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Orgtmtu Amerikos
* Rymo Katalikų įSvdnli 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos k pasišventimas dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny- 

; Čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
• negu pirkimas bažnytinių indų ir 

net negi! bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajęgoms. Žmonių^ 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu UŽ-.

' daviniu.

D A R B I N IK KAS
—Hffll——' 

UTARNINKAIS, KETVERGAI8 Įlt 
SUBATGMIS.

i..t.■ ■«t...t<

Užrubežy metama ............
DARBININKAS

866 Broadway, Boston 27, Mat*.
Tel. South Bontnn <520.

*• ■ ■

s

<

<

>

>
1

Į

■i
i

t
l

a

<

. ?

J

t

SPROGO GARVEŽYS.

Walpolef Mass, -—Vienas 
nuostabiausių—dalykų gele
žinkelių istorijoj įvyko pe
reitą nedėliąl ■ Traukinio, ė- 

. jusio iŠ Providence į Bosto
ną, garvežys Sprogo. Spro: 
girnas buvo toks smarkus, 
kad Šmotai išlakstė po lau
kus 150 pėdų. Mašinistas ir 
peekuris buvo, nublokšti į 
Neponset upę. Nuo' garvė- 

. žio liko tik tekiniai. Trau
kinys sustojo taip ramiai, 
kaip kad nieko nebūti], atsi
tikę. Nukentėjo truputį du 
pasažieriai.

Niekada niekur panašaus 
sprogimo nėra buvę.,

t

SUDEGĖ ASTUONI 
ŽMONĖS.

Kaina ti centai.

tų[ Salėtu, Mass. —• Michael
VILNIUS. . žymi jų dąlįs vieton univer-Į kartulei, 45 m. amžiaus, su-

Nauja priekabe. Užvakar ’ 
dieną atėjusi _policija į Lai- ■ 
kiną jį 'Vilniaus Lietuvių 
Komitetą, kuris tuo tarpu 
užima vieną kambarį Lietu
vių Klubo bute Dommikonų 
g, No. 12, pranešė, jog vi
sas Lietuvių klubo butas, su
sidedąs iš 4 kambarių ir vir
tuvės, esąs surękvizuotas. 
Niekam niekas anksčiau a- 
pie tai nėra pranešęs, taip 
kad staiga kažin keno suma- ' 
nyta išmesti gatvėn net try^ 
liet avilį įstaigos: 1) Lietu-; 
vių IClūbas, 2) Laik. Viln. ; 
Lietuvių komitetas ir 3) Jo- 
varšaįtės. ir Mikalauskaitės 
privatiniai pietūs (valgyk
la), kuriuose neturtingoji 
inteligentija^gaudųvo pigius 
įr palyginamai sočius pietus. 
Matomai be politinės užkuli-. 
sės neapseita ir.čiaį kad net 
tris svarbias* lietuvių vieša
jame gyvenime įstaigas nori
ma palikti be^pjistogės arba 
ir visai priveisti subkyiduo- 
ti, tebesant sunlSomsAiutų 
sąlygoms, rasti tinkami bu
tai net trims įstaigoms yra 
tiesiog negalimas dalykas. 
Be to dar kraustymosi ^išlai
dos, kurios dabar siektų mi
lijonų,. 'būtų tiesiog nepake
liama našta įstaigoms, kurių 
ir be to labai sunki piniginė 
padėtis.

Toks vietos veiksnių, elge
sys tuo, labiau įžeidžia Vil
niaus lietuvių visuomenę, 
kad Laik. Viln..Liet Komi-' 
tetas yra > vyriausioji lietu
vių įstaiga, Lietuvių Įdubas 
— yra kultūrinė ir inteligen
tijai būtinai reikalinga orga
nizacija. Tuo tarpu, mieste 
pilna nereinontuotų miesto, 
valdžios ir privatinių namų, 
kurie būdami, tokioje padėty' 
baigia griūti, ir niekas jų 
netaiso, nes pinigai mėtomi 
visokioms agitacijoms. - '-9 
kai. buto. prisireikia —: tai 
metama lauk lietuvių įst ai- 

T , ■: ■’
Girdėjome, jog L. V. Ko

mitetas ir Lietuvių Klubas 
darą. ..pastangų rekvizicijai 
nuimti. ■ /

^Lietuvos' Rytai” sukon-* 
. -.fiskuotai Užvakar,. liepos 

tuose, didesniuose , iniestuoseulėm 3J d. apie 11 yal, poli- 
būsiančios atidarytos km-^ 7 <*Lie-
tuves šū šunmėsK Wr0Wvfuyos/: ''RyMn^W ■NKl uŽ 
suprasti eunigrano 
iš koj sutampant tieni dvįęm'tEjąpaį.^ 7 . t : 7
ątsitikįmaūi, galima daryte; y ' '
ganarkeistų.išvadųiigalijičių? -C1 .• , . ..

; I ■ Savo krašte. Vilniaus gir privesti prie ■ didelių nešimi-1. y • - \. • .,..... . 7
-- - ' - - ■ dų-gimnazijos abiturientams

tat taftf
.tas talns »

x miais studentais ..nęp|ięmev
aiškihdąniif Jęad gudų gįm- 
iiazįja ųetdrįntf valstybinių 
gnųnazijų.teisiijy Uanašįąį 
yra ir’ su lictuvin-Mjitiiriėn- 
tais,, tikLokskldrtUmas, kad 

■ * *. -■ .>
f

■ - fL:

NESIKLŠ.

Rymas:—Kai Airijos gar- 
;susį? ^prezidentas4 * Be Va- 
lera tapo .suareštuotas, tai 
kaikurie augŠti Airijos dva^ 
siškiai atsišaukė į Šventąjį 
Tėvą užsistoti. Tai Šventa
sis Tėvas pareiškė, jog jis į 
tą .dalykų nesikišiąs.

■ Toronto. — Wawa liotelis 
buvo užsidegęs. Tas atsiti
ko naktį. Todėl žmonės bu
vo pačiame įnugyje.“ Per tai 
sudegė astuoni žmonės.-

DĖL TIKYBOS.
------- _ ►

Maskva. — Tarp tikrųjų 
pravoslavių sekėjų pątriar- 
ko Tichono ir .bolševistinės. 
“Gyvosios Bažnyčios” sekė
jų iškila ginčų ir muštynių. 
Kančios Kristaus katedroj 
tarp vienų ir kitų buvo;kilū- 
sios muštynės.

MOTERIS PREZI
DENTU.

' New York. — Moteris O. 
TI. .P. Belmont, kuri yra ga
vusi divorsą nuo William K. 
Vanderbilto, sako, kad. ji♦< .cuiwx mii oaixu? amavl. tj-_,

| tiktų būti Suvienytų V aisti

DR4SI VAGYSTĖ.

■ Delroit, Mieli. — Septyni 
. banditai inėjo į Ąllendale 

Imi ir sukomandavo j o < ran
kąs augštvn 170 .žmonėms. 
Apkraustę tuos žmones išsi
nešė grobio už keletą tūks
tančių. Trys vyrai ir ‘viena 
moteris buvo, pašauti.

j prezidentu. Sako, kad dėl
to tiktų, kad turi drąsos. Sa
kė, kad ji buvus pirmutinė 
moteris, pareikalavus divor
so nuo įtakingo ir turtingo 
vyro. Iki'tol turtingų vyrų 
pačios nedrįsdavusios ieško

ji pravedus ke- 
■ t - . •

ti divorso 
lity

INĖJO GALIOK.

TU ash ington.. — Nusigin
klavimo; sutartis, padaryta 

• tarp Suv. Valstijų, Angli
jos, Kranai jos, Italijos ir 
Japonijos, formaliai inėjo 
galiom Taja sutartimi pa
sižadėjo tos .valstybės nesta
tyti karo laivų.

. VĖL KĮLA. ;

New York. — Pagal Na- 
tional Industrial Conferenee 
Board paskelbimo pragyve
nimas' ima kilti. Apskritai 
imant nuo birželio 15 iki lie
pos 15 d. pakilo daugiau, ne
gu vienu nuošimčiu. Dabar 
pragyvenimas 61 nuoš, di- 
desiš negu buvo 1914 m...

I I n " ’ ~l i . —<1 i . V ■ ' t

siteto rpaf4ko kalėjimam Gu- Mginčijo su savo rodaku Rai
dai abiturientai kreipęsis ku Jozefu Biku. Ginčas iš- 
VaršuvGnįįšvietinionHnis-p^ilobedęriutiiamą.Biky- 
terį, skųsdamieį jog savo [ra. nežęnotasf 38 m. amžiaus., 
krašte negalį mokytis. . Jis derėjo Bartuloš namą,

.v . Savininkas paprašė $2,000.
1' A Q O Bik pašildė tik $1,500; Sa- 

K V į X k .. vūnnkas tą palaike už pasi-

Pasidarl>vus mokytojams, tyčiojimą ir kilo pasik.olioji- 
dalyvaujautiems kursuose,' į- mai.‘ Laikė ginčų Bik išsi-. 
vyko liepoj. 29 d. čia vaka- traukęs peilį ir smeigęs prio
ras. Suva dinta “Inteligėn-šininkųi 
tąi. ” Klupių buvo daug, te- skandalo subėgo daugybės 
čiau visos Pergalėtos. Bei“ žmonių, kaip paliokai deri 
no. buvo, nfjrs buvo manoma namus‘ ir kaip tas ‘ derybas 
apie, nuostolius. z baigia, Bik tapo areštuotas

•Zė —Jr---------ir pas jį rasta peilis. Bartu-

O.A Įt Š T A B. ~ la be vilties pagytl 
4,.— . i ■

■ Bra4avqta>sfa?. _ Čia pra- įjnsižUDŪ LENKE,

eina daugylįe traukinių, pri-į- .
krautų.ine ių’. Medžiai ve- Bostono West Ende nusi- 
žami iš mū|ų miškų į Rygą, žudė lenkė Kajdrusiene. Pa- 
Iš Rygos j beuama toliau, liko vytą ir tris vaikus. Ša
ls čia regifia jog Klaipėda kė, kad nusibodę gyventu 
nebe taip reikalinga. .

(“LiątfvasĘytaį”) DARBAI TEBĘINA
_ ___ , . ’ ■. GBRAI. 

SKKNITJl KŠIttRiaįfjių—. —

• TŲ BAŽNYČIOJE. - Vasliington. — DarboDe- 
-------  partmento, samdymo biuras

. Vyskupo nustatyta tvar-LkelWa> jog yiį0> 
ka Karmalitų bazių čioje kas Lj^rbai tebeina gerai. Žinios 
šventadienis, duo^ 6—8:30 vai. Ia^e darbus buvo gautos iš 
ryto lenkams leidžiama 65 pramoninių centrų. Iš 
do.ti,' tariau jie gieda net iki cenįru žibios skelbe dar^ 
9 :30 vai. ir. dar ilgiau. Gie- k n padidgjimą. 0 27 trn-
dant lenkams vargoninkas, puti slimažėję.
kaip galėdamas rigdo vargo-
nūs, o lietuviams sakosi ne- iirninnACTA MAIlIirklA! 
mokąs griežti ir negalįs. Tat NtrĄFnAp lA NAUJItNAį 
mes turime sau j ieškotis to- _ 
kio vargoninko kurs ir lietu-Į Visos pasaulio tautos jau 
yiamš giedant griežt mokėtų. sa^ kalboje garsią
Argi ines.būsime be vargo- knygą. Don
ninko? Kartą lenkams rai-i^^Mas buvo savo laiku 
stojus giedoti, lietuviai pra- avanturistas - vicierius ir 

dėjo, kas lenkams, žinoma.f1 W savo gyvenime nepap- 
netilm. Ir klebonas bedaly- <Wkų yra nuveikęs;, 
•damas, relikvijas, .-užgirdęsskaitė 1001 naktų, tas 
giedant iietūviškaį liepė:nu- [tikrai skaitys ir Dori Kišotą. 
tilti. Lietuviai nutilo. 'Ta-.į Kadangi knyga, bus dido- 
da lenkai savo gerklei leido ka 5x8 formato apie 300 ar, 
?ėkti7 bartis-ir plūsti kiek daugiau- puslapių popierps 

kuiliam jėgos ‘ nešė. Ki to Paršeliais,. tai. jos išleidimui 
didžiausias ■ sumišimas: l>oJsumanyta parinktį prenume- 
pamaldų lenkai išėję iš baž- ratoriip Taigi kurie prisi- 
nyčios grasino lietuviams ir dės prie tos knygos isleidi- 
net vienas ‘narsuolis lietuvis- uio, tie mokės tiktai $1.25. 
kai iirabilo; “Nebeilgai čia fei išhidfm ją. kny^s-kaina 
ųiš Lietuva,O. nębeilgai jūs PUS $1.75. , .
giedosit lietuyiškaiV’ Kiti &rio norėtų tą knygą, 
dar pastebėjojLadiMp jie papiginta ląina 'įsigyti; tai 
šėinunmBtvo taip: ir seimv kė atįdėliojimb lai prįsium 
lankausią 1. Ar nieųliėtnviaiF^ savo juonunieratą $L25 
turime t rieti i Ar. mes turi- Į ‘‘Darbininkui. - «. ■
ine sndėjęĄ’ankas W-Į .7W Wkudintaąr 
knldenkai akt sprando|ine 1 ^-gruodžio 192J metų 
atsisek /NE ^broliai, „įneš ir ?preimme^^^ dta 
turime • budėti, pieš turime iąmš bus išsiuntinėta. 
atsiminti, kaAčialio Lėiiki- E Kadangi tos knyg< bus 
ja,l litWuva7 Md lietu- leidžiąmmtik hųnuhčžhmtas 
fiai pkovą^ oAisteH lenkų skaitinis, talųi kurie norite 
užsispyritnapisL, bus . galasl ių įsigyti pasiskubinkitev - .■ 
štai kąip^^ ro% \

366 W. Brbąd\vay,>7 
Ro/Bostpn,Ąliisš.
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KAPITALIETAS REMId |peluai=rriėĮ žodžio nesakoma, 
SOCLIALISTUS.. .

Beribi. —- Austrijos mili
jonierius, .žydas SiegmuLid 
Bosel, 27 m. amžiaus atvvks-* ■ . . *■ 
ta Amerikon. Tasai žydas 
yra vienas tų gudrių giliu- 
kingų žmonių, kurs Euro
pos pinigų marinai lene j su
gebėjo pralobti. Kuomet 
vieni milijonieriai liko be 
skatiko, tai jisai-ke skati
ko būdamas tapo milijonie
rium. ■

Karo metu jis iŠ Galicijos 
atbėgo i Austrijos sostinę 
Vienoą. Pristojo* už kriau
čių mažutėje įmonėje. Bet 
nei vienam nesapnavosi to
kie turtai, kokius tas bieo
nas žydelis uetiukus’ susi
krovė. Jis stojo pildyti ku
rmius valdžios kontraktus ir 
tokiu būdu greitu laiku ne- 
svietiškų-^turtų pwi|wbėr- 
Bet Štai Austrijoj*-griuvo 
monarchija. / Viršų paėmė 

; r adikališkie j i soči j ai istai,
kurie šaukė, kad reikia kon
fiskuoti turtus tų, kurie ka
ro metu buvo padaryti. Ta
dą žydelis Bosel siundo ge
rą ir lengvą būdą nuo to ap
sisaugoti. Jis nuėjo ir pri
sirašė prie šocijalistų. Paža
dėjo jiems finansinę. para- automobilius trenkė į tek- 

■ grafo stulpą ir čia kunigas 
organas tapo užmuštas. Jis buvo vi- 

karu pridsv. Augustino baž
nyčios.

Prieš ji nieko nesakomą nei 
parlamente. ■ -

Bosel pilnai supranta . 
spaudos reikšmę. Jis įsistei
gė ir du bu ržiijimii laikraš
čiu Der Tag ir Die Stiuide. 
Jis turi laikraščiu netik9 i* 
Austrijoj, o teipgi Vengri- 
joj, Jugo-Slavijoj ir Čeko
slovakijoj, Ir taip tas. jau
nas žydas, karo pelnagrobis 
pro riti rius yra giriamas iš 
kaires ir dešinės -ir visokio
se kalbose., i

Tai mat kaip kapitalistai 
gali išsigelbėti ir.kaip soei- 
jalistąi jiems puvojingt So*- «ą 
ei jalistąi yra kapitalistų tal
kininkai. ■ ' -A

SUNAIKINS 1,090,000 
RAGELIU.

fc

Bostono sveikatos, depart- 
mcptassusekė. _kad šaltuko-- 
šės ragelii] via dar užsiliku
sių nuo 1917 m. ir jie naudo
jamų Tokie jau netinka'nau
dojimui ir apie 1,000,000 ra
gelių bus sunaikintu , .'* '

v •

aza-

ŽUVO KUNIGAS.

Bostono jaunas kuo. W. 
F. MeGrail buvo nuvykęs 
autoniobiliumi į (kmton. Jo

nią. Tuo tarpu Aust ei jos so- 
cijalistii’ partijos 
“Arbeiter Zeitung” buvo 
riestame padėjime. Bosel nu
vijo giltinę nuo socijalistii 
organo ir sustiprino soeija- 
listų partiją. Jis tą laikraš- 
tį’pasiūmė savo globon. .Tai

pgi antidya-pitališt iškiausias 

Austrijos' laikraštis, soči ja- 
lįstų organas yra turtingiau
sio tos šalies žvelo raukosi1. 
Tame laikraštyje pelkiniai 
griaujami ant kitų kapitalis
tų,, bet. ant t ui ‘tingiausi n ka- 
pitalisto nutukusio kariniais
Mr,U-7--------- • - '

LITAI<

NEMAINYS NUSIETA*
-. TYMO.

Lmidoii. — Europos val
stybes buvo maniusios, kad. 
Amerike naujam preziden
tui užeinu svietą, pasikeis 
jos nusistatymas link Euro
pos.. TeČiau Amerika davė 
suprasti, jog savo nusistaty
mo nenminy s.

. . . t -

Ėilndkariai. Paskutiniu 
. t laikų beveik kasdien viluiš- 
'A'- kiai mato nepaprastą regi- 

' nį: nudvėsusios kiinielpalai- 
\ W tratikįąmas vežimas y ant 

y jų .. įtaisytame į katųke” 
■. plaunasi , jųįąutų šunų gąū- 

, jaj pįskui šitą vežimą visa* 
da-Aeka visa minia vaikų ir 
Šiaip žioplių, kasytisa kartu 
daro didcliausį -trukšnųU ir 

■ jprimmia kokią Azijoj/ už- 
V kampę. ’‘Oficialiai aiškina-, 

iną, kad. tas šiųių ^fttd^nąs 
7 ■ ir sniai<ittiassdaLnm'aš sąryb 

7...: ŠY-su- išsiplČtusiu^šųųų;piutF 
v mu. . J ’ y

*•' ijnN'K r • '.'.'■■'u įUri i •,-,i

■ K. •

Z J
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MppM

“ll&botnikas” tačiau 'atsi- 
žiiiojęs, kad Varšuvoj ir ki-

pratimų miiiibsK Žmones

tęs/7 " -."u- ^77? 

/Intikrųjų;. atšargįuij Šit 
dešromisli- 1 ’7

■■ ■ v
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Kiekvienas lictUvvs ar lietuvaite tankiai atsimena su- 
vuosius ^Lietuvoje jr tankiai juos sušębuu pasiųsdami 
jiems dovanų-—litais.- - • y . ,

^Ūlftrbuupko” raštinėje pasiuntiniai litais yra daug: 
parankesnis ir greitesnis negu kur kitur. yTmpgi lituotus’ 
sas yrą pigesnis. Taigi ar neveria kreiptis pas “pavhmūi- 
ką'4 peršiųiitinte Lietuvyiį šutų gimiųeb* dovanų l .

'vDari)ininkasy '"pėrĮaidit pardųvimt* jau 5 -mėPcsiai 
kaip, tarmių ja savo'broliams, ir iki Šmį viskas eiria .kupge-, . 
riausųu Vr.it tikimasi,. kad ir ateityje kiekvionąs darbiniu* 
kas kitupsis pas.sąyubsiu iv giius.lėnugiatmi visame pa- 
hirnąyihąy /:■ 7' ">'L ■' . ?; *' . " V- y ' ■ 4

Klausdnidi ihfprmjmijų ar tnnl^ kaHnį'nsttoiiięt > 

resllalciter ‘ v ? -.-J ' - ...''. ‘
‘ \ M) A R B Į n I N K * 7 ,/ ' 7 ... V
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Ve vieni sportas ir idealizmas Pa^ 3ri net mažiausiose 

kitu dari stambesnį prie-1 Reikia juiujti kana ir 

Hm a South Boeton’o utarninkaii, Ižasčių. Mūsų išeivijos tar-1 . drąsios kultūras,

r Jei gilita pažvelgsime
K5Si*u gentinių paiegų. Tamsos-.] skutimais tarp atsivijęs

yra nusiuntęs “The Lčių negu lietuvių, bet Klai-[prie tautinio gyvenimo šni

■ pėdos Kraštas neabejotinai [aukštais siekiais ir su^gar- 
Sheiidąn.lietuviškas-.- Specij aliai ži-(bingais idealais.

novai,, kurie tyrinęjo Klai-Į Amerika,kūrižiūriįDran- 
pėdos Krašto etnologiją bir-[eūziją su dėkingumu už 
želiu menesyje, 1920 m„ ra-'Į jos draugingumą laike mū- 

portuoja sekamai: “Klaipė- įsų pačių kovos dėl neprigul- 

 

dos Kraštas visuomet buvo |mybes, turi didelę progą pa- 

 

lietuviškas. Didžiuma gy- [gelbėti Lietuvos pastangoms 

 

vemto jų - yra kilme. ir kalba Į įsisteigime. pasekmingos -val- 
lietuviai. Faktas, ką,dKlai- |džios. Tautinis . sus ipint i- 

 

pėdos mieste vokiečių di-jmas likosi išlaikytas per 

 

cliuma, nėra pateisinimu)daugelį priespaudos šimtmm 

 

laikyti kraštą -po vokiečių.įčių. Kalba yra artimiausia 

 

valdžia; ypątiiig^ą imant do-Įiš gyvų kalbų originaliai 
men, kad^Klaipedos ri^štūš/feaiisk^iriĮ kalbai, Vlr pati 

vra dėl Lietuvos vienatinis į Įp4ė Sneridan sako, jog: 
tiras išėjimas.” ’ “Lietuva yra raktas į ryti-
Ar p-le Sheridan teiravo-|iim situaciją?f Būtų labai 

 

si apie liaują universitetą, Į nepasekminga, jei daugelis 

 

kuris tik. ką likos,i įsteigtas j amerikiečių būtų suvedžioti 

Lietuvossosfmeje,^
Iš jos straipsnių nematyti, [ką neatsargiais ir paviršutL 
kad ji apie tai būtų teiravu- [niškais 'pastebėjimais apie 
ms. Vienok ten yra univer- j tenaitinę padėtį.

sitetas su 1500 studentu ir j Qe()t ' R:Mont(įm)ierv< 
universiteto katalogas- yra Baltie Soeietv

gatmatna^ hetavnj ir anglu U Direktorius. '
laibomis. Angliška kalba | ~

universitete priimama kaino) .

antroji kalba statant priešą VJ |M ■> Ef 
kyje rusų, vokiečių, ienkų | ^BOSTONO Į LIETUVĄ PER 
ir prancūzų. Šis faktas 
kaip tik būtų buvęs įdomus 
amerikiečiams skaitytoj ams 
ir rasi būtų sudaręs simpa- 
tiškesnes pažiūras į Lietu- 
pirmynžengą.

ĮSIGYKITE ..
■i^rnuri-;--—-r . l

Lietuvos Įstatymus. Sistemati
zuotas įstatymą inshukciją ir įsa
kymą 'rinkinys. Surinko teisinin
kas A. Merkis, redagavo Vyriau
siojo ribunolo Pirmininkas A. Krk 
ščiukaitis. 1031 puslapyje telpa 
18 skyrių. Skaitytojas ras Lietu
vos konstituciją, apie pilietybę 
■SteigiamąjLSeimą,. >vald®ą,.ąps^ 
krįčią sienas, viršininkus ir mi
liciją, kareivystės pareigas, mo
kesnius, rekvizicijas, muitus, -miš
kus, vardus ir pavardes, nuosa
vybę, žemes tvarkymą, paskolas,, 
prekybą, paštą, teismus, kariuo
menę, ir daug, kitu svarbią įsta- 
tymu.*/ Y? V •' V' \/ .

Taip-gi telpa dokumentai arba 
tarptautines sutartys tarp Lietu
vos ir Rusijos ir kitą šaltą. Be
galo svarbi ir naudinga knyga. 
Kaina $1.50.

Palydovas, Geriausias ir pi- 
7*iauskiKTadas~kclioneje.—Šioje- 
■knygoje rasi Lietuvos atgijimo ir 
vystymosi istoriją, kaip Lietuva 
dabar valdoma, visą Lietuvos Mi
nisteriją adresus, pašto. skyrių 
adersus,. Lietuvos Atatovybią vi
sose šalyse adresus, visą salią kon- 
ulią vardus ir adresus, Kauno- 
miesto planą; didelį sulankstomą 
Lietuvos ŽEMLAPĮ ir daug , kitų 
naudingų patarimų. Apdaryta 
tvirtais drobes apdarais ir tink?, 
visur. Kaina 50c.

Teisią Vadovas ir Patarėja*. 
137 puslapiuose skaitytojas ra# 
daug svarbių ir reikalingą legališ- 
kų nurodymų, ir pavyzdžnj be ko 
nė viekas šiandiena negali apsė
ti. -. '

Jeigu norite turėti pasisekimu 
visame kame, tai apsipažinkite 
nors payiršutinįaksu šios šalies į- 
statymais. Turėdami asavo na* 
Tnuose tą knygą sutaupysite daug 
pinig ir laiko. Nereikės dėlei maž
možio kreiptis pas ADVOKATĄ. 
Įsigyk ją dabar. Kaina 50p.

“DARBININKAS”
366 Broadvray, Boston 27, Mass

mi, 
Ne\v York VVbtidh tokį atsa- • 
kymą į OlaiV 
straipsnius:

Liepos 27,1923. 
“ W.orld’ ’ Redaktoriui:— 

Nebūtų reikalo ’ į Clare 
Sheridan iš Karaliaučiaus 
rašytus straipsnius atsakyti 
— jeigu Lietuvos Respubli- 
<a nebūtų kovoje palaiky
mui savo , neprigulmybės. 
Šioje gi aplinkybėje reika
linga yra atkreipti jūsų 
skaitytojų dome į tikrąją 
Lietuvos\į>:ą^tįV.\/ v \

Ar P-lė Sheridan pažymė
jo , lietuvių didvyriškumą, 
kuomet jie tik nusikratę 
Rusų jungo stojo priešais 
Sovietus ir kitus pasikėsin
to jus ir karės lauke laime jo~ 
savo neprigulinybę?

Ji pažymėjo faktą, kad 
lietuviai sudarė-paštovę va
liutą, kad jų poperiniai pi
nigai cirkuliuoja pasaulio 
biržoje nominaleje vertėje, 
bet ji apie tai kalba su ypa- 
tiiiga pajuoka, būk tas pas
tovumas priklausąs valsty
binės Lietuvos Bankos A- 
merikos dolerių grobimui. 
Jog čion būtų visai neprosa- 
lį palyginti šis gudrus vals
tybes finansavimas su fi
nansų nupuolimu Rumuni- 
jos,~ Ceko-Sloyakijos,- ir ly
giai-su Italijos ir Prancūzi
jos. Tik. patirkime kaip jų 
pinigai biržose siūbuoja,- 
Vienok nei viena iŠ šių.šalių* ■« ' 
nebuvo karo tiek paliestos, 
kiek buvo paliesta Lietuva; 
visos jos turi didesnius gam- 
tinius-turtuš, negu Lietuva/ 
o vienok Lietuva netik su
balansavo savo biudžetą, bet 
dar jos pajamos viršija išlai
das. ■

Šie rezultatai pasiekti ųe- 
atsižvelgiant tos 80,000 vyrų 
armijos, apie kurios didu
mą p-le Slieridan tiek skun
džiasi. Ji kaltiną Šalį kaipo 
norinčią karės vien dėlto, 
kad jos armija, sulyginant 
su 2,000,000 gyventojų, yra 
perdidelė. Bet gi kitoje vie-- 
toje ji kalba apie neišvengia
mumą karės tarpe- Lietuvos 
ir Lenkijos, kuri stengiasi 
atimti iš Lietuvos nekiiriuos 
Lietuvos rytinius apskri- 
čius,” kaip jau yra atėmusi 
istorinę ir teisėtą sostinę• .
Vilnių. Ji klausia: ‘ ‘ Ar bus 
kare?” ir pati atsako: “Aš 
esu persitikrinusi, jog bus/’ 

Tiesa pasakius, Lietuva 
tuoj aus sumažintų savo ar
miją, bet jos geografinė pa
dėtis yra toki, kad pavojai 
iš. Rusų, Lenkų ir Vokiečių 
pusių verčią jąją laikyti ar
miją užsitikrinimui nepri- 
gulmybės. . .

P-lė šberidan kaltina lie
tuvius už; įsigijimą. Klaipė
dos užmiršdama, kad' Rlai- 
pedos klausimąš'buvo netar- 

, pe Lietuvos tir ’ VokietijėSj 
bet tarpe Lietuvos, kuriai- 
Klaipėdą yra vienihtėlh uos- 

4as ir r tarpe Lenkijos . ir 
Prancūzijos, kurios susijun
gę nori kontiolųioti šį stra- 
teginį punktą — gi pdė Bhe- 
rldan, *at rodo, - nemylint i 

į tiek pat LenMjditr 
zijos, kaip jijmmyiinti Ifiė-
A - ’ --v . > • . ■ i •
tuvos. .

, Tiesm, kąįį Kjaipedos 
. šia tokių -^arbuotojų,; kad/ir susipažinęs su jwšĮuulęlpvnkįeį*“

l 
„ . ir 

nieji ateiviai patys nemokė- vietinio jaunimo, tai pama- 
WD Ik B IN I NK A S” jo-pagerbtmvo-kalbosir sa- tysinie,- jog pinnojLtruputį 

Trr'- v .Papro&ų;. negalėjo jie daugiau vertina dvasinės
U«I-WOBK?RX_f duoti savo vaikams gražių ir kultūros reiškinius, o antro

kai -UHTUjriABr iBx-Wi®Ki.x rnci kultūringų pa^džių. Gir- jį _ Įayau kūno (sporto, 
EaMtahed every Tuesday, Thw«(iayr tuoklystė, tamsumas, šiurkš- gimnastikos ėtm). Vienok 

Maturday by St. jomph’m uth- tumas ir nešvarumas neauk- p^iai suprastas ūgdimas 
A#iocmiois nouMt. _. 1 lęje ir neyišo vaikųlprieMė-1reikalauja jungti dvašios ir 

•Mntered a« Becott^ciąU/mfttter Beįįt. į tų* i Labai/ umkipi yaikųųŪta kfp^o lavinimą., A ..Kai mūsų? 
X$)Xoi ut tXw5- post, offico^ u.t X£o3t|dn~f . i>ri - * p _■ 1"jt "V7* yMtaw.,au(ibrtheActofMurdi8į 1)61 — brangi ’orgaųrimcija — Vy-

Jei pamatai kame la- aai — svarstys savo Seime 
& 8, mm uuthtttiaed Oh miy bai “suamerilmnmtus’t jau- [organizacijos ..i svarbiuosius 

■ Įniklius, tai nesunku įspėti, pagrindus, privalu būtų ne-
..44Mp°^e iri tėvai: tankiausia Uuoti phmeiųybės bet kuriai 
j^ltatiniaimesnsipr^^ tam-[vienai veikimo pakraipai, o 

• |sūsl^Wnringr~^

tirTi iirao ifv vn i «riF oįt ^išvietę patriotai- tėvai, net [sųtarthien ir’ kimo- ir dvasios LIETUVOS VYClll SEIMIS ir -be betuviškos mokyklos, reikalus. Sportas ir gimnas- 
_ ? visuomet dalinai . atsveria tika labai yra reikalingi svei-

Ir šioje materializmo -ga- gatvės įtaką, ypač nuirgai- kam ir-gražiam kūnui augin- 
dynėje galima pastebėti jog tose, lamos labiau. piisM- ta Turėdami sveiką kūną 
ne visos tautos ir nelygi,ii y- ko namų židinio. Jei patrio-įgalėsime jame įgyvendinti 
1-2 pasvirę kūno kult-mm tintų- ir šviesių šeimynų tu- skaisčią ir veiklią dvasią, ku- 
Vienos jų labiau . Ii.. ksta| retume daugiau, tai priaug- Į rimokės mylėti visa kas pro- 

dvasios 
mažiau.

smuvrifUon- Rateli 
iMnrly , • »•„.»
Bo»t9ii.-&r»(L <<HburbM ............. 
ĮForelgn countrfeu ycarfy

■ra pasvirę -kūno kult-mm įtintų ir šviesių šeimynų tu--Lkaisčia ir veiklią dvasių. ku-

-Itii ii- iš čia giniusnj nemažai Įfinga, gera", dm-a ii- gražu. ' 
iiio- inteligentinių spėkų, kurios ' \ , v. . , ,

galėtų, vadovauti visam mu- . .
vieno' : ne- [su Jaunimo darbui Ameriko- Daugelis tautų turi koki 

. Bet vel-gi, Amerikos nors dalykų, kurs jas sim- 
-Imokyklos _mažai pagamina, bolizubja. Kaip gražioji J a- 

plačių-pažiūrų ir augštos in- ponija yra užtekančios sau- 
teligencijos vyrų,, nes ' šio. les ir kryzantemų šalis> taip 
krašto mokyklų- didi diduma Lietuva yra rūtų ir dainų šą- 
mesutvcria inteligentinės at- įleje. Dainoje pasireiškia 
mosferos, savystovės- kury- gražiausioji lietuvio sielos 
bos. . Tad busimiems Ame- dalis. Nesugadintos sielos 
tikos lietuvių ' jaunimo (ir lietuvis labai myli dainas ir 
visuomenes) .vadams būtų tankiai, dainuoja, ai* jis 
labai pravartu praleisti 4—5 [liūdnas, ar linksmas. Tik 
metu Europos universituose pastaraisiais metais Lietu- 

ir pridera kuolabiausia SB8i> Lietuvoje, kame, galėtu voj ir Amerikoj mūsij jauni- 

rūpinti apie tU dvieju kulttv aP^aziutr su senos emhra- mas pradėjo-damas mznura- 
. ra hai-moningu suderini^. ('1-’*s butonus,. -naujais pa- ta .TaUn-a graudus ženklas, 
Betaai nelengvas uždaviiivš. tyrimais-praturtjuti savo pa- Įkurs pažymi- įdusiį sielos- 

iArtnvos iannmuiB nnen kaiilė-.uūrij ir vaidentuvę. To- 
kie vadai gal,pajustų tauti
nes didvbcr, reikšme ir įžiū- 
retų amžinuosius žmogaus ir 
tautos kelius,..'• Nes vis tiek.
kurios visuomenės ar tautos 
vadam nėra gana vien savo 

net priešo užšalusią širdį-“ moki"' 

Atimta jam žodis-spauda. rlcs’ 
nes ji švaistė degančias tie- ateivių šviesuomene neniokes 
s.os kibirkštis. Neleista jo 
prie, knygos-mokyklos, kad [; 
neišvystų jis galingojo moks- Įj 
lo stebuklingų paslapčių. Ir 
skūsties, ir melsties uždraus
ta jam buvo, (ralingas Vy? 
tis, išsklaidęs .Europą nuo 
Baltijos iki marių J uodųjų, 
gulėjo nukryžiuotas ir trys 
dideli arai draskė jo širdį. 
Lietuvos susipratę!1 jauni
mai visa tai matė savo aid-- 
mis. .k Sugtiežęs dantis jis 
liepsnojo kerštingu pasiryžk 
mu: “kad tu ruse nesulauk' 
tum, 
riL i”

kultūrom kit-s- 
Nors šių laikų k 

gus yra pasinėręs' mav. ria 
lįuose reikaluose, 
ra pasaulyje tokios kultūros, [ je. 
kuri ■ visai neturėtų karių- 
nors^ dvasinių žymių.

Žmonių smulkumas ir 
jrj nelaimės tankiausia paei
na iš.atsiskirimo dvasios ir 
kūno kultūrų. Tai yra tau
tų ir amžių tragėęlija, .kuriai 
'dar nesimato laimingos išei
ties. Jaunimui, kurs skrie
ja į aukštybes ir žada tautai 
laimingesnį'rytojų, kaip tiki

Lietuvos jaunimas auga 
kultūrinės kovos sūkuryje. 
Jis matė senąjį garbingąjį 
Vytį-Panemiinyje parblokš
tą bKžodžio, be kvapo. Jo 

. lūpos buvo surakintos, nes 
jo raudų graudumas drebino

ta

smulkėjimą, džiūvimą. Vy
čiai, kurie tiek daug gyvu
mo įnešė į tūlų kolionijų 
veikimą, tikimės dar .dides
niu stropumu gaivins tauti
nius jausmus savo chorų kil
niomis stygomis. Gražinki
me, ir kultūrinkime savo gy
venimą, dainomis ir meile 
augiukiriie savo Širdis.

(- 

t

LIVERPOOL
ant naujų, didelių, puikių aliejų 

varomų laivų :
SAMARIA............ Rugsėjo. 6, Spalio' G
SGYTHIA . ...Rugpj, 23, Rugsėjo 20 
CALIFOItNIA' (naujas)... .Rugsėjo 12 

Greitas patarnavimas i Lietuvį ir j 
visas Baltijos valstijas. Puikios vie- 

. tos, geras valgis. ‘ „

organizuoti

įir vesti čia augusio.lietuvių 
.jaunimo, nes jai trūksta 
lankstumo, kad galėtų pri
sitaikinti prie naujų darbo 

[sąlygų ir svetimų įpro

čių bei palinkimų. Be to, 
reik nepamiršti, kad ateivių 
jaunimo skaitlius nuolat ma- 
žinsis.: dabartiniai pasens, b 
naujiems sunku įvažiuoti. 
Todėl, kaip Vyčių taip ir 
plačios visuomenės naudai 
begalo yra svarbu prisiau- 

, . . ginti, didėlį kadrą čia girnų-
nebus tau kaip no- . -. , .. ... v T y. _1 s los inteligentijos. Ir si mu

sų inteligentija turėtų savo 
Lietuvos jaunimo dalelė širdimi iv protu žymiai pra- 

atsinėšė ir Amerikon deglui- lenkti, jankių šviesuomenę, 
Čio idealizmo krislelių. Pif- kuri kultūriniu patyrimų 

‘ mosios Vyčių kuopos 1914— nedaug teturi, moka tik’ang 
1918 metais susidarė dau- liškai, (rotaiA francūziškai) 
ginusia iš to jaunimo atsto- i r komfortą lalpaitsia

. vų. kuopos- ir buvo la- giną. .> Masu inteligentas; a- 
biau linkę . dvasinei i kultu- ną'rikietis niokos angliškai 
rom J os uoiiąi organizavo Ir lutnvįšlyąi, o Krivopoj 

‘ęhoTUSį ■yakarpies ihokykįas,' sinuiltiiięš Miuosaį pramoks 
•■įrąmos ratoltus, ' rengė pa-tar vienos , ar daugiau kai? 
skaitąs, vakaiėlųis, bet tamjhbsr Išsilavmęs, apsiskai* 

kini, apleisdavo sportą ii“ tęs, pažinęs pasaulį ir Lie- 
gnratastįĮta. tatipa. 
jiems dalykus, < Dabintai T. Tr • . V- ' - .. -. 
Vygi« ftopos
ratavo ii- fia augusio jtaita-p'VJgražiui pu- 
bio. Siuiiau rataLkuri kuo-k1'1'1’’'^. bei . ffitaiponųasį ir 
pa riurėj osportoiatelį, o da- Ameiukbs ’-j miklų k yisuome- 
bar Vyčių sportjmnkai janįnen ) Tad musų jairiiųiias ir 

Trintai lenktyniuoya sii kito- turėtų gamįnti .kuodaugiaii* 
mis tautomis,/- . y ; j ’

K

ATSAKYMAS “THE NEW 
YORKWORLD"

J Jr asilių y ton, D. C., liepos 
31,1923, (L. I. B.). — “Tlie 
New York World” yra pa
talpinęs keletą Clare Shėri- 
dnn straipsnių, kurie buvo 
tos anglų rašytojos siunčia
mi “The -Mauchester (ruar- 
diau” apie Lietuvą. Tie 
straipsniai yra parašyti 
vienpusiškai, tendencingai. 
Daugelis faktų. iškraipyta, 
k i t i speci jaliai parinkta, kad 
sudaryti apie Lietuvą opini
ją, kad lietuvių tauta . yra 
viena iš stovinčių žemiausia
me kultūros . .laipsnyje. 
Trumpai kalbant, Sheridan 
slraiptnįai tiek, -yra žemi-, 
liauti Lietuvą ir skleldžiąn- 
li klaidingą nuomonę apie 
lietuvių tautą, kad .nėt. žL 
minias r’įlčfias rado. reika- 
Tingii' kreiptis su atviru įafm 
ku į to .paties ‘ AVorld-’ re- 
d akciją ir- N beridari st rai ps- - 

. pins jįžgiHtt: J
• 1. t : i* •

Dr. George IĮ. Mbntg'opie- 
ry, buvęs attacliė prie 
vienytų ®dstyMų Amhasąį 
dos Koiistaiitiiiiipolyie, das; 
bar Buitie Amerįeąu. Soeię’* 
tv Egzekiityyiš Direktm’ms, 
pats aplankęs šįmet Li etuvį-

t

P lrnlL*r nnio I New Yorko, ypatiSkal pri-i -ie bueiiaan Kaiw apie į:2lųcgta kenonė į netiivęų vi^ay Bai- 
Lietuvos sostinę,. Kaliną, sti ’ * ' ’ ”

I III 
paifieka, nes miestas neturi į' 
puikių budilikų. Jog čia 
kaip tik nereikėjo užmiršti, į 

 

pasakyti tiesa, kad Kaunas įsiaL į Hamburgą ant naują aliejumi
1 • . | kūrinančią laivų. 3 ldesa (i Piliava
yra sostinė tiktai iš prievar- $iog.5O) (i Hamburgą $103.50. Karės 
, T • X 1.. taksų $5.00.
tos, lies Lietuvos tikroji sos-I GUNARO piniginiai W«eriai^i3mo- 

tinė, Vilnius, likosi iš Lie
tuvos išplėšta per Lenkų ir 
Prancūzų iritrygas. Žmonės 
Kauiię nesiskubina statyti 
puikius budiukus. nes visuo
met galima proga pasikeisti 
padėčiai, jog Vilnius grįš 
Lietuvai.

Iš jos straipsnių atrodo, 
kad p-lė Sheridan turi prieš 
Lietuvą neapykantą dėl te, 
kad Lietuvos sostinėje, Kali
nėj yra daug žydų. Argi 
jau čia negalima persitikrin
ti, kad žydus žemę dirbti 
privertimas nėra tai lietimų 
galimas dalykas 7 Jog Čion 
vertėtų lietuviams duoti 
kredito už puikius santikius 
semitiškame klausime, To- 
lerancija ir teisybė ilti šiol 
ėinė viršų Lietuvoje aritise- 
initiškanie klausime. .

a v n » i ’ n —. • t

tljos valstijas kas utarnintej ant trijų 
marių, milžinų, su persėdimu Soutlv 

amptone
MAURETANIA, AQUTTANIA, 

BERENGARIA.
Taip-gi reguliariai išplaukimai . tie-

kaml Lietuvoj-greitai, užtikrintai, ge
rai. .• ■

DeL Informacijų kreipkitės prie vie
tinio agento arba į ■ .

THE CUNARD STĘIAM SHIP 
COMPANT LIMITED

126 Statė Street, 
Boston, Mass.

M

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
JONO T ARVI L) O 

nauja knyga 

“TRUMPI SKAITYMELIAI"
J oje telpa daugiau kaip šim
tas trumpų pasakaičių. 150 
pusi. ■ Kaina 45c. Tuoj rei
kalauk! .

“DARBININKAS”
366 W. Boradway,

Boston, Mass.

DOVANOMS

FONTANINĘ 
į PLUNKSNĄ 
9 Kuri bus atminčiai ilgam

4

. laikui.

Kainos Prieinamos. 
[(t Reikalauk Katalogo. 
| “DARBININKAS, 
įj 366 Broadway

. Boštofc 27, Mass,

— 
I1- I

- ' Aš drįstu p-lės nusiskun-1į J . 
dimus viešbučių patarnavi-1ji 
rnais, neš aš pats pereitame I* 

 

balandžio - mėnesyje / buvau j;j 

ten apsistoęjs keletą dienų ir ‘ 
aš nepatyriau to patarimu- įįį 
tojų nemaiidagtimo.. Asme 
ui ai aš nepažįstu plės She-jįį

niais, neš aš pats pereitame

ridan, dėlto negaliu aįškin- 
ti 'priežasčių mudvivjų tame

SIŲSKITE. PINIGUS LIETUVON PER

V’

b»

NES TEN RASITE TEISINGĄ IR PIGIAUSI 
' PATARNAVIMĄ, V

ųat reikalo sldrtingiuiio ųm-1$ 
tyrime. r

• įįš drįstu • pastebėti šiuos [S 
apie vįešbtičhiosė jpatūrnavh ® 
mus niisiškiindinius, ncs daž-|| 
.luti^pasitaiko, 'kari .asmuo || ’ kainos'siuntinio, arba kiltie-nui-ite parsikviest iš 

svetimatuė kraštv mato tikį - Lietuvos guriinesj rašvkitė tuojatis pas juos,
T<0 jis g<«a -

as esritikras,, kad bįlejce- 
lėkis ntiražiūbjanti^ Lintų- . ĄriTesriokiĮėšUaip : į
von geidžiantis, patirti lak; 
tus, jis.'suras vieną intere
singiausių ^ąvyzdžhj įstoti- 
joje j:)er pri*

‘ spiuišlą žinoiiiiĮ einančių &

Kųtie dar neturite 5ų blanku ir stivis inižoiniidos.

'-S-,

9
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5

THE BRIOGEVILLE TRUST COMPAMY
5RIDGEVILLE, PA. - ■ ■1 J
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įį Veda DEDE PILYPAS J
II* 11

Aas, kurių darbininkai turi 
kaip ir visi kiti žmohės. jTei 
daugiau darbininkams- išpa- 
rodytume jų klaidų, grei
čiau pataisytume jų būvį. 
Taigi ne būtinai visi darbi- 
niiikųY glostytojai. yra jų 
pyieteliai. Ar tik nebus kaip 
tik priešingai.

Ypač daug kenkia darbi- 
ninkams<demagogiški. laik
raščiai, kurie iš vienos puses 
jiems pataikauja, iš kitos, gi 
— tvirkina. Aš drąsiai tvir
tinu, kad dįdeliausias darBi- 

' ninkų_priešas — cicililciškar 
tvirkinantis laikraštis. Jo 
tikslas suirutė, jo turinys —: 
netvarka it chaosas. Toks 
laikraštis neya nepritaria, 
bolševizmui, bet tviikinda- 
mas darbininkus jis yra pats 
geriausias bolševizmo platin
tojas. Toks laikraštis dar_- 
bininkams tikras. pažemini
mas, lies jis laiko darbinin
kus už mulkius, nesuptam 
čius nė padorumo, nė aug- 
štesnių idealų. 
darbininkai 
tvirkinančius 
patys savę pažemina,

. priparodo, kad mėgsta su
puvusį dvasios maistą. - -* 

■. Be, ačiū Dievui, jaudau-
• gelis darbininkų nepakenčia
• šlamštų ir ieško sveikesnio

maisto. ■ ■ '
Laikui bėgant, tokių dar

bininkų skaičius padidės,.

“DEDE PILYPAI:—
AŠ esu paprastas darbiuin-

... jtas..LigšiaLvisui'įr visada gir
dėjau, kad visi darbininką 

■ žmogų skriaudžia ir išnaudoja. 
Alanyje nekartą sukildavo ker
što troškimas. Tik nežinojau 
aiškiai, kaip ir kam keršyt. 

Jlct va,, aną nedčlią kunige- 
j. lis iš pamokslo, pasakė, kad di-

■ dži'Alsįas^^Vitdnkrą priešas y* 
. ra jisai pats, darbininkas. .Aš 

to niekaip negaliu suprasti. 
Kaip gi čia būtų: nejaugi tas 

. kunigėlis tiesą sake ir nejaugi 
visi darbininką vadai ir užtarė
jai melavo,

-—'—-Kas—gL-ištiltrų^-yra^Larhk. 
niiikų priešai?

‘ • Tavo MORKUS.”
Bereikalhigai iioii keršyt, 

. vargše Morkau, nes tasai ku
nigėlis ar nebus tik įspėjęs, 
kad kartais nekurie darbi
ninkai yra savo priešais, lies 
nemoka, apsisaugoti nuo sa
vo engėjų; ^norna, sakyti, 
kad kiekvjcns darbininkas 
būtų savo didžiausiu priešu,

■ — perdrųsu ir- neatatinka 
. tikrenybei, ir aš leidžiu sau

• .abejoti, kad kunigėlis taiįj 
drąsiai ir nepamatuotai bū
tų atsiliepęs. B et tiek .to. su 
tuo.

Ištiesų, daug darbininkų
• 'patys sau taikia per stoką

apšvietoš, susipratimo ir 
vienybės, žodžiu, nėra juo
se kooperacijos, nėra pasiti
kėjimo -savimi, o perdaug 
pasitikę j imo kar j eristaiš-de- 

^magogais. Šiandie labai ma
doje pataikant darbiniu-įtik netingėkime pagaminti

' kams ir užglostyti jų Idai-* jiems geresnių skaitymų..

Aišku, .kad 
skaitantieji 
laikraščius, 

nes

a-

LINIJA 9Bi'oadvay, Neverk. N Y

KEl,0NEiLIETUW
D' APBALJEPOJų.

„ h \ VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR 
V V TIESIU KELIU

Lietuviai, važiuojantį į Pillavg. apleu- 
Zf kia lenkų juostų (koridorų) . Visa trečia kle- 
'sa padalintai kambarius.-ant 2-Jų, 4-rių ir 8-nlų 
Iovtj.

SPeriidliaiA Kaledtį Išplaukimais . • 
S. S. ESTONIA............. .Rugsėjo 9
S. 8. LITUA1SIA.........  ... .Rugsėjo 19

Nevy Yorko ir bostono į Hamburgu ?103.50F 
r*T į Pilllava $106.5.0, LIbava ar Memelį 107.— 
t® Iš Bostono į New Yorką.' per Kali River Linija. 

Kreipkitės prie vietiniu, agentų.

■ 4
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;os dvi Maldyklos ir rūkykla. Visi trobesiai lig šiol apgy- ' 
vendinti ii* gerame,stoyyje. Be minėtų trijų stočių reiktų ; 
pastatyti dar penkios stotys, tarp jiy Biologijos stotis 
moksliniam ežerų tyrinėjimui ir tėmijimams. Ties Obe- 
įjos ežeru greta kelio' į Seirijus yrą priklausantis prie e- 
žero^/į ha. žemės sklypas su ledaune'5x10'metrų. ,

Babartuiiu laiku žuvų ūkis ^įuose ežeruose yra suny
kęs, nes savininkai, nebūdami tikri, kad ateityje tie eže
rai bus palikti jiems valdytų nebesistengė atnaujinti karo 
įlietu susidėvėjusių tinklų ir žuvavimo pabūklų, delko eže
rai jau trys metai kaip nežuvauti. Be to, iš vienos pu- 
sės,, buvusiėms savininkams dėl netikros padėties naujai 
visi įrankiai įsigyti buvo rizikinga, iš antros puses, rei
kalinga yra tani ir nemažas kapitalas. •

Kokį žuvų kiekį sugaudavo prieš karų, žinių nėra. 
Prie dabartinio ežerų stovio, jų našumas sumenkėjo,, bū
tent,, 16,000 kg. pėr mėįus. Bėt reikia pabrėžti, kąd,A įdė
jus kapitalą ir pastačius ūkį racionaliais pamatais, galima 
pasiekti našumo iki 80,000 kg. žuvų per metus ir daugiau.

Ežeruose daugiausia sugaunama lynų (tinca vulga- 
ris), vėgėlės (lota vulgaris), kuojos (leuciscus rutilus), 
ešerių (perea fluviatiliš), lydekų (ėsox lucijus), palšų 
(abramis brama), sieliavos (coregonus albula) ir aukšlės 
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VAADKNŲ APIIAŠYMA$. \
Lietuvos pietuose, Alytaus ir Sėinų apskrityse maž 

daug 2Ū-lrmDiud'uinaiičios dabąrtiniu"lajku taip vadina^ 
mos neutralūs juostos yra Metelių ežerų grupe, susidedam 
ti iš kėturiu ežerto būtent:t- fc >-

.. . > i '

1. Metelių ežeras ploto........... 1267.15 ha.
2r Dusių ežeras ploto.,...„...........2333.40 ha.
3. Obelijos ežeras ploto.......... 570.91 ha. .

Y 4/ Tęižfų ežeras jplota...,..,,^,^/ ipJpb Ūa. 
j . ‘-—-k----- .

Visų 4-rių ežerų’plotas sudaro : 4182Ū2 ha. 

Visi-jie savo primtimi .ir savo geografine padėtimi 
galėtų sudaryti gražų žuvų ūkio vienetą,tikrą ąukso 
obuolį. Žinovų nuomone, žuvų ūkis tuose ežeruose ra- 
LtaiatfaiDestijrata 
ploatuojant visus keturius ežerus sykiu—• vienam žuvų 
Ūky/ ’ . ■

Dravedus.gelžkelio liniją ŠeštokataKazlų—Rūda, ir 
pradėjus funkcionuoti gelžkelio šakai šeštokai—Alytus, 
tų ežerų svarba žuvies ūkio įkūrimo atž vilgiu žymiai padi
dėjo ir pats toj krypty darbas daug palengvėjo. Artimiau
sia nuo ežerų Simno gelžkelio stotis yra nuo vieno — 6, nuo 
antro — 9, nuo trečio 14 kilometrų atstumo. Pro ežerus 
(1 kilometras į rytus) eina plentas į Alytų, Tarp ežerų 
eina geras vieškelis iš Seirijų.į Simno miestelį. Norma
lėms sąlygoms esant, Metelių žuvys .eidavo iš Alytaus į 
Vilnių ir į Gardiną, o"vėžiai net į Vokietiją. Dabar, pra
vedąs nurodytą gelžkėlį, -žuvis patogu pardavinėti Ma- 
riampolėje ir Kaune. •'

Ežerai yra apsupti Metelių, Obelių ir Teižių dvarų 
laukais ir ganyklomis, vietomis gi prieina Metelių^Mac- 
kaiČių, Čigoniškių ir Teižių sodžių žemas nedideliais tar
piais^ valdiškas miškas. Tiesiog ptidežėrųTera'tik Me
telių sodžius ir keletas atskirų kiemų. Šiaip apgyventos 
vietos randasi %—l.kinn atstumo nuo .ežerų; Nuo .Dusių 
ir Obelijos ežerų lig Metelių ežero siauriausios, sausumos 
vietose, tėra 1-^-1 viens ketv, kilometrų, 'o trumpiausias 
tarpas nuo* Teižių iki Dusių ežerui — 3'vienas kętv. km.

. Nuolatinių 'įtekančiij upelių teturi tik Dusių ežeras, 
būtent, Sutros upelį, į kitus gi įtekantieji upeliai tesų- 
■siclaro tik pavasario laiku ir po didesnių Retu. 3 didesni 
ežerai tai įtekančius upelius: Dusių ežeras — Simnelę, 
kuri įteka Simno ežeran, kiti gi du ežerai r- keletą upelių 
be pavadinimo,. įtekančių Pareikos upelėn, tekančion Ne
munan. Kadangi Metelių ir Obelijos nuotakiai, ir vasarų 
bėga, ir kadangi ežerų vandens paviršiaus lygiai žymiai 
nito viens kito slįriasi, reikia manyti, kad yra požeminės 
vandens gyslos ar gausūs šaltiniai*

Metelių, Dusių ir Teisių ežerų pakraščiai sausi, vie
tomis apaugę mišku,.- ežerų krantai iš tvirtos žemės ir dum
blotų vietų nedaug. Obelijos gi ežero pakraščiai žemi ir 
šlapi, bet krantas didesnėj daly iš tvirtos žemės ir tik ma
žesnėj daly dumblotas, ir vietomis net klampus.' Ežerų 
gilumas vidutiniai apie 15 metrų. Dusių gi ežero gilumas 
vietomis siekia net, pasak buvusio .savininko, ligi 100 
metrų. Dugnas daugumoj molėtas arba žvirgždėtas, nors 
sutinkama nemaža ir akmenuotų, dumblėtų vieįų. Eže- 

■ rų dugnas nelygus, daugiau ar mažiau kalvotas. Užšali
mo laikas ankstybešuis negu Nemuno. -

Ežerai palyginamai neužžėlę, tik paskutinių laikų 
platinasi žolė — Elodea canadenci.s, — kuri vietomis gali 
trukdyti žūklavimą. Pakol kas ši žolė stipriau yra įsiga
lėjusi Obelijos ežere, bet ji turi greitai pasirodyti ir Me
telių ežere, į kurį bus pernešta tinklais. > Kovoti su šia žo
le yra sunku, nes jos šaknys, .jei augalai sutiūtoiami ar 
tai tinklais ar tai virvėmis bei retežiais, vis leidžia naujų 
atžalų. Šis augalas yra periodinis ir išnyksta savaimi, ka
da jis sunaudoja esančias dugne kalkes.

Kadangi šio augalo į vyrautose vietose yra ypatingai 
patogios sąlygos plauktum daugintis, .tai žole priaugusio' 
$e vietose būtų pelninga auginti lynai, kuine galima bus 
gaudyti stovinčiais tiiikląis ir venteriais;

DABARTINE EŽERŲ BADYTIS.
Toji ęžerų grupė ankščiau priklausė pi. Miišinskiui ir, 

jam 1914 metais įnirus ■— jo įpedĮniams, bot išleidus Lie
tuvos steigiama j am Šeiniui įstatymą apie vandenų nusavi
nimą, t ie . ežerai dabar skaitosi * valstybės- nuosa vybe ir yra 

Ū, ir.V* T. M-jos žinioje.. Ežerai yra apsirūktai seryi- 
tulais, prildausaučiais pinebĮahtiemslMne-jū^oūžiains/Vic' 
mik rtaonaŪahi žuvų ūkiui vėsti tie servitutai žymesnės 
reikšmės neturi, nes jie neapima visę ūžėrą’phiti), ,D ‘tik 
kai kurias paKraščiųįŲotas, kuriose servitutų savininkai 
galį žuvis gaudytį mažais žūldanino įrankiais ir be’ laive
lių. T . ? ■ ; w;'P.. - x
■■■'.' Prieš, karą žiivų ūkis minėto j ęžėrų grupėj stovėjo gan 

i aukštai. Prįe-GheĮijos/ Metelių ir Teižių ežerą bų/ų į; 
steigtos žnvminkystęš stctysDU gyvenaiĮtaisiaįs Dilbiais $■ 
žojnHndžiūrrdojanisjr kiįaisTroliesiaiš Ūoi daržiiifnnįs žūĮ<‘ 
lavimd pahipdimis jv/tįitaauintakytiį CentiųlūiŪDtals. vietbs. nėręįktų*. ■ 7 ’ 

: iš tonedmią frobąūr %:lią.‘ ploto Metelio bąžiiytkįeĮųy rįK Į. V, VlLICtJtAItia, 
tarnaudavo'ir netoli'V^mtį DusŪį ežerą į JosburoikuK Sąperibj* 0.

i

i ’

i

f i i

A f

; i

* . > f
- . i

J

l

• } • L

lJ \ i

i
> :

_ t
H

f •

/

z f

t

J

liūs kėtyūk įtafo Ti
tulą piumierurMussolta,. z

MARŠRUTAS
• * . -t

Kun. F. L. D. K.J _
reikalais lankysis: Šiose li«iuvią ' 
kolionijose:

Rugpj. 16—20' Chicago, III.' ‘ 
- Rugpj. 21—23 Springfield, ‘ 

Rugpj. 24, Westville, III, 
Rugpj, 25f Racine, .Wis. , 
Rugpj. 26, Kenosha, Wis. * 

\ p B Ų’ ,
Rugpj. 27, cicero, UI. • .
Rugsėjo 2, Dayton, Ohio, - 
Rugsėjo 3, Cleveland, Ohio, '■ 
Rugsėjo 4, Akron, Ohio, 
Rugsėjo 5, Youngstovra, Ohio. 
Rugsėjo 6, Tittshurgh, Pa. 

; Rugsėjo 7, McKeeg Rocks, PaL 
Rugsėjo 9, Homestead, Pa. > 

Rugsėjo 10, DuBois, Pa.
Rugsėjo 12, Scranton, Pa.
Rugsėjo 13 Forest City, Pa. 
Rugsėjo 14, Duryea, Pa, 
Rugsėjo 16, Pittston, Pa.
Rugsėjo 16, Wilkes Banre, Pa. 
Rugsėjo 17, Tamacpia, Pa. 
Rugsėjo 18, Mahanoy City; Pa. 
Rugsėjo 19, Shenandoah, Pa. 
■Rugsėjo 20, Sflver Creek, Pa., 
Rugsėjo 21, Minersville, Pa. 
Rugsėjo 22, Girardville, Pa. 
Rugsėjo 23, Philadelphia, Pa. 
Rugsėjo 24, Philadelphia, Pa? 
Rugsėjo 25, Chester, Pa.

t Rugsėjo 26, Easton, Pa. . 
Rugsėjo 27; C. Brooldyn, N. Y. 
Rugsėjo 28, Harrison, N. J. 
Rugsėjo 30, Baltimore’ Md 
Chicagos ir Detroito kuopos 

maloniai prašomos pačioms pasi« 
skirti pažymėtas dienas ir josa su
šaukti kuopą susirinkimus.

“* L. D. K. S. Centras.

r-. - - ■*_____________ n. I ' ■ ■ ' ■ ■" ?

11 PAIN-EXPELLERISl
JUMS PAGELBĖS !

Kuomet Šaukiamasi Pain-Eipellcrio 
pagalbos, Skau»ma» greitai apga

lima ir nesmagumai 
—pranyksta. Su 
pirmu, žnyptelejimu, 
reumatižko skaus
mo, nervus kratau- 
eios ne uralgi jos,kan
kinančio ir riečian- 

l ll5^ čio i kruvft strėnų 
dieglio, tuojaus nu- 

—^sipirkite Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento’ ir jūomi ištrin
kite skaudamas vietas. -Tikrasis 
Pain-Expelleriš turi musų INKARO 
vaisbažėnklį. Visi-kiti yra pa* 
megždžiojimais. Kaina 35c.. ir 70c. 
aptiekose arba iŠ

F. AD.RICHTERG CO., 
104-114 Senti 4th S t., Brooldys, N. I.

/\

• T \ • “ »’ * -
AVLLlO'y.** ■

Galimas ungurių pelningas veisimas.
Vėžių yra visuose ežeruose, ypač gausiai jų randasi 

Obeli jos ežere. t ;
* Pasibaigus vėžių marui, kuris per pastaruosius 10-15 
metų pereito šimtmečio sunaikino bemaž visus Europos ve
žtus, į ežerą įmesta keli tūkstančiai drenažo vamzdžių vė
žiams pasislėpti ir pasekmės to buvo tiek geros, jog (nors 
kituose vandenyse pirmiau buvusi vėžių tiekybė tik dabar 
pradeda susirasti), Obelijos ežere jau 1907 ir 1908 metais 
duodavo 3—4000 kapų vėžių. Dabartiniu laiku vėžiai j 
lygiai ir žuvys, gaudomi mažame maštabe,; pavyzdžiui, 
1922 m, vasarą sugauta vos 120,000 vėžių. * ,

ATEITIES ELENAI..
Lietuvos pietuose tokiu būdu yra didelis neeksplio- 

atuojamas turtas, kuris nusimanančių ’ ir su iniciatyva 
žmonių rankose gali atnešti kraštui daug naudos-irJo tvar
kyto jui-duoti gražaus pelno.. Todėl,- žmonėms, -ieškan
tiems, kur pritaikinti savo kapitalus,. Metelių ežeri^grupe 
verta susidomėti. Pastatyti tuose ežeruose pavyzdmgani 
racionaliais pagrindais sutvarkytam žuvų ūkiui reikalim 
gas žymus kapitalas šiems reikalams: . .

•1. Įsigyti visiems, kad ir ne iš karto žūklavimo pa-, 
dargus,

2. naujiems stotyse trobesiams statyti; bet ir čįa su- 
prKūtama, ne visa suma bus reikalinga iš sykio,’ ‘

3. reikalinga turėti apyvartos kapitalo* - ■
Nurodyti trumpame straipsnely žuvų ūkio organizaci

nių darbų ir eksploatacijos planai nėra galima, ir tai ne
reikalinga. Darbų ir naudojimo planas paaiškės,. tik įve
dus ūkį ii- pažinus sąlygas vietoje. Ir tokia ar kitokia ei
ga priklausys nuo paėmusiu tuos ežerus tvarkyti asmens 
iniciatyvos ir sugebėjimų. . . ‘

Darbininkai samdomi iš vietos gyventojų tarpo.
Reik pripažinti, kad kalbamos apystovos itin prie

lankios panašiam ūkiui vesti. ' Turtingas ežerų planktonas. 
garantuoja .pasekmingą žuvų auginimą. Be to, jaunoms 
.žuvytėms- ugdinti galima sunaudoti visas 11-kos hektarų 
Teižių ežeras, atatinkamai jų melioravus. Patogus ir 
greitas su Kaunu, ' o ateity gal ir su Vilnium susisiekimas 
gelžkeliais ypač sunaudojus’ tam šaltainius vagonus ir į- 
vedus prekybos centruose nuosavias prekyviete^, laidoja 
galimybę pristatinėti rinitai žuvį, kuri nuo 50 ild 75^> es
ti brangesnė už nusnudusią. Suvienijus vienose rankose 
žuvų gamybą su jos transportu ir prekiavimu, savainū su
sikoncentruos ir visas gaunamas iš žuvies pelnas, kuris li
gi šiol nelygiai tarp gamintojų ir tarpininkų skirstomas — 
viena ^ąlygat kad tasai totų naudotojas pats būtų ger 
ras žuvininkystės sąlygų žinovas-praktikąs, įsigalįs pakel- 
ti ta visa organizacinį ir finansinį darbą. ‘

Atsiradus tokiems, rimtiems kontregentams. Žemės Ū-? 
kio ir V. T. Ministerija suteiks jiems tam tikras patogiau
sias ir geriausias prie aplinkybių pritaikintas ilgametines 
(iki 24 nu) nuomos sąlygas. Pretendentas (fizinis ar ju
ridinis asmuo, bendrovė, '-koperatyvas), ųžproponavęs 
aukščiausią kainą ir teikiąs rimčiausių .garantijų, jog vi
sas žuvies ūkis bus vedamas racionaliai ir sąžiningai, gaus 
iš Ministerijos kalbamuosius ežerus nuomom .

Ihisiūlymai priimami iki rugsėjo pirmai dienai 1923 
; m Žemes Ūkio ir Valstybės Turtų Ministerijos. (Kaunasv 
Keistučio, g-ve 15) Vandenų Inspekcijoj (kambarį $)« 
kur irgi teilūama konkrečių ir sinulkesuiiĮ^žinui dėl paties 
imitais-dbjekto, lygiai ir dėl miomos sutarties^sąlygų/

į •., įetiičs (Tkio ir
k Bendrą^

t VŪiątaų ir piir^f/jUĮ
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- ATYDAI! ■
iVč^eliavv, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučiy, Ant- 

‘w*-t M MM. W BpaudV ir. kitokių Draugystėms reikalingų dalykų* 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaiv,\pažymekite ir .jūsų dr-tea vardą, j 
STROPAS CO, *90-92 Fęrry St, hlewark,*N- <L |

NORTH 
GERMAN 

LL.OYD
SAVATTlNUVt ISPLAtUvUtAI Į

LIETUVĄ
NAUJU, SMAGIU'LAI VU 

Tarp New Yorko ir Bremen 
Didžiausiu vokiečių 

laivu.
“COLIjMB.US” 
Taipgi pirmos- klesos kambariu 
MvaL UraŽhti patašyti, a klesos
paraiikumai. Parankus uždaryti 
po 2 iv liovus.

Luivakorčią. klausk Dile agen
to arba 
lPžAVashington st., Los ton, Mašs.

North German Lloyd

Indomiausias ir svarbiau 
sias'lietuviams šių dienų įvy
kis yra Klaipėdos Klasto su
sijungimas su Lietuva. Da
bar visi- norėtų, pamatyti 
kaip .išrodo Klaipėdos mies
tas. Kaip sykis “Darbinin
kas” turį Klaipėdos miesto 
Albumą. Skubinkitės išsi
rašyti. Kaina 50c.

Nedaug teturime. 
“DARBININKAS” 

5hvay, S. Boston, Mass.
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Eaale "Mikado”

•I’tti'ilftYljriiiI pus JpsTį. Krirtituviiilnliij ; . ėenkbi ioijybhji
f KLAUSK’ GELTONO SU UAUDONVJU0STEO rAl&ČLlO J 
1 ” JIAUZiE liilKADO - u..- <
Į , . EAGLE jpENCIL;COto’AN^;-NEW . .D

■ ■?;». ____ _ į „r ,v,n ■

feįiViskan savdA broįU- Erdneiš-' 
kaus Navkėvičam. Iš LMuvus1 jia- 
ėina iš Vivb^hi kamw,;RuŪandnos 
pitrap,, MnHiunpolės npskr. Ame- 
rike jau,.2'0 metų Beniau gyveno 
ClueagojiL Jis pala ar Įgis apie jį 
inun ptaęš gaus ' <taaną 
auksuū •̂ - -s (

-Matieju* Norkevičius, v 
229 8ti.JDpoul? ( 8t * Mt? Carinol^ąį

EXPRESS PATARNAVIMAS 
Į. BREMElt‘ 

Reguliariai išplau
kia semtomis ir 
subatomis; Dideli 
greiti laivai. Ge
riausias valgis, 

’ atskiri kiunbtirlai 
dviem ir ketiudeni. 
šiais laivais yra 

smagi kelione.
PRES. miRDING—Rugp. M, Rūgs. 22 
I’ltEtS. ARTDUR—Rugf). ‘23, Spalio 2 
.GEtk WASillNXUQN—Rug< V Sp. 6 
S. S. AAmKIUA—Rugsėjo 11, SpaU 13 
l‘RES. ROOŠEVELTr-1^1^ 15. Sp. 23 ;
PRESIDĖNT KILLifORE—Rugsėjo18 j 

[ JuKvkltė .dėl informaeUu apie * . 
t plaukimą. Įminąs ir tt. . y

UNITED STATĖS LINKS 1
75 Siute Street, •- Boston, Mass. w 

Vietos agentai visuosemiestuose. j| 
j Munuging Onorators for S

Įį V. S. SHIPPING BOARD Į 1 

ta'i?

LIETUVIŠKAS SANDĖLIS I
Visokią idiįą, žiedą & it, ■ 
Garhiušlos Pakmgos TtvjanW» stam*. JB 

bt. doc. .už pakoil arba. O'.uM
Puplaiškiu pakelis 3oq. arba 6 UŠ $1,75. w 

:Triik^oftų*3Oe. pakutis arba d nl ♦i.fA S 
žotfOutateytos nuo|»rvų, iSgijrtiea, M 

nuomario, galvos svalgW ir auaym w 
ulinio.. Tni yju vleiy»- IM j^rlanibj -w 
nmilidmj imo visokiu nervu aulrimo,
$ū iiėtuviStar aprodymą taiip vkrtotl; A 
jakelis S5c., d ūk MM- a

Knygii ^Daktaras .J?nmuoaftu uftvtfo. ■' 
Visokias- koks ir sw daugeliu; naudln* * 
gu roeoptiį — |1M ’ : * . *> 3
. Mostis gydanti -visokius nlelūiiut lr S. 
odos. MtfrimuSf deSntė ’ S

Brukuoti liUSkūi tGvynčn raMytl, W w 
Minus U5i\ .. : ' S-

Viskas būna su imtsiuntimo kaiUto., n
. * ..'.1

phiukimi). kuinas ir (t.
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Šv. Petro parapijos pik- 
nykas, .įvykęs 5 d. Rįigpjm 
čio, atnešė gražaus pelno, t. 
y. $40O,69i ' Jeigu priskaity- 
sime hope cliest, kuriatnese 
arti $650.00, tai pasekmės 
išeina dar gražesnės vadina-; 
si/ virš $1000.0,0. Už grą
žą pasidarbavimą Šv. Petro 
Parapija visiems labai dė
kinga. Hope cliest darbuo
tė je- da^gįia^isįa yra pasižy? 
meję4 M^gdelenWPaiąūjute  ̂

Ona Jankienė, Ona Adomai
tiene, Antanina Staniuliu- 
tė, Agota Strakąuskienė, 
Liudvika Gedminaitė, Mari-į t 
joną KiĮmoniutė, Viktorija' Norivoodo, iš Haverliillio, iš 
Jui’gcliūte, Aleksandra Ka- : 
sinskaite, Alena Kibiuiutė, 
Paulina Gicdraitaite, Mari
jona Kiburienė, Elzbieta 
Urbaitukė, Agota Babravy- 
čiute, Morta Alčauskienė, O- 
na Navickienė, K. Babins- 
kienė, Aug. Sandą ir šios or
ganizacijos L; K. K. Moks
leiviu, Šv. Kazimiero R. K. 
Draugija, . šv. Jono Evang.
Di\ ir kiti.

Prie piknvko surengimo 
prisidėjo visa plačioji visuo
menė, iŠ kurios išrinkta ga
biu veikėją komisija iš šią 

. asnieną: P. Tuleikis, V. Va- 
laika,' M. .Šeikis, V. Savic- 
kas, V. Medonis, V.,Bęržin- 
skiene, O. šultienė, M. Miz
erienė, M. KiĮmoniutė ir 
kelesdėšimts kitą darbuoto
ją, ‘kurią pastangomis buvo 
surinkta daug auką iš vieti- 
nią biznierią, prisidėjiišįti 
prie pasekmingo piknyko 
surengimo valgiais ir pini
gais.

Aukavo tam tikslui šie as-.
. menys: Vladas Paulauskas, 
Jonas Valeckas, Vlad. Jakš
tas,' Strigimas,. Prelgaus- 
-kas, Švelnis ir Palionis, S. 
Kabalinskas, D. Dalinis, Ko- 
laitis, Gaidys, So. Boston 
Hardware Co., J. Gelžinis, 
V. Nastaras, H. Munstis, A. 
Šveistys, J. Balušaitis, P. 
Akūnevičius, J. Saladka, K. 
Šidlauskas, P. Bušmanas, 
P. Valekonis, Stepas Manel
ius, P. Korzbnas, M, Nor
ma, V. Vaikšnoras, R. Gel- 
žinis, A. Šapalis. Daktarais 
M. V. Kasparas, Jakimavi
čius, Pašakarnis., Landžius.

Iš organizaciją žymiausia 
pasidarbavo 13 kp. Moterą 
Sąjungos, Šv. Petro Parapi
jos choras ir nekąrie nariai 
VyČią 17 kp. organizuodami 
įvairus žaislus.

Vietos stoka neduoda man 
įvardinti visą darbuotją, bet 
ją vardai įrašyti' Parapijos 
rekorduose.

> Žinomi visiems gerb. vei
kėjams ik veikėjoms reiškiu 
viešos padėkos žodžius,

Kn. IC,
• > ■ Klėbonas^

r- :X‘ *

ROŽĖ i

’ • (J.1 S. Wufgenev’o) . •

Rugpjūčio paskutines die- 
iios. .. ■

Jau artinosi ruduo. Sau
le leidos. Ūmus, smarkus 
lietus^ be žaibo ir bė griaus
mo, tik k& praūžė mūsujikn 
čia lygumą. Sodas prieš na
mą degė ir garavo, visas pa
skendęs saulėlaidžio liepsno
je ir lietaus tvane.

Ji sėdėjo kambary už sta* 
lo ir giliai susimąsčius per 
pusiau atviras duris žiūrėjo 
Hodsdi.

Aš žinojau, kas dedasi jos 
širdy; aš žinojau, kad po 
sunkios, 
tame, pačiame' akimirksny, 
atsidavė, jausmui, - kuriam 
jau nebepajėgė priešintis.

Šit ji atsistojo, vikriai išė
jo sodan ir dingo. ' •

Praslinko valanda,.,. pra
slinko kita..... ji negrįžo.

Tada aš, išėjęs iš namu, 
nuėjau alėja, kuria — aš ta
me seabejojau — nuėjo ir ji.

Viskas aplinkui pajuoda
vo; jau suktis užslinko. Bet. 
takelio drėgname, smėly 
skaisčiui raudonuojąs-, net 
sutemose matėsi apskritas 
daiktas. F
-Aš pasilenkiau. Tai buvo 

jauna, tik pražydusi rožė. 
Porą valandit -prieš tai, tą 
pačią rožę aš mačiau ant jos 
krūtinės.; Aš atsargiai pa
kėliau purvan nukritusią ro
žę ir, sugrįžęs kambarin, pa
dėjau ją ant stalo, priešais 
jos kėdę.

. — Šit, galu gale sugrįžo ir 
ji ir, lengvais žingsniais pra
ėjus visą kambarį, atsisėdo 
ūž stalo.

Jos veidai ir pabalo, ir at- 
gyjo; vikriai, linksmą dro
vumu' lakstė jps,: lyg suma- 
žėjusios, žemyn nuleistos a- 
kys. Ji pamatė rožę, paga
vo ją, pažvelgė. į jos sulam
dytus, supurvintus .lapelius;

‘/i ■-' ■- r. V; - n ‘ •

pažvelgė į mane — iv jos 
akys, staiga sustojusios, si J 
žvilgu ašaroms. »

— Kodėl tamsta’verki ? — 
aš paklausiau.

— Gi už šitą rožę. Pažiū
rėki, kas iš jos beliko. 

; Čia aš sumaniau išreikšti 
gilia minti. ■

Tamstos... ašaros . nu
plaus tąjį purvą, — tariau 
su daug reiškiančia išraiška. 

—- Ašaros ne plauna, aša- 
nusigręžus, metė gėlę gęs* 
ros degina, ji atseko .ir, 
tančion ugnim

—- Ugnis geriau sudegins, 
nei ^ŠaTos. — įi suŠpkp 
■žydrosios akysį; \dar suvilgj^1 
tos • ašarą, prasijuokū drą- 

ti’umpoš kovos, ji, 1 nurungei.
Aš supratau, jog ji jau 

buvo perdegus.'
Verte Vat Vidugirytč

’4 f "i: 
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* ęuomi turiip tt|.,gai?bę pranūū 

ąogA. L. ..^į Moterą SMnn- 
įosį 9-ihę sęinjaa įvykg 2711- 28 g. 
JbikP jučfo įlAtigfeii) 192^ ApriėiL 
įįnjo Paivp.s./Šyv,parapijos sve
tainėj kanipąsįįšr^th Fiftb SL ir. 
.Hąvemeyor ^rooldyn, ,N.. 
8^'nTas-piasidė^ 27 d. Mišios bus 
9 vai. Po pamaldą prasidės sei- 
Tniis. Šhiortii jiarėišknt visiems, 
kad informacijas, laiškus ir telo- 
gramus malonėkite siijstĮ šiuo ant
rašu: ‘ f

Mrs; S. Subatienė, 
*' t \ h -24 TenEyck ,, 
rtf- \j Ū AA^ooklynį N.ŪY. ’ ♦,

’ū' • -7 *■ ■
Kad gerbiamoms delegatėms 

nebūtų sunku rasti nakvynes, tai
gi mes nurolysime vietas. Visos 
delegates meldžiamos važiuoti. į 
“Garso” namą, ^2 South 9 St., 
Brooklyn, N. ĮT.'. -jtž ten išvadžios 
į nakvynes. Tos, kurios atvažiuos 
ant Gfand Centrai Terminai, tai 
išlipusios, eildt. įrytus iki 3-rd Ay. 
Imkit Trečios Avė. karą arba ele- 
vated ir važiuokit į pietus 
Grand-St. išlipusios imkit Will- 
iamsburg Bridge karą, kuris at
veš j Brooklyną. Išlipusios eikit 
iki Hąvemeyer St., paskui vieną 
bloką už elevatedj

O iš.Pennsylvania Station imkit 
Seventh Avė. karąįr važiuokit iki 
Wįlliamsburg bridge. Išlipusios, 
imįdt bile kokį karą, kuris per 
veš per tiltą. Išlipę eikit ik Have- 
meyer St. 1 bloką už ’elevaitės iki 
‘f Garso ‘’.-namo. ■

Dėl pagerbimo seimo delegačuj 
rengiame išvažiavimą, kuris įvyks: 
Forest Parke 26 d. rugpj., o 27 
d. vakare bus teatras, prakalbos 
su daigomis. ,Gi 28 d. bus vaka
rienė su Šokiais. ;

Seimo Rengimo* Komisija:
. St. Subatienę, A. Karvelienė, - 
J. Vanagiutė, M. Sertvetiėne,

"V. . .  ttSflOĖTI lIEtįfflĮr rOlONUOSĖ.
fh*’ » *""j j Į »~*1*......... .

Netik čia ant vietos, bet visoji 

rio!
darbai. Dar woiM 

ęesterięčįąi nepamiršo 
atiūfėtinip’j. tleVeko rinkiRt^ aąJ 
ką dėl šaVęg ydrŠan.labdaringbs ' 
drąugyptys, įįetik lietttvįai, bet; 
ir svetimtaučiai dąr vis kalba apie; 
dvkjtį bętĮieviit apsivedimą su vie- 
na mergina i £4 valandas.. Lietu
viški iaikrašcĮai dar,ir dabar gin
čas. už Krapaviekę, kuris pa
kliuvo ant peniau metą kaiejiman 
už išgyoltavojlraę męrginp^ Da
bar kita komedija pąsiręje^nglą 
spaudoj apie lietuviu.^.: ^Pastarup-. 
ji komedija, atrodė, užsibaigs,, 
kaip J. Navecką jei nearŠiau. Da
lykas tokis. Tūlas biznierius par
davė savo? biznikitan), e pats nu
sipirko darža ir sūlcrypusią stubu- 
■kį ’IŠ įos štubąkes' ;
j^Veriimų stuba ''ii‘ darže"; pen
kiems automobiliams garadžių; 
Kada kontraktorius užbaigė dar
bą ir pareikalavo suderėtų pinigų, 
biznierius atsisakė mokėti. Kon
traktorius (lietutis) padavė į teis
mą ir gavo savo $3,000. Dabar 
tas biznierius sumanė .dar vieną 
tenementą padaryti, bet neturi 
pinigų pasamdyt namą statytoji, 
tai pats lipdo jau antri metai ir 
tik pusę pasiekęs sustojo^ nėra pi
nigų. Stuba ir garadžiūs storai 
apmorgiČiuoti, biznis parduotas 
kitam, . eit į dirbtuvę uždarbiauti 
nesinori, — nors gyvas žemėn 
lysk.. Kad nenutrotyti to, ką tu
ri, sumanė, pasipinigauti labai 
žioplu būdu. Jo planas tokis. Pa
leido paskalas, kad tuląš inteli
gentas paviliojo jo pačią. Kadan
gi tas ’inteligehfąs- labai unaravas 
žmogus ir su ne sau lygiais nesi- 
draugauja, tai, matyt, jo tos pa
skalos nepasiekė. Reiškia, inte
ligentas nesiskubino su pinigais 
užkimšti nesvarią burną. Tadą 
biznierius padavė adv., kad pa-, 
gadintą..< .Vietoj gauti.reika
laujamus pinigus, su adv. gazdi- 
nimais, intėligeiitds pagrąsino 
teismu už Šmeižimą ir j'uodrankiš- 
ką pasipinigavimą. Mat, biznie
rius ir dabar gyvena; kaip gyve
no, su savo pačia bei jokią per
mainų. Tad-gi, biznierius kasė’ 
duobę kitam ir- pats jon įpuolė. 

t Kitaip sakant, ne tik nepelnyjo, 
bet gali daug prakišti pinigiškai 
ir gauti vakaeijas belangėj.

Iš pastarojo nuotikio vietos lie
tuviai labai pasipiktino ir net kle
bonas Jakaitis 12 d. š; mėnesio per. 
pamokslą, išbarė už purvinimą žy
mesnių žmonių su tikslu pasipini
gauti. .

.... f

, TuriiĮ pasąl^Į^ kądr-š^i 
met .aš pirmu fca£tų; patekąpį - j, <, 
Pąląngon Įr tiesiog nust,ę:; 
bau. Ne be rei^alo tiek; šne 
kaina i? giriama Lawręncę’ho 

v?.
pilkiausia. Šiem^Palanga Jcienifej nedori darbai, Dar w<
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DR. A. J. GORMAN
(GŲMAUSKAS)

DANTISTAS

.f
kur kas geriau išrodo, negu 
pernai. Koplyčia užbaigta, 
ir prie jos yra keturi kamba
riai svečiams vakaėijomsį 
praleisti. IŠtikro Palanga; 
tai puiki kempė — pieva,; 
miškas, ežeras su patogio-' 
mis maudynėmis ir vasarna
miais. jisi. piknikai ten tii- 
^i nusfeekti, nes ten;vist įė*. 
ri būti patenkinti. Mūsą 
piknikas pereitos savaitės 
gerai pavyko. Vietiniu žmo
nių buvo daug.... Buvo iš

LoAvel-lio#■kit-iį-kGldnijii.----
Piknike šeimininkavo ger

biamas kun. Juras, iieš pats 
šeimininkas gerb. kun. P, 
Virmauskis yra iškeliavęs į 
Cicero, Ilk užimti vietą kun. 
Vaičiulio, kurs dabar leidžia 
vakaeijas Naujojoj Angli
joj • . ..

Palangos Įtaisymas yra di
deliu gerb. kun. Virmausko 
nuopebiu.

Tykrinelis.

KOMUNISTAI
KOMEDljĄNTAI

• 4

■ Nedėlioj, rugpj. 19, South 
Bostono komunistai pradėjo 
ant gatves komedijas lošt, 
bėt ne. visiškai pavyko. Bu
vo sumanę pasirodyti So. 
Bostono lietuviu akyse, kad. 
ją partija yra labai skaitlin
ga ir užšisakė-Baltos Linijos 
automobusą. Žinoma, auto- 
mobusas pribuvo kur reikė
jo ir keletas komunistą bu- 
vo prie savo svetainės ant 
Broadway ir E Street. Tuo- 
jaus įsėdo , trys bobelės ir 
penketas, vyrą. Šoferis klau
sė ar jau gatavi važiuoti. Vi
si sušuko, kad palauktą vąį- 
landęlę dar daugiau ateisiu'. 
Laukė žmogus valandą ii’ ki
tą, o daugiau kostuinerią 
neatsiranda.

Sėdintiems . automobuse 
pasidarė neramu ir vienas 
po kito iš automobuso kaip 
kumparas dingo. Šoferis iš
laukęs apie tris valandas, pa
žiuro, kad nei vieno pasa- 
žyi’o automobuse nelikę.

Tuoj aus pareikalavo pas 
ją vieną “staršą” atlygini
mo už jo sugaištą laiką. Ta
sai 'atsakė: “Tegu tie moka, 
kurie sėdėjo apie tris valan
das automobuse. Aš nesėdė
jau ir nemokėsiu.” Šoferis 
atsakė, kad Amerike biznis 
taip Besidaro ir jis galįs juos 

; pamokint. Nusigando na- 
i bagai ir pradėjo telefoiiuot, 

kad kuogreičiausia pribūtą 
Plepys, Nemačiau pribiivu- 

, šio tavorščiaus Plepio, tik 
‘ mačiau, kad šoferis šu tuš

čiu automobiisu nuvažiavo..
Ten Bu vęs .

u *

Kantrus.

V

Skauda,
degina kojas ?

MENTHOLATUM

ir pagydo

>•.
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PUyvIAIPAVYKO.

„ ‘Pereitą nekėlią, rugpj. 19 
d. įvyką Palangoje N.: Ang
lijos .Fėderaęijos ' apskričio 
piknikas.. Žmonią buvo la- 

\ bai daug. įš svetimą kolo-

Tel. Brockton 5112-AV.
(Kampas Broad Streėt)

705 Main St., MOntello, Mali,

4

v

SJeL 80. Botton 270 

|J.M*ęDONELL,M.D.
| šMU^i htiialMU Ir tMHvOML 
$ Otibo Valakdos :
@ Rytai! iki 9 vaL Po pietų asų I—*, 
| .. Vakarali mio 6 iki 9.
| DM Broodmy, Bo. Boitoi.

® ■’___ TeL So. Boaton 821 o
® LI1TŪVYS DANTISTAS t į 

Į DR. M. V. CASPER į 

| (KASPARAVIČIUS)’ l 
i Laikinu! perkels ofisų po Na. c < 
-®425Bboabwav,So.Bostoit.Mam.Į *- 
S. .. Ofiso Vulandof; Ji
| Nno 10 iki 12:80 ryte ir niro X:|0 c 1 
$ iki 8 Ir nuo 6:80 iki 0 t, rak, Į J 
$ Ofisai uždarytas snbatoi vakarais % 
® Ir nedčllomis.

^l^Met^out^oston^f

' DR. H. S .STONE
AKIU SPECIALISTAS
199a W. SR0ADWAY

VJHx4NDOS^Nuo9^1HT i

Ieškau brolio Aleksandro Mišei- 
kio. Pirm karo- gyveno Chicago- 
; jer.' Karo laiku Jntvo S. V. armijo
je. Prašali atsišaukti, yra svar
bus reikalas. Kazys.Mišeikis, Nau
miestis, Tauragės apskr. . (23)

DR.JOSEPH WEINKEBET
90 Himtlngton Avė., • Boston, Massf. 
Medicinos Profesorius Universitete..

Spėeialistas kraujo, * skaros ir šlapu
mo Ilgų, taipgi romatizmo. Kalba len
kiškai. '

Ofiso valandos: nuo 2 iki T vakare. 
Pėtnyčiomi ir nedaliomis priima pa
gal sutarti

Telefonas Back Bay 0379. Res. Rox. 
5397—R.

PARSIDUODA
PARSIDUODA KRAUTUVE, gro- 

šerne, tonifco, leė-oream'o, kemlžhj ir 
visokių smulkių daiktų. Taipgi yra 3 
geri kambariai, dėl gyvenimo. 128 C 
St., So. Boston, Mass. ' (21)

K pfiežastięs važiavimo i ližrubež.j 
parsiduoda bučernė ii- restauracija. 
Gerti vieta, lengvos sąlygos. ' Smulk
menoms kreipkitės per telefomy itpie 
•5 vai. po pietų ir vakare . Dedham 
SSfr-VV- _______ ' • (2i)

I
. So. Boston 2488 $

DR, J, C. LANDŽIUS I

LIETUVIS GYDYTO JASPIS | 
CHIRURGAS. |

500 BROADWAY, |
BOUTH BOSTON, MAM, | 

(Kampas G:St ir.BroadwayJ{- 
VALANDOS: 9—11, 2—4, 7“p

■ 1 *

. HARTFORD, CONN..

Naujas kunigas.

. Švč. TrėjybSs parapijoj prie; 
gerb. klebono kun, Ąmboto vys-, 
kūpąs paskyrė kun. Maciuj nese
nai atvykusį iš Lietuvos. Jau Čia 
darbuojasi nuo' pabaigos liepos 
mėneios. • > ?

Į/^ N^&oamjGome turi daugiau karboli, ge-
‘ rįausios dalies kurui.-

N®GfcewpCoi® turi-mažiau peleną — ma- 
’ žiau darbo.

fe&®iN®G0KE. ilgiau kūrenasi ir. nenaiki
na pečiaus ir grotą.

MAŽI—DIDESNI—DIDELI

New England Coke
111 DEVONSHIRE ST., BOSTON, MASS. 

f Main 8532 —TELEFONAI— Main 2723

PARSIDUODA Hudson karas 7 pa- 
sažiertų geram padėjime ir už pigių 
kainų. Norinti turėti gerų karų, kreip
kitės" šiuo antrašu: J, 3L VIERAITIS. 
157*4 Vernon S't., AVovcester, Mass. • 

(23)

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DEJOS VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
pirmininkas' I- Vincas Zaleckai,

• 81 Mercer St„ So. Boston, Mass, 
VTCE-PIRM. — Antanas Pastolis,

148 Bowėn St, So. Boston, Maus. 
PROT. RAšT. — Antanas Macejunai,

450 E. 7-th St, SO. Boston, Mata, 
FIN. RAšT. — Juozapas Vinkevičius,

90G E. B’vray, So. Boston, Mass, 
KASIERIUS — Andrius Zalieckas,

307 E. 9-th St., So. Boston, MaMt 
MARŠALKA — Aleksandra Jaimokas,

115 Granite St, So. Boston, Mass, 
D. L. K, į Keistučio dr-ja laiko inčnė* 

siūlus susirinkimus, kas pirmų nedėl- 
dienĮ kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St.,. Boston, Mass,, *6-tų v, 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų de
jos prirašyti.

PARSIDUODA rakandai labai nl- 
giui ant dviejų kambarių. Priežastie 
pardavimo išvažiuoju į Lietuvi} Atst- 
šauklte sekančiu antrašu: 25 Secoud 
St, Itoom 14, So. Boston, Mass.

KAMBARYS ANT RENDOS
. i

KAMBARYS ant rentos. šviesus 
kambarys Dorcliestevyj. Komunikacija 
su Bostonu traukiniu ar karu gera’.. 

j| Sužinoti kreipkitės. I “Darbininko" 
' administracijįj.

VAŽIUOSIME

Massacliusetis įr_. Mainu 
valstiją Moįęrą .Sąjungos 
apskriičo piknikas. įvyks nė- 
Idėlioj, rugsėjo-2 d; š; ,m, 

niją, kai Oatnbridge^ečiai Maironio parke iVoTeestery^ 
ASm. . . s,,

t

BALTIC STATĖS BAUS 
PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešam gerb. visuo- 
menei, kurie turite pirkę Lietu- 
vos Laisvės Paskolos’Bonus, ir dar 
negavote apmokėt, nuošimtįkiž pri
nokusius kuponus, kad kuponų 
apmokėjimas yra laikinai sustab
dytas, dėl stokos pinigų išam rei
kalui, Lietuvos Finansų Prekybos 
ir.Prąmonūs Ministerijos sąskaitoj 
imū^ii/bapko. . • 4 Ū ..:
; Kąip1 tik Niuansą Mmisterija 
prisius užtektinai pįnigų; įai ir vėl 
praclėsiin kuponus apmokės.

BALTIC
? M. W..Bush; VieeTirrąininlms/

' Y ' ' ‘
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BŪSTON’O IR APIELINKlįl BIZNIERIAMS i
Turime labai gtažią šięninią didelią ir ma* 

žą KALENDORIŲ, kurie jūsą norėtumėte, kad 
tokie bėdą laiku atspaudinti, prašomi ateiti Į 
‘ ‘Darbininko ” rastinę ir pasirinkti. Dasirinki- 
mas didelis. - ’ < "

. ' ' D A.-# Ė I .N K A ’
x Boston. M«s&

- .. " '.‘!h ' • ' .?■ '

‘^.4 * >■ — - • • - ’ -

NAMAI-MORGIČIAI
Parduodu namus ir parūpinu 

mortįieįus. Visais pirkimo, par
davimo ir įvairiais kitais reika
lais kreipkitės pas manę.

A. F. KNEIŽYS,
494 Broadway, So. Bošton, Mass. 

Tel. S. B. 0770

GEORGE H. SHIELDS 
advokatas 

811-812 Old South Building 
294 IVashington Street 

BOSTON, MASS.
Valandos: 9 - IX iki 5;8Q M.

Gyvesisio vieta
10 Wiwthiwt? Stkcct, Eabt Bobtoh 

Tel. Ėast Boston152—J, ..
y. Tel. Main 2483 

'į-1- .
■ !«»!».■ įj-|Į.jjtfiįįiįy

V

■

*7 *

- K

W tilrįetai bus $l.'5O,' o vai
kams YSėi išvažiuot trekas

Tikietus galima gauti pas 
Moterą Sąjungos kuopos na- 
sres ir fl,

. • - “ >

® ■

IAFAYETTEREAITY COMPANY
Męs perkame ir parduodame namus, Ūkės, krautuves ; ap- 
draudžiam namus, rakandus, automobilius,^Bužeįdimus iri 
it Sū visais reikalais kreipkitės į mūs agentūrą ir būsit 

, ližganėdjnH 1 .*■> ' ''J': >

LAFAYETTEREALTYCOMPANY 
:■ ' ■ UML BŠTATU & INSUIUNOB', '■

Avenue,: . Cai^ridįa, Masz. 
t wmea»?jrr u mnibilius f. šTRdKk^SaviniuHL.

'• .*

^PIRMOS RŪŠIES BAR
! Nukerpam plaukui mer* j
Į ginams ir valkams. . j
| Uhivlnie visokių kvepiančių toni-! 
? kų plaukams. . -i
| Ateikite ir pevšltlkvluktto, aM tl-i 
’ kiu, kad busite patenkinti. '

. C. S. B AB E N I 
į 116 DORCHESTER AVENūE 
į , SOUTH BOSTON, MASS. ' 
Į (rim m »WAnwĄY I

..

.
u .4

1

•»

ŠV. JONO EV. BL. PAŽELPINE  8 
DRAUGYSTES VALDYBOS

, ADRESAI,

PIRMININKAS — J. L. Petrauskai,
. 250 Goltl St., So. Boston, • Mass. 

ViCE-PlRM. — Kazys Ambrozas,
492 E,. 7-tli St, So, Boston, Masu. 

PROT. RAšT. — Julius Savickas, ■
111 Bowen St, So. Boston, Masa. 

FIN. RAŠTININKAS — J. švagždu
171 W. 5-tli St, So. Boston, Ma«k 

KASIERIUS — A. Naudžlunai,
885 E. Broadway, S. Boston, Masti. 

MARŠALKA — J. ZalMi,
l Winfield St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečių 
nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rų vaL 
po pietų Šv. Petro parapijos salėj, 491 
BL Seventh S t, South Bostoni, Mass,

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
HARTFORD, CONNECTICUT 

VALDYBOS ADRESAI

Elzb. Miolnlklenė,. pirmininkė, -
44 Cedar St, Hartford, Conn. . 

O, Lablcklenė, vlee-plrmlninkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn, 

P^ Labtckienėj, Iždininkė,
44 Madlson St, Hartford, Conn. 

Marijona Katknųskaltė; fln. raštininkė,
16 Atlantlc St, Hartford, Conn. 

R. Pundzienė, prot raštininkė,
• 19 Walčott St, Hartford, Gonn. 

štos draugijoa susirinkimai būna kai 
Antrų nedėldlenl .kiekvieno mėneelo, 
bažnytinėjesalėje.

IV. KAZIMIEBO B. K. DB-JON 
BOTOH BOSTON, MARŠ. 
VALDYBOS ANTBAIAI,

- ■gwMuM^ūįiiia. . • 1

PrRMININKAS — VL PaulautkM, 
814a S-tn St. Tol. So. B. 3335-Mi 

VIC&PIRM. — Ji larUMa,
440 E. (Mli St, M Boston, Mala, 

PttOTi RABTi - A. Janumia,
1420 Columbi* RA,S.Boėton, MaM 

FIN. RAST. — K. KWkl8, k
428 E. &th SU 'EMfen,. MMt; 

ilDlSliNKAS Ik gęaįSdia, . ,
, iii Bowcn St, S& Boston, MaM 

TVARKDARI8 — P. DauČka, i
: r Fifth sw So. Boston, MaM

DTEAUOUOB. awaiai rtūali— ■ 
•... 801 Boaton. JtttB.
DMUiUa c&vo iu*ltlnkltnu» laiko 
uedlldlčūl klskvteno mėnesio l-m» vak 
po pietų, ^raplM BVėtaiMk 
Sareate St, So. Boston, Mum, . »

5
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