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“KiefrfaM kataliko yra 
šventa? priedermė paremti 
katalikiška jų spaudų ir ją 
kuoplažiausiai naahateisti 

tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užroo- 
kesnio.”

Kaina 4 centai :

nomis 
labai 
vadai 

. kad

D0BM SME*
Rymo Kataliką B?, 7 
Darbininkų ĘjooperaiyHtoH

D Al B I N-J N K A
į r'

—— Etna -— 
utabMįėkais, ketvergais ok

' SUKATOMIS
Metama ............................................... $4.30
Utrubeiy tr apkūni

atenmis ....................... ..............

Darbininkas”
366 Brx>*dway, So. Boston, Maat.

Tel. South Boston <J2tl

F r a H ei 1OS V aidžia i Gedulingas pravaslavų darbininkų karas
9 1924 nv spalių 11 d. kelyj w _ >g _ # Paskutiniomis dienomi

Griuvo
FRANCIJOS MINISTERIAI KURDESTANAS SUKILO 

JtEZIGNAVO
Paryžius, 

natas nubalsavo prieš minis- korespondentas, pasiekęs^ 
torių sumanymą pagerinti fi-! Kurdestano gilumas, prane- ' , ....
nansus. Valdžia buvo suma-' .........;-.m..... Kauciko. kuiis kaltinam;

niusi reikalauti, kad didieji 
kapitalistai liuosu noru atsi
žadėti] dalies savo turtų. Tai 
prieš valdžios sumanvmą bal
savo 15(>. o už 132. Todėl 
liiomi išreikštas valdžiai ne-iir i.........
pasitikėjimas. Tada minis-įtikėjimo. .. ___
toriai su Herriotu priešakyje I Korespondentas patvirtina kartu su 
rezignavo . Jie valdžioje iŠ-1 pranešimus, kad kurdu suki- Lietuvon

Daug cr-‘limo vadas, šeikas Saidas. Skaudvilėje Tauragės aps- 
gelių pridarė griežtu nusista-Į norįs kalifu padaryti mirų- krity. bet čia jų laimei atėjo 

ir .šio sultano Abdulo Hamido gaia>. Kauč-ikas dažnai ne
šulių. • būdamas namie, pradėjo įta-

Korespondentas mano, kad rinėti mvo žmoną esant neiš- 
turkai dabar perdaug turį tikima. Iš to kilo, nesutiki 
darbo su kurdais, kad gale-įrnai. pagaliau priėjo net prie 
tų mąstyti kivirčius dėl Mo- to. kad kart;] Kauč-ikas nusi- 
sulo. kur britų kariuomenė varė 
ir aviatoriai daboja sieną.

Telegrama ' iš Konstanti-i '
nopolio praneša, kad Gzendi svti nužudvsiąs. jei 
apygardoj einanti kova tarp nepasakytų kuris ]. 
kurdų sukilėlių ir turki] ka- 'meilužis 
riuomenės.

PRIEŠ TURKUS.
— Francijos se- London.—Daily Express’o‘

ša iŠ ten. kad esą visi to kra.- , v , . . . _ .
4 ' • • i i ‘nužudęs savo dranga ir kosite gvventojai apsiginklavo. - v ;

• A.. , • - •' nosis nuz.udvti savo žmona.prieš I urkiją. norėdami išsi
kovoti nepriklausomybę ir 1917 metais Kazy-. Kaučį 
atsteigti kalifatą, kurio nu- kas. dar būdamas /Vineriko- 
vertimą jie laiką užgavimu je susivedė ir jautėsi esąs lai 

išniekinimu musulmonų niingas su savo jauna žmoni'
it* Barbora. 1920 metais ji> 

žmona grįž'

į buvo apipiltas Raguvos pa- j 
‘štas. Į ti-e^Įą dieną po įvy-l 
ikio buvo areštuoti ir plėši-į 
■kai: Antanas Skonimas 29;

--------- ---------------------------------  netu iŠ Panevėžio, kuris uži

ŽMONOS IŠTIKIMYBĖ i‘y” kaD>■ ?-•> yr
; tas g metais ir b nien. kaleji-■ . _ 
Uno 3 uozas ^Ikominas 24 nie-’’

" 1 . ‘asmuo
P ’kų Ruijoj. Palaidotas 1 Jon

iško \-ienuol\me.
-' i

iškilmes Maskvoj
PALAIDOJO PATRIARKĄ.

Tai paskutinis ė n

i.iinio ir .Juozas Okulu-im ..... ’se dalvvavo visa urav-slavu 
metu, is Pajievezio. teistas; , .v1.. ,r . m .

-I _ v 'dvasiškiui Maskvoj r- apy-iz vagvstcs — uz ,. , _ J ..
I ' ’ ., _ įlinkose esanti. Dam. .iu<s-ste gavo 3 mene-: ...

i i n 'zmi t vi :1 • i 1 41 ti 11 ibi-

(iu k; 
viena

■iiarbil

buvo 10 mėnesių.

s. m. kovo 7 d. Kauno apy
gardos teismo Panevėžio sky
rius nagrinėjo abiejų Skumi
nų ir Okuličiaus bvlą dėl api-

bašninką ir ualvvavo ai< 
tr.vese. Šitos !am< 
ai)(*igos biiv-> ■, iešl>x. I? p 

v:iidžmu >

religine.-

.i-

: } 1 l‘<*} mum- stipriosios
PERDAUG TU KALBU . m :•" W 1 /, ; (* J io>. Mdps su Cle-

CVSF. i: 11!’ . ------ (.'(z,t) i ■ (į ti.-. • ‘•.c.i'.'D žiūri Į kitą ir
''' K t J > . K<l(į .,<1 i K IR IS T ■ ėl 1 | R‘ ' . . i - pi'yės da-
daug jai: kalba apu- 1- ram-:- ■ ' G:(;i'S!;:-> ;:T;li<as. Si-
jos sKola> dimg’inčms Vais-!r’(‘■ miimiiai : kitam koloni-
įtijoins. ame ji: nikoh-knivi- .m •ir.bai i: žiūij, o gal ir
mą. iraim- AaAmgiom: oi;;- m žiū: i. (D .. . kad tik
nūs š;mx:: sinkią ;:prib-;’-c;au.-ig:::: :. vra ir ki-
Komor'.'ce:;;;.. i5r<*zi<it-ia< ;>lm.T .b i <:inriij Kariau-
es;:> uijtisoia-s. smi nuo- toją. > iii im :•;<«; viemis ve-
ialiim lai- dalykai- ė-ram m i- .V- M,. .V. J.

itin mo: U o^.g;;, m-g:: ■ ‘ (‘antro
gc -p ; ;-ą- -J p -U-- bekla-

.am. -. . i- X ka-
K-m ’’ .: - :Š kantry-

i' OČ-. 1 );3>a:- naimč) iuti-i and-

ĮSPĖJO MEKSIKOS
AGRARUS.

ir šoko ka
ri: frontais:, 
mmle- i Cle- 
‘.<ia ir sako,

4

tymu prieš Vatikaną 
Francijos katalikus, paga
lios pakrikdė finansus ir tu
rėjo negarbingai trauktis iš 
savo vietų.

Naujam kabinetui sudary
ti pakviestas Aristide 
Briand. Jis jau yra septy
nis sykius buvęs premieru.

Kai Herriot rezignavo, tai 
Suv. Valstijų prezidentas 
Coolidge pasiuntė jam pa
gylamą už gerą dalvkų vedi
mą. Iš to Francijos daug 
diplomatų pasipiktino. Sa
ko. kad prez. Coolidge kiša
si Į Francijos partijinius 
ginčus ir viena puse palaiko

NELAIMĖ
< (

4

PARAŠĖ SAU LEIDIMĄ 
LAIDOTI.

Paryžius. — Miesto rotu
šės klerką, išdirbęs 40 metų 
toje vietoje, pasakė, kad jau 
gana to jungo. Pasiėmė lai
dojimo leidimo blanką, ją iš
pildė savo vardu ir pargrįžęs 
namo nusišovė. Jo kišeniuje 
rasta laidojimo leidimas.

TELEFONAS VISAI 
EUROPAI.

London. — Anglijos gene
lis paštas planuoja visą 

Europą sujungti telefonu, 
susižinojimo ir komercijos 

i reikalams. Komunikacija te-, 1 . 1

:si trys kaltinamieji prisipa- • €įa’ix-vav.> ži
jžino kaltais. Pašto apipleši- j 
‘mas ivvko taift. !
i
' Skuminai ir Okuličius, ap- : 
siginkląvę

i Panevėžio traukiniu nuva-
■avo žmoną į klėtį ir pa- ;z,ax 0 i ĘagU'jęlę. ( ia. uio- 

!sikhi|xles ant kelių, su brau- [iau .V1‘a didehs
hiingu rankoje pradėjo gFJ- :^^as. Phej?'nuo'stoties a- 

,0,-1^’pic 390 žingsnių, jie pasislė-
y)S 'pė krūmuose prie kelio. Ra- 

Kaučikienė iŠ bai- paštininkas, paėmęs iš 
mės nurodė net kelis, tarp M”'ies ]>ašrą. įvažiavo apie

9 vai. vak. Tik įvažiavus į 
mišką pasigirdo šūviai irzį Milašių.

Milą

revolveriais, iš tros dirbtuve; iši
mas. Žuvo viet<

“CARAS’' KIRILAS SU
“CARIENE” TEISMAN

Beiliu. — Didysis rusą ku
nigaikštis Kirilas ir y-žnio-

mou dėl

Meksikos valstijose 
tiesiogini veikimą d

prezidentas pareiškė

“Kiekvienas. kur-

. m

lefonu Įsteigta jau su Ams-' 
terdamu. Hamburgu. Berli- 
mi. Malintu Stokholmu ir Ro- į 
ma. Rungtynėmis eina Frau-'

vvra apkalba ir kad pastara-, 
sis o-ab jam keršyti, paėmęs : 
su savim keletą liudininkų. ■

norėdamos ir viena ir antra > 
patapti telefoninio susižiim-: 
jinrn centrais Europoj.

sis urmai km 
bet klebonas nri

>ko trv

•J - • Hkrūmu.._
) • W OM.

ų asmeniški] pinigu bū * 
- pakieto ištraukė vai- ; 
3.000
kad iš Raguvėlės at

pagriebę pašti-

<'<tann>s

Milijonų ji

elementai
••t-ariem

tkn a du

vbė-

NELAIMĖ.
Londor.. — Du anglį] avia- i

'ket 
.1 eismas visiems trims ple- į 
cams priteisė po b meti Dabar

DU BANKAI UŽDARYTA [
St. Paul. Minu. — Valsti- 'Mos oficieriai žuvo, jų am-o-, 

jos bankų superintendento į- planui nukritus į jūres ries 
sakvmu uždarvta du Minne- Kento pakraščiu. ATVYKO PREZIDENTAS.

P1.1

sotus statė bankai: Statoj 
Bank of Morton, turėjęs. 
300.000 dolerių depozitų, iri

zee. su 140.000 doleriu depo
zitų. Abudu išleidę dideles 
pinigu sumas blogais invest- 
mentais.

Kopenhaga. Danija.—I’d- 
devallos duknose gaisras su
naikino dvidešimt nedidelių 
laivu, tarp jų keletą puikiu 
jachtų.

PRIEŠ ŠVEDIJOS DARBI . ,i. j- j- .
NINKU SĄJUNGAS. K?zvs K:;nr'’

Ka< ff<>lem<‘S k ;---f a > i a7; <
Stoklmhnas.—Vienas k-m ti ’ ., Ibram.m.ga <ove umi< <mrtii" ’ 

servatorm atstovas inese . .. .m. . .... ... . ' Kazį Milasin. knri< miKrito
riksdagaii ( svedi ios seiman i . negvvas ir 1 
istatvnio sumanvma. kuriuo. • . , ■ . • pradėto oe 
jis noru kad istatvinas prieš 
turstus būtų lygiai taikomas : 
ir darini uni joms. 1

l’nited Mine Work-

atvyko į (‘ape Brcnton tvri-

K

;ir i liūdininknm 
:lik<> -mi ibiai snž< VU

IŠDEGĖ DAUG MEDŽIŲ įi ma Kirilimč
A;t<toua. I’a. -- Kiio.s Jų-.-mm. mu-obem'

i M tusi
us mm 
vairieše 
vartoti

kalboj j

u baudžia-

;r:''-;.- mrnir Moniellos. Iš- d 
. -.i-ž:;.s. bus. bet • J 

Ū- ; k .o-/.- ■ .;imt nau- /i 
u; :v'- -• fmntan ir -j 

m.galės visus 
uitu- :.- i.-:imotojais.
Kaip e-r. -'.t-hm-e. bet mesti- ;

kad pabaigoje šio mė- ' 
m'-’čt. mb- ' jtarbtfvšiih^ kĄ ’ <į 
Nevvbrkb dafhh'inkAi gdli: j 

1 • iškrėsinm špo.-ą ir • Naujo* 
I '/'ė ė,- ;y>k b-'.’ii.. N.eW-> J 
į .. y -.ė -ūk pr^ į
i; y.-Ūmume'. o dabfff

m; mui.mmiab išrady-’ ’
mals s t o ;a'visir? if mA1-'

"Trylika mmių narių su- 
nplikacijoBii- ateina, malonė-.

Veiykihi.

kiliame darbuotojus ir nau-
■ ' juosiu< . narius. . Linkime 

Tamstoms geriausiai pasi- 
darbi?M R m-m- Nę\varko, 
.Imtvvius sutraukti p-- Lietų-

’< ' Darbininku Koperalyvčs

. AMERIKOS SU RUMUNIJA 
SUTARTIS PASIRAŠYTA.

: i Bųrlm’-”<ta^. Rumunija.—■

i- Jav ii- Rumunijos už'

tradicija-. sutarti

m, ]{:. /!/’■■
D-

.. Ei
■ ei

i buvo

k imi
’adi'

■- 'ms i

() iada, 
’site lai-

/ Snausti
iimą.ą’c.iĮšįa

išnaudoti vi- 
: reikia ci- 

Mrmkimiis.

ej.mi savo ko- 
. kad jie stotie 
a -r kariautu

■ -erai per
'■dūkime s;

. • . 1 bbar lai-

1

PLOVĖ KOJAS.
Madrid. — Prieš Velvkas. 

pag;d seną paprotį karalius 
plovė palociuje 12-kai ubagu 
ir 12-kai ubagių kojas.

1 ūksiančiu mi-džm. REIKALAUJA NEPRIKLAU
i m u. SOMYRĖS Sugrįžo.

jin; id<- tik a-tmuv-

NELAIMĖ KARO LAIVE
Spezia. Italija.—Italu ka

ro laive Caio Duilio įvyko 
bomlros sprogimas, kurio Še
ši laivvno kareiviai buvo už
mušti. o dvidešimt jienki šu- [streikavę. į;.,
žeisti. Penkiolika sužeistų- ‘bau. tai savo vietas rado ki 
jų veikiausia nebeišliks gyvi, tais užimtas.

NETEKO DARBO.
Woreester. Mass. — T r; ■ 

'šimtai hod carrier'u buvo su
Kai sugrįžo dar

K a i <1 j i ] 111 >.
ISPANIJA NUIMA EMBAR
GO UŽSIENIO KVIEČIAMS

Madridas. Ispanija.-- Ka
dėjo propagandą

i DINAMITO EKSPLIOZIJA
į R r' 1 )e 1; nm r< >. B":' izli ja •-i^tVob.ii. btij;

šit-nii' <lie- ♦
. a'rno.-e ap<-
‘ - nar<iinai 

-jiirm atsiėmė 
• šinl č-ia kn- 

"■■■■ .aimauskas
t tntytas.

Pamesfrn f.M'kis..

sieniuose kviečiu miltams.

> 4,4^*

ŽUVO TRYS KAREIVIAI.
Del

■ (Jani
mniiio nuimama em-|jai. Patrusson mano, k.-iniri, 

Largo importams iš užsienių. Faroc salonn 1 inkmniamia i.; 
ir centralinė maisto kofnisi- valdžia bi’itu mkia. kukiu tu žeisti. Sprogimas ivvk-'l MBču « 17 . Ti <’ ;•<>Magen- 

autorizuojama gauti už- ri mažylė San Min im vnls- kraunant dinamitą Į garlaivį damo koridnnui rmuis vyrilU y 
tvliėlė. Portugal.



Y and SATURDAY

JOgEPHS UTHUAUAN K 0. ABOCIATIMT OF LABOS

uader the Act of Mirch 8,1879.*

Ii pražudyti Lietuvą, ‘“yri- 
plito “balso vargu klauso tie, 
kurie turi jo klausyti Jei su- 
manytasai pasaulinis lietu
vių suvažiavimas išdirbtų lie
tuviams taip vadinamą mo
das cirendi, sugyvenimo są
lygas, jei sroves pabrauktų iš 
piktų partinių ginčų į kpititr 
ringas lenktynes, tai suvač 
žiavimo tikslas būt atsiektas.

P J1*! *WL
Savieji Reikalai

4A «f Oet. 8. 1917, aatboriMd onJuly 12, 1918.'

SUBSCRIPTION KATES.:

aad suburbi........
t ©ountries yeariy

$4.50
$5.50
85 50

10 MĖNESIŲ VIEŠPATA 
VIMO

| miUTINIS PALIKIMAS

Franci jos ministerių kabi
netas griuvo, viešpatavęs 10 
mėnesiu. Griuvo dėl finam 
siuto susipainiojimo.

Francija savo finansus

MOŠŲ ŠVENTĖ.
A

lietuvių Darbininkų Ko- 
operatyvės Sąjungos metinė 
šventė kasmet turi būt ap
vaikščiojama trečiam (ar ą- 
pie) sekmadieny po Velykų: 
ryte šv. mišios organizaeijds 
intencijai, o vakare svetainė
se pritaikintas- programas.

Savo šventės laukiant ir ją 
minint reikia, dėti viųų pa
stangą organizacijos padali
nimui ir organo išplatinimui.

kad jis būtų kiekvienam or
ganizacijos nariai brangus ir 
reikalingas.

KĄ NARIAI TURĖTU 
DARYTI?

mėj dvasia Jauki, nors liūd
na; ’ i .

Užrašus vedu.
nespėju sutvarkyti 
ga- ■<.

Jeruzolinie prie
komi apsistojome.

Spaudou
medžia

padaryti įvairesniu ir pilnes
niu, tai kuopos turėtų steng
tis ateinančiam savo susirin
kime išrinkti komisiją bei 
pavesti kuriam kuopos na- 
riiii pagąmiuti kuopos apy- 
žvalgą ir prisiųsti ją “Dar
bininko” redakcijai nevėliau j 
gegužio 31 d. Apart apžval
gos reikėtų pasirūpinti kuo
pos ir pavienių kuopos veikė

Praiiciš- 
Daugu- 

•moj turistai iš Amerikos. 
Kunigų yra apie 20 asmenų. 
Svietiškai apie 40. Kiti gal 
koteliuose apsistoję.

Oras šiltas. Jeruzolinie 
vėsesnis negu (’airo'j prie 
pyramidų ir sfinksui.

Sunku nuspėti metui dali. 
Vieni medžiai be lapų, 
skleidžia, o da ant kitu

nes. štai up5 Jūri, leg HeiySs ste
kas rate apsigaubusios miglos 
skraistėmis ir vilioja. Ką? Maue. 
Eisiu pą.s jas, ten taip gera, gam
tos prieglubstyj.'’ Veidas vis la
biau balo,; akys geso, širdis silp
niau plakė ir šaltas prakaitas api
pylė, o įnirtingomis lūpomis klajo
damas \ps girdžiamai šnabždėjo: 
“Sudiev, giružė, močiutė, draugai, 
tėvyne, kelionėn linu, kelionėn, 
ten. kur rytai r.usta, kur šmėklos 
barsto žemčiūgus..Sudiev, mly... ” 
Smu'.-’.-kč- ūkis ir amžinai nutilo.

kiti
m :?m samūs spinduliai 
ė pro langus ir vaikydami

Lietuvos vyriausylM’s <>r-
? ganas “Lietuva“ kovo 23 d. 
' s. m. laidoje turėjo šitokią ži- 
liią:

KUN. PAUTIENIAUS 
PALIKIMAS.

Didelė pašalpa studentams.
Lietuvos universiteto rek

torius gavo iš Pltiludelpliijos 
arkivyskupo kardinolo Dou-

* gherty juriskonsulto oficialų 
pranešimą, kad a. a. kun.

' S i m n n o P a u t i e n i a u s 
testamentas yra teismo pa
tvirtintas. Savo turtą velio
nis pasljyrė Lietuvos univer

- sitė^R . ♦fiič^ntams-ėms ?ti-Į 
pen|Šj©niš. Kandidatams į 
stqaį®dinihkiis testamentas

? nurtatd tokias sąlygas: kad.
'■ kandidatai būtų lietuviai, 

t kad gerai, lietuviškai kalbė
tų, kad būtų praktikuoją ka
talikai. kad būtų savo klebo
nų rekomenduoti. Kardino- 
las Doughei-ty. kaip teismo

rasti tinkamų fondui globė
jų! Kodėl ir pati fondą ne- 
prrkeki Lietuvon .' Bekit-

j k<> jis .ten stipriiitii Lietuvos! V'arko taip, lyg ji nebūtų 
Hitą. Yra: teisybė, argumeii 
Itųir už a. a. kun. Pantie 
Į niaus palikimo būdą.

I rike tas fondas gal sat
h)iu'ii būtų Lietuvoj: svetim
taučiai įtraukiami i kontak
tą su Lietuva. Bet nuims ro-

Mūsų vajus didžiumoje 
kolonijų labai gražiai sekasi. 
Bet yra da ir tokiu kolonijų, 
kurios neišdrįsta įsijudinti ir 
pradėti šventąjį ir svarbųjį 
savo darbą. Tatgi čia nori- 

turtingas, karo ' mc priminti, kad vajus jau 
neįiuteriotas Vokietijos pro- netoli pabaigos: 
vincijas Eizusą ir Lotaringi- lot/das
ją. Ir nežiūrint į tai Frau- j pdsibiiięim įleidžia i d., drp- 

ąrgumentai neat- b-ijos niinisterių ' kabinėtas |č’-ė/ų ritlauda naiJi, .>■. gi nut
ikto kad reikia (pasijuto finansinėj klampy- j rasai: rdiaeos u- faiuas lai- 

! ‘ r tai ne stebėtinas da- juiėjimas pasibaigs aiiie vidu-
j rį birželio mėnesio, nes pa

nas daiktas, kad frau- (baigoje to mėnesio manoma 
vra rodv-Turėti tą svarbųjį istorinį — 

iliui s;ivo l'inaiisiĮ sil-'dešimties metų gyvavimo ju-

Ame- pinigų sumas.

PASAULINIS LIETUVIU 
SUVAŽIAVIMAS

1 įrangas” pakol 
sakyti grandiozišk. 
mą---- nšankti viso

kutbeuis. aš savo pusės pa-’ ‘ 
stetp'dar sąlygą, kad kandi
datai luitų dviejų vyskupą ir 
Lietuvos upiversileto teolo- 

' gtgo**-filosofijos fakulteto de
kano rekomenduoti. Jis sau 
pasilieka saugoti kapitalą ir 
strpendijoms skiria kapitalo 
mjeŠHučius. Visas kapitalas 
siek?b 74,998 dolerių 59 cen 
tę. Nuo keturių metą nuo-! 
siračių susitiarė jau 4.119 do- 
lenų. Tą sumą kardinolą.- i 
Dougherty ir skiria dabar | 

’ stipendijoms. Kasmet nuo
šimčių susidarys apie

atkariautas

vūzii uusistatyi

jau dideles 
Ji jau valdo

Kvietkų visur dttug. 
Žmones neturtingi.

! 1 d 1.

’::s .epas.

Jaunuolis Svajotojas

pirm asui
šeini u laimėjimas

ši ųst i “Darbininko” paptm 
Šimui. 'Žinoma, už’klišių pa 
darymą reikėtų atlyginti).

'Poliau, 1
i)i<“Darbininkas” bus kiek-1 
vienam nariui labai brangia j 
atminties dovana, kurią jis! 
laikys ir karts nuo karto per-, 
žiūrės. Tatai jame būtų la- '

visus
■ jdžillos !

kadangi jubilieji-l • Lirnas Kri>iu,o

riams ir profesijonalams ap- |rj(1 
siųarsyti ir iš to paskui Hirė- <lei 

įti gera nauda. 'Lokiu būdu, 'iiu
vC‘je

JAUNUOLIO MIRTIS

n .-uoliais e.-ti tie. kurie 
•.ori būti-.

lUstclbi;; alvi-

LDKS, CENTRO VALDYBA

.e. M;
.retų atlankyti gerus biznie- 
irius ir parinkti jubiliejiniam 
į“Ilarbininko” numeriui ap- 
1 garsinimu.
I

j Be to, kiioposirnariailu- 
Jė apie vajaus pabaigą ir bū-J reTU stengtis savo raportą.)

, . .. t • išimąjį seimą. Seimui dieną ipadaryti kuogražiausiu: kad Į
uu.Kamja imUjU. u. u . j ajHe pabauni bir- 'skaičiumi nariui kuopos butų -

.l’,_71U *•<U 111 \ iželio, bet kadangi da nežinia didelės, visi nariai užsimo-1 
suitui 1111 zi.ii Mt- ĮiniK.Į u jpU]. jjs ])US> nes tas tik paaiš-suspenduotų bei is- 
nias\ - .. - -x_ i kės p. gegužio 4 d., tai tik- įbrauktų listuose.. nesimatytų

Ji i tani LT0- nian.a dienos negalima buvonu- p'č vieno nario; vajaus ri*kor-
iiKro suirę, tai F raneija Pa' -staTvtL : !(las. kad būtų pagirtinas,
sirodo labai blogoji >\ii>oj(. _ . (tvarka graži—viskas tikrai
Jei Franeija skolų nemokė-Į Dovanas nutarė pirkti la- į]<(> )(,.atvv^kaj i vzdl]!.

■!bai yrazias: kam 1 eiu/m/i • , ■ ‘ m ”’a 1.
Itain ir Ta<ir<. Abidvi (lova-!' 
-as tfliv’.i Jima atidarai ! , l'aswt<','1<""<- ’>e1' l*®',
M iškilmingai jas (teikti b<'n?”ų v'« i'U<-šir-(ai
(laiigiansiai pasidarbavusiai ,lzK" karsta’ pasidarbuoti :><■ Rmtnu.j,-, 
1... , • • , ;• . I—o matvsime kaip bus link• kuopai ir oreamzai-ilos na- . 1

• ■ • , • , ■ i • nia ir malonu seimoi-iui seimui atsidarius. I 
■kus. 1 atdirbkime v

niurna, kad is: 
■kolų mokėjimo

f ...i;,.,., IŠitic Francijos finansiniai galimai _ . . . . •
i.i,.,.; trukumai nėra nuduoti. Juk. K 1 JUM ‘ _ . . • , :

trijų milijonai. kad pačioje 
Lietuvoje lietuvių nėra ne1, 
dvieju milijonų ir kad lietu-

bendra tėviškė turės neiizil- 
.rio Žūii. nuskęsti svetimame
kraujujc.

Lietuv->.]i

galima
yktų lietuvių 

1.40(1 geli t ui'■>. Australijos.

mija. didina ginklavimą

<laiua ir Amerikai ir

:i. Jei
-ris. tai

■ i<;11 !’

is VALDYBOS' 
.POSĖDŽIO.

1 ' ..... - IVI< 'K-l’inM.
pavasario ' -m i!,

pHx<l X <’ Daužvu '•<!

31
j gaič

31 i
i ramybes ir paslapties

jma;
amžinai. Nors 
nešvietė laimės >

skiria 
iomet

KOMISIJA —
127 Clierry S.

Mas:

•MINIST1LATOIUUS — V. šereikn 
JtM AV. BrG.a<!w:>y. So. Boston, Mass.

VALDYBOS ANTRAŠAI

Įima būt pa Atsiminsiu

vimas tink;'
! nnis asiimiiis deleguoti] lieti

yra liemir;
laisvamanių

■litai. Kurie | 
tai mūsų; 
soči jalistų. j 
ko Franci-

tra..
,,7,1.,:,, ' ' inra ’r malonu seimo sulau-baii••nu >cimui atsidarius. I , .

i kus. I at dirbkime visi! ne- \
•J liūiicjiuj “Darbininko liaukime, kad kas nors kitas u,...

mmieri nutarė išleisti labai už mus dirbtų.
padidintą i;- papuoštą, taip /< ])., sekr. 'ka-

Šventųjų Metų Keliones Įspūdžiai į

tirins

lietuvi;:)) n

•alėtu

trupinę Lietuvos

kai]) šv-:
.•v Tėvv:

Akys -'m-ė 
’• s;;;iki;’i a

w

n. C<»mi.

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

•m i n

Cambridge 39, Maes.

;toj būsiu Aleksandrijoj im
_  I ... . . I

.traiiKmm ihivvksiu i Cairo

Tai pirmutinis lietuviu j 
tarpt1 atskiro asmens turtop 
žymus palikimas lietuvių vi-j ' 
snomenės reikalams. Pra
džia. padaryta. pavyzdis 
duotas, lauksime sekėju toje 
linkmėje.

Žymėdavome svetimtaučių, 
ypač amerikomi ir žydui, di
delį duosnumą savo tautos 
reikalams. Pradedame jau 
žymėti ir savųjų gausins lab
darius. Kur kas vi-a iiarbin I /' 

, *. ... . ivmi
' eiau.,kur kas geriau palikti;..® .• .' . Ibin<

savo nin-US Visuomenei, ne- , 
. . _ . . . • ■ jkJvgn giminėms, ypač jei nimi-j^^. 

nes nėra stokojantys ir jui 
neturi vaikui mokslus einam y 
čiu. i’.."

I-1”'
Iš a. ą. kun. 1 ‘aut mniaii> Į no vienm paklaus. "K" 

palikimo nuošimčių kasinei iviams labiausia >n»ki 
susidaro apie .4<M). Kadam Į Kuoimnės viciiodnm< 
gi Lietuvoje ir Kru opos imi-1 varnu galima sulaukti, 
vetsitetuosę studentams už-į Mnųk žvilgsniu be 
tenka.daug maž po per 
metus, tai iš to palikimo pa 
Tarną jgąus 4-5 studentai.

Pralobusįeji lietuviai, sek- 
damia. a- kun. Pautienių, tu 
rttife^fUKns rodosi, kitaip sa- 
Vo.patikimą sutvarkyti? Iš- 

,tikrV0ij kodėl fondo globėjais 
palieti svetimtaučius >. Ko
dėl nepasitikėti saviškiais? 

? , ^r-gt.Lietuvos episkopatas, 
bei ldętuvos katalikiškos vi- 

, jėgos tiek nesu-

Prie universiteto pradėjo veik-i t ]1;lpVVJ1(-x 
■d. būsime 
■ pasiliksiu

uvažia-i ti “Akademinė ligoniu kasa.

tautai liibiaiis-ii) reikia ir ji -a 
sinkiąją kultūringo sugvv<- 
nimo. Kad to lietuviams [ni; 
trūksta. tai pripažis visi vei-j™'

Tkad negalima būt1 Ida tokio lai

sišviete darbininkai. 1 Pasta
rieji ta stoką gal labiau at
jaučia. negu inteligentai. 
Lietuvis šaulių organas 
“Trimitas” atvejų atvejais 
aki n o Ii etų vos veikėjus prie 
kultūiAtesnio sugyvenimo; 
jiurodinėjLkad erzeliai sie-

Barniom).

už. akinius.

Jernzolime.

Aleksandrijos Į
įplauksiu Į Triestą. Čia gan- j 
'■siu trauki 11Į i Berliną ii- pa
na i iaiis i Kauna.

mi'i menko 
: Kristaus tarno iš Jeiuzoli- 
pnos. Sunku aprašyti įspū-

h- apsileidusiam uy
Ir siela nuodėmėj >

.'•JOM® A£

Knygos iš Lietuvos

\ ažiimj.a kartu 1 1 kunigu.
i Lik jie iŠ Palestinos važiuoja 

trni. PF1-j kitais keliais.

iTikirnasi. kad vi>uome- 
;it jausdama studentus ligo- 

inm-. parems akademinę ligo
nių kasą. Visais kasos reika
lais galima kreiptis į valdybos 
pirmininką prof. Bagdoną Kau
no ligoninėje arba j n n i versite 
to prprektorį.

•Ju uni-

Naudinga žinoti keletą kal
biu Anglu visur sutinkame.

Daną karališkas konsulus p. 
E. A. M. Biering sugrįžo iš ato
stogų ir vėl pradėjo eiti savo

io, kad jie ga- pareigas. ;

ši vakarą išvažiuoju Bet
liejui). Ryto atlaikęs Šv. mi
šias kur Išganytojas gimė, 
aplankysiu piemenėliu ga
nyklą ir kt. žymiąsias vietas 
i r arišiu Jeruzolimon i r apic-

darais. 'Du tomai
< ap-
. . . .<>.00

$ <
S Š

t $

s<s

knyga. 1632 pusi., apdaryta, tik............... si.(10

audeklo apdarais, kaina . . .

i
$1.00darais.......................................................................... ;

DANGAUS KARAM I'XĖ. gražiais aude
klo apdarais ......................................................... $1.00

VISAS imant ant kart, atįduodami' už. . . .$5.00

tą imsiu Aleksandrijoj kovoj 
27 d. Kelionė Lietuvon tęsis | 
apie 5-6 dienas. j

Sveikas, ačiū Dievui! Ke
lionė tur daug digliti erškr-

inos rūbų nesimato, nebent jčių., bet per diglius į garbi*, 
ant viršūnių kalnų. - mokslas per nuovargius!..

Sveikina kun. P. Kaščiu- Aigypte buvojau porą (lie
kas. į . inų. Mahometonai aprėpę A
d Mariausi siįLietuvon ate-(Pavojų daug, šventoj 2e-1

“DARBININKAS“
366 West Broadway South Boston, Mass.
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Žinios iš Lietuvos

Reikės mokėti.
Vokiečiai, išeidami iš Klaipė

dos krašto paliko tenai ne ma
ža Vokiečių valstybės turto: 
geležinkelius, uostų, miškus, į- 
vairius namus ir tt. Visų tų 
turtų jie Įkainuoja į 600 milijo
nų litų. Už visų Vokiečių pa
liktų turtų Lietuva yra apsi
ėmusi sumokėti tik ne patiems 
vokiečiams, o jų kreditoriams, 
santarvės valstybėms, t. y. 
ITancūzams, Anglams ir tt.

Lietuvos vyriausybė dabar 
patikrina ar teisingai vokiečiai 
įkainavo savo turtų, o patikri
nusi turės mu'itarti su taip va
dinama reparacijų komisija, t. 
y. >u santarvės valstybių atsto
vais. per kiek laiko ir kurio
mis sąlygomis ir kokią pinigų

-----------  . I
Lietuvos Jūros Draugija 

Klaipėdoje.
Klaipėdoje organizuojama 

nauja draugija, kurios tikslas 
rūpintis Lietuvos jūros reika
lais. Priimti įstatai, išrinkta 
draugijos laikina valdyba; po 
dviejų savaičių žadama su
kviesti steigiamas susirinki
mas.

KELIAUKITE LIETUVON
H

Statys naujų fabrikų
, Klaipėdoje.

Klaipėdoje Danai žada staty
ti naujų didelę margarino (au
galų sviesto) išdribimo fabri
kų. kurioje dirbs apie 100 dar
bininkų. '

m ta.

Protestai prieš Vatikaną 
Kaune.

>ič popiežiaus siidarvios :

Jūroje žuvo 2 klaipėdiečiai 
lietuviai.

Jūroje bežvejodami nusken- 
2 žvejai, abu jie buvo apsi- 

dę ir paliko savo žmonas: 
•mis su dviem, antras su tri- 
- vaikais.

*
Kaitras praleidę Lietu
voje, norintieji gris Ame
rikon orui atvėsus.

m;:.- atiduodamas Lenkų glo
bai. Kaune Rotušės aikštėj ko
vo 8 dieną Įvyko protesto mi- 
liiigii-. Su>irnko didžiulė mi-

.iii nomezn;

Kiek daktarų Lietuvoje.
Sau>io mėn. 1 diena Lietuvo- 

’ urvo 448 daktarai. 247 dan
ių dantistui, 308 

felč.—akušerės. 
Tuo bšaiu Lietu- 
dautarm lenki'. 

4.5(H! žmonių.

lydytojai 
•riai. 18

i
į

Minėta ekskursiją rengia 
LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE. Palydovas 
bus apsukrus vyrąs JO
NAS GLINECKIS.
Kelionei atliekame visus 
prirengimus.

Mitinga.- priėmė rezoliuciją. 
Rezoliucija pažymi, kad j>opii- 
žiaus sutartimi su lenkais pri-' 
tariama Lenkijos smurtui — i, 
nn>ų sostinės užgrobimui. <.iir-i;. 
btinai ir netesingai skaidoma L, 
Lietuvos gyventojai katalikai, i x 
,;ų bažnyčios priklausomybės' r 
atžvilgiu, pavedama Lenkijai; 
varyti per katalikų bažnyčią 
A ilniaus krašto daugumos lie
tuvių ir gudų katalikų nutauti
nimas ir lenkinimas. Del vi-',o,.-] 
išdčstvto mitingas nutarė rei-Į > 
kalanti iš Vyriausybės daryt' J 
žygius padarytai Lietuvai! 
skriaudai atitaisyti ir tuojau iš- Į 
sių.'ti iš Lietuvos popiežiaus' 
atstovą Zeccliini.

Kiek Kaune trobesių.
i Praėjusių metų gale Kaune 
r.vo 5,417 gyvenamų namų, iš 
ariu 1.246 mūriniai' ir 4.171 
,<‘dini>. Negyvenamų trolm- 
ų bgvo 4.234; iŠ jų 457 niūri
mi ir 3.i 11 mediniai.

žmogžudystės Lietuvoje.
Vien Panevėžio apskrity su- 
aityta per 1924 metus !•> 
logžudystės ‘tikimų: nužu- 
’ta 12 vvru ii ' moterys.

kininko

Šaulių Sąjungos visuotinas su
sivažiavimas Kaune.

Kovo m. 1-3 dieną Kaune i- 
vyko ketvirtas Šaulių Sąjungos 
būrių attsovn susivažiavimas. 
Išklausyta Valdybos praneši
ma.- dėl pereitų pietų darbuo- 
tūs. priimta eilė nutarimu, iš-

Muzėjus,
■vūžio (iimtąją..: kva;
-jos valdyba Panevėžio
ii 1925 metams priėmė 

pajamų-išlaidų sąmatą, kuri 
siekia 8,600 litų. Pajamų di
džiausią dali sudaro savivaldy
bių pašalpos: apskrities 300 ir 
miesto 200 litų Į mėnesi. Butų 
duoda miestas. Priimtas mu- 
zū-iaus statutas. Visuotinas

št ui

9V0

J

■M

■MM 
■M

GRAŽIAUSIO NAUJAUSlft^AHII*

“COLUMBUS**
Patogiausiu Laiku Kuomet Jūrės Ramios

BIRŽELIO 9-TA DIENĄ

JONIS GLINECKIS

VAŽIAVIMO reikalais 
kreipkities jau dabar, 
kad išanksto viską tvar
kiai būt galima prireng
ti.
Visus manančius Lie
tuvon vykti akiname 
dėtis i šią ekskursiją.
Geresnes progos nesu- 
lauksite-

PINIGUS SAVIŠKIAMS LIETUVOJE SIŲSKITE PER MUS 
Adresatai, pinigus per mus pasiimtus, gaus į dešimti dienų

Visi skaitantieji šita pranešimą pasakykite apie tai savo draugams 
pažystamiems ir paąiškinkit jiems musu patarnavimu pasinauduoti

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE

saloto g. 50 Nr., pas kuriųjtrie 
kratos rasta vogtu baltinių.

kelionės reikalus aprūpinti pave
džiau Lietuvių Prekybos B-vei, ku
rios ofiso priešakyje yra plačiai A 
menkos liMnrių nnocMMi pa
garsėjusi dainininkė p-lė Marga
rita Grybaitė. Pasirodo, "kad ji 
ne tik lietuviams maloniai patar
nauja ir gerai juos palinksmina 
nuo estrados, bet teip-gi gabiai ir 
širdingai patarnauja ofise. Man 
ir mano draugams jiji visus reika
lus kuogariauaa atliko ir visas 
reikalingas instrukcijas ir infor
macijas suteikė. Už tai jai len
kiu galvą, ir tariu ačiū.

Vykstu Lietuvon puošniu, nau 
/jtj, didžiu laivu COLŲMBUS. To
kiu jūres palociumi išrodo tik ka
raliams plaukti. Ačiū Dievui ir 
mes darbininkai plauksime.

Mačiau skelbimų, kad Liet. Pre
kybos B-ve organisuoja ekskursi
ją ant birž. 9 d. tuo pat laivu su 
palydovu J. Glineckiu. Visiems pa
tariu vykti su juo ir visus reikalus: 
pavesti p-lei lijL Grybaitei, lietu
vių Prekybos B-vės ofiso vedėjai.

pieno 1 itras 1 litas. Esant to
kioms kainoms valdininkams, 
tarnautojams ir darbininkams. 
dirbantiems ant savęs, labai 
sunku pragyventi.

(“Panevėžio Balsas”)

sčiuose. Pas suimtuosius rasta rastas naminis degtinės brava- į vyrius. Pabaigus kalbėti, pa
ras ir naminės degtinės keli,gerbimui.žuvusių karių, apie 
pusbuteliai. šaulių saliutavo iš šautuvų

 '.tris kartus.
Ant kapinių visi, o mieste

lyje vien šauliai, buvo fotogra
fuojami.

daug pavogtų daiktų. Suimti 
Žostautas Kazys su žmona 
Morta. Kiškis Petras, Nekvi- 
davičius Mikas, KušleikaPovi- 

’ las su sūnumi Povilu ir Alise vi- 
■. 1 Nr. išplėšus sande- j eitis Jonas.

Vogimai.
Kovo iš 5 Į 6 d. nakties me

tu Šuntupui, gyv. Panevėžy, 
L pės g. x i. Je-joitsus eeįiieiv- i 
liuko stogų, pavogta 5 vištos j 
vertės 65 litai. I

Rasti kūdikiai.
Kovo 7 d. apie 6 vai. ryto Pa- .■ 

nevežy, Respublikos g.. Grine- ■ 
vičiaus darže rastas nežinia 1 
no pamestas negyvas kūdikis, i 
Padarius apžiūrėjimų, matyti, 
kad gimdimas buvo čia vieto-

Rozalimas. Vietinis šaulių 
būrys 16 d. vasario surengė de
monstraciją apvaikščioti 7 me
lų Lietuvos nepriklausomybei.

Apiplėšė. i iki šių metų tokios gp'os ir i-
Kovo 4 d. vėlai vakare ant domios demonstracijos nebuvo.

'kelio Panevėžys — Ramygala ;Demonstracijos dalyviai — 
netoli Bistrampolio dv. buvo šauliai ir vid. mokyk, mokiniai.

ii v- j užpultas Kazys Žitkevičius, iš Pirma nešė l.'ūrio vėliavą ir 
ke-j kurio atimta 180 lt. Apiplesi-(p>rie vėliavos ėjo būrio v-ba.

mo vietoj rasta plėšiko kepurė.:šauliai ėjo šautuvais rikiuotė- 
kuri ir davė galimybės suimti jc. dainuodami tautiškas dai- 
piėšiką Praną ValionĮ. Plėši-) nūs. Paskiau ėjo mokiniai su 
me dar dalyvavo broliai Jonas tautine vėliava. Iš miestelio 
ir \ iktoras Kueiai. \ isi trys 'centro trauko i kapines pagerb- 
plesikai is .Kūčių km., Ulžio i i žuviniųjų su bermontininkais 
valse. Žitkevičius buvo taip iv.ž Lietuvos noąuakiausomybę.
primuštas, kad turėjo at-bgulti j Kapinėje mokiniai pagiedo- 
Į Panevėžio ligoninę. Ijo himną (tuo tarpu šauliaisto-

Įvčjo ramiai šautuvus gerbda
mi). Po to būrio v-bo< pirmi- 

giinkas .\Iok-as Merkelį- pasa-

Saldutiškis, Utenos apskr. 
Prieš karų Saldutiškis buvo 
dvaras ir daugiau nieko. Da
bar gi Saldutišky yra gelžkelio 
stotis. Linkmenų valsčiaus val
dyba, bažnyčia, mokykla, val
stybinės miškų eksploatacijos 
raštinė, netoli stoties Br. Bra
zi Iži o lentpiuvė, be to Saldutiš
kio rajone yra pasienio polici
jos punktas — taigi tarnauto
ji! čia susispietė nemažas skai-

Uždarė traktierių.
Gaurė, Tauragės ap. Vasa

rio 11 d. visuotiniu valsčiaus 
bal sabiniu liko uždarytas 'Gau
rėj traktierius. «

Kopcracijos pamatai*.. 7
Mariampolė. Antroj lietuvių 

pradžios dviejų komplektų mo
kykloj šiomis dienomis tos jao- 
kyklos vedėjo P. Bakūno inicia
tyva susidarė vaikų koperaty
vas. Pajus nustatytas 90 ceat. _ 1 
ir Įstojamojo mokesčio 10 ėefct.
— viso 1 litas. Nariais įfciraėe ? 
arti 100 vaikučių. Prekyba ėi

nrav-

į Panevėžio ligoninę.

Falšyvi banknotai.

n;o-

ncpriklausomyhę. tų, kad laikraščiai plat'ntūsi—

RENGIA L. D. K. S. III-ČIA KUOPA

N0RW00D COAL COMPAN*Y

Įžanga visai pigisuaugusiems 25c., o mažiems be tėvų tik 10c.

Degtiaie bravoras.

juk pašonėj lenkų rubežiųs" 
Kainos pas mus tokios: rugių

Balandžio 18-tą d., 1925
TAI YRA PIRMĄ SU BATĄ PO VELYKŲ.

Ant Dean Svetainės, Norwood, Mass.
Šokiai prasidės 6-tą valandų vakare

\ ;i:<!ybos pirmininku pa.-kirtas 
p. Matas šalčius, v i ęe-pirm in in
kų profesorius Liudas Vailio
nis, s<'krMorium V. Kvivska.

vimo žmonės visai ir laikraščių 
.neišsirašo, o čia kaip tik reikė-

Suimti plėšikai.
Kovo 1 d. suimti sejityni plė

šikai. kurie kaltinami devynio
se vagystėse ir dviejuose plėši
muose Velžio ir Vadoklių val-

Sulaikyti vagys.
• 3 <!. sulaikyta Emilija 
“u", gvv. Panevėžy. Pu-

ŠOKIAI!
Kovo l'l d. Geršovičiaus 

lentpiūve.- kieme rastas 
vas gimęs kūdikis.

Nušvietė vasario 16 d. reikšmę. 
\'{iaū griaudu Tiuvo, kai minė
jo tuose kapuose gulinčius did- centneris 45 lt., kulbių renine-

Paštas giltinama iš Utenos du 
kartu į savaitę, o rodos-nesun
ku būtų Įsteigti Saldutišky na reikalingiausiais mokintoms i 
}>ašto agentūrą, ir tuomet trau
kinys galėtų kasdiena atvežti

Kaunas, 7 
pėtlos krašto

Pirmi Linksmus

Bu ved

Vogimai.
Vasario 27 <1, Radžiūnų iun.

Subačiaus valšč.. iŠ nerakintos ikė turiningą prakalbą nušvios- 
. Jono Vanago kamaros pavogta/lamas lietuvių tautos istoriją, 
'mūsos už 153 lt. Vagys Iziflo- 
; riu> Vaitonis iš Alvmonių km. ir

Ulini iŠ-

Orki-'tia bus viena iš geriausių. tikrai lietuviška, tad vi
ri: kaip jauni taip ir seneliai galės linksniui pasišokti ir gra
žiai laikų praleisti. Apart šokių bus ir taip visokių pamargi- 
niuiu. Todėl gerbiamieji noru oodiečiai kaip ir iš apielinkės 
kviečiami koskaitlingiaųsia atsilankyti o būrite pavaišinti kr» 
go svečiai, KĄH&a VALDYS

nevėžio notaro kontoroj 
kant už vekseli Įduotas falšy- 
vas banknotu- 50 It. 'fui jau Į 
trečias tok> atsitikimas pas no- 
tara. ’

__________ [Povilas Butkevičius iŠ 
kiųkm., Kupiškio val.-č 
kyti, mėsa surasta ir grąžinta 
savininkui.

Aščiagalių km.. Subačiaus 
vaisę.. Benediktas Piligrimas 
pragręžę Jono Stakės javyno 
grindis ir prisiloide sau javui Į 
maišą apie 1 centnerį.

Jodzėnas Jonas iš TiHagai ių 
km.. Ktyinauskas Jonas iš 
Butrimų km. ir Stasys Jurgis 
iš Akmenų km., visi Subačiaus 
valse, pavogė Lukšei Danieliui, 
žebriui Juozui, Morkūnui Bro
nį ui ir Kubiliui Matui miško 
viso už 262 litus.

■ tajp ir apiflinkės lietuviams. 
k:;-l iiais metais parduodam? anglis ge- 
riali-ios kompanijos—Red Asli. King 

’bt.ir t'o.-d už visai prieinam# pre
ke. būtent kainos už ton# t egg—$15.77', 
Stove— S 10.23. nut—$10.00. j>ea—$12.00 
Tai|H>s.gi tižiu Ikom ir mnlkų visokios 
rūšies; ijžtiolines. klevinės, sausos, ža
lios. kas tik kokios tik relk.nlnnna. pri- 
i inainn kaina. Taipos-gl užlnlkotn du 
‘llilcliti traku. Futnlčiua mirtinam kaip 
imt vietos taip ir kituoao* mieatuoMna. 
Visokj duriai atliekam trreltal Ir gerai 
Ir prieinama kaina. Koatumertama ant 
' lėtos matai darbu* atliekam >1jrkaL 
A. NAVICKAS ir APAUBLIUNA8 CO

Numažintos Kainos | Abi Pusi f

LIETUVĄ
$203.00 ir Aukščiau.

Važiuokite jx'r Bremenu ar Cherlaturg-j

Speeialės ekskursijos. Jonui W. 
asmeniui vadovaujant, laivas 

AMERICA išphinks Wtn>*ės Wi|. P. 
I.iuuis prižiuręs bagažui/, pnsjiorlus Ir 

prigella1* keleliams muh iuyčiose ta-i kituose kelionėn reika
luos*. Kiti ekskursijos laivai Išplauks: I.EVIATHAN—ge- 
guifts 23 ($215.00).; ROOHEVEI.T—gegntes 30. P»«imatyki 
te su vietos agentu arba rašykilo:

UNITED STATES LINES 
45 Broadwav Jkw York City

TSStatsStrMt

daiktais: sąsiuviniais, paišė* > 
liais, plunksnoms ir pan., kn-, , 

Del tokio reto pašto ga- rie koperatyvo nariams pareUtft- 
dami pigiau nekaip kad miwto ; 
krautuvėse. Vaikai patys da
lyvaudami ir vesdami kopeta- Į 
tyrelio reikalus supras kopėrA-' 
rijos reikšmę ir turės progos ’ 
praktikoje pasimokyti šiek tfek ų 
sąškūitybos. Mokinių Į 
pritaria šiam mokyklos yd 
sumanymui ir iš paskutirtBSJOi 
stengiasi surasti vieną 
kad tik jų vaikučiai galėtų J 
si rašyti kopei»tyv^ nariais BP 
džiaugiasi, kad iš jų gal * 
Susipratę koperacijos 
kaj nariai.

Rut*



IIOELIS
Rengia Švento Petro Bažnytinis Choras

alandžio 20 d., 1925

■V .... < . Į-'1 .. 7,

...........................

MMĮM

•T LIUS Llal’Vv~ -_• • ■- !■!■■! .r:■ ---T-f M—

_ | Parapijos Svetainėje, 492 E. Seventh Street 
s *■-*'-■ > sopia sosjąn h*ss ;* ;.

Į 0 Grieš viena iš geriattiB orkestro (Barrett Contor’s) Šokiai nn»i2iki Vėl. nak. 
0] Tikietas Vyrams 50 centų. ■ - Npterims bs centai.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
WORCES*ĘER, MASS.

Čia visu smarkumu ruošiamasi 
prie parapijos ierų, kurie Įvyks 
balandžio mėnesyje tai yra 29 die
ną. Prie fėrų prisidėjo sekančios 
draugijos: Piln. Blaivininkų, Ma
rijos Vaikelių, merginų. Šv. Onos, 

■ L. R. K. S. A. 41 kuopa ir 98 kuo
pa, Lietuvaitės dr-ja, Moterų Są
jungos kp., Marijos Vardo dr-ja, 
Šv. Vardo Jėzaus vyrų draugija, 
L. V yčiui ir Darbininkų 7 kuopa, i 
Čia turiu pažymėti, kad viršminė- 
tos draugijos smarkiai ruošiasi. 
Tai-gi čia yra gera proga ir kitoms 
draugijoms prisidėti, m-s da nepvr- 
vėluj Tik reikia noro o viskas ga
lima padaryti.

Čia 19 dieną balandžio bus stato
mas labai gražus veikalas “Piloto 
Duktė.“ Šis veikalas yra labai i- 

Vdomus, persta:o Kristaus kančios 
klaikus. Pamatysite kaip Pilotas 

nuteisė Krėstą am mirties ir kaip 
Piloto duktė buvo liūdinir.ke tos 
baisios tragedijos, ši gražų ir Į- 
spudingą veikalą privalo kiekvie
nas katalikas pamatyti, šilime lo
šime dalyvaus suvirs 80 artistų ir 
beveik visos moterys bei merginos, 
kurios jau kiekviena savo roles ži
no kogeriausiai. Visas pelnus ski
riamas parapijos naudai. Veika
lui vadovauja gerb. klebonas J. J. 
Jakaitis. Jam pagel’osti J. Svirs- 
kas. Tai-gi nepamirškime Pra- 

—Aižia 7 vai. vak., po bažnyčia.
Reporteris.

seneliu — taip nedarant jokią rin
kliavai geros valios žmonės asme
niškai suaukojo tam tikslui apie 
$400, tarp kuriu pp. Grabauskai ir 
p. Paeentienė po $100. Ar tai ne 
puikus atsižymėjimas, tokia maža 
kolonija, savo duosnumu, pralenkė 
net didžiausias lietuviu kolonijas 
Amerikoje.

Kitas vėl gražus dalykas—mūsų 
jgerb. vargonininkas p. J. Januš
kevičius, kurs čionai darbuojasi 
vos keli mėnesiai, o savo jaunuti 
chorą išlavino taip gražiai giedo
ti mišparus, -4 balsais, o ypatingai 
“Labą Naktį,“ iš ko visi žmonės 
labai džiaugėsi, net iš tolimesniu-1 
ją kolonijų žmonės atvažiavę gė
rėjosi ir sakė, kad galėtą “saky

jančius parapijinius ehori

■ gyvFrtų ir car- 
rpe ilgiausius mo-

VIETINĖS ŽINIOS
SANDARIEČIAI TEBE- 

KLIEDI.
Sandariečiai kai apsvaigo.

pie bylas, mokesčius, kišenių 
tuštinimus ir t. t. ir t. p.

Vargas tiems žmonėms, ku
rie visuomet sapnuoja ir pasa
koja žmonėms nebūtus dalyku.'.

Jeigu kalbėtų kas nors kitas.
gal būtų galima patikėti.
kuomet kalba sandariečiai. pliekite pirmus dovanos 

jus.

tai
Lt 
tai 
ten

tie

7SU) vai. vakare. Debatus ren- PARSIDUODA VIENO TONO 
gia Vyčiu kuoĮios Debatų Kate’ TBOKAS—DOCH
Jis.

Rep.

PASEKMĖS.
Iš Centro duota žinia. 

Si. Boston’o L. Vyčių 17 kuo- 
jpai tenka antroji vajaus dova- 
!;.a. Iš viso per ši vajų prisira- 
įšč SD nauji nariai. . j

B. R. Lukoševičiutė. j
Dovaną laimėję ne>i- 
vien ja. bet padidin-

kad j PAIEŠKOJIMAI
Ina

Red.

jau visiems žinoma kokia 
tiesa.

NAUJAS TRIKSAS.

.>') Lietuviu Pirklybos Ko-

Paieškai! Amerike

vyje. Kreipkitės: 1’. KISIELIUS. ]s?

sūnaus Viii

tik S.iMMl umilitj- važinėtas, gerame sto

Aštriai bausk vaiką hž va
balėlio užmušimą, nes iš‘ to 
žmogžudystė prasideda.

VISKO

Š;>. Bostone 
pardavinės

PO TRUPUTĮ.
berneliai atsidarė 
naują krautitvę — 
tėvu neturinčius

Į tą komisiją Įeina ■ 
rmterioti (įrangai.'

Lai PALN- 
_bxpkllpris 

— ...Skaaunus! 
Trmlnu beitai taap, k,d ii, 

■ nunent*» P«rw«unkttj °d« l pat tą vietą, ii kur 
paeina neamafumai 
Paia-Expellem palenrrin, kranjo 

,‘-r. normali
i?Ulr 70c. *«>»tini5e. Timykite, kad butu 
Inkaro vaubaieakli, ant pakelio.

F. A D. RICHTER * CO. 
Berry & South Sth Sta. 

Brooklyn, N. Y.

DR. PUSKUNIGIS 
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIG.Ų 
▼ak 9 It 11 ryte. 1 Iki 8 po pi»t 

7 Iki 9 vak.
8S9 Bro&dtmy,; 8o. Boston.

So, Boeton 2881

HOMESTEAD, PA.
L. D. K. S. 53-čios kuopos s- 

rinkimas Įvyks balandžio 19 
: 1925, tuojaus po šv. mišią pa”; 
i jos mokykloj. Visi nariai tui ėl 
i- nž pareigą pribūti minėtan susirin- 
Į kiman. Būtų gerai jcd ir naujų na- 
- rių atsivestūmėte. Da spalio mėne- 
j sy susirinkime buvo rimtai kalbė- 
< tąsi apie steigimą kooperatyvus 
: .valgomųjų daiktų krautuvės. Tai- 

gi sekančiame susirinkime vėl ga- 
f lėsime pakalbėti.

Kp. pirm. J. J. Grėbliunas

u., 
t’.oi-

tus.
Tuoj po aiiaidų kitą vakarą bu

vo čionai atsilankęs lietuvis m.igi- 
kas p. Jonas Cckanavičhis. kuris 
parodė daug magiškų baik:; su sa
vo mokslu ir gabumais. Ti ko gir
dėti moterėles kalbant, būstai vis
kas daroma su pagelba “pik'n 
dvasią. Anaiptol ne. Kuomet 
persitikrini iš jo pagamintą lape
lių. kuriuos pardavinėjo, tai pasi
rodo, kad reikia tam mokslo ir 
gudrumo, užtad lietuviai turėtų 
didžiuotis susilaukę toki niagiką- 
baikininką ir Į jo rengiamas pra
mogas lankytis. Užbaigoj pasakė 
porą gražių deklemaciju. Progra. 
ąųis buvo gan puikus, tik gaila, 
kad publikos buvo nedaug p-isi- 
rinkę. mat buvo pavargę’po af ai
dą. Būtų geistina, kad magikas!
p. Čeką n a virins dar kartą pas mus įllz ,|10> 
.atsilankytų. nuo ha

(lai n amerikonai). .

Naujoji komisija 
vr> veikimą anglį

Paukštelis.

PROVIDENCE, R. I.
L. D. K. S. 11 kp. mėnesi? is 
mykimas bus balandžio 19 
©j po supins, bažnytinėje sv-

b

Darbiniu!.

' Darbininkai 
ii gavo ant r;

patįs. :i;.'iliepkite po šiuo a<l- 
ItS. ’ (>NA MASTAUSKIENE.
Markei St.. Scranton. l‘;i.

Kuomet laisvamani' prade- 
t rėkti, -[dūsti ir t. t. — tai ži-

n<>

Paieškas Juozą Bartkų ; girdėjau jog 
seninus gyveno Chicago'j, III. Turiu 
dėl jo svarbią žinią iš Lietuvos, todėl 
prašau atsišaukti šiuo antrašu: K. 
EISMONTAS. 19 Thomas Pk„ So. Bos-

PADĖKAVONĖ
Mike Bluls, 501 Pine Hills St., 

Minersville, Pa. rašo: “Dėkui Ttfinsw1, 
p. žukalti, ui Jūsų stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padarė. 
Turėjau vidurių dldj sukietėjimą, skll 
vio nedirbimą, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš «u- 
naudojau Jūsų žolių du pakeliu No 
803Aį t tai >tas visas nesmagumas nuo 
manęs' dingo ir veliju kiekvieirtm žmo 
gui kreiptis pas žukaitj su negerais vi

duriais, o tos žolės ir jumis atJtjGsya 
Prekė 00c. už pakeli.” ALniŲsk 10c. 
o rausi visokią šoną Ir knygų katalogų 
Adresuok taip:_____ _____

M. ZUKAITIS 
44^ Hudson AveM Rochester. N ?

Tel 8a Boatoa CTO

J. MACDONELL, M. D.
GoMm ir lieiuvUM

anuo vALurnot: Rytala Iki 9 vak
Po pietų nno 1—S 
Vakarais nuo®—9 

586 I. lroadw*y, So. Bocton

it metų south bostone

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadvray, So. Boston
VALANDOS: No« iro1, fld 7 vi rak;

ST. CLAIR, PA.
Kovo 29 d. šioj kolonijoj .ic 

i vių šv. Kaz. parapijoj buvm 40 v 
Į atlaidai, kurie tęsusi p 
; nas.
; Per visas dienas ry*a 

Tais misijoniorius T-'vr 
' Marija C. P. pasakė > 

pamokslus pritaikmt-is
• mėms. Visomis dieno 

tingai vakarais, žr.tonr 
nutėlė bažnyčia ir kas 
galėjo atlikti veĮm.dg

\ nes ir svetimu kunigų i 
į nių parapiją bm.-o n“ 
k gelbon.

Norš nok””!© šios kolonijos lie- 
tuvius skaito apsileidėlias ir šykš
tuoliais, liet, taip manydami turi 

; didelę klaidą, nes tėvas Alfonsas 
taip išgyrė, sako, sunku rasti to- 
kių dilesnių žmoni:, kaip St. Clair- 

k iečiai. Užsiminus jam per pirmą 
r pamokslą apie aukas dėl vienuoly- 
L no seserų Nukryžiuoto Jėzaus, ku- 
' rioe rūpinasi globojimu našlaičių ir

<ne-

a-

• pa-

<ą pa

TeL 8. B. 4000

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR) 

Lietuvis Gydytojas

TO BAST BR0ADWAY 
So. Bortfln, Mm.

VALANDOS: trati fi ryt* Iki 9 vok.

>ia> darbas Ims pardavinėti 
našlaičius vaikus. (Keno vai
kis ? Red.). Matyt jie jau taip i 
nibitoriojo, kad ir vaikus pri-' 
seina parduoti.
varžytinėse bus parduota 10,- Į parapijinėje svetainėje, ant 
OOi vaikų našlaičių, ir kad tie .Septintos gatvės. Šis balius 

margas žmonėmis, nes tja- 
da’iyvaus visų apielinkių 

įimas ir suaugusieji: o da 
g(>>niais gražiais margu- 
■ — kiaušiniais. Už gra

žiausiai numargintą kiaušini 
bus teikiamos dovanos. Tad- 
gi visi marginkite margučius, 
darykite juos gražiausiais ir 
reng.kitės prie nepaprastojo. 
Darbininkų pmgįamo kiaušiniii-

VISI Į BALIŲ.
Gražusai balius jau atūžia — 

jau tik už keletos dienelių — 
Jie sako, kad' ateinančioje sukatoje.bal. 18 d..

veikai jau daugiau nematys kiD 
savo tėvų, ir sukelti pinigai 
kais sunaudoti ių užlaikymm 
nro hado. Keista, ar ne? Pan

ikas. o pinigus gautu 
'imaudos ių užlaikvmu

PAIEŠKOMA
■ 1) Jnnnšis. Jonas. Amerikon atvyko 
1914 metais ir apsigyveno Brooklyn, 
N. Y-

2) Karpavičius. Juozas, prieš dvyli
ką metų iškeliavo Argentinon.

S) šej>et,vs. jonas/Amerikon atvyko 
1909 merais ir tūlą laiką gyveno Dės 

Moines. Iowa.
4) Giniotis arba Giuistis. Aleksan

dras. atvyko Amerikon 1913 metais ir 
tūlų laiką gyvenęs Bridgeport. Conn.

5i Vasiliauskai. Jonas Ir Kotryna, 
1914 metais gyvenę l’hiladelphia. rti.

Apie juos'žinantieji' arba patįs ieš
komieji prnšmni atsiliepti šiuo antra-

GREITAM PARDAVIMUI
Parsiduoda du kampiniai lotai labai 

pigiai, labai gražioj vietoj : suvesta v; 
sos reikalingos triubos. kaip tai: van
dens. gns'o. Pardavimo priežastis — 
apsigyvenau kitam mieste. Lotai rau- 
ilnši Lihden. N. J. Loti) numeriai 76S 
Ir 769. Kreipkitės pas K. LAPINSKAS. 
116 LENOK A VENTE. PITTSTTELD 
MASS.

JDNAŠ.JANUšKA
’ LIETHVIS FĖNTORirs 
popiernotojas ir kitokio prie įtaruj dar 
lk> taisytojas. Kreipkitės: 7ū' Merce? 
Str,'- So. Boston. Mass.

Vėjau?: tas. kuris išgalės mi
rkti vaiką, neišgalės pats už

kalaus r.rj.r-riotii drau
Margutis.

MONTELLO, MASS
Svarbus pranešimas.

Dažnai pasitaiko, kad žmogus 
griūdamas ar kaip nors ki‘aip iš
sineria kokius nors sąnarius,- ir iš 
to turi didelio skaudėsio ir vargo 
nes nežino kaip išsigydyti. Tad-gi 
aš noriu montelliečiams ir kitiems 
priminti, kad L. D. K. S. 3 kuo
pos narys, J. Gečius yra spo- į p„ 
cijalistas tokių, ligų. Tokiu būdu, ■ '• 
nelaimei ištikus, patartina kreiptis 
pas J. Gėčių, o jis maloniausiai pa
tarnaus.

Tie “stohūklai” prasidėjo 
tarno nuteriotų drangų po to!

Valdyba, jkriminalistas šliakys bu-i 
i ve nubaustas kriminaliame!' 

, i T'mvizimą kun. tiar-j. 
įaugi mitorioti 'Irau-m • t *• -• ’ . • -•pioje. baznyfineip svetainėje. 

;bet kažin kode! lyg neišdrįsta.

i i nat

ri 'kaito pry.

;pardavinės, .h-’gn taip.

.grp’si' ir kiti gal ir 'liras Litk 
'taniau Cliamber of Comnmrct 
apie UMKiI) visojo Amerikoj ■

■ >:'.!<o. ą-m! pu 
.'unaudoti in u

Darbininkas.

kulini.

IŠAIŠKINO. |
Grąžęs sūnus iš mokyklos rodo , 

tėvui mokslo paliudymą. Tėvo bu
tą didžiokai “gramatno,” nes tik 
tiek tegalėjo suprasti, kad paliu
dyme stovi “viens’’ ir “viens.“ 
Klausia sūnaus: “ką tai reiškia 
viens!”

— Mat, tetuš. aš esmių pirmo 
“sorto“ mokinys.

1 *ATSARGUS^ ,

KLEBONAS. — Petad, pasa
kyk man kodėl Ui nenori būti ka
pt} sargu?

PETRAS. — Užtat. prabaštėli, 
kad jau senų pasakyta, “kas ki
tam duobe kasa pats i ją įpuola.“

DEBATAI.

IR VĖL DRIMDZI.
Dzimdzi-Drimclzi Anūkai ir 

tršina galvas laisvama- 
norėtų eiti ant koncerto 

‘Viliaus, kuris bus nedė- 
bažnytinėjp

i; “C-'dzi-Drimdzi Anūkų, labai gai- 
Bai- i’mis. nes nepamatys begalo 

•ažaus !r juokingo programo. 
Viską atidėkime i sali ir trau- 
mo bažnytinėn 'vetainėn pa- 
■;•“■!’ komedijantų.

Žynius.

Aš, Marijona Kastantinavičiutė, po 
vyru Grigienė, paieškau savo vyro Zig
mo Grigo. Jis paeina iš Darželių kai
mo, Marcinkonių parap. 14 metų atgal 
jis išvažiavo j Argentiną ir nerašė man 
nė vieno laiško. Aš nežinau kur jis 
•ra dabar. l>et man teko girdėti, kad 
is karo laiku atvažiavo i Suv. Valsti- 
ao ir buk tai miręs didžiosios influen- 

ra* siautimo laiku. Bet tikrų žinių a- 
pie titi neturiu. Jis mane apleisdamas 
paliko dideliam varge ir aš jau įvar
gau 14 metų. Taigi brangus broliai ir 
sesutės amerikiečiai malonėkit man 
pranešt, jei kas žinote, apie mano vy
rą Zigmą Grigą. Aš pagal išgulės su
teiksiu dovaną tam. kuris pirmas pra
neš ir iš kalno tariu už tai ačiū. Pra
šau pranešti šiuo antrašu: JONAS 
JASKELIAVICTA. 4 Bellevue Avenue. 
Montello, Mass.

PAVASARIO BARBENAI
GRAŽI ŪKE (farma) apie 16 my 

Iii; nuo Bostono. 30 akrų geros žemės. 
7 kambariu namas, su improvementais 
ir elektriką, kūtės, daržinės, vištinin- 
kai ir gttradžius. visi budlnkai geriau
siame pataisyme, prekė S4.7.V) ir tik 
31.200 įnešti.

TUPJ BŪTI PARDUOTA ŠIĄ SA
VAITĘ 2 namai. 5 šeimynos po 4 kam 
barius katrai ir didelė barnė :š ku
rios galima padaryti sudėjimo yJ»ja ar
ba garndžiit. parankiausioj vio-ų.; So. 
Bostone, prekė $3.300.

A. IVAS
361 W. Rroad-v.ay. So. Boston. Mass.

KliOJIO’ .

PERSIKĖLĖ

RED. ATSAKYMAS.
So. Boston A. Č. — Trūksta
Siuvimo, rašynėkit proza.

PARSIDUODA TRYS LOTAI

NAUJĄ VIETĄ

. M., ■-

! P. J. Akunevičius
j LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ĄNTRAAAS:,
820 E. 8-th St„ So. Boston, Mm*. Tel S. B. 0183-W.

Pa ieškau dėdės Kazimiero Stra kaus
to. Girdėjau. gyvena Pittsburgb, Pa. 
Gavau laiško >* Lietuvos, kad jisai jau 
miręs ir palikęs daug turto. Kas žino
te apie jo likimą, malonėkite pranešti 
už ką busiu labai dėkinga.

J IEVA DAMVSEVIčlUTR 
(Baranskienė)

16 Tennis St., Uudsnii. N. Y.

Paieškoti savo sesers Kotriųoc Riau
ba, apie 33 meti) amžiaus. 11 dietų kaip 
Amerikoj. Seniau gyveno AVisconsin 
valstijoj. Kilusi iš Telšių miesto. Kas 
žino apie ją, teksitės pranešti už ką 
atlyginsiu.

STEPONAS PIETARIS
631 tVIlkens St. Rochester. N. T.

MONTELLO, MASS.
Kadangi jau oras pradeda atšilti, tib. 

ttžkviečhl visus Montelin lietuvius . 
lie’nvaites atsilankyti ir pasivaišinti sv 
š.-iita koše i joe-creani i. Taip-gi nžla. 
kati visokį”, kiti) drabnu daikttj. Prk 
to turiu t-riminri. kad tai vienatinė lie 
titviška krautuvė, kurioj galite gaut'. 
v;«>kitj rc’igiŠktJ daiktŲ pasipirkti. 
ypač nn-iti lahni gražių ir pigiu maldak
nygių iš Lietuvos. __

J. TRAINAVIČIUS ,
175 Ames St., Montello, Mass

Tek So. Boston 0823

Pitl^škati mito pflžjstnma H knriuo- 
menės laikų Juozo Bučinsko, kurs bu
vęs sMžefitus Frandjoj. Sugrįžęs gy
veno Chlcagoj. Palikau teipgi Stanis
love Jagmino, turėjo saliuną ant Stnte 
St.. CTiIcagoJ. Antnno .langelio turėjo 
Chlcsfmlbarbernę. Noriu, kad ktiogrel- 
ČSatfsta st^linuktų. i

MARTINAS KNlČirNAS J
263 Bolton St. So. Boston. Mnw.

DR. M. V. CASPįER
(KAS PARAVIO TUS 1 

m Srtodvhty, Strtrth BoM*
Ofise estoMtop*. 

a*s 9 Ud 12.-00 ryt* Ir nao 1 -JO 
Iki 5 Ir nno »tOO Ikf 8 vai. vakare, 

nftdarvtas sutemos vakarais

------------i—--------------------tr-

Ai, K*rl-AIfons Urbanavičių*, sunns 
Konstaątlno Ir. Onė* pvtonavlčhj. g! 
mę« Metikio dvare. Kablią *pskr.. Kati
no r*4, paltMdra eavo AMR Jono Ur- 
tosavlfiana. Manim AJsĮkttndra Ir Fe- 

j npakr..
_ ___ . ____ j|p livnžievo ) 

jHfe* Yftrką. biro ftr Phlladelpbijaj. o 
Nteber nežinia kur randasi. Prašau j| 
atsiliepti: Mano antrai**: LTTHL’A- 
KlA. Šiauliai Velniava gt. No. 79. Karai 

I Alton* ūrbanavtSua

licijos Urtoatvlolų^ tManlltj
■ Įtane» rM. J*u 40 ai.-taip i* (ėfMAUBKAl)

BOSTONU DRAUGIJŲ
VALDYBŲADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas ~ M ž«ba,

589 E. Seveiąh St.. Boston, Mase, 
Telephone Joutį Boston 1518—J. .

Vice-PImalpinkas — J. Petrauskas,
250 Gold St., So, Boston, Mass. 

Prot Ražtirtn'kiši—* T. -Gflineckls,
5 Tbomas Pk.< So. -Boston, Mass 

iFitf. RiStfniOtfs - M. šelkis,
.40 Marine' Roųd. So. Boston, Mas*, 

Karterius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway. So. Boston, Mase, 

Tvarkdaryį *- JI Zailds, t
7 Winfield St^. Bo,' Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią netUdleoį kiekrlehs anžnesito, 2-rą 
ndaaifli pe jletą,parinkiJotr salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

-------- 4,1,1-1 >* t» * : a-, i.-t.i», • 
DR-STt LIETUVOS DUKTERŲ

PO GLOBA MOtDTOS BV0 
south’boston, mass.

VALDYBA(
Pirm. — Z. Zičklenė.

Ž03 W. 3-rd S t., So. Boston, M&4A 
•leeiPižm. — "A. «rrršMbnfe«<J

1428 Columbia Rd.,- So: Boston, Mas*, 
rot Rašt. — O. SiaurienS, 
448 E. 7-th Stf., So. Boston, Mase.

'in. Rašt — .T. Keys,
115 G Street, So. Boston, Mase.

žd. — 0. Staniulintė,
105 6-th St, So. Boston, Mase, 

’varkdarė — O. Mizgirdlenė.
164 6-th St, fea Boston. Mas* 

♦raugijos raltalait krtfpkjtės vteadoe } 
protokolą -rištlcflokę. Draugija laito 
savo snsirtnkimns kas antrą utarrdn- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos stetaiOfj ant PebktM gat
vės, South Boston, Mnss.

IV. KAZIMIERO K. K. DR-JOS 
▼ALDTBO8 AMTRA1AI

Pirmininką* — J. ’arofca.
582 E. 6-th St., Sa Boston, Mas*. 

Viee-pirm. — J. Grtibinska*
157 M Street, So. Boston. Mas* 

Prot. Raštininkas — A Januteul*
1426 ColunMa RtL,' A Bctetpe, MaMI 

rtniMų KaStlninkis — K
8 Hstoh Street Se. Boston, Mate, 

Iždininkai — L. Svagidy*
111 Bowe> F t, 8a Boston. Mato 

Tvarkdarys — P. Lančka.
895 E. Ftfth St.. So. Boston, Mato

Draugijos refkakis krelpkttta vtok 
4os J protokolu raitininką.

DraUKlJt saro sutmktmns laito 1-rą 
oedMdlenl kiekvieno aataeslo 1-aaą vaL 
po pietų parapijos eeMj* «« torontb

D. L. K- KHSTUCK) DR JOS 
VALDYBOS ADRESAI

d BOSTON, MASS.
LR M ĮNINKA S — V. Zallscka*
514 E. Rrnadtvay. So. Boston, Mas* 
ICE-PTRM. - PorilM Rūke.
95 CtSfit^t, So. Restsn. Mas*

FROT. lUAT. — Aetan» Maroje*** 
'450 K sevoeth St. SK Bo«ton. Mas* 
IN. RAAT. - Jnokkpaa Vinkevtlčn* 

msdvrey, So. Boston. Mas*

«11

K»_
i«* M*!

_____ illloalo.
Boston, Mas* 
ugija Mito st-

:80 mata<K > 
osirlnkiBo •bt’ _, 

glaua oanjų mrtų pirta aanto 6et<l)o* 
prlralytL




