
Popiežm* PIUSIX sakot

•‘KiękviMio k a taki ko .yra 
šventa priedermė ] m remti 
katalikiškąją spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri 'laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užruo- 
kesnio. ’’

No. 9. Metai X.

SAULĖS UŽTEMIMAS.

KETVIRTADIENIS. SAULIO 22 D., 1925. Kaina 4 omai

jSodįjfelistini biznis Žinios iš Lietuvos
neatsilaikė

KIEK IŠKASĖ AUKSOSUAUGĘ DVYNUČIAI.

NEPAVYKO SOCUALIS- 
TAMS ATSILAIKYTIANGLIŲ GAMYBA 

PADIDĖJO.

I) A R B I N I N K Ą $
’ —— Elu*-----

OTARNTNKAIS. KETVERTAIS t*
' SUKATOMIS

*<•**■>• .............................t............... S4.S6
Uimbety [r Bostono aptelinlrė«e

•erMSF ............................................t5Jk»

“Darbininkas”
366 Breadway, So. Boston, Mamk

Tel. South Boston U20.

Saules užtemimas
gal bus pagadytas

Ateinančią subatą, 
<1. Įvyks saulės užtemimas, 
dieną štai kaip Įvyks:

Saulė tekės 7:2| *
Temimas prasidės S:l)4 
Didžiausia.- užtemimas 9:17 
l'žtonuma.- baigsi.- U.-.'U

sausio 24 Į
Tą i 

smaigusio.p
minkštąją anglių Suv. Valsti

jose iškasta 12.555.1 Htom;..

Washington. — Savai t
■insio lll d

Detroit, M ic!:. — Čionai gimė 
dvyniai kuriu krūtinytės be
sančios suaugusios daiktam 
-Jiedu turėjo tik vieną širdį, 
(iirn.ę gyveno tik keletą minu- 
tu. Svėrė- 14 svaru. Kai mirė, 
lai buvo atiduoti vietos Medi- 
cim - kolegijai tvrinė.iimams.

B< 99 nuoš.
- žinia.- apie- saulės 

užtemimą mokslo vyrai išanks- 
to lengvai galėjo aprokuoti.

SUKAKTUVĖS. UŽDRAUDĖ ČIUŽINĖJIMĄ
Cambridge, M

Washington. — M 
•etts valsti jos sonatom ms

inokslo vyr 
dalyko tikrai negali pasakyti. 
Negali pasakyti koks bus suim
toj oras. Tame klausime daly
kas taip silpnai stovi, kad m- 
visada oras nusjx3jama viena 
diena išankst-o.
ingtono oro spejikas
man
bus debesiuota. -lei taip ištik-, 
rują bus. tai didžiausias 
‘‘sbov” hus pagadytas. ‘

Pilnutinio saulės užtemimo 
juosta bus tarp Providenėe. 1». ■

:li vieno ima

Vienna, Austrija. — Socija- 
listą partija čidnai valdė di
džiulę duonos kepyklą. Toje 
kepykloje buvo iškepama po 
45OJKM) kepalą ^uonos savaitė
je. Dabar socijatlistą paitija tą 

Į kepyklą pardavė. Tą padarė 
i dėlto, kad valdžia Įsakė duo- 
įims kainą numažinti ant 12j 
Inuoš.

į. . Į IŠ to išeinu, kad s< 
į partijos valdoma ir vedama į 
įmone neatsdaiko su nrivatint" i . . y .■ mis įmonėmis.

(lėlio,

London. — Per pereitus 1924 [;i, prieglaudos, 
metus Transvaiiuje aukso K 
kasta 9.597 .(X"X» unciją, 
tė yra t!44.5( H >.< M M). i
aukso iškasta mažiau būtom 9. 
1:19.00(1 unciją.

' Kuria kultūros įstaigas ir .turtingąją mokėdavo nioWėi 
' įmones. vią sušelpimo draugija. Dabar
! v ------- v . . gi inuo 1925 m. mokestis, šv.
' Mažeikiai. Be Mažeikiu aps- }[.įos parėdymu, nustatyta .50 
kiitie> sa\naldybės užlaiko- j pusmečiui, ir paliuosuoti nuo 
linas apskrities ligoninės ir vai-!]noke ,-io pfa;villlt bns kur kas 

. ■ • _• . >ia dai Pro* [Jaugiau paduota, taip kati
Irkluojama afeinam-iais me- lnoksl. draugija irgi vargu iš

siteks lėšų už visus neišsigalin- 
‘■ 'Č-ius užmokėti. P. Sirutis -iū- 

įlo beturčiams mokslei\am> 
į šelpti įsigyt keletą gerą fantu

■ Jo ver- įsteigti apskrities vaistinė 
tžjiernai mio-to duonos kepykla ir

GAUS PASKOLOS.

! Ne\v Yorko National City 
ijalistą į^bink paskolino $4<».(H m i.m M i l)a-

Įnijos valdžiai vieniems me

sene
■landa.

mus priimtas, ir išrinkta krnni- 
sija. kuriai pavesta rūpintis lo-' 
terijos surengimu.

Toliau buvo iškelta kai kuriu 
apie Įvedimą

1

U

3

nuskirti kon. 
r i rūpi mūs i : 
limo 150 >u 
Ii iii mūšio.
Bostone, ne

Dabar Wasli- ’lJili, 
VVeight-; 17 d.

kad sukatoj turbūt mot.

;a:i'.ine-
Btink-i-

bfn.a paminėjimai

OUVO

PAGAVO VAGĮ.
Muncie, Imi. — Gerald ("na

i įves astuonių valandų 
darbo Pieną.

SVARSTYS PASKOLOS 
REIKALĄ.

Berlin. — Naujasis Vokieti-'tam. kad 
s ministerią kabinetas nuta-jklausimą.

■ San Domingo respublikos 
'kongresas^ susi rinko .-pecijalia;

kalėjimo. Atlanta, (ia. bak 5 d. .
dabar tapo čionai pagautas. .Jis darbininkams.
turi kalėti 25 metus. Jis buvo ------------------

psvarstyti pa>k<>los ją gyvenant jau su kitu. Ma-j
, . . , Manoma užtraukti Į to tikrasis vyras, kad žmonai

i į re įvesti S valandą darbo dieną :$2ū.(X)().0lM) paskolą.

NUO MUNŠAINO IR

SUDEGĖ KETURI 
VAIKAI.

Waterbury, Ct. — Harry.Ta-
I. ir N?\v York. N. Y. PaČ-ia- Iakiu.us.'o iš M;<ldlebury vaikai
mo užtemimo juostos viduryje buvo suguldyti ant antro mik
lius mię<tai Bnffalo. N. Y. 'ščio. o tėvai buvo apačioj. \nf 
Binghampton. N. Y.. New Ha- ivrršaus k 
ven. Ct. Bostone nžtems 99 nepajuto, 
nuoš. Braškia saulės tik mažus vo pervėk

ta pašto siuntiniai, ir tada pa-
1 $1 J HM).()()() pašto pinigą.- 
buvo spaliu m. 1921 m. Jis | 
Britaine nužudė policmo-1 

jis tapo suim- 
rasta paintė; 
ižiagos. Š5(;G4) į 
amais. $l-.(HRj’ . .- - : , . i grimzmmo j barbarrzrna.

sprogstamuos n’ 
grvna'.s- Slktmi

"Vokietijos sostinėj. Berline. 
įvyko mokytoją suvažiavimas, i . 
Profesorius' Aia.v . Sciuder - iŠ ;t!UI!>aino n auto
Koelno jMsakė. kad visą- 1?ih- į■?I<"'bilinJ4 žmomą. 
tą švietėją susijungimas ir pa-jnu,) ln,insa’n° pavijingai 
ėmimas vadovystės i ,-avo ran-į" 
kas tegali išgelbėti žmoniją nuo j

Šeimos drama. į

J Jonapilė (Varnių valsčiaus), 
j Prasidėjus pasauliniam karui. 
ĮBaltin’mką kaimo ūkininkas 
'Antanas Juška huvo paimta< jnal‘l-1
"tiku kariuomenėn. Namie Ii- (mokytoją (radčjėju. kūno pa- 
• ko žmona ir maži vaikučiai. įnioku nietu vien dežuruotą ko- - . 
JP<, kiek laiko žmona sttsipaži-lrl,1(,r'uos,‘•,r *

u; ir susig.vveno su kažkokiu !s,> kausimas iškdo dėl to. kad 
Ikitn vyru. Pasibaigus karui, |paskutiniu laiku dažnai 

■pradėjo Įuapuldinet mokiniu 
daiktai.

I'/.baigiant posėdi i»i> alinin
kas informuoja, jog iš gimna-. 
zijo.- gydytojo pranešimo, kurį * 
jis darė jx*dagogą tarčoou, ma- <’ 
tyt, kad bendrai visą gimnazi
jos mokinių sveikatom *tov;is;<-

. ' iri

J

Chicago. —-Pareitą panedėi

Saulės užtemimas įvyks dek ; 
to. kad mėnulis pasitaikys 
tarp saulės ii- žemės. Menulio 
šešėlis kris ant žemė.- ir ją už- 
1amsv-. -

uzumi irau

Audėjai dėl algų kapoji
RINKIMAI KOVO 23.

Egipto karalius Ernui pask;pi- 
. kad rinkimai Į. parlamentą

UŽ! emitii.
bu- matomas v:.-os<‘ Suv. V; 
slijose. Kanadoj ir Meksike.

• b‘i siibatoj ir bus debesiuo 
tai mok.-io vyrams tas ne vi>

mo dar nenurimo DAUGIAU KVIEČIŲ 
PARĖJO.

SUSTREIKAVO. DARBAI PAGERĖJO.

o 12 orlaiviu, kurie (Hmi <};if:; Maver 
kilti virš d.-bt-ą. panijo-. ’!'.■■■ vra ; 
tris malte- nuo ž*‘-•kompanija. Streiką 

•ė- liuesą nuo debe-o dėlto, kad mokesti- •
Bus iš tenai m-r ra-; mušta ant i<' nuoš. Darbiniu 

dio pranešama api° tą Įvykį, kai nėra *<ga 
Todėl jei ir bu.- debe-uota. t;;' minės mrju
kas turi ratlio namie, 
girsi! pranešimus.

Kils
919 kompanij
< darbininku

E-uncija šiemet kviesiu dau- 
l.gim; pasėjo, negu }>ernai. šio. 
; mot kviečiais apsėta 13.500.(HM! 
’akeriu. o pernai tik 1.T0OO.OOO 
jikertfj. _

i jo nekenkia ir nori juo nusikra
tyti, sako, davusi jam net ]k>- 
rą kartą nuodą.

į Sutaikinti juos niekas nega
udo. ir taip, toksai biauHiS gv- 

' kūno augimas yn» geresųi* ne ;
’gu vidutinis. .Hpideuiijos-mo--. j 
kinius .mažai liečia. Plaučiu li
gomis taij) pat nedaug yra >r.j.
,gančiu. K rūtinė.s augimas nor- 
nmlus. Taip kad Ijendras ispū- - 
dis gimnazijos mokiniu valka
tos stovio yra gerus.

šiuo jiosėdis ir baigtas. Ki- .
tas nutarta sušaukti 192.5" jn.-

. sausio mėn. 4 <1. l .val. ou piA

vnimas tęsėsi k'idehf įlietu. Bet 
štai šiemet lapkričio 24 d. An' |;

12 žmonių [tanas Juška rastas daržinėj pa
:>ikoręs ar pakartas. Visa apy
linke sujudo: visi kalba, kad 
janepats pasikorė, bet buvęs

j-

DIVORSAI DAUGĖJA.
;tio gydytojas ir vietoj lavoną 
įapžifirėjo: sakęs nesą žymią, 

uv. \ alstijose daugėja, (kurios mestu kam nors Įtarimą, 
n. poru persiskyrė 11>.>,-:Gaila žmogaus..; buvo dievota^ 
ikif yra 11 nmxs. daięgiau. JAb-iis ir riarbštu* vyfiaį;; ti<£ 

Įnegu l^-nn. /kmffe-’persnskjim Įriuio "kapo laike karo'gyvenda- 
į Id^.S-la poru.. šitos žinies yra :m;;> plač-iamę pa-auly. o grį- 
pilnos. .Jas surmko'KnmėiTi" jžęsnamĄ pną žnfono.4. yia -m-

Washington. — Divur>u i

192:

DOVANA JAPONAMS.

jefelb-r aukojo $1 JjlH).lN)(I Japo- 
inijos universitetui -šaučiau: 
(Tf)kijoj. Ta- universibais lm- 
i vo labai ’!’ik>mt''ję> m:o ž'-iiiė- 
; d ribojimo. Tė- a :koi’?j: pini
gai skiriami univrsi'm< km-

Pastoja kelią.

Įtiko baisią "’nir'ti.

tariami a>m<-ns kalėjime ir 
?i:i a rd vmas.

Tėvu rūpesčiai.

Manampolė.

Šiaudinė/Šiaulių apskr. Mū
są apylinkėj įžėjii- tamsioms 
rudens nakthns. kasmet prasi
deda plėšiką darbai. Pernai 
rudenį prie vietiniu kapu plė
šikai apiplėšė keleivius, va
žiuojančius diližane is Tekšiu j 
Papilę. Šiemet gi gruodžio 1 
d. 2 vai. naktie- užpuolė šiau- ■ 
liu apskr. gydytoją Kaldarą su 
feldšeriu. važiuojančius iš 
Triškiu j Papilę. Sust:tb4i*4«JO-

n
London.

GAISRAS MOKYKLOJEorgamzuo: •

parapinėj mokykloj plikl! j pi’^inmazijos jH-ar^inimu. t. sakymą i.šūiesti.ant kylio, kibk

METE darbą NURIJO DEŠIMTUKĄBet i
Pawtucket, R. I. -

ha n.

PAKĖLĖ ALGAS ATSTATĖ TROCKĮ.
Chicago.- -•(;<‘ležiukeiiij

žiauru Jiaus kritikavęs Kuino prinei-j SUMAŽĮS MUITĄ.

(“T»iMnva**y

P“ 
liti

aniza 
barai

klerkai 
po .!<•.

ANGLIJOS KARALIUS 
NUBAUSTAS.

jjIMi vaiką lai!

Vilnius. .\ti<4 ‘’S!ox\o.” )M*-

darbininkai su-1 reikavo.
ltr įa sa U’do 2* H 1 da lb;.

UŽ VAiKŲ ĮSTATYMĄ.
Arizonoj valstijos

Fili River, M 
ma.- j 
gaisra' dienos 1

MIRTINGUMAS SUMAŽĖJO STREIKAS BAIGIASI.

iškipi Jono gimnazijos

Jm įvyrą. bet karo laiku na, 
H.-.. Įsiranda vyrą. užbėga 
lai i iiouis už a k i u ir išteka.

(XXI litu. Kada išėdų atsakė, 
tiek pi»igą neturi, tai gavo Į-

"Vicnno- j
mokytojos laimingai vi -kito kokiem '.X) litu k laikrodi.

soma no KARINĖS NAŠLĖS 
IŠTEKA

;mioš. našliu ištekėjo, čia eina
si kalba ajm1 našles gavusia- 
pen.-ija>. Kai tokia našlė ište- . 
ka. tai netenka pensijos.

.matyt našlėms varčia i

'dalyvavo tik 1G. Svarstant du m 
mokiniu bendnibučio .-tapymo pilės, 
klausimą, kai kurie pageidavo.

■ka<il>ūt geriau pirma pasirū-

416.52:'

Vfashington. — Pereitai^ nm. ■ New Bedford, Ma.-s.
tais S iv. Val-tijosc niirlimt’’ d,-.iai. u’i’b- m-pa-it'-nkim 
mas b;;vo maž.e-ni-. negu u>. mušto: i.- a.gomis. .-u.-tre ■ 
pernai. i92J m. aut [ii.ikki • pradėjo grįžti algai i d; 
žmonių mirim i buvo A Buvo -a-f’-<oka\ę 2oo .n;«
1924 tebuvo 125. Su-irinkm?- nutarė am/:"-

rengiam.;; aut omam ką parodo.,1*’' pa.les 
Tai karaliau- Šoferis be lai-ni" i b(JXHI. 
išvažiavo i N<ov Yorko Brone j lb2JX)0. 
way. Tapo tas patėniyla iršo-i 
feris nugabentas teisman. kur? 
užsimokėjo $2.(K). Sakė, kad 
išsikojektuosiąs 
kni sugrįš pns jį.

armniimu. d
io *./!2:i.f4.<
,4(i savaitėje.
rbvs gruodžio 

li'-pos mėnesyje, 
I'1 nuoš. da i bai 

rmg”; liepos mėn<--

BANDĖ NUSIŽUDYTI.
Houlton, M e. Aliau Kine 

mor ■. 29 m. amžiau-, buvo v/.- 
daryta- kalėjinian už. f 
pasielgimą su dvieju mėnesiu jpą ir jei jis nepasiduos puri i-j 
kūdikio. Daliar iis peiliu per-į ios disciplinai.

atstovą sipjovė gerklę. Jis gal Išliks į Trockis aurilenkė privš tų iš- 
karalin'is. butu* ratifikavo vajką darbo gyvas. Jis buvo JcalAjiman nž- itarmę* ir purpiiaUkkyai tar- mų muitą ant dailrtą 

amendmnntų. darytas snukio 5 d. (nausiųs. kur tik fa paskirta*. Vahttijų įgabenamą.

kari gimnazijai būt dar pa- gali. Tą pačią naktį atėmė nuo 
dalytas v.-nas toks rūmas, nes

■dabar padėtis nenormali, kada 
pamoko.- eina nuo pat ryto iki 
.laęiam vakarui. J)e] bendrabu
čio pa statymo nutarta kreiptis ........................... .. ... . . .

į švietimo Minisbniją. kad ii .komunistą partijos konė n-ne:- 
iirytn. ir tiek. Taigijjm^ kurią rezoliiu-ijo. ĮHisiąs- 

> j>arli.įos komitetui 
s. pfidi- Ma«kx*oj. Jų -tarpe esanti taip 

Uiio ’-aštu >r daugiau pat ir Vakaru (Indijos komu
Toliau k-to pirmrnin- fiistą » ]>artijo> rezoliucija.

Vilnių/, Va
karą Gudijos centro komunis
tų įMlrtijos komiteta>. Parį i* 

konferencija sveikina savo 
trolius ii užsienio ir reiškia i-

Worcest2r. M.-i-- 
f’orisemi. 15 m. mięžiaii-. liigli 1 Lai nadarytij. ir tiek. Tai 
sciiooiė- mokinė, kl. soje i-idč. •mo1. vieno nario žodžiu. M-jo- ,tos eentĄ* 
io bumui dešimtuką. Kitas byl<» lapą-.'jkuičiiis bus,. f 
mokiny-pasakė juoką. Moki ,dint;s

Maskva. — Ku>ijo.- komunis- !ny turinti burnoje dešimtuką, oiekn;
t ii partija Trockį atstatė iš re-ą-.nu- juoktis ir prari jo dešimt u kasi’ Siruti- priminė gimnazū^skHtnbHnt i taip: 
voliueinė^ Km*o Tarybos. Jam ]<ą. Mergaitė nugabenta iigo- jos direktorhins 
grumojaiua išbraukimu is ko ninėn ir nuinitn ji>< X-spind >lin 
nmnistą [Mirtijos. ir atstatymu paveiksią-.
n io vi-okiąi darbu, jei jis nesi- ■ __________

ragmimą vi 
šuoliniame tėvą ir gloliėjrt su 
sirinki nie. kad tėvai susiri)pir. 
tą Tetarė i u moksleiviu šefpiniu 

į I ki šiam laikui nors mokestis Kąikiifinto.* kad veikiai 
;už mokslų huvo nedidelis (25 metas, kuomet. spn ulžinKt •?ųr-

' Krancijos komercijos minis- lit. pamečiui).'bet mbrinčkj lw» miniom^ bn< nutrink) hU'- 
- i er i ja užsimini* apie sumažini ]*asi|ino<uoti baro visada dau-.^n. iki šiol 'skiriantj Gq$>Į..j;

mą muitą ant daiktą iš NnvPjtieii negu kad gimnaaiin-ga--’^nli.*... irt. t." 
i)Ąjo pidinoMmti. ir ttž dalj m*- ’**'



pavičius ir

r

KLERIKALAI"
Kai pereitą rudeni Lietu-

jteivyku

tuo
M50

vyriškai. M kunigiškas mi 
iiistenji^jięmoka sąvo palai
dos būruos suvaldyti, tai kas 
nors kitas ją turi suvaldyti. 
Jau nekartu ląivo pranešta

_____ py-
LTEBUAMIAM R. O. ASSOCIATIPK WUB01

‘AH^Hanct >r jMdlhif »t vedai rate ot poetas* prorided'for in Section 110* 
f Ažt -«Č Oct. A 1917. authorised on lūiy 12. 181*. "

SUĘSCRIPTION RATES:

aa4 suburbs ... .4
i ebm^riM yierty.

MOKSLEIVIŲ. BJBIKJlIJJ

reikalą turėtų aprūpinti Jūs A- 
merikoj gyvenantieji tautie
čiai!. Jūs per savo fondus ir or
ganizacijas turėtūt ir toliau 
teikti Studentams paskolų — 
pašalpų. Jeigu Jūs tai pada
rysit, atliksit didelį savo Tė
vynei patarnavimą. Tada, po

Didžiojo karo metais Amerl 
■ - !kos lietuviai padarė labai daug

laikraščiuose, kad kum Kru- gero savo tėvynei Lietuvai. Tų 
- i Seime vartoja naudingų darbų eilėj nepasku-
“klebonijos toną,M kuomet tinėj vietoj stovi ir mokslus 

einančio' jaunimo šelpimas, y- 
patingai Šveicarijos Friburgo 
universitete. Iš sušelptųjų ta
da moksleivių-studentų šian
dien jau susidarė diktokas bū
rys baigusių aukštąjį mokslą 
inteligentų. Jie šiandien jau 
d i rlm sunkų ir atsakom i ngą 
darbą mokslo ir politikos dir-

Pereitą nedėldieiii, sausio j
.18 {L? Bostono Centrai Labor!

Union, buvo parengus nabaš-Įvos savivaldybių rinkimuose 
ninku Gomperso' pagerbimo J kai kuriose vietose 

programą . Prie tos progos'šis-tas laimėti Lietuvos kai-
iiaujasis riajani gaivalui, tai tada kai

riųjų džiaugsmui nebuvo ga

OARBIMINKy VADAS r TEBĖRA GALINGI 
B9ST0HE

i

Bostonan atvyko
Darbo Federacijos preziden
tas Green. Naujajam darbi- lo. Jų džiaugsmas rado skai
tliukų vadui pagerbti BoS-’drų atgarsi Amerikos lietu- 
tono majoras buvo surengęs ivių laisvamanių ir soeijalistų 
pokilį. j laikraščiuose. Džiaugėsi, kad

Prezidentas Green teipgi ■ girdi "klerikalizmui" jau 
priėmę laikraščių korespon
dentus. Visuose atsitiki niuo

♦ se jis padarė keletą pažymė
tinų. pareiškimų.

Apie savo nusistatymą jis
t Šitaip pareiškė:
C 1 44 Aš savo galvoje nieko re-

j voiiudijonišku neturiu, bet 
f b epu pasistatęs svarbiausiu 
||y i^ayiniu sukelti darbinin- 

L ifcua&e organizacijos susiinte-. 
resavimti ir ką ji daibinin- 

|. kanas.reiškia. Pasisekimas 

ą šitame nusįstatynie ir fakti- 
£ i- naLbįle kaine kitame priguli

Dabar vienok pasigirsta 
jau vėl kitokie balsai. Uhi- 
•agos "Varpas” indėjo ko
kio ten niokvtojo laišku, ra-
šytą Dr. Graičiūnun Laiš
kui antraštis uždėtas; "Kle
rikalų diktai a ra Iii e t u ra j 
si i pri/' Toliau laiške be kit
ko rašoma:

daryba,
nai tobaa ir ^apyt išgap; 
ti. . apmirę įsi-
ifraukę į saveffcsmens reika-. 
lūs. Jokio užsidegiaio, jo
kio noro bet ką planuoti dė- 
liai vaMybinijj reikalų. Daž
niausiai, pilna apatija. Vi
sai kitsai pas žmogų susiran
da ūpas, kuomet jis pradeda 
kalbėti apie kokius nors sa
vo reikalus. Girdi, prade 
jęs nuosavą namą statyti, ga
vęs iš valdžios paskolos ir 
čia jau visa virtinė visokių 
klausimų ir sprendimų. Pa
sitaikė buvoti ir pas tokius, 
kurie mėgsta darbuotis viso
kiose draugijose, būdami jo
se tai pirmininkai, lai sekre
toriai. Iš kaliais sužinai, kad 
jau senai nebuvę kviestas 
susirinkimas, kad vieną ar 
du kart kviesti posėdžiai’ne-

■ įvykę ir kad darbas kažin- Į 
kai]) nesisekąs.” i

Tai mat kaip pirmeiviai a- 
pk? save kalba, prie ko jie 
prTsipažista. Valstybinis dar
bas pas juos užmirštas, 
mitybiniais reikalais, jie gal
vi] nekvaršina. Greįt jiems 
kalba nutrūksta kaip užsiim.- 
>ania apie Vilnių ir Klaipė
dą. Kas kita, kuomet užei- r 
na kalba apie bizni. Tai at

siveria burna.

Lietuvos pirmeiviai su--
smuko ir jų idealizmas Įšgą-1 ^šinėk naujus narius ir užrašinėki 

T. , v _ • i DsiubiiiiiiKH,, i
ravo. Jiesiiburzuazejo.su-. i

Vaistybi- į ;

pasitenkina j CONNECTIGUT i
APSKRITYS

atsakinėja į opoziciojs inter
peliacijas. Pagaliau tokiems 
ministeriaius, kurie valsty
bės turtu nori apdovanoti sa
vo gimines ir aprūpinti vien 
savo partijos reikalus, ištik- 
rujų ir verta tik antausius 
apskaldyti ir išvyt kur pipi-

rastum bent vieną klerikali 
nių. ministerių,' kurio besi- 
smelkirno Į Ministerių Kabi
netą yyriam-iu tikslu nebūtų 
pa.-iiarimvinius >avo asmeni
niam, giminių ir jo partijos 
interesam.-.”

Begediškcsnio ir isgamiš- 
kcsiiio' raštpalaikio neteko, 
matyti nei "Tėvysės” kai 
minkoj "Laisvėj.“ kuri Ma
skvai tarnauja ir iŠ ten su

jinio. Nejaugi
‘/.arijoje cliamiz

biznojo visišk 
ui anie darbe
"klerikalus"* patarkuoti. Tai!
Lietuvos valstybinio darbo i 
našta krinta aut "klerikalu” į 

i 
pečių.

"Lietuvoje diena is dienos 
įsigali kunigai ir jų politika. 
Be to, reikia pasakyti, kad 
jų stijirėjimas iiar nepasiekei 
kulminacinio punkto. Tie. Įiūiojatna steigti lictm iii pro-
kurie spaudoje ir šiaip pasi-(testanta 
kalliejim tose reiškia nuomo- įdvasinę 
nes. kad kunigų galybė Lie
tuvoje nyksta — labai klys
ta.”

Lietuvos katalikiška val
džia rūpinasi sustiprinimu 
lietuvių protestantų. Lie

sivii
mg

IĮ taip pat galėjo baigti aukš
tąjį mokslą tiktai Amerikos lie
tuvių Į Tautos Fondą sudėto
mis lėšomis. Del to šia proga 
laikau savo pareiga išreikšti 
dėkingumą Tautos Fondfti taip 
ir visiems mokslus einančio 
jaunimo rėmėjams.

Bet aš taip pat noriu primin
ti, kad reikalas remti mokslei
vi u>-st ridentus dar nepasibaigė 
nė Šiandien. Tiesa, šiandien 
jau mes turime savo Universi
tetą, kur eina aukštąjį mokslą 
pusantro tūkstančio Įvairią 
profesijų lietuvių studentų. Bet 
to dar tol
tavos reikalams. Atsiminkime

matysit, kad jos gyvenimas, 
tvarka, ir gerovė atrodys vi
sai kitaip, negu Jūs matėte 
pi rmiausia i s nėprikla usomybės 

i metais.
Tačiau pašalpos reikalingi 

ne tiktai užsieny, bet ir čia 
Kaune einą mokslą studentai. 
Gyvenimas mieste, palyginti,, 
gana brangus, o mūsų studen
tų tėvai daugiausiai ūkininkai 
neištesa sūnui duoti nė po šim
tą litų mėnesini. Reikia juk 
mokesčiai išsimokėti, trobas 
taisytis, ūkis gerintu Tėvas 
džiaugias, kad sūnus gimnazi
ją baigė. Dabar, sako, tegu 
pats verčiasi.

Taigi mūsų studentams ir 
tenka patiems "verstis.” Vie

lai dirbą valdžios Įstaigose, kr
iti šiai]) jau kontorose, iiiuruo- 

jse. žodžiu uždarbiauja. ^Tik 
ito uždarbio nedaug. Reta kil
pas jo .gauna. O jei gauna, tai.

VYČiy VAJUS
Trečiasis Vyčių Vajus prasi- 

dėjo š. m. sausio 1 dieną, o baig* 
sis vasario 28-tą.

Šiais metais jokio pratęsimo 
nebus.

Vajaus metu Įsirašančio nau
jo nario mokesnis centrui $1.75, 
tuo tarpu ne vajaus nario mo
kesnis 2 dol. centrui ir 1 dol. 
kuopai.

Kuopoms, prirašiusioms dau
giausia narių, centras paskyrė 
dovanų. 1-ma dovana, 50 dol., 
teks kuopai daugiausia prira
šiusiai, antra dovana, 25 dol., 
teks antrai daugiausia prirašiu
siai. 3-čia dovana — 15 dol., 
trecioji — 10 dol. eis ta pačia 
tvarka pagal kuopų pasidarba
vimą.

Chicagos apskritis metiniam, 
susirinkime, kuris įvyko š. m.

toms i apskriti Įeinančioms 
kuopoms, kurios vajaus metu 
daugiausia prirašys naujų na
rių. Dovanos bus keturios: 
pirma — 31) dol., antra — 20 
dol.. trečia — 15 dol.. ketvir
ta — 10 dol.

išvengti streikų, lo-1 
įšaltu ir apskritai kad misi- 

geri santikiai tarp 
daTbdavių ir darbininkų, tai.

AįiatSak Green. darbdaviai tu-į

'ii pripažisii darbininkams j.. jjetuvo< 
'teisę brgmiizuotis ir sutikti

" derėtis su prideramai išrink- 
y tais .. darbininkų atstovais.
b. Toks' darbdaviui nusistaiy- 

''irias išvengtu darbininkų sii-
7 erzįšfiH^. (t v

Prezidentas Grmn užgvtcI*" ‘ ' " - " ..... . *
7. dabartinį akivybės varžymo
"7Įstatymui. Sako, kad jei atei- 

yybei būtų durys atidarytos.
tai čionai gerbūvis greit pa
sibaigtų.

Prohibicjjos klausi my. sa-

seminarijų, arba 
j protestantišką fakultetą prie 

jLietuvos universiteto. Da
lbai-. kuomet pirmeiviai prie 
(ištižimo prisipažino, tai gal 
įgalų gale prieis prie to. kad 
i"klcrikališk'a” valdžia ir

; čia u
Na.

& ■ .
1HU '

Yra ir stipresnių balsų dėl 
Lietuvos "pažangiosios vi- 

ištižinio, štai 
Žinios” tai yru

" Liaudininkų Žinios” 
šio 3 dienos laidoje luri ižam J 
gini straipsni antraščių 7?c- į 

akcijos laikais. Rašoma šį-|

ivKAirtt

sau

BEGĖDYSTĖS REKORDAS

jroką laiką ir davė parauni jų 
j Realinei Ginuiazjjai Mari

. ijampolėje. .Kad išbandyti 
Ipinnvivių idealizmą ir mok

slui atsidavimąi tą paramą 
jmio jiradžios šių akademišku 
'melij atšaukė. Pirmeiviai 

■jau save tuo pažemino, kad 
gauni pasitarti .-ulčiiič už tai niekinti "kierika- 
SU kuriais rrūiuu l|„" vahlži.-j. kam j.i mokyk-

blaivini]įkas, bet stovįs už re 
y*; forma vinių pmliibicijos įsta- 
£ tymo. Tokio nusistatymo 

. V prez. Green lai kosi dello. kad 
L.Federacijos dviejitosc suv.m 
r žiavimuose taip nutarta.
Ik Prez. Gicen sakę es.;F

■ priešingas neišbandytiems 
X-obaI»iams ir sepasitiki bau 
-ydymų filosofija. Sakė, -kad 
jZJAmerikos darbininkai pada 
į'Tytų. klaidą, jei steigti] trečių 

nepriguhningą partUą.
|-Prez. Green prijuižind, Jkad
^Ąmeiike kooperuoja Bažny

čios su darbininkų judėjimu.
įgu . darbininkų Judėjimu. 

Protestantų Bažnyčios tą da-
T ro per“ federated ctaches/b 

ilikti Bažnyčia

— lai kelių dienų jioiisio lai
kas. Senu įpročiu žmogus ( 
atsilankai pas vieną ar kitai 
pažįstamą, ga 
draugais 
‘u'sircini. 
iii šnekuti loti, kas girdėti, 
kaip d na.', kaip nusiseka 
riūsii įvairūs valstybės kūri
mo darbai. įsivarai į politi
ką. bei dažniausiai tokia kal
ba neilgai t'-«iania. Girdi,

los rėminio r;lysino ir p 
kaistu "kierikališkai” t ♦
džiai jie sesi gailėjo, bet

palavinias. Tai ką čia kai-j 
’nčti. Pradėsi kaipėti anie 
Vilnių ir iia kalba greitai 
nutrūksta. Kas ąi daryti:’ . 
Mat. girdu suplaukė atsa
kymo. Jeigu jau toksai tu
rėjo būti atsakymas, tai ver- 

jau būtų ir nekliudo, 
ką norėti nuo krikšeio

Žinai, kad taip bus n 
dar blogiau. Mes ir 

Klaipėdos nustosime, jeigu 
taip toliau, eis. Ir žiūrėk, 
jau draugas ieško kitos kal
bos klausinėja apie balių, ar 
kokį vakarą, arba aet prade
da paprastą šnektą apie tai, 
kaip kokie ten didesnieji po
nai buvę susibarę, kaip vie
nas kitam būk net per, ausį

Kr. Mat rupi savi reikalai, 
reikia namus statydinti. Gal 
kaip protestantu, taip ir pir
meiviai reikalais "Lietuvos 
"klerikališka ” valdžia bus 
priversta rūpintis.

Pereitame "Darbininko” 
numeryje Lietuvos Pasiunti
nybes buvo pranešimas-per- 
seigėjinias dėl lenkt] paleisto 
gando apie muštynes Lietu
vos ministerių posėdyje. 
“Tėvynė,” S. L» A. organas, 
paėmusi lenkų. gąndtĮ už gry-

v meugos apsiirity ir atskiros 
Kuopu> skiria dovanas atski
riems nariams, nes buvusieji 
vajai minėtinai įrodė, kad dau- 
giąusia narių prirašo atskiri 
nariai, kurių paprastai nedaug 
atsiranda. Del pavyzdžio pa
imkim Antrojo 'Vajaus čampijo- 
nus — 13-ją ir 4-j‘ą kuopas. Abi 
Ciiicagoj. Prie 13-tos kuopos 
Antrojo V’Ajaus metu prirašyta 
viso J 70 naujų narių, kurių 150 
prirašė vienas’ asmuo, būtent 
Vincas Stancikas, • Prie 4 kp. 
prirašyta 140 naujų narių, ku
rių apie 40 prirašė Stasys Ši- _•? 
mulis. - . jj

Ne kitaip bus ir šiuosmet va- .
ramt Trečiąjį Vajų. Daugiau-”"^ 
>ia prirašys atskiri naiiai, kuo
pų "apaštalai.” X

. Kad juos Į tą darbą dar la
biau paskatint, patartina kuo
poms skirt dovanas. Tuo bent 
dalinai būtų jivms atlyginta už 
darbą, už pasišventimą.

Į vajau< darbą gyviausia 
puolėsi kai kurios N. Angį, ap
skričio kuopos^ kai kurios Chi- 
eagos apskričio kuopos. Oleve- 
iando 25-j i kp.. ir Pennsylva- 
nijos naujai atgijusios ir paki- 
b.isios kuopos.

Priduotais Į centrą rezulta
tai- šiuo melu pirmoj l ietoj sto
vi 24 j< ;<p. ('Iiicago. III., 39-ji 
kp. M iri". 'Ville. Pa.. 112-ji kp.

idrią mokslui.
mažu neužtenka Lie-1 :/e 10 i>° Pridėt dar kitas

(labai nepatogias gyvenimo sa- 
Ilygas: butų Kaune labai maža: 

gi'tlvtoju )sDidentams tenka gyventi ank- 
’ ‘ Įštuose. nesveikuose kambariuo- 

:>e. susigrūdiis po kelis į vieną, 
j Maistas, neturint pakankamai 

kuriems aukšta-^JP Pat gana blogas. Žo
džiu. visa musų-mokshis einan
ti .jaunuomenė reikalinga vi
suomenės paramos, pagelbos ir 
susirūpinimo. Padėkime jai 

I išeiti Į gyvenimą — ir tuomi su
stiprinsime savo Tėvynes atei-

Dabar L. D. K. S. vajus — pri- j

Connecticut’o valstyjos lie
tuviai katalikai darbininkai 
susispietę po • Lietuvių Darbi
ninkų Kooperatyvės Sąjungos 
vėliava, sekmadieny, sausio 25. 
Š. m. suvažiuoja Į New Brfrain. 
Conn.. gvildenti savo apskričio 
ir visos Darbininkų organizaci
jos reikalų. Yra numatoma, 
kad šis suvažiavimas bus skait- 
ling-as atstovais ir gausus nutu
rimais.

i>ci. Visgi, mes is savo pusės 
primename, kad neatsiliktų nė 
viena kuopa be .savo atstovo 
apskričio suvažiavime. .Jeigu 
jau iš vienokios b.ei kitokios 
priežasties kuopa neturėjo pro
gos išrinkti atstovų, tai tegul 
tos vietos būna pripildytas kuo- 
po> valdybos nariais arba ir 
taip veikėjais, 
mos turi būti 
kinie reikštu .

jų ir tuoj yri' 
ori rašinėjimo.

šventę. t<>• 
lyk u.

( onnocliciu 
rinkai, pradėt

1 uo>

e silsi nu
kalbėti a-

Taipci
:uin pr;> 
o o: _-i n i

VISA, KAS PASAULYJ
YRA

Kas tik galima suprast.

Be priežasties atsirast.

mokytojų, juristų, 
(inžinierių, technikų, agronomų 
|neskaitant valdininkų, komei- 
isantų ir šiaip jau laisvų profe- 
(sijų žmonių.
sai mokslas yra reikalingas, 
•leigu neims šitų aukštojo mok
slo žmonių. Lietuva dar ilgai 
negalės tinkamai sutvarkyti 
savo gyvenimo ir.pasivyti kitų 
kraštų geroves, šiandien mes 
daug turime pusintelingenčių. 
bet labai mažai tikrų inteligen
tų. o dar mažiau gerų, baigu
sių aukštąjį mokslą specialistu. 
Del to mes dar negalime apsi
ginti nuo visokių svetimtaučių, 
kuriejnus tik išnaudoja, o visai 
nesirūpina mūsų valstybės su- 
sfiprinjmu. tvarka, nė geYove.

Daugelis Amerikoj gyvenan
čių lietuvių, kuriems teko ap
lankyti Lietuvą, išbėgo vėl iš 
jos užsivylę, peikdami valdžią 
ir visą jos tvarką. Bet retai 
kuris paieškojo, kame visos tos j 
negerovės; priežastys. Taigi l 
svarbiausia priežastis ta. kad I 
Lietuvos gyvenime atsiranda į 
tūkstančiai lokiui darbų ir re; 
kaili, kuriems atlikti reikia do- | 
rų. sąžiningų ir savo darbą iš
manančių. taigi baigusių tam 
tikrą mokslą, žmonių. Tokią 
žmonių Lietuvoj nebuvo, o ir 
šiandim! dar. kaip sakiau.

a. Iš k ;r jų paimti ( 
prirTioš Lietuvos uni- 
is. .hm. to dar nebus tra 
<iiniif<mi<'. kad iiki'U 

■s Latvija ir Fstija, 
pušų už Lietuvą ina- 

tač-iau studentų turi 
'Vkius 'langiam Lietu

va- I niveisYteto greitu laiku 
n."s padidinti negalime. Tam 
r"ik- .Dalyti naujų rūmų, pirk
lį daug ir brangių prietaisų, 
k'':"-': daugiau profesorių. Ši
lėnus darbams 
..;eių -'iFs laiko ir milijonų li
tą išlaidu. O gyvenimo reika- 
bii laukti nenori. Jeigu mes iš 
k’ovojome nepriklausomybę, tai 
’iirbūt turime ją ir išlaikyti.

Dr. V. Mykolaitis, 
Lietuvos Universiteto 

Docentas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. K- — Tamstos raštelis "A 

apsivedimas reikalingas,” Kiaus 
>no ncišavildena, n-prirodo u 
faktais m-i autoritetu — dėti ne 
galim'.'. Rašykite Tamsta zinvie> 
lengvus dalykėlius.

Naktinei Pelėdai, Clevcia:?!,. 1
- Visu pirmiausia Tamsta neats;:

s;.; v o tikro vardo jit ;
Anonimišką korespor.de 

Darb. ” nededa. Tamsta D;r 
•muiim-nta už pagvrima vien

perda

i).

i Simu) n 
Inor ;»■
I Žemes.

atlikti r<»ik

i pm-.ms !’■
• km-espend' : 
.•.ivarl nsime, K; 
ii< rišdami kbr 
:? asmenų iva:

PlaU-.'ifms rezultatus pa- 
io'iii'im nmižiluo.

\'D;iK vajaii' ir apskritai or- 
r;miz;:' kalins, kai]) dėl
imikm-iją. mokesčiams siųst 
iii/ų. Kmi'.l Uncijų. Pašalpos 
'kyriam į''atų. dd čarteriil 
naujoms kp.) kreipkitės šiuo 
drosii: 473G So. V’ood Si.. Chi- 
;m-o. Iii.

L. Vyčių Centro Raštinė.

i / Iš Lietuvos Ą
.g xx»coocceeoco«x>ooocccoococQCc«»GeoQQC<»ac!«e  ̂
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Aplaikėnic siuiU inj maldaknygių vertės sl.oon. 
im.' veik per puse kainos, kadaimi ncn<>riine suk cę laikyti.

Nėr pasauly tokioxdaikto, 
Kur nebūti] priežasties.
Be priežasties jog nebūna 
Nei gimimo,j nei mirties.

reikalus tinkamai joje aprūpin- 
ti ir visą šalies gerovę pakelti.

DM to mūsų mokslus einan
čio jaunimo dalis turi ir toliau 
važiuoti Į užsienius, Į Šveicari
ją. Franciją. Angliją. Vokie
tiją ir kitur, pasemti ten rei
kalingų žinių ir grįžti į Lietu
vą darbuotis. Taip kai kurie ir 
daro. Taip jie darydami atlie- .
ka Lietuvai naudi ‘ dkrbą.,

gauna gerą nuošimti. Turime sekančiu maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, baltais-eciiiloidos-viršeliais su ka

buki', auksuoti kraštai, nepaprastai graži, tik....$1.75
ANI0LAS SARGAS, tokiais pat apd arais. tik biski ma

žesnė. Kaina.......................................................... $1.25
ANI0LAS SARGAS, rudos skūros aplami. laabi graži $1.50
AUKSO ALTORIUS, juodos skūros minkštais gražiais 

apdarais, su kabute........................................ .  • • .$1.75
AUKSO ALTORIUS, minkštais skūros \ iršeliai, be ka

butės, tik.................................  75
ANIOLtLIS, labai graži vaikams knygelė; minkštais

skflrinials apdarais tik .................................................
VAINIKtLĮB, maža, juodais minkštos skūros apdarais, 

tik ......................... . ............................................................
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Padaryta pastabos, patari
mai, kad organan dėti tik to- 
khis rašinius, rašytus anglų 
kalboj kurie liečia mūsų tautos, 
organizacijos reikalus..

Sekančiam seimui vietą ir 
laiką nuskirs centro valdybą.

Valdybon išrinko: dvasios 
vadu — kun. kleb. H. J. Vaičiū
ną (Cicero. III.) per aklamaci
ją; pirmininku — Ig. Barkus 
(Boston, Mass); pirm, pagelb. 
— Ant. Rakauskas (Cicero, 
III.) ir Juort. Tamošaitis (Ne’-v 
York); rašt. — Zosė Jurgaitė 
(Cliicago, 111-); ižd. — kun. A. 
C. Martinkus (Chicago. Ull.): 
iždo glob. — L. Norius (Peru. 
UI.). Juzė Leonaitė (AVoiCF<ter. 
Mass.) ir Jonas Pocius (India
na Univ., Indianapolis, Ind.',1: 
literatinė komisija — Ver. Gai- 
naitė. dr. J. Poška. M. Bagdo
nas. J. išlikas. -J. Pautienius.

rimu — kun. A. Linkus.
Valdybėm rinko, kad ir Te

sančius seimu, bet nitsitnaiiai“. 
kad apstinis. Sunku ir nemik-, 
ma tikėtis nutraukti moksli-ivė 
ja iš visti didesnių centrų Į sei
mą. Bot norint, kad I<i<.-k\i<•- 
nas ajiskritis kuriame gyvimĮr,
Giedros kuopos turėtų atstov- Į

i uždoniinavus, kažip kę jie už
giedos, kur pasuks orgajūiaa- 
cijosvjurę.

Šiame seime, jie savo mintis 
sau pasilaikė, kai-kurie prisi
taikė prie viešpataujančios 
dvasios.

Nors Matas Zujus buvo pa
kėlęs reikalą paremti Jurgio 
Krasnicko fondą Lietuvoj, saif- 
tikiu su Lietuvos ateitininkais 
reikalą, tečiau seimas pirmąjį 
dalyką visai nutylėjo, o ateiti
ninkams- tik pasveikinimą pa
siuntė. Apie tampresnių ryšių 
sudarymą su Lietuvos, kat 
moksleivija nieko netarė. Toks 
dalykas veda prie spėliojimų.

Antroji seimo diena buvo be
rods daug gyvesnė už pirmąją. 
Gal nežinota ko laukti, atsižvel
giant į mitis paleistas spaudoj 
prieš patį seimą? Gal laukta 
visuomenininkų, autoriietingų 
halsų? Į antrą dieną daugiau 
tų pačių Įsijudino į svaistymus. 
Daug gyvumo parodė aluninai. 
Taip seimas buvo ramus. l>e 
perdidelio politikavimo, dau
giau atsižvelgdamas į visos or
ganizacijos labą negu i save 
grupės ar provincijos.

Neriai aluninai šiame seime 
įgiuižiai pasirodė ir savo darbu 
jkė-ė dvasią biednosios mokslei- 
jvijos. Ne vien svarstomuose. 
Ihvt auka net lenktyniavo. Kun.

UVO l-

viWORCESTER, BULS&

Norš LDKS. 7-ta kuopa yra ma
ža, bet vis-gi mes nesnaudžiara. 
Pereitą susirinkimą, kuris buvo 14 
d. sausio, p. .J. Vaitkus prirašė 2 
naujus narius. Naujas pirminin
kas, J. Vieraitis, meldė visų narių, 
kad darbuotūsi visi ir pakeltų kuo
pą aukštyn nariais ir finansais.

Sausio 25 d., ateinančioje •nedė
lioję, atsibus Darbininkij Sąjun
gos metinis vakaras. Vyčiai su
los puikų teatrą, apart teatro bus 
visokių pamarginiipų: jauni vai
kučiai griež ant smuikos, dėklė- 
muus, o adv. P. Daužvardis, iš 
Bostono, kalbės.

Iš paduoto programo atvaizdo 
jau matosi, kad šis vakaras bus 
toks kokio AVorcestery da nėra bu
vę, būtent: teatras bus labai gra
žus, paniarginimais įvairus,, pra
kalba darbininkams reikalinga ir 
naudinga. Apart kitKO kalbėto
jas paaiškins apie kun. Garmaus 
bylą, kuri yra valdžios vedama 
prieš šlittkĮ ir visą laisvamanių 
šaiką. už begėdišką apšmeižimą 
kun. Garmaus ir visos dvasiškijos. 
Svarbu ir įdomu, nepraleiskit pro
gos.

.imas užirinti mini. XIII 
numeris) kurio 

.lipo nelaimingo, 
nkus uždedamas

ti ir tokius kurie šeiniau m-gn- 
lėjo atvykti. Tas gal <ulr;i- ’.-< 
stipresniu ryšiu, kad ir tolum- 
siai išmėtytas kuopas. Taio-gi 
rytiečiai pamatys, kad v; x;.- 
rivčiai nėra dideli godišia: 
garbūs, nei iogos organizacijoj, 
užleisdami svarbias' vi-etas ki
tiems kurias galėjo patys vieni 
įiasiglemžti. Be abejo, šįmet 
ir rytiečiai tą patį būti] pada
rę. Seime buvo jaučiama, kad 
rytiečiai moksleiviai ir ahmmai 
jau pradedazsuaugti su Giedra į Bl iumam' 
ir artimoj ateity sudarys ioūų'fg. Alba\ 
stiprų kultūljnį ir tautini židi- ]<Un. JI. J. ' 
nį.

Seime dalyvavo daugunurr 
moksleivai. Buvo ir keletti' 
alnnmiĮ. Iš alinimų tik keleia-' 
kunigiĮ-vikarų visą laiką svars
tymuose dalyvavo. Bet 
aJumnai yra nuoširdus mok 
vijos priedeliai, uolūs orgauiri 
zacijos nariai, daugum/jų ura-.']įį;o būtinus privalumus ir pu- 
eityj. daug jai pasidarbavę, jf-rnip savo nutarimus ir valdy- 
Nesimatė. seimui Įpusėjus ve- 1);, ; ]<įto įr nesitikimn
mių visuomenininkų, to žguzio Raįii 'tik geni vaisiui ir tai tų

ii> nemėgo
Kun. A. M a
doleri, paklojo $14. Kun. I’r.
Vaitukaitis paaukojo $15. vir
šydamas kum M.artinku vienu

P». r*so: 
p. tukaltt, ui Jtisų -«Mft 
sy tai ioteų kiurio* 
TujĄjąiųjiaunų dl# SU^M 

..fabnra afau.:1Ha koja jau grabe; jie dabar val
kiojasi it musmirių apsiėdę, arba 
it žydiškas arklys, su reksų vėži
niu, tempiasi nuo vieno kiemo pas 
kitą ir vis jokios naudos dėl savęs 
negauna.

Kalėdų dienoje mūsų trockiniu-, 
kai norėjo pasirodyti gerais, mie- 
laširdingais katalikais ir lojaliais 
šalies piliečiais — pagarsino, kad 
jie rengia koncertą ir įžanga vi
siems bus veltui; idant patrijoti- 
nėš spalvos pridėti, tai paprašė1 
net ir miesto gaspadorių ir kitus" 
valdininkus. Bet, kažin kodėl, tie 
nė akių neparodė, prisiėjo vienam 
Nonvoodo Trockeliui, vištų valgy-, 
tojui, rėkauti, katalikus keikt, ant 
Rusijos spjaudyti (žinoma ne ant 
dabartinės) ir meluoti, kad reikią 
prie Amerikos prisidėti. Vienok 
tas nieko negelbėjo, nes nė vieno 
valdininko nebuvo, jie visi žino
jo Aokię vabalai rengė La vakarą, 
ir ko jie norėjo; jie gerai žinojo, 
kad tiems poneliams Amerikos vė
liava nebrangi, kad 'anais metais 
ant jos spiaudė ir bėgo nuo jos 
rėkdami, it kokie tigrai.

Mat ysime kaip čia viskas dėsis 
if prie ko prieisime.

Putinėlis.

305A, tai tas, Visas neanajjttmtij 
thanęs dingo Ur veliju kteteviecui ’ 
įhil kreiptis pus žukaitj su uegep 

dūriais, o tos žolės ir 
Prekė 60c. už pateli.” Atsiųžk 
o gausi visokių žolių ir knygų 
kūrfeiuoktaku < 2 Į

* Būtų geirtina,-
joje KGrOtoo
tą apie
daug yra veikiama, > biCihažailpd-
stebfctinKišpahidoje^ Gal mūsų vei
kėjai nenori dalintis mintimis su 
hrisiioinete. n < .! t »

barnely- 
portuojg 
visokiu? 
šių

ši m tiesi metų Musų teftmįiB
žemos. Dyjoil ^(irpdjTflai dėl pirkgjin. 
Katalogus siunčiame ‘dykai. RUATlį 
SEltENELLI &. CO., 817 Blue IslMi 
Avė., Dept. 16, Chicago, III.

.14-tos 
kuopos 'mėnesiniame susirinkime 
tapau išrinktas į komisiją su J. 
Gromaliausku, užkviesti Harri- 
son’o L. Vyčią 90-tą kuopą atlos- 
ti istorišką teatrą “Išpažintis” 
dėl mūsų L. D. K. S. 14-tos kuo
pos. Atsilankius mums ant jų me
tinio susirinkimo, sausio 5, š. m., 
parapijos svetainėj^ nustebome pa
matę tiek daug gražaus, prakil
naus inteligentiško jaunimo. Ka
da mes aiškinam savo reikalą, tai 
visi atydžiai klausė, opaskui pri
ėmė delnų plojimu. Ir visi nutarė 
lošti tą veikalą dėl mūsų kuopos, 
gavėnios laike, nes jisai yra tinka

mas tada lošti Tas parodo, kad 
Harrisono L. Vyčiai turi daugspė- 

i kų, nes prie to teatro reikalinga 
! daug.gerų vaidylų.
I Taipogi matėme kaip jie puikiai 
Į savo kuopos reikalus svarstė. Ka
da prisiėjo valdybos rinkimas, 
kiekvienas perstatytas apsiėmė, be 
jokio išsikalbėjimo ir laiko truk
dymo, į skiriamą vietą. Puikus 
pavyzdis ir kitoms kolonijoms, i- 
dėjinėms organizacijoms; tankiai 
pas mus pasitaiko, kada ateina 
metinis susirinkimas, reikia valdy
ba išrinkti, tar sunku priprašyti, 
kad kas apsiimtų — kaiididatuot 
į kokią nors vietą.

Atėjo man Į mintį, buvusioji 
Newark’o L. Vyčių 29-ta kuopa, 
kuri seniau J-fe 'mietai; itfeal ))uvo 
gąlinga.ir skaitlinga nariais. Tu
re jo2 šavo'. chorą, beną, lošdavo di
džiausius teatrus, dalyvaudavo 
miesto rengiamuose kontestuose — 
visur laimėdavo pirmas dovanas, 
varde Newarko lietuvių; nieks ne
drįsdavo pasikėsinti, užgniaužti L. 
Vyčių dvasios, bet laikui bėgant, 
susidėjus įvairioms aplinkybėms, 

galingos Xewarko 
Kas

Sunku pasakyti. Tiesa,

Pereitame. L. D. K. S.

Medelis

DETROIT, MICH. .
LDKS. 72 kuopos .susiriiįkipąap 

b«s sekmadieny, sausio 25, papras
ta^ laike, šv. Jurgio parapijos 

y klos, kambariuose,. .Visi _na-mol
riai nialoųekite susirinkti ir . liau
ju atsivesU,^fe3j^^4'ii4it5nį4ine 
turėsimų Jaba^varbių visokių rei- 
kiltp MptaiilJ ih^sokti karau su ki
tomis kuopomis.

Valdyba.

Nepamiršk, kad “Darbininkas” 
yra koperatyvės organizacijos laj- 
krastis *— remk jį, platink ir skai
tyk

Aš Motiejus Kl.MTTIŠ. paieškuu Si
moną KIMU.Tl (brolio sutųj, vargoni
ninką). Kas žinotą apie jį. arba jis 
•prtts meldžiu atsiliepti. Tuiiu svarbą 
reikalų: M. EIMUTIS, 319 Cross'St., 
■pidllulelplHa. Pa.

ltaW:
moat

Gudrus Teisėjas Išięel- 
bėjo Šeimyną

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmil

Tūla lenkų šeimyna Ncw Yorkc 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 

; iš namu. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinas pasiteisinimo, kad, ji 
negalinti verkiančių vaikų nutMittti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio^ nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą nulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
narttų savininkas ištraukė -bylų ir. 

f visi sau linksmai gyvena.

■ (Pululbimu)

AMERIKOS LAIVAI
Pasiteiraukite 

apie patogumus 
kellavifnb ant 
J.. V. Valdžios 

-•j. laiVą. Jie turi 
švarius, pato* 
gi ris kambarius 

dėl 2. 4 arba C žmonių. Puikus įvai
rus valgis. ntandAgusi patdrnavimes, 
(tylelės dėnys, beno koncertai -ir yį- 
sokios-rušiės gerumai iri patogumai.

;, Ttęngk.tkad jūsų giminės butų pdr- 
kviesti į* Ameriką ant .T. V. Valdžias 
laivų,Jungtinių Valstybių linijų. .

Matyki! jūsų, vietinį laivų agen- gvlZ," ‘ '

Tad aišku, kad mes po biskį 
krutant ir laikui bėgant, gal ir mes 
susilygįsim su kitais. Tik vieno 
dalyko meldžiu narių, kad lanky- 
tumėtės ant mitingų ir ant pa
rengtų vak.vų, nes jei mes kur 
priguliu;, tai turim ir dalyvaut. 
Nemanykit, kad valdyba viena ga
li ką nuveiki, arba kiti. Ne. visi 
itūrinte dirbti. Tik vienybėje — 
galybė ir feūsų visų priederme 
darbuotis išvien. Tąf-gi ant būsi
mo vakaro, kuris atsibus, yįršini- 
nčtą dieną, bažnytinėje salėje, ne- 
patingėkim ateiti su savo šeimy
nom, draugais ir pažįstamais. Bū
kim tikrais darbininkais, nesnaus- 
kim kampe, bet dirbkim dėl savo 
ir mūsų organizacijos naudos.

J. M. Vieraitis, 
naujas pirmininkas.

DETROIT, MICH.

Vaikę Eglutė.

Gruodžio 28 d., 1924, ■ pusė- p<> ‘ 
antros valandos po pietų, buvo at-1 
vaidint i ^vaikams du veikalai, ku
rie daug jiems pridarė juokų ir: 
džiaugsmo. Tie lošimai .susidėjo, 
iš dialogo, kuris ’ perstatė 'tarp 
dviejų ypatų kalbą, taipįti buvo 
atlošta tragediška k<VUcdįja,|.kuri 
daug įspūdžio vžikams pridarė. 
Vadovaujant varg.- K. Smailiui; t 
vaikučiai ant scenos pažaidė liptų-,r 
viškų žaislų. “Aguonėlę” ir daug, 
kitų. Ant galo gerb. kun. J. Jo
naitis suteikė vaikams labai daug 
dovani], kurios kainavo apiė-$600.

Balius.
Vakare septintą valandą, toje 

pačioje svetainėje, parapija rengė 
linksmą baliui. Jaunimo, kaip vi
sados. susirinko nemažas būrelis.. 
-Jaunimas linksmai ir gražiai žai
dė įvairius žaidimus iki vėlumai 
Pelno parapijos nartdai liko nema
žai.

HARTFORD, CONN.

susi-

Mirė.

Pi-;

'. S.

MONTELLO, MASS.

Išgamų darbai ir gudrybės.

dikį.

J<> ru

atoi IMWI wwiiįti>

pačią "ausiai.

i visu nariu
Aut praeitinę 

kuomi

Tai prikiauso 
y iki y sąnarių. 

Abelnai kalbant, kūdikis turėtų pradė
ti eiti apie metus laiko — bet nekurie

plačioj prasmėj. Po 
sesijos nedalyvavo nei 
laipsnius nešioja žmo-

United States Lines
45 Broadwayi ‘ New York City
To State Street,_ . , Boston, Mase. 

Managing Operatore for*.
United States Shipping Board

KVpikių^ 
EROves skYRIU

DEL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

jai pasidarbavę.

doleriu.

Dirbkite

Reporteris.

Visnomrt

SEREIKA,

- ■

v\ks nepaprasta

n dabar'sukrusti, nes

kod.aimis >avo darbą prie “Gie
dro.-“ ir organizacijos i v'kitas 
lėšas, nesistengė viršyti kun. 
Vaitukaitį auka, bet patiesė 
lygią auką — $15. Vincas 
Stulpinas aukojo $11). kun. L- 

ils $lf): pirmiau kun. 
. ič;us davė auką $10, 

i finas $25. Bu
vo ir daugi,, aukotojų. Boto 
nuo vakarų Ii' o pelno.

Seimas visą • iltį padėjo į tir
pimą atimi: i m.u. 
; i būsimąjj vajų, i

'' j pasidarbavimą.
'jnosibarė. Pats seim 
I ypatingu nepasižymėjo, til

pilnoj, 
pirmos 
mokslo 
rėš.

Dano arti pusės, seimo 
•ia augę. kurioms 

tėvų kalba kaip ir svetimesnė 
už anglų. kai-kuriems gan sun
ku ir išsireikšti lietuvių kalboj. ■: 
Jų savitarpinė kalba tai jau ne 

viška. Jei pavyks jų da 
Įtraukti organizacijom 1 
s po kito jio viršys i 

atvykusius. Li< 
ia porsiėnuisius ir

NASHUA’S IR APIELINKĖS 
i LIETUVIAMS

LDKS. 6-ta kuopa turėjo 
rinkimą sausio 10 d. ‘Pasitarta a- 
nie lolimesnį veikimą ir išrinkta 
atstovai į Conn. apskričio suvažia
vimą. kuris bus 25 d. š. mėnesio. 
Kuopos rengiamas pasilinksmini- 

7 d. vasari.-, 
pris.iraši

te juos <iar- 
spėkas.

CHESTER, PA.

Klausykite visi!
DZIMDZI DRIMDZI ANŪKAI 

TURĖS KONCERTĄ

N edelioj, Sausio 25,1928
Ž V. ROKO SALĖJ

Webster Street Montello, Mass.

jiramoga.

vyrai,

bar turi progos turėti 
praleiskite tos progos. 
Margareta ir Onytė _______ y
bridgc’io lietuvių vargonininkas. St. PAURA ir lietuviškas

Coli Čuplin.

Bostoniečiai.

GRYBAI ! I

Rengia L. D. K. S. 2-ra kuopa

iš L. Vyčiiį 
kuopos, beliko tik šešėlis. 
kaltas1’ 
mainosi aplinkybės, bet ir mūsų 
pačių Vyčių kaltė, kad mes ,at- < 
šalom nuo tos brangios Vyčių or
ganizacijos, ir miegame letarge 
Lietuvių čia gimęs jaunimas tapo 
išblaškytas ’arpe ameriKomi ban
gų. Dabar vienintelis jaunimo 
Newarke išganymas — tai prigu
lėti prie šv. Cecilijos, choro.

Pereitame LDKS. 14-tos kuopos 
metiniame susirinkime, kuris įvy
ko sausio 9d. š. m., šv. Jurgio dr- 
jos svetainėje, tapo išrinkta nauja 
vaidyba: pirm. J. -(Iromaliauskas, 
vice-pirm. P. Butkus, prol. rašt. P. 
Radzevičienė, fin. rašt. J. Sereika, 
kasierius P. šraibakauskas.

J valdybą papuolė visi srabūs na-

ris buvo pavyzdingas ir geras ka
talikas. Laidotuvės Įvyko gruo 
džio 2!) d.. 1924 m., šv. Petro par. 
Buvo palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis. Tebūnie jam ramu 
sėtis šios šalies šaltoj žemelėj.

Naujų Metų vakariene.

kuopos susirmaimas 
. sausio 25 d., po nu- 

Ū22 Mogon Aw.. 2 .30 vai

a pas — daromės dau- 
'irtraiii/.iiotais. tatgi ir Dar

ei ūk imi“

Valdyba.

i Philade1- 
£ ' phijos cen'ras gavo pranešimi], 

Į kad ten yra manoma suorganizuo- 
$!ti I,. 1). K. S. apskritį. Pagirtinai 
'* dalykas - ko didesnė organizaci- 

ja, to stipresni darbininkai ir men- 
kesni jų priešai. Tatgi ir Tams- 

X toms būtų pravartu savo susiri
kime pasvatstyti apskričio klausi
mą ir' priaidAti

Centro prierašas.
guvi)

Moniriloj jau nuo senai yra pri
siperėję bolševikiškų šmėklų, ku
rios paslarnojti laiku užviešpatavo 
Lietuvių Tani iškam'Name, kuris 
buvo visu lietuviu doleriais ir dar- 
bu pasiatyas. Žydiški, raudoni 
mulkintojai sulindo i visus Namo 
plyšius ir pradėjo ten daryti viso
kius nemalonumus, taip kad dorie
ji žmonės, nors ir būdami nariais, 
negalėjo eiti Į vabališkus susirin
kimus Mat lietuviški, o ypatin
gai montclliskiai bolševikai. tai y- 
ra chemeloniškos veislės, jie keičia 
savo kailį beveik kasdien: jie jau 
yra buvę visokiais t tautininkais, 
laisvamaniais, liberalais, progrosi- 
stais, Roeijalistais, komunistais, 
anarcMatais, leninistais, trockis- 
tais, o dabar Trockį išbraukus iš 
savo lizdo, turbūt paliks Hpšis- 
tais, nes nil«gėliai jau pradėjo 
nerimauti, visokių priemonių 
graibstyta, labai histeringai elg-

metus ir pradėti naujus, vietinis 
klebonas trerb. kun. J. F. Jonaitis 
įrengė šaunią vakarienę dėl baž
nytinio šv. Cecilijos choro. Ta va
karienė buvo gana Įspūdinga: su
sidėjo iš įvairių žaislų, užkandžiii 
ir prakalbų. Laike užkandžių bu
vo išpildytas Įspūdingas progra
mas. Choi-as. vadovaujant K. 
Smailiui, sudainavo dainą, linkint 
klebonui ilgiausių metų. Paskui, 
vakaro vedėjas, p. S. Atkočiūnas, 
įiaprašė klebono pratarti i jauni
mą kelis žodžius. .Jis, kaip visa
dos, pareiškė savo mintis ir prie
lankumą jaunimui. Taipgi apgai
lestavo savo trūkumus veikime 
tarp jaunimo iš priežasties .sunkios 
ligos.

Jaunimas pareiškė savo vieša 
padėkos žodį savo klebonui geri), 
kun. J. K Jonaičiui už taip jo uo
lų ir didelį pasirjžimą_darbe dėl 
jaunimo. Varg. K. Smalis ragino 
choristus-es prie uolesnio veikimo. 
Panelės taip-gi pareiškė savo min
tis, pasižadėjo ateityje uoliau 
dirbti tėvynei ir bažnyčiai, būtent: 
K. Petrauskiutė, O. Riškevičintė,ir 
M. Mekioniutė: Kalbėjo J. Zem-.

,; < -BAMBĮNO yra kūdikių geri4ftftt 
draugu. Kūdikiai mėgsta jj! Jie te#

• prašo daugiaaši

ii. kad nereikia raginti kūdikį vartoti 
savo sąnarius jei tie nėra perstiprųs. 
Kėlia jokios naudos jei kūdikis pradės 
vaikščioti anksti, ir ankstumas nerotlo 
jo protiško išsivystymo. Keturios mo
tinos verčia kūdikius anksti vaikščiot’, 
nes joms smagu arba gali pasigirti tei- 
niym’mis. Bet. toki* (^įpratimas yra la
imi neišmintitigas ir gali pažeisti ku- 

geriansia nuspręsti
kada kudiikni reikia vaikščioti. Kada 
kūdikis pajunta užtektinai sjtėkos. jis 

dys eiti, liet pirma to nereikia 
ri. Jei po dvylikto mėnesio jis 
ano bandyti, tai pasitark su 
i.
kūdikis gerai gyvuos ir nuo- 

.............gs stipryn ir vikryti jei duosi 
goriausią priežiūrą Ir maistą. Vikri Ir 
stipri sveikata yra dalis daugdio tuks
iančią vaiką, kurie buvo Išauklėti ant 
Kūgio Pieno.’ kaip dėkingos motinos liu
dija. šioms motinoms nėra geresnio 

. maisto ir ptisckmin kaip Kagle Pienas. 
Šautu sakyti, kad daugiau vaiką tapo 
išauklėta ant Eaglc Pieno, negu tint 
visą kitą dirbtiną maistą krūvon su
dėtą.

N'oeksĮtcnmentuok su kūdikiu davi
nėja n t abejotiną maistą. Borden'* Kagle 
neitas yru sveikas ktnlikią maistus, 
nes jame nieko kito nėra iipnrt gryno 
pieno Ir gąryno cukraus. Nėra Jokią 
uliejonią apie jo grynumą arba puikins 
I m.se ktnts. Gydytojai rekomendavę 
Eagle Pieną tūkstančiams ir tūkstan
čiams kūdikių, kurie laivo nedaatigv ir 
menki. Eagle Pietum yrn lengvai su- 
virškomas ir patikėtinas kūdikių penė
jimą.

0

Borden’s Eagle 
nas ne ra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos jį vartoja 
per .virs šešiasde
šimts septynius me 
tus.

Motinos kurios pa
čios išaugo Bor
den’s Eagle Pienu 
šiandien peni jį

Jei prisiusite 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bteį
Jums jūsų kalboje] 
paaiškinta kaip p 
nėti jūsų kūdikį j 
Eagle Pienu.

Bot. 2
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BSULA SU SNIEGU.

utarninką Naujoji 
turėjo pirmą šios ?ie- 

Lftidžią viesulą su sniegu ir 
“iii. piistymiu . Ant laimės 

visai nešalta. Pustymas 
per 18 valandų. Daugy- 
mobilių buvo užklupti 
ir priėjo prie to, kad no- 

jję išvažiuoti.
rytas Išaušo gražus, 

tenuėjo i jūres, debesiai iš
kyli. Pradėjo šalti. Taks
iai žmonių užimti sniego 

asiųju.
VVėjas bėgo 60 malių valan

doj.' Prisnigo iki 12 colių gi- 
^Tnnio.
fe- v ienas žmogus ėjo Boston & 
§,Alban)- geležinkeliu ir ties 
ĮlFyFelIesley buvo suvažinėtas. 
^Del baisaus pustymo nepaste- 
^bejo ateinančio traukinio.

GERAI PAVYKO.

O/' Pereitą sukatą Dzimdzi 
fB'Drimdzi anūkai buvo nuvyko į 
|||’Newton I’jiper Falls irdavo 
Ipr vietos lietuviams koncertą. 
||į .’Cmoniu buvo veik pilna Forest- 
||Į' -ars salė. Žmones negalėjo atsi- 

gerėti puikiu programų. Tai 
llpjau antru kartu anūkai ten pa- 
^>irodė. Programa dalyvavo ir 
||K vietos lietuviu kleso> mergai-

UŽ PUSĘ ĮSTOJIMO.

: ri -.t 
• Gentie Traldyk jattnai pra
neš ii8.oj.iwiR s ir svarbiausias 
žinias, kji^ių taipe bris ir apie 
Šliakio bylą!J. < '' .

NepamirMvit, m siisirinkit. 
Kurie da neprxIaiLsot prie 
kuopęs, tai ateikit prusirąžyt, 
nes dabar geriausia proga — 
vajaus laikas —Inrimė Jenkti- 
hiuoti su kitomiskoloyiijomis.

Valdyba.

IŠDIEBINIŲPA1ODA.

irtokįusmarkm 
jį* per save, kM net

kas negalėjų pakilti ir jo^^ia« 
buvo prispausti prie m&raj»p£

KlaiyMa -■ IzHvij -,j
It“-,” KurŠhį Marėse^
La įkas buvo 41 mmuta. Pubh-ų e »

oyacijų. . Tūli amerikonai net 
pabučiavo mūsų drūtu©!}, kad 
įveikė neapkenčiamą lenką.

Tą vakarą Juška svėrė 215 
svarų, o Stasiukas 235 svainis.

,rtv«r^te>^wje. o^ž^^-paš

£b- 
y ie

nas laivas atvežė Nidol-^kitų 
kopų vietų gyvėHtpjųst^fclai- 

jaupėdos turgų, bet ^^t ledo 
nebegalėjo grĮ^tt>atgai.

ZMotęrų Sąjungos Mass. ir 
Maine apskritys Magiai gigan- 
tiškąs iškilmingą placiij, įvai
rią ir begalo gražią išdirbinių 
parodą, kuri bus nedėlioję, sau
sio 25 d., parapijs svetainėje. 
492 7-tli St., So. Boston, Mass. 
Pradžia parodos iy«g,irxi Šeštą 
valandą, o prograinas 7:30 vai. 
vakare. Parodai yra prisiųsta 
įvairiausių ir gražiausių rankų 
-išdirbinių iš vi.\i Amerikos 
kampelių, gi progamą. pildis: 
].awrenco komednntės, Mon- 
tello vodevilistai. iuetalistai ir 
ii.. AVorcesterio bsatlo didelės 
moterų pajėgos svivairiais ki- 
toilvais pamargininais, o jau 
nekalbant apie Norivoodą. 
Cambridgių ir SoRostoną — 
jos visko pridarys. Visi reng- 
kitės į šią nepaprstą parodą

S-ajuagietė.

LAUKIA VBNIŲ.

ŠIAME KETVERGE JUŠKA 
RISIS SU UKRAINOS 

ČAMPLJONU.

Jušką iššaukė ristis Ukrai
nos čampijonas Joe MaloeAvicz. 
Ristynės bus už Naujosios Ang
lijos. čainpijonatą. Ar atsilai
kys .Juška prieš Ukrainos mil
žiną? Tai yiu klausimas, i ku
rį sunku atsakyti. Jeigu MaL 
oevięzių per dp kartu negalėjo 
paimti buvęs pasaulio čampijo
das Stuangler Le\vis. tai ar pa
ims .jį Juška? Per paskutinius 
keturis metus MaTcevricziaus 
dar niekas nėra paguldęs. Juš
ka žinia; su. kuo jis turės inu-is<- 
nes šią .sąvailę. itcl į dirbtuvę 
neina, treininiojasi.

Apart Juškos su Malceivi- 
czium tą patį vakarą risis Cliff 
Binkley su indijonų eampijonu 
Montour ir dar viena pora ge
tų ristikų.

itas Juozas 
litis.

lams,, ..ihieshii prapūsti, dvare 
darbiniųkams ir k.; liktai dar 
negplanudtą. . ir nepegdiiota 
naudotis. Trobesiai kar kline 
paskirstytą kiti yrą^iar ž^mes 
tvarkytojo žibioje. Kai kunv 
trobesiai nenaudoj^™? j labą i 
apgriiiv4^^-^iaų;feti ‘šjiovė- 
damCįa'iiaiO) apMus.-’E^nt

sg^«^toĮęąp«e=s*ra*ų.ii» un^u-i— 

.]i kai ją suprasti
•t—-.gfcia ėaiktaa. Bet koperadja 
tik £1 vardo — yra lygi lotam* biz- 
Bin&na sistemoms; Tat, pina ati- 
Įiaąant kokį nors kooperatyvį bii- 
nj, - reikia gerai suprasti koopera* 
bijos pagrindus.1

||. ■ Šv. Jono Kv. BI. Pašelpinūs 
|fe ih-augystės praeitam nedėldie- 
®>uy buvo metinis^susirinkimas. 
UI'iš 'valdybos raporto pasirodė. 
® !;ad draugystė praeitais metais 
A padarė didelį žingsnį pinnyn. 
pl'tiiteiit naujų narių prisirašė S7 
|F p'pinigais iždas padidėjo virš 
Sūkstantinės.

Dabar eina vėl vajus drau- 
j|B'rystės. Per šiuos tris raėne- 

“lis:-sausį, vasarį ir kovą. Tai 
^jųoba proga naujiems nariams 
||tj-'risirasyti už pusę įstojimo. 
HlC-ps si draugystė didžiausia 
^■^oston’o apielinkėj ir darb- 
Sįtpčiaus ra aprūpinime savo na
trių. Tai kodaugiausia rašyki- 
pjus šiais nupigintais mėnesiais. 
|Įk* Darbininką” vienbalsiai nu 
fetc.rė laikyt už organą ir valdy- 
llh.oš antrašus garsyt. Dziaugia- 
|| ■ ,’ės labai sumania valdyba. 
H“' ad taip puikiai tvarko reika- 

draugystės. Tad ir linki- 
išais metais gerų pasekmių.

Jonukas.
r

I
t FEDERACIJOS SUSIRIN

KIMAS.

į g

So. Bostono sąjugietės lau
kia sesučių sąjunginių iš visų 
kolonijų pribūta ar apskričio 
suvažiavimo, nedeioĮe, sausio 
25 d. Jau viskas "Įrengta — 
stengsis sutikti kuonuošir- 
•džiausia.

KRIAUŠIUS
Kriatieins A. SIMOKAITIS per

sikėle i nauių vietą. Jis siuva vi
sokius vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. Pigiau, negu kur nors ki
tur. Taipgi išprosina ir ištaiso senus.

A. SIMOKAITIS
344 W. Broadway, So. Boston 

(Antros lubos)

' S-tė.

CAMBRIDGEMASS.

Parapijos f erai prasidėjo 
sausio 18. Pradžia uit na. graži. 
Tik Cambridge'iair (darbuoto
jai nekaip jaučiasi,np> "Brigh- 
toniečių stalas surašė rekordą 
— daugiausia bizno padare. 
Canibridgiečiai, sj;o, nepasi
duosią ir ateinantiae-dėldieni 
imsią viršų. Parašysime.

Reporteris.

SPOR1AS
LIETUVIŲ ČAMRJONASF. 

JUŠKA PAGULDĖ LENKU 
ČAMPIJONĄ ST1SIAKĄ.

L >.

siuskite-Į
"darbininko

SPAUSTUVĘ
Kurioje greitai, gerai 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIKIETAI 
LAIŠKAM ir 
KONVERTAM 
ANTGALVIAI, 
UŽKVTETIMAI

ir

Su visais spaudos darbais 
visuomet kreipkitės pas 
mus o gausite gerinusį pa
tarnavimą.

“DARBININKAS”
366 West Broadway

So. Boston, Mass.

Katalikų Federarijns 3-čio 
t k yri aus susirinkimą.- bus ne
kėlioje. sausio 25 d., tuoj po su- 
j os, bažnytinėje svetainėje, 
kerbiamieji draiurijų bei kno- 
•,.ų atstovai malonėkite ateiti. 
' .rime labai daug svarbių da- 

r griebtis 
nutarimus.

č i a u.--, ’ ' VilkąviŠk ių a psk r.). 
Lapkričio mėrtkžO d. mirė stu
dentas jupazs .Povilaitis.

Velionis trumpai gyveno — 
vos 26 metus, 1923 metais 
baigė Mariampolėš Valstybinę 
Rygiškių Jono gimnaziją, tu 
pat metų rudeni įstojo į Kau
no I’niversiVgą. Šierųęt jvde- 
nį vėl buvo ag važinių f ,j{. -Ta
čiau. kaip studento, ne ko- 
kioips niatemialėms- sąlygoms 
ėsabt. snniane atsitraukti mfo 
studijų ir eiti uždarbiauti. Gra- 
žSkiHėsrf 
ty) gavo pradžios mokykloj 
mokytojo vietą. Tris savaites 
išbuvęs pasijuto esą< nesvei
kas — dažnai vis skaudėdavo 
galvą. Trečiadienį, paleidęs 
vaikučius namon iki pinnadie- 
niui, atvažiavo į Vilkaviškį 
prie gydytojo. Sako, gydyto
jas neradęs jokios ligos. Parė
jo namon į Leikmargius. Va
kare ir rytojaus dieną visai su
sirgo ir atsigulė į lovą. Dvi 
dienas pasirgęs, šeštadienį mi
rė. Girdėt būk gavęs smagė- 
nų uždegimą. Pirmadienį, ka
da buvo pasirengę pradėti mo
kykloje pamokas, palaidotas 
Alksnėnų kupiname. ■

Susirūpino dėl venerinės 
ligoninės.

Tauragė. Tauragiškiai la
bai susirūpino idel atkeliamos 
venerinės ligoninės Į psichiatri
nės ligoninės rūmus. Miesto 
taryba prašė tuos, rūmus paves 
ti-vietos švietimo įstaigoms. 
Mat. čia patalpinus venerinę 
[ligoninę, pramatoma. kad ve- 
nerikės-ai užkabinės praeivius. 
Išrašytos iš ligoninės veneri- 
kės-kai apsigyvens Tauragės 
mieste, arba keliaus, iš kur at
vežti (pirmiausiai į Šiaulius, 
Kauną — kur “4geresnė” dir
va) palikdamos-mi blogas pa
sekmes.. . Vis dėlto susirūpi- 

ųiimo argumentai rimti.

Dvaras išparceliuotas.

besius reikefcįi'ygrėičiau perdiip 
ii kam paskirta. 'rijų)', 

^ųČ/IJetuva”) :i-

PRANEtiM^L’&.IrS
CONN.APSK. KUOPOMS

inetinis suvažiavimas bus sau
sio 25-tą dieną, 1925 metuose, 
šv. Andriejaus parapijinėj sve
tainėj, kampas Churcli ir Stan
ley Sts., Xew Britain; Conn.

Kadangi šitas suvažmivmas 
yra metinis, tai tegul neatsi
lieka nė viena kuopa nesiuntus- 
delegatų į ŠĮ suvažiavimą. Yra 
daug svarbių dalykų apsvąrs 
■tyti ir suteikti dėl organizaci
jos labo. Taipogi bus-renka
ma valdyba dėl ateinančių me
dų, ko daugiau delegatų, to ge
riau išrinkti tinkamiausias y- 
patas į valdybą.

: su/ -delegatais-,' tepa-,
murkite suteikti jiems daug 
naudingų, gerų įnešimų arba 
patarimų. Visi stokit į darbą, 
kad mes nepasiliktųm ant ga- 
lo- > J ' Į. > F 
. Da'paaritrinu kartai — Suva
žiavimas įvyks sausio 25-tą 
diena.

Paieštmu BnrdĮ Jom/ ČIEDR.MTAITI 
.kilusį iš Meliono kaimo. Vabalninku 
;val.. Biržų-I’asvalio apskr. Jau 17 me
tų kaip Amerikoj; visą laikų gyveno 
Chk-agoj. 'Turiu labai svarbų reikalų. 
Prašau jį pati atsiiiepti arba ji žinan
tieji malonėkite praneši i. už ką iškal
ite (lekuoju.

PARSIDUODA
. 2 šeimynų namas ir 3 automobilią 
•garadžius geriausioj vietoj South Bos 
Jone, 4 ir kambariai su visais nau 
’jaiKiais rmprpvemeniaįs, šiluma ii 
k-lektrikas, prekė tik $9,000.

• Šeimynų 15 kambarių ruimą ssu vė 
■liatisios mados improvemeutais, sky 

pry

mskąate.
Ajįs&r. Rast.

liMRlNDAUOJA
KAMBARYS

! vietoj, prie Thornas l’ark ir pi- 
tik .$2.00 savaitėj. Kreiptis “Dar-

geroj
sus. t,... ,,___ ...... . ..... -
binrhko”-ofisan. (15-20-221

PARSIDUODA
(FORNICIAI) ant kėturių kambarių. 
Mažai vartoti. Kreipkitės sekančiu ad
resu: A. S.. 100 Silver St., 3-čios'lu
bos. So. Boston. Jfass. - S22)

peisais. rĄazni.- ijįj pry 
gr. aękįrikaC
l ietoj’ Dorcliestery’* prie Blėusan' 

... .Savininkė gyvena Neiv Yorkc, de’ 
jolanio juri parduoti, prekė pik $12.000

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

» > ’ T - • ■* •' ’ * • - ■/ * • ■ '
kuri griežia visokius šokius, šokių ii 
balių rengėjai kr&pi&tėš pAs K. VAIT 
KUS. 403 Fourth St.. So. Bosam. Mass 
Te). S-. B. 2538-J. , . (.15-22-291

NAMAI ANT PARDAVIMO
7 kambariai, elektra, gasas šiltas van
duo, šiluma ir didelis lotas žemės su 
visokiais vaisiniais'medžiais. J. AND
RĖS. 6 Spragil St.. Mentelių, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.

Didžiausias lietuvių garadžius.

TeL 80. Boston ZRi

J. MAGDONELL, M. D. 
G«Ūm raraiteMM tr HetuvUlcat

aruti iatakdos : Rytolą iki 9 r<l 
Po pietų nuo 1—1 
Vakarais nuo6—k 

6S8 8. Brotdw»y, So. Boston

TeL So. Boston 0464-J.

JURGIS STUKAŠ 
fotografas 

«3 WEST BB0ADWAT, 
South Boston, Mas*.

Darom dailias paveikslus. Veselllaa 
traukiam vakarais. ŪSalikom vi
sokios rūšies rėmus.

01 H.S. stomeII
AKIŲ 8P»CIALIOTAS

VALANDOS: Noo 9 r. iki T V. *dU

Ihl. Į?. R. 4000

DAKTARAS
I.LANDMSĖVMeUR

Lietnvys Gydytojas 1 v 
772 KAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
valandos : 

nuo 9 ryte iki 9 vai. vakare.

DR. PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ t tai. 4 iki 11 ryte. 1 iki 3 po plet?
I 7 Iki 9 vak.
j 889 Broadway, So, Boston.
i TeL So. Borton 2881.

Tei. Brockton 5112—W.

DANTISTAS

BR. k. J. GORMAN
(GUMA.CSKA8)

PARSIDUODA RAKANDAI
TRYS NAMAI CITY' POINTE. AN3 

KIETU ST., SO. BOSTON. MASS.

C šeimynų po 5-6 kambarius, nauja 
įrengta ir keletui karų garaiIžltts, Ren 
.dos $į>5€f. per mėne?ji kaipo $t9,500, j 
mokėU «,(W.< '

4 šeimynų po 4 ir 5 kambarius. Ren 
dos $80 per mėnesi, kaina $6.000, jmo 
kėt $1.000.

8 šeimynų kampinis namas, po 6 kam 
buriąs, atskirai šildomi, rendos per me 
-tą $4,000. kaina $34.500. lengvos iŠ 
lygos, hnokėt $6.000.

šitie namai tik ant greito pardavimo 
Savininkas. Juozapas Grinkevičias. 1; 
Gatės St., So. Boston. Mass. (S17-24'

DR,M. V. GASPER
(K4SPARA.KIC0V51 z •, .4»;

■ valoMtn:
nuo 9 Iki Ū2 ;00 ryte tr >no 1:80 
iki 5 ir nuo IkI8 i»L vakare. 
Ofisas uždajrytu sob&M vakarais 
ir nedJldlenlaia. .n į ft*

3R-STŽ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS: 6VC.

SO'JTH BOSTON, MĄSS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičklenė,
203 IV. 3-rd St., So, Boston. Mass.

Viceferm. —A.-Jįanušonienė,
142fž Coliai)biii ItiC, So. Boston. Mnss.

T6t. Bfliit. — G. Siaurfenė, ■ - - ' 
„44? E.,7 th. St., So. Boston. Mass.

:Fln. Rašt. — J. Keys.
11;> G Streot. So. Boston. Mass.

Jžd. — 0. Staniuliutė. v
105 6-th St.. So.. Boston, Mass; 

Tvarko ar? — O. Mizgirdlene.
1(54 6-tli Sy.. į'1*- Boston. Alass.

>raugijos reikalais kreipkitės visados i 
protokohj raštininkę. Dranjija laiko 
savo susirinkimus kas antrų uuirnin- 
k.-; kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos -svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston. Mtjss.

1V. KAZOHEBO R. K. DK-JOR 
, VALDYBOS ANTRAiAI

Mes parduodame naujus ir 
senus karus, taip-gi taisome 
juos. Turime dengtą Cadillac, 
kuri parsamdom veseiijoms. 
krikštynoms ir laidotuvėms. 
Patarnaujame dieną ir naktį.

Technology Garage, 47 Wihd- 
sor St.. Cambridge, Mass. F17)

Pereitam ketvery Kranas 
Juška iškėlė lietuvi)vardą sve
timtaučių sportininku tarpe, 
pasaldydamas ligišij neperga
lėtą lenkų čampijoriStasiuką. 
Dabar Juška yra-kai tomas 
Naujosios Anglijos ’anipijor.u, 
nes tą titulą turėjoStaslakas. 
Lenkams sportininkm s užduo
tas didžiausai smūg. Jiems 
yp.U pikta, kad jų a nipijoną 
pa gu 1 d ė ‘ ’ p rze k l ę t y ’ i t v i n.' ‘

Kistynės buvo abai įdo
mios ir smarkios. Vers Juš
ka savo vikrumu imi akėjimu 
ristis ant visų punlm sukirto 
lenką, betgi publiksmanė. kad 
lenko milžiniška spkm nuteiks 
jam pergalę. Viend fipsiriko. 
Pasirodė, kad Juškipric savo 
mitrumo turi nomannę spėka 
už lenką. Praėjus pusvalan
džiui laiko ristikai pradėjo 
grumtis visu smarkinu. Viens 
antrą laužė ir trani? didžiau
siu žiaurumu. Lenkis nr»t tris

Tauragė. Tauragės dvaras
NAMU BAR6ENAI

- v- '-

Dideles Ristynes
UISTYNĖS BT’S ŠIAME KETVERGE

Sausio-January d. 22, 1925
Pradžia Įvirini

GRAND OPERA HOUSE
Boston, Mass.

‘ DOKCHESTERY trijų Šeimynų me 
<flnis pamas 15 kambarių, su visais ; 
taisymais, didelis kiemas;- randų $1.07 
jiė*r metus. Kaina $8800. cash ?l,5O

.; DOitCHESTĘRY trijų šeimynų rot 
(įmiSkas n antis colonial style, gražio 
vjdtpj, randavojasi $1728 per metu.- 
Kaina tik- $13.500. Cash $3,000.

• SO. BOSTONE, trijų šeimynų medi 
nis namas 17 kambarių, risi įtaisymai 
maudynės, šiltas vanduo, piazai ir et< 
H'aiOą ?7500, cash Stl.SO).

J CAMBRIDGE netoli Central Sq. d> 
UJerpųiai namai: viesas šešių šeimyną 
:6itš» trijų šeimynų, rendavojasl $2 
SOOjjftr metus, kaina S18.000. Cash $2. 
•TOO. '

RhiKBTRY keturių šeimynų nam® 
gėrdj 'vietoj, randų $1,000 per mettJF 
’įiirj^S7.5tXi. Casli $750..
7 nbjtCHESjEk šešių šeimynų mūri 

iA< mamas netoli. Franklin Park, ris 
rųiujnusios rna<io«’ Įtaisymai, garo šilu

’' ' ’ ‘ Kaina tE
t narni

Irmlii Intai — J. JaroS*,
562 E. 6-1 h St, So. Boston. Mara, 

ice-plm. — J. Grnbtaskas,
157 M Street, So. Boston, Mas*. 

Tot RaJtlninlcas — A. Janušonis.
1426G)hmbiaRd., S. Boston, Mara 

’talnmj Raštininkas K .Kiškis,
8 Hatdi Street, So. Boston, Haas 

Mlninkas — L. Svagždy*.
111 Bosren Ft, So. Boston, M a— 

'rarkdarys — P. Lančka,
395 E. Flfth SU So. Boston, Mana. 

Draugi/* reikalais kreipkite riaa- 
o« | protokolų raštlnink*.
Draugija aaro ralrnktmua laiko 2-r* 

edSldlenJ kiekvieno ratoeaio 1-dm **1- 
•o piety parapijos mMM 4W Savamb

(24

f

Washington Street kampas Dover Street,

JOE MALCEWICZ
Indi jonu čnmpijonas

CHIEF MONTOUR

Lietuviu t'-ampijonas
F R A N A S JUŠKA

Ma»
KĄ RE1SIIA 

SU--GASU

}.kų apsvarstyti
• 'irbo, realizuoti
( ‘•rbti d-el katalikiškųjų draugj-

i ir visuomenės labo.
V. A. Gručizinskas,

F-ed. sk. rast.

| . DARBININKŲ SUSIBTN-
| KIMAS.

' LDKS. 1 kuopos mėnesinis 
f; susirinkimas bn> ketverge, sau

sio 22 d., 7:36 vai. vak.. para- 
Mjinėje svetainėje, ant Septin
ius gatves. Visi nariai malo- 
i ūkite ateiti, nes turimo dau
gybes reikalų aptarti. IŠgirsij 
i le raportą nuo įvykusio praei- 
1:j. Sekmadienį vakaro ir pama- 

HriySHne kaip smarkiai rengia- 
gpir«asiprie baliaus, kuris bus 

ausio 31 d.
f Atstovai iš Naujos Anglijos 
^apskričio suvažiavimo išduos 

portą — praneš daug naujų 
ir svarbių žiiūiį.

HT’ Naujoji kuopos valdyba nž-

savo galvos ir svieč didžiau
siu trenksmu į nukasą, bet 
kiekvieną sykį Juškos vikru
mas išgelbėjo jį nuo pralaimėji
mo. Knomet po triio trenki
mo Juška pakilo, Įtiktas ir vėl 
norėjo jį nučiupti, bet Juška 
apsisukęs griebė lenką už gal-

CLIFF B I N K L E Y

Joe Malcowiez y 
ra vienas "oriau
sių ristikų šioj-- 
Salyje. Per pasku
tinius keturis me
tus niekas jo ne
paguldė. Kurta 
Jam buvo pripa
žinta pergalė net 
ant buvuslt} pa
saulio čampljonų 
Levis Ir Cnddock. 
Ar paguldys JĮ mū
šy drutuolis Jus
ta*.? Ta* klanstmas 
tan* UfriKu* kat
reno' vakare.

Visa su Ga.su virtuvė tai svar
bus daiktas, nes viską galima 
padaryti su Gasu ir su Kabi
netiniu Gaso Pečium valgis 
pagaminamas, Gaso Vandens 
šildytuvas prišildo užtektina! 
vandens. Jei.nėra radijatorty 
sujungto skiepe su pečiumi, tai 
Gu.«o šildomas rudi jarokins pil
nai suteikia žilumos žaltyje.
PADARYK PASIR^'K1M4 

ir sutaisyk savo virtuvę ra> 
Gasu—Įtaisyk ko tao trūksta 
ir kas reikalinga pasirinkte. 
By kuriame mnsij pardavimo 
ofise padės jums pasirinkti ge
rą daiktu, kuris tratinai Juras 
reikaUncaa.

iOa. elęktftiLi piazai ir tt. K„.
«g5,00O> -MsUpk . vi r.šmlnėtų 
la-eipkAtes pns K f
Į . titi s i’. greviS j . 

Broadwjay. \ Sotih BostBŠ.
i ’.Trt.- SąmBostbn 2340 ‘
4 2 y k («-'•'f > • ę y
iVv JONO EV.^BL PA* 

DRAUGUO&’VAIiDYl 
ANTRASAI.

biitnlninkns — M. Znba.
.Vt» E. Seventh St., So. Rostrai.-Mass
Telephone Šou t Ji Boston 1A1O—J.

Vlce-Pirmlninkira — J. Petmliškafc.
250 Goki St.. So. Boa ton. Mai'S.

Trot; Raštininkas — M. Seiki.*,
.40 Marine Rond. So. Boštrtri, Mass.

Ktuderius — A. Naudliunas,
8S5 E. Bmadiray. So. Boston. Mass.

TvnrirdaryH — J. Zafkfs.
7 WinfMd St, Sa Bo*ton,'Maw.

pw®tU* !•«». mmnMaaa. to*, tra. 
a* i >rritoo mtor^s žįtr
vni*5d« po pfem. imr*VUM **

0. L. K KEISTUČIO DR JOS 
VAIDYBOS ADRESAI

BOSTOE, MASS.

PIRMININKAS - V. Zalieckas.
514 E. Rrondivny, So. Boston, Mass. 

.VrCE-TIRM. — Povilas Rukn.
9«5 C Street, So. Boston, Mass.

.•ROT. RAST. — Antanas Macejnnas 
450 E. Scventk St., So. Boston. Maso. 
IN. RAUT. — Juozapas Vinkevfičo*. 
906 E. Brmdwny. So. Boston. Mn*k

KASTERIU8 — Afrlr. Zalieėkns, -t 
611 E. Flfth St, So. Boston, Mass.

I'ARŠALKA.—Kaalnieras MtkalHont£ 
>06 B. Broadvay, Sa. Btaton, ita*. 
D. L. K. Keistučio Draugija felto $- 

o Btneslalas miritinklaiuR k** ptrvln 
mdCIdtenl kiekvieno mėnesio, po uukh.

Ga.su



