
&•-
11

■’ F

No. 16. Metai X.

Popiežius PTUS IX sako

“Kiekvieno kataliko yra 

šventa priedermė paremti 
"Jškaj.ą spaudą ir ją 

Mansiai pasksleisti 
nioiiin. Geri ’iaikra- 

a naudingiausiu daik- 
'erti didžiausio užnjo-

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 7 D., 1925.

Naujas Lietuvos mi- žl± .
BAKŠYS.

nisterių kabinetas

Rymo K&talihų 8v. JnonĮtt A 
Darbininkų Kooperatyvės-'Į- ’ 

Sąjungos

DARBININKAS
.' ------Eina-------

OTARNTNKAIS. KUTVERGAIS IB 
SUBATOMIS

.......................................H»
Užrubrty Ir Bostono apylinkėse 

metama ....................................... |S.3O

“Darbininkas”
366 Broadiray, So. Boston, IfasaĮ

Tel. South Boston 820.

iš Lietuvos
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(nizaciju kaip tai: JaunimoSą
junga: •‘Pavasaris,” “Cki-‘ 
ninku Sąjunga,” ‘•Ūkininkų” 
bankas, “t&. Sakramento” 
draugija, ••Moterų” draugija 

‘ir tretininkai Visų minėtųjų 
draugijų tvirčiausia gyvuoja 
“Ūkininkų Sąjunga” su “Ūki
ninkų” banku. Menkiausia 

i .jaunimo sąjunga ‘‘Pavasaris” 
ir tai dėl to, kad nėra sveiko, 
doro ideališko jaunimo, o dau
guma miršta civiliška džiova, 
(lai prie to prisidėjo ir lai, kad 
vadzgi riečia! ilgą laiką neturė
jo geros bažnyčios. Senajai 
aplūžus 1922 metais energingas 
ir tikrai pasišventęs tarnauti 
Dievui klebonas P. Kaičia pil
kėjo jiamatus naujai mūrinei 
bažnyčiai, o laikinai Dievui 
garbinti buvo suremtas už ka
pų šapas, kuris atrodė gana 
skurdžiai: nedidelis vos apie du 
šimtu žmonių galėdavo tilpti, 
boto dar vėjas pro sienas švil
paudavo. Taip jie ilgą laiką 
ir vargo; daugumas praleisda
vo mišias namie. Tuo tarpu 
naujosios statymas daliai auk
ščiau minėtų priežasčių ir sun
kių laikų ėjo mažais žingsninis. 
Bet uolus kleljonas, matyda
mas vargingą parapijiečių pa
dėti, nenustodamas vilties tę
sė darbą tai skolosna lygdamas, 
Ui lakstydamas po savo para- 
pijiečius, tai pagaliau Į ameri
kiečius vadzgiriečius kreipda
masis, kurių ttik šie teatsilie
pė aukodami: 1) Tadas Bačys 
iš Athol, 100 litų, 2) Petrone 
Miliuvienė 1,000 lt. ir 1,000 1, 
paskolino iŠ Colinsville, 3į Ja
sinskio! iš Chieagos. Matttsevi- 
čioi 200 lt. ir keletas smulkių 
aukotojų, po 1-2 dol. Vilo 2,- 
356 litai aukų ir 1,000 1. .pasko
los ir net pats visą savo sukim
šo. Taip vargais negalais 1924 
metais jau ir stogą uždėjo, o 
spalių mėnesio 26 dieną, tų pa
čių metų padarė naujojon baž
nyčion Įėjimą. Dabar Vadžgi
rys pasipuošė nauju, dailiu re
nesanso stiliaus su šešiomis 
priešaky graikų — atikos kolo
nomis, dievnamim Bet nors 
ir nudžiugo vadzgiriečių širdys 
išvydus naują bažnytėlę, tačiau 
dar nėra ji užliaigta: trūksta 
bokšto ir viduje nieko nėra, tik 
plikos sienos. Nesumažėjo dar 
nė klebono vargas: skolos spau
džia ir svajoja kaip reikės už
baigti statyti. Bet vistik yra 
vilties, kad baigs kada nors 
sunkų ir veik nepakeliamą šiais 
laikais darhą. Tada turės dau
giau laiko atsigrįžti, nors ir da
bai- jis nemažai dirba, prieš 
liaudies tamsintojus. kurie pa
sėjo usnis ir dagius jo parapi
jiečių dvasioje, daigindamas 
joje vienintelį išsigelbėjimo 
vaisių nuo maro Kristaus sėk
lą Dabar, ačiū Dievui, vadi* 
giriočiams naujojoje bažnyčio
je jau nebešvilpanna vejas.

“Aušrą.” aktingai dirbo Įvai
riose lietuvių draugijose, orga
nizacijose irt. t.

Vok iečių okupacijos metu 
, kun. Bakšys likos Vilniuje. Xę- 
| paprastai dideli yra kun. Bak- 
| šio nuopelnai šaukiant Pirmąją 
I Lietuvos Tarybą ir kuriant I.ie- 
jfnvos nepriklausomybės bran
ki noi į.

1 Merkinėje kun. Bakšys rado 
Į be galo daug darbo. Pusiau su- 
j lenkėjęs, tamsus, nuskurdęs 
(kraštas dėka kun. Bakšio ener- 
’ gijai ir nenuilstamam darbui.

Lietuvos
Dzūkijoj, šau- 
liiozas Bakšys.

i Sausio 7 <t. 3 v. pi pietų jis mi- 
•rė nuo žaizdų Kauno 
“e. Vos tik 41) meir.

MAŽA PERMAINA. 'APIE NAUJĄJĮ KABINETĄ. 11 pakenkimui yra jiaieidę.
j Kadangi persiorganizavusia
me ministeriu kabinete pasiliko 0- . * 4. ir Daukantas ir Knipavičius 

. tai aišku, kad tarp judviejų su
sikirtimo nebuvo .

j Laisvamaniai ir socijalistai 
jišgamišką darką padarę gali 
•džiaugtis patalkininkavę Lie- 
■ tavos skriaudikams-lenkanin

Vašingtonas.

Min

kantas.
Te: si ng<

-• Darik.mtas

- l'K‘<
Krupavičiui.

y?

Auujajaine kamnete is seno- 
7; neliko Starkaus, vidaus rei
su.ų minis.terio ir Bistro, Švieti
mo ministerio. T ju vietą ine-j 
jo Endziulaitis ir K. Jokantas.! 
Persikeitė teip-gi ministeris 
Urmininkas' — i vieta Tumėno

o jo Petrą!

ANTRASIS AM. VAKARI-,' 
NIŲ VALSTIJŲ LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SEIMAS 
CHICAGOJE

ligoninė- 
amžiaus. 
••nergin-
Bakšvsdelegatai iš 20 bei. katulikų darbštus. Imu.

lonijų nuo S7 draugiją Atsto- ,tnįT) traaingai žuvo kultūros ir iper keletą motų žymiai pakitė-

buvo suvirš 1.
Amerikos lietuvi:: sočijalisin j atvyKO atstovu m

iaisramanin laikraščiuose 'RUSIJA NORI SUSIGERIN- *nių ko!i< ■’iijii net iš
ivo paleisią gandų būk tarp ^U AMERIKA. ;L;._
;n'.-tcri'.: Daukanto ir Kruna

’ L- jo. Mokyklų skaičius apylin- 
>y dirbda- kėje padaugėjo, Merkinėje Įsi

steigė. vidurinioji mokykla, vi- 
! Buvo paprastų ūkininkų sū- pnr išaugo šimtai šaulių — jau- 
. mis, girnos Suoleliuose. Utenos j nuodių. Ir vis tai yra kun. 

Bakšio darbų vaisiai.
Knn. Bakšys nepamindavo 

ir lenkų vergijoje vargstančių 
brolių ir kuo galėdamas gailio
jo ir ramino jnos. Dažnai su 
savo mokyklos auklėtiniais ir 
žmonių pulkais jis eidavo ant 
upelio Merkio kranto ir čia dai
navo lietuviškas dainas. Rin
kos iš anos pusės žmonės, tiesė, 
rankas į laisvąją Lietuvą ir 
graudingai verkė svetimų prie
spaudoje.

Lenkai griebė dantimis iš 
piktumo dėl kum Bakšio dar
bų. Stengės daryti jam viso
kių šunybių, kėsinos jo gyvy
be.

Ir štai, gruodžio 17 dieną, 
vėlų vakarą, du nežinomi pik
tadariai lenkai pasibeldė į kun. 
Bakšio duris. Jiems atidarė 
pats kun.' Bakšys. Niekšiškai 
paleidę į jį du revolverio Šū
vius, sužeidė ir1 pasislėpė. Ne
žiūrint rūpestingo gfdyme ir 
priežiūros, kun. Bakšys amži
nai mus paliko. Nors neteko
me garbingo mūsų draugo, bet 
atmintis apie jį amžinai gy
vuos šaulių tarpe...

Kun. Bakšio darbų nuopelnai 
ir herojinga mirtis aukso rai
dėmis bus įrašyta Lietuvos pri
sikėlimo istorijos lapuose 

(“Trimitas”)

Sve- ■■ yi>Uomenės darbą pat tamsia- 
T seimą Lietuvon užkamp........ .......
tolimos-

-I ,, .. ------ . ... i l'pa> >e-?ų,.-Duslios diktatorius juvkov, ...:- T . J . ... . j . ’ Entuziastinga:
d.enino įpėdinis, pranašauja. L j (v-ic

' ikad Amerika greit pripažis Pu-i.• •-I .. o t- > i r» •• * + ilaunir.a seimą.!>i.pu Sako, kad Rusijos sutar-
itis su Japoni.įa pagreitins susi- 
jlaikymų su Amerika. Rykov 
sakė:

“Mums labai rūpi gauti A-
merikos pripažinimą, nes Ame-
jrika pramoniniu žvilgsniu yra j 
I et irtvi o ncic Inlvs^ rtr cn-.'Ir-'n i>- '

va-iaus ivy:<ę> susikirtimas n 
mmKterių .susirinkimo būk jie
du susimušę, šitą gandą pir
miausia paleido lenkai, o lie- j 
tuvių laisvamniai ir socijalistai 

.laivo tą paėmę už. gryna pini
gą ir kaipo teisybę paskelbė, i 

-Tai buvo vienas iš šlykščiausių I. 
šmeižtų, kokius tik.lenkai yra!
Jie lietuvius paleidę ir vieruJ tipriau5ia SaJis pasaulyje ir!

. . . _ ' ■'-an‘lekiau.-ių vendu, 'O- nniras labai rūpi šauti -Ytneri-
UetBvos Pasiuntinybe kius mūsų laisvamaniai h- soe.- ,ko. ka^tala ir tet-hniškns ina-

# Amerikoje, ilsisi Lietuvos pažeminimui (gius atstatyti mūSŲ pk[)nominĮ 

|g)Tvenimą. Mes galime pasi- •' 
(naudoti Amerikos patyrimaiĮ 
iir Amerikos organizacijos hū- 
(<,lais.
j ‘‘Mes Amerikai labai mažai 
skolingi. Mūsų rūbeliai nesu
siduria su Amerikos ir mūsų 
interesai negali trintis. Todėl 
mūsų gori santikiai su Ameri- j 
ka labiau tvertų ir daugiau j 
naudos neštų, negu santikiai 
su bile kuria kita pasaulio ša
limi.

“Sutartis su Japonija yra 
tvin-iatšios taikos užtikrini
mas Tolimuose Rytuose.” ’

Rykov sakė, kad Franci ja: j 
sugrąžintų skolas, jei Franci ja : 

(sutiktų Rusijai dabar pa.-kolir.- '

Mmb

Mino

pri

M: n

Minių t

Iicteratai p. Dr. K. Pakšto ii 
kun. B. Burnšo buvo rimti ir tu
riningi. Po paskaitų buvo gy- 

ivų diskusijų ir įnwa labai 
j svarbių rezoliucijų kurios vė- 
! liaus bus paskelbtos spaudoje. 
Į Seimas atgaMfttr luntalikn 
į dvasią ir sukėlė cm^rgijos uoliai 
darbuotis ir toliau vienybėje 
Bažnyčios ir Tautos bbui.

į apskrityje. Kuo pat jaunystės 
į dienų jis rodė didelių gabumų 
i Įvairiuose deriuio.se.
; Mokinosi Švenčionių 4-ių 
i klasių mokykloje. Vilniaus 
dvasinėj seminarijoj ir Insbru- 
ko universitete (Austrijoje) 
kuri baigęs ir .gavęs teologijos 
daktaro laipsni, grįž.ęs, apsi
gyveno Vilniuj:- prie A isų 
šventųjų bažnyčios, kaip ka- 
n-endorius. Čia jis ir pradėjo 

i milžinišką, tautini darbą. Bu 
1 vo bendradarbis kelių Vilniaus 
(lietuvių laikraščių, redagavo

S. ŠALKAUSKAS,
Lietuvos universiteto profesorius, gilus mintytojas ir 
rašytojas. Augštus mokslus jis pasiekė Tautos Fondo remia
mas.

DIDŽIAUSI RŪKYTOJAI.

KIEK SOČJIJ AUSTŲ.

. .Beiliu. — Vokietijos soeija- 
iistu organas “\’orw?rt>” ap- 
rokuoja. kad 1924 r., visame 
pasaulyje socijalistą buvę 7.- 
OOO.OCiO. Daugiausia buvę An
glijoj, būtent' Darbo Partija tu
rėjusi 3,156.000 narl’j. (Bet ne 
visi Darbo Partijos nariai yra 
socijalistai). Vokietijos soci- 
jaldcmokratų partija turėjus 
S60J»i narių, o Austrijos — 
566JMI.

DAUG SERGANČIŲ.

Maskva. — Pagal valdiška’ 
žinias Rusijoj malarija sergan
čiu vra 5.352.349 žmonės. Tai

1913 m. Dauginus;’. malarija 
prasiplatinus Pavoigėj. šiauri 
nlarm Kaukaze Uralą kalnuo
se irar.vku kr;~.Cr.ci^triktuo-

DR. PAKŠTO MARŠRUTAS
Pirmos prakalbos DETROIT, 

Midi., vasario 7 ir 8 d.
Galutinai susitarta dėl pra

kalbų LAWRENCE, Mass. Čia 
jos Įvyks vasario 12, 13 ir 15 
d.

ELIZABETH, N. J., jos nu
matomos vasario apie 25-26 d.

PHILADELPHIJOJ, šv. Jur
gio parapijoj, žada būti pora 
prakalbų vasario 27 ar 2b ir ko
vo 1 d.

BALTIMORE, MD., prakal
bos gal bus tarp kovo 2 ir 4 d.

Po kovo 6 d. K Pakštas Ry
tuose prakalbų nebesakys, nes 
turės grįžti atgal Chicagon.

Dr. K. Pakštas iš Chicagos 
išvažiuos vasario 7 d. Nuo tos 
dienos prašoma į jį kreiptie’ 
“Darbininko” adresu 366 W 

j Broadway, So. Boston, Mass.

$ 
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Vadžgirys. šis Lietuvos 
kampelis, palyginus su kitais 
nėra perdaug nuo didžiojo ka
ro medžiaginiai nukentėjęs. Bet 
vistik ūkis nuo nuolatinių per
vartų, vokiečių okupacijos ir 
rekvizicijų pilnai atsikelti dar 
negali. Ir todėl pas daugelį ū- 
kininkų girdėtis litu stoka. Vi
sai kitaip atrodys, jei pažib
sime į jo gyventojų dvasią, Čift 
rosime nepalyginamai didesnį 
skurdą. Didysis karas ir Leni
no sūnūs, kurie nesukūrę Rusi
joje rojaus ir paskandinę, ją 
'kraujuose dažnai bando apdū- 
jme žmonėms akis sukurti jį 
•Lietuvoje, labai demoralizavo 
čionykščius .gyventomis. La
bai ptašiplafinum daugelyje 
šeimynų bedievybė, o jai skina 

Į kelią didelė girtuoklystė. Jau- 
____  jnimas, išskyrus mažų dalelę, y- 

Miami, Flą. — čia suvažiayb :ra surailbėjęa, prie nieko idea- 
.______________________________ _ __I- ii* ATMni-

šveioarijoj daugiau žmonės 
rūko, negu Lile kur kitur. ŠveJ- 
carijoj per metus surūkoma 10.- 
i)00 tonų piktžolės. Tai atseina 
po 5 svarus ant žmogaus. Fran- į kaLSJIMAS ir PINIGINĖ Į PRIEŠ GINKLŲ GABENIMĄ 

[ rijoj tabokos surūkoma po •, BAUSME
svarus. , PChicago, In. -Lianos h.

~~ : Forbct. bu-.-nsi> veteranu Biuro
PABTOU KONFERENCIJA. kajl„ darT.

' me suokalbio apgauti valdžią ir 
[teismas nuteisė i; vz.-unokėti 
l$10.00O baudos ir atvedėti du 

. Tom pat liki
mo sumiaukė jo draugas ir bon- 
dradarbis John AV. Thompson. 
Pastarasis yra St. Leuis'o tur- 
tininkas. Forbe< neprisipažino

i pi ie kaltė-.
Maskva. — Pasak naujausių ------ ---------

pranežimų Rusijoj maisto sto NORI TAPTI PILIEČIU.
ką baigėsi tuo. kad apsireiškė j New York. — laika Heifetz. 

[badas. Ka i kuriose vietose žmo- į pasižymėjęs smuikininkas. iŠ 
nės nuo bado jau miršta. Ypač'siėmė pirmąsias pilietyl>ės po- 
blogoj padėtyje atairado Tam-1 pieras. J “ —-

Kinijos partijų atstovai m 
važiavo i Pekiną ir bandy> i- 
dirbti programą, kariituiim pi n h i i

gabus partijos galėtų vykinti. Ikšiol p001" kalėjimo.
ton partijos vedė dideles riete- į 
nas.

KINUON.

Anglijos vyriausybe rengia 
vijoms tautoms įspėjimą, kad 
n-^zab^ntų ginklų i Kiniją.

SUSTREIKAVO.

Philippi, W. Va.—Išėjo s.trei- 
kan 35d angliakasių. Sustrei
kavo iš Miopatijos streikuojan
tiems angilakasiams Wendel 
dist rikte.' Visame di<t rikte 

•darbai mainoso sustojo.

1 fnbmriju.

DARBININKŲ VADAI 
SUVAŽIAVO.

Jis yra Mas. gimęsDarbo Federacijos valdybas Aiškesnio nelinkęs ir sėdi apmi- 
A mirtim atvykę^^toai ix taflūa-apia ręs socialistų krotbje. Tiesu

1 11)17 m. inc darbuotę. " .. .

APSIREIŠKI! BADAS.

SKAITYKITE!
L. N. Tolstojaus Apysaką

Ant antro puslapio.

petuvos Banko balansas 
19M m. gruodžio 31 d. suvestas 
161,074.933.68 lt. sumoje. Auk* 
so, sidabro ir tvirtos svetimos 
valiutos buvo 93,097,163.84 HL 
sumai, banknotų apyvartoje -tįi 
92,982,281.04 lt., depozitų, >.
dėlių 3135 nik tik, disknįįn 
paskolų
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nai įgyvendintas, 

gražūs, šviesūs, šilti, nemo
kami knygynai ir muziejai 
Puikios, šviesios, šiltos su 
visokiais patogumais nemo
kamos mokyklos. Reikia tik 
tavo noro ir laiko. Pinigė
liai Amerike įgijami ir-gi 
lengviau, negu Lietuvoj. To
dėl norint Įsigyti knygą ar 
laikraštį užsisakyti čia leng
viau, negu Lietuvoj.

Viršuje paduoti žodžiai iš 
Lietuvos darbininkų organo 
tecstie paakstiuimu Ameri
kos lietuviams uoliau siekti 
šviesos, mokslo.

- j_Mi=jrviiL< ■■ i RniiaM^BBc 
Puikūs, valdžios turi gabentis tnai<-*

I’- *? a

B'i

GERIAUSIAS FAKTAS 
LAISVAMANIAMS

Retas laisvamanių bei so- 
.cijalistų laikraščių numeris 
išeina be prikaištų “kleri
kalams” pro - lenkiškumo. 
“Klerikalai,” girdi, praganė 
Vilnių, jo nenori atgauti.

savęs lavininuJ, Į švietimo
si darbą. Mes turime ir kny
gą kuo danginusiai skaityti, 
ir laikraščių, ir kur tik ga
lima, lankyti kursus ar mo
kyklas šventomis dienomis 
ar vakarais. Tik per šviesą, 
tik per moksli’ nes išsiva
duosime iš savo vargo ir iš 
ti didžiojo kurdo, kurs

DIDŽIOJI LIETUVOS 
BLOGYBĖ

‘‘Draugas.’’ indėj i sausio

liūte:

B

J

t

nori susitaikyti su lunkais, mums visiem;laip gerui pa 
Paskutiniu laiku “Tėvynė." 
<5 ją sekdama Brooklyno 
“Vienybė” rašo: “Niekam 
ne paslaptis, kad Vatikano 
politikai reikalinga Lietuvos 
susiartinimas su 
Tam nesipriešina 
mūsų valdonai (' 
lai”).

Pasakymas, kad 
bičiuf 
lygus sūnyčio 
Juk, kad pa-

“ ‘Daily Nctvk redakcija 
praneša ‘Draugui’ ‘Ost E.x- 
press' telegramą iš Livurpoo-

/islamas.

fc" !

»»

£
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t
I 
I fe to «■
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“kleri-
v.vtes sukalai” nori 

lenkais yra 
amtelėjimui.

sakymui tikėti reikia fakto.
O faktas yra. Ir ne bile k< >ks 
faksas. Tą faktą dedame 
Šiame “Darbininko” nume
ryje aut pirmo puslapio. 
Perspauzdiname iš “Trimi
to” apie a. t a. kum Bakšį, 
kurs mirė lenkų dviem kul
kom pervertas. Tai naujau
sias ženklas lenki] meilės lie
tuvių “klerikalms.” Tokią 
lenkų meilės ženkli] Lietuvos 
“klerikalams” yra ne pir
mas.

”Lietuvos valdžia uždrau 
dusi išvežimą rugiui ir bulvių 
iki 1925 m. liepos 1 d., kad 
tuo būdu apsisaugojus mais
to stokos, ir taipgi leidusi 
Lietuvon be muito įvežti ru

zgius iki š. m. liejies 1 d.”
Nesenai buvo žinių apie 

lai. kad Rusijos “darbinin- 
Amerikos lietuviams švic- kiška valdžia perka javu 

sos reikia nemažiau, negu [ Kanadoj ir Suv. Valstijose. 
Lietuvos darbininkams. Lie- 'Kiekvienas turėjo stebėtis. 
tuv.es darbiviikai 
kad biednuoimiei 
būti] nemokami?, 
nemokamas r-kslr

“Kad iiioioi" šviesa niunis 
būtu j>rieinaii.ii. mes reika-

padarytu biediuioniunei visą 
mokslą nemokamą ir kad ji 
savo lėšomis pa remiu bied- 
nuomenės kibias pastangas

H

;tai. sunaudokite šitą faktą 
.švietimui "pažangi<>sio>” vi
suomenės .ir aiškiausiam pri
rodymui lenki] meilūs Imtu
vui “klerikalams.”

PRIE KO RAGINA
Kauno “Darbiniiik.m” 

Naujus Metus j»radėdamas 
išrodinėja kas Lietuvos Dar
bo Federacijos valdybos ke
tinama daryti fr nurodinėja
ma, ko Lietuvos darbininki
jai reikalinga ir kas darvti- 
na . Be kitko ten rašoma :

“Bendrai tariant, prieš 
akis mums darbo — lu-iijnnii 
tomą daugybė: vieni darbai 
Teikia baigti, kiti reikia pra
duti. N emaža mes darbo tu
rime padėti ir savo dvasios ir 
kūno reikalams.

“Ko reikia mūsą dvasiai f 
i. Atsakyti galime trumpai —

Šviesos, šviesos, šviesos!.. 
Mes daug kenčiame vargo, 
daug turime skurdo dėl sa

to iš kapitalistinių šal^ų.

Liūdna išgirsti, kad Lietu
va turi uždrausti rugių ir 
bulvių išgabenimą ir get leis
ta be muito rugius įgaibenti iš 
užsienio. Lietuva — ūkio 
šalis. Ūkio produktai jos di
džiausias turtas ir svarbiau
sias išgabenimo daiktas. Kai 
Lietuva negali pagaminti ri
kio produktų perviršio ir kai 
negali tą produktų išgaben
ti užsienin, tai įvyksta Lie
tuvos ekonominiame gyveni
me didžioji blogybė. Fabri
ko išdirbinių Lietuva visuo
met turi gabentis iŠ svetur. 
Jei ji nieko negali savo ke
liu svetur šio to išgabenti, 
tai jos ekonominė padėtis 
smunka.

ezrio Ejeidenko didžioj o. iš žmonių ^kančių, užsistoja

asai kaizeris, didis milita- 
ristas kariavo per 20 metų ir 

Voltaire’as nerado žodžių sa 

vo draugą pasmerkti. Vol
taire’as draugavo ir-su Rusi
jos cariene Ekaterina II. 

nors toji cariene nužudė sa
vo vyrą ir taravo despotiš

kai.

UŽSISTOJA Už
VOLTAIRE’A

“Draugas” buvo užsimi
nęs, kad lietuviu laisvama
niai seka Voltaire'o princi- 
pą:“šmeižk. šmeižk, vi: 
kas nors iš to pasiliks.”

‘‘Naujienos’’ užsistojo 
Voltaire’ą. rašo, kad jis

Voltaire’as parašė Kandi- 
dą. Apie tą veikalą garsi 
Francijos rašytoja de Staėl 
pasakė: “Jis (Voltaire) pa
rašė Kandidą. toki veikalą, 
kurio smagumą galima pa
vadinti pragarišku, nes išro
do. kad jis parašytas rašy
tojo visai skirtingos prigim
ties negu mes, rašytojo ne
paisančio mūsą likimo, sma
guriaujančio iš mūsų kentė
jimų ir besijuokiančio, kaip 
velnias arba beždžionė, iš 
žmonijos nepalaimų, su ku
riomis jis nieko bendra ne 
turi.

darbininkų; reikalų gynėjos 
“Naujienos.”

Negalirna sakyti, kad 

“Naujienų” pasielgimas kei
stas. Juk jau senai žinoma, 
kad socijalistų rūpestis dar
bininkų reikalais baigiasi žo
džiais. Gali būt kuo nori, 
tik būk anti-kataliku, prieš 
socijalistus nieko nesakyk, o 
būsi jų užtartas. Jau ir lie
tuviai pamate, kad socijaliz- 
mo apaštalavimas yra pel
ningas biznis. Kaip Vol
taire’as norėdamas įstoti Į 
Francijos akademiją prisie
kė esąs tikras katalikas, 
taip “Naujienų” bendra
minčiai keleivininkai, atėję 
talkon, saidariečiams, teis
me užsigynė ir laisvamany- 
bės ir socijalizmo.

Nesistebime “Naujienų” 
užsistojimu už Voltaire’ą.

ŽODIS VISUOMENEI

reitais metais baigęs mokslą, 
aš padėkojau Tautos Fondui, 
bet dabar aš noriu viešai iš- 
,reikšti padėką visai Lietuviš
kai Amerikos Visuomenei už tą 
tėvišką globą, kurios patyriau 
per anuos trejas metus.

Amerikos Visuomenė šelpda
ma mus, turėjo be abejo tikslą 
sulaukti visos eilės darbininkų 
— inteligentų, kuriems pir
miems tektų Lietuvos dirvonai 
plėšti, organizuoti, dirbti, kad 
padėti greita laiku užgydyti 
karo padarytas žaizdas, ir ga
lutinai išsipalaiduoti iš tos ver
gijos. kurinius per tiek amžių 
slėgė. Irtas sumanymas Tau
tos Fondui pilnai pasisekė. 
Šiandien visa eilė darbininkų 
Tautos Fondo lėšomis baigusių 
mokslus darbuojasi visose ša
kose valstybinio aparato — mi- 
nisteriai, seimo atstovai, aukš
tieji valdininkai, profesoriai, 
mokytojai ir t. t. Bet tą dar
bininku dar tik būrelis. Dar 
daug darini laukia savo eilės, 
laukia darbininkų kurie' juos 
nudirbtą. Aš irgi patekau ei
liniu darbininkų tarpan — 
Kum Marijonų gimnazijos Ma
ri ampulėje mokytoju.

Aš dar kartą reiškiu gilios 
padėkos Amerikos Visuomenei 
r neabejoki, kad Amerikos Vi
suomenė mato tą naudą, kurią 
atnešė Litai vai ir toliau rems 
ka t a Ii k i š ką ją mok si ei vi j ą.

Liudas Čepulis

šitaip pasakė: “Niekas visa
me pasaulyje niekuomet taip 
nemelavo, kaip Voltaire’as.”

Voltaire’as būdamas di
džiausias ‘ ‘ anti-klerikalas, ’ ’ 
norėdamas Įstoti i Francijos 
akademiją po prisiega sakė: 
“Dievo aky vaizdo je, kurs 
mane girdi, aš esu tikras ka 
talikas.”

Rašydamas šiuos kelis žo 
džius noriu išreikšti Gerbiama- 
jai Lietuvių Visuomenei Ame
rikoje gilios padėkos už jiagel- 
bą, kuria naudojausi treji] me
tų bėgyje eidamas mokslą už 
sienyje — Friburge, Šveicarijo
je.

Po Didžiojo Karo, kad Lie
tuvoje intensyviai ėjo šalies 
atstatymas iš griuvėsių, aš iš
vykau į užsienį įgyti aukštojo 
mokslo, kad paskui sugrįžus 
[juo didesnį akmenį galėčia įdė-

už 
to

kio principo neskelbė, rašo, 
kad Voltaire’as esąs didysis 
Francijos švietėjas.

“Naujienos’’ sakosi esan
čios darbininkiškas, socija- 
listiškas laikraštis, o užsisto
ja už Voltaire’ą didžiausių 
militaristų ir despotų moliu
ką. Voltaire rokuojamas 
laisvės gynėjas, o artimu

PADĖKAVONĖ

Toli gražu ne viskas čia a-
pie "Voltaire ą parašyta, bet v į naujaį atstatomus Lietuvos 
iš to kas parašyta matome Valstybės Rūmus. Savo lėšų 
kas do paukštis Voltaire’as į mokslui neturėjau, bet čia man 

melagį, veid- at6J° i Paffelbil duosnioji Ame- 
.. , rikos Visuomenė. Trejų/me- 

-* tų bėgyje mane šelpė Liet. R. 
ie darbininkiškos draugu buvo Vokietijos kai- beždžioniškai besijuokianti K. Ftderacija Amerikoj'

kuri prie caro daug 
gabendavo užsienin.
- prie

buvo. Už tą 
niaini. militaristų meduką.

Pe-

Mike Bluis. 501 Pine Rilis St. 
Minersv’ille, Pa. rašo: “Dėkui Tamstai, 
p. Žukaiti, už j ilsų stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė. 

, Turėjau vicluritj didį sukietėjimą, skil
vio nedirbinų. galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo,dieglius viduriuose Ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau jusi] žolių du pakeliu No. 
305A, tai tas visas nesmagumas nuo 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žmo
gui kreiptis pas žukaiti su negerais vi- 

, duria w, o tos žolės ir’jumis atitaisys.
Prekė 60c. nž pakelį.” Atsiųsk 10c., 
o gausi visokii) žolių ir knygų katalogu. 
Adresuok taip:_____ ___

X. KUKAITIS
449 HūdsoiAve., Rochester, N Y.

KRIKŠTO SŪNŪS
✓%vxvvvwxx APYSAKA L. N. TOLSTOJAUS.

— Rytoj ryte.
— Na-gerai. keliauk su Dievu, rytoj ant ankstyvosios at 

\ ažiuos.
Ant rytojaus atvažiavo kūma: atėjo ir kūmas, apkrikštijo 

mažyti. Išėjo kūmas ir nesužinojo kas per vienas: ir nematė 
jo daugiaus nuo to laiko.

II.

švente krikšto tčvel.
Kur gi dabar tu — kalbėjo vaikas - brangusis krikšto, 

tėveli eini’ Jeigu i mūsą pusę, tai užeik pas mumis i mū
są namą, o jeigu į savo namus, tai aš su tavim eisiu.

Ir pasakė jam krikšto tėvas:
— Negalima man dabar Į tavo namus et i: man po kaimus 

darbo yra. O pas save namuose aš rytoj būsiu, tai užeik pas 
mane.
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Pradėjo mažylis augti ant džiaugsmo gimdytojai!^: Sti
pru- drūta.- kai]) darbininka>. gudrus ir prielankus. Sukako 
vaikui dešimts metų, leido tėvai mokytis, kurie kiti mokinosi 
jumkis metus, vaikas jier vienus metus išsimokindavd. Ir ne 

[buvo ko daugiau.- jam mokintis.
< Atėjo Velykom Nuėjo vaikas pasveikinti krikštų motinos 
('-.i šv. Velykoms, sugrįžę.' namo klausia tėvu.

D-vliai. kur-gi gyvma mano krikštą tėvas? Aš ir pas 
noiv-ian už'-iti pasveikinti, kaip ir krikštą mamą su šv. Ve- 

lykomi'.

— Nežinom” iii<‘>
tėvus. Ab-s paty> apie tai mąstome. Nematėme nuo 
kai]) jis tave apkrikštijo ir negirdėjome, nes apie jį 
kur gyvena, nežinom ar gyvas ar ne.

Nu.-ih’Tik<~ -sūnus tėvui ir motinai ir prašydamas
— .\f l'-i.-kite mane tėveliai — kalbėjo nužemintu balsu. — 

mano krikštu tėvo ieškoti. Noriu jį rast, su juo pasi-seikint, 
palinkėti jam laimingos šventės.

Nesipriešindami nuolankiam sūnaus prašymui, išleido jį.

mylimas sūneli, kur gyvena tavo krikštą 
;o laiko, 
nežinom

nr
n k: autii\<’-ąj

t uoli <

Ii’ytdimai pi

žmugi:.-. — pa- 
i>: mūrini narna

pu išėjo piikly,.
— Ko tau n-i kia paklausė jisai.
— Tai]) ponias pirklį, davė man Dievas vaikelį: jaunystė 

je dėl pas i linksni nimo, ant senatvės dėt paguodos, o po mir
ties, kad.dušų mano atmintų. Susimildamileiskite dukterį

i ab-isiu Icikšlyti.
SuiziĮžęs ni'in rti iig;i> žnioeu- namo, nu važiavo ihk >ian pas 

jjirklį. ])<jstatė;irkli ant kiemo ir einą į vidų. Bet tuom tar-

i:1'm : iiig;i.' ziiinm;.' — geri 
l’a.'tiim.' .ii.' mane ir nelei

i n

ikauž rank

in.
Išč.ię> vaika> iš namii nuėjo kelionės keliu. Nukeliavęs pu- 

. ę dienos sutiko praeivi žmogų.
Sii.-toję- Įiiaeivi- paklausė:
— Sveikas vaikeli — kalbėjo keleivis. — Kur keliauji su 

Dievu ?
Pažiūrėję.' vaikas jam į akis atsaku:
— Buvau aš ]>as krikšto mamą pasveikinti su Velykoms, 

[)ąrėjęs namo paklausiau savo tėvelių: kur gyvena mano kri
kšto tėvelis, kurį norėjau pasveikinti su Velykoms. Pasakė 
man gimdytojai: “ nežinome mes, sūneli, kur gyvena tavo kri-

i ikšto tėvelis, nuo to laiko kaip apkrikštijo tave, išėjo jis nuo 
mūs ir nieko mes apie jį nežinome ir nežinome ar gyvas'jdęfrf 
jis.“ Ir panorėjau aš pamatyti savo krikšto tėvelį, tai- ir einri 
ieškoti aš jo.

— Kaip gi aš tave brangusis rasiu?
— Ogi eik visuomet i rytus kur saulė teka vis tiesiai: Pri

eisi mišką, pamatysi viduje miško mažą lymničlę. Sėsk tenai 
pasilsėk ir žiūrėk kas ten atsitiks. Išėjęs ii miško pamatysi so
dą, o sode būdelę su auksiniu stogu. Šilas ir bus mano na^ 
mas. Ateisi prie Vartų o tonais aš pats tave pasitiksiu.

Pasakęs šitą, krikšto tėvas prapuolė iš akių.

IV.
Ėjo vaikas kaip li<*])e jam krikšo tėvas. Priėjo mišką, o 

viduryje jo lygumėlę, ant kurios pat vidurio pamatę <‘glę. o 
ant eglės pririšta už šakos virvė, prie kurios buvo pririštas 
ąžuolinis kamblys, nuo trijų pėdų. O po kambliu lovys sn 
medum. Pamatė tuomet vaikas, driko čion pastatytas medus 
ir pririštas kamblys. Bet tuom tarpu subraškėjo miško šakos, ir 
pamatė einant mešką: Baliai ją senas mškynas. o dar to- 
liaus už jo trys mažyčiai meškučiai. ParioFiiis meška ir lin
guodama galva priėjo tiesiai prie lovio, pasekė su ja ir meš- 
kučiai. Įkišo meška snukį į medų, pašaukė meškiu-ius. prišo
kę meškučiai puolėsi prie lovio, bet ėsti maišė kambly .'. Tuom 
kart meška pastūmė kamblį. Pajudintas kamblys netoli nu
ėjo ir sugrįžęs atgal, pastūmėjo ineškum. Pamačius šitą 
meška pastūmė kamblį su lopą tolinus. Piukupos tolinus kam
blys. vėl ant savo vietos grįžęs, užgavo p<r raat vidui į menku
čius — kam per ]x*čius. o kam per galvą, Sustaugė mešku
čiai atšoko atgal. Supykusi meška paėmė ai nem lojMim kam
blį viršuj galvos ir pastūmė nuo savęs. Išlėkė kamblys aukš
tyn, prišoko meškynas. prie lovio. Įkišo snukį į medi] ėmė ra
gauti; pradėjo ir kiti prieidinėti. Nesuspėjo jie prieiti kaip at
lėkęs kamblys atgal rėžė meškynui ]>er galva ir užmušė jį am
žinai. Užpykus aršiau pirmojo meška, kaip nugriebę kamblį, 
kaip paleis jį iš visos jėgos į viršų — kuri-išlėkė aukščiau ša
kos kad net virvė pablogėjo. Priėjo meška prie lovio ir visi 
męškųčiai su ja. Lėkė, lėkė kamblys aukšlvn, tartum susto- 

’ jęs pasilsėjo ir pradėjo eiti žemyn. Ko žeminu to smarkiau įsi- 
ėjo. {siejęs smarkiai atlėkė ties meška, irka<ljau duos jai

kori, persiverte pakratydama lopas ir nustipo. Iš-,

I



CLEVELAND, OHIO.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE

Šiuomi pranešu L. D. K). S. 51 
kuopps nariams kad 51 kuojpos su
sirinkimas atsibus 12 d. vasario 
Lietuvių Svetainėje 7:30 vakare. 
Visi nariai, kurių mokestys yra 
neužmokėtos, prašomi esat ateiti 
ir užsimokėti, nes po šio susirin
kimo visus neužsimokėjusius pa
duosiu Į centro raštininko nuo
sprendi, ir laikraštis "Darbinin
kas” ant toliaus bus sulaikytas. 
Taigi stengkitės visi ateiti ir už 
simokėti. Pasistcngkite prikal
bint naujų narių, kad mes savo 
pasidarbavimu pralųiitume visas 
kitas kolonijas.

Dar kartą primenu, kad susirin
kimas atsibus 12 d. vasario.

Fiu. Rast. Ad. Padegimas.

vumo. Taigi sukruskime prie šio 
darbo visi ir atsiveskime kiekvie
nas narys po vieną naują narj ir 
prirašykime jį prie kp. Tėvams 
ir-gi reiktų paraginti savo vaikus, 
kad jie ateitų ir prisirašytų jirie 
Vyčių organizacijos.

Juk visi mes matome, kokia di
delė yra nauda priklausyti prie 
jaunimo draugijos. Paimkime pa- 
vyzdin Vyčių jaunimą: juos mes 
matome visuomet ir teatrus lo
šiant, ir keruose dainuojant, ir ki
tuose darbuose. Bet kur mes ma
tomu daugiau čia gimusį ir augusi 
Cleveland’o jaunimą? Ištikro dar 

pas jaunimas yra gyvas ir vaiK- 
ščioja, bet jau jis yra numiręs lie
tuvių dvasioje. Pagalvokite bran
gūs tėveliai-močiutės, jeigu čia ne
teisybė. Ar mes matome tų jau-

; ninią lietuvių surengtuose vaka
ruose.’ Aš sakau, kad 
O dulko taip Įvyksta? — Užtai, 
kad mus jų neprirašome prie liet, 
draugijų, kol dar jie maži. Taigi Petraitis yra Amerikoje gimęs lie- 
Hupamirškite tėveliai tai prisimin
ti savo sūneliams ir dukrelėms.

Amsterdame, N. Y., lankanti Xew 
England Konservatorijų,- 'Bostone 
profesoriaujanti lankysis gerb. 
daktaro prakalbose tą ketvergo 
vakarą, vasario 12, 1925, ir skam
bins pianą!

Šis vakaras tai naujiena visai 
Lawrence’o apielinkei! Žmonės' 
rengiasi didesniais būriais sugar
mėti nei aut gerb. kun. Garmaus 
prakalbų.

Kad visi turėtu progą pasinau
doti tuo brangiu vakaru, ir dirban
tieji ir nedirbantieji, maži ir. di- 

tik 15c.

&UNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją)

sumažinta kaina 3 klesos sugrųžiinių 
laivakorčių

i Kauną ir atgal ant

AOUITANIA................. $215
MAURETANIA........... $211

Pridėjus Taksų

l LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 
LAIVAIS — $186.
Iš Bostono:

LANCASTRI A—V asu r. 22. K u ftu 2'-’
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas subatu. Keleiviai nepilieėiai į 
leidžiami l»e kvotos varžymų. \ įsi :> 
klejos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas. Puiku* mai
stas. Kreipkitė: įgentn

WORCESTER, MAS S.

L. D. K. Š. 7 kp. susirinki 
i.s scrcdoje, vasariu 11 d., 1 30 

vai. vak., bažnytinėje svetainėje. 
31alonūkite visi nariai atsilankyti, 
savo narinius mokesčius užsiinokė- 
t: ir dalyvauti visame svarstiniu, 

klausimo rišimu, siu- 
turusime svarbių 
Apart kitko, nc- 

aors po vieną naują 
ti: žinokime, kad da-

c susirnnnnie

na'

NAUJAS 1ŠRADIJUS ANT KATARO 
PILTO Iii NEMlLIMO SKILVIO.

Skaudėjimas ir svaigimas galvos paei
na iš vidurių, krauki neėystUHto ir s'lp 
mimo. Ema Intiusmi išgydys į 2 sa
kė 75c.. liuksas (jiuSe tuzino) už S4. 
dėl tousilų ir reumatizmo, šonų skau
dėjimo ir po kruna? naudok Einike

n gauti kožiiol ;iĮ.i>'k<>j aro.i pas 
dejų Z. EINI K i'O., City llill. 
Union Cit£. Cvun.

JCAMBRIDGE, MASS.
Didžiausias lietuvių garadžius

.Mes parduodame naujus ir 
senus kartis, laip-gi 
juos.
k urj
krikštynoms

ROCHESTER, N.

deli. rengėjai tepadarė 
Įžangos visems lygiai.

Kom.

INVES'MENTAS

taisome 
Turi n i e Je ngtt ą Cadillac, 
parsanuiom veseiijonis. 

ir laidotuvv.ni>. 
Patarnaujame dieną ir naktį.' 

Technology Garage, 47 AVind- 
ir St,- Cambrkltre, Mass. F17)

■ :ų nedėldienį kiekvieno mėnesio. 2-rų 
valandų po pietų, parapijos salėj. 492 I 
E. Sevetnh St.. So. Boston, Mass. i

lestus Draugysčių Vai* 
dybį Adresai

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
s — M. Zbba.

So. Boston, Mass.

9 mėaoBlnlus.atsirinkimus ka*-| 
edtldieol Metvlena mėnesfb, po 
H TCashingtdti St, Boetou. 
-M vaalndą po pietų. Ateli 

rdslrlnkfmo atsiveskite su sarikt 
glaus naujų narių prie musų 
prirašyti.

So. Boston. Mass.
- J. Glineckis, 
. Boston, Mass 
M. šeikis

Naudžiuna*.

DR-STS LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS SVC. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

TEN IR ATGAL
Nužeminta Kaina
I LIETUVĄ

PER BREMEN’Ą
i-čioj klesoj tiktai staterooputf
Apsigyvenę ateiviai grjžtan.. 
tieji bėgy 12 mėn.. neturi 
jokių sugrįžimui trukdymų.

>2 Broadvvay. Nevv York, 
•arba pas ijile vietos- agehtų.

f.

28 gruodžio, 1924 metais turėjo
me koncertą, dainavo solistas Pe
tras Petraitis, kuris turi didelius 
gabumus ir talentą. Jo balsas pa
našus i Lietuvos artisto Olekos.

Susirinkimas.

visai ne.

5i kp. laikys mėnesini susirinkimą. 
7:3U v. v., iiut. svetainėje. Visi 
nariai širdingai e*ate kviečiami at
silankyti Į susirinkimą ir podraugu 
prašomu atsivesti naujų narių it 

yti prie kuopos. Apie 
visiems reikėtų nepa- 

: mū.vų vienintelės dar
bininkų organizacijos eina naujų 
narių vajus. Bet klausimas yra. 
ar mes visi dirbame šiame darbe '.’ 
Ar tik mūsų kp. nepailstanti gerb

tuvis, bet lietuvių kalbą vartoja 
labai gerai. Galima tikėtis Ame
rikos lietuviams gero baritono.

25 sausio, 1925, girdėjome Jono 
Butėno 
patiko,

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO ?
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas — M. M. Kamatiilulis.
20 Easson St., Monrello. Mas*.

Vice-Pirmininkas — .7. Jaroša.
562 E. 6-rh St., Su. BuStun. M:.ss

Raštininkas — J. V. Smi'.gis,
09 Clark St.. Cambriilge 3‘'. M;e

Iždininkas — 7'. Jakas.
55 Hampsheri St., Cambridge !>!'. M;u

BRONIS KONTRIM

M

ABI PUS TIK1ETAI 
SUMAŽINTA KAINA

dainas, jo
nes gan švulnus, tik teeh-

i parodė, ne* jis nedaina- 
rivnos dainos, kulią jis bū- 
;ęs prirengti per tuos

Italio.ije.
būvu

Linkim pa- j 
ik nesmagu. 
Kenkia, nesi-

■ Visai mažai nuostolio
jo dainų paklausti ir nei 
agina neiti. Priežastis ta- 
v Butėnas persikrikštijo Į 
rasę ii- stengias visiems pa-

Iš 
‘ ‘ Kai -

Constable Real Estate. Vijoki:; 
apdraudimu (Insurance) agentas. 
361 W. Broadway, Tel. So. Boston 
0605 arba 120 Marine Road, T .-i. 
So. Boston 24S3-W.. SO. BOSTON. 
MASS.

REIKALINGAS
šilko I

! REIKALINGAS geras zakristijo-

•. Bosto:-.. Ma
M;z.ai:-ilieiiė,

*tun. M:

AMU| Kun. I. Kelmelis, 207 Adams St.. 
jNewark, N. J. Fb;

KAZIMIERO R. K. DR-JOM 
VALDYBOS ANTRAJAI 
::::okas — J. Jaroša.
,62 E. 6-th St.. So. Boston, Mua. 

V:ee-i>;rin. — J. Grubinskas,
157 M Street, So. Boston, Mase 

Prot. Ilašv:.inkus — A. Janušonis.
1426 < '<uiimb!a Rd.. S. Boston. Mas* 

F’n:ą*n Uostininkas — K .KiSkis,
8 ilateli Stresu. So. Boston, MaM.

Ild'j;::.kits — L. švngždys, 
111 B<>wen S t.. S<>. Boston, Ma* 

Tvarkdary* — P. Laučka,
395 E. Flfth St.. So. Boston, Maaa. 

Draugijos reikalais kreipkltče vlaa- 
ėi>* į protokolų raštininką.

Draugija savo susirnkimns laiko 2-ią 
ncdėii'.ietiį kiekvieno mėnesio 1-mų vai. 
po pietų parapijos salėje. 492 Seventb

D L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS. I

JOĮNT SERVICE

ARRiman 
Iš NEW YORK ~ _
i K A U N Ą<1 A<> 
reATGAL aUo AKviečiame visus.

Valdyba.

TUO.
Saųkevičiai gali pri-įm?

Visų Daktaras
k.a

Darbininkasi rinitai p;

b a i L.
LAWRENCE, MASS. i.

D

Valdyba

PATERSON, N. J.

Pranešimas.

C LE VĖL AND. OHIO

Susirinkimai ir vajai.

I

lanko 
Red.

Tnūsh
tarnu

S\et iinšulmi grįždami į 12 mfr- 
nesių Amerikon. nėra p rl skai
tom! prie kvotos.

ak*as.
::*:a proga duodama jum

Kiame 
■nitas i •s choras deda

•ei leidimų ir kitų informacijų 
roipkitės pas vietinius agedttu

:r:u*. o. mus visai nu. 
s’ jkimu šiem darbuoto-

— br.s ir jiems ler.g-

UNITED AMERICAN ŪKE
Boston. Mass. ■

Drimdzi Ar 
Žmoni-j nu v 
pi!

• ki::-~:ji>s kaina. Musų ke
li Ilambiirg’o nuvežami 

liška: traukiniais į Jųjų 
p<> priežiura kun<luktorii£

.jus metus būdamas 
s u: uš mušt ųj ųi dain ų 
vis“ — Petrausko, 
sisekinio artistui, 

'kad bolševikai jam

i>fi*e. f.in; Broailtvny 
M;:**.

ši da

11

pajūg

L. D. K

d.džmoja

t.

L. D. ■

MUZIKOS VEIKALAI' Da P' -

'' Darbiniifką

..V)Visi nariai

.50

1 ’et raus- VEIKITE sianpien; t..V)

Vajus.

Š Montellą, Bostonas, Worces-
;, Cambridgius arba iv

K iUp<l

P. J. AKUNEVIClUS
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerinusį paskutinĮ pntar- 
Davlma. todėl verta pa* Jį kreiptis.

totui nrl»a (homl) ............
V nii >i m išritini kvnrfpfn!

258 Broadway. South Boston 
Te!. S. P. O’V.AV.

Gyv. 820 E. 6-th St.. S. Boston

ADOMĄ w AITKUNĄ 
(VAITT)

n rita ėhrtj!) ..............................”

Si’j.«<l;nnl tižsn kymu*. siųskite it 
pinigus lakant pnAto tnoney or
derį ir ndmioklt sekančiu antra
šu :

labai norai — 
monoloe :. deolouu i

visas 
pu..'?g; - p:;;x‘:knsj besiruošdamas 
pri-.- dide’.:-, koncerto, gero. kuu. 
Juro išleistuvėm, kuris atsibus ne- 

Ila'.'.rkibiečiai 
ir jie daly- 
eliinės kur., 

mergaičių eho- 
i. Juras uoliai 
sias koncer 

Kad i.šru' 
di-

i<ra.suiai.
izdėjin:

l’in Mipra’imu jr
tturvk sutarti ant UAekviaaa
....................20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS**'***
NATIONAL LABORATO«Y. fcpl. Litk.so2, 1 Ota S. * **»-**

GFRP1AMir.lt m*n >«b»nytn'>i Nu<* T
Hl«:<to« Ir tajn M»lxr». •* ji 10 fr
jum« »I.M: ■RMrtb**. Ui itkvat* P«k«< Ao <tal|

pratę. a:.t ‘i<-k pasišventę, kad pa
jėgia l-roiia:n* darbininkams, ku
ri“ iki *i<>i buvo klaidinami visokiu

BROOKLYN, N. Y.
L. D. K. S. 12 kuopos susirin

kimas bus pirmadieny, vasario 9, 
7:30 vai. vakare, Karalienės An- 
ticių parapijos mokyklos kamba
riuose. Malonėkite visi atšilau-

I. V. Kuhkaitis, p

juk. mos visi grrjii žinome, kad dr. 
bar yra mūsų organizacijos naujų 
narių rajus; tetiki KoL

a no s

ės itėtry ry- 
būsimasis

•. ■■>ite‘o profesorius
Lavvrence'ą. Užtat

paėmė didžiausią sve- 
■ Marijos. Havcrhill St. 
!ti"s vi<uą iš savo trauk- 
nrakaibą liečiančiu 'n -

Kad kolabiau pager- 
: ir palinksminus vi^ 

■ncieėins atvažiuoja pir- 
‘ istai.
- artistas, profesorius, 
nikininkas ir pianistas 

Židanavičius, iš Europos 
ryvenųs gerb. muziko 
■ rm’-.s Miko 
. Broadvvay, 
isas Bostono partijas 
patenkina ir palinks- 

pakoncertuos blakei; pirm 
b. daktaro moksliškos prakaL 

šisai bus pirmas gerb. ginui- 
ininko pasirodymas Lavrrencc. Ir

BAGOTU.
GERA PROGA LIKTI

Parduodu bU'-eruę

PARDUODU N AM A

LIETUVIS 8RAB0RIUS
(UNDERTAKER)

M0NTELL0, MASS, 
l kuopa buvo 
;rĮ išpildė Dzimdz 
ii. sausio 25 c 
r.cpapras'.ai da-ut 

■pilniausiai prisikimšus sve-

Reporteris
Kuopos Bruzdėsis.

d i r')

PARSIDUODA

STOGDENGIAI 
(ROOFING)

u metalo, šleifo Ir j 
Tat yra seniausi ir

T. L. 02M1SBY & SON 
216—218 Bowen St., So. Boston

'TarnoF. i

GAVĖNIOS TEATRAS

Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo Duo’atoa laJėdamai ant akmeni 
ifanuiu duobę, taip ir pleiskanos, norą iflėto 
bet tikrai, sunaikina, plaukų žaknia ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie au lai
kų pasiduoda nuplikimui.
Nepri ai leiski te iitokio atsitikimo prie tavęs! 
Naudokite

Rįiffles

I V A S
I 361 Broadway, S. Boston, Mass. i

anTrendos'
"FILO DUKTĖ”

lupynė.liy pirms pasirodymu 
a tgims jus*: t Lauky.

■nn gta-'id: iž dirbtGvfs.

5-iuaktu drama.

F. AD. RICHTER 4 CO.
104-114 So. 4th Street Brooklyn, N. Y.

likai, b-‘ i" bo'Šr-v ka : : b'iv'į- |
vadu suklaidinti dabar išstoja iš Į 
bolševiku kuopos ir prisirašo prie I 
L. D K. S., ma4 lv j-‘ kiek mastau- Į 
tys darbininkai mato, kad L. D. j 
K. S. yra teisingiausias kelias prie Į 
geresnė* ateities.

Anfms kuopus nariai žiebiasi, 
kode! kif; kolonijų darbininkai 
snaudžia ir nieko m-dirba socijalėj 
dirvoje Juk Monteho prieš toki 
Brookymą, Nevarką, Waterburj 
ir tt. 
bilc : 
kol

r

tik muselė, vienok ji nebijo 
kuria iš viršuj paminėtų

i jų lenktiąi^pU.

Ofiso Tel.: South Boston 3872—R.
Resid. Tel.: So. Boston 1912—W.

S. BARUSEYIČIUS
Lietuviškas Graborlus. baiaamnoto-
Jas. Real Estate ir Public Notaras.

343 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Resblenci’a : 237 D St.. So. Boston.

KRIAUČIUS
Kriniieiti* A. STMOKATTIS per

sikėlė Į hnulų viet^. Ji« nlnvii vi- 
soklns vyriškus <!r:ibtižlu« ir gerui 
p:nlnr<>. PI<lnu. negu kur nors ki
tur. Taipgi Ulprrwlnn Ir f.stnlso .«<»nus.

Nuga-Tone
PINIGU NESIŲSKITE

kuri*

20 DIENU 
GYDYMO 
BANDYMĄ^

Imant <Mi< veikalu* sykiu ?4.0<)

GFRP1AMir.lt


S

g-

I 
B
ss

nužudė seneli kun. Žebri, suar
dė daug šeimyną, priveisė pil
nu.' ‘•pnlrumiiis’* paleistuviu; 
kad tą laikraščių, ypatingai 
■‘Sandaros” vedėjai yra ne kas 
kitas, kaip tik raguočio jiagel- 
bininkai, jo sekėjai, jie Dievą 
rašo mažiausia raidele, o velnią 
didžiausia kokią jie tik turi.

Kum Garmus pilniausiai Iro-

ė-iai yra tikriausi griovėjai 
žmonių gyvenimo, šeimyną ne
sutikimo, persiški rimu, mote-

PMKATALIKŲ PRAKALBOS.

-------
įTT'P Sereiios vakare, parapijinėje 

Ašy etninėje, katalikai buvo iren-
dideles prakalbas. Žmonių 

jffliYo prisiiilvipršus pilnu js,vq-
<V. tarinė. Apie keturi penktada-

svtpines buvo pripikMu 
V kataliką o vienas penktadalis

raudonu keleivininką ir išblyš 
■3- tusiu geltonų sandariai'ių. Pa- 
.<■ įtarieji dveji buvo susirinkę to-

dėl, kad apgarsinimuose buvoTų nuo vyru bei vyrą nu<> mote- 
pasakytu, kad prakalbose bu> 
parodyta bedieviu vridmainy>- 
tes. šmeižtai, melagystes ir 
skleidžiamos begėdiškos jirofa- 
nijos, o ypiatingai ją tikrieji 
veideliai, mat bedieviai jau 
patys nebežino kuo jie yra.

Tie apgarsinimai ne.'uklydo inmlstn jie maiiina>i. kokiu.' lai- 
padnoti prakalbų turinio. Jis 

•' huvo pilnai ir su kaupu išpildy
tas: niekas negali rūgėti. Ku
nigas Pranas Sttrakauskas kal
bėjo apie jaunimą, pabrėž
damas. kad jaunimas be re
ligijos, ne tikėjimo, beskai
tydamas įvairią “yvllmv 
press" (geltonąją spaudą), ku
ri yra pripildyta sensacijomis 
ir insinuacijomis, tampa vauh 
mis. bandytais, p 
žmogžud/ai'. ir 
džiais.

Ant nekalbėjo t, 
tas A. F. Kneižys. 
kalboje akcentavo, 
yra rištinių, imtiniu k<>\ ■< 
laikotarpe; visi kaunami. <'irn> 
kosi ir nori būti perga.ėtoiai 
— katalikams ]u-i~oin;i karimi; 
net su kmolika pr.o 
yra pilno piakampė' 
tik gimsta, kili n 
(bot ne pražydės), 
kempes si.'itraukę. 
kaip leps-s 'munku 
o vienok vi>i sav<> 
dantis ilkiše mėgina 

j kataliką darbininką 
žeisti, appnrvinti: ; 
žiūrint kaip ue m 

^hokio plauke m- sort

vi.'i tie kiTri-e prarandu moteris, 
kuriui moterys su senais Jur
giais gyvena, kuriui št-imino<p 
dygsta nesutikimai ir barniai ir

gili ]):i.-ižiuri kokiuo dvasiniu

Kini. Darniu 
vaii’.aniu. sm-ij 
dieviu niaskas. parodė įą vei-

IKI!

?

narnate l mauriau-

n: .'.anda riečia i ir keiei\ 
: Vien ! iš .'UIK iu liečiu. '| 

priešakyje iš'Laia

supr

l.'llj s’. (U ;< n- 
kuris >av<»

VIII-i: 
.nani

ii1

>mi

n zm m

kičo

darbininku.-' 
it 1-idž.i
Dieve

umiai

Da

prieš 
Lb'lll- 
•eišk*.

nv.-u 
intoja

dotojai i 
m u m uli

Apari 
žys >avn 
kio byloj- pure 
begėdišku.' v m. d 
tent kak ;m ' n- 
daktorini1 p> ] 
ir neniiįVėdaiii' 
tuliku K. 'H’ik'ai 
jos (turit >11111 
žnyčion. • - 
prieš kilai 
faktą rin<>.i<; ' 
katalik;.. "K- 
tojai. Iri: 
matė. ;< '! I
vamani: u?’
ra žmer ; mu 
giau niri- ■. 1 
tokio>. 'vri.kan

.•<> arai
i Žilinsi iivonns.

i\i v e! ui

mii' patini' 
augam.' s: 
atalikai dirii- 
ali leisti <ii-

o

an-

Kaip matome koncerto pro
gramas bus Įvairus ir gerti ar
tistą bus šauniai išpildytas.

Koncertas Įvyks pono Bartu
lio sumanymu. Pelnas eis lei
diniui moži kalio laikraščio, ku
rio vantas yra Choro Repertua
ras.

30,000 PĖDŲ- DRATO.

nimse šv. Petro bažnyčioje kon- 
troluose eleklro phneumatic 
systėmą. Po visus vargonus y- 
ra išvedžiota JO.ŪOO pėdą dra- 
to. Iteiškia suvirš penkios my- 
lio.' drato. Dratai sudėti Į ka
belius. Kabelių bus dvylika. 
Kiekviename kabelyje randasi 
72 dratai.

l-'.lektrikininkiL' Jonas Ra
dzevičius. sūnus paties meistro, 
tvarko visą elektro-phneumatic 
sy.'iemą. šiomis dienomis bai
gia suvesti visus dralus. ir ti
kisi. kad vas. 7 d. bus gulima 
išmėginti pilnus vargonus.

-So? Bostono garsieji šeimi
ninkė p-n i a Skudrięne pranešė, 
kad jau viskas prirengta: kaus
tai iškepti, goriausia arbata at
vežta, kiti gardumynai kepa, 
ir gardinasl — tatgi visus kvie
čia pribūti subatvje. vasario 7, 
7 vai. vakare, parapijos svetai
nėje. 492 7-th St.

Ateikit, visi būsite pilniau
siai patenkinti — gausite to 
kios arbatos ir kitu gardumy
nu. kokią savo gyvenime, nors 
būtumėt ir seniausi, da nesate

lo. ’rarbioę, u? iadopioą,. {
Lrzikale to i&pi.!.*
jaunos, rytės sesutes \lrv~ 

^4. .-Aš ’l^ideliūnaitė; > (iš

S^ilioniutė, A. Grabijoliąte ir 
AlF KarĮkuskas.** | Prasi

Rcjtoria Lietutis V v

NORKAUS NEĮSILEIDŽIA

mečiams žinomą K. 
kuris anais metais čia 
dešimtukus “banibi- 

l bažnvėioįe. Amerikos

neįsileidžia.U<e
ti' suiaik’mo da. nežinoma, tur- 

jbūt kas mirs buvo perdaug

PASINAUDOKITE.

Mas.'UOi.U'eil.' valstija užlai
ko biurą, kur suteikiama apei
viams ivgališki patarimai :r pa
tarnavimai. Biuras randasi 
Bostone State Hou-e. :oom 213. 
Patarnavimas už dvką. Per-

vmms patarnauja.
išsiėmė pilietinių
Galima gauti dykai

lietuvaitė
Ji lietu-

Pa tarnauja 
jKipierų.

ir konsti-

Negalint asmeniškai atvykti, 
calima lietuviškai laišku kroip-

PAVYZDIS IŠ LONDONO.

Padaromi' dienomis Londo
ne įvyko kooperatorią vajus. 
Per vieną, dieną prirašyta 2.0M 
naujų kooperatorią. Tatgi 
Bostoniečiai sukrii>kinm. ir 
nors dešimtą londoniečių kope- 
.raloriu nuošimtį pasiekime.

Reporteris. Ale> lą galime lengvai padary- 
_______ ___ hik. tik reikia daryti. Del ba- 

PARAPIJOS VAKARAS. jii-’His dirbome — gerus rezulta- 
komiuos r-ngimo pus-pasiekėm. Darbininkų v;>

■ va'iirio ->1 ijau> reikale dirbsime — tą pati
dmrbr,. Ti- Tedarysime.

-WltAS; M M. V. CASPER
$

^raoų \v no lesale ja^ 
4kune4 

gprai žinomas Sol 
--■Bostono--ir- apylinkių lietuj 

____  Kvieslys, viam’s. Jisai atidarė ofisą nau ’
* t "i ■ • ? f t * rpbj tųinm S2Q -E.; *

Vainikų balius. 
f

Rengia Draugija Lietuvos 
Dukterų po globa M. š. vasario 
14, 192ū, kuris bus įv^ftvirfę 
uz visus balius. Užtad 
ir merginos gamink i t rąj^kTis 
kiek galėdamos, nes bus teiksi
mos trys dovanos už gražiai^ 
sius vainikus. ]
ra m > arba vaikinams pasigaįC

S kuopos mėnesinis susirinki- minti vainiką ir pasirodyti kiy

Reporteris.

CAMBRIDGE, MASS.

Pranešimas.

Liet. Darb. Koop. Sąjungos

: nno 9 iH 12:00 rjt» u npu 1:30 
, Iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 v»l. vakare. 
$ Ofisas uždarytas anhatva vakare b

- .St, Sa. Boston, ant kųippo p 
St. Labai patogu ir lengva at
vykti vie

ta ėina Bay' ViW ^tiRiįaris. 
Tel. So. Boston 0183-W.t^ £.

; pJP. Akunevičius pri^sįįiįa-' 
įiij ant tuščio loto pastcą|flhią 
mūrinį biznio namą ir

o_____ Jlj garadžių dėl a.štuonin< ajU»-
Patartina Ųūobilin. Garadžius gatąvas'iL

galite ir nepraleiskit tos progos 
ateiti pažiūrėti’kas ten bus' Bus 
pnikiansia orkesra paimta, ku
ri gricžjietnviškųs ir angliškus 
šok i us.7 Orkestrą susideda, iš

J." M. Mato 208

6|W N. SHIELDS
ABY0EATA8

01d gorth BuUdinr 
294 Washington Street 

Boston, Mass.
. .Valudoa: JL Iki P. M.
= EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490

i

mas įvyks vasario 10 d., baž
nytinėj salėj. AVindsor St.. 7:30 
vai. vakare. Visi nariai malo
nėkite pribūti, yra daug svar
bių dalykų kurie paliečia mūsų 
organizaciją ir būtinai reikia. *South Bosioųo< Camhridge\ioi 
tuoj apsvarstyti ir vykdinti gy
venimam

Ant Šio susirinkimo atstovai 
iš L. 1). K. S. N. A. apskričio 
suvažiavimo išduos raportą; 
taiji-gi bus išduotas raportas iŠ 
atsibuvusių Šokiu. Be to gi bus 
kitą svarbių reikalą, kuriuos 
kiekvienas narys-rė privalo ž.i-- 
noti.

Ateidami n-painriškite ir 
.naują nariu atsivesti. nes da
bar eina naują narių vajus. Vi
siems reikėtų darbuotis, kad 
nepasiiiktumėrn visų užpakaly.

Valdyba

ir Somerville’io ir iš kitur. Prie 
to bus visbkių gardumynų: val
gių ir gėrimti visokių lietuviš
ką. ią angliškų, dzūkišką ir že
maitiškų. Viskas bus pirmos 
klesos. Yra išrinktos gabiau
sios šeimininkės katros visiems 
tinkaihai jiatarnaAs? t

Visus kviečiame atsilankyti.t
Rengsimo Komisija.

(FI4)

foiidavojimui. Į -
Savo grabų sandėlyje turi i- 

vairiausią grabų.. Ttvrj 12-kos 
rūsiu ir nei vienas nėra toks, 
kaip kitas. .Kainos telpgi yra 
visokiu — nuo ‘ pigiausią iki 

, brangiiUijį?/ į feet n ieknr n ro
kas ta|p< priimamai nepar
duos, Į^npjPrĮaę^nevičius, nos

fabrik^'ir'^nįihuit sykio. Pats 
gaudaiĄas pigiau ir žmonėnm 
gali pigb&Įi? .priduoti. Jo na 
mas yra gražioje vietoje* ir ei
dami į City Point arba pasi
vaikščiot r ’■ pajūryje užeikite 
nes jis visai mažai iš kelio. Ge

JAU SUSIJUDINO.

BRIGHTON, MASS.

Padėkos Žodis.

tytų ir žinotų, kgip apsukrus 
lietuvis gali gerai bizni išvesti.

Reporteris

37 Gorham Avenue, Brookline 
' Telephone Itegent G568

ANTANAS F. KNEIŽYS 
koris lanko Suffolk Teisių mokyk
lų ir užsiima Real Esiate pardavi
nėjimu, bnna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliška! ga
li kreiptis Įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. .Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Nintb Street, Tel. So. 
Boston 1698.

! TeJ.,3. B. 2805—R. I

[LIETUVIS [

Į OPTOMETRISTAS [

Išegzaminiioju akis, priskirtu aki
nius, kreiva* akis atitiesinu ir 
ambli joniškose (aklose) akyse au- 
jrąžinu šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pašokantis, O. D.
447 Broadway, So. Boston.

Į TEL. So. Boston 060C— W. 7/>
i LIETUVYS DANTISTAS į

I A. L. KAPOČIUS i
251 Broadway, So. Boston £ 

• (•‘Keleivio’’ name) $ 
iOfiro Valandos : nuo 9 iki 12, nno g 
■1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. 8 
■Seredomls nuo 9 iki 12 vai. diena g 
ifiubatomis nuo 9 iki G vnk. NedJ 2 
i domis nuo 9 iki 12 (pagal gntartf 'Ą

VISUS 
SPAUDOS DARBUS

* į 
“DARBININKO” 

SPAUSTUVĘ 
Kurioje greitai, gerai ir 
pigiai atspausdinama: 

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS

širdingai dėkavojame vi
siems delegatams, delegatėms 
ir svečiams, kurie atsilankė j 
L. D. K. S. Naujos Anglijos ap
skričio suvažiavimą ir ųalyva- 
vo mūsą kuopos parengtoje va
karienėje. kurioje buvo išreikš
ta daug minčių, patarimu ir 
paakstinirmi mūsų apsnūdusiai 
kuopai; taipgi labai ačiuojame 
centro sekretoriui P. Daužvar- 
džini už žadinimą mūsą 'prie 
didesnio darbo, susipratimo ir 
nenuilstančios kovos- už darbi
ninką būvi.

Lietuvių šv. Petro bažnyčioj 
nuo senai laukiamas didžiulis 
milžinas jau susijudino ir savo 
griausmingu balsu suvirpino 
storas mūrines sienas. O tasai 
milžinas tai yra nani vargonai, 
kurią jau senai laukėm. Galų 
gale jau ir sulauksim, nes jau 
]iradeda išduoti balsą. Galuti
nai bus užbaigta sekančią sa
vaitę.

Visa savo galybę parodys 
vasario 15 d.. 1925, 7:30 v. va
kare. Tada bus jųjų pašventi
nimas ir koncertas. Patsai rar- 
gonmeisteris gerb. p. Eadzevi- 
čius pirmiausia parodys ką 
vargonai gali ir kaip jie reikia 
valdyti. Tai bus labai Įdomu 
išgirsti tuos trenksmingus mil
žiniškų vargonų balsus. Tai aš 
patarčiau kad kožnas stengtū- 
mėtės Įsigyti koncerto bilietus. 
Jau mažai tėra, kurie neisigy- 
site dabar, tai paskui gailesitės. 
Tokio Įvykio dar nebuvo kaip 
Bostonas Bostonu yra ir gal ne
bus. Dalyvaus prograine visos1 
Naujosios Anglijos vargoninin
kai. garsiausi dainininkai-kės. 
bus solo, duetų, kvartetų ir 1.1. 
O ką apie chorą besakyti. Jau 
nuo seno deda visas pastangas 
ir lavinasi naujausiose giesmė
se. Jau gerb. vargonininkas 
M. P. Karbauskas tai turbūt ir 
naktį nemiega, ruošia turinin
gą programą. Nepamiršk, 
ateik pasiklausyti.

X. Korespondentas

Kooperacija — darbininkų išga-

Valdyba.

nio vedimo — atidarinčknne savo 
krautuves.

.ILfMKAM ir 
Koncertam 
ANTGALVIAI,

,ir tt, 
Su spgHiįog darbais 
visuomet toeipkitis pas 
mus o.gatiStef geriausi pa- 

; tarnovim^.

TpI. S- B. 0441

F. J. KALINAUSKAS |
ADVOKATAS |

414 Broadway, So. Boston 
(Antros lotos) x

So. Boston, Mass. Tel. S. R. tono I

DAKTARAS
J.LANDŽIUS-SEYMDUR;

Lietuvys Gydytojas i 
772 EAST BR0ADWAY I 

So. Boston, Mass. !
VALANDOS: I

nuo 9 ry*e iki 9 vaL re kure. I

darban. Teima.'nn

nuniiv

CAMBRIDGE, MASS

Fenai pratęsti.
\V.>

ai

TĖVAMS IR JAUNIMUI.

,-papra

; j p linkių art i<-
I k'tinm

m npi 
za'inn

I .i-tuvių 
kmic-r".'

utaminke

VASARIO
10, 1925

8 vai. vakari

EAGLES

ant Ward St.
BROCKTON.

MASS.

prof Antanas Židaimvūnis. B* 
to pak\ ivspi> ponia Veronika 
Putvinskaito-Ralkuvione ir p-h* 
Zosia Vaitkaitė. tik nuo jų at

j rodė, km! 
purviniai!'i 
katal'kii ūk 
vo niekint or

RIMKAUS KONCERTAS.
\‘- :n:mi ’ '■•i<madi>mi. vasa.-

, prat
■tuoj po mišparų ir tęsi 
minui: taipgi da bu.' ir

trai Hjrnrd S’.. C«mhr)Ucp. 
7*1. Ifnfverelfy 14Wt- .1.

anrin-'bų. nė vieno koncerto, nė vie 
. n<> baliaus, iš kurio vajams dar- 

bimtoja.' neiš<ine<tų keleto nau-
Aš. :.iu narių.

>' vedamieji
- ims vasario

n

1« METU SOUTH BOSTONE

D R, H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

S99a W. Bro&dvray, So. Boston
VALANDOS: Noo 9 r. Iki 7 v. rak

melagy<■'
nes kad si ndurmmą 
ninku mlai >ra 
snvpdžiotnjm.
tikslo, ęn-’i.’ G" ' ' 
yo pilvo ir kitą imm<
1 Treeis.skalbe.K1 " r 
kuris, kmp papra-iir 
riningokoraieri jo je, dnkvim- 

t aliai

LIETUVIŲ ČAM. F. JUŠKA RISIS BROCKTON'f
ŠTAI BISTYNIŲ PBOGRAMAS.

NAU.T. ANGLUOS ČAMPDONAS
PRANAS JUŠKA

susikibs su pagarsėjusiu ristlku

J A C K ALBRIGHT
LENKŲ CAMPLTONAS

STANLEY STASIAK
• susikibs fu indi jonų čamptjonu
CHIEF M O N T O U R
Garsus ristlkas

FR. DUTCHER 
susikibs su atleti
kos profesorium

ARTHUR DAVIS

TeL 3o. Boston 27b I 
J. MAGDONELL, M. D.| 

GoUMa ir lietuviikai j
omo t alų, Dos: Rytais iki 9 rul i 

Po pietų nno 1—I 
Vakarais nno6—€ į 

686 B. Broadvay, So. Bortcn i

Te'tphone South Bo?fnn S52O ■

tr:iukcm> bi'di' • 1 Č u.’ic d;ik\;iU' . i' dj
v • • K." i ui k r;i.;/' • |x-'! j;’a'I::u\u- A
• ic L*> ik 11 ' ' ■" / • : ; i ’'; ’ | (' 5 ’ -

pr<>t n nu r i'"’’kum ■ 
įėjime ir nu1 ;c' f)"- KONCERTAS PRIEŠ
ja i: knd iu 'kai'' UŽGAVĖNIAS.

A. O.ŠALNA (SKALNA)
T»TWrUVM ADVOKATAS

BtllCfa <ta rnfvmiteto 
OontO Unlvmity •» A. B 
O. Wuhhųto*.Univ. ra LL.B.

‘ ‘ DAKBININKO ’ ’ NAMU , 
(antro* lobo*)

NB V Bro*dw»y- 8* Borto*.

12 d. Vi<i parapijonys malo
nėkite susirinkti, nes da turi- 

| au> begales senųjų geru daiktų 
neišleistų. O be jii pribuvo ir 

nj•<lei to, riaųo- naujų. I ž keletą.cente- 
Bostono. lįij galite laimėti kelių dešimtą 

k<m rlnleriu vepės daiktą ir parom- 
Idys žy- p >a.vo parapiją bei patys savi*.

Tatgi sukruskite visi paskuti
nėm i' fėni dienomis ir sumuš- 
ki1e vi>us rekordus. Pnip-gi. 
kurie dar nesate nieko laimėję, 
bei mažai ką laimėjot. tai da-

Jaunimui ir temas labai 
sv.arbios prakalbos įvyks nedė
lios vakare, vasario S d. pobaž- 
nytinėj salėj. Kalbės žymiau- 
sis šios apylinkės kalbėtojas 
advokatas A. Mileris is Wor- 
eesterio. Bus gvildenama svar
biausi amerikiečių lietuvių pro
blema — ištautėjančio jauni
mo klausimas.

Re adv. Milerio, kalbūs dar 
Gii'drininką Centro pirm.. Bos
tono Universiteto studentas Ig-

bar pamėginkit savo giliuką — nas Balkus, gerb. mūsą klebo- 
o tikrai ji' jūsų neapvils. j nas K. I.’rbonarieius ir kiti.

Da nelaimėjęs. Kaip jaunimui taip ir ją tf-

Taigi raontelie- 
r-iams pirmu kur
tu teks išvysti nm- 
sų nepergalima 
(’-ampijouą Franą 
Jušką, kuris ne- 
sijnai paguldė len
kų vampijoną Sta
siuką ir tuomi iš
kėlė lietuvių var
dą Amerikos spėt- 
tininkų tarpe.

F. JoUa

PERSIKELS I NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia, geriausį paekutinį patarnavime, todėl verta pas ji
kreiptu.

820 S. B USt, 8o. taps, M»s». Tjl & B. 01&W.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 
KINI? LIGŲ 
11 ryte. 1 iki 8 po pUt

7 iki 9 vit
889 Brtedway, So. Bortov.

Tai So. Boston 28*L

T»l. Brockton 5112—W 

D ANTIIT A B

M. A. J. GORMAN
(GUMAUBKAŠ)

706 Kate BU, IttateUo, Hm 
(Kkiupki Bronį Btmt)




