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Priešai pridarė LDKS. apskričiui nuos
tolių ir nemalonumų

Ai^bdcariai streikan Žiniosiš Lietuve

NEŽIŪRINT PRIEŠININKŲ 
KLIŪČIŲ GERAI 

PAVYKO

Nuo senai apsčiai garsin
tasis Darbininkų Sąjungos 
Naujos Anglijos apskričio 
piknikas įvyko pereitą suba
tą ir pereitą nedėlią D. L. K. 
Vytauto Klubo sode. Lowell, 
Mass.

Pasirodo, kad tam tikros 
i-ūšies žmonėms užėjo pavy
das ir noras huliganiškai 
pulti Įsisiūbuojantį lietuvių 
katalikų“ darbininkų judėji
mą ir atgįjančią Lovellio lie
tuviu koloniją. Juodašimčių 
darbas palietė ir pikniko 
rengėjus ir Lovvellio D. L. 
K. Vytauto Kliubą, kurs į- 
>teigė sau puiku sodą vasa
ros pramogoms.

Kaip paprastai subatomis, 
tai ir pereitą subatą rugpj. 
29 d. buvo surengti šokiai 
jaunimui. Kadangi buvo ge
rai išgarsėta ir kadangi jau 
šitas sodas pusėtinai pagar
sėjo. tai jaunimo priūžė dau
gybė. Ateina laikas, kada 
muzika turi pradėti groti, o 
muzikantų nėra. Laukia va
landą — vis nėra. Laukia ir 
ilgiau — kaip nėr, taip nėr. 
Paskui tapo pastebėtas nuo
šaliai darže muzikantų va
das. Jis ir jo muzikantai be 
instrumentų. Taip tai skait
linga. didžiulė minia turėjo 
skirstytis. Ir išeina rengė
jams nuostoliai, o jaunimui 
apsivylimas.

Apie muzikantų dalyką ki
toj vietoj paaiškina Lowellio 
vargonininkas R. Ainoris, 
kurs juos kvietė.

Antra kiaulystė rengė
jams daryta pavidale, Įsilau
žimo ir vagystės. Sode yra 
moderniškai įtaisytas bute
linis namas su skiepu. Į tą 
skiepą išanksto sugabenama 
visi reikalingi dalykai. Nors 
skiepo durys tvirtos, užrak
tai drūti, ir šiaip jau bomai 
vargu galėtų įsilaužti. Bet 
naktį iš subatos i nedėlią 
skiepo durys besančios iš
laužtos ir daiktų pavogta ir 
sugadyta už keletą desėtkų 
dolerių. -

Trečia kiaulystė buvo pa
daryta tą pat naktį. Netoli 
daržo kelias besąs nkmenais 
užverstas.

Per ištisa vasarą nei kar
tą nėra atsitikę panašių 
“šposu.”

Tai matote, kad tam tik
ros rūšies žmonės uoliai pa
sidarbavo. Be abejonės is- 
anksto turėjo viską apgalvo
ti, su pienuoti ir atsakančius 
žmones prie darbo pastatyti.

Visi “pažangieji ” laikraš
čiai dabar privalo savo did
vyrius pagirti, pasidžiaugti 
iš jų nusisekusių darbų 
“progreso” link.

šis bedievii; pasidarbavi
mas be abejonės padarė ne
mažai nuostolių ir daug ne-

Ką-gi bedieviai laimėjo to
kiais huliganiškais, sabota- 
žiškais ir net kriminališkais 
darbais? Visiems pado
riems žmonėms aiškiau pa
rodė savo chamišką veidą ir 
dorišką išgverimą.

Nors pirmą pikniko dieną 
muzikantams nepasirodžius 
nenusisekė, už tai antra die
na visais žvilgsniais šauniai 
nusisekė. Diena buvo graži 
ir iš visu aplinkiniu koloniją 
svietelio privažiavo busais, 
automobiliais, geležinkeliais, 
strytkariais ir gal dar kito
kiais būdais. Daugelis žmo
nių buvo pirmu kartu atvy
kę i puiktr Loxvellio D. L. K. 
Vytauto Kliubo sodą. Lan
džiojo po miškelį, po krū
mus. vaikštinėjo apie ežerė
lį ir smagiai smagioj minioj 
ir smagioj vietoj leido laiką. 
Vakarop prasidėjo progra
mas, kurį išpildė žymiausio-

zikalės jėgos. Dainavo Šios 
panelės solistės: J. Nariu
ku itė, M. Arlauskaitė, M. 
Grybaitė, M. Kašėtaitė. J. 
Kriviute. Be jų dar daina
vo A. Kgzlauskas ir vietinis 
parapijinis choras, varg. R. 
Ainorio vedamas. Choras 
programo pradžioj nebuvo 
susitvarkęs ir iš to buvo pa
sidaręs susitrukdymas. 
programą baigiant 
ant estrados pasirodė 
galybe ir teip didžiai 
parodė savo galybę.

Taigi nors priešininkai 
kiaulystę darė, kad paken
kus piknikui ir nors jie ?no- 
mi gerokai pakenkė, bet ap
skritai imant ši pramoga nu-

čių, tai aš vadą Zablacką 
kviečiau angliškoj kalboj ir 
kiti muzikantai turėjojnanę 
girdėti. Zablackas pasakė 
“šiūr” būsiąs. Rugpj. 16 d. 
vėl aš mačiau D. L. K. Vy
tauto Kliubo darže Zablacką 
ir priminiau, kad būtą su 
orkestrą subatoj rugpj. 29 d. 
Zablackas dar man priminė, 
kad subatoj, rugpj. 22 d. jis 
čia nebūsiąs, nes būsianti or
kestrą iš So. Bostono. Aš 
jam pareiškiau. kad su 
ingpj. 22 dienos programų 
aš nieko neturiu, bet aš kvie
čiu Tamstą rugpj. 29 dienai. 
Zablackas atsakė “orait.

Per visą laiką aš ji pana
šiai kviečiau ir ant rankos 
pinigų neduodavau ir jokiu 
kitokiu formalumų’ nedary
davau. Visada buvo gerai. 
Kad jis “sustreikavo'' ir ne
atvyko su muzikantais rug
pjūčio 2.9 d.. tai, kaip visuo
menė. mato ne iš mano prie
žasties.

TIKISI NKLGAI STREI
KUOTI & LAIMĖTI

Pereitos savaitės pabaigo
je viri kietųjų anglių kasėjų 
lokalai gavo Įsakymus per
traukti kasyklose darbus. Be 
pasipriešinimb, entuziazmin- 
gai angliakasiai ryžosi su
streikuoti nūo rugsėjo* 1 d. 
Darbininkai tikisi, kad strei
kas neilgai teritęs ir kad bus 
streikas laimėtas.

Kai angliakasiai sustrei
kavo. tai geležinkeliams pa
simažino darbai. Tos gele
žinkeliu kompanijos, kurios 
buvo užimtos anglių gabeni
mu, dabar dfcvė keletui de- 
sėtką tūkstančiu darbininku 
** vakari jas.

Kupiškis. Nuo 1920 .metų 
gyvavo Kupiškio miestelio sa
vivaldybė. Kai kurie miestelė
nai buvo nepatenkinti, kad. nė
ra tvarkos ir sumanė prisidėti

Vokietijos kapitalistas 
Thyssen aprokavo, kad fran- 
cūzai įsiveržę į Vokietijos 
Ruhro distriktą pridarė (prie Kupiškio valsčiaus, kas ir 
žmonėms žalos už $17,500. 
000.

įvyko 1924 m. Miestelio savi
valdybė panaikinta. Pradžio
je 1925 m. vaisė, taryba nutarė 
išgrįsti miestelio turgavietę ir 
kai kurias gatves. Darbas 

Beribi.—Kurt Lugschuetz. p’ykdomas: akmenis įsake su- 
Vokietijos hoteliii kompani- vežti miestelio gyventojams, 
jos manadžieris. aplankęs prekybininkams, kurie 
didžiąsias Europos valstybes -i11 negalėjo i rneturėjo iš ko už- 
ir Ameriką, sako, kad Ber-1 įmokėti, apraše turtą. Tur- 
line esą pigiau pragyventi, '.^avietę ir Levenes gatves dali 
negu Paryžiuje. Londone, paklojo pakenčiamai, bet kai 
ar New Yorke. Brangiausia j pradėjo Skapiškio gatvę grįsti, 
esą Nexv Yorke.

KUR PIGIAUSIA

mą prie tos mokyklos 
komplekto sekantiems 
metams — pitenkinti, 
rinkanti sveikatos depai! 
mente, kad daktarui TilIiuiH 
tą leista praktikuoti valsčiįg 
prašyti švietimo ministerijfl 
kad II pradžios mokyklai būi 
pastatytas namas ji išrišta |j 
ieta> smulkiu klausimų naujM 
ką ėmimo reikalais l>ei beti~ 
čių paliuosavimo nuo mokesl®|i.

Keista žinia

7?. Ai n ori s.
Lovvellio lietuviu varg. ir

D. L. K. V vtautb kliubo na ■

LIETUVOS KABINETAS IšlaTminfiai medalikėli. 
"KUNIGŲ IK JĖZUITŲ” |5ytojas B ,shaw nėra 
The Boston Herald, rugpj. Į katalikų Bažnyčios priete- 

31 d. laidoje skelbia, kad pus, bet jei jo veikalas būt 
Lietuvoj uždrausta vaidinti i besąs labai anti-katalikiskas, 
šv, Joaną Arkietę, žl.____ x x A -1--1 -1-'*
rašytojo Bernard Shaw’o pa-

Ra-

tai tos gatvė< gyventojai ėin3 
aimanuoti, kad pakėlė labai 
dūkstai gatvę — pakėlė net iki 
75 santimetrų. Gyventojų na
mai jiasiliko pagrioviuose, į 
kiemus nėra galimybės Įva
žiuoti. nėra kur vandeniui nu
tekėti. nėra kaip ir šaligatvių 
padaryti — pasidarė tikra bė
da.

apskrities savivaldybės Ii golfe H. 
nėj ir apie išlaikymą naujoka® ‘ ? 
savo Šeimyną. rij

(“Panevėžio Balsas”)

IJUIU

Kupiškis. Liepoj 
sčiaus tarybos posėdyje nUtįįj t ' 
ta išnuomauti vieto> pieno 
dirbimo bėndrovni dali savr 
(lybes sandelio išleidimui 
nes pieninės, viršaitį Vait 
paliuosuoti dvi,-m savaitšfe’^ 
atostogų ir išrišta keletas klajį L 
širmi apie paliuosavimą betflK ’

VOKIEČIAI VIS NEĮSILEI
DŽIA LIETUVOS MĖSOS 
Kaunas, 6. VIII. (Elta), fš.

m. liępos mėn. 16 d. “Maistas” 
kreipėsi su prašymu į Prūsų že
mės ūkio ministeri, kad būtų 

■ su galiojimo 
terminu (i mėnesiafns įvežti Vo
kietijon 225 tom] mėsos.

Prūsų žemės ūkio ministoris 
liepos m. 25 d. raštu atsake į 
tai “Maistui” neigiamai. Mn- - .
sų pasiuntinys A’okietijoj p. |k.'k!o> nepafenkinti, paskir- 
Sidzikauskas buvo po t<> apsi-P' beturčiui - ligoniui Kra- 
lankęs Vokietijos u. r. ministe- Į niauskiui pašaipa 
rijoj, kur jam buvo j/ažadėta■> numesiu, dup-; 
daryti žyirių nas žemė- ūkio n;i-' '■ 

Inisterį. • daryli
Tai ui

gabenimui. I>et dargi turėjo [perto klausimas vis 
maisto įgabenti i nržsienio. jliekr nenormalus.

Toliau zlotą puldo. sake' 
lenkas, Vokietija. Prekybos 
su Vokietija Lenkija nega
linti vesti dėl to kad Lenki
ja yra susikivirčijusi su Vo
kietija. Tarp Vokietijos ir 
Lenkijos dabar eina muito 
karas.

(šitie 
smukdė 
padėtį.
šaknis n’a mil i turizmas, gro
bimas ir smaugimas svetimi] 
tautų ir nemokėjimas gaspa- 
doriauti).

žinomo!tai New Yorko kardinolas to 
. veikalo artistės, nebūt ne tik 

rašytą’scenišką veikalą. Ži- apdovanojęs, o ir audiencijos 
nia apie tai imtais Londono!nebūt suteikęs.
laikraščio Daiįy Herald. Ra
šoma, kad LwtirVois papras
tasis. cenzorius nedraudęs 
veikalą vaidinti, bet minis- 

jterių kabinetas nutaręs už

KODEL SMUKO ZLDTAI •įduotas* iridi ims

TAIS
C i n ei n nnt i. Ohio. — Inter

national Molders" unija pa-i . 
skelbi? kiek ligoniams bene- [drausti. Zinutėj dadodama, 
fini išur.kė-o. Pasirodė. kad kabinetas di-
kad nuo sausi, 1. 1896 ikšiol 

miniai 1 išmokėjo savo sergantiem.
į nariams 34.860.003.85.

be.t 
choras

PAAIŠKINIMAS IR ATSI 
PRAŠYMAS

sios Anglijos apskiričio išva
žiavimą nigpj. 29 ir 30 d. d. 
D. L. K. Vytauto Darže, 
Lovvell, Mass. man buvo pa
vesta sudaryti programinę 
jdali ir pakviesti subatos. 29 
d. rugpj. šokiams orkestrą. 
Tą dieną muzikantai nęatvy-

Subačius. Uepos 11 d.
'čiaus tarybos jx)sėd.yje nutaj^

- valse. gyventž<p 
nhlunėius žemės, po jĮ 5 

nuo pamatinio vai
nio n mokomo iškarimui griovai} '-4 
naujam vieškeliui Subačius 
Kupiškis. Jauninau apylinkes • 
gyventojų prašymą apie įstei- 
girią tame rajone pradžiosejn®-

Amerikon atvyko Felix 
Mlymarski, Lenkijos Emi
sijos banko vice-prezidentas. 
Jis aiškino kodėl zlotai nu
smuko. Sakė, kad taip atsi
tiko dėl pernykščio neužde- 
rėjimo. Girdi pernai užde- 
rėjimai buvę ant 30 nuoš. 

negu normaliais

\ir jėzuitu.- Mat laisvamanių 
iriksmas apie kunigų viešpa
tavimą Lietuvoj rado atbal
sį ir svetimoj spaudoj. Da- menkesni.
bar laisvamaniai gali pama-'metais. Todėl Lenkija netik 
tyt. kad jų riksmas kvailai!neturėjus ūkio produktų iš-' 
išrodo. Juk Lietuvos kabi- 

Inete tik vienas kunigas tėra.
a-,TO ir per sn <lienv. atplau-L J,pi Lietuvąvyriausybė 
kr- i X<-w Vorka. Jn laivas ,<nkr» uždraudė vaidinti sa- 
vrabnorieisirtik 46 pėdu ii-™kala. tai apie to žy- 

gio tikslingumą galima abe
joti. Pereitą žiemą iš Angli
jos į Ameriką atvyko artis
tai tą pat veikalą suvai
dinti įvairiuose 'miestuose. 
Tai artistė, kuri vaidino 
Šventos Jorfnos rolę buvo 
priimta Ntnv Yorko kardino
lo ir kardinolas jai dovanojo

MAŽAME LAIVE PER 
ATLAITIKĄ
York.—Trys norve-

nediddiame laive išplau-

PRAVAŽIAVO DAUGYBĖS 
AUTOMOBILIŲ

Ties Niagara Falls per 
birželio, liepos ir rugpjūčio 
mėnesius iš Suv. Valstiją į 
Kanadą nuvažiavo CW,000 
automobiliu.

dalvkai žinoma 
Lenkijos finansinę 
Bet Lenkijos bėdą

\':i>i]i<ri>k'-t‘npi leidimą ati- 
i.rie stoties ir pra-7 

Vokietiinn *k>-;;.vti apskritim- valdybos apie; 
uasi- puli'msavimą keliu beturčių" 

nuo t.-<nin už gvdvmzsi IL-

Ramygala. Rugpiūč-io 1 Vjsi nepasisekimai orgaai-: 
valsčius tarylMis posp-iyj.. mn \ zuotam darbe, paeina nuo ne- 
tarta prašyti apskritie vafly.; veiklumo.
bos tarpininkauti, kad vals-. Neveiklumas ir stoka imeik 
(-,a.l> že,„<-.< reformos komw.io- t„os prješ(d
narini::- nž posėdžius b’itų nio- . __
karna valstybės lėšomis Bark- Darbo žmogus pažangus tilt 
lainiu pradžios mokyklos tėvų tuomet, jei jis pilnai suprasi* 
komiteto prašymą aniv įsteigi- savo padėtį.

suomenP gali pamanyti, kad 
aš man pavestos pareigos 
prideramai neatlikau.

Apskričiui.ir subatoj. rug
pjūčio 2$-d. subrinkusiai į 
pramogą gerb. publikai, pa
siaiškindamas ir atsiprašy
damas štai ką turiu pasaky
ti. Nuo pat laiko kada D. L. 
K. Vytauto Kliubas įsigijo 
sodą piknikams aš daugeliui 
pikniku rengiau programas 
ir samdžiau orkestrą. Per 
visą laiką samdžiau išimti
nai Jono Zablacko orkestrą 
iš Lavrrenee. Mass. Per vi
są vasarą nei kartą nebuvo 
nieko panašaus atsitikę, kas 
atsitiko pereitą subatą. Tai 
subatai orkestrą ąs pakvie
čiau subatoj, rugpj. 15 d. ant

Baisi nelaime
SUDIGĖ 5 VAIKAI

Everett, Mass. — Gaisras 
kilo namuose po numeriu 
1 Kippy Place ištiko 
sprogus gazolininei lempai? 
Sprogus lempai gazolinas iš
sitaškė po visą kambarį ir 
kartu kambarys buvo lieps
nų pilnas. Penki vaitai su
degė ir kelete# hnvvt.aįjlžeis- 
ta.

' ... ;.j-q

RnrcuA

'Wa*hingtb*. — Netrukus 
čibnai įvyk* Pan-Ameriko- 
niska Darbo konferencija. Į

NE DAUGIAU, NEGU PRIE*

malonumo. Tečiau nei iSto- estrados sodo salėj. Kadan- 'ta konferenciją jan atvyko 
lo nenupuld? dvasios toliau gi Zablacko orkestrą didžiu- Meksiko Darbo ministeris 

' darbuotis. ......................... ..moj susideda iš svetimUu-

Chicago, III. — Daniel 
Russell, socijologas ir profe
sorius Chicagos universiteto 
tyrinėjo per pastaruosius du 
metu svaigalą suvartojimą 
ir mirimus nuo svaigalu. Jis 
patyrinėjęs dalyką surado, 
kad dabar ne daugiau žmo
nių miršta nuo svaigalą, ne-' 
gu prieš prohibicijos laikfts.

Taigi prohibicijos vaisiai 
geri — prohibicija turėjo 
tikslą panaikinti svaigalų 
vartojimą, o įvedus prohibi- 
ciją svaigalu suvartojama 
daug maž tiek, kiek prieš 
prohibicija. ir žmonių nuo 
alkolio daug maž tiek nusi
nuodija, kiek ir prieš prohi- 
bieiją.

DR, K. PAKŠTO P£ 
NĖS PRAKALBI

Dr. K. Pakštas išplauks Lie
tuvon spalių 10 d. Dabar jis 
grįft* iš Tolimųjų Vakarų ir 
sakys paskutines prakalbas A- 
mtrikoje, kurios numatomos:

OCfcicagoj rugsėjo 20 d. j
Cbvebnde rugsėjo 22 d. ,
^ittsburge rugsėjo 24 d. į
PMUdslphijoj rtgs. 26-29 d.

džtoje.
Rėdys daa< įdomių poveiks-

MALCOLM E. NICHOLS
Kandidatas j Boston’o Majorą 

iš Respublikonų partijos
šiomis dienomis sakytas asmuo jvida ė itsislai.vtlinnhri 

pareiškimą l’’-ezidei:tui ('ooliflsr. .lis^.i ’-uve l’ederal CoL 
‘cc <»r of lutinial ‘^cvcnuft.

Jo .'baisos : “Ekonomija ir biznįsk- adTi.'iLjtranja.’’ Jis 
\ isuoiRe: buvo vi-nas w stipriausiu .Boston’o Re pu bl ikonų.

J'/isak jo ž^lžiiu “Gerą prpg<| jr plačią dibvą žmogui . 
rantjfę yisuonieiiiiųamę gyveniniu/j,•!<> karjrra prasklčjo'f 
Boston’o visuomeninėj Taryboj tęsČM per fx*<ixlalnr4 j 

b'edcralę Administraciją. Būdama* LetrMr.turbjc jis rado 

reikalimra susipažinti su įstatytndayyate. Kajpo senato mo* 
kesnįų pirmininkas jaut# uSduofj peržiūrėt i mokesnių įsi*- 1 

tymą viifatijinių it šį vi valdyba (IkHmU” Bos4o:Į'-> miesto. ||
iifthvęs kettfrlna fnetos Suvienytu Valstijn »Maus J 

kesun/ kolektorium'jii buvo vienoj*^ Jdiiaush? vnldvierit^ 3 

vajstvhcje. Jis yra pirmininkas Naujos Anjrh)wii.Knloktttrfc|-(,^| 

Sajub||<* ir pirnrfnfrikaM Bosforo Frrteralft? h

beito puikiai pažįstąs Vderalę darbuotu.

OlriioMptt, HLLažą N. Morone*.

mtrik*. DM p*
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Protestu Komedijos
Į. Lietuvos Seimas artėja prie naujų rnkimų. Šerno par- 
Jtijos rodo nepaprasto gajumo. N išų partijų vadai prana- 
"Jįjiguja laimėjimus savo srovėms. Partijų gajumas pusi- 
yįĮeiškia priešrinkimine propoganda. Seime keltieji triukš- 
■|Bai sufabrikuoti tik tam, kad daugiau efekto padarius rin- 
Šmų laiku.
'‘į Prie valdžios vairo krikščionys demokratai, darbo f e- 
fderacija ir ūkininkų sąjunga, o jtozicijoje žydai, 
-liaudininkai ir socialdemokratai, šalį valdo krikščionis- 
hbs srovės, o su jomis kovą veda tautinės mažumos ir socia
listai. Žydams Lietuva apeina kai pernykštis sniegus, o 
lenkams nepatinka, kad įxmus valdo ••chamai.” Socialis- 
tai-liaudiniiikai ^šiandien jie jau vadinasi valstieciai-liau- 

*ffininkai. nes žodžio socialstai pabūgo) ir socialdemokratai 
šori Dievą išryti iš Lietuvos ir Jo vietoje pasodinti žydpa- 
bttkį Marksą. Kai matome, visa ši kompanija labai gra
žiai susigedojo ir ėmė vienon diidon pusti.

: Opozicija per savo spaudą šmeiza kiek tik gali Lietu-
f-_ --Vos valdžią ir šalį valdančias sroves. Lietuvos provincijo

je su tamsių žmonelių.pagelba pasidirbdina protestų ir jais 
žaidžia savo spaudoje.-

Protestų liga persimetė ir į Amerikos lietuvius. San- 
dąriečiai, taurininkai ir socialistai ruošia protestų mitin- 
IjUŠ prieš Lietuvos valdžią, gamina rezoliucijas ir siunčia 
4ąs į redakcijas ir Lietuvon. Čia ir-gi susidarė neva opozi- 
j^ja, tik nežinia prieš ką. Tankiausiai panašiuose mitin- 
jenose kalbėtojai nesivaduoja laktais, bet pasitenkina pra- 
fflįr&anymais ir blevyzgomis. .]• tokiuos mitingus susirenka 
Stotas žioplių, <»jei daugiau pasitaiko, tai tik iš smalsu- 
pyįy įdomumo ateina pažiūrėti kas per paukščiai tie kal-

v • _ .. .

*' Keletas tokių milingų parode, kad žmones nelabai tiki 
tokiems plepalams, nes nelabai noriai atsilanko. Bet vistik 
yra dar ir tokių žmonių, kuriems iu pasakos yra tikrenybe. 
^j'^Kcdriaistikslais ir kokią'prasmę tie protestai turi, nū 
JpĮitys rėksniai nežino. Ot. rėkime ir tiek! Lietuvos val
džiai, suprantama, tokie protestai labai mažai apeitia, nes 
^klausosi ne Amerikos rėksniui nesąmonių, bet liaudies. 
Iširi ją išrinko ir šalį valdyti pavedė. Kitaip) ir būti negali, 
i Kai tauta išrinks kitos partijos daugumą, tai toji dau
guma valdys Lietuvą taip kaip jai patinka, o dabar šalį 
fakto krikščionių dauraiiha. tad ji valdo taip, kaip tautai 
pasižadėjo. Taip yra visame pasauly, taip yra ir Lietuvo 
įs. To nenori sujirasli Lietuva opozicija ir jos pataikū
nai Amerikos laisvamanėliai.
* Visos tos protestų komedij't- ruošiamos ne iš būtino 
reikalo, ne rimtais tikslais, bet tam, kad pasipinigavus. 
Šiaip jau. -paprastas laisvamanių prakalbas ar paruoši
mus niekas nebenori lankyti, todėl sugalvota tokios protes
to komedijos. Ir reikia pasakyti, kad tų komedijų ruošė- 
jįims tekino būdu kai kada pasiseka snžvejoti'vieną-kitą 
centą, savo smunkančiam partyniani krūmeliui.

ga pinigų: spaudai 1.235 litus—1.dS%. valstybiniam ir 
tvivaldybiniam mokesniui 13.3,4(1 lit.—11,75%, degtinei 
►,045 litus—-87.17U.” Tos statistines žinios. “Lietuvos"
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lėtas atmainų. Waujoj^Wė-o Vaidyba deda pastangas orga- 

$4.50! nizacijos tvarkos įgyveni iminui. Tam turėtų pritarti organi- 
zacijos nariai ir jos rėmėjai/ Pirmiausia techniški netobulu
mai. ' •

Iki šiam laikui visais,. be išimties* reikalais laiškai .adre
suojami “Darbininko” vardu. Tatai daro didelių keblumu 
ceųtrui, nes centras susideda iš4am tikrųskyrių ir kiekviena
me jų dirba kiti žmonės. Kad brangaus laiko negaišinus, ko
respondencijų adresavimo sutvarkymas yra būtinas reikalas.

L. D. K. S. dalinasi į tris skyrius: centro valdyba, “Dar
bininko” redakcija ir administracija. Rašant laiškus reikia 
kreiptis į tokį skyrių, kokiam priklauso laiške kalbamas rei
kalas:

Centro valdybos žinioje yra visa organizacija, todėl į eenL 
ro valdybą prašoma kreiptis su organizacijos reikalais: kuopų 
pranešimais (raportais), skundais, •prašymais, pareiškimais, 
naujų kuopų organizavimo ir narių prirašymo reikalu, prakal
bomis ir tolygiais reikalais. Tokius laiškus prašome adresuoti: 
“Darbininkas.” Centro Valdybos sekretoriui. 3G6 W. Broad- 
\vay, So. Boston, Mass.

Redakcija rūpinasi laikraščio turinią, todėl ji priima įvai
rius laikrašty talpinamus raštus ir kopespondencijas (čia neįei
na visokių spaudos darbų: plakatų, tikietų ir 1.1., užsakymai). 
Tai-gi laikraščio medžiaga turi būti siunčiama redakcijos var
du: “Darbininkas” Redakcijai. 366 W. Broadway, S. Boston, 
Mass.

Administracija priima “Darbininko” užrašymus, atlieka 
spaustuvės užsakymus; Spauzdina ir parduoda knygas, priima 
skelbimus, paruošia plakatus ir kitokius spaudinius ir aplamai 
turi savo žinioje spaustuvę ir organizacijos turtą. Tai-gi su pa
našiais reikalais prašoma kreiptis: “Darbininkas” Administra
cija, 366 Broadway, So. Boston, Mass.

Piniginiai čekiai ir orderiai turi būti siunčiami ir išrašomi 
naujo centro vafflyhos iždininko vardų: M. A. fieikys.Tūlos kuo
pos tokiuos čekius ir orderius lebesiunčta buvusiojo iždininko 
T’otonlxTgo vardu ir tuo sudaro didelių keblumų centrui.

Kad. galutinai sutvarkius centrą, prašome nuo šios dienos 
pri>ilaikyti aukščiau nurodytos tvarkos. Jei kas su .savo rei
kalu atsikreips ne į atatinkamą skyrių, tai organizacijos cent
ras negali būti atsakomingas už jo pasekmes.

• Centro Valdyba

Nepamatuoti Skundai
Lietuvos žmonas labai tankiai nusiskundžia litų stoka. 

^femerikos 'lietuviai tiems nusiskundimams tiki ir kartais 
fįtedaug baisiai Lietuvą Įsivaizduoja. Sakoma, kad nėra 
Įbksbaisus velnias, kaip jį maliavoj;!. Ir ištiknijų taip yra 
SH Lietuvos Litų klausvmu. Tiesa, kad litų nėra tiek kiek 
iįįrėtų būti, pertekliaus didelio m-simat'o. bet ir baisaus, 
|»sakiško skurdo nesimato, šiuo klausymu pradedama.

Paprastai kur bloga, tai dar juodžiau nupiešiama ir 
Išsidaro baisus vaizdas. Kad m»>s žodžius parėmus fak- 
.-^įis,atseina pacituoti Kauno oficiozo “Lietuva ” korespon-

Iš .trumpos žinutės mes matome, kad Zapyškio vals- 
jfefttis gyventojai apšvietus reikalams skiria mažiausia, o 
“’sgtinei daugiausia.

"Degtinei šleid/.iama SG.OftG daugiau negu apšvietai 
airių mokesnių suma sudaro 11.75%, vadinasi 75,42% 
_u už prageriamąją sumą. Jeigu prageriamąj^'snma 
istų apšvietai, tai nebūtu reikalo aimanuoti dėl Vaisty
tų ir savi valdybių i n mokesčių. Tokių zapyškiųMSietu- 
e rasime labai daug, Galėtume ir daugiau padubti sta- 
r ių žinių, bet jos mažai skirtųsi ubo Zapiškicržinių.

g-K Čia mes turime( gražiausių Įrodymų, kiek turi pamato 
ĮĮlysiaę savo tėviškėn taukiai prisiljjĄUSO vispįęto nebūtų 

iavęs savo tėviškėn tankiai prisiklauso visokių nebūtų 
tykų ir parvažiavę Amerikon kitiems tą patį pasakoja, 

iausia nei patikėjus tokiems skundams reikia ištirti 
bes ir persitikrinti. Tokie Lietuvos ūkininkai, ku- 

fcamoningai pinigus suvartoja, kad ir neįtaigiai gyve- 
bet Lietuvos nekeiika. Lietuva, kada tavyje pranyks
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jūj  ̂“Keleivio’* 35 Nr., sa- 
vo\>BU-aip8»yj<! “Ar stipri; 
Sandaros partija?” rašo:

“Visa Amerikos lietuviu 
visuomenė žino mano nusi
statymus: aš <per paskuti 
nius 16 metų esu dirbęs tau
tinėje dirvoje kaip tik išga
lėjau ir dirbau “Sandaro
je” nuo pat jos Įsikūrimo ir 
dabar tebedirbu, nors jau 
mažiau, mat jau atsiranda 
jaunesnių. Bet tokius žy
gius tų ‘jaunesnių’ Sandaros 
narių ir veikėjų negalia pa
kęsti ir užuot, kad tai rašyti 
‘ Sandaroje, ’ turiu kreiptis 
prie ‘Keleivio,’ kuris beabe- 
jos suteiks vietos šiuos žo
džius išsireikšti. O jei ir 
kreipčiaus prie ‘Sandaros,’ 
tai tikiu, kad ji neįdės šių 
mano žodžių, taip kaip ne
įdėjo trumpų pranešimų a- 
pie rengiamus pas mus Law- 
rence mitingus (pas mus, 
mat, Sandaros kuopa sykiu 
veikia su socialistų ’ kuopa, 
kad kuodaugiau pasidarba
vus ir parinkus aukų savo 
draugams Lietuvoje). '

“Taigi, ar stipri yra San
daros Partija (Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sandara) ? 

; Atsakymas yra lengvas: or-
t gamas nei kartą oficialiai ne

pranešė, kiek kurioje kuo- 
), poje yra marių (pilnų,' vei

kiančiųjų, užsimokėjusių sa
vo duokles). Jei nepraneša, 

4 tai reiškia, kad jų yra ma-

Oia jau D. So l 
cialistų Sąjunga yra sąžinin
gesnė, , nes ji nesenokai 

’ ^Naujienose’ pranešė.
į ‘Ar stipri Sandaros Par 

tija (kabios.globoje yra Po
litiškas Fondas), kuri sako
si turinei savo-pasekėjų tarp 
Amerikos .Lietuvių 99 nuoš., 
ir dar iki šiol Politiškas 
Fondas menkutėlis... Kuo-' 

.. pose nariai Politiškam Fon- 
> dui nesidarbuoja, neaukuo

ja.
“ ‘Naujienose’ ir ‘Vieny

bėje” buvo pranešta, kad at
silankiusiam Valstiečių 
Liaudininką Sąjungos atsto
vui sandariečiai ar jų pase
kėjai kai kur kenkiu... Tuoj 
tą pasigavo Sandaros orga
nas ir redaktorėlio lūpomis 
negražiai iškoliojo ‘Naujie
nas’ (‘Vienybei’ teko švel
niau). Aš asmeniniai neži
nau ar kur nors Makauskas 
ftirėjo priešų iš Sandaros 
narių ar jų prijaučiančių 
tarpo. Bet mažas pasidar
bavimas ir maža suma su
rinktų aukų rodo, kad Ma
kausko misijai sandariečiai 
darbo ir triūso mažai pajo
jo, o jei jau dirbo neenergin- 
gai, tai galima suprasti, kad 
jo misijai nyprijausta. Po
litiškas Fondas išduos at
skaitas ir matysime pilnutė
lį sandariečių pasidarbavi
mą.

“Yra pas mus Tėvynės 
Mylėtoji] Draugija. Visi ži
nome, kad ji užlaikoma tų 
pačių žmonių, kurie užlaiko 
ir Sandaros Partiją. Ar ji 
stipri? Faktas šis: paskai-

tjMme Centro ^Sekretoriaus"’ 
laišką, {ištrauką) manr£Šy~ 
tą iš rugpiūčio 19 dxš. ną.

“ .. .‘jei nariai tiek gyvu- 
mo rodys kiek dabar, tai^Š-* 
leidus Wells’o Istoriją ir ap
mokėjus atskaitas, galėsime 
Draugiją likviduoti, nes-ji 
jokiu būdu negali išgyventi, 
jei neturės 2,000 narių mo
kančių po $1.50 ant metų, ar
ba 1000 narių mokančių' po 
$3.00 metams... ’

‘ ‘ Pora metų atgal man bū
nant T Al D. Centro Sekreto
rium teko prabilti organe a? 
pie susivienijimą TMD. ir 
LDLD. Tai buvo mano ir 
sykiu vieno Philadelphijos 
lietuvio, dargi nenario TMD. 
iniciatyva. Tiesa, iš LDLD. 
Centro nieko negirdėjau, K. 
Liutkus net priešingas buvo, 
bet iš LDLD. narių girdėjau, 
kad geresniam pasidarbavi
mui knygų leidime Imtinai 
būti] naudos iš susivieniji
mo. Vienok nuo TMD. na
rių gavau papeikimą ir nei
giamą atsaką. Bet jei šis 
klausimas būti] tęsiamas, be 
abejo būt prieita prie susita
rimo.

Prie TMD. yra Kultūros 
Fondas. S^vu laiku aš skel
biau įplaukusias aukas. Da
bar skelbia V. Sirvydas. Ar 
daug jin suaukuota.’ Tai 
vis neva sanadriečių pada
ras. sandariečių sutvertas. 
O pirmeivių moksleivių atsi
šaukia galybės, kad juos su- 
šelpti, kad neduoti jiems nu
rimti j prapulties žabangus, 
kad duoti jiems pabaigti 
mokslą ir paskui atsilyginti 
tam pačiam Kultūros Fon
dui ir sykiu savo tautai. Ir 
kiek žinau, tai tik mažorais 
sumomis sušelptas vienas ai
du moksleiviai. Tas pats

I KETURIOS GERO GYVENIMO RODYKLES 
į DIEVOTUMAS, SUMANUMAS, BLAIVUMAS IR DARBŠTUMAS
| SKIRIU LIETUVIAMS ESANTIEMS AMERIKOJE

| Laisvai išvertė

i

Dzūkas Musteikėtis J. M.

aš .visą amžį atminsiu jo žodžius. Aš stebiuosi1 
bitei kaip ji noriai, tu menka muselė lekia i lau
ką ! Nors dažnai vėjas nuneša jį į šalį ji vis ko
voja ir stengąiasi nulėkti ten kur. jai reikia ir 
grįžti namo su medum. Namie taipo-gi kiekvie
na turi savo darbą : vienos peri biteles, kitos tvar
ko korius, trečios saugoja, kad svetimos bitės ne
lėktų į avilį ir taip visos noriai dirba, nei viena 
nesėdi be darbo.*

Taip aš. būdavo, kaip jaunesnis buvau, tai 
ištisai dieną dirbdavau: darže, lauke, sode, o va
karais ką nors staliavau. Niekuomet a.š nesiig- 
davau. todėl kad man dirbti visuomet buvo sma
gu. darbą mylėjau ir sveikatą nesugadinau. Man 
labai patiko istorija, kurią aš knygoj skaičiau a- 
pie poną ir kaimietį. Važiuodams vienas senas 
ponas pamatė seną žilą žmogelį, kraujant į ro
ges mėšlus. — “Kodėl tu, — sako — seneli, ne
guli ant pečiaus, bet dirbi ?. Tegu jauni už tave 
dirba!” — “Jauniems nėr laiko ponuli. — atsake 
senelis: jauni turi kitą darbą!” “O kaip ateis 
mirtis čionai pas tave ir sakys “eikim seneli su 
manim V' — “Aš jai atsakysiu: “Palauk, šaky-' 
siu, man nėr kada, pati matai kad mėšlą vežu. 
Eik pas ponus ar pas žydus: jie neturi ką veik
ti. imk juos su savim.” —Palingavo ponas pik
tai galvą ir nuvaižavo tolyn. Ir tiesa, aš pats, 
matau, man nėra laiko mirti, todėl aš aš nuolat 
prie darbo! Kiek jau prisidirbau šiame pasau
ly ir dabar b^cfcafbo valandėlę negaliu būti. Kar-

> atneš man valgyti į lauką, tai ir val
gyti nesinorėdavo bile tik dirbti. ' Arba namie 

Girdė jį ir lamino žaislais, kadmis kartais šaukia pietų, tai aš negaliu nuo darbo 
v ’' ............... atsitraukti. O laike darbymečio, pĄ šiehapiūtė,

tai rugiapiūtė, bitės spiečia, teikia prižiūrėti, tai 
taip ir užmiršti žmogus valgyti. Aš nekenčiu tin
ginio žmogaus. Kaip jis pradeda dirbti, tai vos 
• A JL • _ A •* _ . T  

(Tęsinys) 
turtą. Bet visgi taip vokiečiai nekentėjo, tiek 
nuo savo ponų, kiek mes nukentėjome nuo ponų 
lenkiu v

Ai- tau teko kada matyti, koks dabar darbas 
pas žydus ir ponus !

Mikas. Ten dabar dirba ne žmonės bet deg
tine !

Antanas. Gerai sakau: degtinė dirba 1 Vie
ną vasarą ponas Baranauskis pareiškė, kad dar
bininkui mokėsiąs po 15-kapeikiųi dieną ir po du 
stikliuku degtinės: ponas Krupavičius t- 15 ka
peikų ir po tris stikliukus; o p. Moša tik po dvy
liką su puse bet po 5 stikliukus degtinės: statinė 
degtinės taip ir stovi vidury lauko ir muzika gro
ja. O "darbininkai dirba iš visų jėgų. Žiūri p. 
Baranauskis su p. Krupavičium, kad blogai, ja
vai supus ant lauko. — notoms, nenorams siun-. 
čia tarnus i kaimą pasakyti, kad ir jie duos po 
5 stikliukus (lygtinės ir muzika bus kaip pas žydą 
Mošą ! Gerai tu sakiai, kad degtinė dirba! Bet 
ar gi Vokietijoj dristu koks Moša taip padaryti ?

Mik as. Kur tau! vokietis gėdytus dirbti už 
degtinę ir už grojimą. Jam užmokėk kaip rei
kia. tai jis dirbs. Aš pats skaičiau, kad Vokie
tijoj vasarą po 1 rublį (5 litus) moka i dieną ir 
dar kartais daugiau. Vokietis nors sunkiai dir
ba, bet sveikatos neardo, ne taip kaip musu žmo
nes. dirba karšty degtinę gerdami visą dieną, o 
paskui Šoka-iki 12 valandai nakties.

Antanas. Taip ir rin^a senam vergui! Ma- tais būdavo

nemėgsta. Kaip mums malonu žiūrėti į darbščią 
bitelę: o kaip nesmagu žiūrėti Į kokį dykaduoni. 
Darbščiam žmogui Dievas kiekvieną valandą pa
deda. nuo tinginio tolinasi. Užtat dykaduoniai- 
tinginiai kenčia visokias nelaimes. Dievas juos 
baudžia už tinginystę.

Mikas. Tas visa priklauso nuo tėvų, kaip 
jie išauklėja vaikus. J eigų tęvai tinginiai, tai ir 
vaikai tinginiai, darbščių tėvų darbštūs ir vai
kai.

Antanas. 'Liesa sūreli. Nereikia užmršti 
priežodį, kaip sakoma, gražus žmogus nebus, a. 
neresnis gali būti.’ Kada nors aš tau papasako
siu apie vieną savo darbininką — iš kokios jis 
buvo'giminės, koks jis pats buvo ir kas >u juo 
atsitiko.

Mikas. Ar ne tas. kuris važiuodavo iš mūs

tai ta degtine ir tie muzikbs -y palikimas seno' 

užmiršęs savo vargą šokinėtų, kaip- koks bepro

tis. Toks darbas, pats žinai neduoda pelno, nai-i 
kiną sveikatą ir trumpina amžių. Užlaiko svei- 
katą ir sulaukia žilos senatvės, tik tie žmones, 
kurie blaivūs ir ištikimi. Aš tau papasakojau kruta. Aš — senas, ir tai nemoku lėtai vaikŠčio- 
apie saro Velionį dieduką, koks jis buvo darbštus 
žmogus, kaip jis nei vieną minutę negalėjo būti 
be darbo, ir mus Ms mokydavo, kad darbas, —

Komo didžiausia žmogaus laimė, o tinginyste liga. Ir

ti-ir taip dirbti.
Aš mėgstu gyvumą ir neapkenčiu tinginių, 

kurie tik žiūri per petį, ar juos kas saugoja ar 
ne. Ir man rodos kad ir Dievas tokių tinginiu

Antanai. Tas pats. Penki metui tam al
siai. kaip jis.vedė ir iš jo dabar geras ūkininkas, 
Bet koks jis buvo pirmiau tai nieks negalėjo ma
nyti, kad iš jo bus geras žmogus. Toks buvo tin
ginys. kad kito tokio niekur nersai. Daug apie 
jį būtu kas kalbėti, bet dabar mums nėra laiko, 
užsiimti. Kitą karią aš tau papasakosiu, kad tu 
suprastum kaip iš tinginio pasidarė darbštus 
žmggus. kad kuone visą ūkį buvau jau pavedęs 
į jo rankas.

Mikas. Aš niekaip negalėjau įsivaizdinti 
nekuriu savo žmonių, kodėl jie taip nesirūpina 
apie save, kaip kiti žmonės. -Kuomet aš važinė
jau Vokietijoj, tai tenai visai kitoniškai atrodo: 
trobos geros, prie trobos sodas, daržas, kieme 
puikus šulinys, viskas įtaisyta kaip reikia. Ko
dėl čia taip žmonės neisi taiso!

Antanas. Todėl, kad žmonės neseniai nu
sikratė baudžiavos ir kitas aplinkybes, tai jięms 
dabar rodosi, kad labai gerai jie gyvena. Jeigu 
paklaustų mūsų proseniu, kurie ilsisi kapuose, 
tai jie pasakyti): “baisu buvo gyventi senuose 
laikuose, kuomet čia Lietuvoje buvo baudžiavos

(Bus daugiau)
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Liefaitti 
gavus, vienas po M 
Tėvynėn išblaškytiejipo platų-

dasgi išnyks 
būdąs šmeižįtį ^yo politišr

., Jaimas kūdikis turi ląbai 
minkštus smegenis. Į juos vis- 
kas greitai įlimpa ir ilgai juo
se užsilaiko, tai viena, d antra,, 
septynių metų’Jaunuolio galvo
je yra daugiau vietos muzikai 
negu vėliau, kuomet jb f protą 
apsunkina įvairios gyvenimo 
problemos pradedant nuo ang- 
štesnių laipsnių mokyklos už
duočių ir baigiant visokiais

.į Hartford, Conn. —''Rugpiūčio 
4925jprasįdČjo 'Moterų Sąjun

gos seimas Įžkilmingoniis šv. mi
glomis, kurias atlaikč vietos kle
bonas gerb. Ima. J. Ambotas. Lai
ke šv. mišių giedojo vietos/šv. ęi- 
cilijds koras vedamas varg. p. Del- 
tuvis. Koras išlavintas ir gerai 
sugieda. Turi keletą gerų solistų 
ir solisčių. - x

sąvait^pr;ųKėiytaš.Meižima 
Savų pųlitiljos priešų, o apie, 
TMD., -apie Kultūros Fondą 

į nei žodžio. ,
Galima bųt prirašyti de

vynias galyKs^apie-mano 
draugų, . Sandaros . narių, 
silpnybes ir klaidas,; feet jau 
iš paduotų šių faktų rodos 
galima suprasti, kad Ameri
kos Lietuvių Tautinė Sanda- 

•' ra stovi visais žvilgsniais la
bai silpnai ir tas,jų.pagyras 
kiekviename ‘Sandaros’ nu
meryje tik užduoda skaudulį 
tiems - sene^niemsiems San
daros nariams, kurie darba
vosi jos sutvėrime, palaiky
me ir tęsime darbų, o dabar 
naujieji'nariai, puikybės ir, 
tinginystės apimti, tik užsi-1 pagaliau paaiškėjo iš pačiu 
ima tuščiais ginčais, jausmų I sandariečių lūpų.

kojnppgitGfi

Tod^MakĮ fftiU prtW$81ę ir užbari 
malda.

: dapbų. dirlgij ir kovų veda, 
kų ir Sandara a^ba Lietuvo
je liauidninkai su sociaTde- 
ipokrątajs?”

Neperseniausiai “Sanda
ra” rase, kad Lietuvių Ro
mos, Katalikų' Federacija 
priėjo liepto galo, bet pasi
rodo, kad jie tiek buvo susi
rūpinę, •'kad padarė nedova
notinų, klaidą. Vietoje Fede
racijos jie, matomai, norėjo 
parašyti “Sandara” priėjo 
liepto galą. Ir taip viskas

Muzikos Lekcijos

Kur leisti mokytis muzikos?

Šiuo klausiniu yra užintere- 
suota ne viena šeimyna, kurio
je randasi vaikučių ir kuriuos 
norima pralavinti muzikoje. 
Ir ištikrųjų yra tai opus klau
simas. Pirmoji lekcija yra 
svarbiausia. Ji arba sukuria 
muzikos meilės ugnį jiradinio 
sieloje arba užgesina ją amži
nai.

Klaidinga tėvu nuomonė.

Dauguma tėvų turi visai 
menką supratimą apie muziką, 
b da menkesnį apie jos mokslą. 
Jie nepaiso kur jų vąikas ima 

' lekcijas. Byle tik pigiai moki
na. Yra ąpielinkėje kokia nors 
mergšė prasilavinusi keletą 
šmotelių groti tėvai ir leidžia 
pas ją mokytis sakydami, jog 
pradžią gali duoti bent kas. Ir 
taip aklas aklą veda,\ kol abu 
nesukrinta į duobę. Bloga tai 
ekonomija. TėvaiAnano sučė- 
dyt keletą centų leisdami kū
diki pas “pigų mokytoją.” bet 
už metų kiti] pasijunta, kad tos 
pigiosios lekcijos atnešė jiems 
daugiau blėdies. negu gero. 
Nelyginant kaip cėdyjant elek
tros šviesą ir dirbant tamsoje 
nežiūrint ant to. jog. toki.- pasi- 
e:a:ma> gali netik pagadytl 
aki', m-t ir visai tokiam ekono-

tas gTojinias niekur ir.niekam 
netinka.

Tai da ne viekas.
Eikime toliau.

Pai tokius nedisciplinuotus 
ir nesistematiškai lavintus mo
kinius yra da įsišaknėjusios ir 
didesnes ydos. Tinginystė, ne
atsargumas, tai jųjų pirmieji 
draugai. Kodėl? Dėlto, kad 
jie negalėjo suvirškinti to, kas 
jų muzikos skilviu buvo nuola
tos nesąmoningo* mokytojo 
kemšama. O ko vaikas neap
žioja ir neįkanda, be abejonės, 
jis to negali ir mylėti. Piju 
mas tokioj šeimynoj svečias, 
tai mokinio tingėjimas prakti
kuotis arba prirengti mokyto
jui išduoti atsakančią ^lekciją. 
O tas. kaip sykis, ir parodo, 
jog čia ko-nors kur-nors trūks
ta. Priežastis to visko tan
kiausiai. gludo “pigiam#,” njo-^ 
kytojuje. ..Išvada: imkie^.gę-, 
riausią mokytojų už pĖnigūs,; 
kokius td gali m kėtL' r. u . 
mažiau atseis, ir daugiau bus 
naudoš patiems ir jūsų kūdi-

karuškomis, šokiais, susiet
inai^ ir t. t. Taip kadi jo vė
liau nė privaryti prie muzikos 
nebegalima.

Taigi iš aukščiau paduotų 
nurodymų, manau, bus aišku 
visiems, jog’yra protingiausiai 
pasielgiama tėvų pradedant 
mokyti muzikos savo vaiku
čius, kuomet jie sueina šešis 
arba ne daugiau, kaip septynis 
metus. Tas anaiptol nereiškia, 
jog astuonių inetų arba senes
nis kūdikis negali pradėti mo
kytis. Taip jie gali, bet pro- 
porcijonališkai jie taip toli ne
nužengs muzikoje, kaip tie, ku
rie pradės vienų arba du metu 
anksčiau. Žinoma, kaip visur, 
taip ir čia yra išėmimų. Bū
tent nesveiki, nenormaliai iš
augę vaikučiai. Tokiuose atsi
tikimuose reikėtų tėvams pasi
klausti pas patyrusį kompeten-. 
tišką mokytojų, arba da geriau 
pas savo šeimynos gydytoją.

Kaip žinoti ar kūdikis

organe ** Moterų Dirvoje” ir to
dėl čia dėl vietos stokos aplenksi
me.

Visi kuopų ir apskričių įnešimai 
apsvarstyti rimtai ir atydžiai ir 
padaryta nutarimai. Dalyvių bu
vo apie 50 ir visos* parinktos ir pa
sižymėjusios narės iš visos Ameri
kos lietuvių kolionijų. Beveik 
nebuvo to kampelio kuris nebūtų 
atstovaujamas šiame seime.

Seimas )b^vo tya^kfts ir pavyz
dingas. Išrinkta Valdyba iš šių 
-dalyvių: Dvasios vadas gerb. kun. 
J. Ambotas, M. Zokienė iš Miners-. 
viHe, Pa. pirm., P. Stoškienė iš 
Worcester, Mass. I vice-pirm., M. 
ZailckienČ iš Waterbury, Conn. II 
viefc-pirm. Raštininkė toji pati 
M. Vaičiūnienė iš Cieero, UI. ir iž
dininkė toji pati M. Gurins kaitė iš 
Chicago, UI. Iždo globėjos p-lės 
M. Jokūbai t? iš New Haven, Ct. 
ir M. Blažauskiutė iš New Britain, 
Conn. Literatinė komisija: M. 
Blažauskaitė, M. Jokubaitė ir M. 
Sakaaluskaitė. Redaktorė S. Sa- 
kaliene.

Seimas užsibaigė linkėjimais ir 
prakalbėlėmis. P-lė M. Blaž&us- 
kiute sudainavo Lietuvos irnną ir 
naują A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos imną, kuriam žodžius parašė 
gerb. kun. K. Urbonavičius, o mu-

▲iriMCkmu.
(ĮiĮitta sakyti visų 

Žmonės yra susiorganizavę į 
draugijas, tik- . nepastebima."

kai, Tekijr issnl^ųsii^ Tėvynėm 
- nesenas Ėr is Amerikiečių tar
po nors ir labai mums brangių 
visuomenės darbuotojų jau iš
vyko savo gimtinėn ir dar dau
gelis išvyks, bet nesimato, kas 
išvykusių vietą užimtų. Mūsų 
visuomenės darbuotojų skai
čius vis eina maŽyndr mažyn. 
Tik klausyk,štai mū^j. koloniją, 
apleido didis visuomenės dar
buotojas, tai štai rengiama 

! išleist urą vakarėlis darbuoto
jo (s) pagerbimui ir taip ne- 

į skaitlingos būsų inteligentijos 
[ eilės vis daros retesnės. Dar 
į metai - kiti ir Amerikos lie- 
; tuvių- katalikų išeivija gali, pa- 
. sijusti pasilikusi be" visuome- 
; nes darbuotojų, be vadų. Mes 
; neturime Lietuvai pavydėti bet 

didžiuotis, kad štai jos išeivi- 
. ja išsiauklėjo tokių vadų, ku- 
. rių Tėvynė laukia ištiestomis 
. rankomis, bet mes neprivalome 
. užmiršti ir ant ^visados pasili- 
. kusių naujai apsirinktoje Tė- 
į vyrėję, kad ir čia likusiai lie

tuvių katalikų visuomenei bū- 
. tinai reikalingi dori, išlavinti 

visuomenės darbuotojai — va-, 
dai katalikai. Kad tą spragą 
užkišus, Amerikos Lietuvių 
Kataliku Federacija suskubo 
sau tokių vadų išsiauklėti, 
šelpdama besimokinantį Ame
rikos lietuvių 'kataliku jauni
mą. Štai pereitais (1924-1925) 
mokslo metais Am. Lietuvių R.
K. Federacija sušelpie vienuo- 
liką Amerikos lietuvių katali
kų moksleivių. Bet jie moks
lus tęsia tolyn, todėl pašalpa 
jiems ir šiemet būtinai reika
linga, nes, nekurie iš , jų - čia-

organizacijos, tai vekhn ainiui • 
ganizacijos. Užtai mes keliamąr- 
kūs veikėjai nutarėme suargmai 
zuoti Lietuviškai Rataiilrišky ^fi 
kų Draugiją, ir šiuomi atsišau^-A 
me į visus, kviesdami pris .i p/A 
mūsų -draugįjys. . v

Draugijos tikslas yrą griąiitię^B 
viską kas tik būtų veikiama 
manoma prakilnaus katalikų".tar^ĮĮ 
pe, jeigu tai daroma be mūsų|||| 
draugijos žinios ir patvirtinimo.^'^ 
Iš tokio draugijos darbo jau aiš
kiai išplaukia galutinas tikalas: 
laisvamanybės palaikymas lietuvių 
tarpe. Nes jeigu mes katalikai 
nieko savo tarpe negriautame,'- 
laisvamaniams nepagelbėtume, be
dievių pozicijų nepalaikytume, tai 
tuoj katalikai išbujotų’, laisvama
niai neturėtų ką veikti, bedieviai 

. išnyktų, na ir mums vieniems -tik' 
likus būtų lyg nuobodu,.© velnias 
neturėtų nei kur iš peklos į sv^ęgj 
čius nueiti. Matomai tikslas 
delis. Jis siekiamas seniai ir 
su r tik neorganizuotu būdu, n

; štai manome susiorganizuoti. J
Draugijos nariams išlygos JkbiUį^

gražų ir turiningą pamokslą pri
taikintą seimui.

Po pamaldų sąjungietės, vieš
nios ir svečiai traukę į svetainę 
prie darbo. Susirinkę parapijos 
svetainėn A. L. E. K. Moterų Są
jungos vice-pirm. p-nia Dobrovols- 
kienė iš Brooklyn, N. Y. atidarė 
seimą su prakalbėle. Sveikino są- 
jungietes ir . svečius. Pabaigus 
kalbą pakvietė gerb. kun. J. Am- 
botą atidaryti seimą, su malda. 
Gerb. kleb. kun. J. Ambotas atkal
bėjęs maldą taip-gi sveikino visus 
ir linkėjo, kad seimas būtų vienas 
iš pavyzdingiausių ir rimčiausių. 
Gerb. kun. Vaškelis taipgi sveiki
no dalyves ir svečius ir apgailes
tavo, kad negalėsiąs dalyvauti sei
me.

'Prasidėjo rinkimas prezidiumo. 
P-nia S. Sąkalienė, organo “Mo
terų Dirvos” redaktorė išrinkta 
seimo vedėja. Seimo raštininkėm 
išrinktos p-nia Alena V. Kneižie- 
nė ir jo-lė M. Blažauskiutė. Seka 
įvairių komisijų rinkimas. Skundą? 
ir įnešimų komisijom išrinktos'', 
šios: p-lė M. Sakalauskaitė, p-nia 
Ona Jankifenė ir p-nia T. Mažei
kienė; knygų peržiūrėjimo komi
sija : p-ąios M. Zokienė, E. Miles- 
kjene ir T. Mažėfltfenė į presos ko-

leidžia

PIANO LEKCIJOS
Nau-

4
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RuRpjnrio (SepL’) menesyje atsidaro plono lekciją klesa. 
ji ir seni mokiniai bns priimami tik pradiioje semestro.

Mokinama vien geriansla muzika. Esti du mokiniu koncertu i 
metus.

Kaina lekcijų $1.00 už puse valandos
Ant pareikalavimo einu pas mokini | stabą už tą pačią preke.
Pinigai mokas! S tenine už keturias ir d»trgUru lekciją.
Norintiems nusipirkti naują ar vartotą j>iaaą paMrnaUju veltui. 
Geidžiantieji platesnių tame dalyke informaciją kretpkitts:

nt lekcijų ir muziko.- 
ir knyuu. o antra, nie-

įtaškui r."1 s]■><■<■ ia- 
iiis ripuali praša- 
vargšo mokinio 
■a apuaik'tinas.

V. GBBI4IUA
7503 Myron Avenue Oterdaad, Ohio

Penu. 1079-J

Mokinys pasimokinęs pas 
neatsakanti mokytoją neša sau

Pirštai. kaip pagaliai.
Ku- 

kokias gaidas 
visai naujiena.
jie groja, bet nų amžius yra sulyginant labai

JĮ: bereikalinga; 
sunkiai uždirbtus

Tuoj dirbkime, nes ibękslei 
viaa, važiuodami į mokyklas 
neturės kuomi ne už mokslą vž? 
sknoMtt

Kas iuąj pradės, daugiau pa
darys, kas dabar dnofra— daug 

■: duos!

- V- ■ “ '>. y- jt;
Tąsyk^^> ! tųą ki^akiu’ .Padėj-

TIKRO

Wį

Oancres* Stceet

PJAUSTYTO STIKLO STIKLINES
UŽ 35 LEIBELIUS

STANDARD IR CHALLENGE PIENO

, MAŠS.Valt rt
rl^a-nis
netoli

Tankiai yra gana sunku pa
sakyti ar vaikutis palinkęs prie 
muzikos ir ar jis turi gerą nuo- 
klausą arba ausį ir talentą. Ne
sūri e vaikučiai da būdami ms- 
zhčftf£ai,ri5 " jai! pradeda -savd

tik irroju. tai vis klumpa. Apart 
to. Įgyja kląi< 
proėAs. kurią 
listas profesor 
linti. Tokio 
padėjimas y;
Ji.' ka:p ligonis patekęs į neti- 
k’i'io šundaktario rankas, at
sitraukia nuo jo verkdamas 
su tuščiomis kišenėpiis rr pas
kui išnaujo turi ieškoti atsa
kančio gydytojo, kuris jį tik
rai išgydytų. Ir nebereikalo 
senovės laikuose nuo tokių su
klaidintų studentų mokytojai 
imdavo dvigubus pinigus. Dar
bas su jais yra neapsakomai 
sunkus, šimtą kartų geriau 
pradėti penkiij, šešių metų jau
nikaiti nuo pat muzikos abėcė
lės. nvgu klaidingai mokytą

n 
**

>'
*»

. r

niukiai.

Gailias jie šiaip taip išmoks
ta. Bet kas iš to? Vien gai
dos da nepadaro muzikos-. Taip, 
kaip neapdirbti ir nesubudavo- 
ti medžiai nepadaro sthbos. 
Takto pas tokius mokinius nė
ra. Jiems apie tai nebuvo nė 
minėta.
pastypę ir visai nedirba, 
riais piršinis, 
spausti, jiems 
Žodžiu sakant,

Kaip jaunas gali pradėti 
mokytis?

Kokio amžiaus turi būti kan-' 
didatas Į muzika, tokių klausi
mų mes girdime kas dieną. Mu
zikos istorijoje arba biografi
joje senųjų laikii muzikos ge
nijų skaitome, jog. pavyzidn. 
Mozartas, Chopinas ir kiti bū
dami dviejų metų jau parodė 
savo prigimtąjį talentų. Pen
kių šešių metui jau jie puikiai 
urojo. o net ir kompožitavo. 
B>*t tai tik išėmimai, retenybė: 
■ai Dievo apdovanoti talentin
gi muzikos genijai. Mums-gi 
roikia ro<tyklė<. kuria pasiva
duojant galėtume nuspręsti 
daugumoje atsitikimų.

IŠ mano penkiolikos metų 
mokytojavimo ypatiškų. patiri- 
mų ir iš padavimui tame klausi
nio statistikos galiu drąsiai pa
reikšti. jog šešių arba septynių 
metų kūdikis, .jęj Jis yra nor- 
nialis ir turi atsakančią svei
katą. tai jau gali pradėti imti 
grojimo lekcijas ant bent ko
kio instrumento. Išimant gal' 
tik tokius instrumentus, kurie 
reikalauja didelių fizinių jėgų 
ir stiprių plaučių, kaip va pū
timas didelių dūdų arba valdy
mas didelių vargonų.^ Nešne
kant jau apie lavinimo balso 
lekcijas, kurių mokinys turi 
kantriai laukti net iki kol jo 
vaikiškas balsas persimainys į 
suaugusio balsą, o tas būna a- 
pie šešiolikos ar septyniolikos 
metų amžiaus jaunikaityje.

Dauguma tėvų laukia dešimt 
arba vienuolikos inetų sakyda-, 
m i. jog jaunesniems neužsimo-; 
ka arba net visai negalima pra
dėti. Bet. gerbiamieji, nepai
ni i rakime, jog dabartinių die

kini tokie ženklai, kaip bandy- ’ 
mas barškjnti.pianą, irjieškęji-į 
mas su vienu pirščiuki jarn'žK 
nomų meliodįjų, bandymas 
švilpauti arba dainuoti yra 
taipgi aiškus ženklas, jog'kū
dikio muzika veržiasi plačiajin 
pasaulin. Bet galutino ištyri
mo ir persitikrinimo delei tij, 
kurie neparodo augščiaus mi
nėtų ženklti reikia juos išban
dyti duodant ant vieno ar kito 
instrumento lekcijas. O į 
trumpą laiką pasirodys ar jis 
yra gabus ir linkęs prie muzi
kos. ar ne.
- Da yra kartais ir taip, jog 
nekurie vaikučiai kuomet jie 
jauni, esti stebėtinai muzika- 
liški. o paskui taip palinkimai 
persimaino, jog jis netik ką 
muzikos nemyli, bet jis jos ne
apkenčia. Arba priešingai, ne
myli muzikos jauni, bet ją pa
myli suaugę į metus, atėję į 
protą. Tąip kad aštraus tame 
dalyke rubežiaus nustatyti ne 
galima. Reikia atsargiai ir rū
pestingai tėmyti ir sekti vaikų 
palinkimus ir saugoti jųjų 
žingsnius, kad vėliaus Jie neiš- 

( mėtinėtų tėvams už jų priver
timą arba atstūmimą nuo mu
zikos.

ja ir uz jos stovintieji TietftVrąJ Uotas. ’’ - -
kataliką!. ■ -

Tik ką atsibirvusis Lietuvių 
R. K Federacijos XV Kongre
sas, Federacijos Valdybai įsa
kė visais„galimais būdais rū
pintis besimokinančia Ameri
kos lietuvių katalikų mokslei
vija. ypatingai šelpti juos fi
nansiniai.

Todėl šiuomi ir atsišaukiame 
į Didžiai Gerbiami Amerikos 
lietuviu katalikų dvasiškiją, į 
koloniją darbuotojus ir Į visus 
lietuvius katalikus stoti pagal
bon besimokinančios lietuvių 
katalikų jaunuomenės, nes dau
geliui iš jų finansinė parama 
būtinai reikalinga ir reikalinga 
tuojaus, nes mokyklų semes
tras jau čia pat.

Federacijos skyrių, organi
zacijų ir draugijų nuoširdžiai 
prašome moksleivių vajaus 
darbą nuo šiandien pradėti. 
Jei turite jau surinktų aukų, 
prašome tuojaus į Centrą pa
siųsti, o- jei dar ne —

1. Jei galima iš iždo tuo
jaus bent kiek paskirkite.

2. Susirinkimuose rinkliavą 
padarykite;

3. Jei dar spėsite, tuoj tai 
naudai išvažiavimą, pikniką,

V. Greičius baliij ar šiaip ką surengsite.

Seimo vedėja p-nia S. Sakalienė 
užėmus vietą prakalbėjo į susirin
kusias sąjungietos ir svečius, 
sveikino ir ragino visus reikalus 
svarstyti rimtai. Po to pakvietė 
iš svečių tarti keletą žodelių kle- 
riką Steponą Kneižį, Antaną Knei- 
žį ir P. Kiburį. Jie visi sveikino 
susirinkusias dalyves ir linkėjo šį 
seimą padaryti istoriniu seimu. 
Daugiausia domės kreipė į priau
gančią kartą. Patarė sąjungie- 
tėms ieškoti būdų yn-it^aukimui 
čia augusių mergaičių.

Pačioje pradžioje seimo gante 
daugybė pasveikinimų iš visos A- 
merikos ir Lietuvos. Iš to matėsi, 
kad šiandiena A. L. R. K. Moterų 
Sąjunsa turi daugiausia prietelių 
ir ji yra viena iš svarbiausių orga
nizacijų šioje šalyje. Šiais me
tais man teko dalyvauti ir kitų 
organizacijų seimuose, bet tokio 
susidomėjimo organizacijos gero
ve ir tiek daug užuojautos iš jisur 
nemačiau, kaip kad šiame seime 
sesutėms sąjungietėms.

Centralinės valdybos raportai 
pavyzdingi ir rodanti Sąjungai 
šviesią, ateitį. Finansiškai sąjun
ga stipri. Tvarka neblogiausia. 
Skundų seime kaip ir nebuvo, kad 
ir skundėsi tai tik pašelpos ne»- 
mokėjime ir organo negavime. Tai 

. paprasta liga mūsų organizacijo- 
' se.
' Šis seimas padarė daug gražių 
' ir naudingų nutarimų, kuriuos į- 
i vykdžius organizacija žymiai pa- 
* kils. Apie pačius nutarimus Ta- 

mfetos turėsite -progą skaityti pro-

Sesio s

Nepraleiskite progos gauti šitas šešias puikias
stiklines, kuriasmatote ant paveikslo, už 35 lei-
behus Standard ar Challenge Pieno.
Pradėkite leibelius taupyti šiandien ir kada prirink
site užtektinai nuneškite į arčiausią Premijų Krau
tuvę, kūnų adresai žemiau, ir pr iimkite savo setą
šešių stiklinių. Tą dovaną galite gauti tik mf&ą 5
krautuvėse. Pastų nesnmčiame. Apaūnoka taupjr-
tileibeliBB nuo kenų.
Standard ir Čhallenge turi tik tiek pieno ir enknus
kiek reikia, kad padarius jū*ą poetingus, so-
so8, keksus, pajus, ir uzmgardavimug skanius. ė
tinka visur kur reikia cukraus ir pieno kartu. Jia
kavai suteikia malonų skanumą. Užaūakykii savo

Mūsų Bostone Premijų Krautuvė Randasi Prie 
8^ Piiend Št., netoli Raymarket Sq.

KITOS PREMUŲ KRAUTUVAS

oro St
NE W-HAVEN. CONN
105 Temple Street . 
tttdfi Street

49 Aborn Street
netoli W»shinrtcrn St

RUGSĖJO <SEPt®MBER) 3Ū, 1925 
ta VH0CM 81248 YPATAI

Fefc&kr.



įWbi _
įvirsiĖrtiiuaj. genų idievo- 
iku,. o viduje supuvęs, Ki- 

Įysakant, būti; tikru pariziejų 
Š Kristaus laikų. Būnant to- 
į)u galima liuosai fcau maišy- 
italik^ tarpe ir ten griauti bei 

.į Dar geriau palyginant, bū- 
ikru lietuvišku šešku: pavir
šiai atrodyti gražiai, bet po ta 
ia skūrele turėti užtektinai 

iftkiančių dujų, kad nors ir .gra- 
įųąią gamtos parėdą užteršti.

.,g|Šd geriau galima būtų draugi- 
Į^s^naudą suprasti, pažvelgkime į 

į^Kelis įvykius tai draugijai besior- 
g.rigšnizuojant jau nuveiktus. Štai 
|^po 12 metų sunkaus darbo ir svei- 
į- katos nustojęs pavasaryje kun. J. 
lJ'J. Jakaitis pasiryžo apleisti Wor- 
y cesterį. Mes tuoj pakėlėme triukš- 
r... mą. Neleisti jam iš "VVoreesterio 
, išvažiuoti, nes žinojome gerai, kad 

jeigu kun. Jakaitis Včoreesteryje 
' pasiliktų, tai jo gyvenimo dienos 

suskaitytos būtų ir jo geni darbų 
tuoj galas būtų, o jeigu išvažiuo
tų, tai dar galėtų pasveikti ir 
daug katalikams gerų darbų nu
veikti. Tik gaila mūsų nepaklau
sė. Mat esame dar bejėgiai. Vie- 

- nok nenusisekus sulaikyti visgi 
mokėjome kaip kitaip pasinaudo
ti. Sulig Įpročio turėjo būti išleis
tuvės. vakarienės, dovanos ir t. t.

• Mes tą riša paėmėme Į savo ran
kas. Surengėme vakarienę, bet 
tik apie 300 žmonių teįleidome. ki
ti tapo nuvaryti šalin, nes daugy
bei susirinkus perdaug kun. J. J 
Jakaičiui garbės būtų buvę. Pa
sistengėme taipgi neleisti jo myli
miausių draugi! i tą vakarienę pa- 

' kviesti, kad tik daug dirbusiam 
klebonui perdaug užuojautos ne- 

. būtų. Galutinai vėl reikėjo šio
kią tokią dovaną inteikti. Žmo
nės rengėsi dėti po dolerines, pen
kines ir dešimtines. Būtų tūkstan
čius sudėję. O kun. J. Jakaitis 

. - geros širdies, dnosnus. išdalys tuos 
pinigus prakilnioms Įstaigoms, 
Lietuvos reikalams, moksleiviams 

: ir t. t., ir bus čia vėl didelis ka- 
į talikų laimėjimas. Pavojus. Vie

nok pasisekė, čia išriesti. Skyrė
me visiems uuo galvos dėti po 12 
centų, tai yra ant metų po vieną 
centą, nes jis tiek metų čia išbuvo. 
Vėliaus pasisekė dar numušti po 
penktuką ir sudėjome po 7 centus

., nuo galvos: reiškia, su vakarienės 
N pelnu ir aukomis inteikėme penkių 
; 'šimtu dovaną. Čia tai laimėta, 
į Svetimtaučiai savo’ vikarams po 
F helerių metų darbavimosi išleistu- 
y vėms sudeda daugiau, o mes savo 
t mylimamjam klebonui po 12 metų 
į. darbo, savo turto klojimo ir svei- 
f katos nustojimo, nuo virš 7.000 ' 
y dūšių po 7 centus. čTaip viską gra- 
Į Žiai nudirbus atrodė bus jau da- 
L bar vakaeijos: Dievas užimtas 
|7 naujos parapijos reikalais, velnias

Konsigmo ežere pakrantėmis dir- 
V ba, klebonas išvažiuoja IJetųvon. . 
L,! vikaras eina kitur klebonautų. 
| ’ mes liekame vieni. Tik štai ne- 
į1 tikėtai, be mūsų žinios ir pritari- 

mo, vyskupo siunčiamas, ateina 
čia klebonautų kun. K. Vasys. 

Ž- .Žmonės džiaugiasi gavę savo seną 
įLpažįstamą. Nelaimė. Ką daryti?

Nutarėme pasipriešinti. JPastatę 
P-- savo šerius tuoj visos parapijos 
jri vartiu parašėme vyskupui, kad 
|y būk visi parapijonai yra’ tiek so- 

tūs dvasioje, kad čia bent metus 
S laiko visai kunigas nebereikalin- 
Įgy gas, O ypatingai kad Dievas bus 
R labai Užimtas naujoje parapijoje, 

velnias gi labai “biri” ant Kon- 
0-sigmo, Beto kun. K. Vasiui tuoj 

paukštei ėjome kad nevažiuotų, 
^Į-heS' bažnyčia bus uždaryta’. Tik 
fetįąf.- .čia visa mūsų nelaimė, niekas 
j^rimŪsų galybės nematė ir nepaklau- 

o kas aršiausiai tai kuomet pa- 
»marijonai sužinojo, kad mes pa- 
^hnaudojomp parapijos vardą be jų 

w ir žemiems tikslams, tai kad 
mus, kad net beveik visi 

nudulkėjo. O Dieve bram 
dabar tik vaikščiojame pus- 

Įžybllki&i. nosis nuleidę: o kun. K
sau atvažiavo, šeimininkau- 

rrba, žmonės darbuojasi, visi

būvi. V

P ' SECTETORltrsrij.
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VJCE-PIRA DR. A. J.8CRMAH

| ... icKJMA^ęjĄ):
706 Mtis 8t., Ilatdlo, 

Į (Kkapa» Ritą feeety

11 TEL.' So; Boston BO«—W« ;! 

i» LIETUVYSOTISTAS ij

me patoeižĮi Iroh, I&,Y ari. bettie 
šmeižtai pidę jo nelinguL - Ragina^ 
me žmones j ^bažnyčią nmu, aukų 
neduoti,, .Jięt jie dar labiau eina, 
eina ne| Ti^ tie kurie sehiaus nėjo, 
o aukų decla kaip kad niekad dar 
šioje parapijoje nedėjo? Viskas 
kas mums liko tik Moterų Sąjun-

> IŽDININKAS 
' f 177 AVlntt 
. 11CDO GI.OB.-

»uth Boston, Mass. 
iŠ—J. Gllneękts,

A Verseckas:
,• |iorwood,« Mass.
jJpkiis, . ’, i
f,‘Ca)iū>rl<lį»ę, M.,s:

.—:O. Sinllgienė,
Street, ('anibriilge, ’ Mass! 

IŽDO GLOB.—Jaskelevičlus,- ■ 
f Į .IkdteviĮ^Ayeūue.

2. b

mat moterėlės ne taip gfeit susi
pranta; į.laikraščius kysfflybių pa
rašyti ir kasdien kun. J,’Jakaičiui 
laiškus pyškyti, visokių nebūtų 
daiktų išmislyti, pripliaupti, kad 
jam ramybės neduoti, nervus ga- 
dyti, erzinti ir taip nuo sveikatos 
sulaikyti bei į kapus nuvaryti Tik 
kad ta Lietuva taip toli, kol laiš
kas nueina, gali net ir pasveikti

Štai kiek darbų! Štai kiek pa
sisekimo ! Tik dabar viskas nu
smuko, kad-pilnai susiorganizuo
ta nebuvo. Tad visi šeškai į krū
vą. Organizuokimės. Pasekmin- 
gesniam organizavimuisi nusisky- 
rėme darbus. Vyrų vyriausias or
ganizatorius J. Svirskapalaikis, 
padėjėjas J. Tatukulis, korespon
dentas V. Bliaujaveckas, Moterų 
organizatorė V. Liutkukienė, pa
dėjėja U. Tatukulienė, korespon
dentė O. Sidabražoliene. Mitingus 
laikome kas vakaras žydo skiepe 
ant Karolių gatvės. Turime jau 
šešis narius, esame išviso dvylika, 
reikia tik tryliktojo Judošiaus. 
Valio visi.

K ore smirdėsiąs

CAMBRIDGE, MASS.
Parapijos išvažiavimas,^

Rugpj. 23, Šve. Panos '^S^rijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos Į- 
vyko išvažiavimas “Palangon.” ŠĮ 
syki diena buvo ideale piknikui. 
Iš kalno buvo prisirengta prie di
delio pikniku Žmonių tikėtasi la
bai daug. Trokri buvo parūpinta 
visus Cambridge’io žmones vežti. 
Vienok Įvyko truputi kitaip.

Žmonių “Palangon” privažiavo 
daug. Nelaimė “Palangoje” — 
trokus ir automobilius sustatė la
bai toli nuo svetainės. Daugelis 
nuvažiavę nėjo toli nuo automobi
lių. Nekurie suris Į svetainę nesi
rodė. Tas ūpą pagadino. Neku- 
riems buvo geriausia proga gir
tuokliauti, samagonką pardavinė
ti. Iš nekuriu teko nugirsti jogei 
kaikurie po keliolika galionų“ mū- 
eelninkės” pardavę. O vienas pa
langietis tai sakė rugiapiūtę su 
tuo raugalu turėjo. Labai gaila 
kad žmoneliai “apsišvietę” tarsi 
būdami o dar šviečiasi su “mūn- 
šaine.”

Toliaus mūsų pasekmėms daug 
trukdė visokie “Palangos” “ku
mečiai.” Toniką pardavinėjo la
bai pigai — konkuravo prieš mus. 
Jei tą būt daręs koks laisvamanis, 
tai iš to būt tikėtasi, ale dabar 
“rodos” katalikas ir dar neva pa
rapijos (Lavrence) šulas. Tai jau 
pas tą žmogelį nebūta nė jokios e- 
tikos ir nė jokio parapijai para
mos atjautimo. Nekurie tvirtina, 
kad jis daugiau toniko išpardavė 
nė kaip Cambirdge’ius.

Apart to pribuvo visokių pedlio- 
rių su vaisiais, kurie irgi trukdą 
mūsų pasekmėm^. Jei “Palango
je” bus leista ir toliaus prieš iš

• kitų miestų surengtus pikninkus 
! konkuruoti, tai vargu, ar kas pa-
- norės ten rengti piknikus.

Apleidus tuos visus negerumus, 
i kurie trukdė pasekmes, pikniko 
■ rezultatai dar nebuvo blogi. Bu- 
' vo nemažai gerų susipratusių ka

talikų, kurie nėjo ir nepirko nieko 
iš kitur, kaip tik iš C8mln4dge’io 
atvežtų 'daiktų. Pelno rodos vis
gi atliks apie pusę tūkstančio. Vi
ri manė tūkstantį padaryt. Nes 
daug visokių daiktų atliko.

Didžiausia garbė ir padėka ui 
pasidarbavimą priguliririeins ren
gėjams vyrams ir gaspadinfens — 
moterims. Lai Visagalis jiems 
gauisai savi laiminimais užmok*.

BASEBALL
šv. Petro 24, šv. Juozapo 3.
Penktadienį po pietų 2:30 

Wood Island darže, Šv. Petro 
parapijos berniukų base balt 
ratelis lošė su šv. Juozapo ber
niukų rateliu, šiame lošime 
Šv. Juozapo Ratelis pasirodė 
labai silpnas. Negalima su
prasti kode! jų lošimas pasiro
dė taip bejėgis. Prigulėdami 
prie East Bostono Junior Lea- 
gos stovėdami trečioje vietoje, 
ir tikėdamiesi laimėti sidabri
nę taurę, penktadieni pasirodė, 
kad ije nustojo vilties. Ypa
tingai jųjų “fielderiai” pasiro
dė taip silpni, kad net pašali
niam bežiūrinčiam nervus er
zino. Kelis sykius matydami, 
kad kamuolys ateina su dide
liu smarkumu, vietoje sustab
dyti, tai jie pasitraukė Į šalį 
gražiai praleizdami kamuolį, 
kad nueiti! sau T daržo pakra
ščius.

Lietuvių Šv. Petro ratelio 
nariai irgi galėjo parodyti dau
giau gyvumo.’ Vietomis jie ir
gi pasiėmė sau vakaeijas. gal 
taip darė matydami kad jie 
stovi pirmoje vietoje. Kar
tais “basemen” padarė nedo
vanotinas klaidas.

Šv. Juozapo svaidininkai 
mainėsi net tris sykius, ypatin
gai kuomet antras jųjų svaidi- 
hinkas “BĮakie” įstojo j savo 
vietą, tai po kelius sykius su 
savo metimais pripildė kiekvie
ną “basą” su lošėjais. Sanda 
Šv. Petro ratelio lošėjas šiame 
lošime svaidė, per devynias 
permainas ir išlaikė savo už
duotį kuogeriausiai.

Marcelionis, Valentas. Veng
ras gerai atsižymėjo.

Rezultatai

Lesciųskas;,. ----------  s. m
tšmigėl^kis ",............3. 6. 
[Vengras ............ .L» L 
‘Mareelionis.______ .L c. f.
Valensas . y;. 4.. -r« L

Umęire, Al. :J Ašmaųskas, 
‘/Basė” umpire J. Griglaiūnas. 
, Šią savaitę Šv. Petro Ber
niuku r^įs ba^ę^alj su 
Sv. Lozoriaus bernfuktj rateliu 
iš Orien Heights, East Boston. 
Šis ratelis ir-gi priguli prie 
East Boston Junior League. 
stori ketvirtoje vietoje. Jeigu 
Šv. Petro ratelis galėjo lengvai 
apsidirbti su Šv. Juozapo ra
teliu, kuris stovi trecioje vieto
je, tai dar^geriaus apsidirbs su 
šv. Lozoriaus rateliu.

PASKUTINIS LOŠIMAS
Baigiasi vasara ir jos spor

tai. Base bąli eis ilsėtis. Jos 
vietą užims Football Hockey, 
Ba.-ket. bąli etc. šv. Petro base 
hal! rateli srengiasi prie pas
kutinio savo base bąli lošimo. 
Šis losimas bus rugsėjo 9 <k 10 
vai. ryte M gatvės darže. So. 
Bostone. Lošimas bus su Šv. 
Moniko> base Bali rateliu iš So. 
Bostono.
lošėjai yra didesni už Šv. Petro 
ratelio lošėjus. Vienok tas ne
gali nugązdinti mūsiškius. Jei
gu jie per vasarą pas savo lo
šimus išlaimėjo visus išskyrus 
vieną, tai šis ratelis neturėtų 
sumažinti jų viltį. Tki šiol ne
buvo galima pilnai suprasti tik
rą narsumą mūsų ratelio. Kuo
met Įie turės stoti prieš galin
gesnius už save, tuomet jie ga
lės parodyti visus savo paslėp
tus gabumus ir sykiu “PEP,” 
kurio neparodė laiko paskuti
nių trijų lošimų-

PIKNIKAS
Lietuvos Dukterų Draugi^.- 

piknikas' rengianias parųpii^ 
naudai atsibuvo; sekmadie^ 
rugpj. 30, Codman • ūkėje, Miį. 
ton, ftašs'; -J
: ?W*fAfevo ^hį^ilta. Žnri- 
nių^privažiavo gan didis skai
čius. Visur po plačią pievą 
margavo žmonių minios.

Draugijos komisija dėjo pa
stangas ♦padalyti šį išvažiavi
mą. vi£nų iš gražiausių ir Įdo
miausių. ir neapsiriko. Buvo 
prigaminta visokių gardžių 
valgių etc. į.

Vėliau po pietų, orui atvėsus 
buvo žaislų, ir virvės ranki- 
mas. Traukė So. Bostonas ir 
Doreli esto ris. »

Visas pelnas šio išvažiavimo 
skiriamas parapijos naudai.

Buvęs

•i'' AM , « UUS^U'V XflWA 1WXAO$000 TIKUŽ 60 CENTŲri * r k ii n KIĮI o
į Atsiųsk 6Qę„.o gausi, ne p&i-ĮS1 1 1 / "

gaiš, bet žolėmis, daugiau, kaip 15251 Broadwa’! So. Boston
$1,000. Ką reikštų žmogui $1.000. i 
jei jis sveikatos neturėtų? Būtu į 
visai tuščias daiktas tokiam žmo- j 
gui. Mūsų žolės yra kas’kita. Su- 
teikė sveikatą tūkstančiams, su- i 
teiks ir Jums. Pataiso nesveikus j 
vidurius, prašalina strėnų skaus” I 
mą, kosulį, dusulį, patrūkimą. Į 
skausmas po krūtinei, nervų suge- • 
dimus, ir tt. Atsiųsk 10e., gausit 
visokių žolių ir knygų kataliogą.

. (“Kelelti' aname)
;0fiso Valandos:šuo 8 iki 12, mio 
:l:80 iki 6 Ir nuot:8t) lkl 9 vakare. 
■Seredomls nuo 9 M 12 vaL dieną 
iSubatomls nuo 91! 6 vak. Nedl 
: įlomis nuo 9 lkl E ( pagal sutartį

25
M. ZUKAITIS 1

Gillet Rd., Spencerpcrt, N. Y. s
įs;«::i8& .raiian:

GEO. W. GALVIN, M. D.

130 Huntirųri Avė., Boston

( Rp.-29)5$

1

Jitieuis ha: jtii nebus rel- 
.edir'uti iniilėii. Jei varto-

Šv. Monikos ratelio

PIGIA!
PIENO BIZNIS—19 ueriau.Ju 

m<-lžia::';ų karvių šioj valstijoj, 
.jautis, arklvs. naujas trokas, veži
mai. nauja pieno čystijimogaru 
garu fpasturizing: mašina ir daug 
kitų Įrankių; teiposgi & kambarių 
namas su visais iniprovementais ir 
elektra, didelės kūtės ir t. r., pa
rankiausioj apiclinkėj Hyde Par
ke, tik 3 mailės nuo Boston’o. ver
tas S9.000 mažiausia, dabar galima 
pirkt už $5,700.

KRAUTUVĖ IR 5 ŠEIMYNŲ 
NAMAS — t irstai apgyvento] \ie- 
toj arti Dorchester St., South Bos
tone, rendii suvirs $1.000 i me
tus, prekė $9.500 ir $1,500 iirešti.

A. I V A S
361 Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI 
520 E. Broadway, S. Boston

y Ofisas atdaras t uo 9 vai. rv’ii
12 vai. ir nuo v;:’.. jh> p: ~

U iki 5:30 vai. va k. ir nuo 7 ik ‘1 -
g vai. vak. švent': 
=Į tarimą.

... :__

diimą tiagal s • -

į Ttl So. Boston 270

i J. MACDOELL, M. D.
j Galima nuikMi ir lietuviukai
! omo valandoj: Ratais Hti 9 vai

Po pietų nuo 1—6 
Pakarais nuo8—S

1 5M S. Broadv&y, So. Boston

V. J. G. PARSIDUODA

-b
bS

2 3 4 5 6 7 8 0 viso 
40227 5 0 x
1 '0 0 1 0 l 0 0
Jakunskas gavo po

Lukoševi-

24
1

Šv. Petro 4
Šv. Juoz.. . 0

Sanda ir
vieną “liome run 
čius gavo vieną du “base’’ kir
čių.

Lošėjai šv. Petro Ratelio

Lukoševičius .............................c

VAIKŲ IŠVAŽIAVIMAS
Šeštadienio ryte 9 vai.. 300 

vaikų lietuvių š.v. Petro para
pijos išplaukė laivu nuo North- 
eastem prieplaukos i Rains- 
ford salą. Šis yra antras jų iš
važiavimas. Jeigu nori žinoti 
ar vaikai myli šiuos išvažiavi
mus. reikėjo ateiti i šv. Petro 
bažnytinę svetainę ketvirtadie
nį po pietų. Daugumas vaiku 
grįžo namo nuliūdę, kadangi 
neužteko bilietų.

Išvažiavime vaikai linksmi
nosi. Užtektinai buvo šaltos 
košės, na ir kitokių Įvairių gar
dumynų. Kitais žodžiais vai
kai turėjo karališką išvažiavfa 
ma.

PATERSON, N. J.

LDKS. 18 kp. susirinkimas Į- 
vyks 3 d. rugsėjo 1473 Montgome- 
ry St., 7 vai. vakare. Ant susi
rinkimo meldžiame visus (narius 
atsilankyti, nes labai svarbus su- 
sirrnkimas. Bus labai daug nuta
rimų.

Pirm. Kulikaitis

PAIEŠKOMA
Aš Antanas JUŠKA patešknn brolio 

Konstantino Juškos (Antano sūnaus>. 
paeina iš Bandžų kaimo. Plokščių pa
rapijos, šakių npskriflo. Apie ‘iO me
tų kaip aš nežinau nieko apie jj. Jis 
gyveno Brooklyne. Paskutinių žinia 
nuo jo gavau 3905 metais. Meldžiu at
sišaukti jj patį arba žinančių pranešti. 
ANTANAS JUŠKA, I^oniškių kaimas, 
Paežerėlių va).. Vilkijos pašta<. šakių 
apskr. LIETUVA.

Paieškau Teresės Balčiūnaitės 
jos adresas kitą kartą buvo 192 
New York Avė., Netvari, N. J, 
Kas apie ją žinotu, malonėkite pra
nešti, būsiu labai dėkinga. Turiu 
svarbų reikalą. Teodora Miriūniu- 
tė, 8010 Harlay St, Philadelphia. 
Pa. (R.-lj

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

436 Broadway; South Boston 
(Uuo ralando#:

nuo 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1 :3d 
iki 5 ir nuo 6 :00 iki 8 vai vakare. 
Ofisas uždarytas suba'oa vakarais 
ir ne<l?l<’ie::įais. įaip-gl 
uuo 12 diena uždarytas.

I tove/sity ss

$ 16 METŲ SOtm BOSTONE |

jo R. H. S. STONE!
I AKIŲ SPECEAL.I8TAS I 

1599a W. Broalmy, So. Boston I
I VALANDOS: Jto S r. Ifci 7 v. va* I

Mieste, turinčiame 115,000 J 
gyventojų. Naujausios ma- X 
dos tonikų išdirbimo šapa. j- » 
rengta su. visomis smulkme j

J ninkas pasitraukia iš biznio. 5 
5 Parsiduoda pigiai. Rašykite: X 
/. Box 228, Care of “Darbiniu- 5
> kas, ’ ‘ 366 W. Broadway, So. <
> Boston, Mass. Rs.15'

| REIKALAUJAM AGENTŲ

PAŠAUKIMAI Į KUNIGYS
TĄ AUGA

ŠĮ rudeni i Šv. Jono Semina
riją Brighton. Mass. Įstojo 60 
naujų kandidatų, tarpe jų trys 
lietuviai.

M.

H ii

D. A. ZALETSKAS [ 
Graborius ir Balsamuotojas f 
983 Cambridge St., Cambridge |

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadwav
Tel. S. B. U948

' BROCKTON, MASS.:
z 684 No. Main Street

Tel. Broekton 7180
RESIDENCTJOS Tel. S. B. 3429-W

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

EXTRA!
Marijos Vaikelių išvažiavi 

mas i “Spot Pond” bus ketvir- ! 
tadienyj rugsėjo 3 d.. 19’25 m. į 
Tikietai bus išdalinami trečia-, 
dienyj. 2 valandą po pietų, po- 
bažnytinčj svetainėj. ;

Pirmininkė n.-uiarome si..xv> j c

į PALIUOSAVIMAS NUO SVN- 
( KAUS DARBO
• Parsiduoda So. Boston'•>-bučerr.ė 
j ir grosernė. Didžiuma lietuvių ap. 
; gyventa. Biznis geras daroma — 
j nuo 700-800 dol. savaitėje. Kam
pinis storas. Gali pirkt ir nemo 
kantis biznio, mes išmokinsiu!. At.

’si.šaukit “Darb.” administraciįon
I . IR.-l :

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydo aštrias ir kroniškas užsisenė- 
jusiąs ligas vyrų, moterų ir vaikų, 
pagal vėliausius metodus, kaip tai : 
nltra-violetiniais spinduliais. kwartz 
žiburiu, thermo therepa, ir kitais 
elektrų medikaiiškais budais. Egza
minuoju krauju, šlapumų. 
Gulus savo laboratorijoje,
kiu X-Ray paveikslus. Telns* 
teikiu patarimus laiškais.

Ofino valandos 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos) Įi
Telefonas----- ‘--------------- S. B. 400.' 1

n r ra lį
st’-

parsiduoda Besto
. RANAS

BOSTON'ODftAUGIJU
VALERU ADRESAI

ŠV. JONO EV 3BL. PASELR 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTBAŠAI.
Birnūuinkas ’— t.Ztoba,

539 E. Seventh:;., go. Boston, MaM 
Telephone Souii Kosto n 1516—T.

V!ce-I’;rminiijk:e--I. Petrauskas, 
250 Gold Su, So. Boston, Mass.

Brot. R;i5tinink:i«- I’. Ta.mošhiiMLS, 
1G1 w: 7-r h S:. So. Boston, Mass.

i’iu. Kaštininkas- M, šeikis,
40 Marine Rosi So. Boston, Man* 

K;;sier:us — A. JatadM.uaas,
885 E. Broadisy, 80. Bostoa, Maa, 

Tvarkdarys — i’fo=Tki.«,
7 WlnCeld St,So. Boston, Masa.

iTaug-ija laiko ^znnkirnus kas 'tre
čią nedėldienĮ tekwieno mžn^lo. 3>rą 
valanflą po pajegĮMos salėj, 492 
E. Seventh St 3o_ Sflšš.

DB-STĖ liETCZOS DtrjftĮttį 
PO GLOBA KOIINęS tVČ, 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičifa?,
GT Story S r.. <■ Boston. Mass.

V ice-Pirm. — .l.Mnušoaienė,
1426 ColumbiaJi, So. Boston, MaM, 

Prot. RaSt. — t Slaurienė,
443 E. 7-th StSo. Boston, Maat; 

yin. Rašt. — J.i'ej-s.
115 G Street, k Boston, Masa, 

:ž<l. — O. Srartia tė.
105 6-th St, So. Boston, Mam«

T va r kd arė — GilLz^la-jįienė.
164 6-th St, Si Boston, Mass.

Draugijos reikate Isreipkitfc visados [ 
protokolą rą.Wfcį. Draugija Įtik* 
savo snsiirtnifcu Jas ae'fe otajUi*' 
kg Mefcvfeno 7 jį jgdare,
parapijos sv&tao mt gat
ves, South B<®n. Mas&.

iV. KAZnm® K. K. DMH 
VALDYK ANTRAJAI

Pirmininkas —I. teraSa,
225 L StrettSo. Boktoa, Maai, 

Vlce-pirm. — J. Si'fcrttnskaa,
157 M StftftSo. Boston, Ma4 

Prot RaStininta — JannSonla,
1428 CoIumfelLd., S.

7P resni v

SUEIKITE
Moteni Sąjungos 13-tos kuo-, 

pps susirinkimas bus ntamin- 
kp. rugsėjo 1-mą dieną, 7:30 v. 
vak.. bažnytinėj svotainėj.

Valdyba
SPORTAS

PERSIKĖLE Į

.(Rs.-3 i

ANT RENDOS KETURI
KAMBARIAI

<IEX£. 122 Ftoven St..

N A tf J Ą VIETĄ

*

*

Delunio Galinta Moatia

75 centai. $1-50 ir $3.00.

NAUJAS IŠRADIMAS
F DEKSNTO GALINGA MOSTIS 
Gydo, Reunutirnia, Ranku, Kojų, 
Nn^aroa skaude pmi, Salti. Ranka. 
Kojų, tirpimą. DuraK, Galvot *kau»

DEBEN’S NEW DtSCOVERY 
OINTMENT.

Dakf3uivQintm«nt Co. 
•18 MAfr0T; »OX 3M 
•MA8YFO*©, CONN. U.-sT. aT

BRBnintos — L
111 Bovven! 

Tvarkdarys — RLenBa,
896 E. fMfltl

doe 1 protokolu
Draugija «ar;0l 

aeflNffienj 
po pietų

l&iko J-m

493

Patentai! MVO tetoft Marijonos K A 
RIAOKIBNfS, kilus B Lietuvos čio- 
bllklų Mįrapijo*, Partinių' kauno, Uk-

• O*d4jau /og gyrė, 
m OUfckio’J*, tik ttefiMu 1 antrašo, 
kteldlin pačiai, art* kai D/o pranešti 
lino utrašn: VERONIKA ZTNEVI- 
fiims, K. 77 SL, Oi>and Ohio.

P. J. Aklinęvičius
> LIETUVIS GRABORIUS 
' Sateikia geriau^ paskatinį patarnavimą, todėl verta pas jį

Į OFISO IR GYVENIMO AMTBAlAfl:
890 E. «-th St, So. Boston, Man* TeL & B. 0183-W.

Residoncljos Telephonas: 0779-M. 
Ofiso Telefonas So.,Boston 4389-W

S. BARUSEVIČIUS
Lt»tw*ilk** GraboHna, balaanraoto* 
>■» Rm) Etew« Ir Poblte Notaras.

258 W. Broadway

ReaMencija Avenne

S f

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

BOS W, MASS.
PIRMININKAS- V. Zalieckas, 

514 Ej Btdadny. ^Soč Bpaton,
VICE-piRM. -,’:riUs R Ūką,

95 '£ Street Ja Baton, Mass. • 
PROT. RAST, avntefts

450 Ej SeventtSt-, Se. B4rtMk Ite 
pin. RAjrr.'-;raMp4s rinftrti^

906 EI Broadnj, 80c Boston, Mm, 
KASIERIUS -i:c3n Zallectaa,

«ivaFiftha. s*. Boston, Mm 
Mteiiionia,

906 E. 'ferikatij, fe»tea. Mm
D. I*. gNtttSo HBMCtiJ* laito m 

vo mėnesinius nlrSaktou^ kai pirm 
rtedR'ldtenj Mėtoto Mfteaio, po nm, 
6M SVashingtc: 8 t-ž iHtoO. MaB« 
l :30 vai. po pfej. AMimt ant 
rlnkiao atrive$t» n 
naują narto prt narni Aranotfav

. .i
M




