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džia nesikiš tol, kol abi pusi 
paprašys tokio Įsikišimo. 
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Įimtos į valdžios rankas. Ka- Pasažieriams įtaisomai ya-aplink pasauli. Tas 
LvL-ln L-nm-nani ins <stnvi ir/

Pertrauka.
Rfteriin praiddėjis Centro 

Pirm. Vaisiauskas Įteik? šv. 
.Tuzvrarvk SillrirtA vSliAVA UŽ

h

PREZIDENTAS BOSTONE j gurno ir daugiau parodvtip 
jei ne rūstus diedukas.

Francijos valdžia paskel
bė. kad neužilgio atšauks 
savo kariuomenę iš Vokieti
jos Rūro. Pirmiausia pasi- 

Rcporteris trauks iš Esseno.

Madison* Wisc. — Nabaš- 
ninko La , Foiiette’o testa
mentas paduotas patvirtini
mui. Jis paliko iš viso tur
tu vertės $39,000.

< apskr. išdavė A.'ta* Cool 
Raportas priimtas.'toran ir

VAKACIJCŽ PREZIDENTO [
SŪNAUS

uaiig užuojautos
Raportą išdavi* namo gas-.j darbi ninku Sąjungai.

\’T* Ghneckls ANTRA DIENA
įską. .Jo raportas prum-;

šiomis dienomis preziden- 
atvvko Bos-

“KfenuDo kataliko yra'

kuoplažiausud
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo
kėsiu o.”

PIRMA SEIMO DIENA 2-rai kuopai, MonteUo, Mass.niajorfas ir ex-majoras. Nuo 
Juozas Daugelevičius pri- seimo majoras buvo puikiai 
ėmė varde savo kuopos. Do- pasveikintas. Tą garbingą 
vaną priėmė už prirašvmą užduoti puikiai atliko p-lė 
daugiausia narių. Antra do- Bhžanskaitė. Svečius ame- 
vana teko Jonui Jaskelevi- irikmuis gražiai perstatinėjo 
čiui. Jis tapo pakeltas gar- kur.. Limontas. kurs So. Bos- 
bės nariu. Aon

Ižd. A. Potembergo rapor- 
uis priduotas laišku.

LDKS. Seimas prasidėjo 
iškilmingomis mišiomis 9 
vai. ryte.

Mišias laikė gerb. kun. 
Urbonavičius su asista. Dia 
konu buvo kun. Taškūnas, 
sub-diakonu kun. Limontas.

Sesijos prasidėjo 10:45.
Kandidatai į pirmininkus: 

J. X a’tkus — 8 balsus, A.

DAUGIAU, NEGU PO
MILIJONĄ 

i*--
Palestinoj žydai nuo 1920 

‘ėmės supirkimui 
įiesteliuose ir so-

Sąjungos
D A B B I N I N K A

OTARNINKATS, KRTVKRGAJ8 
SUKATOM l«

MMmms
VfruteAy ir Baafuuo ApMfaiAM*

“Darbininkas”
366 Brondway, So. Boston, 

Tai. South BoHtoH 62a

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perversme Graikija

iki 1925 m.
Itoiic gimęs ir augęs ir Ame- nuėstuose, 
rikūs būdus ir papročius ge- džiuose išleido $5,194,440. Ū- 
i'aAino. ]š lietuviu gražiai |kio žemės pfttaisymui, keliu 

;pasižymėjo gerb. kun. Vir- ipravedimui ir pagerinimui,
Iždo globėjas P. Kudirka, bickas iš Grand Rapids. Jis p andens įvedimui-^ibesiku- 

.............................. ’ išreiškė Įri<antiems pįaskolų teikimui 
(išleistą $7741150. Žydai išlei-; 
Įdžia Palestinai atstatyti' 
[daugiau, neįgu po milijoną 

[tas. I .Mišios 7 v. iŠ ryto, o sesi-i dolerių kasmet,
skun-l Knygų peržiūrėjimo ko- jos prasidėjo S ;00 vai. i 

ku-i b nepabaigtų dalykui

Kazlas — 7 b., V . širka — 13 išdavė raportu per laišką
b. Išrinktas V. Širka, vice-1 F.u 
pirm. J. Vaitkus. į sekreto-1 padorius 
rius išrinkti J. Kri vinte iri laišku.
V. Tamoliūnas.

Mandatų, įnešimu, , . . •
du, presos. ir rezoliucijų ko-Jmis®a išduoda raportą 
misija: P. Daužvardis. J. Di- 'ris bnvo Paimtas su pastabaNyaistvt-i r 
kinis, J. Baronas, kun. V. sena kontrolė* komisija iFondn*. T’. 
Taškūnas, 1 ____ _
kas, J. Balevieius, M. Šeikis.

Knygų peržiūrėjimo ko
misija: J. Guzevičius. V. Ja
kas, K. Vaičiūnas.

Tvarkdaris—T raina virius.
Pertrauka. Susirenka 

vai.
Sveikinimai

Nuo ‘‘Darbininko.**
Motiejus Žioba, pirmasis -

L. D. S. Centro Prezidentas.
Jonas Jaroša, L. D. K. S. ■

N. A. Apskričdo ir 1 kuopos
pirmininkas. ,

F. Vtrakas, didelis L. D. ;
K. S. prieteliuš iš Lietuvos. ;

J. J. Romanas, pirmutinis :
L. D. S. Centro sekr.

Juozas Mažeika iš Lietu- ; 
vos. “Darbininko” bendra
darbis ir prieteliuš.

Kazys Vidikauskas iš Phi- 
ladel phi jos.

A. Ramoška iš Baltimorės.
A. L. R. Kat. Federacijos 

Centras.
A. Staniškis. Philadelphia.

Pa. _
J. Barvainis, Phila., Pa.
Prasidėjo 1-mą valandą 

po pietų. Iššaukė atstovus 
adv. P. Daužvardis. Centro 
sekretorius.

Skaitomas protokolas pra
eito devinto seimo. Perskai
tė* gerb. P. Daužvardis. Il
gas protokolas priimtas vien
balsiai.

Gerb. P. Daužvardis v ar 
du skundų, įnešimų, manda
tų komisijos išdavė raportą. 
Raportas priimtas.

Centro pirm, raportas pra
eitų metu. Iždavė A. Vai
sia uska s. Raportas priin> 
tas.

C. Viee-Pirm. Raj>ortas. 
išduv? V. Sirk«. R.^inrtas 
priimtas.

C. Rašt. raportą išdavė
gerb. P. Daužvardis. Rapor
tas priimtas.

/lūdministratorin* V. Se
reika išdavė ilgą skaičiais 
paremtą raportą". Kontrolės 
komisija pafrirtlMo -jo Pa

VH-VIIUC, FkU.lt. V . į *> į

kun. B. Virbic- nauja. taipgi naujas ir se- Alyti.
nas administratorius knvgas: Nutarta 
peržiūrėtų išnaujo ir patai-1 kcrporiioti. 
syti) klaidą kuri atsirado 
skirtumu $110.00.

Raportą išdavė vardo re
dakcijos P. Daužvardis. Ra
portas vienbalsiai priimtas.

įnešimas kad mūsų aps
kričių atstovai duotų rapor
tus varde kuopų apie savo 
veikimą.

N. A. apskr. išdavė rapor
tą A’. Jakas. Paaiškėjo, kad 
jų apskr. darbuojasi uoliai. 
Jau centrui suaukavo iš viso 
apie $1.000.00. Pereitai- 
1924 metais aukavo centrui 
$150.00. o už 8110.00 pirko 
Šerų, šiemet už 8200 nupir
ko centrui registerį.

rganizaciją in- 
Tą atlikti ne

vėliau, kaip liepos mėnesį šių Į Nugabenta į 
jHi'ią. Visiems Šėrininkams 
išsiuntinėti paliudymus.

Visi dalykai ir . klausimai 
gvildenama labai gyvai ir 
energingai. Delegatų ūpas 
labai geras ir pakilus.

Tiek iš pradžios antros 
dienos svarstymų.

Graikijoj įvyko revoliuci
ja. Su revoliucijonieriais ė- 
jo armija ir laivynas. Maiš
tininkai pastatė naują prezi
dentą ir naujus ministerius. 
Prezidentu išrinktas karo 
ministeris gen. Pangalos.

Anglijos prekybos tesudaro 
dėlto, kad Rusija neįstengia 
reikmenų pirktis iš Anglijos. 
Premjeras toliau aiškino, 
kad anglių kasyklų valdžia 
nemananti nacionalizuoti. 
Sakė, kad kasyklas paėmus 
į valdžios rankas, anglių ga
myba pabrangtų.

Įsios klesos pasažierių 
bariai išmieruoti, išplenjįįj 
ir pasažieriai išanksto ■ 
pasirinkti pagal tai, 
jiems patinka. Iš ;

gerai aprūpinami. Šių J 
tų keliavimas į rytus ne 
prastai didelis, bet kam 

Į dar yra visose klesose. 
ipanija ir agentūros 
paaiškės apie laivų išplaųjnrj 
mus.

London. — Didėjąs nedar
bas valdžiai daro daug rū- 
i pėsčio. Pastaruoju laiku 

^ nedarbas padidėjo kaikurių 
i angliakasyklų užsidarymu. 
Į Angliakasių vadai reika
riauja, kad kasyklos būtų pa-

Berlin*’yra garlaivis 15,- '
000 tonų įtalpos. Turi virš
550 pėdų ilgio. Tas laivas y- j ------
ra naujausios mados, pasta- f Nevv York.—Majoras 
tytas garsiose “ Vegesack” I ]an pasitiko ir išdavė Ii 
laivų dirbtuvėse Bremene. Imą Buickui,J<urs apv

! New A ork. — Gloria [sykių kompanijos stovi už 
iChristy. artistė, repeticijų 
■ metu susiginčijo su vedėju.
[Susierzinus ji išgėrė nuodų, 

ligoninę. Gal 
būt ji bus išgelbėta.

Gruodžio 20 d. laivu AuME-mokės algas iki liepos pabai-įmu kartu is Bremeno rugsė-;
g0S [jo pradžioj. Trečiosios kle-jnia nugabentas į Angu^fr

[sos vietos yra kambariuose [Paskui važiavo per Angliji 
Nesutarimų yra ne vien jg] 9. 4 ir 6 žmonių. Kaipir Iš Anglijos laivu nugabeft^ 

anglių kasyklų pramonėj. jr visi kiti North Germąn [tas į Amsterdam. Holand 
Geležinkeliečiai teip-gi neri- L^yjo garlaivai Berlin yra (Per Holandiją. .
mauja ir šneka apiestreiką. ipasįat}rtas prisilaikant nau-j Franci ją pateko į Marsę4|.

Premieras Baldvrin parla- |-jau9ių |ajvų arkitekturoje ir [H ten laivu į Egiptą,; .#; 
mente pareisite, kad nei į vie- Lurį ęotių dalykų, kurių nei [Egipto į Palestiną, 
nos pramonės^šautikins val-įjoj.įe laivai neturi. [Mesopotamiją, Persiją, ,1 

Pasažierių patogumai bu-idi.U- Pateko 
vo išplenuoti su didžiausiu! *?no' ° ten J

- be bereikalingu ip f I. Zel»n*W<-,ž
prabangu. Kambariai yra ten i San Franeiseo :

Holandiją. Belgiją

še sumanymą išnešti valdžiai rupcsc.ui,

Apie' tą dalvka erdvūs su patogiomis lovo-|Aevv Y O1 K<7*_______
*- - ' mis, iK'gančiu vandeniu ir.

[šėpa drabužiams. Yra kete- ATLŽKS LIEPOS 3 D'. 
1—Tarp vie-i ------

portą ■ 
Kazlas. 
Gražiai darbuopjasi. Sva;.,scntt vakacijų praleis-Į

Conn. apskr. išdavė p-ič ti. l’etnyčioj liepos 3 d. po 
M. Blažauskaitė. Pasirodo, pirių prezidįntas dalyvaus, 
kad gražiai darbuojasi. ■ C'aiabridge io iškilniose. i-[

Trumpi kuopų raportai: sątos dienos popietį Cam-
1 kp. raportą išdavė V. Ta-j btidgc'uii bus <vv:ūč. Bus 

moliūnas. 2 kp. --- J. Dange- • svarbus paminėjimas. Pa- 
levičius. 3 kp. — kun. Tašku- minėta 150-metinės sukaktu- 
nas. 7 kp. — J. Vaitkus, s'vė nuo laiko, kada \Vash- 
kp. — V. širka. 12 kn. — J. iigton paėmė vadovystę ant: 
Dikinis. 14 kp. — A. Kazlas' Amerikos armijos. Toje \ue- į 
(prie raporto pridėjo penki- j M--- kur WashmKt<>n vado- į STBKja PAMINKLA 
nę)./0kp.----L A. Kriviutb. vyto p.-urne. dabar prez. |
93 kn. — kun. Virbickas. 97 čmlidge sakvs prakalbą. Ta • 
kp. — Vladas Panlanskas. • vieta buvo po medžiu priej 
Ra neirta i priimti.

Pasveikinti vietinį majoru 
išrinkta M. Blažauskaitė, P. 
Daužvardis. J. Treinavirins.

J. Dikinis perskaitė laišku 
gerb. kun. Kemėšio iš orga
no “Darbininko.” Nutarta, y • 
kad preso s komisiją 
Ui. nrgnnizfleijos C»;fptgp.jni>/,,> 
pasveikinimą. * prev-idento te...

Delegatu s^flvečųiis
arti 5U loicBku

Rezybucijų (f<^|iįsija pa-1

■’otf idgl'ui. Bo^0 i gralis įr pristatė prie 
ii«ujE, n-rn^MaHio. Tlry’i darbas tai 
Kemešiui ir flar‘

apdumti. .Korpente-I 
jiįai nesu: ' 
[Ridento

PoMienos-sesijų MofibelU’s. tatteon. K^^penteriai net jį 
uolių. 'g|wpadinių .buyo su- l^bni pamėgo. I’ąmėgo .. 
rengtn puisiausia. karališka dėlto, kad jis įreThi ftarne pr. . .
ir kartu darbininkiaka^kM-. bet. jgigirode nirryRtej^ dar nčra nei ne-

Berlin. — liūgo Eckener, 
garsus Vokietijos Zeppelinų 

i kompanijos direktorius, sa
ko. kad į šiaurės ašigalį ge
riausia pasiekti Zeppelinų. 
Su ta nuomone sutinka ir 
Amundsen. Dabar Berline 
laikoma konferencija, kur 
pienuojama lėkimas i ašiga-

papeikimą už nesumažinimą 
nedarbo.
bus parlamente kalbama 
ateinanti panedėlį.

Paspremiera buvo atsi-If13 apartmentij. 
lankius uniiu kongreso dele-ff ^aru, yra soeųale »a- 
gacija ir angliakasių vadai, + Vnm.
Delegacija tarėsi su premie- 
ru per dvi valandi. Delega
cija nurodinėjo, kad nedar
bui pamažinti reikėtų didin
ti prekybą su Rusija. Pre- 
mieras atsakė, kad ir dabar 
prekyba su Rusija nei kiek 
netrukdoma ir diplomatinių 
ryšiu su Rusija nebuvimas 
prekybai kelio nepastoja. 
Bet Rusija tik mažą dalį

• į ir t. t. Yra rūkomasis kam- 
■barys. vaikų kambarys, ra
šomasis kambarys, gėlių 
krautuvė ir knygynas.

Trečiosios klejos kamba
riai išdirbti ir aprūpinti at
sižvelgiant į pasažierių sma
gumą ir patogumą, Trečio
sios klesos pasažieriai bus 
lygiai aprūpinami, kaipir ki
tų klesti pasažieriai. Trečio-

Washington. — Liepos1 
d. dirižablis ShenandoaR 
lėks i Bostoną. Lėks 
Providence, R. I. TŠ BostohO;* 
lėks i Portsmouth, N. H

Čilės respublikos vai 
nori Suv. Valstijose pasisko*^ 
linti $20,000.000. Nori ęgfr/* 
skolinti 30-eiai ar 40-čiai 
tų-

Mp

Chieago. — šalininkai La 
Follette’o sumanė surengti 
[pikniką rugpj. 1 d. Pelnas 
'eis nabašnmkui La Follet 
! te'ui pastatyti. Senatorius 
jBurton K. Vėlinei er. buvusi s 
i kandidatas į vice-preziden-

'■nu s : 
knkgi jos sugrįžo ant i 
------ y kur bosauja I

Fvas. Taigi pro-j 
Įt^j^ęnto sfrti|s studentas va-, 

f.ieijas lei*ku pas savo die- ; 
diiką— O tas su anūku daug1 

gamino*pasveikinimus Ame- [Ceremonijų nedaro. Apvil į 
riko® pfez. CoiflidAi'ui. Bosfį^ i r» ve rali 
tono* jcardi 

nell'ui. kun. k..........
t n vos ji t st o vu i B! žflu sku i.

i akanenr

Petro Valento, lietuvių 
Ikriaueiaus sūnus Jonas. ta- 
jpo nušautas So. Braintree’j. 
(Tas vaikinas jau suaugęs bu- 
Įvo ir ]vasižvmūjęs boser'is. 
[ Du Įtarti žmogžudvstėjc 
[asmenys Frank Gražino ir 
Willianft Marrotta tapo su- 

. , areštuoti. Kol kas jokio su- 
■ar2’. nf ..^>rn sekimo dėl žmogžudvstett 
, sto.lrt pn.pJS(|(rtiw nppadaryta.

Pamėgo nA 1 ’ .
>pn. Suv. Valstijų kalnų mzi-

DIDŽIAUSIAS

IŠVAŽIAVIMAS JOMARK
Rengia Šv. Jurgio Parapija Nerwood, Mass.

4-ta Liepos fourth of Jut
ELKS PIEVA IR ŠOKIŲ SVETAINEI

Visus IstategsMi gan

NAUJĄ AUTOMOBILI
Diffinstei Bau ir puiki fakte •rėkutei. Įtektieji Butei** hl 

wmT« temai W kmkdl. Vakare 9W M vertu FlrmedKĮ
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M te Mailing tt švedai rate o£ poatage provlded Onr to Sectloo HOB 
A*. ar Oct B, 1917. autborUed oa July U. ISH’

bSTOStS'' 

. Birželio 8 a. rXįetiiv°š uniy 
yersiteto tarytaYinko nau
ją valdybių Rektorium iš: 

| rinko prof. Avižonį, pro-rek- 
'torium prof. AL Biržišką, 
sekretorium prof. Macį. Pe
reitais metais universiteto 
rektorium buvo prof. kun. 
Bučys. užpernai prof. Če
pinskis, prieš pastarąjį bu
vo prof. Šimkus, kurs buvo 
pi mintinis rektorius.

JLLU1LM

SUBSCBIPTION KATES s 
..................................................................................................... MAC 
ari nubarta.............................................................................. N5J0
t •ountries yearly.. . ........................................ — .16-50

fRfPAŽĮSTA PfiOHIBIGI- 
JOS NEPASISEKIMU

Richard Wasliburn Child. 
tavęs Amerikos ambasado
rius Italijai. Bostono “Her- 
aid’e,” birželiu 21d. rašė a- 
pie prohibiciją. štai kaiku- 
rfos jo mintys:
.Ką mes apie po/nibiciją 

nemanytume, jei mes norime 
išvengti nemalonios, veid- 
nąainystės. tai mažiausia pri
valome pripažinti tuos fak
tus, besirišančius su prohi- 
bicija, kuriuos kiekvienas 
žilio. Partyviškumas neturi 
užsimerkti prieš teisybę. 
Prohibiciją iieištuštino kalė- 
jiinų. Iškreipti propagan
distų. įrodinėjimai yra sumu- 
šaini šaltais, begrieš1.ingais 
Valdžios įrodymais

ti ant Petro kojos. Doros 
įstatymai Jonui liepia nelip
ti viena koja ant savo kitos 
kojos.

Alės neprivalome užsi
merkt i ant prohibicijonistu 
geru noru, bet ir prohibici- 
•juiiistai neprivalo užsimerk
ti am teisybės. Prohibiciją 
m atsiekė tikslo. Ji tik pra
plėtė valdžius funkcijas. Ji 
Pagimdė visoje šalyje bootle- 
ggu'rmę pramone su didžiu 
kapitalu ir plačia organiza
cija. kuri turi begalinę galy
be ■■ isti piktadarybę ir pu-

Tokios tai mintys yra apie 
prohibiciją veikėjo, kurs yra 
v i <mmen.es priešakyje. A- 
me proiii'nicijus nepasmeni 
m;: ž:m> kiekvienas darbinin-

Kauno ••Rytas” paminėjo 
apie vieną rusišką knygelę, 
bolševiko parašytą, Berline 

j išleistą. Knygelės autorius 
'apie Trockį sako: “nėr di
ldomo bailio už Trockį: jis 
{mėgsta vien garsias pagiri] 
kalbas, demagogiškus pasa
kymus, o kaip galutinai ten
ka kas atlikti — tai traukias 
atgal, nusileidžia, stengia* 
užpakaly būt.” Leninas bu
vęs užsispyrėlis. cinikas, 
žmonių neapkvnčiąs. menkas 

imilitikus moksle. Raudonoji 
j Arini ja vien žodžiais, para- 
jdal> ir vidausmalštni- 
\ stipri.
į Kas iš šalies matėsi, tą 
j natvirtino raŠyuųas viską

Koal Rivvi' Collieries Kas 
/;<f -m pr<>uui<u«>ja augini po 
ti'ji'.jo tomu Tos kasyklos 

; vra Lokomotyvą Inžinierių 
I Broliais valdomus.

f idor'vi&buš
Aš taip ii spėjau, kad L. 

D. K. S. seimas tas Monte- 
loje. MattBostenas. peturi 
perdaug ”vienybės” dvasios, 
Watertary ir-gi •’ -pečiais 
stumdosi, o kitos kolionijoe 
juk ir visuomet būdavo silp
nesnės ir ne teip judrios. 
Tiesa, galėjo Worcesteris ar
ba Cambridgius issijudįt ir 
Alontelliečius sukirst, bet 
matyt pas juos nėr kam įkai
ty t ir keliui metų raugo lai
kus iš katalikiškai darbinin
kiško pasaulio prasklaidyti, 
o jei jie nuoširdžiai pradėtų 
dirbti, tai Alontellui būtų 
sunkios rungtynės atsilaiky
ti pirmutinėje vietoje.

Dabar nuoširdžiai galima 
tarti ačiū Montelliečiams už 
ją nenuilstamą darbą, tepa- 
dedie jiems Viešpats ir to
lia us pasekmingai darbuotis 
katalikiškoje darbininkiško
je dirvoje.

Pa> mus naujienos tokios:
Tarp koperatyvų katalikų 

centro ir kitų visokiu kito
kių centrų eina pasekmingos 
derybos ir galimas daiktas, 
kad neužilgio susitaikįs ir 
pradės visi dirbt bendrai.

Derybose iš katalikų pu
sės dalyvauja kun. F. Kernu-

yta teiste &
tfinri ta Yiehii luįi. 

JisTanda, ttadn&iyyfr tvar-' 
kosij bet provin^jbj tai va£ 
danpkai kortuoją ir gerią, 
žinoma, nė visi.

Tarptautinio Banko meti
nis akcininKų suvažiavimas 
įvyko, nutarė duot po biskį 
dividendų. Jeigu ir toliaus 
Tarp. Banko prof. Jurgutis 
iš savo kontrolės nepaleis, 
tai galima tikėtis, kad į kokį 
4 metų tas bankas iš visų bė
dų bus Išsikasęs.

Amerikos Lietuvių Preky
bos B-vės metinis akcininkų 
susirinkimas įvyko. Nutarė 
iš dviejų akcijų padaryt vie
ną, Jeigu Šiaulių skyrius 
bus gerai prižiūrimas ir 
tvarkomas, tai per kokius 5 
metus ir tas atsistos ant savo 
kojų. T revizijos komisiją 
be kitų išrinktas ir kun. F. 
Kemėšis. Šiaip dabartiniu 
laiku Lietuvoje iš lietuviški] 
bankų stipriai stovi vienas 
Emisijos bankas o kiti visi 
“de fakto” yra Emisijos 
banko skyriais, nors dėl ma
dos ir juridinių formalumą 
nešioja savo vardus ir turi 
savo valdybas ir revizijos ko
misijas. Nors nedideliu ka
pitalu, bet kredito bankelis 
kol kas laikosi už kitus rim
čiau.

'■ į Įvyksią# tocg L. Vyčių 13-tas 
seimas, beritėjo.sutrauks į Bos
toną didelį būrį delegatų iš į-

Debegatai pašvęsdami nema
žai laiko ir išlaidų dėl tolimes
nės kelionės neturėtų pasiten
kinti vien seimų sesijomis ir 
šeiminėmis pramogomis, bet tu
rėtų aplankyti, jei ne prava 
žiuojainųjų miestų, tai bent šei
minio miesto indomesnes vie
tas ir įstaigas. Gi Bostonas ir 
apylinkės turi ypatingai daug 
indomių ir istorinių vietų ir į- 
staigų. Kiekvienam bus indo- 
mu aplankyti Bostono Knygy
ną. Aukštosios Dailės Muziejų 
(Fine Arts Museum), Gamtos 
muziejų, Harvardo Universite
to muziejus, kurių yra net pen
ki, Bostono Sodą, Franklino 
Parkų, Bunker Hill, 01d South 
Meeting House ir daugybę ki
tu. kai]) istorinių taip ir moks
liniu. Pačiame South Bostone, 
kur Seimo sesijos įvyks yra 
svarbią istorinių vietą, k. t.. 
Dorehester ITeights, kur buvo 
jiaskutinis mūšis amerikoną su 
britais. Castle Tsland. kur yra 
armotą nuo IVasliinutono lai
ką.

Fui artinu pasinaudoti tam 
tik-'ui rengiamomis ekskursi
jomis busais (Sight-Seeing 
Tou'-s.). Zingvidaujantiems to-

kįos. ^kskui^ijoą pilnaų apfl- 
mok&. Įg^t^ji ’įHpifcŽiai ir 
žinios pilnai atsvers tam tiks
lui išleistus pinigus.

Bostonas, dėl savo įstaigų ir 
istorinių vietų yra vadinamas 
“Pasaulio Ašimi,” “Amerikos 
Atėnais,” “Uteratine Meo<ja 
Naujosios Anglijos,” “Istoriš- 
kiausiu miestu Amerikoje.”

Todėl gavusieji progą atlan
kyti tą garsųjį Bostoną turėtų 
neapleisti jo, nesusipažinę su 
jo indoinybėmis.

Bostouietis

BLOGAS LENKŲ ŠEIMI
NINKAVIMAS

VILNIUS, V-26 (Elta). Len-. 
kų dienraštis “Slowo,” rašy
damas apie Vilniaus krašto ke
lius, pastebi, kad paėmus val
džią Lenkams net apskričių ke
liai krašte visiškai netaisomi, 
duobėti, nes juose tyčia kasa
mas smėlis arba molui, kai kur 
užversti krūvomis akmenų, o 
esami juose tiltai beveik visur 
bvgriūną arba sugriuvę. Dau
gely vietų tokiais keliais visiš
kai negalima išvažiuoti, kas. 
pasak laikraščio Lenkijos val- 

i (iomam Vilniaus kraštui tel
kiąs visiško sunykimo vaizdą. 

. Apie valsčių kelius “Slowo” 
žodžiais, nebesą ko ir kalbėti. 
Ją padėtis esą nelx*galima net 
aprašyti.

Kuomet-gl tą pripažis-

Tarnas W. Lavv m. kurs
B->>to'.a- pereitą vasario 

m": -į, garsėjo, kad turis 
‘■; -Vi už š2<i.(Mh).(>(;<J. Dabai 

aikštėn, kad jis mirė
Proliibici j a ' :ąm :ia i k i r.o 

.gįjtybės. Areštaiaž girtybę 
didėja įvairiose S;;v. Valsti
jų; dalyse, pa jūrės- ir 'ūdų

jProliibicijos vykiu imas :u.- 
gfeprėja. Svaigalą kainos 
Sjtiv. Valstijose nekila. bet 
mažėja.

^Prohibiciją nesulaikė pik
tadarybių. Nemalonus fak
tas yra tas. kad piktadarybė 
Suv. Valstijose daba r yra di
desnis skandalas negu bi ka
da pirmiau. Tą paliudija po
licijos rekordai.

Prohibiciją nuturi reikalu 
yien su senouiaisiiiis. kurie 
jau buvo įpratę v "‘i. Ape
titas prie -vaigai- rr.r.dc.< ir 
jaunesniu'oc. KT-Knas 
XK>, kad jaunu,mmė daba' 
girtuokliauja. Dabar gir
tuokliauja ir tie. kurie prieš 

«LG metu visiškai nei nesa-

PASIDŽIAUGĖ VIRAK9 
STRAIPSNIU

ir ■tuvos kai u?'menes iar- 
krrš'is --Karys” birželio 4 

:am'>.įe šta.i kokią turi 
imcmėlę apie “Darbinin- 
k ” ■ "mlradarbį F. V i raką:

Amerikiečių spauda apie
.iŠ. Amerikos • Dai’nimn-

-į>> Nr. Į), r'. \’;raka>. ra- 
margam ynu.- S Lrn- 

tai].' kitko sTaiumi:

. likęs tu-tamo'ito ir iie- 
i< •> niekam nei nikelio.

nedėlią rusinai 
Yorkc turėjo seimą ii 
<avo nrieš Cuko-Slova-

B- • apie šituos daly 
<;;s r<-'ai laikrašči”,-^* teuž-

pnavo ragauti svaigalą.
' Net prohibicijos šalinin
kai pripažįsta. kad prohibi-i 
ei jA neįvykinta i r ne įvykiu a-! 
ma. |

Kiekvieno sveikus protą-j 
Bosią pripažinti ta. kini nei j 
yiena tauta, nei viena valsty- Į 
''fe'beturėjo pasiekimo su { 
tais įstatymais, kiniais nore- j 
ta reguliuoti asmenį. Iš pra
eities žinome, kad vaTžia 
gaį reguliuoti žmogaus pasi- 
jelį^mą tiktai 1 minėt. kuo
met einasi apie kito žnio- 
igaus teises. Valdžia privalu 
loštis tada, kada reikia vie- 

apginti nuo kito, kada 
ia apsaugoti ramu pilie-

Ifao vagies ir kitokiu netei-

-n: c. >il-
iva’. kyia (Vknslovaku, o pa- 
šč c Li--*’avo- kaiiuonKnė... 
i > ■< n'.’.im:'“ ; avo- ]<nriu'>

į >a vy'/j: ;ng'u: kurie 
. - ualykr.- trr:-':::; fflpr.-in 

l;: .: 7. no. tai sakm kad su 
mf.'\: karinomep." >kai’o>' ir 
lenk:;.:.. . I )at>;;r Lvlimo-

i-unr narna. Del Mariampo 
!lė> giim.aziios daugiau lietu- 
’ J • • M-jvią laikras<-im»e prirašyta, 
liii'gu api<‘ vi>as lenką šuny-
ir s. Bepigu lenkams smaug
ti 'Viliuj;] ir m-i ištolo nepri
sileisti kalbos apie Lietuvos 
t'-i'','s prie \ :iniau>. kuomet 
ii-'tuviai vis iabiau grimsta į 
: " v-i.ą ęūre>.

■ • \’:-r.o>o -avn ndininuo-'' 
r-n’-irumvnęm--1* p- Viraka- 
... ■ ■ vr;.i uš :a I .i"l

kareiviu d\a>ią ir šiai]) 
v i' :<’m>'nė-. net moterių te- 
\ yjp's trynimo darlie.“

Nuo pat “Darbininko” Į- 
steigimo F. Virakas buvo

’‘*"Naujien<'"” pastebi, kad 
.\im rikos garsusis radikalas 
Ma\ Ea>tmam Rusijos lr»išv- 
vikinės valdžios garbintoja^. 
' > pats i Ru>:ja. Su
gr’žę> į Angliją Eastman pa- 
raM knygą apie bolševikiją 
ir jo< \adu-. Apie vadu^ Zi- 
no\ie\ą. Kamenevą. Staliną. 
Bykovą. Buchariną ir kitus 
Eastman parašė 1alp: “Ją

ir s'ru'/i~<iim1 Jitif/i /x- 
nK.sti i.s h! c ra! 1 hlo hoiil.csl') 
silpnopročių railcų priealai;-

šis. p. Trimakas ir kiti, o iš 
priešingos pusės: Šalčius. 
Tūbelis ir kiti. Pagrindi
niam klausimais jau susitar
ia ir bendri veikimo pagrin
dai sudarytą, dabar eina pa
sitarimai įvairią šaką specia
listų. kurie daug maž nusta
to veikimo pieną Įvairiose 
ko])craty\m veikimo srityse.

Valdžios veikime nieko y- 
įsatingo nepastebima — tebe- 
trypiamą vietoje.

Partijų sugyvenime irgi 
pakaitą nesimato. Jau po 
biskį pradedama šnekėti a- 
pic sekančius į seimą rinki
nius.

Vaikščioja Kaune gandai, 
būk tą i žydai sudėję 90.000 
doh rią ir žadą tuos pinigus 
agitacijai rinkimams tai par
tijai. kuri pasižadėsianti at
šaukti seimo įstatymą apie 
nedėldienią šventimą, ir būk 
tai liaudininkai su žydais 
tv.o tikslu derybas jau vedą. 
Kiek tame visame yra teisy
bės aš nežinau, liet man at
rodo. kad jeiu’u ir vedamos 
derybos, tai žydai ne tokie 
kvaili, kad tokią sumą pini
gą 'am tik.-Jui rizikuoti]. Bet 
<ra!ą uab' dievai juos žino. 
traJ jmm< ii' yra išrokavimo 
■u ip daryt.

Katalikai a^rod". kad su
siorganizavę <rerai. lxrt ką se
kantys rinkiniai dims. tai iš
kali 10 >pūt būtu |K*ranksti.

Bendrai imant Lietuvoje 
viskas eina geryn, gražyn, 
tik kęi prauyvunimas nelabai 
atpinga.

Ant laukų javai atrodo 
gražiai, kad tik pasitaikytų 
geri orai Į)er valymų.

Zujus, p-ni Nausėdienė 
jau maišosi Kaune. Ir dau-

Lietuvos Vyčių Šeimines

PBUHOGOS
11 ' ' 11 ......... ' ' '■ "*■'■" I JĮĮĮ -į

Iš Priežasties Įvykstančio So. Bostone Lietuvos Vy- 1 
čių 13-1 o Seimo Yra Rengiamos Šios Pramogos:

tj, Socijaliai įstatymai 
visada vykdomi socijalės 
» pritarimu. Doros į- 
rmai yra visiškai kito- 
rūŠies. Doros į statymai 
16un, kad Joną apginti 
Petro, bet tam Jonui už

muš bendradarbis ir visu 
mūsų skaitytoju mėgiamas. 
Dabar ir Lietuvos laikraščiai 
atiduoda jam kreditą.

Su v. Valstijose orlaivinin- 
kystėj yra moterų 8, išradė-

ilojr.’'
Igibai.jįerąi. kad iš pačią 

radikalų atsiranda drąsuolių 
nuvykti Rusijon ir patirti 
dalykus vietoj. Kai jie pa
sako apie tai, ką matė, tai 
tas padaro blaivinančią inta
ką į radikalus, šiaip jau

valai netikėtų. Būt gerai nu
gabenus Rusijon ir Scott 
Nearing‘ą.

Vėl būt gerai, kad tarp 
lietuj švaresnieji radikalai 
dažniau prabiltų, panašiai, 
kaip kad prof. ftrpihskis 
prabilo apie Joną Šliupų.Ta- 
da švarus radikalas apie to
kį “Keleivį” pasakytu, kad

tlELIŲ ŠOKIAI
(FIower Dance)

Panedelio vak., Birželio 29 dieną
PARAPIJOS SALĖJ

492 E. Seveith St., Sa. Boston, Hhss.

Šie šokiai rengiami dcl susipažinimo 
vietos ir apylinkių jaunimo su svečiais 
seimo delegatais. Kiekvienas atsilankęs 
gaus g\~vą gėlę. Orchestra gera. Pra
džia 8 vai. vakare.

PRAKALBOS
Utarninko vak., Birželio 36 dieną

BAŽNYTINĖJ SALĖJ
Alt Penktas Gatės So. Boston, Mass.

Pradžia 8 vai vakare

Kalbūs Dr. Milais Bagdonas, Kun. 
Dr. J. Karickas ir kiti zvinūs kalbėtojai 
svečiai delegatai iŠ Chicagos. Netv 
Yorko ir kitų miestų. Į šias prakalbas 
atsilankę nesigailėsite. įžanga veltui.

KONCERTAS
Kokio Čia Dar Nebūvu

Seiedes nkim Liepas 1 dieną
MŪNICIPAL SALĖJ

Enrt Broodiray, So. Boston, Mot.

Dalyvaus geriausios artistinės pajė
gos, būtent: Drof. A.nt. židajMvičius, 
smuikininkas, O. Čiurliutč iš Amster- 
danų N. ¥., R. JNew Haven, Ct., 
J. Banys iš Montello,1 Masą., A. Rande- 
Unnoitė JŠ.Brighion, vietiniai:

baustas su visu Šv. Petro Parapijos | 
Choru. Tikimasi turėti ir daugiau sve- 2 
čių artistų. i

Šio koncerto nei vienas neturėtų ap- ■'« 
leisti. Pradžia 7:30 vakare. Įžanga nuo T 
JOc. iki $2.00. g

IŠKILMINGAS BANKIETAS
Pagerbimui Lietuvos Vyčių 
NlII-tojo Seimo Delegatu

Ketverge vakare, Liepos 2 dieną j
PARAPIJOS SELĖJ

492 L Seventh St.. So. Boston, Miss.

Tokio bankieto f vakarienes) koks 
dabar rengiamas, gal bostoniečiai nėra _ 
turėję. Be įvairiausią valgių bus ir gra- ę 
žus muzikalis proirramas. a

Norintieji šiame bankiete dalyvauti g 
įsigykite tikietiis tuojau. Vėliau neb- 
gausite. Ji] nedaug tėra. Tikietų galite - 
dar gauti pas Vyčius. “Darbininke” ir f 
iHmdrovėjc pas (rią baitę. Pradžia 7:30 ? 
vakare. Tikietas £2.00.

IŠVAŽIAVIMAS j
Sukatoje, Liepus 4-ta dieno, 1925 i

Geriauiane Palangos Parite į

Lawrence, Mass. |
Šiame išvažiavime dalyvaus visi Vy- g 

čių Seimo delegatai iš visų Amerikos J 
kiuštii. Programas bus kuoįvairiausis. 3 
Apyvakmėj dcl jaunimo prasidės šokiai 
salėj ant ežero kranto.

Visi kas gyvas ant Ketvirto Džula- 
jnus (Liepos) traukite į Palangą.

Tikietus, važiavimui į Palangą (ro
kais bei tanais galite gauti pu vietos
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Užbaigiant mokslo metus 
Barine aukštesnių^ mokyklų 
mokinėm buvo surengta lenk
tynės, kas geriausį ir gražiausi 
rašinį parašys, tas gaus pirmų 
dovaną. Nors buvo išrinkta 
net 50 studentų, vienok viršų 
ir garbę gavo katalikų mokyk
la, šv. Katarinos Akademija, Į 
kurioj mokytojauja seserys.

Smagu kad katalikų mokyk
los mokinė laimėjo, bet mums 
dar smagiau, nes ta garbė kliu
vo lietuvaitei panelei Onai Liz- 
daitei. Tai yra ta pati panelė, 
kuri pereitų žiemų atsižymėjo 
lošime ir dainavime. Tai yra 
viena iš mandagiausių merge 
lių. Ji priklauso prie Jaunimo 
Kliubo ir Šv. Kazimiero para
pijos choro.

Tai matote kiek laisvamanių 
bedievių riksmas turi teisybės, 
kad katalikų mokyklos negeros 
ir t. t. Kontesto komitetas, 
prezidentai ir visi aukšti valdi
ninkai buvo nekatalikai — lais
vamaniai, ir gal ku kluksai, 
vienok turėjo pripažinti garbę 
Šv. Katarinos mokyklai ir ka
talikei lietuvaitei pirmų dova
ną.

Apie ši įvykį plačiai rašė 
Racino ir Mihvaukės angliški 
laikraščiai.

PHILADELPHIA, PA.
Prieš porų mėnesių laiko, 

vietiniai nekutie veikėjai su
manė nusiųsti linkėjimą. Čeko
slovakijos prezidentui iš prie
žasties sukakime jam 75-kių 
mėtų amžiaus, atsižvelgdami į 
tą. kad Čeko-Slovakija yra la
bai prielanki mūeų brangiai-tė
vynei Lietuvai. Sumanyta —■ 
padaryta, taip per mūsų spau
dą— “Darbininkų” ir “Tėvy
nės Balsą,” (gi “Garsas” su 
mielu noru norėjo taip jo—pre
zidento atvaizdą, kaipo ir lie
tuvišką tekstą linkėjimo ant 
pirmo puslapio patalpinti, tik 
aplinkybės reikalavo tuo tarpu 
sugrąžinti klišę, tai ir nepatil- 
po todelei “Garse”), kaipo ir 
specijalį laišką tas buvo atatin
kamai atliktu. Ir šitai vienam 
iš linkėjusių 9-to birželio ap
draustame laiške iš Pragos, so
stinės Čeko-Slovakijos, iš Kan
celiarijos Prezidento atsaky
mas ve tokio turinio:

“Tamista, žemiau pasirašiu
si kanceliarija drįsta pranešti 
Jums, kad ji apturėjo Jūsų 
laišką, kuriuomi Jūs išreiškia
te kartu su kitais lietuviais gy
venančiais Suvienytose Valsti
jose Šiaurės Amerikos ponui 
Prezidentui linkėjimą jo 75-kių 
metų gimimo dienoj.

“Ponas Prezidentas yra Jū
sų atminimu apie jį labai nu
džiugęs ir paliepė mums, kad 
mes išreikštume Jums jo var
du širdingą ačiū už Jūsų linkė
jimą ir vienkart meldžia, kad 
Jūs praneštumėte apie tą ačia- 
vimą ir tiems ponams, kurie su 
Jumis pasirašė po tuo linkėji
mu.

Mes trokštamo Jums ir Jiems 
geni pasisekimų ir sveikatos.

Kanceliarija Prezidento
Čekų-Slovakijos* Respublikos 
(Plunksna pasirašymas neiš- 

' skaitomas).

jo j Anglijojį< .
miestų, kuriame ktebonauja di
džiai gerbiamas ir visų myli
mas, didelis tėvynAinis ir karš
tas lietuvių tautos: patrijotas 
gerb. kun. P. Daniūnas. Atva
žiavęs j šių gražių [lietuvių ko
lonijų radau gražų, lietuvių bū
relį, santaikoje ir iš vieno su 
gerb. klebonu dirbančius, kaip 
bažnyčios taip ir tautos darbų.

Tiktai nežinau kodėl apie šį 
ramų ir gražų lietuvių kampe
lį, mažai kas rašo, ar šiame 
kampelyje, korespondentų sto
ka, ar jie nenori savęs garsin- 
tis, kaip kad daro, kitų kolo
nijų korespondentai. Jie taip 
sau rainiai ir gražiai su gerb. 
klebonu priešakyje darbuojasi 
niekam Besigirdami, nes jie ži
no, kad tas girimasis, nieko 
jiems negelbės. Mano nuomo
ne, kad ir nesigirti, bet nors 
siek tiek reikėtų parašyti į lai
kraščius, kad ir šiame gražia
me mieste randasi gražus lie
tuvių būrelis, kurie taip pat 
darbuojasi, kaip ir kitų kolo
nijų lietuviai. Aš kaipo pake
leivis, nežinau kaip ilgai apsi
gyvensiu šioje gražioje lietuvių 
kolonijoje, bet kol čionai gy
vensiu stengsiuos šį tą tau
kiaus parašyti iš vietos lietu
vių gyvenimo ir jų veikimo.

Man labai čionai patiko, ka
da čionai atvažiavęs viską ra
dau, kaip kad mūsų tėvynėje 
Lietuvoje, užlaikant visus pa
pročius ir pamaldas. Atradau 
čionai švenčiant Dievo Kūno 
Aktovą, per visas devynias die
nas kas vakaras buvo laikūmi 
mišparai su išstatymu Švč, Sa
kramento. Aktava užsibaigė 
jškilmingąi. su.procesija, ket
verge vakare 18 d. birželio, tas 
labai mane džiugino, kad gerb. 
kun. Daniūnas tebepildo ir už
laiko įgimtus ir paprastus savo 
tėvynėje paprol :s.

Kitą syk para? >iu daugiaus 
ir plačiaus apie šį .liestą ir lie
tuvių istoriją, kada labiaus ir 
geriaus apsipažinsiu su miestu.

Pakeleivis

k. v.

NA8HUA, N. H.
KaijM) pakeleiviui tankiai 

priseina važinėti po įvairius 
miestus ir kolonijas ir nekurto
se lietuvių kolonijose prie pro
gos tenka apsistoti nors ant 
trumpo laiko kati patyrus tos 
kolonijos lietuvių gyvenimų ir 
jų darbuotę, kaip iš dvasiško

WORCESTER, MASS.
AVorcesteris dabar turi 

džiaugsmą po didelio nuliūdi
mo, kadangi mūsų mylimas ir 
darbštus gerb. klebonas kun. 
J. Jakaitis ir kun. Kavaliaus
kas apleido AVorcesterį- Viens 
iškeliavo į Tėvynę ant poilsio, 
o kits išvažiavo į Providence, 
R. I. už kleboną. Užtat mums 
buvo sunku persiskirti nors ir 
ant trumpjo laiko — nes gerbia
mas kun. J. Jakaitis ketino pas 
mus vėl sugrįžti už metų laiko, 
jeigu jojo sveikata jam pavelis. 
Mat sunkiai dirbdamas tarp 
mūsų labai susilpnėjo. Mūsų 
darbštus vadas rūpindamasis 
apie mus, tankiai užmiršdavo 
pats save. Lai Dievas jam už 
tai atlygina, nes mes niekuo
met jam negalėsime atsilygin
ti. Išvažiuojant aprūpino jis 
mus. kaip geras tėvas savo vai
kus. paliko teip pat gerus ir 
darbščius vadus, kurie mums 
gerai žinomi. Kaipo, labai my
limą ir gerbiamą kun. K. Vaši, 
kuris yra dabartinis i$Jisų kle
bonas.

1914 metais, Gerb. Kun. Va- 
sys darbavosi tarp mūsų ir bu
vo paliktas Klebenu kada 
Gerb. Kun. J. Jakaitis išvažia
vo Į Lietuvą. Tat Worcesterio 
Lietuviai yra labai gerai susi
pažinę su Gerb. Klebonu Va
šiu ir labai džiaugiamės, kad ir 
vėl Dievas mums davė gerą ir 
darbštų Kleboną, kuris yra ge
ros širdies, pilnas Dievo mei
lės ir tvirto patriotizmo. Teip 
gi labai mylintis jaunimų, ku-

[ uęgužio įM, 1925 Gerbi KK 
bobas Vagys pinuaū avO 
fnokrie ’ * * ’ 
Benų širdis.
kad nė vieną paooks^aoho^Č 
tų apleisti, nes yra'
nūs, teip gražūs, kadMį tte 
sięg pririša prie jų. Tiktai, la
kei mums buvo skaudu matyti 
gerb. Klebono Vasio liūdną < 
veidą, ant kurio galima,buvo : 
atspėti toji žaizda, kuri buvo 
jo širdyje. Matyt kad buvo la
bai skaudi, kadangi negalėda- ; 
mas vienas perkęsti, turėjo sa- ; 
vo pirmame pamoksle dalintis 
su parapijonais išreikšdamas i 
kaip buvo sunku persiskirt su 
savo mylimais žmonėmis Vest- i 
field’e, su kuriais teip vienybė
je ir meilėje darbavosi. Ir 
kaip buvo nemalonu sužinot, 
kad garsiame "VVorcesteryje y- 
ra tokių nesusipratusių žmo
nių, kurie užgavo širdį gerbia
mo Klebono Vasio.

Gaila mums labai, kad visuo
menė sužino, kad pas mus ran
dasi tokių nesusipratėlių. Jie 

: ne tik įžeidė mūsų dabartinį 
. kleboną, bet ir kitus mūsų my-
- limus kunigus. Tie keli nesu-
- sipratėliai užtraukė nekaltai 

gėdą ir nemalonumą ir padarė 
skausmą visai parapijai. Visi 
parapijonai labai jaučia tą 
skausmą, gerb. klebono Vasio 
ir kitų kunigą], kurie buvo 
nors kiek užgauti. Skauda ir 
mums širdis. Mes atjaučiame 
kartu su mūsų brangiu vadu, 
kenčiame nemalonumą nuo tų 
kelių žmonių, bet — patartu
me gerb. klebonui, kad -tu ke
lių ypatų nepaisytų, nes jie tik 
tiek parapijoje reiškia kaip la
šas vandens jūrėse. Visi para- 
pijonai labai užsiganėdina 
gerb. Jtlebttm 3?asiu irj.ada 
remti jį visuose darbuose ir už
manymuose. Lai Dievas lai
mina visus mūs gerb. • klebono 
Vasio darbus! ' ■ į ■

Dar Worcesterio lietuviai y- 
ra pilni džiaugsmo ir judėjimo. 
Vieni didžiuojasi su savo kle
bonu, o kiti su savo, mat da
bar turime dvi parapija® Nau
ji parapijonai karštai (lekuoja 
Aukščiausiam, kad išklausė jų 
prašymą ir ne tik ką susilaukė 
naujos parapijos, bet dar la
biau. džiaugiasi, kad susilau
kė gerai žinomų ir labai myli
mą kleboną, gerb. kun. J. Čap
liką, kurį risi Worcesterio 
žmonės myli ir gerbia. Liūdė
jo visi kada buvo išvažiavęs į 
Providence, B. L už kleboną, 
per keturis metus. Bet^dėkui 
Dievui ir teip pat dėkuPgerb. 
kun. J. Čaplikui, kad ir vėl pas 
mus sugrįžo. Mes žinome, kai 
gerb. kun. Čapliką ir Providen- 
ce’o lietuviai labai mylėjo. Su
prantama. kad buvo sunku 
skirtis, kur jau gražiai sutvar
kęs parapiją galėjo ramiai g}*-' 
venti. Bet mylėdamas mus ne-' 
paisė to sunkaus darlm, kuris j 
reikės čionai s pakelt ir pradėti 
iš naujo savo proto jėgas j sun
kų darbą. )b‘s žinome gerai 
kiek gerb. kun. Čaplikas turės 
vargo pernešt dirbdamas dol 
mūsų. Lai Dievas apdovanoja 
ji sveikata ir ištverme!

'Mes visi teip pat stosime pc- 
tįs-į petį ir remsime visus jo 
užmanymus ir darbus. Kad 
tik mylimam klebonui paleng-

Jo linksmumas ir prielanku
mas patraukia visus kartu 
dirbti. Mes tikri, kad visus 
ištautėjnsius ir sulenkėjusius 
lietuvius patrauks ant tiesaus 
kelio, nes teko pastebėti baž
nyčioje, ir ant piknikų ir va
karienėj, kuri buvo rengiama 
pagerbimui naujo klebono kun. 
Čapliko, kad daug atsilanko tų 
žmonių, kurie niekur pirma ne
silankė. Geriausio pasisekimo 
jaunai, gražiai parapijai grei
tu laiku iškilti.

Lai Dievas lengvina abiems 
klebonams jųjų sunkius dar
bus!

Parapijonė

NAUJA LIETUVIŠKAI
APTEKA

Cu.-pcr j

So. Boston, Mass.

ARIA .. ....$211

•<t istif, nes 
apautai Hcvcros Kompanijos.

PHARMACY
'. GRILEVIčIUS (Greeue)

617 E. Broadway
(To Imperini TeatruJ.

Pa a ihuh galimu
7R(.-S caanic

Užsakymus siunčiam Į visas dalis svieto. Rašykit tuo* 
jaus sekančiu antrašu:

FLOOD SOUARE

oz. 25c.

RMAN
LLOYD-

TEN IR ATGAL
Nužeminta Kaina
ĮLIETUVĄ

PER BREMEKĄ
3-čloj klesoj tiktai stateroomai

Apsigyvenę ateiviai grįžtan- 
tieji bėgy 12 mėn., netari 
JokiŲ sugrjžinani trukdymų.

192 IVashington Street, 
Boston, Masa.

DEL SUSIPAŽINIMO SU KOSTUMERIAIS PARDUODAM 
VISKĄ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

KANAPIŲ SĖKLOS........ sv. 60c.
CITVARAS.........................oz. 40c.
GALONGONIŲ šaknys..oz. 10c.
RAMUNELIAI—

1 oz. 15e..
LIEPOS ŽIEDAI—

1 oz. 15c.,
IMBIER10 ŠAKNYS—

1 oz. 10c., 3 oz. 25c.
CEMERYčIOS . .oz. 10c.. 3 oz. 25c
CINC’IBĖRIO ......................oz. 5c.

oz.

kp 1 m>:

formacijų kreipk it' ■’

popicras 
džiaml.

y Chorams duodamas didelis nuošimtis.

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

United American Lines
(Hirriaun Line) Joir.t Sc—icc

Hamtarg American line
State St Boston. Mat*.

Iš Bostono:____
SA MARIA.......... Liepos 2, RugpJ. 2
CALIFORNIA................... Liepos 26
SCHYTHIA.. .RugpJ. 13, Rūgs. 10 

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas sereda. Keleiviai neplliečiai J- 
leidtiami be kvotos varžymų. Visi 8 
kieme keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas Svarumas. Puikus mai
stas. Kreipkitės prie vietos agentų 
*r 1 
CUNARD LINK 
128 State Street 
Boston, Mass.

LAWRENCK, MASS.
Aptarė Gegužinės Reikalus.
Birželio 21 d. Palangoje įvy

ko pasitarimas L. Vyčhj N. A. 
Apskričio 4 Liepos Gegužinės 
reikalais. Dalyvavo kleb. kun. 
P. Virmauskis, kun. P. Juras, 
Gegužinės gaspadoriai I. P. 
Kaleva, K. Banevičius. J. Pie
votas, V. T. Savickas ir būre
lis Lyvreneo ir Bostono dar
buotojų.

Paaiškėjo, kad visi prisiruo
šimo darbai sekėsi, ir iŠ visko 
matyt kad ši gegužinė sa^o 
skaitlingumu ir įvairumu toli 
perviršys pirmesnes gegužines. 
Į gegužinę nutarta pakviestu 
net Lietuvos pasiuntinį Ameri
kai, Jo Ekscelenciją K. Bizaus
ką.

Iš atletų, tai rnngtyniuos ge
riausios N. A. L. Vyčių Base- 
ball'o komandos, būtent South 
Bostono su Lavrenco. Laimė
jusiai komandai paskirta auk
sinė dovana.

Iš jaishi komisijos (Plevoko,
■ Petreikos ir Medonio) sužinota 

kad rengiama eilė indomių kon- 
testinm žaislų k. t. bėgimo

' lenktynės, “orlaivių” lenkty- 
1 nes, bulvių rinkimas ir daug ki- 
I tokių. Amerikoniškam jauni-
■ mui tai bus rengiami šokiai 
’ salėj ant ežero kranto, grie- 
’ žiant gerai orchestrai.

Viskas rengiama taip kad at-» 
’ vykę svečiai, Vyčiij Seimo de-J 
' legatai iš Chicagos, Detroito.

Clevelando. Montreal'io ir ki
tų miestai turėtų nusistebėti ir 

' pasigerėti iš N. Anglijos Vy
čių sumanumo.

Palangietis

Suv. Valstijose uždarbiau
jančių moterų. yra 8.000.000.

Penkta dalis Suv. Valsti
jų alginių darbininkų yra

tai vienatinė linija kurios laivai regu- 
itariUM peįiftiaa metus susisiekia sta 
čiai su ažoa Danzigo valstijos per
tu. TA TI KLAIPtDOS. kad lai
vas an > aMot New Yorke atveža 
Jumis t J pači# TZVYNE LIE- 
TUVĄ.^ba IS Dtnzigo J Klaipėdą tai 
tiktai nakties kelionė laivu be
jokiu UkaKlų.

atavAlami ii Xew Y orka
CSTONIA” 2 Liepos 
“TTANIA” 21 Liep. 

ONIA” 11 Rugpj. 
lalrakorčUj •* 
M Mtoba vurttoota:

3>ra |181M

Gerai žinome gerb. kun. Čap
liko darbštumą, bps būdamas 
įjtrmiau pas ’mus vikaru ir teip 
pat buvo klebonu, kaip gerb- 
kun. J. Jakaitis buvo išvažia
vęs j Lietuvą. Gerb. kun. Čap
likas su visais meilėje ir vieny
bėje gražiai dirbo. Nė mažam 
Įcūdikui nppr&sižengė.. Užtai 
jį visi labai myli'ir gerbia Ir 
kaip girdisi Panelės Svč. Auš.

Lai

Lai

RITU .......................... pakelis 10c.
SALTMfiTlV..............pakelis 10c.
SANTAI ...................... pakelis 10c.
š ALAVUOS ..............pakelis 10c.
KMYNU ...............................oz. 10c.
TRUK2OLIV ..................... oz. 2Oc.
PUPLAIŠKIŲ ..........pakelis 15c.
ŽEMUOGIŲ............................. yjsv. 3fie.
VALERIJONO šaknys.. .oz. 10c. 
SEUNA lapelių.............................oz. 10c.
BALTO ĄŽUOLO žievė—

pūkelis 10c.

Ofiso Tel. Univcrsity 8831 Gyvenimo vieta :
s. Ta. Trosjieet 0415-M 2G Dimick St., Somerville, Mass.

D. A. ZALETSKAS

TEN IR ATGAL
Nupiginta Kaina

$203
Iš NEW YORK’O į 
KAUNĄ ir ATGAL 

(Karės, taksai ekstra)

Puikiausia projra r-, 
vo tėvynę už numa 
sos kainas ten i: 
Hamburgo kolei"'" 
tom i specialia; 
vietas po priež 
kondukm

LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
(UNDERTAKER AND EMBALMER)

983 Cambridge St. Cambridge, Mass.

Aprūpinu šermenų reikalus pagal šeimynos norų. 
Darbą atlieku gerai ir sąžiningai.

CHORO REPERTUARAS
MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.00.

Vėl Nauios Dainos
.1 CHORO REPERTUARO.

PIKNIKAS!
........ = — = ■■    ■ ' ■

Rengia Sv. Vincento Vyrų ir Moterų D-ja Brighton, Maats |

28 Birželio-June, 192SI

ANT A. A LEKO FARMOS
7 | (amlin Farm neotond)

WILSON STREET NORWOOD. MASS
.................................................... ...............

šis piknikas bus gražus ir linksmas. Vieta graži ir patogi, prie ežero! iMį 
galima maudytis, laiveliais pasivažinėti ir žaisti. Bus prirengta įvairių 
nimų, grajys ir muzikantai. Bus virvės traukimas: Brighton’as su Norwood*i» 
South Boston’as su Cambridge’iu.

Brightonieciai. kurie važiuosite, susirinkite nedėlioj prie Brighton’o Li 
Kooperacijos Svetainės 9-tą vaL ryte.

Karais ir automobiliais reikia važiuoti sekamai: Važiuojant iš B

t
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dėl vyra. moterų* ir vaiku
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GERAS NAMAS
U-lmynu m> " ktnumirlus kiekvienai

PUOŠIA KAMBARIUS 
ry&ai darbuotojai, V. Ta- 
iūnas, K. Ambrozas ir S. 
lielius turėdami vakacijas, 
lilsi, nesilepina, kur ant 
■ačių,” bet pasiraitę ranko- 
šveičia, pentiną, dekoruo- 

Vyčių 17-tos kuopos kamba
rius, kad atvykusiems į seimą 
Vyčių delegatams būtų jaukiau 

tr_ tuose kambariuose pasilsėti bei 
• pasisvečiuoti.

ATVYKSTA DAKTARAS 
BAGDONAS

Gauta žinia jog iš Cliicagos 
į Bostoną atvyksta Dr. M. Bag
donas, L. Vyčių Centro pirmi
ninkas, dalyvauti Vyčių Seime. 

’ Gerb. Mikas Bagdonas Bos
toniečiams yra šiek tiek žino
mas. nes keli metai atgal atvy
kęs iš Lietuvos važinėjo su 
prakalbomis.

ŠĮ pavasari M. Bagdonas 
baigė Loyola universitetą gau
damas teisių daktarato laipsni.

Rep.

ĮSIGYKITE TIKIETUS
Dar turime dėl pardavimo 

keliolika tikietų dėl iškilmingo 
bankieto (vakarienės), kuris i- 
vyks Liepos 2 d. Parapijos Sa
lėj. Norintieji tame delegatų 
pagerbimo bankii-te dalyvauti 
įsigykite tuoj tikiotrs. Ban
kieto tikintų pardavimas užsi
baigs su birželio 28 d. Po tos 
dienos tikietų nebgausite. To
dėl neturintieji pa s: skubink ’t? 
įsigyti.

R
C.

F. Stravinskas Kazys 
F. vičius Pranas mk tmm

Gegužės 25 d. Miesto Tary
ba savo posėdy prięęa| instruk
ciją apie gryno pe&o tvarką 
nuo esamųjų Kaune nekilnoja
mųjų turtų išskaittiavimo mie
sto mokesniu! nuo šių turtų im
ti. Ši instrukcija apima 4 da
lis: pirmoje išdėstomi bendrie
ji dėsniai, antroje turtų įkai
nojimo organizacija, trečioje— 
įkainojimo nubrėžimas ir pas
kutinėje — turtų išbraukimas 
iš mokesnių knygų.

Šią instrukciją Tarybai bu
vo pasiūliusi M. Valdyba. Bet 
prieš svarstydami namu savi
ninku atstovas Chodasas patie
kė savo šiai instrukcijai pro
jektą. Nagrinėjant papunk
čiui buvo priimtas visas Choda- 
so pasiūlytasai projektas, ku
riuo įnešta nemaža pataisų, y- 
pač paskutinėse dalyse. Be
svarstant buvo kilę nemaža 
ginčų. ypač tarp projekto pa
tiekė jo Chodaso ir atst. Šato. 
Kitas Tarybos posėdis Įvyksta 
šiandie 7 vai. vak. Rotušėje.

VILNIAUS MIESTO BIU
DŽETAS

VILNIUS. V-26 (Elta). Vil
niaus miesto 1925 metu preli
minarinis biudžetas siekia 7.- 
147.1S6 zlotų.

NETURTINGO ŽMOGAUS 
GYDUOLĖS NUO SILPNU 
NERVŲ, NERVIŠKUMO 

ekn darbą

No. 24 LiuroM Su Brlgbton. M«>«. 
&autnvė pntogioj vjetoj, lietuviais

Baldomosios mašinos. Parsiduoda už 
S6JMJ0. Platesnes žlnitm galite gauti pas 
J. MGTL ZAS. 34 Lincoln Brigh- 
ton, Mass., nuo 5 iki 8:30 vakare.

(B.dW)

~ ANT BENUOS
Šeši kambariai ant rendos su visais 

Įtaisymais. Taipgi kiti trys kambarin: 
ir-gi ant rendvs su rakandais ariat be

Geros išlygos. A. t'Al.KONTS. 7 
se St..’ I hm-hester. Mass. (B-27>

PADĖKAVONĖ
Mike Binto, 501 Pine Hllto 8t.. 

Minerevllle, Pa. rato: “Dėkui Tamm! 
p, žnkalti, už jūsų stebuklingai sntal- 
sytas žoles, kurios mane sveiku padare 
Turėjau viduriu dldj sukietėjimą, skil 
vie nedlrbimg, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip ai su 
naudojau jasq žolių du pakeliu No. 
395A, tai tas visas nesmagumas nuo I 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žmo 
gul kreiptis pas žukaltj su negerais vi- ’ 

durtais, o tos žolės ir jumis atltstsva > 
Prekė 60c. už pakelt” Atsiusk 16c. į 
o gausi visokiu sotlij ir knygų katalogu , 
Adresuok taip: i

M. KUKAITIS 
448 Hutam Ava. Bodiester. N T

GERIAUSIOS RI’ŠIES 
TAVORASi

PIGIAUSIOS KAINOS 
SOUTH BOSTONE

1S metu teisingo patarna
vimo ant Rroachvay.
Mes duodame ir apmaino
me lojral stamps.

MILLER’S
261 WEST BR0ADWAY 

Tarpe C ir D Gatvių
SOUTH BOSTON, MASS.

i___________

paieškojimai

GARADŽIUI VIETA
Mnoclanm ant renilos. žem:::’.i<::

GARAGEN INC..
Boston, M:i<s. Tei.

>r..:o. Kurkliu vai..
Imbrosiutv. tx> 

7kiu kaimo. Subn- 
url-krir-i... LITU-

ŽUpio
KpI :n-

NAMU SAVININKAMS
Lietuvis karpenteris. pentorius ir 'žino e.p’e j’, reiks?..' 

deris. Darbą atlieka sąžininga: ir irž į,,'.t-.ki:'.g:'.. J*. U: 
prieinama kaina. Kreiptis; J. TARŲ- , •’ . ~o-, .
TIS. 242 W. Fiftli Street. Sotu h Boston. •’..........
Mass. (S.-Jmy-25 > knt:s. LITUI AXIA.

E. Menki- 
ukln r.ps-

§
SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

Z
A

JAMES J. KEUEHE8
AKIŲ GYDYTOJAS

Per-12 metų ant 54 Main St
iMiJtir kjvena

G3 Main St., Richmond Bld< 
BROCKTON, MASS.

ja<javo«l Rajij; tai 
'ateik pai|eer%: 

™yhUect4 TITCS- P. 
GREVJg, £a<l pndnrji'l Un- 
fcanm pLuųtš ir gnu^lput :tū- 
uia katy geniau l»ud;\vni!. ko-” 
<ioj Y&Hhę ktok IfJauos. 
Teipgi BlMilafUojnnie 
gauname pėrmitus df!

guvu!^nu'- nuaiiis [>a • 
ghl u^i■cynyiir inulanine'vl - 
noktus reikalingus plaitnss- nž 
InlRilTtriehianii) kalus) KVeųi- 
kitės ptts

TITUS P. arnuis
AllOUITECn' ėc INCbEEK

395 West Broadvay 
South Boston, Kass.

Telephone South Bosija 234C

skyrium

moių antinio, puikiausioj 
•atsiduoda už STl.ąoo.

t B.

PIRK-NESIGAILeSI
TeL Hito 2488

GEORGE H. SELDS
viela graži. kiemus

kiro-

1.4440. K;;in:: ril.
i SlkoOO Keis turi

30'

VARGONININKAS
Paieškau nedidelės vietos, kur bū
ti! "aiima atlikti bažnyčios parei 
?os prie pašalinio užsiėmimo, arba 
atlikti ir zokristijono darbą. Cho
rą moku vesti gerai ir turiu kle
bono paliūdyjimą. Meldžiu atsi
šaukti “ Darbininko” redakcijom

PIGUS PIRKIMAS
3-jtj šeimynų namas įx> 5-kis kamba

rius. v;kšt:tjiai. gesas. romios ne$n $42 
niėresvje. kaina tik $3.000. Klauskit 
MUS. A. PI.EVOKAS. 94S E. Broa<!

DR. A. J. BOSINI
<r (GUMAUSKAB)

: «XXJaCXJO6X3S3»3«JOiSJ^^
Į TEL, So. Basto© 0606—W. 
į UETUVY8 DANTISTAB

j A, L. KAPOČfUS
| 251 Broadway, So. Bofton

l (**KtieiyioM aatnel 
SOnso VALAimoe: nuo » iki 12. 
81:30 Iki 6 ir nuo 8:30 Iki 9 vakar*
sSeredotnla n«o 9 iki 12 v*L diena' 
gSubatomla nuo S Iki 6 rak. Neds 
ttOomis nuo 8 iki 12 (pagal sotartt*
3SX3S3S3S30O(3SXX3S36S(XS3S

DR. PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
rai. 9 iki ^-te. 1 iki 8 po pito 

889 Broadway, # Bo. Boetoa. 
TM. Bo. Botom 288L

811-612 01d South Baūdint
294 Wa8hington Street 

Boston, Mas«,
Valandos: » A. M. Iki !iO P. M.

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick Stn Eait Boston

Telephone East Bostco 1490
Oyrenimo vien

37 Gorham Avenue, Brookline
Telephone Regent 8558

ANTANAS F. KNEIŽYS 
koris lanko Suffolk Te Irę mokyk
lą Ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų Išsky
rus Šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji anitllftka 1 ra
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Knelžlo adresu yra 
toks: 808 E. Ninth Street, Tek So. 
Boston 1696.

L

TeL 8o. Boston 870

J. MACDONELL, M. D. 
GoNato mmOkUMM it UetuvUM 

amo vanumoa: Rytais Iki 0 vai.
Po pietą nuo 1—f 
Vakarais nuoC—-9 

5N R Broadway, So. Bartom

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

8Wa W. Broadway, So. Boetoa
VALANDOS: Nuo » r. ik! 7 v. rak.

SPORTAS
imni por snkyrus mėnesius.

Gaspadorius

Antras didžiausias šių metų

PIKNIKAS
Tone roikn'

'’uo’iij pnrd

7) V. VITCHFT..

L

ke1

SVARBU! SVARBU!!
Šiandieną 2:30 po r 

McNary daržo (Columbia 
bus didelis baso bal! lošima
So. Bostono šv. Potro Parap 
jos berniuku, rato;U stos prk 
Cambriduio N'-kmio Prasidėt 
mo Parapijos n'-miitkią rr/op-

pa

"'..'ra už:
pmre'br- .

Rokomenilno/n

NORS KARTA APSIMOKĖS
J eiga Papirksi Bile Katrą Iš 
šių žemiau Pažymėtu Namu

Patikrinimas bankinių knygų
patikrinimas y

mus per

GEGUŽIO IR BIRŽELIO MĖNESIUS, 1925

F.VI

Ant Nuosavo Daržo

•. T: i-
T/g

.iion. Labai mažas įnešima

TT

PERSIKĖLE į naują virtą

įsigyk drukuojamą marinėlę (type- 
u-riter) ra lietuviukai* ženklais. Klausk 
nple kaina ir ižlygaa pas

ANTANAS N. KNAISYS

-----------R e n c i a-------------

Lietuvos D. K. Keistučio Draugija

CITY POINT
murinta

kinrmfš šilumomls, elektrikus šviesos, 
ir 2o pavieni)] garadžlp. turi Imti gret
ini išparduoti sykiu arba atskirai. Pre-

>. Boston OfiOū.

Tel. Main G4C7 
ay. So. Boston.

[Siuvėja.
: Simu visokias moterį; drapanas. 

T Kurios nori pačios siūlių. ::uk<T[»: 
jj audeklą ir jietrinas. A:!:.r:: vaka

rais iigi aštuohiit.
! P. STANCĖLAITĖ
į 598 East Broadvay
{ South. Boston, Mass.
į Prie FI«cl Sąvare Room 4

m

m

mai valandą p' 
gos riebu*

VYČIŲ BASE BALL 
RATELIS

So. P>o<forio Vy-:ų "7-to? 
kuopos ba?n bąli ra-e’;= hm Im
lios savaitė? kaip ronuiasi pri^ 
lošimo ?u Lavrreueo Vyčių kuo
pos baso bąli rateliu. š:ame lo
šime pamatysimo kurio miesto 
jaunimas miklesni.' ir gyvesnis.

Vyčių ratelis 
Antanėlis Juozas 
Aukštikalnis Jurgis 
Kiburis Algirdas 
Kartavičius Jonas 
Beleekas Stanislovas 
Baltrušiūnas Antanas

1
2
3 
S.

gnrndžius. gerinusi Įtaisymai. A’ek*rn. 
atskiros šilumos, priekio ir užpakalio 
•’lazzni ir tt.. kaina $14.snn. mažn* ir.o- 
Jimas. šis namas randasi laba' gra
žioj vietoj. Matykite

TITUS P. GREVIS
395 Broadway, S. Boston, Mass.

Telefonas So. Boston 2340

C.
K.

c. 
s.

P.
B.
B.
B.
S.
F. Znotinns Stnr’=lova?
F. Ašmensknr Albertas
F. Ruseckas Antanas

Pagelbi ninka;
F. Znotinas Telesforas
S. Moekapetris Pranas

Teiepbone South Botom 8820

A. 0, ŠALNA (SH ALNA)
UKTUVI8 ADVOKATAI

“DARBININKO ” NAU 
{antros lubos?

Apdrausk

Subatoje
Liepos-July 4 diena, 1925

OAKLAND GROVE E. DEDHAM MASS
Prasidės 10 tą vai. ryte ir trauksis iki vėlumos naktį

Lietuvis Perkraustytojas

J. J. MORKŪNAS
P^rm-žn fnmicins | tolimiausiu* mi*'"- 
tus i- ant viotoM romi prižiūrima, zrei- 
•nl ir picini darbas atliekama.
fp krepki-ės 324 E St.. kampas Brnad- 
wny. S<>. Rnston. Tel. S. R 4*>C4. 
Ties. Tel. I Forchester 30S2-W. (T,-23)

Programas susidės iš muzikantu, šokių, bėgimo ir 
kiti] pbnašių žaislu. Apart to bus skanių valgių ir sal
džiu gėrimų. Taip kad publika bus pilnai užganėdinta. 
Taip-gi por pikniką bus priimami nauji nariai prie 
draugystės už pusę i stojimo. Tad gerbiamoji publika 
naudokitės šia proga, atsilankykit skaitlingai, o mes pa
sistengsim visus užganėdinti. įžangos nebus.

KELRODIS: Važiuokite < oik-riu iki Forest Ilill, iš ten 
imkit AS'ashimrton provo St. karą ir važiuokit iki Grove St. 
T<-n stovūs žmogus. kur < rmrodis vj-tų. Dr-jos trokai išva
duos mm Lietuvių Sal 10:30 vai. ryte.

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GR ABORIUS

[i BvteOda feriamį paikntinj patarnavimą, todėl verta paa jį 
b kreiptis.

ž!

NUO UGNIES — Na
rna, krautuvę, rakan- 

‘ (INŠIURYK)
dus, drabužius, auto
mobilių ir tt.

NUO NELAIMIŲ—Au- 
tomobilių. save, namą 
ir tt.

NUO VAGIŲ—Visą kil
nojamą turtą.

Apdraudęs būsi ramus 
nuo visokių nelaimių.
Teigu turi apdraudęs 
(inšiūrinęs). tai pasibai
gus atnaujink pas manę. 
Klausk apie apdraudos 
kainas.
Pirk ir parduok namus, 
žemę ir t. t. per manę, 
įvairiais reikalais kreip
kitės šiuo adresu:

308 East Ninth Street 
So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 1696.

į

iii

ii 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!

i! 
j!
;•
i!

J!
i! 
i! 

1?

JUOZAS M. VEEYEcKA
(VERACKA'

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE 

OFISUOSE
SOUTH BOSTON,MASS.:

414 W. Broadffay
Tel. S. B. 094,

BROCKTON, MSS.:
684 No. Main Street

Tel. HrrK-kton 7.80
RESTOENTTJOS Tek S B. 342S»-W į

DAKTARAS J. LAMDŽIUS
(SEYMOUI)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

Gydą aitrias Ir kronlSltu tjž’lsenč- 
jnsl«» ligas vyrą, motei) Ir vaiky, 
pagal vėliausius metodu, kaip tai: 
ultra-vloletiniais spindtflils. fcjrart? 
žiburiu, thermo therejt. ir kitai? 
elektro medikai iškals bud? 1?. Egza
minuoju kraujo. Irspiati-
ilulns savo kiljoratorijojt. Nutrau-

teikia patarimus laiSkuit.

nuo 9 ryte iki 9 rnlcnro

381 WEST BR0ADVAY 
South Boston, Mass.

(Antro* lubos)
Telefonas---------------------S. B. 40O<’

Tek S. R 2806—R.

į OPTOMETRISTAS
Ž
S" TM»amiuuoju akla, priskirtu afcl- 
x iiins. krei-.ua »k>» atitieaino ir 
« amblijonlžkoae fakloaa) akyse to-
j gteUB© titoM® lAlka*
I ‘j. L. Pašakarnii, O. D,

447 Broadw*y, Ro. Bortoo. !

F, J. MUHMISUS
advokatas

TeL Sa Jtoan 0828 
LLTTŪ V13 DAN7BTAB

DR. M. V. CISPER 
(KiSPARAvrcnHir 

dHBmdvay, M Boetoe
Ofito eelmtoi:

■■o 8 iM 12:00 ryta t,aw 146 
Iki 5 tr neo 6 XX) iki 8 nL ntoim 
Oflaaa apdarytai etoaM mekento

RealrlendjMi Telepbonu: ffTHVM.

T«Ė®iT

BOSTON'O DRAUGUI!
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. J0N0EV. BL. PAŠELE 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St. So. Boston, Mas* 
Telephone South Boston 1516—J.

Vlce-Plrmlnlnkas — J. Petrauskas, 
250 Goki St, So. Boston, Maaa.

Prot Rastinio kas —J. Glineckta,
5 Thomas Pk.', 8o. Boston, Mato 

FLn. Rižtinlnka* — M. keikto,
40 Marine Road, So. Boston, Mato 

Kaslerlus — A. Naudžiunaa,
885 E. Broadvray, 8o. Boston, If—ą 

Tvarkdarys — J. Zalkls,
7 Wlnfleld St, So. Boston, -Mato 

Draugija laiko susirinkimus kas tr»* 
člą nedėldienj klekvlene mėnesio, 2-ra 
valandą po pietą, parapijos salėj, ^2 
E. Seventh St, So. Boston, Mjum,

DR-STfi LIETUVOS DUKTERĮ 
PO GLOBA M0TIN08 tVĄ

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčklenė,
206 W. 3-rd S g, So. Botom, Maafc 

’ieė-Phrn. — A_ Jairaflonlenfi,
1426 Cohnnbla Rd., 8o. Boston, MaM 
rot Rato — O. SlaurlenC,
443 K 7-th St. So. Boston, Mato 

'in. Rato — J. Keys,
115 G Street So. Boston, Mato 

žd. — Q. Staniui lutė,
105 6-th St, So. Boston, Mato ! 

'▼arkdari — Q. Mlz^irdiemB.
164 8-th St, So. Boston, Mato 

traugfjoB reikalais krelfklttt visados J
protokolu raitininke. Draugija lalht 
savo ausirliklnras kas astru ūtarnlm* 
k< kiekvien* mėnesio 7 M vakaru 
parapijos svetamėj ant Penktos <a*> 
vis, Sosrth Boston, Masa.

tv. KAZIM»0 K. K. DBJOt 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — J. Jarela,
225 L Street. So. Boston. Mato 

Vkm-pirm. — J. Grubtnskaa,

1426 CoTumbi* R<L, 8. Bertos, MM 
rtnln®} ROttatnkM — K JCHkie,

S Hatch Street, So. Botoj©, Mato

Tvarkdarys — P. Laaflka,
800 K Tlfth St, 8< Botom, Mato

Draugljoe reikalais kreipkltto vM» 
doe | protbtot* raltlntak*.

DraucUa savo Msirnkteto laiko >-»l
BedSdlenl kiekvieno MmMo l-ssą tofc

D. L K KEISTUČIO DEJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — ▼. Zalteekan, 

614 E. Broedw*y. So. Boston, Meto
VTCE-PTRM. — FovUas Ruto,
• flB’C Street, So. Boston. Meto
PROT. RAST. — Antanai MecejrtM

450 R. toveath SU So. Beatoj Mato 
FIN. RAtT. — Joosapas V Iškeri S to

KARTERIUS — And r. ZallectM, 
en k. fųth Rt. nitu.- 

MARtAUtA—Ka^®*nm MTMiHloėMį

D.L L KetotaSo Drturija laito M*




