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KUN. F. KEMĖŠIO 
IŠLEISTUVĖS.
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Lietuvos prekyba per 3 šių 

metų mėnesius.

Kiek gyvena kaime, kiek 
mieste?

zog,

Berlin. — Eisenach’e Vokie
tijos komunistai buvo surengę 
slaptą suvažiavimą. Valdžia 
tai susekė ir suareštavo 400 de
legatų.

SUAREŠTAVO 400 KOMU- 
NISTŲ.

i '

netą.

Rymas.
- - L

LAIMĖJO..
Baltimore, -Md: —. Elektros

Popiežius PIU8 tt sako: 
kataliko [yra

A i - *

šventa priedermė paremti ka- 
spaudą ir. ją km* 

plačiausiai paskleisti tarp žmo
nių. Geri laikraščiai yra nau
dingiausiu daiktu ir verti <fi- 
džiausįb užmokesnio?’
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(įganąs Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Šv. Juozapo 
Darbininkų Kooperatyvčs

■ Sąjungos"^ ’ • • 
{r ' - •
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UTARNINKAIS, KETVEBGAIS IU 

SUBATOMtS

Užrubežy mętams

. / ‘Darbininkas”.
‘ 366 Broadivay, So. Boston, Mass, • 

Tel. South Boston 620.

Kainą 4 centui1

J.
i

I

LDKS. 1-mosios kuopos pir
mininkui Jonui Jarošai, jo 
žmonai, p. Beržinskįenei ir M. 
Šeikiui pasidarbavus pereitą 
utaininką, liepos 1 d. įvyko So. 
Bostone išleistuvės gerb. kun. 
F. Kemėšio. Atsilankė apie 70 
ypatų, kun. Kemėšio gerbėjų ir 
jo prietelių.

Šitas vakarėlis, pasak L. D. 
K. S. kuopos pirm. J. Jarošo, 
buvo rengtas iš vienos pusės 
vieno veikėjo išleistuvėms, o 
kito veikėj sutiktuvėms. Mat 
panedėlyje atvyko L. D. K. S. 
Centro raštininkas P. Dauž- 
vardis ir dalyvavo tame vaka
rėlyje. Pasirodė, kad jisai be
sąs šposą iškirtęs — besąs ap
sivedęs. Jo žmona yra iš-Nut- 
ley, N. J. Ona Malakauskaitė.

Indomiausia ir svarbiausia 
vakarėlio žinia, kuri labiausia 
suindomino susirinkusius ir 
kuri pradžiugins visus Ameri
kos lietuvius, “Darbininko” 
skaitytojus, būva tai pasižadė 
ąimas kun*Į<emėli%nu^latai 
rašinėti “Darbininkui’Lie
tuvos. Atsiųs mažiausia po 
vieųą straipsnį savaitėje. Visi 
gerai žinome kun. F. Kemėšio 
rašyme produktingumą, žino
me jo lengvą stylių, tai esame 
tikri, kad turėsime gausaus, 
indoinaus ir svarbaus skaity
mo.

Dabar visi “Darbininko” 
prieteliai, visi geros spaudos 
platintojai paskleiskite žinią a- 
pie šį “Darbininko” laimėjimą 
ir kalbinkite užsisakyti “Dar 
bininką.”

•Kun. F,. Kemėšis susirinku
siems pareiškė vykstąs Lietu
von su mintimi ten liktis, bet 
neužmiršias nei Amerikos. Sa- 
kė, kad po keletos metų prie 
geros' progos atvyksiąs .aplan
kyti Amerikos.

M. Žiobos sumanymu susirin
kusieji ne “sausai” atsisveiki
no su savo mylimu veikėju. 
Pats paklojės penkdoląriūę pa
prašė, kad kiti jį pasektų. Pa
sekėjų netrūko. Sušlamėjo ki- 
šeniai ir dolarinių prikrito apie 
$60. Padėkojus kun. F. Keme
šiui už prielankumą ir dovanė
lę vakarėlis pasibaigė.

*-
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LIETUVIŲ ŠIRDIS.

Montello, Mass., birž. 29. — 
Montelliečiai lietuviai atsisvei
kino su išvažiuojančiu į Lietu
vą kun. Dr. F. Kemešiu.

Išleistuvių pramogėlė įvyko 
/Romuvos Parke. Žmonių da
lyvavo apie 200. Programą 
pradedant Montello* choras po 
vadovyste vargoninko Banio 
sudainavo keletą dainų, o su
dainavo teip gerai kaip ne tik 
Amerikoje, bet net

Lietuvoje retai koks choras va
liotų. Tuomi Montelliečių cho
ras parodė kad jis yra geriau
sias visoje Naujoje Anglijoje. 
O kunigas Dr. I< Kemėšis savo 
kalboje, dėkodamas chorui ir 
choro vedėjui pasakė kad gir
dėdamas Montellos choro' dai
nas prisiminė Uteną, Vabalnin- 
kus kur Lietuvos jaunimo cho
rai kaip tik .teip dainuodavo ir 
kad jis klausydamas Montello 
i’lioro dainavimo jaučiasi kad 
esąs kaip ir Lietuvoje savo jau
nystės dienose.

Duota svečiams vakarienė, 
kurią bevalgant kalbėta atsi
sveikinimo prakalbėlės.

Kalbėjo iš So. Bostono My
kolas Venys buvęs pirmasai L. 
D. S. centro iždininkas, F. Vi- 
rakas, iš Cambridžiaus p. 
Smilgis ir vietiniai L. D. K. S. 
i r ■ kitų katali kiškit organizac i- 
jų nariai. Visi linkėjo gerbia
mam kun. Dr. F. Kemešiui lai • 
mingos keliones į tėvynę ir te
nai sveikatos ir pasisekimo 
veikti jo numylėtoje koopera
cijos dirvoje. t

Kun, JJ Jiįvagždis; ^Lėtinis* 
klebonas 'palinkėjo jcmij Kiru- 
čių neveizint drąsiai siekti prie 
kooperacijos kėlimo Lietuvoje. 
Sakė, kad apie tai, kad reikės 
turėt priešų ir darbo trukdyto
jų nėra abejonės, bet turint 
Viešpaties Kristaus ^Meilės i- 
dealus savo kelrodžiu visos 
kliūtys yra nugalintos ir teisin
gi idealai yra pasiekiami jei 
nepilnai bet benutik tam tikro
jo laipsnio. Tolinus sakė, jei
gu matysi kad Lietuvoje dėl 
tam tikrų aplinkybių nebūtų 
galima darbuotis... pargrįžk 
pas mus atgal į Ameriką o čia 
atrasi ir palčią dirvą savo dar
bams ir atviras mūsų širdis.

Toje prašinėję veik visi kal
bėtojai išsireiškė. Ir suteikė 
dovanų atminčiai. •

Net graudu darėsi kuomet 
darbo žnioneliai atviromis šir
dimis savo' kalbose prisiminė 
kaip kun. Kemėšio darbai, žo
džiai,. raštai ar veikimas, juos 
apsaugojo arba ištraukė nuo 
bedievybės šuntakių, kaip juos 
kaip kuriuos sugrąžino iš- cici- 
lizrno Bažnyčiai ir kaip jie už 
tai jam esą dėkinga...

Gražu buvo matant kaip dė
kojo atsisveikindami vyčių ats
tovai už tai kad kun. Kemėšis 
išbudino Amerikos lietuvių 
jaunimą kad jį suorganizavo į 
Vyčių organizaciją... Kaip jie 
pasitiki savimi,, kad jiems Die
vui padedant pasiseks išvengti 
ištautejimo ir subedievėjimo — 
ko be kun. Kemėšio suorgani
zuotos Vyčių draugijos jie bū
tų neišvengtinai susilaukę.

Moterų Sąjungos atstovės 
dėkojo už suorganizavimą jų 
galingos organizacijos, teip

vaikeliu organizacijų kurie 
tuomi pat jau liks išgelbėti nuo 
netikusio suamerikdnėjiino.,..

Kiek tose prakalbose buvo 
lietuviško teisingo gryno šir
dingumo, meilės, tik tas su
pras kas savo akimis matė ir 
savo ausimis girdėjo. „

Ir tą visą regint pajunti 
žmogus kad visgi žmonių krū
tinėse yra mylinti ir atjauČiąn- 
ti širdis, kuri vis-gi pažįsta kas 
ją mylėjo ir myli ir moka būt 
už tai dėkinga.

Galiausia kalbėjo gana ilgai 
kun. I) r. F. Kemėšis dėkoda
mas už išreikštą nuoširidumą 
ir linkėjimus, Sakė kad Ame
riką jisai pamylėjo, bet į Lie
tuvą važiuoja norėdamas pasi
matyt su savo, motina, giminė
mis ir pasidarbuot jo teip uo
liai studijuotoje mokslo šakoje 
— kooperacijoje.

Pramoga užsibaigė! vėlai va
kare 10 vai.

LEKIA TOLIAU. 
-4^.- ■

Kalkutas. —^Amerikos lakū
nai, lekiantiejiiįjįlink. pasauli, 
jau apleido Indros sostinę ir 
lekia tolyn. |

.....  ' .4^,.■,

SUDARĖ IŠpARBIEčIŲ 
KABINETĄ,

• - Jt—- .
Cape Town._ • Pietinės Af

rikos Sąjungoj emieras Hert- 
pats darbi ris, sudarė mi- 

nisterių kabinetą iš darbieeių 
partijos atstovų.

IŠRlNKO/NAUJUS 
MlNISOfcRIUS.

- fe,. ._ t ! * •'
* Fr šistų premieras 

papildė savo riŽnisterių kabi- 
Po skanį alingo nužudy

mo socijalistų^ ado Matteotti, 
parlamento ats bvo, buvo re
zignavę keturi ministeriai. Da
bar jų vieton n itįji jau išrink- 
, • J i ,■
tl.

darbini
>W

Harri^Įų-gįį jegu-
Yžd-

NEL^IttN<&i£SITIKIMAI 
f- _ /

NUĖMĖ VĖLIAVĄ.

Tokio, Japonija. — Nuo A- 
merikos ambasados namo pa
vogta tapo Amerikos vėliava. 
Tas padaryta keršijimui Ame
rikai.-

APStVEDIMŲ MAŽIAU.
Z Į

Manchester, N. 11. —- Vietos 
apsivedimų per pirmuosius še
štus šių metų mėnesius yra 59 
mažiau, negu buvo per tą lai
kotarpį pernai.

cent. valandoj.1 Dabar'jie gau
na po $1. 31 ir 1 ketv. c. valan
doj.

LaCrosse, AVis. — Sheet Me
tai darbininkai per derybas į- 
gijo algų pakėlimą.

Portland, Ore. — Plasteriai 
streiku laimėjo algų pakėlimą. 
Gaudavo po $11 dienoj, dabar 
gaus po $12.

darbuose įvyko 157. . Per. pir
muosius penkis šių. metų mėne
sius tokių atsitikimi} buvo 934.

PRIPAŽINO KALTAIS.

Wasliington. — žibalo .skan
dalo bylą tardant apkaltinta 
kęturi asmenys — buvusis vi
durinių reikalų sekretorius 
FaĮh -žibalo pramonininkai

Jie kaltinami daryme suokal
bi o.išnaudoti valdžios žibalo 
rezervacijas.

Pereitų metų surašinėjimo 
daviniais, Lietuvos gyventojų 
paskirstymą miestais, mieste
liais ir kaimais atrodo šiaip: 
lietuvių miestuose surašyta 
172,803 (10,15 nuoš.), o. mies
teliuose 11,374 (6,54 nuoš.) ir 
kaimuose — 1,447,686 (83,31 
nuoš.); žydų miestuose — 97,- 
618 ( 63,49 nuoš.), miesteliuose
— 48,087 (31,28 nuoš. ir kai
muose— 8,038 (5,23 nuoš.); 
lenkų miestuose — 8,883 (13\54 
nuoš.), miesteliuose — 2,596 
(‘3,96 nuoš.) ir kaimuose — 
54,120 (-82,5 nuo.); rusų mies
tuose — 7,458 (14,78 nuok), 
miesteliuose — 1,623 (3,22
nuoš.), ii' kaimuose — 41,379 
(82 nuoš.), vokiečių miestuose 
10,132 (34,66 nuoš.), mieste 
liuose —. 2,104 (7,20 nuoš.) ir 
kaiiųttosę 16;995 ;

594 (10,71 nuoš,), miesteliuose 
7^2 (4,92 nuoš. ir kaimuose .— 
12,557 (84,37 nuoš.); gudų 
miestuose — 430 (9,73 nuoš.), 
miesteliuose —184 (4,16 nuoš.) 
ir kaimuose — 3,807 (86,1.1 
noš.); kt. tautybių miestuose — 
332 (20,23 nuoš.), miesteliuose
— 351 (22,05 nuoš.) ir kaimuo
se — 919 (57,72 nuoš.) ir paga
liau, svetimšalių miestuose — 
3,694 (51,46 nuoš.), miesteliuo
se — 598 (7,33 nuoš.) ir kai
muose — 2,887 (40,21 nuo.). 
Bendrai Lietuvos miestų gy
ventojų skaičius siekia 302,934 
(14,93), miestelių — 167,649 
(8,26 nuoš.) ir kaimų — 1,558.- 
388 (76,81 nuoš.).

Kaip matyti iš tiekiamų da- ~ 
vinių, apie 85 nuoš, beridro lie
tuvių skaičiaus gyvena kai- . 
runose, gi miestai ir miesteliai ‘ 
palyginant daugiausia apgy
venti žvdu.

E k

Netoli Pittsburgo Braddock 
miestelyje Durickiij vaikus už
mušė audra sugriaudama na
mus. Tas įvyko praeitoje su
imtoje.

KIEK KAINUOJA KOJOS.

Chicago, UI? — Robert J. 
Srnitli, Ulinois Centrai geležin
kelių kompanijos klerką, buvo 
netekęs abiejų kojų kompani
jos yard’e. Teismas jam pri
teisė u žkojas $55,000.

RADO KALTAIS.
Sioux. Falls, S. D. — Penki 

asmenys tapo pripažinti kaltais, 
dviejų subankrutijusių bankų.

STEIGS LAIKRAŠTĮ.

New York. — Cen trale Uni
jų Taryba nutarė įsteigti dar
bininkišką savaitinį laikraštį. 
Pradžiai fondas bus sudarytas 
aukomis iš unijos.

SPROGO BANKAS.
Vienna. — Depositen Bank 

viena iš didžiausių Austrijos 
bankų uždarė duris. Tas suju
dino visus Austrijos finansus ir 
daug žmonių neteko savo indė
lių.

Parlamente bus interpeliaci
ja daroma dėl to įvykio. Ypa
tingai bus sekama kokią rolę 
lošė Comillo Castiglioni, huvu- 
sis to banko prezidentas. Yra 
sakoma, kad Castiglioni yra 
turtingiausias Austrijos žmo
gus ir jis ištraukęs savo indė
lius iš to banko1 sukėlęs krizį.

SPROGO NAMINĖ 
ARMOTA.

Leominster, Mass.—Jlverett 
Robins, vaikinas 17 m. am
žiaus, reengėsi triukšmingai 
eelebruoti Liepos Ketvirtąją. 
Tam jis pasidarė naminę ar- 
motą. Bet bebandant anuota 
sprogo įr jos skeveldras įlindo 
į vaikino kūną. Vaikinas vie
toj krito negyvas.

** - <H-

MIRĖ MIEGOJĘS 41 DIENĄ
Houston, Tex.—Vaikas Ma- 

nuel, 12 metų amžiaus, susirgo 
migo liga. Buvo kviečiami vi
sokie -gydytojai ir garsiausi 
specialistai. Nieko negalėjo pa
gelbėti. Pagalios pagulėjęs 41 
dieną, vaikas mirė.

Per pirmus tris, šių metų 
mėn. išvežta iš Lietuvos pre
kių už 58,329,900 lit.; gi įvežta 
iuž 48,515,200 1 it. Su) ig valsty- 
bėinis išvežimas skirstomai 
taip: Amerika — 1,686,600 lit. 
(2,89 nuoš.), Belgija — 354,- 
600 lit. (0,61 nuoš.), Danija 
541,500 lit. (0,93), Čekoslova- " 
kija 5,074,300 lit. ’ (8,70), Di
džioji Britanija — 13,510,800 . 
lit. (23,16 nuoš.), Olandija.-— 
966,600 lit. (1,65 nuoš.) Pran
cūzija — 1,509,000 lit. (2,59 
nuoš.), Švedija — 2,500 lit 
(0,01 nuoš ), Vokietija23?- - 

Et.;‘(40,68
vija9;115,5001& (15,63 nuoSj', 
ii- id'ti lirastd J-! 1,838,700 ■(«,- ' 
^S hpož). ‘ ' ■ ' >

Įvežimas atrodo taip! Amė- 
rika — 2,029,400 lit. . (4,W 
nuoš.), Belgija — 11,700’ lit. 
(0,02 nuoš.), Danija 199,000 
lit. (0,41 nuos.), Čekoslovaki
ja — 2,239,300 lit. (4,62 nuoš,),' 
Didžioji Britanija — 3,598,800 
lit. (7,42 nuoš.), Olandiją'L— 
1,525,000 lit.(3,14 nuoš.), PraU- . 
elizija—325,300 lt.(0,67 nitošĄ:- 
Švedija — 1,588,700 lit. (3,28 
nuoš.), Vokietija^— 30',502>- 
50 Olit., (62,87 nuoš.), Latvija 
— 1,425,800 lit, (2,94 nuoš. ir 
kiti kraštai — 5,069,700. lit 
(10,45 nuoš.). ‘

(“Lietuva”)

i 
j

<

1 I

SUSIORGANIZAVO.

Kansas City, Mo. — Įsistei- 
tje naujas meat cutterių loka

lus. Prisidėjo- prie Amalgama- 
ted Meat Cutters & Buteher 
AVorkmen.

O’

IŠVAŽIAVO Į LONDONĄ.

Madridas. — Ispanijos kara
lienė išvyko į Londoną aplan- 

įkyti Anglijos karališkosios šei-

ŠEŠI UŽ VIENĄ.
Montreal, CanaJa/ — šeši 

vyrai pripažinti kaltais žmog
žudystėje ir bus pakarti spalio 
24 d. Jie rasti kalti nužudyme 
Clerous, banko klerko.

S>»3U

VYKS EUROPON.
Washington. — Iždo sekre

torius Mellon liepos 5 d. išvyks 
į Londoną.

f Lietuvių Rakandų Krautuvė | 
Naujoje Vietoje Iz

•z z

Dabar musų įstaiga randasi
\

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

Frackville, Pa. — čia polici
ja atgabeno į kalėjimą Katrę 
Paulauskienę su Petru Kirtik
liu. Jis buvo pabėgęs nuo pa
čios palikdamas trejetą vaikų 
o jinai palikusi vyrą ir du vai
ku. Jie buvo' atsidūrę net 
Harrison, I1L ir ten sugauti. 
Tokiems kalėjimo per maža, 
bet pristatyt kur prie sunkaus 
darbo keliems.metams tuomet 
susitvarkys.

Šiuo “Šv., Juozapo Darbinin
kų Draugijos Ankštosios Pane
munės skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja gerbiama jai 
“Draugo” Redakcijai už at
siųstus pinigus 121 litą bažny
tinei vėliavai įsitaisyti.

Pirmininkas —
K. Jokubčiūnas, 

Sekretorius —
J. Jokubčiūnas, 

Globėjas -^’
Kun. A. Grinevičius.

*]

8 Lietuvių Rakandų Krautuvė pasekmingai tarnaudama lie- M 

tūrių visuomenei išaugo taip, jog prisiėjo plėsti biznį. - Da- g 
i bar turime dvigubai didesnę vietą,, negu pirmiau. Šlakas g 

teipgi padvigubintas., Pasirinkimas.kuodidžiausias. Mū- 1 
. S

į su krautuvė yrd vienatinė lietuvių rakardų krautuve, bet g 

J ji yra viena didžiausių So. Bostone. Pirkite pas saviški^ 
| gausite gerą patarnavimų, kainos žemesnės, negu pas ld- 
| tus. Reikalui esant, kreipkitės pas mus pirmiausia,. Vis- 

% kas namams, išfpmišiiioti ir papuošti.

ANTANAS AŠMENSKAS, Vedejaa,

š'
h

>

5

n.-.^ri rfc.jUį- imi-.h i 'i 
- -A K

•»1 ± _

ir visoje pat už organizavimą mažųjų n\ynos.

1

i

F **
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A,

A. Panemune,
8 birželio d., 1924 m.
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Norwood, Mass.
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Nerasi tos šalies, tos 
tokio krašto kur ko- 
neaugtų, nebujotų, 

nestiprėtų: narių 
įstaigo-

SŪBSCRIPTION KATES:
IFearly . .............. ............. ................................
BpSton and suburbs................. .............
Foreign eountries ycariy.......................... . . . . .

, DETROIT, MICHIGAN.

Puikiausiam
1 t ’ it ' k f-

Vyskupas, Lietuvos, Latvijos, 
Klaipėdos, Anglijos lietuviai’ 
ir lietuvių amerikiečių stam
biųjų organizacijų" atstovai,

Pas šy. Tetą turėjo audien
cija Abisinijos Regentas, Pri
imtas su atatinkama jam pa
garba.

15-tų dienų birželio beabejo pft-

LAWR®MCE, MASS.
. DJ’ralotoft .Olšauskus rašo iš Ro- 
ehesterTo,- N, Y. ir pataria turėti 
liepos 4 d,.* Vyčių gegužinėj ir dėtroitieeiams už istorišką

t *

♦- - .« ' < ■

Mublished every TUESDAY, TIIURSDAY and SATOTDAY 
■ —r—by---.-  

JOSEFH7S LITIIUANIAM K. 0. ASSOCltolON OF LABOR

•ųtotered us Hecond-ęlass imUter Sept. 12,1915 at the post office at Bpston, Mass.
• ' uadcr the Act of &arcb <‘J, 1879.”

K"C. *Ačceptunce for maliing at speclal rate of posbige providetl for Iii Sectlon 1109 
| Aut, of Oct. 8, 1017, autkorizod on Juiy 12, 1018.”
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Nors Išlėto, Bet Neatlai- 
džiai Pirmyn '

* Komunistai giriasi kad jų priešus ir išnaudotojus pasta-
- ? nors generolų ir oficierų skai-

Y. etos žymiai sumažėjęs bet — 
kareivių tai yra liaudies, dar
bininku esą milijonai... 2ino- 
ma, jie čia su teisybe apsilen
kia. Jų skaičius smunka ir 
dar labiau sinuks, tegul tik 

rbfent kiek daugiau pasaulis įei
na į normales ekonomines gy
venimo sąlygas.

• Socialistai irgi giriasi kad 
jie visur eina-aukštyn: Angli
joj, Francijoj ir t. t... bet li
tas ne teip jau didelis daiktas. 
Juk vistiek ar komunistinis 
durtuvas ar socialistines kar- 

I tuvės ir žmonių mulkinimas 
4 % su darbininkų išnaudojimais, 
1 Skriaudomis, įnilitarižmais, 

^1' žmoneliains kaip vienas1; tdip 
kitoš’ ne’i sveikatą ne i lįiįH 

į . neina.. • ■ • ' . ' r*T ’

J ‘Jie kaip vieni teip kiti kapi- 
teistoms prigelbsti durbtom- 

«kam skinas lupti Teip vieni 
teip kiti armijas didina, karo 

v lūiyynus stiprina, mokesčių 
v * -naštas kelia... jau net teip sun

kini darbininkų iškovotą aštuo- 
■ nių valandų darbo dieną išran

da pertruiupa. Nori, o kaip, 
kur jau net įveda priverstiną

- darbų, darbo militarizacijų... 
baudžiavą... Streikuojančius 
-persekioja, žudo, šaudo... O

- tą viską būk tai darą vardan
■ . darbo žmonių gerovės...

■ *• Visi vagys, visi sukčiai, iš- 
' naudotojai, visi lygūs ir kapi-

ir socialistai ir komu- 
už varguolius 

kol neužsilipa 
ant sprando* ir

L. M. Kum Prof. Piy Budys 
Lietuvos tSuvetottete' Rekto
rius27 d. birželio ttiėm atvyko 
iš Lietuvos i ChicUgų Lietuvon 
imiversiteto reikalais. ' Turbūt 
užtruks Amerikoje apie -viena 
mėnesį. ' .

Katalikų kongresas Lietuvo-’ 
je prasidėjo 1 d. liepos, Kaune. 
Kongresai toki yra daromi kas 
metai ir kaspiet geriau prie jų 
p risi ruoš iama ir didesnis skait
lius įvairių organizacijų atsto
vų dalyvauja. Šals metais, 
spėjama, kad dalyvaus visi 
Lietuvos vyskupai, Latvijos 
-tr__i...... .. t :..x____ t „x- .

. , 4,-

ke ga^’o komciiementąu ir baigu
sieji tą .mokyklų iš klebono kun. 
J. Č'ižausko rankų apturėjo diplo
mus bei palifidymus užbaigimui 
tos mokyklos.

; Čionai nekalbėsiu apie gerb. 
kun. M. F. Daumantų, nes jis bįl- 

vo veiklumų visose lietuvių 
kolonijose, jąn ųoniąi yra. žinomas, 
o jo trumiia Im^raf i ja buvo tilpu
si nckuriuos.e Amerikos lietuviš
kuose, angliškuose net ir leinkiš- 
kuose laikraščiuose kiek laiko piiv

> r

miaus, užtaigi šiame straipsnely
je ir kalbėsiu vien tik apie primi- 
eijų įspūdžius, ‘ v

Ib'occsija. prasidejokaip pusepo 
dešimts iš Šv. Jurgio parapijos J 
klebonijos. Iš svečių kunigų ir 
klierikų kurie Cine dalyvumų pro
cesijoje ir primieijaunose šv. mi
šiose buvo sekanti: kun, J. Čižaus- 
kas buvo areli kunigas, kun, K. 
Valaitis — diakonas, lemi. A, Ka- • 
rtižis — sub-diakonas, klierikai 
V. Mikaltis —; magistras ceremo-

Lietuvos artistus. ~
Naskua, & H. visas atvažiuoja 

į Vyčių išvažiavimą.. 2 trekai ir 
14 automobilių jau prisėdę. _ 
. Vietine kuopa žinodama, kad 

bus daug žmonių, galvas suka, 
kad juos tinkamai priimti.

Moiitello choras duoda So. Bos- 
toiio Savickui žinią kad Laivrence 
dalyvaus liepos 4 d. Vyčių karališ
kame išvažiavimą,. Dabar vyčių 
metiniai gegužinei viskas gatava. 
Visi pienai išpildytų Tik visi 
laukia išvažiavimo ir sužinoti kas 
bus karaliene.

Lenkų parapija nusipirko išva
žiavimams vietą prie pat lietuvių 
socialistų kempes. Socialistai bu
vo panorėję savają parduoti len
kams ir pirkti kapines. f Jie nuėjo 
prie lenkų klebono parduoti kem
pės. .Klebonas klausia kiek nori
te gauti už ją pinigų. Jie iiasa- 
kę kad nežiną kiek ji yra verta, 
nes jie daug dirbę 'ir gražiai įren
gę. Girdis kad paliokai dar at
pirks mūsų cieilikučiiį išvažiavi- 
mi] daržą.

Bet girdėtis kad cicilikai parda
vę kempę mano pirkti laisvas ka
pines. Ir mano taip suktai pada
ryti kad tos tikrai laisvos kapinės 
būtų lietuvių ūkėsų pinigais nu
pirktos arba bent jų vardu; Tuo- 
mi cicilikai kovosią prieš nezalicž- 
ninkus. ♦ «

Čia reikia suprasti kad soeialis- 
tai kovotų prieš katalikus. Mat 
nezaliežninkuose daugelis geni 
Žmonių susocialistėjo, tai prieš 
šiuos soc’ialis^ai 'iiekoyos. Bet y- 

n^zaliežiiiiifej .taitpe. žmonių su 
[k4tąŠk§ka ^šir^žia, itai «soęialisW 

. Įcoybš .prieš •yuž&ūofedhmiĮkad jie 
riši tuoj tap^ųiiBedteyi&i^Jr krip 
Kūupihas* reikalaut^' tikrai laisvų 
Lapinių 'kurias' ’ koks : Bagoeius 
įšventintų. "

Nežinia ar liliubiečiai duosis 
komunistėliams (už nosies vadžio
tis? . Pakol kas ruoškimės į links
mą Vyčių išvažiavimą. Visi urab!

Bo.I >
k , ■__________________ ____ _ _ _

priętelif?, 
Kettler,

• - *• 
galeda- 

neremia katalikiškosios 
spaudos, neturi teises vadintis 
geru Bažnyčias vaiku.”

dięną, ’ neg toj dienoj geriu kun, 
M M Daumantas savo primieijau
nose šv. mišiose pirmu kartu atna
šavo Aukščiausiajam ne Į&nivbiqį 
aukų, taigi toj dicnojlparapijihe'j 
šv, Jurgio mokyklos vaikučiai Jai-

s

i

to susipratimą, vienybę, ben-’ 
dradarbiayimą, meilę. Vienas 
už visus, visi už vieną. Ranka 
ranką mazgoja, koja koją re
mia. Iš mažo būrelio Ročdelio 
susipratėlių išaugo, išbujojo 
tokia kooperacijos galybė, kuri 
kaip kokiu tinklu apsiautė vi
są žemę, 
valstijos, 
operacija 
nekerotų, 
skaičiumi, kapitalais, 
mis. Nuo raudoninusios Rusi
jos iki kapitąlistiškiausios xL 
merikos ar tai būtų karalystės, 
respublikos, ar šaltuose ar šil
tuose kraštuose,- visur ir visi 
būriais dedasi prie kooperaci
jos, prie kooperatyvų. Ir tik- 
įtdL jlb, tai vieiriš kooperatyvų* 
judėjimas, išgribes žmoniją iš’ 
tO skurdo įLurį ją Įmetė pasau
linis karas, kapitalizmo veršio 

; garbintojai kapitalistai, ir Lie
sų kovos apaštalai raudonkak
liai keršto skelbėjai socijalistai 
ir bolševikai.

Ne kerštas, ne kova, ne iš
naudojimas suteiks žmonijai 
gerbūvio lygsvara, bet .daėbš- 
tunias, vienybė, bendradarbia
vimas, visuomenės labuųpasi- 
aukavimas. Meile ir augščiau 
savųjų reikąlų, statymas vi
suomenes labui reikalingų da
lykų -’st išmintingas visų ko- 
operavimas. Kooperacija re
voliucijų nekėlė, kooperatoriai 
diktatūrų nesiekė, kooperato
riai savo priešų negalabijo, ne
šaudė, nekorė, į kalėjimus ne
gimdo, nežudė. Kaip kad da
ro socialistai,- bolševikai ir ka
pitalistai militaristai.

Kooperatoriai išlėto bet nuo; 
Iatos auga ir stiprėja vien tik 
savo idėjos praktišku kilnumu. 
Kooperacija ir ateityje augs ir 
stiprės ir tik Viena kooperaci
ja nugalės žmonijos vargą ir 
padarys darbininkus laimin
gesniais, bent ant tiek, ant 
kiek tas jirie vietinių aplinky
bių yra galima ir atsiekiama. 
Tik vieni kooperatoriai gali Be
meluodami pasigirti, kad jų 
idėjos buria visus darbininkus 
į krūvą nugalėjimui bendro vi
sų priešo, skurdo, ir sukčių 
kaip kapitalistų teip socialistų 
Į r bolševikų išnaudojimo. Dėl
to kiekvienas susipratęs darbi
ninkas turi stengtis prie koope
racijos idėjos skleidimo ir stip
rinimo sulig savo išgalių prisi
dėti.

NAUJAS SMAGUMAS DĖL 
NUVARGUSIU, PERSIDIR

BUSIU, NĖRVUOTU 
' ŽMONIŲ

Nuga-Tone Atlieka Darbų ir 
Atlieka Jį Greitai.

Nugu-Tone Mignižinti gyvumą, veik
lumų. ir pėljlegą nusidėvėjusiems jtj ner
vams ir muskulams. Bmkivoja raudo
nąjį kraujų, stiprius, pastovius nervus 
ir stebėtinai padidina jų ištverme. Su
teikiu gaivinanti miegą, gerą apetitą, 
puikų žlebėlnjhną, tinkamą vidurių vei
kimą. daugiau entuziazmo ir ambici
jos. Jei Jus nesijauėiat kaip reikiant 
tai pats dėl savo labo turit Išbandyt jį. 
Jąs negalit prarasti. Jums nieko, nekai
nuos, jei nepagelbėtą. Jis yra malo
nus imli ir Jijs tilojaiis pradėsit jaus
tis geriau. Jei .Tušą gydytojas dar nė
ra užrašęs jo dėl Jūsų, tai nueikit pus 
Jusą aptiekoiią Jr nusiplrkit bonkutę 
Nuga-Tniie. NėprHuikit įkaito. Imkit 
ji per keletą dieną ir jei’.Tąš nesijiui- 
sit geriam neatrodysit geriau, minėkit 
likusi;] pakiuko dali pas uptiekorią ir 
jis sugi-ąžins Jums Jusą pinigus. -Iš- 
dirbūjai- Sugu-Tone įsuko visiems; ttp= 
ti^korlams gani.ntuoti ji ar spgg^ntl 
.tušą pinigus' jei .rąs. butuifiėt neūžguL 
pėdintas. Rekomenduojamus* garanV 
tuojafims ir parduodamas per visus ap- 
tiekoriuš. ...

F. Virakas.

Linzo' vyskupas pasakė: 
“Mūsų priederme yra blogus 

laikraščius pakeisti gerais. ”

PaieSkau savo brolio Roinaidus BuS- 
Dhuisko, kuris pirmiau gyveno Miichn- 
noy City, pa. Rašiau kelis laiškus ir

>, Muntello, Cumbridge'lo, 5m«Ii

‘žiliu. Reiškiu. LūAvreht’
m i.'.'.. »' ■ .« -l. . * -k. . t .. * Ai

piety, liepos i tl/liS-k I’o tu mritoūgerb. pmlnliiu kf.ti
Balnuos Boiun'o,

s.

-4.

Garsus darbininkų 
Vokietijos vyskupas 
sako:

“Katalikas, kurs, 
mas,

talistai
: nistai — tol jie 

UŽstoviniuoja 
darbininkams 
darbininkus pasižaboję nepra-
deda jais jodinėt, art ir akėt...

■ Žada laisves; gerbūvius, ly
gybes... o duoda diktatūras, 
Črezvičaikas, stienkas, kalėji
mus, badų... nė žodžio nė 
Spaudos laisvės ne tik ką ne- 

w duoda, bet baisiau persekioju 
negu kad caro budeliai daryda
vo. Ir t-eip yra ne vienoje ko- 

‘ kįoje šalyje bet daugelyje... 
Veik visur.

. f . Darbo žmoneliai pagalvoki- 
1mear ne patįs mes auginame-tų 
Vyžiiną raudongerklf kiu’s su 
kapitaliztnu būk. tai dėl akių 
kariaudamas o tikrenybėje su 

’ juomi išvien mumis išnaudoda
mi skriaudžia ir smaugia.

Kuomet mes susiprasime ir 
susiorganizavę visų raudonųjų, 
geltonųjų ir kruvinųjų nusi- 
kratvsime, kuomet susilauksi- 
me žmoniškesnį rytojų?

Vienintelis būdas ir tikriau
sias prie to vedantis kelias yra 
tiktai viena kooperacija. Ko
operacija yra toji galybė kuri 

. vargstančius ir išnaudojamus 
~ suburia į būrius į vienybę, o tie 

būriai pųtįs kala savo laimę.
.VV-: • • - v »v *1 * • lioy vuy» -TU. UUBIUU KGKooperacija piues išnaudotojų oo^nvitu lokio atsakymo. PraBua j<i 

pajėgas pastato darbininkiškas P«rJ^a j ev. i to apie jj. .Tįs kilęs Iš Perlojos para-
piijėgag, prieš., slmaudą pasta- pijos. * X 
to tebingumų, jiriel visus tavo į st^’ ®^yNlATOKAS' -

. Uth BonUin, Mum.

xg 
“9

Chapel St. arba Walnut Avė.,
' ■ ‘ i . i '

. f

PIRK ŠIEMET
Geriausias laikas pirkt far- 

mą šiemet. Pirkime ir parda
vime stubų ir farinų arba su- 
inainyme stubos su fauna įneš 
tamistai patarnausime. Kreip
kitės prie mūs ypatiškai arba 
per laiškus. .

AGENCY J. P. VAITKUS, 
201 Millbury Street, 

Worcester, Mass. 
Tel. Park 7786.

• :7 ' ■■ ■ ' -■:’•1 ■

Dalyvaus Bostono’, Montello’s, Providoncc’o ir kilų aplinkinių parapijų chorai.
9 vai. ryte mergaičių ir bernaičių lenktynes. 10 yal. Nonvood’o ir Montello’s jaunų

vyrukų lošimas basedball. , . . ■ , . t, . \ .
2 vųl. po pieti^ųr^pį ’o gftiTO visoj Naūjdj Anglijoj balintokal loš sii Monte-

IIof,s nfirs^is li^uri&i'į61ifekaĮš.i"Di(izitois be^pą, grįez die^nų ir vakaie. ' *
Puikioj.parko .jĮalej-ant slidžiųjįj grindų, griežiant orkestrui, šokiai, kurie tęsis ligi 

12 v. naktį. - ;
10 vai, vakare tikrai siedinančios ughysfaėrverkai nušvies visų ■ Norsvood’p pa

dangę. Laimėjusiem- nepaprastą giliuką bus iškilmingai inteikiamas naujas automobilius. 
Bus begalės k kitų įvairausių laimėjimų ir.naujausios rūšies indomių žaidimų. '

■- GaFdūšf”ūžkandižai,‘ “skanūs’ geryhlaų niandagus patarnavimas užtikrintas svečiams. 
Įžanga tiktai 25-cėntoi;; vaikams ^yk^-J; \ ? ’
Jeigu liepos 4 d.'lytų, 'tuomet visas šitos’trukšmtogas išvažiavimas nukeliamas ant 

rytojaus — liepos 5 d. i
Tad nuoširdžiai kviečiam -visus plačios_ apylinkės lietuvius, visas jų organizacijas— 

draugijas malosiai dalyvauti mūsų.iškilmingam išvažiavime
' • ■ "i •* t a * . ;

‘ i Rengimo Komisija.

S'
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Ten įvyks
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Kalbės garbingas svečias ii Lietuvos Pralotas K. OLŠAUSKAS.

'■ < ' 'j <■*■ - .
Vidury šio I’altmgos viiUUtdlo sūdb Vyėliį iVpiUiirll'y ękmteste..hUltiėiojti 

panelė- Ona LepsbevkliUč. JI vlciut pHi‘t|itVė Ū5 tlfcrėti^ictiyįįeies' Kitos, lutu* : 
retĮce'o kiuipus vjiės pardavė l-» knygučių, t. y. lamtoit’e’d kuopa-Iš viso pnv-, 
duvė 84 knygutės, St». Boslimū kdopiimo ĮĮurrtiiVė^lSJ^įygiUWr '‘Ritos iuii- 
Už liuruUij ji pimlrhikn Tuteripiną i'ttpImRtak. A. K Ltu kfcmuieįheil vai? i»<»

>
k vuvuuve tu KiųvKucuKj\ wmwt,..kuo|mvih v|so ptir* 
Š(». Bostonu ktfoim išvisofmrfliiveltis Ui i,ygiUWr Kitos Uui- 
vteĮifo’o Siuditlntė liko Mą nwtą lSriliftviuio’kai'tūkmė.

' Bus nepaprastos išvažiavimas kokto niekad:nobitvo. Dainuos So. Boston’o,' Moritoll’o, 
Nasliua’ės, Canibridge’io ir LaAvmico’dckorak Taip-gi garsieji solistai: M. Grybaite, JSL 
Paura ir kiti. Bus Popularity Kontestu išrinktos karalienes ir jos pasirinkto karaliaus ka
rūnacija ir kitos ceremonijos. Žemos loto laimejhnas.. Labai indomios “ orlaiviųM lenkty
nės, baseball rungtynes, virvės trauktoms, lygtom lenktynės ir įvairiausių kitokių žaislų, 
Laimėjusiems, “karalienė” Įteiks dovanas. Linksmus šokiai griežiant Grudztosko orkes
trai. Bus garsių kalbėtojų u* žymių svečių. . * t—

Vieta gražiausia: prie ežero,' pušynuose* Plačios pievos žaislams, puikink, maudynes, 
laiveliais plauldnėjimas ir kitol& vandens sportus. . i. - '

Visaa Naujosios Anglijos jaunimas ir jo vadiu-inteligientai važiuoja Palangon* Ar-gi * 
Tamsto atsiliksi! Todėl valio visi Palungon

unkiiH Hnky* pm» 
’&į lr ImnuiiV P. S. Jei tą dien< lytų, tai
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iPARSIDUODA FARMA 68 
AKERIUIRDVIMAZESNEį 

gjilį 25 mallčs nuo vidurio Philadeh 
phijos. Arti stotles,-gatvekarlų ir atei
to kelio, mokykla, prie namų. MIŠkaą 
yra, ir upelis tek® pro namus. Batikai 
aptverti ir ganyklom Budimai geri, 
Šiltas ir šaltas vanduo, elektros Svirnų 
Parsiduoda pigiai su gyvuliais ir ūkės 
įrankiais. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas savininką

' C. J. MAJAUSKAS
R. D. No. L Coilegeville, Pa.*

lowell, mass.sulaukus pas kun. M. F, Dauman
to teveliiB ant' 0556 CJardoni Avė. 
buvo surengta, šeimyniška vaka- gito miestelio lietuviai smarkiai 
riėnč, kup svečiai ir namiškiai pradėjo dirbtu daugiausia grie- 
linksmai Iaiką praleido net ild VČ- biasi prie darbo katalikai, kurie Į 
lybai valandai nakties.,. I visomis savo pajėgomis, susiorga-l

,K. Meflutė, hiizavę j vieni grupę, tai yra į Du 
——[L. k Vytauto kliubą ir vardan

iiijų, V. Kasparavičius: —lencu- 
sus, J*. Jusevičius ji* Medinis —- 
acolythai, in choro rodosi kun. Dr. 
F. Kemėšis, kun. Ig. Albavieius, 
kun, J. donaitis ir X Čibirii, 
Taip-gi labai gražų Įspūdį rodė 
.vaikai kurie grie mišių tarnavo 
'dalyvaudami procesijoj ir šv. mi

šiose, jįj buvo apie trisdešimts ir j t organizacijos papirko 25 niar-1

EMMIfiRACIJOS REIKALAI 
 PAGERĖJO

'*‘+•'7*

vejančiai kalbėjo lietuvių ir ang
lų kalbate ir su ja kalbi visas pro
gramas u&ibaigS ir visi.svečiai ta
po užprašyti Lppbažnytinę svetai
nę ant parapijinį mokyklos vai

kučių komencųmntę; O v>W»
...................... < ;.v Į r ..., ■Ė1”

t ■

Tel. Brigbtoii 2005

DR. WILLI*M I. BROWN
1315 COMMON WE ALTH AWMW 
kampas Long Avė., AUsfon, Moša.

OfUę
nito 2 iki 4 po pletlr pagal sutarti.

t

ij gus girios, kurioje randasi ir pui- 
kus ežeriukas. Dabar. sta.to ^^kliį 

[kiaušių svetainę ir žada ant.4-tosl|j 
[ dienos'liepos m., 1024 m. užbaig-Į I ■

tt ir daryti atidatymį.' ašpalo SingėUųį Tat yra seniausi Irt 
. . T . II Į atsakančiausi stogdengiai So. Bos-

į ljarbai pas mus LO\veiL jrj pras- įl ton’e. Visas darbas gvarantuojumas 
tai eina, dirba dirbtuves po 2 die- ypatlškai peržiūrimas,

I • » j- t III *P T. nR.TVISRV A- fi(Wnas ir po 3 dienas savaitėje, lieku- IL-**,Rb., bum
rios dirbtuves pradeda eiti fferian I d°° q n q2Br 'Hostonuos an Diuvts praaeaa eiu gciiau.i i , Tel, S. B. 3662.

I. . Lowellietis. I‘— ■■ ■-■■■--———
I I........ y ./ .•---- :----———— — ■ ■ . np(|If - . g. gn . A

RFIk Al INIrn\ I r u I r x K I I 11 M A I ilLIIVriLIilUnvI HIL d n U J 11VI H I irtUAAMiuifi a

— VARGONINKAS
Lietuvos piliete Salomėja Petru T>AsvQi;«n.o& VAnnnĮševičienė iš Pakraojaus miesteiio, Į NINKĄS. Kreipkitės šiuo ant- 

Šiaulin apskričio praneša, kad jos § R * Qeorffe$ yį (įegna 
ivun. w.,r-. geniesis1Jokūbas Petruševičius išhįĮ“gt Sioux Citv 

Podbiržės valsčiaus atvyko Amcri- Į Įpya & ’ " (jrįj
kon 1013 metais ir dirbo Seranto-

I ne anglių kasyklose. Yra gandru 
{kad Jokūbas Petruševičius žuvęs 
kasyklose. Tad šiuo Lietuvos Ros- [ 
publikos Atstovybė prašo visu, 

X kas žino apie Jokūbo Petruševi- 
a niaus likimų, malonėti pranerti 
| Atstovybei AVashingtone. 
xĮ Liet. Respublikos Atstovybė 
I S. A. V.

visi buvo apsirengę baltomis beil;
, purpulinėnais sukniomis, bet užvis.: 

gražiausių įspūdį rodė tai mažos] 
mer gaites' kurių gana adug daly-į i 
vavo procesijoj. Jos buvo labai Į 
puikiai išmokintos vietinių seserų 
ir kiekviena iš jųjų savo užduotis I 
atliko kuopuikiausiai. . į

Laike šv. mišių muzika buvo] 
kopuikiausia kų DetroitieČiai yra 
kada girdėję. Vyčių choras veda-1 % nustatytos kvotos 
mas vietines parapijos varg. Mt-|| 
liausko ir pritariant gerb. Bukan- Į į 
tai ant smuiko sugiedojo mišias la- H 
bai puikiai. Taipgi laike apiera-H 
vanes ponia Širvaitienč labai gra-l : 
žioi savo žavėjančiu balseliu sugie-1 g 
dojo solo, 
pasakė labai gražų pamokslą pri-1 — 
taikintų tai dienai. O Žmonių tai Į— 
buvo pilnutėlė šv. 'Jurgio didžiulė 
bažnyčia ir matėsi bažnyčioje žmo-1 

. nių ne vien iš Detroito bet ir iš Į 
Cleveland, Ohio, Amsterdam, N. 
Y., Niagara Falls, N. Y. etc. Žo-bi 
clžiu sakant, tokių iškilmių detroi- ] § 
tiečoai vargiai kada yra matę...

Tuojaus po mišių artimesniems 
svečiams ir draugams gerb. kun. 
M. F. Daumanto, mokyklos sve
tainėje buvo surengti labai puikūs 18 ’
pietūs; taipgi laike pietų buvo irib 
mažas nrogramėlis išpildytas, susi-1 v Dabar Jus galite gauti J. $•;yaklžioę certrfikatį leidžiant jumis būt v 1 
_ , X ‘ iŠ Jungtinių Valstybių ‘per -ėešife metrtJšlus, '(stt privilegija pailginimo XI
dedantis iš. kalbėjimų, dainavimų, X tinr Šešiems mėnesiams) be priskaitymo prie kvotos. g
deklemacijų ir piano solo. Prog- X Kuomet jus planuojat kelionę i tėvynę, keliaukit rant vieno Iš geriau- X 
gramo vedėju buvo studentas Ka- Į & V- Valdžios laivų; , . ' I . 4 L . - ? t ’ 11 u i '• .
zvs čibirka kuris savo vadovvs- rt «• «• LEVIATHAN S. S. GEORGE IVASHINGTON 1!
te visai publikai labai,patiko; .oH? s. s. PRESIDENT ROOSEVELT s. s. REPUBLIC gi
programų jšpildū sekančios ypa- k Trečia Rlia.sa ant šių laivų nėra tarpdėnyše. ■ .švarus, jluikųs, išvė-' x 
•įos • I & dhiti kambariai dėl 2, 4 arba 6 žmonių ; geras .valgis, prilmuus patarna-, X

’ » |X vinias; dideles dėnys; beno koncertai.- ‘ ' g
1. Kun. Čižauskas pasakė labai | E(U.klte v_ VaMaos Wvus 1)itiaii(U!!U. ■ ■ • ... . . |

gražią pasveikinuno pi-akąlbėle, | .. .., • . , |Ž
2. Panelė Baikauskaitė sudek-jx .K UNITE P X JUp ... |X

, ... ... . $ 45 Broadway Naw York City I Jį
lemavo labai gyvai pasveikinimui | 75 Statė StreėV Boston, Mass. ' '
naujo kunigo eiles. Managing Operatore for ' i x

3. Ponia Širvaitienė, pritariant | UNITED STATĖS SHIPPING BOARD" | 
kun. J. Čižauskui ant piano sūdai-1
navo solo, ir jos malonus .balselis I 
publikai taip labai patiko kad net 
ir antru kartu buvo iššaukta.

4. Kun. A. Karužis pasakė la-{
bai jausmingą ir patrijotišką pra- 
kalbėlę . I

5. J. Medinis trumpai bet labai
gyvai pakalbėjo.

6. Vietinės parapijos varg. p.
Miliauskas labai jausmingai pa
skambino ant piano. Į

7. Iriana Redeckąitė (mažai
mergaitė) labai jausmingai ir gra-| 
žiai pasveikinu savo dėdę naują | 
kunigą. į

8. Kun, Dr. F. Kemėšis gana]
ilgokai ir labai jausmingai ir pat- j 
1-ijotiškai pakalbėjo. :1

9. Simanas Valiūnas, prita-i|
riant kun. J. Čižauskui ant piano| 
sudainavo solo. į

10. Ktin. Ig. Albavičius, A. L.
R. K. Federacijos centro pirminin-

i

kas pasveikino naują kunigą ir vi
sus susirinkusiuos Federacijos 
vardu; taipgi labai gyvai pakalbė- 

• jo apie organizatyvį veikimą ir di
džiųjų lietuviškų organizacijų A- 
merikoje svarbumą.

11. P-lė Alena Astrauskiutč la
bai gražiai paskambino ant piano 
solo, ir jos skambinimas publikai 
taip labui pat iko kad net ji ir ant
ru kartu buvo iššaukta.

12. Kun. J. Jonaitis anglų kal
boje pasakė labai gyvą ir patrijo-

. tišką prakalbėlę.
13. ’ Miss Rankin trumpai bet 

labai gyvai ir jausmingai pakalbė
jo.

14. Miss Auna Sprague tarp- 
tautiŠkų veikimų sekėja gana pla- 
čini ir žingeidžiai pakalbėjo. •

Miss Rankin ir Miss Sprague y- 
ra amerikonkos bot visuomet ir vi
sur yra geros darbininkės dėl lic- 

. tuvių; ir jos savo kalbose daug 
žingeidžių ir pamokinančių daly
kų pasakė...

15. Kati. M. F. Danmaiitas bu
vo paskutinis kalbėtojas ant prog- 
ramo. Jis gana Jausmingai it ža

/I 
I
I
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LIETUVIŠKŲ ŽOLIŲ 
VAISTINYČIA.

Pas mus galite gauti visokių žolių, i 
šaknių Ir žiedų nuo visokių ligų, Mes Į 
užlaikome visokias žoles kokios tik ant 
svieto randasi ir geriausios trejankosl 
00c* su prisluiitlniu. Atsiųsk 10c. oi 
gaust visokių žolių ir knygų katalogų. į 
Reikalaujame agentų ir duodame gerų 
pelnų ant musų visokių vaistžollų iri 
knygų. .M. ZUKAITIS,
449 Huclson Avė; Rodhester, N. Y.

■---------------------------------------- .-------------------------- -------------------*— ----------------—  -------------------

GUNARUI 
jiaarūv* -įl 

trumpiausiu laiku, kas Seredų,
jais ekspreso laivais . "3

Berenpnria \ Aqtdi<iM| 
. Manretania

(per Cherbourgų ar Southamptonųlfl 
BAMAJUA, ♦,», H
S CYTJSIA.. ..Liepos 20; Rugpj.

Lietuviai važiuoju Lietuvon 
Čluosna neilgesniam laikui kai ariO 
tams, galės grįžti Amerikon 
Žvelgiant t kvotų.

IŠ LIETUVOS J AMEBIĘO 
JEI manote parsitraukti glminea jM 
Lietuvos, vietas užsakykit daMlf. 
Musų ofisas Lietuvoje sutelks jlast® 
pagelbų ir duos patarimų. Visi tif» 
čios kiesos keleiviai turi. 
kambarius. Kuogeriauslas švarumu 
Ir maistas. Smulki 
menų klauskit vie
tinio agento 
arba

h
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h
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Paieškau švogerio Juozo Milašiuno, 
kilęs iš Stebelunkių kaimo, Leliūnų vai-} 
sčiaus. 1916 m. gyveno Wnterbui-y, Ct. 
Dabar nežinau kur. Pats ar jį žlnantie- Į 
ji teparašo adresu:

KAZ. SUPRANAVIčIUS, 
174-Meriau St., E. .Boston, Mass. Į

. ( * ’ I
• i > - * I

I .

VĖLIAVOS IR ĮVAIRUS 
ŽENKLAI.

IlgU metų praktikos artistiškų 
_______________ mūsų darbų liudija tūkstančiai 

■ j draugijų, Moriiiaeijų delfei ra-

M. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

I ■ii.i.į. ■■. . ,i---- ~r~------
i
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'Kum lįfytitįt'iM tinai, 
no* Jkftfe frUtadM r*J- 

, italą* (teta *WmU«m 
noUnoai* ir Mtiaeu Jm-j, 
«»ktaH«,f •

KSdikiy aprfjfahBaš ir -pe* 
nŲInif ,jrr* palytu ryroo 
■virto* Itlaynal tt tautai 
ir no* Jaunine, kad tai 
jn d*Iytu,1rarj ■** tu- 
rtaw rtęnEariikata fako? 

tarpiai* •tvfcal.irJAnJ 
perjTUAeaaf-

PARSIDUODA FMMAI
Į 377 akrų ferma, Penu- 
i sylvanijos valstijoj su vi* j I 
| sais ūkiškais triobesiais ir' | 
i padarais. Namas 10* kam- į įl 
, barių, garadžius automo- | į Į 
| biliams; tvartas dėl 16 ar- jį j 
j. kliu, viŠtinykas ir kiti trio- |» 
į bėsiai geriausiame stovyje, jį 
į Apie 90 akrų dirbamos že- h Į 
j mes. Upė su vandenpuo- K 
I- liu ir ežerėlis. Miškas, ka- jįl 
į nie randasi labai didelių į į 
B medžių namų statymui. A- Ji 
| pie 330 vaisingų medžių. įįl 
| Automobilių kelias eina {į 
| pro duris. Vieta garsi me- jį 
| džiotojams ir žvejams ir į į 
| tinkama kurortui, sanito- ų 
| rijai ir kitokiems tikslams, c į 
| Norima greitai parduoti į] 
I šių vietų dėlto, kad savi- 
| ninkas mirė. Įnešti reikia 
| tik $3,000. Prekė $8,500. 
g Išmokėjimas lengvomis iš- 
> lygomis pagal Sutarties, 
g Norinti įsigyti pelningų jr 
J gerų farmų kreipkitės tuo- 
| jaus pas:
I A. J. VALĄjįįiĮsj;įo:gi 

| Real Eatate & Insuranee.. į 
| 4 LEXINGTON AVENUE, 
| MASPETH, N. Y.

■š—’-t

OUNARDLINB
126 Statė St., Boston, Maa.
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

į LIETUVĄ 
PER KLAIPĖDA

Iš New York’o laivu S. S. POLONIA Liepos 5-tų
Laivas tarpe lietuvių žinomas kaipo labai patogus, ką pa

tvirtina daugybė laiškų gautų nuo mūsų keleivių.
UŽSISAKYKITE SAU VIETĄ IšKALNO.

Baltijos Amerikos Linija duoda speciališkij. priežiūrą vaikams ir 
moterims ir teip-gi visi keleiviai prižiūrimi gerai. Linija daro viską 
kad kelionė butą visiems gera ir patogi.

ATIDA. Daug lietuvių dar neaplankė savo seną tėvynę, bijodamies 
kad negalės sugrįžti atgal I Ameriką.

DABAR JŪSŲ PROGA. Pagal liaują įstatymą, kiekvienas gali vyk
ti savo senon tėvynėn apsilankyti vieniems metams ar ilgiaus. Leidimas 
sugrįžimui-į Suv. Valst. bus išduotas keleiviams , Amerikos Valdžios.

Dėl visų tolimesnių informaciją ir laivakorčių, kreipkitės i jūsų 
agentą arba 1 - • ■ *

BALTIC AMERICA LINE, 9 Broadwąy, New York, N. Y.

Z/X YBYTOJAI išrašo sfei Rekomenduoja Eaglę 
” Pienį kūdikiam^ pėneti kada motinos pie*
nas išsenka, delta kad jis yr| saugus ir lengvai 
suviri&ojnąs maistas* „
Ėagle Pienas pagamintas iš gryno karviy pieną 
ir cukraus, ypatingarparuoštas, kad teikti kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jfe buvo priimtas maistas kūdikiams penet 
Jei aefctnal . kaip vartoti JEagla Pien% prhdūsk mums Šit* 
paakelblmą ir mes jums psttttsime penėjimo instrukcijas* 
Kfidlklų Karai tr kitokia* kanalas informacijMt dykai,komu ssrjn

tHB
BORMN 

COMBWV 
fc- 2 S***

BOROeN 
BUILDING 
|NEWVORK y .

KUDIKtŲSVEIKATOS.
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K
HARRIMAN LINE

TRUMPIAUSIAS KELIAS I 
VISAS DALIS 

LIETUVOS 
Išplaukia kiekvienų savaitę SV 

. musų laivais de luxe v
“Albert Balin’y 
<‘DeutschlaIld’, 
“Resolute” 
“Relance”

Kurie veža I, II ir III Mėsa 
pasažlerlus ir populiarlškl lai- . vki “Mount Clay,’” Cleveland,”' f. 

"'‘Hansa,” ‘Thuringla” ir ‘‘West- | 
, phalia” su cabln. ir III klėsa, 

ras mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apys- 

r tovos.
JULIUS ROTTENBERG

260 Hanover St.. Boston, Mass,.

J J

---------Bengia
I P pamokinimu $ Puslts. I

Yra daug sunkiau kūdikį i>ramokinti Į 
sukontroliuoti savo šlapumo pūslę. I 

Į Abelnai ta pati sistema gera kaip aną 
sykį minėjome. Suprantama, kūdikį ant 
puodo reikia- sodinti dažniau, gal būt | 
kas valandą, jei jis nemiega. Laips- į 
niškai jį galima inpratinti parodyti ka- 

Į dit jis nori šlapintis. j

Verkimas.
I .Verkimą negalima skaityti papruti-l
| mu pas kūdikį, nes tai vienatinis bu- Į 
I das kuriuo jis pareiškia savo norus. ’ 
j Jei sykį kūdikis patirs kad^verkimas j 
1 duos ko jis nori, jis pripras perdaug tą Lj 
į privilegiją vartoti. Sunku tą paprati- j 
hną panaikinti, bet yra galima prižiurė- 
I ti, kad visko jam butų kas reikalinga, ] J 
| ir pavelijant jam verkti iki užmigs. Bet 
jei kūdikis verkia prismygęs, be jokios 
matomos priežasties motina gali nu- 

Į žvelgti ligą. Paprastai, kūdikis nori. Į 
kad jį paimtų ant rankų ir bovytusi, ir]] 

[jei motina jam pasiduos tai turės kap
rizą, lepumą . - ’

| Lovos Prišlapinimas.,

J Mažai kūdikiai turi papratimų ku
riuos taip sunku panaikinti kaip šlapl- 
nimąsi lov.oje. Plis senesnius kūdikius 

[priežastis gali būti kokiame nors nervų 
sukime, bet didumoje atvejų butų sto
ka pirmais mėnesiais nuolatinio ir ati
daus i>ratlnimo kontroliuoti reikia duo
ti skystimų vėlai po pietų.

.¥ urumintoja t-ža islai.
[ Nuramintojų kūdikiui nereikia duo
ti. Apart to kad jie nešioja bakteri
jas, šie daiktai gali iškraipyti kūdikio 
išvaizdą. Piršta čiulpimas irgi yru blo
gas įprotis. Reikia neatlaidžlai pirštą 
iš burnos atimti, o kūdikio domę nu
kreipti kur nors kitur, arba prisegti 
špiliui te rankoves prie šono.

Per keletą gentkarčl ųtukstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdikius 
su Borilen's Etlgle Pienu. Jos tą darė 
dėlto, kad jų di'migtKrekomendavo tą 
pieną h- ileltOj kad rudo užganėdinan
čiu. Bet, unt hėltilmPs, daugelis Lie
tuvių motinų niekados nebuvo pilnai 
informuotos Rodei jos apturėjo šitų 
puikių i-ezultiity> Eugle Pienus yra pul- 
kiuustas ir grynbiushis šviežio, saldaus, 
riebaus pieno- tjnknmai sumaišytus su 
rūpestingai iipgių-nliitu ėukriun, ir pa
daro kiuUknimsi maistą kuris yru ge
riausius duoti tyliu motinos pieno ne* 
užlenktų urbti jis nėra tiek stiprinan
tis kaip reikėtų.' ,

įkaityk šiuo* ^fraipmiUts kits smiltę
<r imiitlčJc aklčtal, ■

Penktadieny
M
B

L. D. K. Keistučio Draugyste
V

Ant savo parko

OAKLAND GROVE
Kuris yra visiems gerai žinomas

East Dedham, Mass.
»b

' ' ' €

Alex Mūriu.
*

Šis piknikas bus vienas iš puikiausių todėl kad D. L. K. Keistučio Draugijų savo jiuta- . w 
rimų išpildys. Ne pro šalį bus pasakyt kad minėta draugija gražiai gyvuoja. Jon plikiau- W 
so kaip vietiniai, Bostono, -taip ir apielinkės lietuviai dideliam skaitliju. Taip-gi jos.turtas gan W 
ž/mus ir be to turi dar puikų parkų, kuris išrodo kaip tikras gojalis. Vidury parko randam S 
didžiausia lanka, aplinkui puikiausiais medžiais, kvieUais ir vandeniu apsupta. “ k H

Tai'-gi nepraleiskit progos gerbiamieji, bet atvažiuokite į mūsų rengiamąjį pikniku ■ 
linksmai laitų praleisti. Taip-gi per piknikų ( liepos 4-tų) ir ant pusmetinio susirinkimo (Mr ® 
pos 6-tų) bus nauji nariai priimami tik už PUSĘ ĮSTOJIMO.

ŽAISLAI, tai vienai iš svarbiausių laike pikniko užtemimų, todėl mes pasąmdeme 
rų orkestrų, kuri nesenai atvyko iš Lietuvos. Grieš visokius šakius ir bus galima smagiai 
šokti. Bus tabokos į pypkes kimšimas ir pypkių gavimas, pwsų gavimas, juodiilco mu&MM 
ir t. t. Užprašom visus vardan draugijos

A. JALMOKAS, A, PASTOLIS, A. GROMM
Troliai išeis nuo Lietuvių Sales, E Street, Sol Boston, 10:30 vai, ryte. Trolio tikktų^^B 

Įima gauti pas pikniko rengėjus,
KELBODTS. Va&uokit eleveiteriu iki Foreat Hill, ten paimki! Grove St karų U iįį|K

Žiuokit iki Grove St Ten bus žmogus kuzis nu rodys park*.
H
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UR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS .

VIDDRlNlf LIGŲ 
vai. 9 iki 11 ryte. ’ 1 iki 3 po piet 

t Iki 9 vak.
389 Broadway, So. Boston.

Ted. So. Boston 2831.

■ t

• APLEIS BOSTONĄ IR 
AMERIKĄ.

Kun. F, Kemėšis Bostoną ap-
Įg-taedos valcar’e> Liepos 2 d/ 

iuančią savaitę sės laivan 
tgrįš‘Lietuvon,

■PIRMUTINIS PIKNIKAS. '

'. Pirmutinį So. Bostoniečių 
iką rengia L. D. IC. S. 1-ji 

uopft ateinančią nedėlią liepos 
£

,7 VwėbfiSv syąrhyt ir indomu 
yįeta visai 

Įiaują ir labai patogi, visokiais 
'žvilgsniais. Į pikniką galima 
nuvažiuoti net už 5e, persėsti 
nereikės, jei imsi prie Andreiv 
Sguarė arba Dorchesteryje 
Washington St. karą. Šiaip 
važiuojant, tai reikia atvažiuo- 
tfiįĄndreiv Squa|e, imti Wash- 
ingt.on St. karą ir tol važiuoti 

— kdl konduktorius pasakys, kad 
,,.r \ jau tas strytkaris toliau neina, 
į ‘N$o ten pikniko vieta yra už 
I .kėletos žingsnią. Taigi ir gri- 
į - norius toią vietą gali lengvai 
i. rasti.
. . Vietos vardas Old Codman 

įnorius tokią vietą gali lengvai 
k jEatm.
■ -A ^Visns Bo'stoniečius ir a]5io- 
k -linkiu lietuvius kviečiame i

- ’l R

plūsų smagą ir linksmą pikni
ką.

Rengėjai.

į NEIŠEIS.
b Dėl pripuolančios ateinančią 
b ; pelnyčių Neprigulmybės Šven
ti tės t(Darbininko” sekantis su- 
| balinis numeris bus praleistas.

. GREIT SVEIKSTA.

,, -Kun. P. Juškaitis po opera- 
f cijoš greit svėliesta. Daktarai 

^ako, kad Jis, greičiau gėrėja 
.įąrbuvo galima tikėtis; ĖMi- 
hai į& vfetą užima gerb. kuri.' 

Jurąs iš Lawrence.
\ U’

VAKARAS PAVYKO.

f Praeitą sekmadienį jaunojo 
E bažnytinio choro surengtas va- 

i Įdarąs puikiai pavyko. Tai bu- 
l" vo antru kartu statoma sceno- 

je,' dvieją veiksmą vaizdelis 
r /‘Linksmios Dienos.” Vado

vavo gerb. vargoninkas M.
t*

L?’

n

Telephone South Boston 3520 
Namų Telefonas Aspinwall 0870 

ADVOKATAS

U ŠALNA (SHALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS 
"DAEBININKO” NAME 

(antros lubos)
Baigęs du Universitetą

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

; Mt W. Broadway- S*». Boston.

ONE DOLLAR
DOWN

*

I

s*
w.

X

a

Įsteigk šitą šią dienų ener-
> gijos-taupytoją Kabinetinį 
? Gazo Pečių į savo virtuvę, 

. .gatavas dėl naudojimo.

Lengvos išlygos. °

Matyk jį šiandien.
144 TrmMt St., BortM M Wwt St., Bcataa 

242 Huevar St.. BmIm 
SCinbrilc* St.,_B«tt«a 

/U’Roiliry St., Rnban
* _7Hur.dS... BtoAlik. Vilhn 

£M C*l«BkUR«*d,uriMB**C«n« Darctatcr 
#7WMMutM St., C*4a» S<., D«rci(ittr 

t . 34 Frw>«rt St., D«rctat«r .
1N2 Bimcm St., C*»llu« Cintr, BrHkliM 

3M Br»iJway, Stalk le«t«a 
*73 Cutra St., Jutaiea Pluta 
3*SWaikii(t«*St., N.wt«a 

lUlhia Si., Vallkaai
. . M CtMriiS^., Eatt BmI**

3W BrM*wtr, CMm*
MttON C0N50LIDATED GAS C0.

.........r..........—

(r
*

Karbauskas, kurio pastango
mis šis vakaras buvo sureng
tas, Visais žvilgsniais, vaidi
nimas išėjo labai gražiai,, vai
dintojai savo dalis atliko pa
girtinai. Svarbesnius dalis tu
rėjo šie: Marijonos, turtingos 
ūltininkes rolę lošė — Ona Ka- 
voliiitė; Stepomenės senelės 
Valerija B.eleeldutė; Senelio —- 
Antanas Mešlys; Teldytės — 
Ona Jenuškevičiute; Marytės
— Cecilija Karbausidutė; Je« 
vutės —■ Joana Babinskiutė; 
Magdūtės — Marytė Lukoševi- 
čiute; Agnietės •— Jadvyga 
Savilioniute; Antanuko — AL 
bertas Adomaitis; Pakeleivis
— Antanas Mešlys; Petras — 
Antanas Ruseckas; Jurgis — 
Juozas Antanėlis. Kaimo mer
gaitės ir bernaičiai — choris
tai. Užsibaigus vaidinimui 
jaunąją choras, vadovaujant 
gerb. vargoninkui, sudainavo 
keletą gražią dainelią. Per
traukoje, kalbėjo gerb. kun, 
Pranas Strakauskas, vietinis 
vikaras. Kalbėjo apie organi
zavimą jaunimo; jo kalba žmo
nėms pilnai patiko.

z

Turbūt iš priežasties šilto 
oro, žmonių teatsilanke neper- 
daugiausiai, bet atsilankiusie
ji gėrėjosi vakaro programų ir 
reiškė džiaugsmą matydami sa
vo vaikučius taip dailai vaidi
nant. Tokią gražią 
pageidautina daugiau.

EKSTRĄ SUSIRINKIMAS,

* Iteaugystės D. L. K. Keisto 
čio atsibus ekstrair pusmetinis 
susirinkimas tiedėlioje d dieną 
Liep<į*(Jttly),. 1924, po No. 
694 Washington St.r Boston, 
Mass., 3-čią vai. po pietą, Ant 
šio susirinkimo kiekvienas na
rys pHvalo ateiti, nes ta daug 
svarbią reikalų,’ kuriuos reikės 
apsvarstyt. Teipogi tą dieną 
visi nauji nariai bus priimami 
tiktai už pusę įstojimo^ todėl 
naujiems nariams gera proga 
pasinaudoti dabar, todėl visi 
rašykitės skaitlingiausia, o 
paskui busite užganėdinti ir vė
liaus žinosite kokia nauda yra 
iš draugystės. ’T *

1 ' Valdyba.

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašelpinė 
Draugystė ateinančioj pelny
čio j Liepos 4, 1924 bus drau
gystes šv. mišios 8:30 vai. ry
te už mirusius narius. Tai visi 
nariai malonėkit sueiti į pobaž- 
mytinę salj Jaht Ir-tos? -gatvės 
pusvalandžiu anksčiau, teip 
kaip ant atvirusią yra pažymė
ta. Žinoma, visi turite būt ir 
būtinai. Už neatėjimą bus 
bausmė.

Rast. J. ’Glineckis.

GANDRO ATSILANKYMAS.

||* ^F N»«F^W» W ^F *■-** > - ■■^F-^F * .

Per M metų užganėdinam kiekvienų 
kostumerį. Mes gvarantuojam (gua- 
runtee) savo darbų visados. Kretpki- 
t?S 1 LITHUANIAN AGENCY
361 Bro&dwav Tel. S. Boston 0605

. Tel. So. Boston 4000

UR. J. C. LANDŽIUS
LIĘTUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
506 E. Broadway, So. Boston.

(Kampas G St ir Broadvvąy)
VALANDOS; U-U, 7^9
MMHMMUMnHHMHBMHD

vakarą

Ėuvęs.

R. Jankūno, gyv. 82 G St. 
padidėjo šeimyna sūnumi. Gan
drą “introdusino” Dr. Lan
džius.

Į Rengia South Boston’o Lietuvių j 
Ukesą Draugija |

. 13 d,1924
Laivas išplauks 9:30 valandą ryte, 

121U0 South Station irSummer St. Extentaon Bridge
GERBLliiIEJI! šita Ekskursija bus viena iš didžiausių Ir linksnihiu- 

slų todėl,, kad laivas yra didelis, kuriame telpa 1,000 ypatų, o laive yra 
didele graži sate, kurioje griežiant D. L, K. Gedimino Benui bus galima 
linksmai iutžnisti, Tai bus nepaprastas linksmumo įvykis ant jūrių. Lai
vas plauks iki Rai.nsford Salos. Sala yra taipgi giži su lygiomis lnnko' 
njls. kur bus galima gerai pažaisti. Bus skanių užkandžių ir gėrimų.

Bilietų kaina ypatai $1.00, vaikams 25c. Bilietus IŠ anksto galima 
gauti: pas Draugijos narius, Lietuvių Svetainėje ir vietos laikraščių Re- 

»dakcijose. ... 
f VISI Į. EKSKUftSI-TA I

H

/trečia L, U. D. KOMITETAS. |

-J k   ■ ' ' -  . .  ■-: -------------------------------

g Parduodame bkujim BŲICK 
g automobilius sii šešiais breiknis 
K (motorais) puikiausios, tvinčiau- 
o sios mašinos ant kelio. Galima 
g su Buick lengvai pradėti važiuo- 
Ati ir lengvai sustabdyt. Nemo-
< Į kantls važiuoti gali lengvai iš- 
K mokti Ir su musų pagalba gall-

ma greitai gauti leidimų (li- 
4cense) važiuoti automobilių.
'£ Prekė naujiem Buickiim nuo 
1 '$1,070 iki $3,600. Vartotos ir 
^perdirbtos mašinos nuo $100 iki 
6 $1,200.
* 2 Parduodame ant lengvų I§mo-
< 9 kėjiimj ir labai greltųl Išmokina
mime važiuotu 
a ?>‘ * * n *

Tel. S. B. 0441. |

. KAUNAUSKAS|
ADVOKATAS I

414 Broadvvay, So. Boston s
(Antros lubos) •;

Tel. Main 2483

GEORGE H. SUKIOS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Buildlug
294 Washington Street 

Boston, Mass. 
Valandom: 9 A. M. Iki 5:80 P. M.

EAST BOSTON OFFIOE
147 MARVICK- ST„ EAST BOSTON, 

Telephone East Bostln ,1490
Gl/vonimo Hfieta

37 Gorham Avenue, Brookline
Telephone Ilegent G5G81

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima tusikalbCti ir lietuviukai 

04rso valandos : Rytais iki 9 vai.
Po pietų nuo 1—8 
Vakarais nuo6—9 

536 E. Broadway, So. Boston

1

1

>

, r i

r

^VALVE-JN-HEAD

ANTANAS F. KNEIŽYS 
Kuris lanko Suffolk Teistų mokyk' 
tų. ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdienę 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis Įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 808 E. Nintb Street, TeL So. 

Boston 1096.

fl
| 16 METŲ SOUTH BOSTONU

jUR. H. S, STONE
| AKIŲ SPECIALISTAS

i 399a W. Broadvvay, So. Boston
1 VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7. v. vak.

%

BAIGUSIEJI MOKYKLAS
Malonu yra pastebėti kaip 

skaičius lietuvių baigiančią 
mokyklas, dauginas kas metą. 
Ši metą baigė sekanti:

Harvard College — Kaz. Ka
linauskas.
i So. Boston (Evening> High 
School — M. Repkevieiutė, M. 
Sinkevičiątė, Ona Vervečkiutė 
įr O. Gemifolis.; .m, <

■ ^No^šs^phool.-r- Jed. 
iioįįiutė? 4: Jąl. JlBąrisiutė, Mag.. 
Romanskiutė, O. Vąsiliauskiu- 
tė, Ad. Morkevičiutė; O. Ru-

• džiute, Pran. Traskevičiutė, 
Juk Putausldutė, A. Morkevi- 
čiutė, O. Dunskiutė, Z. Kaeins- 
kiutė, M. Rudoldutė, N. Davi- 
doniutė. -

Burdet College — Ona Vilki-
:siute. •

Lawrence School — J. Trai- 
navirius, E. Škriskas, P.. Sun
kas, A. Andriuškevičius, V. 
Krasnauskas, J. Makulskis, M. 
Kalanis, V. Šarkūnas, S. Bud- 
vitis, P. Budvitis, J. Kazmaus- 
kas.

Perry School — O. Verveč- 
kiutė ir M. Arentas.

Hart School — B. Jakuns- 
kas, J. Marcelionis, P. Maree- 
lionis.

Edward Everett — O. Geiš- 
taras, Ona Staniuliutė, V. Stri- 
mas, J. Zenevičius.

Boston College High — Jo
nas Plevokas.

St. Augustine — Julė Ber- 
žinskiutė.

Gaston School — Aid. Čyžiu- 
tč, Am. Baroniutė, An. Bratė- 
naite, Ad. Mastausldutė, Cie. 
Liutkevičiutė, M. A. Lukoševi- 
čiutė.

Gate of Heaven School — Ci- 
cilia Karbauskiute.

Bigelow School — J. Puode
lis, V. Kyburis, S. Saugaitis, 
S. Beleskis, F. Dvareskas, M. 
Žvairaitis, E. Urbonas, J. 
Vestfildas, J. Podėlis, V. Kibu- 
ris, S. Saugaitis.

Šv. Petro Mokykla (Dorches- 
ter) — Anelė Džerviutė.

High School of Coriunerce
A. Druzdas.

English High — A. Jankaus
kas, J. Komičius, J. Traskevi- 
čius, J. Zulonas.

Shurtluff — R. Vervečkiutė, 
0. Jagminiutė, M. Masaičiutė, 
Alb. Starkevičiūtė.

Wiiliams Russell - P. Ver
večkiutė.

PARSIDUODA
ANT COLUMBIA ROAD puikus>6 

šeimynų murifiis namas po 6 kamba
rius kiekvięnal; visi <naĮjaįjsięs gady
nės ittiprovėrįientai, marmuro (marble) 
nkmefiš prieangiai (entrances) ir ska- 
dai, koklių (tile) maudynės, sienos Ir 
grindys nržuoto Blėdžio viduryje; garo 
šiluma ir elektros, rendos $4560 į me
tus; prekė tik $28,000 ir lengvos Išly
gos. ' ' • ’ ”4 '

MATYK ŠITA, naujos' 3 ’ Šelmenų 
COLONIAL- STYLE, pb‘5 kambarius ir 
receptioh halr kiekvienai,1 visi n&njfįiiA- 
jjravęntehfal, i skyrium: JšlI(Iėmf pėčįifiiį' 
elęktrtkos. plhzal iŠ .prtekio Ir rnipakšiS' 
tt<i,>aWioj'yleWarti. Čoluinbia RU.; 
ten^os $16^) Įį»rtėtps=l

• 3 Šeimynų, 14* kambarių'namas, visi 
improvemėntaf, naujai ’ maliavotas ‘ Ir 
geriausioj’ tvarkoj1 iš lauko1 ir' vidaus,' 
arti krautuvių, Karų, mokyklų, Sohfh 
Boston'o ir marių; preke $9,000.

A. IVAS,
361 West Broadway, So. Boston, Mass.

NAUJINAMAI
po 2 šeimynas, visi naujau

sios mados improvementai, 
steam šiluma ete., dideli lotai. 
Prekė $11,500. $1,500 casli ir 
lengvos išlygos.

A. IVAS,
361 W. Broadway, So. Boston

€

BUČERIS
Ieškau darbo bučėrnėje. Esu prityręs 

buferis (suvchauffer laisniais). Ieškau 
pastovios vietos bufernėje. Esu paty
ręs tame amate per keliolikų metų. Rei
kalui esant galiu vesti visų krautuvėje 
tvarkų. Kam reikalingas butų toks 
darbininkas malonėkit kreiptis šiuo 
antrašu: A. P. N., 380 Broadvvay, So. 
Boston, Mass. (10)

0 NU0Š.2NŪMORTGAGĖ
Reikalingi pinigai ant antro mortgi- 

čiaus. Mokame 8 nuoš., tad kas. turi
te atliekamų pinigų atsišaukite pas 
TITUS P. GREVIS, 395 Broadway, So. 
Boston, Mass. Tel. So. Boston 2340.

J.28—1-3)

AMERIGAN & LITHUANIAN 
RESTAURANT

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Mes turime 18 m. patyrimų valgių 
gaminime. Musų yra didžiausis pasi
ryžimas duoti gerų valgi, skaniai ir 
švariai pagamintų ir už prieinamą 
kainų. Pasninkų dienomis pritaiko^ 

mi tom tikri valgiai.
244 W. Broadi^ay, So. Boston

Antra musų valgykla yra
Po num. 1380 Dorcheater Avė.
A. Savičiunas ib A. Simanavičius 

Savininkai.

PLUNKSNAS, PURUS,
t

paduškas, pata
lus, kaldras Ir 
visokias lovų į- 
rėdries parduo
dame pigiausiai. 
Kreipkitės ypa> 
tlškai arba rašy
kite:

EUROPEAN FEATHER CO„ 
25 Lowall Street,

MOTOR CARS

•i <

Teipgi parduodame batarejas, RADTO ir visokių automobiliams reik- 
©jųepų, tnijeriij tųbųdr t., t pigiau negu, kur kitur mieste galima pirkti ir ' 
k ’talšdme mašinas*nebrangiai ir atsakančiai. ‘

1«- - Ekspertai mekanikai phdai'O Ištirfmų (tęst) ant mašinų Ir batarejij ’ 
visiems dykai Lietuvių garadžiuj ir automobilių krautuvėj.

' 1 Mflit-OR SALES COMPANY 
541—545 East?Broadway, South Boston, Mass.

t l 3 n J , . 3 ' ■■ • !

Ofiso.Tek: South Boston 3972—R. 
Kesid; Tet: So. Boston 1912—W.

S.BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balsamuoto- 
jas, Real Estate ir Public Notaras.

843 W. Broadwąy, 
South Boston, Mass.

Residencija: 237 D St, So. Boston.

r- Tel. So, Boston 0828 
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 C :00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
ir nedėki leninis.

t 
t L « -i - - ’ -

. HŲICK SALES AND SERVICE 
- * ■ •» I šteptame Su. Boston 9376 Ir 1370.
t .. II T- X L 1 ; ’> ‘ i ’ ‘.

t

e

PETHNOS
, Sukerpu PETRINAS ant mieros ® 
dėl kotų, siutų, dresių Ir velsčių. S 
Duodu paaiškinimus kaip vartoti ffi 
petrinas. Sustatau petrinų taip' g 
kaip drapana turi būti. Taipgi S 
Sukerpu audeklų vakarais ir su- ffi 
batomis. $

P. STANCELAITĖ, |
12 Lark St., So. Boston Mass. f 

(Ties W. Ninth Sfi-cet) |

Į * PšrduodaTn-, 'Stimaiho‘ni ų&jirtuf, ‘ūkės; 'biznius "ir Vtsožlų privatlškų nuo- 
> savybę, taipgi skolinam pinigus, perkam ir parduodam MGRGICIUS, ap- 
, draudžiam (inšiurlnam) visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių. 
;■ Mes visiems suteikiam greitų "ir teisingų patarnavimų. Taigi visais virš- 
? minėtais reikala,is ^lpkitės.pias ,
; OLSEN/S REALTY CJOMBANY 
h 11 ‘ ' * ticArtNlNKAS J. OLSEIKA, Savininkas. ’

• 409 W. tirož,dWiįr, Robin b, įSouth Boston, Mass. Tel. S. B. 0243
• ■ . < • •1

I ■ i II I —II ■! I- . I .. I. 11 1 II, Į - - r -J - . , r - , III - !■ —. - - —

“Karalienės Prižadas’’
- A .•

.'<»•*’***

Apysaka'
KAINA TIK 50 CENTŲ.

Gražios dvasios ir labai užimanti,. < Tinka skaity
mui jauniems ir suaugusiems. Taip-gi rankvedžių va
sarinėms mokykloms. Gražiais grobės viršeliais.

galima Gauti pas
JONAS TARVYDAS, 94 Bradford St., Lawrence, Mass 

Ir pas “Draugas,” 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
*r. • ' - ’ .t ■.. ? i n',t. ,, - i .................. ..

518 MAIN STREET, HARTFORD, CONN.

t Gerbiami Tautiečiai, jei norite pirkti gerą namą ar gerą 
į farmą, meldžiam ateiti į musą ofisą po numeriu 518 Main 

St., o mes jums turime tokį namą kokio jūs ręikalaujate. 
O jei ir tam laike neturėtumėm, tai męs jums greitai sura-

> sime tik‘mums pasakyk kokio reikalauji. Taip-gi gerbia
mieji jei norite geras farmas, mes turim visokiu farmą:

; gyvulią farmą ir tabako farmą Connecticut valstijąj apie 
! Hartford. Daugiausia augina tabaką farmeriai, didžiuma 
i yra lietuviai ir turtingi' ūkininkai. Pirk farmą Conn. vals- 
Į tijoj — lietuvią kolonijoj kur derlinga žeme tai ir tu liksi 
i turtingu. Iš tolinus klauskit per laišką, o mes jums duosi- 
: me atsakymą ir platesnes informacijas. Klauskit:

MAT. ŠVILPA fc J. NIX0N, REAL ESTATE AGENTS,
iUssaKi •• 518 Main St, Hartord, (toto M 2-6518.

* *t ,

•Boston, M«SNk X5ę3WJXJtsęX3W«SX3«X«

■■ «•
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DR. D. M. LANDAU
Gydytojas ir Chirurgas

220 Hanoveb Street, Boston, Mass. 
Telefonas Rlchmond' 0380

Specialistas vyrų Ir 'moterų slaptų 
• ir ohroniškų ligų.

valandos : nuo 0 ryte lld 8 vakare. 
NcdSldlėniais Iki 5 vak.

P a t a r l m a i. 3/ k a «

I
aBffi®®ffi©®©®®ffi©®@©ffi@©a©®Sfr?s

Tel. S. B. 2805—R. | 
LIETUVIS ^2^.1 

OPTOMETRISTAS >0^1

•. ffi
- Išegzaminuoju akis, priskiriu aki- ® 
nius, kreivas akis atitiesinu ir §§ 
ambi i joniškose (aklose) akyse m- © 
grąžinu šviesų tinkamu laiku. £

J. L. Pasakantis, O. D. | 

447 Broadway, So. Boston. g 
B®g@S©®®@©@®®©©©©©®©©©®®&€-

$ TEL. So. Boston 0506—W. Z
g LIETUVYS DANTISTAS |

■
<b

P. J. AKUNEVIČIUS 
lietuvis graborius 

■Sutelkia geriausi paskutini patar
navimų, todėl verta pas jį kreiptis.

Ofiso adresas:
258 Broadway, South Boston

Tel. S. B. 0381
Bes.:820E. 6-thSt.,S.Boston

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

ADOMAS OWIRKA
LIETUVYS GRABORIUS 

Pagrobus atlieku gerai ‘v pigiai. 
Kaina vienoda visur. Užlaikau au
tomobilius. Vieta atdara dienų 

ir iiabth
883 CAMBRIDGE STREET 

'E. Cnmbrldge,.Maw, .

1

Tel. Brockton 5112—W.

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

, Tel. So. Boston 0464-J.

JURGIS STUKAS
■ b 1 Ej4šf 'f

453 WEST BR0ADWAY, 
South Boston, Muši 

Darom dailius paveikslus. Vęsęltlųii. 
traukiam vakarais. Užalikom vi-, 
Šokios rūšies rėmus.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRAUGYSTĖS. VALDYBOS 

ADRESAI.
A------- -

AIRN-ININKAS — M. fiSobn,
539 E.- 7-f h St., So. Boston. Mass. 

Telephone So. Boston 1516—J. 
fTCE-PIRM. — -Kazys Ambrozas

492 E. 7-fli BE, So. Boston, Mass! 
•ROT. RAŠTININKAS — J. Glipeckis,

5 Thomas I’ark, So. Boston, Mass. 
’IN. RAŠTININKAS — Matas šeikis,

460 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
lASIERH’S — A. Naudžiūnas,

<8.85 E. BroadivtĮfe S, Boston, Mass. 
MARŠALKA — .T/Žalkis,

7 IVinfiehl SĘį So. Doston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tro 

'ia nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rų 
•ai. po pietį} šv. Petro parapijos salėj, 
192 E. Seventh S t., So. Boston, Mass.

W. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Jaroša,
440 E. G-th S t., Šo. Boston, Maus, 

/ice-pirm. — J. Gvtibinskas,
157 M Street, So. Boston, Mnss. 

'•rot. Raštininkus — A. Janušonis,
1426 Columbia.Rd., S. Boston, Mass 

vininsų Raštininkas — I< .Kiškis,
S ITateh Street. So. Boston, Mass. 

iždininkas — L. švagždys.
111 Bowen St., So. Boston, Mass, 

Tvarkdarys — P. Laučiui,
395 E. Fifth St.. So. Boston; Mass. 

Draugijos reikalais kreipkitės visa- 
los j protokolų raštininkų.

Draugija savo srisirnkltuus laiko 2-rą 
ledvldienj kiekvieno mėnesio 1-mą vai. 
>o pietų parapijos salėje, 492 Seventli 
>t.. So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-GIJOS 
VALDYBOS'ANTRAŠAI

I •Irmlnlnkns — Antanns Pastolis.
146. Bmven St., So. Boston, Mas«. 

Vlce-pirni. — Martinas Knistautas,
4062 IVasliington St., Rosltndnle : 

Protokolų Rašt. — Antanas Macejunas,
450 E. Sevehth St., South Boston 

Fln. Raštininkas — Juozas Vlnkevičius
900 E. Broathvay. South Boston 

Kasteriąs — Andriejus S5alieckas,
1 307 E. Ninth St., Šik tioston, Mass. 

Maršalka — Aleksandra Julmokas,
115 Granite Št, So. Boston, Mass.' 

Draugystė D. L. K. Keistučio laiko 
mėnesinius susirinkimus kas pirmų no* 

ėldleaį kiekvieno mėnesio po No. W 
IVftshlhgton St, S, Boston, Mass,, 3*čių 
valandų, po pietų. Ateidami ntslveskUo 
on savim fiaujų narių prlo Inmių dttiu- 
kijo* prisirašyti..
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