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ką HMm&Mi ctntfpMpl ta m* 
lonftUM DJerui ir Bažny-
tiri, te imonims naudiiigtmfc, 
negu pfrtaie bidfoytbną indų ir 
ąet nęga bainytinM apeifoe. Pa
kol U viri l»trilki  ̂,mę*
negalime tikėti* miaukti apaudė* 
kuri Matikių KatiJfeą Bažnyčia* 
rimtybei Ir pajėgomi, fcnonig 
vadai, pirmiausia ąl kunigai, ta- 
ri skaityti tai savo jdidiiauąlu ui* 

.' daviniu, /'
VyskupftsKniaa,

v

- i ’ ’/ *

DIDELĖ APGAVYSTĖ, i 
t t____ * *:

! Kanados kooperatyvės ūni- 
. jos sekretorius Keen skelbia a- 
- pie flul^ę apgavystę po koope- 
rariW priedanga padmytą. 
Prieš keletą meti] vienas Suk
tas biznierius 'Ontaricų valstijoj 
pradėjo .organizuoti taip far- 
merių eooperative eliaįn stores. 
Buvo nuorganizuota 47 krautu
vės, Per metus laiko veik ri- 
sos sprogo ir dingo farmerių 
$5(10,000. Farmeriaų norėdami 
kouperatyvių .būdu pirkti ir 

A parduoti nesikreipė į Coopera- 
tive Union o paklausė suk
čiaus. Todėl apsigavo.

> —-!| ■y"——" ■*
į GERAI SEKASI.

’ NEW YORK^- Cdnsumers 

Gdoperative Credit Union na
rių turi 100, kapitalo $2,219, 
depozitų $$29, paskolų davus 

1 $2,793. Ta kredito1 kooperaci ja 
nuęlatai turi prašymų paskolų, 
bet jų negali patenkinti- dėl ka- 

; pitalo stokos. * Nariai.koopera- 
vr. ęijos Veda smarkią agitaciją už 
Y/ prisirašymą, kadLjbtūt įgalima

' l

UŽ 8 VAL. DARBO DIENĄ.
T ,—:—- ■ -

, LONDON. — Darbo ministe- 
ris Shaw parlamente pranešė, 
kad bus greitai paduotas suma
nymas įvesti SA'ataūdiį darbo 
dieną. »

Darbo Partija Savo progra
ma turėjo punktą, kur stovejo 
už apdėjimį kapitalo- ispąeia- 
liaiš mokesčiais. Dabar to 
punkto nevykins gyvenimtin.
• • - 1

i
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PITTSBURG, Pa..— švento 
Pranciškaus Ksaviero parapi
jos klebonijoj ištiko baisus į- 
vvkis. Klebonas Jclm J. G ra
dy. suimtas, kaipo atsakomin- 
gas už gyvybę gaspadinės 
Auna McDonough, 45 m. am
žiaus. Kunigas aiškino polici
jai, kad jis valęs stalčių ir ra
dęs revolverį. Bečiupinėjant 
revolveris iššovė ir šūvis patai
kė gaspadįnei kuri u žkelių mi
liutų mirė.

V. ,

TIKISI LAIMĖTI.
*■ s

RYSIĄS. — Italijos parla- 
męntan rųikimai įvyks bal. 6 
d. Fašistai pilnai įsitikinę, jog' 
turės viršų. Sako, kad-laimė
sią du trečdaliu atstovu. 1ta ta-

X 

------------------------1----------------------.

NUMIRUSIAM NEDUODA 
RAMYBĖS.

I

WASHINGTON. — Žibalo 
skandalas taip išsiplėtė, kad 
kaltininkų ieško\na ir grabuo
se, Milijonierius, bankinin
kas Vanderlip pareiškė, kad 
velionis prezidentas Harding y- 
ra prie to prisidėjęs ir gavęs 
kyšį. Nuo jo buvęs nupirktas 
laikraštis Marion Star ir už jį 
užmokėta $250,000 daugiau, ne
gu vertas. Tokiu būdu jis ga
vo kyšį, kad iŠrandavoti val- 

■ džios žibalo versmes.
h..,. ...............N..

LAIMĖJO DOVANAS.

: SIŪLO SALASUŽ SKOLAS. 

pabyžiūšN- i»tt»sas. 

“Excelšior” rašo, kad Fran- 
eūzija sutiktų pervesti Ameri
kai savo salas .Martiniųue ir 
Guadeloupe, Vakarinėj Indi
joj, jeigu Amerika už tai pa
naikintų $3,000,000,000 • Fran- 
cūzų skolų Amerikai ir apsiim
ti]. išmokėti! Franeūzijos skolas 
Anglijai. Minėtos salos labai 
svarbios Amerikai kariniu at
žvilgiu; turint jas, Amerika 
galėti] geriau apginti Panamos 
Kanalą, ištikus karui.

Taeiaus,s 'Amerikoj valstybės 
departamentai sakoįkad Frijur 
ei ja perdaug reikalauja už savo 
salas. Taigi negalį būti nė kal
bos, kad Suv. Valstijos mai
nais’už jas panaikinti] karines 
Francijos skolas Amerikai' ir 
dar išmokėtų Francijos skolas 
Anglijai.

* PASKOLA IŠ ANGLIJOS. .

AIASKVA.'^AKrasinas, So

vietų valdžios užsieninės pre
kybos komisaras, sako, Rusijai 
reikės gauti paskolų iš Angli
jos. Kitaip, nebūsią didelės 
naudos iš to, kad Anglija ofi- 
ciailiai pripažino Sovietų val
džią. Tomis paskolomis būtų 
gaivinama Rusijos pramonė, 
gelžkeliai, žemės ūkis. Rusija 
nežadės greitai jas išmokėti. 
Jos bus išmokamos iš įplaukų, 
kurių turės duoti pagerėjęs šar 
lies ūkis.

-—t—------
SUMUŠTI MEKSIKOS 

SUKILĖLIAI.

Po smarkiam 11 valandų 
mūšiui, valdžios kariuomene 
perėjo Lerrna upę ii\ sumušę 
'sukilėlius ties Ocotlanu. Suki- > • 
lėliai iškėlė balta vėliavą, kai- 
po ženklą, kad valdžios kariuo
menė pertraukti] mūšį ir pada
rytų su jais kokias derybas. Iš 
valdžios pusės krito 300 užmuš
tų bei sužeistų. Sįikilėlirynuos- 
toliai nežinomi* valdžios spė
kom čia vadovavo generolas 
Amaro.

*»•.

CINCINNATI. Buvo da
rytas kpntestas rašyme straips
nio apie taupumą. Kohteste da
lyvavo pradinių mokyklų mo- 

< kiniai. ’ Buvo siūlytos penkios 
dovanos už geriausią parasy- 
urą. Tai keturias iš* penkių 

' dovanų laimėjo mokiniai šv. 
mokyk- 

'i

NEŽINOJO.
i •_ ,__ A—

AVASIIINGTON — Ameri
kos laivyno mimsteris Denbv 

•* I *

ŠEŠTADIENIS, VA

* . .

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba* 
priklausomybės Deklaraciją:

“Vilnius, Lietuva, Vasąrio 16 d., 1918c
Lietuvos Valstybės Taryba, savo posėd; 

re kreiptis Į Rusiją; Vokietiją ir kitas Vali 
reiškimui ■ < ' . y J ■ ;;A-

Žietuyųs Valstybės Ta^yba^ kaipo w

tuvių Vilniuje suvažiavimu nutarimu iš18-23 d. rugsėjo; 1917 
m., skelbiasi atstatanti Lietuvos Nepriklausomą Valstybę šu 
sostine Vilniuje, atskira nuo visų kitų valstybių'ryšių, kurie 
yra huyę su kitomis tautomis ir valstybėmis/

Tuom patim sykiu Lietuvos Valstybės Taryba apreiškia, 
kad Lietuvos Valstybės pamatus ir jos santykius Šu kitomis val
stybėmis privalo galutinai nustatyt, kiek greičiau galima, Stei
giamasis Seimas, demokratišku, būdu, vi^ų Lietuvos gyventojų 
išrinktas. 1

Lietuvos Valstybės Tarybos nariai: Dr.: Jonas Basanavi
čius, Adv,t Jonas Vileišis, Kazys Bizauskas, .Mykolas Biržiška, 
S. Banaitis, St. Kairys, D. Malinauskas, S. Narutavičius, Dr. 
J. šaulys, J Šurnas, T Dovydaitis, P. Klimas, V. Mironas, A. 
Petrulis, K. šaulys, A. Stulginskas,'Antanas .^Smetonas, J. 
Smilgevičius, J. Staugaitis, J. Vailokaitis.”

1920 m., gegužės mėn. 15 d. susirinkęs Lietuvos Steigiama-' 
sis Seimas pirmame posėdy pareiškė visanrpasauliui:

“Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos žmo
nių valią, proklamuoja esant atstatyta Nepriklausomą Lietu
vos Valstybę, kaipo demokratinę respubliką, etnologinėm sie
nom ir laisvą nuo visų valstybių ryšių, kurie, yra buvę su ki
tom valstybėm.” ' '

NEPRIPAŽĮSTA MEKSIKOS KAIP GI:

LONDON. — Kada Anglijos 
valdžia pripažino Sovietų Rusi
ją, tuojaus Meksikos valdžia 
paprašė Macdonaldo, kad ir ją 
pripažintų. Bet pastarasis ne
siskubina. vlis meksikonams 
atsakė, jog rinkinių kampani
joj jis nežadėjo Meksiką pripa
žinti, tai ir nematąs .reikalo ta
tai dabar padaryti,.

sakosi nežinojęs, kame .daly
kas, pasirašydamas po kon- 

' traktais, .pervedančiais turtin
giausius valstybės Žibalo Šalti- ‘ 
niu Dohenybii ir Sinclair’iui.

Senatorius AValsh’ūs suko, 
kad jis, viską puikiai ižnojo ir 
suprato. Denby įtariamas ėnii-

REIKALAUJA LYGYBĖS.

TOKIO. — Japonijos užsie
nio reikalų ministeris K. Mat- 
sui reikalauja, kad Stiv. Valsti
jos priimtų ateivius iš) Japoni
jos lygiai taip, kaip ir iš visi] 
lutų nepriklausomų valstybių, 
ir kad būti] panaikinti įstaty
mai, kurie dabar uždaro duris 
ateivybei iš Japonijos i Ameri
ką* ’ .

PRIPAŽINO RUSIJA*

i ’MASKVAy '*** Rusijos >val'r

GALĄ GAUNA
r —?

. WILMINGTON, Dek —a- 
menkos Darbo Federacijos 
sekretorius ..aiškino, kaip' ne
laimingi atsitikimai įvyksta. 
Sakė, kad per metus iš kas 25,- 
000 žmonių galų/gauna be laika 
21 žmogus. Pagal ištyrimų tie 
nelaimingi atsitikimai įvyksta 
šitaip: trys žūva nukrisdami, 
keturi per automobilius, du ap- 
deginiais, rienas nuo šautuvų,

JT

vienas nuo Mašinų, o Įriti dėt, 
kiti įvairių priežasčių. Nukri
timu galą gauna seneliai virš 
75 m. amžiaus, iš keturių žuvu
sių nuo automobilnj trys yra 
vaikai.

tvuras(Lan- 
keliMiJ , Wa#škfo
apskrj. zįiame dvare darbi
ninkai Imkomr labai jankiai ir 
.blogai. Butai neremontubjami; 
viduj vejas vaikosi f kituos bu- 

Į tuos net baitgu būtį nes sulū- 
’ žę “balkiai Atiekriėną valandą 
mritoi baugina, j Bet dvari
ninkas pastatė puikų ir višti- 
iiinką, dar ti cementu ištinka- 
vojo. Reiškia, dvarininkui jo; 
ristos geriau rūpi negu darbp 
mukai* Kiaulėms taip pat 
tvartų nėra. Durpių kurui dar
bininkai prisikasė patyC bet. 
.parsivežti joms arklių dvari
ninkas beduoda; gal jis nori, 
kad aarbininkai ’ jas ‘‘naktimis 
susineštų. Vienas darbiniu-# 
kas — V. A, nuvažiavo durpii] 
parsivežti, nes neturėjo kuo 
įkurti Už tai jį atstatė nuo 
darbo. Bendrai, visi darbinin
kai atėjus žiemai neturės kuo 
kurti, teks nuo šalčio gal ne- 
vienam kovot su mirČia. Dar
bininkams sutartis', išdavė dar 
tik dabar, pats dvarininkas pa
rašęs be darbininkų sutikimo, 
kaip jis norėjo, nes daržovėms

. rišm nepažymėtas; apie paša
rą karvėmsur avims irgi, neuž
simenama. Darbininkas,* kuris 
-yra tam dvare jau nuo pat ka
ro pradžios (kiti dar ti prieš 

-karą gyveno) sutarty pažymė-. 
tas; kad tik dveji metai kaip 
pas jį gyvenąs. Negali žmogus 
suprasti, ar jau jis (ponas) ne
moka suskaityti gerai (bet ro
dos ponai visi mokyti) ar jam 
taip nenusibodo gyventi,* kad 
10 ar daugiau metų atrodo, 
kaip dveji metai. 1

Patys darbin-inkai ir trupu
tį kalti,. nes įleturi jokios vie
nybės; vieni atsidavė “pono” 
valiai, kiti bijo ar nedrįsta 
kur nors pasiskųsti, o juos dva
rininkas taip iy engia. Laikra
ščių nepareina nė vienas, o jis 
jiems būtų labai reikalingas. Y- 
ra keletas • prisirašę į Krikšr. 
Darb. Sąjungą, ąltiti dar įtiki 
Į žydo Markso apaštalus, kurių 
čion nestinga. Laikas būtų su
siprasti ir nelaukti iš tokių ma
lonės, kurie nieko palengvint 
negali, bet dar išplėšia iš žmo
nių širdžių brangiausią turtą— 
tikybą ir visaip žmonėms mo— 
lnoja, norėdami įvesti savo ru
sišką “rojų.” ■ Tį^b draugai, 
organizuokiųiės visi, bet ne į 
socialistų profesines sąjtmgas, 
tik į'Krikt,, Darli kurios vienbu
tei is yra būdas ap^įginti^ nuo 
dvarininkų ir Markso apaštalų 
mtilkininio ir mūs naudojimo. 
IŠvieskimės ir organizuokimes, 
nes vienybėj galybe.

’■ ■ <

; .A Ąįtata*

OTAUWINK£I8,
x 8UBA/DOiII8*

MitaiM'',** *■, »■»*-» jį-, *Į k., •« *-«•«
Oir|$W .........o,*

' DARBININKAS t 
, tW Brotdw*y, Boaton 27

FtiL South JSfiifatt «19<
- • i

Kaina

* 1 ......... --y r

NEKALTAI KALĖJO 40 M.
• ,. \

PANEVĖŽY TURGŪS, žmo-. 
nrij priririnko daugv Krautu
ves atdaros visos, Bet štai 10 
valandą kampe Laisvės aikštes 
ir lū-Vasario g-ves kolonialinč 
ir tabako luautuvė-p. p. Bran
do 'ti Kogansltio užsuįaro. po 
to tuoj užsidaro' ir visos kitos 
Panevėžy esančios*žydų krau
tuvės. Uždarytos krautuvės iš
buvo ištisą valandą (nuo K) iki 
11) . ■ Manot, kad tuo ir pasi
baigė. Ne. Naktį Panevėžio 
gatvėse buvo primėtyta visolHų 
proklamacijų, rašytų žydų ir 
lietuvių kalba. Daugiausia 
proklamacijų buvo primetėta 
prie Valdžios įstaigų. Pirmiau
siu į akis puola Šitoks prokla
macijos obalsis: “Visų šalių 
valstiečiai ir darbininkai vie
nykitės 1 ’}' Toliau eina: “ Skai- 
.lyk ii’ kitam duok.” Da-t to
liau — “Į visų šalių.darbo val
stiečius ! Broliai ir draugai/ ’ 
Visa proklamacija pilna viso
kių burnojimų ant valdžios. Ir 
baigiasi žodžiais: Tegyvuoja 
darbo valstiečių ir darbininkų 
Sąjunga. Tegyvuoja darbinin
kų, ~ valstiečių valdžia* j Visit 

vienvkitūs!. . ''

Tarptautinė Valstiečių . Są
junga. Išleista Tarptautines 
valstiečių Konferencijos Lietu
vos delegacijos lėšomis.”

Be to, kai buvo uždarytos 
krautuvės ta! žydai aiškinb so
diečiams, būk tai kalta Val
džia, kalti krikščionys demo
kratai, kad jie nepanaikiną 
Šaulių Sąjungos. -Tie sakė, būk 
|ai esąs chamų darbas, nekultū
ringų žmonių darbas, krikščio
nių demokratų darbas.

JUODOJI ARMIJA BRUZDA

e Patartume vi8iew« 
operacijos prietelianū di 
įmaiše'.. ...... 
nius apie mūsų gyv 
čias koOperatyves kraiit 
ves, Kas nori ateityje M 

L-naudingu koeptišĄS Ji 
r- dėjimui, galės iš iąttbdpfrį 
l nių gauti reikafingą

• Kooperacijos veikėjus 
l Šytume atsiliepti Čia pėllt“ 7 

čiamais klausimais, 1 
“DaflM'Redaciji^

I

H

..... .. .
/ RIETAVAS. X—27‘ di 
atvykus Žemaičių ‘ Centro įgaH 
Uoliniams, tapo sušauktas sd 
sirinltimas, kame būva.pr?mį 
ta įr žemaičių centrorilri 
nesniųjų ateitininkų orga; 
vimo ir mergaičių atskirai • 
kimo nuo bernaičių; VtjJe- fa 
kurta Ateitininkų Susis 
fondas ‘4 Atei tis ” RietąYo 
rius. Valdybonišriftkta Ą. 
nlbntas phąnininku, J*..'jįjį 
raštininkus ti E. Juc 
njttke,» - .•1

kaip Telšiuose gyvnoja.MM$ 
tojų seminarija su dtię 
mi J.wGedminu (Jis yralHS 
laikraščio “Lietuvos” re< 
rilis Amerikoje)'. BįMėt 
jtimo Ministerijai 1923‘liit. laį 
kričio 22 d. No. 11492į kūrtiui 
nurodo jog prie kiekvienoj vfcy 
dūrinės ir aukštesniosiašt/mė^Į 
kvklos galima steigti..vkXu 
kuopeles ir laisvai plėtoti i 
pasaulėžiūrą. TuomiT rei 
miesi Mokytojų Semįnarijost 
mokinių su J. Mikalausku p 
.špTcy padavė -prašymą■kad1 
tų įstrigti Ateitininkų km 
Bet Mokytojų 'Tarybają" 
šviną atmetė. Aišku kad M 
kytojų Seminarijoje• viešpatay 
ja socijalistine dvasia. Bet aiš
kiai galime pasakyti^ y ' 
Nebeužtvenksi upės- bėgimo 
Norint ji eitų sau paniažu 
Neb'sulaikysi naujo ldlįnio *' 

^Norint pasveikint būtų baugių.

KYBARTAI. Šiomis dieno
mis Kybartų mieste pasirodė 
keletas komunistinių atsišauki
mų, kurie žinoma, tyčia buvo 
prikabinti prie žinomų’ -fedec. 
rantų veikėjų butų.

Daug tuose atsišaukimuose 
prižadėta duoti, bet daugiau 
jie negalės duoti kiek davė dar
bininkams Rusijoje, būtent /ba
dą, kraujo jūras ir ašarų upes...

Juodoji armija žinodama, 
kad .Lietuvių darbininkų tarpe 
pritarimo neturi, dabar, pasi
rinko tinkamiausią progą, ka
da mažina etatus. Tie niekšai 
mano -kad valdininkai ir šiaip 
bedarbiai pasitikės jų gražiais 
žodeliais. ir visom keluriorii 
skubino į jų rojų Reikia 
pagalvoti,- ką duos tie, kurie 
patys nieko neturi, kurie iššau
dė milijonus žmonių, ir dar 
daugiau badu išmarinę\1

O! jūs; ponai komudistiii; są- 
vo pažadus pašilki sau, mes 
jūsų gražių žodelių skaitytį ne-’ 
norime.' Be reikalo jūs popiėri 
ti lėšas darkote savo prokUma* 
rijoms/ Verčiaus tas sumas 
pinigų labdarybės tikslams pa.- 
aūkotumėt, it tuo būdu sušeip- 
tiimėt ne vieną darbininko M*

■»
VjN •

. A

*

%

klžMlė ofenųjų

l

‘rną . ■■ > ■ -
(Kauno uDarkimnta°) 
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Sausio 20 d. Šv. ^Vincento ? 
ihinlmus labdarių draugija su-! s 
rengė viešą vakarą, £Ipiriamd ^ 
vaidinta “Betliejus.”./Po vai> 
diniumi ėjo žaislai ir, šokiai* 
Malonu yra kad šianięKvakaiA' 
nebuvo šokama jokią _p^etinfc< 
tautiškų šokių, tiktai 
ki, kaip va: Suktinis,;/Norui 
miego. Klumpakojis nedauge* : 
lis žaidimų. Ar ne laikas it ku 
tiems pasekti Telšiškius ir kil
dinti iš miego tautiškumą.

Sausio 20 d. buvo'Skirta p«£ 
minėjimui gimnazijoj šešių mo? 
tų sukaktuvių. Kumįeį moki
niai susirinko, tai nei Mok 
nei prelegentų nebuvę" P< 
landos jau atsirado ij*/vięn| 
mokytojas, kuris teisinosi 
įniršęs, 6 kitas sirgęs.. Qt k 
laiko brangumas. A

1

PANEVĖŽYS. Čia tyivo iš
teptos degutu visos iškabos pa
rašytos ne lietuvių kalba. Ant 
rytojaus po išlepimo žydai su- 
šaukė*nepaprastą visuotiną ,su- 
.sirinkimą. Susirinkimas įvy
ko žydų bendruomenės taryboj*. 
Žydų prisirinko daug. Jie kal
bėjosi, kaip atkeršyk už ištepa 
liojiiuą. Iv galų gale nutarė užs 
daryti vienai* y&Iaųdai vįsa&

sibaigė- Visi išrisktifth

.PAROTUS, .-X B; kalėjimo 
tapo paleistas Loum Danval, 
kurs kalėjo 40 .metą. Jis buvo 
aptiritoriūs ir bttvo rastas kal
tu pačios mtinųdclijimev Dabar 
paaBMjOi kad buvo neteisingai 

tas. > Jis dabar yra 78 MMt taftųiš Sinriatiin bei DmMžiA gavo pilną' N^'rvegijo^ 
A ’ "Z ' ' priminimų //■
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Tai bent žiėma!
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. .$62.90 
. 73.80 
. 83.70 
404.00 
žo&bo

patenkinta, >

•t Vyčių. 79 kp. usirinkimas.

VmiMi U, Vyčių 79 kp . i

čia ,WoreesterJio;JiętUvta kata
likaipovadovyste K. Federacįfo«

; gnjį
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Tiesa, jau

"AM lUMOM AJMŠKft 
GBSISMIWI®K®4?
Lietuvos krata W tta t*«ibalgu«, 

btt dabmUatkas ptfataęngf Pde tote* 
,jos kvotos, kuri prasldės llepou X u., 
1024 m.
■ Musą ofisus Kaune j?qgelbsti <!• 
gaut pwspoiius, vi»is ir prirenita 
juos tuoj aus. kelionOn.

Nėra reikalo laukti tiems, kurta 
turi dunard tikietus. liūs, latrai DP 
plaukia Iš Europos'ktakviehą savai*

' Cunard tikletai yru geri etai ketai- 
vio aut agujtania, bebėga- 
RIA Ir MAURETANIA. GrelgtausK 
įifii puta vnuvhntiH pasaulyje..
W informacijų kreipkite* prie 

mus vietinio agento ar prie muną 
ofisu. ?
CUNAĮtD LINE 
126 Stata St,, 
itostpfl, .Mmsm

JtllilU.llll.Į

'T*--

į” DfeĄStoB švajonM
* Didžiajam karui prasidėjus Kritau VtetHOširiji ir 

' organizacijos reikalavo Lietuvai tik jpiačids žŪt0ĄWijM Tai

k;
* • ‘ ‘ fJK-

, 192 VVasliIngton St.,
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LOTUVOS per
„ Naujais, patogiais laivais 

SIUNCHEN-STŪTTGAR^COLGMBnS  

ta palakiais vienos klesos lalvata.
Gerai pataisytus U tiesas keliavimas su 
atsklrata uMdaromals kambariais UeI2 
ir 4 keliauninkų/

išplaukia Kas Savaitę.
Lietuvos- valdžios autorizuota linija, 

‘KFhflroriŠų Ir khųpauiškinittių Maut- 
hite vigtoš ateuto arfei pas1 ’*

NORTH GERMAN LLOYD
Boston, Mass. 

■...U , M.

įWwS?11^
I HAMWBGWCAH L1NE

mass.
. ..... ....
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S liSįtf realistinė po&ika, nemėgstanti padebesiais šfcč&ta
X siekti MeįVykdoftių dalylaj. Tad nematant didesnių galimybių 

‘; pleškinta tik autonomija- Vienok fteg&iftū iš to spręsti, jog 
"g. visai nebuvęneprBdaušomyte ^jbtbjų. jų
: '\lįi^ibtįein^žai, tik negalimybių akyvaizdojų jų svajonesslė- 
.< tįSKI&rdtaintyniės geimus. Į žemės paviršiųiios drąsios sfįt- 

iŠšinerdUVo. tik nedideliuose jaunos moksleivi jos rntdiuo- 
p] j že# ta nekasų būdavo spėliojama apie svarbių tarptautinių 
į į psirver^mų g^imyta Tcurios gal feataiotų lietuvystės'idealus. 

L tj Matpasuulmis•'karas įsisiūbavo, nors ir veidmainingai iškėlė 
| taūtį apššprencKmo obalšius4r nusilpmno vokiečių ir rusų mū- 
j talijas, tai jauniklių sv&jonėta lP^it užrikret^Mfeturių vadai 
J jr4$ti visuomenė. - Tuomet7Wš skėsčios^ajonėlė® ligdr iš 

katakombų pakilo ir iškilniingri. persikėle į skaitlingiiš Metodų 
| seta^emeliua; ^yažiavW5^^r

' * ĮKŪNYTOS SVAJONES. /■ /%
I ‘ Kai lietuvių seimai-abiejose Atlanto pusėse skelbė Lietuvės 
Į nepriklausomybę, ^ai bolševikai lytuose, p luditų armijos 
i.’^įįruose rengė tai nepriklausomybei butinis sąlygis. Pir, 
J suardė Rusijos g0ta gi antrieji sutriuškino Vokietijos'

3,-mffitiirižinų trbolsėvikai.ir AliaĄtai, visai to nenorėdami, iiu- 
/z silpnino mūsų nepriklausomybės stambiuosius priėšus. Ir taip

* sulaukėme progos isuieginti. savo paiėgaAatvirU:.koxų jaukuose.
* Prasidėjo žūtbūtinės mūsų iintinės karo ir diplnmatijoš jąukuo- 
5 se. :P0 dviejų metų sunkiausių kovų ir didžiausios tautinės e- 
“ /nergijos įtempimo mūsų Tautai pasisekė įkūnyti žymiausių dą- 
n Ij savų svajonių. - Jei ne lenkų iš pasalų užpuolimas, tai šian

dien turėtume ne tik nepriklausomų, bet ir suvienytų Lietu-
’V • * fJt " ** ' > j

CVų.- ? ■
A \ ^Dalies savo idealų pasiekėm — sukūrėm nepriklausomą 
dtapublika. Bet dar liko prieš mus vienas dydis uždavinys A 

r ’ -^nūgUMenan valstybės kūnam visas Lietuvos dalis, sugrųžin- 
*•. J°š senąjį Vikrių • Nors ir labai ilgos būt mūsų ko-
į- ;W už Vilnių, vienok neprivalom pasiduoti nei 'nusiminimui* 
^ nei^ abejonėms. Net didesnės už mus tautos, kaip bulgarai* 
i? gr^kai* rumunai, jugoslavk ir garbingi italai n^stėngė vie- 

: nM_gentkartės periode sujungti savųjų žemių. .
'1 / ipums gal būt dar ilgaa teks kovoti už savo žemių vie
nyta šitam tikslui pasiekti mums privalu savo

'•Nepriklausomybe tiksliai pasinaudoti.
;: i Vmanepriklausomos Lietuvos tvarka, visa jos pažanga, jofe 

to įkd&nga, jos kultūros kryptis — viskas tuii ugdyti kūodidžiau- 
5 rią Tautos galybę, gajumą, atsparumą. Daugelis ieškos tos 
^ galybės stiprioje armijoje. Taip, reMfai esant armija gali 

grtaai pasitarnauti savo tašto. Sėt neirimirškime* Kad ar- 
7 mijoš reservai Idetuvoje visuomet bus labai apriboti ir negtdės. 
^4yginties priešo gausumui. Tad privalu mums pasižvalgyti po 

ta%rytis> kur lietuvių galybe rastų platesnių ribų vispu- 
ekspansijai, išsitiesimui.

to ; KULTDROS KtLtAS VE0A Į VtLiftV!
; to . to Mūs vos tik arti 3 nūlioiių, q turėsime nuveikti* kuone de-

Štaj karių skaitlingesnj priešų Kad vienas žmogus galėtų nu- 
r‘ to'’ dešimtį, tai teikia kad ja dvasinė, protinė ir morale gar 
į dešimts kartę didesnė. Wms-& Šitos rūšies galybė
t rita%eg&io 'pravarti, ir kaVo laukuose it rungtynė-

šitoje srity privalom pasitikai įkirų priešų kuOpuilūaŪ- 
idfr prisirengę. - ta *“

ta; ’
tei į 20 ar 30 dietų mumsrp&yyktų.

t|į0¥Mpsnt, tai Lietuvos gamtata^ & jos Imodių darta 
taįtų 6 ar net 10 karių proddktiūf^m* Ttatadabįriūrių ri-' 
bų Uėtuva bus pasirengta ririojiknūHwi^^

; Bia^cūe^ta- mūsų<dtakratlloi uždavinys t<:
ritu būti padaryt mūšį šalį inteligentų tatai ’ Bet šita ūaujo- 
jUtaigtalJataurta būtirb^li; siaura ir prietaringa. Mdks- 
llnga ir religinga, ji

/
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kų surinkhf $33.1#. J*o kalbat p* 
J. Jankeliūnai genai suvadino mo
nologą “Geri vaistai?’ P-1S St. 
įBttkštHė.puhkai.padainavo Jtelėff

yo' at-šaukta,. Jaunute mergaitės 
p-lūą feepuįioniutū ir Norklutė pa? 
'Skambino ant piano.' dtr
pradinės.pianistės, bet jau miklini 
skambinu. Joms spindi šviesi ateb 
tis. P-lč N. Gustaitė pašoko Ida. 
■siškąšokį. Visiems patiko* Banio* 
niukas ir Baikauskaitč gražias ei
lutes pasakė. Paskutinis prog|a- 
;mc numeris buvo stambiausias: 
piaiimtėš kun. J. Čilausto kaip 
su griaustiniu užgriovę ant piano. 
FubJĮfta tik’dmrkst ii* stebisi klau* 
gydama tokioj marikes! j?rogr&, 
mo vedėja p*le D, Gustaitė iŠ pra- 

------ - - - . — i_. - -- »

ko 'perstatymų tinkamai sugebėjo 
kiekvieną komplimentais apdova-

13 skyM«usf Hkilmtagai. »pvaik,'«>Iių.-PnbKimi labui gatftafr bu- 
Šėlos šešių metų ^Ukaktuvcs Lie- 
tuvojrnepriklausomybės. Apyaik- 
ščiojimes įvyks 17* dieną vasario. 
Kokioje salėje tas bus, pagarsins 
bažnyčioje,. čia turiu priminti, 
kad toje dienoje rengiama didelis 
programas, kaip tai: prakalbos, 
dainos ir, benas. Pasižadėjo se
kanti kalbėtojai: kum J. J. Jakai
tis, naujas miesto majoras Mickari 
Dhariv Dr. K. Pakštas, Adv. A »L 
Mileris, kun, L Kavaliauskas, p-lė 
niok, J. Leėnaite iy kiti .Prie to 
|y. Kariniiero parapijos choras su- 
dainuos keletą naujiį’patrijoiiškiĮ 
dainelių, Taipes-gt grieš ■^orce^lrilžios pasakė įžanginę kalbg ir lai- 
toį’io licttK’ią-benas, kurisai jau 
yra Worcesterio lietuviams gerai 
?riaomhs. Tai-gi Mlai ir sėsėsf -Publika vakaru .programų 
lictųridi, ’■ apmąstykite kad Lietu
va nėra visai laisva, dar Vilnius 
lenkų palaikomas ir lenais žmones 
skaudžiai spaudžiami, Tai-gi. su-‘141.111,1^, iri. 111 a f i€W*i«L£' i3l.t w —

sirMtae skaitlingai, idant paro-Į^1“ ^totousMridmas. Na- 
dytt pasauliui arba reikalauti kad1 >” •BSB™fa> Naujas
Lietuvos sostine Vilnius turi būti !**•/ e“sJ“tis ««“ ela “«*- 
Lietuvai. ' Jau gana nešti lenku'bot Satal. ,I«^*
jita® ir laite « nusikratyti, nes ; '«“?*» sten«^ M ateinaneiais 
jau negalte daugiau kentėti, to0*“ ka“P« !.skčh'3 k!“p n8™’s 

’ : •■ • - 'taip ir veilbmu.- Sercdoms liks
trumpi tarimai ir įvmriaus^ žaidi
mai bei gražūs paųiarginiriai iš 
kalbu, dainų, muzikos šmotelių ir 
tt. -i ‘

Jaunimui -geriausia progą prisi
rašyti prie vietinės Vyčių kup.pos,

Nors lietuviai ir yra kantrūs,, bot 
-jau ir kantiybčš~pritruko. Tai-gi 
jau gana vergauti kitiems, o la
biausia nittsų didžiausioms prie
šais lenkams, Tai-gi broliai dr se
serys lietuviai-tės, išgirskime bal
sų šaukiantį pagelbos, o ypatingai 
brolių vilniečių. Žinome gerai 
kaip yra stuiku gyventi nelaisvėje 
ai’bd po Into letena. Mes gauna
me linksmas žiniaitnuo sav^gimi- 
niU‘iš Lietuvos kurie gyvena po 
Lietuvos- ^aidžia. Jie ^džiaugiasi 
ir dėkiioja Amerikos. lietuviams, 
kad Amerikos lietuviai savo auko
mis prisidėjo iškovoti jiems Misvę. 
Bot paklausykime koks lietuvių1 
balsas Vilniaus krašto. Lietuvių, 
kurio gyvena po lenkų valdžia, tai 
pamatysime kad nieko Jauniaus 
nėra kaip tik vargas ir ašaros ir 
jie ištiesę savo rankas šaukiasi 
prie miisii pagelbos. Tai-gi bridau 
ir sesttOj išgirskime balsą Vilniauš 
prasto žmonių ir tieskime jiems 
pagelbos ranką. Tai-gi nepamirš
kime 17 d. vasario ateiti ant pra
kalbų, o tada paliuosuosime savo 
brolius iš po lenkų užgrobtos ša-j 
iles, nes jiems lenkų aras jąū im- 
pakeneiamak. Tai-gi šalin lenkiš
kas aras, kurisąi dr^kp Lietuvos 
kūną. Lai plevėsuoja trispalvė 
Lietuvos vėliava aftt Gedimino 
kailio Vilniuje. ,

_ ’S
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Vikaras pavyko.

’VJ

(J
J kiub-SMO-

to t. to F * - z

4-

4

*» ■*

i

to to. • k -Įfar >
S>‘.

,4 Z
\ ■ v" *ta Iv®

<

rW

-t&it prkkfinesnėtiieftti-'' 
tės. Jų sMUini otetf W <Uu< 
didesnis.. 'Mergaitės jT4*kwčia* 
mos kuoskaitlingtausiai prisirašy
ti prie Šios draugijog..Tada išklau
sę Lvagios Vado gražius pamoki- 
niinus, jogbus >firijsimgiįgioM atlik
ti savo pašaukimo pareigas.

M. V, Nar#.

MTAoii.incK. -
■ ■ >

. --•*.. -
.. Mūsą kaliojoj yra gana vilkių 
įsirita kadangi Mota, gyvuoja- 
trys parapijos iš kurių seniausia ir 
turtingiausia tai $v. Jurgio para
pija, kur klebonauja kun. Bizaus
kas* garelis ir gabus muMkas. Jo1 
pastangomis tik paskiftiniais'1923 ; 
metais buvo atmokėta parapijos 
skon$8,000, šioje kolionijojč Jau- 
giaiSia ir judėjimo. Kiekviena 
sekmadienį teatrai, koncertai, pra
kalbos ir tt. Bet prie viso ko nė
ra užmirštama ir dvasios reikalai. 
Dūtehf , vasario U dieną “ cionar 

; .Čionai prasidėjo šventos misijos, 
kurias Įaįko gerb, tėvas Andziulis. 
Per visą savaitę po tani vėl Visų 
rengiamasi prie iškilmių, tautas 
dienoje, kur bus suruošta didelis 
programas 17 d. vasario.

r

Kovo 4, Moterų Sąjungos vieti
ne kuopk rengia parapijos naudai ; 
skanią vakarienę.

Kovo 30, Lietam Dukterų pr- 
ja nęngia didelį teatrą. Bus per
statytas didelis egiptiškas veika
las “Juozapas ir Zelbara.” Šis 
perstatymas yra gana ilgas ir ste- 
būtinai gražus. Bus . loštas du

tcAkĄj v* t j VMr-B5 »

nes ten jdmųmas gaės išvien dirb- bartii: gruodžio 39 d. šv. Jurgio 
damas atsiėkthav£pageidavimusfP^^ti^e svetainėje, balam 

kad patapus patrijotais ir visuo
menės veikėjais. Tėvai, paragin
kite -kad vaikai prie jaunimo ka
talikų prigulėtų, o-būsite linlcsmi.

.■ J * ' . Mat.

1 ’ ’ ATV^K® iš Lietuvos Emigrantai, pasakoja,, 
kad- su atsiųstai s iš Amerikos 1 ‘pelnais’ žmones 

L+ tur po keiktų kartų važinėt į bankas iki kol ap- i 
maino juos ant piųigų. ' ,Į

jtfevargilikit saviškių su “tekiais/’ bet siųs- | 
Idt jiems grynus pinigus per visų užtikštų Bankų I

THE M06EVIUE TRUST HfMPJNT !
BMDGEVILI.E, PA
■' ' '■ toto ■’■•-. • ’. •

sekančiu kursu:
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_WORCESTER, MASS.
t

Sausio .18 d., 1924; Marijos lrai- 
kelių mergini} draugija surengė iš- 
kilmipgą puotį (pagerbti savo va
dus, darbuotojps ir prietelius. Per 
paskutinį metą^patlngai veikimas 
buvo uolus ir smaigus. Visų me
tų darbas ne mažiau pasisekė pi- 
nigiškai kaip pr davė progos žmo
nėms dorai pasilinksmint. Svečiai 
pribuvo: kun. Jonas J. Jakaiti^, 
adv. A.' Mileris, .Jonas Vaitkus, 
Juzė Leonaitė, ponia O. Sidabrie-, 

. -nė ir Juozas Stoškus. Svečiai bei 

. narės pasakė gražias prakalbas, 
kurios pakėlė dvasią ii- raguio dar 
smarkiau veikti. .ta

Buvo minėta apie i‘Whist Par- 
dy” kuris dar nelabai seniai. įvy
ko. Pelnas, apie $50 Skirtas mo
kyklai. Surengime šio vakaro 
daug pasidarbavo:^I.Xjtvaičuilte, 
A. Piliponiufc, j. Krakaūskiufę, 

BttbiaUskaite, G. Garrankė, M. 
Bakšiutė ir A. Mačiuliutč. .

r •

''Prieš Naujus Metas M. V Drau
gija sulose teatrą:. “Litirdo Sta
bukas. ’ ’ Artistai padare tokį įspū
dį kad net žmonių akyse Sužibėjo 
gailios ašaros. Mūsų, dvasios vadas 
kun. A J. Jakaitis pašventė daug 
savo brangaūs laiko Ir puikiai iš^ 
lavino artistus. Svarbesnes roles 
atliko p-lfs: L. Gopt^ųttė, Alena 
Staškiutė, O. Sid^Meta Apoloni
ja Staskitttė, V. Bubliatiskaite M.- 
Jjitv&ieiukė, G. KandrataviČiute, 
J. .Leonaitė ir M. Lityaįdutč. -

Teatro pelnas apie $200 paskii’t 
tas.šv. Kąz. paafplo^*-nauaji mo- 
dtyldai. ", • to

' Dabartinė... vuldyba išrinkta: 
piriu.W. Bubliaiisltaitė, rieb-plrih.. 
A. Piliponiutė, rašt. A, Stoškiutė

Vasario 3 d. šv.-Jurgio par. sve
tainėje Maldos Apaštalystės Dr-ją 
huv^ surengus vakarą ir visąpenū 
pavedė seserims Praneišldetėms. 
Programas būvo užimantis. Vyčių 
79 kp. artistai mėgėjai suvaidmo 
juokingą komediją, “Vienas iš 
-mūsų turi apsivesti.” A’ekuriems 
,net Šonuf| pradėjo skaudėti nuo 
.juoko, kas reiškia, kad komedija 
tinkamai išpildyta,' Vardiuo K. 
Krištopaitis prof. Kritupo rolę. F. 
Stankus —- Pro. Ferdinando, poni 
O. Kiuberioriū -- Tetulės, p-le B. 
Monkaitė -j- Onos. Publika ska
niai pasijuokus ilgai minės tokius 
•gabius Isomedijautus. Po vaidhu- 
muFktflbūjo lcun. J. čižauskas. Ku- 
rodė seserų reikalingumų kad iš- 
auklėju^ lietuvius vaikučius gerais 
katalikais, tėvyuaiuiris ir 1.1. Au-' ir ižd. p. Jicamlratavlčiutč. Prie

$
'■I*’1 ■ ■*,■*-'

■-* 

.džio 6 d. Lietuvių Svetainėje ant 
Dix 'Avė. Tikimasi tais viršminė- 
tąis vakarais matyti ką nors fte-; 
paprasto, lies minėta draugija jau* 
daug kartų pasirodo su gražiais is
toriškais veikalrisiv - , \ C ‘ ‘

Padangos Juzėl

t ,,■■■-!

* Sulaukėme net vasario 9 d., 
žiemos dar vis nėra.
keletas dienų buvo ir labai šalta iv 
būk -jau keturi žmones susalę. Bet 
taip buvo ti^ dvi ar tris dienas 
Ligi Kalėdų tai vis da žmonės eir 
davdį miškus grybauti; sniego 
kaip ii nebuity. Apie du. sykiu tik 
snięgužės jekfdjo ir net?s^ki pabu
vo apie poi’ą vaandų balta žeme. 
Daug ypatų nei overkoeių iielie- 
išojo. ' \
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d
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me' £ 
tJcįĮug

$10.75 600 Litų
,21.20 700
8165 i 800 
4240 1,000

,;52.50 2,000
(, ■* 

kurso bus nusiųsti gryni, pinigai,
' v, kaip čia yra pažymėta, o. jūsų gimines gausTpa- 

kvietimų — kur paimt pinigus. ’ ' 1
• ,

Apdovanojų saviškius ant Kalėdųj nepaliau- > 
Idt šelpti juos ir toliaus, nesTnetuvo je vargas.. 

Siunčiant pinigus reik adresuoti:

7MIDMLLE TRUST GOMPANY
- BRIDGBVILĮ.B, PA, k

■*n
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ir jų aiškinimai apie to

Šveicariją, Pietinę Franciją ir Lietuvą
Worcester, Šv. Kažimiero Parapijos Salėję

f ElRMADIENV Vasario 18 d. bto 7:30 iki 9:30. ' /
. šeniatisM pašbuUb nes^tthbka — gražiausi šalis, kur snieguoti kalbai M

kįla aukščiau debesų* kur Jiūlitibja įkalini.-ežerai kur ošia kabau upės, nešdamos Bemyli vau- 
denį, tjū'ųkųip ašarėlę /.. •_ 1' 1 - > '

, . AOOEWVOio 19 d/nno 7:30 iki 9:30 . /
Vyno h* linksmų žmonių kraštas, ■ Tųi inaloiuabriM b 

<ptdkraųsidš'paaablio kampėfisj kur mivaMimju .visų tautų turistai .pasidėti n* pasigerėti $Wnt&

. TklČiADIENY;: Vamrio 20 d. nuo 7:30 iki 9:30 . .
OįL p&vėikfclaM ir įddfcJ>u^MaiškinM. Klaipėdos ir reipmč Lietuvai. 

Pamatykite daug gražhrpavęH^lų i| vi^o Lietuvos pajuį^b ir i&kitų vietų (KaijnorVMąusL 
PamMysite kai$ lietdvMi už&ariąrij savo uostų' **-Klaipėdų -** valiusi pasaulį;, \

Daug žujonių tiaįar keliauja pų pasaulį* kad pamačius daug giežių ir įdomių dalykų* kad 
pasimokinus. - - - _> •'■'. ■■ ' . '.to... -v'.

Kėlionė ir pasaulio pamatymas kainuoja šimtus ir net (Vikručius’ dolerių, jei nuturi 1^- 
ko kutaiti — tai ateikite pasiklausyti prėlekėim'..apie įdm^ai^ins'Lkrt^tUs* d patyręs kelio*, 
įtinta h* specialistas geogrdtas parojys įr išaiškins Tamstoms tų braštų gAurtų ir Juonių ' 
vmimų. Vietoj šimtų dolerių r- visų tai paųmtysite tik už 2oe% Kiekvienu pinnoktanH W-<; 
kalbu bus papuošta &) grąžtų spalvuotų vaizdų (slides);

j
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S

dorybėmis skaj^U, meno taybVdegdriti* savo šjRiyno- 
sę, religingai atsidatusi savų kraštui ir A žmuuta 
deniui — maža mūsų Tauta taps didesnė ir 
paiauUo valiu! Tad į durta piliefūai! ideaįūs savo . 
širdis, žinijos žiburiais nešini nužyierime Ta

net titmifeilpni
• ■ •■ • ,4>.. r * v
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>ri«uM]FWpaakalbimo paminėji
mą Vasario Žį. ■ ' .

Blaivininkų pasidarbavimupri-

Montellos>bolševikų.apaštalas 
M Bt Wikį*W& į ‘^bįeester.

Šaudančiai r išrado /naują 
“tranką/7 kurio pauosčius \ampi 
bolševiku. 

. ’ čionai senbernių tiek, kad pa
darytų apsivedę 30 šeimynų, čio
nai senmergių tiek kaj padarytų 
18 vyturių, “ v

Hejtorteris,

y -
i i

- 'tį^kųtasy Tame/* StzWI»>MU- eho- M ii$i yrifaMl
ĮmAMtero parimi! fr v*W* £11 gm*>
tavą ištyrintai* bllkdt ketralMaU- i bloribg Ir vitag kurie

v2i fi* aplririos.

C .St^SKri ’ «• ‘—-
matyti kad jauntaum intęreauopą-į

' r

;■ ,, •- • -

DtyfeųMSražii ridiko būias —«J.
GudaVlilua, l&rVttdU — 
nauskas. >

s*

*te.

Virorio 9 irlO d. vakąrals prtn 
gramas išpildytas <Šv, Kariūnėm 

.' < • ■:
K. P,

J

7.

f Vai; fiisfe
gailių ir berniukų Aoras suMėžo« 
fo. ' "Att sutita g&dpjo 'įttįpij4s 
chor*» ir-gi |m|ąi parircfcll

’ " ■ *’ ~ >-Z • "" •

jMtUfr ATKIVyM..
HAMEUPOTįįemdc —‘OįK 

guniaubti darbitfiįkai. f iš W< 
aštrų protestų valdžiai. prięŠ 
Moivybės tikslinimą. 
zuOtį darbininkai Wjaz pjieĮ 
atMvybę. • 

assjžtesife
• *■' -A

k;.Wg-/:l 

atnlgn iiėjto H įtoto d 
<lu -vaiku. Vienas b^3 

kitos 20fin?nesiįq 
r.

Clapp feubber Co. dirbti

U ■

i

•, frimik & & ~
Į Sekmadieny, S d.'vakario S ir 11 
I vai per šv. mišias pasigirdo vargo-

■ j nų nepaprastas ^gurinąs. * To-
1 liauspasigirdo ir maloiius*balsas, 

M Į kuris Žmones Jovėte žavėjo, gal 
H|ųe vienam buvo nuostabūs toki j-’
■ I spūdžiai. Mat gauta gabusvargo-
■ |niniiikas A, StanSausIms.
■j. Kaip A7*StaušauskaS apsigyve-
■ Įno Naslmoj, tai Marijos Vaikelių 
K jDr-jos Ohoyfe didesnių irmažes- 
JJJTftiųmietgaiMų ir Berniukų prade* 
~ | jo lavinti ir ■jž&madfew^ d. vas.

u-.. .- z *«
.1

or« 
kestra. Visi buvo užganėdinti, 
'kurie tik atsilankė ir nė yhftat pe- 
: atgailėjo aplodismentų LoŽšjai

t
=?=*=
-y v w

4

4

y

t

to

v

k

/

1

t

t

i

A

t

M

/

t

«

k

PHiLADĖLPHlA,PA.
L 

SttdkEm wmą,

3 r .

.X i femrsaht W?j 

A 4rėso ■ medikoje 
■ ii- užrietoje, ,« vib ' 

SeHW viifcTj

8nvienyto« Valstijo- 
Kėdnpenfti.

At JOS.

v

i Kiek laiko atgal buvo aprašy
mas ‘-'Darbininke” apip Rengimą
si 'tolti dviejij veikalų; “ Adomas 
ir Jie va” ir “Aš numiriau.” Tie
du veikalai tiek publikai patiko, 
katT Iabfau jau negalima. Visi lo
šėjai tikti, artistai. Viską atliko 
kogeriausia. Gerb. vargonininkas 
J. Jankus. tikrai yrą gabus kad į- 
stengia taip didvyriškai pasirodyt 
publikai. Tiesą, neseniai pribuvo 
į PlnĮadelphiąp. Jankus, vos apie 
kurį šiandien jau nebile koki pa
rapija gali pralenkti. .Užtad ir 
vargonininkas ir choras verti pa
gyrimo, “ As numiriau” lošejai- 
artibtai: Andrius Vabalas, banko 
darbininkas — A. Jakštas, Kristi
na, jo žmona — J. Briedžiutė, Ste
pas, jįj tarnas — St. Dryža, Gra- 
borius — St. Barauskas, Petras 
Debesuolis *— J/ Valsiukas.z

“Adomas ir Jieva” M. Petraus-

Bengia-
” V

*
i1
i
I 

«NESIŲSK PINIGU 
į GRAŽIOS IŠVAIZDOS ŠILKU IR 
L AUKSŲ APVEDŽIOTA -r 
mo aosi , 

Įsu Šilko krutinę Ir raukovėnils tiktai už f. I33.08. 
KI „Pasiiinu- 

leOkSla
■ fiSO Tidtare; - ftl fe ’

' ” . I bal groži

■ MALTA HAa.1. 3”?

40 PROSPECŠT STREET, OAMBRIDGE, MASS. ĮgV” J

t i- I ' _, J
Gerbiamieji vietiniai ii4 &pielinkeš IiettiViai> tamstas visus 

kviečiame ant Šių įmifeiAtišių šbjaį: knipMp & sefius, | £ geriau- 

kaip didelius taip it mažtas, nes tai pirmutiniai toki šokiai, ko- j gįnas,bko- 
kių dar lig šiol nėra buvę. Mužik£ntm joaimti geriausi : L. vuyo.^£ 
BLF^ftO orkestras, kuris yraįrėtu-Į 
'vištoj- šokiams notų. Grajis nn^dmiilkltį ne I p a ai r b .
Vienas, o visi būsite piipAi pAtėfiMntįĮr gmagfai ir linksimu pra-1 fį tefiSį 

Teisite laiką. Kurie nėatsiĮAfikįg^gaifesisj . ’ Į liąisXap-
-. -•- . \ - . -/Kvie^visusJAI. Į va*us, su,

. . t- ’ / 'Z z . ( ’• ilgoms
Į 1" a n k o -

: .v. u.-^z-. ' ••■ -: z- .-- >. -.'■••• r vėmis. -*
Siųsk at- 

I vlrutę ar 

| taip-gibai..' 
Į r,aSyfc ifli- 
| durną Ir 
| s p a I- 

vą. kėkibs 
I n o r 1. 
|?3.98 užniokėsi paStoriiu. JOigU 
tų, tai sugrąžink aįgal o ries jums.pi- 

< • | nigus sugrąžinsime. Spalvos yra tę- 
klos/Juoda ir mėlyna. Didumas nuo 

l34‘iki S3. Mergaitėms nuo 14 iki IS 
[ metų. ParaSyk didiimą ir spalvą.

. lŲCHARD BENNETT CO.
x ; ■ ■ - - .«- ■ - - ■■••••■> - Dėbt. 050, 1526 iVabash Avė, Chrcago.
Priima—Tragedija Penkių Aktų Devynių Atideuginnj, J. Ch-Kh Schillė^io, Atvaidins'Worcęsterio AfctęriaL .TOltaSMMįK [ .. ...' ., ..... - .

RENGIA BRIGH10N0 LIETUVlV KO-OPERATYVIšKA BENDROVE r-

ČIOJE, 22 DIENA VASARIO-FEBRUAR
(JURGIO VAŠINGTONOOdaiitO mUSri®)

Svę tainės durys atsidarys nuo 3-čios valandos, lošimas prasidės lygiai 4-t® vai.- po pietą*
r/-_____ ’ * i -r ■ ■ ■ V ' ,'
litelįĮ ■-—■ -I . z • T * K ■ - - ....... -„if-t.į jC ■■■■ j ■ fiiteTO^NMi

k

Z
v

y.

, ifr

Bpaudog apaštalM tid geilUiMl
klebonM J. A»botM.

Jis yra didelisplatintojas vieti* 
bes b Lietuvos gpapdoa Amoriko* 
je. Tas gal irpadSjcL jo parapijo
je s^riurlikybiMinž ir UWiifok 

pamatus.Kuo įsistęigimo Ir. K*žm 
Dr-jos iki šiol yra uolus jos rėmė
jas ir kasmet apie 50 prrfašo jai 
narių. Man būnant ten su prakaL

1 komis isiramoanietiftių ir am
žinieji, Per gerk, kleboną per ke-

r lis ^pk gavau v&Okių nariui šitai 
ir vėl, nors pats jau seniai yra 

..atambiu nariu, šv, Kba. Dr‘jos> bet
/ norėdamas dar labinus sustiprin|i -t 
ų ' »Vr K»ž| DHą ir tuomi duoti sa

vo pafapiijėeląąiš.gęrą pavyzdį, 
gerb, kuū. J, Ambotas prisiuntė 

. $35. Be to įrašė parąpijonus: 2) 
.įTurgl bugienių f 35/ 3) Barborą 
Rugčnienę $35 ir 25 metinius. Jo 
parapijoje daug, turi statytojų 

:**DAPbHiiijkaĄ" "Draugas/ ‘Gar.
■ ~sąs;” “Motėr^r3Wva*r irkftt kff- 

taiMM laikraščiai. Garbe, jau, 
Kristaus adrbininkę, kurio muks
ią Skelbi ne tik žodžiu bet dar uo- 
liaus gerais raštais. . ; 

Gerb- klebonui Ambotui ir >vž- 
ėiems nariams už rėmimą šv. Kas. 
pr-jos, tariu didžios pądėkos ir 
pagalbos žodžius/1 ■ '- t \

Kun. P. Kailiukas.

nA—.Az i ' \A
Moterų Sąjįhigos kp. kovo 1 d.

Vaidins Veikalą Nonvoode.
Vyčių kp. sutvėrė teatrališką

Batelį. Jie iŠsilAviiis koleto j vei
kalų ir važiuos vaidinti ten, kur 
tik kvies. ’ ko "dviejų veiksmų operetės lųšę-

LDS. kp. rengia vakarą kovo jai: Adomas — J. Jakštis} Jieva,
2 d. v jo. žmona-r-E. Makūnaite, Grafas

fc ' -«ft, **
■YriUT>»iiftai<it>r-tli'---T- ‘Tf * "■ ririiTTti^ iitiTiTMifa-Ji«^*» ■■.■artnfri........  .

. - » *> ’. . --■ > - ,. T ‘ t... .... Z. t ■ ' .' . .' . _ __

‘ • « . ‘ r, r_ i*. - 7 ■ z . . i -yi£uų?\ <*• i'
Garsaus vokiečių fa&tdjd; ŠWfo, “FjB/Pj/ALV^Ž’BOiveikalas, WcesteribnrUstų grupei M WrinWi§^ųUėSMmų^BRIGKTONEM- | ląiš ką, 
virtu Sykiu. “Laisvės” korespondentas Sako: “Kati, Kritnėta vaistuose Woreėsterio artis&i.iąilma piritąščėiiole, ir icoūžia Mąskvos Scėnoą Akouė- 
mijos artisto Vitkausko grupę." ‘‘Amėrikos Lietuvio” korėsiKmėstsidžiaugia artlstųgabumais IV pataria. viąlStas: jį perstatant pritfątyt •

*«■»»—iX«~a A■>—> Mat.ai—Mula iiiil'ih'g

Didžiauris Teatras, kokio Dar BrightOnė Nebuvo—

EIDMAINYSTE IR MEILE
.« Z ' - . ■■ ......... .. i . . - ."’, ' ’ ' ’ • z- •/ **■-..:....
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KAD

iie vaikai
'penėti, jei jų tėkai ži- 

; notų/ jog kiekvienas' 
nędapenėtas Vaikas 
lengvai papuola vi- - 

; šoms ilgdfo& Mttą pa- x 
ausiu; > uždegimo iki' 
džiovai?. Daktarai sa
ko *■■ ■'•••’•.'
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’ KAB '.» . ■

šdt^uiėfkš gbidi gera- 
Wė fjėftejiihė, * Mindy-i , 
ritini inkeliai padalyti 
ytėte.. Mokykite 
prirbde^ ■■ kad dadiji*' 
ihas ^Bofden^s Bagi* 
Pieno prie vaiko mat- . 
sto škUikš kiąk^įėf^j 
valgio dalį, reikalingą' 

-pWiryi jf stipriu it 
liiiksidu. f

3

h

t

'i. •

* j

t •'.■*».« .v \ r 1 ; Z‘n *5^ -
_.a a ; ’ v • v' *- ■, --1 ■ ' < nA '■ \

iafiteįĮ11IWŽg■ Įį^iii<t. Wiiį Wu|i>l't"'V ■\hį~MI'T
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LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 24 LINCOLN STREET, BR|«HTON, MASS.
’ , J ' ?/TĮKlEtV^KAINOS;-Sl.o6, 75 ir.60 čentijA VAIKAMS ^<MVniW bo W'nebuO^,',iL-“'' ' ' ' .

’Vi/ipMAlNVštĘ 10^0. veifaitoa ,nerėilaiiflOj» -labo nom.rekM mait, ųamiž mė lt«W
PoM,'GoėtlM;t5# tino ir SČBJLtKk'i i ritmą) i<Mi>o poeta-tllcrtjofjyir agręiatt ri n»MWūv rašytoją. Jo veikalų v*Wni4* 

K^kta illluUMtbJfcril Ir lietuviai turčH progą norn ntfbont vienąjąk> veikalų artinu im»ipniiat;—•* 
BUtGMTOKb Ir JUPIĖttSKJV^llrfuvinf ykt Jcvirčiiunl pasinaudot sin Ja pn»į;ir kuoalMitUogUnuihi ateilaakyt 

htftlj jno, Kadangi tokio velkaUt ne len gvn pcrBtątyt Ir npkalamo <fang durto fr (IteMą. .. ;
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MAsate

■• x£U?Ol>TA5. ■ •'
v Katrą tateifittttą Norit

į i?o^5p.HlD vąigfct • ■x- • .
{■ mstriūtėijčs '.

Vardas,.. ___
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tt MOTERIMS
l-ictuv AuuiuaiiEis gorse 

taš No. 333 yra labai pi- 
gusį dramai padarytas ir 
tiktai 53.00. Adresuokite :

Jūs norit žinot ar Jū-
' . ■ ‘ ' * i _ »

sy kūdikis sveikas,' ar 
liėdapeneias, at daii£ 
jlg turėtų svertu kiek ' 

; ąbgšėio turėtų
koki maistą jam duot, 
ir kitas, bfe^ngas in- 
fcrmaajari prisiuškit 

t ’ rūums sekantį Saip©^ 
i «ą šil Jūst| ^ardii ik 

amrri&i,- /
Ją- ”

... ■---. - - ■ >- »'■ ... . •.- - .
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Ytiuvoi m ivAiBtmv 
-J fpyrT.AT .

&o TOt<:'Mktnro.1 
Mtoų darbą W ifikitanto 
imngiją. InfomaoifadelaLraąy-
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Silpnojusiu■ iigps> sunkus
tai atima jūsų sUprumį

Daugybė vyrų pų 40 metų įsaMirtit < ttt MįBtĮĮOhj 
tdų iteih|Aūį» vMstų artoa viMidos SlgĄ

Pririunčiam per palių pa aplaižomu, 
j^wqaWi xmva oonwnr,
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KVENto. PETRO BAiNYTINI8 CHORAS

pjį-J' ■ '  “įn' I-' ■ ■ '■ 'j*-1--"'.'.ll'.i’ 1-1 \I-L.I! I>»N !t...lį^..-N-’,lA Į

F VIETINĖS žlHIOS
» * -L > k

^ANMŠIMAS.
r

* \v / "
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ES’ ' Rq. ;&*itoito Dramatiško šky* 
HĮP jiiius yąielnitojos Dnk-

laukia- p&kvieHmij | lotūs 
Ei? miestus atlosiant “Piloto Diik- 
■pA, t??* Sąlygos yra prieinamos. 
įw<. Kreiptis pas raštininkę Magde- 

Iena 0i Duobiate, 256 Atgena 
Įfe Street, Go. Bostpn, Wss, 
BK »•
Bt"*’ 'r
ML , r i

E ; Sv. Petro Bažnytinis Choras 
L rengia nepaprasti} baliij vasą- 
B ; rid 22 cL, 2-t$ vai. po piėhj ant 

4£>2 K- 7-th St, So. Boston, 
fc fe Mass.

įį ' 7 Kadangi ta diena yra nedir- 
J* bamii tai visus kviečiame kuo- 
f- skaitlingiausia ■ atsilankyti, ir 

linl<smai laika praleisti, nes 
bus viena iš geriausia orkestrą, 
kuri visus užganėdins su savo 
muzika. Bus skania garima 
valgia. ‘ • . .

\ Taip-gi nedėlioj, vasario 24 
d. rengiamaš didelis koncertas 
pobažnytinėje svetainėje 7 vai. 

<vakare. Visus užkviečiame nuo? 
Širdžiai ant šio puikaus vakaro; 
nes bus sudainuota daug nauja 
daina solistai dainuos, kuriu 
darmėšnte girdėję, /;

- 4<yiečiii Rengėjai. ■

N.Y. ir X X AESkmįie 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRMININKAS — M. Staplnskas,'
181 Jnslee Rl., Elizabeth, N. J. 

RAŠTININKAS — J. Sereika, 
■ 211Jefferson St., Neąvark N. J. 
KASIERIUS — V. Daubaras, 

800- S. First St., Brooklyn, N. Y.

te.
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k. tI

ife
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RUSIJOJ BADAS. fe
y‘- .. ‘ , -

į jKYtfet -^fe M Musija atyyM- 
taiitieji jįR
R^ireite iadaą. ®el gilitw 
sniegoir ptistyniiį Maskvon nė- 
įgaUpižt atgabenti maisto ir to
dėl Maskvos bįectatioiKęiieijati 
gresia badas, fem tarpu javij 
eksportas iš Rusijos eina, per 
sausio menesį per Latvi ja i Vo
kietiją išgabenta 15,000 • tonu 
javij? VBįFgojy Vėntįilftįe, Re- 
velyje ir Retrograde daug Ra- 
sijos javii“^uli išgabenimai •’

* * • ' ' J
...   j ii i -r, i r. A I-

i

s

Atholio'lv, Pr^doišfcauą 
jai reikalingas * yra, įiiięiį š(ivo a- 
matą, vargonininkai. Sąlygą dė
lei kreipties pas : - Rev. Aug. Pet
raitis, 105 3Wir;St.,,AtM Mas®.
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Telephone South Boston 3520 
Namą Telefonas Aspimvail 0870

ADVOKATAS

A.G.ŠALNA (SHALN A)
LIETUVIS ADVOKATAS ‘ 
“DARBININKO” NAME 

(antrosJubos)
. Baigęs du Universitetu 

Gomeli University su A. B. 
G.Washington Univ» su LL.B.

W<Broadwayr So, BostOu.
' t
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Petrifčioje 
„.^22 d. 1924

:Pt»dii& 2-ra.vąl po pietę.
» ■ « ’ .

7 Parapijos Svetainėje
.<'2 BBVMTH 2TBB.T, KOOTK BOSTON, MASS.

ŠTiiąMWlUB
gergd Jau6 metai ir niėkns nėgei- 

telb^Jo; Gavau progą bandyti jtisj 
mitateytą Soliu No. 3«3, W jog msm 
IaW &on priMundfu

į ’ va aut vieno/pakeltoUOS,-. ,į

< ■ . Antftony jfoįtfwi»,
■ glmpson, M . ■ , ;

t
r

Toklą ir kitokią laiškų gaunamą Šim
tą* kad žmon£ę geriau pasIganKKiui eu 
Motomis, negu su spectallstaia. Mes uŠ- 
kUtome vii-M fiOd rūSią jtohą ir Moteto 

me nuo vfeokią liką. ,W' V
gauM Žolių katalogą. Tteikalaukuhe a- 
gentą apygardose. -. fe 7 ‘,

Mm žoto.3 yra grynąmetutiiW k* 
lettrmkais ir angiiąkate nurodymais.

■' * SKlHKAJTUę
Ktdi<® Avi..RocKetRr, K. Yt ■*•-T
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FARMA-UKĖ
, l.. . * - ”■

100 akoriij dirbamas žefflęs; 00 ako- 
rlŲ miško ir gitnykios; pirmos ruBJos 
gyvuliai ir budinknl; 2i> kokvią, 1* fMt* 
tis,. Arkliai, kttotoH vištos, 190 R*- 
nu šieno, trėkiiA ir Visokia Ūkiški įran
kiai t arti stoties ir Boatonp ; įto’ke Ir 
ižiygos vistrf ptidinąmo^tieJtOfkatE savi- 
įlinkas labai nori"patduptim . ■ .

Taipgi turime koletą dldesnitj ir rnn- 
Žeimiu- likhj.unt^teltu pardavimo., arti 
Bosttoto. Ir lUtij dfitottą S&S& th tostą.

fe .AGENTŪROS .

110 Tremont St, Room 508t Bos- 
ton, Mass./Tel. Main 6467 arba 
361 WiBpądway,tath Boston, 
Mass,, Tel. S. Boston 605 ar I3& 

- -fe.
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,-ų,,.,.... ;>1
‘7 7A^-'^l!.^,~, 7 - .. r;7 - Į- ' ...

Ofiso Tel,: South Bostonu3972—R,
Rę*td, Teį,: So. Boston 1912—W.

S, BARUSEVIČIUS
Ltetuviškns Graborlus, bateamuoto
jus, Real Estate.ir Bubile Notaras.

7' . 343 W. Broadwąy, 
Spttth Boston, Mass. <•

Reakteuclju: 237 D .St,, So. Boston.

f ■ 1
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♦

*lį -•-*.,

NEPAMIRŠK, KAD'“DARBI- 
N1NKAS“.T1U KOPEBATYVES 
OR(^^

f
? .. .................

4

u -- L‘, ‘ • ■*• ' ■ • - • ■

If. J. KALINAUSKAS
I' ’ ■ ADVOKATAS • ’ ■”*

< <£< $r6ą<wayf Moiton.
I ’ TaI M B IM41
4ntroi P.
r GYVENIMO VIETA: ’ '
275 LOWXLT, AVK., NKVFTONVmrE, MAElJ

Tel W. Newton1463—W.

*-

’ * ’ ■*• •
. ■i~lii^*rim*«riy».i|*il~feir«ii,i Olii ~l iri l i ĮWt 

■' * ’ * ,

Paieškiui savo vyrą -Ttiozą Jnrfc&tlfį, 
kurte prasISaUno sausio 12 dieną, 1924 
motais, palikdamas mane dktoKam var
ge ir nuskriaušdamns mano pfnlž^knl. 
Jis 26 niehj, Šviesaus valdo, geltonais 
plaukais, ilga pakumpusia nosimi, ruthj 
aklą, & pėdą ir 9- uolią aūg&ąo, sveria 
180 starą. .1H paeina Iš T.totutos Oran- 
žGuj kaimo, Veliuonos apskr., Karam 
rėd.. . Jis petslstato 8'ftve jievedąslii. 
Kas teisingai pirmas praneši, tas gaus 
50 dol. dovaną,

JULIONA JURKŠATTTENE, 
118 Elm Foto Avė., 1

Great Kerk. L. r.. N’. Y. 
Tel. Great Neck 683—J.

(19)
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• v 
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’ KURIE NORI, KAD DARBU 
NINKU SUSIPRASTI IR BITŲ 
PRIE KOWRAQUbs išCUNI- 
aro, LAI PLATINA “DAKBI- 

. fe '

!

-W
gf...........
V& Nežiūrint ar jus saro plaiikus <ląfetebS»rŪ supintu^ į nr.-su-

Buktos | mfizgi], ar įnU'Jau esat ‘trampat huslkirpę, vienok ftjs? nrfa- 
lite dalcisti. kad nesvarios, iškrilie piciakanog subadytą Jipų išvuiž- 

tįjįlį'af <lq 1 Jums nereikė* kentėti nMrniaounio, delei niežėjimo lrbeš“ 
»

r

MOTĘIUMS IR MERGINOMS! / J
Gal jija turit Geltonu* plautas! O lai ji.ąf plAukd yra juodi! fl 

Ar KaStaniniai Rudų or'Atikshi&i varvos; Raudvi ti&ukai ar Vi43- fl 
t fcąi fląniionU-. Kfetiok- nežtttriru takicS spalvomjfe iiebutor neleidi: ’ pleiskanoms sunaikinti ją sraJ.iuuo!

_ JiBfflaa atliks tnf. Jei Jus tik* Įniks mio. lAikų.jtios anu,T<iti&>." ■
Buktos j mizgi], ar jral jau esat ‘trumpai nusikirpę, vienok Jus nega
lite dalcisti. kad nešvarios, iškrikę piciakanog sugndvtų juaų išvaiz
di) 1 Jums nereikės kentėti nesmiimimo, dehei niežėjimo ir įiMtltųiinia *■ 
raivo* odos, jei naudosite Rttfflt*, ' '

Netikėkit mu«tj žodžiui. Nusipirk!! Offc., bonta ‘ir paytos per- 
.•[tikrinkite, kad Rafflta yn, mirtinu prieSn i>ieistapŲ ir katu yra 

tapkiausiu plakų, tonikų, kokį tik Liula esate'naudoju! f&lima ' 
giluti aptiekoec. ' ’ .. .

F. AD. RICHTER < CO.
104*11'4 So.4tli'Stireėt , . ... Brooklyn, tf..Y,, ■ • * *» • 1

,jr ’ - <^^*TLl4. * _ ’ * fe

■<*

Tek Main 2488

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS 

811-812 O|d South Building 
294 Waahlngton Street 

BOSTON, MASS, 
Valandom & A, IL lkl 3 :80 P. M.

. GyveMmo ttįeia
10 ĮyntlHMOF STMttT, 0ABT SotefOK

Tel. Eait Boston lBž—J.

ANTANA^?/KNMIŽ¥Š 

įcurjs lanko Suftolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna inapo ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos ptf pietą ISšky- 
rus šventadienius, Lietuviai, kad 
ir,mažai sukalbantieji angliškai ga- ’
11 kreiptis Įvairiais reikalais pas
manę, A, K Kneliio adresas yra 
♦tdĖJiSO&E. Ninth Streetį Tel. So./ 
Boston 1G96. 4V ;: .-  Į -J Į l4U|W#>ll'lll j .IĮ ' ——

Z

TEL. So. Boston 0306—W« Ž

LIETUyYS DANTISTAS |

A. L. KAPOČIUS I
8 251 Broadway, So. Boston |

(“Keleivio” name) . / g
zOfiso Valandos; nuo 9 iki 12, nuo 8 
X1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare, w 
JJįSeredomls nuo 9 iki 12 vak dieną-J 
SSubatpmis nito 9 iki G .vak. Nedir >’ 
ynomis nuo 9 iki 12 (pagal.sutartu g

tR. H, M. LANDAU
Gydytojas; ir Chirurgas

220 HanoVeh Street, Bosto.V, Mass. 
Telefonas Riclimond 0380

Specialistas vynj ir motorą slaptą
■ ir chronišką Ilgy.

VALAsmoS: nuo 9 ryte iki 8 vakare, t 
Nedėldienlals Iki K vak, ;

P a t a r i »» a l jD p k a i s

" » - •
i*f > ...... -J „H!..................................

DAILUS PAVEIKSLAI KURIUOS 
PADARO FOTOGRAFAS

JURGISSTUKAS
453 W£ST BBOADWAY, 
' South Boston, Mass.l 

Padarom didelius paveikslus, Už* 
laikam visokios ruples rėmus,

: Teleplionas: South Boston 464—J,

r

r

5*

t .

e*
A

I Tel. So, Boston-400^1 •

DR.J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR | 

' CHIRURGAS
1506 E. Broadtvay, Sol Boston, | 

(Kampas G St. ir Broadvvay) 
VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—H

f-

■X,.—

r

(GUMAUSKAS) .

705 Main Št, MonteUcf Mass;
(Kampas Brood Street) 

S-——

Tel. SO. Boston’270 

J. MACDONELL, M, 0. 
Galima susikalbėti ir lietuviškai 

ofiso valandos : Rytais iki d vai.
Po pietų nuo 1*~S 
Vakarais nuo0—9 

536 E. Broadway, So, Boston
s

j

GERIAUSIA (.IJTHRĮŽf* MĘNTįt^A |
Parduodam, suniainofii namus,- ąkesjdt>lito$W ir tS&Sią privatlfikij nuo

savybę, taipgi skolinam,piąjgąs,.i^i;ltoiQ ir^par^uodam.MQRGB?|ĮIS, ,ap- 
dr^ąčĮMato (4n2iU,finaniJ visokį turtą nuo hgnfes ^vlsOkią nelujmią.
Įlies visiems suteikiam greitą ir teisingą patarnavimą,,;Taigi Visais Vl^- 
tolnčtais reikalais’lcreipkitės-pas . . e.

. OLSEN’S REALTY COM/DANY K
DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas. - ‘

409 W. BroądiYay, Room 3, SoūtK Boston, Mass. Tel. S. B. 0243
. _ -. .. ■- - t • . . • . •

^^sissaaas=sis3Šs5=s=aš^sKssš^w>aX5fi^ssė5Kssss^^są

I Bostone: 99 Green Street BoĮ^įry:.i6 Crawford 9t.

U Valandos: 3iki 4ir Tiki8 P. Jf. _ , ;

ą Apart ęėtoygtos ir nedS^Ienio » ‘2^ R © IKI A vaL.vakare ąpąrt 
y yykūriĮj . ’ pčfnyCtos^ir nedšldienio vakarą,
įf Telefonas Haymarket 22S& TeJetonąs Roxbury 6131.

•' Aėto&& Raų?, LEUįKy &A3Ę®?njwK4XBain»-'
‘ '■*‘ A* ___ ’ t .
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16 METU SOUTH BOSTONE

DR. H. S.«TOMEr
AKIU SPECIALISTAS

I 399a W. Broadway, So. Boaton B 
U VALANDOS: Nuofer. iki 7 Y. vak,

\.

i 
(

Skilvio Klinties, Nesveiką Kepenn, Nėvei- 
~ kiančių Vidurinir Viduriu Užkietėjimo.

•Šitas vaistas veikia taip greitai,, kad gerą jo veikmę gali pajausti i kelias dienasL 
Ji&yr* Stebuklinsas vyrainr ir moterims, turintiems Skilvio kauti. Nesveikas Kėpeait, Vidurių 
Kliu t j, arba tiems. Irane turi Kietus Vidurius, gitas vaistas sustiprins ir sutaiso skilvį, padidina 
apetitą or pagelbsti virškinimui. Jis apsaugoja ir prašalina garus ir išpūtimu ii skilvio ir vidurių, 
prs&Iina. svaigų, nervišką galvos skaudėjimą ir tulžingumą, nuvalo apklotą liežuvi ir pasaldina 
Jcvspą. Jis sustiprina ir sutaiso vidurius taip, kad jie? tiksliau išeina laukan iir tuomi apasugoja 
nuo vidurių užkietėjimo. . /

Šitame vaiste yra tąm tikra Geležies forma, kuri
kraują—tokia Uėtežis, kuri suteikia spalvą 
Ublyškusiems reidams, ir žėrėsi akims. Jis 
taipgi turi. Fosforą, didžiausi žinomą vaistu 
stipriems galingiems Nervams padaryti. Fosforas 
yra Gamtos tikrasis Maistas Nervam* ir 
BnsrgU'os Davėjas. Be to ji* tūri ŠEŠIS kitus

‘ vertingu* vaistus. Šitas Gyvybe Duodančias, 
„ Stiprumą padarančias sudėtines vartoja visam 
pasauly geriausi gydytojai, kad padarius stiprius, 
*vaUcus, tvIrtus vyrus ir moteri*.
IŠitaš stebuklingas vaistas yra Nuga- 

Tone. . Tūkstančiai vyrųir moterų per ji apturėjo . f %■ o& Wbamž8Mkffl8Ss* AgHsukuriu^sutaiso, farttfpnnąirpaakstina Raumenų t ynoj 
ir Nervų Ststemaš—visua Gyvybės . Organus, ir V 
Kinio Funkcija*—padeda jiems atlikti darbą taip. V i 
Tado- Gamta yrs Įeidu*. Tai yrą vjanintėli* T 
aauguą• ie Ižmintingas budas grartams ir j JT

. patenkinamom* sakmVm* šauti. * >«< x
•Nuga-Tone padidiną svarumą liesiems

’ žmonėms ir ąūtnkią daugiau ėiMndjof, daugiai* - ~
ambicijos—prailgina gyvenimą. Silpniems; «unyku*>emė, 'panib«iigti*i*ni*, nervuotiem*. palie-

» guneim.nMiyoikeaĮ*,*«ri*iitiemiM vyriims% iriotėtim|rižrirni  ̂g£tė^a:pęrNuinrTorie>ijuos
■ taip greitai aut koją pastato. Pam Wnk Nugą-Toriie’ą Įremta dkstou, p jauties kiaip naujai

gimę*. ....... .

- ■ • PRISIIJSK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN.—-
? NATmAUUBO)UT0hr* i>B^«iB^- M9to 4^ Amt C^itoio, Ilk

Mfnpm<iw pinittiik * ■ ’'1 fe * ; -’-T= * '
aLaA^*-,^. ^,-Ai .ar.Z.eA . r' 'S V >. . •-

<wWW’Sk
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padaro [gausų raudonų
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- .-TŽ. S..R’iS0S^Bi

ūiEsąyrsa 
optomewIs^ 

BegzamtnaoJ^ akte, priskiriu akt. n 
ntu& kreivas akto atitiestou ir am-'^ 
blijoplškose .(aktaBej akyse sugrą- ® 
žinų iviesu .tinkamu laika. p 

j.L.Pažakamis, O. D.

44T Broaihvay, ’ So, Boston, Mass. | j

/j

š ■ *J>* . - . '

Y , t

Tel. University 1967—R. namų* 
Telef. Vnlversitjr’1957—W ofiso 

ADOMAS 0(WIBU
LIETUVYS GRABORIUS

Fagrgbu^ atlieku' gerai <c pigiai, 
i Calna vienoda visur. Užlaikau au

tomobilius. ’ Vieta atdara dieną. 
. ’ ’ ir naktį.

883 CYMBRIDGE STREET 
.. Cambridge, Mass.

«..J”~f ' ' . ” ■ ’ ■ ■■- ■ ■_ • .••■•■
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LIETUVOS DUKTERŲ- DRAUGIJA PO GLOBA MOTINOS 

ŠVENČIAUSIOS
t«•’

J

i

■M"

Š L '

-/ Tel. So. Boston 323/ 
. '. LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M, V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvvay, South Boston 
ofiso valandos ; nuo 10\lkt 12:30 

ryte ir nuo 1:30 
Iki 6 it nuo 6 :30 iki. 0 vai, vakarę.

. Ofisas uždarytas subirtos vakarais 
‘ Ir nedeldienlais.

i,

• IšV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS 
I DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI/
1924
A (Z M Tfc Į PIRMININKAS — ''M. Zoba,

. 539 E. Seventh St., S. Boston, Mass. į
7*30 vakare ' ' • 1 ’ Tel. So. Boston 1516—X Vv ¥ , VICE-PIRM. — Kuisys Ambrozas,

-a . ■ ' 1 ' 492 E. 7-tįi SU So. Bostonu Mhs&
ParaniirtG ainiai o PR0T‘ jurininkas -* x oimeekia,
Ji <*X O 'V I 5 Thomas Park, So. Boston, Mas^-

AT . t9 IFIN. RAŠTININKAS —.Matas ŽeW
492SEVENTiJ STREilT, SOUTH IMTOJI, MASS

| 885 E. Broadway, S.'Boston,''Mass.
"MARŠALKA — .T .ZaikK

l 7 Winfield St, So. Boston, M^SS.
Į „Draugija laiko susirinkimus kas*tre
čią nedeldienį kiekvieno niGnesio, 2-rą 
vai po pietą sv. Petro parapijos salSJ, 
492 E. Seventh S b, So. Boston, Mass.

. . __________ ■ ■;■■ IL ■ ■ .
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pradžią 7:30 vai, vakare
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ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS ‘ ‘ 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

... 7

Pirmlnlnkag — J. Jaroša, .
440 E. 6-th St„ So. Bestoj Mate 

Vice-pirm. — J. GrubtnNlms,
1(57 M St., South Bo«ton, Mms.' » 

Prot. RaŠt — A. JanuJonte,
1426 Columbia Rd., So. Boriton, Mite*. 

FtoMteą Bm ** K. KEkfe, ■
428 E. 8’th St,.So. Boąton, Hmm; 

Iždininkas — L. SvugŽdy*.
111 Bowen St., So. Boston, Mas*.. 

Tvarkdarys — P, Laudka, ’ > •
395 E. 5-th So> Bįoston, Mtss. . 

Draugijos reikalais kreipkitės visados t . 
protokolą ra&minką. > ■'

Draugija savo susirinkimus laiką ‘ 
2-rą nėMdtehį ktekvlėnb mShMla l-iną 
vai. po pietą parapijos *ąl9M'.<K$ B. 
Seventh St., So. Boeton, Mass.

DL. K. KEISTUČIO DRJ08 
. VALDYBOS ADRESAI 

Boston, BĮass.
» , -
*■ . .. , , * , 9 ■

z

* ,

-M

>

i

h..

K

K

■ —7T<
e r

A

r

i

k

■<

f

a
i'!

i-

Ji H!
I

6

* 
V-U.

T

V

.-* į I 
h. r

/L

-- *
fe t

- »: . -

J1 x r
< v j

r'

ffe
♦

C.

M.?/*

!* t . *,.

i

į
t

* V

’•
J.

t
%

?? W- w

1

7.
.. x?

'V ...

-- *

1=
. K”

. ■ ■
fį± -

•> .■

A

A 9

■*••-.• r -- '

•K ■- _ \ •

'Ji . *

''V - "i - ’ * ‘

, <

*
. i

*ą '■ •
i

;=*- i

. - j

77
i.

i 7
i

o

- '

I.
4

t i

Pirmininką®Antanas Basto!!#,
140 Bo\v«n St, So. Boaton, Mum. 

VioFirm. — JlartliMH MtfeutaK 
WwhJta»ton MIMUattlA 

fttolMĮęrl&M. — Antoims 
■ : ' 4*) B. Smnth St, gottft 
JŲ RaŽtinUkM—■ Vtnl«*rtW%

006 & Bromhray, South >*&. 
Kanieriun — Andriejum Ualleek** 

3071B. Nlnth 81, So.
Marialka t— Altkaodm JudmokM, ' 
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