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šventa priedermė i*aremti 
katalikiškąją spaudą ir ją 

kuopiamam pasksieisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užmo
kesti io.
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Teismas pripažino šmeižiką Sociįaiistu vadas pripa- Žinios iš Lietuvos

kaltu žytas sukčium Apdovanojo už stropumą ir 
akylumą.

KUN. GARMUS LAIMĖJO 
BYLĄ.

valdžia

- li

ros

i Marnic
"Samia-

guilty, kaltas.

jšiškumas dingęs. Vaikščioja 
, jie it pritrenkti, it musės vėly- 
j varne rudenyje . Vaikščioja su 
; valdžios prisegtu šmeižiko lo- 
I pu. O čia vėl kišenius sopa, ne- 
įrimauja, nes jis gerokai patuš- 
jtintas. To nepakako. Reikės 
i vėl tuštinti, reikės apeliuoti.
j Tai mat kaip brangiai šmeiž- 
l’a> atseina.

NUŽUDĖ AMBASADORIŲ.
Sofija, Bulgarija. — Prof.

________________________ IŠVARĖ IS PARTIJOS. 1

17 DIENŲ URVE . j \’okietijos .^cijaldemokratų • 
Cave City, Ky. — Floyd |pnrt/ja *sbray 

Collins sausio 30 d. buvo nirej 
ir ten jam užgriuvo koją taip 
kad negalėjo išlysti. Jo bėda 
buvo pastebėta ir pradėta žy- 

■giai kad jį išgelbėti. Mainie- 
riai lindo urvan, bet užgriuvi- 
aiai trukdė darbą Jo baisas 
vis buvo girdimas ir mainie- 
riai besustosimo dirbo. Paga- 
l’.os vasario 16 d. dasigauta iki 
užgriuvusio žmogaus, bet jis ; 
jau 24 valandas negyvas buvo.

Vietoj, kur jis gimė ir augo 
yra daug unu ir jis mėgo jx> 
juos landyti ir tyrinėti, l'rvas,

PAPIGINO VIZĄ.

Į Vokietijos valdžia, kad pa- 
įj lengvinti Amerikos piliečiams 

jjs keliavimą Vokietijon, papigino 
vizą. Vietoj $10, teims

iš savo parti- 
jjos Gustav A<»lf Bauer. 
intartas t‘inan>piėse suktybėse. ,

Bauer yra b|ivęs Vokietijos '• T°.)'1 riza
ininisterių pirlnininku (kan- 
flierium). J

.•mis mėnesiams.

SUMAŽĖJO ŽIBALO 
GAMYBA.

po

NEGAVO KlįEK NORĖJO, j

i Los Angeles, Cal.—Southern 
Varsava. — ąenkijos vvnau- r, i •• i v» ., - .,(. alnomia Oil kompamia žiba-svoe norėjo Amerike gauti d , ,■ An/im i10 R^ina kasdien po 320,200 $100.080,000 paskolos. Tegavo . - c. .-.7 _ įstatinių. Savaite tam atgal $.>.i.U00,0OO. \ aidžios viršūnes I • , Pz,n . ,, i gamino ant 1.600 statiniu dau- rvisKia aps.vylnną, kad nepa-1 

vyko pilnos sumos pasiskolinti, i

KIEK RUSUA GABENSIS 
MAISTO.

Washington: — Agrikultū
ros Departmentas patvirtino 
Rusijps pastangas pirktis Ame- 
rike duoninių javų. Rusijoj to
kių javų apsirenškė stoka. Ru- 

į sijai iki rugpjūčio reikės 9.000,- 
;<»00 bušelių kriečių ir 12.000.-

DU ŽUVO KALĖJIME.

o
BLOGAS ORAS.

Alton, III. — Du žmogų bu
vo suareštuoti ir uždaryti kale
li me už girtybę. Naktį berū
kant uždegė patalynę ir abu už
troško.

Įie.| Br to. Rusija Amerike nori 
ms | pirktis medvilnės, audimų, ma- 

’ kad jų visi ‘,tū- šinų. gurno ir kitokių išdirbys- 
"kankintinĮ “(čii;. Kad visas tas. reikmenas 
Džiaugėsi, jin- Į.b^nt dalinai patenkinti, tai tu- 

'ri >avo kokių nors prekių išga
benti. Rusija tikisi galėsianti 
išgabenti kailių, šerių, žibalo 
ir cu'nerąia.

Pietvakarinėj Europoj buvo J 
užėjęs labai blogas oras. Tas 
palietė Italiją, Šveicariją ir 
Franciją. Gausiai lijo ir snigo. 
Upės ištvino. Pūtė baisus vė
jas.
virto nuo kai a|alančos. Vie- 
noj. viotoy.ų^grĮjįvo geležinkeli.

i P. Daužvardžio Maršru 
tas.

Pirma buvo paduota tik šu
st y vi s maršrutas, gi dabar

Šveicarijoj keletoj vietą ~>au ūkiame daugiau apėiuo-

tis liūti išteisintas, o jokio 1 
mėjimo .iie niekada neualėjo ? 
laukti). Juokingiausia t 
kad nar.edė’io vakare* sandai-
Č-iai džiurė< ištarmės n(*gin:čjo i bušelių miltų.
Į*- f;Į vakarą nežinojo, 
buvo taip tikri, kari 
“laimėjimas.’
zai” susirinko 
Šlakį sveikinti.
k-m.inosi. sveikino vieni kitus, 
rž.u iki vėlumos. Sakė, kad 
gird: džiurė susidėjo iš inteli- 
gmitin-rą vyrų, nesimatė kum-, 
pam.'-ių. airišių. ne taip, kaip- 
is--.- savitą nagrinėjimą. Tei-Į

’-UVi'š įu Ulbėję. Ju 2ū-

PRIEŠ VALDŽIĄ.

: Atlanta, G a.—Lester P. Dar
iom -reikalauja iš valdžios 
$100,000. ako, kad valdžia 
karo metu naudojosi jo bombų 
patentu.

ar.uo

C)

nanas.ai

f.Or

KANADOS MILTAI 
RUSIJON.

Toronto, Canada. — Du di
džiuliai malūnai mala Kanados 
Dumčius Į miltus Rusijai. Ts 
viso Rusija Kanadoj miltų už- 
>i>nkė už $12.000.000. Kad tas 
gėi-ybes nugabenti uostan rei
kės 165 traukinių, kad per jū-, 

pergabenti Rusijon reikės 
22 laivų. Tie miltai bus gabe
nami per Xev- Yorką.

PRAšMUGELIAVO BANKO 
PINIGUS.

Kingston, R. I. — Kingston 
Trust kompanijos banko iždi
ninkė buvo mergina Maud E. 
Tefft., Jai banko valdyba labai 
tikėjo. Ji ir ėin£ spekuliuoti 
banko pinigais. Pasirodė, kad 
banke trūksta $110,000. Kalti
ninkė kalėjime. Reikalaujama 
$20,000 kaucijos.

SUSISIEKIMAS ORU.
Taip Italijos miesto Genoos 

ir tarp Ispanijos miesto Bar- 
celonos netrukus prasidės susi
siekimas oru. Orlaivai lėks no 
tris sykius savaitėje. Kiekvie
ną sykį orlaivis gabęs iki 10 
žmonių. Ta kelionė truks 5 va
landas. O greičiausiu trauki
niu važiuojant trunka 36 vai.

ms;.'. .Jų aky p] ė

SUSTREIKAVO
RŪBSIUVIAI.

KIEK VERTAS DOLERIS.
New Haven, Ct. —- Yalp uni- 

v.-rsiteto profesorius Fisher 
aprokavo. kad doleris palygi
ni’- su jo prieškarine verte. da-

OR. PAKŠTO MARŠRUTAS
Vasario 18 d. Cambridge,

Mass. ‘ ‘ Katalikai ir Kultūra. ’ ’
Vasario 19 d So. Boston.

Mass. “Katalikaiir Kultūra.”
Vasario 20 d So. Boston,

Mass. ‘ ‘ Gyvybės evoliucija.”
Vasario 27 d. Philadelphia.

Pa. (šv. Jurgio parap.) “šv.'
Raštas ir Geologija.”

Vasario 28 d. Philadelphia, ,
Pa. “Gyvybės evoliucija.”

Kovo 1 d. “Philadelphia, Pa.
“Katalikai, ir Kultūra.”

Kovo 2 d. Eliz^beth, N.
“Gyvybes Evoliucija.”

Kovo 3 d. Elizabeth, N.
‘ ‘ Katalikai ir Kultūra. ’ ’

Kovo 5 d. Homestead,
“Katalikai ir.Kultūra.”

Kovo 6 d. Braddock,
talikybė Lietuvoje.”

Kovo 7 d. Cleveland,
“Katalikybės Lietuvoje.”

Kovo 8 d. Chicago, UI. (Mel- SERGA KARALIUS.
dažio salėje) “Spauda ir K ui ■ -\ngiijos ksrabYi’ <**ej*a. Tu-
tūra.” ri -unkins slogaS-

NAUJAS GUBERNATORIUS
Prez. Coolidg? paskyrė 

<it-orge Alevander Parks AJa- 
gubernatoriumi.

New York. — International 
Ladies’ Garment Workers’ uni
ja išvedė savo narius streikam 
Sustreikavo 25,000 rūbsiuvių. 
Ketina streikuoti iki jų reikala
vimai bus išpildyti. Unija rei
kalauja algą pakėlimo ant 20 
nnnš.

DARBININKŲ LABUI.
Rusijos darbininkiška val

džia niekada nenustoja darbuo
tis darbininkų labui. Kad Ru
sijos darbininkams geriaus bū
tų gyventi, tai darbininkiška 
valdžia pakeičia miestų vardus. 
Jau žinoma, kad iš Petrogrado 
padarė L^ningrad. Toliau iŠ 
Elizavietgrado padarė Zino- 
vievsk. iš Ekaterinburg — 
Sv^rdlovsk. iš Caricin Stalin- 
grad. iš Simhirsk—Uljanovsk, 
r. y. Emino gimtinm

piamą, būtent:
Easton, Pa., vasario 21 d.

vasario ,22 d.: 
šv. Kazimiero par. tuoj po mi
šių, o šv. Jurgio parapijoj vė
liau po pietų. (Gal bus galima 
kaip nors ir Andriejaus par. 
prikergti).

Chester, vasario 23 d.
Baltimore, Md. vasario 25 d. 

'(pelenų d.),
New Philadelphia, vas. 26 d.
Shenandoah, Pav kovo 1 d., 

.tuoj po mišių.
Mahanoy City, Pa., kovo 1 d. 

vakare.
Minersville, Pa. kovo 2 d.
Tamaqua, Pa., kovo 3 d.
Wilkes-Barre, Pa., kovo 4 d. 

(galutinas atsukimas da negau
tas). Jei AVilkes-Barris ne
sutiktų. tuomet kovo 4 d. pas
kiriame Hazeltonui.

Scranton, Pa., kovo
Sulig dabartinės prakalbų 

eilės vienoje vietoje pasidaro 
.gana didelė i r laba i svarbi spra
ga, būtent: vasario27 ir 28 dd. 
pasilieka tuščios. Mūsų nuo
mone, būtų gerai, kad kalbėto
ju pasinaudotų pora iš sekao-

KARDINOLŲ LAIŠKAS. Pottsvilhs, OirardviUis, arba 
Mt. Carmel’is. Nuo kurią grei-

NUSIŠOVĖ TEISĖJAS.
Minneapolis, Minu. — John
McGee. Suv. Valstijų dis- 

:i<to teisėjas. nusišovė fede-
J.ir.UA hi-ldingo savo kambaryje.

J MOTERŲ DARBUI

SUTRUMPINTI.
^a-, Albany, N. Y. — Senatorius

, IVallrer j valstijos legislatūrą
ir.i<a kilių, kuriuo būt Įvedama

i moterims ir vaikams 48 valan-
Oh*0 du darbo savaite.

Francijos kardinolai paskel- gausime atsakymą, tiems 
Jh* atvirą laišką premierui Her- jasignuosime kalbėtoją.
riotui. Laiške protestuoja j Kovo 6 <£ Forest
prieš panaikinimą ambasados’ 
prie Vatikano. Prašo senato, 
kad nepafvirtytų biliaus. kurį 

į atstovų hutas perleido ambasa-
'd.O' panaikinimo prie Vatikano

NUSKENDO DU VAIKU. Ir^^nle.
Newburyport, Mass. — Du į ------------------

lenkų vaikui ir 10 m. amžiau^
čiužinėjo drit (*Žero. Netikėtai
Jodas Įlūžo rr ahn vaiku prigė-

UŽDERĖJIMAI BLOGI.

Berlin. — Iš Maskvos pra
nešama, kad Rusijoj ne laiku 
atšilę ir sniego žiemą stokavę. 
Dėlto užderėjimai kviečių ir 
rugių būsią menki.

| DARBININKŲ VAJUS.

UŽSIMUŠĖ.
Spencer, Mass. — Edutard 

P. Wilson važiuodamas troku 
neteko kontrolės ir atsimušė j 
krautuvė 1 n figą. TMrfvvris 
vietoj žuvo.

Darbininku vajaus banga da
rosi tikrai triukšminga: sujudo 
Pennsylvanija, New Yorko ir 
New Jersey’es ir Oonhecticut 
apskričiai ir kiti darbininkai. 
Kitam “Darbininke” įdėsime 
pilną "vajaus ienktiniarimą.

rengtomis prie didelio dart».

Kasinėjimo daviniai.

Žinomas visuomenės v ei kė ja s 
x------ Arkadijus

Presas jau kurį laiką daro 
Kauno pilies kasinėjimus ir 
kiekvieną kartą suranda ris j- 
domesnių senovės liekaną. Užė
jo 2 metru storio pilies sienos 
pamatus ir rūsio grindis ketvir
tainėmis plytomis grįstas. Ra
do koklinius ^pečiaus likučius, 
molinių indų, balto molio su 
šviesiai rausvais pagražinimais 
lėkštą, peilį, kardą, apskritą 
balno kilpą, diržo sagtį, špiži
uj patrankos šovinį, sveriantį 
apie 20 svarų, “velnio pirš
tus,” kniauklius, du pailgu 
smauliu juodu akmeniu ir mažą 
balbt. su smaila, uodegyte pyp
kę dar iš XVII amžiaus su ga
na stipriai užsilikusiu tabako 
kvapu.

(“ Tėvynės Sargas' ’)

Pereitais metais Anužių ir dailininkas prof. 
Stoniškių tarpustoty nežinomi 
piktadariai buvo užvertę ant 
bėgių didelį akmenį, dėl kurio 
galėjo nukentėti tuo metu ė- 
ję.s linija keleivių traukinys Nr. 
18. Tik dėka mašinisto Švara - 
navičiaus ir jo padėjėjo Šuber
to akylumui buvo laiku sustab
dytas ir tuo būdu išvengta ka
tastrofos.

Geležinkelių direktoriaus j- 
sakymu iš š. m. sausio 12 d., 
abiem už stropumą išreikšta 
padėka ir, be to, mašinistui 
paskirta 25 lt., o jo padėjėjui 
15 lt. dovanų.

Bus nubaustas mirtimi

Pasižymėjęs savo žmogžu
dystėmis ir užpuolimais nekal
tų gyventojų Šiaulių apskrity I 
Ivaškevičius Vaclovas ir buvęs 
nuteistas kariuomenės teismo 
mirtimi, buvo padavęs kasaci- 
jos skundą Vyriausiam Tribu
nolui, kuris šio mėn. 10 d. iš
nagrinėjęs nuodugniai šią bylą 
pripažino kasaciją atmestina 
Taip žmogžudys Ivaškevičius 
Vaclovas bus nubaustas visvien 
mirtimi.

Žemės ūkio ministerija Lie-

tuvos pakraščiuose įsteigė 10 
naujų arklių kergimo punktų, 
iš jų Alytaus apskr. tenka 1, 
Utenos — 2, Ežerėnn — 2, Ro
kiškio — 2, Trakų — 2 ir Ra
seinių — 1.

Lenkai puola Vilniaus 
vyskupą.

“RzeczpospoHta” puola Vil
niaus vyskupą Matulevičių, 
prikaišiodama jam priešvalsty
binę propagandą. Be to, puo
lamas kuru Stankevičius, kurs 
remias nepriklausomos Gudijos 
idėją ir, būdamas lenką seimo 
atstovu, agituojąs iš sakyklos. 
Taip pat puolamas kun. God- 
levskis.

Vyskupas Matulevičius kalti
namas, kam tinkamai nepa
smerkęs sakytu kunigu veiki
mą.

gUpnija.

Paskutiniu laiku d-ro Basa
navičiaus sveikata snkrypo. 
Gerbiamasis daktaras negalė
jęs nė viešuose naująją metą 
sutikimuose dalyvauti.

City, Pa.
Su kovo 7 d. prasideda New 

New Yorko ir New Jersey’es 
apskrity prakalbą maršrutas, 
kuris tęs® iki kovo 15 (L Gi po 
kovo 15 d. tuoj prąaidės Conn. 
apskrity. • ■ -.

Kalbos bus apie darbininką 
reikalus ir Lietuvą. O maga
ryčioms bus pridėta gražus 
laisvamanių vodevilius, kurį 
jie sukūrė laike teismo Gar
maus prieš Aliakji •

Prašome visų koloniją veikė
jų su justi ir smarkiai paaidar- to bažnyčią dar nėra gavusios 
buoti darbninką labui savo ko- savo varpą. Kiek tenka patir- 
Idnijos 3tipTWrTTT ir VHiOns ‘
niam rytojui.

Vilniaus krašto varpai

Karo melu buvo išgabenti, 
rusams besitraukiant, daug 
bažnyčią varpą j Bosiją. Da
lis tą varpą Lietuvai grąžinta. 
Bet lig šiol daug Vilniaus kraš-

LTOJ.

Mūsų kariniai Belgijoj.

Šiandien Belgijoj 5 mūsą 
karininkai eina aukštuosius 
karo mokslus, už kurių mokslą 
belgų vyriausybė atsisakė imti 
•užmokėsiu ir palankiai atsine
ša mūsų karininkams.

Pr. m. gruodžio m. 20 <L Bel
gą karalius maloniai priėmė 
mūsą gen. Radus-Zeukevichj, 
kuriam generolas nušvietė; ka
ralių sudominusius klausimus 
apie Lietuvą. Audiencijos (pri
ėmimo) pabaigoj karalius dė
kojo už garbę, suteiktą jo ka
riuomenei, ir prašė perduoti 
jo širdingus linkėjimus Lietu
vos Valstybės Galvai ir vyriau
sybei.

Be to, tenka pastebėti, kai 
mūsų gen. R-adus-ZenkaviBius 
su m j r. Lanskoronskiu ir p. 
Dobkevičių atvyko į Briuseli, 
stoty iškilmingai juos pasitiko 
gen. št. pulk. Berghe, žurnalis
tai ir didelė žmonių minia. At
vykusieji buvo nufotografuoti 
ir nuvesti Į gerinusįjį Briuselio 
viešbutį “Metropol.” 1 vai. 
Štabe buvo pusryčiai, kur daly
vavo mūsą minima delegacija, 
aukštieji belgą karininkai ir 
spaudos atstovai. Po pusryčiu 
mūsą delegacija apžiūrėjo karo 
mokyklą ir karo kursus. 20 
vai. gen. Radus-eZnkavičius iš
kėlė pas save pietus.

Gruodžio 21 d. 11 vaL mūsą 
delegacija, lydima Belgijoj be
simokinančią mūsų karininką, 
aplankė nežinomo kareivio ka
pą ir ant jo uždėjo vainiką. 
Gen. Gallatay savo kalboj dė
kojo už suteiktą Belgijos ka
riuomenei garbę ir jos vardu 
pasveikino mūsų kariuomenę. 
Po to mūši) delegacija aplankė 
karo muzėjų ir 1*2 artilerijos 
pulką.

Bendrai, mūsą delegacija 
Belgijoj visur buvo priimta la
bai širdingai ir maloniai, ir bel
gą spauda labai plačiai ir pa
lankiai rašė apie jos ap$U«pky- 
mą. Belgą kariuomenės atsto
vai pareiškė didžiausios šimpa* 
♦Įjos rflDsą tatoomnsd.

J.ir.UA
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SUBSCRIPTION KATES:

(TBE WOBKEB)
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------------- by—

UXKT JOSBPH’S JJTHUANIAN R. O. A8SOCIATION OT LABOS

Nfetem# u aecond-daM matter Sept 12,1915 at tbe post Office at Boston, Mana, 
under tbe Act of March 8, 1879."

$^oo*tance fcr Bailiu? at spėriai rate of postage provlded for In Sectlon UOS
| Act. < Oet» 8, 1917, autborized on July 12, 191*."

$4.50
$5.50
$5.50

įeųkų burdingbosis "‘Ke

leivis*’ nei žodžiu nepąminė- 

jo • Lietuvos neprigulmybės 

sukaktuvių. Lenkai pasakė 
“Kelpviui: ’ ’ ne pozvaliam, 

ir “Keleivis" tyli.

. «od BuburtjB ....................
countriefl yeariy............

f -i'

PASTABĖLĖS

į, fr.-l&'H-MĖI
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Š? S I Korespondentu Padangėj.

i

Lietuvos neprigulmybės 
sutiktuvių nepaminėjo nei 
“Sandara.” O sandariečiai ■- I
ir jų organas priklauso pa
tentuotiems tautiečiams. Ko
dėl sandariečiai pramiegojo 

tautos šventę ? Iš perdidelio 
patriptizmo t O gal ir yra 
taipi Bet pramatęma kita 
prieaistis. Einant "Sanda- 
rcSTfcylhi visi Bostonų ir vi
sos Naujosios Anglijos “pa
žangioji” visuomenė jautė, 
kad ‘ ‘ Sandaros ’ ’ pralaimėj i- 
mas reiškia sandariečiamš 
įtartiną smūgį. Todėl jie pa
darė ekskursiją pas lenkų 
burdingbosį ir paprašė tal
kus.- Lenkų burdingbosis 
priminė sandariečių didžius 
“griekus." Juk visai dar ne
senas laikas, kada “Sanda
ra” dergė ir šaipėsi iš Bago- 
čiaus laike bylos Baltijos 
Valstybių Korporacijos su 
Ivaškevičium. O-gi dabar 
štai Bagočius sandariečių 
liudininkas byloje su kun. 

Garmum. Seni ir neseni 

“griekai” pamiršti. Sanda
riečiai susibroliavę su kelei- 
vininkais, negali daryti, nei 
rašyti to. kas “Keleiviui” ir 

jo lenkiškam burdingieriui 
nepaliktų. Turėjo “Sanda- 

Įį ra” tylėti apie Lietuvos ne- 
g prigulmybės sukaktuves.

tas drožęs kun. Krupavičiui. 
Jta giria ministerį Daukan- 
!tą už tokį pasielgimą. “Tė

vynė” rašė: "pulk. Daukan
tas pasielgė pilnai vyriškai. 
Jei-gu “Tėvynės” ir kitų 
laisvu laikraščių redaktoriai, 
kurie gyrė ministerį Dau- 

Įkantą už muštynes, būtų ap
rašinėję lietuvius susimušu
sius “mūnšainą” begeriant, 
tai tikime, kad būtų jie pa
peikę mušeikas. Išeina, kad 
praščiokams sarmata muštis, 
o ministeriams garbė taip da
ryti ir katras^iš ministerių 

muša savo draugą, tai tas vy-

kvailiau nušnekėti už laisva- 
maĮuiį laikraščio ;redakto- 
jrinP-

Nesenai tam atgal iš vienos 
kolonijos patilpo vieno laikra
ščio skiltyse korespondencija 
antgalviu: “Sveikiname savo 
nauję. klebonu.” Korespon
dentas išreiškia džiaugsmą, 
kad naujas klebonas toje kolo
nijoje padaręs nepaprasto įspū
džio, kai pirmu syk pareiškė: 
“Aš atėjau dirbti dėl jūsą ir Su 
jumis.” O kitą' syk pasakė: 
“Jei mes negalime gyvuoti šio
je parapijoje, kaipo lietuviai, 
tai mes neturime teisės visai 
būti.”

Tokia korespondencija yra 
gražiai skambanti ir džiaugs
minga lietuviams išeiviams, 
kad naujai atėjęs lietuvis kle
bonas pasirjžo taip pradėti sa
vo darbuotę lietuvių kolonijoje, 
ypač atvykęs iš airių parapijos.

Sakomasis korespondentas y- 
ra gerai žinomas lietuvis patri- 
jotas, visa širdim ir dvasia at
sidavęs lietuvybės palaikymui 
priaugančioje kartoje ir už tą 
vedęs smarkią kovą su pirm 
buvusiu klebonu, kufs netar
navo Imtuvių reikalams ir bu
vo atsidavęs amerikonizacijos 
platinimui lietuviu Įsteigtoje 
parapijoje.

Tečiau. kaip gi yra pačioje 
tikrumoje? Nefavonrojant nei 
vienai nei kitai pusei, bet pa
reiškiant tikrą tiesą, dalykai 
persistato sekančioje šviesoje. 
Žmones nerimsta ir pyksta, 
kam naujai pribuvęs klebonas 
per pirmąsias mišias skaito o-

Pereitą nedeldienį Besto- 
‘ ,1’ ' v t
no Commomvealth Pier bu
vo papuoštas Amerikos ir 
Šventojo Tėvo vėliavomis, ii‘ 
Šventojo Tėvo ir Bostono 
kardinolo herbais. Tas pa
daryta dėlto, kad nuo to 
"Pier” išplaukė maldininkų 
būrys su kardinolu priešaky
je į Rymą. Jei Lietuvoje 
per kurias nors iškilmes pa
sirodo popiežiaus spalvos,
tai laisvamaniai šaukia apie [būrelis sukčių būtų sumanęs 
* ’ klerikalų ‘ ’ parsidavimą
Ęymui. Laisvamaniai, nuo
sakūs norėdami būti, turėtų 
sušukti, kad netik Amerikos 
katalikai parsidavę Rymui. 
.bet kadir valdžia visai “su
ki erikalėj o,
dišką “Pier" puošti 
žiąus vėliavomis ir 
žiaus herbu.

įynntfĮiin ;ĮĮjia»s
•v- ž> ¥«

I UETUVIŲ KOLONIJOSE i

vangelį ir sako pamokslą 
vien tik angliškai, o ne prigim
toje lietuviu kalboje. Ir dėlto 
yra nepatenkinimas ir perma
toma parapijoje dideles suiru
tės ateityj. Vieni, kad ir ne
užsiganėdinę tokiu klebono pa- 
tvarkimu bei paradiniu, bet gi 
siunčia savo vaikučius bažny
čion, kad neprasikaltus Dievo 
ir Bažnyčios -įsakams. Kiti, pa
tys susilaiko nuo ėjimo bažny
čion ir neleidžia savo vaikų ei
ti bažnyčion, pateisindami sa
ve nusiskundimais: “mes neno- 
Irime, kad mūsų vaikučiai atsi-
žadėtii prigimtosios kalbos ir 
prisibijo nie, kad nepriprastą 
prie jiuikeriškojo jankizmo ii’ 
paskui.
smerktą 
to vijo, 
tuviŠka, 
dant, kad ją motina bei tėvas 
buvę lietuviai.” Tretieji, pra
žilusia gųilva, seneliai, ašaro
mis akyse, Įtūžusiai, bet gi ap
gailestaujančiai išsiteisina, pa

ateityje, kad nepa- 
ir nepamintų po kojų 
kas šiandieną yra lie- 
pašiepiant ir spiau-

rasa
NKW YOKKĄ8

Dnugt& mMūaū.

Tie. kurie jiems patikėjo 
nebuvo "tikintieji avinai,” 
nei "durniai,” nei “dievo
baimingi tamsūnai” kaip 
juos lenkų burdingbosis va
dina. Jie buvo lengvatikiai. 
Juk tikslas buvo geras, gerą 
tikslą paremti nėra 
iamsūnų darbas.

avmų.

Kacl tas aiškiau "Kelei
viui” būtų, paimsime šitokį 
pavyzdi. Daleiskime. kad 
socijalistų partijos vardu

nes leido val- 
popie- 
popie-

bylą| Dabar sandariečiai
| pralaimėję gal eis su savo 

g. laikraštėliu pas “Keleivį” 
| ant burdo, kaip kad lenku 
I laikraštis nuėjo pas "Kelei
vi vį,” kuomet lenkų bankas 
B sprogo.

Sakoma, kad Bostono san- 
dariečiai norėję Lai Į patsi- 

| traukti iš Chicagos. Tai jų 
| byloje Lai i s būt buvęs svar- 

| biausiu liudytoju. Gaila, 
kad nepartraukė. Ką. ką, o 

& Lalis būtų turėjęs puikias 
B .vakacijas.

“Keleivis” suriko, kad su
sektas ‘ ‘ .V e ę/i r (Ūtos Ska n d ą- 
las Uonios Kotoliku Tarpe/’ 
Girdi suareštuoti keturi ap
gavikai katalikiški] raštų lei
dėjai. priklausę stambiai fir
mai. kuri užsiima leidimu 
katalikiškų knygų. Kodėl 
“K.” neparašė tos firmos 
vardo ? Aprašoma toliau, 
būk agentai rinkę subskrip- 
ciją vienai knygai, kuri tu
rėjus būt didelės vertės. Gir
di “tikintieji avinaj,” “dur
niai." “dievobaimingi tam- 
sūnai" noriai dėję pinigus ir 
buvę apgauti.

išleisti gyvenimo aprašymus 
didžiųjų socijalistų vadų. Jei 
eiliniai socijalistai būtų tapę 
suklaidinti ir būtų žymiomis 
sumomis prisidėję prie tų 
veikalų išleidmo. tai ar juos 
būtų galiniu vadinti mul
kiais. tamsūnais. avinais ? 
Mes jų taip nevadintume. 
Mes pabiriame visus, kurie 
uoliai remia kultūringus dar
bus. nors tie darbai nebūtų 
katalikų vedami.

r “Laisvieji” lietuvių lai- 

Į kraščiai tebeprimena apie 
feneva ištikusias muštynes tar-

Lietuvos ministerių, būk

Ai.šku. kad šitie apgavikai 
nei su jokia rimta kataliką 

firma, nei su dvasiškija ne
turėjo ryšių. Jie buvo doros 

be Dievo išpažintojai ir pra-

ji žinia apie “negirdėta 
skandalą Romos katalikų 
tarpe” yra. reiškia, netei
singa. Aukų rinkėjai neva 
katalikų veikalui išleisti ne
buvo susirišę nei jokia 
rimta katalikų firma. Jie 
buvo paprasti sukčiai, prisi- 
demrę gražiu tikslu. “K.” ir 
kiti laisvamanių laikraščiai 
kunigus vadina melo, burtų 
ir tamsylu’s skleidėjais ir pa
laikytojais. Gi anoji “Ke
leivio” paskelbtoji žinia yra 
melas. išmistas. Reiškia 
“Keleivis” yra melo, burtų 
ir tamsybės skleidėjas, o jo 
skaitytojai, kurie į tai tiki y- 
ra avindi, tamsūnai, besme-

ton bažnyčion, pastatyton niū- 
!są prakaitu ir aukomis.
j matyti tą kleboną, kurs; perduo- 
Įda niėn Tautą airiams.”

i Ta tikrieji Įrodymai, kuriu 
'neužlnčys tėvynainiai sako- 
pnoje kolonijoje. Savo ausimis 
aš girdėjau tuos nusiskundi
mus žpasiteisinimus. Ir labai 
skaudėjo man širdį, pamąsčius, 
kas ei atsakys, kad dėlto dau- 
gelisnelanko bažnyčios sekma
dieniais ir šventadieniais.

Ir nenuprantama man ir ki
tiems kokiam tikslui sakomasis 
korespondentas kitaip perstata 
laikraštyj visą dalyką ir kodėl 
rašydamas į laikrašti nepasa
ko tikringosios pagrindinės tei
sybėj? Gal korespondentas žy
mi tik klebono pareiškimą? Bet 
gi klebonas neištesėjo ir neįkū
nijo gyveniman pasakytų savo 
žodžią Jis užvylė”visą lietu
viu koloniją, kuri skaitosi virš 
tūkstančio šeimyną. Jis netu
rėjo savyje tiek lietuviškos drą
sos ir nedrįso kūrenti lietuviš
kojo židinio ugnį, kuri savo ši-

■ luina gaivintų ir stiprintą lie
tuvyje ir Tėvynės meilę augan
čioje lietuviu gentkartėje. O 
vietiniuose lietuviuose nesiran
da tikrojo vado viešai pareikš
ti jų dvasios pavergėjui savo 
pasirižimo būti ir gyventi tik
rais lietuviais.

Žymėtinais faktais turėtą >u- 
sidomšti kiekvienos kolonijos 
korespondentai, rašantieji Į 
laikraščius kolonijos įvykius, 
kad paduodamos^žinios būtą

L tikringos ir teisingos, kai būtu 
žymima, tik grynoji teisybė. Ir. 
jeigu lietuvių kolonijoje rastų
si vadas, pasipuošęs garbūs 
skraūe ir mėgintą lietuvišką
ją. gyvybę pakeisti lavonan, tai 
korespondentą prievolė yra už
stoti kelią, atsišaukiant Į vi
suomenę, kad nedaleistu pa
smaugti mūsų tautines gyvy
bės.

Korespondentai, jūsų pašau- 
kima>yra garbingas. Jūs esa
te išeivių lietuviu koloniją ži
bintais. Tatai jūsų šventoji pa- 

: reigayra nušviesti kiekvieną 
. grosiantį mūsą tautos gyvybei 
, pavoju ir rūpintis jį prašalinti. 
, Žinokime, kad mūsų tautos 

gyvybė yra brangesne už viską. 
Ir tai gyvybei palaikyti juk ne-

• veltui savo prakaltu ir aukomis 
mūši;gimdytojai čionais pasta
tė lietuviškas bažnyčias, kurio
se galėtą išgirsti Dievo žodį

■ prigultoje savo kalboje; taip 
. pat neveltui statė ir savo sve- 
i tainem kuriose susiėjus galėtą

atatinkamai ir niekam nevar
žant svarstyti lietuviškuosius kai mirti, 
reikalus. Gi, jei.

kad

V asario 1 d. tuoj pojmišparų va
kare 8:30 vai. šv. P. M. Aušros 
Vartų liet, parap. svetainėje Įvy
ko mitingas. Žmonių buvo prisi
rinkę nemažas būrys, matyt dau
giau neg .per kitus mitingus, nes 
prisiėjo panaudoti atsargoje esan
čias k rases žmonėms susėsti. Mi
tingą atidarė vietos klebonas, 
gerb. J. šeštokas. Jis plačiai nu
švietęs spaudos politiniame ii- eko
nominiame gyvenime svarbą, ragi
no susirinkusius remti lietuvių ka
talikišką spaudą ir rašytis Į šv. 
Kaziimero Draugiją Kaime, kuri 
spausdindama- knygas ir laikraš
čius stengiasi sužadinti ir pakelti 
lietuvių tarpe dorą, tikybą, apšvje- 
tą ir tautini susipratimą. Po to 
sekė mano pranešimas. Jame nu- 
šviečiau Kauno šv. Kaz. Dr-jos sie
kius ir papasakojau apie dvi skir
tingas link doros ir tikybos spau
dos sroves Lietuvoje. — štai pa
vardės, kurie laike pertraukos įsi
rašė i šv. Kaz. Dr-jos narius: 1) 
Žilienė Magdalena — $50, 2’i Rim- 
kūnienė Petronėlė $35. Po $2.00 Į- 
mokėjo: 1) Šarka Petras, 2 Pau
lauskiene Barbora, 3) Adomaitie
nė Magdalena, 4) Tamošaitė .Ve
ronika, 51 Kaulius Andrius, 6) 
Medžiūnaitė Paulina užsirašė 
“Žvaigždę,” 7) Daugėlas Jonas 
— “Vienybę.” gi 8) Šaltienč Ma
gdalena užsisakė laikračiųų “Vie
nybę” ir “Žvaigždę” —■ Įmokėjo 
$4.00.

Po pertraukos žmonės noriai 
klausėsi pranešimų apie rusų ir ki
tų tautų, su kuriomis būdamas Be
sijoję- laike karo susidūriau, kul
tūrinę ir ekonominę padėti.

Prie šios pragos su pasigerėjimu 
turiu pastebėti, kad Ncw Yorko 
parapijonys nuo seniai yra susi
pratę kataliaki. Vieni rašėsi i šv. 
Kaz. Dr-ją, gi kiti seniai jau yra 
Įsirašę ir kasmet gauna iš Lietu
vos gorų knygų virš $3 , vertės. 
Vienas mitingo dalyvių patvirtino, 
kad gaunamas iš šv. Kaz. Dr-jos 
knygas skaitąs su malonumu, to
dėl verta kiekvienam rašytis Į tą 
draugiją. Ir kur čia žmonės ne
bus susipratę! Čia juk virš 20 
metų nenuilstamai dirba "erb. 
kun. J. šeštokas, rūpindamas ne- 
vien parapijiečiu dvasios reikalus 
bet ir jų medžiaginę pusę.

Tuo tikslu yra suorganizuota Į-

vairiausių dr-jų. štai kaikurios; 
1) Šv. Kryžiaus Bažnytinė Dr-ja, 
narių apie 2000 ; 2) šv. Izidoriaus 
no Dr-ja, narių apie 100; 4) Am- 
Dr-ja, narių apie 100; 3) šv. Jo- 
žinojo Rožančiaus su šešiais vainy- 
kais Dr-ja; 5) Mergaičių Aušros 
Vartų Dr-ja, narių apie 80; 6) šv. 
Rožančiaus Dr-ja; 7) Moterų Są
jungos kuopa ir k. — Reikia pri
minti kad daugiausia Dr-jų savo 
nariams teikia medžiaginės para
mos, jos gyvuoja seniai ir laikosi 
stambiai. — Mano padėka gerb. 
klebonui už duotą progą turėti mi
tingą jo parapijoje lyg kokiame 
darželyje, kuriame pilna Įvairių 
gėlių — Dr-jų. Garbė parapijie
čiams, kurie turi tokį vadovą, gar
bė garb. klebonui, kurs nesigaili 
savo triūso Bažnyčios ir tautos la
bui!* Tau gerb. klebone, J. šešto
kai priklauso “Patriarko vardas,” 
nes esi klebonavimo metais toje 
pat parapijoje bene seniausis viso
je plačioje New Yorko apyimkėje.

. Su pagarba,

Viso su inšiūrinu ineigų 
buvo per 1924 m......$26,736.81

Parapija dar skolinga:

Morgičią ......................... $60,000.00
Notų................................. 25,500.00

V iso ..................................$85,500.00
Trustisai J. Juknis ir J. Mika

lauskas,
3. Klebonas aiškino, kad nau

jieji vargonai jau gatavi — tuoj 
bus sustatyti.

4. Nutarta rengti parapijos va
karienę, kuri Įvyks pirmą nedel- 
dieuĮ gavėnios. Vakarienei šv. Ro
žančiaus moterų draugija paauka
vo virš $20.00.

5. Nutarta rengti ekskursiją 
vasaros laike.

6. Buvo kalbėta kaslink regu- 
lerės parapijos mokyklos, paaiškė
jo, kad iš priežasties mažai lan
kančių vaikučių dienyne mokykla 
tapo uždaryta, liko tiktai vakari
nė.

^)čXKC- v <1S

Kun. S. Pavilanis,’kadiuk Matymo 
šv. Kazimiero Dr-jos imūiotmis ^Klebonas aiškinu.

I• inas namas, lai jis anuosiąs savo
I inšiūrino pinigus, kuriuos gavo už 
; drapanas si,255.14;. O jui namas
• nebus statomas, tai pasilaikysiąs

214 Ripley PI.. 
Elizabeth. N. J.

Ai:

seserinis namo, 
jeigu bus stato-

NEWARK,N. J. , 8. Kadangi sekmadieniais iai- 
noijos -komos Trejos mišios, tai sumą lai- 

'ko svetimtautis, jam reikia išmo
kėti apie $700.00 Į metus, tai para- 
pijouys labai pageidavo antro lie
tuvio kunigo. Bet klebonas tam 
buvo labai priešingas.

Susirinkimas buvo rimtas, liktai 
j nelabai smagus, kad guzikuočiai 
1 stovėjo tarp durų.

Išrinkta sekantiems metams 
J. Mikalauskas, A. Ka- 

zias ; kolektoriai: P. šraibakaus-

Šv. Trejybės Lietuvių P;.
metinis susirinkimas Įvyko sausio
26 d., 1925 m. .parapijos ■'V.-iainė- 
je, Adams St. ir kampas Ne?.- York
Avė., Nevvark, N. J.

1. -Susirinkimas buvo 
tas per viet. kleb. su malda S vai. 
vak. Vakarp vedėju išrinktas A. 
Masandukas, rast. V. Jurkaiiis.

2. Toliais sekė klebono ir trus- 
t.isų raportai.
jo. kad klebonas su trustesais vei-.

Rezul- :'Kas- I- Baranauskas, J. Laurinai- 
|tis, P. Dūda, J. Žcmančius, A. Jan- 
i kauskas, J. Kazakaitis, J. Škėma,

lidary-

Iš raportu yaaiškė- trustcsa

kimas buvo neblogiausias.
tatai sekanti:
Ineigų per visą 

buvo .............
Balansas iš praeit

tų buvo ...........
Ant naujų vargonų su-

kolektuota ................
Mokyklos kolekta.......
L. L. P. Bonas.............

metą
........$1
ųme-

2,492.98

2*71.06
1.035.07

240.00

. P. Dvareckas.
Į Visi darbštūs parapijonys. Ti- 
: kimūs gerų pasekmių.
' Susirinkimas tapo uždarytas 
. malda 1 vai. nakties.

Parapijos Komitetas.

WORCESTER, MASS.

Viso $19.407.98
Viso meto išeigų buvo $13.984.24 
Išeigos mokyklos

Žiema pas mus neblogiausia.
Darbai ypač vielų 'dratų) drrbtu-

rie drįstų panaikinti mūsą gim
dytojų pastatytus lietuvybės ži
dinius, tai tokiems nesidrovė
kime parašyti kaltinamojo ak
to, kurs ateityj būtų Įtrauktas 
lietuvių išeivijos istorijon.

Vadu, kurie pataria lietu
viams išsižadėti tautines gyvy
bės. yra mažai. Bet gi jie pa
vilioja neniaaži. Tokie, užui
ti, ilgokai svyruoja ir neišma
no. ką daryti. Tečiau noras 
.gyventi savo tautos teisią su
pratimu — ima viršų ir lietu
viai imasi priešintis lietuviško
sios dvasios pavergėjams. At
gijimas prasideda, stmiprati- 
mas auga, gyvoji jėga vėl teka 
mūsų gislose. Tik pa>i.-tengki- 
me tiksliau susiprasti ir gerai 
susiorganizuoti, tada niekas čia 
išeivijoje negalės pasmaugti 
mūsą gyvybės. O tikrieji tė
vynainiai lietuviai kunigai mū
są išeivijoje, kaip buvo, tai]) ir 
liks Mozės ir Aaronai. Tik 
juos paremkime ir stokime Į 
pagettią kovoje už tautines ir 
tikybines teises.

Gi, mirties šmėklos ir ją 
apaštalai, šaly n! Ale* norime 
lietuviškai gyventi ir lietuviš- 

Dulce est vivere et
randasi lie- moti pro Patrial 
»vadai, ku- žvaigintS.

Viso išeigų buvo. .
Ineigų buvo 

metą......
Išeigų buvo .

per

Balansas.........
Inšiurinų gauta 

k rišt i ją......
I'ž bažnytines drapanas 
l’ž klebono knygas ir 

drapanas ....

Viso

KK5E 3

. ... 886.75 vėso labai sumažėjo.
--------- j Ką padalysi, kapitalistai turi 

.. . .814.870.99 drūtą ryši. o mes darbininkai pa- 
visą------------ :yrę kaip Grigo bitės, tokiu būdu
... .8’19,407.98 ■ kas tik nori, tai mus skriaudžia. 
. . . . 14.870.99 ’Ar nebūtą laikas jau mums susi-

--------— prast ir imtis už kooperatyviškų 
. . . .8 4.536.99 Įstaigą ir suktis iš kapitalistų jun- 

gn.uz za-
573.79 LiG'udą drar.sijos nesnaudžia;
500.00 .juda, kruta, rengia visokius vaka

rėlius. nėra to nadėldienio, kad ne- 
. .. 1.255.14 |būtą kokios pramogos: bet rengia

i ateiviai, o via gimęs 
tai pašmurkšt Į krutar7.328.93 1 j.

Iš Lietuvos
Aplaikėme siuntinį maldaknygių vertės $1,000. Parduoda
me veik per pusę kainos, kadangi nenorime sukrovę laikyti. 
Agentai, perkaintieji maldaknygų nemažiaus $25.00 vertės 
gauna gerą nuošimti. Turime sekančių maldaknygių:
AUKSO ALTORIUS, bal tais celuloidos viršeliais su ka- 

buke, auksuoti kraštai, nepaprastai graži, tik... $1.75
ANIOLAS SARGAS, tekiais pat apdarais. tii< biski ma

žesnė. Kaina.............................................................. $1.25
ANIOLAS SARGAS, rudos skūros apdarai, laabi graži $1.50
AUKSO ALTORIUS, juodos skaros minkštais gražiais 

apdarais, su kabute.................................................... $1.75
AUKSO ALTORIUS, minkštais silūro* viršeliai, be ka

butės, tik..................................  "5
AWTQT.tT.TR, labai graži vaikams knygele, minkštais 

skūriniais apdarais, tik ....  40
VAINIKĖLIS, maža, juodais minkštos skūros apdarais, 

tik .......................................................................... .30

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

■aDEOBDODBE



lietuviškuose vakaruose jo viaai kad Siiky* yra fiitteų kankiny* { VevĄ Rudoką «u DotaiMb I^in- 
mažni matosi.

L. D. K. 8. judčjūuu.

Vasario 11 d. įvyko L. D. K. S. 
7 kp. susirinkimas, ant kurio susi
rinko nemažai narių; keturi prisi
rašė nauji. Reiškia mūsų kuopa 
pradeda kilti aukštyn. Kuopos 
pirm, kiekvienam susirinkime ra
gina visus narius, kad darbuotūsi 
kaip galėdami daugiau. Pp. J. 
Svirskas, J. Vaitkus ir M. Ščiuka 
iki šiol gana puikiai pasidarbavo, 
prikalbindami daug naujų narių. 
Tikiuosi kad ir kiti stos prie dar
bo ir dirbs vienybėje. Tik brolu
žiai, reikia daugiau lankytis ant 
susirinkimų, o didžiumai bus gali
ma daug nuveikti.

Susirinkimas būvu gana gyvas 
ir vertas pagyrimo. Likosi išrink
ta komisija, kuri išdirbs projektą 
dėl uždėjmoi kokio nors biznio dėl 
Darbininkų 7 kp. Manau kad ne- 
poilgam \Vorcesterio lietuviai tu
rės užeigą palei savo bažnyčią, kas 
murai reikalinga.

Taip-pat nutarė prisidėt prie 
parapijos rengiamų fėrų ir pasky
rė 85-00 auksu ant išlaimėjimo.

Koresp.

HARTFORD, CONN.

Darbininkų kuopos balius, kuris 
buvo vas. 7 d., puikai pavyko. Pu
blikos atsilanko skaitlingai ir pei
lio liko nemažai. Baliaus pasek
mės priklausė nuo komisijos.

Daugiausia pasidarbavo kuopos 
pirmininkas Antanas Mašiotas ir 
A. Keršis. Jie ne tik patys dar
bavosi, bet ir savo šeimynas padė
jo prie darbo, tž ką kuopa reiš
kia padėką poniai Mašiotienei ir 
p-niai Keršienei ir p-lei Keršiutei. 
Taip- gi ir visiems kitiems ačiū.

Vas. 8 d. laikytame susirinkime 
atstovai išdavė raportus iš apskr. 
suvažiavimo. Paaiškėjo, kad Conn. 
apskr. turės maršrutą taip greit 
kaip bus galima gauti kalbėtojas.

Gerb. kuopos pirmininkas nuo , 
praeito susirinkimo gavo du nau
ju “Darbininkui” prenumeratu. 
Jei ir kiti nariai tą padalytų, tai 
galėtume sakyti, kad vajus jau ei-

vadas - x*d>i**ptas Tidy*, ta&U jauną vItOkms knogeriausios
kas norite, kad mes gyvvettNM, 
kas bijote* kad iš išgąsčio dcau- 
mi r tumias, tai aukuokite kiek ga
lėdami kad apsigynus nuo tų pra
keikty klerikalų. Jūs visi gana 
gerai anot, kas atsitiko su Rusi
jos eantarpe bolševikų, tas pats 
gali atsitikti ir su mūsų mūėelnin- 
ku Šliakiu tarpe klerikalų. Užtai 
kas turite širdį ir dolerinę ir kas 
nenorite būti ant kartuvių paka
binti, tai aukokite kodaugiausiai, 
nes kitaip bus blogai, blogai, blo
gai !! Ex-saliūnininkas atkišęs 
“arbūzą, ” išsitraukė penkinę ir 
pakitę; ant bedievybės aukuro, 
paskui pasekė ir kiti sandarokų 
kopūsga iviai su savo dolerinėmis, 
centai ir t. t. Vienok suma da 
vis būvu gana maža, tai vienas at
plėšia įuojaus aukų baksą, gi žiū
ri, kauir tenai mažai, tada suėję 
ponaiutarč, kad, girdi, tame bak- 
se galo būti sumesta apie $25.00. 
ir t uKiu bildu padarysim apie 72 
dolerio

Be: ii a ir vėl nusiminimas — 
visos j.t aprokuotos aukos reikės, 
ir ne'ž.eks, atiduoti p. Rasteniui 
už kelio nę ir “burdą.” o kur-gi 
“Dirai” už darbą, illiuminating 
Cu. g krutančius paveikslus ir už 
darbą žmogui, už svetainę ir tt. 
Ui, pasirodžius kad tokios dide
lės ilaidos, reikia lįsti į skylę. O 
gi pirma rinkimo aukų buvo pasa
kyta. kad jeigu mes pralaimėsim, 
tai ja t nuims bus negyvenimas — 
jeiu.isili mūsų neiškarš, tai iš gė- 

.-.-s patys turėsim pasikarti, 
ui ką darys sandariečiai

Žybt.

dus
Mat

CHESTER, PA

::a.
Nuo Moterų Sąjungos vietinės 

kuopos gautas pakvietimas kad 
drauge darbuotis lošime teatrų. 
Kuopa ant to sutiko,

Reporteris.

Pranešame visems Chestcr’io ir 
apiebkės lietuviams, kad atsibus 
praki'.bos 23 dieną vasario, 1925 
m., i.io vakare, švento Mikolo 
baž: i nėj svetainėj. Rengia Lie
tuvi. Darbininkų Kooperatyvės 
Sąjįaos 19-ta kuopa, kalbėtojas 
bus -titro narys, gerbiamas advo
kate P. Daužvardis. Jis aiškins 
daraiiikų padėti ir galimybę su- 
silaKti geresnę ateiti. Gerbia
mieji 'hest e r io ir apielinkės lietu
viai-•er.gkit ės atsilankyti ir pasi- 
klasyti svarbiųjų phakalbų. Vi
sus riečia L. D. K. 8. 19 kuopa.

kloties nauja** moterystė* gyveni
me. Kas ihžb “neiti” Da yra 
dvi merginos kurios turi gerą pro 1 
gą išsirinkti sau vaikiną, kurių y- 
ra nemažai.- Kitos mergaitės da 1 
jaunos, bet už kokių 5 metų bus 
jų daug. |

Vakaršli*.

Ši lietuvių kolonija nors ne yra 
didelė bet matė- čionai perstatyta 
scenoje gal daugiau veikalų nei 
didesnės kolonijos. Per 9 metus 
gyvavimu žios, Šv. Kazimiero, pa
rapijos, manau kad buvo perstaty
ta apie 100 veikalėlių. Todėl vi
si čionai laukia gerų veikalų, mėg
sta ir lanko perstatymus.

Vasario 1 d. vaidintas buvo 
“Kuprotas Oželis.” kuriame vei
kale dalyvavo vieni iš geriausių I 
vaidintojų, būtent, Marijona Ado- 
manieiiė, Anelė iStrazdaitė, Adolf. 
Žibąs, Juoz. Grigaliūnas ir Kaz. 
Baranauskas. Atliko puikiai I

šitie ir visi kurie dalyvauja va- 
rėžiuose parodo prielankumą 

parapijai, darbuojasi jos naudai, 
užsitarnauja pagirimo ir žinoma 
sau šiek tiek naudos gauna. Juo
zas Juodelis kuris mums jau kelis 
vakarėlius surengė, da kelis rengia 
perstatyti. Laukiame! Ačiū jam 
ir visiems už pasidarbavimą.

Varg-onininkas E. šlapelis

sugrįžo.

Kaip mes apgailestavome kada 
varguli. Šlapelis apleido mūsų ko
loniją taip dabar džiaugiamės kad 
jis vėl malonėjo pas mus sugrįžti, 

. su mumis darbuotis. Linkime jam 
kuogeriausios kloties mūsų koloni
joje. ilgiausių metų su mumis 
veikti Dievo ir tautos labui. Per 
metus, kuriuos jis čionai pergyve
no, daug ubvo nudrikęs. Scenoje 
perstatė 3 operetes ir kitus veika
lus. Puikiai išlavino chorą ir tt.

Vilimės kad jis vėl panaišai 
darbuosis. Padėkime jam visi! 
Netingėkime, nesididžiuokime, vie
nybėje, meilėje, sutikime visuo
met būkimę, daug nuveiksime.

Orai.

tuvišjfgąrai atfcbką* pavedama* 
ja» graborystėe reikalus, įmokė
jo $100.

Po $2.00 įmokėjo: 1) Babickie- 
nė Ona; 2) Kaminskienė Marijo
na; 3) Savickas Kazys užsisakė 
iš Lietuvos laikraštį “Vienybė.”

CLEVELAND, ORIO. ^ATERBURY, CONN.

Sandariečiai šliakj korė.

šausiu 20 d. š. m. Sandaros 18 
kp. surengė prakalbas p. Raste- 
niui, reikale apgininio savo buvu
sio redaktoriaus p. šliakio byioje 
su kun. Garmum.

Pirm prakalbų sandariečiai, uad 
pritraukti daugiau žmonių, buvo 
atspaudinę plakatus su paveiKSiu 
vaizduojant p. šliakį stovint po 
kartuvėmis, o kitos dvi y pa tos būk 
tai šliaki nori pakarti.

Nors ir toki plakatai snndarie-

Vikrio 8 d. šv. Juozapo parap. 
(.•kykuos alumnų choras vad. 
iiz.Aleksiui vietinėj svetainėj

Paffitios. " Lošime gerai atsižy- 
mėj'Žukauskaitė, Pultanavičiutė. 
]n.r‘a‘č. s. ;dinskaitė, Liutkiu- 
tė. Vi ridekas. Mažeika. Kiti ro- 

iko silpniau. Dainavo aium- 
nt; h iras ir solo — B. Petraitė.

a'.b''j'> gerb. kun. J. Valan- 
ir ge.rK kun. J Bakšys.

Pelno li-b-;vo pili

8OTAM0N, fJL

sutrauks keHs'šimtus žmonių ir su
rinks apgininnvi tūkstančius dole
ri;. bet iš ‘okio bausaus rengimo
si susirinko nedaugiau kaip 75 

k‘ai tie. kurie įdo- 
kaip-gi čia bus pa-mav) pa

žmones susėdę

pakyla:'.', viliami pamatyt; paka
bintą sandarieči’.i “šventąjį,“ bet 
ilgai u'-iauivus iš'-ina ant steiėiau.- 
p. Ras'enis ir prarieda savo -py 
eii; : p;::nia.;--ia. k;:-. -■ ---a- :

yra gc.-;-- pau::-; 
ni'i. mūs-; pir ''

Žiema, nors da nepasibaigė, bu
vo gana ašlta, bet sniego nedaug 
turėjome. Gal 4 kartus snigo. Pri
snigo apie vieną pėdą. Jau snie
go kaip ir nėr. Pradeda šilti. Čio
nai. reta ta diena kurioje saulės 
nematyti. Oras sausas, sveikas.

Veikėjas.

SPAUDOS GALĘ SUPRANTA.

aviai prie tėvynė

Iš Oakville, Coan. per Water- 
bury’o speudos skyrių įsirašė ir į- 
mokėjo po $2.00: 1) Pušinskienė 
Agnė, 2) Dvileckiutė Elzbieta ; 3) 
Matulienė Ona ; 4) Račienė Marce
lė; 5) Alksniutė Emilė; 6) Ols- 
kys Matas; 7) oKucevičiutė Bar
bora; S) Samburys Antanas išsira
šė “Vienybę” ir 9j Zdanis Silv. 
užsakė savo giminėm laikraščius 
“Vienybę” ir “Žvaigždę.” į

Iš Eliz&beth, N. J. po $5 Įmokė- I 
jo: Juodeikytė Marijona, Jaunie-I 
nė Petronė, Bernatonis Vncas.

1 Po $35 Kubikienė Agota. !
Po $2.00: Ncvulienė Jie va. Rau

galas Jonas, šiling Barbora, Gai- 
nienė Magdalena, Navickas Sta
nislovas, Beržariskis Jeronimas, 
Siurplytė Zuzana, Čekanavičienė 
Magdalena, Puzinienė Karolina, 
Krunglevičienė Antanina, Stanke
vičienė Aniseta, Naujalienė Kotry- 
a, Lenkevičius Juozas, Bernotas 
Jurgis, Mackevičienė Agota. Puo- 
džiulienė Ona, Jurgeliūnienė Ona, 
Česna Antanas, Butėnas Mykolas, 
švedaitis Justinas, Ruzgienė Mari
jona, Ivoškienė Teklė, Kačinskie
nė Salomėja, Pociūnas Petras, 
Savickienė Alena, Penkiunienė Li
na, Karalienė Marijona, Ciporis 
Adomas, Garbaėauskicnė Marijo
na, Dilkiutė Darata, Savonienė 
Marijona, Botyrienė Konstancija, 
Stupurienė Tekiė, Kruuglevičius 
Adolfas, Pociūnas Antanas, Jonas 
Bagočius užsisakė laikrašti iš Kau
no “Vienybė.” tą pat laikrašti už
sisakė ir Mackevičienė Agota, gi 
Ona Jurgeliūnienė užsakė savo gi
minėm du egzempliorių laikraščio 
“Žvaigždė” o Šidlauskienė Anelė

■ užsakė giminėm “Žvaigždę” ir
■ “Vienybę.”

Po $1.00: Morkūnas Jonas užsa-;......... •l darom;
kė giminėm “Vienybę.”

Iš Great Neck, L. I., N. Y. Dum
bliauskas Motiejus $2.00.

Paduotasis sąrašas aiškiai rodo, 
kad lietuviai Amerikoje myli ge
rus raštus, nes remia ir palaiko ka
talikišką spaudą ir tuomi netik 
trokšta bet duoda galimybės, kad 
kultūros ir švietimo darbas Lietu
voje plačia vaga būtų, varomas pir
myn. Valio tautietės-čiai!

8u pagarba,
Kun. St. Pavilanis, 

šv. Kazimiero Drjos Įgaliotinis
• Amerikoje.

Lii-ftvos būvi) ir yra prisirišę. Jie 
savo duosnumu -- aukomis žymiai 
prisidėjo, kad Li'*nya liktų Ne
priklausoma Vais-ybė. Amer. lie
tuvio, aukos ir Lietuvos sūnų pra-

pienas kovosi- sraujas nenuėjo vė- 
ljai<. Tėvynė a'garm neprikiau^o- 
myiię. Xors kovos trinkiai tm’nc- 
žvangėjn. be* jie pasilieka išriki- 
mii sūnų raukos- . m-s Lietuvos su

IKario 7 d. iškilmingai tapo pa- 
iaiėtn Marė Grintienū, Velionė 
prin; ėjo pri<- daugel g<Tu drau
gi;;. buvo dora ir pavyzdinga mn- 
tf"' -Lis dukrelė Marytė yra uo
li ė : :■ choristė.

Vadin io 22 d. Įvyks Diiggan svę- 
puikus teatras-koncertas. 

[Pterairie adlyvaus žymus Naujo- 
jsifrAnglijos basas R. Juška, teno- 
jra-l>vilcskis, choras, kvartetas ir

priklausomybės prūsų rankose. 
Kam ginklams aprimus Lietuvą iš- 
tiok kitokį kova, kitokis karas, bū
tent spaudos kova. Laisvanian: .; 
Įvairina profesinės sąjuns.os i" 
spanda subruzdo katalikišką p- "- 
dčm Lietuvą s-.ioedievinti. išplėšti 
iš žmonių širdžių dorą. Pavojus 
nemaža*, todėl reikia žmonių sklei
sti tikrą šviesą. R< ikia žadinti ju

Allegro.

SIOUX CITY, IOWA.
zmo-

8 ut u oktavą*.

kada matytis čionai vestu-

214 Riph-y Pi.. 
EHzah.-*h. N. -J

C. BROOKLYN, N. Y.

<lari< -z; ; ra 1 -!og<- ‘ai vis
tų nelabųj ; i<!< rikalų darbas. Pa
galinus suriko kaip tas liūtas su
gautas, sako: “Broliai sandarie
čiai, jūs žinot, kad aš esu Sanda-

v di ' stokos tm-rginų, bet kada 
ta 'ai biųn linksmos ir Įdo.

Net Zaugclk žmonių atei
na ’ bažnyčią pamatyti šliūbo re- 
p:,i.

raštu. Tą prakilnų reikalą rūpi
na Kaū no šv. Kazimiero Draugija 
Ti spausdina ir skleidžia doras 
knygas ir gerus laikraščius. Ame
rikos lietuviai ryškiai supranta 
spaudos galybę ; jie nuvokia ir mo
ka atskirti gera knygą nuo by ko
kio šlamšto: taigi ir rašosi į šv. 
Kaz.iinii ro De ją, kad gavus geru 
raštu. štai j:i sąrašas:

Iš Brooklyno, N. Y. Į šv. Ra
mui o 31 d. kun. Jurgis Česna zimierb Dr-jos narius įsirašė Juo*

L. D. K S. 34 kp. mėnesinis pu
sinis susirinkimas bus vasario 22 
d., nedėlioję, tuoj po sumos, baž
nytinėje svetainėje. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ant susirin
kimo ir atsiveskite naujų narni. 
Ant šio susirinkimo bus svarstoma 
Broliškos Pašalpos Fondo mokes
tis ir daug kitų svarbių reikalų, 
kurie būtinai turi būti sutvarkyti. 
Prie-to-gi primenu, kad Šis laikas 
yra vajaus laikas — L. D. K. S.

Hataa vaikam* dėlto, kad la*rval vii*.

James kovoje *a aadapaaėjūa Kampo
je ir Netollmuoae Rytuose. Jis turėtą 
būti dalis kiekviaoo vaiko ralfio.

liaugelį sykių sveikas, normaiis kū
dikis nereikalauju gydytojoatydos, bet 
tai laimingas uuetikis, reni atsilaikąs. 
Jei kūdikis uėsljaUCia gvrai arba ne
auga kaip reikia, motina turėtą nevil- 
kiudrni.t j.oituni su geru daktaru. Iš 
kitos hormal.is kūdikis, gauda
mas liiikaiuos priežiūros ir tinkamo 
muisto, arbu iš krūtų arba iš Bonien's 
Eagle 1‘ieuo. turi išaugti ; sveiką, nor
mali vaikutį. Miliūnai irmilional kū
dikio Išaugo į vikrius bernukus-mergui- 
t«‘s slidėju> motinos yrieiiurtj su sotu
mu Borden's Eagle Pieno. Idant Lie-

centras ir visu kolonijų kuopos pa- »lUR^ienVKJ - 1 r pietį s haglę i ieną. Kardeliu Kompanija
siryžę su visomis spėkomis kodau-1 atspausdino Lietuvoj kalboje pilną pa- 

. ’ . . . , , I tnokininią kaip paruošti Borden's Eagle
giausia prirašyti naujų narių, kad , pteIl;j kU)ilkianis jvairių amžių.giausia prirašyti naujų narių, kad 
praplėsti, padidinti mūsų organi-į 
žariją, kuri darbininkams yra la
bai naudinga ir reikalinga. I

Tad broliai sukruskim, stokim į
, frontą ir ąpske’bkim karą visiems

— j darbą seramoniečiai, į darbą!
I L. 1). K. S. 34 kp. raštininkas

t*

**unant ;
’Uoofc patofąlM^'*Sužinok apie 

«t J. V. Vai*----------- ----
tvarius ir linksmu* kambarį** d*| 
»• 4 ar 6 Įmonių, pulką* ralAeF 
mandagus patarnavimas dldeHrdt* 
nys, batui koncertai Ir visokio* ra- 
ties patogumai ir HnkaaiyMa.

Rengklt, kad juaų <i**i**a bate 
parverti J Ameriką ant didlitj J. iT 
\ aidžios laivų, Jungtiniu Val***biu 
Linijos, .

| Paaitelrauklt pas vietini laivą a> 
įgeutą arba

I_ Unitad Stata* Une* 
45 Broadw»y,^ New York City 
75 State Street, Boston, Mm*.

Managing Operatore for 
United State* Shipping

$

Skaityk atidžiai kas maitą šitug 
straipsnius ir patirtėk ateičiai

UI

mi

Gydytoju Xekom«nduojamM

Dept 2

o

s

t

g

e
Jei pasiilsite šį apgarsinimą į The 
Borden Company, Borden Building, New 
Yonk, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

J. M.

0

t:ii :5ii<lvk kamlci 
rr. s i n 
luuiint

G<.-ri.»iamieji L. 1). K .8. 10 kuo
pos nariai, pradėkim šių metų dar
bą. tvarkiau Rgu kada vedė-m ’ig 
šio!. Vienas iš svambiausi-; darbų

p- i"'Gruiė dirb'i org-anizacijai.
K. S. yra 
kolonijos 

pirmyn.
varomas vajus. Kitos 
gara '-markiai ženeria 
Taueri ir irus Brook'jmi

m c

EkOVės skYRIUS

DEL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ •

nuotaios 
mažiuli

bariuose prie 
pečius yru pu

lenka v: 
vwlln;i." netik kaniliar 
game. ar žiemos, ore. jt

ap-

S* . bažny' inū.; sve-au-.ūj. tuoj po 
s’ini"s. Mi-ūižiani'- visų narių atei
ti ir užsimokėti savo mėnesines 
duokl' s-, ne< po <jo susirinkimo 
visi no užsimokėjusieji bus paduo
ti i centrą sulaikymui organo. Ma
lonėkit patys ateiti ir su savim at
sivesti nauju nariu. Pradėkime

A. Spaicys.

S U SIRGO.

Ifalijos fašistų pmnioras 
Mussolini sunėgalūjo. Pagavu 
influenzą.

Nuo 1857 trys gentkartės kūdikių 
laimingai išaugo šituo laiko išbandy
tu kūdikių maistu.

Tavo Pareiga Jais Rūpintis. “
Mac kūdikiai negali niekucm: saii pagelbėti! Kuomet jų vidų-

;T:'c! ripesCngai. Pridabok: t. ka<’ jų viduriai 
*rūĮ. Ir jei apsireikštų nors mažiausi* vidurių 
* jiems Bambi no—Kūdikių Oriau*} Draugą. 
Jie net tiražo daugiau*. Ji» veikia greftai, ten- • 
35c. aptiekose ar tiesia: iš laboratorijos.

EXTRA EXTRA
DIDELIS

Išpardavimas
Su labai nupigintoms kainoms, Visokių drabužinių 

tavorų, ant 877 Cambridįe St., Cambridge, Mase.
pas A. K. P0TEMBERGA

Nupiginame dėlto, kad perdaug- turime visokių tavorų ir noriu duoti progą 
savo kostumeriams vieną syki i metus nusipirkti pigiau daug visokių drabužių: vyris-- 

kų. moteriškų ir vaikiu Viskas bus taip nupiginta, kad daug pigiau parduosiu kaip 

man kainuoja. Tą darau dėlto, kad užganėdint savo rėmėjus ir prietelius lietuvius, 

kad nepamirštų mane ir ant toliau eitii lietuvis pa^jetuvį ir remtų savuosius.

Išpardavimas tęsis vieną sanvaitė prasidės Utarnin- 
ke 9-ta valandą ryte.

Vasario-Feb. 17 ir tysis iki 24 d., 1125
Gerbiamieji lietuviai, nepamirškit tos progos, bet pasmaudokit. Kas ateis Į 

mano krautuvę, tas bus užganėdintas i r nepamirš mane ant toliau.
Prie progos pranešu gerbiamąja! visuomenei kad užlaikau visokių reikafiuglj 

šeimynišku iryduoliii atgabentu iš Lietuvos, kąjp tai: renmnėlių. liepžiedžių, pelūblj 

ir visokių šaknių reikalingi} dėl pagerinimo sveikatos.
Iš kalno tariu Tamstoms ačiū už atsilankymu.

A. jK POTEMBERGAS
877 Cambridge St., Cambridge, |Į



PASATO PRAKALBOS. sytojai jau buvo gana nuilsę 
pradžioje- jo kalbos, mat pora 
kalbėtojų jau buvo kalbėję pir-

sykiu iš trijų.

Pereitam Granil

Sį ketvirtadienio ir pžtuyčios 
wtrjrrn Ketverto vakare Dr. 
'Jakštas kalbės apie KATALI 
KYBĮ| IR CIVILIZACIJĄ, o 
p^taiyčioje apie bedievių močiu
tę besdŽrbnę ir gyvybės evoliu
ciją 
' Nepraleiskit šių progų, susi
lipki visi, nes bus begalo svar-

nta. vienok visi klausė iki po Ojmto Tlouse net sienos braške-
dešimt. O iiasibaigus paskai
tai žmonės skii 
nenoromis: iš 
girdžiania, kad
tokių prakalbų reikėję, tai vist 
sandarieriai ir Relei vininkai 
būtų susitraukę j ožio ragą.

Prakalbose matėsi ir samla-

‘ iuu

jo nuo ovacijų, kurias sporto 
mylėtojai sukėlė lietuvių čam- 
pijonui F. .Juškai, lis paguldė 
du sykiu iš trijų ligšiol neper
galėtą lenkų čampijonu Stasia- 
ką ir tuomi dar -ykį parode 
lenkams, jogei jis. o ne Stasia-

jaučiamas vadų vienumas su 
savo kareiviais. Kūčių vaka
rienes metC "kuopose ir koman
doso drauge su kareiviais da
lyvavo jų viršininkai — Teatri
ninkai, kas kėlė kareiviuose li
pų ir pagarbų savo vatinis. 
Bendrai. Kūčių vakarienė rodė 
mūsų kariuomenės demokratiš
kumų.

KLAUSIMAI BUS ATSA 
|LOMI. UŽGIRSITE DAUG 
JUOKO. Da bus keletas labai 
vaizdžių pridėčkųrir apie šlia- 
kio bylą.

PAAIŠKINIMAS.

Žinomas smuikininkas -prof. 
A. Židanavičius ir gaišioji dai
nininkė p-lė Margareta Grybai 
te guodžiasi, kad daugelis jiem 
prikai.šoja nedalyvavimą nau
jųjų vargonų pašventinimo 
koncerte vas. lū d. Šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje. Minėtiem ar
tistam daugelis prikaišoja 
‘‘streiką." “boikotą." igmora- 
vimą bažnytinio koncerto. Mi
nėti artistai prašo Redakcijos 
vietinei visuomenei pranešti, 
kad jiedu nei streikavo, nei boi
kotavo, nei ignoravo vargonų 
pašventinimo koncerto. Ir 
smuikininkas A. Židanavičius 
ir dainininkė p-lė Margareta 
Grybaitė koncerte nedalyvavo 
todėl, kad jiedu rengėjų nebu
vo kviesti.

v ienas neišdrįso s:i 
filo'zofi.jos jMirodyli,

Oi. jūs laisvivčiai, laisviečiai. 
jūs tik mokate bliuznyti, o rim
tieji dalykai jums yra antraei
liai;. žvirbliauti jjis galite, bet 
žvirblys didelis tik iki tol. kol 
vanagėlio nesimato.

Žiūrėsime koki mokslingumą 
parodis mū>ų .garsieji moksli
ninkai ateinančiose prakalbose.

io<

Buvęs.

SUSIRINKIMAS;

A. L. 1L K. Federacijos t rečio ; 
skyriaus susirinkimai bus va
sario 22 d. pohažnytinėj svitai- j 
nėj ant Penktos gatvės, tuojau- 
po sumai. Visi draugijų at>to- j 
vai kviečiami atsilankyt, nes. 
’ftfrėshn daug svarbių reikalų 
aptart ir tos draugijos kurios 
iki šiol neturėjote pris:uni-isio- 
atstovų malonėkit į ši susirin
kimą prisiusi.

i a Valdyba.

DIDELĖS PRAKALBOS.

čainpijonas.
Kistynės buvo labai Įdomios, 

nes abudu risti kai buvo gerai 
ormirenge. Lenkai buvo tikri.

mūs. Daugelis lietuvių irgi bu
vo tos nuomonės, nes Stasiukas 
vra už Jušką sunkesnis ir jau
nesnis. Priegtam Juška dar ne-

alutin
!<ll"il'.(

nuo

. u<> j >;b u; v m io ran.;o- per
ą pusvalandi Juška ėmė viršų 
nt Stasiuku. pagalios suraki-

c no Stasiako ab.id-vi rankas ir 
plėtė ant mat rašo. Stasiai 
bėjo p.us'u-tim-s pajėgas. 1-

mm

C

P-le S. Vaitkaite.
ymus rengiamame kone

PUIKIAUSIAS VAKARAS.

rn. <i: visokiais pamarginimais: 
.imliomis, prakalbomis, veika- 
in, vasario 22 d. .ba/Jiyliuėj<- 
>veĮab»ųpj. Yra užkviestos pui- 
kiuTi^Ink. ir apylinkės
■ iainjriinkes. kurios ’jtHt hosto- 
r.:eč!mns labai gerai žinomos, 
kaip tai: panelė s. Rauduniu-

Antradienio vakare, p; 
jos svetainėje. K. I-'eJer 
skyrius buvo ir-mgę> 
svarbias prakaihas. Ka!'“'.’0 Liūtė, ponia S. Skndrimiė ir po- 
kun. Garnius ir Dr. i\. Pakštas. -1^ y\ P>ušmaniem’, akom. M. 
Kun. Garmus kalbėjo -anriš 
sn šmeižtine šiiakio byla, k; 
jau pasibaigė pirniadi"nio v 
kare, ir ant jo pak-;<tn> jm> 
rankiškus Įtarimtis. Mat }® 
kriminališkai šiiakio bylai pi 
sidėsiant kažin kas anonym. 
kai kun. Garmų Įskundė, k.

vra linksmint-

.maloninis balseliais. Pr'mg tani 
mis atvaidinta du labai pulkim 

i veikalėliai po vadovyste pone 
• V. Trečioko ir J. Venio.
1 Tadgi brangūs lietuviai ir

Pagalios

tos progos ir laukė, 
a už

r>er savo.
i.pčiujio Sta>:a
paleid
gelbėjo virvė

pri>i trenkė.
ant matraco.
jo. nučiupo j

bet
pusėtinai
S'asiakui

trasą, kad net \ 
.u i tebėjo. Lenk;

<-kund

M.

pr:-
UM-

pwų pio-esmes 
Bridson Greon 
irt i n a. c šaržu n-

t’AKMA 2tMi :ikeriu, i lomesteial OŲav<>. 
<’<>. X. Y. l’uikiiĮs i.aniai^ arti geležinke
lis uiie-i a > ir ežeras. is karvių, :t ar
klini. 3(1 vištų, su visais įtaisymais ir 
traktoi-iii. n Kaina sa.tkMA įnešti.

GERAS PIRKIMAS

visokių
rus italijis 
uiškus ar 
m o n t irus,

p;ul;iro dalelį ».kirturnų ir tei- 
ką sutaupo def kito ko.

ITAL1JONIŠKI ARMONIKAI
Mes dir

btame ir Ina 
portuujame 
visokiu ru

•-viy. Keturių šeimynų plytinis nnmas. 
kuris <Iu<h1u metinių Įeljrų $3.3^0. Sa
vininkus KIMIAU \V. ('AKY. K>v Mair. 
St.. Brockton. M 
įtrtn Matu 08t»2.

TRIUK^MINGOS 
LAIDOTUVĖS

Dortmund, Vokietija. — Lai
dojant žuvusius nuo ekspliozi- 
jos angliakasius, bolševikai iki-

su žodžiais Šalin I); 
na! Pvig jų tapo 
kilus triukšmui ir 
Laidotuvės.* dalyvavo apie 30.- 
000 žmonių.

tvota
šinuii-s metų garantija. Mu-ą kainos 
žeiras. Dyku! nurmiviuat de! pirkėjų;

LIKSMAS BALIUS
Rengia Švento Petro Parapijos Choras

Vasario-February 23, 1925
-ą valandą po pietų

Šventa Petro Parapijos Svetainėje
492 East St-yęiltl; Street Sngp: Ib.sidH. M

PARAPIJAI Vi

,ll)Ds;i

>Kait.irg
ai ■ n:1, i j n t ori l< irt i. i

na

ŽYMESNIŲJŲ N. A. DAINININKŲ

KONCERTAS!
Įvyks Nedelioje

Vasario-Feb. 22 d., 1925

< AMRRTIKIE’Jr.F—-du trijų šeimy
ną minim p<> 5 ktimlHindus kiekvienai.

! Vs-l, ta^mvęmeunti^ .liekjrtkaK
dėl daug paladžiu ir <Uirž<>. puikiausioj#

• II- imhtnklausiuj pivkė SgS.MHlT
i už «ibu namu. - ;

i. 3 šeinryiių namas, rendų apie $48; 
'a.hvny, tik S2,5|*U 
\ kreipkite ku.H,'

JDEAL FUEL >’

BOSTON CONSOLIDATED 
GAS COMPANY

149 TREMONT ST 
BOSTON

' PADĖKAVONĖ
! Mike Bluis. 501 Pine nills St.. 

“Dėkui T«I“SV(».fft Zutaitl, u* JŪSŲ BtebskUngai
at. le^. kurios mane sveiku padare, 

lur?Jau vidurių dhij eutietPJims. sMT-4 
ylo nedirbta^, Kulvos skaudėjimo, nnk-. 
limis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko vnlgytl nenorėjau, bet kaip aš sn-

^USI1 du pakeliu No. 
eUuA. tai tas visas nesmagumas nuo 
miluos dingo Ir veliju kiekvienam Smo
gui kreiptis pus žukaitį su .negerais vl-

I dūrinis, o tos žolės ir jumis atHalsvs. 
! Prekė GOc. .už pakeli” ’
| >> gausi vixukn.i zonų ir knygų katalogiC 
! Adresuok tain; .

. M ZUKAITIS
443 Hudson Avė., Rochester. N T.

’AIEŠKOJIMA!
■•s pažįstamų, o ypar- iJaugį parupi- 

?.<>-. I-Uuauciiskių kaimo, Kamandiilin 
cinisktj. Riliaėiauskų. atsiliepti šiim 
antrašu; 2u l axuu St., Mentelių, Mass 
.es apleidžiu Ameriką 1C btilandžiu š. 

m. Lietuvoj lankysiuos šiose vietose: 
. maruose. Alytuj. Pivašiūnuose. Onuš- 

! - . Dus neuyse. Žiežmariuose. Auždva- 
I :y. Alovėj ir kt. i \im

Bostono Draugysčių Vai-i 
dybų Adresai

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
— M.

-■į r i ’ 2. Seventh Sa, Su. Be

KRIAUŠIUS
Kriaušius A. SIMOKAITIS por- 

sikė'ė j naują vietą. .TN siuva vi- 
■šokius .vyriokus drabužius ir perai i 
(padaro. ------ ■
j tu r. Taip;

negu kur nors k;

on, Mass.

M

ton. M:

"--••g..,a ,a.-ko su-Irinkimus kas 
’ -•) n<4dėld:euį kiekvieno mėnesio, 
valandą po pietų, jrarapijos s.tlėj

rq

DR-STŽ LIETUVOS. DUKTERŲ 
PO GLOŽA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

į — Z. ZičkFenė,
3-rd Sl. So. Boston. Mass.

— A. Janušonienė,
I42G Coiumbia Rd.. So. Boston, Mass.

- rot. Rast. — O. Siaurionė,
4-id E. 7-th S,-.. Su. Boston. Mass. 

y.t:. Rast. — J. Keys.
ll-> </ Street, So. Boston, Mass.

• ž‘l- — (>. Stuniuliutė.
i J".) 6-th St.. So. Boston, Mass. 

vurkdarė — O. Mizgirdiene.
1t>4 fgth Sr.. So. Boston, Mass.

Jraugijos reikalais kreipkitės visados Į 
protoko.-Į raštininkę. Draugija ’aikc 
savo susirinkimus kas antrą utarnin- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
psn.pijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

A. SIMOKAITIS j 
.344 W. Broadway, So. Boston 

(Antrus lubos)
J

Tel. So. Boston 0823 i 
j LIETUVIS DANTISTAS 

JHL M. V. MSPER
i (KASPARAVIČIUS) 
j 426 Broadway, South Bortoi 
! Ojito ralandot: i

!! nuo 9 iki 12:00 ryte tr nno 1:30 I 
i Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 t*1. vakare. <

|l Ofisas uždarytas suba»os vakarais i 
•; Ir nedėldieniala. Į

i Tel. S. B. 4ono

i DAKTARAS
I. LANDŽ1US-SEYMŪUR

■ Lietuvys Gydytojas
: 772 EAST BR0ADWAY

So. Boston, Mass.
„VALANDOS:

nųč'Tt' ryte iki 9 vaL vakare.i

j Tel. So. Boston 270

j J. MACDOMELl, M. D.
: (Tolima ttuikalbM ir lietuvUJcM

jnso valandos: Rytate 9d 9 nl 
Po pietą nuo 1—* 
Vakarais nuo®—i 

586 E. Broadway, So. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 

889a W. Broadway, So. Boston 
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 t. vak.

Įžanga. $1.00 75c. ir 50c.Šiame ketverge Juška risis su 
italų čampijonu Leone 

Labriola.

L AB R I O L AL E 0 .

OLE JACOBSON T»L Broctton 5112—W.

D

MIKE T

M I L L E R 
D U T C H E P.

Prieš ristvnes jis bus apdova
notas auksiniu diržu.

F R E 
F R A N K

PRANAS JU Š K A

DR. A. J. 60RMAN 
(GUMAU8KAS) 

706 Main St, MonteDo, Km 
(Imtom Broad Btreot)

UŽ PASAULIO ČAMPIJONATĄ

P lė M. Monikaitė.

GROSERNĖ.

r jn»k»
Fr.-mk Dnb-i

vininku' >š.nž:'l<>in ; kitų mie-tH c;:J; 
linui pirkit biznį ir nentnknū.’isni dirb- 
’i. tues Išmokysime. PROGRESS ('ASP 
MARKET. 314 E. Eigbth St Sn. Rom.
ton. Mr«. Tel. S. R. tmVM.

,.., i Boston, Mass M ik'-‘ Į

Jungtines A'aLiybe-. ’r gyv 
čia vogtinai. Kun. Larinu 
įėjęs eiti j imi; 
aiškintis kaip j 
rodęs dokumentą: 
liškiau niekas n-gm; pažinot 
tuomet biuro vedėjai mis; 
ję ir pradėję klau-mėp 
toks šposas galėję-; atsitikti. Ž 
noma. juodrankio ant gf-itiij" 
niekas nežino, bet buvę primin
ta, kad jo byla e-anti eigoje] 
prieš tulus. blogos valios žnm 
nes — tuomet jau biuro vedė
jams tolinus n<bor“ikėj<> aiš 
kinti, jie žinoję kas -oka. Kum 
Garmaus kalba buvo gyva r 
visus patenkino.

Antras kalbėjo Dr. Pak 
Jo kalbos tema buvo Šv. 
tas ir Gamtos Mokslai. 
Pakštas aiškino kaip n t si 
pasaulis, kaip šventrašti.- 
ha Biblija sutinka su mok- 
kaip laisvamanė!įai savo igno PARSIDUODA BŪčERNĖ IR 
rancija daugely vietų šokinėja 
ir nežino ką kalba: jis žmonėms 
pilnai mąstantiems jmdė. kad 
fcv. Rašttus ne tik nrpriešm- 
gas mokslauK. bet mok-io pa-

Rengėjai

VASARIO 
(February) 

19 1925

; Grand Ooern

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
KAMPAS E. ir SILVER ST., SO. BOSTON. MASS,i~ " A,- - - - - - - - - - - -
___ __________________________________ __________ ___________ sv. KAZIMIERO R. K. DK-J0I

- .f , VALDYBOS ANTRAtAIPrograma Išpildys:
Artistas-Smuikiuinkas A. Židanavičius, Pr. Rimkus. A. streetGl^>.,DB^ton. Mas*.

Bačiulis, Z, Neviackiene, M. Grybaite, M. Monikaitė. Protj4^SS 1U.
S. Vaitkaite ir J. Vinkšnaite. Pianistes: Čiurliute ir r‘n!2sVr Ra^t‘Jlinka3 — K .kisma

_ .8 Hatch Street. So. Boston, Ma»
Grybaite. TždlninkaF — L. Svagždyg,

111 Bowen f t, So. Boston, Įta* 
Tvarkdarys — P. Laučka,

395 E. Flfth St, So. Boston, Msml 
_ Draugijos reikalais kreipkite vlm-

Visus Kviečia RENGĖJAI Draugija savo suslrnMmua laiko 2-r| 
_________________________________________________________ nedgldienį kiekvieno m£ne*fc> 1-mą vai 
—----- --------- ---------------------------------------------------- —----- — po pietų parapijos m!«M Seractk

DID E L ES RISTYNES ’biiSŠSS?
BOSTON, MASS.

IRMININKAS — V. Zalieckaa.
'>14 E. Rroadvvay. So. Boston. Mase 
IC'E-PIRM. — PnvHns Roką.
95 C Street. So. Boston. Mass.

i PROT. RAST. — Antanas Macejunaa
■ 450 e. Snvonth S t., So. Boston. Afnaa.
: I N. RAAT. — Juozapas Vingri Urna

9OG e. Rrnadnay. So. Boston, Mass 
ASIERIUS — Andr. Zalleckasi

į c,11 E. Fiftb St.. So. Boston, Mass 
. IAR.Š.M.KA—Kazimieras Mlkatlkmis.

9OG E. Brondvay. Sn. Boston. Ma«s 
I>. I.. K. Keistučio Draugija laikosi 

o mėnesinius susirinkimus kas plma 
edėidienį kiekvieno mėnesio, po num 
f'4 tVasliington St.. Boston, Muks.. 
•30 vnalndą m1 pietų. Ateidami ant 

susirinkimo atsiveskite su savim tan- 
gians nnti.i’j narių prie musų rfrsngljor 
nrimšvtl.

PERSIKĖLĖ Į

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
▼ai. 0 Iki 11 ryte. 1 iki 3 po ptet. 

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

TeL So. Boston 2881.

NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutini patarnavimu, todėl verta pas jį 
kreiptu.

820 E. 6 th St., So. Boston, M&m. Tel S. B. 0183-W.




