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Md(M ir' pasliviffltteaM 4*1 katatt.«
kų
bos
istisįįbi Dievui į paČUI B0fty*
ibi, ir fcnontotš naudin*e*iii«,
nagu j^irkiniM bažnytinių indų ir
nat negu bažnytinis apeito*. Pa
kol to ntfupna nii katalikai, me*.
negalime tikėti* aulaukti epaudo*
j kuri atitiktų Katalikų Btfnyčfc*
rtetybed ir pajėgtum. Įmonių
vadai, pirmiausia gi kunigai, ta
ri skaityti tai gavo didžiaurin uidaviniu,
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Iš KAUNO MIESTO TARY Lietuyos sienų stagybū perėjo
t Patartume vigfemi
BOS DARBUOTĖS.
Piliečių Apsaugos DepartąMAWC®PRIPĄžINę
operacijos prieteliam*r4fl|
APVOGĖ VETERANUS.
ųientų žiniom
*■ ‘
miaHekti Uosio
. SYRACUSE,
X — Puri- 7 New York.-rEpiskopaln vysSausio 14 dieną įvyko pirma
- <•
Sricmingesne!
kovai
su
gam
Washingtom
Didelį
žiba

ritas apie mūsų gyvuoj*į£*|
ty Co'operative Pakery/ Ass ’n kūpąs Manding paskelbė, kad
->-M
Mąskvi, -įtitalijoš valdžia jai, po Naujųjų Metų Mtesto jomis plėšikų, kurie ypač buvo
$(**
koopetatym
persikėlė į nuosavius namus,' šv. Jono katedra, dabar stato- lo skandalą, kuriu invdtž aug
Tarybos posėdis.
pagarsėję . Šiaulių’ .apskrity,
atsiuntė
ra
kuriuomi
suteives. Kas nori atęityįe
kurie randasi po iltim. 918 moji,' atseis $15t0()()!k00(),. Sake/uti
Einant
prot.
Brikso
patarivaldinink
ai
m,sta
ta
ntieji
;
tiuasi-ivalriiy-priemonta^-.yĮiaTJrangFSt Wmaf®Wd$2Ę- kad tai bus didžiausias pasau- kandidatūras į prezidentus, se/
tauT^ktašaf,Kalėdų meftibūvd j
c
Čiai didelės reikšmės turėjo ir ■■ dėjimui, galės i^ tųriraip*-^
l
iš
to
džiaugiasi
000, Kooperųtają turi 300 na Įėję ąrėMtektūros indatles dar-' ka Intas gal dar baisesnis skanatvykęs Kaunan, Miesto valdy
' ‘ '
ir mato tat
p pasekmių. Ta ba pradėjo kasti tris šulinius turi skiriamos dovanos iki 1000
nių gauti reikalingų Žinią. ■;
rių, Šerai yra po $5.’ Kepėjai
dalas. J i.s tik xlabar išvelka
litų piliečiams, kurių žiniomis
KoopėraoIjoB Veikėjus praj ®
me.mato
/
ną
už
akių
kooperacijos kepykloj gauna
ties Neriu už Eigulių tilto ir,
mas ęikŠten. Čia einasi apie
Francijai.' ? •aneijoš ambasą- be to, yra pasirėngusi kasti pavyksta sugauti plėštas, už
šyfame atsiliepti Čia paite“ *
savaitėje taštaoniafe doleriais
milžiniškas sumas, paskirtas
•• PELNAS Iš BANANU.
laikant pilniausi oje - slaptybėje
dorins
Ryme
itį
visų
.
išgulta
čiamais klausimais.
daugiam negu kitose unijinė
‘ bandymc^šultatas Petrošūnuosužeistųjų kareivių ir jų šeimy
plėšikus išdavusiųjų pavardes.
stengėsi
su
:dyti
Italijos
pin

“Barti,”Redakcija.
se’ kepyklose.
Švarumas ke
isė ties Nemunų ir Panemunėje,
W YORK — Bananų biz nų aprūpinimui. .Tų kareivių
Tik tuo būdu pasisekė sugau
L
pažinimą
Rus
ta?
•prie Panemunes pušyno, norė
pykloje ir krautuvėje labai ge- nis yra pelningas. United Fruit ir jų šeimynų likimui, aprūpin
Rusija
dabar .Europoj, dama surasti .tinkamus van ti plėšikus Šiaulių aps. ir kito
rai pastatytas- Duonkepiai Co. importuojanti bananas ’pe- ti buvo tam tikras bitrrts, vadi
se vietose. ■ Pas sugautuosius' jungai. Laikraščių daugiausi*'
naują valsty ų susidraugavidens įattintas,. kurs feikalinprieš stosiant darban turi imti Teitais metais gryno pelno> tu-, namas Veteranu ’ Bureau. To
mą- ų Anglįjž^Jttaija^ Vokieti- gas vandentraukiui. Dėl kana ■rasta daug įvairių hrangenyv skaito Lietuvos” apie 50 ekz^ ,•
slunver baili.
biuro
viršininku
buvo
pulk..
“Trimito” 40 ekz., Z^kiitti^ •
rėjo
$10,000,000.
• f
tarimą, aFraųlizacijos,- tai šio ’. paties prof. bių, kurios grąžintos atsišau
1 Chariės R. Forbes. Visas skan ja ti Rusija s
ko” 20, ? ■ Pavasario” 25 el«ų-,
,
eija .pasilieka Lenldj
:ija. Rit- Brikso patarimu, norima pra kusiems savininkams.
' SKIRTUMAS.
dalas apie jį ir sukasi. Jis vieTėvynes Sargo” 15, “Darbi- 4
.
PRIEŠ ATEIVYST^.
'
sija mato sari , rokavinią maty dėti ją statyti-tam tikrais mies
Be
to
paskutiniu
laiku
daro

i V-r; <*-*-r*—*i**
<
. **‘
'tą gavo prie prezidento Hardtanko” 2d ekz,, kita Mastau.
jTOOyjr UL ^'Susitvėrusi : WASHINGTON. — Moutlily ingo. Per šito, biuro8 vedėjo ti Vokietiją ; tame stovyje, to rajonais, pradėjus nuo Seno- mi' žys’ita milicijos susisiekiVietos. trikohiplektinę'
nėgufraneūta^prismaugtą’ l^įjo ir Naujojomiesto dalių Tam mūi tobulinti: telefonus, tele
pieno ^operacija įsteigė' tris
Labor Reviey, kurį leidžia rankas kas ■ mėt pereidavo
Icyklą lanko iki 180 mokinių^
urminius pieno sandelius ir še Darbo. Departamentas, griežtai $467,W.OOO. Tai. budo bran rijąrokąvą.F: inciją didžiausia
1Q' tikslui jau dabar ’ .daromas grafus, arklius, motoeikletūs Mokiniai turi'nuo, praeitų
Eutapoi taik J trukdytoja.
šta* šiaip^ krautuves. Pienas stovi už ateivybės suvaržymą. giausia valdžios šaka. Vedę-'
smulkus gatvių situacijos pla ir kt įsigyti, kas duotų progos tų aavo Itaperatyvėlį,
- . - .. /t ’i
IMirduodamas po 10c. kvorta.
nų nuėmimas. • Pagaliau, pa tuojau sužinoti apie. įvyksta- lavinas t preki auti , sąstaitybo**.
Nurodo, kad per pastaruosius jas. Forbes algos gaudavo $10/,
TOT
(MASKVOJE
greitinti elektros, tramvajaus inus užpuolimus, ir laiku pagal organizuotis .., Prie .pįiįyjįį'
15 metų Amerikon atvyko 10,- 600 metuose. Jis turėjo tiesioreikalą prieš Kalėdas buvo pa ba duoti.
000,000 žmonių, daugiausia iš ginius ’ susinėsimus su Baltai
t .
< , / y i. '
* los-gruo d'žio jnėn.-10 d.
ratvvč pieninė parduoda pieną rytinės ir pietinės Europos. Jei siais Rūmais, nieko neatboja ir ^Deriįn&S/^-feeli pūliai toto darytas inžinierių ‘ specialistų, f ŽoęTžB., milicija dabar esan suaugusiems Vakarimailc' "
po 12c, už kvortą, Farmęriams tokia ateivybė tęstųsi, tai tas huvo^alingas, Apie, jį sukinė rių ir latvių^kareiyhi, kurie Kauno Arklių Tramvajaus ti ne kiek neblogiau sųtvarky- Žmonės kursus norMuSi
moka po $2.70, o kompanijos radikaliai atsilieptų į Suv. josi visokie grafteriai ir suk laike terorą Rnsijoj huvo var Bendroves ir Akcinės Belgų : ta už buvusią rusų policiją.
temokėdavo po $2.20;
T.
'........ ....
,
riau n tikrieji veteranai jopri- tojami kaipo skęrdymų karei’ elektros šviesos bendrovės poValstijų gyvenimą.
uaAviai,
vra
skaliu
statomi
viesedis
ir
yra
pavėsi*
sudaryti
■.. tmima <Wrft KtHBlid
siĮąukti; negąle.davoC.Jįs paDAOSl^ILDE.'“" gal savo nuožiūra žarstydavo
avoiton ištikimų Trockini kareivių; kiek smulKesnis ęlektros traiubar (t Red.) vokiečių ęį
SUJUDO. 4
>• • **i
Joniškis. Nuo 192S m. gruo
*
'
<
v
Maskvoje/
-Skilimas^tarp
Trocvajauslinijų
planas
su,
appinigus ir sakydavo^ kad taip
tą
tarp
Alieljų dvaro
London — Anglijos dokii prezidentas nori. Fųrbes lan kio ir kitų komisarų kasdien skaitliavimtas^kiek šių linijų džio 10 d. .Jonišky įsteigta Že (varko,. tilt ą. ■ Bet htastUiijųC
Denver, Cąlo.
Pieno padė
mės Ūkio kursai. Paskaitos čia karantino viršininkin^'1^
tis šitam mieste pasidarė tokia, darbininkų reikalavimai tebėra kydavosi į Baltuosius Rūmus didėja'ir yra netolimas sukili tierimas turės kainuoti. Lau
kiama, kad toks/planas bus pa skaitomos vidurinėje mokyklo Sipūrieiui .užprotestavusi*^;
mas armijoj;
kokia '.buvo Minneapolise arba neišpildyti: Todėl streikas'te- veik kasdien. .
Gauta žinių iš Maskvos, kad baigtas liti vasario mėn. pra je kasdien, išskyrus šeštadie liko nenugriautas. . TiUo’ '
Clevelande, Pieno gamintojai bęgresia.. Jei algos nebus pa
~y ~- ~ : Yra aprobuota, kad graftu sausio 2 d. sukilo 12,000 karei džios; ' '■ f
' .
’" nį, nuo 3 vai, po pietų iki 8 antri įimtai negalima naj
< ir vartotojai atsirado malonė keltos, tai 1 darbimnkąi ‘ isęis
veteranams, skirtų- pinigų nu vių Maskvos garnizono ti suki ; Toliau, buvo svarstoma žey vai; vak. Kursus lanko, TGi
je gobšių pieno biznierių. Veik streikai! vas. Į6 d.
nes grindys supuvę 4r
ėjo po $250,000,000 kasmet.
’
limą nutildyta tik labai dideliu mės sklypo Žaliajame Kalne iš- klausytojų.’ Kursuose skaito Remontuoti — ueapsimoŽįį
lesnieji iaimeriai ir miesto dar V
MAŽIAU
GERIA.
nuoniąvimas Lietuvos Fizinio agr. J- Bėrtašius, vetęr, gyti jis retai hadą ■reikalinggt’
• .Prie skandalo’ iškėlimo bene vargu.
bininkai susitarę pradėjo susi
_
v
.
v
♦’
'
•* -.
Kada Trockis? kurį Dzeržins- Laviųimos Sąjungai,- kursai iš Lopas, mo. L. Baltutis, vet. M. sugriovus? galima bfitųįnpįjrk-/^
svarbiausiu asmeninu buvo
rašinėti su Minneapoliso pieno
London.
Anglijos žmones Foi’beso pati.
Ji ofise tarėjo kis kaltino kurstyme sukilimo spręsta teigiamai. Tam tikro Veltas ir kapelionas. Gudelis. lai namus pastatyti.’ Dab&r
kooperatoriais irmutarė paves
vis po mažiau geria. Nors gy
“faitą” suvyru, išvažiavo po •komunistų partijoj, liko pa mis sąlygomis šiai Sąjungai Tų pačių lektorių pastangomis idonias ir tiek ?.
ReifctųncgC
ti agitaciją už steigimą pie
ventoji} skaičius didėja, bet
yra
įrengti,
kursai
ir
Mielaičių
to į Breoklymj ir daugiau ne šauktas prieš komisarus, jis pavedamas yra šešiems metams
no kooperacijos. ‘ Kooperacijos
tinkamai Valdžios įstaigil ’
svaigalų suvartojimo daugis grįžo. ■
kaime vietinėj
mokykloje. sirūpinti valstybės tuitotaiiti-'ysklypas
apie
3
ir
puses
hektaro
smarkiai
susibarė
su
trečio
inprojektas jau gatavas.
mažėja. 1899 m. suvartoto spi
ternacionalo prezidentu Zinov- Miesto ąžuolyno daly ųž Vy Žmones labai' susidomėjęŽ. tū imu '
•
:
rito atsaldavo per metus po
kėlimo
klausimu.
tauto
KataoTr
esamų
ten
kareijevu ir kirto jam ausin. .
———*■———t
PADIDINO PAŠELPĄ
1.09 galionų ant žmogaus, o' DAUG BAŽNYČIĄ UŽDARĖ. ‘Pirmiausia buvo’ įsakyta vihiųuž nuomos mokesnį po 2
SALDAINIAIS
1922 m. tilt 0.36 galionų. Prieš
ABELIAI. Prieš karą mies
centu
už
meterį
su
sąlyga,
kad
areštuoti
Trockį,
bet
komisa

NUSINUODIJO..
Berlin. — Amerikos šelpimo 30 metų alaus išgerta 27,000,telis buvo labai apleistas: nuletas
sklypas
būtų
nusausintas
ir
Chicągo.
—
Budavojimo
korai
pamatė,
kad
garnizonas
su

-------. _
•
komitetas nutarė išplėsti savo 000 statinių metuose, o pernai
nį ir pavasarį užplūsdavo neiš
Sintautai - (šakių' ggskr.).’
sutvarkytas
ir
kad
visoms
In

įnisionierius*
Doherty
uždarė,
kils
ir
atmainys
jų
nuosprendį.
veikimą. 'Ikšiol maitino 650,- išgerta tik 21,000,000 statinių.. '
dalinai ar pilnai, dar 12 'baž Tad Trockis- ant rytojaus po toms spoito organizacijoms brendamas purvynas. Vokie Mūsų valsčiaus Vaišvilų kaime ’
000 vaikų, dabar maitins 1,nyčių, kaipo neapsaugotas nuo Lenino laidotuvių liko ištrem būtų teikiama galimybės nau čiai, okupacijos metu, nekęs ūkiiūnkas Pranas Sederavičius'
000.000 vaikų.
Už ŽEMĖS NACIONALIZA gaisro. Tarp dalinai uždarytų tas į‘ Suehumą, nedidelį mies dotis įrengtomis jame sporto dami purvo įtąisė medinį šali gruodžio 9 d. rytą rado šafe sa- ■
gatvį, . kai kuriuos namus bu vo naujai statomos trobos.krep-y.
jų yra didelių bažnyčių, iki ne telį Juodųjų ,jūnv pakrašty, aikštelėtais.
,. /
CIJĄ.
KALTINĄ VALDININKUS
bus padaryta reikiamų pataisy ties Batumu.
Lygiu būdų teigiamai buvo vo apsodinę medeliais ir ap šelį sd saldainiais. Radęs
f‘
Londonas. — Darbo partija, mų, kad padarius jas saugio
Sąryšy, su., nauju sukilimu, išrištas ir išnuomavimas Kau tverę tvorelėmis. Miestelis į- suvalgė gi likusius 2—J;saldal||
Washington—Farnįerių kooperatoTių. suvažiavimas pa kurios nariu yra premjeras mis laike gaisro. Daugelis baž kuris pradeda apsireikšti viso no Savanorių Ugniagesių Drau gijo malonaus vaizdo. Pereitą nius atnešė žmonai. Štaięę- si-/
siuntė Agrikultūros depart- Ramsay'MacDonald, išleido sa nyčių turi permažai durų, je Rusijoje,; Trockis pasiuhtū gijai žemes sklypo prie Ožeš vasarą valsčiaus savivaldybė ko — radines. Žmona taip pat^
t mento sekretoriui laišką, ku vo agrarinį programą, kuriame kad žmonės galėtų gTeitai baž tris agentus pasikalbėti^su di kienės gatvėj ti Ukmergės kal didesnę miestelio gatvės pusę pradėjo valgyti, tik žiuri — ■
riame kaltina to departmento reikalaujahia žemės nacionali nyčią apleisti kilus joje gais džiuoju kunigaikščiu Nikolai, no laiptų ir-duota teise įrengti išgrindė akmenimis. Gyvena -vyras bala, svaigsta, vemia isji
valdininkus kooperatyvia judė zacijos ir suorganizavimo agri rui.
Paryžiuje, o kitos armijos gru nuomojamuose ten namuose .čia dung žydų, kurtų aųnkose krinta negyvas žemėn. “ Jk ra
kultūros kooperatyvinis pama
jimo trukdyme.
pės pasiuntė pulk, Arzamazov restoraną “Miramaraš” su są iki šiol laikėsi veik visa pfekyv nbmū, susiprato/' saIdaifiW iįįH
tais, kaipo šalięs tarnybą.
ti kapt. Podgorskį pasiūlyti ka lyga, kad būtų palikta ganėti ba. Pereitais metais įsisteigė spiovė ir tuo būdu
SUKILIMAS
RUSIJOJ.
Vienas sldrsnys nusako val
NAUJASBILIUS.
rinę diktatūrą didžiajam kuni nai talpos ir įvairioms ugnia trys bendrovės, kurios gerai nuo mirties/ Pasakoja,
stybės monopolį, reguliavimui
gesių Draugijos mašbmtas ti į- laikąs. Yra 4 krautuvės kopė- tė palaižiusi popierėlius nUotf/
gaikščiui Ahdriuti
Londonas.
—
Žinia
iš
Rygos
> Washington,—Senatan įneš pirkimo, importavimo ir sukroraęinio pobūdžio ir daugiau p$r: saldainių “ir susirgusi/ ,
Tankiams.
salia,
kad
didelis
sukilimas
tas naujas kilius, kuriuo atei- vimo maisto, tikslu palaikyti
Dėl perrinkimo Miesto Butų 20 privačių (ne žydų)/ Savi ma jie tyčia buvę pamesti* nO
TURBŪT
PASITRAUKI
;
prasidėjo
Charkovo
distrikte.
vybė būtų suvaržyta. Tuo hi- pastovias kainas keliems me
Skyriaus narių, išsitarta, kad valdybė laiko svaigiųjų gėriįnų nuodyti abu ūkininkui T™
Ten
komisaras
Poluarov«su
di

reikalu vedamas tardymai*
liumĮ būtų įvesta 2 nuoš. kvo tams.
jiereikia perrinkti ir patys rrn? krautuvę, ir vieną traktierių
Washington. — Laivyno sek
šyje su šiuo įvykiu taūi^agM
ta remiantis ateivybe 1920 m.
Pranešimas sako, kad, kabi delėmis karinėmis spėkomis rekimak atidėti kitam posėdžiui. leido laikyti žydamas. Mokyk
neto susirinkime- gauta rapor nijąs sultilėltas, kurių- obalsis retorius Denby, “' kurs įveltas Butų Skyriaus Pirmininku vėl la. neturi malkų neremontuo- linkės, mergelės, vaišinutOTf
PIRMAS BANDYMAS.
atsistato juo^iM
tai nuo bedarbių, butų parūpi- esąs: 4- Sovietų valdžia, bet be valdžioš žibalo versmių išran- Išrinktas p. Stakelė, kuriam jama, sulūžę suolai, vaikai iš saldainiais
davojiine
kompanijoms,
yra
ta*,
ti.
'
<
'
■
■ ? '.'“'I
’
.
nimo- ir agrikultūros komitetų. komunistų diktatūros. ”
buvo išreikšta padėkos už jo blyškę./* .
Carson City, Nev. — Pirmą Jau esą datų* padaryta nusta-i
bai visuomenės atakuojamas ir
Čįp per ketvirtadienių tur
Žinia priduria, kad ękspliopasidarbavimą iki šio. laiko.
“*J3
turbūt greit bus priverstas pa
sykį Amerikoj viet^ kalėjime tymui valdžios politikos smulk
gus
daug suvažiuoja įmonių iš
PASVALYS, čia įvyko
zijos, o' po jų sekęs gaisras susitraukti iš sav vietos,
panaudota gosą nužudytam ka
plačios apylinkės; daug priva Valst. ir Savi v. Įst taruJ
menų.
/
naikino didelę dalį amunicijos
MILICIJA IR PILIEČIU
linio/ ' Cbjnietis žmogžudys
ro gyvulių, kuriuos supirko Sąįungės Pasvalio Sk. J
\
\
dirbtuvės Tūloje.
t
APSAUGA.
t Gee Jon liko nužudytas Ietimi
■REZIGNAVO. /
pirkliai gabena per vietinę susirinkhųaš nutarė įsteigi
. riaušės. 1 ‘
Korespondentas perduoda
£ gasu. Jis mirė į Šešias minutes
Kaip teko* sužinoti, etatų muitinę į Latviją,
darbių fondą kurio tiksi
NewYorlt—Anderson, Anti- Maskvos Žinią, kad karinė vai- į Herrin, TU. — šitame mieste, mažinimas miliciją mažai tepa
p po paleidimui gaso; mirtis buVisuomenė susiorganizavus Į šeliiti esančius kritingoiM
Į rusi be skausmo.
Saloon Lygos prezidentas, kurs džįa iš priežasties nepasitikėji kur- anuometf buvok Jiaistos lietę, ypač prorinrijoj. Suma draugijas. Yra Ūkininkų są dy tainantomA '■■pdeirt’iĮ
Turėjo būti ir kitas kalinys už suftašavimą finansų tos or- mo naujais oficieriais, dclei jįj sirciklaitžiii skerdynės, ’ dabar žinta daugiausiągentrė, bet tas jungos skyrius, Moterų drau etatų šnmaMmimo,
Fq$
^□Žudytas, bet tairiies:-b*uW_
gunizacijos knygų nuteistas politinių palinkimu, nutarė sukėlė kuktaksai tokias rimt- į datauotg ne kfek neatsiliepi gija, Savanorių gaisriniukų šoms sudaryti. nutarta 3
caro ofttie-. šos, kad prisiėjo kariuomenę nors darhn dirva padidėjo. Nes JKjį Jaunimas priklauso Šau- kunti vienos itienostrffefi
®į& pu^tft amWn kale*
rezignavo ’ iš savo; ^paskirti senuosius
I
Hns
, rriitos. ■ ■ ' *
brukti/
’
nun š. m. sausio tataasio 1 d. lių
” būriui
' “ * ‘ ir
‘ ^PavBBario1* M
Są* sausio mčn. algoz.
.*1
KOOPEMtaAĮ SEKASI, . DIDŽIAUSIA KATEDRA.
_
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pnuUnią
tinią nurikyklų
m^kto <« 51^ metodą. Brivafcą mrttyidą M*i
UŽhU* 175 fU 11^00 moktoią; krikščiony* — 116 mokykbMBU
11,500 moktoių b muiubn<mai(ma<twrl®Mti) 30 *u A00O moki
nių. Tad aWnai imant/ žmonių šviettaur-Jhdertnmjv yra kiek
ankemie «<u iLetavoje, ypač erebai žinom atveju labai aUiHkę. Visame krašte yra tik 20,000 mokslą ųmabnoną tikybos
(arabą),
tarpu maža saujolš krikžčtonią turi 13,500
mokinlą b žydai 11,000. Tad žydu ir krikžčiomą mokriii^
mt> čū jau ptudak$ vbiškai moderniško nuožimčto. Su IMI

TOSKMi’S I^piUfUS B. O. AS8OOTATION W UUBOB

b arabai žada juos pasivyti.

w

PALESTINA— ŽĘJOiRBię KRAŠ^ASf

SUBSCBlėTION RATES:
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(Amerikai Urtuvią Kooperarite Darbuote)

įtapai
:-

v

\'

Bet josžemdirbystąUM varžo didtWktcūwtielAiUb drėg
mės. TM Palestinos gražesne ateitis labiausia priklausys nuo
s brig&rijos: jei vanduo nekrinta iš viršaus, tai reikia jį traukti
ii žemės gelmių, o tai brangiai kainuoja. Dabar^alatma
augina alyvą, figą ir vynuogių, taipgi gano dideles bandas avriiąb Ožką.
/.
.
*
,

[ tuve gavo kinkinio skyriam
[netari;*** negalim reikidarti,
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Vesis.-
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Nashupš Lietuvių Koopera
tyve krautuve įalkūrėtiOgO-tais
me'tąL, Serus padarė po $25.00
ir nutarė, kad niekas negalės
turėti daugiau kaip po’ $ seru.
(Nutarimas—-gana protingas),
Už Šerus moka penkis nuošim
čius. Gi kitų pelnų, arba tik
riau. sakubt sutaupytą pervirši
—išdalinu imriatim(fuž valgį*’
arba- Už išpirktas prekes-« T0$
indoinu, kad geros minties neprivedu, iki galo, Krątuve neapskaito, kiek koks narys iš
perka, Ar kas mažai toperka
savo krautuvėje, ar daug išper
ka — dividendus gauna visi lygins. Už ‘Bu metu tiems šeri-

ttataatftaz^tassl

nario sutaupyto perviršio (ne*
atimtą dividendą), arba, jei
gu tų dar nebuvo priauginta—tai jokiu būdu nedaugiau, kaip
už jmsą .jo įumk&ą Šerų- Na
riai vėLgikuogreičiausiai tūrė

kad ji banko funkcijas atliktų,
1
V- ■
Kratuvės vedėjas — energin
gas, prisimanąntis. ir uolus, vy
ras. Tąi daug gelbsti krautu*
vės pasisekimuk
<

Apskritai , imant Nashuą’s
IrratUVę reikštą ptfskaityti
■prie skaičiaus gyvą ir pasek
mingų krautuvių. Yra pavoją.
.Reikėtų pagerinimų. Bet visa
tai nebus sunku1 aprūpinti,
tą atsilyginti už išimtas prekes, taukšime daugiau žinią iŠ pakaip tik jau pasigalės iŠ ko —• čią Nasliua’iečią. Būtų gerai,
nors ię reiketą praimti iš ban-. kad draugija pasiskirtą havo
korespondentą,.
.
kesgąlinčią pinigų.
■ .

t

Į
f

<

-į

' Tnlrirtma
n-A-rinmi’ni*| lnIll0
*) .iC’jit
skaitlius
i>t
lomame «itvonnA
atvepije geriausia
t0WO
jr telffDiuluodamofl
,1<1Up hm imduo•F »■<.»-, .»>-»■•♦ »>
»*■<■* **••#<*,
galėtą patarnauti kooperatyvis tos wn. ~lįKtugfllntų atskaitų driiugi^gjĮfaįB^ tn’i-Ti f jįį'įĮįĮi ■ Įyr
ju neturėjo,
.
PALESTINAI ^ŲNKU BŪT SŠH.A1OT1
bankelis^ taupymo - paskolos
/ /
- - •
-<
•-■
draugija. Panašias draugijas
pačiai vbąai, wš liwm tarpu ji negalį pari savęs apsbupinti.
NEPAMIRŠK, kad “DARBU . -=»if
; galėtų įsikurti mūsų broliai vi
192KML922 m. ji įveli iš svetur prekią už apie 28 Mtionus doKINKAS” YRA K0PERATYW
sur po kolonijas, (Delkonstitm
,- . . - UTX
hriųf gi savo ūbįo produMm^ežė tik M A milionus ir pusę,.
■ - ■---- - <•
-e^.^-r^^_Mmpfee&|---Darin-H DBMmAClJGB LAIKRAMIS...
Vienokateityyravlltiesišvežimąpadidinti. ’ '
krau- RETOJI, SKAITYK JĮ.
PALYGINIMAI PALE8TIN<>8 BV LIETUVA.
niekams, kurie pirko savo ninku’/). Pakol vartotojų
■
■
«.
Va&stinos valstybės biudžetas yra du kartu mažesnis nei
krautuvėje—išmokėjo 20 nuo
' ‘ ’ Apie tolimą
Imtąją Žemę kiekvienas lietu- ^etąvosj jiąriokiaapm ^OmiBuą dolerių.
šimčių dMdendo
visiems ly
vb dąr savo jaunystėje yra girdėju b^imokįndamas Šventos guti Tai nėra nei tikslu, nei
.
1 ARABŲ TATONIS ATĖMIMAS.
Istorijoj
Vteoknfdaugi^
teisinga. Kak kiek sau susitau
T .
AraOkos Wnėa ar krdtūros taute yra didelės b skaiWn*
siw mūrišidą .kurie turėtą tikrosios^ nuovokos gpto Chartinę
l
■
*Į *
pė,
bepbkdamas,
tiek
ir
tega

i.
V ^ėtįte žemės, kur gimėt augo bmoW Dfevi^asbIlgimy> goo: PI skaitlius siekia arti ęūmflibnii žmonių^ išbarstytą po vi* li turėti, o prie kitų tąupinių
meili. Ir pergalė tenka šiai pas
ADU MOTEw BŪDU.
šiaurini Afriką b Vakarą Aziją iki pat Persijos b Turkijos jisai negali. turėti pretėnsijos.
Tad vmupbma bus bene svarbiausia palyginus tą žemę
W~
j - ■ ,/ ■' . ;
;
Jei užrašinėti kiekvienų nario
Norėdamas kitieiiis gerų pa kutinei, kuri viešpataąja savų
L’ iRimurnsgermpažįatamamūsątovyne.
_ '
j&ro metu Ww labai madoje-tautą apsisprendimu obate pirkinį (juk tųi labai yra leng daryti, tankiai labai blogai pa-, jų tarpe, visiems gausiai atlei
kiriema, 'tąįpb Vakarą Arijoa arubmns anglai pala-. vų) ir duoti dividendus pagal taniaujame savo būdo sunku džia, ko ir iš kitą pageidauja.
' PLOTAS: .
apimančią pa^ ArfcWW kiek išpirko —- tuomet mu, ar.bloga ūpu/ Mes kriti- Surišta Mbiąusia' širdies 'ry- •
a Jietuva (be Vilnijos)..... ,2%5J)Q ketmtttiną my£ą: 9
:
biją* ĄyriM Patente w Metopotamifąj kartu apkWmiKomi nariai esti skatinanti visada lomiame smulkias klaidas b šiais, ji žino ka(l..nainų žibėjitr
? WestĮna
.............. 9,099
”
. baramės dėl mažmožių. Tas mas nepatenkinsrto kurs ieško
gyventojai I^uirgįpasibaigusFfe pažadai tapo greit užmbš- pirkti tik savo krautuvėje.
.
J
: blogas. * ūpas,;. kurį iššaukia juose visupirmū poilsio b švel- . tib arabu ^mes pasidalino augiai su franeuzais.
* >
Narių draugija turi 250- Se
koks mažmožis, ' sudrumsčia nutną po dienus triukšmo^ ait
rų
kapitalo
apie.
MOOO.Pini

• "‘.Lietuva..
.>
<•.. L.
gyventoląi \ :. / Ęatette pateo Mglą •žinion, W W nusprendė Įsteigti
'šeimynos ramybę. Jis iš geros raus darbotir kovų,
gus
apverčia
beveik
11
kartą
į
palankią vak®| Arabai-gi žydą nekenčia kaip lietu■ motersj; veiklios,- norinčios ki . Savo namų angoje, jis palie
- Palestina
,. TūOjOOO'
meta^
nes
per
1922
pietus
pre

ytej lenką. Tad tonkM įvyksta-pogromą b kraujo praėjimą.
tiems pasišvęsti, padaro tikrų ka savo rūpesnius ir nemalonu
kių pardavė tiž $65,000. Laiko
Tąti žemes plotą Palestiną yra pustrečio karto
4
ežį, Icurs nutolina ir atšaldo mus. Jis tikisi ten rasti mote
Kad
apgymm
žydišką
valdliųnuo
arabą
daugumos,
anglai
tu

"Gtttoą, gi ^onią skaitliumi ji beveik ‘bis kartus mažesnė nei
puspenkto-darbininko. Pagal
rį, sutiksiančią jį su Šypsena b
ri Palesteoje Islkytidaug kariuomenės. TudbūdU Mtamažu- tiek apyvartos turėtą užtekti simpatijas. .Wįuva (be Vilniaus).
visiškai atsidavusį savo pa širdinga užuojautai Jis nesimos (11 nuošimčią) žydąprievarta prie! didžiumąanglams kas- pusketvirto, jeigu laikyties pa■
.
' c. ■.
TAVTOB m TJĘVBO&
met kainuoja apb 19 mjlionų^dolerių/ Kaip arabai, nors krau- tarimo 'New Yorko Sąjungos, reigoms, ji pMte jas be, jokies :tfki nei jos-pabąrinū3> ąei skunju ir giminingi žydams* hojkotuoja žydišką valdžią galima kad kiekvienam darbininkui Šypsenos. Visas jos gyvent- dą, nei išmetinėjimą. Jis @di . Š
1 ■ t^uvaje’Heturiąyra
mas-yra darbingas ir kietas už ištylėti neiššaukdamas aštrią, į
Tarybos rinkimuose dalyvavo turi pereiti Spėtinės .apyvartos
čBsfefaL Gi Palestinoje78niteimčte spręsti ir jž
davinys. Ji darbuojas be per prikaįŠibjįmą. Jis yrą^Mar' J
b įvairios kil- tik 1 ii 300 gatinčių ijalsuGti arabą! Prie šitokios patiltes* žy kent‘$lįO0UrtCWmn-store’uose traukos ir be poilsio ir, vienok, ve, jaukūs ir laimingas ./»».. j
• ^^^J^ši^oniteWe 19 nūošąučią (olig
m.
dai’ galės Palestiną valdyti tik tol, kiti anglą ginkluoti kareL vienam darbininkui - pareina
nežiūrint jos viso; pasišventusio galbūt ne visuomet molius? į j
$80,000 į metus). > z
Jtįj^Patostinoję arabai sudaro didelę daugumą ir jin ton įrigA ybi juos sergės.
...
«
_
gyvendino, ji nemoka' suteikti Tai gal būt... Jis atsigauna, A
*
-. •
•
/ i^Miprieš/709 metą, ^ydą ten dabar težęsuto nuolteds ąę-_
; Krautuvės biznis pradžioje saviškiams laimės; • Ji neturi ■pasilsi
. o vėliau jis taps ir
\
ABAW TB1SSS Į palestina,
. gJSenkijoje,.
M
1923-iu metą maždaug šiaip at fo švelnumo, tos linksmybės,, meilus, jeigu ir tu, poniuto,.to- • į
žydą rioniste mano kąd Palestina* jiems priklauso, kaipo rodei:
_f
'
tos poilsio ftiozofijofe, tąrp tei-, kia būsi!
'
' ’
į
ją buvusi tėvynė. v Bet .reūįa prisiminti kad tino 70 m. (L y.
‘
. Ar ■»’
PALESTINOS MIESTAI
.
•.. . .
kalingos, šitame gyvenime, suGal aš jau' perdaug pamoks-. /J
TURTO (Assets) .
jąą nuo vbl W mmtmemą) žydai išbėgiojo iŠ Palestinos b nuo Gatavą pinigu .... ?»..... . .$ 1,000,00 ■ darytame B inažų nepramaty- lininkė!
’
"X. į
<■ i^^dumunepmveiaLietuvos/būtonOėrmle63,Prekių
krautuvėje
L
.;...
.. 1,230.85
12A4 im šis kraštas buvo arabą valdomas, o dar seniau ją apDovanokite, draugės, nes ro]
Namui, žemė ir r»Jjandai, . . i3,ooii.oo mą ir didelių priešginybių simC ' 9<B>ventoją; Jaffa 48,090; Malto. 27,099; (tea 17,500; MebPirkėjai
skolingi
...
...,.
gyvonte, Jeigu 709 motą nieko nereikštą teises atžvilgiu, tai
., 2,800.32 Idau pakeliamų, negu dideli dos mano norai geri.
'
i
* r^ltįOOO; Nazaretas 7,500; Betejūs 7,009 gyy, žinoma* są- tuomet visa Bytį Prūsija, taurinė Lenkija (Lomžos-gub.) įr '
.
i Lai mušti namai būna pyto- |;
IšV' ISO ••«..,*«■ «... $18,030.09 vargai.
Palestinos miestai daug kuomi lOftori nuo lietu(LiąbHities^
■ Ji yra gera, bet ne tuom bėga ramybės b džiaugsmo. Iš
Vakarinė Eaįtgudija tūrėtą v|l sugrįsti Lietuvai, panašiai at-.
4.Tfį4KOMiW
Wąją, nes ton nėra medinįą namą; mūriniai balti palestinos sitiktą b. su daugoMu kitą kraštą. Bet šiandien teisės, sionli- Šeru kapitalo ........... .........$ 6,000.00
spindulingu b nepailstamu -ge vykime iš jų triukšnią, tuščius
Nemokėtų bilų.......... ...;. 1,30000
wįi^nį labai panašūs į degtųjų dėžutes, nes ją stogai ne
priekaištus, H ,
rumu. kurs pasipila visiems į- ginčius, įžeidimus,
:
tiškai nėbemškinama. Tad atsižvelgiama į norus tą gyventoją! Bankui skola ........... ......... 7,000.00
Pelnas ............. ..... anJO.GT- vairiais malonumais. Tas nū- apsunkinantį b nebylį. liūdnu- ;
k^tr”bęt/pliokšttts, kaip platformos,
'
kurie DABAR kraštą yra apgyvenę, o ne į tuos kurie ten
Iš viso
..■,..$18,03lhG7<!) sišypsojhnas, tas malonus žvil- mų; visus tuos nuodus, kurie
f
\
VALDŽIA.
’ '
'
' PRIEŠ ŠIMTUS METŲ gyveno. Jei anglai su žydais mano
gsnys, tųs padrąsinantis žodis lėtai bet tikrai užmuša meilę,,
■
Tad
kaip
matome
—
draugi

kitokį bandymą padaryti, tai šis darbas jiems yra b bus ne
—■’< įteigi? m.. Palestina vis buvusi Turką valdžioje, 191*? tik labai sunkus, bet b rizikingas. Arabą atgimimas eina pla ja verčiasi gana gerai, su pel taip mažai kamuoja, e vienok kurios nebegalės sugražinti ir
stebuklas. .
m^Ood^o 6 d. jį pateko į Anglijos kariuomenės rankas. Nuo čiau Jei retiginis Ją fanatizmas busbe saiko įkaitintas, taiga- nu. Tik blogėtai, kad mažne stebuklus dai’o.
Moteris rigoriste ir paviršu
Ši laimė' ne visiems yra leng
liepos i d. anglai įvedė ten rivilę valdžią sū Aukštuoju įima laukti galingo arabą subruzdimo nuo Mekkos iki Bagda visas jos pelnas .randasi ne jos
tiniai
neklaidinga
kartais
esti
va, bet galima,
Ji priklauso
Jgl^ąru Sb Kerbert Saipuel (žydas) priešaky,., Nauja kon- do. Tuometūgiams jau nebeapsimokės su žydais sąjungoje M. kasoje, bet pirkėją kišenėje,
nenuolaidi
negreit
pykstanti.
nuo mūsų išsižadėjimib nito
nes pirkėjai vasarų buvo sko
įį^liū Sapu paskelbi 1922 m. rugsėjo 1 d Sulig šitos koutt- Tuomet b žydą likimas Palestinoje pasiddrys labai-liūd
lingi krautuvei net $2,808.32. Gi toji kuri apleidžia kaitomas mūsų mokėjime nutylėti, nuo
s^įlioši M| yaldp Anglijos Aul^tem Komisaras su Le- nas ir netikras, ko nesMorėtą jiems velyti
(Seniau buvo įvaryta net iki smullanenas arba užmiršta kai-, 'mūsą gerumą, nuo mūsą šyp- J
gį^įtyve Taryba, kuri susideda iš 22 narių: 10 otfirialim pa$4,000.00. Balį skolą jau gri^ kuriuos ruošos darbus gali bū seną ir mūsų kantrybės.
j^tą lriž gyventoją išrinktą. Tarpe renkamąją: Tarybos na
v
F.iŠD.
Kovo 4 < Nęsv Pliiladelpliia, žiną) - i Kreditas suteikiamas ti ’linksintų lanksti, visuomet
rtą tmd būti du žydu b du krikščioniu. Wsuoti gaB virt Pą^
■ •’ęfe
Pa
nuo savaites —* iki mėnesio, p
tortines vyrai sulaukę 25 metą. Offioialehtis Palestinos kalbeKovo 5 d. Frackvillė', Pa.
kad tai apsunkina krautuvės
mjs pripfižintos anglą, žydųir arabu kalbos.
Kova 6 d. Gilberton, Pa.
gyvavimą, tai matome kad jr
Kovo 8 d. Coaldale, Pa.
iš to, jog nemokėtą bilų buvo
,
PALESTINOS ŽYDAI.
kum ti Lųknys, svečias is Lie
Kovo.27 d.Tamaąua, Pa.
npie- $l,500.00.Ivrautuvei trūk
tuvos, gabus kalbėtojas, lam
Kovo' 9 d. Easton, pa. po su- sta apyvartai gryno kapitalo.
Turedąmiir savąišrokaoną, aū$aipažadėjo^dams įtol• ’ • .
Tad draugijai prieš ūkią dirtflĮ taW4noje ' burinius namus- ’ ‘
mulu ton žydą ; Apšvietos reikalam gerb, mos.
kys su prakalbomis šias kolo
džiausis uždaviny^ bus -r- imti
Kove 9 d. KeactiiisTja*
Tad vai te®d>/iWe “tautiniai namai” ton kttik.as negalimi.
nijas:
versties gatavais'pinigais: partouujant turtingai Sionistų Organbmnjai, pradėjo ten plauV
Vasario 12 d. Inkąmian, l’a.
davinėti ir pirkti tik už gata
IIaMvįai jau ąuo 1911 ni, įr ild JOS& m. W»i.A ją - .Vasario 14 d, FMrer Boro,
vus.
Dabar' maždaug visos
Irti privažiavo apie 30,000. Jiems ton apsigyventi. gtitet viso Pa
prekės turi būti imamos kredi
Vasario 17 ti‘OTkes^arrej
ptettiir žydą Sionistą Organižacija, kuri tam tikslui 1920—tan. tegaunama di.scount’o.
fį&įį- yį0 Am^koję ammko 6 mulomis dolerią.
~ Vasario 17 d. — po ptot 1 vai. Tiesa, drimgĮja labiausia dėlto
Pa. pu sumos.
'
Užrišę žydri’imasiželmtirbyrtės ir PRuonęs. liilm- japb^
Vasario 17 d, Kingrion, Pa< .Cfombridge, Mass. -^Tautos tiek daug išdavė hargan, kad
AbkdM
'
'' ■ •'* ■ • *■
-Žvenfe . \\\ ' . ■ ' /
-.
kurie vąl■gelbėti streikuojančiusČia
Vasario
W
d.
—
vakare
—
.
akrą arba 10 nublįm&ą visos dįrbWū»^o krašto že- •' Vasario 19 -ti bwine, Pa.
buvo ilgas ir sunkus streikas.
U W*O LAIVŲ PATAWAVW»
A nrtA•tori ag^ąltūm*bimdymams 3totį, kur Vwriu$2: dJ^ymąnįąBa. Worcester,Mass. — Tautos Gelbsti kovotojus už būvį *—
.
Nuo
New
York
’o | Brenten’ą b Seuthmpton’ą
Vasario 24 d. ^lienundouh/ švente?
■ \ taį gražus .darbus. Bet baisu,
tyriam žemtitobyste hūd^'
:
Vasario 18, 19 b 20 d.
kad«bedarant mlelašiidyatųs
' * > TKL AVIV
MDS»TAK *
Vasario 24 ti Mahanoy City, Worcestėr, Mass.
- Paveiks jarbų pati krautuvė perdaug
TimomNfi.kaina ju
kkUavwah
Pa.
. '
.
luotos fekdjos apieŠveicariją, nenukentėtą,. Tekiuose atsitis. s.Apviiithim
’■
,
S, S.:QeiM^'Wa4UiMaim
Vasario $5 ti Shumokin, Pa. Pranclją b Lietuvą.
S. S.AmeMOū
"
S. S/PreaMent HoomeK
kimuose tetikėtą kreditą visgi
.
WHlj> JH?
S. S. Il^ublkJ
SI & PredOent lUnJiMr
Vasario 27 d. W Carinei,
Vasario 21 d. — Lawrenęe, duoti labai atsargiai: tik tiems,
.' ^JlWnaf įie»t»<W AvĮv, kur, dab*r j»u tart 15,09? <yv<m»
(Minusi U ir 3 blinsų knirinu'lu imrauMmuL GcrlnlHl* vnlfri*, Uutula*U
vftlgšm« kamlmrtttftse. Kukynm iauūlmrlfth Mtrtevhus knmbnrlaK Bęr
Pa.
'■
.
•
3Wifc
Kultūras
»*
Misijos
kurie
ištiktųjų
to
kredito
rei

*<00.. ii, tni«t*,vi>Mtatyta,•«&< u)44*ntUllai« j^iMi*> turi.
tingi ImmburinV lhwlvalWojimn »
Vl^teM
Vasario 29 ti Preeland, Pa. “Katalikai ir CivUtoacija.’’
Agentai
vhww»
mlestuonei
‘
Kasykite
M
plluą
informacijų
į
kalauja.
Kiekvieną
kredito
:•■■ - «ĮW »♦»«, pWS>M «»*■«»,
ir (*n
Vasario
ti Karieton, Pa,
‘
ITMITlįl STATĖS LINKS
Vasario 29 d. — Lawrenęe, pareikalavimą' turėtų svarstyti
* *i_ ,__x_
dabar įkrinurtai 19 mUtoną
7u
M«n.
St.,
liMtoH,
A«n«4«»
7S Wrk Si. W.» *****
Kove 2 d, Minorsvillc, Pa.
Mass. -L Kultūros Vajus.
. b spręsti direktoriui ir mtvirWrią ToHmeaniMn jo
15 A* visuottoriA
•
a. • -J-\a susirinkimas^.
« * 4 te
pM
VnMantlrJi <Wmtortal »tel
Kovo 2 d, St. Claire, Pa.
Kovo 2 d,-— Brighton, Mass. tinti
UNIT1D STATll BKIPPnG BO.iltt
Bfįr Yarko žydui.
Kovo 3 d. Girardville, Pa. — L. D. K. S.‘
*
* “
Kreditą
\ūtų dūotriš
t
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Bet pastebėjus tokius apuokėlius,
jaa
WAij«ntų kaipo Wi*buhas.
nema-l
• =. *- *’ »
K.
judkaa faną. Kada jin surengia
h Hįįir:
fei Mjmlęrir jmrišvcntf darbuotis
JONHJK, JT. J.”*
jausima* vyčiaikarftri
Indu tai visokių pramogėlių rengl-_ biblijoniškas prakalbas, tai nuėjus
katalikuii jų prakalbas sčdčt sar
dėjo remti tų brangių mūsų tautos
Newurkiectoi rengiasi prie iškil-k švento/ ’O įjS kg paritada tol to muj, vk ^ad tik nurinkus centų mata ba ten .nematysi šviesaus
miugo apyaiĮisibjimo 6 metų
dėl par. mokyklom Jų darbas papa4»W- Priveiiiu'vto^’ įavyjdį,
Žmogaus: vienas susirietęs, kitas
iriau, ir ant toliaus i fafoiŽiOjęg, trejas plikas, ketvirtas
8 €, JfB w jto W
Įvyktjuiatoį vasario riet,
taip nkuHriūto,’ tai aišku kad
storom lūpom, apykaklių baitų nu
vakari paklojo
to 65A
Kittriordirilifli' pastot ‘ ant labai
m., lr, Jurgio drijos svetaiaije,
M kįyturi ant kaklo, juodi ar mėlyni
anWo Irijaaio- Apari m kaa l>
TZa*.,
N. J. Wo- gow.. Km virt
marškiniai, viršutinės drapanos
gtofc kr augi
bjauriai/imilictuviamz maloniu,
gtim W
PlmkMbos,
taukuotos ar aliejuotos, čeverykai
būt Ltotnvoa yi»iw skausmus, dejadainos to
pamardnhgai. rimus užjaučia to karštai remto taižv, CwUjos choras, kuriguema- darbiniai to kai prakalbau ren
Kalb^ Žymfta, kaĮbStojaii
B/ darbadtr. ? Visi graltož lietuviškai & atsižymėjo savo maloniu giedo gia, ant lapelių skelbia s įžanga už
Btrim^tUt Oi*' wk$
W* kribfr, ItikrąMčitis skaito. Lo- jimu bei tąūtišku dainavimu. Jau dykų. Na Ir iš teisybes už dykų.
vakamto to SmrM* Myrims W Itotuvjškm teatrai to kur jįe nckartij teko girdėti MtatRUčins Ale kur tie apuokėliai pinigus de
kurie gcrėjoa inaloniu giedojimu.
Iv, Cecilijos chom to VwgR
da tai klausimas kad net patys sa
einą, fai kiti #<took ori,fr Mera a***•-* ■
‘
_
Todėl linkime mes choristams
ras,
vęs ncapsivalo ir nei drapanų ge
bejončs kad jie per tų apvaikščioAnt rytojaus, »ęd$lioj> vasario jtmų neiŠkrėstų kokio Mposoj šaky- ; geriausių pasekmių ir gabiam mu* ny neturi. Tai tik sarmata kad
17 d- vietini vargonininkmi A. sime kokį 100 dol. Vūniatių atvą- tikri vargonininkui B Btažam- patyfsave da lietuviais persistato,
.
.
SlapoM su pųgtelM šv» Cecilijos davimui. Pasižadėjo patįs vtoi da kui
; Mūsų biblijantų karalius netoli
0. J,
choro pirmukartū.newarkiečmms lyvauti to rimto ^a gimusiįa sųgero kelio gyvena,- tai kitų miestų
duos koncertų- Tai-gi kviečiame Įtraukti tų vakarų švęsti lietuvių
biblijautai važiuodami pakeliui
visus atsilankyti |nt viriminętų tautos šventę. Ir aš tikiu, kad jie
pas mūsiškį sustoja, tai jei negali
DAYTON, OHIO.
•pramogų
prakalbas surengti, tai'duoda lek
/4 šlūr” padarys.
Eon^įja.
H lietuvių gyvenimo.
cijas vakarines mūsiškiam. Pasi
L. M» S- 8 kp. to nelabai kam
tiesia biblija, pragaro ir ./peklos
duodftrgeliuoti. T. K. ižd. knygo Darbai eina gerai. Išdirbysčių
ygas. Tai ką padaryt; tegu
je j ųrekoi'das lygus su vyčiais. randasi visokių. Miestus dailus,
______
mūsų lietuviai protauja.. Vieni
Jos to gali šposų iškirsti.
oras sveikas, lietuvių randasi ke- bibliją platina, o- kiti net CJevelonpainilėtas išmtn ir visi N. daly miesto
nėtį 6 % sukaktuves programas Būtų gerai, kad prie T. Fondo gyvena. Katalikai visi sutikime .do laikraštį šlamštų Dirvų” kaip
* jau“reį,M M VtUĮ«vtQ: bus atlaL jstrigjto šakų Vilniui vaduoti sky
kuriem katalikam siuntinėja. Tai
■gyvettų to beveik; visi priklauso mat apuokai nori katalikus priimt
rių.
Galėtų
įsakyti
iškabinėti
Jėįyton |yr mišios UŽ Žuvusius Lfe-;
prie lietuvių parapijos to teip pri
tuw karžygius, Vakare dainuos žųtes s&lįese, krautuvėse ar Šiaip guli prie vietinių draugijų ir or- j“ 1 Dirvos’ ’ skaitytojus. Bet ka
talikai ne toki yra kaip apuokai
choras p, J?. Grajausko vedamas. publikos užeinamose vietose su pa
gaiųzaeijų.
.
mano. Katalikiškam name randa
Kalbės gerb. kun. J, Lietuvninkas, rašu, kad dėl Vilniaus vadavimo.
Ten
žmonės
centus,
nikelius
galė

Teip-gi
randasi
mūsų
kolonijoj
‘
JLBrinis toįpetrąsDa^ridis
si keli laikraščiai kaip “Darbinin
iš Washmgtopo, D. C, Bus rineš- tų mesti. Lietuviu skaito apie 3 to tokių lietuvių apuokėlių, apte kas,” ^‘Draugas,” “Garsas,”
M reimUūęijA
lenkų žiauru- miliouui. Kad po centų meriūme, musių žmonelių, kurie tiki į K. K. “Laivas” ir kiti panašūs laikraš
per metų būtų 30,000 doL Nelai K. Bet čia tokių rodos negirdėt.
krito kauktoifr mūsų biriiw
kau šunes lakinti kaip reikia eiti Ale atsibaladojcf iš kitų kolonijų čiai iš Lietuvos. Bet mūs apuokė
bug mkmftft MUkoa Viimeduoti. Anksčiau ar vėliau bus šu knyga po pažasčia. Sakosi mo liai negal išlaikyt tvirtų ir gera
nimw.ųjįvadkvMt'r
orkest
reikalinga.
kinus iš biblijos žmones tikėjimo. organizaijų. Atgal keli metai tiė
rąir šokiai jaunimui.
■p v ' Tai šito- kolonijoj randasi priėmė- patįs apuokui buvo L. Sūnų naiįąbim
jni^ų
-A
‘ '
k
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5nmlras vedftląbri’toū^? re^ulęrį gyveninių.
Šeimynįnkas.

1

'

W»ni i IW|W m> IIII IĮMIM
. i« iir*
yas per lanjįU“T8^i^rftfl6*ęt psge^ lę mfo' įk®hį?"nĮr
hunui Lietuvos' nepriklausomybę dlrbtų o kad’'ne, tai riMįj
šventės,kojiusvirimus ihaldnUB tys irdtaip tau žmogeli m
jšpūdiil ‘ Mūsų įtaadelpldjds apmokamu Vkri mažai, j»|

riais, tui iširus buvo cieilikais’, tai
pranykus virto bolševikais patarė
jais Lenino ir Trockio. Bet nuo
tų pairijotų nesulaukė mūsiškiai
geresnės ateities. Virto biblijos
mokslgviais arba sakant K. K. K4
kurie tikisi jog teisybės ir šviesos
kelias dabar atėjo.
X A.T.
.... ...f..... .....
HAĮtRISOH IR KEARNY, H, L

h

mieste yra rengiama milžiniška 60 centų į valandį, Di "
vakarienė vasario 17 .dienų, nėdS- kį arba šventadieni,
lioj. ’ Blukiausia išlavytas choras mokėsis, o pragyveal3
■ dalyvaus^' linksmini dainelėmis, brangūs. Viri plėšia jž to l
orkestrą gtajiš,. bus1 daug svečių7 be , pasigailėjimo.; Banį
teisėjų, kongresmenų, advokatų ir strytkąrių kompanija imaj
kitų. Svečiai pribus iŠ Wųshiiig- ba 3 už 25c. .
.
.. ,.....• • ų
\
■,
ton, D; C. Dėlto brolau lietuvi ir ‘
’
lietuviai,
Vasario 4 X įvyko D, Vyčių 96
sese lietuvaite nesigailėk tų kelių
kp, metinis susirinkimas. Atidarė
centų įsigyti vakarienės tikietų ir ’ čia galima priskaitytl ū
HusūinlpniųJt Vaitkūnaa Išrink
dalyvatiti šų visais; Vakarienū parapijas kurios^ ūetoli vi
tu liauja valdybių Pirm. J, Vptbus šv. Karimiero parapijos moks- kitos: South $ide Sv, K
kūnas, vice-pirm. M, Aųgustinaitc,
ląihėt svctamej,*33i Earp $t. 6 v. parapija, kur klebonaują 1
prot. |ašt.;P, KarnŠa, žiru rašt; X
Kazėnas, North Sidės
vakare. ’
• L , ' ,
Stasiilonis, iždo glob. V, Semelaklebonauja sėiielis kun. 8
nas. Išdavė valdyba raportų pevicia. Per tiltų perėjus* vi
reitų metų Gerai pasidarbavo ir
McKees Roek, lietuviai 4nit||
WOR0EBTER,
MASS.
pasižadėjo š|,metų daugiau pasi
bažnyčių ir pirigų susitaupę.
darbuoti Prisirašė nauji nariai;
Iš čia gavau užsakymų Iv, Ka Siklausymas ir vienybė Vielpo
M. Augustinaite, O, Matulaite, Ą. zimiero Draugijos leidinių už $150, ja. Ten klebonauja kum Vaitai
Mekalčiutė, Oi Kamžiute. Nu o tat tik pradžia Nes vietinis naš, Kitoj daly vadinasi BHj
tarta daug svarbių dalykų. Vai spaudos skyrius poliai platina kad ,dbęk ;Ten yrą lietuvių parari
dins veikalų šv. Agnietę parapijos taiikiškąjų spaudą,, “Darbinin Ir klebenauja kum A: Tainoliito
naudai gavėnios laike.’ Nutarta ko ” ir “ Draugo " daug čia yra -Ten yra stttitvėLwVLrVVčiųito
rengti obuolių balių’ gegužio 3. skabytojų Gal kadu teks čia bū pa, Dar iš.vienos,pusės.ttM
Nutarta pasiųsti 10 dol. L. Vyčių ti ir savo įspūdžiais su “Darbinin kurs vadinasi Ilomest.eud lietuvi
spaustuvei' Mūs kuopoj daug dar ko” skaitytojais pasidalinti.
gana'gerai progersuoja, turi
buojasi P. Odelis.
- Gerb; kleboikui kun. J. Jakaičiui
■ ’
.
Reporteris. už prieląnkumų reiškiu padėkos ir
^^RMAN
I
>
gilios pagarbos jausmus.
PHILADĘLPHIA/PA.
M P. Raščiukas.
LUOYO I
... . . .■
SavaltlnlaliSpIauklmjrf" I
Vasario 16 d.
PITTSBURGH, PA.
LIET IT V 4
Nejaugi "būtų galima užmiršti
— per—
Pamarius šitų ^miestų t stebėtis
NEW YORK’j-BREMKlNA l
tokių prakilnių šventę, Prisiarti reikia. Kas galėja apsigyvesnti;
• Patogiais laivais •.,
I
na kaipo kokis milžinas, kuris vi tarp tokių kalnų-pakalnių. Yra COLUMBUS
— STUTTGEUT I
MUNCHEN
]
siem ir visai lietuvių tautai yra sakoma: akys baisenybės, rankos
ir vienos tiesos UainbpiriU‘tok I
neužmirštinas. Per tai kviečiami darbininkes, taip ir čia yra, Gc-* vale- Daug pataisyta 8-tiesos |
visi be skirtumo nesidrovėti «viešai dėžinis miestas guli tarp kalnų dū .laivais. Parankąs, uždaromi K I
ir 4 toyų kamWiaĖ Laivais ■ j
išleiski
Lietuvos
ir
Amerikos
velia• •
»
liais surūkęs. Pats miesto ecnt- čiiį reikalais Mausk yletos ar J
cento arba
. • .Ai
tras yra plačiai^apstatytas aukš NORTH GERMAN LLOVD JįĮ|
b'ėt žmonės, išvien dirbdami, savo klebonų mylėda tais mūrais iki 23 lubų aukščio. 102 Wshlngton Stree;
* Boston, Maso.
mi ir pasitikėdami, tuos pinigus per keletu metų su Taip sakant Čia yra Amerikos ka
‘ .
dėjo ir dabar; iš naujų ineigų bus atmokanios^jskbloš' pitalistų lizdas. . ' ■
Žmonėms,- atmestos dar iŠ senosios bažnyčios, FinanDarbininkai dirba sunkiai. Ma
^imu žrilgsniu imant parapijos ateitis labai šviesiai čiau kitur kitokius dąi’bus. Daro
si didelis skirtumas. Ypač Čia su
atrodo.
pranta darbdavys su j kalniom
į
T
*-■ Prastos vadas to tevJto;
daugiausia reikia turėti sanfeSj? t a
■ Baltimorėje įvyko nepaprastas dalykas. - Išvadą • Jie gerai prižiūri boselius ir vartų , i ■ ; E®R imBKOte
’ duoda gerų užmokestį | Ant Nanjij, Didelei, JNfld _
ščiok parapijų skersai išilgai—nerasi lietuvio, kurs sargus
Alirių Vorotoj
||
mit Imu, Lietuvninko blogų žodį galėtų pasakyti. { kad tieduretų daugiau drąsos už- |
keikii ant to darbininko, kurs jau
Visi be išimties jį myli ir gerbia.
. 'negal bepažinti kaip juodas pra | SCJHYTHIA .i. .....
Greitas patarnavimas i
kaitas bėga per akis, rankos suski, ... Kąipgrtaigalėjo įvykti?
..
. L\ '
te i visas Baltija vahtIWBRi
klos vietos, geras valgis.
Taipgi iŠ Nevr Torho,
Sekretas buvo tame, kad kun/Lietuvninlms -bu
prižiurta kelionė į Lietuva
vo visųlaiką ištikimas^avo kunigystei ir*savo augŠsas Baltijos valstijas
’riiaH
ninku ant trijų marią
toms priedermėms. Bile su reikalu — žmogus visa
su persždimu Southamptone
. ■
da jį namie rasdavo. Bažnyčioje ne žmones jo lauk
MAURĘTANIA, AQUIWMi
davo, bet jisai žmoniij spariędnyčioje iaukdavo. BĮ-,
BBRENGARIA.
|
le su'reikalir— lengva jį visada būdavo prisišaukti.
Taip-gi Vegulfarlal fšplankh»ųh
PLAČIAI PAGARSĖJĘS
Nei vienam neatsisakydavo patarnauti. . Įr ištikrųZ tiesiai į Hamburgu ant nauit
^ĮMESTAM
■G
jum! kūrinančių laivu. 3 MeiMldj
Ė
jų, argi “kunigas — žmonių tarnas” nėra tai gero
Naudojamas nuo diegleijeitj sąnariu
gpHIavų $106.50), Q HamtaM
S $109.50. Kares taksų ?5.Q0į
kunigo idealas?. Toje savo žmonm tarnystėje kun. g Nūn sl:aut>intjir TiujAitfy.
krutinC-fe ir pečiuose.
» ■ GUNARU piniginiai orderiai to* Kuomet raiinatizmos justj muskulus 1
Lietuvninkas visą laikų išbuvo ištikimas ir tur-būt g
si.truuk.ki i mazgą,.
mokami Lietuvoj greitai,
£. Nuramininmi
.ht-bančiu, durančiu
B
rlntri serai.
•
i
ypač tuo užsitarnavo žmonių meilę ir dėkingumųueuralgijf i gnaibymu._
2. Dėl informacijų kreipkite ftiM
Nuo fšuaviitimtĮ ir imnutitmir,
Kaipo tėvas — visada mylėjo visus Savo vadais,
■ Nuo dteitliij ir skausmu.
X vietinio agento; urbk 1
J
Patrinki^ juoini — Pravys skausnui
ŽCūNADLINE,
K
S
kai reikėjo pabarė, kai reikėjo pagyre; pataikauti —
s.ilin.
i
ririe s t,
•
I
Ultefc.
a
J
Visuomet ’uilųvkite bonkti po ranka--^'
SBoston, Mass.
t—
nepataikavo, bet niekuomet blogos širdies niekam
niekum-i-t renalit žinoti, kada j:s
jimw bus r"i.!>ifii»Nu8.
I
2.1e. ir Tb’e. u?, b-mltn .ivt'.efco.se,
nerodė, — nes ir neturėjo, — visiems būdamas lygiai
F.
AD.
RICHTĘR
<
CO.
■geras to mylintis tėvas.
II laiAM sfa- 4th Sfe
rJįS
Buvo valandų —- kada susikrirusdavo — savor
i>3
skriaudų.pajusdavo, bet tada tylėjo, savo skaudulį
slėpė, nesiskundė, nepyko, neišmetinėjo, gat tik
maldoje nūstoaminimų surazdamas.
Žino aprapijonai savo tėvelį Lietuvninkų, per'
tiek metų patyrė jo gfažų būdų, užtat visi jį ir my
r UNIJA 9BroaJ.vay. ® Neverk. NY
li.
o
■ tiesi
r
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Kum Lietuvninkui įsišventinus, Baltiftiore’s lie
tuviai jau turėjo savo bažnyčių (Šv. Jono’ ant Lloyd
Str. ). Bet ta vieta buvo nekokia. Pa 12-os savo kle
" V
! H
"
■
rJ
; ’
bonavimo metų? jisataptikp gerų vietų ant Paca Si.,
.. .... .... _
Sfvęs nemoka kur nupirko-f iŠ* proterionų jų bažnyčių ir klebonijų
gerbti, lmn^uMųm'pagmbo».§Mt
Tapatar- ir lietuviai vas. 5 d. 1905 in. inėjo’j naujų vietų, da-.
S‘
K, gal ir teisinga, rok kaa šūvyje Die jlutąverty- vę jai*senųjį parapijos vardų —• šv. Jono (vardu šv.
as riša- Jono draugystės, kurių Bąltimoriečiai “buvo inkūi’^
faų įr pašanlmnų tikrai gerbia ir brau
da tinkamai elgiasi, uoliai darbuojasi ir 1 , sauki- dar*1885-ajsmetais.)
Prisiėjo žinoma skolinties iŠ banko pinigų. Bet
'? tų pagarbų pelno. Ką. čia sakome apife pavėnį žmoištikimai b uoliai parapijai tarnaujant, žmoųės ėmė
/gų, tas lygiai tinka m Uvtau
.
pilnai pasitikėti savo klebonu, ir, jam paragmu^-su/ ... Mes, lietuviai jeigukorime sau Mtalfaučių
nešė
t- sųskoHno trisdešimtis kelis tūkstaneius dolegarbų pelnyti, mokėkime patys pirma
Tbti savo
tarpe žmones, kurie savo brolių pagarbų tikrai yra rių, k didelė didžiuma nereikalaudami jokių nuošim
čių, gi Įmrie ir reikplavo, tai tenkinosi 3 nuoš. To
užsitaynavų
'
■
Čia skiriu, kėlėt^eilučių gerb. kun. Juozui Lie ji skola žmonėms pagal reikalo išpalengva buvo grųtuvninkui jr vadinu jį vienu iš nedaugelio — nedel- žinauia. Keikia atsiminti, kad buvo tai laikais dr.
to kad mes saVo tautoje taip jau maža turėtume Šliupo įsigalėjimo ir jo pasekėjų siautimo. Laisvagerbtinųjų įmonių. Juk jeigu taip jau visai menki manybės banga buvo pasiekusi ir Baltimoię, juo labbiitunm buvę-^tai nesiruostume apv^aikščioti jau šeš jųu, kad pats Šliupas Čia kurį laiką gyveno ir ■“ dar
tas metines sukaktuves savo tautos politines nepri bavos.” Bet gyvenimas parodė, kad gero kunigą
intakos į tikučius žmones nei pikčiausi laisvamaniai
klausomybės.
Kun. Lietuvmilkas yra mūsų tautoje vienas iš neįstengia sugriauti.
Septyni metai atgal ėmė bankrutyti vokiečiai
nedaugelio kuūigų* išgyvenusių vienoje parapijoje
— meilėje ir sutikimo su savo pampijonais
per vienuoliai, turėjusieji gražiausią Baltimorėje bažny
trisdešimts metų. Nedžiugiausia tokių, klebonų Lie čių ir svetainę. Vokiamų nutautimas, savo kalbos
tuva turėjo, ar turi, bet mūsų išeivijoje kun. Lie atsižadėjimas ne vienų jų gražių vietų nubankrutijo.
tuvninkas tuo žvilgsniu yra pirmas ir kol kas viena Kai-kurios iš jų atateko ir lietuviams (duok Dieve,
kad ilgam!), kaip antai Brooklyne ir Baltimorėje.
tinis.
- .
Gruodžio 23 d. 1923 metų suėjo lygiai 30 metų, šv. Alfonso vienuoliams bankrutijant, kardinolas
kaip kun. Juozas Lietuvninkas buvo įšventintas į ku Gibbonsas, kurs labai lietuvius mylėjo, ir kun. Lie
nigus ir paskirtas Baltimoįrės lietuvių parapijos kle tuvninkų aukštoje pagarboje laįke — pasiūlė šv. Al
bonu. Tuos 30 metų jisai išgyveno ir išklebonavę fonso' bažnyčią,, klebonijų, mokyklų ir svetainę —
lietuviams, su sąlyga, kad jie primokėtų $10,000 (vė
Baltimorūje be jokįp pertrūkio.
!
liau dar reikėjo pridėti $3,000.00). Senoji vieta ant
*
'
MM* * *
Pacu Str. buVo perleista-italams, bet skolų ant se
Patrijotas.
*
*
.
;a^ba woC
□
Gimęs 1S65 ūk Vilčiakaimio kaime, Alvito para nosios bažnyčios $33,000 lietuviai turėjo pasiimti ir
Kun. Lietuvninkas — tai vienas iš tų pirmųjų
perkelti
ant
savo
naujos
bažnyčios.
Nuo
liepos
14
čl.
VAŽIUOKIT VISI PARANKIU M
pijos, Vi^^iškį apskr., pirmuosius mokslus ėjo
mūsų tautos patrijotų, kurie un lietuvystę pagatavi
tięsiukemu
1
Lietuvoje,. 18 metų turėdamas 1884 m. atvažiavo į 191'7-tų metų lietuviai valdo šv. Alfonso bažnyčių su galvų guldyti. Nars jau apie keturias dešimtis metų
Ėiętovial vaBuojal Pilkit VįJ
Aplenkia Lenkų Juosta (Ka.rriS?wl
Ameriką, ir įstojo pas tėvus jėzuitus į Loyolos kole .visais kitais tos parapijos mūrais.
Amerikoje išgyvenęs —stočiau netilt neišfautojo, bet
VISA TREČIA KLESA
Jfc
'
Kardinolas
Gibbonsas
leido
kun.
Lietuvninkui
gijų, kur išėjo filosofijos kursų. Tų pabaigęs, teolo
ir šiandien dar Baltiinorėje yra didžiausias lietuvy
kambariai aąt Sdų
ir
"užtraukti paskolų iš .banko, kad atmokėti vokie’ S. S. EJSTŪNIA*o-..*.-M-..-..t,.,.
bės gynėjas ir užlaikytojas. Spaudžiamas kartais iš
gijos mokslų ^o lenkų seminarijoje petroito ir bsigė
S. S, LHUANIA
..., KetOSl
juos Sulpirijoniį ^mBūrijojeBaltimpreje. 1893 me- ; oiams, bet nereikėjo eiti į bankų, nes žmonės, vos šalies — visada drųsiai už lietuvių kalbos teises sto
.* *v‘
Trečios Mėsos kainos J :
. tais, giiiodžicr ^S dį ^ąi^inplas pibM^i^'įšveūti’ kun. Lietuvninkui užsimnus, tuojau sunešė roikalin- jo. Per ilgus metus dėjo pastangų, kad įkūrus lie
HAMBURGE
W
no kūjų duo^ įietįyni^il^mgus.mtų.pųeiųdie g^us pinigus, šianclmn lietuviai,’ valdydami savastį tuvišką parapijinę mokyklą, ir št^į Jdu treti metai,
LIEPOJV IR MEMELl $107.0a
Relei im ir MtalųlnęiėMtėaprUfa^
nų pusk^ye jį Wtivriį parapija iflėbonm Ber 28 gal artį milijono dolerių vertes, neskolingi bankui kaip jo ir parapijos troškimas išsipildė. Jaunoji lie
- te *
tvįj
metus išMebonavo neimdųmus sau n.et .trumpį va- ’ nei vieno cento už tų nuosavybę. Skolingi — tik pa tusių karta bus gražiaiTŠmokmto lietuviškai kalbėti,
i ' i' i
skaityti, rašyti,* ii\ kas svarbiausia
lietuidškai
Racijų, • Tik kūdiT jau .aųsįlBRe 'ptama Mkw *- tys sau, ir tų skolų išpalengva mažina,
Vieta buvo kiek apleista. Prisiėjo taisyti baž inelstis.pradėjo vasųrdmh smitūbfcitri imtiem sau atostogų,
nyčių
ir klebonų^ Tempntuąti svetainę, prisiėjo at* , Poųki mūtąt atgal parapija
Vįsos-eentrriiųės liek .katalikų organizacijos te*• 2.
skirtLatmūryti
piišų
didžiulių
klebonijos
rūmų
*
—
se*
ri
jame
užtarėjų ir relnėją. Tautos. FoncĮas it-gi vF '
Moksliškai sutaisyti
vaistai, defsustiprimmd
-rip| jo kunigavimo ip Bėbonavimo Jųbiliejų;
sepj pagyvenimui. Reikėjo tat padaryti nemaža nau sada čia buvo remiamas. ,Nei vienas svarbesnis tau - silpnėjusių vyrų. <ada ligos# sunkus darbas ar aena8ni»S
pri^Mūs dar vienam .
jų išlaidų:
.
...
",
tos reikalas nebuvo užmirštos ir gražios paramos su
dąrbo mrių puskapiui, ir vėl pagid^amgkime Menu
tai atima jūsų stiprumų — vartoki! STRONTONĄ.
vM
*<<
^ItougybėVyrų
po40
metų
rin&m
o
ne
męMir
jwMM|
silaukė.
.
•
'
iŠ buvo garbingų vįrų, Kudų sukaks 40 matų ir ypač
Bažnyčiai, ,-sveLiunei ir klebonijai .pa- •
Malonu man, Wpo kriinynūi,. ėja riešai per
50 motų jo klebonavimo Baltiniorėje
tada dur4ub^
uių reikalauja inūsųyąistų to būna vba&rt
'
taisyti ūęie »»•. ♦«446,000,00
I
'Sėseyų namui apie.. • >. ♦».■<,»,.,,*. 8,000,Op, “ Daylnninkuištarti kum Lietuvninkui — ptię jau
jau ir dnT grąžiau imsįdžiangsime,, O kad to dmigeKaina
v
1U iš“ mBų, Bįevui padedant, sulauks, 'tai niBku,
Naujiems varganam* apie .,»...,,. * 18,000.00 * gus 3(kų metų jo klebonavime sritokturių *— savo
Brisiunčiam per .puštų po apluikymuimoaay oriter’lKigM
kmp diena, nes 1)-'kmi Lietųvųinkį Pievas apdova
Vokiečiams iirimokėtl r,.»♦
,,, 13,000.00 MiHog pagarbos jausmu^ ir'palinkėti jam BaltimoreG00DWH*L ©»W 0OB»Ain,
nojo lųbal g^a^la sveikatai 2> tįx dar pilnoje stipru
e -š- ilgiausių ir laimingimisių metelių.
Avių
DHrrit, MtalIlO
‘st! reikėjo naujų išlaidų padaryti $55,000.00;
• ■<
d *y
Kaimynas.
moje vyrus? nes turi tik 58 metus, 3) kun. Lietu
■to—

*
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P ARBINIJMC A S

dą. *’ Iš ta \greftnmo atsimušę SUSOPA AlteftlKOS
reformos- įstatymo nenusavina
Federabfjos škyriųį Lj
fe
BAUMOAtnaNKAS.
f geležinį stulpą, kad net ma- !
mą žemės normą tuo pat lai
K kp., kuris jaunimas yrą ma- .toąrir
kttbilKi^ sutižo ir 2vagiliu ant
ku turi teisės apskųsti-jų nuta
Paryžius.
—
.Vienas,
stam

įb ymukąlbėti, supranta* dailę, t- -8) Nąrfh
itedsvajL ĄT d.,Kretingos, Rokiškio, Šiaulių ir rimą Žemės Reformos Valdy
vietos galą gavo, ot trečias na
JU5NGUJKAS PAMOT*.
biausių
Vokietijos
kapitalistų,
. Čia augąs, bet lietuviškai
pmp*
ĮąH
bagas į policijos nagus pakliu
Trakų apskričių žemės tvar bai įteikdami skundus Apskri
JUČAS. '
-Frife
TJiysseit
vienam
Francitetas, kas pažymi vietinę lie, WaUnH<agat.
. , t'U ' ' —
vo.
anuodu negyvėlius nukytojai
ties Žemės Tvarkytojuk
* VąsarĮo 17 d. Bį* BoBtoirtėjos
žurnalistui
pareiškė#
;
kad
s
■
.
■ ■■
*
-■ - koloniją , u
* 4
J9> Dievą Apv.
;Vežė į Gity Hosprtal kad atei•
itkąibiai
\
(IDuetuvą^)
■'
prie
dabartines
Fiuricį
jos
poli

!Idna pažymėti kad Čia nėra gat Spėtoj, 7:3d v^ vnkątė, Čiąi turės bažnytinėj salėj iŠ* šauktų kas tų negyvėlių. Tas
: kad, eidami žemės reformos
.. kaip kad turėtą būti arba yąą ĮU į* parap. Stėt 18>to« ir kiįniiągą pan^oęjimą Ltetavos trečias gyvasis, kuris polteijos tikos negalimu numatyti jokio į
įstatymui
vykdyti
-instrukcijos
nepriguįmybes’
paskelbimą. rankose tai M Akunevįeiaus šusitaikhno kontribucijosklauWįftW!žffWPB8BBĮI
kad yrą kitur, čia nėr L. ūawgąv *■ '-u -• - l •
24
nntąrė
paimti
žemės
re

I
Tel. Brockton r,ll27W.
I. K Sz kuopų it daug kitokių L Minčdftjm Ufetuvos Nepriklau- Bus svarbios prakalbos ir įvai- kanuynaį atįf tos pačios gat rinie. Vokietija' sutinkanti už
formos
reikalams
šiuos
dvarus
mokėti kontribuciją,;. .bet turi
organizacijų.
semyhčrISešių Metų mrifcsktuveą rus programas.
DANTISTAI
vės gyirenantta
1/feĮ atskirus žemės sklypus.
turėti
tam
priemones,
o
Rnhro
reikaUUf M kad DėąkafcgmbikM
Svarbiausiu vakarą kalbėto*'
_ Kiaule išgelbėjo žmogų, r ;
ju
:'bųa-gerb^ kum JCdheevičiųs;
okupacija tą galimybę.. atima. 3 lfretingo& apskrityje:
grąžintų; Lietuvai40®
Reikalavimas • užmokėjų kuo
įr 'i, čia neseniai vienas vyrąs ritžia- Idą it kad viaai ?ats&akytų nuo neesenai- iš Lietuvės, atvykęs ir
.
(GUMAŲSKAS)’
V •''.Lapių dvarą, kuris yra
“ŽIURKŠTŲ BALIUS“
per upę netolu nuo Pittsburgh. Iin(liteo į'ąiW Klaipėdą. x
met Vokietija to padaryti nė> tik ką atvykęs Bostonan. KalGargždžių valsčiuje ir priklau 705 Main St., Montello, Mas&
K jįb vežė didelį vežimą gyvų Wm
* (Kampas Brauti Street)
gali, veda prie negalimybės.
• ‘ TcČiaiis kaip jhąfętę’‘riūšų pa- bės 4riwtos klebonas kim. Ur .Subatoj, vasario 1d d. Lietu-’
sė
pik
Aleksandriu
1
Stomnai,
- lių tai tikas inlūžo, Tas minėtas
bonavičius. ’
vos Dukterų po globą. Moti “įlfiii tarinė sįeką nebeturi
2. Paežerių palivarką, kuris
litinė
laisvė
ir
A
I vežimas paskendo, bet vyras griepirmesnes
reikšmės,”; sake
Šve.
Draugija
rengia
žiurkštų
yrą Andrejavp valsčių jey Dauk
r
Tėt So, Boston 270
*bėfif Į kiaulę? ,Tą kiaule jį išvilko dar nėra tokia, Kokia riės siekią- £
Thyssen;
'^Mes
matome Ame*
darėąvaro,
bulių
492
Seventli
St.
svetainė

f
šių kaime žemę
. Mosėdžio
k B Upes ii* išgelbėjo nuo mirties, lite. Mūsų riša tautą’įteinpušl la
riką be militarinės praeities lo
je.
•
.Tai
yra
nepaprastas
daly

vaisė., Žemutes kaime žemę
Naujosios Anglijos L. D. S.
y* Tas vyrąs tą kiaulę parsivežė tra va jėgas’kad iškovojus saVo Šven
šiant , didelę rolę politiniai, ka
v
kas
ant
kurio
niekas
dar
nėra
ti' mo ar laike kaip geriausią svečią. tovę Vilnių —- Lietuvos/širdį, ką* apskričio pikniko’ rengimą ko buvęs. Taigi viš'i dabar jšanks- dangi ji yra ekonominiai stip Skuodo valsč., Gargždelės ir ; •Gdlbnft susiliaĮbBtl ii* UctVMiŠklii
Suo ofiso vAr.Aumos; Rytais IkL 0 vai.
F Bet kiaule susižeidė plaukdama į rią lenkai nori išplėšti išr gyvojo misiją. pereitą nedėlią ‘4 Darbi- to pradėkit siūtiržiurkštus, nes ri. .PorgaĮėjttsioji Francija tu Gargaudižų kaim. žemę
*
* Po pietą nuo 1—3
tautos kūno, *’Ar‘galime nurimti? niiįko”.ofise turėjo susirinki
de 'v.f Arvidiškhi kaime žemę
s ledus ir, tureja padvėsti.
y
Vakarais nuo3—9
ri
militarinę
spėką,
bet
jos
pi

Eikime pągelben šavė broliams jų mu pavažiavo nariai iš Mon- už gražiausią žiurkstą bus duo
Veviržėnų vaisė,, Kopstatų
536
E.
Broadway,
So. Boston
;
dama.? puiki ddvpna Taip-gi nigai puola.’.’
Gaisras.
sunkioje kovoje uŽ'Jaifivęf kaime
žemės
sklypą
—
Andretello,r Barence,’. Cambridge,
prašome draugijų ant to vaka -Esą būtinai reikia išrišti javo valse, ir Batrominiij kaimo
32Z
Kelios dienos atgal kilo didelis
. ..Neturime pamiršti saviijų kurio Norwodcų Brightono ir vieti ro mž^-Berėngti ir 1® .ta-’
kontrilnmijos* klausimą, bet ženjeH sklypą =?=» Mosėdžiu vai. B 10 METU SOUTH BOSTONE- ■—
gaisras. Užsidegė dirbtuvė. Su yrą pi*ispaustL.lenkiškos(įnusibanA niai. ... Nustatyta pikniko pie
lių
atrilankyth
J.
kad tai atsiekus, Franeįja tu Visi tie žemės plotai priklausė’
bėgus ugniagesiams, nekurie užli krutijusįos, • nuspirtosios vąrnos, nas ir piknikas bus toks kokio
-- --------------- ----- ri pakeisti- savo politiką. Eu Bogdano Oginskio įpėdiniams;
poant stogo. Tai stogas įlūžo ir
kurie smeigia savo kruvinus, ne nėra tarp Amerikos lietuvių
Į
’ AKIU SPECIALISTAS ’
1
ropa nuolatos puola,’ kadangi ji
3.
Kalgraužių,
Žinelių,
Seno

7 ugnegesiai įkrito Į aliejaus katii
buvę.
Pilinikas
Įvyks
Montev
GĄMBR1DGĖ,MASS.
švarius nagus į mūsų našlaičių si■
399a
W.
Broadway,
So,
Boston■
barasi,
tarp
savęs,
t#
Amerika
i
sios Impilties ir Naujosios Im- Į VALANDOS r l\rno 9 r. Iki 7 w vdk. B
, lūs ir suviro. IŠ jų buvo G katali ratų sielas. Uždarinėja keturių lloj gegužio 30 d.
•
"t
Aleksandras Potembergas pri_ eina stipryn Vien Fordo pel pilties palivarkus, kurie yra
kai ir 1 protestonas.
mokyklas ir kankina mūsų brolius
ima lietuviškus P. B. kuponus nas yra didesnis, negu visa Darbėnų valsčiuje, Čigonėlių
• Traukinys važmodaams tarp veikėjus.
DALYKAS PAAIŠKĖJO.
. Tel. So. Boston 323
kaipo pinigąJau išlygą hpant kontribucija. Amerika paga palivarką, Bumbtilių- kaimuo
Pittsburgh ir Cleveland eksplioSusirinkime ■ visi skaitlingai ir
LIETUVIS
DANTISTAS
tavorą iš jo krautuvės. Užlai mina į metus 40,000,000 tonų se esamas žemes — Kartenos >
# davo lokomotyvas kurs užmušė 3
Visokios
rūšies
laisvamaniai
aukaukime gausiai,. Surinktos au
kau visokių vyriškų ir moteriš plieno; jei tik 5 nuoš. tos pro valse., Čiuželių kaime žemę —
vyrus. Pasažieriai buvo nesužeis
kos bus tuojaus, tiesiog, pasiųstos nuolatai prikaišioja kunigams
ku drabužių,
dukcijos parduotų Europoje, Kulių valse., Senosios .hnpilti.
(KASPARAVIČIUS)
Vilniaus nuskriaustiems .našlai bažnyčioje politikavimą. Te«
425
Broadway,
South Boston
Čia South Sidėj susuko lizdą čiams.
čiau nebuvo burodyta koks tas
Dabar pranešu, gerbiamiems tai ji suardytų visos Europos ties kaime žemės sklypą—Dar ojtso Vmandos; nuo
1'0 Iki 12:30
.■ nezaliežninkų arba bambizėlių taip
ryte ir nuo 1:30
politikavimas, kaip jis apsi lietuviams kad aš laikau laik marketus- Jeigu valdžios to bėnų valse., Dauginčių, Pečiu
iki 6 Ir nuo 6:30 iki O vai. vakaro.
Lai gyvuoja Lietuva pilnuose
.■ sakant parapija. Jųjų kunignžis
reiškia So. Bostono; ‘(Sanda raštį “Darbininką’’ savo krau nesupras ir nesustabdys savo lių, Vėlafčių, Kūlupėnų, Rup Ofisas uždarytas subatos vakarais
kaip kada myli ilgri pamiegoti, savo rubežiuose! . ‘
rai ’• du sykiu • prikišo nesenai tuvėje ir kas ateis Į krautuvę barnių, tai nuskurusioji Euro šių, Martinaičių ir SakųoČių ir nedėldieniais.
Cėntralinio
Iškilmių
.
Komiteto
_• tai kartais sekmadieniais • sako,
So; Bostone buvusiems misijo7 pirkti, laikraštį gaus tik už 3 pa greit pataps Amerikos bau kaimuose ir Kartenos miestely^
džiauninku/
je esamas žemės-7 Kartenos
: šiandie nepriklauplditi nes ^ ‘ die- vardu
: į .
menams politikavimą bažny centus,,
.
.
J.
A.
Mickeliūnas.
valse,, . prildausiuslus Zofijai
užmiršo atsinešti. Sako, mat
čioj.: - Pastarajame numeryje
•
Aleksandras
Potembėrgas,
.
P:
S.
Visais
iškilmių;
rąikalais
u vaka^ vėlai* ėjome gulti tai kur
Velipolskienei.
tas\-sąuslige ir. nervų suirimu
' 877 Gambridge Street. •
BUDAPEŠTAS.— Vengrijos
kreipkitės
Šiuo
adresu^':
ftdetujjų
, nors su paneekom gaspądine susiu
■ ■* - •
?’T * *
sergantis laikraštis rašo: “So.
4. Žutautų palivarką ir Žu
i Sergu Jau G metai ir niekas noget*
bename ir oikesrttfms užlauž
Prekybos
B-vės
ofisas)
Centralmiš
gelbėjo.
GaVim progą bandyti įaįpį
ko. / ', ■_
l
'’V, *• r - '
Bostoneper misijas, jnisijonietautų kaime esamą žemę,‘kurie , sutaisytų jfollų No. 803; tai jot man
ta
griežti
“
Ves,
vve
tave
no
baiŠkjlinių
komitetas,
3311^0.
Hąl^Iš mūsų miesto tūlas koresponlabui gelbsti, čion priglunda pinigąu
Chieągiį IUU. įęį 'Yąrffs riūs .sakydamas pamokslą pra
TeL'So.Bo«toh40dC
nanayV’joopuliarę, bet bepras yra Kartenos valsčiujė, Prutą- vėl ant vieno, pakelio No. 303,
dentasį ‘į^andąrOs’:’ jųMlėjbŪ nu-, tėd
dėjo politikuoti ir sako:-Kurie
6062.*
i;
-7-.
męamerikiečių dainą. Vengri} kiškių ir Uktverės palivarlms,
Anteony Morriaos,
menį viską aprašė, net ir .katalikų
bšąte^utiemaįu
’
a
tsistbkite’
;
..
r
ganyltiaSy
vadinamas
‘
‘
Magte-.
on,
Pa.
.
.S
vertimas yrą taip nepakenčia
veikimą. Tik užmiršo parašyti'
t
Peiškik čia - duodama neva :.
GX&^fcOjAŠr nl ;
lynas,” Atižuikhj, Karklėnų,
* '
«mas
ir
nepadorus,
kad
valdžia
pie gaudariečių. vietinės kuopos NBW?ĖILADELPHI,ArRlL'. faktas žikuni^ l politikavimo
' ... j ,ČHERG|GASt
ir
kitokių
laiškų
gauname Sta
uždraudė tą dainą dainuoti ar ^igitakių-, Kiitnžaicių, Puolan tus krfi žmonės geriiu pttslganfidina su .
nelaimes. Taip sakant-klūhp gf:
W
80. Boeton.
bažnyčioje.
griežti
’
/ . . ' ' ‘ čių, Vištavėnų, Mąžavų, Mok(Kampas G St. U Broedtt’ay)
Gę^. įan. MoizftfAaųoBaLpląti- ^Oitas, bet iš to galima pu^tL
izdėtoją tie sandarieeiai privarstalčių; -Didžiųjų if Mažųjįi
VALANDOS: ą-4l,
lįtaa, kad net žmogus ėmė neįsi- na katalikišką Mpaudą. |y. Šv.
nai numanyti, ką reiškia lais
Monstaičių, Pažveljį, RepšaikBdsti į svetainę, tai pačių sanda- 4te&rą M-jos lėtinių parsigabe vamaniams politikavimas baž
■ LONDONAS—/Anglijos sos čių, Šimulių, TUvipi *r Palio’
Husų galės yra grynhl51etUTĮ#toa ai i
į
kaltė. Mat jie nutarė, kad no ir ju$į jOaima,. Labai ųeiC.
nyčioj. So. Bostoniečiams gir- REIKALINGAS GERAS
to įpėdinis, Valijos princas, su niškių kaimuose ėdimus žemes letuvlškais ir .angliškais nurodymai*./
^VARGONININKAS
į skystimai savo' nariams pigiau
JdSjdsiems' mišijonienų pa
Kukų vafe;^ $rSelląHZmiTB, .... /
sižeidė krisdamas- nuo arklib, plotus
į
Švento
parduoti, tai dabar visi nariai ėmė
mokslus visai paaiški tas lais- gost gėrėto MnlouCklte
i
. kurį jis bandė medžioklei. Jis nių kaime esamą/ žemę — 'Sa443
Hnditm
Are..
Rochsrter,
N^T.
| po daugiau ‘gerti. ;Žinoma, menuJ,
OIZAUSKAS,
1313
esfMnstet
Are.,
O DRAUGUOS vamanhj priekaištas.
šv.kąz:
vieną kaulą pety. lantų valse., kmįe priklausė
j. oižAWKASi \ 1313 'yWmtestefc sulaužęs
šviesos gavę tampą apšviestais:
* Bažnyčiajė buvusieji gali at Are.^DetroIt, Mieli.
' (14) Princas jau kelis sykius krito Marijai Oginskienei. ,.'
NARIAMSlR.SKYAIAMS.
J. vyrukais.
siminti,r kad. gerb. misijoniei '• .
nuo arklio,'bet vis dar nesusi-;
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS
Rokiškio apskrityje;
Š.S.
riūs/kuh.7 • Andriulis iš dešim
DRAUGYSTĖS VALDYBAS
Žiema tai patogiausią ląikas
žeidė pavojingai.
r
—j>4-—---------- ties
Dievo
Įsakymų
ir
iš
Kris

’
1.
Parakišldohiajoratinį
pa

ADRESAI
spaudai platinti. ■ Nuo geros spau
BU
čERNE ir'GROCERNfi, Yra visi įtaus
gyvenimo
išvedė,
kad
ka

livarką,
kuris
yra
Rokiškio
SHENANDOAH, PA.
dos išplatinimo, priklausą gėrovė
talsal pagal naujos mados, ant didelės NUTEISTAS KALĖJIMAN.
talikai privalo tautą' palaikyti, publikos
valse. t
kelias. Visas bizni-i easli. Tik
PIRMININKAS — M. Zoba,
tikėjimo, tautos, parapijų ir at
per trumpą laiką' parsiduos albai pi
339 E. Sevenrh St., S. Boston, Mass.
privalo
remti
tautiškus
reika

v Čia tankiai Žmonės žūsta kasyk skilų draugijų. /
New York.
Anti-Saloon
giai, Goliteg pirkti ir nebuvus bizny,
Šiaulių apskrityje!)
Tek So. Boston 151(P-J.
mes atsiimam išlavinti. Sutinkam aprVICE-PIRM. — Kazys Ambrozas,
lose., Neseniai palaidojome A.
Kokia bus spauda, tokia ir vi lus. Ir- nurodė, kad katalikas duoti
League
valstijos
superitendenabeinai arba skaitant visto}.
492 E. 7-th St, So. Boston, Mass.
1. Gegužių palivarką, kuris
Branką, o 6 vasario a. a. J. Žyge suomenė. žiūrėkime, kad mums gali būti ir yra .geresniu tauti Esam dir valdytojai šios krautuvėsr Ad tas William H. Anderson šian
PROT. RAŠTININKAS — .7. Gltnecltis,
yra Šiaulių valsčiuje ir valdė
resas: 139 Dorehester St„ So. Boston,
5 Thomas Park, So. Boston, Massli 1). 2^)23 m. užmušė. Cibulską, Stra bemiegant, priešai nepasetų blo ninku, - negu laisvamanis. Nu Mass.
'
(13) die liko nuteistas nuo 1 iki 2 rusu stačiatikių cerkvės dvasiš FIN. RAŠTININKAS — Matas Šeikto
vinską ir kitus. Anglis kasti tai gos spaudos sėklas i parapiijnes ir rodė katalikų Įsteigtas lietuviš
460 E. 7-th St, So, Boston, Masit
•
■ ■
- .
....
<
metų kalėjimai! už suldastavi- ki^
KASIULIUS — A. Naudžiūnas,
kas
mokyklas.
Ąmerike
ir
Lie

sunkus ii’ pavoijngas darbas. Žy- draugijines dirvas. Todėl į.katamą Lygos knygų, kad pačiaih
885 E. Broathvay, S. Boston, Mass,
DAILŪS PAVEDCSLAI KURIUOS
2. Bagdoniškiij dvarą, kuris MARŠALKA
— J .Zuikis,
f dą niekur nesutikau mainose dir- likiškos visuomenės dirvą auk. tuvoje it daitg niaž šitaip tarė :
daugiau pasipelnius, ir pada
PADARO FOTOGRAFAS
7 tvinfield St, So. Boston, Mass.
yra
Pašiaušės
valsč.
ir
priklau

“
O
kur
laisvamanių
lietuviš

bąnt. Čia yra 10,000 lietuvių.
Draugija laiko susirinkimus lcaš tre
ščiaus berkimė geros spaudos glū
rius tai, kad Lyga turėtų, ma
sė Steponui Daubarui.
čią nedeidlfinį kiekvieno mėnesio, 2-rą
Kun. P. Raščiukas. dus, kad jie sudygę, sukeroję -- kos mokyklos čia Amerike ir
žiau taksų valdžiai mokėti.
nii. po pietų Šv. Petro parapijos salei,
3. Padegiliukų palivarką, ku. 492
Lietuvoj.
Teatsistoja,
jei
yra
453
WW
BROADVTAY,
E. Seveuth St., So. Boston, Mass.
sužėlę, nuslopintų blogosios spau
ris
yra
Kurtavėnų
valse,
ir
pri

čia laisvamanis ii* tepasigiria.
South Boston, Mass.
dos piktžolės ir usnis. .
ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOŠ
CHICAGO, ILL.
Padaram
paveikslus. UžNUSIŽUDĖ ŠMUGELNIN
klausė Meišnoriui.
Viena Bulotos laisva mokykla . lOUSoin didelius
visokios pišibs čgmus.
šluotai maloniausiaiprašau visų
SOUTH BOSTON, MASS.
KAS.
ant visos Lietuvos.”
A
Lietuvių Tautos švente.
TelepJroąfcK
South
Bostesa
4(M^J,
4.
PetrošaiČių
ir
Beržėnų
pa

gerb. kunigų klebonų, sušaukti
VALDYBOS ANTRAŠAI.
Kaui -Čia nesuprantama, del»v
livarkus,
kurie
yra
Šaukėnų
Amerikos butlegeriai neužmo
•v spaudos reikale susirinkimus ir
. Visa Lietuvių Tauta kasmet !Sko šitie * misijoitieriaus žodžiai
valsčiuje,ir priklausė Stasiui Pirmininkas X Jaroša,
kėjo jam uždegtinę.
juose
paraginti
visus
rašytis
į
žv.
kilmingai švenčia Lietuvos Nepritaip skaudūs laisvamaniams?
'44Q E. 6-th St., So. Boston, Mašs.
Glinskiui.
Kazimiera Draugijos narius, se
Vice-pirm. r** & Grabtnslms,
Idaušomybės dieną Vasario 16 d.
Juk.jie pilna bumą šūkauja esą
Londonas. — Degtinės šmu157 M St, South Boston, Mass.
į
5. Linkuvos dvarą, kuris vKiekviena kultūringa tauta savo nuosius panaujinti 1924 m. Taip vieninteliai . tikri tėvynainiai,
Prot. ItnSt, •— A. .Janušonis.
gelninkai
,į
Ameriką
neteko
sa

ra Linkuvoš valsčiuje ir pri-. 142G Columhla R<L, So. Boston, Mass,
gi getą biri proga parinkti Ameri
brangias šventes iškilmingai mini.
tikri.mokslo ir progresą šali
vo svarbaus nario, kad savo klausė Jadvygai Zabiello,
Finansų RaSt — IC Kiškis,
42S E. S-th St„ So. Boston, Muša,
» Chie&gos ir apielinkės lietuviai, kos kat&tiltiškieins r laikraščiams ninkai ir turi didelę intaką į
ALBUMAS yra didelio for pily ties Edinburgli nusižudė
6. “Viduvalka,” kuri yra Iždininkas — L. Svagždys,
prenumėfątorių.
Visi
skyriaiSt.
y šįmetą rengia atskirai kiekviena Kas. Dr-jos^ ąkūingai prašomijia- žmonės. O tų gerų tėvynainių mato knyga. Turi 495 pusk, Sir John Stevart, stambus deg- Linkuvos valsčiuje ir buvo val 111 Bovėn St.r Šo. Boston, Mase
Tvarkdarys —* P. LauČka,
tdutai ir mokslui darbų nėra. 288 pusti su paveikslais Lietu- tindaris ir smugelninkas.
f Lietuvių kolonija, šaukia mass/ džios žinioje.
395 E- 5-th St., So. Uostom Mass.
sidarinioti spaudos išplatinime ir
Dr migiJos reikalais kreipkitės visados i
, mitingus sekančiai:
Todėl priminimas jiems jų Vos veikėjų, grupių, partijų
Per 18 mėnesių jo šinugelniu7. <‘Trakų—-Pakapės ir Juo- protokolų raštininkų.
. 1) Bridgeportas, ned. Vas. 17 d., kuodaugiąusifli narių prirašyti. bergŽdumo juos be galo erzi grupių, namų ir t. ti Likusi kų firma išgabeno Amerikon
Draugija savo susirinkimus laljto
duyos” valstybinę žemę, kpri 2-1'4
Narių
ąteesūs
ir
inokesčiųs
mel

nedėldlenį kiekvieno mėnesio1-inų . .
’ 2:00 Vai. po pieti), šv. Jurgio pana.
f . dalis albumo yra užimta bijo- už $1,500,000 degtinės, • bet ją yra Klovainių valsčiuje.
vaL po pietų, parapijos salėje,
B'
džiu siųstiper mane, nes man nie
rap. sveti
v
Seyetith
St,
So.
Bestom
Mass.
gavę Amerikos butlegeriai: vė
grafijomis Lietuvos veikėjų.
ko neprėkiuoja pinigų "siuntimas.
Trakų apskšrityje:
2) Town of Lakę, ned. Vas. 17
liaus atsisakė už tą degtinę mo
\ PAVOGĖ AUTOMOBILĮ.
D; L. X KEISTUČIO DR-JDS
Pažymiu,
jog
ihL
Kaz..Dr-ja
išlei

Kiekvienas lietuvis privalo kėti, o kada jis nuvyko Ame-, 1. Gegužines dvarą su pali
d. 7:00. vai. vakarėyp. Krineiaus
VALDYBOS ADRESAI
(btts. Elias) svet., 46-th ir Wood do daug naujų knygųr jų tarpe yPeręitą sukatos vakarą So. nusipirkti Lietuvos' Albumą, i-ikon išgauti pinigus, tai jį pa varku Aiškiui Kalniuku. (JasBoston, Mass.
ra apologetiŠkų knygučių pa 2—3
gatvė.’
Bostono lietuvių graborius Pet- kuri gana daug nupiginome. prašė išsinešdinti atgal Skoti- nagarka), Miriė'yra Žaslių vaL
3) Roseland,
Vos. 17 ■ d., tuojaus —b centus. Tas knygutes skyriai' fąš‘ ’Ąkunmdčitts ‘važiuodamas Duodame progą ki ekvienam lie* jom Paskutinį, laivą su- degti ■sčiujė ir priklausė AIėksftūdruį PnmlnihMs — Antenas Pastelė,'
*
140 Botvėn St, So. Boston, Mamų
t- po sumos, parap. svet., 1084h ir malonėkite parsitraukti iš Kauno n’aiilo, sustojo pas' pažįstamą tuyim ji i^igyti* Seniau tasai ne jis išsiuntė per Pietinę Ame Korfui.
yice-Pirm. *- Martinas Kalsteutis,
ir prie kiekvienos progos, susirin- draugą , ant Atlietis Sirtet, ker
Wahash gat. ..
4062 Wajshlngton St, ItoslMtl*
2. Šilo'sėdų dvarą,, kuris yra ,
albumas parsiduodavo po 5 riką į Califomijos pakraščius^
kimūote
ir
po
namus
.platinti;
Taip
Protokolų
PuSt—Antenas Mae^Jon**,
4) West Pullman, subatoj, vas.
tė DorcĮįester street. Po 10 mi dol., dabar gi po ivaina tiktai bet ir ten butlęgeriai gavę dėgi- Kaišędorių valsčiuje ir plikiam
4.50 E. Sevėnth St., Soli te Boatom
jau darė įkyriai: Philadelphioj,
RsStlūtnkas — Juosaa WtavRtaa
16 d;, 7:00 vai. vakare, p. BajnriŪnučių išeina; o jau automobi- $3.50, kas yra nepaprastas *tinę atsisakė už ją mokėti. Ta sė Alfonsui Bendrinsiant
'
Bastote, Amsterdame, Waterbury,
O H. Broudmiy, South Boetoa
no ąvet.,. So. Halsted ir 120 gat..
liaus nėra. Tuojaus paskleidė
da Stewavt ir nusišovė.
Asmens turintieji pretenzijų Kasteriu^
:
— Andriejus Xnlieck*a
Čbną., Slienandoah, Pa., Gterard^bargaim” /
W B Nlnth Štb So, Boston, Man,
,
5) Brighton Park, ned. vas. 17
žinią policijai sugaut vagilius.
Šmugelninkų firmos nariai dėl minėtų Žemių paėmimo Že Maršalka,
Aleksandra Jnlmokaa,
į
vijiė, Pa.,
Pa. ir ki
Kurie norite tą knygą įsigy- dabar nutarė, firmų, likviduoti. mės reformos raikūlams, laike
Trys vagiliai įsiėčdę dūko link
4,, 2:00 vai. po pietų, parap. svet.,
113 Granite Št, So. Boston, Mat*
|
tur. MH pritių patirįžimas priva
’ti kreipkitės tuojaus pas
Sp. Fairfied ir 44*tos gat.
Jos tuftak siekia $133,000, o dviejų savaičių nuo šio skelbi
lo
ų^tintiupWti Forest Hill. Tuo tarpu polici
G) TPW Side, ned. v<& 10 d.,
ja UWO^
wbuf
skolos
dm* mo dii©D3» gali pranrifti atatin
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