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“Kiekvieno kataliko yra 
j šventą priedermė- paremti 

katalikiškųjų spaudą ir ją 

kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingiausiu daik
tu ir verti didžiausio užruo- 

kesnio

Anglijos daktarai 
bedarbiauja

DAKTARAI BE DARBO. MIRĖ BEPOTERIAUDAMAS

London. — Aprokuota, i- 
Londone yra daktarų 
uarbo. Jie ieško darbo ir 
tink:; dirbti po $1D savaitė ne

bė

Worcester, Mass. — Patrick 
■Ahern. 65 m. amžiaus, buvo 
darbininku prie Hoiy Cross ko
legijos. Jis rastas iš ryto 
gyvas bėki ūpas prie lovos

bankrutavę, kad neturi nakvy- poteriaujančio išvaizdoje, 
nūs ir nakvoja ant kranto 
Temz’Os. toje \ ietoje. kų 
benamiai, bumai nakvoja.

Anglijos daktarams si

PASIKORĖ.

1 y gi n imą 
Jelba. 1

ki ari šką p;
i jos medik;

Brockton, Mass. — Frank J. 
Middleton, kurs per penkis me
tus buvo ‘ ‘cireulation mana- 
ger“ prie Brockton Enterprise 
; a-ikorč savo namo skiepe. Jis 
y.) įlietą su pačia buvo teatre. 

; •. .-.kare pasikorė.

APSIGYVĘS NEW YORKE

TURĖJO OPERACIJĄ.

jos prezidentas Eber' 
•raciją. Turėjo akio 
s (appendn-itis) už 
Oneraci ir. ”-era: na-

pasisamdė
“flat’ą” i

NELAIMĖ PADANGĖSE.

Paryžius. — Du karo oriai 
u ore susikūlė. Jie buvo 2. 
M) pėdų augštumoj. Abu or 
iviu krito žemėn. Lakūnai ■
vo.

New York. — Dabartinis val- 
ybė> sekretorius Hughes yra 

Nuo kovo vidurio 
New York e. Jau 

prie 5-th Avenue 
14 kambarių. Jo

mrnysta M’ashingtojje pasi-. 
baigs nuo prezidento inaugura
cijos. kuri Įvyks kovo 4 d.

; Namas, kuriame Ho-gbes »p-.' 
sigyvęs yra naujas ir febai gi a.f 

iii-ias Vištyti. Visi, kurie tamJ 
: name gyvęs, valdys jį koopera
tyvui būdu. Sekr. Hughes už- 
>i:ms advokatūra.

NEGALĖJO ĮSTOTI Į 
HARVARD

VISAM AMŽIUI 
KALĖJIMAN.

U a
ko san
norėjo

- Hm-; New Bedford, Mass. — Len- 
stoti į 
Bet i-

' M. Juszynska nuteista kalū- 
l ’. ž yro nužudymą visą savo 
:\Ž’.U.

nr>. tas Prancūzas ne 
akėjo vokiškai skaitvti ir no KIEK ŽUVO DARBUOSE.

Olympia, AVasli. — Pereitais 
Tais dirbtuvėse darbininkę 
,-.-o ?>F5. Sužeista 39.720 dar

MŪNŠAINAS UŽ ANGLIS, ’ -inku.
Našlėms ir našlaičiams žuvu- 

arba nepagydomai sužeisti 
rbininkų pačioms pensijomis 
■:s $1.536.945.94. Tuos pini- 
> sudėjo kompanijos, kur to 
laimės atsitiko.

Frar.-

Blackstone, Mass. — Moteris
May-.tay teisme nrinažino. kad

nk uz munrai- 
ėn. kai mi-

SUSTREIKAVO.

ATNAUJINO SUTARTĮ.

Scranton. P.-
■rimui :inn

Utuca. N. Y. — Dviejose au 
minėse algos tapo nukirsto? 

ut 1d nuoš. Audėjai sustrei- 
avo. Algos dabar įvairuoja 

ši l.% iki $21.

UTARNTNKAI8, KETVERGAIS jjtįt-
SUBATOMIS A-a

. ---MMetams ....................................  HM $
UIrubety Ir Bostono apiellnMt* ' '; ’ 

metanas ...........  .IMfcįL

“Darbininkas”
36® Broadway, So. Boston, fe

Tel. South Boston 820. t y

s

Sandara”, Šliakys ir kuni 

gas Garmus

Ant nelaimės apsirgo Teisėjas 
i r vėl laukia visi pasveikstant. 
jSusirenka paskirtoje dienoje 
.pradėti bylą, nagi vienas san- 
jikinietis sako, kad kun. Gar- 
jinatis nvsimato. Vi 

, nias sandariečiams. 
jsandarietis sako: “t;
ljrai, kad tas Garinus apsirgtų, 

tik (busią pakarti, kad tie visi yra^ū tada mes tikrai laimėtume."
vienas

Bu i greišis-Bagoč ius (Baigre’.-’ 
siu amerikonai vadina 
čin) pasirodė teismo akyse tik
ra kaimo bobelka. Jis mane, 
kad teisme taip, kaip Liettitįų j 
Salėje išrėžė spyčių ir turi visa, 
klausu i. Užėmęs liudininko 
vietą pradėjo akimis mirkčioti 
ir aiškinti savo žinojimą kalbų 
ir mokslingumą. Sakė perėjęs 
keletą Universitų. (Tiesa perė
jo. bet tur būt nė vieno nepa
baigė). Pradėjo spyčių su įsi
karščiavimu ir manė, kad visus 
tei.-me užhipnotizuos ir tuomi 
byla pasibaigs, bet vargšui tei- - 
sėjas paliepė nusiraminti ir at
sakyti tik i klausimus. -Jis ne
sutiko su vertimu valdžios ir 

Sandariečiai pa-‘nelabai sutinkąs su vertimu 
sakė sandariečių. tik antrasis kiek

Viena*

(Pradžia pereitame num.)
Prokuroras Morris Caro ma-j “Sandaroje.” 

lydumas, kad byla gali tęstis tiek, kad kun. Garmus nesu- 'bedieviai laisvamaniai ir JienisįVeiŠkento sandariečiai 
keletą dienų ir kad valdžiai pa- 'pratęs vertiko klausimo atsakė, lik kartuvės. Nė “Keleivio":po kitam bėga puola prie Knei- 
sidarys daug išlaidų pasiūlė kad surinko pinigų ir gavo bo-Į Jurgis, nė Neviackas neprisiį j0 klausti kur vra kun. Ga’-- 
Šliakio advokatui, kad Šliakys aą. 
prisipažintų kaltu, užsimokėtų 
teismo paskirtą bausmę ir kad 
atsiprašytų kum Garmaus ir at
šauktų visus 
vo laikrašty 
skaitytų šią bylą užbaigta.

Šliakio advokatas sakė paim
siąs tą apsvarstymui ir ant ry
tojaus pranešiąs. Ant rytojaus 
šliakio advokatas atsakė, kad 
kaltininkas neprisipažinsiąs visus tuos
kaltu .ir kad jie priparodys, 
kad viskas kas buvo rašyta, 
buvo teisybė. Prasidėjo tardy
mas. Pirmiausia Prokuroras 
pašaukė kun. Taškūną, vertiką 
straipsnio tilpusio “S-roje,” 
kur buvo apšmeižtas kun. Gar
mus. Kun. Taškūnas išaiškino 
reikšmę žodžių. Žodis “gyve
no“ tame straipsny raiškias 
angliškai “cohabit,“ so1-'- 1 
Taškūnasi Pats".

kad nors kiek liūdynias kun. rle nemiklios Tautos Fondui| 
Pasisekė

atsakė, 
nvn Via. '

K. J. Paulauskas, buvęs 
“S-ros” administratorius, bu
vo pašauktas valdžios liudyti 
........ ’ turi skaitytojų ir

pažino esą socialistais. Sako.!!niIs. Kneižys atsako, k;
rtnes e<ame ^“progreMves.’jbrn apsirgo.' Sandarieči 

indep.mdent. Girdijie kun.na rankas iš džiaugsmo.
Garmui visai nepriešing. -Teis-j Neilgai džiaugės 

. mo akyse mėgino palodytiti k kur.. Garmus s
tikrais angelais ir tik sp;;rnelip])?-Į;l tjprai prasidė 
‘-Miko. ;o ; teismą.

Kaltininkas šliakys prisipa- karino nosis ir į Kneiži 
žmo patalpinęs aprašymą apie!^au^au nt” nepažiūrėsią už to- 
kun. Garmų ir aiškinosi, kad np'yiimą.
jis asmeniškai prieš kur.. Gar- Vasario 11 d., š. m. prasidėjo'kaip 
mų nieko neturįs, o tik priešin-iš antro karto tardymas bvlos ]č" i 
gas jo idėjai ir Tautos Fondui.jkriminaliame teisme prieš šlia- dyme. 
Talpinęs tą. aprašymą tikdelto.kį už apšmeižimą kun. Gar-isirodė 
kad apsaugojus žmonos nuomaus. • Baigia
kun. Garmaus gąsdinimų. Jis Viską vėl turėjo pradėti iš-idžio “ 
prie jokios religijos nepnklau-naujo perklausinėti, nes naujas -'.-akė, 
są.s, bet visas gerbiąs. teisėjas ir nauji prisaikintiej)

Kalbėdamas apie valdžios teisėjai.
arba aiškiau sakant kun. Tas-, Prokuroras jierstatė teismui 
kūno vertimą sakė, būk per įvortiką Jurkonį, kuris yra So. 
daug išpūstas. Jis ir taip pat' 
aiškino žodžius, kaip ir sanda- 
riečių “davatkėlė“ Neviaekic- 
nė.

Atrėmimui sandariečių
dv’mams T.
liudininkų nešaukė, kuo labaiĮ^0 nu0 sėdynės buvnsis Va- 
sandariečiai nusidžiaugė. Sa-I“^aus^a;;’ kuriam buvo paša-

1 • k’rt’fn cFlc+ie it* miTtii<o, kuomet mes dabar taip 
gerai paliūdyjome ir jie neatrė-

si, nes kaip 
sužinojo, kad 
;s ir atpyškė-

šmeižtus viešai kiek s.ra>, t__-
'.j o,tuomet ^aidžia kas tuomet buvo atsakomingas 

už talpinamus straipsnius 
“S-roje” ir ar tas numeris, ku
riame buvo aprašymas kun. 
Garmaus prakalbų buvo išsiun
tinėtas. K. J. Paulauskuiis į 

klausimus atsakė, 
taip ir kad atsakomasis žmogus 
Ganuaus sutiktų su aprašymu 
buvo Šliakys. Šliakio advoka
tas paklausė Paulauskučio ar 
jis negalėtų ]>asakyti teismui, 
ką kun. Garmus kalbėjo South 
Bostone 1921 metais Lietuvių 
Salėje. Paul au.sk u t i.s išsitrau
kė “S-rą” ir iš savo aprašymo 
liūdyjo, kad kun. Garnius kal
bėdamas So. Bpstone sakė, jog 
tie kurie nedųbs aukų Tautos 

indui yra bedieviai ir turi bū- 
'škarti.
landarietė Navickienė, Šlia- 
liūdininkė, “ekspertė” kal- 

. liūdijo, kad vertimas ne
is ir išpūstas ir kad žodžiai 
tatinka tikrenybei. Ji pa
lus vertimą, kuris visai ski
ri nuo valdžios, vertimo. Žo- 
us “liurbis” vertė į “clum-- 
' ir “niore easily lead;” da
nas Į “devoties’ ’ir t. t Žo- 
i sakant dailino ant kiek tik 

protelis nešė. Pasisakė.
1 labai mokyta. Pabaigusi 
Tammar schoolę” ir lankiu- 
Rymo-Kataiikų Lietuvių pa- 

apijinę mokyklą, kur mokino- 
i lietuvių kalbos nuo 8 metų 
ti 16.
Antras šliakio liudininkas 

buvo K. Sidabras iš Cambridge, 
Mass., kuris liūdijo, kad kun. 
Garmus kalbėdamas Cam- 
bridgiuje sakęs, būk jis (su
prask kun. Garmus) gyveno su 
dviem merginom visą laiką ir 
kad pritrūkęs pinigų važiavęs 
Į Lietuvą gauti daugiau pinigų 
A Tautos Fondo; kad savo kal
boje gąsdinęs susirinkusius są
žinės graužimu, jeigu jie nesu
kurs jo sumanymams. Kuomet ■ tos Fondą. Suraminimui tam-|r.ys, ir advokatai Vervečka ir'me tardyme? Sako, taip. Ar 
Sidabrą pradėjo kamantinėti j sūnelių sandariečių ir Imkų Daužvardis buvo valdžios pa- kun. Garus sakė, kad kun. Gar- 
>—t-------- *---------- 1—- -- 1----- 1:--:—:.. “---- :-*•* hukti kaipo ekspertai kalbos, pis priėmė pinigus ir boną? Sa

lio visi sutiko su valdžios ver-Ao. taip. Tujmet Prokuraias 
limu ir išaiškino žodžių reikš-į jos onklausė. ^igu Tainista tu

ri tokia g<*rą a.’mintį. tai pti<a- 
!<vk kada l>uvi- pirmas iii'.ly- 
inas.5 Sako, pirmas tardymas 
buvo raudo .9. 1925. IT'okuro-. 
ra< sako. “.'ūgu aš Tamadai 
pr'rakv.du. jog pirmas tardy- 
mas buvo gruodžio mėnesy, 
ar Tamista neatmainysi savo 
pasakymo?" “Neklansin^t 
daugiau manęs, nes aš tariu > 
daugiau “triubeiių ” MMIOlt.i 
ir aš negaliu atsiminti visk^,’1 
Visi smagiai nusijuokė iŠ 
atsakymo. Proku 
“Jei Tnmiata

(MM «at 4-to

Bostone oficialiu vertiku. Slin
kio advokatas pasipriešina ir 
jam, sakydamas, būk Jurko- 
nrs sakęe, kad “jis viską dary- 

jjsiųs, kad Šliakys būtu nubaus- 
Prokuroras daugiau Užgirdęs apie vertiką

jkvta sėstis ir nusiraminti.
Tą dieną apseita be vertiko.

mė mūsų lindynių, tai ’jaa tik- taip pat pasišaukęs
rai laimėjome.” Išėjo visai^’okaJus, tarpe kurių buvo 
kitaip. Prisaikintieji teisėjai ,J advokatas Shiclds tarėsi apie 
nesusitaikė ir byla buvo atidė
ta perkratinėti išnaujo.

Naujas bylos nagrinėjimas.

Prokuroras Morris Caro rei
kalavo, ka^byla būtų paskir
ta išnaujo tardymui tą pačią 
savaitę. Teisėjas Bishop pa
skyrė sausio 19, 1925 m.

Bedieviai sandariečiai pasi
kvietė į talką lenkų burdingie- 
rius Mikį ir Baigreišį-Bogc- 
čeivskį ir nutarė sykį ant visa- .džio 
dos padaryti galą “kelrika-pusių vertimuose tas žodis šu
lams.” piko, o tik kitaip buvo aiški-

Bėgiojo. važinėjo po visas hama. Sulig padaryto nuo- 
Suv. Valstijas, ubagavo dole- 1-prendžio nė viena, nė kita pu
rių bylos vedimui; ieškojo liū-k- to žodžio negalėjo aiškinti 
dininkų po visus pakampius 
kad tik paliudytų, kad kun.
Garnius sakė iškarsiąs visus be
dievius, kurie neaukuos i Tau-

jvertiką. Prokuroras pažadėjo 
kauti tokį, kad abi pusi sutik
iu . Ant rytojaus pasi rodė nau
ji valdžios pusėje liudininku, 
kalbos ekspertų ir naujas ver
tikas J. Paplauskas iš Law- 
rence, Mass. Kun. Taškūnas 
ka ip pirmu kartu, taip ir šiuo 
aiškino žodžius anglų ir lietu
viu kalboje. Kun. Taškūnni 
palengvino darbą Teisėjas pa
darydamas nuosprendį dėl žo- 

gyveno.” Mat abiejų

'avptiškai. Palikta tas žodis 
spręsti prisaikintiems t^is7' 
jam s.
Teisių studentai Barkus, Cu-

gerosnis.
Visus žodžius aiškino taip, 

> ir sandarietė “davatkė- 
Naviekienė pirmame tar- 

Mikis-Michelsonas pa- 
“originaliu,” kaip ir 

lišis. Jis nesutiko su ož- 
liurbis” definicija. Jis 
kad liurbis tai yra toks 

sutvėrimas, kurio plaukai ne
šukuoti ir kurio kelinės nupro
sytos. Jis pasisakė, kad nė su 
vienu vertimu nesutinkąs, ir 
kad jis savo vertimą pridąvęs 
šliakio advokatui. Prokuroras- 
pareikalavo, kad Michelsonas 
išverstų teismui dabar, kad 
teismas girdėtų koks yra skir
tumas tų dviejų vertimų nuo 
jo. Pasirodė, kad ir Michel-. 
šono vertimas sutiko su val
džios vertimu, nors jis valdžios 
vertimą pavadino “falše.”

Geriausia pasirodė socialis
tas Ambrozas. Jis. žinoma, a- 
pie žodžius liūdijo panašiai- 
kaip ir pirmieji, bet pasisakė, 
kad apie ‘•gaziet“ “S-ra”nę^ 
kai]) ankštai manąs. Liūdijo 
“Keleivio” Jurgis ir Neveckas 
apie “kartuves.’’ Jie sakė, 
kad kun. Garnius sakė pakar- 

Įsiąs visus bedievius, kurie ne
duos auką Tautos Fol^liBĮL, 
Kuomet Prokuroras paldaįiifc- 
kur kun. Ganaus sakė kars 
dievins. Atsakė, kad čia (reiš- ’ 
kia prakalbose. Lietuvių Salė
je). Toks pasakymas sukėlė 
juoką.

Nė vienas iš socialistų nepri
sipažino. kun jie tikrai yra, bet 
sakėsi esą progresyviai.

Sandariečių “davatkėlė” Ne- 
viackienė liudijo tą patį ką ir 
pirmoje byloje. Šliakio advo
katas paklausė jos. ar atsimeni 
ką kun. Garmus liudijo pirma-

A A

*

'M

•t?

<rlUS

/Sfak-

nmta
Yokuroras, tai tas vyrukas ir 
mglų kalbą pamiršo ir reikala

vo vertiko. Pasisakė prigulįs 
prie parapijos ir esąs geras ka
talikas. Nepriklausąs prie 
sandariečių o tik prie Y. M. C.

Mat nuo to smarkumo sanda
riečiai buvo bepradedą sirgti. 
Susirgo ir jų advokatas. Kun. 
Garmus atvažiavęs į Bostoną lustelis iš Nonvood'o, komnnis- 
manė, kad vietoj bylos bus san- fili s Kazlauskas iš Loveli’io ir 
dariočių laidotuvės. Visgi po iš kitų mažesn?ą«iiostelių. Bu- 
kiek .laiko pasitaisė ir jau ifiW- to ir tie patys ką ir pirmojo 
dč, kąd Kyla turės prafciftlt i'jteja.

GERBIA MIEMS

KUNIGAMS KLEBONAMS 
\ME kad ” Darbininke*’ galima gauti 
4rti “GRIAUDU* VERKSMAI“ 
n bis pataisytas h-iilimas.

iNivo Baranausko.
ūmiame po 10c.; imant 
^imti. Reikalaukite tuo-

“ DARBININKAS"

366 W. Broadicay So. Botion. Kast.

‘Kalbėcia?^^
Vokietijoje ?Skęš 
tikuodamas Vokietiją *ftisipa- 
žino su dviem merginom, su 
kuriom gyveno visų laiką ir 
praleido pinigus, surinktus į 
Tautos Fondą. Tame pačiame 
aprašyme pažymėjo kun. Gar
mų kaipo zūnorną “kartuvių” 
steigėją. Aliakio advokatas 
karoantiaAio boa. irm* 
gino visokiais btfSaie išauti kaHovtasirsak^a,kiaŽtiaHu-

burdingierių “gaziet“ “Relei- i 
vis” atsiliepė apie bylą ir ra- , 
šė, kad dabar yra daugiau šan
sų laimėti bylą. Už Mikio pa- hų įlipusiame straipsny.
gelbą sandariečiai pažadėjo 
prieš ji nė gu-gu.

Štai ir sausio 19 d., o bylos
J. Nanburis, liūdijo tą patį kaipper. taip nėr, Kaikurie 

ką ir Sidabras. Jus irgi prisi- nežinantys dalyko buvo bepra- 
pažmo esąc geras katalikas, tik dedą manyti, kad jau bylai ka- 
nepraktikuojantis. Visas teis- put. 
mas iš tokio žioplo pasakymo ' * 
smarkiai nusijuokė.

Jurgis Gegužis ir J. Neviac* 
kas abu liūdijo apie So. Bos
tone buvusias kun. Garmaus 
prąkalb&s. Sakė, būk kun.

šiuo kartu kun. Garmus turė
jo progą atitaisyti nesuprasta, 
nemokančio gerai anglu ir lie
tuvių kalini vertiko Vasilials- 
lio. klausimų, apie surinktus pi
nigus. Pasirodė, kad šiuo kar
tu ir sandariečiai pririnko dau
giau naujų liudininkų. Tarpe 
taajų matėsi Baigreišis-Bago- 
fius, Mikis-Michelsonas, komu
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28-tos kp., New Haven, ConiL 
— 1 Antanas Diržius ir 2. Pra
nas Lostys.

36-tos kp., New Britain, Ct.: 
1. Vincas Važnis, 2. Mikolas 
Nevulis, 3. Pranas Kavaliaus
kas, 4? Antanas Mičiūnas, 5. 
Michalina Blažauskaitė.

39-tos kp., Bridgeport, Ct. — 
1. Adomas Martinionis.

Viso delegatą pribuvo 19. Vi
siem suteikta po grąžą ženkle
lį- •

Perskaitymas protokolo, ku
ris buvo vienbalsiai priim
tas. ' Po tam sekė nepabaigti 
ix?ikaląi ir ją svarstymas.

1. Kaslink užklausimą j cen
trą. Paštininkė pranešė, kad 
ji visus užklausimus ir patari
mus esą nusiuntus į centrą, bet 
jokio atsakymo nesanti gavus.

F PAREIKALAVO ĮRODYMŲ

; Nesenai ''Darbininke"Pu- -dytojai. Rusijoj žudynės at- 
/ tinėlis įrodinėjo katalikų'likta ne tamsybės 
‘ mokslininkų nuopelnus ino-1 ne viduramžiuose,

kslui ir progresui. ‘ ’ Nauj ie
nos’’į tai atsiliepė. Kadan
gi Putinėlis savo rašte paša-; 
kė: “Katalikų Bažnyčia sta
to, visokio plauko bedieviai 
griauna,’’ tai “Naujienos” 
pareiškė:

“Jeigu jisai būtų laikęsis 
logikos, tai jisai būtą iurė- 
jęs paduoti vardus tų ‘bedie
vių,’ kurie užsiima ‘griovi
mu’ ir parodyti, kame tas 
‘ griovimas ’ apsireiškė.

“Naujienos” turbūt spė
ja, kad čia katalikus prispy
rė prie sienos ir kad mes ne- 

. turėsime ką intikinančio at- 
. sakyti.

Iš teisybės nėra lengvesnio 
daikto, kaip nurodyti bedie- 
vitis-griovikus ir jų griovimo 

į darbų. Laikraštiniame strai- 
> psnyje, žinoma, daug nenu- 
I rodysi. Bet kas bus Įrodyta, 

- tai duos pusėtiną supratimą 
? apie kalbamą dalyką.

“Naujienoms” revoliuci
nis judėjimas nėra nežino
mas. Ar-gi nežino “Naujie
nų” redaktoriai kas buvo 
Lavoisier, kas ir ką jam pa
darė.

Lavoisier buvo uolus kata
likas, francūzas. Jis yn di-

\ dis mokslininkas, tėvas mo
derniškosios chemijos. Fran- 
cijos revoliucinis Tribunolas 
jį ir jo 27 bendradarbius pa
smerkė miriųp. Jiems buvo 
galvos nukirstos gegužio m. 
1794 m. Kai buvo į Revoliu
cinį Tribunolą atsikreipta su 
prašymu pasigailėti gmsaus 
mokslo. vyno, tai 
liucinis Tribunolas 
“Mums Francijoj mokslo 
vyrų daugiau nereikia."

Ar l)orcikia geresnio įro
dymo, kaip bedieviai pasi
tarnauja mokslui ir žmoniš
kumui. Ir tas buvo ne tam
sybes amžiuose, ne viduram-

• -žiuose. o pabaigoje aštuonio- 
Hkto šimtmečio, nes Lavoi- 

‘sier’ui galva nukirsta 1794

m.
Ka francūzai bedieviai da- 

re prieš 100 metų, tą ju ben- 

' draminčiai daro dabar Rusi
joj. Rusijos bolševikai yra

amžiuose,

testantams už jų labdaringus 

darbus. Nesenai buvo lai

kraščiuose paskelbta, kad 

vienas metodistų milijonie
rius paaukuojo savo tikybos 

reikalams $52,000,000, o vie
nas prezbiteri jonas paaukuo
to $12,500,000. Iš tų pinigų 

bus parama mokykloms, lab

daringoms įstaigoms, pensi
jos pasenusiems dvasiš
kiams. Del šitų gausių au
kų katalikų mėnraštis Ex- 
tension Magazine, vasario 
mėnesio laidoje, turėjo kele
tą pastabų. Vienoje pastabo
je sakoma:

“Tai medžiaga pagalvoji-L 
T M, .. (Atsakas pasiustas spalio 21 d.mui mums nabagams katah- U " o° _ (1924 m. Centro Sekr.'?). Nu

kams, ar ne? F’1 1 ‘ '
bė kiekvienam žmogui, kurs 
tiki į savo rūšies religiją taip rekorduota 
stipriai, kad aukuoja milijo

linijos.

Pasiteiraukit pas vietini laivu 
(gentį arba

BALTUOS AMERIKOS LINIJA
Sekanti išplaukimai iš New Yorko:

Laivu “Litu aula” 17-tą, kovo 
Laivu “Estonia”—Baland. 7
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čia klesa $107; 2-ra §132.50

Į Klaipėdą ir atgal — $181.00. 
ūzčedysit $44.50 apmokant abipus
Visada atminkit, kad B. A. L. nuveža 
jumis didžiuoju laivu tiesiog į Baltijos 
jūrių Portą (visai netoli Klaipėdos), 
iš kur be kliūčių, vargo ir laukimo to
liau gražiu laivu keliausit ir į pusparį 
Klaipėdon atvyksit. Kreipkitės:

BALTIC AMERICA LINE
9 Broadway, New York 

ar prie savo agentų.

United States Lines
45 Broadway, New York City
75 State Street, Boston, Mass.' 

Managing Operatore for
United States Shipping Board

Didele gar- įarta Vėl rašyti į centrą klau-

tą. prakalbą maršrutą kuoąrti- 
miausioj ateity; K riesti Dauž-j 
vardį, centro sekr. kalbėti. Į- 
nešimas priimtas, r Nutarta 
likti kuopos nuožiūrai. Apgar
sinimus pačios kuopos darysis. 
(Patartina visus darbus siųsti 
“Darbininkui.” Red.). Kuo
pos praneš koanksčiausia raš
tininkei kokios dienos bus jom 
patogiausios, o raštininkė už
klaus kalbėtoją ar jisai galės 
tom dienom pribūti. .

2. Kad rengt gegužinę.—Nu
tarta rengti vienoj iš trijų vie
tų: Hartforde, New Britaine ir 
Ansonijoj. Į komisiją pateko 
A. Keršis, S. šrupša, A. Miliū
nas, M. Blažauskaitė, J. Ber
notas ir S. Cibulskas.

3. Kad pirm gegužinės išleis
ti tikietus ant laimėjimo bent 
($10) dešimts dolerių. Įneši
mas priimtas. Nutarta tikietus 
padaryti po 5 centus.

Asmeniški įnešimai:

1. Raginti centro narius prie 
daugiau darbo, kad jie išrastą 
būdą pagerinti organizacijos 
ateitį ir ją palaikyti. Laišką 
parašyti palikta P. Tutoraičiui. 
Ir kad šis laiškas tilptų oi gane.

2. Nutarta ir pageidauta, kad 
apskrities rašėja parašytų ko
kį aprašymą prieš ateinantį su
važiavimą dėl padidinimo or
gano ir organizacijos.

3. Kitas suvažiavimas Įvyks 
Hartforde. Apart suvažiavimo 
bus įrengtas vakarėlis. Įneši
mas priimtas ir širdinga padė
ka išreikšta už įnešimą.

4. Apskritys pageidauja, kad 
I centras duotų atsakymą kiek
vienam nariui per organą jeigu 
netalpina jo korespondenciją. 
(Taip ir daroma. Red.) Įneši
mas priimtas.

AMERIKOS LAIVAI
Galjt važiuot J 
Seną Tvynę ir 
STįžt bėgyj vie
nų metų, be 6- 
jimo per Ellis 
Island, tą gali
te padaryt iš
gaunant leidi- 

mą dėl sugrįžimo.
Sužinok apie kelionės patogumus 

ant J. V. Valdžios laivų. Jie turi 
Svarius Ir linksmus kambarius dėl 

4 ar G žmonių, puikus valgiui 
Mandagus patarnavimas, didelės dė- 
nys, band koncertai ir visokios rū
šies patogumai ir linksmybės.

Rengkit, kad jūsų giminės butų 
parvežti J Ameriką ant didžių J. V 
2 aidžios laivų, Jungtinių Valstybių 
Linijos.

siant ar yra centro knygose už- 
Conn. apskričio 

vardu $300, kuriuos mes esame 
(paskolinę. Šitą kartą nutarta 

visos valdybos'parašus 
praplatinus. Alės vilimė^|ir antspaudą.
kad, geras pavyzdis kaikurių 
mūsų atsiskyrusių nuo mūsų 
(brolių, aukojančių savo mo- 
(kyklonis, ligoninėms, prie- 
| glaudoms, bažnyčioms ir 

dvasininkams, paakstys ir 
katalikus pasekti juos.”

Katalikų laikraštis pasi-il
džiaugė iš protestonu duo-j$40.00. tai apskritys įgaliavo 
sinmio savo tikybos 'veika-!komW.ią visus pirmininko.dar- 

L . Jms ištirti ir pareikalauti jo su-
llams. Būtii galima rasti pa- Į„.ri!Žįnti į komisij% pa.
j vyzdžių, kaip protestonai ir (teko kun. J. Bakšys ir A. Mar- 
'kitokie nekatalikai atiduoda kinonis.
(kreditą katalikams už pasi- N°niriija dėl įsteigimo^ko- 

, L ' |operatvviškos krautuvės išda-
aukuoimia savo tikvbos rei- _ ‘ -r. -t t td v ve raportą. Po ilsru diskusijų
Kaiams. buvo nutarta padauginti tą ko

misiją, kad ji darbuotūsi ir ti 
rinėtų toliaus, taipogi ir pi
nus padirbti.

Išrinkta po vieną nar’ 
kiekvienos kuopos: 1. P. T 
raitės — AVaterbury. Ct.; 
Kavaliauskas — New Bri 

jCt.; 3. A. Keršis — Hart' 
aA i- iCt.; 4. A Diržius—New Ha 

Ct.; 5. A. Martinionis
Bridgeport. Ct.

Vice-pirniininkas ir rasti 
kė išdavė savo raportus. 1 
buvo priimti.
Ištrauka iš priimto iždini 

raporto:

(Balansas buvo.............. 1
jCash pinigais.................
Išmokėta laike suvažia-

o tas at- “Ustam, kad ja palaikius h-j prW5tl y

likta pastaraisiais metais ir 
žudymo darbas ten dar nepa
sibaigė. Kokie satrapai žmo
nijos istorijoj viršija dabar- į 
tūrius Maskvos komisarus- į 
bedievius. !

Gal reikia įrodymų iš lie
tuviu gyvenimo. Lietuviai 
bedieviai vargu kuo skiriasi 
nuo kitų tautų bedievių. J uk 
iš soči j alistų. sąjungos mažai t 
kas nenugarmė j o paskui Ma- ;id 
skvinio internacionalo. i

Kaip buvo tarta kad spau
dos vajų vykdinti lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais, bet jis ne
įvyko. Tas darbas buvo palik
tas ex-pinnininkui Bylinskui, 
bet kadangi pirmininkas nei 
raporto nei laiško neprisiuntė, 
paaiškinimus išreiškė vienas 
delegatas. Kadangi pirminin- 

skolingas apskričiui 
igaliavo

GROSĘRNŠ.
Puri būt greitu laiku parduota, nes sa
vininkas išvažiuoja į kitą miestą. Ga
lima pirkti biznį ir nemokančiam dirb
ti. mes išmokysime. PROGRESS CASH i 
MARKEI, 314 E. Eighth St.. So. Bos- . 
ton, Mass. Tel. S. B. 3335-M.

ABI PUS TIKIETAI 
SUMAŽINTA KAINA

Įsumaž:

CUNARB
Į LIETUVĄ
(per Angliją)

tina 3 klesos sugrąžtiuių 
laivakorčių

i Kauną ir a t g a 1 ant
BERENGARIA ir
AQUITANIA................... $215
MAURETANIA............. $211

i Pridėjus Taksą

J LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
I ’ LAIVAIS — $186. 
1 Iš Bostono:

Revo- 
ntsikė:

Kokiam mokslui ii' kokiam 
žmoniškumui pasitarnavo 
dr. Šliupas su obalsiu, kad 
reikia kunigus iškarti ir baž
nyčias teatrais paversti ? Be
laukdami progos kunigus iš
karti ir bažnvčias apvaldyti. Į 
. ,. . . . .J ' ibedieviai neteko noro ir isga- į 
lių kultūrini darbą dirbti. ! 
c." -j t ... ;likus niekina, pravardžiuo-btato save mokslo mvleto-; _

„ - , • • " , 1 ia. vadina tamsunais.jais, apsviestais, susipratu-/ '
. , . .... .nais ir tt. Koki-gi didesni i

siais. rokuoja savo skaičių. _ ‘7 .
... . | griovimą galėjo atlikti bedie-dideliais daviniais, opozity-i" d

. . . ' “ Iviai už ta. kuri nurodėme,vio darbo nėr. i .

JOtNT SERVICE

IARbimau

Iš NEW YORK 
į KAUNĄ QA0 
IR ATGAL /I j < 
Atėmus U. S. gal- MB 
vines taksas.
Nepaprasta proga duodama ium 
aplankyti savp tėvynę su numa
žinta kaina 3-ėros klesos ten ir at
gal ekskursijos kaina. Musu ke
leiviai iš Hamburg’o nuvežami 
specijališkai traukiniais j Jųjų 
vietas po priežiūra kundukte-riu.

Svetimšaliai grįždami j 12 mė
nesiu Amerikon, nėra prislmi- 
tomi prie kvotos.

Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
i kas subara. Keleiviai nepiliečiai j- 
I leidžiam! l>e kvotos varžymų. Visi 3 
klesos keleiviai turi kambarius. Ne- 

} priiygstamas švarumas. Puikus mai- 
I stas. Kreipkitės prie vietos agentų 

• ar i

Taip dedasi tarp kultūrin
gą žmonių. O kaip elgiasi 
Jmūsų bedieviai matydami 
i katalikų pasiaukuoj imą ? 

į M ūsų bedieviai už tai kata
likus niekina,

•' n.-Ųritys pataria kuo-
•ekviena išsirinktą

0
L f fe
1

Del leidimų ir kiti? informacijų 
kreipkitės pas vietinius agentus 
arba

UNITED AMERICAN LINES
131 State Street, Boston, Mass.

' 126 Saite Street 
Bos:et:, Mass.

NORT
=L’LOY©«

TEN IR ATGAL
Nnžeminta Kaina

Į LIETUVĄ
PER BREMEN’Ą

3-čioj klesoj tiktai stateroomai
Apsigyvenę ateiviai grįžtan
tieji bėgy 12 mėn., neturi 
jokių sugrįžimui trukdymų.

32 Broadway, - New York, 
arba pas bile vietos agentą,

Keikia pi ipažyti, kad He- į Į) £ J
tuviu bedievių skaičius kaip , J
šiapus, taip ir anapus vande- SUVAŽIAVIMAS 
nyrio nėra mažas, bet kaip ____T
vienoj, taip ir kitoj Atlanto ( p. p. K. s, Conn. Apskričio 
pusėj jie kūryboje yra etmu- 'metinis suvažiavimas įvyko 
kai. Ar reikia baisesnės dės- 25-tą dieną, 1925 metuo- 
, ... , - , se. Šv. Andriejaus parapijostrukmos. kaip didele tautos ■ . _. L . . .„ ? svetainėj. New Britam, Conn.
dalį paversti kiny boję berg- Apskričio pirmininkui V. 
ždžiais. bejėgiais žmonėmis. Bylinskui nepribuvus, vice-pir- 
Saujalė kataliku pastaivdi-'Pos prisirašė 3 nauji nariai, ir 
na bažnvua. užlaiko kunigą vienas !»«*“ -Darbininko'' 
. , „ ... skaitytojas.
n laznicios tanius. įsteigia ą Mičiūnas. atidarė
mokyklą ir tautos reikalams (suvažiavimą 1:15 vai. po pietų, 
randa skatikui. Gi Amerikos | Kadangi vietinis klebonas 
ir Lietuvos bedieviai sujung- B'h buvo savo reikalais 
x - d iužimtas. tai vice-pirmininkastomis spėkomis vargu t-1 , . , , . T, , .. ,- i pakvietė gerb. kun. J. baksi at-

$55-
56

laidąs ..........................
Iždinink. kelionės lėšos

Viso....

Sausio 25 d. pinigiško 
turto ........................

Bendrovės Šerais..........
L. L. Paskolos Bonais..
L. D. K. S. šėrais .... 200.06
Fountaninė plunk.-na .. 1.5

49.29
200.00
100.00

Pavasaris Netoli

gimnaziją Marijampolėje. Ir 
dar neturi gėdos šaukti, kad 
klerikalu valdžia t<»s bedie 
viškns gimnazijos nešelpia, 
dar-gi šaukia, kad klerika
lai ją puola.

Lietuviu bedieviu protuo
se ir širdyse tykia destrukci
ja padaryta ir tai]) ją akys 
apmuilytos. kad nemato ir 
nenori pri pažyri katalikų 
pasiaukuo j imo. Kultūringi 
žmones, jei ir nepritaria ku
inam darbui, tai .atiduoda 
kreditą tiems, kurie tą dar

ią- arki-bedievi ai ir kartu ar- bą su pasiaukuoj imu atlieka, 
tąsiausiais mokslo vyrų ir aps- Štai Amerikos katalikai ati- 

pjmtai šviesesnių žmonių. žu- duoda kreditą broliams pro-a. Keršis, 4. K. Tamošiūnas.

kuopą mandatų ir įnešimų pu- 
žiūrėjimas. kas buvo pavesta 
raštininkei. Raštininkė ]>er- 
žiūrejus. pranešė, kad visi esą 
iegališki.

Sekanti tapo išrinkti sesi
joms vesti: Pirm. A. Mieiūnas, 
Vic'-Pinn. — J. Bernotas. Raš
tininkė — M. Blažauskaitė. 
Maršalka — V. Važnis, Korės 
pondentas — P. Tutoraitis.

SUTė šaukimas delegatų:
Iš 5-tOS kp., Watoriiury, Ct.: 

1. Kun. J.
T n t orai t is.
4. Antanas

Bakšys. 2. Petras 
3. Juozas Bernotą. 

Aleškevičių. 5. Juo- 
6. Juozas bukaitis,

7. Simonas Cibulskis.
6-tos kp., Hartford. Conn. — 

1. J. Bernotas, 2. S. šrupša, 3.

Viso... .$550.7'

Sekė kuopų; raportai:
5- ta kp., V'aterbury. Conn.-.. 

Pilnai užsimokėjusių narių tuĮ
•36, siispenduotii 6, o prie ku^

6- tos kp., Hartford. Conn..-5! 
(pilnų narių turi 32, tarpe jų ų 
suspenduoti, o 6 nauji prisirav 
Še. Kuopa pastatė teatrą ir j 
rengia balių.

28-ta kp., New Haven. Conn.
— Kuopoje randasi 18 narių. 1 
naujas narys prisirašė. Su
spenduota 4. o išbraukta 1.

36-ta kp., New Britain. Conn.
— Pilnųjų narių yra 19, kuopa 
nei padidėjo nei pamažėjo.

39-ta kp., Bridgeport, Conn., 
■— turi apie 33 narius.

Visų kuopą raportai 
priimti.

Įnešimai.

36-ta kruopa jąęša:
1. Kad Conn. Ąpskritys reng-

.m 6 N Ė

tapo

* L?r a L y riv Ovą

NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJE 
Pasiųsk Jiems Litų Pluoštą.

Ir jei nori kad pinigai greit ir saugiau Lietuvon nueitų 
siųsk juos per rimčiausią ir didžiausią pinigų siuntimo.įstaigą 

1 LIETUVIŲ PREKYBOS BEYDROVŲ.

ŠTAI MUSŲ KURSAS: 
Litai doleriais:

500 litu $52.00 
600 
700 ” 
800 ” 
.900 ” 

1000 ” 
2000 ” 
3000 •’ 
4000 ” 
>000 ’’
10000 ” 1010.00

Litai doleriais:

10 litą $ 1.25
25
50

2.75

Doleriai litais:

į 100 ” 
j 150 ” 
| 200 ” 

’ 250 ” 
į. 300 ” 
’ 350 ” 

;• 400 ”

7.88
10.50
15.60
20.80
26.00
31.20
36.40
41.60

61.80
72.10
82.40
92.70 

103.00 
204.00 
306.00 
408.00 
510.00

Už $ 5.00........... 47 litai

10.00 95

" 15.00 144

•’ 20.00............192

'• 25.00............ 240

30.00............288

’• 50.00............480

■' 100.00............ 970

Mlke Blais. 501 Pine Hllls St- 
MlnersvlHe. Pa. rašo: “Dėkui Tamstai, 
p. žnkalti, už Jūsų stebuklingai sutai
sytas Žoles, kurios mane sveiku padarė. 
Turėjau vidurių didį sukietėjimg. skil
vio nedlrblmą, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kąip aš su
naudojau Jnstj žolių-du pakeliu Np. 
805 A. tai tos visas ’ oesm n rūmas nuo 
manęs dingo Ir veliju-kiekvienam žmo

gui kreiptis pas žukiŪ|'8» negerais vi
duriais. o tos žolės ir jumis atitaisys. 
Prekė 60c. už pakeli’’ At-dtjsk- 10c„ 
o gDUsl-.vįsokįu žolių ir knygų kAtalog^. 
Adresuok-taip: L ■ . .

1 Lietuvoje gaunant jūnigus nieko primokėti nereikia. Mū
šią perlaidos apmokamos visuose bankų skyriuose ir per paštas, - 

*

{Pavasaris Keliavimo Laikas
Jei manai keliauti Lietuvon, tai apsižiūrėk kam pavedi ke

lionės reikalus tvarkyti, kad paskui nereiktų gailėtis po laiko. 
Xuvią Prekybos Bendrovei gali pilnai pasitikėti. Šį pavasa-

ūsą rengiamos net kelios didelės Lietuvių Ekskursijos pa
togiausias! laivais. Savo keleiviams išrūpiname pasus ir vizas, 
pagaminame sugrįžimo ir kitus dokuentus.

. .. .Pirmutinė ekskursija BALANDŽIO 16.1925 po vadovyste 
M. Kamandnlio didžiu laivu COLUMBUS.....................

. C0RP0IMT1BH
•356:W.-BR0ADW7- u. - ?SQ. ęgjTM440 MflOfpn
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SIOUK CITY, IOWA

5.

6.

2
3.

15 d. vasario ir paaieks šv. Žeme 
ir mūsų brangią tėvynę.* i

40 vai. atlaidai. 
Kun. V. Kulikauskas.

x k fe »t k i » 4 s i'

~šhiomi pranešu Sioux City ir a- 
py link ės lietuviams kad Šv. Kazi
miero bažnyčioje atsibus 40 vaL 
atlaidai, kurie prasidės kovo 1 d. 
ir baigsis kovo 3 d. Pamokslus 
skelbs ir išpažinties kiaušis kun. 
V. Kulikauskas, misijonierius, Tė
vų Marijonų vienuolyno, kuris 
kiek metų atgal čionai misijas da
vė. Bus visiems proga išgirsti 
gerų pamokslų, susivienyti su 
Dievu ir atlikti velykinę išpažintį. 
Mišios: nedėlioj (kovo 1 d.) bus 
8:30; suma, pamokėtas ir procesi
ja 10:30; panedėlį ir utarninke 
6-tą ir 8-tą vai. Pamaldos su pa
mokslu vakarais nedėl., panedėl. 
ir utar. 7:30. Išpažinties klausy
mas rytais: nedėl. 8-tą vai., pane- 
del i ir utarninke 7 ;30; vakarais 
nedėl. ir paned. po pamaldų.

Visi yra nuoširdžiai kviečiami.
Kun. Jurgis G. M. česna, 

Klebonas.

Ch. de Beriot Op.
Bey&eyse •— Gtedard & Sere-

— DriU*.
AmMeer Sekųbert—Wil-
hela.
Poetu — Fihieh & Souvener
Drdla.
Coneerto No. 1. — Beriot.

Viršminėti svečių kavalkai žavė
ję užžavėjo; apart svečių dalyva
vo mūsų brangaus jaunimo, kurie 
ir-gi studiujoja muziką.

Kazimieras Umpa, medicinos 
studentas, su savo broliu Jonu iš
pildė duetą “Noretune” by Chop- 
in.

Jonas Umpa, piano solo Grande 
March De Coneert by Wallen- 
houpt.

P-lės Bronė Skusevieiutė ir Ona 
Baubiniutė neapsakomai gražiai 
paskambino po du gražiu kavai kė
lių kurių vardų nežinau; jos aplo
dismentų apturėjo apsčiai, nes at
kartojimas liūdyjo.

Mroliai l’mpai ne kartą mūsų 
vakaruose visus palinksmina su 
sr.uika ir pianu.

CLEVELAND, OHIO.

Koncertas miesto ligonbutyje.

Sekmadienyje 15 d. vasario baž
nytinis kovas išpildė nemažą pro
gramą miesto ligonbutyje. Publi- 
ka--- 'tai buvo liūdnas reginys.

- Kokis skirtumas tarp publikos 
mūsų svetainėse kur matosi aiškūs 
ir linksmus veidai — o čion, iš
blyškę ligonių veidai, kaip jaunų 
ir senų. Choras vedimas muz. Či- 
žausko padainavo lietuviškų dai
nelių, taipgi išpildė ir “Kantatą.” 
Matyt- ligoniam patiko, tai liudijo 
gausūs delnų plojimai. Ambrozai- 
tis padainavo anglišku g.‘SIeep in 
thc deep,” turėjo net atkartoti. 
P-ni Čižauskienė juos žavėjo lie
tuviškomis ir angliškomis daino
mis. P-lė Kurmauskiutė irgi dai
navo angliškai. Taip-gi buvo šo
kama lietuviški šokiai, kaip tai: 
“Noriu miego, saldaus miego” ir 
“Suktinis.” Chorai dainuojant, 
nekuriu ligonių skruostus ašaros 
vilgė. Apart ligonių buvo ir šiaip 
klausytojų.

Kviečia į Akroną.

Choras turi pakvietimą, duoti 
koncertą akroniečiams ypač dėl 
kantatos, “Vilniau seneli kada at
busi.” Tas turės būti choro ir 
muz. Čižausko apsvarstyta.

Bažnytinis choras.

Dabartės choras bus mokinamas 
tik vieną vakarą savaitėje. Turės 
atlikti bažnytines giesmes ir tau
tiškas dainas. Choras rengiasi iš
kilmingai giedoti per pašventini
mą naujų vargonų. Turi ir dau
giau naujų muzikos veikalų iš
mokti. Taip-si dar turi pakvieti
mą dalyvauti po Velykų vienoj 
amrliškos vietoj. Tad choro nariai 
prašomi lankytis praktikuosna. 
nes dane- yra darbo.

Liepūnelė.

Dr. K. Pakšto prakalbos.

Vasario 12 d. šv. Mariojs svetai
nėj įvyko Dr. Pakšto prakalbos, 
taip-gi buvo atsilankę ir vifšminė- 
ti svečiai: p. Židanavičius ir p-lė 
Čiurliutė ir ištikrųjų. šiame vaka- 
re žmonių buvo peftnažai, net ir. 
sarmata kartais svetainę' samdyt.

Vasario 13 d. įvyko Dr. Pakšto į 
prakalbos lietuvių svetainėj. Pro- j 
gžamą- išpildė-p-lė- Tataronąutė, 
high sehool moksleivė;-ji'paskam
bino piano solo neapsakomai gra
žiai i . buvo ; iššaukta atkartoti 
Taipgi ir broliai Umpai-ir Jurgis 
Kabildis išpildė gražius kavalkus 
us smuikoms ir pianu. Šiame va
kare ir-gi neeprdaug atsilankė. • 
Gerb. kun. Juras pasakė sudiev vi-! 
siems Lavrenee’o lietuviams, ne
žiūrint kokios srovė kuris yra. 
Kun. Juras išplaukė laivu Ohio

Kun. Jurą lydėjo.

Vasario 15 d- tuoj po paskutinių 
šv. mišių šv. Pranciškau^ parapijo
nai su savo klebonu ir p ii grimą ir
tu nusifotografavo paveikslus 
priešakyje bažnyčios. Tas pavei
kslas tilpo laikraštyje “Tribūne.” 
“Fare well to Rev. F. M. duras.” 
Pilgrimage to Rome.

Gerb. kun. F. A. Virmauskis su 
keletą asmenų ir pilgrimantu sėdo 
mūsų lietuvio graboriaus p. Čiur
lionio mašinon ir nuvažiavo Com- 
monwealth Pier, kur išplaukė lai
vas Ohio. Lydėjo sekanti asme
nys: kun. F. A. Virmauskis, P. Ja- 
skelevičins. T. Skusevičius, Vale
rijonas Puplauskas, J. Puplauskie- 
nė, Ona Akstiniutė, Marytė Mi- 
kuliutė, Petras Amšiejus, P. Pily
pas, J.'Kriaučiūnas, Steponas Gri
galiūnas, jaunasis P. Jaskelevi- 
čius. Celia Armoniutė, Stasė Raz- 
nauskiutė. Bronė Geeevičiutė, Va
lerija Lenzberkiutė, 
berkiutė, 
Čiurlionis

Tėvelis 
vo ištarė 
skaitysiu, rašysiu, tikiu kad “Dar- J 
bininke.” Bus žinių nuo gerb. 
kun. Juro, nes žinau tikrai, kad 
“Darbininko” administratorius iš
tarė jam išleistuvių vakare, kad 
vietos dėl tėvo Juro bus kupinai.

T. Lietuvaitė.

sutiko, nes būnant tuo Miku be
darbei visgi buvo galima padaryti 
dar po $750 j dieną. Bet dabarti
niam laike nor sir bedarbės nėra, 
bet atsirado agitatorių kurie vie
ną dalį darbininkų suagitavo ir iš
vedė ant streūsa 10 d. vasario, A 
m. Yra pagirtinas dalykas, kad 
darbo žmonės kovoja prieš savo 
skriaudikus, bet yra Užtrinas dar
bas ir judošiškai pasielgia jei žmo
gus suagituoja darbininkus ir juos 
kompanija išmeta ant gatvės. 
Pats agitatorius slepiasi prie ant
ros adlks darbininkų ir lieka dirb
tuvėj skebauti. Minėtoj dirbtuvėj 
susidarė keturi’ agitatoriai: 2 lie
tuviai ir 2 rusai, suagitavo žmones 
ir juos kompanija išmetė iš dirbtu
vės, bet patys agitatoriai pasiliko 
skebauti Gaila, kad iš mūsų tau
tos žmonių tokių atsiranda.

Ricierius.

O r. a Lenz-
Ona Sideravičiutė. B. 
ir J. Kriviutė.
Juras sėsdamas ant lai- 
šiuos žodžius: melsiuos.

CLEVELAND, OHIO.

Išėjo ant streiko.

LAWRENCE, MASS.

Žymiu svečių koncertas.

Vasario 22 d. šv. Pranciškaus 
bažnytinėj svetainėj atsilankė gir-

smuikininkas, aknmp. p-lci Onutei 
čiiirlbrtei, kuri lanko Ncav Eng
iami ('onserva'nrv. Žmonių im-

WTSTVILLE, ILL.

Bažnyčia ir klebonija iš viršaus ir Per našlaičių fondą ineigų
viduje buvo išpuoštos amerikoniš
komis ir lietuviškomis vėliavomis. 
Jau subatoj žmonės pamatė tarp 
bažnyčios bakštų plevėsuojant di
delę lietuvišką vėliavą šalę ameri
koniškos. Mat buvo iš Washing- 
ton’o Lietuvos atstovas, p. Bizaus
kas, ant sumos. Nedėlioj prieš su-

viso . ..A................... .$1,109:26
Viso išlaidų buvo......... 1,095.41

Likęs baalnsas ..

Į pilpąjį iždą dėl labdarybės 
j namo:

Balansas 1923 m.
mą susirinko visi parapijonai pa-lT^jo p«. r 1924 m. 
sitikt, bet lietui lijaut negalima I 
buvo ant oro stovėt iki išeis iš kle- iaL)u ...........
bonijos, tai suėjo bažnyčion. L ž 
kelių minučių ir p. Bizauskas Įv

edimas būrio žmonių su vėliavomis Jvie^os užimtą laikraštyje, 
inėjo bažnyčion, sėdos paskirton

- HM tooa

$1,341.75
234.84

.13.85

811-812 Old South BuHdiaf
294 Washington Street 

Boston, Mass. v . į

ti5 ■ ■

Tek 8. B.

F. J. KALINAU
Valgiais ir drabužiais aukotojų $ ADVOKATAS 

.**rdų netalpiname, nes labai daug , X Broadway, So. .
Drau-■ 3 (Antros lubos)

.rija reiškia širdingą padėkos žodįl^ 
vieton. Praslinkus 10 minučių,, visjems aukotojams ir darbuoto-1 
miesto majoras p. J. Kenah ir-gi . :.1!ns J
atėjo, bažnyčion, sėdos šalę atsto-;
vo. Pusiau sumos pasakė pritai-
kinta pamokslą kun. N. Pakalnis t 
iš Brooklyn'o.

8-tą vai. vakare programas. Jį' 
Žmonių pilna i 
neužteko, tai; 
atstovui, cho-1

. .$1,576.59 .

O. Sidabrienė, rast. !

CLEVELAND, OHIO.

TeL Mari 248$

GEORGE H. SHIELDSi

Rytu apie 10:30 vai. Herman j 
drabužiu krautuves, mūro galas į 
nuvirto. Žmor.ių nesužeidė. Nuo- Į 
stelių už apie $6,000. Dabar na- į 
mų prižiūrėjimo komisija suujdo i 
ir savininkams įsako taisyti, jei ‘ 
-lik kur randa, kad sienoj trūksta Į 
plytos ar ko kito.

vedė pats klebonas, 
salė, bet kad stab 
daug grįžo. Inūjii:

paprašė

1.

Dainavo ch^- 
vovcraitę" i1.

Reporteris.
\ az aivną

ELIZABETH, N. J.

Vasario 8-tą L. D. K. 8.
kuopa turėjo surengusi monų va
karą. Žmonių buvo nedaug. Pel
no liko 14 dol. su centais. Muzi
kas p. Čekanauskas pridarė viso
kių š'ukų, ne vien juokų, bet ir 
stebėtinų dalykų. Permainė ry
žių kruopas į vandenį, pagirdė ke
liolika vaikų iš tuščio uzbonluko, 
akmenines boliukes pavertė karve- 

Co. jliaisir kralikaas. Miltus paverto 
paliepimo

t;i. p-a::;- Mūs,, 
dar tebesi; gu. D 
s subatėlę ir ne- 

dainų, progra-
i:’., kun. J. Simo-

,. , . . „.i2> d. sausio s. m. buvo gražios ■ 
esTūvė.s liet. šv. Jurgio parapijoj. į

V. Vilkuiaitis surišo Izidorių' 
lamą su Monika Kadclskiute. Ma-1 
ė ČižauskienČ- gražiai giedojo solo 
•d.ke mišių. Liudininkai buvo p-lė : 
•ėporaičiūtė su Feliksu Baranaus-:

.v..nu, p-lė Viktorija Sinionaitė ' 
Povilu Kadclskiu. Po visų pa-į 
,1d■: išėję iš bažnyčios sėdo į au- I 
ncbilius ir nupyškėjo pas Bart-
miveiks’;; trauktis ant K. 79tos 

:vės. 'Vestuvės buvo M. Šamo

Vienas iš svečiu.

\ IŠTEKA MILIJARDIERIO 
DUKTĖ.

EAST BOSTON OFFICE 
147 Maverick St., East Boston

Telepbone East Boston 1490
Gyvenimo vieta

37 Gurbam Avenue, Brookline1
Telepbone Regent 6568 . , ,

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

The Midland Steel Product 
dirbtuvė, kuri išdirbo dėl Fordo Į kendes. kortos ‘ant 
.kompanijos “frėmus,” nutarė da--aukštyn:šoko, sidabrinius dolerius 
Uis darbininkų išeiti ant streiko, į ir kitokius dalykus iš oro rinko ir 
[reikalaudami - kad kompanija su-itt. irtt.
!grąžintų pereito rudens numuštus 1 Vasario 15-tą. rūpesčiu gerb. kl. 
2 centus nuo valandos. Mat perei- :kur. J. Simonaičio- surengta apval
iais metais buvo darbininkam nu-jkščiojimas septynių metų sukak- 

<mušę po 2c., tai darbininkai ant to ituvės Lietuvos nepriklausomybės.

reiktus pakalbėti. Taigi atstovas 
atsistojęs pakaTnėjo augusiai, u 
paskui pradėjo lietuviškai.

Po -atstovo kalbos kalbėjo ■ p.

New York. — Garsaus mili
jonieriaus .Jolm I). Rockefelltf- 
’rio duk-lė .Vmy išteka už jauno 
advokato Milton. Abu nuo ina- 

ižatvės buvo artimi draugai.

‘Mitingavom, tvzol 
jiias rašėm, seimus.
darėm, prote.-tus 
kom ir niekad m- 
no amžyje toks 
minsos Lietuvos 
brolau, dirbai i

čm. auaas rm- 
ėjau, kad ma

Tai-ui

GRIAUČIUS i 
i Kriaušius A. SIMOKAITIS per-į 
įsikėlė Į nąuią vietą. Jis siuva vii Į 
į sekins vyriškus drabužius ir gerai i 
■pabaro. Pigiau, negu kur nors ki-i 
įtur. Taipai išprusina ir ištaiso senus.
1 J

A. SIMOKAITIS ;
i į 344 W. Broadway, So. Boston, 

(Antros lubos) f
Vilnis.

WORCESTER, MASS.

Labdaringos Drjos darbuotė.

Musų kolonijoje 
ja dirba inilžinišk.

ligonius ir kam

Daugiau Žmonių
Vartoją Musu Telefonų Liniją

Gaisras mūsų Telefonų Ofise Bostone, išrodo, tu
rėjo Įrodyti tą telefono patarnavimo vertę daugeliui 
žmonių, kurie niekados pirmiau nesuprato kad tai 
didelė nauda dėl jii.

Tai buvo žymus padidinimas mūsų telefono biz
nio nuo pirmo musų pranešimo kad patarnavimas bus 
pilnai patenkintas i visas dalis (puses).

Mes vis gaunam priauganti bizni iš mažu Įstaigų 
ir pavieniu, kurie rečiau vartoja liniją ir šaukimas 
ateina pas musriš visiškai naujų versmių.

Mūsų naujas telefono pagerinimas pa,greitins pa
tarnavimą Į reikalingą laiką, mes esam prisirengi' 
duoti greitą patarnavimą Į visas dalis.

Telefono linija nėra branui ir 'suteikia ypatišką 
patogumą be eikvojimo laik<>.

Klausk mus apie nustatytas kainas Į visas dalis 
(puses). '

t)a per is'

Draugijos

9
Dr

! Blaivininku

B.

PAIEŠKOJIMAI
A* Mikčius KAMANDULIS, prašau 

vis-, pažįstamų, o ypač Daugą parapi
jos, Bukaučiiškiu kaimo, Kamandullij, 
I’atiūskų, Ribačiauskų, atsiliepti fiuo; 
antrašu: 20 Faxon St.. Montello, Mass., 
nes apleidžiu Ameriką 16 balandžio,Ju 
m. Lietuvoj lankysiuos žiose vietose: 
Dauguose, Alytuj. Pivašiupuose, Onuš
ky, Dusraenyse, Žiežmariuose, AūŽdvš 
ry. Alovėj ir kt. (A10;

GRAŽUS MŪRAS.
Krautuvė ir 7 šeimynos, po 5 kam- 

b.-rrius su maudynėmis, rendos $2101 per 
į mėnesį. Prekė $18,500; įmokėti $4;®0O- 
jčeriausis- pirkimus Cambridge^ : (A. 
iIVAS. 110 Tremont Street, Room 508, 
arba K. SIDABRAS, 56 Cherry Stredfcf- 
Canibridge. Mass. ■ ■ ,
_______ 1_____________ j____ __ i___

i LIETUVIS GRAMRMS

Tel. S. B. 4000 !■

DAKTARAS 
J.LANOŽIUS-SEYMOGR 

Lietuvys Gydytojas i 772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

VALANDOS: *
' nuo 9 ryte iki 9 vaL vakare.

į žinomi pasiskelbia atidaręs natt- 
; ją Įstaigą ,knri kiekvienam mal^- 
j iriai patarnaus laidotuvių reikalu** 
; se. nepaisant ant kokių kaptnft/’ 

sulig noro laidojančių.
Tatai Montello’s ir apyifalrlJS lie

tuviai prašomi yra panašiuose, rei
kaluose kreiptis pas savo taUtlėtlr

ADOMĄ WAITKUNĄ 
(WAITT)

25 Enterprise Street Tel. 674Č-W 
MONTELLO. MASS.

Ofiso vieta: J : 4
530 X. Main St.. Brockton, Mase.

Tel. 1023

TEL. So. Boston 0506— W. •
i LIETUVYS DANTISTAS J1 

h. L. KAPOČIUS Į 
,/į251 Broadway, So. Boston

(“Keleivio” name)
*<?F 'n VatA'"x>s: nuo 9 iki 12, nuo

,............ ....... ...._l

^Seredomis nuo 9 iki 72 vai. dieną J, 
^Sutintomis nuo 9 iki G vak. ?<ed« 2 
^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį’

&

60 00 ;

5.00 ,

.0

ST OGDENGIAI 
(ROOFING)

i Smalos ’r Svyrio, metalo. Sleito ir ; 
' ašpalo šingeliŲ. Tai yra seniausi ir) 

t atsakančfąusi stogdengiai So. Bos-1 
t-t) e. Visas darbas -rvarantuojamas j 

ir .vmtiškai peržinrimas. i
. T. L. ORMSBY & SON !
; 216—218 Bowen St., So. Boston I

(Tarpo E ir F Streets) i 
; Te!. So. Bosion 3W_>'

DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS ;

Mes turime naują *. 
todą gydymui romatt 
mo, kurią mes pasiųs 
me į namus kfekrten 
šio laikraščio skaityte 
jo. kuris tik pareika
laus. Jeigu jus turi 
skaudėjimą jūsų intu 
kiliuose arba sąnariuose 
Jeigu jąs kenčia siutus 
mą oro permainose, 3ta 
proga išbandyt nauji 
metodą, kori atsieina pi 
gis! ir kuri pagelby-

šimtams. Jeigu jusą ilga yra ir chro 
niška ir užslsenėjusi Ir jokioe gydbc 
lės jums negelbėjo^ mes patartam H 
bandyt šią metodą, kurią mes pasija 
rinme DYKAI išbandymui. ’

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes nepmšom nuo jūsų jokių pln’ 

Vk lik prislųskit savo adresą. Mes'ii 
siusime jums apmokėta pnšta DYKA 
išbandymui musą metodą, šimtam 
šita metodą pagelbėjo, pagelbės jf i 
jum«. Nepraleiskit sieros progos pas 
,i.nndotl. Rašykit šiandien, jeigu ji; 
kenčiat nuo mmatiztno.

! PT.EASANT METOD CO, 
! Dept X 10
3624 No. Ashland Are., Chlcaco, ’I

ku-

kad p. Židana-

1. "Seene De Ballet.

lis. A. Mač-iuliuk/-. 
A. Ja n-’ vič-his, V_ 
ič-kienė. V. Kimša t 
i u vinis. O. šimans-

A’, a

rio maž;ii lankosi 
se. nckiirie manė.
virius taip gyvai, jautriai, grojo 
tarytum smuiką kalba, atsilankiu
sių veidai liudija kad sekančiame 
jų koncerte atsives savo gentis ar
ba draugus.

Išpildė sekančius muzikos ka
vai k us :

New Engiami Telephone & Telegraph Co.
GEORGE H. DRESSER, General Manager

ii Xašiai<:ių Fondą per 1924 m.
Į inėjo pinigais ................$695.90
’lšiaidų per tą laiką buvo. . 682.05
• Balansas...............................$13.85

Į viršminėtą fondą įnėjo 
valgiais ir drabužiais vert. 413.36

Išduota našlaičiams ir su
vargusioms maistu ir 
drabužiais 413.36

į CHORO REPERTUARAS^
į MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS. METAMS $2.00 ą- 
$ No. 1-as, 2-tras ir 8-4ias (trijv mčn.) jau atcpaudintM sg
8 Įtalpa: įj
J; - LIAUDIES DAINOS — Maršus (maišytam kvartetui arba chorui^.' 

šlENAI’JUTf! (merginti kvartetui arba chorui) .. žį'
$ T£VYNRN (lygiems baisams)

VAŽIAVAU DIENĄ ir HFJAA (maišyt a m kvartetui gll^H chorui); 
K n i n n 7 ’ c e n t a l • 7“

Chorams duodamas didelis
A. BAČIULIS, 421 Sixth Street, Šo^



ą-
;SWKys?: ir' kttiu
Garmus

i|U (Tąsa nuo L-mo pusi).

PARAFUOS BALIUS,
parapijos chpro. kjąunimo pH- 
na svetaine. Visi linksminos. 
Ūpas visą, kilnus. . ?

privalėtų savo atėjimu paremti’ 
šias jaunas artistes. Įžanga DAM'V TAISYMAS iEMIAUSyŠ? W

JPlote $12.00 ir
IStrauihuna l>e skūnstuo.
^w»wli'uflš kiMU’uItėB; taHsgi v(susė’ 

ir taisom.
3r. B. Burston, 237 Tremont St?
Kiun. Stturt S r., TeL Beark 030G-K

surengimą prigųįi. T^kut 
ga|padmžins ir RiikątojąW ,

parapijos skoloms smūgis.

$u užėmimu, bei. parėjimu 
gyventi savon kleboiiijon gerb. 
kųų. E\ l^u.škaitis’^as met už- 
dubdavo^ gerus smūgius para
pijos skoloms. Kas. met ap
mokėdavo ipo $4.000 ir po dau- 
gian* «f^iniuet kuomet- parupk 
jonai išgirdo atskaitą ir sužino
jo kad skolos jau tik tėra $23,- 
000, tai nežinia iš kur pasigir
do gundąs — kad šiemet turime 
visas skolas atmokėti. Visiems 
parapijonams išeitą tik po $60 
Į metus mokėti kiekvienam. Tą 
sumanymą, visi užgyre. Dau
gelis jau gerb. klebonui einant 
per parapiją ir įteikė savo $(1(). 
o nekurje davė ii- po šilinę. Iš 
Briglitono jau irgi kelios Šimti
nės įplaukė. Garbė lietuviams

Marijos Vaikau.. šš
Pereitų subatą, pasidarbavus 

uolesniems veikėjams, ypač 
veikėjoms nyko parapijinėj 
salėj ant 7-tos gt. puikiausias 
parapijos balius. Ko; ko, o 
žmonių tai labai labai daug su
sirinko. Garbingu baliaus sve
čiu buvo amerikonas advoka
tas George H. Shields, nuo se
nai lietuviams prielankus vei
kėjas.

Buvo išdirbti dailūs su biz
nierių skelbimais programai. 
Todėl iš visu atžvilgių pelno 
parapjai buvo gražaus. Gryno 
pelno bu> apie $4W.

Ten buvęs.

SVARBI ŽINIA $■toras paklausė kaip jis išvers- 
vėjo” ligos? Sa

ko, “wind desease.” Toliau 
klausia, bet kam žodis “vėjas” 
kabutėj ii* ar nėra tas žodis ži
nomas kaip kitai])? Sako, aš 
nežinau. Parodė jam vertimą, 

išmetęs ji j Užginčijo vertimą.. Mat verti
nu' buvo pažymėta "vėjo” li
gas — “ Venerai desease.” To
liau klausia, ar Tamista nega
lėtum pčiaiškinti kaip Tamista 
supranti "\ėje" ligas? Sako 
"nežinau.”

tai kaip Tamis- tų žodžius 
■^atsiminti ką kun. Gar

Kukli jo!”
^^Komunistėlis Kazlauskai iš

yelFid liudijo, kąd kun. (ėar-
|S|us už tai, kad jis ninbavęs

VYČIŲ BALIUS.

svetainės. j

r -g jVisi sandariečiai, kurie liū-i 
kp.b’dijo pirmoje byloje, liudijo ir ;

ilftbar, kad kun. (jaunus savo
- prakalbose sakęs, būk tie, ku

rie neduos auką Tautos Fon- 
dui, tie yra bedieviai, bolševi
kai ir tie visi bus jmkarti. Šiuo 
kartu sandariečiai sutarė dar 
vienų dalyką, būtent kad kun. 
Garinus sakęs, jog ir masonus 
reikią pakaiti kartu su bedie
viais. čia tai jau toks ”gud- 

^*us” prasimanymas, kokio nie
kas nebūtą sugalvojęs. Mat 
sandariečiai manė, tuomi nu
gąsdinti prisaikintuosius teisė
jus ir perstatyti kun. Gariną la
bai baisiu žmogumi.

Sidabras ir kitas sandarietis 
iš Cambridge Ii ūdijo, būk tose 
prakalbose kun. Garmus pri
ėmė nuo Petronėlės Kavolienės^ 
boną ir prižadėjo su Dievo pa- | 
gelba sunaudoti. Prokuroras Į 
parodė Petronėlę Kavolienę ir; 
paklausė ar toji pati apie kurią 
jūs liudijate ” Sidabras pa.-a j 

. kė. kad ta pati. Tuomtū Pm- į 
km-oras jmšaukė Petronėlę Ka-į

Vyčių atletiškas skyrius 
utarninko vakare turėjo savo 
šokius, jaunimo prisirinko pil
na svetaine. Buvo svečiu atsi
lankiusių, kurie gėrėjosi iš gra
žaus jaunimo. Pelno atletiš
kam skyriui liks. Ateinanti 
pavasari rengiasi stoti i rung
tynes su svetimtaučiais.

GAVĖNIOS METAS.

F
Tuomet prokuroras jiašaukė 

A. F. Kneiži, kuris paliudijo, 
kad vertimas tą naują "por-

Seredoje prasidėjo Gavėnia.

Šv. Juozapo pašalpinė Drauy 
gija šmoini skelbia Cambridge 
ir apielinkės lietuviams, kati 
nelaimei ištikus minėta draugi-, 
ją turėtu propj sušelpti jus, ir; 
tddvl kviečia visus vyrus nuo: 
18 metii iki 45 Įstoti Į-minėtą 
draugiją už pusę Įstojimo, se
kančiame susirinkime, kuris Į- 
vyks utarninko vakare 7:3() ko
vo 3 dieną. 1925 Lietuviu baž
nytinėj salėj, kampas AVlndsor 
ir AVebster Avė., Ciinbridge.

Tel Brockton 5112—W 

DANTISTAS

DR. A. J. 60RMAN
.(GUMAU8KA8):

706 Matu 8t^ MonUUo, Mm 
(Kaupas Broad Street)

fe4

kun. Garmui įioną. kad nura
minti sąžinės griaužimą.’ At
sakė. kad ne. Sako, "aš d; 
boną kun. JuškaiČ-iui."

Atrėmimui samiariečią 
dymams valdžios pusėje 
buvo pašaukt! Al. Ivaška 
ris pasakė, kad kun. Ganiu 
So. Bostono prakalboje ne.sil-; 
Icad tie kurie neduos auka 
Tautos b'otulą turi būti paku 
ti; kad tose prakalbose bll\ 
susirinkusią bolševikėlią-są 
dariečią, kurie kėlė trlukši.. 
Prokurorą." paįklaii>ė: “m- be 
vienas, kuris '-ia limtijo bu 

ir ar kūlė iriiikŠ:-:.-.:

t“-’-

žis.“ Šliakio a<ivo 
šia: “ar Gegužis b<

(.®

liū

lu” KONCERTAS.

5

bolševikas. t; 
si smagiai r. 
sandarioji u s.

Buvo kitas 
Loveli'io. kr 
kun. Garmum 
nes nviši'!1""'

A'. Šer-Ua 
Garmus pats 
bet rinko vim 
Garmus tik v

po ‘‘Venerai dest-ase," ir kad 
tanm aprašyme žodis vėjas ap- 
sldmrhtas kabutėse, kad reiš
kia kitką, o ne paprastą vėją.

Atrėmimui to liūdymo. ska
ldo advokatas pašaukė eksper
tą Baigreiši-Bagočlą. kinis sa
kė šliakio lipdymai, o tik ori- 
dėflamas žodžius, kad tai ne jo

pijus svetainėje buvo koncertas 
ir teatras surengtas Marijos

ma> buvo gan įvairu." ir pilnas 
gyvumo.

laika 7:30 ir S vai. ant mišių, 
prisirinko pilna bažnyčia žmo
nių. Vakare irgi didelis ."kai
čius žmonių atsilankė, Gerb. 
kleb. kur.. Kaz. Urbonavičius 
pasakė gražu pritaikintą pamo
kslą. Ik) visam buvo palaimi-

Skelbia Valdyba

ŽMONIŲ AMŽIUS 
PAILGĖJO.

Ofiso TeL: South Boston 3972—It 
Resld. Tel.:. So. Boston 1912—W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuviškas Graborlus, balsamuoto-
>s, Keal Estate ir Public Notaras.

843 W’. Broadway, 
South Boston, Mass.

Resldenelja: 237 D St., So. Boston.

n<>rė- j

klausė
ikur jis gavęs ž 
io" į “ -Venerai

šjuo kartu 1a:p t";>m<)";,
— ir pirmu kartu, be; prok-u 
v jam pakišo naują "por::;
į redagavimo laiką. Mat 'i? 

pirmu kariu, taip š?
sakė, jog ji" prieš kun. Garu ' 

įį- ■'asmeniškai ne-ko mdurį'.
& kad kas buvo rašyta apie iį ta 

vis teisvbė, ir vimmmynes na;: 
dai.

I Tie nauji “perlai.” tai huv-
S, aprašymas apie "vėjo* liga- 

kaip kad aukščiau buvo iuim
fe ' ta. Čia. rudakiorėli." sii'iiimm 

ir nežinojo ką sakyti, broku

u-

1) Kalba Kun. F. \V. Stra- 
kausko. kuris trumpai pabrie- 
>.ė jaunuomenės užduoti prigu
lėti prie draugiją.

2) Piano solo M. Treinavi- 
Čiutė.

kurį atliko Jer.
Venys. Vik. Trečiokas. -I. Ve
nys. šis trumpas perstatyme-

■ ;li> pilnas juoką ir įdomumo bu- 
-;vo "Ugalvotas pačią lošėją.

imaįe. vienok
Pa-

Km-ižm tęsėsi pu-Įtartina jiems ir toliau statyti 
ir t:i" ]>asikalbeji-;pannjjUs y)erstatymus.
gb; kalba. A. b. Į 4) Dainavo jauna, gabi dai
liausi1 Bagociaus jnininkė Palmira Antanėlintė. 
iiūdyti apie tai, ko įp>;l]s.ls o-raxl]S jautrus. Užau- 

i'cžinu .' .\r Tomistą nežinai. Į»-lls <avo balseliu praturtins
l<;id lietu\’’.iĮ kalba pa-idalinu." įaiūsu mena.
l.b-luvoje ir kad vmnoje daly j 5 j šokis "Minuet" kurį atli- 
ia in kalbama, o kitoje kitaip.’įk() dvi jaunos mergaitės Grin- 

enur žodžiai reiškia tą, o ki 
r kitą Taip ir tas žodis pa- 
š'-’a." "U-roje" yra siiprant-a-

:'R

V
pastebėti ir pasigerėti iš tokiu 
jauną mergaičių kurios galėjo

ji." išverstas, ar ne taip. į j1t judėjimų, žingsniu ete. iš Šo- 
)č;ii" atsako: ”ga. ir taip i no žiūrint patsai žmogus jautm- 
iuk I anrsta žinai. ka<! asĮsi kad tokį sunku Šokį negaiė- 
a.lalikais geriau "Ugyvmn.i i tumei atlikti, vienok tos jau

nos mergaitės vos sulauki1 šešiuandariečia

uroras ir polii-Uta.--
Po pertraukos l .

Din

nii‘t "i

D

K

Tai Aš

FEDERACIJOS VAKARAS.

?!

Kn<
t;mm n;(ąu nustebino visu"

gnucjo j (i) šokis ” A iri i
< Snlli- :j<f) g]-ink(>vičiutė 

Prokuro- j į šmig
jiasak> o. j - > j)jaĮogas ‘'

t renk’

idrr

<usi rinkn-

•ligas” pašo-
Jakunskiutė.

i M artinonintė.
I Al. Valėniukū.

Dialogą parašo

turi gabumus.
P.

no

mn

džinu.

tokią išt

Bijūnėlyje" teko perskaityti 
)" rašteli ’‘ PranašyPė. Jei-

auką bažnyčiai.: Atmokėję "ko
las tuoj ('ambridge'iečiai "teig- 
parapijinę mokyklą.

Kovo 1. tuoj po sumos bus 
didžiausias parapijos skoloms

rapijonai susieis "vetaiimn pri-

pijinūj salėj buvo Lederaeijos 
skyriau." surengtas programa." j 
paminėti Lietuvos neprigulmy- - 
bes paskelbinio dieną. Skel 
ta buvo, kad ])rograinas bu> hi- i 
bai geras. Ta! susirinkusieji . 
neapsvylė. Visi pasigrožėjo Į-; 
vairiu programų. Kalbėjo A. 
F'. Kneižys. Dr. Pakštas, gerb. 
kun. Urbonavičius. ■> Dainavo 
p-!ė Baudeniutė. p-nios Skud
riem“ ir Bušmanienė. p-nui M. 
Karbauskui pianu skambinant. 
Gi jauni vaikinukai broliai Ve- 
niukai ir Trečiokas tikrai 
dzimdzi-drimdzišką vodeviliu 
atvaidino.

Žmonių buvo apypilnė-salė.
Ten buvęs

Atlantic City, N. J. — Metro
politan Apdramlos kompanija 
skelbia, kad dabar žmonių aul-

tas metą atgal. Skelbia, kad 
nuo 1911 m. iki.1923 m. žmonių, 
amžius pailgėjo ant 12 nuoš.

Tek So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima m*ifcalW-tt ir lietuviįJcai 

oriso FAUMDoe: Rytale Iki 8 »ul
Po pietų nuo 1—4
Vakarais nno0—p

536 E. Broadwsy, So. Boston

ikti gero, klebonui.
Vietinis.

ly-
Į Marijos Vaikeliu Draugijos
I Vakaras

“ Akloj i Mergelė’.’

Kovo 1 
nytinėje

I TeL So. Boston 0823
| LIETUVIS DANTISTAS

RDR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

? 425 Br©adway, South Boston
| OĮteo valandot:

-1 nuo 9 Iki 12:00 ryte Ir nuo 1:30 
J Iki 5 ir nuo 6:00 iki 8 vai. vakare, 
r Ofisas uždarytas suba*os vakarais 

ir nedėldteniais.d. vakare pobaž- 
ainūje .Marijos 

Draugijos Mergaitės) 
religišką teatre]? į

“Akloji Mergelė” arba “Liur- *. T T T n V T 
do Stebuklai.” Veikalas bėga - j f 
io gražus, mergaitės ir-gį pa-L 
rinktos labai gTažiai lošia. Ti-1 
kimusi kad vakaras iš visą pu
sią bus pasekmingas. Peltias I 
vi.'as skiriamas parapijai’ — 1 
skoloms inažinti., .Visi, kaip, 
vietiniai taip ir iŠ apielinkės;

16 METŲ SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

399a W Broadway, So. Boston
VALANDOS; Nao 9 r. iki 7 v. va t

GERAI PASTATĖ BIZNĮ.

Keletą kartą mačiau ‘‘Dar-, 
bininkm ' apie tai, kad P. Aku-' 
nevičius. lietuviu graborius. į 
praplatino savo biznį ir uždėjo, 
grabą v.holesale. Paindoma- i 
vau nueiti ir pažiūrėti. Tai is-i 
čkro be"ąs i’latą biznį prade-.

•abejo ateityje turėtą gabią 
į plunksną.
j s\ šoki." — Martinoniulė.
1 9) "Negrą šoki"’.” atliko Al.
,V;-.ji-nt’ik'- ir A.d. Mariinonin-

originali.-

inališkumo ir

OPTOMETRISTAS

Tel. S. B. 2805— R.

Išegzaminuoju akis, priskirtu aki
nius, kreivas akis atitiesiuu ir 
.arublijaniškose (aklose) akysę au- 
grųžinu šviesą.^tinkalnu'laiku.

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

PADARYKIT SAVO NAMUS LINKSMAIS!

gabuinii. Mat
■mūsą auganti 
prie gabumą.

linksta

CHORO BALIUS.

Jurgio \Va<bingtono dieno-

Bostono Draugysčių Vai 
tfyby Adresai

les vvr;i". m- vienui našlei pa
nikėj') gaut i iŠ r,iir'"to pagelbą.

etnvią paramos. ■
< reikėtų ne vien ■ 

ir artimąją a-!
viums pas ji

Reikalui 
vietiniai 
1 lėliukui

Jonukas.

CAMBRIDGE. MASS.

> Parapijos vakariene.
Jau keli metai, kaip vietinė 

lietuviu parapija kas met ren
gia iškilminga." vakarienes. Šie
met vakarienė buvo surengta 
dienoje kuomet keturiolika me
tą algai pirmu kartu lietuviai

rieneje dalyvavo nmnažai sve- 
č-i’.j: iŠ \Vor<-esterio gerb. kun. 
J. Jakaii i.", klebonas. iŠ So. 
Bostono geri), kun. K. I rbana- 
vičius. klebonas. ])ona> prot. A. 
Žydanavičius. panelė (’iurliutėi 
Žydanaviėii;s. paimlė (’iurlintė. ■

Visam
Namui
Linksma
Kada
Ant
Ją,.
Skambina

STAR
PIANAI

PLAYER 
PIANAI

Gali . 
Grajit 
Kiekvienas 
Visokius 
Šokius 
Dainas ar 
Bile 
Kompozicijas

MES UŽLAIKOME STAR
Tai Didžiausia ir Geriausia Išdirbystė Amerikoje.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

539 E. Seventh St., So. Boston, Mpas. 
Telephone South Boston 1.>1G—,T.

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

Prot. Raštininkas — J. Giineekls,
5 Thomus Pk., So. Boston, Mass 

fin. Rišlininkas — M. šeikis,
40 Marine Iload, So. Boston, Mass.

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

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 AVinfieki St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
čia nedSidienį kiekvieno mėnesio, 2 it) 
valanda po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seveath St., So. Boston. Mass.

PIANUS

Telephone South Boston 3520

A.O.ŠAINA(SHALNA)
lutuvtb advokatas -

BafM du Unlrentteto 
Ooneū univerrity ra A B 
•. WMhington.Univ. ra LL.B.

“DARBININKO” NAMB
(*ntro« luboa) >

M W. Brotdtray. •«. Borto*.

MO Hflrvnrd St.. (•nmbrldge. Ma* 
Tel. T’nl verst t y 1463—J.

mušimam !S;irio 24 <1.. 1925.

imlia "ii Unk'ą bnrdingieriai.".
.Vėlimo iŠ"i"iil<li nuo bausmė-, 

■h-t ii- čia nelaimė. 1 oi-ojas sa
iko užsimokėk ir gana. Jeigu 
nori apeliuoti, apeliuok, bot 
bausmę užsimokėk dabar. Liu
kas apeliavimui duotas iki ko- prisegė 
vo 15 d.. 19*25. Šliakiui baus- niMą.
ine paskirtn $750, kurią jis 1u-

I .rangiausio," /:nng;nis turtas 
yra jo g.-r;i> \ard;-i". Kun. 
(.artimus gerą vonią buvo ap- 
drap"tę purvais ^ondariečiai.

K< >i: j >i
- I’l.-iiiu imi,ir. I’E- 
r>. id.'ilmni irž 2''-. starte

už nužeminu} kainą. loKel niektu- Taip ni-

TAIP GI UŽLAIKOME LABAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
ČEVERYKŲ IR VYRIŠKŲ DRAPANŲ.

’>.in? ž<-:ni.--.:i<i<cnis k;il:i<>nii<. Malonėkit ir jersii ikrln".

Geo. Masilionis
dak’oG’is. ir kiti.

Žmonai buvo pilnutėlė sve
tainė. Guspadinės buvo gerai 
prisirengusio" galėjo dar apie 
kelis desčtkus žmonių ekstra 
pavaišinti. Todėl ši sykį jau 
niekas negalėjo rūgoti už val
gius. (lalėjo valgyt iki sočiai 
ir ko tik norėjo. Kodos ar ne 
pirmu kartu tokia pasekmingu 
vakariene.

Gerbiami kalbėtojai visi
kun. Garmau" vardas liko ap- 

kiiomet I)ėdo Šamas 
■diakim kriminalisto džiaugėsi kad tarpe parapijom)

Įir klebono yra labai graži vir-
Darbinmkaa nybės. susiklausymas.

\teiki: ir jjersitikrinkit.

PLAYERIŲ ROLIAI IR 
GRAMAFONAI

Užlaikome P 1 a y e r Pianą
Bolius, Kokie Tik Lietuviu 
Kalboje Yra. Jie Tinka 
Ant Visokiu Player Pianą.

DR-STŽ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

l’jrrn. — t. Zičkienė.
203 W. 3-rd S t.. So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. — A. .Tanušonienė,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mas*, 
rot. Rast. — O. Siaurienė.
443 E. 7-th St.. So. Boston, Mass. 

riD. Raš:. — J. Keys.
115 G Street, So. Boston. Mass. 

žd. — 0. S taniu liūtė,
105 6-th St.. So. Boston, Mass. 

varkdarė — O. Mizgirdienė.
1G4 6-tli St, So. Boston, Mass. 

iraugijos reikalais kreipkitės visados Į 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinkimus kas antrų utamln- 
ką kiekvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston, Mass.

Taipgi Turim didžiausi pasirinkimą visokiu 
rūšių GRAMAFONŲ ir REKORDŲ, kokie tik 
padaryti lietuviu kabioje visokią išdirbyseir..

gramafonus ir išmainome ant nauju.

i 233BROADWAY SO. BOSTON

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ V I E T Ą

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRAB0RIU8

Suteikia geriausi paskutinį patarnavimu, todėl verta pas jį 
kreiptis.

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

KAZIMIERO R. K. DR^OS 
VALDYBOS ANTRA1AI

Pirmininkas — J. JaroSa,
562 E. 6-th St, So. Boston, Man. 

ffee-plnn. — J. Grnbinskas,
157 M Street, So. Boston, Mana. 

-Tot. Raštininkas — A. Janušonis.
1426Coiumt>la Rd., S. Boston. Mana 

t'fnfnsų Raitininkas — K .Kiškis,
8 Hotch Street, So. Boston, Maaa. 

idįninkąs — L. šragždys,
111 Boven f t. So. Boston, Ha*, 

tvarkdarys — P. Lančka.
395 E. Flfth St, So. Boston, Maaa.

Draugijas reiksią ia kreipkitės vlm- 
ios J protokolu raštininką.

Draugija savo susirnkimrts laiko 2-r> 
icdėldlenl kiekvieno mėnedo 1-rna vai 
o pietį) parapijos Ml«>. 4M Sarantb

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

BOSTON, MASS.
TRMTN1NKAS — V. Znlieckaa.
514 E. Broa<lwny, So. Boston, Mnse. 

ICE-PIR.M. — Povilas Rnkn.
93 C Street So. Boston. Mass, 

PROT. RAST. — Antanas M.icejunaa,
450 E. Seventh St. So. Boston, Mnaa. 

IN. RAST. — Juozapas VInkoviičas, 
90G E. Broadwny. So. Boston, Mass. 
ASIERTUS^ir Andr. Zalieckas, 
611 E. Eifth St.. So. Boston, Man. 

tARSALKA—Knzlmlerus Mikaillonta.
906 15. Bmadirny, So. Boston, Mnsa.
D. L K. Keistumo Dnuurija įniko >4- 

o mėnadnins sn«lr!nktmus kas pirmu 
♦Mėl<1K>n| kiekvieno mėnesio, po num. 
94 IVashinkton S t., Boston, MaML, 
:30 vaalnda po pletij. Ateidami ant 

susirinkimo n tai venkite su savim dra* 
trinus nnnh) nnrhj prie mušt) draugija*

■ prtmljtl.




