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Rusija įsileido Anglijos ®?ar®er‘a* Iristeife Žinios iš Lietu v
malūną

“ Kiekvieno kataliko yra 
šventa priedermė paremti 
katalikiška^ spaudu ir ją 
kuoplačiausiai paskleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti- didžiausio užruo- 
kesnio.”

kompaniją
ĮSTEIGĖ MALŪNĄ

F

AUKSO IR ŽIBALO IŠNAU- KOMUNISTŲ KONGRESAS ; AMERIKOS DARBININKAI 
DOJIMAS Į MASKVOJ ' ARTIMIAUSI LIETUVOS !

ALSĖDŽIAI (Telšių apskr.). ją’* padaryti: apsigiųklątįgBr'f; 
Kai naujoji valsčiaus valdyba basliu pradėjo mušti praeivius/;

I užėmė vietą, tai ji davė vieša lr priėjusiems jį . o raikyti poli-" J 
.įlinkam-, vienai’! permušė ko-- 
ą. antram no-Į. Lž triukšmo 

nutrauktas

STATYS KOTELĮ 'priesaiką bei pasižadėjimą
Spriiųgfit'kL Mass. — Ry-: Ant virtos iš Havajų salos ;1 I uniiar.sai: davė 

piniu valstiją 'farmeriai su-pietoli nuo Honolulu Mats >n ''J’p'diti.-D. \ akincui 
|darė kooperaciją Įsteigti ma- Navigation kompanija statys1!50 .1° įsaliinną ipa-izao.. 
llėrią. Malimas jau Įsteigtas {dideli hotelĮ už $2,(XX).(X)0.

Malūnas

STUDENTŲ DRAUGAI.

Štai Rochester’io šv. Juo- jBuf'faloj. N. X. Malūnas i Havajų salos darosi popule- 
:ipo darbininkų kuopa atei-Įatseis š3i'XI.INXX Prie to dar- ji'ės ir yra isrokavinias ten 
’hbiK-tt namams paaukavo L.įbo prisidėjo 14,000 farmerių. statyti toki hoteli.

Rusijos vyriausybė šutei- 
kė Anglijos kompanijai auk
so kasyklų išnaudojimą Sibi
re. Toji kompanija vadinasi 
British Lena Gold Field 
Corporation. Jau prieš ka
ru toji kompanija ta darna ;
ten vedė. Rusijos valdžia pa- neatvyko: pasiliksią- Suchu- J’J'J'-nu - •Jjsų pmomis pa- 32 ŽMONĖS ŽUVO PER RIN-| 
. i bandė darbus vesti, bet ne- nie dar apie dvejetą savaičių ?°ks ir kitų koloiiiųt orgam-, KIMUS MEKSIKOJ. | 
■is(‘kė. Tai vėl užlindo Ang- knygai rašyti. žarijos be: (iraugjos. Legy-

vuopi fiziško uarbo ir moks-i . . ....
lo žmonių broliška vlenvb?!Sia>s praeit?sfkmadieni nn- 

J- ku-lji-žmonių palaimos ir kultū-|!j‘nMS .^"g08 
.-,v.poJfp- pieksikoj. Įvairiuose nuės

tuose tarp sinkluotų frakci
jų buvo aštrių susikirtimų. 

ITuose susikirtimuose, kaip 
į dabar pranoama, buvę tris
dešimt žmo'iiu užmušta ir' Į - I

i daugelis sužeista. Du asmens > 
buvo užminti Nogales mies-!

Maskva. — Bal. 27 Krem
liuje prasidėjo keturioliktas: 
Rusijos komunistų ])atdij<<s ■ 
suvažiavimas. Dalyvauja boną — $50 su nuošimčiais ;Tas malūnas pradėjo veikti 
daugiau nė penki Šimtai de-^10 — viso $00. širdingiau-i'Uto gegužio 1 d. š. m. 
legatui. Trockis kurio laukta, -^ia dėkojame. \ alio. Rocltes-.

Negales. Aliz. — įvyku

kūlimą ir nm

si prisid
ivgatai turės svarsty 
k onper a t v vų j u d ė j iRusija užleido tai kompani- ti. Vra : 

jai keletą milijonų akerių pa- lnas. nu 
lei Lenos upę. -dinimas. žemės ūkio mokės-.

Tuo pat laiku Rusijos val-^'iai. rev'oliueims ]tidė]im;is 
džia užleido italų ir belgų . užsieniuose ir komunistų m- 
kompanijoms žibalo šalti- ternacionalo darbuote, 
nius Kaukaze.

FORE1GN LANGUAGE IN
FORMATION SERVICE 

NAUJAS ADRESAS
Nors užsienio korespon-, 

dentams neleista dalyvauti ‘ 
posėdžiuose, tenka vis tik at-. 
sižinoti. kad delegatai susi 
rūpinę vvriausiai Rusijos 
ekonomine ir pramonine pa
dėtim. Visai sumenkėjus ga . .., . Prie sios orgamzaci los t 

i... mvbai. negaunant paskolos. ... v. ' i
lu- j . . ; - _ rmmasi statancri tautu piu- ■'ne jokios kitos pagalbos i-. . • - ,

: , . . . L . . rai: Čeku. Danu. finu. \ o-uzsieniu. ekonominis krašto . . \ , v .[ . ‘ ... _ 'Kiečiu. \ engru. Italu. Zvdu.
to -r,L- tončin gvvemmas visai pairos. Ru- T u ' * _ . ' š- ‘ oi inkstam ui p . ' . ' . . . Jugoslavu. Lietuviu. Nor-

sijos resursai namie stmriai . ‘ -.jv _. . . . '. , vegu, įlenkti. -Rusui Svedthpatuštėjo, ir komunistai da- . ' - . J.
, . , ... iri krainiecm.bar pripažįsta, kad reikia .. . .-

MASKVOJ DAUG BEDAR
BIŲ

Berlin. — Iš Maskvos pra
neša, kad skaičius bedarbiu 
darbininku Maskvoj. L., 
riuos valdžia priversta šelp-į11^ 
ti. dabar siekiąs 150 tūkstan
čiu 
daugiau, ne kad buvo praei
to sausio menesi.

Foreign Language In
formation Service gegužės 1 

j d. 1925 m. persikeis iš 119 
|West 41 st Street. Ne\v York 
,Citv i 222 Fourtli Avenue.

Is tiesti betgi tas skaičius j^-ųp-i.^į surasti būdų pramo-■ 
yra daug didesnis, kadangiinej namie pakelti ir padidin- 
\ aidžia jokiu badu leĮtengia produktingumą ūkininkų, 
t isų bedarbių šelpti. .Jų skai- innT ]<nriu jieeiu sukrauna vi
rins dabar yra taip didelis.' a m()keštiių ir kitokių sirn- 
kad valdžia užgvm* bėdai - ikenvbių našta, kurios Jie jau 

ineb('gali panešti.

• Kai kurių stambių nusilei- 
Įdimu valstiečiams jau dabar

; Maskva.

GALĄ GAVO ELEKTROS Įgra padaryta : šiek tiek su- 
KRĖSLE 'mažinta ūkio mokesnis. pa

kurtoms 
prekėms, 
samdvtis

Ossining. N. A. — Šingiju vartojamoms 
Sing kalėjime nužudyta elek- Įleista ūkininkam 
tros krėsle trvs žmogžudžiai. jdarbininku> savomis sąlvgo- 
Jie nužudė 1923 m. banko Jnis. Įeita dalvvanti vietų ad- 
pasiuntini. ’ Jų buvo keturi, 'minitracijose, panaikinta ka; 
ketvirtasis bus nugalabytas kurie suvaržymai, kuriuos 
birželio 8 d. Du iš jų buvo vietų vv”iau-yl>ės pirma var- 
žvdai. Abu buvo broliai. uojo valstiečiams.

Gegužės Alenuc]

ŠVENTO KAZIMIERO DRAUGIJOS LEIDINYS
Iš vokiško vertė kun. Pr. žadoikis

GEGUŽINĖMS PAMALDOMS VADOVĖLI- 
184 PUSLAPIAI

Labai gražūs skaitymai dėl kiekvienos dienos per 
visą Gegužės mėnesi. Graži spauda. Kaina tik 
50 centų. Klebonams dunda mėšlidė] i nuošimti 

Reikalaukite tuojaus.

^DARBININKAS"
366 Vest Bradtvay So. Boston, Mcss

ner.-t.

NETEKO ŽYMAUS VEI
KĖJO

Berlin. — Mirė Konraū 
Haenisch. AViesbadeno gu
bernatorius. Jis buvo vienas 
žymesniųjų socijalistų vadų.

ŠVIEŽIOS BULVĖS

Chicago. — šiemet šviežiu 
bulvių yra du sykiu daugiau, 
negu pernai. Tos bulvės y- 

įra iš pietinių valstijų]. Pc- 
jreitą savaitę šviežių bulviui Į 
iChicago atgabenta 1.350 va- i 
gonu.

lūs išplėšė Balio
Įšiolika .telD 
neoš miestdy, nespėjusi ame 
dar atsigriebti nuo ištikusio

dėžes. Še
YPATINGAS DUETAS

Lir t. !■ A*-.- -__r. ■
Pietinėj Afrikoj du muzi- 

jkantai. smuikininkas ir pia- 
tu praeitą savaitę gaisro, dėl luistas per radio davė koncer- 
? kurio apie 2.000 žmonių liko tą būdami 40 mailiui viens 
■ be pastogės. Dar keletas bu-:nuo kito. Jie išgalėjo pil
ve užmuštų Magdalenoj. 'niausią sutarimą išlaikyti.

Bulgarijoj dar nėra

v; Amerikai. Tą
-i'mtinėjant

) i bų Jai k naščiams; pipyg IARIUOMENŲ 
inforniaci jinius; ------

-. : r angių laikra-■ Bulgarijos vyriausybė dar 
•nulems, kl i įbams.,neapsidirbo su komunistais, 
ą :.om|ipnvlėjusiaidiaisenvbes. VaL

ramybes

dininkas K. š. po >avo 
go pa.-ižadėjinio pag; 
stalo Dievo Kančią 1 
mas pasakė ironiškai: 
naršai šitą pabučiuot 
vė viršaičiui bučiuot:.

nuo

,sait!s pas'.sako, ;<au giu niie-.r.- 
vęs ir liepė ji bučiuoti. tada im 
susikibo ir viena- kitą vertė bu
čiuoti. Tokios '’iškilm’.mm-” 
ceremonijos metu kaikurių ia-, 
rybininkų — socialistų; veiduo-Į 
se buvo matyti- patenkinant= Į 
šypsena. Tarybos nariai buvo!

Lietuvos paskolai Anglijcje jo
kių kliūčių nėra.

• š. m. kcv . pradžioj D. 
Britani,’;'!- ;;ž-i -n!;; reikalų mi

šių mūsų 
m-, kad iš 
K ra jokiu 
rą sterlin
ga ut i.

-ų-mi .i

.i-i prie

LAIMĖJIMO DIENA
teprasidėjo liktai pirmojo v 
landoje po pietą. Tarybos R:

nary.- A. Einikis, 
publikai ir Taryb;
Įspūdi. Posėdis užsitę.-ė 
ttada, JX>sėd i s 
nebeatrodė ’ Į valsčiaus Ta r ybo 
posėdi, bot Į iomarką.

Buvęs J. D—s.

ŽEAI. KALVARIJA.

oji ii iena šiuos- 
; organizacijos 
šveiiię kuopos 
rvre su pamal- 
ioje. o vakare' 

nemalonų svetainėse turi Koncertus, 
■ki iprakalbas ir kitokius progrą-

‘‘bosjne vien tik organizacijos 
Įšventė — šv. Juozapo Globos' 
Plieną. b<ą taipgi ir kuopų 
i pergalės — laimėjimo diena, 
nes kuri kuopa tą dieną fu-' 

Į rėš daugi ausiu naujii narių 
Į ir ’* Darbininko

. mer

buvo visuotina.-
jungos“ susirinkimas parapi-i 
jos salėj. Daug bfjvo ir šiaip: 
pašaliniu ūkininką, kurie nti- Iš vėliau

mus.
-Ma

• einanti

i j xr.opn prano
kau! kuopos ren-

APKALTINO ZAKRISTI- 'n inkam s
JONĄ y.vo--M
-------  . _ Uc-C 

Bulgai’ijos vyriausybe1 pa- jn:i: j:; T 
vedė teismui intartus asine-' 2:'r‘

ketina didinti karinome- nis bombos užtaisyme Sveti
Kral katedroj, kur žuvo a->

ilgarijcs socijal-domo- pie 160 žmoniij. Tarpe ap- 
uitų partiu nutarė nereng- kaltintųjų vra ir katedros n'-ir ' 
gegužinė' demonstracijos, .zakristijonas E medinai;.

...M neduot: progos suiru- 
PABAIGĖ SUSIŽIEDAVIMO - L.nl+- 

LAIKA T' n? k.’', ..
_____ " Suv. \ akti.jn atstovas pa-

Atlantk- City. N. -J. — reiškė, kad jis Bulgarijos
AVilli am Boebni. 7Q m. am-,vyriausybeineteike notos dėl 

de aštriu priemonių, kurias vai-
Jie- džia vartoja prieš randonno-

a pu ■< rautas
Or< \l

ATŠALO mas. B
Kmm-l b

ritina
Air. k

,\n*an

Barrv. GG
dėlios buvo labai atšilę. Da 
bar atšalo. Indianos raišti 
joj net snigo.

kio 
spū

žiogas

• vi<G rio-
Įo-

muv'-i a

SUSPENDAVO MUITĄ

M'-ksiko valdžia .-usjienda-, 
’/'■ dviem mėnesiam muitą , 
ant komų, igalicnamų iš

RADO GINKLŲ

■ Paryžius.— Policija darė 
kratas IG-koj namų, kur- ko
munistų kuopų sekretoriai 
gyvena. Policija suėmė jų 
'literatūrą, nariu strrašus. 
durtuvus ir revolverius.

NORĖJO NUŽUDYTI 
MINISTERĮ

NEBUS PARADO

Berlin. — Naujai išrink-: GAISRAS LIGONINĖJ

d "mis or-- 
■s knvgon.
-f-imo lai
mia- pasi

ją; darių pri- 
ra-mė.ome iki -av<> organiza- 
-ijo- šventė- 'u;- neišdildo
ma-' 'ak';’- ;'U. i i kinius n t ri
mai. kad Yč’. ir ."kia kuopa 
laukdama d f-ė n: :n i-ipsysavo 
<••••.;,': zno:;o'lės. jos ap-

ją didi

Ir ištik

Klebonu

nriautojų-

i-mVimas. bet 
i'is auginimas, 
re. mokslininkai 
rcūio'-e lietuvius 
p yvrns.' taip ir'

ma
rai ■

-linosiU'ią 
e imi ’i 4 

nuomom b< 
i pa-i.-akč nenori pagilino

Ma' 
|dar ėja tam žmonių tebėra to

mis to 
iminin-

. ne ■

’en'' 
vv- , <ižio< 
nu žemi ų 
rei- šuoli iš ponų ‘

P’
katalikus k

London. — Anglijos 
riausvbė susekė suokalbi 
žudvti Anglijos užsienio 
kalu ministeri (’hamberlai-
• ui. Pasikėsinimą rengė ko-jkia nuomone, kad v-J
muaistai. Valdžia griebėsi (kie laikai, kad ponai 
priemonių, kad susekti kitus į kaus jm) senovei 
galimus pasikėsinimus. Į

' tasis \ okietijos jncziilentas Niuv York. —T^ebamon
Hindenbnrg jiarciškė. kad goninėRskolhvkloj huvo ki- 

:per jo įkurtuves nebus kari lęs gaisra*. Ligoniai pajutę
; iio parado ir kad jis bus ci-igaisrą petsiigaTido. bet nur-Įkia Į Australiją.
ivdiuose. ne kariniuose 
Ibuose.

žiogas

li-

i>ri( 1 I la rbininku

LEKIA Į AUSTRALIJĄ

Italijos lakūnas Pinedo le- 
. Iš ten jis1 

rū- sės juos nuramino. Ligonių'lėks Į Ja Joniją. Jis jau ]>or- Juozai šiunn nė Va
toje ligoninėj bnvo 200. ; lėkė |X¥T Persiją. Hmlninku miestely “revnlhieė-

Komunisto pasielgimas.
V.\BALNINKAI (Bužu ap

skrities). Kovo m. S d. žino 
inas apylinkėje komunistą'- la-

vakaruose !<•<:<' vi^ur organi-1 . 
žarijos dalomi-'s ir augimo; . 
nint'-. (ii •m’-i;’’ d'"kinw vi«| ’ 

su pastaugi], kad tą dieną; : 
pt'ira-vti knddavg’ausia nau<|

1 ju nariu. Dam.' i.u: ia tą die- ; 
na pasidarbavn-in narių rar< t 
dai bus paskeil ti organe>^ 

< Siunčiant narus 'cikia 
žymėti kas jin r nfi

Geriausių.. i*k:.ūn visietna^

1 f o •• ■



Š &J

uader the Act of Hardi 8, 1879/

SUBSCRIPTION KATES;

ftmif* oountriei yearly <

atgal s,

$4-50
15.50
15.50

•aUlii* at spiečiai rate of poetage prorUM *>r in Sectlon 110» 
Mt, at Oct. 8, 1917, aatborlsed on J uty 12, 191M,"

(TBB W0BKBB)
fįįlflTfr-* every TUESDAY, THURSDAY and SATUKDAY

---------------------------

. M^IT jOSEPB'S LrrHUANIAN R. C. A880CIATI0N 07 LABOS

MM..

lMlJ|
Žemaičių Kalvarija lai viena 

Žemaičiuose garsingiausia vie
ta kame yra Keliai’Kryžiaus ir

f

UEJUOSMfOLAS
■ UŽSIENIUOSE

Pradžioje liepos mėn. daugybė 
kas metą suplaukia žmonių į- 
vaii’iais tikslais: vieni pasi
melsti, kiti savęs parodyti, ki
tu pamatyti, treti pasi|>elnyti 
Įvairausiais būdais: parduoda
mi įvairias prekes, kiti įvairiais 
būdais išnaudoja žmones ir pro
gai pasitaikius ir į kišenę įgrie
bia, svetimus pinigus pasisavi
na ir tt. ir tt. Per kelias die
na.- Žemaičiu Kalvarijoje juda, 
kruta minią minios žmonių, bū- 

irią būriai maldininką vaikščio
ja Kelius Kryžiaus: nuo vieno 

Ikalno leidžia>i ž.enivn. ant kito

] |ims. fc&ą “Litai. į
<ties” ]' 
kiekvienam ūkininkui reikaljii 
esant. Banko vedėju yra kun. 
kl. P. Plikys, o .pirmininku ū- 
kininkas Juozas Kerpauskas. 
Kaip vienas taip ir antba^ yra 
pasišventę ūkininką labui, (utū- 
dą valomasis punktas dll0’la 
nemažai ūkininkams naudos, 

' i 
kadangi už mažą atlygiiiimą 
gali išvalyti grūdus nuo Įvairią 
nereikalingu bei sugedusią grū
du ir tokiu būdu Šiek tiek pa
gerina sėklą. “Taip pat ir mais
tui sunaudoti grūdai esti daug 
geresni ir brangesni ir ūkinin-

. -------d-!..,Jfe4r darbas, ku-
bankas ateina į pagellMy kėiifū daro didžiausiu betvarkę, ris daro t^vus linksmius sy-

niais. Paskutiniuoju laiku 
“Ū. S.“ mano Įkurti pieninę, 
kuri ir-gi ūkininkams būtu la-

Suv. Valstijų komercijos i 
departmetilas paskelbė apie^

Yorko pašto pranešimą, būk Į
“Tėvynei“ uždrausta cirku-1 
iinoti Lietuvoj. Oficijalio!
])nim‘šimo dar m-sa gauta. Į

Prie tos progos'"Anl<-ri-il’i«lkl,si,S U visu tani^ įs|)i, jr 
l;„s l.iotuvis" rašo: knnųs-lni pasnu.-l-ti ir ati.iuolll

sll-

kuomet pas ūkininkus esti 
daug pieno? tai galės vežti pie
ną į pieninę. IŠ pieninės par
duodam sviesta bus daug brau-

VientPžodžiu, kur tik ir karp 
tik gali pakenkti pavasari
ninkams. Bet ko] kas pavasa
rininkai vis šiaip taip gyvuoja, 
nors gyvavimas silpnas, šįmet 
suruošė jau du viešu vakaru — 
per Naujus Metus ir prieš užga
vėnes tą sekmadienį su vaidini
mais, monologais, eilėmis, žais
lais, šokiais ir t. t. Pelno ne
daug teturėta ir taip didžiausia 
laimė, kad neturėta deficito 
kurį būtu sunku padengti. Mū
są pavasarininkai, neturi geru 
vadu, nors ramlasi daug doro 
jaunimo su gerais norais, bei 
dėl nebuvimo geru vadu danžai 
tokie jaunuoliai-lės pakrikusios 
patenkči į socialistu voratink
lius.

Ačiū Dievui mūsii “Pavasa
rio“ kuopą neužmiršta broliai 
ir sesės amerikiečiai, karts nuo 
karto prisiunčia mūsą vargin
gąja! kuopai literatūros

kiu pralmiksiniua ir Dievo 
širdį.

Per tai žmonės tankiai esti 
patobulinti tokiu geru katali
ku sūnij. Per tai šiose dieno
se netikėjimo, kuomet tiek 
daug j aunu vyrų, nepagodo- 
ja savo tėvų arba pasielgia 
su jais su paniekinimu, kata
likas jaunas vyras, ištikimas 
savo tikėjimui, pagerbia sa-

• vo tėvą ir motiną.
Ibirodyk man kataliką vy- 

t rą. kuris negerbia savo tėvu,
• ir aš parodysiu tau vyrą ku

rio tikėjimas yra miręs arba
t miršta. Katalikas negali ar- 
: tintis prie sakramentu ir tęs-
■ ti negerbimą Dievo įstatymu 

negerbimui Dievo įstat\nmi
• kaslink tėvą, čionai nekal- 
i bame apie netikėtas klaidas.
• į kurias ir geriausi iš mūsn
■ galime Įpulti, bet apie ta pa

likai Įdėjimą paprasto niekinimo.

“DABAR V4L SMAGU DIRBT”
Žirniai žmonių gavo paelbgij varto

dami mu.-u Naminį Metodu dėl reuma
tizmo j>er ]>ervitus kelius metus. Jei 
kenčiat skausmu kojose, rankose, ar na
riuose. jei nariai yra skaudi ir sustyrę, 
ir jei kenčiat nesmagumus su kiekvie
na >>ro permaina, Štai Justi proga pa
mėgint imuju, lengvi}, pigiii. metodu. 
Alės kviečiam Jumis rašyt mums dėl pu- 
niegiiiimo. kuri suteiksiu dovanai kiek-

10,000 Sempelių Visai Dovanai.
Mes nutarėm atiduot 10,01X1 .sempeUi.l
vis:!i dovanai. Tik parašyk vardu ir 
antras;}. Mes Jums tuoj atsiųsim seni-
1**11 dovanai. Nepraleiskit šios progos, 
jeigu kenčiat nuo ’nile-kokio reumatiz
mo. Įlašėki: šiądien:

.-s’

"I®

talistai yra inves>inę užsiv- ( 
niuose. 8>uma nei ,patizmęja ■Tėvynei.* bet kai-

j ir kili. Per Jidžiiiosii 
i ri įo> ull/miii- galimi:

. . ., • » ’ w u-''. it i n i i i l \ ' n’*
Pietinėj Amerikoj. I z.-sitą,1 , . , . •) ulzia mato, kad 1 evvne
uivestytą, kapitaląi Amerikos į 

finansistai per metus 
šimČiais gauna $65* )JMM)J M M). į 

Į J sakytą sumą neineina | 
Suv. Valstiją valdžios pasko-

nliimi -nei

bėms suteiktos karei -laiku. 
.Valdžiai svetimos valstybes 
yra skolingos apie ^12.011^.- 
000.000.

nuo-; . 1 ■ . •’ • 1 . , i
.... (turi pilną tiesą sustabdvt. I

'Jeigu Lietuvos valdžią rinko 
Lietuvos žmonės ir jiems ta 
valdžia gera. tai mums, ame
rikiečiams ir-gi turi būt ge
ra. Jeigu mes nenorime ten 
gyventi, tai ko mums kištis 
i ju politiką.'*

M i.

mašinas viskas 
'l'aip pat ma

li rk t i liną minamąją maši- 
Kiiri ir-gi būtu natidingiau- 
ūkininkam>. Mašina būk 

"l‘ j Įkainuotą apie 8.!)()() litiu Per 
Liaudie?-“ banka rudens ir 

\ c . pavasario melu išrašo įvairiu 
[įrašą., taip, f)at ir .-ūkiu. Katrie 
pioima: buvo išsirašę sėklą ar

1 ’ iŠ’aijt jau pirko “Ūkininką Są- 
ijungos“ išrašytąją, tie begalo 

•tov: am Varduvos ■ džiaugiasi, nes tu buvo daug 
ai>ią krantą: taip- įe.--resni> derlius. Daržovės bu-

dvi

ilK)

dyti ią asmenų katrie yra ap
dovanoję mūsą kuopą Įvairia 
literatūra, kadangi aukotoją 
sąrašo neturiu, ją pavardes už
miršau. mat man yra sunku at- 
Isiminti angliškus miestą var
dus. tik kelius galiu paminėti, 
kurią antrašus sugriebiau: 1): 
Kazys Vidikauskas. 2833 Liv-.
iimston Si... Philadelphia. Pa..1 . . .

' , .... ... ,,, , . Padange nmvito eruvūs.2) Jo.nas Mišeikis. 283 St.xlolm ... , .
x. n ...... -n p j Kiekvienas jstroskęs lai.-vės.

|<) saulė viso kopa aukštyn
Ii- si, indui lis skleidžlia žemyn

kuri parodo tūli sunūs 
tėvui ar motinai.

iš.\ r .',h:th<)U cg..

3624 N. Ashland Avė., Chicago, III. 
Delpt. X 10

PUIKIOS NAUJOS GYDUOLĖS 
DEL SENŲ IR JAUNŲ

Ji Veikia Kaip Magija Ant Silpnų 
Nervu, Prasto Miego, Prasto 

Virškinimo ir Praradimo 
Apetito

PAVASARIS
.Laukiamas >večias atėjo 
Pavasaris niiels sužavėjo. 
Laikai, štai atbunda kiti.

•j- nansistai turėjo- užsieniuose 
y • kapitalo lik apįe 
f": 000.000,(XX). Be to svilino 
j. kapitalo buvo investyta A-

L naerikos pramonėse. Tokiu 
7 būdu prieš karą Amerika gal 

- J nei neturėjo perviršio kapi- 
»■ falo. Iš to aišku koki neis- 
’ pasakytai milžinišką šuolį 

' ? padarė Amerika tinansuosv 
’ < karo metu. Ji patapo pasau- 
G’ lio kreditorium. Dėdės Sū

riausybč neįsileidžia komu
nistu laikraščiui. Uždrau
džia įgabeninui teip-gi tu lem . 
kišką, vokišku ir rusišku lai
kraščiui. kurie šmeižia Lietu
vą bei rašo p rasi manymus. 
Gi “Tėvynė“ ir kaikurie ki
ti Amerikos lietuviui laikraš
čiai savo šmeižtais “bylina“į
ir l.olSevikuojanėins laikoj,laH., slilpl„ s,„uk]i„ knl:,ls,; 

šniis. K.,dėl daryt, š.oj >!lnkaus . ,.lu

s'

•" stiprėjo, Įsigalėjo, išaugo ir 
k tapo didžiausia galybe. Is 
j daugelio saliu Suv. A alstiju
- kapitalistai siUetoną nugrai

bo.

b Suv. Valst. kapitalas ypač
- įsigali Kanadoj ir Pietines 

Amerikos respnblikosta \ i- 
durinėš Amerikos mažosios

‘ respublikos skolindamas is 
New .Yurko Jinansistii susi-

- varžė' Įvairuinis sutartimis.
- Suprantama, kad kapitalas 
‘ ■ yra labai atsargus ir'gudrus.

g

lindami Vidurinės ir Pieti
nės Amerikos respublikoms į 
išsiderėjo valdymą ten gele
žinkeliu ir gamtos turtu. Tos 
respublikos yra neva nepri- 
gulmhigos. bet jii tikrais val
dovais yra Ne\v Y'>rko f"i- 
nanšistai. Tiems finansis- 
tains nerūpi, kad tos respub
likos de jure yra neprigul- 
mingos ir vistą valstybių yra 
pripažintos, kaipo tokios. 
Jiems nerūpi Įvairios smulk
menos valdymo. .Jiems rūpi 
tik tas. kad ju indėtas kapi
talas būtu saugus ir kad už jį- 
fcihj jiems nuošimčiai pagal 
sutartį.

MęOžlAUETUm
> fcv ' . a *---- ~
y.“Aemrikos Lietuvis“ pra-
] heMaš 'būk Lietuvos vyriail- 
fefcybeuždraudė įvežimą ‘‘ Te- 

į Lietuvą. “Tūvy-

Maukus, 114 Darrison St.. 4) 
Čiginskas Antanas. 13.j So. 
Ward St.. a) Migiraitė M.. 1618 
Peiliam St.. 6) Brasaitė O.. 
1066 Elizabetb Avė.. 7) Ant. 
Urbonavičius, ūū Hudson Avė.. 
Brookiyn, N. Y. Taip pat la- j 
bai daug.yra prisiuntęs litera- j Sujudo.upeliai, smarkiai 
tūros amerikięčiaims.. gerai ži
nomas Bronis Jakaitis. Vi
siems aukotojams širdingai 
ačiū sakau kuopos vardu. Tik 
labai gaila, kad per savo apsi
leidimą, palikau daug aukoto
ju nepaskebęs. Tai gerbiemie- 
ji vienminčiai dovanokite man 
už šito nepadarymą, (lai kas 
nors dar sušelps mūsą “Pava
sario“ kuopą literatūra, tai 
siuskit šiuo antrašu: Kun. P. 
Pukys, Žemaičiu Kalvarija. 
Alažeikią apskričio. Sedos paš
tas. Utliuania. Visiems auko
tojams širdingai ačiū. Taip- 
pat katrie, siusite malonėkite 
pridėti savo antrašus, kad žino
tumėm kam pasiusti padėką.

Kandasi ir daugiau katali
kiškąją draugiją, bet jo.- jau |

Suteikia at- 
orą alH-tii;}. puiku

■ iatik ir !;gig 
is ir pi,-p;. Jei jij» 
ij- e-ale skolingas 
m-, kad suteikus

Vartokite jį tik 
.iąs nesijausite ge- 

itisį pakeli aplieko- 
:tgal iusą pinigus. 
ie. Žirni gerai, kad 
aisitjkimuose. kad 

aptiekorius garati- 
gus. iei kas neužsi- 
almi malonios var
ui visam mėnesiui 
iilojanios ir |i;ird;t- 
gertis aptiekoritis.

pat miestelyje į Varduvą ipiau-Y.-c i; 
kia ir upeli.- Cedroną.-. Peiy-ūkin 
Varduvą esti du tiltai mediniai [sekli.
nutiesti ir taip put per Cedroną 'sumokėti už sėklas, nes naudą 
vienas tiltas. ^Miestelis rudens Ipamate ];ernai. Visi dž.iaugta- 
ir pavasario laiku . yra piirvi-j>i “Ūkininkų Sąjunga.“ Vi
lias.-kad [lūsčiam sunku beišei-jsus “Ūkininku Sąjungos“ gy
ti, šalygatvią nėra, randasi ke-jvavimas esti ant vietos klebono 
lios krautuvės visos smulkią j P. Pūkio pečiu. Kad ne jis. 
daiktu Lrios žydą rankose, uitai gal čia nebūtą ar silpnai te- 
trys lietuvių. Iki Naująją Mis.jgyvuotą. Gerb. klebonas visą 
tą buvo viena svaigiąją gera-'savo liuosąjį laiką yra pašven

tęs “ Ū. S." labui. Jeigu ne jis 
'tai čia gal labai šauniai gyvuo- 
jtu socialistu “Žemės Ūkio 
I Draugija”: bet ji Jabai- silpnai 
I tegyvuoja šiuo tarpu. Didžiau- 

; si “Ūkininką Sąjungos“ prie- 
>-ai k^cij)iasi i “Liaudie.-“ ban
ką Kredito. Katalikai gali di
džiuotis. kad turi nenuilstantį 

[kleboną, kur- kiek galėdamas 
dirba ūkininkui labui. Užeik 
.-u reikalu šventadienį }>as jį. jo 

il<ambaiys visad esti pilnas 
, žmonių, o ypač ūkininką su į- 
- vairiais ūkio reikalais. Ir taip 
[mūsą gerbiamasi.- kl<-*bona> iki 
'juody vakaro dažnai esti be pie
tą. Mat jam nei įlietus nebe
rūpi. Kad turi daug interesan
tu — ūkininku. Vienu žodžiu.

ra- [policininkas
po- j žmoni u ram;

dėl lenku-Vatikaim (linini išskyrų- Kleboniją. Dvie-
a nei vieno na-

šo. kad protestai prii 
piežiu
konkordato. Tas laikraštis I ją gyvenimą nū 
rašo šitai p:

“Amerikiečiai labai myli 
protestus ir kas- tik dabar 
juos pradeda kelti prieš po
piežių ir Lietuvos valdžią. 
Lenkams į Varšuva nesiun
čia. ies lenkai iietu\'iškai r.e-/i 1 
paskaito. Pagal mūsą siipra-|‘ 
timą. tie ]>rotestai mažiausioj''

ja ii įvairiu Į Atšilo buvus titnago žemė 
Patižo jau sniegas lauku, 

j \ itsur tik pasakos lemia 
i Sriovena vanduo nuo kalnu

Laužyti ledą imas drąsiai, 
Kaip rūtos žaliuoja rugiai. 
O pievos išpuoštos puikiai.

Sudvelkęs vėjelis pietą 
Gaivina, malonu lauke.
Paukšteiią >itą jau kraštu 
Skamb dainos šiame gi aike.

•augoja
Suskruskim tai vyrai smagiai 
I r stoję : (larbą narsiai.
Jėgas męs eikvokim lėtai 
Mūsą gamtos išauklėtai.

Trakiškis
. mo. narna; vi>i zi-maUisko sti
pinus. dauguma šiaudais deng
ti. žemi, langai maži, pastogėm 
už langą užsileidusius. Vienu

misvamamu h-. j(.n>

niaus reikalams, bet tam kad' 
i išniekinus sau nepatinkamas 
lietuviu partijas ir padidinąs ' k 
savo partinį kronieli.

PAVASARIO GĖLĖS
Puikios malonios

Vainiką nupynė 
(ianitužei-motutei 
Iš vaiskią žiedą: 
Ir jautrią širdužę 
(iaivino kvapsniu. 
Linksmos malonios 
Pavasario gėlės 
Knū tinę užbūrė, 
Akis paviliojo — 
Kiekvieno praeivio 
Čion traukia širdis. 
Gėrėtis ta laime 
Žiedelio viltis.

TrakUflris

net u r.
i TU1<>

! mie-

■siuejl keliai.

ar

tti apverktinoje pade 
narvai didžiausi, ra

<iaų> y.’i<imm<mūs labui. Atlikęs baž
nyčių- reikalu-, liuosąjį 
sunaudoja ūkininką bei 
katalikiškąją draugiją 

; kims.

laiką 
kitu

■ talikiŠkii. bedievišką ?r t. t. 
Alyvuoja čia už vis šauniau

‘ Ūkininką Sąjunga.“ turi ne
mažai nariu “Liaudies llan- 

;bas.“ valomąjį grūdu jmnktą. 
lt. y. grūdams valyti mašinai, 
ji“ Ūkininką Sąjungos“ 
I mo ratas sukasi apie
die.- įlanka.“ Čia ūkininkai

lui esant pasiskolinti )jinigi_i. 
nebereikia po kelias
gaišti kol kame gauni kelius li
telius pasiskolinti su nemažais 
palūkanais ir tajp šiuo laiku la
bai sunku yra gauti pasiskolin
ti, kadangi žmonės pinigų vi
sai mažai tetnr, nes du kartu pi-

: Lietuvos Kat. Jaunimo Sąjun
ga,: “ Pavasario“ kuopti. Jos

jgyva\ima> nekoksai. kadangi 
Įji turi daugybę įvairią įvairiau
sią pri(-šu. visi socialistai kaip 
iviengs -toja skersai kelio kata
likiškam jaunimui su įvairiau- 
Isiais jirasimanymais. Kuomet

1 jau-|yra pavasarininku ruošiamas 
Ikoksai nors doras pasilinksmi
nimas. tada mūsą “pažangie
ji*' kaip varnai žiemos metu 

bei
slankiodami apie duris atkalbi
nėja jaunimą, kad neitą į jra- 
vasarininką vakarėli, nes pas 
pavasarininkus girdi tiktai vie
nos davatkos, jie nemoką pasi- savo tėvus, jis pildo aktii ti-
linksniinti, gir Ji vietoje šokią kojinio sykiu ir sūnišką prie-

Socialistu draugiją yra kaip 
“gej-ą" metą musmirių miš 
kuose. Yra Žtmies Ūkio Drau
gija. kuri “Šauniai“ gyvuoja, 
(.langiaus nieko n-ev(>ikia kaip 
tik katalikus šmeižus ir rekla- 
ufas skelbus, kad ju draugija 
galinti tą ir tą padaryti ir nu
veikti.. tiek, kad ir pjr padidi
namąjį stiklą nesimatyti.

liandasi ir šiokią tokią jau
nimo draugiją. Pirmiausiai 
buvo vos viena “Jaunimo Są
junga.“ bet iš tos. jaunimo są
jungos išsiperėjo žiežirbininkai 
ir kultūrininkai. -Jie darbuo
jasi gana “šauniai.“ Progai 
pasitaikius papasakosiu apie ju 
darbelius, pamatysite, kai}) 
mūsą “pažangioji*’ jaunuome
nė darbuojasi.

žiogas

dienas gaujomis grūdasi
KATALIKAS SŪNUS

Katalikas sūnus žino, kad 
klausydamas ir gerbdamas

nigaKžuvo rubliais if marke- kalbą rožančių^ taip liepiu* derrhę. Jis žino, kad

\ PRANEŠIMAS \

f
šiuomi pranešame Lowellio 

ir apielinkės lietuviams, kad 
mes atidarėme tonikrnę ir iš
dirbame visokios rūšies toni
ka.

20—n 1-1 92(1. Reikalaukite lietuviško to- 
niko savo krautuvėj ir ji 
gausite.

Pristatome visur, patarna
vimas užtikrintas.

Reikalui esant, kreipkitės 
sekančiu antrašu:

L0WELL BOTTLING
19 Davidson Street, 

Lowell, Mass.

ir V. Paulauskas, Bros., 
Savininkai.

ANTANAS F. KNEIŽYS
308 E. NinthSt., So. Boston, Mass.

Geras paprotys

ančrus rilaūku?.

ikir..? plrisk.-tr-s, svarb

savo v.-?st nir.kfl. 7Sc kuomet 
ritr.a tiericg ii laboratorijos.
' AD. EICHTER & CO.
?. c:rv & South 5tb Sts.

Lrooklyn. N. Y.

CO.

i

CHORO REPERTUARAS
MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.00
No. 2-tras ir 3-čias (trijų mėn.) jau atspauxdintas

Įtalpa;
LIAl'lUES PAINUS — Maršus (maišytam kvartetui arba chorui) 
šlENAr.IFI'fc (merginu kvartetui arba chorui)
TRVYN’RN (lygiems balsams)
VAŽIAVAU DIENĄ Ir BEDA (maišytam kvartetui onim chorui)

Kaina 75 centai
Chorams dmalamas didelis nuošimtis.

A. BAČIULIS, 421 Birth Street, South Botam, Mk

A
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CLEVELAND, OHIO.

DeHai geresnio rasipnrtmo.

Balandžio 7 dienos “Darbinin
ko” laidoje tilpo iš Clevelando 
korespondencija po kuria paeirašo 
Mikas. Yra pagirtinas ir naudin-. 
gas darbas jeigu kolonijos turi sa
vo tarpe korespondentus, kurie ap
rašo kolonijos lietuvių veikimą ir 
tokiu būdu paragina geriau vietos 
lietuvius geriau įdomauti lietu/ių 
laikraštija.. . Bet yra peiktinas ir 
blėdingas darbas jeigu korespon
dentas apjuodina iš savo tarpo pa
sižymėjusius žmones, kurie yra 
nemažai pasidarbavę m- dvi savo 
kokios garbes ar dėl savo kito ko
kio tikslo, bet dėl visuomenės la
bo, kaip tautos taip ir dėl katali
kų tikėjimo.

Taigi p. Mikas savu kartybę iš
lieju kad geriau pagelbėti laisva
maniams, tai *‘ Darbininku minė
to.) laidoje savojoj korespondenci
joj sulošė prastą ro;ę statydamas 
save išmintingu apjuodino visai 
nekaltą žmogų, kuris yra per visą 
savo buvimo laiką Clevcląiide Tar
pe lietuvių dirbęs kaip tautos taip

.zsita

Al

.€
okiu

,io pats s;:ve ir 
naduoda dei

tas asmuo y:-;, prr.sma: 
už tai, k;;/, u ir r- > b;t:.r 
bankrutiju :r ir. 
šiol nesugrąžinti. J c tū
boj, tai reiškia buvo da 
ne jo saltč, kad br.r.k. 
jo. -Juk darbininkas 
užduoti atlieka ir ::ež 
kos savininkai daro. 
Mikas sako, kad buvo
tarpi* tiktai katalikystės skraiste 
prisidengęs ir tiktai vėlia:; kaip 
“Dirvos” bosas įspyrė, tada jau

cs žmonėm

nu:

>Hl-

p.

dėjo prie katalikų.
Ištikrųjų, p. Mikas jau tikrai 

“Miko Alelagėlio” pasiėmęs rolę 
ir ją vaidina. Jeigu būtų dirbęs

■ minėtas asmuo laisvamanių nau
dai. tai nebūtų už parapijos komi
tetą net nuo kun. Halaburdos lai-1 
kų ligi šiai dienai. Juk visiems' 
žinoma, kad parapijonai niekad i 
t;erė';ka laisvamanio už parapijos j 
komitetus, bet visada stengiasi Į 
parinkti tinkamą ir sąžiningą žmo
gų. Tokiu būdu aišku, kad jis 
nėra laisvamaniam dirbęs, nes pa
rodo ir tas kad nei prie vienos lais
vamanių draugij'os nepriklauso,

• t kiek man yra žinoma, tai kata
likiškos-' dr-jose kaip seniau taip 
ir šiandiena darbuojasi, nes pri
klauso prie šv. Kazimiero dr-jos, 
D. L. K. Vytauto Dr-jos. S. L. R.

JMVflBMS

tinta A-iš tarpo Aadliejtačię.

Nedėtioj vakare, 26-to balandžio 
užklydau... pas AndrieJočius, tai 
yra, Į naują lietuvią parapiją var
du šv. Andriejaus. Ir ten labai 
nustebau jųjų darbštumu ir suma
numu, nes parapija, taip tariant 
•• os tik kūdikis, o jau turi savo 
bažnyčią, mokyklą, svetainę ir 
taip toliau. Mat, jų sumanumas 
padiktavo jiems tokį išmintingą ir 
labai praktišką ir pigų plianą: pa
statyti viename trobesyje bažny
čią, mokyklą ir svetainę — angš- 
tas, šviesus bezmentas-sklepas bus 
svetainė, aut pirmų lubų jau yra 
bažnyčia, o dar dviejuose tožese 
bus mokykla. Todelei ūžtą jų iš
mintingą sumanymą, taipšv. And
riejaus parapijos klebonas gerb. 
kun. Juozas Čepukaitis, kaipo ir 
visi parapijiečiai užsipelno pa- 
girimu. Ir tą vakarą, tai yra. 
26-to balandžio šv. Andriejaus 
bažnyčios naujų vargonų buvo 
kom-ertas, dalyvauajnt chorui, so
listams ir artistui smuikininku’, 
gerb. A. Dauniui. Programa kon
certo buvo gan turtinga, regis, su- 
■.iršu’.n penkioijką skyrių Turėjo 
ir buvo gan gerai išpildyta. Ži- 
lia : vieni gerai išpildė savo sky- 

I rių. kiti — geriau dar, o tūli, kur 
kas dar geriau. Todėl ant ypa
tingo pažymėjimo užsipelno gerb. 
B. štaniškis, vargonininkas; gerb. 
V. Daunis, smuikininkas:serb. D. 
Antanaitis, solistas: p-lė A. Gvle- 
žiniutū ir kiti. Ant ypatir.giausio 

— p-lė 0. Dargužiutū už savo Avė 
įMaria — kompozicijos Bach-Gou- 
uiod’u ir visas choras už nekurius 
skyrius —■ giesmes mat, ci'.ore bu- 
v" kaip patėmijau ir ilgai jau gie
dančių. kituose choruose, choris
čių, kaip pavyzdžiui: čia visiems 
žir.oma choristė p-lė KazėButkiu- 
tė . O koy pa t ingi ausio pažy
mėjimo užsipelnė gero. Antanas 
Banys, kuris tame koncerte giedo
jo Salve M ūmia’— Karst b ir Pie- 
fa Signora — S;-adella’o.

(>i nauda pinu 'ka kokia pasi- 
i darė iš to konevr: kaip girdėjau 
lyra paskirta dvie: iš akėjimo nau-

Mūsų viaų mylimas ir didžiai 
gerbiama* k^bdHu kun. Jbmts J. 
Jakaitis užbaigęs visus didžiuosius 
*parapijo6 darbi* apleidžia Wor- 
česterį ant nekarto taiko ir važiuo
ja j Lietuvą praleisti vakaeijas.

Mano vyras, Antanas 
Šveistys, mirė sausio 25 d. §. 
m. Jisai prigulėjo prie vie-

‘ Surinko
DZŪKAS MUSTEIKIS.

(ii po r

čiausĮ Sakramentą ir diev tai atsi- 
b:;--<> Benedikeija — palaiminimas 
švenčiausiu Sakramentu irnialdos 

<> paskirtos.
Richmondietis.

NBWAML »• J-
LDKS. 14-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks gegužio 8 d., 
1925 m.,' 8 vai. vak., šv. Jurgio 
dr-jos svet. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti ir naujų narių atsives
kite. Yra daug svarbių dalykų 
aptarti. Reikės išrinkti atstovus į 
apskričio suvažiavimą, kuris įvyks 
gegužio 10 d., Paterson’e, N. J. 
Taipgi malonėsite užsimokėti užsi
likusias duokles.

LDKS. 14-ta kp. bal. 19 d., 1925 
m., parapijos svet. buvo įrengusi 
teatrą “Išpažinties Auka.” Lošė
jai buvo iš Harrisono, L. Vyčių 90 
kp. Aktoriai savo roles atliko ge
rai. Publikos atsilankė vidutiniai. 
Pelno kuopai liko. Garbė Harri- 
sonieeiams, vargonininkui P. Ode
liui ir visiems aktoriams, už pasi
darbavimą. 14-ta kuopa taria 
AČIŪ!

Nevvarke darbai eina silpnai, 
kaikurios dirbtuvės darbininkų i- 
ma už mažą mokesti, o kitur atlei
džia. ypač Edison’o “gramafon- 
shapės” eina silpnai, kur rekordus 
išdirba. Tos dirbtuvės visai bai
gia sustoti — paleido daug ir to
kiu darbininkų, kurie jau yra iš
dirby po 6-7 metus. Namų staty
tojai. kontfaktoriai, partraukė iš 
pietų 4,000 nigerių pentorių, kurie 
dirba už pusę kainos, po $4.60 i 
diena.

šv. C.ecelijos choras bal. 26, šv. 
•Jurgio dr-jos svet. perstatė opere
tę ‘- Klaipėdos Julė.” Newarkie- 
čiai yra pripratę prie Įvairių Įvai
riausių perstatymų, bet tokių per- 
statyinn kai viršminčtas, tai retai 
pasitaiko, neapsiriksiu pasakęs, 
kad pirmą kartą turėjome laimę 
pamatyti toki artistiškai muzika- 
lišką veikalą, kuris užėm^ 3 vai. 
Publika buvo-užžavėta, kad nė ne
jautė kai trys valandos praslinko. 
Veikalas, nors ir su geriausiais no
rais, ne kiekvienoj kolonijoj gali
ma sulošti. Tai nėra kokia kome
dija arba maža dranielč — reika
lauja daugelio spėkų, gerų solistų, 
kaip vyrų taip ir moterų. Šv. Ce
cilijos chorui to netrūksta. Nemi
nėsiu vardų, kurie-atsižymėjo savo 
’rolėse kaipo artistai, nes jų pa-

LOWELL, MASS

staruoju laiku nemažai pasidarba
vo dcl darbininkų organizacijos 
vaja:;'-. Taigi visi darbai rodo kad 
nedirba dcl laisvamanių. b<-t dcl 
katalikui ir tikiu kad ateityje ne
nustos dirbęs do'. kataliku labo.

. Lietuviai katalikai atbunda vi
same veikime, čia buvo šv. misi
jos. nuo balandžio 19 iki 26. 1925, 
kurias davė misijonierius kun. B, 
Bumšas. Visais vakarais žmonių 
buvo pilnu® bažnyčia. Atsilan- 
,kė ir tie, kurie jau buvo bažnyčią 
senai užmiršę. Per šv. misijas 
da;;tr('!is priėjo išpažintiesi" dabar 
džiaugiasi palikę laimingais. Bet 
reikia n< ]>aniiršti. kad ir mūsų lie- 
iiiviški konmnistai prisiir.tū misi- 
jonieriui klausimi;. Žinuna. ko- 

|k:mžmones, tokie jųjų ir klausi- 
į nai. Kur.. Bumšas visus klausi-

’’ ^veikslai su vardais tilpo “Garse, 
lik priminsiu, kad* profesoriui A. i1*' 
Šlapeliui ir visam chorui priklauso j 
didelė garbė už toki dideli pasi
šventimą ; publikos atsilankė pil
nutėlė svetainė. Teko pastebėti, 
.kad daugelis publikos būna ir iš 
tolimesnių kolonijų, net ir iš toli
mesni'.! kolonijų, net iš kitų valsti
jų su automobiliais privažiavo: 
Ncv.-arkicčiai norisi buvo. Nes jei
gu būtų supratę ką tas veikalas 
reiškia ir kiek jisai reikalauja pas
tangų. tai nebūtų risi sutilpę į sve-

— šv. Petro ir šv. Kazimiero 
8usįvienijhno. Teip-gi pri-. 
gulėjo prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerike (SLA.). 
Mano vyrui mirus vietos 
draugijos tuoj išmokėjo po
mirtines. Nereikėjo nei į su
sirinkimą kreiptis, o pinigus 
tų draugijų valdybos atnešė 
man j namus. Iš Petrinės at
nešė pinigus Jonas Adoma vi- 
čia ir Skatikas, o iš Kazimie- 
rinės — Moekapetris. ■

Mano vyras prigulėjo prie 
S. L. A per 13 metų ir visa
da gražiai ir laiku užsimokė
davo. Bet kai mano vy ras 
mirė, tai SLA. atsisakė mo
kėti pomirtinę, mat mano vy
ras miręs nuo alkolio. Turiu 
pasakyti, kad mano vyras 
dirbo saliūne 15 metų. Ir jis 
bartenderiu būdamas buvo 
prikalbytas prisirašyti prie 
S. L. ;A. Suprantama, kad 
tokioj vietoj be išsigėrimo 
neišgyvensi. Pastaruoju me
tu jis turėjo puli’uimi, gi 
prieš mirtį per tris mėnesius 
niekur* nedirbo, nes pulrui- 
mi buvo pardavęs.

Yra keistas ir nesupranta
mas man SLA. pasielgimas. 
Kadangi vietos dr-jos gražiai 
išmokėjo, o Susivienijimas 
atsisakė našlei pomirtinę mo
kėti. Jei tokiems žmonėms, 
kaip mano vyras, nemokama 
pomirtinė, tai kam tokius 
Susivienijimas priima ir per 
tiek metų ima iš žmogaus pi
nigus. Be to štai kas daros. 
So. Bostono kaikurie Susi
vienijimo nariai, žinodami, 
kad man neišmokėta pomir
tinė susirūpino. Tai S-mo 
agitatoriai ėmė sakyti, kad 
man pomirtinę Susivieniji
mas išmokėjo. Paskutinia
me SLA. vietos kuopos susi
rinkime mano sesuo Marijo- 

. na Rainienė pasakė, kad ji 
daugiau nemokės už savo vy
rą. nes, sakė, mano sesuo. 

‘Marcelė Šveistienė negavo 
pomirtinės. Tada vienas kuo
pos agitatorius tvirtino, būk 
aš gavus pomirtinę už vyrą. 
: Tai matote, kokie dalykai 
dedasi.

Marcelė Šrcisticyė

8UPRAT0.
Policūtaa. — Zdorovo matuška 1 

Ar ne bus tik jūsų sūnus be užsi
imąs politika ?

Sena močiutė. — Ak tu Dievu
lėli! Tik juokai! Na kaip gi jau 
jis bus “ ne polit ienas?” tiek metų 
gyvenęs mieste. Toks lipšnus ber- 
niokėlis...

NAUJAS PASITEISINIMAS.

lyj). — 0 kaip tu čia pakliuvai?
— Aš išpuoliau iš lekiamosios 

jnašinos.

t ŽYDO PIRKIOJE.
Ūkininkas (kreipdamasis į 

dę). — Sore, ko tas tavo mažasis 
vaikas taip klykia?

Sore.—Ui gaspadur, tamsta reik 
pasakyt, kas jam biskį krikštą nu- 
didina.

VALSČIAUS TEISME.
— Kur jūs gyvenat ?
— Jūsų malonybė, savosios pir

kios neturiu, tai ir gyvenu kaip 
papuola.

— 0 jūs?
— Aš, jūsų malonybė, paskui ji.

MONTELLO, MASS.

Tolinus ]>. Ali
dirb‘ i dėl

i pasakyti, kad p

UTĮ

•- Mil

po op'

iežuvėlio

nas kitam kar-

u-avinias žmogui duo- 
:.i]ir;;timą. Aš patar- 
iii’ inia-; savęs pasižiū-

Miko Draugas

Red. prierašas. -Jau m-syk;
1 samv Įjriminę savo koresponden
tams. sad rašvt'i vien t ik žinias ir

kurio*’

■isarašč 28 o daugelis žadėjo 
ašy!i vėliaus.
b. km:. B. Buinšas visus k<>- 
.*■: klausimus ‘aip pdkiai at- 
ir ‘ai]? i-mnimiistų mokslą su-

ir pabai ■s konuinis-

mi-is gyvu žodžiu, bet jie, 
bioti klausimą. kipūrę ant

i jų niuksą ir ne
susilaikyti.

Šaltum

W0RCE8TER, MASS.

Išleistuves.

dhigoM visuomem i Y]rtilingai ne
tinka laikrašč-iui kolonijų asmenų 
personaliniai įdubai. To būtinai 
reikia vengti bei rišti juos namuo
se, kam-gi traukti besaliAką lai
kraštį į mažus ir siaurus reikalas. Išrūpinkite |«uti tiktotns n»viliau

sv.- Cecilijos choras susideda iš 
čia augusio jaunimo, tik keletas y- 
ra užsilikusio iš senesnių narių, ku
rie skaitosi kaipo garbes nariai; 
jie yra tvirto būdo ir gero nusista
tymo, nesvyruoja kur vėjas pučia. 
Garbė jiems.

švA Trejybės lietuvių parapija 
prieš sekmines Įsteigs naujus var
gonus. Choras žada duoti bažny
tini koncertą, kokio dar mūsų- a- 
pieiinkėj nėra buvę.

Didelį įspūdį gavau iš L. Vyčių 
29-tos kp. susirinkimo, kuris įvy
ko neseniai. Atsilankiau ant to su
sirinkimo, randu nemažai jaunimo 
susi rinkusio' Prisiminė man svajo
jančios mintis-, tarytum asai bū
čiau iš po 7 metų letargo miego at
budęs. Scniaus būdavo L. Vyčių 
susirinkimai skaitlingi iš Lietuvos 
atvykusio jaunimo, o dabar visai 
kas kita : jaunimas čia gimęs ir au
gęs, susiorganizavęs po L. V. vėlia
va. čia augusiam jaunimui nors 
ir sunku išreikšti savo mintį lietu
viškoj kalboj, vienok jisstengiasi 
lietuviškai kalbėti. Tm parodo 
lietuviško patriotizmo.
■ Nutarta surengti balių gegužio 
2. parapijos grot

Į Visiems reikėtų paremti tą balių,

LDKS. 2 kuopos mėnesinis susi
rinkimas bus antradieny, gegužio 
5, paprastu laiku ir paprastoje vie
toje. Visi nariai ir nares malonė
kite ateiti, nes turėsime daug 
svarbi!! reikalų išspręsti: ])irmia ;- 
sia reikės nutarti kiek ‘rok

LDKS. apskričio išvažiavimo, k 
ris bus gegužio 30 d.. Norwood’ 
paskui reikės gerai pagalvoti apie 
ateinantį seimą ir kiti 
organizacijos reikalus.

Brangieji nariai, ki: 
jau užsivilkę, pjusist< ngkit< šiam 
susirinkime užsimokėti m 
skriauskime savo brangios o -ja 
nizaeijos, būkime jos tikrais vaj 
kais ir rėmėjais-, atsimiiikino . ka< 
Darbininkų Sąjunga yra goriausi 
mūsų globėja, o jos organu 
“ Darbininkaš’’ tikriausias da-b 
ninku draugas ir ginėjas

Visi j siLsirinkimą, būkime i 
vien tik nariais, bet ir aktyviais 
kovotojais.
(G.-5)

AVorecsterSęciai rengia išlciatu- 
vi < savo mylimam ir didžiai ger
biamam klebonui ktm. Jotini J. Ja
kaičiui, 7 gegužio. Norintieji da
lyvauti išleistuvių vakarienėje pa- nes tai mūsų jaunimo vakaras.

DSUT0KŲ GAMYBA
Švedijoj daugiau degtuku 

negu bile kurtoj 
liūtoj šalyje. Kas sekunda 
ten pagaminama 30,000 deg
tukų. JPer metus pagamina

totag ttyįžimnt trafatym^.

ŠIĄ VASARĄ

■'Vr’rtiingtoir Street.
Itestou. Maser

■plankyti stve an MOBą? 
ttrrto MtėB'MMBba te* 
gal ekskersijoa kaina. MusQrk»- 
terriaf 19 ntmbuėrd 
eąeeitraaMMata į M* 
vietos po prlefiur* kaMfakttHf;

njtgių tJ Lietuva;.

PALANKIAUSIAS

Laivu LITUANIA” 9 d. Birželio

kad

90

VAŽIUOKITE

BALTLTOS AMERIKOS LINIJA
niUSIDĖKIT PRIE EKSKL'RSUVS

Ceg. 19 d. laivu “ESTONIA” 
i'įoio” ; visu keliu vandeniu.

patyręs palydovas

P-NAS C. G. LUKŠIS 
orius ir paveikslų rodytojas

i tavą tak*
yeKįta' ra ūftou*s* J. 1 f

-4-Aš uiliid^s: šiąmfiyii vienas 
pirklys nerėjbThan kirsti per-vei- 
dą.

— Kodėl tu mąstai, kad norėjo?
— Jei^i būtų nenorėję^ tai bū

tų nekirtęs. '

SUSIKALBĖJO.
Ponas. — Klausyk, tamsta, ar ši 

žuvis nėra sena ?
Tarnas. — Nežinau, pone, aš čia 

tik trečia savaitė, kai tarnauju.

PAS TEISĖJĄ. I
Teisėjas. — Tamsta apkaltini sa

vo vyrą, kad jis pakėlė au" lavęjj 
ranką.

Žmona. — N •. dei to, kad jis pa
kėlė 
do..

bet užtat, kad jis ją nulei- į

NESUSIKALBĖJO.
— Kiek jums metų panele.
— Trisdešimts... su uodega.
— Atsiprašau, o kiek uodegai

PAVARGĖLIS.
Pavargėlis prašė pas poną išmal

dos, nors vieno cento.
Ponas. — Toks sveikas, ir dar 

prašai išmaldos.
Pavargėlis. — G ai

TARNAS PADUODA KARININ
KUI KIAUŠINIUS.

Karininkas. — Tu du kia ši ui u
išvirei.’ j

Tarnas. — Taip jūs . mab myri.
Karininkas. — Ta: kur-gi ant-

Tarnas. — š : 
i ant lėkštės.
Karininkas. -
Tarnas. - 

,-b<\
Karininkas 
Tarnas. - T

Karininkas — 4

Tarnas. -

tad ta kote (bartam). 
km-Btatata kitų, drabną tat! 
lo turtu priiąiiiif j kad tai vta 
triūsta kmųrtaą,- Įtapti.

203
AtHBns U. S. »ab 
VtMH U0MA

3-č:;: k'.ee!; .<197 : jj-ra $132.50

BALTIC AMERICA LINE 
9 Broadway New York City

Kreipkitės čionai 
savo \ icrini;i ngemij

CUNARD
Į LIETUVĄ
(per Aaųliją) 

sumažinta Misa 3 kl«ws sintrąfttotų 
laivaktrfiu

|r į K a n fi | ir atgal aat 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA................
MAURETANIA.............$211

rrW«]ns Taksą
Į LIEPOJĄ IR ATGAL 8IAI8 

LAIVAIS —
Iš Baste no*.

CARMANIA.............. Gegužio 3
iSAMARIA.. Geg. 10, Birželio 6 
’SCYTHIA.. . .Geg. 21. Birž. 20 
Ii Lietuvą greitu-laiku. Itplaukimat 
jkas sereda. Keleiviai neplMečtai j- 
leidžiaini be kvotos varžymą. VL«t 3 
klesos keleiviai turi kamlnrrius. Ne
prilygstamas švarumas. PaiknsBMti- 
stas. Kreipkitės prie vietas agentu

Svetimšaliai grįždami į 12 saB- 
■estą AmerfMa, ser 
te m i prie kvotos.

Bei leidimu ir kftj® lafar 
kreipkitės PM Ttttinkjr i 
arba

UNITED AMERICAN- UJO
131 Stote Street, Baetoo, Iftto*.

TEN IR ATGAL 
Nužeminta Kaina 
Į LIETUVĄ

PER BREHEN’Ą 
3-Čiej Hes# tikto* rttfeto—ant

Kl*5 State Street

BE PUSRYČIU

J. J

DU PRIETELIU 
Petras.

Su P-le Ona C. Turam 
TURisTv vAnove Del AME k! C A LINIJOS
rm: ir patogiai, atskiroje dalf, puikiai per- 

' •arkytoje Turistų Trečioje Kitoje.
Laivakortė iA EostPn'o lif p«t 
Katino, ir atgal Į Boston’ą kttMto1 
ja tik $20j00, pridedant 
Kevenue Taksą ir lesąs už prayri 
tą ir vįzus. Kelionė bus irisiškat*!* 
jokių kliūčių, nes P-lė Turauskio 
t ė viską parūpins dėl keliaiuižfidfcj. 
Tik 150 žmonių bus pritarti '00* 
Šios ekskursijos, Iruri nh'AŽiuo#Alt 
didelio laivo “ ROTTEa&Mr i

Juozas. — K.

Petras

Juozas
Paėmęs paz

Petras.
tu pasakei?! “'Būna meiliu
— Kaip tat būna 1

Joons. — Ne. ne' Ne būna, no 
būna!

laivo “VOLENDAM” **tat*» 
12-toje.

Tie ktrric mano važiuoti
von apsigyventi.
kviečiami prisidėti prie touš
k ursi jos.

Dei knygutės apie šią ekak
ja ir tolesnių informacijų kreP4ę Ona C. Turauskittiė

pas P-le Oną C. Tnratakhrt^, Holland Amsffe* LfiHjtt 
89 State St. Room 2, Btateta, Mass. arba vakarais jos mtarteta

drovę, 366 Broadway, 8a. Borto*, Mota.
Tie kurie ne Amerikos Piliečiai ir nori važiuoti Lictuvotf 

I;inkyti, yra Amerikos Valdžios užtikrinti kad ■gatf# grjŽfTJ 
per melus laiko. Dokumentas tam dalyke retkalingaa kain 
$3.00, ir P-lė Turauskiutė parūpins tą dokumentą tiem* 
yra reikalingas.

-4^-



komisijos

p;

T>

f 
S?

paaukojo 
ės«pio $7.

i-roo 
dan-

n įsrcisgo pa
iniotojams. v-

įtaps k^spoB miiios 
f ttkmadUay, gegužio

pribūti Ant savo

Valdyba

ĮNINKU SUSIRIN
KIMAS.

DKS. 1-mos kuopos mėnesi- 
irinkimas įvyko bal. 30 

XNarių atsilankė noĮierdau- 
a, bet visi buvo rinkti- 
Tšklausrtas rajMirtas iš 

šio baliaus, bal. 1S d. Iš 
o pasirodė, kad jeigij bu- 

Fįvfcpie $160.(X), o gryno pelno 
uopai tekę $6’3.65.
Išklau siuX kuopa 
port«ą ir sužinojus.

^rodininkas J. Dylis 
pirmąjįi dovaną, vertė 

i karolius, susirinkimas išreiškė 
į Įgilinusios padėkos parc
J. Dyliiii. T 
dėką visiems 

Į patingai u a a
k. t. O. Lauk 
baliaus laiko 
ginusia b:!ir-’ 
Guzeviė:r.i. 
tikiotu. lū.-'.' 
sidarbav'

:ė. Stravir..-';-.. 
latka. Smirna. 

(liūnas ir k.
Dovan; s ••„ž . 

’gučius laimū’a: 
liūs. j. Bylia;-- 
Rarkau>\:er.~. 
albumą. - O. N 
čia. saldaini '. ė 
kienė.

V;

Ž.

— Atim- 
■v- — B 
T ■■.••■A’a;

■ įį dalyvautų am
■ į dėlioję. 7 a'U v

r. žinoti į N. A. ap-krimo 
f vimą. kuris m;< gog-.-.ž 
| Norvvoodc. j’:-,y.a 

išrinkta kum•<:r. iš iv:
įi tų.

t? ros laiko. •

į
* Visus k i

’deno labai
Reporteris

i ĮDOMIOS PRAKALBOS
- Lietuvos VyrDą cm/r i: 
nistratoriui ir “Vyt''••s** • > 
toriui gerb. 7 Tat r. i Z:;".žinojau t Į T.;-< -.m -

I tos prakalbo-. i;---' <
L landž’o 29 d.. V-

M pirminink- 
t darius vai- 
" Daužvardi

darbą, yp;-’ 
Znjaus rm.- 
briežė j<> v- 
statymo b"; r o

Am. žn T’> s lin-

lionės ir i

' Po t r<id i: J- s ‘liė.’O 
y gerb. Mtūn- ir
> įdomini i<aGkir.<> Vy ; :d.-a- 
‘ Jus, jų obal-i ‘'Pi' ir Tėvy- 
t nė.” Čionai ji- įpynė trra/jų 
i vaizdų apie mū-ą Tėvynės Lin 
p tuvos atgavima (kn?) Knn. Mi- 
L kolą Krupavjūin. kurį bolšovi- 
b Kai norėjo nužudyti. Toliau- 
? aiškino Vyv!’i darbuotę meno 
£ srity, įnė. akcentavo sportą. 

K Ant galo padavė dabartini een-
L ro stovį paduodamas narių 
K kuopų skniėių ir organizacijos 

augimą. Ibibaignjo publika da-

Lamingo ir Išalsino aplan
kymo brangios tėvynės!!!

Bevardė

NAUJAS ĮSTATYMAS.
Mass. valstijos gnbemato 

rius p. Fuller’is, ketverge pasi
rašė bilių, kuris yra atkreiptas 
prieš įsigėrusius automobilis
tus, būtent: dabar jeigu bus au
tomobiliu važiuojantis žmogus 
pagautas du kartu šešių metų 
bėgy girtas, tai jis bus baudžia
mas kalėjimu, net iki dvieju 
metų.

ŪKININKŲ (FARMERIŲ) 
BALIUS

Pirmas ir nepaprastas i'armę. 
rių balius, rengia J.imuvo^ 
Dukterų Draugija po Globa 
Motinos Svč.. subatoj, gegužio 
2 d. š. m.. Parapijos Sveiainė-

Boston. l\!;:.<-

Toksai balius dar nėra buvęs 
So. Bostone ir visoj apie! nkė-j. 
todėl kviuėmme visus ir iš visi 

kyti į r.
pasmimym 

u kuris- užga
li a rie

< tas v:;km‘:> 
kaip tik _ 
L,kti ir 
irėsite grogas

■02'

n na
.1

Daba

r.-.-nau-kitv

viai. nes nž įdon
■: apsh-ngiir.ą T- 
trys t:n'gmm< d<>- ■ 

kas ’ahr“-

mėta rraucyr
v."ju priraŠvi

?o

proga nrijėiT.šv
■< nuo 16‘ :ki 25 m

n;:- ’.iz 'v-

danginusiai nr:r;
n^ri'i y g: pp,-k:’-‘

$5.f'id fa’-k''.-
r. n.ar,-.< -

!.-o= labui ir už tai gausit'' pa-

Ko:

PRANEŠIMAS VISIEMS

<ii.Mrinkimai būna r.n' •••• r 
dieni kožno m'r.e.d ’’ 
lietuvių pobažnytir’/ -"'b 
5-to= gatvė? So. Bo>tou'-. M.- 
Pradžia 1 vai. po pi'^u. T).- ' 
šioji dr-.ia surengė nauju na: 
vajų, kurs tęsis per 1;-?- mm 
SIUS — per gegužį, b "Ž' "'
IDpos m ė m

m. amžiaus už
rir<r_-v 

-jr><.

Valdyba
(G.-2-9:B.-G-i:dL.-4-11)

pri-:r:i-y

Mekd'-iri-i nepaprastas 
rinkim 
4 d.; dcirr pobažny- 

l-'iftli St.

)\ UITCHEI.. Klienu*

R. K. Moterą Syangoa 13 kp. 
dešimties mefcų sukaktuvių ju- 
biliejiftSs šv. mišios bus Gegu
žės (May) 3 (L š. m. 8:45 vai.

bankiniu knyfcrtių
Ofl<UMllš)ūui trtMrttete-šte banku bankiniu Jmr^ėlte pi*<^kr<uinax y n 

Įi (į V‘711;;

GE6UiŠQ IR BIRŽELIO MĖNESIUS, 1925
Yni pazeiduujiuua, kad vIhuk iMinkinte kiiĮgelės Imlų atneMne i banką 
>laiikrhHtuui i>er rūkytu* mėne«dus.

1 _____‘U

ėioje, Fifth Street, So. Boston, 
Mass.

Narės būtinai ateikite į po- 
bažnytinę svetainę 8:15 vai. ry
te iš kur visos incorporv eisime 
į bažnvčia.* .

P:\geidaujanH*. kad kiekvie
na narė atliktų šv. iš;iažintĮ iš

incor]x>re priimtų šv. Komuni
ją

<. /. įiepriDV.vimą am 
ių bus bausmė.

Už nepribuvinią am

A. L. R. K. Moterų Sąjungos
13 kp. Valdyba

MARGUMYNŲ VAKARAS

'•aru'Uim.ynu

Ai

i\vi<-'- a Rengejc;

GERAS PIRKINYS

PIGIAI

ANT GREITO PARDAVIMO

PIGIAI PARSIDUODA

.akta ttLUeaia* Ir

«yta* Mm, kurte* sveiku padaiC- g 
Turejeu vktarH) didi
<rto netUrbto*. raivo* •kaaAOUao. . 
ttata nemigo, Oteliu* vtdurtM** Ir ' 
ko ^raityti nenorėjau, b«t kaip a* w* J 
aaudojtn Jūsų tolių du pakeliu tfcu ■_ 
805A, tai taa alau* Deamagnam* *a»:i 
mane* dingo,tr veliju ktekvteoat* *ko<
Kul kreipti* pa* 2ukalt> su uecerai* M* 

durtais, o to* kolte ir jumis atnahšu, 
i Prekė OOe ui pakeli.” Atshjsk Wt« 
o ganai riaukiu uouij tr knygų katalogu 
Adremok taip:

U ZUKAITIS
44S Hudsou Avė- Bochegtef. N T.

IrsMvsy, So. Boston. |

u:
’•
*-

I

£<■
$
$

s

ll

KODĖL NIEKO NEVEIKI i

Apjfratisk
(INšlUKYK)

GYVYBĘ IR SVEIKATĄ
NUO UGNIES — Na

mą, krautuvę, yakau- 
du>. drabužius, auto
mobilių ir tt.

NUO NELAIMIŲ—Au
tomobilių. save, namą
ir.tt.

NUO VAGIŲ—Visą kil
nojamą turtą.

Apdraudę.-’ būsi nunus

apdraudę

K!
jink pa.- manę.

Pilk ir parduok namus, 
žemę ir t. t. per manę.

<!•<■- adresu:

A. F. KNEIŽYS 
308 East Ninth Street

So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1696.

1

♦aI ’fr

PABSIDUODA AUTOMOBILIUS ( 
[Dimg n 1924 jn-i mažai yar-, 
[totas,tik 2.650 mailių. Kreiptis 93 Į 
[CassSt., \V. Rox.bnry, Mass., Tho- 
mas Dragūnas. I

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Seniausia lietuvių krautuvė 

So. Bostone. Parduoda drapa
na.', r-ev.‘rykus, player pianus, 
grtuiiaronus ir lietuviškus re- 
kurias. Galima pirkti >u ua-

imu ar tik vieną-biznį, ši vieta 
yra lietuvių rankose per 15 me- 

•$įtų- kilo panašaus lietuvių š'.o- 
i^ro S. Uo.-toiiv nėra ir reikalin- 
1$ ga apie Kreipkitės pa>
• »Isavininką: G. M., 233 Broad- 
įai way.So. Boston, Mass. (G.-2)

ir
Telephone South Boston 3520

U ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigės du Uni versli ei u 
Gomeli ūniversity sv A. B 
G. Vashington Univ. su LL.B.

“DARBININKO” NAME
(nutvos lubos)

161 W. Bro&dvray. Ba Borto*
Rezidencija

Ser, ūnrvnrd St.. Cambrldge. Masa.
Tel. University 1463—J.

< ■ i i-:, l't'.ivorsity SS31. Gyvenimo vieta :
'i'--:. 1U115-M . 26 Ifoick St.. Somerville. Mass.

D. A. ZALETSKAS
LIETUVIS GRABORIUS IB BALSAMUOTOJAS

983 Cambridge St. '• Cambridge, Mass.

Aprūpinu šermenų reikalus pa-gal šeimynos norą. 
Dslrbą atlieku gerai ir sąžiningai.

■M S. B. 0441

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

414 Broadvay, So. Boston
(Antros lubos)

LIETUVIS GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Slnoml pasiskelbia atidaręs nau
jų įstaigų .kuri kiekvienam malo
niai patarnaus laidotuvių reikaluo
se. nepaisant ant kokių kapinių. 
>u!ig noru laidojančių.

Tatai Montello'š ir apylinkes Ue- i 
tuviai prašomi yra panašiuose rei
kaluose kreiptis pas savo tautietį:

ADOMĄ WAITKUNĄ
(WAITT) i

25 Enterprise Street Tel. 6746-\V I 
MONTEI.LO, MASS.

Ofiso vieta : Į
>30 N. Main St., Brockton. Mass. i

Tel. 1023 1

TtL Mr.ln 2«8>

GEORGE H. SHIELDS
811-812 Old South Buildlnj 

294 \Vashington Street 
Boston, Mass.

VulBDdo*: 9 A M. tkt 5:80 P. K 
EAST BOSTON OFFICE

147 Maverick St., East Boston
Telephone East Boston .1490

Gyvenimo rieto
37 Go*ham Avenue, Brookline 

relepbone Regcnt 6568 - -

ANTANAS F. KNEIŽYS
'kuris lanko Su f f oi k Teisių mokyk- 
’ lų Ir užsiima Real Katate pardavi

nėjimu. būna mano ofise kasdienę 
, ano 3 iki 5 valandos po pietų iSsky- 
- rus Šventadienius. Lietuviai, kad 
i Ir mažai sukalbantieji angliukai ga

li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A F. Kneižto adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So. 
Boston 1896.

CITY POIHT
Pai*siduodn du namai i*i šešias šei- 

mynas. \ im> 12 M'iiitynų. Yra atskiro* 
dtirjs dvi žėdnos 3-jn š»‘im\ nų. Kam- 
uai ii.i \ ra pu 4-5-5. Keiidų neša po 
Sl.3o5.5O žtslira siiiba. Kaina $9,700 

’ Kreipkitės
E (Atnbro- 

zaitisi. 425 r.ruaihvay, South Boston 
JCiOT.

už vieną.

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL 9 tkt 11 ryte. 1 iki 8 po ptet. ’ 

T iki 9 rak.
389 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2881.

Tel. 8o. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima <r lietnviikai

on*o valandos: Rytais Iki 9 v*L
Po pietų nno 1—* 

!| Vakarais nno6—9
5M B. Broadway, So. Borton

16 METŲ SOUTH BOSTON®

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899& W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 **k.

CAMBRIDGE, MASS.

DIDELIS KONCERTAS IR JUOKU VAKARAS
ATSIBUS NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO 3, 1925

Ofiso Tel.: South Boston 8972—R 
Resfd. Tel.; So. Boston 1912—W.

S. BARUSEYIČIUS
_ iri a. »i

ai. vakare i

Ltetnviškas Graborius, balsamuoto- 
>s, Real Estate Ir Public Notaras.

843 W. Broadway,

programą išmitiy- yagar.-D N. Anglijoj Dzinidz: 
uiz.i Anūkai. Ib-ngia Liet. 1). K. S. 8-ta kuopa.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas ji 
kreiptis.

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

Dideli Pavasariniai Bar genai!
"ijljoni^ Pentai 
Baiia.' Fiat Penias 

.—creen Penias
aus

name!

. Galionas
Galionas 
Galionas 
Galionas 
Galionas
Galionas 
Galionas 
Galionas

Durims drūtai perkant visą rolę 
ketvirtainė pėda ........ ...........
Screen durims zovėskai...........
Griebliai ....................
šakės . 
Biušiai.
Langams šeidės.........
Spygliuoti dratai 
l’opieram peistas.

21 ic.
20c.
60c.
$1.19

■i colių didumo........ 30c.

. pėda 1c.
. svaras 10c.

$1.50
$1.75
$1.25
$2.00

$2.00
$1.25
$3.75
$2.25

Agentai Carmot Varnišio ir Monarch Pento
nareli r -rm.~ <>-rg:a geriau ir kainuoja pigiau. Carmot baltas Enamel, kuris yra vienas iš 
kiaus.u. Cair.'.ot devynių itab'rių mišinys, kuris tinka bile kun Carmot French Polish, dėl 

''■r. n .< ir nu vavėiilią. kuris puikiai čystina, bonkutė kainuoja 25c., 50c. ir 90c.
'...... ‘ ’............ ‘ 1 ir kitokius įvairius daiktus, kurie parsiduoda pi-

ausmmis Kainomis.

So. Boston Hardvvare Co.
379 BROADWAY, Tel. So. Boston 0122. SO. BOSTON, MASS.

= J. KLIMAS ir P. BOLYS, Savininkai.Valdyba |■MMtjMmamiNimtMKMiHfMitti
CMMMOMM

Resfdenci ja: 237 D St., So. Boston.

ĮTEK So. Boston 0506—W. 'i
LIETUVYS DANTISTAS *

A, L KAPOČIUS:
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name) J

Orrso Valandos: nnn 9 Ik! 12, nuo z 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare į 
Semionais nno 9 iki 12 vai. dieną ‘ 
Subatomis nuo 9 iki 6 vak. Neda J 

Ritomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti .

SOSTON’O DRAUGIJŲ
VALDYBŲ ADRESAI 

šv. jono evTbl. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
i’irmlnlnkas — M. Zoba.

539 E. Sevetrtli St., So. Boston, Mas*, 
Telephone South Boston 1516—J.

«'ice-I’lrm4ninkas — J. Petrauskas, 
250 Goftt St., So. Boston, Mass.

‘rot Raštininkas — ,T. Glineekis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas* 
in. Raštininkas — M. šeikls.
40 Marine Road, So. Boston, M***, 

vasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, Su. Boston, M***, 

Tvarkdarys — J, Zaikis,
7 Winfield Št, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldieui kiekvieno mėnesio, 2-rg 
valandų po pietų, parapijos salėj, 492 

‘ E. Seventh St., So. Boston, Mas*.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠV^

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

drm. — Z. Zičkienė.
203 W. 3-rd St.. So. Boston, M*Mk 
ice-Pirm. — A. Janušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Ma* 

rot. Rašt. — O. Sianrienė,
443 E. 7-th St. So. Boston, Mam, 

'in. Rašt — J. Keys,
115 G Street. So. Boston, Mas*.

žd. — O. Staninllutė,
105 6-th St.. So- Boston, Mas*, 

'varkdarė — O. Mizgirdfeoė.
164 G-th St., So. Boston, Mas*. 

Taurijos reikalais kreipkitės visados f 
protokolų raštininkę. Draugija teito 
savo susirinkimus kas antrų atarai*- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

3

Ii

S

3
I s

Tel. S. B. 400

DR. J. C. LANDŽIUS
.. i.sUymdli: .

Lietuvis Gydytojas

772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

VALANDOS; t!U.» ;i rv:p ik; , v.;k

Tel. So. Roeton 082?
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

42S Broadvay, South Borto* 
/•fUo ralnndo^:

o«o 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:80
Iki 5 Ir nno 6:00 Iki 8 v»l. vaknra.

Mderrtna rubA*’M vakarai* 
ir oetMidienlala.

TUL Broettou 51U—W. I 

DANTISTAS I

DR. A. J. GORMANI 
(GŪMAUBKA8) I

700 Kata SL. ttetelln Hm. I

(K*ap*a Brvad Btrrat)

SV. KAZIMIERO R. K DE-JOfl 
VALDYBOS ANTRAAAI

dlrmlnlnkAs — J. Jaroša.
562 E. 6-th St.. So. Boston, MaflL 

vtce-plrm. — J. Grubfnska*,
157 M Street. So. Boston. Maa< 

ProL Raštininkas — A. Janutonta,
1426 Columbia Rd., S. Boston, Mato 

Einlmnj Raštininkas — K .Klškte,
8 Hatch Street So. Boston, Ma* 

Iždininkas — L. Sva^ždys,
111 Bowen FU So. Boston, Ma* 

Trarkilarvs — P. Laučkn.
395 E. Fifth St.. So. Boston. Mm*, 

Draugijos reikalai* kreipkite* rtan- 
Jos J protokolų raštininkų.

Draugija savo susiraklmu* teito 
aedėldlenj kiekvieno mėnesio l-a« vai. 
po pietų parapijos aal*M <92 Savaatk

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

BOSTON, MASS.
IRMINTNKAS — V. tileck**.
514 E. Rroad'vav, Ro. Boston, Ma**, 
ICETIRM. — Povilas Rnk*.
96 C Street, So. Bostoh, Mas*.

PROT. RAST. — Antantei Macejana*, 
450 E. Seventh St. So. Boston. Ma**. 

TN. RAŠT. — Juozapas VfnkevIlO*, 
906 E. Bmadvvny. So. Boston. Ma**. 
ASTERirS — Andr. Zalleeka*.
611 E. Fifth St. So. Boatoa, Maan, 

fARAALKA—Karimiems Mlkallto*!*,
906 E. Broadvay. So. Boston, Ma**.
D. L. K. Keistučio Dra«<Ua teito *4- 

o mteealnlna atmlrinktoo* k** *tn*6 
edėkUenJ kiekvieno tateea^o, po bu*. 
94 Wa*hinctoa SU Boatoa M***, 
:80 viatnd* po pietų. AtaMaaat **t 

mrfrtnklmo atidveatite ra nvtei 4a*» 
<1«n* naujų nartų prte «**ų draafU** 
pr irstyti.




