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' ’ į Popiežiui PILIS įraukei
“Kiekvieno katsįiį 'jrrą ! 

šventą; priedermė • paremtu 
katalikiškają spaudą ir ją 

kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio už mo
kesni o.”

SESTADIEinS, VASARIO M D., 19&.
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“Darbininkas”
364 Broedirey, So. Boston, Mm

Te. South Boston 69*
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Kalia 4 Matai

Nuo Atlanto iki Pacifiko policija Žinios iš Lietuvos

ieško dviejų lietuvaičių Loto klubai ir kariai. Nelaimė.

t RADO NEGYVĄ KUNIGĄ.

New York. — Katalikų kun, 
ĮPeter J. Slae iš Ososso, Mieli, 
luistas iš nakties negyvas Sa- 
į gamom kotelyje. Coney Island. 
jji> mirė nuo apopleksijos. Bu
lve jau senas. Jo bankinės 
į knygelės rodė, kad grynų pi- 
[nigų turėjo $248,433, o nuosa- 
; vybės Brooklyne turėjo už $22,- 
!®0.

NUTEISĖ KATORGON. PIRKO D KARŪNOS.

Amiens, Franeija. — Franci Paryžius. — ] 
jos karo teismas nuteisė kator- riale Italiano 
gon iki gyvos galvos devynis 
vokiečių oficierus už žiauru
mus karo metu.

ca Comnier- 
ko dalį Rusi

jos caro brangaJS ' ų už 500,- 
000 lirų. Tas b^angmenas par
davinėja' bolševikų valdžia.

PASIDARĖ NAUJOS 
ŽEMĖS.

Rusijoj nuo augšto Juodųjų 
jūrių pakrančio slinko didelė 
daugybė žemių į jūrę. Tas bu
vo Krime
Pasidarė pusiausalis 150 
lių ilgio ir keletą salų.

ties Sehastopoliu.
mai-

NUŠOVĖ TĖVUS IR SAVE.
DIDELI NUOSTOLIAI.

IEŠKO DVIEJŲ 
LIETUVAIČIŲ.

Bostono policija ieško dviejų 
lietuvaičių Onos Brazaičiutės 
ir jos draugės .Marijos Leviš- 
kiutės. Jos yra iš Xe\v Yorko. 
Spėjama, kad jos nelaimėje. 
Jau mėnuo, kai jos kaž kur 
prapuolė.

Abi lietuvaitės jaunos, nesu
laukusios nei 17 metų amžiaus.
Jos abi dingo sausio 5 d. Pa-, 
siėmė išviso $300. Jos nuo ma-1 
žatvės buvo draugės ir ilraugv ' 
pabėgo iš namų. Jos abi labai 
gabios ir gražios. Jos tikėjosi ; 
patekti į jodomųjų paveikslų ; 
filmu aktores. • Kadangi jos: _ . . . , , .
ti-’-A • ncgvvas. Pasirodė, kad josikšiol neatsiliepė ir t<‘va.’uega- . . , ,
t- .. , . ' !buvo nušautos. Jos vertos kūlėjo jų surasti, tai spėjama.’ 
ii- , . .... . -vo no $600.kad jos pateko i baltąją vergi
ją. Kai tėvai pranešė apie din - > 
gaišias merginas policijai, tai; 
Ne\v Yorko policija pranešei 
Bostono. Chieagos. San Frnn-L . al,SVarstęs senato priimta! 
CISCO ę Los Angeles-e intarti- !p;l.;,ininku biliu. atmetė. 
nose vietose ieškoti.

NUŠOVĖ KETURIAS 
KARVES.

SuffJeld, Cal. — Farmer 
M’alenty Drelsk iš nakties indo 
>avo keturias geriausiai karves

Cresco, la. — Will Dunn, 40 
m. amžiaus sumanė palengvyti 
savo pasenusių tėvų gyvenimą. 
Jis abu tėvu nušovė. Po to 

j pats nusišovė.
Į

American \Vdbton kompani
ja pereitais matais nuostolių, 
turėjo $11.969,8^. Tas atsiti
kę dėlto, kad medžiaga ir dar
bininkai brangiai atsiėję.

ČALI čAPLIK GAISRE.

SUDEGĖ ORE.
Yuma, Ariz. — Leit. W.

Garrett, Suv. Valstijų laivyno 
lakūnas buvo išlėkęs į padan
ges. Ten jo orlaivis užsidegė 
ir lakūnas pavirto į anglį. Ki
tas jo draugas išliko gyvas, bet 
knisiai apdegęs.

S.

fikPASKm.

ATMETĖ PAŠTO EILIŲ.

| Washington. — Atstovų bu-j

SUGAVO BEVAGIANT. I T „ . - v z.
Los Angeles, (iii. — Cah ča-

New York. — Laivo Stutt-IP1!n ’r v’isa film| ėrtiimo dirb- 
gari vienas jurininkas ir vienas jIuve turėjo išgąsčio. Bedarant 
laivų liuoduotojas suimti už vo
gimą prekių nuo laivo. Jie bu
vo pavogę brangių stiklo akme
nų už $2.250.

i- PABĖGO SU PINIGAIS.
Gloucester, Mass. — Vietos 

vieną filmą, kurpali Čaplin tu- banko iždininkas Smitli, 34 m. 
rėjo rolę, kilo ‘-gaisras. Bet amžiaus paliego su $10,000. Kol 
baisių pasekmiųioebuvo, kas jis nesuimtas.

KUR NUĖJO AUKSAS.
Darbįfiinkų Vajus

Pastaruoju laiku mūsų spau
doj ir net Seime buvo pakeltas 
klausimas, kad nuo Naujų Me
tų Kaune reikalinga panaikinti 
loto klubai. Bet po tų mažų lo
to klubams nemalonumų, jie 
po Naujų Metų drąsiai savo 
biznį varo. Matyt, kad jie 
kaip buvo, taip ir bus.

Ča aš noriu paliesti loto klu- 
bininkus karius, kurių niekuo
met netrūksta.

Nežiūrint Į tai, kad kario 
forma į tokią vertelgų ištaigi] 
yra gėda eiti, bet būna ir kitų 
tam tiknj pasekmių. Dažnai 
pasitaiko, kad karys pralošęs 
nervuojasi, pyksta ir t. t. Be 
to, kad vietoj, daly, atlikti 
koki nors naudingą darbą — 
jis leidžia laiką pinigams pra
kišti. Karys yra ne tam skir
tas, todėl ne jam vieta loto klu
buose.

Mūsų kaimynai karių lanky
mąsi į loto klubus neigiamai į- 
vertino. Taip, pav., latviai 
karo ministerio Įsakymu visai 
uždraudė kariams lankytis į 
klubus. (Dabar tie klubai visi 
uždaryti.) 1

Šeiriai (Vilkaviškio apskr.). 
Sausio 14 d. vakare šelvių gy
ventoj Vaičiulaičio užsidegė 
kluonas. Laimė, kad subėgo 
daug žmonių ir nedavė ugniai 
sunaikinti kitų trobesių. Gai
la žmogaus, kad tokiais netur
tingais motais ištiko nelaimė. 
Pažymėtina, kad Vaičiulaičiai 
yra daugiausia apsišvietę žmo
nės ir labiausia priajučiantys 
čionykštei pavasarininkų kuo
pelei. Užsidegimo priežastis 
nežinoma.

Serga proto liga.
Seirijai (Alytaus apskr.). 

Šioje apylinkėje žmonės kalba, 
kad api e G žmonės serga proto 
liga. Iš jų viens smarkiau 
sergantis buvo nuvežtas Tau
ragėn, bet vėliau paleido. Ža
los žmonėms nedaro, bet vis
gi pavojingi: kartais jie net iš 
narni] išbėga.

Priežastis ligos žinoma tik 
vieno. Štai ta priežastis. Prieš 
Didįjį Karą, o ypač karo metu, 
smarkiai buvo gobšūs, todėl 
susirinko krūvelę pinigų. Įpy 
da jk ždngo, oseus dar -J

Per .sausio mėnesį Jš Suv^. .... ■ w . ..
Valstijų aukso išgabenta 'už.' Darbininkų .vajaus karštis

Klaipėdoje, taigi Lietuvoje,Jdan rinkoir kaįbęftfdįį

Boston Daily Advertiser in
dėje vas. 20 d. Elenos Tareiliu- 
tės paveikslą. .Ji yra Lowell'io, 
Mas*. lietuvaitė. Laikraštis
rašo, kad tai Sleeping Beauty. jS,r0^p-
Išlaimėjusi keletą “beautyį 
prize'’.].” Sako, kad ji gražu-j
?r.ą ir.gijo valandas kas nak Į 
:r.i(‘2odmna. paprastu valgiu ir] 

nasimankš-tvdama. į

...No.' Abington, Mass.— Mur- _
docb. Gillis rastas negyvas prie- $73,400,000. Daūguma to auk-įnoys
iųieįio netoli namų. Jo gaivalo išg
laivo vandenyje. Jis nuo nedė- jon ir „ „
lios buvo dingęs iš namų ir ne- aukso išgabenta už $1,308,000. jtieut-ą. vienok senosios kolo-

NORI MOKESČIŲ 
PAPIGINIMO.

ŠVEDIJOJE SUSTOJO 
DARBAI

Naujosios Anglijos tabako1 
augintojai guodžiasi, kad juos i 
perdaug smaugia dideli mokės- ;

LOKAUTAS ŠVEDIJOJ.

Švedijoj penkių didžiųjų 
•amonių kompanijos skelbia 

Varosi, kad valdžia su- lokautą. Paleis iš darbo 130,- 
darbininkų. Ne visos pra

monės kartu sulaikys darbus. 
•Kr. i kurios pradėjo nuo vas. 19 

kitos vėliau. Popieros visa 
AVhite '‘jo į teatrą. 1 Pramonė sulaikyta.
p riirajo vaidinti, i \ iii p galimą lokautii Švedijoj 
i‘vr. staiga apalpo-* jar-nu0 kaukta. Valdžia 

jpii'kyrė komisiją, kuri tarpi- 
------------- į niūkaus ir Bandys sutaikyti 

DARBAI EINA NORMALIAI; k nmnaniias ir darbininkus.X )

Washmington. — Darbo De- _ _______
partmentas skelbia, kad darbų ; -

STAIGA MIRĖ
Waterbury, C t. — Mot

k

BOLŠEVIKAI RIAUŠES 
KELIA.

<< nedarbo. bo* 
-‘“zonine nedarbas, j

EXTRA!
TEISĖJO IŠTARMĖ.

' Sandaros” ex redaktoriui 
šlakiui už kun. Garmaus šlovės I 
plėšimą teisėjas bausmės dar 
nepaskyrė. Kiek reikės šmei
žikams kalėti arba kiek užsi
mokėti. tai krinrinalio tedamo

Guigarijos bolševikų i
-i"ja. Prieš juos veikimas 
;ngi didėja. Seimo atstovas 

į komunistas Strašinimov nušau
na. Fili popelyje komunistai 
■ iš pasalų sužeidė policijos virši
ninką ir policijos departmento 
-/■kraterių nugalabijo. 20 bul- 

Igarn komunistų apiplėšė pari
to Serbijos sodžių.

SVEIKSTA.

' ir
abenta Indijon, Vokieti-įva^ijas: 
Australijon. T Franciją Neiv A orką ir Connee- 

_ t x. iticilt.;!. vionnk stAnncirvc' Irnln.
T Vokietiją UŽ $17.500.000. l’ni-i0* nenustoja dirbę ir kovo-

__ Iję už darbininkų būvį, už savo 
į kolonijos garbę ir pergalę. Da
bartiniu laiku smarkiausiai 
darbuojasi bei lenktiniuoja —- 
tai Montellas saTHevelandu. Ot 
įtik šiomis dienomis atšlamėjo 
įcentran dideli pluoštai naujų 
j narių aplikacijų. Mažas&i

— [Montellas prisiuntė keturioli- 
TIKISI PADARYTI PIRKLY- ką naujų narių, o Clevelandas

BINė SUTARTĮ. [dešimt. štai jų nariai: Monte- 
Vokietijos Agatai, kurie |“°- “t3!,2?1’1. J R ?urce9' 

tarPsi Maskvoje apie pirklybi-,"'l!s - JI 1“', - Y fČ
nesutarti, sugrįžo Berlinan su ].na'''. . ' Y į Č- BI '
raportu. Pasirodė, kad 6įP-T“k!?ne- 1'
bos pusėtinai eina ir kad dke- 1 ę.alav'w- 8 l Jurenęs. 9.

__:x ___ c< -■ *O. \ mnaut, 10, J. Antulioms, 
iii. P. Armalis. 12. K. č'esnule- 
vičia. 13. N. Česnulevičia. 14. 
J. Tamulevičius.

CleveUnd, Ohio, 31 kp.: 1. 
S. Binkis. 2. S. Grigas. 3. V. 
Gudeliauskas, 4. J. Kiedis, 5. 
J. Petronis. 6. E. Pucekaitienė, 
7. K. Račkauskas. 8. M. Šamas, 
9. E. Žitkiutė. 10. B. Žvinjs.

Clevelandas su Mentelių vė
liausiai stojo kovos laukan, o 
šiandien jiedu yra pirmieji. 
Clevelandas iš viso peties dir
ba. smarkiai vejasi Montellą — 
jau tik vienuolika nariu pasili
kęs.

j CambUdgius, 8 kp.. kuri per 
ilgą laiką buvo pirmoje vietoje, 
dabar yra net ketvirtoje, gana 

’ toli pasilikus nuo pirmosios.
Vienok Cambridgie&ai sako, 
kad jie laimūs dovaną; jie stoja 

i darban ne po vieną du, bet vi- 
• si. ir mano asmeniai atlankyti

gaeija grįš Maskvon. Spėja-1 
ma. kad delegacija derybas 
baigs apie Velykas.

ORLAIVIAI ŠUNŲ VIETOJ.

Šveicarijoj orlaiviai pradęjo 
pavaduoti garsiuosius šv. Ber
nardo šunis. Tie šunes buvo 
vartojami suradimui kalnuose 
.žiemą paklydusių keleiviu. Da
bar orlaivai tą daro. Nesenai 

(aštuoni turistai buvo audros 
is’o užvėjoj. 

Tai armijos orlaivai juos išgel
bėjo.

,v . r aštriom turistai 1 
naštai užpulti Marirtelli: 

Cki Iri m n e 1_

Anglijos karalius ir Italijos

MEKSIKO SOSTINĖ 
ORIMSTA.

Inžinieriai tyrinėję Meksiko 
sostinę randa, kad tasai mies
tas po truputį leidžiasi žemyn. 
Tarsi pildosi aztekų dvasiškių 

I pranašystė. Kuomet nuo azte- 
kų tas miestas buvo atimtas ir ^kiekvieną lietuvišką stnbelę. 
ių tikyba paniekinta, tai tie ^Pirmieji po griežtojo nusistaty- 
dvudSkisi pranašavo, kad b&l- mo nariai yra šie: 1. V. Kirme-

teisėjas paskelbs nUrninke premjeras Mielini sveiksta. tieBittns partekęs jų BtoėiUl ftn- [ Ievinius, 2.'S. PMura, 3. K. 
vas. 24 d. Jie turėjo sunkias slogas. arims ir būš toj« vietoje ežeras. Pnoeie.Jie turėjo sunkias slogas. grims ir bįrf toje vietoje ežeras. Pnoeia.

Bostonas pastaruoju laiku 
verčiasi Į eentralines Į mažai dirbo, nes buvo labai su- 
Pennsilvaniją, New Į si interesavus visokiais kitais 

užsiėmimais — bylomis, pra
kalbomis, baliais ir t. t., bet 
dabar jau vėl stoja karau; mat 
dabar jiems gana lengva ka
riauti, nes sandarapalaikius ir’ 
kitus mulkintojus Žnionėsį' pa
matė ir daugiau imt ji] nebeno
ri žiūrėti; sako esant labai tre- 
pnais gaivalais. } i

Pirmąją po visų triukšmų 
kulką paleido kuopos rašt. S. 
Morkus — prirašė S. Kobeeių 
ir žada pradėti judinti visą 
Bostoną. Matysime.

Detroit, Mieli., 23 kp. V. Sa
baliauskas.

Philadelphia, Pa., 103 kp. 1. 
J. Adamonis, 2. V. Didžiulytė, 
3. J. Krasauskas.

Elizabeth, N. J., 16 kp. M. 
Laučienė ir C. Zabeta.
.. Lavrence, Mass,, 70 kp. M. J. 
Grenda.

Su ateinančia savaite išvysi
me Pennsilvanijos darbininkų 
lietuviškumą ir darbminkišku- 
mą. Jie paprastai nusiskun
džia, kad jų neatlanko kultūri
ninkai, jie esą maitinami ko
kiais raudonkakliais ir dolerių 
rankioto jais — gi dabar pas 
juos važiuoja centro narys, ku
ris kalbės apie darbininkų rei
kalus ir nurodys būdus kuriais 
vadovaujantis bus lengviau ga
lima prieiti prie šviesesnės atei
ties.

Matysime kaip pensilvanie- 
čiai darbininkų organizatyrinę 
idėją sutiks.

Judėk i me patys ir judinkime 
kitus.

Ncw Yorko, Now Jerseys ir 
Connecticut apskričiai kar
ščiais sukruskit — parodykit 
savo katalikiškumą ir darbi-

. Vatas

ko, todėl reikėtų išleisti įsaky. 
mą, kuriuo kariams visai už
draustų loto klubus lankyti ir 
kiek žinoma, patys kariai tam 
įsakymui būti] dėkingi.

■.$rao4žio: nx 2? d. rišančiuose 
Įgulos, karęiyių- kMi.be, b-no 
švietimo komisija surengė šei- 
rrtynišką 'Vakarėlį spektaklį. 
Buvo'. suvaidinta “Nesiprie
šink” 1 veiksmo komedija. 
B-no kareviai stygininkai su
griežė keletą, gražių muzikos 
dalykėlių, paskui sekė dekla
macijos, monologas “Girtuok
lis.” šokiai, žaislai ir skrajo
jantis paštas.

*u
žlugus ostams, nusiminė varg
šas ir pradėjo eit iš proto. La
biausia serga, kai pamato mai
šelius prikimštus pinigf aitfirie
jau niekam netinka. •

Šato, būk jis kirviu smar
kiai sumušęs žmoną ir daugiau 
blogybių pridaręs.

Manau, būtu gera, kad to
kius pamišėlius tuč tuojau su
imtų ir atatinkamose ligoninė
se patai pintų: bus sveika 
jiems ir ramu gyventojams.

ir

Nežoūrint į tai, kad vakarė-p’
, • • _____ i: v___  P.-liui prisirengti buvo visai 
trumpas laikas, vistik mūsų ar
tistai savo roles atliko neper- 
blogiausiai; čionai matomas žy
mus mūsų režisieriaus vyr. 
pusk. Krasausko pasidarbavi
mas.

Deklamacijos ir monologas 
‘ ‘ GirtuoklLs M pavyko viduti
niškai, ypač gana jausmingai 
deklamavo jaun. pusk. Kil- 
čiauskas Maironio eiles: “My
lėk, lietuvi, tą brangią žemę. ” 

Bendrai imant vaakrėlis nu
sisekė. Publikos, daugiausia 
karių, buvo labai daug.

Mes, kareiviai, ypač naujo
kai lakai esam patenkinti va
karėlių ir esam dėkingi mV- 
sų nenuilstamam darbuotojui 
ftviet. K-jos p-kui Itn. Mašiotui, 
kurio pastangomis ir pasidar
bavimu mes, kareiviai, būdami 
atskirti nuo savo Seimų, pei 
šventes galėjom gražiai pasi
linksminti ir jaustis kaip na
mie.

Vakaro pelnas skiriamas 
b-Ct> IMetfano rrfkdutt*.

Nauji laikraščiai.
Marijampolė, š. m. sausio 

mėn. ruošiami išleisti du sa
vaitraščiai: “Šešupės Bangos” 

'■‘r “Kas girdėti?” “Šešupės 
Bangas” jau pasirodė; yra so
cialistinės dvasios, spausdina
mos “Dirvos” spaustuvėje.
“Kas Girdėti?” išeis apie 1 

vasario. bus katalikiškos dva
siom, spausdinamas “Šešupės” 
spaustuvėje. Leidimas gautas. 
Atsakomuoju redaktorium yra 
J. Kartys. Kaina atskiro Nr. 
25e.

Marijampolė iki šiam laikui, 
rodos, dar neturėjo savaitra
ščio. tai dabar išeina drauge 
net dn.

žmogus pasikorė.
Lhdvinarts (Mariampolės 

apskr.). Š. m. sausio m?n. 15 
d. 7 vai. ryte Liudvinavo kolo
ne po balkiu pasikorė naujaku
rys Jon as Brazaitis. Pasikoru
sį pirmas Tado jo brolis ir greit 
paliuosnvo virvę, bot miręs ne- 
leatpjc).

Pasikorimo priežastis neži
noma. Ton pat rasta supjaus
tyta foSčia piniginė ir parady
tas raštelis: “Matančiai, man



under the Act of March 3, 1879.**
žpr mailius at vedai rate of poatafe provlded for in Section 1101 

./ k Oet 8, 1817, aatboriaed ob Jaly 12, 1911,"

every TUESDAY, THUBSDAY and SATURDAY 
--------------by ----------

JO8EPH8 UTHUANIAN B. C. ASSOCIATION OP LABOR

SUBSCRIPTION KATES:

.......... ....................... <
Boston and suburbs

g. Iteaign eountries yeariy

DVI BYLOS
' Šiapus ir anapus Atlanti-- 

ko veik tuo pat laiku ėjo lie
tuvių bylos, kurias plačioji 
visuomenė budriai sekė. Šia
pus vandenyno Bostone kri
minaliame teisme buvo tar
doma “Sandaros" redakto
riaus Šliakio byla už krimi- 
nališką kun. Garmaus ap
šmeižimą. Anapus vandeny
no ėjo tardymas daug svar
besnės bylos. Ten Lietuvos 
Augščiausysis Tribunolas 
tardė exininisterio Purickio 
ir kitų' augšt'ų valdininkų, 
šmugelyje intartų, bylą. Tu
rime nudžiugti, kad Aug- 

uščiausysis Tribunolas Lietu
vos intartuose valdininkuose 

Į' kaltės nerado. Šitokia Tri
bunolo ištarmė džiugifC, ži- 

į nonug. tik tikruosius lietu- 
tuos, kuriems rūpi Lie- 

tuvok gebąs vardas. Bet iš 
tokias ištarmės labai liūdi 
“pažangioji" lietuvių visuo
mene. Toji visuomenės da
lis senai jau išdavė savo iš
tarmę ir pripažino eN-minis- 
terį Purickį .baisiausiu žmo
gumi. Taip buvo nusista
čius “laisvoji," šliupinė \*i- 
suomenės dalis. Bet juk tos 

d visuomenės žvilgsniu žmogus 
pakartinas jau tuo. jei jis y- 
ra kunigas, arba jų žvilgs
niu “klerikalas. ” Šliupas y- 
ra rašęs, kad kunigai reikia 
iškarti. Todėl nei kiek nc- 

gf įstabu, kad jie kunigą Pu- 
|| rieki be tardymo pasmerkė, 
fe kartu pasmerkė ir visuž 

“klerikalus." Jei “laisvie- 
g|- ji” kitaip elgtųsi, tai, žino- 
fe- ma, jie tada nebūtų “lais-

IĮ' Kitaip dėjosi su byla Bos- 

B tono kriminaliame teisme.
Čia už žodžio laisvę laisvos 

Ig- šalies teismas šankino “lais- 
H| va” redaktorių. Rado jį 

kaltu. Visi socijalistai ir 
laisvamaniai atsistebėti ne
gali, kodėl taip išėjo. Kaip 
tai valdžia gali drausti ir net 
bausti už kunigo apšmeiži
mą!

Iš šitų dviejų bylų pasek
mių katalikams dvigubas 
džiaugsmas, o laisvamaniams 
dvigubas piktumas ir dantų 
griežimas.

“Keleivis” rašo, kadkun.|> 
Purickio išteisinimo buvo

seno, prapliko Maikis ir ne
atsimena, ką prieš savaitę' 
laiko jašė. Juk pereitą sa
vaitę rašė, kad toje byloje 

būsią daug reveliacijų iš kle
rikalų šmugelio. Pasirodė, 
kad reveliacijų buvo, tik ne 

tokių, kokių tūli laukė.

♦4.50
♦5.50
♦5.50

smerkę donosčikus ir val
džiai skundimą. Tą darbą 
prikaišiojo “klerikalams,” 
Žinoma, jie nudavė, kad jie 
niekuomet nesigriebtų to 
purvino įrankio kovoje su sa
vo idėjiniais priešininkais. 
Bet jau senai žinoma, kad 
taip nėra. Jie viešai rašė sa
vo laikraščiuose ir jų Tary
ba Chicagoj buvo nutarus 
skųsti kun. Garmų Suv. Val
stijų Imigracijos ofisui.

Prieš pat bylą kun. Gar
mus buvo įskųstas Bostono 
Imigracijos ofisui. Iš to ofi- 

1 k . .
so į lietuvių kleboniją So. 
Bostone buvo atėjęs polteis
tas iiųklausė ar nėra kun. 
Garmaus. Atsakyta, kad 
nėra, nes nebuvo dar atva
žiavęs is’Braddock, Pa. Po- 
dicistas pasakė, kad kun. 
Garmus esąs įskųstas nei ('ga
liame įvažiavime į Suv. A al- 
stijas, dabar slapstąsis ir to
dėl turįs būt arcšti’otas ir de
portuotai.

Kun. Urbonavičius tuoj 
pranešė apie tai kun. Gar
mui. Pastarasis sėdo pir
mai! traukiniu ir atpyškėjęs 
Bostonan vyko tiesiog pas 
prokurorą. Prokuroras kun. 
Garmaus klausia ar legaliai 
įvažiavo Amerikon. Tada 
kun. Gannus paklojo prieš 
prokurorą, savo dokumentus. 
Prokuroras nustebęs sako, 
kaip čia dabar tas donosas 
galėjo kilti. Priminta, kad 
kum Garmus yra įveltas by
loji. Tada viskas prokurorui 
paaiškėjo.

Kokio tai žemo, purvino 
ir šlykštaus įrankio griebta
si tų šmeižikTb Alane, kad 
tuo savo bjaurių darbu pa
smaugs bylą ir išeis iš bėdos. 
Bet išėjo taip, kad giliau pa
sinėrė į šliukvną.

PASTABĖLĖS

Bet ji tylėjo.
Nuostabi rauką palietė įkvė

pimo stygas ir dainius išbarstė 
po josios kojų savo kūrybos 
smaragdus.

Jis akimirksny užbūrė jai 
slėpiningų pilį, uždėjo jai ant

“Sandara” rašo, kad jos 
pusėje byloje liūdi j o Z. Ne- 
viackienč, adv. Bagočius, 
“Keleivio'’ redaktorius Mi- 
chelsonas ir Ambrozaitis. 
Brooklyuo “Vienybė” rašo, 
kad “klerikalai” esą išgąs
dinti liudyti atsivedę vyčių 
“armiją.” Pasirodė, kad 
vyčių "armija” atsvėrė 
“Sandalus” ir “Keleivio" 
štabus.

rodęs, vandenyno pasakingas 
stebuklus,' nešė ją vis aukštyn 
ir aukšty^, ten, kur turejtĮ sĮi-1 
dėti jo dievaitė.

,— Bei kodel-gi liūdesys ta
vose akyse! Kas tave slegia^ 
Kokie šešėliai vagia tavo min
tis?”

Bet ji tylėjo.
Jis maldavo dalintis su juo 

savo sielvartu. Jis išsklaidys 
josios abejones, ' jis nugalės 
baisą, jis turi pažinti šias gilią
sias. liūdnai žibančias akis.

Galinu ji pasidavė jo malda
vimams ir lauko gale, beveik 
prie pat namų, šnabždėjo:

— “Rytoj balius, o aš netu
riu baltos suknelės.”

Sulietuvino V. V.

1925 m. I. 20 d.

Pereitu iftariiinku rytą 
“Sandalus ’ ’ negraniotnas re
daktorius atėjo į valgyklą 
pusryčiu ir jam vos pradėjus 
valgyti atbėgo sandarietis su 
baisia žinia, kad džiurū pri- 

Tai na- 
redakto- 

ugiau nieko negalėjo 
ir pusryčius palikęs

pažino Šlakį kaltu, 
bagas n;?rainotnas 
rius dag 
nuryti ir 
bėgo lauk.

Dabar “Sandara" ir “Ke
leivis” turbūt gailinusi, kad 
nesikvietė talkon į bylą po
nišką burdingierių. Bet tur
būt vyčiu “armija” būtų nu- 
svėrusi ir tada, jei “Kelei
vis” būtu nusivedęs savo 
“kuros" štaba.

P. Ih^vMliiB Mauru

tis.
Bastūno Draugysčių Vai 

dybl Adresai

Jurgis Daina

DAINA
(Lietuvos karių ramios 

valandėlės)

V i e n a s
Nors likimas man žiaurus, 
Aš įveiksiu jojo galę, 
Kardas prie šalies aštrus — 
Juo surasiu.šau mergelę!

Susirasim po mergelę, 
Nors likimas mūs žiaurus, 
Per dienelę ir naktele 
Ją myluošim — ji mūs bus!

Vienas:' 1 • ' • - : • ! ■

Aš. mylėsiu ją ^karštai ; i 
Ir ' kilti jau nedabosiu f ■ y 
Jei mane pamils — už tai j 
Jai žiedelį dovanosiu! *

Prieš bylą sandariečiai ir 
keleivininkai leido gandus, 
kad jie laimėję bylą trauk
sią kini. Garmų atsakomybėn 
už padarytus nuostolius. Bet 
kas dabar bus bylą prašpyli- 
nus. Juk šita byla buvo kri- 
minališka ir jų valdžia vedė. 
Gi dabar kun. Garmus turi 
progą suidariečiu organiza
ciją traukti civiliu teisman. 
Dabar buvo byla tik prieš 
Šliakį, o paskui bus prieš vi
są organizaciją. Tada visa 
organizacija bus atsakomy
bėje.

Visi:

Žiedelius jai dovanosim, 
Jeigu mus pamils karštai, 
Ir ant ranku išnešiosim, 
Per amželi ją už tai...

Bet jei ji apvilt mane.
Kas tuomet su manim būtu ?!.
Viskas, viskas, it sapnį*.
Del manęs staiga pražūtu!

Pirma buvo paduota, tik su- 
gestyvrs maršrutas, gi dabar 
jau skelbiame' daugiau apčiuo
piamų, būtent:

Easton, Pa., vasario 21 d.
PhUadelphia, vasario 22 d.: 

šv. Kazimiero par. tuoj po mi
šių, o Sv. 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, Pa., kovo 1 d., 

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

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

(galutinas atsukimas da negau
tas). Jei Wilkes-Barris ne
sutiktų, tuomet kovo 4 d. pas
kiriame Hazeltonu1.

Scranton, Pa., kovo 5 d.
Sulig dabartinės prakalbą 

eilės vienoje vietoje pa>idaro 
gana didelė ir labai svarbi spra
ga, būtent: vasario 27 ir 28 dd. 
pasilieka tuščios. Mūsų nuo
mone, būtu gerai, kad kalbėto
ju pasinaudotų pora iš sekan
čių kolonijų, k. t.: Reading’as, 
Pottsvillis, Girardvillis, arba 
Mt. Carmel’is. Nuo kurių grei
čiau gausime atsakymą, tiems 
aDgnuosipąe kalbėtoją./ - y

KoVo 6'd.^iūlome dėl Forest 
City, Pa.

Su kovo 7 (į.-prasideda New 
New Yorko ir New Jersey’es 
apskrity prakalta? ifeafŠButks, 
kuris tęsik iki kovo 15 d. Gi po 
kovo 15 d. tuoj prasidės Conn. 
apskrity.

Kalbos bus apie darbininkų 
reikalus ir Lietuvą. O maga
ryčioms' bus pridėta gražus 
laisvamaniij vodevilius, kurį 
jie sukūrė laike teismo Gar
maus prieš Šliakį.

Prašome visų kolonijų veikė
jų sujusti ir smarkiai pasidar
buoti darbninkų labui savo ko
lonijos stiprumui ir švieses
niam rytojui.

ŠV. JONO IV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRASAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

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

Vice-Pirmininkas — J. Petrauskus, 
250 Gold St., So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas — J. Glineekis.
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass

Fin. RiStininkas — M. teikis,
40 Marine Roa.d, So. Boston, Mass. 

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

/Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčldienj kiekvieno mėnesio. 2-rą 
valandą po pietį), parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

neša, kad 1924 metų gruodžio 
mėn. Augių užsienin išvežta ne- . 
buvo.

LANKIAUSIAS

LIE

Mass.

DR-STfi LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

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

Vice-Pirm. — A. Janušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston. Mase.

rot. Rašt — O. Siaurienė, *
443 E. 7-th St, So. Boston, Mass.

Fln. Rašt — J. Keys,
115 G Street, So. Boston, Mass.

žd. — O. Staniuliutė,
105 6-th St, So. Boston, Mass. 

brarkdarė —O. Mizgirdienė.
164 6-th St, So. Boston, Mass.

Jraugijos reikalais kreipkitės visados. Į 
protokolų raštininkf. Draugija laiko | 
savo susirinkimus kas antrą utarnin- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, I 
parapijos svetainėj ant Penktos gat- i 
vės, South Boston, Mass. i

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
Sekanti išplaukimai iš New Yorko:

Laivu “Estonia” 24 Vasario 
Laivu “Lituania” 17-tą kovo

I Klaipėilą visu keliu vandeniu 
3-ėia klesa $107; 2-ra $132.50

Į Klaipėdą ir atgal — $181.00. 
Užčedysit $44.50 apmokant abipus
1 ntidinkit. 15. A. L. nuveža
jumis didžiuoju laivu tiesiog į Baltijos 
Jurnj Portą (visai netoli Klaipėdos), 
:š kur i>e kliučiu. vargo ir hiukimo to
liau gružai laivu kcliatisit ir į pus[>arį 
Klaipėdoii atvyksit. Kreipkitės:

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, New York

ĮCUNARD
Į LIETUVĄ
(per Angliją)

D'Ų j

DAINIUS IR MERGAITĖ
Per rugius ir rugiagėles ėjo 

dainius, kurdamas saulei him
ną.

Jo krūtinėje virpėjo užburtos 
stygos ir harmoniŠkoje sąska- 
nioje liejosi eilės, kurios šaukė 
i puotų ją — saulėtąją inergai-

Per pirmąjį “Sandams" 
redaktoriaus bylos tardymą 
sandariečiii vertėja pripaži
no. kad lietuviu kalbos ją iš
mokino kunigai. Dabar

Del mūs viskas staiga žūtų, 
Jeigu mus apviltu ji...

Bet atkeršyta jai būtų —
Nuo mūs kardo žūt būry’.

14-IN-23 m.
5 p. p.

Jurgis Daina

DAINA
Ateiki, tik ateik,
Ateik, prie manęs, 
Ir laimę man suteik 
Meldžiu šventai tavęs!

♦V. KAZIMIERO R. K. DR-JOZ
VALDYBOS ANTRAŽAI 1 

Pirmininkas — J. Jaroša.
562 E. 6-th St., So. Bosb.;., Ma«. 

Vlce-pirm. — J. Grnbinskas,
157 M Street, So. Boston, Mas*. 

Prot. Raštininkas — A. Janušonis.
1426 CoiumDIa Ri, S. Bost -n, Mac ' 

Flninsi] Raštininkas — K .Kiškis, I
8 Hatch Street, So. Boston, Mas* 

Iždininkas — L. švagždys,
111 Bowen S t., So. Boston, Mac* 

Tvarkdarys — P. Lančka,
395 E. Flfth St, So. Bo8!<-n, Mase.

Draugijos reikalais kreipkitės visa
dos J protokolą raštininkę.

Draugija savo suslrnkimus Saiko 2-rę 
nedėldienj kiekvieno mėnesio 1-mą vai 
po pietą parapijos salėje. 492 Seventb

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

BOSTON, MASS
IRMININKAS — V. Zalleckas,
514 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
ICE-PIRM. — Povilas Ruka.
95 C Street, So. Boston, Mass. ' 

PROT. RAŠT. — Antanas Macejunas
450 E. Seventh St., So. Bost' n. Mass.

IN. RAST. — Juozapas Vini
906 E. Broadvay. So. Bost.o:
ASIERIUS — Andr. Zalieck;
611 E. Fifth St, So. Bosto: 

tARŠALKA—Kazimieras Mik:
906 E. Broadway, So. Bost-u
D. L. K. Keistučio Draugija : 

o mėnesinius susirinkimus kas pinna 
edėldienj kiekvieno mėnesio, no num.
94 Wasbington St.. Bos-o:
:3O vaalndą po pietų. Ate: ..um K* 

susirinkimo atsiveskite su savim dan- ! 
ginus naujų narių prie musų draūgijo* 
prirašyti.

į
BERENGARIA ir i
AQUITANIA................... $215
MAURETANIA............. $211

i Pridėjus Taksą •
Į LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS 

LAIVAIS — $186.
i Iš Bostono:

K a u n ą i r a t g a 1 ant

keviiėus.
>:i, Mass.

i, Mass. 
illionis.

Mass.
įtiko :-d-

Boston, Mass.

aini be kvotos varžymą. Visi 3 
j keleiviai turi kambarius. Ne
rdamas švarumas. Puikus mai- 
Kreipkitcs prie vietos agentą

i ar j

PMAN

Mass., 1 
,mi ant 1

Pavasaris Netoli
NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJE 

Pasiusk Jiems Litu Pluoštą. -

Ir jei nori kad pinigai greit ir saugiau Lietuvon nueitu 
siusk juos per rimčiausią ir didžiausią pinigu siuntimo :staiga 
LIETUVI K PREKYBOS BENDROVĘ!.

NORT

' TEN IR ATGAL
j Nužeminta Kaina
j Į LIETUVĄ

PER BREMEN’Ą
3-čioj klesoj tiktai stateroomal

; Apsigyvenę ateiviai grįžtan
tieji bėgy 12 mėn.. neturi

i jokių sugrįžimui trukdymų. 

1 32 Broad\yay, New York,
Į arba pas biie vietos agentų.

ABI PUS T1K1ETAI 
SUMAŽINTA KAINA

ŠTAI MUSŲ KURSAS: 
Litai

500
600
700
800
900

1000 ’
2000 ’
3000 ’
4000 ’ 
5000 r
100® ” 1010.00

Litai doleriais:

10 litų $ 1.25
2.75
5.25
7.88

10.50
15.60
20.80
26.00
31.20
36.40
41.60

50

Doleriai litai:doleriais’

Htų $52.00
61.80 
72.10 
82.40 
92.70 

103.00 
204.00 
306.00 
408.00 
510.00

” 10.00....

25.00... .

30.00. . . .

50.00..

Už$ 5.00..^.

15.00
100
150
200 
250 
300

20.00

Man liūdna, o širdis 
Svajonių kupina. 
Mane kankina vis 
Be gailės kasdiena...

gJOlNT SERViceViekas jai. Ir saulė >u savo 
apakinančiu šviesumu, ir dan
elis sugavo mėlynumu, ir pau
kščių dainos, ir vėjo dvelki- 
mas. ir dainiaus krūtinė, ku
rioje pynėsi jos stebėtinai gal
velei vainikai, kokių dar nema
to ž.ortiH paviršius.

•— Ir staiga — o stebuklas! 
— kaip sapnas, kaip svajone, 
rugiuos'stovėjo ji. auksaplau
kė, aukšta, akimis, kurios ieš
ko ja dangaus.

•Ji ilgisi tavęs 
Kentėdama skausmus 
Ir negaili savęs,
P r a ž u dži u s i d ž i a u g s u s

Ateik. taAęs meldžiu, 
Ateiki Gk ateik, 
Ir man jaunam saldžių 
Svajonių daug suteik!

2-V-22 m.

400 " 100 (M)

HARrdM*.
Iš NEW YORK

S*“ 2031
vincs taksas. ‘
Nopnpnistft proga duodama jum 
Hp’.-iukyti savo tėvynę su nnma- 
ž k.iiu:: 3-oios klosos'ti'n ir at
gal ekskursijos kaina. Musų ke
leiviai iš iTamliurg'o nuvežami 
spociiiiliškai traukiniais Į Jują 
vie'as įh> priežiūra kunduktorlų.

Svetimšaliai grjždami j 12 mė
nesių Amerikon, nėra prįskai
tomi prie kvotos. _______

Mū
sų perlaidos apmokamos vi>uose bankų skyriuose ir p‘r pastas.

Jei manai keliauti Lietuvon, tai apsižiūrėk kam pavedi ke
lionės reikalus tvarkyti, kad paskui nereiktų gailėtis po laiko. 
Lietuvių Prekybos Bendrovei gali pilnai pasitikėti, šį pavasa
rį mūsų rengiamos net kelios didelės lietuvių Ekskursijos pa
togiausias! laivais. Savo keleiviams išrūpiname pasus ir vizas, 
pagaminame sugrįžimo ir kitus dokuentus.

. . . .Pirmutinė ekskursija BALANDŽIO 16, 1925„po vadovyste 
M. Kamandulio didžiu laivu COLUMBUS...........................................

LITHUANIAN SALES CORPORATION
M8 W. MOADVAY 80. BOSTON, MASS.

Lietuvoje gaunant pinigus nieko primokėti nereikia.

KATRIE APSIRIKO.

? kad toniką.

IV1 leidimų ir kitu Informacijų 
kreipkitės pas vietiniu* agentes

UNITED AMERICAN LINE
131 State Street, Boston. Mas*.

iau, ir

“Pažangiosios" visuome
' laikraščiai yra smarkiai

niai lankai darėsi meilesni ir 
suprantamesni.

Kodėl ji taip nuliūdus? A- 
pie ką ji svajoja? Kur siekia 
josios selaf

PURVINAS DARBAS

jo davalku užpirktos mišios. 
“Sandara" rašo: “Kaip kad 
kunigai mitingavo ir davat
kos užpirko mišias kad 
“Sandara’’ pralaimėtu., taip 
dabar turi pažangioji visuo
menė jungti jėgas." Reiš
kia ir bedieviai pripažino mi
šių galių.

Westfield, Mass. — Warren 
Clar buvo sulaidytas ir klaus
tas ką veža.



ri;

KAS"GIRDETI LIETUVIŲ KOLONIJOSE
PALEIDO

WWWMWI

PEILADELPHLĄ PA.

Pinigų kolekcija.

Pas mus randasi vienas lietuvis, 
kuris turi begales visokių pinigų: 
turi vietą lietuvišką pinigą, kuris 
yra atspurtas net 666 m., gi be 
lietuvišką 'turi visokių kitų tautų 
senu pinigų. Jeigu kas atvažiavęs 
Philadelphijon norėtų pamatyti 
pinigų kolekcijos, tai galėti} kreip
tis pas b. P. Birži, 968 N. Fifth

K—as M—za

WEST LYNN, MASS.
Linksma naujiena — koncertas ir 

vakaruškos.

Kvilgic L. D. K. G. 24 kp.. suba- 
toj, vasario 21 d., 7 vai. vakare, 
Lietuvių L'kėsų Svetainėje, 25 
CanidciiSt., W. Lynn, Mass. Bus 
gražiausis iš visų koncertų; kon
certą išpildys garsiausi Naujosios 
Anglijo^ dainininkai: panelė M. 
Grybaitė solistė, p-lė O. Grybaitė, 
pianistė, V. Sereika ir daug,kitų 
solistų, l’o koncertui bus lietu
viški šūkiai, nes lietuvių orkestrą 
grieš. Vielos lictūviai ir lietuvai
tės galės smagiai laiką praleisti ir-

nos, kad tiktai Batiką varginus ir 
pastačius ant tam tikrų pamatų. 
Gi kada tas atsiekta, tai laisva
maniai zpradėjo skverbtis galva
trūkčiais į Banko direwktorius. 
Neatsimena tų laikų, kada eida
mi pro Banką rodė su pirštais, 
kad, girdi, “ar matai žydij kūč- 
ką, ’ ’ dar ne taip senai kaip p, Bar
tasevičius per “Dirvą“ pradėjo 
šaukti, kad vykini Muliolj, nes 
Muliolis yra direktorius, tai jau 
bus blogai. Bet ačiū Dievui, lie
tuviai katalikai Į tokius paskalas 
visai neatkreipė atydos ir šiandien 
Lietuvių Bankas gyvuoja ir dasi- 
varęs arti milijono dolerių. Ne
mažai lietuvių yra pastatęs ant ko
jų suteikdamas jiems ant lengvų 
išlygų paskolą. Taigi ar nebūtų 
rn-rai, kad Cleveland’o Lietuviai 
ateityje nekreiptų atydos Į tokius 
nvli-nitus išmetinėjimus.

Kiras ”Dirvos“ korespondento 
aprašymas iš. atsibuvusio Lietuvių 
Svetainės Bendrovė šėrininkų su
sirinkimo. čia neturėdamas ką 
primesti, tai sako, kam Kazimie- 
rie'-iai prisiumė savo išrinktus 6

kad mano naminę dėdės atrado per 
lenuose ant jardo.” Bet aš Na
šiems esu gera, kada nueinu kata- 
likti draugijų susrinkimuose, būnu 
kartša katalikė; kada nueinu vi
suomenės susirinkiman, tai sten
giuos perstatyt arba Strazdo klap
čiuką arba bosą liberališkos uzi- 
liščios, o jei ne, tai man būna ge
ras ir p. Parševičius.

Sandariečių “didvyris” K. 
Norkus, kurs buvo sulaikytas 
ant Kilis salos New Yorke, 
kaip 'girdėjome tapo paleistas.

Ištiknijų, darbai parodo kad - 
niekur nėra tokių gabių ir išmin
tingų sandarokų kaip mūsų kolo
nijoj, nes tiktai žiūrėkite per Lie
tuvių Svetainės Bendrovės šėrinin- 
kų susirinkimą sandariečių vadas 
p. Parsevičius išskaitė tai išskaitė 
šėrininkam ” madžiority.” Vie
nas sandarietis iš džiaugsmo sušu
ko : Bravo, drauge, taip išskaitei 
kaip biblijistas iš biblijos, užtai, 
kad toks išmintingas, tai aprink- 
sim tave už savo bambizą, kuriam 
pastatysim ir kirkužę — tada su- 
bytysim ir Laurcnce Šleini su jo 
visais nezaliežninkais.

lietuviai.
V. A. V.

CHESTER, PA.

31ūsų Kolonijoj Įvyksta įauai 
džiuginantis ir svarbus Įvykis — 
milžiniššos prakalbos, vasario 23 
d., 7:30 vai. vakare. Kalbūs L. D. 
K. 8. ce'JiL-o narys adv. P. Dauž
vardis. Jis aiškins darbininkų ir 
Lietuvos reikalus. Be kitko, ti
kimės, paaiškins ir apie kun. Gar
maus prieš laisvamani šiiakj kri- 
m i gališka bylą- Sako esanti la
bai žingeidi byla. Tat gi malonė
kite visi Chcsterio lietuviai susi
rinkti ir pasinaudoti geru kalbėto
jam ir j-.-svarbiomis prakalbomis.

Narys

NENV PHILADELPHIA, PA.

L D. K. 8. 87 kuopa rengia la
bai didnes prakalbas vasario 26 
d., ketverge, parapijos svetainėje. 
Kaires plačiai žinomas, vienas iš 
gerąjį! kalbėtojų P. Daužvardis, 
L. 1). K S. centro narys; jis aiš
kins darbininkų klausimą ir būdus 
kaip prieiti prie šviesesnio ryto
jaus —■ darbininkų išsiliuosavimo 
iš po kapitalistinio .jungo; taip-gi 
kalbūs apie Lietuvos reikalus ir 
mararybims pridūs labai žingei
džia jakų apie laisvamaniškas 
so rites, kurios įvyko laike kun. 

laisvamanio

LIETUVIS GRABORIUS
žiemkenčių pasėliai pavojuj. PAOtumt

T®L Mala 2488

GEORGE H. SHIELDS
811*812 Old Sonth Rnfidtng

294 Washington Street 
Boston, Mass.

KAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston 

Telephone East Boston 1490
Gyveni/^o vieta

37 Gorilom Avenue, Brookline 
Telephone Regent 6568

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

K

šluomi pasiskelbia atidaręs nau
ją įstaigą .kuri kiekvienam malo
niai patarnaus laidotuvių reikaluo
se, nepaisant ant kokių kapinių, 
sulig noro laidojančių.

Tatai Montello’s ir apylinkės lie
tuviai prašomi yra panašiuose rei
kaluose kreiptis pas savo tautieti:

ADOMĄ WAITKUNA 
(WAITT)

25 Emerprise Street Tel. 6746-W 
MONTEI.LO. MASS.

Ofiso vieta:
530 N. Main Sr.. Brockton. Mass.

Tel. 1023

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston 
Ofiso valandos-.

nuo 9 Iki 12 tOO ryte ir nuo 1:30 
iki 5 l^nuo 6:00 iki 8 vai. vakare. 
Ofisas uždarytas subn>os vakarais 
Ir nedėldieniais. JI

Vilniaus-Trakų apskr. šių 
metų žiemkenčiai pasėliai esą 
dideliam pavojui. Kai kuriose 
vietose rugiai sužėlę, kitose dėl 
nuolatinio vandens išpuvę. Pa
ulius pataisyti galėtų tik snie
gas ir šalčiai.

TeL Brockton 5112—W. 

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS):

705 Main St., Montello, Btau.
(Kampa* Broad Street)

GAVĖNIOS TEATRAS

“PILOTO DUKTĖ”

Mike Bluis, 501 Pine pt 1 
Minersville, Pa. rašo: “Džkui 
p. Sukalti, OŠ jūsų stebuklingai 
sytas žoles, kurios mane sveUpu-o-į-' 4,^.' 
Turėjau vidurių didi sukietėjimą; alų-' G'- ' 
Yio nedlrblmą, galvos skaudėjimo, 
tirais nemigo, dieglius Viduriuose 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš 
naudojau jūsų žolių du pakeliu Ną.,‘T^ 
B05A, tai tas visas nesmagumas nutf 
manės dingo ir veliju kiekvienam žqxo.E-,.į^ 
gul kreiptis pas žukaitį.«u negerais;vwf^gl5 

dūriais, o tos žolės Ir jumis ųggs
Prekė GOc. už pakelį.” Atsiųsk 
o gausi visokių žolių ir tay^ų katatofį^į®^ 
Adresuok taip;

M. ZCKAITIB ■ 'Eig
448 Hudsoo Avė., Rochester. II T<

Vyrai, jeigu jau teisybės neži
lųjų, tai kam meluot. Žiūrėkit, 
jūsų vadas p. Praškevičius jau se
nai buvo prisirengęs, kad kada iš
kilo klausimas apie direktorius, 
lai atsistojęs nurodęs kad Kazi- 
mierinū skriaudžia pavienius šėri- 
niukus. Gerai, jeigu jau Kkzimie- 
rinū skriaudžia pavienius šėrinin- 
kus, tai kode! Kudirkinė ligi šiol 
skriaudė Kazimierinę “ Kodėl p. 
Praškevičius nematė tada” P-nas 
Praškevičius, turėtų žinoti, kad 
Kazimierinė turi šėrų net už $2,- 
500.00 o Kudirkinė kaip tik už 
•Š300.00 ir ji siųsdavo 2 direktorių 
o Kazimierinė 3. Tada p. Praške
vičius nematė jokio “madžiority.“ 
nes Kazimierinė tylėjo, bet kada 
Kazimierinė pamatė, kad laisva
maniai nori bosauti ant kataliku 
sudėtų pinigų ir nori 
apsaugot tada jau ir 
ty“ atsiranda.

Toiiaūsa “Dirvos" 
dcnta.s numatė, kad

savo turtą 
“madžiori-

DYKAI ROMAM f 
SERGANTIEMS į|

Mes turime naujų- 
tod% gydymui rematl»- 
mo, kurią mes pasiųst-^*** ŠJft;

zį Ę JV me į namus kiekvieno
( 7 ' ’ % V Sio la^kr^10 skaityto- 
A " 'Vry jo, kuris tik parelka- , 
G W lauš. Jeigu jus turft’

ff j t]ll skaudėjimą jūsų mu»>
'/ ■ ui kuluose arba sąnariuose, W 
‘ ■ i > Jv kenčia skaus-

« TTTITVma oro l^raatoose, štai ' 
S P1-0^ išbandyt naują .

.--l! '-ė. fcuri atsieina pi- -Is®
. glal Ir kuri pagelbėjo 

šimtams. Jeigu jūsų liga yra ir chro
nišku ir užsisenejusi ir jokios gyduo- • 
lės jums negelbėjo, mes patartam iš
bandyt šią metodą, kurią mes pasiun- 
čiame DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų jokių pini

gų, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš
siųsime jums apmokėta pašta DYKAT 
IŠBANDYMUI musų metodą, ši m tarną 
šita metodą pagelbėjo, pagelbės ji ir 
jums. Nepraleiskit geros progos pasl^ 
nauiioti. Rašykit šiandien, jeigu jus 
kenčiat nuo romatizmo.

‘ PLEASANT METOD CO., 
Dept X 10

‘ 8024 No. Ashland Avė., Chicaeo, IU«

Tel. S. B. 40(0

| DAKTARAS
■ J. LANDŽIUS-SEYMOUR

Lietuvy s Gydytojas
1 772 EAST BR0ADWAY
j So. Boston, Mass.
j VALANDOS:

nuo 9 ryte iki 9 vaL vakare.

p;: lengvi nūs rengėjams.
5-ių aktų drama.

dramą

aišku.

k

EASTON, PA.

per-i

DIDELE EUROPOS KARE
proga.

M. Songaila.

Variety Sales Co., Dept. 4054,1723 N. Kedzie Avė., Chicago

Į

. SIMOKAITIS 
vietą. Jis sint

tur. Taip: 
J

kirpk šį skelbimų ir siųsk kartu 50c. pa- 
> lėšų padengimu r $3.5<) pamokėsite laiŠ^

16 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

889a W. Broadway, So. Boston
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. v°k.

gyvenimą.
Ttii yra teatras kurį visi jau

I šni pavei 
ilp reikia scena 
e turi būti lošėju kostiumai. 
Knygučių jau mažai teturime. 
Knygutės kaina 35c.
Knygutės su paveikslais 50c. 
Visus užsakymus siųskite:

ALENA KIBURIUTE 
465 Ouumbia Road.

Irabužius ir gerai 
negu kur nors ki
ną ir ištaiso senus.

Žybt.

ŽYMESNIŲJŲ N. A. DAINININKŲGROSERNĖ.

: arčiais šalip reikal

GERAS PIRKIMAS Įvyks Nedelioje
;■< ka

L. D. K. S. 40 kuopa rengia pra
kalbąs ir balių vasario 21 d., su- 
batvs vakare. Pradžia 7 va'. Mu
zika 
ka. 
adv.

bus lietuviška i 
Be to

P. Daužvardis
tojas. .Jis aiškins 
Lietuvos reikalus.

Pradžia 7 va 
amerikoiiiš- 

.albės pas mus^gerb.
garsus kalbė- 
darbininkų ir 

Eastoniečiai.

BRONIS KONTRIM

Constable Real Estate. Visokių 
apdraudimų (Insurance) agentas. 
361 W. Broadway, Tel. So. Boston 
0605 arba 120 Marine Road, Tel. 
So. Boston 2483-W.. SO. BOSTON, 
MASS. (SFeb. 211

PAIEŠKOJIMAI

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

S. BARUSEVIČI'JS
Lietuviškas Graborlus, balsamuoto-
Jas, Real Estate ir Public Notaras.

843 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Resldencija: 237 D St, So. Boston.

Tek So. Boston 270

J. MAGDONELL, M. D, 
Galima susikalbėti ir lietuviškai 

onso vALUTOoa: Rytais iki 9 vai
Po pietų nuo 1—2 
Vakarais nno6—t 

588 E. Broadway, So. Bestos

KRIAUŠIUS I
Krūme

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

/ A n t i? A-i; 1111 v t

ST0GDENGIA U
l (ROOFING) !
; Smalos ’’r žvyno, meralo, šleito ir 
' ašpalo šlngelių. Tai yra seniausi ir!
i atsakančiausi stogdengiai So. Bos-j
jton’e. Visas darbJis gvarantuojamas i 
j ir ypatiškai peržiūrimas.

‘ T. L. ORMSBY & S0N I
! 216—218 Bowen St., So. Boston;
i (Tarpe E ir F Streets) '■
i Tel. So. Boston 3662;

isi skairėni apie nepaprastą Europos' 
r nepaprasnis atsitikimus, apie karę, 
ipt'niė visą Europą ir Ameriką. Tie 

iena: niekados nepamirš pa
turės. bėgimo milijonų žmonių 
Musų siereskojias su 150 spaL 
:<lų iš karo laukų, parodo ka
limą apkasuose, kariuomenės 
laivyno nnišius. ir submarinų ' 
lipgi daug kitokių nepaprastų 
• didėsės karės duos jums tik- ' 

į stipnitimą kaip tas viskas dėjosi. Jus pa- , 
atysite lą viską taip gerai kaip ir akty- ■ 

šis tereoskopas sykiu su 150 spalvuotų 
trumpą laiką nupiginta kainą — už $3,50..,

korespon- 
visas tas 

jiems nepasidavimas yra sugalvo
tas Padegimo ir Saukevičiaus. 
Girdi, ‘t‘ai politikieriai viską pa
darė. pastatė Bendrovę keblion 
padėliu, bendrovę laukia tamsi 
ateitis.”

vis*, pažįstamų, o ypač Daugų parapi
jos.' Bukaučiiškią kaimo. Kamandulią. 
l’atinskų. Ribačiauskų. atsiliepti šiuo 
antrašu: 2(> Faxon St.. Monieilo. Mass.. 
nes apleidžiu Ameriką 16 balandžio š. 
m. Lietuvoj lankysiuos šiose vietose: 
Dauguose. Alytuj. Pivašiūnuose. Onuš
ky. Dusmenyse. 
ry. Alovėj ir kL

DR. PUSKUNIGIS !
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
vaL Slki 11 ryte. 1 iki 3 po piet.

7 Iki 9 vak.
389 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2831.

Tel. S. B. 0441

f F. J. KALINAUSKAS
$ ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston

Kolonijališkosios Dienos
Dienose Washingtono ir Lafayetto; 
Kojv-iuškcs ir karaliaus J ■.irgi o, b-ivo 
pilnai galiojančiu papročiu puikioms 
ponioms ir gražiai apsirėdžiusi cm s

tų ligi šiol, tai šiandien daugelis 
žmonių galėtų paslėpti do peruku 
pleiskanomis apdengta*; savo galva*. 
Tačiau vietoje to, jie Šiandien naudoja

Korespondentas

MRTFORD, CONN.

L. Vvi'-iu kuopa rengia ii- gam 
gražų kilių vasario 24 d., Užgavė
nių vųigre. toj pa'-ioj svetainėj 
kur L. D. K. S. balius buvo. Vi
si seni b jauri malonėkit” ateiti ir 
linksni,": rižsiganėdyti — kiekvie-

Teisybe, vyrai, jūs sakot, kad 
Bendrovė būtų pastatyta keblion 
padėliu j' i Padegimas ir Saukevi- 
čius nebūt patėmiję jūsų plauko 
pirmininko ir raštininko, kurie 
ėmė riebias algas. Jeigu norite 
žinn*i api" algas, tai pirmiausia 
pasižiūrėki*kaip ėmė pereitų m*- 

Įt’i pirmo pusmečio pirmininkas, 
j kiek jis knmišino išėmė, kaip jis

darbus Bendrovė nereikalingai iš- 
sikaš’avo ir kodei didžiansis truk- 
šma< buvo per kelis šėrininkų su- 
sirinkimns. — (> tai tik vien už. 
jūs-; pi;r;ko žmoni:} bosavimą. 
Jums negardu jeigu kas nors apie 
jūsų 'larb.-’i'-.s jums prirm-na. -

■ Taus.

f:
vininkas išvažiuoja i kitą miestą, ka
lima pirkt: bizni ir nemokančiam iliri>- 
ti. me< išmokysime. PRiKiRESS CASH 
MARKEI’. 314 E. Eighth St.. Bos
ton. Mass. Tci. S. B. 3,335-M.

. Herlemer

GRAŽUS MŪRAS.

■u niar

K O'NCF'RT MA A £ įL • į F. AP. RICHTER & CO., 104-114 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

►:tai ap- 
tuo jaus

prisiūti-

Vasario-Feb. 22 d., 1925
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

KAMPAS E. ir SILVER ST.. S0. BOSTON. MASS

Programa Išpildys

Nuža-Tone
20 DIENU
GYDYMO 
BANDYMAS

o vienas niekur ?»ega- 
j’i kenksmingumo dėl 
ietuviu. Galiu jums 

drąsiai sakyti, kad Clevclando 
lietuti:; visuomeniniame veikime, 
kur *ik*a: kas yra buvo veikiama, 
Lai tm du vyrai \ isada būdavo ir 
vra pirmutiniai, nes jiems rūpi 
‘auta, "ūpi lietuviu šviesi ateitis; 
jiems rūpi apgynimas lietuviu 
vardo nm> visokįji naktiniu pelėdų, 
kurie sb pjaJ gražiais vadais, o po 
tais vardais nešiojasi nuodus.

Dzūkas.

MUZIKOS VEIKALAI
Artistas-Smuikininkas A. Židanavičius, A. Bačiulis, Z-i 
Neviackienė. M. Grybaitėj M. Monikaite, S. Vaitkaitė ir| 
J. Vinksnaite. Pianistes: Čiurliute ir Grybaite.

Įžanga. $1.00 75c. ir 50c.

Visus Kviečia RENGĖJAI

taipgi

paduotą kuponą’ lai visa. ką. įąs 
daryti, kad gavus pabandymui 20 

dieną gydymą pagalba Nuga-Tone—-vidurių 
buo*avir«o vaisto, kuris reguliuoia ir st.mo- 
huoj.a kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
.•likti tą darbą, kuris jai paskirta paeina 
gamtos.

PINIGU ‘NESIŲSKITE

Uth. 500

CLEVELAND, OHIO. Audra priel dieną («o!o)..$L00

Susirinkimai.

6.

tokius ’.isiinnvuišl; >|

Žaibukai.tinka, ‘ai 
šviest i.

3.
4.

Išperkant pašto money nr- 
adreTuoklt sekančiu antra-

Austa Rytas (duetas) .... 
Oi. Dainos (solo arba duet.)

ui aprašydama-Lietu
ku susirinkimą 
lokius žmonos, 

kurie ki<k galėdami dirbo ir rūpi-

viii Fšarkfj ?<'• ii 
išpiikia. išbark

5 ra sakoma, kad visur srerai, 
visur gerai, bot namie geriausia. 
Mūsų p Veikėja irgi sako, ‘‘tu 
vienpusiškas ir tu vienpusiškas, o • 
aš visapusiška, girdi, aš nežinau

a s.
L. V. Valdyba. Tik ką išėjo iš spaudos nštuonl. n am ; 

ji muzikos veikalai, dainavimui su Į 
piano akom poni m p-n tu. :

A. BAČIULIS,
P. O. Box 16, So. Boston, Mas a.

('luptas bnssui Ir sopranui) 
Piemenėlis (duetas) ..........
O. I.aisre (mišriam kvar
tetui arba chorui) ............
Myliu (mišriam kvartetui 
arba chorui) .......................
Imant visus veikalus sykiu $4.00

Siųsdami užsakymus, siųskite Ir 
pinigus • 
derj Ir 
Su:

Ji

UiestaS . . . .

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius '
LIETUVIS GRABORIUS ’

Suteikia geriausį paskutini patarnavimą, todėl verta pas jį I 
kreiptis.

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

(Uil' .nori' ■> v o — -rvimo to X ugra - T onr* dar Seiis kitus nau- 
dintfus daivkuK. Tie puiku* vaistai 
jami geriausių viso pasaulio daktaru prų'elDC* 
jirmi gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nugn-Tone yra daktaro receptai kuri* 
Z ra soma s ir bėgiu trijų deiimčią 
- R-'U r-z-.ikatų. Tūkstančiai vVrU 
1 Nuga Ton-. r.e« ta« vaistas suteikė .... _ aa
ata. Noga-Tone yra tikrai sr»ra» vatlta* ir turi p«fUlb«U ja«l -.J 
' " jums nei cento nekainuou*. sg

kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcija* Ji»
:d i.i ■« sustiprina pilvo vetiksmn Rvrina apetitu ir prigelbatt- .-g 

•aaiabna vidurių užkietėjimu ir garus, prnialina blogo Kv*P» 
pMltuosuo n nuo galvo* skaudėjimo tr gra^itia odt), kuri lyj 

IrHu-.u <:>kiet<imo ir kitu Birų Nuga Tone yrą viena* pui- USB 
oda Jum- dauginu gaivumo ir ambicijos Vartok Nuga-Iona

•vk ne-mainn —)U’ pasiriary»lte lir>ksmen»nl laimingesni ir pajusite,*
tad verta vra gyventi. ~ , „."ŠK
\7riWlTT JTANDTFMI Tuoj ilraiykite ir pasiųskite kuponų, kąra. Jgg 
V EIKI Į _ sniėtiite ir Jus iJbandyte Nuga-Tone gerumu. Ji#

■ rodė sn-.-n geruma tukCanCiam. vvrų ir mot erų-teiskite įrodyti Jo n«UdtngUrtl*jum*. 
l-»r'tnk"e kapom fo, kad n-pcim■ ritute. Nuga-Tono yra pardavinojim*. taipgi ®
(tekėsi tuo "^rat.mu ;r sutartimi, kad jis turi patenkinti ju^ arba pinigai grątinem**^^ 
žiorok sutarti ant kiekvieno paketuko.
.—DIENŲ BANDYMO KUPONAS—- 
NATIONAL LABORATORY, Dept. Uth.S02, 1O1S S. Wabash Avįk, Chicafo.

GF.RR^MIF. d Pri« 
TU irias Ir taįa -olygn. jo 
jums *100; jeigu nopage 
nemorkėlsiu.

Vardo*

Valstija



NEIEEIS.

PARDAVĖ NAMUS.

naiTiti dar

PlaČ iai visuomenei žinomas 
p. M. Žioba. pirmutinis L. D. S. 
prezidentas pardavė lietuviui 
Andriūnui savo penkis namu.-.

panedėlyje vas. 23 dieno- 
ripuolančios AVasliingtono 

b dienos šventės,- jitar- 
hns ‘ ‘ Darbininko ’ ’ nume- 

Į^ebus išleistas.

MIRĖ ANDRILIUNAS.

raitą i^|wrgą mirė South 
tonietis Andriliūnas, apie 

m. amžiaus. Buvo nevedęs. 
: Buvo narys šv. Jono, šv. Kazi- 
.jniero R. K. ir S. š. V. Jėzaus 
dr-jų. Laidojimas bus subatoj 
yas. 21. Pašarvotas po 72 Bol- 
ton St.

(
pat

«T

K-

i- 
k

i

r

* —c->-- ~i * * j
kati tą vietą fcaėmė Kivsge J (turbūt taikino Tulhii), nešn- 
kompanija, kuri Ivnktyniuoja jkuoti; kelnės neprosytos (tai 
su Woolworth'o konųmnija.

buotoją p. Jusevičių. oentras). 
Kiti, nenorėdami pasiduoti Ja
sevičiui ir-gi stengsis, kad dau
giau prirašyti. • Pamatysim, 
katras iš jų bus jie^galėtojus.

Taip-gi likosi nutarta po Ve
lykų rengti vakari] kuopos nau
dai ir kviesti su programų 
Dzimdzi-Drinidzi Anūkus ir sa
lia ryt i vieną iš gražiausių va
karų. Tas darbas atlikti pa
vesta kuo]X)s valdybai.

Kp. Korespondentas.

juvtriuiu, uainminKt*i 
ir tt. Reiškia — kalba nesą- 
monias. Tas pats yra ir su 
"‘S-ros" redaktorium; jis ne
meluoja, i>et vien tik klajoja. 
Juk nė vienas bent kiek turin
tis galvoje košelės nesakys, kad 
Slinkio byla yra atidėta — nie
kas jos neatidėjo ir neatidės.

Da syki "Sandara" labai ne-

Vasario 10 d. š. in. L. D. K. 
S. 8 kuoį^i laikė saro mėnesini 
.susirinkimą. Nors narių nejxjr- 
daugiausiai atsilankė, bet visi 
gyvai s\mrstė organizacijos įsi
kalus. Piriuiauisai užėmė vie
tas nauja valdyba, būtent:

Kuiliui Pinais usia. Dr. Pak
štas išniškiuo kas yVa kultūra; 
į kokius laipsnius ji dalinasi; 
kokio phudžio kiUtūra buvo 
pas Graikų Sparta ir Atėnus;

Kartaginiečius ir

I jau Gegužis su Nvviacku) ir ki
lti panašūs savęs nebojimai. Gi 
| protiniai *’liurbis'1 galy s būti 

labai išmintingus ir gabus (tur-įRomietiu;
KĄ SAPNUOJA. 

________ ICHUUUUplt.' 11 \ l <11 - . x»v>m ■ V-VIU-, 1WII (Uįj lUIVCIU* JI

kad sandariečių vadai būt jau toks kaip Michelšbnas). 'kitas iihlyškesnių spalvų turin-• Sako, 
po slrošnios utarninko dienos 
mažai temiega. 
tai tuoj sušunki 
Glimius, Kiicižą 
ka-!" Sapnuoja 
denasi jiem.- kun. Garniu? 
.l\Ib‘!Ž\ s.

•"Davatka" tai esanti tokia v

SUSIRINKIMAS.

Po šio sekė į rody
Jei užminga, j>ata, kuri laliai prisirišus prie piras kokių tautų, arba kokioj

: ""Garinu-.'politikos arba religijos, o«
žiu- !""Sandaroje" tilpus ""davat- kokio-šnyko. būtent: Sparta 'tojus. 
vai-!ka" visai esanti bespalvė, nie- (graiki; buvus respublika) vi-1

ir !ko nereiškianti (""S-ra" caca). supusiai laivo atsidavus spor-1
(liet kuomet prokuroras prade-|tui. Kmtagina bizniui. Rome-į 
įjo mankštyti ""didįjį" "eksper->nai niil.tariznuii, o Atėnai mo-į 
Itą-." lai ]M)iielis cicilikėlis pil-dešini. Sparta su Kartagin;
Imli pripažino valdžios vertimą. į nyko y. beveik nieko gero
io <:.v<‘ pa.-tatė žemiau piem?-Kauliui nepaliko; beveik

’ j-lėlio. Mat padidinimui savo [pats ir>u Romėnais. rfik 
'X' j ’■ mok-lo" ji- pareiškė, kadjni A’o.i paliko Įųisauliui

'pobūdžio kultūros pasiliko, o j gražiai suklaidino savo skaity-
L-/ iL’ iunvl.’ o ♦ avx4- •

sus. rinkimą-

tainėj ant Penkto?

also-vai
nes ture

TOKS SU TO^IA.

So. Bo.-tonietis Mikalauskas, i 
kurs prieš tūlą laiką našliu ta-i 
po, veda našle iš Montelio. I 
Šlifibas bus So. JIo-Ioiid iie’i'.-

dieną.

PAKRIKUSI ARMIJA.

ir nusiminimas
nuo utarninko.
no,jo. kaį<< 11

!e>p;

ir !ko nereiškianti (""

GAMBRIDGE’IO ŽINIOS

vice-pirm. A. J.c Vaisiausias, 
nutarimų rast. J. S. Vineiūnas 
(aut trečių metų), turtų rast. 
O. M. Smilgienė, gabi ir ener
ginga moterie, ižd. ir-gį pasili
ko ta pati B. E. Žilienė, tvark-

tuo-

im<\ n
; liet eisi Ilgas, Ule 
esiog kriminali.-

1111

Vaidvba. Dr. P.

ŠLIAKIO BYLA.

-la (Mat
n ea ini. m"

įmok

Buvęs.

IŠ VYČIŲ VAJAUS.

katalikai

IK
A

CAMBRIDGE MASS.

Prakalbos.

čiojo septintu llie-

i<! Il’TJl

u< ui i;;;: - 
■no'.i’.iemi- :r ' švi-nb

,Pr. (
Kalbėrojai 

imlas. P. Dala- ka- vi-ai i
•ija: pati.-č ikun. IT. JuŠkaitis.

: !>uvo vi-ų iri jų kaina:;:i. U’,a
: i-pūd ingos, gyvo-e u. pa

moksiu tėvu kos.'

uizvardis ir 
. Prakalbos 
Ibetojų labai 
-. pat ri jotis-

surinkta, bet

vi-iem< Į 
tik viviia-

mm žmonių 
buvo -us’rin-

m

>r.o

r? zervu.- ir sąvu-.
K kus ir bolševiku-. T
Bk tikėjosi laimėjimo. 1 

perkūnija giedroje Ii 
ninko ryte. Toda-’

Ir kad vadai už kelią-
K vo matyti -u kilok:- 

mis. negu iŠ ryto '
B kę.» Ramiom:va.: y; • 
g? minima.-. Ka: '.-m: Migi

5>i

U U-

el<n

r u. n p «t rakau

A. Ali'.

me. tai Mail-

zavitiškas te 
niškas burdi: 
klausia m.-' 
bracia lite m 
smutni." T; 
ka ‘Sar.dar:-. 
"O to kej).-k 
hurdingieriu 
litvinam

bei id z i o
Polski z: 
“Tak. tas 
sai- savi ši

A py Ii n I-

virtę.
Teiranja
Sandarą

ulKe.lO. UZ

arapijo- t-aii

neneš m

T‘

. 402 E.
.on Eit- 
ištrink:

i privalo attd- 
daną 
Būt in
irs na:

Vytis.

PUIKUS VAKARAS.

Kataliku Federacijos 3-čias 
į skyrius nedėlioję apvaikščioja •’ ; 
| LIETUVOS NEPRIKLAUSO- ' 
MYBĖS SEPTYNIŲ METUI" 

(SUKAKTUVES; rengia tokĮ-: 
I vakarą, kokio Bostone jau nuo ■ 
į senai nėra buvę. Bus pora 
j gražių veikalėlių, DALYVAUS f 
(GABIAUSI MUSŲ dainium- - 
Į kai ir mena mylėtojai; kalbės, 
| gyviausi kalbėtojai: jie nuneš 
i mus i mūsų brangią Tėvynę ■ 
j Lietuvą. Vilnių, Klaipėdą ir 
'parodis visą Lietuvos augimą 
, ir žydėjimą.
I Nepraleiskime šios progos nė (' 
I vienas; tvirtai prisiminkime 1 
savo Tėvynę nors jos gimimo, 
dienoje — visi, vaikai, jauni iri' 
suaugę, vyrai ir moteris į TAU- Į 
TINĘ PRAMOGĄ, nedėlioję, ' 
vasario 22 d.. 7 vai. vakare,1 
bažnvtinėje svetainėje. j'

Patnjotas.i; .

P

CAMBRIDGE, MASS.

’ Cambridg-io sandarokai kai j) 
blakes ajitručyto-, bėgioja gat
vėmis ir šaukia, kad jie e.-ą. 
didvyriai ir galė.-ią užvaldyti 
tuojau* ]>ns.ajulį/ Tik ot bYMn 
ta valdžia šmeižiką paėmė už 
-prando ir lli-tą d. vasario. 
UĮ2r), Ba-touo korte džiūvo pri
dėjo ant.-paudą pripažindami 
šitndarokus pirino- klesos šmei
žikai)*. -Tai dabartės sū-ąi šun- 
darokai sulindo lyg blakė- i 

ir žmonėms bijo ]ja-iro- 
kad ir pamatysi kur koki.

\ i-ai nebuvę. 5 pac No. Bo-to- 'tai šliaužia kaip tarakonas 
nui ir Lrigiitonui ta- jau neat-j“ poizino’’ apsiėdęs.
Im-tina. (,'ambridge’iečiai ga- ' ,, _d-Šlakio gęlbe.jnnui sugąl- 

j vi>|o .'tokią “Stįilcą: uždavė jias- 
I liukąą.£pftkūt<į) saff; šeimy- 
i uoh’is pĮjiibins ir vaikąjn$.'įsąkė 
valdyti.tik du kartu į diepąti- 
’ supyti kankiniui žentelius.

Lu\o skaityta- iai.-;<a- nuo ; \ėkarioš pačiutės net jifeiika 
D. K. S. EI kp. narm P. Luk- t()khy

^1(> i> Giand Lapui-, Mudu; tuo j;taį-hėt peštynės-jau įvykti-pa< 
nu- ui duvo i-reik-ta, padėka L. vieną'garsų..^ąpdanoka Štmda- 
D. K. N. S k]>. >r minam- už su-; lirhĮ -• ^nonaVako'. lai kinkinis 
lemtą jam paramą $21.IK); anl-il)nts už >avp alsak()< nes t() ve;.. 
ras laiškas buvo skaitytas nuojtas a- jain naliepiau kuik (Jar. 
•"Darbinmko" aiTmm-trato- niJ J]lleižtL jam lmvG
nan- \ . Sereikos, kuris prašė, Ikhns purvais drabstyti. 
r>ad mu-ų kp. prisidėtų pagal jaj fp.gU] dabar jų paragauna.

I Beje. Kemazas Visminas, 
įprezidenta- 9-to (’ambridge'io 
sandariečių pulko, sako kalbos 
nustojęs, mat jis perdaug gerai 
liūdijęs ""korte," dabar liežu
vis su s i pa ral iiža ves.

Vasario 22 didžiausėa-pftw-- 
pi jos vakarienė bažnytinėj sve
tainėj. Visi ateikite.

J. Jankauskas laiko čevery- 
kų krautuvę po No. 723 Cani- 
bridge St. Visi pirkite čevei-y 
kiis pas J. Jankauską, nes jis 
laiko gerą tavorą. ypač L. D. 
K. S. nariai neužmirškite savo 
nario.

ir knygų peržiūrėtojais A. Po- 
tembergas. P. Rudaitis ir "B. Ja
kulis. Žodžiu sakant, valdyba 
šiems metams susideda iš ga
biausiu ir veikliausių narių, tę-

metais.

'Poliau- J. V. Smiįgis išdavė 
raportą iŠ at-ibuvu-ių šokių, 
kurie įvyko .-au-io 17 d. š. m. 
Iš raporto pasirodė, kail šokia! 
nelabai kai]) nusisekę, ne- vie
toje ’pelno turėta nuo.-tolių.
Svečių ,š kitų kolonijų beveik '(lyti

na skaitlingai atsilanko Į 
Briglitoną ir So. Bostoną ant jų 
rengiamų pramogų, bot jeigu

------ Gyvybes Evoliu-

Reporteris.

<ivi vai
nldigen

Eidami namo atvi
ru. kaęi pėtnyčios va
ire ti kjie patys, bet 
savo pažįstamu- ir

L. VYclŲ 17 KUOPOS MĖ
NESINIS SUSIRINKI. 

MAS.

Tėvynainis.

:•) vasario

Nmimta- Malauša- ... . ..<).()•;
Km:, -i uši<;i!l;-.............. . . 2J)0
Va'-.Amam:- . . . . 2.(iij
Po’,.-::.. h • rg?s _\ : !.()()(
Jalo Viada-............... . . i .1)0
Mo-’;;<-vJ urg:-. . . . . . :.('()
'I';/ .;:i .Jmm-.......... . '1 j H i
VKmnmmvičkm Pmra- . . ..M
Pmg.Ji- .......................... . . L00

<><-k<-\-ič:i;> J';oz;'.;ia- . Į ., )0
AmmK Malaušas ........ . . i.00
Sm’lgis Juozanas........ .. i .nn
Gedrimą- V..................... . . 1.1)0
Bumka- J........................ . . 1.01)
Kisielius P...................... .. ego
Vinciūnas A................... .. 1.00
Dardlmnė O..................... . . 1.00
Zalecka- D....................... .. 1.00
č.-tkan-ka- W................ .. 1.00
Jakuti- B.......................... . . 1.00

*26:00
Šmuli;;:; .....................   . . . . 6.61

jVi-o ................................. .422.61

Dr. Pakšto prakalbos.

'> ;x\ pobažmytinė./*
buvo Dr. Lakšto

ypatingai bostoniečių

raidžiu •"Darbininko" spaustu
vei. Laiškas priimta.- ir nutar
ta paaukoti $15.00 tam svar
biam makalui.

Atstovai išdavė raportą iš 
Naujosios Anglijos Apskričio 
suvažiavimo, kuris Įvyko 18 d.

nauju i 
: turi-i žmones mat

on mimungi; ir

Katalikas

Vakarienė.

])ob;ižr,yl inūje 
u- iiarajiijos 
|:i gvva\-;m<)

porto pasirodė, kad apskritys 
yra pasiryžęs būtinai atsiekti 
savo užsibriežtąji tikslą ir ])ri-' 
rašyti 2.000 naujų narių iki or- 
ganizacijo- šventei.

Toliau buvo kalbėta kas-link 
varomo naujų narių vajaus. 
Mat mūsų kuopa stovėjus per 
ilgą laiką pirmoje vietoje, o da
bar pa-iliko gana toli. Todėl 
likosi išrinkta komisija, kuri 
vaikščios per -tūbas prirašinė- 
dama naujus narius ir rinks 
""Darbininkui" naujus skaity
tojus. T komisiją Įėjo sekan
tieji darbuotojai: V. Jakas, A. 
J. Vaisiauskas, V. P. Širka ir 
J. Jusevičius. Jusevičius dar 
tik mūne-is laiko kaip prisira
šė prie kuopai, o ant šio susi
rinkimo jau pridavė 5 naujus 
narius. Galima tikėtis, kad ant 
sekančio susirinkimo Įis atves 
tris syk po jankis, (širdingai

Sargas.

A. BAČIULIS.
žymus muzikas-komp. ir dažnintas. .Jis 
• iulyvaus N. A. dainininku renjiam.-im 
koncerte. kuris įvyks vasario 22, Lietu
viu Salėj įžiūrėk skelbimu).

LIKSMAS BALIUSnizaei

noap
Reporteris 1 Vyčių 17 kp. Valdyb;

Girdėjęs.užsidarė krautuvė.

p;^

:• P

prim

kitaip -

;i\ e niek v ANTRA PASKAITA.

vko kO e irladieny.da aPkinti m;<>

pyr;t 
kitokį

South
Murphy

U'eD

įve

Inrvur«I St.. l'nmhrMe*. Mn«.
Tel. Unlvcr-ity 14G3 .T. j

DARBININKO” NAME
(antro* Inboa)

“SANDARA" KLAJOJA.

Parapijos Fėrai Pasibaigė.

Va-ai io 15 buvo parapijos

'TV!*nhr>ne S.'iith BoMtnn V20

A. 0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Bnlję* rtu Unlr^mltein

-'■nm ,,r,n

švento Petro Parapijos Svetainėje
Seventh Street South' Boston, Mass.

".ii iki i m žino apie hy]o< r- 
ir - \ i: ii- kalba -anžini

‘.ai- rengia.-i.
iuni vakarienė.

<■■11- -';iG> iš pagalinki] namelį 
r -akk;id čia bu< tokia ir to- 
<ia bairyčia. toks ir tok- nn- 
iiifi-: n’ lia mažiulė mergaitė

vakarienė.

Vasario-February 23, 1925
2-rą valandą po pietų.

tik .-ekmadivnio vakarai.-. Kaž 
kodėl beveik per vi-us vakarus 
žmonių ne]4‘rdaugiau-iai atsi
lankydavo. Vienok dideliu 
triū-u gerųjų žmonelių kaip 
( 'ambridgeio taip ir Brightono. 
dar parapijai 1;i|>o uždirbta ne
toli $^W).()I).

Vi-iems darbuotojams ir tin
kuotojam- laiko šių foni tariu 
Širdingiausiai ačiū.

Kun. Fr. Juikaitii.

Gerbiamieji ir gprbiamosio patįs žinot kad choras dau
giausia dirba dėl parapijos tai ir dabar rengia BALTI ir ski
ria PARAPIJAI VISĄ PELN Ą.

Tad-gi visus lietuvius ir lietuvaites, vietos ir apielinkes 
kolonijų, kviečiame skaitlingai atsilankyti, o mes užtikrinani 
kad būsit pilnai patenkinti, nes orchestra bus pirmos klesos, 
kuri grieš lietuviškus ir angliškus šokius. Tai-gi, jaunime, 
naudokitės proga, nes tai pasku t inis balins prieš gavėnią.

Kviečia RENGĖJAI




