampolės ir Raseinių 
iiĮiskr. kruša daug pakenkė.

Galima iiumatvti 192ė

maz

mu-iuima
Vilijon ii <•<
palvini:

ei-ntn. danu
2. aviže 

bont G.GiHi.tąHi
centu. (1924 m. <

-J. miežiams —
kaip

(1924
4.

nu*

jų rmta:

La paseno: nu:
4.100,®) <•(■!!’ n.:

P'

APLEISTI KAPAI
Rietavas.

;; senovei sapa. 
g-ia nykti, re.- t. 
žydą-, o žriionė 
I>:'ii<‘''-';ii. 'zerbki- 
'■neli’.Į amžinu pu-

"NABAGĄ” RADO

Rietavas. Birž' lio 29 d. v 
dainas i \ atnŠią kaimą rada'.i 
pilieti jau gmai prisikamavus 
darpvnčj'-: mat. žmogelis bu
vo .jau gerokai įkaušy 
taikė eiti taku name i 
į durpyny 
gėrė. Ta 
degt i nė.

■s. nepa- 
r įsmuko 

Gerai, kad nepii- 
matote, ką da”0

REIKĖTŲ IŠTIRTI
Pilviškiai (Vilkaviščio ap.) 

Čia pereitą žiemy iš kažin kur 
atsibeldė koks tai meisteri.', 
kuris sakosi taisąs visokia-' 
mašinas, dviračius ir tt.

Pasivadino save "Žiemiu- 
mi." Bet. kiek tenka stftino- 
ti, jo pavardė visai kita. Ir 
suka žmones. Už menką patai- 

• sĄuną. kur reikia paimti o-lO 
Uitų, jis ima 40-50 lt., o žmo
gus nesi derėjęs turi sumokėti. 
Be to. paėmęs rankpiutaia* >r

PERSIŠOVĖ '
Rietavas. P>irŽ *liu 27 d. Piaa- j 

ią ka:u:c Į>er>išovė ranką apie d
* ii bi-rni:2<u>. pasidirbęs

•;.;u:y':<rj iš patrono, kurį buvo \
- > ir akmeniu- '

- 'I';. ’r " oišlalietas.”

APSILEIDĘ 
Pil viski; ' Vilkaviškio ap.). ; 

statosi sau 2 baž- 
evane.-likai, kitą. i
u nrperdaugian- J 

•r.' ga! koks 8-10 . j

z.nveia i:
Kode: mes savo J

-t-migiam sutaisy- j
Lai ai a savo dienas. į
misą yra, nė nepa- 
tu 'ę vieną kitą litą ' J 

: neaj)."ilfi<iimie kitu U kybą 
1 i.onėni'. i M.ikus >ujus‘i. - |

VOKIEČIAI JAU LEIDŽIA, 
ĮVEŽTI GYVULIUS IR 1

JŲ MĖSĄ J
ITaimšaina. kad Lietuvos > 

l inuos, kurios verčiasi mėsos ^ 2 
išvežimu, be’jokių sUnkenybilj 
gali gauti tranzito per Vokie
tiją ir įvežimo Vokietijon leidi- 
imis. kreipdamos: į Prūsu1 Že- 
mės Ūkio M misteriją. 'Firmos, 
n<gav.i>io< toki:; leidimų gali 
■C'-’o::.- ū/denii; H'-ikaln Mi-i - 

■ iist'-riion Kauni-. , •'

toli

Šią vasarą '.'migely Lietuvė*; 
išk'r-to iavus ir ūki- , 

daug nuosto- • 
Ž'-::.'"- Ū’no Ministerija! 

nk;.: iŠ miii'-ntrjmiu apskri- 
žini'j apie nhos-: 
Ministerija duos; 

ūkininkams .
pašaipi;

JAU ĮTEIKTI MODELIAI • 
Birželio mėn. 20 dieną Ang-J 

•ūmams jau įteik-' ; 
idabro monetoms.. * 
. Monetų pavyz- 
tatyti Kaunan ir' > 

pąfvirtmii n<> vėliau nigpinČio 
ni*n">ie 2() <1.

Žemės Ūkio Ministerija susi- ;j 
T-’pinms: kuo greičiausia 
.lėti ž< mė> rūšiavimą. Tuo | 
tikslu Dotnavo^ žemės ūkio N 
akademijų; ruošiami apskričiu-'g 
agronomam' kursai, kurfį^^į 
trak- m?’ li/’pis mėn. 8 iki 
<1. ir -mažinduis su nustatyto-*; M 
mis žirni’--; rūšiavimo taisyki^*;’! 
’ t m uvvendinimu.

Li

NETIKĖTA MIRTIS j
Rietavas, š. <n. birželio ŽTJi 

<1. Baliarzdžiu k^uią;, pilieti*. Jpj 
(ieicius- rytmetį
uias tvarte numirf^ Jo
ai»Pdė kiaulės, nes niekaą 
jų?stel»ėjo. kad ;.į aplankė
Tikėta mirtis. ’-ytS

ItTVTRK? MOKUTUO
Pranešama, kad Vitai 

^eliięovskio parko. f/etatal 
gimnazijos mokinys 
pat mokyk lo mokytoją Ą 
)į ir peiliu jį. smarkiai



tto parodos meti.

IKOT JOSEPH’S LITHUANIAN B. C. A88OCLATI0M Gf LABO*

^njjntefed *s aeconfl-dass matter Sept 12,1915 at the post ofcflce at Beston, Maaa. 
’ aadar the Act of Mareli B, 18TO.”
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tetai and suburbs

SUBSCRIPTION RATES:
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*•
A. L. R. K. F. KONGRESO

PRIEANGY

Daug organizacijų- apvaikščiojo savo metines sukaktuves, atlai- 
■ -ko savo seimus, bet kita tiek ją pasitiksime. Tie seimai turi dideles 
'j.ĖF neabejotinos svarbos mūsų gyvenime, nes per tuos seimus pasireiš- 
-liža visos išeivijos gyvybė. Seimuose mes demonstruojame savo stiptry- 
Jję, seimuose tiesiame kelius naujiems darbams. Su pasigėrėjimu 
; reikia konstantuoti tą faktą, kad visi jau Įvykę seimai parodė k a-m p 
.tikroji išeivybės galybė. Nėra jokios abejonės, kad katalikiškoji, 
tikinčioji, lietuvių visuomenė nustelbė visas kitas sroves savo seimų, 
gausumu ir jų sėkmingumu.

Bet ir to nepakanka. Mes turime progos dar tvirčiau pasireikšti 
,ir parodyti išeivijai ir Lietuvos visuomenei, kad visos katalikiškosios 
organizacijos—nėra išblaškytos vienėtos, bet sudaro vieną galingą 
kūną, prieš kurio atsparumą nublanksta lietuviškoji bedievybė.

- Toji mūsų stiprybė ir galybė—yra Lietuvių Rymo-Katalikų Fe- 
,z dotacija, po kurios vėliava susibūrė gražiausioji mūsų išeivijos vi- 

suomenės dalis.
• ■ Federacijos nuopelnai išeivijai ir Lietuvai matuojami ne žodžiais, 

bet darbais; Federacijos pastangomis Lietuva susilaukė gausios me
džiaginės paramos. Federacijos rūpesniu mūsų tauta susilaukė naujų 

r inteligentų, naujų darbininkų, kurių taip stokuoja atgimstančiai tėvy
nei, ir tos pačios Federacijos nenuilstamu pasiryžimu, mes kovojome 

- SU pavojingiausiu mūsų išeivijai bedievybės slibinu. Be visų tų darbų, 
reikia pažymėti Federacijos gražias pastangas ir gerus norus kovoti su 
baisia ištautėjimo banga. Tarpe tų pirmaeilių darbų, rastume ir dau
giau kiek smulkesnių veikimo žymių, kurios taip pat paliko gražių

S, Suū‘'Mnjestie” 4.1 | vaitauja uorvtiania
1925 m. liepos 30 m a^iteisti tuo j^at-Leukijiįruž 

Tai jau.ir ^ropojit 
bourgąpasiekęniiiepos 30cLĮdas, deportuoja iš Wįteti- 
yakare, o Farjųžiun išmatuos jos paktus,
name Hep. 31 d.^ryte. Baryb ąkis už ^dan-
žiuje truputį pabuvojęs x-- ■ '■ '
traukiu Berlinan, o iš tėh 
mielą j an Kaunan, savo so
stinei!.

Kelionė vandeniu pabrė
žiamai gera. Jokio supimo 
nebuvo. Plaukėm it kokiam 
nepaprastam vasarnamy: ty
ro oro užtektinai, vandens 
nors nuskęsk, o dulkių nė 
“dūko.”

Traukiu mylimos Tėvynės 
linkui labai linksmas. Tik 
nesmagu, kad žmona pasili- 
ko, aplinkybės neleido I istoriją ir geografiją lenku 
abiem važiuoti. Bet kadan- Įkalba. Netrukus galim 
gi ji pasiliko pas savo genio-!laukti, kad lietuvių kalba vi- 
sius tėvelius linksma, tai • 
mano didieji rūpesčiai nu
slenka ir leidžia liuesai at
lankyti savo tėvelius, kurių 
nemačiau per vienuolika me
tu. Tai bus džiaugsmo.

Tai tiek šiam kartui. Vi
so labo!

tis už dantį.

FMŠįūrėkime gi, kaip tik- 
raitas organizacijos nusista
tymas pildomas. _ Tame pa
čiame straipsny tęsiama: 
; *‘ Pažangioji : visuomenė

, Ligšiol, per keletą pasku-latran ar šiaip kur retesnę 
tinią metą į mūsų laikino-Į.vietelę aplankę. O viesbuJ 
sios sostinės gyvenimą įneša lėių, krautuvių, valgyklų iif 
daug naujo gyvumo, nepa
prasto’judėjimo, keletai die-> 
nų, laike rengiamų Žemės 
Ūkio ir Pramonės parodų. 
Tuo metu kenčia vieni pilie
čiai nuostolius — kiti spėja 
net pralobti. Ūkininkai bent 
kiek padejuodami sugaištu 
laiku, permokėtais litukais 
už nakvynę, pienus ir kt. — 
vis dėlto nesigaili tų visų< 
nuostolių pamatę Žemės Ū- 
kio ir pramonės parodą, nuė
ję Karo Muziejun, patekę te-

■smukliu lankytojai, taip pat, 
^tramvajų bei autobusą savi
ninkai — atsiteis per tas ke
lias dienas savo skolas ir dar 
sudės ilgesniam laikui “zo- 
posto.”

Papasakosiu ir aš keliais 
žodžiais, kaip man ėjosi šių 
metų parodos metu.

Pirmiausiai teko pastebė
ti, kad šiais metais žymiai 
mažiau plūdo žmonių iš pro
vincijos. Traukiniuose bu
vo daug laisviau, nei perei
tais ar užper eitais metais. 
Bet nežiūrint to Kauno vieš
bučių laikytojai buvo šiuo 
kart begalo godūs, pav.: už 
kambarį su dviem lovom rei
kalavo 15-20 litų. Pigiau ir 
neieškok. O žinoma yra, kad 
Berlyno geriausiuose viešbu
čiuose neima brangiau kaip 
115 litų parai. Su pietumis 
irgi panašiai būtų, jei neuž- 
kirstų kelios tokios įstaigos 
kai]) zitiečių. Zitiečių val

gykloje duoda skanius, so- 
.čius pietus už 2 litu. Aš tai 
iškaitau labai pigiai, nes man 
! syki panorėjus papusryčiau-

tu vk Beatgaus “pilnos (bedie- 
vibėš’ Red.) laisvės ir kol 
neišluos iš Lietuvos valdžios 
tų žmonių, kuriems rūpi ne 
Lietuvos šviesus likimas, ku
riems apeina ne Lietuvos 
žmonių reikalai, bet kuriems 
visų pirmiausia rūpi tai, kas 
tą Lietuvą valdys.” >

Ir tai vadinasi nepartyvu- 
mas ? ! S. L. A. narius pava

idina pažangiaisiais smurti
ninkais, prikergia jiems rėk

snių opozionierių demogo- 
giškumą ir tai vadina nepar- 
tyviškumu! Gaila, kad p.] 
Vitaitis nešioja tokią'galvą, 
kurioje nėra sąvokos kas tai 
yra logika. Labai naivus pa- 

kad Lietuvos.valdžios, sakimas, kad Amerikos pa
žangieji “išluos Lietuvos 
valdžią.” Rodosi, kad p. Vi
taitis su savo nedoru liežu
viu greičiau išluos visus 
keiksmų užkabarius. bet ne 
Lietuvos valdžią. Valdžia 
vra rinkta Lietuvos liaudies, 
tad ji ir valdo. Kai toji liau
dis išsirinks tokiuos “galvo
čius,’ ’kai p. Vitaitis. tai jis 
galės Lietuvoje šluoti visas 
'ministerijas. O dabar pa
lauksime., ar toli S. L. A. nu
važiuos su Vitaičio “nepar- 
tvvumu. ”

VILNIEČIUS TEBESKRIAU 
DŽIA

Lenkijos okupantų val
džia Vilniuje vis labiau ir la
biau smaugia lietuvius. Mo
kyklos uždaromos^ mokiniai 
kaįmami, žmonės plėšiami. 
Leninų razbaininkų valdžia 
-Vilniuje įsako Vytauto Di
džiojo gimnazijai ir semina
rijai, o taip pat Švenčionių 
gimnazijai dėstyti visuotiną’

P. Daužvardis
P. S. Širdingiausi linkėji

mai L. D. K. S. štabui ir vi
siems broliams darbinin
kams.

sai bus paneigta. Elta pra
neša, 
sferose kalbama, kad jei len
kti vyriausybė vykdys tą ap
linkraštį, tai ir Lietuvos yv 
riausybė bus priversta įves
ti tokią pat tvarką- -visose 
Lietuvos mokyklose su dės-'- 
t omą j a lenku kalba.

Ir reikia tikėtis, kad taip 
bus padaryta.

“TĖVYNĖS” NEPAKTY
VUMAS

S. L. A. organas “Tėvy
nė.” savo ‘‘auksaburnio” 
bl biznieriaus S. Vitaičio he 

“Tėvynės” 32^ Nr. 
lizino darbus. Radio prane-[pripažįsta: “mūsų organiza- 
šė. kad Lenkijos valdžia tre- vija. Susivienijimas Liehi- 
mia 35,000 vokiečių, kurie Įvių Amerikoje (ligtvadinis 
atsisakė priimti “į _ . \
Lenkijos piliečio titulą. Iš-1 Amerikos lietuvių sus i vieny- Į dėlę pinigų sumą, medicinos

P. D.

AKIS UŽ AKĮ . . .
Lenkai, turbūt sau galą 

jausdami, tęsia savo vanda- Opomis,
Radio prane- [pripažįsta: NENORI PINIGŲ

Žinomas Amerikos milio-
...... ....... (,.lųl ;nierius Rokfeleris paaukojo
garbingą”,pavadinimas: turėtų - būti: Viskansino universitetui ’di-

mokslo tyrinėjimui. Tik, 
deja, tos aukos universitetas 
nepriėmė. Universiteto ta
ryboje kilo klausymas: ar 
išpuola universitetui ir ki
toms mokslo įstaigoms pri
iminėti aukas nuo kapitalis
tui ? Atsirado įvairių nuo
monių, Vieni profesoriai 
tvirtino: “kad kiekvienas, 
kurs nors truputį supranta 
apie politinę ekonomiją, ži
no iš kur kapitalistai tas lė
šas semia.” todėl “Rokfele
rio pinigai esą “nešvarūs” 
ir jų negalima priimti. Kiti, . - . ,------- ----------------v------
tvirtino, kad “pinigai ne- ti Panevėžyje “Pagalbos” 
dvokia” ir todėl jei univer-i valgykloje — -turėjau išeiti 
sitetui reikalingos lėšos, tai .nevalgęs beveik ir užsimokė- 
reikia auką priimti. Šiuo'ti litą. L’ž arbatos stiklą tu- 
klausymu karšti debatai tę- bėjau mokėti skyrium 40 
sesi virš penkių valandų irI centų. o duonos pusryčiams 
pasaliau universitetas išnešė uždėję buvo mažiau, nei kad 
rezoliuciją, kad dabar ir Teko pietauti man Irkutske, 
ateity draudžiama priiminė- bado metu.
ti kokias nors aukas iš kapi- : 
talistų arba kapitalistinių; vinciją.

1 organizacijų. ■ Nusivalę, užkandę — pa-
K.ai nėra pinigų blogai, o traukėme Žemės Ūkio ir Pr?

i kai yra vėl blogai. -parodos linkui. Beeinant

etinei pilliuun, j MUKIU X Uk c u, įtinti. C1H J 311 
aukas iš kapi- sosiinė pralenkia mūsų pro

Ag, nesuskaitlinosi visu tą darbą, kurią, vaisiais puošiasi
šŪkiini organizacija, tam reikėtų daug laiko padėti.

■ Ir mums, ne laurą vainyką pynimas, bet tą darbą Įvertinimas 
rūpi. Viena tėra mums aišku, kad tie vaisiai, kurią nestinga ir ku
riuos mes šiandien matome,' yra Federacijos, arba mūsą katalikiško
sios išeivijos padaras. Kam Federacija nepatinka, tas, žinoma, su 
ttft) negalės sutikti, bet mums tokie žmonės visai neapeina. Trum
pai apibėgus Federacijos reikšmę mūsą gyvenime, atseina pasakyti, 
kad Federacijos darbai būtą turėję dar daugiau pasekmių, jei Fede
racija kiek daugiau gyvumo būtu pareiškusi. Reikia atsiminti, kad 
dabartinis mūsą organizaciją gyvenimas linksta prie pasyvumo ar ap
snūdimo. Toks reiškinys yra labai baisus ir su juo reikia kovoti. 
Kas-gi su tuo kovos? Suprantama, kad ne toji organizacija, kuri 
ruošiasi poilsiui, bet mūsą stiprybė—Federacija.

Federacija turi duoti mums inpuiso, Federacija turi būti mūsą 
draugiją ir organizaciją gyvybės šaltiniu:

Ir mes tikime, kad Federacija ir toliau eidama prie užbrėžtu
tikslą atves mūsą išeiviją iš tamsos i šviesią ateiti!

• Šio rugpiūčio 11, 12 ir 13 d. d., Philadelphijoje, Įvyksta Federa
cijos kongresas. Ten susirinks rinktinės galvos ir gvildens mūsą 
gyvenimo klausymus. Ten bus paliesti ir tokie klausymai, kurie 
rižasi su mūsą tikrąja tėvyne. Kongreso užduotis labai svarbi ir 
ranki, todėl teks rimtai padirbėti. Kokias naujienas atneš tas kon
gresas netrukus sužinosime. Šiandien-gi eina ruošos darbas ir Įvairūs 
gandai. “Garsas’’ praneša, kad: “iš keletas darbuotoją lūpą gir
dėjęs, kad ar tik nebūsiąs šis kongresas paskutinis, ’ ’ nes ‘ ‘ nebesą ką 
veikti, obalsiai nusidėvėję, gyvumo nesą.''

Jokiu būdu nesutiktume su tūlą darbuotoją pesimistišku mąsty
mu. Niekuo nepamatuoti pasakojimai, kad nebesą ką veikti, šian-.

I dien kaip tik ta darbo perdaug. Jei obalsiai nusidėvėję—raskime ki- 
ų ttti. Gyvumo nėra—bandykime ji atgauti. Jei organizacijoje kas 
į ^negero, tai taisykime ir remontuokime, bet nenuleiskime rankų tuo 

kai mūsų išeivijai gręžia didžiausias ištautėjimo pavojus. Pa- 
laidoję Federaciją, galime išanksto statyti paminklus visai eilei ge. 
s^UBsią mūsų organizacijų.

fc - - Federacijos nuveiktasis darbas ir stovinčios prieš ją darbų krū- 
patikrina jos gyvybę. Aukščiau minėjome, kokią svarbią rolę 

fe. Jga ralošusi išeivijos gyvenime Federacija.
Rr j;,. Dabar Federacija eidama kongresan turi atsiminti, kad kita tiek 
ipidibb jos laukia: mūsų—spauda šlubuoja, draugijos nyksta, jauni- 
^^j^jilinka ir visas gyvenimas paplautas ištautėjimo srovės, Įra. Ar 

darbai? Darbas laukia, tik reikia darbininkų. Mes tikime, 
®Oik'F»deracija šiais metais dar tivrtesniais žingsniais eis prie mūsų 

'loų^etimo. Viliamės, kad Federacijos kongresas ras būdus 
Federaciją, rasti naujus ©balsius ir Įnešti naujo gyvumo.

Junkime Lietuviu Rymo-Katalikų Federacijos kongresui geros 
jo darbuose! Tesujungia šis kongresas po Federacijos vėlia- 

Martą tūkstančių lietuvių, bet visą lietuvių išeiviją į vieną ga- 
p||Bfeį,šefanyną!

PeUkas Musteikėtis J. M.

KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES
DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBšTUMAS

SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS' AMERIKOJE

Laisvai išvertė---------------- -----------------------::::—
JC3CWM6X3SSJ3£X3«3WXX3£3«S3£3CS3a63»»«63636XSC^^

ta

(Tęsinys)

Bet mudviem jau laikas kalbėtis apie užbur- 
žolę. — Kada pranešė tėvams, kad duktė mi- 
tėvas nusijuokė ir suriko gaidžio balsu: “ka-

ka-riekii! Tas turėjo savo reikšmę. Pirmiau 
kada eidavo jam žmonės baudžiavą, tai jeigu kas
pasivėlindavo į darbą, tai jis tą žmogų nubaus
davo, liepdavo giedoti “Ka-ka-rie-kų” ir neskai
tydavo dienos. O nuo tos dienos niekas daugiau 
neišgirsdavo nei žodžio, jei kas pradedavp su juo 
kalbėti, tai jis tuojaus užgiedodavo savo “ka-ka- 
riekų.” Ko jam nedarė gydytojai! Kraują lei
do. ir tepė visokiais tepalais, girde visokiais vais
tais ir niekas negelbėjo. Sėdėdavo ištisas valan
das užsimąstęs, kaip koks akmeninis, pribėgs 
prie lango ir vėl savo: “kakarieku.” Paskui vi
sai iš proto išėjo.

Daug žmonių susirinko laidoti Oną. visi ver
kė ir gailėjosi, kaip kokio angelo. Tokį angelą
Dievas pasiuntė mūsų ponui, kad jį atverstų į 
srerą. Onai mirus po 3 savaičių mirė ir motina. 
Dabar abi ilsisi viename kape. Ponas sirgo dar 
ištisus metus, paskui Gusakovas išvežė gydytis į 
Vokietiją ir ten mirė. Gusakovas pasiėmū visus 
dokumentus, kuriuose buvo raštas, kad didelė 
suma pinigų paskirta bažnyčiai statyti, tai jis 
pinigus iš banko išisičmė sau ir nuo to laiko tapo 
turtingu. Dvarą pardavė, pinigus atidavė po
no giminėms ir šitame dvare apsigyveno dabarti
nis

mas jis turėjo teisę pirkti-žemės kiek norėjo ir 
tokiuobūdu susitaisė didelį ūkį ir viską taip ge- 
rai įtaisė, kad čia visoj mūsų apylinkėj kito to
kio ūkio nebuvo. Iš kaimiečių žemes sudarė dva
ro laukus ir pradėjo gyventi, kaip tikras dvar
ponis. Prie jo lauko buvo žemės sklypelis, ant 
kurio stovėjo nedidelis namelis, kuriame gyve-
to mirusio mokytojo Leonavičiaus žmona su vai-
kais. Jis panorėjo nupirkti ir tą žemės sklypelį, 
kurio našlė nei nemanė parduoti, nes tai buvo 
jai didelis mirusio vyro palikimas ir atmintis.

Gusakovas štai ką pradeda daryti! Jis įsa
ko savo darbininkams, kad jie jai darytų viso
kias kliūtis. nu(>sto]ius ir pareiškė, kad bijotis 
nėra ko. Prasidėjo tikros muštynes. Gusakovo 
gyvuliai ne tik naktimis, bet ir dienomis pradė
jo vaikščioti po jos lauką; ėmė laužyti sodnelio 
medelius ir tvoras. Gusakovas užtat savo darbi
ninkus girdė degtine. Priėjo prie to, kad naš
le priversta buvo išsižadėti savo žebės ir name
lio: kurį ji ir pardavė Gusakovui. pati apsigy-

ra. juk ir jis žmones skriausdamas surinko tur
tus. o žiūrėkit kaip šiandien gerai įsitaisė! Ir 
nieko jis nebijo: nuo ugnies apsidraudęs, gyve
na ^ąuramiausiai. Taip.. . Gimė jam ketvirtas 
sūnus, kėlė jam dideles, trukšmingas krikšty
nas. sveč-ių suvažiavo daugiau kaip 100 vežimų. 
Kas galėjo pamanyti, kad pas jį ištiks nelaimė.
kad jis po 3 metų nieko neteks

Mlkas. Kas ąi atsitiko
Antanas. .Menkniekis! Pas moteris, daž

nai biuia įvairūs paun*idavimai. tai ir jo žmona, 
kada gulėjo po gimdvnio. jai labai pasinorėjo 
degtinės. Davė Vieną stikliukų antrą, trečią — 
ir kai]) neduoti, kad ji prašo, meldžiasi su aša
roms! Taip ją girdė- vieną dieną, antrą ir ką 
nori daryk, o duok degtinės, trečią dieną dar 
blogiau, ir tai]) prisipratino prie degtinės stik
liuko. kad mažiau kaip buteliuką nei nerodyk. 
Žinoma, buvo iš ko duoti, nes tuomet degtine bu
vo visai pigi. Jeigu viena gertų — nedidelis nuo
stolis. nors ir maudytųsi joje: bet pas girtuok-

ponas.
Mikas. Tai reiškia visa istorija
Antanas. Ne. ne visa, (dar apie (fyisakovą.
Gusakovas galėjo pirkti sau didelį; dvarą, 

bet jis buvo kilęs iš prastos giminės, o tada di
delius dvarus galėdavo pirktį tiktai, dvarponiai, 
ir šlėktos. Tuomet jis gavo valdišką tapiystę ir 
pradėjo pirkinėti žemę mūsų kaime. «Ia,n padė
jo žydelis irt vienas gi rtuoklis-rpiesčionis; jie pa 
dvarus su degtinės bonkomią nešini, nugirdyda
vo žmones ir išviliodavo žemę ir ūž tai jie gunda-

Aiara* vo nuo Gusakovo gerus pinigus. Valdininkauda-

veno svetimam kampe. Gusakovas nupirkęs že
mę pastatė ant jos gerus namus, dar labiau pra
dėjo ponauti. Kokie pas jį buvo laikomi arkliai, 
kokie pakinktai, kokie namai, kambariai, auk
sas ir sidabras žėrėjo!

Mulas. Kur tas viskas pasidėjo ? Juk da
bar jokios žymes nėra kur jis gyveno!

Antanas. Viskas žuvo nuo ašarų vargšės 
našlės ir kitų nuskaustų! žmonių, nes lengvai įgi
jo, .lengvai ir neteko.

Mikas. Mano tėvas, atmenu, taipogi pasa
kojęs kad čia gyveno labai turtingas ponas, o da- 
bųr ,ųei žymės nėra. Žemė rodos priklauso rųan 
ir^uir kitiems kaimynams seneli ?
Į,: r Antanai. Taip. Tuojaus aš papasakosiu 
vi ską iš eilės. Gusakovas pas mus įsitaisė. Kaip 

sako, stebuklingai ir pradėjo gĄ'venti 
lt:florai poniškai. Apie nieką taip žmonės nekal
bėjo i? niekam taip nepavydėjo. Apart didelių 
turtų jis tupėjo žmoną ir 3 sūnus; niekada sve
čiai pas jį nesibaigdavo, niekada muzikos groti 
neperstodavo! Žmones vis kalbėjo, kad svetimi 
turtai neina į gerą, Okodel jam viskas eina į ge-

liūs toks noras, kad jiems būtinai reikalinga 
draugystė. .

Visupirmiansia pasidarė iš tokių asmenų 
(<lr.augystė kai]) ir ji pati Gruškevičienč — dva
rininkų paskui iš miesčionkų ir kas tik pateko 
po ranka. Vyras išeidavo su ūiko reikalais į 
lauką, arba taip kur nors išvažiuoja, o ji tuo
jaus susišaukia savo draugystę — pradeda gir
tuokliauti per ištisą dieną. Sugrįžęs vyras ran
da žmoną girtą gulinčią, be žado ir namuose jau 
.pradėjo stokuoti vieno daikto ir kito. Toliau. 
,— daugiau... Pradėjo jis kovoti ir užrakinėti 
-nuo jos pinigus, tai ji ėmė viską iš namų nešti, 
kas tik pakliuvo po ranka: auksiniai sidabriniai! 
daiktai pradėjo eiti iš nūmų dėl degtinės. Ji ne
pasitenkino namų girtuokliavimu, bet pradėjo 
trankytis po karčiafrias ir ten su lekajais ir ka
reiviais gerdavo. O jis buvo nervingas žmogus, 
bet prie jos turėjo tokią meilę, kad nei į galvą 
neateidavo jam pakelti ant jos ranką ir užgauti- 
kokiu nors žodžiu, tiktai žiūrėdavo į ją ir rink
davo apie ją plunksnas. Kartą panorėjo ji deg
tinės, vyras užrakino visus pinigus, ir pasiėmęs

■AM



LDKS. REIKALAI

Centro sekreto
/ , SAs

e - Š*
< -■ į, , '.--ri-TŠė-.s?

veikėju Bet

"brangiausia. Ją ne tik

j e irgi turi rimto pasisekimo.

kinu parašys sa-

etoilt geriausiai buvo įtąisy 
rrmų. nedrįsdavo ištarti t>Io;

Pa-
nuo

buvo čielas. Tuomet iš ša
lies ėmė kirsti, ką jampa-

ite mėtį nuoūfį'

tfch^rpĮ' Gabrysėmėlazda 
“šyentiiįi^ per JL Smeto-1 
uos Muitą. Kirto laida iš vbj 
®q vieko, kirto kiek; pajėgė.

žyti antakius. Publika nu
stebus žiūrėjo į neregėtą sce
ną — o Gabrys keikda
mas mosikavo. Čia išgirdęs 
atbėgo ir pats Aleksandravi-

leisdamas. Būdavo lygiai 4 valandą ryto kelia
si, taip žiemą ir vasarą jis pats ir visa šeimyna. 
Kiekvienam darbas būna paskirtas iš vakaro. 
Atsikėlę nusiprausę visi kartu pasimeldžia, o 
paskui visi prie darbo, — kas į lauką, kas į klėtį 
— į dirbtuvę.

Kaip ūkyje, taip ir dirbtuvėje viskas kuo- 
;eriausiai buvo įtaisyta. Jo šeimynoje niekas 

dogą žodį arba susiginčyti ir 
viens kitą1 skausti. Jis pats žmogus nors buvo 
karšto Hudo, bet nei vieno iš savo šeimynos np- 
nuskaiįsdavo, tik kiekvieną kuogražiausiai pa-

i Aleksandravičiaus
Tai daugybės į-1kuriniai universiteto rūmuo- 

— pamačiau kad klydau

Valstybės teatram Ameri
kiečiai viskuom, kiekviena 
smulkmena įdomavosi. Kri
tikavo salės didumą, balko
nus, uždangą,"bet matomai 
daugiau buvo patenkinti. 
Veikalą sulošė tiesiog žavė
tina, kad ir išlepintiems 
amerikiečiams labai patiko. 
Aš manau, ^ad patys Ameri
kiečiai smi 
vo įspūdžius savo tautie
čiams užjūry.

Filo 'de pairu jo

buvo 
ū^dięnoĮpis, t. y. pe-

F 
f.

bįs dabar tkne didžiausi vi
same Kaune — tai valstybės 
spaustuve tik ką baigta sta
tyti.

Lipant j kalną į parodos 
vietą - iš tolo baltuoja di
delis hitas raitelis ant pie- 
destalo priešais restoraną — 
tai Lietuvos Vytis. Po kai
rei, „čia pat, — matosi nau
jas latvių paviljonas. Šie
met latviai labai skaitlingai 
dalyvauj a mūsų Kauno pa
rodoje. Ir kaip patirta — 
turi didelio pasisekimo, nes 
daugybės ją eksponatų iš-p 
parduota.

Prie Lietuvos 
Prekybos Akcinės bendro
vės’’ paviljono nuo 15 iki 18 - 
vai. apgulę pūna žmonių, j 
Mat klausosi šio amžiaus pa
saulio stebuklo: — ri----
koncertą. Arčiau aparato 
prisibnikti ir nemanyk ’.

Labai domisi mūsų ūkinin
kai liną apdirbimo mašino
mis. Kauno parodoje buvo 
išstatyta švedų produkcijos 
linam minti ir blukti maši
nos 4a. spėkų varomos maši
nos. kurios be motoro kai
nuoja apie 5,000 litų. Žino
ma, vienam ūkininkui bran-

Visgi sakoma, kad Šiemet 
Kauno paroda mažiau įdomi 
kaip pernykštė.

Meno parodos.

Kauno parodos metu buvo 
atidarytos dar dvi meno pa
rodos:- K. Šimonio ir A. 
Aleksandravičiaus.

K. Šimonio paveikslų pa
roda įrengta Tautos teatro 
rūmuose, išstatyta virš pen
kių dešimtų paveikslų. Ši
monio tapyba labai originali, 
savotiška ir žiūrėtoją labai 

j suįdominą, patraukia. Ištik- 
Amerikos >ro a5 niekur n5su “ays į?m 

.panašaus piešimo bude. Kas 
Įdomiausia—tai begalo har
moningas spalvų suderinimą 
ir simvolinis turinvs. Tokia 

adio maz(lau£ vlsa J° tapyba. L z- 
tat jis nėra įvairus. Vieni 
gražiausių bus jo paveikslai: 
“ Šeherarada, ” “Malda,” 
"Vaikelio šviesa,” "Artistes 
Ry maitos atvaizdas” 
"Kūdikio miestas." 
veikslai nėra brangūs: 
350 iki 50 litų.

Labai jaukaus įspūdžio 
patyrinu aplankęs K. Šimo
nio parodą. Kaip girdėt jo

goka. bet koperaeijos būdu Į pa veikslų parodos Ameriko- 
susitelkus bent 100. tokių ū-jje irgi turi rimto pasisekimo, 
kiniukn — toki linų apdirbi-: Kitą dieną, birželio 28 d. 
mo punktą nesunku būt įsi-- 
taį>yi. “Lietuvos Ūkiniu-1 
kų Sąjungą” be mašinų iiydą.
kibi Įrankių — išstatė didelę ■ Aleksandravičiaus 
gariu pieninę gatavai įreng-! parodon. - . T.
-tą, kuria čia jau, parodoj? į rodėsi. I 
pardavė, rodos, už 37.000 Ii- Į
tų Rozolimo pieno perdirbi-Į keliolika 
mo bendrovei. ; .

Pažmiėtina dar — tai lat-: bario slenksti, kur buvo iš- 
rių aklųjų- karo invalidų, i statyti . Al ’ 
'dirbiniai. ,
vairiausią pintinių, šepečių.: se

aplankiau Antano Aleksan
dravičiaus skulptūros paro- 

Kuomet rengiaus eiti 
; kuriniu 

. — kaž . kodėl • man 
. kad nieko Įžymaus 

■neteks joje matyti, išskyrus 
t biustu ir kitokiu 

.lipdiniu. Tik peržengęs kam-

arai” ir ^ĄpsigynHggų^ 
Trys alkani arai drasko pio- 
teriskės kūną iš visų pwų 
— tai simbolis, beabejo tai- 
krntinas Lietuvai. Gi “Ap
sigynimas ’^-ftai aiškus vaiz
das kovos uš nepriklausomy
bę, kurią kareivis šautuvu, 
šaulis taip pat ^surūdyjusiu 
ginklu, kaimietis šakėmis ir 
dar kitas pištalietu — iš visų 
pusių atsispyrę gina — Lie
tuvos simbolį — moteriškę. 
Labai gražūs projektai pa-

■ Trinkiui už nepriklausomy-1 čins bandė įkaitusį “politi- 
bę” ir “Giesmė.” Aleksam j ką” numalšinti — bet šis ir 
drayičiaus biustai-portretai Aleksandravičiaus ko ne 
rodo dailininką esant neina- parstūmė ant aslos. Tik pa
žai talentingu esant. Pa- sutaikiusių studentų pagelba 
žvelgus į kurį nors biustą------teko “karšAiolis” numal-
tuojau lš veido pažįsti kieno sinti ir išvesti.
paveikslą jis vaizduoja. Tai 
stebėtinai perduoti žymiausi 
panašumo bruožai.

šeštadienį, birželio 27 d. 
Aleksandravičiaus parodos 
salėje įvyko nepaprastas in
cidentas. Tą dieną, apie 
pusdieni, atsilankė parodon, 

' antrą syk p. J. Gabrys, žino
mas lietuviams veikėjas už
sieniuose ir publicistas. Kiek 
pasidairęs salėje, p. Gabrys, 
priėjęs prie p. A> Aleksan
dravičiaus ėmė pastarąjį 
prikalbinėti, kad jam par
duotų1 Antano ' Smetonos 
portretą-biustą, ir jis esą jį 
(biustą) čia pat parodoje su
daužysiąs. Iš sykio Aleksan
dravičius nusistebėjo iš to
kio jo pasiryžimo.'. Bet vė
liau visgi pasiūlė už 1,000 li
tų parduosiąs, tik, žinoma, 
biustas turės būti parodoje 
iki parodos galui o paskui,

bet pasižadėti mesti visus ego- 1 
ištiniusA kapitalizmo paskleis
tus įgeidžius. Išrauti iš savo 
širdies neapykantos diegus ir 
prisipildyti troškimais artimui 
gero, kaip Kristus tai liepė. 
Vargingi rocdelieeiai pilnai 
parodė, kad šiomis prakilnio
mis idėjomis galima ne tik per
galėti besišaipančius blogos 

{ valios iš savytarpio solidaraus 
'darbo priešus; bet:ir pasiekti 
to, ko negalima, atskirai gy
venant. Čia turiu omenyje 
ekonominį mūsą gyvenimą. Jis 
turi didelės svarbos ir savęs 
auklėjimui bei dvasios gyveni

Kaip girdėt viso to keršto 
priežastim buvo — pora die
nų čia pat parodoje ginčai 
,Gabrio su kitais pažangie
čiais dėl A. Smetonos, o taip
gi byla su A. Valdemaru, 
kurs pastarasis buvo p. Gab
rį apšmeižęs Smetonos lai
krašty “Krašto Balse.”

Bet gi risr stebisi pono 
Gabrio tokiu žemos rūšies 
kerštu.

Teatras.

Viską žymesnio aplankius 
— negalė jai. nebūti ir Val
stybės teatre, šeštadienį, bir
želio 27. dieną kaip tik vai
dino A. Deneri ir Carman’o 
8 pa v. pjesę “Dvi Našlaiti.” 
Veikalas gražus, nors gana 
sentimentalis. Kaip tik tuo 
metu buvo naujai -atvykusi 
amerikiečių, ekskursija ir 
matyt patekusi pirmą syk

kibias
^otypėracijąg dėsnias ną riisi- 

eenfns, įstengi pirmą koe- 
operafyvę įmonę. Menkoji 
krautuvėle susilaukę šiandien 

Į didžiulių didtnenų bendrovių, 
valdančių milijonus ir turinčių 
didžiausius turtus. Jų nariais 
nebe 28 žmonės, bet šimtai 
.tūkstančių.

Šis judėjimas nepaliko ir mū- 
> ’sų šalies nepalietęs. Vargu be- 
• rasime, nors ir vargingiausio

se- apystovose gyvenantį kai
mietį, kuris- nežinotų, kas tai 
yra kooperacija, ir kam ji kai
miečiui ūkininkui ar darbinin
kui reikalinga. Apie miestie
čius nebetenka nė kalbėti. 
Jiems kooperacija sutinkamai . ; ... .. .... . v. ono tobulinimui. Gal daugeliuikiekviename žingsny. t . . . .{ekonominis gyvenimas svar- 

Išsiskleidęs kilnios koopera- Ibesnis už kitas idėjas, nes juo- 
■cijos judėjimas plačiai visame Imi remdamiesi kuria ir savo 
pasauly—paskyrė į metus tam {dvasios pasaulį, siekiantį aukš- 
tikrą laiką,—dieną, kurią lai- ftesnių tikslų. Tą galime pri- 
ko, kaipo savo šventę ir iškil- Iškirti savotiškos valios žmo- 
mingiausiai ją apvaikšto.

Toki kooperacijos šventė pa
prastai daroma liepos m. pirmą

su savim raktus išvažiavo. Ji iš piktumo u.Me- lioje parapijoje, Tai dar iaeigos- ifidesnės; bet-frytars' dirbti prie 'staliųaš dirbsiu’viską ko tik- 
gė namus. Ot, prie ko degtinė privedė!

Ne veltui s^ko,z kad "raganius velnias j : 
išgalvojo!" Jis buvo netoli nuo dvaro net ii 
matė, kaip ji padeginėjo, kuomet jis atbėgo— 
prie degančių namų, kilęs didelis vėjas, sukėlė 
ugnį ii* viską prarijo. Nors namai buvo ap- 
di-auri, bet apdraudos komisija, sako: tavo žmo
na pati, padegė, nieko neduosime. A iskas žuvo. 
Pasiliko viena žemė, pinigai, kurie buvo banke 
— išėjo statymui, o ji vis kaip ir pirmiau nese 
viską iš namų ir nesiliovė gėrus. A os suspėjo 
užbarti namus statyti ir vėl gaisras, nežinomas 
net ir iš kur. ntm kurio vėl viskas į pelenus pa- 
virto. IŠ tokių rūpesčiui Gusaūovasrir pats pra
dėję nerti su žmona. A alkai visi išmirė, o jiedu 
tik phe buteliuko, daugiau nieko nežinojo. Bu
vo dar žemė; 
mę: galop 
mes.— aš. 
varrtines. 
sudalijome 
m airi, pa; 
mažažomia 
kad reikėjo elgetauti, mes irgi šelpdavome, 
numirė- pirmiau, y 
mirė Nebuvo jai nei iš ko grabas daryti. 
,aš daviau lentas.

Tatai, sūneli, kad pas žmones protas būna 
įvairus; ir tas parodo, kad jeigu žmogus suren
ka turtus neteisingai — apgaviimai. tai vistiek 
tie tirtai nėra jo savastis, nes anksčiau ar vėliau 
jie žus. Tai reiškia nei jis. nei jo vaikai nega
lės jin >< tinkamai sunaudoti. Brandinti reikia 
teisingai surinktus turtus, nes tai yra žmogaus 
savetis. o nereikia niekada kitą norėti nuskaus
ti. nes skriausdamas kitą save nuskriausi.

Kibi kartą mudu pakalbėsime apie tai. kaip 
sumanumas padeda ūkininkauti, kaip apseiti su 
lauku, irvvuliais ir t. t.

III.
Antanas. Kad žinoti sūneli, kaip reikia 

surinkti turtus, aš tau papasakosiu mūsų istori
ją, papasakosiu apie tai, kaip Dievas padėjo 
mums prasigyventi.

Vienuolis senis t. y. mano diedukas j>uvo 
žmogus labai neturtingas; savo žemės neturėjo., 
nei sklypelio, nei daržo, nei namų, jis buvo prie 
bažnyčios zakristijonu. O tais laikais žmonės 
būro neturtingi, tai zakristijonas ir-gi gyveno 
skurdžiai.

- Mikas. Dirmiaus žinoma buvo bloga, bet 
dabar ip jiems geriau.

AN Tai ir dabai- nekažinkas. Dide-

duodavo degtinės už že- 
i)uvo priverstas žemę parduoti, tai 
tavo tėvas ir kiti kaimjmai atėjome i 
ir pirkome žemę bendrai, paskui pa
po sklypelį. Dabar pas mane 40 

.5 margų, o atliekamą papirko 
akovas su žmona priėjo prie to.

Jis 
po dviejųi metų ir žmona pari

tai

taį reikės -dvare/ Ponas sutiko-ir numirko jam 
'štįljšką. prietaisą sų visais. įrankiais. : Du metu, 
jis taip dirbo, taip išsimokino, kad visoje apy- 
;^nkęje nebuvo kito tokio, Jis.dirbdavo viską ko 
tik reikėdavo: stalus, krėstus, langus, kubilus, 
statines, kibirus, viską padirbdavo gražiai, šva
riai, net miela buvo žiūrėti! Tais laikais rusai 
užkariavo lenkus, tai dvarponiams Šiek tiek tei
ses1 sumažino, ir žmonėms tie reikėjo vargti to
kia baudžiava. Tai jis atsitraukė nuo pono ir 
vėl pradėjo vargonininkauti. Gavęs vietą liuosu 
laiku dirbo savo dirbtuvėje įvairius baldus. Jis 
dar nusimanė šiek tiek šaltkalvystės darbą, tai 
darbo jam niekuomet netrūkdavo. Jeigu žmo
gus kada pasakydavo, kad jis per brangiai ima, 
tai jis atsakydavo, tu mane keiksi tik vieną kar
tą, tai yra tik tada, kada mokėsi pinigus, nes 
mano darbas yra atsakantis. Tokiu būdu jis su
sirinko nemažai sau pinigų. Paskui vedė žmo
ną, kuri turėjo sklyp>elį žemės ir namelį šitoj pat 
rieto j, kur dabar aš gyvenu. Nors paskui ga
lėjo gyventi ir be tarnystės, bet jam labai pati
ko bažnyčioje giedoti, tai jis vargonininkavo iki 
pajėgė eiti į bažnyčią. Aš gerai atsimenu, koks 
jis buvo geras ir doras žmogus. Kai jis mirė, 

' aš jau turėjau 27 metus.
Mano dieduko gyvenimas buvo toks, kuris 

vertas atsiminimo. Kaip geras laikrodis eina 
neskubėdamas ir nesi vėlindamas nei vieną minu-- 
tą, taip jo gyvenimas ėjo teisingai tarnystėje, ū- 
kyje ir dirbtuvėje. Malonus palikimas vaikams, 
ir visai giminei, kad žmogus buvo tikras Dievo 
įsakymų pildyto jas. Dievas sutvėrė viską kųg- 
geriausioj tvarkoj ir ant visko paskyrė tinkami

mažoj tai vargstaiir gėpa. _ j ! f 'r
- ; Mikas. Žinoma, inažoįparąjajoj,į pine baž
nyčios darbo mažai, o kitur, jeigu nenori eiti 

. dirbti, tai taip ir skursta. -• i • ■; :
Antanas. Nelaimė mūsų žmo£ėms,‘ kad jie 

gėdinasi dirbti! Žinoma pas mus yra daug tokių 
žmonių, kad geriau jiems badauti negu dirbti, 
bet kok’į darbą, dėl to kad būk tai jiems per pras
tas darbas.

Iš tokio nesusipratimo pas mus yra daug ne
turtingi! žmonių, nes jie nesupranta, kad kiek
vienas darbas ne žemina žmogų, bet aukština, 
jeigu tik jį gerai atlieka.

Gėdytis reikėtų mums, tiktai vogti ir ki
tus skausti, o ne dirbti.

Mikas. Tu man seneli geriaus papasakok, 
ką pasakojo tavo diedukas apie savo jaunystę 1 •

Antanas. Jis taip-gi pasakojo, kad seniau 
visko buvo. Vargus žmonės kentėjo, jis taip-gi 
nemaža vargo patyrė. Tik jis žmogus buvo tokio 
būdo: jis nei vieną valandžiukę nebūdavo be dar
bo, Dieve gink! Jis tinginiavimą skaitė didžiau
sia nuodėme, jau senas būdamas turėjo visko, 
ko tik reikėjo o visgi dirbdavo, kiek tik galėda
vo. Mano tėvas, neduodavo jam dirbti, tai jis 
verkdavo ir prašydavo, kad jam leistų dirbti.

Štai ką jis pasakojo apie savo gyvenimą. Za- 
kristiponaudamas išmoko vargonininkauti ir ga
vo vargonininko vietą. Nors tas viskas jau bu
vo labai seniai: pas mus tada nebuvo rusų val
džios. bet lenki] jungą vilko. Mano velionis die
dukas buvo žemos kilmės žmogus, iš prastų bau
džiauninkų žmonių.

Kada mūs ponas sužinojo, kad jis gavo var
gonininko vietą, tai -įsakė jį areštuoti ir atvežti laiką, tad žmogus turi viską atlikti nieko nej|||i- 
į dvarą (tais laikais ponai turėjo didelę galią). 
Ponui patiko vaikinas ir pasiliko už lekajų. Tuo
met žmonės savo valios neturėjo, ką ponai norė
jo. tai su jais dirbo. Jam iškarto pasirodė di-- 
dele nelaime, bet paskui laimėjo. Tuo pat laiku 
dvare dirbo dailydės (staliai), namai buvo nan- 
jai pastatyti, tai reikėjo viską įrengti. Pohaš 
išvažiavo užsienin, o lekajų paliko prižiūretoilt 
Jis netiktai prižiūrėjo, kad staliai gerai dirbtu, 
bet ir pats mokinosi jų darbo. Būdavo atsikels 
anksti ir dirba kartu su staliais. Matydami sta
bai. kad gabus prie tokio darbo, tai ’jie noTiai jį 
mokino, o jam tiktai to ir reikėjo. ’■ Vienaip 
tais jis išsimokino staliaus darbo,' kaip gerti 
sųis stalius. Sugrįžęs ponas apžiūrėjo viską ir 
sako: “kad gerai man viską priŽfūtejai prasyk 
dabar manęs ko tik nori, viską padarysiu.” O

nėms — pareinantiems vien 
nuo materialią gyvenimo apy- 

• stovą.

Ne kitaip yra ir su tais žmo
nėmis, kurie neturi savą nusi
statymą, apšvietos, mokslo.

Nežiūrint tačiau vien į idėji
nės puses, kooperacija, tvar. 
kyjama gyvenimą taikiu būdu, 
palaipsniais žengia pirmyn ir 
veda žmoniją į laimingesnę 
ateiti.

Naujai kuriantis mūsą kraš
to kultūrai ir ekonomijai, kaip 
tik tenka krypti kooperacijos 
globon ir eiti pirmąją pionie- 
rią pramintais takais.

Jos pagalba teisingai su:, 
skirstysime krašto kapitalus į 
teisėtas rankas. Neteks dejų e-; 
ti, būk esame be paramos, vi
są apleisti, valdžia bloga, nie-

ba štate* didžias ateitie^ 
mes rūmas. Idą bei&$ 
tintos ateities 
inų statymo darbą k 
jos šventė ir šaukia 
opera tininkus — ūkiu 
darbininkus.

Tenebūrie ne vieno žino 
kuris liepos 4 ii dienomų 
linai sėdėti} ir nedaiy 
šventėje — puotoje, visų 
tančią kraštui ir sau lak>J^z45 
je puotoje ne alkoholio 
mui, bet savų gyvenimo riuįl 
meną bendromis jėgomis 
kiminui turi eiti kiekvienai® 
nešti kilnius norus, stoąjjŠL 
mus ir pasiryžimus šalinte'fis®y 
gyvenimo tako vargus, neliF 
■mes,' blogumus, ydas ir arti- 
imu ireapykantą. * į-

, Ūkininkas tą dieną turi susi
tarti su sau lygiais kaimynais,' 
kaip tvarkys savo ekonominius 
reikalus; susijungti į įvairi^ 
bendroves, sm. kredito barte, 
draugijas ir L t. Pęr juos pa-.j 
sižadėti bendrai kelti savojrl 
krašto gerovę, neleidžiant Iš
naudoti- savęs kapitalfs-to8» 
jau ir taip pertekusiais tortais1 - 
dėl žmonių nesusipratimo, .

Darbininkai ypatingai fėsu- 
siburia Į tvirtas kooperacijos. 
draugijas, bendroves, 
čias juos nuo kapitalistų, le 
nos, norinčias iščiulpti iš j 
kuodaugiausiai sau nanės-. 
Per koperaci ją tik kapitalisfcs į 
turės skaitytis su org.aniz®>- 
tais darbininkais. Ne revoliu
cijomis. grąsinimais, griovimp 
kapitalistinio ūkio darbiniikgT' 
pasieks geresnes būklės, beįh 
^volihcijos keliu, susijungę‘“i. 
kooperatyves orgamzaeijasįž* 
Icngva išnaikins kapitalo ve’JS-/? 
giją.' Kooperacija darbinit- 
kams neša pilną- laisvę, nešiką

. tas laisvas, kuris turi pilirfiBg ,.f. 
laisvę.' bet- tas, kuris 
«iai niekam nepriklauso. ■

Prakilniomis kooperacijos 
idėjomis gyventi ir persiimti

pas save ir perspėdavo, kad daugiau tas nepasi
kartotų. Todėl šeimyna pas jį būdavo visada at
sakanti ir kiekvienas' jo bijodavo ir klausydavo.

jis atsake: nieko daugiau aš nenorto tiktai maru • J^Buš daagUa)j

itięt jnokydavo. . Kada kds nors ką blogą padaryda- 
iaxr- iš išdykilĮno:ar,- iš tingumo, jis pasaukdavo

Mes Stiprėjame.
Po L. D. K. S. seimo nekurtos kolonijos atgyjo. 

ir vasara, bet tūlos kuopos kinta, bruzda,-gi kitos tebe
snaudžia. Su pasigėrėjimu reikia pastebėti, kad nekurias 
kuopos užsispyrė sukonkuruoti narių skaičiumi visas kitas 
kuopas. Be jokių paraginimų ir įkalbinėjimų mūsų orga
nizacija susilaukė naujų draugų, naujų narių. Nualma- 
želio pabaigos iki šiam laikui mūsų eilės padidėjo skaito
mi. Naujų narių prirašė šios kuoposlIO kp. Brooklyn,??; 
Y.—Ignas Vanagas p 16 kp. Elizabeth, N. J.—J. Pocius ir 
N. Stučka; 70 kp. Lavrence, Mass.—Matas Kaladžiūias; 
72 kp. Detroit, Mieli.—Kazys Dominikaitis; 92 kp., Moni? 
real, Canada—Kazys Brastauskas: 93 kp. Grand Rapids, 
Mich.—Leonas Dakauskas, Mykolas Grabliauskas, Kazys, 
Grinkevičius. Dominikas. Kariackas, Juozas Naudžius?, 
Mare Petrevičienę, Pranas Prūsevičius, Antanas Šiitas:; 
Vincas Tautierys ir Augustinas Vaivada ir 103 kp. Plila-; 
delphia, Pa.—Antanas Gudonis ir Julius Mockūnas. ViaĮO- 
naujų narių per tą trumpą laiką Įstojo 18.x Iš to skaieiaesų 
10 naujų narių prirašė Grand Rapids 93 kuopa. Ši kiBĮaą^f 
priklausė prie tų kuopi], kurios mėgsta daugiau snaMfe^ 
bet ne dirbti, bet šiandien Grand Rapids. susilaukęs 
veikėjo kun. B. Verbicko asmeny, ima spurdėti ir rodyti^ 
gyvybes pažymius. Grand Rapids gali supliekti visas ka^ 
•pas, jei tik ir toliau taip smarkiai veiks. Ir visos kfeį&l 
čia suminėtos, kuopos parodė.savo gęrus norus, pri 
bent po kelis naujus narius, bet kur dar.visa eilė litų 
pų? Kitados mus stebinusios savo gyvumų..ir skąįęįfl^ft 
Brooklyno ir Chicagos kuopos šiandien silpnai. bepasi^^|? 

kia. Jų pavyždį paseka ir daugelis kitų kuę®ų. Bet 
nepraleisime! Turės visi stoti darban. Montello, CĮ 
landas, Detroitas, GranM Rapids, Bostonas ir dar ti 
kuopos turi būti veikimo pavyzdžiu. Mūsų. darbas 
tas ; dar turime grumtis su savo idėjos priešais ir 
tčjimb banga. Netrukus susilauksime žiemos^ todėl’ 
kime pasiruošę:getai padirbėti. . ;

. . Centras nenori snausti, bet nori dirbti, o’ dirbti 
tuomet galės, kai kiekvienas centro sumanymas raš~ 
atbalsio narių tarpe. .



DR. A. J. GORMAN
KGŪMAU8KAS) 

706 Malu St., Mostelio, 
Į (Kampai Broad Street)

Ii išplėsti šį judėjl 
ankšči nu šio laipsnio, 

pats turi brangin- 
npUiririjn~ diegus savo 

sieloje,' kad, įėjęs į 
vėžes, nuo jų nebe- 

^^^^eneatsi randa nė vieno inte- 
|||||g|!nto, .ūkininko, darbininko, 
®?įffi>ksleivio, jaunuolio — atei- 
ĮĮp^Tnkn ar pavasarininko,- kuris 

pirmą sekmadienį viešai 
^Bn^prisidėtų prie koperacijos 
^pBgrbo, nešančio gerovę ir eko- 
feiBominę laisvę! Laisvi visi no- 
ĮĮĮrirne būti — visi turime tat ir 
^laisvės per kooperaciją siekti. 
8K>:-(Tą vatsišaukimėlį ištisai per-

LDKS 
vyks £io 
gio sumai.
Visi nhnai

NIAGARA FALL8,N. Yi >.? 
Misijos

Nuo 26 liepos ligi 2 rugpjūčio 
buvo laikomos misijos, kurias vo-; 
dė gerb. Tėvas Marijonas F. Ku~‘ 
dirka iš Chicagos. Žmonių atsi
lankė pusėtinai, — užbaigoje baž-

spauzdiname todėl, ^kad jame įyčia buvo pilnutukė. Altorių per
pareikšta tokių minčių, kurios 
krinka mūsų gyvenimui ir paro
tojo kaip Lietuvoje /prie koope- 
ĮYacijos einama. Redi)

- (“Kooperacija”) ■

B iUį DĖDĖ ANUPRAS SAKO 
^S’- .Motinos Skaitykite ir Gal- 
|||U • vokite.

Neseniai gydytojas F. J. 
||v ĮGerty, perdėtinis Cook Psycho- 
gk pathic ligoninės Chicagoje, iš- , 
W;šireiškė kad atsirado nauja 
K: rūšis proto nesveikumo, kuri 
M? siunčia šimtus jauni] mergaičių 
^.į bepročiri namus. Šį proto 

sumišimą padaro degtinė, blo- 
Sį/gi suėjimai, moderniški šokiai, . 
W vėlyvos valandos, troškimas pi- . 
r. nigų pasilinksminimui, trūku- . 
b? mas susivaldymo, užsigeidimas • 
g•• turėti kuodaugiausia juokij ir 

smagumų.
p- “Nesiranda statistikų kurie 
II? sanlygiai pasakytų visa,’’ sako 
H gydytojas Gerty. kuris būda-' 
H mas galva ligoninės per 1924 
E metus nusiuntė į bepročių na- 

< mus 5,560 vyrus ir moteris.
Pereitais metais viename Chi-

• cagos mieste. aštuoniasde- 
S, šimts astuonias mergaites me- 
fetuose penkiolikos ir dvidešimts 

buvo padėtos Į bepročių na- 
yjį. mus. Tame pačiame laike .157 

merginų nuo dvidešimts iki 
/dvidešimts penkių metų ir 236 
nuo dvidešimts penkių iki tris
dešimts meti] pasiekė savo ne- 
laimingas sesutes i bepročių na- 

v mus.
{ ' Šis būdas kalbos tą, kurie 
■'įė turi šį dalyką savo rankose.

■ nėra stebėtinas, kadangi jie 
Į? nuolatos persergi visuomenę a- 

f'. pie pragaištingas pasekmes 
jaunomenes laisvišką gųmeni- 

H ino būdą, ir ypatingai mergai- 
temis, kurių dirksnių sudėji- 

te. mas yra silpnesnis, kadangi 
C jos nupuola lengviau prieš pra

gaištingomis pasekmėmis ne
sutvarkyto gyvenimo.

• Kadangi jaunimas tankiai 
esti auka savo ūpų. protavi
mas mažai veikia Į jųjų gyve
nimą. Visai' jie neatkreipia 
atydą Į persergėjimus protingų 
'ir mokytų žųionių. Visa kas 

’ jiems pasakyta tai veltui. Kas 
; turėtų atkreipti atydą Į šį da- 
- lyką. Ar tėvai kurių atsako- 
1 minga priedermė, yra prižiūrė- 

ERfcti gerovę savo vaikų ir sutvar- 
jų linksmumus Ir ūpus?

J S-- Motinos, ypatingai neturėtų 
? C būti pataikaujančios su savo 
B’dukterimis, kadangi jos esti 
^/Bideliame -pavojuje netekti 
^Sveikatos ir padarydamos savo 

.ateitį nelaiminga. Uždaryti 
savo akis šiame dalyke yra len- 
Čgvas ir ramus 'dalykas, bet ne- 
įpadeda apsaugoti pavojų.

r

misija pagražino Mergelių Drau
gija. Komitetai su pagalba gerų 
parapijom} patįs nudažė bažnyčią 
iš oro.

Pamokslai Tėvo Kudirkos pada
rė , gylu Įspūdį Niagaros lietuvių 
kolonijos žmonėse, — visi jam už 
tai dėkingi. Į misijas buvo atsi
lankęs iš Roehesterio, N. Y. Kun. 
Kasaakitis ir iš Amsterdamo Kun. 
Židanavičius su Kun. Zabela. Tik 
gaila, kad trumpą laiką buvo. Mi- 
sijos davė ne tik dvasinę naudą, 
bet sustiprino parapijos kasą.

Agurkas

L0WELL, MASS. 
Visko po biski.

Šioje kolonijoje dabar vasaros 
laiku visas veikimas nukreiptas į 
piknikus, kur kas sukatą esti šo
kiai, o nedėldieniais visoki žais
lai. Rengia įvairios organizacijos.

Liepos 5 d. lankėsi svečias iš So. 
Bostono teisių studentas A. F. 
Kneižys, jo moteris, veikėja O. 
Jankienė ir p-lė M. Sakalauskaitė. 
Visi svečiai buvo labai užganėdin
ti. Kneižys ir Jankienė pasakė 
po prakalbą, už ką gavo nuo Low- 
ellieeių gausų delnų plojimą.

Liepos 18 ir 19 d. buvo parapi
jos piknikas, kur viskas gana ge
rai nusisekė ir pelno liko virš $100.

Dabar visi lowelliečiai tik kalba 
ir laukia rugpj. 29 ir 30 d., nes 
tomis dienomis įvyks LDKS. N. A. 
išvažiavimas LoTvell’yj ant D. L. 
K. Vytauto kalno.

Rugpjūčio 4 d. D. L. K. 1 yt.au- 
to Klubo buvo susirinkimas ir klu
bas taip užsiinteresavo LDKS. N. 
A. apskričio išvažiavimu, kad net 
išrinko 35 vyrus sutaisyt kelius 
taip, kad viskas būtų kogeriausia. 
Taip-gi išrinkta 3 klubo atstovai 
suorsanizavimiu visuomeniško mi- 
tinsjo protestui reikšti prieš len-

anas buvo išrinkęs atstovą įseuri}, 
ponią PI Radzevičienę. Po išrink 
kimui atstovės kiti užprotestavo, 
būk. nelegališka .siusti moterį į Fe
deracijos seimą. Pirm. A. Masan- 
dukas ąpapi^ė;"k«tf^netrukdy d 
susir^femoy Tas užsibaigė. Bet 
etai medelio j, rugpjūčio 2 A m. kle- 
bppas paskelbė iš sakyklos Fede
racijos susirinkimą rugpjūčio 4,1. 
m., parapijas svet, nes girdi, anie 
visi Federacijos laikyti susirinki
mai nelegališki. Dabar, sakė, iš
rinkite vieton 3 atstovi? po 2 ats
tovus iš dr-jos ir sakė, kad nors.ir 
geriausias atstovas bus išrinktas, 
bet jeigu jisai priklauso prie lais
vamanišku draugijų, tai bus pra
šalintas. Ir kaip atsitiko ? Susi
rinko keletas atstovų, pertraukė 
ryšius su buvusiu Federacijos 8-tu 
skyr. ir apskelbė naują Federaci
jos skyrių, išrinko naują valdybą 
ir net 2 atstovu į seimą. Skelbta 
buvo, kad nebus primanai tie ats
tovai, kurie priklauso prie laisva
maniškų dr-jų, o vienok dalyvavo 
ir netik dalyvavo bet ir į valdybą 
inejo. Štai poni Šedienė, laisva
manių “Varpo” choro narė ir uo
li tenai darbuotoja, ne tik kad da
lyvavo susirinkime, bet tapo iš
rinkta naujo sk. vice-pirm. ir ats
tove į seimą.

Tą visą suirutę sukėlė Federaci
joj vienijimasis draugijų. Kada 
vienijosi šv. Petro ir Povilo dr-jos 
su Palangos dr-ja, tai priešingumo 
tuomet nebuvo. Arba štai viena 
pašelpinė dr-ja po šventu vardu, 
kuri išpažintį yra išmetusi iš kon
stitucijos ir nieko bendro neturi 
su katalikais, prie Federacijos ne
priklauso, o vienok jų ekskursija 
iš sakyklos buvo paskelbta, kuo
mi parapijonys labai pasipiktino.

Ištiktųjų graudu daros žiūrint į 
visas neteisybes vien dėlto, 
doleris patapo aukso dievai-

šaltūna

tas 
kad 
eiu.

NE W ARK, N. J.
LDK?. 14 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpjūčio 14 dieną š. 
m., šv. Jurgio dr-jos svet., 8 vai. 
vak. Malonėkite visi nariai atsi
lankyti, nes bus labai svarbus su
sirinkimas. Taipogi nžsilikusieji 
nariai užsimokėkit savo mokes
nius. .

Rašt. J. Sereika

NEWARK, N. J.
Jei mes pažiūrėsime plačiau- į 

Newark’o Federacijos 8-tą sky
rių, tai mes pamatysime didžiau
sią veidmainiavimą, kerštą, neapy
kantą tarpe nekuriu atstovų. Ka
dangi Federacijos seimas jau. ar-

SUĖMĖ
|ū Paskutiniu laiku Kauno po- 

ja suėmė Eukavičių ir Simą 
Petraitį, kurie, prisidengę kri- 

talinės policijos valdininkų 
tardė ir špionavo žmo- 

BieiU imdami iš jų kyšius. Pir- 
[nžaSifi veikė Garliavoje, antra- 

*-» Aukšti. Panemunės vais
tė.

Kdąiigi jo .tėviške yra titaife- 
po'įebkais,

gilkij^tre, buvo pasiekę Yti*' 
jyą. vTsoje Lenkijoj^ sake 

i^liecl^sgi^tėsį iim-bystėjiap- 

 

tjtmai, smaugimai žmonių.

į Sakė, kad Varšuvoj reikėjo 
laukti dvi dieni kol bagažą iš
davė. Gal būt nei per 2 savai- 
ti bagažo nebūt išdavę, jei rie
biai nebūtų patepę. Muitai ant 

daiktų nežmoniški. Žmonių, 
nubiednėjimas ir skurdas ne
apsakomi. Lietuvoje Andriui 
Zalieckui labai patiko. Suėjo 
su daug pažįstamų. A. Z. at
vežė daug labųjų nuo F. Vira- 
ko, Jono Glineckio, St. Norei
kos jų pažįstaniiVms Bostone ir 
apylinkėse.

Iš A. Zalieckio pasakojimų 
apie padėtį Lenkijoj išrodo, 
kad bolševikiškoj Rusijoj turė
tų būt visais žvilgsniais geriau.^ 
negu razbaininkiskoj Lenkijoj.

Matęsis

vief^.JSeiinųvdiena' numatyta 
Paį^i :4iės^exia,; vieta — Boį- 

darbas, bų^rilę-■ 
fayima< veikimo dėl Vilniaus, 
kathllkiškoš akcijos Lietuvoje 

ijtF l&tĮdikų reikalų Ąmęrikoje. 
IŠ KatMikų veikimo numatyta 
platinimas katalikiškos spau
dos,' r stiprinimas' katalikiškų 

| orgaj^acijų ir y^Tyjnąs. švieti
mo darbo- apskritai. Seimas 
galė.s įvykti tik pritarus gerb. 
kunigams,

Į Federacijos 
rinktas atstovu 
Praspaliauskas.

kongresą iš- 
moksleivs L.

Tas pats

CLEVELAND, OHIO
Liepos 19, sekmadieni. L. Vyčių 

25 kp. buvo išvažiavimas. Gražus 
oras, saulutės skaistūs spinduliai, 
taip pat ūkės patogi vieta, žolė, 
miškai ir visi gamtos patogumai 
pridavė išvažiavusiems dauv links
mumo, kurį skaitlingas būrys jau
nimo linksmai praleido -visą die
nos laiką. Buvo atvykę iš Det- 
roit, Mieli, gerb. Šimoniai ir j", se
nutė EI. Matulaitė, kuri seniau bu
vo 25-tos kp. uolūs darbuotojai. 
Vakarienės metu buvo prakalbė- 
lių. Kalbėjo kp. pirm. P. Barei
kas apie kuopos darbuotę, vėliaus 
kalbėjo svečias M. J. Šimonis. Gra
žių nurodymų suteikė iš jų koloni
jos jaunimo darbuotės, kaip gali
ma eiti prie aukštesnio tikslo ir 
perdavė linkėjimus nuo Dėt mit ’o 
vyčių.

Užbaigus vakarieniauti, sudai
nuota Vyčių himnas.

M. A.

VISI EIS
Į vasarinės mokyklos vaka- 

isi rengiasi eiti. Vienas 
tą busimąjį vakarą

kaip apibudina.
mokiny 
štai

Tu eisi

Mes eisime.

Ji-e eis.
Kur? Į Afokyklos koncertą, 

penktadieny, rugpj. 14 d., po- 
bažnytinėje 'svetainėje. 7:3(1 
vai. vakaro.

Kas ten bus? Jaunųjų cho
ras, po vadovyste varg. M. 
.Karbausko, statys operetę 
‘‘Mažoji čigonaitė.’’ Ar ištik- 
rųjų bus čigonų? Taip, ta či
gonaitė net Lietuvoj yra bu
vus.

O daugiau? Na. išgirsi Juo
zą Leščinską “moksliškai’’ aiš
kinant iš kur ■“menkės’ 'atsi
rado; Motiejūną su Rakausku 
[‘logiškai’’ kalbant: o kiek bus 
dainą, šokių, kalbų! Svieteli 
tu mano, kam čia beaiškint, 
juk visi eis į mokyklos koncer
tą.

O bilietas ar brangus? 25c.. 
vaikams 10e.

LIAUDIES BANKAS

Lukšiai (Šakių apskr.). Čia 
įsisteigė birželio 13 d. ir pra
dėjo veikti Liaudies Bankas.

<reitl

S. s.
Prei. Roosevelt

išplaukia
rugpj. 26

Papi*lnta ten ir xt<el kelione į

LIETUVĄ
Tik M03.M ir brangiau per Bremen ar Cherbotrg
Sitaa Hjjib’įUįįf’A ant ^rleto kitu pauoKo puikiawq
- ■ S. V. VikUiOA jut salite padaryti sm

•fesai* kelione Tt-vynėn. Etdvū». treiiM 
Į' tkentu maiitaa ir plati vieta, patom ir 
i «n kettooea falais.
knria tiksianti ceriaasisi tinka: S. S. 
I^UakM ranl 2*- S. a Leviathsn, rafil)# 

_. —r ie ntcatjo U. Visas inionnscijai gaukite 
nuo uvo lAivakarih) agento arka

United States Line
4l 'SrWw*r N«w T»rk Qty
71 Stata ttrafe BgKaa, Mm.

ne pini- 
jgaiį Setį ŽolSmis, daugiau, kaip 
$1,000? Ką reikštų žmogui $1,000, 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
visSi .tįoščiaą daiktas tokiam žmo
gui Mūsų žolės yra kas kita. Su-1 
teikė sveikatą: tūkstančiams, su
teiks ir Jums- Pataiso nesveikus ! 
vidurius, prašalina strėnų skaus 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
skausnąas po krūtinei, nervų suge
dimus, ir tt. Atsiųsk 10c., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

M. ZUKAITIS, 
451 Hudson Avė., Rochester, N. Y

SKUBĖKIT
Reporteris

DARBAS EINA GERAI
Sudarymas bendro fronto iš 

lietuvių, ukrainiečių ir baltgu- 
džių sekasi gerai. Lietuvių 
pritarimas p*a uolus. Pereitą 
pėtnyčią Lietuvių salėj buvo 
tam reikalui susirinkimas. Su
brinko veiklesnieji žmonės vi
sų srovių. Bendram frontui 
pritarimas ir rengiamoms ben
droms prakalboms rugpj. 16 d. 
Franklin Union salėj pritarė 
visi. Kad tas naudingas lie 
tuvių tautai veikimas pasklis
tų greičiau ir plačiau tarp lie 
tuvių, tai vėl šaukiamas lietu
vių susirinkimas ketverge, 
rugpj. 13 d„ lietuvių parapiji
nėj salėj ant 7-tos gat.

Visi kviečiami atsilankyti.
Ten buvęs

KEISTAS ATSITIKIMAS
Zapyškis (Kauno apskr.). 

Pyplių kaimo pil. J. Pcderys 
birželio 24 d. su savo šeimyna 
išvažiavo bažnyčion, o namus 
saugoti paliko savo sūnų Juo
zą, 20 m. amžiaus vaikiną. Gri
že namo tėvai rado kloji
me pasikorusį.

Jonas

pas
SOUTH BOSTON REALTY CO.

414 Broadway,' So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 3240

Turim šią savaitę naujų gerų ir 
pigių pirkiniu įvairiose vielose, 
kaip (ai: Dorchestery, Ariingione, 
Belmonte, (’ambridgiuj, Nevioiic. 
Sonimerville. Medforde ir kitose 
.airiose vietose, su storais, pekar- 
.’.ėni ir kitokiais gerais bizniais, 
laipsni farmų lideiių ir mažą, ;;i 
gyvuliai įvairiuose steituosr Ame-

Jei nori pirkt 
dėl miegi ?

PARSIDUODA
2OO. E. J. Kl- 
Boston. Mass.

PENTINAM AUTOMO
DILIUS

| TEL. So. Boston 0006—W. £ 
| LIETUVYS DANTISTAS |

A. L. KAPOČIUS! 
5251 Broadway, Sob Boston }
8 (“Keleivio” name) { 
aOnso Valandos: nno 9 iki 12, nuo t 
81:80 iki 6 ir nuo 6:80 iki 9 vakare, 5 
gSeredomls nuo 9 iki 12 vai. diena į 
5 Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Nedi į 
8ilomls nuo 9 iki 12 (pagal sutarti? į

3M> Brpckton

jOR. PUSKUNIGIS
! GYDYTOJAS
‘VIDURINIŲ LIGŲ
I vah 9 Iki 11 ryte. 1 Iki 8 po piet.'
!' 7 Iki 9 vak.
b S89 Broadway, So. Boston.

i Teh So. Boston 2831.

Teh So. Boston 270

Galitna tmikalbSti ir lietuviškai 
anao yalatoob: Rytato iki 9 raL 

’ - Po pietų nuo J—E
Vakarais nnoe—9

1 5M B. Broadway, So. Boston

16 SIETŲ SOCTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
7ALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

87 j

<HOP. 354 \V.

uniobiliir

Teh So. Boston 0823
LI3JTUVIS DANTISTAS

(KASPARAVIČIUS)
‘ 425 Broadway, South Beatos 

Ofiso vdla'rvlot:
nuo 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:30

; iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai vakare.
Ofisas uždarytas snbo^oa vakarai?

ANT PARDAVIMO
TIAI-TIA

SOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

iV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

539 E. Seventh S t., So. Boston, Mhmi 
Telephone South Boston lai6—J. 
Ice-i’lyųninliiKiis — J. Petrauskas, 
250 Goto St.. So. Boston, Mass. 
rot. I{.-i.-'it:inkas. —■ I'. TainoAlunas, 
071 U'. 7-t!i St.. S<>. Boston, Mas*.

Rtištininkns — ?4. šeikis,
40 Marine Road. So. Boston, MaM, 
tuierins — A. Nuudantui*,
885 E. Broadway, So. Boston, Mam, 
vttrk.lr.ryi. — T. Zalkfs.
7 VInfleid St., So. Boston, Mas*.
:-;;-jgIjr. laiko ’tMrinkimus tas tre
čią uedėidiecj kiekvieno m®£®lo, 2-r® 
valandą popietę, ptutoUBos 8aWJ, ®2 
E. Sevfcth št, go. BdKTO*, HasM.

APSKRIČIO SUVAŽIA- $'
VIMAS $

Pereita nedėlia Cambridge’-j < c. , l'V
uje Įvyko Federacijos apskri-j

čio suvažiavimas. Tai buvo J 
ant greitųjų sušauktas prieš- ■ 
kongresinis suvažiavimas. D?- 1 
legatų tiek buvo, kad vargu ; 
kada yra buvę daugiau delega- ; 
tų bile kuriame to apskričio J 
suvažiavime. i

Suvažiavime buvo daugiau ■ 
šia svarstoma apie padidinimą 1 
F'ederacijos veikimo bendrai 
po visą Ameriką. Tas dalykas 
bus gvildenamas Federacijos . 
kongrese Philadelpbijoj. Kad 
padidinti katalikų veikimą 
Naujojoj Anglijoj, tai nutarta 
sušaukti šios apygardos katali-. 
kų veikėjų suvažiavimą atei
nantį rudenį. Išrinkta seimo, 
šaukimo komisija, į kurią inė-į 
jo atstovai iš visų kolonijų, t

S

<c

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet , reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Temp
kite, kad butų Inkaro vaizbažeakiis 

L F. AD. RICHTER * CO. / 
i\ Berry & South 5th Sts. L 
|jk Brooklyn, N. Y. jO

REIKALINGI STIČERI Ai 
prie 

RAINCOATŲ DARBO 
Vyrai ir Moterys

Darbas nuolatinis ir čia $ 
pat ant vietos—So. Bos- 
tone. Moterys ar mergj- c 
nos kurios posmarkės prie 
darbo, apsiimam ir išmo- 
kinti. Darbas lengvas. <

Matykit F. W. TIKNĮ 
339 Broadway, So. Boston e

Turintiems reumatą helius rei
kalo nedirbti ir ^iil.'ti. jei varto- 
sit ayiluoles nuo reumato.

GEO. W. GALVIN, M. D.
Garsus reumato gydytojas

180 Huntington Avė., Boston
To’ ’k-.r-k P.av 5647

(Rp.-2ib

L

JUOZAS M.VERVEČKA
(VERACKAi

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE ' 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadv/ay
Tei. S. B. 0948

BR0CKT0N, MASS.:
884 No. Main Street

Tel. Brockfoti "ISO
RESIDENCTJOS Tel. S. B. ?.4'29-W

DAKTARAS J. LANDŽIUS

DR-STŽ LIETUVOS DUKTERŲ
PO GLOBA MOTINOS

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

■'rm. — Z. Zičkien?.

1426 Columbia Rd.. So. Boston, Man, 
Rjįr. — Q. Siaurfen#.

44.3 E. 7-th St.. So. Boston, Mat*,
!l R:is‘. — .T. Koys,
115 G Street. So. Boston, Masa,
:d. — G.
105 6-th

S’anliUmrP.
St., So. Boston, Mm
— O. Mizgi rdi»n4, 
St. So. Boston, Mass.
ųikalahs krolpldtff visados l 

protokolu raatidnkę. Bratlgija MBo 
eavo susfrinitaus tas aUltg tjteslflta 
ką Hekvter.o tMneStb
parap ?) oa <ht PemfTO gat>
rPs, Sotrth Roijfcn, Maksu

164 6-th 
'•rangijos reikalais

i-
4- orao ir gyvenimo Antrašas:

890 E. 64h SU So. Boston. Mm. T< 8. B. 0183-W.

PERSIKSLŽ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVOS GBA[B0RIU8

SoteikM geriauiį pnilhHM patarn&vimą, todėl verta p&i jį

lioti gerb. kun. P. Juškai t is, P. Į

r

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
Gydo aStrias Ir kroniškaa už^lsenė- 
jusins ligas nrt). motorą ir valką, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai : 
ultra-violetiniais spinduliais, ktvaro 
žilinau, thermo therepa. Ir kirais 
elektro medlkalISkiiis budais. Egza
minuoju krmSją. filapnrną. ir gpinu- 
dnlus savo laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Ray paveikslus. Teipgi su
teikiu patarimus laiSknls.

Ofiso valandos 
nuo !> ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos r
Telefonas--------------------- S. B. 4000 |

Residencijos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4589-W

S. BARUSEVKIUS
LletnvtikM Graborftu, b*l**mnoto- 
ju, Real Katate ir Public Notaras.

258 W. Broadway
South Bcrton, Mass.

Rezidencija 838 Dorcbeater Avenue
Dord»«ter, Šiam.

5V. KAZTMTBBO R. K. DR-JOS 
VALDYBSS ANTRAJAI

Phmtnlnkas — J. JaroSa,
22-5 L Street. Sr>. BoatCB, M***.

Vice-pirm. — J. Grabirisfois,
157 M Street So. Boston, MaM, 

?rot Ražtlnlnk9s — A. Jįnūlonl*,
1426 Coiumbfa Rd., S. BOStofl, Mm 

Vinlnsn Rdįffcinkafl — K
8 Hatch St»t &:>. Boston, MaM 

BMBrrinkas — L tragJMra,
111 Bowsn f t., So. Bifcton. Ha* 

Tvarkdarys — P. Lančka,
395 E. Elflfc St, So. Borto®, HMK

Draugijos reiJteM* kreipMtfis vMfe 
4«e 1 ptotokoiTj rfitmiJiM.

Draugija «*to SOltmktoto laiko 24 
sedSMlenl tfefvifin* n«hWo l-«ą fA 
x> plet^ parapijo* o*g>. 4ŽŽ

D. L K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalleetaas,

514 E. Broad^ray, So. Boston, Ma* 
VICE-PIRM. — Po-rift* Bota, ■

95 C Street So. Borto 
PROT. RAST. — ABttU

450 B. Seventh St., So. 
FIN. RAST. — JnosapM

966 E. Broadway, So. Boston, lUta. 
KASTERIUS — Andr. Zaiienka*.

611 E. Fifth S t, So. Boston. Ifata, 
MAREApKA—Kartnitemi Mtkntlionta,

006 R. Broadwny, So. Boston, M«ML
D: L. K. Krtutnflo Itasuglja laiko M* 

vo mėnertntns sortrlnkimas kM ptraą 
nedSldienĮ kiekvieno menesio, po ntnu 
®4 iVnshlngton St, Boston, MaM. 
L :30 vai. po pietų. Ateidami ant «■*> 
rinkimo atsiveskite su utim dangini 
naujų narių prie musų drangljoa ąita 
raiytl. j




