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Žinios iš LietuvosPirmoji gegužes

visur rami SMUNKA NENORI KALĖDOJIMO

GRAŽIŠKIAI (Vi
IEŠKO PASKOEOS PRAĖJO RAMIAI ĮVAŽIAVO PRO LANGĄ
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mm"rn

NELAIMĖ LENKŲ 
KORIDORIUJE

i.-tus ke-
JMK).O(H\

Chicago. — Viena moterį 
ažiavusi automobiliumi. m

Kt'1L\K.\ I M iŠ. >.ekečių vai. r 
lakių apskr. - Xoi- klebonas

“H

Kaina 4 centai

NESIKIŠO Į BULGARIJOS 
REIKALUS

šventa: priedermS paremti 
katatik^Ocają spaudą ir ją 

kuoplaČiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 
kesnio.”

D -MU B I N t N K A 8

* P------
UTAVnmAIS. KBTVKRGAIS Dl

SL'BATOMIS
Meuuns ..................... ................... . .*4.50
Cirubety ir boatuoo 

oieta^iR ........................................ .ĮĮ&flO

■‘Darbininkas”
366 B

Baisi nelaime, už kurią len 
kai atsakomingi

Ltmki] koridoriuje ant ge- Rymas.—.Rusijos amba 
ležinkelio ištiko baisi nelai- padorius Kergenzof pareik 
mė. Kitkūnų-Berlino greita
sis traukinis išėjo iš vėžių. h’ai li°.i maišto. Sakė. 
Vietoj žuvo 24 žmonės. Su- Bulgarijoj eina žudymai ats
žeistų apie 50. Per korido-■ kinJ valdininkų, o bolševi 
rių vokiški traukiniai paima- kai tam nepritaria, 
mi lenkų mašinistų rankos- 
na. Tai nelaimė ištiko len
kams traukini gabenant. I)a-i 
bar uz ta nelaime turės atsa-

tina pasiskolinti >■?) 
kė. kad Rusija nekurstė Bu!- ! Jei išlygos bus L į 

kad J ims $.100.000.000. T

ilą m.tri Italija sumdoti pir 
!kiniams AmerilfiU sustipai

LIETUVOS-PRINCESA
TIK PENKI BE MAMŲ

Londoi.

Lenku spauda tuoj prade-i 
jo rašvti. kad nelaimė ištiko 
per pasidarbavimą komunis- i 
tų ar vokiečių nacionalistų, i 
kurie nori Įrodyti, kad len
kams negalima palikti kori
doriaus.

Suv. Valstijas atvyko kasmet 
Princess Radziįvill of Lith- {kiek yr 
aria." Ji atvv

. — su. miešti 
/romu *ri nėjimai. 
žmonių i>e- namų, 

bežiūrint i dic
T;ir]>tautinėj Moterį] kon-;bą pastarajame 
rciicijoj AVashingmne.

BUVO UŽĖJUS ANT 
SEKLUMOS

PREZIDENTO ĮKURTUVĖS

Vokietijos prezidento Hin- 
denburgo Įkurtuvės Įvyks 
gegužio .12 d. Tą dieną jis 
duos priesaiką ir nuo tos die
nos užims vieta ir pradės ei 
ti prezidento pareigas.

vas President Vau Burcn 
Japonijos pakrantėj užėjo 
ant seklumos ir turėjo susto
ti. Užėjus dideliam vaide 
niui laivas galėjo plaukti.

VĖL PASIKĖSINIMAS

Ant Bulgarijos karaliaus 
Boriso išnaujo buvo pasikė
sinimas. Valdžia susekė tu
neli vedanti po karaliaus rū
mais. Buvo rengtasi i padan
ges paleisti tuos rūmus ir ik
sus juose esančius žmones.

ūkininkų partija išleido 
proklemaciją. kur sako, kad 
.ji nesidėjo prie jokių teroro 
darbų. Partija sako, kad vi
si. kurie teroro darbus atlie
ka yra finansuojami iŠ Mas
kvos. Valdžia paskelbė, kad 
susekė komunistų spaustuve, 
kuri buvo dentisto ofise.

PASIRAŠĖ SUTARTĮ

Maskva.—Rusijos vyriau
sybė- ir Anglijos Lena GoTd- 
fields korporacija jau pabai
gė derybas ir pasirašė kon
traktą. Rusija tai korpora-

biro aukso lauki]. Korpora
cija gavo l.bbO.OOt) akerii] 
žemės, kur vra ne vien auk-

ir -\ in<».

•rasta tik penki

po t

Į Visose valstybėse Gegužės: 
pirmoji praėjo ramiai. Tą' 
dieną paprastai raudonieji'sukontroliavo gerai mašinos 
gaivalai apreiškia savo veik- ir.trenkė Į brangmenų krau- 
iumą, demonstruoja, kartais Įtuvės dideli langą, 
.triukšmauja, blėdies daro.'atsirado tarp 
j Dabar pasirodo, kad ū>ji di<- jkurii. 
•na. kaipo triukšmų diena uu-Įtuom 
įstoja savo reikšmės, šiemet 
jstreikų tai dienai niekui- m- į 
.suruošta. j
Į okietijo.i yna kilęs raudo
nųjų tarpe sąjūdis dėl Hin-j 
jdenburgo prezidentu išrinki- ■ 
!mo. Buvo spėjama, kad rau- i 

; savo prie-, 
šinguma Gegužės Pirmoje, i

.- mo-1D . .. ,. _ ...
)n tų_ Bet toji diena Vokietijoj į 

praėjo ramiai. ,■ UŽU- i i

žmonės. Delio dar iy 
daugeli- iį vadina g: 
ritini. Kai]) jis šiuo- ž 

Moteris Į valdė, nueik i by kur: 

brangi n ei ui. I paklausk, ir plaukai i
vertė š2(M).(ME). Bet ji

nebuvo nudžiuginta 
labai susierzino. Po

:uoj a])s;ų)o krautuvę 
mėtytu braugmenu m-

lienor

mu

tini .

peria
lėdot

nedar
• _ - . ,niu. mu o soeia■inejime , ... C'1

be-®110'11 Paro(b’S

KETINA PAffi LTI 
MOKESČIUS

Vokietijos vyiirLsybt 
tina pakelti mobsc-ins 
alutis- iV’fabtfRb'k -

ke- 
ant

NELEIDO DEMONSTRUOTI.!

Dancigo valdžia neleido i 
lenkams rengti gegužės tre
čioje dienoje, demonstraciją.

VISKAS GERAI

.uos, i
I

'turint

AVashington. — Komerci- j š' 

jos sekretorius Hoover pa- b;;c.rr. 
reiškė, kad Įtrekybos ir p ra- I 
nionūs stovi reikia laikyti ge- isavo 
ru. Sako, kad niekur nėra-Valdvbos, 
didelio nedarbo, išskiriant :r,ra.

ii'

. bm to kaimo 
ną kartą neat- 
i-n bonui. Ma- 
:ad ju<» kuni- 
or šita žiema

kad ir 
;s aeka- 
-t kuni-

liu es 
enis ;

GARSŪS PLĖŠIKAI 
SUSEKTI

g< > t

men:.- ::‘ 
asmi-nim.-

MG varna
m.-. d. Ib.imŠi.-kiuose su- 

z;::-’- plėšikai —Stu-

i927 .... Z> '
Įka-. ’ 
'Viena

Tamošiūna- Staniulis,
s ’>oi;ei:o^ viršininkas

••

.i. o ;
Gal nodr

'. i > : U< ! ’ V 1

V;;
Įso. ;

: se::: ’: s 
gal no-

'/ .<><; V.

Bii.irt 
tas.

Kaun.

•ik;: kovoj.- jai.- sužeis- 
Plėšii<;;i Tamošiūnas ir 
:- ::žm’.:.--. i. - Stukas su- 
ayv;> ir atg;ii..-ritas į

i

__________ Įvykusiame 15 d. kovo, h-i.vo 
—_____________________jUŽklausta, ar V. Valdyba savo

----------------------- ar valsčiaus lėšomis prenume- 
x na. i Loiidoii. — Anglijoj is kas į moja L.omvro žinia-. V

Žuvimai nuo automėiliųĮ^^^ '-
1 ------- imis iš šešių užpultu bv P'.is'-

l Q3r drena yf? Tehkif mTni-^M0GŽUDYSTfs ANGLIJOJ ! 
ma. kaipo konstitucijos die

nant t. i

Žemes ūk-o m-ja šiemet nu- 
mačiusj parcųiiimi ■ 2O^71varų 
ir (>u kabau, kurių .žemės plot 
:a> i.“' ../:?! iia. Tam
'a-a”' .-.'V' ; ;;;> rirta a-

A

i

19,000 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
AUTOMOBILIŲ

kompanijos aprokavo. 
pernai nuo automobili?] 

e žuvo 19.000 
žeidė 450.0<M)niii. o si 

uiti. Iš 
v o 5.700.

227

kad

zmo-

ŽUVO NUO AUT0M0 ati
BILIŲ ]< u

Ver -ii] meti] penkis mene 
siu.- Massa< busett- valstijoj 
automobiliai užmušė 227 
žmones. Tarp ji] vra 74 va:- 
kai. Per šiuos mėno-m< U- 
met automobilių yra ant 2' 
mioš. daugiau, negu pernai.

NELAIMĖ KASYKLOJ

znn

I $12.000 UŽ BULIŲ.

j Philadei phia. Pa. —

i Blackstone. Mass. — ipriešinimo duodasi r.užudvti. j 
PASIDALINODARBU ^tilto pramušę turėklus krito ;jgog j-p žmogžudžiu Anglijo: ;

- val-' wf® du "'U'miobiliu. Iš vi-Į^,, -y-; S7
-v. išrink l’”v" Jnoteni.
A. Fergu-i a,'P )UVO T'-Vs moTPrvs- •• Iškas l.GiO.Oūd Anglijusi 
CuU-s Wra,,ls iiplnukri.p,.,. nr...

moterims buvo kitaip. Tai ’ 
vienas vyras šoko upėn ir ja< 
išgelbėjo. Bet reikėjo 1« sy- 
kių panerti iki jas išniko ant 
kranto. Nelaimė atsitiko 7 
vai. nedėlios vakarty Nt-i 

n(4-)uv-) sužeistas.

'imcl

pap

g-iber

111;;

/.'o d Z-’.:'.ės Ūkio
on: .- įsivažiuoja Ausi 
-.i. .- . i vasa-

i baigti 
<-':acija, 

ik ių. ?»Ia- 
ipo'ės. Alytau- ir Ežerėnų

n

1

Mat

•Eis bū
i ma

tam:
. Mo-

i;

SJIV< i W]’;j ■' '* 
darbams at'ikti n bile ku-

SPROGO NE LAIKU

ūkininką partąms

a koinuni-tanant tilto vienas automobilius
Sūrėjo pralenkti kitą, pro ji

’ prasisukant. Bet automobi- 
Im tekiniai sū,sukabino jy kai 

amomobdiu- vj?-to 
nuvilko ir kita paskui .
I-pė ten yra 10 p«l,j NESKIRSIS NUO ANGLIJOS

:"KU >

P. M Ka'

įsai ma
nta. Be 
•inet nu- 

vionsė- 
’.ini.

į

BENDROVĖS VEIKIMAS

SEMELlšKĖ

REIKALAUJA 520.000 UŽ |
ANTAKIUS

pasnicrkė plos. Kur'e

R

’arbd;

PERPJOVĖ PERPUS

latarnanja žinomlh-: ko reiki 
kauna, i: pigu:;., so:; nitu: 

turi ;:r!e Ik: ",i- s

-uno ir Š-auiią elevatoriai 
ir (.radėjo veik- 

!<;!■;(:'• ■'■■■ :i'ortu- bus iš
mota- ūk lūnlyjnSąjongai, 

ūkio Kope- 
S- : . X- trnkuš že-

•' mini-'^rija žada pa- 
y,: s ‘om;s organiza-

‘ rka-'•• •• -iltartis.

•Rali'!' Mt-einmic-viIle. X. y.—'Anglij<><. -Jis sake, kad Pic-
i;:d;r'c dl iam Malone, t rankinio o-’] Afrikos cvriaiisviie ■lem.ą- 
I’oge;- -diiktorius pateko po 1«»-J?'ki*' reikalo ir i<»ki-• -ro- 
-:’v’i'-e 1 k< >ni'o v vii ir buvo perpus kavi" " skirti- iu-> \ngii.io-.

TAIP NEGERA

įi
1

PLAKS RAZBAININKUS

Krautuv--
;<>t.iU! n;::

nuo- p: Z; -li'uosrhnvo
■ \:vytinių tiiiš- 

'rim.ią ” ikaiam's.
’ : ina daly-

•’ ’V-mm]. Žtrk>-
; • .'.■’žėsi. net fio

• U r- taksos. Bet 
v’aržvtvninkn.' kifiį) 

a.a_, -

1
MIRIMAI SUMAŽĖJO

M’ashington. —Cenzo bin-. k;! 
ra- skelbia, kad per 1924 m. tram> 
Suv. Valstijose mirimt] buvo perleido bilių. surmo ;stei- 
mažiau. o gimimu daugiau, ’gianias gėdos stulpas razbai- 
nogu 1923 m. ninkams. Vagys ir žmogž.u-

_>i r h m
vau?lamieję- Ulinio.

kur
l S12.(HWI.

rnanis

|<ė. 'l apo pali uo-uotas 
uį>:' i J m M) lit ų nuosto

■o pik Briiiu.-.
laiku norėjo

Tš KALĖJIMO DARYS 
MOKYKLA

ŠALNOS PIH>ARĖ
BLĖDIES

Dnr tik kelios dienos. liet )i.- 
matyti. nepasuks pirmąjį.

IŠ PARYŽIAUS NEW 
YORKAN ORLAIVIU.

ŪMI 
dauguma.

f’armorianm pm.-ivta už a- 
pir sG.ono.ouo. S'u kentėjo

Mieli. Micif:-
Krautuve-

Franci.ios lakūnai no se-J 
nai pienuoja lėkti iš Pary Į 
žiaus į Xe\v Vorką. Dabar 
pasiryžo iš Paryžiaus išfr-k-jni<ibil’hin 
ti liepos 2ū d. Ta kelione at
liks du lakūnu —Tarascon ir 
Coli. Už tą k<-lione dovano
mis gaus $25,000.

NUKRITO SU AUT0M0 
BILIUM

Xew Vork. — Du žmogų 
ilą ga\ o. kai krito auto 

tilto. Per- 
at-mnitė Į

tilto turėklus. T u rėklus pra
mušė ir krito S0 pėdu žimyn.

džiai prie 1ii stulpu bus pla
kami. Vagys i?- plėšikai lik 
Įginkluoti papildžiusieji pik- 

Xe\v Vork. — Vadinamas .tadarvbę bus statomi prie gė- 
Ludloiv Street kalėjimas, dos stulpo.
vartoias spėrijaliai skolų ne-, Gubernatorius to biliaim 
mokėtojams, bus perdirbtas dar nepasirašė. Todėl jis 
i mokvkla. dar nėra galioje.

nu h-voi. tų ne nž <a\o ,.-i.> “H-. Todėl
T. , 4 nlnusimia 1 rnir'n'. knnc tik-Dabar išrinktas kita.-, jauna.-

. , , : rau st've ; ikaCū '. >nn io miS-. •vodr- v eras, kuris gnl sek-
ė. , ko I;a • • U'ngv, W

mingiau dirbs. .. .’ ’ •. anot jų
; n negera,



J ie net bijojo užsiminti

Žvilgsniu

■ader tbe Act of ĮUrcb S, 1878.’ įpric
y Tvylas”)

MAINE KUOPŲ DOMEI

PALIKIMAS VAIKAMS

’.OIlO

irbti. paliko

nrotcsta
kikvbii

m

inaterialižejima.

džl

raže;

. V. saulaitė

mtykiai

is vienos puse?

aut kalno — apie 
mums bus pravartu lauko lelijas, apie dangaus 

rim
tai. tarsi pamokslas buvo sa
komas ir taikomas ne žmo
nėms. o kaž kokios kitos pla

žmonijos organizmu.
:kfmas. tai ekonomini

mimus santvkiiis.

kūno ligai užė- 
a sparnus nulei-

every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY 

by------------
JOMPM’S LHHUAMIAM *. O. ASBOCIATJOM OF LABO*

tarptautini- tautu ir vais
ią politika duoda panašu

dėsniais.—dėsniais 
meilės. augštos 

vertybės, atsako- 
darlx>. — bet dės

niais kovo už būvi, mamonos 
garbinimo, pašėlusio lenkty
niavimo ir išnaudojimu.

Kristaus kraujas atpirko
nesykį žmones mm visu kentėjimij. 
zaci ios kuriuos gamina godumas, 

karas, imperializmas ir mi- 
litarizmas. Jisai iš meilės dėl

ziniii ir dvasiu iii jėgų 
žĄiiiio: iš antro- juisė-

nu.. Be kitko rašo:
He. i ” Berods.yra sakoma, ka

.'kulbė jau mm amžių. J 
vykdė jas dar pirmais 
amžiais tarp jiirmąijij ] 
kščioniij. ji pareiškė jas 
du rainžiiiioe eei-huose i r

btojai kapitalidai gal
vikti netrukdomi i r piat

<i. t,uk -.j dailų, i-a-, PAVASARIO RYTAS

sūs išnaudo- inesiimks 
amumai. so-įkutę.

I

's-_ rkonomi-J Ta;-De 
ai. O nuo-1 y.n. ,u...,,

'. u.vo- ati'ili- 
) ni-mii’sUm- 
suias i “ M<)_

:ij)>’.<i'ičaj siivaž.ia- 
nutarta pasidar- 

’madarb'm fondu:.

Kristaus Prisikėlimą be- mokslas 
minint.
Įsigilinti Į vieną tiesą, kurios paukščius — neimama 
mus taip iškalbingai moko 
Kristaus Kryžius. Tai mei
lės tiesa, meilės trejopos — 
Dievo prie žmonių, žmonių 

ir žmonių savo

Mt < Oct < IMT. aatborted on Joiy Vi, IMA.'

SUBSCRIPTION RITES*

Dr. Cupeland. kurs viel
ine Bostono laikraštyje ve< 
sveikatos skyrių, užsiminė 
pie tėvu palikimą vaikams J 
Jis nurodo, kad nesvarbu 
vaikams palikti turtų. bet 

‘ visa svarba tame, kad vaiku 
sveikatą ir papročius išanks- 
to gerus nustatyti. Sveikata 
ir papročiai nustatomi iki 15 
m. amžiaus. Jis rašo:

‘‘Pamatęs vaiką prie stalo, 
aš nekuomet neatsistebiu. 
kodęHėvai nepaiso jo papro
čiu.. Vaikas gali sėdėti kaip, 
tik nori savo krėsle ir valgy-. 
ti nosį Įkišęs torielėn. Jis 
gali ryte ryti valgį be kram
tymo ir su hotentotiškais ma- ■ 
merais, tėvai nepaiso.. . 
jaunieji metai nulemia 
žiaus ilgi. Svarbiau 
tuos jo metus sunaudoti

■ statymui geru papročiu, 
gu jam palikti milijoną i 
rių. Aš nei vieno žmoj 
Bepeikiu, jei jis savo tai 
sunaudoja pfalobimui.

y tikiu, kad žiu* 
• nuveikimas. o i

turtu. Bet jei
■ ■ po pinigus

juos vaikui 
- ’ triūsas perniek.

b

Ijąi pusę gvildenant dažnai ' 
girdime iš sakyklų. Tad aš 

$45oi'"’a ''OS ne^es’u- ‘*'a 
$5.50 da pagvildenti meilėm pritai- 
$5.5® i k\ inąi ekonomijoje. Alės lie- 

• tenkintis \ ien dvasiš- 
puse. kuri reiš- 
iujais jausmais.

Nesiskaitydami su Dievo 
afireikštomis tiesomis, žmo
nės negalėjo likti be baus
mės. Bausmė, kaip koksai 
Damokiu Kardas kabo ties 
žmonių galvomis ; jo aštrūs

; taus nuo^eėtaats tnanį iSgatai 
dūšias, bet paminko ištrauk
ti kūnus iš nelabojo žabangų 
ir vergijos. Su malda ant 
lūpų veržėsi į dangui, bet ne
panorėjo pirma panaikinti 
pragarų ant žemės, pamiršo 
pirma neversti kipšą nuo že
mės sosto. Tasai kipšas — 
ekonomini s išnaudojimas, 
tai žmonių ekonominiai san
tykiai. paremti ne Dievo ap
reikštais 
broliškos 
žmogaus 
nnbės ir

ir turime, visus simptomus si jų net turėjo įjy.vo tikegi- 
fcnonijos viso organizmo su- mo. J* '' ’j* j v ’ 
negalėjimo ir nykimo. Ir kipie tikėjimą, kad neužgau- 
kaip vcdtui būtų mėginti gy-itų vieno kito savo atšalusio 
dyti pavienio žmogaus dva-(draugo. Tačiau jie visi my- 
sri, kol jo kūnas Ligotas irilėju visa Širdimi Kristaus 
žaizdoms aptekęs, taip ir/noksią ir pasiryžo ji vykdyti 
žmonijos atgimimas) negali ikasdie liniame gyvenime, su
eiti tik viena dvasios krypti-'vo materialius reikalus aprū- 
mi. Reikia gydyti sykiu ir pinant. Jiems pasisekė at- 
žmonijos kūną, reikia tvar- siekti tikslo, nes Dievo dva- 
kyti ir josios ekonominiu^ 
santykius. Jau senai laikas j 
pradėti taikyti gyvenimai! I 
Kristaus jiamoksląi ant kai-!

h" ir paremti mūsų ekoiiomi-’ 1 I D K U 2 ID
ją amžinais, dvasiniais ura-1 MAuOi lO
Jais; meile Dievo ir žmonių. ' 
pasitikėjimu Dievu, broliška ;
savitarpio meili-. Laikas Į-

daugiausia
Meilės

DEL LIETUVOS CEN

, vyriausyln” pradėjo drausti i- 
vežimą kaikuriii Amerikos 

i lietuviu laikraščiu. Bet ki
lius gandui, kad taip vra. lai
kraščiai ėmė apie tai atsiliep
ei. Jau minėjome, ką tame 

parašė

' riausybč turėjo teisi
'nes” Įvežimą i Lie 
drausti. Dabar pažiūrėkime 

aa._ .ka Brooklyno ienybe.

! klausinės

■ mgeme

1'a i nurodo

aiškiu direuty- 
kai ] > ekonominiai žmoni ų

"tarpiais ir visais am-
s. Nuo t" laiko, kada
mūs ėmė muštis dėl ežiu, unusų pakele baisiausias kau- 
ribii. dėl sirnui. dėl ivai-('das. kad žmoniją -mo jų pa- 
mažmožiu — apverktini |liuosuotii. Žmones tuo nepa-

<ię\<uii. - joj-ęamzmo i 
•laimes. nes K;ld;;

militaristai rinitai ruo- dvasia gvva 
išnaikinti žmoniją ir iŠ- ,(i

nusikaltimą.: 
tai ką jau besakyti apie pa

išai tėčius.
Jei ištiki-" Lietuvos vy- 

Vivn tam. kad . riausvbė pradėjo drausti Įve-
palikus, tai j" žinią kaikuriii Amerikos be- 

Daugumo j tuvių luikrašč-ių. tai žinoma ; 
atsitikimų-turtai tik jiagadi-■ j|.v dėl jų koki" nm-s radika
lia paveldėtoją. Gal būt tu ]izm" ar kritikos, arba kad; 
savo yąikmns nei kiek turto ąįi(. kllkią vpatingą Įtaką da- 
nepaliksi. Bet tu turi 
prasti, kad nežiūrint i t 
medžiagini pasisekimu ar 
pasisekimą, tu savo \a; 
gali palikti daug didesni t 
tą. negu pinigai. Tu ual

kalizmas.
Ivkštū'

niekinimas

ne radi

šmeižtai
mm

m

ai sudėtini
mini ja gv

dali tu -'

o jxai o
ii atmin- Lalais 

Tačiau atrodo, kad Lida - 
ja. turėjusi tokių dide- jmas. d

/maukų, nieko is t<» nepasi-'gija, mokslas. dai»’ė. visuo- 
mioue. Naujos gadynes ne-in;enjnė pažanga.
i vainikuotieji karaliai—eko-i v

■ ■ . i Sunegalenis žmonijos ku-
nomiuiai galiūnai saitu krau-1 : . .

.... . . inu. pairus josios ekonomi-
■ju rengia pasauliui dar bai-! .

ųiiains santykiams, turėjo tai 
atsiliepti ir i žmonių dvasios 
morali gyvenimą. Dvasiškas 

!žmonijos nykimas —tai liūd
inąs. visų pastebimas faktas 
(Atšalimas tikėjime auga, be- 
idievybė plečiasi, irtai re dėl 
jto. kad atšalimas irlx-dievy- 
bė turėtu savvje kokios tmzi-

scsniij žudynių. Mažai kas 
'neabejoja tų besiartinančių 
žudynių neišvengiamumu. A- 
pie jas kalbama ir rašoma vi
sai atvirai ir ramiai net ne
mėginama surasti kokio nors i 
Įialfi-inamojo motyvo, kodėl

epiama laukti jų atei- 
Girdi. jųjų noris di- 

kapitaias. prieš kuri"

ižkreč-iam

1

tekta'
tai dvasinė

VARGT l’R 1 KŽA

tk< )ir»miją. bet vii 
iji'gU dvasią. o pe

ti : kapitalizmu

aryta.
au Dievo <

■ k a

kaip gyventi. V; 
kiu nepiiriginiu 
gali pats -turtų Įgj

Kad ką nors vaikams i- [ 
diegti, tai to reikia pačiam jS- 
turėti. Gerui papročių ir svei-p*’ 

kalingo užsilaikymo g:...........   (
tas vaiką išmokyti, ka- pats jT,> 
turi gerus papročius ir mvi-1^okum 
kalingai gyvena. Kas rūko | n"’^'i’l- 
ir prirūkytuose kambariuos" |P<-iplmi pti. p.ipli-p< 

pats gyvena ir šeimvną nnei-

palikimu. į radikalizm.

Atdstebėti negalimą
L. A., turtinga fra t

>n

11

pie Įvairias dipl 
’crenmjas. gura

žus. sau
Bet įsi

v,- audžiamus bur-

ali tik H't'digeiitingo n-dak-|
vyro ar moters >u

I )abar Įpasistdtp. be-
tam.si.1 žmogui, tik

kad vaikai sveiki ir be 
Inauraus papročiu išaugtu.

J vaiko būdą ir pa p 
nustatytiną Veikia, 
fte vien tėvai. Mokėk 
Dyčia, giminė
.Viskas, kas tik paliečia vai 
kus,'flaro į juos intaką. T*«- 
fiel neretai nanni gerą intaką 
panaikina kitos blogos apTiii- 
kyb&C»-nrba namu nedatek- 

T liq pataiso, papildo kitos ge-
Be to vaikas 

, tkčta taip sakant pasyvais. 
Jis reaguoja j aplinkybes. Ne 

JFisi vienodai reaguoja. Vie- 
vaiknsk matydamas kitus 
JUltį jmts linksta priede

(kaimynės “Laisvės” likimo 
Susilaukė tokio likim" "eva 
bepartyvis laikraštis, toks,! 
kurio tikslu turėjo būt auklė- Į 

ti kraternali'znio ir tautišku-įni(.p,-. 
m<« idėją. Nepavydėtino Ii- ' 
kimo “tautiečiai ” susilaukė. I

L D. K. S. COHN. APSKR 
VALDYBOS AMTRAŠA1 

riKMINTSKAS—A. AMiHmmj*.

M. BIninimkultP.

ieat m<

kad i
tarnauti

^y vennm

-mnt \ kni"

a preikm 
i-iutl" v

jum;

ekonomi

III:' i-., 
eina

r; Die- ka'/minkė nesenai praūžusio

nai i pamiršti 
ik\ mm ame t

loizmm

itavimi nepasirūpins, jei pats 
savimi nesirūpinsi, girdi, ne
būk liurbis, griebk ką gali, 
girdi.- būk realistai, žiūrėk 
blaivai Į gyvenimą, nežiop- 
sok, nesvajok tuščiai, aprū-

V Ji E-PIHM.—.In<>za« Bernotu*.
4.1 (’lilpnnin St.. IVaterbury. ę<>iiii.

IŽIHNI.NKAS — Šimoniu* Cibulskio.
41 Su/ Ix*>nurd St, VVuterbury. <Jt.

OKUA5IZATOR1US—P. Totoraiti*
TST Bank su w»tertmry, Conu. pink savą ateitį, nežinai juk

ja. Visuomenė pasirodė be- 
'jėgė. nesugebanti paklusti ją 
itautų brol\ be. I r taip stovi

jkad simegalėjo dvasia tij.
j rili dvasinės stiprybės ž 
•lės turėjo teisės laukti.

Mokslas, užuot-tarnas'
! 1 )ievr>minties ir m>r<’ — žmu- 
įniu džiaugsmui- ir iainn-i di-

ku.rią ant <avo pe"ių 
Lili". Čia turiu gai- 
kiiriu moksl ir.inku

1 žinomu tik 
vviilvs. Turiu

(kurią. gamt"> niokmlii ir ]>. 
naudojimą visu didžiųjų i

liti pančiai, žinoma, negali 
netrukdyti jojo pažangos.

Dailininkai. Iitcrntai. po-

i ieri m<

va rt<

L:<- Diev

■ 1^44 m<-t

jų draugi
nebuvo i

TO

Trakiškis

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

minti Kam

Kim

II;.t’

ik.

nu" jo> nepajėgiame ir lyg 
apkerėti laukiame katastro-

nija sau užsitraukė kaip 
bausmę už tai. kad iš didžio
sios Kryžiaus pamokos tik 
vieną pusę tesuprato ir te- 
priėmė. Savo sielas apiplo

ju, o kūnus 
liko —

Kristaus pa?

ve Kristaus k ra 
su j<» reikalais 
novei tvarkyti \ENTM-V. VflMa,tata M* tave 1

nebepareiškia stipriu talen
tu. \ ieni j u paseno be lai ko. 
ir tulžies išsiliejimą įtarę, 
spiaudosi piktai i visas pu-

ir gera nebematydami : kiti 
keturiu vėjų pranašai, nebe 
apčiuopia, kas žmonoms iš 
tikrųjų yra brangu ir svar
bu.

Iš vokiško vertė kun. Pr. Žadeikis

(JBGGŽIN'TATS PAMALDOMS
184 POSLAPIAI

visą Gegužes mėnesi. Graži spmidm Kaina lik 
50 centui. Klebonams duodame didelį nim-imti.

Reikalaukite tuoj aus.

pas mus pasteKimas; jisai 
dar labiau žymius tautos?, to-

V

^ięiigurioMS rmter

“DARBININKAS'
366 Bra So. iflosfon, Mass.



DarbStumas ir PmMUmi££*"
Pavasarį, lyg tik saulutė šiek 

tiek pakyla aukštyn, lyg tik 
žiema praleidžia žemę iš savo 
prieglobsčio, tuoj pastebime vi
sur sukrutintą gyvumą. Ir iš
tiesi]. Paimkim rudens ir pa
vasario di-enas ir jas sulygin- 
kim. Rudeni gamta neparodo 
to gyvumo, rudenį viskas, tar
si nusigandę, lyg laukia mir
ties. Pavasari gi kiekviename 
kampe, kiekviename laukelyje 
visur jaučiama atgijimas. Žo
les. medžiai, krūmai už kits ki
to. kaip galima greičiau, sten
giasi išsklėisli žaliuosius lape
lius. Nors iries to negyvosios 
gamtos darbo negalime savo 
akimi.' pa.'tebūli. vienok čia pa
sireiškia didelis augmenijos

gyvena, nors jam to nėra rei
kalinga.

Tai visa aiškiai liudija, kad 
gyvulių darbas turi dažnai ge
ro tikslo ir sąmoningai yra at
liekamas, tačiau pasikeitus ap
linkybėms jie nebesugeba tin
kamai prie naujų aplinkybių 
greitu laiku prisitaikyti.

Darbas ir žmogus.

Dabar pažiūrėkime ką veikia 
įgamtos karalius — žmogus, 
kiek savo darbe parodo sąmo
ningumo, kuriuo tikslu žmogus 
deda visas pastangas pasaulio 
pavergimui ir kaip žmogus tu 
rėža darbuotis.

pažinęs «u augmenimis, kas mo
kinosi apie jų augimą, veisimą-

nai supras koki darbą dirba 
augmenija.

vasarį visai kitaip jaučiasi. 
Paukšteliai parlekia iš tolimų
jų kraštų, daro pavojingas ir 
tolimus keliones tik, kad kelis 
niėrlėsius pagyvenus Šiame kra
šte. Ar stovi jie lie darbo? Dir
bu. triūsia neturėdami laiko nė 
pasilsėti. Jiems rūpi jų jauno
ji karta, kurią jie turi užsiau
ginti. Diena iŠ dienos jie dir-

-Mes negalime sau Įsivaizdini 
žmogaus, kuris nieko nedirbtų. 
Visi juk juda, kruta, yra ar 
šiuo ar tuo užsiėmę. Nors daž
nai sakome, kad tas ir tas yra 
tinginys, tas ir tas mažai tedir
ba. tas ir tas yra veltaduonis. 
Išliesi] gi imant visi dirba. Dir
bu vaikas, kiu is ką tik pradeda 

ukšičoli, nes jis lavina savo 
kojas, rankas ir viso kimo rau
menis. Mums rodosi, kad vai
ko darbas jokios vertės neturi, 
bet ištiesi] imant tai yra sunkus

Daug sykių tenka dėl to menko 
lizdelio net >ii priešu kovot’, 
kuris užsinori jąi yatavąi lizdeli 
užkariauti.

mokti ir vaiksrioti. ___ ___ _
valgyti ir lt. ir ti. Dirba jau j 
pauglerūjęs vaikus besimokin-; 
damas rašto. Tas vaikų moks
lą.' yra visai paprastas, mums 
atrodo labai lengvas. Bet vai

'l'iek augalai, liek gyvuliai 
savo darn-e r.'parodo per dide
lio sąiiioningairio. IMedis. pa
vasari. skleidžia lapus.-žydi, 
augina vakus,ne kitam kokiam 
tikdui. kaip lik palaikymui sa
vo rasė.'. J ei obelis, eglė ar ki- 
1a> kuri.' medis neužgintų sek
lų. galime tikėlis, greitu laiku 
išnyktą iš paniuko augmenijos 
tarpo. Taip pat ir paukščiai.

GyvųĮiiy sąmoningumą ryš
kiai parodo ši> pavizdys. Bez-

•ilsi sukurtą uimį. laike šal- 
. 'i; didžiausiu jiamėgimu 
iosi -prie jus. Bet ji neturi

i malki:. Ji turi jf 
:vti malku, snueba

•oš pri- 
jas ne-

i:;:': >ąinoii'’s. kad riedamo.'
,nin malkos gali palaikyti ug-

Tode! ji ir sėdi prie ugnies.

Vargsta prakaituoja jnokyto- 1 
jai bemokindami vaikus. Dar- ’ 
buojasi suka galvas profeso- 
riai, mokslininkai berengdami 
įvairiausius išradimus pageri
nimui žmogaus gyvenimo.

Dirba strategai, politikai, di
plomatai benagrihėdhmi Valsty
bių politinius ir ekonominius 
santykius.

Didžiausi fabrikai dunda, ta
rytum, perkūnas, kur dieną ir 
naktį darbininkų tirpsta kūnas 
prirakintas prie mašinos. Jie 
gamina prekes visam pasauliui. 
Jie priversti čia dirbti, nes ba
das juos verčia. Fabrike nors 
>unkus darbas, slopinąs oras, 
kiekvieną sekundą gali, būti 
mašinos sutrupintu į dulkes, 
vienok darbininkas kenčia, ri
zikuoja savo gyvybę.

Taipgi nėra be darbo pirklys, 
kuris fabrikų pagamintas pre
kes platina tarpe'žmonių.

Tai visa parodo, kad nėra 
pasauly žmogaus, kuris nieko 
nedirbtų. Jei jis nedirba ran
komis. savo muskulais fizinio 
darbo, jis dirba protinį darbą. 
Net ir svajotojas, kuris taip sau 
tik sėdi ir svajoja apie “dangiš
kus migdolus7’ užima savo min- 

jtis tam tikrais vaizdais; jo sme- 
I genys nėra be darbo.

kalbėti, i senjau> |aįp p. dabar,

žmonės visokiais būdais sten
gėsi palengvinti savo gyvenimo 
aplinkybes. Juk ir Gutenber
gas išrasdamas spaudąi turėjo 

'*'itą tikslą, kad nuobodus knygų 
perrašinėjimas nevargintų žmo
nių. Prieš Gutenberg;] sunku 
buvo sugriebti, kad ir kokią.

ą iš gurios būk] galėję nio- 
< Gali kas pąklausti: *iš 
i mokino.'i senovės laikų 
ės jei nebuvo knygų ? Iš-

aoglfts Watt’as, padarė di- 
džiausį perversmą. Tūkstan-

mažai tėra ištobulėjęs yra sun
kus uždavinys, sunki našta. 
.Paprasto piemens, bandaganio 
darbas ir-rd turi savo vertės.', . . 

, . . ikmtis 
OI:I kiek daim tenka pakeltu..Kur-m 
tam jaunam vaikui. Žinoma. L./■žmonų 

a.^\ i ai jų is- atsirado visa eile moksli- 
taunie- in-nl<IĮ -r pi]osofY;] Atsakant i 

i tą klausimą reikia papasako- 
lt: koks buvo senaisiais laikais 
mokinimo būdas. Senovėj vi- 

jsose ir garsiausiose mokyklose 
miokino panašiai, kaip Lietuvoj 
įspaudus uždraudimo laiku. Ką 
(tėvai žinojo. t;i pasakojo vai- 

buna išlepinta.'. vap<ai ta] (iėj0>i galvon.

viena garinė mašina. Fabrikai 
lengvesniu būdu galėjo paga
minti didelį kiekį prekių. Gar
vežiais pigiai apsieidavo išvaži
nėti prekes į įvairiausius pa
saulio kraštus.

Taigi matome, kad labai 
daug darbininkų turėjo liktis 
be darbo, nes darbas dirbamas 
darbininkų rankomis brangiau 
apsieidavo negu fabriko gami
namas. Žinoma, žiūrint į dar* 
bininko pragyvenimo sąlygas, 
jos pasidarė jam lengvesnės.

Žiūrėdami Į darbo paskirsty
mą, mes patyriame, kad kaip 
senovėj, taip dabar yra darbas 
paskirstytas ne vienodai. Vie
niems tenka sunkesnė darbo 
našta, kitiems mažiau sunkes
nė. Vieni turi užėmę labiau 
at sakomingas vietas, kiti ma
žiau atsakomingas. Tai, gali 
būti, pareina nuo to žmogaus 
psichologijos. Nes, paprasta
me gyvenime matome, kad vie
ni žmonės yra tarsi prisirišę 
prie darbo ir jiems vieną minu
tę praleisti l>e darbo yra didelė 
kankinė. Šie darbštieji žmonės 
užėmę vietas, kuriose gali pasi
reikšti arba turi reikšmes, Įta
kingos reikšmes jų patarimas, 
visada daug gero, daug nau-

■ dos padaro žmonijai.
Taip lygiai kiti, kuriems dar-

■ bas yra tikra kankyne, kurie 
bevelija geriau visą dieną ne-

■ valgę būti, negu nueiti į šėpą
■ paimti duonos, ir nueiti į ka-
■ marą atsinešti pieno ir paval

gyti. Tokie tat. sakau, žmo
nės iniciatoriams yra kaip vir
bai akėčioms t. y. neleidžia lais
vai veikti, bet savo mulkiškais

nuo mažareikšmių minčių, kai- • nūs dalukas. svajonė- £ia v cios sfia
bųir prieina prie begėdiškų mlsįpe ggtina X.
darbų, didelį ištvirkimų. ’saie kad

Tat Ausa parodo, kad žmogus mažo-^Ifueina. prie dUMro. j Aj/kad visi suprastų 
įprasdamas į mažus dalykėlius. įPrasidėję palėistuvjn^Omis '.sv»ybpnuį. Kiekvienas pęį 
pasiekia dideliu ir gi1 i • - . • ■ - / ...
tampa tų Įpročių vergu.

Vieną turiu pasakyti, kad:
— tinginyste visų blogumų 
šaltinis. Tąi žino visas pasau
lis, visi žmonės, visi mokiniai 
ir mokytojai. Tik deja ne visi 
>ugeba išsipalaiduoti iš tingi
nystės ryšių. No visi moka su
tvarkyti savo gyvenimo dar
bus. Dažnai nekurie daro išsi
šokimus ne vieloje ir tll0 būJu

O

vma. nors ]ia

vveiiim.
jo tolimesni 
s Įpranta me- 
laloniai. maii-

. n. • Į *'
!0 ®-XAen1'.Tokiu būdu tėvai išmokyldavo 

vaikus maldų, poterių, giesmių.
u sąlygom, i pasakų, jiatarlių ir t. t. Taip 
mklčjanii. Į p;p mokino ir senovės laikais 

taip nevienodų pažiūrų, taip Į-j i; rai]<.i joj<> ir Ronros valstybū- 
vairiąi būdų yra ] 
žmonės. Vieni gali iškęsti skur

i\ai;> nevienodos yr

arto.iei i.'

■au>:a į puikius ir ten miega.
'ui jin rodo, kad gyvuliai n(>-
i imk proto, tiek suiiiojimo. Į pa

Jie turi jūgo>. bet nemoka jos 
išnaudoti.

yvulių, kurie 
ek tiek šamo-

jalų gale mintinų/ prieipa prie pabelstu- pėrSjfitykitą savo
■u. vingų 4-fcrbų. ‘ _ į rShą, o pįupj^s^te, Imd gęrį

:i palieka .Įatvį. kad kada
i r n. i u-V* 4 .•'L^ūfatfe darbu užimti. Es®rfKą-gi

tume tqhrdi, kad būtame tvirti 
kūnu ir skaisčios dvasios ? At
sakymui Į tai pažvelgsime į

' luri norim;

jaunimu.' alatžu 
kad jų kūnas Į vi 
bais būtą vispii:

minas
Kai Kurias Kimo 
pačios lavinasi j; 
dirbam. Pavvzi.;

inkunia nuo ž

laiūyli ramiose 
ščiau gaivos — 
parodo, kad jo 
lavinusios kiliu.

ll

oe- 
ti m

u pundo
nei ]enu-

bei

mokiniu gyvenimą.
Įpranta vien tik proti 
lis. o užmiršta lavini 
Todėl nenuostabu, k 
nių ir mokslo vyrą. 
abeinai kūno sudėtis

dina.
Gvvenimo praktika parodo, 

kad perdidelis persidirbimas y. 
ra kenksmingas žmogaus svei
katai. taipgi kenksmingas ir 
tinginiavimas-. Ryškiausi pa- 
vyzdį mums duodu pereitų me- j,;^ 
tų įvykis. Įirof. K. Būgos mir-jp 
tis. šis žmogus būdamas darbs- jn:( 
tus ir talentingas užtiko labai p,;; 
sužėlusius dirvonus — netoliu-i(;i; 
lą. barbarizmų pilną, lietuvių k0 
kalbą. Būgxi kai]) lietuvU'cine- 
si plūsti tą dirvoną ir daug jau U,

illlK

nie.' kokiais b'ūdais jie piasiglcė 
taip didelį dvasios tobulumą. 
Mes žinome, kad (.langelis šven
tųjų gvveno vienuolišku gyve- 
n:in:i.l)a:meli> atsiskirdavo nuo

j. visai nuo-; 
a]>d:rbda\o ' 
avosl. .'Mes'

:c >vcnt

O!

darM? “tankiausiai atsiddn^J&y 
vėjingos dorai mintys. Nežiį|S 
gėk koki? dąrbitts tau
tas, v ištiek, .nei vienas naujjĮ^ 

j gus darbas neteršia žmogaJp 
'.Nesijuok iš gat\ eslayio,
d\k kutbėbK-su. juodadarbiA'

- ir ją darbus turi savos veli 
. Jei visi gėdytumės gatves 
.oii ar dar bjauresni. dat|>ą,i 
kits būtą? Nebūtų tvari®MS.I

Zolys

a’.Ul
kiliem

iidvidus joms ]Į_

[vm-uos aut 
reikšmės.

::m.< > Žino.
Mabia rei!

>111!

*1

I i 11111!' ■
mlvą. Ta-' 
s ' durna.', 
■jinie turi i

PRANEŠIMAS L D. t S 
KUOPOMS

io fikiettm. malonėkite 
.h’.iil: jijo> išparduoti, o

i r nvišparduot us suijrą- 
įievūiiau lū d. gegužio 

•ekaubiu antrašu: J. V. 
. 4 iyerk.'liire St.. Caiii- 
Ma

Cambridge -ii

PAIEŠKOMA
■ ii airyko 
m-ovkiui

y

enu l#cs

tii'iis, Alėtom- 
1913 metais'■■ii 

Igepirt. Gunn. 
:i> ir Kotryna, 
lipiplpliia. l’.i. 
arba patįs i.>• 
■p'i šiuo afitra-

LDMNTRO VALDYBA
S-. VADAS—Km. K. Urboną viSus, 

■>.v. G-th St, t><>. Boston, . Mass.

u bei ilge Si.. < ’ambridge, Mass.

ia I.iacęin Sirpci, Cambridge, Muss.
KKETI>KIrs—l’erras Daužvardū?, 
;<■/; iv. Breudv.ay, s<>. Boston, Mass. 
JMM<.\S-A. Patcmbergas,
<7 <'ambriUce St.. i’ainbridge, Mass. 
-NiKoj.Es KOMISIJA — '

!irk;i nkllti St,

M
tas— J. Glineckls 

. Bohton, Mass. ( 
s —• V. šereika(

Boston, Mass/

paaugusiejimokytojai žinojo, tai iš- 
. " mokydavo atmintinai ir vaikus.

j Todėl (lahar Ims aišku, kodui 
;<itados vi>os ar gramatikos, ar 
matematikos taisyklės buvo su- 
>tatonios eilūini>. kad moki
niams lengviau būtų išmokti. Ir 
itada mokino rašyti, bet tas ra
šymo būdas buvo netobulas.

a. tai laiko Mokindaiiims rašyti, rašydavo 
veikia. !ai®. tam tikrų molinių lenfeliąi. 

--ūkininkas nuolat j Vi>us svarbesnius raštus ar do
tavo ūkiu. Ant jo ikainentus rašydavo ant ]X>rga- 

Įmento ar jau įeinamo madon 
pip'mrians.

Taigi matome koki pervers
mą padare Gutenbergas. Kny
gą galėjo lengvai ir kiek nori
ma prispau.'dinti. Mokiniams 
neheroikejo aklai kalti atmin
tinai mokslo dalyki].

Jeigu spaudos išradimas taip 
daug patogumų davė žmogui, 
taip tinkamai tarnavo moksli
ninkams. tai kokios svarbos be
turi garo mašinos išradimas?

IJc XIX šimtmečio fabrikų 
buvo mažai, ir tie patys buvo 
menki. Visu> išdirbinius, vi
sas mašinas turėdavo sukti 
žmogus. Visients Į triškit, kad 
žmogus sunkių ddrbų; ilgai ne
gali dirbti. Jo organizmas 
greit nusidėvi, o kita vė| imo- 
gau» jėga per

dicnos dar-

'ja. lai piailja. tai k

turi rūpinti
pečiu krinta visos skolos, visi 
mokesčiai. Laime tam ūkinin-

Af'li su galu: laimė jei lieka
Bingumo, pavyzdžiui: voverė 
pasidaro sau sandėlius, net ke- j 
lio'o \ ietose. kur ant žiemos ! ve>ni 
'įne ša daug maisto: bičių tvar- paskirta.' 
kingnmas ir darbštumas, bet nieko, 
reikia pasakyti, kad čia, vado-Ulienoinis ji. 
vaujaiiia.'i t ik iiislinktu.

M- ' pažistiinie vandens gy
vuli vūbrą. Visi žinome kaip 
ji' moka ant žiemos pasistaty
ti sau namelį. Ji> pats prisine
ša r<-ikaliiiurąi virbų ir pasista- 
tytaim' nain‘-lvj<- praleidžia šal
tą žiemą. Bd tas pats Vėbras 
būdamas žmonių prieglobstyje, 
žmonių auginamas ir būdamas 
apsaugotas nuo žiemos šalčių, 
wenok atėjus tam tikram laikui

Jam tik rūpi atlikti jam 
darbas ir daugiau 

Liuosoinis nuo darbo 
kuo

užsiimti.
Pažirirėkime i

nori tuo gali

Cia 
vaiką, kurio 
■są. Jie mo

kina:-] ir rengiasi tolimesniam 
gyvenimui. Visi juk tikis būti 
mokytais, Visi mano vaikščio
ti rožėmis nupintais takais. Ne. 
vienam, vienam, pamanius a- 
pie savo ateitį, neateina galvon 
pesimistinga mintis. Negu tik 
nepasisekimai ar moksle,

ganizmas'— jas mirė. \ mna 
tik nelaime, nebeliko artoją Ku
rie galėtų tą sužėlusį dirvoną— 
lietuviui kalbą aru •— valyti

daugiau. Ne

Pa

naujanybė: NAUJANYBe!

kia panašaus liknnp. naiii K- 
Būga.

Antrojo krust ai muino pas'-a- 
inių mes randame ūiekviemime 
žingsnvjo. Ir kur jiasaulyje 
tiek daug girtuoklių, elgetų, iš
tvirkusių žmonių — vien tik 
dėlto, kad nuo pat maž<m.' ne
mokėjo ]>risipratinti prie dar
bo. J’'“ pamėgo laisvai l»‘i>ti

nu
IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

10

vinim'-.
1 tarnas t

ni žmogaus lavinimą'

NEPAPRASTA! GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESIAI Iš LIETUVOS.

t irias*; rtjoš'a Xi‘!iiiino, 
i vielų vaizdai. Kitos 
kūjų. dar kitos su }>a-

reikalavo iš jų. kad atliktų 
jiems skirtą darbą, jie sukliijK). 
neištesėjo.

Juk kiekvienas žmogų.' turi 
daug silpnybių. Kiekvienam 
i'eikia gyvenime kovoti, lai su 
blogomis mintimis, palinkimais, 
norais ir t. t. Nuo to. kaip 
'žmogus }»ergali savo blogąsias 
puses, ir įgunda elgtis gerair 
prigui visas jo gyvenimas. T i- 
si juk'žinome, kad vagis netam
pa iškarto tikru vagimi bet pra
sideda iš mažo ir prieina prie 
didelio' ; girtuoklis, pradeda

- pridn* prie
'■i®

gus be darbo negali būti. Ka
da žmogų.' yra užsiėmęs fiziniu 
darbu, kada ji.' tam darbui at
iduoda visu kūnu ir siela. In
dą ta> darbas jam >ekasi. sutei
kia jam malonumo. Bot labai 
dažnai pastebime, kad žmogus 
viena ka nors dirbdamas, min

joja. Gerai jei tos jo mintys y- 
ra skaisčio.', tarsi, dieviškos, 
bet nelaimė jeigu jis svajoja a- 
pie dalykus. kurie erzina jo gy
vuliškus jausmus.

Todel-gi ir matome, kad žmo-

gn

lĖ'd

[LĮČ

Parduodame pigiai: už tuziną 20 centų

V<!iko' j.iu m'i-ill! Ir v-J imi-s rašysime savo mxli- 
m;' :H' ■irmmams ir g; u:iru’tiis sveikinimus ir linkeji- 
n.u-, 'iru■,\iisK'Ui' fyip brangio.' krikšioninis šven- 
><•<. \i- - \aland<’|ei užmiršuii'“ save ir stengsimės
m.u..! ;■ i i k >1 u- I ’ n :< 'J 11 - n in i> ir iainiingSniais. J’ains- 
t's- šii-iiugi 'Vt :kiuirnai Ims daug reikšmingesni ir 
(įLi<u*rii Įspūdi "pnda'-y'. j-'i bus parašyti aut tokios > 

alūs, kurips'vjiizdas gaivins jūsų draugo bei t 
gės patrijotiniu' jausmus.

i- lelioki (>'. u/.ša k} nui' 'i ii'k it-' t nujau s. kad laiku J
ą;u:f uiiirt--. Su n/.'ukymu siuskite ir pinigus. Gali- .1 
mu siųsta ir pašlaženkliais (.'lempomis) .J

366 West Broodvay

“DARBININKAS”

South

NiKoj.Es


SIOUX CITY, IOWA.

KAS GIRDĖTI LIETUViy

Vakarėliai.

Ml IJOSE mm
Įkaitė “Žvaigždelės naktelėj 
minaieio ir “Minuett” Bcethoven.

Gi- -- JAU RENGIASI.

Hės Bus ra
portas išduotas iš pereito veiki-, 
mo ir <Lug kiti} svarbių daly
kų.

L- 19 gerb. vargon. E. šlape- 
l&uvo surengtas sekantis pro- 

as;
Lošimas “Jono Laimė,” ku- 

dalyvavo: Airi. Gogelis, 
^^Iftbnas Urbonas ir O. Linkcvičiu-

gį; -. 5(2) Lošimas “Ponia ir Ponas 
Teisėjas,” dalyvavo: O. Stokime, 

X' Dūdaitč ir K. Kukšis.
a -K Dialogas “Jlauškis su Šū- 

Finm,” išpildė: P. ščpmis ir P. Ži- 
Ijhaš.

(4) Lietuvos Ilymnas ; i 5) šokis j 
<Bal. 26 d. Juozo Juodelio sureng- j

Po koncertui prasidėjo šokiai gro
jant šlakio orkestrai. Ineigų už. 
vakarų, rodos, bus arti 200 dol., 
gryno pelno liks choro naudai tur
būt virš 100 dol.

Sudarymą ir išpildymą pro gra
mo atliko vietinis vargonininkas 
P. Grajauskas, tad visi esame jam 
dėkingi už tą linksmą vakarėlį.

Ten buvęs.

MONTELLO, MASS.

LDKš. 2 kuopos mėnesinis susi
rinkimas bus antradieny, gegužio 
5, paprastu laiku ir paprastoje vie

(1) Lošimus •’šamputris,”xku- 
drjame dalyvavo: Juozą sBtdkcvi- 
'■£ius, Kaz. B;
’.’Žetailč ir K. 1

nur ateiti, m-s turėsime daug 
svarbią reikalą išspręsti: pirmiau- 

nVi-a..Įį ujep irokų tu- 
i dol Naujos Anglijos 

io išvažiavimo, ku- 
30 d., Nortvood’e:

Bostono jaunimas Lietuvos 
Vyčiai pirmutiniai subruzdo 
rengtis Į pirmąją pavasario Ge
gužinę. Tą Gegužinę rengia L. 
D. K. S. Naujos Anglijos aps
kritys BH d. gegužio, NoiAvood 'e 
ant Dean pievos. Jaunimas ži
nodamas kaip linlcsma> ir indo- 
nitas gegužines minėtas apskri
tis parengia tai iš anksto sn-

1Į Lietuvių jįjįkumlų krautuves 
troka i r mmaniziio ja būrį. \’G.

raiti. Tamiiiiūną. Ab-dmii ar k;
Uis T.. Vyčių 17 kuopia narius

Šauklys' t

Valdyba

VERKIA ATGAVĘS
• . BALTAKĘ

Kast Bostone,‘Krank Gautino 
laimėjo bylą ir privertė valsty
bę grąžyti jam prieš karinę bal
takę. Kuomet ('autino ]>o šešių 
metų išlaikimovaldž.ios globoje 
jo degtinukės, gavo 32 bonkas 
atgal, tai su dideliausiomis aša
romis apsiverkė.

Apsiverkimo priež.astiiui bu
vo ne džiaugsmas, bet nuliūdi
mas, nes vietoje777 bonkų ga
vo tik 32, o kitosper šešias me-

Su' šbdnV apie 17 medžių gražiau
sioj vietoj Dorchestery, 11 kamba
rių su maudyne ir šiluma, rinka 
dviem šeimynom. Vertas .$1^000 
bet dėl greito pardavimo prekė tik 
$9,000. Lengvbs išlygos. Kreipki
tės prie J. B, pALil’S, 361 Weat 
Broad'vay. Šok Boston. Mass.

«> gauši, neš suteikti dešėtkai 
tfikstajičių įvalfihusnj drabu
žių, k. t. pverkotų, kepurių, čę- 
Verykų, dresių, banketų ir ki
tokių reikmenų. - •. ,. 

I > >' ' ą-. J -»
Ą Gi‘laike, influenzos 1917 nt ' 
per porą mėnesių: spali ir lap- tiril,u niūrių mauaynių, -s s 
kirti vaikai buvo nebepriunaini 'i;ųnas, nrasinis plumingas.
o usnėtas namelis
buvo.jMverstas tarsi kaipir res
toranu ir iš jo aptarnauta ir 
maistu aprūpinta likusių he 
priežiūros 6BO šeimynų.

Bedirbant tą darbą, pasirodė, 
jog dabar esamoji vieta yra 
permaža kad suteikus visiems į 
ten besikreipiantiems tinkamą 
pagelbą. Tad sumanyta staty
ti naujas, daug didesnis, na
mas. Tad čia reikalinga plates
nės visuomenės parama. Bot 
apie»tai gerb. kalbėtojas žadėjo 
kitą kartą plačiau nainformuo- 
ti. ‘:

I PIGIAI
netoli mariu maudynių, 3 .šeimynų 
----- -  , . __  vonios, 
piaz.ai, skalbvnės, kaina $8,000, j- 
nešti reikta 000. A. MIZARA. 

.361 \V. Bl*oa<bvav„ South Boston, 
Mass,

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
Durant Sedan 1924 m., mažai var
totas, tik 2,650 mailių. Kreiptis 93 
Cass St., W. Rovluu-y. Mass.. Tho
mas Dragūnas.

VERTA $2000 — PARSIDUO
DA UŽ $1,000

PABĖKAVOOj
Mike Binte, 501 P!w Hffl*. įt; , 

Mlnersvllle, Pa. nSo: “DSkal "J-
p. žukaltl, ui jūsų itAukllngai Kita)* š 
sytas žoles, kurios mtfnfe sveiku pądajA 
Turėjau vidurių dldp^fetejimų. skil
vio nedlrbin^ų, galvos'skaudžjimo, nak- 

5 thnte penilgo, dieglius vidurtuttee ir nte- 
' ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš n- 
naudojau- jūsų žolių du pakeliu No. 
805A, tai tas visas nesmagumas nuo 
manęs dingo ir veliju kiekvienam fano- 
gul kreiptis pas žukaltj su negerais H- 

duriaiSf o tos žoles ir jumis atltatey*. 
Preke 60c. už pakelt” Atsiųsk 10c., 
o gausi visokių tonų Ir knygų katalogų.
Adresuote taip:

M. ZUKAITIS
449 Hujhon A ve.. Rochester. N Y.

BITYPOiNT
Parsiduoda dn namai i>o šeSins še<- 

\ iso 1? Seiaiytui. Yra atskiros 
durys žėtlnos 3-ju šeimynų. Knm- 

5. Renaų neša, po 
ubą. Kaliui $9.700 

• išlygos. Kreipkitės 
\MBKOSE (Ambro-

zuiiis). 42o Broaibvay. South Boston 
1807.

už vienų.

vietoi\r geras biznis ign daromas, 
bet dėl nvkurių priežasčių airi bū
ti parduottKŠia savaite. Kreipki- 
.ės pas B. K\>\'TR1M‘. 361 \Vesi 
Broadv.ay, Sn. Boston, Mass.UŠkuri išpi 

t^TKaz. Ba

^-gjn-cnrr-.

% Koncertas.

(D \

nariam,

Koresr

Kviesliukas

(■no

pagerintas

n < ■< >v

SUSIRINKIMAS
k no

ringų darbų atlikta.

.10:

O. Jan-

KEISTAI UŽSIREKOMEN
DAVO.

i (. milini) lumiėy bylą todėl, 
MOTINOS MEILĖ SCENOJE'kad nuo jo degtino buvo atiin- 

A’ietinė L. Vyčių !7 kuopalta nelegaliai.

>arapi,m:

BALTIMORE, MD.

turėjo ne
slinkus g 
mas vakat 
gi ir ncap\ 
slatoiha

.pat y savy 
odom a 

•venimo 
do žmo 

ai, 
tuok 

IsBįktoriii 
Istorija

"g: .. hy^truos-
mee

akrai
ažiai

jSfpatii 
^ĮĮę.

UĄaite Ta c 
jja G raja- 

fe Po kur 
B S Petras K 

apsirėdęs 
■?gą “Tv 
a turėjo

Ojuokti. k-

-koncert WORCESTER, MASS. UŽ ŠVIESOS TAUPYMĄ

SVARBI DR. JAKIMAVI
ČIAUS PRAKALBA

NedėiioĮ. kovo26.
po .'•usiriTi.eii
ii; šv. Kazimiero Dr-jos

po

>iiminai lietė 
6al no vienas 

tvirtesnės valios žmogus pasi
naudos Di’. Jakimavičiaus pa
tarimais ir turėsi to sau dide- 

. D-raspabriežė. kad 
didžiau žmonijos

ligų šaknis
1 k o 1 i s

REDAKCIJOS ATSAKYMAS

Hartford. Conn. Aš

YANKEE

naujų gražumų 
: užsitikėjimo, i 
i ieško IngersolTyje.

Jonas 
— ()na 

Ivaška. Abi 
argunmniiĮ.

Jaunute

i Vidutiniškai 144 vaikai pri
imami kasmet. Žinoma, pirmoj 
eilėj tų šeimynų, kurios vra 
vargincy-snės.

Gerb. kalbėtojas apgailesta
vo kad lietuviai permažai apie 
tą Įstaigą iki šiol žinojo ir dėlei 
to nepasinaudojo taip kaip rei
kia: Bet užklausus susi rinku
siųjų ar teko bent kam patirti 
tos labdaringos Įstaigos dosnią 
ranką, tai gauta keletas atsaky
mų. jog nekurie patįs yra pa
tyrę malonios paramos, gi kiti, 
bent girdėję apie labdaringus 
darbus suteiktus ir lietuviams.

Balandis.

į DEL. So. Boston 0506— W. /
į LIETUVYS DANTISTAS g

A. L KAPOČIUS
i 251 Broadway, So. Boston 5
: (“Keleivio” name) ?
(Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, nno J 
1:30 iki 6 ir nno 6:30 iki 9 vakare / 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną J 
Suoatomis nuo 9 Iki 6 vak. Nedš J 

įpdpns nuo 9 iki 12 (pagal sutartį /

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 Iki 11 ryte 1 iki 3 po plet 

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

Te!. So. Boston 2831. !

Let -So, Boston 270

J.MACDONELL, M. D.
į; Galima nuikalbiti ir lietuvUkai 

aušo valandos: Rytais iki 9 v*L
i? Po pietą nuo 1—-*
i Vakarais nuo6—9

638 K. Broadway, So. Boston

Tel. S. B. 400

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYMOL'R)

Lietuvis Gydytojas

18 METU SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nno 9 r. Iki 7 v. rak.

Po m n? 
^Zakaro d a 
gptėlus užd: 
ragą Balt im o r 
'-Vcnt varyoni 
^Choras s k; 
^mainas: ‘ 
j^Gudavičia' 
mįSilevy či ai; 
H&rtausko ir 
llpimkaus.

Ristai 
kurios

^plbals'ns ari 
saką.
z Juoscfina 
plojant L 
smuiko “ Va? 

št>ask jau J T 
^Skambino pi 
Sgįha.” Ta i po-gi 
?Okambiii Onos Žalnioraičintės bal-.

Solo pasibaitms Onai Znlnio- 
(fįfMčiutei nuo publikos buvo iu-ik- 
bįl sgraž lis rožių bukir tas. Tenoro 

padairrftvo visi] Pui’iimore’jc 
čmylimas Jonas Stoėkus “\’ai vor- 

A, laužo” ir “Kaitink šviesi sau- 
tS” Al. Petrausko. Duota aflikor

na Mažintaitč ir Em. Grajaus-

i Svarbi ištaiga.

Antroj daly savo kalbos Dr. 
Jakimavičius kalbėjo labdary
bės reikalais, ypatingai apie 
Kniglits of Coluąibus Day Nur- 
sery. kuri randasi po mini. 376 
West Fourth St.,So. Boston’e. 
Buvo nnrodVa. kad ji atliko 
didelius darbus iltie labdariai, 
kurie tą darbą dirbo, apie tai 
neskelbė. Ta Įstaiga šelpė ir 
dabar šelpia nelaimė< ištikta.- 
šeimynas, o da. liaugiau žada 
ateity. Netnrtimus šeimynos, 
kurių motina yra priversta eiti 
uždarbiauti (arba atsitikus 
mirčiai vieno iš tėvų), gali 
kreiptis po viršnv.netu adre.-u 
ir prašyti dėl vaikelių priež.iū- 

kai priimami ir pri.žiū- 
7:30 ryk iki 5:30 va- 

arm \ nikeliai yra po priežiū- 
a seserų.vieruiolii; ir kasdien 

lankosi daktarai, tarp kurių ir 
Dr. P. Jakimavičius, ir teikia.. . 
jei reikalinga, daktarišką pa- : 
geibų. PaaugusPiiiš vaike- I 
liams yra teikiamas Kinder- ' 
garten mokymas. Vaikai gan- ’ 
na priešpieč-ins. pietus ir pava- t 
karins, gi lankantieji mokyk- i 
las. pietus.» Priežiūra ir mais- i 
tas teikiama v i k a i d y- 1 
kai. Be geros priežiūro.- vai- į 
kam- duodama d.r.g ir įvairiu I f 

a-aro>metu vaiko- j j

amo ore. nn< užpakaly to nu
lio yra puikus kiemas.

r AO RICHTER * CO. 
■Bcrry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

>.ia ir per tą laiką atliko In
dą n g labdaringo darbo, štai 

pavyzdžiui atlikti darbai: 2.052 
šojmvnii vaikams buvo duota j 
2-lę.72š dienu priežiūra; ntlan-j 
kyta 1.116 namai, kuriuose nė-1

PIGIAI PARSIDUODA

PARSIDUODA !<
3-ių šeimynų namas su 16-k-i. 

kambarin. Del platesnio sužinoji-l 
-,-no Joni- hmn T? --- ---------- ’ !mo šauk 310^-R arba matvk savi- 
iijnką 88 Boston St., Dorchester, 
Mass. Geras investmentas. (G-9)

PIGIAI 1
Geras 6 šeimynų .per .kambarius 
su maudynėmis, skalbynįmis, pe
čiais, piazzais ir tt. Varnas apie 
15 metu senumo ir geriausiame pa
taisyme. ne labai toli nuo lietuviu 
bažnyčios. Savininkas išvažiuoja 
ant ūkės todėl parduoda pigai, 
$3.000 Įnešti, o likusius ant jums 
patinkančią išlysą. A. MIZARA, 
361 W. Broad-.--ay, South Boston,

772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

VALANDOS: nuo I) ryte ikj I) v:ik.

Tel. So. Boston 082?
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M, V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

426 Broadway, South Boston 
j ' . O?i«o valandoj:
tjt» 9 Iii 12:00 ryte te nnu 1:30 
fkl 5 Ir nuo 8:00 iki 8 vaL vakare. 
Ofisas uždarytas subarus vakarais ' 
ir nedeidienlate.

Tek Brockton 5112—W.

D A N T 18 T A 8

DR. A. J. G URM A N
(GUMAUSKAS)

706 Madn St., Montello, Man
(Kampas Broad Street)

BOSTON'O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seveirth St, So. Boston, Mass, 
Telephone South Boston 1516—J.

Vice-Pirmininkas — .T. Petrauskas, 
250 Goki St., So.-.Boston, Mass.

I f'rot. Raštininkas.— .T. Glineekis,
5 Thomas Pk.,'So. Boston, Mass 

l'iD. Rištinigkas — M. še i kis,
40 Marine Road, So. Boston, Maa«. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway. So. Boston, Maau 

Tvarkdarys — J. Zaikis. ■
7 WInfield St., So. Boston, Mass. 

Draugija. Jaikp. susiriuVuįuis, £as tre- 
' ėię necišlčfieių kiekvieno mėnesio. 2-rą 

valandą po pietų, parapijos salšj, 492 
E. Sevėntti- St. Se. Boston, Mass.

NAUJAUSI LIETUVOS KRUTAMI PAVEIKSLAI
( . G. LUKŠIO nuimti ir ką tik iš Lv-tuvos parvežti 

,y Įdomūs .-adomi paveikslai. Ateikit pamatyti Lie‘:;vą Vin 
gv-.-uoja. narna

Lietuvos Dainą DPna, kur dalyvavo 3.500 
Jaunuomenės Kongresą, 
osiuves. miestus, mieste

Pirmą 
įninku.

Kari-.mm

sportininką Olimpiada.
ims. Klaipėdą i- 
ims rodoma :

GEGUŽĖS-MAY 4 IR 5 DD., 1925 M.
Parapijos Svetainėje Montello, Mas?

GEGUŽĖS-MAY 6 DIENĄ, 1925 METAIS
Parapijos Svetainėje, Cambridge, Mass.

GEGUŽĖS-MAY 7 IR 8 DD., 1925 M.
Šv. Petro Parapijos Svetainėje, South Boston, Ma.*>s.

GEGUŽĖS 9 DIENĄ, 1925 METAIS
Parapijos Svetainėje, New Havenn, Conn.

GEGUŽĖS-MAY 10 DIENĄ, 1925 M.
Lietuviu Svetainėje, New Britain, Conn.

GEGUŽĖS-MAY 12 DIENĄ. 1925 METAIS
Lietuvių Svetainėje, 48 Green St., Waterbury, Conn.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 35c., vaikams 15 centų

paA-fi

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS 8VČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienč,
203 W. 3-rd St., So. Boston, Mtua.
ice-Pirm. — A. Junušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass, 

rot. Rašt. — O. Slaurienč.
443 E. 7-th St. So. Boston, Mass.

'in. Rašt. — J. Keys,
115 G Street, So. Boston, Mass, 

žd. — O. Staniuliutė,
105 6-th St. So. Boston, Mass.

'varkdarS — O. Mizgirdlenė.
164 6-th St., So. Boston. Mass. 

trangijos reikalais kreipimas visados }
protokolų raštininkę.- Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarnlo* 
ką kiekvieno mSnesfo 7:30 vakaro, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
ves. South Boston, Mass.

j S V. KAZIMIERO R. K. DR-JOO 
' VALDYBOS ANTRAIAI
I Pirmininkas — J. JaroSa,
‘ 562 E. 6-th St. So. Boston, Ma*
: Vlce-pirm. — J. Grublnskas,

157 M Street So. Boston. Ma*
P rot RaStlninkas — A. Janušonis,

1428 Coiumbla Rd., S. Boston, Maa 
Flnlnsų Raštininkas — K .Kiškis,

8 Hatch Street, So. Boston, Ma* 
Iždininkas — L. švagždya

111 Bowen f t, So. Boston, Ma* 
Tvarkdarys — P. Lančka,

395 E. Fifth St, So. Boston, Ma* 
Draugijos reikalais kreipkitše visa

dos J protokolų raštininku.
Draugija savo susimklmua laiko 2-rj 

nedėldten] kiekvieno mčneeio l-m< vai. 
po pietų parapijos aaMX Barant*

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO8

motorini' suteikta darbas; duo
da neturtingoms moterims 14,- 
370 dienų darbo; 564 šeimy
noms suteikta pagolba: 1.026 y-1 
putoms gantas nuolatinis dar-Į 

jbas; 656.184 karins pavnlgy-

poq mėnesinis s
utaminke. geg
v. v. jiobažnytineje etnini-,jo. ir]jnfa vaikai ir danekitų labd.i 
Visos narės būtinai audrinkite 1 rincni Hflrhn nH51f)q /

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimu, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E.’fi-th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.

X D. L. K. KEISTUČIO DR-J08 
V VALDYBOS ADRESAI 
Ž BOSTON, MASS.

TRMININKAS — V. Zalteckn*.} 514 E. Broadway. So. BoMon, Mnm.
ICE-PIRM. — Povilas Raka, 
95 C Street, So. Boston, Misa.

PROT. RAST, — Antsnns M.tcejunaa, 
450 E. Seventh St, So. Boston, Mmk. 

IN. RAST. — Juozapas VlnkevIIČOA 
906 E. Broadxrny, So. Boston. Man. 
ASIERIUS — Andr. ZnltedLaa, 
811 E. Flfth St., So, Boston, Mnaa.

IARAALKA—Knzlmlerai MH*H>oX^l
- 906 E. Broaifrniy. Sa Boston,
' D. L. K. Keistučio Drtngija laiko a<> 

o mėnesinius raslrlnktteus kas pirm 
edčldlenį kiekvieno ■Ria<o, po nuų 
M Wa«hlDgton St, Boaton. Kam, 
^0 vanlDd» po pietų. Atetdaai Mt 
MlrtnktBo atalveakita n Mvtaa

■ liaus nauju prte »ur drssgtjw 
peirtlytL




