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“Kiekrkno kataliko yra 
šventa priedermė parąmti 
katalikiškiją spaudą ir ją 
kuoplačiausiai paakaleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užnjo- 
kesnio.
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Sukilimas prieš
francuzus didėja.

TIKRAS KARAS
Paryžius. - Franeija į- 

velta Į tikrą karą. Moroko 
gub. maršalas Lyantey pra
nešė, jog sukilėliams numal- 
šyti reikėsią 100,000 francū
zų kareivių. Kol tas bus pa
dalyta. tai išeis keletą mėne
sių. Sustiprinimų i Moroko 
siunčiama kasdien iš Franci
jos ir iš Akt-rijos. Dabar 
francūzų kareivių Mm-oke y- 
ra apie 70,000.

Tas vietas, kurias sukilė
liai paėmė nuo francūzų. dar 
jie teindaiko. Francūzų ka
riuomenės dalys, kurios bu
vo sukilėlių apsuptos, dar 
Tebėra apsuptos. Provizija 
tokioms kariuomenės dalinis 
t ehesiun čia ma ori airiais.

Sukilėliai yra drąsūs ir ka
ringi. Jie sueina su Prancū
zais ir durtuvu kovon.

ŽADA PRIPAŽYTI SKOLAS.
Paryžius. —■ Francūzų ofi

ciozas ““Temps” rašo, kad 
Franci ja dabar vedanti dery
bas su Sovietui vyriausybe 
dėl caro skolų. Rusija keti
nanti pripažyti skolų dali.

ROJALISTŲ DEMONSTRA
CIJOS

Paryžius. — Pereitą nedė
lią šv. Joanos Arkietės šven
tėje rojalistai kėlė demon
stracijas. kurias policija vai
kė. Apie 12 žmonių siiareš- 
iįlota. Tarp maršuotojų bu
vo gen Castelnoau. Karo me
ni tas generolas buvo Fran
cijos vyriausiojo Štabo per- 
(lėtiniu. Dabar demonstra-

licistų buvo šiurl- 
stumdytas.

ap-

Nuskendo laivas su Expliozija Lenkijoj sugrio-

žmonėmis.
NUSKENDO 22 ŽMOGŲ

Memphis. Teini. — Suv. 
Valstijų laivas vardu M. E. 
Norman. priklausęs inžinie
rių korpuso laivynui. Missi- 
ssippi upėj apsivožė ir nu
skendo. Prigėrė 22 žmogų. 
Toje vietoje upė yra 35 pėdų 
gilumo. Spėjama, kad upės 
verpetas prarijo laivą, nes 
jis staiga dingo nuo upės pa-

APSIV0ŽĖ LAIVAS
Galais. Me. — Laivas ant 

upės St. Croix plaukinėje 
laivelis su piknikieriais. Lai
velis netikėtai apsivožė ir ke
turi žmonės prigėrė.

ve amunicijos dirptuvt

Hull, Quebec, Kanada. —' 
Du vaiku vienas 12 ir kitas! 
13 m. amžiaus, buvo padegę 
mokyklą. Daug blėdies tuo- 
mi padaryta. Jauni krimi
nalistai nuteisti būti pataisos 
namuose po du metu.

Į NUŽUDĖ IR NUSIŽUDĖ 
f Fredericktovm. Mo.—Hen- 
į ry Ruth, tėvas 11-kos vaikų 

nušovė miegančią pačią. Pas
kui vaikams pasakė, kad jis 
pats nusišausiąs. Vaikai liū
go pas kaimynus. Kai jie su
grįžo su keliais vyrais, tai tė
vas jau besąs nusišovęs irne-

NĄUJA LENKŲ NELAIMĖ
Varšuva. — Ties Radonui, 

kurs randasi už 56 mailių 
nuo Varšuvos, buvo lenkų a- 
municijos dirbtuvė. Pereitą, 
subatą toje dirbtuvėje ištiko 
ekspliozija ir dirbtuvė tapo 
sunaikinta.

SLAPTA LITŲ DIRBTUVE

Radviliškio nuovados virši
ninkas susekė slaptą pinigu 
dirbtuvę. Per kratą rasta 7 
padirbti banknotai jx) 2 litu ir 
keli banknotai >u atspausdinta 
viena ąii-e. Kaltininkas Pet
ras Steponaitis 28 metų am
žiaus. suimtas. Pas ji dar ras
ta keli blankai ir antspaudai.

t

KETINA MOKĖTI
Paryžius. — Franci jos vy

riausybė ketina tartis su A- 
merika ir Anglija apie karo 
skolų mokėjimą. Ketina pa
siųsti Amerikon komisiją dėl 
susitarimo šiuo reikalu. 
Franeija ketina iš vokiečiu 
gaunamų reparacijų dali 
skirti toms skoloms mokėti.

NIEKINA AMERIKĄ
Paryžius. - Francijos lai

kraščiai aštriai rašo apie am
basadorius Hcughtono pra
kalbą Londone, kur jis Įspė
jo Europą baigti tarpusavius 
ginčus, jei nori Amerikos pa

ramos.
Laikraštis ““Saint Briee” 

rašo: Houghtono prakalba1 
atsikurtojiniasYVilsono kvai
lo f ari ziejizroo. Kodėl Ame
rika ragina Europą prie tai
kos. kuomet ji pati rengiasi 
karai! su Japonija ?

Laikraštis •‘Ere Nouvelle”

ANGLIJOS BANKŲ i 
SAVININKAI

London. — Didieji Angli
jos bankai laikosi kapitalais, 
neturtingų šėrininkii sudė
tais. Vidutinis Londono 
banko šėrininkas Šerų turi už 
$1.095.

■ Barclay V Bank, turis ka
pitalo 875.000.0(X). turi 51.- 
[011 šėrininkų.

Lloyd's Bank, turis kapi
talo 870.000.000. turi 55.663-' 
šėrininkus.

Midland Bank, turis kapi
talo 855.000.000. turi 57.250 
■šėrininkų.

V’estminster Bank, turis 
kapitalo š45.000JXX). turi 69.- 
882 šėrininkų.

$25,000 UŽ VYRĄ
Ncw York. —Plačiai 

garsėjęs advokatas Frederic 
R. Coudert suvažinėjo ir už
mušė prof. Ernest J. Fluegel. 
Teismas priteisė našlei už- 
niokėtijš2p<0^Ą-r - -

pa-

ŽUVO BEGELBĖDAMAS 
GYVULIUS

Montpclicr. Vt. — Stanley 
Ilovey, 14 m. vaikinukas, bū- 
go varyti galvijų nuo gele
žinkelio. kai pamatė trauki
ni ateinant. Bet pats vaikas 
pateko po tekinkąi^ūr-žuvo.

DAUG NUOSTOLIŲ
Quebec. Kanada..— Gazo

lino šulinys ekspl(odavo ir 

padegė vieną miesteli. Nuos
toliu už apie 81.25(1’000.

JAU DAUG VAŽIUOJA
Berlin. — Vokietija jau 

susilaukė daug turistų iš A- 
merikos. šiemet jau suteik
ta vizų daug daugiau, negu 
per visus 1924 metus. Todėl 
šiemet Vokietijoj Amerikos 
turistų bus penkis sykius 
daugiau, negu pernai.

Vokietija palengvino įva
žiavimą turistų nupiginda
ma vizas, šešiems mėne
siams vizą duoda už $2.00. 
[vienam mėnesiui už 50c.

o

STREIKAS AŠTRĖJA
AVillimantie, Ct. — Amer

ican Thread kompanijos dar
bininkai yra sustreikavę. 
Kompanija pasisamdė strei
klaužių streikui laužyti. Ne
žinomų vyrų būrys buvo 
streiklaužius užpuolęs ir ap
rausęs. 'Triukšmui einant 
kompanijos telefonų vielos 
buvo nukirstos..

Streiko vedėjai sakė, kad 
jie nieko bendro neturį nei 
su užpuolikais, nei su vielų 
nukapojimu.

ŽYDUKAI GERIAUSIA 
IŠSILAIKO

Į KĄ PAVIRTO I

Nevv York. — Prie Fifth 
ir 65 gt. buvusis palocius mi
lijonierių Astorų šeimynos 
tapo parduotas. Nupirko žy
das Benjamin Winter už 83. 
000,000. Tas žydas. 43 m. 
amžiaus, prieš 24 metus be 
nieko atvyko iš Lenkijos ir 
dirbo paprasčiausius darinis. 
Dabar tasai žydas tame pa-1 
lociuje pats negvvens. bet ji j 
nugriaus ir statydins apart-: l>azln°- 
mentinj namą 
ščiais.

LAIMIGA NELAIMĖ
Richniond. Va. — Trauki

nys buvo nušokęs nuo bėgių, 
o lokomotyvas net apsivožė. 
bet niekas nežuvo nei buvo 
sužeistas.

Ekonominės derybos su klai
pėdiškiais <(.•’. Klaipėdos kraš
tui tenkamų akcizo, muitų ir 
kt. pajam:' eina bitini gyvai. 
Posėdžiaujama <ii; kartu per 
dieną. Manoma, kad greitai

NORĖJO NUŠAUTI PRE
ZIDENTĄ

Moteris, kuri pasisakė e- 
santi Maria Lucia Jauregui, 
keletą sykių taikėsi nušauti 

‘Meksiko prezidentą! Gailės. 
[3 i buvo suareštuota ir prisi- 

. Ji uždaryta i be
su 20 ang- protinami.

VOKIEČIŲ REPABACIJ0S ?
Berlin. — Per balandžio 

mėnesi Vokietija išmokėjo1 
alijantams ' reparacijų 75.-: 
500.000 markių. Iš tų Ang-1 
lija gavo 25,500.000 markių [ 
o Franci ja 30.000.000 mar 
kių.

MATĖ DAUG DIDŽUVIU
Ne\v York. — Laivo Co- 

himbus kapitonas sakė, kad 
Atlantiko viduryje sutiko ne
paprastą didžuviu daugybę. 

r. Laivas pro jas turėjo lenktis 
n Į ir dėlto, susivėlino 24 valan

čiomis. Kapitonas suskaitęs 
i 150 didžuviu.

DAUG PERMAINŲ.

Žemės Ūkio Ministerijoj įvy
ko daug permabm. būtent, Že
mės Keformo- Valdyboje ir 
Miškų Departamente paskirta 
daug naują, valdininką vietoje 
paliuosuotu >*mu. Matyt, visos 
šios jicraiaino- \ra surištos su 
noru geriau, sėkmingiau tar
nauti žmonoms ir krašto reika- 
tartis.

BAIGIAMA GRĄŽINTI 
SKOLAS.

Lietuvos skola Prancūzijai . 
už garvežius ir ginklus jau pe-.. 
neitais motais sutvarkyta. .ir ■; 
baigiama išmokėti.

GAMYBA PADIDĖJO MIRĖ SALDUSIS MILIJO
NIERIUS

Philadelphia. Pa. — Hen
ry Wilbur. kurs tapo milijo-

“‘Dėdė Šamas būtu popu- 
leiiškesnis. jei jis mažiau 
pa moksl i n inka utų. W i 1 šono 
idealizmas sutraukė Ameri
kon tonas aukso. Ameriko
nai. miegodami ant aukso, 
vaiko idealizmą, bet tas ide
alizmas yra taikomas ki-' 
tiems, o ne naminiams reika
lams. Dėdė Šamas neturėtu 
taip begėdiškai afišuoti savo 
gudrybę.”

Tai mat prie kokiu aštru
mu priėjo francūzai ir kaip 
smerkia Dėdę Šamą, be ku
rio pagalbos vokiečiai nekuo- 
met nebūtuhuvę Įveikti.

KARALIAUS SUKAKTUVĖS

Gegužio 6 d.įAiiglijĮdšF /ka
ralius minėjo 15 metų sukak
tuves nuo sosto užėmimo. Tą 
dieną jis atidarė pasaulinę 
parodą YVenibley mieste. To
ji paroda jau buvo pernai 
atidaryta, šiemet ji atnau
jinta. Vėl toje parodoje re
prezentuojama visos Angli
jos kolonijos ir dominijos.

DAR NEĮSTENGIA MOKĖTI 
SKOLAS

AVąsliington. —Jngo-Sla- 
vijos 'yriausyl)ė pranešė A- 
merik"S valdžiai, kad jos pa
dėtis dar tokia, kad negalin
ti pradėti skolų mokėti.

? MIRĖ 22 VAjIKU
ė New York. — .^t’-yBaby 
Farm.’* perG5 mėiįešin įhire 
22 vaiku. Tai valdžia nu
žiūrėjo vedėją tos ..prieglau
dos. Nužiūrėjimas pasirodė 
taip pamatuotas, kad vedėja 
tapo Įkalinta. Viena mergai
tė pasakė, kad vedėja ją la
bai plakdvo. kaip tik ji pa
prašydavo valgyti. Kaip tik 
prieglaudos vedėja pasodvta 
tapo kalėjimai!, tai našiai-j 
eini išskirs+vti po kitas prie

| Washington.—Vaikų mir
tingumo tyrinėjimai parodė, 
kad Suv. Valstijose per me
tus kūdikių prieš pirmus me
tus amžiaus astuoniuose 
miestuose miršta 23.000. Tie 
miestai yra Johnstoyvn. Pa.. 

[Mancbester. N. H.. Brock- 
Įion. Mass.. Saginav. Mich.. 
)Ne\v Bedford. Mass.. Water- 
jbury. Ct.. Akron. Ohio. ir 
į Balt i mere.

plikių nesulaukusių pirmų 
■metu amžiaus miršta 187.000.
j Iš to skaičiaus 98.000 kūdi- 
jkių miršta nesulaukė pirmo

PAAILGINO DARBĄ
Maichestor. N. H. — J. F. 

MeElvain Shoe kompanija Į

SUGRIUVO DIRBTUVĖ
Bristo!. Me. — ‘“Korinės” 

dirbtuvės namas griuvo, kuo- 
nmt jis buv!4įaltenamas i ki
ta vietą. Vięnąs darbininkas

mėnesio amžiaus.
Toliau atrasta, kad vaikai 

yra opesni. negu mergaitės. 
I< visu tautu išsilaiko ge
riausia žvdiĮ Vaikai.

SUTAIKĖ
Nasliua. N. TI. — 100 kar-

[ EK-MILIJONIERIUS Už 
VAGYSTE

New York. — Albertus \. 
Reilly. buvusia milijonierius, 
uždarytas kalėjimai! už tie
sioginę vagystę. Reikėjo už
sidėti iki teismo 81.(XX) kau- Miešti 
rijos. Tn neturėjo. Tai tn- taikė. Jie gaudavo mirti
ni sėdėti kalėjime. Seniau mum algos po 90c. valandoj. 

Į tasai žmogus turėjo 82.000. iJio reikalavo 10c. daugiau.

Washingfon. — Gamvba
Suv. Valstijose per kovo m.
buvo dvienį nuošimčiais di- ’iieriunii. saldainių pramonė- 
desnė. Tiegij vasario m. Ga- je. mirė Bellevue-Stratford 
myba ypač padidėjo automo- kotelyje, 
biliu gamyboje. amžiaus.

Jis turėjo 90 m.

Žinios iš Lietuvos

ANGLAI RŪPINASI LIETU
VOS ELEKTRIFJKĄppA 
Tenka patirti, kad viena

Anglų finansų i r pramonės-gru
pė. susidomėjo mūsų Seimo . 
svarstomuoju koncesijos klau
simu ir apsilankę tos grupės 
atstovai mn>ų at-tovybėj Lon
done pranešt", kad iie Ptsą’pa- 
siryžę patiekti savo pasiūlymų 
elektros Molinis statyti Lietu
voj Nemuno ir \’erio krantuoęe.

REIKIA TAISYTI tuvos dvylikai apskričių 1,041,- 
300 ]t. pašalpos naujakuriams 
nekariškiams statybos medžia
gai pirktis.

ŽASLIAI (Traku apskr.) 
Šalia Žąslių miestelio yra Žas
lių parapijos kapai. Kapai j 
gražioje vietoje, bet apleisti u giauliū0Se jau pasirodė ne- 
kryžia! jšgriuvmėję. primėtyta Įtikri metaliniai pinigai 5<) 
sakų, aplinkui apDena >pyg-^c^ jšišvaizdospanašūs.bptži- 
Jiuota tvora, bet ir ta pati iš-;nant ,pn2vai atskirfl
[draskyta. Reikėtų,pasirūpintų :nuo t|krųjų. jip yrfl niinkJte>. 
[kam tai priklauso, juos šutai 
®vti ir .-ntvarkvti.

nio metalo (galima stipresniais I 
;pirštais net palanksfytt). 
mažesni svori ir galima

PAGIRTINAS DALYKAS
BIRŽAI. Biržų klebonas rū

pinasi ir iiarapieč-ins ragina, 
kad kaip nors i bažnyčių įvestų • 
elektros šviesų. Kitais metais, 
būdavo, unt Velykų laikinai bu
vo ivedania elektra, bet tai 
daug kainuodavo ’-r naudos tik 
dviem trims du-nonis būdavo. 
Taigi dabar kh-bonas ir sten- , 
giasi ive-ti bažnyčion nuolatinę 
elektros ši’ir-s:1..

turi
nu-

PIRKO VEISLINIŲ 
GYVULIŲ

AREŠTAVO
VAŠKAI. Vašku Pašto Įstai

gos viršininką® Jakavičius ’> 
areštuoto-- ir šiltinamas pasi- . 
savino- pil'.-.'-iu siuntinių.

:......... I Naujas L. Banko Skynus.
; žemės Ūkio nunetonjos iri., . .. ... .. .

, c, . , ... 'Šiomis <iiononn> pradam vpikti
Ūkininku Sąjungos komunos,' . A ... ... .. ‘Liotuvn® Banko skvnns
siusto® i Karaliaučiaus muge ,, . .I * . ‘ “ znose ir imi ntlikineia
įpirkti veislinių grviilin. grizo ‘ , . A ., manko ir iždo oporaciia-. 
nupirkusios valstybiniams ker-!
grmo punktams 15 hnliu irCki- ■ 
ninku Sąjunga savo organiza-1 * ^uv^
rijoms — 10 bulių ir 5 telyčias, i1110' .^JOiž*

PRISIPAŽINO ŽMOGŲ 
UŽMUtĘS

Central Falls. R. I. —• 
Jlnniel W. Simon nuėjęs po- 

sustreikavę. jPcj jos jinovadon prisipažino 
žmogų' -užmušęs. Sakė; kad 
jo sąžine taip įį grinužus. 
kad neturis ramios vietos ir 
turėjęs liuosa valia riti ir

Pikta
•daiylię papildei New Yorke.

Bir 
visa®

vieta 48 valandų įvade 54 ra rxx) ir buvo Victoria Oil kor-j Majorui įsikibus uhi pusi nu-| prisipažvti. policijai.
landas savaitėje. porcijos prezidentu. ' silrido JHTpUH.

NUSIŽUDĖ.
PASVALYS Prie VitM^-J 

dvaro. Hnt MtAo- kranto.
tas pil. Pnvilo Vorr.io levoSMk J
Voržvs gyVvfie Blniakių

[Prahoje įvyksta pasaulio f otbo- labni neturtinga i: dainai 
lininkų suvažiavimas. Į jį yra davęs, knd sunkw

žemėt Ūkio Miniiterija iš<1a- pakviesta ir Lietuvos Futbolo hmkčs prisirinkti. ’t .
vė Šiemet neokupuotosios Lri- Lyga, kurią kurią atatoraua (“Tėv\nčs fUrtae’0 •-

Sie- 
mėnosio pradžioje
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Westfield, Mass., lietuvių parapij os bažnytinis koras (giesmininkai) su klebonu ir vargonininku.
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and suburba------
aountnes yearly

nes tona (60 pūdu) augliu ly
gi 2—21. j tonoms durpių. Pa
keitus anglius durpėmis, aiš
kiai matoma didelė kraštui

itisybe kiek galėdama

gaio s\';tri)U:
Mn

.ii bus priversta a])-

mum- j

ir. mm

-u visa Kuro-

imi laiM-ia
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“Minėtajai amerikiečiu 
testas, kuriame kalbama visai a- 
nfe nstaina dadatn yra be pra

st’ naujos stotys ■ 
.. Marijampolės, j 
ir Vi nė-i ii (buv. i

kas ypač dabartiniu metu, 
pamaus karo audros i>iū-

manoma elektros 
ti. Tiesa, jau dau-narvedus naujus geležinke- 

iar ankštai

mokina 104.0 die
nas. Miehigan valstybė ant- virt
ra iš eilės su IMA dienų. Po pral

Mirus gabiam darbu 
''vadui 8. Gompersui. A

- kos Darbo Federacija ypa- 
tingo kokio judėjimo nebuvo 
užvedus. Reikalai turėjo nu
sistovėti naujam prezidi 
UŽStujUS. () ko; ; 
tai praėjo pirnėt 
Kuomet i nabašm 
perso vietąi 
Green. tai l)i

. ^deraeijos \ 
rezignavo. Mat 
Guinperso v u-tą 
Dabar viee-prezidviit 
r ezign ac i j 11 a t š a u k ė. 
jrynimaisi, kurie bu\ 
pasibaigė.

Federac.i j < >s va i dyla i 
sumanius 40 savaičių va.piJ 
.Tame r e i k; 11 e/L u v o .a t si k k t 
ta Suv. Valstijų Fr Kiinaik* 

darbūfinkii unijų, 
sur suplaukė šio \ ai 
manymo užgyrima>

Valdyba sumanė 
ti-upijas. patraukti 

“ t lesįj veikimą ir iŠ 
zU^li unijini “leibeli."

Valdyba.gavusi unijų pri 
č. y-tarimą, tuoj prade j 

giamąiji darbą, 
pradės veikti t i

■^Knčlangi dab;
pietų po į va ii 

mįnegrai ir kadangi jie 1 
■A je vietų ėmė konkuri 

baltaisiais, ir pakirkti 
gas, ta? ‘Federacija šitame 
vajuje tnrvs galio j e dUnarkL 
.veikimą tarp negi li. >

Šis vajus, ia' išbandvma-

YRA VILTIS
Niekas nepavadys “Am 

Tikos Lietuvio" “kkcrtkali 
ku'J laikrašč-iu. šiaip jau ū 

L V laikraštis buvo rokimnim; 
feo’’- vidurinės 

jo ton 
!v;į;.‘tų “tautiš 
Į74 Uurie virt

, ąnti-katalikais.
' Lietuvos vahkžio- 

I? jais lietuviu taut< 
kuomet kilo ope- 

ž-' - jaas. kuomet pas 
(tas apie tai. 
vyriausybės < 
ęje igabi’ninią 

Amerikos

Kompromituojančios žinios 
beprasininti amerikiečių 

protestai

&
■kiau parodė savo smitun 
nuo “tautiškųjų” ii > 
listiškiljų laikraščiu.
porą sykiui .minėjome

■“Amerikos Lietuvio"
•-Statymą. dabar smagu

- gjau iš to laikraščio pacituo
ti. Paskutiniame numeryje 
“Amerikos Lietuvis" štai ką

|L rašot '

“Mhi prizmėm w ‘Tėvynės- il-

srnfe, kumpromituojautis musų rMichigan Valstybės seka 
valstyb, ir ženta..tis j»s v.r- New j su lgg 7 d 
dą, ir kaipo toksai, vardan vei- ‘
g bes turėtų būt atšauktas.

"Alės tiesiog stebimės, 
šiems tikslams anjeiikicėiai 
našios rūšies informacijas
protestus deda Į laikraščius — 
juk tai stačiai yra aiškus nusi
žengimas prieš leLyiię.”

Tai-gi matome, kad ir

........ $4-50 Isvarinimasįvvks. Bent “Tė-

........ 15.50 1
------ $5.50 i -
________  valy n

.. , . laimiu iiiekiiiinm lietuviu*
K^daii m ■ ‘ . ' . • ;

.įk.,į ir šmeižtų. Lietuvos:
eilės.

MOKYKLŲ LANKYMAS IR 
PRIVERSTINOLANKYMO 

Maryland. su 181.3 dienu; 
Illinois, su 180.4 dienu; 
Massacliuserts. su 180 dienu: 
Pennsylvaniii su 179.3 dienu : 
lotva. su 178.7 dieniu Wash- 
ington su 177.S dienu ; Wis- 
consiu su 177.7 dienu, ir 
Ohlo. su 1 (4.4 dienu. Trum
piausios mokyklų sesijos 
randasi Įiietinč-t- vaisivbėse.

LIETUVOS SUSISIEKIMO 
TOBULĖJIMAS

ju manoma stalėti Pa-

jus sandėlius statyti, nes esa

mieji jau pasidarė ankšti. <> 
pradėjus vaikščioti laivams 
linija Londonas—Danskas— 
Klaipėda dar bus jaučiamas 

tiesuis aukštumas.

( ia paminėjau, mano nuo- 
. tik svarbesnius, nors 
ne visus, sumanymus 
.irbus mūsų Vyriausy- 

: bes susisieki’nįo sričiai tobtt- 
I imti, tačiau vis tik galima 
[drąsiai sakyti, kada Lietuvos

' to mes danu nau

o.menės rt-ikalus aprūpimi, 
lodei įvairius ••ajiaŠtu- 

s." skleidžiančius kallim- 
o nei nepasitikėjimo mintis 

mųsų \ yriausybe. vykime iš 
savo tarpo, patardami, kad 
kalbami “ponaičiai" eitų ge- 

Įriau ramaus kultūros darbo 
i-džiacra tam reikalui iaul j”'”'' T'S° I,ll'S 

ibenta iŠ Prancūzijos 
r.amasi plentais išpilti l,1 

. k, k< 
zvmesmuosuis vie>ke- , 
l'am reikalui jau pa- , 

■ '' milijoną’ 390 tm>s- j.

nauja nevieno y_ 
o stotis, kuri ' 

pradės veikti. Mc-jj 
i jau gauta iš Pram h 

•79 tūkstančius do- ' ■

PRANEŠIMAS L. D. K. S, 
KUOPOMS

Ma-s

I’. S. |J)IV•ų gylio. Tač-iau 
reikės remoiituo-

»‘-n*;i i Kilimą. Ry 
"-i 31 r/ižiti i 
mūri:.:; negailimi 

ybč pi r
Iš vokiško vertė kun. Pr. žadeikis

R;> mm. 
nt nauju ratainm 

gar\ ežiu- 
KauneKaun i. •>

rvczill.- 
ariama.

muilinus <
:. manoma j:i^ vai'-

•j a ugi ui garvežiąjns

Lič-iau

(7 L( r L'žTN P:M8 T’A M A L1)(> M > V A D< > \T: L1 > 
ĮSI POSLAPIAI

visa Gegužės mėnesi. Graži spauda. Kaina iii. 
ŪOcenlu. Klebonams duodame dideli iiiio-inity

Reikalaukite timjaus.

” DARBININKAS''

366 We»t Bradnay So. Boston, Mass
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KAS GIRDĖTI LIETUVIO KOLONIJOSE
MONTREAL, CANADA

Nepaprastai-įspūdingas vakaras, i

Kovo 22 š. m. L. 
kp. surengė puikų 
klebono J. Deksnio 
nos pagerbipui.

Į kitus V. Z. šaknius.neverta at
sakinėti, nes taip supainioti, lad 
viens sakinys kitam prieštarauja, 
matyt pats straipsnio autorius bu
vęs gerai įsikaušęs, kad minčių 
sukoncentruoti negalėjo.

Pats paskutinis sakinys
teisingai pasakyta, su kurirom ir 
■ š sutinku. V. Z. sako, “DL» o.s ’ 
skaitytojai (jie jis) ne yra nė jūsų 

čia

\ antanini agentui buvo saudaro- 
• kai suerugę prakalbas, u prieš tai 
pas laisvamanį Račkauską vaka
rienę. Kaip prakalbos buvo gar- 

vakarą, gero, siutą laisvamaniai manė, kad su- 
varduvių die- • trauks tūkstantinę publiką, bet at- 

jd.aiikė tik pora tuzinų bergždžių;.
Visu pirmiąusia Liet, mokyklos • sanda rievių, kurie tik myli kitus s 

vaikučiai dainavo tam vakarui pri-j niekinti, bet su aukomis sarmata i jraU}ra^ ng mano draugas, 
taikintą dainą ir suteikė labai pui- : ir pasakyti. P. MakausKas nei % vį;ai neapsiriko taip sakyda- 

tabukos hvužsidirim. u .ais .u-Į inaS; lles geras katalikas niekada 
negali būti draugas ‘‘Dirvos” 
skaitytojams, nei jos rėmėjams, 
tarpe kurių ir puls V. Z. priklauso. 
A’. Z. sako, per 20 metų esąs ma
tęs visoko. Bet per tuos 20 metą 
neišmoko turėti skirtumo tarpe ka
taliko ir laisvamanio (bedievio). 
Matyt si; V. Z. yra blogai, kad per 
. i' k metų nepadarė jokio progreso

kią dovaną. Vaikučiai buvo pri
ruošti po vadovyste mokytojų Ele- samanių krūmelis kaip buvo ki; 
nos Bandžiutės, ELzb. Budriutės ir
F. Tutkaus. Po to sveikino klebc-

labai

GARDNER, MASS.
Jokių žinių iš šios kolonijos lai

kraščiuose nesimatyti, rodos, kad 
lietuvių visai nėra, bet tas netiesa, 
čia randasi apie aštuuui šimtai lie
tuviu. Veikimo mažai. Turbūt 
per tai, kad išsidalinę bent į kelias 
partijas, nėra vienybės.

Katalikų tarpe randasi dvi pa-

palyginama, kaip -

K. Si Naujos Anglijos- apskritys. 
MontęĮįi€ėiai)^kięnpa)sirodyti skai- 
.tfingiaiviž vfes “kitas' kolonijas.

Matytis*kad nei vienas m.onte- 
lictis nenori pasilikti namie. Visi 
i gegužinę Nohvoodan.

Darbininkas

ir P. Draugystė didžiai dėkingos' 
artistams. ,

Trys <netai atgal, kada gyvayd 
Aušros kotas Gardnery, buvo vis
kas kitaip: surengdavo didelius- 
koncertus, balius, teatrus, pikni
kus ii- 11. Kodel-gi šiandiena 
Gardner’io lietuviai apmirę? Aiš
ku, mažai veikėjų, neturi lietuviš
kos parapijos, mažai jaunimo. Ka
da surengi koncertą, teatrą arba 
^pikniką ir tai mažai teatsilanko. 
mažai atidos teatkreipia.

Taį..didelis apsileidimas' Meški
ną, apsileidimus i šąli ir stokit prie 
'geresnio ir naudingesnio darbo,, 
kad ir mes galėtumėm pasirodyti 
kitų koloniją lietuviam naudingais 
ir prakilniais darbais.

Korespondentas

toriui, kad du trečdaliab'O 
mokinių apsirgo tymais, d^ 
ji' turinti mokyklų, užd 

Inspektor.įus, norėdaSmĮĖ
tirti praineštas žinias,, atsiuntg 
š. ni. vasario mėn. 20 d> iš'Įl 
ragės felčerį apžiūrėti- ser 
čius mokyklos-vąikus. Mpk? 
toja, tai sužinojusi, pasi#U§ 
t. y. visus mokinius tą dieni 
siuntinėjo i visas puses, 
net namon paleido, o H 
turėjo eiti malkų pinuti 
žiavusiam p. felčeriui mok 
ja nerodė savo mokykos m.^ 
irių, bet rodė tuos, kuriė^ 
kyklos visai nelankė, o 
ku sirgo. ApžiūiTji 
mokytoja buvo labai' 
misi, nes bijojo, gal felč 
ras atatinkamo ligoni^ 
čiąus. Bet galų gale pasiTt 

i kad mokykla dviem savąjį 
rimų ir išnešti ant lytaus )iko uždarytat Faktiškai' ^ 
aigia >avodrenas. Švara ne-Įkyl<0; lllokill;.} <įrgo tik 

pakenčiama: grindys ir langai Lat)s ■
daro JMgą įspūdi, spėjama,] xežinome, ar daug įlietų^

ŽINIOS IŠ LIETUVOSL. R. K. S. A. Jos gyvuoja pusė
tinai. S. P. ir P. dr-ja surengė 
koncertą balandžio 25 d., 1925 m. 
Buvo pakviesti geriausi 'Naujos 
Anglijos dainininkai: LDKS. ce'n- 
iro artistai iš Boston, Mass.: p-lės 
Margu re ta L Oua Grybaitės, M. 
Dusvvičiutė, V. Sereika ir K. Sa
vitomis. Koncertas buvo vienas iš 
geriausią Gardner'y. Programas

MŪSŲ MOKYKLA
VIEŽAIČIAJ (Gaurės valse.. 

Tauragės apskr.). čia veikia 
dviejų ir šiemet įsikūrusio tre
čio skyriaus mokykla. Išbar
to niekinių skaičius visuose 
skyriuose buvo gana didelis. 
Pati mokykla nesutvarkyta. 

•'Pėvų komitetas, nežinia, kodėl, 
kaip žydo bites išnyko, ir nėra 
kas rūpina.-, mokykla ir jos re-

ontti. Mokyklos suolai su-

- taip ir pasiliko. Patįs laisva- 
aliai gerai žino, kad Makausko 

ra tuščių barškalų, neinu 
isytis. Taip ir gerai. Ne

it katalikai garsino ir 
ž p. Makauską, bet det-

. Uokvtojos sesutė ei -

WORCESTER, MASS.

Reportens

nriDi.a- j

Parapijoms

Pirmas ir Gražiausias

DETROIT, MICH

Maka

mok. Elena Bandžiui ė ir 
klebonui gražių gėlių b; 
Ona Bandžiutė sveikino

Pranų Pranas

L

E

Girdėjęs

VĖL AND. ORIO

MONTELLO. MASS

rnt sie.net dar nė kartą nebu- yra jar mokytojų, kuri(g 
ūdrini moka apgau 

ger’m Mokyklų Inspektorius)n 
felčerius! Arne laikas b 

j tokios mokytojos, kurios tik
į. ima ir nieko auklėjime It^ 

mūsų ausi

i. kukantieji mokyklą.
andą. bet moky-*,, 
pradeda a]kej-b'v 
visą tą laikui T-S : k 
šąla ir nerinian- 

ikdani pamokų. Be to i

zmiiri: kuro, tai nioky- 
. Vali'kaito iš e>amu mo- 

i no' 'n ii; skiria kelis 
darbi;:. Tode silpnučiu 
ią tėvai, matydami savo 

dirbam toki sunkų ir 
k/liną darbą, nusto

jo : t-i <t i, i uosi mokyklą. Tokiu 
būdu niokii.ią skaičius žymiai

Be to mokytoja, užsiimdama 
jonėnis. dažnai apleidžia 

. ir švažiuoja i pasauli 
ieškoti... Pamokoms 
alieka mokyklos sargą 
-utę). kuri jokio mok.'- 
iista. u auklėjimo mo
li melodikos lai. iurbūt

Mokytoja. kur tai no- 
pa.-ivažinėti a .'meni.š- 

iiaiai'. sumanė praneš- 
Pradžios riokyklų p. Inspek-

Niekas r.cali būti į ... _ _
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai ūk pastebit apsireiškimą.. Šalčio, 
tuojaus raudokit sj garsų namini 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmykit. kad 
butų Inkaro vaizbazenklis ant pake- | 
ko. r "" * * \

"fTaoT richter & co. • i 
'Berry 8c South. Sth Sts.

Ėrooklyn, N. Y. • •'-č

W/;/

MONT£LLO, MASŠ.
Kiidangi jau. oras pradeda atšilGįS_ 

užkviočiu visus Monterio lietimus^ 
lietuvaites atsilankyti Ir pasivaiš 
šnita koše (iee-creain). Taip-gi 
kati visokių kitu d "a b m f daiktų, 
to turiu priminti, kad <:ii vienatinė 
tėviška krautuvė, kurioj gąlftb'' 
visokių religiškų daiktų ptfeipIrOg. 
ypač turiu laitai gružių ir pigiiį-m^I^^ 
nvgiti iš Metu vos. -

J. TRAINAVIČIGS' ’ 
175 Ames St., Mentelių

IŠVAŽIAVIMAI
- -r£|gį

Lietuvių Darbe op-ves Są-gos Naujos Anglijos Apskričio! R 
lt.
&

GEGUŽIO-MAY 30 DIENĄ, 192f
DEAN SODE, Norwood, Mass.

Programe dalyvauja visi Naujos Anglijos Chorai: So. Bostono, Cambribgiaus, Montello, Norvvoodo, Nashuas, Lovelio,I
Dzimdzi Drimdzi Anūkai. Betogi bus kalbų, įvairiausių lenktynių, Muzikos ir t. t. Išvažiavimas bus toks, kokio Naųjffl^

sie.net


^VIETINĖS ŽINIOS

I
i:
fe' f

h

I t

I

&

s

K

f.

L

VAŽIAVIMAN RENGIASI 
^^JJidžiosios bostoniečių gru- 
^pes labai stropiai rengiasi prie 

Ipįgeg, 30 d. LLKS. Naujos Ang-
s apskričio išvažiavimo. Vv- 

choras ir Darbininkai or- 
^'^amzuoja savo atskirus vežil 
^nius ir žada važiuoti su di- 
ądžiausia ktHlija.

Vyčiai ir Darbininkai, (cho- 
? ras ne dainininku turbūt nepri

ims — nežinau) priima i savo 
■ 'gražiuosius ir erdvuosius auto- 
Į mobilius ir ne narius. Norin

tieji link'mai važiuoti pasima- 
tykite su k; 
paskui j;in b 
tą, nes vešiu 
tiek, ki< k 'e;
žinoti.

Komisiją!
Medonis. A. 
moliūn;'.',- .1 
laika ir P>a

U L

Vvčm: V

v. V;

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBE

tyni metui 
Steigia: im
at idar ė pi 
pareiškė p 
valią, kad 
nepri kr-1;-, 
spublka.
dėjo t _ 
Valstybes 
tuos sopi v 
darysim-■ 
d., patai: 
suktiki u v 
klausimui 
vienam Ii" 
nes ją pa. t 
peš.

čios vakaro r-
nytinę <v
brangiųjų pt-.

tuvos kun. P. .1 
Bonas kun. K. 1 
Daužvardis ir k 
kalbų-gi Pis g’ 
'dainuos d:i:r:>. 
p-lės I’andoi: : 
Karbausku“ i 
prof. A. Žbu.i 
skamby- p-b~ r 
mums gi-rubinu 
pianistės.

Renkimės v:- 
Lietuvos iiųyik 
minėjimo.

Ana r

na svetaine. Jisi suaugusieji 
įtemptai tėmijosavo Tėvynes 
veidą ir kitas hmgenybes, jie 
matė Lietuvos augimą, stiprėji
mą ir gerėjimą, Karts nuo 
karto, nejučiomis, išsiveržė 
tlžiaugsnio garsai ir delnu plo
jimai pamačius grandijozino 
armiją, jos vadažulmuską, Pa
vasarininkų kongresą, Dainų 
Dieną ir kitus gyvai patrijoti-1 
nius punktus. Miš vieno gir
dėjosi: “Alū.'it armija, tai ne A- 
merikos; mūsų sportininkai ga
besni už amerikonus; toki cho
rą tai tik lietuviai gali sudary-

ATLANKĖ GUBERNA- 
TORIŲ

Atlankė gubernatorin Moty- 
ntj Dienojv apie 400 mot ynu, iš 
kuriti kiekviena prarado ne 
mažinu vieno sūnaus praeitam 
kare. x

TOMAS MIX
Tomas Mi\ (būk esąs 

vis), didi.-ai “kaulio,jii'." 
lioje atvyko Bo-tmiau,

Id.DOii vai k

I—J 4------- --------------- -------------------------------------------------------------------------------------------ĮHą, kad jam parašytų prašymą į 
apskrities viršininką. Tūlas greit 
nesuskubo išeiti iš svo kambario, 
išėjęs jau ir lo pusę pintinės obe
liu suvalgyta.

— Gerąj mano mielas galėsiu 
tau parašyti prašymą, bet kode! 
neatnešžaa pilnos pilitinė.s| -j— pa
klausė tinas’.

f Al£ŠKOJ<M AI ,lBKS. CENTRO VALDYBA
Į PAJKŠKGMA
Į) Muskoliunaitė, Agota, prieš karų ’

gjAenusi 3UG E. 57-th St.. New Yurk,‘-'nvAS. TADAS—Kun. K. Urbonovičiuą, 
veikiu i»as Gladstoiie Garfield Phuv A | >v r. ... —
’.i-tii Avė.. Brookl.vn. N. Y.

2) Tamošaitis-Ji»tuis, tnla

ru užpakaly .'ėdimų pasigirdo

imi: pas 
p’/occ'ijai 
vi ui, iš>ir

kržnytinvi

<u panieka.

yuiLiiomeib' ikivtisiriniii- 
ūk'tmiėia;, iiuinet tie pa-

o

(im/mi:

o

Buvęs.

VYČIŲ IŠKILMES 
u Vy<'iit 17 kuopa < 
paminėjo Neynos i) 

Lyte buvo jų šv. "šios, y- 
laike kieb. kun. kLontU':

i

irs poro 
ulonu is

ik:š?e, ?\lot
buvo surf'n;

Da

Patriiotas;

KOKS DARBAS SUN

KESNIS?

“Koks 
protini' 
jo Įvyk< 
riuose, 
žio 12 <1. 
trys d, "
yra kai ji. d z 
darbo d; ■ 
rengia V; ' 

t\Bntoli'.

K imd
Lb

lietu- 
nedė

Šv. Petro Bažnytinio Koro 
peticijų' atia-;P» ant iiiarnin-

K
>i imi i na i būti.

M. Karbctuskai

CAMBRIDGE. MASS.
U)1\S. 8 kuopos mėnesini 

susirinkimas bus mitradieny

bažnytinė
nariai na®

v a o

Valdyba

JUOKU ŽIUPSNELIS
o

PAAIŠKINO.

NEJAUSDAMAS IŠGĖRĖ.

Ciaoinai

je

ČIGONAS.

— Brangus pone, aš atnešiau 
pilną, bet tamstos vaikai suvalgė 
pusę pintinės.

GUDRUS ATSAKYMAS. 
Mottna. — Ai. Aguiv. Agate 

. misi; rimuli bobutę, kiek k:

Motina. —

MOKYKLOJE.
Mokytojas. — Jonuk. :

Jonukas. — A

Mažas Petrukas, matė 
a išgėrus stiklinę picr.t 
•utim niahinti jo ma/.r

Seneli:

ne
: no armine: neazpi
Vincukas. — ker.el

SVEČIUOSE.
Šeimininkė.—Mieli sw 

. klt. imsižvalgykit. ir i

se.

kada tu

it ;<ajp 
myliu,

KOLIOJIMAS.
Jurgis. — Kaip tau Jonai nėgė

Jonas. — I)< i

PAS KIRPĖJĄ.

na i Pr

vejies ilsi Itivei'side I
('<Min. » .

m l.iulėti ičius. Peri-
Ieškomieji arba kas

t

50 \V. G-tJ> to. Boston, Mass.

BJRMININKAS—A. Vaislauskns, 
‘711 Cambridge St.. (’arnbridge, Mass.

^ICE-PlHM.—Vincas šlrkm.

I SEKRE3 (>RIl S—Petras Danžvardis,

|-r-—tttM^DININKĄS—A. Piitemliergus,

t’lihngo. 1U 
i-iinu* Kuzi;

. A rita jo paties, jei g 
atsiliept 1 šiuo .adresu;

E. Hartford, <

KONTiuii.ns komisija —
J. Siuilgis, PJ7 Cherry St

Kudirka, 31 J'raukiin St,,

M.
Bri.ghion, Mass.

I ’I i TŽ.I U H P'i't )J A S—J. G1 i nerkis

ADMINISTUaTOKIUS —

Paieškoma Kastantas Kaziulis 
paeinąs iš Lietuvos Merkinės pa- Jjf 
rupijos, Raitininką kaimo. R’<tvo'${ 
girdima, kad buvo paimtas i Ame

ir žuvo Austrijos fronte. Kas ži
note apie ji teiksitės pranešti io 
senam tėveliui Juozui Knziuiiui, 
Raitininkų kaimas. Merkinės paš
tas, Alytaus apskr. I.lTlll’ANIA, 
arba “Darbininkui.”

cento Kaivair-io. sena motina |>er k; 
trimete jo antrašą ir dabartės nešusi

Hartford, Cunn.

Paieškau Juozą Bartkų : girdėjau jog 
seniaus gyveno Cbicngo'J. III. Turiu 
dėl jo svarbią žinią iš Lietuvos, todėl 
prašini atsišaukti šiuo antrašu: K. 
EISMONTAS. 1‘) Tliomas Pk., So. Bos
ton, Mass.

Paiešknn savo sesers Kotrinos Riau
ba. apie 33 metų amžiaus, 11 merų kaip 
Amerikoj. -----Seuiau gyveno VVisconsin 

Kilusi iš Telšių miesto. Kis 
žino apie ją, teksitės pranešti už ką 
atlyginsiu.

STEPONAS PLATAKIS 
631 TVilkens St. Bochester, N. Y.

Aš eida-1atsiliepti.

IŠ MOKYKLOS GYVENIMO.
— Vaikai kas man pasakys žodi 

galima išlinksiiiimti.
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PARSIDUODA PIGIAI
LIETUVOJ ŪKIS
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Ulolyną.
Vakarą ved” ir 

P. Strakanska.'.
Žmonių svv'ain-

DVIEJU PANELIŲ PASIKAL
BĖJIMAS.

kūnas, 2i ("ongr 
'•rbnry. (,'onn.

Platesnių žinią 
aiškus: Joe Ja-

(M.1G)

JUDOMIEJI PAVEIKSLAI
Kclvertf'i \ g"'_mžm 7

ino laivo skaitlini
lNik"'’’i darai:' 

kam. din m:s.' ~ ;nn

CAMBRIDGE’UI
2-ją š •iniynii namas, po 

'uinibnriii'. vieta de! gai 
il/.iaii' arba didelio daržo. vi>> 
naujo' mado' Įtaisai, šiluma ir 
fb'ktrika. visi kambariai na 
jai iškaišyti, laimi smagi vi"

NAMŲ SAVININKAMS
Lietuvis karpenteris, pentorius ir.bli- 

derls. Darbą atlieku sąžiningai utižti* 
einamą kainų. Kreiptis: J. TARUTIS, 
242 \\‘. Fifth Sr., So. Boston,’ MaBK ''

(MėlOF

PADĖKAVONĖ -
Mike Bluis, 501 Pine HUte SL, 

Mlnersville, Pa. ražo: “Dėkui Taautat, 
p. Žukaltl, už jūsų stebuklingai ratai* 
sytas žoles, kurios mane sveiku padart. 
Turėjau vidurių didj sukietėjimą, akli* 
vio nedirbimų, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau Jūsų žolių du pakeliu No. 
3U5A, tai tas visas nesmagumas nuo 
manės dingo ir veliju kiekvienam žmo
gui kreiptis pas žukaltj su negerais vi

duriais, o tos žolės ir jumis atitjdsyu. 
Prekė 60c. už pakeli.” Atsiųsk ĮOC, 
o gausi visokių tonų ir knygų katalogą. 
Adresuok taip:

M. ŽUKAITĖS
449 Hudson Avė.. Rochester. N T.

Aš. Karl-Alfans Urbanavičius, sūnūs 
Konstantino ir Onos Urbanavičių, gi 
męs Mekkio dvare, šinulių apskr.. Kau
no rėd.. paieškau savo dėdės Jono Ur- 
bauavičiuas, sunaus Aleksandro ir Fe
licijos Urbanaviųių. Šiaulių apskr.. 
Kauno rėd. Jau 40 m. kaip išvažiavo j 
New Yorką, .buvo ir Philadelphijoj, o 
dabar nežinia kur randasi. Prašau ji 

Mano antrašas: LTTHUA- 
NIA, Šiauliai Vilniaus gt. No. 79, Karo! 
Alfons Urbanavičius.

GYVYBĘ IR SVEIKATĄ 
NUO UGNIES — Na

mą. krautuvę, rakan
dus. drabužius, auto
mobilių ir tt.

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

NUO VAGIŲ—Visą kil
nojamą turtą.

Apdraudos būsi ramus 
nuo visokių nelaimių;.
Jeigu turi apdratidęs 
(inšiūrinęs). tai pasibai
gus atnaujink pas manę. 
Klausk ayiic- apdraudos 
kainas.

Pirk ir parduok namus, 
žemę ir t. t. per manę, 
įvairiais reikalais kiv ip- 
kites šiuo adresu:

A. F. KNEIŽYS 
308 East Ninth Street

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

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vai. 9 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po plot 

7 iki e vak.
389 Broadway, So. Borto*.

TeL So. Boston 28SL

•>)!

TeL So. Bonton 270 j 
J. MACDONELL, M. D. i 
GaHma tutikalbfti ir lietuvUkai j 

anso vatandob: Rytais iki 9 nL
Po pietų nuo 1—1 I 
Vakarais naoO—9 ■ 

536 E. Broadway, So. Borton

I
 15 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nno_9 r, 1M 7_Y. vak.Į

Paiešknn dėdės Kazimiero Strakaus- 
ko. Girdėjau, gyveno Pittshurgh. Pa. 
Gavau laišką iš Lietuvos, kad jisai jau 
įniręs ir palikęs daug turto. Kas žino
te apie jo likimą, malonėkite pranešti 
nž ką busiu labai dėkinga.

JIEVA DAMUSEVIČIETR 
(Barauskienė)

16 Tennis St., Hndson, N. Y.

Pnieškan savo pažįstamo iš karino- 
monės laiką Juozo Burinsko, kurs bu
vęs sužeistas Franci joj. Sagrįžęs gy- 
eno Chicagoj. Paieškau teipgi Stanis- 
ovo Jagmino, turėjo saliuuą ant State 
'-t.. Chicagoj. Antano .langelio turėjo 
'bieagoj barliernę. Noriu, kad kuogrei- 

čiausia atsišauktų.
MAUTINAS KNTčTUNAS 

263 P.olton St., So. Boston. Mass.

PARSIDUODA. AUTOMOBILIUS 
Darant Sedan 1924 m., mažai var
totas, tik 2.650 mailių. Kreiptis 93 
Cass St., W. Rosbury, Mass., Tho- 
mas Dragūnas.

TEK So. Boston 0506—W.
LIETUVYS DANTISTAS

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, nuo _ 
1 :30 Iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 vakare f 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną Z 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vak. Nedė į 
įlomis nuo 9 Iki 12 (pagal sutarti /

f
t
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BOSTON'O DRAUGIJy
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAfiELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Mara, 
Telephone South Boston 1516—J.

Vice-Pirrainlnkas — J. Petrauskas, 
250 Gold St., So. Boston, Mara. .

Prot. P.aštinlnkas — J. Glineckls, •
5 Thoraas Pk., So. Boston, Mara 

:'in. Raštininkas — M. šelkls,
40 Marine Road, So. Boston, Mara. 

Kasierius — A. Naudžiunaa,
885 E. Broadvvay, So. Boston, Mara, 

Tvarkdarys — J. Zaikls,
7 Winfield St, So. Boston, Mas*.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čių nedėldienį kiekvieno mčHealo, 2-rą 
valandų po pietų, parapijos salčj, 492 
E. Seventh. St, So. Boston, Mara.

TeL S. B. 4000

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas

772 EAST BR0ADWAY
So. Boston, Mass.

VALANDOS: nuo 9 ryte iki 9 vak.

^parapijo.' -v*‘;.mė;,., n. Ijikš:- 
atrodė I.bdiiVim v:::zd:;s. Vaiz- 

i?yidų kolekeijoje uražiausiiii fitu- 
T~ravo Dainų Diena'., je- chorą' 
$ £u 3,500 delniuku, N< priklau- 
įomybčs šve-[,įė= apvaikččioji- 
mas gegužio 15. 1924 m.. armL 
jR, Pava.'.-irininkn konurvyg’į. 
mono mokykla, Klaipėda su 
uostu, mintim- ir kilni' gražu
mais. Taip-vi matė'į Šiauliai. 
Panave ž y >, Ūkine rgė ir kiti 
miesteliai, kaimeliai, ūkių dar
bai ir darbeliai.

ž‘ Žmonių buvo pri.'ikimšus pil-

kali; ir ‘lošti

Buvęs

MILŽINIŠKA MINIA.

č'ommoii '••kmmb-ny buvo sū- 
'ii iiik<- ' .m- ', i Molynes Dienos. 
T'-n buvo l.ib.ii <.T7.ii? progra
ma': ka'iJyo oibcmat orius 
Kullori'. mi.o'to irn joras Cnr-

tani ini' chora-

p; mp

SU PRAŠYMU.
Pus tūlą ntčjo neturtingas žino, 

gelis ir atnešė pilną pintinę obo-

užtai kad romios yra $12S ant 
mėnc'io ir preke tik $12.mm ir 
tik $2,.()(>() įnešti. T. IVAS. 361 
W. P>roadway. S. Bo'ton, Ma.'S.

2-J\i šeimyną ir storas. vi>ai 
!’'ii t'ity f’nint parko. Prekė 

-k'iH'i. A. MIZARA. :’>61 W. 
I’r<>a<|\\ ;iy. So. Boston, Mass.

i! PARSIDUODA

308 E. Ninth

Tel. So. Boston 0823 
LlHl’UVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

426 Broa4way, South Borto* 
tiilaHdoa:

nno 9 Iki 12:00 ryte 1» nuo 1:30 
iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subujos vakarais 
Ir nedėldlenlala

dniknojnmą mašinėlę (typo-
•n Hotuvišknis ženklais. Klausk 

šlygas pas

S F. KNEIŽYS g.
So. Boston, Mass. ■ 
nst.in mnc !■

TeL Brockton 5112—W. |l

DAKTI8TAB |

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) I

706 Malu Bt., Monteno, Man. ’ 
(Kampu Broad Street f 9

FORNIČIUS ANT GREITO 
PARDAVIMO

i.i j kita miestą. tad nori greitai par
duoti. Kam Imti; relknllugiis. ntslšan- 
kll šiuo adresu ; 137 Boiven Si., (antros 
lubo«). So. Boston. Masą.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptu.

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

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS AV0, 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA i

?irm. — Z. ZIčkienė.
203 W. 3-rd S t,, So. Boston^ Man. 

rice-Pirm. — A. Janušonienė,
1426 Columbla Rd.. So. Boston, Mara, 

rot. Rašt. — O. Slaurienė,
443 E. 7-th St., So. Boston, Mara, 

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

Žd. — O. Stanlullutė,
105 6-th St, So. Boston, Man. j 

■“varkdarė — O. Mizgirdlenė.
164 6-th St, So. Boston, Mara, 

iraugijos reikalais kreipkitėe vtsadoa J 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarntn* 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penkios gat
vės, South Boston, Mass.

tV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS

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

VIce-pIrm. — J. Grublnskas,
157 M Street, So. Boston, Mase 

Prot. Raštininkas — A. Janušonis, 
1426 Cohimbta R<L, S. Boston, Kasa 

FTnlnsų Raštininkas — K JKSlda,
8 Hatch Street, So. Boston, Msaa. 

Iždininkas — L švagždys,
111 Bowen F t, So. Bostoa, Mssa 

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

Draugijos reikalais kreipkitės riša* 
dos j protokolų raštininką.

Draugija savo suslraklmua laito 
nedčldienl kiekvieno mėnesio 1-feą vai. 
po pietą parapijos saMJa. 480 Ssvsstk

D. L. K. KEISTUČIO DR-J08 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
IRMINTNKAS — V. Zalieckas,
514 E. Broadvvay, So. Boston, MMs. 
ICE-PIRM. — Povilas Rnka, 
95 C Street So. Boston, Mass.

PROT. RAŠT. — Antanas Mace jonas, 
<50 E. Seventh St., So. Boston. Kasa. 

IN. RAŠT. — Juozapas Vlnksritass, 
906 E. Rrondway, So. Boston, Mass. 
ASTERTUS — Andr. Zalleckas, 
611 E. Fifth St.. So. Boatou, Haas.

(ARAALKA—Kazimieras MlkaHlonla.
906 E, Rroedv’ay, So. Boston, Mass, 
D. U K. Keistučio Dranidja laito st* 

o mčneeinius sualrinkintną kas ftato 
ed41dlen| kiekvieno atnešto. P® MM. 
(M Wnshln*ton St, BostUL .!(■**« 
:30 va a Indą po pietų- Atoraarav ant 

nslrinkltao atsiveskite ra savim 6aa» 
ciana naują įtarią prie mwsą drtBMaa 
prlrutyti.




