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Didžios Amerikos iškilmes, ktir Dr<
Landžius, dalyvavę

j

sūnui 8350.000.

NESTATO NAUJŲ MALŪNŲ
Holaudija yra pagarsėjusi 

savo vėjiniais’malūnais. Bet 
|ta garbė greit bus praėjusi. 
[Malūnai, kaipir senovės pi
lys taps senovės liekanos. 
;Jau naujų malūnų Holandi- J 
joj nestatoma. Malūnų sta-

Katedroj žuvo aj 
ISO žmonių

BOMBA LENKUI
Clevelai|L O. — Į lenkų įtymo meistrystė bus pražu- 

buvt-StanislausiĮ Lewandowski’o'VUsi ir užmiršta. Taip deda
lų valdžia susiginčijo su užsidegęs. Jam bedeganti.utomobilių. kažkas indėjo‘s^ dėlto, kad vėjiniai malū- 
Bethlehem Shipbuilding kor-!žuvo keturi žmonės.
po racija. Dalykas atsidūrė 
teisman. Reikalas einasi a- 
pie milžinišką pinigų sumą 
— $.32.744,899. Dalykas to- ; 
siasi nuo karo baiki], kuomer ' 
minėtoji kompanija valdžiai; 

the sTaU” blivus. Tada milijonie-

VALDŽIOS TĄSYNĖS SU 
KOMPANIJA

P ATRIJO TINĘS T AKT T .M V-8
Massaehusėtts ir Maine 

valstijos kasmetSivenčia bal.
19 d. Kadangi ta diena šie
met pripuolė nedėlioj, tai iš
kilmės atidėta panedėliui.

Toji švente vadinasi pa
triotų diena. Tą dieną mini
ma prasidėjimas karo už 
Suv. Valstijų neprigulmybę. 
Toje dienoj iššautas “the 
shot heard round the .‘ y“' ’ j “ ;......y'““ 185.000.

.... v- • , nūs-Charles M. Sch\vab ūts-\vorld suvis, kurs nugirs-, .
m, itovavo ir valdzut ir kompani-;tas visame pasaulyje. lą . • 1 1

ŽUVO KETURI ŽUV0 150 ŽMONIŲ j TAI BENT PALIKIMĄ
Sofija. Bulgarija. — Kai Los Angeles. CaĮT. — 

[Sveti Kral katedroj bolševi- Teitą menesi čia nuva n 
kų padėta bomba sprogo lai- dytas aptiekininkas. V 
ke už gen. (leorgievą gedulinę eiI. Jis buvo nužudytai 

\gų pamaldų, tai žuvo vietoj ‘ aptiekoj. Dabar .pąskel 
150 žmonių. Žuvusių tarpe jo testamentas. Pasi 
yra 20 moterų. 10 vaiki], še-'kad jis buvo labai tur 

■ši generolai ir 30 karininku. 1 pačiai užrašė $5.60, draug
Sužeista žmonių buvo apie James A. Watt $200,000 ;

nai neužsimoka.
A idutinis vėjinis malūnas 

atstumi $10.000, Toks ma
limas turi 11-kos arklių jėga. 
O per metus Holandijoj vė- 
'jas tepučia 1440 valandų.

NUSIŠOVt KUNIGAS b“! '"į!
SyraeusĄ N. Y. - Katali- "’g -

,<ų kliu. Tiltam J. Conwav.!k'"konU1,s ’* <larl>" ‘y'11"'"- 

(>4 m. amžiaus, nuėjęs mis-j
J ■ ,, „ . . ‘ ŽIBALO GAMYBA DIDĖJA kan revolverio šūviu galvon I

Bvios vra užvestos dvi — ,v ,•. , . _ . >----- ---------
, y. ’ . , _ , . • v: \\ a>hmgton. — K omerci-pabaigė savo gvvenimavadžia užvedė bvla aries . .. . • *•• , jos departmentas

! 1 kad per pirmąjį siu meti;kurie ten bovijosi.
beriami žibalo produkcijosiymo priežastis, kaip spėja- 

'buvo 1.655.420 tonų. Pernaiina. buvo nervų suirimas.
,por tą pat laikotarpį 
'am 17 nuoš. mažiau.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ 
Mansfield. Ma;

Irių aukščių medinė dirbtuvėj 
kuri dabar tuščia, buvo už>i ! 
degusi. Nuostolių už apie

bombą. Khi lenkas Įsilipo 
važiuoti, tjii bomba sprogo 
i r padarė lenkui galą. Poli- 
if-ija spėjaAkad tai vra boot-

— Ketii-i, - -Užgėrimo saro vaisius.

I * • X

|200. Karaliaus katedroj ne
buvo. Bet išgirdęs apie bai
sų atsitikimą, jis paskubėjo 
katedrom 1

Bomba buvo paslėpta lų- ' 
įbose. Bombai sprogus veik jkuri laik

( oncord ir Lc.vingimi šauk
damas visus prie ginklo.

šiemet buvo minimos 150- 
metinės sukaktuvės šito isto-: _____
riško atsitikimo. Buvo sn-j GREIT NEBUS GAZOLINO 
rengtas iškilmės taip, kaip i V ashmgton. - suv. A ai- 
, . , T • • stiios turi didžiausius mirokaip anuomet buvo. Jojo ir. . .....................
, šaltinius. Tie saitmiai vra
Paul Revere. . . ....r„., . -v,-, natūrai įskasrs gazas. nso-1 ik visas iškilmes gadino- . __
. , . , o,,, _ Įkiorusie žibalas ir anglis,labai atsalęs oras. Buiopa- . •

j . v + - Bet iki 19o0 m. visas žibalassnigo. Tokio salto oro toje;. ..v. ,
.. m _ , ir naturahskasis gazas busdienoje neva buvę per 20 me-..v 7

jissekęs: Bus likę tik anglis.
Tl‘1' ___________ i Kol dar tų gėrybių vra. tai

j pienuojama kaip elgtis, kad 
LIETUVIAI- MFVU REPRE- i jŲ Pįlivojimą sumažinti. Ple

kuojama elektrizuoti geležin- 
įkelius ir elektrai gaminti pa
sigauti vandens jėgą. Kon
centruoti elektros ir degamo
jo gazo gamybą.. Patobuli
nimas apšvietimo ir š'ildvmo 
ibūdii.

GERAS BIZNIS t* GEM. 
BLERIŲ.........

— Kompanij;
______________________ . 4’ūrsųjp Mont
Tokio. — Japonijoj atida-! v’sas stogaą tapo nugriautas. įCarlo casino — gemblėriav

Jo 1 ORO PAŠTAS JAPONIJOJ 
skelbia.lavoną užėjo keturi vaikai.! '■ -- ------ 3 ...

Yusižu- !r-yta oro paštas tarp Tokio ir [Pydyta teipgi viena siena.
.'Osaka.

bu v,.

SUŽEIDĖ KOVOTOJUS
Jean, Ispanija.—Bulių ko

votojai Velykų dienos kovo- 
Keiv'sesutiko arenoj nelaimę. Bu- ;

Central geležinkelio ii ai juos Įveikė ir sė

STATYS STOTĮ
Bui'falo. X. Y. —

York
kompanija čionai statvdv rot ėjai burfefrtfžeisti. Vienas * 
stoti. kuri atseis $10.000.000, gi sunkiai-sužeista.

PANAIKINO MONOPOLĮ
Portugalijoj buvo degtuku 

monopolija. Dabar vyriausy
bė tą monopoliją panaikino.

Griuvėiai krisdami aslon su- 
:žeidė ir užmušė ten buvusius 
žmones. W

Po šito baisaus atsitikimo
■visoje Bulgarijoje
• las karo stovis.

ŽENTU OTI
Concord’e, kur pačios iš-j 

kilmės buvo ir kur visos tau-! 
tos buvo reprezentuojamos, 
buvo ir lietuviai reprezen
tuoti. Lietuviui vardu pra- . 
kalbą pasakė Dy. Landžius.

Kaipo lietimų reprezen-t 
tartas, aš noriu pareikšti., 
kad lietuviai gilai' Įvcrainaį 
tą. kas rišasi su Concordu.(rankvedis 
Lietuviai aiškiai mato nei 
Įkainuojamą vertę įvykio, 
kuri čia dabar minime."

Toliau Dr. Landžius pri
minė lietuvių džiaugsmą dėl 
visi] šios šalies tėvų užpelną 
ir kad tais užpelnais ir lietu
viai pasinaudoja.

Reikia pažymėti, kad D r. 
Landžius savo prakalbą gra
žiai pasakė.

Tautos buvo Įšauktos alfa
betiškai. Pirmiausia buvo 
iššauktas francūzas. Jis sa
vo prakalbą iš rašto skaitė. 
Tai jo pavyzdį sekė ir kiti. 
Bet Dr. Landžius pasižymė
jo tuo. kad savo prakalba 
garbingai ir aukštai publikai 
pasakė be rašto.

Portugalijoje pasmaugtas 

maištas

ąptvni ko-! UNIVERSITETŲ DIPLOMŲ ŽIMOS IŠ LIETUVOS 
ti . PBIPAŽINIMAS __________________ ....

f "Rygai. — Estijos vvriausv-1
■bei pasifilius, Latvija sutiko I GyvuUu eksportas Lietuvon.
■tarpusaviai pripažinti abieju 1 . 29. III.
!- .L,. b Ya- , minką Sąjungos
valstybių .universitetų diplo- kv,.iu!. atsiunts 
mus. Tariamasi n-dėl yidu- .kraštų kelis savo 
rinių mokyklų diplomų pri-Ivulių supirkinėti.

.pažinimo. ’nomis jau išsiųsta iš Klaipėdos
 ^krašto du vagonu gyvulių (gal-

STAIGUS SUKILIMAS AUSTRIJOJ DAUG BE-
Portugalijos sostinėj buvo DARBIŲ

mo Įstaigą. — kaip paroč 
paskelbtas pranešimas, pt 
1924 metus padarė iš gemblt 
rių pelno 60 milijonų frar 
kų.

e pa.skei b-į 

; RUMUNIJA IMPORTUOJA 
KVIEČIUS

i Rumunijos valdžia, M# 
iki šiol buvo uždraudus įsi

Ūki- 
Mariampolės 
į Klaipėdos.

Šiomis die

dabar užsakė užsieniuose If 
000 tonų kviečiu.

ŽUVO PENKI ŽMONĖS
Anderson, •'I-nd. — Aut< 

mobiliui einant per .geležin
keli.' trenkė Į ji traukinys. 
Vietoj užvo penki žmonės.

į VIEŠI KNYGYNAI, 
į Švietimo Biuro \Vdia
I rar.k’.-.'d:.: turi surašą ' 
knygynų ir draugysčių kr 
nų kuriais visuomenė gali pa>i- į 
naudoti Jungtinėse Valstybėse. : 
Visoje šalyje yra beveik du1 

{tūkstančiai tokių knygynų.’ 
i Daugiausia knygynų. 257. ran- j 
jdasi Massahusetts 1 
jNew Yorkas turi 146 viešus 
Iknygynus: Illinois 111: Cab.for- 
nia. 165: Pennsyl vania 96:

kilęs maištas. Bet vvriausv-' Austrijos knelierius Ro- 
;bė su juo greit apsidirbo,kreipėsi i Tautų Sąjun- 
iMūšiuose žuvo 12 žmoniųkad toji išrinktų komisi- 
!sužeista 73 žmonės. Paskelb- D -Vistrijos ekonominei, fi- 

s karo stovis. umsinei ir prekybinei padė-
 i ai ištirti. Kanclierius sa- 

NUDĖJ0 PIKTADARĮ ^ustl'ijoj esą 200.000
Sofija, Bulgarija. — ~Pa- Austrija yra di-

;a i SvfJlek~.ie alijantų prigulmybė- 
i bombr. C-

PER PANAMO KANALĄ ;
Per vasario mėnesi per 

Panamos kanalą perplaukė 
•‘>84 prekvbiniai laivai, 
mažti laivu ir 7 valdžios lai
vių Iš to Įplaukų buvo $L- 
649.034.80. Palvginus su ki
tais mėnesiais Įplaukos nedi
delės.

Mokyklu inspektorius.
KLAIPĖDA. 28. UI. Klai- 

13 pėdos apskrities mokyklų pata- 
’rėju (inspektorium) paskirtas 
lietuvių gimnazijos mokytojas 
„Kriukis. Kyšy su tuo atsista- 
gvdino mokyklų decernentas 
Naujoks.

Smarkiai Sujudo

Rytinių valstijų lietuviai 
darbininkai pradėjo judinti 
žemę — visi nori būti laimė
tojais ir darbininkiškais he

Kral aktedros bokš:, 
padėjo Ninkovas.
ma būvu Bulgarijos mžinu-

Paskui buvo

PAGAVO PABĖGĖLIUS
Brockton. Mass. — Ti'i’s 

kaliniai pabūgę iš kalėjimo 
iš Portsmoutuhu.u N. H., ta 
po čionai pažinti ir pagauti. 
Visi vra dideli kriminalistai.

Kiek išvežta gyvulių.
KLAIPĖDA. 28. III. 1925 

Vi. iki kovo 6 d. per Pagėgių 
muitinę išvežta Į užsieni tiek 

Jgyvulių: gyvų kiaulių — 667.- 
.795 klgr.. gyvų raguočių 259.-

New Yorko ir Xew Jerse 
apskrity smarkiai darbuoji 
si X’e'varkas. Vienas iš j

/ GYVENTOJŲ SKAIČIUS
\Vashingtoii. — Cenzo biu

ro aprokavimu iki liepos mė
nesio š. m. Snv. Valstijų gv- 
ventojų skaičius pasieks 190 klgr. i 
113,500.000. Tai bus ant 8.- ,29u.klgr. 
000.000 daugiau, negu buvo b>. dau 
eenzo metais 1920. Iš t<» pri- ta ■r>P1 u°sLą. 
auglio 2.000.000 priklauso 
atei lybei.

rašo taip: :__ \
“Vajaus reikale AZ Kaz

lus ir J. Sereika sn pa-, 
galba mano laimėti centro 
skyriamą dovaną.’’

(ii Conn. apskritv lan-1 
kiant organizacijos šventės, 
gf'g. 3 < L. labai sukruto Brid- 
geportas — jis rengiasi pri* . 
didžiausio a p vaikščiojimo: i 
ryte bus šv. mišios, kurias 1 
laikys kun. Dr. J. Navickas, 1 

pamokslą taip turbūt" jis sa- i 
kys vakare bus didžiausios ’ 
prakalbos ir mūsoki pėimargi- 
nimai: kaNiTs kun. Dlt J. Na
vickas ir P. Daužvardis.

Naujos Anglijos apskrity 
pine apvaikščiojinio organi 
žarijos šventės laba<ij*epjgiasi 
Cambridgius. kuris turės ry
te pamaldas, o vnkrikb dideĘ 
ir graži] programą. .

Kitos kolonijos • hup-0 \ 
smarkiai juda ir fcaidA . JNttiyi 
pergalėtojoms ir doymnj fcŽsr* 

mčtojnmis. »r • -

SUMAŽINO ALGAS
Belgijos anglių kasyklųConnecticut, 81: Ohio. 80; In- km puse.

71: Miebigan vienas iš Bulgarijos komu-savininkai paskelbė savo dar-(liana. 78; lova. "
67. Šios šal’ps didžiausias kny-iijustu Centro Komiteto 
gynas yra Kongreso Knygynas 
kuri> turi 3.179.104 knygas.

IŠ viso 204 vagonai, 
r nrvvv.rm hnvo išvež-

Bostono

na-bininkams “manifestą.” Ja- 
Kai jį pobr-istai norėj-vne darbininkams praneša.

P'>li-.<xid nuo gegužės 1 d. algos 
'įlįs sumažintos ant 5 nuoš. ir 
nio birželio 1 d. vėl antini sy
kiu bus sumažintos ant 5 

va-BiioŠ. Darbininkai Šauks su- 
r įKy-jižiavimą fam klausimui ap-

DAR PRIEŠINASI

Triukšmas bažnyčioj.
> Šančių klebono kun. Norbu 
to rūpesčiu Šančių bažnyčion 
j/enktadienių vakarais Įvesta 
iškilmingos pamaldos su len
kiškais giedojimais ir pamoks
lu. Lenki] Šančiuose sulig rin- 

i saii v aid y bes daviniai.- 
vra nedaug. Tod'ėl ir bazny- 
čion susirenka daugiau lietu
vių. Lenkai čia. kaip ir dau
giur. stengiasi bažnyčią naudo- 
1i saviems) įikslanis.

i Kovo 20, d. prasidėjus pa
maldoms. lietuviai savaip gar
bino Dievą.. Įpiršę lenkininkai. 

Įėmė lietuvius pravardžiuoti pa
gonimis. Iš to kilo triukšmas, 

.jose 15.000 žydų norėjusių po kiek laiko klebonas, uždaręs 
atvykti Amerikon atsirado Monstraciją, paskelbė: “Pa

maldų nebus, .ūkite namo ir 
eikite namo ir laukite Dievo ( 
bausmės’’. .

I Atvykusi 
-žmones.

' KOMPANIJA NELAIMĖJO
Jackson. Hiss. — Illinois 

Centrai geležinkeliu komjia 
nija buvo per teismą parei
kalavusi atgal išmokėtu tak- k,1,,9 ! 
si] $1,000.000. Kompanija 
rokavo. kad valdžia perdaug 
paėmė. Teismas pripažino 
teisybę valdžioj pusei. 

----------------
15,000 ŽYDŲ BĖDOJE

Neu York. — Del ateivy- 
s. Dondiira<Pas pat tani miesteliui bnvoibes suvai-žvmo Suv. Valsti-! 
vidurinės A -atsitikę 1922 m.

Chicagos viešas knygynas turi 
1.305.140. l-foboken viešas kny
gynas 1.0<0.2CKi ir ~ 
viešas knygynas 955.705. 
Smit hsonian Institutiorr knygy. 
nas AVasliingtone turi 936.731. 
Clevelando viešas knygynas tu
ri 807.401. Cincifrnati knygyną* 
G7I1.122 ir St. Izmis riešas kny
gynas 648,699 knygas.

Gal nėra pasaulyje kitos ša 
lies, kurioj? rastfisi tiek daug 
viešu knvgvnu. Turimo šioj*' j >■ . .„ . : ‘ i • i • dinti i Hondūrąsalyje u įstaigų, kuriosAavma
knygininkus. 1920 skaičius pa- !'na tai upnn is ..................
rpdė. iorr čionai* yra 1 a.297 .uierikos respublikų. Tenbu-I —------------ - larvykti AmeriRflii atsirado

. įvo. kilęs sumišimus. Parti joyrOKIEGIŲ DAŽAI RUSIJON bėdoje. Tie žydai yra Kuboj

r Brooklyno i(](, vra nf.tP]<p. bet jįP (}a

kus. Dviejose vietose' knr- 
,dai dar kanjasi su turkais.

AMERIKOS JŪREIVIAI 
HONDUROSE

Su v., Valstijųi ' * 4 V , J V* 1 ' I ' j <11Į U ■ I I <4

,mio laivo Denvėr tapo išso-pruu.

SUDEGĖ LENKUOS 
MIESTELIS

Lenkijoj netoli Lublino iš
degė visas miestelis Ryki va

jumi viaiidinamas. Sudegė visi na-
Benamių liko 3.200.

POPIEROS GAMYBA
Kanadoj per kovo mėnesi knyįninkų. 

laikraštinio popiero paga- —
minta 126.267 tom). Tuo pat 500,000 SVETIMTAUČIŲ 
laiku Suv. Valstijose tokios j Rymas —Per pereitas dvi 
popierns pagaminta 126.843 į savaites Ryme svetimtaučių 
tonos. atsilankė 500,000 su viršun’i.

į.em? griebtis ginklo dėl prezi Pereitais metais Rusija Į- 
dento vietūs. Kad apsaugoti plieno iš Vokietijos 2;000,- 
svetimtaučins. tai Amerikos O) kilogramų dažų. šiemet 
jūreiviai tapo išsodinti i tosjii jau Įgabenta 200.000 kiln- 
respublikos žemę-. jrarnų.

ir kaikuriose Europos vals- 
tvbėse. Amerikos žvdai pra- . ..

A v . ‘ , • I Atvykusį policija išsklaidė
dėjo vapi tn žydų nauda.. ,.,n0I)e; trink^darių
Pnsm-žo surinkti *500.000. i nu#iT„w nnovadon.
Jau surinko $265.000. I (“Lietuva”) sėkmių.



ftatario ctaigi*a0

ir tie

prądėjo ka^ vkias gabiausias jaunimas pri-

Dėde Aauįras

Mt and Muburbt PRANEŠIMAS
$4.50 
$5.50 
$5 50

mą. -

Delko to nebuvp 1923 m. * Juk 
.pats. klebonas šį kartą pareiškė,

(TB K W0BKSB)
<T0EgDA^ THĘRSDAY an4 gA^JRD.

Diena 6-to balandžio (1925-jų 
metų) vietinis garsus vokiečių 
ehoras ARION apvaikščiojo savo 
68-nių metų įsis teiginį o sukaktu
ves. Žinia: kaip kiekvienas su
pras. puikiu koncertu. Ir a\ors

klausąs prie Vyčių, Bet, žinoma, 
nekokis jaunimas, tiktai katalikiš
kas ir lietuviškaą kurių visuomet 
dega meilė Tėvynės ir Bažnyčios. 
Tai-gi ir gerb. klebonas tą patį pri
pažįsta, kaip ir didžiuma elgvelan- 
diečių, jog prie Vyčių priklauso 
veikliausias Clevelando katalikiš- 
.kas jaunimas!

Kvai apsatigotas mto p^p?-r 
mo sunkaffiS;. nusidėjime 
(per kokia imįiomą jiegą, 

Ikilnos negalėjai matyti. Šis. 
!yra aiškus parodymas^ *kad
mylintis Tėvas tave Baugšti.

Žinoma turi dar savo klai- 
>AY kfcs. J is duoda tau jas idant 

------- *•’ J» nepkiltum i puikybę ir kad 
I. A8SOCLATION OF ULBOS melstumeisi. Tai gi, būk 
«t tbepoet'oftie*at Soeton, Mm*, linksmas! Paukštukai nenu

stojo dar čiulbėję ir saulutė 
neužgeso.*alling at ųpecial rate of poetagę provided fc>r In Sectlon 110B 

Aat «C Oet t, IMT, aothoriaed on July 12. tKUL"

SUBSCRIPTION KATES:

rgąuųa. nuę moterų, lf
VienM MMsnių pypkorių su

manė gerą “triksą” ir i _ ___
sakyti,, kad taip gyventi negalima, 
reikia ką nors daryti: ar mesti til
kit, arba statyti pirtį dėl palaiki- 

uno švaros, ba kitaip neteksime 
, . v-------  —7-------- __ _T _ bardo’ ’ir dar gali koks juokda-
vokiečiai išdidūs — kitų tkūtųĮrys mūsų klubą pramaniu kamiu- 

žmonių ne myli girti, nore kartais į krečių “susaide. ” Na, žinoma, 
ir labai užsipelno aut pagirimo, 'senberniai tam sumanimui pritarė, 
vienok taip vietinis vokiečių dien-(nupirko žemės ir pradėjo statyti 

rastis “Philadelphia Tagtblatt/ {turkišką pirtį. Pirtis kaip pirtis, 
'kaipo ir “Philadelphia Gazettę-fbet statymas tai stebuklingas: 

■Democrat” aprašime to koncerto kiek per dieną pastato, tai tiek

. Betveriau būtų, jei gerb. • 
perdaug neklausytų kitų j

Da&ntsMtinžs 26 kuopos 
u t. - - . -T, f jubilioju*.
kurie tik tąsosi, kaip tūzai nieko [ Maži sulaukę 5-10 metų, <o seni 
neturėdami daryti ir pykdo jauni- — 50, 60 ir 70 ir tt. didžiuojasi 

|1uo: jauni jaunysta, o seni senys- 
’<ta, jog jie dar visi sveiki ir drūti.
Bet ką galima sakyti apie jaunimo 
draugiją, kurioje priklauso arti 
150 jaunuolių ir kad jie rengiasi 
minėti savo kp,dešimt metų gyva
vimo sukaktuves, gegužės 3 d. š. 
m. šv. Jurgio parap. svet.? Čia 
Yeikiiį ne tik jaunimui, vyčiams, 
džiaugtis, bet visiems eleveląndie- 
čiams. nes šis jaunimas ne vienai 
-katalikiškai draugijai yra išpildęs 
i pro g rainus. Tai-gi visoms draugi- 
| joms ir-gi vertėtų juos daugiau at- 

Basebolas. [jausti, kada 25-toji kp. apvaik-
... . 4 , .... . ... Rčiojt savo dešimtmetini jubiliejų,bi kartą buvo išrinkta komisija , r -■ . ., , . , , ; ' L. \yui 2o kp. nutarė užkviesti

ciel geresnio basebolo komandos.- ...... ... ... ... ... , ..... , ųr is Dvtroii, Aleli, abi L. \ vciusutvarKvino. i kuria įėjo : gerb. J. '‘ ‘ ‘ J v ji<p.-. :::i!) pa: buvo gautas laiškas\ enslovas. tvino maiiageris. A. i ..... , ... .' ' l’lll.i I \ Vi«r: hnrmk 11 I L’ -n i<
Buknys ir J. Kvedaras.

šiame darbe dabar-i 
daugiausiai darbuojasi

l f

'(.laidoje 7-to balandžio) į padan- 
_ j ges iškelia muši] garsųjį gerb. An

taną Banį, kuris dalyvavo tame 
koncerte savu žavejaučiu balsu.

X.

' ČČflttililVII ęOIHIR ro Bieno ir kariškos tarnvbos^
'pamėgimo jausmą, populeri-Jel!S(A apskričio suva- 

v.a nuomone ’^noti karininku dvasios, pro- &e^u.žio'10 d.,
Xr&' pasklidusi nuomone. į <192u m., 1-ma vai. po pietų,

i a o '■-.>11.. ■ ;to ir kūno lavinimo darba ir. . I 1 , ,2kad2nuos. sios šalies gv\en-panųiijos svetainėj, 14i
1’’,. ... - . ,. Montgomerv St.. Paterson,
“Karde aprašomi Lietu-. y j j

' Į , - • i-brangus vienminčiai; Sis;
.apskričio suvažiavimas yral 
■nepaprastos svarbos: nuo joI 
priklausys tolimesnis apskri- į 

b'-io likimas. Teko pastebėti, i 
i kad kaikurios kuopos yra ne- j 
užsiganėdinusios su dabarti- 

iš svetimi] ne apskr. valdyba, yra nuta- 
lenku. vokie- 

Reikia ti- 
valstybės at- 

jstatymo istorijai nepriseis

rero.
tojų, valdu 60 nuoš. šios ša
kes turtą.

Į>aųgelis tą užginčija. Ka- 
pitalistu laikraščiai nurodi
nėja,' kad tokio turtu sukon
centravimo nes; 
blausia -yra du 
kuosų depozitu yra $2O.S7 

g-562,900, Tie 
T kapitalistu, o

Toliau nurodoma, kad šeri-, _ 
ninku skaičius padaugėjo. i( 1,1 
Būtent sausio 1,1916 kompa- 
niji) šėiininkų buvo 2.537.- 
105^ ^'Sausio 1, 1925 šeriniu- į 
kąjbtfyo 5^051,499.

'tlą^iskinie. kad čia panii- 
nėŠ^ruiliikai nėta tokie.

r-.

S
. Tam svar- 
faktu: ban-

pinigai nėra 
darbininku.

garbingai kritu-
PHILADELPHIA, PA.

Aukos “ mūnšainės ”

ri dar jauna, bet daug myli 
tt y pa: 

Daugiau tokiu vyčių

dar

ij Ohio, kuri žada ai- 
eiaudą. Tai-gi 25 kp. 

‘.ris šias Vyčių kp. da- 
> kp. 10 ’.uoUi sukakiu-

Įbę. Tai svarbus dalykas, 
j Lietuviu nuo senovės buvo 
j apsileidimas neregistruoti 
tsavo didvyriit darbi]. Todėl

sporte 
ginu, i

įsiai ir gražiausiai, nes jame 
rus visos gabiausios kp. spč-

per naktį, sulenda į žemę, ir taip 
jau atsikartoję per kelis mėnesio 
ir nežinia kada bus pabaigta. Da
bar pirties kompanija labai persi- 
gandus ir nežino ką daryti: vieni 
pataria kviesti Mockų, kad pa- 

įšventitų, tai gal sustos klinipus. 
‘ Sandarieeiai sako, kad nėra ko 
gaščiotis, būk tai pavasario gam- 
tos apsireiškimas — žemė ištižos, 
tai ir klimpsta, o kaip pradės pa-

' Mano Tu Viešpatie ! — prie kuo i vasario vėjas pūsti ir molis išdžiū
tas “mūnšainas,” tas girtuokliavi- ti, tai ir mūsų pirtelė iškils, tai 
mas žmogų neprivtda. šitai pa- da galėsime save apšvarinti ir 
skiausiu laiku Port Iliehmond da- 

’lyjc mūsų miesto tūlas lietuvys 
tbarzdaskutis per girtuokliavimą ■ 

. [prarado protą ir kada ta žinute
nisios dauginus prie apskri- į ra5al._ jis yl,;kvail,ijt! IlaGe — Ii-! 
i i<> uepllgllleti. _ Igonbuty. Kada jau jam pradėjo

Nemalonus apsireiškimas, 'betvarkė darytis smegenyse, tai: 
kada buvo centro varonhas JLS kdp žmonės pasako-

\- a- x- r i „• • • '.ja. šv. Vaiteko. lenku bažnvčiojc vajus N. Y .ir N. J. valstijoj. .... . . .- *■ . ;...... igicdojima, tai tuoj isbcgęs i gat- !
tai tuo paeiu laiku kuopa pa-;;.,. p,.adfjo visą gerkle rtktį ,,ie. 
sipriesino rengiailloins pra- lietuviškai: “Pulkim ant ke- i Balandžio 6 d. š. m. L. Vyčiu 25 VvČ- 
kalboms, neatsižvelgiant tik- iių visi kryksčiouis .. . A aikū-’Kp. laike savo mėnesini susirinki-' ^tsi 

!slo prakalbu, vien tik dėl to, zai jį apspitę pradėjo erzinti —: ....
'kad apskričio valdyba liepa-.-Ts jnos vaikyti. Na, n- kaip pa- 
į-Į-p^.-į “' sirodė, reikėjo pasiųsti jį į ligoni-
I ’ pię, gydyt jo protelį. Toliau:
i Tai-gi gerb. kuopos, illd- ■ daug-maž tuo pačiu laiku Šouth 
idžiu neisižeisti. jeigu tas jvv-pbily.ju miesto du lieturiai vienas 

f K YRA TIKRAI ORAII- > kokio vieno nario'ne-l saiiunščikas, o kitas es-saliunči- 
KAu I nA I InnAO UliAU • i . • . -tas tūlo ruso saįiūne tiek prisrio-.'susipratmia—ta-klaidą ga-i. , .. £ _ A-_i 1 . . v . A, . . ° j be tos prakeiktos munsaines,

illllia atitaisyti. Tai-gl gei 1. ųa(Į nebežinojo nieke, o Meko ką 
,kuopos. malonėkite prisiųsti , jįe bedaro. — Vienas iš jų prisika- 

kad i bino prie kito, kad tas jam čia jau 
ap-lpavogo “overkotą.” turėdamas tą 

verkbtą” ant savęs apsivil- 
Na, ir prasidėjo tainpimąsLs 
licijas, magistratus,, kalėji- 

. . prisikabinimas prie visiškai 
įkalbi] maršruto. - nekaltų nei kuomi žmonių ' gi ir
i Taipo-gi malonėkite užsi- visiškai nt‘kalti: tik “nHinšai- 

, _ . .' i --i - 'na ’ kalta', eikvojimas pinigu ir■ųnoketi i apskr. izda po ac. .................................• ;taip Touau ir taip toliau,
nuo -nario i metus. :■ Arba, kaip man pasakojo, tai 

pribūkite ;buvo kur kas, kur kas aukščiau! 
; Vienoj iš čionykščių lietuvių pa
rapijų buvo bazaras, arba forai 

■bažnyčios, mokyklos naudai ir tu- 
ji bazaro vedėjai, šposininkai iš

j kaina medžiaga

lūs nors dalinai.
Būtų gerai, 

.galėtų išsiplau 
<lų burneles.

kati

ta-

jie
leki

. Senuko Draugas I

Remia.

šaliniai žmonės, kurie my- 
olą. Jie apsiėmė m< kė:

— ’po 10c 
liana r yra

J [i 
!1)<-

::č j- 31. J. Šimonis
Mic1.:. . Taip pat ši

VOK!

arba.- Chigagos BishofTiniu Kaunas 
filiaiisistu serai; arba lietu- 
viiįBendrovių Šerai. Daleis- 
kihae,'. kad- minėti serai neša 
nuogfoBČius. Bet ar daug 
la^jamkanls reiškia šitokia

jinjas;kompanijų šėmi reiš- 
; kisDvelktiek, kirk turėjimas 
r kohlpairinūs linijos.

^VALSTYBES SU
> BĖDOMIS
Bulgarija pergyvena sun-

jafitą prismaugta, nualinta 
ir'zemai kultūroje stovinti 
Wvo gera dirva komunisti- 
iiei propagandai.

mus šaltinius.
Naujojo laikraščio adre

sas: Karo Mokslo Škvrius.
Aikštė.
Prenu

merata metams 32 litu, užsie
nin 4S lt.

CLEVELAND, OHIO.
Sportas, dovana, atsilankymas 

10 metų jubiliejus.

šia n:<

'Nepriklausomybės 
Lithuania.

GAS
Pirmutinis žmogus, kuri. . 

įeina, kuomet visas pasaulis li',,la’^lallsla atst',v1-’- 
L • butu iš ko išrinkti nauj

Tas kuris pamvli tiesa ir <skri.’iv valdyba ,r kitus svar- 
tave. ir sakys tiesa nežiūrint |bms kalus aptart, ir iSspr-

i tavęs.
Meilė.

kolba.
I Žemčiūgus, kurio blizgėji
mą tvirtu rūkštis neturto ii 

[nepalaimos neguli aptemdy-

kuris pasiekęs
Ten jie į-j];)ipTt1 viršui, nepamirštu, 

sistiprino ir pradėjo pasibai-Tu p(-lsj]iksi aiiač-ioje. 
sėtina term ą.

Antra merdėjanti tauta y- 
ra Austrija. -Ji be pasigailė- 
jimo -ągka.rpyta ir alijantu

,.. čiulpiama neįstengia susti- 
-<-• prėti. Daliar Austrijos vy-
- riausybė atsišaukė Į Tautu 

Sąjungą su prašymu pa-
... lengvinti jos padėti.

N esi vėluokite.
K A'iršininėto laiko.

J)ūh A nu r ra

BŪK LINKSMAS
BŪK LINKSMAS. si> 

pasaulis nepasielgia taip blo-

| KIEKVIENAS TAI GAUNA 
KO VERTAS

, s. m- airdė tūlą žmogų, o kiti bazaro 
'svetainėje skubiai, su uolumu par- 

j '/davinėjo tikietus ant išlošimo...

Na, ir kiekvienas gali 
kiek tai buvo juokų, kaip

visuoinet laiko savo mėnesinius su- j 
sirmkimus kas antra-s panedčlis i 
kiekvieno mėn., bet šį kartą kp. | 
buvo priversta laikyti susirinkimą 

. viena savaite ankščiau. Priežastis 
tame — Susivienijimo S kp. Ame
rikoje įvyks Uį^Nakarą_ “Margu
čių” mušimas.

Sus-mą atidarė kp. pirm. P. 
Bortnikas malda. Perskaičius nu
tarimų protokolą, kuris likosi visų 
narių priimtas vienu balsu.

Komisijų raportai.

Pirmiausiai buvo raportas iš
duotas iš dešimties metų kp. gyva
vimo rengimo komisijos, iš kurios -nės : 
paaiškėjo, kad gerb. mūsų organi-’ ILii*: 
žarijos dvas. vadas negalės daly
vauti mūsų kp. dešimtiniame jubi
liejuje. kuris buvo kviestas kalbė- ■ 
ti tamie programe. Labai apgai- i 
lefttauja L. Vyčių 25 k.: gerb. kun. 
dr. Jg. česaitį, kad jau negalės 
daugiau pasimayti su taip didžiai 
gerb. pamokslininku. Antras ra- 

; pertas buvo išduotas apie basebe- 
lą. Iš šios komisijos pasirodė, kad 
yra rengiamas, berods, balandžio 
21 d. šv. Jurgio parap. svet. dėl jų
jų vakaras su šokiais. Trečias ra
portas buvo išduotas koro komisi
jos. Iš koro organizatorių, pasto-

jr!U>o bilietėlius. Girdėja 
! iriausiai bilietėlių yra 
;dvi to išlaimėjinio gei 

lariai labai džia 
; tokių žmoni:: 
j a įminiu i.

Dovana.

.s ,<c

ė O. Gnpravi- 
<, Albertas —

<-n auna. ko ve

čia

j>,;cs <Įl'asiskas vardas: — dr. Iii. 
j Česaitis išvažiuoja įmūsų myiimą- 
Iją Tėvynę Lietuvą, taigi visi na
riai at jausdami 
dari.'?. — rašinėjimą gražiausių
pamokinančių, straipsni:; “Vyt 
je“ ir tiek daug darbavosi atg: 
vindanias nekurias Vvč-i;; kp.. i

'eifeahis: ‘‘Ponia Pipsė ir 
ipsū.” kuriame labai daug 
;::: tai-gi šiame veikale >- 
k tos lošėjos: Ponia Pipsė 
P. l'rbšaitč, panelė Tipsė

jo nepailstant: '— vytė f), Grosaitė, Jony t ė — vy .

K

'ir.ionaitė. dialogas: “Vic. 
-’-adariti.” kuri vahljs: A 
:is ir P. I'rhš,-litis. ši<

P- liet

oji kp. linki g
i laimingiaus:

Ivimaviuas.
Teisybę mylintis.

Numažintos Kainos į Abi Pusi i

LIETUVĄ
3203.00 ir Aukščiau.

UNITED
45 Broadvzav

75 State Street

STATES LINES 
New York City 

Boston, Mass.

KAMIU LAIKRAŠTIS
■ Lietuvos karininkai Įstei- 

(Savo laikrašti vardu 
. “Kardas,” kurs eis du kart Į 
Zttėlie&j.. Laikraštis didelio 
fonaadto, su paveikslais.

Tai jau trečias Lietuvos 
kariuomenės laikraštis. Bir- 
mutinis yra ‘‘ Karys." antras 
pasirėdė “Žinynas“ einas 
kartą Į du mėnesiu. Paga
lius pasirodė “Kardas." 
J Pirmasis laikraštis taiko
mas eiliniams kariams. “Ži 
nynM^yra karo mokslo ir 

. isto|i|os žurnalas.
‘ M “Kardas” stato sau plutą 

tvirtinti kariuomenė- 
2- 5® tėvynės meilės jausmą, 

jres^J^ariuomenę prie tėvy- 
y.. Jlėsjgynėjo idealo, padėti ka- 
■ tinifikams suprasti savo pa- 

jir lavintis specijalybe-

tavo dalis yra gera snieginus 
su kitais. Būk linksmas! Ne- 
aptemdyk saulutės su savo 
nuliūdusiu veidu. Miglos, 
ūkos ir. perkūno pilnos debe 
sy. kurias manai matąs, esti 
visos liktai tavo mintvje. Iš
vaikyk jas ir duok Dievo 
duotai palaimintai saulutei i- 
eiti.

taip Jis nebūti] taip geras 
tau. Tu turi tai pripažinti.

o atlikti

nežiūrėjo.
Į prapultį žengė aklai.

au>

lo-- amžinai.

IK
Iš į<: nebcnor" į >as 11 ra i ik t.
Ta.- drą-’mi be baimės keliai 
Kad amžinu laime sulaukt.

,sve‘ai:ię išlošimui. Neminiu nei 
vieno vardo ir pavardės, nes jie 

.visi yra geri žmonės, geri piliečiai. 
’ reikale.- ir pagelbos ranką moka 
! pratiesti artimui...
(vargas. kad jie yra 
'Bachuso — perdaug 
.maukti... Na, gal

net k

Tik vienas, 
garbintojai 
myli išsi-

Girdėjęs

ELIZABETH, N. J,
Įdomus stebuklas — tautiška pir

tis klimsta į kiaurą žemę.

Tiesa. turėjai savo pralai.- 
mčjimus ir atmainmgunms 
niekados dar nenumirei iŠ 
bado ar nei sušalai.

J-s tau nedavė daugiau, 
nes mato, kad tai tau nebus 
reikalinga. Kaslink kito pa
saulio, nugi, sakai savo kas
dienines maldas išklausai šv. 
mišių šventomis dienomis, 
tankiai priimi Sakramentus 
ir stengiesi vesti teisingu ir 
teisi) gyvenimą. t

Aš jaučiu kartu
Ta> nelaimes, kaip Tu.
Ak. Dzūkija! numylėta.
Kada jinai nugalėta. 
Krisle, šviesus Lietuvos! 
Nepriklausomos laisvos. 

Nors krūtinę Tau aptvino— 
Smūgius baisus atvaidino--
Neapleis, it aras stiprus. 
Narve uždarytam s painų.

’ J. TraJdikis

Atsilankymas.

Raportui b'-klausant atvyko i su
sirinkimą ir mūsų gerb. klebonas, 
kun. \ . \ . Vilkutaitis, kuris narių 
buvo priimtas su atsistojimu ir 
gausiu delnu plojimu. Gerb. kle
bonas pirmiausiai pareiškė savo 
atsilankymo tikslą —- kaslink Sa
dausko. kuris buvo nekaltai baž
nyčioje paminėtas vardu, kovo 29 
<1. Pirmiausia klebonas užklausė 
visų nariu: argi Sadauskas nėra 
taip sakęs, kaip buvo paminėta 
bažnyčioje? t Nariai atsakė, kad 
ne. Toiiaus buvo užklaustas kal
tininkas — J. Sadauskas, kuris ir
gi savo mintis pareiškė, kad jis 
buvo išsitaręs apit tuos dalykus, 
kurie klebonui buvo neteisingai 
pasakyti. Gerb. kun. V. V. Vil
kutaitis tą išklausęs pasižadėjo 
viską atšaukti. Taip pat buvo ma
lonu matyti, kaip gerb. kun. V. V. 
Vilkutaitis padavė savo dešiniąją 
J. Sadauskui: tada kilo didžiausi 
narių tarpe aplodismentai. Tai
gi, Dieve, duok, kad ir vėl tokia 
vienybė įvyktų tarpe klebono ir 
L. Vy&Q <15 kp. narių, kokia huvp

t - • " ........

Knygos iš Lietuvos!
jįį

“DARBININKAS”
S 366 West Broadway South Boston, Mass.

PIETARIO RAŠTAI, drūbiis gražiais ap
darais. Du tomai..................................... $2.00

gražiais ap-
.........................$1.00

DANGAUS KARALIENE, gražiais aude
klo apdarais.......................................................... $1.00

VISAS imant aut kart.atiduodame už. .. ,$u.00

PALYDOVAS, labai graži knyga, gražiais 
audeklo apdarais, kaina ..

LIETI’VOS ĮSTATYMAI, labai didelė.
knyga. 1032 pusi.. apGiryia. tik................$1.00

......... $1.00

■i«£

darais

Tas, ten \ isi pipkių mylėtojai kas 
j \ aka ras 
[net per sienų plišius dūmai ver
piasi, o viduje kas daros kiekvie
nas katras tik yra buvęs Lietuvos . 
'jaujoje gali suprasti — išeina vi
lias paišinas ir surūkęs. Taip ir 
sinusų rūkytojai prabuvę po kelias 
valandas dūmuose ir išeina paiši
nomis nosimis, traukia namo pai
šini. paskui tokie eina gulti, tai . 
šeimininkės piksta, mat lovas pa
verčia į kiaulĄiigį, net jau pradė
jo vyti laukan burdingieriua už ne-

pri-Į:

susirenka. Dumia, kad

MM KBggg



KELIAUKITE LIETUVC

LAWRENCE, MASS.

žmonės

altoriaus

didžiojo altoriaus

Kelionei atliekame visus

JONAS GLINECKIS
jo, didžinlaivn COMMB* W

šv. Pranciškaus bažnyčioje Ve- 
’ykų nedėlioję šv. mišias laikė kle-

as- 
ne- 

numirė. 
juodai, 

puola

stovi didelis kryžius mėlynu vėlu 
uždengtas. Eina liūdnos pamal
dos. Vietoje skambinimo, barška 
barškučiai. Kunigas gieda liūdni:

tas daugybėmis žvakių; gražiau
sioje tvarkoje. Tas viskas taip su
tvarkyta šv. Kazimiero seselių rū
pesčiu.

DiJ

Itąi šv. Onoc, Blarrinmkų,
Didžiajam Ketverge iikilmingos .vaikelių. V» nami-rže neyetefr 

dalyvauti, aes labai daug vaiku
čių x dalyvavo ir žmonių tiek 
buvo daug, kad negalima btevo ii* 
praeiti čia vaikužiai, Irane savo 
gražiu pavyzdžiu ir gražia tvarka 
larė malonaus įspūdžio, nes moky
tojų seselių rūpesčiu jau iikalho 
buvo puikiai išlavinti. Tai-gi mū- 
uų seselės atlieka labai daug daug 
savo pasišventimu didelių darbų. 
Dieve, suteik joms sveikatą.

Reporteris

Bv. mišios prasidėjo pusė po astuo
nių iš ryto. Šv. mišių pradžia la
bai linksma — milžiniški vargonai 
maloniai gaudžia, kunigas eina 
prie altoriaus baltai pasipuošęs. 
Žmonių pilnut ė bažnytėlė. Kuni
gas užgieda Gliorija, suskamba di
deli ir maži varpai ir atsilepia gar. 
sus aidas milžiniškų vargonų. Vėl 
staiga viskas nutyla. Čia kiekvie
nam katalikui pasidaro graudu. 
Rodos kas aštriausiu kalaviju per
skrodžia širdį. Žmogus čia nega
li suprasti kaip pradžia buvo 
linksma, o viskas liūdnai bagiiasi. 
po iškilmingai pernešta į Panelės 
po iškilmingai perntšta į Panelės 
Švč. altorių, kurisai jau iškalno 
buvo turtingai papuoštas; apšvies- >ouas gerb. kun. F. A Virmauskis.

Procesija, kuri neapsakomai gra
žų Įspūdį parodė, buvo sekanti: 
Ba’takymą nešė Juozapas Juozą- 

'oavičius, Valerijonas Puplauskis, 
j Jonas Gruziuskas, Jonas Aleksio- 
I is. Sekė Alt. Dr-jos nariai, kū
mų direktorius jau Lietuvoje, 
‘šv. Kryžių'’ nešt Jonas Panuš-

. <i.-. N. P. Dr-jos mergaitės, ku- 
s dirigavo p-lė 0. D. Sideravi-

■ 'iutė. barstė gėles, o vėliavą N. P. 
j Įbes švenčiausios nešė Cecilija Ar- 

::urė, Drjėlės pirm. “Prisikė- 
stovyią” nešė Pranas Pa- 

.iškiš, šv. Cecilijos choras su 
• •s:ra. vad. varg. M. Dailiutei 
aly) lajai gražiai giedojo 
ksmą Dieną. Sotus išpildė 
ia Petreikienė, p-lčs Izabelė Ža
kite, Valerija Lenzberkiutė. 
rijena Daiiukė mažiausia išėjo 
:osv “Regina Coeii Alieluja,’’ 
ią sugiedojo vienos merginos 
irchestra. Laike šv. Komunijos 

ra gražiai grojo “Angelų” 
kuris ilgai tęsės, nes žmo- 
e V. Jėzaus stalo ėjo bū-

-aKvamente.
Didysis Penktadienis.

Pamaldos prasidėjo pusė po 
uoniu. Tą rytą vargonai jau 
įaudžia, tartum viskas 
vunigas išėjo pasipuošęs 
/engdamas prie

seiės 
krvži

pnrengimus

'kUDIKių
EŽOyt s SKILIUS 

DEL APRŪPINIMO 
• MOTINŲ IR JŲ « 

SVEIKATOS.

GRAŽIAUSIŲ NAUJAUSIU LAI
“COLUMBUS”

Patogiausiu Laiku Kuomet Jūrės Ramios
BIRŽELIO 9-T A DIENĄ

Kaitras praleidę Lietu
voje, norintieji gris Ame
rikon orui atvėsus.
Minėta ekskursiją rengia 
LIETUVIU PREKYBOS 
BENDROVE. Palydovas 
bus apsukrus vyris JO
NAS GLINECKIS.

VAŽIAVIMO reikalais 
kreipkities jau dabar, 
kad išanksto viską tvar
kiai būt galima prireng
ti.
Visus manančius Lie
tuvon vykti akiname 
dėtis i šią ekskursiją
Geresnes progos nesu- 
lauksite-

PINIGUS SAVIŠKIAMS LIETUVOJE SIŲSKITE PER MUS 
Adresatai, pinigus per mus pasiųstus, gaus į dešimti dienų

dto® Lietuvių Matot B-v»L kt»

nauja ir gerai juos palinkamina 
nuo prtradee, bet teip-gi gabiai ir

reikalingas inatnikd^M ir infor

ratams plaukti. Ačiū Itavtnir

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE 366 Broadway So. Boston, Mara.
JUOKŲ ŽIUPSNELIS

na .c:

Laiva LITUANIA Biržėj

savo ūkės.

sugaudžia mil-
Skaitlingas bū-

kip. 
na n

ILGAI IŠTARNAVO
Perka klausia savo naujos lan

s dar
inyje

i'r.io ryte pamainos y.e- 
prasidėjo pusė po p*u-

j% ant bįriL 9 d. tao pttlafrtį ffc 
palydėta J. CRfottktal

štai V
pelno

pui.c
cho-;
luto..'
Ii |.u
rie tu
Sekmadienio Rytas Arba Velykos.

Surinko
DZŪKAS MUSTEIKIS

— Ką paprastai ponia Galdaus- 
ei;ė. pas kurią tarnavai, virda-

pietums.
— Buvo buljonas ir paskui keps-

giedojo 
Valerija 
ii lavina

Po pamaldų bučiuoja ku- ■ 
‘rfyžių. paskui vaikučiai, se- ■ 

1 visi žmonės. Pabučiavus 
iškilmingai tapo perneštas ■ 

akramentas prie šv. Juozapo
iltoriaus. prie kurio buvo gražiai, 
išpuoštas V. Jėzaus grabas, ant ktt- 
tio degė tūkstančiai žvakių, o jų 
.arpe baltavo baltos lelijos, kurias 
žėri parapijonys nupirko ir paau- j v. misijos, kurias laikė Tė- 

■ijor.ai: Kum Kulikauskas 
Bursas, neseniai buvo. 
Ttrfsir klebonas išpažinčių 

apie c.; šimtu Velykų suba-

Xa$&u skelbta*, M*

re jau

Ttojo® j KUiftoa <iw

KALAU-TAMO LA ii

Broadnray

prie Savo vietiniu

mums

a s baltomis 1c-

Gydytojų Kokoae&duojaaM

Dept. 2

p .jos klebono kunigo Valaičio

i vio nedirbtųjų, foivoo-
tlmis nemigo, dieglius 
ko valgyti naooifycu, 
nandojan Jūsų Soliu da pakelia Nk

gui kreiptis pas tvMtt] ra msmrttvl- 
duriais, o tos ioMs ir 
I*reW 00c. už pakali-" Jkitrrtjįįt 
o gausi v 
Adresuok

-- Kas tai yra”
Tai Raudonosios jūrės?

— (> kur žydai?
Jau perėjo!

— O kur Faraonas?
—■ Atsiprašau Tamsta, jau pri-

tietia ir pilnai patyru
p has a a. urtm

SUMANUS DAILININKAS.
Vienas turtuolis užsakė dailinin

kui padirbti paveikslą, reiškianti 
žydu perėjimą per Raudonąsias jū- į

Jei pasiusite šį apgarsinimą į The 
į Borden Company, Borden Building, New 

York, jie pasakys jūsų, kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu. f^aiC mcrtoji * <xx 

b«ttt e South m st*

Km tik fMtebit *oeirrUHo«, UKfe 
tuojau, aaohokil U oEn*. 
pagolbiniak*. 
ko<aplikuiji|. 
35c ą 70c n

va p. deniui UŽ v 
užtai

Sušaudytas plėšikas.
K;ir<> lanko Ki-nio sjuamdi- 

iniij<ovo 24 >ušaii<lyta> Vlada- 
I.ipniekas. kilęs iŠ A. Panemu
nė- Kauno apskr.. už tai, ked 
1 ) 1!)24 m. gruodžio 2!’> <1. drau
go su kitais plėšikais Šančiuose 
Šaudė į ]X)lieininką ir snsišau- 
dvino metu buvo užmušta.- pil. 
VnitkTinau 2) 1!>25 m. sausio

miizmis

ryto dangus apsiniaukęs ir sramte 
atrodė' liūdna.

Didžioji Subata.
I’amaidos prasidėjo pusė po as

tuonių. Kunigas išeina baltai pa
sipuošęs. Pradžioje šv. mišių už
gieda Aleliuja ir vėl suskamba ma 
ži ir dideli varpai 
žiniai vargonai.
relis ėjo atlankyti V. Jėzų grabe. 
Kiekvienas ėjo prisiartindamas 
ant kelis bučiuoti kryžių, kurisai 
buvo paguldytas prie Kristaus gra
bo.

. ėios iŠ;/.- Šime daugiausia 
naro p-.’ K. Buivydaitė.
Raznausk. Prigelbėjo 

<ien' Petreikienė, 
ėašėm p-iės B' — 
Marce k. T’ąliueiutė. 

ika Gri-

c no

* aniolai ir kitas.
>ės mūsų jaunas vargo-
Žema <ur:s tain

Nezaliežninkai.

•ere -r.ūsu kolonijoje 
p., prisirašė vos tik 

skaitytojų kaip 
organizacija 

Paskui Jo- 
is moksleiviu 

Darbininke" apie Mic- 
arbus. La'vrence ‘iečiai 

‘Darbininko" nekęsti. Ji- 
p radėjo išleisti laik r a šlu

bavo tikri

['/gieda Linksmą c.ie-

sigaudžia iniižin-iški vargo- 
,t, viskas susilie-

iliepia į brž

Visi skaitantieji šita pranešimą pasakykite apie tai savo draugams 
pažystamiems ir paąiškinkit jiems musu patarnavimu pasinauduoti

kūdikių j stiprius ir sveikus vyrus bei 
riteris duok jiems užtektinai Eąglo 
leno dėlto, kad Eagle Pienas yra gry- 
?.s maistas suteiikųs visus maištingų- 
:o elementus reikalingus, Idant kūnas Į 
učių. . • -
Per >"> metus motinos penėjo savo 

udikius su Bordens Eagle Pianu. Jfg 
rodė esąs puikus kūnų būdavo toju s 
vas vaikams, kurte nėra ’normališ- 
sve;k;. Gydytojai jį rekomenduo- 
aikams. kurie nėd a penėti rr be svo-

po visą šalį rūkstančiai ir tuk- 
nr.fiai ją skolinai savo vikrių ir sti- 

«vfikarą Eagle Pienui. N€ra jokių 
■e.ionių apie Eaale Pieno grynumų ar- 

’crr.es. kurias rukstartCIai ateiviu 
gavn iš jo. Eagle’ Pienas yra 
vartojamaskudikių penėjimui, 

kiti maistai krūvon radčti. 
ra grynas pienas ir cukrus, 

lengvai suvlrškoaas
— To nezi

■.-> ten n<i a

TIES ALUDE.
Baltrus (nemokantis skaityti).

N'a kas čia, Jurgeli, tokiomis stam
biomis raidėmis parašyta.

Jurgis. — Ar nematai ‘‘raspi- 
>čno i na vynos.”
Baltrus. — Bet ką tai reiškia 
Jurgis. — Ką reiškia ? Juk šalia 
lietuviškai parašyta : “Ant išši- 
rimo ir išsinešimo."
Baltrus. — Vieko nesuprantu.
Jurgis. — Koks tu mulkis. Reiš-

Dailininkas vienok daugiau mė
go žaisti, negu dirbti. Kuomi4 
atėjo paveikslo užbaigimo termi
nas. dailininkas spėjo tik vieną 
sumos dali nupaišyti raudonais da
žais. *.Jo nelaimei sutartoje die
noje atėjo turtuolis, paveikslo už
sakytojas, D matydamas ant sie
nos vien tik raudonų dažų dėmę.

Kada motinos pieno pristinga, var
tokite Borden’s Eagle Pieną, viena
tinį tikrą pavaduotoją motinos pieno

’tUK ■čuot *tra i pintus taraitę,
pasidėk ateičiai.

PAOĖKAVONE
: Mike Bluis, SOI PBM jOI|B 
1 Minersvllle, Pa. rašo; “Dfkail Tualetai.

tai ta nauja gyduolt

Štai yra naują gyduolė

Nieltt* n«ab būti

nlroų ir vikrumų nurirgiolĮ— įįg 
. niems nemms ir nraskulam. jfil 

ratohnų kraujų, stiprina 
nervus ir suteiika labai didelę 
gyvenimui. Nuga-Tone šutafkia at 
lipinti ėtoB, • *—1 
kini m a, ramltari

Mergaitės \ isos nešė baltas lelijas i pjo d. Kaune*, senajam mies- 
įjriglaudę prie krūtimi;, o galveles' fe dalyvavo plėši gaujoje, 
papuošę mirtų vainikai*. Sykiu kuri nukovė nolicinii>%Staka. gM.

irai pamins

miMVnvJ. ss

INsim-Tona 
MtaOtoi 
rhdMMU> 

,tt|ų artMttfi 
OUhMtM.4



vių Darbininką Keope? 
ėšSąjungosl-mos kuopos 

tiSMiių balius įvyko Šeštadie- 
balandžio 18 d. Žmonių 

^^prisikimšus pilna svetai- 
Margučią ir-gi netrūko, 

|ipyd ir labai gražių. Dovanas 
yo trys moteryškės. Balius 

igais atžvilgiais pavyko: žmo- 
' v- -buvo pilnai patenkinti, o 

l^jklfopa nemažai pelnė.
Baliaus pasisekimas priklau- 

^-vso rengimo komisijai.
Daugiau panašių balių.

pu - Reporteris

JAUNIMO ŠOKIAI.
Linksmus jaunimo šokiai į- 

vyks Balandžio 25 d., Michael 
J. Perkins Post Salėje (prieš 
Municipal Building). Tokią
šokią jaunimas senai pageida
vo, todėl dabar iš visą apylin- 
kią žada suplaukti minė ton sa- 
lėn, tą vakarą. Orchestra pa- 

~ imta viena iš geriausiu. Be to, 
pirmu syk įvyksta lietuvių šo- 
kiai toj gražioj amerikoną sa
lėj.

r

f’.

Šokikas

FEDERACIJOS SUSIRIN
KIMAS

Kataliką Federacijos 3-čio 
•skyriaus susirinkimas įvyko 
sekmadieny, balandžio 19 d., 
bažnytinėje svetainėje, tuoj po 
mišių. Atstovą buvo gana 
gražus būrys. Susirinkimą ve
dė vice-pirmininkas J. Jaroša.

Svarstyta apie organizuotės 
stiprumą: nutarta visų neatsi
lankiusiu atstovi! vardus žymė
ti į protokolą - ir pranešti jų 
draugijoms bei kuopoms apie 
atstovų nerangumą.

-Nutarta- ant toliau laikytis 
.riežto parlamentariškumo, bū- 
ent: 1. susirinkimus atidaryti 
aiku, 2. po to iššaukti atstovus, 

3. skaityti protokolą, 4. svars
tyti nepabaigtus reikalus ir 
Rausyti valdybos ir įvairių 
komisijų raportų, 5. skaityti 
laiškus irpriimti visokias dele
gacijas bei komisija, 6. nauji 
reikalai.

Nutarta iškilmingai apvaik- 
’ ščioti’geg.15 d., t y. Lietuvon 
Nepriklausomybės Dieną. Į ren
gimo komisiją išrinkta; Rainie

ne, Jankienė, Tamoliūnas. Gru- 
dzinskas, Jaroša ir Daužvar- 
dis.

Nutarta rengti išvažiavimą, 
tietos paėmimui išrinktas V. 
rrudzinskas.
Gerokai išsikalbėta vienybės 

klausimu ir galų gale prieita 
prie tokios išvados: katalikams 
yisur laikytis geležinės vieny
bės: visus rengiamus vakarus 
Temti ir steigtis, kad dviejų ka
talikiškų organizacijų pramo
gos nesupultą kartu.
' Išduotas raportas iš N. A. 
Federacijos apskričio suvažia
vimo, apart kitko priminta, kad 
Iras šaukiama N. A. katalikų 
konferencija arba tam tikras 
geimas.

Susirinkimas buvo rimtas ir 
gyvas. Kiekvienas klausimas 
buvo išgvildentas pilniausiai.

Valio Federacijos skyrius ir 
K Bostono-katalikai darbuoto- 

■il.

Debatoriams savo argumen
taciją pastačius ir atsikirtus se
kė diskusijos publikoje, kurios 
nuomone ir-gtskyrėękA Nubal
suota, kad tokįąMjrahibiciją”' 
kokia dabar yra/ verta atšauk- - 
tu Po balsavimui, gerb. kun. 
P. Strakauskas darė savas pa
stabas dėl debatavimo teknikos 
ir paties klausimo, 3' i • t

Debatoriai buvo gana gerai 
prisirengę, ypatingai p-lė Gra- 
bijoliutė kukliai pasirodė.

Pirmininkavo V. Medonis, 
raštininkavo Marytė Lukoševi- 
čiute.

Debatus rengė L. Vyčių D. 
Ratelis.

Vytė

DEBATŲ RATELIS
Vietinė L. Vyčių kuopa savo 
veikimą yra išplėtusi į įvairias 
šakas. Turi šiuos skyrius bei 
ratelius: teatralį, baseball’o, 
sąuash-ball’o, literatinį ir de
batų. Kiekvienas veikia auto
nomiškai. Pastaruoju du šium 
tarpu yra gyviausiu.

Debatų Ratelis turi tikslą la
vintis debatavime. To tikslo 
siekia rengdamas debatus kas 
antrą utaminką. Jie būna a- 
bai indomūs. Juose dalyvauja 
čia augę ir iš Lietuvos atvykę 
jaunuoliai (ės). Debatavime lai
komasi taisyklių. Debatoriai 
ateina gerai prisirengę. Kiek
vienam kartui renkama, kitas 
pirmininkas ir raštininkė, taip- 
!gi' ir debatoriai. Tokiu būdu 
visi turi progos debatuoti, raš
tininkauti ir pirmininkauti. Po 
kiekvienų debatų išrenkama te
ma, valdyba ir debatoriai ki
tam kartui. Gerb. kun. P. Stra
kauskas visuomet dalyvauja. 
Reikale daro pastabas, duoda 
nurodymus, patarimus ir aiški
na debatavimo taisykles.

Smagu, kad tie debatai su
interesavo čia augusi jaunimą. 
Jis aktyviai ir su noru dalyvau
ja ir tokiu būdu išsilavina ge
rai lietuviškai ir viešai kalbėti, i 
Tų jaunųjų tarpe yra tokių ku
rie amerikonų mokykose yra 
žymūs debatoriai.

Geistina, kad ir apylinkinės 
Vyčiu kuoops suorganizuotų 
tokius ratelius, tada būtų gali
ma vieni pas kitus nuvykę de
batuoti.

,1!f. J. UUIUŪSKK

Sekm^ienį, bafenVlžio -26 d.1

Vartok Gesase-

kokia ten graeijiagą ži- 
imoklę, o paktui jau ū* jie pra- 

\ stejo garsiai Svajoti, apie Lietu-.
zvą. Esą kaip, ten nebuvę vLs-gi 
Lietuva yra stebuklinga šalis; 
ji pergalėjo visus savo priešu*, 
įvedė žemės reformą, įsieigė sa

[ yo gana gražų i 
daugąybę niokyulą ir mokyklė
lių, no^s, tiesa, jos yra' ‘ klerika- 
iiškos” ir mes ant ją labai šo- 
kinėjame, bet tai čia jau tokia 
opozicijos sistema, nes kitaip 
opozicija (priešingoji pusė) tu
pėtą pražūti. Juk ką-gi dabar 
kalbėti apie Lietuvos ekonomi
nę padėtį — pavyzdinga ir net i 
stebinanti visas valstybes: li
tas stiprus it uola. Antrasai 
pertraukė — "O kaip-gi ištik- 
rąju manai apie dabartinį kon
kordatą Vatikano su Lenki
ja'!” Antrasai tęsė toliau — 
“Tai, velnias ne taip baisus, 
kaip jis yra piešiamas, sako lie
tuviškas priežodis. Tas pats 
yra ir su konkordatu, jis nė
ra jau taip baisus kaip laikraš
čiai jį-piešia, bet ot dabar yra 
auksinė proga gerai pasipelny
ti ir politinei ir net gal mate- 
rijaliniai. Dabar rašoma kiek 
tik galima ir kaip tik galima 
baisiausiai, ypatingai kreipia
ma domė prieš klerikalų val
džią ir katalikus. Tokiu būdu,' 
tikimasi, kad pavyks pritraukti 
prie savo pusės geras būrys 
katalikų, o kita dabar daroma 
protestai prieš Vatikaną, ren
giama prakalbas, ten vėl iš
reklamuojama savo partija, už
degama žmonės, išnešama jų 
jausmams pataikaujančias re
zoliucijas,- paskui parenkama 
aukų savo partijos parėmimui; 
žodžiu sakant, proga dabar la
bai gera, vienu šūviu nušauna
ma du zuikiu.

Vyčiu Draugas

^os galo į pelkes; Lt ? : i • i t
Kitaraiamumery stengsiuosi j 

^8rašytiMaugiėu.~ ' ' r °
Buvęs

nieriRe^sayo sunaus Vin , 
Iq. t Setži motina' per karę j 
r»šjpir dujĮarttfe nesusi ra- > 
gyverm' Kybartuose. Kasi J 
į arjjis iiats atiiletfdte- ■ 

A. ■GERATH, 84
Ifnrtfon^ į .' - j

: advokatas :

; 414 Broadway, So. Boston'
[ (Antros lubos) v • [

rą, jsieigę sa-. j Sekmadienį, balandžio-26 d.1 * ' ‘f&VO
universitetą, -£v. Ji & 

f ir mokykis- diee Namę» rengie^didelesf “praU - • r , . .> > • - ■

yra“ klerika- kalbas?. Prasidės 4-tą vai. po
pietą.

Kviečiam jumis broliai ir 
sutės ant minėti] prakalbų, 
ra užkviesti geri kalbėtojai. 
Prie to bus in pamarginimų. 
Per prakalbas bus priimami 
nauji nariai už pusę įstojimo.

Pastaba. Rytmetį bus šv. mi
šios Cambridgiuj. Prašom su
sirinkti visus pobažnytinėn sve
tainėn S valandą ryte.

’ Valdyba

BOSTON CONSOLIDATED
GAS company

149 TRĘĮfiCNT ST. 
BOSTON, MASS.

; įt«<¥ A letenų,;;
32tts-fr>iinntU 

eillrtint.-Ptk Ir tH’^irdvillo. Pa. Turiu
d |-.d>ni'sv:'ti1)n reik:t#i: '“Arsiliepkite.- Jv- 

gentis—PETRAI t^RANAUŠKAS.
MįSjs Ihilton St.. Mass. ■

į-’-'.'tg' -r--—?--------- ~r—
į Iš LIETČVdiVVi&orija Kurgonie- 
n • pteješko s<drų : Kazimiera Mi- 
l<į\vaRįį- Rnmi<l:iva Klevi-ska. Tekiu Ku- 
l;lkowska- ir Veronika Marčiuska. Pir
miau* gyveno P.itersoo, N. J. ir Ne\v 
Rrrtain. Conn. Kas žinote apie šitos y- 
patas nr patįs, atsiliepkite po šiuo ad
resu : AIRŠ. ONA MASTaUSKIENF. 
lOGti \V. Alarket Sr., Scrtnmių. Pa.

-r^-

[LIETUVIS

! OPTOMETRISTAS

Tel. S: B. 2805—R.

T Išegzaminuojų akis, priskiriu akl- 
j. uitis. kreivus ūkis atltieslnu ir 
y amblijonlškose (aklose) akyse au- 
|į grąžinu šviesu tinkama laiku.
| J. L. Pasakantis, O. D.
3 447 Broadway, So. Boston.

PAIEŠKOMA
1) Jmiu&is. Jonas, Amerikon

1914 motais ir apsigyveno B

Juozas

Amerikong i šeperys.
1909 melais.
Mainės. lovva.

4) tliniotis
drus. atvyko Amerikon 19T.’> mrrnis
uilą laiką gyvenęs Bridgepor*. i'mm.

51 Vasiliauskai. Jonas ir Korry:

Ale?

DR, PUSKUNIGIS
i GYDYTOJAS
(VIDURINIŲ LIGŲ
į vai. 9 iri 11 ryte. 1 iki 3 po piet.

7 Iki 9 va k.
889 Broadway, So. Boston.

J Tek So. Boston 2831.

PAVASARIO EARGENAI
. G1IAŽI L’Kfl. (Įarma) apie 1G ,my-BUČERIS

patyręs per iTfmctų kalbųjį 4 iih nuo Bostono. JO akrą geros žemės, 
kalbas, ieško daErbo. Tleika^U-š? kambarių-narnas, !»u itnppovementiiis 

, * vržr' *r elektriką, taądės. daržines, vištinin- 
jailtte.p ki eipiKlteS, L., «JAĄL- RM ir garadii^s, visi biidįnkai gerjau- 
TIS, 110. Wiflow ,-St., Osįru-šiame pataišypte, p rėki $4,790, ir-tik 
bridge, Mass. (A.28) S1’-00 i'iesti.
----------------------- -------- i---------------------L- TURI BITEI PARDUOTA ŠIA SA- 
PARSIDUODA VIENO TONO^3f/ŠK™? JT 

TROKAS—DOCH---------- rios galima padaryti sudėjimo vieta ar-
tik S. M» mailių važinėtus, gerame šio- >>a garadžių, parankiausioj vietoj So. 
vvje. Kreipkitės: P. KISTFI.IUS. 1 *7 Bostone, prekė ^5.300.
VVelister Avė.. Cambridge. Mass. A. IVAS
--------------------------------------------------------- 3G1 W. Broadivay. So. Boston. Mass.

GARDNER, MABS. •-

DIDELIS KONCERTAS!
Rengia S. P. ir P. Draugystės-

SUBATOJ, BALANDŽIO-APRIL 25 DIENĄ, 1925 M.
MILLER’S OPERA SALĖJE, PINE STREET, GARDNER, MASS.

Prasidės 7:30 vai vakare

Koncertas liūs vienas is didžiausių. . Geriausi Naujosios Anglijos dai
nininkai, iš Boston ?o, išpildys, programą, būtent: p-l.es 11. ir O. GRY
BAITĖS. St. PAURA, V. Š1RE1KA ir K. SAVU JONIS. Tad-gi kvie. 
čiame visus Gardner’io'ir’apielinkčs lietučius atsilankyti ir tokio gra
žaus koncerto pašiklanfcytL ’Atsilankę.-pilnaillfisite/patenkinti; Įžan-

komiejj prašom

Paieškau Juozą Bartkų ; girdėjau jo? 
tenisus gyveno Chicago’j. III. Tnrir 
dėl jo svarbią žinią iš Lietuvos. rodė 
prašau atsišaukti šiuo antrašu: K 
EISMONTAS. 19 Thomas Pk.. So. Bos 
ton, Mass.

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. 0.
Galima tvMcalbeti ir listuvUkai 

arac 'talzndob: Rytais iki 9 »al.
Po pletŲ n no 1—B 
Vakarais nuo6—tt 

jį 536 E. Broadvzay, So. Boston

ieškau savo sesers Kotrinos Iliau 
ba. apie 33 metų amžiaus, 11 metų kuij 
Amerikoj. Seniau tryveno ŠVisconsii

z.iuo apie j:], tekšilės pranešt i 
;:tlrginsiu.

STEPONAS PLATAKTS
631 AVilkens Sr. Rochester

j 18 METU SOUTH BOSTONE

i D R. H. S. STONE
1

18 METU SOUTH BOSTONE

AKIU SPECIALISTAS
399a W. Broadway, 8o. Boston
VALmANDOS : Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

Aš. Karl-Alfons Urbanavičius. sur.u- 
Konstantino ir Onos Urbanavičių. g: 
męs Mekkio dvare, Šiaulių apskr., Kai: 
no rėd., paieškau savo dėlės .Tono U: 
banaričluas. sunaus Aleksandro ir !•’< 
licijos Urbnnavipių, Šiaulių apskr. 
Kauno-rėd. .Tau 40 m. kaip išvažiavo 
New Yorką, buvo ir Philadelphijoj. < 
dabar nežinia kur randasi. Prašau r 
atsiliepti. Mano antrašas: L1THUA 
NIA, Šiauliai Vilniaus gt. No. 79. Karo’ 
Alfons Urbanavičius.

Paieškau dėdės Kazimiero Strakaus 
ko. Girdėjau, gyveno Pittsburgh. Pa 
Gavau- laišką iš Lietuvos, kad jisai jai: 
miręs ir palikęs daug turto. Kas žino 
te apie jo likimą, malonėkite pranešu 
už ką busiu labai dėkinga.

J IEVA DAMUSKVICIUTft 
(Barauskienė)

16 Tennis St., Hudson, N. Y

0 kaip dabar katalikai Lie
tuvoje, ar jie silpnėja, ar sti
prėja ?

— Reikia pripažinti, kad jie 
labai stiprėja.

Su šiuo sakiniu pasibaigė jų 
kalba, nes daugiau nebegalė
jau girdėti — jie nuėjo.

Tai mat kokia politika lais
vamani jos: rėk, šmeižk ir 
šmeižk kiek tik gali, o vis-gi 
gal kas nors pasiliks, koks vie
nas žmogus paklausys, suklys, 
išmes dolerinę, užsirašys mūsų 
aikraštj. o tas bus mums labai 
ant naudos.

Lietuviams
reikėtų saugotis visokių rėks
nių demagogijos, nes tie žmo
nės yra ne statytojai, bet grio
vėjai. O griovėjai darbinin
kams yra nepageidaujami, nes 
jie nieko gero neduoda.

Atsargiai su laisvamaniška 
ugnim!

Lietuvoje Parduodama 
FABRIKĄ

VILNŲ VERPYKLA; su žeme, ant didelio vandenio: turbina, naujos 
karštamos ir verpiamos mašinos, selfaktoras. elektro šviesa.-vanden
traukis ir tt. netoli stoties naujo gelžkelio. Pastas Tryškiai.Šiaulių ap., 
Taurage verpykla.

Paieškas savo pažįstamo iš kariuo 
menės.laikų Juozo Burinsko. kurs bu- 
v-ęs sužeistas Francijoj. Sugrįžęs gy- 
eno Chlcagoj. Paieškai! teipgi Stanis- 
fcvo Jagmino, turėjo saliuną ant State 

St.. Chicagoj, Antano Jaugeiio turėję 
Ihicagoj barberno. Noriu, kad kuagrei- 

čiausia atsišauktų.
MARTINAS KNIČIUNAS

263 Bolton St., So. Boston. Mnss

MONTELLO, MASS.
Kadangi jau. oras pradeGn -tši’::. v-j 

’ižkvieėiu visus Mostelio 'im’-.ivįųs : 
lietuvaites atsilankyti ir pa«;vaišint: si 
šalta koše < ire-rream >. Taip-gi užtai 
kau visokni kirų drnhr.u iluikin. I’rif 
to turiu priminu, kad tai vipmiTmė lie 
latvišku krautuvė, kurioj galite gaut: 
visokių- religiškų įlaikių pnepirkt:. < 
ypač turiu labai grnži:i ir pikSg m.ildnk 
nvgln iš Lietuvos,

J. TRAINAVIČIUS
175 Ames St., Montello, Mass

SOUTH BOSTON'O LIETUVIU JOMARKAS ARBA

FERAI! Staninlintė,
S t.. So. Boston, Mass.
— O. Mizglrclienė.
St., So. Boston, Mass.

Rengia South Boston’o Lietuviu Ukesu Draugija

Nugirdęs.

L

Reporteris

SANDARIEČIAI NUSIŠPI- 
CAVO

772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

VAI.ANUOS: nuo ryte iki ?■ v;;k

Tel. Brocktoa 5H2— V '

DANTISTAS 1

DR. A. J. GORMAAj
(GUMAUSKAS) |

70B m.. MonteRo, IUm v
(Kampai Broad 8

Sandarięeiai per kelias sa-^ 
vaitos rėkė, šaukė, protestavo į. 
prieš Vatikaną, “klerikalus” ir 
daugelį kitų jiems nenorimų

darbininkams

/ PRIEŠ PROHIBICIJĄ.

PaL 14 d.. Vyčių kambariuo- 
get įvyko debatai temoje: 14 Ar 
iabartinį prohibicijos įstatymą 
/erta palikti ar atšaukti.” Afir- 
matyvę pusę, (kad palikti) gy- 
qįs 'Antanas Ruseckas ir p-lė

NUGIRSTA “IŠPAŽINTIS”
Ana vakarą nuėjau ant Tho- 

mas parko, užsiritau pačion 
kalno viršūnėm atsisėdau ant 
suolelio ir žvalgaus: vakaras 
labai gražus, ramu, žvaigždutės 
mirga, mėnulis žiūri viena aki a 
ir lig juokiasi kažin iš ko; žo
džiu sakant ir nepastatau kaip 
pradėjau jaustis lig būčia ant 
Birutės kalno, nuo kurio mato
si gražioji mūsą Lietuva. Tos 
svajones mane nunešė nuo gam
tinių bangų į politines pelkes. 
Čia, rodosi, matau kaip vieni 
širdingai dirba Tėvynės labui, 
velka kaip galėdami visuome
nės gerbūviui tinkamesni veži
mą, o kiti sėdi prie žaliojo sta
lelio, šaiposi seime, nieko kon
struktyvaus nedirba, tik ieško 
progos kaip nors įkišti kuolą į 
gražiai važiuojantį Lietuvos 
progreso vežimą. Čia lyg pasi
darė liūdna ir pikta, kad mūsų 
jaunoje respublikoje yra tokių 
kacapizmo perų, išsigimėlių, 
sumaterilzėjusių tautos ir val
stybės priešų, kurie dėl savo 
partijos šmeižia ne tik valdžią, 
bet ir pačią Lietuvą.

PĖTNYČIOJ, BALANDŽIO-APRIL 24 D„ 1925 M.
B A I G S I k

PANEDĖLY, GEGUŽĖS-MAY 4 DIENĄ, 1925 M.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Kampas E ir ir Silver Sts., South Boston, Mass.
Pramogą laikas kiekvieną vakarą nuo 7-tos v. vak. iki 12-tos valandos 
KIEKVIENĄ VAKARĄ BUS RADIO KONCERTAI IE ŠOKIAI!

Mos užtikriname visą Boston’o lietuvių visuomenę, kas tik 
o*ejs i šiuos F'ėrus, hns patenkinti visa kuomi. Prašome visus 1 ictuvhis 
skaitiinsai ateiti ir savo atsilankymu, teikti moralėe ir materialės pa
ramos ir simpatijos Lietuvių I’kėsų Draugijai, nes ši Dratisija užlai
ko ši ..amų ■b'l labo visų vietos lietuviu.

širdingai visus kviečiame REXūRJĄT

“sutvėrimų," o galų gale su
manė padaryti didžiausią ma
nifestaciją. savo kfomeliui au
kų rinkimą ir riktelėjimui prieš 
Vatikaną ir Lietuvos valdžią 
Kadangi patys jau nebeturi jo- [ 
kio pasitikėjimo žmonėse, tai 
pasikvietė kokį ten žmogelį iš 
New Yorko, kad jiems papory- 
tą, bet ant nelaimės įvyko taip, 
kad iš didelio riksmo pasidarė

PERSIKĖLE Į NAUJĄ V I Ė i Ą

P. J. Akunevięįiis
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausj paskutinį patarnavimą, todM verta paa jį *• 
kreiptis. i į .

OFISO IR GYVENIMO ANTRAI AB:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0W-W.

Tel. 8. R. 4On<

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas

Te!. So. Boston 082!
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

43b >roa<iway, South Boston 
nf(»o r«lnHdo»:

ntio 9 Iki 12.00 rjte ir no-’ i 
iki 5 Ir nuo 6:00 Iki 8 *>1. v»k*ra 
OfteM ufdarytss sVba»oe vaksrafr 
ir nedgldfentais.

BOSTONE DRAUGIJŲ
VALDYBy ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP. 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

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

Vice-Pirmininkus — J. Petrauskas, 
250 Gold St., So. Boston, Mass.

i’rot. Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thornas Pk., So. Boston, Mass 

’ln. Rjštininkas — M. šeikis,
40 Marine Road, So. Boston, Maga, 

.yasierius — A. Naudžiūnas, .. ■
885 E, Broadvvay, So; Boston, Mass, 

rvurkdarys. —- J. Zuikis,
7 IVinfield St, So. Boston, Mass. 

draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldlenį kięlcvieno mėnesio, 2-rą 
valandą po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St., So. Boston, Mass.

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ/

SOUTH BOSTON, JWASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičklenė,
203 W. 3-rd S t., So. Boston, Mass. 

'ice-I’irm. — A. Jannšonienė,
1426 Golumbia Rd.. So. Boston, Mas*, 

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

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

žd. — O. ~ - - -
105 6-th 

'varkdarė
1G4 6-th

>raugijos reikalais kreipkitės visados f 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrą utarnln- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston. Mass.

IV. KAZIMIERO R. K. DB-J01 
VALDYBOS ANTRAJAI

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

Vice-pinn. — J. Grnbinskas,
157 M Street. So. Boston. MaM. 

Prot Raštininkas — A. Jannlonls.
1426 Columbia R<1., S. Boston, Mas* 

Piningų Raštininkas — K .rviSkia,
8 Hatch Street. So. Boston, MaM. 

iždininkas — L švagždyą.
111 Bovven 81, So. Boston, Ma* 

Tvarkdarys — P. Lnuflta,
395 E. Fifth St. So. Boston, Mas*.

Draugijos reikalais kreipkitės vt*»-
1 los Į protokolų raštininkų.

Draugija savo suslrnklmus laiko 2-rg 
ledėldlenĮ kiekvieno mėnesio 1-mą raL 
>o pietų parapijos salėje. Segant*

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

BOSTON, MASS.
IRAI ĮNINKĄS — V. Zalleckaa.
514 E. Bronduny. So. Boston, Mas*. 
TCE-PIRM. — Povilas Ruka.
95 C Street So. Boston, Mass.

-'•ROT. RAST. — Antanas Macejuno, 
450 E. Sevonth St.. So. Boston. Maa*. 
IN. RAšT. — Juozapas Vinkevifču*, 
900 e. Rronrhrny. So. P^ston. M***. 
ASIEI.U'S — Andr. Znlieckas.
611 E i'ifih St. So. Boston. Mitą*.

IA R SA I. K A — K a z t m lo m S M Ikn 11 ibul*. 
006 E. Bmnd'vny; So. Boston. Ma*. 
D. L. K. Keistučio Dmmrijn laiko st- 

o mėnesinius snsirlnklmns kaa pirmą 
edėldlenl kiekvieno mėnesio, po ntn*. 
•M AVnshlngton St. Roatoft. M&M-, 
:3O vnnlndą po pietų. Ateidami *nt 
nsirlnklroo ntsivosklte su savim d*** 

rlfliis nnnjv rmtlų prie mnsų dmogijo* 
nrlmftytt.




