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Popiežius PIUS IX sako- 

“Kiekvieno kataliko yra 

šventa priedermė paremti 

kata! i kiška ją spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užruo-

Rymo Kabt.

y Sąjungos
D Alfe B FN I N K A M
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CTARNINKAIS, KETVERTAIS IR 
SUBATOMIS

Metams ................................................... MJO
Uirubežy Ir Bostono oplellnkfiee

acetatas ...............................................tSJO

“Darbininkas”
36fr Broadway, So. Boston, Maas.

Tel.,South Boston 620. * ii

Prizidentas žada Pamaldos už
gerbūvį

PREZIDENTO PRAKALBA ! CT. VALSTIJOS IŠLAIDOS

Washington.— Ame: piv Gonnvcticut val-tija pereitais 
.•lai- išleido $21.172,846. 'Pas 
-eina po $14.47 ant žmogaus.

GAISRAS KRAUTUVĖJ.

-

Vilt

Žinios iš Lietuvos]^atvijo Įsteigė Bostone savo 
konsulatą. Konsulu yra Jacob 
Sielierg. Konsulatas randasi 
I>) num. 84 Salem St. Ttd.Rich- 
mond 2115. .lis aptarnauja 

jMassachusetts. Maine, Novv 
GAISRAS‘ARTI PARAKO Glamrshiri“ ir V-rmont val-ti- 

SANDĖLIO. ;jrs.

Prezidentą

IŠLYDĖJIMAS MIRUSIO 
PREZIDENTO.

Berlin. — Vokietijos prezi
dentas Ebert seredoj tapo išly
dėtas i Heidelberg. kur jis buvo 
palaidotas šalę motinos ketver
gi“. Išlydėjimo ceremonijos 
buvo tokios. Valstybinės ope-

Manchester, N. H. — Sudegė 
■ A'.hany Spiros vaisių krautuvė. 
-■ \ ■:•/. apio ro> orkestrą pirmiau.-da išpildė
' (laisrininkai kovėsi dvi valan- i I>ectiiowno pagrabim

I Po to Valstybės Operos choras 
į pagiedojo 75-tą psalmę.

marša.

gn

ant i turėti tokią 
m-irinka di-

Šitoji 
:psalme pritaikyta nabašninkui 
p.uo žvilgsniu, kad joje išreiš
kiama paturima.-, nesididžiuoti. 

Fort Frances, Ont. — Baekus Įnekeltis i puikybę, nebūti pasi- 
mm-ros kompanija buvo užvil- 'rūtelių.

$75,(»<)9 tak.-u. Kai jų ne- 
■;-imokėjo. ta: valdžia konfi< 
ii-.'o 2.300 tonų medžiagos po-

NETURĖJO PINIGŲ 
TAKSOMS.

an BAIGIA KELIONĖ-

’OV

PARAMA PROFESORIAMS

San Pedro, Cal.—Bany Pid- 
įgeoii prieš tris metus pasileido 

o-i'onėn aplink pasauli laively 
; je. kurs tėra 26 pėdų ilgio. I)a- 
,bas jis patėmytas Pietinės 
jmerikos pakraščiuose. Tai 
{savo kelionę visai baigia.

A-

prme>o
m n PRIPAŽINO BEPROČIU.

yrimęmm ir;
Išviso t‘em>.'

SUSTREIKAVO.

Laivrence, Ai

London. —4 Viename AVool- 
vich arsenalo name kilo smar
kus gaisras. į Tas arsenalas y- 
ra vienas nidžiausių visoje 
Anglijoje. Gaisrininkų daugy
bė pašaukta, kad kuogreičiau- 
sia nuslopinti ugnį, kad išgel
bėjus namus, kur sukrauta 
sprostančioji medžiaga. Gaiš
ias prasidėjo- vakare. Gaisri
ninkai grūmėsi ištisą naktį iki

Kaip sykis nabašnin- 
iš darbininkų tėvų, iŠ ! 

mažatvės turėjo dirl>ti ir liko : 
uer visą savo gyvenimą be pui- 

:kybės, nors ir augščiausią val- 
Jstybėje vietą užėmė. Po psal- 
iinės pagiedojimo Valstybinės 
lOperos choras giedojo AVeberio 
Ipagrabinę giesmę. Tada kan- 
jelierius Luther pasakė prakal
bą. Pirmiausia užsiminė na- 
bašnlnko moterį. Pagarbos žo
dį jai tarė už pasiaukuojimą 
šaliai. Karo motu žuvo jos du

'. :-ŪnŪS.
1 šitose pamaldose dalyvavo a- 
1 p:e 250 augštųjų valdininkų.
! Po pamaldų prasidėjo lydčji-

Springfield, Ma». — Lenkas j geležinkelio stoti. Diena 
ta 844.1)00J Z e!in>ki. kurs nužudė Zofiją Į į)UV0 graži, saulėta. Tasatlik- 
tio .82.000. iC'npek. pripažintas pamišėliu.' 
r-bo-omĮos.: Piktadary.- yra tik 18 m 

-. Jis nužudęs merginą Į- 
Į Conneetieut upę. Jos la- 

s nesurastas.

Pr KIEK IŠPERINTA 
VIŠČIUKŲ.

PASMERKĖ MIRIOP.

ito. ka<:
i "loibo-

P. Oaužvardžio Maišiu 
tas.

Washington. — Agrikultū-
Departmentas skelbia, kad 

S;;v. Valstijose viščiukų buvo ( 
:šiK‘rinta 678.300,000. Tai bu-1 
v<' ant 29.4<)().OO() daugiau, ne
gi-. užpernai. Vas. 1 d. š. m. 
Šaldytuvuose vištienos buvo 
i 2S.253.000 svarą, gi pernai to- 

dūmoja buvo 99.486.000 sva

ja be blizgančios kariuomenes. 
am-i])P auksu tviskančių generolų, 

kaip kad prie kaizerio būdavo.
Vokietijos socijalistų parti- 

ia tuoj paskelbė nabašninkui 
paminklo Įsteigimą. Paskelbė 
Kberto Paminklini Fondą ir 
pradėjo vajų. Iš to fondo pi
nigai eis parėmimui gabių dar
bininkų vaiku, mokslus einan-

SUSTREIKAVO.

PATŽUDYSTĖ INĖJO 
MADON.

Vienna, Austrija. — Austri
jos sotinėj baisiai piash’atino 

Įpatžudysiės. Per vasario mė
nesį patžudysčių ir paskosini- 
mų nusižudyti buvo 17”. Prie
žastis esanti skurdas.

Rusijos vyriausybė pasmer
kė miriop du lenku karininku 
— Tamovvskį ir Gaiduką. ' 
Įvyko Minske, 
sekti kaipo šnipai.

SUSIRĖMIMAI SU 
BEDUINAIS.

REIKALAUJA PAGERI
NIMO.

Manchester, N. H. — Stryt- 
'Vn darbininkų unija padavė

šiemet pas mus ir kitus Pa-( Krašto Apsaugos Ministeriui 
baltikes kraštuose užstojus ne- išvyku> atostogų, jį pavaduoja S 
paprakai kei.-da žiema. .Teisingumo Minismris ponas $

Dideliu šalčių ir sniego kaip |Tiur.ėmis ’
ir nebuvo. Žmonės kalba, kad 
šitokia žiema dar pirmą kart jų 
atminime esanti, l.aikraščiuo- 
se užeinama žinių, būk Į Latvi
ją! gervė, o Klaipėdos kraštą ir 
ki-egždės parlėkusios.

Dabar vis kaskart eina šil- 
tyii. tik naktimis retkarčiais 
pašąla. Pažiūrėsim kaip toliau 
bus.

Italų valdomoj Afrikos kolo
nijoj ties Egiptu buvo srisirė- sa- 
mimų su beduinais. Tas įvyki 

Tas5(b'i rubežiaus ginčų. Vietiniu 
Jiedu buvo 15 daug sužiba.

PRASIDĖJ0 TARDYMAS.
Springfield, Mass. — Prasi

dėjo tardymas bylos dėl užmu
šimo lenkės Magdalenos Milo- 
szek. A’ra kaltinamas policis- 
tas Bumsš Žfhogžudyšlė iš
pildyta pernai.

KAIP GELBĖJO VAIKUS.
Žitomiro gubernijoj sodietis 

Zimboluk turėjo keturis sūnus. 
Jis bijojo, kad jo sūnūs netap
tų bolševikais. Kad juos nuo 
tos nelaimės'išgelbėjus 
tuos vaikus, nužudė.

Vokietijos Saksonijoj su
streikavo geležinkelių darbi
ninkai. Tas atsitiko dėlto, kad 
augštiesiems valdininkams bu
vo pakeltos algos, o darbinin
kams ne. Turėjo Berline įvyk
ti derybos dėl darbininkams al
gai pakėlimo, bet jie nieko ne- 
kiukę metė darbą.

L. D. K. S. maršrutas New York
ir New Jersey apskrity Įvyks se
kančiose vietose prakalbos;

C. Brooklyn, N. Y., subatoj, ko
vo 7 d.. 7 vai. vakare, 207 York St. ■

Harrison. N. J., nedėlioj, kovo
3 d.. tuojaus po sumos, bažnytinėj 'Kompanijai reikalavimą įvesti 
salėj. , y valandų darbo dieną ir pa-

Brooklyn. N. Y., kovo 8 d., 4 vai. ą> lt: algas ant 13 centų valan- 
po pietų, parapijos salėje, North Dabar darbininkai (kon- 
Fifth ir Havemeyer Sts. ■:■ <*or:ai) dirba 19 valandų ir

Bayonne, N. J., ketvirtadieny? pO ^7^ valandoj.
kovo 12 d . 7 30 vai. vakare, para-- 
pijos salėj, 15 E. 23-rd St. i PASIRASĖ BILIŲ.

Paterson, N. J., penktadieny, ko- ____
vo 13 d., 7:30 vai. vakare, parapi Washington. — Prez. Poni
jos salėj. 147 Montgomery St. • pasirnšė bilių. kuriuo pa-

New York City, šeštadieny, ko-jkoliama algos kongreso ir ko
vo 15 d., tuojaus po sumos, para-įbim-to nariams ir vice-prcziden ■ 
pijos salėj. j1ni. Ikšiol senatoriai ir otsto-

Newark, N. J., šeštadieny, ko-pą buto nariai gaudavo mohio- 
vo 15 d.. 4 vai. po popietų, para-' -c po $7,500. Dabar garis- po 
pijo# salėj, kampas Adams St. iri$iO,()OO. Vice-prozidentas, ka- 
N Y. Avė. k ' ..................................

Elizabeth, N. J., šeštadieny, ko-j ,-pykcris (atstovų būto vedė- jie mergaites išžagindavę,

BAISŪS MĖSININKAI.

tėvas

PREZIDENTO RINKIMAI.
Berlin. — Vokietijos vyriau

sybė paskelbė, kad naujo pre
zidento rinkimai bus kovo 29 
d.

Lenku .-pandos žiniomis Za- 
brožėj. Silezijoj, pradėjo pra- 
pnldinėti jaunos mergaitės. 
Vieno kafe savininkas perėmęs 
kelnerio laišką rado įtarimų ir 
su policija nuvyko nurodyti! 
laiške adresu. Buto rasta bai
sus reginys: ant grindų gulėjo 
8 negyvos mergaitės. Tuo pa
čiu laiku privažiavo automobi
lis ir šoferis pareiškė — atvy
kęs mėsos paimti. Ištardžius 
pasirodė, kad mergaičių mėsa 
sunaudojama buvo vietos kon
servų fabrike. Suimta 3 asmens,

PATAISĖ VARTĄ.

Vi enna, Austrija. —Garsio
joj šv. Stepono bažnyčioj bokš
te buvo didis, dviejų tonų var
pas. Jis buvo pagadytss irjuo- 
r.ii neskambyta per 50 metą. 
Dabar varpas pataisyta.

BAISUS PIKTADARYBĖS 
LIZDAS.

štai, kad ir man siuos žo
džius berašant, saulutė šviečia 
ir šildo taip meiliai, taip gaivi
nančiai. kaip retą pavasarėli. 
Taip pat po truputi darosi vis 
sausiau: kitur esą ir visai sau-

Žmonėse eina gandai apie 
kažkokius žemės drebėjimus ir 
netolimą Kristaus atėjimą.

Žinoma, viso žmonės prikali-

Čekijos mieste Trobicz susek
tas baisus piktadarybės lizdas. 
Piktadarių gauja žud'- ir nuka
rojo žmones, patys gudriai 
slapstydamies i. Suareštuota da
bar 18 piktadarių. Po jų pri
sipažinimo susekta ę lavonai. 
Yra spėjama, kad jie yra žmo
gieną pardavinėję žmonėms 
valgymui.

(Speeijaliai “T)-km

J. Jablonskis "Neo-Lithua- 
nijos” korporacijos garbės na
rys. ’’Neo-Lithuanijos” kor
poracijos seniorių sueiga vasa
rio 8 d., išrinko korporacijos 
garbės nariu mūsų rašomosios 
kalbos tėvą, geriu, prof. J. Ja
blonskį. mirs savo patarimais 
nemažu prisidėjo. ".Jaunosios 
Lietuvos" korporacijos organo 
kalbai gerinti.

Be to. nutarta pasiūlyti gerb. 
Jablonskiui apsigyventi korpo
racijos namuose, o kol jie dar 
nėra galutinai Įrengti, rūpintis 
kitu jam butu, nes dabartinis 
butas, kur jis gyvena, gali vei
kiai nuvaryti mūsų <r>ną kalbi
ninką i kapus.

J. L.

Finansų ministerija atšaukia 
nesenai spaudoj paskelbtą ži
nią, kad pasirodę apyvartoj 
smulkūs metaliniai pinigai iš
leisti Lietuvos Banko. Einant 
Įstatymais smulkius metalinius 
pinigus leidžia Valstybės iždas, 
o Lietuvos Bankas — tik ban
knotus.

Ugniagesių statistika. Lie
tuvoje 1924 m. veikė 84 ugnia
gesių komandos su 4.03(vugnia- . 
gesiais. Vadinasi, vienas Ug
niagesys aptarnauja bendrai 
500, o viena komanda 24.034
gyventojus.

P. Sidzikauskas, Lietuvos ne
paprastas pasiuntinys ir Įgalio
tas ministeris Vokietijoj, vasa
rio 11 d. atvyko Į Kauną. Tą 
pat dieną mūsų ministeris 
Latvijoj ir Estijoj p. Aukštuo
lis. porą dienų viešėjęs Kaune.

Darbininkai Sujudo

"Kurjer \Vilen.-ki" rašo, 
kad Vilniaus miško pramonė 

Į dėl sumažėjusių pareikalavimų 
'iš užsienio visiškai nykstanti. 
Didesnė puse miško apdirbimo- 
Įmonių, jau likvidavosi arba 
sumažino darbininkų skaičių 
iki minimumo.

To paties laikraščio žiniomis, 
į vasario pradžioj A ilniuj dėl 
sunkios ekonominės padėtie?

■ likvidavosi pilstytuvė “Echo/
■ turėjusi 22 darbininkus, rr ko 
lios smulkesnės įmones. Be to 
visose odų dirbtuvėse dirbam: 
tik 3 dienas per savaitę, o alie

Ijaus gamyklos artimiausiu lai 
Jku. spėjama, "siška: nžsida 
l rv<mn^’os.

ibineto nariai (ministeriai) ir kurie prisipažino, kad pirmiau 
! - rxflr orio «4 ■■■ q

vo 15, 7:30 vai. vakare, A. Liud-i ia&) gaudavo po $12.600. Da-paskiau užmngdsv* ir Jų palotaidatųc atgHhAl
vino salėj. 69 South Park Street. I hnr gaus per motus po $15,000. konservuodavę. (“P. B/’^nadorį supliekė į trapu

Kauno darbo biržoj nuo sau
sio 1 d. iki vasario 11 d. buvo 
įregistruota 387 bedarbiai, iš jų 

į apie 100 žmonių per tą pat lai
šką gavo darbo. Bendrai, pas- 

Pennsylvanijos darbininką* sudarė daug didesm kuopą ir įkntiniuoĮu laiku bedarbių skai-
ima judinti žemę. Praeitą sek- pasistatė da smarkesnį už šoną- A-ius Kaune žymiai sumažėjo, 
madieni buvo L. D. K. S. pra- doriečius pasiryžimą: j'eJnes daugelis prieš Naujus Me- 
kalbos Shenadorys ir Sa^nt saintclairimčiai, būdam i mažam atvvkusiųjų iš provincijos 
Clairy. Abiejose kolonijose ................................ -v
kalbėjo P. Daūžvardus; abiejo
se kolonijose susiorganizavo 
naujos Lietuvių Darbininkų 
Kooperatyvės Sąjungos kuo
pos. Shenadorio kuopos kuo
pos vadovavimą pasiėmė pp. 
T. Križanaustas, L. Rukraus- 
kas, H. Ulčinskas ir J. Savuki- 
nas. šitie vyrai pasižadėjo dė
ti visų pastangų ir užauginti 
savo kuopą iki didžiausio mil
žino. Esą, “mes ir miesto ma
jorą prirašysime prie savo kuo
pos; mes parodysime ką ang
liakasiai gali; neužilgo: matysi
te kokia bus mūsų kuopa. 

Rhonadory per prakalbas 
si rašė apie penkiolika narių. 
Tai gera pradžia dėl dabartinių 
laikų. Reikia gėrėtis.

Taip, bet ką-gi kalbėti apie 
mažiuką St. Clair, kur klebo
nauja kun. P. Miežvinskis: ten 
darbininkai nepasitenkino su 

o tuzinėliu ar tam panašiai; jie 
r—.. 8h#. 

(“P. B.’^nadorį supliekė į t ropinius; jie ninkama.

skaitliu}?, bet dideli dvasioje., ieškotis čia darbo jau grižo, at
gal.pasiryžo supliekti šenadorie- 

čius ir kitas apielinkes koloni
jas ir tapti tikrais kariautojais 
už šviesesn Į rytojų.

St. clairiečiai daug gali: jie
turi Labai gerą khboną. turi

,'gerų veikėju ir nenuilstančių
darbuotojų. Užtbnka. tik prisi-
minti niekad nenuiistanėius tė- ri'Lo7žu“v'j‘rinki žmonri.
vjma.n.us: J. V^tĮ, J. Į - 3S Sprogimas
Krabkį, S. Raitančiu, T. . , nlln.r,
Smulkštį (jie yra naujos valdy
bos nariai). O kurgi kiti? St. 
Clairio darbininkai, L. D. K. S. 
nariai, visi yra auksiniai žmo- j 
nūs ir karščiausi darbininkiški 
kareivai. Jų darbų pasekmes 
neužlgo matvsįme.

Vyrai, KITŲ KOLONIJŲ 
YPATINGAI NEW YORKO 
IR NEW JERSEY VEIKĖ
JA rengiatės ir stipriai laiky
kitės prieš Penusylvanijo* ar- 

jie sumals visus kitus ir 
padarys didelę sarmatą didžių
jų kolonijų lifrttvi atn-s. darbi-

ŽUVO PENKI

Reinsdorf, Saksonija.—Spro- 
gstančiosios medžiagos dirbtu
vėj ištiko dinamito ekspliozija. 

. Su-
Sprogimas buvo 

toks smarkus, kad nuo artimų
jų namų stogai buvo nublokst',

B-VĖS ŠĖRININJCĮJ 
SUSIRINKIMAS

Lietuviškos kortos. Panevi 
žio srities mokesnių ihspekti 
rius raštu kreipėsi į policijo 
vadą, kad klubuose ir kito: 
vietose būtų draudžiama lo? 
nžrubežinėmis kortomis. Gf 
būti vartojamos tiktai lietuvi 
kos kortos. Prasižengusi* 
bus traukiami atsakomybėn.

Nusišovė kareivis. Vasa 
8 d. apie 18 valandą Panevė 
Stoties g. Nr. 19 Masiliūno a 
dėje nusišovė 4 p'st. pulke 
kulkosvaidžiu kuopos virš; 
Žukas Kazvs ’š Kamyga 
m i esi

Mūsų metaliniai pinigai 
mis dienomis jau pasirodė 
nevėžv

Ateinantį uUminką kovo 10 
d. So. Bostone, Mum. parapiji
nėj ulėj, 492 E. 7-th St. įvyta 
Lietuvių Prekybot B-vės šėri- 
ninkų metinis susirinkimas. 
•BrMidfts apie 9 vai. ii ryto.

Valdyba.

Nuošimčiai sumattnV.
t n vos bankas nuo S. m. vaw 
1 d. sumažino paskoloms i 
šimėius - vietoj 8 bus im 
7 nnoi.

(“Panevėžio Bakas”)
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PROHIBIGIJOS VAISIAI bile kuri iš pastarųjų 20 me
dų . las raportas rodo, kad 

~ , .. nei nuo kurios kitos priežas-
Prohibiicja Suv. X alstijo-i . - . v . 

. itii-s tiek žinomu ou lamo ne
šė jau velke penkis metus. | '
T . . . . . v. . iiiuejo grabam kaip nuo au-
Jau penki metai, kaip šioje j . v . _
„ . . ,v. ..... Itoinobiliu ir nuo nnuisaines.
salyje draudžiama diroti ir 
pardavinėti svaiginamus gė
rimus. Tai jau gerokas lai- 
katarpis ir indoniu pažiūrėti 
kokius vaisius ju-ohibicija at- ■ 
nešė. Į

dėti iš viršaus. Pradėk nuo 
apačios, tada turėsi progą pa
kilti į viršų, ir turėsi tikrumą 
kad kilsi augštyn.

7. Viename tiktai Dievuje 
ir sunkiame darbe turėk vilti. 
Išrašyk ant savo vėdavos žo
džius: “Laimikis yra beprotis, 
drąsa tai didvyris.” 1

S. Būk punktuališkas. Už
laikyk savo prižadus. Būk pa
skirtoje vieloje kad ir vieną 

i miliutą ankščiau, nors tau ir 
reikėtų per tai apleisti pietus.

9. Būk mandagus. Kiekvie
na šypsą, kiekvienas malonus 

|galvos palenkimas, tai turtas 
i tavo kišenėje.
• 1U. Būk duosnus. šykštu
mas padaro priešus ir augina 
nepasitikėjimą.

i 11. Pralei.-k mažiau 
uždirbi. Nelysk į skolas.

Į gok. kau 
ilki, tada

PRANEŠIMAS
Kauno šv. Kazimiero Dr-jos 

garbės narys Ručkaitė Petronė
lė mirė š. m. vasario 21 d. New 
York’e.

Visų šv. Kazimiero Dr-jos 
narių prašoma pasimelsti už a. 
a. Petronėlės sielą.

Turėdamas omenyje m&h 
antdūtą priedermę ir Kauno šv. 
Kazimiero Dr-jos Įstatų 15§, 
nuolankiai prašau visų minėtos 
Dr-jos skyrių Amerikoje (re- 
guk-mino 11 §) ir šiaip žmonių
bei atskirų Dr-jos 'narių teikti j 
man žinių apie mirusiuos na-' , 
ri’js, pranešant:!) kas (vardas1 '«*“““'«•» P^aites vas. 2S d. 
pavardė) ? 2, koksai narys (gar
būs. tikrasis, amžinasis, arba 
kiek buvo įmokėjęs Šv. Kazim. 
Dr-jon) Kada (metai, mėnuo, 
diena) yra miręs? 4, kokiais 
metais ir kokioje kolonijoje 
(mie.-tas ir parapija) marusis

Į KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE

NO. ABINGTON, MASS

Žuvo vaikas.

Lietuvių vaikinukas, Dominikas 
Čepas, 14 m. amžiaus, žuvo miške. 
Buvo taip. Būrys vyrų valė miš
ką. Ir tas vaikas ten buvo. Ga
lop vaikas su motina ėjo namo. O 

į vėjas buvo smarkus. Medis nuo 
vėjo lūžo, virto ii- motinai ranką 
sužeidė, o vaiką visai užmušė.

:$T. BONAVENTŪRE, N. Y.

F

portas rodo, kad 
nuo karštliges, didi 
įplaukų uždegimo su

To klausinio tyrinėtojų y- 
ra nemaža. Pereitą savaitę 
Literary D i gest padavė indo- 
mių žinių apie tą klausimą.

Kokias išvadas mes galinu 
tdarvti iŠ viršuje pienini!

rininkai jau kalba apie suorgani
zavimą Giedros kuopos iš vietinių 
moksleivių. Laukiame.

Darbininkai. — Kiti organizuo
jasi, taigi, ar nebūtų pravartu ir 
mums lietuviams krikščionims dar
bininkams susiorganizuoti į Liet. 
Darbininkų Kuoperatyvės Są-gos 
kuopą.’ Gal kas iš Chicagos Ap
skrities tuo pasirūpintų’

Darbai. — Nors kaikurios dirb
tuvės, k. v. plienines, ir pilnai dir
ba, vienok darbo sunku gauti. Y- 

... į ra tokiu kurie ieško darbo ir mė-
Kaneherius turėjo paskaitą iš lie- . . j „. . i nesj ir daugiau ir vis negauna. Bc-
tuviu literatūros. \ įsi programų 1 , , .. , . . .darbiu čionai vra nemaža, suva-dalyvautojai atliko gerai savo' 
priedermes.

Sausio 15 d. šių metų VU Gied- 
rininku kuopos moksleiviai turė
ję susirinkimą paminėjimui Lietu-' 
vos Nepriklausomybės paskelbimb: 
Susirinkimas buvo su programų 
susidedančiu i šprakalbų ir paskai
tų. Programą išpildė šie mokslei
viai: F. A. Gelumbis turėjo paskai
tą apie Lietuvių Tautos Praeitį; 
J. F. Arbačauskas kalbėjo apie 
Lietuvos nepriklausomybės Įkūri
mą ir jos dabartinį veikimą; S.šv. Brigitos kapinėse. Paliko 

liūstančius tėvelius ir tris gražias

Šiaip čionai viskas gerai kloja
si. Lietuviai gyvena sutikime. 
Partijų nėra, nėra nei vaidų, 

j Čia lietuviai daugiausia iš Vabal- u. tmie."įeis ir parapijų; uiuusia | .
Putinėlis, buvo įsirašęs i šv. Kazimiero P" * “* Iu'mC"ino- Yra ^tuvis ap- 

inrtop' T-.z sukrus ir geras biznierius. Laiko

vle- J. F. Arbin.

GAR Y, IND.

į BLAIVININKŲ KUOPOMS.
: Linksma žinia.

B’aivininl

■jos Anglijos Blaivininką 
ikritis aukavo $50.00 ir u

davinių? Tos išvados yra 
dangų reiškiančios da U -i n i n- 
ikains. Nuo automobiliu ir I
pino inūnšainės juk ne kokie

b.ur-

Pasirodo, kad pirmais 
prohibicijos metais mirtim | 
gumas nuo alkoholio labai 
sumažėjo. Tais metais nuo 
alkoholio užsinuodijo tik vie- j T;? }xiįsią būdą 
nas žmogus is kas 100,000 Marbininkus ne kokia pašali- 
žmonių. Po to, vienok. kas!n- 0 j 

metai mirtingumas augo ir durbinii 
augo. 1921 m. jau iš kas 100,-

žujai žūva.

tuos

ĮDr-ją? U ž suteikimą šiame 
Į reikale žinių, iš anksto tariu 
ilidi “ačiū.”

Prie šios progos plačiajai Į 
visuomenei pranešu, kad mano i 

I gyvenimo Elizabethe vietą pa- 
I keičiu nuo šio paskelbimo die- 
Inos sekančiu antrašu:
i Rev. St. Pavilanis, 259 No. j

.vualiu ii getab uizuierius. juanio 
valgomus daiktus. Jo prekės la

ibai geros, mėsa vis šviežia. Jis 
y. į vadinasi F. Medžius. Veik visi 

guri katalikai.

:rasu prašau 
visais Kauno i

Onutė.

SIOUX CITY, IOWA.

Vakarėlis.

: v. z t! p ra .< liną • 
Naujų narių vajus.

. >ą gavėnią. Kuopos dabtir nie- .
:ko įiekiuKus yra raginamos 

člKčlljJcli. .
‘gavėnios laikas yra patogiau- Į 

ūmia sias. Kiekvienam nariui reikia ' 
pastangas ktiodau- 
iją nariu prirašyt

'■prie Blaivybė
tu. i pili- mmistu-

.nūs balon darbininkai bren-ha
000 gyventojų nuo alkoholio Įąa p. Imkime ir lie-^h
mirė 1.8, 19'22 m. — 2.6. 1923 jtllviu.s. Dabar ne :•< tas atsi- v:amkai. >mngmrnū> padaryti; 

kuouaugiaiisiai žmonių irai lai-’ _ *■mingais. Per šitą laiką uoliai į 
rūpinkimės su didžiausia ener-1 
gija kad mūsą vajus atneštą į 
k nugeri ausiu s vaisius.. Kuo- ■ 
veikiančia kvieskim^ kalbėto-;

uums i

m. — 3.2.
Jei prohibicija būtų nešusi 

tokius vaisius, kokių iš jo< 
laukta, tai užsinuodijimas 
alkoholiu kasmet turėjo ma
žėti, o ne daugi f L

nro

1917 m. iš kas 100.000 gy-i1^ buvo dėl 
ventojų alkoholiu užsinuodt- j 

jo 5.2 žmonių. 'Kol kas nnr-. 
tingumas nuo alkoholio nėra ■ 
toks, kaip kad buvo šlapiai-, 
siais metais. Bet yra spėja- j 
mg kad šiemet Šis mirtingu-! 

mas bus toks kaip slapiai
siais metais, jei mirtingu
mas augs taip, kaip ikšiol.

Kad girtybė pirmais pro- 
hibicijos metais turėjo su
mažėti, tai dėlto kad tais me
tais žmonės dar nebuvo išmo
kę naminės sunktis, nebuvo 
išdirbti keliai svaigalui šmu- 
geliavimo. Dabar naminės 
dirbimas ir svaigalu šmuge
lis pasidarė žymi pramonė.

nt-

■ii pormsiv
Tumu P.

laimmgiaus

L žino ja čion iš kitur dagirdę, kad 
Į čionai darbai pilnai eina.

Jonas Pleška.

WORCESTER, MASS.

.o IS-'.ą Worccsterrio VyVakaras. — Vasario 22 d., šv
Kazimiero liet. par. svet.. įvyko i viai suėjo i lošimą baskctbail su 
vakaras kurio programą išpildė L J A urucsierio lenkais, šv. Marijos 
Vyčių 82 kp. darbuotojai-j<.s. Iparapijos, tyčia:

Pradėjo su veikalėliu *• ijpąs-' supliekė gaudami 
tai.“ Nemaža juokų pridarė savo

i roles gerai atlikdami; Karštuolio i
— Ben. Stankus, Gargaiicnūs—Pr.
Brcnkaitė, tarnaitės — Juze Ru-

“ Graži Mageiiona” vas. 
antru kartu vadinta buvo, 

iniu susirinko pilna svetaine.
aiW no parapijai gmžaus padarvta.

ųrnūs, nkrucųnių ir amzmno- ■ Xeužileo scenoje matvsime .. 
^nanus. 'loto
Sli glitu pagarba, ;kad gal neužilgo turėsime bazarė-

Kun. Stasys Pavilanis, Jį. Laukiame.
šv. Kazimiero Dr-jos įgalio- į

.uis Amerikoje. . Į

12 d. Antras veikalėlis buvo “Daina 
Žino-!bu -galo.” Ponaičio Gariiausko 
pcI. i rolę gyvai vaidino įpratęs vaidila 

|Ant. Pažėra. Durovo -rolę atliko 
pi. ĮBr. Pažėra, Grybo — J. Liubaus-

Girdėjatu taip-gi 'kas. Mergaitės buvo Adelė Gedvi-

kleb.

i lenkus gerokai
25 pointus, o 

Buvo lenkai ge
tu vius sumuštirai prisirengę f

:bc: pages savo per uodegą.
Šiais metais laabi smarkas ra- i '

■telis i'ci?reiizcil“uo.:a Vvčius Yra

didžiau.-,:

ABI PUS TIKĖTA 
SUMAŽINTA KAINA

i.ARRiMAb

ioi\įT SERVicą

Vakarienė.
Į Pagerbimui sugrįžusiu mūsų 

Kooperacija.— kai ją supranti j gerb. vargopininlp E. šlapelio kle- 
- geras daiktas. Bet koperacija jbonas surengė puikią vakarienę.

| tik iš vardo — yra lygi kitoms biz-1 kokios mesda čionai neturėjome.
’*: ninėms sistemoms. Tat, pirm ati- |Apart šv. Cecilijos ęjjoro atsilankė 
■*! darant kokĮ'hors kOoperatyvĮ biz |adv. Ant. Tamošaitis, p. Tamošai-
*; ui, reikia gerai suprasti koopera- itienė, pp. Tamošaičiutčs ir parapi

jos veikėjai. Svetainė ir stalai bu
vo gražiai papuošti, valgiai ska-j 

įniai pagaminti. Žinoma, ir “spy- 
!či;i“ nemažai pasakyta.
įrienūs visi gražiai Žaridū ir šoko, 
i Ačiū gerb-. .kleb. už tokį ‘ 
time.” Laukiamu daugiau 
laikų!

Šv. Cecilijos 
deda iš apie 30 narii; 
repeticijas, mokinasi, 
laike choras giedos

Staciias

KELIAUKITE LIETUVON 
SU JUO

Iš NEW YORK 
į K A U N AO 
IR ATGAL V Ii < 
Atėmus U. S. gal- orf 
vines taksas.
Nepaprasta proga duodama jum 
aplankyti savo tėvynę su numa
žinta kaina 3-čios klesos ten ir at
gal ekskursijos kairia. Musą ke
leiviai iš Ilamburg’o nuvežami 
specijališkai traukiniais Į jųjų 
vietas po priežiūra kunduktorių. 
_______________ &___  
Svetimšaliai grįždami ; 12 mė
nesių Amerikon, nėra priskai- 
tomi prie kvotos.

laite ir Juzė Rukaitė. Didžiausią 
Įspūdį į žmones padarė žydo rolę 
vaidinęs Ant. Zdankus. Jis labai 
natūraliai- nudavė ir veikalėlį pa
margino pridedamas savo* origina
liškų dalykėlių.

Vakaro vedoj u buvo
J. Martis.

Daug vakarui prigelbėjo Vanda 
Kalinauskaitė.

Paskui sekė šokiai kuriems gro
jo vietines A'yeių kuopos orches
tra.

Žmonių atsilankė daug, užtat ne-
Po vaka- maža pelno liko parapijai.

Par. mokykla. — Kun. kleb. J. 
good jMarčiui ir veikliesiems parapijo- 
okiųinams dedant rimtų pastangų pri

eita prie to, kad visų pripažinta 
reikalas statymo par. mokyklos ir 
tam jau nemaža

p am

ūkių apsireiški

KELETAS TAISYKLIŲ

KUO- I
prie į

1. Būk teisingas. 1 
anas retai padaro

teiravę apie priezusV.s 
ui ų- dažu i a u > i a išgirs

nis IS

mine

<*

m.

$pos minei I lovyn i

?!

P1 
ant-

u-
Drau-

Įtuvon 

Į laivu

Pivašiūnus. A-’ 
rk’ne. Butririinnius. O-

pirmyn ir r niji-
idu- p;i-!il<s dar >1 pre-ni-.

L. B. S. Centro Raštininkė.

Yorko išplat
-v- “ Šinit.

imir.

Daiiguinas pa>ekinin 
nią pasaulyje laimėjo pa.- 
mą per sunkų darbą ir stropą 
teisingumą. Čionai paduoti 
iire vienuolika taisyklių ka 
pasekmingai gyventi pasauly

r<te niii'ooymm. i 
paskelbta vardai j 
Iln’to.ŪĮ k 
uti B’.a

Kuopų priedermes.
nraš une kuor.1'

z-ni,,2!Ul evnti

Šisai vyras M. Kamandulis 
Monteilo. Mass. vyks Lie- 

didžiu. nauju, puikiu 
COLUMBUS. Iš New 

balandžio 16 d. 
Amerikos lietu- 
pavasarj vykti

ILietuvon. Tad vykite su M. 
|Kamandimu. kurs bus vadu vi
su jū>ų keiionė/]aiku. M. Ka- 
nianditlL aplankys šias vietas: 

. Daii 
M<

■noras dabar susi
vysi lanko
Gavėnios

‘‘G raudus 
ir kitokias 

Taip-gi choras 
gia va-

Ten buvęs.

Tū

nesutikta ant mokyklos

kad ateityj ne tiek 
priaugančio jaunimo 
tautai ir Bažnyčiai.

Giedrininkai. — Ch

o
Del ir k:;ą informacijų
kreiųkites pas vietiniui agentus 
arba

UNITED AMERICAN LINES
131 Stale Street. Boston, Mass.

$2

WORCESTER. MASS.

GAVĖNIOS KONCERTAS!
Paminėti Šv. Kazimiero Dieną

KOVO -MARCH 8. 1925

prasiplatino girtybė Lr nuo 
alkoholio užsinuodijimas.
Slapiausia valstija pasirodė 
Wyoming. 1922 m. ten mi
rimai nuo svaigabi buvo 3.9. 
o sekamais 1923 m. jau buvo 
8 iš kas 1110.000 gyventoju. 
Reiškia toje valstijoje užsi
nuodijama alkoholiu dau- 
:giau, negu prieš prohibici-

■ niais laikais.
"Toliau. Massachusetts val- 

‘ stijos sveikatos stovio rapor- 
bžiįastiš 1924 m. rodo. • kad per-

- į(il924) y - ,-Sįassacltu sett s 
OfiStipP.l ■ žnionim sprogo,nuo: 
į^^^okroįdąug'Į^ujTnegU:per & 2 Nįiekįdosftidiiėgink

7.’3O VAL. VAKARE

Knights of Columbus Alhambra Svetainėje
iii

i;z sinku darbą
Stok i nž.-

vis;)- tavo kliūtis išrištą. Puls 
stok i darbą.

5. Būk sąžiningas pildymo 
kiekvieno savo užduoto darbo. 
Atlik sa.vo darbą-pilnai. N<M 
vienių nekils-augštyn kuris iš 
ląažens -.nepdd’vs^orai 'savo už- 
djioiĮV»/(|arJjgS. * .* . :

PRANEŠIMAS
ITam-Šanm m-rbianiiom- kun. 

kb-bonmu- ir misijonimiams. 
kad “Darbininko'” turime viso
kiu religišku daiktui, kaiji tai:
maldaknygių, rožančiui, nrnda- 
likūlių. paveikslėlių ir t. t. Duo
dame gerą nuošimti ir n-eišpar- 
duotus daiktus priimam atgal 
■nieko ne.atrokuojant. Reikn
iaukite.tuojaus.

, “DARBININKAS’r '
b f- — 'C'b^ % Wa od *

h ai n inkus ir kitur.
Dabar :au laikas susinešti su 

Liotiiviij Prekybos B-ve Jo] pri- 
reneirno v’sų reikalimzų doku- 
nb-ntų. Neatidoliokite to rei
kėjo iki paskutinės dienos, 
kad nebūtų paskui bereikalin
go rūpesčio ir striokavojinio.

Vykite su M. Kamanduliu ir 
turėsite patogią kelionę.

Kreipkitės adresu:
r.it.himnmn Sales Corpora

tion, 366 Broadway, So. Bostoną 
Mass. < ' / j , :
? M; K a m an d ui i o' ,ad re sa s p 20» 
Faxęn <St.< Monte lopMass.. > g

Bi nepaprastą koncertą nepaprastu ;;iiku rengia ln 
mier<> parapija su spccijaliu vyskupo leidiniu. Programas 
rūpestingai, pritaikytas tikslui ir laikui. Programą ispi 
vietinės muzikalės jėgos ir pakviesta talkon artistui is kan

vi

1-?A d;

mų, tautiškų dainų. Be kitų dainų clmras dainuos “(irvbus. Aaujiuio 
kompozicijos. Baladą “Nugrimzdęs Dvaras. Šimkaus konųiozicijos i. 
“DZTMDZI DRIMDZIU’ Vanagaičio kompozicijos. Dalvvaus žymioji 
Naujosios Anglijos lietuvių dainininkė p-lė Margari ta (r r \ b a i t e . 
Dainuos toliau p-les Kuosiutė, Našukaičiute. Kriviute. Ginkiate. ( ižaus- 

kaitė, Mitrikaitė, p. Ginkus. Žideckas.
Į šią dvasinę, tautišką puotą kviečiami visi vietiniai ir ap\ linkių lie 

tuviai skaitlingai atsilanhj’ti.
Rengimo K „misija.,

&

tesi
&



liais Mana valstijoje. Vyčių ra
telis turėjo už garbę sumušti 
Assumption kolegiją, iuri tiktai 
Vyčiams yra pralošus, o nuo visų 
kitų laimėjus. Ratelis yra po va
dovyste menagerių, Petro Jurge- 
lionio ir Zigmo Kaulakio.' Lošėjai 
yra sekanti: Vincas Sudeckas, Jo
nas Jurgelionis, Antanas Karpavi
čius, Petras Jurgelionis, Stasys 
Vaškelevičius, Jonas Vaškelevi- 
čius ir Kazimieras Zinkus. Juozas 
Ginkus yra oficialis skorkiperis.

Gaila kad kitos Vyčių kuoops 
nebeturi ratelių su kuriais worces- 
teriečiai galėtų lošti.

Reporteris.

Mikraątį “Vimybą 
$1.00.

maitč

- ——

BRIDGEPORT, CONN.
Štai ir vėl linksmas vakarėlis, 

kuris įvyko 22 d. vasario parapijos 
svetainėje. Jį surengė mūsų geras 
prietelis vietines parapijos vargo
ninkas, gerb. Jonas Steponavičius^ 
jis surengė minėtą vakarą su ma
žųjų mergaičių choru, kuomet iš 
kalno buvo girdėtis apie rengiamą 
vakarėli ir koncertą, tai maniau 
sau. nieko tokio panašaus nebus, 
nes didysis choras nedalyvaus, bet 
apsirikau, nes svetainė pilnai pri
sipildė žmonėmis ir daugumui pri
siėjo pastovėti, net tokių būta ku
rie visai ant joki:: parengimų ne-

ir padėką Phila. lietuvių vadovams1 : 
ir liet, kolonijai, žinomi liethVhj ’ 
plačiajai visuomenei pranašu kad i 
mano gyvenamą Eliaabethe, N. J. 
vietą nuo no* paskelbimo dieno* 
pakeičiu sekančiu antrašu; Rev. S. j 
Favilanis, 250 No. 5-th St., Brook- ] 
lyn,.N. Y. i

Nurodytu antrašu prašau kreip- ; 
tis j mane visais Kauno šv. Kuizi- ; 
miero Dr-jos reikalais. <

Su pagarba.
Kun. Stasys Favilanis, i

Šv. Kazimiero Dr-jos Įgaliotinis 
Amerikoje.

mokytojus. Giedi -mokyklose lais-

nė kaip prie eaao. Tai girdi ata
rto te, kad Lietuvos demokratijai 
gręsia A klerikalizno didelianaic 
pavojus. Tam pavojui prašalinti 
girdi reikią spiestis krūvon visom 
anti-klerikalinėms jėgoms, kad 
ateinančius rinkimus laikėtų so- 
cial-liaudininkai. Tai tik tada esą 
užžibėtų laisvarna nybės spindulys. 
O jums girdi amerikiečiai atsiųsi
me atgal p. Vileišį.

NASHUA, N. H.

, Vasario 8 d., 7 :30 vakare buvo 
[Statoma operetė “Nastutė,” vado
vaujant A. Stanšauskui. Žmonių 
prisirinko pilna salė. Prieš atida
rant vyčių orkestrą sugriežę mar
šą.

l’o to pasirodė aut scenos Na- 
stutė lietuviškose drapanose — E. 
Varkauskaitė. Orchestrai prita
riant

šliauko.
Štai ir vakarų atidaro gerb. 

kleb. NI. Pankus su maža trumpa 
prakalba kurios pas ji visuomet y- 
ra, taip pat paskelbdamas vaka
ro programą, po jo ir choras, ku
ris gana puikiai linksmino susirin
kusią publiką. Pasirodė kad cho
ras. kuris gana puikiai linksmina 
susirinkusią publiką. Pasirodė kad 
cr.oras prirengtas gana gerai, pro
gramas pilna prasme, žiūriu į cho
rą. žiūriu į publiką, vieni veikia 
kiti klauso, ūpas puikus.

Pertraukoje vienas iš vietinių 
pagarsino publikai gana svarbų ir 
naują sumanymą — kontestą, t. y. 
lenktynes vielinės kolonijos lietu
vių. nes jau laika? ir mums šios 
koolurjos lietuviams susilieti Į vie
ną spėką ir parodyti kiek pas mus 
vra pažangos padaryti, parody
kim visi ką kas mokam ir kirk mo
kame. nežiūrint ar dainomis, ar 
muzika ar pa ra kainomis, ar mono
logais. deklemacijomis ir t. t. Be 
to dar kalbėjo ir aiškiaus nurodė 
tą pat: sumanymą, tai gerb. klebo
nas M. Pankus, ragindamas visus 

:s ir drūčiai rengtis, n-s ge
niausiai ir sužymėjusieji aplaižys

tems atsižymėti o ki‘iem<
Tadgi rengkimės visi 

aditmma KONTESTO va-

pasigirdo gražus sopranas 
ežerėlio vaikščiojau.” Na- 
visas daineles gražiai ir ma

loniai sudainavo ir lošė taip-gi pui
kiai.

Motinos rolę lošė M. H. Tamule- 
[vičišė; irgi gražiai atliKO. Taip-gi 
aiškiai ir gražiai kalbėjo.

Viršaičio rolę lošė A. Zapėnas; 
nugi kad užtraukė “Turėjo bobe
lė žilą oželį,” tai žmonės prisijuo
kė iki sočiai. Jis lošė labai gerai.

Raštininko rolę lošė J. Karmaus- 
kas; labai linksmai ir aiškiai kal
bėjo. O kaip už.traukė “Greit iš- 
au.” tai tikra geras balsas.

Petro rolę lošė V. Varkauskas ir 
gi puikiai. Kaip uždainavo “Va
karas netoli, ” visi sužiuro iš kur 
čia atsirado dainorius. Visas dai
neles gražiai dainavo ir lošė gerai.

Jono rolę lošė J. Žautra. Jis 
kalbėjo tai tisrai vyriškai. O kaip 
uždainavo “ Sunku gyvent žmogui 
ant svieto,” tai žinoma, jau buvo 
kas klausyt, nes jis yra seniausias 
dainininkas iš parauijos choro.

Visas vakarėlis pavyko gerai.
P<> to choras šv. Kazimiero pa

rapijos sudainavo “Karvelėli” ir 
“Kur bėga Šešupė” Sosnauskot 
i>- užgaudė tuome' ir “čia kraštas 
liūdinąs” J. Žil-viėiaus.

Solo angliškai EI. Varkauskai- 
nttės'- “Wil you remem- 
nbert žmonėms taip paoęr

K-

A. T

nage

.ideda iš se-

ir A. Veleėkis.
>rkė Šukiai ir pa-

Kaip matyti> te
ėjai turi daug si:i>- 

lietuvių ar 
r ‘ai fa-nv rių. n-s 
.i- iome* teikiama, 
jaunimo žiedas su 

nylėtoju.
Nemunas.

PHILADELPHIA, PA.

o valanti 
pastebėt 
geri), i

J. K;
na

darbuotę

km

Solo p-li Dailiutf (Daly) “Sn 
ži girut$,” akosap. p-lė Adelv Fe- 
MM.

tenka aole Jonas Česaabaut-

Turbūt niekur šis Vileišio pa
siūlymas amerikiečiams nebus taip 
gerai pritaikytas, kaip Montelloj. 
Nes Vileišis Montelliečiams gra
žiai žinomas savo skandališku pa- 
sivėlinimu atvykti iš Bostono. Pa
skirtoje valandoje Hiontelliečiai su 
gėlėims, su benais, su mieste vir
šininkais suėjo pasitikti atstove. 
Vileišio. Atskrenda traukinys, 
kuriuo Vileišis turėjo atvažiuoti, 
o jo nėr. Laukia kito traukinio, 
net tada nėr. Laukia trečiojo, e 
tuo tarpu gauna žinią, kad Vilei
šis autemobiliumi atvyko.

Tą atsitikimą mes visada atsi
minsime.

Geriaus p. Makauskas padarytų, 
kad prisipažindamas pasakytų 
kaip pradžioj prakalbos, kad Lie
tuvoj viskas auga kaip ant mielių, 
gi ten laisvamanizmas tirpsta kaip 
sniegas. Juk matytis iš visų žo
džių p. Makausko, kad jiems nerū
pi šalies gerovė, bet daugiau rūpi 
kaip čia priperėjus daugiau laisva
manių arba bedievių. Tai-gi, ma
no nuomone dėkite aukas ir siųski
te Dr. Šliupui, gal anam seksis 
daugiau laisvamaniškų parapijų 
sutverti. Juk iš pačios “Sanda
ros” matytis kaip žemai stovi Lie
tuvoje laisvamaniai, nes per 1924 
m. vieną gimusį pakrikštijo lais
vamaniškai ir vieną mirusi paka
rojo taipgi. Taigi matytis koks 
progresas. Ir tai koks džiaugs
mas buvo ir rankų trininaas.

Mirė Sereika.

ftaa Varkauskaitė paadinavo so- 
■ > “Dul-dul dūdelė.” žmonėms la
itą: pa'.Ku ir reiitėjo pakartoti.

l)-:e‘as—dainavo M. Tamulevi-

vai*''-; Malda” čižauska ir “Ką 
moriu'e padarei“ .'Šimkaus;. Abi 
daiimlės e-ažiai išėjo ir žmonėms
pa

ar

Kazimiero

šv. Kazimiero l)r-jasUiiĮzur
na
2. Ka‘< \ieuė .VI <• k'-and ra. 3, Kimu-

Visi nariai jmokėji
Greta šio į šv. Kaziui

Duetas p-lės V. Juknevičiūtė, 1. 
Mikądiatė, piane solo Ona Puišiu, 
Ona Rakauskaitė, Ona Rndžaati

Prakalbėt pasakė gerk. kun. 
K. A. Virmauskas. Gaila kad kun. 
Juro nebuvo šiame vakarėlyje, nes 
jisai yra dvas. direktorius šios dr- 
jos.

Vakaro vedėja buvo pli O. 
Sideravičiutė, dr-jos pirm.

Da<rbaotš.

D

KPBVOOD, MA8S.
L. D. K. S. kuopos susirinkimas 

bus 2 vai. nedilioj, kovo 8 d. baž
nytinėj salėj. Visi nariai privalo 
ateiti.

“mtTOOTTfį’

Valdybr.

J

54ą aktų drama.
Šitoji drama gražiai scenoj 
perstato Kristaus ‘Kančią ir 
Pirmųjų Krikščionių gyveni
mą. Gražus pasiskaitymui gv 
vonios laike.
Kiekvieno akto yra padaryta 
paveikslas parodus sceneriją ir 

kostumus.
Knygutes kaina.y...............35c.
Knygutė su paveikslais.. .50c.

ALENA KIBURIUTE
465 COLUMBIA ROAD, j

Derchertcr, Mass. .

TEN IR ATGAL 
Nužeminta Kaina 
Į LIETUVĄ 

PER BREMEN’Ą 
U-čiuj klesuj tiktai stateroomai
Apsigyvenę ateiviai ąrjžtan- 
tieji bėgy 12 mčn., neturi 
Jokią sugrĮžimni trukdymų.

82 Broadway, New York, 
arba pas bile vietos agentą.

PAIEŠKOJIMAI
1) Užupis, Jonas, tūlą laiką 

gyvenęs Brooklyn, N. Y.
2) Betleris, Adomas, 1913 me

tais gyvenęs po antrašu: 191 C St., 
So. Boston, Mass.

3) Čyžas. Stasys, būk gyvenęs 
Chieagoje ir esąs ar buvęs laivo- 
korčių agentu.

4) Ramanauskas, Andriejus.
5) Kisielius, Mykolas, iki 1921 

Ketų gyvenęs po antrašu 922 W. 
33 St., Chicago, III.

6) Sirulevieius, Pranas, išgy
venęs Amerikoje apie 12 metų.

Ieškomieji arka apie juos žinau-*’1
CUNARD

šu : Lithuanian Consulate, 38 Park 
paskutinis vakarėlis Kovr, New York City.
kuriame visas jauni-
pasilinksmino, vada-

Neperseniai kalbėję gerb. kun.
Garmus, kurio kalba visiems pati
kę. Laike jo prakalbos L. D. K.
S. kp. laimėje du doru nariu: Sil
vestrą Čeikauską ir Marijoną Ne- tieji prašomi atsiliepti šiuo antra- 
verbiekienę.

L. Vyčių 
buvo sočiai, 
Haas gražiai
vaujant kp. pirm. K. Petreikiui ;jo 
žmona visus pavaišinę su šalta ko
še.

Valerijonas Puplauskas, Jurgis
Juknevičius ir jų draugai žada 
rengti pirmutinius šokius po Vely
kų.

Maldės Apašt. Dr-ja sutvėrė
Labdarybės skyrių, kurį užmanė 
mūsų veikėja O. D. Sideravičiutė. ~RALTUOS AMERIKOS LINIJA ' 

Sekanti Išplaukimai iš New Yorko.:
Laivu “Lituania” 17-tą kovo 

Laivu “Estonia”—Baland. 7 į 
Į Kl«:pė<Ią visu keiiu vandeniu 
8-čia klės* $107; 2-ru $132.50

Į Klaipėdą ir atgal — $181.00. j 
Užčedysit $44.50 apmokant abipus j 

i 
riv««?w atminkit, ka<l B. A. L. nuveža Į 
jumis didžiuoju laivu tiesio? Į Baltijos i 
^urių Fortą (visai netoli Klaipėdos), | 
iš kur be kliūčių, varge ir laukimo to- j 
liau gražiu laivu keliausi! ir į puspar; į 
Kiaipėden atvyksit. Kreipkitės:

BALTIC AMERICA LINE
9 >roadway, New Yerk 

ar pria sava ageatą.

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

Į LIETUVĄ i
(per Angliją) (

I sumažinta kaina 3 klesos sugrąttinių Į 
laivakorčių

i Kauną ir atgal ant ’ 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA............
MAURETANIA .. .

1 Pridėjus Taksą
j Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186. . 
Iš Bostono:

DYKAI ROMATIZMD 
SERGANTIEMS

i

T. Liaksmitė

CHICAGO, ILL.

Pra-Paskutiniu laiku pasimirė 
nas Sereika. Velionis būdamas 
sveiku nepriklausė prie parapijos, 
buvo laisvas nuo tikėjimo. Kada 
suspaudė sunki liga, tai atsiminė, 
kad yra Dievas. Pasišaukė kuni-

vasario 11, 1925, DuaBland sve
tainėje įvyko puikūs, retai karto
jantis, Chieagos Lietuves Vyčių 
šokiai. Ši salė skaitosi su gražiau
siomis ir puikiausiomis šokių sve
tainėmis Chicag&je. Nors tai bu
vo paprastos dienos vakaras, bet 
vyčiai nepatingėjo atsilankyti ir 
iiivo virš tūkstantius minia links
mų šokėjų. Yra aišku kad nema
žai iš te teks pelne vyčiu spaustu
vei. Retai kada yra kad lietuviai 
turėtų tiek drąsos užimti tokią di
delę svetainę ir iki šiol tiktai Chi
eagos vyčiai iš lietuvių tarpo ;uri 

/tiek drąsos.
2-tras šių metų Lietuvos Vyčių 

Chieagos apskričio sus-mas įvyko 
sek., vasario 8, 1925, šv. Kazinie* 
re Vienuolyno kapeliono bute. Su- 

• sirinkimą vedė pirm. Sidenka. Xe-

J. Digėsiutė. J. Ra-

basso: E. Kupčiūnas, tenoro; A. 
Suanšauskas, piano: užbaigimuose 
dmmą S. Kupčiūnas.

A:r gabi kalbėjo jaunas biznie
rius P. Kupickas' fotografas'. Jo 
Įkalba buco naudinga ir graži.

MONTELLO, MASS

Liaudininku ašaros.

$2151
$211’

Mes turime naują me
todą gydymui romatln- 
mo, kurią mes pasiąM- 

X■ me į namus • kiekvieno 
ėjy'feio laikraščio skaityto

jo, kuris tik pareika
laus. Jeigu Jus turit 
skaudėjimą jūsų mn»-juaų auvur

IU kuluose arba sąnariuose, 
ų Jeigu jus kenčia skaue-

B:’. 16
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas subata. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžiami be kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 

» prilygstamaš švarumas. Puikus mai-

><TNARD T.INE

I ’ Tirpalu oro Pamainose, štai
11 llUilVV- Pr°£a Išbandyt* naują 

| . ž , metodą, kuri atsieina p!- 
: Šiai ir kuri pagelbėjo
'šimtams. Jeigu jūsų liga yra ir chro
niška ir užslsenėjusi ir jokios gyduo 

j lės jums negelbėjo, mes patartam iš
bandyt šią metodą, kurią mes pasivn- 

limme DYKAI Išbandymui.
į DYKAI JirsV LĖŠOMIS.
I Mes neprašom nuo jūsų jokių pini- 
igtj. tik prlsiųskit savo adresą. Mes įs
isiusime jums apmokėta pašta DYKAI 
i IšBANDYMUI mus’; metodą. Šimtams 
■šita metodą pagelbėjo, pagelbės ji ir 
Į jums. Nepraleis', geros progos pasl- 
tiautlotL Rašyk : šiandien, jeigu jus 

'kenčiat nuo romatizmo.
PLEASANT METOD CO., 

Dept X 10
3624 No. Ashland Avė., Chicaco, III.

ii ICHORO REPERTUARAS
MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.00 5
No. 1-as, 2-tras ir 3-čias (trijų mėn.) jau atspausdintas S

Įtalpa: ę
is (maišytam kvartetui arba chorui) 

irba choru

gą, priėmė ir sakramentus ir labai j mažai atstovų dalyvavo ir matyti 
norėjo kad būtų palaidotas ant ka- kad šiame susirinkime viso Chiea- 

Bet po mirties gos apskričio kuopos buvo pilnai 
atstovaujamos. Iš svarbesniųjų 

Ir palaidojo reikalų pasikalbėjimo paaiškėjo 
Laisva motina ir 'jog Chieagos kuopoms nepege- 

sūnus, mokėjo sumeluoti, būk ku- Iriausiai sekasi vajus. Po paprasti; 
r.iuas nepriimąs bažnyčion ir be-pigų diskusijų Įnešta rezoliucija, 
laikęs mišių. Taigi daugelis pasi-jkuri būtų patiekta Centro Vaidy- 
piktir.o aiL kunigo visai už dyką. '■ bai dėl pratęsimo naujų narų va- 
Per -paskutinius keturis mėnesius ! jaus, 
pasimirė bene ketvirtas iš laisvų
jų, b< sunkioj valandoj visi šau
kėsi kunigo ir sakramentų ir buvo 
palaidoti su bažnytinėmis apeigo
mis.

talikiškų kapinių.
jau ne velionies valia buvo bet 
raudonosios dvasios.
laisvamaniškai.

9 vasario sandariečiai buvo 
rf-.’.gr-prakalbas iš Lietuvos atva
žiavusiam liaudininkų atstovui p. 
Makauskui. Pradžioj kalbos pa
sirodė dideliu patrijotu. Pradėjo 
girti Lietuvos gyvenimą. Esą 
daug geriau Lietuvoj, negu ame
rikiečiai mano, nes nuo pradžios 
įsteigimo nepriklausomybės užau-

ypa-

LIAIDJ?

EKI

PINIGU- NESIŲSKITE į

taipK>

dau;

NužfrTone

turi S^il* kitu*

Huoji kūno funkcija* ir prigrlbati s>«trrr.i»t 
atlikti tą darbn, kuris jai pa*kiria paeros 
gamtos.

Nuga-Tone tori atatinkamoje formoje 
-Ietie*, kuri yra reikalinga ivUo ir raudone 
■au'O padarymui. Tai Gėlėti* raudonina

dinzu» dal' ku-. Tie puiku* v«i»l"i 
jami reriau*in viso pasaulio dakti 
jimui jaratsi ir Sustipriiitnui kūno.

v*Tlolut* ta*;. k«a nepamiršt*:*'
tuo lupn^mu ir 

tlarak ssHarti «at Mrkvi 
-------------- 20 M 
NATIONAL LABOKATOk

GERIMAMtEn man iJbenym'” \ūm-iomjO

A. BAČIULIS, 421 Sixth Street, South Boston, Mass.

Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens 
išrauną duobę, taip i? jJeiakaaoa, norą išimto 
bet tikrai, w na ik i na plauku šaknis ir yra 
priežastimi plaukų au pi nuėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
NeprirJeiikite Šitokio atitikimo prie savęs! 
Naudokite

tuo;a:;<:. kxi tik ps*Ub«<;tc —tų
nešrar.ų ba.tŲ UipyoėliŲ pirm* pasirodymu

■c,*?. RuJle? Kuuikins plei-Aarta, ir paraięįfU autriai.'; r.lauk'.:. 
■į aplietose, aria už 75c. p risi u reisine staliai ii dirbtuves.

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

k 
b 
b

Dažnai pasitaiko, 
kad motinos nedali 
žindvti savo kūdi
kio ir todėl reikia 
surasti kokį kitą 
maistą.

20 DIENU
• Per “i'ą laiką jau ( hieagc«ap- 
iskri*y kaž kas vrda apie Cniea- 
' gos apskričio chorą. Pernai vi- 
j šokiui rezoliucijų ir planų būvu su- 
' galvota kad pagerinus jo stovį. 
j&ianH- s;isirinkini<' dalyvavo apskr.
I choro vedėjas gerb. vytis A. S. Po- 
ieius. Aiškino kb k galėjo choro 
, pasisekimus ir atsakinėjo x.ausi- 
! mus. Nors kiek aiškinimo buvo 
I gerai kažin kas susirinkimu ūpo 
nepakėlė prie ge-esiiO a parimo 
choro atjau'imo. Kaziu kur nors 
kas trūksta, m-aiški tokia aN‘<>vo 
reakcija.

Apskričio dvasios vadas geri) 
vy tis kun. Paškauskas gražioj sa- 

kad prirašant 
i pašaliniai kurie prijaučia jaunimą | naujus narius atsargiai juos prl- 
atsilankė visi su garžia dovana de- i Įmfumėm. kad nesimaišyfų ardyto

jai. Pabriežė kad nauji ir seni na
riai daugiau atyd^s kreipūjj gerą 
pažinimą ir supratimą Lietuvos 
vyčių konstitucijos, kad dažniau
siai naujiems nariams 
konstitucijos punktui.
susirinkimo ūpas nepergeriausias, 
susirinkimas atsiekė savo tikslą.

Sekantis susrrinkiaas įvyks prie 
4-tos kuopos, prie Union Avt ir 18 
Street.

Moutellietis.

laweence, mass

Užgavėnių vakarėlis.

Borden’s Eagle Pie 
nas yra geriausias 
užvaduotojas moti
nos pieno ir yra 
daktaru rekomen
duojamas dėl jo 
grynumo ir lengvo 
šu virškinimo 
tybių.

b
b\
- -* I

b

GYDYMO 
BANDYMAS

P. mergaičių sodalicijc-s Užgavėnių Į 
vakarėlis, kuris turėjo du prakil
niu tiksiu: užgavėti nuo visų žai
dimų. pasilinksminimų; antras, ųų 

Dasarnamis stovi akyvaizdoj “Pa
su- j langoje.

- - I
Šiame vakare narės ir Įv0 kalboj ragino

l<i pagražinimo jų vasarnamio, 
kur jos galės tuoj po dyką pasi
linksminti.

Programas buvo įvairus, kurį iš
pildė p-lė G-nera Pauliukoniutė, 
Bernardas Greska, Jonas C'esna-

aiik intl

šitą 
The

Jei prisiusite 
apgarsinimą i 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Bade Pienu.

iriau paduotą kuponu* Tai visa. jtjs 
kad gavun pabandymui 20

aUitihime, priei»B<ai ji» juras nei cento ■ekatemoua.
kraujo cirkuliaciją ir tuntiprina kūno funkcija*. £

nuo
pu: ■» u y r.l « r>n r ' t a n \J
kiaulių vaistų—jis pr 
krl>*> /Hm** >r 
kad verta yra ęyv<-n:

VHKITC ŠIA

damas tuos žodžius pradėjo eiti 
raudonyti ir jau matytis buvo kad 
desperacija kuteno p. Makauską.

po #2.00. Pradėjo plOirti katalikus. Girdi
Dr-ją įsira-dabar paskutiniu laiku reakcija ir ta jadnjrrta”; smdka aolo Ganava

kaupas. Bet baigti Hd‘
l’je Izabela Zalahiulė ‘ solo 

"Siuntė mane motinėlė.” Duetą 

Ona ir Emilija Stanislauskaitės.
F. Frankonis solo “Kur palikai

ttoKorop



i m ■u ■

VIETINĖS ŽINIOS
METINĖS IŠKILMĖS.

? 1 Šv. Kuzimivro R. K. dr-ja tu-
yiis Apvaikščiojimą m^lėlioj ko-

' vo 8 d. Tai bus metinės iškiL 
Inės. I 

mišios, 
kūnas, 
kalbos.

' susirinkti bažnytinėm

po pietų dr-jos ,-usiri li
ti vakare didžios pra-

Dr-jos nariai privalo 
dėn S

In corĮiore eisime

]yku kurie visiems Įtiks. Užtai taip ir gyventi ir ūki vesti ne
kali dabar ši kuojui rengia <kIt^iliiyu, , .
luitų skyrių, literatini skyriuj Pieno perdirbiino bendrovėj 
baseball ir kitų sportų skyriiisjčbū* nesenai susitvėrė, bet jeigu j 
(Salėsite prie ji| prisidėti. 'atsiras reikalingas pieno kie-Į

Tai jauninu1 imkite šią piv .los, tai greitai pradės veikti I 
gą prisirašyti ir neabejojaniilyjieninė ir tada Surdegio ir a-j 
kad pu-ši menesi daug naujiiliyvlinkės ūkininkai tarė- gali-Į 
narių pri.-irašys. artybės pelningai sunaudoti vi-!.

' ’ Iš jūs tai^po.isą savo pienu. Vartotoju l.en-

rr

PRANEŠIMAS L D. K. S. GARADŽIUS ANT RENDOS 
GGNN. AISČIO

KUOPOMS
Plgbitt negu kur kitur. Tik $S.:M> :n>r

PIGIAI

SERGA GfcRB. KUNIGAS ''7 i’.'“”“*" 'n> lik''i’

JUŠKAITIS. ‘ft< 11

i PERVEŽU RAKANDUS
Kaip buvo nutarta per perei-1 imoveris)

1 *’ ----- ' ' ’ * N.'d.nro -kinam,, kai), t
niui:..:.- |«<rsikei:aš patu
ihgv-i.e kainu negu kiti.

t.i L. 1), 1\. S. Conn. Apskričio ; 
suvažiavimą surengti maršrutui 
artimiausiam laike, pranešu, i 
kad nuo kovo lū-tos dienos ji- j

X Tel. S. B. 0441;;

|F. J. KALINAUSKAS
* ADVOKATAS ! i

414 Broadvay, So. Boston 
(Antros lubos) S

šeimynų. T7 l 
nniUdynėitiK skalb 

t lt., tei|K>gi viela < 
(M7l | klausioj apielinkėj

namas

n

LIETUVON

IŠ LIETUVOS

LIETUVIS GRABOR1US

ir nedčldienials.

s

L. D.

ginti tą va
proga vi-i<*

Daug lai 
per vajaii-

dininkei kad ji gairių greitu 
ku dienas sutvarkyti ir nu’.r-

j A. SIMOKAITIS
j344 W. Broadway, So. Boston' 

(Aitros lubos) j

Dabar tai tegul kuopos ar jų 
valdybos pasirenka kuogtriau- 
-ia ir liukam;) jiem dieną dėl

Tel. S*. Boston 0823 
LETTUTIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(CASPARA TICIU8 )

C2S Broadw*y, South Bortas
OfUo

nno 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:80 
iki 5 ir nuo 6.00 iki 8 ral. vakare.

kun. P. Ju>k;iiti> .'linkini 
■g<». Jo pareigas -eiti tu

KRIAUŠIUS
Kriaušius A. SIMOKAITIS per

sikėlė į naują vieų. Jis siuva vi
sokius vyriškus drabužius ir gerai 
padaro. Pigiau, negu kur nors ki
tur. Taipgi išprosiaa ir ištaiso senus.

OPTOMETRISTAS

kraut uvi ninl

GROSERNEmanu

KtKi 'KUILIU'

Klamėacs krašt

row

P. BUTKEViąlt| I

i PARSIDUODAir

T >O’l<‘IIESTEK. prie Qniin-y 1
syni:'.l

.1 T HA Su

Valdvb?

e)]H' 11‘'|

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

Tol. I’nivorslty 1463-

IH-I] 11C1111.-'1 filius.

ūekvien.im žino
■ su negerais vi

kiu yru mažai -u-l Įtrafi; ir «i 'i 
guma pina tėvu protėviu i-nąi 
tai' takais manydami, kadlū

jūs kiti ai- 
rito pridėti 
jų • 
Ii!

■ i risk 16c. 
katalogą

■ANT GREITO PARDAVIMO
! SHOE REPAIRING

anosios m<>-

o gausi v:-..kin zoiių ir knygi
Adresuok t;-ip:

M. ZUKAITIS
449 Hudson Avė., Rochester. N Y

ir L<
garsus 
rfe \V
rūmo
Is the Human Rače wortn i ■ 
working for?

‘“verta 
bu i .’ 
o advok;

'‘išėgzarftlnuojli akis, priskirtu fAt-i 
£s. kreivus akis atitiesinu ir 

blijoniškoee (aklose) akyse su- 
? grąžinu šviesą’ tinkamu laiko.* ’ ■ 
| J. L. Pašakamis, O. D. 

į 447 Broadway, So. Boston.

n
L. 1)

Id>tini

! REIKALINGA TARNAITĖ
, prie namą darbo ir prižiūrėt du 
! vaiku. N'-rr-ikia skalbei. Geros są- 
I lygus. A. Daumontienė, 954 Main 
;St., N. AVoburn, Mass. (10;

f. ant mišių. Po j>;.etu 2 vai. pe-
/' rapijinėj .-ulėj ant 7-t<» gatve-
' įvyks susirinkimas. Vakare
.. prakalbos Įvyks pobažnytinėj
’ sah’j ant a-tos galvi

7 :.’><) vai. Kalbės k u 
taras, advokatas i 
Tins. Tai nepapra;
toji! parinkimas. Dr-ja yra pa
skelbusi didžiausią, manife-tą. 
Vyram- nuo iki 
žiaus Į-tojimas d} 
j-arns nuo 30 iki 4.” 
naujai- nu 
se Įstojime

FOTOGRAFAS IR MALIO 
RIUS VAŽIUOJA

Iii Brockton 5112—W. Jį
DANTISTAS |

OR. A. J. GORMANl
(GCHAŪSKAS) fl

706 Main 8., MonteUo, Man.« 
(Kaapu Broad Street) M

redai<to- 
kalkė-

zuiti.'

Dr-jos valdyba.)

DEBATAI

Baisi žmogžudvstė. \

Litu apyvartoj

naudojimu 
roškūnuos'

M. Blažauskaite

PADĖKAVONĖ

Tek Malu 2488

GEORGE H. SHIELDS 
ADVOKATAS 

811-812 01d South Btdlding 
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. Lkl 5:80 P. M.

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490 
Gyvenamo

37 Gorhang Avenue, Brookline 
Telepbone Regent 6568

"Ofiso Tel.: South Boston 2972—R.
Resid. Tel.: So. Boston 1912—W.

S. BLRUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balzamnoto- 
jas, Keal Estate ir Public Notaras.

343 W. Broadwąv, 
South Boston, Mass.

Resldencija: 237 I) St., So. Boston.

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

51M Pine Hills St.., 
rašo: “Dėkui Tamstai 

a>ų stebuklingai šutai- 
o-< mane sveiku padarC 

nkietėjimą. skll 
knudėjimo. nak 
iduriuose ir nie- 
bet kaip aš šu
lu pakeliu No.

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisti) mokyk
lą !r užsiima Keal Estate pardavi
nėjimu, bnna mano ofise kasdienę 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliška! ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, TeL So. 
Boston 1696.

TeL So. Boston 27C

J. MACDONELL, M. D.
Galima ir

: onso valajdos: Rytais Iki 9 vai
1 Po pietų nno 1—8

e Vakarais mio6—9 I'
ji 636 E. Broidway, So. Boston : p, - r. i i

Simioi 
domią 
tuos u

indontv'j

CAMBRIDGE MASS

nosinis 
v o 10 d 
bažnvr

nuo 
nori 
mo ko
tu/.-: n

Surdegis.

JAUNIME:

Te'ephone South Rn«ton 3520 i

10. ŠALNA (SKALNA)!
LIETUVIS ADVOKATAS

B*!gwi du Univerklteta 
Oornell univenity A. B. 
Q. WMhington.Univ. ra LL.B.

“DARBININKO” NAME 
(aotroa luboa)

M8 W. Broadway- 8a. Barta*, i

<• :.i>\ :m<<"-- i siiri:1
V

’ 1 ’i • /.(■ "i ' -
■ UI - • " 1 ,i"

.:ki<> d-
.4 /«•!;) ’ i >

\ U '.llbll U-*’- /»’lil.
i;i<toriu- p• 1\ l’ni'
kvieti;- ūk i ni iikani-
ūkui- ir dunda ]

PAIEŠKOJIMAI
KAMANDULIS. prašau 

r. o ypač Baugi] parūpi'- 
ški’i kaimo. Kamnudulių, 

atsiliepti šiuo 
Montello, Mass.. 

G ba’andžio š.

SPAUDOS DARBUS i

(A10)

siuskite j 
“DARBININKO 

SPAUSTUVĘ

Kurioje greitai, gerai i 
pigiai atspausdinama:

KNYGOS 
KONSTITUCIJOS 
PLAKATAI 
TIKIETAI 
LAIŠKAM ir 
KONAUiRTAM 
ANT GALVIAI, 
UŽKVIETUIAI 
BAR CHEKIAI ir tt. 

visais spaudos darbais 
visuomet kreipkitės pas 
mus o gausite geriausi pa
tarnavimą. .

“DARBININKAS” 
366 West Broadway

So. Boston, Mass.

šfnoml pasiskelbia atidaręs nau
ją Įstaigą .kuri kiekvienam malo
niai patarnaus laidotuvių reikaluo
se. nepaisant ant kokių kapinių, 
sulig noro laidojančiii.

Tatai Montello's ir apylinkės lie
tuviui prašomi yra išnašiuose rei
kaluose kreiptis pas savo tautietį:

ADOMĄ WAITKUNĄ 
(WAITT)

25 Enterprise Street Tel. 6746-1V 
MONTELLO, MASS.

Ofiso vieta:
530 N. Main S t.. Brockton, Mass.

Tel. 1023 .

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
v*I. 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po piet

7 Ik! 9 rak.
I 389 Broadway, So. Borton. 
j TeL So. Boston 288L

Naujo Biznio Atidarymas

D. A. ZALĘTSKAS
LIETUVIS GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS

OFISAS: 983 Cambridge Street, Cambridge Mass.
REZIDENCIJA:

26 Dimick St., Somerville, Mass., Tel. Prospect 0415-M

k it n r zm< > ■■ i u ta rpe

1« METU SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS 

899a W. Broadway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. Ik! 7 v. vat

Bostono Draugysčių Vai 
dybij Adresai

3 V. JONO E V. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas - M. Zoba.

539 E. Seventh St.. So. Fx<-:oy.. yp^s. 
Telephone South Boston 1516—J..

v’icft-Pirmininkns — .1. Petrauskas.
250 <Jol<l St., So. Boston. Mass.'

Prot. Raštininkas — .T. Glineckis, 
5 Thomns i’k., So. Boston, Mass 

*:n. Rišlininkt'.s — M. šeikis.

vasierius — A. Naud-žiurki.-.
885 E. BroaCrvay, So. Bo-tož. M 

Gvarkdar.vs - J. Zuikis,
7 IVinfield St., So. Boston, Mas:

čią nedėMierr kiekvieno mėnesio 
valandą popieti), parapijos salė. 
E. Sevenfli St., So. Boston, M:>

3R-STB LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičkienė.
203 XV. 3-rdSr., So. Bos.',:.. Mass.

Vice-Pirm. — A. Janušonignė.
1426 Columbia Ild.. So. Boston, Mass.

rot. Rašt. — <). Siauriem*.
443 E. 7-th St.. So. Boston. Mass.

EiY>. Rašt. — J. Keys,
115 G Street So. Boston. Mass.

Žd. — O. S’aniuliutė.

į J TEL. So. Boston 0506—W. j
■ 5 LIETUVYS DANTISTAS |

H. L. KAPOČIUS f
^251 Broadway, So. Boston į

("Keleivio” name) 5
l5Oyrso Valandos: nuo 9 Iki 12, nuo J 
; ijį 1:3<) ;ki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 vakare, i 
r jSoredorois nuo 9 iki 12 vai. dieną J 
i ASnosromis nuo 9 iki 6 vak. Ned« į 
Į ^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti’ f

Tel. S. B. 40T<

DAKTARAS
I.LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietuvys Gydytojas 
772 EAST BR0ADWAY 

So. Boston, Mass.
VALANDOS : 

nuo 9 ryte iki 9 vaL vakare.

’varkdarė 
164 6-rh

•raugijos reikalais kreipkitls visados ■ 
protokolų ininkę. Draugija Įniko 
savo šusirir.kimus kas antrą utarnin- 
ką kiPkvir.n mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos sretaiuėj ant Penktos gat
vės. South Boston. Mass.

Boston. Mass.

IV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS

ST 0GDENGIAI 
(ROOFING)

Smalos ‘r žvyrio. metalo, Neito Ir 
ašp'ilo šimtelių. Tai yra seniausi ir 
ntsnkanrlansi Stogdengiai So. Bos
tone. Visa« darbas gvarantuojamas 
ir vpatiškni peržinrimas.

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

fTarpe E ir F Streets)
Tel. So. Boston 3662

•tmaininkas - J. Jaroša.
562 E. 6-th St.. So. Boston, Maa*. 

Tce-pfrm. — J. Grubinskas,
157 M Street, So. Boston. Mas*, 

rot Raštininkas — A. Janušonis.
1426 Cohimbia Rd.. S. Boston. Mum

Inlnsų Raitininkas — K .Klškla,
8 Hatch Street. So. Boston. Mare. 

Odininkas — L. švasrždys.
111 Bown ft. So. Borto*, Mas* 

varkdarys - P. Laučka.
395 E. Flfth St, So. Boston. Man*

Draugijos reikalais kreipkitės vta»- 
oa 1 protoknli; rnšthnlnką.
Draugija saro susi m kimu* laiko 2-rą 

edėldienj kiekvieno tnėnerto 1-mą reL 
o pietų parapijos ralfijn. 492 8®»onrh 

cFl. k KEISTUČIO DR-JOS
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IRMTMNKAS — V. ZMIeckas.
514 E. Rroailvvny, So. Boston. Mas*. 
ICE-riRM. -- Poriias nnkn.

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį patkutinį patarnavimu, todėl verta pas jį 
kreiptis.

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

t’ROT. RAšT.— Antanns Macejunn*. 
45O E. SovMth St.. So. Boston. Mnsa. 

IN. RA.šT. - Juozapas Vlakaviičus. 
906 E. Rm»dwny. So. Boston, Mass. 
ASTKRtrs- Andr. Žaliukas. 
611 E. Fiffli St.. So. Boston.

fARAALKA-Knz'nv'v-’* Miknllionlu. 
006 E. Bmtd'var. So. Bo’ton. Mare.
D. L. K. Krttuėio Dhingljn laiko r#- 

o m*nemnlui rasfrinklraus kas pinaa 
edėldienj klieno mėnesio, po n u ai. 
M WaKhlRtton Rt.. Boston. Mate 

vaalndtpo pietų. Atrldami ant
• airlnktlDo nMvaakite sra «▼!• <ie«- 
giena naujų nirlų prie rantų dmogiyaa 
priraiyti.




