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Pirmoji šv. Komunija,

GAISRAS.

ŽUVO LIETUVIS, *

NEDARBAS PADIDĖJO.

ir algos

Ghicago, III. — Amerikos so-
PIRMU SYKIU.

REZIGNAVO.
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Jdausbmiėji dvL '

tas parlamente ateinančią 
vaitę.

•V

PRIGĖRĖ KETURI
VAIKAI..

EX-KARALIUS IEŠKO 
DARBO.

RIAUŠĖS LATVIJOS 
SEIME.

PAVASARIO BULVAKASISj

Daugelis jų grįžo į savo kai
mus, bet kiti, pasilikę miestuo 
se,. kaip Maskvoj, Petrograde 
ir kituose f abrikų centruose, sė
ją nepasitenkinmą tarp kitų

. Pagerintas gamini 
mo būdas papigino" gazą. .

De
per
su-

Washington. —• Darbo 
partinentas skelbia, kad 
gegužio mėnesį pramonė 
mažėjo ant 4.2 nuoš. 
krito ant 5.1 nuoš.

Suv. Valstijose pernai nauju 
doletaU'įsteigta

u i
f

Š. m,

mierybės. :

nerijas kintamiesiems paveiks-Į
( Bengalio užlajoj, Azijoj, nu*

Winchendon, Mass. — Gar- 
barnėj kilo gaisras. Nuostolių 
už $15,000. Gaisro priežastis 
nežinoma.

pirnuųinkas

McMillan. jūreiviai išgelbėtu

Worcester, Mass. — Viena 
dieną prigėrė keturi jaunuoliai/ 
Tarp jų yra Marė Adamkai- 
čiųtė (Mary Adamkaitis), aiš
kiu kad lietuvaitė.

bir^oiS-ią
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PRAŠO IŠVYTI
AMBASADORIŲ.
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EPUS siįlm

^Kiekviena, kataliko yrą 

. šventa priederme paremti ka- 

taLldŠkąją spaudą ir ją kuo* 
r '
pIučmuMai pąskleisti tarp Žmo

nių. Geri laikraščiai yra nau« 

dingiausiu daiktu ,ir verti di- 
. -l r.

. džiausio užmokesnio.”
t , . ■
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A Organąs Amerikos liietuviią^ | 
Rymo Katalikų Šv. JuožapO
Darbininkų Kooperatyve

Pžrubežy. metnins .
Darbiniiikąs^’

366 Broadivąy, So. Boston,

RENGIASI PASITIKTI.

Calcutta, India. — Amerl- 
kieėių būrelis rengiasi pasitik
ti Amerikos lakūnus, kurie le
kia aplink pasaulį. Apleidę 
Indo-Chiniją tie orlaiviai lėks 
į Indiją.

S5;50

TeL Šoiith'Bosftm 020.

Kainai
111 '-""'jy. i1'.....;!. ■■!! j IJ--

Už TREČIĄ PART^TMI

Milwaukee, Wis. 
moji čia valstijos Šooiai 
partijos konvėneija priemė į

SEIMAS SUSIRINKS 
— -• ; SPALIUI D.

Birželio mėn. 20 d. Lietuvos 
♦seimas, pareiškęs pasitikėjimą 
naujam Ministerių Kabinetui, 
išsiskirstė atostogoms. Sekan- 

. tis Seimo .posėdis spūjnj mėn.
‘ 1 d. ! .

Lietuvos Respublikos 
Atstovybe.

Vašingtonas, D. C., 
1924 m. birželio mėn. 25 d.

NETIKĖTAI MIRĖ.

Chicago, III. — Staiga mirė 
AVilliam A. Field, 55 m.- am
žiaus. Jis buvo gerame svei
katos stovyje.1 Jis buvo tinti- 
ninkas ir jo reikalai ėjo gerai. 
Valdžia tyrinėja ar nebuvo pa
šalinė jo mirties priežastis.

o

UŽDARĖ DIRBTUVžS.

Kuip kuriose Lietuvos vieto
se Šiemet sniegui nutirpus ir

• beariant pernai rudenį nespėtas 
. nukąst ir ant dirvos užšalusias 

bulves, pasirodė, kad jos žemė
je nesušalo dėlto, kad buvo per 
žiemą labai • storai apsnigtos 
sniegu. Tai daugely vietų žmo
nės bulves nukasė pavasaryje 
ir sako kad bulvės gardžios.

T” . ■**<>■ " M
; ŽYDAI BIJa tOGfeOMŲ. J

Ryga. — Žydų pabėgėliai, at-l 

vykstantieji iš Rusijos Rygon, 
pasakoja, kad sovietų valdžia1 
esanti susirūpinus dėl didelių 
žydų pogromų, kurie, jos ži
niomis, pradedant liepos 8, esą 
ruošiami Ukrainoj ir visoj 
centralinėj .Rusijoj.

Per pastarąsias dvi savaites 
č-eka esanti areštavus tūkstan
čius asmenų, įtariamų kaipo 
turinčius rvšiu su monarchistuV fc b
organizacijomis užsieny, ku
rios slaptais keliais gabenusios 
Rusijon vežimų vežimus antise
mitinės literatūros. Odesos, 
Kijevo, Charkovo, Maskvos ir 
Petrogrado kalėjimai esą grūs- 
tinai areštuoti! žmonių pri-

■ grūsti. Atvykusieji iš tų mies
tų žydai praneša, kad šimtai 
jų tikybos žmonių, kurie lan-l 
kėši Krime ir kituose Juodųjų Į 
jūrių pakraščio miestuose, sku
botai bėga iš ten ir grįžta į di- Į 
džiuosius centrus, kame yra di-l 
desnės raudonosios armijos jė
gos.

Tą žydų bėgimą iš' pietų 
Rusijos patvirtina ir kiti at-Į 
vykę iš ten pabėgėliai. I

Nežiūrint visų sovietų val
džioj pastangų išnaikinti mo- 
narchistų judėjimą Rusijoj, as
menys, turintieji ryšių su mo- 
narcliistų organizacijomis Bal
tijos valstybėse pasakoja, kad I Graikijos ex-karalius Jurgis su Į 
monarcliistų jėgos Rusijoj savo pačia Elzbieta išvyko iš 
esančios stiprios ir jos veikiam-1 Bucharesto į Paryžių.. . Visas 

. čios, kad sukursčius žmones 
sukilti. Monarchistai tikisi, 
kad laukiamieji žydų pogro
mai išsivystys visuotinu sukili
mu prieš sovietų režimą. Jie 
tikisi, kad prie'sukilimo prisi
dės daug kariuomenės, nes juo-Į ryžosi ieškoti Paryžiuj ar Lon- 
se pasireiškiąs didelis nepttsi- done darbo— 1

'? > F" * ' v >

• (žiūrėk korespondencija iš.0ii$br$Tg^-ant .&«t4 llslftplo)
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KOMUNISTAMS NĖRŲG- 
VIETOS. , . ' .

Washington.—"VVilliam John-
.........................................  ston, Inlernariohaiės Ąlašitds- 

Idarbininlnj ių šiaip gyventojų. rtų Unijps prezidentas ir katįt 

Jau dabar Septyniuose didžiu- i ,

[registruotą 1,2W,090 bedarbių. xkuri šatdda ipyogfešyriųjų W 
darbininkij organizacijų kon
venciją Clevelande liepos 4, pa
skelbė, kad St. Paulo komu
nistinės farmėr-labof konvenci
jos dalyviai toje konvencijoje 
negalėsią -dalyvauti. Niekas 
‘ ‘ komunizmu užsikrėtęs’’ ne
būsiąs priimtas. Dėl tos prie
žasties ir komitetas, kurį St. 
Patilo konvencija išrinkus da
lyvauti Clevelando konvenci
joj, — sako Johnston — ge
riau padarysiąs neinėtydamas 
be reikalo pinigų kelionei ir 
negaišdamas bergždžiai taiko: 
Clevelando konvencija nesilei- 
sianti su juo į jokias pertrak- 
ci jas.

Ryga. — Svarstant valstybės Tik tie farmerių ir darbiniu• 
biudžetą Latvijos Seime kilo M elementai, kurie St. Paulo 
takios riaušės, kad" teko posė- konvencijoj dalyvavo tik dėl 
dis nutraukti. Buvęs ministe- kad buvo suklaidinti, bet 
ris Einbund atakavo žydus, paskui pamatę dalyką pasi- 
kad jie perdaug didelę rolę lo- traukė is jos, galėsią dalyvau
sią Latvijos industrijoj. Deši- p1 ’r Clevelando konvencijoj, 
niųjų partijų atstovai gi užsi- Clevelando konvencija vei- 
puolė ant buvusio socialistų kiaušiu nominuos La Follettą 
jininisterio dėl to, kad jis lei- kandidatu į krašto preziden- 
dęs daugybei žydų privažiuot i rus-
Latvijon iš Rusijos. -----------------

registruotą 1,2(
Ypatingai aštri nedarbo pa

dėtis yra Maskvoj ir Petrogra
de, kur per pastaruosius tris 
mėnesius valstybės politinė po
licija areštavo 15,000 bedarbių 

į ir išsiuntė juos į tolimas pro
vincijas.

Vienas svarbus valdininkas, 
ka-tik sugrįžęs iš Maskvos, sa- 
ko, kad išskiriant keletu vals
tybės subsiduojamų fabrikų, 
visi kiti Maskvos apygardoj 
fabrikai stovi be darbo.

; ■ - r-
Martinsbury; j-Vą. -- G. ,E. 

Speiglit, farmeris, nudėjo- po; 
licistą ir po to polieistų būrys 
apstojo jo daržinę. Farmeris 
grūmėsi per šešias valandas ir 
pagalios keletos kulkų perver
tas krito negyvas.

Miners Mills, Pa. —13 d. bir
želio dirbant anglių .kasykloje 

krisdamas iš viršaus akmuo už
mušė lietuvį Juozą Kupinską. 
Žmogelis dalyvaudavo bedie
vių organizacijose. Paliko pa
čią su vaikais.

Pawtucket, R. I. — Dėl užsa
kymų nebuvimo uižsidarė audi- 
minės. Neteko darbo 5,000 au
dėjų.

MIRĖ NUO KAITRŲ.

Columbus, Oliio. — Pastaro
mis dienomis nuo kaitrų mirė 
21 žmogus,. ’

Yv&sĮiingtono valstijoj yra 
jOOO^AĮmerią įsivedusią į sa

vo muilui elektrą.

Erieš- 50, męfeį Saerąmento- 

_ _____ „ _____ $9,’San Ėfancišcdj tas Minavo 
pa rengia didžiulį pikniką Ro-1$6, Galvestbnė — 8, CliaileSto- 
muvosparke birželio 29 d. Ja-]“* “f7* Pagenntns gamim- 

me dalyvaus gerb. kun. F. Ke
mėšis ir tai bus Naujosios Ang
lijos lietuvių darbininkų atsi
sveikinimas su savo prieteliu. 
Vietinė'kuopa ir visi katalikai 
darbuojasi, kad piknikas nusi
sektu kuogeriausia.

Kun. F. Kemėšis tik trum
pam laikui teatvyko į Naująją 
Angliją ir jis negalės vykti į 
kiekvieną koloniją atsisveikin
ti. Tad-gi broliai darbininkai 
ir seseiys darbininkės suva
žiuokite pas mus iš visų Naujo
sios Anglijos kolonijų. "Visi 
bendrai pasilinksminsįme, iš
girsime paskutinį mūsų priete- 
liaus gerb. kun. Fabijono Ke
mėšio žodį ir sykiu palinkėsi 
me jam laimingiausios kelionės 
ir daug sveikatos darbuotis 
Lietuvoje ilgai ir vaisingai.

Kviečiame atvykti iš Bosto-į 
no, Cambridge ’io, Lyną o,
Nashuos, Lavrence’o, Mud-

Montellos D. D. K. S. >2 ktia-

Santa Fe, N. Mex. — Mrs, 
Soldad Cliacon patapo New 

Bucharestas, Rumunija. gubernatorium. Tai
--- - ‘pirma • Amerikoj moteriškė,

užėmusi valstijos gubernato
riaus vietą.

jos kandidatas, 
eitų kai po nepiMdmiscmms k 
ros nors didžiųjų partijų k 
d i datas, socialistai bris . 
priešingi. •'

Rezoli ucijoj toliaus s 
kad jeigu Clevehtndo konvėip 
rijoj nebus sudaryta tikrą dOJt*’ 
bo partija, tai Wisennsino' sd- 
eialistai stos už tai, kad Amo*.- 
rikos socialistų partija nomi* 
mintų pilną savo kandidatiį Są
rašą.

NEPERKA KIAUŠINĮ^

Chicago, TU. — Dėl pakilimo" \ 
cainų ant kiaušinių pradėtą č 
agitacija nepirkti kiaušinių iki j 
cainos nupuls.

REIKIA DARBININKŲ.

Kansas, Oklahoma ir Texas 
valstijose prasidėjo kviečių va
lymas. Darbb Departmento 
aprokavimu prie tų darbų 
trūksta 50,000 darbininkų.

REIKALAUJA PAŠALINT 
KOMUNISTUS.

w ■ ■ ■

Kristianija, Norvegija.—Auk
ščiausias Norvegijos teisėjas 
kreipėsi į parlamentą laišku, 
pareikšdamas, kad du parla
mento nariai, Scliefio ir Clau- 
ses, abudu komunistai, esą kal
tinami dėl revoliucinės propa- son’o, AVorcester’io, Staugh- 
gandos kariuomenėj, už ką mi- ton’o, Nomvood’o, Brighton’ol _____ o i ....

nirnuin bausmė yra metai kalė-'ir kitų čia nepaminėtų koloni-Įeijalistų Partija pasiuntė po

jo turtas nesiekia nė 100'tūks
tančių dolerių, tokio turto nuo
šimčiais buvusiam karaliui su 
karaliene, su savo adjutantais . Capetown, l iehj Afrikos Są- 
ir leidėmis negalima gyventi. iun8a- Pietų Afrikos Sąjun- 

Biednas ex-karalius Jurgis pos Preuūeras generolas Jan 
^n. Smuts, kurio partija pastarai- 

. ... ............ .... _____  .2______ j-t/ld/iuirierė-pnrlamonto.rmkimaiu tn-
tenkinimas ir murmėjimas dėl tų si; jo stonu. Jis numijs, kad f“ su'nll!!'a’ režjg'navo is piv- 
blogo maisto. Maskva esanti geriausia jam tiktų rašyti sce- ........
tuo labai susirūpinus. nerijas kintamiesiems paveiks-1

Per demobilizaciją gegužes 1 lams, jeigu tik sugebėtų ką pa-

jimo, ir kad dėl to, einant i- jų. Kviečiame 
statymu, abudu turį būt ūmai darbininkus ir 
pašalinti iš parlamento. niūkęs.

Kiti komunistą atstovai par- Jei tą.diėną 
lamente grūmoja rezignuoti tai įvyktų 
jeigu įstatymas bus Jiemdviem 
jų draugam taikomas.

Klausimas turės būt išspręs-
sa-

visus brolius 
seseris darbi

dieną esą paleista 200 tūkstan^ rašyti ir rastų* kas jo rašinius į skendo Anglijos’ laivas Clan 
čių nepatenkintą kareivių, perka. - ...... .. .

laišką prez. Coolidg^’iiu ir 
sekretoriui Charles E. IIu- 
ghes’ui ir prašo, kad Italijos 

išt iktu lytus, Į ambasadoriui Washingtone bū- 

 

vakare 6 vai. šv. Į tų grąžintas pasportas ir isvy 

 

Roko salėj prakalbos. Esant j tas iš šios šalies. Sakoma, kai 

 

giedrai, parko vartai bus atda-įatstovo Matteotti’o nužudymas 

ri nuo K) vai. ryto. yra fašistų darbasiir kad fašis-
Rengimo Komitetas. Į tų valdžios nesą galima pripa- 

----------------- žinti.
LAIMĖJO LIBERALAI.

Vancouver, B. C. — Nedide
le didžiuma liberalų partija ką! 
tik įvykusiais rinkimais vėl 
sugrįžo Britų Kolumbijos val
džion. Iš keturiasdešimts as
tuonių vietų parlamente libera
lai laimėjo dvidešimt, konser
vatoriai šešioliką, provincialai dėl vykjnimo Davres’o pieno, 
tris, darbininkai tris ir neprL Konferenciją įvyks Londone a- 
:ldausWiėji dvu ' ■' pie liepos vidurį,

Kauno Kriminale '
gavo apgavikus p. Ikiškevi^H 
jr ffidtevičių,j€urie pa _ 
Vienos įstaigos' jdkbmenWi 
bandė nusipirkti pa^ųptuvįn 
tos įstąigps vardu pr.ekM • 

! . ..--------—-r .:

Seimo Rūmų statymas.
1 _ IK", •

Šio birželio 6 d. įvykb Seimo 
prezidijumo su frakcijų'atsto
vais pasitarimas, kur bitvo iš
keltas klausimas apie Seimo 
Rūmų statymą. Sumanymas 
rado visų Seimo frakcijų atsto
vų pritarimo.' Klausimas esąs 
pribrendęs ir todėl, kad Kauno 
gimnazija negalinti išsitekti ■ 
>avo rūmuose. ' Užuot štąčius 
gimnazijai rūmus, verčiau esą 
jai užleisti dabartinius Seimo 
rūmus, kur prieš karą buvo1 
gimnazija, o Seimui pastatyti 
naują patogų ir jani atatinka
mą rūmą. Prezidijiunas apsi
ėmė parinkti Seimo Rūmams 
vietą ir pasirūpinti sąmatą su
statyti. Statybai pinigai 
būti paskirti tiktai 1925 m. 
biudžete. Be to buvo prezidi- 
jumo pranešta apie sumanymą 
iškraustyti iš Seimo Rūmų vai*- 
stybinį knygyną ir apie įrengi
mą Seimo Rūmuose nuolatbaju ' 
buto Seimo Pirmininkui,

DALYVAUS NEOFICIALIAI

Washington. — Iš Baltųjų 
Rūmų išėjo žinia, kad Ameri
kos valdžia neoficialiai dalv- *1 * 
vaus alijantų konferencijoj. 
Toji konferencija yra Anglijos 
ir Franojos premlerų sutartu

Dramos artistai Amerikon.
• • ,

Birželio 15 d. į Ameriką iš
važiuoja žinomi mūsų Valsty
binės Dramos artistai Vanagai- s 
tis ir Dineika, pirmasis paslžy- ■ 
mojęs savo geru vaidinta^. 
“Patašė ir Perlamutre/^ 
“George liaudine’’ bei “Figa^ 
ro vestuvėse,“ pastarame gi 
miisŲ publikos mylimas ir 
linksmos ir pragarsėjusios ko- j 
med i jos “GI ūsas, ’ ’ kuriom jie 
taip pat labai gerai atlikdavo 
paties Glušo rolę. Kartu s 
jais taip pat vyksta Amerikoj 
“Vilkolakio“ artistas OlišanSK 
kas.

Laimingų gastrolių.

(xinetūvosŽinios”)
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y [bus šiokios partijos'arkitokios, 
gf tas skirtumo ne kiek sudaro, 
jEg jei tiki jie sąžiningai dirba val- 
y stybinį darbų, jei. jie fe ddrbą 
ĮKr moka dirbt, ir nori teip dirbt, 
SS I kad visai Lietuvos visuomenei 

būtų naudinga, tai ir bravo, te* 
Į gid parodo ką galt
Į ‘Opozicija visuomet buvo ir 
[bus. Visam svietai ne jokia*

(TRE'.IVbR^O);
■ -. /J*, .

ėM every TUĖSDAY, THVKSDAY aml SATURDAY vaį^’ft męknouiet “eĮtiRo ir 

T JOgEBK’M LITMAlON^U. AgStiCIATlON OF LABOR Lietuvos

. \ ■ valdžia kaskart daugiau pa-
!«UuS seęondctašs jmrtter Sėpt. 12, RJI5 ut tbe iiost ottlce at Boston, Mass. tenka į katalikų Tankas ir del- 

utaer the Ąct of Mareli u, 1870.” to galime ir. turime tikėtis kad
Įtonęe tor fluuiing ai ape.ctąi rate of postoge provtded for m sedioii uos jms as kart geriau atsakanti 

•Aąt. of oci. s, 10X7.. authorized un Juiy 12, 1918.” idealui, kttiTO mes trokšta

me. Mes tikime kad Lietuvo- 
............. $4.50 ije teisingumas eis kas kart to- 

x ...........bulyn, kad suktybesjr šmuge-
. irai eis kaskart mažyn ir retyn.

'.....................  Į Kad tvarka eis nuolat — stip
ryn, ir. kad galų gale Lietuvo
je užviešpataus tėvynes meile 
pilnoje to žodžio prasmėje. 

Dėlto kaip nauja im n misterių 
kabinetui,^teip ir visai Lietu-' 

Miramoro, Loto VOtj bendrai Linkime
Pa5įin‘ gct iaiĮsios kloties jų sunkiame 

. Štai keliai vedanti į valstybiniame darbe. Kad yi-;
l* sos intrvgos koveikiausiai iš- 

v'l*|nykių iš partijų ginčų tarpo, o

• n
S.

AASTAIĖIeS.
’/ ----- ~ .

Ghieagos “Naujienos^ apB 
šią savaitę atsibĮinanti S. L. A.; 
šeinių Silkes Iferre .be kitko 
praneša; “Taip vadinami kai-, 
riasparniui (bolševikai) •yra 
mažumoj . Jau pirmame susi
kirtime jįe buvo sumušti.n

Tai, vis-gi bolševikai toje or
ganizacijoje stiprūs. * Jei rau
donieji nebūtų susiskaldę į bol
ševikus ir htirŽii jinius socijalis? 
tųs, tai S. VA. būt besąs rau* 
donų jų rankose, / •

Tai socijalistines publiscisti- 
kos perlas.

*

SUBSCRIPTION jEUTRS:L ✓ '

JpĮlBirly
Hį$&ton.ąnęlsuburbs • •
Foreign countries yearly................   .
^,.y^.s.7:,Į7?s;g=s^.--T“*. I _ ...............1^=..= =====

'* K

įvykus Lietuvos ministerių 
kabineto kriziui suskato visi 
ieškot to krizio kurti ninku. Ir 
kaip ims liežuvius ir plunksnas 
galast, tai net girgžda... fr 
Nųrušiavičia kaltas ir Vailo
kaitis kaltas, ir liaudininkai 
kulti, ir krikščionys demokra
tei .kalti, ir gelikeliai kalti ir 
galų gale Lietuva kalta kam ne 
teip lygi kaip biynas, kad kur 
norėtum ten gelžkelį galėtinu 
Vest be tiltų, be pylimų, be tu- 
neliij — lyginai kai ant minis
terijos kabineto stalo.

I PŪSIMĄ FARMA į
( 371 ikrų ferma. Pentį- j į
į sylvanijos valstijoj su vi- I > 
i sais ūkiškais, triobūsiais ir i»• 
padarais. Namas 10 kam- j > 

j barių, garadžins aufemo- j |, 
į biliams; tvartas dėl 16 ar- j | 
į kliu, vištinykas ir ldtilrio- j i 
§ besiai geriausiame stovyje, 
L Apie 90*.akrų. dirbamos že- ‘į 
į mes. Upe su vandenpuo- į £ 
j Jin ir ežerėlis* Miškas, ka- j į 
i me raudasi labai didelių j| 
į medžių namų statymui. A- H 
Į pie 330 vaisingai medžių. įį 
’ Automobilių kelias einajį 
’ pro duris, Vieta garsi me- H 
| džiotojams ir žvejams ir H 
į tinkama kurortui, šanito- į į 
I rijai ir kitokiems tikslams. į| 
| Norima greitai parduoti | 

šių vi etų x dėlto, kad savi- | 
ninkas mirė. Įnešti reikia | 
tik $3,000, Prekė $8,500. g 
Išmokėjimas lengvomis iš-‘© 

1 ligomis pagal sutarties. B
Norinti įsigyti pelningą ir i| 
gerų fanną kreipkitės tuo- © 
jaus pas: s

A. V AL A N TIE J U S |

Real Estate &'Insurance 1 
4 LEKINGTON AVENUE, | 

| . MASPETH, N. V* į

Erzinančių.Amerikų ir Japo> 
nijų incidentų abejosu šalyse 
nutrūksta. Kilus karui, kuo 
jis galėtų baigtis? .Išrodo, kad 
nei Amerika galėtų tikėtis iš> 
sėsti ant Japonijos teritorijos 
fe jų įveikti, nei Japonija ga
li tikėtis, išsedus Kalifornijoj,t 

parklupdyti Ameriką. Japoni
ja netrūkių pagrobti Amerikos 
valdomas Filipinų ir Kavafe 
salus. Gal tuo ir tenkintus. 
Bet kilus karui tarp Amerikos 
•ir Japonijos ar Azijoj nekiltų 
toks pasaulinis karas, koks ne
senai buvo Europoje.

iK?
8

f 1 I

/
Kai tapo pašautas Austrijos 

premieras, tai niekur ypatingų 
demonstracijų nebuvo. O kai 
Italijoj Alatteotti, parlamento 
atstovas, nužudytas, ‘ ■ tai veik 
visur tam tikrose sferose kilo 
sujudimas. Kodėl toks skirtu
mas t Todėl kad Austrijos pre- 
įmeras yra Iruirigas, o piktada
rys “raudonas,” gi Italijos; 
parlamento atstovas yra rau-; 
donas, o jo mižudytojai “juo
di.”

J ir iš visų dailų 
LIETUVOS per BREMENA 

Ifftujafs, patogiais laivais 
MUNCHEN-STUTTGART-OOLUMBŲS 

Ir parankiais vienos klesos laivais. 
Gerai pataisytas 8 klesos keliavimas su 
atskirais uždaromais kambariais dėl 2 
Ir 4 keliauninkų. % 

IšplaukiaKas Savaitę. 
Lietuvos valdžios autorizuota linija 
Laivakorčių ir kitų paaiškinimų klaus
kite vietos agento arba -pat) 

NORTH GERMAN LLOYD

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

I

Ilgų metų praktikos artistiškų 
mūsų darbų liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei ra
šykite:

M. A. Norkūnas,
16 Bleasant St., Lawrence, Mass,

* , Joint Šcrr^vco

bumai, 
Klubo,” 
tis.. .
Rymų, ne į Rymų, bet į kapita
lizmų, į turtus ir laimų. 
sčis gudrumas yra tame, imk ii I Į.a({ vjsį kefuviai tėvynės rei- 
kitienis duok... gerk, valgyk |ia]llt)Se butij kaip vienas vyras 
ir kitiems nepavydėk.. . Ką :r darytų tiktai tų ir teip kas 
matai neregėk ? ką giidi ne- L-vvuoį reikalinga ir naudin
gi rdok, sau imk ir kitam į ki- "

♦ |r» • 
senių Įdek — pasaulyje nepra
žūsi o jei tik apsukriai elgsies 
turtingu ir pagirtu būsi...

, • i , rt i Pnieškųu švogerio Juozo Mil:išiun<>,
1 1 ri< liamUS, pi IK livaiu. , j |<i|į.s įš stehelunkju kilimo. Loliumj vul- 

kelk balius, bet . kas gal įkųst im« m• gyvenonvaterbury. et.
’ ‘ I Ihibar nežinau kur. 1‘nts ar Ji žinąntic-

neturėtu reikalo I KAZ' SVHIANAVIČIUS, notuitui įeiKdio 174.1Iei.la„ SL> e. Boston, M&ss.
prikibti... Dabar tikras idea-1 
lizinas skurdą kęsti pasmerk- ’
tas o vien cinizmas, šmugelis, MOTINOS IR DUKTERS 
kapitalizmas uo,legas užrieta w .
Mehpatauja... < Silpnos, Nermotos, Nuvargusios

Nebeto, kad pasaulyje ne- ir Nupuolusios, Pabandykit šią, 
būtų gerų, teisingų žmonių, jų ‘ Naujų dGyūuųlę Nūfa^Tcmte■> 
yi-a vistu-, p-a Ū-Įietnvoje. Jų .. raluI1, sM15tlnį
turbūt galima tikėtis yra Viso- i keletu dienų. Nuga-Tone sugrąžina 

litaiiivin nnrHinse bet ir tai NiU,Al gyv^i ir pajiegą dėl nusMėvė- st llclUv 1U paip.JQst, nei p. lai]jUsjjj nervų lrui«iskulų. Budayojn rau- 
įaKma sakvt,. kai ju turbūt bailią. štiį>mi ir paiatko ner-

. ■ . v • t •• ‘ 1 I vps ir labai .stebėtinai padidina jų ix-
ra mažiau uz tokius kurie nerti tvermės galią, suteikia gaivimiatĮ tnie- 
visišk-ii <>’pri ir ir/ tuos kurie H- gertJ apetitą, puikų žlebčiojimij, re- 
MMSkdl „eil, n UZ tuos KLUU gU|ill()ia viduriu veikimą, padidina en- 
vra niekai, veidmainiai, ŠlllU- tuziazmą ir ainbk-iją. Jei Jus nesijau- 
.... . • v, i • čiiifc kaip reikiant, tai pats dėl savo Ia-

geliunkai, sukčiai. Pasaulyje hM> ^Ul.j išbandyti JĮ. Jis nieko dėl .tusu 
visur teip vra ir Lietuvoje ne- o^alnuos, jei Jums nepageibėtų. Jis yl 

/ • “ I ra maitinus priimti Ir Jus tuojaus yra-1
gali būti kitaiĮ). Įdėsit jaustis geriau. Jeigu Jūsų gydyto-1

i.i j.. ,,.1*:™ jasmri- nėra junis užrašęs, nueik pjis;> a\ O klaidų ll blogųjų pm'lUL1ptf(.korių ir nusipirk bonkutę Ndga- 
tarsi nū vienas nemato, bet vei- j Tone. Neimk įkaito, imk jo keietii die- 

. v uų ir jei-Jus nesijausit geriau ir neat-
zi tik U’ nurodinėja svetimas Į rod.vsit gėriau, nunešk atlikusią pakiu- 
kl-’i(t-)s ir Vilas Krikšeionv* k” ,h‘b l,lis ap»ek<»rių ir jis sugrąžinsKimuas U VUIS. INILKSC ion\ . JU111S Pil!igus Išdirbėjai Nuga-Totie
liaudininku, liaudininkai kri- Įsako visiems aptieki!rimus garantuoti 

. ‘ '. v < . . v . ‘..ii al* sugrąžinti Jūsų pinigps, jei Jus-
tarsi UZ šmugelius ir butumėi ■neužganėdintos. Rekoinendūo- 

intrinas būtut■ii,!nMS' garantuojamus ir parduodnųnus 
v, *■ | per visus aptiekorius.
Čia kaltos yra 

tūli žmonės ku- 
suvarvt'i savo* *-

> J u

“Metrppolio” ;

F. Virakas.

• • . . | . , .. .1 j'tiihii iivzuiitiu uu<« i <i

JNera lengvesnio dalyko kaip ir to neįizmirk.. . kad jis prie [ji tepm-ašo adresu: • 
Apkaltint ką. nors, tik žinoma, tavo darbų

A ’ ' * - • _ ‘

jei jis nesigindauias nutyli, 
bet... visa bėda yra tame, kad 
nėf vienas nenori būti kaltu... 
Kaltas ir nekaltas, visi gvoltu 
šaukia: aš nekaltas, bet kal- 
^tl.. . kl.. «tl. ■’.
j Bet kas-gi galėtų būt kaltu 
štBiųjųL.

Kaltas lietuvių godumas ir 
pavydūs. -

VisęnoTi būt augščiaiisiais* 
valdimMkaiš, imti geras ūlg&s 
ir dar. apart algos turėt sau ant 
poperosų, savo župonėms ant 
Šllkimųpantaplių, ant deiman
tinių akučių į jų žiedus ir aus- 
karius, ant maudymosi 
“krancuose,” “visbadenuose,” 
.^fliucliter liagenuose” ir t. t. 
Tas viskas “kaštuoja” iie bis- 
kį, bąt dideles krūvas litukų, 

■otfeis litukais lyg tyčia Lie- 
tuvoje iš debesių nesnięga, .įuo-< 
r^kia iš kur nors suknipštyt. 
išplėšt... ar su skriauda dides- 
nia ar mažesniu visuomenės, 
valstybės ir t. t. Tai čhi jau 
kitas ‘dalykas — ne mums apie 
t^špręsti. Dievulio skirta — 
tam yra Lietuvoje Teisingumo 
Žyniai su didelėmis svarstyki?-, 
mis... ir jie žino ką daro.

Vienas valdininkas pamatęs 
kad kitas sportuoja negi nžsi- 
leig, juk kartu abu kiaules ga
nydami ožkoms užlaužę uode
gas jodinėdavo. .. Kuom gi jis 
užmanę geresnis kad automo- 
bilium lakstydamas Kauno 
praeivius purvais taško... kas 
jis brudas nesulautkų, kad aš 
juoųii apsileisčiau... Bet... 
bėt.L* iš kur-gi jis tų pinigų 
gavo, juk algelė dar mažesnė 
kaip mano, o ir kliububse pra
lošia kortomis ir teatruose, ope- 

, X0£e, ir “ Miramare ’ ’ užima pir
mas Vietas ir dar ne vienas, 
bėt Su keletą pakiiptaplaukių 
žydelkaičių naktis praleidžia 
teip vadinamajame ‘ ‘ aukšteny-1 
biųŠventykloje,” toje šventyk
loje, kur kaip kurios aukšto 
laipsnio ponios sakoma užside- 
dančios aid akių skylėtų bly- 
ną,/'Jcad jų nepažintų tie kam 
Smulkia... Juk tam ne mėne
siui, bet vienam vakarui išlei
džiama Šimtai ir tūkstančiai li- 
tų... Taigi iš kur jis juos i- 
imdL

Aha! ži nitu... Sintigėlis.... 
kyšint. , administrutyviai ga-

.Clucagos “Naujienų” nume
ryje iš birž. 23 d. š. iu. randa
me šitokį saldnį: “-Lietam' 
klerikalai prisiplakę prie vals
tybinio lovio, kaiji išbadėję ke
turkojai, griebia ką tik gali.”

■ ■ - ..... --,■ ~

K

t

Apysaka
KAINA TO< 50 CENTŲ,

Gražios dusios ir labai užimanti. Tinka skaity
mui jauniems ir suaugusiems. Taip-gi rankvędžių va
sarinėms mok vidums. Gražiais drobės viršeliais.* •

•r GALIMA GAUTt l’AS' ’ ’ — ■>
/ JONAS TARVYDAS, M Bradford St„ Lawrence, Ma^s 

, k W “Išilgas,” 2334 So. Oakley Avė., Ohicago, jų.

—iirrMrĮ'nLT~rMiĮyĮ«Tr«"~i~‘.l.'

CONAR
ĮLIETU VA

truiiųiiiuislu laiku, kas Bevedą, tre
jais ekspreso laivais

Berenpuria Aųuitania
Mauretania •

(per Clierbuįurgų air Southaiijptoną) 
SAU ARI A.
SCYTHIA.

Lietuviai
čiuosna neilgesniam-laikui Itol me
tams, galės fjtįžtl Amerikon! neatsi
žvelgiant į kydtą..

IŠ LIETUVOS-Į AMERIKĄ
JEI manote parsitrauktu gimines iš 
Lietuvos, vietas užsaltyklt* dabar. 
Musų ofisas 14<0uv°le suteikę Jiems 
pagelbą ir (Iįjbs, patariiną. Visi tro- 

• člos „klesos kėitejviai turi atskirus 
iiamffarl'uš.' Kuogėrlaūslas “Svarumas * 

■: f r "maistas. SmulĮ^-f 
Į menų klauskit vle- 
: ‘linio agento ‘

arba

2
ia Aųuitania
Mauretania ■
*\/ .J

. .. .Liepos 5, llugpj. 3' 
..Liepos 20, llUgpj. 24
važiuoją Lietuvon sve-

9
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4
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Pleiskanos sunaikina--- į 
Ruffles atgaivina! Į

■ Kaip vanduo nuolatos lašSdamaa Žnt Įdunenal Į 
i&nuSa duobę. Vt,P' ir pleiskanos, nori ftlžto > 

. bot tikrai, surfaikiha plaukų iaknir '.if. yn 
priežastimi -plaukų aiplpnčjimo, kurfe au lai* i
ku pasiduoda .nuplikimui. į
Neprisileiskite Šitokio atsitikimo prie cjhręa l *
Naudokite- . ' J

Au/Z/ėsf
tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų 

. nešvarių baitų lupynėlių pirmų pasirodymų
sjvo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragina augimų jūsų plaukų. ' 

. Bonka 65c. atliekose, arba už 75c. prisiunčiamo stačiai iŠ dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO.
So. 4th Street Brooklyn, N. Y.kščiouų,

kapitalistinės 
kaltos Įimti jos. 
ne partijos bet 
ii;' nori viską
kišenių, o ar jie priklausys prie 
tos ar prie kitos partijos vis 
vien savo naudos neužmirštant 
teip dalykus kreips kaip til<ė. 
sis daugiau pasipelnvt.

.Jei Vailokaičiai įtaisė ‘ 
dytuvus,” “plvtnyčias,” ‘ 
k tįsotai padarė gerai — tegul 
ir kiti teip daro, o jeigu matoĮJH 
kad gali padalyt ką dar geriau, 
dar tobuliau, tai prašome bro
liai lietuviai, valio pradėkite, 
jums Dievas padeda... Kad 
tik tas viskas būtų Lietuvai! ____
ant. naudos... o lietuviai jums A - ’lMf W J** . <0 T\ T |• 1Z ZT
jūsų ‘•teisingai uždirbto uždai- V K 11 D VAf £t O M V U IV V
bio” nepavydės... h—

Dirba Yčas, tveria vienas 
organizacijas, bendroves, ki
tas — gerai tegul tveria kad 
tik būtų Lietuvos naudai... te
gul tveria ir augina Lietuvos L_ 
prekybų ir pramonę kiekvienas 
Lietuvos pilietis, kiekvienas T 
kurs tik tūri tam reikalingų ga- ■ 
buuių, mokslo, kaj>italo...’ne-bfc 
pavydėkiine. Juo bus daugiau, 
juo bus geriau.

Negi visi sutilps prie valsty ■ Į 
binio pyrago, juk reikia dau-r"“" 
giau tokių pajėgų kurios suge-'l W Te 
betų teip dalykus vesti kad už- jy. TjRĮjĮ’jR 
tektų ir sau ir būtų ką dar į< ™ *W-tn.T£r 

krėst ir į valstybinį ižAą.. , t
O valdžios atstovui, nuę auk-

ščiausių iki žemiausių ar

¥

s

••
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• ■ •♦'Vįrisi’

M

RENGĖJAI.

J

Mass,
Wnardline'

126 Stata St., Boston, 
■■ iy. 1 ' T

W4BlJRGAMERICANLINE,
TRUMPIAUSIAS KELIAS I 

. VISAS DALIS
LIETUVOS

Išplaukia kiekvieną savaitę se ■ 
niusų laivais de luxe

“Albort Bartu” 
“Deutscliland” 
“Resolute” z ' 
“Rėlaiice”1 »•

. Kurie veža I,- II Ir III klėstu 
I pasažierius ir popui hiriški lai-, 
- vai ‘'Motini Clay,’” Clevelnird,” t 

■‘Hansu,” ‘Tliuringla” ir “West- 
pnalia’^ su Cabin it IH klesa. Ge-

< ras mandagus patarnavimas, 
■ puikus kambariai, puikios apys- 

tovos.
JULIUS ROTTENBERG 

2G0 HanOver St, Ęoston, Mass. 
v ■ •'

1 _ - ■

i

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
SL’ECIALfi GENEliALE VIDUR-VASARINE EKSKURSIJA

ETUVĄj
PER KLAIPĖDĄ.

• Iš New York’o laivu S. S. POLONIA Liepos 5-tą j 

. Laivas tarpe lietuvių žinomas kaipo labai patogus, ką pa
tvirtina daugybe laiškų gautų nuo mūsų keleivių. d

UŽSISAKYKITE SAU VIETĄ IŠKALNO. .
Baltijos Amerikos Linija duoda speciali.šką priežiūrą vaikams ir‘ 

moterims ir teip-gi visi keleiviai prižinrimi gerai. Linija daro viską 1 
kad kelionė butų visiems gera- ir patogi. *

ATIPA. Daug lietuvių dar neaplankė savo seną tėvynę, bijodamies j 
kad negales sugrįžti atgal j Ameriką. I

DABAR JŪSŲ i’ROGA. Pagal naują Įstatymą, kiekviemts gali Vyk- 1 
tl savo, senon tėvynėn apsilankyti vieniems metams ar ilginus. Leidimas 
sugrįžimui į Suv. Valst. bus išduotas keleiviams Amerikos Valdžios. < 

Dėl visų* tolimesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės į jūsų J 
agentą arba į a J

BALTIC AMERIOA LINE, 9 Brčadway, New York, N. V.

. ŠVILPA &, J. NIXON, REAL ESTATE AGENTS i
518 MAIN STREET, HARTFORD, OONN. |

Gerbiami Tautiečiai, jei norite pirkti gerų namų ar gerų .|i 

fermų, meldžiam ateiti į musij ofisų po numeriu 518 Main g 

4St., o mes jums turime tokį namų kokio jūs reikalaujate, s 
k • ’ JP*
E O jėiir tam laike neturėtumėm, tai mes jums greitai sura- g 

: sime tik mums pasakyk kokio reikalauji. Taip-gi gerbia- » 

E mieji jei norite geras, f amas, mes- turim visokių farinų: g 
i gyvulių farmų ir tabako farnni Comieeticut valstijoj apie g 

: Hartford. Daugiausia augina tabakų fermeriai, didžiuma « 
i yra lietuviai ir turtingi ūkininkai. Pirk farmų Conm vals- $ 

t tijoj — lietuvių kolonijoj kur derlinga žeme tai ir tu liksi g 

i turtingu. Iš tolinus klauskit per laiškų, o mes jums duosi- g 
me atsakymų ir platesnes informacijas. Klauskit: *3

■ * *•

Į MAJT. BVOM a I. NI&JN, BEAt KfflMSK AGENIES, 
N-

\. V ■
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BRIDGEPORT,OONN.
f

v29 d. birželio š. m. šv. Jurgio’ 
lietuvių M. K. parapijos- naujas 
bažnyčia ‘bus iškilimngai pąšven-! 

. tinta. ■ Pradžią 10 vai. ryto. Iš-j 
. kilmėse vądevatią Jo Malonybė 

Hartfordo diecezijos vyskupas NU 
. laii. Bridgeporto parapijonys- hU 

•bai dėkingi savo gerbiamam kle-' 
b Wi kun. M. A. Pankui, kuris taip; 

^sumaningai ir rūpestingai intaisė. 
naują bažnyčią, kuri bus gražiau-': 

• šia B visų kitų lietuvių kolonijų. 
/ Čia Bridgeportc iš visų bažnyčių 

-«■ ' Užima pirmą vietą savo gražumu.
Teisybė, Bridgeporto parapijonys 

■ gausiai ir aukavo.

: /

Atsirado ir,to-

’kių kurie Aukavo tnetrpo 4500.00. 
®am darimyttsfrasdavd šiokios 
tokjo WUųtys, pi^tdžioje
192#. metų įvedus naujų siste
mą ųi^kejiina-^aMĮnjmių dtio* 
kirų, kiląįp ėmė dalykai kryp
ti.’ Kadangi pirmiau parapijo
nys mokėdavo po ^6.00 į metus, 
tai tik tada parapijdnas atmo
kėdavo^#, kada jam buvo rei
kalinga kvitelė .prie velykinės 
išpažinties. Tuomet klebonas 
turėdavo daug nesmagumų, o 
kita, bedieviai prikaišiodavo 
pirkimą, išpažinties ir maža 
nauda parapijai buvo. Gi įve
dus naują, sistemą, tam tyčia y- 
ra padarytos kiekvienam sek-

»

KUN. .MkJPANKUS, 
Bridgeporto lietuvių parapijos klebonas 

inadiėniui kiekvienas parapi jo
nas turi eilinį numerį ant vo-' 
Irutės - ir pagal savo išgalės au
kauja į vokątę .delei’ užlaikymo 
bažnyčios ir klebOnę. Na ir pa- 
rapijonys daugiau nevarginą savo 
klebono su kvitelein ir parapijai 
dviguba nauda iš to, o bedieviam 
uždarė burnas apie plikimą išpa
žinties, Tais pačiais metais pama
tęs geras pasekmes su vokutėm. 
klebonas pasitaręs su parapijos 
trųstišais sušaukė parapijinį susi
rinkimą pranešdamas parapijo-

' nam savopieną kas-lįnk statymo 
naujos bažnyčios. Visi parapijo
nys su džiaugsmu priėmė, ir parė
mė. yisi parapijonys aiškiai pa-; 
matėt ka dmūsų klebonas vien tik. 

. parapijos gerove rūpinasi.. Visi
j parapijonys tiki, kąd per jo 

darbštumą ir gabų sumanumą ne
ims ilgai išeit iš «kolų. *

• r • -

Bridgeporto kleboiias- kun. Ma- 
_ tas A. Pankus gimęs 1883 m. bir

želio 26, Kuršėnuose, iŠ tėvų Ma 
to ir.Justinos Pankų (Pankaus- 
kų). Iš jaiuuj dienų buvo gabus 
moksle ir turėjo didelį patrauki
mą prie mokslo. Pradinę mokyk
lą ėjo Kuršėnuose ir Liepojuje. 
Gimnazijos mokslą baigė Šiauliuo
se, o dvasišką seminariją užbaigė 
Kaune, 4 žemesnius šventinimus ir 
gi tenai apturėjo nuo vyskupo M. 
Paliulionio. Čiū Amerikc metus 
su viršum išbuvo Šv. Bonaventu* 
ros Allcgany ir stib-dijakonatą su 
dijakonatu apturėjo nuo Buffalo 
vyskupo. Į kunigus įšventintas 
Serantono vyskupo J. M. Ilobano 
birželio 30 d.,. 1906 metais ir 4 d. 
liepos atnašavo pirmas mišias 
Seranton, Pa. Į. pirmutinę para
piją buvo paskirtas tVanamie, Pa. 
Toliaus buvo perkeltas į Forest
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City, Pa. Iš ten atvažiavo Brfdge- į 
portan.. Balandžio 2į 1911 m. triė-; 
mė šv. Jurgio parapiją. Tada pa-’ 
rupijos stovis buvo tisai blogas,“ 
bet kad tai buvo ]9ievo,šurėdyta; 
ir energingai ėmus darbuoti?, nors 
labai didelių priešų rado, vis-gi vi
sus pergalėta. Už poros metų pa
sekmingai pąsiseke išmūryt akle-’ 
plį, kur buvo laikomos pamaldos 
iM šių dienų ir kitos tikiejimo 
priedermes, o jau išandien Bridge
porto parapijonys susilaukė nau
jos bažnyčios, kur viskas sutvar
kyta rūpestingai pagal naujausio 
styliaiiš. Kekai'tą . teko nueit į 
bažnyčią naujai statomą ir kiek-: 
vieną kartą buvo atrastas. vaka
rais bedirbant patį kunigą ir tik
rai iš jo yra geras amatninkas.' 
Dabar reikia pasakyt, kas jo rū-i 
pėsčiu įvykdyta. Niekas negalė
tų tikėt, kad Bridgeporto sauja- 
lė lietuvių galėtų intaisyt 3 mar
murinius altorius ir pamoksliny- 
čią, groteles. Didįjį ąltoriij trau-; 
kė net iš Italijos. Mat Bridgepor-: 
to sau j ai e lietuvi ųsmarkauja,- 
Kun. M. A. Pankus gerbia savoj 
tautiečius užtad ir akyse svetim
taučių perstoto savo tautiečius;
garbingai.

**

Cursiente Calamo

CAMBRIDGE, MASS.
__i

Pirma šv. Komunija.

Birželio 8 d. š. m. Šv. Panos Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo Bažny
čioje apie 60 vaikelių ir mergaičių 
pirmu kartu priėmė Šv. Komuni
ją į savo širdis. Vaikeliai buvo 
gerai prirengti ir puikiai išmokyti- 
kaip priimt pirmą kartą Viešpatį 
Jėzų į savo širdis. Vįgos ceremo
nijos begalo visus žavėjo.

Vaikelius, prirengė, katekizavo 
■pats gerb.' klebonas knh» F. Juš
kaitės. Jam padėdavo Sųnday, 
School mokytojai,.o šiokioms die
noms ypač O. Bubliauskaitė ii M. 
m V-'U A' Tr'"' ‘ -U J

_____ ......................................................................................... ........... , . , _______  -* . ' , '1 : • _ , -- - ." ' ~ *- ■ ,
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ėmimo ceremonijas mokino panej čių kurie birželio 8 d. priėjo 
fi Oiia Dailidienjųtė. ' Dar nei šioji Pirmos Šv. Komuhijba** * 
bažnyčioj nei apielinkėjė taip gra-į 
Šiai vaikučiai ^mekada.tiebuvo jš-į 
mokyti priimta pirmą Komu-' 
rują, Buvo taip išmokyti kaip kądi ’ 
Karimieriętčs aeąerą išmokina* t

Už pusvalandžio prieš šv, Mi-: 
šias, per kurias vaikeliai ėjo prie' 

Komuni jos,, visi jie susirinko 
svetainėn. Ten visus gra^iąi;pa- 
puoše p-įe O. Dailidieniutė ir tvar
kiai į eiles sustatė. Kiekviena (s) 
turėjo rankutėje po gražią degan- ’ - • * 
Čią žvakę, Visi gražioje procesi
joje paskui kryžių ir gėrbf ldebo-i 
na ėjo bažnyčion. Bažnyčioje, 
vaikų choras giedojo “Sveika Ma
rija, Dievo Motina.” Atėję į pa-? 
skirtas vietas, tuo j visi tapo įrašy
ti į škaplierius ir rožančių. Per 
šv. mišias visi laikė degančias žva
kes.

Pirm pat Šv. Komunijos priėmi
mo gerb. klebonas pasakė gražų 
progai tinkantį pamokslėlį. Po' 
tam visi vaikučiai padarė viešą Šv.' 
Tikėjimo išpažinimą, šv. Krikšto 
prižadus panaujino, sukalbėję 
balsiai tikėjimo, vilties, meilės ir 
gailesčio aktus po du mažų vai
kelių su gėlių bukietais iš šonų ne
šančiu lydimu ėjo prie pat alto
riaus priimt Viešpatį Jėzų pirmu 
kartu. Po priėmimo vėl tie mažu
tei iai-ės nulydėdavo į sėdynes. 
Mažutėli^] palydovų buvo keturios 
poros: dvi vaikučių ir dvi mergai
čių. Neapsakomai malonu buvo 
žiūrėti kaip ir su kokiu dievotu
mu vaikeliai ir mergaitės ėjo prie 
pirmos šv. Komunijos.

Vėliaus kiekvienas gavo po gra
žų abrozdą — Pirmos Šv. Komu
nijos atmintį. Duok Dieve kad 
toji atmintis niekad iš jų širdelių 
ne išdiltų.

Didelė padėka už gražij priren- 
gimą priguli panelei Onai .Daili- 
dieniutei.

/
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UTamųlyųiųtK^šį Komunijos pri- ' Štai vardai mergaičių ir vaikę.-,..
* i • ■
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1. ‘^ArnašČiutė Bronė 

'BąčkiutS AIena' • “ 
jplėkaitė Prane 
GįrdvainiutėOną 
Glėbiute Alena' J 

' Jaskūniutė Valerija 
Kalakausldutė Bmilijfr

» 

KazakauskiutjV Marė . 
KQ»tripiiųtę:W«ė 
Kundrotytė '«.
JiaukuitėOną A 
jjiutkiutė .Ona

Narinkevičiutū Monika?»

2.
z 3/

51 
#* 
7. 
'8. 
.& 

10. 
U. 
f2. 

18.
14. ‘ Narinkevičiute Veronik, J;
15.
16.
17,
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. Jankauskas Jurgis , 

Jesinskas Juozas 
Kasparas AdoiWL^ 
Klevas Jonas 
Kondrotavičius Stasys 
Liudvinavičius Pranas 
Liudvinavirius Juozas 
M'arcinkevičius Juozas , 
Pctrušiuiias Albertas 
Petružis Bronis 
Plauskas Mamertas 
Povilaitis Stanislovas 
Rakauskas Jonas 
Ribokas Povilą? 
Sakevičius Antanas ■ 1 
Santackas Bronis 
Santalkas Jonas 
Savilionis Jonas ■< 
Sidabras Feliksas \, 
Sandaras Petras ■ * 
Šidlauskas Bronius

■ ......... ■ -Ki
Overkiutė Marijona 
Pakalniškiute AntoaS 
Prėskiutė Ona. 
Rakauskiutė Ona 
Saugaueiutė Brone 
ŠakaliutčAųvilija 
Ukaniutė Ona 
Vičioi'kiutė Leosė ■ 
Vinčiuniutė Alena 
Borča? Petras 
Dareškevičius Jonas 
Daujotas Stasys 
Dffūjotas Vaclovas 
Dovėdas Antanas 
Gelevičius Vincas

--Y-

• t

į|*1 t]

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48. -
49. 

' 50.
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Bus nepaprastas išvažiavimas kokio niekad nebuvo. Dainuos So. Bostono, Montello, Nashues, Cambridgię, ir Layrrenco, cht^- 
rai, Taipgi garsieji solistai M. Grybaite St. Paura ir kiti, Bus Popularity Kpntestu išrinktos karalienes ir jos pasirinkta kerakMl 
karūnacija ir kitos ceremonijos, Žemesloto laimėjimas.Labai indomios “orlaivių” lankty nes, baseballrungtynes,virvės trauk) 
mas, bėgimo lenktynes ir įvairiausių kitokių žaislų. Laimėjusiems Karalienė įteiks dovanas, Linksmųs sokiai griežiant 
ko orkėstrai, Bus garsių kalbėtojų jr žymių svečių, y \ • ' Ja

Vieta gražiausia, prie ežerio, pušynuose. Plačios pievos žaislams, puikios maudynės, laiveliais plaukinėjimas ir kitoks vaųg 

denssportas. ■ ■. ’U ■
Visas Naujosios Anglijos jaunimas važiuoja Falangom Argi Tamsta atsiMksi? Todėl Valia visi Palangon.
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51. Tąlutas Stanislovas
52. -
53. Urbonas Edvardas
54. VilkelisPetras
56, Zdanevičius Juozas
57, Neimavičius Vincas
58, Neima vi čius Zohas
59, Neimavieiute Adelė

.. 60, Budginas Jonas.
Katalikas.

• Urbonas Alfonsas

z

LAWRENCEp MASS.
tr ' / r

Birželio15 d. įvyko N. P. di
džiųjų skyriaus merginų išvažia- 
Yjiaas “Palangoje.” Nors diena 
buvę lietinga, bet jaunimo gražus 
Būrys ir keletas suaugusių, daly
vavę kurie prijaučiu jaunimui.

Musų kolęnijcfj daug kalbama a- 
pie “karalienę,” kuri loš didelę 
rolė “Palangoje.” Girdėjau kad 
gerb. kun. Pranas Strakauskas, 
Oitr new American eyed priest, 
tutėš daug bendro 4 d. liepos su 
vitsminūtu veikalu. Tų pačių die- 
nų dalyvaus pralotas Alšauskas ir 
kiti N. A. kunigai.

Piln. Blaiv. kp. susirinkime iš 
davė raportą atstovė iŠ pereito ap 
Skrieto suvažiavimo. Paaiškino a- 
$ie busimąjį seimą Woreester’yje, 
taipogi pranešė, kad sekantis blai- 
vininku apskr. suvažiavimas įvyks 
ifttifjų kolonijoj.

<f Palangoje”
,yią katalikų beveik 
jjors knibžda. Alai 
“karalienė” su savo 
nepargriūtn.

■r

Ten dalyvaus didžiuliai 
Montello/ Nash.ua, Cambridge 
ir Lawrence, chorai tai ir mes 
turime tinkamai prisirengti* 
kad galėtume pasirodyti geriau 
už kitus. - > , •:

Kaikurie išvažiavimu rengė
jai neteisėtai skelbia būk mūs 
choras jų išvažiavime daly
vaus. Jie tai daro visai choro 

f neatsiklausę. Mūsų choras nu-, 
tarė ir dalyvaus 4 d. liepos tik 
VyčiŲ-apsk. išvažiavime Patan- 
goje, Lawrence.

rCTVIDTK AMEBEKOB LlfcTŪVlV « 
KLllįnlHO TJtOTHfiKJ SANDABOB 
liet i N IV NAUJOSIOS anketos J 
HIC I Ui t O A P 8 K B I T r E S *

P

J
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Valdyba,

GREIT ATVYKS.
.Ateinančios savaitės pra

džioje atvyks p. Daužvardis, Lt 
D. I<. S. Centro sekretorius. 
Baigęs leisit} mokslus pereitą 
pavasarį ir keletą savaičių at
silsėjęs uoliai stos darban kai
po t j. D. K. S. Centro rasti, ir 
kaipo “Darbininko” redakci
jos narys.

LANKĖSI VARAITIS.
Šią savaitę Bostone lankėsi 

p. Vara i t is, buvusi s hostonietis, 
mėgiamas dainininkas. Jis da
bar yra vargonininku prie lie
tuviu bažnyčios Seianton, Pa.

■šią vasarų iš lietu- 
kasdien kas 
dabina kad 
higli' beeis

T. Ąsa.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA.
Pureitij sekmadieni šv. Petro 

bnįžnyrio.jp priėjo prie pirmos 
Komunijos 166 vaikeliai, (lerb. 
Kleb. Kun. K. Urboną vyčius 
atlaikė šv. Mišias ir pasakė 
gražų pamokslą.

VIETINĖS ŽINIOS
ATYDA.

-So. Bostono Lietuviu Vasari
ni Mokykla atsidarys Liepos 7, 
1924. Visi vaikeliai yra kvie
čiami ateiti ir iržsiregjstruoti 9 
Vai. ryte. Mokslas tęsis per du 
rilėuosiiu

“ — ’ , " ■ ■■■ T

CHORISTAMS.

LIETUVIŠKŲ* ŽOLIŲ 
VAISTINYČIA.

Pas nuis galite gauti visokių žolių, 
šaknių it? žiedų nuo visokių ligų.'Mes 
užlaikome visokias žoles kokios tik ant 
svieto randasi ir geriausios trejankos 
Gite. su prisiūtitimu. Atsiųsk 10c,, o 
gausi visokių žolių ir knygų- katalogų. 
Reikalaujame agentų ir duodame gerų 
pelnų ant m.usų visokių vaistžolių ir 
knygų.

M. VAIKAITIS,
-149 ITtidson Avė. Rochester, N. Y.

Visi Šv. Petro Parapi jos cho
ristai būtinai susirinkite pane- 
dėlio vakare, pobaižnytinėj sa
lėj 7:30 vai. Turėsime dainų 
praktikų. Turime tinkamai pri
siruošti prie L. Vyčių N. A. 
Apskričio iškilmingo išvažiavi
mo, .4 d. liepos, Lavrence,

PARSIDUODA
Visai naujas gramafonas ir 

pečius. Parsiduos pigiai todėl, 
kad-mes turime du. Kreipkitės 
pas C. Kavolis, 437 E. Third 
St., So..Boston, Alass. (28)

j Telephone South Boston 8520 i 
Nainį} Telefonas Aspinwall 0870 

i ADVOKATAS

A. 0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 
**DARBININKO ’ ’ N AITE 

(antros lubos)
Baigęs du Universitetu

Cornell University su A. B. 
G. Washington.Umv. su LL.B, 
166 W. Brųadway- Sn. Boston.

' ~~~ • ' -----į---- ..--'n.'2?"'- -
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Waushakum Park, Framingham, Mass.
Petnyčioje, Liepos-July4 dieną 1924
' ■ * ■ * . „ t . g ■ t f «' • ' • . ■ ' »

Prie vandenio, yra gražu?^atW, didele sąl^ orchestra, bus valghj ir gerini^; vakare
jus įrodomi'katami paveikslai ir “tire ‘ “

SpEClAL KARAI išeis iž So, Boston’o 10 vai. ryte nuo Broachvay ir Dorėhester Street,
, K ‘ .........'.* . .................    . . - ‘ . .............. y  I ... .- •.............................

k
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PASARGA: Iš Bostono reikia imti karus nuo Bark Sq. Framingham-Worcester ir išlipti Framing- 
ham ir HoW St.; iŠ Worcester?io imti Boston Jcu^ rtfiipgi važiuoti iki tos vietos,
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NAUJI NAMAI
po 2 šeimynas, visi naujau

sios' mados. įnprovemeiltai, 
steam giluma ete.) ^dideli, lotai. 
Prekė $11,500. $1,500 ;cash ir 
lengvos išlygos.

A IVAS, t
361 W. Broadway, So. Boston

PARSIDUODA FARMA 68 
AKERiy IR DVI MAŽESNĖS

Tik 25 maitos nuo vidurio Plilladel- 
pliįjos. Arti stoties, gatvekarių ir stėi- 
t<» kelio, mokykla prie namų. Miškas 
yra, ir upelis teka pro namus. Laukai 
aptverti ir ganyklos.' Budinkai geri, 
šiltas ir šaltas vanduo, elektros šviesa. 
Parsiduoda pigiai su gyvuliais ir ūkės 
įrankiais. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas savininke.

C. .T. MAJAUSKAS
R. I>. No. 1, Collegevllle, Pa.

AMERICAN & LITHUANIAN 
. RESTAURANT

LIETUVIŠKA VALGYKLA
■Mes turime 18 m. patyrimų valgių 
gaminime. Musų yra didžiausia pasi
ryžimas duoti gerų valgį, skaniai ir 
švariai pagamintų ir už prieinama 
kainų. Pasninkų dienomis pritaiko

mi tam tikri valgiai.
244 W. Broądway, So. Boston

* Antra musų valgykla yra
Po num. 1380 Dorčhester Avė.
A. Savtčiunas ir A. Simanavičius 

Savininkai. ■

STOGDENGIAI 
(ROOFING) 

Smalos ir žvyrio, metalo, šlelto Ir 
ašpalo šingelių. Tai yra seniausi ir 
atsakančiausi stogdengiai So. Bos- 
ton’e. Visas darbas gvarųntuojamas 
ir ypatiškai peržiūrimas.

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

Tel. S. B. 3662.
L

STOGDENGIAI -ROOFERS
Per 30 metų užganėdinant kiekvienų 
kostumerj. Mes gvarantuojam (gua
nui t ee) savo darbų visados. Kreipki
tės į

LITHUANIAN AGENCY
361 Broadwayt Tėl, S. Boston 0605

8 NUOŠ.2NG MORTGAGE
Reikalingi pinigai ant antro niortgi- 

čiaus. Mokame S nitoš.. tad kas turi
te atliekamu pinigu atsišaukite pas 
TITUS P. G RE VIS, 395 Broadvvay, So. 
Boston, Mass. Tel. So. Boston 2340.

J.28—1-3)

PLUNKSNAS, PUKUS,
s. ^aduškns, pata

lus, kaldras ir 
visokias lovų į- 

. rėdnes parduo
di daine pigiausiai. 

Kreįpkltės ypa- 
tišTchl nrbą rašy
kite: '

Paleškau savo brolio Romaldos BuŠ- 
nlausko, kuris pirmiau gyveno Macha- 
noy City, Pa. Rašiau kelis laiškus Ir 
negavau jokio atsakymo. Prašau jo 
paties atsišaukti ar draugai praneški
te apie jį. Jis kilęs iš Perlojos para
pijos.

T. BUŠNIAUSKAS, 
Boston, Mass. 365 F St., . South Boston, Mass.

T»L Mala 2483

GEORGE H. SHIEIDS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
- 2M Washington štrcet

Boston, Mass,
Valandoj: 9 A. M. IK 5:80 P. M.

EAST BOSTON OFFICE
Telephone Eabt Bostin 141)0

147 MARVIOK ST„ EAST BOSTON 
Gt/ven<wo vieta

i 87 Ųorham Avemie, Brookline 
Telepliono Regent (1568

ANTANAS F. KNEIŽYS
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Beal Estete pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valiindos po pietų išsky
rus Šventadienius. Lietuviai,-kad 
Ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So.

Boston 1696.
- .... . 1,1

X
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Tei. So. Boeton 400Q i

ŪR. J. C. LANDŽIUSI 
lietuvis gydytojas ir I 

, CHIRURGAS I

506 B. Broadway» So.Boston.I 
(Kampas GSt, ir Broadvvay) ■ 

VALANDOS: 9—11, 2-4, M!
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DR. PUSKUNIGIS
‘ GYDYTOJAS

VIDURINIŲ tĮ G V 
U vai. 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po plef.

I 7 iki 9 vak
Į| 389 Broadway, So. Boston,
|| Tel. So. Boston 2831. s ;

•rMaSiLiiUBUiii iiiįiii iii ■■■■iii'ii ■ liią^inm^li i .įp j ■■■■■■■? liuumm
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| Tel. So, Boston 270

J. MAGDONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviikai 

ofiso valandos: Rytais ild 9 vaL
Po pietų nuo 1—3

____žatii 11 Vakarais nuoG-d) 
f* l VAI IAIAIIOV AC^ B I Ii ®Toadway, So. Boston
Ii Ji nAUNAyuKAM I —2 

ATiyOTr AT A 3 11 S"®®
414 Broadway, So. Boston. 11H 16 metų south rostone 

TeL S. B. O44L f
Antroj lubos—Viriu} L» P. B-vis

GYVENIMO VKSTA:
275 lowell avė., newtonville, mass.

Tel. W. Newton 1463—W.

EUROPEAN ĘEATHER CO,
25 Lovvell Street,

. • » . ’ t

ii NAUJU IR SENŲ AU 
I Parduodame naujus BUICK

automobilius su šešiais breikais 
(motorais) puikiausios, tvirčiau- 
sios mašinos aftt kelio. Galima 
su Bu tek lengvai pradėti važiuo
ti ir lengvai sustabdyt. Nemo
kantis važiuoti gali lengvai Iš
mokti ir su musų pagelba. gali
ma greitai gatitf leidimų (11- 
cense) važiuoti automobiliu.

Prekė'naujiem Bul'ckam nuo 
$1,070 iki $3,600. Vartotos ir 
perdirbtos mašinos nuo $100 iki 
$1,200.

Parduodame ant lengvų išmo
kėjimų Ir labai greitai išmokina
me važiuotu

TeipgI parduotame Jbatarejąs,, RADIO ir visokių automobiliams reik-S. 
menri taijerų,? tubų-ir t. t pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti Irų I 
taisome mašinas nebrangiai ir atsakančiai. XI Į į

Ekspertai mekaųikat padaro- išti rimų (tęst) ant mašinų ir batarejų^ Į n TEL. So. Boston 0506—W.
visiems dykai Lietuvių garadžiuj ir automobilių krautuvėj. LIETUVYS DANTISTAS

PARSIDUODA
SOUTH BOSTON’E—6 šeimynų na? 

mas po 5 Ir 6 kambarius, vendų neša 
$l,820.r" • ■ ■ ---------
t( $3,5< 
Broad\va;
23G1-W.,

- g J

ANTPARUAVIMO
Turiu daug visokių namų: mūrinių 

ir medinių, naujų ir senų, piglų.ir bran
gių. Dorchefttey’y penkių; šeimynų me
dinis uamas su dviem • štėralš, randasi 
labai geroj biznio vfėtoj, parsiduoda pi
giai. remtų neša į mėnesį $210, kaina 
tik $1S,000. Trijų šeimynų* penkioli
kos kambarių, medinis namas, su vi
sais vėliausios mados įtaisymais, par
siduoda už $13,000. Rendų neša į mė
nesį $120. So. Bostone parsiduoda ge
ras mūrinis namas su dviem Storais ir 
randasi, geroj biznio vietoj, rentjų nę- 
ša į mėnesį $270, kaina $22,000. Jei
gu kurie norite inšiurint namų, biznį, 
arba fornišių tai galite kreiptis prie 
manęs, taip pat kuine norit pirkt, par
duot, arba mainyt namus arba biznius, 
kreipkitės pas ma.ne o aš patarnausiu 
visiems teisingai, nes daugumas iš 
tamstų mane pažįstat ypatiškai nema
žinus kaip dešimts metų, tai kodėl ne- 
susipažint ir bizniškai?
FELIX A. ZALESKAS

REAL ESTATE IR INSURANCE
395 Broadway, South Boston.

Tel. So. Boston 2340.
(26-2$)'

ir

.0Q 4 metus, įcainp $13,l)6d įneš-. H i 
iOd A. LAĮ^bjAUSBvŠ, 414 W. 
way, ‘Sontli Boston,Mass. Tek r$.

(2G28)

T

•s

Ą

•>.

VALVE-fN-HEAD

MOTOR CARS

LIETUVIS GRABORIUS
Sutelkia gerinusį paskutinį patar
navimų, todėl verta pas jį kreiptis. 

Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston

Tel. S. B. 0381
Res.: 820 E. 6-th St., S. Boston

U R, H. SMTONĖ
' AKIŲ SPECIALISTAS

399a W. Broadvsray, So. Boston B
Į VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 y, vak, 1 »■

l
T

REIKALINGAS PUSININKAS su 
pora tūkstančių dolerų ($2,000) liard- 
ware biznį. Biznis randasi lietuviais 
aptryventoj kolonijoj. .T. EL SNAP- 
KAl’SKAS, hardvvare, S51 Cambridge 
St., Cambridge, Mass. . (2S)

Laivų

JACK O’LANTERN
Rengia South Boston’o Lietuviu 

Ukesu Draugija

| Liepos-July 13 d., 1924
| Laivas išplauks 9:30 valanda ryte,
E nuo South. Štation if Summer St. Extention Bridge

H GERBIAMIEJI! šIta Elfskursl.Į;i bus viotla iš didžiausių ir linksminti- 
R šių todėl, kad laivas yra didelis, kuriame telpa 1,000 ypatų, o latve yru 
g didelė graži šulė, kurioje griežiant D. L. K. Gedimino Benui bus galinta 
'* linksmai pažaisti. Tai bus nepaprastus linksmumo įvykis ant Jūrių. Lul- 

Vtis plauks ild Ritinsfoni Salos. Sula yra taipgi grži su lygiomis lanku- 
B iftls, kur bus galima gerai pažaisti. Bus skanių užkandžių ir gėrimų, 
B. jJlllehj kalnu y'putul $1.00, Miliui uis 25a. Bilietus iš unkšto galiniu 
K glltitl l pas Draugijos narius, Lietuvių Svetainėje Ir vietos laikraščių Re- 
B tlitkeijose.
B VIST Į EKSKURSIJAI

Krlcfia. L. U. D. KOMITETAS.

SS

S;

2S
hė|
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MOTOR SALES C
- -H <

BUICK SALES ANB

541—|>4Že Ii&iBJoadwa^,|\ 3/1

Telephone So. Boston 0376 ir 1370 
tif* -f/fi11 -L* /Jt/y ** f ■»*.** ? e ■».* * «. -> J * »

J M

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

. (“Keleivio” name)
Ofiso Valandos : nuo 9 iki 12,' nuo £
1:30 Iki G ir nuo 6:80 Iki 9 vakare / 
■Sęredomią nuo 9 iį<l 12 vai. dienų % 

Nedė J
I mliomis nuo p U<t 12 (nagai sutųrtl" 5*
1
f % ■ ‘ .
• ---------------------- ----------------- :------------------------------------------------------------

|«v

į®^ ' , Tel. S. B. 2805—R. |

Mini v vis.
1 OPTOMETRIST&S 1

Tln.hsir miiąn ietnio-n randa ai »| S ISegzaminuoju akis, priskirto aki- i
uaoar musų Įstaiga ranctasi s i g nilIS ia.eiVas -akis atitiesinu ir 1

> ' ' . gi® amblijoniškose (aklose) akyse su-g
i _rtrtrt <17 11 i z, w Jįlffi Sr4^inu šviesų tinkamu laiku. 3?
ė 326-328 W. Broadway So. Boston, Mass.i l j. l. pasakantis, o. d. I
' ¥21*® H
: _ ____________ _________________ ___________________________g g 447 Broadway, So. Boston.

2 Lietuvių Rakandu Krautuvė, pasekmingai tarnaudama lie- » 
į tuviu visitomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį, Da- | 

t bar turime dvigubai didesnę vietą; negu pirmiau.' Stakas s 
: 5 ' ** • ' iK,r 5?
k teipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Mū- įį 

X su krautuvė yra vienatinė lietuviii .rakaiid.il krautuve, bet x

Į-3ffiffiffi©©©©@€3©ffl©©g3®©®@©ffiffi©$

i PETRINOS

f>

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

ŪR. M, V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
Ofiso valandos: 

nno -9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:30 
iki 5 Ir nuo 6 :00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subutos vakarais 
ir nedėldleniais.

«n*r

i’
i

Tel. Brockton 5112—

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
* (GUMAUSKAŠ)

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

T—3

, ' Tel. So. Bošton p4G4-J.

JURGIS STULAS
. nFOTįO G ĘJ A S* 4Šį J ■ 
458 WĖST BECO^Att" 

South Boston, Mass. . .
Darom dailius paveikslus. Vesellias 

. traukiom vakarais.^ nžallkom vi
sokios rūšies rėmus. »

i

f-<

T

5V. JONO E V. BL. PAŠELFINĖŠ
DRAUGYSTĖS VALDYBOS P 

ADRESAI. '

PIRK ŠIEMET
Geriausias laikas pirkt far- 

mą šiemet. Pirkime ir parda
vime stubų ir farmų arba su- 
mainyme stubos su farma mes 
tamistai patarnausime. Kreip
kitės prie mūs ypatiškai arba 
per laiškus.

AGENCY J. P. VAITKUS, 
201 Millbury Street, 

Worcester, Mass. 
Tel. Park 7786.

su krautuvė yra vienatinė lietuviu rakandų krautuve, bet : 

ji yra viena didžiausiu So. Bostone. Pirkite pas ^saviškius, j 

gausite gerą patarnavimų, kainom žemesnės, negu pas ki- j 
tus. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis- : 

kas nąmams išformšiuoti ir papuošti. ;
ANTANAS AŠMENSKAS, Vedėjas^ U

j Sukerpu PETRIKAS ant mieros
1 dųl kotų, siutų, dresių ir veisčių.
1 Duodu paaiškinimus kaip vartoti 
Į petrinas. Sustatau petrinų taip 

kaip drapana turi būti. Taipgi 
sukerpu audeklų vakarais ir su- 
batomis.

P. STANCELAITfi,
12 Lark St., So. Boston Mass.

(Ties W. Ninth Street)

Vr

* » t

įįj
L-'K;

H

4$

jį-'

PARSIDUODA
ANT COLUMBIA ROAD pulkus 6 

šeimynų mūrinis namas po G kamba
rius kiekvienai; visi naujausios gady
nės Improvemeritai, marmuro (marblė) 
akmens prieangiai' (entrances) ir Ško
dai, koklių (tile) maudynės, sienos ir 
grindys aržuolo medžio viduryje; garo 
šiluma ir elektros, rendos $4560 į rie
tus ; prekė tik $28,000 ir lengvos išly
gos. ____

MATYK ŠITA naujos 3 šeimynų 
COLONIAL STYLE, po 5 kambarius ir 
receptlon balt kiekvienai, visi nauji, im- 
provenientai, skyrium šildomi pečiai, 
elektrikas, plazal iš priekio Ir užpaka
lio, patogioj vietoj arti Coiumbia Rd.; 
rendos $1620 į metus; prekė $12,800.

3 šeimynų, 14 kambarių pamals, visi 
iripvovemėntak naujai mallavotas Ir 

'geriausioj tvarkoj Iš lauko ir vidaus, 
arti krautuvių, karų, mokyklų, South 
Boston’o Ir marių; prekė $9,000. . .

A. IVAS,
361 tVest Broftdway, So. Boston, Muų.

=====............... ..JA.,..... y
Tel. Porter 0035—J.

HARDWARE 
Didelis išpardavimas žemom kainom atsakančiu pirmoj, 
klesos visokių, spalvų malevij, aliejų, varnišių, mekanišku 
įrankių. Visokie reikalingi dalykai dėl namų. Visokie 
reikalingi gaspadinei įrankiai virtuvėje. Reikalaudami 
getų painterių, karpenterių, elektros mekanikų, kreip
kitės pas vietinį

J. B. SNAPKAUSKĄ,
851 Cambridge Ši, ’ Cambridge, Mass.

rntn i ■Tt-.ramfearig'L-R

' L -

Parduodam, srumftlnori nannri, ttkes, biznius Ir visokių privatiški). nuo
savybę, taipgi skollnani pinlgus, perkam ir parduodam N0RGIOIUŠ, ap- 
dtaudžiam (Inšturlnam) visokį turtų nuo ugnies ir ntid visokių nėtaimtiK 
Mes visiems suteikiam greitų ir teisingų patarnavimų. Taigi visais virš- 
m.tnfitiUa reikaialS kreipkite^ p«ų .

OLSBN’S RĘALTY COMPANY 
DbMOTKKAS L OLŠĖIit^ Šaylninm

409 W.' Bmdw*y, Rootu 3, South Boston, MaM. Tef. S. B. 0243

v
7-lh St.; S’o. Boston. Mass.6 

Telephone So. Boston 1510—.1.
.’ICE-PIRM. — Kazys Ambrozas 

-192 E. 7-th St., So. Boston, Mass, 
’IIOT. RAŠTININKAS — .L Glineekiš, ' 

5 Thomas I’ark, So. Boston. Mass* 
T N. RAŠTININKAS — Matas šeikis, 

469 E. 7-th St., So. Boston, MttSS.
LVSIERIUS — A. N.nudžlunas, ’ 

8S5 E. Broadway. S. Boston, Mass. 
MARŠALKA — .T. Zuikis, 

7 IVinflehl St., So. Boston, MaSS.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

ki nedėhlienį kiekvieno mėnesio, 2-rų 
ai. po "pietų šv. Petro parapijos salėj, 

'92 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E. "............... ~

ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI •

į Pirmininkas — J. Jaroša, 
į. 440 į.;, G-th S t.. So. Bost on. Masę, 

f I Viee-pirm. — .T. Grubinskns, 
[ Į 157 M Street.-So. Boston. Mass. 
Į I “rot. Raštininkus — A. Janušonis, 
| I 1426 (’oliimbia Ild.. S. Boston. Mass 
|r,,'ininsų Raštininkas — K .Kiškis, 
Į Į S Flatcli Street. So. Boston, 
| I 'ždhiinkas — T,. Svngždys, 
Į I 111 Bowen St.. So. Boston,
Į I Tvarkdarys — P. LauČka, 
| 395 E.
Į Į Draugijos, reikalais kreipkitės visa- 
’ lok į protokolų raštininkų.

I Draugija savo suslrnktuius laiko 2-rų 
ro.xi—TT ------,' 44——~ lll mdėldienį kiekVteno mėnesio 1-ina vųk

492 smnU1 ; 0 WIR K A Ui-------------------------
D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOS 

VALDYBOS ANTRAŠAI

DR. H. M. LANDAU
Gydytojas ir Chirurgas

220 Hanover Stbket, Boston, Mass. 
Telefonas Richmond 0380 

Specialistas vyrų ir moterų slaptų 
Ir chroniškų ligų, 

valandos : nuo 9 ryte iki 8 vakare. 
Nedėldleniais iki 5 vak. 

Patarimai Dykai

Mass.

Miiss.

Fiftli St„ So. Boston, MpSš.

ADOMAS OWIRKA
LIETUVYS GRABORIUS 

Pagrabus atlieku gerai ’v pigiai. 
Kaina vienoda visur. Užlaikau au
tomobilius* Vieta • atdara dienų 

. ir naktį.
888 CAMBRIDGE STREET 

Cambridge, Mass.

4

Ofiso Tel,: South Boston 3972—R. 
Rerid. Tel. i Š0. Boston 1012—IV.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborius, balsnmųoto- 
jas, Real Katate Ir Publlc Notaras.

348 W. Broadw> 
South Boston, Mass. . 

ReridenciJa: 237T D St, 80* Boston.

j Pirmininkas —• Antanas pastolis, 
j 1-tG Bowon St., So. Boston, Mass.

11 viro-pirm. — Martinas Kalshiiitas, 
I . 4()G2 ivasliington St„ Roslhriuto
1 Protoltblų Rašt. —- Antanas MocejunaN, 
r 150 E. Seventh St., South Boston 
į Ei ti. Raštininkas — Juozas Vlnkeylčlus. 
Į 90G K, Brmithvay, Sunth Bostmv 
iKftšierhis -* Andriejų!? Zalieekas,

. 307- E. Ninth M, Si>. Boston, Muss.. 
Į Maršalka — Aleksandra .Talmokas, 

11S GraiiRe SU So. Bostuu, Mass.
I Draugystė D. L. K. Keistučio laiku 
įmėnosihius susirinkimus kas pirmų ue- 
11toltitonį kiekvieno m&testo No.

: \Vm»hlngton SL. S. Bto&tcm,

K

_ _____ ___ - •<
pietų Ateidami ririmkite ' 

su savim imuja narių prie musų dm- 
gijos prisirašyti.l)W rtZobiikUililJlUh:.

o

Nash.ua
bn%25c4%25af%25c5%25benyrio.jp
rakaiid.il
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