
f-

Griausmingiausias kalbėtojas
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.SUSTREIKAVO. šv. Kazimie:

2,000

lapijos.nuo didžios Bostono kolnijos.

ATMETĖ.

sek-

dinolui.net ingriso, kol ant ga-lnus idealus — išgirdo vis ir ko- pavojus.JAPONIJA PATENKINTA.
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[MŲ, NEI APSIVE- 
DIMŲ.

INGTON.—Iždo
Metano bilius, kuriuo 
ažintos taksos, tapo 
Lite atmestos. Tas bi- 

kapitalistams nau-

Jzy'jos butu Švenčionyse. 
| Kad privačios mokyklos ga-

REIKALAUJA DIKTATO
RIAUS.

. —A-
latvišką kalbą vaitoja, bet mpiimomoš dienos savo gražiu
1 — . I. 'Vt . , t...............* i s t* » ... .. ' 1
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geresnią. laiką. Jie matė rei-| Štai, kada beJievyb

’ Buvo tai brangi ir .linksniu 
tos. kolonijos darbininką diena.

nne sustreikavo 
vių, iš kurią 95 nuos. v- 
tėrys. Reikalauja įvedi- 
valandų darbo: dienos, 
dabartinių 44 valandą.
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Geležinkelių reikalams 1024 
m. reikės apie 600 bar jiiBką,

DARBAI PAMAŽĖJO.
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į airišhj bažnyčią* 
visai niekur

rėmėjas tos Jkojonijęis lietuvhį
beubejo vadas naujai į fatalikų^mši^itaab ? M

žmones Iš l * \

*

iėtkų metu.- Miesto

čini — tuojatt. tonclatorių var-| tikslu palikti lietuvių mokyk-

A*

GERAI SEKASI. ( °
f ... ;. *

Bostono Cįty Club’e pereitą | SMARKIAI VEIKIA IR 
utaniinką turėjo pokilį Massa- Į TURI PASIŠEKIMA.
ehusetts* Credit Union Asso-1 —
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BrMfflritf tari Mprtttf, kad fek 
~a«k**fe .''
kųspaudo* ttatiprinhi* auk 
Metai* Dievui frp*ČialB*tor> 
iW, fe įmonėm* naudlngem!*, 

, n«*u pirkim** balnytinią indu i* 
n*t negu bažnytinė* apeigo*. i Pa* ' 
kol to netupraa viH katalikai, me* ' 
JMfalimė tikėti* sulaukti apaudo* 
kori atatiktų Katalikų Balnyėioa 
rimtybei ir pajėgom*. Žmonių 
jradal, pirmiausia gi kunigai, t»- 
ri įkaityti tai savo didžianafon|« . 
daviniu, ’ ■ j / ■ * ■4

yyikitaDM

If«w BmMM

A- . ’ ' .

- Am.

Dl'BBIKIHK
. i. ■ feną —14

DTAnNiNkjus, ektveMli

BĮhtaĮHf. * «-*>«•• įr*t»»•
ŪfenDiiy M«buu u.....i..,.,,

DARBININKAS - 7 
Ml »mdway, BpttOn 27,

M Motom
-fri* t -

K3H

K

i

■L. IX, No. 22. KETVIRTADIEĮnS. VA tARIO-21Ą,

REIKAS TEBESITĘSIA.

JNDON.—Didis dokų dar*
Oką streikas, prasidėjęs 
itą subatą tebesitęsia.. Dar 
jokios vilties ant gTeito fęiation, Credit Union yra tau- 
ailcymo. Maisto produktų Ipymo ir skolinimo kasa. Massa-1 Ser^- luin- Gaimus, kurs vos
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, ATMETĖ,

RNAS.—Šveicarijos žmo- 
ęr referendumą išreiškė 
i-iešinimą įvesti dirbtuve- 
valandij darbo savaitę 
48 vai.

O, KAD ĖMĖ KYŠĮ.

1HTNGTON. — Senato- 
iOieeler pareiškė, kad 
y General Daugherty, 
ri* daboti teisėtumą val- 
ėmęs kyšį . nuo žibalo 
i jų, kadi tylėto, kuomet 
tas bus daromas. Da- 
žtai reikalaujama, kad 
rty būtą atstatytas ir 
ras atstatytas.

AS KARALIŲ.

ON. — Darbiečią va
lgiuos premjeras Mae- 
r kiti kabineto nariai 
>as karalių. Buvo daug 
lijos didiką.

NDERRY, Vt. — Ši- 
e per 1922 ir 1923 m. 
vieno mirimo ir nei 

•ėdimo. Gimimų 1922 
, o 1923 m. buvo 12.

IRGANIZAVO.
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daryti privačias lietuvių mo
kyklas, buvo atmestkič joltių 
paaiškinimą. :

' .... • * ■

Nubaustas redaktorius. Lie- 
tavos socialistų .laikraščio 
‘ ‘ Lietuvos Žinios taflaktore 
F. Bortkevičiene nubausta 500 
litų už skleidimą meląglngų^žt- 
litų. ' "' * ■

Ii p

? NOTA LENKAMS.
i # —-r'-jir-rn

Lietuvos vyriausybe 1923 m. 
gruodžio 17 d. įteik v Tautą Są
jungai raš{ų, taniame nurodo 
lenką lietuviams daromas šu
nybes ir pažymi per mažą jos 
kreipimą domesio sulaikyt len
kų žiaurumus. Tarp kitko no
toj pasakyta:

.. 2. Vilniaus krašte. Kai Len
kija okupavo Vilniaus Kraštą, 
lietuviai turėjo, keturias aukš
tesniąsias mokyklas (mišriąją 
gimnaziją, mergaičių gimnazi
ją ir mokytojų seminariją Vil
niuje ir vieiią gimnaziją Šven
čionyse) ir keletą šimtų liau-

r Ar daug buvo prisirinkę į pa
maldas t Ar bUVO kaili klausy
ti prakalbų t Svetainė — buvo 
kimšte-prikimšta Žmonių, daug 
buvo’ stačią. Iš kur gi jų tiek 
daug. prisirinko? Gal iš kitą 
parapijų privažiavo? Ale kur 
čia tau! Kaip tyčia tą dieną ki
tose lietuvių bažnyčiose net 
daugiau žinomų buvo, kaip pa
prastai. O ir čia net grūste 
prigrūsta svetainė. Kaip tik 
žinia pasklido apie savo para
piją, apie pamaldas — tuo,jauldiės'mokyklų. Įėjus- Vilniun 
tarsi kas būtų dvasinę mobili- ] lenką kariuomenei, mergaičių 
zacĮją apšaukęs. Suėjo visi tie, gimnazija buvo uždaryta, gint 
kurie anais metais buvo švie- nazijOs ir ■mokytojų semtaari- 

■čiami Kapsuką ir Stasiulevi- j0>5 butas buvo ‘lenkų valdžios 
čią. Suėjo ir tie, kurie eida-[organų užimtai Tas pat buvo 
vo seniau pas airišius, ar į kitų padalyta ir,su lietuvių ginina- 
tautų katalikišlęas bažnyčias, kjjos butu Švenčionyse.’ 

> Ir netik suėjo pasižiūrėtilif — - ’ - - - - -
•pasiklausyti, bet ir gerą darbą lėtą veikti, jos tari gaiiti leidi- 
padalyti.. Nes kada klebonas mą, o šią leidimų davimas be- 
paragino pareikšti pažadus au- galiniai vilkinamas. Be to, lan
koti šiais metais naujai hažny- [ kii vyriausybė imasi priemonių 
čiai — tuojau fundatorių var- tikslu palikti lietuvių mokvk- 
dai gausiai pasipylė^ J pu^va- las be jnokytoją. ^venčimtių 
landį klebonas "savo ^Tmygoje]giwna^i;jos3irelctorins' W; v¥T-‘ 
turėjo jau prirašęs penkis tūk
stančius dol. su viršum pasiža
dėjimą (kai-kurie čia pat ir už- 
simokč.jo); gi dar laike mišią 
kolektos sumesta’ $333.37, kas

■ ? • - -• •

(Žinutė i i Philadelphijos) .

Gyveno ’lidmiesčio širdyje 
keli šimtą# lietuviškų šeimynų 
per porą de

Į pakraščiuosl Įįėtaviai organi- 
Įzavosir tvči 
miau šv. Ė 

Įkitą • šv. i 
niejį vis lau S dar -savo eiles, 
įjuos savino 
ti. Katalik ti valiavo tai pas 
šv. Kazimie; ą, tai pas šv. Jur
gį, daugelis; ?jo,kttr arčiau, kur 
patogiau ■ 

|gi vėl daugelis.' 
tas jo. » į .

Bet tuo <|vasiniu kolonijos 
apleidimu pasinaudojo priešti- 
kybiniai gaivalai ta via buvo 

_______ sudarę stiprų- centrą savo soci- 
tiivių kolonija netoli atsiliko ]jaltarinės irpries^įrbinės agi- 
nuo didžios Bostono kolnijos. I tacijos. Čfaprėike gan ilgą lai- 

Montelloj 'prieš prakalbas ka garsuisis įkomisargĄ Sliek; 
buvo atėję “Jaisviečitu’*' ; Stilso

;kvtos^tLkun; Garmų į savo -pra-f'®^ 
kalbas. Tai kun. Garmus, pa
kvietė juos į jau jam surengtas 

; prakalbas^ Ir ”laisviečiai”
taip padare, daug jn atėjo ir 
padoriai užsilaikė. Tik vienas 
incidentas buvo klausimą me-1 
tu. Vienas paklausė kas Lie
tuvoj “krakmolą” 
Mat norėjo paklausti apie kra- 
molą. Tai klausėjas sukėlė Į 
tuomi daug juokų ir Įsitaisė 
sau naują “ prazviską, ” nes jį 
žmones jau pramane krakmolu 
ir taip vadins,

Kun. Garinus dabar važinė
sis su prakalbomis ir praneši
nės naujausias žinias iš Lietu
vos. Paskui ketina stoti į kurį 
nors Amerikos 
kad baigus galėtą darbuotis 
Lietuvoje švietimo dirvoje. i

1 ■ —■ ■ r" ’ • '• ' 1

MIRTIS DĖL DANTIES.

.ehiisetls valstijoj svarbiausiu Ipereitą pėtnycią išlipo .is laivo, 
toje dirvoje veikėju buvo Bos-Į Jau suspėjo pasakyti tris pro
tone milijonierius, krautuvįnin- Į kalbas ir pereitą nėdelią bažny- 
kas E. A. .Edene. Minėfame|^toi pamokslą pasakė, 
banltiete jis pasakė prakalbą. Buvo daugelio jaučiama ir 
Nurodė, kad Massąchusets val-toj€§aį sakoma, kad amėrikie-j

Credit Unioiiai turi 50,-1 (ųu lietuvių ūpas nupuolęs. Te- 
000 narių, & kapitalo $6,50ta- | čiautoldo nupuolusio ūpo kun. 
000. Tos organizacijos tvarko- Garmui nėra. Jis dabar turė
si kooperatyviais pamatais. jęs audringą kelionę per Attan- 

] tiką ir todėl labai suvargęs, te- 
TĘS ORLAIVIŲ BODAVO-' Uj (larban paro(l5f

JIMA. kad amerikiečią ūpas “fine.”!
J Kun. Garmaus prakalbų pasek
mės So. Bostone jau žinomos. 
Jisai teipgi kalbėjo jau Cam-[ 
bridgeriujė, kur žmonė/rLietu- Į 
Vos reikalams sudėjo apie $140, 
ir Montelloje, kur sudėta apie 
$240. Taigi maža Montęllb lie-

•LONDON. — Darbo valdžia 
parlamente paskelbė, j jog karo 
orlaiviĄ budavojimą, pradėtą 
prie premiero Bakhvino, tęs to
liau. Tai iš kaiknrią Darbo 
Raitijos atstovą buvo girdėta 

■šauksmai “shame!” Mat Dar
bo Partija .stovėjo už nusigin
klavimą, o vadas MacDonaldas 
yra paeifįstas (taikininkas).

NEREIKIA ATEIVIŲ.

IVASIUNGTON.—Kongres
menas Johnson, kurio didesnio 
ateivvbės suvaržymo bilius jau 
paduotas kongresui, paaiškino, 
kad nereikia Amerikai ateivy- 
bės. Sako, kad pei’ dešimtine- j 
t į 1910 ir 1920. m. natūraliu ke-’ 
liu gyventojų skaičius padidėjo 
ant 10,000,000 žmonių. Todėl 
gyventojų skaičiaus per atei- 
vybę nėra reikalo didinti. To
liau sakė, kad jei nebūtų atei
vybė varžoma, tai Amerikon 
kasmet atvyktų po 2,000,000 
ateivių* ir tokiam skaičiui ne
būtų darbo, iš to kiltų nedar
bas.

TOKIO. —■ Japonijos laikra
ščiai su pasitenkinimu rašo a- 
pie naujai Amerikos nustatytas 
ateivvbes kvotas. Kol buyo Į- 
leidžliama daug europiečių. ° 
mažai tejleidžiania japonų, tai 
japonai labai pykdavo. Kai eu
ropiečių ateivybė suvaržoma, o 
japoną vis-gi įleidžiama, 
japonai nusiramino.

4 _ __ ' y
GARSI NAŠLĖ MASKVOJ.

MASKVA. — Rooseveltienė, 
našlė buvusio Amerikos ■ prezi
dento, su sūnumi Kemut atvy
ko Maskvon. Jiedu'atvyko iš

O.—-Šio miesto ark- 
ojai - susiorganizavo 
Ivo lokalų. .

«. f—y----- -------- f“

JI ŽINGSNIAI |
Įme visiems ko- 8 
j ^meteliams* do- «
Uosio &raips- į 
mūsų gyvūojan- g 

eratyves krautų- 
nori ateity je būti -| 
kooperacijos jų- 8 
alės iž tą straips- įį 
reikalingų Žinių.. s 
jos'veikėjus pr&- | 
riliepti Čia palie- -įį 
turimus. > ’ &
ri&d' | • *j»er mfotab darimi mm-
ewiHį»wiMWiiiMii)«VįSg

Į Chinijos sostinės Pekino per 
i Sibirą. Po keletas dieną jiedu 
; vyks į vakarinę Europą.

. REZIGNAVO.
. WASinNGTON. — Laivyno 

sekretorius Denby, kurs visą 
laiką buvokritiimojamąs už iš- 
randavojimą valdžios žibalo 
versmių, pagalios rezignavo,

DORCHESTER, Mass — Ti- j 
mothy Sheenan galą gavo dėl 
danties/ Nunešė skaudantį dan
tį .dantistui ištraukti, bet iš
traukus kraujas prasimušė 
taip,, jog nebuvo * galima su
stabdyti ir žmogus mirė.

f < r . • - *—
e parapijas — pir- 
ažimiero, paskiau 
ingio, o tie viduri-

L
i tai vieni, tai ki

tee- 
r-

[tuvius savo žarijunta “Kova,” 
Nenuostabu, kad kolonija bu
vo tirštai apsėta prie^tikybinių 
laikraščių ir knygų

Bet kada bedieviai, išsijuosę 
veikė, tikintieji žmonės nenu-

Inas iš mokytojų gavo įsakymą 
apleisti Vilniaus kraštą prieš 

[prasidedant mokslo metams. 
Mokykla, pasilikusi be vedėjo, 

, Į šešis kartus buvo patiekusi
Llc- fsW* tačiau vilties. Savo šir-[padarė tos dienos laimikį arti hjajjdidatus, turinčius rąi.ltia-. 

malšino, pjše jie gaivino viltį susilaukti [$64)09.00. ųias kvalifikaei jas, tačiau jie
geresnių laiką. Jie matė rei-l Štai, kada bedievybės apaš-lyįsj nebuvo patvirtinti. Praėju- 

[kal’ą sudaryti tikybinį centrą,Italai per ilgus metus grojo ant kj lapkričio mėn, lenkų vai- 
Į sukurti parapiją. Susidarė I žmonių blogų jausmų, geidu- džios organai be jokios priezas- 
būrelis katalikų idealistų ir ne-[ Hains pataikaudami, gal jie j ties uždarė Švenčionių girnna- 
atsižiūrėdami į joltias kliūtis|šusilaukdavo sau net ir ploji- 
pradėjo rūpinties parapijos in-lnnj. Bet tuo viskas irbaigda- 
kūrirnu. Užuojautos nedaug, b vosi. Vaisių .nebūdavo. Bet 
pasipriešinimą iš Įvairių pusią kada buvo užgauta gyvoji sty- 

[ tiek ir tiek*. Bet jie į nieką ne-1 ga žmonių širdyse, kad prašne- 
J atsižiūrėjo ėjo, klabino, pr'a- keta apie Dievo meilę ir Jo gur- 

universiteta^ f žynius rašė, parašus rinko1, kar- bę, apie mūsų tikėjimo amži-1 tojų seminari jai taip pat gręsia 
dinolui.net ingriso, kol ant ga-lnus idealūs — išgirdo vis ir ko- pavojus. Praėjusį lapkričio 
ta Jo Eminencija, sujudintas! nuoširdžiausiai atsiliepė ir sa-| jųenl keturiems iš jos mokyto- 

|žnfonių dideliu troškimiuir jų |vo, grąžto darbu parodė, kaip 
ištvermingumu, persiuntė jųlištikrąjų jiems brangus yra ti- 

■ prašymą į Rymą, kongregaci-1 kėjimas ir Bažnyčia.
jai, iš kur ir atėjo leidimas] Ištikrųju, ‘‘nei pragaro var- 
kurti Philadelpliijoje trečią [ tai jos nepergalės.” 
lietuvišką parapi ją šv. Andrie- , ------- —-—
jaus Apaštalo vardu. ’ . I Po trumpos pertraukos kun. 

Vasario 17 d. šią metų liauji F- Kemėšis dar kalbėjo apie L.

zi jos bendrabutį. Lapkričio ,24 

d., tai yra, praėjus trims mene-, 
sįams po mokslo metą pradžios, 
pati gimnazija lenką valdžios 
įsakymu buvo uždaryta.
. Vilniaus gimnazijai ir įnoky-

jų lenkų valdžios parėdymu 
buvo uždrausta, mokytojauti’.'

Vaikinai, baigę šį pavasarį 
mokslą lietuvių gimnazijoje 
( A. Umbrasas, M. Žemaitis, Pr._ 
Tamulevičius, J. Kumpa, J,. Ti
jūnėlis ir daug Intų), vos išėję 
iš mokyklos šieną buvo suimti.

Nauji gelžkeliai bus. tiesiama 
šiomis linijomis: Amalląi—*Tri-' 
šiai—Kretinga, Kazlų Rūda*— 
Jurbarkas—Tauragė ir Skapiš
kis—Ežerėnai: — Utena''—- Uk
mergė—Jonava—Kaūnbš,• *■ *

*1 ūkininkų Sąjunga” už ūki
ninkus. “Ūkininką Sąjungos” 
Centro Valdyba įteikė Lietuvon 
Vyriausybei pareiškimą, Jame . 
prašo atleist ,, nuo mokesnio 
Šiaurės Lietuvos ūkininkus, 
kurie labiausiai nukentėjo nuo 
lietą. ■ ■ 1

** . rT-

/ ’ - - --r --
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Mūsų prekyba. Per Visus- 
1923 metus išvežta iš Lietuvos 
už 146,794, 7 tūkstaųčūj Tifų/ 
o įvežta Lietuvon už 156,627, .2 
tūks. litų. ,

Vinco Kudirkos, sukaktuvės. į 
Šiemet švenčiama Vįjįco Ku
dirkos mirties Z25 metų sukak
tuvės. Tarp kitko tei,ūžiamas 
vienkartinis 11 Varpo’r nume
ris. Jain prašoma žinių suteilrt 
nę vėliaus kaip iki šiun. rug
pjūčio 1 dienos. Ypač žinių 
trūksta iš V. Kudirk& gyveni- 
r.yĮ^Seinn seminarijoj;-; ‘Žinias 
prasomh siųsti: Laisvi Al. 60j 
Kaunas, A. Rimka. ’ -

* M*-iibj*»** -

Pradžios mokyklų..tuojau po 
pasaulinio karo buvo.JJetavoj 
mažiau kaip 1000; per^919 nu- 
jų padaugėja ligi 1170, 1920 
jau turėjom 1359, 1921 m. — 
1660, 1922nų-~ 1815, dabar 
turim 1950. Mokytojų 1919 nu - 
turėjom 1230, 1920 im —1480, 

1860, W m, —
P 

turim 2670. Mokinių visose 
pradedamose mokyklose1 buvo: 
1919 m. — 46,540, 
71,648, iOžlum—100^, 1922 
m. — IŽO,000 ir dabar 110,

. _ r V*’

■ . ’ - ‘U

Alsėdžiai, '"nors jMdidęli&v 
miestelis,' bet traktierių turi 
nemaža. Kaip žmopM kad pa* i

lail®inos, va|sjjįtts vsftfyba ihaįta fttiita- 
iyti vienąimonopoĮį iTaŲnę; tik 
ar nė žydų naudai i f

<- ■ -J ‘ w '■ »
: ■ ” • - ‘ ‘i v . .

jai -paskirtas tos parapijos kle-lb. K. S. reikMus. Darbininką Į Lapkričio taėn,. šeši Gervėčių 1921 m.
bonas g. kun. Juozas Ūepukai-[kuopa čia atsirado dviem mšJyalsČiąus’mokytojaa;bųvo suim- 2190, 1923 m. 2&49y dabar 
tis laike pirmąsias naujoje pa- [nėšiais net anksčiau už parapi- hi ir nuvežti Vilniun; du’iš- šių ’ 
rupijoje pamaldas. ■ > jų Buvo prisirašę jau 18 narių, mokytoju biivo ištremta iš gin-

Tą dieną dar. 6 prisidėjo; Tai- Ujamosios■ ieritarijos.. ‘ .
gi naujoji kuopa auga labai] 2. Punsko-Seinų srity. Duns-

PARYŽIUS.—Francijos lai- Darbininkai žmonės parapijos* gražiai ir, rodos, bus viena iš [ ko ir (Seinų srity Lenkų Vy- 
kraštvje La Victoire Gustave[įkūrimu rūpinosi, darbininkai ‘ ‘ .................
Hervė rašo, kad prie' Franci- mikas, darbininkai laimė
tos valdžios vairo turi grįžti jo ir darbininkai darbininkus 
George Clemenėeau, karo laikų {priglaudė pirmoms pamaldom^ 
prenūeras. Sako/kad Clemen-.|Kol savo pastovią vietą/isitąi- 
ceau turi gauti diktatoriškas $5% lietuyiai^prisiglaudė maši

nistą unijos Klubo ‘svetainėje, 
kur ta laiko pamaldas. .

Po pirmųjų pamaldų, alto
rius buvo užleistas uždanga,

prasidėjo’prakalbos - 
jos reikalais, Kalbėjo klebo-

teises. ' . ....
^UĖMę VADUS.

MAŽeLA. — Ant Salos M 

cas, kur per fanatikų veikimą 
daug.. Icraujė pralieta, . dabar 
suimta trys vadai tų fanatikų.

KIEK IŠĖJO BIBLIJŲ.
: TOBONTO. — Vpjier Cans- 
d, Bible Society pereito me-1 
tais išlėidtĮ Wija ISteiSI; -J8. 
platinta fchlijij 45 kalbos,. /

:gyviausių ir veikliausią kuopų, riausybė neleidžia lietuviams 
Nuoširdžiai ją remia- ir užjau- Lyveitojaim nė ; vienos, viešo- 
ląajr naūjasai klebonas g, kun. Mos mokyklos sū Retorta dės- 
J. Čepukaitis. j tomąja kalba. Privati lietuvių

Dar porą žodžių apie naująl gimnazija Seinuose ir visos prL 
kleboną.
mis. (Mi gimęs ir augęs, lešomW .
tųvo.s savo altimis nematęs. Bet buvo uždarytos/ Visi gyventu 
kai/kalba Betuviškai kiek- jų prašymai ‘atatinkamiems- 
viėnaępasak^kad jis įtarta^ lenkų valdžios, organams pa- 

bažnyčia virto vėl į svetainę ir būt. visąi nęąenąi. iš. lAetitoos|riąąto titato gimti leidimą ari: 
pąrapi- atvažliaVęs. irnettk grąžiOHta • . >

jos reikalais, Kalbėjo klebo- " . ' . „.. . v
’naskun. X ^eprikąiris^ kalbėjo lietuvišką dvasią tari, GrynasIdarbu pareiškė jam dideEo pa- 
svečias kun. M Kemėšio Kak įatrijotas,, visuamęninkas, vi-lsirikėjinio.: TMgi ,įai gyvuoja 
bos buvo džiaugsmingos, svri* sų gerų darbų ir organizacijų naujoji .lietuvių parapijadr vtoi 
Įtinančios ir ‘dr§Bįn*nčiosfptie, 
•getų 'darbų ir prW ištvermės,. i

■ Kaip gi manotĮ skaitytojaįllietarių parapijai.
X . .i

I X

Lieplauke, Telšių: apstok 
nai auritvėre iBauita Įmūrys tikit* f 
lu kovai prieš slaptą degtinėn 
pardarinęįimą, kurių 
Ltaplaukčs miestelyj pardavi
nėja. Prisirašė apie 30 narių —

(Kamio ‘‘Vienybė”)
* -■ . ’ * • •

dinolui.net
dinolui.net
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Mtoiįta idįi gudriAi putirigė. 
‘ taliį b# čigonų- BftMktė 
jus į buČernę papmkojo, kad miš

cJOINTjj’ERVICEV'irH
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mas. Kasdiena tai lietuviuką tąi

tančių sukelti naujo kapitalo,,

laimėse. Juk aš nrtU Alk mir- 
patalo nemiriau B W 

Onetnrtto«mno daliai nftijtn- 
įčin turįs pretMmw niįltratt- 

; rimą, kurie pateisintų tiesio
ginį pagalbos prašymą m ri-f 
suomenes. , • >v

Visuomet.buvau, esu to bū-11*

'' / įf H B R k>'r k■

BOKfihed «v«iy TDWAY, ■

įaprr josbph’s nTHUARuiTB. c, AįWomwbM_<»a mos
,"įjjtonįuna, «tw®ĮM te Maita nM:

’ ri

*p- »»*♦ r»-<aįrM'

* į i jt- fe, *>»»-* _
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fužtai pamokslą pasakė. ^Išdėstė | kuone yru palikti čigonų arkliai 
r i," - * - - V tai; jis mieI$Srdingas ir to- Tai^bibtatas suminė jais ptainau-

L dąrtoja-Kj darbą vare® taip ir risi ge- doti. Eidamas pamatė arkliuką,
fcltab ai. pemeviai traUKia net|^» ^PastelĮijo’tad tos]užsėdo’ir parjojo na&ito Jis nore-

. v ”tepcmwcius, J*'Neivš jęier^aitšs esfif jo sufcytyt kitus biblistus, nes bib-
riOndimns lietuviams , Mie ?T ttip’pačtotarios tad esančire verdMstai taip einu ant savų pamokti,
igus užtautatataš pwww perĮ^ gyvauti kukamai m|tos view 4^,^ draugįuti.. DŽ tai kaip viltai koja į koją, rod<&
TWosI^parimą taitarių I
melmmnėt n^šdn^aft to toeWr^‘kitur j , ta- mefgęimą gem stotam n^atttri|wa WivM tai tagatojo taį pa* 
drįstu sftto .gyvenimo" šąlygųL ^'(aiit “tautos klebono11 geros tatotatnikyt taip |iti ir dažnai jam bft-
viešai ^ropoimoti visnomenęLtl^-^ w’'^tf'.^Mdies^ '♦ % Idavobansmė — stovėt pas durto

Petras Baūžūardiš ^■■jkuap^e»r kviečia rito-į ' aakn. w« n»' p ttol biblistą plėpahts pardavinet
i - •**> wak*lhft.J **®>; E^>pwk^ BuMtfe pasiki&S arkliuku va-

--- ---------------—«r. Įtekau daug Eta

’ j||^f923METJIIS iDr<K#Mi°“tosę*.tefflo^^^^ tukstaimjj;. 1...^..^^
X '' ' mj Kauiio Miesto JfazHtiĄšuJU’^'

S|rirūpfnęs Muziejaus Kimisijai|i.a$tj,s/» 
■kultūros to švietimo platinimu, J mojo ‘ Walikai ir Civilizacija.” 

Į žymiai padidėjo, ypač koletai- Laisvieji ir palaidieji nieko Įninką popiežių poną S. šleinį, Mo-| 
[jų skaičiumi. Naujai atideilgM negali ant tą takšto gražių pw>fW« Taųūtaftį ir jų pirmąjį Mo 
feliatelijos skyrių, jau] ^5 ^Ci^V®ri<latar bitams ItitoUt ^MoIioMotiotaJ4
[priskaitoma per 3000 daiktų. kad kalbėtoją esąs katalikai Katalikų Bažnyčia tariasi pa-1 arkliu* vogi * 

................ . kny^aš^d^^[p^hktasWputti talbėti Pa/ 1
I k jian^kmdyti papirid
, įnąujto reikės ieškoti takto susitarus, kiti M dovaitoti $L Mu- [patį kalbėtoją, ■ _ . ■ ,

'tari. -.:a^ —:WM tašsktortytas tošUstflty-Į Laųrencė girtuoklystė labai iS- 
reikės dar pridėti ir priedą,Mmeųatogi jos-skyriaus ap-1 gįplątjpusi. Neseniai eią policiją 

 

. . [ rado rusų nezaliežną popą bešiii-
|pasiau^mis; kadangi toji kO- |kuojant’ savo pobažnytinej salėje 

i. alų ii* ką kitą, nž pinigus. Polici
ja išvežė ir popą ir gėralus ir ka
tilus. Popui ųesugrįšiant lietimų 
nezaliežninkų kaipo kunigas jo 
vietą ūžimai -L . 

Lietimams besipešant Laivręn-
/ . * 1 « 'te

r

' UKMiSMm.
' - •- ft ; * «--

8O.T^WM žuvo nemaža 
mano laikraščių prieš Naujus 
Metus/ nors redakcijose suži- 
tajM kad buvo? jie man išsiųs
ti- štai dar vienas 'charakte- 
ringas įvykto: lūtaTŠ. m. laiš- 
kanešis p. K. atnešė man »iikj- 
ta km^ondęmija 'pluoštelį 
suplėšytų popiergalių, kūrinto; 
matyt, buvo suvynioti man 
ritmčlami W eta*,'Vilyte,” 
nė vieno-gi ekzemplioriaus jai- 
krašeio neatnešė; reiškia jie 
kur žlugo, bet kur, jei Statai* 
Vilės pašto įstaiįnj’afstouda 

{ vMitiųetos žymės - apie * man 
siunčiamus laikraščius?!

(“Lietuva”)-t ■ \ - ; n i*.-•*« *‘xfe.*« f -r t- * feffam ponas važiuoji su mano ark-[ninku Idmisjnias, J^taės ir. krite*a»*» U BiUistas neklmso, girdi'aS
Ka»»liWSirPWMtiefartalU^

G«mw.inofata ir Svent-parkumoa jie vadina temstmaid mj,aIeJd(J sl,pmpin()

Vasario 21 Dr. kalbįs?o~ mofah-L .,.
mukus tui’i uz heiuvity ■ nczahez- - x- y.. t. / * .t »v. ~ . ..' f nuvožė įtikrą bjblistų rojų. Ten.kų popiežių poną S. sienų Mo- .. .. .x x

■ ■ Į jiems visiems gera vieta, o ne zmo-
Įnes mulkint ir katalikus šmeižt. O| 

• ko išmoko biblistą .studentai—

'!U' 'U > ' t* lįR1 A *»>M

MRMIEJI NIAI
ri; (Aiamkės Lietuvių Kooperacija8 IW»ų|ė> <

< . . . ■ . . - - ' * * ■ ’ * I

r^^***!* I

1

DRAtolM Nto 3f MASM- 
^CHUSETTS VALSTIJA

Taiyjena iš pirmų jų lietuvita 
kų.kobkcratyvių krautuvių A- 
merikoj. Įsteigta 1909 m. Be 
jųteli$$ifų pageltas patys 
dąrimįfekąi dirbo pasišventę, 
prirink šimtus narių iy subu- 
dąwj«ptoną iš stipriausiąta- 
opera^to-ų. Organįznoties pri- 

* verte .^tyačiai tamtinmipkąi,. 
kurie Įvairiais būdais išnaudo
davo žmones. Draugija įstengė 

S Jtot pūsi&tątyti didelų gražią 
Byet&Hto su ‘ erdvia vieta dėl 
krautuvės apačioje. Viskas se
kėsi gerai. Tik štai pasitaikė 

> nelaime. Vaikinas nusikirto 
krautuvėje pirštus. Geruoju 
tasusitaikė-del atlygiui1110- ba
riai jeįpirštus inkainavo1 ketu- 

; ** riais Šhnjtois dolerių pigiaii,. 
Uegu tų "pirštų savininkas kūK 

ta jjeikalavm .Klausimas buvo 
pavestas mlvokatams ir teis- 

- , Itams išrišti. Bet ką gi tie. ga
lį. nutašlmyti apie kainą gyvo 
žmogūus įnėso to ir kaulį, dargi, 
pirštų.’ Tad. ir pasidarė rtaip.

’ kad teifcitoe pirštų kaina išaugo - 
« * -J, fe-fe. • f

keltį į šventuosius buvusi Popiežių į .
7ijų X Nezaliežninkąi kad ture- [ f

ju^ nors vieną šventąjį ii* pamėg’-H ‘ *-••..■ P-* 
džiojus katalikus, tariasi paaukš-ta 
tinti į ^tvus švciitttčbius nebuvusį I 
kajp-ir vyskupą iStasį Miekevicių. 
O socialistai seka ne^atiežniiikus. į 
Jiems ir reikia šventųjų. Tai jie | * 
padarys sayu šventuoju Leniną. . | 
Kadišrėdytų visur tas pats. |

/ A. |

Alholio šv. Pranciškaus pavapi-
I

jaf reikalingas yra, žmą& savo a*
A *

matą vargonininkas. Sąlygą <lč- 

lei kreipties pas: Bey. Auį. Pęt- * 
raitis, 105 Main ,Štu Ątfcob 

žemelis.} (2jy'

4

«

f.

<■
J 'į

m y'

i įta perkelti praktikos darims iš 
'[Lietuvos Universito į M. Mu-

* įoBs’tl 1 prita- Išplatintas Munetų sky*
■ r ltls Valdybos lėšomis įsigri 
ujo PraIxĮlleyiičau’s kolekeiją,, šitLe’o jaiuninąs tapo ncbesuvaldo- 
Į[kuria skyrius padidėjo 1294| ____________ _
j plonėtomis. Pripuolamai atga^ j lietuvaitę išveža į pataisos namus.

ot *' Kell^a i ^toB^iejų Gotų laik- [Massachusetts valstija siuntinėja 
[mečio sidabro fibula. t Ypatiii1,j Bftuvrenee’an ūksėta18 h* daro 

■$47,326.43 [gošAdomės kreipia-į -savo Ar-1-tvarką sugedūsiame Lawcenee> 
, tari [’^taologijos skyrius, kuris bu- j lietuvių jaunime. Pora pusbernių

- ■ vo Mokslų Akademijos i|ai'io| atsigulė ant tiekių traukiniui at- 
prof. Spicino nurodymais iš- ūžiant. Iš laiko sugąlvojo nusiris- ■ 
skirstytas į Iiultūrosrištoriškus I ti. Tapo nesužeisti* - Vienas ap- ( 
latamečius.; išskirti Grikausl^ y£)gS tautišką^ minisM-iSta^Ierip0^ šeivom vėžėm, 
kolekcijom daiktai neturi tikrų 4 šišaį^džiaug^Slėdų dovanų}^ u5fa dilios, nei Dievo, neveik # 
žinių dėl. jų. atsiradimo, vietos gavęs $20.00. O’ Jietūyfukas 4uosPoIdo Akėjimo, tik važiuok $tepq/ ;j 
Ir laiko; ypatingi daiktai pažy- Į^o pagavęs. Motinai paliepus ir Barmenės vežimėliu irat- 
mėti raudonai Kr. Nr. vaildnol<as sugrąžino gerto kuni-1 įeksi StaJ, lr lluva2iavo j,

Itattota, jog M. Buziejuje v- jgu apsimetusiam $18.00. Porą do-Į ^1^ i auhštalaiigę.
[ra labai brangių . daiktų, iš jlerių vaitas pasiliko sau už “ba- p saY^ vienas bibhstų lydems 
(Kauno apylinkių (“Pekel-įderį.” Užtai Sleinio neišmokytas Į—;---------- ------------ :-------- ------ .*
kos”) nuo akmens ir bronzos Į berniukas tapo valdžios išvežtas j 
laikų. Direktorius išaiškino (pataisos namus. “Dabar pasaulio- 
reikalingumą ištirti Kuršes pto] griovimo laitas?” . f j 

 

liakalnius. Pasirodo, jogjvai-.l Puskapis liėtuvaieių susispietė!
^įįĮrinoye Rusų ir kitų muziejuose [kai žąsys (geriau gulbės) ir Hlio| 

Lq I (Petrapily,. Maskvoj, Vilnįu-fsportauti. Policija sučiupo. Tau-Į 

 

je, Kovele) yra daiktų, iškas-itiškasis klebonas norėdamas repu- , 
fių prof. Volterio 18Š6—1889 Ftacijos “išbėlavo” merginas. Bet Į 
metais, šiose vietose; Vievis,!,.

Vietojte0T“^ “* ^1Jzteiausl I ‘^***»l*.' S 

[Strela, Pataronis, rastų daiktųj ■ 
{aprašymas jau padarytas prof.

<•

1

r- ■

' čionai yra nors maža lietuvių Į |: 
kalorija, bet tarpe mažumos ir 
kartais gaHma.pasijuokti. Čia kė-1 
Iii 2 metai kaip-atsirado kokių Įtu-1 
sėlio pakalikų biblistą kurie save 
radinasi net Bambizo Ruselio 
ipaštalais—mokiniais. Kelios fa^ 

[milijos atskalūnų jau ir važiuoja 
skeUidami,

■ • r>

;yre pa^nktoiti abiejų advokatų 
apetitus. , -

Turiu skaitlines tik įš ^[lekcija yra Kmme, taeprofeso* 
metų. Tais metais draugi ją tiri pRi teko tadene . semestro me- 

. . - - -
TURTO 

.(tatavftis plųigafs ..... 
Prekių ................ 
Namai, žemė, rąkatuluh 

. jMluota prekių burgant.

~ * $47(.T2U4?
• ATsoKOM-rnes ' 

šėnj ....................... '.............S G,15o.()0 ;
Nemokėtų bilų ...<..... : ' 
Sko|os bapklti ir nuriams 20,800.00 
Grynas pelnas ................. 11,65005

S

Taigi, kaip matome, draugri [ 
jos stovis 'gana tvirtas; per] 
pastaruosius porų metų gal 
kiek dięąugija h- pasviro. Bet 
turto vis dųr be abejo žyn.ūai 
daugiau/ negu • atsakomybės. 
Tiesa, nemokėtos Hlos tai di
delė draugįjošjsilpnybė. jei iš
reikalavus Is^narių skolas už 
išpirktas prekes, jei ■ įvedus 
prekybą už gatavus pinigus, tai 
tas žymiai palengvintų biznį.

ųeH ’$£00(£00, o nelaimingas|Gal dar reikėtų bent pmų tūta- j 
3&&Bas negavo Iigšiol niekosiančių sukelti naujo kapitąloJ 
nes Sautuvės advokatas palei- kad visas Bilas apmokėjus ir str| 
db ją anClmnkruto, nariams 
pilnaipritariant. Nariams prį-

• * tariant’subanlcrut i jusiu krau-^ 
d'. d. ,
ta kuri ųesenai iš tų pačių na- 
I rių susiorganizavo. Tikimasi,.

f ’ kąri >sU taiku korporacija at- 
/ ginsianti vėl į senąją koopera- 

/ \cįją. ■ Bet jeigu tai ir įvyks, 
' tai kooperacijos krautuvė ne- 

-< pj^&^šr^tipresmiė nuo to, kad
• joripamatuose bus įmūryti kru- 

ytat vaikinų'pirštai.

Prasitampę trejetų metų po 
advokatus'torteismus mūsų ko- 
opęratoriai tebėra ten pat kur 
ir buvo. Vietoje 400 doL .jiems 
pristojo pridėti, daug daugiau

• B$yoĮtatm> Prisiėjo netekti vąr. 
dp to Čarfėriia. Prisiėjo pairti, 
kaip grigo'hitėms.

Nelaime buvo tarne, kad nei
• j te- ■ • •.»

t
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Ąnt Unitąd Statės Liųes laivų duodamą labai geras maistas. J 
Kad dar tą pagerinti, tai daroma' virimo kontestai.. Laivas. 
AMERIKA konkuruoja sn laivu QEQKGE 5VASB3NGTON. 
Ant paveikslo parodoma Cliief Steriart ir Rūkorius ant vieno " 
United Statės Lines laivo,

___________... /_----------------——?. -1 --•

. ................................  ^L . ,L.i Uj.

M3BMBMMI

vaikinu atsilyginus.
Su vaikinu alsi lyginti 

pirimausis ir svarhjausis užda- 
tityj atpirko nauja korporąci-1 vinys. Nariai tik tuomet galės 

sėkminga i varyti - btoup kada 
sąžinės bus grynos ir Širdys ra
mios.

Kreivi keliai niekuomet ne
apsimoka — net to biz^iškrij 
JOlcUltj a . \,___________ _ jBpįcino, o vėliau paskelbtas

, v (“Rusu Arelieologijos Draugi-
. iž” i^^osi>Komfei'

Nesant M. Muziejaus knygy- Iniuose atspausdnm straipsnį:[ 

 

|pe šių leidinių, Direktorius 1‘LATeheologiniai nėsusiprąti-
• ,, .; . v .-.v X ‘

• V • *’ ' r - -- -■

Trumpiausias-kelios I visas dalis .
/ 

z

■ - ~ ' •
IRIIIHH m^.iRijiiinrtij 'j 111 ipĮj^^iiiyia

■TT'-.-T—" ■ v-r-. r

• LI-ETTVOS ‘ J
Išplaukite kiekvienu savaitę su ■ < 

intfsų laivais de lux 
“AUert Balin” ,tDeutšcKlantlK 1 

VResblute,” ftĖdįianc;6?f 
Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
sažferius ir popullariškl laivai 
“ATount Cląy,” ‘Gleveland,’ “Han
są,” “Thnringta” fr<tW%stliliaUaw' 
su cabin Ir III Riešo. Geras man- ; 
dagus patarnavimas, puįks$įęag*' Z 

bariai, puikios apystovof, 
JULIUS ROTTRNSBRG ; 

2SO Hanover St, Uostom MaBg. įimS.' ’ j I) ' Nfcžti, iu*ž£i Tisą riHęni,— jus net M
_ ■ '•■_ _ . . 1 . I A rtebit&j; ii kur tą pcjfjkuuij ti-k *»
M. Muziejaus DivektoriUsl 11 Ji,> ‘la^u jus usme. -iCf> r 

. v , .. 1 A pief-Urin tepupJa 5 ji.-nųt gal- ’■
Skaitė 2 viesas paskaitas temo-f JĮ fitersu.^j drabuži^, ^ »•- t *. *7 w . t U >iwlwiuteip kwkvt«>m jitęt jų.s. csin- į
mis Senovės Kursių ir Žemais I [< VI‘S MacKikc!n3i ra«įtB
čių paminklai, jųteantykiai std 1 Rtzfflefa 

skandinavais to vikingais,’’ be 2 ^veftT ri t « 
. . • . .■ , • T I V tal i’Di**!“15- Rųfflcs yra tentku 18to, Lietuvos Universiteto leidi-1 a sulydo ui--r puaknns. tRUffb* >.

7 ■ I H vlw.4i.inJt i;a;i.:ytojdri su. j uiKionits U
m .pasekiuvniis. H
A f Ir tame nūęif jokius A

_ I n ^affkįr yra su«u?W gnlritt’ir paty- »
Labai įvertinų brolišką L- D. Ikreipėsi, prof. Spicimn taipi-1 mai. ” 1) AšaruvėSr 2) ^apuo.* I ’w_ .spriallai paskirti* ritrikiliinuti p’efš* W 

K. S. 14 kp. ranką ir koopera-Įiiiiikuukiat, Mokslų Akajemi-fšalai skambučiai, Didžiųjįm ..w iS.perk w a’u*- w # 
torių širdingą pastosimą- jon ir Archeologijos kmpisijonfcrių nag< >1. Mųriejaus rū- | f
Džiaugiuosi savo prieteĮtų gy-l feitiupily, norėdamas išgautiImuose būva 2 paskaitos >1923 m. W ■ plrikanos jtia išnyks, tnoniyt iviuCo- g 
vumu to nepaprasta.. ėnetgi#’;. vieną ęg^mpWiii M. Mtaie-tgrttodfū 12^to skaitėf S danginu nit'kuoiiięt nelririiki-is! Tik n
niatau juose hegųljpį diųngiš-į jui. Naujas pažymėtų sfeyriųtimoL Seįpinasi. apicį #<Šenpvi-1 n ^<$ri S
kurną ir brolišką meilę. Lmjjs-Į sutvarkymas (Arriieologijos, Į pins ^etųvojerestą  ̂drifetns/^r g fi04-iu so. į^s.... j

klmeralogKįos, Bąlebntologijos, m puošiamas^paskaūb& biriuk- Į' 
Wiatelijos) atkTeipa 7j kavejtes^mios upięr bpv, • Krimh 1#ė- * ™' 

 

publikos irime, todėl šiemet ap-1 ūybos^smm vės j^iūmkįus, K 
tanke M. Muziejaus rūmus-Ū30&įmedaagoSjdp^mtWtųs iBtatiš, 
^mon; (palyginus su prąėŽtaĮs mkosJtiO bk Kmgtoete? Prof, 
4574 žm.)fe Jų tarpe 77 etatais |:Šnūdt*ŠihWi įrištų: Lietu* ! 
šautai kurių pasižymėjo latviai I^VoKPaleemlaįpgija todfeeraįp-j 
tortai, apdovanoję M įgijo* - *SewW iritoirikikreįta 
jų simi ltoatūra>
bj, atvirukų to popierinių pięm ųtnu phv^džįti įristutyti fPo* 
gų kblektiiomta ; Paveik^ijįnp1 ir. mužikd^ vc&ataL ; Ne- 
galerija gymiui padidėjo/prisi-Į atjdėttata M» MwdejaW taftkri’ 
dejas riWo dovana p, Bądzyilie- f įšlros * uždaviny^ 1924 m< ymi 
nei, pąmikotowi M* Muri^juij^itaeiimas senovės 'Ijękapų ir- 
8 pavrikslm Adnųmstiatmiu rįamtoricta Kauno apskn>. be to, f 

<T •' i •» . . . I ."v .w. . . . v. . i

padidinti vįtitaą skaičiui, pą-|ristmdos, kaip pastomkb f^eno 
_Naujo Kaimo' pilyse. Galų 

imųošti ir atnaujinti kamtail jęąta M* /lėtėjui reikalinga 
spirtai etnografinės rėikšmėš 

ae toatoyritt spynou; gaištai pa- daiktą, k t liaudies įdirbamo, 
dievaičių, kapįytų lazdų ir k.

(“UeJuva.”)
/- -• •

r;

savo patarėjais, ųėi 
ktapeiąęįjės nariai nematė (ar 
neieškojo) visojo apylinkėje ta
kių žmonių, kuriais būtų pasų 
tikėjusios to viena, įr kita ph- 

’ sėf. ir kurie būtų juos geruoju 
sutaikę- '

Vtoa toji miktostų 'pirštų is- 
torifeparodė dar vieną: tai reti 
kąją musų krautuvėms ap
drausti savo darbininkus. Tąi 
būtą to^nkinjnkams graži do- 
Vaųa, nesAptapmunas, ir sau 
patiems apsauga.

. Bet Čia aprašomoje krautit- 
v$je pirštų klausimas tebėra 
dar ^išrištus, Nes nore su p«ų 
gelta termiškų gudrybių ir 
pasisektų . išvengti nukirstą L 
pirštą apmokėjimo, advokatai įima panašius 
neWri§ mūsą vyrą sąžinės: vai- dąryfL: Bet dabarCw"nieku bū* 
kd kruvini pultai šauksis dan-du nedei’afe Tokie atsišaukimai 
gun keršto,

• t■f

nia.
' Kaip pamustrimeUąii'drau

giškumas nepažįsta sįdtoų for- 
matoumų tal pojitnuų. apysto- 
vų} tad nesbtebm ųiana prie- 
doiių perdldriią ^mgsuin- 
žmgsnivbJmriue W “iferhį* 
ninka”. Nnsako.*.

“P J)aužvwdto.m atsišau
kia per t. D., K, & 1^-tą kuo
pą į visų ktitgliteiŠką visųoma* 
nt» ”aę * .. - . . (

Tai ixtdtaB>j^tŽeųgta eti
kos dėsniai topbmbdai Wrii- 
kos toeturiįka^^ 
mm- JeigęršjtomMėn katalikė? 
koji; visuommiė-būtų neorgani
zuota, neturėtų tam ’ tikrąvor* 
guntoacįįą* tai gri-Mtą ir

yra 'Melsti 'tik didžiausiose ne-

i
r

IĮJS ' . 1 *
Ejfl, - c 'r #

g x AT VYKIJ iš Lietuvos Emmaitoai, pasakoja, '
g kad su atsiųstais iŠ Amerikos ‘ kukiais” žmones 
g- tur po keletą kartų važinėt/i bankas iki kol ągį 
g maino juos ant pinigų. t I

e Kuvargtoikit saviškių su “čekiais,” bet jsįį$-
įg Itit jiems grynus pinigus per visų užtikefą Bankų

*

I*.

tažvtatiu dedamos' jpasįau®osjiššWtdmus krašto* apgytamof

nbulmti elektros apšvietimų;

brangenybėms. Visose vitrinų-
toaii

.fainti S ImlMtaiH; rašomi 
'forią katalogui ir ruušiu-

i=-.4.
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I ir is Lietuvos! 
: Ją* 8«r. Vabi. TįMžjps. tMvį | 
■ . ' keliavimo f

irpta^* T 
inįiiI^iĮntbile vieno iž I i 
didelių įr^grettrita-' j 
vieny tų Valštijy Vai- IJ 
džios7 lai v«. * Rvgulia- I'] 
rism IšplaųMnjfll, di- ii | 

.. .. -tteli ktunbw-ftU, iitski- r j 
t J ' 4 Jfeųtjx.U«vioi’ Sėimy- I
d$W:iV4V04unoWs poroins. I
mUrys vaisini. Tarziy’ mandagus pą-1 j 

?. tarKavlmas ę Pugivalkik-lojiinui de- Ii j 
pink Ralfai — Wbartai JI!
įr visokiosAni&eą patognuJat r ’ lįfl 

1 išplaukimoUtenos: Jff
m Itoosevdt Vub.yiK B«laM 10 il| 
eres. t > i X' tl* - i i l|
Geft-’lV^iWton*,Kovo8 ir Bat, 5 ItS 
Amerlea... ;,,%,Kovo. 12 it Bul. 9 II U 
.LeViuti,Uin..,...Koyt>22IrUnl 12 į JM* ' 
' mMottttaciją Mykite: ĮĮS

ujnrwsTĄ^lios ( S
Lokaliat Miontai vbuonemfejtuoMtt | h 

Vanotieji Operatoriai Jei I O

* <— . . y

1

t

1

*
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Tffi BRIOGEVIUE JUOST COMPANY
, BRIDCĮEVILLE, pA

s«kančių kursu:,

....7?iS» |

’>"?»*«« 1 

....»».» |
■ < 1

t > ■ -l * P O
......$10.70 600 Litų už

200 ” J> «2Įi2.0 ' 700 »» i f

30Ū ” ta . ....' st.ąū 800 »» ’ »»•&
40Ū nv xr • rfe. 42.10a 1,000 • >’> m

60Q’ *’ ” . ,-r.., 52.50 2>taa «■. ' «»■
5\

*

X t

I * t _

- Į?agąl šio Įniršo bta nurita^
Jrijp čia yrn pažymėta, (yūsųgmSnūs^auspa’ 

• triritoną kur paimt ptodgus. .

Ap&vanoję saviškius ant Kalėdą, nepalikta 
Mt Šelpti jubs ir tdtmus^ nes Lietuvoje vargas.

iŠiUnpmt pinigus reik adresuoti : ’

IHElfil
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VIUE TUUST COMPANY
- BRIDOMVILUE. PA
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t -mrftiįitfitf ir namio 
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FBOVUXK|KB, & I.. ~ ♦ 
T »

Vąwto MMtriWu priikalW 
kultūAi’s vajaus. Kalbėtoju tevo 
Dr. Kt Rakžtas,' Gf®b/ krih4tojM 
nupasakojp daug įdomią dalyką *- 
pie Lietuvos geiyneigą per šiuos 
kelis įmetus nepriklausomybės. 
Taip-gi ilgiau kalbėjo apie Lieto- 
yog iriAn^ikoa moksleivius. Lie-

Wfc-
. .ia kasu* L. U 5. .jpiaiAm- 
*m kv *Oę*4kw. km 2, *»«i 
po aAkną šv. njittą^ jMUVMpioa sve
tainėj.
silankyt ir 'atsivest naują narių.

< Wjri».. -

Tteri tej^il bttn Žw- 
ma viriems kad be
maldos negrii b$| tobulai ir įni
ko proto. VO ype$ vatitri be gĮ$ū» 
prWūrėjimo ir pamokhiima-yra| 
nsiškai nedorybėje.

R^orteriiXX
I,,.,,,. , .^n, „,,r,...,, .

tit«. Dar ibt^ok tiriate#* M 
draugiją yra tetos 
Darbininką kuapa rtokaęčite te' 
rengia batią dėl kuopos reikalą 
bei kokią ąelainiingą sušelpimo. 
Susivienijimą R. K. kuopą dabar 
rengto teatrą prieš u4g*vitite 
“Ubagą Akirięirijri*’ 
pa dažnai aąrengia visokią. j>ra- 
mogėlią M perstatymą kur ir da
bar ja ubuvo ant 17 vasarib reng
tas teatras riedi vienos vyt&j ne- 
laiiri^fttoitikimn^inatyt bys ati
dėto aut nežinomo i^ko. / ,

&fi<^Į^yiĮg ir patoudyrtl. 
testeč i

t
14 vasario 12 yal. dieną Juozas 

Kleinto ną&ove- Oną VtodeMa»W 
[Pirmiau l>riklause abudą^rie Vy-; 

Inai prigyta antw HoJ®1 1*^ ?
vienas norėo pirmų vietų užimt, I “w“ke $ «Į1» «^}
m ėte, p«m«, fcMi a m *?*e ,te 

 

nobuvovieZ '< temanotttjauųpieam Pir-;

Ložimui prasidėjus visi artistml“iau «S*lta* Sal•» prie- ______________  _
savo roles atvaidino 'visai gerai I ža«ti«“^ran.umCi buvo »va|iąmhw tai buvo tųs, kad „JiM, 'pavyzdžiui Ba-
pagirtinsi . Mokytojam buvo J šimutis, kuris dabar atvyto i Ame-
JuodŽ ir tai pat sufleriavo. Mo-j1“55 WUw <**» 1W*W fe 3ttala»kąs, K. Bffittmozn ir K rikų tmSti “god-time*’ ir pauba- 
fcytojtp ttgįhHi padėkos žodis už r * Waus5 at žeF^- & » visjfcfeMgriigg, jųd^rokeliųs S0-Lgant^-kitaiErBakanį tBatfOterioti 
jo matogirų pasidarbavimų. J R- nesiženysiaati ir bus »SUi0MklM> Hetflvjjįųs 4a&ri«- Wtarp nesusipratusiu lietuvių savo. 
■Juodis laike gavėnios mokins WW4’-’t' W srieS til laik« liaisvamaniSkiems veikalams,

vienų dMj veikalų,;MjatvaidU^^^^» B̂«“»b “ M Dribto toM Provi&ueeV
tuoipo Velykų. Publika.po l«*t-l^..m, J"/", ff” * ^^lEetariams' labai patiko, likdijo

ro iiesiskuhtoo ląuk, bet linksn * ' ”
Šnekučiavos ir vaišinos. Visos >sa-

• Jungiatės davė gerų patarnavimų J“®* Frie savo aukos ip pakiau-l,
i,... ; ifie: “Ar žfinvsipni su manim -Stot'i kiekvienam atsilankiusiam. Girde-I .
jau, kad pelno l$s dengiau kaipĮį^f’ ne kffWĮWaiavnwtiūn ubriėlj,

100 dolerią, o visuomenė pagei-f 
dauj^kad butą atkartotas veiką^ 
jas. Visi labai užganėdinti išsį- 
'skirstė! nąmus. Visa? pelnas ta 
vakaro eis naujos bažnyčios nau
jam altoriui.

. V
SIOUX OITVyy . , ■ * • ■” - '

■ y r-11 v*" . • *

Jaunimas darbubjad vaidinime,

Vasario 
įvyko įražus vaka&fia ant1 
subrinko labai skaitlingai žmonių.' 
Programas to vakarčio buvo su
rengtus £ei’k vargonininko 
& -Šlapęlio. Berjri^iūi ’fc hergfai- 
tM vaidino 44£dnkwūos Dienoa/’ 
Veikalas labai patiko Žmonėms. 
IieWai bW geraMt&pokmti, pui
kiai atliko savo roles. Ant galo ; 
buvo šokis. ’ Pelnas skiriamas pa* Motei-iį Saj&gos stoto vrik4s*v

openBtę “ConeilMuni Facidtatis.” 
Vfelte ' iš * grfltoiHff lietuvišką 
veikalą/ -Pus žmonių paamtyti tą 
iejĮMbk1.13uaimiriutįūm<tyti to 
m«ti _ . .

i Gerb- inokri. Zabulionis rengia 
vakarčUus su kuriais netikėtai pa. 
ricodys. Jtontiritee!

KolmujoaReporteris.

MlbGimT, 1CONN.
I. ■■ ■!

Teatras. . •

.17 d. vasariį men. š. m. 18 kp.

statymui klebonijos.
Bątemyto kad amonito dabar, vogtas 1 

~ daug skritiiiigią|t renkasi ant va- 6:30 vakare, bet sale buvo grūsti^ 
karetiąnei pirmiau,

jRąą^ąmi £ vikriai
gerb. vargonininko tegeriu mojęs!- 
#abW°»to gerto varg, wgą 
lietuvią orkestrą. Šv. Cecilijos 
choras yra dėkingas gerto Barą, 
nauskui už naudingą.knygą kurią 
jis paaąkavb.

Gerto #iwąs Grigaliūnas jtaįgte 
scenai labai gražią, didelę audeklo 
kurtiną, kuri gal jam kainąvo' 
daugiau kai šimtą dolerių. Už tą 
dovaną kĮebbnąs ir jparapijonys‘ 
taria jam širdingai ačiū. Dabar 
pas mus svetainėje nedaug blo
giau kaip viętnąatil Grpbium tęat- 
rc. Męs galime džiaugtis turėda
mi nemažai pasišventusiu,, gerąšbų 
džįą žmorią- Tra dabar Ketu-: 
viams bažnyčioje ir svetainėje iš; 
ko pasidžiaugti. Rus' didesnė 
mums garbe kaip pastatysime kle
bonui hutą. Galėsime geriau veik-

f

“Numanė.”
Kovo 2 d. įvyks vakarėlis ren

giamas varg. Šv. Cecilijos choras 
vaidins pąiką veikąlą'-*— “Numa
nė.” Kadangi bus paskutine ne- 

’' dėlia prieš gavėnią, bus gera pro- 
ga palinksminti. Bus ir šokis. 
Laukiame. Tame vakarę kai kas 
gaus dovanai toną anglių ir 10 ( 
auksiniu dol. Jau tikietai parda- j

. Jis save vadi- 
I na ietuviu ir sakosi paaipazįsta su 
[Lietuvos seimo nariais. Bet kiek
vienoj progoj vietiniam lietuviam 
piršia lenką supuvusią kultūrą. 

: Bridgeporto visi lietuviai *žin.o,| 
kad lenkų kultūra yra priespau
dos ir kraujo liejimo ir jie žino, 
ko verti tokie piršliai.

Kalakutas.

duate 3 ūkto 5'atidengimą f%* 
vogtas M^diįiB.*’ Buvo gairinta

&

B—, , 4,1.1!,

pAwok«įe.'
- V _ -* -. *

~ M)K8.» kp. «itWwį.
Vyks vasario 2val. po piet tavoje yrajiUridariurios trys gru-
parapyoe avotoiaėj. Vri nariai 
kviečiami atriti jr naują atsives, 
ti.

Jan^nčH umf 
venotetą. Prie pirmos ir skait- 

htogiamdcki grupės virš O tiktai 
J/jk uąiv?Hdtėto iaukanči^

gOO Imikanetos Vukie* 

wto mnwwt«tM prikUBsd atoi; 
Vasario 16 d., Moti S^un^MĮtHidmWalikri. ■'

&ta kjh buvo l^kpmąt Antroji grupe męįksleivią srocia-
vąkaršp Muyo suljštū k°^®^4b^j*-<Įenino garbintoją, priskati 

Nieku ypo^įto apie kofcj 160, Trečioji grupą 
tiiigo kad *fUžker£tas *— lais^omią) pagiriu
bjivn afloitgs su dideliu JO^iMO^-įdinu^s&v^Neo-Mtu&iua. Šioji pas- 
mu, peš daly va vokabiauri Lewis- kutinį0 jį gCUp5 taiir yra turito- ( 
;tWoariisMKW^ ^dmponią bei

r

4

i

f*

i m*M*W
MgiRkbM^

VtanjfitelMB- svita-

* BMB kum

. «V» <*,
um Hctituuim* hikJ

<► ' ■*%. <
. ' r -s# ■ .

, -M0WNV M '*} * 
KŪDIKIU SVEIKA

* 1
- 7 f.

Į Nokiate dvejais te J 
į j^tenite yariot B<m 1 
Į den’s Eagle Pimufc J 
| maistą,
L lėjodaugiau drfttą tot1 
f ©veiką vyrą W mo* 1 
į -teąr •negu WW 71 
[ j
m sud^i. |

. STRAIPSNIS 5& 
yAbGYMO Vai>rm’imal I < * « I

M pt'imžitj valkai nieko nežino utie 
vnlgtel išskyrus tuos, kurie jięms .Tjo-| i 
daiui. '.Tie iįvyisto norų įnle šią Valgią/ 1 
temdei jKiįkajtoioti-jšLri’fldžiū- tik-teM 
valgiai,.kurie yra sveiki te jiems te.t J 
ka, ir tada Jie priprastų norėti, tokiu ! j 
badu įgydami norjnall^as valgymo, pu- 
pratimus. ’Į

atvejais vaikas gali lšvysty- | J 
G daleli nemėgimą tūlo valgio te Jo ne-1 1 
valdys, bet abeinai galima te reiklu JI I į 
.ĮĮamktiitf valgyti vigus sveikus valgiuų.1 j 

d 
kas, arba galt butl valgis netidp lšvjr- Į J 
tas. Motina turi prižiūrėti, kad neprl-1 j 
degimai m* priovniąua vaiko valgio, I-f j 
dant 'Išvengti valgio nemėgimą. Į J

Nėpagaflink valko virškinimo,, duo- Į 1 
čfcmt valgį netiKuMhl paruoštą. Valgio į 1 
išvuizda d|Uig turi su sinugumu jo val- į J 
gynio. .Tei valgis gražiai iSvodo, tai jis r 1 
geriau virškomas. * if |

Apie svarbą pieno kūdikio valgiuose.] I 
jau buvo kalbėta pirminiuose šitaip-i? I 
minose. Eagle Brand yra lengvai su- l I 
vtefikomas, skąnus, Sotus it lengvai, pa-1 I 
ruošiamas. Jį vartojant visados galiu 1 
buti tikras, kad (UiHgl pleną švavą irĮl i 
gryną. ..,^4 1

D u o k savo vaikuū Bordeū’š Eaglel 1 
Pieną — maistą, kuris, pasekmingai iš-1 1 
auklėjo -tūkstančius te tūkstančius vai-|: J 

eeviČjus, P. Kaeėnas$1.50; po $l.tjką.“ Jis lengvai puruošianias^ —- tffc|v| . ,r . . T ,r. , ’ ■ „ pridėk atvirinto vandens pagal instruk'l |
A. Marmka, J. Mmkamskas, UI ciją. Per 65 m<us matiW’;<to*W<U I 
Geunitienč A. H^vhnlakiėn? rTMT Eagle Plepą kaipo vienatinę sveikatos , R uęąaiuene, a. .vymmiiųeiie,- M- į^rjUsę .«avo vaikams. Ji r^tomeėtluo-1 
Pąlomene, XX Turonis, V. Čanys,) ja gydytojai kūdikiams, kurie silpni te- 
* „ nr-*--•. 1 n«*i • •- I li^Stl, kadangi jfs lengvai suvtešftomasA- Dzekevieius, Motiejus Miškinis, Į įepjįn pilnų .sotumą. 
Mikoląs Mokinis, V. Stankus, Z A Tinka jis netik kūdikiui,-bet yra ge-; 

Turonis, J. J. Ablačinskas. B. Ur- riauslas maistas nedapenėtam vaikui. 
... 1 _ j Stebėtini eksperimentai daryti tarpe;

mnluene, ]£. Krajauskiene, P. Bu- mokyklos vaiki; parodė, kad valko! pe- 
žinskas P Biikoševičipnė D gVG_ nėti su Eągle Pienu vidutiniškai agVo zinsKas, x. uunęseviciene, u. b ve- 7 svarus daugiau svorio negu paprastu 
das, ,«T. AkuleviČiUS, O. Čemiaus-l pienu penimieji. Sek sava .vaiką aty-;

_ .. . .-. . -r džloi. Dainai pasverk Atątfnk, kad;luene, A. Ayimęgaęt jML uamolm- nedapenėtas vaikas visados sveria .nia-
niene V Delionas E Sankintė žak jaunam valktd i’riktų duoti 'du-mene, v. Demiias, te. sapKime. gaiUjgtll Eagje Pieri0 kasdieną atmiež-

| to su trimf čvertlml puodelio Šalto vato 
ajęaypas. | ^ens. Duok paryėi^is arba po plętų.

• | Senesni vrikal dažnai jį labinti mėgstu
—- ------------ . |sit ginger ale, vaisių.sunkomis, arba

suplaktu kiaušiniu •
\ ’

Skaityl: atgdžiai kas savaitę Sitit* 
straipsniu* ir pitsidėk ateiviai.

. .perimtas blogą minčių, Toji drug-Įvičieu& trumpri paaiškindami^ , • .. .? itektari valgyti visus sveikus valgiu
»»’ L. M-**’*’** ■, <r* *^*^1 tankas delnu Mm Bk gaila, Vaite atiko,.'WjM^te»to.riory dirbo. Įėjęs i Vidą, riesi0gĮlteogtomo tarną lapęrątute auk-j. ., . . M x ; J** . / *ar kito valgio gali būti nėrą'vlsal svete

oriom ttidp envn nirimą ii* n»M«ZlSį»„ mtostna 4W Iab« SUSinuko, kas, arta galt būti valgia aetaip išvte
mą pwejo pne savo aukos n pafclau*htcĮau mtetus apstusįdainuoti; garsinta’ nėr du nedel- ^«ta turi prižiūrėti, w tteprMjJ-f«8: “Ar žffljsm su maium?-’ Jųh-Auksa rytų kėliau" ir ųntaų pa-l^../ « ®te-,,. N

,,Į diegto. Mąt Providenę^ tiulis lie- 

f-ren tuo wu buvo fr
na lietuvaitė; Jisai anai liepė ps-hiaų bW .ųnložt*" W«<iiiaz “W- j*te ’ . .fv“, 7?T.
sitranhti j Wj. Tno tarpu iv W^wį«** P“' “U **?1
suprato km, dalykas, norėjo beg- ValeųtųS^Ans ^K. tS? Ke7 taS
ti, alet^fa^uitoMsn- te*tSyS’S 

Te. Taunha^J.Saka-L,® 5^^^sw)ta.
užėjęs-u? baro trečią sąvj prieiti©[tou$;ąs, Bąrboto, jftžinena — B.E. „,X_

■ sy. Jurgio . parapijos jomarkag [ į pgv§t ę paskui sau j galvą. Tai [ Antiriunąs, iąlvis —< J.
šiemet bus visgi skirtingas, negu| tas clar Danvillėj ligoninėj antlGęudruliSr ^ljyląta•_—- K. Ębti- 
buvusieji jomarkai. JomarkasL^ užbaigė savo nelaimingą gy-įtiauskas. ^^ąnjriyęifciIas.j’Ta la- 

• prasius 23 d. vasaroto trauksis,- |bai jubktogagj 'toČįa aptistrikiek-
kiekvieną vakarą iki 1 d. kovo šią 
metą. Dui visi į jomarką.

, Prošepanas, 
Kažin iš kur atsibeldė j Bridže- 

viuėjami. Peln^'eiTaYklebeni- |por,it P'yepanas. Jis save vadi- 

jos.

t-

ji.

vo-katalikiškos moksleivijos rrika- 
ląms $35.05. Aukavo šios ypatos 
po $2.0: kun. J. Čaplikas ir A. Ka- 

r

Bosam

Vakarais kovo 30-to ir 3-1-mo, 
balandžio bMo ir 7-to įvyks parap. 
svet. bazaras, kurio pelnas skiria
mas pastatymui klebonijos. Visi 
lietuviai yra nuoširdžiai kviečia-* * ’ x .

)ni ateiti pagelbon su aukomis prie 
darbo ir feaip tik biik gąlpna pada
ryti kuodidžiąusį pelną, žadėkite 
visi! Bus visiems lengviau! Dau- j 
giau nuveiksime!

Velytose.

Vob-fcu vakare, t. y., bal, 2 d. L &ng žmonftj
•(nei) šv. Ce^ eteasv^te ,ai ncgaunąi tal fc ^įį,. 

|ba. D kąr vadinami kompanični, 
kurie taip kokius darbus dirba, 

[tiem tai gerai. Vieni gauna $7.25 
o kiti po $7.50. Yra gaunančią ir 
po daugiau.

WESTVH(LE, ILL.

Darbai eina šiuomi tarpu labai 
.. gerai. Mainos dirba kasdien jau 

[trečias mėnuo. Tik uždarbiai ne
kokie. nėr danu žmonių prikišta.

HESlflSK FIMlfiB
GRASIOS IŠVAIZDOS ŠILKU IR 

auksu Apvadžiota
SER’OEDRESĖ

su šilko krutinę ir raukovčinis-tiktai už 
93.98.
Pasinau

dok Siu 
proga. Y- 
ra tai la- 

. bai graži 
diegė, liųo- 
sa te pa- 

* ranki vi- 
suopiet. 
G r ų.ž i-k 
name pini
gas jeįga 
jums ne
patiks. Y- 
ra geriau- j 
sias tete- 
genas, Jte- 
kie kada, 
buvo. JPA:' 
žIUBJm-’ MUI. Yra 
p a d ir b- 
ta iš tvir
to serga 
su gfa- 
Žfąls var
viniais, su, 
i Igo m s 

* l'%*%<*’
v ėjų 1 s. 
Elųsk at
virute iki’ 
1 a 18 k ij( 
tUip-si PU- raSyį di- 
dųiim te 
s p a 1- .
vą kokios 
n ori. T 

$8,t# užmokėsi imfitodiu. .Taigų netik
tą, tai šugrųžlnk atgal o .mes jums pi
nigus siigrųžlnslnK'. ^pįttlvos yra. to-' 
ido»‘. Juoda te mėlynu. Dldunuis htto 
34 iki SS. lemaitėms te 14 Iki 13 
metą. Parašyk didumą ir spalvą.

RTCHARD BfeNNETT CO. 
Dqit. 050,1520 W«bntUAvft, CM'wgo.

[f Edgle Pienas tnw y 
I priimtas pienas jmc ] 
I 63 mete M
I riož l
I dytoją, kuwet «w^ i
Į
I mus ir duodamąs gy*
r namas. i

I 1

Įj to^ ĮB;aMe\MMkJ 
| prisiūsk mums
Į’
IĮ sifisime juąiB pefc||*|
II Jimo Justrukėlją«, jraį 

Wfg teigti fr"Mm 
dtfas bitegiaM Mtefl 
macijas dykąt. ■ nj 
IffiMBiKIM®

2:. -JM
bai ■juokingas; o ėįa areštai kiek- 

Onyte btivo pavyzdinga mergai-sa*Vo Atliko gęrai* tai PRb- 
t* Hm pavy^dis dėl vyčių, kuri H®S »E«ia<*6 .jM Soflęs. Mins- 
k dabar už trijų dienų btlt vai- <**«•
,. . , , I praleisti nei ^-to t Tai katino ant
dilinsi tedtrą, kur turėjo rolę. - '■>_ • x ~ . .id * pečiaus, kuris ten vartydamos ir 

Atvažiavus, | prausdamos pilimi savo ‘ ‘rolę ’ ’ at-
. . -, \ Įliko. Po losimo mažos mergaitės

p-lėš>& ĘbKį^askritė-ir M Breit- 
mozeraitė pmkiąi pgritambinoi ant 
piano duetą.. Toliau vėl tas pats 
vyrą kvartetas puikiai padainavo 
“Mes trys broleliai žalioj lankoj/’ 
[ir antrą “Ateina šaltas rudenėlis, f • ’ r ' * ’
į atskirs mus jaunus | bernelius.” 
Abi dainį kariškos,, bet pastaroji 
tai labiausiai patiko, publikai. Už- 
sibaigus programui, tęsės šokis. 
Publįkps buvo pusantro šimto. 
Paprastai esame pratę matyti tik 

I pusę tiek. Wie šio vaakro darbo 
Į buvo padėta daug, nes salėje nėra 
estrados, tai ją iš sklypo sunešti 

| ir pataisyti reikia daug dirbti. Čia 
lošėjai, ir kiti vyj-gi stojo prie dar
bo,.. ir dirbdami nuo širdies viską 
ireng® ^gražiausiai. SMungietčsf^3^?“®®’.f® baises”i..nž 

užtai taria jiems širdin giaus j ačiū!
. ' . Bjonę..

mUGJJOS IRKUOPOS

• miAVOS > ĮVAIM8

*’ ! W GANMIUGĘ, mass.

Teko, ištirt kelios sulenkejurios ~~ 
šeimynos, kurios priklauso 'prie 
lenkų parapijos tik dėl vardo kad 
vadintis katalikais. Vaikus leidžia 
lenku mokyklon mokyti. Bet na
muose tėvą gyventoms kaip yra! 
tikrai tironiškas tai ii* vaikams ! 
nieko negelbsti kataliką mokykla, Į 
nes vaikai paėmę nedorą tėvą pa-Į

i

PĮi

Rgų metą praktikos artistiški 
m&ą darbą liūdija tflkstaitčiri 

--Iš lietuvių darbuotes mažai ma-1 draugiją. Informaciją delei ra^y-1
tosi aprašymą laikraščiuose, nesir |įit0r į

lft JJIeasant 8t, Laarrence, MU* lįį

yVus. Tūvai-gi pametę tikėjimą ir 
grąžą, apsiėjimą, gula ir kelia su

• k

1

-

4
f

į

<x>

K

/ 
r

IPtiakiM
•i iu ’i'V-Mr

a w*j*v*ti 
■V T
\jnr ■■*.

♦ M:

KudiWo&sMI . 
Jie net prašo daugisus !

JJct kucąnet įft. yja l#b«i jauni ir Jas Jię- > 
gali kalbėti, tuomet;m aljya knlba.n* 
jijoa—titę- pastcbškit kaip jfc uUldega 

i difotuanitt, kufttytt gotfaji .psiBVt bopką

ĮSUf.. S. .V, JP<£. Biurs.
P/uiteMkit jų partangU •nuryki $tį ,Xa- 
nįuuši vidurių. paliucusuotpJu, kokie tik 
kttotaet nors »iiw padurytaH. Ir j|į yra, 
Ienin-iansis, viemįfc teikia’piųėkrtUBgiau- 
*iai I Jlųįltxį»—jut neifimt# jų atiUgu'mo 
jtįUsll fliidtjrtjini*, patUlkOjlipį iif *W«, 
ganOillniinibJcl Jų« nętjBUtkjatc BAumsO, 
kumn^t kuijild* wW® aeMKtfn* *u*r* , aĮtjttt. piHutltfll yru tikri irklai.vitlųrltj 
U«ietWJtod. &taįok ifcjnakt ramld. nu lu 
*iittan«ln TytuJctirfiki* VOU bu* Ilnkreia* u k*i^^OTieh.B4ki|»rb «0ifc<*W <W» į 

r *i«,aKrichtbraco.
1M.114 U 4* gc . Ws*teX*t.

-i,-
; KAR . .

. j- Rąvardė1 * *. • »-•... • •-• ».• *1
' !' v* } j* . ,

' jVętrc^UH ’jm 4»m • *A» o * 4 *■ * |
; ■ ų 4*4. *■* * o.-* •■ I

tt«4 o * * *■*>■* fc*> 1B ** ■ ’ , ** > J

p riiiteiRB

V.ff H *7*«
’ ’ K . .’ f ■- ''
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CTĮĮplĮll .1J

C U N ARI
AR .MANOTE ĄT8OT 
GIMINES J AMERlO 
Lietuvos kvota jau yra pastoM 

hetdabar lai^rs prisįi'ėę^’Pto^ 
jos kvotos, km’l prasidės iteiw| 
1924 m. - ’ ■ V.’' • * Ja

Musų, ptisas Kaupe
.gaut pdsportus, vizas - ir prMtoi 
juos tuojaus kelionėn. ,. i

Nėra reikalo laukti tiems,-kt 
turi Cunard tildytus. Mus 
plaukta. IS BųrtojėSkl^VieMite 
to • . įF taJ

Cunard tlkfetal yra geį/df^E 
vio ant AjQUITANIA, 
RIA Ir MAURETANIA. Grri®| 
jurų pataunavinias pasaulyje, < 

\ Dėl informacijų kreipkitės ■ 
mąs- vietinio" agento ar- prie n 
ofisu.
CUNARD LINE Jta, 
126 Statė St, f\u 
Boston, Mass- -

» —- «

mfw 
WW?

. COMFORTjCAS.IBON

.r

JV*

i

Kbasgau gauti dyk ai |l
dailų setą indi;, padarytų iš ^1 

1 tyros baltos’porcelianos, gra- g j 
L žiąi išmargintais paašliais, su- «Į 
[ sidedanti iŠ didelį zupės lėto~ 
1 šeią, didelių paplokščių lėkė- ® v, ,a>»- - . • .< . ,
1 dili mažu iPfeštaičin. nnddėllu *5l Pftiode jUPl-1’ PTU^ųkada , uų, mažų lesscaięių, puotieiių, s .nors,, kokius duoda Gazo protos te jo 

vieno palniišlro ir vieno gilaus SI vartojimas parankamus? JeĮgte ne, tai 
bliudo. Tai yra toki proga, -y|paašuk bilO:'vfeoą iš ui ūsų.ofisų, arba 
- -- - - - parašyk atvii’ute. yjęes pasiųsiuie žino-

gų su pjtorilė kurto pmodyA jutos, jftto 
yiskąs veikla. Ijrarelkto pripiatliio. 
KarStumas prose vienodas. Daug nio- 
tęrų -Mto 'pranerti, W; waW nito 
siutinąs joms kainuoja tik $ ceiitorijn- 
mokėti už prarij.reikia tiktai 75a ir 
prosas bus jurij.- ■ ■ ■• .
BOSTON C0NWUDA.Ti3t> GAS 00., 

,IXi\rr«Qce Treujont & Vato 
Telefoauok Beacfc 7Q00, -

kokios niekados, nebesulauks^ ■ 
gauti Ąyfyii $ indų setą- ■ j

Kiekvięnk moteris, duktė ar j 
Vyras gali visa tai gauti, BE 

'’jOKJO CENTO. Visa, ko mes į 
'reikalaujame, supažindink su i 
musų prabingties te Dovanų i 
ingėmis, nurėdytomis pnts'i | 
kataloge, savo draugus? <tą ? 
kiekvienas gali padaryti, lie* įĮl įĮtojj* , •« • ’t-v “ y T J.

• j' plityrinio ncrellila.
t' B...... i ..w._

' - i kių indų setų, kuriuos norime 
i DYKĄ! atiduoto Bite pirmu- ? 
V

į j j - Jfėic, 4*cta ifctalinoric. tufcatau 
ĄttiUrit toOŪ vkwi Judų, Setą D Y-1

34*AT; . ' P. WFfcB> v^n,gt, »
!?* AcffalSuok. IŠnlldyk čia pridii- 
*y' tą kuponą te tuojiuis siųsk iii X 
Įff niurna. Jį

.................... S HOMSlumVfiO... i
- - . f 784,131 MM St. |g

. W.W Tortą M T. .^|

r

Mes turime lukstaučĮus to- s
. \ ........

tlnis savo njleęte Ir gauk Juos. 

di«8 tokių dailių indų sete.
norike viaufį ir iau dilotL * «

t

.BArVAKO-fji 
j te iŠ visų - d|Mn ■ 

LIETUVOS per BRM(

; • ir-pąnunkąite 
Gvėrai pataisytas 3 kleaoę 
atskirais uždaromais kambariu 
ir 4 * '

. - * lapMda Kąs teM 
Utines - riMsK 
LąlvaUorčlų te kito 
kitą

ĮQg tK**hinJttoM* SM- --

na n»yiww8»S^
Maksliškąj sutaisyti wistai.del lytMlra

silpBčjusią vyrą. Kada ligos, sunkus dari^^s^ttoM 
toi atima jūsų ętipruięą -4 vattokit

i&įūgybe vyrąpGJ^Bteįą amžta o »a hMi ir jM 
niąrrikalmija k Mtort "

/ , JSbĮį|ill|Įi
PritiuRvium j$r rnštę po aplaikyuiri

;v wMwhū awe 
12015 Jos. Campaa Ave», v Dttr<'l 
1WI ■! 1^

-1 r . te . • *'

patašylt atvirutę.. Sfęs pasiųsltaūžmo-
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SV8KT0- PMTRO BASMYTINIS CHORAS

.................. ■  '.-.v - -1—-. . --- '

KĖS ŽINIOS

*

‘z ’

4 '

ril’lįj.l. •.■■II'1-*
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........^.....,z-....4.^^,. 
f KURIE NORI, KAD DARBI
NINKAI SUSIPRASTŲ IR BITŲ 
PR& KOPĖRAOMOS IŠGANI- 
MO, LAI ŲLATINA “DARBI-

darytą galėję rinkliai ir BWe- keilonis, Meriejunienė^ VW|W ' BRIGOOiį MA^ĮL ’ J REIKALINGA MERGINA 
ruciios kultūros vajui snriBktafey Paplauskas V*., Jocius P>|jSSBP^f x . tirAiorERis suvirs sil metą nm^taus -,įt
$254.23. . , . ■ JE, faimfls .J,

. Amerikos lMprig “j ’T.J K TOSąlfei. spv#W.B.. g“»
cfenril<organizacijos K., Vargčhs Wditmi šerių metu Lietuvos nėjai- Į^ur ir adi-o-1
pirmininkas stud. Burkus turi- Affifriįinas V., Pivariūnas sukakturw.snm.im-m
ningoj, jausmingoj ir iSkalbin-ĮZintelis A.„ Andriūnus A, Ma-|paSWt ^(mt!jicws icarįSu lenkais 
goj praMboj ftpasakąjb f Stalien?,. Mačiulis, Jaroša X, Ltowos km-eiriam pafiinitta AIv.
moksleivijos muopelhtĮS Lierix*[Galinauskas P, Venkite 
yoje4r■MAdje^etooj^JVettiene P„ Elzbietą Le§čtns4^ftnt. įerrita vasary Lietuvoj ir 
priklansomybei., IšĮaikyril iMMehė7 Ona Jakimavičienė, Ur- Lįaiianiciall Alytrij. a/rip papam 
kvietė višus kat. liefuyius ■ ne- Į Šulė Janeikienė, Agnieška Ži- Į fe jaus t ‘ 
mnnršri moksleivijos^ ypač ne-llaitė,. Marijona Zaikienė, Jur- Lt(hi bažnyčią. Vaikščiodamas 
.urtingosios. - • • IgiS' Matelionis, Mr. Dihs, Onal apje , patčmijau kad ant tų į

Dr, LandŽiuš kalbėjo daurfy®?1^^ Ona PodeUene, Mor-j kapų yra daug palaidotųkareiviu J
— apie viska ■—ši-ta.' '’ '' 1-L^tvinskienė#Oita»vagzdie-|^UVITS|^ kųvosesulenkais frtarpoj . . .

prakalboms užsibaigus yra palaidotas profesoriusIj^1*
senkančią rezoliuciją: ■MyMėnaKavoHeųė, 1^^^ G-aila -man buvo'žitirStlI.: z B

.•‘Mes BoAtouo i*“ I I

ovni«,'„<A otUa 700 1-z / ^tasunskiener-Baiborą Mesfce- M ji(, paeina vargdioim tėvu.II tbL s. B. 044L I
Sutkuje apie 700 vasario 17 d- iimė, Adelė Varrinskaitė, Alek--n ka pastafvti iš trini I luboi^irtu/ I

gaW Motum Kilmoniutė, Jonas Ramutis,
bes G m, paminėti vienu balsu ii-LptAnas Mizgirdas Jurgis Alės- r t I ’ i \ ’ V 01011 JI ?ei. W, Newton i40MV. |
neseme sėkantj nutarimu. Jonas Vaitkus, Zigmontas Lnt Mies> la4 kreiviui ĮM|ll*-j-

1. Reikalauti Tautų Lygos, kadi Vaitkus, Domicėlė Jonušaitė, J gyvam reikia vargt ir kovot už J 
priverstų Lenkiją taikos keliu grų-j Ona Avizienė,. Petias AIiliaus-1 Lietuvą, o žuvus nėra kam J 
zinti Lietuvai užgrobtą Vilnių, | kas, J. Tumasonis, Petronėlė Ipn^eramai nei kapo papuošt. J 
Gardinu, Seinus ir pakraščius; šu-ISimkiutė, Andriejus Naudžių-J ’
lig nustatytų Kurzono linija. JėiĮnas, taurinas Dambrauskas, 
Tautų Lyga trikės būdu nepaversĮ Povilas Baruolis, Juozas Belec- 
Leukijos grąžinti Lietuvai- oku-1 kas, Antanas Šaparais, Motie- 
puotag vietas, mes Amerikos liė-| jns Binkis, Vincas Kipskis, 
tuviai išvien su Lietuvos, lietuviais I Antanas Stravinskas,-Juozapas 
esame pasiryžę didžiausiomis au-JVinkevičius, Adomas Aukšti- 
komis išvaduoti ia Lenkijos vergi-J kalnia, Petras Geležinis, Anta-j

1

JVOS NEPRIKLAUSO - 
& G METę PAMINĖTI 
LMĖBIRKULTŪROS 

VAJUS^ ‘ *

^^įsąrio 17 d. sumą laike ir 
Įpfenngą religini ai-taurinį 
Ktelą sakė kun- J. Koncevi- 
Bm, Visi So. Bostono lietu- 
mi kutMikai, karštai mylin- 
geji savo brangią tėvynę Lietu- 

jos G metų nepriklausomy* 
foį paminėti, vakare susirinko 
IpėiS^žiĘyrinę svetainę ant 5

.rpius, deL prisikimšimo 
■stovinčiais, negalėjo praeiti. 
■L-r 
K Iškilmės prasidėjo punktu- 
Įpiai 7:30 vah vakaro. Vietos 
Klebonas geib. kun. K. Urboną- 
Kičius, vakaro vedėjas, karšta, 
Įferininga ir jausminga trumpa 
Kidbą^npieŠė Lietuvos tėvynės 
■B^ril^ausomybės reikšmę ir 
Magino visus prie tėvynės mei- 

remiant ją darbu ir auko- 
Kii& Geri), kun. K. Urbonavi- 
■foto visiems yra žinomas iš jo 
■pjjndingiĮ dainų, vardu Jonas 
K^tas kaipo .karštas Lietuvos 
■jiyl&tojaš ir uolus darbuotojas. 
Bb įžangines kun. Urbonavi- 
■Ins kalbos, didžiulis, gerai I

AtsiSaU’

šnek: I*, d JJox 12į Boston §7t Masą, |

OflM Tėte South Boston 3972^R.. 
:M. Tėte SoteBoaton. 10IMT.

S. BARUSEVJCIUS
Llętnvlškn'8 Oratorius, balsamuoto- 
JĄsi Rėul Eątate ir Itoblic Notaras.

S4Š W/Brbadwayf
: South Boston, Mass.

Rėsidenclja-237 D St., Sa. Boston. 
Al. ‘ ’

9 f ' . ’

I

f-.T".M..'

Tel. S. B. 2805-Ar. g
IETUVIS I

•a-

■a imi-*?■*»

■• j t t

I§eWiuIiiuojii akis, priskh’In aki* ♦ 
nius, kreivas akis atitiešinu fr atn-| 
blijopiškoso (aklose) akyse sugtą-1 
žlnii Šviesą tinkamu laiku. t
. X L. Pašakarnis, O. D. <1 

r
447 Broadway, So. Boston, Masš. t j 

s®©© I
 Tel. So. Boston 4000 B

N, J. G. LANDŽIUSI

LIETUVIS GYDYTOJAI IR .1 

CHIRURGAS ■
506 E. Broadway, So, Boston. I

(Kampas G St Ir Bronchvay) K 
VALDOS; 0—įl, 2-4, 7—0 , 

adomasoivirkajL 
. LIETUVYS GRABORIUS Į Į I]

Pagrabus atlieku gerai ’r pigiai. Į 
Kaina vienoda visur. Užlaikau au- į 
toinobniua. Vreta atdara dieną .Ir 

fr naktį, * • ••
883 CAMBRIDGE STREET

Cambridge^ Stopa,

Iii Tel. Univerfdty lOS'A-R, namų. 
I r Telef. Universtty 1957—W ofiso

v---4’--. - * ■ 1 f-

Tek Broekton 5112-

DAJNTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAŪSKAS)

1 IĮ| 705 Main St., Montello, Mass.
Iii .. (KampasBronflStreet)

DRrIlr i, LINDAU . . . . . . . . . . . . . .
Gydytojas ir Chirurgas

220 Hanover Street, Boston, Mąss. 
Telefonas Richmond 0380 

specialistas vyrą ir motorą slaptą 
Ir chronišką ligą. •

vai.anuos : nuo 9 ryte iki 8 vakare. 
I Nedėldieniais iki 5 vak.
Į: P a t a r i nv a i h y k a i

2-^jį

1 r
y*1“....... i .... .........—p—. ■■ > ,iM

Tek So, Boston 270

J. MACDONEU, M.D.
Gailina susikalbėti, ir lietuviUkyl 

ofiso vat.andos : Rytpis iki 9 vai.
, Po pietą nuo 3>-3

Vakarais nitoG—9 
536 E, Broadhvay, So, Boston

« TEL. So. Boston 0506-rW. į Į
| LIETUVYS DANTISTAS g

Alos brightonieČiai ir sumanėmA Į. V A PCIpIIF^ 81 
|atsišaukti i jutais broliai ir sesn- lg H I U U IU w gi
Įtės su auka. Surinkę kelis šimtus 1251 Broadway, So. Boston g’ 
Į dolerių, pastatysim paminklu Aly-į'5 /•“TMnivin” 5 ■
tu j ir ant to paminklo bus užrašai 
tą kurie yra^žuvę kare su len- 
kais.' Pradžia yra gera. Brigh- 

Itonc yra surinkta $11.60, Tam

x (“Keleivio” name)
S Ofiso Valandos: nuo 9 Iki 12, nuo 
X 1:30 ild G ir nuo 6:30 iki 9 vakaro 
SSeredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną s 
RSubatorais nuo 9 Iki G vak. NedS J 
Jotomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti' j

!

DAILŪS PAVEIKSLAI KURIUOS 
PADARO FOTOGRAFAS

JURGIS STUKAS
453 WEST BR0ADWAY, 

South Boston, Mass.
Padarom dldeliug paveikslus. Už

laikomi visokios rūšies rėmus.
TįJephonas: Soutli Boston 464—J.

X X

I
 .1GMETTJ SOUTH BOSTONE I

D B, H. S. STONEl

AKIU SPECIALISTAS I 

399a W. Broadway, So. Boston I 
VALANDOS; Nno 9 f, iki T v. rak: ■

r* *•' —r . . .. t jr .

ivtĮįajS parapijinis choras, jos mūsų sostinę Vilnių ir kitas o- Inas Kairys, Anupras Bartušius, Į til.pai' vra a valdyba, kuri 

| rūpinsis apie tą^dalykit, 

j Pirmininkas B. Ajauskas,
L Kaperius L. Jankauskas,
| Prižiūrėtojai; J* Raudeliūnas, 
IS. Kudarauskas, J. Baltrukevičia. 
L Prašyčiau ir klebonų kad pa
kartotų ir bažnyčiose. .

Aukas meldžiam siųst ant vardo 
kasieriaus L. Jankausko, 58 Lin- 

|coln St., Brigrton, Mass. >.

Laiškus adresuok.it ant B.

darbštaiis ir gabaus Įfeiipuotas vietas.. ■ “ Į Petras Grigaliūnas, Jonas La-
K^cHiiftinM. Karbausko, , su- Į -• Gtiaftai protestudjamė $iiešĮ būtis,. Antanas Legtekis}. Pet- 
Mįįojo Lietuvos $jbh1$ ir kG-Įiįnlftįturite Kibnrys, IC Kiškis,’ Sta^
Rįgražių tautinių dainų. Tos tviskų wįpklų> prieglaudų w idJnislovas Danėnis, P. P. Klipai- 
j&oą. įspūdingos dainos su J tų kultūrinių Įstaigų okupuotoji tis, Juozas Meškauskas, Pet- 

kalbėtojų ir klausytojų ge- Lietuvos teritorijoj.” — TX1 r T n
& - I Patiektąją rezoliuciją rankų
^Deldemavo Babinskaitė ir plojimu susirinkimas priėmė, 
^inskutis, . 4 • Iškilmes baigiant, chorui ve-

Kneižys gabus kai- F?11*’ viri karštai pagiedojo 
Sfoj^tnunpoje kalboje pami- !

įo'Lįettivos praeitį. I . ^s! ^skirstė labai paten-
^'akaro paįvairinimui ir ge- Įkl?tl f prienč Znotinienė B:, Skeiz-1 Mass. ’
/Ibio ūpo* sudarymui žinoma te * es 11 Fltos n 2^’ gilienėZ., Skeizgilas V., Knei- Pasirašau a§, kuris vietų savo 

tarpe Bostono daini- ’ . •; [Menė A., Kohanskienė V., Bur-[ akimis esu matęs.
A. Bušmaniehė solo pa- AUKOS ĮbųlienS P., Lingevičienė O.,

Jtotą Temsta 'dienelė...” Į . AŲ^ŲŽ>t UpskienėK., GalmauskiončO.;
skambantis balsas Pereit pobažnvtinėj H^tud. A. Kneižlys 50e.

Mausytojas; .pubhka, L 
saukiant “bis... ’ ’ Ą.

E^Šmimienė sudainavo gražią|Kun. K. Urbonavičius. .$10.00 
pKur -bakūžė samanota...Gintaras....................     lChOOl ~
|jai dainuojant ir chorui ant- pi-1 Po $5.00: K. Paulauskas, A. Į 22 d.’ pripuola- George AVasli-Hrų j p pritarėju pagelha at^ 
fomo akomponavo gabi muzikė j Majauskas, J. Gudaite, A. Za-I ingtono gimtinė, šventė šven- spausdino. Veikalas yra: EG- 
ta&būuskytė. Į lieckas^ M. Pajutę, JL Tamulis, Į čiama visose Suvienytose Vals-li,E žalčių Karalienė, šešių ak-

J* Koncevičius, užeita-Kališius. , I rijose. Tą dieną if “ Darbiniu-1 tų opera, ž’odzius-libretto para-
poeto Jono Kmito (kun. Iv. į Po $3.00: J. Diringaitė, St&•|ko,, darbininkai svęs ir x<Dat-Įg^]y££įQgP0į.£g^gĮ£^g^ panaudo- 

E^onaviciaus) eilių ištrauką: pouaviČiehė'$2.50. Įbininko” ofisas: bus uždarytas, damas veikalą tuo pat vardu
K/. “Biumulis stebisi, iš kur ta Po $2,00: A. Ivaška, E. Ma-ĮTodebsubarinis “Darbininko” -
f -Lig ^ioi nežinoma tauta? jčiulaitis, M. Vaivaliene, K. Su- j numeris neišeis.
Sį ayvuoja laisvė, ..BSvfetu;" pranaynoas, M. Zdinskiene, A. ___ ,_______
įBsSayoilgoj kalboj apibudino. ?®? 1-moslq». mėnesinis su- 
Kibtuvos ekonominę ir politrhę ,„. . 'į' Valentienė K Ba I s'I'n'c’mas atsibus vasario 24 d. 
badėtį per 6 nepriklausomybės r*“"!’ į' “S J5 K j& nx’ PoMaytmėj svetainėj
Ertus, ‘ k8"81®’ ^Detkmkiene, dK. Syetaingj ant 5;tos gatvės, tuo-

t K»vawms, k«^tik atvykęs |Jinwa6wfl8M& 
t Lietuvos, karatai kalbėjo p0 ^.oo: K. Bobinskienė, K. 
g^etaegos kultūros vajausĮp^^ j Zareikienė, E, 
įkalti; jis savo kalboje juodi- virbiokfene- T. ^Drobaviūienė, 
^ rtiWmgiin19 Lietuvai ap-. . Vasiliau8ft E. Urbonie- 
sviestų, dorų kataliku mteli-

'f

[ras Kleponis, Juozapina Pet- 
raitienė, AI. Ažukaitė, P. Šnie- 
ras, Julius Kilnumas, Maynar- 
das Karbauskas, Vincas Gru- 

[dzinskas, Stumbras K., Jakš-j 
[tas J.,. Mikalauskas P., Daily- 
I da N„ Grilevičius K., Bilins-J Laiškus adresuok.it 
fkiepė O., Lingevičius J., Ku- Į Ajausko, 58 Lincoln St., Brighton,

B. Ajauskas.

» A «

10.00

Po $1.00: K. Bobinskienė, K.

J

ne, M. Andriulienė, Z. Zičkie-
- nė,*KMėižb&n§^V..Ged5dla,B*

. ^c( icun. Oprmajm Raibos. M Bntviffi«nėt E.

Navickaitė, K Bušmanien^, 
Gedminaitė, M. Gedriniaite, jJ. 
Dervirckienė, E. Jagminienė, 
Pt Pleyokienė, .T: Vilimiene, 
M. itudąhsktehėj O. Mizgifdie
no, M. KMrfene, ® Vitums- 
kiėnė,. J. Ubenskas, J. Kudre- 
vičius, ’ M. Kudrevičienė, J. 
Močięhė, K. Matis, Kala- 

J. Vaflis, Q. Keb- 
, Sžirtit-

r Telephone South Boston 3520 
ĖNamą Telefonas Aspinwall 0670 
F ADVOKATAS 

O.aUU(SMLNID
r UBTUVIB ADVOKATAS

‘'DARBININKO”NAMH
Į. ■ (antraintMI ’■ * 
į ■ t Bate? <ia Unlracttetū , 
r CtoBHU University su A. B. 
E Ik. Waa$ij»gtow Wv. m X&B, 
to

* -. ■*

ŠVĘSIME.

Ateinančią pėtnyčią vasario

NAUJAS VEIKALAS.

Gerb. kompozitorius ir dai
nininkas Mikas Petrauskas pa
gamino naują operą ir su drau-

“Žalčių Karalienė” Aleksand
ro Fromo ir liaudies folkloru. 
Kaina $10. Veikalas turi 240 
pusi.

HARDWARE KRAUTUVES 
ATIDARYMAS.»

Tirt nflTnnldn Vici Turini I Pranešu visiems Cambridgelo fr a- jaus po pamatau, visi nariai es įpieiinkės, lietuviams kad me» atidare- 
malonėkit skaitlingai susirinkt. W naminiąr i-eikmeną krautuvę (hai-d- 

, . , . t ' ,'|«bb)< Užlaikome visokias meclianiš-
nes tumu svarbių reikalą ap- Įkas noėynas, pentus, alieją ir tam pa- 
Inid* ^Pdiywv0*t TioTTD'nTiršlrit' T'j.Įnasial. Didesnius užsakymus pnstatom. tart- J-aipogi nepannrsKiu iri. namUsdQvan{kI( tafp.gipVieinamom 
naujų nariu atsivest prirašyt kainom, j. h. snapkAuskas, ssą 
prie L D K • I Cambridge $t.y'UambrlcigĖo, Mass, (2S)

' ’ K-viežia Valdyba. . DroRLISBAEČUiNAS,
r’ 3-ją šeimyną* namus netoli Forost 
|HlĮls 5-6-6 kambnriūs su visais itaisy- 

* ‘ I niais. elekttos'Šviesa ir 3 Hllto vandens 
ueCint Preke §11,500. fdįoott

T-., vr i- ik * A, J. NAMAKSY, 395 Btoadrcay, So.Lietuvos Vyčių 1/ khopos Į Boston. Tel. S. B. 2340. (2G)
mėnesinis susirinkipiaS įvyks ;. jįįgog. GROHERm ^ 
nųdehoj, vasario 24 d. 4-tą vai. KRAUTlWŽ '
vakaeepMapjossalėje®2E.LltoaI^Boalo„c 
SeVentll St., So. Boston, Mass. Parsiduoda už pusš prekės; nepraleis- 
l’atgi visi nariai-res ateikit bOTfe»,. į -
ant šio susirinkimo, nes turim | ■ NAMAS SU GARADŽIUM 

daug svarbią reikalu aptari. 1
Taip pat ateidsm irĮggg*

* « SUSIRINKIMAS.
17' 11

J a
4 ’ .

KRAUTUVfi
geriausioj biznio, vietoj So. bostone

geiiousioj Vietoj Canibridgo'iuje, ylsi

t

Tek Mato 2488

GEORGE H. SH1EIDS
ADVOKATAS 

811-812 Old SouĄ Building 
294 Washlngton Street

BOSTON, MASS. 
Valandos:' 9 A. M. lkt 5:30 P. M.

Gyvenimo vieta
10 WmfiHEop Steku, Eaht Bosnnr 

Tel. Esat Boston 152-J.

ANTANAS F. KNEIŽYS 
kuris lanko Suffolk Teisią mokyk
lą ir užsiima Keal Estate pardavė 
liejimu, bnna mano ofise kasdieną 
nuo-3 iki 5 valandos po pietą Išsky
rus, šventadienius. Lietuviail, kad. 
Ir mažai sūkplĮjantięjl angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas. 
manę. A.. F. Knelžio adresas yra 
toks: 308 E. Ninth Street, Teį. So.

Boston 1696.

1 Boston 32Š
' ? LIETUVIS DANTISTAI ' l 

DR. M. V. CASPER 
(KASI>ARĄVIW^X

> 425 Broadway, South Boston 
ohso valandos : nuo 10 iki 13tB0 

. ryte ir nuo tl^O 
iki O ir nuo 6:30 iki 9 vai, vakare. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 
fr nedeidfėnlais/

¥ŠIAIP MbMSRAšO:
Sorgu'jhu G metai Ir niekas negel 

gelbėjo. Gavau. progą bandyti Jūsų' 
sutaisytą žolią No. 503, tai jos man; 
labai gelbstf, čion prisiunčia pinigą į 
vėl ant vieno paltelio No? 303.

*- * Antltony Morrison. i
Sfmpson, Pa.

I
-I -Į 1 .............

Tokią ir kitokią laišką grtnname šim |  --------------------------- --- —=—.—-—
tas kad žmonės geriau pasiganėdina su j ŠV. JONO EV. BL. PAŽfiLPINfiS 
žolėmis, negu SU .specialistais. Mes UŽ Tm HTT^tram-Ka trstwrti^a

aikome virš 600 rušlą žolią ir sutaiso | DRAUGYSTES VALDYBOS 
me nuo visokią ligą. Atsiųsk 10c. r I ATyR/RSAT
gausi žolią katalogą. Reikalaujame a avąbmu. , ,
gantą visose apygardos? . .............. .

Musą žoles yra grynai Įietuvlškos r» DTni.rTWTNTT’-a c wtetuvistaite ir wtisw9 nurodymai, S® &on, Musu.

M. ZUKAITIfi, Tel, so. Boston lOldr-j.
VICE-PIRM, — KazysAmbrozas,

44fl Unitam Ava Rochester N 1 7'th St- Boston, Mass.MV utuuon avė., jsocuesror, O. z PROT> RAŠTININKAS — J. Glineckis,
■ ,-,i .. ..... . . i ■ , -u.— 'n ■ ■■■■ ■■ I 5 Thomas Park, So. Boston, Mass-

< . FIN. RAŠTININKAS — Matas šeikist
į 4GO E. 7-th St, SO. Boston, Mast

K v nntn™ ' (HKASmiUS -A. Naudžiūnas, .0 DR. U» (ilMLilJtiN žlvr. J?3T^BroadtVay, S.Boštop,.'1Uass.

K Bostone: 99 Green Street. Boxbury:16 Crawford St.
V Valandos: 3 liet4 ir Tiki S P. M.

A Apart petnyčios ir nedėldlenio
V vakarą.
T Telefonas Haymarket 2288. <

v

Į MARŠALKA — J .Žaikfs, 1 
f, i J 7 Wiufield St, So. Boston, Mass. 

netoli Warren Street z ‘ Draugija laiko susirinkimus kas tre*
Valandos: nno 8 HU 9 ryte, 1 iki 7 i mą nedėldienį kiekvieno- mėnesio, 2-rą 
2 Ir 9 iki 1 vai. vakare apart. IH vaD po pietą šv. Petro parapijossalęj-, 
pėtnyčios ir nedėldlenio vakarą. g Į 4i)2 E. Seveutli St, So. Boštop, Maąs. 

Telefonas Rosbury 0131. ~ ~ 1 ~

Kalbu ANGią/ Rusę, Lenkų ib Lietuvių Kalbomis.

t

ĮT f ,r

O ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
‘ < SOUTH BOSTON, MASS.

I VALDYBOS ANTRAŠAI,

GERIAUSIA LIETUVIŠKI AGENTŪRA.
* . ■'■■■ ■ - ".... - '

Parduodam, sumainėm namus, ūkas, biznius Ir visokią privatišką nuo
savybę taipgi skolinam pinigus, perkam ir parduodam MORGIČIUS, ap- 
drnudžiam (inšiarinani) visokį turtą nuo ugnies ir nuo visokią nelaimiu-' 
Alės visiems suteikiam greitą ir teisingą patarnavimą. Taigi visais virg- 
m i Dėtais- reikalais kreipkite® pas

.OLSEH’S. REALTY COMPANY
DOMININKAS J. OLSEIKA, Savininkas. . ’

409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel. S. B. 0243
f 4

T

I * *
į Pirmininkas — X Jaroša,
f 440 E. 6-th St, So. Boston, Mas*
| Vlce-pirm. J. Grublnskas,
| 157 ,M St, South. Boston, Wš«ū
ĮProt RaSt — A. Janušonis,
Į 1426 Columbla Rd., So. Boston, Mana; 
pinauMą Rašt. — K. Kiškis, ■
[ 428 E. 8-th St, So- Boston, Maat,
l Iždininkas — L. švagždys,

111 Bowen St., So. Bostorf, RTrtS*. 
Tvarkdarys — P. Lattčka, ■ z —.
' 395 E. 5-th S t, So. Boston, MaSs, 

Draugijos reikalais kreipkitės visados ! 
protokolą raštininką.

Draugiją savo susirinkimus latkfc , 
2-rą uedžldien! ldekvięno nieneilo l-mą . 
vai. po pietą parapijos, salėje, 492 E, 
Seventh St., So. Boston, Mass. ’ ’

fc.

t

t. w *

I -■ .
| SUBATOJ, VASARIO 23, 1924, 7:30 VAL. VAKARE.

v

{

VALDYBOS ADRESAI 
Boston, Mass. .4

Prrmlninkas — Antanas I’astolls.
146 Ebwn Bt, S* Boston, Maw 

Vice-Pbiu. «* Martinąz Knlsteutos,' t 
4062 WasMntton 8t» MMUt 

ProtoMą Balt AntifnO
459 E. Soventh St, 

Fin. Jiiom Vinietiiišra^
906 K Broudvvay, South Boztou. 

Kasierlus — AndrlejusZalieekaSi
007 E. Ninth St, So. Boston, Mm®. 

Maršalka AleksandraJfetaolcjut
115 Granito St, So. Boztoo/MjiJtt, 

Draujyato D. L. K. KotetoCto lalk* ,

i

v
>

J .. .

ARBATINIS

LIŪS
(TEAPARTY)

Rengia Motery Sįjungos 13-ta kuopa
g

g Suvienytos ir Stausko ’^rieš lietųviš- $

k -

Watbtafton

adresuok.it
adresuok.it
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