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Popiežins PTUB ĮK sako: j w 

y<KiWieritt kataliko yra 

įimta priedermė paremti, ka-
• _ -<n . t , .

MikiŠkąją spaudą ir |^į kpo*1 

plaiSiaūsiąi paskleisti tarpžnio-

. alų. Geri laikražčiai yra nnu- 

MingįaųMtt daiktu ir vęrtt di- 

■džiausioužmokesnio.”
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landoj rytmetį važiuojant žy
dei iams-pirkliams: Joselavičilli 
ir Renaldams (abu broliu) vieš
keliu 8 kilometrus astu nuo 
Telšių miesto jomarkan — Bė
don įvyko apiplėšimas. PlėšL 
ku buvo du, užsimovę Ant gal-* 
vos kailio kaukes ir apsivilkę~~ 
išvirkščiais kailiniais. Puma- f 
tę pirklius važiuojant tuoj už- d 
stojo kelią atremdami kariškus 
šautuvus ir pareikalavo pini
gų: pirkliai nei kiek nesiprie- . 
šinę atidavė, savo pinigėlius. 
Plėšikai laimėję apie 2,000 litų.. 
nudnm^miškan. Manoma, kad 
plėšikai buvę Telšių miesto gy
ventojai. Plėšikai ieškomi, 
vienas sugautas, tik nežinia ar 
tai tikrasai plėšikas. J

Balandžio mėn. 27 d. po piet, 
ties bažnyčia, aikštėje įvyko 
Telšių Sporto Federacijos de
monstruoto. Demonstmotėj da
lyvavo 12 vaikinų ir 16 mergai
čių. Susirinkusiai žmonių mi
niai sportistai dūdų orkestrui- 
griežiant parodė keletą prati
mų su lazdomis, vėliavutėmis 
ir šiaip šį tą iš gimnastikos. Ži
noma, kaipo nesenai įsikūrusi 
S. Federacija savo sportišttp 
negalėjo prirengti prie nepa
prastesnių mankštų- : ‘ •

' ‘Kaip jau Įijįvo rašyta apie 
elektros stotį ’ Telšiuos 

siu laikų tenka šį: tą pažĮyine- - 
tį dabar apie šios pramones 
vieta.

■ r

Nepersenai, prie elektrosn 
būstymės namo tapo prikergta ; 
būdelė, kurioje randasi len
toms piauti tartokas. šis tmv' 
'tokus esti varomas tos pačios 
mašinos, kaip ir elektros dina
ma. Apie šios pramonės vįe-‘ 
tį esti dideliausios krūvos rąs
tą, bet tai nieko nereiškia, Jei 
tartokas veiks, kaip iki ŠĮpl, * 
tai neužilgo šių krūvų nebeliks., 
rieto j jų. gulės naujos.

Praslinko kiek laiko žiūrima 
išdygusi ir kita mašina/yt ba-. ; 
ravykas po lietaus — tai malū
nas. Jis randasi tame pačiame 
name kur ir elektros dinama. 4

Telšiai, Balandžio mėn. 29 
d. Telšių mieste ant Gedimino 
kalu o (seniau vadinėms cerk
vės kalnu) kasant duobę “Vil
niaus Medžio” sodinimui 1-2 
metrų gilumoj rastą žmonių 
kaulų: 7 kauknolės ir daug 
kitokią žmogaus kabi. Apie 
šiu kimbi ai radimu esama šios *- * * • 
istorijos: “Senovėje, kada Lie
tuva buvo kardu verčiama nu- 
sikratvti stabmeldyste, tai Tel- 
šių apylinkės gyventojai labai 
smarkiai kovęsis ant šio kalne
lio už savo šventą bočių tiky
bą, nenorėdami primetamos 
jiems- tikybos ir šie kaulai esą tl V b
nelaimingųjų karžygių. ’ ’

Antra istorija, kuri- esanti 
teisinga esti ši: “šimtas ar 
daugiau metu tam atgal ant 
šio kalno buvę žemaičių kata
likų kapinės, o kur stori da
bar, pačioj kalno viršūnėj, 
cerkve buvo bažnyčia gi ru
sams okupavus Lietuvą šią ka
taliką šventą vietą perdirbo 
šitaip: kapinės pavirto žaidi
mams vieta, kurioj ir iki šiol 
buvo žaidžiama, o bažnyčią, 
tą Dievo namą perdirbo cerk
ve.

Balandžio mėn. 28 d. 7-8 va-

GALI GAUTI VIETAS i montello,
______ šio miesto darbininkai užimti 

Valdžia praneša, kad perėjus prisirengimais prie išvažiari- 
bonusų bitini, reikės Wasldng-h-oo įvyksiančio čia petnyčioj 
tone stenografų ir taipystų. gegužio 30 d. 1924. Lankiame 
Bet iš pradžios reikia pereiti svečių iš visos Naujosios Ang- 
kvotiniiis. Tai valdiški kvoti-.h}jos. Dirba vyrai, moterys ir 

niai Naujojoj Anglijoj bus kas vaikai. Romuvos parkas, kur 
utarninką,. Birželio 7 d. bus pramoga įvyks, kuopai kimi šia 
kvotimai norintiems stoti į ištaisyta. Stalai kuodailiausia 
Field Service. Pilnesnių infor- parengti. Darban įsikinkė 
macijų duodama paštuose ir veikliausios vpatos. 
muilinėse. Bostone informaci- . ... ,. .

.. .. ... _ , . v Parko vartai bus atdari nuo
in galmui gauti muitines boks- v. v. .

■j -v 8 vai. rvlo. Teciau svečiai galę ant lo to augscio. L , N
______ __ les atvykti ir is vakaro. Na- 

STREIKAS I parūpinta. Svečių auto-
_____  * Įmobiliams vieta bus surasta. 

\V A SI HNGTON. — Unijiniai Visi kitokie patarnavimai grei- 
pbistvivriai išėjo streikan, rei-l tai ir gerai bus padaryti. Iš 
kalaml.imi algij pakėlimo. Rei-ltolimesnių kolonijų atvažiavę 

kalnu ja po $14 dienoj ir penkių iš vakaro, atsilsės ir smagiau 
darbo dienų savaitėje. Strei- galės linksmintis ant rytojaus, 
kuoja 701) plastererių. Per jų Į Orkestrą paimta iš šešių in- 
streiką turėjo sustoti visi na- strumentų. Pradės groti nuo 5 
nni statymo darbai. vai. vak. ir nuo tada prasidės

šokiai.

Prieš šokius bus puikus pro- 
rgTamėlis. Kalbės Bostono ma- 

MASHINGTON. — Jjoras, kun. Garmus ir Brockto- 

Ilarding pasirašė ateivybėslno majoras, 
varžymo hilių. Tjtomi tas bi-l Vietos parapijinie choras, 

tapo įstatymu., Po-Imposlp/*’ Banio'"ve^ama's? pfirelifė'- 
1 d. kilius ineis galiom Po lią-lpuikų programą. .Dalyvaus 
pos 1 d. 1927 m. į šią šalį te- Našliuos choras h’ kiti, 
bus įleidžiama 150,000 ateivių. . ,
XT \ . . , . , Jau “Darbmmke. ne kartąNuo Indu numos kvotos bus L v . , ...

, . t J buvo pazvmeta apie Montellie-
nuskiilos. ¥. .

. .v T • * i- i čiu darbininkų veiklumą ir jųDabar is Lietuvos tegalės at- ‘ tai
... . . nuveiktus darbus. Dabar nevvkli po anie 500 ateivi; kas . v. .'.

• t jauęm, kad atėjo jų įsmegnu-
'______ mo laikas ir proga pasirodyti

UŽSIDARĖ DIRBTUVĖ. kno Pnrf vls'i Naujosios
_____  (Anglijos visuomenę. Irjiepa- 

FALL RIVER, Mass. — Au- sirodvs visoje galybėje.
diminė Pacasset, kuri jau bu- žinoto, kad Montello vra 
vo sutrumpinus darbo valan-kįaxų.i„ miestas. Taį nebijoki- 
clas, visiškai užsidarė. neapri-Le yyktf sn bile kokiais šiušiais 
botam laikui. Dabar šiame I jr nepgokite paike dūkti ir 
mieste uždaryta yTa devynios Sokti Jei §lūžiaį nGdalaikys 
audii jines. 1 įaį |tlls inęnkai bėda. Galės šiū-

šių gauti ir kokiomis išlygo- 
PASIBAIGĖ STREIKAS. mjsy‘ PENKIAS poras už 

CllRTSTIANIA, Norvegija. 25c. Tame galės įsitikinti tuoj 
— Norvegijos didelis transpor- atvažiavę. Bus puikus veži- 
to darbininkų streikas pasibai- nias, kurs nei stumiamas, nei 
gė. Streikavo 60,000 darbinin- traukiamas, o eina.
kų. Darbininkai sutiko, kad Bus base-ballininkn rungty- 
ginčą išrištu trečiųjų teismas. n?K ;r idfokių visokių prašmat- 

------------------------------------------------- nybių.

“ S Svečiai neprivalo bijoti au-
8 tomobiliaLs’važiuoti. Jų anto- 
g Įmobiliams bus užtektinai pato- 
n gios vietos. Vilimčs, kad bent 
2 tūkstantis automobilių ir trokų 

____________ ____ _____________ _______ ,__________ _ S iš visų kraštų atpyškės.
Dabar mūsų įstaiga randasi | Taigi valio broliai darbinin-

įįį g kai! Valio sesers darbininkės!

|326-328 W. Br..dw.y So. Boston, Mnss. X
kan!

p Mississippi ir Alabaiųos val- 
’’ stijose siautės tornado. Nuo jo 
" žttvo 35 žmonės ir 75 žmonės 

sužeisti. Regulos blėdies pri- 
; daryta. Miestelis Johnson ta
rpo'visiškai nušluotas nuo že- 
; mes paviišio.

SUDEGĖ SEPTYNI 
ŽMONĖS.

į * GANTON, Mass. — Dviejų 
' šeimynų namas sudegė. Kar- 
, tu sudegė šeši vaikai ir viena 

motina.

I KETURI ŽMONĖS PRIGĖRĖ 

‘ SALT STElfARIE, Mieli.

Keturi laivo tarnautojai pri- 
h gėrė, laivui “Orinoco” pm 
y. skendos Suporior ežere. Be- 
! ' vielio telegrafo pranešimu, visi 
į Ifiti ’
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asmenys esą išgelbėti.
4 * >

MIRĖ BAŽNYČION 
EIDAMAS.

Alfted Lngron, 70 m. am- 
i ■ žiaus, Winthrope, beeidamas 
! bažnyčion staiga mirė širdies 
| liga. •
t--•- A -• v t.. > y.:'..-

■ į SUDEGĖ 10 ŽMONIŲ.

ATEIVYBĖS BILIŲ 
PASIRAŠĖ.

t

i NEW l’ORK.—Ilarleme lm- 
yo gaisras, kurs kilo' kaip spė
jama iš padegimo. Sudegė ke
turi žmonės. l)ar du žmonės 
baisiai apdegė. Neivarke sude
gė "VVindsor News kotelyje še
ši žmones.

RADO NEGYVĄ.

AVON, Mass. — Turtingas 
,• farmeris 60 m. amžiaus, rastas 

negyvas daržinėj su perskelta 
galva ir nusuktu sprandu. Po
licija spėja, kad čia būta žmog- 

. žudystės, o ne patžudystės.

PERKŪNIJA NAIKINA 
LENKUS.

KRAKOVAS. — Laike foot- 
bąllo rungtynių užėjo perkūni- 

t ja ir trenkė i rungtynių lauką. 
Vienas lošėjas buvo nutrenk- 
tas, kiti pritrenkti.

Lietuvių Rakandų Krautuvė 
Naujoje Vietoje

Dabar mūsų įstaiga randasi

"T*

TRAUKIA ATSAKOMYBĖN.

ATLANTA, Valdžia
traukia atsakomybėm garsiąją 
Pora ('ola kompaniją. Valdžia 
patraukė teisman reikalauda
ma $6,833,469 (taksų. Paaiškė
jo, kad kompanija norėdama 
valdžiai nusukti taįsų neteisin
gą biznio stovio pranešimą pa
darė. *

PAVOGĖ DAUGpREKIŲ.

NFAV YORK. Aštuoni 
drąsūs vagiliai išpiešė iš dvie
ju vežikų cigarų u| $250,000.

ITALIJOS KAKALIUS 

LONDOIįE.
LONDON.“^ didelėmis 

iškilmėmis Anglijos valdžia 
priėmė Italijos karalių ir kara
lienę. Viešės lceti! rįas dienas. 
Stotyje pariŪkiKĄ* glijos kara
lius ir ministerižid ?, 

—•... 4..
PERSIŲS FOTOGRAFIJAS

NEW YORk”. — Araėrioan 

Teleplione and. Telegraph kom
panijos laboratorijoj daryta 
bandymų su naujai išrastu bū
du persiųsti fotografijas tele
fono vielomis. Bandymai pa
sisekė pilnai. Kompanija da
bar žada įtaisyti įrantose savo 
stotyse prietaisus persiųsti vi
sokių įvykiii ar asmenų foto
grafijas, ypač spaudai.

Rengėjai.

RENGIASI.

BTELGRAD. — Jugoslavi
jos didikai ir valdžia rengiasi 
prie karaliaus vainikavimo. 
Tas Įvyks vasarą Gitehe vie
nuolyne.

TNDIANAPOLIS, Ind. - Tš 
Hook Durb kompanijos plėši
kai seifą praplėšę išnešė $2,000

LENKŲ NELAIMĖ.

ENFIELD, N. H. — Keturi 
gil ti lenkai sėdo autoniobiliun. 
Išlikus nelaimei Adam Sikora, 
30 m. amžiaus, vietoj žuvo, 
kiti sužeisti.

O

BADO STREIKAS.

v 
’PS

jGA?
I?

M-

■ ,1*

BORDEAUX Francija. 
Pereitų savaitę čia buvo suar 
tuota ir Įkalinta mergina anar- 
kistė. Ji priešinosi policijai ir 
turėjo ginklų. Dabar ji kalė
jime paskelbė bado streiką.

; ------- --- x

MASKVA. — Pultavoj žy
dai komunistai įsteigė “gyvą
ją sinagogą.” Yra tai pamėg
džiojimas “gyvosios bažny
čios” bolševikų įsteigtos, kad 
suskaldyti pravoslariją ir tu
rėti sau prielankią tikybinę 
sektą.

l 
t

Ant Franeijos . karo laivo 
“Patrie” Įvyko ekspliozija. 
Per tai sužeista keturi žmones 
pavojingai, o 10 žmonių, leng
viau sužeista.

ŽMOGŽUDYS SUSEKTAS.

ELLSV’OBTlį Me. — Nužu

dyt o jas mokytojos .Louise Ger- 
•rish susektas. Besąs jos mo
kinys, 15 m. amžiaus Roland 
McDonald. Dar neprisipažino, 
kodėl taip padare.

g Lietuviii Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama Jie- g 
g tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį., Da- R 
5^bar turime dvigubai didesnę vietą, negu pirmiau, Šlakas^ IŠRADO PRIEMONĘ, 

ž teipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Mū- » ______ _
i < - • • 4- - r <. • į ii a t į a 8 DAYTON, Olno. — Paga-

g sų krautuve yra vienatine lietuvių rakandų krautuvė, bet g f 
P ji yra viena didžiausių So. Bostono. Pirkite pas saviškius, J 
į gausite gerą patarnavimą, knjnos žemesnės, negu pas ki- i 

fe* fįfus. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis- Į 

f |r B namams iši’omišiuoti ir papuošti, 
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ANTANAS ASMENSKAS, Vedėjas,

UŽ SUSIARTINIMĄ.

PARYŽIUS^—-Franeijos bū

siantysis premieras Herriot pa
reiškė, kad. jis stovi už tautų 
susiartinimą. Sakė, kad pir
miausia susiartys su Anglija. 
Dėlto birželio mėnesyje vyks 
Londonan pasimatyti su Ang
lijos premjeru McDonaldu. Sa
ko stovį už normalius senti
kius su vokiečiais, bet vokie
čiai turį ištesėti kontribucijos 
mokėjimą. Sakė toliau stovįs 
už ‘Rusijos pripažinimą atsisa
kysiąs vaikiškus Maskvos rei
kalavimus pildyti.

Ateinančią subatą parlamen
tas susirinks ir dabartinė val
džia rezignuos. Tada Herriot 
imsis sudarymo naujo kabinę 
to.

5 DAYTON, Ohio.
g liaus tapo išrastas būdas sulai-

■ Įkytį aeroplano mašinos ūžimą., 
į McCopk aviacijos lauke vakar 
į I buvo daromi bandymai, kurie 
į davė geriausių rezultatų.
t Prietaisas, kurs sulaiko ma- 
[ šiuos ūžimą, atima 3 nuoš. ma-

PALAIKYS RYŠIUS.

VARŠAVA. — Lenkijos už
sienio reikalų ministeris Za- 
moiski pareiškė, kad Franei
jos, Rumunijos ir Lenkijos są
jungos ryšiai pasiliksią. Salvė, 
kad toji sąjunga padaryta atsi-t 
žvelgiant į visų trijų Šalių inte
resus ir nežiūrint, kad Franci- 
joj valdžia persimainys, tai 
kantildai su Lenkija .vlstiek lik- 
sią po senovei.
f ’ . “ ■ • * -

REICHSTAGAS SUSI- 
• RINKO.

L. R. K. Federacijos Bostono 
Apskričio Išvažiavimo 

Komisijai.

Būtinai pribūki! į Montello, 
kur bus galutinai sutvarkytas 
būsiantis 22 dieną birželio aps
kričio išvažiavimo reikalas. 
Komisijon ineina šios ypatos: 
J. Glineckis, iš Bostono; J. Kri- 
viutė, iš Lavrence; J, Čeiyo- 
kas, iš Norwood; A. Vaisiaus- 
kas, iš Cambridge; M. Kaman- 
dulis, iš Hantelio. .

A. Vaisiauskas,
Komisijos pirm.

P. S. Susirinkimas įvyks 30 
d. gog. L. D. K. S. iš važia vi- 
ine.

i

BERLIN. — Vokietijos sei
mas (Reichstagas) susirinko. 
Pirmutinis,posėdis buvo triukš
mingas. Triukšmą kėlė komu
nistai, kurių yra apie 60. Jie 
rėkavo, šūkavo, marseljetę 
dainavo.

Senieji Vokietijos ministe- 
riai rezignavo. Naujas kabine
tas dar nesudarytas.

SUGRĮŽO IŠ NELAISVĖS.

BERLIN. — Šiuo laiku su
grįžo būrys Belaisvių iš Rusi
jos. Jie buvo vokuojami žuvu
siais ir daugelio pačios besan
čios ištekėjusios., Tarp sugrį
žusių yra pasižymėjęs kapito
nas Ląnthauser.

SVARBUS SUVAŽIAVIMAS.

PRAGA. -r- Čionai Čeko-Slo- 
vakijos sostinėj įvyks birželio 
mėnesyje taip vadinamos Ma
žosios Entantos susirinkimas. 
Bus atstovai Rumunijos, Jogo • 
Slavijos, Lenkijos. Tarsis at- 
sinešimą į Rusiją ir Besarabi
jos klausimą.

• »

CAMBRIDGE, MASS.

K Vyčių 18 kp. susirinkimas 
įvyks 1-mą d. birželio ,tuojaus 
po antru šv. mišių bažnytinėj 
svetainėj. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti ir nauju atsives- 
t i. nes jau vajus baigiasi.

PALEIS 4,000 DARBININKŲ

TOKIO. — Japonijos ginklų 
dirbtuvėse buš paleista 4,000 
darbininku.

' J r- _____ . r. -

BYLA DĖL KIAUŠINIO
Rokiškyje, balandžio 1924 

m., Kauno Apygardos, teismas 
turėjo tokią bylą. 1923 m. Vė
lybose du jaunikaičiu mušė 
kiaušiniais, bet žinoma, vieno 
liko sveikas. Tai sveikojo 
kiaušinio savininką labai smar
kiai primušė, kaltindami jį, 
kad kiaušinis buvęs dirbtinis. 
Teisėjai prapjovę kiaušiui, ra
do gerą. Mušeikai davė šešias 
menesius kalenimo.
— (^IŽeMų Draugas0)

varomas tos pačios mašinos 
fcur ir tartokas. Šiuo laiku ma
limas neturi visą malūną pri
valu m .ų t y. negali pildė v^ti, 
sijoti ir t. t., bet greitu laiku 
žadama įsigyti, ko dabar' 
trūksta. Nors jis ir nepilnas 
malūnas, tačiau mala kuo ge
riausiai ir greičiausiai. Telšie
čiai, ypač kaimo gyventojai la
bai džiaugiasi Šiomis dirbtuvė
mis, nes jie labai nusikankinda* 
,vo per dienas ir naktis po toli-, 
mus malūnus arba vietinius, 
•kurio esti silpni; gi tartoko vi-, 
šame Telšių mieste iki šiol ne
buvo.

Elektra ir lentos piaunamoš 
vakarais, beto lentos piauna- . 
mos ir dieną, kada mala malū
nas. Iki šiol, kol elektra, ne
veiki a ma itinas mala, o kai pw 
deda tat sustoja.

Labai pagirtinas dalykas, ’ 
kad savininkas dirbtuvės įstei
gė dirbtuvę, o nepūde pinigus, p 
dabar iš jos turės pelno ir šiuo* ’< 
ni jai gero padarot ,

- .. . • ■ ;. - ■
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(TŽĖ1 VOBKNBj
-tbHshpd every’ TUESDAY, THUBSDAY and SATOKDAY

falNT JOSEPH’S LITHUANIAM B. C. A8BOOUTION OFLABOB 
ntered m Becond-cIaM mąttęrSept 12,1015 »t the mut otfice at Bemok, Mau.

ugder tha Ari of 8,1$®?'
fo? malling at upeeial rate et potftagc rioMded for la Bection 1106

Ari 8,1Ū17,.'iiilbami on July 12,1018."

SUBSCRIPTION KATES:

florimi and suburbs
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TURĖKIME DRįSOS
‘Visame pasaulyje nupuolus 

dorai, meilei, teisingumui o iš- 
riyyravus skriaudai, neapy- 
kantai, kerštui, ištvirkimui, 
neteisingumui, tarsi 'persikeitė 

Z ir žmonių prigimtis. Užgulė 
visus koksai pesimizmas, kok- 

N sai tai slogutis, koks tai gyve- 
.T idmu nepasitenkinimas, neuž- 
Z siganūdinimas.... kokia tai sto- 
T ka'drąsos ir griežto pasiryžimo 

prie siekimo į aukštesnius žmo
nijos idealus, į pasiaukavimą 
kilnesnioms idėjoms.

Tas yra pastebima visur, tas 
apsireiškia ir mūsų tautoje ir 
Čia Amerikoje ir Lietuvoje.

Laikraščiai veik kasdieną 
. praneša kad ten ir ten tas ir tas 
nusibodus gyvent nusižudė, tas 

- iy tas paėmė divorsą, tas ir tas 
■ apsivogė,* šmugelį padarė ir t. 

.. f. Vis tai blogi liudytojai, blo
gos ligos ėdančios mūsą visuo- 

• .menę simptomai, o ta liga yra 
nė kas kita kaip mūši) visų su
bedievėjimas. Nutolimas nuo 
3£fjri<aus Bažnyčios mokslo 

“ įfūsij kasdieniniame gyvenime.
'Mes rodosi visi skaitome sa- 

,- vę katalikais, ir gerais katali<

M-U- 
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Lenkams bėdos dėl Nemuno.

Lenkai iš Bįeloviežo didgirių 
pardavė už keletą- milijoną 
svarą anglams girią/ Arčiau-- 

kelias - į Bąftiką tiems me* 
džiams pristatyt yra per Lietu
vą. Lietuva Nemuim lenkams 
plukdyt medžią neleidžia, tai 
sako būk lenkai su anglaiiTno- 
rį plukdyt medžius Nemunu po 
anglą vėliava. Politinėse sfe
rose toks Sumanymas iššaukė- 
rimtą abejonių;

visą kalbą visai kiton pusėn... 
tokią drąęą privalo turėt kiek
vienas katalikas darbininkas. 
Visiems žinoma kad bedieviš
kos spaudos agentai kasdien į- 
vairiose kolionijose eina po 
triobas įkalbinėdami užsirašyt 
jų laikraščius. Ateina toks 
agentas ir pradeda įkalbinėti 
sakydamas: pabandykite užsi- 
rašyt “Laisvę...” nenorit 
“Laisvės” bolševikiška, tai 
štai kur “Tėvynė” — tautiš
ką.... negera, tai štai kur “Vil
tis”, visai kogeriausia... Kas 
nežino tai ką gi bepadarysi kad 
ir apsigauna, vietoje gero lai
kraščio užsirašo kolų tvirki
nantį bedievišką šlamštą... bet 
yra tokią kurie žino kad tas 
peršamas laikraštis yra bedie-. 
viskas Šlamštas, bet užsirašo 
Vien dėl to, kad pažystamas 
agentas perša o jis neturi drą
sos jam stačiai į akis pasakyt, 
kad rik su savo Šlamštais ten iš 
kur sveikas atėjai, man bedie-

“Jau sziandien randasi- 
LietuviszKojė kariumeneje 
daug Vokiszku aficieriu ku
rie mokina kareivius^ 
- “Ar tik sn laiku neapims 
visos Lietuvos I Juk tai gar- 

- dus šmotelis dėl neprfeotytu į 
friem”

a Tas viskas yra gryna netei
sybė. Lietuvos kariuomenę 
tvarko patys lietuviai karinin- 
kąi, o kad būk esą lietuvių ka
riuomenėje vokiečių karinįnką, 
tai yra lenką skleidžiami pa
saulyje melai su tikslu ap
šmeižt Lietuvos kariuomene ir' 
Lietuvos valdžią.

« i.it.--.--.-..—rn»"V .1 etf į - - «

Komunistų nuopelnas.
t . . '

Ziuovjevas paskelbė dekretą, 
kad Petrograde ir kapai “ko- 
munizuąjami/* Užmokesnis 
už .vietą palaidojimui dėl auk
štesnių k vidurinių luomų ir 
klesų dvigubai pabranginta, 
negu darbininkams. Dabar ru
sai bent vieną darbininkams 
palengvinimą padarė tai vietą 
kapuose.

i

CAMCBRICGE, MASS. 
Pranešhrias. t

Trekai į L^ D. K. Š. ptaįką 
BrisM-tįvaLryte mio liettivių 
bažnyčios Norton Sq. geguŽin 
304|r 1924. Norintieji v^žino^ 

jpasisfėngkite sueiti ant lai
te ,

Į abi purinate 90&
, Trokų Komitetas.

f
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Nepavyko.

S. L. A. viršininkų rinkimuo-

WATERBURY,CONN.
lįl 'įIiBĮIįM

Nesigarrina bet veikia.

. Vargiai bau. rastum šioj šaly ki
tą tokią veiklią lietuvių kolioni- 
ją kaip, kad ’VVaterbui'y’s. Bet jau 
kad kas rašytų, tai nei gu-gu. . O 
visokią nuorikią tai devynios ga-; 
lybes. Štai kad ir gegužės mėn. 
3 dieną š. m. šv. Juozapo parapija 
rengė 30-ties metų sukaktuvių va
karienę, kuri visais žvilgsniais nu
sisekė. * Laike vakarienės dalyva
vo ii* prie stalo sėdėjo nevisai ma
žas būrys taip sakant ‘ ‘ originalią ’ ’ 
šv. Juozapo parapijos tvėrėjų. Pir
mutinis parapijos tvarkytojas, tai. 
a. a. kun. Juozas Žebris. Jo pas
tangomis tapo suorganizuota šv.

Jupzapo parapija ir per tą laiko- 1 
tarpį išaugo | niilžiną,’ ir šiandie- ; 
nirtis pampi jos turtassiekio $335,- 
000.00.

•Svarbiausia uždaviniu.

Dabartinio klebopo gerb. kun. 
Juozo Valantjejaus Ir parapijos 
veikiančio komiteto yra—fui nau
jos MOKYKLOS ir SVETAINES 
pastatymas,. IJūsą parapijos* mo
kykla yra viena iš didžiausių ne 
tik šia Amerikoje, bet ir Lietuvo
je f Sjmetą mokyklą lanko 1,100 
berniukų ir mergaičių. Bot mū
są nelaimei vadinama nauja mo
kykla. kurią pastale gerb. kun. P. 
Saurusaitis toli gražu per maža. 
Naudojama yru “senoji bažny
čia,” kuri tisais žvilgsniais ncata- 
tinka pedagogikos reikalavimams. 
Nauja mokykla sutalpįs virš 300 
vaikučių. Kartu statoma svetaine 
kurioje galės sutilpti’ apie 1,200 
ypatų. Pienai jau gatavi ir yra 
vilties kad apie birželio mėn. pa
baigą š. m. bus pradėtu statybos 
darbas.

Visą Viena mintis.
Dabar, toi kuodaugiausini su

rinkti lėšų naujos mokyklos ir avė

tainės pastatymui. Pasinaudojant 
proga 3Q-ties metą aukaktuvėms 
surengtoji parapijos yakarienč at
nešė gryno pelno $7'12,40. Reikia 
pažymėti ir tą faktą .kad mūsų 
vertelgos šauunii pasirodė su au
komis valgiais ir gėrimais.- Su- 
aukautų daiktų užteko pavalgy*, 
dinti 550 ypatų, te dar nemažai 
daiktų atliko. Mes,atsilankiusie
ji gėrėjomės gardžiai sutaisytais 
valgiais, ir malonių mūsą šėimi- 

’ninkią patarnavimu, išriktą ją tos 
mūsų šeimininkes ne juokais turė
jo padirbėti kad tokią “šeimyną” 
650 ypatų pavalgydimis. Garbe 
mūsų šoimininkeins 1 Tą. visą po- 
ltilj surengė šios ypatos: M. Vait-

CUNARO
Į LIETUVĄ 

trumpinusių fulku, ktiK Šeredų, tre
jais ekspreso ltihnis 

Berengaria Aųuitania
Mauretania 

(per (’lierboiirpij ar Soutlifiniptonų) 
SAMARIA ■— Birželio 10, Liepos 5 
srrrmi — mfžeTIo 20, Liepos 2(J' 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ 
JEI nifliiolp parsil runki i ijiiriiiies iŠ 
Lietuvos, vielas užsakykil. dabar. 
Musų ofisas Lietuvoje suleiks jiems 
pagalbų ir duos patarimų. Visi tre
čios klesos keleiviai turi atskirus 
kambarius. Kųogeriaušias darumas 
Ir nuilstus. Smulk
menų klniiskit vie
linio agento 
n r bu

Gerąi paminėjo.

“Lietuva” 103 No. inde jo 
daugį rimtų straipsnių Lietuviu 
spaudos atgavimo ‘reikalais. 
Paminima darbai įvairią gar
bingai tautos Vyrą dirbusių ir 
nukentėjusią už Lietuviškos 
spaudos gaminimą ir platini
mą-, bet iš visą straipsnių ir 
raštų turbūt bus praktiškiau
sias A. Jakšto straipsnis kur
nurodoma kad “mes svarbiau-, 
šią savo laimėjimą gerai neži
nom. O kad to dalyko žinoji
mui pagilinti reikėtų pavesti 
Vaižgantui - Tumui parašyti Įsu pralaimėjo komunistai, nors
Spaudos Atgavimo Istoriją, ir labai uoliai agitaciją už sa> 
Jis tą geriausiai galėtų atlikti- vųjų. pravedimą varė. Išrinkti 
dėlto, kad visą laiką aktyviai S. Gegužis —- prezidentu, V. 
toje kovoje dalyvauja ir dau- Kamarauskas — vice-prezidcn- 
ginusia tos kovos dalyvių pa- tu, P. Jurgeliutė —* sekreto- 
žįsta. re, T. Paukštis — ižrininku,

----------------- Dr. E. G. Klimas — daktaru* 
kvotėju, M. A. Raginnskas ir 
J. M. Danielius — iždo globė
jam.

“Saulė” tamsiai šviečia.

viską laikraščių nereikia. To-* ► 
kią drąsą jei jis būtą parodęs,. 
tai būtą mpsisergėjęs nuo be
dievybės ir ištvirkimo paojaus 
ta į be abejo įgijo' įsiteigdamas 
lĮseįyujiiąuius teč^ęvi^ką laik- 

kaį^-bet jeigu kiekvienas per/^'aštį- _ , '

* Katalikyste ne vienomismal- 
domis irfcoterių kalbėjimu tu
ri būt .paremta breTvisais mū
są darbais ii* apsiejimais. Ge- 

Įrus drąsius katalikus ir mūsą 
priešai bedieviai iie teip išdrįs
ta be reikalo užkabinėti. Jie 
sako: ką čia burną beaušisi už 
dyką. Jis tvirtas katalikas, ge
ras draugas tai nėra ką berei- 
kalo jo nei erzint, vistiek jo ne
perdirbsime.

Čia reiškia kad drąsa net pa
tį paojij prašalina. Dėlto ir bū
kime visur drąsūs, teisingi, at
viri katalikai, savo žodžiuose 
ir darbuose. Juo1 daugiau pa
saulyje tokių bus, juo greičiau 
sumažės ir saužudvstės, ir di- 
vorsai, ir visokios suktos ne
teisybės.

Pasaulyje jau daug kas ant 
to nurodo kad tikėjimas prade
da stiprėt, įsigalėti kad teisy
be pradeda imti viršų. Prisi
dėkime ir mes kiekvienas palei 
savo išgales ir aplinkybių stip
rinimui Katalikų Bažnyčios, 
pirmiausia atitaisydami savo 
širdį ir savo' tuos palinkimus, 
kurie yra priešingi arba nevi
siškai atatinka gero kataliko 
vardui.

■A kratytume savo kasdieninio 
gyvenimo darbus ir pasielgi- 
nmį*man rodos, kad ne kartą 
nustebtume kaip mes begalime 

* ėavę vadyt katalikais. Terpi
. yra privačiame gyvenime. Bet

ne kitaip yra ir mūsų viešame 
^ gyvenime. Ar-gi kartą tarp 

mūšij kyla ginčai už menknie
kius kur mes prisidengdami 
kataliko vardu pasielgiamo vi
siškai priešingai mūsų Katali
kų. Bažnyčios reikalavimams. 
Ar-gi kartą mes savo viengen
čius; savo brolius užpuldinėja
mo tokiomis priemonėmis ir bū
dais kurie neatatinka katalikij 
vardui.

Mes visi neesame žmonės 
Bventi, visi turime savo silpny
bės, bet jei tik tikrai norėtume, 
tai katalikiškos drąsos turėt u- 
ųie 'turėt užtektinai, o toji drą-

F. Virakas.
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v su mums būtinai yra reikalin-

y Susiėjome su savo draugais 
•« darbininkais, duokim sau ko- 
- .kiais suklaidintais laisvama- 

neriais ar bolševikėli'ais, ką gi 
. -į jieimsitvers pliaukšt kad ne 

niekint katalikystės paslaptis, 
kataliką apeigas, katalikų įsi- 

■ • tikinimus, katalikų laikraščius, 
: katalikų kunigus,’ katalikų vei

kėjus. .. Pliauškia kaip ne- 
praustaburnė ilgaveidė baltoji 
ay degloji, o katalikas darbi- 
įlinkas arba tylėdamas kenčia, 
ąyba nenorėdamas būt už juos Tamstos pranešimas pervelai atė- 
prasįesmu zvoga padeda jiems 
pliaukšt... Čia reikia drąsos 
ir yra priedermė kiekvieno do
ro kataliko jeigu galima tokią 
kalba pertraukt, gražiai man
dagiai perspėjant ar užvedant 
kokią kitą naudingesnę kalbą, 
arba nuo ją pasitraukiant pa
rodyt kad tų pliauškalų nenori 
girdėt,. bet gink Dieve nepa
dėti jiems. pliaukšt ir žemini 
luaksčtenio vardą... Ne kartą 
rimto žmogaus laiku išsaky
tas .drąsus rimtas žodis sulaiko 
blevyzgas Iš sykio ir pakMpin

t
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Pirmininkei, New Britam, Ct.—

“Saulės” 42 No. yra štai kas . 
tilpę (rašyba “sauliška” pa
likta):

“Vokiccziai pradeda kisz- 
ti snapus in Lietuva ir vesti 
tenais propoganda, lavinda
mi Lietuviszka kariumenia 
ir organizuoti geresuia ar
mija, o tuoin darbu užsiima . 
generolas Broederich. Neuž- 
ilgio vokiccziai statys Kaune 

, Vo|(lszka gimnažijejy i^zda- 
. vima Vokiszko. - Lfėtuviszko 

laikraszczio.
' z 

Vargu išsipildys,

“Naujienos” num. 128 rašo:

“Bolševizmas jau smunka 
visur. Už’metą, kitų daugu
ma tų žmonių:, kurie šiandie 
•dar meldžiasi Maskvai, sar- 
matysis, kad jie kada nors 
buvo komunistai.”

Gal būt kacl ir sarmatysis,

I. ATV A K O R T E S 
į Ir IŠ visų dalių 

LIETUVOS per BEEMEN’Ą 
Naujais, patogiais laivais 

MUNCHEN-STUTTGAUT7COLUMBUS 
ir parankiais vienos ldesos laivais. 

Gerai pataisytas 3 klesos keliavimas sn 
atskirais uždaromais kambariais dėl 2 
ir 4 keliauninkų. 4

Išplaukiu Kas Savaitę. 
Lietuvos valdžios autorizuota linija. 
Laivakorčių ir kitų paalikin’mų klaus
kite vietos agento arba pas 

i NORTH GERMAN LLOID • 
192 yVashlngton St, * Boston, Mass.

( fa

bet greičiaus taip bus kad suėdė. ■

....---------------------------------------------------------- j------------------- i—

Natijiteuų” pranašystė ‘nueis 
ant šuns uodegos. Juk koinu- 
nistu sarmatą ir gėdą pelėdos

f TRUMPIAUSIAS KELIAS 
VISAS DALIS

LIETUVOS 
išplaukia kiekv-ieiuį savaLtg 
inusu laivais de ln.ve 

“Albert Balin” 
“Deutschland” 
“Resolute” 
“Relance”

Kurie veža I, 11 ir III klėsn 
pasažierius ir populiarinki lai
vai “Mount Clay,’” Cleveliiiul.” 

: '‘Hansu,” ‘Tliuringia'’ ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesti, (ta
ras ‘mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apys
tores.

JULIUSROTTENBBRG
■ 2G0 IIauover St., Boston, Mass.

i

F

CUNARD IJNE
12G Stiite Si., Besteli, Mass.

AMERIKONIŠKI LAIVAI
Dėl Greil omo, Saugumo ir 

Patogumo.
Nilo Nt‘W Yorko j 
L’l.\ nioiilh’ii, SoUth- 
nnipton’tj, Giorboiir- 
PO i1' Brenif’n’u su
sijungimus dvi visų 
dalių Europos, Pri
vatiniai kanibnriai

dėl 2, 4 arba 6 Žmonių. Rūkymo 
Kambariai, Moterims Salonai, dide
li pasivaikščiojimo dčnys Ir Beno 
Koncertui ant visų laivų.

Geriausia valgis su dideliu įvairu
mu, duotas į didelius, švarius valgy
mo kambarius.

Dėl kainų, išplaukimų ir kilų in
formacijų matykite jūsų vietini a- 
gentų.
EKSKURSIJA LIETUVON

M r. A.- S. Levvis, vedėjas trečios 
klesos skyriaus bus vedėju rietuvių 
ekskursijos laivu S. S. “Georgo- 
VVusliingtim” kurs išplauks iš Ne\v 
Yorko gegužio 6 dienų i Klaipėdą per 
ISouthamiMon'ų.

Ar esi, ar ne Amerikos piliečiu, 
bet gali važiuoti su p. Levvis ir jis 
išduos jums lindynių taip, kad galė
si saugiai sugrįžti i Amerikų bėgy 
šešių mėnesių. Klausk savo vieti
nio agento tuoj smulkmenų.

UNITED STATĖS LINKS 
45 Broachvay, New York 

75 Statė St.- Boston, Mass.
Menturi nu f) i>rsutorx for

United Statės Shipping Board

Rengiamas L. D. K. S. N. Y. ir N. J. Apskričio

518 MAIN STREET, HARTEORD, CONN.

F

ar tu-
neliek j»i3 netfa-

bmd q ir p.1< pvi

Brooklyn. N. Y*.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal jtjs turit Geltonu:) pi inkus! .O ra! jų-i plaukų vra jitorll! 

•‘ liai Rudi, ar Aul.:>>•<•<,• panos; Kaurai |4.»ul ai ar Vi 19- 
i! Vienok neiiur 11 l-okicj spalvos J>e neįlįsti,, neleisk 

i sunaikinti jij gr.o.j no!
Rufflct atliks tai. j<*i iij • iii: l.i’’ i nvo llil.n juos t>nv|o"tr. 

Nežiūrint ar jtjs anvo plauku: H ;r teb< l.-x i-t rupiniu., i I mi, 
suktus i mazgu, ar Ral j:ut e--u trump ii nm.ikiri'e 
lite dalelsti, kad nešvarios, l'.k-ikę P-1 rilanmi f li'l'ni >ti'<i; iiviiz- 
d.i I Jums nereiks.-? kentfti ue*uiisunw dėlei nieže,imu ir berilupiino 
galvos o<I<W, jei naudosite RuFftes.

Netikėkit tuu*aj žodžiui. '! udpid.i l C 
sitikrinkite, kad Rufflet yra mirtinu prii.iu pleiskanu ir kartu 'ra 
puikiausiu plaki, tonikų, 1;uUį tik kada <^'*te naudoje! 
gaati aptiekoąe.

F. AD. RICHTER & CO.
So» Street

Progress Club Salėje ir Parke
Mitchell Avė. netoli Town Hali Linden, N. J. |netoli Town Hali

v •

j11
Pradžia 1-iną vai. po piet.

■rmfou KBM

jo, kad patekti į utarninko nume
rį.

Daktarus Bizdallai. —. Tamstos 
prašytume žiniąs rašyti, o ne ra
šinius apysakaitės pavidale. Pas
tarasis raštelis nebus indėtas laik- 
raštin.

Reporteriui, — Žinia labai suvė
linta ir Iailmtštm dėti‘būt nei šis, 
nei tas.

Saulutei, Hillšide, N. J. — Ap
rašytasis asmuo neįvardytas ir ap
rašyta labai bendrui/ ’ Todėl nesu- 
nū|idojomo ir sunaikinome. Rei
klu rašyti faktus bei Įvykius.

| Programas bus įvairus: Dalyvaus didžiųjų ir mažųjų chorai. Bus kalbėtoją iš toli- |
| mesniu kolionijų. Muzika lųis pirmos.klesos, — grįežš merginų orchestra iš Bayonne, į 
| n*J* 1 

® ' Ši vieta piknikui labai patogi. Per parką teka sraunus upelis. Medeliai kvepia. į
S Paukšteliai čiulba. Žmogus patyręs tokį gamtos surėdymą, persikeli mintimis ten kur į 
8’ Šešupe ir Nemunas teka banguoja. 1
| Dėl šokių svetainė puikiausia. Su užkandžiais, skanįąis gėrįmajs ir mandagiu ’ f
I patarnavimu būsite užganėdinti. , • . į

| PARKĄ^NGA VBLTUI. Į ŠOKI? SALĮg ĮŽANGA 35. CENTAI.

sę*""*
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Užkviečia visus ir visas atsilankyti — KOMlTETx\S| f
.  ■ .... - ,-t .... Ii- ■pMMIMMIMakMiij.»l Į u, 1 IM»

KKLBODIS: Iš Nev'iuko, Mųrrisoiio ir Pateraono, geriaurim važiuoti Arimui, fĮ: 
nuo Markei St. stoties. Išlipus Lindene, eiiivį pietus, apie 3 blokai ‘iki salės. Džitnlais lį 

i| galima nuvažiuoti per Elizaethą. Iš Nmv Noiip? Erooldyno; Jersoy Oly- ii* Bayoimės, !>• 

»važiuoti treinu pei‘ Netvarką arba į Blizahėtbą UpJTtrivn, o iš ten tįžįfno į Linden.» J f

•Gerbiami Tautiečiai, jei norite pirkti gerą namą ar gerą 
farmą, įgeidžiam ateiti į musą ofisą po numeriu 518 Main 

St., o mes jums turime tokį namą kokio jūs reikalaujate, 
£ O jei ir tam laike neturėtumėm, tai mes jums greitai stira- 
J sime tik mums pasakyk kokio reikalauji. Taip-gi gerbia- 

l mieji jei norite geras faunas, mes turim visokių farmą: & 

: gyvulių farmų >ir tabako faunų Connectieut valstijoj apie g 

: Hartford, Daugiausia augina tabaką taimeriai, didžiuma g 
: yra lietuviai ir turtingi ūkininkai. Pirk farmą Conn. vate, S 

? rijoj — lietuvių kolonijoj kur derlinga žemė tai ir tu liksi S 
J | riirtmgu. Iš toliams klauskit per laišką, o mes. jums duosi-

me atsakymą ir platesnes informacijas. Klauskit: 
•t ~

V*

t

l

MAT. ŠVILPA & J. NIXON, REAL ESTATE AGENTS, 

' MMfein St., Hartord, Conn. Tel. 2-6518.
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IdenėfM. Andruškevičįenė, K. Jo- 
saitiene, B. Rutelionienė, M* Ka- 

. WaitS, D. Radzievičienė, jr vy
rai: Pr. Gudiškis, L-Aleksandrą^ 
riČitis, J. Katilius, A. Jurkųnąs> 
A. Maurutis. - . 7 .

. Nepamiršo savo vado.

Kadangi tuomi pat laiku suka
ko dešimts metų kaip mūsų visų 
gerb. kun. J. Valaiiticjjus yra Inu 
pigu, tai darbščiųjų vakaro šeimi
ninkių apsukrumu tapo pagerbtas 
gražia pintinėle gėlių', ir pasilsė
jimui gražia ir minkšta kėdė taip 
vadinama “morris chivir” ir liet
sargį. Labai pagirtinas ir gražus 
apsireiškimas, kad ir mes prade
dame įvertinti tuos asmenis kurie 
dėl mūsų labo tiek daug pasišven
čia, ir nemiilstaučiai darbuojasi.

Naudai statomos naujos mokyk, 
los pa ra piji! rengia pirmą geguži
nę pikniką birželio 1 dieną š. m. 
P»u;< į\airių pamarginimų žaislų ir 
dainų,
tangų kad viskas pavj’ktų. 
nilankę nesigrattdins.

Reporteris.

Re n gojai deda risij pas-
At-

LAWRENOE, MASS. ‘

Įvyko šv. Pranciškaus parapijos 
susirinkimas geg. 21 d. Vienu 
balsu visi parapijonys šaukia kad 

‘ reikia baigti ištaisyti naują baž
nyčia. Graži bažnyčia iš lauko jau 
visiškai užbaigta. Skiepas gerai 
ištaisytas ir įrengtas. Pamaldos 
jau Mt-uiai čia laikomos. Trapai ir 
priminės gatavai užbaigta. Lieku 
lik didžioji bažnyčia pavapi,jo
nams išsilaisi ii i. e. išplėtė vilio
ti.

Kad pagreitinus bažnyčios bai
giamą parapijonys nutarė daryti 
vajų per geg. ir birž. mėnesius. 
Vajų varydami patys parapijonys 
aukuos ir rinks nuo kitų. Taip
gi ruošia dideli, bažnyčios naudai 
išvažiavimą geg. 30 d., Palangoj. 
Tuomet išleis vienam vasarnamiui 
žchičs lotą.

Prie to viso gero, parapijonys 
patys (.Urba, zakristijoną uja iT t 
t. Ypatingai Palangoj jie daug 
veikia. Taiso kelius, maudykles, 
vasarnamius. svetainę, kapines, ū-

4 ——  '-------- '——-------------- - i--------------------

r |B I ĮįĮI I l|.M^

kę s^jsį koplyčią Yčdo, 5r t. h 
Mergos, moterys sėja apie kop
lyčią, Birutės kaine, kvietkas. Iš 
kitur atvažiavę i Jmivrence’o Pa
langą manys esą Lietuvos Palan-

Pamiršau priminti kad vyrai 
lentų garhina iš parapijos miško. 
Pataisys |rętaitit« Iš lauko, iiuo 
kalno puses budavos estradas kun- 
eęrtuoti. Tuomet žmones galės 
sėdėti atkalnėj, pagiry* Skuba
ma pataisyti Vyčių apskričio ge
gužinei, liepos 4 d., 192L' Gere- 
simes. \ /

Palangoj lotus perka ir namus- 
stato. ' Tik daugiausia svetimtau
čiai. Kad pagelbėjus bažnyčios 
baigimo vajų, parapija nuleido ant 
kiekvieno loto po $50.00. Užtad 
dabar ir perka visi. Contvois pa
pirko du, Kazimieras Pinas vieną. 
►Skučevyčius savo gražų vasarna
mį prie pat ežero užbaigė statyti. 
Jo kempė viena iŠ šauniausių. \

Parapija sparčiai auga. Patys 
parapijonys, vietiniai kunigai, ir 
misionieriai daug žmonėms pa
gelbsti sugrįžti prie Motinos Baž
nyčios. Kap bažnyčią užbaigs, 
vargonus sudės, tai didžiulė nau
ja bažnyčia prisildmš kaip mažoji 
medinė bažnytėlė kad būdavo pri
kimši a žmonių su kaupu.

•10-tės atlaidai prasidėjo gcg. 
23, baigės gcg. 25 d. Mišios ir pa
mokslai buvo rytais. Vakarais 
lai mišparai ir išpažintys. Apic- 
linkūs gerbiami kunigai gelbėjo 
vieliniams kunigams.

Geg. 2!) d. laukiamos liepapras- 
,t<Ts iškilmės. Suvažiuos daug 
svečių kunigų. Gerbiama? kun. 
G arui lis sakys pa-iųokslą apie ku
nigystę. ‘ Gerb, kun. $;ttųkaūskas 
suteiks Lavrrenciečiams stlvo pa
laiminimą. Visas LąĄvTea.ce’as! 
laukia tos linksmos dienos. T:

Reporteris.

CHICAG0, ILL. APSKRITY.

Iš Organizuotų Krikš. Darbininkų 
Darbuotės.

Susirinkimas.

i

į
i
t*

Liet, Darbininką Koop.
•ros mėnesinis susirinkimas įvyks

Trečias Metinis
cc

<

• ~...

'
N'ėpaprftHti pasiekimai gaunami' po 

vieną dieną naudojantYlrex, seniau ži
nomą kaipo Gyvaeių allejų.'

Kurtumas ir galvoje užimąs ilgiau 
legidl būti toleruojamas, kuomet yra 
šrasta garsaus daktaro gyduolė, šian

dien Jau galima bevelk kiekvieną kur-

... ..... .  / nųmtių
sekm. birž. 1 d- Aušros Vartų par.
mokykloj (WeBt Sąla), 3;30 vai, 
po pjet. SpBįrinkbw bus svar
bius: dabar, .po organizacijos sėl
ino, teikės nustatyti ateities veiki
mo plepą šioj apyliiipj, ir kibti 
darban.

i. . i - -

L. D. K. S'. IX Seimo protokolo, 
paskelbtame “Darbininko” utim. 
57, „ geg. 120 d., padaryta klaida, 
Seimui pasveikinimą ir auką $11 
nuvogė nuo L, D. K. S. Apskrities 
ir priskaitė* Aušros Vartų par. 
kuopai. Pasveikinimas ir auka 
prie pasveikinimo buvo aiškiai pa
žymėti, kad tai yra nuo L. D. K. 
Si Chicagos Apskrities

Centro Rastinės prierašas: Ačiū 
už pastebėjimą ir pranešimą įvy
kusios klaidos. Jinai įvyko iš tos 
priežasties kad pasveikinimo rašte 
nebuvo pažymėta nuo ko ta auka 
seimui prisiunčiama, todėl, spč- 
jant palei parašo ant čekio* ir bu
vo protokolan įnešta kad toji au
ka yra iš kuopos Aušros Vartų pa
rapijos Chieagoje. Dabar šiuomi 
tą klaidą atitaisome.

Ką mano.

Dar iki pat šiol Apskrities rašti
ninkas nežino ką daro ar ką mano 
daryti J. V. Dimša ir LDKS. 25 
kp su pinigais kuriuos surinko per 
kun. F. Kemėšio prakalbas vajaus 
metu pasakytas Dievo Apvaizdos 
par. svetainėj. Apskritis jau se
nai ir visokiais būdais ragino p. 
Dimšą pasirūpinti atiduoti tuos 
pinigus Apskričiui kur tą vajų su
rengė ir turėjo lėšas padengti iŠ 
kitų šaltinių gautais pinigais. Bū
tų gera, kad tą dalyką būtų gali
ma užbaigti sekančiam susirinki
me, birž. 1 d.

Darbuotojas vyksta tėvynėn.

Visuomenės darbuotojas, L. D. 
K. S. 20 kp. (Nortli Side) uolus 
darbuotojas, Apskrities agitato
rius, Ant. Bacevičius, vyksta. Lie
tuvon" šią vasarą^ ir, jei kaip, gal 
jaū nebegrįš į šią aukso šalį. Aps
kritis ir 20 kp. niikentės netekę 
šio tėvynainio, pasišventusio dar
buotojo. Linkime jam laimingos 
kelionės, patogaus gyvenimo ir 
sėkmingos darbuotės Lietuvoj 
darbininkų tarpe.

Kuopų judėjimas.

Iš visų kuopų, prie šio Apskri- 
Itiės priklausančių, daugiausia vei
kimo parodo Cicero 49 kuopa. 
Nors Cicericčius bile kokiame vei- 

Ikime sunku yra pralenkti, te- 
čiaus Chicagos nors kelintą dalį 

Įtiek veikimo privalėtų parodyti, o 
dabar kaikurios ir didelių kolioni- 

| jų kuopos, su garsiais ‘ iš vardo 
i darbuotojais, nei slinkti nepajė- 
I gia. Kai-kur kuopų susirinkimai 
Į visai neįvyksta. Taigi, la itų kuo- 
jpų buvusieji ar tebešautieji dar- 
IbUotojai atvyksti! įateinantį Chic. 
Į Apskrities susirinkimą birž. 1 d. 
1 Aušros Vartų par. mokykloj. 
Į {Kurios kuopos apsnūdusios, ku- 
Iriį kuopų darbuotojai daleido 
I kuopoms prie to daeiti. kas tie 
[darbuotojai, šį kartą neskelbsime.

t^u^įgįg5atieinanMb Chie. Apskri
ties susirinkimo. Lauksime tų 
Kuopą' darbuotojų atvykstant į tą 
sSlrinJimt- Visiems jėgas sųbft-j 
rus, ir Apskritis ir kuopos galės 
puikiausiai gy vuoti. . •
^SuvlSjuoktoe risi į tą susirim 

kimą|>
e M,

*
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Sąjuti-

KONCERTAS

HROVIDEMOE, & I,>'»'

*

' 30 d. gegužio bū.s parapijos pik- 
njkas. Labai gera vieta išrinktai 
išmanau kad bus nemažai žmonių. 
ijDis dainos, lenktynes ir yigokių 
įritu paniarginnnų, tai-gi visi Pro- 
videnec *o ii’ apylinkės lietuviai va
lio į pikniką. '

31 d. gegužio bus koncertas* ir 
šokiai. Prisižadėjo prisidėti ir 
ukrainiečių, choras prie koncerto. 
Tai-gi visi traūkshn paklausyt ku
ris geresnis choras. Buvo pas mus 
neseniai vakarėlis ir buvo keli uk
rainiečiai atėję, dainuoti ir labai 
gerai sudainavo, bet pamatysim 
ar mūsų ai* jųjų choras geresnis' 
tint 31-mo gegužio. Grajys labai 
puiki orkestrą ant šokių tai tie ku
rie nemyli dainų ir muzikos galės 
ateit ir pašokt “Klumpakojį’ ’ar- 
ba” “Suktinį.”

Girdėjau kad nauji vargonai 
jau yra atvežti ir tuoj bus pradė
tas darbas jų sudėjimas. Taip-gi 
choras rengiasi iš visų jėgų išsimo
kinti labai gražių giesmių dėl pa
šventinimo. ' Bus ir iš Bostono, 
Brocktono ii* ‘VVorcesterio artistų 
ir muzikų. Taip-gi iš Providen- 
ce’o bus svetimtaučių artistų ku
rie padės pamarginti programą. 
Tai visi atvažiuokit paklausyt mū
sų naujų vargonų.

Man buvo girdėti kad lietuviai 
mokėjo po penais dolerius dėl 
naujų vargonų. Dar risi neužsi- 
mokčjo tad skubinkitės ir užsimo
kėk it savo duokles tai nebūsime 
skolingi.

Na, jau daugiau žinių nebeži- 
uau. Turbūt ir gana. Maža kolo
nija, bet labai daug yra veikiama. 
Ar kitos daugiau veikia? Ne. 
Tai-gi matot visi kad mes Provi- 
denee’iečiai nesnaudžiam, tik kru- 
tam ir dirbam risi iš vieno dvi tė
vynės ir bažnyčios gerovės. Tai 
dabar bus viskas, toliau dar dau
giau parašysiu.

Jt

I. t-j

- Al

»

W»HdT!NV •■r 
JĮKŪBIKIŲ 8VfclKAT0S.lĮ

■ųtM yr*Į«iT*M cr* 
•mrlfMjMiųrMl Staktai 
(r m '

■ * ^*** " 
k’ i

STRAIPSNIS 60

Priežiūra kiulildo akių, ausų., nosies 
■ir gerklėm

Yru pirmos svarbos dalyku užaiiky- 
ti kūdikio akis, ausis, nosį ir gerklę 
švariai. K^kvienus menkatLs ausų už
degimas, arba tekėjimns iš ausų, nors 
Jr manytum nesvarbiu, reikalauju tuč- 
tuojuus gydytojo npžluros. Greitas gy
dymas gali išvengti apžaballmo, ar ap- 
kurtiino. Paprastas ir geras vanduo 
dėl tikiu plovinio yra borakso rūgštis 
Tluirlc aeidh Jos pusę šaukštelio rei
kia įdėti į paintę virinto vandens.

Dantys.

Sveiko kūdikio turi prasikalti dan
tys tarp šešto ir septinto mėnesio. Dvi
dešimts dantų sudaro pirmą setą, arba 
•‘pieninius,” ii* jų pasirodymas labai į- 
vitfruoja. Priežiūra šitų laikinių dan
tų yni labai svarbi. Juos reikia du sy
kiu į dienų apvalyti švelniai trinant 
su minkštu audeklu arba vatu, pavilgy
tu su borakslnės rūgšties mišiniu. Kū
dikiui augant didyn, reikia jį pamokin
ti vartoti dantų šejietuką, nes sveiku
mą antrųjų dantų priklauso žymiai nuo 
priežiūros “pieninių.”

Antrieji arba amžinieji dantys pasi
rodo apie šeštus arba septintus kūdikio 
metus. Sete pareina 32 dantys. Prie- 
žinra šitų dantų yra pirmaeilės svar
bos. Yra saugus paprotis kas šeši mė
nesiai duoti, geram dantistui apžiurė- 

kudikio dantis.

Visados savo kūdikiui dhok geriau- 
niaistų. Jei bėgai i žindyti savo ku- 

dlkio. neeksperlmentuok su įvairiais 
preparatais, ber pradėk tuoj gerai —■ 
duok jam tą maistą, kuris padarė dau
giau sveikų ir vikrių vyrų bei moterų, 
negu visi kiti kiulikių preparatai krū
von sudėti — duok savo kuldikui Bor- 
den's Eagle Brand Pienų, muistą, kuris 
išauklė.jn vikrias kojas ir sveikus kil
nus. Jis remiamas ir rekomenduoja
mas gydytojų delei jo augštos kokybės 
ir vienodos sudėties. Milijonai ir mi- 
lijomiĮ kūdikių išaugo į vikrius berniu
kus hei mergaites dėl motinų ' geros 
priežiūros ir maistingumo, kurį sutei
kia Borden’s Eagle Pienas.

Skaityk šilus straipsnius aiyilžiai kits 
j savaitę ir pasidėk atidėtai. '

ti

.Šamas.1

WORCESTER, MASS.
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Pabėgėlis 13 Rusijos Vasll a» And 
po adresu Gabrovo, KMK.Stmt'“ 
uefzky No. JI, Bulgarla, paieiiDo fl 
arba adresą Vincento jlučinlo,.. 1 
11)07-8 metais išvužlava jį 
Suvienytas Valstijas*
----------------------------4 .........  'M 
f Pa Ieškaur Savo vošers Teklės Mę® 

-nienes (iA natai SmnloiiiukėH> Ir*® 
gerto Juozo Llnkmm. Prieš Karą gfl 
M Shottse Škotijoje), dilium 
kur Amerikoje. Prašau m* 
jų pažįstamų duoti man žinių šluoju 
tušu t. Oim. Knkunituuklcnė, 21 ]Į| ** *** *.</

L i,
ei® pagydyti vienos dienos laikotarpy T par k-, by Beilsimi, SeotlmuL 
naudojam seniau žinomą IUittle Sunkė ...... n,

01į pasisekimo visojo. Salyje* r Kazys Stašaitis paieškim ____
,r _ ,* XT . KACmSKAiTM mainančios i» 3
Mrį D, Dey is NehriisKa, Oi metų t'a* r įninką parapi jos, Trakų apRkrff 

so: ’‘A5 naudojau gydymą tiktai dvi utcmlans vta avveiiusL So. Boatd siivaltl H- labai gerai girdžiu. Stalgus kft9 jjnįfcir J.hdisįfl
Dtilengvmimus Ir užimus galvoje pra- mwSinlžIai pi.ngail man pranerti, 
puolė. Mano kataras km| turėjau per Jut phtll pati'atsISaukla. Yia 
kelis metus mane pamažu apleidžia.” rpikaius • •

1S ?“AU,5a rašo:. "KAZYS STASMTI^i,’** 
n,ft«dotl YtIrex i i? «F' P'! SU ' Widerlmty, One

džlu laikrodžio musliną. Pirmiau nle- Į__' 
ko negirdėjau.

Angeline Johnson Iš Mlsslssippl buto 
labai kurčiu per 18 metų. JI sako:l 
“Viręs sustabdė užimą mano galvoje. I 
Aš dabar girdžiu traukinio švilpimą | 
8% mylios tolumo.”

Roy It’islier, Iš Iowu, sako: “Aš bu-l 
vau karelas per 11 metų, dabar Iš tolo | 
ant stalo gulinčio laikrodėlio takšėji
mą girdžiu.” į

Mr, W. A. Lumpkin 1S Oklalioma ra-Į 
1 šo: “Aš buvau kurčias per 38 metus Ir ' 

panaudojau vos kelias dienus ir dabar 
gerai girdžiu.”- Į

Mr. A. Clūnpman iš Mtchlgun sako: t 
“Blaurus galvoje užimąs visai prūny
to tr girdžiu labai gerai.”

KURTI VAIKAI GIRDI,
Mrs. pla Valentine iš Arkansas sako: I 

“Mano mažytis yra S metų Ir buvo 
kurčias, bet panaudojus gyduolių pusi- Į 
Hko sveikas.” j

Mr. Matlier Pūlinys suko: “Mano 
jaunas suims buvo kurčias ir panaudoki 
Jęs Viręs tik tris dienus paliko visai I 
sveikus.” ’ Į

Mes esame įsitikinę, kad Vlrox tikrai į 
jums girdėjimą sugrųžlns. Kad pato-1 
džius ir pagarsinus šių musų stebėtinų 
gyduole,. mes prllsųsime jums bonkų 
!j;2.()O vertės, už >51.00 Išmėginimui per Į 
10 dienų. Jeigu nepugelbes, tai mes no
riai jums pinigus sugrąžinsime. 

Nesiųsk pinigų, prlsiųsk vien jūsų 
vardų į Dale Laboi'utories 1308 Gate- 
\vny Siti t imi, Kulisus l’Ity, Mo. ir gy- I 
duois tuojaus bus Jums pasiųstos. Nau
dok Jas pagal nurodymų. Jeigu bėgy
je 10 dienų Jums girdėjimas nepasitai
kytų, tai prlsiųsk mums gyduoles at
gal, o mes pinigtik stigrųžiusinie. šis 
pasiūlymas pilnai gvarantuojamas, tai
gi nelauk ilngl, rašyk šiandien. (Adv.)

Į ptuuiudojnu vo; 
gerui girdžiu.”-

v

Į-

GERA ŽINIA STO
ROMS MOTERIMS' 

Neino kildinantis gorse- 
tus No. 333 yrą labai pi- 

. gus, drūčiai pudarytas įįr 
tiktai $3.00. Adresuokite j 

jNemo Hygienic^Flshion
120 E. 16th St., NcW Yorlt (Dept.Sj”

>
r
f 
t

JB AUGI JOS IK KUOKOS • 
TEMYKIT.

Programą išpildys 36 ypalos, gabiausi Lougjno Buiiuoj t|np| 10 QAPKIIMIKIV'AQ - 
Mokiniai. Dbs Birželio 7-tą dieną, 1924, Lietuvių Svetainėj, I WUCLIw yArliliiillAnv 
kampas E ir Silver Streets, So. Boston, Mass. Pradžia 7:30 vai. Į JĮJĮ Įj j
vakare. ‘ . I ____

l’ikiehi kaina: pirmu eilė sėdynių $1.00, antra eilė 75 ceu- jnk k)i spaudos ullujlls at.
tni. kilos usos |H> 50 eenly; vaikams įžanga 15 centų. Vaikai sŠu‘taX'£°«efS
be te\ u neini ' i leidžiami. tais apdarais. .To kalną tik $1.75.

*■ ‘ 1 Pftlaugos Trejos Devynerios, geriau
sios taip • vadinamos tlejankos GOc. už 
DtiKCll. .

Halės nuo priepuolio arba nervą S3c. 
. Gerinusios žolės nuo ncdirblmo arba 
itžįkietėjiiuo vidurių GOc.

Nuo strėnų ir pečių uknudėjimo, ge
riausia sutaisytu arbatų, kuri tikrai tu
ri gelbėti — GOc,. už pakeli.

tfromutoins popleros raSyti į Lietuvą 
su gražiomis dainelėmis; tuzinus 75c.

tL’as tai yra vienintelis Hetuv&kasi 
Į sandelis visokių lletuviSkų žolių Ir Sitk- 
nHj. Atsiųsk lbc., o gausi knygutę, vi- 

•sdklų žolių surašą arba katalogą. .

M. ZUKAITIS,
41!) 1IUDSON AVENUE, 

Rodieater, N. V-.
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Čia bus iškilmingas atidarytu 
“Maironio” parko 30 dienų geg 
žio. Parkas bus atidarytas 9-tą I 
valandą iš ryto. Šiame atidarv-| 
me bus įvairus programas. Daly
vaus šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vedamas mūsų jauno ir ga-l 
baus vargonininko J. Žemaitaičio. 1 
Dalyvaus garsiausi solistai ir so. 
listės iš Naujos Anglijos, kaip tai: 
p-lč Grybaite ir kiti, teipos-gi ir iš į 

Lietuvos artistas garsusis smuiki
ninkas p. Žydanavičius. Grieš 
AVorcester’io lietuvių beitas. 7-tą 
valandą vakare prasidės šokiai.

Antrą milžinišką gegužinę 
“Maironio” parke rengia A. L. R. 
K. Draugijų Federacijos 13 sky
rius birželio 1 d. Bus Įvairūs pa-1 
silinksminimai, kaip tai: bėgimas 
maišuose, traukimas virvės ir teip 
visokių lenktynių, čia turiu pa
žymėti kad pereitą metą traukinio 
virvės ženočiai laimėjo, už ką ga
vo dėžę cigarų. Taigi šį motą sar
geliai Senučiams žada atkeršyti iri 
tą didelę* dėžę cigarų žada laimė
ti. I

Reporteris, j

PISK ŠIEMET
Derinusias laikas pirkt far-h 

mtį šiemet. Pirkime ir parda- ; 
vime-stabų ir f urmų arba su- h 
mainyme stubos su farhia mes 
tamistai patarnausime. ‘K teip- ! 
kitės prie mus ypatiškai arba ? 
per laiškus. Į

AGjEKCV j. P. VAITKUS, !

Worcester, Mass. k 
M Bark 7786,

IX ĮVKOįtfil ĮVĖLIAVOS
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yalartd»> nematei^ aimptmaai turis pus
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GEOEGI & VITAK MUSIC CO. 
4639 South Ashland Avenue 

Chicago, III.

1
> ’ -•
*

#. A. Norkūnu,
16 Pleasant St., Lawrence, Mas$<
-------------------------- 1-- M. , ■ ' jp*f m'M

Kabyt 3*k 
aptUkMa '

Lietuvos Respublikos Atstovybė pa
ieško :

1. Mikolą, Zigmanto Sūnų, VeJikonj, 
( Velikanec),

2. Mykolų Skiriu,
3. Antanų Beržinskį.
Lietuvos Atstovybė prašo ieškomų 

asmenų atsiliepti, ir visų, kas apie ieš
komus asmenis galėtų suteikti kokių 
nors žinių, malonėti pranešti Atstovy
bei.

Liet u ros Respublikos Atstovybė 
S. A. V.

PAIEŠKOJIMAI

Padarytos Iš 7i» ir 102 raktų oklnva it 
trigubos. Visos pirmos klesos plieni
niais reeds. Paliaus ■užbaigimo arba 
gražiai išmargintos. ’ :

Noapsigaukit. žiūrėkite, kad ant kon
certinos butų pažyiuxta

“PEARL GUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.
KATA U M J A S ATS L CNuI AMAS 

I >YKAI.

Pamąstyk: tik 75c., 
25e. mažinu negu doleris Utsl-Mf 
eis indėjimas viuidens šildyto«j® 

' jo jūsų name. Mokėlst kas 
nuo ir naudositės* Mėgink,,™ 
kainuoji mažiatt^kaip $1.0Ū>, y

■ At Apy of Tfttie H >
14J Trc*c«t Si.. Boitmk 3KW«S|K, 

MžHuiįvtr St., M.
SCmbrH4*8t.,B«*4« K
H Roibury St„ KĮntyry. ■7 Su BoAIim.Vūj»r» n

S39 Cotu«ki*Re*i,UA>«’«ę«r.,ę*tWW M 
SS7 W*iiU<U» St., €*!«»■ {X

34Frecp«rtSt.,D;«W«r 11
lM2Bc*co«St.. Ce#li*tę«ra«r.*•**■*.« 

399-Br**Jw*y.į»utli B nt ♦« |S
«73Ct»tr«St..J»adUP*h BLI

. . 343 Bw*iw»r. II
BOSTON C0NS0L1DATED GAS M jį|

-  . - 

NENUSIGĄSKIT— •
TIK IEŠKO BAUBINO
Jis žino kttrlnotina laiko Bambino—ir‘jis žino, 
jis jo nori. Kūdikiui Bambino reiškią tiekį, 1 
išėmimas B šėpos skanios vaisių košes, 
13 -A. M JBX 3NT <
yra .nepavojingas—-paseknungas—sakiaus įfe 
vidurių paliuo šuo tojus,
Kūdikiai mėgsta jį. t Jie net pražo daugiu 
Jfel jūsų kūdikis neramu^ turi aptrauktą Įleis 

>1 nęgahmpmi iniegoti^jabai Yerid&Wr 
kankmaham, tat išvalykite jo sistemą su lettą 
vidurių paliuoauotoju, tokiu kaip Bambino, Jis 
ims SU noru ir dsug geriau jausis nuo jo. J W 
yalandas nemalonus simptomai turis pmnyteti 

Į. AD. RICHTKR CCų 104-114 4th IROPKLYN, K

dei nežinai, kaip var 
tėti

tENKLAI.
Ilgų meti} praktikos ariiartiDol 
biūsų darbą liudija tūksta^BMį 
draugijų. Iniormacijųdelei 
kitę s l• *

VAIKO sveikata la
biausia priklauso

nuo maisto kun jam
duodi. Lai nei viena
motina nebando eks
perimentuoti.

Į žindyk saVo kūdiki
bet jei dėl kokiu
nors priežasčių jūsų
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie
kuriuos nesi tikra

Borden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas
kūdikių maistas per
■virs 60 metų. Jis yra
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas.
Gydytojai rekomen
duoja jį motinoms 
sunkiausiuose {atve

prisiūsk mums Šitą
paskelbimą ir mes pa
siusime jums peneji-
jimo instrukcijas. Kū 
dikių Knygą įr kito
kias brangias infor
macijas dykai.

Ieškau savo vyro paeinančio iŠ 
Panevėžio apskričio, Plukių so
džiaus. Dabar jau yra žinoma, de
šimti metai gyvena Chicagos mies
te. Labai prašau tų, kurie žino ar
ba gali sužinoti jo‘ adresų ir pri
siųsti man į Lietuvą ant to adreso: 
Elenh Steponavičienė, Panevėžio 
apskričio. Plūkiu sodžiaus. L1TH- 
ITANIA.

Permainyk Jutą'jB 

f “ste !■



HUTO!

^ateinančių pelnyčių1 ge* 
ŠRI d. pripUčtoiČiOFš Me- 
j tJny šventės “purinam- 
patini § numeris bus pra> 

____J -'10 ” -

MOumanymas bus
VYKINAMAS,

Hlfetų, iitarninką įvyko 
rag-' S pirmosios kuopus 
BcSk.biuis, kur

JuD’9 išklausyti kuopos 
Bjįtrtrnfco p. J. daromo smna- 
Bp^midaryti $3,000 iki La- 
Į^^ty? Pusi rodė, kad siinia- 
KpirMhai praktiškas ir Įvyk- 

Yra keletas pamatinių 
Hįykųi išrišti. Tas pavesta pa- 
ĮKiyti pačiam sumanytojui, o 
rokui bus stota darban.

<cI>aTbininko” štabo na
ftų biiyO atsiklausta karu pa- 
tamlavoti “Darbininko” ofiso 
Į^ųntą* Buvo kokis paširdy-'

Kariai išrado, ka<l gerian- 
išrendavojns Lietuvių 

Prekybos B-voi.

V

tai

I&KILMINGADIENA.

JPnieitas /nedehlienfe, 
žio' 25 d., bostoniečių buvo 
'tikrai nepaprastų iškijflriii die
na, Tij diena pilimitisis bos- 
tonietis gerb. Iuim Pranciškus 
V. Rtrakanska^ atnašavo Pie
vai savo pirmųjų šv. mišrų ųu- 
ką. Šv. Petro lietuvių bažny
čia buvo p^rsikimšusi kaip Ve- 
tykų lyte per Priskčlimų. Dau- 
uvlV buvo nrivažiavtishi iŠ

jo m ai ?
Rengia Šv. Petro parapijos 

ciioras ketverge, gegužio £l.> 
W2-k Parapijom salėj,- 402;JSaFtt 
Seventh St, So. Mans.

Kviečiame visų jųimimų. ant 
Šių šokių* nes vieni’iš ge- 
riatiHių.' Grieš viena iŠ geriau* 
dų oreheHtm. Tafp-gi jau gal 
uis, paskutiniai .šokjaų nes at-j 

Waro vakarož monas, tai pi’a- 
desime važinėti, ant. tyro oro. 
Tikimės kad visi atejuFaeji bus 
pilnai patenkinti ir pilnai pri- 
sišoks.

Kviečia visus RfejmUI.
’  i- * .

“J®*

MlllifBGalop J. gvirskas. dar įteikė 
dovanų.
i SF vakariene pasižymėjo ne 
tik gžįusąmm, puošnumu bet ir 
tvarkiu Tai. heitbejo dėka H 
nrininko V. T. Suvieko, ję.pa- 
gvlbnunkų V. Medonio, P. AIi- 
liaus, A. B.endoraičiot V, Valai- 
kųą ir kitų patarnautojų pas
tangoms. Prie šios vakarienės 
paruošimo dar šauniai pasidar
bavo visiems žinomos'ir pat> 
Tusios šminininkč.s k. t.: Kilm- 
riene ipt duktere Atenuj■ Kali- 
šionė, Slnidūrienė, Misgii’die- 
nė, Karhauskrenėr Stravins- 
kiene, Pivariunienė ir k. Prie 
stalų patarnavo jaunos vylės, 
vienodai pasipuošusios, kurių 
dėl daugumo nepatogu jvar<lm- 
ti.

• Ši vakariene ilgai, ilgai bus 
m i n ima. Buvęs.

A
STOGDENGIAI 

(ROOFING) 
kirmius ir žvyrio,1 metalo, šloim iv 
nšpaiuF šingeiliK Tai yra seninusi. R 
ttfsiikmieirtitsl stogdengiui ^o. Bos- 
totfe. Visas diirbns gvanintiurjainas 
ir ypiuišlūil peržturiums.

T. B, ORMSBY & SON 
350 Broadway, South Boston 

* 'M S; B. 3HG2.
J. . .  , ,

PAPRSIOUODA NAMAS
6 šeimynų po 3‘ ir 4 kambariui, pato-į 
glaustoj vietoj So. Bostone, Šviesus Irt 
dideli Jmmimdrtl, teipogi gesųs ir tol-Į 
lotai. .Yra vieta dėl.pastatymo gura-Į 
džiaus dei 6 karų. Kuriem butų rei- j 
kalingas inks naniasį kreipkitės pas sa-> į 
virtiniai pa jto. 24 Mėtm* St.,. So. Bos- L 
ton, Mass. (G. 24-74), J. 3-57)
--.. ---■ - —>-yr------^-r ------T

Tol. So. Boutott 40QO

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
506 & Broadway, So. Boaton.

(Kampas’G St. ir Broadtfay) 
VALANDOS: 9—11, 2-4,

REIKALINGAMOTERIS ’ 
pi# tumių. divybo. Kambarys Ir Vai-1 
gis, Genis išlygos. Dėl phcRsnių in-| 
formacijų kreipkitės: M. G„ 657 E, I 

[Sevenih SU So. Boston,-Mass. (29) I

į’" ,

iMTSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vftl. 9 iki 11 ryte, 1 Iki 8 po piet.

7 i ki 0 vnk.
381 Broadway, So. Boston.

. Tel. So. Boston 2831.

»

gvbė buvo privažiavusių 
apyliknos kolionijų. Kun. P. 
V. Sfralųpiskni asistavo' kle
bonas K.•'Urbonavičius, kun. 
JP. Juras ir kun. Mockus. Po 
mišių gerb. primieijantas sutei
kė žmonėms palaiminimą.

Tą pačių dieną, po pietų, į- 
vyko M arijos-Vaikelių Draugi
jos puošnus paroda vintas gat
velių/, Jiems sugrįžus bažny
čion, jų buvęs .mylimas, moky
tojas ir organizatorius, o šian
dien jau kunigas, suteikė pa
laiminimą. •

Vakaro, parapijinėj salėj ant 
7-tos gatvės įvyko liškdminga 
vakarienė, parengta Lietuvos 
Vyčiu 17-tos kuopos pagerbi
mui savo brangaus nario,, die
nos primieijauto. Žmonių bu
vo tiek kiek ta’ salė galėjo tal
pinti, virš 250, gi antra tiek bu
vo norinčių dalyvauti, bot ne
begalėjo itilpti. Iš kaimynių 
kolionijų, \Voreester’is bene 
buvo skaitlingyausiai,atstovau
jamas.

Primieijautą per svetainę at
lydėjo mažos mergaites vaini
kais apsupo. Kartu ėjo ir pri- 
micijanto motinėlė. Vakarie
nės dalyviai tnorn syk sustoję 
juos sveikino entuziastingu 
plojimu. Visi dalyviai buvo 
pasipuošę su raudona gėle.

Pasisotinus, prasidėjo prog
ramas. Vedėju tos vakarienės, 
buvo V. T. Savickas. Ir prasi
dėjo jausmingos Įvairios kal
bos, linkėjimai, dainos, smui
kavimas. Įžanginę prakalbą 
pasakė gerb. vietos klebonas 
K. Urbonavičius. Jisai išreiš
kė viltį, jog kun. P. V. Strur. 
kąuskas bus paskirtas Į So. 
Bostoną. Tą žinią vis! su di
džiausiu entuziazmu sutiko. (Ir 
ntupisiriko. nes gerb. kun. Stra- 
kauskas ufarninke nuvykęs pas 
kardinolą, gavo paskyrimą į 
So Bostoną.) (Mėsos ir Groceriu Krautuvė Ž

Solistu choras vadovaujant Lnl ger„ kiinųi(1: iphiuum |
gerb. varg. M. Karbauskui i>a-hune sstio į snYnitę-. <iei ui-eito pnniuvi- x 

i'. . , i, • • i! , ., pBo preke tik s2.stio; ateik ir persitik- I o,
Įdainavo Ilgiausių Metų. rink. a. ivas. ritu \v. Un>fithv.ay. s(J. g 

Rengėjos. Įprakalbėles pasakė kunigai: •'Ii,ųs^ t u. 29. 1>. 3-.n x
lirockus iš Hartford, (’onn., bu-------------------------------------------------g
I ves bostonietis, J. J. Jakait is is ĮJIOIIIIA O 1 xi * IflAA AO

žodi I oreesterio. Pankus is Bridge-j lIllHiAv IS VAŽI A V IIm Au
1S Pl'OY i-Į ----- Ileniria —---- į =.~'. ..., ......... 1 . —l. j.j. i ...... ....................................

advoka-| BIRŽELIO-JUNE 8 D, 1924 | LIETUVIŲ GELEŽINĖ KRAUTUVĖ
VI A.D\ SHKMEKLIO I Viena iš didžiausių geležinių daiktų krautuvė So. Bos- 

PKRJE - | tf)np« kurioj galima gauti visokių geležinių įrankių: oblių,

Everett St., Ellis, Mass. | kaitų, peilių ir visokių kitokių įrankių, kurie tik yra žnio-
f gui reikalingi.

p. . i Specialistai visokių įvairausios rūšies penių, vanišių, 
Bnž I aliejų ir Sieko.

Prisiunčiam geriausius patyrusius paintorius, karpen- 
terius, kurie aptaiso ir apipentina stubas.

Užjaikoni langams ir durims sietukų, tvoroms ir višti- 
nyčioms aptverti visokhj dratų...

Visokių galvanizuotų ir kepurinių boilerių^ 
Vandenio, geso ir štymo paipų. 
Gesiniu pečių, greblių, šakių ir lopetų. 
Viskas parsiduoda prieinamiau.siomis kainomis. 
Ordelius priimame telefonais ir laiškais. 
Reikale kreipkitės šiuo antrašu: •

AMT DCNnfK nAVTARIIIII south boston hardware company, 
AN I ntnUUO UAM Altui | 379 West Broadway, South Boston Mass. Telephone 0122 R 
Arm 1Q Ali V AMO ADI A|Q | JONAS KLIMAS ir PETRAS BOLYS, Savininkai. K 
UrluAu vii AM U Ali! Al V

I »— ...i • i.-.- *■■ .. - ■ n -t - . -      ,,,     

L.

NU-

uvarbiausiu

Reporttris.
■M?.'.',.

MfAUJAS UOLUS VEIKĖJAS 
|9> Boątono lietuviai ' d/daugs- 
Išamgaj sutiks naujienų apie 

kad naujai įšviMitintasis 
gggefU..kun. P. Strakauskas .Jo 
Kžiųinencijos kardinolo ()’(-on- 
pįelPlb tapo paskirtas prie lie- 
Pįįvųyšv. Petro parapijos. Nau- 
rjbjo kunigo asmenyje turimo 
|whĮ Veikė ją, malonų inteligt'ii- 

kfttšfą lietuvi.
I; k Bžiaugkintės. bostoniečiai.

r . «.•). i* - ■

| ATEIKITE GERAI PASI- 
|a VALGYTI IR PASI- 
|į' LINKSMINTI.

Moterų Sąjungos 13 kuopa 
Į^ngia-puošnią vakarienę nau- 
fet-.naidlį pagerbi imli birželio 1 

m.parapijos salėj ant 7-tos 
■įį-tv^Si Pradžia G vai. vak. (la- 

gaspadinės gamina 
■Eferdžius t va 1 r i us ir skanius go 
ro&ftbįM'.' Pavalgę iki soties iš- 
romfė: pirams klesos koncertą. 
Pakviesti p. Elena Narinkaitė- 
Sftįftnslęumė, p-lės Grybaitės 
|>ąPaiira, p. Banys ir kiti. Ti 
H^tat veįkia gauti išanksto. Jų 
jsa^dfrvinėjja į). Kibnrmno, n. 
Jaųkienė ir kitos kuopos narės, 
itfaloniai kviečiame visas d;dy- 
Jttmti ir pasiskaityti pasipirkti Į ,i 

Eikigtns.

AR ATSILIKSI?
Gegužio 30 d. š. m. pirmas 

milžiniškas išvažiavimas (pik
nikas) Romuvos Daržeą Monte- 
Ho, Mass. Rengia L. T). K. S. 
K. A. Apskr. Bostoniečiai ren
giasi visu smarkumu. Mano 
suorganizuot mažiausiai 6 tre
kus j minėtą išvažiavimą. Tad 
norintieji patogiai ir linksniai 
važiuot, tikietus pasipirkit iš- 
anksto, nes vėliaus negausite. 
Tikietus galima gaut pas šias 
ypatas: pas vyčių narius, kaip 
tai: Modoni, Bondoraitį ir kir
tus, taipogi pas p-les M. ir Z. 
Žukauskaitės, M. fceikį ir‘Dar
bininko.” Tikieto kaina $1.00 
ypatai. Trobai iš(‘is 10 valan
da ryte nuo pobažnytinūs sve
taines. 5 gatvės, So. Boston. 
Kviečiam susirinkti skaitlingus 
būrius. Trokų Komisija.

PRANEŠIMAS
Lynu’o ir Saugust, lietuviams.

Birželio 2-rą d. 4-tą vai. po 
pietą klausysiu išpažinčių. Sal
džiausios širdies bažnyčioj ant 
Boston St.

Mišios bus ant rytojaus 5 vai. 
ivIr.

Kun, F. Juškaitis

SIŪK IR TAUPYK SU

geriausiu šešto siūlo špuluke 
SIUVĖJOM NURODYMAI
I >4'1 brjiiitrios knygos siuvėjoms 

pnslųsk 4e. į •
THE ŠPOOL COTTON CO„ Dept. O

315 Fcurfch Av«.. Nė^Vodc

ANT PARDAVIMO NAMAS j PARSIDUODA RAKANDAI ĮĮ 
dviejų fąinHŲą. Vieta labai luiiki. že- j Gnllnui pirkti, po vieną daiktą. Prie- r 
mes 1 akras. Didelis sodas. Dėl pla-| žast is ISpardavimo, greitu laiku Išvn- į 
tesnią fnforniaeiJu kreipkitės: Ii Gleu-Įžluoja į Lietuvą. Gulimu rasti namie.Į 
Wo<id Pi., Hyde 1’ni‘k, Jfitss. Į itedeiloj ir paneilėll. A-dresąs: 61 Story I

((?. 24, 29; B, 7) Į.SL (antras ankstas), Smitli B*Kton,| 
■ — ------------------------ ------- :______Z— Į Šlassį I

I l I
I *■!-.------ . --- ~ ■ -...................■............  I

IŠBRINKĘ GYSLOS GERA PROGA
IŠGYDOMOS PASINAUDOTI

, . , , . , T.. , , I Labai geroj vietoj ant L FU., So. Bos-
Jimts nieko nPkiilrum.Įn. kiekyieno.\|tĮ(l| m('Sos marketo amerikonų Ir 

gyslos, nepaisant kaip ilgiu, gali imli Į lietuvių apgyvento! vietoj. Dėl pllnes- 
isgydomos be jokio cento.. Rašyk ° jnio sužinojimo kreipkitės į 
mes pasiųsime jutus nantlltrų gyduolių I r»X7A-kT A. GTTT T TVT A W
visai DYKAI. .Teigti patiks, prisiųsk RYAN G5 8ULLIVAN
mums 1 doi.. jei ne—nieko. — w. r. Kampas L ir Eighth Streets, 
sas uit v, mo. South Boston, Mass.

.............. ............;........r--9—■■ ........ ..................

Tel, So. Boston 270

J. MACDONELL, M.D.
Galima eu»ikaTbiti. ir lietuviukai 

ofiso valandos: Rytais liti 9 vai.
Po pietų tiuo 1—3 
Vakarais nuo6—9

536 E. Broadway, So. Boston

ANT GREITO PARDAVIMO
18 šelmymj mumis pa d-5-6-7 katil

ini rilis ir 4 kriiiituvės, naujas mūrinis 
mintus su \i.stii< nauja tįsiais įtaisymais 
ir gražioj vietoj, Dorrh«»xter’.v. Kempt 
į įlietus SI3.5un. Knimi .stiii.imki. įneš
ti SlbKlKItt.

KONBl KY (prie sodo). 40 šeimynų 
po l-o-B kumbiirins ir 2 krautuvės, nut
rinis įminus su visais Jtnisynmis. Ren- 
dtj į metus $15.Iti2. Kaina $ 133,()<UI. 
įnešti S15.()(>(> ir gulima mainyti tint 
mažesniu nsUiių.

1 niRUHEJlTEU’KY. 3 .šeimyną 15 
kambarių X metų senumo namus ir yra 
gera lieta dėl 2 karą giirndžimis. Kiu- 
11:1 Si 1.5oi>. Ini’šii S3.5<><>.

Ka< noriu* sužinoti plačiau, kreipki- 
tr” l”‘* A. P. DAVULIS, 

366 Broadway, South Boston 
'Tel. S. lt. 2(127. -

Parduodame' naujus BUICK 
automobilius su šešiais breikais 
(motorais)puikiausios, tvirčiau
sius mašinos ant kelio. Galima 
su I’uick lengvai pradėti važiuo
ti ir lengvai sustabdyt.. Nemo
kantis važiuoti gali lengvai iš
mokti ir su musų pagalba gali
ma greitai gauti feldimą. (11- 
cense) važiuoti automobiliu.

Prekė naujiem Bulckam nuo 
.$1.070 iki. $3,600. • Vartotos ir 
perdirbtus mašinos nua $100 iki 
$1.200.,

Parduodame ant lengvų išmo
kėjimų ir labai greitai išmokina
me važiuoti.

Taipgi parduodame batarejas, RAIUO it* visokiu automobiliams reiklj 
menų, taijerų. tūbų ir t. t. pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti ir*\ 
taisiin e mašinas nebrangiai ir atsakančiai.

Eksportai mokanikai padaro ištirinuj (tęst) ant mašinų ir .igitarejų^. 
visiems dykai Lietnviij garadžitij ir aniomoblliu krautuvėj. ■ 3

| PIGIAI PARSiDUODA l
3 šeimynų, 15 kambarių namas, visi 

improvementul, geriausioj vietoj <’liy 
Pointe. dėl greito pardavimo preke nu- 

I žeminta Hd $11,61 K),
(5 šeimynų pn G kambarius kiekvie

nai. visi Improvementai. pulki vieta 
Ikrt-ehesiery, arti Columbly Itoad, dėl 
greilo pardavimo prekė $19.000; $(>,000 
easii ir lengvos išlygos. A. IVAS, 361 
\V. P»ru:iflway. Sotilh Boston, Mass._ _ '......... I __________ ____ I

GRAŽI FARMA | STOGDENGIAI - ROOFERS
150 akrų derlingas žemės puikioj n-i Per .30 metų užguinslinain kiekvienų 

pielitd<ėj netoli nuo Bostono; 25 kar- I kostumerj. Mes gva ra n tuo ja m (gtta- 
vf-s. 2 arkliai, ki.-tttllu. višta, ančių irinintpe) savo darbų visados. Kroipki- 
žasij: didelis sodas, viis padargai irltės j ,
mašinos <l<4 dirbimo žemės, su 7 kam- I LITHUANIAN AGENCY 
bariu namu : <1<4 priežasties mirties šei- I gg-Į BrOadwaV, Tel. S. Boston 0605 
m.vtio.i turi Imti parduota sj menesį • 
nors už pusę prekes; S5,<HH> reikia j- 
m'šti. A. IVAS. 3(il W. I’.roadvay. So.
Boston, IIihs.

PARSIDUODA
BUčERNR IR GROSERNR su Visais 
rakandais reikalingais <lel buferio po 
numeriu 139 Ne\v York Avė. ir Jefl’er- 
son St.. Nevvark, N. .T., netoli nuo lie
tuviškos bažnyčios, tik vienas Įtinkąs. Į 
Aplink lietuviai gyvena. Storas ir 3 1 
kambariai, vendą nebrangi, lysą galima | 
gaut ant kelių metų. Priežastis pardn- Į 
vinto — savininkas važiuoja į Lietuvą Į 
dėl nesveikatos. JULIUS FRA KAPAS..Į

įo Metų south bostone

DR, H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadrcay, So. Boston
VALANDOS; Nuo 9 r. Iki 7 v, vak.

JMMi
fgrsgjį

Tel. So. Boston 08*23
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
VffM Mil/nuloa:

nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo I :3O 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. Vakare. 
Ofisas uždarytas'suhatos vakarais 
ir nedPJdienJals. »

PLUNKSNAS, TUKUS,
pafluškns.. patu-1 
lus, , kubinis iri 
visokias lovų į-1 
vėduos parduofĮ 
danie piginusfnl.Į 
Kreipkitės ypn-l 
tiškal arba rašy-| 

’ Rife: I
■M EUnoi’F.AN FEATHER <’O.,

s I 25 I.osvell Street, I’oston. Mass. I
VALVE-lN-HEAD

M O T O R SALES ’COMPANY

BUICK SALES AXI) SERVTCE

r : PADĖKA.
L Reiškiu gilios padėkos
^rangams, prietoliams ir pažjs-l Porto. J. Čaplikas 
tenuems už prisitlėjinuj atidun- hkneo, Pr. Juskaitis is Cam- 
l^paškutinj patarnavimą ma-1 'a-itlge in. Pr. (laimus is Nor- 

įnirusiai motutei Rozalijai. hVO(1<l°- ir svietiskiai: 
įfortn: tariu ačiū grahininkuiBnsI erverka, A. b. Kneižys, E. 
Eįupevičiui už gerą savo pa-1 Kneižieno. A aitlms is W orce'- 
fcįgn atlikimą. Įterio ir kiti. Trys mažos nier-
| Mano brangioji motutė mirė kaitės Įteikė primieijantui do- _
fcegnžio 22. o palaidota Kalva- vamis, jei neklystu, tai Joana 1<:3() ryte trobai išeis
Ėjos kapinėse gegužio 26 d. IBabinskaute nuo Marijos Vai- I^atland ir Main gatvių, 

Dr. J. C. Landžius.!Marytė Kyburituė nuo I trekai išeis nuo Lietuvių
'___________ įSmiday Svli°ol mokytojų ir nyčios.

_ ___ «HKfyin I Joana Valentukė nuo Moterų! Jei lytų, tai piknikas bus se-
ISPLESE $15,000. Sąjungos 13-tos kuopos. M u- kauti nrdeklienį;

•■■<!aw-i<lge’uvie ant M,m"|«ikale programo dali išpildė Kvieėia Komitetas.
M*?lVUJ;“,l’VI N™1;*’1 akoaųmnuojant M. Knrhauskui KKi.mnns: v„žlll„.
nyiuke banko (maianty lusUpdė S. Motieiūnaite, p. N. Bus- kitv keliu na. Eveivtt si.,
•"bi' n5i<ntiifiui TIorliert Uimiel . ' -r^ , - , I ten užsukite po ktti-rvi tiesiai i pikniką.V, L * . ; 1 nmnienė, St. Paura, p-lė M. karais važiuokite na Fo.-est imi. ten

iš jo ^l.)JM)O, sėdo SU- (;rvi. ..p,- z:..: nkonmannvn io< inni Masliinmoit aini Cn.ve St. karą ir 
LkiuiLrn Ir nnlūbr. Pnsaitn F ’ * . U aK01UP<<IUl\ O JOS V||žiu„tl ik Gn>ve St> Tell p;liinti Nor.
taolmiun ll nukk*. a. mn lsesU|<- Ohvtė) ir garsioji hlkš- komio arba Walpole karą ir važiuoti
iflVB gabeno autotnohiliuie . .- i-/t» r I • - ei ’ k* Evereit St. Ten išlipus po kaire)Fb C(, -J k tilte p. h. Rakauskiene iš (Ti-kti tiesiai į pikniką. . /
foįį, pinigais i Slminnut Nntns visus nustebin(J
felBnnk. .lonutomob.busbu- (ai n(.|i|;ftfts 
hHtttaikjtus ties \Vesl Boston tisto.s„„likinil)k„ Antnno 7a-

Janavičiaus iš Amsterdani, N.
Y., kurs išpildė koletų klasi< 
kų kūrinėlių. Pianu jam pri
tarė O. Grybaitė. Gale kulbė-įm-V(> VEMTASPERTLGUS 

Į jo pats priinieijantas gerb. 
Į kun. T. V. Strakauskas. Savo 
| motinėlei, kuri šalo jo sėdėjo 
| Įteikė rėmuose apdarytas Jono 

jyaryydo parašytas eiles “Mo-|3gl WEST broADWAY 
[cinto. pats visiems perskai-Į 
Įtęs.

Į Programas baigta Rakaus-
* Lionės ir AIotiejunaitč« duetu.

z.

k / i
*

/j

h

rą ' L"' ■ ' 1 "

TeRphone South, Roston 8520 II 
ftfa»ų Telefonas Aspitvwtill 0870 11 
į ADVOKATAS 

M.ŠMNA(SHAIN» 
fe UETUVIS ADVOKATAS Į 

K ‘"DARBININKO” NAME |L, (antros lubosi
Bį' Bailes du Unlversltetd 
ĮjgftEIMll University su A. B. 
K WwhingtOD.Univ. w 1L.B. I 
į|hl W.BrowIway. Bfr. Buitim.

METUS

LIETEVTO daktaro

SOUTH BOSTON, MASS.

*

541—545 East Broadway,

Telephone So. Boston 0376 ir 1370.

South Boston, Mass.

i
IĮ I Tėl. S. B. ąS§5-4R |
|>iETVVia 43Ę&I 
i ! OPTOMETRISTAS

J. a
Išegzaminuojti akis, priskiriu aki- S* 
nius, kreivas akis atitlesinti Ir a? 
aniblljoniškose (aklose) akyse su- S 
gružliui šviesų tinkamu laiku. $

J. L. Pašakarnis, O. D. | 
447‘Broadway, So. Boston. |Įį

1
TEŲ.. So,, Boston ?050(L-W. .
LIETUVYS DANTISTĄ^ |

A. L. KAPOČIUS į
11 | 251 Broadway, So. Boston |

(“Keleivio” name)
Oftso Valandos : nuo 9 iki 12, nuo jį 
1:3Q iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakata X 

Semionais nuo 9 iki 12 vai. dienų s 
gulintomis nuo 9 iki 6 vak. Nedg 8

& Į Ritomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį? x

r

v •

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Parduodam, sumainėm namus, ukes, biznius ir visokią privątlškų nuo- 

savybe, taipgi nkolfnam pinigus, perkam Ir parduodam MORGIOIUS, ap- 
draudžlam (inšinrinam) visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių. 
Mos visiems suteikiam greitų ir teisingų pntnrnn vintą. Taigi visais virž- 
mlnėtnls relknlnis kreipkitės pas -

OLSEN’S REALTY COMFANY
DOMININKAS -T. (JLSEIKA, Savininkas.,

409 W. Broadway, Room 3, South Boston, MasM. Tel. S. B, 0248
■ . ■ \ ‘ k, ...

a

Tel. Brockton 5112—W.
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main Si, Montello, Mass.
(Kampas Broad Street)

ai
< i . , - . .

' • ’ 1 Tol. fU. Bbstbri 0'4<D-.r.

458 WES!T BR0ADWAY.
South Boston, Mass. * ~

Darom dailius paYelkHluswVeseiI!ąų, 
traukiam vakarais. UžnlĮkųm vi- Į 
sokios rūšies rėrttus. ?

:|£' 11 ..........  t—

. PETRINOS
Sukerpu PETRIKAS ant mieros i 

dėl kutų, siutų, dresių h’ veisčlų. 3 
Duodu paulšklalmus kaip vartoti a 
petriMiis. ■ JįiLstuUni petęlpų taip. « 

S'kaip drapana turi būti." Taipgi S 
.ra sukerpu audeklų vakarais ir su- & 
w banimis. ®
f’ P. STANCEEAITfi,
i'12 Lark St., So. Boston Mass. į 
įg (Ties IV. Kintu Streat) 5

TeL Mafn 2483

GEORGE H. SH1ELDS
‘ ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 Washington Street

. Boston, Mass.
Valandos: » A. M. Iki 5:80 P. M.

EAST BOSTON-OFFICE 
East Boston 1490

10 WinTHMor Stmsct, Eabt Bobton
Gyvenimo vieta

37 Gorham Avėnue, Brookline 
, Telephone Regent 103S—It.

ANTANAS f. kneižys
kuris lanko Sttffolk Teisių mokyk
la ir užsiima Real Kstate pardavi
nėjimų, būna mnno ofise kasdieną 
nuo 8 iki o valandos po pietų išsky
rus Šventadienius. Lietuviai, kado 
ii? mažai sukalbantieji angliškai gar0
11 kreiptis Įvairiais reikalais- pas 
manę. A*. F, KnelŽio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So.

bįoston 1696. .

DU. H. M. LANDAU
Gydytojas ir Chirurgas

220 ITanovek Street, Boston, Mass. ;! 
Telefonas Richmond 0380

Spėriaiistas vyrų ir moterų slaptų •! 
ir chroniški] ligų. <

valandos r mi© 9 ryte iki 8 vakare. • Į 
Nedėidieniais iki 5 vak.

P a t a r i m -ii i D y Jc a i \ t
' ■ t

■ s2s=K5sse:sEsiMe:5!5sse9e=!SE5Es=55a>i
Tel. Untversity 1957—-R. namų.’ 
Telei. Untversity 1957—W ofiso 

ADOMAS OWIRKA
LIETUVYS GRABORIUS 

Pagrobus atlieku gerai *r pigiai; 
jtalaa vlenada visur.- Užlaikau au
tomobilius. Vieta atdara dieną 

Ir naktį.
883 CAMBRIDGE STREET 

BL Cambridge, Mass.

Ofiso Tel. > South Boston 3972—R.
Resid. Te!.: So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborius, balsaiinmto- 
jas, Real Estato ir Bubilą Notaras.

843 W. Broadwąy,
‘ South Boston, Mass.

ResiUenoija: 287 D St., So, Boston,

F. L KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadwny, 80. Bastei, 
Tel. 8. B. 0441,

Antroi hibo*-VirLŲ Ų.P. |
. GYVENIMO VIKTAS 
275r.OWKrX kVK., NKYVTONVnJJC, MAB 

Tel. w. Nmvtou 1468—W,

•i

P. J. AKUNEVICIUS 
LIETUVIS GRABORIUS 

Sutelkia gerlaųsį paskutinį patais 
navlmą, todėl verta pas j| kreiptis. 

Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston 

; Tek S. B. 0381
Bes.: 820 E. 64h Rt., B. Boston

—.......—..........
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