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NAUJAS FRANCUOS 
KABINETAS įstaigos bus neužilgo pasiūly

tos užieniii kapitalistams.

ŠEŠTADIENIS, BAtANDEIO 18 D, 1925.

RUSIJA AT8TEIGIA PRTVA- kai kurios sovietu pramonės
TINIO KAPITALO TEISES

Ryga. Latvija. — Rusijos

“^•krieno kataliko yra 
šventa priedermė paremti 
katalikiškąją spaudų ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užroo- 
kesnio.” į Broadw*y, So, fealoa, 

TeL South Boston tjft

Nauja Franeijos Valdžia Atsižadėjo 
Kovos prieš Katalikus

TYČIOJOSI Iš PAGYRIMŲ
Lųodon. — Pereitą žiemą 

Anglijos unijų delegacija 
aplankiusi Rusiją palankiai 
nupiešė tenykščių padėti. 

• Tai Emma Goldman, garsio
ji anarkistė. deportuota iš A- 
merikos Rusiijn ir paspįn
ikusi Anglijon. tyčiojosi iš tų

Ji

Bomba sprogo katei
PAŠTO DEPART

Kovo 23 d„ 1925- nr 
Bulletinas praneša, rkffd vm 
rio 28 d.. 1925 m. AiiUaš 
naują 

sostinės katedroj 1 post” • 
(šventojo kara-, ^nonės 
gedulingos pa- 
nužudytą 
Jis sostinė 

jvėj buvo teroristų nužudyta, 
jutarninko vakare.
metu katedroj sprogo bom
ba ar bombos. Dar nežinia 
kiek žmonių užmušta ir su- 

’žeista. bet nukentėjusių bu
lve daug. Pati katedra teip- 

gi apgriauta. Ministeriai

RAUDONAS TERCFRAS 
. BULGARIJOJ

Bulgarijoj viena baiseny
bė seka kitą. Bal. 16 d. se
noviškoj
Sveti Kral 
liaus) buvo 
maldos už

GAUSIOS AUKOS 
(TelegranM)

Vakar Amsterdamas su-(komplimentų Rusijai.
kirto didžiausias Amerikos 'klike knlbii Londone ir pasa- 

ATVYK0 SU KETURIOMIS ;kolonijas. Ateitininkų na- k^ kad delegacija buvo rusų 
PAČIOMIS linams gavome 8790. Bus ir j '"aidžios paimta savo globon

London. — Anglijos sosti- (langiaus. ” ” /_ j. ' 
nūn atvyko Indijos princas .miečiai.

. 11 eit h) hiJįiii Deletjiitai

Paryžius. — Pagalios po sovietų valdžios pastarasis 
ilgų bandymų pavyko suda- 'nutarimas dėl naujos politi- 
ryti naujas kabinetas. Pre-|kos. t. y. nutarimas stengtis 
mieru ir karo ministerių yra 'atgaivinti prekybą ir pramo- 

reikalų keliant privatini verslą, 
kuriam 'paleidžiant iš kalėjimo pirk-1 Jedhpuro Maharajas. Jis 
kabinę-j |iUS- kviečiant Rusijos užsie- jūra 20 m. amžiaus o atvyko 

f’-piių kapitalus ir tt.. padare rsll keturiomis gražiomis pa-
Juo vra'nemažo sujudžio. T visa Mii (čiomis. Su savim niri 30 į

. . .6 J- sargui ir tarnų. Vyrai neturi ■ _ ,
pač karingųjų komunistų nu-‘progos pamatvti princo pa- • I)askvi'<‘ žemės svetinių vals-Asą patenkinti, 
sileidimą privatiniam kapi- .čių. nes jos su velonais. Mo- :T.vbll.i ambasadoms. Kol kas sakė Goldman, 
ta lui. I terims kas kita. Londono di- Į lydimos t

Buvusius verslininkus so- dikų moterys kviečiamos Į! Konstantinopolyje, 

betų v;iidžia ragina vėl :m- svečius nas prm 
lis verslo, steigti nramoiiės T: sVi b’ paciomi

Painleve. užsienio 
ministeris Briand. 
nepavyko sudaryti 
tas. Iiidomiausias. 
nansų ministeris.
( aillau.v. Tai b rancijos Pu- žiūrima kaip Į bolševikų 
rickis. Jis buvo intartas iš
davystėje. buvo Įkalintas.
nasmerktas ištrėmimui, bet

Valio Ainsterda-yr P‘*r vis:l buvimo laiką ne
buvo paleista. Todėl delega- 

; cija tik tą matė, ką komunis- 
jtų valdininkai rodė ir kalbė- 
: jo tik su tais, ką komunistai 

PASKYRĖ ŽEMĖS -prie jų prileido. Delegacija 
Tuikijos laidžia Angom j • raporte sakė, kad sodiečiai 

Tuo tarpu, 
pagal pačių

, , • ii \ l.Sl U." . l’l S1B\o speiama. kad ]■> politine ' .
, -i • - o i i v.m.i: valdžia ragirole pasibaigė. Bet dabar _. .
jis užima viena kebliausiu ' m > d> >t(’gt. 
r. •• * • •• T,. ir prekvbos komu;J-raneijos mmisteri pi. Is . 1 -
n • . i i- 5..V1 rioms valdžia žad; Ilerrioto Kabineto užsiliko . _ .
Anatole de Monize. kurs bu- ,nansl--l> 1J 

c- ... -mos.vo Imansų ministeris. o da-1 
bar jis vra švietimo ministe-. ___ ________
ris. Ypač jo dėka Herriot ir duodama žinot.
buvo nuverstas. Herriotas (bus suteikta finansinė para- |ku^J kovoje, 
visiškai negarbingai nusmu- 
ko.

Hervioto svarbiausiu nu- Jir prekylja. <....... ,v............
sistatymu buvo kovoti prieš skaitąs; sovietų mokesnių;metų, 
katalikus ir dalinai konfis- (departamentui Įsakyta per- ibuvo A elvkų dieną, 
kuoti kapitalistui turtus. Tas į 

labai suerzino visuomenės 
dali. Del to buvo didžiausių 
erzelių ir piktumų.

Dabartinis ministerių ka
binetas atsisakė kovos prieš 
katalikus ir teip-gi atsižadė
jo turtui konfiskacijos. Be1- 
nieko nesako apie atsižadėji
mą militarizmo ir sumažini
mą armijos ir ginklavimosi.

Į naujĮ ji kabinetą soči ja- 
listų partijos narių neinėjo.
Dabartiniai ministeriai yra 
radikalai, bet spėjama, kad 
tas kabinetas nėra taip kai
rus kaip Ilerrioto kabinetas.

nat v

ku- -----------------
IR GI ČAMPI JONAS.

ambaados laikosi komunistų prisipažinimą so- pamaldose ir-gi dalyvavo.
, • Dabar- dieniai ]®r tris mėnesius nu- • .

itine Turkijos vyriausybė sa- dėjo 150 bolševikų valdiniu-IleTas sužeista.
estus nu-

,vn sostinę laiko Angoroj.

readorius. (bulių kovotojas) 
Privatiniams IJkliams Gaona. paskutiniu sykiu. 

kad jiems Meksike pasirodė ant arenos 
.Foje paskuti- : 

■ma.sovietų bankai įsakyta fi- p’čjc kovoje garsiausio tore- 
jnansuoti privatinę pramonę,adorio žmonių buvo tiek,; 

diskontuoti są-,kiek niekuomet per ištisus 
Paskutinė kova 

šiuo su
žiūrėti ir sumažinti sunki- (k*u toreadorius Gauna mi
nančius privatini bizni mo-Įkove Tr,s bulius. -Jis tame Kandidatai bus ši 
kesnius; žymiai sumažinama Jsporte išbuvo 18 metui ir nu-' 
nuoma privatinio biznio na- 'kove per tą laiką l.Sbi buliui.
:mams ir rezidencijoms. ilki 19 m. amžiaus jis Jaučia-[

Taigi, sovietų valdžia daro!vo- Jis dabar turi 38 m. Tuo ;i<;1ta]ikas. 
visa-, kad privatinius biznio- ‘amatu uždirbęs^ 81.000.000. i y 
rius. kurie iki šiol buvo aš- daugiau tuo neužsiims. jam 'ntonarkistų kandidatas, 
jtriai persekiojami, paskali- užteksią milijono doleriui iki 
|mis vėl imtis biznio, idant m gvvos galvos.
.atgaivinus suirusi Rusijos e-' Das ispanus ir meksikomis 
komunini gyvenimą. - bulių, kova taip

Aukštos klasės biznio žmo
nės teč-iaus elgiasi labai at
sargiai. Jie abejoja, nepasi
tiki dabartinio bolševikų nu-, 
sistatymo nuoširdumu, 

i Aplamai

Vokietijos kandidatai j
prezidentus

patarnavimų,' fcuriuoiĮi 
gali naudotis, jei norų- 

|šis naujas palamavintas yra 
.vadinamas “Spėriai Randling.* j 

Tas reiškia kad dalykai taip£ 
•^aT'i siunčiami bu.- siunčiami

parcel post” bet eis kaip piir-A 
Pamaldų duos klesos paštas. tikjąėį 

'markė bus reikalaujama uždėsi 
ti ant dalykų siunčiamų pirmąjį 

k lesa. •• •• V5
• ” • *S“ ‘ ‘ Spėriai H andl infr” '--reiškia 

kad dalykus siunčiamus pirmąjį 
k lesa greičiau vež ant trauki-£ 
nių. Reika atskirti toki patar-.j 

,----------- . (navimą nuo “Spe cjafbrtivery’^J
jų nei vienas nežuvo. b(*t ke- patarnavimo kur shiUtflTuis pa-'-; 

....................1____ i greitintas kuomet pasiekia vię-* 
j Pasikėsinimas nužudvtijbi. J-“ ,“u-” =
[karalių Borisą, nužudvmas - . .
Įgen. Georgievo ir baisenybė 
-katedroj yra komunistinių Handlin 
Iteroristų pastang-os nuversti;
i valdžia ir įsteigti komunistu mai atskirai veikia. I *■ I
.diktatūrą. Į
j Bulgarijos komunistai bu-suavimas yra naujas, 
ivo nutarė pradėti terorą ir Deiyvery” patarnavimas d 

“ ‘ Buvo metų jau kaip naudojamas,

. Jei norima labai greitai iry 
.'gerai nusiųsti dalykus^ galitBia 
. naudotis abiejų patarnavimų, 

kurie reikalauja ‘llSpecial.’
....... ag” ir “Speęial DeUve-j ?*' 

markių. Abu patarnavi- *

“Special Handling” patafr-L’ 
‘Speciali

■ {padėty. Jyigu .jis būtn iš-
Vokietijos pi-ezidentmiuo- rinktas respub|jkos " 

L’'"; (''T? dentu. jis turėt,, prisiekti
bal. 20 d., dalyve t,k ttrs savo iStikinlybę respublikos' 
partijos. .Nonnnacja kan- konstitucija,, tuo tarpu kai 
d,datų pastba.ye bal. 1« d. jį riša ilkimybės priesaika 

Įduota kaizeriui. Prisiekda
ma, bendias mas respublikos konstituci

jai jis tuo būdu padarvtų 
kreivą priesaiką^ Hinden-I 
burgąs, kaip senas kariniu-1 
kas tokio nusikaltimo negalė- L . ......
io . f.^,nr • i lkar kuomet teroras isisiuba-ja nebus]o Pociai}ti. o todėl ir kan-1 , . ... p
diduoti i prezidentu, atsisa-i™' taI aIljant,J flmbaador"Jį1 
kė. kol nebus laisvas nuo pir-!Tarvba ,eWo . ka'
jnvkšfios priesaikos. |nnomenę net 3.000 kareiviu. I

. Dabar ex-kaizeris forma-;
2h.8o<;.000 pnieėi,,. Bet |i„i atpaiaidojo cen .Hinden-i 

;kadang, balsuotoju yra 38.-nuo (1„Clfos įam ištiki.į 
|S.00O. tai dabar tuk balo- n1vWs priesaikos, 

ii] bus pagaminta.

JT ilhelih bendras
kandidatas kataliku, socija- 
llistų ir demokratų. Jis vra

7 G/eZ;mwZ,-. koniii- 
■i:stų kandidatas.

. Vokietijoj pereitais rin-: 
bnlnj kova taip nmdoR.:k,mn;s balsavimuose dalvra-l 

;kaip Amerike baseball arba ' 
ikumščiakova.

revoliuciją baL 15 d. 
siLplenuota žudvti augstuo- 
sius valdininkus, daryti vi
sur sabotažą — gadvti ge.le-] 
žinkelius, griauti tiltus 
mus. naikyti 
foną.

Bulgarija 
pasibaigimo 
smaugiama, 
kos buvo surištos, 
nės jėgos aprubežiuotos. Da- (taip ir “special bandliųg” pašali 

siunčiama specialia^ 
i netun’s special delivery^ 

>narkū>. “Spėriai Haudling**; j 
reikalauja markūs 2o centų ver-- .: 
tūs. o special delivery mark& “ 
dėl tokios pastos kuri nesiekia 

į 2 svaru kainuoja 1 d centų, sve- ] 
rianti 10 svarų kainuoja 15 ■

nei kiek nepagreitina kelwfl&fci 
ant traukiniu nuo vieno, pešta į 
kitą. • ‘

Į “ Spėria Ilarrdling” patarna-X? 
reikalauja kati parcelę;ua-Į vimas reikalauja kad parcelę 

telegrafą. tolo ^po«t turi būti tajppąt greitai* 
isiunčiaįnas, tran>portupjamas“ 

nuo- pat karojir privalomas Į vietų, kaip 
i v • Ipirmos klesos laiškai.buvo aliiantup’ ‘ ! Kaip pirmos klcso.< pasta ne—-,
\ aidžios ran- ra specialiai siunčiama jei ne-1 

Jos kari- .-turi special deHivery markee,r

PRISIPAŽINO
Crown Point. Ind. — Mo-lePT1{> ’r tai^ ik' 20 cenH PQ

KARALIUS GRĮŠ NAMO
London. — Anglijos kam

vra manoma, kad ^11S karaliene praleidę va

peris Auna Cunningham ka
lėjime prisipažio nunuodiju- 
■si tris žmones savo šeimyno-

PAĖMĖ VADĄ be užsienių kapitalui ir pagal- 
Turkai skelbia, kad jiems Įbes nėra galimybės ką nors 

pavykę paimti sukilusių kur- Į geresnio atsiekti, o todėl lan
di] vadą. Tuomi kurdui sunkiama. kad greitu laiku bok 
kilimui prieš turkus padary- ševikn politika su užsieniu 
tas mirtinas smūgis, 
sukilimas prasidėjo 
mėn.

Kitas pranešimas 
būk kurdu vadas;

kurio sunkesnių dalykų paštas 
nepriima. Pridėjus - specia
li andling marke (25 centus Į 

įprip special delivery markes 
Ino centų. 15 centų ar 20 een- 
į tų) galima gauti gcrjaųsį pa- 
Įtarnavimu ant bik "sfrinčiamd

i EINDENBURGAS LIUOSAS NETIKĖTAI MIRĖ
Berlin. — Vokietijos na-- k°ndon. — Netikėtai mirė Į 

•ionalistų monan-histii kan- ’J°hn S. Sargent. Jis yra a-.
didatas Į prezidentus balan- merikietis ir vienas garsiau-'-MILIJONIERIŲ VESTUVĖS] 'jalvF 
džio 26 rinkimuose, fieldnair- portietų piešėjų siaisj Ant salos Cumberland. i 
>;ila< H indenburgas. kuris ImkaL. Ji^ mi.e miegoda- į kuri guli už šešių mailių nuo 
buvo prisiekęs buvusiam ’n;ls- 

lino

Ant salos Cumberland. į ’ ___
.. . guli už šešių mailių nuo — •*

Amerikos pakrantės Į vyko ATSIRADO TYRINĖTO JAS 
šliūbas milijardierių John; Ka pitonas G?ot£B H. Wil- 

PASIKORĖ Rockefelk rio sūnėno James i-’n<. gamtos vrinėtojaa apie
Middleburv. Vt. — Farme- štillman Roekefeller su pietinį žemgali, buvo prapuo

la- tn amžiaus. Jis yra muzi-,cliis'(;ii mitai ė statyti jo kan- rvs Julius W i sn et s pasikorė Xaney Carnegie. Tuo būdu j lęs nuo lapkričio metu pereit
<‘tc. į privatines ran- ‘kantas, t ortner gi vra labai didaturą į prezidentus. Hin-; pašiūrėje. Jis sirgo nervų su- suėjo į gimines dvi turtin- tų metu. Bet dabar jis pa-.

Manoma taipjau, kad nirtinga. denburgas atsidūrė keblioj irimu. ginusios Amerikos šeimvnos. (siekė Ansti’aliją. .

25 METU JAUNIKIS VEDA
ševikii politika su užsieniu 63 METŲ MOTERĮ 

Kurdęi;taipjau žymiai pakitęs. AVadiingtcm—Flora Bitter
vasario , Oficialėse sovietui sferose ('ortney 63 metų mišįė. iŠte- 

‘ rimtai svarstoma klausimas ka už jauniki". Carvi-ro 
skelbia Jdel atidavimo didelių ’ vai- Forre>to. kurs yra tik 25 me- 
matyda- džios pramonės ištaigi].

mas nepasisekimą, pats pa- sykiu 
bėgęs pas francūzus. kas.

\Vilb<dmui

Kai dabar nonar- 
nutarė

S0.B0SW0 NAUJANYBE RĄIJIJ S SU KIAUŠINIAIS
Rengia Lifetl DuMtiinkų Kop-ves Są-gos 1-moji kp. _______ _____________ ________ ĮVYKS SUBAT0JE jr

Balandžio 18; 1925, 7:30 P; M. g Parapijos Sveta^eHimE
Broliai darbininkai ir sesers darbininkės, šitokios pramogos dar nesame turėję. Bus gera muzika, jaunimas iki soties prisišoks ir visi pasilinksmis ir pasižmonės. Didžiausia nftujanvbv, tni kiąn&Ai*I« 
Bus margu kiaušinių paroda. Katrie atneš gražiausia numargvtu kiaušiniu, tie gaus dovanas. Dovanos bus trvs—visos geros ir brangios. Dovanas nuskįrs pati publika; Imisuodama už g rąžiau clilW
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kūveririiST Amerikoje.! lWpenatūralų
- i kurias Dievas savo gerybėje l^i aitnų juokų ar gilmčių 

Kada ^uoda niums, dovana kalbos ^tiekimų ^Jyeli žodžiai ma 
- , yra viena iš mažiausiai įver- jlpjnuno ir sanjausmo teko

Juo" skau- ^itų i1* gal daugiausia pąhie- ųuo liežuvio nedori] plepalų ?

mallln* at «peeUl r»t« of poetage provided *»r 1d Sectlon 11« i laivas plaukia i tėvvne 
x •< Oct A 1M7, authorlaed on July 12. »18." t 1 ’

SŪBSCBIPTION KATES:

MTiB V0BK>>)
mry TUESDAY, THURSDAY and SATUBDAY 

------ — by-------
U0CKFB 8 ĮĮTŠVAVZĄM B. C. ASSOCIATJOM OF LABOS

offlce at Boston, Maaa.

kįekvietias; narys saugotų žųiogus moki ketetį centelių 
lesame persiipaiTOikščiotL -1.-MįgĮĖ .kųrĮe kad organas “Darbininkas” ir trokšti, kad už juos pini-

1 TarpenatnrališkųdovaniK^doj& sąvoiiežjivius tiktaide- būt užmokėtas, o jeigu persiško atliginimo tereikėtų 

tris mėnesius neužmokėtų gauti, nes jie yra dedami di- 
liktų suspenduotu. Reiškia, dėlių vargo palengvinimui, 
neneiktų prašinėt narių užsi- asam nušluostvunui, giltinės 
mokėt — patys ateitų ant su- jnustiimimui ir kitų negeis- 
sirinkimų ir užsimokėtų. įtiną prietikių prašaiininiui.

Pavyzdžiui galime paimti iš 
' 72 kp. fin. raštininkas, ^Grand. Rapids’o brolį Lukšį, 

’į' [kuriam gyvenimas jau buvo 
ui]-j—Į3°kartus, bet broliškos

■'.............................. - y Be
tariant sudiev man malonu 
pažymėti, kad .susitikęs su 
mūsų išeivijos viršūne ir 
apačia visur radau draugų ir 
prietvlių. Klystų tie mūsų

■■- — - -------------- -- - ■

| BDSEUSI, TAI SEUSiyi”
B Lietuvos katalikiškos jau-|rikai ™-pri(lera mokėti. Ka- 
g- nuomeiiūs Ateitininku atstu- ’7il> bu, ąs i isu K-ndias ivika-

— kun. Kiškis ir studen-:
B tas Tvlems su netikėtu pasi- M ra('kia’ Amei ikai. I> 
Eisekimu darbuojasi tarp A- 'Amerikos gauti pinigai buvę į 

t .menkos lietuvių, .Jau aplau- ymai.dm! karo vedimui, tai [ 
B- Va QTtiu7l.Kr.tl-> L-.JuiiLii ii- iš era bendram tikslui. Todt|l i . ....gjr tke apie dtsetką kolonijų n i. ; (]rtiSa n- užsimojimą,
įi .niekur be nieko neišvažiavb. [>k’’V ncrei na grąžinti. < į)1UosTal)U'(lm,sliuni;u sunia 

E Bet nedidelė Amsterdamo i 1 ‘ al“ 'K-' \, >uon:cne j)ivnni įr ili(.iatvvus 
Bū lietuvių kolonija parodė ko-jtkt‘”! nn-xi.<<i( ii:>: uz >ko1h .

rfį ' kio ūpo galima pas Amerikos (nemokėjimą. T*rancijosv\ t . >

[ Jietuvių‘katalikus sukelti ir/>ausvbė savo finansus taip j ‘ 
kokių vaisių iš to galiina su-(nalįk<) 1'4 1,1S skolos

f: ■ sflaiiktĮ. Nedidelė kolonija, o ^‘ebutų.
H sudėjo -ateitininku namamsl 1'rancija Lietuvai m

(kinta. N.elaįnąngaį^r tokių, (Keli naudoja liežuvį tiktai 
i..,-.. . ž°-

- iinarši, kad. jie naudojasi šia ’džiai -niekados neprapuola.
Jie gali duoti suraminimą 
kenčiantiems ? Liežuvis gali 
būti proga liejimo geriausios 
draugystės, teisingos ir ilgai- 
nios.

Išmintingas žmogus žino 
svarbą kalbos. Jis Dievui 
atsilygina dėkingumu. Jis 
garbina savo Sutvėrėją ir 
parodo savo gerą valią savo 
artunams. Jis bus aštrus ir 
atviras su savim, imišdėsto 
naudingumą Dievo duotos 
jam dovanos. Jis širdį su
valdo ir su tvirtu žingsniu 
pasiekia savo paskirtą vietą, 
kalbėdamas ne per daug ir ne

Ketveri pažinties, prietely- 
bės ir darbų metai.
reikia sudiev žodį tarti, ne 
lengva širdžiai. «.__
tižiau, kad nebesitikiu sion|*“uua- į-fMm nauuoja įiezuvj tu
šalin sugrįžti. v[kurie esti toki nedėkingi irt^ąrbinti save? Meilingi

Paskutinė valanda muša, .brangia dovana piktžodžiauk 
Mano traukine s dunda lėk-Lį (]avf j£l £jos galingos dova- į 
damas į New Yūirk’ą. gi rytj]u>s

Kadangi kalba ateina 
mums naturališkai ir be mą- 
stymo. mes nesustojame ap
mąstai jos didumą arba bū- 
jti dėkingi už ją. Koki mes 

u • i.,,,.m esame bejėgiai kuomet didelėm žemes broliai, kurie te-, , . , , .
n’- salus arba skaudanti

Ič laikinai pavagia 
i mums naudojimą kalbos, .ir 
pnes sėdžianie nebyliai, nega-.j 
dėdami išreikšti savo mintis, j

vių gaivu nekvarsma.
' viūD froįaiikams. Esate- pa-i^allii’ francija yra

| -kitoms kolonip)nis.!bal-lllililari;kiansia- Minėja;
gč (Garbė priklauso Amsterda- (Lenkijos, ir trukdytoja tai-į 
B , iųo lietuvių: dvasios vadui įk,,s-Tai Sėtuvių noru yra kad j 
||į gerb, Jęftn. Židanavieiui. no-; Amerika su F rancija cere-1 
t n liam tėvyiiainiui. Į inonijų nedarytų, o spaustų
B • Sumanytieji ateitininkų.Į:-1 aTs’t(,*st’- Jei is A okieti-

; namai bus Kaune Lietuvos I-i’-,s piešiama baisi kmitribu- 
|| ' uni'ęersiteto studentams. To-j cLia’ ie’ Lėtinai nei dalies 
||į- ; kie nąmai yra degte degantis Jjedov.anota. jei pati
| i reikalas. Del butų: stokos j Fr?-incija spiriasi už tai. kad 
B • Kauše dudentai turi lindėti įS()A a‘Ml i)’l>i.ia .įai atmokėtų

- nes-V^tkUose. nepatogiuose jsenas skolas, tai negali bm 
B ; kamteaifiose. Bet nemažai įkalbos apie Amerikos skolų

; studentų turėjo aplėkti Kau- j 
j'.nąir mokslą dėl negavimo jo- 
gz "kių kambarių.

|B ' ' Prie šios progos vėl pra-
||ę variu ypa«\goiLi aukiuimji

dUosnumą su s<x-ijalistų ir į

matytų išeivijoje pliką dole-Į 
rį. Reikia pagyventi Ameri-' 
koje^kad ją pažinus, pagei 1 

įbus ir pamylėjus.
Vokietija įveikti rūpėję! - r •! Džiaugiuos galėsiąs Lietu 

;voje skelbti brolių amerikie- []aįmes. C
'čiu nenuilstama darbštumą. Į _ L

w i Nežiūrint koki gvvemmo neišsemiama energiją.
Įkelia issirmksime. liežuvis - 
įbus reikalinga pagelba. -lis

Pvhe.iuali padėti arba sutrukdyti 
ll.atvgninK.il- kol-rktingunLl’^11^'11“; "iškirtos vietos.

■ 'savo tikvbinių isi-y^'i. per savo galybę, vesti'
• w\i> i niiui.-Mi* to'iy ... , i-m-a-i -Bius i viršūnes. Jeigu bus!. i , • • tikinimu branginimą, kaistą; . m. i
vg tos skolos \ įsai ( .. pamokintas, tada gal: mušiitevvnes meilę. .

! <r t.<T; nutraukti i prapulti. Savv-' Mano žodžiai nėra tusių> .it.
era jo- | . . , , • ' Įe liežuvis esti nerangus, ne-. . .. :.[ie remiasi ketvvriu nieiųy

todėl jos bėdos lietu- i . hoTi-ė-i Inaudingas ir miręs. Esti tik-, v -r- inatvrimu: du metu neįeita- _" - . -
vu nekvarsma. Na-. •_ ;>n tai mėsa. Žmogus ja valdo.- guojant dienrašti l)iau-| ■ . ■ m, .

L- i +,, r -....t'Jis vra tos valdovas. Suiuo s ir du metu lievaziiiejaiiT: ...
niisi joinis ir bemaž visas P»<l»iytl ,ia jo dlde-

•tuviu kolonijas aplankius. ['« ””0 «>’>« "ela.me.

Liežuvis įeina i kiekvien.ą

nepatogiuose jsr

• d o va n o j i m ą Fra n c i j a i.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Į AMERIKOS LIETUVIAMS!
| varta *palyginti katalikų; DARBININKAMS VIEŠA Į 

PADĖKAlaisvamanių duosnumu ir' 
darbuote; Šaukė, šaukė apie. 
reikalą remti Alarijanųiolės i 
Realinę Gimnaziją ir per me į 
tos po visą Ameriką socija- Į

B

Lietuvos katalikiškoji stu
dentija ir moksleivija visas 
savo pajėgas pašvenčia. kad j 

listai ir laisvamaniai tam rei- ;kriksci<»niskais dėsniais t\ ai - i 

kalui tiek surinko, 
sterdąmo net........

kolonija surinko per vieną 
•dieną -ateitininkų namams. 
Tai mtft..”kaip laisvamaniai 
mokslą myli ir kaip jo reika
lams: .'darbuojasi. Jiems pa- 
kanka “ dži anba mbinūs *' 1 i t e- 
Tatūrošir “malkinio” moks
lo

Daug ko pasimokinau čia be
sidarbuodamas. Kad Jūsų gyvenimo kelią. Kuo rytino-j 
pavyzdis užkrėstų mūsų tė-.č-io iki vakaro, nuo dienos Į. 
vvnę! 'dieną, metas į metą, nuo jau-

Keliaunant Lietuvon nia-jių gyvenimo dienų iki kolei 
ne Ivdi gražiausi atsimini- 'mirtis ją sušaldo,-liež.uvis tai 
mai. Tr šis sudiev teesie kar-(tarnas, tai žmogaus darbi
ni ligi jiasiinatvnio. Laimiu-įninkąs. Ji duoda klausimus, 
gas būsiu susitikdamas su .Ji Į juos atsako. Ji'duoda 
Jumis Lietuvoje ir už Jūsų patarimus, suraminimus pa- 
prakilnų ir nuoširdų svetin-[mokinimui. Ji gali pagerbti 
gumą bent kiek galėdamas savo Sutvėrėją. Saldžiausi 
patarnauti. žodžiai pasako apie Dievo

j Sudiev! Broliai ir Seserys.;Meilę.
iDaug geros sveikatos ir lai-,- l’rietelis ar -priešas pasi
ėmęs Jums pilna širdimi lin-.duoda liežuvio pasigaileji- 
ikintis imi. Palaimintas vvras ar

Kun 1 rr.>-m7/s,n!()t('r^s kuris esti valdytojas 
im.-.m.-mv i \y.w Vm-k savo liežuvin. nes jis laiko

i,.ko. kiek Am- Įkant Lietuvos gyvenimą, p’a- 
■didelė kataliku {lengvini sunki] darbo žmonių

Bal. 14 d. 1925.

Kalba yra tai]) natūrali 
tamprus (ų., ]įni(,o-ui. k;
ir fizinio

darbininkui padeda -;r širdie

sirmkimų ir užsimokėtų.
F. Markuzts.

Detroit, Mieli.

galėti] tarti: “Kai]) būsime 
atsakomingi už kiekvieną 
blogą žodi, tai]) ir atsakysi
me už kiek vien;: tingi] tylėji
mą/’

Jaunimas kalba už ta ką 
jis nori ir trokšta ją apturė
ki. Liežuvis taria savo bū- 
įsiančius troškimus, bet pir- 
pniausia turi išmokti didžiau- 
■ sia pamoką susivaldymo. 
Liežuviai senatvės esti linkę 
būti tylūs ir ramūs. Jie ga
li pasakyti koki buvo jųjų 
jaunųjų dienų viltys ir troš
kiniai, iki Kolei jie išsipildė. 
Kieti prityrimų ir išmintin
gumų maldauja jaunimo bū
ti atsargiu kalboje, nes atsar
gume remiasi visas nustaty
mas žmogus ateities.ir išlieji
mo tikro krikščioniško būdo.

Putinėlis

Red. prierašus. Broliškos 
pašelpos fondo negalima ly- [ 
ginti su streikierių fondu, ] 
nei pavaduoti jo pomirtiniu . 
skyrium. 1

Streikierių fondo idėja bu- • 
vo labai gera, bet pats fon
das būdavo tuštokas, darbi
ninkas nenorėdavo Į jį mokė
ti, o sustreikavus norėdavo 
daug gauti. Gi kuomet tuš- Į 
čiu nieko negalima pripildė- Į 
ti, tai tuščiuoju fondu nebū
davo galima pripildyti strei
kuojančių kišenių. 0 iš to, 
žinoma, kildavo net ir nesu-i 
sipratimų: žmogus Įmokėjęs Į 
25 centus i metus, sustreik. 
vęs kiek nors, nors ir būd. 
mas gana turtingas, reika- i

pašelpos fondo idėja atėjo 
pagdbon ir nušluostė nors 
kaičiusias ašaras. Tokių at
sitikint] daug- yra ir bus. 
Taigi Lietuvių Darbininkų 
Kooperatyve: Sąjungai bū
tų daug geresnis išrokavimas 
turėti stiproką brolybės fon
dą. negu kad nuskurusi po
mirtini skyrių.

' Labai džiaugiamės gerb.
Mark ii z u minties
būt!;;, res lik taip mes gali- 
pnegeriau suprasti ir išsiaiš-

kėlimui

I ir irinžių. tebūnie ‘’Darbi- 
pilnas darbininkiš-

lclll,|<l (71 l.-l.-ĮV ■ V-’’ U.HU!, , .
, • , Atriua seimas. y\ildenknn?paskirta arba nors intimuota i . . . , , . .

1 ” • vu.J.-in.. 1.- 1 .meimiu' i V n 1 n t >
mokestį: centras atsako, kad | 
jis yra linkęs mokėti tik; 
tiems, kurie labai vargingam ’ 
padėjime—tuomet šitas pro- Į 
testuoja prieš toki pasielgi- i 
mą ir net ardo fon'dą — at- I 
knibinėja visus kuopos na- į 
rius mokėti. Fondas pasi- į 
lieka tik nominalus.

Gerai, sakykim ules dabar 
suorganiuzojam apdraudos 
skyriui. T tą skyriui mokame 
po dolerį į metus, po 8 ir 1 
trečdalį cento į mėnesį. Tai 
kiek-gijnesjalime gauti P®’H.'pii-

PRANEŠIMAS
sumini pranešu, kad A. L.

. K. Aloteni Sąjungos 
Alass.. Alaiiie ir Ne\v Hani])- 
sliiiv Apskričio 14-tas suva
žiavimas Įvyks Gegužės 
Olay) 10 d.. 1925 m. (Aloti- 

hm I) ienoj e) Šv. Kazimiero 
1 para pijo svetainėj. 119 Tem-

A

mirtinės ? Nedaugiau 25 do
lerių. Nes kiek-gi po dolerį 
į metus mokant susimokės ? 
Ekstra mokesčiu ant nariu i \ f‘ 
uždėti negalima. Jeigu už 
dėtum, būtu baisus pasiprie- 
simnias, nes ne visi nariai ! 
prie to skyriaus priklausytu. 
Aparto-gi mūsų: brangioji i- 
dėja būtų užtempta ant dole
rinio kurpalio. Žinoma, yra

Į ina valandą po pietų.
,j Būtinai išrinkite delegates 
ii ų c-uvažiavinią, nes turėsi- 
iincilaiig svarbių dalvkų ap
mirti. Taip-gi prisiųskite

MOSy VAJUS IR ATEITIS
Nekurie L. D. K. S. nariai 

.mums moksliškai prirodė 
naudą prigulei prie mūsų or
ganizacijos. Garbė mums 
katalikams turėt tokius na 
rius. bet tas sujudina tik su
sipratusius katalikus, gi mes 
turim daug neusipratusių 
katalikui, kurie skaito laisva
maniškus laikraščius ir pri
guli prie laisvamanių organi
zacijų. Tokiu būdu mūši] y- 
ra šventa priedermė ir tuos 

širdis tai centralinė stotis Brolius katalikus prirašyt 
prie mūsų organizacijos.

Bet... pakalbinus tokius 
katalikus prisirašyt priėmu
si] organizacijos, tuoj gauni 
atsakymą: “Ką duoda jūsų 
organizacija, ar moka pašel- 
pą ar posmertinę ! Reiškia, 
žmogus-neklausia kiek kai
nuotų, bile tik susirgus ar
ba mirus būt šviesesnis gyve
nimas jo šeimynos.

Alės turėjom Streikieriųi 
Fondą, nekaip nusisekė. Da
bar organizuojamas Broliš
kos Pašelpos Fondas. Afan 
rodosi ir šis nelabai nusiseks, 
kadangi netaikomas visiems 
nariams, bet tik nekuriems. 
Alano nuomone, vietoj Bro-

Sakoma būk plunksna esti 
galingesnė už karda. Arne DOVANA KALBOS Liežuvis kaltas už visus kar- 

 'dus. Plunksna tai rašytas 
I’ž liežuvio esti min

onranizacijos gerovei.
Taip-gi primenu, kad aps

kričio tikietai. kurie buvo 
iš-iuminėti kuopoms, kad 

grąžinami Ir pinigai 
ąivažiavimo.
ižmifškite atsilyginti

iuku<)])os duokles i apskriti, 
tai yra po 5c. nuo kiekvienos

•bū’i 
daugvbe ir kitu kliūčių. de! ’■ ■ j 
kuriui apdraudos skyriaus į- 
vedimas yra keblus ir reika
laujantis daug perversmių 
pači< >j e organ i zaci j oje.

' Mūsų organizacijos tikslas 
rinkti ne tuos žmones, kurie 
šiai]) taip nujaučia tik dolerį

Alina V. 1\ nei ii r ne.
.\. L. Ii. K. Moterį] Sąjun

ga Mas<.. Maine ir Ne\v 
I lampsbire Apskričio Kast.

lxivį. ržsimezgi 
ryšiai tarp moksl 
darbo
bendromis
ti laimingesnio, gražesmo !Tar])ininkas arl)a a2rmas. taj 
gyvenimo. Tr Jūs. broliai į Kukj ]nastyina j
darbininkai, giliai su prato jTns j r mcilkas liežuvis duoda ri< abu traukia.
tų ryšių svarbumą, stųnuna-;1)asallljlli: Keli ]lllst()ja kai-'sėkmingu, protas turi būti 

^jausdami Lmtnvos idant ]>anijskllUs apie'akyvns ir budrus matyti ke- 
■ katalikiskosms studentijos ;j()S 2.alv1)(> Keli apsvarsto’bą kuriuo eina. Ji turi jaus- 
rcikalus ir juos paremdami. kiekvieno ištarto žo- j] o(.ra ke]ja ]r ven£rfi duobes.
|_DiJ'l'>s paramos esame u-avę[(lži() •]. u.a1vl)(y kliri pa(]ari) rjį tnrj j]na va1(]vma>
ąs Fbzabetbporto <larbmm-[kall)a^lin-vl)e | Kantrus žodis ar netaHas

.žodis tankiai nuveda žmogų 
■per keblumus gyveninio 

pasekmingiau negu

mas.
Liežuvis tai kuri valdo jausmus. Protas 
eikia kaipo įtai sostas išminties. Širdų

< paslėp-ųna prilyginti prie .arklio ku-
Būti pa-

Amerika ima išeiti iš kan-
t -trybės dėl to. kad Franci ja J kų. būtent. L. 1). 1\. S. Ibi 

netik nemoka Amerikai sko-" -
lų> O ;nei nesideri api<* atsi-

Į • lyginimosiilygas. Amerikos 
laikraščiai pradėjo ]>aduoti

B. žilžu anie Francijos vvriau-
skolų

,kalbąi galimybe.
j Kalba yra atsakoiniirga u 

kuopa katalikui studentu na-į linksmybių ir gailės

nusistatymą 
R f dėsime. •

.Pastaruoju laiku svarbiau-
BiąSest-raipsnis skobi klausi- 
Ino Abuvtr labiausia Amerike 

| ..J^^Urtniusiame laikrašty- 
^By’^Sattirday Evening 

; Labai indomiai nu-

gudravimą ir išsi- 
l'daMkinftpĮpą skolų klausime, 

vyrai atvejų atve- 
■BJmBtvirtino ir tvirtina Aime- 

Francija neatsiža- 

hk

č-iu. kurias pasaulis patiria.'dau
Išsitarimai gali pasaulį pa- rūstus žodis aT aitrus spivn- 
kreipti: jie padarė ir gali, dimas. Daugelis iš supyki- 

jo išsivengdi jeigu 
neramume, pastatė tautas kiliminis ir saldumas- būti] 

Tikimės, ^^^jaiigštin kojomis. Jie prade- paėmę vadeles vietoje sriau- 

jo kares, sugriuvimą ir iš tas biaurų žodžiui kurie išėjo 
gražiu pavyzdžiu ir kitoms ])ajj<j1)jln.1 .iš karčių liežuvių.

Keli išlnūsų gali atsiminti : Draugin ė teisia žmogų: su- 
kada jis negalėjo išreikšti sa- tJyg jo kalbos. Jeigu jis bus 
vo mintis Liežuviu. Pirniuti-(tikrai-teisingas, jo liežuvis 
nė pamoka, taip, lopšyje, bu- įsakys- tiesą, žodžiai tikro 
vo kalbėti, arba daryti ta:- [teisingo žmogaus eina iš ge
nies ir sekti balsus, kurie pa- j tos širdies ir nebus ramščiuo- 
siekė jauną ausį, taip kad i 
kūdikis negalėjo kitam per Į

L. huną. Vardu visos Lietu- 
vos katalikiškosios studcnti-

ri žiūrėti daug aukščiau, bū
tent: 1) stiprinti tikybą ir 
dorą prisilaikant visiškos 
vienybes su Katalikui Bažny
čia: 2) kelti apšvietę ir ger
būvi ir auklėti draugiškumo 
jausmus; 3) platinti koope
racijos judėjimą lietuviu 
[darbininkų tarpe: 4) padėti 
darbininkams patapti pilna
teisiais ir naudingais šio 
krašto piliečiais; 5 
darbininkui klausimą 
taus mokslo dvasioje

NORS GALINGAS AUKSO 
RAKTAS.,.

Nors ralingas aukso raktas. 
Kuri žmonės taip brangina

Bet dangaus iicatrakina.

rišti (Pinigai i s dainiaus nepirksi 
Kri>

denio-
jottrbei moksleivi jos Jnns.Įv(iiL j- • v1 . : . . |Neli žodžiai pastate pasauli niu galei
brangus broliai reiškiame gi- “
bos padėkos.
šis kilnus Jūsų darbas tap:

kratijos nurcąlymų.
Tiesa, pomirtinis skyrius 

yra pamasinimus kaikurienis 
žmonėms, bet jis nelabai

Ir veltui jo nebegausi.
'Pik kentėjimais ir darbu 
Dangaus laimę užtarnausi.

J. Naruševičius

ka t a 1 i k i škoms o rga n i za e i - 
joms bei draugijoms, ši rdiil
gai ačiū!..

Kun. S. Kiškis, 
stud. A. Tylenis,

Ateitininkų Susišelpi mo 
Fondo atstoydi.

Skaityk ir platink geriausįjduoti savo mintis, 

darbininkų la 
skolas

tas ir sulenktas Bereikšmių- 
gumų. Jeigu širdis bus ge-

tų: Įsteigt Posmertinis Fon
das. iš kurio kiekvieno miru
sio nario šeimyna gautų: po- 
smertinę. Pavyzdžiui kiek
vienai narys mokėti] vieną 
dol. Į metus, o jam minis jo 
šeimyna arba giminės gauti] 
du ar tris šimtus dol. ( ?) To
kiu būdu užtikrintumėm mū-

o a..'....L. Pirmiau rū. tikimės tiktai geriausius !sų organizacijos gerą ateitį
- “Diff-lbuvome išmokinti kalbėti ne- dalykits įšlūpm Gera širdis [ir tada būtų lengva gauti ( 

z Uu VBikščioti- Savo aėmtyy- Jnaįpiųiigąi pikuoti. LįežU- naiLįų nąęių. Tada# žinoma, <

jai — dažnai apkarpo idėjos 
sparnus, organizacija patam* 
pa it kokia dolerių mokėjimo 
(mašina : daugelis narių pra
deda ją laikyti pomirtiniu 
'mokėjimo draugijėle. Tokiu 
būdu, žmoguje neauklėja 
aukštesnių draugiškumo jau
simi.

, (Ii broliškos pašalpos fon
das, jau visai kas kita: čia

J. Nartiši ričitis

SU VELNIAIS BOK
ATSARGUS

Su velniais būk atsargus. 
Nesiduok į jų nagus 
Ir >n jais nesusidėki, 
•Jii vardų neminėki?
Tai jie ]likta padarvt, .
Tavo sielą pražudyt 
Negalės, nors ir norėtų, 
Tau užkenkti negąįety

&

s
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ms am imp įmukę
LAWRENCE, MASS.

LDKS. 70-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks ateinančiame 
nedeldienyje, balandžio 19 dieną 
šv. Pranciškaus parapijos bažnyti
nėje svetainėje, tuo jaus po trečių
jų mišių. Visi kuopos nariai n 
narės nuoširdžiai meldžiami atsi 
lankyti į šį susirinkimą ir atsives
ti naujų narių prisirašyti prie L 
D. K. Sąjungos, taip didžiai bran
gios darbininkų organizacijos.

Kuopos Pirm.—M. Vilkišius

Mano gilLpadeka klebonui gerb. 
xun. A. Sodžiui už triūsą ir su
jauktą mitingų, gi mitinge dalyva
vusiems už katalikiškos spaudos 
palaikymą. ši parapija su jos dva
sios vadovu tai viena tarsi šeimy
na, kurioje žydi vienybė. Tad te
gyvuoja vienybe, nes joje mūsų 
tautos galybe!

Su pagarba, ę
Kun. Stasys Pavilanis,

Šv. Kazim. Dr-jos įgaliotinis A- 
merikoje, 207 York St., Brooklyn, 
N. Y.

mu—bažnyčioje, mokykloje, drau
gijose ir visuomeniniame darbe įę 
gyjo visai nupelnytą sau žmonių

hair'like the woman, taikei likę K V-

BA1W«

tokią didelę ir naudingą įttkmę pa
darė.

lova Jagmino, turėjo saHųia jmt State 
St, Chic&goj, Antano Jaugsite turtjo 
Chicagoj barbėrnę. Noriu, kadkuogrel-

Paieškau tevo paŽJ^tanso # Itftriiio 
menės Laikųjeozo Bųrinsk^kMą b&V

■pač po didžiojo karo, jau nekal
bant apie jam panašaus luomo as- įjl^y ggįd .1 had eyes likę mąn, 
menis Lietuvoje.

Savo pasišventimu ir darbštų-. wosiĮah also. And they said 
gped bye teiste, and promised that 
ithey would-eome S'aturday with a 

į ipoHeeman to take■me back home.

ka ■

t; CHJIB
■» ■ ' " t

16 Tentas St, E ' Hūdjį©^.; .

tais paabejoti, bene bus praleBkSfh|EGį^'«^įpttafct I left Koine Y^tjį jįkraž^jse apie Jaųjtių, prie 
Žmonię vaišingumą I^tuvoje y-^ -aštįj& two«years ago? Ąnd^o jr nežinojau, kad jis ant Būgos 
-pač po didžiojo karo, jau nekal- never'.heaid VfĮ»m *us .any more.

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio parapija.

Kovo 22 d. tuoj po vakarinių 
pamaldų įvyko parapijinėje salėjt 
mitingas, kurį atidarė gerb. klebo. 
nas kun. A; Kodis, vietos klebo
nas. Gerb. klebonas savo gražio 
je prakalboje perstatydamas ma 
ne, kaipo šv. Kazim. Dr-jos Įgalio
tini. pastebėjo susirnkusemis, jog 
šis įgaliotinis laike didžiojo kare 
yra buvęs Rosijos gilumoje ir gerą 
laiką gyvenęs prie bolševikų, to
dėl ir patarė, kad susirinkusieji 
pasiklausytų ir apie dabartinę Lie
tuvos padėtį ir apie įspūdžius iš 
gyvenimo Rusijoje ypač iš bolše
vikų viešpatavimo laikų. — Žmo
nių buvo prisirinkę daug, ir jie iki 
vėlybo laiko įdomiai klausėsi mano 
pranešimų.

Laike pertraukos į šv. Kaz. Dr- 
ją Įsirašė sekantys asmenys ir Į-

Po $35.00: Paulina Puzinienė ir
Marijona Vonsavičicnė.

Po $6.50: A. Preitikas.
Po $3.00: B. Mežviienė 

Bcnkauskienė.
Po $2.00: T. 3Iažonicnė, K. Lu-1 N. Iš Linden, N. J. — Buivys Jo-

• - i -a f-t * ♦ - ZK -i-x . ....... AA

R.

ŠTAI SPAUDOS RĖMĖJU 
VIRTINĖ!

, Neilgiausiu laikotarpiu, žemiau 
išvardyti asmenys, ar įsirašydami 
į šv. Kazim. Dr-jos narius, ar sau 
irba giminėm Lietuvon užsakyda
mi šv. Kazim. Dr-jos leidžiamų 
Lietuvoje laikraščių — įmokėjo:

I. Iš New York City — Atari jo
ną šeštokaitė $3.00.

II. Iš Brooklyn, N. Y. po $2.00: 
•A. Samiilcvičįenė, K. Tamošiūnie
nė ir J. Krinkoniutė.

UI. Iš Chicago, III. — Pakeltis 
Antanas $2.00.

x IV. Iš Philadelphia, Pa. po 
$2.00: 31. šipailienė ir O. Jurgai
tienė.

V. Iš Pittsburgh, Pa. — Agn. 
Rupšienė $2.00.
. A'I. Iš Plymouth, Pa. — Bag 
do'.iivnū 3Iarė $2.00.

VII. Iš Minersville, Pa. po $2.: 
-A. Lapinskienė, D. Janeliūnienė, 
K. Raškevičienė, O. Gibavičienė.

VIII. Iš Bayonne, N. J. — By- 
liutė Rozalija $37.

IN. Iš Oakville, Conn. — Pa- 
J.daigienė Antanina $35.

pasitikėjimą ir atsidavimą. Valio ^bey wrįte tbe address. ’’ 
- Elizabethiečiams ir jų Vadovui!

Draugiją skaičius ir įų gyvavi
mas auga ir plėtojasi. O tų drau
gijų—.tai ištisa virtinė, pavyz
džiui: 1) Šv. Kazimiero, 2) My
kolo, 3) Jurgio, 4) Petro ir Pau
liaus, 5) Juozapo, 6) Onos, 7-8) 
Rožančiaus gyvojo ir amžinojo, 9) 
■Tretininkų, 10) L. R. K. Susivie
nijimo 2 kuopos, 11) L. D. Sąjun
gos kuopa, 12) Vyčių, 13) ber
niukų ir mergaičiii draugijos ats
kirai ir t. t.

Prie šios progos reiškiu visiems 
,katal. spaudos išvardytiems rėmė
jams viešą padėką, greta šio Eli- 
zabetho lietuvamis už tai, kad jie 
rėmėjų skaičiumi paėmė rekordą, 

;gi klebonui gerb. kun. J. Simonai
čiui, pas kurį ilgą laiką gyvenau, 
mano lietuviškąjį “ačiū, didį 
,ačiū.”

Su pagarba,
Kun. Stasys Pavilanis, 

šv. Kazim. Dr-jos Įgaliotinis A- 
merikoje, 207 York tšt., Brooklyn,

!, Bet šis “tėvelis” neatėjo su po- 
liemonu “dukterį” atsiimti (Tur
būt bijojo, kad lietuyiai šonkau
lius jam inesuskaldytų... Ta mer- 
gina apsiašarojus ir turbūt jos bo
butė, tai buvo turbūt į automobilį 
įviliotos (Žinia: senukę už miestu 
turbūt išmetė). Todėlei mergelės 
Sergėkitės — neklausykite nepa
žįstamų — neikite į automobilius 

’delei “raido,” kad po tam nerei-’ 
ketų vtrkti kur nors urve paleis
tuvy bes.

SUPRATIMAS MOKSLO.
— Petrai, delko savo sūnaus ne

leidi į mokyklą?
:— O kas kiaules ganys?
— Kaip tai* ar tai kiaulės tau 

meilesnės' už vaiką-?
— Taip žmogus be mokslo gali 

gyventi, o be lašinių negali.

PAIEŠKOJIMAI

X.

Paieškau Amerike savo sunaus Vin 
cento Kalvaičio. Seua motina per karį 
pametė jo antrašą ir dabartės uesusira- 
&o. Motina gyvena Kybartuose. Kas 
žinote apie ji ar jis pats atsiliepkite 
šiuo antrašu: A. GERATH, 84 Cedar 
St., Hartford. Conn.

263 Bnlton

i

košienč, A. Milašienė. Ona Bart
kus, 31. Spičienč, K. Žvinienė, O. 
Limanticnė,. P. Kazakevičienė. O- 
na’Dalicba. -J. Vanagas, P. Širvius, 
kas.

Po $1.00: M. Brangaitienė, A. 
Spaieys, T. Gudcika. O. Sunku- 

. rienė, O. Bahrauskienė, J. Preiti-

.nas $2.00. ’
NI. Iš Elizabeth, N. J.
Po $50.00: S imonas Makauskas, 

žinomas lietuvis bankininkas, Eli- 
zabethe, Stapinskas Martynas, 
Kirvtlevičius Andrius.

Po $35.00: Klebaušas Antanas, 
.Jurgaitiene 3Iarijona, Lukošius 
-Jonas ir Ivašauskas Juozas.

Po $4.00: K. š’..šiene, K. Ziekus, 
K. Puodžiulis. P. mošauskas.

I Po $3.00: Milaši nė Ona.
i Po $2.00: R. Jani- -.uskienė,- Ai-

Prie šios nuogas negaliu nepažy
mėti, kad gerb. klebono pastangų- . 
niis čia buvo suorganizuota lietu-! 
vių šv. Jurgio parapija ir pastaty
ta graži mūrinė bažnyčia ir klebo- jka Stasys, O. Blažiei.'. P. Mačys, 
nija. Po bažnyčia yra erdvi susi-’.R. 
sirinkimams sale su scena. Dėka Be 
klebono nenuilstamai energijai ir(kienė.
jo parapijiečių duosnumui, baž- 1 veievičienė. O. Pilipavičienė, S. 
nyčios statymui užtraukta pasko- Liutvinas. V. Bernatonis. A. Vis- 
la. kaip pavasario sniegas tirpsta, minas, 31. Judeikytė, P. Kirvelevi- 
Šioje parapijoje yra įvairių drau- Į čius.
gijų, k. a. šv. Juozapo darbininku į

Burneikienė, T. Ganšienė, K. 
•nota, P. 3Iilašius, B. Makaus-

A. Kmieliauskienė, 31. Kir-

Po $1.00; K. Šukienė, K. Puzi- 
Sąjungos kuopa, L. R. K. ūloterų , nienė, A. Masaitis.
Sąjungos kuopa. Šv. Rožančiaus! Del Elizabeth, N. J., šv. Petro 
dr-ja, šv. Antano dr-ja. Tretiniu- jr Pauliaus lietuvių parapijos štai 
kų. Kunigaikščio Vytauto vardu'ką reikėtų pridėti: klebonu ten y- 
pašalpinė dr-ja, Tėvų Ąlarijomj ra nuostabios energijos ir pasi- 
r<‘inėjų dr-ja, Vyčių kuopa. Ka- ; šventimo Bažnyčios ir lietuvių tau- 
dangi susirinkimams salė visais;tos labui gerb. kun. J. Simonaitis 
žvilgsniais yra patogi ir prieina- — Amerikoje gimęs, augęs ir mo
liui, tai nelengva surasti kokią : kinęsis. Jo energija, galima 
nors šventę, kuriai nebūtų užan- spręsti, pasireiškė iš pat jaunys- 
sažuota salė. T dr-jų susirinki- J tos. nes greta kitų kalbų interesa- 
mus geri), klebonas visuomet atsi-!vesi lietuviui kalba ir jos literatū- 
ląnko ir savo prakalbomis nevier. ra. Ir nuostabu, su kun. J .Simo- 
paakina veikti bet sužadina encr-1 naiči-i susidūrus lietuvių kalba ar 
giją veikti lietuvių tautos ir doros žodžiu ar-raštu, nei nepamanysi jį 
labui. esant ne iš Lietuvos, gi savo vai-

Paieškau Juozo ir Igno Aleknų; 1910 
merais gyveno 320 — Niuuth St., Pliila- 
delphia, Pa. ir Gerardville, Pa. Turiu 
labai svarbų reikalų. Atsiliepkite. Jū
sų gentis—PETRAS VARANAUSKAS. 
1S8 Boltou St.. So. Boston, Mass.

tį

tPFBANlA
l ristr ten*

State a-r* LįĮ
Įprje į

>19 GEGUŽĖS laivu ‘ ESTONlA” Įįl 
Tiesiėg į' Klaipėdą visu kelią yąių 
.deniu,kuria vadovaus žinom^^£jfe-jf 
tietis ir .pilnai patyręs .pųlydoj'^ .T

P NAS' C, G; LLUKttS i 
tektorius ir paveikslų rodytojas Lį

ERMAN
LLOYD___

TEN IR ĄTGiL 
Nužemiuta Kaina

Į LIETUVĄ
PER BREMEN’Ą 

!-čiej klea«j tiktai staterMusai
Apsigyvenę atefvf*! grjžtaB- 
tieji bėgy 12 mfin., neturi 
jokių sugrįžtami trukdymų.

. Kreipkitės čionai
— ar —

prie savo vietiniu agentu..

192 Wash.ington Street. 
Boston, Mase.

Iš LIETUVOS. Viktorija Kurgonie- 
nė paieško savo seserų: Kazimiera Mi- 
letvska. Broaislava Kietvska, Tekia Ku- 
lakowska ir Veronika Marėinska. Pir
miau* gyveno Paterson. N. J. ir New 
Brr.ain. Conn. Kas žinote apie šias r- 
patas ar patįs, atsiliepkite po šiuo ad
resu : MRS. ONA MASTAUSKIENE. 
1OWj W. Markei St.. Scranton, Pa.

SUMAŽINTA AIR A

NUOMONĖ MOKSLINČIAUS — 
NELIETUVIO APIE A. A.

PROF. KAZĮ BŪGĄ
Sužinojęs'iš-laikraščių apie mir- 
a. a. prof. Kazio Būgos, mūsų

garsaus kalbžiiiio, pasirūpinau pa
talpinti apie jį — jo mirtį žinutes 
ir Į. keletą.nelietuviškų laikraščių. 
Ir šitai paskiausiu laiku, prieš pat 
Velykas apturėjau laišką iš Varšu
vos nuo profesoriaus Jono Bau
dom de Courney, buvucio mokyto
jo Būgos Petrapilio universitete. 
Ir jis tame.laiške, tarp ko kito, a- 
pie Būgą ve ką rašo:

.. . Žiūriu Į Būgą kaipo į labai 
žymi} lingvistą, tai yra, kalbžinį ir 
labai man sopa širdis delei tos ža
los, kurią likimas suteikė ne tiktai 
lietuviams, bet taipos-gi ir moks
lui pasauliniam. Buvo tai vienas 
iš kotvirčiausių protų, kokį tik 
man kada nors' pasisekė sutikti 
Nebėr abejonės, kad lingvistai Į 
'vairių šalių atiduos savo organuo
se prigulinčią pagarbą tom nepa
prastam. mokslinčiui...
i Sava straipsnyje, tilpusiam 
“ Ameryka-Eeho ’j ” nieko Tams
ta neužsimeni apie didelę įtekinę, 
kokią padarė ant Būgos genijalis 
lingvistas lietuviškas kunigas 
profesorius Kazys Jaunius. Būga 
ji vėliau dalinai užsigindavo, bet 
tai darė visiškai neteisingai: jam 

■— Jauniui turėjo būti dėkingas už 
labai daug... Istorija kalbažinys- 
tės lietuviškos grupuojasi trijuose 
žirniuose varduose: vyskupas pro
fesorius Antanas Baranauskas, ka
nauninkas profesorius Kazys Jau
nius ir profesorius Kazys Būga. 
Tą visuomet reikia pažymėti koaiš- 
kiau, nė vieno ne skriausti.

Baigant rašyti tą straipsnelį, ni- 
iriu pažymėti, kad dėlei trumpu-

CUMARD
Į LIETUVĄ

• (p*r A*ftiJt)
sumažinta kaina 3 kl«s«« SBsrgftiaių 

laivakorčhj
į K a u ji ą ir atgal ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA  .......... $215
MAURETANIA............$211

Prld4j«s Tataą
Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
Iš Bostono: 

jCARMANLĄ.............Gegužio 3
i’SAMARIA. .Geg. 10, Birželio'6 
’ SCYTHIA.... Geg. 21, .Birž. 2Q 
į Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
i kas sereda. Keleiviai nepllIečiai į-. 
leidžiami be kvotos varžymu. Visi 3, 
klesos keleiviai turi kambarius. Na-' 
prilygstamas švarumas. Pulkus mai- ■ 
stas. Kreipkitės prie vietas agentą- 
ar j 
CUNARD LINB 
126 State Street

■ Boston, Mass.

PHILADELPHIA, PA. 
Gaudytojai baltoj ų vergių...

Paskiausiais laikais mūsų mies
to priviso tokių drąsių plėšikų- 
“rubavotojų,” kad daugelis, ti
kiu, nenorės apie tą ir tikėti. Pa
vyzdžiui : vidury dienos, prie pa
čios City Hali—rotušės ir akyse 
policijos apiplėšt žmogų išeinantį 
iš bankos su pinigais, tai tiems drą
siems plėšikams, liek tik reiškia, 
•kiek nuspjaut, ir po viskam — pi
nigai jų delmonuose ir jie pyška 
sau automobiliuose kaip kokie po
nai savu keliu...

Bet apart “rubavotojų” turto 
pa vydale pinigų, atsirado ir tokių, 
kurie pradėjo plėšti, vilioti Į savo 
automobilius ir gražias dukrytes 
Jievos. Kokam tikslui, tai aš ne 
labai žinau; bet manau ne perge- 
riausiam... Ir štai 20-to kovo 
;(1925-jų metų), pavakariais, apie 
penktą valandą, ant labai žymios 

, šatvčs Walnut St.> norėjo sužve
joti. . . ir vieną lietuvaitę, Emilę ■ 
Valskaitę. Bet ji, nors dar ir la
bai jauna, vos 16-kos metų am- ■ 
žiaus, vienok gudri — nelindo Į • 
budį — Į automobili gtrumo; o 
stumti per nevaliai automobilį ne
drįso plėšikai akyse minių žmonių 
ir policijos. Bet tiek to. Aš ge
riau žodis i žodį paduosiu čia jos 
laišką tame atsitikime rašytą pas j 
jos gerą bičiule O. U. o tada kiek
vienas galės savotiškai tą atsitiki
mą įsivaizdinti. Štai turinys jos 
laiško anglų kalboje :

‘‘I vas įvaikio? dovrn Malnut 
Street, and a maer.ine vvas coming 
dmvn the Street slowly'. Sudenly 
įsome body cailed out: ‘Hey You.’
I turned around and. saiv a woman 
.jump irom the machine and come 
tovards me. S’m came to me 
ųuickly and said:‘VVhy my ehild 
you are, my doughtėr Mna"’ I 
>said : ‘ Pardon me, būt you are mis- 
takcn.’ ‘AVherc vėre you ail this 
time?’ She said t'? me. Then the 
machine drove near to us and a 
man about forty five jumped out 
<>f the machine and said: ‘0h! my 
'doughtėr dear, vhere have you 
b<-en for tvo longyears? Ve been 
’ookiilg for you ai! over.’ I said : 
‘ Well. I’m not thegiri. ’ Hc said: 
‘ < >h ! yes, you arėjusi the pieture 
<>f my ivife, this is your mother, 
and 1’m your father,’ and he 
pointed in tlm machine and said": 
'There is your sister and grand- 
mother.' I lokcd in the machine, 
and saw a prcttyirell drosned giri 
about tAvcnty ycars old with red 
bair sitting doįvnv-ifh tears roll- 
ing down her cheeks. The woman 
had her tears rolling dovm her 
checks also. The man had his 
larms around me and \vas looking 
m e straight intheface (jijs matyt 
ją norėjo užhipnotizuoti). He 
asked me where I Hve, and I tolfl 
them : ‘ I live 401 Jlanning Street. 
They said, they would come Satur-

1914

PAIEsKOMA
.Janužis. Jonas, Amerikon atvyko 
metais ir apsigyveno Brooklyn,

2) Karpavičius, Juozas, prieš dvyli
ką. metų iškeliavo Argentinon.

31 šepetys, Jonas. Amerikon atvyko 
1909 metais ir tūlą laiką gyveni Dės 
Moines, lotva.

4) Giniotis arba Ginistis. Aleksan
dras. atvyko Amerikon 1913 metais ir 
tūlą laiką gyvenęs Bridgeport. Conn.

5) Vasiliauskai. Jonas ir Kotryna, 
1914 metais gyvenę Philadelphia, Pa.

Apie juos žinantieji arba patįs ieš
komieji prašomi atsiliepti šiuo antra
šu: LITHUANIAN CONSULATE, 30 
Park Bot. Netv York City, N. Y.

Paieškau Juozą Bartkų; girdėjau jog 
seniaus gyveno Chicago’j, III. Turiu 
dėl jo svarbia žinią iš Lietuvos, todėl 
prašau atsišaukti šiuo antrašu: K. 
EISMONTAS. 19 Thomas Pk., So. Bos
ton, Mass.

■ Paieškau savo sesers Kotrinos Riau
ba, apie 33 metų amžiaus. 11 metų kaip 
Amerikoj. Seniau gyveno "VVisconsiu 
valstijoj. Kilusi iš Telšių miesto. Kas 
žino apie ją, teksitės pranešti už ką 
atlyginsiu.

STEPONASPLATAKIS
631 Wilkens St. Ročbester

Aš. Karl-AIfons Urbanavičius, sūnūs 
Konstantino ir Onos Urbanavičių, gi 
męs Mekkio dvare. Šiaulių apskr.. Kau
no rėd., paieškau savo dėdės Jono Ur- 
banavičiuas. sunaus Aleksandro ir Fe
licijos Urbanaviųių. Šiaulių apskr.. 
Kauno rėd. Jau 40 m. kaip išvažiavo J 
New Yorką. buvo ir Phtladelpmjoj, c 
dabar nežinia kur randasi. Prašau ji 
atsiliepti. Mano antrašas: LITHUA- 
NTA. Šiauliai Vilniaus gt. No. 79. Karol

!.Xlfons Urbanavičius.

VAŽIUOKITE LIETUVON

ŠIĄ VASARĄ

Su P-le Ona C. Tnrauskiute

JARRihan -------------------

IšNEWY0&K 
i kavną 
IR ATGAL M V

: AtSfflos U. B. Sftl-
▼Ines talraas. ■
Nepaprasta prtga tafedui* J«n 
aptataOti gavo hi antaau ”

■ žinta kaina. Staos kLegos. t»M fr. gfc. 
®al ekskursijos kaina, ifasu te- 
įtariai IS Krašte*g-©- auretam!

Svetiuršallai ^įsMaml i 12 mfe- 
Melą Amerikon, ettit prfs&d- 
tom! prie kvotos.

<1

UNITED AMERICAN LIJĘS 
131 State Street, Boston, Mass.

Bta let&miį :
kreipkltte pas vietinius' agentus . 
trba.

Puikus plaukai tarfli} būti kiekvienos 
moteries jįasįdjSaavuud . turtu. be* 
pleiskanos ' ir natldntarf-■ darbas eina 
ranka rankon.

Ru.ffles
yra pleiskanų mirtinuoju prieše;

PrAiurėkit gerai Savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffleš už 6Sc pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per pastą [š laboratorijos.

F. A D. RICHTER 4 CO. 
Berry & South 5th Sta.

Brooklyn, N. Y.

Nuga-Tone
20 DIENU

GYDYMO 
BANDYMAS

8-4-24 
ųth. 506

paguibcU

om.\ drą^ę,;366įBr(»dway, So. Boston, Mass.
J.....•: V -

MUstoi

laivo “RDTTERDAM”

tės.pas P-lę Oną C. Turauskiutę, Holland America Linijos skyriuje, 
189 State St., Room 2, Boston, Mass. arba vakarais jos namuose: 368 

day 21-st to take me home to New lWashington St., Cambridge, Mass., arba pas Lietuvių Prekybos Ben- 
York where I Įeit home "— J—- «- «— *»--

LIETl'VIP TERISTE VADOVE DEL HOLLAND
AMERICA LINIJOS

Važiuokite pigiai ir patogiai, atskiroje daiy. puikiai per-

Knygos iš Lietuvos!
PIETARIO KAŠTAI, drūtais gražiais ap

darais. Du tomai......................................... $2.09

LIETUVOS ĮSTATYMAI. labai didele 
knyga. 1032 pus]., apdaryta, tik............ $1.00

audeklo apdarais, kaina . . . . . .$1.00

darais $1.00

DANGAI S KAKALIEN l!. gia/.iais aude
klo apdarais........................................................$1.00

VlSAS*iniant ant kart, atiduodame už. . . .$5.00

“DARBININKAS”

366 West Broadway South Boston, Mass.
P-le OnaC. Turauskiutė

Laivakortė iš Boston ’<> jitr pat 
Kauno, ir atsrai į Boston ą kainuo
ja tik $203.00, pridedant $5.00 
Revenue Taksą ir lesąs už paspor- 
ita ir vizos. Kelionė bus visiškai be 
jokiu kliūčių, nes P-lė Turauskėi- 
tė viską parūpins dėl keliauninkų. 
Tik.^150 žmonių bus priimta prie 
šios ekskursijos, kuri išvažiuos ant 
didelio
f24,(X)0 tonų Birželio 6-toje, ir 
grįš iš Rotterdam'o ant puikaus 
laivo “ VOLĖNDAM” Rugpjūčio 
12-toje.

Tie kurif mano važiuoti Lietu
von . apsigyventi, yra maloniai 
kviečiami prisidėti prie šios eks
kursijos.

Del knyputčs apie šią ekskursi
ją ir tolesnių informacijų kreipki-

PINIGUTNEmUSKITi

Tik tuoj išrašykite it pn^5ixskite že
miau paduotą kuponą! , Tai visa, ką, 
turite daryti, kad gavus pabandympi 
dienų gydymą pažiba No^a-Ton 
’.iuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir prigelbstT sūrterupi 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatiirkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Očlciis ta^udornisa 
skruostus ir stiprina muskulus. Nvga-Toffl 
taipgi turi vaistu formoje Fcrtfora demCBt 
kuris laba; svarbųj role loiia kui»e. Pt 
viso to Nuga-Tonr dar turi kitus m
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra_yai 
ja m i geriauiiti viso^- pasaulio -d aktanj pltgc 
ji m u i gamtai ir sastipHimmrr luno.

Nuga-Tontr yra daktaro jccepta*. kuria- 
daug kartų buvo išrašomas ir begfti Uūpj dešimčių 
su viršum metų davė gerų Tūkstančiai
ir moterų labai giria Nuga-T One, nes tas-vaitas auteiko 
jiems jriresntT sveikata- yra tikrai geras vaistas ir turi
atsitikime, priešingai jis jums ftei cento aeftaisteiCM*.

Nusra-Tone ultprina Trraftjo cirkuliaciją, ir «u stipri no kūno funfcsiia®.
»t«roliuoja >r reguliuoja vteuinls yu*tipTinn pilvo velUarm) gerina apetitą ir pngctpMi. 
virškinimu: Nngn-Jonc pabalina vidoriu uikictijiroą ir gazųa. praiohna blogą
ir .ukepuna nuo liežuvio, paliuosųoia nuo flaTvos alcudojtrao ir anržino ortą, kuri •tyy 
purvu yra apnešta nuo vlrdurių Užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tonr yra vienas 
kiaušių vaistų—ji, priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambteito, Vartok Nuga-Tofc* 
ketina dienas ir Htebck permainą—jus pasižlarygite toksmonsni laimingesni te pojualta* 
kad verta yra gyventi “
VFTK’TTF ATvDlFNt Tuoj iiralyfcfte ir paaiųskiea kapota^ KBtt 

galėtute ir jue Mhondyte Nuga-Tono garimą. * įį» 
įrodė savo geruma mkgtančinmi vyrų ir moterų—feteklta įmtftrtš Jb Ma>d&>«utną k?ę»» 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepatntrštųte. Nuga-Tonc yra pardavinėjimas talPgMfr*. 
;<4*kosc tuo supratimu j r sutartimi* ksrf ji a turi patrnlmTH jus, *rbo pinigai 
Žiūrėk sutarti ant Mekvieno paketuto.

„.„....20 DIENU BANDYMO KUPONAS-
NATIONAL LABORATORY, Dtpb Lttbcsoa, Krta S. Wc&oab. Ave^. Cb 

GERBIAMIEJI: f’rts 
Išlaidas ir tajn sąlyga, jo; 
jums $1 00: jeigu., nepage 
nemokėliiu.

Vardas



ąFEDERACUOSįSUSIRIN-

■Amerikos lAetavių Rymo 
aįtaHkųFederaeijps 3-<taky-

Oreaiy, baJaiidžio 19, bažnytine- 
ė j e, tuo j po sumos. Vi- 

R draugijų ir kuopų atstovai 
^malonėkite atsilankyti, nes tu- 
šresime daug svarbių, dalykų ap- 
Įsvarstyti ir pradėti juos vykin- 

Apart kitko, šiame susirin- 
~ktme dalyvaus ir centro vice- 
\pirroininkAs, kuris suteiks 
• daug žinių apie patį centrą ir 
visą kataliku darbuotę.

Tad gi tenėlieka nė vieno ats
tovo namuose — visi į svarbųjį 
Federacijos susirinkimą. Šiam 
sekmadieny, tuoj po mišių.

Raštininkas

‘ KIAUŠINIŲ BALIUS.
Da nė vienas balius nebuvo 

taip laukiamus, kaip būsimasai 
kiaušinių balius. Apie kiauši
nių balių, aite balių su kiauši
niais kalba visas Bostonas ir 
apielinkė. dienas žmogus yra 
atvažiavęs net iš Connectieut 
valstijos pasižiūrėti rengiamo
jo ateinančioje sukatoje ba
liaus, kuris bris parapijinėje 
svetainėje, ant Septintos gat
ves. O apie savuosius, tai jau 
nebereikia m kalbėti: visi seni 
ir jauni užsiėmę margučių dai
linimu. maliavoj imu. tepimu, 
gražinimu irpergražinimu. Po
nai Vincai: 'lamoliūnas ir Gru- 
dzinskas užgirčlę. kad prisiren- 
gimas prie baliaus toks didelis 
— pradėjo galveles sukti: kaip 
tuos gražuolius margučius su
tvarkys ir prirengs .tinkamą pa
rodą. Buvo jiems didelis gal
vos sukimas.o <la didesnis dar
bas. bet nemilstantieji Vincai 
vistiek savo tikslą pasiekė — 
pagamino diJlę ir labai gražia 
dėžę, kurioje sunešti margučiai 
bus sukrauti ir prie kiekvieno 
numeris pridėtas, taip kad 
publika galės išsirinkti gra
žiausią margutį, kurio savinin
kas paskui gaus gražią dovaną.

Tat nū vilnas Bostoniečiai 
nepasitikime namuose sukatos 
vakare — viri kiaušiniu halių.

X.

< iškilmės^ P. V 
-jšieĮoet Čąmbridge’M>' lietuj 

viai-katalikai labai' gražiai,ap
vaikščiojo Velykų šventę. Baž- 
nyčialabai gražiai buvo išpuoš
ta gyvomis gėlėmis.

Didžiajame Ketverge tumias 
— Repository šoniniame alto
riuje buvo puikiai papuoštas. 
Praeitais metais repository į- 
taisė vienas geras Cambridgie- 
tis p. P. Lipas. Bus ilgai ilgai 
atnųnčiai. Pirmiau tokio re- 
positbry Cambridge’iuje nebu
vo. Garbė tat tokiems susipra- 
tusiems katalikams, kurie rū
pinasi įtaisymu ką nors bažny
čiai.

Didžiojoje Pėtnyeioje V. J. 
grabas taipgi labai gražiai bu
vo išrėdytas. • Dar turbūt kaip 
Cambridge’io bažnyčia stovi 
taip nebuvo išpuošta. Surinki
me gėlių — bei pinigų gėlėms 
nupirkti daugiausiai pasidar
bavo šios ypatos: M. Sundukie- 
ne, K. Jutkienė, A. Tamnlynie- 
nė, Matijošienė ir Bucelevičie- 
nė iš Brightono. Lai Dievas 
joms šimteriopai atlygins už to
kius jų gerus darbus.

jos: atitiktasis iš lietuvių dy£$ ^nkijonns ir išleis-f
klasėsTHokykles^butas Pranei-: dkma tam reikalui -daug. 'lėšų.1
konų; mūruose visą žiemą stovi 
uždarytas ir niekieno nenaudo
jamas.

BUBELIAI, Suvalkų apskr. 
Seinų lenkai, kunigai Vierz- 
boAvskis ir Klapkowskis pradė
jo “rūpintis’^Tnokykloniis lie
tuviams. Kiin. VieržboM'skis 
aiškinęs Bubelių gyventojams 
((Bubeliai didelis lietuvių kai-

VISKO PO TRUPUTĮ.
Cambridgrti ? J. Cappueeio. 

seredoje. įvažiavo į Cb.arle= 
upę. pats iššoko pakrašty, o au 
tomobilius mvažiavo toliau?.

Velykų rytas.
Nuo pėtnyčios iki Velykų ly

tui V. J. grabas stovėjo papuoš
tas. Prie puošimo etc. daug 
darbavosi per naktis tai A. Po- 
tembergas zakristijonas. J. Jo- 
neliūnas suorganizavo karei
vius, kurie saugojo V. J. Gra
bą. Labai gražų įspūdį darė.

Prisikėlimo pamaldos buvo 
G vai. Procesijoje dalysvavo 
daug mergaičių, visos draugi
jos su vėliavomis. Ypač koras 
labai gražiai giedojo einant a- 

■ pie bažnyčią.
Koras kuomet visi sueina la

bai gražiai pagieda. Veda ke
rą ir vargonininkauja — V. Se
reika, kuris taip-gi gerai ir 
“Darbininko’’ reikalus tvarko.

Tuoj po prisikėlimo buvo Šv. 
mišios, kurias laikė gerb. kun. 
C. Cunningham iš šv. Jono se
minarijos. Jis labai gėrėjosi 
tokiomis graž.iomis pamaldo
mis ir matydamas taip pilną 
žmonių bažnyčią. Daugelis bu
vo tokių kurie senai buvo buvę 
bažnyčioj, dabar jau ateina 
nuolatai. Cambridgius eina ge- 
ryn.

Sercdoje pasirodė t 
pavasario užtikrintojo- 
kokas griaustinis.

The LoneTolf. nežiūrint 
“pakvaišimo.” rastas kalbi 
nubaustas kalėjimu iki mirt;

'O

mes atidagėrae tonilrinę ir iš- 
.turbane-visokios mstes toni
ka. , v .

.< * h* m'-;
Reikalaukite lietuviško to- 

niko savo krautuvėj ir ji • 
gausite.

*"Pristatome visur,- patarna
vimas užtikrintas.

Reikalui esant, kreipkitės 
sekančiu antrašu:

oemmAf
REIKALINGAS, tuojaus vyras 

prie abąln.b.ūkės darbo, darbas ant 
visados..Kreipkitės tuojau pas A. 
ti. Kupslis, 3112 Broadlvay, S. Bos
ton, arba'413 Hi^land St., K. 
'Br|dgewąĮer, Masg. (A-J8)

v ’-------------------------- t~

772 EAST BROADWAY 
So. Boąton, Mass.

VALANDOS : nuo 9 ryte iki !) vak.

Tel. S. B. 4000

B J, C. LANDŽIUS
(SEYMOUK) v

Lietuvis Gydytojas ’

kitomis SąK’gėini; .,
_ua tam reikabri-dange lėšų/L šĮųom^^^ame Lowellio
pagaliau padarė ne tik Šiau-4^ br apielinkės lietuviams, kad 
-ųams-bet ir visam kraštui gerą g 
darbą. 'J

P. J. Romanas dėkodamas vi- • J 
siems lįalbėtojairfs už išrei^šfus 
jausmus, pabrėžė, kad Amėri-!« 
kos lietuviai nesivaiko didelių 
įeinu, • kad tik tinkamai patar- į 5 
nąvus lęraštaą; Jką ir lię-šlž 
tuyos Bankas pareiškia teikdavį.s 
mas šiam reikalui tinkamus 
kreditus. Mūsą krašto kultu- 3

mas įSeinų parapijos. Krasnovo .ros kėlimas visais frontais bu- 
valse.), o Vilniuj vos tik už še-lr +,lr vn>nvh,i.
šių metų gal valdžia.paruošian
ti lietuviams mokytojų: taigi 
ragino Bubeliečiams priimti 
lenkišką mokyklą. Bet Bube- 
liečiai pasakė, kad jiems per- 
brangiai atsieisiąs toks moky
tojas, nes jam reiksią duoti 
“tlumočių” — vertėją, kad 
Vaikai jį, o jis vaikus galėtų 
teuprast. Bubeliečiai griežtai 
pareikalavo lietuviškos mo
kyklos. Nieko nepešus kun. 
.VierzboAVskiui vasario 20 d. nu
važiavęs piršti Bubeliečiams 
lenkiškos mokyklos kun. Klap- 
koįvskis. Jo pastangų vaisiai 
tuo tarpu nežinomi.

įtinąs ir tik didesnėje vienybė-j i* 
'je ypač šiais klausimais muinsl^ 
'bus daugiau drąsos ir energijos , 
žengti i nežinomą rytojui.

Pasikorė.
ALYTUS. Kelios dienos 

gal pušyne rastas kabąs ant 
kos vietos Arešto Namu pri: 
rėtojas Novickas. palikęs (lau

L0WELL EDTTLING CO. 
19 Davidson Street, 

Lowell, Mass.

i 3 L. ir V.-Paulauskas, Bros., 
S aviniukai.

at- i------------------------------------

; PAVASARIO BARGENAl
j GRAŽI UKR (fartna) apie 1G tny- 
■ Hn nuo Bostono, 30 akrų.geros žemės, 
į7 kambarin. namas, ,su imyro.vemenrąis 
•ir elektriką, kūrės, daržinės, višiinin- 
;k:li ir garadžius. visi budinkai geriau-

TvL Malu 2483

A D VOK ATAS 
811-812 01d South Buildlnę’ 

254 AVashington Street
Boston, Mass.

MANIFESTAS.

I Tek S, B. 044^

h. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS ji

Broadway, So. Boston 
(Antros lubos) . J

414

I
Tel. S. B. 2805—R. į 

LIETUVIS J

0PT0METB1STAS j
f Išegzumlnuoju akis, priskiriu aki- • 
2 įtins, kreivas akis ntlr+esinu ir ( 

amblijoniškose (aklose) akyse bu- f 
§ grąžinu šviesų tinkamu, laiku. | 
| J. L. Pašakarms, O.*D. ’

447 Broadvay, So. Boston, <

“Nerūkyti.”
ŠEDUVA. Miesto valdybos 

raštinėje yra iškabintas para
šas “Prašoma nusiimti kepu
rę” ir ''Rūkyti griežtai drau
džiama." Tu taisyklių beveik 
visi žmonės prisilaiko, o kurie 
jų neįžiūri ar tyčia nepildo, tai 
sekretorius arba burmistras pa
rodo parašą, ir antrą kartą tas 
pats asmuo jau tvarkos prisi
laiko. Kai ateina tūlas "dide
lis ponas,” tai betgi nustoja rū
kęs tik tada, kai susibaigia pa
pirosas. Raštininkas, ar bur
mistras neišdrįsta “dideliam 
ponui" parodyti parašo, o jis 
pats nesusipranta, kad tvarka 
privaloma ne tik “mažiems” 
bet ir “dideliems.”

zaus Draugija šiuomi 
visiems Su. Bostono ir apielin- 
kės lietuvitTins kad bu> priima 
mi nauji nariai už duso Įstoji
mo per 3 mėnesius: balandi, go-

Susirinkimai laikomi kas 2- 
ras nedėldienis mėnesio pobaž- 
nytlnė-j svetainėj ant Penktos 
gatvės, 1-mą vai. po pietą. 
Kviečiame neprigulinčias ateiti 
prisirašyti.

Valdyba.

: SI.200 Įnešti.
I TURI BŪTI PARDUOTA ŠIĄ SA- 
,VAITE 2 namai. 5 šeimynos po 4 kam-

■ Bostone, prekė $5.300.
A. IVAS

261 AA’. P.roadvvfiy, So. Boston. Afnss.

MONTELLO, MASS

primini i

v K. H. <kt 5:R0 P. M
EAST BOSTON OFFICE

147 Maverick St., East Boston
Telepbone East Boston 1490 

tJyrenimo Hptn
37 Gorham Avenue, Brookline

Telephone Regenr (Di‘,8

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą ir atsiima Real Estate pardavi
nėjimu, traną mano ofise kasdieną 
nuo 3 Iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, k.-id 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis Įvairiais reikai.nis pas 
manę. A. F. Kneižio adresus yrą 
toks: 308 E. Nlnth Street. Tel. So. 
Boston ITDfL

4

DR. PUSKUNIGIS
! GYDYTOJAS
(VIDURINIŲ LIGŲ
i vaL 9 Įsi 11 ryte. 1 iki 3 po plet. ‘

7 iki 9 vak.
I 389 Brcadway, So. Boston.

. i Tel. So. Boston 288E

į Tel. So. Boston 270

į J. mONELL, M. D,
, Galima tusikalbfiti ir lietuviikai
■ cutibo vau.nikjs: Rytais tkl 9 rul, 

Po pietų nno 1—8 
Vakarais nuo8—9

536 E. Broadway, So. Boston

18 METU SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

S99a W. Broačhvay, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

į TEL So. Boston 0506—W.
| LIETUVYS DANTISTAS

A.L. KAPOČIUS
$251 Broadway, So. Boston
g (“Keleiviu” name)
SOftsoValandos: nuo 9 iki 12, nno Z, 
81:30 iki.6 ir nuo 0:30 iki 9 vakare 
SSeretasiR nno 9 iki 12 vai. dieną į 
SSnbatoniis nuo 9-Iki G vak. Nedė 
/įlomisnuo 9 iki 12 (pagal sutarti /

t£■ s s,k::: religiškų daiktų pasųni-Kti. .; 
ypač tr,ni:i hihąi gražių ir-pigiii maldak-

' J. TRAINAVIČIUS
■ 175 Ames St., Montello, Mass.

BOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAIPADĖKAVONĖ

Mike Blnis, 501 Pine Hills St„ 
Minersville, Pil rašo: “Dėkui Tamsta! 
p. žukaiti, nž jūsų stebuklingai šutai- 1 
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė, i 
Turėjau vidurių ilidĮ sukietėjimą, skl! Į 
vio nedirbimąį gaivos skaudėjimo, nak- : 
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nle- į 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su- ' 
naudojau jūsų žolių du pakeliu No. I 
305A. tai tas visos nesmagumas nuo 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žino L...
gui kreiptis pas žukaiti su negerais vi- ) Boston. Ala: 

durtais, o tos žolės ir jumis atitaisys. 
Prekė GOe. už pakeli.” Atsiųsk 10c.. 
o gausi visokių zotuj ir knygų katalogą 
Adresuok tnln:

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

KODĖL NIEKO NEVEIKI
u rėdomas v u ilek i’.a.ug laiko.' . Kodėl 

ii leidi veltui. Sunaudok tą pelningą

E..AV, Tiknis. biz- 
•Brotuhvay. South

s ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zobti,

53!) E. Seventh St, So. Boston. Masą, 
. Teiephone South Boston 1516—.T. 
Vice-I’irmininkas — J. Petrauskas,

250 Goki St., So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — -T. Glineekis,

5 Thomas I’k., So. Boston, Mass 
fin. Raštininkas — M. šeikis,

40 Marine Road, So. Boston, Mas*.. 
Kasierius — A. Naudžinnas,

885 E. Broadtvay, So. Boston, Mas*. 
Tvarkdarys — J. Zuikis,

7 AVinfield St., So. Boston, Mass.-* 
Draugija laiko susirinkimus kas. tre

čią nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
valandą po pietų, parapijos salėj; 492 
E. Seventh St.. So. Boston, Mass.

Ofiso Tel.: South Boston 2972—R.
Resid. Tel.: So. Boston 1912—AV.

$. BARUSEVIČIUS
Lletniškas -Grabortus, balsamuoto- 
jas, Mi Estate ir Public Notaras.

343 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Residencija : 237 D St., So. Boston.

Amerikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovė kovo 29 d. iškilmhi- 
:gai atidarė savo elektros sto
ties Bačiūnuose (4 kl. nuo 
Šiaulių) veikimą.

Iškilmėsna susirinko nemaža 
vietos žmonių. Dalyvavo vy- 

iriausybės ir visuomenės atsto- 
Pn'’m‘r:‘[vai. Pašventinimo ceremonija'- 
yaii<u> ii'iatliko dekanas Jasinskis.

j Pasirodo, kad sakytoji elek
tros stotis įrengta eksploatuoti 

peic-o- jdidžiuliems apylinkėj esan- 
■•tiems durpynams. Pereitą se 

y- (zoną iškasta net Vbffl tonu dur- 
.. Darbai eina gerai. Boto, 

m vaikelio 4-rių metų, kuri pa- ]<a(t galima būtu durpiu eksplo- 
laidojo balandžio 14-tą d.

ANT GREITO PARDAVIMO 
naujas namas dviejų šeimynų su. vė
liausiais Įtaisymais, kaip tai: elektra.

Rūtelė

A. r A.
Balandžio 13-tą d.

Plauskienė. Paliko 9 
vyrą dideliame nuliūdime: bu
vo gera katalikė, tad-gi palai
dota su bažnytinėm 
,mi>.

Taip-gi St. Lenkonos. LDKS. 
narys nustojo savo vieno myli- kpįų.

PARSIDUODA RAKANDAI
Savininkas 
ir nori g 
galima bile laiku po num. 127 
G. St., antros lubos, So. Boston, ’ 
Mass. (18) j

važiuoja Lietuvon 1
i Greitai parduoti. Matvti ;PARSIDUODA VIENO TONO

TR0KAS—D0CH

g CHORO REPERTUARAS
OBUOLIU BALIUS

Pirmas ir ^paprastas ba'ius. 
rengia Moterį Sąjungos 13-ta 
kuopa. Šv. Pdro parapijos nau
dai, sukatoj.balandžio 25 <L. š. 
m., - Pampi jo; Svetainėje. 4-92 
E. Seventh St.. So. Boston.

\Mass.; pradžia 7:39 v. v.
Grieš lietuviškus ir angliškus 

šokius. Visiems Ims proga iš
bandyti savo gabumus skinime 
ohuol ių. nes ka s d au gi aus i a pri
skirs — gars dovaną. T rys y- 
ra dovanos.

■ Speeijalis užkviotimas vai
kams ir meuaitčs kad atsilan
kyti] su tėvais, nes bus saldai
nių lytus (eandy shower) po jų 
spedjališko šokio.

Visiems k? gera proga pasi
linksminti tad visus ir kviečia
me.

^aiiatacijos darbą išplėsti ir drau- 
;,r<s jo-p teikti Šiaulių miestui taip 

(reikalingos elektros 
'šiemet buvo pastatytas

Dar patarčiau lietuviams rei- .nas 
kale kreiptis pas gerą ir tikrą i viršum 
lietuvį graborių A. Zalotska. '.elektros 
nes labai keistai atrodo iš <a- šios riek t ros sloti-e? ir durpių 
lies žiūrint žinant tuos žmones, .eksploatacijos įrengimas kai- 
kurie ant visų gatvių kampų vi- nuoja apie 2'. milijono litų, 
saip šaiposi ir niekina bažny- Po šventinimo ceremonijų 
čia o vėliaus prie pagrabo tai ir šraii’i-ioso piliečių klubo ivyko 
jie sukinąs apie bažnyčią, mat svoriams pagerbti r«’mta>. kurio 
graborio geriausi drangai. Ka- .metu did-riė .laueybė kalbėtoji] 
tulikai turėtų jau suprasti vii-(reiškė džiauu.<mo. kad paga- 
kus avių kailyje ir šalintis nuo diau ir Lietuvoje pasekmingai 
jų. -«■ [pradedama naudoti žemės ccl-
-yv*? Vietinis niių turtai naiidinriem> krašto

svie>os. 
dar vie- 

nauja> agregatas 191K) <u 
arklių jėgų reikiamai 

energijai gaminti.

MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.00
No. 1-as, 2-tras ir 3-čias (trijų saėn.) jau atspauzdinta^

Įtalpa:
Alaršas- < maišytam kvartetui arba r-h.vnii) 

kvartetui arba chorui)
LIAUDIE

TfiVY
t

Kviečia Sąjungietės

Teiepbone South Boston 8520

A,D,ŠA!HA(SHALNA)
T.iri'irvia ADVOKATAS

Balgętdn Unlvenriteta 
(Joneli University ra A B. 
G. ’Washii?ton "Univ. ra LL.B.
“DARBNJNKO” NAKB 

'(jūtroe lubosi1
BM W. Broidtfay- B*.

* R e 11 d e n c i j a 
805 Harvard B't, Cambrldge, Maes, 

Tel. Unlverslty 1463—J.

METINIS BALIUS!

J K a i r. n 7 5 c c n t a i
Chorams duodamas didelis nuošimtis.

A. BAČIULIS, 421 Sixth Street, South Boston, Mass.
g

Gyvenimo vieta :

D. A. ZALETSKAS
LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

(UNDERTAKER AND EAIBAT.MER)
983 Cardbridge St. Cambridge, Mass.
Aprūpi::-: šermenų reikalus patini šeimynos norų. Darbi) nilieku

LIETUVIS GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Sruornl pasiskelbia atidaręs nau
ją ;«taigą .kari kiekvienam mak>- ■ 
niai patarnaus laidotuvių reikaluo- : 
se. nepaisant ant kokių kapinių. ; 
sulig noro laidojančių.

Tatai AfonteUo’s ir apyli-kčs lie
tuviai prašomi yra panašiuose rei- i 
kaliuose kreiptis pas savo tautietį: j

ADOMĄ WAITKUNĄ 
(WAĮTT) !

25 Emerprise Street Tel. 6746-tA 
AlONTET.T.O. MASS.

Ofiso vieta :
530 A’. Main St.. Brockton. Mas«. : 

Tel. 1023

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS;
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė.
2d3 *<v. 3-rd St., So. Boston. Mass. 

’ice-Pirm. — A. .Tanušonienė.
1426 Coiumbiu Rd.. So. Boston, Mase, 

rot. Rast. — O. Siaurienė,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass, 

'in. Rašt — J. Keys,
115 G Street. So. Boston, Mass.

žd. — O. ’
105 6-th

’varkdare
164 G-:h ...

>raugijos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarnin- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston. Mass.

Staniuliutė,
St.. So. Boston, Mass.
— O. Mizgirdienė.
St.. So. Boston, Mass.

STOGDENGIAI 
(ROOFING)

Smaku ’r žvyrio. metale, šleito ir 
ašpaloši-ngelių. Tai yra seninusi e 
atsnkančiausi stogdengiai So. Bos 
ton’e. visas darbas gv.arantuojama4 
ir vpr.ti^kni neržlnrimns.

' T L. ORMSBY & SON 
216-218 Bowen St., So. Boston

(Tarpe E ir F Strcets)
Tel. So. Boston 3662

Rengia Gedimino Lietuvių Ukčsu Draugija. Boston, Mass.

Balandžio 20 dieną, 1925
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

KAMPAS E LR SILVER STS. SOUTH BOSTON, MASS

Šokiai prasidės 3-čią vai. po pietą ir tęsis iki vėlumai naktį.
Orkestrą bus viena iš geriausią, grajys lietuviškus ir angliškus 

šokins. Tad-gi užkviečiam visus So. Boston’n ir apielinkės jaunus 
ir senus ant to puikaus baliaus, nes turėsite progą visi pasišokti ir 
praleisti linksmai laiką. Taip-gi bus visokia] užkandžių ir gėrimų. Man
dagus ir geras patarnavimas. Užtikrinam kad visi atsilankiusieji bus 
pilnai patenkinti.

Praneškite savo draugams ir pažįstamiems apie tą būsiantį G. L. 
U. Dr-jos balių.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

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

Tel. So. Boston 082?
LIEJTUVIS DANTISTAS

DR, M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay, South Boston 
<ifixo valandof:

nno 9 Iki 12:00 ryte ir nn-> 1
Iki 5Ir nno 6:00 Iki 8 vai. vakare, 

nedarytas raba'os vakarais 
ir nedSl dieniais.

Tek Brockton 5112—W
D 11 T I 8 T A 8 !l

DR. A. J. GORMAKI
(GUMAUSKAS) Į|

705 Mala 8tn Montana, Man. 
(Kampa* Broad Street)

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRA1AI

Birmlnlnkas — J. JaroSa.
562 E. 6-th St... So. Boston, MaM.

Vlce-plrm. — J. Gmbinskas,
157 M Street. So. Boston. MaM. 

l’rot Raštininkas — A. JanuSonls,
-^426 Coiumbfa Rd., S. Boston, MaM 

FTninyu Raštininkas — K .rvlSkla,
8 Mšįtch Street. So. Boston, MftM. 

(MininkasS- L. Svagždys.
111 Bo4en f t, So. Boston, Ma* 

Tvarkdarys/— P. T^inčka,
395 E..Flfth SL. So. Boston, Mas*, 

DranjUt^s reikalais kreipkitės viMk 
dos | protįbkoh, raštininką.

Drangljh savo suslmklmus laiko 2-r< 
nedėldlenj kiekvieno menesio 1-mą vaL 
po pietą parapijos oaieja. 492 Roventh

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

BOSTON, MASS.
TRAHNINKAS — V. Znlleckas, 
.'14 E. Rro.-ubvny, So. Boston, MasA 
TGE-l’lRM. — Povilas Kuka,
95 c Street. So. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Antanas Mncejunas, 
450 E. Seventh St.. So. Boston. MasS. 

IN R.AšT. — Juozapas Vlnkt»Vifčū», 
!W. E. Rr.on<bvny, So. Boston, Mass. 
ASTEhll’S — Andr. Zallcckas, 
C:i E. I'ifth St.. So. Boston, MiUSS.

(AR1 K A -Kazimieras AtikąIlIonlH, 
006 E. Brnndvvny. So. Boston, AOtM.
D. L. K. Keistučio Drausrija įniko 

o mėnesinius susirinkimus kas 
edeldlenl kiekvieno menesio, po nm*. 
M AVashlnstton St., Bostoft.
:30 raalndą po pietą. Ateidami ant 
uslrlrtklmo n tai veskite su savim datt* 

ginus naujų nnrių prie mum) drancUot 
prirašyti.




