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; . “Kiekvieno 
; Šventi pried

kuoplaČiausiai '|tesksleisti 

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

Ką-gi mes darysim? Rusija ir Francijakliudo

Be al>ejonrs jau visus .Vmerikos lietuvius pasiekė liūd
na žinia apie tai. kad Vatikanas, pasirašydamas konkpjg 
datą su Lenkija, inkorporavo lenkų smurtu pagrobtą Vil
niją į Lenkijos bažnytinę organizaciją. Tno konkordatu 
užginamas lenkų smurto žygis ir alijautų ambasadorių Vil
niaus Lenkijai palikimas ir atidaroma platūs vartai Vilni-) 
jos lietuviams lenkinti, persekioti, skriausti.

šita žinia ne vic ią lietuvi kataliką taip trenkė, kaip 
anuomet Želigovskio Vilniaus pagrobimas.

Lietuvos žmonės dėl šito įvykio sujudo, protestuo
ja prieš Vatikaną, valdžia siunčia griežtą notą Vatikanui 
j r svarstoma kas toliau daryti.

Alės Amerikos lietuviai šitame dalyke, neprivalome 
nuošalia: laikytis. Ką-gi mes galime daryti? Laikas pa
rodys kas toliau reikės daryti, o dabar reiškiame užuoju- 
tą Lietuvos valstybei naujos skriaudos paliestai. Pasiža
dame padidinti savo veikimą Lietuvos respublikos labui ir 
remsime jos žygius kovoje už savo teises Vatikano sferose.

Ką mes amerikiečiai daugiau galime veikti ? Tepa
siekia ir musu balsas "Vatikaną. Svarstykime, kaip ge 
riausia tai atlikti. (Lai kaikurie jau tą. pat pienuoja, ką 
ir mes. Musų nuomone visos centralines organizacijos — 
L. D. K. S., s. L. R. K. A„ A yriai. Moterų Sąjunga, 
Alokshdvių Susivienijimas — turėtų pasiųsti protestus Va
tikanui. Pareikškime giliai atjaučią mums neteisybę pa
darytą. Paivikškime, kad taip atjaučiame skriaudą, kaip (Pašauktas 
kad Apaštalų Sostas jautė ir jaučia savo žemės ir valstv- 
būs netekimą. Pareikškime, kad mes lietuviai katalikai 
jaučiamės šventojo Tėvo nuskriaustais sūnumis. Kaip 
^Šventasis Levas sayo valstybės netekęs pasiskelbė nelais
vi u. tai]) mes šventajam Tėvui ir civilizuotam pasauliui 
paskelbkime nuskriaustais šventojo Tėvo sūnumis esą.

šit’j ir panašių žygių negalime daryti nesusitarę. Ką 
darysime, tą darysime Lšanksto susižinoję, susitarę, šu
niena ve. kad darbas išeitų rimtas, o nekokių karštagalvių 
riedėjimas bei šūktelėjimas.

nusiginklavimą

KAS STOVI ANT KELIO

•natorius Borah pareiškė nuo
monę, kad reikia šaukti nau
ją nusiginklavimo konferen
ciją. Jis pripažino, kad nu
siginklavimui kelią pirmiau
sia pastoja Rusija. Antra 
d i dž iaus i a nusi gi nkl a v i nu i i Į s: •
kliūtis yra Francija.

ŽIURKĖ UŽPUOLĖ 
KŪDIKĮ.

Sale m . Mass. —James 
D. Xiehol.su vaiką 11 mėne
sių amžiaus užpuolė žiurkė. 
Vaikas tada miegojo. Žiur
kė krimstelėjo i vaiko kai
riąją rankelę. Nubudęs vai
kas sukliko. Atbėgusi moti
na nuvijo mažą žvėriuką. 
„ ___ ..s daktaras sako,
kad gal pavyks nedaleisti 
kraujo užnuodijimo.

MOKSLEIVIŲ STOVIS 
RUSIJOJ.

Rusijos valdžios organas 
“ Pravda” rašė apie padėti 
Rusijos mokslus einančios 
jaunuomenės dabartini stovi. 
Komunistų laikraštis pripa
žįsta, kad moksleivių padė
tis žemiškame rojuje yra 

Kalbama apie .moks
lioj vins augštesuėse niokyklo- 
Ise. Žemesnitijų kursų 48 
nuoš. studentų serga, o aug- 
štes-tiųją kursų net 90 mioš. 
studentu serga įvairiomis li
gomis dėl nedavalgymo ir ki
tokiu bėdų.

NUMAŽINO TAKSAS.

stijos legislatūra perleido bi- 
lių, kuriuo valstijos taksos 
sumažinamos ant 25 nuvš.

LBEOiPi
Bymo Kataliką 8r. J«oisqq 
Darbininką Kooperatyvas

Sąjungos .

DARBININKAS
------Eina-------

UTARNINKAIS, KETVURGAIS m 
SUBATOMIS

Metaiu ...........................................>4 50
ūtrubety Ir Bostono apMtakeae

Ketams ..........................................>5.50

“Darbininkas”
366 Broadway, So. Boston, Maaa.

Tel. South Boston 820.

Kaina 4 centai

yr ® W • 'mos rojų. Kili gi daug ne>

Žinios is Lietuvos

KUR VILNIUS? j NEKLAUSĖ KOMUNISTŲ.

Laikraštis The P h i - j S t o c k h o 1 m. — Kai 
1. a d e 1 p h i a I n q u i r e r” Įpeukin didžiųjų pramonių 
kovo 23 d. turėjo ypatingą žt- kompanijos paskelbė lokau-' 
mą ant pirmo puslapio, per tą. tai komunistai tu nramo- 
dvi kolumnas. jucnlomis rai
dėmis
Vilniaus. Vilnius pripažis-'{streiku visoje šalyje, 
lamas Lietuvai, nes rašoma : įdarbininkai atmetė komunis-

.ą. tai komunistai tų pramo
nių darbininkus ragino stoti 

aduose. Žinute iš m£ paskelbimą generalio 
\ ilnius pripažis- {streiko visoje šalyje. Tai

PRAPUOLĖ DAUG 
ŠTAMPŲ.

V’ a i p a raišo, Ind. — 
Iš šio miesto pašto nežinia 
kaip dingo stempų už $40.- 
006.

PANAIKIN0 KONCESIJĄ.
Rusijos vyri ausy Jx~ buvo 

suteikusi Amerikos milijo
nieriui Sinclairiui koncesiją 
išnaudoti Sachalino žibalo 
versmes. Kadangi Rusija 
padarė sutarti su Japonija 
ir Japonijai užleido tas vers
mes, tai koncesija Sinčiai r ’ui 
duotą atšaukė. ^Sinclair pa
davę dalyką i Augščiausįj.Į 
RusijosčTeismą. Rusija bu
vo paėmusi kaucijos 200,000 
auksiniu rublių. Tai tą kau- 
c i j ą grąž i n a atgal.

Amerikos vyriausyln* netu
rėdama sutarties su Rusija 
negali užsistoti už savo mili
jonierių.

V i 1 r a. L i t h u a n i a.

Toje žinutėje rašoma, kad 
lenkų kareivai, besiriauzda- 
mi senuose rusui apkasuose 
rado žmogų, kurs per devy
nis metus gyveno požemi
niuose urvuose ir maitinosi 
rusu paliktais maisto pro
duktais. Jis iš tų urvų ne
galėjo išeiti ir pateko ten 
1916 m. Žmogus besąs ap
kurtęs. nebylys, apakęs ir 
greičiau Į žvėrį panašus, ne
gu į žmogų. Pas jį rasta po- 
pieriai. iš kurių sužinota kas 
jis toks. Kai jis buvo Išim
tas iŠ urvo ir nugabentas li-

tų pieną.
Darbininkų vadai tuo tar

pu išleido atsišaukimus, pa
tariančius darbininkams 
kuorą miausia užsilaikyti ir 
nedasileisti jokių triukšmu 
arba riaušių.

NENORI KOMUNISTŲ.
XV i 11 i m a n t i c . Ct. — 

Čionai streikuojantieji dar
bininkai pareiškė, kad neno- 

KAM TIE PINIGAI TEKS. Į i i komunistų pagelbės strei- 
■ j ko laimėjime.

S t o c 11 o 1 m . — Nolxilin j -----------------
fondas paskelbė šių metų do-1 NELAIMĖ, 
vanotns bus 118.165 koronų, 
arba $31,936. Labiausia pa- anglių kasykloj ištiko nelai- 
sižymėjusis savo darbu bile mė. Elevatorius krito ir spė; 
kokioje srityje gaus šitą do- jama, kad apie 40 darbinin

kų ŽUVO.

Lotaringijoj. Francijoj

tris (Lionas

PRADĖS PLATŲ DARBĄ.

Parodos atidarytas nutarė 
suruošti šių metų žemės ūkio ir 
pramonės parodą nuo birželio 
24 d. iki birželio 29 d. imtinai 
Paroda Įvyks Vytauto kalne 
ik šalinėj parodos aikštėj.

M ;< s k v a . — Rusijos už
sieninės prekybos vicc-minis- 
teris pareiškė, kad Japonija 
netrukus pradės kasti anglis 
ir žibalą Sachalino saloj. 
Darbas prasidės, kaip tik 
bus ištraukta okupacinė ar- 
ąjjja i* šiaurinės SftrhnJĮn*

1924 m. Lietuvos pi Irimą į per 
pašto Įstaigas gavo iš Amerikos 
40.330.946 lt. sumai. T šį skai
čių neįeina perlaidos, gautos 
tai- pat metais per bankus ir ki
tas įstaigas.

Bobėnų tiltas per Apaščios li
pę greitu laiku bus atstatytas. 
Tun tikslu jau paruošta ir pri
statyta vieton rafluaHfrgff r^įktf 
medžiaga.

Varžytinės įvyks 1925 metų balandžio mėn. 16-17 d. 10 vai. ryto 
Kaune, Kęstučio gatvė Nr. 15, kamb. Nr. 33.

Bm parduoti š c ilvarai:

Ažuclpamušės dv. centras, Krinčino va’.. 2u .. -,..3iroo.. :S.3O7 h.
pradinė varžytinių kaina.

Geltonpamušės dv. (■■■ntr.. Saločiu V;.'.. 55 ' r. . 9 trob.. (S.242 lt.
Parovėjos ..v. remias. Biržą va!.. Gu i.m. •' t rob.. .>4.1 '■ 1 :itu.
Gedučių dv. centr:i>. Mišku vau. 4(i :IP.. 4 trob.. 4-’>.-)i;u iii-.].
Tre])kain:o w. reni'.-.. \ evuzen-ą v; ii.. 7!l i:m. ’ 2 ir<>n., i.>().(i(3) ą
Liepaičių <iv. (a-nti-m V<-v;ržėr.ą v ii. 77 ha.. 4 trob., 95.000 Ir.
Jonavo dv. cmtra-. Jonavo v;f... 39 hm. (i troli., i5.20Š litu.
Pietkeliškio ev. reni Vieviui; \ m.. ,-t :'.U. 3 trob.. 22.1.20 1L
Mederm’odės <iv. Karpelkės :>a’.. ri P.’ TF.s. Ari'. f.-riūs va... 61 r.m.

6 trob., 46.494 litą.
Dovyd^škio 1 dvaro centras. Linki ; ;m. o t i1 . 4k.-

20fi litų.
Gaižaičių-Girkančių ura: ; •u Krliop;- ... 4«) i.r.■ 3

trob.. 31.400 ha.
Palašmenės dv. reni ras. Krovalnią vai.. 60 !:;• .. 7 trob.. 60.0(10 h.
Šnypšlių pai. centru.-. Švėkšnos va .. 36 ha.. 6 trob.. :M.00(M) lt.
Gedminaičių <iv. cmtr.. Švėkšnos '• ai. 79 hm. 12 trob.. 73.LH) lt.
Didžiojo-Pajūrio dv. centrą-. K vi t UI 1TJ)> v c! i.. S: i:;:.. 10 iro-

besiu. 80.000 litą.
Gabriliavos dv. centras. Ža-lią va ... 22 ha.. 6 troli.. 35,000 lt.
Baubonią dv. centras. Semeliškių v•ai.. 29 ha . 4 trob., 33,000 lt.
Korsakų dy. ernir... Žaslių „vųl. 37 h,m.. 5 trob.. 38.000 litą.
Kurniškių dv. centrą.-. Žaslių vai . 19 ha.. 9 trob.. 2U.0OO k..
SkOČiūnų dv. rimt ra.-. Žcimatkien :i<> vai.. 5 5 ha.. 7 irobėsiai.

59.320 litų.
Lankupenų <lv. centrą-. Gražiškių.vai.. 29 hm. 15 trob., 28.242 lt.
Rumokų dv. .•.•nlva.-. Žako.-io- vai. . 67 l;m. 1 u trob.. 120.292-lt.
Senojo d v. centras. Kybartą, v;.i.. 27 i.m. 5 trob.. 54.270 ]itų.
Skardupių dv. centras, kražiškiu vai.. 43-lia.. 10 trob.. 45.0M k.
Varkališkių pal. (rytinės dai.'i -ki. 4. Židikų a•ai.. 25-'ha^ -3 trob..'

18.000 litų.
Parokiškės k. pievo- ••Buk-“ • I ’iw‘!iai ’". Rokiškio vai.. 15

Statomas tiltas.

Amerikos doleriu plaukimas 
Lietuvon.

Parodos komitetas.

darais

$1.00

LIETUVOS ĮSTATYMAI, labai didelė 
knyga. 1032 pusi., apdaryta. tik...........81.00

“DARBININKAS”
366 West Broadvay South Boston, Mass.

klo apdarais

VISAS imant ant kart, atiduodamo už. . . .$5.00

l ažinis ap- 
..................... $1.00

Knygos iš Lietuvos
PIETARIO RAŠTAI, drūtais gražiais ap

darais. Du tomai...................................... $"2.00

PALYDOVAS, labai graži knyca. gražiais 
audeklo apdarais, kaina........................... ■

ŽEMĖS REFORMOS VALDYBA SKELBIA VARŽYTINES 
SUSKALDYTŲ DVARŲ CENTRAMS PARDUOTI

rn inz.

\ ;i>ario mC■m-sio 2u d. Įvyko
]>iriiia< šiauli ą 'miesto. Tarybos
posėdis, k Inhune socialdemo-
kratų >11 žyd nis blokas sudarė
alooliutę Uit Ižlunią. Tuojau
ponai sociali!einokratai išsirin-
ko M loto Ta rybos pirmininku
stambų šik: ninką advokatą
Vvnclavskį. o jo paoėjūjii bu-

vdu ir du socialdeino-
■enoii Miežio \';:idvba

mirą, arzuner::; ir 
siilaupdyv.j ’ šiltus 

• 5 mn 
;rmis- 
:ul r.ž

no: - br.vę< Mh-sio 
iras i). I’beika Įiusakė. 
lenku į vnhlybą 3 naru

Tai])gi pinniaii.riai r 
algas žinoma neblogas: Burinis 
imi: 650 liti], kiekvienam vai
dybos nariui, jei jis bus vedėju 
kokio nors skyriaus, po 550 li
ti] ir jei neužim> jokios vietos.

ba., 6.400 Ii*.
Radvičių dvaro >klypa- Xr. 6. K veriamo- vai.
Gazdų vandens malūnas.. I’tm-ko vai. J ha.. :
Juozapavos dvaro bv. mal ri<l. Xr. 47. K«*lm

5.500 litii.
Semeliškių vandens malūnas, semeliškm vai..t
Tolkiškių dv. v. malūno n,'-sodo. Onuš:šk:ą vai

6.500 lt.
Žaliojo palivarko vandens malūno-. Orušišri

trob.. 9.000 liti],
Alkūnų dvaro centras. Joniškio vai.. 49 ha.. Ii

Xorintrij: dalyvauti varžytinė^o turi pyis 
lieną <avo Valsč-im;- Vaidybom ar -vbros Ap>kr; 

kytojo liūdymą. kiek jie. turi nuosavybėje žomC 
čiasi ar yra vertęsi žemė- ūkm darbai.

Smulkesnes sąlygas galima sužinoti žz-mu' 
dyl>ojp ir pas vietos Apsaugos Žemo.' Tvarkytoj

Užstato reikia rarčri 10 ruoš. (įrodinės varžytinių kainos.
žemės Reformos Valdyba

7.000 lt. 
ūš.ooo n.

:0.500 lt.
2 troli..

4

aržvtiniu

Tokių algų dar neteko nei lai
kraščiuose nei pasakojant gir
dėti,- kaip kad Šiauliuose ponai 
socialdemokratai yra. sau pasi
skyrė. l.’ž vieną posėdi. kuris 
.gali būti pusė valandos, valan
da ar daugiausiai dvi valandas, 
po 25 litus. O juk tokių po
sėdžių Į dieną gali padaryti ko
kius keturis ir tuo būdu gal: 
lengvai sėdėdami uždirbti po 
100 litų Į dieną. Senos Mies
to Tarybos moke<tis buvo nu
statytas tik po 4 litus r.ž valan
dą, o čion už posėdį, kurs gali 
tęstis mažiau neg1.! valandą no 
25 litus.

Taipgi imant domėn, kad vie
ton 3 valdybos nariui išrinkti 5 
ir kiekviena komisija vis padi
dinta, tai iš kalno galima šaky 
ti, kad Šiaulių Miesto Tarybos 
ponams socialdemokratams, rū
pi savos kišenės prisikimšti iš 

ntokoriir. rimiesto surinktų
dar kas Įdomu, kad ponai so
cialdemokratai
nieko iš kitų grupių neįsileidžia
nei į Valdybą nei į Konii-iją.

diktatoriškai

Socialdemokrato Markelio 
rūpesčiai.

Socialdemokratui Seimo na
riui Markeliui teisme iškelta
bvla už vagystę Šiaulių Mok
tojui Profesinės Sąjungos Kny-

mokinius bombos.“
Koi;ki:i. valstiečių liaudinin

ką lyderis. SieževiAins palaiko: 
ltoir.bi<’u>. kurio rangia pražū
tį Lictuvo- Nopriklmuoinyboi 
ir nori surongli Lietuvoj kruvi
na-; skerdynes. Šeini’' kilo 
triukšmas: iš vimi šaukė

8a • inokratai už tai Įneš Tei-inim- 
fsrimo M misteriui interupeliacija. 
Si j Valstiečių liaudininkų lyderis

“ bomhista

Šiaulių socialdemokratų 
ragaišiai

Sėtine svarstant Ministcrių 
[Kabineto deklaracijų atst. Sle
ževičius kalbėdamas apie 
rifiM'pbW iWl

Sleževičius bombistas. Viri žino, kad Šiauliuose rin
kimus į Mitsto Valdybą laimė
jo socialdemokratai. Taip ir 
turėjo- bū (L. peš sOGialdetnokra-

dus renka.
Reikia tikėlis, kad Šiaulių 

M irsto bed nuomonė. ir darbi - 
linkai tinkamai Įvertins nau- 
jn< Šiaulių miesto valdovus. 
ne< sulig apskaičiavimo gali
ma spėti, kad pusė miesto Į- 
plankų. mokesčiu surinktu, eis 
ne miesto, ne darbininkų rei
kalams. bet Į ponų socialdemo
kratu ir jų talkininkų žydi] ki
šenių s.

O darbiu ink lankia dar sun
kesnis skurdas, vargas ir vie
ton žadėto rojaus gal būt bai
sus pragaras.

Bet sakoma: kaip pasiklosi, 
taip išmiegosi.

Xiehol.su
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FRANCUZU PEŠTUKIZ

Karo metu francūzai bu
vo įgiję daug užuojautos ir 
daugelio kultūringų augštų 
ir garbingų asmenų prielan
kumą. Amerike francūzai 
ypač turėjo daug prietelių. 
Bet francūzai savo militariz- 
mu ir peštukizmu baigia sa
vo visų prietelių netekti. Bu
vo spėjama, kad Franeijos 
militarizmas ir peštukizmas 
vyrauja tik dėl militaristo 
Poincarės buvimo valdžios 
priešakyje. Bet jau veik me
tai kaip Franci ją valdo soci
jalistai su liberalais. Per 
tiek laiko jau galėjo padary
ti žymių permainų. Permai
nų yra, bet kokių ?

Franeijos socijalistai pa
ėmę valdžios vairą į savo ran
kas nei kiek neparodė dau
giau žmoniškumo. Kaizeriš- 
kas militarizmas ir prie so- 
cfjalistų tebeviešpatauja 
Francijoj. Vokietija tebėra 
smaugiama, okupacija vo- 
kiwų žemių tebesitęsia, gan- 
daS-apie vokiečių ginklavi
mus! tebėra leidžiami. Del 
toriaika nenusistovi.

■ ---Baisų savo supuvimą 
francūzų laisvamaniai paro
dė, kai jie į savo betikybiniit 
mokyklų skaitymo vadovė
lius indėj o šlykščiausią pra
simanymą apie tai, būk vo
kiečiai karo metu Belgijoj 
vaikams rankutes nukapoda
vę. Kad Franeijos valdiško
se-betikybinėse vaiku mokv- 
Mų vadovėliuose yra toks 
barbariškas prasimanymas 
kadetas, tai abejoti nereikia. 
Pereitą nedėlią viena ameri
kone sugrįžusi iš Franeijos 
kalbėjo garsiojoj Bostono 
Ford Hallėj ir tą faktą pasa
kė.

Franeijos socijalistai pa
veldėję militarizmą ir kitas 
nedorybes buvusios valdžios 
dar pridėjo savųjų. Sumanė 
triukšmingai, demonstraty- 
viškai pertraukti ryšius su 
Vatikanu ir išmesti tikybos 
dėstymą iš mokyklų Elzase 
ir Lotaringijoj. Šitokius 
darbus atlikti socijalistai yra 
meistrai. Tada jie jaučiasi 
didvyriais. Herriot'as pro
vokatoriškai kalbėjo parla
mente. kad sukėlė peštynes, 
kuomi visam pasauliui paro
dė savo peštukizmą.

Su v. Valstijų neprigulmybes 
sukaktuves.

Lietuva, jei norės, galės 
turėti savo skyrių. Kol Lie
tuva nebuvo neprigulminga, 
tai Amerike to nebūdavo ga
lima daryti. Kai lietuviai 
norėjo dalyvauti San Fran- 
eisco parodoj, tai Parodos 
Rengimo komitetas pareiškė, 
kad tik valstybės gali daly
vauti ir kadangi Lietuva yra 
po Rusija, tai lietuvių sky
rius turi būti Rusijos skyriu
je. Dabar kas kita.

Mūsų žvilgsniu parodoj 
lietuvių skyrius šitaip gali 
būt surengtas: Lietuvos vy
riausybė paskiria komisiją, 
kuri sudaro parodai ekspo
nentus. Kad išlaidų daug ne
būtų, tai didelės komisijos iš 
Lietuvos nereikėtų siųsti, nes 
komisiją galima papildyti A- 
merike esamais lietuviais, 
kaip va Dzimdzi Drinidzi ar
tistais. Jie pasikviestų tal
kon tokius iš amerikiečių, ko
kius jie nužiūrės ir darbą at
liktų.

mesti nuo Rymo gali bū£ iš
šauktas tik patriotizmu. At
skylantieji turėtų tikėtis pa
ramos iš opozicijos krikščio
nims demokratams. O kaip 
toji opozicija (laisvamaniai) 
pasielgė šitame momente ? 
Šiapus ir anapus vandenyno 
socijalistai ir laisvamaniai iš 
tos lietuvių tautos nelaimės 
daro sau didelį kapitalą, tri
na rankas ir džiaugiasi, kad 
gali iš katalikų pasityčioti, 
išniekinti, juos iškoneveikti 
ir pasidaryti iš to sau partinį 
biznį. Brooklyno “Vienybe” 
indėj o iš Kauno laišką, kur 
sakoma: '‘ Pažangiosioms
mūsų krašto srovėms labai 
gera proga sukelti audrą su
bambėjusiose mūsų ‘abyvate- 
lių' smagenynese.' ’

Tai mat kokiais patriotais 
laisvamaniai pasirodė išban
dymo metu.

Jei kam iš katalikų Lietu
voje ir Įkaito galva išgirdus 
apie Lęnkų-Vatikano kon
kordatą ir jei buvo užėjus 
mintis apie atskilimą nuo 
Rnno. tai islamiškas laisva
manių riksmas turėjo juos 
atšaldyti ir tas mintis išblaš- 
kvti.

ną sykį metuose Savo Zh’enąfryšutelio gahaumę ji ItjMflBft REPINIAI IR
iškilmingai ir karštai. angelo pavycfedą. Ji yra didee- vRMBO OOJirlm! IR

VAJUS.
Seimo vietos klausimas iš

siris su trečiuoju sekmadie
niu po V elykų: ta kuopa, ku
ri tą dieną turės daugiausiai 
naujų narių ir “Darbinin
ko” skaitytojų, galės turėti 
pas save būsiantį seimą. Vie
nok tas dar nereikš, kad ji 
jaiTir dovaną gaus, nes pats 
vajus tęsis net iki seimo, ir 
dovaną gaus ta kuopa, kuri 
tada turės daugiausia naujų 
narių ir “Darbininko” skai
tytojų.

Laiko da yra, da bile kuri 
kuopa gali laimėti ateinantį 
seimą ir centro skiriamas do
vanas. Tik reiika sukrusti 
ir smarkiai pasidarbuoti.

Dirbkiute visi!
Sekretorius.

nė už geriausius piešėjus, ka
dangi ant sielų savo vaikų ji iš
plėšia paveikslus kurie gyvęs 
ant visados. Ji yra didesnė už 
poetus, kadangi širdyse savo 
vaikų ji rašo poeziją ir dainuo
ja dainas kurie padeda pakelti 
angelų giesmes Dievo garbei. 
Ji praranda savo gyvybę kil
niausių ir švenčiausių būdų už 
savo vaikus ir atranda retesni, 
turtingesnį gyvenimą, kadangi 
ji atiduoda savo viską.

Putinėlis

SKAITYMAS
Jeigu katalikai tėvai

MOTINOS AKYS

ŠNEKA APIE ATSKALA
Lietuvos valdžios organe 

"Lietuvoje” Vygandas svar
stė to laikraščio kovo 7 die
nos laidoje kas daryti dėl pa
sirašyto lenkų — Vatikano 
konkordato. Nurodė, kad 
protestais negalima pasiten
kinti, nes nieko nepelnysime 
tuomi. Rašo, kad reikia siųs
ti specialiai drąsų, energin
gą sumanų diplomatą Ry
man reikalauti, kad Vilnija 
būtų išimta iš lenkų bažnyti
nės organizacijos. Rašo to
liau :
“Šituos reikalavimus pa

matuoti būtų nesunku: Vil
niaus vyskupijoj katalikų, 
daugumą sudaro lietuviai ir 
baltarusiai. Lenkų čia men
kutė mažuma. Todėl ši vys
kupija privalo turėti savo y- 
patingą autonominę tvarką. 
•Jeigu Vatikanas išduos lietu
vius ir baltarusius katalikus 
lenkinimui, tai šitoks pasiel
gimas turės būtinai iššaukti 
sąjūdį obalsiu 'Los von Ro
ma' ir gali priversti prie ba
žnytinės schizmos.”

Reiškia Lietuvos valdžios 
organas drąsiai tvirtina, kad 
Vilnijoj, neatitaisius kon
kordatą. Įvyks skilimas ir 
lietuviai ir baltarusiai atsi
mos nuo Romos.

Iš CENTRO
SEKRETORIJATO

GLOBOS DIENA.

AMERIKOS PARODA IR 
LIETUVA

Prezidentas Coolidge išlei
do raštą, kuriuo kviečia vi
sas valstijas ir visas valsty- 

pasaulinėj pa
rodoj Philadclphijoj 1926’ 

metais paminėti 150-jnetines

vykti, tik akylas vilnietis ga 
lėtų nušviesti. Bet jei ski
limas galimas Vilnijoj, tai 
ar negali panašiai atsitikti 
Lietuvoj ? Pripažįstame, kad 
psichologinis momentas yra. 
šis-tas galėti; apsireikšti. 
Bet mes netikime, kad tas ga
lės atsitikti. Psichologinį mo
mentą išnaudoti Lietuvoj nė
ra galimybės. , Balsas atsi-

Mūsų organizacijos šventė 
— Šv. Juozapo Globos Diena 
yra švenčiama trečiam sek-' 
madieny po Velykų. Ta die
na turi būti Sąjungos apvai
kščiojama su didžiausiomis 
iškilmėmis: ryte turi būti 
užpirktos savo organizacijos 
intencijai šv. mišios: vakare 
reikia surengti tam tikras 
apvaikščiojimas su pritai
kintu programų. Šių metų 
šventę reikėtų apvaikščioti 
kuonotriušmingiausiai. nes 
šių metų šventė turi labai 
daug reikšmės — da pirmą 
syk L. D. K. S. gyvenime pri
puola šventuose metuose — 
kataliku juboliejuje. kuris 
supuola su mūsų organizaci
jos dešimtmetiniu jubilie
jum, kuris yra ne. vien tik 
paprastu triumfu, bet kartu 
ir kompeticija (lenktiniavi- 
mu) tarpe kuopiu nes nuo 
trecioje sekmadienio po Ve
lyki] paaiškės, kuri kuopa 
iki tam laikui yra prirašiusi 
daugiau naujų narių ir 
"Darbininko'■ skaitytojų: ir 
žinoma, ta kuopa turės teisę 
kviesti pas save jubiliejinį 
seilių, kuris bus apie pabai
dą birželio arba pradžią lie
pos.

Tatgi turint minty ir tiky
binį ir organizacijini dėsnį, 
visi nariai, o ypatingai kuo
pi! valdybos jau dabar turė
ti] pradėti rengtis prie ap- 
vaikščiojimo savo organiza
cijos dienos. Toje dienoje 
t arba apie tai) kiekviena 
kuopa,, dvasios vadai, turė
ti] dėti visų pastaugi] susti
prinimui katalikiškai darbi
ninkiškos. dvasios, reikėti] 
stengtis išplatinti kuodau- 
giausia katalikikos spaudos 
ir šimtais naujų narių padi
dinti Darbininkui Sąjungą.

Pirmajam savo kuopos su
sirinkime. jeigu da nesate iš
kėlę. iškelkite arf/ani žarijos 
šventės apvaikščiojimo klau
simą ir pradėkite darbą va
ryti pirmyn. Būkite, visi 
gyvais ir susipratusiais dar
biu

Garbinga motina tai geriau
sia palikta dalis, geriausias ga
limas turtas, žmonijos vai
kams. Nepaprastame būde ji 
išlieja pobūdį ir parengia atei
tį savo vaikų. Ji kenčia su 
jais ir už juos. Ji juos prižiū
ri ir pakenčia su jais. Ji gy
vena su jais ir labai tankiai 
miršta su jais.

Jos tai saugojančios akys; 
jos tai bendrajausmingas paly
tėjimas. Jos tai rūpesčio naš
ta, jos tai vidurnaktiniai budė
jimai. Iš jos širdies pilte pila
si jos turtingiausi turtai aug- 
ščiausio ir švenčiausio moteriš
kumo.

Jos vaikai ją myli, kadangi 
ji juos pirma pamylėjo. Ji ne
žino saldesnės muzikos negu 
kūdikėlio balsas. Ji nežino 
bako tokio gražaus negu žode
liai jos mažų vaikelių.

Nežiūrint ant savo vaikelių, 
ji atranda savo didžiausią gy
vybę; pasisekimas jos vaikų y- 
ra tai vaisius jos gražiausių 
sapnų. Už juos ji ieško ir už 
juos ji dirba; už juos ji gyvena 
ir už juos ji mirs... Kitos mei
lės nėra kaip meilė garbingos 
motinos; nėra kitos tokios di
delės įtekmės.

Kaip švelnios buvo jos ran
kos kuomet ji išnaikino skaus
mą iš mūsų nykstančių kūnu. 
Kaip saldus buvo jos balsas 
kuomet su dainelėmis pabaigo
je dienos ji mus užmigdė. Kaip 
gražios jos kojos kuomet vidur
naktyje mes išgirdome tykų 
prisiartinimą prie mūsų lovos 
budėti su mumis kolei ilga, ilga 
naktis praėjo — tokia ilga ir 
tamsi.

Kaip erdvinga buvo jos krū
tinė kuomet nuvargę ir mie
guisti po ilgos dienos žaidimo 
buvo pasupti Į miknaičius.

Ji dabar eina senyn. Yra 
raukšlės ant jos kaktos ir jos 
žingsniai jau ne toki minkšti. 
Jos plaukai pražilę ir jos kū
nas sulinkęs ir kartais jos ran
kos dreba ir jos balsas jau ki
tokį s. Tarnystėje savo vaikų ji 
visą savo sveikatą išsėmė.

Stovėdama ant vakarų gyve
nimo savo slenksčio, spindulys 
gyvojo Dievo apšviečia ją. Nė 
vienas kareivis mūšio lauke, nė 
vienas diplomatas valstybės 
svetainėse, nė vienas matinin
kas ant nežinomų marių negali 
reikalauti didesnio troškimo 
garbės, didesnės dalies pagyri-

pir
miausia ištobulintų savyje ir 
tada peiduotų savo vaikams 
tikrą literatūros supratimą, to
kiu būdu kad tiktai kas yra ge
riausia ir prakilniausia, jie ap
saugos namus nuo šių laikų di
džiausio pavojaus, maro ištvir
kusios spaudos.

Tie, kurie tvirtai remia ka
talikiškus redaktorius ir auto
rius gali jaustis kad jie daro 
daugiau gero padėdami dory
bei kovoti prieš bedievybę ir iš
tvirkimą, kuris šiandieną vieš
patauja Amerikoje. Gera spau
da eina į visų žmonių širdis. 
Spauda gera eina ir pas žmo- 
ne’s kurie gal negali išgirsti ku
nigo pamokinimus.

Trukdyti blogumą kurį daro 
tvanas blogų knygų ir žurnalų 
kurie kasdieną pilte pilasi iš 
.spaudos, mūsų berniukai ir 
mergaitės turi būti išmokyti 
gerbti ir pamylėti raštus kata- 
1 i kiškų autorių. Skaityti mū
sų vaikai skaitys, tas dalykas 
esti tikras. Tad,, išmokykime, 
juos skaityti kas yra gera ir 
kilnu.

vaizduojasi lyg ištikro baigiat 
teketi kraujas. Mirtis — ra- 
myhės angelas glaudžia mano 
blakstienas. Sudrebėjo kūnas, 
širdis ir visas kūnas; 'norėjau 
dar grįžti gyveniman, norėčiau 
dar kažin ką pasakytu Bet 
jau rods pervedu. Štai apipy
lė šaltas prakaitas ir aš pa
skendau į amžinus miego sap- 

i T- ' ■ -•■ims. Kr utine je jau ramu, me
ilias jau jos nebesudrums ir nie- 
Įkas nebematys manęs klajojan
čio ant žemės. Ir štai brangio
ji žemelė mane painūs, pri
glaus, paslėps savyje ir miego
siu ramiai, ramiai prisiglaudęs 
prie jos šaltos širdies. Bet ne! 
Peranksti. Klystu... Štai 
prieš mano akis dangaus mėly
nė. Tenai paslėptos didžiau
sios pajėgos, kurių pakanka 

_ milijonams žmonių. Nejaugi 
gas, išblaškydama geniališkLj* Cnai nerašiau jįj. Kasiu ten 

idealingas mintis. " J'S'J lr krūtinei pe-
■no ir lapsiu tada galingas, į- 

Kodel, Aukščiausias L’verė- ;vykdįsiu idealus. Gims krūti- 
jau, is mažų dienų, vis netarė-.daina ir išsiveržus iš vir- 
jau kiūtinėję nė vienos tokio?.pančių lūpų skris per pievas, 
įamios valandėlės, kaiji dabar,ll!iji<USj laukus, kils ukštyn, 
piĮes savo akis matau? Sva-ukštyn, paskęs dangausmėly- 
jojau būsiąs, kaip galingas nąje Į.L1-p žvaigždžių. Ramiai 
aras... Tikėjau įskilsiąs ten.!pra>links gyvenimo dienos, pa- 
kur begalinė erdve ž\aigž- skendusios darbo pavėsyj. O 
dynai. Bet apsivyliau.. . Li- kada ateis ramybės angelas už- 
kau bejėgiu, nebeturiu jėgų neverkti mano blakstienų, links- 
skirtoms pareigoms atlil- 
ramu... Skausmas slegia krū-:ąu ivvkdt 
tinę, nebemiela jau g-.yventi 
trokštu ramybės, amžinos 
mybės, ka aštrus, smailas kar
das pervertų tą neramiąją šir
dį ; skausmo nejausčiau, nes ra
mybės troškimas užslopintų 
skausmo bangas. Išsiveržtų iš 
krūtinės neramiojo kraujo sro
vė ir nutekėtų žemėn. Leng
vai akys tada merktūsi. ausys 
girdėtų, kaip kas kartą silp
niau beplaka širdis. Ir jaus
čiau, kad ramybės valanda 
artinasi, kad tuojau būsiu ra
mus, kaip naktelė. Bet

SVAJONĖS
Nutilo vėjas... Skaistūs sau

lės spinduliai išnyko už miško 
ir tolimųjų kalnų. Tyli rami 
slepinga užstojo naktis. Dan
gaus skliautuose sumirgėjo 
tūkstančiai milijonų žvaigdžių, į1 
o iš r ydų horizonto pakilo iš-į 
blyškęs mėnulis ir ritosi per 1 
dangaus erdvę — žvaigždynus. 1 
Miglos baltai pilkos pakilusios ‘ 
iš upės ir aplink ją esančią ‘ 
pelkių išsiskėtė ir suvystė mie- ' 
gančią žemę. Sėdėjau ant 
Treigių priekalnio ir žiūrėjau, 
mąsčiau, kaip greit žemėje ra
mybė, užviešpatavo. Bet mano 
krūtinėje neramu: audra siau
čia pakirsdama jaunystės

Dėdė Anufras

Y/;

susipratusiais da 
-k paminėkite vie-

KILK, SAULUTE
Kilk saulute, 
Kilk greičiau — 
Tos šviesos 
Nekaltos 
Jie pajutę 
Eis linksmiau. 
Gaivink laukus 
Ir paukščius; 
Kelk visų 
Nekaltų 
Dvasią mūs 
Ir jausmus.

Laužakalnis, 
1924 m. rugsėjo 4 d.

C1

&

r

.ii sutiksiu, nes tada gal bū
davo idealus bei sie

kinius ir atgyvenęs skirtąsias 
ra-: dienas.

Jaunuolis Svajotojas.
Vaiki įplaukas.
20—XII—1924 m.

L D. K. S. CONN. APSKR. 
VALDYBOS ANTRAŠAI

PIIIAHNINKAS — V. Bylinskas,
27 Austia St., Bridzeport, Conn.

VICE-PIRM. — A. Mičiunas,
251 Eairview St., New Britain, Ct. 

RAŠTININKE — M. Blažauskaitė,
70 Eairview St., New Britain, Ct

lai — S. Cibulskas,
41 So Leonard St., Waterbury, Ct

GERBIAMIEMS 
KLEBONAMS

Pranešame kad jau turime atspauzdinę velykiniu 
konvertų. Labai gražūs ir pigiai parduodame.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway So. Boston, Mass.

&
&

M

NAUJANYBĖ!

RUDUO
(Torcina)

Šaltas ruduo jau atėjo
Pasikaišęs sijonaitį, 
Kartu jis su šiaurės vėju.

Laukai lenkiąs, kelią kloja, 
Kad žinotų, kaip jau eiti 
Sveikint lietuvį artoją.

Kaunas,
19*24 m. rugsėjo 28 d.

PRANEŠIMAS
Pranešame gerbiamiems knn. 

klebonams ir misijonieriams, 
kad “Darbininke” turime viso
kių religiškų daiktų, kaip tai: 
maldaknygių, rožančių, meda- 
likėlių, paveikslėlių ir 1.1. Duo
dame gerą nuošimtį ir neišpar- 
duotus daiktus priimam atgal 
nieko neatrokuojant. Reika-

mo- laukite tpojaus.
Ji yra didesnė ir garbinges- “DARBININKAS” < 

nė už skulptoL ^kadangi iš 366 B’way, So. Boston, Mma

A-A

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

i
“DARBININKAS”

366 West Broadvay South Boston, Man.

Atvirutės yra daugelio rūšių: tūlas puošia Nemuno, 
Šešupės ir kitų Lietuvos gražiu vietą vaizdai. Kitos 
su paveikslais mūsą garsiu veikėjų, dar kitos su pa
veikslais mūsų šaunios kariuomenės ir d. k.

NAUJANYBe!

NEPAPRASTAI GRAŽIU ATVIRUČIU
TIESIAI IŠ LIETUVOS.

Parduodame pigiai: už tuziną 20 centų

Velykos jau netoli! Ir vėimo rašysime savo myli
miems draugams ir giminėms sveikinimus ir linkėji
mus. sulaukusiems taip brangios kriksionims šven
tės. Mes valandėlei užmiršime save ir stengsimus 
padaryti kitus linksmesniais ir laimingesniais. Tams
tos širdingi sveikinimai bus daug reikšmingesni ir 
didesnį Įspūdį padarys, jei bus parašyti ant tokios 
atvirutės, kurios vaizdas gaivins jūsų draugo bei 
draugės patrijotinius jausmus.

Neatidėliokite, užsakymus siiiskįte tuojaus. kad laiku 
gautumėte. Su užsakymu siuskite ir pinigus. Gali
ma siųsti ir paštaženkliais (stempomis)



KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE

AMSTERDAM, N. Y.NEWARK, N. J.

-v.- Veikli parapija.

HARTFORD, CONN.

Mažas pataisymas.

Buvo garsinta, kad atvyksta
Daužvardis. Prakalbos Įvyks ko-

MONTELLO, MASS.

Mari-Kibartas Juo.

įsne

0:1 SxūO

Ba DETROIT, MICH.
■eivis. P. Miliauš-Red.

4.00.

i L K
$457.50.

| Paskutiniu laiku L. D. K. S. 23
c. Petro parapijoj, West-DETROIT, MICH. M. K

.os Liet
g, be

NEWARK, N. J.
31 abi niii jlar-

Bie
Baiuv

Tamošius.

Idž

\ leny-

vičius L.. Jūr

Bedikas Juo-

HARTFORD, CONN.

. reiškiu gerb. klcbo- i

Juozas Jankūnas
Petras Jurkūnas.

’ed. 9 sk. pirm.

$6.00 Kibartienė Alena.
Po $5.00: Railas Petras ir Voro-

lis P c 
Kaziu'

f. .$20.00 
... 17.00

išvažiavimo
Y&-ugujų

Tada dar būsiu laimingbs- 
m-s mūsų kuopa turės 380 na-

Iš Westsidės 23 kuopos L. D. K. S. 
veikimo ir santikių su kitomis 

kuopomis.

Po $2.00: 1; Videikienė M.uiiik 
Medindiciiė Ona, 3’ Siniausk;

Aukos Bagaslaviškiu, bažnyčios 
taisymui.

Bhpliarkienū Petronėlė. B 
• Al.. Dirsė Petras ir M. 
ikauskas .Juozas ir Ona, J1

Parapijos Komitetas
.'.e klausim.- kas pTs

giminėm Lietuvoje užsakė laik
•‘Vienybę” ir už tai daniukėju >
— -35.00 Gečiutė Ona. šioji d

aigždę." įraše Mykoiojūi 
■i.joną : Dr-jos marius ir

Meiliūnas Kazimieras ir Juzė.

Tas viskas Įvyks nedėlioj, Švč. 
Trejybės parapijos mokyklos svc- 
tainėpe, 339, Capitol Avė.

Reporteris

Po $3.00: šaldys Stasys.
Po $2.00: skas Mikolas,

Mikas ir Roza- 
mizas ir Julija, 
Salomėja. Jur

rašydami : .šv. KaZ:m Dr-jos na
ikus įmokėjo: $50.—Kazlas Anta
nas, gerai žinomas kata!, snaudi-s

Kun. J. čižausko varduvės.

pazcmytas.
Tas kas buvo parašyta parapi.

Čekanaviėius Sim., Kisielis Nik., 
Kiškis V.. Stašaitienė K., Milina
vičius M., Šmitas Adomas, Miko- 
laitis K..' Zakarjša Jonas, Dirsė P.,

Sargelis P. ir l-'iliomcna. . . . 11.00
Kibanas Petras .................. 11.00
Sargelis Eel. ir Marijona.. 10.15

Po $10.00 : Gunbys Pranas ir

mksk-ivus ačiū Monte- 
gam dv. vadui kun.

P. Kubilius, J. Saladoniš, 
i va, p. Tūbelis. T. Kubilius, 
ts. J. Dangėlaviėiiis. P. Da- 
?. Tamulevičius. J. Balevi-

,“i:ė 31., Ragauskas M<u.. 
Juozas, Liutikienė Km r.
Juozasl’neiurys J., Kaz-

mitetui. t ‘lipusią Korcspona<y 
užmetimo neteisingos kurespor 
deneijoicTlTba parapijos metinės a' 
skaitos, tilįnisios “Darbininke'' T

n. : .ai, Kad ouvo jau k<.*iek- 
•ienok .susirinkusieji nariai ra- 
; Kamiu šv. Kazimiero Dr-ją. 
na: gera; žino, kad ta šv. Ka-

I išgirsti tą ilgą, turtingą ir naudin
gą programą.

yplamie ęuvo
prabilti apie
Dr-jos siuki;>

M.. Vinciu 
kneiū, Janu

eiūnas M.. Liberis Aug., Slankavi- 
čia Kazę Gustas Jonas, Slankevi- 
čia J., Stankevičius G. J.. Milke
vičienė Jieva. širmavičv P., Ba- 
kuėioiiis K.

Grasilda, Piceli
Karolina, Kedi

D ž B B I K I N K ag

iams.

vaikuč

■ i unas

Po SI.00

246.60

\ll*. JOIKISERVIG*I tarini

JL i-

Kun Stasys Pavilanis

darbininkų, ku-
Kurie

;ne ir gir:uoKiiaviii 
D. K. S. k 
aukti dari

'o $1.00:
Ma!;a<

Švč. Trejy bės par. gerb. klebo
nas kun. J. Kelmelio pastangomis, 
kovo 8 d. buvo surengtas prakal
bų vakarėliu Vakarėlio tikslas— 
paminėti š"K Kazimiero dieną ir 
užmegsti šv. Kazimiero vardu fon
dą ir kuris vėliau galima būtų pa
statyti sešerims-vienuolėms, kurios 
mokintų lietuvių vaikučius. Susi
rinkimą, gražia ir turininga, šiai 
dienai pritaikinta prakalba atida
rė vietos klebonas kun. I. Kelme
lis. Po tu kalbėjo R.-K. l-’ede-
laeijos s<liaus teikias pnm J. 
Žemaitis ir studentas K. čibirkis. 
Pastarasis gražia kalba ir turiniu 
žavėjo tiesiog klausytojus. Po mi
nėtų prakaii/ų buvo rinkliava, šu
nies tagerokai. t. y. padėtas fon
dui pamatinis, namams statyti, ak
muo. Gražu ir girtina! Yra vil
ties. gid fondas išaugs ir namus 

? prakilniame susi
durtą man proga 
<aųno šv. Kaziui, 
r pastangas — Švie-

Mes žemiau pasirašę aplaikę at
siliepimą nuo didžiai gerbiamo 
klebono Bagaslaviškiu parapijos 
Petro Bertulio — kreipėmės pas 
savo kleboną d. g. kun. Židanavi- 
čių, kad paragintų žmones auko
ti viršminėtam tikslui. Pasekmės 
gi to ir mūsų darbo buvo sekan
čios.

Aukavo gi sekamieji Amsterda- 
niieėiai ir apieilnl 
ji:
Bagdzevieius Jom 
Visockas Kazimie

kų ...... . _
nui kun. I. Kelmeliui mano pade-r'

P’-akai: r \ akarGyje. gi vakarėlio 
dalyviams

ir -;ž galingą i
rėmimą ; , ■

D ūdos

Kalia

vs K.

nas J., Šaluauskas Andr., Krau- 
jalis Jonas, Guobis Ant., Jačaus- 
kas Pr., Raila Juozas.

Po 50c.: Bliuviukė Ver., Kiškis 
Jonas, Ančiūniukė Ant., Miškinis 
Pr., Staknys Mot., Saanislavičius 
SaL, Kastravickas Petr., Garnys 
Juoz., Areška Zigm., Aleksandra- 
viče Juoz., Eibukys Pr.. Grincas 
Adomas, Jačiauskienė R., Vilke
lis Edvardas. Babiauskas Ant., 
Grabauskienė Oiia, Černevieius 
Vine., Urbelis Jur., Pefryla BĮ.,

R

“Teisingiausias Komitetas” NŠo, dainininkt;, jaunų amuikimrdcų ir 
kad kleb. dėl to nenorįs, kadno pianistų. Gražiausiai pasižymėjo 
rįs skolas susiažinti. Tas netie
sa. Skolos nieko bendro su tuone- 
turi, nes jeigu klebonas laiko pir
mąsias sekmadienį mišias, kurios 
yra užpirktos dr-jų, arba pavienių 
ypatų, o svetimtautis sumą, kuri 
eina už parapiją ir reikia už tai 
.mękėti po $10.00 iš parapijos iždo, 
per metus išmoka apie $520, tai t a 
suma pinigų geriaus būtų mokėti 
lietuviui. Be to gi yra kitokiiįin- 
eigų — pragyventi lengvai galit ų 
du kunigai, o darbo ligi austi ir 
dviem būtų. Gal ir mokyklos ne
būtų reikėję uždaryti.

Jeigu klebono mintis persimaiii-ė 
ir yra nepriešingas antram kurgi!, 
tai labai malonu girdėti.

9. “T. K.” rašo, kad parapijos 
tvarka gera. Man rodos, atskaito
je nė nebuvo rašyta kas-link pa
rapijos tvarkos, liktai buvo pažy
mėta kas-link susirinkimo, kaėui- 
vo guzikuuti tvarkdariai.

j Autorius išliejo savo tulži ant 
korespondentu, išvadindamas ji 
rainiu ir t. t. Dievas pasakė.ne-

p. Amelia Sauoraltė, kaip žinoma, ; 
toji panelė tai mūsų kolonjios dai
lės žvaigždė. Ji vis nenuilstančiai 
darbuojasi mūsų labui.

Viena daina buvo tokia juokin
ga ir taip komiška, kad žmonės 
negalėjo atsigerėti. Tą dainą su
darė vietinis lietuvis muzikas kom
pozitorius. Taigi publikai patiko 
perdaug. Matyt, jog Rochestery- 
je lietuviai dailės srityje gan gerai 
kyla, daug lietuvių mokina savo 
vaikučius griežt ant smuikos ir 
skambint ant piano. Bet dar dau
gelis atsilikę. Sako, tuojau ir aš 
mokysiu, nes baisu, užaugęs ne- 
pažis jokių muzikos ženklų.

Štabo narys •

kimą. Bet kada gausit seime do
vanu tai b«s hmm didis džiaugs
mas, kad mes pasirodėm dides
niais veikėjais negu kitos kuopos/ 
Jei nesugrįšiu, tai Lietuvoje minė
siu, <Kųgį_sugrįšiu, tai stosiu vėl į 
darbą su junhtejbrangūs Montellos 
vtikėjai. . .Iki malto 
dienai turim pasiekti 
nariu, 
uis, 
rių.

me, ,<au parapijos komitetas l^.j j čižauską.
nežinąs apie viršminėtą pa- i idant surašyti visą progrną 

os atskaitą. Aš norėčiau ži- pai užimtų daug vietos, tokiubū- 
■notū iš kūr autorius tai sužinojo, jpažymėsiu tik trumpai: l’ir 
kad komitetas nežino? Jeigu pa- ’miausia mažytėm 4 mergaJės pasi 

mo, taijp;iOšę rausva’, atvedė kur 
t gavęs jžauską ir pasodino pirmoj 
ip kaip |t,-;Į

Da- 
ib-asinnas Vark, <iri- 
Rap<ys Jonas, Kiš- 

Gimdys VI..

pe s | I I ( H | , 
m< k;i:nn p

-4520.06

n 66
c' ktnadiei 
16.06 kas 
ne $350

1 AJikonis Juozas. Kaupelis Adomas, 
■į I iargužis Ign.. Jankūnas Ant., Ta- 

Pastaba: Kreiptis i mano raLu . nionis P.. SviPskas N. K., Pakė-nas

t t anltašu : 259 N. 5-th St., Brook- vičius Fcl., Čiurlis Jonas, Kučys 
lyn, N. Y. Ad,A Mockevičius Jonas, Bauriū-

vadino korespondentą melagių vž 
posaky in:>. kad klebonas priešin
gas aiitra.n kunigui.

Jau bus kokie 2 metai, kaip pa- 
rapijonys nori kito kunigo, bet kle
bonas apie tai nenori nė kalbėti.

Montelliečiai katalikai neužmirš- 
ta sa\-o aukomis paremti gerų dar
ini. Štai ir dabartiniu laiku, 22 
kovo l-'ederaeijos 9 skyrius^ buvo 
surengęs vakarėli parėmimui ne
turtingų moksleivių. Kalbėtoju 
iiuvo mūsų g.-’;, klebonas Jonas 
švagždys. kuris ne tik gražiai pa
kalbėjo, bet ip savo auką, kaip 
paprastai, smelkė pirmutinis, štai t

vo 29 d. vakare — bus biskį ank
sčiau — 4 vai. po pietų, apart pra 
kalbų bus ir teatras “Akla Mer
gelė.” Lošimas prasidės lygiai 4 
vai. po pietų. Po tam seks turi-. 
ninga darbininkų reikalais pra
kalba advokato Daužvardžio. Vi
siems bus' naudinga atsilankyti ir

Sekaat! išplaukimai Iš New Tarka:

Laivu ESTONIA Balandžiu 
Laivu LITUANIA BalAnd.

I Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čia klesa $107; 2-ra 51Š2.50

Visada atminkit, kad B. A. L. nu 
jumis didžiuoju laivu tiesiog j Ęal 
Jūrių Portą (visai netoli Klaipėdoaįįf 
Iš kur be kliūčių, vargo ir laukimo 
llau gražiu laivu kellausit ir J 
Hlaipėdon atvyksit. Kreipkitės:

B ALTIC. AMERICA LINE l
9 Broadway, New York 

, ar prie save ageatų.

sKyr.. suris visuomet atjaučia go
rus darbus ir dėlei jų pasidarbuo
ja. Taipogi nuošii-džiai ačiū vi
siems tiems, kurie davė po $5.00, 
[po $1.00 ir tiems kurie davė tiek 

rodė savo šit
iek pagelbėjo

Bonifacas Tamulevičius, 
Mykolas Kamandulis.

L. D. K. S.

1). K. S. 2 kuopa labai žiūri

mo. veiklumo ir susipratimo: kaip 
š'/. Petro parapijos labui, taip ir 
savo darbininkiškos L. D. K. S. 
reikalais, darydama didžiausi su
judimą ir susirūpii’.inią. Nors tai 
Hūdiia 1-moj dienoj kovo Įvykusi 
■■'.epaprasfai puikiir svarbi vaka- 
■•ienė. kuri buvo įrengta nuošir
džiu kilnių veikėjų gerb. S. Atko
čiūno. n. Lukšio, Latožio, kelių na

melių ir da kitų pasidarbavimu.
Gražiausio prirengimo skoniu, 

nebuvo galima ir atsigerėti. O 
nuošb-dumas ir prielankumas ne- 
ajisakomas. Vedėjai pasirodė tik- 
:4ii idealinei žmonės, ypač ir mo- 
■erėlės kurios gaspadiniavo, žavė- 
jančiai maloniu prielankumu savo 

į narei ga s ėjo ir visus džiugino, ne
užmiršo nei savo kaimynės 72-ros 
kuoops ir paprašė ant šios ncna- 
vrąstai svarbios vakarienės. Iš 72 
tuopos buvo nuvykę virš 15-kos 

nariu, kurie ir labai mielai buvo 
oriimti. Programas buvo darbi- 
’inkiškos dvasios. Dalvvių buvo 

. irs 166 'aliai maloniu.

NORT 
f^LLOYD 
' TEK IR ATGAL
i
< Nužeminta Kaina

Į I LIETUVĄ
j PER BREMEN’Ą

3-ėi»J klesoj tiktai stateraemai
1 ■ — . - 
j Apsigyvenę ateiviai grįžtan- 
i tieji bėgy 12 mėn., neturi 
j jokių sugrįžimui trukdymą.

32 Broadvray, New York, 
j arba pas biie vietos, ągentą.

CUNAR
Į LIETUVA
(per Angliją) ' 

sumažinta kaina 3 kles*s ngr<ftiif 
lai vakarčių

į Kauną ir atgal aat
BERENGARIA ir 
AQUITANIA.............
MAURETANIA..........

i Pridėjus Taksą
į l LIEPOJĄ IR ATGAL 
! LAIVAIS — $i8ė:
i Iš Bostono:

l.AN'<'AŠTRIA'............ Balandžio IfJ
. Gegužio 3 
Gegužio 10 

. Gegužio 21

sutmnv-
-bia ir ii įPliks-.

Vargi; Žiedelis.

ROCHESTER, N.'Y.

H d. kovo mėn., turėjome suren
gę dailės vikarą, programas buvo 
gan puikūs! auaidedaati* iš aolaiij,

Viens iš 72 kp.

lesinis susirinkimas 
vyks kovo 31 d.. 7:30 vakare. Vy- 
'•i'j Kliubo kambariuose. Visi na
šai ir norintieji prisirašyti kive- 
'-iami pribūti laiku.

Nuo kovo 16 iki 2 2<”ia buvo re- 
•■uėi kcijos arba misijos, kurias da- 
•■ė kun. Dr. Jonas Navickas. Pir
itas 3 dienas moterims, kitas 3 vy- 

•'ams. Misijonierius neapsakomai 
ikaiiiingais savo pamokslais daug 

žmonių atvj’dė ant tiesos kelio- 
urim s-ot kaip mot<-ru taip ir vyrų kas vaka- 

os 2 kuopa paro-j/as buvo nilna bažnyčia.
■ima tiuveikt. tik j Buvęs smarkus choro vedėjas, 
no. Malonu bus vargonininkas Petras Bružauskas 
atitis jubiliejinis apleido Hartfordą ir užsidėjo 
’/cpai garbės vė-į krautuvę Nc'-v Britain‘e. fon. Da- 
do’. aną Už pasi- J>ar vargoniniku. rodos, yra p. Del- 
ajnj". Diįvo. Girdėti geras muzikas,
ellieėiai, skaudu ; Reporteris.
2 kuopos narius.

kairiais di-ltau 
Do-bininko

nurodytas.

reiškia, pada

^klaidinti 
pamokin-

Kooperacija — kai ją supranti 
— geras daiktas. Bet koperacija 
tik iš vardo — yra lygi kitoms biz
nio įstaigoms.

U bu t j kiecmenot 
bet 

eina
pasididžiavimo turtu, 

pleiskanoa ir naikinimo' darbai 
ranka rankon.

Ruffles
yr» pleškant) mirtinuoju prieiu.

Pniiurtkit rerai aavo ptaukua ir fal-
• oda pirm, nc«u tie p»lapU*<i 

parazitai paltim plaukų iaknii. apdengt 
jutų galvot odą neivariotnit baltomis 
upytoaait, ,'kat bu» prieit atimi jutų 

plauki) 'tliakiMOi
Pirkite bonkg Rufftet ui 6$c pat 

u*o velatinliika Handien, arba JSc 
tiesiog per pat«g U laboratorijo* 

f. a d. Ricmn a co. 
a South Sth Su.

('Alt MANI A
S AM A III A .
SCHYTHIA

i Į Lietuvą greitu laiku. Tšplsukiinat 
i kas sereda. Keleiviai neplllečial į~- 
Įleidžiami be kvotos varžymų. Vist 3 
klesos keleiviai turi karnbarins. Ne
prilygstamus švarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietas agentų 

.ar į'
CVNARD LINE 
]26 State Street 
Boston. Mass.

ABI PUS TIKĖTAI 
SUMAŽĖTA

Iš NEW YORK

ER ATGAL
Atėmus U, S. gai
vinęs taksa*.
Nepaprasta proga duodam* 
aplankyti savo tėvynę uu 
tinta knina 3-člos klesos ttmttį 
gal ekskursijos kalne. M 
lelvlal iŠ Hąmburr“ 
apecijallėkai tra^k 
vietas po priežiūra

Svetlmftanal griedami i S 
nesią Amerikon. n£r* pclMĮ^ 
tomi prie kvoto*.

Del lehllmtj Ir kitų 
Kreipkitės pas riMMMi

131 State BttiĮU
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Amerikoj.

Gavau lu;šk. 
įniręs ir ;>yA 

'teaidi* jo :
J. ųžrta bu-it: :

.HĖ\ A

u Juozą1 Bartkų.; girdėjau jog 
j. III. -Turiu 
Lietuvos, todėl

jf, ZigHui ' 
jMfcsiU <|o\;lli;j

riktu 
vieno laiško.
KmImu*. Ik", ji 

hnix> laiku ;,:i 
Ir huk lai !i:i:

ii gilinti !>!<> J.’l i gi 
tni nei ura:.

llfco dideliam \

1- 881 lVilkim>

A» Miknius KAMANDIILIS, prašau 
s vis*, pažįstauir. <• ynai' 
B- jos, BukauėitškUj kum' 
fcPatinskų. Ribačinusku 
Ei.aprašu t

neimu znwd
1 ŠILČIAUSIA DIENA

Pertitų livtverg^ buvo šil
čiausia šio pavasario diena 
Bostone. Žieminiai overkočiai 
visai nereikalingi buvo.

norr, -kad'žmonės žinotą kas tą 
darbą vart> ir tokiu būdą ban
do paąžvejoti sau narių.

Juokis ir voliok Ls iš tokią va
dų ir tokių organizacijų. O dar 
drįsta panaudoti vardus įžymių 
ir visuomenei gerbiamų asme
nų!

:

(iN'.šIURYK)

PASVEIKINIMAI, KIAUŠI
NIŲ BALIUS.

l-moji kuopti laikė savo mėne
sini susirinkimą. Dalyvavo vi
si veikliausioji nariai. Nutari 
[uis veik luti gerb. kun. Kemešį 
laišku .-u Velykų šventėmis. 
.Nariai nudžiugo, kad !•'. Vira- 
kas rašo *’Darhininkni “ ir kad 
žtuki daugiau rašyti. .įtini ir-

pa>k:ria jam $1(1.00 atlygini
mui už jo indomius raštus. Nau
ja narė’St. Beržiiiskiųnė da"

K U< > I m »~

isin
diena

pri<
numargvtits

I) n

mka tiesimi me

Rep

VEPELIŲ PASTANGOS

žinąs

CAMBRIDGE, MASS.

Cambridge'io sandarokai per 
keletą mėnesių turėjo labai gra
žią žaismę — bėgiojo įx> visus 

i kampus kaip katė su pūsle, taip 
[jie su savo dantimi?- barškino. 
Mat jie apsakinėjo visiems ir 

■ šaukė kaip pakvaišę kad jie su
mals Mass. valstiją su pelenais 
o kun. Garnių tai ožio ragan nu
varys. Dabartės nabagėliai tai 
kai]i tarakonai vaikščioja ’‘poi- 
zino*' apsiėdė. O jų Paulaus- 
kutis.“ Sandaros“ mašinų šulu 
ravotojas. kad nuraminus savo 
viemuosius. tai bėgioja po ją 
stabas ir rodo po]diergalir.'. :->ą 
tai faktai apie kun. Garmų >
Lietuvos. Nežinia kam Pai:
Iau>kutis pūdo kišeniuose tuos 
gerus faktus. .Tuk jis turi gera

at])eė(":yii ir

Vaidinimas.

p-

ą į įeiną
na parapijai morgičiu siu

lame

Vietinis,

i

NUO UGNIES — Namą, } 
krautuvę, rakandus, d ra- | 
hiižius, automobilių ir tt. •

NUO NELAIMIŲ. — Au- Į
tomolnliii nave !

NUO VAGIŲ. — Visą kil-j j 
noįanią turtą. ‘ ’

» 
Apdraudęs būsi ramus nuo J 
visokių nelaimi u. •
-Jeigu turi apdraudęs > in- • 
šiūrinęs), tai pasibaigus { 
atnaujink pas manę. •
Klausk apie apdraudęs « 
kainas. t
Pirk ir parduok namus, 
žemę ir tt. per manę.

A. F. KNEIŽYS
308 East Ninth Street

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1696

JURGIS NEVULIS
LIETUVIS FOTOGRAFAS.

VAŽIUOJA LIETUVON

i >ay

I si

:. iL’.'.skn
.i-ipa lir.gio

.mirmmpoič
<\. Kibart'i G

vis.co
Lieno-

ISm* 8a. B«ata»W.*' 
|UETUVYB DANTISTAS

11. L KAPOČIUS
: 251 Broadway, So. Boston
i (“Keleivio” name)
Onso ValAtsupa; nuo 9 iki 12, nuo
1:3Q Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. r 1 
•šeredorois nnu u iki 12 vai. dieną ; 
šubatomls nuo 9 iki G vak. Ned« 2, 
domis nu» 9 iki 12 (pagal sutarti' j '■

Ofiso Tel.: South Boeton 3972—R.
ResUL Tel. t So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balsamuoto- 
>ts, Real Estate ir Public Notaras.

343 W. Broadway,
South Boston,

Resldencija: 23

F. J. KAUNAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston
(Antros lubos)

k
STŲGDENGl AI 

(R00FING)
Smalos *r tv.vrJo, metalo. »ielto Ir 
ašptilo šlngellų. Tai yra seniausi ir 
atsakanėluusi stogdengiai So. Bos
tone. Visus darbas gvarantuojamas 
ir vpatiškai perlhirimus.

i T. L. ORMSBY & SON
l 216—218 Bowen St., So. Boston

(Tarpe E ir F Streets)
Tel. So. Boston 3G62

DR. PIISKUNIIIS
gydytojas

_ TIkSnt I
889 Broadway, So. Mm. J

TeL So. Boeton 28H į

TeL So. Bo8tM»23 
LDnUVIS DANTISTU

DR. M. Y. C AŠIE II
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, tknrth tooa
Oflto vaUmOot:

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir n4ii:8l) 
Iki 5 ir nuo 6:00 Iki 8 vai. ntare. 
Ofisas uždarytas suba'oa vihra.li 
ir Dedėldlenials.

T*L Brockton 511!- V.

Tel. S. B. 2805—R.
T«L Mals 2488

GEORGE H.- SHIELDS
811-812 Old South Buildiug 

294 Washingtoh Street 
Boston, Mass.

Valandov: 2 A. M. Iki 5:80 P. H.
EAST BOSTON OFFICE

147 Maverick St., East Boston 
Telephone East Boston 1490 

Gyvenimo vieta
31 Gorham Avenue, Brookline

felephone I’egent 6368

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Saffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Reni Esrate pardavi
nėjimu. lama mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 3 valandos po pietų išsky-

ir maža; sukalbantieji angliška! ga-
U kreiptis įvairiais reikalais pas j 
manę. .v. F. Kneiž.io adresas yra I 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So. ' 

Boston 1G9G. !

OPTOMETRISTAS

« Išegsamlnuoju akis, priskirtu aki-
S nius. kreivas akis atitiesinu Ir 

amblijoniškvse (aklose) akyse su-
§ gruzinu šviesą tinkamu laiku.
| J. L. Pašakarnis, O. D.
£ 447 Broadway, . So. Boston.

Tel. S. B. 4000

DAKTARAS
J. LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietu vys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY

So. Boston, Mass.
VALANDOS: 

nuo 9 ryte iki 9 vai. vakare.

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

Įtalpa:
........ ’................ ~ “ am kvartetu; arba r-h»

DR. A. J. GORU N 
(GUMAUSKAS) 

700 Main St, Montello, Imi 
(Kampu Broad Street) |

TeL So. Boston 17V

J. MAGDONELL, H.D. 
Galima aiuikalb^ti ir lietunllcu* 

omo VALASDoe: Rytais iki »e<l
Po pietų iraol—4 
Vakarais tu<—« 

538 lv Bro»dway, So. Botos

18 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STOHE
AKIŲ SPECIALISTAS 

899a W. Broadway, So. Bertos 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 71 rak

Bostono Draugysčiihl 
dyby Adresai

ŠV. JONO EV. BL. PAJE1P 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Sevenrh St., So. Bosu.:.,Mr.se. 
Telephone South Boston lėi-J-T.

Vice-I’irmininkas — .1. Petraustas.
250 Gold St., So. Boston. )ltss.

Prot. Raštininkas — J. Glineds,
5 Thomas Pk., So. Boston, fes 

’in. Raštininkas — M. šelkls.
40 Marine Road, So. Bostm Mm. 

šasierins — A. Naudžiūnas,
8S5 E. Broadway, So. Bostir.Mass=. 

Cvarkdarys — J. Zuikis,
7 IVinfield St., So. Boston, Ihss.

Draugija laiko susirinkimus fcs tre- 
ė;;} nedėldienj kiekvieno mėrA;. 2 rn 
valandų po pietų, parapijos s<<’. 02 
E. Seventh St„ So. Boston, ’K<<.

lATDIl-

PARSIDUODA NAMASton. Lietuve

- P.F:PA f uimšytarB kvartetui arba chorui)VAI
sarti .o-

3I
;-Pl(iešk;tn sn išę A. BAČIULIS, 421 Sirth Street, South Boston, Mass.pažist

s guželsr.-r-

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ
••2KBol.t<

rini f

Cambridge, Mass.

Iš Lietuvos
< Kana. .

P‘
Tt"

. . .$1.75

ANIOLAS SARGAS. •

Ml r» irti.

Yav

ANIOLAS SARGAS.
žo-eri*. Kaina . . .

Kįfebnr nežinia 
^atsiliepti. M 
■fK'A.Siuuli::: 
K'Alfors Urbam

. . 50c.

žino

Dainium

an:s

EXTRA!
Paieškau Du. Vvru i Partnerius

TIKRAI PIGIAI

n; mm n

ios iiose vietose: 
'. Onuš- 
Vuždva- 

(A10)

-i rm k

lėk protaujant

elementą ;-

PARSIDUODA
PARSIDUODA labai gera ir pel 

Jing-a vieta—restoranas, 
įdirbtas

?8co. Kettrrig
I Boston. M.;s

1): 
žinoma, ne-

Kįy, Dusmenys, 
K*ry. Alovėj ir kt.

jK^bicagoj barbi*
:’E?būsia ar

Mekkio <lv;i 
|»>rė<l .. paip>kn 
|b»n»ri«'ina«. rr 
Alicijos I'rb.-Uia' 
HCinnci rėd.

f GREITAM PARDAVIMUI

pitMi. labai 
so« reikaliti 

ii rtens. ga
Veniui

<V'i Lindę::

riti nani:i< 
TOf’its >.
erti m.n

UI VP.l
• Jamhariii 

fįj<. n 
rrulž. II 
fin.

?■!

1.0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

B<Igęf<*rfn Unlveruttetu 
Gomeli University ii A. B. 
•. WMhington Univ. rn LL.B. 

“DARBININKO” NAMU
(gr.trmi 1nbn«) 

IM W. BroadOT. Ba. Boet«a.
Rejlrleneljn

B0 Harvnrd Si., i'nmbridge. Man.
Tel. Fnlvernltv 1463—*

[bloga
m vni

suma

m anian-

(iab,

e ta' nio

■ ir giminią, t 
i<aol(-s. Laišk; 
m-iii antrašu :
G. NEVULIS,

Statement of the Ownership 
Management, Circulation, etc., 

Reąuired by the Act of 
Congress of August 24, 

1212,

PADĖKAVONĖ
270 Feny St., Newark, N. J

Mike Bluis. 501 ?,*.e Hflls St..
Minersvl’-e. Pa. rašo: “Dėk::; Tamsta' 
p. žukaiti. už jūsų stebuklingai šutai 
sytas žoles, kurios mane sveiku padar? 
Turėjau vidurių didi sukietėjimų, skl' 
vio nedirbimų. galvos skaudėjimo, nak 
rirnls nemigo, diegins viduriuose Ir nle 
ko valgyli nenorėjau, bet kaip aš su 
naudo Jau Jusi’ žolių du pakeliu N< 
303.1. tai tas visas nesmagumas r.U'

jumis atbalsy' 
k. už pakeli.“ A:.»iusk 10c 

gausi vis.ikių zonų ir knygą katalogu 
dresuok taip:

M. ZUKAITIS
449 Hudson Avė., Rochester. N Y

"PILOTO DUKTĖ"
GAVĖNIOS TEATRAS

5-ių aktų drama.
drama gražiai scenoj 

ato Kristaus Kančią ir 
:.ią Krikščionių gyven-i-

■ m”n akto y-a pada~yta 
i\s:a< p.arG'iaę; seeneriia ir

ALENA KIBURIŪTS 
! 465 COLUMBIA ROAD,

Dorchester, Mass

LIETUVIS GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Sinoml pasiskelbia atidarę*?! nird 
ją įstaigą .kuri kiekvienam mal<v-

FARMA UŽ $5,500.00

K<M>tn r. Sa>hIi IV'.tnn.
»«r* BmediTRy.

Ms«o. Tel. 8 e

s<\ nepaSnnt ant kokių kapinių, 
sulig noro InidnJančiij.

Tatai Moh*ėlln’s ir apylinkės lie
tuviai prnšotni yra panašiuose rei
kaluose kreiptis pn< savo tnutiefj:

ADOMĄ WAITKUNĄ 
(WAITT)

Enterprise Street Tol. 6746-\V 
MONTELLO. MASS.

Ofiso kieta :
530 N. Mnln St., Brųckton, Mass.

Tel. 1028

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas ji 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.

OR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ
PO GLOBA MOTINOS FČ

SOUTH BOSTON, MASS
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė,'
203 W. 3-rd St.. So. Bosine JIhss.

Mce-Pirm. — A. Janušorifwi<
1426 Colnmbla Rd.. So. BostotM'am.

i rot. Rašt. — O. Siaurlenė,
į 443 E. 7-th St.. So. Boston.’)!«««.
I ’in. Rašt. — .T. Keys,
Į 115 G Streeą So. Boston. Miw.

D. A. ZALETSKAS
LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

, r' DEi;
983 Cambridge St

]i)5 6-th S t., So. Boston. Miss . 
varkdarė — O. Mizgirdienf.
1'34 G-th St., So. Boston, Mis.

'raugijos reikalais kreipkitės visa*los j 
protokolų raštininkę. Draušj ’ alko 
savo susirinkimus kas antrą ramiu- 
kų kiekvieno mėnesio 7:30 ikare 
parapijos .svetainėj ant Peik* gat
vės. South Boston. Mass.

g;m

AUKSO ALTORIUS. ’

ma'dakn-gin vertės $1,000. Parduoda-
;-t-s. kadangi nenorime sukrovę laikyti.

i.ažiaus $25.00 vertės
į maldaknygių t

:tepap-a<*ai graži, tik.

n.-;' matarais, 4ik hiski ina- 
................ .‘....$1.25
ap'iarai. ’aabi graži $1.50

AUKSO ALTORIUS, 
apda<•: i;.:■■•.‘c

ANIOLfeLIS. :.b ..i g
skūrin::!i- apda• r.K

VAINIKCLIS, mnž.-’

ANIOLĖLIS, graži
Kaili;: ’ ik..........

’ - •« m inkš'n':s gražiais
.................$1 75

• n <a ■ - kr.vcrf!?. minkštais
*: K . . . - .......................... 40

:’<š*.,s Gritros apdarais,
.....................30

■tnrrs kny■"•'ė, kietais apdarais.
.....................20

“DARBININKAS"
366 Wcst Broachvay South Boston, Mass.

tv. kazuhero b. k. dujov 
VALDYBOS ANTRAM

Pirmininkas — J. Jaroša,
562 E. 6-th St. So. Bostu 

rice-ptrm. — J. Grublnskas.
157 M Street. So. Boston. Ina. 

’rot Raitininkas — A. Janutai*.
1428 Coinmnia Rd„ S. Bostot.Mm* 

'Inlnsų Raitininkas — X Kirliu.
8 Hatch Street, So. B-istoo 

ždlninkas — T*. švftgždys.
111 Bowen ft_ So. Boetoi Wmb 

Tvarkdarys — P. Lančka.
395 E. Fifth 8t. So. Rostra Kam.

Draugijos reikalai* kreipMlili vlm- 
■os j protokolų raštininką.

Draugija savo sus! m kimus laito 2-ra 
edėldfenj kiekvieno mėnesio 1-m vai. 
o pietų parapijos aaiėX 4ft2 8»r«>t»

D L. K. KEISTUČIO DĖTOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS 
ntMTNTNKAS — V. Znllertn 
'■14 E. Brondway. So Boston M a* 
Ti'E-PIRM. — Povilas Roku 
9." C Street. So. Boston, M.1« 
POT. RAST. — Antanas Mitriam

1N. RAšT. — Tunznpnv Vkitoii.’t*. 
906 E. Brnailntv. So. Bost«c.U**« 
ASTERITS — Andr. Zulinėta, 
611 K. Fifth St.. So. BostcOv’MC 

1ARAALKA—KMlmieras Mibtonb.
(106 R. Rmadtviy, So. Rovton, Ta«». 
D. R K. Kelrtnėlo Dranrlja lilh> * 

n m*ne«lnlns tnulrlnklmua kupd-nn 
•dėldlMj kiekvieną »*ne>to. p n 
M Wuiųafton St. Bosto® H*>«.. 
:30 ntUd* P” b ant
oslrlnkllftJ' atkUMtota i r5»a-




