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Beilis 
oe COė numušė savo darbi- 

mnkams algas ant 10 nuoŠ. Ta 
kompanija samdo 125 darbinin- 
Kų.
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Prancūzą valdomame Moro- 
ke vietiniai gyventojai taip 
Fez ir Tazza sukilo, užpuolė 
francūzus ir juos įveikę. Pran
cūzu frontas tapo pralaužtas. '

Mišri komisija nustatė, rūbe- tarpu produkcija vilną kasmet 
liuli- mažėjo* ir yra- spėjama, kad 

greit bus jaučiama vilną stoka.

RUGPJŪČIO 16 D., *1924.

SUTAIKYTI.

NUSTATĖ RUBEŽIŲ.

kad šie žrnogžu-

žių taip Jugoslavijos ir 
jos.

ŠEŠTADHC

, SUMUŠĖ FRANCŪZUS

Loebo ir Leo- 
rriai tėvai, kad 
artuvią savo šu
tą samdė, proto 
f kurie liudijo,

NUMUŠĖ ALGAS. 
t *

Stoughton, Mass. —

Chicago. — Lester Lapidus, 
milijonieriaus sūnus, buvo pra
puolęs per devynias dienas. 
Pagalios atsirado.

Darbininkų Kooperatyvšą 
Sąjungos

Metame . f ♦ < »

V4ruW įr Boatuno apIellnMM ,
lt t M M t Ii f i l

Tol fintith Boston 020.

Organas Amerikos Lietuvių
Popiežius PIUSIX sako: 

"Kiekvieno kataliko yra *
Šventa priedermė paremti ka

talikiškąją spaudą ir ją kuo- s •
plačiausiai paskleisti tarp Žmo

nių. Geri laikraščiai yra nau

dingiausiu daiktu ir verti di
džiausio užmokesnio."

BUGRĮŽO SEKRETORIUS.

New York. — Valstybės sek- 
retorms/Hrtghes sugrįžo.iš Eu- 
ropos- -Jis- sakčjr-kad esanti 
tikra viltis, kad dabartinė ali- 
jantų-vokiečią konferencija pa
sieks laimingo galo, Sakė, kad 
nors dabar dėl Ruliro evakua- 
vimo kilo susikirtimas, bet ta 
kliūtis būsianti pergalėta.

Kuomet jam priminta, kad 
Rusijos valdžia prikaišiojus 
būk jis Europoj sudąrinėjęs 

. koaliciją prieš Rusiją, tai jis 
pareiškė^ kad Rusijos dalykų 
Europoj būdamas visiškai ne
lietęs.

Sekretorius Hughes Europoj 
buvo su. žmona. Sakė, kad vi
sur buvęs širdingai priimtas. 
Dabar jo' bu^o 32-ra kelione 

' Europon. Reiškia per Atlanti- 
ką jis plaukė 64 kartus; .

PRANCŪZAI NUSILEIDŽIA.

London. — Alijantą-vokieciu 
konferencija buvo užkliuvus 

i prie Ruliro evakuacijos klausi
mo, Bet francūząi pradėjo nu
sileisti ir viltįs^padidėjo, kad 

, reikalas bus greit baigtas. <

Anglija didina 
jėgas Egipte

4

Rymo Katalikų Šv. Juosapo

DARBI N I N K A

UTAltNINKAIS, KETVBRGAIB Jf * 
SUBABOMIS

^Darbininkas
360 Broadw*y, So. Boston,

■5

1

*

PAKORĖ,

London. —* Tapo pakurtas 
Jean Vaąuier, frahcūzas. Jis 
nunuodijo kraiituvninką Alf- 
red Jonės. Kai jį vedė ant kar
tuvių, tai,<jis spardėsi, klykė, 
šauki? ir visaip gynėsi.

DARYS OPERAI JĄ.

Rymas—Prof. Gervelli, gar
sus Italijos cliirurgas išvažia
vo į Londoną, kur kartu su ru
sų daktaru Voronovu darys o- 
peraciją Lloy.d George’ui, bu
vusiam Anglijos premjerui.

BAIGTABUSITAIKYT. 
t ■ ________________ *

Bostono Tūbsiuviai amalga- 
meitai išėję pereitą panedėlį 
streikam * baigia su firmomis 
susitaikyti. Panedėlyje, jei ne 
visi, tai didžiuma darbininką 
Jau galės grįžti darban.

Chicago,! 
poldo milijo' 
išgelbėti nuo 
nūs žmogžud 
ligą daktari 
kad tie jąunilvaikinai buvo be
pročiai, nenfnnalūs žmones ir 
todėl neatsalįomingi už savo 
darbus, Dabar valdžios dak
taras tardė |uos žmogžudžius. 
Jis pasakė, 
džiai tokio s1 eiiko proto, kaip 
ir kiti žtnogži idiai.

I Pleiikus baigia gaudyti. .

• Naktį, š. mš liepos niėm 20 į
21 dieną, Prienų npške vietos 
policija užėjo porą pabėgusių 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji- 

r _mo_kalinių Praną Deltuvą, ki
lusį iš Kauno apskr., Pakuonio 
miestelio, žmogžudį, nuteistą 
mirties bausme ir Juozą Kubi
lių, kilusį iš Mariampolės ap., 
Antanavos vals., plėšiką, nu
teistą 5 met. sunkiųjų 'darbų 
kalėjimo už piešimą. Minėti 
piktadariai atsišaudydami po
licijos neprisileido. Tačiau

. - } 

policijai tuodu abu kalinius 
sunkiai sužeist pavyko suimti. 
Pas juos rasta nauji revolve
riai.

Kely suimtieji nuo žaizdii 
mirė. ___

Dar Jikd"I4^ėšįigaūtų kali- 
nių.

žiurėjo1 atliktus darbus ir 
nurodymus tolimesniems 
bams. Be to, patirta dėl 
droš darbą tvarkos ir prierfio-J 
nių tikslesniam Žemės Tvarkyk 
mo įstatymui pravesti ypad^ 
ten, kur kaimą žeme simiaišy- /j 
tašu dvaro žeme.

Panašūs centro valdininką J 
atsilankymai į provinciją labai j 
pageidaujami,—nes išsimėtę j 
dažnai jauni matininkai, neto- j 
redami juridinės pagalbos, at- ' 
siduria nemalonioj padėty.

KREIPSIS t PARYŽIŲ.

Rusijos sovietų valdžia ne
trukus kreipsis į Paryžių ir 
siūlys Jįįąncjjps- valdžiai to
kias derybas, kuktas turėjo su 
Anglija Londone. . ,

1 , I
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• ir

APRUBEŽIAVO AUT0M0-
EILIŲ ĮGABENIMĄ.» * ■ . •

Waąhington. — Portugalijos 
valdžia uždraudė Įgabenimą 
automobilių sunkesnių, negu 
3,000 kilogramą.

NUSINUODIJO OBUOLIAIS.

tų mergaitė Anna Rūrsik suval
gius nenunokusį obuolį susirgo 
ir mirė. Jos sesuo dėl tos pat 
priežasties sunkiai serga.

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR SAVE.
New York; — Salvadore di

Cordi, 5$ md amžiaus, saldai- 
u‘ų krautuvės ęavihinkas, susi
mo v.o jo su pačia ir po to jis ją
nušovė ir pats nusišovė. merikos Darbo Federacija.'

Waltham, ’ijfass, —: Waltham 
"VVatch kompanijos iš 2,900 dar
bininkų streikuoja 2,500. Val
stijos trečiųjų teismo narys 
Knight bandė' &bi pusi suvesti 
į derybas ir sutaikyti. Pirmos 
dienos konferencija nedavę ge- 

šMeryhos totaiua f <
Kompanija norėjo .sumažin

ti algas. . Darbininkai prięši-
naši. Kompanija sako be su
mažinimo algų .negalinti išlai
kyti konkurencijos su kitom L 
firmomis. ■

-Streikas prasidėjo 'pereitą 
panedėh. Darbininkai turi ti
ni ją, kuri- yra* susirišusi su. A-

PASIUNTĖ KARO LAIVUS.

London. — Ištikus Egipte su
sirėmimui tar-p anglų ir egip
tiečių Anglijos valdžia pasiun
tė į Egipto vandenis keletą ka
ro laivų. . . .

. PREKYBA PADIDĖJO.

London; — Anglijos preky
ba kįla. PerTlepos mėnesį į- 
gabenta už £88,500,000. Išga
benta per birželio mėnesį už 
£62,020,000, pėr liepos menesi 
už £71.280,000.

SUSIPEŠĖ DĖL SKER
DŽIAUS.

• Neapolis, Jtali;ja—Dvi mer
ginos susipyko ir po to susipe
šė .dėl skerdžiaus Giovanni 
Manzi. Merginos atakavo vie
na kitą peiliais. Viena jų mir- 

. tinai perverta. Pergalėtoją ta- 
* po suareštuota ir skerdžius li

ko be nieko.

PADĖTIS GERĖJA.

Rymas, — Italijos finansi
niai Įr prekybiniai reikalai pa
gerėjo, kai alijantą-vokieciu 
konferencija eina prie luimin- 

* • go galo. Liros kursas žymiai 
pakilo.

ATMUŠĖ BANDITUS. .
Rumunijos pusėn buvo įsi- 

hriovę iš Ruąijos banditą bū* 
•rys. Jie norėjo apiplėšti Eha- 
la sodžių, Rumunijos karei
viai nuvijo juos atgal.

PERDAUG ATSTOVŲ.
Berlin.Dabar Vokietijoj 

nuo kas 50,000 balsuotoją ren
kamas vienas atstovas. Siūlo
ma rinkti vieną nuo 75,000 bal
suotoją. Tadą vietoj 471 ats
tovą Reichstage būtą 399.

r. ’

‘ , • 4 t

PADARĖ UŽSAKYMŲ.
I ’ ' ■ ■ ;

Maskva. — .Kaip tik Bosija 
ir Anglija pabaigė prekybines 
derybas ir kai sutartis tapo pa-, 
daryta, tai Rusijos kooperaty
vai padarė Anglijoj užsakymą 
už keletą milijoną doleriu.

NEPAVYKO.
t

— 11—

London. — LilianHarrison, 
Argentinos plaukėją, norėjo 
perplaukti per Anglijos kana
lą. Ji plauke ir nuplaukė sep
tynias niailes. Bet susižeidė 
koją ir turėjo atsižadėti plauki
mo. Pagijus ketina vėl bandv- 
ti perplaukti. ' .

PABAIGĖ DERYBAS;
Rusijos valdžia pilnai susita

rė su Meksiko valdžia. Riisi- 
ia paskyrė, ambasadoriumi į 
Meksiką S. Pestkgovski, kurs, 
buvo lenkų revoliueijomertumh 
Meksikas pasiuntė Maskvon 
prof. Basillo Vadillo, dabartį- 
nj ambasadorių Norvegijai.

— . ■ .1 .. ■ <-■>
PASIUNTĖ PAGELBĄ.

Washington. —- Amerikos 
Raudonasis Kryžius kablegra- 
mu pasiuntė $100,000 į Kvniją. 
Ten ištiko baisus potviniai ir 
10,000,000 liko be pastogės ir 
be duonos.

Gelbėjimą pasunkina ir tas, 
kad šiemet Kynijoj dėl stokos 
lytaus menki tėra užderėjimai. 
O paskui užėjus lietui ir tie 
patys buvo nušluoti-' Be to 
vanduo nenuslūgsta ir žiemi
nių javų nebus galima ant tą 
vietą pasėti.

10,000,000 DARBININKŲ 
UŽ LA FOLLETTE’Ą.

- .. .___ . ■
. Washington. — Amerikos 

Darbo Federacijos viršininkai 
sako, kad už La Follette’ą 
ateinančiais rinkimais Kris 10.- 
00’0,000 darbininkų balsų. -.

PRITRUKS VILNŲ.

Washington. — Visame pa
saulyje Vilnų kasmet sunaudo
jama 300,000,000 svarų. Tuo

DAUGIAU ĮGABENA.

Rymas. Per pirmuosius 
penkis šių metų mėnesius Itali
ja išgabeno Anglį jon prekių už 
291,000,000 lirų, o įgabeno iŠ 
Anglijos už ’ 838,000,000 lirą. 
Daugiausia Italija gabenosi iš 
Anglijos anglių, Į Angliją Ita
lija gabeno šilką, pirštinaites ir 
valgomų daiktą;

Trečioji Lietuvos žemės ūkio 
ir pramonės paroda žada būti 
labai įvairi ir turtinga. Ypa
tingai susidomėjusios paroda 
užsienių firmos. Charakterin
ga tai, kad palyginus su per
nai metais mažiau užsakymą 
vietoms gaunama iš Vokietijos 
ir daugiau iš kitą valstybių, 
.Estijos vyriausybė* jau prane
šė, kad ji irgi dalyvausianti 
parodoje sii savo skyrių,. ku
riame, be ko kita, bus gausiai 
išstatyta įvairių diagramą.

PAKENKSAMERIKAI.

Washington; — Vokietija ir 
Ispanija padarė naują preky
bos sutartį ir iš to kįla Ameri
kai konkurencija dėl Ispanijos 
rinką. Vokieti jos prekės da
bar eis Ispanijon už. mažą mui
tą ir galės pigiau parsiduoti, 
negu Amerikos prekės. Jei tas 
žymiai atsilieps, tai Amerikos 
ambasada Madride užves dery
bas su Ispanijo svaldžia.

PRIĖMĖ KATALIKYSTĘ.
New Yoįk, — Dr. Thęodor 

Hęrzl sūnus Hans priėmė kata- 

pašventęs savo gyvenimą ir 
turtus žydų sionįstų judėjimui. 
Tą padare intikintas luto, žydo 
katalikybę priėmusio. Tas ki
lus žydas yra .Schįe^singer ir ■ 
jis yra dominikonas. ‘

NUOSTOLIAI DĖL SUK-. 
TYBIŲ.

New York. American In
stitute of Accounts skelbia, kad 
95 nupš. biznio transakcijų at
liekama Čekiais. Falšyvais če
kiais* per metus nuostoliu pa
daroma $200,000,000.

-Iš viso visokiomis suktybė
mis per metiis nuostolių pada
roma $1,600,000,000. Kreditą 
nesugrąžinama $400,000,000. 
Šerais kasmet suktybių padai 
romą už $1,000,000,000.

PERDAUG APIE SAVE 
MANO. '

/.. Washington.!— Rusijos val
džios propagandos biurai skel
bė, būk sekretorius Hughes 
vyko Europon svarbiausia tani 
kad agituoti prieš Rusiją ir at
kalbinėti Europos valdžias nuo 
darymo su Rusija sutarčių. 
AVashingtono valdžia paskelbė, 
kad Rusija taip skelbia per
daug apie save manydama iv 
jokios agitacijos prieš Rusiją 
sekretorius Huglies nevede.

BANDO SUTAIKYTI. , 
r i

Paterson, N. J..— Šilko dirb
tuvių darbininkai išėjo strei
kam Streikierią komitetas 
skelbia, kad . sustreikavę 7,000 
darbininkų. Dabdaviai tą 
skaitlinę sumažina iki 4,000. 
Prekybos Rūmai bando susi
ginčijusias puses sutaikinti.

MINĖJO SUKAKTUVES.

Filipinų Salą prijungimo su- 
kaktuvės įvyko rugpj. 13 d. Da
bar sukako 25 metai, kaip Suv. 
Valstijos valdo tas salas. Prieš 
tai jos prigulėjo Ispanijai. Su
kaktuvių dienoj visos valdiš
kos vietos buvo uždarytos.

• ■ PERSKĖLĖ GALVĄ,
■■ r , -Į

Worcester, Mass. — Patrick 
Sullivan, inžinierius Bell Ma- 
nufaėturing kompanijos nete
ko galvos. Sprogus boileriui, 
jam galva tapo suskaldyta. Jis 
nelaimės vietoj buvo vienas ir; 
niekas, nežino, kaip ten tas į- 
vyko.

Šeštokai, Pravedus geležiu* | 
kelį K.-Rūda—šeštokai mūsą 
kraštas kaip ir atsigavo, atsi- 
ra keletas inteligentą, pradėta j 
rūpintis stoties pagražinimu. J 
Be ko kita, sumanyta pastaty- •: 
ti Šeštokuose paminklas 16 va
sario, vardan. Tokią mintį iŠ-; 
kėlė vietos klebonas ir inžinie
rius, to geležinkelio viržinin- ] 
kas. Kiek žinoma p. inžinio- Į 
rlui pavyko rasti kaž kurio su
griauto paminklo dalys; jas 
manoma pergabenti į Šeštokus J 
ir čia stoties aikštėje pastatyti tJavams valyti elevatoriai.

Šių metą rudenį Lietuvoje 
bus pabaigti statyti du didelj. 
elevatoriai. Vięnas ' ją stato
mas Kaune, ir turės 4200. tonų 
talpos ir antras Šiauliuose, su 
3000 tonų talpos. Abu eleva- 
.tĮiHinitetittaiM*iii' golioijiotkheUy 
no ir bus aukščiausi trobesiai 
Lietuvoje. Elevatoriai skiria
mi ne tik prekybos reikalams, 
bet ir sėkloms valyti-ir bus į- 
rengtr sulig' paskutiniai^ fęcli-j 
nikos reikaiavimaiš. Be jifk 
■prastų’ • mašiną, , elevatoriams 
parūpinta ir valomųjų mašiną 
įvairioms Javą rūšims,/it atj 
kviečiąs, rugiams, avižoms ir 
k.t. Elevatoriuose • bus taip 
pat įrėngtos džiovyklos drėg
niems grūdams džiovinti. Ele
vatoriai sujungiami su artimo
mis geležinkelių šakomis.

Abu elevatoriai statomi vai-, 
stybės lėšomis, o ją statybos 
darbais ir įrengimu rūpinasi 
tam tikra komisija, sudaryta 
ię Žemės Qkio, Finansų Minis- 
terią, Valstybės Kontrolės ats
tovų, Žemės ūkio koperatvvą 
Sąjungos pirmininko’ p. Tūbe
lio ir p: Fledžinskio. *

Manoma, kad elevatoriai 
pradėsią veikti š. m; rugsėjo 
mėnesi. /

Vilkija, š, m, liepos m., 2 d. 
1 vai. nakties kilo Vilkijoje 
gaisras. Sudegė žydų 7 gyve
namieji namai ir trys tvartai. 
Gaisras kilo pačiam miestelio 
vidury kur namas prie namo,* 
jei-būtų buvęs vėjas, būtą nū- 
sulaikytas ir neleista toliau 
plėstis. Gaisro priežastis neži
noma.

Matininką suvažiavimas.
Į - *“• *

Mažeikiai. Liepos mėm 19 
dieną 'Mažeikiuose* Žemės 
važiavęs visas miestelis. Dėka 
Vilkijos gaisrininkų kuopos 
energingumui ir subėgusiems 
gyventojams padedant gaisras 
Tvark. Depart. Revizoriaus p. 
Petrai evičiaus bute, įvyko • Ma-

Lietuvai Pagražinti Draugijai į 
skyriaus darbai.

, Tirkšliai, Mažeikių apsk. Šią. 
vasarą čia suvažiavo apie Žibią 
tą žmonių pasilsėti ir^pa * 

,dyti,M dauguma Ją sergan 
f 1'L'vr * • ■ • * t M « »! ». •

platanais*
'Ištiktųjų, sunku rasti Ll 

voj kitą tokį gražų ir sausą pū- * 
švną, kaip^Tiricšlių. . j 

J Nęšętiatį čitM^itjrėrfc 
tu vai Pagražinti Draugijos*** 
skyrius, kuris per trumpą 
tąvimo laiką daug yra pasi
darbavęs: įrengė miške tam 
tikrą aikštę, padarė suoliukus, 
kartą savaitėje valo .pasivaik
ščiojimo aikštes ir tt. '

Be to, skyrius mano gražioj 
vietoj statyti tam tikrus vasar
namius suvažiuojantiems vasa
rą svečiams gyventi.

To paties skyriaus iniciaty
va rengiamos gegužynės.

Tai pavyzdis kitiems Lietu-' 
vos miesteliams. *

Iš KLAIPĖDOS KRAŠTO.

Aukštoji muzikos mokykla, ■
Klaipėda, 2ŪVII. Klaipėdos * 

Muzikos Mokyklos; Direkcija, - 
matvdama, kad Lietuva be 1 
aukštosios muzikos mokykla® 
(konservatorijos) negali apsi
eiti, nes Kauno Valstybės Mu- " 
zikos Mokykla kol kas yra tik 
aukštesnioji mokykla, kurią 1 
baigęs gauna tik aukštesniosios j 
mokyklos ‘ mokytojų teises, to
dėl ruošia statutą, įstatymo 
aukštosios mokyklos (tikrosios 
konservatorijos) projektą ir 
programą, kurią dar prieš 
mokslo pradžią manoma pa-’ 
tiekti ^linisterių Kabinetui 
svarstyti.

Kadangi šiandien Vakarą 
Europoje bene geriausiai yra J 
veliama Pragos konservatoriai 
(1810 m. įsteigta), tai visa’kaA 
galinta mūsų kraštui pritaikln-j 
ti, bus imama pagrindu 
Mokslas specialių dalyką tęabi fe* * » t \» »* K * /’ fžeikią apskrities matininką su- 5 metus ir 2 metu aukštasis vitį 

važiavimas, kur atvykęs iš tuoziniš-pedagoginis 
Kauno Žemės Tvark. Dep-to (Meisterschulo). 
Direktorius p, Bacevičius per-

l 
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LaizvainAniai kelia dideliaūsią triukšmą dėl dabartinės

ished every TUESDAY, TIIURSDAY and 8ATURDAY
(T HE WORKMH)

■ .—- — by----------

f temt* umjUKua «. o. associatiom or labos
l aa aeeon&diMM niatter Sept. 12,1915 at tbe post offlee at Boston. Mom. 

' , under tlie Act of Mareli. 3, 1S7O."
taace for mnlllng at speciali rate of postnge.provMed for ta Seetfon 11(B 

Act. of Oet. 8, 1917. authorlzed on .Tūly 12, 1918.*

SUBSCRIPTION RATES:
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Lietuvos vvriatiKvhes oficio-> ■ *■ *•■

> “Lietuva** užsiminė apie 
svMinišidin lankymąsi Lietu
voje. štai ką amus laikraštis 
paduoda:

“Lietuvą pradeda lankoti 
svetimšaliai, .bet vis dėlto jų 
lankymas? skaičius pas mus yra 
dar labai mažas. Atsilankius 
pas mus kokiam svetimšaliui, 
mes dedame apfe tai žinią j sa
vo spaudą kaip apie kokį didį 
įvykį. Kitur svetimšalią atsi- 

r lankymai yra toks paprastas ir

Svečiai Lietuvoje
.. •

vidujinį suirimą ir kitus nebū
tus daiktus.

„ Prie šios progos tinka paci
tuoti iš aprašymo vieno tokio 
svetimšalio atsilankymo Len
kijoj, Vokietijoj, Lietuvoj ir 
Latvijoj. Tas aprašymas, iš 
kurio rituosime žemiau, buvo 
Mėtas perrit<»s subatos laidoje 
Ghrizti&n Sctenoe Mmdtorta. 
Autorius *ako^ kad vienos 
dienos kelionėje už pusryčius 
mokėjęs markėmis, už pietus 
litais, o už vakariene latais. 
Amerikono geresniam įsivaiz- 
d mimui sako, kati ta jo kelio
nė būtų panaši kelionei iš Bos
tono į Kew Yorką, jei visose 
trijose valstijose būtų skirtin
gos kalbos, skirtingi pinigai,+• 
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| tpUėtiivos politikos; Gird5, klerikalai taip įšelo, kad jau beveik 
; ‘ negalimas tikros kultūros ir švietimo darbas- (Žiūrėk

vua žinios* * Mo. 154). * ‘ Kunigai klerikalai guja pažangiuosius 
’ į įtoytojuš, varofūosišmokyMlb sęka juos kaip ręakcijos žvąl- 

; aybtatakai, kursto prieš liaudies mokytojus tamsius sodiečius 
j įSrus ir 11, Anot dr-o ūjiupo -Romos krokodjliąi’ gamina vi- 
’ Jįlbtiš fį^ibąigp:idąk&m^’ IygFį^Muįi kuria te-
: taokytojų^miWųas, kad

, r SMmklūjus pakankamą dayąfkų ir dąvatięynų skai&ų, pakeisti 
f Jtibi tikraė&B l&ūMHvieiėjW f Me ruošia liaudžiai ir jauni- 
; mui dvasios inkviriejos laužus . .. ” ’

; * Tokie laisvamanių aimanavimai nevisai atatinka d-ro šliu-
*. po pranašystei, kurią jis dar Amerikoj būdamas yra skelbęs, 
L kad ateis laikai'kuomet žmonės pakeis bažnyčias teatrais ar kį- 
y tokibmis įstaigomis,' o kuiiigU&ir minyškos pakars varpny&o- 
v si* Dabar išrodo, kadv rolės mainosi. Kunigai ir minyškos 

bus egzekutoriai, o šliupui tenka* sulošti veršio rolė ir lipti ant 
\ dvasios inkvizicijos laužo/*f 'Bet tiek td. žiūrėkimeį * ar ktie 

į į| tovamanių aiman&vimią teisingi, j * t ■ ; > į
; , Faktai parodo, kad laisvamaniai reikalaudami sau pakan-
J huno, kitiems.-jofMepatario-l ^Mikąpsspranotavo ir gamtao 
| titon kartuves kunigams ir vienuątato^ o tomet jam pačiata 
|.JR|to;pavojus tik dvasios inkvisįjos laužo, tai jis spardosi. 
r Jeigu laisvamaniams nepatinka inkvizicijos laužas, tai kuni- 
f jpfflasAr vienuolėms nepatinka kartuvės. Lazda turi du galu.

to laisvamaniai abudu nori sunaudoti : už vieno galo laiko ran-1 
komi, o su kitu muša katalikus. ; Kuomet katalikai pagriebia 
už mušamojo galo ir mušti nesidUoda, faitaambniai sukelia di- 
ddiausių riksmų, katf katalikai gamina jiems inkvizicijos lau
žų. Įstabu, kodėl laisvamaniai nori būti tokiais privilegijuo
tais žmonėihis. Kuomet jų profesininkai-mokytojai skelbta ka
talikų vaikams bedievybę, tai jeigu tėvai užprotestuoja, žiū- 

' į jįįįk pilni jų laikraščiai priekaištų, * kad kunigai guja jų m®ky- 
į į Itijps lfūik. JeįįJėzuitai ar IJarijomti katabkitiioj^i šaly stei

gia katalikiškas gimnazijas, tai laisvamaniai pravardžiuoja 
-jiKis: Romos•.feokųdBaža, (kultūringas, mat, Itasvamanių išsi
reiškimas). Jei pati Lietuvos valdžia, nebegalėdama pakęsti 
bolševikiškos propagandos Realinėje Marijampolės glmnazijo- 
jO, grūmoja tą bolševizmo lizdą uždaryti, laisvamaniai šaukia, 
kad klerikatai kėsinasi ant tikrosios kitaros įstaigų. Reiš
kia, 'laisvamaniai nori sudaryti kažkokių privilegijuotą klasę, 

T kuriai viskas valia, net ardyti Lietuvos Valstybę, kitimus gi
Jdetuvos piliečiams nevalia į tai reaguoti, nei savo pozityvaus 
švietimo darbo dirbti.

Ną vyruiūai^ prislegi jos jau panaikintos. Viskas dabar 
į* _ lygiai* Taigi, jeigu jūs neatsiklausiate katalikų jr dirba- 
• savo ‘ -krokodilinės” kultūros darbų, tai nė mes jūsų neatsL 
įtariai vn.

•*
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Kai man jis rašė, ranka drebėjo jo 
Ir aklas, kurčias buvo jis. « .
Šiandie ir aš toks pat likau — .
Gerai pasenęs, o vis — kaip vaikas.

. ButkųJuzė.

banga krypsta j pietų šalis, kur skiyting.i geležinkeliai ta per- 
šiltesnrs oras ir gražesnis kraš- žiūrėjimus pasų ir bagažo prie 
to vaizdas, kaip pavyzdžiui: į .-

“ttnliją;-Pietą Prancūziją,~AUjtavdyvair kad autorius po die 
natikos pakiaščius, Šveicariją, nos keliones sušunka: Lt is a 
Vasaros metu-ta banga kreipia-. bewildering ezperience.
si į žiemių šalis, kuriose gali- *
ma gerai pasislėpti nitu kaitru, dideli kreditą už mažu kliūčių 
kaip pavyzdžiui: į Belgijos, O- darymą, vokiečiai kur kas ka- 
landijos, Šiaurės^Vokietijospa-jhesni 
jūrirts ir į Skandinavijos šalis.

“Tos visos > šalys stengiasi 
pritraukti j save svetimšalius ir 
jų Įvažiavimui ir buvimui pas 
save1* teikia Įvairiausių lengvatų, 
patogumu ir pamasinimu. Pa

1 • ’ >

ėmęs pavasario ir vasaros metu 
didesniųjų' ir .turtirigeSiinjjų 
tgutu .laikraščius, randi * juose 

. daugelį didęlių, siunaniai para
šytu skelbimų, kviečiančių ap
silankyti vasaros, atostogoms tų 
šalių piliečius užsieniuose. Vie
nas' skelbimas kviečia važiuoti 
Į v.ieną šalį, kitas— i kitą, tre
čias* Į trecią. Visi jie siūlo nu
vežti’ savom • linijom, siūlo' iš 
anksto paruošti vietą , vie^bu-, 
čiuose, siūlo* Įdomių iškilų eilę 
po šalies vidurį, siūlo dykai 
vertėjus, vedlius ir 1.1. .

‘ ‘ Nuolatinis lankymasis į vie
ną ir tą pačią šalį nusibosta;

- tuomet ieškoma naujų vaizdų, 
.naujų kraštų. Tekis naujų 

kraštų lankymo ieškojimas da
bar duodasi pastebėti Vakaruo- 
se. Kai kurie vakariečių, ypač 
mėgsta važiuėtis vasaroti j sve
timus kraštus. Anglai, dabar 
kreipia akis Į naująsias Pakai
tės valstybes. Į Suomiją jiė nua 
seniai yra pratę lankytis. Ki
tos Baltijos valstybės ir jų tar
pe Lietuva, yra jiems naujas 
kraštas. Jie norėtų ir į čia at
silankyti. pavasaroti, arčiau i 
mus prisižiūrėti, pažinti, su
prasti mus.

v
“Tai yra sveikintinas jų no

ras mūsų nuomone. Mes priva
lėtume iš savo puses palanku
mu patikti tą jų norą ir paleng
vinti jiems jį įvykinti. Mes taip 
pat, kaip ir kiti šiauriečiai, pri
valėtume palengvinti, ypač 
tiems vakariečiams, kurie yra 
aiškūs mūsų draugai, atvykti 
pas mus ir vasaroti. Pirmoje 
eilėje, tiu* būt, geriausiai galė
tume palengvinti svetimšaliams 
mus lankyti, sumažinę, arba 
gal ir visai panaikinę vizų for- 
inalumus kaikūrių, ypač drau
gingųjų, šalių piliečiams, To
liau, valdžios, o dar geriau vi
suomenės iniciatyva įtaisyti 
tam tikią įstaigą, kurios tikš
tas būtų padėti keliauti ir gy
venti Lietuvoje. Gaila, kad 
mes tuo tarpu nesame po karo 
taip įsitaišę savo miestuose ii* 
vasarvietėse, kad 'jose galima 
būtų gyventi ir svetimšaliams. 
Tam trūksta ypač švarią, gerai 
įtaisytų viešbučių. Bet keliau
ti ir neilgai pabuvoti svetimša
liams mes jau galime pas save 
padėti. . .

“Pas mus svetimšalių, išaky
tus žinoma mumf nedraugingą 
šalių, lankymąsi* turėtu dar tą

, o labiausia kabinėjusi 
latviai. Apie Lietuvą autorius 
šitaip rašo:

“Pasibaigus vokiečių inspek
cijai, * mes įžengėme į patogų,: 
nedidelį traiikinelį ir persirito- 
me per rubežių į Lietuvą! Yi- 
sa procedūra buvo atkartota, 
tik skirtingai kalbai. Už valan
dos mes jau buvome ant Rygos 
Ekspreso,, kuris pasirodė kaip 
didžiuma Schnell-Zug’ų, visai 
nesąs ‘seimeli,’ daugiausia daro 
tarp 20 ir 25 mailių valandoj.

“Ne vięn kalba, 'pinigai /ir 
uniforma skiria J Lietuvą *nuo 
Vokietijos. Pavažiavus dešimt 

'miliutų nuo parubežinio ihies- 
; »tuko ir viso pasaųfia veidas at- 

simainč. . Šalis, i neišvystyta,1 
kaip Wyoming arba Ųtah,, tik 
be kalnų ta šalavi jų krūmų. Vie
nok apystovos-primity ves, jie 
taip kaip Amerika. Miesteliai 
tai ne Vokietijos dailūs ir nau- 
jutųkai. Čia^.jie susideda iš 
šiaudais dengtų ir nejaukių ba
kužių pamiškyje 'nemalonioje, 
netvarkoje išmėtytų. Miškai 
nevalyti, laukai nedailūs, pra-> 
menės ženklu visai mažai, ne. * t 1

taip kaip Vokietijoj, kur viso
mis pusėmis tas matosi. Tas vi
sas rodo palikimą senosios Ru
sijos.

‘ ‘ Trys-peuktadalės Lietuvos 
gyventojų, man sake, yra val
džios tarnyboje, kaipo karei
viai arba einantys kitokias val
diškas pareigas. Tam aš leng
vai tikiu. Stotys mažiausiuose 
miesčiukuose pilnos kareivių j- 
vairiausiose uniformose. Tie, 
kurie netarnauja armijoj, ma
tyt, dirba geležinkeliams, die
tas štabas valdininkų atiminėja 
tikietus. Bet Lietuvoj visur 
aišku, kad talka yra nepapras
tai populerė. Kiekvienas ožkų 
būrelis turi keletą dabotoją. 
Mes tik ką pravažiavome mišrų 
galvijų būrį — iš trijų karvių, 
dviejų ožkų ir vieno arklio, — 
kurs buvo saugojamas keturių 
budrių piemenų.”

Ii Po Marro Balanos
v ’

. v

Kiekvieoani jautresniam lw- 
tuviųi jau nuo senai* pastebėti 
teku, UutinĮs mūsų judė
jimas toli gražu ne praktiko* 
taku riurvena. Gi tai aižkiau- 
stai pastebėti galima iš posmų, 
laikraštijoj Laikrašti* tai 
kiekvienos tautos ar atskiros 
grupės vaizdas. Jis ta ir kokis 
Kodexas traukia tik tai, ką sa
vo šešėliu užmato. Kaip vie
nas, taip ta antrus už vaizdo 
gerumą ar blogumą atsakyti 
nereikalauja. Kol kas ir aš šį 
klausimą tik taip ta palieku. 
Kas tūpi man, tai, kad mūsų 
laikraščių vaizdai atrodo be 
gale monotoni. Be koncei^e- 
iių, prakalbau, išvažiavimų, 
klebone varduvių, daugiau 
nieko reikalingesnių nemato, ta 
matyti reikalo nemto. Pasek
mės to jau kiekvienam jūsiškai 
aiškiojt Vadinasi, visas veiki
mas5 tik šiame tomelyje ta su
kasi. * Kitaip tariant, jei kur 
negalima suruošti koncerto, su- 
Šaukti prakalbų, smhmgti’ iš
važiavimo, žinoti klebono var
do, ten abšnlittehta nedaro
ma \ Kežiūrint į tai, jog 
yru vienas dalykas, kurį spau
da ^turėtų kai ' kokią vėliavą 
amžinai priešais akta taikyti? 
kuri .kadi tainažiousis lietuvių; 
būrelis išgalėtų tusyti, kuris 
turėtų mums rūpėti daugiau, 
itegd kasdieninės dumtos itake, 
— taimokykla. .

Mokykla’kiekvienos tautos 
yra jai jos armija be kurios 
tojau* mekas, nei.pats .Visaga
lis^ užtikrint negali-,. Apsidai
rius, išaižiūri, (jog męs. gal tik 
:vw?d'pMikamrMo8 žinios nesu
pratę. Mums du vis galvoti no- 

! ”s’ (3rti*c “«■
vieni tikrą supratimą * turim. 

, yos jkefi įjotai taip, ovisiži- 

kalas'verte rinktiesi vieną ta 
jųęlvįdjų?' x vis liętuvį pįrmiau- 
kiaį.pagmdū^h Ar taip yia nū- 
naif!(- Lietuvius dayaį pasivi
jo, prajęnkė. Ir šiandien jau 
kaip tik priešingai atrodot Jak 
ne slavą! pąš-lietuvius, o tik 
lietųyįąi p$įs slavus gyvenimui 
pavyzdžių ieškoti eina. Slavų 
orgapizacĮjog, bažnyčios, bau-' 
kai.žydėtė-žydi., ^as tą"pažan
gą ir taip ūmai davė 1 Mokyk
la, Ypač parapijinės, slayokų 
mokyklos daugiausiai prie tos 
pažangos prisidėjo. Pusiau su- 
klydnsius įr tasim^insius sla- 
voįms bažnyČĮosna sutraukė. 
Vos syyrtiojaųčįas draugijėles 
į milžiniškas organizacijas su- 
hūre. Skeptikui felavokui sta
čiai po nosimi puikiausius sla- 
yąniškus bankus pastatė. Taip, 
kad dabar stavokas sau ir gy
vena ir dirba ir Įanpta. Reiškia, 
pažanga, progresas. .

Gi į save pažiūrėjus, piktu
mas ima. Nors tyčia užsimink 
Lietuviams apie Kolegiją Ame- 
tikoje,. qj visokių teorijų išgir
si tiek, katd liemuo pradės 
graužti. „ Kaį kapitalo nebus. 
ĮCad mokytąją truks. Kad iš • 
tautejimo gangrena jau* neišgy
doma. Kad vietoje Amerikoj, 
geriau Lietuvoje .aukštesnę mo
kyklą steigti. Gi praktikos 
žmogui į tai pažvelgus, tik už
simerkti ta austa užsikimšti ten
ka, Jeiką negalimoAmerika 
kas mato, tą kogreįčiausi|ii 
Meksiko ar Korejon pasiųsti 
reikėtų* 
i * Daleiskim, kad taip gal ir 
būt Tai vienok pasakykit dri 
ko prie mūsų bažnyčių tiek 
mažai parapijinių mokyklų y- 
ra? Parapijinė mokykla jo
kios rizikos nestato. Kapitalo 
komąžiHusiai. Mokytojų atsi
randa. žinoma, čia aš kalbu 

‘apie paprasčiausią mokyklą 
Gtad. org. pinp.-kurią bile kas Vesti pataiko.

tebvbę ta nuatteukti prijŽ 
daros principus.“

b’u savotiška logika šito bib- 
torialo nHytoja**»ebūtų pnud- 
teakęs, jei jis būtų išvedžiojęs 
toliau, kas sanduriečiaum nusi
lenkė, būtent: Amerikos Dar
bo Faderacijoa valdyba »ų sa
vu prez. tiompersu priešakyje, 
įimtai 4ari>minkų Mjų ir šim
tai tūkuuutaių Amerikon pno- 
p^esiviškų piliečių, Okai La 
Follette bus išrinktas prezi
dentu, tai prieš Sandarą atsi
klaups visa Amerika ta visos 
tautos. ■ ■

-a 
F

Jei šitas pridėčkua Būtų bu
vęs pridėtas prie ano “Sandą- 
roį” idioturialo, tai ta švitriau
sieji mmtariečiai būtų ir be 
.psichiatro (proto ligų specia
listo) pažinę, kad įms jų re
daktorių ne visi įminta Dabar 
be ano logiško pridžčko sanda- 
riečiai apie savo idiotorlalų rį- 
-šytoją gali spėlioti ir šiaiįt ta 
taip. ■ ■'

- ............................. '.■■■■I»«n i,l.wrii iiimpm7.w»i r,it. «««' ’
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“Darbininke” pastebėjau', 
kad atnaujintas tapė klausimai 
L. Šelpimo Fondo atskaitų. 
Tuo dalykų ‘ir Aaš esu užsiinte- 
Tesavęs, Esti tam fondui anį-j 
kavos ir laukiau atskaitų. T6 
feno iždininkas K. ŠidlkuskMA 
auuomot “Keleivy,je‘,,r huvA 
pranėšęS girdi tūmykite pildą 
^atskaitą, išduosiąs. Tetai jau ir 
laukiau ir niekof nesulaukiau. L 

“Naujienos4s 'gin
čuose su “Darbininku^ begią 
diiul ^.Larbtainkų” ir tvirtinti, 
kad a tiktis bati4'ūjantiė®7š^ 
iteudbtas Begėdininmš be įi*d- 
dylito nieko neįtikina,1 ė tik-žil
ini mt ta, kurs bando1 kitą sugė
dinti, P • - po
f Taipgi,' lUeldžiataieji, 'atskai
tų. ■ fp‘L‘ { ’u *Lr ,r,i

' ’ '“irSo?B^BuetiĮ
*«- ’-Mir

1

Kalbu apie mokyklą vasarįnęi 
vakarinę. Apie geresnių, ži
nau, kalbėti neapsimoka. Kal
bu apie mokyklą kiekvienu 
Žvilgsniu galitaą.

Iš prityrimo žinau, jog pu
sėtina parapijinė vakarine mo
kykla mažiau laiko ir triūso 
reikalauja, negu keras. Išei- 
na> ten, kur yrą keras, taida 
geriau galėtų būti ta mokykla. 
Kerą vesti, šiokio tokio muzi
kos , žinovo reikia, Mokyklą 
vesti pataiko bile kas iŠ parū
pi jonų. O ‘ką jtiu kalbėti apie 
pasekmes 1 Keras neapsimoka 
niekad. Net piniginiu nei mo
raliu nei tautiniu žvilgsniu. Ir 
dėl to tai korai pas airius, ger
manus ir kituSj ankstyvesnius 
ateivius jau senai nustojo svar
bos. Jia jau pastebėjo, jog to
kiam bergždžiom darbui o (tek 
■energijos eikvoti, negaHįuaT 

■ .Pas mus tokia nuomonė da 
užuojautos netur. Tečiau yra 
vilties, jog ta mesaųmžilgo pra- 
regesjm.. O tai labai geistina.« 
Nes kol kas, daugiausiai, kad 
kpr.as mūs domę .nuo mokyklos 
kreipia,, Ne. tikt kreipia,. bet 
dažnai negalima nurodo. Jei 
pusėtina parapija išleidžia me
nesiui šimtinę vargoninko už- 
laikymui, tai kur 'gal būt kal
bai vieta apie mokyklą. Be
rods, kolas he'yri blogas daik
tas; ’ Ką no-rėįįau įiasdkyti; tai, 
kad jeigu neišgalim 'pirmiau 
mokintiesi, 6 tik1 paskui dai- 
itaČt’K .'s&kyčtaii,1 geriau1 ihbkin- 
Mmės,' tiktai. 1 Mokykla visur ^, 
ir' visadds dfafešMns Mividen- 
'diis bėŠ, kūdii pfaHČiausia/ne
gu Itad ir geriamta Y-
pač MiAriie* moūiėiit'ėg kudmet 
Aiūeriidūiįstad ’židfy's“ jaiV atio- 

poto*; dainą mus neišVadu'os. 
>111 m' i j ’ i t r
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yjMĮI '»■>.'■ -
: ’'1 * ’ ' f r i1 > iGUNARO 

1 ' ' . ‘ i. | l '

trumpiausia laikv, kas Seredį, tre
jais ekspreso laivais

B-erenearia •... Aųpitania 
Mauretania

' -(per Chėfbourgą ar Southamptouą) 
SCYTHIA....Rugių. 24, Rūgs, 21 
S AM AIUA.., .Rugsėjo S,’SpuliO 7 
COLUMBIA.........Rugsėjo 13

Lietuviai važiuoją Lietuvon sve- 
čiuosna neilgesniam laikui kai me
tams, gąl&J grjitti Amerikon neatsi
žvelgiant, į kvotą. t

U LIBTUVOS I AMERIKĄ 
JEI manote parsitraukti gimines iž 
Lietuvos, vietas užsakyklt dabar. 
Mūsą ofisas Lietuvoje suteiks jiems 
pagelbą ir duos patarimą. Visi tre
čios kleeos keleiviai turi atskirus 
kambarius. KuegoriatttlM žvalumas 
Ir maistas. Smulk-. ~~ 
meną klauskit vie
tinio agento 
arba
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N. Biliūnienė.
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Aš noriu įtempti saidoką 
Ir sparną pašauti ereliui, 
Ką laisvas mėlynėj plesnoja.

Su aru pašautu ilgėtis. 
Jaunystes svajonių auksinių, 
Ką rudenio vėjai išblaškė, 

AŠ noriu ..

1

i

i Pastarajame ‘ Sandaros* ’ nu
meryje editorialo vietoj besąs 
idiotorialas. štąi kaip ten sa
koma:

“JSandui'iečiai šiemet susilau
kė didelio laimėjimo. Gal būt 
nieks mūsą nemanėme, kad s<k 
cijalistai ir klerikalui suklaups 

s prieš mus aut kelią taip greitai.
Bet šiandien matome juos su-' 
klaupusius. tfu pagelba Pro
gresyvią partijos, La Folletto, 
mes privertėm juos pripažinti

* < - - '• *'
* » - • if

Metinis giedrininką-inokslei- 
vių seimas įvyks* rhgsėjdū ir 6 
dd., Cicero, UI.

Idant šis seimas būtų sėk
mingas, tai kiekvienas organi-. 
zanįto narys-nare turėtų, paro
dyti savo kooperaciją ta. reng
tis prie jo su didžiausiu entu
ziazmu, ‘ *

Visos kuopos šaukite- šiisirių- 
kimusyi rinkite tmkamūs del^- 
gauts ir siųskite šeiniui nau
dingus įnešimus.

Šis seimas ypatingai busr. 
svarbus ir ant jo remiasi mū
sų organizaci jos gerove ta atei
tis'. -

Vien mūsų darbuotė nuspręs 
ar mes' žengsime pirmyn ar 
liksimės ir būsime užganėdinti 
su tuo kuomi esame.

Jei mes patys pesidarbuosl- 
me tai koks bus mūsų organi
zacijos likimas ir nauda? i

Lig šiolei daugumas iŠ narių 
tikrai užmiršo organizacijos 
kilnius ideąlus, siekto ir jos 
egsisUviiną. Dabar laikas ir 
imskutiftė -proga parodyti jog. 
pus norime kad ji gyvuotų ta 
eitų pažangos keliu.

Jei mes. nesirengsime prie 
šio seimo, tai ateis tamsi va
landa ir organizacijos stovis 
bus atajotimis.
i’at-gi ruoškimės visi prie 

smuiot
Laiškais ir reikalais

laerpkitta prie “Giedto” tad,, 
kutu A. Liukai 4M3 K 154b 
Si, Cicero, III.

Ignu J. Barto.

F
i

Uostom Mmk»
,.|J

■#

«A'-jįtA

- w^^»»Wr m.

f TRUMPIAUSIAS KKLIA8 Į 
VISAS Di£M

Išlaukia klekylenį wivatt$ 
tou»< UIt*I» d» Iux<

*‘AlbwtBn»»w 
“IMuteflhland"

“Jtetanoe”

P***iterlu« Ir popuUarUkl 1»L 
tai Sotint Olayr Cteralanū,“ 
•Kąw,” T£fcirte<tert ir 

phalte” nu eaMa i? HI Hbmu Ga
nu MMteagiu patarnavau*, 
geltą* todte «žą»- g

JULIUS ROTTKNBKRG
>80 Hucnr St,. Boatoe. Mm
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DIRBIKINKIB

pridedi katalikų onęaai- VOK* Mi tanpM **AtaMta*l * ’ * ‘•J’“****-

aacijų seimai. Seimavimui du-lkuvo 4-
ris praveria vienintele Utitii- W kari^ į nmritorai |rte « 
,. , . .. parąpote eMmratera mlaikė mkių moterų orgumzaeija —
Moterų *Sąjunga. Jos seimas t etetehen.r

prasideda pirmadieny, rugmu-ly <•Meterarižta*. IfiBl
Čio 18 ir brigiitoi 20 dieną, Clii- [Port Avė te M* Uititeli »W6 Im-F® Stovai Dramo* artinto boflb 
cago, Hl. Bugpifičto 19 ir 20įtey K** iteteų utehą|įąl^» *pt*Hmiū ir suderinimui 
d. Amerikon Kunigų Vienybės Į kateKkišką kto’IU ar kikrĮričto, | •♦ 
seimas, Pittsburge, Pa.; rug- ** *“ Vwtv* **

. piūčio 26, 27 ir 28 d. Lietuvos
, • Vyčių, Wme«tead, Pa., rragiam** ^gt^lmforinaeijos tikslais P, J'endžiiily.

1 d. Filnųjų Baivininkų, Wor- Laber Jtey rakara.
cester, Mass., o rugsėjo 2> B’ tel Išreikšta poridaviam W i atebĮ Nutartu darbą pradėti gastrolč- 
4 dd. įvyksta didisai, visas ka-plautį susirinkimą -seredoj, rūgte Injbsjiuo §. jn. rugsėjo m. 20 d. 
taiiktekarias organizacijas vgiJ^ # <*., atrikteyto viri wid iMaršrutan paimta; 1) Mass. vals- 

r nikuoiuntis Lietuviu Katelikur*4 <«bfablW Utotiątera A»t. te-pti*; pradedama nuo Bostono, 2) 
nikąomUb Ltotuni pradedama
Federacijos Kongresas, te.g gęrimiif^ tai*tek-^Mąj Conn. valątijs,
roit, Micln f . Lje j^tąteunti fyvątemu,

1 JUoč visus raikiū sveikinti ir rime gyraua, tefe' iwp**S|p^ed*ma »u6 ^hieagos.' 
linkėti geriausių aeMi*Jiems M* |lgw|mą-b Didesniuose miestuose numato-
visiems retkią primmti svmw^^ !•** ‘***^
išeivijos4 somjfilto judėjimo, pe- k»d virayb^rimM^
siutimo išblaškimą, orgoU««Wh - • < . t iU r.. p Iiškai-vokaliska programa su vai-
zuotes stijjrinmią; apšvietus PKvažkrimto-Jf dmimu, deklamacijomis, kuplie- 
Mtom. jaunuomenės kontoti- P‘ ragpj. Žmeiųbttvodmra^b tote, murika te dainomis, tarp 
davimų, tautystės įvertinimų niai’ 0 nutomoltiBrib <nt MuĮkitoo graži patriotinė, misterija 

nenaudojimo jos asmeninių piek. Svečius vaišino Mito feofe, “Laisvą Lietuviu” Jau baigiama 
karjerų dėlei* ir^ietūvystea Įrita* te nntit.’ toitoįrų<riti« prigtonM operete “Mtmšąū
smaugimui. r . pįdrammfe^miestam re-

1 * . J . - 1 . | prie to p»«į.U)K>. nariai J. Jpertuąrui Jiumątpnu grynai tautiš-
PUskutmės frazės P^auiato-Įy.^^g ^yo traku nuvežę < yąl-fki vęikąM\Wu vą< Ž. Oįurlionie- 

^ių, išgamų, IHurižĮto kran-Liwi - . . . ; f ; , ;;Įnes“AuSraą Sūnūs*’te “Pinigė-
jo čiulpejų vis daugiau dygsta. Į fe^s, Mąirauio?‘Kęstučio. Mirtis”
Organizacijų seimai prieš ^|Vyfeg prieg ^bor fiayJ Turint te K., * ., t’> - . i ...

■ sus liėMy^tės budelius tune- bus notg , nes . 1 g^tivtes jvyksta artistai s y.-
tiį išnešti Ie?^W^ |pibeėių Kinkąs patižądėjd pąraA Į Dineika, J, Dįkiiiis, J. Olšauskas I
turėtų, ipasakyti ytouoipę&ės kot. wvtt enęįg^Į, pirmą kalite- [te A- Vanagaiti*. grupė gastrp-

lėtu rąnkiįVftfeti duo- . «»s.^^įV'Mferaimra»WM»’.’ An'ie
Hiį, teturite 4M?ą.suflUBni«, pranešiu.. ’ 
gelbėti nms kaip ekonominei f, 
taip ir tautiniai y- ūopjfšti nuo k 4 ;.f 
mūsų, lietuviškų ^ii^žiųiP^ųl. ( 
vaikučių ,-r nųyestį jų pęs įsve- 

^timtouičius ■— negaląsti visai m- 
r^ii®^»žSJies<PŠS2r--Qi.

trokštate tokius liudelEkįs

> ėmusiai, pasitraukite is muąų 
tarpo ir eikite' * tki kur jums 
miela ir kam tarnaujate.

Ištiesiu4 seimams reikėtų pa
svarstyti atvirumo fazę. Lįg 
šiol įneš buvome perdaug, t ‘ pa
kalni;” leiikem galvas.priėš 
visus ponelius — nedarėm to
kių pozityvių žingsnių. Todėl 

i mes prišiaųginom visokių šašų, 
j kuiie jau nuo šėpai graužto 
j mus ir da grauš, jeigu mes ne- 
4 pasakyrime atvirai kokius -į- 
; raukius mūsų visuomenė turi 
r i.. TiTimi! L-v> Im+tinulvri Al

'’vavMMMav.mmr.
g" 1 a

«rttetaL

Bufplūčfo 1 d. Waterbury, įvy-

prašom kreipti* prie mūsų įgritod Dalyvavo trttetei; V. Dineika, 
tų darbininta o jie j^Un^^p. Dikini^ iš Worceriehio atvykę 
Vienu balau nutari pripribtt pa J d- Olšauskas ir A. Vanagaiti* ir

nhm lietuvius, kad sutalpinus 
giukateivigs, beteboiiainkus ir ki
tą* n*ritetiu* pas privačius žmo
nes aptestoti V. Krauilys apžiū- 

puikiausiu* ir pigiausius vieš
bučiu* kad patenkinus norinčius 
viešbučių atstovus. Neužilgo bus 
pranešta spaudoj apie viešbučius 
ir traukinių judėjimą j Home- 
atead, Pa. žodžiu sakant, viskas 
yra daroma kaip mažoj kolonijoj, 
kad patenkinus atstovus. Visos 
vietinės katpljkiškos draugijos už- 
interesuoto* L. Vyčių seimu. Lau
kiame atstovų iš kiekvienos kuo
pos kuodaugiausiai.

Alksnis.

KARBI8ON-KEARNEY, N. J.

Rugpjūčio 4 d. jvyko L. Vyčių 
90-toa kuopos pusmetinis susirin
kimas, kurį atidarė pirmininkas 
J. Vaitiekūnas. i

Prisirašė nauja narė M. Ka.spa- 
raitė. Nutarta įrengti pikniką 6 
d.’ rugsėjo, Hantman Park, 756 
Harrison Avė., Harrison, N. J. 
Nutarta parengti maskaradų ba
lių spalių 25 d/lJanfniono svetai
nėj, 756 HarrisOn Avė., Harrison, 
N; J. Perskąitvtas laiškas iiuo 
N. Y. ir N. Jj L. Vyčių apskričio, 
kuris L .Vyčių 90-tos .kuopos ko. 
rą užkviečia dalyvauti ant pikni
ko. ? Nutarta dalyvauti, Links
ma, jaunimui gyvuoti kad turi vd- 
dą vytį ir mylintį darbuotis su 
jaunimu.

Perskaitytas'laiškas iš Vyčių 
centro' raštinės, kuris paragina iš
rinkti delegatus, į seimą. -Nutarta 
delegato nesiųsti, Įnešimų paga
minimui išrinkta^omisija; J. Vai
tiekūnas, M. Kauklis ir P. Odelis.

. Ręporteriš.
I

' ■ - . 1 '

1 ’

p( t i t

g. Jteportefl 
*' ; Xį>.:.' . f ► j r J

OUBfiŠLiMD/OJHė. 7' 
į t F, -t r- n (a } im/

vįuiH Teatro;darbus nutartą, pla
čiai •int^Įftuęftir liptųw4laakrašti- 
ją, hgMteąlfa maršrutas
bus paskelbtas vėliau. {f >, , 
t- >Ap* ttototiut Amebos.Lietų-

- - t

* i ■"
•WE8T LYNN, MASS.

*

iJBtimttę.Boaj 
uumau

I’ax mus Kalite g»utl vltaklij Joll*, 
iaknių fe tortą nuo vlaoklą lirą. M«g 
Užlaikome visokiu Moles kokio* tik ant 
svieto randasi ir gerlaualos trvjsnkoe 
60c, «w prMuntlsm. Atsląsk lQe. o 
gausi visokių ioUą ir knro katalogą. 
Reikalaujame agentą Ir (toriam* garą
neina ant musą visokių vabtlolią ir 
knygų.

M. ZUKAITIS,
44fi Hudeon Avė. Rocheater. N. Y.

PIRMAS PIKNIKAS
— Rungia—

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ* KLIUBAS 

Hamtranick, Mich.

RUGPJ.-AUG.24D., 1924
Ant KASPUČIO ŪKĖS 

netoli Mt. Clemens, Mlch.

u* * I

naudoti ir prieš ką intensiviįi, 
organizuotu būdu kovoti. j

Dkrdaųjg^is mūsų brolių yį’a 
’ neorgąnisuii- Jie gyvena lt 
, Avys/, ^aduotesi ūpu. Kiau

šo visokių včjų. Maitinasi 
-dvasinėmis, išrūgomis* Ir kąsv 

dien, gyveniino srovės nešami, 
plaukia į pragaišties balų.

* Juk štai, yiena iš kilniųjų 
išeivijoje organisacijų, kažin 
dėl kokių priežasčių da iki Šiol 
nėra paskelbusi savo metinio 
seimo. Tas reiškia tos organi
zacijos kokį nors genijalisku- 
pią, arba slopymų dvasioje.

Jeigu ji (Giedrininkų 0?- 
ganriacija, arba jos valdy- 
ba) rengiasi prie seimo patylo
mis ir mana kitiems parodyti 
sao genijališkumus, moderni!- 
kus “ triksus,” tai bravo, bet 
jeigu snąudžias nieko nodarpy 
‘tai jau negražu ir didelis pra
sižengimas prieš visuomenę. 
Juk te Giedrininkų yra laukia
ma šviesos, budinimo,, kėlimo 
mūsų liaudės.! Juk dėl jų męs 
rengiame vajus, dedame auką# 

»į juos žiūrime kaipo į kokį 
simbolį; o jie visuomenei ne
pasirodo aiškiais.

Federacijos seimai į Šį klau 
simą turėtų kreipti domės.

«
t

\ 
*

l

1

Kas sąjmagiečte’-vrikmma; ! Irių Teatrą, be sfraiponio “Mūsų 
; _i.. «p«*m

Kaip ywarf fai£ ir čionai KX*įir žinių sekamuose laikraščių mi- 
yuoja. Moterų Są-gos kuopa n- >-|j£eriųose.

?je priklauso visęs'prakilnios ! mn-Į . Damdai-Drimdri.
terys ir merginos. ’Vaos” yrikU j / ,, ■ . * , ,

‘vienybėje. Mot Są-goš‘2(> ^į^ĮĮĮfį 
visados yra pirmutinė prie piJafeil- -j H0JO8TBAD, PA.

i*8™ lletuvtiygį Šatam.
ge šeimynišką išvažiavimą, kuris į-1 . ,____ _
vyko -d d. liepos, pas poną’feė^ė-ji Rugpjūčio 26,: 27 ir 28 dienos ar- 
vą, ant ūkės. Nors oras buvo irįtinąsL,, Įi. .Vyčjų . ll-tp.s .^uopos 
nelabai gražus, is paties ryto iąbpiįsęimof rengimo komisijos.dirba kad, 
smarkiai* lyjo, vienok apie ^astūpri atlikus savo darbą gerai. , Genė
tą valandą visos sąjungietfe'susi-tralinė seimo' rengimo komisija vi
rink© į' bažnyčią, išklausė šv.' mi* įsame tėngime1 vadovauja. Ri
siąs. O apfe 9 valandą atvažiavo I džiaugias darbas ‘seimo rengimo 
trokai ir visos pradėjo ruoštis ąu tėhka Grėblitiniii, generalines 
šeimynomis į trokūs. Apie [komisijos pirmiiųnktii- Jani pri- 
jau visi buvo Writikę ^ pra7U*įgelbsti G: PikuČiutė, d. Bulevičius 
•jom važiuoti. Ižvaižavbao viętą|m JkitL Veikalą artistai-megėjai 
bpvo apip 30 mailių nuo mietlo. {mokinasi po vadovyste vargonin- 
iiu.e važiuoti apie 2 valandi. jNg-1 ko & Kimučio. Teipogi-gi S, Ki- 
vąžjavus, neūiūge, rengėju jife|niutis rengiasi su koru pasirodyti, 
kvietė visus prie pietų. Ištikrų-i Apart vietinių apriemė dalyvauti 
jų, kaip priėjau prie pietų, tei|^rb. Čjžąuskai iŠ Cleveland, Ohio 
nežinaųjaų U? k© pirma griebtis ir |sū dainomis; užkviestas Lietuvos 
ką valgyti, nes rengėjos taip grą Įatg^avas lt. l&zm&kaa ir tikime 
žiai viąk| bųvnprptengę, kad ru-|kad dalyvaus seime. Bus Cleve- 
’ \ lando L. VyM$ 25 kp. basebolinin-

Tai>gt negaliu praleisti nepį- kai, kurie susirems su L. Vyčių 
žymėjus, jog iiwMv<žiąvime bų- įl-tos kuopos, Homsteąd, base-bo- 
vo du Žymūs Cfricagos biznieriai: 
p. Zalieekas i menas Cleveland’o 
veikėja* Petras

Ant imdeą» yra ū|-
tąi-urio* surengti viatitems daini- 
nihkšma HO; ^uftskieimii 
GrriČieneiir. Bukauskienei ko* 
eertą. Jei tik neklystu, man tįu. 
dos, koniertes įvyįs J6 dfeną lap
kričio • (Novri£her) ĮiŪtuyių svp- 
tainėję.' laibus vienas iš žymiau
siu konlertų, negu kąda Cleveiaų- 
de yra buvę; Mat minėtos visas 
dainininkės yra gerai atsižymėję 
savo gražiais balsais. Ypatingai 
nauja mūsų kuopos ąąimigietė #- 
nia M. Olšauskienė.

Viri ClevėlaiMb Kateriai laukia 
koncerto.

Sąjuugietšs pareitam savo susi
rinkime išrinko 4 drivgątes į įb- 
terų Sąjungos 10-tą seiftią. Nū-

dėsi daug geriau Uegu naniiė.
* * I

Bus Cleve- 
lando L. Vyčių 25 kp- baseboliniu-

liniukais.
Rugpjūčio 25 d, prieš šeimą ren

giama balius-sokiai Slovokų Soko- 
lų avetfcinėj. Kurie atvažiuos iŠ 
vakaro, bu* proga dalyvauti.

PĮrinų dienų seimo bus iŠkilmm- 
gan rabąė atidarymas o vakare 
bus skani vakarienė, /‘Menadžie- 
riri” raugia kad patenkinus atai- 
lankiprins.

Pp pirmai sesijai atstovai bus 
nuvežti į IJighland parką, kur da
lyvaus ir L. Vyčių U-tos kuopos 

’ M įyefkau^ąs apsiėmė 
parūpinti užtektinai automobilių 
kad nuvežti. Važiuojant

, J parką bus aprodoma puikiausios 
1 Pittabni’ffaa įdėto*. Priėmimo ko

misijos Šeimininkės rengia šiam iš
važiavimui užkandi. Highland 
parkas yra puiki vieta pasilinks
minti aut tyro oro prieš sunkins 

tarė pasiųsti pasveikinimą kuopęs seinm darbus. 0. Dimšiutč sten- 
rgiasi surasti kambarius pas vieti-
k į

vardu.

r l
.Lietuvių Darbininkų Koopera- 

.tyvėa Sąjungos 24 kuopos' mėnesi
nis ausirinkimaą l bus nedėlioję, 
rugpjūčio t17 ■ d- P»s draugą, Vin
centą Viengraitj, 32 Mąrryg St. I. 
? Visi mariai 'iri norintieji prie 
kuopos prisirašyti esat labai mel
džiami ateiti susirinkiman, turėsi
me labai daug svsrbių reikalų ap
tarti. ' '

' ■ Valdyba.
Centro prierašas.* — Neužsimo- 

kėjusiejimalonėkite atsiteisti, nes 
su pėnkiolikta ’ diena šio mėnesio 
pradėsime skelbti vardus visų su
spenduotų ir išbrauktų.

■ ' ■1 ■'
BRIDGEPORT, CONN.

LDKS. 39 kp. susirinkimas į- 
vyks nedčlioj, rugpjūčio . 17 d., 
tuoj po sumogLDKS. Kliūbe. Vi
si nariai kviečiami’skaitlingai su
sirinkt ir podraug naujų narių at- 
sivest, nes labai svarbių, reikalų 
yra. '

J Kp. Raštininkas.

- Antrą valandą iš ryto, pati 
klausia savo parėjusio vyro:

—- Kur buvai iki tokiai vėlumai, 
kad tik dabar parėjai

'Vyras. —• Alane buvo pagavę du 
vyrai ir laikė...

Pati. —.Aš manau, kad laikė, 
nes kitaip nebūtum parėjęs.

r«
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visos 
SPAUŪOS^ABBUS 

siuskite į “DĄfcBIONKO” fiPAWTUVę 
Kurioje grejtai, gerai ir 
pigiai atspausdinama: 

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIKIETAI 
LATAKAM ir 
KONVENTAM 
antgalviai, 
UŽKVIETIMAI 
BAR CHEKtAI ir tt. 

Su visai* spaudos darbais 
visuomet kreipkitės pas 
mus o gausite geriausį pa
tarnavimą.

*‘DAJt>nfnfKAS’’ 
844 Vest Broadvray

80, Borton, Maaa.

Kelrodis:
Iš Detroit’o važiuokit Gra- 

tiot gatve. Ties Mt. (Memens 
dar neperyažiavę tilto, sukit po 
deriniaipaskutiniu keliuT Į ry
tus. Pavažiavę apie IX mylios 
-rasit pikniko vietų. .Kaip ant 
Gratiot gatves, taip ir ties 
Kaspučio ūke rasit didelius pa* 
garbinimus.

Neimtieji kartu su L. Ą. P. 
K. nariais važiuoti, būkit’24 d, 
rugpjūčio ryte ant 10 valandos 
Haintramck, Mieli. po No, 
11408 Jos. Campau Avė. (neto- 
li Caniff St

Bus muzika ir šokiai.

Įžanga tik 25 centai.
1 Bus priimami nauji nariai be 
įstojimo mokesties! • ‘

Maloniai visus ir ' visįis kvie
čiam atsilankyti. , ’ ,

, Komitetas.
’ f * '1

■ n : •

pviki mauja anrou 
dbl abiejų jAimŲi* 

SIMŲ.
Veikte Iraip magija «nt eUpaų npr' 

vų prMte rateftjfaBte preąte 
virllrinlnąft prMtO aptilto.

Hkultjįujui iltį Iatkrulflo labai n*»l- 
MtebH kaip diuillipo*, kad ta BMja o-

Nugu-Tooe, sutelkta tylų rrdtą 
palmjtvlnimt tukxtančiuo*e ataitudmu. 
ik'l aiipną uerrą fe ateito auaUpMjl- 
m<>, prastu miegojimo, raivo* akaud*)F 
jjio, (HdeUo vidurių Muirhho po valgiui, 
tai n?ru nieko genwnlo kaip Žl gydaofe. 
Ji padaro savo veikmę fe daru tai la
bai greitai. Nuga*Toto aatalkia grie- 
ž{ 4 kraują fe fosforą | nervua fra 
tiesiog stebėtinu kaip greit eugrąUna 
pep, vikrumą fe amagumą nuvaran
tiems nervams fe .raumeniiUH. Bu<a* 
voju raudoną kraują, stiprina nuolati
nius nervua fe Nuteikia dideli atlprumą 
kuuul. nuteikia ativieiltiantį miegą, 
gerą apetitą, pulką virškinimą, regulia
ri tUlmą lauk fe daug entufeaamo, am- 
bfeijo* fe l>ep, t

Jei jus nesijaučiate gerai, tai tek 
iirteirti nuo jwą pačią, kad ūavim Nu- 

fga-Tone bandymui. Vartokite Ji tik 
keletą dienų ir jei jųą nwfjau«<te ge
riau, sugrąžinkite likusią dalj gyduoįią 
apttekorllu fe jis ntlduoa jums Jumų pi
nigus.

% WirWai Nugą-l>n< lino (febai ge
ntį, kad jf ląMiioee atslflkt-
muose .fe jie yra priįvėrte visu* aptle- 
korio, kad davus garanti ją fe sugrąži
nus jūsų pinigus, jei napeg^Htetl. ' Yra 
labai maloni vartojimui <ir fųs gifuMte 
visam mėnesiui gyduolių apie už $1.00. 
HekomenduoJiiUiM, - gatantuojima fe 
parduodama visų gerų aptlekorlų,

1 ’ljita1 vyskupo įteikt: ’1 ■ 
' N#fUl
laikraiiKtea >

......n-------------- j

I ! -

* - 1 1 e
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubas susirinkimus laiko kas 
trečias nedėldienis po No. 
11408 Jos.-Campau Avė., Ham- 
tramck, kliedi, pradžia nuo I'į 
valandos po pietų. ' . ■

r >
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PKB -' I 
Ant traiteteHąfo ir AMIKmiIm

Voktotijeą teivt Į 

COLUMBUS 
TIK8 DIENAS ANT VANDENIO I 
Nepiliečlal galt pasisvečiuoti aąij 
save glmlitemfe uiruteiyj* te te-1 
grtttl Mgyfe dvylikos mfieralų (I 
AMiarlką/ Ąltt paialilerlai bmn 1 
pctakattyti prie krato*. I

Dfl te/eratūri/ą ]
|rte. vietinio agento arte I 

102 WA8HINGTON STREB® į 
- bohįon/mabs. Į
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Toks išvažiavimas didžiauiią naudą nąša ki«kvi«Mup d&rtiiųinlrai, Ife^nritį ir] 
visai žmonijai, nes ten suvažiuos tautos šulai, darbtetekų vadai ir i&tiM savo mintis,] 
pasakys kaip mira darbininkai turime ttūrėt į ateitį te kaip elgtis su išnaudotojais. T*ip-ti] 
teis dainų, kurios darbininko nuliūduaią iirdj pAUnioMkuk te štabrHffe’teM
jaunųjų blaivininkų benai griuš. Išvažiavime dalyvaus, kųa. J. Jakaitis; taip-gi yra |>| 
WesHkun.k&rmus, kim-tirkiųiav^us^ daktaras >k*u.. f J
Ivagždys, kun. J. Virmaustau, Aut T. Kneižys, kua. Pr. Juatoitis, Rrtras lfeuiWR$J 
kun, Pr. Juras. Yra vilti* kad inteligentijos dalyvaus apte pusantro tutino. Taipgi mm 
žaidimų, lenktynių ir virvę trauks Veroeeter’io blaivintekaisuBošton'o, Cambridįe’M 
Montello ir Lawrence’o blaivininkai*. Bu ristytfs blairiainko sp
bus starkus te Lietuves daiktas ant itiaimšjimo.. Bus visko užtektinai iterirtiprtaiAri 1 

Įžanga veltui.
. z ^^0^X01^]
■■>ilii,""lr"1"1111111'į ' į j ^llJ■■^Ml»M^rara»|^ll-i • i :i m . - > i ĮM|iraįtora»«rararato*iS>ra|J|i.......... i n f ................................................. ... iįljiii i»wraąg*J

KELRODIS. Iš Andraw Sq. imti Wa»hington Et. karą te vaduoti iki linijoa galę, arba paJ 
imti Aihmout-MUton karą te išlipti ant Oodman St te eiti į kalną po dešinei. Ant karo 10c. katauja*|
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Paieškau Mateušo Žitkaus. Prieš ka
rą. jis gyveno Hudson’e, Mass., vėliaus, 
girdėjau, gyveno Worcester, Mass. Jis' 
pttts ar jo pažįstami malonėsite praneš- • 
tl “Darbininkui,” 366 Broad,way, South 
Boston. Mass. Jam randasi svarbi ži
li (a iŠ Lietuvos.

PARSIDUODA FARM* 68 
AKERIŲ IR DVI MAŽESNĖS

Tik 25 mailee nuo vidurio Phlladel- 

to kelto, mokykla prie namų.’ MISkaa 
yra, Ir upelis teka pro namus. Laukai 
aptverti Ir ganykloms Budintai geri, 
giltas Ir šaltas vanduo, elektros Šviesa.

nisnnrm
DOIU’HĖSTEIIY — 4 .Mmynų na 

mes, 2 Storu. Rnvhdnkaa Išvažiuoja iv 
nori greitu laiku parduot. Klauskit 
platpHidų paaiškinimą per -ftdšlkų ark. 
vakarais nuo S per telefonų: ROKRl“- 
RY 2798—4V. A. Bendoris, 4,1 Thnrn- 
ton St.. Rtedairy, Mass. t Atih

VĖLIAVOS IR ĮVAIRUS 
ŽENKLAI.

• » _.

P. J. AKUOČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

Sutelkia gerinusį paskutinį patar
navimų, todėl, verta pfta jį kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Brdadway, South. Boston 

.Tek S. B. 0T83AV.
Gyv. 820 R.-64h St., S. Boston

W. 7-th St. Kaina $4,600. Lengvos Ifi- ĮkrėlpkltSe pm savininką 
lygos geroje vietoje ant tyro oro. Tek I O. J, MAJAUSKAS
Unl. 6855. . : ----------- - - - - - -

„ . v

PIGIAI PARSIDUODA
SO. Bostone; 8-jų šeimynų namas, 1861 įrankiais Dėl platesnių informaciją

STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

Smalos ir* Mvyrlo, metalo, fleita n* 
aSpulo Bingelių. Tai yra seniausi ir 
ūtaakančlauMl stogdengiid So. Bes
tame. Visas darbas gvunUituojamas 
ir ypntiškHi pažiūrimas.

T. L. ORMSBY & 80N 
216—218 Bowfen St., So*, Boston

(Tarpe E irtI’1 Streeta)

1
16 METU SOUTH BOSTONE

D R, H. S. STONE

AKIU SPECIALISTAS 
309& W. Broadtfay, So. fcortoa 
VALANDOS: Nilo 9 r. Iki 7 v,

Tel. S. B. .2805—R.

OPTOMETRISTAS f .

Išegzaminuoju akis, priskiriu: aki- Į 
niuS, kreivas akis atitiesinu ir į 
amblijoniškose (aklose) aky,^ gu-( 
grąžinu, šviesą tinkamu laiku. j

J. L. Pašakamis, O. D. I
' ♦ . * į

447 Broądway, So. Boston. į

Tel. So. Boston 04G-1-.T.

JURGISSTUKAS
F O T O G R A F A S

453 WEST BR0ADWAY, 
South Boston,-Masi.

Darom dailius paveikslus; Veseillas 
traukiam: vakarais. • UŽalikom vi
sokios rūšies rėmus.

NEPAPRASTA NAUJIENA 
PHILADELPHIEČIAMS! 

TIKRA 

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
1419 RĖDO AVENUE 

PbiladeLphia, Pa. -
* Į Pas mus gausit visokią lietuvišką val- 

I gių, telp kaip Ir Lietuvoje
' KAZIMIERAS VAITIEKUS ir 

į PIJUS JANKELIŪNAS
| Savininkai.

bariuose. Bus svarstyta kas- 
Imk privatiško išvažiavimo 
rugsėjo 7 d. Visi nariai atsi-

?

B. D. Na 1, | OoU.jivlll., R».

Tek So. Boston 0828
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V, CASPER
(KASPAllAVIčIUSP

425 Broadw&y, South Boiton 
0/iso valandai;

nuo 8 Iki 12 :00 ryte ir nuo 1:30 
iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
Ir nedėldienials.

i”*" o""!i

' 1 ,J,*=E=5=,
Maln. 2488

GEORGE H. SHIELDS ADVOKATAS 
811-812 Old South Building 

294 IVashington Street 
Boston, Mass.

Volandoa ; e A. M. iki 5:80 R M 

KAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston

Tvlcphone East Boston 1100 
GytMitOną vleid 

£7 Carhain Avenue, Brookline 
ĮVkądiohe Begeni 65GS

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisią mokyta 
lą ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 8 iki 5 valandos po pietą Išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga-- 
11 kreipus įvairiais .reikalais’ pas 
mane, A, F» Knelšio adresas yra 
totas i 308 Bk NInth Street, Tel. So.

Boston 1806.

Ofiso TėL:. South Bojtsn 3072*—R. 
Resld. Tel.: So. Boston 1912—W.

S,BARUSEVICIUS
Lietuviškas Graborlus, batsamuoto- 
jas, Real Estete ir Publlc Notaras;

* 843 W. Broadwąy,
South Boston, Mass. 

Resldenelja: 237 D St., So. Boston.

,,, ,. Į.:..4.'.. ... t

Tel, S, B. 0441 x

KAUNAUSKAS 
R 1 Teipgl parduodame batarejas, IRADIO ljA-isoklą aufOmobAtatas reik-k | ADVOKATAS a
J įmeną, taijierą,, tūbą‘ir t,t. pigiau rieguįkiir kr&rmieiste-galima pirkti ir JVa ‘ •»
r taĮSome mąšįnas.nebrąngtaf Ir atsakančiai; } .51 ' * ; » 1414 Broadway, So. Boston#
5‘ 'Ekspertai mekanlkai padato ištirimą (teta') aut mašiną lt 'batarejąkl S (Antros lubos) ,x
į yMerns dft&l Utotln garadžiuj Ir , g

; MOT O R SALES C0.MFANY g ...........
541—545 East Broadway, South Boston, Mass. j į Tėl1 so, Boston oūog—w.. |

1 , . BUICK SALES AND SERVTCE ||B LIETUVYS DANTISTAS

p. ■- !■‘t . j<[

A - ■ ■ . SI
Į»BIOadwav So Boston $ 

Kviečia Valdyba.Į ~..............................................................        I* ’ ‘
I ' ' ’iH ^Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12, nuo

:Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną £

Tai. go. Boaton 170 

J. MACDONELL,M. D.
GaUtM MMikaUdlN ir Uetnniikal 

omo valakdoi: Rytais Iki 0 vaU
Po pietą nuo 1—8 
Vakarais nuo6—V

n -- ; • - / V’

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTURA
Parduodam, sumainėm namus, ukes, biznius ir visokią privatišką nuo- 

’ savybę taipgi skdlfnąta pinigus, perkam i? parduodam ’MORGICIIJS, ,ap- 
: draudžiam (Inšluriham) yisokį turtą nuo ugnies ir nuo visokią nelaimią. 
<Mes višfems suteŲHain- greitą- ir 'teislngą patarnavlmą. Taigi visais virš- 
• minėtafs*reikalais'krėlpkitės pas • ' '
J , OLSĮIN’S REALTY COMPANY 
E DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas.

409 W. Broadway, Room 8, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0243
K* ‘ • Z' ' ’’

PARSIDUODA DRAPANŲ 
kmutuvė

VisaB tavoms naujas .biznis- lŠdlrb-1 
tas per keliollką metą, labą! geroje vie
toje. Turime parduoti greitu .laiku, r 
nes savininkas turi važiuoti į Lietuvąfi |. 
Kreipkitės į ‘TJarbinlnko’’: ofisą* 8661 . ,, . ■ . . , ,
Brondwny, South. Boston, Mum. (A21) ęhljos. Arti stoties, gatvekarlą ir atęb

, (motoraią)pHfclĖfustys, ItvlrČial- i
> sios mašinos ant kelio.. Galima
; sū Buick lengvai pradėti yažhio- 
t ti ir lėngVEli sustabdyt Nemoi- 
i kantLs važįuptL gali, leogval iš-. 
; iioktį Ir su mąsą pagelba gali-
► ma greitai gauti leidimą, (II- 
1 cense) važiuoti automobiliu, 
s Prekė naujiem Buickam nuo 
' SI,070 iki'$3,600. Vartotos ir 
; peralrbtbd mažino^ nuo $100 iki -/ 
! $1,200/ ' M • !.1 7 ■ * 
; į Pittduodame ant lengvą lšmo-
kėjimą it labaF^relthl’ išmoklnta

.me važiuoti.1.11 * L >

'Teirigl parduodame batarejas, IRADIO lėk-išoklą aufomobAHatas reik- 
‘jJit-lAMM 4< * 4* vti/vlnii IXr<I-A. t 11vvta Im

GYDYTOJAS 
VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. 9 iki 11 ryte; 1 iki 8 po piet.

7 iki 9 vak..
389 Broadway, So..Boston, 

' Tet Sp. Boston 2881.

(“keleivio’* name) y
n\/£JLDM T VŲO a JLaŲM <7 481, BUV y

;1:3G iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare, y 
JSeredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną £ 
iSubatomis nuo 9 IkL6 vata Neda 5 
žilomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti r
—‘ r,-,...- ,, -■................ z................................................     -

ras

»

DARBININKŲ -
SUSIRINKIMAS. | f.aukokite,

LDKS. 1-mos . kuopos ir ha-
uro darbuotojų susirinkimas Į

ko ketverge, rugpiūcio 14 d
parapijinėje svetainėje* Narių f 

į. buvo .prisirinką labai daug. Vi-
bę rudė kažin kokios naujos ir

7 eūtwastnigoR dvasios. Kiek- 
eną pakeltą klausimą sverdė
bai gyvai ir širdingai. Is vi-

širdžių veržėsi stiprus gar
‘Duokit man darbo*

m-tt

4

utarainko vakare savuose kam- tDAUGKLIO AK.YVAIZDOJR.

Praeitą nedėlią didelis būrys 
(apie 40} liūdijo apsireiškusį 
Htebūklą. Mergaitė buvo virš 
metų neregė. Jos regėjimas 
buvo pažeista* jadros (mea- 
sles). Gi praeitą sekmadienį 
Sacret Heart bažnyčios būrelis 
parapijonų ir sod&Iyčių nuėjo] 
pas šv. Onos šventyklą, prie 
FalI upes, ir visi meldėsi, kad 
neregei mergaitei sugrąžintų 
regėjimą* Mergaitė ir-gi buvo 
su tėvais tame būrys.

Sulig p-nios Heyman J* Lan- 
dey, Bpstonietės, kuri liudijo 
arba matė Brocktoniečių mena-1 
mas pamaldas bažnyčioje ir 
paskui prie šv. Onos šventyk
los, mergaitė palengvėli nu
ėjusi prįp šventyklos, atsiklau
pusi pradėjo melstis, o kiti Įj 
žmonės taipgi meldėsi ir žiūrė-1: 
jo į klūpojančią mergaitę. Gir 
pastaroji po kelių minutų pa- L 
kėlė galvą, nusiėmė juodus 
akinius ir tarė tėvui: “Aš dtt-Į 
bar daug geriau matau be aki-1 
nių, Tėveli;” tada ji padėjo 
akinius prie šventyklos ir nu- į 
ėjo svėika.. * Į

itAi ik ahjo.
Ilgai lauktu Šviesa jau Čia —- 

visos Naujosios Anglijos Blai
vininkų milžiniškasai išvažia
vimas įvyksta nedėliojo, rug- 
pifičio d., Old Codmano tikė
ję. Jame dalyvaus visos N. 
Anglijos žmones,

Pažiūrėsime,

si susirinkusieji apsiėmė prie! 
koKo now dfttbo laike rengia- v^ę BVAEUV1MA8. 
mobazaro ir pikniko. , _

Buvo išduotas raportas išl Praeitą seredą, rugpjūčio 13 
praeito LDKS. Naujos ĄngliJd,, vasarinės mokyklos vaikai, 
jos Apskričio suvažiavimo. Ra-|mokytojai, abu kunigai, zak- 
porte buvo pažymėta, kad aps-Įristijonas su vargonininku ir 
krityš nutaręs iki ateinančio L. | daugelis vaikučiu tėvų buvo 
D, Ki seimą padidinti “Dar* Į išvažiavę Ląwrenee*io Pėlan- 
hininko” skaiyttojus ant dvie- Į gon pakvėpuoti tyru oru ir pa
jų tūkstančių asmenų (reiškia] simaudyti pjfskam vandeny, 
narių ir skaitytojų).. Tam tiks-į Išvąžiarinie. dalyvavo apie 
lui bei kelio pravedimui ’ esą[trys šimtai (300) vaikų, juos 
nutaria rengti milžimškag pra*|vežė penki trokaL Palangoje 
kalbas visoje, N. Ąnglijojedvaikai turėjo visokių^žaįsmių. 
,Tmhs ’ prakalboms wr^MSb. Bosimo “vyrai” buvo su- 
>u esąs paruoštai - Bostonui siėmę žaisti base baU su Law- 
dat^.esantįrpaskirta ant spaliobenee’io tokiais put .Mals. 
19 d. Be prakalbų, apskritys|l^awrence*iečiai laimėjo — jie 

tvo. 6 punktus/ o So. Bosto- 
mo komisiją, kuri eis per stu-[niečiai penkis*. Vaikučiai bu
bąs > platins, katalikišką ir patenkinti,^ kaip žaismėmis, 
darbininkišką spaudą. Rapor- taip užkandžiais ir visais ki- 
te bnwvinnMsiaip^ n ‘ r .
nutaria dėtį yigų pastangų $o.[ \ , r ,
BosLonp M*;eĮ>węAU. }/, M0KfKE08t VAKARAI. ’ •'

i huą^gpiūeio 30/ ir Į. pašarinė t Jąetnyįų f|Mokykla; 
jęapPFtij- pasi jau nea^ilgabaig&ąavo sezoną.: 

)ab«r jie labą); .smaritiaityem-; 
.ež?S rik vartai rei-;įgjaąi prie užįl^guno .vąkąrų.

s net du vakaru: rugpiū- 
- ..... 3aW^mms gFA||^ 28(d<itlrifesW ’̂d!C‘Tir-

‘ Q‘į^yWtmamvakarebngstatoma“Tik- 
burią visbkių: nud tos iki] rojį Laimė” —Tarvy^x >jr 

y^atn^ai”į>i JKpw.tąiit- 
- • . . . fam vakąre-pVMetinoą Mei-

e patento- jėV cTąrvydo.; bu^4-
ge" vaikių, kitqW pamargįmmų.R 

ra muzika, ’ loin griešlanti pd , t . .Buvęs,
įnėtų, d Morais1,’tienitll ’ J
zikantai, griežių visokius so iJg WKTgR^ PADANGĖS.

« * ■ ______ .« -• »
r.Ht ‘ A- 1 * • ’ -

-'f. ĮJetuvps Dukterų, Draugija 
^ikė savo mėnesinį , susirinki- 

bus: neapsakomas piknikas, kurĮ^' ųtarninko-vakare, rugpiūr 
ri< rengia spėkų-pio 12 parapijinėje, syetai-

“?je. Narių buvo gana daug. 
isuS pSkettlis.’t klatisimus 

visokios rungtynės, Cambrid- Į svarstė labai gyvai ir akylai. 
didel*

Tat Uairaraity 4111 f

TONIKAS 1$ I 
SAKNiyiR I 

_ _ ŽOLYNU I
Labai prilaiMi gerti, aveikas, gtlbati virškinimui ir labai I 

taiso kraują. I
86 wunmoR sniiT oambridgb, mass. I
Gauk 1} Pat Savą Krautuvininku I

PARSIDUODA
Du stikliniai show case’iai. La
bai tinka saldainių krautuvei. 
Parsiduoda labai pigiai. Kreip
kitės į “Darbininką,” 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mase.

I

i

PARSIDUODA 
NAMAI

2 šeimynų ir vieno štoro namas, šalę to 2 maži štoreliai, 
atskiram name ir 4 kambarių grintėlė, prie to yra virš 
5,500 pėdų žemes pačiam centre South BostonTo.

Metinių randų įplaukia virš $1,400. Didžiajam store per 
virš 10 metų buvo grosernė ir mėsinyčia, bet dabar tuščia, 
tad.nupirkus galima būt tuojaus biznį pradėt. PREKĖ 
ŽEMA, IŠLYGOS LENGVOS._____ ._____ ______

Pirmu kartu parsiduoda nuo originališko savininko ku- j 
ris laikė nuo pat namų pastatymo. Pasinaudokit šia pro- : 
ga. Dėl platesnių informacijų kreipkitės į

. REYNOLDS
• *

6 Beacon Street
n^l.-Uayinittket f>840 arlm vakarais galite rasti K. Škllaifsko aptlekoj.

DlDHAUSfAS MMtiS
Rengia Dr-ja Lietuvos Dukterų I 

po gtyba Motinos švč. |

NEMUOJi^Pfll^ 24
Ant OLD CODMAN ŪKĖS 

Ashmont, Mass.

Pusė tino yra skiriama pa
rapijos natidai,;UŽ tai yra kvie-

I' naujų iu sEiiy mimmji krautuvės 
čiamos visos draugybės narės k 
j dafbą. . Bus tenaj .visokiu pa- t į&oblfita “euSs 
lųargmimų., . Tikimės, kad va- | 
dovąu.iąut kum P. Strakaųskui || 
turėkim- juokų iki yąji.at T$p- ! 
gi ’bus visokių gardžių valgių 5 
ir saldžių g^riiųupž t|į:prąš<)-U 
iųe, kitų (b^ųgijų .įr ^e- j 
yengtiLąnt jips ^ienos^iiikų,Ij 
bet visi atvažiuokite į mųsdj 
rengiamą , pikuoją-,. Kyįecįam j 
yisu^skąitĮingai susirinkti. r, 1 

, ? } t -Ręųgimo Komįsija.
. r ., - r . . > *. ’ ■ J

t .Draugystes. Lįętuvos Duktė- j 
rų po globa Motinos Švenčiau- h 
Isios visos nares (yrą prašomos | 
Lsusirinkti:. pas . bažnyčią _ prieš |

rugpiūcio 24 d„ ant Old Cod- 
man ūkės. Puse peilio bus 

, Kadangi' Camhridge'io cho-lskyriama parapijai. Nutarė 
ras yra apsiėmęs dainuoti, ant prisidėti prie LLKS, rengiamo- 
menama pikniko,..tai Bostono!jobbazaro, ant rugpiūcio 30, 
kuopa, nenorėdama niekuomĮ^ rugsėjo 1 d., ir turėti ten sa- 
aįsileisti Cambridgiečiąms, nuJvą stalų. Taip-gĮuutarėprisi- 
taTėi prašyti.gerb. vargoninin-Įdėti prie .LDKS. rengiamos 
ko Karbausko ir jo’ vedamo švJ Bostono ir apielinkės istorijos. 
Petro parapijos pliorp dainuoti Paveikslai dėl tos istorijos bus 

Įtraukiami rugpiūcio 23 d., prie 
šv. Petro bažnyčios, S-čių va
landą po pietų. Jeigu tą die
ną lytų, tuomet paveikslai bus 
imami ant rytojaus, piknike.

Visos naris tėmykite.
Narė.

Bostoniečius,

piknike.

čiams.
^Laukime ir žiūrėkime kas iš 

to. naujo apsireiškimo išeis. Nė
pamirškime, kad bazaras ir šo
kiai bus rugpiūcio' 30 ir rugsė
jo.L d., ū piknikas bus rugpiū
čio 31 d,

SUSIRINKIMAS.

L. Vyčių 17 kp. mėnesinis su- 
F-irinkimas įvyks rugpj. 19 d.'.

it< Teteohone South Boeton 8520 
Namą Telefonai Asplnwall 0870 

A&VOKATAS,

A. 0. SALNAtSHALN A> 
inmm» advokatas

. BiIgfiduUniveraltata
Ctaiell Untvenity n A B. 
MWssHB<toa.tndv. ra LL1. 

"DARBININKO” NAMB 
(antri* hAou)'

M. W ---w. wra*MwiF« m ■*■•*■.

. ■ • i

»

susirinkti , pas . bažnyčią _ prieš j 
piknikų tą subatą, rugpj. 23 j 
3-čią vai; po. pietų. Bus trau- ! 
darni paveikslai ir nepamirš-L 
cit pasiimti draugystės ,ženkle-1 
rius.

< r\ n n
• <

K * • kį Naujos Kankles, šį kartą f!
g 1 leidžiama knyga — “ Trejų l! 
|! į Metų Kanklės,” už 1922-3-4| 
g! •metus. /

||
h “Trejų Metų Kanklės” įį 

Į į į bus atspauzdintos Lietuvo- į t 
hje ir išsiuntinėtos visi ems į I 
į į užsiprenumeravusiems, Ka-! į 

u ■ ledoms, 1924 m. Plenume- !j 
1‘Tatos kaina už Trejų Metųk 

[ p Kankles du doleriai, o vejį 
L j liau bus brangiau. ’ j!

H Antrašas: jį
81’b Si

Boston, Mass. | |. jįj^AS PETRATJSKAŠ |j.
| JĮ Laisvės Alėja, 60, Kaimas. JĮ 

«h Į Lithuania. .
i b Si~ IjįP- & Pinigus siųst pašto Jį 

^Lį money orderiais, j!

k I «s

Tėl. Brockfon 5112—W.| 

. DANTISTAS | 

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mass, < 
(Kampas Broad Street) i

zl 
Zj

zzl3>< 
n *

Vienintelis' Lietuvis bArclri- 
bktas ir Budavotojas, pabuda- 
vo jumamus ant užsakymą , 
; ‘ • • 4fi? 4 ’11 * t • T<»’ • .ni 

TITUS P. GREVIS
395 Broadway, So. Boston, Mass 

Tel. So. Boston 2340
(S._S.—.13^ b

IETUVIS

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
t DRAUGYSTĖS VALDYBOS

ADRESAI.
PIRMININKAS M. Zoba,

539 R 7-th St, So. Boston, Mass. 
Telephone So..Bostou 1516—J, 

,”ICE-PIRM. —- Kazys Ambrozas *
492 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAŠTININKAS — J. Gliueekls,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

I’TN, RAŠTININKAS — Matas šeikia,
460 E. 7-th St, So, Bostbri, Mojm. . 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
8S5 N- Broadvvay, S. Boston. Mano, z 

MARšAtl^A — <L Zatkis,
, 7 ’VVinfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas trė* 

ėlą nedėldienį kiekvieno mėnesio, g-rą 
vai. po pietą Šv. Petro parapijos salėj, 
lOŽ E. Seventh St., So. Boston,. Mass.

PtSOIAS IS STOUGHTON'O
B -Z

Reporteris. | Keleivis. — Susimildamas, 
ponuli, ar DegalėčiR pas Tams- 

| tas gauti nakyinę ir truputį už
kąst, esu begalo nuvargęs ir al
kanas — pėsčias atėjau iŠ 
Stoughtono.

Seimininkė. —- O ar ilgai ėmė 
iš Stouglitono ateiti t 
‘ Keleiri*. — U-gi ant septy
nių sėdai! trūkiu, o “kvoteris” 
iki aŠtūonių jau buvau Bosto
ne, ,

„ 3-jų šeimynų 14 kanibariųj 
Barnūs, su visais improvemen-j 
tais, parankiausioj vietoj So. 
Bostone; arti karų, krautuvių, 
parko ir jūrės; prekė $8,200.

A IVAS I

361 W. Broadway, So. Boston. 
(A.—19) ’ '

OAMBRIDOK, MASS.
J -

P-nia Sundukienė bevalyda
ma bažnyčios langus puolė ir 
labai susitrenkė koją. Dabar 
sunkiai serga, *

•J

E .. ___ I

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei ra
šykite:

M. A. Norkūnas, i 
16 Plgutut St., Lavrencą, Mwi.

ŠV. KAZIMIERO Ė, K. DR-JOS 
' VALDYBOS ANTRAŠAI
Pirmininkas — J. .Taroša.

562 E. G-tb St„ So. Bdston, Mass. 
VIce-pirm. — J. Grubinskas,

157 M Street, So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — A.. Janušonis, 

1426ColuniblaRd., S. Boston-, Mase 
Flninsą Raštininkas — K .Kiškis,

Š Hateli Streot, So. Boston, Mastu, - 
Iždininkas — L. švagždys,

111 Bowen St. So. Boston, Mase. 
Tvarkdarys P. Laučkn, 
,- 395 B. Fifth St., So. Boston, MoM 
"Draugijos reikalais kreipkitės vlaa*

'los į protokolą raštininką.
Draugija savo susirnklmus laiko 2-rą 

ledPldienį kiekvieno mėnesio 1-mą vau 
m -pietą parapijos salėje, 492 Seventh 
? t, So, Boston /Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOS
VALDYBOS ANTRAŠAI

Plrminlnliiis — Antanus Pastolis,
146 Bovven. St., So, Boston, Mat®. 

Viee-plrm. — Martinus KnlshmtaA
■ 4062 U’nshington St., Rosllndale 

Protokolą Rašt. — Antanas Maeejąnh*,
45(i e. seventh st., South Bostou 

Pto„ Raštininkas —^Juozas Vlnkevičtu*
90Ū E. Bro.*uhvnj\ South Boston 

'Misterius — Andriejus Zalieekas,
W K. NInth St, So, Boston. Man*. 

Maršalka *-» Aleksandra laimėtais,
115 Granite St.; So. Boston, Mat*. 

Draugystė D. L. K, Keistučio laibi 
nėnosihhv? susirinkimus kas. pirmą 
lėldlenį kiekvieno mėnesio po No. 6M 
iVashlngton St, S. Boston, Maso., 8^1*. 
valandą po pietą. Ateidami ntslveakU* 

į su savim naują nerią prie musą dt«w>
• gijoą priilrašyti. .
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