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“£x«kfttao farta|&o yra 
žT|4|a: pn^eapg^fare^ į 

; ir jį 
ktojiafffflimai * paskrieisti 

tarp, žmonių. Geri laikra
ščiai yra naudingianmu daik-* 

tų ir verti didžiausio užroo- 
kespio:”-

ŠEŠTADIENIS, BALANDŽIO 25 D., 1925.No. 45. Metai X?

Francijos parlamente soci- 
jalistai šukele muštynes

NAUJAS NUSILEIDIMAS
-• r "■

Rusijoj ikšiol buvo už
drausta sodiečiams naudotis 
samdomais darbininkais. Da-, 
.bar valdžia tą uždraudimu I - - - ... ....

VĖL MUŠTYNES
PARLAMENTE

į samdyti darbininkus.

Bulgarijoj suirutei v“s-\ ,h
| v ajaus banga vemĄgi ka

y • “JĮ — • mais. Montvilas su CWvelai
_ ■ C* tz i cB. 'du da vis tebesirita ir nieką 

jų negali apgalėti. Detroitą 
Detroitas taipgi paskatink 
mis dienomis gerai pašok 
ir supliekė Camhridiių, pali 
kojį net dvvvniais Mariam 
užpakaly. O s tikėtiniausiai 
pasirodė .— lai Xe\v<xrfcas; 
jis laukė, laukė, o dal>ar kad 
šoko, tai Į porą savaičių su
trynė So. Bostoną irbaigiasr 
vyti Cambridžių. Da to ne
gana. sako sumuštas Monte-

LEIDO DEDYTI JĖGAS TARPTAUTIŠKAS I
------  KONCERTAS. I

Ali jautų vyriausybės per Foreign Lairguage Infor-' 
ambasadorių Tarybą Pary-ation Service rengia tarptau-i 

/-injo leido Bulgarijai padi-tiška koncertą balandžio 29 
is didžiausių. Riaušės plinti jėgas iki 7.000 kareiviu, y, 1925, r” ” "

'43-rd Street). Xevv A’ork. Šis' jūreivai tapb atšaukti. Jie i !nių. Bulgarijoj j......
koncertas yra pirmas iš ke-(tą respubliką buvo pasiųsti .areštai ir žudymai. Bombos 
’ių. kurių tikslas bus persta- saugoti svetimtaučių. ‘ ~ ’j ___ _____ _______
lyti Įvairių šalių muziką, y-'daugi vietinė vyriausyliė su-1 sostinėje buvo trys Anglijos i Abu buvo policistų užklupti 

Rvga. - Žinios apie Len- patingai tii šalių, kurias mi- sitvarkė. tai Amerikos jūrei- Darbo partijos nariai, šie ąr gynėsi. Tai tokiam atsiti- 
'atvykę Į Jugo-Sloviją sako, 
’kad Bulgarijoj esą suaręs 
tuota 6.000 žmonių ir keli 'silieka.

AŠTRIOS BAUSMĖS šimtai esą išžudvta. Areš-!ną. km*s buvo Sofijos. Bul- 

AVashins-tcm^-Dviem sa- tuojama ir galabijama be y- 'garijos sostinės, poliicjos vir- 
nitėm inksto viet* aut0. .parink jrodrmu. Sako, kad Simukas. Nudėjo teipgi ilu-: 

- • • • •- • • idabar Bulgarijoj viespatau- ravjovą, buvusi karo minis-
■ ja karinė valdžia. peri.

Pati Bulgarijos vyriausy-j • Bulgarijoj buvo paleista' 
be pripažino, kad suareštavo gandų, būk šį terorą sukurs-

Bet daugeli tę serbai. Tai Jugo-Slavijos 
valdžia pareikalavo iš Bul-

. puola 
ją koiškilmingiausiai: atgin
kime iš socijalio numirimo,

—;v-. i IEŽKOS SKENDUOLIŲ į£dkimesr stpk’¥ie ir
•. Sako- ' —___ 'Ertme savo ygas: pnraSyki-

Iš Portland. Me., išplaukė |iniyper tą ir ap>e vi-
Japonijos laivas, i tą vietą. »sus savo draugus- ir priete- 
kur nuskendo Raifuku Ma-jlius prie Lietuvių Dairbinin- 

. Toje vietoje ieškos jiu-okų Kopcratvves Sąjųugoąir 
Karalius'skendusių jūreivių. Rastus išplatinkime kuoplačiaųsiai

I KAS DEDASI BULGARIJOJ. NUŽUDĖ DU VADU

Franci jos parlamente išti-

kilo renkant vedėją, nes se-

mieru. Po riaušių išrinktas ' 
Herriotas, buvusis premie-j 
ras. Riaušės buvo tuo nepa- į

RUSIJA IR PABALTIKO 
VALSTYBĖS

Po pasikėsinimo ant Bul
garijos karaliaus Boriso ir 

AVashingtpn. — Iš Hondu-;po bombos ?
Tovvn Hali, (W. (ro respublikos Suv. Valstijų droj. kur žuvo apie 150 žmo- į ranka teroristų vado Niuko- 

Jie į !nių. Bulgarijoj prasidėjo

PASITRAUKĖ Bulgarijos policija nušovė 
antrą teroristų vadą, Tehun- 

sprogimo kate- jtulovą. Jis buvo dešinioji

p’o. kurs pirmiau buvo nu
jautas. Abu buvę kaltinin- 

Ka- sprogimo laiku Bulgarijos'kai baisenybių katedroje.

......kurias mi- sitvarkė. tai Amerikos jurei-‘Darbo partijos nariai.
piasto:-,, kad atstovai besi-j ki jos susitarimą su (Jeko-Slo-:ipia (>ro-anizacija iima. t. v. j-viai pasitrankė. atvvke Į Jugo-SL>vija
].-oTnir.n,,.1.,.oa .r-.-. (Vakija I)adarė nerimasčio^\.kll< Damk Kroatų.' Finų, i

. Lenkija nuo seniau Vengrų. Italų, |
. ......... Lietuviu. Xorvegų, I

irio valstybėmis. Dabar, Ru- Lenkų. Rusų. Serbų. Slova-!
Švedų ir L'k-!

Rengiant 
organizacija pri- 
savo tikslo, bū-

lent — perstatvti Ameriką 
garantiją, kad tik :iei- ateiviui ir ateivį Amerikai.

Koncertuose bus bandoma 
gauti geriausius ir garsiau
sius įvairių tautų artistus. ;

Koncerto komiteto pirmi-!
'ninku yra Will Irvvin. gar-i

kumščiuodami pasiekė prezi- įvakija
diumo ir net apvertė parla- Rusijai
mento vedėjo krėslą. Tada Ibandė sustarti su Pabaltjū-'žvdu. 
vedėjas užsidėjo šiIkinę skry- ‘
oele. kaipo ženklą, kad se- sija norėdama, kad Lenkijai kn< Slovėnu, 
sija uždaroma ir išė jo lauk, i nepavyktų susitarti su kai- yainiečiu

Muštynės ištiko laike bal- .kuriomis Pabaltjūrio valsty- koncertu: 
savimo. Tada atstovas Bala- įbemis. siūlo toris .( Pabaltjū 
nant atsistojo ir pasakė, kad j.rio) vaistytiems nepriklauso 
10 atstovų balsavę du sykiu, invbf
Du socijalistų atstovu šoko i tų sąjungon su Lenkija, 
jo mušti ir tada muštynėm.;
pasileido kiti, stumdėsi, dau
žė vieni kitų žandus, kiek 
kam norėjosi.

’kime policistai juodu nušovė. 
Į Tuo tarpu teroristai neat- 

Jie nužudė ’Prutki-

Xe\varką sveikiname, o ki
tas pilnai i ir i Šs i judinusias 
ir trupti prisnūdusias kolo
nijas raginame kuosmar- 
kiausia sukrusti ir nepasi- 
'duoti Xewarkui, ypatingai į 
tą turėti] atkreipti-, --dome 
Bostono, C anibri džiaus ir 
Detroito kuopos.

Artinasi

1UOS . mobilistams ir teip-gi iš ki-i 
|tur atvykusiems. kad per-, 
greit važiuojantieji ir taisvk- 

■ lių nesilaikantieji bus aš
triai baudžiami. Bausmė F5(M) žmonių, 
.bus nuo $25 iki $1.000 ir.me- paleido, 

jai kalėjimo. Bandymai pp- 
; bėgti nuo prasikaltimo vie- : 

jos bausmės bus estra. j gauta žinia apie tai. |
į Ti. -. ____ .._lkad Bulgarijos karalius esąs|
^REZIDENTAS NEATVYKS, 'militaristų nelaisvėje. ........

------- ma. kad karalius Borisas pa-. 
Washington. — Rrežiden- sjprj(jjnęs tokioms aštrioms 

, . • , . • + • • :tas Ciiolidge pasakė, kad ne- - kovoje su rau-
lavonas. Lavonas besą Ine knvgy „• stra.psn.n n- atyykti Bostonan rtalv. :P>;< . mjli.;
salves, be rantai ir )x. kojn. p>i<_RnsijJr R,-tus. ;Yauti Bunker Hill Šventėje. jį Limo '•'l-
Tyrinėjimai parodė, kad la- j bilietus galima Įbįržp]io 17 d ^iemeT snkan. t ‘ ' y k d dabartiniai'skenduolius Bostono ar Xew , jos organą “Darbininką.;,’
vonas ten buvo daugiau, kaip is -J oreign Language' - ■ rt>aitmaia <. .. , . ..............................
mėnesi laiko. įlnformation Service. 119 AV. i

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ KAR ALIUS NELAIMĖJE - pi a šy; m

šv. J nozapo Glo- 
mūsu orąanizaci- 

kuri šiemet pri-
3 d.. paminėkit©

Chicago. — Poliiejai atsi
darė nauja užduotis susekti'stiS/Amerikos. rašytojas ir ko-! 

MUŠTYNES FRANUIJOJ (baisią piktadarybę, panašią irespondentas. ir tarpe komi- J 
Paryžius. — Komunistai i garsiąją Franks’o bylą, Fž.i(*to narių randasi poni Mar-! 

ir nacionalistai gatvėse buvo ntiesto rastis jaunos merginos nicrit(‘ Harrison. žinoma ra- 
susimušę. Pyškėjo šūviai iš 
revolveriu. Užmušta trys 
žmonės. sužeista septyni 
žmonės. Trys žmonės buvo 
suareštuoti.

41-st Street. Xcvv York Citv

Užgyre grobikiška

sutartį
UŽ NEMAINYMĄ LENKIJOS PRlfeš DIDELĖS ALGAS 

SIENŲ Į ------

VIENUOLIKTAS SŪNŪS
Biddeford. Me. — Miesto 

įlerka Arthur H. TIevey su-1, 
iJlaukė vienuolikto 
įir kartu vienuolikto 
Iš didelio skaičiaus 
ik>s dukters nebuvo.

Į birželio 17 d. Šiemet sukau- > pareika]avo. 
ka 150 metų nuo to mūšio i- !mjnisteriai > 
nykimo. Gal būt preziden- '^kvje rezignuotų, 
.tas galės atvykti liepos 3 d. i ! Ąmerikos ir Anglijos pa- n. • ■
įCambridge. Mass. kur bus 'sįUntiniai Sofijoj inteikč no- ‘ Xųsk<mdusis laivas gabeno 
minimos 150-metinės sukak- tas> kpr reikalaujama sulai-\ 
tuves nuo laiko, kada Wash- žiaurumus prie 

i-nriii-lA inirton Pripmp vadovvbę vi- Uls 
sai Amerikos armijai.

sūnaus. • ! ~
nei vie-

Paryžius. — Franci ja už- k 
gyrė Lenkijos sutarti pada- ■ J 
rytą su Čeko-Slovakija. Ru-1 
munija jau seniau panašiai 
sutarti yra padariusi su Len-Į 
k i ja. Visos trys valstybės— l 
Lenkija. Rumunija ir........
Slovakija pasižadėjo viena 
kitai palaikyti dabartinius j 
rnbežins. Francija visam ši-1 
tam pritaria.

I Berlin. — Teatrų savinin
kai susitarė nemokėti' akto- 

jriams virš 300 markiu čapie

KIEK BIBLIJŲ IŠPLATINO

Shanghai. Kinija. — Ame- 
irikos ir Anglijos biblijinę 
’dr-ja Kinijoj per pereitus

' i teatru sako, kad artistai per- 
. - __'daug reikalaują. Del toliu

r Čeko lre*kbvimu teatrai turėsią 
įbankrutvti. Bet aktoriai 1a '
I tam neduoda svarbos. Jie 

-- susitarė priešintis teatru ša
rvininku nutarimui..

DEL BANANOS PABAIGĖ ŠELPIMO DARBĄ

Berlin. — Pirmutinė 
.laimė ištiko Vokietijoj 
bananas, 
pfennig užstojo ant bananas
lupsnies, virto ir buvo auto
mobili aus šuvažinėtas.

’1C‘ Maskva. — Amerikos Stu- 
„ , ,e jdentn šelpimo Fondas veikė 
M a ter iu den- |^jonaj jr <|abar to Fondo dar- 

jbuotė pertraukta. Tokiu 
būdu visas Amerikos šelpimo 
darbas Rusijoj pasibaigė.

KO DASIKASĖ

London.—AVilliams Whit- 
mil), 34 m. amžiaus, buvo ka
pinėse duobkasiu. Dasikasė 
to. kad gavo už pačią mergi
ną 49 nu amžiaus/ o.p$.^Qgos 
$500,000. Jaunosios, gimi
nės labai priešinosi jos senat
vei.

Maskva. — Amerikos Stu-

VAIDINIMAI UŽ DYKĄ

London. — 20.000 Londo
no vaikų pev metus turės 
progą pamatyti Shakes- 
peare’n veikalų vaidinimus 
dykai. Ix'šas pndengs Lon
dono kauntės valdžią, 
atseis $6.000.

Dirbdami vajaus darbą 
:ir gabęs Japonijon palaido- nepamirškime i r kitų organi

zacijos reikalą: f'fpiiią juti* 
' ] iej i a i s se i m a s; j a,u d^bar 

rugių už-$32Q/XH) ir k vį^^pradėkūife ' kuopų, tirR^iži-. 
nekal už $48.000. VišLaŠ'Muto ap-'jthuos> svaTstVti^F itaTOtr 

drausta. visokius sumani mus dėl or-
___________  j gali ig'ac uos pagerinimo: ne- 

''''' liaukime'paskutinių dienų su 
j uuijais įnešimais, darykime 
i juos dabar.ir siųskim® YDar- 
(bininkui.’’ Be to gi svarsty- 
|kime kasos klausimą, galvo
kime kiek delegatii^alėsi- 
•nie pasiusti i i storiai-seimą: 

. . kur gausime jiinigų lakelio-
išgabenta i iizS1enms «231.-> . .. kit<e
000.000. . . . —kioms išlaidoms.

Organizacijos klausimui 
NUSKENDO LAIVAS ioryiljputi žemiau paduodu 

.Japonuos laivas Ratfuku k( al|t kurjlĮ

.mėginkite statyti striig savo 
išrokavimo geras sienas. 
Stulpai yra sekantieji: 1. Or- 

;ganizaeija Lms kriptis). 2. 
t organizacijos. fmonsai (be-

Yorko krematorijose sudegįs

Pranašauja Marx’ui 
laimėjimąPAVARYKITE LAIKRO

DŽIUS PIRMYN
Nnd afeinam-io> ne<.i .:o- bal. jg24 metus išdalino9.500.000 

26 (imuos prasideda Ma>>acliu-‘ 
-ntt> valstijoj dayligbt Saving 
Turo. Xuo tos dienos pr>r va
sarą viskas prasidės vikria va
landa ankščiau. laikrodžiai 
nuo io> dienos bus pavaryti 
vieną valandą pirmyn. Del pa-;jos departmentas skelbia 

[‘.ognmo operaciją laikrodžiams ;kafl Rusija ketina pirktis A-i balsais. Spėjama, kad iš vi-■ inaj]ju 11UO Halifa.v. 
mikia padaryti sukatos vakare ‘merike automobilių už $4.-'so Marx gaus 14.000,000 bal- tantis laivas paleido žinią a- 

374.100. su. Pereitais rinkimais ka-'pjc savo nelaimę i visas pu-,
——---------------------------------------jaiikai. socijalistai ir demo ses pirmutinis nelaimės vie-'

Uratai F viso bendrai balsų atplaukė Homeric. ,-rai jrt t } 3 “Darbi-
\gavo 13.333.000. Tai tikima-; įfį-r(- buvn audringa laivas j ’k 

si, kad tie visi balsai eis už jau baigė skęsti. Ant jo bu- f //. 
iliendrą kandidatą Marx’ą. V() jūreiviai. Akvvaizdi'- 
jToliau prisidės prie jo daug je Homeric'n pasažierių lai-, 
nebalsamsių pereitais rinki- vas nugrimzdo ir jūreiviai 

|mais ir daug tokių, kurie ‘nuskendo. Baisi .tragedija 
[balsavo už kitas partijas, ku-, Homeric'o pasažieriams liks 
Irių šiais rinkimais nėra. Tai galvoje amžinai. Taip jie 
'susidarysią 14.000,000 balsu palakė, kai Homeric ,atplau 
ir tas skaičiusius veik dviem kė i Xew Yorką.

I milijonai daugiau, negu Kin-' 
denburg gali gauti.

bibliją. Tai ant 2.000.000' 
daugiau, negu užpernai.

PIRKS AUTOMOBILIU

Wasbington. — Komerri

AR IŠSIPILDYS

I Tarp spėjimų apie rinki
mus prezidento Aokietijo.]] 
ateinanti nedėldieni yra tas. > 
kad Marx laimėsiąs 1.750.000 \[aru nuskendo jūrėj už 180

A-, balsais. Spėjama, kad iš vi

gn Ui pinant.

Tas

Iš vok'ško vertė ktm. Pr. Žadeikis

GEGl’ŽIXĖMs PAMALDOMS VADOVĖLIS
184 PUSLAPIAI

Labai gražūs skaitymai dėl kiekvienos dienos per 
vis.ą Gegužės mėnesi. Graži spauda. Kaina tik 
•>ū centų. Klebonams duodame dideli nuošimti.

Reikalaukite tuojau*.

z “DARBININKAS”
366 West Bradtvay • Sb. Botton, Mass

< jo turinis, forma- 
limo ta''kuinas), 4. 

Centro valdvbo< personai®.
Ant šim kertiniu piliorii] 

bilda vokime pavėzdmftB ŠM-. 
nas, statvkime tikrai'dartb 
ninkišką namą, kuriam kiek* 
vienam darbi "diiMhf hittii mi- 
,loųu. šilta, ramu ir gera gy
venti.

I PABĖGO DU KALINIAI 
i Sacramento. CaL — Iš ka 
lėjimo pabėgo du kaliniai- DAUG JAVŲ TtaA^ntlNNJĮ 
galvažudžiai. Paleista dar- šiemet Argentin**^' ““ 

Per devynis šių metų me- bau 75 policistai. kad tuos lik* javų pks)>ortčti ttt 
nesiūs iŠ Suv. Valstijų javų piktdarius sugauti. 100,000,000 bušelių.

KIEK IŠGABENO

1
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aadtr the Aet of M*rch 8, 1879."

Ateiijantį nedėldienį įvyks 
Vokietijoj prezidento rinki
mai . Kandidatai yra trys — 
feldmaršalas. Hindenburg, 
monarkistų šalininkų kandi
datas, Mara. kataliku, soci- 
jalistų ir demokratų kandi
datas ir komunistų kandida
tas. kurį galima išmesti iš o- 
menės. nes jo išrinkimu nie-

venimo miera. Nesuskaityti 
tūkstančiai, kurie klaidžioja, 
kartais. . betiksliai^ tankiai

f b Į/ ’
SUBSCRIPTION RATE3;

■F

*4-50
15.50
16.60

Hindenburg’as, rodos, da
ro nemažą konkurenciją 
Mara’ui. A'ra spėjama, kad 
Ala rx tam irs. ypač dėlto kad 
yra ščyras respublikonas ir

iū NELAIMĖK)
.^Įet.ųvos ir Amerikos lie

tuvių laisvamaniai iš visęui.š- 
gaiių bandė išnaudoti savo 
ijįuųųV dvi progas—Bųric- 

ir Lenkų-Vatikano
hfiflikordatą. Del šitų atsiti- 
kiftiųkėlė tokį triukšmą, kad 
rodos jie dangų ir žemę su- 
loaiĮys. Tečiau sprendžiant 
iš-jjų laikraščiu dabartinio ū-

jie savo baisiu riks-. ' amanių ir sm-ijalistų misi-|^ 
ūmjBteko.j.įębiįmėjo, o gal Stat\mas buto ne kataii- n.1 
tik pcalamū'jo. Pralaimėji- kams. o jiems patiems peilis 
matf^bmas.-daiktas. nesuji- P° kaklu. Plūdimais katali- 
lūar^ųitPurickio neturėjo kii ir‘’kkyikaliues valdžios 
panfs^o, antrame atsitiki- i’’jų agitavimas neaukuoti.

tame katalikus ir ‘kįiostoriams ir klerika- 
is to^lfelaimės lietuvių'tau- knei valdžiai jie savo pase-■ 
taiidaryti sau partinį biznį ;kėjus tiek “apšvietė, kad 
bavAnėdotas darbas ir žino-j i’<‘ ■■liekam, nei savo partijai 
n^^įmprato. f neaukuoja ir nedirba. Jųse-
\i : < kojai sustreikavo. Bet ju

dMkbaiv Jaisvarnaani spau-į
kalbama apie kata-^ 

llfcųūstiprumą. susiėčgaiūza- 
silpnumą; Štai) 

“iiiefųvos Žinios’ ’num. 76r 
Tąso apie partijų darbuotę.]

.liaudininkų, liesi-1.
seHnMri.raiųĮa net tris prie-;
žastis. Pirma priežastis tai!
ta$ kad juos-katalikai pra-
vaędžiuoįą. Girdi ir doriau-
SMįšjū Tiarf katalikai isnieki-

. aą^.iodeL.tas atstūmius nuo!
(lėjimasi prie valstiečiu-Jiau-

• 'Tas priekaištas ne kokios 
vertes; žLaisvamaniams rei- 
Ma> pripažinti, kad~ jie toli 
jraleokfa katalikus pravar- 
džiaviinė savo priėšinifikn.

Aiiira jų n ėpjsi sekimo 
priežastis, tai jų silpna <>r- 
ganizarrja- Bot jei jie savo

viai sykį ant visados nustotų 
aukavę savo centus ’kliošto- 
riams’ statyti. ”

Mes tikime, kad Šliupas 
žino, kad jo sekėjai Anieri- 
ke netik •‘klioštoriains" ne- 
aukoja, o ir atkalbinėja nuo 
aukojimo netik ‘‘kliošto- 
riams.’’ bet šaukė nei cento 
■■klerikalinei" Lietuvos val
džiai.

' Kaip matome Šitoks lais-! pasaulinė:

. Kojpei’ątyvis judėjimas tu
rėti! būti visos žmonijos ju
dėjimas, nęs jis veda prie lai
mės ir visų negerumų perga- 

Jlės-, jis yra statomas ant bro- 
Kiekvienas ke: ly&b meilės, teisingumo ir 

leivis miesto keliuose jaučia- darbo pagrindų.
si kaipo savo ypatišką prit>> tokių piliorių garantuo- 
rimą nors seniau tai pati tarė 
stebėtina tiesa Šv. Bernar
das, kad jis niekados nebuvo 
taip vienas kuomet buvo vie
nas.

Žmogus tankiai esti vienas 
pūstynėje.> Kur yra tas ku-

per prisigrūdusiūs'gyvenimo 
kelius nuduoda lyg jie pilni 
nuliūdimo.

Gi mimas

ja savo stiprybę ir saugumą 
jame gyventi.

Tokiu būdu reikia jį ge
riau suprasti. įvertinti ir in
tensyviai pradėti realizuoti, 
taikinti prie kiekvieno soci- 
jalio gyvenimo žingsnio. O 
kad tą padaryti, tai privalu 
gerai pažinti pačios kopera- 
eijos esmę ir jos siekius, ku-

\ 1 Cl rv \ L tvnpUMUlVVlUl.i j * a * - .• . *

kad to norėtų pasaulinė opi- p’^s Uuikiaj nejaučia skausmą, 
niįa. Vokiečiu tauta žino ;nuosalume. kuomet jis su 
pasaulinę opiniją. J ie bau-Į' argu žengė savo keliu per 
dė iš visu išgalių prie tos opi- 'Ptisigiudusias miesto gatves, 
mjos prisitaikyti, kad būtu Į žvilgterėdamas i daugybę 
mažiau smaugiami. Bet tuo- p ridų, ieškodamas minios 
mi jie ikšiol nieko nelaime-, veidų, tikėdamas,.kartais bė
jo. ’Yra tvirtinama, kad Vo->žimngai melsdamas, kokio 
kiečiai didžiumoje linkę prie |n«rs mažo ženklo pažinimo 
monarkizmo. Jei dabar Hin- i ar atminimo < Ir kur yra tas.
denlmrg laimėtų, tai pasiro- (kuris nenusistebetų. Kuomet-rijški profitai —o vien tik 

d vokiečiai nepaiso \j'-s čj/1 Jtnr bangas minios 1 ls'Jgyvenimo pagerinimas irtin- 
■s opinijos, nesitiki 
‘iigvinimų iš alijan-

ir eina savo keliais.

j KOPERACLJA yra de- 
j mok ratinė darbo žmonių są- 
įjunga, kurios tikslu yra at- 
Istatyti pasauli ant Kristaus 
Imokslo pagrindų. Jai rūpi 
i m1 dolerių krūvos, ne milži-

racijų punktas Tfcvyiifc Stau*

atmetama, ‘ | TFVTNft IIFtl F4. Prekės parduodamos! lui IHEv IHLIkt

už g rinus-pinkus, knygučių Alpų kalnai slaptiųgi, 
sistema atmetama, arba rei- Ne jQrių plotai didiįgi' 
kalaujama, kad mokestis bū- \[aii dažnai krūtinę slapta, 
tų įnešta iš kalno. Saldžiąija užlieja banga.

5. Uždarbio, dalis skiria-j
ma apšvietai, Apdraudai ir,Tik ta šalis kur aš gimiau, 
koperacijos propagandai. I Augau, stiprėjau ir vargau,

6. Stengiamasi suorgani- džiugina saldžiu džiaugs-1
zuoti į tam tikras atskiras.bi širdį jausmų ramumu, finu, 
grupes gamintojus (išdirbę- į
jus), dalintojus (pardavė-dainos širdies numylėtos, 
jus) ir vartotojus (pirkė-j^^1 pieV(>s mano lankytos, 
jus) ir tuomi šluoti laukam 1̂ broliai sena motušė 
didelę armiją visokių tarpi-jK apkerpėjusi bakūžė, 
ninkų-agentų kurie prie in-i 
dividualės bei korporativės ; *e Uli dalykai jausmus kelia 

. sistemos suimt į savo rankas į! sv*e-<iąją džiaugsmo šalį, 
nuo 63 iki 75% c/c visą paja-,G Drdi nesti lyg banga plati, 
mn : pav. jeigu miesto darbi- fėvynės meilės srovė saldi, 
ninkas už koki nors ukinin-|W: 
ko produktą mokai vfenąi do- š5’e 
lerį.
gauna daugiai 25-36 centų, o D’^Kis šaltosios mirtie, 
didžioji dali< ccntii eina ššavo painiąsias pinkles užlies. 
\vliolesalininkams. joble- '
riams. sub-jobleriams ir ki- IH”’’a's naguose jei galėsiu, 
tokiems agentams. Kopera-'.>av • ',‘v.vnV mylėsiu.
vija. Šitą lekojn nepripažįsta .^rie 'avu akosios širdies 
ir i-iiia prie įiesioginio susi- liausiu žemelę gimtines... 
siekimo miego darbininkų
koneraeijų srūkio darbiiiin-j!')v;O-<- i)i('Ve. man mirti donai. 
k’Įi koiieracijumis. Tokiu bū-;Kur randas gimtllji kapai.

Jdii. stengiasi tą riebųjį agen- ^(‘s 1P-an ’1’ ’l^ti bus meiliau, 
tų 'iiKŠimti iiadab’ti tarpe-gyvenimo kelius keliavau, 
pačių darbi-iriki],

7. Koperajj a rįžtasi, kad 
turto turėtų kiekvienas žmo- 

juus užtektinai i r. kad nė- vic- 
• Inas neturėtų jo perdaug: e. 
!y„ kad žmoiD valdytų tur- 
! tą. o r.e turtas žmones, 
i Minėti koperacijos princi- 
ipa.i yra gilai iri gijo Europo
je. tf'v darbininkai jau val
do ne tik mėmiyčias. dumi-; 
kepyklas ir ecverykų krautu- Sveiki sesės-—broliai 
vėlo, bet visą ekonominį 
ųparafi: 
dirbtuve

neša tolyn, tolyn.
tai ūkininkas už ji nc-.Sin‘; vi> kelia aukštyn.

Kol grabas

■jmių, kurias rasime \ viduose ;]<operacija esminiai yra 
kiekvieno praeinančio ? ilitiosa nuo politikos ir nesi- 

Žiuogus tai prakilniausias irjga> ruo ryšiu su valstybe — 
Dievo sut\orimas, tema~ ap- {jQS pagrindinis nusistatymas ! 

.mąstymų ir pamokos. Žino-į_ visuomenės gerbūvis: 
:gaus valdžia ant. mažų <įaik-, jį stengiasi, kad visi gamina- 
rų parodo jo pasekmę didės- j įr dalinamieji (par- 
niuose gyvenimo daly kuose. įduodamieji) daiktai būtu ne 
Kodėl visados esame ^susii.u- jĮ^viiTiių žmonių pelnui, bet;

pakeltas, šiaip .jau darbi-Kodėl mūsų išvaizda |vjs(l :taipgi ji deda]
oinkai Tiesioginiu būdu ma- ;vl^da pilna rupesnių. Į dėsni savo pagrindam kad, 
žai ta pakėlimą tepajuto. nes ■ Jeigu peržįfu-ėtume Į širdį j-auklėti žmones, kurie patys j 
paprasti laiškai eina ta pat dū ' kurio., žmogaus, kuris .galėti] pilnai kontroliuoti j 
kaina, tik atvirukams vietoj mums pasirodymų nuvargęs (komercinį,■ industrijinį ir e-į 
lc. reikia 2e. Tečiau-.pašti-'• nuo rūpesčių'ir vargų, kuo- jkonominį gyvenimą. Šito at- 

įmet jiraeis proi'Tnus eidamas IsiekimuL žinodama, kad ci- 
Pabrango pakietų (gyveninio keliu, tai visados jonizuotam pasauly būtinai 

T ” ',v? siun-'rasime, kad tai yra ženklas/:reika trijų dalykų: maisto, 
praėjusios audros, .užst'oj-an-! aprėdai o ir pastogės — kope- 

iwko Iti ateitis. Žmogus, pasiduoda (ratyvai prasideda su reika- 
uito jų'rūpesčiams mažuose daly-!1 ilgiausiuoju ir gal leng-' 

' . šie tankiai užtemdo Įviausiuoju punktu, būtent:]
prie ] >ašt i n ink’.] svarbiausius gyn-eninio daly- 'valgomųjų daiktų krautuvė- OQ().f)()() 

v Mažuose dalykuose, ku-'mis. • valgyklomis, duonkc-' 
rie yra padaryti dideliais es- pyklomis ir t. t. Gi gyvybės 
ti praskandinti ir prarasti palaikimu, maistu apsirūpi- milijonu koperatyyjai susi 
liesos gyvenimo, namų ir;nus ir biznyje patyrimų ga- organizavusi: ( 
draugystės — ir su jais tik- (vus. pradedama imtis už ap-j kmvai 
ra linksmybė. Gyvenimas rėdalinių įstaigų, urminių .'OOP vertė- 
lai lik prisirengimas prie .krautuvių, dirbtuvėlių, na-.merik-A

PAŠTININKU ALGŲ 
PAKĖLIMAS

15 dienos

.uis jie mano krūtinės, 
rabo lentos ąžuolines.
’isą amžią aš ją mylėjęs
■>as dienas ją lytėję*.'. .

VI-

(streikui mes pritariame. Ka- 
įdaugi jų vadai neveda kultū-

. ‘i'niio darbo, arba juo visai
į,mažai tesiiTipina. kadangi ju iniai atvirukai eina senolis 

vadai užsiimi tik plūdimais 
ir niekinimais katalikų, ku- 
rie savo tikybos reikalams ir 
kultūros darbams ir valsty
bės darbams dirba ir auko-

pabrangimas
delto. kad pašto tarnautojų rupesc 

ja. tai šliupo sekėjų streikas Ia!g*’s tapo pakeltos. Kongre-;kuose.
įsas nutarė p’-’ 
: metinių algų pridėti po š:>()0. kus
: Kad būt iš ko mokėti priedą5 
(reikėjo didinti pašto tarifą.
! Dabar paštininkų metinė 
a.lga bu> S1.5O0-Š1.SOP.

Darbininkai, palygindami

pilnai suprantamas jam

KAIP FRANCU A MOKĖS 
SKOLAS

r rancijos naujasis iman- 
si] ministeris Caillau.v pa
reiškė. kad jam finansus 
tvarkant, būsią pi-adėta A-, 
norikai mokėti skolos.

PASVEIKINIMAS ŠV. 
KALĖDŲ

<i sulaukę Kalėdą.
kraiti įves, bankus. Džiaugsmu reiškiu kilniai.
. kav’Llas ir įvai• ((limstant linksmybėse Jezą.
įmones. Visam pa- i

v yra skaitoma apie 35.- l-Giipdc'-l aaudži.i varliai.
Dridesimt jienki Akys kiekvieno nušvito. 

milijonai y koperatom’ii. Vie- štai -kaniba erdvėje balsai — 
noje .Viglijojc yra iki šešių :/u>

darbininkų, j An

pic $560J1_\įjj.-ądangdi melsvoj: 
vi.okiii ištaigų'. A- roku, prusbklaidė

rvto.

Ipnutė. bet;
Galvoje reikia.turė- 'niume kuris užpuola pasaulį, kreditinių įmonių ir t. t., žo- dabar ji jnadė.io smarkiai/j

Iii pamatyti, kurią
Iresnės. ( 
hi ta. kad paštinii jis pilnai negali apkaiuuoti Udžiu sakant, evoliueijiniai ei

nama prie pilnutinės kai]' 
politinės taip ir industrijinės

-II111 žiedu —

jl«: gali -valstyiiūs.. reikalus
i tfiedtyri^į i _ • • *? ■*

. 'Tremia ..piiežąšjti^ tai tįu

yofeaĮHųv 'Girdi krikščionys- 
ilemokria^ai taip dalykus su- 
tvarab,k&d nariai turį šiokią , 

iš priklausymo (

liai ir alijantai į>rivab> žino-■ ha: 
ti. kad mes kitai]) skolų ne-i'L<-. 
galime mokėti, kaili tik at-'-n'< 
sižadėdami dalias kmitribu- 
rijos, iš vokiečiu gaunamos, i 

Aš darbuosiuos, kad šitas su-1 
maliymas būtu Įvykintas." |

■ \ra mmlatinis. šiai]) darbi- s,ą tiesą.
.] js ininkanrs neretai jiriseina be- -Mos padarome ;
'.juJdarbiaiiti. 'Ldiau paštinin- 'minus, netikėtai.

ipiai. ir mes galime padary-; , s.lV() pnn(.]ini vykdymui "vnl 
!ti juos kokius norime, I”
■met klaidžiojame per miesto'tina. ' liav;: — <
-gatvę ir Įiraeiiia pro mus vy- ’ j J; visŲ at^v]įgių kopė-
■įas ai motelis sulenkta> se-|ra(.į ja i-jįtasi būti demokra- DU-ii 1:11- 
puitve ir pasižiūri su Įtempta Įtinę’organizacija. j

kaipir policmoiiai

< už (I

.ivk) japi<
peratyvių draigij

;an;;
-^■u6'|koj>eracija eina sekama plo- s’ P'»rriles

o. B
> Mažutėli.

J. Trakiškis

ne:

mokrą^ai šelpia savo moks- 
pašeipas. tin i 
’ --------------‘

rįmųl To i
liaudminkug.
.Į5?! <*Tėvynė" bal. 17 
laideijė pripažįsta šį dalyką: 
“•“Artnorisi pažvmė- 

fy-taslindnAs faktas, kad pe- 
. rfeitaiSinetais vis gi labai ma

žą au^Aų<lėta šitam svar- 
pbiam reikalui—Realinei Ma 

gjfnnazijai. ”
jMT^‘Kaujienų*’ bal. 

rašoma
i pagdulavimus ir veli- 
H^tfikiečiams. Vie- 

jjjenictis^ sugrįžęs 
Atvežęs šliupo zor 

Janas, šliupas to 
** prašęs-^pa-

!ti svetimus turtus kiftein<.
: Bet jei Emneija sakosi neiš-, 
įgalinti skolų niokoti, tai kaip j 
jeali vokiečiai ko-itribuei ja< i 
iii'ikėti. i

Erancūzai visoko prasima-; 
no. kad tik nubovvti Ameri-1

NETURINČIAM KA 
VEIKTI

Ketiirii.'-iau: Ką veikti
Velniukas patarnauja —
Į nuodėmes pritraukia
1 r jose vadovauja.

Kas darbo nenori dirbti

i

ti. Skobi Amerikai nemokė
dama. E Kaucija turi pinigu 
armijai ir ginklavimuisi. To
kiu būdu gali užlaikyti sa'\<t 
militaristinę ir imperialisti
nę politiką, gali remti Lenki- 
j;u kad toji galėtų smailei i 

apie lietuvius ir kitas tautas.
Amerika stojo karan. kad 

pašalinti vokiečių militariz- 
mą, o nepajuto, kad tuomi 
prisidėjo išauginti francūzų 
jnHitąrizm^ kurs nei kiek

Nematomai pakliūna

1 hirbuojas ištvermingai.
Tas pergali piktybes
Ir jaučiasi laimingai.

; išklota giliais ramutėmis, ta-j|Urj vien;] balsą, neatsi- 
ida \ i a sunku jiems spiesti ar žvelgiant ant Šerų daugumos, 

t. y. balsuoja ne Šerai, ne'do
leriai. kaip kad daroma kor- 

skambejimą vaikiško už- jp<)racįjOSe — bet patys žmo- 
jnės — žmogus statomas ant 
'aukščiausio laipsnio.

jinas ladivka neišdildomą žen-į Už ~-rus I1K)kama tik 
jklą mūsų gyvenimuose. Kiek- )H1()šimtis (4-8GG).
p ien;i suminkština ar pagili- visas kitas uždarbis dalyja- 
Įaa šešėlius. Kiekviena pra- nia tiems 
Igaištingo rūpesčio, kiekviena cinkams 
valanda betikslingo skubini- kuom nors

i mes kada nors turėjome jau- i _ _ '
piystes raudonumą ar jaute 
j me ri 
įsidegimų.
i Kiekvieną dūmą g\

KIEK TURĖJO PA8AŽIERŲ.
New York.—Per 1924 mo

tus j New Yorkę įvažiavo ir 
iš NetV Yorko išvažiavo frau-

nęgeręwiw>už vokiečių kaize- kiniais 336,400,000 pAsažie-

b

Ii. -r-

1 Knygos iš Lietuvos |
TIETARIG RAŠTAI. drūtais gražiais ap

darais. Du tomai....................................... $2.00
| LIETUVOS ĮSTATYMAI, labai didelė

% knyga. 1 032 pusi., apdaryta; tik................$h.OO

p;
?i;;

tj

žmonėms-akd jo- 
ku ri e prisidėjo 
prie Įmonės pa- 
............. Čia ir-gi 

! žmogaus vertybė statoma 
pirnion vieton, o doleris ant
rom t. y. dividendai, korpo-

mo; kiekviena minuta nesu- |lalkjmo jr kėlimo, 
valdonui mažu trūkumu kir
timi ir gilina veido grabu
tes.

Jeigu tiktai galėtume iš
mokti nuslopinti ir užgesvti 
kibinti rūpesni mažuose da
lykuose, kurie vargina mus 
pirm negu jie galėtų prasi
mušti iš mūsų gyvenimų, ta- 
da daugelis iš rauksi i ų nepa-

R

TALY’Jll)V.\S. labai ęraži kny^a. giežiais 
audeklo apdarais, kaina.............................$1.00

:8

tume jaukiančias akis ir Šyp
sančias lūpas. — tikri priro
dymai gyvenimo gerai pra
leista ramybėje ir pasikaki
nime. ,

NAUJ.AS TESTAMENTAS. gražiais ap
darais .................................................................$1.00

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

VISAS imant ant kart, atiduodame už. .. .$5.00

“DARBININKAS”
366 WeitBroadway South Boston, Mass.
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Laukiame grjžtant namopi di- Į 
džiosios kelionės turisto kun. Ju- j akare, 16-to balandžio laikyta
me. Vienas kitas gauname nuo jo sųfirinfciie Lietuvių-Ukrajnų- 
Itotiriį, kortelių. Dabar grįio Baltgudiių Sąjungos pauškėjo, 
Šventos Žemės. Vieši Lietuvoj, j kad pradžia susiartinimo tų trijų 
Ims laivą iš Francūzijos geg.2 d. į titulų pasirodo graži. Tapo per- 
Šv. Kazimiero vietinė draugija jau ; skaitytas linkėjimas nuo daktaro 
rengia turistui priimtuves. Pri-'•Craičiūno ir tūlo gąjb. Ruko ii 
imtuvėse programą išpildys garsūs ’Chieagos ir tapo priimtas, jampra- 
So. Bostono Dzimdzi Drimdzi

Velykos laimngai praleistos. 
Didžiojoj savaitėj ceremonijos bu
vo ilgos, bet nenuobodžios. To
dėl lankėsi josna daug žmonių. Į- 

Ėjo cteug prie šv. išpaižnties. Ve
lykų rytą bažnyčia buvo prikimš
ta žmonėmis. Kone visi žmonės 
priėmė šv. Komurtiją. Buvo pri
sikėlimo apeigos, procesija, gra-1 
žūs giedojimai ir orkestrą. ' Ano- )'iĮ7lra'gtŲ™”į ‘uTrl^'d^ 
riai apdengti gėlėmis. Katamai3pie UJ trijų sugbr. 
žmonės džiaugės, savo atgijmn;r,]imB Tį fcuvo 
Nezaliežninkai pvksta kana, darius. . . ,,,. . T11 __i kad neva jau ir Chicagoj, III. yra 

komisija iš lietuvių sueiti, susitar
ti si: ukrajinais ir baltgudžiais ta- 
- pat dalyke vienybės.

Keporteris.

šv.nt, j Sąjungos valdybą (žinia: 
kaipo garbės narys) kun. Ponia- 

’tyšyn (ukrajinas). Toliau: Są
junga užgirta definitiviškai, ang
liškai vadinti: Anti-Polish Alians 

. — ’ ‘ Prieš-Lenkiškas Alijansas. ’ ’

Nes. mat pirmutinis vardas dėl 
daugelio lietuvių nepatiko. Gi 

; naują užvardijimą sugalvojo gerb. 
!kun. -J. Kaulakis. Paaiškėjo, kad

■Utoiii; per vj*ą*

še** parapijoiMuns ir apietiztioų 
perimam-bu* progą attikti

^>rQ<TMa*a» toit.jąjo Bn^taz už kląhoof i Wor*- 
.v.... Mmb., į kuru J. J. Jakaičio

įrištą. T«d-gi mes we«tfi»idtaČiMapkasti*: (I) Velykų moaolot**, 
Mgiko P. Šeputis; (2} Velykų ei
to— i. Valiūnas; (3) monologas 
-r- Juosaa Bulke^ičiaa; (4) veika
las “Gaila Usų^” (5) dainos; (6) 
Urbonas dalino vaikams dovanų*

5:30—-7—8 v. r. Per visas diena/* 
bus klausoma uųiafintjes. Uftaj- 
goje buas procesija. A

Užprašo Kun. P. Zabiala, 
klebonas.

Wkarėtia putina buvo ir parapi
jai nemažai peiso atnešė. Ačiū 
vaidyloms ir atatiankiuaiems.

Daugiau vakarėlių! Visi į dar
bą.

Beportem

riaušių sėkmių naujoj vietoj; jo

jnumyse. Atėjo mums nelaukta 
valanda — atnešė nelaimingą ba
landžio žinelę — ištraukimą iš 
mūsų tarpo mūsų didžiai gerbia
mo kun. K A. Vasio, kurs mums 
aukojo savo spėkas per 10 metų, 
t&i-gi lai Dievas suteiks tėveliiui 
gausių palaimų.

Didziauzioa iaktimės.

SOBATūn BiUSBžB-JUBCa

BALTRU $L PALTM-. V. NftKŪMir K. SAVĮLIONIS. Ta^i

žans koncerto paaikl*Wtt JM&Ot MHto Jl«*

yra tų rymionų. tiek daug?
A. a. Pranė Kibildienė. 40 m. 

amžiaus, S vaikų motina apsirgo. 
Didžiajam ketverge nuvažiavo li
goninėn. Turėjo sunkią operaci
ją. Pavelyta. Sunkiuose kentė
jimuose priėmė paskutinius sakra
mentus, ir mirė Didžiojoj Subatųį. 
Vyras Feliksas ir vaikai liko di
džiausiame liūdnume. Iškilmingai 
tapo palaidota bal. 14, 1925 iš iv. 
Pranciškaus bažnyčios, šv. Marijos 
kapinėse.

Jau senovės Romėnai sakydavo- 
. In patria natos non ėst propheta 
vocatus, kas reiškia daug-maž ■

Tavo tėvynėj nieks tavę neva
dins pranaši;. Tai yra. savieji ta- 
’u gabumų, tavo pasiaukavimo, 
•; .. idealų nepažins, nebenorės 
pažinti Tas iš dalies buvo ir su 
•mūsų čia labai gabiu dainininku, 

Antanu Baniu. Saviemsiems 
lietuviams jis visuomet veltui 

,■ patarnauja savu grožiu, žavėjan- 
čiu balsu: bet ar jam tinkamai do- 

; būdu moka savieji — lietu- 
atiyginti. tikiu, visiškai, nevia 

Bv. 
tvokiečiais, 
'kainavo jo nepaprastą o. . _ , 
.'dainų srity: žodžiu, perkeitė jį i 
.artizmo žvaieždę. Ir kad daug a- 
Ipie tą nerašyti, patariu, kas nori 
i persitikrinti riesotume mano žo- 
idžiu tame dalyke, Įgyti sau vokiš
ką dienrašti “Philadelphia Tage- 
ibiait” numeri 1:7-tą f šių, 1925- jų 
m»“tų. iš dienos 15 ' balandžio', ir 
perskaityt: straips: ‘ame: “Er- 
'ę'tgreivhes Radio K zert." Kur 

'vra aprašyta su kodi bausiu jam 
■imu. kaip kartu '. vokišku 
; '•Arim-/' jis soi< dainavo 
■e. Brolių Radio Stotyje vą- 
14--o balandžio.

0LBVBUUTD, OJHO
Verbų ned., baL š. m. 7:30 vak. 

šv. Jurgio svet buvo pastatyta 
scenoje “Piloto Duktė.“ Atvai
dinta kuopuikiausiai, lošėjos visas 
mokėjo savi roles gerai, kalba bu
vo aiški. Seena buvo pritaikinta 
su visokiomis įtaisomis tinkamai 
tam veikalui. Darė labai didelį į- 
spūdį į žiūrėtojus ir klausytojus. 
Čia priklauso garbė lošėjoms ir 
gerb. klebonui kun. Vilkutaičiui, 
kad taip puikiai išmokino. Daug 
prigelbėjo ir p. Klimavičius. O 
žmonių buvo pilna salė prikimšta. 
Pelno liko $300.00.

Šv, Velykų iškilmės
šv. Jurgio lietuvių, bažn. alto

riai ir grabas buvo labai gražiai 
papuošti, vis darbas ir triūsas 
gerb. seserų.

Giedojimas bažnyčioje buvo ko- 
puikiausis po vadovyste -visiems 
gerai žinomo murik. J. Čižausko. 
Tai geriausiai išlavintas šioj apie-

MOJfTULO, MAS8.
Negalima praleisti neapsidršu-

vaikščiojo paskutinę gavėnios sa
vaitę; Paned&io vakare, gerbia
mas Tėvas Marijonas Bumšas pra
dėjo misijas, kurios traukėsi iki 
Velykų vakaro. Montvilos katali
kams ilgai neišdils iš širdių taip 
gražūs ir naudingi gerbiamo misi- 
jonicriaus pamokslai. Ant visų 
pamokslų lankėsi daugybė klausy
tojų. r Pamokamai visiems patiko. 
Net daugelis ir laisvamanių lankė
si per visus vakarus. Taip-gi ne
mažai priėjo išpažinties ir priėmė 
ša-. Komuniją. Galima atvirai 
džiaugtis, kad Montellos katalikai 
stiprėja kasdiena, nes daugumas 
suklaidintųjų spiovė ant bolševikų 
žadėto rojaus ir atėjo atgal pas 
katalikus.

Užbaigus misijas, panedėlio va
kare misijonierius sakė prakalbą. 
Ant prakalbų atsilankė nemažai.

Rengiama vakarienė 9 d. gegu
žio, 10 metų sukaktuvių nuo įstei
gimo mūsų parapijos. Bus geriau
si solistai ir kalbėtojai. Grieš pui
ki lietuviška orkestrą, d vietinis 
koras parodys savo galybę. Ant 
rytojaus, 10 gegužio bus bažnyčioj 
'iškilmingos pamaldos. Bus svečių 
kunigų ir podrauge bus išleistu
vės mūsų didžiai gerbiamo klebono 
kun. K A. Vasio ir sula aktu v ės 
naujo klebono kun. K. Strimaičio. 
Tai-^ kviečiame visus apylinkių 
lietuvius dalyvauti iškilmėse.

Pinavij&s

ŠIA VASARA 3;^
■v$T

■Važiuokite pigiai ir patogi*, atskiroje *4al^ pikiai-ęer-

Uiaakprti fe

’ o“ —--------- —— — - --r
.da apiinkrbės jį suartino su lietuvių choras Juodu Cle. naudingą
tais, ii. Ji B pažino, .p. ijį1“110 hctuvla‘ “*•“ •t«d*auS-
■i> jo nepaprastą gabumą " .... _ ..... Marii

DAEBtTUMAS.
Juozas. — Ką tu tokį dirbai kad 

net pirštai pūslėti?
Kazy a — Tai nuo šaukšto val

gant.

■ tė

ir didelio laivą “BffįTpjjj 
p (24,000 tlotf

PAIEŠKOJIMAI
*

kvieči&taį prieki 
kursjjps.

P-lė Ona C. ir tolesnių inf

Pa ieškau Amerika eavo aunaua Via 
cento Kalvaičio. Sena motina per karį 
pametė jo antrašų ir dabartės nesustra- 
Šo. Motina gyvena Kybartuose. Kai 
tinote apie Ji ar jis pats atsiliepkite 
šiuo antrašu: k. GERATM, M Oedar 
St, Hartford, (įtn.

į ir pakvietė prisirašyti prie 
Marijonų draugystės, tai prisira-

29 kovo š. m. 7 vai. v. Įvyko šv. net g! narys. Taįp pradžiugęs 
Jurgio salėje mokyklos vaikų mo-, 
kslo vakaras. Parodė ką gali vai
kučiai ir mergaitės, kaip seserys 
mokina kasdieninį mokslą. Reikia 
stebėtis, kaip jie gražiai vartoja 
lietuvių kalbą. Istoriją mūsų lie
tuvių didvyrių žino kuopuikiau- 
siai. Rašo lietuviškai Ant pa
baigos buvo “debatai” apie žemę 
ir vandeni, labai įdomu buvo klau
syti, kaip jie ginčijosi vieni už s 
vandenį o kiti už žemę.

Tėvai labai patenkinti iš tokio 
mokslo. Dėka gerb. klebonui ir 
seserims.

Nepersenai tūla moterėlė nube
ngus į parap. mokyklą norėjo iš
draskyt seserims akis, kad nemo
kius lietuviškai ir vaikai nepatri- 
jotai ir, kad vaikus kur ten būk 
■neleidžia prigulėti. (Tai ne pirmas, 
jos toks atsižymejimas Clevelan-

tės pas 1
89 State

kalbėtojas dar antrų žingeidžių 
(prakalbą pasakė, sykiais ir juokų 
■daug padarė. -Skirstydamiesi, vi
jai linkėjo kad “Dievas suteiktų 
daug laimių misijonieriui.

Balandžio 14 vakare L. D? K. S. 
■2 kuopa surengė išleistuvių vaka
rienę savo darbščiam nariui M. Ka- 
nianduliui, kuris nuo pat prisira
šymo prie kuopos darbavosi su ge
riausia energija dėl kuopos labo. 
Pagalios buvo išrinktas kuopos; 
pirmininku, tai dar gyviau pradė
jo darbuotis: daug prisidėjo pri- 
rašinėdamas naujus narius prie 
^kuopos. Taip-gi ilgą laiką darba
vosi N. A. apskrityje, kaipo rašti
ninkas, ir L. D. K. S. centro val
dyboj iždininku, žodžiu, buvo ne
pailstantis darbuotojas. Už gerus 
Kamandulio darbus ir jo draugiš
kumą atsilankė ant išleistuvių va
karienės skaitlingas būrys, kad 
(palinkėti laimingos kelionės j Lie- 
.tuvą, o nuvažiavus taip pat dar
buotis katalikiškos visuomenės la
bui. Gi kad kuopa ir draugai bū
tų jo mintyje, tai kp. ir nariai pa
pirko dovanėlę — auksinę plunks
ną ir dar pridėjo keletą centų ant 
tooklelid, kad nuvažiavęs Lietuvon 
galėtų spraiyti savo įspūdžius ir 
prisiųsti juos 2 kp. 'nariams.

Taip-gi susirinkusieji prašė Ka- 
mandulio, kad jis nuvažiavęs Lie
tuvon įteiktų kuopos tėvui gerb. 
kun. F. Kemešiui geriausius ir šir
dingiausius linkėjimus.

Paieėkau Jaoao ir I*a» Aleksu: 19M5 
metale gyveno <20 — NTnnth SL, Phlla- 
delphJA, Pa. Ir Gerardvllle, Pa. Turiu 
labai svarbu raikai*. Atsiliepkite. Jū
sų gentis—PETRAS VARANAUSKAS. 
188 Boltoc 6 L, So. Boston, Mass.

drovę, 8Ū& Broad^ay, So. Bo«taą?l(M8. R .-i
Tie kurie ne Amerikos Piliečiai: irvAbrį važiuoti Lietuvon apfU'. 

lankyti, yra Amerikos Valdžios užtikriKtr
per metus laiko. Dokumentas tan> d»W-rnilrritoBWrJfailįtoyW 

$3.00, ir P-lė Turauskiutė parūpins tą dohusaarią. ūenę tajriyh^jįfrfr 
yra reikalingas. , , _________ '

X.

r. e-
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Razna-;'- ■as
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P. Vigilaz

P-

►

PaieikM Mfc Ktataiar* StnJtao- 
ta Otrdljau cynmo Ptttatrorth, Pa.

statyti.

Iš LIET C VOS, Viktorija. K užgeni o- 
q6 paieško savo seserų : Kazimiera Mi- 

, iewska, Bronislava Klewska, Tekia Ku- 
lakotvska ir Veronika Marčinska. Pir- 
miaus gyveno Paterson, N. J. Ir New 
Britain. Conn. Kas žinote apie šias ▼- 
patas ar patįs, atsiliepkite po šiuo ad
resu: MRS. ONA. MASTAUSKIEN'S. 
1060 V. Market St.. Scranton. Pa.

AĄKarl-Alfoua Urbanavlčias. aunun 
Korrktantlno Ir Odm Urbanavičių, gt 
®<b Mekirto dvare, Šiaulių apekr., rau
to r«L, palaikau sava d&Mi Jono Ur- 
banariUuai. rantu, Aletaandro ir Fe-

Paieška® Jaeeų Bartkų : gSrdįfaa Jog 
■enfava orvwo Chfeage’j. EI. Turiu 
dėl Jo svarbių žinių Ii Lietnvoa. todėl 
praSau atsišaukia šiuo antrašą: K. 
BTSMONTAS. 19 Ttoau Pk- So. Be> 
ten. Mass.

1 a .n
g. s -oo

Kun. P. Juškaitis, Cambridžiaus Iš
liet. kleb., po sunkios operacijos ^'; 

operacijos pasveiko ir sustiprijo 
Palangoje.

FafeSkan sar* sesenr Kotriao* Rim- 
8a. apie 33 Mttj amžiaus, 11 nactų kaip 
Amerikoj. Jmntan gyveno Wiscou*in 
valstijoj. Kllnai 18 Telžlų miMto. Kas 
fino apfa ją, teWt* pranMtl nž ką 
atlyginsią.

STBPONAS PLATAKIS

Mr Ha

ruriškunias mūsų ‘e- 
ai. ,''paiinzai. ne kai- 
pjrukia iš kilnios šir-

bridge'io parapija ir kiti. Vieta 
erdva, sveika ir graži!

p-.o-išias Palangoj Š 
o'yčins altorius g<‘ 
:h. Raži'.auskas Gir?

ra labai prir-Iar.- 
T.ūs't brangiai tė- 
— Lietuvai. Ir

w

U 1.

au dirbama. Pr’.?.:.- 
.o k’iųbas taiso keli;;.'

b a" H n a sa v o na aų 
Skųceviėius rūpinasi 
sukikams rėdymai 

•i.oarius. Janukonis jau persi- 
ž"- rakandus į savo liaują korr.-

Pasveikinimas Čekų-Slovakų 
Prezidentai

č ia kelmas veikėjų, privačiai — 
nejviyuminizai r.o nuo kokių nors 

:-O"gai‘;izacij į. žinodami, kad Čekų- 
Slo-'akų -."-riausybė. kurios prieša- 
-kyy s'ovi gaisus čekų, didvyris, 
■ae:-’-'. Tarnas Masarykas. yra Lie- 

■ ■ vai knprm'ar.kiausia. sumanė iš 
ik praėjusių sukak. 
:o erimimo dienos 
s*i. išreikšti viešai 
tokį maž-daug. čia 

p.'>s--rikinimą :

Tai mat kokių atsiranda army- 
<krkų mūsų tarpe. Nabagė pama
tė ir išgirdo vaikų mokslo vakarą 
apsiriko ir nosį nuleido iš gėdos. 
Ar tik nereikėtų tokioms moterė
lėms Baltruvienės su kočėlu.

» Vytis

car'r
M ;

kris. jri\visas P«- ‘‘žėrimo pono Ta-
U-... :.;.u -.ns(. 01 Masa-yk^ Todriei. sužinoję,
;isi kad kotlmirian <;v’ ^ikn ponni Masa-

snkaKo ,5 motai amžiaus. 
ne< ž miau pasirašiusieji lietuviai 
••<uk‘'.;ai miesto Philadelphia. Pa.. 
1 . > A išdrįstame pasiųsti Jam 
- < ; S’. ivakijos prezidentui ir

riša? valstybei savo koširdinciau- 
•i • < ikii.imą ir linkėjimą, kad
ątn — ponui Masarykui Viešpats 
\ ?'•<!•■■< malonėtų duoti galimybę 
r dar -'ia ant žemes koil-

ai atrinančios ‘r '1<>’ 'i^ugišku mantikių 
gijų išvaižavi-:8rn/ ' y <>kn-STo-
ri T.au ronnr 'n iv mūsų brangios tėvynės,
davimą ^--^..Lieti:vn«, TodėlH Jfisu Ek.selenci- 
’zbict'intės p- Pon®1’ prczidpnfc ir visa f'<>kų- 
aiisk ritvs 1a1l,a- valstybė meldžiame
t’avLiii f'tmt. širdingai, malonėkite priimti tą 

mūsų pasveikinimą ir širdingą lin
kėjimą.“

SIOUX CITY, I0WA.
Velykos.

šįmet pas mus Velykos buvo la
bai gražios ir įspūdingos. Resu- 
rekcijos ir procesija Švenčiausio 
Sakramento prasidėjo 7-tą vai. ry
te. Žmonių susirinko, kaip nieka
da — pilna bažnyčia. Tas paro
do kad lietuvių čionai yra nema
žai, bet kur jie yra kitomis nedė- 
liomis? Dievas težino. O. bro
liai. seserys, nepamirškime apie iš
ganymą Procesijoje dalyvavo a- 
pie 100 mergaičių ir bernaičių. Al
toriai buvo labai gražiai papuošti 
gyvomis gėlėmis. Choras, po va
dovyste gerb. E. Šlapelio, labai 
gražiai pagiedojo. Mūsų choras 
gerai išlavintas, gali gerai pasiro
dyti. Ačiū varg. ir choristams- 
tams. Garbė jums! Prie šv. Ko
munijos priėjo keli šimtai žmonių. 
Žodžiu sakant, viskas taip žmo
nėms patiko, kad rodos niekad 
taip mūsų bažnyčioj nebuvo. Vi
si esame gerb. klebonui labai dė
kingi už tokias iškilmes. Tiktai, 
sarmata mums, kad mes negalime 
visi susitarti ir pastatyti jam kle
boniją. kaip kad visose parapijoje
yra Mes parodome kad kaip ir, 
neatbojame. Gėda m

HAJLTPORD, CONN
Balandžio 19 d. buvo įrengta la

bai graži. įspūdinga ir gardi kiau
šinių vakarienė, kurią vedė P. Jan
kauskas, Žmonių buvo gana daug. 
Programas gražus. Pirmiausia 
kalbėjo kun. Vaškelis, kuris-aiški
no svarbą būti organizuotais ir 
mokėti save tvarkytis. Toliau kal
bėjo S. L. R. ę. A. Conn. apskri
čio pirmininkas, vietinis klebonas 
kun. Ambota,. p-lė Jokubaitč iš 
Ncv- Haycn ir daug kitų kalbėto
jų, kurių vardų nepamenu. Žo
džiu sakant, vakarienė buvo pui
ki ir pamo'krntfnti.

Per darbavimąsi per 10 metų 
gerb. kką. K A. Vaaio mes gana 
.. .r- -•-* ilki-

DYKAI

tod< zydy^nj .

"Ro1) Janais, Jonas, Amerikon atvyko 
1914 metais Ir apsigyvens Breoklyn,

2) Karpavičius, Juozas, prieš švyli- 
kų metų iškeliavo Argentinon.

3) Šepetys. Jonas. Amerikon atvyko 
į 1808 metais tr tūlų, laikų gyveno Dee 
Mcriflee. lovų.

4) Glniorfs arba Ginistis, Alekaan- 
iras. atvyko Amerikon 1913 metais Ir 
tūlų laikų gyvenea Brldgeport, Conn.

R) Vasiliauskai. Jonas Ir Kotryna, 
1914 memis gyvenų Philadetphia. Pa.

Apie juos žinantieji arba patįs ieš
komieji prašomi atsiliepti šiuo antra
šu: LITBUANIAN CONSULATB, » 
Park Row, Xew Turk City. N. Y.

Jeigu Jąe 
mą oro M prry 4 
metodą, knrf etstetą* ff- 
gtal Ir faurt

itmt&ms. Jetgu Jtuą Hgii 'fif cjtee- 
BiSka ir užslsenėjusl Ir Joldog
lės jums negelbėjo, mm petartav- 9- 
bandyt Šią metodą, kurią taMtau 
flaml DYKAI ISbandriAtfi.'

DYKAI MUSU LflmtSK
Mee neęraSom nuo 

tU. tik pri»iŲsąit

Jūros. Nepraleiskit gero* pt 
naudoti- Rąžyki t HandlM, 
kenčiat nuo rrgąaffrmeu

PLBASANT MBTOD CO, 
Dept X 10

M24 No. Ashland Ara^ CMcaeBr .n!.

CUHARO

»o. Mane antrain: LTTHUA- 
laultal Vilniau* gt So. 79. Karo! 
UrtanaMčlaa.

3a*ie ji Uktaą. nalaUklta gnaelb 
ką buMa 1MM Mdata.

JflTFA DAMOSafŪiVTS 
(BarataMeaė)

» T«ani« St.. ftKiaoD. N. Y.

Hletkaa 0 kartao-

GARMA

3CYTJBA.
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-^PRANEŠIMAS N. ANGLIJOS

' VYČIAMSiRfc ; • -i

Kuolių', 
vienas norės pasiskinti, o .už pą-

■pjMūsų organo “Vyties” ye- 
š^ktorius gerb. Matas Zujus iš- 
iyažiuodamas Lietuvon sutiko 
“tižyažiuoti Bostopan ir duoti 
.'.pranešimą apie mūsų organiza
cijos reikalus bei' darbuotę. Tuo 
tikslu, Balandžio 29 d. Parapi
jos salėj, 492 E. Seventh St., So.

. Bostone rengiama jam prakal
bos.

Kviečiu visus vyčius ir jų 
draugus bei pritarėjus iš visų 
"Jaujos Anglijos kolionijų atsi- 
ankyti tą vakarą. Ypač veik
esnieji nariai turėtų būtinai at
silankyti, nes gerb. Zujaus pra
nešimas bus indomus ir naudin
gas mūsų organizacijai. Pa
skleiskite tą žinią plačiai ir su
sitarę atvykite.
; į V. T. Savickas,

L. Vyčių N. A. Apsk. Pirm.

reikės užsimokėti tam tikrą 
duoklę. Žinoma, galų gale vis
kas išeis ąnt gero, nes kuris 
daugiau kartų bus pagautas, 
tas gaus gražią dovaną.

O.

VISKO PO TRUPUTĮ.
Šv. Jurgio diena, bal. 23, bu

vo šilčiausia diena-bėgyje sep- 
tiniolykos metų — nuo vienos 
iki dvieji] po pietų siekė iki aš 
tuonios dešimt laipsniij šilumos. 
Tik septynių laipsnių trūko iki 
šilčiausios dienos balandy, Bos
tone. 1914 m. bal. mėn. 19 d. 
buvo 87 laipsnių šilumos.

Kardinolas O’Connel jau su- 
giyžo iš Rymo.

LINKSMIAUSI ŠOKIAI..

Visas Bostonas ir jo apylin
kės vien tik ir šneka apie tuos 
■linksmuosius šokius, kurie į- 
.vyks balandžio 25 d., Michael 
J. Perkins Post Salėje (ant 
Broadvvės tarp G ir I gatvių).

Tais šokiais susiinteresavęs 
ne tik jaunimas, bet taipogi 
vaikai, seniai ir moterys. Ne
veltui indomauja. Atsilanky- 
ųaas visiems apsimokės. Salė 
su visais patogumais. Joje pir
mu syk Įvyksta lietuvių pramo
ga. Orkestrą bus viena iš ge
riausių šioj apylinkėj. Šių šo
kių apleisti negalite. Pasilinks
minsite iki sočiai.

Rengėjai.

DIDELIS TEATRAS.

Rengia Pilnųjų Blaivininkų 
i9-ta‘ kp., sekmadieny, balan
džio 26-t ąd., 7 vai. vakare, po- 
bažnytinėje svetainėje, Fifth 
St., So. Boston, Mass.

Pelnas skiriamas vaiku vasa
rinei mokyklai.

Gerbiamieji-sios, visus kvie
čiame koskaitlingiausiai ant šio 
Įdontaus vakaro, nes matysite 
ko dar nematėt. Šis vakaras su
sidės iš labai juokingu komedi
jų iš kurių galėsite pasijuokti 
iki soties. “Šlitkis” iri£Šliot- 
kis” los tas komedijas ir prie 
to bus merginų teatras. Bus 
taip-gi ir kitų pamarginimų ir 
'dainų. Dainuos p-lės Grybai
tės.

Įžanga visai maža: suaugu
siems 35 ir 25 centai, vaikams 
10 centų.

VISUOMENĖS ŽINIAI.

III Susiv. Liet. Šv. Kazimiero 
UI’ Dr-jos bertaininis susirinkimas 
|||; bus balandžio 26 d„ 2 vai. po 

pietų, Lietuvių Salėje. Po su- 
g sirinkimui (apie 4-tą vai.), Dr. 

Jakimavičius kalbės sveiką
jį tos reikalais. Prakalbos pasi- 
§ j klausyti kviečiami visi: nariai 

ir ne nariai. Sveikata yra bran- 
h giausis žmogaus turtas, tad iš

mokime ją branginti. Apie tai 
ir bus aiškinama.

Valdyba

BŪK ATSARGUS.

; Dabar pilna visur vi šokiu ne
laimių: vienos iš jų labai skau- 

» džios, b kitos ne taip, truputį 
Į minkštesnės, štai ateinančioje 
f subatoje ir-gi bus kai kam“ne- 
ė, laimių,” nes sąjungiečių ren- 
| giamame baliuje pasirodis gra-

žioji vasara, o toje vasaros 
P padangėje bus pilnas sodas o-

t Tire & Rubber Co., 78 W. Second 
Į St., So. Boston, Mass.

Lmv“M:Uyr,hile k-dilaj T22 W( >()D AVE_ 
įMATTSI’AN'. -NkASS. , (S.-A.-25)

I ■ ė t__ ■-____________Kadangi jau'flraspradeda atšilti.“tad 
Užk> iečių visus Moatel’o lietuvius ir

ku.u visnkiij. kitu drabnų flaiktų. Prie 
ti) turiu priminti, kari tai vienatinę lie
tuviška krautuvė, kurioj galite gauti 
visokių religiškų (kvintų pasipirktų p 
ypač turiu labai gražiajr.pigių mtildak- 
nvgin iš Lietuvos.-

J. TRAIUAVIČIUS
175 Ames St., Montello, Mass.

' 1
i 

Mnss. į

KODĖL NIEKU NEVEIKI;
turėdamas ;u tiek dang laiko. ■ Kodėl 
jį leidi veltai. Sunaudok tą pelningą 
proga, kuri, tau oieko nelėšuoja. Klausi; 
informaciją pas: AMERICAN KAULE 

:GARMEM' CDK1’.. F. Tikniš, bte 
■itlo vedėjas. 329 _VV. Brpąchyay. South 

Boston. Muss. ' (S.-M.pj

ANT GREITO PARDAVIMO
naujas narnas dviejų šeimynų su vč-

Altuv.ęj pądary- 
>avogta prekių 1 - • •

gomis kaltininkai V. Dam
brauskas ir V. Ivanauskaitę su-

įvedama turgūs

PARSIDUODA VIENO TONO 
! TROKAS—DOCH
j tik S.lMX> niaiiiii vyžinėia>, gerume sto- 
Ivyje. Kreipkitės: P. KIŠIi-’j.rus. 137 
i \Vei»rer Avė.. Cair.iiridge. Mass.

Ofiso Tel. Uni versi ty 8831 1 : į jG^venTnon 4 £_
lies. Te!. I’rospeet 0415-M 26 Ifiraičk’ St.i -8<Tmervi’.!e. MnsL

D.A.ZAETSKAS

PAVASARIO BARBENAI:

(“Lietuva”)

772 EAST BR0ADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0823 
LIETUVIS DANTISTAS

OR, M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

425 BroadtVay, South Besto* 
'Vito ■ valandai:

ma 9 Iki 12 :U0 ryte ir nuo 1:80 
Iki 5 ir huo 6:00 iki 8 rak vakare. 
OftefiP uždarytsš uubn>o« vakarais 
ir nedėldlenlaia.

t

Lietuviškas Graborius, balsamuoto 
jas, Real Estate ir Public Notaras

343 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Residencija: 237 D St., So. Bostor

Ofiso Tel.: South Boston 3072__R
Resid.“ Tei.: So. Boston 1912—w

Vrendriogolos mieste pil.9 Ė* 
Gribavičiąus’ - • * 
tas plėšimas. . . .-o— s 
už 7,000 litų, ^Policijos pastan- 
l----- - ’ 7.
brauskaš ir V. Ivanauskaitę — 
■imti- . Bę to, suimta Kr avė ei ti
nę sp dukterimi*, kaip-prisidė
jusios prie plėšimo. Pažymėti
na, kad Kravecienės vyras A. 
Kravecas, sužinojęs apie savo 
žmonos fr dukters dalyvavimą 
.plėšime nusižudė.

Naujus turgus įvedė. į
UKMERGE. Miesto tarybos > 

nutarimu, be esamų turgų ket- i 
virtadieniais, Į _
pirmadieniais. •

Į šiųomi pranešame Lowellio 
! ir apielinkės-iietuviajns, kadi 

' mes atidarėmeįtonikinę ir iš-
Olrname vlsoKosd'USles iom-J

- 3 J i
Reikalaukite lietuviško to- i 

niko savo -krautuvėj ir jį i 
^US$ž., . į , ; f ; jt ? - 1

' -Pristatome visur,' patarha- 4 
vimas užtikrintas. )

Reikalui esant, kreipkitės ? 
sekančiu antrašu: J
LbWELL Ą^TTUNG , GŲ,. Ž 

19 Davichon Streąt, -5 
Lovveft Jflass. i - -5

L< ir V. Paukpiskas, Bros., | 
Savininkai, «

Neleiskime 
Pleišką 

jnoms

! Gražumą

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
urant Sedan- L924-m., mažai var

totas, tik»2-,650 mailių. Kreiptis 93 

C^ss Roybury, Mass., Tho- 
jiias Dragūnas.

Tai Main 2483

GEORGE R. SHIELDS

TeL S. B. 0441

F. J. KAUNAUSKAS f
advokatIs^

414 Broadway, So.: Boston 
(Antros lubos)' ,

S išegzamluuoju akte, priskiriu ald- 
£ uitis. kreivas akte atitiesluu ir 
® ambl i joniškose (aklose) akyse w- 
S grąžinu šviesą tinkamu laiku.
t J. L. Pasakantis, O., D.
I 447 Broadway, So. Boston.

811-812 Old 3Bonth BuUding 
.294 Wash$į§ton Street1 • 

Boston,' Mass.
fttianrton: Ud Ū:30 P. M

' ĘAST BOSTON OFFICE 
lįfiriMayerick St., East Boston

Telėphone East Boston 1490
Gyronimo visto 

87 Gorham Avenue, Brookline 
Jelephone Regent G3C8

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisią mokyk
lą fr užsiima Kcal Estate pardavi
nėjimu, būna mano ofise kasdieną 
nuo 3 iki 5 valandos po pietą išsky
rus šventadienius. Lietuviai, kad 
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas 
manę. A. F. Kneižio adresas yra 
toks308 E. Nintb Street, TeL So. 

Boston 1696.

LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

Tel. S. B. 2805—R.

Atsargiai r-
• sveika veido,'-iiHnr*'ar. 'nair.r. 

jausies mados aprždaiai ne
bus patemyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tių Įkyrus )>alt? . 
parazitai gadintų jdsų gra
žumų. Naudokite

r ka* vakaras' pcę deįimt-dBenų 
į ir _ pleijjkatwsįl2ojaus'- įSįyks.

t<įf remtaisiais naudojant
> ajįpsap-gojįitėiiiuo jiį.’Rutaes 
' parduoda-- Jūsų vaistininkas 

po 6Sc bonkų arba 7Sc 
tiesiog iiA laboratorijos.

ri At>, jūdaTER- 4 co) •’ 
Berry & - South 5th Sip.

Brooklyn, N. Y.
DR. PUSKUNIGIS 

gydytojas 

LIGv 
ū 1 3 P° Plet

389 Broadway,9 VfiSo.

TeL So. Boston 2831.

Nusibodo gyventi. ! 
| LEVADOS DVARAS (Ra-j 
šeinių .apskr. Ų Kovo mėn. 9 j 
d. čia. nusišovė Raškevičius j 
Pranas, 25 m. vvras. Jis vedė I , •
būdamas, rodosi dar tik 1S «. I,pa,t,yrcs. kalbas

Įtų. Kariuomenėj atsitarnavęs į

[TIS, 1.1(1 Willov St.. Cam- 
’ ~'iss. (A.28)

i

Subatos vakare, einant gul
ti, reikia pasukti laikrodžius 
vieną valandą pirmyn, nes sek
madieny prasideda šviesos tau
pymas ir viskas eis jau sulig 
naujo laikę. ;

* Šv. Petro parapija, Legal 
Stamps Konteste, laimėjo penk
tą dovaną — $75.00.

Seredoje buvo Lietuvos Ne
priklausomybės Šventės, gegu
žės 15 d. apvaikščiojimo rengi
mo komisijos susirinkimas. Nu
tarė turėti labai gražų ir svar
bų programą, kuris susidės iš 
dainų, muzikos, prakalbų ir 
daug kitų pamarginimų.

Praeito utaminko vakare, 
Grigaičio prakalbose, komunis
tų bobos buvo paskelbusios ka
rą soeijalistams: vienas ponai
tis nuo bolševikės gavo ruską 
ausinę, o kitas stačia galva nu
dundėjo trepais.

Tai jau necivilizuota — toks 
rojus nevienam suaugesniam 
žmogui visai neimponuoja.

Praeitos nedėlios vakare, būk 
esą buvusios sandariečiii pra
kalbos, kuriose du kalbėtojai 
kalbėję ir paskui buvus visų už
keikimai protesto rezoliucija iš
nešta. Kur tokios prakalbos i- 
vyko ir kiek ten žmonių buvo, 
tai nežinia, nes ir patys sanda- 
riečiai šiuo kartu nesigiria ir 
nežymi nei vietos, nei publikos.

SUSIRINKIMAS

Lietuve? Vyčių 17 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadieny, 
balandžio 26 d. š. m. 5 va], po 
pietų Parapijos Svntainėje, 49’2 
E. Seventh St.

Visi nariai būtinai ateikite. 
Turėsime aptarti daug svarbių 
reikalų.

Po susirinkimo bus pramogė
lė.-

Valdyba

SVARBI ŽINIA

So. Bostono moksleiviii susi
rinkimas įvyks antradieny, ba
landžio 28 d. š. m. pobažnytinė- 
je svetainėje, Fifth St. S vai. 
vakare.

Visi moksleiviai (ės) ateikite 
skaitlingai, nes bus pasitari
mas apie svarbius reikalus. 
Kviečiami ateiti ir tie,ikurie už
silikę su mokesčiais, nes sena Į 
skola nutarta panaikint* ir pra
dėti viską naujai. Šiame susi
rinkime pasižadėjo dalyvauti 
'mūsų žymūs alumnai, kurie 
daug ko naujo praneš ir padės 
Imums susitvarkyti, kad pasi
darbavus vicuomenos labui.

Valdyba^21 J

BUŽERIS

grįžo ir gyveno su žmona pa> 
jos tėvus. .

Šių metų pradžioje susilygo .
pas ūkininką už-berną. Kovo ----------------
mėn. 7 d. pasiskolinęs kaž RLUIALe
no revolveri o kovo mėn. S d. Į tų berniukų dirbti Į dirbtuvę. Lie-
2 vai. p. p. nusišovė. Guviai norintieji gauti darbą krelp-

Priežastimi nusišovimo, sa-ikiiės rytais po fi-tos vai. Eastern 
ko, buvęs nesutikimas su žmo
na.

I Atvyksta Kaunan prof.
Speranskis. . j 

,Balandžio pradžioje žada at- i 
vykti kelias dienas Kaunan iš- \ 
varytas iš SSSR Peterburgo u- j 
niversiteto profesorius V. X.;

1 ’ ir l " ' * r* r , I MONTELLO, MASS.lynan ir pakeliui ketina Kaune į •»***•’ y h 
laikyti vieš:ą paskaitą tema j 
“Šių laikų šeimynos tragedi
ja.” Sulig Latvijos ir Kstijos 
laikraščių atsiliepimais Spe- 
raiiskis sėkmingai laikęs keletą 
paskaitų Revelyj ir Rygoj. Šiuo 
.tarpu prof. Speranskis yra Ry
goj,. kur prašomas Latvijos u- 
niversiteto Kanto filosofijos 
draugijos skaito referatą tema: 1 
"Kantas ir Tolstojus kaipo fi
losofiniai charakteriai.” Rusi
joj Speranskis buvo laikoma^ 
.geriausiu lektoriumi.

GRAŽI ŪKE (furma) apie 16 my
lių nuo Bostono, 30 akrų geros žemės, 
7 kambarių namas, su Iruprovementais 
ir elektriką, kūtės, daržinės, vištinin-. 
kai ir garadžius, visi budintai geriau1 !. REIKALAUJAM VYRŲ ir diū- šiame pa taisyme, prekė $4.750. ir tik 

■ - - • ' ĮSI.200 įnešti.

TUJŲ. BŪTI PARDUOTA ŠIĄ SA- 
VAITE 2 namai, 5 šeimynos po 4 kam 
barius katrai ir didelė barnė iš ku- 

I rios’galima padaryti -sudėjimo vieta, ar 
ba gnradžių. parankiausioj vietoj So. 
Bostone, ni-ekė $5,3(10.

A. IYAS
301 \V. Brond-.vay, Se. Bestos, Ma*

TEL. So. Boston 0506—W.

LIETUVYS DANTISTAS y

A. L. KAPOČIUS!
|251 Bfoadway, So. Boston

("Keleivio” name)
Ofiso Valandos: nuo 0 Iki 12, nuo 
i:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare / 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
■lubacomis nuo 9 iki 6 vak. Nedž 
tomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį y

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima tiuikalbSti ir HetuvUkai

. ofiso valandos: Rytais Iki 9 vei
i Po pietų nuo 1—8

Vakarais nuo8—0
Į, 586 E. Broadway, So. Boston

3 16 METU SOUTH BOSTONE 

jo R. H. S. STONE 
| AKIU SPECIALISTAS 
| 399a W. Broadway, So. Boston 
I VALANDOS: Nūo 9 r. iki 7 v. vak.

i RŪMAI ANT IŠRANDAVOJIMO 
City Point’c du teneme'ntai po ke 
turis kambarius ant išrandavoji- 
mo. Vienas su impruvmontais. o 
kitas be. Kreiptis: Povilas Miški
nis, dienos laiku 490 Bmadvay, 
vaakrais 29] W. Third St.. S. Bos
ton. Mass. A.-2V>

TRIJŲ ŠEIMYNŲ, L2 kambarių 
Inamas sn variomis ir kitais nau
jos mados Įtaisais. ar*i So. Bostono 
beaeh'iii: r<mdos po $35 ir $40 Į 
mėn. Del sre-ito pardavimo prekė 
$11.500. J. B. Gailius, 301 B’svay, 
So, Boston. 'A.-30)

I PADĖKAVONĖ
Mike Binte, 501 Pine HIIls St., 

Minersville. Pa. rašo: “Dėkui Tamstai 
p. Žukaiti, už jūsų stebuklingai sutai
sytas žoles, kurios mane sveiku padare. 
Turėjau vidurių didi sntietejimą. akli 
vio uedirbimą, galvos skaudėjimo, nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir nie
ko valgyti nenorėjau, bet kaip aš su
naudojau jūsų žolių du pakeliu No. 
B1V>a. t»1 tas vlsa<i npcmamjmas r.u< 
manęs dingo ir veliju kiekvienam žmo 
gul kreiptis pas žukaitį su negerais vi

durinis. o tos žn'ės ir jumis nti^sl^vo 
Prekė GOc. už pakeli.“ Atšiąsk 10c.. 
o gausi visokią zoną ir knygą katalogą 
Adresuok taip:_____ ___

M. ZUKAHTB
449 Hndson Ave^ Rochester. N Y

TeJephone South Boston 3520

1.0. ŠALNA (SKALNA)
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universiteto 
Gomeli University s* A B 
G. Waahington ūniv. su LL.B 

“DARBININKO” NAME 
(sutros lubos)

M W. Bro*d#*p. B*. Borto*. 
Rezidencija

SOS Harvard St, Cambrldge, Ma* 
Tel. Unfverslty 14®—J.

LIETUVIS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
g - (UNDERTAKER AND EMBALMER)

983 Cambridge St. ’ Gambridge, Mass..
K ------------------------------ - ' ■ - '■ -. s .. -; •
g Aprūpinu šH-menų reikalus pagal šeimynos norą. Darbą atlieku
S gerai ir sąžiningai, nes esu baigę 
§ raidžios.

LIETUVIS GRABORIUS
(UNDERTAKER)

štnom! pasiskelbia atidaręs nau
jų įstaigų, (kuri kiekvienam malo
niai patarnaus laidotuvių reikaluo
se. nėpfilfšifit artt ■ kokius kapinių. 
Įfig pdiįo laidojajtčlų.

Tatai Montel’o's ir apylinkės lie
tuviai prašomi yra panašiuose 'rei
kaluose kreiptis pas savo tautietį:

ADOMĄ AVAITKUNĄ 
(WAITT)

25 Enterprise Street Tel. 6740-IV 
MONTELT.O. MASS.

Ofiso vieta:
530 N. Main St.. Brockton.

Tel. 1023

BOSTOH'O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO E V. BL. PAŠELP 
DRAUGIJOS VALDYBOS

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba,

Į 539 E. Seventh St., So. Boston, Ma* 
Tefephone South Boston 1516—J.

Viee-Pirmininkas — .1. Petrauskas, 
250 Gold St., So. Boston, Ma* '

ITot Raštininkas — .T. Glineekis,
5 Thomas L’k., So. Boston, Mass
in. Raštininkas — M. šefkis,
40 Magine Road, So. Boston, Ma* 

\asierius — A Naudžiūnas,
885 E. Broadvny, So. Boston, Ma* 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedeldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
valandą po pietą, parapijos-salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston,; Ma*

_____ ___________ ' 1

CHORO REPERTUARAS l
MĖNESINIS MUZIKOS LEIDINYS, METAMS $2.00 3
No. 1-as, 2-tras ir 3-čias (trijų mėn.) jau atspauzdintas i

Įtalpa: S
LIAUDIES DAINOS — Maršas (maišytam kvartetui arba chorai) į 
šIENAP.TPTT (merginu kvartetu i arba chorai) §
TĖVYNĖN (Irjlenis halsams) X
VAŽIAVAI BiEN’4 ir BĖDA (raaitytsm kvartetBl 8t-ha chorui) j!

K a i n a 7 5 ce n t a4 «
Cherams duodamas didelis nuošimtis. 5

A. BAČIULIS, 421 Sifth Street, South- Boston, Mass. 5

STOGDENGIAI 
(ROOFING)

Smalos ‘r žvyrio. metalo, šleito ir 
ašpalo šingelių. Taf yra seniausi ir 
atsakančiausi stogdengiai So. Bos- 
ton’e. Visas darbas gvarantnojamas 
ir vpatiškai peržiūrimas.

■ T. L ORMSBY & SON || 
216—218 Bowen St., So. Boston j

(Tarpe E ir F Strcets)
Tel. So. Boston 3662

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBA

Pirm. — Z. ZičkienS.
203 W. 3-rd St., So. Boston, Ma* 
ice-PIrm. — A. Jannšonieaž,
1426 Columbla Rd., So. Boston, Ma* 

rot. Rašt. — O. Siaurienč, 
443 E. 7-th St., So. Boston, Ma* 

"m. Rašt. — J. Keys.
115 G Street. So. Boston, Ma* 

žd. — O. Staninliutė,
105 6-th St, So. Boston, Ma* 
varkdarė — O. MizĮrirdlenė.
1G4 G-th St. So. Boston, Ma* 

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

Lietuvoje Parduodama 
FABRIKĄ

VILNŲ VERPYKLA ; su žeme, ant didelio vandrano: turbina, naujos 
karšiainos ir verpiamos mašinos, selfaktoras. efrktro šviesa, vanden
traukis ir t*, netoli stoties naujo gclžkelio. Paštas Tryškiai, Šiaulių ap., 
Tauragė verpykla.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį paskutinį patarnavimą, todėl verta paa j| 
kreiptis.

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

Tei. S. B. 4(X*

DR. J. C. LANDŽIUS
fSEYMOUR)

Lietums Gydytojas

II ’ Tel, Brockton 5112—W 

DANTISTAS

OR. A. J. GORMAN 
(GUMAU8KA3)

706 M&in St., MontoUo, Man.
(Kampu Broad Street)

fcV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRA1AI

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

VIce-pirm. — J. Grubinskas,
157 M Street So. Boston. Ma* 

Pro t Raštininkas — A. Janušonis, 
• 1426 Columbla Rd., S. Boston, MaW
Elnlusą Raštininkas — K .Kiškis,

8 Hatch Street, So. Boston, Ma* 
i 'ždlnlnkas — L. švagždys,

111 Bowen St, So. Boston, Ma* 
tvarkdarys — P. Laučka,

395 E. Fifth St, So. Boston, Ma* 
Draugijos reikalais kreipkitfis visa* 

los l protokolą raštininką.
Draugija savo suslrnkimus laiko 2-rą 

nedėldienl kiekvieno mėnesio l-®ą vai.
po pietą parapijos salėja. 492 Seventh

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO8 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
IRMTNINKAS — V. Znllecktm, 
514 E. BroadwRv, So. Boston, Ma* 
ICE-PIRM. — Povilas Rufau 
95 C Street, So. Boston. Mass.

PROT. RAST. — Antanas Mscejunaa, 
450 E. Seventh St. So. Boston, Mass. 

IN. RAST. — Juozapas Vlnkevličua. 
906 E. Rroadvrnr. So. Boston. Mass, 
ASTEKTUS — Anrtr. ZnUeckas, 
611 E. Flfth St. So. Ma*

IARRALKA—Kazimieras Mlknfllonls.
906 E, Brond^vay, So. Boston, Ma* 
D, L. K, Keistučio Draugija laiko h4- 

o mėnesinius susirinkimus kas pirma
1 edAldlenj kiekvieno mėnesto. po num.

94 Washington St, Boston. Mąss., 
:30 vAalndą po pietą. Ateidami ant

I ualrinklmo atsiveskite su savim dan- 
I glaus naują narių prie musą draugijos 
prirašyti.




