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SVEIKINAME
South Boston’o liehtviai Šiomis dienesnis turi laimės 

priimti Amerikos lietuvių jaunimo, Lietuvos Vį/čių XIII- 
t o jo Seimo, delegatus. Jų iškilmes, parengimai, ir sesi
jos tęsis ištisą šią savaitę.

Daug nugąstaujančių minčių yra paskleista apie lie
tuvystes nykimą Anienke. Ir aišku, kad nepasipildant A- 
,nerjhos. skaičiui per ateivybę čr nepasi pildant ta m 
skairiut jaunąja lietuvių karta per ištautejimą, lietuvybei 
Amerike, greitai galas artėja. Amerikos lietuviu jauno
sios kalios išt aut ėjimas eina dėlto, kad tarp senosios ir 
jaunosios kalios atsirado didžiulis griovis. Todėl kad da
lyką pataisyti, tai reikia per tą griovį pastai yti tilt ei. Pa
sirodę, kad šito tilto geriausiais statytojais yra Lietuvos 
\ yriai, jaunuomenes organizacija. Amerike gilusiems
jaunuoliams tinkamiausia organizacija yra LietuvosVy-\ 
čiai.

Lietuvybės Amerike išsilaikymas, tad, daugiausia pri
klauso nuo Lietuvos Vyčių pastangų ir jų pasisekime.

Tokią svarbią, lietuvystei išganingą, misiją (iflidan- 
cią, Lietuvos Vyčių organizaciją ir jos delegatus, su važia- 1 
vusius Bostonan, širdingai sveikiname, linkime geriavdos 
kloties organizacijos reikalu svarstymuose ir daug smv./li
mo rengiamose pramogose.

T alio Lietuvos Vyčiai!

SVEIKI, BROLIAI IR SESERS i
Turime garbės pasveikinti brolius vyčius ir 

rytės, atvykusius iš plačiosios Amerikos kraštu i llosuma}: 
seimą laikyti. Linkime jums didžiausio pasisekimo rsiton 
se jūsų darbuose.

Maloniai kviečiame, atsilankyti i mūsų ofiso, kurs mn-1 
dasi Barbinvnko” name. Turime msokiu souveniPnmr, 
daiktų — knygų, paveikslų, visokiu vyčiu ir t.Pir t. t

Užprašome.

’' D arbimul'ds

I ancL JĮ. (rrybaitč J. Banys,
X. Anjrl. lietuvių vargonininkas Ir .'•horvodys.

Naujienos iš Seimo
Lietuvių Prekybos B-v<

Skaudus Prancūzams 
Smūgiai Moroke

Birželio 26 d. Posėdis prie sveikinimo pridėjo poĮapyskaitą išduoti spauzdin- 
įatidaroma 8:00 ryto. Pirmi !$10 aukos Sąjungai. i 
i rmkauja V. širka. sekreto-i Sveikinimai sutinkami į 
jdkuija J. Kriviutė. plojimu.
' . i I Sverbesni nutarimai:>eki eloriatas nnsk-n)f<>

PRANCŪZAMS RIESTAI

Moroke franeūzu padėtis 
vis sunkėja. Franci jos val
džia buvo davus karo va
dams pilną laisvę varyti ka
rą taip, kaip mato reikalin
gu. Bet franeūzu karvedžiai 
ir su tokiu įgaliojimu daly- i 
kų negali pataisyti. Sukilę-' 
liai. riffai, dabar pradėjo { 
ofensyvą su didesniu savo I 
kareivių skaičium ir su di- į 
dėsniu smarkumu, negu bile 
kada ikšiol. Francūzai turė
jo mestis atgal ir atsimetė 
net iki garsaus Moroko mies
to Fez. »

Kad šiek tiek sulaikyti 
riffų žengimą pirmyn ir kad 
galėtų; šiek tielę* tvarkoje 
trauktis atgal,, tĄi. francū- 
zams priseina leisti i darbą 
visas savo jė^fs. Rezęrve 
nieko .nelieka. Tad jei kar
tais francūzai būtų kurioj 
nors Stanio dalyje žyipiai su
mušti, tai tada francūzai ne
turėdami netefvųr kad ®ra- 
gą užkišti/ niftų visiška!, vi

same Moroke, supliekti. 
Franeūzu Moroke visai ne- 
1 i Aip TodeHcdB taip- mjffiai

spėja, kad rifai dabar padi- 
dys jėgas ir ' su didesniu 
smarkumu užpuls.

Prancūzai visame fronte 
tik ginasi. Ofensvvo nieKnr 
neįstengia pradėti.

BUVO SUSTREIKAVĘ

Itas* . 
u***

(Administratoriaus rinki
mas palikta Centro Valdy
bai).

M. Šeikys — iždininkas.
9. Revizijos komisijon iš

rinkta: V. Sereika, P. B Ule
vičius ir V. Tamoliūnas. 
Kandidatu V. širka.

10. Namo priežiūros komi- 
sijon išrinkta: J. Glineckis. 
J. Guzevičiu.Cir J. Trainevi- 
čius.

Dienotvarkė išsemta. Iš
reiškiama padėka vietos kle
bonui kun. Lipiontui už sei
mo vietos suteikimą ir Mon- 
tellos 2 kuopai už gražų Sei
mo priėmimą. Seimas užda
roma su malda ir Lietuvos 
Himnu.

Poseiminis koncertas įvy
ko parapinėje salėje,
vavo rinktinės artistinės pa
jėgos. Publikoje delegatai, 
dvasiški ja. svečiai ir vietos 
gyventojai.

(Korespondentų Seimo į- 
spūdžių aprašymas tilps ki7 
tuose ‘‘Darbininko’’ nume
riuose. Red.).

NEKETINA NUSILEIS
Scranton, Pa. — Kai i 

naši angliakasiu derybos d® 
kompanijomis apie kontrakf* 
to atnaujinimą, tai Unite? 
Mine "VVorkers of Amepie* ' * 
sekretorius-iždininkas 1 
mas Kennedy pareiškė, 
darbininkai tik pirmyn 
eiti, o ne atgal.. Jokio n 
leidimo nebūsią.

Apie naujas išlvgas oficiali 
liai nei viena pusė nepasket-f . 

i bū. Bet vra spėliojimų. Tai-; 
i gi spėjama, kad darbininkai' 
i reikalaus pakėlimo algų, ant 
pO ar 15 nuoš.. o kompanK 
;jos reikalaus numušimo ant 
10 ar 20 nuoš. V-•*^1. »

Check-off sistema 1923 mA i

§

’i

I
ii’ • • • . ' f' tŠiemet unijos atiPj

Dalv- buvo atmesta prašant, guh.
Pinchot. } 
torai reikalausią check-offs i 
sistemos įvedimo, o kompsK, 
nijos griežtai atsisakysią.

Toliau būsią ginču ir džt“. 
kontratko ilgio.

ČALI ČAPLIN TURI SŪNŲ f j

Los Angeles, C ai. — Gar-. •' 
susis judomųjų paveikslų j 
pilmų komedi jantas Charter 
Čaplin vedė pernai merginą 
16 meni amžiaus, o dabar su
silaukė f sūnju.s 6;^ 
sunkumo..' ’ " 'į X f.

PRIEŠ KINŲ BOIKOTĄ

Washington. — Amerikos 
vyriausybė stengiasi, kad 
prekyba su Kinija nesuma
žėtų. Šiuo kartu Washing- 
tono valdžio pasiuntė savo , 
konsulams Kinijoj praneši
mą. kad gerintų santikius su 
kimi visuomene ir kad kinai 
neboikotuotų Amerikos tabo
kos/ ’

i toj e knygutėje.
Į 5) Centro Valdyba su Li- 
Įteratūros Komisija pagami- 
ma naujus organizacijos žen-

1, Pavesti Centro valdy- j Alelius ir aprūpina visus na- 
;bai rūpintis kooperati vių!nils-

‘ ■ brošiūrėlių leidimu. | Centro C aidi bai palic-
ri- I • :kaina tvarkyti Centro įstai-

2? skelbti konkursinį^.,
■ straipsnių rašymą su dovana 
Į už geresnio straipstnio turi 
riį
Panžvai-dis paaukoję. S10.00., ’"ėižnf'k'rnM^on iirink- 

3) Raginti kuopas platin- ■
ti Uosio rašinius.

t; Stengtis .-'įtraukti ii 
padaryti sąjungos nariais vi 

diada i bi u fondą. , sas kooj^eratyves
d)'Platinti bonus valdv- organizacijas su 

bis miožiūra. atsižvelgiant kesniu $5.00 metams.
rokalingumo. ; 5) Skelbti 3 mėn.

f, j Steigti apdraudė- sky- narių ir “Darbininko” skai-; 
rin. ririojų prirašymo vajus. Do- j

iX Broliškos Pašalpos fon-jvaną skiria Centras. į
Pertrauka 15 min. į 
Po pertraukos posėdis tę

siama. Seimą sveikina 51 
kuopa. Sveikinimas sutin-i 
karna plojimu. ‘ I

| ‘kurso redaktoriaus L. 
aacio. kun. Vaianticjaus. 
-\i(k>io. J. Vieraičio ir 

; Nazifeliones sveikinimus
įlinkėjimus. Sveikinimai su
ninkami karštu plojimu.
j Padaryta eilė nutarimu:
, a) Sąjungą įkorporuoti 
j iki šių motų kelios pabaigos, 
j b) Išsiuntinėti šėrnun- 
jke.ms kvitus.

Franci jos pašto, telegrafo į 
ir telefonų darbininkai buvo • 
sustreikavę. Prie Herrioto Į 
valdžios jiems buvo pažadėta j 
priedas. Dalis priedo buvo 
išmokėta, n kita didesnioji 
dalis nebuvo išmokama ir 
darbininkai iš valdžios nega
lėjo išreikalauti. Tada 10O.- 
000 darbininkų ir išėjo strei
kam Valdžia pažadėjo prie
dą išmokėti ir darbininkai 
pastreikavę vieną dieno nu
bodavo grįžti darban.

j Į įvyksianti A. L. R. K. 
į Federacijos Kongresą iš- 

Konkurso fondan P. rink kulL J. Virbickas.

dą palikti.
,0 Steigti dramos kuopas.
P)ė “Darbininką” leisti 

tris kartus ir sulig išgaliu ge
rinti jo-tnrinį.

■ Posėdis uždą romą.‘Pietūs.
Ketrhda Besi ja

i Posėdis atidaroma 1:00 p.
,p. Prezidiume tie paris. Te-
kgraniu sveikina Lietuvos,,.............

LEIS SVETIMĄ KAPITALĄ! Pasiuntinė Amerikai K. Bi- (Komisij

Maskva. — Trockis, kurs 
dabar /ra eknjiomėpjo apta
rimo komisijos pirmininkas, 
pasakė, ifced jis stovijužįl^i 

j°.n svetimo kapi 
t i elektr^ stotis.

NELAUKĘ 
__ «•

Burlington. Jll. — Auto-, 
mobiliui einant per geležinf' 
kelį užvažiavo ant jo traukį 
nys ir sudaužė jį į šipuliu^ 
Vietoj žuvo 11 žmonių.Trau
kines nušoko nuo bėgių ir 
pusėtinai ‘pakratė pasažie^ 
rius. bet nieko nesužeideį 
Automobiliuje buvo dvi Šei
menos. iš abiejų šeimynų tikf 
viena 9 metii mergaitė betik 
ko. Viena moteris buyUL 
nėščia. Nelaimūs metu 
kas gimė, bet ir tas besąs n8y 
gyvas. .

DIDELI MUITAI ANT 
AMERIKOS PREKIŲ

Berlin. — Vokietijos vy
riausybė pienuoja. perleisti 
naują muito įstatymą. Ke
tina apkrauti augštais mui
tais Amerikos prekes. Da
bar Amerika daug gabena 
Vokietijon mėsos ir automo
bilių. Jei įstatvmai būtų 
priimti, tai Amerikai nebū
tu rinkos Vokietijoj. Yra 
įsjiėjama. kad pakelti, muitai

9

Dvasios vadu išrinkta: 
i kun. J. švagždys.

. I A. Vaisiauskas — pirmi- aiungasiri . .! mnkas.
J. Guzevičius — vice-pir- 

. mininkas.
nauiv ,, -o y- u- iKun. B. \ erbickas — vice

pirmininkas. .......... — i--------------
J. Dikinis — sekretorius, ‘neineis galion be rudens.

mo-

J

a?

1) Kad administracijos ir 
visos organizacijos apyskai
tos sekančiam seimui būtų 
patiekiamos su Revizijos 

sijos ir administrato
riaus išanksto patikrintais 

ikttopa. ■ Sveikinimai sutin-įdavi nės ir parašais.
fi JU kA rštu plojimu.

Liriratinėn kmnisij<m

DIDŽIAUSIAS j

IŠVAŽIAVIMAS JOMARKAS
Rengia Šv. Jurgio Parapija Norwood, Mase

4-ta Liepos Fourth of Jub
! ELKS PIEVA IR ŠOKIŲ SVETAINE

Vieats laiainguai gus

NAUJĄ AUTOMOBILI
Didžiaasiu Betų ir >«ild ž*ld< •rchestra. Riafa&įl lf'

wo®d’o teanai lai kasebtll. Vakare 500 W. v«t£s Flre«eitar 
mage ir laadiaga Nepasilikite atsilalikyti eisi. Rast* m

ir 72 kuopos, pastarosios dvi kas tris mtaeMUa, o metinę ***

Administratorius nž- 
Vieno 

mėnesio liėgy nuo adminis
tratoriaus pasitraukimo die
nos Centro Valdyba skelbia 
visuomenės žiniai.

3j Čekiai siunčiami iždi-

iš .bonsu<damas $1.000. i 
(renkama: P. Dauž\.irdis. J. 
'bikinis ir V. Sereika. Pa
liekama teisės kooptuoti ir 
i daugiau narių, iš dvasiškiu

_ __ , ,. ;ir darbininkų. .......................... ........... .
WaskMgf6K —^6r gegu-i Redakcinio ir admtnistrn- ninko (kasieriaus) vardu.

• 4ima Baisi j o 
|Į -tsdo sCawti -itifttų, tai- jlatfci&Rgy

Vįg daugiau kariuomenės ir
amunicijos ir ginklų gabena. ^GABENIMAI SUMAEUO

Tbibar riififf jah riOlri -------
, YvasHingron. — r-r r grgu- į i\rwMK<'inr» ir auinuiisu i a- iiiiino \Kuwnau?u v<*mu.

irtEb didelio rneilAį prekių įVlaponi- įtvvio personalo sąstatą tvar adresuojant juos ir laiškus
į Aiųųrikų už ko Centro Valdvba su TJte- “Darbininkam”

$29.3067)06 : ‘TaPdfff' '^0,- ratūfhR Komisija^ 1) Organizacijos apyskai-
27 mailių.

Morokas yra 
tas. .] 
mas pasibaigė.

Šiltas kraš-
Dabar ten javų valy- 000 mažiau, negu balandžio ; >$9199. sveikina: 1-fna, 29 tas raštu Centras atiduoda ag. 
naaikainn mZrtooi 1 ir *79 Vnzirvrti ruiof»rrmirK> dvi Vm« nJtaMtlVL A motin#'Prancūzai mėnesį.
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IĮuii. 'JyĮpiauskas, iš Du-

gaįiniybes,lygias teises, ryeaįyra^ą metų pirmininkas.

SUBSC&IPT10N KATES.

and suburbs

M® «-

44.50 
*5.50 
ttAO

w|Sva- 
g)»

re^lmdiisprit*ikuitr pa- 
lydusius berniiūrijs ir mer-

gamina? yyaisi

valiuos jis

a
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jį|>gra-

BŪSr

13-tasis.',
rę visas jK?reį

dvylikta lietus 
Inas skiriamas

J
.

PASVEIKINO IR PAMI 
NĖJO

kio žmogaus nėra nūdien 
spaustuvių vedėjų tarpe, tai 
visiškai suprantamas daly
kas. kad negali būti nū vic- 
iiU)S tvarkingai ii- tiksliai 
c ecl; 11 i šk a i į ta i sy tos- 'Spa us t u -

Kampelių. į
Įsisiūbavo visa Naujoji 

Anglija! Vieni nekantriai 
laukia L. D. K. S. JSęimo, ki- 
ti-gi L. Vvčiip Vieni riš dar

Chicagos dienraštis
TEAiaugaš" teikėsi induti 
toVpinno puslapio per v.s.) Amerikos lle
pušiai)! šitokį sveikinimą: . . . .fn ./.* ’ inviai. gvvendami antra ket-breiki/tahie L. 1). K. >a-uos . . v. • v.. - .. .... ..... . ■' viri i šimtmečio savo spaudosUbiliejtni >tima: . ....., v. c _. • ir gvvendami saivje, kurPastaboje minėjo apie: :n , . . , . d v. iteeiimka visose sritvse augs-Mrbmiiikn Sąjungos reiks-1 .... .• :. )_ . j i tai pakilus, o negalime .Lie-1me. Draugas nurodė, kad l •. ... : . . . i. . . '.. ituvai suteikti nei jokiu spi -“kiekviena lietuviu kataliku i . . '< t r..... * ,- ’ i cialistu. nei spaustuves ap-orgaruzacija losią svarbią ro- 1 ? 1
, _ • . • ‘sukraus vedeio, nei net genu,lęmusiĮ gyvenime. nes kiek- •’ -t
jieua palaiko mūsų išeivijos 
tarpe gyvumo, judėjimo ir 
veda ją prie laimingesnes 
ateities.”
IBet atsimenant, kad niū- ; 

sip išeivija susidaro daugiau- ' 
šia iš pramoniniu darbiniu- J 

s.ijj, todėl, rašo “Draugas” 
' i)arbininkiĮ Sąjunga turi 

S - gad svarbiausios reikšmės 
L':.~ nrūtJĮ išeivijai.

'Didelė garbė, rašo ••DKaų;; 
gas, priklauso ALRK. Dar- i 

^.J. bjjiirikų Sąjungai, kad jau 
yš 13 metų rūpinasi sutelkti į 

rtėnybę lietuvius katalikus 1 
|-; 'darbininkus ir ginti jų rei-p”!-' 

!|y. kalas prieš kapitalistų iš-idmu- 
B naudojimą ir prieš visokių 
gu socijalistii pasikėsinimą jų t'nu. 
f? tikėjimui ir dorovei.
Ę' Ypač, tęsia ’T)rauuas.” ’ė'ir!’ 
B“, reikia sveikinti, kad Darb. ucks 
B. Sąjunga padėjo savo ekon<>- - 

mini o gerbūvio jiagrii 
g ^operaciją. , .
J,.,." Darbininkų Sąjunga 

...“Draugui” dėkinga už : 
• kp mūsų orminizm.-iiai 
••tankumą.

kg'

£

r-

£ r 

i}-. p 
fe -
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spausUives darbu liukų.

PREZIDENTO SUMAUS 
VAKACIJOS

bininkų ldausųjrus<kixi jau
nimo. Ąbu klausimu begalo 
painūs ir svarbūs I

Svarsto mai bei nutarimai 
turi daug reikšmės, bet jų į- 
gy vendinimas svarbiausia.

Jaunuomenė stokuoja pri
tyrimų dažnai vietoje proto 
pavartoja ūpą, jausmus ir 
vietoje rimto darbo imasi 
vaikiško žaislo. Gink Dieve 
nesmerkiu žaislų. — pado
rūs žaislai yra reikalingi sa
vo laiku.

Bet gyvenimas nėra žais
las. Kiekvieno žmogaus tiks- 

Įlas — pasiekti gyvenimo pil
nybę išvystant kūno ir dva
sios jėgas. O kadangi jauni
mas tuo tikslu yra buriamas 

; i organizacijas, takjos prie
kyje turėtų būti

iš v
“ Amkigį inątpBikad
tute nęsumattin^.’T '

Šie ir panašūs įšsipeiąkį-: 
mąi, tĮriąjfti fcsfcytojy api£ 
mokimūs, f suteikia abeln$

$

V NETURI SPECIALISTU

rimčiausi 
asmenys, kurie supranta, 
jaučia ir įdomauja jaunimo 
įreikalais ir kurie turi gana

Prezidento t oolidge o sū
nūs. kolegijos studentas, 
vakaeijas leidžia ant tėvo 
laimios, kur gaspadoriauja 
prezidento senelis tėvas. Tai
gi Su v. Valstijų prezidento 
sūnus studentas vieši pas 
dieduką. O tas diedukas ap-

nizacijos narius prie tikslo.
L. Vyčių Orgųniazci jos or

ganas •‘Vytis’’ yra veidrodis 
kuriame atspindi jaunimo 
dvasia. Per ji organizacijos 
vadai kalba Į jaunuolių šir
dis. Bet... varžydamasis 
noriu pasakyti, kad čia pri
gijęs jaunimas vadų kalbos 
' n.e žodžių) nesupraiita.Tad

Nuo,senai Lietuvoje trūko 
aan-atninkų iš pačių lietuvių 
riarpo. Tebetrūksta jų ir da- į 
bar. Šiaip jau į mokyklas į 
•Lietuvos jaunuomenė uoliai 

js Lankosi, bet į amatus ])eriiia- j 
f žąi. tesigriebia. Klesiško iš- 
B- febavinimo inteligentijos Lie- 
gv'feųvoje būsią netrukus per- 

.viršis, o apie mokinimas! į- 
įĮ.vairių amatų Lietuvoje rei- 
tKalingi}, nesigirdi.
J Kauno “Lietuvoje” u-erai 
g'žinoinas rašytojas K. Puida

^jpa.dptį Lietuvoje.

Bį^,tr*‘Kaune mes neturi m nė 
||'^|įejios padorios spaustuves. 
||<^ią.įsytos komerciškai, t. y. 

jos dirbamas dar- 
išeitų pigiausiai. Reikia 

IS&pat pasakyti, kad mes ne- 
IJferkn nė vi epo specialisto 

^riustuvninko. spaustuvės 
J^ebriikinio bei komercinio 

B^^dejo, kurs būtų specialų 
Išjuoksią išėjęs aę bent prakti-

V’SJ1S spaustuvės darlio 
J-etatus išėjęs. Kadangi to-

čių «• 
įngia 

'žiaynįli 2
(Įb| 

ęhiell Ąve., : 
važiavimas bus i Vięnaš ’ įdo
miausių ir gyviausių, bite pa
puoštas prakalbomis, dainelė- 
mi?, žaislais ir Jlokiaįš, ■

Komisijos ppBėdis įyyko 30 
d. gegužės, pas P. Gdėlįi.Hjarri- 
__  \T T Tr -f . -

Leųktynės: nuo Laure! Line 
Station, W3kes Barte, devintu 
valandą iš ryto, aplinkui PuK 
lieSąuare, North Main Ąvenije 
iki HoiLmback^kvenue ir River j 

Udą^ jįgyynias mylias į 
P^cų •'''BęatyęĮos dovanos yra 
nepirkta ir apdovanota tam 
tikrinu yra trys dideli sidabri
niai pųedųkąį, šeši medalikai 
ir vbw aįįmis Elgm laikro
dis* kuris bus duotas pimiųti- 
niam lietuviui, kuria parbėgs į 
pa**

Kąs myli kumštynes, W 
muštukai iš Wyoming ir 
Laekavanna kolonijų, taip-gi 
ir iš kitų miestų.

Korai bus iš North Kingston, 
West Scranton, Sugar Notch, 
Wilkes Barre, Plyjnouth, King- 
ston, Luzerųe, Miners Mills, 
Pittston, Dųryea ir Forest City.

Bus traukimas virvės tarp 
vyrų iš Scnantoų ir Wilkes 
Bai•re; bus vienos mylios lenk
tynės ant parko, 100 yard dash, 
Pie Eating lenktynės, Tliree 
Legged Rače ir daug kitų lenk
tynių.

"Valgių bus visokių, šaltų ir 
šiltų, gėrimų bus saldžių ir kar
čių, visko ko tik kas ųžsima- 
i*ys.

Komitetai, kurie darbuojasi 
dėl pasisekimų šios lietuviškos 
dieųos yra:

StJO? Uotcb, Kun. J. Sup
si ns kas, Jonas Slavaski, Pau
lus Gillis, Juozas Harman, 
Antanas Smigielskis ir Jonas 
Skiptunis.

Wilkes Barre, Kun. P. B. 
Paukštis, Jerome Daylida, Ed- 
vard Dailida, Jonas Lietuv
ninkas, Stanley Alishowskąs, 
Paulus Kunsavąge ir Vincas 
Daukšys.

Blymouth, Kun. 'A. J. Sinke
vičius, Juozas Jarulionis, Carl 
Ulevičius. Juozas Stadulis, 

^Juozapas Motiejus, Dominio 
Stadulis ir Antanas Simona- 
vicz.

Kingston, Kun. G. W. Inczu- 
ra, Vincas Gavėnas, Peter Sa
baliauskas, Frank Sabaliaus
kas, Vincas Žilinskas, Juozas 
Miliauskas ir Juozapas Agur-

son, N. J. Į posėdį atsilankė: 
iš Newark, U. J., P. Gvazdaitis, 
iš ŠTarrison, N. J., J. Vaitekū
nas, P. Ctasiulionis, P. Korni- 
la ir vargi P. Odelis,. Lin- 
den, N. J., P. Mis?ipiš,i|^ater- 
son, N. J., I.. V. ęjįį^aitis. 
Pirm, buvo išripktąš ■£. Mik
šys, sekretorium I, V.'Kid Įkai
tis. Nutartą kvieti yM šios 
ąpielinkės parapijų chorai ir 
visa inteligentija. Komisija 
visus darbus pasidalino pro- 
porcijonuliai, ir visi pasižadėjo 
dirbti nuoširdžiai.

Tatgi prašome kitus šios a- 
! pielinkės lietuvius nieko ne- 
, rengti ant minėtos dienps.

Taip-gi prašome visų katalikiš
kų dr-jų bei kuopų paraginti 

, savo narius paremti šią bran
gią katalikišką 'jaunimo orga
nizaciją. Remkime vieni kitus, 
tuomi parodysime savo susi
pratimą ir brolišką meilę. Kur 
vienybė ten galybė.

Rengimo komisijos sekr.
I. V. Kulikaitis

įus. prpįišįai, doriį^ąi ię^y- pegu ” 
pgtišUiiose būduose. ”

Tūpįbię ĮūipažyĮtį, W0J|S 
Meletų išiipoių kad be 
yra patųisonias.
galimą sąlyti ir apie mejgąi 
tęs, iKpgąJime .užgįplyHt  ̂
motiubs ęsįį atsakppąįįgos įį 
krįkščiouiškąTųjasie|gimfij pą 
pročiųs, ir dorą sąyo vąilflį.

Pirmieji Įspūdžiai imo-' 
galis prote esti neišdįldomi- 
Vyras ar moteris gali prasi
šalinti nuo pirmųjų auklėji
mo teisybės ir krikščioniško 
įsitikinimo, arba pąpiekUk 
t i teisybę kuomet turi reika
lus su kitais, bet valandai at
silyginimo prisiartinus paei
nantis iš prasižengimo pi’ieš 
Dievo ar žmogaus įstatus, ta
da prasikaltėlis karčiai pri
pažįsta kas “galėjo būti” jei 
jis būtų gyvenęs sulyg pama
tinių įstatų ir atsiminęs vei
kianti ir garbingą pavyzdį 
matomą savo motinos pasiel
gime ir gyvenimo papročiuo
se.

Namu Aplinkybės
Esti abelnai priimta tiesa, 

kad namų aplinkybės, ii- y- 
patingai motinos įtekmė dė
lei tikėjimiškų įsitikinimų ir 
sielos išganymas per šventą 
gyvenimą, sujungia, paspal- 
vina ir sustiprina išsivystan
tį kūdikio būdą.

Maži linkimai, būdai ir į- 
tekmės susijungusios su kas
dieniniu šeimynos gyveni
mu, ir jos pavienių drauga
vimui, teikia įkvėpti vaikams 
įgimtą doros supratimą ir 
pagerbimą savęs ant tiek kad 
atskiria gerą nuo blogo.

Motinos turėtų prižiūrėti 
kad tikėj i miškas auklėjimas 
esti vaikuose širdingas, ka
dangi vaikai neša šias moti
nos-ir namų įtekmės pcjr vi
są savo gyvenimą giliai savo 
širdyse, sykiu ir į draugišku
mą su kitais.

Motinos turėtų būti tikros 
kad jų vaikai su kitais elgsis 
sulyg teisingais bandymais.

T i k ė j i m iškas Išdirbinys
Šis statomas tikėjimiškas 

išdirbinys, auklėjimo vaikų į 
ypatiškus papročius, pasiel
gimus. ir pritaikymus prie 
aplinkybių, gal išrodo sun
kus kaip kurioms motinoms.

Tai ne sunkenybė. Esti 
vien tik įsodinimas motinos 
supratimo dėlei gražumo ir 
saugumo tikėjimiškij"įsitiki- 
nimų, jos supratimu kad y- 
ra daugiau suraminimo da
rant gerą negu'blogą.

Vaikų išmintis esti dau
giau linkusi būti pasiduo- 
dančia negu priešinantis — 
nebent artinčios įtekmės esti

• užpuolančios. Neprietelin- 
, gas prisiartinimas turėtų 
būti vengiamas. Neprietelin
gas tai ne dvasia Jėzaus 
Kristaus tikėjimo. Jeigu 
motina jaučia, tiki, ir'lavi
nasi dvasioje Kristaus tikė
jimo, ji matys aiškų keliiį 
perduoti brangus, tikėjimo 
grūdus savo vsdkams; ir Jfe 
įgimtinis perdfc-niw, -ye&

Motinas tie-

rba

4k{^iu4« bįįhfei h- i§- 
kuriu

tikrus vis«^nei.
į»Mčio-

niškas lahfii rei-
kąliiųjos

P^inelis

— ■ 1

Taip vadinama, Lawrenco j 
lietuvių parkas. Ne be prie
žasties jam toks reikšmingas ■ 
vardas suteikta, Tikrenybėje 
čia ir yra Amerikos Lietuvių ■ 
Palanga. Amerikiečiams lie
tuviams turi tokios pat reikš- < 
mes kaip Lietuvos lietuviams 
jų Palanga,

Tai yra plotas žemės (apie ; 
80 akerių) prie ežero kranto, i 
priklauso Šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijai, Lavrence, 
Mass.

Dėka vietos klebono gerb. 
kun. Virmauskio sumanumui 
ir parapijonų darbštmųui Pia- 
langa kas met gerinama — to
bulinama. Dabar jau ten be
veik visi patogumai. Yra pla
ti puiki pieva įvairiems žais
lams ir lenktynėms. Prie pie
vos svetainė su bufetu, toliau 
šaltinis. Ant kalno prie pušy
nėlio koplyčia. Koplyčioj va
saros laiku, šventadieniais lai
komos šv. mišios dėl apylinkės 
ūkininkų^ ir vakaeininkų. Po 
koplyčia salė hankietams reng
ti. Prie koplyčios dar yra kam
barių su lovomis dėl vakacipin- 
kų. Pušyne prie pat ežero 
kranto yra parapijos vasarna
mis. Čia norintieji maudytis 
gali gauti batliing suits, užsi
rėk i uoti daiktus ir persirengtu 
Viršui yra kambariai gyveni
mui. Prie vasarnamio ežero •— 
krantas yra išlaikytas dėl mau
dynių. Netoli yra ir Sodalici- 
jos mergaičių lietuvaičių vasar
namis. ir daug privatinių va
sarnamių. Netoli yra įstaigos 
laivelius parandavojančios ir 
puiki šokių salė. Prie pušyno 
yrą gražus beržynas. Tankes
nių krūmokšniu ir-gi netrūks
ta. Yra bąse-hallo field ir ten- 
nis court. Viskas parkas išve
džiotas gatvėmis. Gatvės lie
tuviškais variais, 1 
St.. Kaunas St,, Vilnius St ir

LAUŽAS
Antai, pažvelgkite ugnis! 
Dega laužas. Sušvis 
Padangė žvaigždėta, 
Kuri jausmų numylėta. 
Draikos į viršų kyla 
Dūmai iškrikę prųdyla. 
Spiečius kibirkščių sumirgėjo 
Tapo choasas. Širdį žavėjo. 
Jautrios krūtinės gelmėse, ■ 
Tėvynės meilės versmėse. 
Jausmus sužadin viltis, 
Degančio laužo kibirkštis. 
O primena tieji laikai 
Kada vyrai, seniai, vaikai, 
Kad priešui užpuolus tėvynę, 
Narsiai stojo eilėse, statė krū

minę.
Ant pilkalnio^laužui sušvitus, 
Rengėsi karan trimitą išgirdus. 
Nūn kas-g.i šaly atsitiko?!

Ar lenkas užgrobti mus tyko. 
Prieš degantį laužą sustoja 
Kalbos girdėti, rankomis ploja.

ir pri
Didieji daikraščiu neįdomauja ir ma

žas nuošimtis jį teskaito. 
•‘Vvtis" savo tikslo neatsie
kia. Jis leidžiamas skaitv- 
niui. o ne pažiūrėjimui.

•’Vvtis” einas Vašingtono 
žemelėj Turi atsižvelgti į tai. 
koks čia prigijusiam katali
kiškam jaunimui yra varto
jamas naudingas maistas 
Pasimokyti galima iš anglų 
kalboj spausdinamu katali
kišku mėnraščių.

])o iii1!

įninku tarpe. Tie pa 
Jai buvo indeli laikraš

Pats jivrziiieiiias. pabuvęs 
ką lai>\. Svcampscott lll-

i Vermoiito 
i jam šiei 
'.idcntas ('oolidge

auti.

buvn Diiveilodai panKiantis, 
kai].- prezidentas krauja su 
šalo- šieną ant vežimo.

Laimė būtų visų studentu.- 
kad jie gautiųant faimii va-! !

molių širdis patriotinio 
jausmo, nekuria tėvynės mei
lės ugnelės. Tą galima būtų 
atlikti apibudinant vieną-ki- 
tą istorini faktą, lietuvių po
būdžius etc.

.1, I

Ilgi rašiniai ir sausoki.
Racijas praleisti ir patalki
ninkauti faunų darbuose, 
panašiai kai]) preizdento sū
nus kad daro. Būtų gerai, 
kad lietuviui vaikai tokias 
progas turėtu. Retas iš lie
tuviu vaikų tinkamai leidžia

jaunuoliams nuobodus, ma

ir prie visokių .blogi] ])a]>ro- 
ūbi ]>r;itiii;isi. J r t;ii]) miei- 
na vaikai ir mergšės ant nie
ku. 'Tokio auklėjimo vaisiai 
senai matomi irstai Bostone 
šiomis dienomis laikraščiai 
paskellie. kaip lietuviu jau
nikaitis Jonas Valentas ta
po nušautas. Tas vaikas su 
padaužomis buvo susidėjęs 
ir visokių piktadarybių iš
mokęs. Jis buvo pramintas 
“King of South Shore hi- 
jackers.” Jis tik mėnuo lai
ko kai buvo paleistas iŠ kalė
jimo, kur sėlėjo 18 mėnesių 
už pasikėsinimų apiplėšti re-

Redaktorius, raštininkas, 
organizatoriai ir Literatinū 
komisija privalėtų daugiau 
gilintis i jaunina) reikalus, 
pažinti jų dvasią ir teikti 
tinkamesnio jiems peno.

Seimo dalyvių yra šventa 
pareiga rimtų nutarimų ivy- 
kinimui išrinkti rimtą valdy
bą. o kurie jaučiasi netinka
mais. neturėti] ir apsiimti. 
(4i patekus prie vairo, būti
nai reikia dirbti.

Įjųperųe, Kųn. J. Kadras 
kas, Frąpk (Jerdtaus^as, Jonas 
Zekųs, Ąųdriev . Pilkoms, 
Xdvier Bropfcis, Ąnthony Re- 
maykis ir Jonas pilkonųs.

Išners Kun. V. Nanor
tą, Anthony Adomaitis, Jo 
seph Jargąlis, ĄIex Lapinskas, 
John Okuniski, Joseph Krit 
chen ir John Norris.

Kun. J. Kasakaitis. 
George Akelis, peter Seniaus- 
kas, I>ailyda, Joseph Yonaka, 
Leo Latonįek ir George Lau
kaitis. -

Charies Jermal , Frank Ches- 
sick, Joh> j^Ukauskąs, Aima
nas Mazurkevičius, Peter Čes-

1924-V-25.

RYTAS
Aure. jau pro kalnus aušra 
Pramerkus akis pažiūrėjo.
Jos veidas saulėtas, giedra...
Pabudus rasoj nuritdėjo.

Vyt i s

stauranto kasierių. Dabar 
nuo ranki] savo draugų galą 
gavo.

Vaikai augdami be užsi
ėmimo, laisvę turėdami gat
vėje, negali išaugti į-pado
rius žmones. '' ,

Vasaros laiku čia atvyksta 
nemažai lietuvių vakaeijas pra
leisti bei sveikatų pastiprinti. 
Pąv. pernai čia kį>. Jųšlmitis' 
Po operacijos
K. Olšauskas iš Lietuvos, po 
sunkaus dwLp keletu, sąvęieių 
ilsėjosi ir t. t

Palangoj^ į. Vyčių N. Ąįįį- 
lįjos apskritys foamet Jailp ęa-

navičius ir Frank Čųutewicz.
torMi SttRrtGP. Kun. Jonas 

Kuras, Peter Kantekevitch, 1 
M&ltpel Vins-

♦Sveikas mįis jaunystės rytas! 
Gražių jausmų užugdytas.

Antkainy SUnkevHehv

(Vainikuotas spinduliais 
Jis pažadino gaijitužę. 
Erdvėj čiulba vyturiai, 
Oąrsas mainos per giružę.

itis, Mo- SveiRs, krūtinę kurs užbūrė 
^ilnįns norus kas sukūre!

čįų Seįmo Bostonu vfei delega- 

dtrifiansj ir patogimių yisoj Ą-

langą.

Po platybę, žydrią, blaivią, 
Gėris kvepiančiuos Aiedaos. 

gie,a
. \ f i rasti jo laukuos.



KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE

IŠKILMINGAS BANKIITAS
Pagerbimui Lietuvos' Vyčių 
NUJ-tojo Seimo Dplegątų

• i
P rof. A. Židatia ui ėiu s

u ingus lietuvių smuikininkas, jjabus muzikos mokytojas. . 
o koncerte liepos 1 dieną, South Bostone.

eimu koncerte 
South Bostone.

PRA
Iš Priežasties Įvykstančio So. Bostone Lietuvos*^ 

eiu 13-to Seimo Yra Rengiamas teos Pramogos;^

GELIŲ ŠOKIAI
(Flower Dante)

Panedelio vak., Biržulio 29 dieną
PARAPIJOS SALĖJ

492 E. Seventh St., -$a. Boston, Mass.

Šie šokiai reikiami dėl susipažinimo 
vietos ir apylinkių jaunimo su svečiais 
seimo delegatais. Kiekvienas atsilankęs 
gaus gyvą gėlę. Orchestra gera. Pra
džia 8 vai. vakare.

bauakas su visu Šv. Petro
Choru. Tikimasi turėti ir daugiau-:SfefHl
čių artistų. ----1S||

šio koncerto nei vienas neturėtų 
leisti. Pradžia 7 :30 vakare. Įžanga HUO 
50c. iki $2.00. . d

LAWRENCE, MASS.

Atsakymas “Keleivio”
Parapijbnui

Mes Lavvrenco katalikai ; 
džiaugiamės sulaukę gerbiamo ; 
kup. Juro, kuris aplankęs Ry
mų, Palestinų, Lietuvą ir ki- ’ 
tas žymias vietas, dabar ket- 1 
virtadieniu vakarais kas savai- ] 

. .*■ . . . itę Įdomiai pasakoja, susinn- ; 
kusiem žmonėm savo keliones 1 
įspūdžius. •

Žinoma žmogui su plačia, iš-1 1 
tobulinta vaidentuve, aplan- . 
kius tokias žymias vietai, kaip 
Rymas, yra ko ir pasakoti. 
Juk Rymas tai civilizacijos 
lopšys. Tenai randasi visą, 
amžių civilizacijos, mokslo ir 
dailės turtai. Tenai gyveną 
Kristaus Vietininkas, Romos| 
vyskupas Papu, visos krikščic-' 
nl.jos ir sykiu civilizacijos tė
vas. kuris per savo tarnus ku
nigus. misijoni-erius, visais 
amžiais nešė ir neša i visus 
tamsiausius pasaulio kampe
lius civilizacijos ir mokslo švie
są. Per devyniolika amžių rin 
ko ir saugojo civilizacijos, 
mokslo ir dailės turtus. Tad 
ir ms'.ebėtina. kad viso civili
zuoto pasaulio akys atkreiptos 
Romos 
žmonių; 
ni1 vien 
tautų.
tikybų plaukia Romon, kad pa
matyti ir pasigerėti dailės ir 

mokslo turtais, kad atiduoti 
pagarbą mokslo ir dailės glo
bėjui. arba kaip “Keleivio” 
parapijonas pareiškė: “Pabu
čiuoti šliurę Romos Papai.’’

šis faktas matyt svuina akis 
“Keleiviui'* ir jo mokiniams. 
I’žtad vienas jo parapijonas, 
gyvenantis Lavvrence. kuris 
matyt ant tiek “apsišvietęs.** 
kad jau nebenori.matyt nei gir
dėt kas pasauly dedas, bet tik 
nž<idarius sėdėti “Keleivio** 

toilete ir Gegužis ku Mi- 
Hielsonu. prisivalgę pėtnyčioj 
riebiai lašinių spjaudo'; savo 
nupuvusio proto ir sąžinės nuo
dus ant gerb. kunigo Juro ir 
visų katalikų.

Nesenai New Yorko zoologiš- 
kan parkan tapo parvežta i.š 
Pietinės Afrikos juodųjų t kob
rų (angliškai cobra). Kobra 
tai nepaprastos rūšies, labai 

''■nuodinga angis (gyvatė), kuri 
susitikus su žmogum ar gyvu
liu stačiai jo neatakuoja, bet 
pirma

purkščia nuodus, kuriuos lai
ko akysna. Ir jeigu 'palaiko
žniogui ar gyvuliui akysna, tas 
tuojau apanka ir tada toji an
gis prišliauž

bėgyje netenka gyvasties, 
tuos nuodus minėt oš angys 
tokiu smarkumu purkščia, kad i 
nupurkščia api-e 10-15 pėdą to
lumon. Ir taip taikiai, kad raą 
tai kada nepataiko akysnų. - 
Laimė jeigu tokiame atsitikime 
pasitaiko gydytojas ir greit iš
ima nuodus tada akys’ dar pa
sveiksta, bet : ?igu kiek užsitę
sia. tada aky nradeda džiūti 
ir žmogus ar "ulys .apanka 
ant visados.

Panašiai tom nu uingom an-

su savo korespondentų štabu. 
■Kuris spjaudo proto bei sąži
nės akysna savo kvailiem skai
tytojam moraliu supuvimo nuo
dus, kubai tie visiškai apanka, 
paskui prišliaužęs Įgelia, ati
ma iš jų tikėjimo gyvybę, ku
rs gaivina protą ir sųžinę. pa
skandina juos moraliu supuvi
mu purvųm . kurie paskendę

kaip ir pa:

link. Kad milijonai 
iŠ visų pasaulio kraštą 
katalikų, bet ir protes- 
žydų ir Įvairių kitokii

PARAPIJOS SELĘJ
452 E. Seventh St., So.

Tokio bankieto (vakarienės) koks 
dabar rengiamas, gal bostoniečiųi nėra 
turėję. Be Įvairiausių valgių bus ir grą
žus muzikalia programas.

Norintieji šiame bankiete ĮalyYųuti 
Įsigykite tikietus tuojau. Vėliąų ųet»- 
gausitc. Jų nedaug tėra. Tikietų gaĮĮĮę 
dar gauti pas Vyčius, “Darburii&e” jy 
bendrovėje pas Grybaitę. Pradžią 7:§Q 
vakare. Tiki etas $2.00.

Utarninko vak., Birželio 30 dieną
BAŽNYTINĖJ SALĖJ

Ant Penktos Gatės So. Boston, Mass.
Pradžia 8 vai vakare

Kalbės Dr. Mikas Bagdonas, Kun. 
D r. J. Navickas ir kiti žymūs kalbėtojai 
svečiai delegatai iš Chieagos, Netv 
Yorko ir kitų miestų. Į šias prakalbas 
atsilankę nesigailėsite. Įžanga veltui.

i riaus nepaprastas susirinki
mas, kuriame dalyvavo suvirs 
300 siuvėjų, kurių tarpe buvo, 
kaip vėliau sužinota ir ne siu
vėjų — bolševikiškų lygiečių. 
Prųseikų visi matė kad nenuri
mo, iš vietos j vietų vaikščioda
mas.

Pirmininkui atidarius surin
kimų ir raštininkui perskaičius 
protokolų, tuoj bolševikučiai 
šoko, kad atšaukti suspenduo
tiems bolševikams balsai; bet 
pirmininkui: paleidus nubalsa- 
.vimui, visa susirinkusiii didu
ma protokolų priėmė ir tuomi 
antras ekstrinis susirinkimas 
patvirtino, kad tie bolševikai 
privalo tylėti per penkis metus 
— uz> betvarkės kėlimų.

Jeigu kas šventadieny ateitų 
Lavręncų lietu viii bažnyčią, 
ii pamanytų, kad Laivrenee 

gelia ir žmo-. bedievią visai nėra, nes ant vi- 
kclių minutų'.sų trijų mišių prisirenka pilna 

ir ; bažnyčia, kurie meldžiasi, eina 
su l.prie. sąliivunentų.

Toliai mūsų kolonijoje ne
švara spauda -turės pasisekhną, 
kuliai mes išmoksime gerbti 
patys save ir nemokėsime pini
gų už šlamštus, kurie dergia 
mūsų jausmus. Katalikams 
neužtenka ' išniokt! vien pote
riauti, eiti Į bažnyčią, prie sa
kramentų. Bet turime išmokti 
suvę apginti, atskirti juodą 
nuo balto ir kad bile kas nega
lėtų drumsti mūsų protų ir są
žinę. Kaip to protavimo iš
mokti? Žinoma tam reiktų pa
naudoti Įvairių priemonių. Gir
dėjau. kad Moterų Sųjuagos 
kuopa ruošiasi rengti dcbatu> 
-paudo> klausimu. Tai geras 
sumanymas ir labai malonu, 
kad moterys tokiais klausimais 
pradeda Įdomauti. Tik iŠ sa
vo pusės patai’čia. kad mote
rys pakviesti] kokia nors kitą 
kuopą. >toti opozicijon. Pavyz
džiui. kad ir L. D. K. S., kuri 
taipgi rūpinas išimtinai geros 
d'arbininkiškos spaudos išplati
nimu. Tos dvi kuopos taq> sa
vęs pa>iiavinusios ir gerai pri
sirengusios, galėtų surengt vie
šus del>atus. kur abipusiai iš
gvildenus klausimų In'it galina 
padaryt tinkamas išvadas, ar 
verta mums darbininkams rein- 
ti ir skaityti tokius šlamštus.

ma
no supratimu liūtui labai nau
dingos.

*leivi>” nieku
■bemato, kaip

Juodoji kobra btmt nuspjau
na iki 15 ar 15 pėdų tolumo. Gi 
“Keleivis" spjaudamas ant 

"kunigo Juro ir katalikų per sa
vo korespondento lūpas nenu 
spjovė niekur, bet tik apsispjo- 
vė> patsai save. Tokiu būdu 
“K.“ su savo korespondentais
pasirodo nevertas nei tos Pietį- .Tokios protiškos imtynes 
nej Afrikoj šliaužiojančio? an- 
iries. Jeiiru “K." bent tiek '

savo skiltyse tokių pliauškalu . 
m-tulpintu. 1 
vinį*’ tokie 
Jam filiauškalai
ga satyra, tai 
duona.

Godos ~ii.nki.-i

dalykai rūpūs ; 
ir paleist u v in Į 
jo kasdieninė

būt i; rasti pa- 
proto žmo<rp. 

kurs žingeidumo delei leistųsi* 
nuodingai gyvatei tyčia Įgelti, 
kad ]wsitikrinus jo£ nuodų fūu’ 
vėjingam u. Nuodingos angies 
niekas į rankas neima, jos kiek
vienas bijo. Tęčiaus laikraščio. 
~kurs užnuodija protų ir sąžinę 
niekas nesibijo. Mat tamsiem 
žmoneliam paleistuvinga saty
ra labai patinka. Tr kadangi 
“Keleivis“’ yra tokios satyros 
mėgėjas, tai jis ir turi apsčiai 
garbintojų, ne vien bedievių.

is tolo spjaudo arba bet ir tamsių katalikių tarpe.

£t

S. B—tis

PIGI OPERACIJA

Keleivis susitikęs plėšikų siT 
pmliu rankoje:

— Tikiuos, kad tamsta ma
nęs -nepiaustysi. nes aš iki 30 
kapeikų teturiu.

— Kodėl ne, aš ne daktaras, 
kad už stipinusiymą iiučiąu po 
kelias dešimtis arba šimtus 
rublių.

Skaitomas laiškas nuo eks
perto, kuris Įrodė, kad buvusio 
protokolų raštininko buvo iš
mazgotos 6 nutarimų eilutės. 
Eina apkalbėjimas klausimu: 
kų susirinkimas turi daryti 
šiame reikale? Pirmiausia kal
ba Montvila ir nurodo, kad Ma
nelis per Ex-Board susirinkimų 
prisipažino prieš 12 vyrų, kad 
jisai pa kaltas ir vasario 19 
d. padavė raštiškų prižada, bū
tent: jei kas bus pertaisyta pir- 
inesnio rašto, tai jis duos $35. 
unijai. Vėliaus tame susirin
kime pasisakė — “tegul jau aš 
būsiu kaltas.*’ Gi susirinki
mas kad padarius sąžiningą 
nusprendi tame reikale, nuta 
rė kreiptis pas ekspertą, kuris 
patikrinęs nužiūrėtų protokolo 
dali, pripažino, kad buvo tai
syta. Bet komunistai nujaus
dami savo draugučio. Manelio, 
nepasisekimų ir klimpimų bė
don, pradėjo per savo bolševi
kišką šlamštą varyti kampani
ją išteisinimui savo “tavar- 
ščiaus. ” No vien per spaudą 
jie varė agitaciją Manelio ištei
sinimui. bet ir gyvu žodžiu sn- 
sikviesdami mitingus ir niitin- 
gėlius, kuriuose kalbėjo, galvo
jo. kad tik Maneliui nereiktų i 
savo prižadų išpildyti. Toksai 
komunistų triukšmas už Mane 
IĮ. verčia manyti, kad prie to 
protokolo phtaisų turi visa ko
munistų grupė, nes: 1) Manelis 
vienas vargu bau būtų sugal
vojęs tokį Jtnksų, ir 2) komu- ' 
nistai nekeltų už Manelį tokių

KONCERTAS
Kokio Čia Dar Nebuvo

i Seredos vakare Liepos 1 dieną
MUNICIPAL SALĖJ

Į East Bmdway, So. Boston, Mass.

Dalyvaus geriausios artistines pajū- 
i gos. būtent: Prof. Ant. Židanai'iciiis, 
į smuikininkas. O. C'iurUutč iš Amster- 

dam. N. V.. B. JuAka is New Haven, Ct..
i J. Banys iš Montello, Mass., A. Ro.udc- 
: liunaitč A Brighton, Mass., vietiniai: M.
\ Grybaite O. Grybaitė, S. Motiejūnaite^ 
Akudnenė, vietos vargoninkas M. Kar-

Sukatoje, Liepos 44a dieną, 1IH g 
Geriausiame Pabūgus Pą$U jj|

Lawrenee, Mass. ~ ' "H
Šiame išvažiavime dalyvaus visi Vy-3-j||| 

čių Seimo delegatai iš visų Amerikos 
kraštų. Programas bus kuoįyairiąusj^. 
A py vakare j dėl jaunimo prasidės šokiai 
salėj ant ežero kranto. 1.^

Visi kas gyvas ant Ketvirto .Džula- 
jaus (Liepos) traukite Į Palangą. jgĮPl

Tikietus. važiavimui į Palangą trp- g.;^ 
kais bei busais galite gauti pas vietos 
Vyčių kuopos narius.

$Wgęįfli

BROOKLYN, N. Y.

Ir Vėl Bolševi&r B'ūtip Iškėlė
Muštynes AM™*/jis susektas prasikaltu

3 me. " ' ‘
Birželio 19 d. buvo Lietuvių JąA;emad|a||$s iš tarpo kul

tini jos 54 A. C. W. of'fA. sky-Ševikėliųgk: [mitų sumanė bol-

’V

rašė ir siūlo, kad Manelis atsi
prašytą. Maneliui tai padarius, 
vėl eina balsavimas antru sy
kiu ir ši syki Manelis tampa

buvo 
staugiama, kojo- 

trepsima ir šūkaujama —

Ševikas M. Ir visai galimas 
daiktas, kad čion visai tai sai
kai nemažai pinigų atsiėjo, 
juk reikėjo tokį “dubeiistą” 
perkalbėti, kad susirinkime už 
juos kalbėtų. Neveltui Šaduiš
kiš tokiam veidmainiui “judo- 
šiaus” vardą paskyrė, 
tai uždykų susirinkime 
šunų balsais 
ini
“tylėk,*’ “špyki” etc. prieš 
tuos kurie teisingai kalbėjo ir 
Įrodinėjo Manelio prasižengi
mų. Ir kas būti] buvę, jeigu 
Manelio pateisinimui, kalbėto
jus būtų kita pusė trukdžius 
tokiųo pat būdu ? Aišku, kad 
būtų iškilo muštynės. Vienok 
susirinkimas suprato ir rimtu 
vyrų kalbos ir triukšmadarių 
nekultūringos meklerystūs — 
nutarė kad Manelis turi sumo
kėti $35. unijai ir kad niekad 
nebūti] renkamas Į valdybą.

teisinimąs” yra visų komunis
tą, skandalingu termų. apsvai
ginto susirinkimo paklaida. 
.Juk eksperto pažymėjimas ra
porte. kad jis nežino kas tų 
protokolų rašė nieko bendro 
neturi su tuo, kad protokolas 
buvo taisytas, nes visi žino, 
kad tų protokolų rašė nieko 
bendro netenka to. kad eksper
tas pripažino protokolų taisytu 
ir to fakto draugužiai niekuo
met negalėsite ištrinti nežiūrint 
to, kad šiame, susirinkime 
jiems pasisekė apmuilinti susi
rinkimo didžiumų.

Rinkimas Delegato

Kandidatais perstato Mar
cinkų, Montvilų ir Kalpokų 
Balsuojant pirmas gauna 160 
balsu, antras — 117, trečias — 
60. Po šio balsavimo pasilieka 
tik du kandidatu: Marčiukas 
ir Montvilas, kuriems išėjus 
už durai daromi apkalbėjimai 
jų tinkamumo. Bet tūlų kalbė
toju kalbos, tai buvo tik šmeiž
tas ant Montvilų, ypač tuomi 
pasižymėjęs veidmainis Kalpo
kas pasakydamas, kad Montvi
la 3 valandas pasivėlavo Į su-

sivelayimas, bet per ųeteis^-Į 
informacijų Marčįuko tas pąsi- . 
taikė. Kalpokas t^žinojp, bg|v 
tiksliai pavartoję aiškią meįą-V 
gy.-tę prieš Montvilų de|to, kad i 
jis nusisuko su savo ‘ ‘dufcę|įš-g 
tiška” juoda sųžįne į

melus skleisti ant kaiįjįdatp.Ę 
kuris tuom syk ųegipiį, fąi 
toks žmogus kaip Kalpokas 
Ii tų daryti. Juk tas p&ts 
pokas pereitų pietų ru^s. 
susirinkime, išvadino viešai Aį-įi? 
C. W. of A. unijų “supuvusi 
< i a. * * To k i ų v e i dm ai n i ų never^g 
tūlu leisti i joki unijos komitey|| 
tą. Šadulskis teisingai įį į|va3| 
dino išvirkščia skranja Įr 
došium. nes jis taip įr 
kuomet jisai gavo 
balsų Į delegatus, j kųpųp^ 
tekti negavęs, pųjeidg 
melus prieš senų ųųųisįą,- 
ris jau 17 metų ųpij#į ąfsida-.^ 
vęs tarnavo. Tačiųų tpji• 
virkščia skramia” to 
to — sukėlė tokį štun^ifngll 
triukšmų, kad

1 Lermas

Triukšmas. Taip isrišus Ma
nelio klausimų, bolševikai visu 
piktumu atidarė savo nešva
rias kakarines ir pradėjo šauk
ti, kojomis trypdami: “Va
gys,” “negerai suskaitė bal
sus.. 'Kalpokas pašoka ant 
kojų ir pradeda diktuoti, kad 
Manelis pasirinktų savo skai
tytojus ir antru syk balsuotų: 
jis taip pat skaitė eksperto laiš- tartų konferencijų atgavimui 
ko tas vietas, kurios sako apie prarastos firmos. (Kiek vėliaus . __
nežinojimų, kas tą proįokolųsužinojau, kad tei nebuvo pa- sų ir pasilieka.

(lamas, fcąd nuišąsi; 
susirinkimu >ėjo, Pk 
svetinės savininkų, 
jus langus uždarinė^ 
ka.d užsilaikytu rRUah \_3||

Po “apkąlbūjimų,” 
jant už du likųsįu ~kąn<$yg||M 
komunistų
Marčiukas gauna dąugiaiivbO^

?S"?žy
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ir naujocio* otntro valdybos

‘MEW BRITAIN, CONN.

į
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Minko” spaustuvėj. Darbas

bom išrišti; yra keletas skubių 
reikalų, kurie tuoj turi bftti ap
kalbėti ir pradėti vykdinti.

I 
tauKtat '

bzmklio

gertai , pasielgtų 
įf rt^rinkime esti jų gę- 
B>—'VabaIas.
į < UnĄistas

Įgbytdutyje birželio mėn. š. m. 
^pta.mns buvo daug nelaimingų 
ĮJktritikimų su trakais. Ir taip: 

<!’birželio užmušta penkių 
fjbetų mažas vaikelis, kuris žai- 

y.wvaitėj, sulaužytos kojos ir vi- 
Mas Iranas sužeistas žmogeliui, 
ginant gatve. Ir štai 15 d. birž. 
^įfeuka iš lietuvių tarpo. Vaike-

14 metų amžiaus A. Vituky- 
į.3Mui penktų vai. vakare grįžda- 
^įąfis ant dviračio iš mokyklos 
-ŠCTtanley gatve, sekė dideli tro- 
\kų, Landers Clark C o. Pasak

■ matytojų būk jis buvo Įsikibęs 
/ j trokų. Privažiavęs Pleasanr 
iHgat, pasisuko vaikelis Į kairę, 
t ir štai busas pagriebė vaikelį ir 
.- Sulaužė kojas ir nnpiovė ranka.

Sudaužė galvą. Vaikelis mirė 
Š įmt vietos. Vaikelis buvo gan 
i .'gabus, grajino smuiką, lankė 
į Sukštąjų mokyklą. Tik ant ne
laimes prie komunijos šv. ne
buvo privestas. Čia tėvelių at- 

- sakomybė ir pavyzdis kitiems
■ mažai lankantiems bažnyčią.
Oi 20 d. birž. rytmty, .T. Ma’tu- 
Ifivičiukas važiuodamas troku 
bnt Woodland gt., pabloškė se 

Cnelį. važiuojanti dviračiu, ir su- 
^•lanžė kojas. Senelis, švedas.

£pie 50 m. amžiaus. Dabar li- 
'gųninėj. Maža vilties ant pa- 

Jgijnno. Lai būna tie nelaimin- 
gl atsitikimai pamoka kitiems. 

r' ypatingai vakari jų laiko.
Parapijonas

BALTIMORE, MD.
Uetuvhi parapijos Šv. Al- 

lonso mokyklos birželio 19 d. 
: ^baigimui seserys Kazimiorie- 
Įtės parengė vakarėlį ir įvairi] 
^programą. Išpildė mokslainčs 
tvaikai mažesnioji ir suaugę, 
^publika buvo patenkinta, nes 
^'nuolatos buvo delnų plojimas.

Baigė mokyklų 11 mokinių, ku- 
krife gavo diplomus dėl auk<tes- 
tojiių mokyklų. Jų vardai: 1) 
KĄdelė Bagdoniutė. 2- Ona Ma- 
pĄosiutė, 3) Ona Ožiniutė, 4) 
ĮšMUdreda Knčauskiutė. 5) Te-

Rekiutė. 6) Jonas Jasai- 
fefcs, 7) Leopoldas Vaisinius. S) 
Biyincentas Barniškis. 9) Alfon- 
t tas Paulauskas. 10) Petras Mi- 
adBftričius, 11 Vincentas Kara-

J. K

7 MONTREAL, CANADA
L* L. D. K. S. 92 kp. Pusi-rinki- 
F fttas bus liepos 5 d., tuoj po pa- 
(MMddų, bažnytinėje salėje, 720 
Epjurthenai? St. Malonėkite vi- 
£* nariai ateiti, nes yra daug 
tfgyarbių dalykų iš praeito sei- 
NrtO, kuris buvo birž. 25 ir 26 
r jį, Mųntello,. Mass.; pasisteng- 
KŽjta užsimokėti užvilktas duok- 
BM^nes naujoji centro valdyba 
Krtę* jpasiryžus laikytis kiltos 
Ejfeteiplinos — visus neužsimo- 
EHEbrius suspendups ir brauks 
kBM^m iš organizacijos knygų.
KyStojame į naujų dešimtmetį 
HKgęĮKtedame gyventi antrų de- 

tatgi pradėkite didinti 
IH^pį’CTglpizacLjų — atsiveski- 

narių prirašyti prie 
darbininkiškos kuopos.

K Rašt Punduos

gyvai ir tvarkingai — susirin-

bus ir pradėkime gausiuosius 
ir svarbiuosius seimo nutari
mus kūnyti.

Kviečiu visus!
A. Vaisiausios, 

L. D. K S. Centro Pirm.

BAIGĖ MOKSLUS
Pereitą penktadieni tūkstan

čiai jaunuolių Bostono mieste 
pabaigė mokslus. Vieni pabai
gė pradines mokyklas, kiti pa
baigė aukštesnes, risi gavo po 
diplomą, kaipo paliūdymą, 
kad sėkmingai pabaigė mokslą. 
Tarpe didelio skaičiaus šįmet 
randasi nemažas būrelis lietu
vių hęmiukų. vaikinų, mergai
čių ir merginų.

So. Boston High School

Bernardas G. Plenskas 
Antanas Plioplys 
Antanas B. Ruseckas 
Antanina C. Balutavičiutė 
Valerija A. Beleskiutė 
Anelė M. Kabalinskiutė
Pranciška A. E. Lapinskiutė 
Julijona A. Račkauskiutė 
Jieva A. Stravinskiutė 
Marijona A. Videikiutė 
Margareta M. .Tankauskiutė

Bigelow School:

Petras Rakauskas 
Jonas 0 verk a
Petras Macanevičius
Jonas Baleris
Jonas Preskienis
Petras Jankauskas 
Benjamnas Baublis 
Kleoforas Kavolius

Lawrence School:

Antanas Sapamis
Jonas Matonis
Aleksandras M anuD vi č i u s 
Benjaminas Ambrozas 
Jonas Brazas

. . . Shurtleff School:
Marijona Martiniutė
Alena Valentukė
Magdalena Kartavičiųtė
Alena Vaisiauskintė 
Ona Bumeikiutė 
Adelė Stanisloniutė

Nacross School:

Joanna Bahinskiutė
Ona Tetulytė
Juozafina Antanavičiūtė

Perry School;

Ona Zulonintė
Kastancija Skriskintė
Kazimieras Mikelionis
Valteris Mikelionis 
Bronius Kontrimas

English High School:

Joną/ Lapinskas
Vilius Kohanskas
Steponas Lukas
Bronius Kukoraitis
Thomas N. Kart School:

Stanislovas Daunys 
Valteris F. Kolaitis 
Algirdas J. Kvietinskas 
Pranas G. J, Lukoševičius
Jonas A. R. fialtis 
Antanas J. Kmitas 
Vincentas fivelnys 
Aleksandras F. Valiackas
Jonas D. Jankauskas

Įpe Vyčių^a.^Bba^lbdių pa

kinai nežiūrint Šiltų vakarų 
lankosi į repeticijas.
r.; • 1 ui i ---------———

O DOVANĄ
bele Margareta M. Jan- atliktas ląbai gražiai. Viri pa> 

kauskiutė baigusi South Bos
ton High Sehoolę laimėjo trijų 
metų mokslo sfipendiją į Bos
tono Universitetą. Iš 174 mo
kinių trys laimėjo dovaną, tar
pe kurių buvo ir Panelė Mar 
garėta.

siskelbusieji biznieriai labai gė
risi tokiu darbu. Tokius pro-,, 
gramus be abejones kiekvie
nas iš koncerto parsineš namo, 
ne kartų jį pavartys ir atsimys 
pasiskelbusius biznierius.

KUR PIETAUTI.
Xe vienam Vyčių Seimo de

legatui bei delegatei priseis 
apsistoti tokiose šeimynose, 
kur nebus duodamas valgis. 
Tokiems reikia žinoti, kur yra 
geriausia lietuviti valgykla. O 
tokia yra vadinama Strand 
Ltmch, kuri’ randasi ant kam
po W. Broadway ir D St. Vie
ta švari, valgiai geri, lietuviš
ki. Yra tai geriausia valgyk
la visame So. Bostone.

Vietiniai, kuri? vesitės dele
gatus pusryčių, pietų, ar vaka
rienės. veskite Į Strand Lnnch.

Strand Lunch’o kostumeris

ŽUVO 15 ŽMONIŲ

Jūroj, netoli nuo Bostone 
/.vėjinis laibas »Rcx susidau
žė su Anglijos laivu Tusca- 
•ua. Ręx buvo labai sužeis
tas ir tuoj skendo. Prigėrė 
15 žmonių, o išgelbėta 9 žmo
nės. Laivas Rex buvo išplau
kęs žvejoti iš Gloucester 
.prieš dvi savaiti.

GRĄŽINKITE TIKTETES
Visi, kurie turite pasiėmę ti- 

kietus pardavinėti kaijt kon
certo taip ir bankieto (vakarie
nės), tai iki ntarninko vakaro 
malonėkite sugrąžinti. Grąžin- 
kitę tikintus ir pinigus tam, 
nuo kurio paėmėte pardavinė
ti. Tą prašau padaryti.

V. T. Savickas,
S. R. Kom. Pirm.

NORI STATYDINTIS NAMĄ i
Šaulių Sųj.. centro Taryba} 

savo paskutiniame pesėdyį 
svarstė savo namo statybos 
reikalą ir priėjo vienbalsio nu- • 
sistatymo. kad savo namai 
šaulių sąjungai būtinai reika
lingi ir dėl to reikia neatidėlio
jamai pradėti rūpintis jų sta
tymu pirma Įsigyjant tinkamų 
rūmui statyti žemės sklypą.

VYČIŲ SEIMAS
Šią savaitę So. Bostone 

vyksta Lietuvos Vyčių t?,.- 
Seimas.

Seimas prasidės, utamink-?, 
birželio 30 d.. 9 vai. iš ryto, iš
kilmingomis šv. mišiomis. šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje. Mi
šias laikys vietos klebonas kun. 
K. Urbonavičius. L. Vyčių 17 
tos kuopos ir Seimo Rengimo 
Komisijos dvasios va-las. Pa
mokslą sakys kun. Pranas Ju
ras iš I.avrence. Mass.

PIRK IR PARDUOK
SO. BOSTON REALTY CO.

414 W. Broadway, So. Boston

CITY POINT’E
šeimynų namas su vieta dol g; 
arti maudynių ir T. Street, nu 
jmrsidiKHla tik už SC..”<*>. 1
!IM. 3IU W. P>roadway. So. Ro-

DORCHESTER’Y
iv: i-o "> kambarius, su vis

kė .<11.2(X»

Smmo sesijos pra.-idės po pa
maldų Parapijinėj salėj. 492 E.

Tos dienos vakare. 7:20 vai. 
bažnytinėj salėj ant 5-tos gat
vės. Įvyks Šeiminės prakalbos. 
Kalbės Dr. Mikas Bagdonas. L. 
Vyčių Centro Pirmininkas iŠ 

:š Nev. Yorko ir keletas kitų ; 
eabių kalbėtojų. S<>;mo d'detra- , 
;ų. Įžanga visiems voltui.

Antros Seimo dienos vakaro 
Liepos 1 d. puošnioj Mnnioipa' ' 
(mieštoj >ab'j Įvyk- Vyčių S»-i- ■ 
mini- Koncertas. Koncerto da- , 
lyvaus žymiausios art -tinė-- : 
pajėgos >n visu šv. Petro para- j 
pi jos choru.

Pa.-k’ifin.ės Sš'-iagt <liono> va- ; 
kare. Liepos 2 <1.. Parapijinėj i 
salėj Įvyks karališkas bankio- ■ 
tas pagerbimui T.iet’ivos Vyč-hp 
13-to seimo delegatų. Bankic- 
tas bus >n puikiu programu. i

Liepos 4 d., apie 9 vai. vi>; : 
SeimJ delegatai, svočiai, visa- ' 
jaunimas, o su jais ir suniuru
sieji su vaikais važiuns Į Palan
gą. Lawrenco. kur Įvyks milži
niškas L. Vyčių Naujos Angli
jos Apskričio metinis Tšvažia- 
rimas-Gegužinė. Bušai išeis 
nuo lietuvių bažnyčios 10 vai. 
Vietas dėl busų turite išanksto 
rezervuoti. Tuo išvažiavimu 
baigsis Lietuvos Vyčių 13-to 
Seimo Iškilmės.

Yrant Komtad^ot

nfeokny-
TlRikl f r piln 1 nf Wat4jpSė4wab Ąk 
mestoj; viskas Tuotomlikai jtorf-. 
iuldomoHh* mnAlat*. l*ar*Wnoda & 
MUMK4 Platesnes žinias Kalite nuli p*W 
J? MOTUZAS, W LinselnSti, BriMt-

tių žemian Pažymėtų Namų

DORCHESTERY Seilių Šeimynų namas 
po penkis kambarius su visais geriau
siais įtaisymais, atskiro* garo ftllumos 
kiekvienam, elektrą, kieto me<lžio grin
dis. atdaras plumblng. angliniai Ir Kasi
niai pečiai, plaaznt ir t. t. IjUuiI dide
lis kiemas, galima budnvotl g^mtlžh). 
Namas randasi ant gerinusios gatvės

• Dorcliesterv. Kaina tik S22.S00. Maty
kite TITUS P. GREVIS.
CAMBR1DGE labai gražioj vietoj, neto
li Magazine Beach. šeSių Šeimynų na

mus su įtaisymais elektra etc., randavo- 
kais. Rendų neša $2.4<M», Kaina lik 
$17,000. Labai mažais įnešimas. Maty
kite TITUS P. GREVIS.
DORC.HESTER'Y ntotlernlškas 3-1ų šei
myna namas ir dviejų karų mūrinis 
garadžiUs, geriausi įtaisymai, elektra, 
atskiros šilumos, priekio ir užpakalio 
niazzai Ir tt.. kaina $14.800. mažas įne
šimas. šis namas randasi labai gra
žioj vietoj. Matykite

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

Telefonas So. Boston 2340

Lietuvis Perkranstytojas

J. J, MORKŪNAS
Perveža forničius j tolimiausius mies
tus ir ant vietos 4terai prižiūrima, grei
tai ir pigiai darbas atliekama. Reika
le kreipkitės 324 E Stė-kampas Bro.-el- 
wav. S<>. Boston. Mass. Tel. S. B. 4664. 
R<x. Tel. Dorriiester 30S2-W. (L.-231

PADĖKAVONt
Mike Bluis, 501 Pine HHIa 8t„ 

Mlnersville, Pa. rašo: “Dėkui Tamstai 
p. žukaitl. už jūsų stebuklingai šutai 
sytas Žoles, kurios mane sveiku padarė 
Turėjau vidurių didi sukietėjimu akli 
vlo nedirbimą, galvos skaudėjimo, nak 
timls nemigo, dieglius viduriuose ir ule 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš ra 
naudojau Jūsų žolių du pakeltu Na 
305A, tai tas visas nesmagumas nw 
manės dingo Ir veliju kiekvienam žmo 
gui kreiptis pas žukaitl su negerais vi

duriais, o Um žolės ir jumis atitaisys 
Prekė 60c. už pakeli-” Atsiusk 10c. 
o gausi visokiu tošių ir knygų katalogu
Adresuok taip:____ _

M. ZUKAITS8
449 Hudson Avė., RochMter. N Y

PAIEŠKOJIMAI
Paieškai! savo-brolio Kazimiero Im

brado. Pavojų vienkiemio. Kurklių vai.. 
Anykščių pašto. Sesuo Imbrosiutė. 
vyru lirožienė. Viluliškių kaimo. Suba
čiaus pašto. Panevėžio apskričio. LITU-

PIKNIKAS
i su PROGRAMŲ

Rengia I). L. K. Vytauto Kliubas. Loveli. Mass.
Įvyks Subatoj ir Kedėlioj

Liepos-July 4 ir 5 d. 1924
Piknikas prasidės subatoje, 10-tą vai. ryte, šokiai 4 vai. po 
pietų ir trauksis iki vėlai nakties prie geriausios orkestras.

Nedalioje bus puikiausis programas, kuri išpildys 
'pagarsėję DZIMDZI-DRIMDZI ANŪKAI. Bostonie
čiai, kaipo žymiausieji dainininkai Naujoje Anglijoje, 
teip-gi dalyvaus ir vietinės lakštingalos M. KAŠĖTAI
TĖ ir J. NORINKAITĖ, solistės.

O taipgi bus bandymas spėkos: trauks virvę mergi- 
j nes su moterims. Kurios laimės — gaus dovaną?. Teip-gi 
' bus ir daugiau visokių žaislui.
į Teipgi bus visokių valgiu ir gėrimų, ir kas apleis šį 

pikniką, tai ilgai-ilgai gailėsis, dėlto kad D. L. K. Vytau
to Kliubas pasiryžęs pilnai užganėdint visus kas tiktai 

i atsilankys ant Šio pikniko.
ngai užkviečiam vis’dalyvauti.
Įžanga subatoj 35c., i.edėlioj 15 centų. TsLSa Boston 0828

k p:

rr>mr>bi:'
" skiria--

PERSIKELS Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriau*! paskatinį patarnavimų, todėl verta pas jį 
kreiptis.

naujas po 5-5-5

SvMa trtfcrtdroB 
prie&kaAilah lal- 

<1.4410. Kulną tik 
pa .-Ifas iurl

Vl\- 
[BHOKE^ 4^5 Brouilvny. 
T. ’ / ,(ĮMO)

cm MINT
SO. BOSTONE nauji .šeši mūriniai 

mimai pt> trU* šeimyna*, nu plazals, ats- 
>ln»ml>i gilumomis, elektrikus šviesos, 
ir 20 pivlenlij gariaižių. turi būti gret
ini išiMirduoti sykiu arba atskirai. Pre
kes ir išljgos lengvi*- I 1VAS, 110 
Tremont St.. Boston. Tel. Main 0467 
arba JKil W. Broathvay, S<>. Boston. 
Tel So. Boston 0605.

JAMES J. KELLEHER
AKIŲ GYDYTOJAS

Per 12 metų ant 54 Main St

63 Main St., Ricni
BROCKTON,

Bldg.

garantuojama

Siuvėja.
■ ' Shim visokia* moten; drapanas. 
;Khrios nftri pačios sinties, sukerpu 
;au<leklQ ir petrinas. Atihrra vaka- 
irais iijri tiStuonhj.

P. STANCĖLAITĖ
598 Easi Broadway 
South Boston, Mass.

Prie Ho<l Squate Room 4

JUOZAS M. VERVEČKA
(VERACKA)

EOTUVIS ADVOKATAS
PBAKTIKUO.TA DilE.n'OSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway
Tel. S. B. 0948

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

Tel. Brooktnn 7180
RESTDENCT.IOS Tei. S. B. 3429-V

1AKTARAS J. LANDŽIUS 
(SEYMOUR)

i LIETUVIS GYDYTOJAS 
TR CHIRURGAS Į

| Gydo aštrias Ir kronikas už-«!«enė- ' 
I Jusias Ujas vyrų, moterų Ir valkų. | 
I psKal ailtansius metrui na. kaip tai: 
ultra violetiniais spinduliais. kwart7 
žiburiu, thermo tberepa. ir kitais 
elektro medlkališkais būriais. Egza
minuoju kraują. Slaptims. Ir spian- 
<lulti« saro laboratorijoje. Nutrau
kiu X-Kay paveikslus. Teipai — 
teikiu patarimas laiškais.

ralandot 
nuo 9 ryte iki 9 vakare

381 VEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos) 
Telefonas---------------- ----- S. B. 44)00

S11-

DU M. V. GASPER

Re*J<k-udj<» TelepbonM: 07J9-M. 
Ofluo Telefcrum So. R<wtnn 4W»-W

S, BARUSEVEOS
»,KmI rttonjr Frtrte Mtona

Avanoe

*?•*

Ai Ji
281 tosBortm'

■ (*^4totvioN igito} $ 'r,'

DR. PUSKDNI6IS 
GYDYTOJAS 

VIDUBINIV LIGŲ
8 Iki 11 ryta. 1 iki B po pBC. 
_ T 8 vak.

889 Broądw*y, 80. Bartos. 
TvL 8a Boaton MSL

Tat 8a Bestos 27V

J. MACDONELL, M. D. GaMata MttilMlMti ir lietuvUUi
omo vairfKDoa: Rytais Iki 8 WL

Vakarais nuo6—0
5M 1. Brtndvay, So. Botiem

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R; H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399» W. Broadway, So, Bortoa
<i ALANDO8 :J4uo 8 r. Iki 7 v. vak

80ST0N’0 DRAUGIJy 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAAELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRASAI
.‘Innlnlnkaa — M. Zob*.

539 E. Seveoth St, So. Boston, 
Telepbono South Boston 1518—J.

V’lce-Pirnilninkajs — 3. Petrauskas, 
250 Gold St, So. Boston, Mana.

Prot Raštininkas — J. Gllneekia, 
5 Tbomaa Pk-, So. Boston, Haas 

’ln. Riitlnlnkas — M. fiellds
40 Marine Road, So. Boston, Kana 

Kasteriąs — A. NandtSitmas,
885 E. Broadway, So. Boston, Mana, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Wlnfleld St., So. Boston, Maaa 

IJrangiJa laiko susirinkimus kas tra
čią nedėldlenĮ kiekviena mSnesio. 2*r< 
valaadę po pietų, parapijos salėj* W 
E. Seventh SU So. Bostonr Mjasa.

DE-ST1 LIETUVOS DUKTERŲ 
j>0 GLOBA MOTINOS AVO.

SOUTH B0ST0M, MASa 
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčklen®, 
203 W. 3-rd St, 8o. Boaton, Misa. 

Ice-Pirm. — A. Janušonleoft, 
1428 Columbia RU-, So. Beetocų Maat 
rot Ražt — O. Biaurieofi, 
443 E. 7-th St, So. Boston, Ifaaa, 

tn. Rait — J. Kejnj, . , , , .
115 G Street So. Boston,

M. — O. StaffluMūte, 
105 6-tn St, 8o. Boston, Maas. 
varkdari — •. MlzglrdJeni. 
184 8-th St, So. Boston, Maaa.

trangTJos reikalais kreipkftSs visatos J 
protokolų raktininkų. Draugija lallM 
savo raairlakimns kas antrf ataml>> 
ks kiekviena minetlo 7:38 vakaru 
parapijos rretamej an| Penktos <at> 
vto, South Boetoa, Įlaša ‘

aV. KAZ1MKB0 R. K. DB-JOB
VALDYBOS ANTBAtSJ

inntntnksa — J. Jaroto, 
225 L Street, So. Boston, Mass.

* Ice-pim. — J. Grubinstak,
167 M Streat 8a Boston. MaMi 

rot Raitininkas — ▲. Jasufcnla
1426 Ootambta R<L, 8. Bssten, MmB 

Inlnsą Raitto takas — K X9kB,

111 Booae 11, ta. 
Vrarkdarys — P. Laa8k 

886 s. ramstyta.

D. L. K. KEISTUČIO DRUJOS 
VALDYBOS ADRESAI

UOSTOM, 10AS& i 
PIRMININKAS — V. Zallecka*. t 

814 R Broadvay, 8a, ptotoo. Mto^ 
VICM-PIRM. — Povilas Rnt», \ 

86 O Street. Ba Boeto*.-Maaa. ' 
PROT. HA8T. — Aataatt MamjaMK 

480 R. Sevantk Su 8a. Bastai. Mam 
rni. BAfT. — Jtjox»aM,yisk«v1®»$

Betari, lto->ss*o«. MMf 
: DrtdfUa laito m*

«M Wsshta<ton St, Bosto*. MmB.




