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katalikiška ją spaudą ir ją
kuoplaeiausiai pasksleisti 
tarpL žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo-

' kesnio. ” I
1
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“Darbininkas”
366 Broadtvay, So. Boston, Kasa.'

Tel. South Boston 620.

Vokietijos prezidentas 
palaidotas katalikiškai Finansų ministerijoj teko pa- Darbininkų .ėjos >pam.

Iki ši

PALAIDOS KETVERGE

Berlin. — Vok
• miliergo katalikų kun. Maus.

Heidelbergo m estas dabar y- 
ra i’rancūzų okupacijoj. Todv! 
laidotuvėse vokiečiu kareiviai

Atliko be didelių 
iškilmių^

tirti, kad pirmoji mūsų metali- i G>a.'
nių pinigų partija sausio 22 j Va-K’.u> darinio 
dieną išsiųsta laivu iš Londono p’(. levelaim V asmngtono 
i Klaipėdą. Iš viso išsiųsta 3.- j 
000,000 SU viršum Įvairių smili- Į 
kių monetų. Spėjama, kad a- 
pie sausio 29 dieną pinigai bus; 
jau pargabenti į Kauną ir ne-. 
trukus -po to per Lietuvos Bau- j 
ką paleisti apyvartom į

(Honi.iose.

M arylanda
iėPennsyivani-. D. K. S. sei 
ii kitus darbi-' NVasidugton. 

orius koloniias. polio imo’vm
nr <larbininl

vien;

l\ov
vtijos kandierius Lutlier ir; 
t: augšti valdininkai. i
Vokietijos Darbo Federacijos Į 

■ dyba pranešė vi.-iems orgu-: 
zumiems darbininkam.- salai- i Washingtom — Kovo 4 d. Į 
r: visus darbus mm 11 ikii Vyko prez. Cooiidge’o inaugu-i kalėjimuose kaliniai prekių pa- 

o. kada ra(.jja (inkurtuvės). Pagal į gamina už $73.668,879. 
ma> ka- .prezidento norą inauguracija ( -----------------
nėr pa-.buvo be blizgančių iškilmių. -pAnAT>- »T . 
•ką prK '(Tremonijos prasidėjo 10:30 PADARE JALĄ 

vai. iš ryto, baigėsi apie 3 vai.

KALINIAI.
I PREZIDENTO
‘ INAUGURACIJA. i Washingtop. — Komercijos
i ------- Į sekretorius Hoover skelbia.

metds Suv. Valstijų

iiam už raukos i 
I Lietuviu Darbini!

Klaipėdos krašto iaukininkų1 
sąjungos valdyba ir susirinki-! 

imas Šilutėje vasario 4- d,. pa
sveikino telegrafu naują M mis
terių Kabinetą.

i Ministeris pirmininkas p. 
Petrulis tą pat dieną M miste
rių Kabineto vardu padėkojo 

SPEKULECIJAI. ji;ž- sveikinimus per Klaipėdos 
!krašto gubernatorių.

ų Koop< 
Sąjungos ’ ė Ii a va.

<1 raugus

]X‘rsiėmę

g nekalba, bet - 
ad ateinančio L. ‘\

iąją Mea- 
deninyčią

■i nori

ATALIKIŠKOS
PAMALDOS.

PreZ
Kai

Pa-

zidenta? 
.. K u r. c

leidž

T<> pietų. 1 Eymas. — Italijos
; Nuo tos dienos išėjo iš pro-*-......—-1—1--:; -
ridento kabineto valstybes sek-! 
rotorius Hughes. Į jo vietą sto-itc 

. jo buvusis Anglijoj amhasado-' u anglimis. Laike and- ,r ,, "irius Kellogg. '
tcii nuo Bostono bar- , u . . i ...........-r{ Hughes prieš apsigyvenimą ;plačioji 

!New Yorke vyks ilsėtis i Ber-;, iž.iugo. 
pandos salas. 1

NUSKENDO PENKI 
ŽMONĖS.

ą P:

mkendo ir visi penki žino- 
bu v u siej i ant baržos, pri-

DALYVAUS PARODOJ.

‘Vilijoj, Ispanijoj bus pa
inė nurodą 1927 metais. Bu- 

■> nukviestos ir Suv. Valsti-
vauti. Ta: Suv. Valsti 
resa< paskyrė tam rei 
Od.OGO.

ŽEMES DREBĖJIMAS
ATSIKARTOS

PRANAŠAUJA NAUJĄ 
DREBĖJIMĄ. žemes

>-nai žinoma ne-

d toji upė atsirado ne 
u kaip kitos. Sague- 
t>ira<io plyširn kainui, 
i r.;*' teka tarp didžiu 
yra veik giliausia pa-

Turistai ten vy!<s- 
pi.'ižiūKti nopapras-

M

TURĖS ILSĖTIS.

r p 1

. .. kaip: sužinota, mi-
mot r-rys iŠ išgąsčio nuo 
drebėjimo. Katalikų

• ■ 'ia. kuri yra už 60 mai-
■ ') D'ioK'co griuvo žemei 
:tv Bažnyčia buvo nau-

• ma gražiausiu toje Ka-
■ .'i- dalyje. Griuvimas išti- 

'■.mitos vakare ir už kelių
■ m:‘u j>o žmonių išsiskiršty-

;x> vakarinių pamaldų. 
x i iestoiis. kur tas Įvyko vadina- 
*i S». Hilarion. Ten nugriuvo 30 
kaminu ir keletas namų visai

hm-esni-. n<“g:
< nepastovumas.

- ubą tos žvrnė><

k:; p p'i'i .o- žinios skelbė. Ka
nadoj S». I ,;r\ r“Ti'-e ir Sague- 
imv >][>*■. kionmi daugiausia pa-

j i u.p. '.s. umz;ųjų ;r mazų- 
..ų. :anrmm:ų .mionijų darbinin- 

m-mynmoja. tik tarpe sa- 
j :•• Visai užmiršta didžią- 
1 ;G .:ct?rv:ų darbininkų armiją 
1 Kasy.cos.. ketverge buvo 
■prauaibos mažoje mainierių ko- 
lonijėiėj New Philadelphijoje. 
Oras pasitaikė ii-egalo kiaurus, 

klyno žmogus nebūtų ir 
■s ;š stirnos kišęs, o ne\v- 
deiphiočia: susirinko, iš* 

prakalbo.-, keletas pri- 
'• prie sąjungos — o svaj^ 
-ia kad visi nariai, ypatfii-. j
Abromaitis, ir klebonas J

kum Mozūras yra pasiryžę sa- 
vo kuopelę nastayti ant stipriu 
kojų ir paleisti ją Į lenktynes su 
kitomis kolonijomis. Jie a 
ima lonktiniuoti ne tik sutekta: 
maža kolonijėle. bot su di-

j 1 idėjinę vienyi; >})iečia>! ne ! 
tik fabrikų; darbirinkai. bet ir’ 
anglių kasėjai —tikrieji, anot 
Daukanto, vargopelės —šimt- 
procontiniai darbininkai.

štai dabar prad Įėjo mūsų
_ vajus Pennsylvaniįos padangė-1 

o- j Lietuvos atstatymo uonusa- | -e. vasario 22 d. buvo prakai-' 
; ;riato žiniomis 192.-> m. Lietuvo-pX)s PhHadelpliijiu. šv. Kaz:-! 

miero parapijoj, kur klebonam j 
ja gerb. kun. Kaulakis. Pra
kalbų klausėsi gana didelis 
žmonių būrys: miažai prisi
rašė prie L. D. K.S. organiza
cijos. visi pąsirižo dėti visų 
pastangų ir nepasiduoti Ritoms 
kolonijoms. Toskolonijs apaš
talu nonuilstantųii darbuoto-’ 

Kauno elevatoriaus Įrengimo; ;aį gvvic.ji kareiviai: p. K. 
darbai jau baigti ir šiomis din- ibdryža., p-lė O. Užraitė ir ••!- 
nomis jis bus tam tikros komi
sijos priimtas. Vasario 25 d. 
elevatoriaus kontoroj Įvyks I 
varžytinės likusiai po elevato-; 
riaus pastatymo Įvairiai staty-1 
bos medžiagai parduoti. į

suvaržė speknleeiją lyromis, j 
i Rymo ir Milano biržos pro
tui išreikšti uždarė savo i- 

staigas. Spekulentai iŠ vai
zdžios žygio Jaabi nusiminė, o 

visuomenė laabi nu-
, Džiugo. :

Premjeras Mussolini daktarų i 
įtariamas ims 10 dienų vaka
ras. Vyks ilsėtis Į Tnorminą.

Bernas. — Šveicarijos 
■mieras (kancliemis) 
!Stieger netikėtai mirė, 
oi m .amžiaus.

Jie pastatyta 12 maldos namų. 
:S5 naudojimo trobesiai. 155' 
pramonės pastatai. 1440 gyve- 
jr.amųjų namų ir 1097 negyve
namieji namai miestuos, 3.736 
gyvenamieji ir 4677 negyvena-

' iriieji namai kairūtiosėl Bū ria-
pro- inu, pastatyta dar 4722 tiltai, 
a ~ i rAdolf

Buvo

-3

ne.-dc

-1
■J
i.

UŽMUŠTA 160 ŽMONIŲ.

Turkiškoj Armėnijoj užniuš- 
a 160 žmonių. Tas atsitiko 
:ai Khorputo mieste kurdai pa-

ATVYKS Į AMERIKĄ.
Bruselis. — Belgijos parla

mentas būsiąs paleistas kovo 15 
<1. Po to premieras Theunis at
vyksiąs Amerikon.

Galingojoj radio stoty va su
malsią ir plėšo mie>teiė. !ri0 4 <■]. padaryti pirmieji pri- 
fiio tarpu ištiko ammii- imamųjų radio aparatų bandy- 

>andelio sprogimas ir sa- rnai. Bandymai davė gerų vai- 
žmonės ten žuvo.

Latvių spauda praneša, kad 
per paskutinius du mėnesius 
per T/iepoją pasiųsta i Koncn- j 

ilmgą 1.125 Lietuvos arki
(“Lietuva“)

ir. žinoma, jie::; gaii pada- 
tyti — jie yra gdin.gi. O jei
gu da prisidėtų klebonas kun. 
Kaulakis ir kilu. Paukštis su 
savo ymra.šais. ia reiškimais 
kaip ji'“ parei.ški prakalbas 
garsindami ir kalindami — tai 
iš'ikrųjų PLilad-clrki joje r^:kė>- 
tu turėti ateinanti'rimą.

jie kad sukrunta streikuoti, tai 
streikuoja iki to: kol pastato 
a.n| savo. Jeigu jie taip sukrus 
organizuotis j iaotuvių Darbi
ninku Kooperatyve Sąjungą — 
tai jie pilnai galės sumušti ne 
tik New Yorką. bet ir pačią 
Fldladolphiją. $0 laikui bėganty. 
galės pradėti rengtis ir mainas 
mm mmpanijų atimti.

Sveikiname P'mnsylvanijos .j
darbininkus - linkime gerų |
>ekm:ų •-/.•gar. i žaly vėje dirvoje. j

. 1 Darmninuai mdekime. orca- j
visu arJeistame nr.-telv. unes- . ... .. ..... . 5
tery. Prakalbų kiiivytų. ne-' 
žiūrini lietaus, žmoni ų pri s i rin
ko daug. Prie Derbi ninku Są- 

įsė prie dvide- 
Tam t arpe ir jų 
ris Ič'bonas kum

d

*
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J Im bert villėj. ženmi bedre- 
kilo gaisras. Nuostoliu 

pa-idarė už $25.000. St. Toli-; 
■ mn'i* nuostolių nuo gaisro bu- j 
' ■> už $20.000. Vienai kolegi-j 
•ai žemės drebėjimas nuostolių 
i‘.'<!r.rb už $10,000.

WORCESTER, MASS.

GAVĖNIOS KONCERTAS!
Paminėti Šv. Kazimiero Dieną

KOVO-MARCH 8. 1925
7130 *VAL. VAKARE

Knights of Columbus Alhambra Svetainėje

s; nepaprastą koncertą nepaprastu laiku rengia lietuviui šv. Kazi
miero parapija su specijaliu vyskupo leidiniu. Programas sudarytas labai 
rūpestingai. pritaikytas tikslui ir laikui. Programą išpildys stipriosios 
vietinės muzikalūs jėgos ir pakviesta talkon artistų iš kaimyniškų miestų. 
\ ietinis parapijos choras ir solistės bei solistai dainuos daug gražių, links
nių. tautišku dainų. Be kitų dainų choras dainuos “Grybus." Naujalio 
kompozicijos. Baladą “ Nugrimzdęs Dvaras.'’ Šimkaus kompozicijos ir 
“DZTMDZI DRIMDZI." Vanagaičio kompozicijos. Dalyvaus žymioji 
Naujosios Anglijos lietuvių dainininkė p-lė Marga rot a G r y baite. 
Dainuos toliau p-lės Kuosiutė. Našukaičiutė. Kriviutė, Ginkiutė. Cižaus- 
kaitė. Mitrikaitė, p. Ginkus, Žideekas.

J šią dvasinę, tautišką puotą kviečiami visi metiniai ir apylinkių lie
tuviai skaitlingai atsilankyti.

mts narni.

Rengimo Komisija.

ninkai sustiprėję n-bebijo pa.-d- 
sakyti. kad nori cil.lcnktiniuo- 
ti net su didžiąja PD ladelpliia.

Su mažuoju ("esteriu ne 
juokai: ji> maža> krūva, bet 
didelis gyvumu irdarbininkiš- 
kūmu. Juk užtenka tik prisi
minti tokius nennimančius ko
votojus. lietuvybė“ir likėjimo 
uolas: Kodį, Mikdiūną, šefel- 
taitę, Navicką, jau tekalbant a- 
pie kitu.' — jie gši pajudinti 
žemę.

Kauksime vaisių.
Vasario 25 d. buvo prakalbos 

Baltimorėje, arčiausioje lietu
viui kolonijoj prie Vashingto- 
no. f'ia kaip paprakai. su pa
sidarbavimu gyvąja darbuoto
jų pp. čepliausko. Romoškos, 
Buticaos ir jų mylimojo klebo
no kun. Lietuvninko, žmonių 
buvo nemažai ir visi tikri dar
bininkai ir liptu^stės margai.' Namai bus galutinai baigti 
Apie dešimts prisiraJLAEtedar- pte. jįjį 
bininkų organiaaciyię^Ma ki
ta tiek trumpoje sutic tua.

Valstybės spaustuvės namai \ 
Didžiuliu valstybės spaustuvės 
namų pats juodasis darbas jau 2 
atliktas: jiastaty.o- .-'nmos, už- A 
('.engtas stogas, padarytos gelž- j 
betoninės lubos ir grindys ir į- 
s'atyti žieminiai langai. Da- *3 
bar rengiamas centralinis šil- ■ įį 
dyma-. kuri pabaigsią kovo ^*3 
mėnesi. Lieka dar Į rengt ka- 
nalizacija ir vandentraukis. Į- s 
vest elektra, padaryt duris, va- ? 
sūrinius langus, aptinkant, iš o- m 
ro. įtaisyti keliamąją mašiną j 
ir išgrįsti kiemą .i

3 aukštai ir rūsis iš DuO- -į 
c. g. pusės skirai,na vals- | 
spaustuvėj iš Gedimino
- 1 ir 11 aukštai skiria- J

nu 1.0 puse “Lietuvos“ redak- 
rijai ir spaustuvės kontorai;, j
III aukštas iš Gedimino g. bua 3 
butams: vienas “Lietuvos“ re- ,-j 
dakcijai. o kitas spanstuvfA JI 
Keitėjui: dviejuose bokštUORJ.3
IV ankšto taip pat vrn dar pdkjį
vieną butą. j -jB

!vbė-.*

1 dieną, vadmAki,! 
tyrom tearta danginu kaip i

t
Aite
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M «econd-da** matter SepL 12,1915 at tbe post offlce at Boston, Kasa 
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SUBSCBIPTION BATES:
..................................... .

< UNtoa and suburbė........
| ĮRyrign countries yearly

NEDARBAS DIDĖJA
Iš Londono atėjo naujos 

žinios apie nedarbo stovį. 
Pasirodo, kad nedarbas vėl 
padidėjo, bedarbių skaičius 
padaugėjo.

Anglijoj nuo pat karo pa
baigos nedarbas prasidėjo ir
ta liga it vėžys ėda -Anglijos 
darbininkus,

Dabar Anglijoj bedarbių 
yra 1.239.800. Pernai 
šio mėnesyje tas skaičių 
vo mažesnis ant 70.733.

bU-

Didžiausia Anglijos darbi
ninkų bėda ta. kad nedarbui 

L galo nesimato. Anglijos pra- 
Bionei ir prekybai nėra gali-. 
mybės smarkiai užbujoti ir 
suteikti bedarbiams darbų. 
Tas yra dėl įvairių priežas
čių. Viena priežastis yra ta, 
kad sumažėjo’ išdirbinių iš- R"* * "• - ” ' “ ■;
gabenimas į kolonijas ir do1-*1 
minijas. Mat kolonijos ir 
dominijos karo metu įsteigė 
savo dirbtuves. Steigti dirb
tuves jos buvo priverstos ka
ro metu. Tąsyk Anglijos di
džiulės dirbtuvės vos apdir
bo karo reikmenas. Ką tik 
pagamino, tas susinaudojo 
namie ir ėjo kariuomenei. T 
kolonijas ir dominijas neli
ko kas gabenti. O joms reik
menų būtinai reikėjo. Tada 
dominijose ir kolonijose ap
sukresnieji biznieriai pradė
jo gamybą namie. Ta gamy
ba įsigalėjo, sustiprėjo ir 
Anglijos pramonininkai ir 
biznieriai p« karo neįstengė- 
stoti konkurencijom

Toliau po karo Indijoj 
prasidėjo boikotas Anglijos 
išdirbinių. Tas boikotas nei 

ydabar nepasibaigė. Indijos 
.'didis tautinis vadas Gandi 
.pradėjo tą judėjimą ir jo ra
ginami indėnai pradėjo ver
pti ir austi namie ir apsirū
pinti be Anglijos išdirbinių. 
Del šito indėnų nusistatnno 
Anglijos pramonė žymiai nu
kentėjo.

Trečia didelė Anglijos ne- 
darbo priežastis yra tai Vo- 
jkietijos konkurencija. Smau
giama Vokietija priversta 
Ihokėti baisią kontribuciją 
alijantams. Todėl Vokieti
jos, darbininkai turi už pi
gias algas dirbti, kad .jų iš
dariniai galėtų pakirsti vi- 
tų?kitų šalių konkurenciją. 
^niftUgiama Vokietija žūt- 

-turi mokėti alijantams.. r..- ' .. 3 nnivir
f*a‘ Awkietijos konkurtmeija kos organizuoti katalikai' da- -

Z-.. •

rei-| 
kalingi moralūs-pageltos ir vie
nybės su Lietuvos katalikais. j 

Minėtasis Seimas, sveikinda
mas Lietuvos Katalikiškąją vi
suomenę, turi vienų karštų, pa
geidavimų, kad kaskart dides
nė vienybė tarp Lietuvos ir A- 
merikos organizuotų katalikų 
greičiau privestų mūsų tautų 
prie krikščioniškos kultūros 
pergalės.

Prašome priimti mylinčių 
širdžių pasveikinimus ir linkė
jimus kartu su mūsų giliausia 
pagarbų Jūsų Ekscelencijai.

.$4-50

.15.50

.$5.50

Balys F.Mastauskas,
Seimo Pirmininkas,

V. Balanda, Sekretorius.

ir pakerta kelią Anglijos 
pramonei ir prekybai. Ta 
vokiečių konkurencija atsi
liepė ir Amerike. Amerikos 
audiminėse ir kitose pramo
nėse algos šią žiemą buvo ka
pojamos dėl to. kad atsilai
kyti prieš Vokietijos konku
renciją, Mat yra taip, kati 
smaugimas vienos tautos at
siliepia ir ant smaugėju. 
Kad vokiečių darbininkai ta
po prismaugti, tai tas atsi
liepė ir aut Anglijos ir .Ame
rikos ir kitų pramoningų ša
lių darbininku.

DIOŽIAUSIS ŽMOGAUS 
PRIEŠAS

Didžiausis žmogaus priešas.
Kurs slepiasi giliai — 

^?ai mūsų pačių ydos
Ir pikti geiduliai,
Kuriuos jei nugalėsi.
Išrausi iš šaknų.

Gyvent bus malonu.
LAWRENCE, MASS.

Vasario šešioliktoji.

LIETUVOS KATALIKU 
CENTRUI

Cliicago> Apskrity.-.

Vasario 2 d. 192-5 m.
L E.
-Juozas Skvireckas. Pirm.;'
Lietuvos Katalikų
Veikmių Centrui.

Didžiai Gerbiama." Pirmininke

Amerikos Lietuvių Katalik 
Vakarinių Valstijų 2-sis 
tnas. ivvkes ChicagOję vas.
<!. pavedė nimns pa>v,-tkinti 
-Jūsų Ekscelencijos asmenyje 
per L. K. V. Centrą, visą kata-

Amerikos Lietuvių Katalikų 
enas iŠ didžiausių rūpesčių y-

Federacijoje suorganizuoti, ir 
susipratę katalikai, aiškiai ma
to. kad toji IJetuvos laisve ir 
laimė tegali būti apsaugota 
nuolatos stiprėjant tautų gyvy
bes jtamatuo — krikščioniškai 
kultūrai Lietuvoje. Lietuvos 
broliui kovose už švenčiausitm 
mūsų idealus amerikiečiai por 
Federaciją yra pasiryžę visas 
pastangas dėti nešdami galima 
pagalbą. Toji mūsų ]>agelba 
bus tiek tikresnė, kiek stipres
ni bus ryšiai ir moralė pagalba 
mums iš Lietuvos Katalikų 
Centro.

Sunkias kovas pakeldami 
mūsų darbuose, nuolatos per
sekiojami iš visų jausiu Ameri-

L. D. K. S. Conn.1 Apskričio 
metinis išvažiavimas įvyks ( 
rugpjūčio 9-tą dieną, 1925 me
tuose, Lietuvių Darže, Hart
ford, Conn.

Malonėkite visos kuopos ren
gtis iš kalno, kad šis išvažiavi
mas būtų vienas iš puikiausių 
ir kad visos kuopos dalyvumą 
imtų.

Taipogi prašytau kitų drau
gijų jokių piknikų ant tos die
nos nerengt.

Cliicago. Ilk

L. D. K. S. 30 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienyje, 
kcov 8 d., tuojaus po mišparų, pa
rapijos salėje. Visi nariai-ės ma
lonėkite pribūti ir užsimokėti.

Valdyba.

M. Blaašuskaitė,

LDKS. Conn. Apskr. Rašt.

BROOKLYN, N. Y.

L. D. K. S. 12 kuoops susirinki
mas bus kovo 9 d., 7:30 vakare, 
Karalienės Aniolų parapijos salėj. 
Prašomi visi pribūti, nes daug ką 
naujo turėsime ir kurie norėtų 
prigulėt prašomi ateiti.

Vaidyba.

LIETUVOS VIDAUS REIKALŲ 
MINISTERIJAI.

LAISVĖS ALĖJA 9

Lietuvos Vyriausybč yra uždrandasi i Lietuvą Įvežti priešval
stybinės pakraipos laikraščius bei Iždus tos rūšies raštus. Lietu
ros V yriausybč toliau draudžia Įvežti bėgyje tam tikro laiko sve
timus laikraščius, skelbiančius neteisingas ir suklastuotas žinias a-

Alės žemiam -pasirašiusieji manėme, kad Lietuvos V yriausybč 
nuo Nt nai privalėjo tą pat taisyki' pritaikinti ir daugeliui Amen-' 
kos lietuvių laikraščių. Dabar randame reikalo Lietuvos vyriau- 
syb(_ paakiidi tų daryti. Štai dėl kuriu priežasčių:

Kai visi Lietuvos gera, vardą branginantys lietuviai nudžiu
go Vyriausiojo Tribunolo ištarme Dr. Purickiui ir keturiems ki
tiems valdininkams, tai Amerikos lietuvių tam tikras pakraipos 
laikraščiai statosi daugiau išmana..čiais ir teisesniaisuž Lietuvos 
Vyriausiąjį Tribunolą ir skelbia, kad Vyriausiojo Tribunolo iš
tarmė tik sustiprina kaltinimus darytus Dr. Purickiui ir k. Skel
bia, būk V yriousysis Tribunolas buvo gąsdinamus pašalinimu, 
nubaudimu, panaikinimu. Del to Vyriausysis Tribunolas tų gąs
dinimų pabūgęs ir tik dėl to išteisinęs Dr. Purickį ir k.

Ale*, -žemiau pasirašiusieji, tikime, kad Lietuvos V yriams y- 
sis Tribunolas susideda iš rinktinių, rimtų, mokytų teisininkų, 
kurii turi tiek pilietiškos drąsos, kad jokie gąsdinimai, jokie 
bauginimai, jokie terorizavimai jų nebūtų privertę, eiti prieš savo 
sojinę ir prieš Įstatymus. Alės tikime, kad Vyriausiojo Tribuno
lo nariai greičiau būtų atsistot ydinę ir net Įkalinimą bei iširk mimo

ADs, žemiau pasirašiusieji, tad matome, kad visi laikraščiai, 
kuri' rašo prifš V yrio usiojo Tribunolo padarytąjį teisingumą 
papildo kriminališką, išgamiška, Lietuvos valstybei ir Lietuvių

(](si rahl irišl,-ą darbą. Alės tikim'. kad toks tariamų lietu.- 
ių laikrašėia darbas yra lietuvių tautai žalingesnių, negu sveti

mi laikraščiai leidžiamieji Rygoje, Perline ar Varšuvoje ir sklei
džianti'ji liete isiligas ir suklastuotas žinias apie Lietuvio Todėl 
kaip Lietumis Vyriausybė randa reikalingu uždrausti įvežime^ i

l Li<t;irą fu Am< rikos lietuvių laik rašč> ų, kurie netik tebešmeižia 
Dr. Pu rieki. o purvina ir Lietuvos Vyriausioji Trib-unolą.

Akiname Lietuvos autoritetus kuogreičiaasia daryti žygius 
gri'Š Ln taros veikėjų ir Lietuvos augštų Įstaigų juodinimą.

I ardas, parard< . 1 d r esąs

Iškirpkite viršuje ūidėtą Lietuve* Vidau* Reikalu IGaiiterijai prašym*, paiinšyktta ir Ga
rai butę, kad ii* prašymas būtą. įskaityta* drat^fa, kuopę ir -ki&kię orgaaiaadję *u*irinkimuo- 
se ir prašymai' tę orgaaisadję vardu būtę pMtęrtL l

.m: yuUm A . ..v • i

HARTFORD, CONN.

Kovo 8 d., tuojaus po suięos, ba
žnytinėj svetainėj įvyks Darbinin
kų kuopos susirinkimas. Visi na
riai kviečiami atsilankyti. Yra 
svarbus sprendimas reikalingas 
kiekvieno nario balsas.

Taip-gi ateikite kurie norite už
sirašyti “Darbininką” arba į Lie
tuvą užrašyti savo giminėms. 
Tamstoms čia veltui prielankiai 
bus patarnauta.

LDKS. kp. valdyba.

Gerbiamieji L. D. K. S. 15 kuo
pos valdyba ir visi nariai, pradė- 

Jkime šių metų darbą tvarkiau ne
gu kada vedėm lig šiol. Vienas 
iš svarbiausių darbų kad nu-s lai
kytumėm susirinkimus kas mėne
sį kaip kad seniau laikėme. Ne
žinia iš kokios priežasties mūsų 
valdyba nebešaukia susirinkimų 
visai. Ar jau nubodo? Bu juk 
nuodėme yra migdyti tokią bran
gią organizaciją, reikia daugiau 
kreipti atydos į LDKS. organizaci
ją. O antra, matome organe kad 
adv. P. Daužvardžio maršrutas ei
na po visas kolonijas ir taip-gi pas 
mus atsilankys tai reikia pa-irody- 
ti gyviem. Visi į darbą s'.nkime 
ir išauginkime 15-tą kuopą kiek 
galima. Nesibijokime pakalbinti 
kad prisirašytų į mūsų kuopą. 
Tad raginu valdybą "kogrumausia 
sušaukti susirinkimą.

Narys.

WORCESTER, MASS. Mūsų sandariečiai bei 1

LDKS. 7 kp. susirinkimas 
8-tą dieną kovo 4:30 vai. po 
tų, bažnytinėj svetainėj.

bus 
pie- 

Kviečia- 
me visus narius atsilankyti ir atsi
vesti naujų narių. Bus daug nau
dingi} ir svarbių aptarimų.

Kviečia Valdyba.

Šiais metais vasario 16 -i. buvo 
tai ypatingiausią diena už visas 
praėjusias. Nugi sukako 7 metai 
kaip Lietuva nugalėjo savo visus 
priešus ir pasiskelbė pasariiui kad 
ji lieka neprigulminga 1 Ir taip 
šiais "metais vasario 16 d., gerb. 
kun. P. Garmus nftgalejo savo, 
draug ir visų Amerikos ■ 
katalikų, priešus. Gerb. kun. P. 
Garmus buvo vienas iš y>irmųjų 
kovotojų už Lietuvos lais-.-ę. Sa
vo tikslą atsiekė! Vasario 16 vėl 
užbaigė kovą su Amerikos lietu
viais laisvamaniais, sartda riečiais 
ir kclcivininkais, kurie prieš jį 
kaip tarakonai iš visu plyšių rin
kosi. Gerb. kun, P. Garmus visus 
kaip šiką vilną į saują sugniaužė. 
Žinoma, kai-kurivms tai ir prastai 
esą atsitikę. Nors gerb. kun. P. 
Garmus iš Bostono ir pasivėlinęs 
atvažiavo, bet žmonės jo nekan
triai laukė. Mat, gerb. kun. 
Garmus yra vienas iš garsiausiu 
kalbėtojų ir labai žmonių mylimas. 
Įėjus gerb. kun; P. Garmui į salę, 
pasipylė gausus rankų plojimas. 
Gerb. kun. Garmus kalbėjo apic- 
savo užsibaigusią bylą su buvusiu 
“Sandaros” redaktorėiiu p. šlia- 
kiu. Pripasakojo begalo daug 
juokų apie tuos vargšus sandarie-

- NESVAIG«?NK SAVO KŪDIKIŲ
Geriau k-.i»k ku-:,t.: \ n frvri,3yC. . ■*> ' >'-~® -.a -'
ui -'nĮimar int: " .. i pu u;>j r ' u x • c.-up- J '
Dar (trriau—-'.uor.c- jam truput,

tyriausio* **ldsū»-!Aon»e. tikro vidurių a. Jatna ov»m^ sv-u^ly
N*m -narkotiSkų iv--, ų. J U yra tk n-ikia’-t: k-nbhurija. pa.lj-
rjta H dartovlu Uavbkv. kuri noo v>durfv vi<hirij
ditgUo, wWBhinrlt Kūdikiai ii. Jk pr**1 'Uuffla-.S

-___— , aptickoriua rar<iw!a Banibino—35c. ui
I arba paaiųUitc tk-siai i laboratorija.

F MCHTER A CO.

čius ir keleivininkus, kaip tai 
“garsųjį” Bagočevskį,” Neviac- 
kienę, Michelsouą, Pečiulį, Ka- ’ 
zlauską, Nauburį ir kitus. Publi
ka ko netrūko iš juoko. Taip-gi 
ir apie nelaimingąjį p. šliakį, ku
ris likosi teisme pripažintas kaltu 
už apšmeižimą gerb. kuu. P. Gar
maus per “Sandarą.” Toliau 
kvietė visus lietuvius katalikus 
prie didesnės vienybės, prie uoles
nio veikimo ir tt. Antroje temo
je kalbėjo apie Lietuvos padėtį ir 
apie jos išgamas kokią pražūtį jai 
rengia ir t. p. Ištikrųjų, gerb. 
kun. P. Garmui reikia išreikšti di
delę padėką už tokį pasišventimą. 
(Nu<argęs per dienas teismo salė
je kur mūsų žemai nupuolusių 
brolių lietuviu melagingų “gudru- 
mėlių” juokus darė, “bespaviedo- 
jant ” kaipo “ Ii ū din inkus’’ prieš 

bežiūrint nuo- 
pirmu* iniems 
eku girdėti iš

paties dklvyrio lūpų. Taip-gi esa
me labai dėkingi ir savo klebonui 
gerb. kun. P. Virmauskiui ’.iž rū
pestį kad jį mums čia pakvietė.

vargiu

bai rūpinas Lavvre 
švietimu.

sake eilę moksliškų p’-akaib-..
Bronė.

CLEVELAND, OHIO

Kaip sandariečiai supranta 
teisybę.

katalikus purvais drapstyti — y- 
pač bendruose darbuose.

Dabartinis sausio mėnesio meti
nis susirinkimas nušviečia dalyką 
kas yra trukšmadariai. Pasirodo, 
kad mūsų sandariečiai yra didžiau
si triukšmadariai, negalima prie 
tvarkos prieiti. Jei ne po jų nori: 
tai neduoda balsuoti, kelia truks
imą.
mą. 
vesk
m o.
klauso.

štai kaip sandariečiams teisybe 
atrodo. Štai p. Stepulionis, Ben
drovės direktorius, buvusis pirmo 
pusmečio Bendrovės pirmininkas, 
kuris vienąjį direktorių susirinki
me m-t kumšti pavartojo. Kada 
jis reikalavo ekstra 60 dolerių kp- 
mišino nuo Bendrovės direktorių 
su išlyga, kari jei pirkėjas namų 

Jei nori tvarką paadryti su- 
Jei nori tvarką padaryti su- 
triukšmadarius iš susirinki- 
Kitaip jie nė’tvarkdarių ne-

jei būti; kokios išlaidos, iii: žadė
jo atsakyti. Be? kada reikėjo ad
vokatui tūlą apmokėti, *;;ome: jau 
negalima, reikia, kad Bendrove 
užmokėtų. Žinoma čir kuoru: 
kalte ir neapsižiūrėjimas. Kad Be
padarė- agreemanto ant rašto, per
daug užsitikėjo. 
niam susirinkime 
baigti sutiko kad 
kėlų tą bilą. liet 
žinia protokole kaltė P. Stepiilio- 
niui.' Tai mūsų sandariečiai kėlė 
didžiausj trukšmą, kad nepaliktų 
kaltas jiems mylimas asmuo. Mu
su sandariečiams aiškiai matosi, 
kad nerūpi teisybė apginti. Už tai 
jie ir tikėjimo bijo kaip žydas kry
žiaus ir tų žmonių kurio tiki.

Šėrminkas.

n orėdami tą už- 
Bendrovė užmo
kami būtu pripa-
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Virš programų tapo padaigotas"

Duete

lošimui prasidėjo antri o pilna salė, net 
amo dėl vietų sto
ji- koncertas buvo

Tėvams tokių kūdikių į ra stip- 
ninenduojanius Burdeus Kugle
Pienas. Būdamas puikiausiu

suma

tūkstančiai kūdikių 
ros globos metuos.“ 
dolikos. .Jiems ypač 
kurie maistingi. .Jie 

uja maisto, kuris padarys juos

3 M

NEWARK. N

.įgelu- jo iš l.i

Kiekvienas Amerikos

V arda
Adresas__

h
ką i nori ir kur nori, m a 

didelė

■B 

č’.H

GEROVes skYRIUS^

DEL APRŪPINIMO 
* MOTINŲ IR JŲ m 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

ta-'tts įdomimi ftūsiaočJcMM

09 kum,.
K'thfflriij įprūptnlsjis Ir ■pc-
B$JUn*3 yra. dalytas <yvoa 
snrbcts idmyual ir tautai

yra dalykav kącį ats tu*

t*rphd> atvžni tr Sferai

dažnai pasitaiko, 
md. motinos negali 
ei remti savo kūdi
kio ir todėl reikia, 
mmsti kokį kitą 
maistą.

B oroen’s Eagle Pie 
R;S "ra geriausias 
"mmduotoias moti
nos pieno ir yra 
daktarų rekomen- 
tvoiamas dėl jo 
yrvr.-jmo ir lengvo 
Amirškinimo 
?ybiu.

šita
The

■ c-i prisiusite 
■;įgarsinimą i 
korde n C o m pany, 
B ordcn Building, 
Tev." York, tai bus 

rs jūsų kalboje 
/^aiškinta kaip pe- 
c.čti jūsų kūdikį su 
Ilagle Pienu.

b 
b

•gini kaip ir paskui giniImrį-įkad apsau
gojus kūdikio sveika t^irYjtvybę.

1’apniStai motina yra kaltinama už 
netinkamą kūdikio priežiūra. Kai-kada 
ji užsipelno šitos'kritikos, t>ėt daugel) 
sykių ir ne. Tėvas daugely tttvėjų yra. 
lygiai kaltas, o kai-kada jis tik vienas 
ir tėra kaltas už kūdikio apleidimą, ur
bti ir įnirtį. Bet nepaisykite ka,š kaltas 
—vistiek kūdikis turi nukentėti. Ar tą 
gali skaityti teisingu apsiėjimu su ku-. 
(liktu? Žinoma, kad ne.

Todėl dėl žmonijos labo bukite žmo
niški ir duokite savo kūdikiui teisiugą 
progą gyventi, būti sveiku ir linksmu, 
kad galėtų vėliau netik pats savimi pa
sirūpinti, bet aprūpinti gali būt ir tėvą 
ir motiną. Atminkite, kad jūsų kūdikis 
nieko negalėjo sakyti, nei už. nei prieš 

ši pasaulį—jus jį čionai įvedėte—tai- 
i duokite jam dabar progos.

■ . t - U t 4..-V i Š -. 1^- , • 1 ’
WAT^RBUR¥, CONtf.

‘ * Kuprotas Oželis ”
22 vasario šių metų Vyčių 7 kuo

pa sureųgė labai gražų teatro-kon- 
certą. Visu pirmu buvo vaidina
ma Čiurlionienės "Kuprotas Ože
lis.” šita komedija turi gan gerą 
pasisekimą. Visuomet publika se
ka su atida visą komedijos turi
ni. .Mat, toje komedijoje parodo
mas grynas lietuvių gyvenimo

močiutę, kuri taip rūpestingai 
auklėja savo dukrelę ; čia matosi 
močiutės rūpesčiai apie dukrelės 
garbę, jos ateiti ir visą - gyveni
mą. Berods, ta močiutė atsižymi 
vii ii širdies grynumu, jai trūksta

te, našlio — Jonas Barkauskas, 
piršlio — Juozas Namura. Tik'duetas "Exelsior” Balfe.

.'vienas blogumas buvo, kad lieku-; dalyvavo p-lė M. Blažauskaitė ir.i Zrie čia augusią ji aktoriai truputi jK. Juška. Publika tiesiog įiega-
šhibavo nekuriu žodžių ištarmėje. Įėjo atsigerėti; duetistai buvo net

Koncertas. 1 kcIet* kartŲ iSšaukti raukU Pe
nėtą.

• Po
programų dalis -koneert

- • •• i ... • Yną koncertu dali išpildėapsvietos, ji bevelija išleisti savo Į .. •
, , ... zapo parapijos choras vadus auiajauna dukrele uz seno, našlio, nors. i e j j

i,,... • • .... ... .... 1 muzikui A. Aleksiai. Tarp solisduktė yra Įsimylėjusi .j Joneli. Ga 
lop dalykai nusvirsią Į kirą pus. 
ir Jonelis apsiveja su Onyte, čia 
matyi. Čiurlionienė m paro 

liaudžiai

ant 6 balsų. Dainavo duetiMyilį 
Harrispa. M, Jakeliavičiutė 
Šivickiutė. Gražiai sudainavo.“ T? 
liau dainavo iš Lindėti, N. J; D.įJ 
113 kuopos choras iš 28 daiuirip 
ku po vadovyste A. Šlapelio.
liau dainavo solo K. Jurkaitiene,K||| 
vietine, nevarkietė, įžymi kaip VI 
dainininkė. įaip-gi lošėja scen'oji." 

(Toliau dainavo duetas iš Paterson;

is skiriamas naujo 
nio fondau.

Vaivoras

dainavu iš llarrison choras L. V.
Ui) kuopos susidedant s iš apie 30
gleuoru
lio. T

!>o vadovyste
.iru dainavo

K. J. Hode- 
dlietas, vie- S

!ir.ė> M Bradūi.ic :č r J. Verbie-
nė. 1 Ja iimvu iš i 'eini- i! Brooklvn,
.-v. .'.r-s. ųarapijis . •i:or;i> veda-

,ma> Hr .miz.s. Dar dainavo so- iŠ
ĮU X. šlapelis T ai žymiausis
. giedotu s :a.rji lietuvi į šioje apie-'
linkėję l'miminiH u žbaigč vieti-“ f;i:is šv. f ecilijos milžti’ iškas choras
kaipė

• d i r.. 1
<ait’ rabp
a dėjitj

išsijavini-
.X. šiapeliui;

i
p ’ “ • : v M)į< ai.

Koncerto dalyvis. 1

f<og. c s. P i t

Pheserved Mils 
’’ ‘ninr, ■ ana f’or addiiiora 
lutgp’mon cach Ubel '•*'

Įstojo laivas. Jis veže wru ii 

ne Amerikos Preziden

Prie Amerikos kranto daug, daug metų a

Tarp jų buvo tėvas ir motina to, kuris vėl 

ne syki, bet daugel, daugel sykių. Po teisybei, kiekvienas Amerikos ?preziaei 

krašto į šią šalį kaipo emigrantai-.ainis vyro ir moteries, atvykusių is svetimo

moteris tuo laiku to nejuto; kaipnejun 
emigrantai. Bot galima sakei kas

ivių, Kurną vaikai ir varną vai 
ėjai Amerikos gyvenime,

auogus
a nors \

turi :

Be;
vyras
turi i

o'ceris tu"i lygią 
i. Tas reiškia, tik

me i Kūne. Ir štai kod
. kūdikiui suteikti lygią progą, turi '.e.rnocį 

būdų, kad jis pradėtų gerai augti protu ir kitu.

geras pienas yra gyvybes maistu, taip 
Eagle Pienas yra pripažintas pienu iš pie- 
Įų penėjimui. Borden Pienas yra vardas 
s pienų viršenybę. Reputacija, kuri už 

yra vaisius ilgu metų tarnybos.Bordeno vardo stovi

-loteruni

Idant žinotumėte kaip vartoti Bordo 
jūsų kūdiki penint, mes jūsų kalbo 

:ijų kaip prįruošt 
urie r.cdapenėti. 
te kuponą ir p; 
iūsime jums jss

m.

] - r; 
m e

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING. NEWYORK

KUPONAS
Pažymėkit Katrą literatūrą Norit
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L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRASAI.

VIEŠAS DAINININKŲ 
SUSIRINKIMAS.

J>OR<’HESTElt. prįe Quiuey St..-:i-kj !
Šeimynų milinis namas r. kėml.a- '

.kare Įvyks viešas dainininką 
dailės mylėtoju .'ii>i rinkimą'. 
Pamatinis klausima' iiiibii

\ er St.. S. Boston. Mass. ,'ekan-

irmininkies — M. M.

Iždininku:

ne m

DlEŠKOJIMA!
n. Boston.

Kliu PERVEŽU RAKANDUSM u.
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ilri'.nzl.j.-i įniki' 'd-

ĮNINKĄS ■
So. Boston. Mass

JR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

IV. KAZIMIERO R. K. DR-JOU 
VALDYBOS ANTRA1AI 

Urmininkas — .T. Jaro??..

n mėnesinius Mi'Jrinklmus k.is pinas 
edėldienj kiekviena mėnesio. p<> nnm. 
PI \Vnshinctiwi St.. Bo«ton.
:.T0 vnnlndi) po pinti;. Ateidtimi tint 

♦nialrlnklm*' ntslreckitr «n savim l*n- 
irlnn-s iin:i.!n -n-:<>) eTi-ntlJ^

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON. MASS

įauriimus turėtu
organi/.aoiion įstoti

’lce-pirm. — J. Grnbinsk.is.
157 M Street. So. Boe’on. M-.*, 

’rot. Rnšt Įninkąs — A. JnnuSonb.
141'6 < ‘oiumnin Rd. S. Boston.

■"ininsi; RpJ: ininktis — K .Kiškit
8 Hatcb Street, So. Boston. JltM.
111 Botven f t.. So. Boston. Meta, 

.’varkd.-irv.s — P. L.m«*ks.
395 E. F'.fth St.. So. Bo«tnn. Mitą*.

Drsueijoe reikalai* krvipklt^s 
os J protokntŲ rnštin-'ikij.
Draugija savo snslrnklmns įniko2-r» 

•edčidienj kiekvieno tnfnesio 1-nr>a vai 
o pietį; parapijos aalAJ*_ 4sr? Sotonit.

DR. A. J. GORMAN 
.CGUMAUSKAS)

f05 Mato St., Montello, M&sa. 
(Kampai Broad Stree.)

PADĖKAVONE
■s St._ 
r.-imsts'

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškus Graborlus, balsamuoto- 
jas, Real Estate ir l*ub:ic Notaras.

343 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Resldeneija : 237 U St..

Tel. So. Boston 2’t-'

J. MACDONELL, M. DJ
Galima ir Jietaz/. an '

ofiso VXT.A!VDO8: Rytais iki >-■<
Po pietų ano 1—i
Vakarais • S—■

DETROIT, KCH.

^ •Detroitas visoms pusėms prade- 
vis sparčiaus ir sparčiau* plėto- 

. tiš — augi i.

bai silpnai teina, kai kurios dirb- 
j 4uvės pradeda atsigriebti. Plačiai 

kalbama apie darbu pagerėjimą. 
Žinoma, darbams pagerėjus darbi
ninkai bus linksmesni, kuomet 
pragyvpuimas pasidarys goresnis.

Kazimeras StrayiU'kn;
Ona G. Valeekiutė 

RhAvkas '
• Vincentas šarkiūnns 

lzal>vlė Ailinskiutė

\ isi šie nariai Įsiūdami už.-i- 
mola’jo pilnai už visus metus. 
Dar vajus nepasibaigė, nau
ji puriai priimami kiekviename 
susirinkime. Susirinkimtii vis

PARSIDUODA IFOTOORAFAS IR MAI>1 
RIMS VAŽIUOJA 

.LIETUVON 
■' l’Jilladeli.m Masy.

Iii Brockton Si 12— W.

Motery Sąjungos vakariene.
Daugelis mūsą jaunuoliu ir 

suaimu.'iu mokina 
kitoj dailės šakoje

L. V. Fili. Raštininke. J. McCarrhy

rengia'.

SPORTAS SAMDŽIUS ANT RENOOS
t ė prajai 
sienis ir AR JUŠKA LAIMĖS'1

Naujas advokatas.
A. židaitavičius.
J. Navadauskas.
A. Bačiulis,
B. Simonavičius 
O. Kubilienė.

536 E. Bro?_dway, So. Boston

llam-

Darbininkas ;

REIKALINGA TARNAITĖ
lygos. A. Daun.ontienė

Franas Juška

Joe Malcevvicz

5 D. KOVO-MARCH, 1925
GRAND OPERA HOUSE

WASHINGT0N STREET

BOSTON MASS.

VYČIŲ VAJAUS 
PASEKMĖS.

h i 11 < > 
Vm-I<>va> t Midukas 
Jurgi' Laukaitis
< iladv' t Miduk^s
J ulijona Puri alinto 
Julius S;ini<nii

.1 <>Ii:i

IŠ LIETUVOS
Kauno miesto pradiios mo-

pasirodė

; Paskutinis
imas

Overkautai
Tik

s24-- ir 831 M. ZUKATTIS
449 Hudson Avė., Rochester. N i

DR." PUSKUNIGIS Į
GYDYTOJAS . 1

VIDURINIŲ LIGŲ ( 
va). 9 iki 11 ryte. 1 iki 3 po plet.

7 Iki 9 rak.
; 389 Broadway, So. Boston.

Tei. So. Boston 2831.

KRIAUČIUS
A. SIMONAITI; 
ą vietą.

Naujo Biznio Atidarymas

D. A. ZALETSKAS
LIETUVIS GRABORIUS IR BALZAMUOTO

19 TREMONT ST. 
BOSTON. MASS.

OFISAS:

26 Dimick

983 Cambridge Street, Cambridge M?.??
REZIDENCIJA:

St., Scmerviile, Mass., Tei. Prospect 041Ū-M

kitur /HB. ‘iii, tirpi'.

A. SIMOKAITIS
344 W. Broadway, So. Boston

§

Te). S. B. 4<‘*v |

DAKTARAS '
I.LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietuvys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY

So. Boston, Mass.
VALANDOS:

ki 9 vai vakare.

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

3R. M. V. CASPER
nikus. (KASPARAVIČIUS)
imi pn- -1 425 Broadvray, South Bortos
'.i- 1>o j Ofiito valandom:

j nuo 9 ik! 12:00 ryte Ir nno 1 :30 
, :i-k.-'r. J lkt 5 |r nuo fi:oo tkl 8 nl. vakare.

111 ATT.\ H ofigns nedarytas ruba^oe vakarai* 
ir nedėldieniaii.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ .VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas ji 
kreiptis.

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

16 METŲ SOI'TH BG.''.

D R. H. S, S T 0 N E
AKIŲ SPECIALISTAS 

399a W. Broadway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. Ik: 7 -.g t

lostono Draugysčių V?i 
dydy Adresai

7. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.




