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lakai fe partžnntfeūui dėl kutali/ ką ipauidoa Buttą»riidio»> bu# »ut. lonesnis Dievui fe pačiai BalnyJial, fe fcnonSma naudingesni#,
fiegų pirkimas b&žnytinią indą fe
nęt negu bažnytinča apeigd#. Pa*
kol toneiuprasvisi katalikai, męa
negalime tikėtis aulaukti apaudoa
i kuri atatiktą Kafaliką BainyČioa
rimtybei fe pajėgom#. Žmonią
yadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu' nj- daviniu,
Vyskupą# Kllita,
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LIETUVOS DIDUMAS,

kiniais mūsą, Raseimą apygar
Patartume visiem# -hmm
doje, buvo evangeliką sąrašiu . /
4
Sitog pasfeiansią : mątarimą vienas tildnčĮųjų fddnmką^' r operacijosprietęliam#
Lietuva fec AUIniaun ir Klaipė* Batakrškių (gadinamą i cšvent-. r jMiaUekti Ųn#iė
iIok bąštųhžima5J tŪW 43J prūsių?1}, antras Tauragės so į nius apie mūaų^gyvnojtn-jj
kėt^tatofeis kilometrus* Tuo cialistų pogamtotoksn toloky- į člas kooperatyves *krautUr d
būdų ant vičnoridlmnctro gyve- Loju priešaky ; pirmasai sąra* & ves. Kas nori ateityj* btttf ,ų
pnaucUngii kooperacijos j|ib
ųa4S^iėntnjaL^.- — —
Jšas. labai mažai
kliljimūij g&tesTŠ fąltrsjpb ;
ją grjmai tikybinį ųiisistatymą
k nią g-ųriti reikalinLg”ų Žini4:. J
prieš kataklsybę gudrūs socia
MONOPOLIO
NENORI.
EINA PIRMYN.
SUSTREIKAVO VEŽIKAI
Į traukU TEISMAN' "
v
-____ __ . listai irgi panaudoja savo-poto f- Kooperacijos veikėjas jpra- '
f šytume atsiliepti čia palieCHICAGOr^T Sustreikavo v
Klaipėdos krašto -pirkiai įūctaf pravestu Reikia pažyma-,
lVELLAIAN,Ia.
Vietos
kreipėsi į yyritasyhę prašyda- ti, kad iš puses jų vadų paryto t Čiamais klausimais.
Farmerš*' Goppei’atiye Mercan- 8,000 vežiką. ReBalauja algas
SPRINOTpLD, Mass.
^DarWf Redickrijlk
j mi, kad.’ynĮstybtois degtinės sus rinkimus labai mažai buvo į
tile Co. narių turi 100, o kapi pakol t i Me. dienoj ir .įvesti 8
ė tąankia teis monopolis’ nebūti] išplėstas 1 veikimo. Socialistą valstiečių
talo $79,000. Biznio per metus vietoj 9 valandų darbo diena, .-cJulia A. Ti
----- - ---- ............ .
t
'
liaudininkų įvairios kuopoj bei sūomeneš veikėją, Kaimo diibman savo v^tb motiną. JĮ sa Klaipėdos kraštą.
daro $300,000. 'Metinių divi •. ■
organizacijos visupirma suran tuviu darbininku atstovai ir krdendą išmokėta 30 nuoš. pir
ko, kad uosije jos vyro meilę
LAIVAS DEGA.
da sau šalininką tarp mūsų ti.
mais gyvavimo metais.
Tas
.
pagadino. , Reilealauja $10,000
MIŠKŲ KOMISIJOS.
prūselių
—
evangeliką
;
1
ygiai
buvo klaida ir dabar atsistota
LONDON. — Amerikos. lai atlyginimo; , ^Traukiamoji teisi
Per vakarienę
pasakyta
Steigiamos valsčių ir aps taip jų greičiau platinasi ir so
ant tikrai kooperatyviškų pa vas Ropublicpie užsidegė ant
iriau motina toa-turtinga našlė.
kričių miško Komisijos turės cialistų spauda. Čionykščių daug kalbų. Visi kalbėtojai
matą.
rėš. Radiogramą nuo jo paga
«
aprūpinti miško1 medžiaga pa prūselių kai kurie šviesesnieji (Kovalskis, Puskunigis,x Bervo Italjoss laivas.
degėlius, naujakurius, einan aršūs ir aklus Markso sekėjai žjnslds ir kt.) ryškiai pabrėžė
EDISONO
<|lMIMO
DIENA
KIEK SAMDO DARBI
čius į viensėdžius'ūkininkus ir Tikybinis centras t. y. pavapi’ Ir-gd . Ainbrozaičio vaisingų
NINKŲ.
SUAREŠTUOTA EK-MA•vV— ■
siigTiuvusiem^. trobesiams at jos bažnyčia — kircha, Gatiris larbą Lietuvos darbininką ge
JORAS.
.0RANGĘ$fcJ.— Garsusis statyt. Padegėliams fe nauja Idą evangeliką Tauragėje; šia rovei, švietimui ir Vienybei pa
DETEOIT, Mieli. — Henry
kelti ir reiškė vilties vėl/netrtlišradėjas Tltįmas Edison- vas. kuriams gyvenama,jam, namai me valsčiuje dar daugiau pidi
Ford savo dirbtuvėse, kurią yHERRIN, III. — Es-majoras ii d. sulaukėy 77-tos gimimo
pastatyt skiriama nedaugiau sėliu -— evangeliku.fr, žinoma kus matyti jį tai p vaisingai . ir
ra įvairiuose miestuose, iš viso
nenuilstamai dirbant LietitvoA. T. Page tapo suareštuotas. dienos. . Jis įjaSakė, kad perpi
kaip 60 ktm., tvartui—20 ktm. labiau nusikairiavusių, kaipc
dirba 162,792 darbininku.
Jis intartas nužudyme Caeser
je darbininką labui.
lu metų elekMikos srityje radio ir daržinei — Į0 ktm. Einan arčiau miesto. Tauragė mūt
Cagle, proliibicijos agento.
buvo didžifeįiu -dalyku, j Te- tiems' gi Į viensėdžius ūkinin jau pati Markso sekėjų sostinė
Važiuojant sausio m. 12 d,
ŽADA NUBAUSTI.
—
veikli,
judrų,
besilankant
(šeštadienį) Kaimo, stotej^
čiau radio,T
ison, nie- kams gali būt paskirta nedauNEW YORK. — Čionais lai
-kuomeiraicąt^
su tikybos, ūkio bei valdžio.y sirinko būrelis darbininkų,
NUSMUKO.
telefonų. Dar sake, kad orlai
kė prakalbą prezidentas Colidreikalais, jie vis labiau mark mo atstovų ir visuonieųes
ge. Jis pareiškė, kad skanda
viai nekuoinet neatstos auto
sizmu užsikrečia. Socializmą;- kėją.
" \
lai .būsią nuodugniai ištirti, o
BERLIN. — Rinkimuose mobiliu, traukinių ir laivų, o
BULVĖS MOKYKLOJ.
vilioja
‘
juos
savo
glębin,
prisi

kaltininkai skaudžiai nubausti. Luebęcko mieste ir Turingijoj kada anglis ir žibalas išsemtas
Lilei ' sveikas
darbininkų
Kupreliškyje turim drilrom- dengdamas ūkio reikūBtis;. iki
Sakė, kad nei vienas kaltinin Vokietijos socijaldemokratai bus iŠ žemės, tai jėgą gamins
Drauge! Laimingo darbo ir gy
kas neliks nenubaustas.
tapo sumušti. Laimėjo dešinie vanduo, saulė, vėjas ir jūrą pa plektinę mokyklą. Namas pui šioliai veikė per politines orga veninio ten, toli nuo motinėlės.
ku;?, ' mokykla patogi ir graži, nizacijas valstiečių liaudininkų
ji. Luebeeke j vietą 45 soči jal- kilimai ir nuslūgimai.
Lietuvos! Nors nuliūdę ntds
tik vedama nekaip. Šiais me sąjungos kuopa, dabar gi, pa
SUVAŽINĖJO TRIS
demokratų išrinkta tik 27.
Tave išleidžiame, bet po liūde^
tais, jau pamokoms prasidėjusį mačius, kad toji viliojanti są
ŽMONES.
Saksonijoj jau seniau socijal
■siu glūdi viltis, kad Tiūveikmi
DAUGIAU TURISTŲ.
į vieną klasę supilta šlapias jungos žvaigždė pradeda bluk
demokratai buvo ‘-‘prašpylivėl grįši Lietuvon pas, Tavęs
GLENCLIFF, N..H. — Spebulves. rlbk pareikalavus tėvu ti, imtasi energingai veikti ne
nę.”
laukiančius darbininkus ir
cialis traukinys, kuriuo važia
BERNAS^— Turistą skaiT komitetui, kad nešvaru ir pū va per grynai ekonominę oraagrįžęs vėl taip pasišventusiai
vo per Montrealį į Detroitą
čius Šveicarijoj šią žiemą ant do grindis, buvo pasižadėta iš nizaeijją, socialistų vedamą
dirbsi jų gerovei!
D
Henry Ford; suvažinėjo tris •PENSIJOS. *DARBININKAMS
6,000 didesnis, negu pernai žie valyti. Apie mokyklą padary “Gaurės žemės ūkio draugijos
c
žmones ir ketvirta sužeidė.
Nors skyrių.”
NEW YORK — Pereitais mą. Iš rišo turistą šią žiemą tas parkas kiaulėms.
KAUNAS. Š. ni. sausio flv
metais Bethleliem Steel Co, sa yra 16,600. Tarpe turistą yra malkų žmonelės veža, nes buvo
APSKUNDĖ KRAUTU
11. d. Šančių ir Kauno dirbMvo buvusiems darbininkams 4,000 vokiečių* 2.000 anglų ir suvežta apie penkius sieksnius,
Videniškių bažnyčia suma vių darbininką delegacija W.
VININKĄ.
bet mokykla tinkamai neapkū
pensijomis išmokėjo ,$254,675. 750 amerikonų. .
renama, net ir šalčiams užėjus. nyta atnaujinti iš vidaus ir iš keliais Seimo atstovais brtMl
FITCHBURG, Mass. — Bose
Vaikams neleista buvo sakyti oro. Kainuosią apie 4000 liti]. nuėjusi pas Finansų, Įh^kybori
DIDŽIAUSIAS uostas.
Valemaki apskundė krautuvŽUVO DĖL TIKYBOS.
sutikus artimą Garbė Jėzui Rinkliavą darys laike kalėdoji ir Pramonės Ministerį prašyfL.
ninką Frank E. ’VVikstedt ir
kad jis uždraustą . įgali|ii?!|B
GLASGOAV.-r Šitas miestas
Kristui; sužinojus apie-tai Ka mo.
reikalauja atlyginimo $5,0()O.
Lietuvą iš Lenkijos btAiufl
BATĄVIA, Java. — Ant ši peli onui i r pataiųs vaikams,
turės didžiausią uostų Didžio
To atlyginimo reikalauja per
joj Britanijoj. Ant vandens tos salos, prigulinčios Holam vaikai pradėjo palaikyti seną
Platelių parapija nors nedi- nes tasai įgabenimaš ’
teismą. Salto, kad kraut uvdijai,
būrys
fanatiką
iš
41
as

užims 40 akrą plotą, o atseis
šventą paprotį Mokytojas, nie-’ džiausi, bet jaunimas, ačiū užsidąryti mūsų stiklo fabriku
ninkas - davinėjęs jos vyrui $10,000,000. f
mens, pereitą nedėldienį buvo ko nepešęs, įsakė vaikams: su darbštumui vietinio vargoni dėl ko be duonos liksią"apie
munšaino. Tokiu būdu jos vy
sumanę paskelbti naują Gede sitikę su kuom nors, sakykit, ninko, sudaro neblogą chorą. pustrečio šimto darbininkų. Ą
ras visą savo uždarbį pragerono kalno karalystę. Jie buvo kaip jums tinka, bet mane svei Tik peiktina, kad kai kurie
Ministeris ketino daryti ata;
KAIP GYVENTOJŲ
davęs.
.
*
SKAIČIUS DIDĖJO. ginkluoti. Policija įsikišo,' no kinkit labas rytas, gera diena. choristai užsimiršta esą bažny tinkamu žygių.
—ą—
rėdama nuginkluoti.
Įvyko
čioje, braukia pašalines rodąs,
KERENSKĮ PRAGOJ.
STOCKHOLM. — Nuo 1898 mūšys ir 28 žmonių užmušta. PRŪSELIAI EVANGĖLIKAI
kas žemina Dievo namą garbę
IŠ BIRŠTONO
m. Švedijos gyventojų skaičius Tarp žuvusiųjų vienus, yra ho<
PRAGA. — Čion atvyko KeG AURE£ (Tauragės aps.) Mū ir piktina-žmop'es.
padidėjo ant.20 nuoš. Švedija landas polieistas, kiti vietiniai
renskis, buvusia Rusijos pre dabar turi 6,000,000 *su viršum
(Kauno “Vienybė”) *
Iki ši#l nebuvo Birštone aRsą valsčiuje gyvena iki 600 žežmones.
mjeras. Jisai ketina užsilikti
nės Vietos traktimtoin^am^,
gyventojų.,
inaičią liuteroną, vadinamų
Čeko-Slovaką sostinėj ilgėlesnį
KAUNAS, išvažiavo dr-gas matyt, pasisekė gauti leidimai
Evangelikais,. Paskutiniu lai
laiką ir sakys prakalbas apie
PAINIOJA KLAIPĖDOS
IŠEIVYBĖ mažėja. .
ku pareina į Gaurės vai. po Ambrozaitis, L. D. F. Vyr. Sek- •atidaryti čia alinę; Tegu Ji^i
Rusijos politiką.
buntą jiems, skiriamo, tikybinio ret. Pirmininkas, Seimo Pirma šūu šinkuotąf jei savo gesefių1
z, KLAUSIMĄ
DUBLIN. — Išeivybė iš Ai
" . ' *j
laikraščio “Krikščionybės Bur sis* SeM'ėtorius dr-gas’ Ambro- nekenktą kurortui.
■
» ■
'
-*
N*’
ATSISAKĖ PAVARYTI.
rijos mažėja.. 1904 nu šalį ap
GENEVA. — Ali jautą am gąs.”.
Atsakomas rėd. R. zaitis š, nū sausio m. 12 d, iš
Viso kurorto svečių Jųdejimifc
leido 60,000 žmonių, o 1923 1h. basadorių Taryba atsiimto Ly Brenneizeris:
Kalinas—Šan važiavo į užsienį Tnokslo reikiv; gjrsla*^yra Bažnytine g-yiJ
AVASHINGTON.—Šuv. Val
tik 13,000.
gai laišką, kur nurodo, kaip čiai; spaustuvė “Ryto” .ben- hito/
Smuklininkai skverbiasi su
stiją senatas kreipėsi į prez.
Klaipėdos klausimas turi būt droves Tilžėje; lotynų raidė ’ Sausio m. 9 d. L. D. Ė. Vyr, ne būtinai į tą gatvę*
Coolidge prašalinti laivyno se
TRAUKIA TEISMAN.
išrištas. Ambasadorių Taryba mis; kalba Mąž. Lietuvos. Tiks Sekreįv buvo suruošta vakario- aprašinėti miestelio ūliiies tyį
kretorių Denby, kurs yra įvel
tas išrandavoijrne valdžios ži-r MADĘT1Į. — Premieras Ri- nori Lygai ^tuotr. Alijantą las riišminėto laikraščio, kaip Te. kurios tikslas buvo ištėkš aplink alinę paprastų įvykių. <V
Tiio nietii, Yčai Birštonas
balo vetsmią. Prezidentas pa vera traukia laikraštį Heraldd ambasadorių Taryba sako, kadi iųntosi iš jo turimo, sužadinti ti dr gui Ambrožaieiiu širdim
sakė, kad jis gatavas hite vie atsakomybėn. Tas laikraštis nors Taryba pavedė Lygai tą tikybinius jausmus bej paveik glaustos padėkos už jo' ųenuils- ’ri eitb prie tvarkos? jau '<Mi
ną valdininką paleisti, kai kal indėjo apysakaitę* kur mini klausimą, bet ji turinti teisės ti doriniai; tas, žinoma, labai tam j pasišvenčįamą darbą pr Inas- žingsnis teršti ' BlrŠto^
tė bus priparodyta.
mas premieras, o apysakaitės kištis, nes Klaipėdos kraštas reikalingą; Čionykščiai e vau- giūd&toįįoje ir Seime Įr palto- vardą. Ar daug yra akto
Lygos gelikai tuo, atžvilgiu visai atŠa/ kMĮ kad jis ktm vetoiattsįai Laisvės Alėjoj Kaimet AtaHį
niiotikiai dedasi Bulgarijoj . , priklausęs Vokietinu
tokia pat enėr- kautos,> toarlms Žiūrtočtorf
riidūryta komisija su ameriko* lę bei atsilikę. Deliui tos prie grįžti ir
GAVO PASKOLĄ.
gija
ir
pasišventimu
toliau va* ishugonis, reiktą atkreipti į iį
nu Daris, kaipopihniminku, Įsa žasties ir socializmui Įafp pa
FALŠYVI ČEKIAI.
? rimtos tlonišsl
Alini gažii
. KOPFAMIAGEN. — Islandu
. _ ____ \
reiškė; nepa iiganėdinimą alnA lankūs; per visus rWrinnw jytų savo ’darbą,
f
jos Žemės bąpk»s*gavo $800,s • N’ETV YORK. — Pereitais jąnių įsikišiu ų to pareiškė da-' Šeirnan beveik išimtinai* balsa • Vakarienėje dalyxa.vn į. BrieisU ūHdtoyticbet ne arčia
000 ptsknlij rtno Londono bari- metais JUšyvij čeldij htivo imu syriąnti tyri: tftjhną nepriklau vo už tomlfetus craUti«&tts B Stefojtoakrijdaly* kaip, Prienų gatvfje, x
f
>
* -f
somai.
Į
‘
-...KM
lięudminku^.
Pasktointois
rinmcKtttoją
ftrganiRaeijns
ir
vi(^LietiiVrt^Į
»
daryt# ■užffl milijonij datom.
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LONDON*
Pirmu kartu
Darbo Partijos kabinetas pasi
rodė parlamente ir darbiečią
premieras McDonaldas skaitė
deklėraciją. Svarbius ir toli
siekiančius,, darbus užsibriežė
darbiečiiį kabinetas. Štai dar
biečią pienai:
,
. Darbiėčių valdžia ketina at

.
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sišaukti Į pasaulį sušaukti, pa
saulinę- konferenciją' rekon
strukcijos reikalais. Toji konfęrencija turės išrišti skolą, re
paraciją ir nusiginklavimo
klausimus.
. McDonaldas iš visą išgalių;
stengsis didinti Tautą Lygos
autoritetą.
Stovės ūži Vokietijos ir .Rusijos įleidimą Tautų-Lygon.
Statydins .namus, atseinančius po £500 ($2,T5O) ir randa
vęs darbininkams po devynis
šilingus ($1.98) savaitėje.
Stengsis atgaivinti prekybą
ir^ramęnę, kad būt galima ne
darbą pašalinti. O jei tuomi
nepavyks, tai steigs apdraudą
liuo nedarbo.
Išreiškė priešingumą muitais
ginti farmerius. Vietoj to farineriai būviui pagerinti turi
griebtis kooperatyvio savo pro
duktą marketavimo ir kredito
gavimo.
Bandys pramonę kelti, tei
kiant kreditą.
. Išrinks komisiją įdirbimui
mokesčiu pieno.
Parlamento rūmai buvo ku
pini žingeidaujančių.
Po premiero dekleracijos
perskaitymo nei viena partija,
nei liberalų, nei konservatyvu
nešoko į akį Darbo Partijos ka
binetui. Nei viena partija ne
mano lipti ant kulnų darbiečią
valdžiai, nei jos kolioja, nei
šmeižia, nei užsipuola.
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WORCESTER, Mass.—Carl
Mmchispn, psichologijos profe
sorius Clark universitete, sakė
prakalbą studentų susirinki
mui. Kalbėjo temoj: “Grime
tind College Students.” Jisai
prirodinėjo, kad iš mokslus išė
jusią žmonių vis daugiau atsi
randa piktadarių. Nurodą kad
žmogui neužtenka lavinti protą
ir ingyti mokslo, kad tapti do
ru. Seniau, sakė profesorius,
būdavo, žiūrima į kriminalistą,
kaipo išsigimėlį, o dabar kri

i*

f

į

i
f-

minalistais yra *WaIl St. bankieriai, pramonininkai, virši
ninkai Anti-Saloon Lygos ir
įkabinėto nartai.
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ULOPTOVIAI

«£>OI*IMATO. 1 išvogė, išdraąkė, išgaudė; bet
JUM BAMApKOTfcFMI ' pamatai vis tikKka, T.drftčįmtmftoor.
si pilioriai tebestovi'ir tik lau
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LAWV
ką tie jūs įsaky
mai! Taižydiį lifęratūra.
‘ KATr^Mūsų 'Jsakpnai ^al
Hūkmenkesni ir už žydų litera*
turą. Bet Dievo įsakymai kas
kita, Jie ne vien žydwą4ūott
Jie paliečia, visą žmoniją/ Bate
Kristūs judsužg^irjiepenž*
laikyti. “Jei nori ineiti gyvenįman, užlaikyk įsakymus,”
* *?’. *
tai Jo žodžiai.
GI ką čia man Krisr
LAISV. B,
T
■tus. Jis perdaug žmogų varžė.
Aš norių laisvai gyventi.
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— MoksMviš Bęte&ę. Daužvardis
baigdamas savųmokso kelionę pfr
ilso te atrisauliab perL. Dz K. &
14-tą kuopą į visą katalikišką art*
suoiiienę, j visus saųp vienminčius
lietuvius, į brolius-seseris, kad pa-'
gėlbatų jį bu ųinigiška parama,
f
kad Šį matą Žadamąją mokslo ta
lionę galėtų užbėgti .0 jrigOa*
gaus pnrąmos, tąd priyerMaą bus '
nepasiekęs tikslo apleisti mokyklą.
Kaipo studentas K Dati&mrdfs y*
rate B.fc & gerai žinomM iltikimtfs ir užbars aavo mokslą vksmr ir visada žadantis 'Mti tarpe
katalikų visuomenės. Tad L. D.
K. S. 14-ta kp. matydama jo nuo
vargį aukoja iš savo iždo $10.00
dcl to reikalo ir^paadreme kny
gučių kurui Newarko*kolianijoje
negąlidie visų išparduoti, /^ęs
mes žinodami tamistų įienuilatan’’
tį darbštumą, likime jog neatsįsa* -t.
kyšite ir ši&odarbe^pmds^tesfe^^

1

K
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■ ■■ ■ , \zkia pasišventimo ir darbo nau \ LAMVAMANM Kodėl jūs
Kooperacijos judėjimas tarp jų darbuotojų,'kad aplink juos
EpfiejomH's ujHUAiruJr *. Aesoouuojf
labos
katalikai taip mus neapkenčiaMassaeliusetts valstijoj lietu ūtptytij toliau kooperacijos ra- te ir keliojate ?
? .
vių buvo ir tębėra gana žymūs. mus.
* .
‘
KATALIKAS. ‘Nagi! Xr
Pirmieji
DymPo "lietiiviai
Daug pakenkė judejnmii ta
tapista sapnuoji! Kas jąit ga
inkare kooperatyvų* krautuvę pitalistinis karštis, kuriuo btlJ
Ii labjau katalikus neapkęst! ir
5. .. .x/ ;
?DBSCBIPnONBATE8: /'
■,
■
f dar 1908 m. Kiek man yra ži vo susirgę mažne visi Naujdkoliotis kMpIlįsvamaniail Tai
noma toji krautuve
tai hu- sios Anglijos inteligeinfaiJ su
jūsų kasdieninis maistas. Pa
■PjfabF'M »•••»'»
#84Aė
vo bene pirmoji lietuvių inlcur- krutę steigti kapif Mistines ben
imkjūsų prakalbas jr laikraš
subarki
r*
. 4&S&
ta kooperatyve krautuve Ame-, droves ii” nuvilioję ten daug
čius. Ištiesų, Jūs artistai prą‘#teWgnxitoąirtries yeai ’■? * i r
< *'■*■ * •
• <r^p5«50 j rikoj. Sekančiais f909 metais žmonih pinigo ir pajėgų*
sivardžiavimuose, ^kelionėse,
: Jįam,,r; .... .'./..g,.!
j..:!-...;;..., ... .
Didel is smūgis buvo suklupi
W. LynnTečių pavyzdį paseko
KATAL.. -Ir būti savo geidu
Brightofi© ir. Btcm^tono lietu mas So. Bostono krautuvės, ku faktų iškraipyme. Ir dar sako
te, kadmee, katalikai, jus ko- lių vergu. 'Matai, brol, kokią
viai. Dar už poros metų (1911 ri užėmė kaip ir centralę vietą
liojąme. Tamstą įsivaizduoji nelaisvę sau apsirinkai* /Mėbem.) atsirado krautuvės Monte- Naujosios Anglijos judėjimį:
reikalo1 misijonieriat jus- vadi
Doje ir MiddUįioM Vėliau į- •Tečiau tos visos žaizdos — bar-: sau’ko nėra.
LAlSV. Ne, neįsivaizduoju. na paklydėliais ir už jus mel
gia gvti. Pamatai tebėra dar’
n.
...
.......
sikūrė krautuves: Norwoode tvėiid
ir Įvirti ir ant jo
3®'i
džiasi.‘f '
:
1913 m., So. Bostone *1914 m.,
LAlSV.
0
mums jų maldų
toter statyti.
LP«
“ls”as lnus
HudsUne 19.15 m., Atholyje
ir koltojo. ;
nereikia. Bergždžias darbas.
L. D. K. S. turės gražų uždą?
19.17 m. Neteko gauti jokiij ži
KATAL. Ar buvai nors vie Verčiau pasiskaitytuinei laisvą te ir išplatinsite po savo kdlįonfją- .
SZWiRg PRISIMIKLIS.1
< rnių . apie dvi Cambridge’o vinį ■— būti to statymo inžinie
'laikraštį. Ten bent mokslo įsi- mūsų prisiųstas tikietų kny-.
Penkioliktame amžiuje Vėluvos Imperija pasekusi savoį krautuvi, Westfieldo krautuvę riais ir Naujoje Angįjoje šabu- ną, sykį imsi jose
LAISV. Ar aš durnas ten ei-.
'
/
•. ; gutes (vienasAiketas’ kainuoją10 ,
didybes kulmimminio ptmjšio, Vytautui Didžiajam miras, pra-į (tos trys dar gyyos), taip pat davoti vieną iš stipriausių ko
'
ti? Pragaru jr velniais ten bau -KATAL. ; Nebūk, brolau, centų). Knygučių kiuponus sykiu
operacijos
tvirtovių.
apie
Gardnerio
krautuvę
(ar
ji
dėjo gesti. Lietuvių admimštraomia ir karižkasai genijus išgina. Jau manę ištolo šiurpu- juokdarys. Laisvam laikrašty, su pinigais siųskite mums šiuomet-;
^s&eide milžiniškame:-plote tarp Baltijos ir juodųjų jūrių ir dar gyva l Kaž kur esu girdė
Nuo sekančio munei*io pradė
liai ima; einant pro bažnyčią tiek mokslo kiek patuose mais rašų: L L. K. S. ,14-ta kuopa,
jęs, kad ir LavTence’o lietu siu aprašynėti atskirai po vie
180^—2 New York Avė,, Newark,
pradėjo tirpti slavų bangose.
to. Ir praryti sunku ir suvirsi-'
viai buvo įsteigę krautuvę)! Iš ną Mass. valstijos lietuvių ko-, prasilenkiu kita gatve...
7y Vytauto laikų Lietuva apėmė plotą lygų Vokietijai ir FranKATAL. Tai iš kur gi žinai, kinti negalima. Visi jūsų re- N. Jų ntyeliaus^kaipilri bktalįdžio ;h
operatyves krautuvės. Pravar
26 d., 1924. Tad mes sutvarkę pa
kartu paimtam.. šiandien Mtmne plote
apie 60 mis viso tat, kiek man yra žinoma,
kad jus ten koliojama ?
’daktoriaL išskyrus gal “Nau
tu
bus
visiems
kooperatoriains
Massaeliusetts
valstijoj
lietu

Uotų gyventojų, daugiausia ukrainiečių, .rusų, gudų ir. lenkų.
LAISV. Mes turime miklių jienų” yra šiek tiek prasilavi siųsime moksleiviui P. Daužvartuosraprašymus
sekti,.
Visi
moviai
buvo
iffkūrę
13
koopera- Vytauto-gi laikais Lieiuva turbūt turėjo nuo 12 iki 20 milionų
vyrukų, kurie eina į misijas nę pusinteligenčiai. Tokie ar džiui, už ką jis bus tamistoms dė
kinkiniės
būti
savo
gyvenimo
tyvių krautiivių.<Skaitliuėr ma
’ gyventoju, kurių tarpe grynų lietuvių buvo tik apie" dešimtą
pasiklausyti ir mums viską šiausi Patys mažame. išma kingas. Darbuotojų. vardai bus
kūrėjais.
Bet
netik
sekite,,
o
tyt, nebuvo laiminga. Iš tų
no, tli ir škaitytojtls nuolatos skelbiamilaikraščiuose. •
praneša.
■
.
■
<
13-os krautvių, rodos, tik 7 iš ir siųskite į^Darbininką” siu
L. D. K. S. 14-ta kuopa skiria
Jei lietuviai būt neištaiitėję ii’ lygiai sparčiai augę kaip liko gyvos. Pirmoji kojas pa vo nuomones, atitaisymus, pa . . KATAL. O kaip gi jie pra- klaidina, vadinasi, akli aklus
I ga rp nebijo t Ar Jie katalikai ? vkla h' visi į- duobę įkrinta.
puikią dovaną taia kurtydaagianir kitos Vytauto Imperijos tautos, tai šiandien grynų lietuvių kratė Stoughtono krautuve, iš aiškinimus ir. t. t.
LAISV. Kur čia tau katali
LAISV. Ir vėl šmeižtai ir pa- šia pasidarbuos/ Tad pasitikėda- .
j turėtume ne 2 milionu, bet 6. Pasidavę kaimynų įtakai pra
gyvenusi tik 1 metus.’ Vest
kai mums pasakos kas misijose- sikoliojimai. $u tavim nesusi mi iŠ tamstų sunkaus "darbo gau
e) Consumer’s Cooperative Sp-;
radom ne tik savo garbingą ir didelę valstybę, bet da rnetekom Lynu Tėč iai, pirmi kelią pravedarosi: Jje sako: eik pats pa- kalbėsi. Likk sveiku!
sių vaisitj, tariame iškalu® aukštos
arti 4 milionų savo tautiečių slavų naudai, nekalbant apie 2 dę, per .8 metus tęsė gyvybę. rieties ju the- Unitecl Statės in
sMausvk ! Bet tie vyrukai lais KATAL. Keliauk, sveiks, ir pagarbos ir padęko&Mžitik Ačiū.
Suklupo 1916-ąis metais. . Dar 1920, by riorcnce Ė. Pai-kcr,
mBiomi prūsų, germanismo iiždusintų.
vamaniai, ar bent apylaisviai. pasitaisyki
L. D. K. S; 14-tos kuopas komi
/
- -r '
po papkių metų pakratė kojas. "VVashingrton 1923.
■ .
■•
l
f O velnių jie nebijo/ Jei misitetas :
/
žLWIM!BjP»težASTrs.
z./
...
Montello’s jr Hudsono krauta
jonierius- pradeda gazdinti, tai
1 <h SctMit*,
x
pūrą ŠhntftfeČaų sekėsi lietuviams didelius slavų kraavės (1921 m.). Pagaliaus ate-,
jie viens į kitą žiuri ir šaiposL
‘W5^d$ti labiausia dėlto, kad lietuviai turėjp stipresnes Valjo eilė ir So. Bostono krautu
V.AštuIii, \
Tad truputį ramiau/. O kai jau
stjbįųės bei ekonominės Sąvokos ir hwo nepaprastai toleranL
5x:
r*
vei, žuvusiai 1922 m. .
perdaug
ima
pragaru
grūmoti,
i
■ Tiesa, slavai buvo totorių apdaužyti, nusilpninti, bet
“ Nėo-Įjitaanios ’ ’
atstovai , P. S. Stjkuojąat knygučių
Bet 7 krautuvės išliko gyvos
tai jie ausis užsikemša. Kuo
/
fi^SMuviams juk teka.dar duugiaū.Wėrgijos išaikvoti kad atpasiskelbė renką aukas Lietu .kreipkitės viršuj minėtų ąąytrtišt^
rt, rodos, nei nemano įnirti. Iš
met jau audra praeina ir žmo
vos universito bendrabučiui: t.ad mos prisiusime daugiąūV lP*M
nuolat augančias puikiai organizuotas teutonų armijas. tų 74ų gyvųjų, man teko gauti' ■: Kolonijos rengiasi prie Taunės liaujasi verkę, jie tuomet
- J jLaikinaja valstybės žlugimo (1486'mJ priežastiM^galnna
Viepdk mes puikiausia žindme,. grąžinkite knygutes, greit kaįp išžinių tik apie 4-ias: Nonroodo,: tos'Šventės. Įvairių iškilmių ausis atsikemša ir toliau klau
kad jie stato bendrabutį visai pardudsite. Nevėliaus kaip iki
irstyti5 tą faktą,, kad Vytautes neturėjo savo sostui įpėdinio.
Briglitono, Atholio ir Middlc- inAtyti. netruks. Be abejonių, so.
. • • '
ne univeTsituį,bet savo mažutei balandžio 26 d. š. m.
Bet.didesnės ir bendresnės žlugimo priežastys buvo nesfver- boro.
visuose susirinkamuose bus pri
KATAL. Gudrūs. Bet kaip
kuopelei, kuri turi rodos nuo
žimas žūt-būt prie Baltijos uostų ir ypač neknrimas savitos tauJei vien iš tų draugijų spręs siminta lenkų pavergtoji mūsų įie gali girdėti ką misijonierius
2()'iki 40-narių. Šitaip pasigar
.
kultūros. Vytautas Didysis, rodos, jau suprato šitų ręi- ti, tai Massaeliusetts lietuviai sostinė. Toje valandoje visi sako, jei turi ausis užsikimšę 7
sinę jie daugeliui uždūmė akis>
tolųisvarbą tautos ateičiai, bet kitais reikalais nuc^at uBmtas, dar ii- šiandien aukščiau stovi privalom sutelkti savo mintis į
LAISV. Kuomet misijonie
Savo komitetą jie sudąrė iš vi-j
jis neturėjo nei laiko, nei galimybės šiais dalykais rimčiau už kooperacijos judėjime už kitų nelaimingąjį Vilimi, mūsų pra- rius apie laisvamanius kalba, šokių “a la barberių ar buče.siimti. Kas-gį liečia tautinę kultūrą, tai ji sunku sukurti vis- tautų tos valstijos gyventojus. |rities ir 'didybei lopšį. Ten jie ausų ne tik ką neužsikemša,
Kaip
parodė
tyrinėjimas
pane- daug mūsų brolių priespaudoje bet Jar jas pastato. Ir visi žmo rių” išsilavinimo žmonių, o jų
T
. Mammonarkui ar vienai žmonių gentkartei.x Nevystydami sapagražinimui
įtraukė
keletą
_____ _te2 „-jiiimb -.te kenčia. 'Nelinksma,
kun, J. Daknys,- svečias iš Lie- f
nės kuomet įdomiau klausosi, o
\ Tosios kultūros, lietuviai greit pradėjo tirpti svetimųjų bango- lės Florence JParkeri) 1920-ais
kunigų ir gydytojų. ĘunigM
metais visoje Massaeliusetts jiems ten bus Tautos Šventė.
tuvos, gabus kalbėtojas, lankaip mus pakeikia, tai katali
sė. ' Gerosios mūsų rasės ypatybes, svetimos anarkijos atskiesjiems buvo reikalingi labiausia
Tautos
Fondas
įereipėsi
į
valstijoje buvolik 34-ios varto
Apšvietos reikalais gerb.
kai šypsosi.
tam, kad užimponavus “.visų
ta neikte savo veikiamosios galybės. Ir iš galvą, svaiginanmūsų
visuomenę
kad
ji
gausiai
kys
su prakalbomis šias kola- j '
tojų krautuvės. Iš tų 10 (taigi
-KATAL. Tamstai kas nors
' J ^/ankštybių .
J
šventų
draugystėms.
’
'
beveik trečia dalis) buvo lietu t oje'dienoje aukotų Vilniaus ne taip pranešė. Tie vyrukai
Prieš įieka'talikišką ■ “Neo- nijas:
vių. Vidutiniškai imant kiek kankiniams, Nenorėkime ilgų arba ausis turėjo užsikimšę, ar
/(>
PRADĖJOME RIEDĖTI ŽEMYN ..'.
Vasario 17 d. Wjlkes-Barrey
t
Lituaiiios
’
’
pasanĮėžvalgų
j f ! ,<
(Vytauto mirtis), 1569 (Liublino Unija) vis tai buvo viena
lietuvių kooperatyve maldavimų, Rinkime ir patys ba melavo. Misijonierius nie:
Pa. po sumos.
v
minus nesvarbu rašyti. Vienok
^Žmuriausios, negailestinįos tautinės tragedijos metai. 1772, krautuve Amerikoje turi 173 aukokime, sujokime Tautos kuomet ‘jus-(nekeikė. zJispaVasario 17 d. Kingston, Pa,
katalikų
visuomenei Iig-ir
Fondui,
kad
jis
mūsų
aukas
įvakare.
siuerkū jūsų mokslą ir darbus,
17^3, 1795 metai atnešė tautai dar didesnių nelaimių, bet piaus- narius, ' daro apyvartos $4!l,T
skaudu, .kad 4,000 organizuo
teiktų
vilniečių
vargstančioms
Vasario
19
d.
Luzertie,
P&j
tas
tiesa,
b
688.44,
samdo
pustrečio
darbi

įųsų
pačių
jis
gal

tų katalikų moksleivių ir sfu- tetas-draskomas tautos kūnas menkai tejautė naujus skauduprieglaudoms ir mokykloms. įėjėsi
Vasario 22 d. Plymouth, Pa?
ninko,
turi
prekių
už
$2,455.60,
us
meldėsi
ir
vi? imiįnęs jau buvo pirmiau lenkiškos vergų dvasios stipriaiklo‘denių (ateitųainkų) neturės sa
Kuo
mūsų
rimtos
ir
broliškos
Vasario 24 d. Šjtoimiri
tini kitokio turto už $7,647.37,
liepė melstis.
siems
gi
mažytė
nekataU4 jraCoi^ueta
Lietiteą Užvaldžius, prieš naują jungą
vo
namų,
>
mažytė'
nekatali

?a.
'
“j
turi gatavais $1,454.96, turi šė- paramos priklausys. likimas Nė vieno "pamokslo neapleido
kiška VNeo-Lituanija” turės
tespurdėjo vieni didikai, ir tai daugiau svetimai Lenkijai, nebrolių
‘
vilniečių
ir
mūsų
Šven

Vasario 24 d. Malianby City,
.nepasimėMęs. liž paklydėlius?
rų kapitalo $4,083.44, turi už
net peivlicįelį savo ūgiui namą
^šavo Tėvynei atsidavęjr svetimųjų kurstomi. Kovojančios
tojo
Miesto.
Žiūrėkim,
z
kad
są-.
Pa. >
LAISV. Ar tai įneš paklydė
gyvento gryno pelno $4,832.61;
su
visais
moderniškais
patogu

Męturiųląttta jau nebebuvo, nes ji buv© įkritus į dydį letargą.
Vasario 25 d. Shamokin, Pa.
tad jeigu Massaeliusetts lietu žiningai atliktume savo tautinę liai? Ar nežinai, kad. mes tauJbtiMus kovojusi už visų žmonių laisvės ir ctriMžacijos idealus; vių krautuvės nestovėjo' že pareigą. Išniekintos šventovės, tos židinys ? Mes nešame jai mais. . Sakytume, tegu jie. sau r 'Vasario 27 d. Mti Carinėj, '
SšįĮ&tarmvargusi ir apleista, visų užmiršta Taiita savo stipraus miau už kitų valstijų lietuvių kankinami broliai šaukiasi mū šviesą. Mes Lietuvos šmoto-, statosi tuos namus už saviškių Pa._
1
m
Yčų bei Šliupų pinigus. Be.
nesąmoningo kledėjimo ir šiurpulio purtomaJ kooperatyves krautuvės, tai sų pągelbos I Išgirskime jų bal nėlč.
Vasario
29.
d.
J^reoIahd,
Pa.
.
■
katalikams priderėtų nuošaliav
takiais atsidūsėjimais retkarčiais ištardavo mažai kam tesiu išeitu, kad tais 1920-ais metais są, išklausikime jų meldimą!
Vasarię 3Q dr ilazletdn, Pa.
. KATAL. Labai surūgus smėnuotobiznio laikyties;
Kovo 2 d. Mincrsville, Pa.
jTJjjsMtamus atskirus žodžius: Giedraitis . < . Sirvydas . . . Massaehusetts’e lietuvių orga
tonelė. Kas jos paragauja, tai
YJenok taip nėra, Stambių
’ Kovo 2 d. St. Claire; W
kooperatorių buvo
turi atsirūgti,
Daųkša>^* Poška... Duonelaiti^... įvynskis... Strasdelis... nizuotų
klebonų ir. Kunigų Vienybės
Kovo 3 d. Girardville, Pa.
LAISV. Netiesa. Mes tėvy pirinininkonuolat“ Neo-Litųa*
1730, kajjų krautuvės darė
Barimauskas. . Daukantas* *. Wančįu$... Juškevičius,..
Kovo 4 d,NeW Mtiadtoljihia,
GaiopISSS'm. nušvito “Aušra.0 Ta4tast&<męentravo, su-a apyvartos apie pusę milijono
nės meiles speeijalistai. Kuo nios” laiškuose afišnujam'
mi pripatodysį, kad tautai ten
Pa -' •
r -k
~
dolerių, kad jie davė darbo 25’te^ėųayoirisą energiją įPranaše
vardai >ū daugelį katalikiškų
Vasario 17 d. — po ptet 1 vai. ka nuo mūs atsirūgti.
šit® ir pagydo atgimimo giesmę. Aplink Sas£* iems darbininkams, kad ■ pin
drihgiM suldaidmo ir gal dar-Kava"-6y<L Ciibėrtm^ 1*iu
įKATAI
a Lufeni lengvai. Tė
klų
turėjo'už
apie
25
tūkstan

—
‘
Cambridgč,
Mass.
—
Tautos
Savičių stojo ratan nemažas Weiis kitų Tautos datbininkų.
daugiau šukimdins.
, y
Kava
Čoaldale, B.
ju- šventė.
vynės meilė kilni dora. 'Tėvy ’ Dilia tūtų gandų, .-kad tūlų
.
Tautinės kovos priešakiu ssskiūm Maironiai, Kudiikos, Vaiž čius; kad kitokio turto
Kovo 27 d. Tamstom, D&.
nę tik-dori žmonės tegali mylė klebonų įtratiknnas į “Neo-Lv
Vasarifr 17 <Į —• vakare
doino ir nejtidomo turėjo už 76
gantai, VįštakH fr !&įgllis
Nelengvas bttvo darbai
*^^9# ■ bd? Kastos,
-ąg<.
tūkstančiui su viršum; kad ga Worcester, Mass. v- Tautos ti. D. 'tikroji dora remiasi ant tuanips” koinUetan esąs. kun,
Tauta vyrų:
skausmus jie žėįgėį garbę?* tfuoDievo. Jūs gi Dievą atmetate. Miluku “triksas.” Kaip- ten
tavais turejų apie 15 tūkstan Šventė.
taDW valdžios perseldojamų Tautos bu®ntejų<škaitliuasViš čių, šėrų kapitalo apįe 40 tūks
KorijU) d;Tteadtejį'W
Titu būdu pakertate doros pa-; kebūtij, ket Snnigų Vienybei
Vasario 18,
augoitaugo,
'
J . tančiii, gi gryno ųiehio apie 48 IVorcestet, Mass.
■» **^ypįks* grindą.
•
pirmininkė tekiame komitete
i
‘
jiy$V.
Tai
mes
nedori
?•
luotas lekcijos apie įSvrioarijį
tukstaiiČiliH,
iigurųvunas gerokai žemini K. DOmOS, DOVANOSI KA& ' t
■•
. ■
'
■ ■ KAT+VL. Jei^u pasakyčiau
Todėl aiškių kad jau,/gera ; Franciją ir
ą
V. autoritų ir nestiprina Jokios GI W ONOKttjft D
. -tyMiio “Aušros”W
. *■«
pradžia kooperaeijb^ judėjime _ Vasario 21
teLąwncėj teisybę, tai sakytumei, kad vienybės. O tai labai gaila. ; ŠYK “DARBININKU” IR }
pradeda kopti J kalną, aukštyn. '19ū4—č metų revoliucija p& įfttvū padaryta. Buvo paties
atsijos pradėjau kapotis. Aš tik tiek
(jausi/ ;
•
K.
judino carizmo ir autokratijas tvirtoves ir ines atgaVom spaupasakysim kad jūšsavę-taah • »^..L..,.A,4 ......... . . ....... .. . ........___ „
tas geras pamatau tolimėsniain
R.”
KURIS NO«t JUjį’MMl
dą-Žodį Jpradėjom laisviau kalbeti. Laimingu supuolimu, mū- XAwmot. skaitote,'bet tai dar ner»lšMat 14&331ISS!C,
"DASBI2.:;.
me*
sų tautinis atgimimas ėjo ne riaųta, M pikMBi vag*^jis petsL džiaajfpnsimdūne visai tikmų Maą«
kad ta savę doru skaito, tas wur' įpu KOPRJurrvts RINKAI SUBIMUBTV S MtD
meįf*l ©konomniA.
'Mitom Mm. t Ikrai doras. Dori žmones u£-
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Jos Abi Šimtą kartų pabučiuos tavą už tą,
&& tiktis >ti«Wūas tai-gi ir
yrą ąM
J. to* limta/ toi p®»wti tarnų po
jkOMKIV
Clevelande.
Cteyriode.
žmogus batam [lankyti .tų di@ią, vasario: lr6-tą |
t buto
Štopntrio pagalbininkas, dek
Išemėžys, kum tarnavotigūSyne* Mją Higk-^ėioat svetąm^ir j>^
1
btata'sfmtata m prarado tą viąa Itorito*?8
M*
Žinoma, darbininkas iš karto fusposM Y. CLfoB Cmirpo.< Mtausyti tautiškų
" prąkąlb^irlie*
[BnW4iMmūW#i
J Mą vtes Mritituotas ptimuIis ger- rienė, Alviros rolę loše p-lė g, čir- nors ir nenorėjo, bet kad pinigas ra metų atgalios, kuomet užėjo be tuvių.pųikiaHkapibandos miūsy*
MDlKIUSVBp(A$
Įaą jtofcs tatte btat^toisyJ yinskąitė. Vakaro vedėju: buvo yra^ gražūs tai eia*ir tabinin^ darbė, tapo paleistas ir pasakė, kl-s ir dainų/
;
JA, J*aŽ5riL .^tiriėp bjlvo šokiai ta patrauk^ prie savęs.' Žmogus pa- kad-kaip tik darbai/pągeresr taiy '
' .
, * lit.TJ
‘
*
taislino f jeigu aš gaunu už Šimtą jam brąnež laišku kada grįžti “ Tas ne ‘ Lįiėtuv^/ fers toėvynę ? to. V|
*« *
k”
iMUk
-teA - 9
Bailiai
lfaip
kū^kis,
apleisi
.Lu1 n,^.(to
I
'f
-V*
'
'
■
.
■'
/d
A
A.
Milenietį*;
' to toMtoStoių fr latou;:
kavalkų $(rJūO ir dar turiu laiko Žmogus lauke apie 9-nis menesius
‘
'
• - Į_
'
-3
' .mllįMMtlr ai*UwMi
pįKSedčti, iai aūt dvmjų mažiulį Ir nesulaukė jokiu pakvuotimo nuo Kursai pamins ką bočiai gynė
, tia tottike tirtuHA&TfrO&i), CONN.
I
dirbdamas padarysiu $12,00 per kompanijos. Bina pats ieškoti dar. Per amžius karžygių kėliais.? * ‘
■ KW KtaUAl *tti*Mu* IrH^Statuto ita^rikauaomybėš I •
-'
Į
ęlieną^ Žinoma, tas darbininkams bo kitur. Nueina pas kitą tokią
tib
Anttijoa ile•nrio*' (Kapui (r U«tai
Vasario* Pasiskubinau ir ne visįą parų sekėsi per karą kuomet darbinhi- pat kompaniją. Darbdavys jį pri “Tas ne lietuvis, kims liežuvį
- tuviai
vieno ItoiL itotaū 1w iPtotato
<r W«t jMtftiiu, M M
liekoje. ’Mryta d-30^vri^-bažJšiau ptamįje korespondmieiįoje, lų trūko Jitbtiivčse, o bosaLnla- ima ir įSivedęs į raštinę kasinėja Pamins brangiausios Lietuvos,
JttiU
‘
: yr»
k*| *h (*• I
t
"
He4b ; itM
taniai
M&kto ** Ba/ nyčioje bus ant tas inienęijoo Šv. Ypač narių skaičių nevisą bilvau tydami.kad jati vienas taip dir įvairių klausimu. Aaip. tik paklau/ Kui'sai'savy užmitš lietirvį ’
mii»bip--* •.■
: •vtolrtU'
.-i
,
milto 'pastoriai ta t't.. &4jąBe W amžinųjįj na- ba ir atlieką darbą taip g?w kaip sė kibk amžiaus, žmogus sako, kad Tėvynes išgama pūstos.” .
*
■
V
įpt
žv*‘toti* avrtaŪĮčj ant riųdaršieprKtaaSū:X) Apaštalys- ir pirmiaus, tada nuėjęs pils kitą, turi jau 54 metus. Tuomet darb (1 Tas ne Lietuvis, kurs jos b ūdo,
Emilė sako : ''Žįūrūkic kaip Jonas daro davys atsakė kad kompanijos į- Jos žemės dainų nemylės; '
■ smims 54/
Viliais batais prinešė visokių to* Mita ŠL ta ptoribosŽ Kataespės Malta Draugiją $35,
VĖDINIMAS,
Dalyvaua Vilnonienč $35,. 3) Mag. Eelekeyi- pinigus, dirba aut dviejų mašinų ■ statymai uždraūclžią imti žmones į Neverks,.kad patįs sūnus žudo*tVfunų)dvokiwčįįmpykairtą
f Vaikai pripratę prie ktiinficuta
nuolatos einu Švelni srovė ŠvleM^
>ri«| Dievą, tikybą ir toii0ą* W. CocilijoB choras ta sudainuos jeiene $50 bbną, 4) Anastaz. Povi- ir gauna po $12,00 į devynias va- ’ darbą tokių metų’ir paliepė jam /Kas verta meiles ir garbės,”
magiau ylrgs gerkles ir nosių
linksmių> tautiškų, pairijotiškiiĮlionienS $35, 5) Pet. Stamuškiene landas/ Na bandyk ir tu, jūk ir apleisti raktinę.
O išbuJavojuB betariu tautišką
negu tle/kude laikomitrožkluoeejeUiM^B
Dabar, mano mielas darbininkę, “Tas ne Lietuvis, kurs dar bijo bariuose prie nejudančio oro.
to^ią svetaine; jieto drihelių- Vietiniai ir apielinkės į$35, d) ^odalyčių Draugija $35, tu turi taip pat dvi rankas kaip ir
pečius yra puiki proga
kietūriai yr* kviečiami tą dieną, I pažymėtina Čia gimę-angg mergai Jonas.” Tas paabncle. Ir jam sivaizdinkie sau ar mes galime Išsižadūt sapnų nakties,
Vienok, joki vėdinimo sistema
4ftįbls 4riCrvhho katalikų tikyboa
’tehlin vaikiu. Reikalinga ir ‘'vaikus
tė
yra
Tautos
šventėje
dalyvauti
Įtes,
bet
Lietuvos
mylėtojos
ta
ūoKurs
bėgs
nuo
triūso
kalavijo,
taip pat sekėsi kaip ir Jonui. Taip aukti ko gero touo tų, kuriems
tik MVo patogesnis, nes jų.kalbevadinti," netik kambarį. Net attddnčj^H
koskaitlingiausia
kaip
bažnyčioje]
ilos jos reikalų rėmėjus, 7) sv. Ce- po biskį įpratino visus žmones mes esame paaukavę savo bran Kursai didžiais darbais nešvies. ” . gume, ar žiemos, ore, jei galima,
tojri toks ngLapBtotafe Wnė*
Uždur^tiime poręiuje duoti
: ’’(r< JauniAo GtotiČfto^M^ronici) * SVtežIo
im<jį* -Jei nėra kitokio
rą Diėwt to
M toUfo- taip ta ant syetaiites. Jei esi tie- (eitijos Draugija paasipinę nuo sa- dirbti ant .tiek mašinų kiek tik giausią turtą — sveikatą...
'• - ; ' ■-' r 7
//
-t tči itpredyk
Valkų lyg vesti,ant oru,
tuvis,
'iVęsk
-tą
brangią
savo
tautos!
vęs
nutraukus
parėmė
katalikišką
Todėl
mano
.mielas,
būlde
taužmogus
gali
apdirbti,
nors
ir
suši

■W.'K^^fiijtnnA viskątouo-.
tada atidaryk langių pusvąlaiKiŽln£^B
Lietuvių Dienos ‘
Jei taip daromu, tai {šildyk kambarj^B
< W J®
fr- išnaudoja. 6.metų nepriklausomybės šventę! Įspaudą, 8) Apol. žvigaitiehė $35, lęs. Bet pinigas apgali viską, ži pus ant visko: kai pant turto’teip
l
vėl pirm negu nulrtisl nuo- kūdikio dra^B
2 vai Pro- jos vyras senuiaus įsirašė, 9) Ka- noma, bosai pamatę kad ten vie ir ant sa$\ sveikatos.
• Presos Komisijai, panas. Vaikai gaunanti šviežio oro
- Sako, Mti&Bi itad jfci nėsktiiymunkštymų sveikesni ir laikysis,
gr&Biif
lygiai 3-čią Val.|ziniieraBaublaitė$35,10) Marijo- nas žmogus apdirba kur pirma bu
'-Klumpakojis.
Sotus maistas yra tiek pat butlnm/^B
mibt. ir WprototaVo lietuta fto j na Baublaitė $35, 11) Oną. Guo- vo du ai? trys, greitai bėga papily:
kaip šviežius oras ir maukštymai.
lė Bitinei Pienas sutelks viską rėbWk^B
Vtfai Šiofc kėloEdjo^ tai'tikrai pi/ jra'itoftatalpa^fitammūa apie tai.]kiutė $50 boną, 12) Jieva Puhltie- perintendentą ir apsako kad geros
PHILADELPHIA, PA.
gą uugiihiii, jis tnč’iomig pnitaikintiu^B
Reporteris, I nė $35 ta 13) Rozalij a' Mėškele^i--- '
i
mą 'Mtot' tofoitgfli pabare, lies
vaikams dėlto, Imti lengvai vli^kommr B
pasekmčstor.reikia tokia sistema
FEBiR
Bv.
Jurgio
parapija.
įr
nęntfvatgtpft opių viduriukų.
-| Čione $35. Metinių 53 nariai. Va- padaryti Visuose departmentuose.
susirinkę ntibalsavo kkd Dieve nė
Brtind pusekm|nga| buvo vartoJamai^B
[karo pelnas $41.33 vakaro' rekgė- Ir tas įvyksta šu tam tikra ir ge-.
kovoje su neflapenėjlmu Europoje I^B
ra. ' .0 ketinau Dievū apridirbo,
Čia viskas gražiai kaip vainikas
Netolimose Jtytuose. “jis turėtą btrO,B
[jų ir lošėjų paskirtas apmokėti už ra užmokesčia.
tada autrfi&dSįtoiįpažangM. to-,
totpinasi. Jau ir parapijinėje mo
(kilis kiekviena vaiko valgio. .
Daugelį syldą sveikas, normalia ku-B
virš pora inetų kaip lietu- knygas iš Kauno parsitrauktas
mu rita
ta*
W kudįesioriritita Bet-. Iifett
Žmonės dirba ir džiaugiasi kad kykloje gg, seserys Praucišiket^s
dfkls nereikalauja gydytojo atseka,
North pusės Btafbjas, kad į-j pardavinėti. Iš viso už parduotas geri laikai virto. Dirbk kiek tik
ai Nerth
tai 'laimingas njiotikis,' retal atsitMkąMB
ras ^SaųŽūftaŠ-Mtanov į pagelbą risi
mokina ir auklena ir tikybinėje ir
Jei* kūdikis nesijaučia egral 'arba ne/B
įstrigti imują parapiją. Daug dar- knygas iš šv. Kaz. Dr-jos skyriaus nori, nors ir 24-rias valandas į die
iiiigii kaip reikia, motiiia turStų MyH-įB
tautinėje dvasioje lietuvių, vaiku
baveri
keletas
gabių
vyrukų,
bet
Philadelpbijoje
priėmiau
pasiųsti
kiiajama pasitarti su egrirdaktaru. N|B
rpušt. ludp Štato
pada
ną, bile tik pinigų yra. • Bet tas čius. Tai brangaus lcLebono rūpes
kitos pusės, tiorntalls kūdikis, g*U<J$£B
rė. Nuteko į *$6W Britšili, Colin. vis buvo veltui. Kliūčių priskai- į Kauną šv, Kaz. Dr-jai $8L33. Tos neilgai truko. Kaip tik karas pa- niu įvyko. Spaudai platinti nesi
mas tinkamos priežiūros iy'> tinkamu
maisto, utim iš Krūtų arba iš Bordeir
tomą galybės/ Bet tie northsaidie-1 stebėtinos pasekmės įvyko delei
a
tižiriuše a. a. kūMgą Sfebli ir jcf
sibangė, žmonės pradėjo, pažinti gaili nieko. ^IŠ Shenandoali, PąEagle Pieno, turi išaugti { sVeltaį
čiai It bitės; bimbė tol kol sau iš-[didelio prielankumo gerb. klebono
proa pasinaudoti mw va- į
maų vaikuti. Mllional It mliMual
. tamaitę.» Ir būtų viskas gerai bu
savo klaidą kurią padarė, bet ati per mane parsitraukė už $100 kny Q Gera
gsarlo ineįi. nuolaida atit visų r ® ■ dildą Išaugo j vikrius berniuk
gavo
oviy,
kur
būtų
galima
pra-[kun.
J,
Kaulakio,
gerb.
kun.
J.
be

gailės sudėjus^ motinos priežiūrą Su
vę, tik-ant nėlanitčs pamiršo nu
virtuvėje ir namuose vartojamų f
taisyti jau negalima, nes atėjęs »bo-‘ gų ir jas platina. Apsilankius įgazinlų rakaiidų Gausite gret-tumu Borden’s Eiigle Pieno., Idant ‘
dėti
spiestis
ta
užimti
darbą.
Pe-1
pokaičio,
darbštumo
skyriaus
valbalsuok kad policijosJlėra. Tuomet
sas kuris pirma buvo didelis drau- jfrašė Alena Kavaliauskaitė amž,
' tų pataritovltnų ir sutaupysite ,*
tuvė motina ŽtaottjJkaip, vartoti
teitąliedėlią
turėjo
savo
ekstra
sū?4dybos,
pasiaukavimo
artistų
ta
? • .
pinigų pirkdami:
, X s den’s Eągfe Pienų, Bordeno Kompap
būtų buvę riskta^ tapakaina. ” G
gas, dabar jaū priešas, sako, tfna nare $35 ir 12 metinių.
, ,
Gttginlus pečius,, ^llatlinnkfire^^ > atspausdino Lietuvių kalboje p
policija. Meiupą, padavė sirinkitną ta tuomi buvo kviestas delei didelės paramos lietuvių ka Jonai, konipania jums" pirma mo
mokinimų kaip paruošti Bor<^n
Gerb. klebonui ir nariams tariu’
'pečius, ‘‘Tfasteam?1 rmilfttorius, .■
rietos
gferb.
klebonas
J.
J.
Kautatalikų,
kurių
net
18
įsirašė
amžil’ienų kūdikiams įvairią amžių,
valdžiai, o valdžia pigai šios palies'
kėjo po $6.00 už 100 štukn, dabar didžios padėkos ir pagarbos žo- >. Gavftįįit. pečius, Gražias lempas, i nori
kopijos tiJinstrUkčljų, ifirt0$1t
' Valgomų kambarių, lempas ir . 4^
ponų
ant bile vieno iš pastebėtų “
įštrtymus, Užmušėjus žmogaus pa kis, vietos klebonas atėjo į susi- naisįais nariais. Visiems čia pa- neturi orderių ir negali^ mokėti, džius.
,
kitokias šiėsai prietaisas,
. N
nie latkrašty ’ paskelbimų■ , iiM,
rinkimą.
Vikaras
g.
kun.
J.
Čepuiminėtiems
ta
visiems
prieteliams
korė. Skaudu kad mokinius o iiė
tiek. Kad nęri, tai imkie po $3.00
JKup. P. Raščiukas.
Kompanijai.. Ji su mfelft'-rto
šauk jūsų gazo arčiausių stotb .
kaltis pasiklausus jųjų balsavta^/lkatalilaškos spaudos, Amerikoje ir ’už 100-tą ir .dirbinę kaip ir dir
ptafesoriue. 7 i
*
.it; dykai, prisius Jas kartu sU puikia 1
kiųknjrga.
. ,
vėliausišsiėmė laišką ir perskaitč.lLiotuvoję )ridW®°«> tahmi širdinbai, o jei ne, tai mes gausime kitą,
TPalipk atydžlai- kas savaitę
'feftet misijas belaikant’
SHENANDOAH, PA.
X :
t
straipsnius įr paslėk ateMtofa «
Mat tas'laiŠk'as jau prisiųstas nuo Į giausios padėkos ir pagarbos žo* kuris dirbs užjmihetą kainą. Jo
Moūtello kolonijoj šv. Roko para
i įnasfe
Lietuvių diena.
nas nors ir susiraukęs, bet ką da-'
pijos bažnyčioj gerbiamiems mili kardinolo. Tvarkymui naujos pa-, džius,
rapijos jau paskyrė kardinolas
Kum.P. Kaščiukas, lyti kad yra daug žmonių be dar
jonieriams tėvui Aiįdzrųliui ir gerb. kūn. J. čepukaitį iš South|129 So. Jardin St.,
Kaip anais metais, taip ir šįmet
bo, bosas gaus, greitai kitą į jo
kun. #. Češaičitti'.24 šiurio, 1924,
Šenadorio lietuviai apvaikščios pa
pusės, šv. Kažiiinero parapijas. [ Shenandoali^Pa. vieną. Na ir dirba. Ir toji -pat
miš. tėvas Andziulis gana vėlokai'
minėjimų Lietuvos nepriklauso-:
Įsteigus .parapiją#. tuoja u bus
--------------pasaka atsikartoja.pas visus dar
iš vakaro bažnyčioj klausydamas
mybės dieną — Vasario 16-ta. Dar
CLEVELAND, OHIO.
bininkus ir šiendie tie kurie dirba
žmonių išpažinties užtruko apie 11 steigiama ta mokykla^ Vaikučiai
mūsų tėvynei būnant po voldečiij .
bus tėvelių gimtoj kalboj mokina- Į
už pusę kainds/turi tiek padaryti
nakties. Iš bažnyčios eidamas į
■
Darbai.
prispaudimu, Lietuvos žmonės per ;
mi, Jau nebus sarmatos nuo sv.e- [
kiek pirma už,aukštą užmokestį.
kleboniją sutiko pažangaus moks
savo atstovus Vilniuje paskelbė :
timtaučių, kad griuvių vaikai ne-1
Tai
gera
darbininkams
lekcija.
lo tris lietuvius, kurie, pagrūmojo
Pas inus yra visokių išdirbyseių.
savo kraštą — savo mylimą Lietu
moka skaityti ir rašyti.
seneliui kad paliautų savo misijų
•g p [Yra apie 450, imant nuo mažųjų Ię jeigu mes nepasimokysime iš šio vą nepriklausoma, nepadalinama
^larbą, nes antraip — savo gyvybe
briežiukių iki laivą, bet pirmą vie nuotikio, tai ateityje bris dar blo ir galinčia save valdyti kita kon
atsakysi Mes katalikai šios kolo
tą užima automobiliai, kur patirps giau. Atminkime kad mes netu stitucija, kitomis Įiažiūromis vi
nuos savo broliusir sesutassuklaita didžiuma darbininkų, nes eio- rime bandyti užsidėti darbo aut sai skirtingomis- nuo kokių tenais
. lEI tavo; IčūdiKis gauna Įtinkamą
dtataš-tus prieštikybinčs Spaudos
Saušio 27d. įvyko parapijos šv. Inai yra kelios didelės dirbtuvės savęs daugiaus negu galime pada .rusų,- vokiečių ir lenkų. Kasmet
** maistą, tai jk augs stiprus ir svęįir prijmiupuatuš neapykantos Kazimiero metinis susirinkimas AVliite Motor Co., Chandler, Cleve- ryti ir mums nereikia siūlytis bū
lietusiai tą nTpriklausomybes^diekas. Eagle Pienas yra priimtas juaiprieš Dievą, kunigus ir ristis kata tuoj po pamaldų.
Susirinkus ląnd Automobile, Peerfess ir daug ti boso vergais. Žinoma vienas to ną apvaikščioja. •
• stas kūdikiams per 63 metus ir išau
likus. Mes pyktftiit jų negalime, skaitlingai, susirinkimą atidarė kitųmažesnių.Darbininkamedar- nepadarys, bet visi turi dirbti kaip Amerika turi savo nepriklauso
klėjo tūkstančius kūdikiu j stiprius
mes turėtume parimėlrt kad Die vietinis klebonas J. Martišiūnas^sn j bo užtenka, nes kaip tik automo- priguli ir nežiūrėti kad mane bo mybės šventę ir ją pamini viso
vas juos sugrąžintų ant doros ke mald^. Bo tam buvo svarstomi bilių dirbtuvės įdirba, tad ir visos sas pagiria o aną peikia už tai kad
ir sveikus vyrus Bei moteris/
kiais susirinkimais, tautiškomis
s
lio ūuo kurio juos prieŠtikybinc parapijos reikalai, raportas buto kitos dirba, nes prie automobilių anas atlieka darbo mažiaus, nes prakalbomis, net ir šaudymais.
•X
X
Jei nežinai Kaip vartoti Eaglė Piefi&J^tašE
\
skauda nuvedė.
ne viėn išduotas nuo pereitų metų darbuo •yra reikalinga visokių dalelių, ką bosai tave giriž vien tik dėlto kad Jie rūpinasi kad vaikų širdyse
\
mums
litį
paskėlbiiną
ir
xues
jalus
pasiūsinuTpepriversti
tavo
draugą
kad
kitą
‘
--A
šios kolonijos lietuviai turim, kęst tės. Vienbalsiai priimtas su pa turi pagaminti kitos dirbtuves.
augtų meile Amerikos krašto ir
nėjimo instrukcijas, Kūdikių Knygą & ikrtoKias
per sūklaidtiitusYnūs biriius, bet gerbimu klebono ir komiteto. To Darbininkai uždirba nelygiai: vie dieną draugas padaryti! daugiaus
tos didės šventes ’— paminėjimui
brangto iūtamacijąs, dykai
ir kut mūsų VisOš tautas užtraukia linus buvo svarbus svarstymai'kas- ni daugiaus gauna, kiti mažiaus, darbo .už tave ir bosas pagirs ta-' atsisldrimą nuo Anglijos.
THĖBO^RIJENCOMPANr
juodą plotiną, kadangi ir tas šlykš link parapijinės mokyklos staty mokestis eina pagal žmogaus ga vo draugą o tave anam nupeiks,
Mes'lietuviai šenadoriečiai, taitus pasielgimas • papuolė į mūsų mo. Visi atjautė tą brangų tikslą.. bumą ir mokėjimą amato. Tas ku kad tu tinginys o jis geras. - T<^i po nepamiršime tą brangią LietuDORDEN BUILDING NEVVYORK ;
v/1 ‘' T
vietinius anglų laikraščius, kurie Nutarė didinti pinigini fondą. ris nemoka jokio amato tam yra yra bosų praktika kaip geriaus vos nepriklausomybęs Šventę. Yra
atit pirmo puslapio didžiausiom, Tuoj užsiregistravo net 30 ypatų. sunku netik darbas gauti, bet y- darbininką išnaudoti ir kad dar surengta dideles prakalbos, dekla
4____ > . >
bininkas
nėsupi'SStų
kaip
būna
ap

raidėm atspausdino "kad lietuviai Pasižadėjo Vienijo $100.00, lęti ra mažai apmokamas kad ir dų?*
macijos ir dainos — žodžiu sakant ..
■ ■ ■■NĖWS;1UĄSK1TU-' 1 '
-.....L
užpuolė ittirijoruerių'oinattt iš baž pd $50.00, viso net $1,525.00. Pa ba. Taigi negalima pralenkti ir mulkintas,
kuopuikiausias .programas kmrį at - .. v ; .
JIS
VIK
IEŠKO
BAMBINO
\ .
nyčia, tie kurta
ttuoltata- sirodė, kar Gary Tėčiai darbuojasi. ponų kapitaKstų, kurie gavęs^eBrangūs darbininkai, jūs visi tu liks geriausi kalbėtoai ir viėtiniai
jis žino kur motina laiko Batnbino—-ir
;
f
l&ų baŽiiyŽšės. 'Kfttp Silifi® lietu- Tto-^at nutarta padaryti rinklia ras’ lekcijas karės metu, kaip rei rite atminti kad kas gyvas yra, dainininkai—-naujoje Tigli .School
jis jo nė^i.-Kūdikiui Bambino/ciškra tiekį H
į
išėmimas iŠ šėpos Skanios vaisių košęĄ
viams ta žinu Imanti O jūs ma vos. PiamatOina, kad bus galima kia išnaudoti darbininką, Ž^nomaj turi savo gyvybę užlaikyti ir kiek svetainėje vasario. 16-tą dieną,
... K nil"
not, kad mūs tikybos priešai pa greit pradėti darbą. Garbe mūsų tokias pačias lekcijas gavo ir dar- vienas nori kad būtų geriaus jam 7:30 vakarė,
inės varę ptngaiftingą - darbą ir vietiniam klebonui J.-Martišiūnui, bo žmonės, bet jie nesugebėjo jas gyventi, bet turime atsiminti kajl ^ Lietuvoje yra žiūrėti ir^stebėties
yra irep.wojingahtpasekmiffgtis~šaldw sfcc
i
vidurių paliuosiiotojas.'
,7
’
t
karstams W
Ms kuiis daug pasidarbavo parapijai palaikyti kaip darbdaviai.
mes kiekvieną dieną einame senyn kaip iškilmingai ir įspūdingai apKūdikiai.jHegsta j|,
Jie net ptaSo sdąi
testatjmim'mokyljdos.
* ,
Jei. jūsų kūdikis neramūs, turi aptrauktų 1
Štai, kdip^ darbdaviai gavo progtį ir kak bus tuomet kada mūsų plau v.aikščioja Žmonės tą didžtą šven- v
negali ramiai miegotų labai verkia' tarsi >k
■‘dątyt? .
?- To tam buvo renkami komitetai. dažinoti ką gaidžirbininkų lankos kai pradės sidabru virsti/ Tada tę.v Tenais maršuoja Lietu-vos ka'kąnknianbiiis, tat išvalykite jo sistemų ša je*
Witi'k*d ątvikt'M^U tauta.
;Inkų 4 &6tneji; o-įa ateiss&ė: A. padaryti snypageiba mašineųijų.
-yicltirių palitiosttOtOju, 'tokiu -kaip’ Bambftio.
tas pats bosas atėjęs pasakys; Na, .riuomenė, imt griaudu darosi at
ims su noru ir daug geriau jausis nuo jo. I
imų;>
Mši'; Buzga ta S. Bleifortas. Jų.vie Pirmiausia įsakė bosams^ kad te- Jonai,-aŠ matau, kad tu jau ėsi siminti kad tokiame trumpame lai
islandas nemtkinūą aūfetdinai turės' >»nyi9
AD,
RICHTER
A
CQ4 10*114 So, M SirHt, BROOJOti |
.‘to: /’ton Išrinkta A. Bukas ičP. Supta; mytų kiekvieną žingsnį darbinin senas ir tu negali atsilaikyti su kė Lietuva turi savo kąriOLonienę
i Broliai ir.fitautasr kuriorbs gra- teitam* *
: S. Bta- ko ir leistų darbininkui dirbti tiek darbu kaip kiti, už tave jaunesni su kuria skaitosi ir mūšų priešai..
tad mlm Wslto, & Pažėra,/ A. Ždanku& Mėk tik nori. f Pavyzdžiui} jeigu žmones, ir ixors man tavęs gaila, Lietuvoje Žmones papuošiaį savo'<«!$> Mirt
' p/Vaiporius. l’o tam tapo uždą- darbininkas dirba ant vienos Inabet kądskompanijoš yra įsakyta namus tautiškomis Vėliavomis;
Mtarilkg•':.i|R^r'wW’.> ta ryta^ousirinktaš su malda? Die-.
šiuos ojale jo kita stovi tuščia, tad tave nuo Šio darbo paliuosuoti, t p. visi žmones—seni ii? jauni Širdin
štamštų J
uĮSiųsj kurie
ve,pajėk .jiems laimingai darbuo bosas norėdamas išbandyti darbi dėl eikįe, gal kur krltit gausi ge gai atjaučia tą brangią šventą; nes ’ ‘ ■ Moksliškai $uta5syti vaistai d.el sustipsimoly
ife-- tis parapijos tikslams ir jos nau ninką', sako: Na, jonai, aŠ Žinau
silpnejusių Vyrų. Kada|ligos, sunkus darbas ar
rą darbątir lengvesni, Ir tau mie jie supranta kiek laisve atsieina
dai/
kad tu esi vedęs ir tūri būrį vai- ; las broli su^ tupia pasakymu yra — Įtiek kraujo reikia praliet^ aša < tii atima jūšų stiprumų vartoMt STMKT0M4*
vląYMrdį* •
4iUdb^tataW«yo: Vakare buvo gražus perstaty- kų kurie reikalauua tinkamo už
jau dirbtuvės durys ’ atidarytos rų išlieti ir vargo prikentėti. | Tu . / Daugybevyrųpo 40 metų amžiaus o ne mažai irto
stau-’ ūmsj tol surengė draugyste šv. laikymo, o tu uždirbi nedaug, tai laukan, bet ' jau nėra vilties ten nais žmonės — mūsų broliai ir tmnių reTkalauja niūsųyaistų ir būna visados užgali
K.
Mykrio'4įkaiiiolo/. Buvo sulęš- kad nori, padalyti šimtinę pėdę, kada npi^faugriŽti' O jeigu nu Autes^r— rūpinasi kad pranokėjų
i? ’Kwta tor. <"» »* iMMtim w»M» .MOHoakfc ?
atato•taj^bapdyk dirbti ant driejų ma- eisi kur kitiįr, ten darbdavys tau liežuvis ne Svečias būtų pobajorų
.Fristačtam Bcr
l>o aptaikymuį money
pasakys, k
mes senų nepriima/ dvarus, ir kad ‘“tiek ■antkėlHtią
0OODW1U. MW OOMTAMY,
me ir , jum*
pątol- brolių Iktuvių nežūtų P«‘ kraŠlįii^
t
12015 Jos. OampauAva,
Detroi^
Iževie-' »milAMXbui»*jA>vba>uf.
m&pj
fuip sako Mairo;
K
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Nemalonu ,yttčp$rie£ti keletu
^HOadelių jS m^ąų kolonijos veikėjįj.
BEĮPlrmiaus mūsų k,ęlonijoje, ,biivo
negarsūs, bot karšti veikėjai,,
■gįfcprių žkcl^se liepsi/ojo . Dievo ji*
meile>^pardaviiiūja L. Ę.
bonu.į ,4ėM)avosĮ į D«
■||ĮB$jungoje. Dabar išgeso ii- sustoEx?,jOr Pas * nebūtinoj teko* girdėti
EįRkad jie sustojo vejkę dėlto, kad
H|j?nž gavo darbų negavo užmokesčio
Stabą pagyriut<>< Pas/yrikčjųs
R(7netur5bjpūti/ Jeigti'visi ieškosi-
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BR. J. C. LANDŽIUSI

f Tek ^o, BoHtėn.40Q0W

’

y

Bįt me užmokesčio 'arba pagyrimo, tai
L^ ipiK inokčs ir girs. Veikėjas turi
f būti paUivlejęs savo idėjų ir su pa
že rižventimu darbuotis .dri^b^ d^l
;. sayo tautos ir darinninkų gėroves
/legalių.*
4
Dabar turiu pranešti kad L. D/S, vietinės kuopos susirinkimas ivyks 17 d. vasario tuojaus* po su
mai Kviečiame visus narius ir
mūsų buvusius- veikėjus atsilanky
ti, Stokim broliai vėl į darbų dėl
- fc|eją,Tprus brangios, dėl garbeš tevynės. savo nesigailėkime jėgų.
. Ant darbininkiškos lygybės staty
kime ateities namus.
Reporteris.

ti

jis po Hartfordo koloniG t glos tėvynės, nepriklausomybę. A-'
padMka.,
jos lietuvius lakstė, kad tilt'pėdė*
*''
•
-' ...
*
Pg pagalbų išnešime atatinkakos parodų nesurongtųir visoslie■
BlaMninkų
kuopa, laikyta
musnutarjmus prieš grųbonius
J
tuvių tautos varitosliktų juodas. PRAKALBOS
me pereitų nedalių susirinkime,
lenkus^ už užgrobimųiinuaų.
Pats yisųs tas pats supratimas attihės VHptans. Tad yiri tikw išreiškė * Norv’oodo artistams
Mėtom(Į uiefaį
ųiradp'ir^vi^paijptart? *Byolt^ied,
iybei paįiaėti ir kuliam J^ostonpdietnriai vū^ar. 17 <L i bei artistėms padėkų už atsi
■feir pįrig* buvoti Mes tų Ivėp
lankymų sausio 20 ,d jypikljptių
prakalbas!
;•<
' :
tųtautos; (jarbų jo Jį kųriussap.• .
J ppik&us progridno. Visi atriz
Visų
progranių
puikiai
pa-Idųklušieji
gėrėjosi lwteyW
• Vasario O d. 1Q24 m, 7 :30 -v,
vaikšęiojcimp-tat ir
tim, o jeigu jūs buvot Čion ir ma vakar® šv. Pctro pobažnytinėjo įvairins bažnytinis choras, -įė- iŠsilųvĮnimti ir prielankumu;
tėt mūsų yisų prakiimi apvaikščio- svetainėje įvyks ctidelioš pra damas vargonininko ML Kar gėrėjosi te gerk, Imn. -Tųškūno
^imų, tai galit ir dabar matyt ir kalbos Lietuvos nepriklauso- bausko: ’ ..
pasidarbavimu sil tais artistais.
įnibėt
pamipW
ir
Fefearijos
Kom^iK
p$ĮĮ ihus jpriąiW ir* drauge
{
ValdyU.
vaūL Jeigu jūs esate tokie kaip kultūros vajus, Tos prakalbos,
ARBATINIS BALIUS.
save parriŽkSM njei
tai jums bus labai Įdomios, nes pakvies-; ŠV. lONd EV. DRAUGIJOJ
’Vi$a/ten; kam 'jūs iM, šiol dtr- ti yra gabūs kalbėtojai: Dr?
/ ; NARIAMS.
'';i ...
Motetų Bįjungos 13 kpt ren
Landžius, studentas Barku^
bot.”
'• .
gia, arbatifiį balių vasario. 23
įgiedrinpiuKTįrin. ir kun. X
Minėtos
apė^ešinfesu*
: Sumtd^k&itįslir išvalia^ofi
Kerieeri^mį f J
‘ sirinkimas Įvyks^ateinančių ne* d. Š. m. parapijinėj salėj’ ant
jųiš^amad^ka^ čHugūm bėiJelių-Į
Kun/JlConeeviČĮus neseniai fdėlių'Vaš. 17 (L parapijos salėj Septintos gt. Bus suvienyta
bus. Bet ir ten nieką f elaimejo. Su
Buinio te Strakauskp: orkestrą.
tiko bdisli pašipi'iešinimą iš parių atvykęs iš Lietuvos kuogeriau- ant Septintos gųtvės. Pradžia Grieš lietuviškus ir amerikoniš
įmi atpasakoja Lietuvos praei ’į vai. po pietų. Malonėkite vD
bolsevikuojaiieių, žinoma nūn tų,
tį ir dabartį. t Prieg tam kun. ųi puriai sueiti. Nauji nari|d kus šokius. Visų išanksto. pra
kurie
nežino
kokių
štuką
nori
iššome pasiryžti ateiti Į šitų ne
J♦ ,0“ ' v - >- '
-- J. Koncevičius tra-žyipus Lie
,šitame susirinl<ime hus priima
kirsti, o ypatingai kai pareiškė,
paprastų pramogų. Įžanga la
kad<girdi turite krięsti Bagoeių už tuvos veikėjas:, jis gruzino iš mi už puse Įstojimo, šttas md- bai pigi, o,prie visij’gėrybių
- Vokietijos ir bolšev. Rusijos į nifestas, tęsis nuo yas. 1 <1. ilti
;į^įoj^t^abay
(lar svečiams bus duota arbatos
^a^oČiųų ’lmiserikuę-; tčyyiię’ apie 100^000 lietuvių be gegužio 1 d. Nariai, išplatin arlieigelių ...
.
įafttięris yrajįisesnjsįh negu žy laisvių 'ir tremtinių; jisnenu- kitetą žinių taip savo draugų
iLstamai dirbo Lietuvos apsvie- ir' pakalbinkite "juos prisirūšy-.
dams kryžius. Kaip jie pirma jj
■
APIEKURSUS,
gerbė ir bučiavo*, taip dabai? jie tos srityje ir daug pasidarbavo ti.
Valdyba.
Moterų Sąjungos 03 kp. turi
spiaudo Įr lenkiasi nuo jo, Baldyda moksleivijos auklėjimo ir šelpi
namų daibų kursus kas ketvermi, rię jkoser. Mūs centras kaip mo reikale; jo prakalbų bus tad
ko
pasiklausyti.
.
.
go vakarų pobažnytinej salėj.
SUSIRINKIMAS.
per 5 metus švente tų dienų ,taip
Kviečiamos ne vien nares, bet
ir šitų 6-tą metų švęs ir apvaik
Lietuvos nepriklausomybė i
L, D. K. S. N. A. apskričio ir pašalietės.
ščios su didžiausia iškilmei Visos sunkiai iškovota—-galėsime iš
.
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cmuMis

506 E, Broadvmy, Sd, BostoU.I
; (Kampas GW. (r
VALANDOJ; 9—11/ 2-4,
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TėT. BročJtton, 502-^

DAN.TIStfAS
9

DR. A, J, GOBMAN
, ■

(GUM4VSKAS)

705 Šlain Š|„ MoutelM Kta,

,
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Tel« So. Boston 270
T

J. MACDONELL, M. D.
Gailinti snsilidlbctt 'Ir lietmlSkąl
ortso valandos:. Rytais Iki O viii.
Po pietų nuo 1—3
Vakarais nųo&Ml,

536 E. Broadway, So. Boston
— - ■*

■ -.. .
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' 7 ‘
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‘16 METŲ ąOŲTfl BOSTONE ‘ *

DR. H. S, STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

,

J

399aW. Broadway, So. Boston

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v, Vale
HARTFORD, CONN.
Trockis savo agentėlius įsodino į
1 . *7
i.
L. K, V. vežimėlį ir apmaustė juos
Tel. SouBoston Š23 ’
tautiškomis kepuraitėmis.
LIETUVIS DANTISTAS . .
draugijos jau yra prisiruošusios laikyti tik apsišvietę. Garsus išvažiavimo renginio komisijos
t
' • '
•
CĄMBRIDGE, MASS.
Čionais lietuviai krikščionys ka
susirinkimas įvyko vasario 10
Aleksandras Potembergas pri
M
talikai jau nuo seno susibūrė į vie
d. š. m. “Darbininko” raštinėj.
(KASPARAVIČIUS)
nų stipini centrą ir veikia komaloSusirinkimų atidarė* M. M. Ka- ima lietuviškus P. B. kuponus 425 Broadway, South Boston
10 ild 12 :30
fiiausius darbus dėl tautos ir baž
švietos ...” Todėl mūsų bran mandulis,i apskričio pirmiiiin- kaipo pinigų su išlyga imant OFISO VALANDOS: nuo
ryte ir nuo 1:30.
nyčios. Nors gana stiprūs bolšegios tėvynės nepriklausomybės kasį 2:15 vai. po’pietų. Susi- tavorų iš jo krautuvės. Užlai iki 6 ir nuo G :30 iki 9 vai. vttkąęe.
uždarytas subatps vakarais
; vižmo pasekėjai norėjo sudrumsti,
.Masasžiniūnaa. paminęjinĮo ft* pagerbimo' iškil rinkiman atsilankė sekanti ko kau visokių vyriškų ir moteriŠ- Ofisas
ir nedėldiepiais.
' visvien jų visos pastangos nuėjo
mėse Bostono /ietuviai, kuo- miaijosnariai: Pr. Gūdas, J. ‘ kų drabužių.
....... —
T—J .
Dabar pranešu gerbiamiems
vėjais. Štai paskutinėmis dieno
’ skaitlingiaųritį1 atsilankykite Glineckas, M. M. Kamandulis,
DETROIT, MICH.
lietuviams kad aš laikau laik
mis atsibeldė čion daugiau bolše
vasario 17 d. į prakalbas ir pa K. Peleckas, A. Pėdas, J. V.
rašti “Darbininką” savo krauvizmo agentėlių ir sugalvojo štai
L. D. K. S. 72 kuop(ls susirinki remkite kultūros vajų, kad su Smilgis, S. Kudarauskas ir pa
ką: kad sutverti Lietuvos Didžiošelpti ; lietuvius moksleiviuš nelė J. Kriviutė; Nepribuvo: tuvėje ir kas ateis Į krautuvę
mas Įvyks 17 d. vasario, 1924.
- - • .■ ViSergu jau. G metai ir niekas nėgelpirkti, laikraštį gaus tik už 3
^*'’jo Kunigaikščio Vytauto Braugyssi nariai malonėkit pribūt ant su vargstančius lenkų pavergtame K. Kiškis, A. K. Stašai&utė, V.
gelbėjo. Gavau progų bandyti jUstę
.
sutaisytų žollli No. 803, tai Jos mari '
fc- tgi' . Žinoma, kaipo Trisienis mylisirinkimo. Gausit po gražų kalen Vilhiūjej Amerikoje ir Lietuvo Širka; J. Kalinauskas, J. Rau- centus. ; •
labai gelbsti, čion prfsltiniJtt pinigų
•
Aleksandras Potembergas,
K mo vardo draugiją,, nemažai iš įvėl ant vieno pakelio No. 803.
dorių.Susirinkimas atsibus- šv.- je? • Mes lietuviai tik apsišvietę deliūnas. Šio susirinkimo tiks
877 Čambridge Street.
* vairių draugijų, net ir veikėjų su
Jųrigo parapijos mokslainėj, tuoj .atimsime . iš Lenkijos j Vilnių, las buvo kaip genaus prisireųAnthoity MorHsont
Simpson,
Pa.
.
.
U
■.
■'
■
.*>.•
'Seinus ii* Gardifių; mes tik ap- gus prie išvaižavimo, kuris į- N. Y. ir-N. J. APSKRIČIO
R? bėgo., Trockio agentukai ,nudžiu- rod^ už Amerikos pripa£immaWė5 po pamaldų/go, manydami, kad visa virsmine- tiivos nepriklausomybės,/akstS ir
sišvietę susilaūięsiine geresnes vyks gegužio 30 d. š, m.. Romu
VALDYBOSADRESAI.
Tokių ir kitokių laiškų gauname šlm■'
*
tų centrą į dulkes sumaišys^ Už- bėgiojokaip Judošius po Jeruzoli- 1
rus kad žmonės geriau paslgnnefttnou
FinaUŠŲ Raštininkas ateities ir, užtflctinšime’ bran-; vos parke/ Mentello- Mass. Po
—M. Stapinskas,
žolėmis, hegtt' su specialistais. Mesuž•'
:
- ' • ... .. .. apkalbėjimo išrinkta sekanti, hlRMINJNKAS
ailjome virš 600 raštų žolių te sutaiso
131 Inslėe PI., Eližabetb, N. J.
me
nno visokių Ilgę. Atsiųsk 10c, o
kurie rūpinsis surengimu to RAŠTININKAS — J, Sereika,
gausi žolių katalogų. Reikalaujame a"*
. 211 iTefferėon .St, Netvark, N. J.
milžiniško išvažiavimo: pirm. KASIERIUS — V. Daubaras,
4entų visose apygardose.
.
z
300 S.' First St, Brodklyn, N. Y
J. Glineėkis, rast. J. V. Smilgis,
Musų žalės yra grynai lietuviškas su
ietuviškais ir angliškais nurodymais.
ižd. V. Jakas; spaudos konusiREIKALINGAS GERAS
M. ZUKAITIB,
•ja: Pr. Gudas, J. Kriviutė, J.
VARGONININKAS
Glineckas; užkvietimo komisi Į švento Jurgio parapijų. Alga ir inct- t49 Hudson Avė., Bochester, N. Y,
ja: Pr. Gudas, J. Kriviutė, J. gos geros. Malonėkite kreipties: KUN
J. BIZAUSKAS, 1313 estminster <ves
1
r
'■•
V. Smilgis; parko gaspaclorium J., ČLŽADSKAS, 1313 Wėstminstęr
(14) ŠV. JONO EV. BL. PAsELPINĖS
M. Af. Kamandulis, jo pagelbi- Avė., Detroit, MIeb.
DRAUGYSTES VALDYBAS
*
*
* VH
ninku K. Pileekas. Laike išva
\‘
ADRESAI.
žiavimo prie Įžangos: V. Jakas,
A. Fedas, S. Kudarauskas, V.- BCčERNS ir GRGOERNk Yra visi ftaisai pagal naujos mados, ant didelės PIRMININKAS — M. Zoba,
Širka. Muzikantus pasamdyti publikos kėlias. Višaš biznis casb. Tik
539 E. Seventit St, S. Boston, Mass.
trumpę laikę, persiduos, albal piTel. So. Boston 153.0-J.
palikta M. Kamanduliui. Taip per
giai. Gallteg pirkti ir nebuvęs bizny, VICE-PIRM. r— Kazys Ambrozas,
gi Kamandulis apsiėmė surasti mes apsiimam išlavinti. Sutinkam apr492 E. 7-t.li S t., So.' Boston, Mass.
abelnai arba skaitant viskę. 'PROT. RAŠTININKAS — J* Gltoeckis,
visus darbininkus, kiirie turės duoti
Esam du valdytojai šios krautuvės. A<l-_
5 'Thomas Parlr, So. Boston, Mas^resas:
139 Dorchester St, So. Boston. FlN. RAŠTININKAS — Matas šelkis
dirbti laike išvažiavimo ir jei
I
Mass.
(13)
460 E. 7-th St, So. Boston, Mest
gu
neiŠteks
gauti
visų
darbi

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
Pradžia 7:3(1 vai. vakare
885 E. Broadway, S. Boston, Mass.
ninkų, tai atsišauks Į kuopas DAILUS PAVEtlKSLAI KURIUOS
MARŠALKA — J .Zuikis,
PADARO FOTOGRAFAS
kad. prisiųstų tinkamų darbi
7 WInfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre*
ninkų,
'
-Čia. nedeldienį kiekvieno mėnesio, 2-rę
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CYPRUS HALL 40 Prospect St. Čambridge, Mass.
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JURGISSTUKAS

Susirinkimas uždarytas 3:30

t

-

•

y'”11

«

vai. po pietų.
Pirm.
M. Kamandulis, I

Gerbiamieji (modos) lietuviai jj? lietuvaites, kaip jauni taip jr seni* kaip vietiniai taip ir apielmkės.
malonėkite atsilankyti koskaitiiMgiaąsiu ant šių šokių,' nes *svėiaine.yrapainita'wenai§ geriausių kokia
tik randasi Čambridge ?iuj, o taip-gi grieš Longino
orkestrą, kuri grajina lietuviškus ir angliš
kus šokius. Taipogi bus saldžių gėrimų ir gardžių Užkandžių ip lede virtos košės (ice-crėam). Todėl
nepraleiskite šios progos, nes kita tokia gal greit neatsitiks. Kurie atsilaikysite, būsite pilnai užganė
dinti.
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Windsor St. Čambridge, Mass.

Po Bažnytinėje Salėje,

,1.

y
0

/*•_

Pradžia ? vai vakare.

/
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aI'
y.

Sį veikalų atioš Lųetuvds vyčių 17 kuojos iŠ So, Bosimu Mass, gabiausi atmetat, kuriBija^ ne karių
yra atsižymėję savų gabumais* $aip-gi Wnw garsiausi šptistai; pakelės■&.& O« GRBAlŽfi^ S ilOt
TIEJUNAITS, iš Sol Sostop’o, & PAURA ir p-le MCTELXUNĄLTB, -iš Brighton^ tfodel gerbia■
moji visubm^na msloiiėįrii ųt^Įaukyla skattiiugai kur gplėrite linksmai Iaikųfpr^€gsti ir galėsite akį sopiai
pasijuokti. Kaip jau tamstoms
& Ha kuopa Visuomet
Mes užtikrinam kad atšilaukiūsieji būsite pilnai užganėdinti,o katrie neatsilankys, tai ilgai,, ilgai gaile-
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7:30 vakare

Parapijos Svetainėje
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Visus4u$agai kviečia ųtrilankyti KQį^WT$&
& Vafeu H tevų visųį‘
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D. L. K. KEISTUČIO DRJ0S
VAEDYBOS ADRESAI
Boston, Mašs.
'

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJA PO GLOBA MOTINOS
;
ŠVENČIAUSIOS
‘
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Pirmininkas — J. JaroSa,
440 E. 6-th St., So. Boston, Maso.
Vice-plrm. ~ J. Grobinskąs,
157 M St., South Boston, Mase.
Prot Ra8t. ~ A. JanuSonis,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Kfas*.
Finansų Rašū-? K. Kiškis, •
428 E. S-tfi St, So. Boston) Mum,
Iždininkas — L. švagžčys,
111 Boven St., so. Boston, Maso.
TvarkdarysP. Luučku,
393 E. 5-th St., So. Boston, Mnšs.
Draugijos reikalais kreipkitės visados 1
orotokoltj raštininkę.
Draugija, savo, susirinkimus laiką
Nrę riedėldienj kiekvieno mėnesio l-rn%
vai. te pietų parapijos SaEje, 492 Ė.
Seventh St, So. Boston, h^ass,

/ -

f

TAIPGI NEDELIOJE VASARIO 17 d. TEATRAS

k*

ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS
SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOSANTRAŠAI.

/

■

v-

I II

Padarom didelius paveikslus. UŽr
laikom visokios rūšies rėmus.
Telephonau: South Boston 464—J.

Raštininkas j. V Sniflgis.

*

t

'

vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj,
492 E. Seventh St, So. Boston, Mass.

453 WEST BBOADWAY,
South Boston, Mass.

i

MARŠ.

\ T- —■■■ ■Pirmininkas
Antanas Tastelhi, '
146 Bmrnh•stį.Sfc Boston, Mum.
Vioe-Pirm.
Martinus KnfctįbtM,
40<ė VFashingtnii Sfc, ItosdiMfejft.
Protokolu RaMt,
AMlurus MavtmML
r430 E. Samth gt, South
Fln, Raitininkas--Juokm VinkoviMuių
906 & Broadvray, South Booton.
KtMeriM
Andriejus S&liectai*,
,
307 E. Ninth St, So. Boston,
Maršalka —- Alokiandra .Talmokas,
‘ m Granito St, So. Boeton. Uh*
iraniete D. i/k.
w ausirMttat* kat ntmts

k

gjM»WUhl.
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