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SUKATOMIS
Metams .................................................. 14.50
Cirubežy ir Bostono apieltnkfae 

metams ......................................|5.50

“Darbininkas“
3G6 Broadway, So. Boston, Max.

Tel. South Boston G20.

Popiežius PIUSIX sako • 

“Kiekvieno kątąllko; yi*n 

šventa priederme paremti 
katalikiška ją spaudą ir ją 

kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Gori laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užnu> 

kesnio.

Kaina 4 centai

Šliakys, “Sandaros” ex-redaktorius Nelaimes 
užsimokėjo $750.00 bausmes

--- ,“Vėju*’ ligą turėjo gydytis Ii- o t^k pastebėjo, kad kaltinin- 
PRADĖJO JUOKAIS 1 -milinėse.” “Pavažiavęs Vo-lkas turėtų būt padėtas po kau-

PABATGĖ VERKSMAIS. ‘<!etiją (suprask kun. Garmus) ’eija. Tos kaucijos sumą paliko 
------- 1 misipažrino su dviem merginom, išspręsti teisėjui. Šliakio adv. 

. ,,<ar-l'ar<>s redaktorius >u kuriom gyveno visą laiką, nelabai norėjo, kad kaucija bū-
simkis buvo patrauktas kruni- jj’ral-eidęs pinigus (suprask |tų paskirta, bet turėjo sutikti, 
nuliu teisman už. ;
kum Gmuiaus. tai sandariečiai
n-.’sman ėjo taip, kai]) anuomet
niisn: kad ėjo karau su japo- 
nms. Basa; didžiavosi ir sakė, 
kati jaiionus "Šapknmi zabro- 
>;iįem.” Vis: žinoinm kairi yu-

:IJT) t

j ŽUVO 125 DARBININKAI. , TRAMVAJAUS
I , ------- . | KATASTROFA
! Sullivan, Ind.. — \ icios City 
Coal kompanijos kasyklose 
vyko baisi dujų (‘i<s])lioz:,ia. i.; 
draskiusi kasyklas. Ekųikioz. 
jos metu kasyklų urvuose dii 
bo 125 darbininkai ir mugeli

Manila, l-'iiiĮiinai. — čia Įvy- 
įko didelė nelaimė. Bėgąs su 
i pasažieriais Gorregiodoro'

r bent ne

DU DARBININKAI 
UŽMUŠTI.

KRAUJO PRALIEJIMAS 
RUSIJOJ.

•Vilt: 
m ;>■’ 

daugiau darbininką..

Wnmipeg, M aniioi>a.—lar.a- 
dian Pacific geležinkeliu dirb-

katilo ekspliozija. Du darbi
ninkai buvo užmušti. o trys kili 
pavojingai sužeisti.

nusirito griovin.
!Katastrofoj jnmki asmenys bu-

Del griuvėsių ir galų jflbėji-Įvo užmušti, kiti vienuolika pa- 
mo darbas labai sunkus ir ims j vojingai sužeisti. Užmušti yra 
nemaža laiko, iki bus gilinu jmikininkas Herring. majoras 
prisigriebti prin urvuo'- ’.’.ž Į1 Įimto’.- ’r seržantas Davison;

os iiv: moterys. Tau]) sii-

( ... įprush. au pasKirta, dol turėjo suuku.
ajisineižimą Tautos Fondo) atsiminė, kad I Teisė jas paskyrė $1,000 kauci- 

Amerikoje dar liko užtektinai įjos, kurią užstatė Antanas 
“liurbių“ iš kurių jis gali gan- Į Ivaškevičius su pačia.

;Ą daugiau pinigai ir t. t.” Bu-Į Po to sandariečiai pamatė*, 
j vo ir daugiau Įvairių prasima-1 ka<I čia jau ne juokai ir kad ap- 
Į pynių, bot kur čia visus ir be-j šmeižimas kun. Garmaus gal’, 
'atsiminsi. Kun. Garmus ken-1gerai atsirūgti. P.’.J.L'..,
. tė : r prašė Dievo, kad jiems su- 
Įgrąžintų protą. Laukė pasitai- 
jsymo. Kun. Garmaus kantry-
Gū mūsų bedieviams pridavė 

, dar daugiau drąsos šmeižti ku- 
Įnigus ir visus katalikų vadus. 
: Šmeižtams galo nesimatė. Pri- i 
'Irako kantrybės ir kun. 
, mii; ir nutarė padaryti 
;-ižtams.

a n

jo” mi)), kai]) ru.-ai l<are su ja 
])onai>. Lėkė, kai]) sakalai nu 
lūpė. kai]) vabalai.

Pirmas sandarnEiams >mū 
a:- buvo va.-. 17, o antras -ava! Gar

niu
“cžiurės" kaltu pripažytas. o 
mitrą iitaminką turėjo užsimo
kėti nausmę iš $750.00. teisėjo 
paskirtą. Bausmę turėjo užsi
mokėti. nors sandariečiai keti
na apeliuoti.

Pradžia Bylos.

s gali 
Adv. Shields 

ir kun. Garmus manė, kad san
dariečiai pamatę savo klaidą 
susipras ir savo paleistus 
šmeižtus atšauks ir atsiprašys 
kun. Garmaus už jam įiadarytą 
skriaudą. Bet kur tau!

Einantieji sandariočiai prie 
hankruto protinio ir materialio 

‘•l sumanė ta proga pasinaudoti. 
Sutvėrė Apsigynimo Fondą, 
paleido po Amerikos lietuviu 
kolionijas plačiagerklius, pa-.

bejimo darbui. praneši 
hcjo’a. begu i BOMBA APDRASKĖ 

BAŽNYČIĄ.

Whiting, Imi. — Priy katuli 
įkų bažnyčios sprogo bomba. 
Bažnyčia apdraskyta nedaiig, 
I’.'-", brangis spalviu/ti langų 
stiklą: visi išbyrėjo. Anielin- 
k's narni] langai taipjau išbyrė
jo. Manoma, kad bomba buvo

Kun.darmiM^šaukėtelcfo- skc)btl hūk.kun. Garmus sta-
nu A. F. Kneižį ir prašė, kad 
ji.- užeitų pasikalbėti apie svar
bų reikalą. A. F. KneiJziui nu-

Kai oyia pasibaigė, tai taria- ėįus pas kun. Garmų ir Įsikal-
mavartu visuomenei viską 
pradžios apsakyt:, šia’

bėjus, kun. Garmus prašė, kad 
ji> tarpininkautų perstatyti vi
są reikalą advokatui G. H. 
Sidelds’.ui. Nuėjus pas adv. 

" SANDARA,” ŠLIAKYS IR ir perstačius vL<ą rei-
KUN GARMUS Įkalą, advokatas nustebo iš san- 

jdarivčių darbelių ir ji spasakė, 
va- kad tie žmonės ne tik civiliai 

])rasiž.engė taip biauriai ap-
pauda buvo pilna vi- šmeiždami, bet ir kriminaliai, 
ižtų apie ji. -Jie mati.Jis pažadėjo visą reikalą per- 

žimų iš Lietuvos. Įduoi■ viet^ policijai, kad ji pa- 
Garrnus yra smarku< į imt ų savo globon “S-ros“ re
mi-; kalbėtoja.-, ir kad , daktorių Šliaki.

ų nuo bedie-j 
parody- tik- ■

in
ką. liedievių-lais

O'

n

n

n. i

ar.

an

tas -

MERGINŲ PERVIRŠIS.

. JJceają .City, N. J. — >iia
i mieste merginų ir motorų yra 
Į1.S43. o vyrų tėra 1.697.

iąs kartukes.jįž ^uriųkląa pį 
gus Į Tautos Fondą iškorinuii 
sandariečių ir visu “progresr- 
vių žmonių.’’ Tikėjos, kad ne- 
susipratnsioji visuomenė pa
rems, sudės pinigų ir bus vis
kas gerai. Sakė, girdi užpilki
me pinigais teismą, pastatysi
me liūdrninku*s paliudymui, 
kad kun. Garmus taip daro, 
taip sakė ir bus O. K.

Kadangi sandariečiai pradė
jo dar daugiau šūkauti ir di- 
žiuotis laimėjimu, tai adv. 
Sliields prirengė skundą ir per
davė apskričio prokurorui 
(District Attorney), kurks pa
skyrė dieną išklausimui skun
do prieš prisaikintųjų teisėjus 
(Grand Jury). Ta. diena buvo 
pašauktas kun. Garmus, K. J. 
Paulauskas, buvęs “S-ros” ad
ministratorius. Kun. Garmus 
pridavė prisaikintiems teisė
jams tą “S-ros“ numerj, kuria
me jis buvo kriminaliai ap
šmeižtas ir vertimą to straips-, 
nio. Prisaikintieji teisėjai pa
matę tokį biaurų šmeižtą išne-

i šė apskundkno aktą.
Kadangi tas viskas dėjosi 

. kovo mėnesy (1924), tai jau 
nebuvo galimybės, kad byia 
prasidėtų anksčiau negu rude
ny. Tuo tarpu sandariečiai ir 
visi bedieviai turėjo progą pa
rodyti savo prieš katali
kų Bažnyčią/ovasiškiją ir vi
sus katalikus. Atidarė skiltis 
savo geltonlapeliuose, kad ap- 
dūmus akis nesnsipratądHį.dar
bininkų.

Byla buvo paskirfa.’tkttĮ|Trnii 
rugsėjo 15, 1924 Augty 
Kriminališkame Teisąi 

■ Teisėją Bishop ir dvyli

Ryga. — IŠ pasitikėtinn Šal
tiniui sužinota, kad Rusijos 
vyriausybė i l raią. pasiuntė

darbininkų ,-tmiką. Ten su
streikavo lO.fM'iO daiTininkii. 
Vietinė valdžia ten paskelbė 

George H. Shields jį karo stovi.
vienas žymiansių Ufcstono advokatų. J- is nuo senai su lietuviais veikia. !ie- 1 mblll 2<*. 
tuviams patarnauja ir pagelbsti. Ypa č.karo metu prisidėjo ir padėjo iškelti Imiestuose. 
Uešuvin vardą Amerikos sviesuomeni* ašyse, .lis iKistatajoju Ištikti Į>:i"elix‘.i.G 
byloje kun. Garmaus prieis. “Sandaros’ ’ redaktorių šliaki.

ttio.-e

MIRĖ VAGILKA.

Philadelph’-a, Pa.—Mirė Siel
iu Florenee (iraliam. Ji buvo 
viena iš keturių sukė-ių nusuku
siu $3.000,000 nuo medvilnes 
kompanijų: Ta suktybė papil
dyta prieš 20 metų.

vo komisaras ir tuoj pradėjo 
areštus. Liepė areštuoti vi-us 
nokomunistus fabrikų Komite
tuose. Be teismo suša 
žmonės, kurio buvo Įta 
po streikininkų vadai.

■aminant streikui ir

BOLŠEVIKAI PLANUOJA 
SUKILIMĄ BALKANUOSE

4 
limpa

Sofija. Bulgarija. — Buk
jjiuę MasJP

.4

įau ir

pradė

<

Mas-

11 n n i n - 
i! inka.

Montpelier, V;.—D 
.1. Biltb'1 jiei’siniovė 
J3 valandų pasikarkiir

U
Il<

TURĖS VYKTI Į ŠILTUS 
KRAŠTUS

Anglijos karaliui diktara 
patarė vykti atitaisyti sveika 
tą į. šiltus kraštus. Anglijos misija ir tai komisijai patsai 
oraa esąs jam peržiaurm senatorius Borah vadova.ua

Antanas F. Kneižys,
bnvts “Darbiaisk"” adMJlui»tratorto«. daber teisių. rootslm* ir dirba*
Vu eavęttlto. Ar "Mj*’?Pct*a U- turiHuto riAAi.evarbtauaty T»tarwi hyTnJe prieJ

j Pašaukė So. Bostono Polici- 
! jos 6 stoties viršininką ir pasa- 

oikalą. kuris pasiuntė spe- 
ai tuo reikalu policistą J. 
iillivan. Policistas Sullivan 
:šė skundą ir drauge su ad
atų Shieds'u perdavė So. 
lono Munieipališkam teis- 

Teisėjas Logan peržiūrė- 
-kundą. pasišaukė privačia: 
įninką šliaki ir kun. Gar- 
adv. Sliiolils ir policistą 

ivan ir pasakė, kad Įis pa- 
< dieną perklausinėjimui. 
jis nemanąs, kad šis teis- 
turės jurisdikciją užbaigti.

o. “ši byla turės eiti prieš 
jukintųjų teismą.” Šliakys 
m-iminimo nė nežinojo ką 
aras. Bėgiojo iš vienos vie- 

kitą ir spjaudydamas
<-■ kun. Garmų. Kneiži. 
"Ids'ą. Puolė prie teisėjo.

> ,ir čia nieko nepešė. Teisėjas 
•ij-m’;. G->r::iu Į.-ak<" pristatyti Šliaki paskirto- 
<i sandari.-ėin io dienoje perklausinėjimui.

(Atėjus paskirtai dienai polici
jos Įsakymu pribuvo šliakys su . įrišėją msnop ir avyivų pn- 
adv. Allen. Teisėjas Logan paikintų teisėjų. Tu» starpn 
pi anošč. kad jis ims tą skundą Apskričio Prokurhras 
vieša] išklausinėti. Adv. Allen 
pranešė, kad jo klijentas neno
ri- viešo klausinėjimo ir sutin
ką- bo perklansinėjimo eiti 
prieš prisaikintųjų teismu 
Adv. Shields tam nesipriėSino.

-ia apšmeižti L. 
jomenės akv-e.1 su
(>anmii i Bos-, v<

jam prakalbas.'m 
ainaniai pamatę ję 
ido it tos širšės, kr 

m-mirių apsiėdę. ir m 
ir kokiu būdu suar- S-

rong

n r

n

o- prakalbos bu-1

i 1 rin

Liktorius <anda- 
kaino diplomun- 
biauriausiai ap- 

n. Garmų. Jis patal
pino mvo 'upely “S-roję” apie 
kun. Gaunu maždaug šiokiu 
prasimanymų: “Kristus užlei
do bau-ma- kunigams “vėjo“ 
ligomis ir kun. Garmus gavęs

ma.-

^Įfame
Hprieš

pri

vesti tą bylą pavedė si
jėjui Robinsonui. Šliakys su 
savo advokatu Allen mėgino vi
sokiais būdais tą bylą be teis-

SUDEGĖ 30 ŽMONIŲ

Catro, Egjpt

K 
žmonių;, o

V

MIRTIES BAUSMĖ

Salt Lake City. I ’ 
stijos kalėjimo -r-a- 
ry liet*

mu-

PERSIPIOVe gerkle

' AMERIKA GAt PRIPAŽINS 
RUSIJA.

Washington tat i
anty-

1 būt

1 natoriii.- Borali planuoja tuojau 
į padaryti kelionę į Europą, lai
ko kurios jis veikiausia turės 
pa.-ikalbėt su sovietų valdinin
ku i< Bot laivai gali būt, kad 
dar i-nnkstn bus paskirta ko-

vadova.ua


TAVŲ BALTDfORE, MD.

AMSTERDAM, N. Y.

SUBSCRIPTION KATES:

BEDIEVYBĖS MISIJA
LIETUVOJE

BROOKLYN, N. Y.

...$4.50

...$5.50

...$5.50

pa- 
La

Ttariy............................
Boston and suburbs.........
Rmign eountries yetriy.

BranfoM, Conn.—kovo 8—15 d. 
Terryville, Ct.—kovo 18—22. 
Naugatuck, Ct.—baland. 2—5. 
Union City, Ct.—baland. 5—8.
Torrington, Ct.—baland. 19—26.
Misijonieriai meldžia visų pasi

naudoti proga, atnaujinti savo tik
rąjį dvasios gyvenimą per šiuos 
šventuosius metus. Švenč. Pane
lė, Marija, skundėsi 1846 m. savo 
apsireiškime, jog ji bus priversta 
paleisti savo Sūnaus švarią ir sun
kią ranką.
sunkią teisybės ranką nuo savo ir 
nusidėjėlių galvų, kurias ji liejo 
ant kalno Kalvarijos ir La Salette. 
‘ ‘ Eikšekit ir nebijokite, aš esu čio
nai pasakyti didelę naujieną,’ 
sakė Švč. Panelė ant kalno 
Salette.

i kiti. jų draugai nori savo blogus, 
[pasielgimus primesti katalikams. 
Laikykite brolyčiai juos sau, 
mums tokio štofo nereikia.

P. P. G.
?WWwhed every TUESDAY, THURSDAY and SATURDAY 

-by----------
-fAlHT jOBEPH’S LITHUANIAN K. O. ASSOCIATION OP LABOM

ASbtmed a* second-clasB matter Sept. 12,1915 at the post Office at Boston, Mass. 
to under the Act of March 3, 1879."

‘' "AOMptance 2t>r Mailing ąt speclal rate of postage provided for in Sectlon HflB 
Act. tat Oci. 8, 1917,, autborised on July 12, 1918."

IS•w.

H'.
ft' c
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Lietuviai dešimtmečiais — 
ir šimtmečiais laikyti vergijoje 
r-’ toli užpakaly atsiliko nuo ci
vilizuoto pasaulio. Bet šian
dien tie liūdnieji laikai jau 
dingo. Lietuva gyvuoja pačių, 
rinktinių, tautos sūnų tvarko
ma. Mokslas plečiamas' įvai
riais keliais: — mokyklomis ir 
spauda. Ir dėka įtemptam 
tautos pasiryžimui — už kelio
likos metų — gal pavyks lietu
vių tautai pavyti vakarų. Euro
pos tautas.

Bet šiandien pasaulio civili
zacija yra begalo įvairi savo į- 
vairiausiais, naujausiais “iš
radimais.” Vieni mokslinin
kai darbuojasi technikoje, ieš
kodami kelių, kaip kuo dau
giau galėjus pagaminti žmo
nėms gerybių turto, ir kad^igo 
pačiu laiku būtų kuo daugiau 
Sutaupyta laiko. Kiti ieško ke- 
Ilų Kaip suartinus vienos tautės 
zmč&es su kitos, tautos. žmbnė- 
misj kad tautų tarpe augtų 
vienybe, bendradarbiavimas, 
taika, meilė. Vėl kiti slapta 
Ulžsidarę begalo atsidėję,' uoliai 
tirinėja įvairius naujus gin
klus, karo priemones, bando 
'baisiausias nuodingąsias du
jas, kuriomis ateities karuose 
galėtų nuožmiausiai, vienos 
tautos kitas tautas žudyt. O 
dar tarpe daugelio “išradėjų” 
yra tokių, kurie ieško ginklų, 
įvairių, net šlykščiausių prie
monių, kad išnaikinus pasau- 

' žmoni;] tarpe tikėjimą, jie 
mrast kuogudriausį būdą 

Aovai su Dievu.

- ’ Kovai su tikėjimu, kovai su 
Dievu — apaštalų šiandien ne
trūksta Lietuvoje. Ir Lietu
vos sodžiaus sielai liedievybės 
apaštalai, pradeda vis didesnių 
daryli pa stangi; savo misijos 
žygiams mMj’nti. Ir Lietiivojv 

. įvairais. apgaulingais, lai
dais žvejojarm lėšos ateizmo !'■- 
tfratūrai leisti ir platinti. Gar
sus, garb-iningas aušrininkas 
bihipas, kurs yra tautai nerna 
žai iižsipel/.ęs savo natri joti
niais darbais: Jis. taip pat. - 
gal nrapri ■. iR-siu — yra įkūrė
jas ir piru.ulinis kovai su tik*'- 
jhbu buvęs apaštalas Amerikos 
liettivių ta; fi;'. Dešimtis, ir 
šimtai dabartinių Amerikos 

■ -lietuvių iŠkiidėiių—atvirai pri
sipažįsta pe; savo laikraščiu-, 
kad didžiausią įtaką į juo- yra 
padaręs šliupas ir jo mokiniai, 
kada lapo ūc bedieviais. Ir 
Uet'uvo.jo šliupas su šliupt o’ 
X;ais, vis dar su dideliu pas’- 
-ry^i'HHi ir itemta energija varo 
tolyn navo misijos darbą.

I'rieš prasėsiant konkrečiai, 
• jt; dab’arties žygius apibudinti 

— Begaliu r/miršti, vieno ;žy- 
BtaiKfnšų picfesorians I'siria- 

šių: .“Gal. daugęlis

lės gauti pnedą kitę knygą ir 
dar išlošti dviratį, smuiką. ir kt 
ir 11, ir 11. Ir, žinoma, pa
sipylė sprendimai ir siuntimai 
litukų, kurių nuo mulkių ir ne 
mulkių gerokai sužvejoję, gau
taisiais pinigais išleido šly
kščių, tikėjimų ir tikinčiuosius 
nekinaneą Knygą “Stebuklai ir 
Paslaptys.” Knyga “laisva” 
versta iš N. Rubakino kokio ten 
p. S. B., kurs dar-gi neišdrįso 
po tokiuo “svarbiu” veikalu 
net savo vardo pasirašytu Ten 
pirmiausia bandoma aiškinti a- 
pie slaptingus bei keistus gam
tos nuotikius, toliau pereinama 
prie paminėtojo Biblijoje tva
no, kur autoriai užginčija kaip 
patį tvaną, lygiai ir Mozės ra
šytąjį šventąjį Šen. Įst. Raštą. 
Toliau eina “apibudinimai” 
didžiųjų-' stebukladarių, kurių 
tarpe esą Zaratustra, Budda, 
Magometas bei Kristus. Ir jie 
visi,, kaip ir Kristus, maždaug, 
turėdami apie 33 m. amžiaus, 
pradėję platinti savo mokslą 
ir daryt įvairius stebuklus: ak
lus, raišus gydyt ir t.

Suprantama, delko 
kius lyginimus daro: 
kit, girdi, tamsuoliai, 

jkių. kaip Kristus, daug bu- 
| vo!.. ir t.
Į aiškinimai iš viduramžio laikų 
'apie velnių iš žmogaus išvary- 

negirdė-

sėli ne. Patys aršiausieji tiky
bos niekintojai, bumotojai 
Dievui — yra gilios tikybinės 
-prigimties žmonėm. Gi tikrieji 
ateistai—p-a visai ramūs žmo
nės. J iein's risai nerūpi: ar yra 
Dievas ame; jie tuom visai Be
siinteresuoja. Jiems nėra- jo
kio tikslo vesti, tiek jėgų aik- 
vojant, kovą dėl įsitikinimų. ,U1U> p1 aiiiausiais 
Visai kitaip yra su gilios religL 

prigimties žnionemi.

Apie Naujus Metus įvairios 
draugijos bei-kuopelės sutvirti
na savo pajėgas valdybes per- 
mainydamos. Be abejo didžiu
ma Blaivininkų kuopų jau yra 
pamainiusios savo antrašus, 
bet kol kas to nepranešė Cen
trui. Del šio spriežasties, esant 
kokiam reikalui Centrui susi
nešti su kuopomis, daug keblu
mų atsiranda. Nuo paskutinio
jo Seimo vos trys kuopos (17-ta 
kuopti West Frankfort, III., 25- 
ta kp. Worcester, Mass. ir 5-ta 
kp. New York) yra atsilyginu
sios ir prisiuntusios savo duok
les.

Be kuopų tikrų antrašų, Cen
tras turi daug nereikalingų ke
blumų. Tad Centras prašo 
kuopų kuo veikiausiai priduoti

P-
jiė to- 
Supras- 
kad to-

t. Toliau eina pa

šlykštumais, dvasiškių iš- 
tikinčiųjų katali-

.tai;
nūs prigimties žnumėmis, k0- 
kie yra aršiausieji burnotojai I*'1!
prieš religiją, pieš Dievą. J ic i Bandyta kaikurie stebuklai 
nuolat’bijošiį dreba: “o jeigu išaiškinti gamtos jėgomis, žmo- 
nepaviks mums išnaikinti tikė- \gaus nesveikimu ir p. Bet pa
jinio, užmušti Dievo.’..” Jie ;čių didžiųjų ir svarbiųjų ste- 
dargi nenusijaučia, kaip ištik-: buklų, kuriais milijonai kri- 
rųjų yra pasigailėjimo vertais ' kščionių tiki, — jie ar tai nedrį- 
bailiais. Iš tos nuolatinės bai- so; ar nieko negalėjo sugalvo
tos, kad gali būti Dievas, kurs -ti, kad juos savaip išaiškinus, 
jų manymu, gali keršyti, kurį ;Kaip pav.: Kristaus, žiaurjai 
gal nepaviks užmušti. — Toliau inukankinto, iš numirusių atsi- 
jie toje tikėjimo ir abejojimo i kėlimą. Lozoriaus, keturias 
baimėje nustoja lygsvaros, per- 'dienas kaip mirusio ir jau pra- 
siima beprotišku fanatizmu, ir .dėjusio dvokti kūno — iš miru- 
jau, darniausiai, netekdami ,sią prikėlimas: šv. Jono Apaš- 
kritiškojo mąstymo — bevely- Jalo aliejuje virinto ir nesuvi- 
ja paprasčiausiais, šlykščiau- įrinto ir kt. Įdomu, kokiomis 
siais argumentais, šlykščiau- ;gamtos jū\gomi:TjTe''šiuos ste- 
siais burnojimais vesti kovą su 'buklus bandytų aiškinti?!
tikėjimu. Mėglap kerštauti Vk-ta. ' no'rs'uiškiai ten.lene 
Dievu.. .Jie mstmktiv.a. mano. e;n5 k;v„a. j)(,t |abaį „,utĮriu ik 
ka<l jeiet juras pavykt raai- ian„al.iin„„ b(kta E !a;inta. _ 
amt zm® u tarpe tiku.),mas - ,)a,iarv< Lra,aža. į
tuomi oat žvo-iu pe tarsi butu t....................v1. .m. *' k...  ‘ ;is skalėms jos issmiatino ne
užmušė r; I-kova. O ie; tai 'iems .' .. .... .-kritmgos moksleivi;o> tarpe,
nepasisektu — gali pasilikt;.-.:. - . i-- ,1 . p ■ f.. . ■•- .a mms tarm sodžiaus pusm-
Dievas ir tuos nubausti. . A-•' : icligenmų. Žinoma. Šliupas.

Ir ištikto. Toks jų uolumas, Jakavičlus. Biigailiškis. Kip- 
begaiinis jogų įtempimas ir pa- ■,šas ir kiti jų sėbrai džiaugiasi, 
stebima 'mile iš tikėjimo pusės, bet ar išeis tai jiems sveikatom? 
— yra nekas kita, kaip bailė. 'Labai abejotina! Dažnai mo- 

ytojai smarkiai nukenčia nuo 
ivo ištvirkintų mokinių.

iiusijos nihilistinė int-.’limm- 
.m — pirmoji žiauriai miken- 
'to nuo išvystymo jų idėjų į 
ahitiną kraštutinumą formoje 
imartmio- rusi; raudonojo, 
ruvinoįo bolševizmo.

Filo de patrujo

savo antrašus ir atsilyginti už 
duokles. Prašome kuopų pri
silaikyti sekančios tvarkos: Vi
sus taikomus spaudai raštus > 
bei korespondencijas apie kuo
pų veikimą, siųskite mūsų or
ganui “Blaivybės Dirvos” 
Red. Kun. Dr. K. Matulaičiui, 
2334 So. Oakley Avė., Cliicago.’ 
III.,; o hitus laiškus siųskite 
Centro Rast, vardu Juzė Leo
nu įtė, 4S Aetnac St., Worces- 
ter, Mass. Čekius gi bei 
“money orderius” — Centro 
Ižd. vardu: P-nia Ona Sidab
rienė, 6 Commonivelath Avė., 
AVorcoster, Mass. Neužilgo or
gane “Blaivybės Dirvoje” 
tilps Blaivininkii Organizacijos 
narių bei kuopi; stovio atskai
ta. Kuopos turėtų pasiskubin
ti ir atlikti viršminėtą Centro 
pageidavimą, kad paskui nebū
tų rūgojimų. Kuopos prisitai
kydamos šios tvarkos turės 
greitesnį ir lengvesnį susisieki
mą su Centru, o Centro Valdy
bos nariai galės geriau savo pa
reigas atlikti.

Juzė Leonaite, 
Blaiv. Centro Rašt.

P. Daužvardžro Maršrn 
tas.

pralaimėti.
imli i uo.-

•Ji leidžia tuo pat vardu 
-ini žartuia. kuriam-1 b

na

universite!o profesorių. Pats ■ 
žnimalas nopuliariai vedamas. ; 
pritaikintas sodžiaus jaunuo-. 
menei. ' ’ Į

Bet “Kultūros" bendrovė be PPAMPČIUAC 
žurnalo to<!žia ir šiaip knymi. | rilAllLvInlAu

Vasario 15 d. Tautos Šventė ka
taliku ^vaikščiota kopuikiausiai. 
Parap. choras po vadov. p. P. Gra
jausko padainavo Tautos Hymną 
ir dar porą dainelių. 2 Panelės Pe- 
ravičaitė, choro žvaigždė ir Gra- 
jauskaitė, padainavo solo, buvo iš
šauktos net 2 kartus. Parap. mo
kyklos vaikučiai atliko keletą šmo
telių. Kalbėjo gerb. kun. D r. Ig. 
Česaitis, kuris Baltimoriečiams 
dalig komplimentų suteikė. Justas 

Į Ruzgą, LDKS. kp. narys, su savo 
'puikia koncertine armonika publi- 

Padėkit palaikyti tą ką palinksmino ir prajuokino. Bu
vo iššauktas net 3 kartus. Paga
mintos rezoliucijos, • kurios bus į- 
teiktos S. V. prezidentui ir sekre
toriui, kad tartų savo galinsią žodį 
prieš lenką neteisotą Vilniaus už
grobimą. Publikos buvo daug. Vi
sa pakeltam ūpe. Moksleiviams 
aukų surinkta 80 dol. suvirs. Su
dainuota Tautos Himnas ir links
mai išsiskirstyta.

Puikiai pavyko.
Ašara.

Nedėlioj, vasario 15 d. Brook- 
lyn’o lietuviai apvaikščiojo septy
nių metų sukaktuves Lietuvos Ne
priklausomybės. Nors diena buvo 
lietinga ir rengėjų ūpas buvo nu
puolęs, bet išėjo suvis kitaip: žmo
nių susirinko pilnučiukė P-lės Švč. 
parapijos salė. Vakaras atidary
ta su Lietuvos Himnu ir keletą 
gražių dairtelių. kurias sudainavo 
Apreišk. P-lės Švč. Parapijos Cho
ras, vadovaujant vargonininkui 
P. Jankui. Operetės draugija su
vaidino operetę “Vaikas ar Mer
gaitė ? ’ ’ Viskas publikai labai pa
tiko. Kalbėjo “Garso” redakto
rius L. Šimutis ir kun. Pakalnis. 
Apart viso gerumo, buvo truputis 
ir negerumo bei apsileidimo. Pir
mas apsileidimas, tai negodojimas 
kito. Rengėjai susirinko kai jau 
buvo kone pusė salės žmonių; ti- 
kietus reikėjo pardavinėt po sėdy
nes: tas darė blogą įspūdi. Ant
ras trūkumas buw tai tas: Kada 
ehoras jau buvo ant pagrindų, o 
jo-vedėjas X. Strumskis prie pija- 
ne, tai vakaro vedėjas išėjęs pa
kviečia P. Jankų prie pijano. o 
publiką giedot Lietuvos himną. Iš 
to kilo nc-užsiganėdinimas.

Buvęs.

WATERBURY, CONN.

Svarbus paaiškinimas.
Paskutinėmis dienomis labai 

plačiai pasklydo spaudoje apie nu
sižudymą Konstancijos Sabuiienės 
ir kai kurie laikraščiai rašo visai 
neteisingas žinias apie jos gyveni
mą, bet kaip matyt, tai tas žinias 
skleidžia jos buvę artimi draugai, 
bolšehikai. Mat ji gyva būdama 
daugiausia darbavosi jų gerovei. 
Jai ištekėjus už vieno garsaus 
Maskvos agento ir neradus tikros 
laimės per septynis mėnesius, tu
rėjo save nusižudyti, ba jau buvo 
pamačiusi, kad nesulauks ant že
mės rojaus, kurį skelbia jos drau
gai. Dabar kur tik pažiūrai į 
spaudą ar Į vietinę amerikonų ar į 
kaikuriuos lietuvių laikraščius, tai 
jie visur rašo ir nori žmonėms pa
rodyti, kad K. Sabutiene 
katalikė ir. kad ji gyva s
darbavosi prie lietuvių šv. Juoza
po parapijos. Tas yra tikras me
las. Ne tik kad ji nesidarbavo 
prie parapijos, bet ir visai noprl- 
gulėjo prie parapijos.

Taipgi “Amerikos Liet m 
num. iš Waterbury’o raš< 
ten “Tautietis,” gal iš Ma 
būk “Velionė buvo pianistė 
šikč. Prieš pat savo gyveni: 
baigą ji turėjo dalyvauti v 
me “Aido” choro ir tik pri 
girną repeticijų pasakė jog 
nedalyvaus.” “Aido” drair
ra grynai katalikiška ir jau sopty-.šlovės piešimais, teismuose pralo- 
niolika metų kaip gyvuoja Watcr-Išimais ir !t. Jis vierfas su savo 
būry ir darbuojasi tarpe vietos be-, sėbrais nori gaut garbės už darba- 
tuviu ir apielinkės kolonij'";e, sa- vimąsi
vo perstatymais. kaipo dailos koms viską no 
draugija. Sabutiene niekad re- ’ią Kava 
prigulėjo prie “Aido,” 
nieko neveikė prie šios draugijos.

Tai matome kaip bolševikai ir

Kaip jau buvo pažymėta laikra
ščiuose kaip katalikiškoji srovė 
praleido Kalėdas ir Naujus Metus. 
Ištikro labai naudingai ir links, 
mai.

Pradedant 1925tus metus labai 
viskas pasekmingai einasi. R. K. 
Federacijos Kliubas kas mėnuo 
auga didyn skaičiumi narių, net 
jau ir svetainė darosi maža. Tat 
nupirkta didelis lotas, puikioj biz
nio vietoj, su namu, kuris veikiai 
bus griaunamas, kad ateinantį ru
denį būtų pastatyta didelė svetai
nė ir kitokios naudingos įstaigos. 
Lotas ir svetainės namas kainuos 
gal apie 70 tūkstančių dol.

Turim toki namą, tikimasi, kad 
tarp Amsterdamo jaunuomenės 
galės vystytis aukštesnė dailė, ve
danti jaunimą prie idealo ir nau
dingumo tėvynei.

Į Nors ir neturint patogios vietos, 
:vienok prakilnesnis jaunimas rc- 
^miamas pastovią ir rimtų žmonių 
.rengia įvairius pasilinksminimus, 
teatrus, muzikos ir dainų progra- 
mus ir t .t.

Tik apgailėtinas vienas dalykas, 
kad didele dalis Amsterdam’o vi
suomenės yra sužavėta sandariškų 
mūzą. Nekurie tiesiog užipnoti- 
zuoti — jie gatavi užsmaugti savo 
brolius ir mylimiausius geradarius 
už jų gabumą ir pasižymėjimą ge
ruose darbuose dėlto, kad nepri- 

i klauso prie jų partijos ir jiems 
garbės neteikia.

i Vasario 8-tą aiškiai pasirodė 
! (nors jau ne pirmą kartą) tokie 
i begėdiški sandarokų ir jų rėmėjų, 
I visokių bobelkų bei kitų nepraust-

buvusi, burniu. veidmainiškumai, mttinia- 
ūdamajine parapijos susirinkime. Tauti- 

i įlinkai, kaip iš jų buvo matyti, bu- 
ivo kur nors ant kampų, ar savo 
smukliškoj svetainėj, kuomet bu
vo nutarta, kad 1925 m. komite
tai susidės vien iš tų, kurie neina 

io“ 5 į išpažinties ir juokauja iš katali- 
koks I kiškų ceremonijų arba visai nepri- 

skvos, įguli prie parapijos. Tame susirin
kime manyta, kad jų rėmėjai tą 
užtvirtins vardan visų parapijom;, 
o prieširgitms nebus duodama bal
so ir tas taip paliks, nes komite- 

ikas, kuris yra pasižy- 
uokl ravimais, kitiems

SHENANDOAH, PA.

;r lo- j 
io pa- ; 
lidini- j 
■š bai- į
ošime dBrangūs broliai lietuviai darbi

ninkai šiuomi esate kviečiami atsi
lankyt koskaitlingiausiai ant pra
kalbų. kurios atsibus pirmą diena 
kovo, 1925 m., šv. Jurai o pobažny- 
tinėj svetainėj, tuojaus po sumos. 
Kalbėtojas bus toks, kokio Slio- 
nandoriečiai dar nebuvo girdėję 
įkalbant, būtent gerbiamas advo
katas Petras Daužvardis, L. D. K. 
toą jungos Centro Sekretorius. Kal- 
I būto jas aiškiai išdėstys šių dieni] 
darbininkų reikalus ir būdus kaip 
darbininkams reikia kovot su sa
vo išnaudotojais. Taiposgi bus 
kalbama ir apie tėvynę Lietuvą. 
Taigi broliai ir sesers darbininkai, 
kam rūpi darbininkų gerovė, kas 
nori suprast kaip reikia kovot su 
savo išnaudotojais, tai ateikit visi 
ant viršminėtų prakali) ųo išgirsit 
ko da neesat girdėję. Tuomet 
daugiau suprasit kokiu būdu dar
bininkai gali pasiliuosuot iš kapi
talistiškos verguvė, pagerint savo 
gyvenimo sąlygas, tapti tikresniu 
žmogum. Tadgi broliai lietuviai, 
kas gyvas viri, j prakalbas. Ne 
tik patys eikit, bet nepamirškit 
at si vest su savim ir savo draugus 
bei drauges. Visi pririrasykit 
prie Lietuvių Darbininkų Koope
ratyvas Sąjungos, arba užrirašykit 
laikraštį “Darbininką,” kuris ap
lankys jūsų stubeles tris sykius į 

tas/ kurįi pavaitę ir suteiks daug visokių ži-

iktai savo purvinoms ran- 
apglėbti. Ne vie

noda ro j” ir kituose 
ivkada j laikrašė-iuosv buvo išgirta, kad K.

dauiriausiai darbuojasi pa- 
naudai. Tiesa, diktas vy

nięlr imsltoj.

»&&&&&&&

Knygų lo-Jime 
metais pasižymėjo

“DARBININKAS
SM Broędw*y

timo Min>t'-rija no vieną yra 
uždraudusi laikyti mokyklų 
knygynuose. B'4 pabaigoje pe
reitu moki “Kultūros” bondro-

irto-Gar-

čiij /.įnorių pagalba juos pri- 
gaudinėjant. — kuoplačiausiai 
išplal inti bedievystės kronielį.

Sumųruj loteriją, su dovano
mis. Išgarsino laikraščiuose 
kad. ginli. kas atspės jų “gal- 
vosuki ” (kurį tyčia padarė, 
kad ir vos paskaitęs vaikas ga
lėtų išspręsti. Mat. kuodau- 
giau sprendėjų, tuo geriau!) ir

bijos Apskričio Išvažiavimo 
Ilh'iigiiiio Komisijos siisirinki- 
ąnas įvyk' kovo 1 d.. 1925 m., 
i“Darbininko” raštinėj. 366 W. 
įBroaihvay, So. Boston, Mass., 
!2 valandą: po pietų.

Gerbiamieji komisijos nariai, 
malonėkite viri pribūti laiku, 
nes ant šio >u>irinkin;o turėsim 
pasiskirstyti darbus ir pradėti 
rengtis prie išvažiavimo. kad 
galutinai kotinkamiausiai pri
sirengti taip kad galėtumėm 
padaryti šį išvažiavimą vienu 
iš įspūdingiausiu kokis kada y- 
ra buvęs. Todėl dar kartą pra
šau kad vi.<^i malonėtumėte pri- 
bffti paskirtu laiku. •

Pirma buvo paduota tik su- 
gcstyvis maršrutas, gi dabar 
jau. skelbiame daugiau apčiuo
piamų, būtent:

New Philadelptoa, vas. 26 d.
Shenandoah, Pa., kovo 1 d., 

tuoj po mišių.

Mahanoy City, Pa., kovo 1 d. 
vakare.

Minersville, Pa. kovo 2 d.
Tamaąua, Pa., kovo 3 d.
Wilkes-Barre, Pa., kovo 4 d. 

(galutinas atsukimas da negau
tas). Jei AVilkes-Barris ne
sutiktų, tuomet kovo 4 d. pas
kiriame Hazeltonu1.

Scranton, Pa., kovo 5 d.
Sulig dabartinės prakalbų

eilės vienoje vietoje pasidaro 
gana didelė ir labai svarbi spra
ga, būtent: vasario 27 ir 28 dd. 
pasilieka tuščios. Mūsų nuo
mone, būtų, gerai, kad kalbėto
ju pasinaudotų pora iš sekan
čių kolonijų, k. t.: Reading’as, 
Pottsvillis, GirardviUis, arba 
Mt. Carinei’is. Nuo kurių grei
čiau gausime atsakymą, tiems 
asignuosime kalbėtoją.

Kovo 6 d. siūlome dėl Forest 
City, Pa.

Su kovo 7 d. prasideda New 
New Yorko ir New Jersey’es 
apskrity prakalbų maršrutas, 
kuris tęsis iki kovo 15 d. Gi po 
kovo 15 d. tuoj prasidės Conn. 
apskrity.

Kalbos bus apie darbimnlęų 
reikalus ir Lietuvę. O maga
ryčioms bus pradėta gražus

Iš Lietuvos
Aplaikėme siuntinį maldaknygių vertės $1,000. Parduoda
me veik per pusę kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti. 
Agentai, perkaintieji nialdaknygų nemažiaųs $25.00 vertės 
gauna gerą nuošimtį. Turime sekančių maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, baltais celuloidos viršeliais su ka- 

buke, auksuoti kraštai, nepaprastai graži, tik....$1.75
ANIOLAS SARGAS, t d-:iais pat apdarais, tik biskį ma

žesnė. Kaina.......................................................... $1.25
ANIOLAS SARGAS, rudos skūros apdarai, laabi graži $1.50
AUKSO ALTORIUS, juodos skūros minkštais gražiais 

apdarais, su kabute...................................................   -$1.75
ANI0LALI8, labai graži vaikam* knygelė, minkštais 

skūriniais apdarais, tik ................... 40
VAINIKALIS, maža, juodais minkštos skūros apdarais, 

tik................................................................... 30

ANIOLALIS, graži vaikams knygelė, kietais apdarais.
Kaina tik..................................................................................... 20
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ras, gali, nuveikt daug ir nuveikia, 1 sumos. Gi per šamą viskas tieta- 
beo daugiausiai padeda darbo ta
me, kad nepriltist kitų gabių iš 
katalikiškos srovės žmonių prie tų 
darbų. Jis tik aukas moka nuo 
klerikalų rinkt ir girtis, kad “mes 
tautininkai tiek ir tiek surin
kom.” Bet klausimas ar jūs da
vėt ? Gerai rinkt kai duoda.

Susirinkime tautininkų plenak 
neįvyko; nors Federacijos na
riams ir kitiems geriems katali
kams nebuvo duodama balso ir 
perstatomi nariai Į komitetus buvo 
atmetami ir katalikams nevalia 
buvo kalbėt, o tautininkai blio
vė visoms zaunoms; nesąmones ir 
šlykščius žodžius drabstė kaip pur
vus. Viešu balsavimu niekas ne
drįso rinkt komitetų, nūs pakėlęs 
ranką už tinkamą narį, nežinojo 
ką gali gaut nuo pirmininko. Tad 
parapijos valdy ba buvo renkama 
slaptu balsavimu. Ir štai kas at
sitinka; gerb. V. Aučiūnas. gabus 
jaunikaitis, žinomas R. K. Fede
racijos, Vyčių ir kitų katalikiškų 
organizacijų veikėjas, gauna dau
giausia balsų į trustistus, o kiti ka
talikai Į kitas vietas. Žinoma, 
neapsiėjo ir be anų; juos patu va
lia inbruko. Buvusis pirmininkas 
nei iš vietos ne

Nestebėtina, 
kai atsitinka, 
dalis mažai p; 
kiuos visos b 
kimba, čia 
čia visokių ri 
“Sandara,” k 
nelis balsiai p; 
naudingumą t;

Nors tiki žmon'-. dažnai m 
gauna, bet nereikia ant jų 
o tik gailėtis ir jeigu galima

viškai. -
Naujas klebonas atvažiavęs pir> 

miausai susiieškojo puikų vargo
nininką; davė įnešimą malevot ba
žnyčią ir dabar malevoja, ant Ve
lykų bus pabaigta. Viskas yra 
geroj tvarkoj. Valio mūsų klebo
nas !

sijuumo.
kad čia tokie daly- 
nes triukšmadarių 
žįsta ABC, o i to- 
og;s ydos lakia', 
saldi inūiišaini.ikč. 
i-bių žodžių pik.a 
.irią mažasai Ania- 
skaito ir patvirtina

y tą
protą.

Auka.

MONTREAL, CANADA.

Nesnaudžia.

•J

Peregrin&s.

GIRAS PIRKIMAS

P. Lukšis, L. Griga-

tik iiueiikie pas nptieknrių ir pinkite

kire i>er pirą dienų ir jus iiuslstebėsi-

k(iiiiPii<hučinia

Buvęs.

NE W ARK, N. J.

CLEVELAND, OHIO.

‘ ‘ Kantata' ’-Koncertas.

kuris buvo lau

ANSONIA, CONN.

Wonderful Success. Pirmiausią

pasipm
•a

- Dobilas -

tyrUn«M. oLt» tlkrn v!

nijos lietuviai ir jų darbštus dva
sios vadas.

kepenis, 
labui ge: 
no labai

BUKIT ATSARGUS PO GRIPO. 
DIDELIO PERSIŠALDYMO 

IR INFLUENZOS.

FARMA 2(W a kerių. Homestead Otsego, 
O>. N. Y. Palkys namai, arti geležinke
lis. miestas ir ežeras, 18 karvių, 8 ar
kliai. 50 vištų, su visais įtaisymais ir 
traktorių. aKtiina $8.000, $8.000 įnešti. 
Rašyk Mr. IKIUGLAS, Herk'mer, N. Y.

ni augščiau kilų, Gerb. klebonas 
Viiku-aitis parūpino dri to vakaro 
gražias šviesas, kurios a‘mušč- tą 
viską kopnikiansia.

su jab 
toliau

J ei jus jaučiatės silpnas, nervuotas 
ir visai niekam netikęs, jūs pri
valote paklaustyi persergėjimų. 

Žtni yni nauja gyduolė kuri veikiu la
bui gerai šiuose atsitikimuose. Jei ju-

katij ir stiprumą. Jiusų skaitytojai 
gali ne:iliejot i. liet tuojau bandykite tų

ns. reuua juos 
:š veir.o knr.cer 
1 ri panašiai.

Dar ir-rUn—duokit. Jam tnrpoti

ji suteikia

Pa“
tr.'-r

tiekoriains duot į jums guramipą 
pinigus giųžin

atžvilgiais nusi- 
dide'is vaka- 
kompozicija

GRABV8 MtnUK
Krautuve tr 7 la&tytoos, po <6 kam-1 

kartos m mndmemls, reodoa mt 
mėnesį. Prekė $18,500; Įmokėti H,<nA 
Geriausia pirkimas Cambrk*e. A. 
IVA8, 110 Tremont Street, Room 508, 
arba K. SIDABRAS, 58 Cherry Street, 
Cambridge, Mass.

tai yra laimi geras prirengimą* kuris 
atbuilavi,ja stiprumų, nervus, kraujų ir 
patį kimų. Ji teikia atšviežinanti 
gų. suteikia gerų aĮietitų. siimn

Sąryšio darbu šiais

Vasario 15 d. šv. Onos ilrautiija 
lėtinės parap. 
ražų vakarą.

VALOiMO PAPRATIMAI.
ežino u !

F. AD. mCHTCl * CO.
•rMUya. N. Y.

M. M.

C. BROKLYN, N. Y.

š. m. vasario mėn. 8 d., šv. Jur
gio parapijos svetainėje Įvyko pui
kus “Kepurių” balius su koncer
tu, kurį surengė Moterų Sąjungos 
35 kp. Koncertą išpildė virš mi
nėtos parapijos mažij mergaičių 
choras, vadovaujant gerb. varg. J. 
BRUNDZAI. Prie to dar prisidė
jo viena juokinga komedija “Dzie- 
dukas. ”

Žmonių atsilankė pilna svetainė. 
Visi programų buvo patenkinti, 
šis bulius labai puikiai pavyko 
Gryno pelno palyko suvirs 8100.00.

Prie proogs. turiu garbės pri
minti, kad gerb. varg. JONAS 
BRUNDZA. savo energingu darbš
tumu per trumpą laiką puikiai su
organizavo ir išlavino minėtos 
parapijos chorus, ypač mažų n;er- 
gai-’-ių chorą, kuris gieda per pir
mąsias šv. mišias ir linksmina pu
bliką puikiomis dainelėmis per su
rengi tts vakarėlius. Matyt, kad 
laikui bėgant šv. Jurgio parap, su
silauks '. ieną iš puikiausių chorą.

Aidas

sų padaugl nebuvo “Darbininke” 
žinių. Tylėjome, nes per tą laiką 
btivome užimti: "Vyčiai” rinko

tai ttirė/'i -.-js > narius: — “Treti
ninkai” btivo iškrikę delei kylu- 
sitt nestiipratimų. — dabar gražiai 
susitvarkę, išt-inko sau puikią val
dybą ir gavo k'.-ie‘ą nauji
— Nekalto Prasidėjimo d

a

TAMAQUA, PA.

eina
. iMrihūti
metais, fcifrp pąvaryfcMBi mokslei
viams vajaus. Aukų rinkime p»- 
'sidarbavo sekantieji: Pr. Cvirka, 
A. Atkočaitis, A. Radtekučius, Kr. 
Dvareckas, I. Gegužis, Juzė 
Balick, Al. Atkočaitis ir K_ Masai- 
tis. Išviso aukų moksleiviams su
rinkta $62.60. Sekantieji davė di- 
desnias aukas :

Kun. K. A. Vasys ir O. Orintie- 
nė po $2.00, A. Tumšienė $1.50.

Po $1.00: P. Bernadišius, J. 
Stanslovas.
liūnas. K. Sidaravičius, Al. Ka
valiauskas, B. Dubinka, Al. Šegž- 
daviėius, Pr. Cvirka, Pr. Jaeikas, 
AI. Simanavičius, 1. Volskus, Pr. 
Adomaitis, L Gegužis. J. Juške- 
iis, J. Tunisą. A. Tumša, Al. At- 
košaitis, O. Ačkauskaitė, J. šoke- 
iis, P. Kazlauskas. C. Damkaus- 
kas, A. Dvareckas, K. Sederevi- 
čius. J. Paikus, K. Jutkevičius, J. 
Babramskas, M. Babrauskienė, St. 
Jaškūnas, J. Vilkauskas, A. No- 
mica. B. Danylienė, V. Minkelis, 
V. Borysas, M. Mikailiouis>,0. Jo
naitienė 55 centus.

Po 50c.: A. Radzevičius, B. Gri
galiūnas. J. Oksa, M. Stanslovai- 
tė, K. Masaitienė, O. Vertelgienė, 
V. Gedminas, I. Sakalauskas, J. 
Butkus. M. Ramanauskas, J. Ki- 
šūuas, J. Mockus, J. Pliuškąs, J. 
Liūgai:is. -J. Gailiušls, J. Žekonis, 

. K. Masaitis. L. Kundrotas, A. At- 
košaitis, J. Baliuievičius, A. 

išturskus. A. Klusevičius, J. Kašė
ta, J. Naudžius, St. Petkus, J.

Vasario 7 d. vietos lietuvių pa- 
rapijon atvažiavo vikarauti kun. 
'St. Norbutas iš Shenaudoah, kur 
jis yra pagarsėjęs kaipo uolus dar
buotojas bažnyčios ir tautos labui: 
mergaičių ir vaikų sodalytės ir ki
tos jaunimo sporto organizacijos, 
jo tunai sutvertos, minės jį ilgai; 
reikia laukti, kad ir čia Tamąųuoj 
pilnas eir-rgijos kun. Norbutas į- 
neš danu gyvumo, sujudins jauni
mą, o ir esančioms organizaci
joms įkvėps daugiau gyvumo.

Iki šiol ū;a kun. Gudaičio, vie
tos klebono vietą, jam. besigydant, 
Taikę kun. L. Vaičekauskas, kurs 
taipgi pasižymėjo, tvarkiai vesda
mas parapijos reikalus ir prikel
damas iš miego užsnūdusią Vyčių 
kuopą: jų rūpesniu bene jau virš 
dešimties narių kuunon įsirašė.

Dramatišką Kliubą,” 
lino bc";ik> 'gražiai 
: l\.:"a”. ' — kiebo
kinęm^s anataia ir

cirif.igt-
—22-11

parčnu.
pasiap'

*aiso

ninkai

rimine

pa* v

Karčiosios

/lien- ••'vlo Krutamm--uis
- p?.rapi.:-< sv-.-ainėJ".— 

u "•ai. ‘ik man
dri “šv. Juozapo darbi-

i Kaži

su
pa

Kepurninkas.

SPRINGFIELD, ILL.
Atitaisymas.

d. “Darbininke" 
•espon'dčnri.ią apie

m- •ėda Ka

prie

.13

P'

prio buvo

Apie naują kb-iioną visa:

šia <Jc P

ria

Juknevičius, J. Urbaitis. J. Pala- 
žieja, A. JegvleviŪ-ius. P. Balick, 
V. Jutkevičius, J. Baliukonis, A. 
Randis. V. Svikla, A. Kazlauskas. 
K. Mereškcviuius. Visi kiti davė 
mažesnias aukas, taip kad išviso I 
susidėjo $62.60. Ačiū visiems.

Meilinos buvo aprengtos kaip 15-• Juozas Jankauska& Valio Anso- 
lės, gražiai šoko. Bet kada tarpe i 
jų išėjo Pranas Urbšaitis, taip-pat i 
apsirengęs kaip lėlė (Pranas nėra 
perdaug riebus), tai žmonės ką tik 
nemirė-iš juokų; plojo be persto- 
jnno. j

7. “Surprize.” — Žmonės lau- * 
kia kas bus, viskas tyku, tik prie 1 
didelių durių girdisi baisus klyks- j 
mas, Įbėga baltais rūbais apsitai
sius dvasia, veja ją raudonas vel
nias, gaudė po svetainę iki pašoko 
ant scenos ir pagavo. Daug juo
ko žmonėms padarė. Kiti net iš
sigando. M. Mačiuta lošė Dvasios 
rolę o Pranas l'rbšaitis Velnio.

8- “Kantata.” — Visi laukia. j
Choras gerai prisirengęs. Prie 
grand piano sėdi M. Tho^as (Cle- 
veland Opera Co. akompanistė). 
Išeina chorvedys, J. Čižauskas. pa
sipylė delnų plojimas. Visi žino, 
kad po gerb. Čižausko direkcija, 
jo paties kompozicijos — bus ko 
paklausyti. Direktorius pakelia 
ranką, choristai tėmija ir akymir- 
koj pasipila iš choro žodžiai: 
“Vilniaus seneli, kada atbusi.”

Viso kaniato žodžiai yra labai 
patriotingi, šaukiama visus į kovą 
garbingą, “Kraują liesim, galvas 
guldysim, brangųjį Vilnių vistiek 
valdysim. ”

Kantata parašyta panašioj ora
torijoj. dalyvauja mišrus vyrų 
choras, tenoras ir bass solo. Muzi
kos žvilgsniu yra labai aukštos 
klesos veikalas.

Solo dalį puikiai išpildė M. Či
žauskas ir V. Jasinskas.

Didelį įspūdį padarė; kada gerb. 
•J. Čižauskas, viešai prieš visą pu
bliką padėkojo chorui už jų triū
są ir prisirengimą prie to vakaro.

GE kOVes sk^RIUS 
DEL APRŪPINIMO 

• MOTINŲ IR JŲ * 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

PAIEŠKOMO
• AA Mikolai

antrai*: 20 Faxon Su, MontoUo, 
uea aplaidžių Ameriką 18 
m. Lietuvoj laūkyAue* I 
Danguose. Alytuj, rtvažlunaoae, 
ky, Duomenyse, tfebtoariuoBe, A
ry, Alovėj ir kt. (

AMERIKOS UUVAI
Galit vaiiaot i 
Seną Tvynę ii- 
grjit bėgyj vie
nų metų, be ė- 
jimo per Ellis 
Island, tą gali
te padaryt Iš
gaunant teidi-

! uii) sugrįžtojo.
; Sužinok apie keliones patogumus
■ ant J. V. Valdžios laivų. Jie turi
; Svarius ir linksmus kambarius dėl 
, 4 ar (> žmonių, pulkus valgiai,
i mandagus patarnavimas, didelės dė-

nys, band koncertai ir visokios ęu- 
į sies patogumai ir linksmybės.

Rengkit. kad jūsų giminės butų 
parvežti į Ameriką ant didžių J. V. 

; Valdžios laivų, Jungtinių Valstybių
■ Linijos.
1 Pasiteiraukit pas vietini laivų a- 
. gentą arba

United State* Line*
į 45 Broadway, New York City 
, 75 Statę Street, Boston, Mass.

Managing Operatore for
į United States Šhipping Board

Tu Negali l&v 
KukiaanMų tnalkyaų muis^Uo* 
8k*uamų ir dieglių reusutimo. 
Neso5.**wių *t»*r»u» p*rt*ILn*o. 
tekančių, tr*«k*lftų, į 
varančių Aauamų, kuijm< 
dantį, diegia anai ar *k«ud*^ r*Tv,, jtf 
neMmitiial api*

tuojau* Ir netaiMnda- 
mu l*iko Juonį p**i- 
naudoji. Ji«*i autciktk 
m*Jonų ir rreitį pa- 
lengvinimą.

^,*I11 ' ******* —
bonkoe ilų gyduolių;
N«r* tikra*!*. jei tK*K 
Ti INKARO niabUM* kliu.
F.AD.UCBTEK ACe.-

jų yra beveik 
lis, — u šiaip 
užkaborių be 

šiose Įstaigose 
a r. gi i kai n u ši

kai liepos mėnesyj

prabansra kimi ves- 
ynų skaičius: a*ū- 
-suba'ai. girdi, vie

žmonos.

•dž.iama pe-

Didelis yaka 
kiamas p< r k. 
šv. Jurgio Lietuvių Svetainių, va-j 
sario š.-ą dieną, 7-tą valandą va
kare. Nors tą patį vakarą buvo 
surengtas tautininkų vakaras ki- 
:jj svetainėj, 'net nieko nepaken
kė mūsų katalikų rengimui.

To vakaro “kreditas” tenka 
mūsų gi-rb. Čižauskams. kuriuodu 
m muistančiai dirba dailės pakėli
mui Kelios savaitės atgal Čižaus- 
kai buvo surengę puikų vakarą — 
“koncertą ir vodevilį',” kuriame 
dalyvavo jie paris ir ji; gabesni 
mokiniai. Tas vaka 
-ą p-
sekė. Vasario S-tą 
ras — "Kantata.” 
Jono čižausko buvo

Vasarioz16 d.. 1925 m. apvaik
ščiojant Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę kalbėjo atstovas A. Bi
zauskas. Po Jo trumpos prakal
bos užėmė vietą “Varpo” choras. 
Pasirodė labai skaitlingas, bet pro
gramų išpildyme nekaip pasirodė. 
Nors tiesa, jame dalyvavo ir šv. 
Cecilijos dainininku, jei tų nebūtų 
buvę tai būtų visai nekaip: gar
niais pasikėlimas ir žvirbliais nu
tūpimas. Varpiečiai pirmiaus 
skelbėsi esą katalikai. bef šiandie 
pasirodo, kad jie geriaus myli 

rengdami 
;:s ir taip

Yra virš 6,000,000 nedape- 
nėtu vaikų šioje šaly — 
turtuolių vaikų lygiai bied- 
nų. Tėvai nesupranta pa
vojaus iki pervilu.

kai! Heme:

T«vai ir motinos turėtų 
tuoj pradėti žiūrėti ką jie 
veikia, idant jų berniukai 
Įr mergaitės būtų kūniš
kai ir dvasiškai vikrūs, 
kad jie išaugtų į sveikus 
vyrus ir moteris.

Jei jūsų vaikas nedapen®* 
tas, duokite jam kasdien 
du šaukštu Eagle Pieno at
miešto trimi-čvertimi puo‘ 
delio vandens. Senesni vai
kai kai kada jį labiau mėg
sta su ginger ale, vaisi? 
skystimu, užteptu ant duo
nos arba virtuose valgiuose

ro nariai vad. 
ringai : 
gerb. k

lės belaksiu ir vis 
ūki draugija. — 
s. — naktis — d<‘-

P. Dobilas.

WESTFIELD, MASS.

šį ricina visą katn-

Tan'us ir Bažnyčios reikaluose. 
Vašia taisiais mitais Sąryšis mažai 
ką darbavosi, nes nei nebuvo tam 
labai kokių ypatingu reikalu, bet 
Vai šiais metais, iškilus mokslei
viu reikalams atiku rinkimo suma
nymui ir sueinant 10 metų para
pijos sukiiktuvęms. Sąryšy* vėl 
sukrutėjo. Antrame šių meti; Są
ryšio suvirinkime išrinkto nauja

dieniai^, nes žinoim* ’ičju - šv. 
valanda y:a laikoma viena pvkį 
ant mėn< si<>. tai pirmą pcuk'ndie- 
iiį. nes v i sos-<■ bažnyčiose taip vra 
laikoma ir žmonin dauei.-u sueina 
D apie varymą cvangc.ijo" ir pa
mokslų angliškai per pirmąsias 
mišias, esti todėl, kad anglų be
veik du syk būna tiek kaip lietu
vių ; lietuviai daugiausia eina ant valdyba: Petras Balisk pirn^

doriaus. - - I.o
Vanagaičio. 1 
puiki;?!, po k i' 
delnų plojimo. Kas tikrina žmo
nių užganėdinimą.

2. Duetas smuiką ir piano išpil
dė gerai žinomas smuikininkas J. 
Mušinskas su dukrele Gigą, viena 
iš gabiausių pianisčių ( Icm landė 
'J. č'ižausko mokinė .

3. Komediją gerai atlošė Urbšai- 
tis ir Mačuita.

4. P-lė Al. Vitkauskaitė gražiai 
piano solo paskambino.

5. A. Vilimaitis puikiai «ugra- 
jyno ant bariton t riūbossolo, buvo 
iššauktas antrą kartą.

6. Lėlių ir zuikių šokį išpildė 
O. Kuprevičiutė, Pranė, Petronė ir

nia. tai n 
Esama g 
nes. •> klebonija tai tiesą pasakiu 
grožč-s namas, kurio viriu puoši, 
e'iegat’ • iški rakandai. skambu 
Knabę pianas ir artistiški rank 
piešti paveikslai. .Gyvuoja kelio 
draugijos bei organizacijos.

pa.
rijoms bei parap. chorui sumanin- , 
gai vadovauja gerb. klebonas kun. :

NESVAIG'JNK SAVO KŪDIKIU

Jei norite žinoti, ar jūsų 
kūdikis nedapenėtas, kiek 
jis turi sverti, kiek augščio 
kokį maistą jam duoti, ir 
kitokias žinias dykai, pri" 
siuskite mums sekamą ku_ 
poną, įrašę savo vardą ir 
adresą.

THE BORDEN COMPANY

Borden B1dgM New York

KUPONAS 
Katrą LiUretOrą Norit

Penėjimo Valgiui d«l
Instrakcljoa Valkų

Valkų Kxyf*

Vardu ____ ___________ 2 ’

iilfSM __.............. (Litk



įt"

t, REMONTO PAVEIKSLŲ 
' PARODA S. BOSTONE.

.? • Vasario 26 d- nuo 10 iki 8 vai.
jx G. Stuk'o studijoj, 45.3 

s|ferbadway, So. Boston, Mass. 
Ąfeidaro paveikslų paroda, ku 
■ H tęsis tik }>orą savaičių. To- 

pasistengkite šią parodą at- 
Mtakyti ir nusipirkti vivną kitą 
paveikslą.. Paveikslų gražu
mas ir spalvų suderinimas, tik
rai geniaiiška.'. Dauguma pa
veikslų aliejiniais dažais, ir ant 
stiprios lietuviškos drobės nu
piešti. Keletą yra ir vandeni
niais dažais pieštų. Šimonio 
paveikslą turėti savo name, y- 
ta neap>akomai meno dideli' 
turtas ir ]>apii()šiina.' namų.

gi dėkuoju daktarui I^antfciui- 
Seynionr nž rfipininni>i niano 
sveikata, “Darbininko’’ reak
cijai už skelbimą mano vardo 
ir visiems sporto mylėtojams 
lietuviams už didelį man pri
jautimą.

1‘isdjamasis su garsiausiais 
šios šalies ristikais aš visuomet 
stengiausi iškelti lietuvių var
dą sjuirtininką tarjM1. Ir 
man gana gerai sekėsi.
praėjusiam ketverge Įvyko ne
laimė ir aš tapau sužeistas.

“Sandara*’ Sliakys ir-kun 
Garmus

(Tąsa nno 1-nio pusi.)

tas
Tik

kęs italu čampijoną ašimi 
siilaužy.'iu.

Franas Juška,

Vieną kartą Šliakio adv. Allen 
atėjo ]><is adv. (i. H. Sliields ir 
sako: " "Prokuroro ptidėjėjas su
tinka tą bylą išnaikinti be tar
dymo, m-.' jis nematą.' nieko 
tokio krintinališko, jeigu tik 
d'aiiii.'ta .'iitik.'i.” Adv. SiiivhĮs 
abiikė: ""Aš jokiu būdu nesu
tiksiu. kad byla būtų įxmai-

■ darieeių kalbas ir a«lv. Allen 
prašymą ir jiranešhną apie nu- 
si.'tatymą jo padėjėjo Kobin- 
son’o pasiremiant Allen’o žo
džiai.'. Po kelių savaičių Bos
tono laikraščiai paskelbė, kini 
Prokuroro patlėjėjas Bobinson 
rezignavo. Tuomet Prokuroras 
tą bylą ]>avedė vienam iŠ ga
biausių savo padėjėjui Morri' 
Caro. Visgi byla dėl Įvairių ne
išvengiamų kliūčių nuo rugsėjo

Pavasaris Netoli I!
. NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJE

Pasiusk Jiems Litų Pluoštą.

Tr jei nori kad pinigai g.reit ir saugiau Lietuvon nueitu 
siusk juos |>er rimčiausią ir didžiausią yiinigų siuntimo i.'taigą 
LfKTDvl[ PIIKKYBDS ĘKNDKOVK.

1 Plota $12.00 ir augičiau.
| ist raiikiainv lx* >kaitxii)'>. Auksini, 
l |M>i'cvliiif-.' kepuraitė': uiip-įii visu* 
į dantis sudedam ir misom.

jDr. B. Burston, 237 Tremom St.

Litai doleriais:

40 liti$$ 1.25

'»0

1(M) 
150 
2oo

j i 1.50
15.60
20.S0.

ŠTAI MUSŲ KURSAS: 
l Litai doleriais* 

Į 5IM) litu 
6(10 ’’ 

■ 7tM) " 
St »0 ' ’ 
9<)D ’■ 

looo "' 
2oO0 ” 
3ooo ” 
4i nio ‘' 

)1 h u i "

Doleriai litais:
T»L Bruckton 5112—W.

$52.60 -I
61.80 i
72.10 ■
S2.40 i

Už * 5.00 ........... 47 litai

10.00

15.00 144

OR. A. J. GORHAN
(GUMAUSKAS)

706 Malu St., Mostelio, Hm.
(Kampas Broad Street)
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1010.00 ■
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li uoreiSUSIRINKIMAS.
yriuose ir jh
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Lietuviu Ekskursijos pa-

GROSERNĖ

JUŠKA SUŽEISTAS

lereiktų t

todėl. !•

10.40 
r 1 .1)0

:’,oo 
35() 
400

L. D. K. S. 1-mos kuopos 
sirinkimas lm< 26 va

tu pagreitintas tardymą.'." P<>

Mėnesinis > u si rink i m;,-

d.. sa\ uo.'e kambarine.'! 
bary.' m-t L 
Del iimiidč ;i

-).OO. . .

tuo ir

M.

bame ir iin

i

Z:no i

PADeKAVONE

KRIAUŠIUS

i nvii.

p’ln.-i i Imlia ink n

Darbininkas,

(Bus daugiau)

žino

katalogą

i vertiku. A. F

nuo
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subujos vakarais 
ir nedėldieniais.

M. ZUKAITIS •
443 Hndson Avė., Rochester. N T

A. SIMOKAITIS
344 W. Broadway, So. Boston 

(Antros lutHis)

visokių ru 
šit] pirmo? 
klesos ran 
koin dirb 
tas italijo 
n iškas ar 
m o n i kas. 
geriausi pa-

Krinr.ėins A. SIMOKAITIS per
sikėlė i nnu’ų viotij. Jis siuva vi-

JUŠKA DĖKU0JA JENKI 
NUI IR VISIEMS LIE

TUVIAMS.

išpildyt!!' Šmoteliu.'. 1o< lėl p: 
žnnėsiii tik žymesnius, bei trr- 
rinmdni publikai patikusius

ėjimo Kiaulėn 
imris ■Į'm keliu dienu užmušė a 
:i. kun. Žebr

Tariu 'irdingO' padėka' 
dj jumiii \’im ui A. .Fonkin' už 
■0ŪB brangia man dovana — 
Auksinį čanipijono diržą. Taip-

CHORO REPERTUARO 
KONCERTAS

. _ _ Musų kainos
Dykai nurodymai rlel pn-kėjų 

įme dykai. RI'ATTA 
:e Island

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS 

3R. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

435 Broadway, South Bocton 
Oįi»o ralandot'.

9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:30

irvinlu. iienos 1ar<lymn<. 
iš šakiui.

M. Mikiidė. i' Skaudvilė'.
Jonas šiauėiiili.'. iŠ Kybartų.

492 E. eveiili: S’. Tad- 
gūs nariai ir narės yra 
mi skaitlingui atsilanl 
turim laba: daug svarbių r<
kalų aptart ir prašome nep. 
miršt ai.'’ 
naują nai 
brangios

v:en

Valdyba

NEPAVYKO APSIVESTI

Jonas Rupeika oai>
Juzę Prutą: 
sutarė n p 
ir kartu 
pas .1. Bup(

keleto.' 
“mergini 
lauska 
sigodo 
jo kad jo 
eina su M ii

kas su J 
apsivedinio įaisi 
išeis dabai 
kin is iš 
galėtoji

M. ir R

Jo ristynes su Labriola išėjo' 
be pasekmių

Praėjusio 
mūsų ėatiip 
džiaugsimu;

josios A 
žu, kur 
lietuviu 
Vincent 
lę dovan 
cJziaug'ii 

Bet ri. 
jonu Lahrii 
užsibaigė neiti 
jis italą pilimi 
29 minuta" ir 
antru sykiu ji 
sidirbs su savo p 
nelaimė pal- 
las iškėlęs .1 
trenksmu i trriml 
suspaudė įo vi<i 
su

]iai.
- luia nepa'idnvė.
1 feree" pamatė .1 

sustabdė ri'Bm- 
sako, jm

IŠ VYČIŲ SUSIRINKIMO.

prisi
Uit!'! Ą

'imirinkimu.' nri'ii

Jauna Vvtė

Rep

ATSIIMKITE LAIŠKUS.
Darb

M fi

Pavasaris Keliavimo Laikas

BALANDŽIO 16 
o ciitoiu laivu (’OI .1 ’ M BIS.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
66 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

OR. PUSKUNIGIS i
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ- • . 
vaL 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 oo plet. i’ 

7 iki 9 vak. f.
, 389 Eroadv/ay, So. Boston, i.
I Tel. So. Boston 2S3L ' ITALU0NIŠKI ARMONIKAI

F mknr

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R.
I Resid. Tel.: So. Boston 1912-tV.

i S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graboriua, balmmuoto- 

l jas, Real Esrate ir Public Notarus.
343 W. Broadway,

' Resldenci ja: 237 I) St., So. Boston.

TeL 8o. Boston 27e J

Į J. MACDONELL, M. D. |
■ Gulima •utilcalbiti ir lietuviikai

>Tido vai.a.^ooh: Rytais Iki 9 ral 
Po pietį} nuo 1-4 
Vakarais nu<>6—9 

536 E. Eroadway, So. Boston i

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

399a W. Broadway, So. Boston 
VALANDOS : Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

Bostono Draugysčių Vai 
dybų Adresai

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
.'.'rlnĮninkąs — JI. Zob:i,

E. Seventh St.. S<>. Bosir.it. Mnss. 
TėJephone South Boston lėlfr-J.

rot. R:tšiįninkąs — J. Glineckis, 
5 Thomas l’k., So. Boston, M::ss 
:n. Raštininkus — M. šeikls,.

snpuuSud sofro

m ties metn garantija.

□R-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVč. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

"irm. — Z. Zičkienė, 
203 W. 3-rd St.. So. Bosion, Mn.ss.

U:'•■e-P iriu. — A. JanušonienP, 
1426 Columbia Rd.. So. Boston, Mn«m 

rot. Rast. — O. Sinurienė.

kiekvieno mėnesU. 2 r.i 
va’anCą po piet’.j. parapijos s/į. 4!>2 
E. Scveuth St., So. Boston-. Ma<s.

. Rast. — .T. Keys.
15 G Street, So. Boston, Mass.
. — ’O. Staniuliutė.
?5 6-th S*.. So. Boston. Mass. 
arkdarė — O. Mizgirdienė.
Cr4 6-th St.. So. Boston. Mnss. 
augijos reikalais kreipkitės visados f 
nrotokolu raštiniinkę. Draugija laiko 
<nvo susini tikimus kas antrą tramin
ki) kiekvieno mėnesio 7:30 vakare.

:s St..
ramstai

Tel. S. B. 4<Xm

DAKTARAS
I. LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietu vys Gydytojas
i 772 EAST BR0ADWAY
i So. Boston, Mass.

VALANDOS:
i nuo P ryto iki 9 vaL vnkare.

padaro.
i""'-Tal

NAUJĄ VIETĄPERSIKĖLĖ Į

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRAB0RIUS

Suteikia geriausį paskutini patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6 th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.

A. Nnudžiun.

rkdary
So. Boston, Mass.

So. Boston. Mass.

vės. South Boston. Mnss.

6V. KAZIMIERO R. K. DR-J01 
VALDYBOS ANTEAiAI 

’trmlniokaa — J. Jarofta.
562 E. 6-th St.. So. Boston, Mam. 

Ice-plrm. — J. Grnhinskas.
157 M Street, So. Boston, Marai, 

-ot. Raštininkas — A. Janušonis.
1426 Coinmhla Rri., S Rostnn. Mn« 

inlnsi? Raštininkas — K .KISkla.
8 Hatch Street. So. Boston. Maa* 

odininkas — L švagidys.
111 Bowen S t. So. Boston, M u» 

varkdarys — P. Ijinėka.
395 Ė. Flfth St.. So. Ronton, Meu 

Draugijos reikalai* kreipkite vtm 
los 1 protokolu ragtlnlntaj.

Draugija savo suslrukimna laiko 2-r» 
edėldlenj kiekvieno mėnesio l-raa '-ai 
o pietų paraętjoa aaMj*. <°Q Hnvent*

D. L. K. KEISTUČIO DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS 
IRNflNINKAS — V. ZnlIeckM.
*14 E. Rroadvcay. So. Boston. Mssr 
K E PIRM. — Povilas Itnkn,

rRoT. RAST. — Antanas M.n*jiintw
IT><) F.. Sovcnth St . Sh. Boston. Mnss.

(N. RAST. — Juozapas Vink.'viiėn*.
E. Brnndsrfiy. S<>. Boston. M-»ss.

AStERTUS — Andr. Zallock.is.
•UI E. Fiftb St.. So. Boston, M

f A R.SALK A—Knzltnlcms Miknlllonls.
90G E. Brnadsvnv. S ' Boston. Mnss.
I). L K. Kelstnėlo I>rnii;ija įniko

.> mėnefUnlns snMrlnkfnnis kas pirm* 
odAldten) kiekvieno mėnesio. po nunt 
M \Vashlnjrtnn St.. Boston. Mam.

,V> vnnlndt) no pietų. Atrldsml ant 
nalrloklmo ntsfmsklte sn rarlm (ta* 
'tinus nauji) norių prie mn<ų dmn<th» 
prtmiytl

Bosir.it



