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“Kiekvieno kataliko■: yra 

šventa. < priedermė paremti
katalikiškają. spaudu ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu, daik
tu ir verti didžiausio užmo
kėsiu o.

Rymo 'Katdik^Sv. Ji

S^jongos

DARBININKAS
— Eina —

UTARNINKATS. KETVERGIAIS TH -Š
SCRA TOMIS

Metams ...........................................S4.50 ils
l.’žrubety ir Boatnuo Hpleitnkėae

tlrlnnB .................. .. ................... ?5.50.^

“Darbininką?
366 Broadway. So. I^įston, Mara

Tel. Sint h Boston >120.

Amundsen sugrįžo palikes vieną orlaivi leduose
Iš Bostono išplaukė laivas 

į šiaurės ašigalį

NEDALĖKĖ 100 MAILIŲ KĄ PASAKĖ PATS 
AMUNDSEN

Norvegijos ekspedicija su 
<’ kap. Amundsenu iš šiaurinio 

ašigalio sugrįžo į Spitzber- 
geną, į tą vietą, iš kur išlėkė. 
Visi gyvi ir sveiki. Išvyko 
dviejuose orlaiviuose, o su
grįžo visi viename orlaivyje. 
Sugrįžtantis orlaivis nedalė- 
kė iki Spitzbergono, o buvo 
nusileidęs jūron. Ta 
laivas plaukiojąntį 
pamatė, paėmė ir atgabeno į 
Spitzbergeną.

Lakūnai iš šiaurės kraštą, 
turėjo grįžti nepasiekę aši
galio. nedalėkė iki tikslo 100 
mailią.

Kai žinia 
Korvegijos 
Amundseno 

“"valdžia telegramų pasiuntė 
jam ir jo sankeleiviams vi
sos tautos vardu pasveikini
mą. < i

Žinia apie laimingą sugrį-1 Basileidę hrmm pamatė- 
zimą pasiekė sostinę birželio įp-ję-i ledine ivnimą. Bar že- 
18 d., bet jau buvo pervėlu iinVn pasileido e. kad pama- 
indeti į laikraščius. Laikra- jfvti ar Ivgurnj nėra lediniu 
ščiu išleistuvių languose bu- (kupstu. PaTodv. kad ledo 
vo išstatyti pranešimai. T ai ’paviršis nchtus ir negalima 
nuo tą pranešimą visuomenė *anf m ąe papjaus sudaužy- 
sužinojo ir kilo nesvietiškas į p orlaivius msileisti. To- 
džiaugsmas. Paskelbta apie.’^ą palėkė tėnii ir radę no
tai visokiuose susirinkimuo- \r/.šalilsios jū’ns nusileidome 
se. restarantuose ir linkšmy- ^vandenin, 
bei nebuvo galo. Korvegą

štai ką pasakė Arnundse 
apie savo kelionę:

Oriaivais A 
va k. gegužio 21 
tikome miglas 
kilti 3100 pėč; 
iš tirštu

Per am.s

LIETUVĖ DAINININKĖ 
DAINUOS PER W T IC MIRĖ SENATORIUS >
Panele Michalina A. Bla-; 

garsi dainininkė, i LA FOLLETTE

:ir jam tos kelįbnes vargai ir 
įindomumai jai žinomi.
| McMillan Ąt savo drau-j 
įgais išplaukė $eredoj vidur-pauskaite.
jdienvje nedidžiu laivu Var-Xew Britailh Connecticut. 
du Peary. Aiįt to laivo yra jdainuj)s.PeP radio Y T 1

[Išrodė vėl, kad nusileisti ant trys orlaiviai.’- Kiekvienas ' želio 2o d. š. m. Kadan- 
i paties ašigalio būtu negali- ją gali lėkti dienoje 1400 ię’ Pde Blažauskiute \ i a atsi- 

„ , , ___ , • ■> • • • '/rnipiiKi lipfnvin frtTrm ū-ii.

ŠAUKIA Į KARĄ
Šatgliajuje. Kinijoj. buvoTY 

demonstracija prieš svetimi 
A\ ashington. Garsusis . taiieiim Kiniečiai reikalau- 

ir

MIRĖ SULAUKĘS 70 M. 
AMŽIAUS

žymėjusi lietuviu tarpe dai
nininkė. tai kiekvienam tu
rinčiam radio bus malonu 
pasiklausyti.

'mailių. Su taikiai orlaiviais 
AfcMillano lakinai lakios po 
šiaurės k ra šiusį.

Su orlaiviaisššiaurės kraš
tuose bus galima p<>r vieną 
dieną apkeliauji tiek, kiek 
apkeliaujama su šunimis'per 
15 mėnesiu.

Jei šitiems keliauninkams

ma. Todėl galu gale aproka- 
:vome. kad toliau vykti vien 

. Jam kad palakioti ant ašiga- kemo o vai. o. . _ ■ _, . Ino ir neturėti gahmvhfs pači. 6 vai. su- ! , . •! darvti tvrmepmn neuzsnno- ii- turėjome' ‘ ....ika. Todėl nutarėme grizli.
i Grįžtant pienavome pa- 
isukti į rytus, kad išvvsti ne
ištirtą vietą.
j Kilo mda klausimas, kaip 
į išmoti įšalusius orlaivius ir

i.dėkti.

nuojant atsukit 340.6 met. 
birž. 23. apie aštunta valan
da vaakre.

Eollette. buvusis kandidatas i y^o-Įj 
į prezidentus pereitais rinki- į

B

įveją ''mūsų orlaivi?' lėkė kaip kul-1

atėjo į Oslo, 
sostinę, apie 
sugrįžimą, tai

Po 8 vai. :? "

I0 vai. pajiiioniv. k;-.'i 
toli esamepankę į vai: 
Tas atsitiko deL miglos.

Atitaisę linkmę link rytu 
lėkėme iki 1 vai.nakties. Ta
da jau pasirodė, kad išėjo 
pusė turėto gazolino. Prisi
ėjo nusileisti ir sustoti, kad 
apsižiūrėti iisnplanuoti, kas 
tolinti darvti.

kairi juos pakelti į padanges. 
Padėtis buvo baisi. Maistas 
jau mažėjo. Prisiėjo po bis-

vome po rusę svaro dienoj.
Pirmiausia sukibome, kad 

išlupti įšalusį orlaivį N-25. 
Po to per.24 dienas dirbome 
pergalėdami 
sunkenybes, 
nepaprasta 
vandenyno.

Šu dideliais vargais 
rome iš led<> orlaivį X- 
nuvill-
a it k s t o n ui y g i n o m e.

sugrįžti. Jieaprokavo. kad 
aplėks šiaurės ąšigalį. suras 
gyvus ar žuvusius Amundse
no ekspedicija? narius ir 
rugpj. 25 d. galės iš Grenlan
dijos pakraščiu grįžti. Ta-

visokiausias 
kuriu sudaro 

padėtis šiaurės

šlu-
i. ji

> ant ledo, kuri iš-

simc valiau.
Birželio 14 d. netikėtai po 

mūsą kojomis ledas ėmė lūž
ti. ėmė atsidarvti grioviai ir 
yrės" stmaikvti nulvginta

būtu rugsėjo 20 d. Jei ne
pavyks per tajaiką reikalu 
atlikti, tai jure užšals ir pri- 
seis ten žiemavoti.

Amundseno ieškoti jau se
niau buvo išplaukusi ekspe
dicija iš Korvegijos. Tas lai
vas jau atplaukė prie salos 
Spitzbergeno. tai vra tos sa
los. nuo kurios Amundseno 
orlaiviai išlėkė. Oras besąs 
labai gražus. Kadangi tuo 
tarpu Amundsen sugrįžo, tai 
MeMillano kelionės tikslas

nnv:

11 Kaip tik ■■'•<i!oidamc. tai p’-ii Į padanges. Palikome 
tauta be galo Įvertina ir di- orlaivis X-2at<vpo leduose su- į visokiu- ms^rumentim ir 
džiuojasi savo tautiečio drą- Įrakvias. ūūr mat staiga ša-i'b't’8 
siais žygiais, kurie suindomi- jo. Xetrnku~i.<n vieta, kur p;-’T 
no visą cimlizuotą pasaulį. įorlaivai m 

Lakūnai išlėkė iš Spitz- v ’ ‘ 
bergebo gegužio 21. d., o į tą 
vietą sugrįžo birežlio 16 d. ir aprokavlm

GAVO ŽINIĄ

’in-

Tyrinėjimn
Ij k'-nv- Q ir duso valau-

Žinia į Korvegijos sostinę 
atėjo birž. 18 d.

Kadangi šiuo sykiu nepa
vyko ašigalio pasiekti, tai-limosni turim jinai ir apro- (una+ėmo 
spėjama, kad lakūnai be grį - (kaviniai i 
žimo namo vėl skris prie jnnkrvpta 
tikslo.

Dabar kelionė nepavyko 
dėlto, kad žibalo pritrūko.

Kuo Spitzbergono iki šiau
rės ašigalio vra 600 mailių.

Ant Spitzbergono salos y- 
ra du Korvegijos valdiški 
orlaivai. Jie atgabeni i tam. 
kad jais lėkti ieškoti Amund
seno ir jo sankeloivią. Ka
dangi jais neišlėkta, tai gal 
Amundsen juos ir panaudos 
naujam lėkimui, 
viai jau užriktuoti ir išban- jšmieruotos jūros 
dvti. Viskas eina kunpui- 
kiansia.

Mašinos, kuriomis Amund- 
šen lėkė buvo vokiškas. Žmo
nių išviso lėkė

mos per « I 
padaromo ]v 
metru, arba

i 1.000 kilo-p’^ą.
Laimo! moj

ant
pa- 

žvėjinį

McMillan. kurs birželio 
17 d. ;š Bostono išplaukė į 
šiaurės žemgalį ieškoti 
Amundseno. gavo žinią apie 

jo sugrįžimą Wi<r-asseti. Ale. 
Iš to jis labai nudžiugo.

McMillan nuo sopiau pie
navo savo kelionę į šiaurės 
kraštus. Jis jau yra ten bu
vęs ir pereitą žiemą Bostono 
apie savo kelionę prakalbą

j®*"1 r\71

įvisnjc perlyto j p vietoje a-j Birždio17d..kadaBosto-
.pie 62.000 k-tv. rnailią didu-mas minėjo su nepaprasto- 

Tie oriai- žemės ženkli. Atsimenant,mis ivl
gilumą.1 Bunker TlilI mūšio sukaktu- merginą.

IŠPLAUKĖ Į ŠIAURĘ-

tiodoc linijos p’0- Žvejai linksmai mus 
nj]ec: (priėmė. Bar prisiėjo jūra

Po to mievvmrno mros gi-lnlaiikti 136 mailią.
luma toje v^njo kur buvo-i j'>bis kitas orlaivis ne- 
mv nusileidę Radome, kad br’1T išlaikęs tokią sunkeny- 
jūra besant1 ITIO metru, ar- diiit. kaip vokiškas orlaivis 
ha 12.260 vHn arba virš. Dornier-Wals kompanijos 
dvieju maib'.Tilnmo . ;

A’isu lėkiun rietu buvo tė-j 
mvta kas vn npačioie ir į \ 
[kraštus. Mėli nprokavimu ‘

nuimtus judamus paveikslus. 
Jis dabar tęs savo kelionę, 
tik jo tikslas pasikeitė. Jis 
dabar lėks į ašigalį ir iš ten 
lėks i Alaską. Tvrinės kraš
tus tarp ašigalio ir .Malkos. 
Kai Amundsen laimingai su
grįžo. lai ir McMillan turi 
daugiau drąsos eiti prie savo 
•už'-ibriežtn tikslo.

šauliu birželio 18 d. Pereitą 
nedėlią. jam buvo sukakę 70 

į m. amžiaus.
TAUTOS, KURIOS MOKA • S<‘uatorius La Follettc bu- 

SKOLAS |V() ugningos energijos veikė-

NUŠOVĖ DRAUGĄ

j Loiidoiulerrv. X. H. — Ci~ 
;vilio karo veteranas Charles 
(S. Gav. )1 m. amžiaus, nušor 
įvė sav’sen.ą draugą Kelson 

, .. i B. Ilacket ■ 78 n. amžiaus,
l.ubl.k.nni partijos sparno. po t(ip„s „;isi;nvP. Tf) baį- 

naii’o> t įsuoiia iu > pi a saus priežastis y-
sakyje senatorius La 1(>žimtn., \i,;l „.ferantr

gyveno krūvoj, labai gerai 
.visada sutiko. Tragedijos- 

.M nū Si rikes liga, kuri pei a))n sm.lįrfaj pflTalgg!
pastaroj! deSnutm.-ti ji visi jr n[. p(.nkiu ‘
pavarsiia, Prie to pristdė-1 )n' ];al saspadj^
jo slogos, bronkitis tLtanPnr^vTš'girio Virins. "'P?

Kada jau senas veikėjas' 
pamatė, kad išmušė jo pas-! 
kutinę valanda pašaukė savo j 
sūnų ir jam pasakė:

“Aš esu santaikoje su vi- ’ 
su pasauliu, bet tebėra daug

RADO MOTERĮ ŠULINYJE

KAIP ALGOS PAKILO
VAŽIAVIMAS EUROPON

NUSINUODIJO DU VAIKU

RENGIA GENERALĮ

Kinijoj yra rengiamas gC-

APDEGĖ PRANCŪZAI..:

ILGOS DUONKEPIŲ
VALANDOS

KU KLUX KLANAS 
SOSTINĖJ

NEATMAINYS NUSISTA
TYMO

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO

Washingtnm—Per balan
džio mėnesi užsieniniu pasni 
išduota 25.000. o per gegužio 
mėnesį išduota 30.000. Veik 
visi tie pasu ėmėjai vyksta

Vancouver. B. — šio 
miesto duonkepiai nėra or- 
ganiuzoti. Todėl jiems pri- 
sei-ia dirbti nno 12 iki 16 vai. 
dienoj už 820 savaitėje.

. JVadiington. •- Agrikul 
kuomet kilo kova dėl i>< m,mantas turine? 

mm.... i>m;----- i • , f

stiją iždo sekretorius 'Mellon
paskelbė, kad gavo 68.600.-
000 nuo penkią Europos tau- lite buvo vienas že miausią as- i 
tą. mokančiii Pėdei Šamui*menu.
skolas. Pinigai gauti nuo

Rejiublic.

: ■ •r- k >'

grijos ir Lietuvos.
Sūfė" la ikiLAhgl i j a' į mokė- ’ j 

jo $58.310.000. Finlandija 
8133.650. Vengrija 816.905.- 
69.

Lietuva įmokėjo sumos 
845.225. o nuošimčiu $: 10.900.

Ilackettstovs. X. J. — 
Spccialis traukinys, kuriuo 
važiavo būrys Amerikos vo
kiečiu nušoko nuo bėgiu. Vie
loj žuvo '14 žmonės. Tie vo
kiečiai daugumoj kilę iš Chi- 
cagos n- jie buvo kelyje į Vo
kietiją. 80 žmonių, kurie iš
liko sveiki, išplauk'” laivu

Wasi:ington. — Ku Kluz 
darbo, kuri aš norėčiau at- (Klana'iravo leidimą sostinėj 
likti. Aš nežinau, kai], žmo- rengti parudavimą rugpj. 8 
nėms aš išrodau. bet aš ne- d. 
šuos grabai; jirie žmonių tą įklanisti 
meilę, kuri mane palaike pei 
visą mano gyvenimą.

Laidotuvės įvyks pancMė- 
lyje. Jis bus gabenamas _į 
Madison. AVis.. iš kur jis v- 
ra kilęs. Ton kapitoliuje

Yra aprokuojama, kad 
naršuos nuo 100,- 

įi)(i0 iki 1 50.000. Parodavi- 
•n;;< baigsis masmitingu Syl- 
van teame. Klamstai bus be 
kaukiu.

Amerikos vyriausybė buvo, 
įsi mitus Meksikai notą,- 

. protestuodama prieš Meksi- 
ti.ig.i šio miesto m o c ris. p(i žemės reformai
(■■'"'■v Vnmg buvo kozm kur ,I(.ks|t(i t,r,.zi(1(.ntas CalIes. 
dingus nuo pereito vasario! , > > .. •_ , , 1 . n įsako, kad Snv. valstijų no->

1 ’al,ar -1OS '■'■‘p- dpn‘Itos nepaisvs ir žemės refoft 
tįstas, pnsipazmo. kad jis ja,ma vlHvs. 
nužudė ir už miesto į sulinį į-Į 
mete. Ji buvo našlė su $1,- Į 
000.000 ir dentistas ją vedė. [ 
Dontistas prisipažino prie’ 
kaltės. 1 
jos likusią pinigą. Pinigus.1;,, p,... ., darbininku algasįl 
savinosi dentistas ir našlės y metjį$3
sūnus. Xašlės-gi sūnus tvir- Įfnri,v • s g.-dėjo gauti darbiįgg 
tina, jo patėvis nennžudęs jo ;iž šjo mėnesyje Sflyg 
motinos ir kad tas patėvis 'valgiui;-gu viu. Dabar farfed 
dentistas o<ąs bejirotis. įnoriai triri mokėti $34 mene? 

šulinys. į kurį nužudyta syje irtcijigi duoti valgi 
moteris buvo įmesta, buvo ą.110jj Tai per 60 metą 
j<'< vasarnamio >klope.Fnll Biver. Mass. — Beat

riče Le Clair. 1 m. amžiaus, 
ir jos brolis. 14 menesiu am
žiaus. valgė keiko, kurį ra
do pievukėje jirie savo namą 
ir nusinuodijo. Kiti trys

Grenlandijos pakra- stijoje.piktadarė. Tos vai-jVaikai valgė to pat keiko. bet .sidėsiąs birželio 25 d. Dabar 
Jis ten vvksta ieško- stijos įstatymas reikalauja, suspėta jie nugabeni į ligoni-1 Kinijoj ypatingo veikimo1

(prieš svetimtaučius nėra, kietijoj ekspliodavo vięti
Daroma stropus tyrinėji- -bet' svetimtaučiai nužiūri, orlaivis. Sunkini sužeisti 

saugu orlaiviams nusileisti, rūs ašigalį. McMillan yra iki gyvos galvos kalėjimam mas šito atsitikimo. kad ’ dalykai pablogėsią. vo penki franeūžą lakūnai.-

JAUNA PIKTADARĖ
Xov A’ork.—Teismas pri- 

iškilmėmis 150-metines'pažino D. Perkins, 17 m.
T T‘U -’ ii ’ .. kalta žmogžudvs- 

padarome Badą, kad šiapus ,ves. išplaukė iš čia i šiaurės tėj. Ji nužudė savo sužiedo- 
ašigalio ženiiii nčra. Toliau kraštus AlcMillan. Jis plau- tini. Tai jauninusia toje val- 
padarėmo kvadą. kad nebu- kia i Grenlandijos pakra- stijoje.piktadarė. 
vo vilties kud rastųsi vieta ščius.

i, keturi nžšalusioj iiirnj. kur ledas ti kap. Amundseno, kurs su kad piktadarys nuo 10 iki 20 nę ir išgelbėti pavyko, 
norvegai, vienas amerikonas nebūtu grubus ir kur būtu dviem orlaiviais išlėkė į šian- m. amžiaus, būtą uždarytas 
ir vienas vokietys.

k. v

mą darbininku algos pakildąj 
jaut 2(10 nuoš. Be to 1920 mrf 
farnuj darbininku algos bdO 

jVo pasiekę $47 mėnesyje.

Prancūzą oknprfnfoj V6|
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JOSEPHS UTHUANIAN R. C. ASSOCIATIDN OF LABOS 
m ■ecomi clatt aatter SepL 12, 1915 at tbe post oifiee at Boetaa..

onder the Act oi March S, 1879."

3* Milius tt special rate of potsUge prc ridėti tor ta Sectlon 11« 
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SŪBSCRIPTION KATES i

eoantries yeArty.

.*4.50

.*5.50

.*&50

KOVA PRIEŠ IMPERIA 
LIZMĄ

i

£

Mi

Didžiojo Karo gaisro du 
inai Europoj dar tvbesiblaš 
ko. Tų dūmų dar tiek tirs 
tai ten yra. kad daugi 
kinia, kad karo ugnis i 
.berusena ir kad ji J

■ ūžliepsnos.
Taip dalykams esai 

ropoj. rimti prajovai L 
. 'tuose kraštuose. Jau 

mėnuo, kai franeūza 
tikrą karą ant ilgo fronu 
Moroke. šis karas Afrikoj 
yra tąsa karo, kurs ėjo prie? 
keletą metų prieš Ispaniją 
Kai Ispani jai tapo veik išvy

liotą Meksikai. Toje notoje 
i Suv. Valstijų valdžia eina 
i prieš Meksike daromas da- 
įbartmės valdžios reformas. 
Meksike dvarai dalinami be-

kąiP ū Beturį j
Lietuvos valdžios peikimo ir 
smerkimo. J^taip būtų, tai 
gandų ir jjetkų neskleistų ii’ 
iš gandų ir pletkii nedarytų 
“keisų” prieš valdžią. Kąd- 
ir draudimas įgabenti Ame- 
Ilikos lietuvių kaikurių lai
kraščių. Jau dabar visiškai 
paaiškėjo, kad jokio Lietu
vos vyriausybės parėdymo 
dėl ueįsileidimo socijalistų ii’ 
“tautininkų” laikraščių Lie
tuvon nebuvo. Gi kiek tai 
pliurpalų ir pamazgų išliejo 
tie laikraščiai dėl neva už
draudimo juos įgabenti. Tie 
pliurpimai tęsiasi ir ikšiol. 
Ar-ei neaišku, kad socijalis 

įii] ir tautininkų laikfaščiai 
j turi tokį apetitą netik peikti 
Į ii- smerkti, bet ir šmeižti
Lietuvos valdžią, kokį apeti-

SEKTINAS PAVYZDISnepatinka
dar ie-
Šiiaujo

ū;dies kapiialisiam>. kurie 
jau u'vrokai yra ikūlę koją į 
Mr'mika ir tikisi pilno ten į-

Kuomet pasirodė laikraš
čiuose jirani'šimas. kad gerb.

<isūnrinimu. Meksiko vai- 'Tėvas Kazimieras Kapuci
n l-.u- dž:;. griežtai paMpriešii'.i) i;;'." -linkiai smieg’aiūjo aki-
<ln> i<i- Suv. Valstijų imperialisti- :r:>. tain kad jam eręsė pa-
antras nian: oauTumojimiii. voim visiškai netekti vienos

M<
r Al

llt

ji) n

Bu<o)i’.o L:i-tuviai tiio- 
tjautė gerbiamojo Įl
ojo MLijoiiieriaus ne- 
ir pa>i>kubino siimes- 

>. s1Sf>. kuriuos veikiai 
šiau per L. Frf'kvbos 
•ovę. Gerbiamas Mi<i- 
:u- '.-i BosToiiicčiu au- 
eitu auka, a litui-ėjo ir

k e

PASTABĖLĖS
dai Klebone, 
asau pa.-ak\ t*, 
nuoširdžiai dė

•kąriamiinkai su um pat 
du priešakvje išėjo p-ru-š 
tus ponus Afrikoj, frau 
žus, kurių kolonija buvo 
le Ispanijos kolonijos. ,\ū 
Francija. tai ne Ispaui 
bet dabar ir sukilėliai jau
3jbkie, kokie buvo prieš ispa ■ I Kai 
^ĮUS kariaudami — jie dabaTįdž’os 
’istipresni. Todėl Francija į liniuko 
tnetus laiko gal nei neapsi- nm-ia: 
'dirbs su maištininkais. si::g;ū

Bendrai imam š’aiirn:ū> 
Afrikos sukilimas reiškia ;ą.. 
kad vietos gyventojai nori •-'••• ;v 
Svetimą globą nusikratyti. pvn.ari

Tas pat apsireiškimas ki-TA 
-io Kinijoj. Ten nuo senai iRjy-/'j' 
svetimos valstybės lindo, už- ė"-' <-"■ 
grobinūjo Kinijos žemes, k i- J-j •••"'* 
Šosi į vidujinius reikalu-. į 
Tos valstybės Kinijai norėjo i''i'--’ h 
tą padarvii. ką oadarū Afri-hį’!ls 
kai. 1906 n:. Kinijos kor- j’ ’ 
senaty vi š k i '-k-mc-'tai no?ė-; 
jo nūs iki-a t vt i metimų in'a-!
kos ir tada kilo tai]) vadina- š=>:"l 

išimas bokseri] maištas. Su- gausu
jungtos imperialistiniu vai- !<•> uit 

' stybių jėgos pasmaugė suki-p ;--
Įima. Imperialistinių vaistv- 
bių intaka po to sukilimo , ik < ; u.
padidėjo Kinijoj. Tuo n-n- ];u' 
pu konservatyviškas. kam- 1;au ą 
kiškas Kinijos elementas žiu "yb.i 
go. I priešakį stojo visokie "' kur: 
liberalai, radikalai, raudo- <okr^ 
nieji. šiems rūpi tas pat. pasuki 
kas konservatyvams rūpėjo s;-u;. • 

'■—nusikratyti svetimąjį] glo
bos. Prie šjfo judėjimo su- < in< 
štiprinimo jirisidėjo Ma- -yuaii

S£'pskvos diktatoriai. Jau « nai >mvik 
tomą, kad Aiaskva. atkan- m-":

gBusi dantis vakaru Europo j jdidelė dauguma Amerikos 
'atsisuko į ryti h ir prądūjoį iii tuvių nori, kad Lietuvos 

^p%en veikti prieš didžiųjų \.-d-!p aidžia būta kaip salint • 
Įįkjgtybių interesus. Kur-tė ir Ląsi/ū. ir jeigu jie dažnai jau- 

iniečius nusikratyti svet i - i č-iasi priversti peikti ir net 
Miųjį] globos. Kai Kinijoj 

>10 dabartinis maištas, tai
|g&faskva tą maištą pasveiki-

Besivystant anti-imperia- 
^fetiniems judėjimams Mo- 

ir Kin i jo j, štai iškyla
^®^’ąujas dalykas! Suv. Val-

ijlj valdžia pasiuntė aštrią

Lietuvos.” vai 
io. redaktoriui) disinejl

io aptemę 
Bvdžiausi

ie'-vn. bet

alinai: gal už 
mėnesi u. Tu

]])■
SU lian

narni
,v<« .Jū-ų ’nial-

Fr. Casimirus OMAp

Lietuvoje kilo švbntas su
manymas pastatyti Klaipė
doje tautos namąA Jį turi 
temti kiekvienas lietuvis, 
kur jis nebūtų gyvenimo au
drų nublokštas...

Klaipėda yra Lietuvos 
ranka, su kuria susisiekia
ma su visu plačiuoju pasau
liu. Tai yra Lietuvos lan
gas, pro kurį įplaukia tyro 
oro, plačiųjų vandenynų 
laisvės pavyzdys, tautų lygy
bės jausmo supratimas ir re
alizavimas, tai yra Lietuvos 
vartai į viso pasaulio van
dens begalinį vieškelį, juomi 
gali naudotis visi tie, kurie 
turi savo vartus, savo duris, 
savo uostą, kaip mes — 
Klaipėdą.

Geras ūkininkas stengiasi, 
kad jo vartai atrodytų taip, 
kaip jam reikalinga, kaip 
jam tidka, kaip jis nori. Ru
sas savo namąi ir vartus daro 
rusiškus, vokietys vokiškus, 
o mes lietuviai darykime lie
tuviškus.

Klaipėda 600 metų vokie
tinama nors ir išliko lietu
viška. bet labai suvokietinta, 
ypač miestas. Miesto visi 
trobesiai vokiečių rankose. 
Lietuvių organizacijoms net 
susirinkimą padaryti reikia 
prašyt vietinių vokiečių ma
lonūs. kad teiktųsi duot kur 
kukį kampą savu organizaci
jų bute ir tankiausia duoda
ma. kai]) ant jauku, kaip ant 
pasityčiujimu — arba ir vi
siškai neduodama atrandant 
įvairių pasiaiškinimų.

Dabar lietuviai be partijų 
ir pažiūrų skirtingumo, visi 
bendrai nutarė iš tos negeis
tinos padėties išbristi bend
romis pa jėgomis ir pasista
tyti tinkamą Lietuvos var
dui Klaipėdos Tautos namą. 
Manau, kad ir Amerikos lie
tuviams tas dalykas bus Įdo
mus ir remtinas. Ypač eks- 
kuisantams manantiems ki
tais metais ir ateityje aplan
kyt per Klaipėdą Lietuvą. 
Jiems man rodos būtų labai 
malonu pamačius Lietuvos 
krantus, išlipant iš laivo 
kuomet lietuvaitės juos api
bėri 
met

orgąmuzoti_ _ SeL 
įF bevažiuodami turime

L:
gal jis B^lątas skajubedą- 1 
ma§ 'visus lietuvius ’ prakil- ; 
niems tikslams suvienyja. 
Peštis, rietis, ginčytis bile 
kvailiai gali. O antra ver
tus, tai nelietuvio būdo ypa
tybe. Aiūij prabočiai gerbė 
susfklaumą, vienybę, dėlto 
ii-Lietuva buvo galinga. Ei
kime prabočių pėdomis, bū
kime jų veltais ainiais. Pa
metę svetimų užneštas silp
nybes, buvome, esame ir bū
kime rimtais tikrais lietu
viais.

F. V.

SEIKO BELAUKIANT

Iš.
■pans
Matv

••M ūmi 
Linkime

smilkti ją. tai jiems tatai 
nedaro jokio malonumo.” 
Bet ar-gi nežinoma, kad ta 
gerumą ne visi vienodai su
pranta. Kas vieniems gera, 
tai kitiems bloga. “Čto rus- 
skomu zdorovo, to mergeli 
smert.” Bet kas patiltės 
‘‘NaujiehuZ^asakyinui, būk

it cm
indi
ŽaGU

mo organizacijai ir pinigį i|^ 
dui. W

' L. '
Organizacijos namų-sk^f^ 

los klausimas nėra jau toks įIO 
opus, nes ir pati skola mažaį. 
Derėtų paskelbti kuopų koiirA 
certų ar kitokių pramogą71 
mėnesį ir skola būtų atmokė- ■ 
ta. z

Neprošalį būtų įsteigus 
darbininkų švietimo skyrius. 
Visa eilė mažesnių klausimų 
išsirituliuos pačiam gyveni
mui reikalaujant. Seimas 
ypatingą dome turėtų kreip- - 
ti į Sąjungos susitvarkymo 
reikalus, bet ne į naujų su
manymų vykdymą. Pirmiau
sia reikia būti stipriems ir 
tvarkingiems viduje. Kada 
mokėsime tvarkytis, rasime 
daugiau pritarėjui ir draugų. 
Mūsų eilės gali tik tada didė
ti. kai mūsų organizacijos 
gyvenimas bus pavizdingas 
ir nariams naudingas.

Be naminių klausimi], tu
rime eibes visuomeninių rei
kalui: tautiškumo ir valsty- 
bingumo propoganda. kova 
su ištautūjimu. spaudos sti
prinimas. Lietuvos rinkiniai , 
ir t. t. Ir šių klausimų riši-

gyvenimo klau
simų turės būti paliesta. Sei
mo dienotvarkėn turėtų būti 
įterpta mūsų Sąjungos tūlų 
pamatinių Idausimų revida
vimas. Prie tų aplinkybių, 
kai dabartinės mūsų-organi
zacija negalės tarpti ir bujo
ti

Jei mūsų veikimas apsnū
dęs, tai pačiame mūsų orga
nizacijos kūne yra liga, ją 
turime šalinti. Daug skaity
tojų skundžiasi, kad mūsų 
organas “Darbininkas” ne 
įdomus, tai priklauso nuo 
Seimo. Prie dabartinių apy- 
stovų “Darb.” negalės page
rėti. Permažai redaktorių, 
pertankiai laikraštis leidžia
mas. Pakaktų leisti tik du 
kaitų. Sumažėtų spaudos 
išlaidos, laikraštis taptų įdo
mesnis,- susirastų daugiau, 
skaitytojų ir duotų didesnio 
pelno. Pačiam centre darbo 
nepordaugiausia, tik reikia 
jį sutvarkyti ir padaryti nc- 
kurias atmainas pačioje ad- 
ministraiijoje. Pravartu bū
tų įvesti naują'raštinės siste
mą. Prie kuopų turėtume

'W' 1 iii

Atydiiai pažvelgus į mūsų 
gyvenimą mes randame j^a- 
me daug klaidų ir nedovano
tinų ydą, Mūsų gyvenimas 
niūrus ir apmiręs. Tankiai 
mėgstame pasigirti, kad kal
nus esame nugriovę, kad ga
lybes darbu nuveikę, bet tik
renybėje tos pagiros tik ir tė
ra pagiroinis, nes dideliu ir 
apčiuopiamo veiklumo nesi
mato. žinoma, be jo būna ma
ži vaisiai. Netolima praeitis 
liūdyjoka kitą. Dar taip ne
seniai, vos tik karui pasibai
gus. mūsų gyvenimas virė, 
kunkuliavo, šiandien jis snū
duriuoja. Atrodo, kad veik
li asnivii lietuvių dalis pa
vargo. c> eiliniai lietuviai 
skaito darbą pabaigtu, todėl 
eina poilsiu. Nors ir nesma
gu, bet reikia prisipažinti, 
kad ir mūsų L. D. K. Sąjun
ga kitados buvo veiklesnė ir 
gyvesnė. Ar-gi jau ir mūsų 
Sąjungai pristigo darbo, kad 
ji ėmė ilsėtis ? Toli gražu ne. 
Svarbiausia priežastis mūsų 
Sąjungos neveiklumo gludi 
tame, kad jos pajėgos išsi
sklaidė. susilpnėjo, o kurios 
dar ir tebedirba, tai gal pa
ilso irsavo pareigas eina to
dėl kad taip reikia. Tiek 
kuopose, tiek didesniuose 
mūsą centruose jaučiamas 
sustiiurimas, darbo našumo 
nupuolimas. Gal kas pri
mes. kad mūsų Sąjunga su
mažėjo narių skaičiumi, tai 
dėl toir silpnėja. Aš su tuo 
nesutinku. Man teko įsiti
kinti. kad mūsų Sąjungoje 
vra stiprių pajėgti, tik jas 
reikia suorganizuoti, nes ne
organizuotos pajėgos nėra 
pajėgtais. Reikia kelti na
rių susipratimą ir duoti Są
jungai naujo gyvumo, impul
so. Dar mūsų tikslai neat
siek!!. darbai nenuveikti, to
dėl nelaikąs eiti poilsiu. A- 
menkos lietuvių visuomenės 
gyvenimas nėra jau toks to- 
bul;i< ir ganėtinai sutvarky
tas. kad galėtume nuleisti 
rankas.

ši< vasaros laikotarpis, tai 
Amerikos lietuvių seimui lai
kotarpis. Dar šio mėnesio 
pabaigos nesulaukę, turėsim 
savuSeimą ir kartu savo Są
jungos dešimties metų gyva
vimo sukaktuves.

Seimai ruošiami ne tam, 
klijuose pasisvečiuoti, arba 
smagiai laiką praleisti, bet 
tam kad padaryti nuveiktų
jų darbų apžvalgą ir nutiesti 
naujus kelius organizacijai, 
šis, besiartinąs, mūsų, Šei
nius yra daug svarbesnis, nei 
eilė buvusių, nes su šiuo Sei
mu įneš atšvęsime savo orga
nizacijos sukaktuves.

kad ir daug nuveikta mū-

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK I
Patikrinimas bankinių knygų | 

itficijališkas trimetinis šio banko bankinin knygelių patikrinimas yra V 
rengiamas Į>er X

GEGUŽIO IR BIRŽELIO MĖNESIUS, 1925 X
Yra i'ageiilaii.ianta, kati visos bankinės knygelės butų atneštos i bankų 
patikrinimui ]»er sakytus mėnesius. X
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I ekskursija!
Į Laivu Dansonia
g RENGIA LIETUVIU UKfcSIJ DRAUGIJA

i

b

Nerišlioje, Birželio-June 28 dieną, 1925 m
ai inm įsose vietinėse redakcijose, pas Ukėsų Druu- 

retainėj.
iti šioje didelėje ekskursijoj, kur galėsite vi
lios grajys puiki orchestra visą laiką laive.

Visus kviečia UKESIJ DRAUGIJA

Lietuvos gėlėmis, kuo- 
Klaipedos orkestras 

sutikimo ir sveikinimo 
maršą, kuomet juos sveikįs 
pasitikdami Lietuvos val
džios ir Klaipėdos miesto ad- 
ministracijo.s atstovai, išli
pus iš laivo eiti pasilsėti ne į 
vokiečių plekais, cigarais ir 
byru prismirdusią smuklę, 
bot eiti į puikų, gražų, dai
li]. švarii. tvarkingą ir erd
vą lietuvišką “Tautos na
mą.” kur viešpataus lietu
viška dvasia ir bus viskas 
grynai lietuviška, sava, jau
ku. Dar bus maloniau tiems, 
kurie jausis, kad ir jie sulyg 
savo išgalių prie to “Tautos 
Namo” pastatymo yra prisi
dėjo. kuomet tas namas buvo 
statomas. Vienybėje gali'- 
bū. Gal Klaipėdos “Tau
tos Namo” statymui užsi
mezgusi tarptautinė ir tarp- 
srovinė užuomazga išsivys
tys į didelį kūną ir greičiau 
prašabs arba bent žymiai 
prisidės prie tarp-partinių 
rietenų sumažėjimo, o ieš- 

........ kojinio bendros visiems vei- 
>kuojani^*kiino dirvos, bendros tauti- 

Tokių nes-valstybinės platformos, 
babimų atgabenta ko matomai visi nori tik kol

EXTRA! EXTRA!
Keliolika metą 
šios misijos su- 
1 išeivija. Jis su-

SUSI-

ks mm jo atsilankymo pra- 
■ėjo katalikiškai veikti. Žo- 
Ižin. Tėvas Kazimieras pi
onierius mūsų tikūjiminio 
tuiminm. Sunku būtų tin-

r>.
-u jum atsiteisti. Dabar jis 
msirues. bet uali pasigydy
ti. Jo įgimta energija ver

Be abejo.

u neturėdamas, 
iams kaip tik

kingiimą.

Abi. K. Urbautįri/rius

Beždžionių veislė vadina-, 
ma babunais yra ro 
Abisinijoj šventa, 
“šventų” 
į Londono žvėryną 90.

NAUJA LIETUVIŠKA
APTIEKA

DEL SUSIPAŽINIMO SU KOSTUMERIAIS PARDUODAM 
VISKĄ ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

kanapių sžklos...< įtvaras ..............
GALONGONIV šaknys
RAMUNELIAI—

I <>z. 15c..
LIEPOS ŽIEDAI—

IMBIER1O ŠAKNIS—
1 oz. 10c..

ČEMKRYčTOS. .oz. 10c..
eincibėrio ...........

sv. 00c.
oz. 4Oc.
oz. IO:.

RUTŲ . pakelis 10c.
pakelis 10c.
pakelis
pakelis

oz.

oz.

TRUKŽ< >1.1 V 
PUPLAIŠKIŲ 
ŽEMUOGIŲ .

......... imi kel is

šaknys.. .oz. 
........ r.. . < >z. 

,<) žiev.'—
pakelis

lOc.
1<>C. 
ll>c.

;Ck-. 
lite. 
10c.

ivc.

Į/ttliliKl ii S"' i ' i '>x Cftixtų. ncx
iitci eitame auentai tict-frois Komimnijnx.

Užsakymus siunčiam į visas dalis svieto. Rašykit luo- 
jaus sekančiu antrašu:

FLOOD SOUARE PHARMACY
J. KASI’AKAVICIL'S ((’asper) Ir J. <'. GRlLEVlvlUS (Greene)

617 E. Bro»dway So. Boston, Mass.
f P® Imptrial T®atru>.

ic valiojo realizuoti ir siųr veninio dirvoje, bet dar



mas priklausys nuo mūsų, or- vežtų naujų 
pnnizapiiGS stinriimn mnnvmn
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ganizacijos stiprumo.
Kuopos besiruošdamos šei

niau privalėtų išankto prisi
ruošti prie svarbių klausimų. 
Geistina, kad delegatai atsi-

ir naudingų su
manymų.

Tebūnie mūsų seimas nau
jos stiprybės ir vienybės ne
šėjas.

KBSTAIMKA
.X5fflC-ĄW!8*RlW=’. '

UStIRKTI UETWiy »

J. D.

I. D. K. S. KONGRESAS, BIRŽELIO 25 IR 26 0. D. 
MONTELLO, MASS.

Montellas papuošaluose
V Montellas pasken

dęs L. D. K. S. Seimo dva
sioje ir gražiuose papuoša
luose. Visi, kur tik ką susi
tinki vien tik ir kalbą apie 
ateinančios savaitės iškil
mes ir iš plačios Amerikos 
darbininkų suvažiavimą. 
Svetimtaučiai žiūri į gražiai 
išpuoštą Romuvos parką, 
svetainę ir gatves, kuriomis 
delegatai turės eiti nuo sto
ties i svetainę.

Svetaine ir bažnvčia iš-

Tikietas tik 75c., o prugranio 
klausytojams lik 25c. Pro-

Grandiozinis koncertas

c

plasta 
medžiai

ims ir vi lynas 
lenatanis kelia.

o ;ik.ubi.iu 
darbinink

LDKS. Seimu s

K i-A

m

it prądžms
Mmitull“]'.

Iškilminga vakarienė

jų teatrėi tai

Birž. 26 d.. 7:30 vai. vak., 
;rupijos svelainėje.
lū'ograme dalyvaus vieti- 

clioras. pu vadovyste 
;rg. J. Banio, ir solistės M. 
.vniutė ir M. Monikaitė; 
įgarsėjęs dainininkas R. 
.:ška, iŠ Nu-w llaven, Conn.: 

šs M. ir O. Gribaitės ir 
.ia S. Skudrieiiė iŠ Bosto- 

V. Šereika iš Cam- 
"čge’iaus ir keletas svečiu

‘‘Darbininko” No. 61, ra
šydamas apie mūsų organi
zaciją, po antrašte “Pridėč- 
kų klausimu,” turėjau seka
mą sakinį: “Jeigu jau 
mums (Darbininkų. Sąjun
gai) koperacija yra nesvar
bus’ ir ’netinkamas pridėč- 
jkas,’ tai kam-gi jis sv^i-bus 
ir tinkamas, gal Morganui, 
Sinclairui, ar kitam kokiam 
kapitalistui?” "

Tas sakinys nepatiko p. 
V. Sereikai, “Darbininko” 
No. 63, jis rašo ir skundžia
si, kad Dažas prie jo berei
kalingai prikibęs ir jo asme
nį pastatęs koperacijos prie
šu.

Keistas įsivaizdinimas ir 
logika, kurią sekant išeitų, 
kad Darbininkų Są-ga ir p. 
Sereika yra sinonimai, t. y. 
vienas ir tas pats: kur gali 
vartoti žodžius Darbininkų 
Sąjunga, tai vietoje to galė- 
:um vartoti ir vieną žodi —

NORWOOD, MASS.
L. D. K. S. 3-čios kuopos su

sirinkimas įvyks nedėlioję, bir
želio 21 d., 1925, tuoj po_gumos, 
bažnytinėje salėje. Visi nariai 
širdingai, prašomi pribūti, nes 
šis susirinkimas yra svarbus. 
Kaip jau žinote, kad šių metų 
L. D. K. S. Seimas įvyks birže
lio 25 ir 26 dd. Montello, Mass., 
taigi per šį susirinkimą bus 
renkami delegatai.

Taip-gi delegatai, kurie da
lyvavo Apskričio Suvažiavime, 
kuris įvyko So. Bostone, iš
duos raportą.

Tad-gi visi malonėkite atsi
lankyti ant šio nepaprasto su
sirinkimo ir išreikšti savo nuo
monę kas link L. D. K. Sąjun
gos ir jos reikalų.

Finansų Raštininkė
Apol. K. Stašaite

iki ateinančiam susirinkimui.
L. D. K. S. vajus jau pasi

baigė, kurie nariai da neturi
te konstitucijų, tai pasiimkit— 
jau atėjo iš centro.

V. ML

NEW BRITAIN, CONN.
LDKS. 36 kp. priešseiminis 

susirinkimas įvyks 21 d. birže
lio, 1925 m., šv. Andriejaus par. 
salėj, kamp. Stanley ir Choreli 
gatvių, tuojaus po sumai. .Ma
lonėsit visi nariai atsilankyt, 
nes yra daug reikalų aptari
mui, mat šis susirinkimas yra 
paskutinis prieš seimą, tai rei
kės rinkti delegatus ir gaminti 
seimui įnešimus, kurie jaučia
tės esat ųžvilkę mokestis, tai 
malonėsit atsilygint, nes kitaip 
būsite išbraukti iš organizaci
jos.

žada biili

t ik

i L. L). K. S.Seimo
li( n'/čja'

CONN. SUJUDO
.ec. i-'.'.to darbininkai 
:ijud >: vi<as apskriti 
■;;s at-smrų kumpų šau- 
•o'pri:;r ’ *■ -npuis stusi-

a. didele-

L.

.ii 1 au
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PIKNIKAS
SO PROGRAMA

Rengia D. L. K. Vytauto Kliubas 
Lowell$ Mass.

įvyks Subatoj ir Nedelioj
4 ir 5 d. Liep.-July, 1925
Piknikas prasidės subatoje, 19-tą vai. ryte, šokiai 4 vai. po 
pietų ir trauksis iki vėlai nakties prie geriausios orkestros.

pa.;u-r.|,. DZIMDZI DIU9
kuria išpildys.

Anglijoje

Kuri Teip-i

Pirmutinis Amerike Hos- 
iptalis įsteigtas 1751 m, 
Pennsylvanijos valstijoj.

Puieškuu savu vyru Pranu Užupiu, 
pirmiuus gy venu Cutubula, Pa. Kelin
ti metui kaip negaunu nuo jo jokios ži
nios. Mano brangus vyre. pranešu uiu 
kad tavo motina ir juitėvis mirė.* liko 
tau ūkis. Atsiliepkie, jei gyvas. Kas 
žino apie ji, teiksitės pranešti, už k;j
busiu dėkinga. 1’. LžUPPĖNlv. Menki- 
niii kaimas, Sintautų vai., šakių aps
kritis, L1T1-1UAMA.

NOKT

Komitetas

1

-LLOYD— 
/EN IR ATGAL 
N užeminta Kaina į 
ĮLIETUVĄ !

Juk. tikiu, kiekvienam 
skaitytojui aišku, kad mena- 
mani saVo straipsny kalbė
jau ne apie koki ten asmenį, 
būt apie Darliiuiidcų organi
zaciją : tą paliudija ir išei- 
riiotasai sakinys, kuris turė- 

’.ii būti jau asmeniškiausias.! 
o vienok jame nė kibirkštėles j 
asmeniškumo nesimato: jis

bildukus.
Kunigi ta ironija, tuščias 

kabinėjimasis ir įiegalvojan- 
dių skaitytojų klaidinimas? 
Kiškime organizacijos klau
sini;!. o ne pavienių asmenų.

Malonu ir gera kalbėtis, 
■•akuotis ir net kartais susi
barti, kuomet eina kalba a- 
pie urganizai'ijos principus, 
kurnnet klausimas rišamas iš 
esmės — bet kuomet prieša
kiu kišami asmenys, tuomet 
jau diskusijoms laikrašty 
'viei<>.< nebėra.

MONTELLO, MASS.
Išleistuvių vakarienė

Bii-želio 3, vietiniai parapijo- 
nys surengė savo gerbiamam 
klebomii kun. J. Švagždžiui at- 
sisveiRinimj vakarienę. Prisi
rinko pilnulėlė svetainė katali
kų. palinkėti laimingos kelio
nės savo mylimam klebonui, 
kuris ant trumpo laiko išva
žiuoja pasisvečiuoti Į Lietuvą. 
Be savųjų dalyvavo ir svečiai 
kunigai: So. Bostono klebonas 

jkun. Frbonavičius ir Nor- 
Avoodo klebonas kun. Taškūnas.

Pradedant programą vieti
nis parapijos koras padainavo 
keletą jautrių tautiškų, išleis
tuvėms pritaikintų, dainelių. 
Po tam gerbiami svečiai kuni
gai jiasakė ]>o gražią prakalbė- 
lę: linkėjo sekmingoš kelionės 
klebonui ir stipraus sugyveni^* 
mo parapijonimis.

Nedėlioj, 7 birželio, po sumos 
prie klebonijos prisirinko dide
liai daug katalikų išlydėti savo 
dvasišką vadą, nes 2 valandą 
apleido Montello. Kleb. atsi
sveikinęs, gražios grupelės ly
dimas išvažiavo Į Providence, 
o ten paėmė laivą i New Morka.

J. D.

BRIDGEPORT, CONN.
L. D. K. S. 39 kp. priešseimi

nis susirinkimas bus nedėlioję, 
birželio 21 d. Malonėkite visi 
nariai ir narės sueiti, nes rei
kės pagaminti keletą Įnešimų į 
-eimą ir išrinkti delegatu 
Be to gi yra daug svarbių re 
kalų ir dėl pačios kuopos.

mą.

Dažant

Pigiai 
Parsiduoda

su ū-kiais kambariais 
mė<. Romios metams 
aujai nupentuotas ir

•ik S2.1i>'.

NAMAS ]hj 4-ris

M

SG,'W.

K ’.ii::’. -S i.'.m)1 >.

KAJLVS pu ij katnbn- 
\isi ĮtaSai. inau- 

7.1 S" pėdų žemės.
i'ša $G7_-.'‘xi. Naujai 
K.:;;.a tik SG.tW.

CHARLES J. O’DONNELL
375 Moody Street 
Waltham, Mass.

i PADĖKAVONĖ
Mik? Rlnls, 501 Pine HIlln 8t..

i Mlnprsville, Pa. ražo: “Dčkui T am irta!. 
'p- žukaitl, už jūsų stebuklingai nutat- 
I sytas žoles, kurios mane sveiku padart.
Turėjau vidurių <]ldj sukletCJimų. skil
vio nedirbimų, galvos skaudėjimo, nak
tim la nemigo, dieglius vldurinoae Ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip ai ne
naudojau Jūsų žolių du pakelta No.

> 805A, tai tas visas nesmagumas nuo 
menes dingo ir veliju kiekvienam žmo- 

( gvl kreiptis pas žukaltj su negerais vl- 
j durtais, o tos žolės ir jumis atPjdAyi 
Prekė 60c. už pnkBU.” AtUfųsk 10c.,

: o gausi visokių tolių Ir knygų katalogų. 
| Adresuok taip;
M0 Hud«ra ArtMoSerttr. B T.

HARTFORD, CONN.
Birželio 7, buvo L. D. K. S. 

kuopos susirinkimas, išrinkta 
3 attsovai Į C-onn. apsk. susiva
žiavimą. kuris bus 21 d. birž.. 
AVaterbury — A. Mašiotą. -L 
Bernotas ir A. Paleckis. Taip
gi išrinkta komisija dei suren
gimo Conn.A])sk. išvažiavimo, 
kuris Įvyks ^Hartforde, rugpiū- 
čio 9 d. >

Minėta komisija jau turėjo 
savo posėdį birželio 12. svars
tė. gamino pknus, kad tas iš
važiavimas būti] vjpnas iš pui
kiausiu Conn. padangėj**.

Sekantis komisijos susirinki
mas bus birželio 23. bažnytinėj 
svetainėj.

DETROIT, MICH.

Rast.

sirinkimas Įvyks 21 d. birželio. 
1925 m., šv. .Jurgio parapijo- 
mokslainėj. tuoj ]x> sumos. Vi 
si nariai malonėkit sueit, nes 
reikės daug dalykui apsvarsty
ti. Kuriu mokestjs jau yra už
silikę. tai malonėkit užsimokė
ti, nes jeigu jau užsilikę už tris 
mėnesius, tai nenžsiniokėjus. 
“ Darbininkas *’ bus sustabdy
tas. nes apie tai jau buvo iš 
centro pranešta, nežiūrint se
nas, ar naujas narys, vistiek 
bus spenduojamas.

Ižetroitas turėtų pasirodyti 
pirmoj vietoj seime — nė vie
nas narys neturėtų būt susĮg'n- 
tliiotas.

Kadangi visi nariai prisiža
dėjo prirašyt po vieną naują 
narį, tai pasistengkit prirašyt

LIE

ai vienatinė linija kurios laivai 
iariškiii per ištins metus susisielįįž 
imi su laisvosio:

■ t:. TAIP ARTI ............ .............
\:is ant kurio sėdot Netv Yorke’ 
Jumis beveik i pačią TĖVYNĖ’ g 
TUVĄ. bu iš Itanzigo j KlaipŠdų 
tiktai vienos nakties kelionė laiviųM 
jokių ekstra įskasciŲ.

ii plati k: mn i iš Sete

Laivas “ESTONIA” 2
Laivas “LITUANIA” 2

Kainos laivakorčių: 
Į Klaipėdą visu keliu vanderjtapą 

;>-čiu klesti $lv" ; 2-ra $132.^

BALTIC AMERICA
9 Broadway New York CM?

Kreipkitės čionai
ar prie savu vietinių agentų ~ tįSgŠg

i Į LIETUVĄ
(per Angliją) 

sumažintu kainu 3 klesos sugrųžtinlų. 
Į laivakorčių

į K a "ii e ir atgal ant 
BERESgaRIA ir 
AQUITANIA................$215
MAURETANIA.......... $211

I’ridūius Taksų
Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
Iš Bostono :__ __
R1A...........Liepos 2. Rugpj. 2
i Ht N !A.......................Liepos 26

1

Visų jūrių pakrančiij lini
ja turi turi 13.000 mailių il
gio.

$203
Iš NEW YORK’O i 
KAUNA ir ATGAL

Labai >varbn
P. J. K.

PER BREMEN Ą
B-čioj klesoj tiktai staterooinal

Apsigyvenę ateiviai grįžtan- 
tieji bėgy 12 mėn., neturi 
Jokių sugrįžimui trukdymų.

?

Bumbi

dziann.

ir tie

LAWRENCE, MASS.
LDKS. 70 kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks nedėūliv- 
ny.i. bii'želio 21-je d., tuojaus 
po trečiųjų šv. Mišių. Lietuviu. 
Sv. Pranciškaus Bažnyčios 
kambaryje. Visi nariai ir na
rės yra nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti Į ši susirinkimą, nes 
turėsime išrinkti atstovus i L. 
D. K. S. seimą, ir turėsime- ga
lutinai ajitarti reikalus mūsų 
kuopos išvažiavimo, kuris i- 
vyks 14 d. liepos. Palangoje.

Kuopos Pirm. M. Vilkišius

HARTFORD, CONN.
Švč. Trejybės parapijos mo

kyklos mokslo motų užbaigi
mas bus birželio 21 d. 4 vai. po 
pietų. Iš visų apylinkių, vyrai 
ir moterys, seni ir jauni, visi 
ateikite i parapijos mokyklos 
svetainę. Šios kolonijos istori
joje bus pinuas tokis Įvykis, 
galėsite persitikrinti kiek tik 
per pirmus metus pažangos pa
daryta parapijos mokykloj, 
km- darbuojasi sosrvs pranciš- 
kiidės.

Mokykla tapo Įgyta per di
delį rfijx>snĮ ir darbštumą mū
sų gerbiamo klebono kun. -T. -T. 
Am boto. Nors

nebaigta. bM dalu.
patys kitaip šneka.

Reporteris

NAUJAS KRAUJO, NERVŲ IR 
STIPRUMO BUDAVOTOJAS

Daktarai surado, kad jos suteikia 
gerą palengvinimą kaip jau

niems taip ir seniems

m usk ui ų.

x i rški n i m

pnrv !>

TEN IR ATGAL
Nupiginta Kaina

| United American Lines

greitu laiku. Išplaukimai 
Keleiviai nepiliečiai Į- 

ii'.mi be kvotos varžymų. Vist 3 
k'.ssos keleiviai turi kambarius. Ne- 

marumas. Puikus mal
ęs prie vietos agentu

mašinėlę (typeyrgį 
kais ženklais. Klausk^ 

pas ' ' A|

ANTANAS F. KNEIŽYS g
303 E. Ninth St., So. Boston, Massggj

Tei. So. Boston 1G96

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRAB0RIUS

Suteikia geriausi paskutini patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

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

Somcrville, Mass.

D. A. ZALETSKAS
LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

983 Cambridge St. Cambridge, Mass.
Aprūpinu šermenų reikalus pagal šeimynos norą. 

Darbą atlieku gerai ir sąžiningai.

CHORO REPERTUARAS!
i MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2-00.>|
: ' Vėl Naui os Dainos '
l . ...... ... T... • CHORO RKi’EK'rVARO,. J

A, O I* A-P A-

Š. t t 
į

l tiku “.a. 
to Kliu h

. ;m1 >;<> pikniko.
ngii užkvirčiam v;-> <mlv\
Įžanga subatoj 35c , nedėlioj 
\ t />" • "k”’ •................. •

;• i■ *■ k-mi 1). L. K. Vyt.au- 
mmlim vi->us kas tiktai

15 centu.

teikiu pulkų apetitų. ramų. atšviežinau- 
■; miegų. stimuliuoja keĮ«-nis jr regu
liuoja Inkstus, skilvį Ir žarnų.* Inlmi 
gerai. Mii^ų skiiitt lojai privitln s'i 
ti-ikti toms -Vilnelėms bandymų. nes jie 
nieko nepralnimė®. Išdirbėjai gersi ži
lio kų jos padaro tokiuose tilšit (kiniuo
se. jie privertė visus nptiekorlus srrteik- 
ti garamijų Ir migrųžlnti pinigus, jei 
Jus nebusite tižgnntšlIntas. Rekoinvn- 
rltiojanios Ir pardavinėjamos pas visus 
gerus nptlekorins.

.y®;
urbs cllQrul).yĮį

• '■m n

Chorams duodamas didelis nuošimtis..--u ----------------- - X -iM
A. BAČIULIS, 421 Sixth Street, South Boston;

3gl|



US SUSIRINKIMAS 
l-mos kuopos nepa- 

ir priešseiminis labai 
susirinkimas bus ant-

iy, birželio 23 d., 7:30 vai. 
] parapijinėje svetainėje, 

Seventh St Malonėkite 
nariai susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų, kurie y- 

i kiekvienam nariui ir

rokite ko mūsų organizaci- 
trūksta, ko perdaug, kas 

pagerinti, pakeisti ir t.
Būkite visi atvirais, nieko 
bijokit.

CANADOS VYČIAI 
fe PIRMUTINIAI 

^j-pelegatai dėl Vyčių Seimo 
pradėjo registruotis pas 
o Rengimo Komisiją. L.

jčių 33 kuopa iš Montreal 
IfcBados pirmutinė prisiuntė 

idatą savo d-elegato Jono 
:o. Sekanti tai 7-ta kuo- 

iš Waterbury, Conn. prane- 
kad jų delegatės bus Ade

lę Liutkiutė ir Olga Gečiute.

i V
PASEKMINGAI RUOŠIA

MASI
Teko sužinoti iš S. R. Komi

sijos valdybos, kad prisiruoši
mo darbas prie didžiulio Vyčių 
Šeiminio Koncerto eina pasek
mingai. Iš artistų jau gauta 
dainų vardai, bei muzikos šmo
teliai, ir programas teveik esąs 
sutvarkytas. Vietinis choras 
>u savo vedėju gerb. AL Kar- 
lausku stropiai praktikuojąs 
r esąs pasirišęs ne bile kaip 
:oncerte pasirodyti. Tam ga- 
t^l pilnai tikėti, nes čia pajė- 

yra daugiau negu kurioj ki
lų N. Angį, kolionijoj. Tikie
ti taipgi gausiai parduodami, 
šį koncertą užkviestas net 
ietuvos Atstovas iš YVashing- 
>no.
Iš visko matyt, kad šis kon- 
irtas ištikrųjų bus toks kokio 
a dar nebuvo.

Reporteriukas

Kas dirba, kas ne, bet L. 
yčių 13-to Seimo Renginio 
imisija tai jau dirba be =u- 
>jimo.
Pereitą pirmadieni Įvyko jn- 
susirinkimas. savuose kain- 

riuose. Visi nariai atsilankė 
svarstė “finai touches.*’ 
(s raportą matėsi, kad m-i 
;na komisija nemiega. Ken
tas, vakarienė ir Šokiai jau 
•engti, tik reikia užsakyti ti- 
tus, nes jau yra ant parda- 
10.
ki šiol nebuvo patikrinta 
nytinūs iškilmės, bet dabar 
jme, kad viskas bus gražiai 
engta, nes vietinis tmrb. Lip
ias kun. Urbonavičius 
inasi.
liepom 4-tą dieną — tai 
cas negali likti namie.
ks šeiminis išvažiavimas 
dangoj.” Lawroneo. šis 
ižiavimas bus nepaprastas.

no vien tik treku, bet ir 
sų,” kuriuose bus galima 
iškai važiuoti. Tikintų kai
tra $1.50 ant treką, o $2.00 
“bosų.”

tuo

jau
nes

lik vieni vyčiai rengiasi prie 
seimo, bet ir kitos draugystes 
jiems padeda, rūpinasi kamba
rius delegatams.

Pirkite tikietus dėl šeiminių 
pramogų išanksto.

M. D.

Ivaškevičius Pr., Ivaška J.
Jankauskiutė A., Januškevi

čiūte O., Jurkoniutė Pr., Ju- 
nuleviČiute A., Jankūniiite St., 
Jagminiute M., Jakavonis A., 
Jakunskas V., Joneika J., Jan- 
kevičius Pr., Jakštas Alf., Ja
nonis J.

gaių gale taip isiel^periinenta- 
vo, kad net sueksjdųxlavo vi
są skalių !:lą ir kad kie’k tai bū
tų nuvertą Etui namą. Dabar 
šeimininkė sako, kat tokių stu
dentų ateinantį rudeni visai ne
priims — priims tik tuos, ku
rie neužsima chemijos eksperi
mentais.

F’®

BAIGĖ MOKSLUS
Daug lietuvių šiemet bai

gė mokslus. Bostoniečiai: 
J. Švagždys, Višinskas ir 
Cunys advokatūrų; B. Jaro- 
šaitė — mokytoja, Jaroša — 
aukštąją mokyklą; Worees- 
ter: Pr. Bublys — advokatū
rą; M. Leonaitė—mokytoja, 
su bakoliauro laipsniu. Yra 
daug ir kitų baigusių bei 
baigiančių, bet jų vardų da 
nežinome.

SU GRĄŽINKIT TIKIETUS
Turėjusieji L. D. K. S. Nau

jos Anglijos Apskričio tikietus 
dėl pardavimo, malonėkite su
nešti Į kuopos susirinkimų, ant
radieny, birželio 23 d., parapi
jos svetainėje, 492 E. Seventh 
St. *

IŠKILMINGI MIŠPARAI
Sekmadienio vakare šv. Pet

ro Bažnyčioje atsibuvo iškil
mingi Mišparai. Mišparai bu
vo laikomi su assista. Celebra- 
vo Kun. V. Taškūnas. Dijako- 
navo Kun. F. Juškaitis, Podi- 
jakanavo Kun. P. Strakauskas. 
Žmonių prisirnko pilna bažny
čia. Vaikų procesijoje dalyva
vo suvirs keturi šimtai. Choras 
gražiai atgiedojo mišparus.

a»* H* a.

SODALICIJOS PAMALDOS
Ketvirtadienio vakare atsi

buvo paskutinės Sodalieijos pa
maldos. Dabar per du mėne
siu narės gaus progą pailsėti. 
Po pamaldų buvo susirinkimas, 
buvo kalbama apie metini 
dr-jos privatini išvažiavimą. 
Išrinkta komisija sužinoti vie
tą. Ateinanti pirmadienio vaka
rą bus laikomas kitas susirinki
mas kuriame galutini plonai 
bus padaryti.

Narė

Kazirskiutė P., Klaneskiutė 
Olg., Kiburtaitė S., Kinevičiu- 
tė J., Kancevičiutė ()., Kava 
liauskiute St., Kartavičiūs Alt., 
Kazmauskas Kaz., Rinitas J. 
Kazlauskas A.. Kvaraga J. 
Kalinauskas Alf.. Kamila Ed. 
Kavaliauskas J.

Navickas J., Na 
Naudžiūnas Kaz.

Overkiutė Al.. Oviža St:in.
Puplauskiutė Bir., Pieškinlf- 

AL, Pečiudintė Ver.. Petroniu- 
tė Pet., Pastai iutė Eug., Pas- 
taliutė O.. Piškiniutė Van.. 
Piutiutė Aug., Palauskiutė A.. 
Pilvinaitė An., Preitikis J.. 
Piunis Alek., Pišinas Vin..Pa
vydas Kaz., ernavas Bol.. Pus
čius J., Patrikas Vai.. Pakuo
nis Alb.

Reklevičiutė Z., Rimkevičiū
tė Ver.. Rudokiutė Vik.. Ra
kauskas Pr.

Svirskiutė Bir.. Sinkevičiui"1 
M.. Sandžiiitė O., šanalaiė 
AhL. šapaliutė ().. šarkaitė 
Joan.. šveisčiutė Mare.. S--re-

NAMO SAVININKAMS
I.iifiKis karpeiiterK |*u)torius ir bil- 

«leri< I birbi) -atlieku r:ižining:ii ir už 
privinniną kainą. Kreiptis: .J. TARU-

RROADWAY, So. B&dou’e, gražiausioj 
vietoj. 10 kambarių, risi Įtaisai. Pigiai. 
Mažai įnešti. Atsišaukę. Dli, J. LAN
DŽIUS. 3S1 B'aay. S. 11 Tet S. B. 4<Kk»

ATSARGUS OEM.

Ma> Jnly-25)

Kuomet biuhuosi namą, (ai 
pirmiausiai ateik pas gerą 
Lietuvi Anhite<-t:.i Tl'i'US P. 
(IKEVIS. kai! padarytų tin
kamus planus, ir g-.tusl patam 

; nijj kaili geriau budavuli. ku- 
ikiuj vietoj ir kiek kainuos. 
iTeipgi išiniertiojaine žvino, 
įgauname įsmiltus <lel g.tra- 

inhl'žiu. bnUtivojuiue liauni:, pa

THepbone South Boston 8520

0. ŠALNA (SKALNA)
USTUVI8 ADVOKATAS

HMD Ūnlvenity n 1 B. 
WaaHn<ton Univ. ra LL.B. 
‘DARBININKO” NAME

<aatna hibo«I

VAIKELIŲ PIRMOJI , 
ŠV. KOMUNIJA

Pereitą sekmadienį šv. Petro 
Bažnyčioje buvo gražios iškil
mes. Kas metą Dievo Kūno 
dienoje vaikeliai parapijos ei
na prie Pirmosios Komunijos, 
bot skaičius vaikelių šių metą 
pralenkė visus kitus motus. Sv. 
Mišias atnašavo Gorii. Kleb. 
Kun. Kaz. Urbanavičius, kuri-' 
Mišių metu pasakė gražų ir pri
rakintą nrmrai pamokslu. Vai- 
us bažnyčioje tvarkė P-lė Ale

na Kiburiutė. kuri nemažai lai
ko pašventė išmokindama tvar
kos kuria vaikai atsižymėio i<- 
krmių motu.

Armakavieiutė Pr.. Ambro- 
ziutč O.. Alesovičmte Magd.. 
Ambroziute A., Ausi e jute Aid.. 
Andriūniutū AL, Aleksionis J.. 
Ambrozas Vii., Alikonis .T., A- 
likonis Sim., Antanavičius K.

Bužiutū O., Bilinskiutė B.. 
Bilinskintė O., Batastinaite M.. 
Baranskiutė 'A., Baravykiutū 
M., Bernaičiutū Br., Bornata- 
vieintė M., Bilinskiutė O.. But- 
sovičintė ().. Bonuiiutė J.. Ba- 
rauskintė St.. Baublis Pr.. Ber
natavičius Alb.. Bilutis Alb.. 
Buranskas^A., Bunzevičius J.. 
Bohinskas Jur.

C'itoikiuK Paul., č'iteikiutė 
Vai., Čepuiiutė O.

Deveikiute ()., 
Pr., Daukšiufė 
brauskiutė Kat., 
J., Dilis.L

Gnlaliutė M., Gilaičiutė AL, 
Gelbukytė J.. Geležinis P., Gu
das J., Gaputis K., Gudas Fab., 

, Guzevičius Alb., Gi-
P., Girrevičius P.,

Dvareskiutė
An., Dam-
Džedulionis

DR. 1. J. GORMIN
.(GUMAŪSKAB)

705 Kata MonUUo, Mara.
(Kumpos Bruad Street)

Lesčinskiutė Jus . LaVkai
tė O., Levetskiutė ().. Lugas Y.. 
Laučka J,

Mačelskiutė Gen., Mockiutė 
AL, Mastauskiutė Pr., Ylasiu- 
liutė Alei., Matijaška J.

Pereitą savaitę šv. Petro pa
rapijos lx-raiiiku base bąli ra

SPORTAS

M

tolyje pradėjo rastis silpnumas 
ypatingai sekime savo ženklą.

KARVELIAI PARSIDUODA
- ilvti: ribinius 
\ :',<lili;'.!llŲ vei

IEŠKAU VARGONININKO
vargonus.

TITUS P. GltEVIS

395 West Broadway 
South Boston. Mass

5 l’Ei.. .<M! Boston. 0606—W. į j 
i LIETUVYŠ DANTISTAS į

1 4 1

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, So. Boston {

(“Keleivio" name) {
Ofiso Vai^ndob: nuo 9 Ik! 12, nno J 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. į 
Seredumis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 Iki G vak. Ned« J 
įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti'

SCHOOL

Tai. Malu 248S

GEORGE H. SHIELDS

DR. PUSKUNIGIS)
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
tai 9 Iki 11 ryte. 1 Iki 8 po plet 

7 iki 9 vak.
889 Broadway, So. Boston.

TeL So. Boston 2831.

žyti kamuolį ]>o orą. tai]) ka.d 
ELKSAI nusigandę negalėjo 
atsdaikvii prieš Vv-autu kar-

AR TAU REIKIA MORGIČIŲ 
PINIGŲ? NESTROKAVOK.

811-812 Old South Building 
294 Washington Street 

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

EAST BOSTON OFFICE
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490 
vieta

31 Gorham Avenue, Brookline 
Telephone Regent 65(58

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima nuikalbčti ir lietvvUVki 

onso VALAiroo®: Rytais iki 9 vai.
Po pietų nuo 1—S
Vakarais nuo6—U

586 B. Broadway, So. Boston
jei nori pernininyi i >

et-lbėli jura:
Maiyk ra;.:.e

panirimui:

Vyčių Ratelis Rengiasi
Vietinės \’yčių 17-io< kuopos

žaidimo, kuris atsiims Liepo-' 
4-tą dieną. La\vrence. Mass.. 
Palangoje. Ta diena bu* Nau-

iciose. I. .T. I.O\VE 
Rn. >111 S24. Tai. I!

lauskas Alf.. Sanda Bron.. šan
kus -T., švelnys Long.. Stukas 
Ern.

Tamošiūnaitė St.. Taračiute 
O., Tuniliutė EI.. Tamulevičiū
tė O.. Tėtulis J.. Tutkus P.

Vrnikiutė -L. Kraikas J.
Vene’riutė O.. Vitinskintė 

M.. Y’csiliutė A.. Vaičiunintū 
St.. Vabaliutė ().. Valeskas 
Ant.. Vilkas Pr.. Vilkas 
Vailis Ed.. Vitkus Alek.. 
2'inavičius J.. Virbiskas 
Vitkus Pr.

Ter..

DOS

mės Vyčių kuojios turin- 
avo base bal! ratelius sta- 
ivo karžygius ant arenos, 
yti ką gali. Mūsų kuo- 
atelis stos, galima sakyti

VARGONININKAS
Paieškai! nedidelės vietos, kur bū
ti] "atima atlikti bažnyčios parei
gos prie pašalinio užsiėmimo, arba 
atlikti ir zokristijono darbą. Cho
rą moku vesti gerai ir turiu kle
bono paliūdyjimą. Meldžiu- atsi 
šaukti ‘'Darbininko” redakcijom

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisių mokyk
lą Ir užsiima Keal 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. Niuth Street, Tel. So. 
Boston 1696.

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. Broadvay, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

MS3iS«CM£5CS3C»^^

\ Siuvėja t

BARGENAS
:’> 'finiynų Ię

Vir
St.

Tai Aš

lingąjj Cambridge’io Vyčiu 
base Bali rateli. Abu rateliu y- 
ja galingu. Kuri laimės, sun
ku pasakyti. Ypatingai būtu 
pageidaujama kad kuodau- 
dausiai So. Bostoniečių nuvyk, 
tą Į Lavrence’ą ir drąsinti] sa
vo miesto rateli nepasiduoti.

“SANDARA” BE REDAK- < 
TORIAUS

Tūliui davė “sakti” praeita
sis seimas — už ji balsavo tik 
devyni atstovai. Seimas iš
rinko red. suaugusi žmogų p. 
Jokubyną. bet pastarasis neįti
kėjęs kaikurių valdybos narinį- 
raminimams apčiupinėjo ar
čiau Sandaros pulsą, ir pašte-1 
bėjęs jos silpnumą, nesutik.: 
būti graborium — atsisakė už-1- 
imti redaktoriaus vietą. 
jeigu ekspertas grabelius p. 
Liūtas nusiplovė rankas ir at
sisakė plauti Sandaros kūnapa- 
laiki, tai kaipgi dabar gal: 
žmogus ją palaikyti >u danti>-. 
to rc])!ėmi>; nieko nebėra, dan-i

tono Sv. Petro parapijos ber
niukų baso bal] ratelis los su 
Cambridgio lietuvių Nekalto 
Prasidėjimo parapijos rateliu. 
Lošimas atsibus So. Bostone, 
MoNary darže. Diena ir va-' 
landa lošimo l>us paskelbta lai
kraštyje vėliau. Visi sekite.

Pirštinė

G ARADŽIUI VIETA
vinį:

VARGONININKAS

PIGUS PIRKIMAS
Tokiu būdu, vienas seimo g 

pravarytas, kitas nmierėda 
mas veltui dirbti prasišalino -- \v.-iy. > 
o “Sandara” m<o našlaitis be 
globėjų.

Tiesa. kaikurie sandarie- ,, m- 
čiai spėlioja, ramina save ir '/’.J'i 
sako, kad Tulys su mielu noru >v'-< '‘.oi \v. m 
sutiks pasilikti “redaktorium” —_—- -------
ant toliaus. nes jis neturi 
dėtis, bet.. .

ARTI MAUDYNIŲ

k’"'i PARSIDUODA NAMAS
g .CnriK ir pigini, komisini) nereikta ni

įneš*. S2.fXX!
: TITUS P.

(J.-20)

įį :•;! ;< i ii': ;tš: nonin, 9

j
 P. STANCĖLAITE I

598 East Broadway |
South Boston, Mass. |

Prie I’ioi] Scpiuro Rootd 4

Tel. S. B- 0441

F. J. KALINAUSKAS JUOZAS M. VERVFČKA
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston 
(Antros lubos)

LIETUVIS ADVOKATAS
I ■ 11A KT T K U O.T A I»VI EJl '<* SE

SOUTH BOSTON, MASS
414 W. Broadway

Tei. S. R. 09 !S

BROCKTON, MASS.:
684 No. Main Street

į

Išegzaminuoju akis, priskirtų aki
nius. kreivas akis atitiesinu ir 
ambl (joniškose (aklose) akyse su
grąžinu šviesą tinkamu laiku.

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

OPTOMETRISTAS

Tel. S. B. 2805—R.

DAKTARAS J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS

3OSTON’O DRAUGUI!
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P AŠELE. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
’irmįninkąs — M. Zoha,
539 E. .Seventh St., So. Boston, Maaa, 
Telephone South Boston 1516—J.

/ice-PJrinįninkąs — J. Petrauskas, 
250 Gold St., Sd. Boston, Mass.

•rot. Raštininkas — J. Gltneekls,
5 Thomas l’k., &>. Boston, Mass

'in. Raštininkas — M. šeikis,
40 Marine Itoad^ So. Boston, Maaa. 

tasierius — A- Naudžlunas,
885 E. Broaihvay, So. Boston, Maaa. 

Pvarkdarys — J. Zalkis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

Draugija ' laiko -susirinkinjus kas tre
čią nedeldienį kiekvieno mėnesio, 2-rų 
valandą po pietį), parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ,

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zlčklenė,
203 W. 3-rd St., So. Boston, Mali, 

’iee-Pirm, — A. Janušonlenė,
142G Colutnbia Rd., So. Boston, Maaa, 

rot. Rašt. — O. SiaurienS,
443 E. 7-th St., So. Boston, Mum, 

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

M. — 0. ~ - - -
105 6-th 

’varkdarė
164 6-th

trangijos reikalais kreipkitės visados J 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrų utarnin* 
kų kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

Staniuiintė, 
St, So. Boston. Mara.
— O. Mizgirdienš.
St., So. Boston, Mass.

EKSPLIOZIJA
Cambridgiuje gyveno 

vieną šeimyną Technikos 
versiteto studentai, jie Įsiprašė 
šeimininkės, kad ji užleisiu 
skiepe skalbyklų dariniui che- 
inikinių eksperimentų. Tas bu
vo padaryta, studentai per il
gų laiką eksperimentavo. Bet sa

■liinaK |>crniil > '!<■’

Apdrausk
GYVYBE IR SVEIKATĄ 
NUO UGNIES — Na

rna. krautuvę, rakan- 
‘ (TN-šTCRYK) 

dus. drabužius, auto
mobilių ir tt.

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

NUO VAGIŲ—Visą kil
nojamą turtą.

,\p(' - ^-si. ramus

nuo v.sol<iu nelaimu].
įeigu turi apdraudųs 
(frišnlrinęs). thi pasibai- 
"lis atnaujink pas mano.
Klausk apie apdraudos

$| kainas.
$j Pirk ir parduok namus, .. 

šėmę ir t. t. per manę. K 
firm/iais reikalais kreip-

n n

I
*

$

$

vnikn

uit ra-viob‘! ini.

oiekiro me<lik:>iiSk:ii< bmliii- 
minuoju kr:nij;i. š:;>pinni). ir

ts. Taipgi 
kais.

SU-

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston. Mass.

Tolef, >i>:

C Tel. So. Boston 0823
LIBTUVTS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

423 Brosdw&y> South Boston 
O1i*o ralatidot:

nno 9 iki 12:0O ryte Ir nn.» 1 :80 
Iki 5 Ir nuo 6:00 Ik! 8 vai. vakare 
OflMts nždarytaa sabatoe vakarato 
Ir Dedfildlenlala. -

]ias į 
nni- i

pirks.

PIRK
kitos šiuo adresu:

A. F. KNEIŽYS 
308 East Ninth Street

So. Boston, Mass.
Tei. s. b. ieoe.

Kcsidencijos Telcphonns: (>77I»-M. 
Ofiso Telefnnns So. Boston 45S9-V

S. BARUSEVICIUS
LlHvvtiku Graborltm, balunmnotn

Reni Estate ir Public Notaraa.
343 W. Broadwąy, 

South Boston. Mass.
Resldeneljn I'torrbestnr Amnue

Dorrhester, Man.

IV. KAZIMIERO K. K. DRJOB 
VALDYBOS ANTRAtAI

Pirmininkas — J. Jarofta,
225 L Sfrcot. S<>. Boston, Mass, 

Vlce-plrm. — J. Grnbinskas,
157 M Street, So. Boston. MaM, 

Prot Ražtinfnkas — A. Jann&onta.
1426 Colnmbfa Rd., S. Boston, MaM 

Piningų Raštininkas — K .KlWa,
8 Hatch Street So. Boston, M«M> 

Iždininkas — L. švagždya,
111 Bowen it, So. Boston, MmM 

Tvarkdarys — P. Lančka,
895 E. Flfth St, So. Boston, Mm*.

Draugijos reikalais krelpkltfls vlM* 
įlos | protokolų raštininkų.

Draugija savo suslrnklmm Įniko 2-r< 
nedėldlen] kiekvieno mėnesio I mu vM. 
po pietų parapijos salėje. 4M Rtfranth

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — V. Znlieckns,

514 E. P.romlvvay. So. Boston, MaM. 
VTCE-I’IRM. — Pevllas Ryku.

95 C Street. So. Boston. Mass.
(•ROT. RAST. — Antanas Macsifvnai, 

450 E. Seventh St. So. Boston. MaM.
f'IN. KAPT. — Juozapas Vlnkevifius,

906 E. Rmadtray. So. Rostan, MaM. 
KASTERIUS — Antlr. Zalieckas.

011 E. Flfth St., So. R<xston. Mam, 
M^RRALKA—Kazimieras Miknillonl.%

906 E. Bmadsrnv. So. Bnatoo, MtM.
D. I.. K. Keistučio Draugija laiko M- 

▼o tn&ietdnlns fmslrtnklmus kas pinų* 
hedMdienĮ kiekvieno mėnesio, pft ntoa. 
8M Wnshlngton St., Boston. Mam.. 
1 :tto‘ vnL po plotų. Ateidami ant iruak 
rinkimo Atsiveskite ru tavim daugtan 
naujų narių prie mtuų draugijos pet* 
ratytl

rlek-

4*MKM*MVM*raH*M*H*H*N*H*S

Re«ldenelja
Barvtrd St, Cambridge, Ha* 

Tel. Untveralty 1463—J. A. MIZAKA. 361 \V 
Boston, Mass. i •St

■ w




