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Popiežius PILS IX sako:
• " . * « , 1

“Kiekvieno kataliko yra - 
šventa Nedermė paremti ka* 

talikiškąją spaudą 'ir ją kuo-
K '

plačiausiai paskleisti tarp žmo-
i

nių. Gėri laikraščiai yra nau-’ 

dingiausiu daiktu ir verti di- 

džiausio užmokesnio
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KONKURENCIJA 
/ KOOPERACIJAI 

u

.Kazlų Ruda stotis (Anta- 
ųavo vai., Mar. apskr.). Šio
mis dienomis čia atidalyta Ma- 
riainpoles Ūkininkų Sąjungos 

Vartotojų Bendrovės Krautuvė 
- “ ©Išminkąs. ” Krautuvė yra- 

labai-geroj ir patogioj vietoj, 
buvusioj Senkaus smuklėj, ne
toli stoties ir prieš’ pat turgų. 
Visa krautuvė turi pusę namo 
it* įėjus daro gero įspūdžio : 
švaru, prekės visos guli rūši
mis ir tvarkoje.

r. Visi ta.krautuve susidomėjo. 
Ypač sujudo vietos privatūs 
krautuvininkai, kurie pasiryžę 
su ja konkuruoti. Pav. smul
kus cukrus iki šiol buvo po 2 1. 
10c. kilo, dabar jau 2 lit., su 
kitom prekėm tas pat. Žmonės 
kalba, kad girdi “pas žydus 
bus dar pigiau. ”

Kalbama net, kad privačios 
krautuvė^nusistatę pardavinė- 
tį prekes savo kaina, be nuoš. 
tol kol nukonkuruos Bęhdfovės 
krautuvę.

Yra, žinoma, ir tokių pilie- 
čiųy kūrenas šios priemones nfe- 

„Ma^ės ir.jie su^ant^ var- 
' totojų bendrovės krautuvių 

reikšmę, bet vienais jais krau
tuvė'išsilaikyti negalėtų.

Pereitais melais keli drąsuo
liai’ ryžosi įsteigti vietoje var
totojų bendrovę, bet jiems tai 
.padaryti nepasisekė, gal dabar 
vertėtų pasirūpinti apie tai Ma- 
riampolės -sąjungai įsteigus sto
ty bent Bendrovės Skyrių.

> ■ . \ (“Lietuva”)
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ATSIMUŠĖ Į MEDĮ.

NE\V YORK. — Dvi moteri 
ir vienas, vyras važiavo auto- 
mobiliumi. Smarkiai
mas automobilius trenkė j 
dį ir visi vietoj žuvo.

lėkda- 
me-

r 
L >

, * PASIKORĖ.
• .COLTMBUS, Ga. — Karei

vis. Alnos Smith nužudė savo 
draugą kareivį. Jam gręsė 
kalėjimas iki gyvos galvos.: Tai 
to dekreto sulaukęs jis pasiko
rė.

.

PRASIDĖJO KIVIRČIAI.
.RYMAS. — Visoje Italijoje 

kilo sujudimas dėl įvykio Dal- 
macijoj mieste Lebenico. Ten 
italai norėjo pagerbti vieną 
patriotą. Tai slavai neleido to 
daryti ir surengė prieš italus 
demonstraciją.
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SYMPHONY HA1L
‘HUNTINGTON AVENUE 

Boston, Mass.
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Ulrabdty metam* 
^darbininkas 
BroadWr Boatoa

—■ - . ■■■■>■■ - / ■ •

sustreikavo anglia-
. KASIAI.

BERLIN. -KReino Vestfa
lijoj sustreikavo angliakasiai. 
Tas įvyko štai kaip: kasyklų 
savininkai norėjo, kad anglia
kasiai dirbtų virš aštuonhį va
landų dienoj, Angliakasiai 
nesutiko. Savininkai paskelbė 
daliną loekoutų. Tada anglia
kasiai paskelbė geųetalį strei
ką.

*

SUMAŽINO DARBUS.
CLINTON, Mass. JĄ’inna 

Lancaster sumažino darbus. 
Dirbs tik keturias dienas, o 
liepos mėnesyje nekuriam lai
kui dąrbai visai bus sulaikyti. 
Ten dirba 2,000 darbininkų.

DIDŽIAUSIAS TEISMAS.
? ... *■ ’

Fioremljoj/^t^Ųjoj prasidė
jošių laikų didžiausias teis
mas. ■ Pastatyti prieš teismą 
135 vyrai ir trys moterys. Lai
ke raudonojo teroro 1921 m. jie 
pasižymėjo žiaurumais ir 
žmbguždystėmiš. Jie yra anar- 
kistai. Visi jie yra būdose, 
kaip kokie žvėrys. Juosius 
saugoja 200 šaulių.

Atsirado, iš jų tarpo prisipa- 
ŽĮstanČių prie kaltės ir nuro
dančių kas ką papildė. Iš to 
kilo šauksmas ir riksmas. 
Tiems “išdavikams“ grūmota, 
grasinta mirtimi už išdavimą. 
Visa byla tęsis apie keturis mė
nesius..

RIAUŠĖS. PASILIKS VIETOJ.

ATNAUJĮS
$CZWALTAM”

* - ■ »*„' -
PARYžįlM Lenkų mi- 

nisterių kablnejĮ^ tariasi apie 
uždėjimą cenzŪ 
dentb prakalbą! Lenkų kabi 
netas nori atm 
višką “niepc 
nori daryti drife,- kad .prėz.: 
ĄVojciecliowsId,į atidarydamas 

 

PoznanhĮje .paridą, pasakė dvi 
prakalbi, kur f* atvirai pakal
bėjo apię lenkų jįaperialistinius 
tikslus. Voki 
išsireiškimus R 
pasigavo ir pai’ 
politika eina- 
prie ko; prisipi 
ikšiol lenkai 
prisipažinti.-

ant ptczJ-
ls

ti savo seno- 
iaim“—Tą

* t

obhno keliais 
no patys, O

į spauda tltos 
ų prezidento 
o, kad lenkų

J

iėUorėjo prie to

Prancūzų valdomoj Sirijoj 
buvo kilos maištas. Prancūzų 
orlaivininkai metė bombas į su
kilusius sodžius ir 60 sodžių su
pai kino.

BERLIN. — Vokietijos mi- 
nisterių kabinetas nutarė liktis 
vietoj tol, kol Reichstagas su
sirinks, kas ivvks gegužit) 22 
d. ’ '

MADRID.'^

NUKOVĖ DAU
/

Mloroke, ispa

Rusijoj persekiojimai už ti
kybą didėja.:. Pastaruoju Tai
ku suareštuotą 1'4'sesęrp vię« 
nuohų.

■ .- i

kibire sušaudyta 21 žmogusį 
apkaltintas priešbolševikinia- 
•įue judėjime.

Ispanijoj, Kordovos mieste, 
suimta keturi plėšikai, norėju
sieji paštą apiplėšti. Visi ke
turi bus nuteisti miriop.

Vokietijos automobilių pra
monininkų komisija atvyko A- 
merikon studijuoti Amerikos 
automobilių pramonę.

- Cbicagoj, Lincolno Parke, 
dramblys persiėdė peamits’ų ir 
padvėsė.

SUDEGĖ MOTINA IR DVI 
DUKTERĮ.

ST. LOUIS, Mo. — Trijų 
augšcių, šešių šeimynų namas 
buvo užsidegęs. Sudegė viena 
motina su dviem dukterim. As
tuoni kiti žmonės buvo sužeis
ti.

--------T-------

PRAMATO KARĄ.

; LONiX’KJugd^Astoi 
jalbė/lanilt’ų silsirinldmu 
pareiškė, kad organizacijų' 
veikiančių dėl taikos Ainerike 
esu daugiau, negu bile kur ki
tur, bet kongreso nutarimas ne
sileisti japonų, pastūmėjo gali
mybę karo tarp Japonijos ir 
Su v. Valstijų.

nų valdomoj daį^ję, buvo iški- 

 

ęs susirėmimas|ierinių gyven
tojų su fspanąt Ispanijos rai
teliai nukovė , vietinių gy
ventojų. . - .

DETR6IT, Mieli.’— Henry 

Ford .įsitaisė aiit Mtėbigan eže- 
rč> laivą 13,000 tonų įtalpos.1 Jį 
naudos ga^ehiihui rūdos iš ka
syklų šiaurinėj •mebigano da- 
iyje* . * . .•

UŽTROŠKO PATS SU PAČIA

BANKRUTAI LENKIJOJ.

Varšuvoj sprogo keturi ban- 
sai. Tas įvyko dėl smukimo 
Tancūzų tranko. Lodžiuje 
sprogo keletą pramoninių fir
mų.

SUMAŽĮS ARMIJĄ.
1 ________ _____

Ispanijos premieras ir dikta
torius Rivera pareiškė, kad 
gandai apie jo žadamų rezigna
cijų neturi pamato. Jis teip- 
gi pareiškė, kad armijos ir lai
vyno jėgos bus sumažintos. Ci- 
viliame gyvenime teipgi būsiu 
daromu reformų.

NEW YORK. — Lydis Lar- 
son, 28 m. -amžiaus, apsivedė 
Švedijoj ir išleido netrukus pa
čių Amerikon. Neilgai laukęs 
pats atvyko ir nusisamdę meb
liuotų kambarį. Vakare pati 
atsigulė, o vyras atsisėdo/šalę 
jos ir šnekučiavo. Tuo tarpu 
•nepajuto, kad gazas nebuvo 
užsuktas ir abu užtroško.

KUR MAŽIAUSIA ATEIVIŲ.
Iš didžiųjų Suvi Valstijų 

miestų ateivių mažiausia yra 
Baltimorėj. • Paskučiausias

’ •____ *

cenzas štai ką rodo:
w viso giri'.

New York . ..’. .5.62OJHS 1.797.SS2
Chjeago . -.. .... 2,701.70a 734,803
Ph lladcl pi i ia ....1,823,779 361,048
-Detrott ... .... 993,078 257.510
Clevelatul .. ...., 796.841 217,793
Si. Patils... ..... 772.897 95,716
Bosi ori . ......... 748,060 221.04l>
Balti niuro . .... 733,826 67.647

NUOSTOLIAI UŽ $250,000.

. NEW YORK. — Brons’e su
degė garadžius. Sugadino 150 
automobilių ir suųaikino daug 
gazolino. Nuostolių už $250,- 
orfo.

'DAUG NAŠLIŲ IŠTEKĖJO.

LONDON. -r Karas padarė 
Anglijoj 150,000 našlių. Pasi
rodė, kad našlės tebeturi gud
rumų vikriau " apsisukti apie 
vyrus už merginas. Tai iš mi
nėto skaičiaus našlių ištekėjo 
90,000. Anglijoj merginų per
viršis yra 1,000,000.

* . * *

IŽ KLAIPĖDOS KRAŠTO j

(Eltos pranešimai) :

kun. Gailių.
“ Memel e,r Damboot” prane
ša, kad Berlyno “Ober kir- 
ėlienratas” (vyriausioji Vokie
tijos protestantų tikybinė insti
tucija jį .suspendavus kun, Gal-1 
lių TĮŽjtitr, kad jis priėmęs jam 
pavestą Klaipėdos krašto baž
nyčios komisaro vietą. '— Ne
jaugi šį Žingsnį, vokiečiai ne
skaito kišimusi į Lietuvos vi
daus reikalus?

Lietuviška šventė. Gegužės 
L d. jvyks pirmoji . Klaipėdos. 
pašto1 tarnautojų lietuviška 
šventė Klaipėdos Šaulių na
muose. Šventė bus paįvairin
tai esant geram orui nuo 4 vai, 
po pietų Šaulių sodne pasivaik
ščiojimas. , Nuo 8 vai. salėje 
vaidinimai, po vaidinimų šo
kiai/ Pasivaikščiojimui ir sa
lėje grieš kariškas orkestras.

KLAIPĖDA. Nemuno Rus- /
nes rankovėje ledas sulūžo ir 
dalinai išėjo, bet Skirvytės ir 
Atmatos rankovėse ligi antra
dienio vakarui tebesilaikė stip
riai. Pakilęs stiprus vakarų 
vėjas sulaužė ledą Kuršių *ma- 
rėseiiHį^^^ 
gi uosto ledas baigia išeiti, Ūž- 
vinusiose vietose vanduo po 
trupučiuką pradeda nukristi. 
Krašto upės ir upeliukai jau be 
ędo. 'Iš nukentėjusių dėl ledij 
ir potvynio vietų žinių dar ne
gauta, : bet eina gandų kad daug 
;robės?lj yra apgriauta ir visiš
kai nunešta. Susisiekimui Ši
lutės su Rusne, kad tik Tedai 
eis, pradės vaikščioti garlai

vis.

KLAIPĖDA. Augant Klai
pėdos mieste įvairių prekybos 
bei pramonės įstaigų skaičiui, 
esamas telefono tinklas nesuro- 
ja patenkinti visų reikalavimų. 
Kad sugebėjus visus norinčius 
patenkinti, Klaipėdos Paštas 
praplatina savo centralinę dar 
200 abonentinių lizdų ir tuo 
būdu visi norintieji galės pasi

statyti telefonus. Sąryšy su 
uo bus pravedamas vienas 
naujas j kilometro kabelis.

NUOLAIDA JAPONAMS.
WASHlNGTON, D.. C. — 

Prezidentas Coolidge pasitaręs 
su senato ir atstovu buto lvde- u *«
Yiais padarė permainų imigra
cijos varžymo įstatyme. Šisai

SIAUČIA MALARIJA.

.Užkaukazvje, Baku guber
nijoj, baisiai prasiplatino ma
larija. Jau 75 nuoš.-gyvento
jų ta liga serga. Plečiasi liga 
į visas pflses.

Malarija apsireiškė jau ir 
Ukrainoj. Dėl gyduolių ir dak
tarų stokos sunku ligai kelias 
pastoti.

*■ v
.....

,,,„u„,r r■ ■ r■ j;į ’pftį *
■ Kainaioeątft’"'' j

ti vidury,, vienas vagojas 
šaky, o kitas —- užpąkalbį^^ 
garlaivio daly, kadangi ūipiįt b 
kalins garlaivio' dalis vande^*! 
užnešta ant išardytų tilto ątrfcį*/ 
mų, tai iŠ jos ir grūdai lanį*.^ 

viau išgelbėtu Rytojaus di«n 
atvažiavus pirkliams 
kui Gdaliui ir Samunickui 
šiui pasamdyta darbtninlfai 
jau norėta gelbėti 
p. burmistras. uždi'mulė_laiį^  ̂
nors iškarto buvo leidęs. 
licija šiame reikale rirękofnfd&d 
re..- ■ ’ ■ > ...

— Balandžio 12 d. aukšti įjfc: 
tą už miesto ant plentu rasta la- ‘ 
vonas Juroni ūkės Marės. ' Mtr-| • 
ties priežastis neišuiŠkinta.

(“Liet. Žinios”)

.... .

Tat ji ėdrauti imas spjaudyti ant 
grindų. Jei teatruose, parodų. 
susirinkimų, klūbų salėse 
griežtai draudžiama ant grindų 
spjaudyti, ko kitur ir be ^rau
dinio prisilaikoma, tai juoba 
ir griežtoj formoj to turi būti 
reikalaujama ir. paisoma baž
nyčiose. Viešose šuejhmj salė
se ant grindų nesiklausiu nie
kas, o bažnyčiose klūpėjimas 
tai viena gunilžausių pozų Die
vo garbinimo metu. Tuo tar
pu čia vienur čia kitur pa
spjauta, kartais labai prikliai 
ir gal kokiomis ligos bakterijo
mis, ir baugu klauptis kad ne- 
užsikrėtus. O mūsų moterė
lėms su sijonais tie nešvarumai 
k 1 ūpe jaut tenka nušluoti.

Taigi tikimasi, kad gerbia
mieji klebonai šiuo Imtinu rei
kalu rimtai susirūpins ir visais 
galimais būdais (priminimas iš 
.sakyklos, parašais ir kt.) seng- 
sis tą visiems būtiną švarumą 
bažnyčiose palaikyti.

Užsienyje muziejuose ir baž
nyčiose net vieno tik laipto pa
kilesnių grindų tarpas pažymi
ma; Domės! Laiptas! Taigi 
daugiau paisykim hig'ijerios-It 
reikškim pagarboš mūsų baž- 
:Tiyčj,bms; K' '

(“Lietuva”)
. t

DIDELĖ NELAIMĖ.

PRIENAI. Balandžio'11 d. 
18 vai. 30 min. grįžtant garlai
vis “Darbininkas” iš Alytaus 
Kaunan, ties Prienais vandens 
verpetų užneštas ant išardytų 
tilto atramų perverstas ant .šo 
no' ir pusiau perlaužtas. Ke 
leiviai išgelbėti tik dėka drąsių 
Prienų darbininkų, kurie sav< 
ęryvybę statydami didžiausiam 
•pavojui šoko nelaimingųjų gel 
Lėti (tarp išardytų tilto atra 
nių vanduo kriokdamas veržia 
ū ir kiekvienu kartu galį luo
tas būti apverstas, o tuo labiau 
kad jau temė). Nežiūrint yisi 
to, .pagalba ūmu laiku suteik 
ta. Pirmutinis nelaimės atsiti 
kimo vieton pribuvo, su mažę 
valtele, O. Veingertneras, < 
paskui jį ir su dideliu luotu: J 
Bortkevičius, A. V.aitkevičius 
T. Krutulis, Veingertneras 
M. Kanceriš, A. Maiviulionis 
ir J. Šuinauskas. Pribuvę į 
nelaimės vietą, rado kelis ke- priemonių ir, 
leivius ant laivo viršaus, <bri 
kiti buvo vidury ir tik išlupus 
prie langų skylę pavyko juos 
ištraukti, o. viena moteriškė 
iki kalciui vandeny į laivo ra
tą įsikabinusi laikėsi, dar ke
lios minutes iu .. būtij nuplau
kus. Į šių vyrų drąsą ir pasi- 
aukavimą, man rodos, reikėtų 
ir valdžiai savo dėmėsi atkreip
ti iy juos apdovanoti, tuokia-, 
biau, .kad šis atsitikimas įvy
ko , gaL dėl valdžios atstovų 
apsileidimo; nes pavojingos 
vietos upėj nepaženkliiitos. 
^iuo garlaiviu vežta vagonas 
avižų, dli rugių irkelios de
šimtys pūdų lašinių. Avižos 
buvo sukrautas ant priešakines 
garlaivio dailėj ^jršans, ku- 
rios garlairiMUfi^ir prišakiu

. * * ?
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JLENKŲ DARŲAL

Vilniaus lietuvių gimnazijai Į 
grebia pavojūs. : I

Lenkai mato, kad Klaipėdos 
kraštas sprųšta iš jų rankų, Su
judo visi lenkų .juodieji gaiva
lai prieš Klaipėdos kraštų ati
davimą Lietuvai. Ną*ti£ siun
čia protestus ir klabina didžių? 
jų valstybių duris, bet inUĮj 
Švafigm darbais Ritolip 
.ęįgip r įtaikai tnpri Ikr
tuvių pasipriešinimo 
paskui savo legionais užgrobt 
Lietuvą. Štai, lenkai prgdėjo 
pulti vienintelę belikusią Vilni
joj Lietuvių ;aukštesjtf ąpšrie- 
:os įstaigą .— Vilniaus lietuvių 
pmnaziją. j Jau uždraustą j«įje 
>iti mokytojų pareigas įta

riems lietuviams mokytojanW 
Gresia greitu jaiku praŠąlinti 
lar vientioliką mokytojų.: 

negana. , ■ • /

Lenkai muša lietuvius 
lųokinius. .

Vilnimis endekai, Lietuvos j į 
šgamos, suruošė mitingą, ku-f 

.■ia-me vi saki ais melai s šnfrižėĮ 
sietuvos vyriausybę, nieki]fc< 
ietuvius. Mitingo metu sufsh 
įatizuoti lenkai sumušė 
120 lietuvių gimnazistų ir gim-' 
aazisčių. Garsus lietuvių j 
kas Ohstas surinko Inlrilis leį|-į 

: kinkų, kurie visokiais .bftdife) 
persekioja lietuvius mdkrieA y 
vius. Be to, mitingo inetn ’A’y 

neštos rezoliucijos, kąd :
jos vyriausybė, imtųsi •

girdi, suvaldytų:, į 
lietuvius, kurie baigią|tĮ^^ 
kankint Li etuvos lenkus. j jį.-

Siauri melpgyst|t

Ne lietuviai lenktis, 
kai lietūvįus baigia 
kaip jodo lenkų daĮbaK S
galinu ir Lietuvos lėnkai daU- į 
gely atvejų turi plgtėsjįių j
šių už pačius Ji^tuviiĮS.x ŠjAi’n > 
Lietuve j. lenkai turi dau| 
mokyklų, imant ^y_ 
skaičiaus atžvilgiu, W
viai. Ir tik reikią skėtis M 
tuvių nuoIaiduniĮk Ti$sa> Tt 
neprivalom keršyti savo valsį 
bes piliečiams, het privą 
eiti demokratybėą disąbd* 
palikti lenkaūri'tii& 
kiek jiems išptiola šųliĄ ’’ 

tojų

t

k t

KAUNO KRONIKA.>• >
Meno Mokyklos rūmų pa

šventinimas. Vakar, balandžio 
11 d. 6 vai. vakaro įvyko Me
no Mokyklos naujai pastatytų 
•rūmų pašventinimas.

Pirmos pavasario futbolo 
rungtynės tarp Sporto Klubo 
Kovas II futbolo komandos ir 
Kauno Komercinės mokyklos 
komandos Įvyksta sekmadienį 
bal. m. 13 d. 4 vai. po piet Pa
nemunėje 5-to pėst. pulko fut
bolo aikštėje.

Paskendo garlaivis. Balan
džio mėn. 11 d. 19 v. ties Prie
nų tiltu paskendo garlaivis 
“Darbininkas“ su visomis pre
kėmis. Keleiviai išgelbėti.

Daugiau švarumo mūsų baž
nyčioje. Tvarkant mūsų hri- 
nyčiiį reikalus vis nelcrripimnu 
nė kiek dnrtiės i vieną jose ne- 
Švarumo dalyką, griežtai prie* labiau nūgrbūzdus vandenin J

Gerbiamoji visuomene, kaipo 
MonteUo’s taipo ir aplinkinių ko- 
lionijų, pranešu, kad aš atidarau 
agentūrą pardavimui ir pirkiniui 
namų ir farmų, taip pat ir auto
mobilių ir visokių'feeal Estate biz
nių.' Visi norintieji pirkti arba 
kas turite parduoti,.meldžiu kreip
tis visuomet pas mane, o patarna
vimas visada bus tamistom prie
lankus, ir mandagus. Užtikrinu, 
kad kožna(s) būsit užganėdinti. 
Taip-pat bus greitu laiku atidary
tas ofisas ir Worcester’y, Mass. 
Vieta1 bus vėliau pagarsintą. Da
bar su visokiais reikalais ypatiškai 
arba per laiškus, meldžiu kreiptis 
šiuo antrašu:

MIKOLAS M. KAMANDULIS 
20 Faxon Stręet, Montello, Mass. 

(2-ros lubos)
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SynipoiHjos orkestrą 80 muzikuotų

Aghlo JAtU’HIA, vptlPjtiK

i

mT.-' i

Įžanga 25c.

Nedėlios Vakare, Gegužio 11 
RUSŲ PROGRAMA ..

■- ■■■ ■ - .-J..:

VIESULĄ INDIJOJ. .

Atsižvelgiant i LOJFDON. — Indijoj'dTardoi

šingą clmeųtmi. hiuijeRit Kūgiai

>

'W

V 4 1

įstatymas ineina galion nuo lio- .
pos 1 d. š. m.
Japonijos protestus prez. Coo- apskrityje, buvo užėjus' baisi, 
lidge pasirūpino, kad japonai viesulą. Žuvo 46 žmonės. Ke
po senovei liūtų įleidžiami tiri totą' godžių išgriauta ir daug 
kovo 1, 1925. ' gųrviilių nūkauhu



e*;

A >-«

v

lxtra!

»

f .

fe.

-h

A
■ j

'?

CADBIDGlįMAte.

_ .. > ■ *

-xXJ

kc prašo puri likti aukų dėl Deltu
vos baŽnyČioM. A#} <T. 'Tamošaus
kas ir P. Maejubs perėjom pas sa
vosios Deltuvos parapijos žmones

(TB-B •fO-iMB-h

lished etvty TITSDAT, TIIUR8DAY and 8ATORDAY
a . *• _ Ti-m: i

■■ 'liferr 303309$ UTBO&KUS E. C. ASSOOIATIOK Q* LABOE

■^tetafed m- second-claisfl jnątter Sept 12.1915 at the po«t dtf Icę »t Wtata Mtta 
Ū Act at Mąrea 8, JUm*. a /.
/ Steijrtance for malliag at speclnl rato of postage proviiečl for M -Mritatrita 
/ - Actof

< ■ SUfiSCklPTlON KATES: „

Bteriy t*«»t»t <«f * t»* t m « • i»• <4^je *««»•' • ••• o,»

»6JO

' .te-/u ū—

< \

/
.. 4

V-X

. X*

t *

1

V 
x

♦ I
pMmino MlyriiBMiB °m- 
kkM. W Hva'valgytidue- 

n M te teri dfetteštet
< AMfte įlite padteta 

tfeftjfrfegĮtfj jfeĮiffiytl

Organizacijos pamatas y to 
i. Narių tvirtas, pagi

jimas organizacija duoda

’l

. jos nariai. Nariu tvirtas, paŠ- 
|-*’tikėj '

■ ** jai tokių jėgų, kurios niekam 
5 * nugalėti nėra galima*. z Organi
ni žarijos tvirtumas gatmia pa- 
C X žmti iš to:

/ jei organizacijos nariai gerdi
. žino organizacijos tikslą ir jo 

siekimui visi pritaria ir yra pž- 
siryžę padėti kuogreičiaųsiii

< tą tikslą atsiekti;

jei organizacijos tarpe yra 
pasitikėjimas vieno kitu, o y- 
pač tų žmonių tarpe, kurie va
dovauja;

jei organizacijos nariai dir
ba sutartinai, suderintą darinį, 
kai niekas nedirba tokio darbo, 
kuris kliudytų kitų darbui al
ka kuriam nevisi ^rįtartų, bėt 
dirba susitarę,, organizuotai;

r 'jei Vi^ri orgųnizarijos-nariai 
ir 

kitiems-srelbs^i Ive- vienas

/
? •<X

i 
t

i 

f

p*

-jei woa orgamzacijcis nar 
’tew jdįdu^ris 

ttern kitiems- gelbsti lyg vienas 
, ^fends nartais- ^lūsdamiėri; 
j' 'jei nariai ir kuopas Centro 
X Valdybos klauso ir palaiko rei- 

Q kalingą drausmę (discipliną), 
‘7 palaiko ryšius vieni su kitais ir 
f tariasi apie dirbamus ir dar nu- 

■ matytus darbus.
'V . Mptengai čia svarbu visuo

met’palaikyti ryšiui su Cent
am ir jo""'paskirtais žmonėmis. 
Tai tori daryti kuopti valdy
bos^ bet gali ir atskiri nariai 
susirašnieti. Visiems bus atstf- 

■- kom*a ir iš visų Jaukiama laiŠ-

' Reikia žiūrėti visiems kad 
izacija būtų tvaria. Cent

ro Valdyba veda visą Sąjungos 
. politiką ir organizacijos darbą. 

Tad ii’ gali kuopoms geriausia 
patarti kas daryti ir kas nė, 
gali nurodyti kokis veikintas 

; . kuopos turi būti. Tentrui na- 
rių nuomonė taip pat yra labai 

jsv&rbu žinoti, net yra labai ret- 
V^kaiingitoarių patarimai. To- 
ri^ekkuopos ir nariai yra -kviė- 

Į&tmi būtinai palaikyti kuoat- 
Eę^uriūs ryšius su Centro 

F-Valdyba...
p .* Daūg inaž taip apie, organi-

uncijos reikalus rašo Lietuvos 
eomjaltatai Bandininkai “Lie- 

V' i tavos Ūkininke” ir reikia pri- 
gt p&Žiint,; kad jie rašo tikrą tek 

, Mes turime ir-g.i tų pa- 
ISų taisyklių laikytis jeigu no- 
ilme mūsų ii. 1). K. S. pasek- 

tK teingai išauginti ir sustiprinti. 
Mes tūrime pasitikėti $&nta 

| rii,, jei ką matome iš CeUfro 
j .‘darbų nei taip veikiama kaip 

P toiUsų nuomone turėtų būt 
/ toojaus 'privalome Centrą per- 
v Ą)Mti laišku. Turime naujų 
I Organizacijos gerovei suniany- 
į mų, tuo jaus phsiųskime Cent- 
V fui* Reikta kad Centras, kūlF 

. Ff po« ta nariai jaustųsi ta būtų 
5>Menu organizmu, viena šeimy- 

na, vientukūnu,; tiktai tuoinet 
jri uies teatsieksime taip , prakil- 
į nins ir plačius tikslus kurie y- 
K m • '
Į konstitucijoje,

: Jarr patsai painątiniš princi
pas kaip katalikystės trip ko
operacijos yra bendradžtrbiavL 
mas, teisingumsA kr mėilė.

; Dievas Įsako mylėt artintą 
taip kaip pats save,< jeigu myli 
artimą tai tori mylėt ir pats sA- 
Ve, nes jeigu sav^s nemylėsi 
tai kaip gi galėsi mylėt savo 
artimą. Čia viskas tainpriai 
risasi į vieną: mylėsi savę o' ar
timą mylėsi taip kaip savę. tuo
met ir Dievaį mylėsi. Juk V. 
Kristiiszpusakė kaip gi to my
lės/ Dievą kurio neregi jei nė- 
iiivEi savo artimo kurį regi.

Al y lėkime savę, mylėkime Sa
vo arjtlinus o užvU mylėkime 
V. Dievą ir keldami žmonijds 
gerovę, amklėdami | teisingumo 
princ ipą, bendradarbiavimo, 
kooperacijos principą, ttiomi. 
pat jau iries būsime V, Kristaus 
bendradarbiais, juk ir Jisai į 
pasaulį atėjo ne kam kitaik 

: kaip tik tam, kad žmoniją at
pirkus pertaišyt teip, kad tei
sybė, meilė ir ramybe pasauly
je už viešpatautų ir kad višį 
žmonės taptų Dievo vailjajs. ir

F. Wakas, , 
Centro laikinas rašt. ir 

Redakcijos narys.

PRANEŠIMAS
& J -----------_

Pilnųjų ffiirišinkų &čtojošidš 
: AngS|0š Apskričio Kboįjoiii$.

Gerbiūmoš kuopos, malonė
kit prisiusi į šį suvažiavimą 
kodangjaūsia delegatų, nes §fe 
šuvąžiavimas bus svarbesnis 
negu kiti suvažiavimai. Šis su
važiavimas parodys mums atei
ti ir pamatystfn iš praeities 
'nuveiktų darbų, nes mūsų ka
taliku vra užduotis blaivviię 
platint.. Tad visos kuopos 
stengkifės išrinkt kffdaugrau- 
sia delegatų. Be kitų" dalykų 
bus teipogi svarstoma ir iš-yą- 
žiaviino reikalai. Išgirsit kad' 
jau vasaros išvažiavimas yra 
jau rengiamas* aūt 15 d. š. nh. 
birželio IVorcester, Mass. Mai
ronio: parke. Tad mes suvažia
vę atliksim du darbu. Delega
tą i-iės malonėsit pribūti aūt 
kriko, tai yra .vieta ir laikas 18 
d. gegužio 1 valaūdąytuojau po 
sumos parapijoj svetainėj 432 
AVindsot St., Cajmbridge, Mass.

Apskričiu.-piiijŪBunka^ .
/M.Kaūfąndutisį.

būtų laimingi.
)

PRANEŠIMAS
Ū^assachusetts ir Mainė apskri
čio sąjūngięčių sūvažiavimaš^ 

įvažiavimas.

Au Jja & K. M<itoriųv S|iu& 
ges Mass. ii' Maine apskričio 
suvažiavimas įvyks gegužes 11 
d., 1924 m. (Motinų dienoj^) 
Worcesterr Mass. Sesijos pra
sidės 2 vaį. po pietų. Baikis 
jaii pradėti remtis prie šio sh- 
važia vinto. Ktinkite delegate: 
į tą suvažiavimų,

, llra&V. KntifienSi
A. L. R. K. Moteriij Si|jun-

♦

" iaet Durb. Koop. Są-žos #-t6š -ff #t <fbt fr SCfe; Tftoj

kuopos mčnčsinis puririiikimuš į- 
vyks gegužio 13 d., 1924 m., 7:30 
vai. vąkare bažnytinėj ąalėj, 
Windsor St.

Viri nariai-riJs privalo būtinai 
iriritenkyti *«ut »io snririnkiiųo. 
Atstovai iJduos raportą iš ką tik 

praėjusio IX sennor kur dau# ko 
naujo išgirsite. Taip-gi bus išduo- 

f spėriai šrima rengime komĮ- 
aįjos pasekmių, o pricg tani yra ir 
jaugiau ąvat'bių reikalų, lapuos 
kiekvienas narys privalo žinoti.

Todėl visi gmįbiairtieji(sios) na- 
riai(rėš),.mūsų visų yra pareiga 
lankytis am susirinkimų ir žinoti 
Visus organizacijos reikalus.. To
dėl ir malonėkite skaitlingai anf 
šio susirinkimo’ susirinkti. 

’ Ttiip’gi kurie turite-paėmę par- 
davimui tikietų knygutes, visi nm> 
įlonėkitė Mgrąžiuti parduotus ar 
mepatduotus tikintus ir pinigiisr 
nevėliau kaip ant šio susirinkimo, 
Ateidami nepamirškit ir naujų na
rių1 atsivesta

MpM» 
Wfe*»» kNt

puyiriUui nenušStelų. JU vi- 
suomei kaip' pri
kimštas ligų nuiiąs ir jis nie- 
kUteM* ktatai vwt siM-
ner ramybe, kasotai ynr saldus

kovojame ne prieš dsb-- 
bą bet priėš neteisin-
1f <^W F&l
netikusį sutvarkymą kur tas 

** tiek 
kiek kur jo uždirbto

flwrlwBmopenw žymiausi^ dalį 
pasiims m<ie ktftte aiekm 

dirba.__ ___ _

■ MtOTe kO daritau- 
kūis būvo labai' dstog Wentųj$ 

ApaWiai yiši. Wš
W, >4^ W» artižį dkrt&- 

vori, šven^fūdžapažif tiož- 
^atataippat šaū p¥agf-. 
vėlimą <^rė dail^dystes dtr- 
bū'sdirbdariii.

j Mūsų organizacija laikyria- 
■mosi papračių ar-
“ha/tradicijų kur kiekviena, oį- 
•ganizacija arba cechos-pa^kyrę 
turėdavo ir turi savo užtaryto
jus arba patronus atskirus 
švėhWšWj mūsų
organizacijos užtarytoju št. 
jfup^apt kurib GMšš diejdą 

itečfą Ūėcfet* 
;di6^ pd My. Velykųi

- . . - . . . , ' Toje dienoje privalome viri
*• D. k. S. nariai pirmiausia 

prašyt šv, Juozapo užtarimo ir 
DietfeMsų vii.
^„^ rieinsį Wriįams/ rib.
r$i$ų kur galima prakalbas, 
pari&itae dbtrhmtokųrrikajaii, 
vakarus, pramogas iš- kurių 
pelną ‘šjririĮ •.£, 6,. it fe Organi
zacijos reikalams. Pasistengti 
išpiatyt mūsų organą “Darbi- 

,nįnkąr’ užraŠinejant naujus 
skaitytojus, priražinėjaht naū- 
jus D. D. K. S. narius — trum
pai tariant rūpintis visais orga- 
pizMjbs ir štiprini-

mo reikalais. • f

■ tįjf' švente šyėnč^riūši
karinei kol B; M K. fe 
a šftritkirieri pt^e
jos apvaikščiojimo tinkamai 
prisirengti.

*

'. i'

. i-

v
Broliai dirbinmW if sesė-[bėEri^adarM«yfw^ fcėbpėravi 

rys darbininkės:—

Ėaxp pašauKs senks/ taip y-

ra senas ir darbininkų vargas.

W p^meipata, fetikriSėiifškds 
T&eileš prnfrip&bš, o įtaš. Jifds 

r, keršto ir kovos įūfntipata. D 
Tas vargas augo. W»>, PU- Si“P J* 
tojosiiAviskęapimdamas kai-'P™ tikslo, Jfie

kart tolya ir labyn pasaulyje W»

įsigalėjo, žmones vargą gilio
je senovėje, vargo visuomet, 
vargsta ta šiandiena, o io var
go galo nė kraštą nesimato... 
Mūsų brolį išnaudodavo Seno
vėje, išnaudoja ta dabar. Iš
naudojo cezariai, carai, kaize
riai, ponai ta visokį galai. Iš
naudojo ir tebeišnaudoja ta tė- 
beškriaūdžia "visų šąlių kapita
listai/ išnaudoja ‘ta tie patys, 
rąudbntaji -.kurijos bolšefrikiti 
komunistai komisaaj&i; (Urbo 
įitnogųi visur vejas į vfeS?

kieta dumtos pluta, višita daufe 
■sunkaus datbbr* skurdo ta ašė- 
riį, o uždarbys —- vo^jevos 
prasimaitina ir šiaip taip pri
dengia ąavo nuogumąšiandien, 
o rytojui ^kaip nieko nelieką; 

; taip ir nelieka* ta ateičiM jb- 
kio užtikrinimo iš niekur nėra.

teta yra dėlto, kad pasaulis 
fiūriydfs nito teisybes kelio, liti 
įniršęs teisingumą ta meilę, kad 
pasauylje auklėjama keršto ug
nis, atmonijimo nuodais nuo
dijama pačių darbo žmonių šir
dys. Kol tos apystovos, kol 
tas keršto auklėjimas nebus 
prašalintais žmonijos iki tol 
darbininkai pasaulyje teisingo 
gerbūvio nesusilauks.. Nes kas 
sėja keršto sėklą, tas pjūties 
Iailnr turės ašaras, .kraujų kla
nus, badą ta Vargų begales ... 

; Mes Hetoviai katalikai dar
bininkai žinome kad neteisybę 
galima atitaisyti tiktai teisin- 
grnntr, kad skriaudą - galima 
pataisyti ne naujomis' nskriaū- 

■ dofiiS; Bet skriaudos prašalini* 
■M ta ati^iS^inu.

KadpasaWd’arM višdomtit 
nes netikū^ kapit^štibĮ.surė
dymą grei&aiu tapasekmingiau 
galima pertaisyti tiktai bett- 
Wądari)iaviino, kbopėravima 
būdais,darbo žmonijį žoteariG 
mh, ištvermė ta nuolat nenii- 
ilstamu darbštumu. Kovojant 
prie! ristu* tebtainBl^krialv 
dSjuš ir išhauddtojtts 
kultūriniais būdais ta priėmė- 
irirtiis. ■' ; ■•'■■’/ '■

-» - K. . 

vMami tikslui ines turime L, it 
,K> S\ ,organizacijų' susitverę, 
tam tįsiui.‘ mes TėidŽiame 
“Darbliniiką,n įam tiksluimfes 
tes o?rgajri«aoW v£jįįda teika- 
hįs rtpih’^n^ ta juos sulig sa
vo suptaimd ta išlakų- remia* 
me. ' *'

Jtūsų o^ganįamjoi pati dva
sia skiriasi nuo socijaltao lr 
bolševizmo labiausiai tuoki,

•į.

Valdyba.

> per atatinkamą vitoomenės klč- 
sių santikų pertvarkymą.

Socijalisįjak Bolešvikai Savo 

globė jais laiko Marksą, Leninų, 
Trockį .. i jta tiki j jų mokslų, 
į jų kumšties galybę, į kruvi
nas revoliucijas, žiaurias dik
tatūros reikalingumą ir 1.1...

jo. praliejimo, jokių žmonių žU- 
.dynių, jokių kerštų ir pagiežos 
nėt sava baisiausiems nepriete
liams m skriaudėjams, 
tvirtai l®omesi Viešpaties 
Krigtąūs f&olfeOb kuts. riėtf

/tikjtĮkibji r- •
■ ; -X ‘ e • > .

Meskbv^amė prieš darbi
ninkų skriaudėjus ir išifsiųda- 
tojus ne iš pagiežos, ne ,iš^ kerš
to, bet iš meiles skriaudžiamo 
artimo, ife kovdjamė prieš 

; netikusį* visuomenės sutvarky
mų, prieš neteisingą .turtų, iš- 
.dalinimą ar pasJarsfymųwt t, 
vien tik dėlto kad pasaulyje kd- 
greičiausiai įvyktų teisingu/ 
mas, teisėtumas, teisybė, mes 
žinome, kad. Dievas yraHeisy- 
ibės Tėvas ir visokios neteisy
bes ir skriaudos labiausia tiž 
viską nemfgsta. Dievas darbą
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pasiųsim klebonui; Vardai kurie 
aukavo: Vladas ir Marijona Ma
tulė viriui $5.60, Viktorija Janio- 
nionė $5,00, Mačiulis F, $5.00, J. 
Tamošauskus $5.00, ,S. . Latvis 
$4.00, J. Kaselis $3.00, Tamošiū- 
niutė Jieva $3.00, A. Latvis $2.00, 
A. Šatas $1.00, M. Žakarlticuv 
$1.00, Vaizdinas K. 50c. Viso 
$34.50. Kuriy norėtų tai
da gali prisidėti, nes išvien galima 
daugiau mivelkti

Trifi<Wskas if Matulis 
' 70;K. Main St, Aūistfcrdam, N. V,

I '

BMMK&SSr, i. Y.
■■ ■!■■>■ II M ll»

L. f). K, $■ 1% kp. svarbus susi- 
rinldnmš yra Šaukiamas kašlink 
apskričio, kurs įvyksta 12 d. ge
gužio 7;30 _vaL vakare Kar. Ang. 
pa r. svetainėj. Visi nariai prašo
mi f šitiį. susirinkimui ateiti ir naiV 
;jų narių atsivesti. Alums katali- 
?ka;ms dagininkams turi rūpėti 
į mūšų reikalai visiem. -

Kviečia 12 kp. valdyba.

į

\

J z MAB
; t --------, ~ /
■ *1 ^e^ižio įvyko Lietuvos Vyčių 
Naujos Anglijos apskričio suvagia- 

' vimūs. Skaitliu gM buvo afšilan- 
•kę. (Triogafų iš apielinkės Ičolioni- 
! jų. ■ Tihnfai svarsto otgaiiizaeijas 
■raikttltrsji’ apskričio likusius daly. 
;kus, ypač apie 4 liepos milžiniš- 
Htą išvažiavimą Lmmnee, Mass., 
'lairiS Bus kaipo istoriškas. Tada 
‘Irtis įvairumas višoldų Žaismių, 
kad dar tokių nebuvo tarp (irin-

i vių rengiama. ■ *.
| Vakare &:30 So. Bostono Vyčiai 
17-tos kuopos perstatė Pražydo 
Nųvytusios Gčlės. ’ ’ Publikom bu
vo apie 300 ypatų. P-16 Z. Žu- 

Jkauskaitė ir V. Savickas tokie ko- 
mistai kad pridarė daug juokų,

■ Galima sakyti ka’d mažai iš lįėiti- 
vių yra taip išsilaviinųnų. Pri
klauso /garbe Lietuvos Vyrių 

117-taf kuopai turint atokių gabių 
lošėjų kaip So. Bostono p-les Žu
kauskaitės, Suviekas, Medoniš ir 
kiti. Tik kuopa turėtų dauginus 
garsintis, nes galima visų -Naujųjų 
Angliju apvažiuoti su panašiais

<

»

1

N0RW00D, MASS.

į.. L. D. Ki S. 3-čfos kuopos* susi- f 
rinld&as įvyks gegužio 11 dieną, šfeattaM Garbė Są. fiėštond ,vy» 
tuoj po siuiios, paprastoj vietoj.

• Visi įtariai malonėkite atsilaii- 
kyfi, nes delegatai iš L. D. K. S, 
IK seimo, kuris įvyko Caittbridgc. 
Mass. išduos raportus? Taip-gi’ 
bus kalbama‘ir renkama komisija 
kas link tfr D. ĖL& N. A. apskri
čio isvažfąviino, kuris jvykš gegitr 
'Žio 30 d., Monfellb, Mass. "

, Apot t. feMšaičiūtė, 

fin. rašt.

AMf&EliryM, tf. t.
' ■ -' w _fc

DėltUriSkiams.
, A.’-' - i - - - ■

i Gavau Įalšką'’mto brolio S. Ta
mošausko su parašu' ir su antspau-

?. Virakaš. da gerb. Deltuvos klebono. Laiš- tik Atliolin atvažiuoja, tas juoini
>

I<
>> \

. I

K i
s XX

. I

ičiamrf ir jų vedėjams aktoriams. 
Tarpe aktų dainavo į>-lė Grybaitė. 
Buvo iššaukta apie . Šešis sykius 

“dainuoti. Baidamsvo S. Paurm 
’ ' ’ J. S.

/ Atkol, Mass.
• - < t

Po šaltos žiemužBš pradeda . 
puoštis gamtužė. Žolelė visur ža
liuoja, medžiai dengiasi žaliais la
peliais; sriaunūs’ upeliai, vingiuo
dami per-žalius kalnus, masina sa
vo žuvelėmis višus pavasario žve
jus. Tiesą pasakius, Atholitf mies- 

• telis nėra didelis, bet neapsakomai 
■ apdovanotas gamtos gražumu. Kas
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įvairios žaismes, visokie pMiMnfauiainimab užkandžiai ir garimai, lietaviųiramerikonų kalb$tojki.
Kengimo komiiija rūpinasi pakviesti SročkioBO ir iostono majorus ir kitus žymius amerikonus. 
Tad, lietuviai, suvažiuokite į Lietuvių Sartininkų Šą$ngo* rengiamą pramogą & visų H^oriet
Rengkitės ii pikniką ii anksto.
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užkristi’iitfisųlk D. K. fe gos Mass ir Maine Apskričio 
istitucijoje. ’ Raštininkė. 1 \7»
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lįrtėjM tald čiopai ir žmoMsii$įpj. Tad »Š patmian IfatfrtoA 
yra* veiklfk Bereitaįe metlHt jr pareMiW, įad j 24 valaMim 
daug nuvbikfo. t SiMis irgi datfg būt gražinti pinigai. Tad jis pr«- 
paląiigos įradaryfa. terapijos f ė 
rai puikiai pavyko, pelno liko 
.virš 18 Simtiy. Parapija atmokė
jo skolos 25šimtus, Dabar-gi-yrl 
taisomi trfohftesi Stalk
šliaukite naujo vargonininko Rsk 
los, choras stojo darban. Bcfijg^it 
didelį nūuj&muj dainų * su < įvdk 
riats pamarginimais vakarų; knrfe 
at«įjbus,18 gėgMibį' nedėlios vakdr 
re> fenas sklrfbifetfš naujų vml 
genų įsigijimui. V'argonaį kav 
nuos netoli keturių tūkstančfij <ld-

, Ierin. Nors vargonų fonde randa
si virš dviejų tiįkstaučių, bet dar* 
daug trūkstA Ta$ Atholiečiaiųgr 
padaryti yra niekniekis. Kaip tik 
užmano ką nors reikalingo, tai tik 
žiūrėk, dalykas ir įvykintas. Ap
lamai imant Atlioliceiai nesnau
džia. Vis kas nors yra veikiama 
ant tikybinės ar tai ant tauthrėš 
dirvų.

i Atholietė.

iUss. -■

Viešapadėka.

Tariu nuoširdų garbes žo^į- Ltf- 
cei Skeivienei už patarnavimų lai
ke ligos1 mano klfdikM Gydyto
jai nieko negelbėjo. Ta moteris p\ 
Skeivienė suteikė draugingų pa‘- 
tarua-vinių. ir per fui mano kūdi- 

,kiš liko sveikas. Ši moteris yra 
verta’ garbės žodžio. . Dar kartų 
tariu nuoširdų ačiū.

M. Volungevičiėnė.
/

NEWARK, N. X

Mir Įteikė 
lietuvius visokiais būdais.
damas, kad lietuviaf tamaiaten 
įžmonėt pasaulyje žr*
dangaus nei jokio dalyko sū A* 
guviais tutotb O progai pastik 
kluS' stehgiasį M.visos galios Įner
ti į orgapižacijas, ' šifaš dviejų 
pėdų didvyris yra ne Inle koks 
samlariečių Veikėjas, Jis yra Lie
tuvos Atstatymo B-vės direkto
rius. Jis buvo ėandariečių gene
rolas, kurį siuntė SandarieČiar f 
sietuvų vAdbvuAtt kūriuoių&Ręi 
karo metu šu lenkais.

H Mšėfifeą, Wūlnu>Si, 
. Newark> X

Už tikrenybę pilnai atsakau.
, ■< 

Gegužio 8 d. vakare šv. Petrė 
svetainėj bus rodomi lietuviški 
krutanti paveikslai iš Lietuvos. 
įRodys G G. Ltikšis. 
lų bus ir dainų.

■ Puse likusio pelno 
‘parapijos naudai. 
? Kas manytų įgyti 
iHartforJe ar apie Hartfordųi kaip 
tai: stubų arba farmų, patartina 
kreiptis pas M.. Švilpų ir Nixoil. 
Yra tai Seni pažįstami hartfordiė- 
čiai, patyrę tame dalyke, teisin
gai patarnauja. Jų adresas ir pė- 

‘sigarsinimas randasi ^Dųrbinin- 
lce.”

Gegužio 18 d. L. Vyčių kuopa 
.rengia labai įdomų vakarėlį para
pijos svetainėj. Bus vadinta vie
na iš linksmiausių komedijų

/

w„ ■ 
. j “(Upfci” 17 numery įvyko ma-

kurį atHirė pirik. >, ža klikta. Aprašydama sųjungiė- 
Gažparitfenė. žiame mudrmklme čių į# CIeveltiida pažyme-

jau, kad a^juugetėa skiria aukų 
10 dol, ir iš narių surinko $15.50 
dėl seserų karimieriečių, bet turė- 
jVbūti parionįatėms.'

B. aiu-ne

par. mokykloje įvfko
■fe. S*J

NAŠLAITIS pasilikęs be tėvų
WNiehmų,TfmlimUvaIf>^ .

Ši kolioniju praeityje buvo la
bai garsi savo veikimu. Nors it. 
dabar yra veikiama, bet toli gra
žu praties nėra galima pasiekti, 
nes visuomenė Šaltai žiuri į veiki-* 
mų ir abelnai įveikė jus, neturi pa
sitikėjimo juosė. Apgaihtgiaūti- 
nas dalyksa, bet tani e ir visiiomc- 
jaes negalima kaltinti, yra ir veikė
jų visokios rūšies. Štai V. Lazdy
nas arba V. Lėščinškte, jis parda
vinėja ' fce-ci’cani ir cigarus ant 
Walnut ir Adams gatvių kampo. 
Jis turi pinigų siuntimo agentūrą 
ir Notdry Pūblie. Jis 4917 m. iš 
D. Bupainio pasiskolino 50 dol. ir 
pats parašė liūdymų ir tik per di
delį darbą ir ilgą laiką su pagelbh 
gero advokato D. Rupainis' atsi
ėmė skolą.

Paskutiniame laike parduodant 
Nevvarko Lietuvių Kooperacijos 
krautuvę, jis darė raštus ir pirkė
jas pareikaiavo/kad būt pas jį pa
dėta pinigų per 30 dienų dol ap
mokėjimo visokių bilų. . Taip ir li
ko padėta pas jr $100.00. Praėjite 
30 dienų buvo pabaigiami daryti 
raštai ir atsiimami iš jo padėti pi
nigai. Jis negrąžino pinigais, o 

• parašė čekį. Tą čekį išrašė mado 
vardu, neš aš buvau kooperacijos 
kasierius. Aš tą čekį padėjau į 
bankui nes toj banko j buvo drau
ge mano pinigų. Už 6-šių mėnesių 
nuėjau aš i bankų ir bankas grą
žino tą čekį, nes toj batikoj ne
buvo pinigų, iŠ kurios čekis buvo 
išrašytas. Aš su tuo Čekiu nuėjau 
pas V. Lazdynų, kurį jis išrašė. JM 
tada pasako, kad neturįs Anikė, 
liepė kitą. Sykį ateiti. Taip aš b* 
ėjau kelis sykius ir jis vis suradfr 
kliūčių, kad negalįs atmokėti pi-

S WsS=gfi| M. ffitt UmtOl KK ESntEMEI 
' 518 MAIN STRĖEi HARTFORD, MKN. 

’ • ’ ■ ... . .

,wr
patys ar kas tino apie juos meldžiu at-žį 
sišauktf šiuo udresu: J. HranfelK 342a » 

Main St., GirUrdville, Pu., atoafe 
giuų adresu: Kun. Siniąs.Draugelis. 5 
muOM£petr Prienus, LITHUANIA. B

—a——

lėčKau Veronikos A^egiiitČSį kuri 
jy vena pus mane duugiau kaip per’pen- 
cte metus, Šouthboro. Mųgk Paskiau* 

ižo. f Alferiką į Key West. Kils žino
te ur ji pati lai atsišaukia pas JOHN 
T, BURNETT, Soutliboro, Mass. (13)

■ ĮBlfe.—    ■■■ .!□» H■.■>'■■■■—t ,1 . . ' ll
IeSkad Teotilės Katiničlos/po vyrą

buvo feduoUs raportas iš įvykuaio 
vakaro. raporto paaiškėjo, kad 
gryno pelno liko $69.00. •

. Irtojo į garbė* nariui.
Ė at. #pm<0B Dr-ja wž©erett»«e 

sUririųkhrre įrtojo į žv. jfetzimiero 
Akad. Rėmėjų garbės narius užsi
mokėdama gi
apsirinkime įstojo į AuŠros Vartų 
par. narius taipgi užaimokcdama 
<00.00, OTim įmokljb 
ka tik $30.00. Kaip minėjau va- 
karas'tfaM $09, o p. Gaspar* 
Idenė ir E; Šiaulienė pridėjo po Sd 
centų,^tai ir sudaryta <0.00, Bū* 
tų gei-a, ka^irkitos drųugijoa 
pasektų Spaudos Dr-jos pavyzdi 
įsųidamoš į'pbapijbs gąrW na
rius. '

. ■>........... ... '

; HARTFORD, CONN.
Nuo balandžio 27'iki 29 d, šv. 

Trejybės;bažnyčioj buvo iškilmin
gi ntktidii 40' valandų. Žmonės 
riftkosi į bažnyčių skaitlingai, šv. 
Cieilijoš choras nepaprastai gra- 
ži^r <tgiedoj(/ naujw mišparus, 
kurie dar nebuvo šioje bažnyčiom 
je giedami. Suprantama, jog var
gonininkus P; Brazauskas nemažai 
-turėjo pasidarbuoti, išmokinti cho
rą. Taipogi nemažai dirba ir mū
sų choras ir nemažai pasišventimo 
turėta.

f

Be paveiks-

eis lietuvių

nuosavybes-

Reporteris.

MONTREAL, CANADA. y 

“Darbininko” num. 48 š. m. bu
vo fašyįa korespondencija,: kdd 
šv. Kazimiero parapijos choras 22 
d. kovp š. m. buvo parengęs vaka
rėlį mitšį naiijo .^ehoiiG yąrdttvįįį. 
dienai.^ Tai ne choras buvo tų va- 
■kareli surengęs, bet Šv. Praneli-• 
kaus Brolija. Choras tų vakarų 
visai nedalyvavo. Taipgi buvo 
rAšyta, kad vien tik 'mokyklos 
mergaitės įteikė-dovanas gyvu ge
liu. • Netik mokyklos mergaitės, 
bet intęikė gyvų gėliii bukietų 
taipgi ir mergaičių. Karalienės An
gelu, Gy^o Iiažaneiaus draugijėlė, 
šv; Pranciškaus Brolija inteikė 
skepetaitę išsiuvinėtą mūsų geri), 
klebono vardu.
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SIOUK CITY, I0WA. *

Maniau appigyventi šioje' kolid- 
.Rijoje,.bet peržvelgus visus upliu- 
kyber, darbtltfnkniano šeimynoj / 
tai negalima, dėlto turėsiu apleis- l 
ti aitų gražių kolioiujų. Mestas 
prie upės Mttoury, kurį skiria 

i laivą vųlstgų nw*Nebraskas vafe 
itijos tarpe aųtžtų kalnų, kurie y* 
ra gražios žejičį akmenų ne jokių 
uėriū ,Vįsk#rtnga, nežiūrinfrkai- 
nas ar lyguma*. Taigi ant tų nuo* 
sįai^žių dygrtA gyventojų me* 
dinės trobelės su gražiais daržais 
Žaliuojančiu Žole o palijus purvy
no turima kaip JLietuvoj pavasary, 
tikxgėva kad nors cemento takai 
žitfygatviais) vežimai malasi sulin
dę į purvyMijį, gatvėse saulutei nu- 
švituš per dienų vėl sausa pasida
ro. Keliai I^gūSį. Vidury miesto 
ir gatvės cementuotos. Didžiausi 
darbai skerdyklose. Mokestis po 
42-je. į valandų,/daugiau sunku 
gaili. Kurie yra’ patyrę prie mu
šimo gyvulių, tie daugiau gauna. 
Gal kada ir daugiau uždirbdavo,, 
bet dabar kofoas darbininkas at- 

* 0 J važiavus daugiatt negaus kaip 424e.

t

r

t

r vr
•šia girdėjau, kacTjt buvo Kuboje ir. gr£ fe

Rygoj. Meldžiu jos pačios atsisaukt 
artai kas Žinot apie jų pranežkit Kas 

į pirmas praneš gaus tinkamą dovaną. 
Taipgi Ir daugiau pažįstamų gyvenu
sių Rygoj meldžiu atsiliept, nes uorė* 
ičioti str visais susirašinėt Turiu svar- 
bių reikalų. LaiSkus meldžiu siąst šiuo 
antraSu: ,

’ t MATAS- ŠEIKIS,.
3G6 W. Broadway,' So. Boston, aMss, 

! -4'

g Gerhinnii rJaiitiečWr jei-^ųtite pirMi gerų namų ar 
I faunų, meldžiam ateiti į muši) ofisų jo numeriu 518\ 5į<™| 

! Si, o mes jtuns ttiijmę tokį namą kokio Jūs rMaIad?*U|į{ 
į O5 jei ir tam laikė Ąeturettimėm, tai mes jums greitai

.g sime tilt mums pasakyk kokio įeikalauji. Taipogi gerh&»| 
Imieji jei liorito :gęras formas, mės turim visokių 

gyvul'ių formų ir tabako formų Connecticut valstijoj ajįijl 

Tlartford. Daugiausia augina tabakų formermį GiSžiusiMi; 
yraJietuviai Ir turtingi ūkininkai.' Pirk formų Comi. Vtil<4 
tijoj — lietuvių kolonijoj kur derlinga žemė tai b ttt likffI 
turtingu. IŠ toliaus klauskit per laiškų,.© mes jums duo»l*į 

me atsakymų it platesnes infėrinacijas. Klauskit: , i [ 
** ■ » v

S MAT. ŠVILPA & J. mxoa, ĖEAL ESTATB
518 Main St., Harfotd, Ctmm Tel, 2-6518, a I 
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oooooooooooooNepaprasti pasisekimui gaunami po 
Viėną dieną naudojant Virei, seniau Ži
nomą kaipo Gy.vačią aliejų.

Kurtumas ir galvojo užimąs ilgiau 
negalf būti toleruojamas, kuomet yra 
ISrastft garsaus daktaro gyduole, šian
dien jau galimu beveik kiekvieną kur
čią pagydyti vienos dienos laikotarpy 
naudojant seniau Žinomą Ruttle Sunko 
Oil. pasisekimo visoje' Žalyje.

Mr. D. Dey 1S Nebra’ska, 67 metą ni
ršo: “AŠ naudojau gydymą tiktai dvi 
•savaitl ir labai gerai girdžiu. Staigus 
^palengvinimas ir užimąs galvoje pra
puolė. Sfano kataras kurį turėjau per 
kelis metus mane pftmažu apleidžia.”

Mr. Ben. Jačksoli iš Indiana .rašo: 
“Rradejįs naudoti Viręs įJIO dieną gir
džiu laikrodžio mušimą. Pirmiau nie
ko negirdėjau. •

‘ Angeline Jolinson iš Mlssissippi buvo 
labai kurčia per 18 metą. Ji sako: 
“Viręs sustabdė užimą, mano galvoje. 
Aš dabar girdžiu traukinio švilpimą 
3-^ mylios tolumo.”

Itoy Fislier, iš Iowa, sako : “Aš bu- 
vau kurčias per 11 metą, dabar iš tolo 
ant stalo gulinčio laikrodėlio takšėji
mą girdžiu.”

Mr. vV. A. Lumpkin te Okhihoma ra
šo: “As buvau kurčias per 38 metus ir 
panaudojau vos kelias dienas ir dabar 
gerai girdžiu.”

Air. A. Chapman iš Miehlgan sako: 
“Biaurus galvoje užimąs visųi prany
ko ir girdžiu labai gerui." /

KURTI VAIKAI GIRDI.
T Mts.* Gla Valentine iŠ Arkansas sako: 
i“Mano mažytis yra 3 metą, ir buvo 
ktirčias, bet panaudojus gyduolių pasi
liko sveikas.”

‘ Mr. Mather Palleys sako : “Mano 
jaunas sūnūs buvo kurčias ir. panaudo
jęs Virex tik tris dienas paliko visai 
sveikas'.”

Klės esame įsitikinę, kad Viręs tikrai 
■jums girdėjimą sugrąžins. Kad paro
džius ir pagarsinus šią musą stebėtiną 
^gyduolę, mes prlisąsftne jums bonką 
$2.00 vertes, už $1.00 išmėginimui per 
10 dieną. Jeigu nepagelbės, tai mes no
riai jums pinigus sugrąžinsime.

Nesiųsk pinigą, prlsiąsk vien j ūsą 
vardą i Dale Laboratorjes 1308 Gate-, 
vvay Station, Kansas City, Mo. ir gy- 
duols tuojauš bus jums pasiųstos. Nau
dok jas pagal nurodymą. Jeigu bėgy
je 10 dienų jums girdėjimas nepasftal- 
sytų, tai prisiųsk mums gyduoles at
gal, o mes pinigus sugrąžinsime, šis 
pasiūlymas .pilnai gvarantuojamas, tai
pgi nehiukiįflagi, rašyk šiandien. - (Adv.)

"■■■■■■y.

Tfk ką išėjo Iš spaudos naujus <li- 
džitiusis siipnininkus kokio dar iki šiol 
nebuvo. Su daugybe paveikslu. Drū
tais apdarais. Jo kaina tik $1;75. 1

Aliejų Varomų Laiv>: Į

valandoj.,. Čia privažiavo daug 
svetimtaučių, kurie laukia darbo 
kaip kožnam mieste galima gaut 
darbas tik didesnės mokesties ne- 

hg&lima’ gatrt.lC Ant farmų reikia 
darbininkų/ tik mokestis vyrų su 
motėre’^eS.OO įmenesį, vienam iki 

; $40 h’ $50. Jei-kas mano į čia va- 
' žinot, tėguKapsisvarsto, didesnių 
algų negaus kaip aukščiau nuro
dyta. Kai^digai padirbs, gal kiek 
ir-daugiau gaus;

; ' '* ; k ;wA' ' Patyręs!.
t . -r .-A a. . v

; Toji' Atžalėlės', ltūri kiškį 
’ pavyta štiklėito ‘ žaliais fapelfaiš 
rkad būš pilna'bažnyčia žnioneliij. 
'Mfol būnant Moję bažnyčioje per 
; atvelykį padarė malonaus įspūdžio 
kada choraaįųzgiedojo fekhn ant 
&ėlių Tiktai man atrodė kad ran
duosi savo bp,augioji tėvynėj Lie
tuvoj ten kur^Mafijampolėj. Vi
sų'balsui gražūs,, nenutrūksta vi- 
dury įžodžio; -1 Mišias gražiai gie
dojo lyg kad Harrlsburg, Pa. ka- 
tedroj. Matyt kad vargonininko 
E. Šlapelio pasidarbuota choro ve- 

■ dane. Turėjau, garbės tų pat sek
madienį susitikti. Dr. Čapų, kuris 
ir buvo atsilankęs į šių kolonijų. 
Vakare įvyko,mažas koncertas po 
vadovyste p. E. Šlapelio. Labai 
prakilniais balseliais sudainavo 

: gražių dainelių vyrai ir merginos. 
Matyt kad -v^sfi tųrr grynus, skam
bančius baisuj Pats gerb. klebO- 
ūas perstatė programų ir pakvietė 
pakalbėti Dr. Čapų, kuris ragino 
lietuvius didesnės vienybės laiky
tis kriksčioniškoų dvasioj ir ja ri
tėsi šaugarbės tokiame gražiaftfe 
^itehiukimč rastis', Po prakalbos 
prasidėjo šokiai. tVisi šoko lietu
viškai patrepsėdami ir čia augę 
mėi*giirok miiaBĖaai sukosi, nes to
ki muzikantai buvo atrodę daug 

’ -dailesni negu nauji amerikoniški-, 
bet šO^iam^ sunkūs. Nors* vėsu 
buvb svetainėj, bet prakaitų turė
jo hrintkt nitogaktos. Girdėjau 
vėl ims už poros savaičių kokis va
karas. Rėngittef crdraSy Garite 
ŠiouN City lietuviams tttrįnt gabų 

’vargohthihWŠk$Alį ir jo cho
rų, kruic nenuilstančiai darbuojd-

f

falangos Trejos Devynerios, geriau
sios tulp vadinamos trejankos 60c. už 
pakelj. . - •>• .t£®

žoles, nuo priepuolio arba nervų 85e. »

Gerinusios žolės nuo nedlrbimo tu*ba 
užkietėjimo vidurių 60c.

CLEVELAND, OHIO. 
Linksmas vakaras.

Geguži^ 1 d. Moterų .Sųjungos 
26 kp. buvo slengus šeimyniškų 
vakarų šy. Jurgio parapijos salėj 
užbaigimui vajaus pagerbimui 
naujų narių veikėjų ir visos kuo
pos už taip narsų pasidarbavimų 

j>ėr 6 mėnesius vajaus. Todėl čia 
Inivo surengtas dėl pasiHnkšmini-|>2* 
mo. Programo vedėja P. Glugo- e * ’ i 5* .
dieno ^akvietė^i^ųkanioš vaka
rienės. puošė gyvos" gefes:
Vakaro Vedėja, paprašė kalbėti 
įgeri). klebonų kun. Vi&ufaitį. Jis 
kaip visados taip ir dabai? neapsi- 
;ėjo be gražnj šposų, prijuokino 
publikų iki sočiai. Paskui kvietė 
: visas sųjungiatės Į darbų, kad 
'dirbtų išvicno ir nepamirštų, kad 
•yra dedamos pastangos įsigyti 
'naujus vargonus šv. Jurgio para
pijai. Antras kalbėjo kun. L. Vai- 
įciekauskas. Trečiu kalboj# gerb.’ 
į pirm. O. Stapulioniene. Išreiškė 
‘didėlį džiaitgsmų, kad tėip šis va- 
jusznusisekė ir tokį būrį narių pri
rašėme prie Moterų Sųjungos. 
Kai susilauksime jubiliejinio sei
mo Chicagpj nebus sarmatos. Pro
gramo vedėja P. Glugodienė išreiš
kė padėka kalbėtojams, svečiams 
ir visiems veikėjams. O. Stapu- 
lionenė, M. Muraškhmė. sveikino 
delnų plojimu užg'ražų paridurbak 
viinų vajaus lažkii.

Programų ir vakarienę užbaigus 
prasidėjo šokiai, žakliftiai. Vie
kas buvo grynai lietuviškai. 
Linksmitibs šuaugę ir ihaži iki 
11:30 vakare, šiam vakariu au- 
kava šfahfbiaš aukas . vigolŠaM 
daiktais iš valgių šios sųjungietės t 
Adelė Kąncienė^ K, Peceitienū, 
Ona Markevičieitoį Ona BagužaujL. 
kieūė, R. ^akieniėhe,' jiL'*Bfsksi- 
mavičiėue, M. ^labiirdžmie, t31« 
lis, O; Kuprerieiėnėį B. Raina- 
nauškienė7 M. Cižauskiene, Vit- 
kauškienė, -M' ^ttzėiauskičnč $$ 

verieš; pmfgttMpo Olugo-
klichė, po ^f.00 X NovmiieM fe 
gėlių po 5ūc. M^Vųiz^idėiio, & 
Męrzinsikenė, P. Vilimaitienė, V. 
įfoškrtitė, M ATa’bMiėh^ M. Muk* 
shnavičiohe, M. ifefošfeenč, 
Morkevieienč, M. Kuzmauskiene ; 
po 60c, O, Sfnpltlibnicnė ; p6 25ė. 
O* Gecevičienė. * Po iškilmių gė
les .pasiuntė šv. Jurgio bažnyčion.

1

Ten bttvęš.
—_-----------------

CHICAGO, ILLJNOIS.

Iš West gidės Padanges. 

Misijos.
z _____________ _

Moterims misijos užsibaigė pe
reitame sekmadieny.

*

nigs po- 
Moterys 

lankėsi į misijas ląbaisškaitlhigai. 
Pereitame pirmadieny prasidėjo 
inisijbSgRivyramS. Vyra'i taųj-gi 
skaitlingai lankosi. Buvo maty

ki bažnj^iojo keletas “neraliuotų” 
bųlševikėlių kurie pasielgė bažny
čioje taip kaip priprastoje jiems 
vietoje — karciamojė.
Iš Kat.’ Spaudos Dr-jos veikimo1.

Mūšų Kat- Spaudos? Dr-jos Į4-fo 
kuopa pitikiat gyvuoja. Narių 

■ turi apie ketūrias dešimts. Susi
rinkimus laiko kas mėnuo. Sek
madieny, bal. 27 d. Aušros Vartų 

................ . . . fe." -------- -----------------y,,,,,,,,. .................... ............. ................................ .................................... 1S,...............

'J "J ***" ** ‘ -’.ife- -i- - ž-t i. - •— .*j - -a --i. -• L- >į

Nuo strėnų ir pečių skaudėjimo, ge
riausia sutaisyta arbata, kuri tikrai tu
ri gelbėti — 60c. už pakeli.

G rojiliiton/s popievos, rašyti į Lietuvą 
su gražioinis dainelėmis; tuzinas 75c.

Tas tai yra vieniutėlis lietuviškas 
sandėllk visokių lietuviškų žolių ir šak
nių. Atsiųsk 10c,, d gausi knygutę v£f 
šokių žolių surašą Urba katalogų.

' M.ZUKAITIS,

449 HUDSON AVENUE,
> Rochester, N. Y.

GUNARO
It BOSTOKO Į LIETtr 

PER LIVERPOOL 
Ant Naujų, Dld&i& ,

SCYTHTA ......... ..GČgurtol?;
SAMATtlA V............i.,1

Greitas patarnavimas i Lietuj 
ir 1 visas Baltijos valstijai Pui 
Stos vietos, geras valgis.

Tąipgi iš: New torkoį’ ypattflfai 
prižiutčta kelione 1 Lietuvą ir vi-, 
sas Baltijos* valstijas kan ųt&r 
nlnką ant trijų marių mlllU 
su persėdimu SoUthaniptonir ^ A-

MAURETANIA, AQŪITAftlA 
ĮBERENGARIA J

Talp-gl reguliariai išplaukimai 
tiesiai 1 Hamburgą ant naujų alie
jumi kūrinančią laivą; 8 klesa 1 
Plliavą $106.50), (į Hamburge 

S $109,50. ; Karės taksą $5.00, 
S ■ CŪNARD piniginiai orderiai 

mokami Lietuvoj' greitai, uii I rlntai, gerai.

Dėl Informacijų kreipkite j 
vietinio agento arba J 
CUNARD- LINE, 
12G ;State St, \ , 

()3oston, Mass. ;

N. Y. ir N. J. APSKRK 
VALDYBOS ADRESAI.

** _  .»
PIRMININKAS — IMt Stapinskaž, 

131 Inslee PI., Elizabeth, N. , 
RAŠTININKAS — i. Sereika, 

211 .Tefferson St., Newark, K 
KASIERIUS — V. Daubaras, 

300 S. First St, Brdoklyn,- N

į

Į-

i

)

4 M. X į

miAVoa fe

D*ų įtoMfa 
ĮlM<_aį|ih;'

TOSUsiMerma
LAIVAKOBT<a 

I ir is visu <*0111 ... : 
Lietuvos per bremmf

Naujais, patogiais . laivai# « 
MUNCHEN-STUTTGART-COLUMJ 

ir parankiais vienos klesos lalvfe 
Gerai pataisytas 3 klėsos kėliaVnn: 
atskirais uždaromais kambariais 
ir 4 keliauninką. *

Išplaukia Km SAvsttį^ 
Lietuvos valdžios autorizuota UUi 
Laivakorčių ir kitą paaiškinimą, Jdbi 
kitę vietos agento arba pas ■ 

NORTH GERMAN LLt>T$ 
192 Washington. St, Bortui), W 
-------- :------—---------- -------- U

ThUMPIAUSIAS KELIAS I 
VISAS DALIS

LIETUVOS 
išplaukia kiekvienų savaite sr 
musu' laivais de luxe 

“Albert Baliu” 
“Deutsehland” 
“xltesolute” 
“Relance”

Kurie veža I, H ir lO.klesu 
piisažierlus'lr iiopuiiariSki lai
vai “Mouut elny,’* Clevelatiu?’ 
■‘Hansa,” ‘Tlmrlngia” ir “tVėst- 
phalia’K.su cabin ir III klesa. Ge
ras mandagus patarnavimus, 
puikus kambariai, puikios upys- 
tovos.

. JULIUS ROTTI3NBIŠRG 
200 Hanover St., Boston, afąss.

MBATOIJOSIB KtfoA

.♦•,*»■ > ’ *

,$WTERIMŠ
Nemo Vaidinantis gorse- • 

tas No. 833 yra labai pi- 
gus.' drūčiai padarytas ir 
tortai $&(& Adresuokite:.

A ‘«suy. w / 4-. a / . - w . ...

g enuo j
ttrfįi ' I *

-■ ■ -■ i . !,«. ■

Gražiąusis >av^ni& w|iiU0į taf i
tai ŠU menuu ir paŽV$st«»^ągpri6iinuį $aii#fos K&rirfie* - 

n®& KieWeW kawka$ gtėagS&i M J
Užtai®jų riMdoiųis; ir lgtafcbūd$& fotui <

; taliio piietoiųt ,|įjįį$Į gidžių gegiiž& mefc į
dienai skaitymų įtiyKūtę. v ’

v fiiifA tMtai <
Rąžykite įt®

> DARBININKAS
| 36b* W. Bmdway,

t

i'

t . *

>

A

si. *•
»f

"T»!.
> ,1 A5

X K&raliira,FifESMJlMil
z . ■

- * Raugtu- apysenes' ,■ moteries daboti
Šios šeimininkės kurios č&tig iriu- <riejųfrnusjewu mergaite. Gali ftt- 

■ SlšauKtl Ir IŠ kito miesto. Galės šf-

291 
r * m

Pabėgėlio H Rusijos VnsilnS Apattky 
>u sttrertr Gatžroro, lO-tli Street Ra- 
detsky No. 2, (Bulguria, įmirko Miuių 
arba adresą Vincento Mutinio, kurte 
1907-8 UMtata Uvattevo UI VimlatM į

• io padėjo prirongdamoš Šį vaka
rų: (jiiit tfešėvičįehė, M, MuraM 
kieiie, M. MaksimflviftriiČ, M. Alk- 

f burdienė, - P. Vilimaitiene, Ona 
^avicklčM M. Brartritienė, fr,

[*

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Gal ju» turis Geltonus plattWt O Raldąs yra juctlt t

Ar KrtgtaniniAf Ritai, nrAukninftr mnos; Itoutvi PlaukM įtr VlfeB*

South Boston, Mals, | Mikelienimič,' Pr Glugodkmū, B.

SuviaajrUMVaūtljiMhf ........... ' JauuŠBitlenė, /

pkiikiaičnul rtitulkluti ją grutuinor
. atliks fui, Jei jų* Uk laika mi» laiko jtios hiuukkilto.

iteMuUitk at Jus savo plaukus tTar telx'dovkt sopintus i k«Hi, ar- hi« 
Wktye i litam, fe aal ,|aų etfe trumpai nuslklrpę, vienok jtjs nega
lite UaUlstl, kftft Jirimiiiitį tsjįrtke tfefsk®wt tttiKaU.vty ji»ą. M«tifc 
<nt JliBts nereųpn kenteti itmfeumu delsi «teKJlnv> ir infetoutoo 
jįalnK odos, jei naudosite •

UetlR^dt nihją feęlitnj, KtitdulrkU (jfo boitką ir i*r» 
ėltlkrinkĮtr, kad yra tnlrllnu prket pTėUkautj ir kiciU jiiįt -dwiw> koki tik ktuU rvi* mitlojęi1 UMufe

. rtfelte 3te* 4fe Si*Mit ' ■ to Y* /:

K.su


į MEINES ŽINIOS 
______ .. 

VAKARIENĖ PAGERBIMUI S - ’
^kunigo” I< V. Strakaitsko, die- 
' noje jo primicijų, kurios bus II 
vėl. ryte, gegužes 25 d., 1924, 

■ Itorysbus atdaros nuo 5:00 
B. vakare. Vakarienė prasi- 

GiOjb vai. vakare parapijos 
tmj/ėje, 492 E. Seventh St, 

r&tdafosion, Mass/ Įžanga v-

Ši vakarienė bus nepaprasta 
ir jšpūdinp^i, nes dar tokios 
^o. Boston’e nebuvo ir gal ne
greit kitos tokios susilauksim, 
Tad nepraleiskit geros progos 
ir kviečiam visus parapijomis 
atsilankyti. Bus daug aukštų 
svečių iš visos apielinkės. Tad 
ir mes visi turėsim gerą, progų 
Išartu pasilinksminti.. Teipgi 
ta ir programas susidedantis 

dainų ir prakalbų. Įžangos 
į Bilietai bus galima gauti tik iki 
* įgūžės 18 d. Po tos dienos 
- niėkūs-negal ės gauti. Prie du
rų irgi nebus parduodama. Tai 
4att yra trumpas laikas, tai'pa- 

.istengkit"įsigyti bilietus, nes 
>iliehi apnibeži notas skaičius. 
Jų galinta gauti.pas šias ypa- 
tas: A. Kiburiutę, A. Bendorai- 
tįkr V. T. Savickų, “Darbinin- 

,.fe®” ofise ir pas kitus komisi- 
tas narius. Teipgi aplinkinių 
kniionijų lietuviai kurie norit 
dalyvauti 'minėtoj vakarienėj 
įį/ti ir-gi galit užsisakvt bilietus 
)ėr laišką prisiųsdami $2.00. 
pietos bus užtikrintos.
^Bilietų norintieji užsisakyti 
r eipkitės šiuom antrašu: V. 
jį Navickas, 427 E. Seventh 
Si,, So. Boston, Mass.

j Telephone South Boston 3520 
nNamij Telefonas Aspinxvall 0870 
\ ADVOKATAS

. 0. ŠALNA (SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 

į ‘‘DARBININKO” NAME 
(antros lubos) 

du Universitetu 
University su A. B. 

FWashihgton.Univ. su LL.B.
166 W.Broadway- Sn. Boston.

* m ^LU!.iĮiLĮia>LaeiRi q

P. Vaikams virš 4 metų 
bus lygus bilietas kaip ,i> . su
augusiems ir vieta bus teip-gi 
paskirtąlygi.

Rengimo Komisija.

ISVAŽIUOS ANKSČIAU

, Gerb. kompozitorius Mikas 
Petrauskas pienavo apleisti A- 
merlką liepos m. pradžioj. Bet 
pasirodė, kad savo reikalus Čia 
greičiau, negu pienavo' likvi
duos ir apie vidurį 
nėšio laivu Columbus apleis 
Ameriką, Lietuvoje gerk, kom
pozitorius veikimo dirvą apsi
rinka Šiaulius.

PERSIKRAUSTĖ.

?

C'-

t
*  L___lu-muiy———>■

“Ne baimę, o paniekų, aš jau- 
-čiu prieš komunistus arba jų 

sutvertų Darbininkų Partijų. 
Jų agentai neveikia viekai, o 
paslapčiomis ir jie yra darbi
ninkų judėjimo neprieteliai. 
Jie daugumoj yra vienos rū
šies, bet visi statosi karštais 
darbininkų gynėjais, f bet kiek* 
vienas jų yra judesius/*

Po to Gompers-išpasakojo, 
istorijų rubsinvių darbiniukų 
judėjimo, ką jie kentėjo ir ku
riais budais pagerino ^avo pa
dėtį. ■ :

( ♦
Lietuvių Rakandų krautuvė 

jau persikraustė į naują dvigu
bai padidintą, vietą. Dabarti
nių krautuvės adresas: 326-328 
IV. Broachvay.

LANKĖSI GOMPERS.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas (lonipers lankėsi 
Bostone ir kalbėjo Ladies’ 

•Garment Workers’ unijos su
važiavime. Nors jau pasenęs ir 
nusilpęs ant sveikatos, bet te
beturi aiškų protų ir greitai at
sikerta. Savo prakalboj pa
antrino griežtų nusistatymų 
prieš komunistus ir komunistų 
valdomų taip vadinamą, Darbo 
Partijų. Gompers pasakė, kad 
Trade l’nion Educational Lea- 
gųe (Tosterio vedama), Wor- 
kers* Party ir Communist Par- 
ty vedamos tokių inteligentų, 
kurie jokio supratimo neturi a- 
pie Amerikos darbininkų judė
jimą, nežino, ką, tas judėjimas 
yra darbininkams padaręs ir 
kų daro jų labui ir gerovei. 
Tuo tarpu kaž kas iš publikos 
atsiliepė, kodėl girdi taip bijai 
naujojo judėjimo. Publikoj ki
lo šauksmai ‘išmesti lauk truk
dytojų. Bet Gompers užkišto
ji ir su iriirtimu atsakinėja, 
kad' jis ne baimę jaučia prieš 
komunistus, o paniekų. Šitaip 
jis sakė:

Lietuvių Rakandų Krautuvė 
Naujoje Vietoje

J.

Dabar mūsų įstaiga randasi

326-328 W. Broadway So. Boston, Mass.

DABBIMIMKAB
w

INDONUS

i

«!HIJ> JlVl'EOMte Al— IMJ-.1LJ

0

*

* .<* - STOGDENGIAI-MOFERS
Per 30 metų užganėdinant ktekvtenij 
kofctumerl. Mpm 'gvųrarituojfun (gua- 
rantee) savo darbų visados. Kreipki
te 1 - ,
■. mBUANIAN AGENCY' 
361 Broa.dway, Tel. 8, Boston 0605

Įvyks . *

1924
-(MOTINŲ PAGERBIMO DIENOJE) .

v

r

%

Suv. Valstijose įvairiose lai- 
vų. statymo dirbtuvėse būdavo* 
jama 200naujų plieninių Jai vų.

f-----;;
Pereitais metais Amerike. 

buvo 200 filmų gaminimo dirb
tuvių.

• / ' t

Anaon Long, garsusis Ki’ta- 
tails rolės vaidintojas Oberam- 
mergan trupės, pasaldė, kad 
nieko blog nėra tame kad mo
terys kerpa plaukus.

' W Į

Padarytos iš 76 ir 1(>2 raktų oktava, ir 
trigubos. "Visos' pirmos klesos plieni
niais reeds. Dailaus užbaigimo arba' 
gražiai išmargintos.

Neųpsiguukit, žiūrėkite,’ kad ant kon
certinos butų pažymėtu "

“PEARL QUEEN”
Taipgi parduodamos lengvais mėne

siniais išmokėjimais.
KATALOGAS ATSIUNČIAMAS 

DYKAI.
GEORGI & VITAK MUSIC CO. 

4639 South Ashland Avenue 
Chicago, UI.

3ažnytinčj e Saleze /
*Ant Penktos ‘ SouW Bota, Mass

t

■t

' . f ' < > * „ •

Vatas programą išpildys L, Vyčių 26 kuopos artistai ič 
weata< Mtar

I

Jie pemtatys labai injomų ir juokingu veikalą. *

BALON KRITES SAUSAS NESIKELSI
TRLHJ VETIKSMŲ LINKSALį. KOM^MU.

\ Tel* Mala 2483

GEORGE H. SHiaūS
ADVOKATAS 

811-812 Old tath Building 
294 Wnslnngton Street .

‘ Boston, Mass.
' i? A. M. 1H 6:80 p. M<

RAST BOSTON OFFICE
Kast Bota 1490 

/d Kncruio? Btudm, Ema Bonon 
GiO’iMtonovttto 

,37 Gorhtim Avenue, Brooklino.-
■ Telephono Regejvt 1938—R,

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kurjs lanko Suffolk Teisių mokyk- 

. lų Ir ilguma Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdiena* 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
lt kreiptis Įvairiais reikalais pas 
manę. A. F.- Knelžlo adresas yra 
toks: 303 E-Nlnth.Street, Tel. So. 

Boston 1696.

Tel. So. Boston 4000DR J, G. LANDŽIOS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR’ 

CHIRURGAS
506 B. JSm&ray, So. Borton. 

(Kampa* G st ir Broadvay) j 
VALANDOS: Ml, 2-4, 7-0
T

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURIU LIGŲ 
vai. 9 iki H ryte. 1 iki 8 im plot.

J7 iki 9 vak. .
381vBroadway, So. Boston.

* Tel, M Boston 2$31.
----r . Į ■    , ,    ■   .. .i ■■ ...... v v... r., ■ ....... . .......

■—-—..u/.-..--..

‘■Ji"*, ■>>

Tel. So. Boston M 

J. MACDONELL, M. D. 
Galinta tuslkalbSii ir Uetviftikal. 

ofiso valandos; Rytais iki 9 vai.
\ Po pietų nuo 1—8

Vakarais nuo6—9 
536 E. Broadway, So. Boston

*

j

I

’ Mes daitg ekime girdė,jję apie garsiųjų WoreestcrTo kolio- 
nijų ir jes gabius<uktorins? tai dabar turėsime progos patys jtt 
gabiu vardintai pasigęrėfį/ Be. veikalo “Balon Kritęs Sausas 
Nosikelsi,” jie vakių’ą papuoš- ir kitokiais ftidouiiąis painargi* 
rnais, kokių mes bostoniečiai nesame matę. Vakarą, rengia So. 
Bostono jaunimas — Lietuvos Vyčių 17 ktiopa. Kur jaunimas, 
ton gyvumasJr Itasmunias, o jei dviejų didžiulių kolionijų jau
nimas susijungęs rengia pramogų, tai ji; tori.būti nepaprasta 
Toks bus šis vakaras . Todėl pasakyk Savo draugams ir drau
gėms ir susitarę atmaršnokite į šį vakarų, o esame tikri, kad pu
si gerėsite; Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus PvENGKJAI.

Parduodam, sutaftllW namus, ukes, biznius Ir visokių privatiškS nuo
savybe, taipgi skęlinam pinigus, perkam ir parduodam MQRGB0WS, apr 
draudžiam (inšiurinam) visokį turtų* nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių. 
Mes visiems sutelkiant greitų ir teisingų, patarnavimų. Taigi yteals vlrš- 

»minėtais reikalais kreipkitės pas

OLSEH;;S RĘALTY COMPĄNY
• ' ®a3tiNIN*KAS .T. OLSEIKA/Savlntakas.■

• ... . .w . . » . i 1 ' ‘

409 W. Broadway, Room 3, South JBoston, Mass. Tek S. B. 0243

f
I

I
TEL. SO. Boston’ 050CJ—W-
LIETUVYS DANTISTAS

», L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
Owso Valandos : nuo 9 iki 12, nuo x 
1:80 iki 6 ir nuo 6 :30 iki 9 Vakare ? 
Sere domi s npo- 9 iki 12 vai. dienų » 
Subatomls; nuo 0 Iki 6 vak. Ned8 5 
įlomis pilą 9 iki 12 (pagal sutartį" v

■Moti
• 16 METŲ SOUTH BOSTONE | 

lOR. H, S. STONEI 
AKIŲ SPECIALISTAS * I 

399a W. Broadway, So. Boston I 
VALANDOS: Nuo 9 K Iki T y. vak, IL

Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie- g

tuvių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Da- 8 

Š Bar turime dvigubai didesnę vietą, negu pirmiau. Stabas £ 
I taipgi padvigubintas. Pasirinkimas kuodidžiausias. Mū- g 

. | sų krautuvė yra vienatinė lietuvių rakandų krautuvė, bet g 

l ji yra viena didžiausių So. Bostone. Pirkite pas saviškius, S
■gansite gerą patarnavimą., kainos žemesnės, negu pas ld- ę 

■įlįs. "‘Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia. Vis- g 
i kas namams išfornišiuoti ir papuošti. s
g ANTANAS AŠMENSKAS, Vedėjas. |

^LIETUVIŲ EKSKURSIJAI
Birželio 4 dieną 1924

didžiausiu jūrų milžinu laivu

BERENGARIA
CUNARD LINIJOS.

Tai hns linksnliansia Iietuvltj eksknraija, nes tuo laivu

«

’v ■

/

PARSIDUODA^ U 

SPAUSTUVĖ 
10X15, 13X19 spausdinamos 

mašinos, 19 ir 30 eot Popieros kerta- 
mosmos mašinos, 1'8, 24 ir 30 col. 
Kortų pjaunami pelitai, viela siuvamos 
mašinos. 125 stalčiai įvairių raidžių, 18 
setų medinių raidžių, 4 akmeniniai sta
lai ir abelnai viskas prie spaustuvės. 

,Savininkas yra įniręs, aš nupirkau ne
brangiai ir parduosiu nebrangiai. Par
duosiu viskų iš syk arba dalimis.

S. L. ZAPĖNAS,
164 Lawrence St., 

Lawrence, Mass.

NEPRALEISK PROGOS!
«*5»

3 šeimynų kampinis namas su va
ldom, skulbynėm, toiletais, gasais, pe
čiais, šiitu ir šaltu vandeniu ir plazais. 
.tūri būti greitai, parduotas. Labai gra
ži vieta arti “beach’ių” City Point’e. 
Rendos neša 81,080. JOSEPH B. GAI
LIUS, a Dorset Street, Dorchester, 
Mass. ' (3-10-17)

r .47

8X1 i

PIRK PIGIAI
3 šeimynų namų su mėsos ir groee- 

rių krautuve geriausioj biznio vietoj; 
dėl priežasties ligos savininkas yra pri
verstas parduoti už $16,500 ant lengvų 
išlygų.

Ir vėl 3 šeimynų, 17 kambarių na
mas. su visais improvementais, pato
giausioj vietoj So. Bostone; savininkas 
gyvena per toli todėl parduoda už $7,- 
200.

A. IVAS,
36t W. Broadvay, So. Boston, Mass.

• • ».T—

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadrcay, So, Boaton.
Tel. 8. B. 0441.

Antroa lubo^virtuf L. P. B-vit
GYVENIMO VISTA:

275rowirX AyK„ newtonvu.le, mass, 
tek W. Nwton 1463—W.

■ '■ Iv. Į . ____ ____ -IĮ, . '

□. J, AKUNEVIČIUS
UErifVItf GRABORIUS

Suteikia ^goriausi paskutinį pataL*- 
nilvlmh, todėl verta įtes jį kreiptis. 

Ofisu adresas:
258 BrOadvay, South Boston 

.Tel, B, . B. 0381
Rėš.: 820'E?6-th St, S. Boston

£

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR* M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston
, Ofiso valandos:

nuo 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:30 
Iki 5 Ir nuo 6:00 iki 8 vnl. vakarę,... 
Ofisas uždarytas suimtos vnkai'alš • 
ir nedėkllenlais.

=sassK===sss====ss5sss=sssak

Tel. Brockton 5112—^1,

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

T/

" SKALIKAM PINIGUS
" A

Školinam pinigus ant pirmo 
ir antro morgicių ir statymui 
naujų namų ir pataisymui senų 
prieinamomis sąlygomis. Vi
sais reikalais kreipkitės pas A. 
F. KNEIžĮ, 308 E. 9-tl! Šių 
So. Boston arba 294 VVashing- 
ton St., Old South Bldg., Booms 
811—812, Boston, Mass. Tel. 
S. Boston 1696 arba Main 2483.

I *

į 4.VJ' J IIĄIYCLU LC4-ir»rl*v% X|\ VUV4.JA UUO1VU & AAV. VIVV lt* L Y Ll>

įvažiuoja ir Lietuvos Vyčių Ekskursantai Lietuvos aplan- 
■ kytt .Reng’kis ir Tamsta važiuoti tuo laivu.

’ Boikalingus kelionei dokumentiis mes parūpiname. 
Platesnes informacijas laiškas ar ypatiškai snteiltiame.

į Kreipkis į

ilTHUNItN SALES CORPORATION 
į ' 414 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Perkame ir parduodame 
niortgadžius, taipgi duodame 
ir surandame paskolas aut Ra
mų.

AIVAS,
110 Treemont Street/Room BOS, 

‘ Td. Mato 6467, Boiton. •

LIETUVIŲ GELEŽINĖ KRAUTUVĖ
[ Viena iš didžiausių geležinių daiktų krautuvė So. Ros- 
! tone, kurioj galima gauti visokių geležinių įrankių”; oblių, 

[ kaltų, peilių ii- visokių kitokių įrankių, kurie tik yra žnio- 
! giii reikalingi.
j .- Spepialist^ ^isokių įvairaušios- rūšies pentij, vanilių, 
j aliejų ir Sieko/ .

i Prisiunčiam geriausius patyrusius paintorius, karpen- 
j terius, kurie aptaiso ir apipentina stubas.
i Užlaikom langams ir durims sietukų, tvoroms ir Višti- 
j nycioms aptverti visokių dratų.
j Visokių galvanizuotų ir kaparihių boilerių.
i -Vandenio, geso ir štymo paipų.
) Gesintų pečių, grėblių, Saldų ir lopetų.
į Viskas parsiduoda prieinamiausiomis kainomis.
! Ordelius priimame telefonais ir laiškais.
’ Reikale kreipkitės šiuo antpašu:

i SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY,
379 Wešt Broachvay, South Boston Mass. Telephone 0122 

JONAS KLIMAS ir PETKAS B.OLYS, Savininkai.

1............ .................. " -- -■ ■ - •• - -

| NAUJŲ IR SENU AUTOMOBILIĮJ KRAUTUVĖS |
S • Parduodame naujus BUICK 
X aufbHiobilius su šešiais brelkais 
<a (motorais)puikiausios, tvirėiau- 
9? sios mašinos ant kelio. Galima <• 
N su Buick lengvai pradėti važiiio-
5 ti ir lengvai sustabdyt Nemo- 
x kantis važiuoti gali lengvai iš-
6 mokti ir su musų pagėlbjt gali- j 
& ma greitai, gauti leidimų (Ii- X. 
X cense) važiuoti 'automobiliu. f ’ 
v Preke naujiem tBuickam nuo

$1,070 iki $3,000. Vartotos ir 1 
X perdirbtos mašinos nuo $100 iki ' J 
g.$1,200. . - / Z1
X Parduodame ant lensvij išino- t 
X kojinių ir labai greitai išmokina- 
&nte važiuoti. ■ ■ 
f - Teipgi 'pard«ądnm(ė'l)atarėjite, ftAplG ir vilkių automobiliam mk* < 
a menų, taijerų, tūbų ir t. L pigiau negu kur kitur mieste galima pirkti it, 

taisome mašinas nėbfimgiftr ir atsakančiai. . . ■ , • <

I
9 J>-

K

■ Tel. So. Boston 0464-.T.

JURGIS STUKAS
F O TO GRAFA S.

453 WEST BR0ADWAY,
■ South Boston, Mass.

Darom dalliuA paveikslus. Veseiiias 
traukiam vakarais. VŽalikbm vi
sokios rūšies rėmus.

r "" ' /avi. S. B. 2805—r. ;

įii t uV i s: •
i OPTOMETRISTAS -

l*IŠegZdmlnuoju akis, priskiriu ald- 
! nius, kreivas akis atftiesinu ir 
Į amblijonlškose (aklose! akyse sn- 
| grųžinn šviesų tinkamu laiku.

•® J, t Pašakarnis, O. D. 
S 447 Broadway, So. {Boston.

I tV. JONO EV. BL. PAŠELPIN68 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
i

M

į PETRINOS
Į Sukerpu PĖTRINAS aiit mieros 
i dėl kotų, siutų, drąsių Ir veisčių.
1 Duodu paaiškinimus kaip vartoti 
Į betonas. Sustatatt petrinų taip 
i kaip drapana turi būti. Taipgi 
Į sukerpu audeklų vakarais ir su-^ 
[. būtomis, ,
! P. STANCELAITĖ,
; 12 Lark St., So. Boston, Mass.
i (Ties W. Niuth Street)

Ofiso Tel.; Soutlr Boston 8972—R.
Resld. Tel.: So. Boston 1912—IV.

S. BARUSEVIŪIUS
Lietuviškas Graborius, balsamuoto- 
jas, Reni Eitute ir Rublio Notaras.

* 843 W. Broadwąy,
„ South Boston, Mass, 

Resldenclja: 237 D St, So. Boston.

t

» Ekspertai mekanikat-padarą iStH*iniU'(te^t) ant mašinų; Ir batarejtjv
* visiems dykai Ėtetiivty gnrt|«Įžiuj-Ir autdnmblllų krautuve).
| M0T0 11 SALES COMPANY

. 14 BLTICK SALES AND SERVICE

Į 541—545 Ęast Broadway, • South;Boston,.Mm». j 
L; f • ’ Teteplmnę So. BtMrtcin 0876 Ir 1370. ’ J
p • •

- “ •'• ■’ l. ■ ■

DR.H. M. LANDAU
1 Gydytojas ir Chirurgas !

220 Busdvį® ShWT, Boston Mab*< 1 
Telefonas Riclimond 0380

Specialistas vyrų ir ^moterų slaptų ! 
ir chroniškų ligų. <

•vatandos: nuo 9 ryte iki 8 vakare..! 
Netteldtenials iki 5 vak. i 

;; P a t' a r t m a f D y fc'a f;
...................................*, , , i  •

n .«

'4

Tel. ttnlyeraįty‘ i067-»-R.' namų. 
TfeĮęt IJnlverDlty Wr-W 

AODHASOWIRKA
l LtETVVYS GRABORIUS- 

Phgrabua aųiėfcu gerai pigiai. 
Kaina vienoda vhuK U«la|W au
tomobiliu*. Vieta atdara dienų 

ir hahtk
«B C*MBRIPGB;BTREKT 

*L OMobrųjįa, IUm.

>

PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E. Seventh St, S. Boston, Mana. 

Tel. So. Boston 1516—J, * 
VICE-PIRM, — Kazys Ambrozas,

492 E. 7-th St., So. Boston, Mass*' 
'ROT. RAŠTININKAS — J. Gllneckli,1 

5 Thomas. Park, So. Boston, Mas* 
N. RAŠTININKAS — Matas Šelkls' 

460 E. 7-th SA, So. Boston, Maafc 
USIERIUS — A. Naudžiūnas,

885 E. Broadcvay, S. Boston, Mass, 
i MARŠALKA — J .Zaikis,

7 Winfield St., So. Boston, Maita. 
, Draugija laiko susirinkimus kas tre* 
!lų nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rg 
tai. po pietų‘,.švi Petro parapijos salčj, 
192 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

A L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

Boston, Mass.

' i’TrmlDlnkas -r Antanas Pastolis,
146 Bowen St., So. Boston, Matau 

/lęe^PIrm. — Martinas KnlstautSą 
■ 4062 WflBhlngton St., Rosllndal*.

ėrotokoly Rašt, -* Antanas Maęejunaą
450 H. Seventh St, South Boston* 

81n.Raštininkas —• Juozas Vi nkevlčius*
006 Ę. Broachvay, South Boston* 

Kasteriąs ~ Andriejus Zalteckas,
807 Ė. Ninth St., So. Boston, MaM, 

Uar^alka — Aleksandra .Talmokas,
115 Granite St, So. Boston, Masa. 

Draugyste D. L. K. Keistučio laiku 
UBiieelnins susirinkimus kas plrinsns- 
lSldtenj'ktekvteno mčnešio po No. 094 

<V«aWngton St, Boston, Manau 8-aų 
ralahd% po pietį. Ateidami atsivfteklt 
<u savita naujų narių prie sausų draw 
rijos prlralytL

tV.NAZTMTIBO B. K. DEJOS 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAJAI.

r A luitl

Plrmtalnkaii —■ X Jarol*, 
,440 B. 6-th St., So. Boeton, Būta, 

Fičė-plrm. — J. GrubInskM, 
157 M St, South Boston, Km* 

?rot Rašt. A. Janušonis, 
1426 Columbia Rd., So. Boaton, Hua, 

FlnaMųRašt—KKlMkla,
438 M 8-th St, So. Boaton, Vm 

(Mdthinkąą K Svagidya,
111 Bortai St, 80. Boaton, Maat, 

^.805 Š*6-th;st1 So. feoaton, Maaa. 

Draugijos reikalai* kreipkltoa viMadoa | 
protokolų raitininke. w

‘ DraUfŲa myo auririnkimua latUoa 
nMNNUMJ W4kri«no BlaMio l-ūa 

•sa&WC'
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