
“Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė paremti 
katalikiškają spaudų ir ją 
kuoplaČiausiai pasksleisti 

tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo- 

kesnio.”
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Mat jei bus pripąžiu- |
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GAL PALIUOSUOS NUO 
MOKESČIŲ

Sąjungos 

darbininkas:

j IVashington. — Internal 
Revenue Biuras suisrūpino 

I klausimu prezidento mokės
ėiu. Kad prezidentas nepri
valo mokesčiu mokėti iš

------ Eiua-------

UTAKN1NKAIS KET'mUGAIS IR

. - mokesčių mokėjimo, tai į 
gal kiti klausimas apie ki-į 

■tu vaidininku paliuosavima.
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I btriūninkus” 
stou. Mase.

Streikininkų 
vargas didėja

STREIKININKAI BĖDOJE

VVillimantic, Ct. — Amer
ican Thread kompanijos 
streikuojantieji darbininkai j 
susilaukė baisiu dienu. Kai-m * * ” 1*1
kurie gyveno kompanijos! 
namuose ir dabar streikinin-1 
kai varomi iš namų. Strei-i 
kininkai apsigyvena šėtrose.'

Streikas eina nuo kovo 9 
d. Sustreikavo dėlto 
algos buvo numažintos, 
ilgo'streiko nukamuoti 
bininkai neužsimokėjo 
dų, tai pradėta juos

: dar
ia n- 

mesti 
lauk. Kompanija turi apie 
100 namu, kur gyvena apie 
200 .šeimynų. Raudos buvo 
nedidelės, nuo $2 iki $4 sa-

.mokesčiu išmokėjo šld.(>()(). i
L]ei galutinai bus
-uotas, tai jis at: 
kėtus mokesčius.

ŠEŠTADIENIS, BIRŽELIO 6 D., 1925

'Neramumai
Kinijoj didėja

PADĖTIS KINIJOJ 
KEBLĖJA

SULAIKĖ BIZNI

iiihai.

dėjo daug kitų darbi; 
ninku. Išviso jau >1 
ja apie Idb.iMH) dari) 

'.i'ami
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MIRĖ

vaitėje. Bet be darbo būda
mi nei to negali mokėti. Ne- 
išsikrausčiusios šeimynos 
bus jėga išmetamos nuo bir
želio 13 d. Audėjų unija pa
rūpino šeimvnoms šėtras. 
Namu savininkai leido savo 
lotus šėtroms statyti dvkai.

Visiškai beturčius streiki-

i PATVIRTINO SUTARTĮ

Rymas. — Ltaiij-•< parla
mentas svarstė sutarti pada- 

Irytą su Rusija. l'ž balsavo 
į 261. prieš 4. 
f __________
I “■ ........ ...........■

VOKIETIJOS ‘‘SAUSIEJI’

u of'.-ja.-uu. -•.<>!: i g „..r»ky'.< ;j. bm p<.;- rrkon --n- ŠeVikii valdžia paskelbė k; >
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Užėjo kaitros

T;

■linkus unija užlaiko ir vai
kus aprėdo.

Yra pienuojama streiki
ninkus laikyti šėtrose iki žie
mos. jei streikas iki to tesis.

Streikininkų vra apie 700.

Duesseldorf.—Čionai pra-1 
sidėjo Vokietijos "sau<u.iu". 
suvažiavimas. Jie. kaipir; 
anuomet Amerikos sau-'.eji. 
varosi prie Įvedimo pr mini- ■ 
rijos Vokieti joj.

UŽĖJO KAITROS TAI BENT SKAITYMAS
K.iralpa. Cal. — Pereitą 

' ■■.im:-; vidurnaktį rnetodPtų 
■ ■•ž'y'io^ Koletas imrapi.'o- 
i.y. su savo pastorium skaitė 
I i ja ir- neri rakio iki visą
Bi’oliją perskaitė, skaitė <u 1 
ori-'u Tas truko 69: j va-!

i Kmu'S .r ■ >\ r tris uiviias

Lėks ieškot lakūnų
£ buvo upa.vy. .B- .<
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NUMAŽĮS MOKESČIUS

ATVYKO ŠEŠI INzINIE 
RIAI

! Aiessikr ; P k? š-.-: R

Apie lakūnus nulėkusius i ■ _ ... ;s j’’
šiaurini ašigali žinios nėra. I ^ar-a\a. Birželio d. -••.•:■ 
nors jau išėjo dvi savaiti nuo lapsimam;m ratu ikae..,->mm ; 
jų išlėkime. Norvegija ir 'konkordato tarp Vatikano Pr
Suv. Valstijos rengiasi prie ir Lenkijos. To knnkorda o su.;- 
siuntimo pagelbos įtipknJpnsirašynia pereita vasario pm x 
siems lakūnams. Norvegija |ni('nesi <f,ki‘ Lietuvos protos- A ■ 
birželio 6 d. pasius du karo pas’ Liotuva paroAayo^ :r ; 
orlaiviu i Spitzbergena. o iš.^d tai pripažinimas \ i,-, i nu: 
ten jie lėks tais keliais, ku > ^nu< kmiki.mi. Ma1- Kon- (‘m.u 
riais išlėkė anie lakūnai Vilniaus apygarda

BEPROČIO DARBAS

$500,000 SKELBIMAMS

Į VISAS PASAULIO DALIS
NAUDOKITĖS MŪSŲ PA

TARNAVIMU
Pinigus siunčiame : visas pa

saulio dalis. Į Lietuvą pinigus 
siunčiame litais arba norint do
leriais.

Amundseno vedami.

SUSILIEJO DU LAIKRA
ŠČIU

Philadelphia. Pa.—North 
American ir Public Lodger. 
abu žymūs laikraščiai susi
liejo i vieną.

Atlantic City. N. J.—The 
Press-Cnion nupirko Gazet- 
te-Ęeview ir Sunday Gazette 
ir sulies visus tuos laikra 
ščius Į vieną.

TURĖJO OPERACIJĄ

Meksikan atvykęs biznio 
reikalais Otto Stinne*. sū
nus garsiojo nabašainko 
Hugo Stinnes. sunegalėjo. 
Turėjo apendiko uždegimą. 
Padaryta operacija, kuri 
nusisekė.

pavedama po jurisrlikci :a 
Lenkijos Bažnyčiom. Bal. Jb 
T.ietuvos pasiuntinvs prie 
Vatikano pasidarė nm-sooa 

■ non grabu tai vra •'cnagei- 
daujamas a-:mio. Ta žimr 
paduoda .\<<ociated Press'.

UŽ PAČIOS MUŠIMA

i (’liieag' e 11’. < ' i i' -
ĮI !*• my l,o*g kur- ■■!■;> ‘r: m 
botelin navininkas, ir:- -v 
kius užgmo <avo p;’či;i. Pa
ti par< ik.nlavo <li vor-o. Teis
mą’’ priteisė už kiekvieną 
nžgavima po $366.696.66. T< 
viso turės pačiai išmokėti 
$J. 100.000 Tai didžiausia 
alimonė Suv. Valstijose. Ik
šiol didžiausia alimonė buvo 
Ppggy Hopkins .Tovce. kuri 
gavo alimonės $1.000.000,

KAITROS PADIDĖJO

KARALIAUS GIMIMO
DIENA

l/’ldoi;, - 
Anglijo- km;, 
m. nmžiau<.
sveikinama'-

Biržų;.. U d. 
m i >’ i i-:;1 k<> 6i> 
Gausiai buvo 
< užsienio ir

■namu didiku.

Laimingos Keliones
AMERIKOS PAŠELPA

TEBEINA
VAŽIUOJA LIETUVON.

' n- -u rn.oi.;i ir trimi- vai- , •
'- '■ K/imieros Sa'■ e’ius
; M; -•im-ter. N. II. ’ SUGAVO 450 KOMUNISTŲ

\ m:, I ,i < t u \ i u Pr< .uvIh'S Bulgarijos vcriau-vlie at- 
Berdrovėie atliko kelionė-- naujino abla\a ant kmniiiiis 
imik.ah.is. i’i. Bcgaudanl du tapom/.

Laimingos keliones vi-mušti. I>\’iso siiaresta\<> l.>G
siems keliauninkams. komunistu.

ŽINIOS Iš LIETUVOS
Kaina 4 centai:

P-t sie- 
i: gud- 

:ą ir 
ii su- 
\ ieną 
•ntą” 
:• ant 
milo, 
iię su 
c už- 
’onuli 

i kodėl 
mito”

.v-) daug
" •./-įmokėti

/-Įmokė-

<<n:; por šie- 
u i' šimts...

PRISITAIKĖ PRIE 
ĮSTATYMO

s . ).\ :u..\S s.- apsk.) 
'V’ -rm- /■■ .■■'- --ituiklininkas, *

■ • Nmiją motų 
/■;■■■-. :. r- i A-r arti

g’’.'.. .- . u- rm-'uama.y
t. . ’ _ ■ '"y-- ■:.•■■.: iš ran-

- . ■■•' v:-gi pri-
Ką gi

m-r imi s o v.ubą-nur
• ■; :. ’i; ■ r •' : k:rd ‘šneš-
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. "-■■■ ■ ■.::in.>i ati-
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_■ -. - - ' valsčiaus'.
■ ■ ■■ mum nuo

■ ž .-./ine. namą.
i’i-'š karą 
: m-- ir vi-.

. . i;:bar tik

Į užimtą Lietuvą, i Rusiją.' 
i Lenkiją ir i kitus pasaulio 
kraštus siunčiame tiktai dole
riais. tai yra priėmėjai gauna 
dolerius. Prisiėjus reikalui 
siusti pinigus i bile kurią pa 
saule, valstybe, kreipkitės .t 
mus.

Lai-akortes parduodam art 
geriausiu ir gre’čiausiu pasau
kė laivu.

Vv'-rirmt į Lietuvą ar kitu” 
k’ir k”rink;t.is i mus. Suteiki.' 
iro v’sas irfftinnącija.-. atlieka
me visus kelionei reikalus. Pa
rūpinamo pesus, išgaurame afi 
davitus ir kitus tam reikalin
gus dokumentus.

Tūkstančiai lietuviu po daug 
sykiu naudojosi mūsų patarna
vimu ;r liko patenkinti.

LIETUVIU PREKYBOS 
! BENDROVĖ

i 366 Wcst Broadway 
| South Boston, Ma
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J. ŠLIUPĄ

• Liliu

SUBSCHPTION KATES:
$450 
$5.50 
$5 JO

JBtoHptaDca at gpecial rate of poetage pruvlded Aur is SocUoo Lili
Act. of Oct. 8, 1917, audjorioed od July 12, 1018."

■eaton and suburba.........
WM<n eouutries yearly.

izes 
mėn. 10 dienos . šitam nu-

(THE W0RK EB)
♦d every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY 

-------------by-------------
fanrr josephs lithuaiiian k. c. association of labom

M •econ<i-cia» mauer Stft. 12, 1915 at the poet ottlee at Boston. Maaa.
t uncfer the Att of March 8, 1879." Aukštai

Redaktoriau!

jo išvardintų Amerikos u-Įtimą mūsų krašto ekonomi- 
versitetų. Taip pat p. J. nio ir kultūrinio gyvenimo

DIDŽIŲJŲ MIESTU 
GADYNĖ ‘1 do not be- ių()S 

great cit v ofl snu

ayje ponas J. sip. tarp kito 
ko liečia ir univcrsitcTo kzi- 

c’m-mijos instituto

sižymėji.
jie dar tebeauga

it"jas Chesterton sako, kad 
iindustrializmas yra klaida, 
taipgi sako:

■lievc that the
i tire iircseiit will vndure,” aš 

micsiai vra pa-1 . , ... , .. .inetiKiu. kad siu laiku did-
igiu augimu ir ‘,, ... ti motis tvertų. Reiškia jis 

tiki, kad Šių laikui didieji į

klausima visiškai ne

klausi’!

ir augsi y m Ne\v io: a>
miesto pieną v: mo direkto
rius sako, kad šiame š’mt 
mėtyje Ne\v Yorko miestas 
sulauks 2<).()()<UMi gyvento
jų, pločio bei ilgio bm o<h.i/ 
.75 mailiui, o į aue-t; pak.> 
pusę mailės.

Kiti, vienok, sako, kad'ii- 
aižiųjų miestų gadynė iot 
praėjo. Garsusis Ilct.io t ė po truĮiuti Šneka a])ie kė- 
Ford sako 

’doomed," didmiesčio gadynė 
praėjo. Prezidentas Ccd- 
idge sako: “The disadvamė 
ges against the < 
■fee multiplying 
the advantages.' 
patogumai greif 
negu patogumai.

Vienas iš didžiausiu dd- 
-miesčio nepatogumų yra <t- 
Stgrūdimas. Iš to. dakir 
prasiplatinus automobi
liams. kįla didžių neini m.;; 
begalės. Dabar Snv. Valvi- 
jose veik kas valanda-, d i erą 
ir naktį, žūva žmogus u 
automobilių. Pernai kast 
Valandos žuvo 22 žnioi 
Automobiliams daugėja- 
daugėja nelaimių skaiči: 
1914 m. automobili ii bu 
1,711.399. gi 1924 m. bu 
17.740.nno.

Herbert 
pernai dėl 
mobiliais

G arsimi
: ''The Lig citv

II I K >\‘l

i

lomeiic juo imim-;
:m laikau veikaiingu ati- į 

likimo, kaii) senovės pi- paisyti klaidingas žinias, ku-1 
’ rias sąmoningai ar nesamo-j 

- Kapitalistų pusės ir-gi jningai skleidžia p. J. Šlp.. ir i 
palinkimas plisti į mirs- ;mdel prašau Tamst;] p. Re-j 

m. o ne vien koncentnio- daki oriau. Įdėti ši maim raš- > 
: 'iidmiesčius. Jau daug ta ps Lietuvos" skiltyse.
r iviąi yra mažuose mies- ' ,y
k-'c. Audimo ir avalo .. . . . .Kad i
Rusios įstaigos vra ma- 1
-e miestuose. RllbsiUVVS-j ,

i]).

niversiretų.
Šlp. turėtų žinoti, kad Lie
tuvos universitetas mano 
statyti m- fizikos kabinetą, 
o fizikos ir chemijos institu
tą ir tai statybai mano išleis
ti ne 4 milijonus litų, o dau
giausia 2,340,000 litų, jeigu 
tokia suma bus atleista šitai 
statybai. Taigi Šitame insti
tute po vienu stobu bus su
laipintos dvi didelės univer
siteto ištaigos ir. be to, dar 
elekt rot celini kos laboratori
ja. formacijos laboratorija 
ir mineralogijos ir geologi- 
jos kabinetui, kad patenkin
tų visus reikalus netik mate
matikos gamtos fakulteto, 
bet dar ir kai kuriuos techni
kos ir medicinos fakultetų 
reikalus, šiandien nei Eu
ropoje. nei Amerikoje po 
vienu stogu netalpiiiama to
kių dviejų Įstaigų kai]) che- 

imijosir fizikos institutas, 
ibet Lietuvos universitetas 

asis su 
yra nu

baręs pastatyti vieną korpu- 
y Šitom dviem Įstaigom, kad 
įtampytų kiek galima dag
iau lėšų. Taigi universite- 
) statybos vaizdas atrodo vi- 
iškai ne toks, kai]) jį piešia

lik

■urnas:
::a: aTsiiu-p
'Ttelo vadovu

•n

24

nu< '>* o; m i iiT-.i > 
$600.000.(9 H). Į skaičių nuo
tolių ineina pagadvti aim 
mobiliai, daktarui, ligonini':, 
aptieki! ir palaidojimu bilrn 
Žm on i i j gy v y bė rok im d > ■: i 
neineina. Iš tų nuostoli' 
kurie pasidaro ]-< r vien- 
metus per autonmbilim. Im 
galima pastatyti "m AVo-' 
.wortlio bildingus. ; 
000 orlaiviui, arba 
"didžių laivui, arba 
000 statiniui miltui.

Be šitų medžiągn 
tolių ir be žuvimui vit-mį < 
sužeidžiama per ])iisę nnl 
no žmonių.

Tai vis didžio ;r:i--t" -i 
grudimo vaisai. Jau v-u; 
tuo žvilgsniu didimi mic?- 
Užsitraukia. pasmerkiim. 
1 Toliau dideli s mii^t.-s ■

t('.Ū< 11'

m milĮRHVU mioiu

, • ‘ ;ni;im-tukus. gyvenimas :

NETIKĖTAS RADINYS
įsvamaniai 
ik-ma\ e

i pin

. pagauni 
be jokio;

b<.

u m 
liupas ,‘o() ]lc 
u ’L'tpuist 

tų. lai apie jį versi

1 kirbiniai

mukiu bus ‘i radi- 
nebū- 
d'. v 
kiek-

magu
kailinėj

bnvr-
i'-t >itbl i k1‘s m 
torium. !i d'ab.

< kibo prie

Ab k-;T.

mat*>me. kad Šisai >vim<

prisiėjo prabilti.
kurio žvelgia pirmyn irvaiz-| |b«>rius
chioja kitokį ne kapimlstini. 
Tarnų patenkinta sur<’dvm;:. 
'tai įsivaizduoja ta siirč'lyni;> 
be ugdymo dideliu miestu. 
Tie. kai]) TI on ry Ford, sa- 
mieste žmonijos ateitis. Plu
ko, kad ne miesto laimė, ne 
erai pagarsėjęs civilizuota
me. pasaulyje Anglijos rašy-

’ib. o prie progos užtarymo 
•žodi tarė ir universiteto rė
mėjams ir apskritai gera žo
di ištarė apie geradarius- 
pramonininkus.

Šitoks prabylimas įtakin-

prof. Čepinskis, prablaivo 
nykią Lietuvos atmosferą.

reikalų, nes, kaip jau senai 
yra išsitaręs garsus švedų, 
inžinierius ir mokslininkas 
Nobelis, ekonominis ir kul
tūrinis gyvenimas tų kraštų, 
kurie nesugebės išvystyti 
pas save nurodytų čia dviejų 
mokslo disciplinų, stovės la
bai žemai ir tokie kraštai 
niekuomet negalės dalyvauti 
žmonijos kultūros gyvenime. 
P. J. šli). matyt, šito nesu
pranta ir todėl galima tik 
džiaugtis, kad Lietuvos uni
versiteto likimas nepareina 
nuo jo plauko laisvamaniui.

Prof. I’. Čepinskį*, 
Lniveristeto statybos ko

misijos pirmininkas. .

s .teduoda ir pyksta kai 
kiti aukoja.

'ac. nepatogumų ir vargų, 
■kuriui, girdi, turėsią studen
tai ir ])rofe<oriai pastačius

viuioinriiv: žinių. |

V a i 1 o k a it i s do va no j o

IŠtikriĮ.iū gi ūm
avo dovana iŠ p.

a m m.-to

SttRDYKLA
vaikučiams į akis. Tai tiek dėl 
jūsų rolės, ponai valstiečiai 
liaudininkai.O jūs, Kauno mie
sto tėvai, kurie protestavote 
prieš šios smarvės uždarymą, 
kur jums dėtis?! Vaikų ir Se
nojo Miesto gyventojų prakei
kimas lydės jūsų darbus. Bet 
dar nevėlu, galite savo klaidas 
atitaisyti. Tad laukiame lie
kant raudami. (“Rytas”)

Nudžiugome. Mes ir mūsų 
vaikučiai laisvai atsidusome, 
uždarius dvokiančią miesto 
skerdyklą. Bet ar ilgui teko 
džiaugtis? Vos penkias diene
les.. . Sujudo patamsių galy 
bes. sujudo varnai, kuriems rū
pi ne Lietuvos gerbūvis, ne mū
sų sveikata, bet biznio reikalas 
ir štai mes dėl neva 100,000 li
tų pelno esame vėl parduoti. 
Skerdykla veikia.. . vadinas 
mes ir mūsų vaikučiai vėl tini
me kvėpuoti dvokiančiu oru. 
vėl geriame smarvės kvapus, 
vėl girdisi bliovimas, riksmas 
skerdžiamųjų gyvulių. Vėl... 
bet užteks, nes ir tai]) visiem- 
gerai žinoma, kas gali daiytis 
prie skerdyklos, kuri veikia 
tirščiausiai apgyventoje mies
to dalyje. Kas gi prisidėjo 
prie šios skerdyklos atidarymo, 
kas kėlė triukšmą dėl jo> užda
rymo .’ Ogi Liutikai. Rogins- 
kiai. Vileišiai, valstiečiai liau
dininkai ir kiti jiems giminin
gi Įionai. Man suprantama, 
rodos ir vLienis tai aišku, ko
de! Liutikas. [{Oginskis ir kiti 
šav.kė dei skerdyklos uždary
mo. bet visiškai iie-iųiraiitaina 
valstiečių liaudininkų rolė, o 
ypač kada vastiečių liaudinin
kų lyderis gyd. K. Orinius yra 
vyriausiuoju Kauno miesto Sa
vivaldybės samdomuoju .gydy
toju. A’alstiečiai liaudininkai 
Seime ir visoje pakampėse rėk
te rėkia, kad vald/.ia šiokia, 
valdžia tokia, valdžia ne>i- 
imanti jokių priemonių apsau
goti žmonių sveikatai, nes:- 
imanti jokių priemonių ligas 
perspėti ir lt. Kas netiki, tv- 
pasiskaito Seimo stenogramose 
liaudininkų kalbas 192Ū metų 
biudžetą besvarstant. L’ždaro- 
ma skerdykla. Ši skerdykla tai 
ir buvo Kauno miesto ligų šal
tinis. Sanitarine komisija tarė 
savo žodi. Administracija už
daro. O ką gi liaudininkai da
ro? Pakelia dHižiausį triukš
mą. Kur gi jūsų, ponai, akys? 
Ar ir jūs dėl neva KHIJltM) litu 
]M?lno sutinkate parduoti mūsų 
sveikatą. Jei jūs manote, kad 
kitaip darote tai. nuėję j A ;cšą- 
ją Aik'štę meskite akį ii'jūs pa
matysite šimtus mažyčių, ne
kalti] vaikelių, kurie dienų die
nas ten praleidžm besidžiaug
dami pavasario oru. Paklaus
kite savęs ar jie turi teisės kvė
puoti tyru oru ar ])rivalo kvė
puoti dvokiančiomis skerstų.;':] 
gyvulių atmatomis? Kur jieim 
dėtis vakarų vėjeliui nuo sker
dyklos pusės papūtus? 'Vai 
klausimai. į kuriuos jūs tegalė
site vien šmeižtais atsakyt:, 
vien gilėsite patriūbyti. kad 
tai Vailokaičio ir Co. darbas. 
P,et tuo mus neįtikinsit. ne< jūs 
Liutikui. TToginskiu ir kitiems 
padėjot'* atimti iš vaiki] ji'-m- 
jiriklausonią tyro oro teisę ir 
tik do] to. kad tą skerdyklą 
uždaro ne jūsų; žmonės, bar
bės tai jums nedaro. Bauskite, 
partiniai fanatikai. ws jūs rm-

SUNKI KULTŪRINĖ SEI- 
NIEČiy DZUKU PA

DĖTIS ‘
Nušvito Lietuvos jiadangė po 

ilgos tamsios nakties. Išaušo 
po žiaurios žiemos pavasaris. 
Lengviau atsiduso Lietuvos 
vaikai. Džiaugiasi jie Šviesos 
spinduliais. Tačiau neilgai 
lemta džiaugtis, štai pūstelėjo 
vėjas, rąismiaiikė Dzūkijos pa
dange. Atskrido kraugerys 
aras iš pietų šalies ir suleido sa
vo aštrius nagus Tavo krūti
nėm Dzūkija! Teka kraujas, o 
aras besotis!

Sunkioj kultūrinėj padėty 
gyvenu seiniečiai. Antai bėga 
berniukas, mergaitė prie krū
tinės. po drabužėliu jie slepiu 
kaž-i<ą. Tai mokytis jie bėga, 
o sii-pia tai knygą nuo krauge- 
rip aidą. Neleista viešai — 
bėg;;; slapčiomis pas kunigą ar 
kilę tėvynainį kuris užsiraki
nęs kambario dm i-, sėja. >ieio<- 
na šviesos kibirkštis, tėvynes 
medę. Degu kerštu mažučių 
širdeLes. auga naujos jėgos, 
skausmuos jos bręsta. Bet ar 
visiems pasiekti, nors taip 
vargingai, mokslas? Tat grįž
ta dzūkeliui, dzūkaitei klikas, 
kad.a motina verpdama jį skai
tyti mokė.

Jaunimui organizacijos tai 
užgintas vaisius, kuriu ir pa
žvelgti uždrausta. Tik pamė
gink. jaunuoli, ])rie vaisme
džio prisiartinti, tuomet teks 
tau: Suvalkų. Vardino, o gal 

.net Balstogės mūrai jiamatyti! 
Iš t<m jau nevienas negrįžo, pa
likdamas verkiančius (pavyz
dys man žinomas.) Net dainuo
ti liet aviškas dainas tau.'broli, 
scsiUe. uždrausta. Žino lenkas, 
kad: “Valingas tas aidas, išsi
veržęs iŠ vargii surakintos krū
tinės." Bet kas Įstengs už
čiaupi dainininkui lūpas? Prie 
sodo varteBų sustoję būreliu 
už:nm’m “Kada gi paliausiu! 
kentėti.'" ir t. t. Vėjingai su- 
])l:isnię;o <i;iim>< aid;:- oro ban-

NARiyOOMEI
Jau keletą kartų buvo 

pažymėta, kad neužsimokė
jusieji nariai bus tuoj spau
duojami. Tą balsą didžiuma 
nariui užgirdo ir visomis pa
jėgomis stengiasi užniktas 
duokles užmokėti, bet da £- 
ra keletas ir tokių, kurie (o 
gal jų kuopos raštininkai) 
kažin kodėl savo pareigų at
likimą vilkina.

Tatgi čia da kartą prime- 
nani. kad visi užsilikę virš 
trijųi mėnesių su mokestimis 
bus spenduojami ir negaus 
jubiliejinio labai padidinto 
ir pagražinto ‘‘Darbinin
ko.” kuris bus pripildytas 
geriausių ir mylimiausių 
mūsų rašėjų raštais ii- orga
nizacijos istorija: bus pa
puoštas organizatorių, vei
kėjui. vadų ir įvairių koloni
jų kuopų budintojų ir kuopų 
paveikslais. Tas “Darbinin
kas" bus tikras darbininkų 
dvasios arsenalas: kiekvie
nam darbininkui jį reikėtų 
isigvti.

Del Šito turiu pasakyti, 
ir universitetas buvo iš 

tH1 [pradžios nusistatęs statytis 
Žaliajame Kalne, bet per iš- 
Itisus metus negalėjo gauti 
j ten tinkamo statybai žemės 
;sklypo ir todėl su didele pa- 

kad diėka priėmė Jono Vailokai
čio dovaną. Aš manau, kad 
Jonas Vailokaitis veikė pil
nai sutikdamas su savo bro
liu kun. Juozu Vailokaičiu, 
ir aš džiaugiuos, kad jau at
sirado tokie pramonininkai 
ir pirkliai Lietuvoje, kurie 
randa reikalo paaukoti save 
iurią: dalį universitetui arba 
kuriai kitai visuomenės į- 
staiggj. Bū.tii daug ]>ad<>- 
riau. jeigu p. J. šlp. užuot 
spėlioje- laisvamanio inkvi-

P. D.
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ir pirkliams.
- pats yra ypa- 
i susirišęs, sek-

l’agaiiau galima sutikti 
su ji. J. ši]>.. kad ’iv tiek tro
besiai yra svarbūs mokslui, 
kirk mokytojui lavumas ir 
praktiškumas. Bet kiekne- 
nani protingam žmogui aiš
ku. kad be trobesių prie ge
riausio mokytojui sąstato ne
gali būti geros mokvklos:

MDNTELIEČIAI RENGIASI
ATontelliečiai labai gyvai 

rengiasi prie LDKS. 10-jo 
seimo: jau nutarė rengti va
karienę ir koncertą: įvairios 
komisijos dirba išsijuosę, de
legatus žada priimti taip, 
kad jie jaustųsi kaip namie, 
jau apie šešiasdešimt šeimy
nų yra pasižadėję svečius 
priimti i nakvines. Jie tiki
si sulaukti mažiausiai šimto 
delegatų.

Gali būti, montellieeių dar- 
bininkiškumas ir atsidavi
mas oraanizaei jai gali pri
traukti visų ir tolimiausių 
kolonijų darbininkus.

Mmitelliečiai žada sve
čiams. apart vakarienių! ir 
koncertų, parengti karališ
ką ekskursiją automobilais 
po Montvilą. Brocktonąi ir

Didysai seimas artinami — 
kiekvienas narys pasistenkime 
pilnai užsimokėti į centrą.

2’0S< bet Štai ateina lenkas...
\; j j m i dama.. . Išsiskirstė dai-
r.:ą.'.ri 1 s k m;11 nes is-i-
V(‘ i'Z G skausmingas atodūsis.
T r t;..- imiilo.. .

Tm
2'v v* •:

v;:"ao 1%’kTlžėj. .Jo- 
■oj;J. ’T-iil^-ę aušros, nuo-

1;i: rtoja : “ Kada gi prasek
I: ■ i L i!" dienužė -vie-; ? ■’ 

('“Kas Virdči ?")

apielinke

AŠARŲ PAKALNĖ
ivra dideli dalvkai. ir kad tie 
dalvkai galėtų atlikti savo 
uždavinį ir Įirisidčtųi prie 
mūsų krašto medžiaginės 
gerovės pakilimo, jie negali

A'ivštas kalnelis apaugęs žole 
Ir-ržas svvruoja. gcdlllos simbi

Ki- kvieii'i mūs laukia čionai atei-

. i Jarbii. vainikui 
i l’až\ cljztis. kaip

išryta vieta

Lietnv
manau, kad I lt- kirk jau guli

atleisdami jau

pie 10 milijonu litų, vadina
si tiek, kiek kaštuoja tik vie

750.0<W) litui parode 
k t a i tikra valsfvbim

pasaulio sūnų.
Dievo pašauktųjų galiūnų.
Ir kūnas j dulkes pavirtęs, kad bus 
B«t siela amžiais nepražus.

Trakiškiai, 1920.

PIRMOJI LAKSTUTE
NAUJOS DEVYNIOS DAINOS 

VIENAME SĄSIUVINYJE

Lakštute Karvelėlis Grybai
Našlelis Gaideliai Močiutė
Kukuliai Rūtą sėjau Vakar vakarėlį

TIS. Kaina tik ŪOc. Kora.nis. knyg\ nam- ir atumtam-' 
duodamas didelis nuošimtis. le ikalaukitc tuojau-. Pi
nigus siųskite kartu su užsakymais.

“DARBININKAS”

366 West Broadway South Boston Mass.
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under the Act of March 8, 1879."

SUBSCRIPTION KATES;

...................................
*Mton and suburbs------
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tinkamai. Kadangi tasai 
klausimas yra itin svarbus, 
ir mūši] visuomenė jim d<>mi-

:i )>rof. '’epinskio laiškų
••l.ię'uv.is" r^lakcijy. šis laiš-

ierai iiušvie.’ia u. šliupo lak-

(THE W0RKER)
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by-------------

i^bMVtanca tfr aalllug at speclal rate of poatage provhied fer la SccUoo 11U« 
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ikixtu bu. Jau ue kartį 
šyla. k;ul o. šliupą- !*•

jnvr-

ku hj.
Aukštai gerbiamas Poim 
Redaktoriau!

.Vakar universitetui do\a-

miMP « v 
SKERDYKLA

vaikučiams Į akis. Tai tiek dėl 
jūsų rolės, ponai valstiečiai 
liaudininkai.O jūs, Kauno mie
sto tėvai, kurie protestavote 
prieš šios smarvės uždarymą, 
kur jums dėtis f! Vaikų ir Se
nojo ^Liesto gyventojų prakei
kimas lydės jūsų darbus. Bet 
dar nevėlu, galite savo klaidas 
atitaisyti. Tad laukiame ne
kantraudami. ("Rytas”)

♦o jv xo«*±uixiu| Aiuciih.1* u- urną. musų Krašto eknnpmi- 
niversitetij. Taip pat p. J. 
Šlp. turėtų žinoti, kad Lie
tuvos universitetas mano 
statyti ne fizikos kabinetą, 
o fizikos ir chemijos institu
tą ir tai statybai mano išleis
ti ne 4 milijonus litų, o dau
giausia 2,340,000 litų, jeigu 
tokia suma bus atleista šitai 
statybai. Taigi šitame insti
tute po vienu stobu bus su
talpintos dvi didelės univer
siteto Įstaigos ir. be to, dar 
elektrotechnikos laboratori
ja. formacijos laboratorija 
ir mineralogijos ir geologi
jos kabinetui, kad patenkin
ti] visus reikalus ne tik mate
matikos gamtos fakulteto, 
bet dar ir kai kuriuos techni
kos ir medicinos fakultetų 
reikalus, šiandien nei Eu
ropoje, nei Amerikoje po 
vienu stogu įtalpinama to-

nio ir kultūrinio gyvenimo 
reikalų, nes, kaip jau senai 
yra išsitaręs garsus švedų, 
inžinierius ir mokslininkas 
Nobelis, ekonominis ir kul
tūrinis gyvenimas tų kraštų, 
kurie nesugebės išvystyti 
pas save nurodytų čia dviejų 
mokslo disciplinų, stovės la
bai žemai ir tokie kraštai 
niekuomet negalės dalyvauti 
žmonijos kultūros gyvenime. 
P. J. ŠI]), matyt, šito nesu
pranta ir todėl galinai tik 
džiaugtis, kad Lietuvos uni
versiteto likimas nepareina 
nuo jo plauko laisvamanių.

Pruf. V. Čepinskis, 
L’niveristeto statybos ko

misijos pirmininkas. .

Nudžiugome. Mes ir mūsų 
vaikučiai laisvai atsidusome, 
uždarius dvokiančią miesto 
skerdyklą. Bet ar ilgui teko 
džiaugtis! Vos penkias diene
les... Sujudo patamsių galy 
bės, sujudo varnai, kuriems rū
pi ne Lietuvos gerbūvis, ne mū
sų sveikata, bet biznio reikalas 
ir štai mes dėl neva 100,000 li
tų pelno esame vėl parduoti. 
Skerdykla veikia.. . vadinas 
mes ir mūsų vaikučiai vėl turi
me kvėpuoti dvokiančiu oru, 
vėl geriame smarvės kvapus, 
vėl girdisi bliovimas, riksmas 
skerdžiamųjų gyvulių, Vėl... 
bet užteks, nes ir taip visiems 
gerai žinoma, kas gali darytis 
prie skerdyklos, kuri veikia 
tirščiausiai apgyventoje mies
to dalyje. Kas gi prisidėjo 
prie Šios skerdyklos atidarymo, 
kas kėlė triukšmą dėl jos užda
rymo.’ Ogi Liutikai. Rogins- 
kiai. Vileišiai, valstiečiai liau
dininkai ir kiti jiems giminin
gi ])onai. Man suprant.aimu 
rodos ir visiems tai aišku, ko
dėl Liutikas. Roginskis ir kiti 
šaulio dėl skerdyklos uždary
mo. bet visiškai m'siųirantama 
valstiečių liaudininkų rolė, o 
yjiač kada vastiečių liaudinin

SUNKI KULTŪRINĖ SEI 
NIEČiy DZŪKU PA

DĖTIS’

f

nei m” 19 N r. (š. m. gegužes 
mėn. 10 dienosi. Šitam nu
mery. "šio bei to” straips
nyje ponas J. ši]), tarp kito 
ko liečia ir universiteto fizi
kos ir chemijos instituto 
statybos klausimą ir nušvie-

Nušvito Lietuvos padangė po 
ilgos tamsios nakties. Išaušo 
po žiaurios žiemos pavasaris. 
Lengviau atsiduso Lietuvos 
vaikai. Džiaugiasi jie šviesos 
spinduliais. Tačiau neilgai 
lemta džiaugtis. Štai pūstelėjo 
vėjas, apsiniaukė Dzūkijos pa
dangė. Atskrido kraugerys 
aras iš pietų šalies ir suleido sa
vo aštrius nagus Tavo krūti
nėn. Dzūkija! Teka kraujas, o 
ara> besotis!

Sunkioj kultūrinėj padėty 
gyvena seiniečiai. Antai bėga 
berniukas, mergaitė prie krū
tinė.-. po drabužėliu jie slepia, 
kaž-ką. Tai mokytis jie bėga, 
o >l\-pia tai knygą nuo krauge
rio akių. Neleista viešai — 
bėga slapčiomis pas kunigų ar 
kitą tėvynainį kuris užsiraki
nę- kamliario duris, sėja sielos- 
na šviesos kibirkštis, tėvynes 
medę. Dega kerštu mažučių 
širdeles, auga naujos jėgos, 
skausmuos jos bręsta. Bet ar 
visiems pasiekti, nors taip 
vargingai, mokslas ■ Tat grįž
ta dzūkeliui, dzūkaitei laikas, 
kada motina verpdama jį skai
tyti mokė.

Jaunimui organizacijos tai 
užgintas vaisius, kuriu ir pa
žvelgti uždrausta. Tik pamė
gink. jaunuoli, prie vaisme
džio prisiartinti, tuomet teks 
tau: Suvalkų. Gardino, o gal 
net Balstogės mūrai pamatyti! 
Iš ten jau nevienas negrįžo, pa
likdamas verkiančius (pavyz- 
<ly> man žinoma.-.) Net dainuo
ti lietuviškas dainas tau. broli,

Itojus Chesterton sako, kad 
jindustrializmas yra klaida, 
leipui sako: "1 do not be- 
]ieve that the great city of 
the pivsent \vill endure,” aš 
netikiu, kad šių laikų did
miestis tvertų. Reiškia jis 
tiki, kad šių laikų didieji 
skysi-rupcriai susilauks to
kio iikimo, kai p senovės pi-

NARiyDOMEI
Jau keletą kartų buvo 

pažymėta, kad neužsimokė- 
jtįsieji nariai bus tuoj spen- 
duojami. Tą balsą didžiuma 
narių užgirdo ir visomis pa
jėgomis stengiasi užniktas 
duokles užmokėti, bet da j- 
ra keletas ir tokių, kurie (o 
gal jų kuopos raštininkai) 
kažin kodėl savo pareigų at
likimą vilkina.

Tatgi čia da kartą prime- 
nam, kad visi užsilikę virš 
trijų mėnesių su mokestimis 
bus s])enduojami ir negaus

Amerikos miestai yra pa- į 
•sižymėję staigiu augimu ir: 
jie dar tebeauga 
Žvilgsniais — skersai 
ir augštyn. Ne\v 
miesto iplemivimo ( 
rilis sako, kad Šiame šinit-’ 
Kietyje Ne\v Verk" mie-tas i 
sulauks 2<).()ū<).()()<) gyvento-. 
jų, pločio bei ilgio bus od ar , 
.75 mailių, o i aiigšti pakilsi 
pusę mailės.

Kiti,: vienok, sako, kad di- . 
'džiųjų miestų gadyne jau I 
praėjo. Garsusis litine 1 
Ford sako: "The big city i- i 
doomed,” didmiesčio gadynė . 
praėjo. Prezidentas Tool-' 
idge sako: "The disadvaula- i 
ges against the idty seem lo^ 

- ”fee multiplyiiig faster tiimi . 
the advantages.” mie-io ne
patogumai greičiau didėja. ‘ 
negu patogumai. į

Vienas iš didžiausių did- i 
■ -miesčio nepatogumų yra su- Į 

sigrūdimas. Iš to. dabar 
prasiplatinus automobi-i 
liams, kįla didžių nelaimu] j 
begalės. Dabar Suv. A aisti-: 
jose veik kas valanda, dieną ■ 
ir naktį, žūva žmogus nuo į 
automobilių, l’crnai ka- 24 i 
Valandos žuvo 22 žmogų.: 
Automobiliams daiigėjaiū. 
daugėja nt'laimii] skaičius, i 
1914 m. automobiliu būvių 
1,711,399. gi 1924 m. biivj 
17,740.000. į

Herbcrt lloover -ako. kmii 
pernai dėl nelaimių su auto
mobiliais mm-tob-] buvo 
$600.000.000. Į ,-kaičii] nuos
tolių ineina pagadvti 
mobiliai, daktarui, ligoninių, 
aptieki] ir palaidojimui bilos. 
Žmonių gyvybė rokui almi , 
neiueina. Iš tų nuostoliu.; 
kurie pasidaro per vimm- ■ 
metus per automobiliu-, bū- ’ 
galima pastatyti ūū ūVUų j 
.wortho būdingu-, arba 25.-- 
'000 orlaiviui, arba 2‘> kur*. t 
'didžių laivų, arba ūo.ūoo.-1 
000 statiniu miltu.

, Be šitų medžiagini1; nu-'-' j 
tolių ir be žuvimu vietoj (tarą';, 
sužeidžiama per puse milijo
no žmonių.

Tai vis didžio mie-t,. -i;-i- 
grūdinio vaisai. Jau viių ši
tuo žvilgsniu didieji mie-tai 
Užsitraukia pasmerkiim>.
> Toliau dideli s miestą- vra 
kapitalizmo t vii

aut"-

kapitalistų pusės ir-gi | 
\ ra ]>alinkimas plisti į mies-1 

-. d ne vien koiiccntruo-' 
didmiesčius. Jau daug: 
avių yra mažuose mies- Į 
-e. Audinm ii- avale; 

OŠINS įstaig'eS Vlūl UIU- 
■ miestuose. Rūbsiuvvs- 

i i rupulį Šneka apie kė- ■ 
J iš Ne\v Yerke ir kitu :

taisyti klaidingas žinias, ku
rias sąmoningai ar nesąmo
ningai skleidžia p. J. Šlp.. ir 
todėl prašau Tamstą ]). Re
daktoriau, įdėti ši mano raš
tą "Lietuvos” skiltyse.

Ponas J. ši]), nerimauja,, 
kad universitetas būsiąs sta-

mijos ir fizikus institutas, 
bet Lietuvos universitetas 
kai]) tik. skaitydamasis su 
mūsii krašto lėnomis, yra nu
taręs pastatyti vieną korpu
są šitom dviem Įstaigom, kad 
sutaupyti] kiek galima dau
giau lęši]. Taigi universite
to statybos vaizdas atrodo vi
siškai ne toks, kaip ji piešia

< mie-rukus

TIn l iLi’i'Sl 11

NETIKĖTAS RADINYS
-valminiai

-.-ote. ir todėl jis labai
Janiai atsiliepia. apie

Bet gaila, 
kritikuoda- 

vadoVus ir profesinius, 
■kia visuomenei žinių. 

: pagautų, tai]) sakant, is oro. 
;be jokios kritikos ir neturin- 
■ čiu nieko bendro -u tikreny- 
Ibe'.

sm iu išmanymą 
į kad tasai ponas.
• ma

tą t riukšmą užriktuoju.
jis lo nedarytų. tai apie j’/versi 
būt užmiršta. Bent Anmri-Į j tl)1( 

■>ako 
i.-iteti

msvamamai jau visa 
bepradedą užmiršti.
me ••Darbininko” nu

inkui bus tikru radi 
(■i no tuo raštu irnbū

-ilmgu.

ig yra l Tai]), p. J. ši]), .-ako, kad 
Jeiiojpun. Vailokaitis dovanojo 

ūiupas !•_>() hektarų žemės universitv- 
•^‘i-itui statyti. Ištiktųjų gi uni- 

itetas gavo dovaną is ]). 
) Vailokaičio. Toliau jis 

>. kad "Lietuvos imi ver
gi nepriseina statyti 
esius. kokius turi Ame- 
j Vale, (’ornell. Smn- 
ir t. t. tini versi tetai, nes 

imi Lietuvai neprisieis 
im>e prilygti auksingą- 

įjai Amerikai” — ir prikiša 
J.i(jtuvo> universitetui, kad 

mesti fizikalinio

m p va d m

bnvc'

s man"
abim-to pastatymui bene 4 
lilijonus litui. "O kur dar
iti trobesiai klausia rus
ai ]). ši]?. Ir čia. minkštai 
-irciskiant. laisvamanis J. 
1]>. vadovaudamasis, turi 

svo laisvamanio etika.

Į PutĮjts neduoda te pyksta kai 
kiti atikoja.

1L J. šlp. labai verkšlena 
dėl nepatogumų ir vargų, 
kuriui, girdi, turėsią studen
tai ir profesoriai pastačius 
universiteto įstaigas Alekso
te. Del šito turiu pasakyti, 
kad ir universitetas buvo iš 
]>radžios nusistatęs statytis 
Žaliajame Kalne, bet per iš
tisus urėtus negalėjo gauti 
ten tinkamo statybai žemės 
sklypo ir todėl su didele pa
dėka priėmė Jono Vailokai
čio dovaną. Aš manau, kad 
Jonas Vailokaitis veikė pil
nai sutikdamas su savo bro
liu kun. Juozu Vailokaičiu. 
lir aš džiaugiuos, kad jau at
sirado tokie pramonininkai 
ir pirkliai Lietuvoje, kurie 
randa reikalo paaukoti savo 
turtų dali universitetui arba 
kuriai kitai visuomenės į- 
staigai. Būti] daug pado
riau. jeigu p. J. ši]), užuot 
spūllojęs laisvamanio inkvi- 
iztoriaus būdu, kuriais mo
tyvais vadovavosi broliai 
Vailokaičiai dovanodami u- 
niversitetui dalį savo .žemes 
Aleksnte. patartų tiems pra
monininkams ir pirkliams, 
su kuriais jis pats yra ypa-

vyriausiuoju Kauno miesto Sa
vivaldybės samdomuoju gydy

toju. Valstiečiai liaudininkai
jubiliejinio labai padidintoir vis0„. j)akllllll)ėW rtk.
ir pagražinto ‘“Darbinin
ko.” kuris bus pripildytas 
geriausi ų ir mylimiausių 
mūši] rašė jų raštais ir orga
nizacijos istorija: bus pa
puoštas organizatorių, vei
kėjų, vadų ir Įvairių koloni
jų kuopų budintojų ir kuopų 
paveikslais. Tas “Darbinin
kas” bus tikras darbininkų 
dvasios arsenalas: kiekvie
nam darbininkui jį reikėtų

P. D.

du* i
uipie kuri;] jis tai]) daug pu-
- čia nif lk<> O-l'Vll

te rėkia, kad valdžia šiokia, 
valdžia tokia, valdžia nesi- 
imanti jokių jiriemonių ap.-au- 
goti žmonių sveikatai, nesi- 
imanti jokių priemonių ligas 
perspėti ir tt. Kas netiki, te- 
pasiskaito Seimo stenogramose 
liaudininkų kalbas 1925 metų 
biudžetą besvarstant. Uždaro
ma skerdykla. Ši skerdykla tai 
ir buvo Kauno miesto ligų šal
tini.-. Sanitarinė komisija tarė 
savo žodį. Administracija už
daro. O ką gi liaudininkai da
ro? Pakelia didžiausi triukš
mą. Kur gi jūsų, ponai, akys ? 
Ar ir jūs dėl neva 100.090 litą 
pelno sutinkate parduoti mūsų 
sveikatą. Jei jū- manote, kad. 
kitai]) darote tai. nuėję į Viešą
ją Aikštę meskite akį ir jūs pa
matysite šimtus mažyčiu, ne
kaltų vaikeliu, kurie dienų die
nas ten praleidžia besidžiaug
dami pavasario oru. Paklaus
kite -avęs ar jie turi teisės kvė
puoti tyru oru a1' ])rivalo kvė- 
])iioti dvokiančiomis skerstąją 
gyvulių atmatomis? Kur jiem- 
dėtis vakari] vėjeliui mm -ker- 
dyklos pu.-ės Įiajiūtir-? Tai 
klausimai. į kuriuo- jū.- mgam- 
>ite vien šmeižtais a’sakyt:. 
vmn galėsite ]latruibyli. kad 
tai Vailokaičio ir Go. darbas. 
Bet tuo mus neitikin-i:. n<>- jūs

MONTELIEČIAI RENGIASI
Alontelliečiai labai gyvai 

rengiasi prie LDKS. 10-jo 
seimo: jau nutarė rengti va
karienę ir koncertą: Įvairios 
komisijos dirba išsijuosę, de
legatus žada priimti taip, 
kad jie jaustųsi kaip namie, 
jau apie šešiosdešipit šeimy
nų yra pasižadėję svečius 
priimti Į nakvines. .Jie tiki
si sulaukti mažiausiai šimto 
delegatų.

Gali būti, montellieč-ių dar- 
bininkiškumas ir atsidavi
mas oi-ganizacijai gali pri
traukti visi] ir tolimiausių 
kolonijųi darbininkus.

Moiitellieč-iai žada sve
čiams. apart vakarienių ir 
koUd-rtų. parengti karališ
ką ekskursiją automobilais 
po Montvilą. Broektoną ir

tim

:i no-

T-

-urakintos krū- 
is įstengs UŽ- 
<iii hąjus.’ Prie

mg;

ti gerą ir graži] broliui Vailo
kai Pili pavyzdi.

Pagaliau galima sutikti 
su ]>. J. š]],.. kad ne tiek tro
besiai yra svarbūs mokslui, 
kiek mokytoji] laviunas ir 
praktiškumas. Bet kiekvie
nam ]>rotingani žmogui aiš
ku. kad be trobesių prie ge
riausio mokytoji] sąstato ne
gali būti geros mokyklos; 
šių dieni] fizika ir chemija 
vra dideli dalykai, ir kad tie 
dalvkai galėti] atlikti savo 
uždavinį ir prisidėtų prie 
mūsų krašto medžiaginės 
gerovės pakilimo. jie negali 
būti palikti tokiose sąlygose, 
kokiose randasi šiandien fi 
zika ir chemija Lietuvos uni
versitete. Aš manau, kad

padėjote atimti 
priklausomą ty

''"K

•Juk

)ij»»s apielinkiprie Ii-

Ab k

AŠARŲ PAKALNĖK

Ja Ki'-kvieno mūs laukia čionai at' i-
! pridėjo prabilti.

B.

W

čepinskis. prablav 
Lietuvos atmosferą.

I-;' 
g£

metų ir tu
vi en tik fi-

vyriausybė, atleisdami jau 
šiais metais universiteto sta- 
t vija i 750.000 litų parodė

mm labai artimu jam žmo
nių. kurie' priklauso tai]) jo 
peikiamai universiteto pro
fesūrai. Iš tikrųjų gi Lio

komisijoj pirmini''- 
\ ra gerb. pi-<»F. ( ąpin-km 
matomi', kad Ši-ai -vie*e 
i r darinio! oja- bu v, > š!m

miažiau. kai]) 1 milijoną dole- 
. riti. Jeigu p. š]]). kuriam 
'.taip rūpi etika, rašydamas 

universiteto reikalus, 
vadovavesis ne savo

j apm
i būt n
i laisvamanio etika, o papras
ta visu žmoni1] etika, tai jis 
būtu galėjos gauti- tikri] ži-

Bt-r-žas svyruoja, "'‘dilios sitnbole!

uždaro m> jūsų žnionū'

vo statybai mano išleisti a-
pie 10 milijonų liti], vadina
si tiek, kiek kaštuoja tik vie kai|» tiktai tikra valstvbini

j)arliniai fanatikai, n-a-.iš- r;

Pa hm

mani

t- 
t

Huoja kitokį ne kapitalistini. 
Tarnu patenkinta siirčdvmą. 
tai Įsivaizduoja ta surėdymą 
be ugdymo dideliu miestu. 
Tie, kaip Henry Ford, sa- 
įpicste žmonijos attdtis. Pla
ko, kad ne mieste Laime, ne 
fciai pa ga rs< - jos e i v i 1 i zuota - 
Ine. pasaulyje Anglijos rašy-

uė. o prie progos užtarymo 
žodį tarė ir universiteto rė
mėjams ir apskritai g(*ra žo
dį ištarė apie geradarius- 
prantonin inkus.

šitoks prabylimas Įtakin 
go veikėjo, koks yra gerb. 
prof.
nykią

lr kiek jau <nili pasaulio sūnii.
Dievo pašauktųjų galiūną.
Ir kūnas į dulkes pavirtęs, kad bus 
Bet siela amžiais mpražus.

Trakiškis
Trakiškiai, 1920.

Didysai seimas artinasi — 
kiekvienas narys pasistenkime 
pilnai užsimokėti į centrą.

PIRMOJI LAKSTUTE
NAUJOS DEVYNIOS DAINOS 

VIENAME SĄSIUVINYJE

Lakštute 
Našlelis

Karvelėlis
Gaideliai

Grybai 
Močiutė -i

Kukuliai Rūtą sėjau Vakar vakarėlį <4

Ivuna tik dile. K«>r;
ama- <Ii(b'lis miešimi i 

nivns silpkilc kartu -u užsakymai-.

'DARBININKAS

366 West Broadway South Boston Mass.



rapijonai nemyli tająįęąps kpęĮgfc paeią,^nį, vakarei tovo bu^

grynai lietuviškus ir visuose Lietu-

kšnio pridarė

lyginti. u 10 nepadarę.

n ui’.

Valdybe.

CAMBRIDGE, MASS

jubiliejini-dešiintąjį seimą, kuris 
bus birželio,’25 ir 26 dd., 51* mielių.

pie organizaciją ir pagonimi ke
letą piešimų seimui.

Nariai, jeigu kurių tuokės! v-

KAS SM LETUVilW)«

■ ir bu'

nežinia.

P. D.

kiidflali:mieiz ;

laivu h<

Naujieji nariui

V ?c

Uošvio Zent

. MASS

WORCESTER. MASS.

’y*

Žvlp.

ST. CLAIR. PA.

...$215
$211

•ąztinią

■ u 1 ant

1 

a 
I

ta Kaina

; iAMANl
Z7 ’CSSh ’

BROOKLYN, K Y.
LDKS. 12 kuopos begalo svar- V(,s atgimimo laikuose daug pasi

ims susirinkimas bus panedėly, durbavo.
birželio 8 d., 7:30 vai. vakare, Ka
ralienės Angelų parapijos svetai
nėje. Visi nariai malonėkite atei-

Taip pat pas mus būda
mas už vikarą jis mus išmokino 
Aaipapsviti bažnyčioje. Jis mums 
parode kad Dievą garbinti galima

• tik atsiklaupus, bet su mauda
ma apsiėjimu

mainymo ir nemato reikalo mai
nyk Priekaištas apie gerb. kun. 
Norbutą, kad gąsdinęs už tai, kad 
knygas ir pinigus atiduotų. Taip, 
knygas ir pinigus kom. suėmė, bet 
ne tuo tikslu, kad nuo kuu. Norbu 
■ ■) atimt, bet parapijonys prauia- 

•ili. t) kas-link pykimosi su 
Korbutu, lai pvrtoli nubėgta,

surinkta arti šešių šimtų 
bažnytinių daiktų. Kur 

kad nežino ajuc

rengtas Vyčių vakaras. Buvo 
sulošta komedija, “Daina be ga
lo. ’ ’ Lošėjai savo roles atliko ge
rai ir daug juoko pridarė. Lošė
jai buvo V. Jakas, P. Kadaitis, J. 
Kalinauskas, U. šimbelaite ii- A 
šliužiutė.

Gegužio 16 d. š. m. surengė šo
kius, kurie buvo penkti metiniai 
kokiai. Buvo prisirinkę daug 
gražaus jaunimo. Turiu priminti,

;o. Bostono, vyčiai atsilan-

ąpgęlvpją. 'Kęsą, gegužio 2 d. Ini-1 
vd kuopoš susirinkimas. Nutarti i 
padaryti naujai susitvėrusiai L. D. J 
K. S. 107 kp. balius su prakalbų-1 
mis kad paakstinti žmones prie tos I 
didelės ir naudingos organizacijos. ■ 
Taip-gi buvo išrinkta komisija, ku
ri turėjo darbuotis tam dalykui. 
Pirmas dalykas buvo nusamdyti i

Komisija kreipėsi prie t

po stipresniais- kmMaiš ‘darbi-L. D. K.
apkaboje (Mrv^e.i j .•••.* -• » VĄLDfSrĖOS '<

■ V in ’s..kNa1.Jt soma„y„ai ir VP1& 7,..*^, 

įnešimai. Nutarta tuia-t'riiuoia. ice-Pirmin inkus — J. J 
tini kuopos korespondentą, karino j m; u n m kas — KJ." V^Siiūlgl 

--U'J Clark St., Cambridge 
Iždininkas — V. Jakas,

•5 l.luinps)i.eri-tSL. Cambridj

KELIAS

Vytauto Sūnūs

CLEVELAND, OHIO

L. 1

gausiai darbavosi mer- 
1);.ilgiausiai tikieių parda- 
iigauskiutė, O. Šimbelaite 

• ■kaitė.

Vyte

CLEVELAND, OHIO.

■■■ •< w*rm regu-

9 Birželio^
2 d. Liepos-S

Viurlenin: .:2| 
■j--.-.; $i:u.5oi

A. LINE f 
York City!

į

sės
i ii Line

ŠIAIS

k-itw 
ui: ii j- 
Visi 3

eutrf

IA ATGAL

EMEN’Ą, 
•; -■ „u.moraal 

s,.:; grjžtnn- 
rfr . netari 

;■ r ruki lytim.

p



ČIAS Iš CHICAGOS

NES ŽINIOS

dienomis 'atlankė 
ininko” redakciją p. V. 

is, buvęs šešius metus 
organizacijos sekreto- 

s ir administratorius, da- 
“Vyčio” spaustuvės

^f-nas V. Rukštalis užkliuvo 
atonan iš priežasties jo se- 

mirties, kuri mirė iMont- 
t jeal’e, o laidoti atvežta i Mal- 
•denų — prie kitų giminių. 
į. . Jeigu aplinkybė? paveli?, p. 
|Bukštalis ir jo duktė
^p-lė U. Mikocmniute gal pa>i- 
i liks retuose iki \'yčiii seimo.

^KARŠTOSIOS KIBIRKŠTYS.

1; Bostono ir BpiVin 
ploję ir ketverge, ka 
Į įsismagino, kad

I
 prieš pietus. Ca: r .i r'.< 
kyklos paleido vaiki;
vo perkarsta — !.'7 i;
lumos.

Iš priežasties karš, 
turi Naujoj Anglijo, 
daugelis yra ligoni:: 
vojingai serga.

Oro biuras praneš: 
bartinis karš: i< 
dienų. ne> r.e'::r.at;: 
mių, kurio.- vc>r: 
permainos.

- taip

o

£ aro

k DIDELIS GAISRAS

F 1 Ketvergo ryte užsidegi* vio- 
f.. na arklvdė ant m- 

mut Avo., ki:
K 30 arklių.
£ - Gaisro koi
jĮ- nuncijuoja t1 
fe priežiūrą; >a 

tikri spąstai.

ožę

■ona

n

atv

Ir mis dėžėmis ir statinėmis ir ki- 
£ tais daiktais. Antrų luini kani- 

barys, kur gulėję du darhinin- 
B kai, buvus užrūkytas, taip kad 
E jie pajuto gaisrą, negalėjo išei- 
| ti, turėję šokti pro langus: vio- 
I' nas šokęs ant Sbavnmt Avo. 
y šaligatvio. iš<:lau/.ęs ]<oją ir 
( susižeidęs vidujiniai — dabar 

esąs ligonimf'.-.
į _______
t ________  _

VISIEMS SVARBU

Sekmadieny, biržę! 
; po sumos, bažnytinė, 
r nėję, bus svariais Ka 
; deracijos susirink;::: 
< draugijų Ki kiitą-y 
b malonėkite laiku -1-

o i tuo;

SUSIKŪLĖ KARAI

Du karu oi r 
ėjusiu i Tr u 

' mį, ant I’b-a- 
£ kūlė ir aštuon 

po sužeista.
' Iš sužeistą.;

: džių —

SUTAUPYK $2,000 DEL 
SAVĘS

- pirkdamas 2 
j namą, sn v;

t džio grindy
T piazal. cr.t 

>11.000.
T Arba puik 
, UH) po ' kn 
’yvementrii. *■ 
> pora dešinė 
f jjarndž.ins d 
t«bj vietoi.

k-

' ton. Mass. 
t _____

r.

Į.

Žinios iš Lietuvos
MONOGRAFIJA APIE 

LIETUVĄ
KAUNAS, 22. IV. Tarptau

tinis žemės ūkio institutas Ro
moj ruošia monografijų apie 
žemės ūkio statistiką kiekvie
noj valstybėj. Monografijoj 
bus ir Lietuva.

VEISIEJAI (Seinų apskr.)

apskričio Viršininkas Įsakė 
Veisiejų valš. valdybai patai
syti kelius. Anot Įsakymo ke
liai privalo būti su grioviais, 
pločio S moteriai. Bet dzūke
liai (indelių kaimo visai nepai
so to i
Dažnai važiuojantieji dėl siau
rumo susitikę turi ieškoti to
kios vietos, kad galėtų prasi-

jungiant prie prašymo kvitą? |
kad jn. <ta i Vaistyk. Iždą lH‘<į - - . j$
litų. — 1.aidimu ginklam.-. lai-į§ An/lFOHCk ♦? 
kyti atnaujinami ka>mvt. jHLjjUll MUvA |;į

tų gausumu. Iš tiesų retai kur 
rasi kaimą, kurs tun tui tiek in
teligentų arba mokslus einan
čio jaunimo, kaip šitie du. pa
lyginti. nedideli kaimai. Tro-

jus, 2 kunigu^. 1 Seimo 
vą. 1 karininką (niajor; 
valdininkus. 2 <tmleinu>

ankšt. mokyki;, u:.-i 
viso taip ĮKil 21 irr.cii-

Sene-nio<im>:' - inu

O
įkymo ir kelių netaiso. leidž:a Trakiški: 

inteligentija nuo 
tolu-i. in‘T už tai

PAVYZDYS KITIEMS

Dėka na s i š ven t u s i om -

ninkanis. naiunie
< išgirsta daug idoi:'. 
Mat būva taip: mo!- 
/.renka nuo lučlcaš.’

m 1

d;
r.5< gmina voltui pasiskaityti. 
P>o to moksli-ivai daro noliti-

žmoni

singa?

SEIME n;;<;;!

r. m

■ klams laikyti _

u.a. Į skaityk- ■ 
iškaityti ir kal- 
susironka gan- 1 
rainio žmon '.u 
1 gi a s i. kad n-, o- <

ksb-ivai nepamiršta
žmonių. rūpinasi 
švietimu.

-o<lž

JAUNIMO GYVENIMAS
TTTODTŠKTAI ir TKAKTŠ-.

KIAI (Mar. ap.. Kvietišk. 
vai.) didžiuojasi savo inteligon-

NAUJANYBĖ!

m)

į 
Ę*

k

I

ledima

• S. BARUSEVIČIUS
’ Lietuviškas Graborlns. balsnnumto-

| 843 W. Broadway,
I South Boston. Mass.

NAUJANYBe!

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESIAI IŠ LIETUVOS.

i T>
21 nno.
Kitos

giuomon^

Parduodame pigiai: už t miną 20 centų

‘DARBININKAS”

366 West Broadway South Boston, Mass.

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARININKU
LAIKRAŠTIS

“KARDAS

linu gruodžio 2d d. I įi| GYVYBE IR SVEIKATĄ 
> NUO UGNIES — Xn-

NAMO SAVININKAMS
Lietuvis knrpcntoris. pentorhis Ir hil- 
•ris. barbą atlieka sąžiiimu'ai ir UŽ 
•ieinaniii kaitai;, Kn'ijįiis; .1. T.\Kl’- 
IS. 212 \V. i'i’.th Srtas -. So'tth l,.-,<!<>n.

Štai. Brocktoa 511>-W.

i# to
M;<-

DAKTARAI SAKO, KAD NECi 
RAS VIRŠKINIMAS IK UŽ

KIETĖJIMAS VIDURIU 
PAGAMINA DAUG

LIGŲ
NUO NELAIMIŲ-Au-

! ouiei >il i 11. sa\ e. naina
Tie Visi

G-e it g
Nesmagumai Dabar Yra , U 
Prašalinami Su Naujo- -(f! 

mii Gyduolėmis. ' ęj

ir tt.
NUO VAGIŲ-Visą kil

nojama turtą.

žeme
parduok namus, 
t. t. per manę.

A. F. KNEIŽYS
SOS East Ninth Street 

So. Boston. Mass. 
Tel. S. E. 1G?6.

1?

to

i

DAKTARAS J. LANDŽIUS

i

(SEYMOUR)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS

.kfiS

381 WEST BROADWAY 
South. Boston Mass.

v " o r '' .
>5 Tei. S. B. 6441 |

I F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston

IEŠKAU VARGCNINJKK9,1

PAIEŠKOMA

REIKALINGA TUOJAUS

KAS TURI PARDAVIMUI

GREITU LAIKU
PARSIDUODA NAMAI

DVIEJU ŠEIMYNŲ NAKAS

PROGA PIRKTI

OR. A. J. GORMAN
(GUMAU8KAS)

706 Main SU Montello, Man. 
(Kaaapaa Broad Straet)

< TEL. So. Boston 0506—W.

5 LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
8251 Broadway, So. Boston
g (“Keleivio” name)
3Oftro Vai_*nix>8: nno 9 Iki 12, nuo 
J1:3<J IKI 6 ir nuo ft;36 iki 9 vakare. 
gSeretlomis nuo 9 iki 12 vaL diena 
8Sonatomis nuo 9 Iki 6 vak. NedJ 
jutomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti.'

fDR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

(VIDURINIŲ LIGŲ
, vai. 9 iki 11 ryte. 1 ikt 3 po pletT

7 Iki 9 vak.
i 389 Broftdway, So. Borto*.

TeL 8<J. Boeton 2881.

TeJepbone South Boston 8520

A. 0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Balra <Tn Unlveralttatta 
OmeH ūniverrity ra A B.
< W«Bhinfton UhIt. ra LLB. 
z*DARBININKO” NAU 

futro* lobo*?

“K A ROK" bendra darbi n • 
nvhnc karininkai ir kiti įsiiorm

‘KARPA" leidžia Karo Mokslo Draugija, n
XI

M
. p. Žuką

Prenumerata: metam® — 4 dol. 80 c4., pusmečiui - 
1. 50 et., mėnesiui — 45 et.

Adresas: KAUNAS, VYRIAUSIAS STABAS

£

----------------- -------
Twį M*1n 2483 1

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old Bontt Buildin^ j
204 W:.smngtf>n Street į

Boston, Mass. '
Vsiajjrfoe: 9 A. M. iki 5:80 P. H.
EAST BOSTON OFFICE !

147 Mavcrick St., East Boston ■
Telcplione E:;st Boston 1490 j

GyvetUflM vieta
37 Gorham Avenue, Brookline i

ANTANAS F. KNEIŽYS 
ktr's ’nnko Suffolk Teisių mokyic-

! '.'ymn. būna mano <,f,-e kasdieną | 
i :..i3 lo! •' valandos p" l’lftą išsky- j 

n- šv<e::a<l:‘-i! i:s. T.’etuviai. kad 
irm:iž::i s-dkr.ip.inticjl atigiškai ga- ;
;'. kreiptis Įvairiais reikalais pas

; ns-o. A. F. Kneižio adresas yra
I toks : 3<)8 E. Ninth Street, Tel. So. 

ftrston 16! >6. !

^LIETUVIS

| OPTOMETRISTAS

u akl
ini Ir

T®1. 8o. Boeton 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima tuaiialbiti ir IMuviiluti 

on*o VALAHooe: Rytaig m 9 ><1.
Po pietų nuo 1—| 
Vakarais nuo6—9 

636 E. Broadw*y, 80. Borto*

y u švies;’ tinkamu laiku.

£ J. L. Pasakantis, O. D.
į 447 Broadway, So. Boston.

r Tei. So, Boston U82? 
ltiftcvis dantistas 

DR. M. V. CASPER
(Kasparavičius i

425 Broadway, South Boitos 
^fixo valandai:

9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1nno
Iki 5 Ir nuo 6:<O Iki S vai. vakare 
rtfisa« uždarytas suba'oa vakarai* 
ir nedčldleniala.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Patikrinimas bankinių knyg eų

16 METŲ SOUTH BOSTONE

OR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

899a W. Broadvay, So. Bostoa 
VALANDAS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI

NAMAS ANT PARDAVIMO LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS3

983 Cambridge St.

GEGUŽIO IR BIRŽELIO MĖNESIUS, 1925

CHORO REPERTUARAS
MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.00
No. 1-as, 2-tras ir 3-čias (trijų mėn.) jau atspauzdintas

(chorams duodt'.mns- dp|i<;a .-jt'.š’m:

121 Sixth Street, South Boston, Mass ;
jOCRj£36Joao63006»»i»^

D. A. ZALETKSAS

Cambridge, Mass.

Aprūpinu šermenų reikalus pagal šeimynos norą. 
Darbą atlieku gerai ir sąžiningai.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, 
Telephone South Boston l.>16—J. 

Vice-Pirminlnkas — J. Petrauskas,
250 Gohl St., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — J. Glineeki*, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Mm* 

l'in. Rištinlnkas — M. še 1 kis,
40 Marine Road, So. Boston, M***, 

Kasferins — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvvay, So. Boston, M***, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią netlčldienį kiekvieno mėnesio, 2-r, 
valandą po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, MaM.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS SVO, 

SOUTH BOSTON, MA88.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė,
203 W. 3-r d S t, So. Boeton, MaM, 

’lce-Pirm. — A. Janužonienfi,
142G Columbia Rd„ So. Boston, l£a* 

rot. Rašt. — O. Slanrlen®, 
443 E. 7-th St. So. Boston, Maaa, 

'In. Ilašt. — J. Keys,
115 G Street. Se. Boston, Maak 

žil — O. ~ ■
105 8-th 

’varkdarg
164 6-th

>raugljos reikalais kreipkite* visados} 
protokolų raštininkę. Draugija laitas 
savo susirinkimus kas antr$ otarnte* 
ką kiekvieno mėnesio 7:3© vakar*, 
parapijos svetainėj ant Penkto* c*t> 
vėe. South Boston, Mass.

Stanlnliutė,
St.. So. Boston, MaM.
— O. Miiglrdfenfi, 
St., So. Boston, Ma*

J

iV. KAZIMIERO R. K. DRJOB 
VALDYBOS AMTRA1AI

Plrmlnlnkm — J. JaroM.
225 I. Street. S o. Boston. Mėsa.

Vlee-plrm. — J. Grublnaka*.
157 M Street, So. Boston. MaM.

Prot. Raštininkas — A. Janužoata,

Flnlnmj RaitlnlnkM — K glitrlo, 
8 Ųatch Street. So. Boston, M*M>

Iždininkas — L. žvagždy*.

PADĖK A VOKĖ
k” P.'iiis. 501 Pl-'o HHIs ftt. 
r<v2'o, j’n. rašo: “TK-kni Tamsta’

ii. bot kaip ra 
; dn pakeliu No 

nosma^ums'i nw
n kiekvienam žme

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausj paskutinį patarnavimu, todėl verta pas ji 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAAA3:
820 E. 8 th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183 W.

Tvarkdarys — P. Lauėka.
395 E. Rlfth St, So. Boaton, Mm*, 

Drangljoe reikalais kreipkitės 
<los | protokolų raktininkų.

Draugija savo raalraklBrn* laiko *4* 
nedėldlenl Uekvleiio nenešto l-a« vai. 
po pietį} parapijos aaMja 4BS taavaatta

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
riKMINTNKAS — V. Znifeckas.

514 E. Broeda-ay. So. Boston, MaM, 
VK'E-PIRM. — Porllns Rnkn.

95 C Street. Sn. Boston. Maaa 
PROT. RAšT. — AntanM Macejanag, 

450 E. Seventh S L, Sa Beata*. MaM- 
11 N. RA f T. — .Tnornpnr Vlnknvlėiaa, 

906 E. Rroad'iray, Se. Baatan. MaM. 
KASIEIlTVS — Andr. Znlleckss.

<111 K. Flfth St., So. Rnstoo, MMt, 
MARŠALKA—Knzlmlera* Mikntlionta,

Wkl K. BmMvay. 80. Anatoa. Maaa.
D L. K. Keistučio Draugija laiko sa

vo m’-nesiiiitia susirinkimus kas plm*4 
nodėldfonj kiekvieno mėnėalo. po nūn. 
<Vl M'n-blngton St.. Ritrtnn. Mana, 
t :3i) viii, po pietų. Ateldani aut ao*t- 
rlnkfano atsiveskite iru mvtaa <taia|toa 
naujų Barių prt* musų draugljoa peta* 
rslyti.

ip*/ V4, » aui 11 • NU £«. P-Ml 0v., Q
449 Hudion AvJuBoSSfUr M

R»t! <5 e n e! J a 
M Harvnrd SL. Ombrldg*. Ma* 

TeL Unfvervlty 1463—j.

I minais, o t<w ir jumis nti’si^ys
- i 1‘rek? Goe. už pakeli.” Atsiųsk ific. 
Su (1 gnusl visokių rolių ir knygą kataloguK




