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visų Salių kataukai 
darmnokai vramaita

EDU ANTRAMENUI8, 
TJUMEMAI8 IR ŠESTAD

Amerikos žydų I GubernaWiustarsfc su
< . VERKALENA DEL VYSK.

duosnumas angliakasių vadu
$15,000,000 PARAMA 

ŽYDAMS
Amerikos žydu veikėjai 

susitarė dėl milžiniško va
jaus. Amerikos žydai pasi
ryžo suaukuoti $15jDOO,(MM) 
Rusijos ir Palestinos žy
dams. Rusijoj inėjo madon 
žydus apgyvendinti ant že
mių ūkininkauti. Tas pat 
daroma Palestinoj. Sakyto
ji Amerikos žydų suma bus 
sunaudota Rusijos ir Pales
tinos žydam: 
vens ant ūkių, 
žydai labai remia "baek-to-Įah 
the-soil” žydų judėjimą.

RAUDONAS BANKAS 
FRAKCIJOJ

Paryžiuje komunistų par
tija įsteigė savo banką su 8,- 
000,000 frankų kapitalo. Ka
pitalui sukelti išleido 16,(MM) 
šėrų. Vadinsis Darbininkų 
ir Sodiečių bankas.

SUGRĮŠ DARBAN
Axix)atr, Mass. — Smith 

& Dove kompanijos darbi
ninkai masmitinge nubalsa- 

kurie apsigy-jvo grįžti darban. Darbinin- 
Amerikos .kai buvo sustreikavę, kai jų 

s buvo numuštos ant 10 
initoš. Tada 470 darbininkui 
lsustreikavo. Kompanija pa- 
įsiūlė niiinušimą sumažinti 
'perpus. Tada darbininkai 
(sutiko grįžti darban. I

Iš ANGLIAKASIŲ STREIKO
Pennsylvanij os gubemato- 

rius Pinehot susitarė su 
Lewisu, angliakasių prezi-1 
dentu sueiti ir apsvarstyti 
angliakasių stiviko reikalus.

Šiaip dėl streiko baigimo 
nieko nesigirdi.

Angliakasiai turbūt neti
ki. kad greit streikas baigsis. 
125 angliakasiai laivu Ma- 
jestic išvažiavo vakacijų Į 
Europą. Šie angliakasiai 
buvo iš Scrantono, Pa. apy
linkių. !

IŠRINKO DELEGATUS

Lenkijos vyriausybė iš
rinko deleadus dalyvauti 
tarp parlamentariniame su
važiavime spalio 1 d. Wash- 
ingtone. Delegacijos pirmi
ninku bus prof. Demkinski.

VERKALENA DEL VYSK. 
MATULEVIČIAUS

Vilnius, VIII-21 (Eita). 
“Slowo” savo 179 No. verkšle
na. kad buv. Vilniaus vysku
po Matulevičiaus priėmimas i 
kardinolų kolegiją negalėtu ne
sukelti nusiminimo lenkų tar
pe, kurie Romoj iki šiol neturi 
nė vieno kardinolo ir vis dėlto 
negali sulaukti paskiriant kar
dinolu areivyskupą (’iepliaką.

Žinios iš Lietuvoj

PRISIPUSTA, KAD 

 

UŽMRŠO 

MOTERIS KALTINAMA 
ŽMOGŽUDYSTĖJ

Mary E. Parkins iš Cohas- 
set. Mass. kaltinama žmog- 

jžudvstėj. Ji Nantasket **bv-
I PO V AKACIJŲ SUSIRGO (čiuje

ŽUVIMAI PER AUTOMO
BILIUS

Massadiusetts valstijoj per
automobilių katastrofas pe-( PO VAKACIJŲ SUSIRGO Ičiuje” susiginčijo su tulu 
reita savaitę žuvo j 7 žmonių, j AVashington. — Prezidtm-' Chas. T. I)ew iš Bostono.Tai 
Tai dviem žuvimais daugiau, tas Coolidge sugrįžęs Į sosti- ji du sykiu kumštine drožė 
negu užpereitą savaitę, 
buvo areštuoti už girtą 
žiavimą,.

nė po vakacijų iš Svvamp- vyrui per galvą ir tam to už- 
scotto. Mass. tuoj susirgo teko. Tas atsitiko rugsėjo 5 
slogomis. Slogas turi galvo-'d. Vyras mirė ligoninėj. Da- 
je. Jis ir seniau dažnai slo-jbar moteris pastatyta prieš 
gomis susirgdavo, bet per vi- (teisėją neprisipažino prie 

kaltės. Ji paleista po $500 
kaucija.

BULIUS NUDŪRĖ 
FARMERĮ

Corning, N. Y. — Elrov 
AVilliams, 67 m. amžiaus 
farmeris. tapo buliaus nu
durtas. Jo krūtinė buvo su
krušta ir visi šonkauliai su
laužyti. Vienas buliaus ra-, 
gas perėjo per kaklą. Far- 
meris jau seniau buvo to bu-| 
liaus užpuolamas, bet su juo į 
eidavo šuo ir tas šuo bulių ' 
sukontroliuodavo. Dabar į 
farme.-V bara ls Ji«' nvkjj;u ,wnu 
nabagas nda.mes men baro m)t kas j.oeo žmaiOi
daržinėj uždarytas. Tasfar-: 
merini gvvvlič kainavo.

be slogų išbuvo.

AMŽIUS ILGĖJA

Mirimai snmažejo
RADO PAKARTĄ

New York. — Ant Staten 
iand ties Ne\v Spnigvillę

Mas.sachusetts valstijos į vienoj daržinėj rasta pakar- 
Įžmoniii amžius ilgėja. Tą ■ tas žmogus apie 28 m. am- 

tyrinėjimai mirimų .žiaUs. Spėjama, kad jis pats 
pernykščių ir užper- pasikorė, <» ne kitkas jį pako- 

Pernai, 1924. į n~. Rasta raščiukas, iš ku
rio sužinota jo pavardė.

) miri- manu lenkas—AValter B 
;mu ant kas 1.000 žmormi at- Minsku

Muzikantų neatvykimas Į 
Darbininkų Sąjungos apskri
čio šokius suimtoje rugpj. 29 
d. Lmvellyje, Mass. ir kitos pa
darytos šunybės nebus ilgai 
užmirštos. Šokių dienoje aš 
paklausiau Zajblacko muzikan
tų ar jie ginSėjo, kaip aš sa
kiau jų vadui Zablackui apie 
šokius rigpj. -29 d. ir jų pa
kvietimą tą ilginą grajyti. Tai 
prie dane žinųnių muzikantai 
pripažino, kadįaš kviečiau juos 
ir jie vi.d Užsirašę į knygutes. 
Bet jie Zablaekio niekur nega
lėję sueiti per ištisą savaitę. 
Tą subatą! kada reikėję va
žiuoti, tai buvę jo name, bet ten 
jo neradę ir fi&tnoję- kas atsi
tiko. Npkurie Lovvelliečiai sa
ko matę Zahlaeką sukatoje po 
I.ovveHi sukinėjantis.

Dabar Zablackas manęs atsi
prašinėja. sako užmiršęs. Ža
da per laikraščius pasiaiškin- 

j ti. Prisipažįsiąs. kad ištikro 
j buvęs kviestas subatoje. rugpj. 
i 29 d. grajyti. pasižadėjęs, bet 
I užmiršęs ir esąs kaltas.

og-1
j Geras daiktas pri.-ipažyti 
įprie kaltės ir atsiprašyti, liet 
■ kol kas I.oAvellyje žmonės Į Za- 

(.]js Jblacką žiūri, kaip r vilką. Dau- 
igiati Lou'ellyje jam grajyti 
i progos nebus, nebent pridera- 
<mni už gan apa darys dėl pada
ryti] nuostolių ir publikos ap-

1 vyliuio. Reikia žinoti, kad 
(publiką apvilti yra nemažesnis 
! daiktas, negu padaryti nuosto
liai. Taigi Zablackas. norėda- 
' nias pasiprovyti turi viešai at-

MICHALKEVIČIUS LAIKI
NAI VALDYSIĄS VIL

NIAUS VYSKUPIJĄ
Vilnius, VTIT-21 (Elta). At

sisakius Vilniaus vyskupui 
Jurgiui Matulevičiui nuo Vil
niaus vyskupi jos sulig bažnyti
ne teise A’ilniaus kapitula iš
rinko vadinamąjį kapitulos vi
karą. kurs valdys vyskupiją, 
kol popiežius paskirs Vilniuj 
naują vyskupą. Dabar išrink
tas valdyti vyskupas-sufraga- 
nas Kaziinieras-Mikalo.ius Mi
chalkevičius. kurs jau ilgus 
metus yra valdęs Vilniaus vys
kupiją prieš karą ir karo metu.

NUTARĖ NEĮSILEISTI 
ALKOHOLIO

Joniškėlis (Biržų apskr.) Ir 
Joniškėlio valsčius neapsileido 
savo kaimynais: Punųienais. 
Danjėnais, Krinčinu ir Pasva
liu. Jo savivaldybė nutarė iš 
savo valsčiaus ribų išvaryti ir 
daugiau neįsileisti alkoholio. 
Liepos 25 ir 26 d. 6-se valsčiaus 
apylinkėse Įvyko slapti balsa
vimai. Nors laikas balsavi
mams buvo labai nepatogus, 
rugiapiūtė. tačiau dalyvavo 57 
ntioš. su Viršum; balsuotojų, Tž 
alkoholio išvarymą paduota !.-

ru <u>ilo.«imu ir technika
bart iečiai atrodė - lygioiftMįfcl 
vikrumu Het viršijo.
tę svečiams jmušai!ias‘piiį8®ž| 
golas. Pirmas hautaimas
gaunas 1:0 Kybartų natldaig.? >

Perti aukai pasibaigus, 
čiai puola Kybartų vartus, feėlta 
dėka gero gynimo ir vartiaSfc-s

inmsa antrą 
praėjiu. t;

balsai. i nuo Nauji] Alėtu 
ų įstaigų .'donai 

nebebus, kaip ir kaimyyniuose 
minėtuose valsčiuose.

Kadangi prieš balsavimu- 
alkoholio šalininkai bei ūžta 
rytojai pradėjo skleisti netik
ru gandi;, gailindami žmones

ko viknaiK; go’ų įmušti 
siseka. 25 minutėms praiįJiHfa 
“Sveikatos'' liesytis puol^Mk^ 

. dar 5 
duodamas 3 

iai’ pendeife, |
bet juo nenorėdami pa>hiaų£0<'l 
t: išmuša lauii. Lošimas 1h6- ■« 

ima> 2;i.i Kyhratų “Sveika- e! 
•” naudai. Norėta bendtjn 4 
sirotograluot!. liet Stalupifc- 
'ėiui 'U.'isakč. ■' ' 3

lO.'
n: i:

BUS GERA DUONA ū
Vilkaviškis, šiemet nepa-'-fj 

prastai geras pasitaikė rugių 
brendimo i” pagaliau valymo 
laikas: -e^ant giedrai pradėta

i:MISS AMERICA” ŽUVO KAREIVIS
.Vi antic City. N. J. — Iš | Buvo daromi ir dar anks- AVarsaav. N. A’. __ Didelis

įvairių Suv. \ alstijii kraštui į tyjiesuiu meti] milinių tyli- j()S trokas bevažiuojant 
buvo suvažiavę gražiu mer-' nejimai. Susekta, kad 1900 
ginui, iš kuriu buvo rinkta |n’*t kas l.ooO žmonių Massa-, 
gražiausia ir vardas duota ichuseri^ valstijoj buvo L).5.; 
•‘Miss America." Tai buvo Įr’tarp 1871 ir 1875 buvo 20.7. i 
merginu paroda ir paroda j Matome, kad nuo 18/1 m.į 
buvo puiki ir didelė. Tos;žmonių nurimai Massachu-.; 
parodos pamatyti buvo sn-^erts valstijoj veik perpus 
važiavę 300.000 žmonių. Pa- sumažėjo, šioje valstijoje!

žmonių daugiausia miršta 
kovo mėnesyje. Po to seka 
sausio mėnuo.

Nuo svaigalu mirimu per 
pereitus metus buvo •

1924 
1923 
1922 
1921 
1920 
1919 
1915

Iš to matome.
biri jai Įvykus buvo labai di
delis sumažėjimas mirimų 
nuo svaigalui. Bet kai žmo
nės išmoko mūnšainą daryti,kabiosiose Tnrtkvklos#*“Nfldkų 
tai mirimai nuo svaigalų .šiemet užsiregiktmosirt^rš Į 
veik pasidvigubino Massa- nUlijono. Mokslas jė*4 JFra- 
chusetts valstijoj. ■ sideda rugsėjo 15 d. ) J •’ I

nedavimas tęsėsi tris valan
das. Teisėjų komisija gar
bingą vardą paskyrė mergi
nai i< Kalfornijns. Ji yra 
aMiss California” - Fay 
T.anphier.

STREIKAS BAIGIASI
Francijos banku darbinin

kų streikas veik pasibaigė. 
Tš Paryžiaus išsiuntinėta j 
kitus miestus Įsakymai grįž
ti darban. Streikas tęsėsi 
per 7 savaites.

RAZBAININKAS NUŽUDĖ 
10 ŽMONIŲ*

Brazilijoj atsrado Blinla, 
kurs vadinasi Žabu. Jis su 
savo šaika užpuolė vieną so
džių. kur išžudė 10 žmonių.

pustuzinis kitu

blaivininkam.' reikėjo nemaža valyti ] i e]>os 20 d. pabaigta ne* 
[>a.'idarbnoti. kad tuos 
išsklaid viii, alkoholio

VILNIAUS KRAŠTAS SUSI
DĖS IŠ 8 APSKRIČIŲ

Vilnius, VII-21 (Elta). Ei
nant nauju A’ilniaus krašto ad
ministraciniu padalinimu, jis 
susidės iš 8 apskričių, l’žima- 
mo ploto ir gyventojų atžvilgiu 
atskiros^ apskritvs atrodvs 
taip: Vi&iaiaj?7>akį iškiltu] 
turės 16 valsčių 4911 k v. k! m 
paviršiaus su. 100.244 gyvento
jais. Švenčionių apskritis—16 

klm. 1 (19.060 
apskr. -- 10 
klm. 124.354

gyv.. Braslavos 
vaisei 4504 k v.
gyv.. Disnos apskr.—16 valse.. 
4650 kv. kini. 135.664 gyv.. Pos- 
tavos apskr. (iki Šio] Dunilavi- 
eių) — 12 valse.. 3039 kv. klm... 
98.638 gvv.. Vileikos apskr. — 
14 valse., 3517 kv. klm.. 107.- 
090 gyv.. Ašmenos ap<kr. — 
vaisė.’. 2690 k v. k hm. 85.90? g. 
ir Molodečno apskr. — 8 valse., 
apie 2.000 kv. k'm. apie 80. 
000 gw.

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

....277
...273

. ..238

.... 97

.... 59

.... 68
.186

RAGINA MESTI SENĄ 
MADĄ

Turkijos prezidentas Mus-
.tafa Kernai ragina Turkijos,
i moteris mesti sepą madą ir, siprasyt’ kurie Įo buvo 
j velenais nedengti savo veidų I
| išeinant į publiką. Jisai pa- ( Dabar lauksime, kad prisi- 
! reiškė: : paz.ytų ir tie. kurie Įsilaužė į
į ‘‘Lai turki] moterys rodo Į hnfelinį namą ir vogė* toniką, 
j savo veidą pasauliui: lai jos ; SJ] įr kitokius daiktus. Te
įžiūri pasauliui į akis.” i <rn viešai prisipažįsta tie. ku- 
Į Tą pareiškimą pasakė pu- riP užvertė akmenimis kelią į 
įblikai. kur buvo i“
j l.(KM) žmonių, tarp kurių bu- 
■vo daug moterų su po seno-

•rai ir moterys tą pareiškimą 
kad prohi- išgirdę plojo pritardami.

BŪSIĄ VIRS MILIJONO
Nev Yorkrt mieste prfeWe7

Darbo žmogus pažangus tik 
tuomet, jei jis pilnai supranta 
savo padėtį.

DR. K. PAKŠTO PASKUTI 
NĖS PRAKALBOS

viso apie “kempę" ir tas sandarietis. 
kurs norėjo pagrobti gaidas 
nuo piano, kad suardžius pro
gramą.

Bedieviai katalikams šuny- 
>bes darydami manė savo parti- 
įjoins pasitarnauti. Bet teip 
| nėra. Dabar žinodami bedie-

■ I viii taktiką mes žinosime ko' 
ą * saugotis rr ko griebtis šunybių 

darytojui pašankyti.

;andu< įkritus nė lašu; lietaus. Der$i&^ 
kenks-.geresnis neini vidutinis: dS 

blaivybės naudin-icentnerio sėjos gauta nuo 4 ti- ti 
<intų. 32 vietose igi 7 kalių vidnt. — 5,5 kap. f: 
ta priešalkoholinic ’ Pakula gera, kapa duoda apieQ' 
aitų ir teikta šiaip :2 put. taLi iŠ l l;a apie 35 cnt į/ 

ši didelį darbą j T;;Lau pasirodymas šviežių^
čionai atliko vietos mokslui-į rūgi ų rinkoje labai numuiė 
viai. abiturientai, abstinentai kainą.

aTvyl>?> ’n*
i> - A. Dlfartas. ke
is kaimo i kaimu.
iabar ian 5-se Biržų

jiarduotuviųi n'-bvlui'. k; 
v<-i!*oj;;?: < duos progos 
triau rėnigi; naudingiem.'

blogyb;-- :ŠV“ng

“SVEIKATA” SUBOŠĖ 
“SPORT VEREIN

Kybartai. Jdouuo.- futbol 
rungtynė- įvyko Kybartu/“ 
liejies 27 d. t;;rn Kybartų >pm 
to klubo ••Sveikata’' 1 koman-

ri'in ą 
do> In.-’

kabi

Liepos 31 A. inol^ų T 
pirkliai 18-19 lt., o rinkojerpar- 
ko n”l ir. už 15-16 lt. Kainosr 
dar nenusistovėjusios, netvir- 
tos. Juodos duonos klg. moka
ma 6- ent. jukkavotos — 125 c.

VILKAI
Lūšna '"šaknį mo.i Vilkų 

ar'ink'niim^e miškuose priviso 
daug. K;;i kari yra jindirbę 
daug rmotobųi. Žmoės laukia 
Ž!"mr-<. kad sulig pėdsakais 
uaiėtu atk“i<vii.

R v

1

koman-
ir i ribinės

*’ Ma- •

Pradėjus žaist' 
fiziniai 

ni. Nuo jų smū
gių kaimini v- lėkdavo veik per 
visą mažą Kybartą aikštę. Ge-

nasi>o#h"

’ P. LAMPSONAS IŠVAŽIAVO 
d. įvažiavo į 

moksliniais 
augias p. Cnr-C

t:> J,a':’r»'Ona' >u žmona. Jis 
:š-;v<-žė kibai •1aug medžiagai 

>giio> ir istori
jos. taip pat ia!>ai domėjosi MŪ- 
d:snj.u mū-"'. k’iltūros gyveai- 

Tais pat tikslais p-nas 
[.imuvenas lankv-is ir kitose 
B-balt ė< va 1 <tvbė<s>.

Dr. K. Pakštas išplauks Lie
tuvon spalių 10 d. Dabar jis 
grįžta iš Tolimųjų Vakarų ir 
sakys paskutinės prakalbas A 
menkoje, kurios numatomos:

Chicagoj rugsėjo 20 d. 
develande rugsėjo 22 d. 
Pittsburge rugsėjo 24 d. 
Phil&delphijoj rūgs. 26-29 d. 
Massachnsetts spalių pra

džioje.
d k Rodys daug įdomių paveiks
lų j|š savo kelionės skersai A- 
tnerikų. Dėl smulkmenų pra-

“LIETUVOS ŽINIOS" SUMELAVO
“Lietuvos Žinios** Nr. 186 paskelbė pirmame puslapy ' 

juodomis raidėmis, kad “\daus Reikalui Mi iisteriįoaJ--.į 
sakymu yra uždrau.'ta įvežti ir platinti Li-1 uvoje-paŠOK..’- 
giųju Amerikos laikrašti ”Tėwnę.’ Patikintomis žiūHfb: j 
mis sužinota, kad A. R. M. nėra ne jokie išlėidusi isakjfy « 
rn->. draudžiančio įvežti “TėT'vuę.' ** Lietuvos Žinias ’ tfif -j 
t.»ki šmeižtą V. R. Ministerija patraukė atsakomybėn.

*‘ Darbininkas" paminėdamas apžvalgoje apie* 
nes" uždraudimą, spėjo, kad ‘“Lietuvos Žinios” mėhMMg 
ja. Spėliojimas, .kaip matyt, pasiteisino. Amerikos

J" ** ” ...
“Draugo” Re- fuviškieji laisvamanių laikraščiai jau didclimisius straij 

Rn QakV>y Ava., nius spėjo pritėplioti. Kas-gi, jei* ne laisvamaniai , 
kūrinos nėra jokios dofros etikos, melus toleruotų f u
nius spėjo pritėplioti. Kas-gi. jei-ne laisvamaniai,

4

Kun. Šmulkščio prakalboms Sd. Kaštone įgautą di&ale ir graži salė Munidpal Buildbi 

Prakalbos įvyks rugsėjo 24 d.,1925. Vbtosirapyfinkiiillietuviai rengkitėsįtas prakalM
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. Sukscriptien Kates
nerasti visą tėyų šalį vien.

L tljfc 

įėtfe

and suburbs —
eoimtries yearlr..

ant gero. Aš čianoriubūti ^gų vadų,’ betftų pačių vilią ai-' U-1 j- * — 
pran^u, jog vyskupo 
vičiaus pasitraukimas- ik; ..vėlino L

iSri^LietuvA ir 
».t naudos, Mlimyj. M s««>

ijkad, patys pasiekti svetimų

aeeoad-elM^ matter Sept. 12,1915 at tb® post aTfie« BostM, l^asu
51 * under the Act of Mareli 3, 1879.” - ž ' ’

taiMe fbr Hialling at special rate of postage provlded for in SecUon 1108 
Act of ©ctober 8, 1917, autborized on July 12, 1918”

Pręjiumeratos Kaina:
___$4.50 Metams ___________ 4— $4.50
—$5.50 Boston’e ir apylinkėse —1_$5.50
,_...$5.5C Užsieny ________________$5.50

DARBININKAS”
5 West Broadway South Bpston, Mass.

Tel. South Boston 0629

niaus i
viams ant naudosi Čia galimy?. 
bių jura keletas:. v • >.!-.
, 1) Vyskupas Matulevičrusjiš 
Vilniaus pasitraukęs, nebebū
damas priverstas su-lenkų opi
nija ir lenkų politika skatty- 
ties. galės jokiomis aplinkybė
mis nevaržomas liuosiau apie 
Lietuvą ir lietuvių reikalus 
kalinti: galės Vatikanui drą- 
riai išaiškinti Vilniaus lietuvių

RUSIJOS NERONAS
Komunistai mėgsta šaukti, kai kuri nors valstybė nubau 

tižia kalėjimu ar mirtimi jų “tavorščius,“ kurie nuolatos kėsi
nasi svetimų gyvybės, bet kas dedasi jų pačių viduje, žemės 
“rojuje“ Rusijoje, tai nebojama.
• r!.. Sakoma, kad savo akyje nei rąsto, o svetimoje ir šiaudą 
mfanatai. Teisingas ir labai tinkąs posakys komunistams, “tei- 
sybių“ ir “laisvių“ statytojams.

Neseniausiai spauda pranešė, kad vyriausias Rusijos če- 
gy kištų vadas Feliksas Dzeržinskis apleido savo vietą.

Spauda gana šaltai tą žinią pasitiko ir nežymiai minėjo. irjau< p. Vilnijo: 
Rodos, kad tai mažos svarbos apsireiškimas. minhikauil

Bet anaiptol, šiuo klausymu reikėtų kiek plačiau pakalbę- Lietuvon
tį». nes su Dzeržinskio vardu rišasi pačios “gražiausios“ ko- rikauui -u Lietuva konkordatą 
munistų viešpatavimo dienos. j ir 1.1, žodžiu <akant. turi bū-

Nesistengsime rašyti to komunistų “veikėjo“ biografijos, įti pati Du.-vo Apveizda taip su- 
H-č<iū. iog vyskupas Matulevi
čius. toks mokytas ir iškalbus 

i ir prie tam labai Lietuvą my
lintis žmogus, iš Vilniaus pasi- 
įtraukė ir Romoje apsigyveno.
| 2i Jeigu Lietuvai su Vatika- 
snu laimingi kankordatą suda- 
įrius. Lietuvos vyskupijų skai- 
Itlius būtų padaugintas, apie ką 
'•aš neabejoju, tai vyskupas Ma- 

.levfčių> bus atsakaneiamsis 
ii-niuo tapti Lietuvo> Pri»ta»u- 

Taip bent pra-; Arcivyskupu.

padėti, lenkti pragašitingus 
darbus kaslink tautų mažumų: 
galės Vatikanui nurodyti klai-, 
das. padarytas sudarant su len
kais konkordatą; galės pa
brėžti lietuvių teises prie Vil- 

ralės patar- 
tarp Vatikano ir 

valdžios sudarant Va-

užteks tik pastaruosius faktus paminėjas.
Dzeržinskio vardas skamba visame pasauly. “Laisvoje“ 

|||iį Rusijoje dar geriau liaudis pažįsta Dzeržinskį, ten gana pri- 
||k minti jo vardą ir žmonės pabala. Tą vardą Dzeržinskis Įgavo 

nė kokiais nors naudingais išradymais, bet žmonių skęrdynė- 
||i nris.
|g? ' Tas kraugerys žvėris, bet ne žmogus ilgai viešpatavo ko • 
fcy munistiško “rojaus“ viršūnėse. Ant to plėšraus žmogaus są- 
||L žinės guli milionai nukauti: ir nukankintų nekaltų darbininkų 
R'”" gyvybių* Kruvinasis Feliksas, prisilakęs žmonių kraujo ir pri- 
^į^j^sotinęs amonių kančiomis už Maskvos zsaoniti “stock jardų“ 

' sįUbu, pailso ir nuėjo poilsiu į bepročių namus.
ggįę nešė- bevielis ir pačių bolševikų spauda.

Sakoma, kad valstybių gyvenime istorija kartojasi, tai tuo > kapo kiauri 
i|y ląbiau atskirų žmonių gyvenime ta istorija taip pat kartojasi. Iki.po 
||| Kruvinasis Feliksas Dzeržinskis savo barbariškumu, budelišku^l^'L-"^'?-1 1-'-' 
E: mu ir plėšrumu prašoko visus iki šiol istorijoje žinomus krau- 
||^\. geriu tipus.

. Neprilygsta jam Rusijos karalius Jonas Baisusis, beprotiš
kas vandalas; nesusilygintų su juo ir Romos karalius, kri- 
kžčionių persekiotojas Neronas. Dzeržinskis istoriškas dege
neratas, sergąs beprotis, kuriam senai vieta bepročių namuose, j“
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) Ir Amerikoje lietuvi® vys- 
a-meniu vys
tus gali labai 

Vyskupas 
’ Matulevičius yra Marijonų Ge- 
itiėrolas t. y. viršiausis perdėti- 
inis. Marijoną! turi įsteigę sa- 
Įvc kolegiją netoli Chicagos. 
j Taigi vyskupas Matulevičius 
Įmaž. panorės pabūti kokį laika 
yos kalorijom rektoriumi ir te- 

Ir štai, tasai žmogus įsikope i Rusijos viršūnes ir atsisto-'^ b j, ūmias, gale-. Amerikos 
jo konlunistų priešaky. Nenuostabu. Komunistų diktatūrai i v-<.c;pams -minkant, ir kitų 
prireikė kontestinis budelis, kad ir išsirinko tinkamą sau tai- "ikok-niju lietuviams patarnauti/ 
kiTrinką Sunku būtų įsivaizduotUkad sveiko proto žmogus ga- nagaliaus vyskupas Ma- 
lėtų rasti sau malonumo žmonių mirties agonijose Bet Rusijos į; -'evC^-is. atsakančiai anglis- 
Neronui — Dzeržinskiui tas buvo taip įprasta., todėl kad jis i kai pramokę-r galės Ameriko- 
nešiojo tik žmogaus pavydalą. o tikrenybėje "buvo žvėris. j zouią vv.~-mpiją užimti.

Visi to budelio darbai tiek kruvini, kad sunku būtų juosi0 iminje pasilipdama^ :y.— 
tinkamai įvertinti. ^Mumrimu.- bu\o lenkų

Ant, kiek Dzeržinskis buvo baisu? parodo, kad ir toks ma-' ' 
žaspavizdys. Tūlas diplomatas, pravažiuodamas pro Maskvos j 
čekos — kalėjimu sienas, užklausė vežėjo: “pasakyk, brolau, j 
kas čia taip neskaniai pakvipo0“ — “Tai ponas komisaras1 
Dzeržinskis pusryčiauja — žmogieną užkandžiauja’“— ramiai 
atsakė barzdotas vežikas.

Antrojo Nerono nuopelnus nei art jaučio skūros nesužy- 
mėfume.

Bet visam būna galas, žuvo Neronas. Jonas Baisusis; iš
nyko ir kruvinasis Feliksas. Dar jis "būtų viešpatavęs, bęt pa
tys komunistai pabūgo pasiutusio Nerono.

Pasiutęs šuo pavojingas ne tik svetimiems, bet ir pačiam 
jo savininkui, nes jis kandžioja visus be jokio skirtumo^

Pabūgo Rusijos carai, susirūpino ir savo gyvybėmis ir pa
saulinio budelio likimas pasikeitė.

Kruvinasis Feliksas pasidarė baidykle ir komunistukams 
ir todėl tą, “užsitarnavusį“ socializmui žmogų nutarta pašalin
ti. Natūralu. Pasiutusį šunį, kada jau jis nebeskiria savai 
MO svetimų, pririša prie retėžįu ar, dar geriau, pašauna.

Bepročių namuose, bepročio drabužiuose baigs savo am- 
Žškpasaulinis skerdikas. O gal jo pasigailės, gal jo mokiniai 
atsidėkodami už gerą “mokslą“ ir bijodami patyrusio žmo- 

dnių galabintojo konkurencijos pasiųs ji pas Abraomą ant alaus, 
^kitaip tariant, pašaus.

’■ Nerono—Dzeržinskio kruvinuose darbuose daug analogijos 
(]03tašumo), bet vieno ir kito viešpatavimo užbaigoje didelis 

l^feb^higumas: Neronas pats nusižudė, o Dzeržinskis turi lauk- 
jį nužudys jo pž-ties samdininkai. 

‘ . ------------- -
;>itDar tuomi nesibaigia kruvinieji Rusijos komunistu viešpa- 

Wtao istorijos lapai. Dzeržinskio vietoje atsisėdo kitas bu- 
■ Piters’as. Pitersas esąs gerai žinomas seniems atei- 
gyyenantiems Philadefphijoje ir aplamai Pensilvanijos 

^joje Tasai žmogus esąs “pasidarbavęs” ne tik tose, bet 
Suv. Valst. vietose, kur tik nutikdavo darbininkų

liętuvys vyskupas nebūt gįeri

siūlomą'garbę, galainįu viską 
kas lieutvisko. prarado patys 
išgamomis tapdami ir prarū
dydami visą tautą šimtraetinėn 
svetimų -vergijon. Tiktai po 
keleto šimtmečių vergijos, ka
da ir pėdsakai senovės vadų 
pranyko, kilo nauji tautos va
da, vaadi iš liaudies tarpo, ku
rių dėka šiandien Lietuva yra 
nepriklausoma valstybė, gi ai
niai senovės garbingųjų Lietu
vos vadų išgamomis tapę sve
timiem vergauja.

Lietuvos išeivija Amerikoje 
prieš akis turėdama, senovės 
Lietuvių tautos likimą, priva
lo pasimokinti ir kol laikas su
siprasti. kad ir mus. nepatiktų 
keturioliktojo šimtmečio lietu
vių tautos likimas, privalome 
susidomėti savo, likimu ir pasi
rūpinti išsiauklėti sau tinka
mus vadus, štai. Am. Lietu
vių Katalikų pedoraeija susi
rūpinus Amerikos -lietuvių 
moksleivių šelpimu kad ga
biems doriems jaunuoliams da
vus progom pasiekti aukštojo 
mokslo, kad tokiu būdu išauk
lėti sau dorų mokytų vadų. 
Taigi gerbiamasai ir pats pri
sidėk su savo centu prie taip 
•varbass ir prakilnaus darbo. 
Kaip pragotas kareivio krau
jas ginančio užpultą tėvynę y- 
ra įvertinamas ir garbinamas 
'sekančių gentkarčim taip lai
ku padaryta auka, bus įvertin
ta būsimos lietuvių kartos,- ku
ri su pagarba minės, savo pro
te vių didvyrišką_pasiaukojimą 
dėl būsimos kartos.'

Taigi lirolau-sesut visi į 
garbingą tautai gyvybę nešan
tį darbą. Patįs aukokime mo- 
krieivių šelpimui ir kitus para- 

' ginkime, kad ir jie .-u .-avo au
ka prisidėtų. Dabar šelpdami 
besimokinančius jaunuolius — 
aiiklėsime būsimus vadus.

K. J. Krušinskas, 
Fcril. Šr-kl'f’toiŪ'.s.

222 šo. Ninth št..
Brooklvn. N. Y.

merikoje/^iiūsų tauta pradeda 
suprastą' svarbą vienuolynų. 
Paliekant neišvardinus Lietu- 
yoj£ ęsąnČųjs vienuolynus, mes 
Amerikoje, ačiū Dievui, jau tu
rime penkis lietuvių-lietuvai- 
čių vienuolynus.

žv. Kazimiero Vienuolynas.

Istorijos .žvilgsniu imant ŠV. 
Kazimiero Seserys'šioje šalyje 
pirmiausiai įsikūrė. Jos pra
sidėjo Pennsylvanijos valstijo
je Seranton’o mieste. Jas lavi
no bei auklėjo Nekaltos Panos 
Marijos širdies 
rės-amerikonės.
Švč Kazimiero 
kėlė Chicagon.

Seserys — ai-
Vėliaus tik 

Seserys persi- 
Šv. Kazimiero

Seserys nūnai yra skaitlingiau
sia kongregacija. Turi.puikų 
vienuolyną, gražią koplyčią. 
Jos mokytojauja po lietuviš
kas parapijas.

Marijonų Vienuolynas.

Toliam- iš eilės, tai Tėvai 
Mari jonai iš’Lietuvos keli at
vykę Cliicagon įsisteigė šaką. 
Kaip mergaičių vienuolynas, 
taip ir vyrų, rado nemažai vi
suomenėje paramos ir. todėl 
smarkiai augo ir auga. Tėvai 
Marijonai apsigyvenę prie Šv. 
Mikolo parapijos North Side 
Cliieagoje nemažai pasidarba
vo parapijos ir visuomenės la
bui. Čia jie išleisdinėjo mėn
raštį “Tikyba ir Dora.“ Vi
suomenė apkainavo Tėvų Ma- 
.rijonų darbą, vieton sykį į mė
nesį išleist laikraštį priprašė jų 
paimti “Draugą“ ir kasdien jį 
išleisti. Tą Tėvai Marijonai 
padarė ir dabar tebedaro. Da
bar Tėvai Marijonai turi gerus 
namus-vienuolyną AVest Side. 
prie ŠŠ."Panos Marijos Aušros 
Vartų Bažnyčios ir puikų no
viciatui namą ir ūkę šone Cbi-

apleįsti & paleisti lietuvaites 
kurios jau buvo bepradėjusios 
organizuotis. Išrišimas tos di
lemos buvo atliktas Romoje. 
Maja buvo vilties jog Šv. Tė
vas leis-tverti naują kongrega
ciją. Bet štai Tėvas Alfonsas 
netikėtai greit , gauna atsaky
mą iš Romos nuo Šv. Tėvo, jo- 
?ei jisai leidžia lietuviams stei
gti Nukryžiuoto‘Jėzaus Lietu
vaičių Kongregaciją ir laimina 
Tėvo Alfonso šį darbą labai 
gausiai.

Lietuvaitės-kandidatės į šią 
naują kognregaciją laikinai 
buvo priglaustos ir lavinamos 
Nekalčiausios Panos Marijos 
Širdies vienuolyne. Tos pačios 
seserys kurios išlavino Kazi- 
mierietes. išlavino taipgi ir 
Nukryžiuoto Jėzaus Seseris. 
Motina perdėtinė buvo ir dar 
yra iš Nekalčiausios Panos Ma
rijos širdies vienuolyno — ne
apsakomai pasišventus lietu
viams. Savo gyvybę gatava 
padėt, kad tik tas lietuvaites 
padaryt geroms seselėmis. Iš- 
tikrųjų dvasia — šiame vie
nuolyne puiki — šventa.

Nukryžiuoto Jėzaus Seserų 
Vienuolynas randasi Elmhurst, 
Pa. apie dešimts Amerikos 
mailių nuo Seranton'o New 
York'o link op. Vieta tai kaip 
Kazimieriečių Pažaislis Lretu- 
voje — labai puiki. Oras svei
kas. Vienuolynas stovi ant vie
no aukšto kalno, matosi ištolo. 
O. nuo to kalno labai toli ma
tosi — be galo gražus reginys. 
Nuvažiuot patogumai geri. Dvi 
gelžkelių stotys: Erie ir Laoka- 
vana. Lackavana stotis visai 
arti -vienuolyno ūkės. Automo
biliais keliai labai gėri. Vie- 
molyno ūkė susideda iš ūkės 
trioberių ir apie 90 akrų žemes.

šioje progoje pasakęs. Visi 
stebėjosi iš vyskupo senelio 
kalbos. Tikrai buvo tartum į- 
kvėpta Šv. Dvasios.

Pagaliaus prasidėjo'"rū^ą, 
erškiečių vainikų, kryžių ir ki
tų daiktų šventinimas, priėmi
mas į nųviciati} ir profesijos su
dėjimas. Laike “Veni Creatpr 
Spiritus“ — postulantės gulė
jo parpuolusios kryžiumi ant 
žemės. Jautriausia dalis iškil
mių buvo tai profesija, kuomet 
nuėmė baltų gėlių vainikus nuo . 
galvų o uždėjo dygių erškiečių 
ir ant pečių nemažą niedinj 
kryžių. Girdint pasiaukavimo 
iš tų nekaltų širdelių žodžius 
ne vienas tarsi iš džiaug>mo 
apsiverkė.

Šioje rugp. 4 d. š. m.'profe- 
riją sudėjo sekančios lietuvai-

1) Marijona Bugeliškiutė iš 
Brooklyn, ,X. Y'. — dabar jau 
—- Sesuo-Marija Septynių So
pulių.

2) Marijona. Dailidžiukė iš 
Camln idge, Mass., dabar jau z 
sesuo Paulu nuo Kryžiaus.

2) "Uršulė Dailidieniutė iš 
Uambridge. Mass., dabar jau 
sesuo Sopulinga Nakiyžiuoto . 
Jėzaus.

• 4) Juofar.a Jokuliutė iš Van- 
dergrift. Pa., dabar jau Sesuo 
Alfonsą Maria.

•') Ona Kaitaitė iš South 
Boston. Mass., dabar jau Se
suo (labrieia nuo Kryžiaus.

Penkios .Viešpaties Jėzaus 
žaizdos, paikios ir seserys pa
minėti tas žaizdas.

Noviciatą })radėjo .mokan
čios: antra grupelė (band):

1) Marijona (ludaitė iš So. 
Boston. Mass.. dabar vadinasi 
Sesuo Monika Šventojo Veido.

2) Cieilija Kalinauskytė iŠ 
Plyinouth.Pa.. dabar — Sesuo

:e.-erim.-

m*-; galėjęs tiek * lietuviams 
pa>:dorinio-i. kaip dabar.

4. Ant galo esant vvsknpni 
Man.S-v;,’C;; Romoje ir lietu
mi; ko'egiios Romoje klausi-
m?.' gali lengvai i»iri.-ti. \ y 
kūpąs Matulevičius yra tok

dži

h a r t i r. i i į a y >1 i n k y 1 ) i n 
pasitraukė.

Lenkams sarmat;- 
po Matulev:č;arr< persekiojimą I 
ir neapkentimą’. 
ju. iog vy-k. M< 
kam- ne vi<-ną 
Įrauki- nutrauks 
niau- kiausimą 
t u rrohlemu iš

:*-n

Vii

,bmg:- Main

Kun. N. J. Petkus

Tai buvęs specialistas streiklaužys, agentavęs kapitalis
tams streiklaužių nusamdyme. Streikininkai nekartą jam ap
lamdė šonus. Užsiimdinedavo jis ir kitais tamsiais reikalais. 
Tūlą laiką jis buvo šunadvokačiu ir nesamų firmų agentu ir 
vykusiai prigaudinėdavo ateivius.

Labiausia.tasai ponaitis sukinėdavos lietuvių, latvių ir ru
sų tarpe ir dėka savo miklumui anglų kalboje ir biznieriškumui 
daug žmonių prigaudavo. Dar ir šiandien galime rasti daug 
tokių žmonių, 'kurie tą “veiklų agentą’’ puikiausiai prisimena.

Pitersas tinkamas Dzeržinskio vietininkas, nes jis vienas 
iš “gabiausių“ jo mokinių. Reikia tikėti, kad Pitersas Rusi
jos čekos “džiabą“ varys dąr geriau už savo mokytoją, ačiū 
“geram“ prityrimui ne tik Rusijoje, bet ir Amerikoje. -

Komunistai gali džiaugtis, radę tinkamą kandidatą į pa
sitraukusio Rusijos Nerono vietą.

Kokia valdžia — tokie ir valdininkai. Kokie bolševiku 
obalsiai — tokie jų ir darbai. Razbainikai tvarko ir razbaini- 
kai valdo. ,

Baigiant reikia pridurti, kad Dzeržinskis buvo lenkas, oje 
naujas vietininkas Pitersas — latvis.

Po Piterso galės kandidatuoti lietuviai: Bimba, Pruseika, 
Andriulis, Miaarairkt. - -- .

’ Pranciškiečių Vienuolynas
Iš eilės -trečia kongregacija 

atsirado Pittsburg’e, Pa. Tai 
šv. Pranciškaus bei Pranciš- 
kū-tės Seserys. Jos irgi nor.- 

jnv<vnai susitvėrė, bet jau turi 
:.-avo namus — ūkę ir skaitlin- 
igzU auga. Jos pasibriežusios 
Įprograme kaip ir Kazimierie- 
:tc> ug/kytojavimą. Jau kelio- 
js<> parapijose Pranciskietė.- mo- 
:kin;i vaikučius.

Švč. Jėzaus širdies Vienuo
lynas

\'čiiau.-io.- susitvėrusios kon- 
gregacijos. kurių šiemet dar 
pirmos profesijų;- įvyko tai 
Švč. Jėzaus Širdies vyrų kon
gregacija. Wetville. 111. šio 
\ kuiuolyno įsteigėju ir dabar
tiniu vedėju yra kun. Brigmo- 
nas. Jų tikslas apart to kurį 
visi vienuolynai turi, tai auklė
ti. mokyti neturtingus studen
tus i kunigus.

Nukryžiuoto Jėzaus 
Vienuolynas

Keletą- metų atgal, kuomet 
gerb. Tęva- Alfonsas C. P., 
pradėjo kalbėti apie reikalą 
lietuviams tokio vienuolyno, 
kuris specialiai užsiimtų prie
glaudų vedimu, nekurie tam 
labai priešinosi.

Pra gyveni tu 11 i kaip 
taip ir našlaičiams ir seneliam^ 
tpn e-antiems l>evcik visko už
tenka. Namas vienuolynui la
bai tinkamas—patogus ir tvir
tas. Bet iLh’ daug trūkumų.

Rugrpiūčio 2. 1924 m. mažas 
būrelio lietuvaičių po ilgo ban
dymo pradėjo noviciatą. O 

;rnupiūč-io 4. 192-5. tos lietuyai- 
I tės sudėjo įžadus. “Toji diena 
tai istoriška diena lietuviams*’ 
— pasak Jo Malonybės Scran- 
tono Vyskupo ITohan. Buvau 
ir aš ten toje dienoje. Iš ry
to diena buvo apsiniaukus — 
gręsė lyųinii. Bet apie 10 vai. 
taip išsiblaivė, kad gražesnės 
dieno.- nereikėjo. Žmonelių 
buvo didelis būrys. Matėsi ne 

4ik iš artimų kolionijų bet ir iš 
tolynmsn-ių. Buvo net iš Bos
ton'o. Canibridge'io. Nevr

Pusiau vienuolyktos prasidė
jo tos istorinės iškilmės. Iškil
mės atsibuvo atvirame ore.

Vargo plunksna

■>) Ona Valentukonytė iŠ 
Plynioiiti:. Pa.. dabar — Sesuo 
Aloy.-a Dievo Valios.

4) Margarieta Judeikiutė iš 
Seranton. Pa., dabar — Sesuo 
Tmmakutaia Švč. Sakramento.

•5") Ona Stanaitytė iŠ South 
Boston. Mass.. dabar — Sesuo

Trečias vainikėlis novieijatą

1 i \4‘-rfedka Balnytė iŠ Bud- 
son. Ma->.. dabar vadinasi Se-

2) Madona Kh’ponytė 
Lavcnence. Mass.. dabar — 
šuo Klara Kenkiu Žaizdų.

io Ro-aria (ii 
-!-) .Mariana

Suga-r Kniiit.-. Pa., dabar > 
šuo Ma.uJlena Kalvarijos.

3) Cieilija Musevičiutė 
Seranton. Pa., dabar Sesuo J

6) OnaVizgaitū iš Hazelton, 
Pa.. <Jalyii- Sesuo Kita — Jė
zaus.

tųlantėrnk bei kandidatėmis i 
novieijata. Adelė Kliučnikiutė 
iš Plymonth, Pa., ir Elzbieta 
Vedeikvtė iš South Boston, 
Mass. ‘

Kaip matosi šiame tik ką su
siorganizavusiame vienuolyne 
jau yra 1S lietuvaičių, kurios 
apleido pa>a-ulį ir viską dėl Jė
zau.- Nukryžiuoto. Jos neš 
prakilnią Jėzaus dvasią į mib_ 
su visuomenę. Jos globos na
šlaičius. senelfus. Jos bus Sa- 
maritonuvisiems einantiems is 
Jeruzalės į Jeririfą. Jos mo- 
kįs, lavįs mūsų vaikelius.
Kaip kiti visi mūsų vienuoly- y 
nai užsiplpc paramos, taip ir 
Nukryžiuoto .Tegaus Vienuoly
nas, Mergaites turinčios pą- -z.
šaukimo dabar.,, galės geriątt. J
pasirinkt). Kiek' man teko pa-' 

kongregaciją, arba tą darbą džius. Po tam angliškai kai- tirti SianiP naujame vienuolyne

Priešu buvo 
ne tik svietiškių tarpe bet ir 
dvasiškių.' Gerb. Tėvas Alfon
sas neatsižvelgdamas ant tų 
prieštbgtilnų varė darbą pir
myn.’ Pradžioj^’’ bnvo manęs 
Pasijonisčių (anglių) seserų 
šaką (lietuvių) Įsteigti.' Čia 
*vel pasirodė kliūčių. - Iialuti- 
nai matydamas kad kito išėji
mo nėra atsidavė ant vienos: 
steigti visai naują lietuvių

vas Alfonsą.-. Asistavo kuni
gai: Sinkevičius ir Juškaitis. 
Ceremopijorius kun. Vaughan. 
Jo Malonybė Vyskupas ILoban 
senelis irgi Auvo šiose iškilmė
se. Užpakalyje vyskujx> sėdė
jo apie dvidešimtsJcuhigų. Jų 
vardai: Virmauskis. Ežerskis. 
Inčiura. ■ Struckus. šiupšins- 
kas. Miliauskas. Matulaitis. 
Bula. Namorta. Kundreckas, 
Boyle. Juozapas (Benedikti
nas). Petras C. P.. Jokūbas C. 
P.. Norman C. P. ir Kane. Ne- 
kurie pasigedo kun. Kuro ir ki
tų artimesnių kaimynų. Tuo
jau po šv^mūšių Tėvas Alfon
sas' pasakė grąžų jausmingą 
pamokslą. Mažai radosi tokių 
lietuviu kurtėms ašaros nebūt 
nuriedėjusios gifdint jo žo-

Mi
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i^^iausiųs metas- ygerh.Tėėvą- 
Alfonsą, o per jį Dievas daug

1 suteiks mūsų išeivijai '
‘ Kuomet turejanle vieną tik 

kongregaciją, manėme jog anL 
ra negalės užsilaikyti.- Atsira
dus dviem jau šake trečiai vie
tos nėr. O dabar matome kad 
visi vienuolynai pilni ir pasėti- ___
nai gerai aprūpinti. Kandidą- |

jūs tėveliąįir auklėtojaįnieka
da netrukdykite vaikeliams bei 
mergaitėms stoti j tą vienuoly
ną į kūrėjuos Dievas skiria. 
Tada jie jausis laimingais ir 
ramiais esą; bus iš jų Dievui 
garbė, tautai nauda, o jiems 
amžina laimė.

Ne Vienuolis

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE

ATHOL, MASS.

Gal kur ir ataunka tikrenybei 
paskutiniaisiais laikais vis 
niau ir garsiau paleidžiami nugąs
taujanti šauksmai iš mūsų visuo- į 
menės vadų tarpo apie tariamąjį • 
greitą lietuvių r.utaiučjimą Ame
rikoje, be: -to nėra mūsų miesto , 
lietuviu gvveniine. Lietuviai čio-rt 

j?“ • , . . . v . Inais tebėra gyvi kaip ir prieš ke-: 
lioliką metų, su tuo tik skirtumu, ■ 
kad jų savosios dvasios ir senos ■ 
Arijų kalbos išlaikyme darbai pa- ■ 
sirodo daugeriopai našesni, negu 
būdavo pradžios ;a 
laikais aps 
penkiolika 
būdavo ma 
šiandiena 
daugiau

A. TStašaiČiut&,?^^^ 
kauskas, V>. Kudirka, K: Akktri* 
iP. Kursą A. Kurienč, 
kas^ A. Sargienė, G. 
kas, į •
. Po 50c.: K. Kašėta, A. didžio 
kas, A. Čeikienč, P. 
Balutis, J. Tvaska ir J. Dįseaf 
centus. ■•'

Viso su smulkiais $6Q.05. 
R. K. Federacijos 14 skyrius 

ria visiems atsilankiusiems ir 
karusiems ačiū. '

jETeĄ.’L"
nesisekė kmopuiįdaiiafįĄyjęąĮjlir 
kos. prisirinku
Iš eilės sekant, rugsčjQ_64-<'toje 
pačioje salėje, buvo nžbaigpi^ąs 
vasarinės vaikučių mokyklos-'1 iš
kilmė buvo jndomi, įvairi, nepa
prasta. Be ta dar, “Kantriosios, 
Elenos”-artistai, pilnos energijos 

ūkupini ir geisdami platesnės savo 
veikimu idįrvos, pasirįžta aplan
kyti apielinkės1 miestelius.5 Pir
mučiausiai vyksta į Woreester, 
Mass.-

į Jeigu nebūtų mintyje atskiru 
,1 raštu apie tai pakalbėti, tai rašan

tis šiuomi prisimintų apie neįkai
nuojamą svarbą ir vertę veikimo 
katalikiškos ipoksleivijos atostogų 

(laiku. Neužginamai man tenka 
į permatyti ir atjausti moksleivių 
darbų vaisius mokinant parapiji
nėse mokyklose tuo trumpu laiko
tarpiu ir padedant ir darbuojantis 
viešame lietuviškumo .judėjime ir 
veikime. Tai yra stiprusis mūsų 
ilgo išsilaikymo — ir visiško išli
kimo — veiksnys, kuris turės ka
da būti suprastas ir apkainuotas. 
šią vasarą atholiečiams teko 

pobūdžio, kad raštas ne- džiaugtis darbais moksleivio Vin- 
ilgas, čia toks paminėti cq Bačio, kuris taip maloniai ir 

a.sis dai.es srityje. Kas stipriai visur ėjo, veikė, prisidėjo 
■iau š’.iue .inkmė.je buvo , jr padėjo. Kada mes už tai atsi

ūta rašytojas neužsi- teisme?
ne adomoji apžvalga čia I

į tėvynės atvykusieji senieji vaikai 
'sustiprėjo, per veikimą, tautos ir 

daž-1bažnyčios dvasioje, reikia ddr
į džiuginančiai pasakyti, kad irAia 
! priaugančioji karta, ačiū rūpestin.
I gurnui ir pasiaukojimui energingo
i bažnyčios vado, vietinio klebono' 
• kun. A. Petraičio, yra daug žadan- j 
ti. Kada mes buvome tokiais vai- Į 
kučiais priespaudoje rusų, tai a- 
pie lietuvystę nemokėjome tiek 
supranti, kiek šiandien čia, gerai 
auklėjami, mūsų jaunieji nujaučia 
i:- savo darbais pasirodo.

Skirstant veiki
prie*
]<■.;:• >e

me pa ua
;,Pv:

Del kredito klausimo
Lietuvoje

..\. s
Į- čiopairakami netzkelios kata- 
iiįišĮos drą^ijos iy kuopos ir vi- 
pek ■purtinai stovi, ir sugyvena 
įgr»&ąi. Visos, dirbą naudingus

kgęs’ ifc
Paliko du stį-
nių> ir. dvi dl&teris.
r Miestukas čįą mažiukas, bj&t dąrbus, išskyrus gv. Ęa^piera (hA 

' švarus. Jauniaus doras ir linkęs
prie mokslo. Ed. Saulėnas eina 
ant aptiekooąoą. St-. Tribuliaus- 
kiutė Iknka kolegiją, 0. Žadejkiu- 
tė ligoubuty už nursę jau antri 
metai dirbą.

Antanas Lesins

Onutė

NORWOOD, MASS.
Gak kas pamislys, kad Nor- 

woode jau visas veikimas apmirė. 
Labai toks apsiriktų, Norwoodo 
katalikų veikimas neLkiek nesus
tojo. Vien tik bėda, kad mūsų 
korespondentai paseno ar kokia 
bala jiems pasidarė, kad tingi pa
rašyti, kiek Norwoode nuveikti 
gražių ir naudingų darbų. Apra
šyti viskas užimtų kelis lapus lai
krašty, todėl rašysiu trumpai.

Svarbiausią rolę lošia Norwoode 
lietuvių R. K. §t. Jurgio parapi
ja. Priešakyje stovi mūsų visų 
mylimas klebonas kun. V. Taškū- 
nas. Jo sugyvenimas su parapi- 
jonais tiek sutraukė žmones prie 
vienybės, kad atėjus nedėliai turi 
eiti anksti į bažnyčią, kad gau
tum, -kur sėstis, nes žmonių per

3ą,ipiri pjadėjo nesusikUųsytLau 
' Tūtomis. Priežastis kiek teko pa
tirti tąi naują Norwood’o veikėjų 
paėmimas dr jos valdžios į savo 
rankas. Tos ir-jos pirmininkas J. 
Č. išsibrauki Ptis sakę iš-pąrapi- 

į jos komitete, taipgi ir iš LDKS.
kuopos, pradėjo naujų madų ieš
koti. Bet tas, manoma, neilgai' 
truks. Pat? Įynnątįs savo klai
das ir vėl sugrįš.

Progresyviai ir komunistai
Komunistę Nbrwoode galima sa

kyti stačiai, kad jau neliko. Ma
tyt dar slankioja keli kaip prūso
kai sušalę, ale jau ir tų pačių die
nos trumpos. Priežastis jų su
smukimo- yra tai gražus ir orga
nizuotas katalikų sugyvenimas, o 
antra tai jų pačių ątsižymėjimas 
nedorais darbeliais. “Keleivis” 
seniau dar rodydavosi, o dabar, 
tai, kai apuokas slapstosi tik po 
patamsius.

Sandariem randasi net trys, 
būtent J. P, J. P. ir M. V. Iš jų 
svarbiausią rolę lošdavo seniaus J. 
P. Bet dabar nieko tokio negir
dėti. Tur būt pailso, nes seniaus

K&čhfr gąi' ir per daug kdkų gavoĮ 
kadį Žmogelis pailso.

Svarbiausi* čionai užima vietą 
R. K. federacijos 14 skyrius, kur 
susiapietiB visos katalikiškos orga
nizacijos ir gražiai susiklauso.

30 d. rugpjūčio R. K. Federaci
jos 14 skyrius surengė gražų va
karėlį pkgerbimui moksleivio Mi
kola Spiridavičiaus, kuris išva
žiuoja7} kolegiją Eseter, N. H.
.siekti aukštesnio mokslo. Jis ki
lęs iš biednų tėvų. Tad ant vaka
rėlio ir suėjo pusėtinai prijaučian
čių žmonių. Laike vakarienės pa
sakyta daug prakalbėlių. Svar
biausią prakalbą pasakė mūsų 
gerb. klebonas kun. V. Taškūnas. 
Choras Šv. Cicilijos padainavo ke
letą dainelių ir visi linkėjo moks
leiviui gerų pasekmių. Vien tik 
gaila, kad Norvvoodo biznieriai 
neatsilankė išskyrus tris, o gi Nor. 
woode jų yra devynios galybės. 
Tas nelabai gražu. Kaip biznyje 
tai rėkia: “pas savus!” o kaip tik 
savus paremt, tai mūsų savų nėra. 
Geros valios žmonės atjautė- ir su
metė aukų moksleiviui.

Kun. V. Taškūrias aukojo
Po $5.60; A. Navickas, K. 

mavičius, J. Pauplis.
Po $t.06: K. Ketvirtis, J. 

činauskas, V. Stasevičius.
J. Saštavickas $1.50.
Po $1.00: G. Pazniokas, M. Va

siliauskienė, G. Tvaska, L. Palevi-

SIO.
Kil

Ka-

R0CHB8TBR, H. Y. ’
Rugpj. 31 d. šv. Jurgio lietuw^ųAįS 

parapijos vasarinė mokykla 
baigė su tam pritaikintu progra? 
mėliu. Buvo pakviestas 
kleb. kun. Kasakaičio mokyiojąiit 
ti studentas Petras P. Gurėnas. «fis 
per dviejų mėnesių laiką mokinot 
lietuvių kalbos ir rašybos, varto- _;1O 
jaut AB€ pradžiamokslį, Lietuvos 
i/toriją ir J. Damijonaičio, Rotu- 
vių kalbos gramatiką. » •

Vaikučių lankė gražus būrelis. risg
Be kvotimų neapseita, nes kle- 

bono yra paprotys duoti dovanas 
atsižymėjusiems lietuvių kalboje 
mokiniams. Patsai klebonas už- ' 10 
davė mokiniams parašyti- trumpą ūgi 
rašinėlį, laiško formoje. Iš ralį- s^ĮĮĮs 
nių patyrė, jog vaikai jau mqkinę- HgĮ 
si per tris, keturias vasaras, rašo ū||| 
puikiai lietuviškai. K panašių T 
kvotimų geriausiai atsižymėjo sa- 
vo rašinėlyje mokinė Bronė žh- č 
mytė ir ji gavo pirmą dov&ną. , . |

Ketvirtojo skyriaus jaunujj8t\ ū 
mergaitės padainavo keletą gra
žių lietuviškų dainelių, akompa
nuojant vargonininkui p. K. Ba
zini. Po trumpos pertraukom kle
bonas pasakė puikią pritaikintą 
tam vakarėliui prakalbėlę, 
m ėdamas kokia- nauda yra 
tuviškos mokyklos.

ateities ir pripildė ūpu graižiau o graižiau atsigriebti, a.tsi- ekonominė padėtis ir kredito sąlygos vystisis labai paleng- 
statyti. Bet tai nebuvo lengva: nesutvarkius dar savo su
griautos ūkės reikėjo eiti paskelbtos nepriklausomybės tinas dalykas, ir Lietuvos visuomenė ir valdžia tą daugiau 
ginti, reikėjo nuo savęs atitraukus jaunai krašto valdžiai Iturėtų įvertinti, tažiaus juo remtis negalima,, nes jis yra 

— - - ~ dalinai pripuolamas o b’e to dar natųrąliai eina prie suma
žėjimo, kaipo rezultatas emigracijos aprybavimo. Svar
biausia būdas užrubežinj kapitalą laimėti yra žinoma mūsų 
eksporto prekyba. Praeitais 1924 metais Lietuvos preky
bos balansas buvo aktyvus ir mes laimėjome 6 mil. dolerių. 
Dėl gero javų derliaus galima laukti kad ir šį metą išga
lėsime daugiau parduoti negu pirksime. Bet kad užtikrin
ti PREKYBOS BALANSO AKTYVUMĄ REIKIA Į GAMYBĄ ĮDĖTI DAU- 

. GI A U KAPITALO. Tą KAPITALĄ REIKIA GAUTI UŽSIENYJE FOR- 
1 moję Paskolos. Patogiomis sąlygomis gauti paskolą svetur

va. Amerikiečių kasmetines dotacijos yra labai brangių-

duoti medžiaginės paramos. Padėtį pasunkino dar tą ap
linkybė, kad rusų nubliai, kurių žmonės dar turėjo atsar
goje iš prieškarinio laiko, sutirpo rankose kaip sniegas. 
Spėjama, kad dėl rusų rublio žlugimo, Lietuvos žmonės 
turėjo bendrai apie 30 miljonų dolerių vertės nuostolių. 
Nepaisant sunkios politinės, finansinės ir ekonominės kra
što padėties, — pradėta plianuoti ir vykdyti platūs krašto 
atstatymo darbai: švietimo,Loopėracijos, žemės tvarkymo, 
vidujinės’ tvarkos ir krašto apsaugos organizacijos srityse.
Dabar Įkinkyta visos tos pajėgos. Talkon pakviesta ir A- į u o------o-------r--------- -----------
merikos lietuviai. Šie buvo jau pasiruošę ir ūmai atsilie-j^ūtų labai naudingas dalykas mūsų šaliai, tik gavimas jos 
:pū. nešdami paskolą valdžiai, aukodami visuomenės or- in^ra lengvas, Lžrubežio kreditoriai atsižiūri nevien į eko- 
ganizacijoms, siųsdami stambias dovanas savo giminei- jnominę bet ir į politinę skolininko padėtį. Jeigu Lietuvos 
čiams Lietuvoje, galop aktyviai stodami į krašto neprigul- 'ekonominėpadėtisi ir yra sulyginamai patenkinančiame 
mybės ginėjų eiles. Kai Lietuva statys kada atvaduotame stovyje, tai apie politinę padėtį, kol Vilnius tebėra Len- 
Vilniuje savo neprigūlmybės atgavimo paminklą, tai Ame- rankose, deja negalima dar to pasakyti. Tarp Lietu- 
rikos Lietuvių nuopelnai turės būti tinkamai paženklinti. 
Patikrintomis žniomis iš 1923 metų yra patirta, jog A 
merikiečiai r vienų metų laiką pasiuntė saviškiams į Lie
tuvą virš 3 milijonus dolerių. Todėl galima tvirtinti jog 
per 1920-21-22 metus, Amerikečiai pasiuntė Lietuvon ne
mažiau kaip 15 milijonų dolerių. Ačiū toms liuosanorėms 
Amerikiečių kontribucijoms, doleriai Lietuvoje taip pra
siplatino ir taip pasidarė populiarūs, kad. sprendžiant nau
jos valiutos įpėdinių Lietuvoje, jie turėjo čia sprendžia
mos reikšmės. Kada 1922 metais vokiečių markė nuėjo ru
su rublio pėdomis, tai Lietuvai gręsė ekonominė pražūtis. 
Išganingas, kad ir gerokai pavėlintas įvedimas 1922 me
tais spalių men. auksu paremtos litų valiutos, išgelbėjo 
Lietuvą iš katastrofos, ir čia didelis nuopelnas yra dabar
tinio Finansų Ministerio ir Pirmininko p. V. Petrulio, bet 
pereinamame momente, kolei pasirodė litai apyvartoje, A- 
merikiečių doleriai buvo vieninteliai ekonominės gyvybės 
palaikytojai.

Apskaitliuota. jog dėl markių subliūskimo Lietuva 
vėl turėjo nuostolių apie 20 milijonų dolerių. Ta suma 
galima sakyti tapo kompensuota doleriais iš Amerikos be
turiu. Čia priseina pagailėti, kad dėl markės puolimo nu
kentėja kaikurie ir iš Amerikiečių, kaip pavyzdžiui Že
mus banko šėrininkai. Del rusų rublio ir vėliau markės 
puolimo. Lietuvos žmonės pakeldami nuostolio maždaug 
po 25 dol. nuo galvos neteko visų savo taupmemu kurias 
galelių panaudoti savo ūmame reikale arba bankuose de
ponuoti. Todėl dabar vis dar skaudžiai jaučiamos prieina
mi o kredito stokos priežastys paeina iš pat pirmų metų Dau
sų nepriklausomo gyvenimo. Lietuvos kredito įstaigos, 
būdamos dar jaunos ir neturtingos kapitalais, toli neįsten
gia patenkinti kad ir už aukštus nuošimčius joms adresuo
jami! kredito pareikalavimų, kurie kaip matėme paeina iš 
praradimo taupmenų pavidale rublių ir markių, iš reika- 

; lo atstatyti karo išgadintas ir išgriautas ūkės, iš noro kaip 
galima graieiaus pagerinti ir patobulinti jas, iš naujaku
rį ii sunkios padėties kuriems valdžia neįstengia uz^fektij^i 

• palengvinimų suteiktų iš atsistatomų ir naujai dygstan$įų 
vargus ir utv<-rme laimėta daugiau negu atrodė buvo gali pramonės įmonių, prekybos įstaigų ir skaitlingų naujai 
ma laimėti: laimėta krašto nepriklausomybe. gimusių Įvairių kooperatyvų darbuotė. Tokiai padėčiai

Nr-j>rigulni\ bė> idėja uždegė liaudyje viltį geresnės esant, be įplaukimo naujo užrubežinio kapitalo, kalvos

III.

Didžiojo ĮJaro pasekmės. Atstatymo ūpas. Rublio ir markės 
katastrofa. Amerikiečių pagelba. Išganingas litų valiutos 
įkūrimas. - Vilniaus okupacijos ir Klaipėdos lai;' nimo reikšmė.

Vilniaus vadavimer akcija.

pasirašiusiam l)id. Karu metu tek ■ po Lietu- 
■aur.-ai iv išilgai ir būti liudininku, r tip dideli 
tū.-'i: uaimai bure•gint virsdavo pelenų kūpėto- i 
mūs gyventojai baimės apimti ir kazokų nagai- 
ami buvo varomi iš savo sodybų kaip avių bū- 
miai bu.'igananeios bandos galvijų ir būriai 
-atsiduruavo praeinančios kariuomenės gurgo- 
. javai dirvose tyčia buvo mindžiojami 
“kliu pliušui nutektą/* kaip girios ir sodnai 

kur i.imlat besitraukiantieji rusai mėgin
iams pasipriuš-rmi. Kas apskaitliuos, ką mūsų

Gale 1915 metų jau visa Lietuva 
‘ik Irti9 metais nuo jų teatsikrato. 

rnū> vi .kiečių valdžios pakako pilnai, 
i< nebepakenčiamos veTgys- 

da:i< J/.enivių; kuri sekdama prabo- 
bi gimtosios žemules o ieškojo prie
de beį Į'eikėse. laimėjo daugiau ne- 
k’iri rusams pasitikėjo: likusioji 

v-i'lama >u geležiniu vokiečių neži
li- laisve laimėjo: tremtinius gi iš
mis ii- bolševizmas. Ekonomistų 
ratinė Lietuva (t. y. su Vilniumi, 
irpyje nuo 1914mctii iki 1.919 imti

nai tu r*-,;. - i m--miių apie b< H) milijonu dolerių: skaitant vi
same kraite 4 milijonai gyventoju. — išeitiylūO dol. nuos
tolių fiač‘o" kū'kvim>a,i gabai. Vien miškui išnaikinta a- 
piu 'iū.t’Oo nektarą arba dešimtiniąn Tiesa, okupacijos me
tu už grūdus ir gyvulius vokiečiai mokėdavo, bet mokėda
vo neturinčiais vertm naštukais. vėliaus gi socialiai pa
gamintomis ostjnarkėmis. Labiausiai nukentėjo stambes
ni ūkiai: statistikos daviniai rodo kad 1919 metais, suly
ginant su lū13 metai.-, gyvulių sumažėjimo nuošimtis 
ūkininkus buvo toks:

Žcmia

ir turtingi 
mis. kaip i 
komis ragi 
riai. kaip 
arkliu ūna

ĮSIS 
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Veikusios Lietuvoje prieš karą kredito Įstaigos sykiu 
su mūsų indeliais iškeliavo Rusijon ir iki šioliai nęgrįžo. 
Vokiečiams gi tebuvo svarbu kuodaugiausiai išnaudoti 
okupuotą kraštą, o' kredito pagelbės organizavimas jiems 
nerūpėjo. Todėl karo viesulai prašvilpus. Lietuviai bu
vo išblaškyti be pastogių, be mantos kaip tikri padegėliai. 
Bet be blogo—nei gero nėra. Taip ir čia atsitiko: per

vos ir Lenkijos dėl Vilniaus tebėra karo padėtis, tas beabe- 
jo gąsdiną valstybes, kuros norėtų su Lietuva į artimes
nius santikius sueit, prie to žinoma prisideda ir 'lenku 
propaganda. Kol Vilniaus byla nebaigta, tol Lietuvos 
nedraugai turi progos spekuliuoti dėl Lietuvos ateities. 
Tas negali nekenkti Lietuvos kreditingumui, ne tik užsie
nio akyse, bet ir pačioje Lietuvoje. Tiesa* Klaipėdos pri
sidėjimas prie Lietuvos 1923 metais per pusę pataisė Lie
tuvos situaciją: nekalbant kad Klaipėdos uostas turi mil
žinišką vertę Lietuvos ekonomikai, pats faktas pripažini
mo Klaipėdos Lietuvai, didžių jų valstijų parašais patvir
tintas. pakėlė Lietuvos prestižą kaimynų tarpe, be to mū
sų kaimynai turėjo progos įsitikinti jog Lietuvos kova dėl 
Vilniaus turi gilias šaknis ir supuola su jų pačių interesais, 
prieš lenkų imperializmą, patiems lenkams berods nekar
tą buvo duota suprasti, jog jie su savo “hold up” — poli
tika nekaip atrodo pasaulio akyse ir negalės toli nueiti. 
Kaip tai nebūtų, bet yra aišku jog tik pilnas Vilniaus 
klausimo išrišimas Lietuvos naudai teatneš Lietuvai ne- 
ginčijamą paštovuihą ir pasitikėjimą jos kreditingumui. Iš 
kitos pusės Vilnius yra Lietuvos vartai prekybai su Rusi
ja ir turi mums įsprendžiamos reikšmės Nemuno interna
cionalizacijos atžvilgiu.

Tokiu būdu, Vilniaus atvadavimo pagreitinimas yra 
DIDŽL4USIAS politikos re. ekonomijos uždavinys. Vilniaus 
fronte, po Klapedos prisijungimo, Lietuviai išnauje su
stiprino savo ofensivį veikimą. Vilniaus vadavimo akci
joje visi lehiviai be skirtumo privalėtų imti daiyvumą. A- 
merikiečiai suprantama kaip visados nebus, paskutiniųjų 
tarpe. Dėkimės prie Vilniaus Vadavimo Sąjungos. Tver
kime Vilniaus Vadavmo legijonus kiekvienoje kolonijoje, 
pasižadėdami sumokėti vienų dolerį kas metų kol tik ViL 
niuš nebus atvaduotas. Kuo tvįętęs^is bus ū^ūsų pasiry
žimas Vilktų atvaduoti, tuo pat$ ą^vadaviaias ar
timesnis. S palio 9 dienų kada penki ųaetai atgal Želigovs
kio peštukai užgrobė Vihūų, yra patogiausia Jiena masi
niuose ąųsjiiųkinuose pareikšti savo tvirtą valių, jog ViL

pažy- 
iš'Įie-

Buvęs

BALTIMORE, MD-
Nedalioj, 6 d. rugsėjo L. R. KA. 

Federacijos 25 sk. laikė susirinki
mą, kur gerb. kun. Pr. Mockus da
rė platų pranešimą iš buvusio Fe
deracijos seimo, Philadelphijoje. -

Nutarta rengtis prie prakalbų 
kun. A. Šmulkščio, kurios čia bu» 
rugsėjo 30 d.

Taipgi pirmininko Vasiliausko 
pareigas eiti pavesta vice-pirm., 
dėlto kad J. V. nesilanko į susirip- 
kimus.

“Garse” tilpo korespondenciją 
iš Pensylvanijos valstijos, kad ten 
važinėjąs nezaliežninkas Krikščiū-’ 
nas ir renkąs aukas.

Praeitą metą tas pat Krikščiū
nas. kaip girdvjome, važinėjo 
mainierius ir rinko aukas dėl Bal- ‘ 
timorčs liet. R. K. bažnyčios. Gir-i 
di ten maža lietuvių, negali patys., 
pasistatyti bažnyčios. Kokią tai 
apgavystė. Katalikai, būkite at-. 
sargūs.

ASanf ■ "i

lawrence, mass. 'Ji 
Išvažiavo -

Rugpj. 30 d. Šv. PraneiąkąįBą 
bažnyčioje kun. F. A VirmausM*'- 
.surišo Antaną Kukaitį Šv. Gėdiji; 
jos choro narį su p-le Juze ŠalL 
niūte. Liudininkais buvo 
Grinkevičiutė su LDKS. nariu 
Žuku. Jaunavedžiai išvažiavo^~ 
\. v . "t>New Yorką.
•i Rugpj. 31 d. L. Vyčiu•susiržaln^ą^
me rezignavo iš valdybos “
tūa nar^i p-nai Petreikiai. 
mietas buvo pirm, o jo 
Frąnciška rašt. Jiedu išvąŽįą 
§o. Bostonan, kur mano ąį 
veat

Rugsėjo T d. Rvąžž|vo | .

Amiiejus. Išvsžfova 
Z

■ Vyčių'valdyboje užernST 
foįįĮp’I. ‘jįlftevąJ ^uri^buvty 

nius pasaulin neveidmąmingos opinijos spaudimu tari bu- pozicijoj pirttūaų, rišt.
ti sugrąžintas Lietuvai.

Čikagoje, 10-IX-25.
Ž ADEI KIS

jįą gyva,
gaitž. Kiti vaidybos

ESĖ
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|||||||| NORWOOD, MASS.

B - Išlsiste’šs
kartą Nonvood’e įvyko 

^^^^S>ą:?i§leistuvės lietuvio jaupi- 
^Byjapio-moksleivio. Tas Įvyko rug- 

d. Šv. Jurgio bažnytinė- 
Klemensui Spiridavi- 

Nors per vargą, bet vis-gi 
Spiridavičius pasiryžo savo 

leisti Į aukštesnį mokslą. 
||f||SBjĮeitą birželi Mikas baigė Nor- 
®i^bod High School, kur atsižymė- 

atletikoj, paskutinį metą būda- 
“football captain.” Šį ru- 

ĮgKjJenį stoja į EebronAcademy, Me„ 
giįlnir turi vienus metus prisirengti 
S}Įpirie universiteto egzaminų. Pa- 
fluhaigęs akademiją Mikas mano sto-

fe?**:: Per išleistuvių, vakarienę buvo 
fttpareikšta daug gražių linkėjimų 
& puo Miko tėvelio draugą. Pažy- 
iftinetma nuo p. K. Klimavičiaus ir 
p'-J. Versecko. Vietos kleb. gerb. 
^p'kun. ffaškūnas pasakė įspūdingą 
|'\į>rakalbėlę, lietuvių ir anglu kai
ly Jboj, ragindamas jaunimą prie 

.aukštesnio mokslo čia Amerikoj, 
bet kartu ir neužmiršti savo gim
tos kalbos. Po visų linkėjimų 

‘moksleivis Mikas trumpai parink
tais žodžiais išreiškė savo dėkin
gumą už jam surengtą vakarienę 
ir pasižadėjo būdamas mokyklos 
suole kelti lietuvių vardą ir garbę. 
Žinodami p. Spiridavičiaus sunkų 
padėjimą ir Miko pasiryžimą Įgy
ti aukštesni mokslą sudėjo pinigi
nę dovanėlę. Po vakarienės Šv. 
.Cecilijos choras po vadovyste p. 
,V. Stasevičiaus padainavo keletą 
liaudies dainelių. Dueią puikiai 
išpildė p-nia 0. Kavaliauskienė ir 
J. Verseckas.

Brccktoš
KILVIO 

______ KATARO 
i’tntass. PimH’; Skaudgjiias^r^ą^mas salvoš^ei- 

ninkaSj grĮŽo.iš New Yprk’o ir^uakž-yldnrių, kraujchi^ėystuiuo ir-stip- 
pranešė. kad ptlšisekė'siidaryti numo. Paeina, tai k vidurių.

- ■' • * ■ intusloh, JŠgydys j 3 savaites. Pre-
\ |k6 ; l>afesas Cpąsi* tuzino) už “4 t

— --- -------— dėl ■‘t&nšllą rr reuiuat&iuo. šoną sknu-
TaĮg\ bos tenieč-iai tiū’ėš gerą kruti?<‘ >mn<i«>k

progą paklausyti pagarsėju
sio lietuvių dainininko. Kon
certas Įvyksiąs Simfonijos sa
gėje, Bostone, spalių 4 d. 3 vai. 
jpo pietų.* Plačiau vėliau.

Pi|hai-'Jį^dgtl,.-10’ atskirų kambarių.

Kainu žema. S98 FOURTH STREET.

So.-Boston, Mass.. (R-15).
ĮDR. A. J, GDRMAl
| 4GUMAUSKA8); i

B 705 Main 8t., Kortelio, MUS, 
|| ' (Kaap— Broad Street)'

Vyko metinis šv. Petro lietuvių : 
parapijos piknikas - Codmani 
Faunoje. Nors oras buvo ne-j 
aiškus, bet fanna susilankė-! 
tiek svečių, kad net stebėtina. I 

Dgainiui oras ėmė blaivėti ir 
retkarčiais saulutė šypsoti. 
Žmonių ūpas nepaprastai ge
ras.

Po milžinišku, išsikerojusiu 
ąžuolu susispietė pikniko biz
nis. Tas ąžuolas man priminė 
senovės Lietuvą, o po juo susi
telkę žmonės — mūsų ainius. 
Sako, kad pikniko krive-kri- 
vaičiu buvo Bendoraitis, kad 
vaidilutėmis bostonietės šeimi
ninkės. Aukos atnašauta ne 
Perkūnui, bet nenuoramai Pil
vui. Kūrenosi didelis laužas, 
ant kurio ne aukas ir šventąją 
iugni degino, bet sieksnines 
dešras virė. Ag, buvo ir ma
žiau dešrelyčių— karštais 
“dogais” vadinamų.

Lunkos duoboje, išsiblaškę 
kalneliukų šlaituose sėdinėjo 
bei rymojo šeimynos,“singelio- 
kai.” “nais leidukės,” mūsų 
pažiba—jaunimas ir kiti aukš
tos rūšies gyvūnai. O vaiku
čių! Tik ir žiūrėk kai sukinu
si ir bėgioja, čia virvę trau
kia. čia kun. Strakauskas su 
vaikeliais ritasi, pūsles gaudo. 
O štai ir mūsų klebonėlis Ur
banavičius apžiojęs buteluko 
kaklelį “toniką”‘čiulpia. Kiek 
nuošaliau klierikas Kneižvs su 
savo broliu, kitu Kneižiu. vai
kams “fones” krečia. O tarp 
to viso, mūsų vargonininkas 
Karbauskas su visa savo šei
myna po pievužę “džiompinė- 
ja.” Net ir zakrastijonas 
Vincas smagus! O Navikas, 
kaip visuomet, šypsos. O kiek 
tų senbernių! Nenoromis pa
galvoju: — kodėl jie nesiveda. 
Bet tai jų biznis. Tai dar ne 
visa, štai dar krūvelė svečių. 
L- D. K. S. pirmininkas A. Vai- 
siauskas didesni už save agur
ką riečia. Žinomas mums biz
nierius Kiburys tarp visų puk- 
šinėja. o jam nepasiduoda ki- 
tas panašios jam komplekcijos 
tūzas Jarošas.

Et. kas čia viską ir besu- 
skaitys. Būta ir artisto Biki
nio. kurs i kokią tai išlošimu ar> 
lentelę bakstelėjęs du kartu už- j-i 
mmokejo 50c. ir niekaip nega-i?!r 
Įėjo nusiraminti. Daug, įvai-iijr. 

jrenybių, o dar daugiau juokų.)u- 
Gyvenimas — tai tikras teat- ' 
ras, todėl visur tik “fones” ir 
sposai. Gaila, kad nėra lai
ko ir vietos visus tuos Šposus 
ir kiekvieną piknikieti aprašy
ti. o tai būtų juokelm!

Piknikas baigėsi visuotinu1 
aptuštinimu. Išnyko dešros, 
kopūstai, “sanvyčiai,” “keik- 
sai” ir k i toki “tinksai;” išga
ravo prohihišeno alus, “toni
kai.” “ginger ale” ir mano 
centai

Parapijos iždas pastorėjo ke
liais šimtais, o jos skolos su
plonėjo, parapijonis palinks
mėjo. Devynios galybės žmo
nių, devynios galybės malonu
mo! Beje? Būta ir sandarie- 
eių, socialistų ir komunistu. 
Tai tau kad nori. Dievo neap
kenčia. bet Dievą mylinčiųjų 
paruošimus mėgsta. “Šiūr!”

^tjosBeirdrdv^^ĮjApsid^ųA, , , - -
gęs ir apsUaiž^^i^’piJ^^,811:^" fp^hra- 

/nan” koncerto.“ ’( 'nau” tų dešra pasipirkti, bet‘! 
mano nelaimei pilė Grybaitė 
pasakė, kad toms dešroms rei
kia {kokilj tai ^‘laiįsniij, ” nes 
kitaip neleidžia joms ateiti Į tą 
aoffisą.” Ot, kad nori ir deš
roms nėra laisvės, tai ką bekal
bėti apie žmogaus laisves!

Džėkėris

dėjinro krypo krutino
Mosd. 'preke 4L ?lm>

>««. ■».Union City. Conn. (L.-2b)

PARSIDUODA
POOL-ROOM

ant 243 I) St., So. Boston, Mass
4 stalai ir geroj vietoj. GEORGU

*3

SPORTAS

BASE BALL -

I Prie COLUMBIA ROAD — pui- 
įkns 3 Šy-imynų 13 kambarių namas 
i su maudynėms, pečiais, šiluma ir 
r. t. didelis dražas ir geriausia a- ; 
pielinkč; gali pirkt už $10,000. j 

VĖLIAUSIOS MADOS — 4 Šei-: 
mynų kampinis namas po 5 ir 1 
kambarius katrai, visi improve 
ineutai, 4 garo (sieani) šildomi pe- ! ris.

, eiai, elektra ir beveik nusė akro biz.i 
žemės aukštos klesus apielinkėj: smi 

“mano tikslas ' romių $2,400 Į metus, prekė $19,-1 *

SVETYS
“Darbininko” redakciją ap

lankė R. Juška. \Voruesterio 
vargonininkas, dabar einąs 
dainavimo ir muzikos mokslus. 
Juška pasirišus baigti muziko^ 
inok.dus ir paskui vykti Euro
pon.
pasiekti kultūringo <lainininko ;'>oo 
laipsnį ir Įstoti i Lieiiivos'n])e-S<^os'

ŠV. PETRO 13, ŠV. LOZO
RIAUS 7

Pereitą trečiadieni 10 vai. ryte, 
McNary darže lietuvių šv. Petro 
parapijos berniukų base bąli rate
lis lošė su Šv. Lozoriaus berniuką 
rateliu iš East Bostonu, šv. Lo
zoriaus ratelis kaipo vienas iš 
čampijomi ratelių East Bostuim 
Junior League jautėsi blogai, 
kuomet mūsų jauni karžygiai su
pliekė jaunus italus. Jauni italu- | kojų, 
kai dėjo visas pastangas parodvti I 
So. Bostoniečiams koki jie galiu- j 
gi- r . 
kuomet šv. Petro ratelis pradč 
rodyti savo šposus.

Rezultatai
12 3 4 

Šv. Petro .4 2 0 0 0 
šv. Lozoriaus 0 0 2 0

Sanda gavo vieną “Home Ru
Umpire Al. Ašmenskas.

pan, Mass.

REIKALAUJAM
PARTNERIO

: prie išdirbystės vėliavų ir Įvairiom
:organizacijom ženklų. Geras biz 

Vyrui inoterei ar merginai 
yra labai tinkamas. Alsi-

TEK So.- Boston 0506—W.
UETUVYS DANTISTAS

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio’’ name)
Ofiso Valandos: nuo 0 Iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakarą 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned<. 

iriomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį

I Ofiso Tel. lies. Tel.
■ University SS31 1‘rosųeet 0415-M

’ D. A. ZALETSKAS
•Graborius ir Balsamuotojas
< 983 Cambridge St., Cambridge

ANT PARDAVIMOra ,> LITHUANIAN AGENCY
‘‘*r „. . , . . ..... 361 Broadway, So. Boston, Ma-ss.'Jnskos siekiai sveikintini, o ,

jo svajonės Įvykdomus, nes n\ i
<lahar », ,/ika supranta Žano Q00 TIK UŽ 60 CENTUii 
mūs vadina ji “lietuviškuoju ■ ____ v
Saliapmu. ; Atsiųsk GOc., o gausi, ne pini-

i gaiš, bot žolėmis, daugiau, kaip 
j $1,000. Ką reikštų žmogui $1,000, 
! jei jis sveikatos neturėtų? Būtų 
i visai tuščias daiktas tokiam žmo
gui. Mūsų žolės yra kas kita. S'u- 
' teikė sveikatą tūkstančiams, su- 

. r . į teiks ir Jums. Pataiso nesveikus 
Stasys 1 acevH'ius. ezdama.- , vjdurius> prašalina strėnų skaus- 
nigius iš lauko, virto su pilnu mą, kosulį, dusulį, patrūkimą, 
vėžiniu iv krisdamas mi-ilaužė skausmas po krūtinei, nervų suge- 

, - i dimus, ir tt. Atsiusk 10c.. gausitKojos kaulas visai per-;-,.d. , ■ , .

NUSILAUŽĖ KOJĄ 
Jokūbaičiai (Jurbarko, 
asoinių aps.). š. m. IKpi

itiiiė apyvarta 7()0-S00 dol. Laim. 
'palogioj lietuvių angyventoj vie- 
i toj. Kertinis, trijų šeimynų 5-6-1 
j kambarių namas. Sklypas žemė:. 
|garage’iui statyti. .Metinė rcndr 
į 1.428 dol. Parsiduoda tik už $16.- 
1800. Išlygos lengvos. S;:žin->li 
'“Darbininko'’ Adnų, 3(>6 Broad

Tel. So. Boeton 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima atuikalblti ir UetvvUkai

•' ofiso balandos: Rytais Iki 9 vai
*; Po pietą nno 1—S

Vakarais nuo8—0
538 B. Broadvay, So. Boston

PARSIDUODA
BOTTLING SHOP

Mieste, i 15,000

Bet džiaugsmas nuėjo vėlini.
i _ . M. ZUKAITIS
25 Gillet Rd., Spencerport, N. Y. įsu

J 
V

i 16 METŲ SOUTH BOSTONE 

jo R. H. S. STONE 
į AKIŲ SPECIALISTAS 
į 399a W. Broadway, So. Boston 
į BALANDOS: Nno 9*r. iki 7 v. vak.

josim) DRAUGuy 
VALDYBŲ ADRESAI

Stella Maris

61 w

■o ra t »•

Valdyba

(AVAY-: TA^A>J

j426 Columbia Rd., So. Boston, Man 
-i<f. Rast. — O. Sianrfenf.
4-13 E. 7-th S t.. So. Boston, Maia,

r. Jaroša,
. So. Boston, Mas*.

115 G Street. So. Boston, Mass,

toje turėdamas 7 b 
Petro ratelis 6. VĮ

■a

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Ofiso valandos

fili
ru
su-

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street 

Tel. Brockton 7180
RESTDENCI.IOS Te- S. B. 3 129-V

F) Marine Road, So. Boston, Man, 
asieri’is -- A. X:tU'lžiuaas.
885 E. Broadway, So. Boston, Mas, 

v;;rk<!ary< — T. Zuikis.
7 Winf:eld St.. So. Boston, Masu, 
r::’!?:.;:: l:::l:o v:< rir.kiiųjns kas tre
čių nedeldieni kiekvieno'tnSnesio, 2-ri 
valandą po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass"

539 E. Seventh St.. So. Boston, Ma* 
Telephone South Boston 11)16—J. 
iee-I’inn Irb 11 kas — J. Petrauskas, 
250 Gold ^t., So. Boston, Mass.

- I’. Tamošiūnas, 
:<•>. Boston, Mass.

■OX 3B» 
čmaktforo, OONN. U. «, A.

LOWELL, MASS.
' L, D. K S. Naujosios Anglijos 

išvažiavimo ant Vytauto kempės, 
29-30 d. rugpj. huliganizmas la
biau paaiškėjo. Sukatoje, nepri- 
Rrręstfgrh jyt i muzikantas iš Law- 
renee’o Jonas Zablackas, kuris 
buvo R. Ainorio pasamdytas, da
bar persiprašinėja ir Ainorio pra
šo dovanojimo. Sakosi, būk jis 
užmiršęs tą dieną, kadangi neuž
sirašęs tos dienosi savo kr.ysmtę. 
Negana: fo, kad subatoje muzikan
tai buvo sulaikyti ir nepribuvo 
grajyti. bet dar taikės bedieviai 
kiaulystę padaryti, tai yra nedė
lioję po pietų, kaip vietinis vargo
nininkas atvažiavo ant keniuės su ' 
choru ir atsivežė gaidas reikalin
gas dėl koncerto, tai jas padėjęs 
ant fortepijann turėjo valandėlei 
prasišalinti. Tuon tarpu vienas 
iš sandariečią pribėgęs prie forte- 
pijano, nutraukė terb?. su eaido-

- mis. Mat Sraumitis norėjo gai
das užkavoti, o gal pavogti, kad 

' dar daugiau pakakus katalikams, 
tai norėjo ir koncertą pa ardyti, 
bet vyrukui nenusisekė. Čia tuoj 
buvo sučiuptas. Tuomet sanda- 
rietis paraudo kaip vėžys.

Lowellietis

ŠV. PETRO 8, ŠV. MONIKOS 
J’NRS 7

Trečiadieni, rūgs.' 9 d., 10 vai. 
ryte M gatvės darže City Poim 
buvo paskutinis base bąli lošimas 
šv. Petro ratelio. šv. Petro ra
telis lošė su šv. Monikos Juniors. 
Iš visų lošimų kuriuos lošė ši se
zoną šis buvo vienas iš Įdomiau
sių. Abu rateliu buvo lygūs dy
džiu, miklumu ir gabumu. Vie
nas ir antras ratelis iošdar 
pasidavė vienas kitam, rezi

<lžmje devintos permainos š-,-. M,,

eii-i ]o
šdę pradžioje de 

uos. sra’ m- vienam 
jau neturi vilties pastūmėti 
pirmyn. Antroje dalyje -le 
permainos šv. Petro ratelio lošė- ' 
jai stoja daužyti kaniuoiį. l.e-

Sesios
TIKRO

Parsiduoda pigiai. Rašykit- • 
Box 228, Care of “Darbinin
kas, ” 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. (Ps.l'D

3V. JONO EV. BL. P AŠELE 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
„ITJ;!......i-ėADA.. -. ■

i LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
520 E. Broadway, S. Boston

Tel. So. Bos::;- G823 
uraruvis dantistas

(KASPARAVIČIUS) !
' 425 Broadway. South Boston 1

Ofiso valandos:
nno 9 iki 12:00 ryte Ir nno 1:30
iki 5 ir nno 6:00 Iki 8 vai. vakare.

i Ofisas uždarytas suba»o« vakarais

IR STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČL 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

•irm. — Z. Zičklenė,
iii sn>:-;- šr.. So. Boston. Mass.

JUOZAS M. VERVEČKA

Palėškau Cezaro Raesžinsko kur? 
save pasiduoda Fmnk Marki?. Paeina 
iš PnmpSmj miestelin. Panevėžio aps
kričio, Kanno vedybos. Gyveno San 
Francisco, Callfomia, paskui persikas 
j Los Aušreles. Cal. .li-ai pats, arba 
apie jf žinantieji. melSia atslšankt 
šiuo antrašu: Bm-ngRacažinskaitė-Sta- 
SiSkienČ, Dkmrogfi: plentas. Geležiniai 
Vartai. Kanans. Lietuva, arba T. L 
Š tu kalt?, 20. Du riky St.. Rochester. N.

(R.-15)

lazda dasilyti kamuolį ir prad-da i 
sujudinti visų įdomumą. Luosevi- i 
eius sugrįžta namon pakeldamas i 
rezultatą lygiai. Dabar abiejų ra-' 
tolių rezultatas 7—7. Kyla klau
simas, ar šv. Petro ratelis "iiti’s 
laimę pralenkti savo oponentą į 
Visi žiūrėtojai atsistoja, netrali s<;- , 
dėti. įdomumas per didelis, visi ! 
saukia “Home Run.’’ Sandai 
stovi kaipo karžygis ir laukia ka i 
da ateis kamuolys į trerą vietą, vic. j 
na sykį mėgino užkabyti, nepasi
sekė, bet kaip antrą sykį pasvei-Į 
kino kamuolį. Sanda likosi -lidvy-i 
ris dienos randamas “HGMEį 
RUX, " sykiu atnešdamas savo "a- į 
toliui laimę, kad jis tapo eampijo- Į 
nu visų Tunior ratelių.

Rezultatai
1 2 4 5 6 7 8 PViso I

NAUJAS IŠRADIMAS
► DEKSN1O ' GALINGA MOSTO
G>w» Recanatkmau Rtnlra. Kofa< 
Nstaroa tkaudejbsa. Šilti. RanJcn.

£ tik ne rotu ),j

į-Ktiat, » 78 cenUl. «1JO ir’ »AO.

yš lOanaidte pu •ptiatorina tetp 
» DEKETS NEW DUCOVEMY 

OOTTMENI,

s OintanaCCo

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Šv. Kazimiero R. K. Draugi
jos labai svarbus mėnesinis su
sirinkimą Įvyks rugsėjo 15, 
7:30 vakare Parapijos salėje, 
492 E. Seventh St. Visi na
riai prašome atsilankyti ir 
ir atsiveskite savo pažįstamus 
ir draugus prisirašyti. Vasa
ros kaitroms praėjus turime 
ruoštis prie rudeninio sezono. 
Yra daug ir labai svarbių už
manymų.

šv. Monik.2 0 0 1 2 0 1
“Home Runs’’ Sanda
“1 Rase’’ 2 Jakunskas. Sabas.

1 : Leščinskas, Sanda, Lukoševi
čius.

“2 Base“ 2 Lukoševičius. 1- 
Leščinskas, Marcelionis, Sauja.

Umpire Al. Kibutis.
Base Umpire J. Grigaliūnas..
Spaudos Reporteris J. Kartavi- 

čius.

0 0 2

Lošėjai
Šv. Monikos 

iKaminski L. " 
Paovo . . 
Kaminski L b. 
McLaren ..2b. 
Francis W. s. s.
Robinson..r. f. 
Dagostino.,~ t>. 
Coyne ... .c. f.

1. f.

Šv. Petro
Jakunskas I b.
Sanda ..........p.
Lukoševičius c.
Sabas.......2 b.
Lesčinskas s. s.
Šmigelskis 3 b.
Vengras...r. f.
Rakauskas e. f.
Marcelionis L L ' Musico

. . .p.

PJAUSTYTO STIKLO STIKLINĖS
UŽ 35 LEIBELIUS

STANDARD IR CHALLENGE PIENO

Nepraleiskite progos gauti šitas šešias puikias 
stiklines, kuriasmatote ant paveikslo, už 35 lei- 
belius Standard ar Challenge Pieno.
Pradėkite leibelius taupyti šiandien ir kada ptitink- 
site užtektinai nuneškite i arčiausią Premijų Krau
tuvę, kuriu adresai žemiau, ir pasiimkite savo setą 
šešių stikliniu. Tą dovaną galite gauti tik msūu 
krautuvėse. Paštu nesiunčiame. Apsimoka taupy
ti leibelius nuo kenu.
Standard ir Challenge turi tik tiek pieno ir cukraus 
kiek reikia, kad padarius jusi; pudingus, sp- 
sus, keksus, pajus, ir užsigardavimus skanius, 
tinka visur kur reikia cukraus ir pieno kartu, 
kavai suteikia malonu skanumą. Užsisakykit i 
dalį pas krautuvininką šiandien. Nevilkinkite.

Mūsų Bostono Premijų Krautuvė Randasi Prie
89 Friend St., netoli Haymarket Sq.
KITOS PREMIJŲ KRAUTUVĖS

LIETUVIS ADVOKATAS
TRAKTI K U OJA D VI E.T FOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON, MASS.:

414 W. Broadway

treet

Temple Street 
iii (’roAvn Širve f

Jie
Jie 

savo

netoli Mnin Street 
PROVIDENCE. R. I. 
40 Aborn Street 
netoli Wnshington St.

ŠIS SPECIALIS PASIŪLYMAS TIK IKI 
RUGSĖJO (SEPTEMBER) 30, 1925 

tik Vienas setas ypatai 
APSIMOKA TAUPYT LEIBELIUS

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gy<V> aštrins ir kroniškns nžs'.senF 
josiąs ligas vyrų, moteriį Ir vaikų 
pairai vėliausius metodus, kaip tai: 
ultra-violetiniais spinduliais, krvr ‘ 
žiburiu, thermo therepa. ir k? 
elektro medikališkais budais. F.c 
minuoju kraują, šlapumą, ir spi 
dnlns savo laboratorijoje. Xv.tr

Teip"i

381 WEST BR0ADWAY
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas---------------------- S. B. 4000

Residencijos Telephonas; 0779-M. 
Ofiso Telefonas So. Boston 4Ū89-\V

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviukas Graborltu, balsnmuoto- 
>«, Beal Eetate ir Bubile Notarai.

258 W. Broadway
South Boston, Mms.

Re«i<!encU« 838 Dorcnester A venų e

105 6-th St., So. Boston, Mm, 
-k>::s— O. Mizgi.-Jienė.

164 6-th S t... So. Boston, Mass. 
•rampos reikalais kreipkitės visados ( 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarnln- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

V. KAZIMIERO R. K. DR-JO1
VALDYBOS ANTRAtAI

’lrmlninkas — J.
• 225 L Street.

iee-plrm. — J. Grublnskas,
157 M Street, So. -Boston. Masl, 

’rot. Rašt. — VL Mickevičius, 
405 Third St., S. Boston, Mass. 

'Intnsų Raštininkas — K .KISkia,
8 Hatch Street, So. Boston, M"*, 

Miniukas — L. švagždya,
111 Bovrėn S t. So. Boston, Ma* 

’varkdarys — P. Laučka,
895 E. Fifth SL, So. Boston, M** 

Draugijos reikalais fcretpkltsi vlM* 
os Į protokolij ražtinlnką.
Draugija savo susi m kimus laiko 2-m 

ledėldienl kiekvieno mėnesio l-m< vaL 
>o pietą parapijos salėje, 408 Soventk

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Zalieckas,

514 E. Broadtray, So. Boston, MAMk 
VICE-PTRM. — Povilas Rnka.

95 C Street. So. Boston, Mass. 
•ROT. RAŠT. — Antanas Macejunaa, 

i.V) E. Seventh St., So. Boston. Man, 
FIN. RAST. — Juozapas Vlnkeriam, 

906 E. Broadway, So. Boston, Manu 
KARTERIUS — Andr. Zalleekas/

C11 E. Fifth St.. So. Boston, Maa, 
MA R S.A LK A —Kazį m lerns MI ka ii ionta,

E Rmndvay. So. Boston, MaM, 
D. L. K. Keistučio Draugija laiko M- 

vo mėnesinius susirinkimus khs pina* 
nedėldtenj kiekvieno mėnesio, po num. 
6&4 TVnshlngton St, Boston, kf«M, 
1:30 vai. po pietų. Ateidami ant a*^ 
rinkimo atsiveskite ra savim dangta* 
naujų nnrin prie aiuaij draocfjM 
ralytl




