
Sąjungos * 
DARBINI^

No. 51. Metai X. ŠEŠTADIENIS, GEGUŽES 9 D., 1925

MOTINOS DIENAŠaudymai ir bombos spro- Belgijos anglaikasiai ke
girnas Vilniuje. tina streikuoti

šventa priedermė paremti 
katalikiskają spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užruo- Į 
kesnio.”
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..................................
L'trubely ir Be^toco aptel

“ Darbininkas
Z.r.b Broad^ay. So. Bos<

Kaina, 4 ėtattĮ

Darbininkų Jėga.

SKANDALAS VILNIUJE , NUSIIRKLAVO Į RYMĄ
Beri in. — Trys 

gimnazijos mokiniai, 
nebuvo ] 
iiii, Įsiveržė i gimnaz 
zaminų kambarį ir pradėjo iš 
revolveriu šaudvti. Kai vie-

Vilniaus! Rymas. — Kanados gaisus 1 
........... ..„i. kurie arklininkas iš Londono alsi-j^() 

prileisti prie egzanii-' irklavo i Rymą. Didžit 
minios am kraut 
drąsu jūreivi.
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i žio 10 d., pripuola M<
• 1 )iena ( MotherT I);iv) 
, met ingijanti didesnio svar 
į bumo šventė. Kultūringa A 
.merikonų tauta supranta nm

motinai pagerbti

IKs
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virs, tai uoi ejo bombą mes
ti. Bet loji iškrito iš jo ran-;
kos ir čia pat sprogo. Tai '
ii ir du kini mokiniu bomba !l

Į šmotus uidraske. Sužemta -.ako. kad 
P1 kuą nukinięi. ’lcipgi su- pjo krašto

TAŠKAS ANT SAULĖS
DIDĖJA

dai’bininka

iiumuš algas b-ū tilto panko savo overko- 
angriakasiams d- kuriame besijs laiškas pa

dą i-o buvo ''i;ii. auksinis laikrodėli''.
» m.: o mmš. ipluoštas pinigų ir apdraudos 
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Detroit. Mieli..— Per ba. menkos lietu
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RŪKYMAS DIDĖJA
\\';i<i'.ii'.g;o’:. — Bak L d,

automobilių pagaminta Į -.mainos jm 
,’iu motinosH.:>7d. Ikšiol dar nie-j 

omet per vieną mėnesi tiek i 
tom.obilięi nebuvo paga
ut;'.. kaip pei- balandžio 
’m-si š. m. ' I Tu. mano metinė
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Puikios Vokietijos Pre 
zidento įkurtuvės.

PRADĖJO SVARSTYTI
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MIŠKO GAISRAS

REKGIA DIDELĮ______  , IŠKILMINGAI IŠLYDĖS !P
PASITIKIMĄ Haiiovcr. Vokieti.];;.— I-'eid

Beiliu. - Ateinanti pane- Įniaršala-^ Hindenhurm nau- iH 
dūli Iliudmburg. Vokietijospjas;1i Vokietijos prezidentas. ? 
naujai išrinktas prezidentas, bus iškilmingai išlydėtas iš Z 
atvyks Bėdinam Jam ren- savo - ]inrmi<> miesto Į Berli-: 
Siamas nepaprastas pasitiki-*-1;1. Miestelėnai reikia trijų ' 

mas. toks.kokio nei pats kai- valandą lydėjimą su žibintu- „ 
zeris nėra sulaukęs. Hin- Vais.
denburg triumfališkai bus,

•Japonijos valdo

UŽ KIEK PIRKO JAVŲ 
Montr-eal. Kanada.—ši;

:95.00b

■ Darbo Federacijos valdyba 
.pradėjo svarstymą apie ištei
simą S. Gompersui pamink-

' ] m ėst ( TROCKIS PIRKO PALOCIŲį
Geneva. Italija. — Italijos! 

laikraščiai rašo, kad L. Troc- ■ 
.ki. sovietų Rusijos armijos ir ■ 
laivyno ministeris. iiirko is- Į 
torišką San Renio iiaiociii.

a Kana Tame palociuje 1920 m. bu-! 
”ž <IG.- vo garsioji tarpalijantinė . 

konferencija.
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Armijos«atve), kuri eina 
nėr didįjį Beribio parką at
siduria Į garsius Branden- 
burg vartus, veda i garsiąją 
gatve UntiT Don Lindėti ii- i 
būvimi kaizerio palocių. ši
tą maršavimą buvo pienuota

I MIRĖ MUILO KARALIUS
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bar< m
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Prancūzų bėdos Afrikoj
Kol mane užatr 
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• mą prastu darbininku muilo 

'■engti kaizeriui, karą lai- j diromvl 
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,( !ino ad;i SU 1.Ū50 tonu po-1 MOKYSIS VAŽIUOTI
....... ■ ■ " - --------- ! AUTOMOBILIUMI

Mmmm Ohio.— Dr. Gem
picros ir 75 tonoms stiklo. 1 
Be to ant laivo buvo daug vi-1 
šokiu Įrankių, plūgu, separa-i rge T. llarding. tėv;m ■ -■li',- 
1 orui. inczeiuK • mašiiai. I ’ra-, n;< > p-.-zide’ o > J Li r<i: ’ g- >. >u- 
džioj balandžio mėnesio buvo (n;e>ė pi rki i' auton.obi 1 iii i r 
rengiami dn kiti laivai i Le-. mokėt;-, ji draivvti. Ikšiol 
nmgrada ui sėkloini' .r ūkio ji. va/i r“ ą>'i 'i; kumele. Da 
mašinomis Yra sakoma, kad j bar kumele laikv< ”;mt 1(,<- 
tarp Švedijos ir Rusijos už- į k a-•" diiom,'.” Ji-. ;i;ri s] 
simezga nuolatinė prekyba.
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Malonus ištaigas žodis ir 
šypsą reiškia daug tam. ku-

paaiškinimą atrasime veika
le užvardintame PA PINI: 
“STORI A DI CHR1STO” 
vert. Kum A. T. Patartina 
kiekvienam laisvamaniui tą

rytos, pasakė: “Mes tuomi
didžiuojamės!’’ .. ..............

Labai gerai, tesididžiiioja j ris nėra taip guisiai apduva-

D Ą B B t K IS tJt B

KUO REIKIA STEBĖTIS
Att. oi Uct. 8. 1917, uuta<jfixed ou July IX ISIS.”

u puri ais, pa-
SUBSCRIPT1ON ŠATES:

Krauju klanu- norė-$4.50

Tautininkai
v i kai ir

MlltlU 
ir šok

(THE W 0 RKER) 
every TUESDAY, THURSDAY and SATURDA"?

-------------by--------------
J08EPH S UTHUANIAN R. C. ASSOCIATIDN OF LABOK 
m •econd-cla*s aatter Sept_ 12. 191.1 at tbv post o£/ice ar Boston. Mium. 

umler the Act of Murch 3, 1879.”

LUHI.t

klos ne.'-uprai itamos malonė

SEIMO LAUKIANT

and suburbs ....
countries yearly $5 5U

’FRANCIJA PASIPURTĖ
i ,. ~—

Kai Aiueriko- amoasam

lai

ae pa.-akė praKaibą,
VALDYMO FORMA MAŽAI 

TEREIŠKIA
tcbk

LAISVAMANIU MOKSLIŠ 
KŪMAS

vimą mau-
begaliniam

I •J ie uc-

Mūsą organizacijos išturi- kiv apsireiškimai mūsų urga- 
uis seimas jau nebetoli —už nizacijuje neprivalo egzis- 
keliąi mėnesiu. Per tą laiką tuoti. u kad to ir to darbinin- 
reikia visiems sukrusti ir j ką organizacijai trūksta ir 
rengtis prie jo. Pirmiausia Į tas turi būti Įvesta.
kuopoms reikia pažiūrėti i, Idant visokiu trūkumu iš- 
savo finansine būklę, pagal-j vengti, tai bile narys nujau- 
voti kiek delegatą bus galima jčiautis nedatekliii organiza- 
pasiusti ir iš kur jiems lėšas ą-ijoje priVI;
padengti. Toliaus reikia jprisiuiiriant 
stengtis pagaminti savo kuo- Įtiesiog centrui arba iškeliant 
pos apyžvalgą ir tuojaus ją Į jį kuopos susirinkime, kur

’ z’-,....... i............ " ' ji-turi būti apsvarstytas ir.

■jeigu nepaaiškėja, kuopos 
.raštininko prisiųstas"Darbi
ninko” redakcijai, kuri per
žiūrėjus išspausdys laikra
ščiu skiltyse — parodis vi
siems skaitytojams ko kaiku- 
ric nariai pageidauja, arba

prisiųsti Į Centrą kad būtąjį 
galima iškalno sutvarkyti 
medžiagą ir būti pasirengus 
prie šeiminiu Darbininko.” 
Paskui-gi privalu kiekvie
nam nariui gerai pagalvoti

minti organizacijoje esan
čius bei manomus trūkumus

■o> i
išvada.
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i'ona: jnuino-.

ki a’ or. a: no.
;ė j o
’.ė į o

raminęs
Džiaugta E mieli;

<r:
Man

nas. Tokiu būdu išsiaiškis 
nariu reikalavimai. "Darbi
ninkas” liks dideliu ir gyvu 
prieš šeiminiu diskusiją! mi 
tingu, kuriame pasireikš Į

reikštas mintis suderinti ir 
Įstatyti organizaci jinčs eigos

lodau, kiekvieno nario 
priederystū galvoti, kad iim- 
šu- ką nors naujo, auginan
čio. tobulinančio, plečiančio 
organizaciją ir darančio ja 
tinkamiausiu namu darbi
ninką gyvi-nimui.

Sąryšy su šiuo klausimu 
jai; buvo "Darbininke” ]>a-

o namo. būtent:

— nusistatymas dirbti 
tikrus darbus bet eiti

Tikslo pasiekimo — darbini’’. 
;ką būvio pagerinimo.

^gvildenti kaip panaikyti iŠ
Trakiškis ^kapitalistiniii banką už-

LIETUVOS KARIUOMENĖS KARININKU 
LAIKRAŠTIS

“KARDAS

žiu Karo Mokslo Draugija, a

S
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■eržimas į lT;i: 
>16,000 karei Uią. 

armotomi-. T1-, 
liudija f rainė z : ■ 
kreditan !
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Ad resas: KAUNAS, VYRIAUSIAS ŠTABAS.
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Ifiri, kad jim- . •
* įstabu. kad A' - . 
ansistai būna ik 

nti Eur-<p<- t;> 
IJ, žiūri, kad j m- 
gavus. Lt t Kai 
toro ramumo nū 
Qga skolinti. T-

fcistai pareiškė E’irm>< 
įpins, kad turi pi ;>• tako 
jei nori fimm-inė- p;n.

pasišijiiišti-d Eram-i ja
1 pučiasi ir galutina- kad jai durys Lietuvon užda

KUOMI DIDŽIUOJASI j.-;ųTEjC.-.t'.
---------- tu link-ma- ir -• <j- _ 

‘•'rūtynė.” pranešdama. įtikti kiekviena -u kui 
eipa linksma š\ p«ma. I i ražu

M

>ii

K ■ - "t K u r- y 
KEm-. tikroji

>\ a rbus.

pa\ yiiimą. jnikro-

’ moi<\ loju in -eksime 
• i.i! mm-. Ta -varbą 
pad.irr -imo km>mct

KRISTUJ E.

Ih' d i A nu f ra.

Gegužes Mėnuo
š\E.\T<) KAZIMIEL’O DRAI GIJOS LEIDINYS

Iš vokiško vertė kun. Pr. žadeikis

G E( r UŽTN ĖMS PA MA L1 )O M S \ A 1>o \ E LI >
181 PUSLAPIAI

visą Gegužes mėnesį. Graži spauda. Kaina lik 
ū<> centą. Klelx>nains duodame dideli nuošimti.

Reikalaukite tuojaus.

"DARBININKAS"

366 Mest Bradtvay So. Boston. Mass.



atmokėti nariams ir priete- 
lianis skolas, kurios buvo 
gautos perkant namą. ir kaip 
sukulti kapitalu, su kuriuo Į 
paskui būtų galima: gerinti 
••Darbininką." leisti darbi-; 
nmkiškas knygas, auginti1 
sau tinkamus žmones, teikti j 
paramą savu sūneliams ir ki-> 
tiems darbo dirbti nebegalin
tiems nariams.

3. Oi'i/ditiZtii'iji'-s r<)i'>i<-:
" Ddtimh Mills ; ,

reikia pagalvoti apie j-> fer
mą. turiu: ir išėjimą, ;. y. ku- ’ 
kio didumo "Dari;." imt': 
paim-<iaujama>. kome rasta; ■ 
jame teipa ir kokie turėti] . 
tilpti ir paskui kaip dažna: 
"Daro." turėn] eiti: kasau 
na. ar kaip da'nar. ar \v- 
kiu Į sava h u. ar m ki, “ 1 >a 

bilduku" klatmimą rnaat. \ i- 
siiuiU'jt retnia oiuen'r tur.et:

Broliškos pašelpos fondą,] 
kurio mokestis oficijaliai bus ! 
paskelbta seime. !

Kitus dalykas — tai mūsų 
k; ; s d ieni ni u pr agy veninio

šiandiena mies- 
m i ėst ei i Huse yra 
krautuvių krau 

ius aprūpina 
maišiu. Mai>

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
BRIDGEPORT, CONN. cinus G vainikui, 11 > Jaunuoinv- 

nės dr-ja. 12) Maldos apaštalystės.
I ■ Tretininkų ir 11.
Garbė Bridgeporto lietuviams 
ik i:e tiems, kurie prisiplakė prie 
ctimirtačią parapijai su jų. dva

sios vadu gerb. kun. M. Pankum, 
kad jis kitados smunkančią lietu
vių parap. pastatė ant tvirtų pa
matų ! Mano didi padėka spaudos 
ėmėjams, gi gerb. kleb. kun. Pan- 

jo pritarimu ir uageiba,

Išviiiavo.

Labai rimti žmonės, Daumantai, 
kun. M.E. Daumanto tėvuliai, iš
važiavo pas savu sūnų kunigą, nes 
J. M. vyskupas prašęs kad kun. M. 
Daumantas laikytų savo tėvelius 
pas save. Mums gaila netekti jų
jų, bet jie dar paliko dvi dukteri 
ir žentą.

Ir-g-i ‘ progresuoja.'?

Tūlas ex-bartenderis rėkia visa 
kad saliūnai garbė turėti 

esą jie mums 
Tai progre-

—■M«|»R 
XUNAit

u ratuojama mailnėlę (type- 
v. riteri su lietuviškais ženklais. Klausk 
:ij>ie kainų ir Išlygas pu

ANTANAS F. KNKI2YS
308 E. Ninth St, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1096 1
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CTXAMI> LINE 
124 State Street 
Bent*. Mts»-

Gražus reiškinys.
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NAUJANYBS’NAUJANYBĖ!

IR VĖL GAVOME DIDELĮ SIUNTINĮ

NEPAP R ASTAI GRAŽŲ ATVIRUČIŲ
TIESIAI Iš LIETUVOS.

lutnmėto

366 West Broadvvay

f CHORO REPERTUASf

aiŲ 
e kas 
sidar-

M leidimų ir kitų. Infarms 
krUpkltft F»s vietiniu* as* 
arba

VlilTED AMERICAN UN, 
131 State Street. Boston, to

PRANEŠIMAS L. D. K. S. 
KUOPOMS

MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMI 
No. 1-as, 2-tras ir 3-čias (trijų mh.) jau a

I talpa- 
LTAIUIIES OAlSuS -- Miršus (inapyforo kvartetai 
šlEN’AP.Ii*T£ (mcrgiot) kvartetui r.rt«:t i)

- M 3 T. K:im:mdn1Ia.
.. niėilo, Muks.

h- — J. Jaroša.
S'.. H>>. Bo«t<>n. Mass.
.1. V. SmllgS,

.. <’ambri<lge 39. Mi».
Iždininkus — V. Jautas.

55 Hampeheri Su, Ctimbridge 88, Mas*.

"* 1,1 1 ’1- H’

IšNEWY0RK 0/1C į I A U N Ą /II 
IRATSAL mV<
Air.ns r. S. gal- 
visu taksas.
'■paprasta proga duodama j> 
•plaukyti savo tSvynę ra nwr 
žirą kaina 3-čios klesos tet ir 1 
pi ekskursijos kaina. M«sij 
lelrla.1 iš Hamburgo auveir 
akijai!šk*f traukiniais J j 
viens iki priežiūra kundnkt

8’etltnSallai grįždami į Lt. 
laeitj Amerikon, n&ra prMkr 
trm! prie kvotos._____ -

'‘DARBININKAS-’’

Parduodam p. pigiai: už tuziną 20 centę

J ;• viT jųp- rašysime savo myli- 
pc minėnisreikininius ir link&ji-

KELiAS

1P1I1S <

KaiRis - 
ad-'ie. Oi

NORT
i B IVargu Žiedelis.

WORCESTER, MASS.

RMAN 
.LLOYD= 
TEN IR ATGAL

AflJTTAHU..............
MITRETANIA............ *

Prl*Mw TakM
I UFOJĄIR ATGAL HA 

TAITAK — UM.
Iš Bostono:

SAUKIA..........Gegužės 10, Bfr
SCYT1UA.......Gegužės 21, Bift
Į IJtmvį greitu laiku. Išplaukti 
kas sereda. Keleiviui neplUeflaJ 
letdUirni be kvotos vartymų.,lįį 
klests Ueleiviai turi kamb«riu&j 
prilyptainss švarumas. Puikus ■ 
štai K reipkitfe prie vietos aget

DETROIT. MICH

GRAND RAPIDS,

Valdy oa

Valdy oa

Tas Pats.

VELAND. OHIO

vVESTFIELD. MASS.
At'taisvmas.

MUNTELLO, MASS.

J. TRAINAVIČIUS
175 Am£S St., M01 tilo, Mass.

malonėk 
’ia: <mot i

Nužeminta Kaina
J LIETUVĄ

PER BREMEN’Ą 
?-čioj klesoj tikta! stateraamai 
Apsigyvenę ateirfai grltt&a- 
tieji Mgr 12 tnėe., neturi 

Jokių suarttonnl trukdymų.

Boston. Mass.

PALANKIAUSIAS

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
l'lGSIDflKIT PRIE EKSKURSIJOS 

Geg. 19 d. laivu “ESTONIA” 
Klaii-Zdg visu keliu vandeni::. 
;<l')v:'.u« žinomas tautie:!s 
yrės palydovas

P-NAS C. G. LUKSIS 
lektorius ir paveikslų rodytojas

Laivu ‘LITUANIA” 9 d. Birželio
Kainos laivakorčių :

lesa $1'17: 2-ra $132..'-'.

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadwa.y New York City 

Kreipkitės čionai 
:e savo vietinių agentų

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIU g 
VALDYBOS ANTRASAI, i g

I ABI PUS TIKIET. 
Sl.iAŽINTA KAIS

•a daugelio ri;ši:.::iia5 puošia Nemuno, 
Šeyupės ir kitų. Lietuvos graži; vietą vaizdai. Kitos 
su paveikslais m&sjj garsią veikėjų, dar kitos su pa- 
vei Ibiais ta ūsu Saaaiots kariuomenės ir d. k.

aukusiems taip branmos krikšioniins »vėi- 
<s valandėlei uŽTirš'ir.e save ir stengsimei 
kilus linksmesniais idaimingesniais. TafflS* 
rgi sveikinimai bus Mtig roiksiningesni IT 

riirlcsni ypūdj padarys, jei K parašyti ant toki# 
H'virufės. kurios vaizdas garins ju<:i draugo 
m-aunės patri.iotinius jaąsm’K

•jit e 1 nujaus, kad
k te ir pinigus.

South Boston, M'

Si Cburmus duodami.’ di'Mi nuoSUntla.
| JL BANIULIS, 421 Sixth Stree, South

VAŽIAVAU PIENĄ ir BF.DA ( ni:u<\ t.-m- k \ n tfUfl arba



| ęĖNTRO POSĖDIS
t; D. K. S. Centro valdybos 
šedis bus pirmadieny, gegu-

11 d., 7:30 vai. vakare, 
Jarbininko” kambariuose. 
Skonėkite visi sueiti, nes rei- 
a pabaigti seimo vietos klau- 
mę, ir kitus dalykus padisku-

Gerbiamieji draugai šv. Ka- 
iniero R. K. Dr-jos, šiuomi 

pranešamo kad bertaininiam 
susirinkimo balandžio 12 d., 

nutarta laikyti susirink'i- 
n.ii< antram nedėldieniii.

K&VMVWV0
Shenandooh, P*. Ten buvusiam. 

Apie Tamstos kalbamą asmenį nie
ko nežinom ir iš raštelio kolonijai 
naudos nematom — nedėsime.

«( TAU E MII U H E

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
X i p. žukaltl, ui jūsų stebuklingai auta** 

: Patikrinimas bankinių knygelių Į Turėjau vidurių did| sukietėjimų, akli- 
1 ... ................. Sjvio uedirbimą, galvos skaudėjimo, nak-
į- \ >rli i rimri iui< .-i<> i»;ink«< bankiniu knygeliu juiiikrinim:i< yra f tlmis nemigo, dieglius viduriuose ir nl>*

k<> valgyti nenorėjau, bet kaip ag bu- 
^5. naudojau Jūsų žolių du pakeliu No. 
0^3O5A, tai tas visas nesmagumas nuo 
'5; manys dingo ir veliju kiekvienam žmo- 

i gui kreiptis pas žukaltį su negerais vi- 
v' dūriais, o tos žolės ir jumis atitaisyt. 
\ | Prekė 60c. už pakeli.” Atsiųsk 10c., 
y 1 o gausi visokių zonų ir knygų katalogu 
/t Adresuok taip: ___  ___

Apdrausk
(i.sšlURYK)

GYVYBĘ LR SVEIKATĄ
NUO UGNIES — N;i- 

krauliivę. rakmi- 
drabužius. auio-

Iii’ 
Ji! 
i!
V

rinkimai tokioj tvarkoj bu< lai-

A. Vaisiauskas, pirm,

CITY POINT
OPTOMETRISTAS9

$
So. D o

.so \

topą r

jre.

Tel. S. B. 2au&—R.

IBTUVIS

GEGUŽIO IR BIRŽELIO MĖNESIUS, 1925

Valdyba

LABAI PIGIAI

M;».

. Tok

Mot'
scirr.vnu namas

PRANEŠIMAS VISIEMS
na

PIGIAI

Tek Brockton 5512—W !

! i c

Valdyba

St.. BroektOn. Mass.
Tel. 1023

115 G Street. So. Boston, Mastu 
žd. — O. ~ - -- -

105 6-th
’varkdnrė

GRĄŽĄSAI BALIUI 
kibato

R;• f ;'■.'.'a'''"'; S< 1. ,|-j<'s*G'.'..
*XNN.

C TEL. So. Boston 0506—W.
LIETUVYS DANTISTAS

h. L KAPOČIUS

Ofiso Tel.: South Boston 3972—R. 
Resid. Tel.: So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
A. .VIŽARA

-t. R,--.-

PUIKIAUSIAS VAKARAS
Motiiilu I k

-W X

------------ -------
Tai Malu 2483 |

GEORGE H. SHIELOS

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS mobiliu ir tt.

NUO NELAIMIŲ- A u- 
o..r..ibili'.j. >avo. namą

PIi!

NUO VAGIŲ—Visa kil
nią turtą.

M. ZUKAITI8
449 Hudson Ava.. Rochestor. N T.

IŠKILMINGAI APVAIK
ŠČIOS. Ta 1 ;

F0RNIČ1US ANT GREITO
PARDAVIMO

g:
ųjvaikšė

•s tos ki

■ramoaa ik

ytir.<~j 
Itvūs. 
-.tii dr 
ik:dr
nnm

7AŽIAV

kų i
Bo<

is dari

oru-ema

kolo

.zuiti

. TAUTOS ŠVE
-©stonic U-’.: ’

.tuvo< X ■

Rep

Cambndge. Mass

CAMBRIDGE. MASS

lani

įkiltas Ennmel . ..

Lietuvis

ir d

Tuose kai 
iškilni i

Had-gi
[neri ko y z
ūs ir dūk

e South Boston 3520

ŠALNA (SKALNA)
ADVOKATAS 

du Unlvenrfteta
■ Ūniversity sw A. B.

Univ. ra LL.B.
ININKO” NAMU

<antroa lubovj
BrMd«ay- 8«. Kosta.

rard St, Cambridire. Matau 
Unlversity 1463—J.

P iri _ arduok namus, 
žeme ir t. t. per manę

A. F. KNEIŽYS
308 East Ninth Street 

So. Boston, Mass. 
Tąl. S. B. 1696.

DAKTARAI MATO DIDELĮ Į- 
TEMPIMĄ BIZNYJE, DARBE 

IR RŪPINIMOSI KAS PA
GAMINA DAUG LIGŲ

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
ai var- 
’-jt'š oą

m 2

KODĖL NIEKO NEVEIKI

PARSIDUODA

KAS PIRMUTINIS TAM
TEKS

PIGIA PARS DUODA

aiiiii!iinin:jn!ni!iiiiiniHHJii!iiiri!!:i;:;u:i!c:iii!niimi

uitis. kreivus akis atitiesinu ir 
ambi i joniškose (aklose) akyse m- 
grąžii.u šviesą tinkamu taiku.

J. L. Pasakantis, O. D.
447 Broadway, So. Boston.

Tel. S. B. 0441

! F. J. KALINAUSKAS
X ADVOKATAS
| 414 Broadway, So. Boston
X (.Antros lubos)

f LIETUVIS GRABORIUS
(UNDERTAKER)

iuomi pasiskelbia atidaręs nau- , 
į .kuri kiekvienam malo-

ttuvių reikaiuo- 
kokių kapinių. ;

apylinkės lie- ;
.ai prašomi yra panašiuose rei- Į 
uose kreiptis pas savo tautietį: į 
ADOMĄ WAITKUNA I

(WAITT)
trprise Street Tel. 6746-'V 
MONTELLO, MASS.

i>!!;in!e:u;?mnii'T.:ini;:i!iiiiniiii!imi!ianiiiiniii!r]i:iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiKD

Dideli Pavasariniai Bargenai!
Šluboms Pentai . . .
Baltas Fiat Penias . . Galioną- SI .73

. . Galioną- 81.2'
. . Galionas
. . Galiom- S2.X

. Gniion:!.- >1.22
. . GXiom:< S:',.?.'

Gulinu:.- ”2.2'

Durims dratai perkant visą rolę 
ketvirtaine pėda ....................... 2'zc.

20c. 
.......... 60c.

31.19
. , 20c.
....... 55c. 
pėda 1c. 

svaras 10c.

■?cr. durims zovėskai
ebliai............................

coliu didumo

oliuoti drabni

Agentai Carmot Varnišio ir Monarch Pento

f v nobiliu. 1 
: uodam s

-mr.s vra vienas 
r.m French Polish. dėl 
30c. ir 90c.

•—:r • narsi dunda pi-

So. Boston Hardware C°
SO. BOSTON, MASS.

PUIKUS NAMAS

VERTA $2000 — PARSIDUO 
DA UŽ S1.000

y *

S 251 Broadway, So. Boston į
(“Keleivio” name) »

SįOnso Valandos: nuo 9 ik! 12, nuo \ 
, g 1:30 iki 6 ir nuo 6:30 ik! 9 vakare. ( 
1 jSeredorois nuo 9 iki 12 vai. dieną j 
ĮSSubatomis nuo 9 iki 6 vak. Ned-3 
' Kuorais nuo 9 iki 12 (pagal sutarti z

811-812 Old South BuHdiuf 
294 Washington Street 

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

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston

Telephone East Boston 1490
Girren4*K? vista

37 Gorham Avenue, Brookline
Telephone Regent 65G8

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teistų mokyk
lų ir užsiima Real Estate pardavi
nėjimu. būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Tel. So. 
Boston 1696.

Lietuviškas Graborius. balsamuoto- 
>is. Real Estate ir Public Notaras.

843 W. Broadwąv,
South Boston, Mass.

Resideucija: 237 D St., So. Boston.

TeL S. B. 40f<-

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEYM0I7R)

Lietuvis Gydytojas

772 EAST BR0ADWAY
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 082:- 
LTBTCVI8 DANTISTO

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Bestos
Ofito ralandot:

nuo 9 iki 12:00 ryte Ir nuo 1:30 
Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare 
Ofisas uždarytas suba*os vakarais 
ir nedėldienials.

DR. A. J. GOR^AL
(GUMAUSKAS)

705 Mato 8t., Montello, Mau
(Kampai Broad Street)

Tel. So. Boston 0122.
J. KLIMAS ir P, BOLYS. Savininkai.

i ajiiiiiiiiiniaiiiiiiiiHiiciiiiiiiiiiiiKMiiutiiuiitJimiiiiiiiitJiiiiiiiimitiiiiniuHiicniiHnmiKMiiHiiiiiiniiimHiiiiuiniiimiiKMmiNiaKiiinmiiiiita'

379 BROADVAY.

l'ni>:<ln<u’.a du laiimii ]«, šešias šei-
::; .. - . -. ■.:.. :.. ■. <;:oS
a. \ •<"• . .m‘ uiynų. Kam-
... . It< neša po

v .i i. ■ K.. :::: S9.7OO
Už vieną. l.e:rev<>- ■ <. Kreipkitės

: \ ! M’EVr 1: AMUI < »SE 1 Ambro-
z. ■ - !25 B:-. i.d'A ; y. S<e::h Boston
1607.

DR. PUSKUNIGIS
; GYDYTOJAS
(VIDURINIŲ LIGŲ
! vai. 9 ik! 11 ryte. 1 iki 3 po piet.
j 7 Iki 9 rak.

!; 389 Broachvay, So. Boston.
TeL So. Boston 2831.

Tel. So. Boston 270 

i J. MACDONELL, M. D. 
: Galima turikalbčti ir lietuvitkai

onao TAJ.ANDOS: Rytais Iki 9 vai.
Po pietų nuo 1—*

j Vakarais nuo6—9
j 536 S, Broadvray. So. Boston

18 METU SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

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

BOSTON'O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh S t.. So. Boston, Mase, 
Telephone South Boston 1516—J.

* ice-Pirmininkas — ,T. Petrauskas, 
250 Goid St.. So. Boston, Mass.

t’rot. Raštininkas — J. Giineekis,
5 Thomas l’k., So. Boston, Mass

'in. R.ištininkas — M. šeikis,
40 Marine Koad, So. Boston, Msm, 

ėasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway. So. Boston, Mass, 

Tvarkdarys — J. Zuikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio. 2-rų 
valandą po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh S t., So. Boston, Mass.

DR-STŽ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

:jirm. — Z. Zičkienė.
203 W. 3-rd St., So. Boston, Mast, 

'ice-Pirm. — A. Janu-šonienė,
1426 Columbia Rd.. So. Boston, Mase, 

rot. Rašt. — O. Siaurienė,
443 E. 7-th S t.. So. Boston, Mass,

Staniuliutė.
S t.. So. Boston, Mass.
— O. Miz.girdienė.
St.. So. Boston. Mass.

’raugijos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrų utamln- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston. Mass.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

D. A. ZALETSKAS
LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.983 Cambridge St.

Aprūpinu šermenų reikalus pagal šeimynos norą. 
Darba atlieku gerai ir sąžiningai.

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutini patarnavimą, todėl verta pas ji 
kreiptis.

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

SV. KAZIMIERO R. K. DB-JO«
VALDYBOS ANTRAAAI

Pirmininkas — J. Jaroša.
562 E. 6-th St., So. Boston, MaM, 

cice-pirm. — .T. Grubinskas,
157 M Street. So. Boston. IfaM, 

.'rot Raštininkas — A. Janušonla,
1426 Columbia Rd., S. Boston. Maa 

Fininsų Raštininkas — K -KiSklu,
8 Hatch Street. So. Boston, MaM, 

iždininkas — L. švagždys.
111 Bovren S t.. So. Boston, Ma* 

Tvarkdarys — P. Laučka.
395 E. Fifth St.. So. Boston, Maaa.

Draugijos reikalai* kreipkitės rlaa- 
’os Į protokolų raštininkų.

Draugija savo susirnklmus laiko 2-ry 
aedėldien) kiekvieno mėnesio 1-mų vai. 
?o pietų parapijos salėje. 402 Saventk

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

BOSTON, MASS.

K'E I’IRM. — Povilas Ruki.

PROT. RAšT. — Antanas Macejunaa, 
450 E. Seventh St.. So. Boston. Mas*. 
IN. RAST. — Juozapas VinkevUčn*. 
pno E. Rrojt'h'ay. So Boston. Mas*.

GI 1 E. Fiftb St.. So. Bncton. MaM. 
TARAALKA — Kazimiera* Mikailionta.

906 E. Bmadu-ny. So. Boston. Mas*.
D. I,. K. Keistučio Drnuglja laiko at- 

o mėnesinius susirinkimu* kas 
edėldlcn| kiekvieno mėnesio, po nuu. 
04 VVnshington St.. Boston. M««k. 
:80 vaalndą po pietų. Ateidami ant 

nairinklmo atstveakita su savim d*«- 
glaua naujų nartų prie mnaų dmu<tjM 
prlraiytU




