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Smyrna, liepos 25.—Tur
kams pasiryžus atsiimti' 
miestus Eskisher ir Ineun 
išėjo be pasekmių. Grekai 
uždavė dįdžiausį smūgį Tur
kams. Vieną visų divizijų 
Turkų, Grekai paėmė ne
laisvėn.

Žiaurūs mūšiai tęsėsi per 
48 valandas, laike kuriu 
Grekų pajėgos privertė Tur
kus pasitraukti su didžiau
siais nuostoliais.' Kemalis- 
tai prarado apie 6000 vyrų. 
40 kanuolių paimta.

Sakomą, kad Grekai išsį- 
' imaginę puls ant Turkų lin
kui Angora.

ŠAUDYMAI 
.-ATSINAUJINO.

Williamson, TF. Va;, lie
pos 25. — Lynn Coal and 
Coke Kompaniją, Lynn, W. 
Va. arti Williamson, buvo 
paleista Žilvis nežinomo as
mens, sulig žinių gautų nuo 
valstijos poHcijos. Pulkas 
valstijos, kariuomenės' buvo 
pasiųstas į k sukilimų vietų 
Mingo apskrityje.

Darbininkai pakaunių in
dustrijoje, Kuosas, priėmė 
numažintas algas nuo 10 iki 
15 nuoš. « «.. .

Maždaug 12 pabrikij Au
strijoje aktiviškai arba pą- 
siViškai užsiima išdirbimu 
motorinių traktorių.

X#-
♦
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Fascistai skelbia'galą bolševiz
mui.

Roma, liepos* 25. — Suki
limai provincijose arti Sar- 
zana, Provincijoje Genoa, 
kur keletą žmonių buvo už
mušta praeitų savaitę susi
rėmimuose tarpe fascįstų, 
arba kraštutinių nacionalis
tų iš vienos pusės ir komu- 
nistų ir karabinierių iš ki- 

. tos. ‘

Didžiausi, sukilimai buvo 
San Prediano, provincijoje 
Pisa, kur Marąuis Serlupi, 
kraštutinis nacionalistas, 
buvo nudurtas ir studentas 
vardu Zoeeoli, buvo užmuš
tas. Keletą komunistų bu
vo sužeista.

Kraštutiniai nacionalistai 
puldami San Frediano suar
dė keletą namų.
Fascistai išleido manifestą.

Fascistai išleido manifes
tą Italijos žmonėms, pa
skelbdami Sarzdpo tragedi
jų ir nurodydami jog pada
rė galų bolševizmui, kuris 
nuo senai grųsino šalį su
griovimu.

{

Numažintos algos prie vi
sų namų statymo darbų SacT 
ramentu 'Gąl.^ buvo^priiintą 
per Building Trades Komi
siją. Algos numažintos $1.00 
į dieną dėl visų amatninkų, 
išskyrus paprastus darbi
ninkus, kuriii algos numa
žintos 50c. į dieną.

>

Darbininkai Chicago & 
Joliet Elektrikinio gelžke
lio sutiko priimti numažin
tas algas 5 centais į valan
dą. Didelė dalis darbininkų 
dirba po 9 vai. į dieną, kas 
reiškia algos bus nukapotos 
45c. kasdieną.

Pietinė Afrika greit susi
lygins su kitomis sekcijo- 
misupasaulio įšdirbime 
nų ir vilnonių siūlų. 7

vil-

su

iH

.. «

TABAŲO AUGINTOJŲ 
NUOSTOLIAI NUO 

LEDŲ $250,0000.
JSllington, Conn., lidpos 

24. — Tabako augintojai 
panešė nuostolių kaipj ap
skaitoma arti $250,000! nuo 
ledų audros kilusios čiašian-

šimtas vyrų ir 450 merginų dir
busių Cukernėje mbtS darbą.

Keturi šimtai penkiosde- 
šimts merginų ir 100 vyrų 
išėjo ant streiko įstaigos A- 
mericąn Sugar Refining 
Kompanijos, Kent Avė. ir 
South Fourth gat, Brook
lyn. -

Priežastis nesusipratimų 
sakoma yra ta, kad darbda
viai pasiryžo nukapoti al
gas. Algos merginų, kurios 
dirbo prie pakavimo cuk
raus į keturių svarų bakse- 
lius, buvo pasiryžta nukapo
ti nuo $12. į savaitę už 9 vai; 
dienoje iki $11 savaitėje už 
tiek pat valandų. Vyrams 
būtų buvę nukapota 4c. į 
valandų arba 40 centų dieno
je.

Darbininkai Detroit, To
ledo & Ironion gelžkelio 
gaus ąbelnai imant algų $6. 
dienoje už8 valandas. Dir
ba tik po šešias dienas sa-

Ne vien, kad darbininkai 
darbdaviais turčs lygias teises 

valdyme kasyklų, bet taip
gi ir pelno padalinime.

Londonas. — Kasyklų in
dustrijos aktas 1920 m. no
rimas tuojau užbaigti. Su
tartis labai puikiai skamba 
ir galima tikėtis kad ateity
je darbininkai galės daug 
geriau gyventi. PagaT nau
jų sutartį kasyklas yaldys 
komisija, kuri susidės iŠ 
darbdavių ir darbininkų.

Yra manoma kad nauja 
sutartis ateityje išvengs 
streikus. * >

Amatų Unijų narystė Di
džioje Britanijoje pakilo 
nuo 2,400,1910 m. iki 8,024,-

** w
Šilko audenyčios Pater- 

son, N. J. apielinkėje jąu 
dabar dirba sulig normaliu 
55 nuoš. . . < ______ <

i

Ginčuose darbininkai su 
darbdaviais balandžio mėrie- 
syje nustojo 24,000,000.dir
bamų dienų Didžioje Brita
nijoje.

RAudoaleji a^jBritanijOB laivo

' ' . ' » k>»

Londonas^ fygos 25. — 
Būrys raudonųjų propagan
distų, ant Australijos laivo 
Ormonde, kuris atplaukė į 
Plymouth, nusigando ir~jų 
gyvybės buvor-pavojuje. Jie 
kelyje visą ląiką skelbė re
voliuciją tarpe kitų pasažįer 
rių ir reiškė pėužsiganėdini- 
mą Britų kariuomene. -

Sumanyta į dubti, ąnar- 
kistams. lekcija. Po ■ kėlių 
dienij apleidus (jolombo vie
nas įš pasveriu, pradejo 
'giėŽtJr^ a^mgok::
Karalių.”. ;Tuojau pasekė 
jį ir Jriti pasažieriai. Pasi
kėlė moterys ir vaikai. Pa
siliko vieni agitatoriai revo- 
lucionieriai besėdžią su ke
purėmis. Tuoj kilo, nesusi
pratimas. Raudonieji buvo 
verčiami giedoti tautos im- 
ną. Jie atsisakė. Staiga 
paleido į darbį tuščias boh- 
kas ir kitokius įrankius ir 
kiti pradėjo Šaukti, kad 
raudonuosius mesti iš laivo 
į jūres. *

Laivo Vadai užgirdę riks
mą atbėgo į laiką. Tuojau 
suėmė raudonuosius ir pa
slėpė nuo įtūžusių pasažie- 
rių. : ■ ** ’

amunicija atvežta 
A ■ - Kaunan.

Varėna, liepos 25.-XLai 
vai prilioduoti vokiečių a- 
munieijos ir\ uniformųz at
vežta Kaunan 'sulig žinių 
skelbiamų iš Vilniaus.- ■ — ■

Taip-gi pranešama, kad 
žymiausios bolševikų ka
riuomenes dalys tvarkomos 
vakariniame fronte. žiemių 
rytuose Minsko ir grupuo
jamos apylinkėje Žiobiu ir 
Bobruisk.

■ t ■ .

KOMPROMISAS DELEI 
SILEZIJOS.

Paryžius, liepos 24. — 
Prieita i prie susitaikinimo 
tarpe Prančijos ir Didžio
sios Britanijos delei Silezi
jos, ’ !

q Premjeras Briand prane
ša, kad gal sutiks susirinkti 
Aukščiausia Komisija apie 
vidurį pirmos savaitės rug
pjūčio mėnesio ir ištrauksią 
reikalavimą įleisti suširin- 
kiman ekspertus,* . <
^Aiėjua piw ^Bdžfbji 
Britanija > buvo kviečiama 
stoti išvien su Prancija rei
kalaujant liueso, perėjimo 

.per Vokietiją į Sileziją.
Susirinkimas Aukščiau

sios alijantų komisijos į- 
vyks Boulogne arba Pary
žiuje.

-1

Vokietija nenori leisti prancūzą 
kariuomenės iki alijantai ne- 

pavėlins.

000, 1919.
t. ■ —fe.

Gelžkelių ir gatvėkarių 
kompanijos samdo arti 2,- 
000,000 vyrų Suv. Valstijo
se. ‘

r ' ’

Millville, Mass. įstaiga 
Woonsocket Rubber kompa
nijoj apautuvų skyriaus 
Suv. Valstijų Rubber kom
panijos atsidarė liepos 11 d. 
po uždarymo laike sesių mė
nesių. Apie 400 iš 700 dar- 
bininkų buvo priimta prie 
darbo, tuojau. Algos bus tos 
pačios, nes Wodnsoęket' į- 
staiga kuomet buvo uždary
ta kituose skyriuose dusy- 
kiu kapojo algas.

Po kovos daugiau nė tri
jų mėnesių, Unijos stalioriai, 
Denvėr, Col. priėmė numa
žintas algas $1.00 dienoje. 
Priimti numažintas algas 
buvo Įsakyta valstijos in
dustrijos'komisijos, bet pir
miau staliorių ir kitos uni
jos atmetė. Mūrininkai ir 
tinkuotojai vis dar laikosi.

“SPECIAL DELIVERY” 
LAIŠKAI 25CENTAI.
IF^mųto^^Postmąster 

Hays praneša, kad 5* Sųecial 
Delitery” laiškaųis -puštos 
ženkleliai bus po 25 centus 
vietoj 10 centų kaip dabar, 
Postmasteriš sako kad žmo-

S. ' ' » f*

nes ant to sutiks,, nes mokant 
25 centus bus geresnis patar
navimas. •

Paryžius, ■ liepos 25- — 
Kada prancūzai norėjo pa
siųsti’ savo kariuomenę į 
Aukštųjų Sileziją per Vo- 
detijos žemę, vokiečiai už
protestavo prieš tokį žygį. 
Vokietija sakOv norinti už
migti Silezijos klausymų, 
>et iki visi alijąntai nesu
tiks, kad prancūzai siųstų 
cąriųomenę Vokietija jiems 

neleis,
* ■*

Jei Pranei ja nelauks ali
jantų žodžio ir siųs kariuo
menę Silezijon, tai gali kilti 
nesusipratimai. i

Dabar Pranei j a tariasi stt 
Britąnija apie tų dalykų. \

Prancija' nori siųsti ka- 
riųomenę Silezijon, kad pa
gelbėjus lenkams,

SPECIALI SESIJĄ.
Jugoslavija,-— 

liepos 25. -— Valdžia nu
sprendė ; sušaukti tautiškų 
susjrinkimų liepos 30 dienų. 
Šik susirinkimas bus svars- 
tjhnųi tęroristųorganizacijų 
daromus nesusipratimus ša-

BRAZIŪKAI, - — Čia il
gai gyvavo nepaprasta pa
vasarininkų kuopa, Mat 
vietinis j aimimas, lankyda
masis . Zapyškio .pavasari
ninkų susirinkimuose, iš-- 
girsdavo daug ką nauja ir 
patinkamo. Zapyškiečių pa
vyzdys juos taip • patraukė, 
kad jie savaime, niekeno iš 
pašalies nepalaikomi, kar
todavo iš Zapyškiečių išgirs
tas žinias. Ypač uoliai pa
sidarbavo Braziūkų jauni
mas, surinkdami Lietuvos 
Gynimo Komitetui skaitlin
giausias aukas. Yra vilties, 
kad neužilgo atsipeikėjus 
Zapyškio, pavasarininkams 
ir Braziūkų jaunimo krūti
nės subanguos pavasarinin
kų idealais. O brazifikiečiai 
Amerikoje privalėtų juos 
paremti kept literatūra — 
aikraščiįdC ir knygomis.

Braziūkietis.
K * 4

PLOKŠČIAI (šakių ap
skrities).'—• Tai gražus baž- 
nytKiemis,stovmtis afir pui*, 
kaus Nemuno kranto. Nors 
čionai socialistinė agitacija 
atkakliai vedama daug kų 
patraukė “kairėn,7’ — ta
čiau energingai darbuojan
tis kun. Valaičiai vis tik pa
vyko sukurti kelios katali
kiškos draugijos. Ypatingai 
pasižymėjo Plokščių pava
sarininkai uoliai rinkdami 
aukas ‘ Lietuvos kareivi j ai. 
Išėjus kun. Valaičiui ir kl
ienas kat. veikėjams kitur, 
veikimas kiek apsilpo. Ta
čiau, sugrįžus iš mokslo į- 
staigų vietinei moksleivijai, 
r mūsų pavasarininkai 

pradeda kelti aukštyn savo 
galvas. PlokščieČiai Ameri
koje, siųskite saviškiams 
' catalikiškų laikraščių ir 
knygų, kad tuom pastoti ke
lių raudoniesiems.

“DarUP skaitytojas.
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■liai naudojasi tuo knygynu. “ 
Be to yra ruošiami dori, Mei* I 
myniški jaunimo pasilinks
minimai. į
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- 22 d, gegužes Čia įvy- Ų 

kp bendrui visuotinas susi-* ąį 
rinkimas: Krikščionių De- ji 
mokratų Partijos, “Pavasa-1 ’ A 
rimukų” kuopos ir Šv. Viii- ’ 
cento a Pauliaus Draugijos, j 
Bendrai visos draugijos pro- 't 
testavo prieš sauvalų Profe- j 
sinės Mokytojų Sąjungos Š. i 
m. Kovo mėn. 30r3I d. su
šauktojo suvažiavimo rezo
liucijų, reikalaujančią tiky
bos pamokų prašalinipio iŠ 
mokyklų. Tokį mokytojų 
sauvalij darbų pasmerkė, 
linkėdami geriau mokyklas ; 
apleisti, o ne. mūsų jaunąją ■ 
kartų tvirkinti. Paskum ’ 
daug buvo kalbėta apie rin- 
kimus į savivaldybes ir tt. 1 
Paduoti sąrašai į savivaldy- h / 
bes rinkimus katalikiški yra;/

Irimų komisiją įeina 6 kr. W 
dem. ir 6 socialistai, iŠ viso 
12 ypatų. Po rinkimų^re- 
zultatus paskelbsiu kas Žem. / 
Kalvarijoje laimėjo. J ’ • 1J 

žiogas.

KRETINGA—Vietiniam 1 

jaunimui pavasarininkams 
tenka ramiai nuolat ir at- 
kakliai kovoti su socializmo S 
srove. Kova palengvėtų, jei S 
turėtume apščiai literatūros ' JB 
žmonėms dalinti. Tad kre- . 9 
tingiečiai privalėtų kuodau- 9 
ginusia siųsti saviškiams" 9 
gerų laikraščių ir knygų iŠ jB 
Amerikos. * ’ ' 9

Pavasarininkas. 3

J

4'

7
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ŠAKIAI. — Sutrupėjus 
žiauriai vokiečių okupacijai, 
Šakiuose žmonės - .pradėjo 
smarkiai organizuotis į įvai
rias katalikų draugijas, nes 
Čia ir inteligentiniiį pajėgų 
netrūksta. Daug paspirties 
teikia vietinės “Žiburio” 
ginBiązijos mokytojai. La
bai gaila, kad liaudies mo
kyklų mokytoją! katalikai 
yra labai tramdomi savo in
struktorių socialistų prisi
dėti prie visuomeninio kata
likų datbo., Bet vis tik dėka 
šakiečių ir apylinkėje yra į- 
kurta įr palaikoma 10 pava
sarininkų kuopelių, nes Ša
kių pavasarininkai gal bus 
žymiausiu Šakių papuošalu 
ir - judinančiuoju * akstinu. 
Jie turi sūvo skaitlingą kny? 
gynį, siekiantį’Virš lQ00 eg- 
ezmpliorių. Jaunimas uo- mų

f »U •«

Nemunas labai nuseko ir 
gilesnio vandens reikalau* , W 
jantieji laivai turėjo sųsto- 
ti plaukinėję. ,9

■'1 >'... .. JH
Lietuvos* frontas tvirtai S 

užriktuojtas ir Lietuvos jė- jB 
gos bile minuta pagatavos 9 
atmušti lenkų atakas arba 9 
pulti lenkus Vilniui vaduo- 9 
it *3

Kaune apelsinai parduo- ! 
darni po 4 auksinus.. Tai pi
giausieji tiek kainuoją.

Saldžiosios vyšnios (čer- • 
nes) Kaune kainuoja 18 
auks. svaras. Žemuoges par
duodamos po 12 auks. sva- J 
ras, geresnėsės po 20 auks. 
sv. ■

t Dar pernai Lietuvoj aps- l 
kritai imant gimimų buvo 
mažiau, negu mirimų. Da-; 
bar jau antraip dedasi—' 
mirimų mažiam negu gimt* 1 
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ĮIMKIS SUETireOS. 
UHHUS.

■ ĮVAIRIOS ŽINIOS.

; Atsilankęs /^Laisves” re* 
dakėijpį sužinojau, kad;

i K Bostonu Bttfnlnkaią
i Ir irab<ito«a*. 
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f Saturday 6y St. Loth-
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Gegužio 27 d. aut omobiliu 
su Romanu nuvykau į Retu-. x _ _ t- . ■
rioms brangij falangos 
miestelį- Besąs nuvdrgintas 
kampelį Gimnazija, vasar* 
Miniai, kųrhansas labai 
gadinti. Bei vasarnamių 
įstatymas degte dega, nes 
Kauno ir kitų Lietuvos cen- 
trelių šviesuomenė pakėlus 
sparnus skrysti į Palangos 
miestelį vasaros praleisti. 
Puiki plytų bažnyčia buvo 
gavusi skaudžių žaizdų. Bet 
uolaus klebono kun. Šniukš
tos dėka, kuris ir buvo pa
statydinęs tą puošnią bažny
čią, dabar jau atitaisyta. 
Nuo jūrės į bažnyčią patai
kė keturi vokiečių Šūviai ir 
didelės žaizdos buvo padary
tos.

Gimnazijos namas gavęs 
daug šūvių. Namas labai 
apgriautas, sienos skylėtos, 
lubos pramuštos bombomis, 
pečiai apgriuvę. Jokių ra
kandų nesą likę, tik likęs sa- 
liukėj sulaužytas pianino. 
Vienas išdaužytas langas be
sąs užkištas kartonu, ant 
kurio surašyti žodžiai su rai
de “ ja t. ” Man beapžiūrinė- 
jant gimnaziją inejo du uni
formuotu vyru. Pasisveiki- 
nam. Vyresnysis pasisako 
esąs Kazys Oželis, Lietuvos 
armųos sanitarijoš skyriaus 
daktaras. Atvažiavęs, gir
di, Palangos apžiūrėti vietą 
sanatorijai ir užėjęs pažiū
rėti savo “Alma Matei*,” nes 
jis Palangoj mokinęsis, pas
kui Mintaujoj ir galop bai
gęs Petrograde karo medici
nos akademiją. Užsiminė a- 
pie amerikięčių pagelbą Lie
tuvai ir nesigailėjo pagyri
mo- žodžių amerikiečiui Dr. 
Rutkauskui ir Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų Dr-jai.

Palangiškiai labai džiau
giasi kad pateko po Lietu
vos valdžia. Po latviii val
džia buvę sunku ir bė to rei
kėję kentėti latvių fanatišką 
prieškatalįkišką veikimą. 
Sodžiuose koplyčaites išdau
žę ir 'šaudę į kryžius. Bi
rutės kalne iš groto išmušę 
Panelės Švč. stovylą. Lat
viai buvę barbarai tuo. žvilg
sniu.

Prie Palangos yra sodžius 
jSermiestis. To sodžiaus gy
ventojai valdo grafo Tįš- 
kaus žemes ir prieš karą mo
kėję grafui mokesčius. Vo
kiečiams užėjus mokesčius 
ėmę vokiečiai, o latviams 
valdant mokesčius mokėję 
latvių valdžiai. Grafas ir
gi norėjęs gauti mokesčių, 
bet sermiestiečiai atsakę, jog 
dviem ponam netarnausią.1 
Kokia bus tvarka dabar, tai 
sermiestiečiai dar nežiną.

Kas bus su Paalngos gim
nazija, tai dar nežinia. Var
gu ji ten. bus atsteigta, nes 

i gimnazija jau įsteigta Kre
tingoj. Kretingiškiai jokiu 
būdu nesutinką kelti savo 
Vidurinę mokyklą į Palan
gą- .

Nuosavybės Palangoj bu
vo pigios, bet dabar kįla kas tį

: Milčiene/ Si, Seimo nario 
žmona ir yoli veikėja, sako 
sutikus' daug grįžusių iš: A- 
metikes lietuvių, Tįd sako, 
jkad, ^paprasti darbininkai 
bei amatninkai daugumoj, 

‘gražiai atsiliepia apie X4e- 
tuvą. Bet grįžusieji “bur- 

av - h «. - .. JuiAaV1 daugumoj reiškią’
Laisves Bendrove snin- nepasitenkinimo.

žinti, jog, girdi, jau galas 
už durni laukia. Štai kaip 
rašo “Gazeta Warszavrska” 
straipsnyje: “Paskutines
valandos.”

“Ilgesnį laiką dvejojau, 
ai tuos žodžius galima pk- 
naudoti mano straipsnio 
užvatdymųi nėra dik
tuojami- perdaug didelio op
timizmo, perdaug nayvaūs 
pasitikėjimo; ar ne geriau 
būtų pasaldus: “pabaigos 

Nes tas, kas 4ą- 
bar Lenkijoj dedasi, kas 
privertė finansų ministerį 
Atsistatydinti; ir prie kotas 
atsistatydinimas veda, yra 
taip pavojingas apsireiški
mas, kad savo svarbumu 
perviršyja tragiškiausius 
momentus mūsų kovos su 
i bolševizmu. Tuomet — mė
žtai atgal — mūsų nepriklau
somybė giliai buvo pakasta 
ir galėjo griūti bile dieną, 
beveik j>ile valandą.

*‘Q šiandien kas? Kovo
jame su liga, kurios didelė 
didžiuma mūsų tautos nesu
pranta. Finansinė Lenkijos 
pražūtis jau’ beveik įvykęs 
faktas, gi jos piliečiai taip 
elgiasi tartum ta nelaimė vi
siškai nepaliečia jų . asmeni
nės ir valstybinės padėties. 
Kuomet valstybės finansų 
sąmata permato šiems me
tams padidėjimą deficito 
nuo 44 ant 144 milijardų 
markių, vadinasi, 225 nuo
šimčius, kuomet markės va
liuta krinta kas mėnesis že
myn (per du metu nupuolė 
ant 2000 nuošimčių), — mū
sų veikėjai ir valdžios nariai 
drįsta daryti apsunkinaų- 
čius iždą sumanymus, visai 
nesiskaitydami su mūsų fi
nansų padėtimi. ’ ’

Taip rašo patys lenkai a- 
pie savo finansus. Padėtis 
turi būt dar blogesnė negu 
jie sako, nes ligonis papras
tai tik dalį ligos teatspėja.

Pragaištingi Lenkijos žy
giai turės gal tiek svarbos 
socijalogams, kad parodys 
kaip ’ ilgai subankr uty jusi 
ivalstvbė gali lai-kvtis. .

O. K.

sęs vasarnamį galęs poniškai 
gyventi.

Prieš katą klebono kim. 
ŠniukŠtoe pastangomis iš-

ti graži, augštauš didėles to
lybes matoma bažnyčiai Fa* 
rupijom} nedaug, betkuni
gas* Šniukšta naudodayosi 
‘turistais, atvykstančiais va* 
sąrą maudytis ir būdu 
įstengė įtaisyti tokią-gražią 
Šventyklą ir didelę špitolę šu 
saliuke. Prieš karą • buvo 
jau įtaisytas didelis knygy
nas, bet dabar knygynas 
biednas., Kun. Šniukšta 
prašo amerikiečių jo vardu 
atsiųstMam ‘knygynui kny* 
gų ir laikraščių. Patapijo
nai įvairių okupantų nu- 
biedninti negali įsigyti kny
gų ir. užsisakyti laikraščių. 
Todėl knygynu galėti} nau
dotis.

Dabar Palangon pradėjo 
ekskursijas daryti vidurinių 
mokyklų'mokiniai- su savo 
vedėjais. Jau buvo iš Šiau
lių, iš Joniškio, iš Suba
čiaus. Dienoj, kurioj mes 
atvykome, pribuvo gimna
zistai ir gimnazistės iš Skuo
do su savo direktorėm gerb. 
kun. Juozu Ruibiu priešaky
je. Iki Kretingos važiavę 
traukiniu, o paskui pėsti. Jų 
krepšeliams vežti ir silpnie- 

‘ siems pavėžėti buvo dvi fut- 
mankos pasamdytos. Į Pa
langą įmaršavo susirikiavę 
įr dainuodami “Užtrauksme 
naują giesmę.” Aplankė 
Birutės kalną, pajūrį ir vi
sas žymesnes vietas. Nei 
vienas nebuvo ikšiol jūrės 
matęs. Pasak direktoriaus 
kun. Ruibio, tai jūrę pama
tę vaikai visus nuovargius 
pamiršo". • Pernakvoję vėl 
nuėjo ant Birutės kalno.

' Romanas nutraukė paveiks
lus. Pagalios gimnazistai

. ir gimnazistės užtraukė ant 
Birutės kalno “Ant marės 
krašto” ir susirikiavę nusi
leido žemyn. Dainuodami 
•atėjo iki bažnyčios. Čia iš
siskirstė papietauti. Direk 
tolinus, kun. Ruibio dėka iš 
Palangos karinės Vyriausy
bės gauta pora furmankų 
vaikų krepšius nuvežti ir 
kelyje silpnesniuosius pavė
žėti. Romanas su prof. Du- 
bineckiu aUtomobilium nU- 
pyškėjo Skuodan, o aš pasi
likau žingsniuoti su Skuodo 
ekskursantais iki Kretingos. 
Susirikiavę gimnazistai ir 
gimnazistės užtraukę “Už
trauksme naują giesmę” iš- 
maršavo iš Palangos pilni 
malonių įspūdžių. Ir jie pa
liko gerą įspūdį Palangoj, 
nes iš visų buvusių ekskur
santu Skuodiškiai geriausia v O į
pasirodė.

Kretingoj aplankėme vie
nuolyno bažnyčią, patį vie
nuolyną. Kretingos gatvė
mis gimnazistai ir-gi buvo 
susirikiavę, ėjo dainuodami 
jr visų atydą į save sutrau
kė. Indomu buvo užeiti kny- 
gynan, kur vienuoliai rodė 
knygų ranka rašytų dar. 
prieš spaudos išradimą.

tųs pranešimą “Darbinin
kui” apie* tos B-vės jsistei- 
gimą ir apie būsiantįjį ka
talikišką nepartinį dienraš
tį, stebėjosi, kad to prane
šimo nebuvo “Darbininke.” 
Pasakiau, kad nebuvo todėl, 
kad jo nebuvome gavę. Dr. 
Maliauskib sudėjo | “Laįs-" 
vės” B-vę tuos pinigus, ku
riuos jis. rinko Amerike ka
ro pradžioj katalikiškam 
dienraščiui. Jis buvo surin
kęs $6.113. Paskui juos in- 
vestino į S. W. Straūs Co. 
Ohieagoj. Tie pinigai užau
go iki $7.515. Katalikiško 
nepartinio laikraščio “Lais
vės” B-vės valdyba reišika 
širdingiausią padėką tiems 
Amerikos lietuviams, kurie 
aukojo katalikiškam dien
raščiui per Dr. Maliauską 
karo pradžioj.

švento Kazimiero ‘ Akademija 
. Rėmėjų Draugijos Antrojo 

Seimo. *
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Buvusio Chicago, Illinois—Birft-
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3 Skyrius, Šv. Mykolo pąrs^ ’ 
pi jo j, raportuoją E.Nausedie* 
ne. Bažnyčioj padaryta rinki ‘ 
liava $70.00, 2 vakarų pelnas 
76;00, Narių mokestis 2ū,Q0> Šv< 
Mykolo Dr-ja 25.00? Aušros 
Vartų Dievo Motinos . 25.00, 
Eažaneavos 20.00, Šv, Juozapo* . 
Dr-ja 10.00, Šv. Cieilijos Giėdd- 
rių 10,00, Šv. Kazimiero 10'00 
Moterių Sąjungos 4 kp. 10.00 
Darbininkų Šąjungo’S kp. 5.00 
Iš visa įplaukų $286.00, skyrius 
turi 25 nares, 7 iš jų naujos.

4 Skyrius, Vist) šventų pa
rapijoj, raportuoja P. Susnienč, j 
J. Pečiukaitienė $100.00 (Am
žina narė,) R. Žilinskienė 1QO. 
(Amžina nare,) Dr-tė, Šv. Onos 
100.00 (Amžina narė,) M’. Ado
mienė .25-00 (Garbės narė) Šv. 
Onos Choras 30.00, šv. Vincen
to a Paulo Dr-ją 13.45, Kalva
rijos Saeijų Dr-ja 15.00, S. L. 
B. K. 33 kp. 25.00 Moterų Są
jungos 46 kp. 5.00, Nuo vakaro 
pelnas 163.87, Už ženklus 28.00 
Narių mokestis 42.80, Patrici- 
jos tikietų paduota 10.00

Kitos įeigos $156^00, išviso 
$814.14; skyrius turi 33 nares 
4 skyriui padėkota atsistojimu 
už taip gražų veikimą ir p. Pe- 
čiukaitienč, kuri daug yra pa
sidarbavus prie prikalbinimo 
Amžinų Narių.

5 Skyrius, Dievo Apveizdos 
parapijoj raportavo A. Stan- 
ldenė. /
Pelnas nuo surengtųjų vakarų 
$205.28, Rožancavos Dr-ja 52.00 
Moterų Sąjungos 3kp. 39.00 
Lietuvos Vyčiu 4 kp. 25.00 Dfe- 
vo Apveizdos Dr-ja No.l 21.10 
Altoriaus Puošimo Dr-ja 1100 
Pelnas nuo “Patricijos” 137.06 
Narių mokestis 104.00, Extra 
.62, Išviso $595.06

6 Skyrius, Nekalto Pras. Šv. 
Marijos parapijoj rapartuoja 
O. Pranckevieienė, Bilietų par-. 
duota $9.00 Dr-ja Nekal. Pras. 
100.00 (Amžina narė,) Labd<

i ’> Dėl lytaus stokos pašaro 
Lietuvoj mažai tebus. Va
sarojui lytaus stoka irgi, la
bai jati pakenkė. Tik ru
giai geri. Rugiai užderėjo 
nežiūrint į tai, kad rudenį 
juos prisėjo sėti labai šla- 
pion dirvom

-------- -4^-.
/ ,

Kaikuriuosė apskričiuose 
prasidėjo antra-rekvizicija. 
Rekvizuojamas pernykštis 
šienas armijos arkliams. Už 
tą šieną pusėtinai mokama.
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' Vienu svarbiausių valsty
bes kūrimo veiksnių yra fi
nansai, kurie sudaro tarsi 
Šalies sveikatos termometrą, 
vadinasi, geri finansai rodo 

y sveikatą, blogi — ligą. Ir 
juo tasai termometras že- 

..miait nupuolęs, juo tautps 
liga pavojingesnė. Iš dvie- 
jų dabartinių Europos vąls- 

į lybių didžiausia finansų li- 
į ga serga bolševikai ir lenkai. 

Bolševikai to daug nepaiso, 
ir Leninas, girdi, tyčia 
spauzdina kuodaugiausiai 
popierinių pinigų, kad ver
tę rubliaus privarius prie 

■ i zeTo ir tuomi pinigus visiš- 
. Jkai panaikinus, nes, girdi, 

komunistinėj valstijoj vis- 
‘*"kas bus, perkama darbu, ne 

J pinigais. Tiek to? su Leni- 
ę jąu. Jo ekonominės svajonės 

laikui bėgant savaime išsi- 
blaškys, taigi jo teorija a- 
,pie pinigų vertę nesvarbi. 

*XRagaĮiaus, Rusija dabar 
serga smaugimo liga ir jos 

‘ ’■ padėtis nenormali. Ląukia- 
S ma, kad ji kada nors pa-i

sveiks ii* pradės gyventi tik- 
, ru gyveniniu. Tuomet bus 

galima kritingai kalbėti a- 
. pie jos' padėtį. Dabar jinai 

miega.
, * Bet aršiausia yra lenkų 
finansinė padėtis. Jie jau 
įiebesnaudžia, bet tiesiog 
serga paprasta proto apte- 
mimo. liga. Lenkai turi dvi 

^ išvaizdi : vieių> sau, kitą pa
kuliui parodyti. Prieš pa- 

: šaulį jie vaikščioja atstatę 
krūtinę ir giriasi be galo, be 
krašto. Girdi, jie turi savo 
Valstybės ribose 50 milijonų 
žmonių/ Reikalui atsiradus, 
galėtų sumobilizuoti 5 mili
jonus kariuomenės ir užka- 

> riauti rusus ir vokiečius, o 
jau apie lietuvius nėra nei 
kalbos. Girdi, visa lietuvių 

^kariuomenė tai tik chlopų 
gauja, kuriuos jie su lazdo
mis galėtų išvaikyti. (Čia 
reikia pastebėti,- kad ta 
“chlopų gauja” į dvi dieni 

: nuvijo Želigovskio kariuo- 
menęapie 50 verstų). Taip 
paf jų finansai, kaip yra 

į pasakęs jų premieras Witos 
esą tinkamoj tvarkoj, tik.su 
mažomis išimtimis, kaip pa
reiškė prekybos ministeris 

? Clirzanovski.
Tokią Lenkijos išvaizdą 

Į norima parodyti pasaulini, 
bet sau jie turi antrąją ,me- 
dMio pusę, kuri taip despe- 
rutingai juoda, kad net pa
tys lenkai priversti prisipa-

/
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ICaUne ir kitur pastebėti
nas vaikelių ir mergelių 
mandagumas ir akylumas. 
Amerikos vaikpalaikių na- 
chališkumo ir akyplėšišku- 
mo Čia nei iš tolo neapsireiš- 
kia.

Žemaičių vyskupijos kle
bonams išsiuntinėta naujos 
knygos gimimams, apsive- 
dimams ir mirimams regis
truoti.
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Žinomi pranešama visuo
menės žiniai, kad visi Lie
tuvos Finansų Misijos Ame
rikoje nariai yra Vyriausy
bės atšaukti. New York’e 
yra palikta L. Finansų kli
ši jos raštinė su paskolos, pi
nigų siuntimo ir aukų sky
riais. Atsakominguoju Fi
nansų Misijos reikalų vedė
ju ir Finansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministerijos Įga
liotiniu yra Valdžios pa
skirtas laikiųai ligi atvyks 
nauja Finansų Misija,. arba 
bus kitas Vyriausybes parė
dymas, paskolos Skyriaus 
Vedėjas d-rhs Julius Biels
kis.

Todėl visais bonų pirki
mo, kuponų mainymo ir ki
štais finansiniais klausimais 
reikia kreiptis New York’an 
Finansų Misijos raštinėn 
šiuo adresu: “Representati- 
Ve of Lithuania, New York 
iOffiee, . 370 — 7th Avė., 
Nevv York, N. Y.” .
: Aukos Lietuvos Valstybės 
iždui, Raudonamjam Kry- 
:žhdy Ia Gynimo Komitetui, 
‘Šaulių Sąjungai ir kitiems

valanda. Vienas amerikie
tis Ronkus, bene tik iš Bal- 
timorės, pirko % dešimtines 
žemės stt trioba. Užmokėjo 
tik 40.000 auksinų. Įsitai-

Lietuvos reikalams, priima
mos ten pat.

Lietuvos Aisti u yb ė 
Ani&rikoj^

1921 m. lienos 19 d.
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Gerb. Grigaitienė yra pri
pažinta Lietuvos žymiausia 
soliste. Ji rengiasi rude
niop vykti Amerikon kon
certuoti. Labai mėgsta ke? 
liauti.

i----- ----------
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Tenka išgirsti, kad ame
rikiečiai saviškiams siunčia 
dolarines laiškuose. Nuo to 
amerikiečiai pirvalo atpras
ti. Pinigų siuntimo keliai 
yra tikri. Siuntimas laiš
kuose yra netikriausias bū
das.

Kadangi Lietuvoj visokie 
svaiginamieji gėrimai apdė
ti dideliais mokesčiais, tai 
svaigalų kontrabanda iš 
Prūsų ir Klaipėdos krašto 
eina be galo. Pasitaiko, kad 
kontrabandistai esti nušau
dami. Be to vietinių svaiga
lų brangumas verčia žmones 
samogonkos sunktis. Dabar 
kalbama apie numažinimą 
mokesčių ant svaigalų.

Ūkio produktai ir gyvu
liai žymiai atpigo, bet pinga 
ir prekės. Tik kiaušiniai 
pabrango. Nuo Velyki} kiau
šiniu kainos daugiau negu 
pasidvigubino.

Teko patirti, kad ameri
kiečiai pinigus siunčia Lie
tuvon per svetimtautiškas į- 
=staigas. Nuo to ir-gi reikia 
atprasti ir siųsti ’ per savą
sias lietuviškas Bendroves.

Vienuolyno bažnyčia in- 
domi, ypatinga, bet patsai 
vienuolynas reikalauja lcuo- 
didžiausio remonto. Nei pa
dėtim, nei puošnumu nei še
šėliu nėra Pažaisliu vienuo
lyno, kurį užėmė seserys Ka- 
zimierietės ir kurį man teko 
aplankyti prieš kelionę į Pa
langą ir Žemaitiją.

“Karys” netrukus pradės 
eiti iliustruotas (su pa
veikslais).

Patyriau, kad Lietuvos 
žmonės mielai skaitytų lai
kraščių, tik bėdavojo, kad 
brangu, neįstengią užsisa
kyti. Amerikos lietuviai čia 
privalėtų ateiti talkon ir 
privalėtų kuodaugiausia 
siųsti laikraščių ir knygų 
Lietuvon ir turėtų užrašyti 
saviškiams katalikiškų laik
raščių, Lietuvoj leidžiamų.

_________________________

Krikščioniij Demokratų 
partijos organu yra savait
raštis “Tėvynės Sargas.”

■■ r \! ■ . : j
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Pažangos Partija leidžia 
“Lietuvos Balsą,” kttr gan 
aštriai kritikuojama ir val
džia ir St. Seimas. Iš kari
ninkų girdėjau nemažų ne
pasitenkinimų pažangiečių 
organo krypsniu.

• Kaip dideli Lietuvos ūki
ninko mokesčiai paaiški iš 
šito gyvo pavyzdžio. Stul
gių parapijoj vienas ūkinin
kas pasakė man turįs išviso 
30 desetinų, iš kurių 18 de- 
setinų yra 2-ros rūšies žemė, 
10 desetinų 4-tos rūšies ir 2 
desetini nenaudingos. Me
tiniai mokesčiai pernai buvo 
tokie: 300 rublių grynais, 
rekvizicijos — rugių 20. pū
dų, avižų 13 p;, bulbių 9 p., 
riebalų 18 svarų, šieno 10 
pūdų, šiaudų 5 p., 3 išdirb
ti kailiai, nuo kiekvienos a- 
vies po % svaro vilnų. Už 
rekvizuotus daiktus mokėta, 
bet mažiau, negu rinkos 
kaina. Ūkininkas pasakė, 
kad jam tokius mokesčius 
nesą sunku pakelti.

Daugybės veikėjų, minis- 
terių, valdininkų rengiasi' 
vykti vakacijų Falangom 
Yčiėnė su dviem vaidais jau 
Palangoj: ir gyVehit kum 
Kasparavičiaus namuoMu
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Tarp Jurbarko ir Eržvil
ko miške, prasidedančiame 
nuo Džiugų kaimo, žmonės 
suvažiavę iš aplinkinių pa
rapijų? vežti ‘ ‘ meterių. ’ ’ 
Vienas Skirsnemunio para* 
pi jos žmogus pasakė, kad e- 
sąs šitoks uždarbis: už “ak- 
tainį” trijų sieksnių ilgio ir 
vieno sieksnio augščio moka 
400% rublių. Vežti reikia 
7 verstus. Su vienu arkliu 
“aktainį” nuvežęs per 6 die
nas.

Pr. Gudas.

Vašingtonas, Vii. 18 d. 
(Liet. Inf. Biuras). Užva
kar atvyko Vašingtonan Es- 
tonijos respublikos Atstovas 
Suvienytoms Valstybėms p. 
Kistnor buvv Estų prekybos 
ir pramonės Ministeris.

t
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Visiems, kurie tik 

užsirašys, arba at
naujins “Darbinin
ko” prenumeratą 

, ant čielų metų ir 
užsimokės $4,00 Čio
nai Amerikoje, arba 
į Lietuvą ir užsimo
kės $5.00, gaus gra
žią FONTANUI 

PLUNKSNĄ .dova
nų. gis dovanų lai* 
kas tęsia nito Birže
lio 1, 1021 iki Rug
pjūčio 1, 1921,

Kreipdamiesi vi
suomet adresuokite: 

"MHBMUS" 
366 Broadway, 

South Boston, Mass.

PASARGA: ši dovana bus 
duodama tik vienam kuria už- 
siriokCs už prenumeratą, ar- 
baWmokčs už ’keno nors 
kaip tai į Lietuvą. Agentai 
arbą už prikallrimmą dovanų 

, negilus, nes dviejų plunksnų 

uit vięną prenumeratų duoti

“Darb.” Adau
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Mag. Bučiai. .Minėti asmenys bu 
vu veiklūs tarp B Vyrių 2ū kp. 
ir kitose katalikiškose- kuopose bei 
draugijos^ C Būčis pasižymėjo 
CT. & Tautiškame bene; A. žalia- 
duonis buvo geras agitatorius 
centralinių katalikiškų organiza*

i
M
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Darb<ryra į vapas. ŠUi mūsų jau- i 
nimas, galiu sakyti; nemoka savoė i 
k&lboo ir rašto.. Turėtumėm jį 
pamokyti, jei norime juos metyti 
gerais piliččiais -t- Lietuvos mylė
tojais* Ū mas Vietoje geto pamo* 
ginimo, stumte stumiame prie blo
go, rodydami blogą pavyzdį. Juk 
Imagui ū^vaa davė Šventadienį 
•nę. ka^raVimtii ir blevyzgojimui, j 
: (kas prie kazyrų priprastas daik- ;j 
tas), bet poilsiui ir Dievo garbei. | 
Juo turėtumėm pasinaudoti sieki- 
,mui prie didesnės tobulybės ir ] 
naudos. To nedarome .vesdami j 
jaunimą prie pikto. Mes seni ka
žkuo jame, jaunimas seka mūsų j 
pavyzdį, ir jį naudoją ižtvirkimui. j 
Jei dirbtume ką naudingesnio, tai 
ir jaunimas griebtųsi įsižiūrėjęs 
greičiau ir būtų naudos visiems. 
Mano supratimu, ar nebtūų dai
linus išvijus visur kazyria^imą iš 
lietuvių svetainių, sies iš jo kįla 
negeistini įpročiai ir ištvirkimas. 
Lietuviai, laikas susiprasti I 

Dagilėlis,

įset laiškų nesiuntinėti^ bet 
kviesti draugijas.‘į bazaiį, 
Į 8 Skyrius siųsdami į Centrą 
pinigas siųstu juos pranesda- 
mi finUnsų taštinihkei arba ge
riausia kad tuos pinigus įduo
tų Centm apskričio posėdyje. 
Tuo būdu bus galima sužinoti, 
kiek iš kurio skyriaus yra j- 
plaukę į Centrą.

Knygų peižiutėjimo komisi
ja pp M. Tumasoinenė ir L To- 
tulienė . praneša, kad knygos 
yra vedamos tvarkoj,

, Išrinkta presos komisija p-les 
O. Vilkintu ir Z. Jurgaičiute, 
kurios žadėjo bent syki j mėne
sį rašyti apie Akademijos Rė
mėjų draugiją. Duota suma
nymas padaryti’ rinkliavą prie 
Lietuvių bažnyčių dtttų bet-ati- 
dėtas ant toliau.

Ponia A. E. Nausėdienė Fede
racijos Tarybos narė nuo Aka
demijos Rėmėjų Draugijos pra
nešu, kad Akademijos Rėmėjų 
Draugija tapo priimta į Fede
racija be mokeščio.

Neatsiradus daugiau įneši
mų ant stalo duota įnešimas 
rinkti valdybą. Valdyba išrin
kta per hklemaciją.

Pirmin. p. A. E. Nausėdienė 
I ” pagelb. ” M. Šedienė 
H “ ” P. Susnienč
Prot. rašt. M. L. Grinskaitė 
Fin. “ ” M. Mikšaitė
Iždin. viena iŠ Šv. Kažimiero 

Seserų*
Iždo globėjos A. Giliene ir p. 
Sabonienė

Komisijos narės rinkta po 
vieną iš kiekvieno skyriaus: 
M. Bajorinaitė, Z. Leščiauski'e- 
nė, E. Nausėdiene, J. Pečiukai- 
tienė, A. Sasnauskaite, Z. Koli- 
čienė, M. Tumasonienė, €)•• Rei- 
kauskienė, V. Butkienė.

Didžiai (Wrb. Kun. Prof. Pi-. 
Bočiui padėkota ir pagerbta 
atsistojimu už jo prielankumą 
ir darbuotę musų draugijai. 
Ponia A. E. Nausėdienė varde 
visos draugijos. prašė kad 
Gerb. Kun. Prof. Pr. Bučys pa
siliktų garbės nariu Dra-jos. 
Gerb. Kun. Prof. Pr. Bučvs at- v 
sisveikndamas delegates padė
kojo ir žadėjo Lietuvoj būda
mas šio draugijos neužmiršti. 
Duota mesimas Seimą uždary
ti. Gerb. kun. Prof. Pr. Bučys 
atkalbėjo maldą.
Seimas uždarytas 5:30 vai. va
kari.
Šeini, ved. Ant. Nausėdiene 
Rašt. I. Mon. L. Gurinskaitė 
“ ”H. M. Mikšaitė

r7
8g-go» 8kp 100.00, išviso219.00 

. ekyrius turi lS narių.
. 7 Skyrius-Bv* Petro ir Povi-

r

. 1q parapijos ne prisiuntė de
legačių.

8 Skyriuj Vienuolyno apie- 
jinkej raportą išduoda M. Tu- 
masonienė, kad skyrius turi 25 
nares, pinigų; įnešta $28;20, ke
tina ant toliau daugiau veikti.

A 9 Skyrius, Sv. Antano parą- 
#įjoj atskšųįąF išduoda M -Gri
gaite, Juto surengtų 2 vakarų 
pelnas * $85,00
Už ženklelius 30.00
” konstitucijas s 5.00 

Dr-ja Apaštlystes Maldos įmo
kėjo (dalį) 40.00 (amžinanarė) 
išviso skyrius prisiuntė 215,00 
per Akademijos Rėmėju savai 
tę einat per namus prikalbinta 
68 narės, išviso skyrius turil28 
nėrės. Draugystė Motinos Die
vo Sopulingos, ir Tretininkai 
prisižadėjo likti Amžinais na
riais. Vietinės draugijos aplai- 
kiusios nuo' Seserų laiškusprjsi- 
žadėjo surengti vakarus Vie
nuolyno naudai.

10 Skyrius, Aušros Varių pa
rapijoj, raportuoja V. Butkie
nė.
Rinkliava Bažnyčioj $54.00, 
Pelnas nuo surengto vakaro 81. 
50, Liet. Vyčių kp. surengto va
karo 50.00, Tildetai dėl vakarų 
Vienuolyno surengtų 10., Žen
kleliai 24.00, Aušros Vartų Mo
terų Ir Vyrij Dr-ja 18.40, amži- 

♦ na narė įmokėjo 50.00, Narių 
mokestis 59.00, Už kontitucijas 
.50 Išviso $347.40

Mandatų Komisija pridavė 
surašą delegačių dalyvaujan
čių Seime.

Skyrius I: M. šedienė, M. 
Mikšaitė, V. Gainaitė, S. Jur- 
ga!i!čiutė„ K. Slušnaitė, K. Nor- 
vilaitė, M. Bajorinaitė, Drau
gija Šv. Pranciškos: J. Ambro- 

'zevičienė, E. Juškienė. Sald.' 
Širdies: J. S. Nutautienė, K. 
Vezelaitė. Amer. Liet. Dukterų 
Kliubas: M. L. Brenzaitė, S. 
Oiurloniutė.

Skyrius 2: A. Nausėdienė, M. 
L. Gurinskaitė, M. Mikšienė, O.

> Z. Lesčiauskienė, J. Valterienė 
O. Seldeckienė, O. Ramanaus
kienė, O. Beinoraitė, A. Giliene. 

Skyrius 3: E. Nausėdienė B. 
Naujokienė.

Skyrius 4: D. Susnienė, P. Si- 
mienenė, J. Pečiukaitienė, R. 
Žilinskienė, J. Valentienė, K. 
Nemajunienė, M.- Adomienė.

Skyrius5: M. Benaitė A. 
Sasnauskaitė, A. Staukienė, J. 
Paskaitė, B. Abromaitė, V. Lu
košienė.

Skyrius 6: x\. Valar.tienienė 
V., Zarumskaitė , O. Prascevi- 
čienė.

‘ Skyrius 7: Neprisiuntė dele
gačių-

Skyrius 8: M. Tumasonienė, 
Skyrius 9: O. Gricaitė, V. Mi- 

ronienė, O. Reikausldenė. 
J. Totulienė, N. Žukauskienė.

Skyrius 10: V. Butkienė. A. 
Kairaitė, Z. Kudulienė, E. Šiau
lienė.
Draugystė Šv. Agotos — Šv. 
Kryžiaus parapijos: S. Nutau
tienė, A. Baltutiene.,

Išviso 53 delegates.
SKYRIŲ ĮNEŠIMAI.

. Skyrius 2 ineša, kad ateinan
čiais metais surengti bazarą 
Vienuolyne. Tas klausymas 
diskusuota gana plačiai, leista 
per balsus ir priimta vienbal
siai; nutarta bazarą turėti lie
pos mėnesy 1922 metų Vienuo
lyne, sutinkant Seserims.

Skyrius 6 ineša kad draugi
ja šelptų neturtingas mergaites 

v einančias į mokyklą. Seimas 
' priimta nesvarstęs, nes konsti- 
. tucija tą rodo. įneša rengti pik- 
ninką, taipgi priimtas be svars
tymo nes jau pikninkas rengia
mas.

DELEGAČIŲ INEŠLMAI. .
Užbaigus skyrių įnešimus, 

- prasidėjo delegačių -įnešimai 
pagerinimui draugijos.

1. Kokiu budu galima dau- 
gian skyrių sutverti. įgaliota 
p. Susnienė suorganizuoti sky
rių Chicagos lleiglit, III., gerb. 
Kun. Prof. Pr. Bučys patariu 
bandyti sutverti skyrius Law- 
renae, IVorcester ir Montelloj.

2 Svarstyta apie siuntinėjimą

IŠ LDS. CONN. APSKRIČIO
IŠVAŽIAVIMO.

• Viršminėto apskričio išvažiavi
mas įvyko Įropos 17 d., Indiąn 
Grove darže, New Haven, Conn. 

! Viskas nusiseko kuojiuikiausiai. 
Oras buvo grąžus. Žmonių pri
važiavo iš visų Conn. apskr, ko-, ei jų, dirbo ir kitose svarbesnėse

- * vietose pagal išgalės.
Nesmagu* pažymėti kad neku- 

i’ic vadai yra priešingi Lietuvon 
grįžtantiems ir pačiam Lietuvos 
prakilniam šelpimo darbui. Lai
kas būtų suprasti ir aiškiai maty
ti kad' visas lietuvių išganymas ir 
šviesesnė- ateitis yra savo gimti
niame krašte — Lietuvoje. Ga
na vergauti svetimam krašte ir 
būti kapitalistų pastumdėliais. Jei 
lietuviu kas vadinasi ir iš lietuvių 
pragyvenimą daro, o yra priešas 
Lietuvos, pats skaitytojas gali su
prasti kiek toks asmuo yra ver
tas, ’ >

Lietuvis.
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IŠ LIET. INF. BIURO.

. luiškų draugijoms, nutarta ši-1921’
I L ‘ ■' *

- , Į

Ironijų Buvo atsilankęs ir sve
čias gerb. kun. Klikna. Be jo bu
vo dar kun. Karkauskas, kun. Va- 
lantiejus, kun. Bakšys ir kun. 
Jankauskas. Žmones jautėsi sma
giai matydami su savim ir savo 
dvasios vadus* Programas pra
sidėjo pusė po dviejų. Pirmiau
siai apski’. pirm. J. P. Totoraitis 
maloniai prakalbėjo ir perstatė 
Waterburio Šv. Juozapo par.‘ ir 
Ansonijos šv. Antano par. chorus, 
kuriuodu vadovaujant varg. J. 
Sauriui padainavo ■ Lietuvos him
ną. Po to Waterburio, Ansoni
jos ir New Haveno, chorai skyrium 
padainavo po keletą malonių dai
nelių, kurios publikai, labai pati
ko, ką patvirtino gausus ploji
mas. Garbė parapijoms turin
čioms darbščius klebonus ir var
gonininkus, kurie sugeba taip 
puikiai jaunimą suvienyti prie ge
rų'tikslų. Ansonijos choras, ypa
tingai trauke į savę žiūrėtojų do- 
mę, nes susideda daugiausiai iš 
jaunų.

Išvažiavimo rengimo komisija 
ir apskričio valdyba taria širdin
giausią padėką visiems choristams 
ii’ jų vedėjams.

Po dainų sekė kalbos. Kalbė
jo kun. J. Bakšys ir J. B. Šaliū- 
nas. Abu kalbėjo apie darbinin
kų reikalus. Kun. J. Bakšys ypa
tingai pasižymėjo aiškiu išdėsty
mu darbininkų skurdo ir apie ka- 
“pitalistų išnaudojimą.

Toliaus sekė žaislai, kuriuos iš
pildė Neyv Britaino jaunimas. 
Žaislai buvo vieni iš puikiausių, 
nes iš publikos buvo girdima, kad 
dar tokių nebuvo matę. Jų dides
nę dalf atliko 3 sesutės Matulai
tės ir 4 sesutės Blažauskiutės. Tos 
gabios lietuvaitės visuomet pub
liką užganėdina. Ačiū joms už 
tai. Išvažiavimo pelnas bus vė
liaus paskelbtas.

Renginio komisija ačiuoja vi
siems atsilankiusiems viršminėtan 
išvažiaviman.

Apsk'. Rašt. B. M—ae.

KAUNAS, VII 19 d. 
(Elta). Buvusis Amerikoje 
Lietuvos Atstovas p. Vilei
šis liepos m. 16 d. sugrįžo 
Kaunan.

ąUA’ŽIAVSIA EILIŲ KNYGA

. ^ “jong uria ems1™
.. MU GALIMA PIRKTI

L1ETUW BVM KNYGYNE BOSTONE
. * v?-.:.-. _ ■ ■- * i i

= ■. ■1. - . j . . <
’* • ’ / ■ 1 *

4KMlTO EĮLtS^ gW
fr vafe® ai, jas skaifant, prieš tavo akis j

gyvai atsistoju tie vaizdai, kuriuos gabus auto
riussavo eilėse piešia. Jose atsispindi Tėvynėj 
meilė, lietuvių džiaugsmai, vargai, bėdos it 
IdapaM* . . • . U 1

• Kiekvienas Amerikos lietuvis tikrai mylintis 
dailę, privalu tuojau H JONO K&ITO EILES” 
įsigyti. Ši graži eilių knygą bus namų pagraži-• 
nįmu ir geriausiu dvasiniu maistu žmogaus pro
tui ir širdžiai. x v .

“JONO KMITO EILĖS” atspauzdintos ant - 
gražios popieros ir pagražintos įvairiomis vinje- * 
temis. Puslapių turi 191.

Kaina .atsižiūrint į knygos didumą ir gražumą1 
nedidelė. * - Ų v . *

r
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NEW HAVEN, CONN.
Karo metu šis miestas buvo cen

tru amunicijos išdirbyseių, tode 
dabar yrą didžiausis nedarbas.

Koncertas.
Iš buvusio koncerto šv. Kazi

miero par. choro, geriausiai pasi
žymėjo šv. Antano bažnytinis cho
ras, _ iš Ansonia, Ct. Taip-gi J. 
Sprainaitis iš Paterson, N. J. ge
rai padainavo keletą dainų. Iš 
vietinių solisčių dainavo šios: M. 

’.Kazlauskiutė, Šimoliuniutės, M. 
Jokubaitė, O. Gugiutė su B. Juš- 
kauskiute dainavo duetą. Visos 

• solistės buvo atšauktos dainuoti 
po antrą kartą.

Vašingtonas, VII. 18 d. 
(Liet Inf. Biuras). Lietu
vos Steigiamasis Beimąs už- 
gyrė “Laisvės Paskolų” A- 
merikoje, išleisdamas tam 
tikrų įstatymų.

Liet. Inf. Biuras.
1921-VII-19 d.

L

N.

Puikiais drobes apdarais........ .
Gražiais popieros apdarais .................

$2.00 V
1.50 ;

Išrašyk čekį arba money orderį ant $2,00 arba 
$1,50 ir. tuojau kartu su užsakymu siųskite šiuo 
adresu: ' . , . ’ v :!į

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 Broadway, '

Boston 27, Mass.
f

Užsakymas bus greitai išpildytas.
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KAUNAS, VIT. 16 d. (El
ta) Liepos m. 15 d. Užsienių 
Reikalų Ministeris d-ras 
Rurvckis- darė Ministęrių4 ** 4.

Kabinete pranešimą apie 
trijų Ministęrių konferenci
ją Rygoje. IŠ pranešimo 
paaiškėjo, kad pabaltjūrio" 
valstybių sąjunga faktinai 
jau įsteigta. Sąjunga api
ma politinę, ekonominę ir 
bendro gynimosi sritis. Pla- 
tus sąjungos programas bus 
realizuojamas, sudarant 
konvencijas tose srityse. Jau 
•yra pasirašyta visa eilė kon
vencijų politiniai juridinio 
turinio ir susisiekmo. Eko
nominės konvencijos rengia
mos pasirašymui.

Ateinančią savaitę bus tų 
trijų valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos Finan
sų, Prekybos ir Pramonės 
Ministęrių konferencija Es
tonijos sostinėje Revelyje. 
Po to manoma šaukti Kraš
to Apsaugos Ministęrių kon
ferenciją. Už dviejų mėne
sių yra- numatyta Užsienių 
Reikalų Ministerijų konfe
rencija.

Tokiu būdu Pabaltjūrio 
Valstybių Sąjunga bus vyk
doma peri j odinėmis ministe- 
rių konfįwncijomis.

* ^t. Inf. Biuras.

NEW PHILADEtPHIA, PA.
Darbai eina gerai. Žmonių iš 

apylinkių pribūna kasdien darbo 
ieškoti. Darbą gauna, bet pasi
rinkti. negali, turi dirbti - kokį 
duoda. Seni darbininkai ir-gi tu
ri dirbti kokį turi, jei nori šei
myną užlaikyti. Per kiek metii 
kietųjų, anglių apylinkėj nebuvo 
matyti juodukų, dabar ir jų atsi
rado. Jeigu kas nori geresnį dar
bą gauti, tai darbdaviui turi 
“kiaulę” nupirkti arba pinigais 
“įstojimą” mokėt, b paskui kas 
mėnesis mokėt duoklę.

Liep. 4 d. ištiko nelaimė Piju- 
šo J. Narjausko šeimynoj,. Jų 5 
metų mergaite gavus nuo tėvo ke
lis centus dėl saldainių nusipirko 
sprogstančios medegos (fire 
works). Bedegdama juos užsi
degė savo drabužėlius. Tai paju
ktus pasileido bėgti namų link. Pa
tikęs vyras nudraskė jai likusius 
drabužius, bet ji jau buvo taip 
apdegus, kad nugabenta Įigonbu- 
tin 5 :30 po pietų kančiose mirė. 
Kiekvienas gali suprasti tėvų 
širdgėlą matant savo kūdikį to
kiose kančiose. Tai jau antra ne
laimė toj pačioj šeimynoj bėgy 8 
metų, nes tiek laiko atgal, jų 4 m. 
vaikutis rad^s brėžiukų ir jais be
žaisdamas uždegė drabužėlius ir 
taip apdegęs .tuoj mirė.

Barškalas.

GLASGOW (ŠKOTIJOJE)
Čion buvo manytą jaunimui- 

surengti paskaitos. $ia, ir būtų 
buvę neblogai, jei ne kazyravimo 
įprotis. Tas nelaimingas kazyra- 
vimas, taip pas mus parėjo į ma
dą, kad sunku prie ko geresnio' 
prieiti. Na,. ir kas čia nekazyruo- 
ja? Seni, subrendę vyrai, jauni 
vaikinai ir maži vaikai. Mat šven
tadieniais pypkių dūmai prie ka- 
zyrų sveikinus yra gerti, negu ty
ru oru kvėpuoti. Tad žėdnas dū
muose svilini, tartum kumpis ka
mine. Jaunimas seka senesnių pė
domis. Patraukia slapta ir iš pi
nigų. Vaikai dar nebaigę mo
kyklos arba ją tik ką baigę, pa
sižiūrėję į suaugusius,, puikuoja
si į būrį, tarsi žąsinėliai gagena su 
savo penais, jei kur kdkį sugrie
bia. Koktu darosi matant tokį re
ginį. Rodos lietuviai viską būtų 
apsidirbę-išsitobulinę ir jau ne
būtų kas naudingesnio veikti.

REIKALINGI AGENTAI.
‘ ‘ Perkūno ’ ’ Bendrovei reika

lingi agentai. Kas norite už
dirbti daug pinigų, atsišaukite 
greitai.
Smulkesnių informacijų kreip

kitės laišku į “Perkūno” ofisą. 
“PERKŪNAS”

366 Broadway
Boston 27, Mass.

ir,

*»

■ h

Į?
4-
-W
4

’ -**, 
«<

d

'f A

K 
*'

Jei nori varyti juos į darbą; jei nori jaustis kad jie yra saugūs 
ir jei nori uždirbti mažiausia $8.00 ant metų už kiekvieną $100,.00 . 
ką turi, ateik ir pasikalbėk su mumis, arba išrašyk sekantį ku
poną. <

Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
Laivai, Šaunus Apsėdimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jusą Mieste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG’Ą^ ________

4

PANNONIA—RUGP J. 18

11 • > • i

II. Kl.
... .$145.00 

......... ,.$200.00 
Taksą $5.00.

III. Kl. i 
$125.00 j 
$135.00

HAMBVRG 
DANZIG .

Per Cherbourg S^uthampton 
Liverpool ir- Glasgow

CAMERONIA ........................Liepos 30
VASARI ..........................Rugpjūčio 6
MAURETANIA .............. Rugpjūčio 11
CARMANIA.......................Rugpjūčio 13

MES JUMS PERTIKRINSIMI
Kogrcieiau tą padarysi, to geriau jurui bus.
Jeigu neužtenka gatavų pinigų, galite pirkti ant išmokesčių. .

HENRY L. DOHERTY AND COMPANY 
Foreign Language Investor Department

HANS REIG, Manager >

12 PEARL STREET, NEW YORK.

** *• t

(Pasiųsk šitą kuponą šiandiena)
. Henry L. Doherty & Co., Foreign Language Investor Dep.

12 Pearl Street, New* York.

Veltui ir be jokių priekabių meldžiame prisiųsti man pilnas in
formacijas apie jūsų investmentą.

Vardai'
(Darbininkas) (lat^e .,

, Miestas
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POTOMAG ................
’ PRINŲESS MOTOIKA .. 

HtJpSON.......... ..

„..Rugpjūčio 10 ir Rugsėjo 22 
. .....Rugpjūčio 23 ir Spalio- 3 
. ............., Rugpjūčio 30
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RUGPJŪČIO . 13, 1921.

Cunard Linijos laivas “ASSYRIA 
plaukia iš Boston’o Rugpj. 13, 1921, šifkartė 
iki EITKŪNŲ tik $104-.50.

Pasinaudokite gera proga ir tuojau atsi- 
ŠciukitG į

LLTHUAN1AN SALES C0RP8RATI0N
414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

«

1 * •

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ

Agentūra Uždėta.
1910 m.

CLEVELAND, OHIO. 
Išvažiavo Lietuvon.

Dubartiųiu laiku dauguma iš
važiuoja savo gimtinėn. Vienus 
išvaro nedarbas, kiti gi važiuoja 
kad kokią prekybą, ar ką kitą už
dėjus ir pagerinus Lietuvos gy
venimą.

Liepos) 12. j, išvažiavo iš Cle- 
velando Ant žąhuduonis, Kaž. ir

Gcūferalim a'gehtal dėl GEN^ALfiS ir RYTINES UttROPOS 
Nortb German Lloyd Bremen 

Iš NEW YORK tiesifid į BREtyEN—DANZIG
. Laivui plaukia I LIEPOJŲ per Danzig’ę. Tiesus perslmalnymas 

nuo laivo ant laivo.
* * •1 *♦•

M NŽOoSKČtiesiai'j OBĘRBQURG—BRW®SN
AMEŪIOA ,*,..,*.*.*,„<**.Liepos 26, Rugpjūčio 27 ir Rūgs. 28 
GEORGE WASHINGTON .Bugpjučio 8, Ilii^jo 3 ir Spitlio 4 

AtaiMimkitl 90 Statė St, Boston, Mum. nrnix pnę vietos agentus. ■

/

ir iš LIETUVOS parduodu per Rotter'damą, 
Antwerpeną, Amburgą, Bremeną, Klaipėdą; 

^Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau
sių ir greičiausiai laivų, Pasportus išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gui siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą, 
Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame*. Atvažiuojančius iš kitų miestų patiiL , 
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo*

Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laišką pas seną ir užtikrintą a- 

■"t KUNAŠAUSKAS « "I!I
|$ Visuotinų iižstikčjimą įgijau teisiugmu > .

patarnavimu, užgąnčdijau daugumų, užgardinsiu ir jus.
.........
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5sąsas8s»«miHees=fis!e9=»
B^«*te=sasa^f streiką pralaimėjo. Kompanijos

"** ’ L - » U. 1*.„ - M • Ik

rijona fZubrytė, šakių ap
skritie^ LITHUANIA. •

\ ’ t
.........> I , , 

dirbimiskkb'

[nenori visiškai skaitytis su unija. 
Priims tik ‘iriiiktMa” darbinhi- 

jkus. Ar reikią didesnio smūgio 
[darbininkams. >

, VYČIŲ, SUSIRINKIMAS. _____________
? Liepos .19 d. L. Vyčių 17 ip.l _ . - ’ ’
savo kambariuose laiŽ pus- ĮMOKAS Ę, SIND^RAS
metinį susirinkimą. Apsvarsčius i PRAŠO VISITOMĖKES 
savo kuopos reikalus skaityta lai- ' PAGARBOS. ’ 
>ąi^a^kvįei^ia ant ptakų. 'Apie pusę meti: atgal IBI- 
„aas’Ssa' kub *•:—* p?" a- 

dsilyvduti. PMutamtu Me- Mastaičiais.. Pats
tavos Pavasarininkams $30.00 -ir I Siliciams jau ilgas laikas bes 

‘Amerikos* lietuviu moksleiviams J darbo ir neturi draugiu kur 
$10.00. Nutarta surengti priva- galetlį priglausti tuos nas- 

' tiską išvažiavimą, kur galės daly-haičiUS. Paduot į SVetimtau- 
S tat. Bi«g«, W> geros Sir- 

laiškas vyties Červoko sugrįžusio ,es ^vas, lienoTi, Esant to- 
Lietuvon. Primtas smarkiu ran-Įkiantie sunkiame padėjime, 
kų plojimu ir įgaliota raštininkėj jis šaukiasi į visuomenę ir 
kuopos vardu duoti atsakymą. prašo pagelbėti. Todėl visi 

Malonu pastebėti, kad kuopoj |geroa gėdies žmones malo- 
ta uMeSpątavo AangHkas suti-lgIdte kas -g ute
lamas ir-visi rimtai, be uzsipuldi-|. . „ i... ?
nėjimų rūpinasi organizacijos rei-p*1111 pHgelbetl. Jo adresas 
kalais. Tai galima tikėtis atlik-1 Y1’8- sekantis: L. K. Sindaras 
ti daug prakilnių ir naudingų dar- Į 532 E, 7th St., • Boston, 
bų Tėvynės ir Bažnyčios labui, |Mass. '*
nes mūsų kuopoj yra nemažai pa- Į

' jėgų tokiems darbams vykinti. Į .
Jonukas.] į

r* ’

4 - !«'

paėmimo speeial karų ir trokų dėl 
būsiančio L- VyČįį N. Anjpfl. ap
skričio išvažiavimo, rugpjūčio 7 
d., Romuvos parke, Montello, 
Mass.

g-vė, kūnas rastas r 
Wales g-^es arti Centrai pa- 
sažieriu stoties. /

Sulig žiiriij gautų iš poli- 
ciįos, nužudymo priežastis 

vus delei nesusipratinni 
kilusių ‘begirtuokliaujant. 
Sakoma, kad.Rileypirmiau- 
sia kirto žandam

Riley rastas gulintis 
kniūpsčias.. Penkios žaizdos 
padarytos peiliu krūtingjm.

... . .. f -

KOMEDĮJANTAS.

Liepos 22 d., Lietuvių salėje į- 
vyko prakalbos, pąrengtos L. 
Lab. D-jos, tikslu sušelpti nete
kusį moters ir darbo sų-4 vaiku
čiais K. Sindarą. Kalbėtojų bu
vo garsinta virš pustuzinis. Kal
bėjo tik 4, Nors prakalbos rodos 
buvo rengiamos prakilniu tikslu, 
bet pažvelgus į kalbėtojų surašą 
ir žinant iš praeities kai kurių iš 
jų “prakilnumą” buvo, galima a- 
bejoti apie išlaikymą to tikslo. 
Abejota neveltui. Pirmiausiai 

Įkalbėjo Šliakys ir Rastenis. Jie- 
darbo ant Washington gatvės Į kalbėjo tinkamai. Po jų uz- 
prie Kneeland tapo' gatvekario į Brocktono batsruvis, neza- 
užmuštas lietuvis Juozas Miliulis-1 ležninkų bambižasr dabar pasiva- 
kas, brolis “Darbininko” zecerio I dinąs metodistų episkopalų pry- 
Petro Miliausko. Jis su draugu I eeriu Geniotis. K agi ir pradėjo 
taip-gi lietuviu norėjo pereit visaip lankstydamas ii- mosikuo- 
skersai gatvės, o tuom tarpu Į damas rankomis it nuo musių be- 
smarkiai bėgo automobilis ir gat- Į si Siūdamas šūkauti. Ką jis no- 
vekaris'prieš viens kitą ir gatve-| r^j° pasakyti ir ką pasakė var- 
katis smogė a. a. Juozui j Smilki-|^a^ j*s Pa^s žino.,* Nuolat bandė 
nįirant vietos užmušė, o" jo naudotis iš šventraščio padavimų, 
draugą sunkiai sužeidė, kuris da-1 ^a*P netikusiai darė prilygini- 
bar randasi ligonbutyje ir abejo-1nius ^cad visus pavadino svetimo- 
jama ar pasveiks. teriautojais (paleistuviais). (Čia

A. a. Juozas Miliauskas buvoIprisiminė viena patarlė: kokiu 
doras vyras ir prigulėjo prielPa^s yra tokiais ir kitus mato ). 
draugijų. I Tiek buvo galima suprasti, kad

Liepos 25 dieną palaidotas su sav<> tulžį daugiausiai bandė lie- 
bažnytinėmis apeigomis. Kun. K. Į t* arLt katalikų, bažnyčios ir ku- 
Urbonavičius atlaikė šv. Mišias už Į Neaplenkė nei gerb. kun.
žuvusio sielą ir palydėjo į kapi- Urbonąvyčiaus. Žiūrint į jį rodos 
nes I matai prieš save nevykusiai at-

Lai būna lengva svetima žeme- Hekantį savo užduotį komedijan- 
tą. Po jo kalbėjo Michelsonas. 
Jis, žinoma, ta proga pasinaudo- 

. damas, smerkė netikusį surėdy- 
POŽEMINIS GELŽKELIS |ni^ įr pagjgyp^ Į<a(j jje> (socija-

UŽLIETAS^ I iistaį prieš jį kovoj ą. Kas, kas,
Liepos 23 apie 10:3c^ptryto di-||5et socialistai šiandiena yra di

džioji vandens dūda sprogo ant I (įgausi darbo žmonių priešai ir iš- 
Governor sųuare prie susibėgimo J davikai> Red>) Jam paabigus, 0 
Commomyealth Avė., Beacon St. kaibėtojų nesirandant, stojo 
•ir Brookline Avė. Vanduo tapo iš- tag bemokslis protestonų bam- 
mestas net iki 5 gyv. namų "aukš- bizėlis kalbėti. Užlipęs pranešė 
to. Aikštė ir šalygatvis tuoj bu-|<ųjnksm^ žinią,” kad jis su san- 
vo užlieti vandeniu. 40 colių van- Į dai.iečiaiš ir soeijalistais pateksią 
dens dūda pilnu spaudimu metė “dangaus karalystėn,” nes jų 
tiek vandens, kad netruko gatvę v:ardai randasi aukauto jų dėl Sin- 
paversti ežeru. Vanduo pradėjo dar0 suraše, ir žinoma labai 
verstis į požeminį gelžkelį ir ji džiaugėsi iš tokios netikėtos lai- 
apsėmė. 4' pėdas, kas sustabdė ka-1 ni^s, Tuomet drėbė iš savo ne
ri} veikimą po BoyIštart gatve, tvarkios burnelės “pasriterkimą” 
Taip vanduo pylėsi per kokius 3 katalikams už ju “prasižengimą” 
valandos bertainiug iki buvo su- tokios -iainiės.” čia vėl atsisu- 
laikytas vandens departmento. j pareiškė, kad, kad ne ten, 
Kuomet tas atsitiko tai 3 ar 4 Į aukštai esįs dangus, bet čia ant 
darbininkai ten dirbo kasdami Į žemės esąs dangus, ir pragaras ir 
dėl Cons. Gas kompanijos ir mad viskas. kad visi kunigai mulki_ 
noma kad jie netyčia pramušė tą I na įmones pasakodami apie Die- 
vąndens dūdą. Įvą, ir~ šaukė, kad “kiekvienas

------------------ I žmogus yra Dievas ir Jo Sūnus;
KALTINAMAS ŽMOGŽU- Visi žmonės yra dievai!” Daug 

jDYSTEJE Į tokių ir dar keistesnių “oratori-
Taunton, Mass., liepos 25. į“ perlų” ,ižl^°( pryžeris. 

- Pasąuale Pasrnno, 31 m., L tokia ir kalįa. Tik keistas 
liejyklos darbininkas, gyve- išrodo L. Lab. D-jos pasielgimas, 
nąs 48 Wales g-vė, suaręs-1 kad surengė prakalbas neva 
tuotas ir kaltinamas nužu- Į prakilniu tikslu šelpimui nelaimės 
dyme 'Wįlliam B. Riley,’ 32 ištikto žmogaus, o leidžia kokiam 
m., gyvenusio 663 Cohannet P™test<™> tankiui beveik vis, 

j vakarą zaunyti kas jam ant seilės 
užeina ir dergti kitus ir dar žy
mius tautos piliečius.' Negalėda
mas pats į savo kirkę žmonių į- 
sivilioti pasinaudojo vargo ištik
tu žmogum ir' L. Lab. D-jos var
du, na ir turėjo progos savo tul
žį išliet į. Taip negražu visuome
nę apgaudinėti.

Žmonių buvo nedaug. Aukų su
rinko apie 35 dol.

Rengėjai kvietė ir iš katalikų 
kalbėtoją. • Bet greičiau pasity
čiojimui, 
kviestas keikūnas Bagotas ■ ir 
bambizaš Gainiotas katalikų kal
bėtojas atsisakė, patardamas Sin- 
darūi kreiptis į katalikiškas drau
gijas prašant pašelpos ir rengti 
tam tikslui prakalbas.

Buvęs.

r “ša '

, L.. Vyčių 17 kp. ir LDS. 1 kp. 
komisijų susirinkimas įvyks se- 
redoj? 8 vąl. vakare savuos kam
bariuose, kas-liiik rengiamo, išva
žiavimo ant liepos 31 d., Iv, po 
piet, Rugby l’arke, Ma.ttapanr 
;SfąSS. ‘ ’

Šis išvažiavimas bus vienas iš 
pUikiausitįj nesirenkamas sujung
tomis spėkomis. Komisija išrink
ta iš abiejų kuopų kviečiama atei
ti, nes turime visu snftirkumu pri
sirengti kuogeriausiai prie šio 
milžiniško išvažiavimo su progra
mų: žaislais, dainomis, Ratilų 
kopanijomis ir tt. -

Kom. nare Z. Gurkliui^
* ‘ ■■ ■ - ....
UŽMUŠĖ LIETUVĮ,

i

Vieną lietuvį užmušė, kitą, sunkiai 
’ sužeidė.

Liepos 23, is pėtnyčios į suba
ik naktį, po 12 vai. grįžtant iŠ 
darbo ant Washington j

•F. JQNQ *F* 4K2X į# hrradžio/ neturiu Žinios apie Jų. Pa-į
D&BTtiB VALDYBOS ADRESAI, hi ftr Jų Žinantieji terašą adresu : Ma-

PIRM.« M, liobta,
680 E. 7-th 8t, Ra. Botaton* Man.

TOK-PIRM. — P. Tulelkita, -
180 Bowen 8t, Šou Boaton, Mok.

PROT.RAjšT.--K. Lulnlta,
47 Valą St, Sa, BoctoiV Ma*

FIN. RAŠT. —. M, Karčiauskienė,
47 Vato St, So. Bofltoto Ha*. 

KASIERIUS A. Naudliunaa,
-* 16 Vlnfleld St, So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Steponas Navickas,
Dr-ja. toll^tatuddlūdiriri* kata trečią 

nadėMttenį 2>ą' vai po platų Bažnytinėj 
Svetatoty.

FARMOSI-FARMOS!
77 akerlų žemės, 7 karvės, 1 arklys, 19 
Kiaulių, 100 vištų, 8 kambarių stuba, 
kūtės, vlštininkiii, visokie įrankiai, pa- 
klnkimai ir vežimui. 45 vaisiniai me
džiai, daugybė miško ir geros pievos ir 
apie 40 akefių dirbamos žemės, Tewks- 
bury, .Mass., tik 18 mailių iš Bostono. 
Prekė su visais užsėtais laukais, dar
žovėmis ir Ims. tik yHt, ant fanuos tik 
$7,000 Ir $2,500 Įmokėti. Klauskite 
apie tai pas A. Ivaškevičių,

Ieškau brolio Juozo įSltelfto, kilęs 
43 Kuoksfų sod„ Kamajų Yftlščiaus, 
Įloldšklo apskr Neturiu gintos nuo ka
ro pradžios. Pats ar jį žinantieji atst* 
liepkite adresu: 'Ona Sltelryte, Knise- 
dorys, Plento gt. Pradedamoji mokyk
la. LITHUANIA.

Ieškau* dėdės Jurgio Zinlo, kilęs iŠ 
Botonhjkaimo, Surviliškiu par., Kra- 
Renavos pųšt,; Panevėžio apskr. Antri 
ritėtai, kai neturiu apie j j žinios. Pats 
ar Jį žinantieji meldžiami pranešti šiuo 
adresu; Povilas Svetikns, Botonlų k., 
Burvlliškių par., Krekenavos pašto. 
LITHUANIA.

Ieškau pusbrolio Phino Ruko ir pus
seserės Katrės Rukaltės, kilę Sakalė
lių k,, Pakuonio pat., Mnrijampolės 
apsk. Nuo karo pradžias .neturiu nuo 
jo žinios. Pats, ar jf žinantieji tera
šo: Monika Žukaitė, Prienai, Marijam
polės apskr. LITHUANIA.

Tel. So. Botatoa MM

DR, J. C. LANDŽIUS 
_ (SBYMOUB) 

įi-MKU.VIM 
Gydyto jas ir Chiruw8 

Gydo aštrias ir chronlttkas ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja Ipariją, spjaudalus, Slapu
mų ir tt. savo laboratorijoj, nu
teikia patarimus laiškais Wtor gJi» 
venantietns. Adresas: ' 

506' Broadway, 
South Boston/Mass. 
Kampas G St. ir Broadway

j

ta

16 Mitų Šoms Bostonb

D D. H. S. STONE
Akiu Specialistas

399aW.BROAI)WAY
Valandos: Ntto 9 h iki 7 v, vak.

\. ............................................................................................................................

BOSTONO RŪBŲ FABRIKAN
TAI PASKUTINIAI PRIE

TAIKOS STALO. - Į Krėčiau t namų Clarenėe 
Bostono Siuvėjai kas dieną eiti S> Clark RoweU Ave Clif- 

na artyn prie pabaigta, savo ko- Mass. sužinota kuomet 
vos, tai yra šitų didžiausių strei- ’ .. -
kų. Praeitą savaitę dar viena ne- Į policija paskelbė, kad tai 
maža firma padarė sutartį su uni- jbuvo ieškoma Mary Monta
na, tai yra Macular & Parker Co. gile, tarnaites Glark na- 
ir greitu laiku žada pradėti dirb- muose kaltinamos vagystėje 
ti ir apie 200 siuvėjų gaus dar- $5,000 vertės ailksu ir dra- 
bą. Taip-gi dar kitos dvi firmos, , v .
kurios semaus buvo dariusios su-Į .
tartį, tik nebuvo užbaigta, dabar Policija kaltina, kad tar- 
pasirašė ir pradės dirbti, tai yra I naitė, po kratos namuose, 
fabrikantų sąjungos pirmininkas gali būti SU pagelba kiti}, UŽ- 
“Billings.” Ir dar kitas. Ir rakino savo 20 mėnesiu kū- 
taip kas dieną girdim naujus ir dikį pa§iGrėje jr pabėgo iŠ 
linksmus pranešimus iš mūsų tai-
kos komisijos. Ir taip musų strei- . ,v, . . ,
kag eina geriausiomis vėžėmis Į v Sulig pasiaiskinimi} Clark 
prie galutinos užbaigos. šeimynos, tai jie tą dieną

Pereitą savaitę ketvergo vaka- nebuvo namuose. Kuomet 
re, penktą valandą, tai yra ketu-1jie sugrįžo, tai stuboje ra- 
rioliktą dieną šio mėnesio, buvo didžiausią betvarkę,
sušauktas nepaprastas susirinki- Kiekvienas kambarys bu'vo 

malgametų unijos pirmininkas Į stas. Drabužiai,. auk- 
Mileris išdavė raportą iš abelno I Simai daiktai ir pinigai din- 
Bostono Streiko bėgio ir pareiškė, I gę.
kad visi siuvėjai, katrie jau dir-1 ---------- - -----
ba, nuo šios savaitės mokės ases-l APLANKE "DARBININKĄ. ” 
mentus penktą nuošimtį per tris Seredoj> liep03 2o d. aplank? 
savaites, ir visi siuvėjai dirbanti ..Darbintoką» naujas L. yyėiij 
turės mokėti narines mokestis ar-1 centv0 pirmininkas klierikas Pr. 
ba “ duos. ” Išviso yra užsitraukę Juras Gerbiamas veik5jas džiau. 
nemokėta apie 50,000 doleriu su-1 &i patogia ..D.k()„ Da.
mos, katra yra skolinga unijos na- ¥akaeijų ]aike ¥eda ¥asarinę 
riai. . Todėl, kur galima mūsų de- Į vaįklj mokyklų Larerenee, Mass. 
legatai arba ėėrmonai turėtų pa- Su ju0 lankfei ir gerb
sistengti tuos pinigus: iškolektuo- F; virmauskis, Lawrence’o
O1 I lietuvių klebonas.

Presas Komisija ; 1 ___________ _
'į* PTatl\Ck\. KOMISIJŲ SUSIRINKIMAI

■ J. M. PeldHus. , M,°‘cri! ®«.un§0,s ^os‘os 
{Anglijos apskričio komisijos šu-

— Įsirinkimas įvyks liepos 31 d., 1
PRIERAŠAS: Mums išrodo, vai. po pietų Šv. Petro bažnyti- 

kad tokiu laimėjimu nėra ko|n®j svetainėj, dėl aptarimų bū- 
džiaugtis. Iš anglų spaudos suži-1 kiančio išvažiavimo, rugsėjo 4 d., 
nome visai ką kitą. T. F. Pres-1 parapijos darže, Montello, Mass. 
ton, vyriausias vedėjas' Maeullar I Kviečiama komisija, kuri yra iš- 
Parker kompanijos praneša, kad Į rinkta iš visų kuopų susirinkti. 
“Amalgametiį unija pati pasida-Į -* ‘ t
Vė ir prisipažino, kad ji pralaimė-1 b. Vyčių 17 kp. komisijos su- 
jo streiką.” Toliai! sako, “kad sirinkimąs bus seredoje, 8:’3O va- 
unija savanoriai atšaukia streiką | kare, Vyčių kambariuoje, kas-link 
mūsų dirbtuvėje ir kuomet mes I 
pradėsime dirbti mes galime sam
dyti žmones tokius, kokie mums 
patiks, nežiūrint ar jie yra nariais 
Amalgametų ar ne. - Į

“Kirpėjų unija prisiuntė mums 
senuosius kirpėjus, bet aš juos pa
siunčiau lauk, sakydamas jiems, I 
jog jie nėra daugiau- Maeullar į 
Parker Kompanijos darbininkais 
ir kad aš neturiu jokio reikalo 
samdyti juos.

“Gali ^ūtia kad kuomet mesi 
pradėsimo dirbti pasirinksime se
nesnius ir tinkamesnius darbinin
kus, bet mes juos samdysime ne

" kaipo narius unijos, bet kaipo pa-1 
Tai-gi iš to aišku, kad siuvėjai 

darbininkai po šešių su virš mė
nesių streiko nieko nelaimėjo, tiki 
.vargą. Tokias sąlygas kompan.i-1 
jos būtų davusios ir be streiko. I 
Darbininkų vadai kalbėdami į 
darbininkus turėtų visuomet pa-j

; sakyti

Tarnaitėpaliko kūdikį

4

. >

I
I

r

teisybės žodį. Siuvėjai

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS

ta

i

Ar tu sergi chroniška, nerviška ar 
kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo, pinigus beeikvodamas. svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aš 
galėsiu pagelbėtų Visokių rodų ir pa
tarimus duodu dykai. Esu per dauge
lį metų patyręs ir vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotas li
gas. Aš dnodn Elektros gydykla kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs- 
ti daugybę vyrų ir moterų nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu turi kokių chroniškų, nerviš
kų, kįraujo, Inkstų arba taip kokių 11- 

. gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimių^ atneša. 
Eik pas tų kuris yra specialistas ir 
daug patyręs gydytojas.

A Ofiso vai. 9 ryte iki 8 vak. 
Nedėlioms : 10 ryto iki 2 p. p.

Priešais Majastic Teatru
1

%
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lOljikerių žemės, 20 karvių, 1 ‘jautis, 
kelfoų telyčios, 3 arkliai, 16 kiaulių, 80 
vištų, 150 viščiukų; visi laukai užsėti 
su bulvėmis, kernais, blnzals; 310 vai-) 
sinių medžių; 11 kambarių stuba, di
delė kūtė, salio (šilo) geriausiame pa
dėjime ir išrodo kaip lietuviškas dva
ras. Mašinos dėl malkų ir kornų pjo
vimo, vežimai, plūgai, ’drapokai, gele
žiais indžinas dėl pumpavimo vande
nio Į stuhų ir į kūtę. Žemė prie Stato 
Road, Apie 70 nkertų dirbamos, 15 
akerfų didelio miško ir 16 akerlų ga
nyklos.. Visa žemė be akmenų prie mo
lio ir juodžemio. • Biznį daro dauginu
sia iŠ pieno ir obuolių. Vieta yra la
bai linksma ir tiktai 44 mailios Iš Bos- 
ton’o. Trys metai atgal mes turėjom 
kostumerį kuris siulino už tų ūkę $13,- 
000. bet savininkas nenorėjo parduoti. 
Dabar ant greito pardavimo yra7 pre
kė numušta iki 10,500 dolerių. Klaus
kite apie tai pas

LITHUANIAN AGENCY
A. IVAŠKEVIČIUS, 

Broadway, So. Boston, Mass. 
Teleponal So. Boston 605)

” ” 1337)

Ieškau Prano žlobos ir .7Ievos žio
bti i t ės, kilę iš Bučklemlo k., Pakuo
niu pur. Gavau,500 auksinų ir neži
nau nuo kurios giminės tai yra, nes 
laiško negavau. Meldžiu atsiliepti ad
resu: Gendruta žiobultė, Prienai, Ma
rijampolės apskr. LITHUANIA,

Reikalavimai
———

Reikalavimų kainos 2c. už žo
dį už kiekvienų sykį. -

REIKALINGAS namo prižiūrėtojas 
(Janitor). Kreipkitės pas fotografų 

GEORGE C STUKAS, 
453 Broaihvay, South Boston, Mass.

361

VAIKINAS malonėtų atrasti dėl sa
vęs kambarį (Room), kur ramioj vie
toj. pas šeimynų, kuri myli ramybę ir 
nedaleidžia -kad namuose butų varto- 
. aini svaiginantys gėrimai.“ Kreipkitės 
pas C*. T).. 157 W. -Unnton St., Boston. 
Mass.

T

Dailė tai yra Tautos vainikas. Dai
lė dailina Tautos civilizacijų. Dailė 
augina Tautų kultūroj. Dailę, ypač 
smuikų (skripkųf, yru pamėgęs visas 
pasaulis. Klausimas, kodėl visi taip 
myli smuikus balsų? Todėl kad smui
kus balsas'yra'malonus ir žavėjantis, 
kuris atgaivina žmogaus sielų, o varg
dieniui vargus varo 'užmiršiman. To
dėl draugai imkime ruoštis prie dailės 
šiandien. Tegul pukįla- musų jauna 
Lietuva prie dailės fr lyginas su kito
mis garsesnėmis tautomis, kaip tai: 
(Jermanijit, Francija ir kitos žymesnės 
tautos. Todėl jei jus norėsit jūsų vai
kučius iavint ant smuikos, atsilanky
ki! pas J. P. Babraitis. 17 Alpine St., 
VVorcester, Mass., o aš apsiimu (su
tinku) išmokyt didelį ant smuikus į 
trumpų laiką.

J. P. BABRAITIS,
5 Ashmont Avė., Worcester, Mass.

17 Alpine Street.

f

Pajieskoiimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki Į metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prietellama už 3 
sykius ?L50.

Paieškau brolio Kazimiero-Jatskaus, 
šimanų vai, ir parapijos, Kauno rxd. 
Seniau gyveno Royalston, Mass, P. O. 
Bos. 72. Dabar nežinau kur jis. Turiu 
svarbų reikalų. Pats ar kas • žinote, 
malonėkite pranešti šiuo adresu: 

PETRAS JATSKA,
5015 Harlem Ct., N. E. Cloveland, Ohio

Paieškau Juozo Bartasevičiaus, pa
eina iš Kauno gub., Seredžiaus vai., 
Rustelkonių kaimo. Pirmia - gyveno 
Hazleton, Pa., dabar nežinau kur. Tu
riu svarbų reikalų. Meldžiu^ pat les at
siliepti arba žinantieji jo adresų ma
lonėsite pranešti Šiuo adresu:

T. AD0MAITIS,
Bos 16,, Gilbertvllle, Mass.

Sužinojus, kad pa-

• Ieškau dėdės Antano Vitkausko, ki
lęs Iš Tirklių pur. Gyveno Argenti
noj. Teatslšniikin. adresu: Valerijonas 

I Vitkauskas, Tirkšlių miestelis, Ma- 
ŽelkiU|ripsk. LITHUANIA.

„ > ' v '

DU. PAUL J. JAKMAI
(Jakimavi&us)

609 KAST ĘROĄI>WAY
TELEPHONE 502.

Tek So. Boston 270 
DR. JOHN M»cDONNELL, H. R 
GąHnta guailcalbCti ir Ifetuvf/kai. 
Omso Vaujjdob : <

Rytais ik 8 vai.
Pfl pietų 1 iki 8 vai, 

Vakarais nuo 0 Ud 9 
536 Broadway, S. Boston

PARSIDUODA čEVERYKy 
TAISYMO DIRBTUVĖ.

i’lrmo.s klesos čpvorykų taisyme 
dirbtuvė su visomis mašinomis' ant 
pardavimo labai pigiai. Kam reHcu- 
iingu, atsišaiikit šiuo adresu:

356 Meridian St., 
E. Boston, Mass.

LIETUVIŠKA UŽEIGA.
MRS. J. VUCOL,

135 Farragut Road, City Point.
(Trečios durys, nuo Fifth St.) 

Užlaikau įvairių minkštų valgių, šaltų 
gėrimų, šaltakošės (Ice-crenm). Pasi- 
alvaikSčloje pamariais užeikite para
gaut mus ice-crėam’o. Mandagus pa
tarnavimas.

VYRAI, TĖMYKITE!
Jūs galite nusikirpti plaukus ir 

nusiskusti barzdą daug geriau ir 
pigiau negu kitur. Ateikite ir 
persitikrinkite, o aš"" užtikrinu, 
kad būsite užganėdinti mano dar
bu.

Plauku kirpimas .........35c.
Skutimas .....................15c.

26 Ward Street, Worcester, Mass.

PRANEŠIMAS PIKNIKŲ IR 
IŠVAŽIAVIMŲ 

RENGĖJAMS.
Mes išdirbame gėrą toniką ir į 

liknikųs pristatome už labai pri
einamą akiną. Reikale kreipkitės 
prie mūsų.
SO. BOSTON BOTTLING CO.,

183 Fourth St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 475-W.

Pa ieškau Jono Onusalelo, 7 metų 
amžiaus, sunaus Jono ir Onos Genlu- 
tčs; girdėjau kad gyvena Cincinnatl, 
Ohio. Jis pats ar kas žino praneškite 
man.

ONA GENIENE,
13 Avė. Thlbodeau, Montreal, Canadit.

Elena Tarasevičiene Ieško savo vj? 
ro, kurs jau 10 Dietų kaip iškeliavo 
Amerikon ir jau 8 motut kaip gavo nuo 
Jo. laiškų. Toilčl, kas žinote, praneš* 
kitę arba tegul jis pats atsišaukia šiuo 
adresu t. Elena Tamisevičienč. Pamušo 
kaimo, Onuškio valsčiaus, Trakų aps
kričio, •LITHUANIA.

D. L. R. KEISTUČIO DR-JOS V AL- 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Verseckas,
41 Gatės St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Juozas Blžokas,
307 E. O-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Ant Mociejunas,
450 E. 7th St, So. Boston, Masu. 

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St, Dorchester. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
307 E. 9-th S t, Šo. Boston, Mass. 

maršalka — Antanas Gruodis,
159 Bowen St, So. Boston, Mass 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmų nedffl- 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashington St, Boston, Mašs. 6-tų v. 
vakare- Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atslveskit prie musų dr 
los prirašyti. -

PosiUertlnės moka $200.00. Pųšelpa 
nuo dienos susirgimo iki nhsygjkimg^ 
I KURSUI •NUPUOLUS ■ 

Tai geriausia proga daug H 
auksinų į Lietuvą nusiųsti. ■ 
Greitume nusiuntimo pinigų ■ 
niekis su manim negal lankty- B 
ninotl; visiems pinigų siuntė- ■ 
jums pristatau kvitas ra para- ■ 
žais priėmėjų pinigų, ■

Laivakorčių agentūra l U<> M 
pojų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei i Lietuva. S

lūs
Ieškau pusseserės Onos Zubrytės, kt- 

iš Kalvarijos miestelio, nuo karo
•r

r

Pasai kelionei 1 Lietuvą. 2 
Padarymas lietuviškų doku.- M 

mjentųl ■
Pinigus siųskite per pėito 

Modoj Order. Rąžydami pri
dėkite 2 ct. štampą te vteadoa 
adresuokite:

t P. Mikolainis,
88 Hudaon Avė..
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' Registruotas Notaras 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Beoadwav, S. Bostozt, Mass. 
Tek S. B. 441. 

Gyvenimo vieta:
135 Rnwo St., Auburndale, Mass.

p

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Lxga« 

Pbiskiria Akiujus. 
Valandos: 1—8 Ir 7—8 P, H.

Tek So. Boston 823, 
toruvis UAmmUi 

Dfi. M. Y. 0A8HEB 

(Kasparavičiiu) 
Laikinai perkėlą ofisą po Zftta 

425 Bsoadvfay, So. Bostou, Mass, 
OfitO

Nuo 10 iki 12j80 ryte tr 
*. 1:8(M te 6:B0~P P. H,

PKMOS KLES0S

DANTISTAS
DR. W. T. REILLY
Dantys Ištraukiami ir pripildę* 

ml Visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, ra nauju išradi
mu.

469 Bboadvay, 
South Boston, Mass.

(Prie Dorchester St)’
VALAimofii Nuo 0 v. r. iki 8 v, v. 
NedEmom : Nuo 10 v, r, iki 4 v, v,

SALDŽIAUSIOS S1KD1EB V. JĖZAU S 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON, MASS,

PIRM. — Antanai Kmitai,
284 Fifth St, Boston 27, Masa.

VICE-PIRM. — Juozas Andrllionls, 
301% B’way, Boston 27, Mass,

PROT. RAST. — Vincas Vaikšnorlms,
178 Bolton St, Boston 27, Masa. 

FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius,
132 Bowen St, Boston 27, Masa. 

KASIERIUS — Jurgis Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Maas. 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
405 E. 7-th St, Boston 27, Masa. 

Susirinkimai laikomi kas pirmų np- 
dčldlenį kiekvieno mSnesto 8 vaL jpo 
pietų Šy. Petrų Bažnytinėj Balty, So. 
Boston. Masa. /

sv. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

80, BOSTON, MASS.T*.
PIRM. — Jonas Pranaitis,

524 E. Gth St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — J .Andrulfunas,.

273 — 4-th St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — V. J. JakMtas,

147 H St., Boston 27, Mass. . «
ffIN. RAST. — Juozas Južka,

Merycllff Academy . 
Arlinghtoū Helgtlus, EbUM.

IŽD. — Leonas fivagždis,
111 Bowen St., So. Boston, Mass, 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubiuškas,
8 Jay St, So. Boston, Mum. Ir 

Antanas Kmitas,
284 6th St, 8o> Boston, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučks,
• 61 Story St, So. Boston, Mass. 

Draugijos antrašas reikale:
866 Broadvay, So. Boston, Mass. 

' Draugystės suslrinktmal laikomi ku 
antrą nedėldlenl mėnesio 1-ą yat po 
pietų Bažnytinėj šalty ant 5 tt, So.

A./’

* •
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