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ei;: Kailio bedarbiai. Tenka pa
tirt;. kad tokiems asmenims 
atatinkamu ištaigu Kaime- ne-

‘‘Kiekvieno kat 
šventa • priedermė j jktnerati 
•katalikiškają spaudų ir Ją 

kuoplačiausiai pasksleisti 

tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo-
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“Darbininkas”
366 Broadway, So. Boston, llass.

Tek South Boston 620.

Kaina 4 centai

Ex“kaizeris apie 
busiantį karą

I RAŠYTOJŲ “SKY-

Popiežius keliaus aptinki Žinios iš Lietuvos

VOKIEČIŲ ANGLIAI 
FRANCIJAI.

P?jyž-us. — l-’rancija -iš Vo- 
l-iiotijo" gavo .'2.(i(i.‘DMiO tom; 
tmg’.i". Yra tai dali.- kontribu-

DIFTERIJA ALASKOJ

Newberyport, Ma."S. — .Mies- 
gaivių užveizdėtojas imvo 

ma.mdęs 40 darbininkų miva- 
;i sniegą nuo gatvių. Kai 
ii-mjo darbininkams algas 
:;ui. tai miesto valdž.ia atsi- 
kė išmokėti. Sako, kad miest- 
taryba dar nepat viri mis hiu- 

-.;•!<> ir nesą, galim;; uepanras-

kvtina keliauti aplink pasauli.
Sakytas laikraštis skelbia ši 

taip:
•” 1). Britanijos katalikų tar

pe yra Įsitikinimas, kad yra ga 
įimtas daiktas, kad netrukus: 
bus padaryta sutartis tarp po-1 
piežiaus ir premjero Mussolini.

na m mtas. o Katei i-; 
t , -oi gan e.mopalą. Loji kated-. .

Ule Sli.iHHi.POi) ims)rJ 
. . ... b-", o igausią :r graz.;;’.i"ių

PREZIDENTAS NORVEGŲ 
IŠKILMĖSE.

UŽ PATAISYMĄ PROHIBI- 
CIJOS ĮSTATYMO.

Novados valstijos sonatas 
ei!u balsu priėmė rezoliuciją, 
•ašančią Suv. Valstijų kon- 
•eso daryti žingsnių pakeisti

NUMUŠĖ ALGAS.

Haverhill, Ma<.'. — Muierų 
verykų dirbtuvės darbinin- 
uns numušta algos ant 10 
:oš. Tas naliečia 1.000 darbi-

AMERIKA PENKTOJE 
VIETOJE.

-aū
W. Orange, N 
"Ukanka gar."!

KEIS MUITO MOKESČIUS.1

APLANKYS TEXAS.

r.

PABRANGO DUONA.
Nmv York. D!'’ž:eGo<

lyvauti Amerikos norvegų iš-j
kilmėse, kurios Įvyks birželio:
Sd. š. m. Tą dieną sukaks 1 (M) f ____
metų, kai Atvyko Amerikon | Kulmbach, Vokieti

NUŽUDĖ TĖVUS.
m

Kai kurie provincijos darbi- eit i užtiesti naujas vielas. Tai- 
ninkai, pajutę apie organizmo- gi abonentai jan trečia, savaitė 
jamus Kaune viešuosius dar- :neturi Į užmiesti telefono ir'ne
bus. meta ten turim;! darbą,'greit turbūt ji sutaisys. štai 
\yksta; Kauną i’-registruojasi i kokiąi žmonių pas mus esama!

Juk tas ts to neturi jokio jxdno, 
11 ■< norėjo turimi parodvt savo

» protestą ir skundą dėl 
miisūio vaįse. Valdybos 
rša-ėio elgimosi. Vals- 
valdyba pi rmut iniame 
'."ėdyje misit;
i r monopol. ' 
n. i d. netei 
sr.m;;." gyventojui siisirin-

prolo.<oia ir 1924 m.

Susekė.

v.-no Minnesotos valstijoj. JiejlG metų amžiai' 
dabar lošia toje valstijoj! labai 
žymią rolę.

Iškilmės bus surengtos ou- 
siaukelyje tarp St. Paul ir M i įi
ma poli s miestų. Tai yra vieta, 
kur būna valstijiniai jomarkai. 
Norvegų iškilmės ten bus nuo 
birželio 6 iki 9 <1.

Į pažino nužudę : 
i ci:s ir du 'broliubroliu.

i aktui-:

i Di-i' I KELIAUKITE LIETUVON
i SU JUO

KĄ UŽMIRŠO IR KĄ 
ATSIMINĖ.

Webster, M a

Washington. — Gen. Miterell 
i'gkė. kad Amerika ori.Tivi- 
nkystėje stovi penktoje vieto-

Sakė. kad tam-e dalyke už J 
mmriką geriau stovi Anglija, i

Ei'aneija ir Italija. į

NAUJAS PAŠTO BILIUS.

APSUKRUS VAGIS.
Worcester, Mass. ■— Nuo 

keisto Tloaly vagi" pavogė 
volverj ir bloko.

: negalėjo pasakyti 
po- j do-pavardėm nm 
r- -1 atsiminė telefm'.o

Nelaimes
j PAŠOVĖ MILIJONIERIAUS! NELAIMĖS DEL MIGLOS. 

SŪNŲ.

-.ir „u- . i i New York. — Ties K gt. ir:evVashmgton. — Atstovu bu- . . . . i
H.exin.gton Avė. mergina jupei-A 
hio du šūviu Chris G. Hnpfd, s 
hn:lijonieriaus .John C. G. Hum i 
‘t’i'l. šoveja yra. Serbijos . \ 
'ambasadoriaus Franoijai AJb .

iam dv: valandas svarstęs 
■'?' pašto kilią.. Panašą bi- 
mvo sonata." perleidęs. Tik

no
/ -iiiirinią. Kainu pakėli- 
m-padengtų algų pakėli-

Pr>-z. (oolidge pareiškė, 
■>>ki milą vetuos. Todėl 
>va hutas ž.vniiai nakėlė

po suareštuota.

tr.no. ■ rojam;

imu kainam
paduotas

sako, kad Hupfel noro j 
dviejų daktarų nage!!) 
protnami uždaryti.

Chicago, III. — Illinois. Wis- 
r.sino ir lotvos valstijose hu-

mie-.tu.os'-

žino;

\\'a

PRAPUOLĖ PRANAŠAS.

Patchogue. N. A'. — Ik

Poiioistanis

ui vyras M. Kamanditli 
mtelio. Mas", vvks ],’<■

j iiivon drožlių nauju, r. 
‘laivu COLl’MBl'S. (š 
A'irko i'p’ank" b,-Gandžio

-u .rn.-ą kmmnė- m 
imand'i!!s aplnnky-
Alym. Daugus. P 
m; v. Ah-ikinę. Bu 

■m<<k:. Dii'immi-

M.

Al. K a
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: tryv<-ntoj ij s
L:kviduojant Šiaulių; apskr. 

k'omuni'tų organizacijas rasti 
net pianai valstybės pervers
mui Lietuvoje padaryti; tikė- 
la-4 iŠ 
yra ’lD ,-u viršum asmenį].

i'.ėta. lemi 1924 
7 d. valsčiaus 
ūkime buvo a- 

p;e 2< H I-.’’,! •( I žmonių, o i;e 1 (><X)
p:i..” kaip užju-otolcoluota, kad 
1)aisavimas atlikta" ne sulig-i- 
statymų. nes nežiūrėta nei kas 
J’Plxpoj;h nei kiek ‘>nž.n ir

Sviestas atpigo.

ne

“prieš.” Protesto padavėjai 
roikolauja. kad Apskr. Virši
ninkas už.

Sviestas pradeda atpigti i 
tik Klaipėdos krašte ir Liet 
voj, bet ir \'oi<ietijoj. Tai st 
būtinas apsireiškimas šiokiame 
meti: imk'-. Sviesto kainos 
Klaipėdos krašte nukrito mio 
4..)0 Į b..')!) It. ir Vokietijoj nuo 
1.9'ij LėOm. Galima laukti at-

Pelno šaltinis — linai.

'Ui n

r.ne
p-;ną semi 
i\m Šiemet

po

i‘a>. ilga" ir "tipui;.". Sė. ; 
kaino- gana aukštos: hir-1 
T" rūdą) mokama <d|>.

it". Kadang-i šėmom; iš-

Nedoras darbas.

Sudargas (šakiu ;

- : g: ii- ū-i-Toiuis. kurio vii-lo"
Ina b'-r Nemuną Jnrbarkan. 

•: T\:m Laidokai -a-o -lugštai" 
i. -'b-bai- nenutrauktą. vi-lą 
n (kas dažnai atitikdavo). va-a-

klaidingo protokolo z- 
ir juo naudojimąsi, 
kaltininkus atsako- 
kad niekam neduotų 

daugumos norą steigti 
tdiškyj“ a b m*" ai- mono-

pastebėt i. kad Gėl
ei vaiskiau.' valdybos 
daugumą .-udaro vais

i u rot u t

ra lūžios orga- 
:ą ? Vi.-uome- 
idometi. Kas

Galop pakliuvo.

da-

dvitas. šiomis dienomis Al- 
> val'ū-iuj. Patiimkiškiąr kai- 
Vilkaviškio Dolmijos suim-

Baliumi". Pik-
ladnris smark a: d;;rl>avosi a-- t 
pylinkėj. — Ji" ap"inakvodavo j 
p;i" žmonos, j- paskui apiplė- 
š- -. pavogę" ką nor" paltčgda-

ir šmip "markiai vogė-plū- •
žmonių nu
buvę-; tiek 
avo motiną

kentėjo; - 
žiauri", k 
norėjęs už

tono lėlio].
i.an liūtu

ŽUVO J 01 PASAŽIERAS.

and:

NUSINUODIJO.

III! m bu nugaišo nūn iū- 
■ T žvėris ir paukštis. 

Daro . i j nukentėjo bozdžlO- 
nėfc.

New York. •— Del tiršto- nr- 
jdos susikūlė “L” traukiniai

nai :ūg 'll>ėj( . P.-i-’arnojii lai
ku. ii' ap-dnakvojo pa- ūkinin
ką M.. kini"-. ple-iką pažinęs.

SUSIKŪLĖ DU TRAUKINIU. v ,

■ daliau

ŽYDŲ DOVANA KATALIKŲ l žmonių.
KOLEGIJAI..<mo V I'O- ■ 

<'ių. Dido-į 

kimo dauž<>-1 Worcester, Mass. —švento;

Valstijų senatas patvir- 
rekyb'nę sutarti tnrp Kilo baisi panika. 
n’>tijų ir Vokietijos. n>rmanas ir vieno

-----------  ---- vietoj žiiv<\ Si m

PATVIRTINO SUTARTĮ.

ŽUVO ŠEŠI. | Krmnkitū" mlre-u: Į Gruodžio 21 dieną ir nf'irado
Chester, Pa.--D-J migi-.-Litliuanian Sales Corpora- Jielaba- žmogų-, km K prilipa" 

K’ v/ians kolegijai žydai dova- j Westfield, Mass.—.Toseprine , tiko nelaimė ant geležinkelio, tion, .‘T>o Br.iaoo ay. So. B^^on. ta," vašai- nubirim abi vn-li li

no įo 75 knygas. Tarp dovano-1 larasz, 30 m. amžiaus, dėl ne-j Traukiny" suvažinėjo nutomo- M:i". tuoni suvadino telefono liniją.
* : knvprtj yra Talmudas ir žydų sveikatos nusinuodijo gazn sa-ibilin ir troką. Vietoj žuvo š**- M. Knmnmluiio adresas: 2O. Dnbargi Nemuno pakraščiuose
neikdopedija. va ir trijų melų dukterį. Ai žmonės, du tapo sužaisti. Faxon Si., Montello. Mas*. pilna ly,’ių. taigi ir sunku pri

'gėn■" — pa"O-lmn ".-iltojon. 
Tardvme i>-i-innžino padaręs 

‘dmig iilėCinni. vngy"bin. išvar- 
pl’um nii"kri;ni."tųjii pavardes. 
‘Žmnnė- džiaugia"!. ka<l nei'eiks 
bijoti" piktadario, tiek laiko vi
sai apylinkei nedavtmio ramy
bė-. ir dėkingi policijai už su
ėmimą.

P •'Tėvynė* Sšargas”)
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i IŠSILAIKYMAS NUO
NiSĮJ PRIKLAUSO

i. Vasario 1 d. š. m. Chieagoj 
ii'' įvyko Antrasis Vakarinių 

; Valstijų lietuvių katalikų
- seimas. Tame seime buvo
- priimtos tam tikros rezoliu- 
. cijos. Buvo rezoliucija ir

lietuvystės palaikymo reika
le. Nutarta buvo tas rez- diu- 
cijas intvikti Chicagos arri- 
vyskupui kardinolui Mnnde- 
leinui. Bet jam išvykus Ro
mon, lietuvių delegacija lan
kėsi pas vyskupą Hoban. 
kurs užimi kardinolo vietą.

Reikšmingi yra lietuviams 
vyskupo žodžiai lietuvių kal
bos klausimu bažnyčiose. 
Kaikuritibuvo spėliojama, o 
kitų net tvirtinama, kad 
augėlesnioji dvasiškija sten- 

s.. giasi slopinti lietuvių kalbą 
| ir nori, kad angliška kalba 

E būt įvesta. Vyskupas Hoban 
: tuos spėliojimus išblaškė.

Kaip “Draugas” praneša.
• tai vyskupas Hoban lietuviii. 

II“--delegacijai pareiškė, kad 
“tul<5s parapijos perankstiJ- 
veda anglą kalbą, per tai pa
piktina senuosius parapijo
mis, bažnyčių statytojus. 
Hierarchija gerbianti visas 
parapijom kalbas ir niekam 
nebrukanti anglų kalbos su 
skriauda gimtiiju kalbų."

Jei ištautejamm tai pačių 
kalte. Lietuvystes išlaiky
mas nuo pačių lietuviii pri
klauso. Amerikonizmo nie
kas’niekam nebruka nebent 
Ku Klux K1 anas. Bet ku- 

-kluksai bent kol kas lietuvių 
nepasiekia.

E

&

' NAUJI “MŪČELNINKAI"
Laisvamaniai turi du uau- 

| įu “mūčeiiiiiikti.” Yra tai 
| labai “cnatlyvas” K. X<>r- 
E kus ir gal nemažiau “cna1 ly
gi vas” M. finikas. Apie jų 
gfc;“nukentūjmią" seniau tele- 

gramu buvo Amerikon pra- 
p':llėsta. Sakyta buvo, kad pas 
g JUOS ieškota priešvalstybinė." 
įY literatūros ir kaž kokia ten 
|| literatūra buvus konfiskuo- 
|| ta.

fe Dabar tiedu “mūčelnin- 
fekai” jau Arncrike. Brook- 
Klj^io “Vienybė" skelbia, kad 

feneknygų "Virbaliu jo pas juos

Amerikos valdžios sulaiky
tas. Tas laikraštis labiau už- 
tarauja antrąjį savo srovės 
didvyri — Viniką. Kam gir
di Lietuvos vyriausybė ji 
krėtė. Girdi joki civilizuota 1 
valstybė savo diplomatų no-J 
krečia be jokių faktų ir iro-Į 
dynių. O iš kur “Vienybė"! 
žino, kad lakti] i r Įrodymų j 
neturėta. Ar msakmna : pa-;

šmeižti? Lietuvos krikščionių 

demokratų adresu. Labiau
sia norima “klerikalams” į- 
gelti prikaišiojant “kleri

kalams” bičiuliavimąsi su 
lenkais. ‘ ‘ Draugas \ ’ parodo, 
kad tas laisvamanių ir soci
jalistų šauksmas yra ne kit

kas kaip vagies šauksmas: 
laikykite vagi. “Draugas” 

tame dalyke šitaip rašo:

“Kad socialistai ir liaudi
ninkai tempia Lietuvą Ivn- 
kiškon “taikon,” tai jau se
nai žinoma. Anais laikais 
gydytojas Staugaitis (liaudi
ninkų šulas) ir keli kiti so
cialistai važinėjo Varšuvon 
ir siūle lenkams palankias 
Adoracijos sąlygas, kurias 
dešinieji sukritikavo ir at-

vui)ia<" /Žirny,’ias nuo Aiiks;.- 
Sidabro vajaus. Tada jis bū
damas Lietuvos pasiunti".y- 
bčs sekretorius sakė, kad : 
aiikso-sidabbt) l'oirdą negali
ma Lietuvos Laisvės Pasko
los kuponų aukuoti.

VAGIES ŠAUKSMAS
Laisvamaniu ir socijalistų

•'Pereitą vasarą Lietuvos 
tek nikų suvažiavime lietuvių 
socialdemokratų Lyderis in-

vo už panaikinimą demarka
cijos linijos, atidarymą len
kams Lietuvos sienų ir t. p. 
Inž. Bielski tame susirinki
me palaikė dar. 4 jo draugai, 
bet patriotinio nusistatymo 
inžinieriai didele balsų dau
guma atmetė kairiųjų pasiū
lymą užnieg."ti su L"iikija 
"imtykius. sočiai i "t ų siūlo- 

neva Jo] Lieiuvo- gero. 
Dešinioji mat norėti] pirma 
Lalbėties anie Vilniaus su-

kų.” .. O tie laisvamanių 
“griekai” šiuom tarpu grei
čiausia ir bus’ jų užkulisinė 
agitacija už bet kokią taiką 
su lenkais. Nes kitaip jie 
juk nesikarščiuotų dėl kon
kordato su Vatikanu, su ku- 
riuom konkordatą jau seniai 
padarė ir draugiškus santy
kius užmezgė daug laisvama- 
niškesnės už Lietuvą valsty
bės, kaip Latvija, Vokietija 
ir Suomija, turinti vos kelio- 
liką tūkstančių katalikų.

“Lietuvos diplomatijoj 
valdančios partijos labai ma
ža turi savų žmonių: tik mi- 
nisterį ir vieną pasiuntinį. 
Ligšiol į visokias delegaci
jas, vedusias derybas dėl 
Vilniaus, krikšč. demokratai 
ne?statydavo savų žmonių, o 
palikdavo tą reikalą laisva
maniams vesti. Tie laisva
maniai, gal ir ne iš blogos 
valios, vos neipiršo Hyinan- 
so projekto. Kr. demokratų 
partijos (bloko) centras ir 
skyriai laiku dar spėjo sukel
ti protestų bangą ir Hyman- 
so projektas tapo atmestas.”

VASARIO 16 DIENA
Vasario 16 diena yra mūsų 

Tautos Laisvės Diena. Toje 
dienoje Lietuvos vadai susirin
ko Vilniuje ir iškilmingai pa
reiškė pasauliui, kad nuo tos

_ Įdienos (Vasario 16, 1918 m.)
. J Lietuva yra Laisva ir Nepri-

I klausoma valstybė.
įtuvos vadi? balsas

Tas Lie- 
suvirpino"Yra (tar vienas zeimias. i . : ... ,. A, ., , ..... . [kiekvieno lietuvio širdį, uzdege

kad Lietuvos kairiui: >u len- . .. . .'. . . . . T.". , . jo lietuviška n kranui ir nutren-aais snabzoas’. Kai laisva-1. _ . . ' ,. , jke sunkiuosius priespaudosmamų laikrasciūi pradeda. 1 . . paneigs.smarkiai mus gąsdinti v ati-
iianu. Zccciiini ir juodais Politines priespaudos rete- 
klerikalais. tai jie daro no- žiai sutraukyti i jLvliausiai žė
rėdami visuomenės dėmėsi men užkasti, l^vtnva politi-

ve vėh»T»$*stątyte kut tygicfe. 
papėdps su iri tomis. .

Dabar Lietuvai reikia augin
ti tikrų^ laisvės mylėtojų ir 
brangintųjų. jjK&sario 16 d. 
reikia minėti, ©Ją minint smar
kiai galvoti apie kultūros ir 
apšvietos laisvę — liuosavimą- 
si ir kitų liuosavimą iš po dva
sinės priespaudos jungo.

Naujosios Anglijos koloni
jos! Minėkime šią brangią mū
ši? tautos dieną; atnaujinkime 
joje Tėvynės meilę, nusikeiki
me visi į samanotąsias savo 
brolių bakūžes, pamatykime 
kiek ten jaunų Lietuvos žiedų 
džiovina savo talentus ir bai
siai skriaudžia močiutę Lietu
vą; nepamirškime Vilniaus ir 
vilniečių, ten lietuvių gyveni
mas sumaišytas su sunkiausiais 
vargais, ašaromis ir net krau
jais. Tik prieš keletą savaičių 
budeliai lenkai - nukovė vieną 
Lietuvos labai brangu žiedą — 
kun. Bakšį.

Pasistengkime į jo vietą pa
statyti ne vieną, bet keletą ko
votojų už Lietuvą ir lietuvybę.

Lai nelieka N. A. ne vienos 
kolonijos be prakalbą bei kito
kių pramogų paminėjimui va
sario 16 d. ir pareiškimui savo 
nusistatymo sąryšy liuosavimo 
Lietuvos pakraščių ir auginimo 
liuosuotojų.

Tebūnie vasario 16 d. giliu 
patrijotiniu prisiminimu ir at
vira, gyvu, visapusišku nusi
statymu kovoti už pilnąją lais
vę — mokslą ir kultūrą.

L. K. Fed. N. A. Apskričio 
Valdyba:

Pirm. A. Abračinskas,
Vice-pirm. P. Daužvardis, 
Rast. M. Kamanduiis,
Ižd. J. Verseckas.

K-Tiiiri
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VIEŠAS ŽODIS

KRIKŠTO SŪNŪS „
: galiu,

* 5
APYSAKA L. N. TOLSTOJAUS.

(Tęsinys)
VII.

Išėjęs pradėjo .-avo kelionę. Eina ir mąsto: "Kai]) 
man pasaulyje piktumas išnaikinti.’ Naikina piktumą tuom, 
kad blogus žmones ištremia Į svetimas vietas, sodina Į kalėji
mu." ir-bausmėmis baudžia. Kai]) gi man daryti kad piktą iš- 
itaikinti. o ant >avęs svetimas nuodėmes pasiimti.’” Mąstė, 
mąstė krikšto sūrus ir negalėjo >ugalvoti.

Eidamas priėjo lauką, kur pamatė ragius išaugusius — 
gražius, tankius, kurie ,;au kir>ti laikas. Bežiūrint jam tuom 
laiku ibėgo i rugius verš-dis. pamate tai žmonės užsėdo raiti

I atnešė naudos. Palaukęs krikšto sūnus prabilo:
— Kodėl gi šitaip šeimininkėle darai?
— Ar-gi nematai — nisčiai atsakydama pridėjo šeiminin

kė — prieš šventę viską išplauju, bet niekaip stalo nuplauti ne- 
, vis nešvaru, nuvargau visai.

— Kad tu geriaus — pridėjo jisai — rankšluostį išplautum, 
'r tuomet šluostytum.

Paklausiu." paliepimo krikšto sūnaus, šeimininkė, tuojaus 
nuplovė stalą.

— Ačiū — prielankiai atsakė šeimininkė, — kad išmoki
nai.

Aut rytojaus atsisveikinęs >u šeimininke krikšto sūnus nu
ėjo toliau". Beeinant kirk laiko priėjo mišką. Pamatė jisai 
vyrus lenkiančius lankus. Priėjęs arčiau mato kad sukasi vy
rai. o lankai nesusilenkia.

Prisižiūrėjęs jiem arčiau pamatė, kad pas vyrus sukasi var
stotas. nėra jo kam prilaikyti t. y. nepririštas. Nusistebėjęs

<ia į rugius, 
vi mo’erišk

\aikoJi nuo vienos pusės į kitą, tiktai įlo
miu už.ieja kitas. iscą."din'a ir ve] jis len- 

Anl kelio .-fo- 
ikvs ji<- mano

joja paskui 
verksmus

Tr ėmę i<rii<šio "''mus kalbėti vv 
te.' .lūs Išjoki'.- iš rugiu lauk. T< 
i'ia.'iiukm. Paklausi- vyrai. I’riėiu." niob*riškė yirie rneiu ėmė 
Šaukti: "T])rwk. tpruk. veideli tprųk. tjiruk...” Pakėlęs ver- 
.'ėlis ausis, paklausė, atbėgo ]ia> moteriškę suduodamas snu
kučiu jai ; sijoną — >:a.H br<k; birtų? panmišęs. Ir vvrai džiamrs- 
m<>. moteriškė į]- v<mš'1';-

Eidamas toliau mąsl 
[lik'imio didėja (daimin

KodM jūs tai)) daro-

Mainu dabar, kad piktumas nuo 
Ko daugiau žmonės pvkinasi.

i piimio pik<'j
'. mot'

■rakti !

na i k uit i n<-/.i nau. (iv- 
o jeigu m-pakiaimytų.

Eina

VIII.
f-.mani [lakelyje Įiriėjo kaimą, 

je nakvynėn, šeimininkė priėmė, 
buvo tiktai minėta šeimininkė, kuri plovė baldus ir grindi"-.

Pa."ilikę." krikšto supus nakvoti, užlipo ant ]H-čiau." tėmy- 
-iamas ką daro seimininkė: — Išplovusi šeimininkė grindis, pra
dėjo jilauti stalą, kurį nuplovus ėmė šluostyti nešvariu rank
šluosčiu. Pradėjus šluostyti pirmą pusę stalas nenusišluostė. 
nuo nešvaraus rankšluosčio.. dar nešvaresnis palieka, liekasi 
liktai nesvarios dėmės. Vienas nušluosto kitos liekasi. - Taip

paMpraše pirmutinėje >fnbo-
Šluboji*nieko dauginus ne-

Bę^/Vienybi” toliau rmšo,
didvyris Norkus esąs pakartojosavo .darbą kelis kartus, Jjet nei vienas mėginimas ne- 

-B- ’

-ŠE

— Ką jūs šičia broliai darote?
— Lankus lenkiame, du kartu šutinome, nuvargome visai 

— ir niekai]! sulenkti negalime.
— Tai kad jūs broliai varstotą pririštūmėte, nes jūs >u juo

pririšo varstotą ir tuomet darbas jų ne-
nuėjo niekais.

Pernakvoję< jms juos krikšto sūnus nuėjo tolinus. Visą 
liemi ir naktį ėjo ir prieš dieną priėjęs skerdžius atsigulė pas 

juos pasilsėti. Mato jis čionais kaip skerdžia! suvarinėja gy
vulius ju adejo kurti ugnį. Paėmė mažumą sausų šakučių už- 
de^ė ir neduodami joms įsidegti pridėjo žalių šakų, kurios su
čirškė ir užg/'smo ugnį. Paėmę skerdžiai, vėl sausų sakučiu 
uždegė pridedami žalių šakį], bet tas pats įvyko kas ir pirmiau, 
ilgai varginos! noukurdami ugnies. Nusibodo žiūrėti krikšto 
"imui j ji] neapmąstomą darbą. — neiš'kmntęs pasakė: “Jūs ne
siskubinkite uždėti žalių šakį], bet pirmiaus duokite įsikurti 
ugniai, kada gerai įsikurs tuomet uždėkite”žalias.”

Paklausė rimto pasakymo skerdžiai: prisirinko gerai sau- 
"i] šakučių, uždegę davė įsikūrenti, ir uždėjus jiems žalias ša
kas. tik tuomet — pradėjo smarkiai degti laužas. Prabuvęs 
kiek laiko su jais nuėjo toliaus, mąstydamas, delko jis šituos 
tris darbus mate — negalėjo suprasti.

IX.
Ėjo toliaus. Per visą dieną keliavęs, pamatė mišką, ku

riame rado dvarą, kai]) buvo sakęs jam krikšto tėvas. Pri
ėjęs prie dūrių pabarškino iš kur atsiliepė balsas:

— Kas tenai.’
— Su didžiausioms nuodėmėrruįjcniogus einu svetimas nuo

dėmes išpirkti. ■' , /
Išėjęs senukas klausė “kokios svetimos nuodėmės-pūs ta

ve.” - • r-.. . S'*

K

ADV. DAUŽVARD2I0 
MARŠRUTAS.

Turėdami iš Pennsylvanijos 
lietuvių darbininkų ilgą eilę 
užkvieaimų kalbėti, bet neturė
dami iš jų nuskirtų datų, siūlo
me patys, sekantį maršrutą:

Trenton, N. J., vasario 21 d.
Philadelphia, vasario 22 d.
Chester, vasario 23 d.
Baltimore, Md., vasario 25 d.
New Philadelphia, vas. 26 d.
Easton, vasario 27 d.
Tamaąua, vasario 28 d.

Mahanoy ir Shenandoah, kovo 
1 d.

Minersville, kovo 2 ar 3 d.
Wilkes-Barre, kovo 4 d.
Scranton, kovo 5 d. .
Gi su kovo 7 d. prasideda 

New Yorko ir New Jersey’s ap
skrity prakalbi? maršrutas.

Viršuj paduotas maršrutas 
bus galima taisyti, geryti ir pri
sitaikinti prie prieinamiausių 
aplinkybių.

Kalbos bus apie darbi ninku 
reikalus ir Lietuvą.

Visų pažymėtų kolonijų vei
kėjų prašome atkreipti domę, 
veikti ir tuoj rengtis prie pra
kalbų, o jeigu kas taisytina, tai 
tuoj prašome pranešti centrui.

Jeigu maršrute nepažymėtos 
kolonijos norėtų rengti darbi
ninkų reikalais prakalbas, tai 
malonėkite kreiptis “Darbinin
ko’7 adresu.

PADĖKOS ŽODIS
Širdingai ačiuoju L. D. K. S. 

71 kuopai ir visiems jos na
riams už prijautimą mano sun
kiojo gyvenimo ir sutrikimą 
aukos $11.00.

P. Lukša,
533 Crosby St„ N. W., 

Grandu Rapids. Mieli.

Tūlas ‘ ‘ Nuliūdęs ’ ’ iA Law- 1 
rence, Mass., savo korespon-’ 
dencijoj “Darbininko” No. 13 
rašo lyg ir apgailėdamas, kad 
koncertas negalėjo sutraukti / 
publikos dėlto, kad rengėjais 
buvo sandariečiai. Dargi ban
do prikaišiot kad tai man bū
sianti gera painoka ateity, kad 
nesikreipiau į katalikus šiame 
reikale. Kad Lawrenco koncer
tas nebuvo skelbiamas tinka
mai tų prisipažino man ir pa
tįs rengėjai. Bet čia turiu gar
bės pareikšti gerb. “Nuliūdu
siam,” taipogi ir visiems, kad 
man visi lietuviai yra lygiai 
gerbiami ir visiems lygiai dy
kuoju kas tik man rengia kon
certus. Menas neturi partijų 
nei pažiūrų, kas moka meną 
branginti, tas ateis Į koncertą 
neatsižvelgdamas kokios parti- \ 
jos žmonės platina skelbimus, 
ar kitą kokį darbą prirengimui 
koncerto atlieka. Turiu garbės 
viešai pareikšti, kad jokiai 
partijai nepriklausau, o tiktai 
visai tautai. Todėl būkime 
žmonėmis, leiskime mūsų me
nui bujoti, ir menininkams to
bulintis. tuomet mūsų tauta 
liuosai galės pasivyti jau kultū
roj pakilusias tautas. Tad ne
ieškokime tuščios garbės, ir ne
varžykime meno partijos pan
čiais! Nuoširdžiai prašau vi
sus kas mėgstate meną rengki- 
te man koncertus su didžiausiu 
malonumu Tamstoms padėkuo- 
siu nuo širdies.

Pr. Rimkus.

5—II—1923 m.
So. Boston. Ma.

P. S. Koncerto rengimu su
interesuotieji, galite kreiptis ir 
“Darbininko” adresu.

P. R.

ką tu daugiams kelionėje

apie šeimininkę, kaip stalą 
lenkė, apie piemenis, kaip

Papasakojo jam krikšto sūnus: apie krikšto tėvą, mešką 
su meškuciais, sostą su antspauduotomis durimis, apie tą ką 
jam -krikšto tėvas liepė daryti, apie vyras kurie laukuose ru
gius mindižojo ir kaip moteriškė veršeli pati iššaukė.

Supratau aš — žiūrėdamas Į akis pasakė krikšto sūnus se
niui — kad pykčio pykčiu išnaikinti negalima, o kaip jį išnai
kinti pamokinkite mane.

Pažiūrėjęs senis i ji pasakė: -
— O pasakyk man brangusis 

malei ?
Papasakojo jam krikšto sūnus, 

plovė, apie vyrus kai]) jie lankus 
jie ugnies nemokėjo sukurti.

Išklausęs senelis, sugrįžo : dvarą, išnešė kirvuką ir tarė:
— Eime. — pažvelgdamas pavadino krikšto sūnų.
Nuėjus senukui tolinus nuo užgyvento?- vietos, parode kri

kšto sūnui medį.
Kirsk — paliepė smrs.
Krikšto sūnus nukirtęs medį apsistojo.
— Kapok dabar į tris.
Išpildė krikšto sūnus senelio valią. > 

Tėjo senis į drevę, išnešė ugnies.
— Sudegink — kalbėjo jisai — šiuo?
Sukūrė krikšto sūnus ugnį, sudegino tris minėtus pagalius, 

nuo kurių likosi nebaigusioji degti degėsiai.
Užkask dabar į žemę iki pusti, ve šitai]).
Krikšto sūnus su didžiausiu paklusnumu iii'dė s'-nio palie

pimą.
— Matai dabartės iiakalnėjv upelis, nešk iš tonai vandenį 

burnoje ir laistyk. Šilą pagalį laistyk- tai)) ka'ųi tu mokinai šei
mininkę. Šitą laistyk taip kai]) tu mokinai vyrus kurie lan
kus lankė. O šitą laistyk taip kai]) tu mokinai piemenis. Ka
da, išaugs iš šių trijų degėsių trys obelys, tada-sužinosi, kai]) 
pas žmonos piktumą išnaikinti ir tuomet miodėaa& išpirksi.

Pasakęs šitą seneli." nuėjo į savo buveinę. Mąsto ilgai pa
silikęs krikšto sūnus ir niekai]) negalėjo suprasti, ką jam ])asa- 
kė senelis. Bet pradėjo darbą kai]) liepė.

(Bus daugiau)

-■.įkapojo į tris dali?.

S K .1 M /; f X K T r S E S E ...
Trioletas

Skambink tu sese širdies stygomis -- 
Bandyk paslapčių svajonėms.
Šnekėti su manim patylomis; — 
Užskambink tu sese širdies stygomis!
Visą'ramumą širdy sukelk.
Paversk piktybes — vargui karionėms!
S^ąrųbink tu sese širdii's stygomis 
Pasiek mane savo svajonėms!

S £



NEWARK, K. J.

PAIEŠKOJIMAI

Pieną. Pasinaudok patyrjuu miBonų 
vaiki] laike paskutinių trijų gentkar- 
čhj.

Skaityk atyd.tiai kas savaitę Oi u, s 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Aš Jonas JASIULIONIS, 9 metų am
žiaus. paiečkau savo tėvelio Antano Ja- 
;;iulioido, kurjs paliko mane vargingam 
padėjimo. Prašau tėvelį sugrįžt arba 
kas jį žino malonėkit man pranešt apie 
jį šiuo antrašu: JONAS JAS1ULIN1S, 
jti J St., So. Boston, Mas.s.

anti, išrinkti komisiją ir sukrus
ti darban. Taip-gi yra daug ir 
kitų svarbių reikalų kaslink mū
sų organizacijos ir kuopos.

Fin. Rast. V. Markuas

Aš Mikohis KAMANDULIS, prašau 
visų Įuižjstiimų, o ypač- Daugų [uirupi
jos. Bukaučilšklų kaimo, Kamanduljų, 
Valinskų, llibačiaūskų, atsiliepti šiuo 
antrašu: 20 l-’axon St., Montello, Mass., 
nes apleidžiu Ameriką 16 balandžio š. 
m. Lietuvoj lankysiuos šiose vietose: 
Dauguose. Alytuj. Pivašiūnuose, Onuš
ky. Dusmenyse. Žiežmariuose, Auždva- 
r?-. Alovėj ir kt. (A10)

Newark’o lietuviai rengia .didelį 
apvaikščiojimą vasario 16tą dieną, 
paminėjimui 7-nių metų sukaktu
ves Lietuvos Nepriklausomybės. 
Tas vakaras yra rengiamas visuo
meniškas. Bus vienas iš žymiau
sių vakarų Newarke.

Tą vakarą, S valandą vak. Lie
tuvos pasiuntinys p. K. Bizauskas 
kalbės Newarke per radio, anglų 
kalba, iš stoties W. O. R. Lietu
vių svetainėj bus Įtaisytas garsiai 
kalbantis radio, taip kad visiems

gražus ir įvairus. vakares, kuris 
susidėjo iš vakarienės, teatrėlių, 
dainelių, žaislų ir šokių. Teatrė- 
liai buvo šie; “Barbės Adukaci- 
ja” ir “Gudas Daktaras;” akto
riais buvo; V. Januliutė, J. Sta
nkutė, V. Staniutė, O. Šatukė, L. 
Kurgoniutė, J. Sapitavičiutė, 0. 
Tatrūuiutė, O. Bakšuskytė, O. Kęr- 
dokaitė ir O. Biekšytė. Jos visos 
savo roles labai gražiai ir artistiš
kai atliko. Publiką buvo pilniau
siai patenkinta, gėrėjosi jaunų 
lietuvaičių gabumais ir lietuvišku
mu.

tainę, bus girdėti gerb. Bizausko 
kalba.

9 vai. vakare gerb. pasiuntinis 
K. Bizauskas pats pribus lietuvių 
svetainėn ir ten bus laikomos pra
kalbos.

’ Apart p. Bizausko bus d-ttr kcle- 
’ras kitų labai žymių kalbėtojų. 
Taip-gi kalbės miesto viršininkai. 
Taipgi šventos Cicilijos ir Varpo 
chorai sudainuos keletą dainelių 
dėl pagražinimo vakaro. Aukos 
bus renkamos Vilniaus vadavimui.

Po prakalbų yra rengiama vaka-

Teatras buvo prirengtas p-nios lietuviškai.
A. Stanienės. Prie kitko daug 
darbavosi, Tamošiūnienė, Janu- 
licnė, Šatienė, Bam-lienė. Stakū-1 
nienū ir kitos. 1

Apart jaunųjų mergaičių, pro- i 
grame dalyvavo p-nios Janulieiiė - 
ir Šatienė. Jus susirinkusius lin
ksminę muzika laike vakarienės.

Vakarą vedė Janulicnė.
Žmonių buvo prisirinkus pilna 

svetaine. Visi džiaugėsi sąjungie-

šventoji Valanda kas ketvirtadie
nį, o lietuvių nesimatė .dalyvau
jančių tose pamaldose. Iš viso ma
tei kartais-penkias airyšes, o dau
giausia dvyliką ir Švenčiausias į- 
stetytas visą valandą, o klebonas, 
būdavo, duoda visą valandą pote
rius angliškai. Lietuviai pastatė 
sau bažnyčią savo aukomis ir lie
dami prakaitą, o dabar atsilankę 
lietuvių bažnyčioje negalėjo viešai 
melstis prigimtoje savo kalboje. 
Kokie tai laikai užėjo, kad lietu
vis negali lietuvių pastatytoje baž
nyčioje melstis prigimtoje kalboje 

Pertai daugelis atša
lu nuo savo bažnyčios ir tikėjimo. 
O mūsų klebonas nesuprato, kad 
tuomi atšaldina lietuvius nuo baž
nyčios ir tikėjimu. Lietuviai ne
iškentėjo ir pakėlė prieš tai pro
testus, o atgarsiai pasirodė lietu
vių spaudoje. Gi lietuviai laukė 
geresniųjų pasekmių ir davinių.

ten wp ChaiiapiąAK, net 
nanvesitete jam pripažįsta, kad tp- 
įrin baisu studento jie dar nesą'tu- 
ęAję'. New haveniečiai 'turime 
.džiaugtis gavę tokį darbštų var
gonininką.

Tame koncerte choras dainuos 
Šimkaus “Oželis” ir “Atsisveiki
nimas su tėvyne. ’ ’ Tai ne lengvos 
dainos.

rengtu vakaru.
du:

lėti l stiprius, 
niekas nėra talnsv

tinio p. B i 
viešbutyje.

Robcrt Trcat

NEWARK, N. J.

Teisėjas IŠRd 
bėjo Sąhnyną.

Y0UNG8T0WN, OHIO.
LDKS. 66 kuopos susirinkimas 

bus 15 d. vas., 1925, pas dr. J. 
Kapturauską, 320 Washington St., 
2 vai. po pietų. Malonėkite visi 
nariai susirinkti. Gi tie, kurie 
skaitote “DarbininkąJ’ o neprigu
lite prie kuopos, tai meldžiu atei
ti aut susirinkimo ir užsiregistruo
ti į kuopą. Pamatysite, kad pri
gulint prie kuopos yra parankiau* 
ir prie to gali būti didesnis veiki
mas kolonijoj — daugiau galėtu
mėm nuveikti dcl darbininkų la
bo ir tautos gerovės.

K. Stupin, rast.

Taip-gi bus panelė Michalina 
Blažauskaitė iš. New Britain, Ct., 
viena iš garsiausių lietuvių solis
čių. sopranas. Jos malonus ir ge
rai išlavintas balsas sužavėja vi
sur klausančią publiką.

Taipogi dalyvaus smuikininkas 
Jurgis Davidonis. Jis jau yra at
sižymėjęs Conn. ir Neiv Yorko 
valstijose, kaipo pirmos rūšies 
smuikininkas. Jis pabaigė Yale 
Universitetą ir daba užima labai 
augštą vietą New Haveno simpho- 
nijuje.

Taip-gi dalyvaus p. Ignus Dvi- 
leckas iš AYaterburio, su savo ma
loniu balsu.

Taigi, lietuviai, 
triukšmas bus.’ 
buvo visoje Conn. 
kaip čionai yra re

Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna Ne w Y orte : 
nesenai buvo pašaukta j teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš natau- Principtaliais Hudininksue 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis- 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šių lenkų šeimynų is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motines pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti i aptiekų, 
nusipirkti už 35c. bonkų BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylų sulaikė 19 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylų ir. 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausia 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie ne< 
prašo daugiaus 1

(PMkelbimu)

l’iiieškmi Adonio Pzulzieko; Įiyveno 
seninus Brighion. Mass. Apleido Brigh- 
loną T.'!!! m. ir nuo to laiko nežinia 
kur. Kas žinote apie A. llidziekų. 
ui;d,oi;ėki:e pranešti bei pats atsiliepkie

štmties metų garantijų. Husų kainos 
žemos. Dykai nurodymai dėl pirkėjų. 
Nelaimius siunčiame dykai. Rl’A'lTA 
SEKENEI.I.I & S1T Hlue Isiand

ITALIJ0NIŠKI ARMONIKAI
Mes dir

bame ir im
lu i it no jame
visokių ru-įrašu 
šių pirmos i A\ 
klesos ran- ’___
kotu ilirb 
tus italijo- 
niškus ar-, 
m o n t kus, j 
geriausi pa- !

iar ne tikrai čia 
Turbūt dar ne- 
tokio koncerto.

i PADĖKAVONĖ
Mike Bluis, 501 Pine Hills St., 

Minersvilie, Pa. rašo: “Dėkui Tamstai, 
[>. Zukaiti, už jūsų stebuklingai sutai
sytus žoles, kurios mane sveiku padarė. 
Turėjau vidurių didį sukietėjimų, skll 
vio neiiirbimų, gaivos .skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, liet kaip aš su
naudojau jūsų žolių du pakeliu No. 
Bu.'.a, tai tas visas nesmagumas nuo 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žmo 
gui kreiptis pas žukaitj su negerais vl- 

jumis atitaisys.
Atsiusk 10c.. 

knygų kattilogą

Prie naujo klebono.

Atėjus naujam klebonui visi 
lietuviai katalikai nusidžiaugė, pa
sitikėdami, .-tad bus didi permaina 
parapijoje, kad naujas klebonas 
lietuviams būsiąs palankesnis. 
Bet gi virto kitaip. Jis panaikino 
Šventąją Valandą ketvirtadieniais. 
Gi sekmadieniais per pirmąsias mi
šias varo evangeliją ir pamokslą 
vien tik angliškai. Per tai dauge
lis nebelanko bažnyčios ir daugelis 
atšalu katalikybėje.

O kas gi kaltas, kad dalykai 
taip yra.’ 
siieidimas, 
k iškurnąs.

Kfl tt'il

Graud

INVESTMENTAS
Parsiduoda pigiausia kaina trijų'auk
ščiu. keturių šeimynų plytinis namas, 
kuris duoda metinių jeigu $3.300. Sa
vininkas EIMIAR W. CARY, 106 M*in 
St.. Brockton. Mass. Tel. Brockton 6115 
arba Main 0S92. (F7)‘

■4I

j DAKTARAI IŠMOKSTA NAUJĄ
1 BUDĄ GYDYMO.

i Yra puikiausias dalykas ką šis gy
dymas teikia dėl silpnų, nervin- i 1'rekė uo< 

j g-ų, nusilpusių, nusiminusių vy- į "į™y £
rų ir moterų. i'1 ‘L>

a$1.00. 7pietų. Bilie'
50 centų.

LDKS. 14 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus pčtnyčioje, vasa
rių 13 d.. 7:30 vai. vak., šv. Jur
gio svetainėje. Malonėkite visi at
silankyti ir naujų narių atsivesti. 
Kurių, narinės mokėsiys jau už
vilktos, -pasistengkite atsiteisti. 
Žinoma, nepasitenkinki: vien tik 
užsimokėti ir paskui Į susirinkimus 
■nesilankyti, tai jau ne darbinin
kiška. bet vergiška. Sueikite i 
ši susirinkimą visi — turime dau
gybę labai svarbių dalykų aptarti, 
kaukiame.

met bilietus iš kalno, nes jie eina 
labai greitai.

:bp:
M. ZUKACTIS

• 449 Hudson Avė., Rochester. N Y
Trimitas.

WORCESTER, MASS.
MONTELLO, MASS.

ja.
Valdyba.

WORCESTER, MASS. RAGINE, WIS.
Rep.

DETROIT, MICH.

Lietuvė apdovanota.

M

ą dova-

rikoniškus
n et i bus

Korespondente.

WESTVILLE, ILL. damas

SCRANTON, PA.
niūkiai. Pulkai;O d. Baltų Rnž

šis-tas.
d.

a pili

kad pas-licjo perdau

d.
Scrantonietis. J. A. M.

HUDSON, MASS. SPRINGFIELD, ILL.

Prie seno klebono.

į

■g

muzika.
n.’, Biz

I

apie valanda vaka- 
s, apie septynios 
amžiaus, parėjęs 
pasiėmė revolve-

•aneūs kiekvi' nai moteriai. Jei- 
1 būt ii priimamos lietuvės mote-

senus
i juos.
j kuri parsamdom 
į krik

mišparųi. bažnytinėje svčta-i-
Knygas išduoda M. Bak- 

ir 31. Litvaite.

moterų draugija 
li'i. su lietuviška

D L. K. KEISTUČIO DR-JOI 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
TRMINTNKAS — V.

Iš choro darbuotės.
Sausio 25 d. šv. Cicilijos choras 

parapijos svetainėje statė veika
lą

REIKALINGAS
VARGONININKAS

•s lietuvių parapijai y- 
gerai savo profesiją ži- 

ONININKAS. Kreiptis
šiuo antrašu: REV. J. AMBOTAS, 53 
i'apito; Avė.. H.-tri ford. (jonu. (F14),

• >rgo :int v-lionio P. Šimkaus ir už- 
<nnšė. \’(-ii<mis lapo palaidotas s:;

(’t kosiovakn vakarinių kursų 
mokykla buvo įrengus rankų iš
dirbiniu kontesią. Kontcstc daly-

lie-r.viai
nimo da
nininko L. Tanj;:nio asm

nai iš mūsų podaii'.'"'- tna- 
nors ‘' 1 )a’hininki " vpa-

Noriutieji skaityti ga- 
knvgu pagal savo no-

pabaigęs savo dienis dar- 
namo. gi kitas darbinin-

parapi.

<h igi pač-ins lietuvės panašių K.u-y- 
s’i r.< Įsisteigiate. Red.'.

Mokinė.

desim-s rm-t

Bizausko kalbą.
Mrs. J. M. Trečiokienė,

Komiteto sekr.

Biaivininkų Draugija turi aide

•ėikalin;

oriau jus

na
ja

DETROIT, MICH.
Dept. 2

; na
■ numari

kUDIKIų 
/GEROVĖS skYRIUS

DEL APRŪPINIMO

ra. Knygų gauti gan nevn.-n ja 
blaivininkai, bet ir visi vietiniai 
lietuviai. Kas norėtų gauti knygų 
tai cali gauti kiekvieną ncdėldi.c- 
ni po 
nėjo.

ptfm’is

simatė.

Tai pačių lietuvių ap- 
nesusipratimas ir zui
ti parapija skaito virš 

tūkstanti lietuvių šeirnynų! Ir pa
tys lietuviai nebemato, kad dau
gumas jų žlunga pačiai lietuvybei 
ir katalikybei.

- Springfieldo lietuviškoji koloiri- 
dabokime--ką> darome.

Žvaigždutė.

Boišcvikų pranašavimas pildosi 
1924 111. jie buvo surengę Li

CAMBRIDGE, MASS.
; Didžiausias lietuviu garadžius
; Mes parduodame naujus ir 

karus, taip-gi taikome 
Turime dengtą Cadillac, 

vpscnjoms.
(ynoms ir laidotuvėms. 

Patarnaujame dieną ir naktį.
Technology Garage, 47 Wind- 

sor St,- Cambridge, Mass. F1.7)

Sausio 1S, 1925 m. L. R. K. Mo 
t-rų Sąjungos 5-tos kuopos vei 
kianti komisija laikė pirmą šių 
nm-tų susirinkimą. ' Susirinkimą 
atidarė kuopos pirmininkė A. Mi- 
‘tinaiiicnū. Valdybą dėl šių metų 
išsirinko sekančiai: pirm. M. čiati- 
škaite. raš:. koresp. M. J. Dau-

kalb;
York'o, jis gana plačiai nupiesc 
“žemišką rojų,“ _ kuris atsirado 
Rusijoj. (Montėllos bolševikai nu
džiugo, kad kada nors ir j: 
teks pamatyt tasai “rojus“}. 
Iii gale tas kalbėtojas pradėjo 
našaut, kad 1925 m. ims pab 

j svieto. -Mat jis turbūt mane i 
j Įlojo, kad iki 1925

kraujų. nervus

t:!iuos skil-
lš<lirbėj:ii

iptiekoriams duoti jum:

Žiūrėkite garantijų ant pu

aprieko'

Veikalas nusise- 
i. Po teatro bu- 

gražus koncertas, susidedantis 
iš gražių lietuviškų dainų. Pu
blikos buvo pihatč svetaine. Už- 
.slbaigus programai, prasidėjo šo- 

Yutar a pradėti ruoštis pricipai. Lietuviu Jaunimo Kiiubo 
prakalbų, pabaigoj- gavėnios. Jr j orkestrą sm o i-abiu 
ori- Motinos Dienos, r d. geguži, j grojo gražius

nors keliais ruožais apibudi: i: mū
sų moterų, sąjnngiečių veikimą.

Sąjungietės vis da juda-kriita. 
bet ne visada garsinasi. Štai kad
ir sausio 3 d. buvo surengtas labai das. Tačiau, kad-ir buvo laikoma

aisKiai ;na

• MOTINŲ IR JŲ *
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

nėdir.ta. ypač- kada pradėjo 
džias lie'iiviškas dainėms dainuo

Visi< uis žinoma. kad čia mūsų 
ra virš tūkstančio lietuviu šeimy

nų ir atvažiavę Amerikon buvę ka
talikai Kai matyli dabar tai dau
guma atšalę katalikybėje. Pirma 
mylėjo įvairias bažnytines pamal

Zodži:; saka’U. Raemo 
citalikai praturtę

Per virš šešiosde- 
šimts septynius me 
tus gydytojai išra
šinėjo ir rekomen
davo Borden’s Ea- 
gle Pieną motinom 
kurios negalėjo žin 
dyti savo kūdikių.

niidii darlri. Lc' vakarais ir šven
tadieniais darbuojasi parapija' 
naudai. Didžius paga’-bos tižsip’ .

n.nininka< L. Taujanis pa

Eagle Pienas yra 
švarus, saugus ir 
sveikas maistas, ty 
čia prirengtas kū
dikių penėjimui.

NEW HA<EN, CONN.

Tai dabar a s pranešu, 
io 22J. b is didelis triukšmas I

ru rensriasi sudrebinti žemę.
jau nuo Juškos atvažiavimo 
bnojasi. net išsijuosę, kad suren
gus toki koncertą, kokio dar visoj 
Conncctirut valstijoj nėra buvę.

P-nas Rup .Juška, mūsų naujas 
vargonininkas, atvažiavęs Įstojo j 
Yah- Universitetą ir mokinasi aug- 
štesnių laipsniu muzikos.
bar žinomas visoj Naujoj Angli
joj, bet jam pabaigus už dvieju 
metų Yaie Universitetą — bus. 
turbūt, mūsų garsiausias muzikas.

dar-

Jis da-
šv. Jurgio
1 uoj p<» minos, 
riai susirinkti, 
kalingi] dalykų 
liškos l’aselpos
klausimą, vajaus reikalą patobu-

parapijos mokslą inč j, 
Malonėki* visi na-

Fondo mokesčių

imi zinoimi 
m. < > prh-z

Nežiūrint kur eNI šioje šitly nr K;i-

krautuvėje. Visais atžvilgiui* ini ri«* 
natinis smigus plonus auklėti kūdikius, 
kuomet motinos pieno nėra.

Kad* pririeta* jūsų kūdikius Uauk-

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

Bostono Draugysčių Vai-. 
dybų Adresai

ŠV. JONO EV. BL. PASELP.
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zobu, :

5į>9 E. Seventh S t.. Su. Boston, Mas*, ' 
Telephone South Boston 1516—J.

Vicę-Pirmininkas — .T. Petrauskas, • >J 
25u Gold St., So. Boston, Mass. '

Prot. Raštinii-ikas — J. Glineekls,
■ i Thomas Pk., So. Boston, Mass

Fin. R.tšlininkas — M. šeikis,
40 Marine Romi. So. Boston, Mass, 

Kasierins — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway. s<>. Boston, Mass,- 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 V\ infiekl St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas
čia nedėldienį kiekvieno mėnesio. 2-rą 
valandą ]>o pietų, parapijos salėj, 402
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERĮ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė.
. -9- }''• 3-rd St., So. Boston, Mac*.

Vicė-Pirm. — A. Janušonienė,
1426 ('olumbia Rd.. So. Boston, MaflL 

rot. Rast. — <). Siaurienė,
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass. '

Fin. Rast. — J. Keys,
115 (J Street. So. Boston, Mass.

žd. — O. Staninliutė,
105 G-th St., So. Boston, Mass.

'vaikdarė — O. MizgirdienS.
ie>4 6-th Sr.j So. Boston. Mass. 

irnugijos reikalais kreipkitės visados f
protokolų raštininkę. Draugija laito " 
savo susirinkimus kas antrą u ta rn In
kų kiokviono mėnesio 7:30 vakare,- ■ 
parapijos svetainėj ant Penktos gat- 
vės. South Boston, Mass. >

tv. KAZIMIERO R K. DB-J0fl

J
■Ji

vS
1
•i

Pirmininkas — J. Jaro**, ,
562 E. 6-th St., So. Boston, MaMb 

Vlce-pIrm. — J. GrublnSkto,
157 M Street, So. Boetoą RaA 

Prot. Raštininkas — A JanvKonla,
1426 Colnmbfa Rd., S. Botetoo, MMB * J 

Flnfnstj Raštininkas — K XIW»,
8 Hntch Street. So. Boston, ~ ' 

Iždininkas — L. švagždys,* :
111 Bowen FL, So. Beata, -S

Tvarkdarvs — P. Lančka,
395 E. Ftfth St.. So. BoMvn, MMh ’ įS 

Draugijom reikalais kreipkitge . :,0 
d is J protokolą raitininką* v ' ' S

Draugija savo snsimkima laike Mą -^<4 
nedėldienį kiekvieno aėneak> l-«ą 
po pietą parapijos ml«M. SetaMB ;

T<’K I’TBM. — Povilas Rūką, 
!*.*> č’ Street. So. Boston. M.Vts.

l’ROT. RAšT. — Antanus Maccduaui 
450 E. Seventh St.. So. Boston. MM* I

IN. RA.ŠT. — Jno&ųms VtatetiHMg^ 
906 E. Bron<hvnv, So. Boston, SMrSI 
ASIERM’S — Andr. Z*llert», ..^g 
611 E. I lfth St., So. Barimų MMk.v-' 

fARAAT.KA—Knxltpteniw
906 E. Bm«dw».v, 80.
D. L. K. Keistučio Brangį

o mėnesinius tmririnkiiavt
edčldienĮ kiekvieno totaetita, P»TW>ž3l 
!M \V*shtngton St. BoMMk, 
:3Q vn»In<lą po pietą. J

Mrtfteklmo atatvenklte m



r

e

(Feb.) 22 <L, 1925. Dn- 
■^ieiadrys 6:30. Programai

7:45 v. v.,. Lietuviai 
jet kampas E ir Silver^ 

. So. Boston, Mass.
m» dalyvauja štai ko- 

muzikalės spėkos: Art. A.
ivičius, P. Rimkus, A. 

tiulis, panelės Mildė^Moni-
Zosė Vaitkaitė, Julė I 

į ĮVrųknaitė — visos trys iš Mon- 
u ttUe, Mass., vietinės: Zuzana | 

Keviackienė, Margarieta Gry
baitė, pianistės — Čiurliūtė ir 
Q .Grybaitė ir kt.
JjflHame koncerte bus pildomi 

JT nauji muzikos dalykai. Tū
losite tamistos ko pasiklausy
ti ir būsite patenkinti, nes ma
tote programas įvairus ir dide-' 
lis. Nepagailės duetų, bus ir 
kvartetų.

.;‘s

- ¥ h _ A

4

pasibaigs.
Pasirodo, kad kun. Garimi

Borton’o lietuvių šv. Petre bažnyčios naujieji vargonai, vargonmeistrio Radzevičiaus pastatyti.

S;

I

ĮKALBĖS APIE MUZIKĄ.

Gerb. kun. Kaz. Vasys iš 
jVVtstfield’o, Mass. sekmadienio 
vakare, vargonų pašventinimo 
koncerte, sakys pamokslą apie 
muziką.

BOSTONO ŠV. PETRO LIE
TUVIŲ PARAPIJOS NAU

JŲJŲ VARGONŲ AP
RAŠYMAS.

Couplers

j

£

BAIGIA.

Šv. Petro bažnytinis choras 
baigia prirengti visas giesmes, 
kurias išpildys laike vargonų 
pašventinimo koncerto.

ĮįJSPORTAS

Lietuviai atsižymėjo.

Pirmadienio popieti buvo 
Boston Boys Club Cha lest o wn 
plaukimo rungtynes tarpe 
Charlestown High ir South 
Boston High mokyklų nrokinių. 
Rungtynėse dalyvavo ir Hetn- 
y£ų -vaikinų, kurie atsižymėjo 
savo narsumu ir gabumu.

50 mastų, atgal sieksnis, ant- 
Tfe? išplaukė Šidlauskas iš So. 
Boston High.

100 mastų. Šidlauskas.’ 
-.‘25 mastus, antras išplaukė 
Al. Kališius iš So. Boston High.

•; 25 mastus: antras išplaukė 
Stravinskas iš So. Boston High.

. 50 mastų, trečias išplaukė 
GHgaliūnas iš So. Boston High.

’ Nardyme: pirmą dovaną ga
vo Gaidys iš So. Boston Hign.

Garbė lietuviams, kad mūsų 
jaunimas linksta prie <]H>rtų ir 

lietuvių vardą.

NEPAMIRŠKITE.

C i>nipa>

1 16

•S o f Pėdais 32 5

Great Organ

ft. Open Diapason 
Open Diapason 
Gross Finte

£ SČffiimtfiu ir prie to bus duoda-1 (kokia^jo parvalga 
L m* dovanos dėl vyrų ir moterų, .dirbtuvėje nerodo.

Pirma dovana bus duodama tai 
arba tani, kuri arba kuris bus 
apsiavę navatu įaustom kelnėm. 
Bus duodama ir antra dovana. 
Tai nepamirškit ateiti ant kel
nių šokių. Turėsite daug juo
kų.

yra ųs jos 
o dvi lietu

vių, matytis. širdingai dirba). 
Gi pačių.lulšolu valdybą turėjo 
sau d at geria i: pirm, ir ižd. buvo

rims 4(k-.
50<‘„ mote

Valdyba.

BYLA PRASIDĖJO.

Ilgai užsitęsusi ir daug kai
tų at įdėliota byla kun. dai
niaus su "Sandara” pr:i-Jilė;«

];i<‘’ii- kum Gurimm- 
lauta atvvkti i tam t

ar

Šitoji valdyba. Z. ir’N.. praei
tą. rudeni padarė susirinkimo 
apgarsinimus ir padavė juo-

galite iv nepraleiskit tos progos 
ateiti išžiūrėti kas ten bus. Bus 
puikiausia orki'sm paimta, ku
ri griež lietuviškus ir angliškų^ 
šokius. Orkestrą susideda i^- 
South Bo.-tono, Cambridgo’i^J

lyti apginsi n 
galimi. d s 
ant p'tiiyhe

Iii-i UlVt i 
itU'.t,

I ) it

> bus \ Lokių gardumynų: valu, 
eiu ir gėrimų visokių lietuvis- 

anglišku, dzūkišku ir žc- 
škų. Viskas bus pirmos 
-. Yra išrinktos gnbiau- 
•em.iiiinkūs katro- visiems 
lirai patarnaus.
-lis kviečiamo atsilankyti.

Rengimo Komisija.

m uit i

ir-: m .- (F’ P

PARSIDUODA

A. I V A S
3G1 Broudtvay, S. Boston. Mass.

Vargonai yra dviejų Manualų 
ir su Pedalais Electro 

Pneumatic.

Pastatė Vargonmeisteris 
Radzevičius.

Swell Organ

įl’i-
0’2

16 ft. Buordone
Open Diapason

iU S ” Melodia
j 15 S ■ ” Tibia Clausa
16 S ” Viela D‘Orchestra

J7 s Von Celeste
1S S ” Aeolina
19 4 ” Flut D’Amour
2(1 4 ” Violina

4 Flauto Ti averso
Piccolo
Vox Humana
Chimes

Svvell

(ireat

24

Fedal Organ

16
4 • Viola di Gumba 26 16 ’ Buordon
5 s Gedact
6 Dūle i ana 27 M a jo r Ba>s
- 4 ' Flute Harnionic - 2S S ' Mino? Flut
s 4 ’ Oetave 29 Cellot) O • Fii’teenlh

1'1 ’ Tūba ■ 3ii s P>a>' Flute

SPORTĄra i parodyti svetimtaučiams., 
kad iš tikrųjų mūsų jaunieji 
gali pirmas vietas užimti sjx>r- 
te.

S

iu
to

S\vel: - 16 
S\vell -— 4 
Greut — 16 
t imi t — S 
Great — 4 
Pėda! — Sto

to 
to
to

Combinations

4

Great Organ 
įFour Combination m.-ums

Fedal Movements

Baianced Crescendo am; l):m 
nuendo Pėdai

Sforzando Pėdai (Fuil Organ

: Accessories
t General Tremulant
Crescendo and \V:nd Tndiato

ir Jušką.
. i.,.. r^f.v...lė mane

* užklupo išnetyčių.*

Aną 
lodei

; Jil KRIAUŠIUS

CAMBRIDGETUJE
PRAKALBOS.

nu>vu

DAR APIE KRIAUČIUS. 
Pra<-Uiiir:: " Biirh.” ii'.:- ■■ 
umpai :>ažy.:iėj;;r :p h- L ■■

344
A. SIMOKAITIS

W. Broadway, So. Boston

Bu/to'i 0823

OH, M. V. CASPER
, (KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
Ofis'; v'ic':n'J'jf:

ano 9 Iki ryre Ir nu.; 1 :3-J
Ik? 5 ’r nc« G:(k> iki S vai. vakare.

^1

TU. S. B. 4<XV', |

DAKTARAS j
LANDŽIUS-SEYMOUR! ~

Lietuvys Gydytojas i
EAST BR0ADWAY
So. Boston, Mass. !

. I J1 •
Juška ir vėl laimėjo. Y‘ 

tiesė indijonų “čyfą,” kad j 
tas negalėjo nei atsikelti. i(j-j 

Praėjusiam ketverge mūsiijišr 
drūti.olis Juška ir vėl laimėjo. Igu minu 
ilndijoną Montour jis voliojo. ,Lietuviai žada .-uteik’ti jam 
!kaip ]M>lų maišą. Kuomet in-tžią d 

pra<lėjo rodyti sivo:
CHAMBER OF COMMERCE Į žiaurumą. -J uška pašokęs su- 

Į SUSIRINKIMAS. 'čiupo ji už galvos ir tokiu .-mar- j 
; So. Bostono lietuvių preky-(kurnu sviedė ji per >ave. kad sv. 
įbos reikalų apsaugojimo komi- Į indi jonas prilipo prie matraso'kelni 
įsijos metinis susirinkimas bus j kaip bulviui- blynas. To ir už-į bato; 

irt adieny. 
19’2.5 m.. 
T. P.

jeigu jiems '.ik bus duoda-
s klausiiiulsj L

v m n s i:
"Da:-b."

72

Tankiau stengsime.- vietinė-e 
žiniose pranešti apie mūsų jau
nuolių atsižymėjimą sjjorte. ...

Tai Aš. Į k; \
--------------- Įd i jonas

BRIGHTON, MASS.
Kelnių šokiai.

Til’U

Tfel. So. Bo«ton 270

J. MACDONEil, M. D.
Gaiima nuilcol’>f!t< ir liefvvitJiai

t i

7 Kiekvienas katalikas turėtu 
nusipirkti tikėtą vargonų pa
šventinimo koncerto. Galima 
yranti pas vargoninką M. Kar
bauską, pas visus choro nariu' : 
ir “Darbininke." Lai kiekvi»>-, 
na šeima atsiunčia. ]>o vieną at
stovą i ši dideli ir nepaprastą Į 
koncertą.

usirinkimas bus Ikaip bulvinis bh-nas
vasario (Feb.) Įteko. Indijoną reikėjo nešte kare. Lietuvių Na

i:3i) vai. vakaro, i nunešti Į kambarį. Antru sy- 26 Lincoln St.. P>rigiiton‘--.
G-p-vio ofise. 395 ikiu indijonas jau nebegalėjo iŠ- Yra pasamdyti gori mazil 

Įeiti. Indijoną- pripažįsta, joge! .tai. kurie .griež lietuvišku 
Į.Juška yra pirmutinis ristikas.
■ kuris jį paguldė į tokį trumpą 
'laika — tik i 34 minutas.
I
j Šiame ketverge Juška risis su 
Į Stasiaku už Naujosios Ang

lijos čampijonatą.

šiame ketverge mū.-ų čampi-
LnkTdOĮkalt-|Jomd ■'Uikai. hu:

linky-. Ivaškevi-
ičiu.'-. flagmius jr kiti panašūs.
i“dąinHDDkaL”

‘Knd juos ir galas, tuos san-
dariyčins. jie visokią juokų pri
darė.’

12
P- 
P>roadway. So. Bostone. \ 
nariai malonėkite .-usirinkti.

Dr. J. L. Seymour. <

Vakarais nnoC—V
>36 X. Broadway, 8o. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE

0R. H. S, STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

399a W. Broadway, So. BostonDIDELES RISTYNESVISI DAINININKAI.
om. M. Petrauskas aprašy-
:i< savo nuopelnu-. "Lietu-1 

-.r>- žiniose." -akosi. kad išmo.1 
kiti' s Amerikoje vii-š 4960 žmo- - 

:niu dainuot:. '.............  ,

UŽ NAUJOSIOS ANGLIJOS ČAMPIJONATA

SUSIRINKIMAS.

VAINIKŲ BALIUS.

r

DR. PAKŠTO PRAKALBOS. Muši) vawipi-

■

t O

mn 
to

li.Jrvs <-.irnpi i<>- 
SiHke, pHtt'*Kd:<. 
mus j j vb'nn

Tel. Erocirton 5112—W l|

F

Boston. Mas?

K. Juška

fDR. PUSKUNIGIS
t GYDYTOJAS į 
[vidurinių LIGŲl
l vai. 9 !k! 11 ryte. 1 iki 3 po plet.

Antradienio vakare buvo mė
nesinis susirinkimą- Dr-jo>. 
Lietuvos Dukterų po Globa Pa - j 
nos Švenčiausios. Sn-irinki- 
mas buvo gyvas, narių atšilau 
kė gan daug.

is "sūdna die
na." -lis risi- su Stasiuku už 
lietuvių garbę ir už savo ateiti. 
.K^»Į4satgal Juška 
paguldė Staęiąką'ir atėmė nuo 
jo Naujosios Anglijos čampijo- 
natą. Lietuviai nudžiugo, o 
lenkai nusiminė. Stasiukas pra
dėjo ręikalauti. kad Juška ei- 

J T tų ristis su juo iki’galutinos
Ateinanij. ąąyaitę bps eįfe pergalės — dni sykiu iš trijų, 

labai svarbių prakalbu'iurĮfe Nrtrs Juška pastaruoju laiku 
K; ir Jaučiasi nesveikas — turi dide-

jrbuhi Kalbėtojai., fileįli įahi. h»4 su Stasiuku ristis

| VYČIAI IR SPORTAS.
Mūsų vienatinė jannlYiTfT'Vy. 

Šių organizacija pradeda rong 
'’ti plonus sporto srityje, laimi
mas be --perto negali būti ge
ras ir doras. Per paskutinius 
tris metus pastebim** anglų 
spaudoje vi< daugiau ir dan- mų:- 
giau lietuvių jaunuolių pravar
džių. kurie atsižymėjo sjiorle. 

^Uatosi kad mū-n jaunimas ga
li ir trokšta dalyvauti sporto 
dirvoje. Vyčiai seniai plenuo- 

pastumti ši klausimą pir- 
.?niyn. < lai ut i na i i šrinkę akty-

VASAEIO . 
(Februarv) 1 

12, 1925 j

FRANAS JUŠKA 
Sti-ik:b- -i: LENKŲ < AMI’I.io\T-

STANLEY STASIAK
Amerikos Arini jos rutnpi ioi);i»

JOE MALCEWICZ 
-u-ikih- -n k-rku milžinu

S A M S K 0 R S K Y 
Anglijos \velww0i"hr 
viinmi j<»n:is

BRIDSON GREEN 
kilis su I.nu ronr-oo im :•<>:.>i i-, 

MARTIN

Grand Opera I
Housė

\V

389 Eroadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 2831.

i iOR. A. J. GORMAN
■ ’ (GUDAUSKAS'.

lt., Montello. Man
(Kampan Broad Street)

I (?05 Malu 8‘
I (Kampa

_ sutiko. Spigu 4r šiuo kartu Juš- 
kh laimės, tai jis iškeli lietuvių 

. he|M()bp<ifilr ifttdą ir jis pat* iškils sportr- 
Hnkirfd ii ninku akyse. O tas reiškia
kataHlcųi dutriahikti W-ld»tig piMigff. Taigi' ristynės 

kalingi. / . j bus ne baikomis.
SandariHtKl. » Stasiukas yra prisirengęs , m H .

kak taipgi g^Įa MHjtt •tyųprie ibų-risi yni ų ne juokais.! imm noužtcn 
mokslu nes'caJH ’ti* pasitiki nnt sayo spėkos ir

ko. kad JiiSkn 
uttliipo jj net i 
kPtai ir trelei 
jhs dahnr rpi- 
knlnnjs. k n d 
Ja£ka Pit>> -u 
Jtto ristis ik: 
t r i j t] 
.InšAka

■*Vins jaunuolius j sporto komi- UUa, lrar|QOt MMUįįi <Jl*prit5TTmo. ‘LTrtgn aš pagul- Ibnkij^C.
"•siją, rengiasi ateinančiai vasa-'JdMĮial ttthkjr*.

am guliu pngul'iyr 'i • !.-))• Hu kj’n
! ’ , f ■ .
(fJisp ZbyjzkllfK tai pa- neturtu garbe? Panintyelrue ke*

P. J. Ak unevičius
LIETUVIS G R ABORTUS

Suteikia geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas ji 
kreipi-.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E S-th St., So. Boston, Mass. Tek S. B. 0183-W.




