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Klaipėdos Krašto Įgaliotinis
p. Budrys ir daug kitų auklių
Vilniuje subankrutavo kele
valdiniųkų ir visuomenės veix
tas pramonės ir odų dirbtuvių.
kūjų.
.
\ierj
Mažesnių dirbtuvių subankru
tavo daugiau kaip 300, Biels
Pakeltas į.ekstraordinarinimr
ki streikuoja pramonės darbi
profesorius. Teko patirti, kad!
ninkai. Yra pavojus visai su
stot lenkų pramonei tuose Lietuvos Unievrsiteto Humani
tarinių mokslij Fakulteto do
miestuose.
centas p. V. Biržiška pakeltas
(Kauno “Vienybė”^
į eriraordinarinio prof. laips
nį'■ :
WOJCIECHOWSKIO
LENKAI BANKRUTUOJA.

LIETUVOS NAUJI
MINISTERIAI.
Birželio mėn. 18 d. Valsty
bės Prezidentas patvirtino se
kantį Ministerių Kabinetų:
Ministeris Pirmininkas, Tei
singumo Ministeris ir Vidaus
Reikalų Ministerijos Valdyto
jas — Antanas Tumėnas; Že
mės Ūkio Ministeris — Myko
las Krupavičius; Švietimo Mi
nisteris — Leonas Bistras; Užsienių.' Reikalų Ministeris —
Valdemaras Čarneckis; Finan
sų Ministeris — Vytautas Pet
rulis; Krašto Apsaugos Ministeris — Pulk. Teodoras Daukantas; Susisiekimo Ministe
ris — Balys Sližys.
Lietuvos Respublikos
Atstovybe.

UŽGINČIJO.
Pastaruoju laiku užsienių
spaudoje pasklido žinios, kad
Lietuva ruošią ginkluotus būrius, . kurie pereina demarkaci
jos' linijų ir užpuola sodžius,

esančius lenkų .pusėje. Dėl to
kių lietuvių darbų, lenkai esu
buvę priversti imtis atatinkamų karinių priemonių ir skųs
tis Ambasadorių Konferenci-

KOMUNIZMAS GAIŠTA.

MERGAITĖ SUDEGINO MO
KYKLĄ IR 24 SAVO
Zinovjevas Maskvos kongrese
DRAUGES.
pripažįsta kad trečias intęrnacijonalas susmuko ir Eu
Los Angeles, Gal., birželio 19.
ropoje ir Amerikoje.
— Tyrinėjimo komisijai pavy
ko susekti kas buvę kaltinin
Maskva, biržielio 18. — Pir ku baisaus gaisro įvykusio 31
mininkaujantis penktame kon d. gegužio Playa Dėl Rey, ku
grese trečio- intemacijonalo riame žuvo 24 mergaitės.
Maskvoje, Zinovjovas, savo
Vakar prisipažino 14 metų
kalboje pasakytoje 500 delega Juzė Berfholme, kad jinai iš
tų, išsireiškė, kad nėra reika šakalių sukūrusi ugnį, skiepe
lo nusiminti dėl to fakto, kad dėlto, kad mokykla sudegtų ir
komunizmas neatsiekė to, ko kad jos draugės per tai turėtų
buvo tikėtasi tuojaus po Rusi “good time.” Jinai aiškinosi
joj
įvykusios
revoliucijos. kad neturėjusi minties savo
Kiek kurioje šalyj-e yra komu draugėms skriaudos padaryti,
nistų buvo delegatams suteik bet priešingai norėjusi kad vi
tos spauzdintos tam tikros sta sos būtų laisvos namie.
Mo
tistinės žinios. Pasirodo, kad kykla buvo' teip vadinama “pa
komunistų skaičius bent kiek taisos nepilnamečiams.”
pakilęs pačioje Rusijoje o vi
sur kitur labai susmukęs.
Ir
NUSKYRĖ KANDIDATUS.
taip: Suvienytose Valstijose iš
20,000 nukrito iki 5,000, Angli
St. Paul, Minu. — Farmerjoje iš 10,000 nukrito iki 3',000, Labor-Progressive partija pa
Francijoje iš 130,000 nukrito baigė savo konvencijų. . Kan
iki 100,001), o Vokietijoje iš didatu į Suy,. Valstijų preži300,000 nukritoild.250,000.
dentųsrišrinkta^
Donald iš Špringfield, Rl. Jis
Labai užsipuolė jisai ant socijalistų intemacijonalo. Sakė, yra buvęs mainieris ir paskui
kad jie reprezentuoja tiktai Mainierių unijos. prezidentas.
aristokratijų dirbančios kleses Viceprezidentas Sliedro1 Wooir negali paliuosuot darbininkų lev iš IVashingtono valstijos.
ldeses nuo kapitalizmo išnau Jis yra farmerių organizato
dojimo dėlto kad jie remia bur rius ir sodnininkas.
Šita nominacija yra tik tam
žuazines valdžias. Zinovjevas
suvertė visų atsakpmybę už pa kartui. ' Liepos mėnesį Clevesaulinį karų ant socialistų ir už lande įvyks Conference for
tai kad 13 milijonų žmonių liko Progressive Political Action.
užmuštų ir 10 milijonų sužeis Tai ten dalyvaus ir FarmeF-Labor-Progressive partija.
Ves
tų.
derybas dėl La Follette’o kan
didatūros. Jei susitaikys su
BELGAI UŽGANĖDINTI Iš La Follette’u, tai aniedu atsi
POLITIŠKO PROGRAMO
sakys nuo savo kandidatūrų.
PREMIERO HERRIOT.
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Vilnius. 30. V. Lenkijos pre
zidentas AVojciechowskis, ap
važiuodamas rytų pakraščius,
gegužės 26 d. Lydoj per pusry
čius pasakė kalba .kurioj išreiš
kė savo įsitikinimų, kad vietos
gyventojai esu lojalūs Lenkijos
atžvilgiu,, o gaunamos Varšu
voj žinios apie sukilimus rodę
tik valstybės administracijos ir
saugumo trūkumus, kuriuos
panaudojanti’ priešų agitacija.
Prezidentas užtikyinęs, kad vi
si tie trūkumai būsiu tuojau’

t Lietuvos Valstybės Universifo^Rektorius, 1 d. liepos
. - atvyksta Amerikon laivu, “Olympic.”
'
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seimo/, nutarimų ir kurios dar
neišrinko komisijų “Darbinin
ko” platinimui kad sekančiame
kuopos mitingo tų atliktų būti
nai.
Pirmininkas A. Vaisiauskas
Už raštininkų F. Virakas.

VYSKUPAS VALDŽIOS
PRIEŠAKYJE.
■ ,

9

Albanijoj, sukilėliams viršų
paėmus,, naujų valdžių sudarė
tos šalies vyskupas Noli. Jis
yra pravoslavų vyskupas. Nuo
1909 iki 1912 metii jis mokino
si Harvardo universitete.

DIDŽIAUSIAS TEATRAS.
New York. — Tex Richard
nupirko miesto teatrų centre
žemės ir statydins didžiausių
teatrų pasaulėje. Jo nupirktoj
vietoj stovi ir Madison Sąuare
Garden.
Tai tų namų griaus
kad išsitektų jo pienuojamas
namas.

ATIDARYS KARDINOLAS
New Vork.*—Demokratų Par

pateikia be mokesnio Vietų
prie Nemuno ir Neries upių'
santakos ir leidžia įbdsjdįį
lengvo tipo balaganus su
ga, kad mugei pasibaigti^ ba
laganai turi būti nuimti. .■■.
■ ‘ *. J
(“Lietuva”)

pašalinti ir pakraščių klausi
■ į
mai užimsiu tinkamų vietą
Iš Kauno darbininkų
centro valdžios pastangose, o
gyvenimo.
jis pats prižiūrėsiąs tų darbų.
'
• 1^'
J_
Kraštas esu sudaręs neskiriamą’
Kauno pabrikų darbininkų
Lenkijos dalį ir lenkų ambici
padejipias nepergeriausiai’ yja reikalaujanti būti geru, šei pąpįai Nemuno bęndyoyėą' pęį,
mininku. (Ar-gi? Red. pr.)
šiomis dienomis pabriko adniįr ’
nistrąęija paskelbė dąi'bįidil-^
Gegužės mėn. 30 d. posėdy kams, kad nuo gegužėm 2$ <V
Ministerių Kabinetas nutarė
pakinkau dįrbs į savaitę tik i
suteikti Blaivybės Draugijos.
dienas.
Sulyginant šių dienų
Centro Valdybai iš blaivybės
pragyvenimo brangumų su uŽk
reikalams skirtų kreditų 50,000
darbiu, tai nei cento nelieka, lit. pašalpos. Be to, Klaipėdos
o kad dabar teks tik keturias
krašto centro įstaigų tarnauto
dienas^ dirbti į savaitę, tai jau .
jams nutarta mokėti 10 nuoš;
tikrai bloga.
'* r
brangumo priedas. Šis nutari
Tilkos pabrikas dirbti dirba .
mas jau patiektus Seimui svar
neblogai,. ir išdirbiniai, karts
styti.
.
nuo karto išeina, tik kad te
Stambus mūsų, valstybes iž pabriko akeijonieriai (žyde
do išmokėjimas. Gegužės 31 d, liai) kelia didelį triukšmų, kuoFinansų Alinisteris davė įsaky met pareikalauja darbininkas
mų Lietuvos Bankui įmokėti pridėjimo, būk tai išdirbiniai'
organizuojamojo Žemės Banko nekursuoja.
s-ton 5,000,000 litų. Tai yra
Šmidto, taip pat nepergeriau
viena iš stambiausių šiuo metu sioj padėty, vien kų šį laiko
Kaune finansinių tranzakcijų.
tarpy nieko sau laikosi Tilnianso pakrikas (turbūt veikli ad
Respublikos Prezidentas p.
ministracija) .
.
“
Stulginskis gegužės mėn. 27 d.
Šmidto, Tilmanso, Nemuno
pietiniu traukiniu grįžo iš už
sienio.
Stoty pasitiko Seimo ir Tilkos pabrikų darbininkai
Pirmininkas kan. Staugaitis, įteikė savo darbdaviams reika
Ministeris Pirmininkas ir Už lavimus dėl pridėjimo uždar
sienių Reikalų M-ris p. Galva bio, nes jau su šiuo negalima
nauskas, Žein. Ūk. ir Vai. T. jokiu būdu išgyventi.
Ministeris
p.
Krupavičius,
Švietimo M-ris p. Bistras, Su
sisiekimo M-ris p. Naruševi
čius, Krašto Ap. M-ris niaj.
Sližys, Kariuomenės Vadas
gener. Žukauskas, Aukštasis

tijos konvencija, kuri prasidės
ateinančių savaitę, atidalys sų
malda kardinolas Hayes. Kon
vencija įvyks Madison Sąuare
Garden salėj. Yra spėjama,
kad Demokratų Partija pasta
tys kandidatu į prezidentus ka
talikų AJE. Smilių- New Yorko
valstijos gubernatorių.

Šiam tikslui miesto1 Valdybė

Visa šeimyna nusinuodijo
grybais.
£

Salakas (Ežerėnų apskr.).
Vaientiškių k. Salono vaisė,
grybais nusinuodijo visa sta
IŠREIŠKĖ UŽUOJAUTĄ.
čiatikių šeimyna susidedanti M*' London. — Anglijos Darbo septynių žmonių. Dvi ypatoar
Partija išreiškė užuojautų Ita- mirė, dvi arti mirties ir mažai
Bėrimas. — Traukinių ^ll BJBs socijalistų partijai dėl payra vilties išgyti. ' Gydytojas ■
mušime Potsdam-\Vansee oSUK
fbgimo jų ...u.
vado Matteotti.
tapo parvežtas vos irimą die*-.
ty penki žmonės liko umžušti,
»
'.... i..- ’•
noms praslinkūs ir tai tik čfelį
o Šešiolika sužeisti.
...
' STREIKAS ATŠAUKTAS; įto^ kad stačiatikių dyaaižki^
»
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ATIDĖJO STREIKĄ.
Kanados pašto- darbininkai
rengėsi sustreikuoti birželio 17
d. Bet streikas tapo atidėtas
dolesnioms deryboms,

atsisakė be jo paliūdymo
Nuo birželio 2 d. Kuboj buvo
< Vtetima gydytojo W
sustoję traukiniai £$galio&
biržėHo 18
suaitafityta m galėjęs įšgalbčtiJviąus, jei \
gelba būtų jietns subtiktik
darbininkais ir streikas pasi
baigė.
(Kauno “Darbininkas**)
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Mugė Kaune. Miesto Valdy
ba .praneša, kad Kauno mieste
nuo šių 1924 m. birželio mėn,
23 d. iki liepos m. 15 d. įvyks,
įvairių prekių ūkio daiktų, gy
vulių, grūdų ir 1.1, muge,
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Primename L. D. K. S. kuo
pų valdyboms kad apie kuopų
mitingus būtų gerai kad skelb
Be to lenkų skleidžiama, kad.
tų “Darbininke,” tuomet visi
ekonominė Lietuvos padėtis
nariai žinotų kiiomet kurios
pasvirusi, litas pradėjęs kristi,
kuopos mitingas ir kur yra.
kad Finansų Ministeris Petru
Tas ypač pravartu daryt vasa
lis su didele pinigų suma pa
ros laiku, nes šiaip sunku ybėgęs į užsienius ir t. t.
ra su nariais susižinot dėlto
Lietuvos Respublikos Atsto
kad kiekvienas vasarų daugiau
mėgsta kur nors į krūmus išei
vybė yra šiuo įgąliuota praneš
ti, kad visos tos žinios nėra
ti pasivaikščioti nė kaip į sa
teisingos ir turi provokacijos
lę mitinguot.
METĖ BOMBĄ.
Paryžius, birželio 19. — Prepobūdžio. Taip pat Lietuvos
Tik reikia lik laiko pranešt
Canton,
Chinija.
—
Franci

mieras
Herriot
’
as
priėmė
Bel

•Vyriausybė nėra gavusi jokio
į “Darbininkų’.’ kad laiku ga
jos
Indo-Cliinijos
gubernato

gijos
užsienio
ministerį
Hyrašto iš Ambasadorių Konfe
lėtų skelbimai tilpti.
riui
Merlinui
buvo
iškeltos
mans
’
ų
ir
kalbėjosi
visa
valan

Po mitingo kuopų raštinin
rencijos.
vaišės.
Nežinomas
asmuo
me

dų.
Belgijos
ministeris
po
to
Tautų Sąjungai išrišus Klai
kai arba korespondentai turė
tė
bombų,
kuri
sprogus
užmušė
pareiškė
kad
Belgija
yra
užga

tų į “Darbininkų” pranešti
pėdos klausimų Lietuvos nau
tris
žmones.
Keletas
sužeista.
dai, lenkai pradėjo per užsie nėdinta iš politikos Herriot’o
svarbesnius kuopų nutarimus.
nių spaudų akcijų prieš Lietu- ir galėsianti dirbti išvieno.
Dabar korespondentai dau
PASIEKĖ INDO-CHINIJĄ.
’vų. Lenkų akcija eina dviem
giausia rašo apie kitų organi
Belgams labiausiai patinka
kryptim: politine ir ekonomine, tas kad manoma evakuacijų
Amerikos lakūnai lekiantie- zacijų pramogėles o iš. darbiir visa tai daroma, kad sudis- Ruhr’o pradėt tuojaus įvedus ji aplink pasaulį pasiekė Indo- j ninku judėjimo teip kaip^ iir
kreditavus Lietuvą ir sumaži gyveniman Davres’o pienų, o Chinijų, kurių valdo Francija. .nieko. Teip pat kaip kur dar
nus užsieniuose pasitikėjimą ne tuomet kaip vokiečiai viską
bai eina, kaip streikai, kaip al
Lietuvos ekonomine padėtimi. alijantams išmokės.
gų dalykai stovi nė vienas iš
KIEK SURINKO BAUS
Tad lietuvių laikraščiai per
korespondentų nesistengia pa
MĖMIS.
Hynmns
’
as
pasakė
kad
He

rašyt, o tas'kaip tik ir yra rei
spėjami dėl tilpusių, ypač len
rriot
’
as
po
pasimatymo
Londo

Washington. — Nuo pat jiro- kalingiausia ir visiems darbi
kų laikraščiuose informacijų.
ne
su
Macdonaldu
užsukš
į
hibicijos įvedimo bausmėmis ninkams pageidaujama.
Lietuvos Respublikos
Brusselį
kad
pasitarti
su
Bel

už įstatymo laužymų surinkta
Juk apie padainavusius, pa
Atstovybe S. A. V.
gijos
ministerių
kabinetu.
$19,500,000. Iš viso bylų dėl šokusius ar tam panašiai tai y-------------y
proliibicijos laužymo užrekorKaunas. Birželio mėnesio
ra žingeidu daug maž tik savo
duota
150,000.
Visų
uždarytų
kolionijoje,
bet darbininkiški
10 d. pasirašyta preliminarinė SUVAŽINĖJO AŠTUONIS
kalėjiman bus 6,300 metų ter reikalai yra žingeidūs visiems
prekybos sutartis tarp Lietu
VAIKUS.
minas.
amerikiečiams darbininkams.
vos ir Olandijos.
Girtas
draiveris
automobiliuO jų dabar “Darbininke” tel
Lietuvos Respublikos
nu
suvažinėjo
aštuonis
vaikus.
PRANAŠAUJA
DIDŽIĄ
pa permažai, o telpa per mažai
Atstovybe S. A. V.
Tas atsitiko seredoj po pietų
. f
PERGALĘ.
todėl kad kuopų koresponden
ties
W.
Dedliam
st.
ir
SliawSuv.
Valstijų
Darbo
Sekre.
tai tų savo priedermę arba pa
KIEK BEDARBIU
mut
Aye.
Trys
vaikai
mirtinai
torius
Davis
pranašauja,
kad
miršta arba dalykų ldaidingai
FRANCIJOJ.
sužeisti.
Draiveris,
papildęs
prez. Coolidge rinkimus laimės suprasdami, korespondencijose
O........
I W
Francijoj per gegužio mėne piktadarybę, išlipęs norėjo pa 10,000,000 balsų didžiuma.
to ko reikėtų iw parašo, o para
sį darbai sumažėjo ir bedarbių bėgti. žmones pagavųjį ir jau
'H
šo tų kas nų tau i svarbu.
skaičius ant 1,800 padįęjo. Iš norėjo nulinčiuoti. Bet tuo tarNuo liepos 1 d, Amerikos vaiDar karių primename kad
viso RįfanciM bederinu yra pu pribuvo policijai ir paėmė džia pradės vajų panaikinti 4‘Darbininko’r
J
išplatinimui
savo globom
trachomų tarp imMjonų.
kuopos pa»ii0intų išpildyt
- I
- *
j

jai,- kuri esu smarkiai sudraudusi Lietuvos Valdžių.
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laiko savo kontrolėje. Dar tie-f ĮB
čias, Tarptautinis Bankas, su Į
Prekybos B-vės įstaigomis teip į
pat priškaitoma krikščionių [ /

fe.

MUOSE.
f,

CLEVELAND, ORIO.

/

Anrtkos j.imrnanių lalfc-l
bsyungos Sunkos n- bizniai ir-1^™.
gi, priškaitoma
Visk4 ! tavu suilem .‘-■n^4a. LnIkfaa hafe į.

(THE
-.-z

F*

‘

'

b&hed every TL'ESDAY, 'HltltSDAY and SATOWUY
..

vy

.

Piknikas.

jMtelio

kn- rongū »
pmanesty Nottin-

ro stipri finimsine, J—valstybės»• “
ir prekybine pajėga kuri tikrai L: nkfanim r
Igl ia
piknikai

<CFR‘KER)

ąpskričio gegužines (liepoj 4 d.,
.19'24) karalienei ir karaliui, Raznailskąs su panelėmis ir moterėlė
mis; sodina gėles,'pina vainikus.
PampiJony s dega .pelkę 'kgd išdžiovinus bascbolles lošimui. Cambriclge klebonas supirko savo parapijonams baseballninkų siūtus
kad narsiau grajytų su Laivreiicc‘o išdidžiu teamu. Viskas eina
si spaneiai (steping lively) prie
vyčių 'milžiniškoj^ išvažiavimo.

norėdama ir sufaritai veik-įr [iki Kamdaikui nevyko, tai šis kali
dama nelabai {ržydų^priklau-|yra grynas melas.br pra- pati sekmingąs,
*v.

Cambrid$e7aus lietuviai katalikai
jeigu dar dauginus susivienysime
-į vienybę, tai yra jeigu visi darbi
ninkai prisirašysime prie virsimneles kuopos tai tuokart niekas
mus negalės ne tik pralenkti, bet
nei pavyti.. Nes kur vienybė, tai
ten ir galybe. Visi tie katrie ne-'
priklausote prie virš minėtos kuo
pos ant ateinančio susirinkimo
Birželio 15 d. buVo Palangoj iš
malonėkite ateiti ir prisirašyti.
kilmingi pietūs pagerbimui Vale•Kada atsibus ateinantis pusmeti
....
^..■■■*■.1,.,,,,, „m i, .... ».«■ ■ ■.I .1 ■. »! ||..> •■ n
nis susirinkimas bus paskelbta lai
kraštyje.

manytas lenkų Šmeižtas.
J'
syt
galėtų.
'■
.
Baint JOSEPH’S lithuanian r. o. association Uf labor Socialistų įtakoje yra Kredi F Net ‘ ‘ Lietuvos Žinios ” tą( už
ginčija. O jos yra kaip tik: ne Į
CAMBRIDGE, MASS,
,‘Rntered as second-cltiss umtter Sept. 12,15)15 ut tho post btffce nt Boston. Muhs. to Bankas, ir didžiuma centra[katalikiškos,
bet. socialistui
’
under Uie Act of Mūreli 3,
linių kooperatyvių įstaigų.
10-tą diena birželio 7:30 vai. vaIr jei
Finansąi,. gi■alinm sakyį y^ ĮKandininkų laikraštis.
*A<!lieptattce fen* mailių# at spėriai nite of postage provIflecT for iii Seetluu 1103
Art. of Ori. S, 1917, auflroriv.ed on Auly 12, lį)l&‘*
daug niaž krikščionių biznierių Įtik bent kiek panašumo į tei- kare LDKS. 8-ta kuopa -laikė nie
Nevystanti šakelė.
kšybe tuose šmeižtuose būtų J nesiiiį susirinkimą,- Narių neprbloko kontrolėje.
.
'
Į LIETUVĄ
’ SUBSCRIPTION KATES :
t
Patįs kooperatyvai nors skai- ^1 jos neužtyletų, bet išbūbny- daugiausiai
............. $4.50
trumpiausiu htiku, kas Seredąį Uo
iYeariy...........
II atėjo, tai galima sakyti visi uolūs
dais ekspreso liilvuls
...........$5.50 tom i bepartyvia-is, bet jų vir- [ tųkiek tik galėdamos.
LAWRENCE, MASS.
Boston and suburbs ....
veikėjai.
Gorb.-pirmininkas
pra

......
.$5.50
Beren.o
’aria
Aųuitania
Foreigii eountries yeariy
šunėse daugiau yra socialde
Be to laisvamanių laikraš
Mauretania
Banevičius su Stravinsku užbai
mokratu, o apačiose krikščio- čiai užsispyrę Lietuvos finan- nešė mums kad gerb. darbininkų
(per Cherbourgą ar Southamptoną)
tėvas kun. £’ .Kemėšis bus apie gė statyti gražią estradą Vyčių SA M ARIA....,, Liepos 5, RugpJ, B
nių. Tuos nenormalumus pra- su ^misterį p, Petrulį padary-Į
SCYTUIA....Liepos 20, Rugpj. 24
šalinti dabar einu rimta ltovaJ tf kunigu.
Kažin ar jie per BorUoną nuo 26 dienos birželio iki Todėl visi
Lietuviui važiuoją Lietuvon sveo kaip ir kuomet jinai
jį sumaišo su kun. PetJ antrai dienai liepos.
R
čiuosna
neilgesniam laikui kili me
baigs dar
«
spėt sunkti, yra
btmsiu^asyta nariu ai- vienbalsiai nutarė kad jeigu bus
tams, galės grįžti Amerikon neatsi
Laisvos šalies valdymas yra i Žinoma kad karininkų vis- galimybes: aii'ba viršūnėse į- guį teip jiems “nevisi namie.” galima surengti prakalbas. Piaižvelgiant. į kvotą.
y
kalbas
surengti
palikta
valdybai.
I
gi
vargingesnis
ir
ne
teip
pel

galima trejopu būdu. Arba
Neduok, ‘ Dieve, pakliūti į Į
vyks bendradarbiavimas kartu1
Iš LIETUVOS Į AMERIKA
PARDAVJMUI
SODAS
oGerb.
tėvui
E.
Kemešiui
nutarta
ningas
užsiėmimas
kaip
dam
turint valdžią — valdžios apa
kėital
ikų
socialistais,> al'),a pletkinink^ glėbį, pramanyt
-..........
- stt
....................
JEI manote parsitraukti gimines 1S
pramanys
Lietuvos, vietas užsakykit dabar.
suteikti
dovaną
dėl
keliones
$10
buolių,
gružių,
slyvų,
aviečių,
gelio.
civiliii
valdininkų.
ratų savo kontrolėje, arba tu
.kooperatyvai pergyvens sklH- žl!Iogelį viskuo, prikiš visol«x
Mušti oliuos Lietuvoje sutelks jiems
Iš to išvada yra tokia: pa mo krteį ir bus dvejopi: vieni ta 11IunOi ku(t jjetuva kaip iš kasos. Gaila kad negalėjome grapes, vyšnių ir kitokių. Na pagalbą ir duos patarimą. Visi tre
rint savo rankose didžiąsias fldaugiaus, kadangi kasoje mažai mas 8 kambarių, elektra, ga čios klesos keleiviai turi atskirus
• nansinets pramonės ir preky- žaiigiečiai skverbėsi ir gavo katalikų, kiti socialistų.
protestono klrkttŽėtkų nori, tą I
kanilairius. Kuogerlauslas Svarumas
I
gas, maudynės, šiltas vanduo.
ir maistas. Smulkkybos organizacijas, arba tu daug vietų aukštesniųjų valdiViską kas pasakyta aug- gali vadyt ministerių arba ku turto turime.
menų klauskit vie- |.
Prie namo visokių gėlių, že tinto
rint savo įtakoje ginkluotąją, ninku vietose — jie tas vietas ščiaus į vienų krūvų suvedant, nigu.
agento
«O Lietuvoje yra biskil Bū v o skaitytas laiškas su užarba
mės
visas
akeris.
Vištinykas.
didžiumoje teblaiko nuo prieš galima yra padaryt išvadų ši kitaip. Lietuvoje galimas daile- plėtimu nuo L. Vyčių N. A. aps• šalies pajėgų.— armiją.
Steigiamojo Seimo laikų. Jie tokią:
' tas, kad kiekvienas kunigas I krk’io'rengimo komisijos dalyvau- Komunikacija į So. Bostoną 10
Kaip kiekvienoje šalyje teip
ir dabar norėtų visų valdžios
Lietuvoje finansai kontro gali būt išrinktas į ministeriimp piknike,_ kuris atsibus 4-tą_die- centų ar gatvekariu ar trauki
dlr,Lietuvoje visos partijos sten
LINE
niu. Atsišaukite: 3 R0WE St., 126 StatėCUNARD
aparatų paimti į sa^o kontrolę. liuojami žydų ir katalikų, pre
St,, .
Boston,./Mass.
bet ne kiekvienas ministeris .y- ną liepos Laivrence, Mass. Laiš
giasi kiek galint savo įtakų to
Dorchester,
Mass.
Jie nori augščiausių valdžių tu kyba teip pat, pramonė ir-gl.
m kunigu. 0 fili, ministeris p. kas tapo priimtas ir nutarta pa
se trijose Linkmėse plėsti. Tą
rėt savo -rankose.
Valdvietės pažangiečių, liau Fetriilis jokiu kunigu nebuvo, imti trekas LLKS. 8-toš kuopos
/
‘ daro krikščionys demokratai,
Lenkai
dvarininkai
eina
su
dininkų daugiausiai o krikščio nėra it nebus.
vardu ir visiems katrie tik galės suv.
\tą daro socialistai liaudininkai,
pažangiečiais greta.
važiuoti ir-kitus kalbinti.
nys trecioje eilėje.
VALST.
socialdemokratai, tai daro ir
Socialistai liaudininkai nori
VAL

Kariuomenėje
krikščionys
fi Lfi £> If 1
I ^a*Pgi mūsų grib- pirmininkas DŽIOS
•pažangiečiai. Oficialiai dalykus
turėt ir augščiausių valdžių sa pirmi, socialistai antri, paliki-'
, f- n U C K A
į J- JSmilgis'pranešė labai linksmą LAIVAI
imant Lietuvos bankai yra bevo lankose, o kad tos neturi, gieči ai, treti.
1 Tariau® mtbšitažios garbės naujiena ,toi yra Irafl. mūs,! kuopa
partyviai, bet juose daugiau
Jeigu JŪSŲ mylimieji negali atvykti
tai deda visas pastangas kad
Prie tokios SildetieS nėra pa-Į g0(j| Lueljai’’Skeivienei’ už pa_|daugiausra1pardavė'‘mitdhfbbiliaųs j Ameriką, .dėlko nevažiuoti i seną
sia įsivyravusi pažangininkų
, ’■
" ' *
7 j tamavtau laike. ligos.
Kada
Į><Ą “ž Šimu dvidešimt tėvyne Ju pamatyt? ■
*
laivakortes
bent provincijoje “vietose” vi rojaus greitų
stalgių
salyje
■ dvasia. Pramonėje teip ^pat.
Va hlžios certifikatas bus išduotas
* 4
Į Ir 1S Tįsy dally
sas vietas savivaldybėse, vals ĮipivernntiiĮ, bet pattijij tarpe! uldtto moteris sirgo per kelioli- I dolerių. Tai tikrai didelis’džiaugs jus dėlto, kad galėtumėt sugrįžt bė
Angštųjų valdininkų kaip civi
gyje šešiii mėneslŲ be klapato per LIETUVOS per BREMEN’Ą
čiuose ir t. p. būtų jų rankose. kad kovos štišVeįnėfų ii‘ greitai
lių teip kariškių tarpe ir-gi yką- metų, ir negalėjo pasveikti mas LI)KS. 8-tos kuopos nariams. imigracijos nustatymą.
Socialistai demokratai eina su nurimtų ir-gi nėra paniato-ma
Naujais, patogiais laivais
Buk užtikrintas ir keliauk ant Air niekas begalėjo ‘pagelbėti, Kuomet kitos daug didesnės kolo-. merikos
■ Ta nemažai pažangiečiams pri&IUNCIIEN-STUTTGART-COLŪMBUS
Laivą
—
po
Alnerikos
vė

Įijijos. jie, tik.,ką.
mūsų, liava. Trečiu kljasa ant Amerikos
jais greta.
nyt.
ir parankiais vlen.os klesos laivais.
'* tarėjų.
Dėlto pažangininkų
tai poni Skeivienė mums tarna
•*
v
laivą
užtikrina,
švarumą,
valgį
ir
Krikščionių blokas jaučiasi
Yra galimybė tiktai viena, vo kaipo' prietelka ir todėl tu- bet net nėr nedavijo. Už tekį patogumą. Betio koncertai kiekvie Gerai pataisytas 3 klesos keliavimas su
vadai teip drąsiai ir drožia saatskirais, uždaromais kambariais del‘2
armijoje stiprus, nors socialis kuri ,jčiu dalinai ir yra prakti
-rini negarbę 'pranešti' savo pa- gražų pasidarbavimą garbė pri ną dieną duoda yal linksmi n imą.
1.'
Vo. laikraštyje visiems kitiems
■
u .
Matykite jūsų vietinį agentą arba ir 4* keliauninką.
tų ir baisiai varoma armijoje kuojama, būtent, valdininkus
klauso
mūsų
kuopos
valdybai
ir
Išplaukia Kas Savaitę.
rašykit:
pamokslus. Jie žino kad jų
Į.dėkos žodį viešai. Dar kartų
savotiška propaganda sklei neturinčius atatinkamo užima
taip-gi
visiem
skurie
dėjo,
visas
UNITED
STATĖS
LINES
Lietuvos valdžios autorizuota Unija,
tariam ačiū tai moterei.
pritarėjų nors ir yra nedaug,
A.
I
.v
45 Broadwąy,.
New York Laivakorčių Ir kitą paaiškinimą klaus
džiant socialistiškų spaudą.
mai
vietai
mokslo
cenzo
pakei

pastangas
kad
kodaugiausia
par■fe
Antanas ir Anastazija
hėt visi vis žymūs' žmonės, ar
75 Statė St.- Boston, Mass.
kite vietos agento arba pas
Aukščiausiose
vaklvietėse, čiama jaunais mokslus užbai-L
Brazan fditoti Dar nėtelm>sužmoti lmris iš
Metutfinff Opdrptors įor
tai savo mokslu, ar tai bizniu,
. KORTU GERMAN LLOYD
United Statės Shipping Board
išskiriant
ministerių vietas gūsiais vyrais, bet ir prieš, tų j
_________ ; | narių dau^atisia pardavė.
Mes
Hr valdžioj užimama vieta.
192 Washington St,
Boston, Mass,
krikščioniu vra daug mažiau taip kurie protestuoja sakyda
--------Socialistai liaudininkai turi negu pažangiečių, ir tų krik
Mergina savo gražumu daug
mi būk esą skriauda daroma
aus užėmę veik visas ščionių tarpe ne vienas, spėja tiems žmonėms kurie ėjo- tas ydų pridengia, /bet" ištekėjus
Mūsų brangioje sostinėje “šlėktos” prošežiaurūs “priešai —- lenkai užgrobė mūsų
ffo pažangiečių likusias vald- ma, kad yra artimu pažangie pareigas tuomet, kuomet vals jos išeina eikštėn.
sostinę VILNIŲ ir žiauriausiai kankiny
panai-lenkai įsteigė lietuviams Golgotą!
yietes ir jose laikosi įsikibo. čių idėjoms. Taip, kad valdžios
tybė t vėrėsi, tai turėtų eit ir damūsų brolius lietuvius. Uždarinėja nu
Ar-gi mes galime rankas sudėję ramiai sė
Negana to/ jie gana gudriai aparte partijos yra labai susi>ar, nors ir neatlieka teip
kyklas, drasko prieglaudas, pūdo kalėji
dėti ir ramiai žiūrėti į mūsų tėvynainių
LIETUVIS ADVOKATAS
sunaudojo vienų obalsį atatin- razgiusios, bet vis-gi galima
taip reikėtų savo darbo. Bet
muose studentus ir mokytojus. ::::::
kančias? Ne, mūs priedermė juos gelbėti!
/
. kainu laikotarpiu, būtent: “Ei drąsiai sakyt, kad pačiose vir
matomai valdžios viršūnėse į
kit į vietas,” tai yra kad visi, šūnėse yra daugiau pažangie
tuos protestus žiūrima kitaip,
kartu su įžymiu
kas šiek tiek gali visuomeniš čių o pačiose apačiose daugiau ir Įniks nuo laiko kaip tik at
Advokatu H. P. ROCHE
perkelia savo ofisą į naują vietą
ką darbą ar valdiškų darbą liaudininkų.
siranda aukštuosius mokslus'
dirbti, vietoj skverbtis Į centKrikščionys tą mato, bet ne užbaigusių vyrų jais pakeičia Room 311 National Bank Bldc.
Main St. ir kamp. W. Main St.
Tus: Kauną, Vilnių, Šiaulius, viską teip staigiai galima per
mi silpnesni valdininkai.
NEW BRITAIN, CONN.
kad važiuotų savo gimtinėiųar dirbt. Kuomet koks valdinin
Lietuviai
kreipkitčs prie savo tau
Bet galima pabrėžti kad jau
tiečio kur galėsite atlikti savo rei
kur kitur provincijon ir užim kas prasikalsta ar teip pasinųjų tarpe daugiausia yra ka
kalus savo kalboje.
tu vietas valsčių valdybose, sa- liuosuoja, tai į jo vietų kandi talikų o senių tarpe daugiau yvivaldvbėse, milicijoje, vienu datų visuomet y ra bent kelio
ra laisvamanių.
žodžiu vietinėse administraci lika; nuo kurių priklauso jų
F. Virakasd
jose.
priėmimas ne visuomet vado
«
,
Dalis socialdemokratų ir-gi vaujasi jų tinkamumu, ne kar
taip padarė.
__
tų yra priimama domėn ir parJie iš to turėjo dvejopą nau tyviškumo reikalai, ir dėlto
dą: viena, tai jų kaipo užiman partijų rungtynės eina visoje
t
čių valdžios vietas daugelis li- plotmėje.
a biliains; tvartas dėl 16 ar- I
® ..
*V *
ko liuosais nuo mobilizacijos,
Finansų, pramonės ir pre
I kliu, vištinykas ir kiti trio- ||
"B
Mntra, jie išsidirbo, išsilavino kybos srityse viską laiko žydai,
a bėsiai geriausiame stovyje. | Į
technikiniame adn tini st ra vinto ir laiko labai stipriai ir dar il
į Apie 90 akrų dirbamos že- |
darbe ir kurs buvo teisingesnis gai laikys. Viena kad jie tame
i inės. Upė su vandenpuo- ||
ir gudresnis, išsidirbo apylin jau labai iglidę, o antra, juos
’ liu ir ežerėlis. Miškas, ka- ,
kėje gerų vardą, o svarbių šelpia Amerikos ir viso pasau
-2k •
’ lue randasi labai didelių j
svarbiausia, tai kad į savo par- lio žydai.
Juk kuomet buvo
Į medžių namų- statymui. A- j
rijos-naudą galėdavo daug ką didžiausias pinigų krizis tai
{ pie 330 vaisingų medžių, j
UlI“AŲAR
L ■
nukreipti. — Na, prie viso ko palaikymui žydų prekybos Lie
' Automobilių kelias eina {
HAMBURGAMERICATįLiNE
ma dar ir tai pridurti kad tuvoje x\merikos žydai kas mė
pro dūris. Vieta garsi me- |
*
tkujii'1.u;.sias Ki:r.»s 1
Al
, .vis-gi socialistūliams su pažan- nuo atsiųsdavo po 50,000 dole
džiotojams
ir
žvejams
ir
į
Pradžia 10-tą valandą ryto’; užbaiga vėlai vakare.
VISAS BAUS
t»ąCjgimnkais geriau buvo salyje rių. Tai jau yra tokia pajėga,
tinkama kurortui; sanita
sietuvos
:
rijai ir kitokiems tikslams. į ii
eit pareigas negu fronte, ka- su kurios pagalba Lietuvos žy
*..*■*•
ISpIiuiKla kiekvieną-, savnttę 8V
musą
laivais
de
luxe
Norima
greitai
parduoti
J
U DALYVAUJA VISI NAUJOSIOS AWUJ0$ FEDERACIJOS APSKRIČIO SKYRIAI
dams dar ilgai Irus galimybes
šių vietų delta, kad Savi- į H ' .
ĮyąfHausi pamargiūtinai, žąidiniai, daiūon, prakalbos, virvės traukimas ir 11..
“Albert Baliu”
;■ Kįiliščionys demokratai sa- savo rąnkose. arba bent , savo
ninkas mirė. Įnešti reikia į PELNAS SKIRIAMAS VILNIAUS NAŠLAIČIAMS IR NUKENTfiJUSIEMS MOKSLEIVIAMS,
, “Dentsęldamį”
\ Td jaunuomenę agitavo į ka- kontrolėje palaikyt Lietuvos
tik $3,000. Prekė $8,500J I
i liĮiliiiį
n r.iį ■* iii i».įil »Hi
“Resolute”
........ ........... ,U..■■■■■■■i m■^■riRiiir..ir,,/ f,ni.i j..fw
? Sriuomenę. Veik visi ateitinin- prekybą, pramonę ir dalinai fi
Išmokėjimas
lengvomis
išĮ
Ir
'
“Relance”
pavasarminkai sugarmėjo nansus.
, Bus išbandymai kuri kolonij® turi drūčiausius vyrus. Virvės traukimas bus tarpe solygomis pagal sutarties. Į
Kurie
veža
I,
II
ir
III-klesti
į armijos dalis. Daug jų galKrikščionys kyla, ir finansų
Norinti įsigysi petniųgų ir į kančių. kolfmij.ųt Montella su Cambridge^u, NmvoocPąs su Biaglitoųm, ’.So» .Bostonas šu
pftSiOHerlua ir populiarlakl.iniė karo lauke begiu- srityje, ypač Vailokaičių gm*'
vftl “Moupt Clay)’” Oierčlandy.
geiį fartiių kreipkitės tuo- 4 Worcester,iu> Lmrieiice^as su Nasbua ir kitos, ^alp-gt Cambridge’io Vyčių basebolninkaį ža'
''Hansą,
’
’
•Tliurlngla
”
ir
“
IVfistSami Lietuvos rubežius nuo pė/kuri piiskaitoma krikščio
h da supliekti bĮle kokios kolonijos baseboliunkim.
Tad visi atidėkit savo mažos vertės reikajaus pas:
Į
ptouUu” su cabiaii- iri Mėsa, Ge
,
^[lus,
nevaŽiūekit
po
betlkslias
vietas,
o
yisHdvažiuokit
J virš minėtų išvažiavimą, kur jūsų
ras
Kuitithigus
putaruavlmas,
'
Mokslo metai susi- nims demokratams ir Yčo>gru* -r vr i -r * I
pulkus kambariai, puikios
tuviams vargstantiems po žiauraus W<o letena*
trukde ir dabar nekuriu kari pė, kuri priškaitoma pažangie
tavos.
iolonljų.vetliėjai darban! ŽiūTeMto/kad jūsų
įrULItJS ROiUENBERG
ninkų dar nepaleidžia dėlto čiams. Tos grupes turi ban
dnnkytų ant to svarbaus išvažiarimo'.
‘ 200 Hanover 8t„ Bmioku Mawt
kad dar užtektinai naujųjų vie kus, tari pramonės stambias
♦
sakas ir žymią prekybos dal^’
tas Užimt gulinčių nėra...
tirdingai kviečia IlVAiLAVIMO KOMISIJA.
t
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Vaikeliu Prangystes
eia4ąhvamanh||p»»igųžį tarnauji, o Paiešknij savo brolio! Romąldos BuBHjono Puplausko, kurs užbaigė r
— Jut dede sergi reumatu,
CmOAGO, ILL.
nltiUHko, kiuriu pirmiau gyveno Machai
-----«
-.
„
-trąstinink.as
iA«f
būdamas
•
geras
tai
kodėl nesigydai?
būdamas • geras noy ’Čity, Pa. Ra^teū kelis Iftlžtus fr
VilHnmm kolegiją su A. B. laips
atsilankė. Sudainavo Bgiausįus rąstinibkas
IiPS.
25 kuopus susirinkimas į*
negavau
jokio
atsakymo.
Prašau
jo
Todėl, kad jis man reikaniu. Pietuose dalyvavo Laivrenmetus. Paskiau maža mergaitė draugas pir^^nko be susirinki paties atslSauktl ar draugai praneSklce’o moksleiviai-niokslęivės ir ..ha.i- vyks 27 d. birželio vakare po pa pasakė dlcM ir inteikė dovaną nuo mo, be jokios tvarkos knygas nu te apie jį. Jis kUgS Iš Perlojos ptra- lingas : be jo aš nežinosiu iš
plJ°S*
T. BūšNUUSfcAS, «
maldų Diųvo ApyeiMos paiiapijok
anksto, koks bus oras.
■kurie gentys ir pažįstami, viso aMarijos' Vaikelių Umigystės. nešė pas kleboną. *
* Soutlr Boston, Mass.
pįe 100. Iš priežasties lietaus 25 mokyklos kambary piie 18 ir DfaUgyatM’ph'mbiinkė M Erma- - Matote, kame LDS, kuopos ne 365 F St.,
Union gatvių. Kiekvienai darbid
L' iJayieintŠ pasakl keletą iodžių ir veiklumo priežastfe?
kviestieji^nepribuvo. Pietus kū
minkąs privalo pribftWant susirimį palinkėjo ilgiausių metų vardu
Melagiu Dėdė.
lė solemnizanto dėde kun. F. A,
kimOr
.; v—.. ...... ■ '
Marijos Vaikelij Draugystes.
Virmaipkis, Šeimininkavo ponai
Rait.
Tik-ka įžėjo IS. Bpaudoav nauja« dičio. Valerijono motina Julijona
Geriausias laikas pirkt for džiauslOapoininkns koklo dar ikį Mot
•
i „
O. Bugaiiiūtė pasveikino nitt
RUMFORD, MAINE.
8u daugybe paveikslu. Drū
Paplauskiene it panelės Buivydait
mų šiemet. Pirkime ir parda nebuvo,
L. Vyčių 2p kuopos.
tais apdarais. Jo kaina tik $1.75.
tė’ir Kriviute. Studentas mano ŠV. KAZIMIERO ORAUGPAt
Birželio 9 d. čia aplankė mus vime štųbf^ir farmų arba su* : Paiąngok Trejos Devynerioš, geriau
Nuo Moterų Sąjungos sveikino
sios taip vadinamos trejankos 60c. ui
apsigyventi Ne\v Yorke. Visi jam
mięaAmišvm
gerb. lriiĮL. Juras iš Lawreiice, mainyme stubos su ferma mes pakelį,
p-le V. Degesiute.
linkėjo gerų pasekmių. Viena
nuo priepuolio arba nervį 85c.
Mass. Jis Rttmfordiečius aprūpi tamistai patarnausime, j&aip- - žolės
Philadelphia,
Pa.
—
Gerb. kle
Geriausios žoles nuo nedirblmo arba
Nuo
šv.
,
Kazimiero
parapijos
ntaža studente, sunkiai lietuviškai
kitės prie mūs ypakįMtai arba UŽkietejimo vidurių 60c.
bonas kun.-J. Kaulakis prisiuntė choro sveikino Pranas Kupčiūnas, no dūšios rc^ahis ir labai gtažius
Nuo strėnų ir pečhr skaudėjimo, go
. i«rr^.
kalbėdama,; palinkėjo jam laimes
per,-laiškus.
pamokinimus
davė
lietuviam
ku

riausia
sutaisyta arbata, kuri tikrai tu*
$35 Antosės Novadunskienės, ku Jis inteikė dovaną nuo L. Vyčių
šiame ir būsiančiame gyvenime,
ri
gelbėti
•— 60e. .už pakeik
AGENGY
J.
P.
VAITKUS,
rie minės ilgus laikus.
ri
įsirašė
amžina
nare
Šv.
Ką?.
DrGromatoms
popieros rąžyti 1 Lietuva . VĖLIAVOS IR ĮVAIRffiR
ir
choro.
Pranas
Kupčiūnas,
khi5 Socialistai parduoda kempę. Jie
201 Millbury Street,
su gražiomis dainelėmis; tuzinas .75c.
Katalikas.
ŽENKLAI.
Tas tai yra vlenlntėlls lietuviškas
■ „ • ’ yra pirmi lietuviai Laivrence, gal jos. Brangiam klebonui už prira po choro pirmininkas pakvietė
Woreester,
sandėlis
visokių
lietuviškų
Žolių
ir
Šak

—
_
—
j
Tel.
Park
7786.
šymą
ir
narei
už
paramą
katali

Ilgu
metų
praktikos artistą
chorą sugiedoti Ilgiausius Metus.
ir. visoj Amerikoj kurie nupirko
nių. Atsiųsk 10c., o gaifsl knygutę, vi*
mūsų darbų Įrūdija tūkstančiaišokių žolių suraSų arba katalogų.
Gerb. klebonas kun. P. Daniūkiškį lomos ir giraitės ir pavertė kiškos Spaudos ,reiškiu didžios pa
draugijų. Informacijų delei ra
EASTON, PA.
nas pasakė įspūdingą prakalbą.
M. ZUKAITIS,
į išvažiavimų daržą. Bet pirmi dėkos ir pagarbos žodžius.
šykite:
Kun. P. Raščiukas.
A. Stanšhuskas ačiavo Marijos
M OTDSON AVENUE,
mat ir parduoda.
LDKS 40 kuopa aplaikč knygas
M. A. Norkūnas,
Westfiled, Mass. — Gerb. kle- Vaikelių Draugystei už dovaną ir
150 akrų Uerlližos žėmčs puikioj n! Rocheatęr, & Y.Lawrenee’o lietuviai bedievių
išleistas gerb. tani. Dr. Kemėšio nlellnkį
nuo Bostoną; 25 par
16 Pleasant St., Lawrence, Mas^ apgautieji ir už nosies jų vadžio bonas kun. Vasys, prisiuntė 16 me pasižadėjo darbuotis ir ateityje “Pramoninės Demokratijos Pa ves, 2 arkliai, kiaulių, vlštij, ančių Ir. ' - . o < I 1 T
. Z . :
•
; didelis sodas, viis padargai Ir
dami sparčiai ir gausiai grįžta prie tinių narių su čekiu, $32. Bran draugystės labui. Dėkojo ir vy grindai,” nes kuopa buvo apmo žąsų
masinos , dėl dirbimo žemės, su 7 kam
iramtt; dėl priežasties mirties Seikatalikų. Tik jie gailisi įdėtų pi giam ii* uoliam spaudos platintojui čiams ir chorui.
o
kėjus $18.75. Ant mėnesinio susi barių:
mj'Moj turi būti parduotu šį mėnesį
Puikiai
nigu. Sako atsitrauksime nuo ne- klebonui ir maloniems nariams
Iš L. D. S. veUonuA
rinkimo nutarta išdalyt nariams nors už pusę prokŠS; $f#00 rOM'a k
neiti. A. IVAS, 361 W. «roadway, So.
zaliežninkų, tai Šilanskis, Šimonis, nuoširdžiai dėkoju ir reiškiu gilią
Pasirėdęs Jaunikaitis.
z
kaipo kuopos dovaną.
Boston, Mass.
Girdėjau
yra
pienuojama
pabu

Šleiny sic Stulginskas ką norės su pagarbą.
, Galit dėvėti naujai suprosvtij slutii; Stikliniai žibančltiu Jevcrykun;
dinti i šsaldaus miegelio ir LDS.
Darbai Šiuomi tarpu eina pras
kirkuže tą ir padarys.- Juk jie nė
Justj pirShj nagni gali buti puikktE nupaUrtidti.. Jr lyęfal, ikni’Lii nuskustas vciclaa,
Kun. P. Raščiukas.
Bet — Jei justj galva pilnp. pl< 1-l nniĮ—Ui tas .-ugailina \inM.
J
vienas neina išpažinties ir neliki
kuopa. Vieną vakarą, buvo pra tai. Šilkines sutrumpino laiką,
Kjj jokiam iil>lt!klwr painanys apie jus ju^ij įnylhnoit mindo? Visos justį pas. tnngos. padaryti pilt impresiją, nueis niekais, Ri jiju pnničslto kasyti savo gaivu
Youngstown, Ohio.—Gerb. kleb. nešta valdybai kad šauktą susi nėra pilnai ant mašinų darbo.
9 Šeimynų namas su krautuve valgo
kad Jėzaus kūnas yra Švenčiausia( ir barstyti nešvarias pleiskanos po vis;į kambarį. Raudokit
mų daiktų su visu bizniu geroj vietoj;
kun. Aliaskos Užsisakė “Žvaigž rinkimą
ir
niekas
nei
krust.
Gir-------------------------------------Taip
pat
ir
kelios
mašinšapės
ne

me Sakramente. Šitie bcdievnkai
bonial j
renrlos neša $1776 j metus, dėl greito
Gilinimą aptiekoic
dę” ir ‘.‘Šv. Pranciškaus Varpe dėjau LD^. kuopos pirmininkas dirba pilnai,
pardavimo prekė $8500; $4000 įnešti.
ir sandariečių švogeriukai pravaro
A. IVAS, 361 West Broadway, Soutb
lį” iš Lietuvos. Labai ačiū.
M. S. Bostąn,
išvažiavo į Laurrence, Mass. pas
uuu^iiiu i. reihvs junia .
vargonininką Pauliukaitį ir nori
Mass.
I
ifirltai j trumpu Jrtlklj
Kun. P. Raščiukas,
apversti nozaliežninku bažnyčią
Shenandoah, Pa. — Simonas
ant netikėlių žinyčios, po tam ant
•V
Karosas įsirašė amž. nariu šv. Ka
salės.
l . Gilinimą iptiekoic
■
eS
zimiero
Dr-jos
ir
įmokėjo
$35
Visokios spalvos eretikai ir ne
‘ pleiskanų mirtiniiii priešai UJiUiktklt sftve kitų p'tgarl oje. Tik su trupučių yiatrin—’_
, kit galvos odų kiekvieni) vakar.) per l;o!'.i drvimt d-ientj ir dauginu n> reikės Janio
Priimk
mielas
brolau
didžios
pa

tikėliai parsitraukė iš tolo J. R.
| gėdintis nusiimti savo Arylade hfle l-.i r. Pini kanos išrų.\ įsirita! j trumpu lak
• ir po to, vi kas k.) reikia daęyli. I ii r-tl’.nrėhif, pač-irti rri’vos a<U c-i Rąffhti
dėkos
ir
pagarbos
žodžius.
Muzikantą ir dar tamsius žmoneir daugiau nicfcuotiict' pleiskanas jus r.ekai.kins. koka skiriuima tu-jniet busi
Kun.
P.
Raščiukas.
I
F.
AD. RICHTER & CO., 104-114 Sc. 4th St., Broofcfrn, N.T..
lius klaidina.
Pirmiau Bužovas
*

i -

i

«S SAPNININKAS
TII0ŽJ1.K

■f

F .

f

GRAŽI FARMA

PIGIAI PARSIDUODA

I

M

jiems .darė prižadus, paskui Mickeyičius vedė juos prie “laimės.”
Jo adjutantas šleųiys taisė law_ rgnciečįiis. Dabar jiems grajyua
ponKs J. R. Muzikantas prisirašęs
Metliuen, Mass. Salvation Army’s
ar kokių Biblistų. Šisai, tikėjimiškai apspangęs sutvėrimas prižada
Linvrcnce’o lietuviams įvesti į pa
saulį visuotiną taiką ir vienybę.
Gaila kad įfisai savo pažadų nepa
reiškia protaujantiems žmonėms.
Šisai -barzdyla mėto po lietuvių
stribas didelius
apgarąinimus,
kviečia ateiti ant savo prakalbų
ir pirkti jo kvailą knygutę “Pa
saulio pairimas.” Vienas, status
žmogus sako: “Kiek velnių yra
prie gero mirštančio žmogaus,
tiek yra katalikų klaidintojų.
Ž.

r

129 So. Jafdin atreet,
Shcnandpah, Pa.‘
“ • “■I"*1.1

. ,l"."

1

518 MAIN STREĖT, HARTFORD, CONN.
2 Gerbiami Tautiečiai, jei norite pirkti gerą namų ar gerų

"

s farmų, meldžiam ateiti į ųiusų ofisų po numeriu 518 Main

NASHUA, N. H.

Pagerbė.

£ St., o mes jums turime tokį namų kokio jūs reikalaujate. į
§
i
g O jei ir tam laike neturėtumėm, tai mes jums greitai aurą

I

Šv. Jurgio Parapijos

13 d. birželio Nashua’os jauni
mas pagerbė savo muzikos vedėją
varg. A. Stanšauską, nes tąsykpripuolė jo vardo diena. Vakare
7:30 valandą kada įvyko choro
pamokos, tai susirinko visi choris
tai ir vyčiai. Kiek vėliau pasiro
dė gerb. klebonas kun. P. Daniūnas, o po jo Marijos Vaikcliij
Draugystės vidurinis choras su O.
Bugailaite, kurį pagelbėjo minė
tam chorui pagerbti savo mokyto
ją A. Stanšauską. O. Bugailiiitė
paaiškino kokiu tikslu Marijos

>

c sime tik mums pasakyk kokio reikalauji. Taip-gi geibiu,
p miėji jei norite' gera# f’aįrmas, mes turim visokių farmų:

HM>

»

■

'

,

I

e .,'. . -• <

» gyvulių farmų ir tabako farmų Connecticut valstijoj apie
g Uartford. Daugiausia augina tabakų farmeriai, didžiuma

/

2 ;yra lietuviai ir turtingi ūkininkai. Pirk farmų Conn. vale- Jį
tijoj — lietuvių kolonijoj kur derlinga žemė tai ir tu liksi

Iš toliaus klauskit per laiškų, o mes jums duosiJ
me atsakymų ir platesnes informacijas. Klauskit:
turtingu.

MAT. ŠVILPA & J. NIKpN, RE AL ESTATE AGENTU

o
f

518 Main St., Harford, Corni. Tel. 2-6518.

s

u>

Norvvood, Mass.

Chapel St: arba Walnut Avė.,

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

Į.

SI’ECIALE GENEItALE VIDUR-VAŠARINE EKSKURSIJA

Dalyvaus Bostono, Montello’s, Provfdėnce’o’ir kitų aplinkinių parapijų chorai.

«
1

v

į LIETUVĄ

10 vai. Nonvood’o ir Montello’s jaunų

9 vai. ryte mergaičių ir bernaičių Iehktynčsl
vvruku lošimas base-ball.

1

t

PER. KLAIPĖDA.

2 vai. po pietų Nonvoed’o Eikš garsūs visoj Naujoj Anglijoj holininkai loš su Monte
llo’s narsiais lietuviais bolininkais. Didžiulis bonas griež dieną ir vakare.
«

UŽSISAKYKITE SAU VIETĄ IŠKALNO.

DABAR J l’SV PROGA. Pagal naują įstatymų, kiekvienas galt„vjk*
(i savo’senon tėvynėn apsilankyti vieniems metams ar ilginus. Leidimas
sugrįžimui j Suv. Valst. bus išduotas keleiviams Amerikos Valdžios.
Dėl visų tolimesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės į
■ agentų arba į
x

įžanga tiktai 25 centai, vaikams dykai.
Jeigu liepos 4 d. lytų, tuomet visas šitas trukšmingas išvažiavimas nukeliamas ant

t

•

Tad nuoširdžiai kviečiam visus plačios apylinkės lietuvius, visas jų organizacijas—
draugijas malosiai dalyvauti mūsų iškilmingam išvažiavime
Rengimą Komisija.

JONAS VINICKAS,
JŽynius veikėjas ir autorius knygos “Žodis Visuomenei.”

-

F

Baltijos Amerikos Linija duodu spechiliškij priežiūrą vaikams TF
moterims ir teip-gi visi keleiviai prižiūrimi gerai. Linija daro Viską,
kad kelionė butų visiems gera ir patogu
'
ATIDA. Daug lietuvių dar neaplankė savo senų tėvynę, bijotlaUilCS
kad negalės sugrįžti atgal į Ameriką.

Gardūs užkandižai, skanūs gūrymai, mandagus patarnavimas užtikrintas svečiams.

V

•

•
Laivas tarpe lietuvių žinomas kaipo labai patogus, ką pa*
tvirtina daugybė laišktj gautų nuo musų keleivių.

10 vai. vabalo-tikrai stebinančios ugnys — faerverkai nušvies visą Nonvood’o padangę. Laimėjusiem nepaprastą giliuką bus iškilmingai inteikiamas naujas automobilius.
Bus begalės ir kitų įvairausių laimėjimų ir naujausios rūšies indomių žaidimų.

•

/

Iš New York’o laivu S. S. POLONIA Liepos 5-tą .

e

Puikioj piirko salėj ant slidžiųjų glindų, griežiant orkestrui, šokiai, kurie tęsis ligų
12 v. naktį.

rytojaus — liepos 5 d.

J

BBLTIC AMERICA LINE, 9 Broadway, New York, N.Y.,

«,
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Mollie Netcher Newbery ap
sidraudė ant ^3,000,000. Ji yra augSčiansia apsidraudusi

KVIETINĖS ŽINIOS
. ........... y

------------ r-

,

•.

r

— 1 "-"'I
iir
T«L Maln 2488
' NAUJĮJ lll ftNU AUTOMOBILIU KRAUTUVĖS
GEORGE H. SHIELDS

y

AMBRIOAM A fflRUAMIAM
RUSTAURANT

LIETUVIšKAVAtGYKLA

KJgavo diplomus,

moteris pasmtfeje. Ji yra di
deles krautuves savininke Chiketvergų So, Bostono
eagoį. '
‘
l^fr^choolej buvo diplomu

baigusiems ta mo|BqK Iš'viso berniukų baigė
Erelis gali išbūti rieėd^s 28
Kggirp' jų penki lietuviai, merdienas, o kondoras'— 40die
Brau baigė 90, 4arp jų šešios
nų.
# •
Kovaites. .
„
■
■Ki lietuviai baigusieji •Higli
7—
J

I

W W. Broadvtoy, So. Boston
^intra musųvaicyUa yra
Po num. 1380 Dorchester Avė.
A. 3xviunrKA« m
Savininkai. •

f

i *

g|%rank B. Bakutis
§ff^Joseph T. Boris

NAUJA KNYGA

Parašė
JONAS VINICKAS
Kaina : : :
: 20 denių
Agentams geras nuošimtis.
Nurodoma kaip tūri būti . su
tvarkyta pramonė Ir JaflęaBna*
skirta kada praclesime vykdinti. Tad visi darbininkai įsigy
kite'tą. knyg$ neatidėliojant.
Galima gauti šiose įstaigose:

'Krank J. V, Mockapetris
Bertlia R; Bucas
Madelinę; A. Naujokaitis
Mary H. Stanilonis
. i‘
Pauline C. Svagdis
. Eklith P, Swart
’ Margaret V. Sentikevicz
Anna V. Vishinsky ‘

pT

■’ ’t*
.V=

- A

Smalos ir žvyrlo, metalo, Mlelto lr
ašpalo AltiįgdlĮų, Tai yra sėmiausi ir
uteukančiausl stdgdenglnl So, BoSton'e. Visas darbas gvuruntuojaraas
ir ypatlSkat peržiūrimas,

T. L. ORMSBY 4t 8ON
350 Broadway, South Boston
Tel. S. B. 3602.
...........

“DARBININKAS”
366 Brpadwųy, So* Boston, MitasLITHUANTAN SALNS CČIiP.,
70 Lavvrence St., Liuvrence, Mass.
L VINICKAS _ t
r.
20 Hunting Sh, E.;CnmbrIfTge, Mass.

_- rį

K

STOGDENGIAI
(ROOFING)

“ŽODIS VISUOMENEI”

John F. Downs
^^Ąnthony X Mikalauskas

_____ '

" ‘

......... .

paduškas, patalūs, kaldras py
7 visokias. lųvų į?
rėdnes parduo
dame pigiausiai.
Kreipkitės jrptu
tlškai arba rašy
kite:
A, BaJna ir apgynė nuo
Per 30 metų uŽganėdiDam kiekvieną
EUROPFAN FEATHER CO.,
te kaltinimo'.
.
kostumerį. Mes gvarantuojam (gua- 25 Ląvtell Street, ;
.. Boston, Mass.
rantee) savo darbą visados. “ Efrelpkltėsį
‘
. -

įt
klrėonas Kavaliauskas. Chart Otowne
buvo
apkaltintas
L žmogžudystėje antro laipsnio
į • (maųslaiighter). Teisme jį gy-

>
r

STOGDENGIAI - ROOFEDS

Popiežius PIUSIX, sako:
LITHUANIAN AGENCY
kuriam brangus yra jo paties 361 Broadway, Tel. S. Boston 0605
kyldoje. Dėlto privalo kliudyU
spaudų ir platinti ger||ų kiekvienas krikščionis,
įį; negu tiesos skelbėjai saVisai naujas gramafonas ir
ir.". _ .>'■ ,
_
pečius. Parsiduos pigiai todėl,
L j C i Telephone South 'Boston 3520
Namų ’ Telefonas Asplmvall 0870 kad mes turime du. Kreipkitės
b ADVOKATAS
pas C. Kavolis, 44 6-th St., So.
Boston, Mass.
' (26)c
I
I
f
|
f
į

• LIETUVIS ADVOKATAS
||“DARBININKO” NA1LB’®' 5

t*-

4

(antroalubos)
Baigęs du Universiteto

ff

raĮįgnelI University stiA. B
Hp^^Bhington.Univ. su LL.B.
įfa'^ĮBroadįrhy. 8<n.. Bpi^b,

,v

tz

gfe-

.. ...*' J?£ :b

PARSIDUODA

t

su BuIck lengvai MUdeti važluo“ <
tl Ir lengvai atmūjmyt. Nemokautis važiuoti gali lengvai & .
mokti fr su musų pagelĮm gglirau greital gfouU leidimą (11- Į
cense) važiuoti ant^obUM
I

A

v
&

A wI■
į r

A Z*

f

į J JF

Galima tutįkaibsū ir nėiitvUkai'

fl

Dabar musų įstaigą randasi

D R. H. S, STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway,So. Boston |

VALANDOS; Nuo 9 r. Iki 7 v. valtį

Tel. Sq. B«Ston <8^
LIETUVIS DANTISTAS "

DR. M. V. CASPER

LIETUVIS GRABORIUS
’ South Boston,
Sutelkia Mass.
gerlausį: paskutini patar

Eąsį Broadway,

y^.

Broadway So. Boston, Mass.
į
__

-

*

g bar turime dvigubai didesnę vietų, negu pirmiau.

(KASPARAVIČIUS).

425 Broadway, South Boston
*
Ofiso valandos į

navimą, todėl verta pas jį kreiptis.
Ofiso adresas;

nuo 9 Iki 12:00 ryte ir mio 1:80
iki 5 ir nuo G :00 Iki 8 vai, tfukpre.
Ofisas uždarytas oubatos vakarais
ir nedškllenlals.
’

258 Broadway, South Boston
Tel. S. B. 0381

*

*

-

Bes.: 820 E.6-th St., S. Boston

ė

Stakas

MATYK ŠITA naujos 3 šeimynų
S 15 TEL. So. Boston 0500—W.
g
COLONIAL STYLE, po 5 kambarius ir ® teipgi padvigubintas; Pasirinkimas kuodidhausias. Mū- UI LIETUVYS DANTISTAS |
receptam Imli kiekvienai, visi maujtym.sųdsrautuvė yra vienatinė lietuvių rakandų krautuyė, bet
1 prbveniėntntr
š’iltloAf pečiai,
eiektrikos, piazai iš priekio ir užpaka-,
;lioį patogioj žvietitfimii Coluiąbią 1M.;; » ji yra viena' didžiaushį So. ^Bostone. Pirkite pas saviškius,
pralos $i42b^mątftą*; preke fi&siKV; ’
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Rengia

.

Penktadieny

i

447 Broadway,

SOUTH BOSTON HARDWĄRE GOMPANY,
379 West Broadway, Šoūth Boston Mass. Telephone 0122

»i

OAKLAND GROVE

|

PETRINOS

į

J
!
j
J
j
i
f

Sukerpu PETRINAS ant mieros
dėl kotų, siutų, dresių Ir veisčių.
Duodu paaiškinimus, kaip vartoti
petrinaš. Sustatau petriną taip
kaip drapana turi būti. Taipgi
sukerpu audeklą vakarais ir subatomis.

e
S
S
®
g
g
®

DR. H. M. LANDAU

Tel. Porter 0035—J.

M.

Kuris yra visiems gerai žinomas

tj

220 HaWoveb Stebet, Boston, Mass.
1
Telefonas Rlchmond 0380
Specialistas vyrų ir moterų slapti)
1
ir chroniškų ligų.
į valandos : nuo 9 ryte iki 8 vakare.
Nedėldieniais Iki 5 vak.

Didelis išpardavittias žemom kainom atsakančių pirmos
klesos visokiųspalvų malevų, aliejų, varnišių, mekaniškų

«

Patarimai Dykai

įrankių. Visokie reikalingi dalykai dėl namų. Visokie
reikalingi gaspadinei įrankiai virtuvėje. Reikalaudami
gerų painterių; karpent-erių, elektros mekanikų, kreip
kitės pas vietini

Tel. University 1957—R. namų.
Telef. University 1957—W ofiso

r
Šis piknikas bus’vienas iš puikiausių todėl kad D; D. K. Keistučio Draugija savo nutaį; rimų išpildys. Ne pro šalį bus pasakyt kad minėta draugija gražiai gyvuoja. Jon priklauJ. H. SNAPKAUSKĄ,
• SO kaip vietiniai, Bostono, taip ir apielinkės lietaviai dideliam skaitliju. Taip-gi jos turtas gan.
811 Cambridgė St.,
Cambridge, Mass.
k žynius ir be to.turi dar puikų parkų, kuris išrodo kaip tikras gojalis. Vidury parko randasi
didžiausia lanka, aplinkui puikiausiais medžiais, kvietkais ir vandeniu apsupta.
T2
į
t
į

Tai'-gi nepraleiskit progos gerbiamieji, bet atvažiuokite į mūsij. rengiamąjį piknikų
linksniai laikų praleisti. Taip-gi per piknikų (liepos 4-tų) ir ant pusmetinio susirinkimu (liepos Q-tų) bus nauji nariai priimami tik už PUSĘ ĮSTOJIMO.

į

ŽAISLAI, tai vienas iš svarbiausių laike pikniko užsiėmimų, todėl mes pasamdėmė ge-

ADOMAS OWIRU
LIETUVYS GRABORIUS
Pagrėbus atlieku gerai ’r pigiai,
gaina vienoda tisur. Užlaikau au
tomobilius. Vieta atdara dieni}
Ir naktj.
883 CAMBRIDGE STREET
”1, Camhridge, Mass.

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA
• .4
Parduodam, aumalnom aamus, ukes. hianlus ir visokią nrlvatlšką nuo
savybę, taipgi skalikam piaigus, perkam ir parduodam MfRGIOlUS, ap< draiidžlaui (UšiuNpam) visokį turtą nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių.
Mes visiems sutelklim'greitų, ir teisingą patarnavimų. Taigi vlunis virš; ailnštals reikalais krėfpkitšs pas

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R.
Resld. Tel.: So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
LietuviškasGraborlus,.balsamuotojas, Real Katate Ir Publlc Notaras.

343 W. Broadwi«r,
South Boston* Mass.

į

Važiuokit eleveiteriū iki Forest Hill, ten paimkit Grove St. karų ir va- Į

Rėeidenclja: 237 D St., so, Boštott.
J
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Tfel. So. Boston’ 0454.T.

JURGIS STUKAS
,458 WEST BB0ApWAY,
South Boston, Mass/ \ .
Darom dailiną pavaūailus. ^isiTy"'
traukiam vakarais. UBtdf&^tn jįK,
sokios rūšies rSmus.
- ‘ _s * ’
—-—

3

j .'»rį—'.»<

D. L. K. KEISTDČUO DR-JO3
VALDYBOS ADRESAI :
Boston, atass.
-------- -

7-----

’rrmlnlnkas — Antanas Pastolis,
146 Bowen S t., So. Boston, Mase,..
r!ce-Pirm.— Martinas Rūstautas,
4062 TOashington St, RosUndale.
’rotokolų Rašt. — Antanas Macejunas,
450 E. Seventh ?t, Sęuth BgSton.
in. Raštininkas — Juoząg Vlo^§«Člug,
906 E. Broadway, Sputb Boston,
-aslerlus — Andriejus ZAŪe«lttW,
807 E. Nintft St, So.
•aršalka — Aleksandra Jfl
115 Granite St, So.
Draugyste P. L- K- K
; aSnesinlus
tfldlonį kieki
b miBūeato
VajgbJngton St, Bostau,
olandą po plotu- At{g&
u »flvtm uonįū nartu
Uo* prirašyti.

sV. KAZIMIERO R. K. DR-JOI
SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRAŠAI.

IV. JONO EV. BL. PASELPni
DRAUGYSTES VAIDYBOS
ADRESAI.

t

Į Tų orkestrų, kuri nesenai atvyko iš Lietuvos. Grieš visokius šokius ir bus galima smagiai paL įšokti, Bus tabokos į pypkes kimšimas ir pypkių gavimas, praisų gavimas, juoduko mušimas
. OLSEK’S EEALTY COMPANY
K ir 11, * Užprašom visus vardan draugijos
DOMININKAS J. 6LSEIKA, Savininkas.
|rX
’
A. JALMOKAS, A. PASTELIS, A.;GRODIS |
I 409 W. $ro&(W»y, Boom 3, South Boston, Masa. Tel. 8. B. 0243
Trekai išeis nuo Lietuvių Salės, E Street, So. Boston, 10:30 vai. ryte. Troko tildetų gagauti pas pikniko rengėjus:
*
‘
*
<
ii;.:.
OLRODia
Ivltttekit iki Grove St. Ten bus žmogus kuris nurody® parkų.

- f

■
.

-‘Irmlnlnkaa — J. JaroSa,
440 Ę. 6-th St; So. Boston, Hm*
-Ice-plrm. — J. Grubiosiom,
157 M St, So«h Boston, Haaa,
i’rot Rašt. — A. jBūuSotiIb,
1426 Columbla RA, Sa Boston, Maaa.
finansų Rašt — K. Kišlsja
428 E. 8-th St, So. Boston, HaM,
f Miniukas — L. švagždys,
111 Bowen St, So. Boston, Mm*
Tvarkdarys — P. Laučka,
805 E. 5-th St, So. BoąfeL MU*
Draugijos reikalais kralpMMa visam* 1
orotokolų raštininką.
Draugija Savo uusirlnMmufl
2-rą nedGIdlenį kiekvieno į
>*al. po pietų 'parapijos salfliš,
Aeventh St., So. Boston, Masė.
■...........
'
,
.
■
L ■ ■■P.ff.'UJJfi

Gydytojas ir Chirurgas

H ĄRD W ARE

East Dedham, Mass

So. Boston. b

P. STANCELAITĖ,
f
112 Bark St., So. Boston Mass. t
»
(Ties W. Ninth Street)
8

JONAS WĮį|AS ir PETRAI BOLY& Savininkai.

Ant sovo parko

>

!|

•.wDtDūJgPvpūffjjWjtJeiūtji^>il^oJV^eiSlf7rĮŪciTT>7WjM?<yTFA>*,i..

Ordelius priimame telefonais ir laiškais.
Reikale kreipkitės šiuo antrašu:

<

• X

F*

-

” F

. (Kampas Broad Street)

F O TrOrd R A F.Ą S

i i."- 7

'■.i —j

IŠėgzaminuoju akis, priskiriu aki- U
nlus, fcreivaS akis. utitlesiBU ir ji
amblijoniškose (aklose) akyse su- i
grąžinu.šviesą tinkamu laiku.
J. L. Pasakantis, O. D. Jį

aliejų ir Sieko. - *
Prisiimčiaią geriausius patyrusius* paintorius, karpėn■ terius, kurift aptaiso ir apipentina stubas.
Užlaikom .langams ir durims sietukų, tvoroms ir vištinyeioms aptverti visokių dratų.
Visokių galvanizuoti) ir kaparinių boilerių.
Vandenio, geso ir štymo paipų.
Gesinių peeįų, grėblių, šakių ir lopetų.
’ Viskas pąrsiduoda prieinamiausioinis kaaaeiais.

•. t

L. D. K. Keistučio Draugyste

'*"1

-

’

i

DANTISTAS

•————---------- '

Specialistai visokių įvairausios rūšies postų, vanišių,

T

>

1

oh,

LIETUVIS
OPTOMETRISTAS

L* *

‘P

* Kl

f

■fc‘j.4.

T..4, S. B. 2805—R. (i

!
Vieaąjš df^iaijąių.^eležiįttių.dąiktų krautuvė So. Bosį tone, kurioj gjaliųia gantįi .yiaokių gelę^nių įrankių: oblių.
I kaltų, peifių* ir visokių kitokių įrankių, kurie tik yra -žmogili reiltalijigi.1 n

»

Tel Brockton 5112—W. [B

%

•■ JUT*. ; ,

S18
* T'KeleiVIo” name)
<
g SOfiso Valakuos : nuo 9 iki 12, nuo 5
8 181:30 Iki B ir nuo 6:30 iki 9 vakare ž
g ĮfiSeredomH nuo 9 iki 12.vai, dienų s
« lįfSubatomls nuo 0 11d 6 vak. Neda J
ę.ĮgTlbmis-mto-9 Iki 12 (pagal sutartį j
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UI A. L KAPOČIUS DR. A. J. GORMAN
.
(GUMAUSKAS)
gįį |5?B 251 Broadway, So. Boston s 705 Main St., Moatello, Mass.

1U
fe * *‘1

16 METŲ SOUTH BOSTON®

. !

.

Rytais Iki 9 vak
Popletųnuo 1—3
Vakaraus huo6—9.

536 E. Broadway, So. Boston

1

s

I)

t'

J. MACDONELL, M. D.
ofiso valandos;

BUICLC SALES AND SERVICK

^2

t.

Tel-So. Boston 2831.

T61. Sp, Boston 270

F. J. KALINAUSKAS

r;

So, Boston*

»■

$1,070 ikl/^OOa. zVartotos ir
||
perdirbtos mašinos mn> $100 Iki
11
$h290..
/
Mirtį fengvų |fa(k V
liejimų lrWnd grdtal Išmokina- v
ADVOKATAS
mei'ažIuotL
z
. 414 Broadvay, So. Boston.
-Migi:para«fo«ftmėJbatttrėIft8, "ODIO Ir visokią automobiliams reik;
v . pirkti
Tel. 8.
mepų, tąljerų, fafeH*
PlĮlftU negu kur kitur mieste galima
ir< B. 0441.
. 1. ?.
taisomo mašihaM ^ranplai ir atsakančiai.
;
Ekspertai mekanlkal padaro ištirimą frėst) ant .mašinų IrGYVENIMO
hntarejij j VISTA: '
275
tOTCELL
AVĖ., mW70WlX®į.MXBa
Vlslems dykai Lietuvių garadžluj ir automobillij krautuvėj,
<j
Tel. W. Newton 1463—W,
I . < M OTOR SALES VO MVA NT
į

J

| 326—328
'S
-

!

ET i
L?

:

-•

I

k<x

389 Broadway,

kurie lunko Suffolk Teisių mokyk
lą ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną
nuo trik! 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviui, kad
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas
mane. A. F. Kneižlofadresas yru
toks ♦ 308 E. Ninth. Street, Tel. SO,
. Boston 1696. -

»!■

fe

vai. 9 Iki 11 ryte, 1 iki 3 i» piet.
7 iki 9 vak.

ANTANAS F. KNEIŽYS

g 'gausite gėtų patarnavimų, kainos žemesnės,, pegųipas kiN.UIAS flKNOS ^SįfYNGŠl; SU
| > 3 šeinifjm^J4*IiĮmbarių<namas,(yipiį
Jus.' Reikalui e^nl^ kreipki^ pas. mus pirmiausia. Visseptyiitąia kįįlįarlals.į -v|sos itgibos; fiĮnprovemeiįkfe naujai maliavoti^į Jr*
i2,(M)0 pgdų žemes, elektroj šviesa; įk^B* Iriausioj ęvaįkpj^š lauko ip‘vidaXls, l
to medž;(ai gidodls, pararei vieta
v'k feirti krnntuijSjj 4giiįų, mokyklų* ^buth! ■S kas namams . i|f£>fnįšiueU^ papuošti.. • . l .
r- ,
sų imsiu dėt 5 phsta tyuib? &ntro Viiaimč įBoston’o h’ĮliMijO prekė
j
I ’reke !?G,£)QO« i £reipkiįm 58 Rtsldk
Road, M«tWSn, MSs|a TelėpįBdėt
Hydtf Pąiik
tį
w Wvst BrTW’So-

J»»J

- v

GYDYTOJAS
VID.URINię LIGŲ

Telephone Regent 1938-^-R.

M<w»rcw.

r'<

-X

DR. PUSKUNIGIS

37 Gorham. Avenue, Brookline

’j’

t
*

t

10 Wiwthbop STąrrr, Eabt Bomo»
GFlrtHjMmo rieto

ANT COLUMBIA ROAD puikus G
šeimynų hiurlhis namas fio G kamba
Telephone So. Bsuten #676 ir 1370,
rius kiekvienai; visi-naujausios gady
nės Iiaprovementni, marmuro (marbie)
akmens prieangiai (entrances) Ir ska*•‘
*
dą.U koklių (tile) maudynės, sienos ir O
grindys aržuofo medžio vltlnryje; garo g Lietuvių Rakandų Krautuvę pasekmingai tarnaudama liešiluma ir elektros, remjos .$4560 į me
tus; prekė tik $28,000 h" lengvos išly į tuvių visuomenei-išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. Dagos.

PARSIDUODA

|i.O.,aUU (SHALNA)

f

:

J05

PARSIDUUDA

-K

miMK-ĮN'-HtAD

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
506 E. BToadway, M Boston.
(Kampas G St. ir Brotdwayj
VALANDOS : MI, 2—4, M

811-812 Old South. Building
294 AVashington Street
'
Boston, Mass.
Valandou : 9 ju M. Iki 5:8d P. M.
EAST BOSTON OFFICE
East Boston 1490
Ii

ii

t

PLUNKSNAS, RUKUS,

J. MINDŽIUS

ADVOKiTIŠ

parduodam* -aMU®* bdick ■
automobilius »a Mitais brelkais
(motorafNlpuikioiMoa, tvirčiaušios mašinos ’ ant tafiio. Galima

Mes turime 18 m- patyrimą valgių
gaminimo. Musų yra dldltanšispasfryžiams duoti gerą valgį, skaniai ir
švarini pagamintą’ ir už prieinamą
kalną. Pasninką dinomis pritaiko
mi tam tikri valgiai.

Tel. So. Boeton 4000

U

I

PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E. Seventh St., S. BOutomMuK
Tel So. Boston
v'ICE-PIRM. — Kasys AmbMK
492 BĮ 7-th St.. «o. Botton. Mi
JPROT. WTWKA» -4 J. G
6 Thsmaą Pagh B*. BMta
"TN, lUITINDnSa — M
460 E. T-th ffei So.JIMIM
KASIERIUS — A. NidtMmins,
885 B. Broadrcay, S. Boston, MsM
MARŠALKA — J .Zaikis,
7 VMeld St, So, Boston, Mm.
Draugija laiko susirinkimus taus ttt*
klų nedčldlenį kiekvieno mSnąslo, m
. ml po pietų šv. Petro parapijos a«W,
49t E. Sevsnth St, t*. BoiteK M*Nb
*
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