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ŽEMĖS DREBĖJIMAS1 MILIJONIERIŲ MIES1

tarp žmonių. Gen laikra

^lįį* verti didžiausio užmo*^
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Nuostoliu UŽ $ 20.000.000 ri gausaus patpimoatstaty i 
_______  Ime po žiemės drebėjimo. Iš ‘ , 's- ;

ten pribuvo ir organizuoto- * . ens 
ko neliko daryti, kaip laiky- jai pašclpos tiems, kuriems 
tis kad neparyirsti ir parvir-1 jį reikalinga. Kadangi nu- 
tus keltis. Po to sekė kitas kentėjo daugiausia milijo- 

■ sudrebėsimas. Tai tas pada- uiieriai ir nedaug užmuštų it 
rė hlėdįes. Tada bildingas 'sužeistų, tai tokios pašvljx>s ; 
tik siūbavo šen ir ten. šen 'nereikėjo daug, 
ir ten. iki pasigirdo trūki- į  
mas. plyšimas ir paskui griu- už ATEIVYBĖS PALENG- 
vinias. Ir griuvo visas bil- j 
dingas. ""

Ant State St. buvo 
automobilių. Namai grinda- i prakalboje 
mi. užgriuvo tuos autoniobi-■ kad atcivyliė

Birželio 29 d. iš ryto San
ta Barbara mieste, Califor- 
nijos valstijoj ištiko žemės 
drebėjimas. Tai buvo vie
nas didžiausių žemės drebė
jimų Paeifiko pakraštyje.

Nukentėjusis mitsas San
ta Barbara yra pusiausalyje 
tarp garsiųjų miestų Los 
Angeles ir San Francisco. 
Tas miestas daugiausia mili-;-.. . . pins,jonierių apgyventas ir yra 
, ienas turtingiausių Ameri- j 
kos miestų.

Drebėjimas buvo labai 
smarkus, žemės paviršis bu
vo taip nepastovus, 
rėš paviršis.

Žmonių nedaug 
Tas atsitiko dėlto, 
miausia žemė sudrebėjo ne- s 
smarkiai. Tai btivo lyg įspė
jimas žmonėms, kad saugo- < 
tūs. Tas pirmutinis sudre- ; 
bėjimas buvo 6:44 vai. iš ry- Į 
to. Po 15 mimitų sekė smar
kesni sudrebėjimai. '

Labiausia nukentėjo biz- 
niavoji. puikioji miesto da
lis. Dailūs namai apgriuvo < 
arba į griuvėsių krūvas pa
virto. !

Žemės drebėjimas tęsėsi 
visą dieną. Buvo pavojus, 
kad vandens įvados bus su- ' 
naikintos. Buvo pavojaus. > 
kad grius tvenkinys ežero iš 

- kurio imamas miestui van
duo.

Tai visi miesto gyventojai, 
kurių vra 3O.(XX). išbėgo is 
namų ir toli nuo narni] pieve
lėse laukė drebėjimo galo.

Arlingtono hotelio mana- 
džierius pasakė, kad pergy- 
venos 50 žemės drebėjimų ir 
nei vienas nebuvęs panašus Į- 
ŠĮ. Sakė. kad jo hotęlį. kurs 
buvo tarsi tikra tvirtovė, tar
si milžinas paėmęs ir stum
dės šen ir ten kaip JH’lų mai
šą. Buvę IvgM^ tįip. 
ant jūrės a u čirps. ftiKm Sa* 
kė. kad niekada žmogus ne
galėtų daleistrir i&raiz<įpofį 
kad'didžiulis budingas galė
tą siūbuoti i riįfls pufl^s. 
kaip A^lijfctony rtį>iisT-kd 
siūbavo. Tas hotolis pavirto 

’ - 
pie drebėjimą pasakojo. Tai 
Jbų£p_džanitorius namo lai- 
tyrd'md*

“ Žemės sukio jimnsis buvo 
\(d«ks, Mnąfki ay-

dra.
’ “Pirmas žymės sudrebėji- 

maf- Husiiūbavo Daily ^lę vs 
biidingą taip, kaip mažą la 
vą didelė audra. Dėlto kai- 
kurie ii mūs parpuolė. Nie-

VINIMĄ
Providence. R. L — Dar- 

Jx) sekretorius Davis savo 
č-ionai nurodė, 
;s' varžymo įsta- 

(tymąs.yra keistinas. Sakė, 
i kad labai bloga, kad Ameri- 

lačios. kurios 
neįleidžiamos.

ŽVĖRIŲNELAIMĖ,

Pen- 
gabenant cirko vagoną su 
žvėrimis ant kitų bėgių, va
gonas apvirto. O tame va- 
igone buvo trrs liūtai, vienas 
.tigras, septyni kangurai ir 
'kitokių žvėrių. Kai nelaimė 
i ištiko, tai žvėrys pakėlė bai
liausią koncertą. Atbėgo 
.cirko darbininkai ir rado. 
;kad žvėrių klėtkos nesusi- 
Įdaužė ir nuramino žvėris.

GAISRAS TEATRE

kaip j ii-

težuvo. 
kad pir

Gražiausias miesto bildin-■ 
gas San Marcės visiškai su-į - -v ~ . i nėra mlietes,griuvo. T, ‘ • -i .: Dar minėjo sekretorius apie

Mieste buv.i garsi misijinė : vaiku auklėjimą. Sakė, kad 
bažnyčia ir didelis misijini '̂ vaikai iš mažatvūs turi būt 
būdingas. Tame bild. 
ant antrų lubų buvo kun.
Augnsten ir štai prasidėjo 
žemės drebėjimas. Kun.
Augusten pajutęs pavojų nu
ėjo į kambarį, kur gulėjo 
pasenęs, sergantis kun. En-; 
glehrei'ht. Sveikasis kun.!
paėmė ligonį kunigą ant po- vestor Service vice-preziden- 
činir ėjo koridorium link'^ pnsakė. kad Amerikos 
trepu. Bet tuo pat tarpu kapitalo užsieniuose investy- 
bildingas sudrebėjo ir griii-'to šū-met susidarys ;kl2.(X)ū.- 
dys truko. Abu kunigu kri- ooojnk). f ta sumą neineina 
to žemyn ir taip stebūklin- • 'paskolint! pinigai
gai nukrito, kad nei vienas kitoms valstybėms. Čia cina- 
nesusižeide. ;sį į-įk apie kapitalistą inves-

Dar kitas žmogus sakė. (tinimus.
kad ryte jam nubudus, diena I---------------
buvo puiki ir šilta. Jūrė DOVANOS DARBININKAMS 
buvo rami. Tik visai neti- j
ketai pamatė, kad banga ūž-1 Bochestor. N. . East-
telėjo ant kranto. Tada iš-,m<an Kodak ( pa>k\ re 
rodė lyg žemės pluta ėmė kil- jSGb’.Sri) sa\ o darbininkams, 
ti >u tokiu balsu lyg milijo- -i*1’1 keturioliktu kinta 
nas šunų kaulą griaužtu. So- 'kompanija jluoda metines 
ko bėgti lauk. Pirmą žings- 'dovana<. 5 isi darbininkai 
ni darant asla kilo ir tvojo , išdirbę komnan.m. penkis at 
jam i padą antrą žingsni da-į daugiau metus gaus dęjanų 
rant žeme leidosi žemyn ir f ?() Tb'ri po riek: jiems išeina 
išrodė, kad koja-žerpės nepa- ;1'l-ii už de\vnias savaites. 
Rjpkg jTie. Tmrie po mažlūn išdirbo

Tarpeyžuvusiiį yra Bos- 2jaus> po mažiau, 
tono turtinga moterie mili jo-; 
nierka Pel kinę. Ji ten tu-1 
tyjo braagmemi. irž $150.000. j 
Tof»v|n'angTūehos griuvėsiuo
se buvo atrastos čielvlrijc*.

^'patingas daiktas, kad

ge ;amatų mokinami. Sakė, kad 
turės ateiti laikas, kada vai
kai pusę dienos mokysis 
pusę dienos dirbs.

Kaušas City. Mo. — Gillis 
teatre išjiko sprogimas ir 
daug žmonių nukentėjo. Na
mas buvo pąpkių • augščių. 
Nuo sprogimo visas griuvo. 
Tas atsitiko 11 vai. vak. A- 
pie 40 žmonių vietoj žuvo.

Antradienio rytą 9 vai. šv. 
Petro bažnyčioje prasidėjo Lie
tuvos Vyčių 13-tas seimas su 
iškilmingomis šv. mišiomis. Šv. 
Mišias atlaikė gerb. vietos kle
bonas kun. Kaz. Urbonavičius. 
Dijakonas kun. Juoz. Valantle- 
jus, po dijakonu kun. F, Jan
kaitis iš Cambridge, Mass., ee- 
remonietis klier. ST. Kneižys, p-lė Stašaitė. 
mokinys šv. Jono seminarijos 
Brighton, Mass. Prie kodylo 
klier. Jonas Skalandis.

Gražų ir pritaikytą pamoks
lą pasakė gerb. kun. F. M. Ju
ras iš Lawrenee, Mass. Svečiai 
kun. didžiai gerb. pralotas Ma- 
ciejauskas ir kun. Dr. J. Navic
kas, D. D.

Žmonių prisirinko pilna baž
nyčia.

Iškilmes puošė šv. Petro pa-

rapijos jaunamečių choras.
Sesijos prasidėjo 11 vai. ry

te. Seimą atidarė organizaci
jos pirm. Dr. M. Bagdonas. 
Maldą atkalbėjo kun. K. Urbo
navičius. Delegatu mandatus 
priiminėjo pirmininko pa
kviesta p-Iė SI i ūži utė: ženkle
lius delegatams priseginėjo

VARGAS, M! 
NIEKO!

ii’

AMERIKOS PINIGAI 
UŽSIENIUOSE"

Nevv York. — Moodv’s In-

PRIEŠ AMERIKOS PIENĄ

W ashingtorų — y okietijos 
pienininkai'padavė sujungtą 
valdžiai prašymą, kad už
draustų igabenimą iš Ameri
kos kondensuotą pieną. Da
bar tokio pieno (gabenimas 
vis didėjo. Tečiau Vokieti
jos biznieriai ir miestelėnai 
tam sumanymui priešinsis. 
Yra suprantama, kad Vokie
tijos pienininkai uždraudi
mo nori dėlto, kad jų biznis 
galėtų pakilti, o miestiečiai 
žino, kad jei kondensuoto 
pieno (gabenimas sumažės, 
tada vietos pienas pabrangs.

VIENUOLIAI STEIGS
HOTELS 

e rji’sieji St. 
sumu
šimi-

| Švęitariįpj
.Bitu a rd ’< > v i on 11 oi i a i 
nū steigti hoteli. P< 

'mečius jie pagarsėjo
•Žmcmi^ūš rišo žuvo tik 1(^WF ir (bug turistų pas 

snžęista arti 3v. kvykdavo. Dabar neto-
Mt-džiaginių nuostolių U7<,]j vii nuolvno statvdins turis- 

. A^lrau-ri^ hotvį.^v
(litsniTin žemės flMiejimo fai-.fi < ! Czt

. . i KUR DAUGIAU NELAIMIŲ
Sugriuvusio hnesto biznio-1 ------

••■ti WWi’ėjdpusirnikimąL- Charlęston. W. V. -r- Pa- 
i atstatv^sia-odo. kad uPunijinėse ka-
mą. zYtstatiunui skiriamojsyklose užmušimu būna kur 
K,0O6‘ “ ~ --

!jo.' _____ ..... ..........................
tonO^ir pagat/®^jus plem^|:a^yklos nėra unijinės, Ty- 

! pradės kilti nauji, puikesn lyrinėj ima i parodė, kad nėiini-

SUSITAIKĖ SU ŽYDAIS
Varšava. — Lenkijos pre

mjeras Grabski ir užsienio 
reikalų ministeris Skrzynski 
per tris savaites vedė dery
bas su žydais. Pavyko su
sitaikinti. Žydai pasižadėjo 
remti valdžią, o valdžia pa
sižadėjo leisti žy damas pre
kiauti nedėldieniais ir pada
rys kitų nusileidimų. Pre
mjeras Grabski pasižadėjo 
daryti savo intaką, kad su
mažinti antižydišką naro- 
do\vcii nusistatvmą.

GRAŽIAI PRIĖMĖ

rbas ti’iojTkaš daugi;
vietos vnllk.'lsvkloae.

angimi. 'iTTgu inrrjrnėse
.......... W., Virginijoj

pradės kilti i
namai | vietą

Iš San Franciseo par fav* sykiu laygįtu, negu 
traukti inžinieriai, kurie tu- unijinėse.

Berlin. — Naujasis Ame
rikos ambasadorius Sehur- 
man atsilankė pas preziden
tą TTindenburgą ir i.įteikė 
jam savo dokumentus. Pre
zidentas ir ambasadorius 
prietelingai kalbėjosi ir abu 
žadėjo didyti širdingumą 
tarp Vokietijos ir Ameri
kos.

Prezidiumas išrinkta: Seimo 
vedėju Dr. M. Bagdonas, pagel- 
bininkai: A. Visminas ir P. 
Daužvardis.

Sekretoriais: mokytoją-, fJ. 
Leonaitė ir Šliužiūtė.

Presos ir sveikinimų komisi
ja: kun. Urbonavičius, studen
tas Tamošaitis ir Kneižys.

Mandatu ir skundų komisi
ja kom.: kun. Strakauskas. La-} 
biškaitė ir Kairys. j

įnešimų ir rezoliucijų komi-1 
sija: kun. Dr. J. Navickas. ,S. 
Kneižys ir Sedemka. ’

Knygą peržiūrėjimui komisi
ja: kun. Juras. V. Šereika ir 
p-lė Liutkiutė.

Prezidiumui užėmus vietas, 
prezidiumo vardu, vedėjas pa
sako suglaustoje formoje karš
tą prakalbą ir prašo dalyvių 
šaltai rišti organizacijos klau
simus.

Paskui seka ilga eilė sveiki
nimų ir linkėjimų seimui.

Išduota valdybos raportai ir 
(išsiųsta pasveikinimai kardino-

ra savo platybėmis panaši |/lui. Jungtinių Valstybių prezi- 
Ameriką. O Westėm Elec- |dentui. Massachusetts guber- 
tric Co. turi patyrimą auie įnatoriui. Bostono majorui ir 
statymą telefonų per dideles [Lietuvos atstovui! ir per jį Lie
pi aty bes ir ji tiktų Rusijai.
Ta kompanija jan veikė Ru-1 
sijoj prieš karą. Ji sutinka i 
veikti ten ir toliau jei bus at
lyginta už jai padarvtus nuo- irVvečių.
stolius. c •

Rusija nori susijungti su kilus.
telefonais su Berlinu. N ar- nutarimų ir visai naujos dva- 
šava. Parvžium ir Londonu, sios organizacijai. Reporteri*

TELEFONAI RUSIJOJ
Maskva. — Rusijos vy- 

riausy'be' rengia.ši perdirbti 
savo telefonų sistemą. Išvi
so tam reikalui Rusijos val
džia išleisianti $100(000,(XX). 
Bus pakviesti Vokietijos, 
Švedijos ir Amerikos telefo
nų inžinieriai ir bendrai nu
tars kaip sutvarkyti telefonų 
sistemą Rusijoj.

Rusija nori įtraukti į tą 
darbą ir Amerikos "VVestem 
Electric Co. Mat Rusija y-

tuvos prezidentui ir visai Lie
tuvai. ;

Sesijos uždaryta G vai. vika
re.

Seime dalyvauja virš šimto

Seimo ūpas labai geros irpa- 
. Tikimasi daug svarbių

PEKLOJA (Alytaus^ 
Žiauriojo karo pasekrfe5| 
nesiliauja varginę šio 
gyventoju. Perloja
cine linija padalinta į dv&jį 
— viena priskirta 
antra liko okupantu vak| 
Po lenkais liko apie pentĮfc 
šimts ūkininkų. Dirbamo^ 
mė tųjų gyventojų .yra lieti 
pusėje. Atėjo pavasari^;, 
sur džiaugdamiesi gyveąfi 
skuba į laukus. Perlojai 
žiūri per Merkį ir skautė 
verkia, matydami, kaip 
kaimynai, likusieji po 
viais, dirba savo žemelę, jį 
lenkai neleidžia per M® 
nors čia prie pat Merkio jie 
vena. Pereitais metais tik 
15 ;-yu:ž. jKiloido ir tai tik 
S v. ryto iki S v. vakaro, 
lojiečiams, pervažiavijs M 
(den> rkacijos linija) Teik 
dirbamus laukus dar važ 
penkis ar*septynis varstus? 
g,i toks laiko nustatymai 
netikslus. Šventomis die®« 
irgi perlojiečiams gyw 
tiems po. lenkais vargus. M 
Jojoj. Lietuvos pusėje, yt|t 
nyčia. o jų lenkai neleidi 
bažnytėlę, jiems reikia ke 
ti net į Marcinkonis 18 V. 
Kalėsnikus 21 v. per dul 
lauš smėlius. Varėnos 
yra koplytėlė (D v. nuCJr 
jos); retkarčiais at važi ūdų- 
nigas, bet lenkų valdftuntaįĮ 
duoda lietuviškai koplyĮJ 
giedoti, nors aplinkui rim 
ventojai yra lietuviai.
tik valdininkų gieda leukjį 
Žodžiu, Perlojos gyyNĮ 
sunki padėtis, taisytina. 
reikėtų, kam tat dera,.8Ė 

, išteisinti. (“13

DIDŽIAUSIAS

IŠVAŽI AVIM ASJOM ARKA
Rengia Šv. Jurgio Parapija Norwood, Man.

4-ta Liepos Fourth of Ju!
ELKS PIEVA IR ŠOKIŲ SVETAINĖ

3!'' Vienas laiaiagmi gtu ,L'' /

NAUJĄ AUTOMOBILE
. . *_____ ______________________U1L-______ 2T.U..—i ■ n tifllaaįj
Mfiiuiu Beata ir Mild lekia ereheO- ttektkfi BatttftlPRIEŠ trous

Bulgarijoj buvo beprasi- 
dedąs judėjimas prieš žydus: 
Buvo baimės, kad galės kilti 
pogromai. Bet valdžia pa-



at-
hetuvių-

LOS.
Į W4ū«m,. talonu bus įje&is
toje ^zuot, inaB« ««<-?«&> to-

ŽINIŲ STOKA

•4.50 
•5.50 
JttJO

nmžąų įdų? 
nŠį-; 1924^25 • m, 
mokslo metŠsjaų sroviamžihy-

=C7. ,jtt. , x Pa. rhg
A.vbi

TUESDAY, THJJBSDAY and SATURDAY tAf.-'?-- 'r
by------------

JOSKPH’S UTHUANIA1T B. 0. AS8OCIATIOM 07 ULBOS
M«Kood-daai aatter Sept 12,1915 at tte post Office at Boetoc, Maaa 

onder tbe Act of Mareli 8, 1879.”

fiįt aaUlng at spedal rate of poetage provided *>r !n Sectton 110B 
net. at Oet 8. 1917, authorieed on July 12. UO8."

SŪBSCBIPTION KATES:

and suburbs........
yssrly

tų, kad ir mes nebūtume už
mirštami.

i 
kt- ' v i - i Smagu konstantuoti tą.Nėra mažiausios abejones,; »

. takia, kad ta klaidą supra- 
Jvalstybmiame gyvenime j t(>a,iapHsValldcnvno. Sta
ples svarbos turi greitas „epi-iklausomos Lietu- 
tikslus informacijų pa-1 
U'kyrrtas. Senose vai slypė
tos syities aparatas tinka- 
il'ir tiksliai ~sutvarkytas.
•ie.pavyzdinga i informuu- '
nų valstybių pirmoje eilė- 
galime priskaityti Anicri- 
. kuri tam išleidžia ini'iž:- 
kas pinigų suma>. Vi
nis žinoma, kad Amerika 
mažiau pinigų paleidžia ir 
klamai. Iš šalies žiūrint 
rodo, kad tai visai bercika- 
įgas ir beprasmis dalykas, 
t giliau į tai pažvelgus pr.- 
-odo, kad tai būtinas mi
las. Kad informacija ir 
lama lošia didelę rolę uo
liame gyvenime. ta; 
ns teko ne]>ersei)iusi;i: 
rti kovoje dėl Lietuvos 
ižinimo. Jaunosios, iš 
irinitĮ gaisrų kiltims 
tybės kaip tik tų in fol
ijų stokuoja. Ypatingai 

•> klausymu nuskriaust;
ura. Net ir pats Lie‘i: 
oficiozas “Lier’.ivn" 12č 
sako:
Kiekvienam mteligenrii.- 

Lietuvos piliečiui, il- 
pagy venusi a 11: u ž> i ■ - 

se, negali nok rišt i i aki- 
kas Lietuvos informac- 
eturėjimas. Api*- Lirtit- 
žsieniuose nėra jokios 
-fmacijos arba ji eina > 
įimti ir dažnai p’-iG-vgę 
rinių.*
lums. llžsie:.- yyv
ns, ypatingai. ‘a> Li'-ui- 
inf ormac i j ų netu rė j imas, 
ii daug žalos neša. Ra-
Lietuvai tokia sitnaeiia 

na į sveikatą. Jeigu pas
uoju laiku įvairių ivai- 
asios paskalos ir šmeižta: 
)šia nekuriu Amerikos — 
uvių laikrašč-in skiltis, rai 
dėka tokiam apsireiški-

Nekartą tenka užtikti 
rikonų spaudoje bepras- 

.s užsipuolimus ant lietu- 
ir Lietuvos ii- tai vis do
vis tai pačiai informan

' vos rūmus būtinas reikalas 
bendromis pajėgomis kovoti 
su priešais ne tik viduje, bet 

užsieny. Darant užsienio 
sutvarkymą, 

čia nepamiršti ir politinio 
■nimo pert varkymo.Ten- 

primiuti. kad mes netik 
Ižiagiuiai. bet ir moraliai

namuti.

Bmžeiio 2-5 d. Moiitello su 
-iiaukč iškilmių. Anksti pra

ma

ir tu ūsu j 
enime ■ * ■:

opozicijai si
ti Amerikos

da labai greit iiif<>rmiu>- 
v Kauno politini’! Šulu 
iai nesąmones pliurpia, 
tvos vardą žemina irmi- 
klaidina vien tik Jei to. 
ir čia informacijų nesa-

. Mūsų, išeiviu gyveni- 
Įį. koncentruojamas ne 
Ibiznio reikaluose, bet ir 

'reikaluose: mums 
Mvos likimas nemažiau 
įfcnei’ JLietūVos lietu- 
^S^^jlabąLgražu^u-

negeriau, Liem-

iadgų svėčių miesto majoras 
su savo žpąona ir kit£ yPa^- 
kyta daug kalbų, iš-kuriij/ 
mums brangios majoro ir ex- 
majoro kalbos. Prabylu ir 
kiti svečiai bei delegatai. Va
karienei neužsibaigus pakilo 
scenos uždanga ir atskleidė 
ruoštosios programos vai
sius. Programą pildė mo
kyklos vaikučiai. Deklama
cijų. dainelių, šokių ir trum
pi! dialogėlių nestigo. ' Pro
gramą vedė artistas Dikinis 
ir todėl vakarienės ūpas bu
vo labai linksmas, nes svei
ko juoko pakako. Apie 11 
vai. vak. vaišes baigta p. P. 
Daužvardienės gražia pra
kalboje. Išvakariais ūpo pa
sisėmę ir nuo dienos nuovar
gių pailsėję, delegatai vėl 
rinkosi į gražųjį Romuvos 
parką. Tai antra ir pasku
tinė Seimo diena, gal todėl 
ii- pats Dievulis pasigailėjo, 
kad. saulutę parodė. Po va
karykščio Ivtingo ir niūraus 
oro. šiandieninis oras teikė 
nepaprastai linksmaus ūpo. 
Romuvos pušynėlis paslap- 

;tingai ošdamas ramino sielą, 
i Saulutė gražiai žaizdama vi- 
įhojo gamtos prieglobstin. o 
! vicniiitėlis toje Romuvoje 
ąžuolėlis pasakojo Lietuvos 
sūnmn< jų tėvu ]>raeitį...

debatuoti, bet norėjosi gam
tos grožvbėmis gėrėtis. Gra-

m’irbmmkai — seimo uč
iai. Gatves pasipuošė A- 
ikos žvaigždėtomis ir

dienotvarkės klausymai su
kėlė gero ūpo. todėl be ypa
tingų giūčii seimo dienotvar
kė vis mažėjo ii- ėjo prie už-

rinkimu i Centro Valdvba
apkaišyti tautinės! bevizi jos ir Literatūros ko-

Seimo darbai tane 
r seimas malda at

programo dalį. Jo ddėtgs BU 
prie tliybaite sukėlė gražaus 
juoko klausytojuose. Paga
liau vėl choras, vargoninin
ko J. Banio vedamas ir už
baiga. Šis koncertas, tai 
dainų krepšelis. Neveltui sa
koma, kad Lietuva dainų ša
lis. Tokio dainorių gausu
mo, tokio programo turinin
gumo retuose koncertuose 
tesu matęs!.. Programo tu
rinį paįvairino “Dzimdzi- 
Drimdzi” artistas J. Diki
nis. kuriam buvo pavesta 
programo vadovavimas. Tai 
štukorius'.' Savo monologais 
ir juokinga artistų perstaty
mo forma išguldė visą publi
ką. Na. klausytojai jam ir 
atkeršijo, plojo ir dar plo
jo... Visi programo daly
viai susilaukė karštų delnų 
plojimų ir entuizastiško ūpo. 
Nemanau, kad inontelliečiai 
kada nors būtų turėję tokią 
pneno šventę, jeigu ne šis sei
mas. Programui užsibaigus 
pamažu skirstėsi delegatai ir 
klausytojai. Visur girdėjosi 
pasitenkinimo kalbos. Ilgai 
neišdils iš mū&ų širdžių vi
sas tas nuoširdumas ir Įspū
džių gražumas, kuriuos įga
vome šio Seimo dienose, 

i Geistina, kad tas ūpas būtų 
įamžinai su mumis ir lydėtų 
! mus mūsų organizacijos dar
buose. Daug vargo ir dar
bo Įdėjo montelliečiai mus 
sutikdami. Valio broliai 

! montelliečiai!

Vargu Planksno

au< •'(•nuo
malda pri 
darbo pi

rs. Trum- j 
nuveikta ■ DUETAS

M

■9.

uamald

varias c

amus

pamok<ia pasako 
bmiavič-ms. Ramal- 
žsibaigus delegatai

Romuvo> parkam.

delegatų ir pasi

liejo mato

i ir Rusiškiu. Viso ; SO

Po rinkimo

patiektieji punktai. Seinų

pažymimas gyvumas. Įvai
riu Įvairiausiu nutarimu ne
stinga. Debatuojama rim
tai ir nuodugniai. Debatuo
se dalyvauja žymus delega
tu ir delegačių skaičius. Po
sėdis uždaroma 7 vai. vak. 
8 vai. vak., vietos parapijos 
salėje, delegatai ir parink
tieji svečiai jhdjfrpasiii vakat

;v išrinkta stiprūs ii . Neskinki žiedo -paparčių 
na darbininku rcika- Mis jautrią širdį sužavės 
veikėjai. Geru ūpu Į Ir meilėj tave pavilios, 
anais veidais skirstėsi'Prie idėjos šios kilnios, 
ai trumpam poilsiui. ’D užmiršti bus kančių, 
lamlėles vėl rinkosi 
lėm. kur turėjo ivyk-

prisirinko gausybe publiko: 
Vakaru atidarė gerk. I

V ei lūži, .duok ranką ir abu 
Tikėk palaimins Dievas mudu. 
Tauro perlus aš skindama. 
Vainikan grožio pindama 
Paminsiu erškėčių takus.

ma
pro-

gražiai ir deriniai 
ias liaudies daine- 
in “Vakarine dai-

Naktis Šviesi globoja mus 
Gaivinti alpstančius jausmus, 
Gamtos krūtinė, rods. žiedus 
Vėjelis suokia toks švelnus 
Ir supa. neša, ten augštai.

Reikia pasakvti. kad choras 
susidainavęs. Su tekino cho
ru drąsiai ir prieš svetimtau
čius galima išstoti. Valio

Užtraukime dainų linksniai.
Trakiškis

hybę privalo jau rengtis. O 
rengimasis prie to Kongreso 
turi būti toks:

Reikia nominuoti sky
riams kandidatus į būsiančių 
metų Centro valdybų. Val
dyboje tini būti išrinkti 9 as
menys, bet nominuoti gali
ma ir daugiau. Nominacijas 
su skyriaus pirmininko ir se
kretoriaus parašais reikia 
priduoti Federacijos Cen
trai! nevėlaus suvaitos prieš 
Kongresą.

Draugijos, kurios neužsi
mokėjo savo mokesčių į Fe
deracijų, malonėkite užsimo
kėti. Organizacijų mokestis 
yra toks mažas, kad galima 
jį užmiršti tarp daugelio 
darbų. Reikia sumokėti 6 
centus i metus nuo kiekvieno 
dtaugijou priklausančio na
rio. Bet sumokėti reikia. Ne
užsimokėjusieji 
draugijos negali 
kad jiems būtų 
balso teisės.

Skyriai ir veikėjai tepasi- 
rūpina pritraukti prie mūsų 
vienybės dar nepriklausan
čias draugijas. Išaiškinkite 
draugijoms, kad stodami į 
Federaciją, jie stoja į Ame
rikos lietuvių vienybę, pri- 
gelbsti tuom lietuviams ka
talikams stiprėti ir nuveikti 
tuos darbus, kurie prieš akis 
stoja mūsų tautai, išaiškin
kite jiems, kad jokių parei
gų kitonišką draugijoms ne- 
uždedama Federacijoje kaip 
tik 6 centus į metus nuo na
rio. Jokią assesmentų ar ki
šimosi į vidujini draugijos 
gyvenimą nėra ir būti nega
li. Atsimesti nuo Federaci
jos gali kiekvienoje valando
je. O stojus i bendrą darbą 
duodama teisė savo balsais, 
lygiai su kitais, pakreipti 
visuomeninį darbą į tą, ar 
kitą pusę, duodama garbiu 
ga proga mūsų tautos švie
sią ateiti statyti.

Tad besirengiant į kongre
są reikia padaryti štai ką:

1. Skyriams nominuoti 
kandidatus i ateinančių me
tu Centro Valdybą ir nomi
nuotoji! vardus siųsti cent
ram

2. Išrinkti delegatus į 
Kongresą, ir paruošti Įgalio
jimus.

Skyriams ir draugi- 
reikia prirengti įneši-

nariai ar 
reikaįauti, 
duodamos

kyklos užbaigos apeigomis, ku
rios buvo sekmadienyje, birže
lio 14 d. 9 vai. ryte; buvo iškil
mingos mišios, per kurias už
baigusieji, plakančiomis širdi- 
nris, dėkojo Dievui nž Jo ypa
tingą apvaizdą visus palaikyti 
sveikais ir pamatyti savo var
gų pabaigą ir džiaugsmo dieną. 
Pirmasis tos brangios mokyk
los auklėtinis (1912) kum A. 
Bružas, M. S., D. D. atlaikė mi
šias ir pravėrė savo lūpas į savo 
jaunesniuosius alumnus, ragino 
mylėti Visatos Sutvėrėją ir sa
vo brangią Tėvynę. Visi už
baigusieji ir daugelis pasiliku
siųjų draugų ir draugių priėmė 
savo širdin Švenčiausiąjį Išga
nytoją. Dangaus malonė spin
dėjo it saulutės giedrūs spin
dulėliai ir gaivino naujus įspū
džius, kurių kilnybės joki žmo
gaus sąvoką negalėjo tinkamai 
ap vertinti.

Baigus dvasios pakėlimą 
dangun, '‘kilniausia programo 
dalis, visi užbaigusieji džiaugs
mingai, ,rasit plevėsnojo na
mon, kaip balandėliai, atgai
vinti 4avo jėgas; ir laukti ■ su

™^čiąusiės gąrbės. jgiesmf, 
Į- 'kurią .visi Imotdnjai pa&iįėaą- 
į^bsidabriniaisbfalseliais.jjaųą- 
aringa y-ąląBda. . L^unčioji 
jąąiej apipylė gaįęiomis 
ašaronįis.sujudinta ta^ iškį- 
me. , ., p

Bangus ^esmę, kum ^. Bru
žas, M. S., D. D., prabilo*! susi
rinkusius šiais žodžiais:; <

“Mano Brangūs Alumnai, 
man yra neapsakytas džiaugs
mas šiandien stoti čionai ir su 
plakančia širdimi pasikalbėti 
su jumis. Neesu čionai pasa
kyti jums mokslingą pamokslą 
ir padaryti gudrią išvadą, bet 
esu pasidžiaugti jūsų laime, 
kuri! yra jūsų toje brangioje va
landoje. Jau daugelis metų 
praslinko, kai aš, ■ pirmas su 
jūsų dabartine uole mokytoja, 
Seserimi Juozapas Bemadette 
C. S. Sp., baigiau tą brangią 
mokyklą. Du diegu, kuriuodu 
gal silpnai terodė ateities sėk
mės, šiandien .neša labai gau
sių vaisių. Septynias dešimts 
šeši šiandien baigia. Koks 
džiaugsmas. Kaip aš galiu tai 
tinkamai išreikšti?

Bet negana jus sveikinti. Aš 
trokštu, kaip elnelis bėgąs prie 
tyro vandens šaltinio, jums pa- 

. rodyti keliuose bruožuose ką ta 
■ mokykla reiškia ir stengiasi 

padaryti jūsų širdyse.
Pirma, mano brangūs alum

nai, žmogus yra sudėtas iš 
. dviejų svarbių dalių, kūno ir

Kūnu rūpinąs ir rūpi
nosi jūsų brangūs tėveliai nuo

RAMYBĖS VALANDA
,, iiterpretavo keletą dainelių. 

Neperdėsiu pasakęs. kad 
Juška tikrai publiką žavėjo.

! 'štai kur Lietuvos operos pa
žiba ir ateitis, pamaniau 
'•am Mokinkis brolau. Die
vus*! au davė ir negailėjo.'To- 
liau sekė eilė solisčių. P-lė 
M. Blažauskditė lengvu ir 
maloniu tembro balseliu glo
stė klausytojo sielą. Matyt, 
kad ir sielos ir technikos tu
rima. Solistų •Tuškos-Bla- 
žauskaitės duetai, tai per
las!..

Kas beribėj 
Suspindėjo, 
Pasikėlus

Štai platybėj 
Suplasnojo,

. Glamonėjo, 
Sužavėjo 
Ir aušrinė
Rytmetinė 
Nuramino 
Atgaivino
Man krūtinę. 
Mano sielą.
Apkabino

y rTtffife?

joms 
mus.

4.
sančioms ir norinčioms pri
klausyti reikia užsimokėti po 
G centus nuo kiekvieno nario 
už šiuos metus, jeigu dar ne 
užsimokėjo.

5. Skyriams ir draugi
joms reikia pasirūpinti gau
ti naujų draugijų į Federa
cija- •

Balys F. Mastaunkūg, 
Federacijos Sekretorius

2201 W. 23-111 Street, 
Chicago, Iii.

Draugijoms, prikišu-

AfDGT AKOJO _
Suomijos Respublikas prezi

dento dekrėtu L m. kpVo m. 23 
d. gėn. Nagevičius apdovaa&J

plakančiomis širdimis, kaip sielos, 
audringų bangų mėtomi, ap
vaikščioti Iškilmingai vakare pat pirmos jūsų gimimo dienos. 
savo paskūtinės.apeigas.

Valandos kaip dienos jiems 
pasirodė, kol 7'30 vai. vakaro 
atėjo. Jau valanda pirmiau 
paskirto . laiko, užbaigusieji ir 
jų draugai moksle kaip balti 
dobilėliai; ir skaisčios lelijėlės, 
šypsena spindinčios, s'kubėjo į 
mokyklą, knr sesutės, jų mo
kytojos, jaukė jų tvarkyti.

Va gi nelaimė, net širdis pu
toja, gatava sprogti, nes valan
dai atėjus smarkus lietus su 
trenksmipgu perkūnu maudė 
gatvės žmones. .Rodės, jau vi
sa haigta.u Sįrdį sopa. Gi ne
ilgai tesopėjo, nes stiprus vėjas 
išblaškė juodus debesėlius ir 
leidžiančios saulutės tviskanti 
spindulėliai vėl nusišypsojo ant. 
skaisčių veidelių.

Valandai atėjus, gerh. kun. 
ir klebonas J. J. Vaiantiejus ir 
svečių kunigų lydimi, berneliai 
ir mergaitės, savo pažįstamais 
lydimi, iškilmingai ėjo į bažny- 
čią* kur jie turėjo gauti savo 
diplomus ir dovanas.

Žmonių aibes, linksmų tėvu
čių minia jau nerimauja, laukia 
bažnyčioje ir ties bažnyčia sa
vo vaikelių ateinant. Koks gi
lus jausmas suvirpėjo širdies 
gelmėse, kuomet audringu bal
su ėmė gausti vargonai sesers 
Ritos valdomi. Palengvai, vi
si užhaigiisicjr žengė per baž
nyčią. Priėjus prie savo vietų, 
paziai lydovtti davė ženklą pa
gerbti savo maloniausi Išgany
toją ir Globėją ant altoriaus ir 
užimti sau paskirtas vietas. 
, Sūsėduš šavp vietose, Sesuo

Jie žiūrėjo jus ir tolino nuo jū
sų visus pavojus. Bet to nebu
vo gana, dar jautė, kad yra 
kita ir brangesnė dąlis — jūsų 
siela. Kūpą stiprino maistu, 
bet siela nebuvo patenkiųama 
tuo. Reikėjo kito maisto jai — 
auklėjimo ir lavinimo. Kadan
gi sieloje yra d\i dalų labai 
skirtingi, atskirai prižiūrėtini, 
tai šv. Juozapo parapijinė mo
kykla tito rūpinos. Lavino jū
sų protų, kad pažintumėte savo 
Dievą ir Sutvėrėją ir garbintu
mėte JĮ, ir gautumėte tinkamo 
pasaulinio mokslo nugalėti 
klaidingas pąsaulio nuomones. 
Kadangi protas išlavintas viso
kiais mokslais dažnai yra, kaip 
sako šv. Povilas “išpūsta dva
sia.” Reikėjo taip-pat auklė
ti jūsų širdis. Reikėjo jus daž
nai priversti daryti gerą kad 
nugalėjus atkaklius . pasiryži
mus ir palinkimus. Tą visą 
jums darė pagalba uolių šv. 
Dvasios vienuolių Seserį] karš
tu pasidarbavimu. Jos augina 
be atvangos tuos proto ir šir
dies diegus savo širdingu pasi
šventimu -ir nenuilstančiomis 
maldomis, už jūsų gerbūyį. Nie
ko nesakau apie jūsų dvasios 
vadų darbą, nes' jūs juos mato
te kasdien.

Gerbkite juos širdingai. Dar- 
buokitės savo sielos išganymui 
ir savo parapijos labui. Nepa
mirškite jų savo maldose, kuo
met negalite daugiau padaryti; 
bet suaugę ir dirbą, tegul ir 
jūsų aukos prisideda prie to 

, . brangaus darbo kelti Bažny-
Rita pradėjo v gausti Panelės čios garbę ir gaiviųti savo tė-
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jimai nuo, įvairių draugiu

f

Lietuvaitė!

ĮWM*pre-U» ’. • $•
jįaMąi, .•atgifideą^Mi; tįg-

fkįtM b»44 mnk,< U

ina suyėjų^j^į reikaU Hkvi- 
d&vo, nes. daugiaus tai nebeis 
inųnis lįt ateityje ki-

8

t
J U 

£

1

etipitešaia Tūšalyi aes-l 
l>itaikė AŪsiškai ūžkloti pirmu- 
tini^ gaišesnio, rašymo.

KmjliilK jtp, kieno rinka ,bu- 
įsjį^ r- - -, r . . U vo a'tnktSš vėlesnis arba' vir-

“Ilgiausią s®’e šū j atliktas rašymas, tai aš ne-
<ielegaeijų pasveikmimai ir pasakyti, nes opera to
Jojimai nuo. įvairių draugi^ 
ĮjolĮausL buvo suteikta dovana 
įmo pąrapijos Seserų Dominu- 
kpųių ir nuo mokyklos vaiku
čių. — aukso ir gelių bukietas.

, Taip-gi nuo visos parapijos W 
į vo įteiktas paveikslas kaipo 
] lenkias Tikėjimo, Meilės ir - ' Vilties už jo didį pasidarbayi- (Bromide Prmt) (fotografę, 
» -žmonių išganymui, taip p«t aP« P** *<*<“>>« s«sl’l 

.[ir ąųkso kryželis už pastatys pradedant nuo to, kas

naujos bažnyčios. Toliaus gerk 
kun. Verbickas kalbėjo, pasvei
kindamas. gerb, kleboną nuo 
Lietuvos žmonių, kurie laukia 
jo parvyksiant ir mano turėt 
ten džiaugsmą, kad pasveikint 
ji galės jo varduvių dienoj 
Ant galo gerb. klebonas savo 
žodžiais galima sakyt, nuliūdi 
no visus, pareikšdamas, kad 
gal paskutini syki tas jo vardu 
vių vakarėlis jam surengtas, 
nes nebeužilgo reiks persiskirt.
Iš kiekvieno žodžio, tarsi, rodė) 
si koks nepaprastas liūdnumas, 
kad rengiasi apleist mūs žmo
nes. rengiasi vykt i tėvynę Lie-

• tuvą. Ant pabaigos dar baž- 
nvtinis choras sudainavo kele-, 
tų dainelių su linkėjimai^ .ill‘r.5aU'!°"UXX 
giausiu metu ir tuomi vakarė-įril-la:'.’ -T" T“”0' *' _ _ .

■ lis Užsibaigė.' I-’4’*
- - “•'Tji'otooklų eilėje, kurios talpi

ems tas šešias eilutes rašymo ' 
jgale puslapio 152 o visas pro- 
tnkolas užima tris puslapius, 
152, 153 ir 154. Viską šitą su 
pagarba perduodu.

Pasirašo vertėjas,
Vytautas širvydas L. S.

iSlate of New York.f
.(C.'ounty of Kings (SS:

On tliis 13-tli of April, 1925. 
betone me, a Notarę Public, 
pcrsonally appeared Vytold] 
Sirvydas, to me known, and 
known to me to be the irrdivi- 
< Inai liere —-.vvitli dascribed as 
flie “Translator.” and hc Ih*- 
i ng dūly s\vorn liad acknow- 
ledgtd that lie exeeuted the 
for<»going. translation from the 
(Iriginai lierewith attached. of 
the b-est of bis kno)vledge of 

■tlie JJthuanian language and 
1 to t be best of bis ability.

Už notarą pasirašo.
Joseph 0. Sirvydas,

Notarę Public. Kings County

BūiguisjųĮą. ffiįtfdiųas 
vus, sekė diplomai už, gražraMi 
— Palnaer Mattiųd.
vo41 diplomas —3 berųelialiE1 
38 mergaitės.

'Apturėję diplomas, jėū visi 
Maaaaė, kad - pabaigta. Koks 
surprizas. Klebonas paskelbė 
pasižymėjusiųjų vardus su do? 
vanomis.

Sesers Viteimos mokiniai: 
Pasižymėjo moksle — Stasio 

Atkočiūnas, paklusnume 
Juosas Baradevičius, Adelė 
Baltramonaitiš; tikyboje—-Sta
siu Atkočiūnas ir Juozas Lau- 
dinskas; Kašte (essay)—AAna 
Zailskas, Juozas Laudinskas.

Sesers Ritos mokiniai:
Moksle — Anna Gluodenis, 

Pranas Sabas; Paklusnume — 
Maria Jucius, Edvardas Balt- 
rušis; Tikyboje — Pranas Mi 
kaitis; Rašte (essay) — Anna 
Gluodenis, Edvardas Kaitrusis.

Taip pat ir lietuvių kalba ne
buvo pamiršta. Sekantieji gra
žiai pasižymėjo šioje srityje ir 
jų triūsas buvo gražiomis' do
vanomis atlygintas: Juzė Pa-' 
causkas, Juozas Barzdavičius, 
Anna Gluodenis (žymiausi), 
Kaz. Mačinauskas, E. Valentas. 
M. Saldukas, M. Jurėnas, S. 
Atkočiūnas, A. Kriaučiūnas. 
M. Jucius, A. Valaitė, N. Ali
šauskas, E. Kazickas, L. Jassa. 
K. Kyzauskas, Alena Miką- j 
lauškas, A. Patacins, Agnete! 
Vahrekas, Justina Raibickas. 
A. Deneskevičius.

Apdovanoti tuos visus, p: Jo
nas Bendleris (vaistininkas) 
davė 12 labai gražių dovanų. 
p.V. Vasiliauskas (jeweller) 4 
žymias dovanas; p. Jonas Ja- ią 
nušaitis 2 puikias dovanas ir 
kun. J. Bakšys, jų mokytojas 
toje srityje, 3 kilnias dovanas? 

Visos apeigos baigės su Švč. 
Sakramento palaiminimu, kun. 
J. Roux M. S., celebrantu, kun. 
V. Karkauskas, dekonu ir kun 
Ignas Abromaitis, subdiakonu.

Antradieny ir trečiadieny 
vaikučiai ____ .
Day” ' ir išvažiavimą ties <Uvbą rinkti gruodžio mėnesyje. 
“Lake Quapassaug” kur dai- ne kaip visados buvo renkama 
lios apielinkės ir visokios prie- sausio mėnesy, šiuomi reika- 
monės pasilinksminti, davė lu skaitomas eksperto, kuris t;; 
progos praleisti linksmai dieną protokolą tyrinėjo, 
po savo brangiu vadų globa, raštiškas raportas: 
Ilgai atminčiai, vaikučiai. Translation into Lithuanian) 

Reporteris ])avi(1 y Garvanio.
’ “ Ekspertas Apginčytų

Rankos Raštų.
258 Broaihvay, N.

Raportas Kr. 9051 
Vasario

Visiems kuriems tik apeina:—, 
šiuomi yra liudijama, kai 

aš padariau atsargų peržiūrėji 
nuptūlo rašto ant puslapiu 152 
protokolų knygos prigulinčio? 
“ Amalganftited Clothing 
Workers of America,” sky
riaus 54-58. Lietuvių Skyriaus 
tiktai dėl ekstra susirinkimo,’’ 
— Tr ypatingai teko Įsižiūrėti j1 
šešias paskutines eilutes ant 
minėtojo puslapio, dėlto, kad 
daugelis žodžių pasirodančią s 
nripėtaine puslapyje tarpe mi-. 
mėtų jų šešių eilučių buvo ma
liau ftr daugiau pąrtaisytos( re-! 
tftšibtos) arba irfviršųj užra-i 
šytųs skirtingų r aidi u negu- tas,, 
kuriuo buvo part^ta pinniausj 
virsk raštas. j •

Mano išvedimu -yra, kad da
lys pirmykščio raišto • ^įbčii] 
buvp rfiažian ar daugiau ĮKuim- 
tos ir kaddamrdis.dai^AKMn^

Tins vien bandė .pasekti arba 
padengti šviesesnį rašymą, to
dėl rankos raštas šito vėlesnio 
arbą viršuj daryto rašymo ne
susektas.*

Kaipo dalį šito raporto, aš 
pridedu Bromido Nuospaudą

maž-daug atrodo į skaitlinę 4 
ant pirmutinės iš minėtųjų še
šių eilučių, šita padidinta fo
tografija yra padaryta ant as
tuonių diametrą. Tas reiškia, 
kad apskaitliavus visą ploti, y- 
ra apie šešiasdešimts keturis, 
sykius dydžio, kaip originalas.

Jeigu šitą fotografijos nuo- 
| spaudą palaikyti prieš šviesą, 
tai visai aiškiai matosi, kaip<G 

.pavadinau pataisymus (”retu- 
šiavimas“) arba ‘‘nudažyinas’ 
kitų eilučių. Aš galiu pasaky
ti. kad apie 85 nuošimčiai vi
sų ■ šešių vilučių - yra “nudažy
ta" arba, “retušiuota.”

Perbėgus p?r protokolų kny- 
grą ię .kreipiant domės Į juoda® 

>s rašalo li- 
jos pasirodo tiktai pėrė

BROOKLYN, K Y. i

Iš 54-to A C. W. of A. Lietuviu 
Siuvėju Unijos Nepaprasto 
Susirinkimo Atsibuvusio Bir-1 
želio 19, 1S25 m.
Pirm. J. G kr -kui atidarius 

susirinkimą ir r. tininkui per
skaičius vasario i ' d.'protoko- 
i,-ji susirinkimą, didžiuma] 

balsų priėmė.
Pirmiausiai dienotvarkėn pa

dėta klausimas Įtarto J. A. Ma 
nelio. buvusio prot. raštininko, 
“pertaisytas’ 'tarimas — ant 
šešių^eilučių protokolų knygoj 
rugsėjo 25 d., 19’22 mėtų, kur 
"jo ginčas, kad tokio tarimo 
nebuvo padaryta koksai dabar 

turėjo savo “Class yra užrašyta 
išvažiavimą 1

, būtent, kad vai ]

sekantis!

g^Jb^ubjant;’ 
balsas prieš 
Į^įyĮsluętĮ. ;

ERIGNTON, MASS.
L. D. K. S. 22 kuopos susi

rinkimas bus pėtnyčioje, liepos 
3 d.. 7:30 vai. vakare. 26 Lrn- 
eoln St. Malonėkite visi na
riai ateiti ir išgirsti daug ra-* 
portą, kaip tai iš apskričio su
važiavimo, dešimtojo seimo, 
kn ygą peržiūrėjimo ir keletą 
kitą.

Kurių mokestys jau užsivil
kę, malonėkite užsimokėti, jei
gu to nepddarysite, tai laikraš
tis bus knstabdytas.

Ni-'ff|t*T)Wt'ai. nAUjSF’ėentro 
valdyba, nfiTiji ^darbai — pra
dėkime* smarkiai dirbti.

V-aldyba

1925

GRANO RAPIDa, M10U
Sektffitffeny, birųjį14 d. 

buvo sąreftjtaą didžiai iškil
ni rngas vakarėlis, kaipo, pager
bi mui didžiai gerbiamo klebo
no A. Deksnio, jo varduvių, 
šv. Antano dienoje. Nors ta 
diena buvo, bęgalo šilta, bet 
žmonės neatbjo, būriais rinko
si į svetainę, kad tuomi išreikšt

O ITO i

me

*
$ ižiuė įvyks tuii ryiojiias,

pasirodė netaip, kaip ji buvę 
parašyta. Tokiu būdų aš bu
vau priverstas ją auįtaisy ti. Ži* 
noma, aš tik stengsiuosi atitai
syti tuos paragrafus, kuriuose 
buvo klaidos padarytos zecerio 
ar redakcijos. Štai tos klai
dos. Išspaudyta: “Kaip minė
jau viršų j,kad buvo pirmiausia 
sudainuotos dainos, ja taip pu
bliką sužavėjo 'ir sugriaudino, 
kad daug žmonių iš publikos 
teko matyti verkiant, o šičia 
augusio jaunimo tiek daug nu
sistebėjimo, kai gerb. J. Mika- 
ličienė čia gimus ir augus taip 
gražiai gali kalbėti.” Turėjo 
būti: “Kaip minėjau viršuje, 
kad buvo pirmiausiai sūdai- 
nuotos dainos, tai-gi nebus pro $ 
šalį pažymėti ir kokias koras ] 
dainas dainavo: “Nužengi; Ga-1^ 
lybe iš dangaus” ir “Tai gra-'k 
žios dienos” ir t. t...
• Antra klaida, išspausdy’ta: 
“Tik tiek pasakysiu, kad gerb. -(-G° ir 
kalbėto- papūga, o kita su ma-Į -0 
žu mabsiuku, ko clevelandie- [ -s 
čiai dar nebuvo matę. Sesutės [^a 
Urbšaitės netik gali lošti juo- [ 
kingas, komiškas roles, bet ir 
daug kitokių kuriodvi Įvairiuo- 

Ise ivikaluose yra labai ti 
'mos.” Turėjo būti: Tik 
i pasakysi u. kad gerb. kalbi 
itaip publiką sužavėjo ir 
igriaudino, kad daug žmonių 
j iš publikos teko matyti 
[kiant, o šičia augusio.jat 
■tiek daug nusistebėjimo 
jgerb. 0. Mikaličienū čia 
j ir augus taip gražiai gal 
■ būti, (šis paragrafas turėjo 
iti po pirmu syk choro pada 
ivimo dairiu.).
' Trečia klai

- -o _ l“Ponios Pipsč
No. bl iš Cleveland'o viena ko- 'pjg p Į’rbšaitė, 
respondencija, kurioje buvo ^pipsės” p-]ū O. Urbšaitė. 
aprašyta apie L: Vyčių 25 kp. į sesutės Urbšaitės jau nuo. mažę, i 
dešimt metų sukaktuvių pro-i(jjcnų dalyvauja scenoje ir vi-Į 
[gramą. ' Taigi “Darbininke” suomet savo užduotis atlieka

Vėlaus buvo perrenkamas ; 
delegatas is trijų kandidatų i 
dviem atvėjais balsuojant 
Esantys P. Marčiukas. gavot 
193, P. Montvila — 125, F. 
Kalpokas 65 balsus. Pirmas 
vėla likosi ant antro pusmečio 
tarnauti delegatu.

Pagalinus likosi šrinkta ko
misija iš 3 -ypatų perstatyti rti- 
kalingmną mūsų skyriui“ Dues 
Clerk.”

P. S. Turiu pripažinti, kad 
grupinis susikirtimas per susi
rinkimą buvo pusėtinai didelis, 
ypač iš komunistų pusės; jie 
didžiauisas obstrukcijas darė 
kitiems kalbant. Tiesiog, gali
ma sakyti, ne faktais vadova
vosi šitas susirinkimas, Iret ti
pu: [ kurią pusę ūpas sviro, toj 
pusėj ir tarimas nuėjo. Jeigu 
šitaip toliaus eisis, ta' bus pra
stos pasekmės iš Gilijos vieny
bės. Tiesiog Įsakant, vienybei 
uręsįa pavojus. Nauda, aiški, 
bus tie darbininkui, bet darb
daviui. Šitą visą neramumą j 
kėlė vietos komunistai arba 
kai}> jie save mėgsta rusiškai 
vadinti bolševikai.

P. Montvila,
Skyriaus Korespondentas.

La^rence (Met^uen), Mass.

LIEPOS-JULY 4-U WEN|
Ten Įvyks milžiniškas L. Vyęių.^.-A. A-pskr.

IŠVAŽIAVIMAS-GĖttl
Tamstos žinote, kati ‘Vaisinga yra gražiausias lietuvių piūfESi^ 

rikoje. aut ežero kranto, kad Vyčių apskritys parengia jlnks

raižinėj dalyvaus visi Vyčių Seimo delegatai (ės) iž
A. parapijų chorai ir žymiausi solistai. Rus LiasebulįoŠ
>ki atletiški žaislui. Apyvakarej šokiai salėj ant ežetfd
garsiai l-'KRSl'i) BOYS orchestrai. ' - .j

gegužilietuviai dar nėra turėję. Hengkites ir yąži

' kuogeriausiai. Tai-gi ir ši kąr- tęs Urbšaitės netiląę- galifė 
t a judvi publikai juokų pridarė juokingas, komiškas Tolei 
liek ir tiek, kad net publika tu- ir daug kitokią, kuriodyį- 

iverkti iš jų padary- aduose veikaluose yra laba 
gardaus juoko, o ypač, kada į kainos.
jų viena Įėjo ant scenos su '
gi nebus pro šalį pažymėti 

.inas daina- 
be iŠ dan-

< dienos.” 
ias — cho-

Pašalinis žm

( Antspauda)
Šitokį raportą perskaičius. ė- 

jo apkalbėjimas Montlio kaitu
li ro ar nekaltumo. Manelio pu
rėms gynėjai sakė, kad eksperto 
raporte vienam paragrafe pa
sakyta. kad nesusekta kieno 
ranka rašytas viršuj paduotų 
6 vilučių raštas, todėl dedu, čio
nai paties Manelio ranka para
šytą prisipažinimą, kad jis tai 
buvo parašęs. Skamba šitaip:

“Eebruary 19,1925. 
. “Aš sakau, kad taip para
ižytas protokolas kaip buvo

Cl’asi'raŠo) J. A. Manelis. |

Ir dar žodžiu vitšai 19 d. va
sario j >r i žadėjo $3įi.(N) jeigu ką 
■trppertas suras pertaisyta.

Pirmu įnešimu buvo, kad 
J’ anelio daugiau nerinkti į va'- 
įlyhų. ir kad susimokėtų savo 
prižadėtus $35.00; už tai balsa
vo 135 balsai, kad .likviduoti 
120.

Po šito balsavimo keli-šąli- 
nilikai Manelio sukėlė triukš-

ir* Kahroktoąpadi^yiiiiui

ūio būti

CLEVELAND, ORIO.

Atitaisymas

Gegužės 3 d. š. m. tilpo “D.

'Tai

EMJ1dn il Vtii t*

tarpiai* *tvW tr

į muisto. »ięĮ 
I Plotais,, ;>

ST. CLAIR, BA.
i .1 )!\S. 107 i<p. susirink 

įvy!<> 5-'.;į dieną, 1S 
bažnytinėj svetainėj, tuo, 
>.;mai. Visi kp. nariai n 
nokite atsilaiiKyti ir užsimo 
>avo mėnesine; duokles, 
,:au nc-kurie yra atsilikę.

u- ir naujų narių ats 
'irašyti prie šios. di< 
ios mūsiiorganizi^nji 
St. A. Radzevičius, R 

redTatsakai. \
Kun. L. S. Engmanui. Ta1 
s raštas atėjo mums be 

■ mjan: —- sičivūlavo. 
Iteporterio Sėbrui. Pild 

mo nutarimą ir nei 
isiloisti i asmeninius 

tos korespond

o “Panol
Abi

K UOMET motina turi laimės sulaukti kūdi
kio, ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė 

su jgimta teise gauti geriausia globa ir geriau
si galimą maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo
tinų, kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti 
jiems atsakanti maitinimą, reikalingą jų pil 
naro vystymuisi.

Kadangi
Eagle Pienas yra len
gvai ir greitai suvirš
kinamas ir patiekia 
kūdikiui maistingą 
peną, kuris nenuvar
gins jo švelnaus skil- 
fvie ir žarną.

Jeigu 
jūs norit gauti dykai 
nurodymus jūsų kal
boje, kaip maitinti kū 
idikj su Eagle Brand 
Pienu ir padaryti jį 
{tvirtu ir sveiku, išpib 
<dykit sekanti kuponą 
Ir prisiuskit mums.

KŪDIK.bf>X 
IjEROVes sKYRRĮy 

DEL APRŪPINIMO ‘ 
® MOTINŲ IR. JŲ • 
KŪDIKIŲ SVEIKATOJ

Toms motinoms 
daktarai rekomendavo 
ir išrašė Borden‘s Ea
gle Pieną per virs 65 
metu, kaipo vienatini 
saugu ir išbandytą pa 
vaduotoją mot i n o s 
pieno.

rsvis 126 '•
’1I> ai
«-kniė atkar> 
kūdikis neats

rimo. motino? 
kml tikta!

:na ant minti*
: 11 mokinti 1 
;d«> kokio [pr 
ra kertinis a 
?pi e kūdikio

:n tojrojimą,’
::.!< reiškia sis' 
riti d šiek tiek 

na'iziiot kūdikio

Jūsų kūdikis 
dėl palaikymo atsa
kančios sveikatos, tu
ri būti maudomas kas 
dien, aprengiamas pa
togiomis drapanomis, 
ir valgydinamas mais
tingu penu.

THE BORDENCOMPANY
New York

KUPONAS
Pairnfttt, katą Norit

Panijimo KMIklq Kfidfidq
Valfžid Kfipn

■nunokinti ižtu: 
.'ima anksti.

jH.jnoks naudotis 
j, pasodinamas

> <; >n-.Į. Beguli-r 
' rios dalytai?

ra |»i pusryčii), 
{ioibirno ar sjna, 
:.n Iš pradžipkį.
::: : ::;l liegallB^ 

sierai apt 
Mo’ina iireti) įslteltty

Skisąiriirba palą. 
i;j jsiėūj valandą 
a n'pundo. I^uod 
ko'iij, taip, kad

• įimto remtus? ‘ 
iHnsa. tai laikyt’ 

i'.ir.imj. Paugėju,.
i niekini t mykti. Ktė 

builn <n«»t i žinią tajįd 
Motina turi būti kantr 
.l.-iiiir laito bus sut#V 

arbij šito iimtlmo negi 
nzeij š.vkii) normalus, 

kialikis norefkaltnjsl lOrtyT^b 
os. Imt lai laimingas atveji* 
taikos. Jokiu totTiklS ftesf 
ii. arba iH'sipletnja iilip, lt?

motina neturėtu
tino <n ?y<lytrrju. II kFtrt? ’pttif 
[malus ktHlikis su trenunritĮjįo^p 
i ra. rupesniu lr flnkmitu jft'aūįsih^: 
Į’-.š krūtų ix»nėjhn« irtai 
: t-:-srlv Pleuo. kuomet
Į senka.- turėti) išuŲgtl t h'"-'



TeL So. Boston 270 

i. MACDONELL, M. 0. 
GtUina mtikalbiti tr UetvviiM 

orao talamdos : Rytais iki 9 rak
Po pietų nuo 1—1 
Vakarais nuofr—o 

5M M. Broadvay, So. Borto*

norskaruakimokės

3 4 5 6

0 TRIM

PABĖKAVOHĖ
361 IV. Bronč-:lyst>s.

CITY POINT

LietuvisBuvęs

Antras didžiausias šių metųRezultatai:

PIKNIKASEli 0 o n

Lietuvos D. K. Keistučio Draugija

DAKTARAS J. LANDŽIUS6 7 8

(SEYMOUR)n n n o0 0 0 6

k£ ;Extra!

1®

Preke 60c. nž pakelt" JktsiŲSk 16e. 
o gausi visokį <j žoinj frknyg-ą katalogą 
Adresuok taip:

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

kiromis šilunioinis. Mektrikos šviesos, 
ir 20 pavienių ."anrrižin. turi Imti grei
tai išp.-inhiori sykiu tirbii atskirai. Pre
kės ir išlygos lengvos. I IVAS. 110 
Tromont Šr.. Boston. Tel. Main G467a 
•irbn 361 W. Bro.-uhvay. So. Boston. 
Tel So. Boston 0605.

Siuvėja.
Siuvu visokias moterų drapanas. 

Kurios nori pačios'sinties, sukerpu 
audeklą ir purinas; Anlara vaka
rais ligi aštuiaiių.

598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Prie Ploti Kquirre Room 4

id-vEunch’o savininkai
j ’ J. N. Saladka, 
J Andrius Brooks

CITY POINT’E
leiinynų naiuas su vieta <lel ga 
a”.i maudynių ir I. Street, an

JUOZAS K VERVEČKA
, " - (VERACKA)

LIETUVIS ADVOKATAS
PRAKTIKUOJA DVIEJUOSE .' 

OFISUOSE

iitliekanm. Reikli-1 geras

DORCHESTER’Y
šeimynų po 5 knnibarlus.su visais im- 
rovomentais gorinusiame pataisyme iš 
(lauš ir lauko, dąąg žemės, vieta dėl

SOUTH BOSTON, MASS.: i
414 W. Broadway

Tel. S. B. 094S

BROCKTON, MASS.:
684 No. Maių Street

Tel. Broekton 7180
RESIDE.VCU.10S Tel. S. B. 3420-W

PARSIDUODA
Puikus 0-šhi šeimyną nSmns ant G-th 
Et.. So. Bostou’e; gesai. toiletai. vašta- 
piai, "'dekiros šviesa, skiepas eememuo- 
tas. Viskas kaip nauja. Metams i va
dos neša $1.(164. kaina $l’0.5pt), įnešti 
S2,.7(X). A. S. UASPER. 324 H ir Broatl-

ANT RENDOS
•STORAS lietuvių centre. Yra elekrri 
ka. Tinkamas dėl -.sildainių. uibaKo. 
kriaučių, šuiučių. na»berių. l’igi remia. 
Kreipknės pas .JUOZAS ’SAKATAUS- 
KAS. 132 St.. So. Boston. Alass. ■ i;.-

Tel. S. B. 4GG4.

Ynitradienio vakare šv. Pet- 
.f . .

parapijinėje svetainėje atsi- 
o! Šeiminės Vyčių Prakal-.

PIRK IR PARDUOK
NAMUS. KIBAUS. LOTUS IR 

BIZNIUS PAS
SO. BOSTON REALTY CO.

Lietuvis Perkraustytojas 414 W. Broadvay, So. Boston

J. J, MORKŪNAS

g£ ^šęat^įks.j Rengiąsi visos 
drąūgnoą' sū savo vėŠaromis 
dalyvautu Beabejo bus labai 
gi^zu pasirodyti mums kaipo 
lietuviams. Mat tose iškilmėse 
dalyvaus daug įžymių svečių: 
S. V. Prezidentas Coolidge, Se
natoriai Kongresmonai ir daug 
kitų pasižymėjusių ašmenių

Paroda prasidės liepos 3 d., 
2-rą. valandą po pietų nuo. pat 
Mass. Technologijos instituto 
ir eis iki Cambridge Common 
— Harvard Sąuare. Parodos 
tvarka eis sekančioje tvarko
je:

Pirmiausiai ves parodą 
Marškai Juozas Stokes. Jį 
seks miesto valdyba ir svečiai, 
kareiviai. Toliarts eis įvairios 
organizacijos: Eikš, Kolumbo 
Vyčiai ir kitokios anglų orga
nizacijos. Paskum jas eis ki- 
tatautiškos . draugijos: lenkų, 
lietuvių ir galiausiai inžinieriai. 
Parodos vienas galas bus prie 
Bostono Harvard tilto o kitas 
prie Harvard L’niversito. Sa
koma kad dar tokios parodos 
nei Cambridge nei apielinkėje 
nėra buvę. Todėl visi lietu
viai kas gyvas dideli ir maži 
kviečiami dalyvauti parodoje.

Susirinkimai tara tikslui at
sibus seredos liepos 1. vakare 
ir ketverge liepos 2, vakare. 

New Yorko. Kateriui-1 valandą po bažnyčia sve
tainėje. Lietuviai, neapsileis
kime lenkams. Lenkai rodos 
po antgalvin: “Polisli Federa
ted Societies” eis, o mes suda
rykime “Lithuanian Federated 
Societies” ir parodykime kiek 
Cambridge"iuje yra lietuvių or
ganizacijų. Būt gerai kad ir a- 
pielinkės lietuviai mus parem
tų.

sųsirin^u^us 
Dėkuojąihė už' 

©g, mūsų įstaigos— 
Dėkuojąmę 

sp - ■ uos už supą- 
eęjų šu mūsų Įstai- 
oja tarp mūs obal-

d^^P^ėrb. Dr. Kun. Jo- 
Nl^ėkas, D.' D., Centro 

.ų^Pįrmininkas Adv. Mik. 
donas, Gerb. Pralotas Ma- 
eįšhias, Moksleivis J. Tamo- 
0'-'
ųpniii buvo apypilnė sve- 
ė'J Visi domėjosi jaunimo 
rUte.

ŠOKIAI PASISEKĖ
yčiii priešseiminiai šokiail 
susieji birželio 29 d. parapi- 
salėj nepaprastai pasisekė, 
ažiavo rinktinio'Ep«inimo, 
šij Amerikos kraštų. Bu- 
š taip toli kaip Baltimore, i 
, iftontreal Canada. Chica- Į 
m.
ir kitų miestų.
vpas visų nepaprastai paki-

Visi sveikinosi, susipažin- 
b ir linksminosi. Salė ir-gi 
įprastai išpuošta žydinčiais 
lis ir ąžuolais. Tai nuopel- 
aonių Kneižienės ir Danž-
enes.
i dalyviai, gėrėjosi tais

VISI Į PALANGĄ
>atoj, visi traukite i Pa- 
,<tLawrence. Kodėl? To- 
kad ten tą dieną Įvyks 
iškas Lietuvos Vyčiu N. 
idicinis Išvažiavimas su 
rasiu programų. O pro- 
bus ir toks nepaprastas 

is kaip dalyvavimas gar- 
Vorcesterio choro po va- 
fi varg. gerk. J. Žemai-

. važiuoja visi L. Vyčių 
•> delegatai iš visų Ameri- 
rraštų, o su jais ir visa’ 
is Anglijos jaunimas. To- 
reatsilikite nei suaugusio-

=ai išeis 10 vai. iš ryto nuo 
utį bažnyčios. Tik dėl Įm
etąs karite išanksto rozer-

Važiuosiąs

CAMBRIDGE, MASS.
metų sukaktuvės kaip Gė
ralas Jurgis Washingtonas 
ėmė vesti Amerikos ka- 
iomenę prieš Angliją.

is Cambridgo'io miestas 
alios savaitės. kaip ren-

ball' su Ūambridge ’io berniukų 
ratoUu petnyėioj, 9 vak rytoy 
Cambridge FieldL -

Kviečiame visus'dalyvauti ir 
pamatyti.kaip So, Bostono ber
niukai moka lošti base bąli.

šv. Petro 10, Nekalto 
Prasidėjimo 1

Pereitą penktadienį šv. Pet
ro lietuvių parapijos berniukų 
ratelis lošė base bąli su Cam- 
bridge’io lietuvių Nekalto Pra
sidėjimo Parapijos berniukų 
rateliu. Lošimas buvo gan gy
vas. Ypatingai reikia pažymė
ti, kad So. Bostoniškiai gerai 
lošė. Kiekvienas judėjimas 
buvo pilnas Įdomumo. Sykiu 
reikia pastebėti, kad ir Cam- 
bridge’io berniukai irgi lošė 
gerai, nežiūrint kad So. Bosto
niškiai iš visų pusių nedavė 
jiems stumtis pirmyn, vienok 
jie nenustooj ūpo. bet stengėsi 
kiek buvo galima ir kiek rate
lis turėjo gabumų. Žmonių, 
žiūrėtoju atsilankė apie 160.

Tiezultatai:

DOKCflESTEItY S-e^ų+žejĮt^nij Lnatnus- 
.po penkis kambarius su visaip-.geriail
giais įtaisymais, atskiros 'garo Šilumos 
kiekvienam, 'elektra, kieto medžio grin- 
djs. atdaras plombinį:, angliniai ir gasb 
nlai pečiai, piazzal ir t t. Labai dide 
lis kiemas, galima. būdavot! garadžių. 
Namas raminsi ant geriausios gatvės 
Doreli estery. Kaina tik $22,800. Maty
kite TITUS P. GREVIS.
CAMBItLDGE labai gražioj vietoj, neto
li Magazine Beaeh. šešių šeimynų na
mas su įtaisymais elektra etc.. randavo- 
kais. Remiu nešu $2.400.. Kaina tik 
.$17.000. laibai mažas Įnešimas. Man 
kitę TITUS P. GREVIS.
DORCHESTER’Y moderniškas 3-fų šei 
mynų namas ir dviejų karų mūrinis 
garadžius. geriausi įtaisymai, elektni, 
atskiros šilumos, priekio ir užpakalio 
piazzai ir tt.. kaina $14,800. mažas įne
šimas. Sis namas randasi labai gra
žioj vietoj. Matykite

TITUS P. GREVIS
395 Broadway,S. Boston, Mass.

Telefonas So. Boston 2340

B
v

1 
Šv. Petro 1 1 1 5 1 (J 
N. Pras. 0

1 
o

() 
o

" ipųSmitožaįBaos So Bei-
p " ~-v-
“-r <į*Vt... ■ . ►,

* GERUpS3$S RtTglES *

18 tnetąi teisingo, patarna- 
Broadyajč.

Mca duodame ir apmaino
me legal stamps.

MIILER’S
261 WEST BR0ADWAY

Tarpe C ir D Gatvių 
SOUTH ^BOSTON, MASS.

TEU Sd.Bo«to<i 05Ū8^ūfB(W4'

«. UW8WS
251 Btęadvayį 8£>BĖBon 

tfriKrteivto” lutaiaį C* '
?!S6.2^tinioe; »vo 9,iid

6:30 fta. 9 vakaeė.
«eredoxn^ nuo 9 fki lg vai. dimia.: 
Subatomis nuo 9 ikl tf vak.
domis nuo 9 iki 12 (pagal ratartj;

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

VIDURINIŲ LIGŲ 
® 1 BĮ 8 po DM.

‘ 7 ftl 9 rak.
889 Broadway, So. Borto*.

TA 80. BontoDLMKP

9
( i ti ,11..
• r.-ii ir pigiai įlarba 

p '[() | le kreipkitės 324 E
' way. S<>. Boston. M

1 1 ’ lies. Tei. I loreheste

JAMES J. KELLEHER
AKIŲ GYDYTOJAS

Per 12 metų ant 54 Main St
_ lebar gyvena

63 Main St., Richmond Bldg.
bUockton, mass.

Patenkinimas
garantuojama

Šv. Petro 3, Eikš 0.

Pirmadienį po pietų šv.
ro^parapijos berniuKų Dn.-u-' Mike Biuis, 501 Pine Hiiis St., t 
lošė Base Dali SU So. Bostono i Minersville. Pa. rašo; “Dėkui Tamstai : 
VIl-s i v- . + • -i. ’ P- Sukalti, už jūsų stebuklingai šutai
r.lKS. Losimas :UrejO tęst ls > sytas žoles, kurios mane sveiku padart. ! 
per dėvvnias permainas, bet! DJr6ja,H ''.idnr^ sykietejimą. skii ;

. • 1 s vio nedirbimą, galvos skaudėjimo, nak-
Elksai matydami, kad ŠV. Pet- (tlmis nemigo, dieglius viduriuose Ir ule- j 
__ „„.„i:, -v -.v- _ ~ ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su- 
JO rateio 1> pradžios pradėjo į naudojau jūsų žolių du pakeliu No.: 
Jiem— gerai l kaili (įlieti ura- tol tas visas nesmagumas nuo 
J ~ ' \v ' ; ‘ įmanęs dingo ir veliju kiekvienam žmo
dėjo kelti maista. norėdami su- | gui kreiptis pas žukaltį su negerais vi- 
traukti žaidimo'tvarką. Loši- d^^..° tos Jumis ati^s 

mas pasibaigė trečiame per
mainė. Mūsų berniukai grižo 
atgal pilni džiaugsmo, kaip di
deli karžvbiai.

15 METŲ SOUTH BOSTONE

D R. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

889a W. Br©adway, 8o. Borto*
VALANDOS: Nuo 9 r. Ud 7 t.’ rak

P. STANCĖLAITĖ

Mūsų ūkininkams supažin
dinti su kultūringais žemės ū- 
kiais Didžiojoj ir Mažojoj Lie
tuvoj žemės ūkio ministerija 
savo lėšomis ir nustatyta tvar
ka ruošia ūkininkų ekskursi
jas.

Jau agronomų suvažiavime 
buvo nustatytas ekskursininkų 
skaičius iš kiekvienos apskri
ties prisilaikant dėsnio, kad iš 
tų vietų, kur žemės ūkis vra 
menkesnis, būtų skiriama dau
giau ekskursininkų. Ekskur
sijas ruošti, susitariant su vi
suomeninėmis organizacijomis, 
pavesta apskričių aerono- 
mams. Kandidatų Į ekskursi
jas skyrimo darbas sutvarkv- 
tas taip: vienas trečdalis eks- 
kursininkų iš apskrities siun
čia Ūkininkų Sąjunga, viena 
trečdali — žemės ūkio dr-ja ir 
vieną trečdali apskrities agro
nomai. Ekskursijos organizuo
jamos nedidesniais kaip 30-35 
žmonių būriais. Dabar Žemės 
Vkio ministerija' pradėjo gauti 
iš apskričių kandidatų i eks
kursijas sąrašus.

Šv. Petro 16, Substitutes 0.

Pirmadienį šv. Petro base 
bąli ratelis stojo prieš Substi
tutes. Jeigu kas norėjo pama
tyti kaip hole gali lakti ore. tai 
turėjo dalyvauti šiame lošime. 
Imkoševiėius. Samia. Jakuns-
kas tikra: bolės nepasigailėjo. 
Kiek rankose buvo sveikato.- 
tiek holėms davė i kaili.

1
Šv. Petro 1 
Suks?.

9
1 16
O 0

Pastebėjimai.

Jeigu kas norėtų žinoti ar 
base bąli kietas, tegul paklau
sia Pranciškaus Lukoševieiam. 
Jis pirmadieni po pietų išmėgi
no.

M i kolas šmigolskis daro 
di progresą. Pirmadienį 
pietą pagavo aukštai išmuštą 
hole.

po

Subatoje
Liepos-July 4 dieną,1925

Ant Nuosavo Daržo
OAKLAND GROVE E. DEDHAM MASS

Prasidės 10-tą vai. ryte ir trauksis iki vėlumos naktį

SOSTON’O DRAUGUy
VALDYBy ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI
dmlninkns — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. BostoBį Mara, 
Telephone South Boston 151J.

tice-Plrmlnlnkas — J. Petrauskas, 
250 Gold St, So. Boston, Mask

°rot Raštininkas — J. GUneckis,
5 CThomas Pk., So. Boston, Haas 

'in. Rištinlnkas — M’, šeiltis,
40 Marine Road, So. Bostonį Mara, 

*<asierins — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. Bostod,’naas, 

Tvarkdarys — J. Zalkis, ‘
7 WInfleld St, So. "Boston, Masa 

draugia laiko susirinkimus ‘tas 1 tre
čią nedšldlenį kiekviena mėnesio, 2-rg 
valandą po pietį, .parapijos salėj, 492 

, E. Seventh St, So. Boston, J^ass.

-DR-ST4 LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS^ tVft

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

,’lrm. — Z. ZlČklena, , .
203 W. 3-rd Sp, So. Boston, ’-Mua. 

'Ice-Plrnj. — Ar JantfšoėiehS, 5 '
1426 Columbia R<L. So, Boston, Mara, 
rot Rašt — O. Sianrienfi, .
443 E; 7-th St, So. Boston, Masto, 

’ln. Rašt — JI Keys,
115 G Street 8o- Boston, Mara.

žd. — O. Staninliuti,
105 8-th St, So. Boston, Mara., 

Varkdar® — •. Mizgirdlen®.
164 6-th St, So. Boston. Mass.

iraugijos reikalais, kreipkitša visados J 
protokolų raštininkę.. Draugija laika 
savo suslrlatlniua tas antra utarnln* 
ka Wefcrien4 mfceslo 7 JO vakare, 
parapijos svetamSj ant Penktos gst* 
vše, South Boston, Mass.

'AUL’S CLOTHING SHOP
456 Broadway So. Boston, Mass. P

TETUVIŠKA VYRIŠKŲ DRAPANŲ KRAUTUVĖ

Kviečiame svečius ir visus lietuvius užeiti pas mus a 
rikale norint gauti (arba svečiui) persimainyti) baltu n 

unierių, marškinių, kaklaraiščių, nosinių, pančekų, ctc. Q
Teipgi užlaikome visą eilę Jaunų Lietuvių Vyčiukų Q 

Upninkų) aprengimui. Jeigu nori, kad Tamstos sū- Q 
^4 atrodytų gražiai, papuošk jį mūsų krautuvės drapa- Q 
jnia. . • ' ' x
& Negarsiname, bet turime moteriškų pančekų. raistu- V 

ir kitų apatinių drapanų (neminėsime kokių). V
FRada eifii į jūres maudytis, gauk mūsų krautuvėj x 

“Bathing Siutą.” X
mus siūtus galite užsisakyti pasiuvimui ar gata- Q 

' i ftusipirkti.

i

Išmušta holo i antra ba.-ą no. 
nueis tolinus jeigu A'ilimas Sa
bas stovi tonai.

Joi"U nori turėti hain;ė<_ tai 
užimk Bronislovo Jaknnskin 
vintą, kudmet įis gando svai- 
dininko mėštąs holo?. Kiekvie
na ateina tokin .greitumu kaip 
kanuolės šovinis. Atėjus į gau
dytojo pirštinę, iš to* didelio 
smarkumo išduoda balsą kaip 
kokia granata. Jeigu netiki, 
pastovėk šalę, tada tikrai su
prasi.

Maskotai Grendelis ir Luko
ševičius, kurie sąžiningai pri-

Programas susidės iš muzikantu, . šokių, bėgimo ir 
kiti] panašių žaislų. Apart to bus skanių valgių ir sal
džiu gėrimu. Taip kad publika bus pilnai užganėdinta. 
Taip-gi per pikniką bus priimami nauji nariai pris 
draugystės už pusę Įstojimo. Tad gerbiamoji publika 
naudokitės šia proga, atsilankykit skaitlingai, o mes pa
sistengsim visus užganėdinti. Įžangos nebus.

IR CHIRURGAS
Gydė aStriMs irkroniSkns užsisenė- 
jusins ligas vyrų, moterų ir vaikų, 
pagal vėlinusius metodus, kaip tai: 
ultra-violetiniaisspindulioIs. kwartz 
žiburiu, tbermo therepa. Ir kitais 
elektro medfkališksUs budais. Egza
minuoju kraują, šlapumą, ir apiau- 
dulus savo laluiratorijoje. Nutrau
kiu X-Uny paveikslus. Teipgi su
teikiu pu tarimus laiškais.

OJi»r> ralsin-do* 
nuo 0 ryte iki 9 vakare

381 WEST BR0ADWAY 
South Boston, Mass.

(Antros lubos)
Telefonas------ --------------- S. B- 40011

KELRODIS: Važiuokite <■] 
imkit AVasliington G rovė St. k: 
Ton stovės žmogus, kuris nuroė 
žiuo< nuo Lietuvių Salės, kamp.

.•riteriu iki Forest Hill, iš ten 
n ir važiuokit iki Grovė St 
: viet.-. TV” • tretini iš va
liu Silver Sts.. 10:36 vai. ryte.

—, .tjn. ------- -

(r Td. So. Boston 0828
Lrtrnrvis dantistas

DR. M. V. CASPER

«V. KAZIMIERO R. K. DKJ0B 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Urmininkas — J. JaroftB,
225 L Street, So. Boston, Mara, 

/lee-pirm. — J. Grnbiaskato,
157 M Street, So. Boetoa. Mm* 

?rot. Raštini n kas — ▲. Januionla,
1426 Columbia RtL, S. Bostoa, MM 

tčlninsų Raštininkas — K -Klikla, 
• 8 Hatch Street, So. Boston, Mm*
iždininkas — L. žrarfdya,

111 Bowen 11, Sa Beito* Mm* 
Tvarkdarys — P. Laučka,

896 E. Fifth St, So. Boston, MM* 
Draugijos reikalais krelpfcltfis v*M 

ioo | protokol* ražtinlnk*,
Draugija savo sualrnktoras laiko *4r| 

jedffldlenj kiekvieno mtoeeto l-a« rak 
yo pintu pnrapijoe raH)* 4® Snvratk 
D. L. K. KEISTUČIO DrJo«

VALDYBOS ADEBSAI

PAUL LEKAS, Savininkas u . . . . „ _
jx2xoao visi lošėjai turėtų

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta pas jį 
kreiptis.

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

4SS BKMMhray, South Borto* 
0/i«o totaf«!o«:

mo 9 Iki 12t09 ryte Ir nno 140 
iki 5 fr nuo 5 tOOiki 8 raL'rakuti 
Ofltrar atdarytai rabato* rakaraM- 
ir mdfltHenhUa. .

ResidencIJo* Telephonas: O77O-St 
Ofiso Telefonas RA Boston 4580-XV

$. BARUSEYICIUS

ReMdehetfn SSSBoreMnterAVentte

PIRMININKAS
' 514 E. Brnadvyay, So. Borton, Mara, 
VTCE-PIRKI PoliTas FW»k *

95 C Street, So. Bostone, Mara.
PROT. RAST. —.Aotanaa-MactJujRA

450 E. Stiventh S t., SA goattfa. Mara 
PTNl TarKA- JnnrabftaMHB®»tlBn«,

908 Et Bt^W*y,So. BtiAbn. Mara. 
KASIER^S^Andr. ;
. 811 B. Ftttli ^ .šo. Boston. Man* 
MARLAUU^EirtiftkrsS^fiknilionfA

908 B f*ntoii8w*y.Bo. »*»*. Mara
D. L. J^ketstučIo Pt»Hirm Talko. ra* 

W m^neslntns tMlrinkfrnUB tais P*r®8 
~ed$MtenJ kiekvieno mtneslo. po ntrta. 
ffiM TVnRhfngton St, Boston, Mara, 
i :30 vnl. po pĮehJ. A Ateidami ant nąl* 
rtnldmo atsiveskite ra savim dracta* 
naujų aisHi prM D«*

7.

1
S

fiįi

knnibarlus.su



