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fcų «p»udo< fiutiprinhioi bui jn<loneMiia Dievui ir pačiai BainyKri, b? žmonfang naudingeania,
nagu piritfmia bažnytinių Mu ir
* ta negu baŽnyti^s •prigoa. Pa
kol to zmpraa riti
'mi
l negalime 'tikgtis sulaukti spaudos
iKtri atitiktų Katalikų BalnyČioa
rimtybei ir pajėgom, Įmonių
■ fadai, pirmiausia, gi kunigai, ta
riįkaityti tai savo didžfetaą n|/, daviniu, ‘ - ■
J ' ~ _t
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biau jį supainiojo ir sukiršino lietuvius ir lenkus iki to, kad

t
j

apie karą jau atvirai kalbama.

Lietuvos valdžiai buvo paduota 12 punktų, kurių Lietu.
va-iurėtų laikytis gaudama Klaipėdos pripažinimą. Lietuvos
„ valdžia visūs punktus atmetė.
; Davis su savo komisija ypatingai lietuvius suerzino kišda-

I ■

Cento Valdybos nutarimu šatd
, tuvių Darbininkų Kdoperatyvės Bjįį

♦r
♦i
šius dalykus. DaMiž Vilniaus

= L. D. K. S.
SEIMAS,
tols Seimas

» •

i

s >
■ 3j

BALANDžtO

DR. PAKŠTO HILTiiRINĖS MISIJOS. _____•

’ KOJE.
J

■ ,

r

'

=-

(išskiriant trečiadienį ir šeštadienį) Dr. Pakštas lailcys Mota-,
** ii
jj

į£- ■-

f»v

29 ir W

L

T

spaudimą pasiuntė pafrontėn daugiau kariuomenės su tankais
‘ ir buk; Lietuva išdalinus 6,000 šautuvų Vilnijos lietuviams ir

3,

'llo lietuvių parapijai kultūrines misijas temomis: katalikybė ir
tautybė; šventraštis ir gamtamokslis; katalikai ir civili^ąyijaį
inkvizcijli; kitos temos bus paskelbtos vėliau. ’
■
. ’* *
,
*• Lawrenče išbandytos ir gavusios niioširdžiausio 'Bn’Om'ų
New Yorko Konsulatas api- pritarnnoį kultūrinės misijos Monterio bus dar plačiaTfSjalęs-Y
,ma šias valstijas: 1) Maine, 2) 'tos ir apims opiausius šių dienų kultūras ir mokslo klauribiU8;įS
Neiv Flampshire, 3) Vermon, Tad tildmasi sueisiant daug klausytojų į lietuvių paraPW
4) Massachnsetts, 5) C’onneetV
lę. Pradžia 7 vai. 30 min.
-V
<
V
eut, 6) Neiv York, 7) lĮhode ■
•
, •
, •........... , . ..y ;.... »<■><
Llandl S) New Jersey, 9)
T
r :
r-' 1 ■■
l.
■ • ’
ta- -’PV ■ •. .

«

i.

Le$ki|si
;
r
■ .
spėjamai kad* Lietuvą numatydama lenkų miltarį

,

MONTELLO, Mass. — Nuo kovo 6 iki 14. d. kas valetas

Nuo šių metų 1 kovo mėn.
dienos Suvienytų Valstijų te
ritorijoje veikia du Lietuvos
Respublikos Konsulatai, bū
tent New Yorke ir Čikagoje.

MT

t*

I

Wi LIETUVOS RESPUBLIKOS
® ‘ KONSULATAI AMfcRI-

35£

H

............................. ■

BERLIN. — Amerikonas Norman Davis su- savo Tautu
Lygos komisija vietoj kad išrišti Klaipėdos klausimų dar la

u-'

vY1

-

■■' ."■■■

("

W'

delegatus ir rengti SėMSi įnėminus.
-H

*■

11) Afaryland, 12) -Vest Virpi

.

Cento Valdvbos vardu: ’

nr

K. J?akštas> pirmininkas.
M. Kamandulis, ’iždininkašv
J. Tumasonis, sekretorius.

*

LATCRENCE’O LIETUVMI UŽĖMĖ PIRMĄ V:
RYTUOSE.
V

'1

t

iv-

...

Jau surinkta virš $1,000.00.'

‘J
Užinteresuoti asmenys. vi
LAWRENCE, Mąss. — Vasario 29 d. atvykus čia kįn. Pr. *]
sais konsulariniais reikalais
(kaip antai, Lietuvos piliečiui Garmui ir Dr. K. Pakštui, šv. Pranciškaus salė pilnutėlė. RtF /
teisių ginimas, palikimų klau- sirinko žmonių.- Prakalbos įjudino, įsiūbavo Žmones/ kaųį į|
NUSIŽUDĖ APGAUTAS
smai, vizos, dokumentų ir . pa gyvas jūres. Pradėjus aukas rinkti, pasipylė ne tik dolerinės/’įl
ŠNEUGELNINKAS.
*____ t
«
rašų tvirtinimas, paieškojimai, bet ir dešimtinės: net 5 patriotai aukavo po$40 ar po $50 do-; !
/w\
/
‘
LONDON. — Sir John Stew- atidavitai ir t, t.) turi.kreiptis t .
terių. Viso surinkta $335.00.
A
art su Amerikos- šmugelninkais į atatinkamų Konsulatą.
Prakalbos baigėsi šauksmais u valio!” ir galop prųrimuše J
gąbendino Amerikon svaigalų.
Iš konsularinin reikalų tik galingas “Lietuva Tėvynė Mūsų.”
\ * r
*
Jis duodavo tiems šmugelninpasų išdavimas, pasų pratęsi’ Į
Vasario 29 <L Lawrence ’o Jietuvianis ilgai pasiliks %thum
kanmant kredito.. Pagalios Amas, leidimai vietoje pasų ir tvje kaip iškilminga šventė, kaip dydis Jcultūros trimirfa.s.
mėrikos šnųigelmnkai buto,
tarpininkavimas tarp Lietuvos
Bostono apylinkėse'jau surinkta virš $1000.00: LaVH|ee
jam skolingi $5,000,000. Ir jie piliečių ir Suvienytų’Valstijų
$335.00, So. Boston $254.00, A lontello $215.00, GambridgetgS0,
atsisakė skolų mokėti. Iš des
Valdžios —■ pasilieka ir ilgai Norvood $57.00, Providenče, R. L $35.00. Vi/il,046.0(1‘U
45
peracijos tas buvusis turtinin.'Z
r, *
> <
niui Lietuvos Respublikos Ats
M 1 '-”1 r 1 L •' • 1
kas taip apgautas nusižudė.
tovybės AVasliingtone žinioje.
TAWRENCE, Mass. — Vasario 29 0. Kultūros Vajauspra
Xe\v Yorko Konsulato adre
sas:
PATRAUKTAS ATSAKO
kalbos. Kalbėjo Kun. P. Garnius ir Or. Pakštas. Supratę žmo
MYBĖN.
nes mokslo vertę tuojaus sudėjo 328 dolerius šelpimui netitriin' Lithuanian Consųlate,'
.

s

»
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CICERO, ILL
*

AVASHINGTON. — Alaskos
1 anglių versmės, kurios . val(I džiai prigulėjo; dabar esų'kom•

y panijoms išrandavotos.
Tas
T esu nelegaliai 'padaryta ir tų

angliij skandalas gali virsti to
kiu, kokiu yra žibalo skanda
las. Prie tų nnglių taikėsi
Yorgan-Griiggenlieim kompa-,
/m jos.
J

i\

DAUGIAU PINIGŲ
APŠVIETAI.
!

WASHINGTON. — 79 Ame
rikos didieji miestai 1922 m.
y. išleido apšvietai $90,000,0000.
Y Ant asmens tų išlaidų išėjo
/ $12.77, o 1917 m. tų išlaidų.teatsiejo po $5.55.

į

w

Vas. 17. Šv. Antano pa r. svet.
NEW YORK. — General Įvyko L.D.K.S. 49 kp. susirinki
Baking; kompanija per 1923 mas., Nedaug narių susirinko. Iš
metus gryno pelno turėjo $5.- duota Įvairus raportai. Vienas, jų
buvo apie kuopos užeigai. Pelno
525,557. ’
nepadaroma, Tik pasitarnaujama
visuomenei. Kp. užveizdos-darbiGEROS PASEKMĖS.
nirikai pp. Aleks ii- Petr. Zakarai
-Z—
atsidavusiai dirba.
SUPURK)R, AVis. — Čia>ra
Susirinkimas nutarė iš kuopos
Cooperative Centrai Elxchange.
iždo, -paaukoti $50.00 parapijos
Tai yra. urminis sandėlis, ku
naujos 'bažnyčion fondui. Taipgi
ris aprūpina prekėmis koope nutarė iš iždo užmokėti už vieno
racijas, prie jo prisidėjusias. moksleivio narinę mokestĮ.
Tokių kooperacijų yra. virš 10(1
Valdybon šiems metams išrinko
Pereitais, metais kooperacijos
sekančius kp. darbuotojus: pirm.iš sandėlio prekių ėmė už $504,V„ Brazauską, pag.-St. Bukauską,
177. Gi 1920 m. buvo išpirkę nut. rast.-Al. Zakarą, fįn. rašt,-Pl.
už $409,590. Per tai koopera do glpbl-Oną Milašauskienę ir B.
cijos sutaupė $5,180.
Ambrozaitę, ižd.-Juoz. Mockų., iž«
Posanką; užeigos direktoriais:
Juoz. Mockų, PI, Ambrozaitę. -V.
SUSIORGANIZAVO.
Brazausku, B. Posankųir St. Bu
■■■- 'f?
kauskas; atstovais į Kat. Federaci
ROCKFCRD/IU.—šio mies- jos 12 sk.: V. Brazauską,, St. Bu
to meat putteriai susiorganiza kauską ir Juoz. Moėkų,
vo ir nutarė varytis prie savo
Susirinkimai buslaiUomi regulia
būvio pagerinimo.
riai, kas mėnesi trečią, sekmadieni,
■ —------ \
1-mą po piet, Šv. Antano par. mo
kykloj.
PAGERĖJO DARBAI.
.

f

į(M

Wrb miHiaki primoje' /:

✓

Dar tik gandai.

. ✓
. ,

.

t

.

CHICAGO. — Buvusia Ve
teranų Biuro vedėjas Charles
S. Forbes ir Chieagos kontrak
tams John W. Thompson tapo patraukti atsakomybėn už
apvogimų valdžios.
,

36 Park Rovv, ,
New York, N. Y.

Čikagos Konsulato adresas:

gtj lietuvių studentų! Aukii-Vo šie ąsnięns-;
F
Veronika Krisiunaitė. $57.50, Antosė Urbonaitė $52.00, Vin
cas Alionis $50.0CLPetras Grima$40.0p Vincas Lagūnas $40,00;
Kun.. Juras $5.00, Ona Sidarav’iciutė $2.50.

Lithuanian Consulate,
60S So. Dearborn St,
Cliieago, HŪ

•

V
’.l

Po? 2 dol. aukavo’! M. Katadžiūnas, M. Kaladžiūnas¥ JFBnvydonis, J. NanartOnis, A. Hakataskasn K. Baltrenas,
.
linskas, B. Stmmskis, • Į*, Aurila, Norkūnas, R. Antaųay^ie- ,|

Lietuvos Respublikos
nė, K.’ Jėkutienėį A. Karpayičienė, I S. Ząpenas, J^Zapė^enf,
Atstovybe Amerikai.•> K Rimaitė, K. Benevieiils, KAfikalauskas, Bauba, A- KalU*Jj

SUSIORGANIZAVO.

AUGUSTA, Ga. — Elektros
z
darbininkai šiame mieste susi
PRIPAŽINO UNIJĄ.
organizavo ir-įsteigė Brotherhood of Eleętrieal Workers
GLhiVBLAND, Oldo.-- hilokalų.
'«
lektrikos darbininkai išreikšlavo iš Oliio Bell telefonų kom
GERAI GYVENA.
panijos unijos pripažininiijį

■va, J. Jenavieius, M, Lėkavičhnė,, M. Vitkevičiūtė.

kavo po dolerį ir mąžta.
.
a
Garbė Larirenee’o lietuviams. ,Jų dudsiiumo pavį^iy^^S
Amerikos lietuviiis ir mfisų neturtingi studentai,

tus mokslus pasiekę, amžiais bus ’ dėkingi šių dienų
Vajaus Rėmėjams!
” .
/

"j;

■ gubernatorius FaiTingtom Pe
, Subruzo. Y
Miestelio rinkiihai nebetoli. Už- reitais metais- gėrybių iš salų
išgabenta jitž $23,000,000.
Tų
tad lietuviai politiįderiukai-ir dar
jų naujų atsirado—pradėjo bm: salų plantatoriai per keletu
dėti, bernauti, svetimtatičių labui. mėtų .stygavo, i kad salų padė
jei meims
Kad jie nors kiek laimėtų ar P ragu tis bus apveri
leidžiam/pi^ f.dubininkų; iš
L*
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1/PASIRAšĖ EX-KAREIVIŲ:

^OKO .IŠ ORLAIVIO.
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GELEŽINKELIŲ PEHfi
■> •

SAN ANTONIO, Tek.—Sei-žantas C. K Coiirad šoko iš or
laivio, kurs buvo 21,500-pėdų
augštonpj. Jis
tai tik
rą skieti iv hmųingai^ nusilei
do. Niokas iĮtyiol^ųėhųvo ^it
*,vv ' "
skiečių nusileidęs^ la

->x_ * *■ - -t

■

-
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ALBANY, N.Y. — Gub.
Smith. pasirašė ėx-kareivių bb
Valsjįų* geležinkelių kowį|
lių, kuriuo eMrnHtfmm
$rjno įalM perritūlK,
Yorko vaistijoję bus išdalinti*
$45,0pG,(tX>«. ' Kad tų -Humą su*
rinkti valstijiniąl mpkęriHaį
bus pakelti/ ?
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SAN MANCTSCO, Cal.’—
Čionai girdžiama gandai, kacf
adv. B, Mastauskas ^apsigivėnses Ant Havajų salų biznis labai
Ciceroj,. Galimas daikfąs.
gerai eina* Taip sako tų salų
i
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-

i
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t

Iš darbmikų susirinkimo. .

PELNAS.

MILŽINIŠKA PARODA.
'
-'
• LONDON. — Visa Anglija
rengiasi prie didžiulės paro
dos. Balandžio mėnesio pa
baigoje
atsidarys VTmnbley
mieste. Ta paroda bus penkis
; šykitis didesnė negu buvo 1914
FALL RIVER, Mass. —
ftk-Šan Praneisco paroda. Tam Vietos ■ andiminės
padidino
buk išleista $200,000,000. • Sv*e*. darinis. -Priėmė -10,00^ nauju
riams bus užlaikoma 40 restau- darbininkų.
,
į rantų, penkios geležinkelių Iv
* ■ - --- 1
f
| nios ir du ^požeminiai geležim
KIEK ŽUVO.
,m kaliai. Valijos princas,- sosto
ALBAOT, N^T. — Per sam
J. įpėdinis yra parodos komisijos
^Srjninįbkas,. Tikimasi, kad šio mėnesį Nmv Yorko valsti?pvod< ’
pramonėsežuvo 133 darbiDaugUusur BriBū
-wdiniiu'

f
‘

■

■■■— - ■

i

l

ni aį Ų3) Virginia, 14) Nortlr
’Carolina, 15) South Carolipa,
16) Georgia ir 17) Florida...
Visos kitos valstijos priski
riamos Čikagos Konsulatui.

t

Ų«
n*
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gudams. y

PAGROBĖ anglių
ŠALTINIUS.

F.
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i
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YMte g^ate ptea bas y*
iMMoMitato: Ift £udl I *tTatoilB
,

Norėčiau. pasidalinti su.
b. U. K. S. nariais savo
. mintimis mūsų organizaci
jos reikalais. Pračyčiuųt
jas paavarstyii savu susi
rinkimuose, ifcriHHi-puIšėstais klausimais savo
mintis ‘‘l^arbininke/’kad
tokiu, būdu tinkamai priairuošus prie būsimojo sėimo.7 I
;

}- j.

2.

-4htek_ ai yL

R JHHBHpi DM p|*Kinw>L JP®X*
3s*a'?sy* pr*run* «* W ftvUteu: arte «ęšvieto»—
- teteMft TtflftflirtTii Mta ii.
ddbttMA MHM
taSta* iir
teuti wte mte te*■»•’•■

5

(Amerikos Į4«tuvfy

,

'■**»■»»-*

TToms. ^*’**>*"*i*!*ti|i w1»*|*.**g’**'

-

tetfMteg uibi'iiVT
3, Wriiti n*nsų

r

inūvą^ABb. 5. MABSACE^p Bar kiek pagalvoju ateai
8ĖTT8'VJUWK/ v supras* kad iok^^elimišda'
Tfcdu puteU buto ištar l Ifinimas nebuvo tikrai gud-u
f^rr TOEaaSare,
'4,
pie tu jau Nėmfce seimo, tik
Toji
draugija
yra
.viena
iš
' - „ ('„ . : -.' Įįy L - ;<
rus.
Jie
Jare
laikino
nę.
'■ /
per neapsižiūrėjimų. jie ne indomiausių visoje mūsų iš
džiaugsmo uaįiam^ bot jie
5, Pridalinti 'darbus ir tuoj pateko į^Darbinuike^ įš- eivijoje/ Įsteigta dar 1911
Mt 3wte**ft
-< AfiaociATioN opIabob
'
\
\
spon^nt4jįprojektQ.
•- metais, ji pergyveno daitg netiese tvirtų pm^te^taugijai. Jie nedėjo į atsargos
B. Ik JK N. devintasis sej.fosProgramo ir konstitumjr
- vargų. Atrodė, kad nebega
■
u ’■
tetea teį<^tetetaAMton ixm
fonda,; jie neskyrė apšyietos
. Act ofm,
,
projektas, teturimose “Dar les ir gymett Vargo buvo,
mas nebetoli. Von du
; i
*
‘
reikalams. JNariai .gu^bdasbuluika beliko, Kuo geriau
bininko ’ ’
uumetete - i& su krautūv^s vedėjais. BeSr
. IJerbiauąiėji, susiieškokite
vo pelnus, kiti visai jų ne-,
* Y^ĮMHy *■ »■ r**■ •'*.r *•*■*►»>,» f»
spaudintas nebe labai daug visa tų laikų net 8 vedėjai uždirbę ; 4ūo rik .pprody4ąprie seimo 'piisiriiošiauia?
šių
į-Gl(Btaūund‘ Buburlb# »*♦.*. *»» *
•»..■»• #
tuo jb geriau paprastai uunoja savyje turk EįonKti- perėjo.’ K tų penki tavo
Ssfcų, 7-tų ir 9-tų mmeiį iiy
mi, kad ir paprastas dariai- >'
eountries yearly
*» •■♦•* #
siseka.
'
.'
tueijdje tiko tie patys pama niekai : tm. Mūibiūį tai ^ūk
94ų mimeiį ir, > jeigii jau ir
ninkas moka pasielgti kaip
tai, kaip puvo priimti 1913 ti, tai palaidų liežuvių,' tai
Pereitais metais važiavo- skaitėte .naujo L. D, K, S.
girtuorfiat &yubūvogeri^ MpitAta^ kada tikgatma
m.
j
i^ogramas
—
beveik
tas
i
sriūi<b rodos, žmoda> prograiiio ir komtfaWjo$
proga. Kp^M>atoriam& Sū
patSj.
kaip
buvo priimtas Su vedėjais/vargas pasibai ri rfipetį jįišti ^tvaikų iŠ gjt*
«
mi, ko ‘važiuojame. Mateni^ projektus, tai dar sykį pcK;
19^11
metu seime. /Nauja gė tada, kada karktum vy- matų. Kš^itaBstai gri^i .
prieš savų kelių. Suvažiavę.; skaitjdtite.
; : juose tik -^ek, kiek nutarė n
ral iš Tanikis ' perprato
rodos, rimtai svarstėme išpelnus, išnaudodami darbi- 8ulig<Me\W^ko ^eiim W--- Newarko seimas.
krautuvės-, tyūrkų ir visas
kilusiuos klausimus. Rodos tarimo,' šių rmetii seimas tu
mukus,. Mooperatoriai ne
• Bet reikia su tuo\projek- gudrybes ir išmoko kontro gali nieko išnaudoti/ Kapi
rimtus ir svdrbius nutari- rės tuos p^jektuu apsvars
tu apsipažinti, kad galuti* liuoti pardavėjus. Ypač žymu^darėme- ^Ckteeiau4§fnū*
talų jie skaito -^avo bernu,
tyti
■imis
buvorir tebėra .vienas kars Jiem8rtwvd!ariiat^irrE—
nas
niųrns niėsesrams prabėgus
ar d^tidžįds
gdfūttte iv gerai ^apsvarstytas. Kas
džūkas, kurs tik
4> Vilnijos
matome, kad ir; tame seime
už patarnavima neškiriapriimti.
'
'.’. .
turi kokiiy pataisymu, lai rai ministeim galvų ant pemūsų geri porai viršijo mūjam perdidelio uždarbio —
Ne tik specialūs pedagogijos žunriW> bet ir paprastieji.i įS$ jėgas, kad šį4ą klaidiu- Oa pa& dipriū įnešimu dabar prieš seim$ atsiliepia £ių nešioja. Jisai pasirodė 5, daugiausia 6 nuošimčius.
nepaprastas
administrato Višiems gi šaw nariams jie
Muraščiai Lietuvoje pastaraisiais mėnesiais daug rašo apie ri; gai uiūri>kavuta^ *Šįo4o ne- kad konstitucijos projekte ^Barbininke. ”
f
Aš
nore&u
aįtoeįpM
ata

rius
ir
gilus
psichologas.
duiines mokyklas, kurių įstatymo projektas jau parengtas pmwž&eme» Rm’ctag apžio ^‘BarbiMako” MJL 7 ir 9)?
sakm ditbkimef bf oliai* w
t
greit pateks Seiman. (Vidurinėmis mes vadiname visas mo* jome, ir dėlto tdedaug tegu-. prie §*o i$4o, kur kalbama ria ;domę. į kai-kuriuoš kon- Niekas taip gerai nepažįsta si išvien: k&s kg užcbųks, tų •
^mostejir imivęrsito (aukštosios), t 4ejeBsenukastu Šįmet užtat apie aarių -.fąiėdemes, po štituėįjos punktus, kuriu ir nesupranta tos kolonijos ir turės. !Eaigi ir peliįų jiet
g jš» ĮptearijoS) pro^HUteteijftS, Oegijos, toėeSihęs fe profesi tui'ime dar ' rimčiau, pilsi-, pasarggs >Bgš tuWū būfįO >ritoimasu turės didelės žmonių kaip jisai. Jį visi dalinasi pūgai to, kiek kas
reikšmes -musu organizaci gerbia ir pardavėjai mielai
savo krautuvėj ė-išpirko per
jengti, dar geriau apsisvar- dar pridėtos dvi nauji pa-'
te vidurines mokyklos).
jo
klauso.
,
Antrų
vargų
tii*
jos
tolimesniam
veikimui.
-• . •
: styti, kad busimasis seimas ..sargi:" •/.•,> .
metus. Bet dar prieš tų da
^/“Lietuvos Mokykla’’ šiam klausimui pašventė ištisų nu pasiž^mietų vien tik rimtais,
rojo draugija str kai-kuriaiš
linimų.^, jie skiria kept 10%
Sekančiame numeryje pax teįy kutisūne,
ir išsamiai prafolo fHosofas £ft« Sal žygiais-imtarimais, kuriuos
PASA^ftA 4. Vienas narys gviM^nfeime projektu. Bro nariais, kurie turėjo dau* į atsargos fondų (guodaidieįhtefe į^abar "‘LietūVoš” sousin^ė d. numery ši klausimai galėtume ir būtinai .turėtti- negali įnešti daugiau Šerų* ka liškos pašalpos Fondo.’7 < giau pinigų įnešę. Šie norė na-i) ir bent 5% — kooperapitalo, įįij| už
' Blfe®iidė;p..TRr. Mašiotas, departamento direktorius ir šv^ti- me įyyddn:&
f
WSi8t jo dūduoti draugijai savo tvvėį apšvietai
literatū
’ .
PASARGA
S.
Už'šem
W
valių,
bet
•
nedaug
teišmane.
R jteri<ri-miteteris.y .tes žinome p; Tfc. NfeŠite Wpbšiokį- Kalio supratimu būsima/
rai, prakalboms, kuMms.:
nuoš. Itošfc iš Minelį apy-*
Su
dideliu
vargu
draugija"
fc l 'ti^Taisvamte & Urbiame jį kaipo' liėtuyyšteš Vėtėržmų. Jo sis seimas Jūrės: - .
mokama ‘ nędaagiau, kaip ~ ū lUlK&AĖTIS Ik LIETUVOS sukėlė daugiau kapitalo, .at Kuo gęresai ir labjaų riMfcate kooperatoriai bus, tilo :
F itaįpsnėlis “prie, mūs aūkstesniošios teįįUos sutvaSsymo5’
mokėjo
išdidiems
šėrimu-;
y
.
’
"
>
geriau seksis ir visai, koope- \
. NAUDINGIAUSIAS
|/ tekt mūsų yistfomeneįTūte atžagteįrite
a$ū
kams jų pinigus ii* mtįarš,
Visos
pasatMę
taftos
daro
dabar
spatifusWg^nūs
-smfe
racijai. ' .
•
g~ ^ce-nrinriįrio*autOritin, įgyja didesnės "sv^BOš teų’ jrverkad tao to laiko niekas dalį •
lo
ir
švietimo
srityse,
gorint
gyvenimo
pažangą,
pasivyti
1
pri

f • ta, Pravartu prisiminti, Imį dabartiiutelsiMs O^i^jė Vi-'
Draugija -iinansiškui te/
giau negales . turėti Šerų,
valu
nimns
ieškoti
naujausią
iigražiausiu
pavyzdžiu
ir
nėim‘
Trimitų Ifp^a.Lietuyostoivd labai stipran Kepmte^
ftEtaurterių nusistatymas tankiai esti gaihig’ėsnįs, negu
kaip už į<0>00. Nuo to/laiti
j$
iš
Vokietijos
ar
^usijpį
nes
šios
t«uW
nu

- k“
( /
- ko buvo viskas ramu. Ačiū ji įsigijoįdi^rię
kai pirM,
misterių, neš Be pastarieji tankje^
žengusios mokyklų ir švi^inso m-ityse. Ū gal
keistas dalykas — pa- ]
įana ilgai išbūna savo vietose.
> r
; Trimitas išeina dkas savaite nepaprastoms miheto ’ gai*- čia
^k^-mimstem nemw-pažangi^ Jautį vyties?^; Gal jam
čiame miesto viduryje. Mo-■.• į.
f pi®‘^aįį-taip savo^vąldSškas pareigas.-atŽW? GaJ jis dirba 32 puslapių .knygelėmis su gra bingo dzūko smegeninis ir,
■ ■ ®fAlip. »r. MA«OT0 iHNWr . .
’.>F*
.
t *W ’
žiu viršeliu. Kiekvienam, nu ačiū kitų narių darbštumui kejo, $Ū, 300* pasistatė’ ter-p
■ - ‘\
*
A »
he
ūpO)
M
entusia^mcr>
be
ambičijos?
fd
jaįr
tį[
‘‘Dažnai.- kąt kalba trpfe bendrojo ląyiubno aiikšte^niosios
mery duoda svarbesnes žinias ir rienybėi,— pasidarė taiį^ restoranų ; dabar jau ^iete>|
./WkyMos tip?į (aukštesnįotids,. t«‘ y. mokyklos tarpe -pradeda-- ka mokyklą «rgaitem|^'$wbMir turėtu gA^Węs kokio W
iš Lietuvos, pavergtosios Yjbn- kaį lietuviai bent viename siūlb $13,W0 už tų vietųĮbėfc j .
jie neparduoda; žjda anthr *į
- Inosios ir aukStosioš, universiteto), tai tenka Štai kas. pastebū- to užsiėmimo, kurs irereikalauja tiek iniciatyvos ir pažangios'
įos. ir ,užsienių. Jame telpa mieste yi’a • tikrųi- garsūs.
' .‘ '
-**'
i ’' .,
-- ’
<
.minties. *
* . . - ‘‘'
■grate eilių,: apysakų, teųpS’; Miestelis, tiesa, nedidelis^ — plocįaus statyti wi Mufų J
"
1. • Tote mūs aukštesneiją mokyklą Jygina. stt kitų kraštų
SIŪLYTINOS SS&WMMŽS,
nįų risokiris klaurimais, įvai- apie 10,000 gyventpjų. Lie didele krautuvę ir kitu® ssa- Z
gimnazijomis ir realinėmis mokyklomis. (VdteČjų OberrdalTeko mums Mek pasidairyti mokyklų skaitlinėse iš apie .renybių, poilsio valandai įdo timų gi tildai apie 50 šei-;. mus. Draugijos Stovia taip g\
schule).
.
Z
atrodo: ■
.
. ....
.
2. Žiūri į j,ą mokyklą kaip į tokią kurios didžiausias tiks ■15 mažu ir pažan^ęętat^ nuo-1910 fa 1^2M- ®ei^abar pa- mių uždavinių — -galvasukfų. mynų. Vijsi jie ir su pavie
las yrą ruošti į aukštąjų mokyklą. Kas mūs aukštosios mo- ^oretūinė ku!tW^g^ausias Jautas vidū^bj
Turto
feitKik ir .kit; nuolat puošiamas gra niais priklauso prie koopera
i
J žiais
I
pavei^sleliaiš. “Trimi cijos, kurios krautuve ran Gatavų pinigų
3,000
kyklos.nebaigs/'tas savaime teles gyvenimui žomneenziu arba nu pasivyti, tš^^akOFttei., iietuvos RespuMsai sii 2,200,00D
*
Prekiij. .......
..;
1,300
galės stot Į kurią specialhię mokyklą; kurią, reikia ■neužmiršt,
gyv. (su Klaipėda) pirštame ^as SkaMines: d$eW0 tvaOau- » tas” yra nepartinis laikraštis,, dasi pačioje centraleje vieto Namai, žemė ir iiitaisai. , 14,500 i(
turim nepaprastai mažai.
'•
’
^ani labiausiai rūpi. Lietuvos ir je, prie rinkos. Nors narių
Pirkėjai skolingi _____ ...
650 i
sio
tyįo
vidurinių
mbkyMų
su
80;00b
mOniu,
tame
skažtto
f .
lygindami mūs aukštesniąją mokyklą ptie gimnazijų ar į lietuvių tautos reikalai.
h ir turi 11^ bet ne visigaįK
•
. *-,
. x- •
■.>•■'•'■
• h
realinių motkyklų> paprastai turi galvoje buvusias Riisų to ti jet
............ .^19^450'
’k 1924 m. “Tarnnito” kaina savo krautuvėje pirkti, -neš "Išviso
proginmt^ijų
a^ie
......
t8()
su
36į000
mbkbdu;
po mokyklas, arba Vokiečių, lt užmirštą, kad ir ®usai tū
Atsakomybe \
1 ,
su persiuntimu Lietuvoje: me-' kai-kurie išsikraustė kitur
rėjo sale gimnazijų ir realinių mokyklų dar kitų, netm'ėjtte'
jpmnazijij (tik 5-8 'kL). . 70 su
M
Šerų
.
...,.
.
.
«t
3,700
tamsia litų, pusei m. 6lit. A- gyventi. Lietuviai, tik tre
tikslo ruošti saro mokinius į ankštąją mokyklą, nekalbant jau
Grynas pelnas .. ........ 15,750
žemūjū įrciėšiMį <.
.120 su 20$O0P ”
metikoje ir kitur metams 30 Ii* čių dalį.-apyvartos daro; kį
tee Vokiečius sxt jų. buvusia labai jsišaknėjusia MittelselLuIe.
%
. vidurmių profesinių ..-3^ su 1^000 \ p
tus suneša amerikosai.. Per Xt>VlS0’ • • • ♦ < « «. «r 9Totemai 1902 tetais turėjo mokyklų, .vedančių savo motų,; arba 3 dot, pusei Wtų
Gimnamjij ir progimnazijų galėtų būtM dfcugįmaž perpuse litų arba H«50. . Tiems, kurie metus apyvartos krautuve Angiijos koopei^toriaisa- M
kinius aukštąją mokyklą
klasinių ir reaKunį. (’MimaMjosvŽehasias 4 Mases įkaitome; išsirašo didesnį ‘'Trimito” nu turi į 43 tūkstančius. Tokiu vo nariams įskiria Mvidemdų £
• gimnazijų .... .. ?
"460
Taigi faktinai būtų 70 pilnų merių skaičių- ptaplątimmui, būdu kitataučiai daro lietu-.iiž išpirkimų (už valgį)-apie
■ progimnazijų........
.. 97
I vieton atskiros progimnazijos.
viams pelnų, kurį lietuviai, >10%, ar daugiau, — ne £uv|
real. gimnązijiį-...
..122
gimnazijų ir 110 proginmaajii). Dabar-gi’ turime 38 gauna nuleidžiama 25 puoš.
ieak progimnazijų
\, 47
sijas ir 71 progimnazijos typo mokyklų^ vadinasi tžk apie pu4 Lietai ma^ykit f 'Tri žinoma, moka pasidalinti. yriams —pw t<4 tai yra^,
h
Oberrealsc&UPių ..
.. 62
/
Amerikonai iPgerbia tenai
4
šę reikiamo skattliaus.
y :
nktą” *aū SlM. MteMs- lietuvius kaip tik už tų, kad %. Bet ir. ririrtani - 10į^ **’t%
žemosios .profesinės mokyklos .mokintų ūkbd^ų laikus ■ kitišrašyti^ir savo artimiaadividėndųj jiewgina naritur v,
' 788
šie moka juos išnaudoti. Jie
neatsiimti jų, o taupyti prie
’
Skaitant tuomet Vokiečių gyventojų 36 milijonus, jie tu žemdirbystes, darbininkų jaunimų — amatų, prekybos, &o.*;
h- patys įtapti ta.fetuv5
rėjo 1 milijonui 14 lokių mokyklų. Mes šiandienJutim ata- operacijos fi/’rengtų juost smulkesnius valdmiUkus.
I
*
tinkamos rūšies mokyklų:
Vidurines profesines mokyklas, panašias į Dutaavos
* Adresas:
5$te* viaį jų nei iš tolo neprisiima. mrišbtičta nariaųas toMtn' •
rni nuošimčiai ; kada kam .
vidurinių 7...
nikumą, gal patanMausia bttų.-. Šitaip-•susMržtyti: ag®ufiai- tias, Tj&isvūs $L No. 36.
Safe, kaip tik » ,tai ir
ireikia
atsiima*
«
»
«
ros molgrMos 5, tekn&os (?, komercijos 7, pedagogijos 7į teo- Trimitų galima užsisakyti ir ims reikaįami, kad is koaped^
X, progimnazijų
gimnazijų
ant pareikaiavinio. Braugi“
logijosS, metmar muzikos 3. Prie komercijos mokyklų gzįė- per'Liet Šaulių Bįjungos Ats racijos padaryti koiporaei- ja
s gali plė^riibįzaiį'nes tūri 1
s. e
tų glausties administracija ir jnrimrikystė ^Sa^dcįj. Prie tovų, ‘ adi-.:A.Ženiaitis??'88 ■ jų, irimes>pšakd, • nėbčgūte'
visada pčikankamai kapitalo
.fe.j
2 grigį į milijonui gyventojų miižėtaūg 50 tokių inokyldį. teknikos typo priskaitąiri ir karo bei aviacijos mokyklas. Sa-1 Park Row (ftooaū AifJB) New tumėm Vri mitingų lieturiš- apyvartai. ?Gdl ir mūsiš
; kai laikyti.
x
JŽimmta, • įėi* drąsiai) t kad mes Šiandie galim vo pasiūlyme/neskaitom įeimeMaieUngu, nei pilnu.
■
Mums YoikCity.
' ■
kiams vertėtų tų būdų,pa
■ ,
Įėlst į aūkštąjj moksją ūę mažesnį nuošimtį, kaip ^ųMeeiąi norisi V^U stiprišMbetityų tarpe mokslių^ ambicijų, paragin- ■... r.r: ..;.
;>ij ..^..^.J_,X. ~
r'’*'-’ :
,
Tildomu taj, kad ten dar sekti.
, ; 1002 metais, tai pakaktų .molv^lų, vedančių į aukštąją, :f
-*■
*
tipriesveikų lenktynių kultūroslaukuose,
'.,....w,*.....
«* .
dpilfc imis WA. ■' ; bininkai .pįtyū W galvoji
? dargi rienospeririatiesoį ką trium/*
ūtu priejp prie supratwx
(W WA3RteŪ*MA?ĄrTĄUTAX?
P. Mašiotas išvadžioja jog Wmwi .užtektų vienos ketvir- t
-MMASKVA. — Busijos prųv- kai-kurin Roedėlio taisyk
$vtotomeuei laSkas jįu suprasti, kad mąO mūsų tautsii voslavų patriaį-kas Tichon tu
Hb&es <Wgį yteoš ^ęrirtodalies joa dabpriįriU.gteteig ar
lių? p&W<lžiuV apie dalini
arijų, t. y. apie 2Ž—27. Savo išvadų jis remįa Vo- pasiseks laimėti savo kūvu už būvį ir Šviesesiię ateitį’ ® luck ri šipčte lig§ ir laukiama jo‘ mų pelno* Kad paraginti;
t Patartume irbt&U '
as mokyklų statistika iš .1902 ja. . Kad sumažinus Lie- met jei savo kaimynus toli pralenksimo mokslu ir kultūra. Tad'
narius pirkti tik savo, krau
1
f
gimnarijų skaitlių, p.
ralatet įO me/l.didžiįhj tautų pavyzdžiai neverta bietuv&i taikinti. Mums me
iteai'teta- tuvėje jie išgalvojo duoti dimiaiititi Vosi^ rtrtte
nbrijį&idojfc iSžį rit 1W‘ m. žiiiionaas. te^tbioį jo & pavyzdys, kad vienas imliotas vokiečių turi ® apie 2,500 uuivi'dendus 'Uuž valgį.Iš
niu» api® ritau ovuote, 4r iŠ 1902' jm, w labai abejotina ar
^IŠĄ Vo- versito studentų. .Mtms^^sa didesnės prokmėe galybeg, am; .BOAN.^SeŠi knygynai pradžių davė Ąį'%, paskuii
'.
| Čia* amūjMT0yves teM* J >
Jfcteija būtų turėjusi TIK 788 ritur^ų ribkyl^į. ^rieš Bį.. mūsų >kaitlius mažas. Vaši jau fetrn priežasties suariami Xde3%, paskui net 4 /F pečiau ,
į
;•Mih I'ranriizų RevdliųCijį kol:teWte 'valdė mokyklas, tuvos ^katalikai privilo rengti antrąjį nniverritį ližotšvoje. Si turėjo 'užsidaryti deltą, kitd ris dėlto peŪio 'didMunių dar ' ves. KM Mori ataftyjt
**nirija (tuoJriėttursfuriiė MOotttmįyĮib)
tais ir'iritais MotyvUis mes turime Įtempti
paiegfcv knygos nusidėvėjo, p naujų ne* ir dabar atiduoda už sūrus. > dėjteb tte iš ri
morales ir materiąles, ir energingai bet pbaiUgM IviesBk® ir buvo už kų įsitaisyti.
lr- Iteh irlicejų.
Mių gauti rtteteft
: į
S**■"' .“t...•
■ ■ ■ Nuošimčius už šeritš moka
llų žymiai rimiritinO, p^tftadaina
Gal
tieriog milžmiškus. Ir taip:
Xeoper*<te« veikėjui
■ 4
kibti savo jaunimų ifamfe ir svetur. Tautos
u, u. -■.»**.*
NKPAMIBAK, KAri “DARBI- 191tim. — $148%. tiJ17 —M
čtetab
■
jari panaši mokyklų ‘'reforma.” Bet pažangioji katal&ų vi* nugalėeim tikmokslu irdora. Miltai yra
Mite įpw- NMCAS^*Y>A KOPSRATYV18 %: 1918
69%; U

imnimv »ni saatatemi.
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Bterim At mA: ty-> rastą »ų.|
Jlfctf fr « 4MIU W M AiMgMftU
.
_
S* ItaMnotaantta. tem, irfSykąAriB^im«M. Netik: fktpinkime koncertan ateiti visi,

sasiptaa ir pameti latetepdia pat

'- feD.K.fefeiJtn'taBRt
tržUIrhy

*

WSvaWmų ktaų -Moib tataigi*
- mų taip laisvamaniai * pralįs
nykti kaįp Į^vy%TiA

L,

*

aš vienas, Bet ir daugclfe ldtų ne- 0 kadangi koncerto pelnas skiria?
t gtiv* tenarte-katefairi turtjo rįteutt mas naujiems vargonams, tai tno
pačiu sykiu ir gražių dainų pasi-

I*-> Haušyrime ■įr prigelbbshne grei

:

tos šv.
už Žuvusius karei-1
? V>tatSrbftL jhMttMii*''
iv i
čiau įsigyti''tatitevtagonuff4 ka*
iuoa
M ta vfas.- Betuvos ąepr3kUtttomyW!
■fe UK.S.3*
TMWovfe jiliiį iinklų.
W|fBCw '(•tffoMl
tallėų auripratimas: neatiktetftį
rie mūsų bafyiyčim labai reikalin
dieną i^vaOSoįomVilsario 164$.
j—Itm1 JJlr
ferdrląj ym
' . ; ' * ’' ’ - -' ’
prie stalo,;& ne valgant vienienri gi.
nei eenta •hfevamatiiams. M ne
Birmiauata. choras padainavo lįte* Aitefti o
.ptamtM K & itaįpft# tarinta
apleidi,
ta
darų
, FatOguaio dėlei paairūpinkime
fchiiMį vieni Mtitaitiį 1
žinia taip
tataijose, bet:
- |įma taip vietiniais darbais taip tarų iatata^M&ai buvo papra-* tum rimną dr vadovaujant |>. nemalonų įspūdį, čia reikia pa įtektasištalno, nes kartais gali
* $rąjamOctii Matote “vatgoriinh^čni
ir visuomenče. Bebuvo nei vie
minėt kad ir <4p visa tvarka kaSkuriema vietos pritrukti. IK
•tę tik vdtaūky sėdėti p tad juos
tų, pilį aptaržšį,. Itariiviii Vaftatybę ir faižp
no suvažiavimo nei išvažiavimo, kas vežtų. Reiškia, patys niekur HUdainavo graŽiai dar porą daube silpnoka buvo. , Matyt rengėjos kietus galima gąntį pas choristus
riuo^inusų ta^tai ididvarius.
; negana
kur Nortvoodo kuopų mėatsižyme^ mi centu neprisidėti, bet kitų pi* lių
ir pąs^erh. muzikų J/GMuską,
. .tų savo darbaisjr skaitilngumu it nigais vadovautų salima sakyti# iilgtono' umvtttritetomokileivis jp. tyje:Bąjungietos> gana ghažiai at* Ura! ąqsi kaa gyvasnėdėlioj kovo
užmanymais. Nėra susirinkimo, kad seniaus jiems tas pusėtinai, Daulvardis,- pabrifiŽdamat praei sižymedavo, rengdamos panašius 2 d. j &V; Jurgio parapijos svetai
fTlalrtiriit Tihįir^ - "“-liilr kuriame nepraneštų naudingo nu sekėsi,. be| šiandien jau virto viy ties Lietuvos istoriją. Raskiaus vakarus* Tai*gt reik^ duoti kre nę.
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tarimo dol mW brangios otga<* sui kitaip. Buvo nabagai parsi-' buvo petskaityu rezoliucija prieš ditą ir už šį vakarą, nors ir daug
Dul-duldfidelė.
) nacijos, taip-gi stengiasi platinti
lenkų terorą VlliėauB lęaŠte. Vi- būtų Jcų rūšy ti*
w
kvietę ir Venciuviėnę ir Žygelį ir
si atsistodami ‘užgyrč. .Sekg au '
'spaudų kiek tik;SŠe^Iint Narių
* 5. Vilniui.
'
Visokius gizriitis# -ta risi riek lai*;
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-’**■
’JWUK£Q>MAS8.
i;
kų rinkimas Vilniaus vadavimus.
prirašinėjimo agitacija eina ko-. .......-c
r
mėjo kiek Zablackas ant mųįlo;.
nmarkiatmia. Tį visų darbia gali*
Paskiau* buvo pasilinksminimo
Afonteiliečiai katalikai apvaih
Kad ir ntieina iš katalikų kas, tai
š&ai
i
v ma sakyti/ atlieka-mūsų. veikli ir tik ptatatį, -o kas jiems labiatt- balius fki ižd£i valandai
ščiojo 6 metų Lietuvos nepriklau.
««
ąmpolė.
~r ' nenuilstanti valdyba, kuriai gar šia svarbu. Bravo nonvoodiečiai :r Aukąvo Šie 'sėmenys:
z
somybę 19 d. vasario iškilmingai;
•'tf Teatras*
\ SO. tadum.
10. Geraoainyji.
be ir priklauso. Tai paliudija fak- katalikai kad nesiduodate išame ; Kun. JtLi^Wn»tk<f #SiO0.
ypač kad bųvo garsus Itąlbetojaš
‘
Įlį Veliuona
11. Teitai..‘į Damukaitis, M. Doftas, kad ir ant kitų metų<rmk* daugiaus ą^audmėtį
Vasario 17 d. Š&’Petro ir Povi gerb. kun, Fr. Garmus, tik ką at-' i
*
12. Jurbarkas.
įdavusius,, J. Karalius#
Gw
- ža tu pati valdyba, išskyrus nuta;Pavy»dis ;ii katalikiškų draugijų iąuįtas, Ų. Kilkius, M, Lanke\ų- lo draugija pastate šeėnęje abai važiavęs iŠ -Lietuvos., Jo kalba pat
r' :'
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18. Viekšniai,
rimų rašt. Valdyba susideda se*‘
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rgra^J^^ti veikalą^ J\"Gtaį; iiktrpe iilckatidikamr-be^ųptlke -r- - --------•
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diūgįHK^Žo^hiajs;^
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kurie
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atėjųy
4
r
Visos
Norwoodo.
katalikiškos
Al.
-ūL Bategričius, A.;
į IS.lEemava.1
ce-pirm. Antanas Tedas, fin. rast
. Lošėjai^buvo parinkti, 'gabiau- pidis -džiaugsria& katalikams kad
Apalfcmjjd Gtašai^itrt®,. 'W. ®ašt< draugijos taip tai šv, Jurgio, š£; A3eW# U>iSiWnWdliėnė, A.
MIMBk1 '
i K Bodftn®.
Mcjir nekartą jau pasižymėję lo
Burgis Verseckas, ižd- B- Ktidir- KarimieroJr mdterųMJB.p. tam-; įflferąifiš, A. Ksžakevičittl^ T.* Žtt- šime, per tai ir šis loŠimae pasise-' turi tokius drąsius vyrus Lietuvos S 17*Wta.
gynėjus kaip kun. Garmų ir kitus,
dWeĮ
18.
Alytui*
ka, kasos gldb. Jonas. Avižinis ir eiausios yra pagirtinos; nes yra kauska^ F. Meteliu V.-Gencevi- klpabaf gerai. Bvarbesnias roles ^aiškino Lietuvos gėrovų ir*Vąr| mMtafc
89. Vlungš.
v
A. Čeikiene.
v tikrai granai kataikiškos, kurios ‘(Sus* V; ŽHdhpstas# it. Čibirka, JV išpildė; Petro rolę
Kusilas, gus, kinių dar tebėra^ *■* To. tam | 2O.įtameta*
M dtatata 1
- Jasaiti^ G. Agiknhrto, M. Karalie-b pasižymėjo kaipo geras 'aktorius,
* - fo
kreipės su prąšymu aukų delei
Per susirinkimų visa valdyba .atlieka visas katalikų? priedermes
I - Nelabaįsenaifiav«wne aaaujų tųaBuin^ijų»ijW v
nė, J. Budelis. . ,
'
. ‘ atsakanti
ir įgimtoj moksleivių. -T^m tikslui sumetė apasižadėjo daug daitgiąus nuveik- kaip tikriems katalikams priguli.
Kiti aukavo po mažiauįitiosa gestikuliacija verste^ vertė
ti ,ant utem&n$į ’mettj, kas ir ne Taip-gi rūpinas ne tik vien savo
pie $240.00: /Tik pastebėsiu. tų | tinį ir gav§ pigiau paMuc^ta pigiau. JMiariiat
- Viso atikų’huva $|5i0^
' ; klausyties jo ilgos kalbos. Magernariais
bet
nepamiršta
ir
kitokių
kad Vilniaus našlaičiams nieko,
abejotina, nes vadybos nariai ^dj.Kaicaus. lionos rolę išpildė: A* Laukaitč, vis-gi reikėjo ir anuos atminti. | jų. kaina bus 65c. už vieng.
dalykų, kaip tai: bažnyčios reika
. si veiklūs vyrai.'
lų, pavargėlių, -siratų, taip-pat ir
mergina i§ prigimimo gražios iš* Malonu buvo sėdėt ir klausytis 8įd%. LDS. nariams 60e.\ Pinigųs siįskjiėt--.
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Kilni lietuvių kolonija.
mūsų brangios tėvynės Lietuvos,
vaizdoe, -Ktata^r ‘energinga; tu kalbėtojo* Visi buvo linksmi ir
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Norvroodo lietuviai katalikai kuriai aukavo gana gausingai ir
rinti malonų balsą, lošė gyvai, į- rimtai užsilaikė. Čionai augusio,
. . ..
Įlietas metų atgal, galima saky .prisidėjo naudingais darbais. Už
Moterų Sąjungos 2.6 kuopos į*, rigjHnw -savo rrien* ■ Jfagelionos* kurie turi po 14 metų tpi nerimą*W IK*
W,
ti, buvo 'suklaidinti kokių, nors tai m yra pagirtinos.
vyko vasario 20 d. Lietuvių Sve prižiūrėtoja*, ^nelė—Ėt Krajeriu- vo.
.»<
Sargas. tainėj s&vdSškttS yakarelfe# 'geriau i'tč, nors tai clar jauna mergaitė,
agentėlių prie^škatalikystę. Bet.
Apgaudinėja valdžią.
dabar galima pastebėti, kad jau
—--------- -F------ ------- 5F_
s’akant visuomeniškas, nes žmo bėt
s.
vdskas^iu& pavyzdingbi. Visi ka ,
nių buvo prisirinkę * apie penkis •Šime, tai gabi aktore šit įgimto
Montellos bolševikai sumanė
ČI®VEIĄW,bBTO.
mis
dbvatiomaįjprie
scenos,'
gabiai
talikai priklauso- prie šv. •Jurgio
■šimtus*' Jų taupė buvo žf atigštų
apgaut valdžią. Mat anie' ir su
puduod&mežiūrint
kokią
rolę
ji
parapijos ir lankosi skaitlingai
'svečių:
gerb.
kun.
J.d5ižauSkas
iš
rengė apvaikŠčiojimą. <Nor6jo pa
Iš darbininkų susirinkimo.
’ nedeliomiBantpamaldų. Supra
Detroit, Mielu ir Vietinis kebonas 'turės; nors jije čia gimiis, bet la- sirodyt, kad esti lietuviai ir anie,
to BlĮvo užduotį kad udviem po* . Pastaruoju laiku-pas L* D. SF. V. ^G. Vilkutaitis ir muzikai ČL
'
kai, bet iš visko tai tikrai pasirodė,
nam negalima tarnauti. ” . Katali 51 kp. narius bei valdybą įjlvo žauskai, taipgi muzikai Greičiai ir bą. ■. - ■
- ; • ,
. kad yrą Lietuvos .pardavikai.
kų tarpe vienybe gražiai paskli- pastebėta kaip ir kokis .apsileidi daugybė kitų- svečių. Man teko “ Grafo Jono Čireso^ rolę, išpildė
;
Parapijos turtas,
^uvo.'susurįtįimas.
21 yas. Gerb..
nn^istrkad
gerin
fiotaBjSt/d&wTos gr»žk» ir. prakilnios mas ir ųeatkreipimas atidos į taip
M< SbdzevičĮąB, jo paviršutinė įlT
jtai yra .mūsų ger svarbų * ir prakilnų lietuviams čiehė yra viena jš jnitaųjų organi- wizda; tikrai - grafiška* 'tai. tikras kleb. kun. jonas Švagždys išdavė
iPnrf
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iamas ir visk mylimas * kun.. V. darbininkams organizaciją t. y. L. zatorių M. S. 26 kp. iManau kad intelįgėntaš;j-turi^^tvirtą, drama- atskaitą. “Cash” pinigų $12,000,
___t, iSSSt
Taštetems, .>hurs4iors trumpų lai- D* K* &, bet šiuosmet išrinkus greitu laiku ir gerb. solistę M. Oi-' etišką balsą kuriam ir tieka rimtos' parkas $35,-000 vertės, bažnyčios
’ teKinburhHi
t»rp
.. ** W bedamas, Nprwoodo parapijoje naują valdybą, tikimėe geresnių' .žauskienę prisivilios prie savo kp. rolės, lošė gerai. , Taipgi pasižy lotas — $11,000, be bažnyčios,
v" - bet saąrci’ gerais darbais ir gražiu' pasekmių, ypač iš mūsų pirminin KyU'os sąjunginės, moka prie in mėjo:. p/ NorkeKūriiene .‘-—‘ 'Alva- kur. klebonija $20,000. Tai viso
.g.^Bg^WAv*--’
. /■^’afcgyvenimu 'su savo parėpiamais kės p. M. Jankauskienės ir nuta teligenčių prisisukti ir jas gerbti. rijos gralius rolėje; A.JZdane- parapijos turto apie $78.000,
„
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Ti-ei!hw'kW«_-W
— gana’^aūg nuveikė, būtent -dau- rimų rašt. F. Sadecko. Pereitam Sis vakaras buvo' rengiamas pa
,
jiąmbu
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yičius
MhfcėKauS; kareivio ro- Linksma-montelliečiamš turėti to
Delellalv.lr .žinlųkrelpkitespriesa^e
giausia bažnyčios pagrąžinimui. susirinkime buvo apkalbėta Dar- gerbimui aktorių “FabijolėšV le-je; p. G^fe — Karaliaus Neapo-' kį garbingą darbuotojų kai gerb.
va
Prie įo buvimo ištaisyta gražiau .biniukų .Sąjungos reikalai.
.
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Nų-< perstatyme ir naujų, narių. Kai lio rolūjpf O<Mątiriai^iirtė — Ka kun. Švagždys.
t
m
/
Mažytis L. P.
siaiiš lauko cemento frontas, kas Jarta nupirkti L. D. K. S. porą šė- girdėti tai 26 kp. teks ir dovana ralienės rolėje; p. Noikeliūnas -—
kshiavo nemažan Toliau viduje .rų, taipgi nutarta surengti po Ve 'skiriama i Šcentro .už prirašymą Kliostbriaus tarno rolėje, ir kiti.
■per jo pastangas sudūla visi ma-; lykų pirmą subatą šeimyniškas naujų narių laike dabartinio yaTurint tokius aktorius, kaip
■
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f levuti langai, kurie pagražina vakarėlis. V Tam tikslui išrinkta- jaus. Puse po astuonių šaukė prie šieji, lengvai galima statyti dide
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DAUGIAUSIA ŽINIŲ At»IE LIETUVĄ TURĖSI
daug musų bažnytėlę. Kas svar ir komisija. Į komisiją įėjo P.^ vakarienės maršu griežiant. Ėjo lius ir rimtus veikalus.
biausia, tai vaikučių lavinimai Brazaitis^ A. Mikelionis. Toliaus pakviestieji svečiai, naujos nares
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Prie pagražinimo., šio gosimo
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Tau tai pagirtina. Negana paties apkalbėta kas-link LDS. 51 kp. ir kiti. Priėję prie stalų turėjom dahg prisidėjo seenŠrija, kuribti-į
p ® ■ %įį'*"5E5t
lavinimo, ’ bet per jo pastangas narių. Pasirodė, kad daugumas gražų įspūdį. Stalus puošė gyvos vo pritaikinta, atsakanti# pavyz a
| Ant-Naujų, DideIųJ|
>
pereitą pavasarį buvo parkviestas narių gauna organą ir yfa neūžsi- gėles ir įvairūs valgiai. Teko nu džiui, miškas, žvėrys, žaibai jr
pSr1
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mokinys Norbutas, kuris daug ko moSeįg po kelis mėnesius. Nutar, girsti kad dldmųnut vulgių su&u-' perkūnija. z
(
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gero ir lietuviškoj dvasioj moki ta kad fin. rast, ištrauktų tuos na-: kavų pačios s^ungiėtės.'Skaniųn-,
■ į auwa ........ .vi
Keikia paminėti, kad. pilė su'
no. Dar turiu priminti, jog ti*uin- rių vardus ir nekuriem nariam ap- V, Šukienės namine duona, kuri, rengįmę Wo teatro daug^pšsidargsCYTHIA ..........PalaJ
|dbjnwfeių
teidžiiamų katOkų IdeftLvojb.
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> 6retaptifaraarinias, į W—
pų‘ laiką savo Nonvoode gyveni- siėmuš pasiteirauti pas neužsimo- si ir gražiausi valgiai tai buvo. p. bavo Pi Krajeris, kuris jau ne;
MSr l*Vister Bęftl-Jos ąribKI A
Užsakyk: sau *ir užsakyk savu 'ginančius ir .pa"mo, davė nomvoodiečiams progą kčjusius, jeigu pasirodys kad te pralenkė' visus
amerikoniškus pįriną kartų tarpte panašius va* <
<5 iios rieto?, geras valgis.
jau tris kartūs turėti misijas, ku kis narys'nemano jau daugiau pri ' keiksus. Punios P.' Štaupienčs karus, įnioširdžiai darbuodamay
rastaunems. Kvieslį su auksb -mantiinB , siunčiame do
5 Tąingt iš ita Torto,
g prižiūrėta kelionė į Jjtetaąif
lias laiko tėvai.marijonai. Nors* gulėti, tai tokiam kad būtų sulai kaip Čia pasakius bene ietuviškas sis, kad jie kogeriausiai pasisekvanai kiekvienam, kas paprašo.
/ :g tos Baltijos valstijas kas
trumpai pažymėsiu paskutines čia koma^ n* organas “Darbininkas. ”• marmaliadas kuris, masino skonį
M moką ant trijų marių
tų- '
; u tapersįėimu Sputhamptane
^tštomasmdsijas, kurias laikė kita. - Taip-pav buvo palčiai apkalbėta ir visų svečių ir dan^ybe vištikių 'Žmonių atsilankė gana daug.
Lietuvoje kainuoja 5 dolerius, o Amerikoje TO (lok
. Dr. Cesaitis, kuris savo griaiidrn- apie patį “Darbininką/’ Pasiro skanių valgių, sąjungiečių suau- Tik publikos Užsilaikymas yra ne- i
>gais pamokslais ne vienų sugriau- do kad “Darbininkas yra tai tik kuotų kurių ųegdlejo sužinoti; pagirtinas, 1 pavyzdžiui, garsus
Adresas: Kamilė Ožeškienės Nr. 3,
*-* din.0 ir" atvedė aut teisybės kelio, ras katalikų darbininkų rėmėjas, katras ką aukavo. Pagirtinos są- kalbėjimas, • j atsakinėjimas akto
t Talp-glreguliariai 13d1
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jungietės
už'tokią
meilę
ir
‘
prisi

kas ilgai pasiliks mabivoėSečiams ties ir iŠ Clevel&ndo - jame telpa
riams, juokas, kur reikia veikti,;
'Jutal kurlnančlŲ laivu. 8
, kht^mms ^mbty.. Už ką ines daugiausi-visų kataiikiškų-dratrgi- rišimą prie savo vienintelės' orga
tas viskas trukdo lošimą ir Iriautaksų $5.00. , i
visi linkim mūsų gerb* klebonui jų visokį aprašymai ir clevelau- nizacijos. Bev&Iįgant skąnią va-| symą. Nejaugi, mūs publika'nie
CUNARD
plnigimaio
r
mdlcaml sietuvoj «relta^
sulaukti ilgų metelių 'ir darbuotis idieeiai taika “Darbininką”'kaip karionę, prasideda programas? kad neįpras' gražiau užsilaikyti ;
W
bu mumis nenuilstančiai.
savo organą. ITžtad nutarta kad- ikogramo wdūją p* Htąpa^oiHen®
Garbe tht, ’ŠŠ. Petro ių Povilo
kreipta
visokiais galimais būdais yra rei-* perstatė vietinį klebonu jsuris drau^jai mz*paKtatjTną-mo rimto
I^svsmanildidcjuoji..
kalinga remti laikraštį “Dąrbinin-| nors tmmipai-het^aOai sąjttngie-' ■irygvažaus. -veikalo, o, visiems .ak
Kaip tik Nomvood’o katalikai ką, ypač patartina visiems Clęve-į tęs’ paskatinųįprię didesnio yeildtoriams už gerą atlikimą savo už
landiečiams -kad pas kožną lietuvį* ino. • Manėm'kad jau # -ližsibai- duočių.
iį
atsirastų mūsų katalikų darbiniu-, įe, bet kur buvus mebttvi$r *^81 at^ :
■
^Bęržriii^
kų dnrb^itikiŠkaS laakr£mtis. Ttio-Į sirandfc programa7 vedlĮja.- ir
mi . mos. •paremsime katalikišką| kriecia-svetį Mnigą IT* čHaųsk&į
- dSiVJSLAND, OHIO.
i
”•*
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•Spaudą ir tūresimė ginklą prieš- kuris juokinta - pradėdami o| . X
ii
mųnriurią tbeŠievlšką spaudą,1 rimtžu
rtatio
' 1
■' <d —< -- tęs prie vienybės Ir inoilčs it 'ge
" Ant , pabaigos išrinktaL du ko-,
Dvid^įmt' į^d.Įįuįįa
Firmą wtą/ ®ae^oč^!s ' ,niW<
resnio surikto.
padėkarespondentai kad kąip‘ jiems buš;1924 m-tapopalridota'
vojo ir šeimininkemB tiž skanią kas Olšauskas su Vyčiais ię para.gšIĮmą 'kad koziią sykį aprašytų)
Okarit&ę. Matta bevaiį^S^attt p^us ^hęsaas 4koyo 2 d. 024 mt#.
tat šv, Karimtaolcapirių
51 kuopos veikimą ’ savo organe)
si^p
jau dvi .inoterčlęs priešinei* 7 :3(| .vaįįaM šv. Jjtirįio parapijos ,
■ Antanas
1
“Šai’bittiU^/■ ypačkad’būt
gėlių <o svetainėje. .DątyVąius prograiie s
prieš mwįi^imusAad
pagav-į įurnas .po didelį
pd ifcftų ‘turi rttiįrosė, tarų ’var* fortepijonas,' smuiką, dialogas'
rinta kuopos
gal ir
jš tų pačių narių'kurioi dabąų yra| dm T\ 'Gl-nė ir -M. SMdenė. žiū (Mgpvikio' Mirtis)# deklemaciPatnttels latrais .
rim ką Mri; darys sudota-gėįk joį tolo,. merginų choras, vyrų
užsilikę su, mokestimis, pastebėja
C0I.ŪMBV®-**
Tapo dirbtuvėj užmuštas,
niis,-.-gi pradeda dalinti prie stalo choras .ir. mišrus choras,'. Galima
apgarsinimą
kuopoj
suslrinkimauj
Vaikeliaigaus,atlyginimu. d
sėdintiems. Klaimiu šale^vųssė- matyti, kad koncerto programa ’
atsilankys ir užsimokės savo'
Kai apiė juos Md—<pradineių ką W gėlės iriMda. dau.- bus įdomi, turininga, neę dainuos
UbmVfe TMMMP,
dimkles,
.
į
, ’
. nežMtė, • fctieBo -i|ra«|i-:
ir<tovąteW**riri. L
Au atsakymą, kad yra Mfttoritar.choras iš 80 ypatų,-taip-gi padai
Sckmrirl. Ji. K. & 51 kp5ml M. 'S. 2^ kp. pagėriitmui naujų nuos tokių dainų, kurių dar mes
ja ik. Anftanv. Atetaiaatet
tro Buiti*y:
besame girdėję. Be to, dar mu11
’
jwUaI
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o dvasią tų kurie jau yrh. minčiai gražų įspūdį. Girdėtis vi
leji /blaivininkai, čia turiu, sur kalbama kad niekad tokio
ėti kad tos visos Iškilmės gražaus vakaro nėra matę. Taigi
linkime DaivfoiBkį' Draugijai ir
idino visus-saa blaivininkus-es
ant toliau geriausiiĮ pasekmių ir
uoliau darbuotis blaivybės
lauksime daugiau panašių, 'vaka
Dar turiu pažymėti kati
rų.
”,
’
tųrv labai gražių vekuri patraukia kiekvieno
F. S. Wioja kolionjjoje BlaMAnt jos yM stebėtinai graninku kuopa norėtų perstatyti
paveikslas Dievo Motinos Sb«.
veikalų.' *Mbijo|ę,/r tai Woreestę/i. Tą dieną 6-tų vai. yario Blaivininkai gali pribūti ir at
prnsidėjo labai gražus vakąvaidinti bile kokioje koliohijoje
| ' kurį surengė . Blaivininkų
neimant jokio atlyginimo, tik iši
togija, Pirmiausiai mūsij dvamant kelionės lėšas ir drabužius,
te |?adas gerb. kun. J. £ dokaidorintieji kreiptis ' arbit sužinoti
pasakė gražią įžanginę prakal
koki iškaščiai, reika kreiptis ? J.
bę, jmaišldnctamas vakaro, tikslų.
Svirskąs,’ 47 Corni St., Worcestor,
Antras kalbėjo Šiaulių gimnazijos
Mass.
,
,i
"direktorius'tik ką neseniai atvy/kęs iš/Lietuvoj gerk, kun, J. Kon- I
'-------- -—• ■
—

-
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jeeričiąa Gerk, kalbėtojas daug
paaiškino kad yra labai svarbu
apžėlpti Lietuvos moksleiviją ir
rAgitio \y<H’eesterie-Čius idant paau" k uotui lauk kas išgali. Taigi tam
^reikalui surinkta aukų apie $125,
' kuriuos Blaivininkų kuopa pasiųs
.yyskupui 'Br. Karevičiui. Garbė
* ^Vorecsterio, lietuviams katali
kams kad tUp atjaučia Lietuvos
/moksleiviją ir gausiai aukuoja.

Trečias kalbėjo ff$rb- -kun. Pra■ %>as Juškaitis iš Cambridge, Mass.
Gerk, kalbėtojas kalboje aiškiai
nurodė kaip yra malonu kiekviotiam lietuviui darbuotis blaivybės
; dirvoje. Taigi ir IrituFkvietč pri■ fc
sirašyti prie blaivininkų. Laike
. -gėlįb- kalbėtojo kalbos prisirašė
■ devyni nmiji nariai. Po jo kalbos
n prasidėjo gražus teatras iš persek; kiojimo pirmųjų krikščionių, ku* ris? vadinasi Eabfjolė. “ Čia tur? 3 ■
?h'c pažymėti kad minėtas veika
las pirmą kartą buvo perstatomas
, bet gana labai gražiai viskas išėjų (Įeito kad visi artistai-aktoriai
, Skalno save roles išmoko. Taigi
. ir Vaidinimas pasisekė. Linkime
kad blaivininkai ir ant toliaus pa• našius'vakarus sureugtų.
Vaidino šokančios ypatos; Tėrtūlijus, Romos prefektas/ ■ V.
.■Rimša, Korsinas, jo sūnus — V. J.

1

. , CAMBBIDGE, MASS.

vakaro programų skambindama
pianu LiettivoB Himnų, kuria da1'e liūdnų įspūdį lietuvio širdyje.
Dėl šių durnelių nesusipratimo
tik maža dalelė 'publikos sustojo^
kiti sėdėjo ar tai nesuprasdami ar
tai tyčiodamiesi. Vakarę vedėjas
J* Dirvelių perstatė kalbėti A.
^tšnkeviciiL kuris kalbėjo apie

Dvidešimt jto*° sanrie

1924 m. tapą p&kidotM
ant Iv,
kapiniu
4bUhm GIBLUUCrAB
Buvo vedįi — MMko bmJS1

organizavimų Lietuvos kariuome
nės ir sakė kad smarvės žy^ai
juokdavosi iš Lietuvos kariuome-.
nes ir abelnai iš visų lietuvių. Čia5

venoj fr trejetu vaikelių.
Tapo dirbtuvSj nžmuštea.
Vaikeliai gaut atlyginimu
Kas apie juot žino

vakaro vedėjas nusigando ir pa
baigus Stankevičiui kalbėti J.
Dirvelis paaiškino kad. ir vakaru
didesnę dalj programo išpilclys žy^!
dai ir kad su jais reikia b'iandagiai apsieiti ' Čia buvo gardaus
juoko. Na ir perstata žytlellių
smuiko-solo, taip-gi įrita skambi- ;
no pianų. Tolinus žydelka šolui

Ja iv. Antane, Antrašas :
ii Dean St,, Amstejriam,
N.Y.

IMežkuu tikrų brolių: Petro ir An
t«no, talp-gl dėdžių: Prtro, Aleksandro
* w” *5
Ir Jone lBtaeiių, Emilijos ŪMaeMutėš
pi vyru (Piketam^. Jte patys oriai
Juos ŽlhtntleU meldžiu atsiliepti ant LAXATIVE OITRO-SAL-PILES
žeminus paduoto admo, už kį busiu
dėklngriH. Turiu sytirbią žinia lg Lie Reumatizmo—Sulinkusių ir skau
tuvos, Jie, rods, įgyvena ChlcsgoJ. >
dančių narių ir muskulų.
i
-j,
82 eottėg* St., ' . IVest Lynu, Miis< GMabsis nuo galvos, skaudėjimo ir
-SaiGo. {skausmas greit nustoja, kaip
fcme, taip nugaroje? Neturi narkotlšką gyduoliJL Kainų 2Se, Pardavimui
pus K. Šidlauskas, 373 W. Broudumn
Kriaučių agentams: Pasinaudok pro Bo.. Boston, MagS.
ga. Mes turime visokių gerų dratatžių
KENRY B, KNIGHT, 1819 W«šfe
gerlaušlų gelumbių.
jagton Bt,, Boston, Stasanchusetis,
Vyrams pa«hivlmui siutų.
; Lupai pllgal.
<
i
Sies mokame gerus nitošlmčius ir ge
ram agentui duodame.* riuty whaį, dy
ku L Masu agentai padarų
iki $125

8ftvTi|tėje. Rašyk tuojiųm; Adresuok
S&EiBROCKE^ TAILORING COMPANY
131 S, Peoria Street, Chicago, III.

Žydbemių darbai.

‘ i

A

Ofiso Tel.; South Boston 3972—II.
RėshL Tel.: So. Boston 1912—W.

BU CERIS

LletuviSkas Graborlus, balsainuotojas, Real Estate ir Publlc Notaras.

Bodiesi r, N. Y.
(8)

Duodu paaiSklnimns kaip, vartoti
petrinas.
Nustatau petrlnų taip Sį
kaip drapana turi buri. Taipgi su- S»
-kerpu audeklų vakarais h* subato-@
«
Visi bijo koporacijos: ir kapita § mis.

DANTISTAS

DR, i. J, GORMAN
• v

(GmrAŽšKAS)

705 Malu St., Montelloj Magg,
(KarapftĮjBroad^^et)^^

T

S. BARUSEVIClUS ‘
\ 343 W. Broadwąy,
South. Boston, Mass.

x

Tel. So. Boęton 270

»

J. MACDONELL, M. D.
Galima atraiKitlbftt ir Ueluviilkai
ofiso valandos: Rytais |ld 9 viii.
Popiotų nuo 1—3
Vakarute nuoG—0

536 E, Broadway, So. Boston

Resr(lGncmr 237 D St., So. Boston.
16 METU SOUTH BOSTONE

F. J. KALINAUSKAS
414

ADVOKATAS
Broadway, So. Bostdn.
Tel. S. B.J044L

' Antros lubos—Viriu) L. P, B-vfs

.

3” Onoida Si.,

TeL Brockton 0112-W.

-

šviesus 4 kambariai,' guzas ir/ torioTai. trečias augštus, netoli nuuidyalų.
Atsišaukite,“ 47 Tetegraph St., South
Boston;
(SI

petrinoT^I

WORCESTER, MASS.

’ (Kampas G S t. ir BrmidvayL
VALANDOS; 9—11, -2-4, 7-0

’

t
I

BUČEfilS

GERBIAMIEMS
,
KLEBONAMS

506 B; ,Broadway, So. Boiton.

3 Šeimynų XT kambarių namų, vist Improvementai, gerų vieta Dorchcstery,
arti So, Bostono. Nepraleisk gerų bargęuų. a. IVAS, 110 Tremon S h, Room
dl)8, Boston L arba 391 W. Bvombvayį
Solidi Boston.
’ ,

k, 0. ŠALN«SHAINA)

Valdyba

LIETUVIS GYDYTOJAS JR

PM pigiai

f

KAMBLIAI ANT BNS

hM

J

J

SIUTAS DYKAI

t ,
Lietuvių-Darbininkų Koop Są
žydas kalbėjo, žydelka antru atjungos 8-tos kuopos mėnesinis su
Tetephone South Boston 3520
veju
šoko,
.
“
Aušreles
”
*
svirplių
Namų
Telefonas
Asphnvttll 0870
sirinkimas įvyks kovo 11 d.«. m.
Kum reikalingas gerai patyręs tų
‘dalbų BUčERlS. Gali valdyti bito koADVOKATAS
orkestrą
grojo,
•*
‘
Aušrelės
“
milži-Į
7:30 vai. vakare Lietuvių Pohaž' kl trolių tr per daug tofko ttlc tn<r dar
niška grupė apie i-š septynių gal
bu užsiima. Platesnes Informacijas ga
nytinej Salėj, Win.dsor S't,
lite gauti JalšInL N .P. 332 W. Brontb
Visi nariai ir narės yra kviečia vų dainavo “Kada noriu verkiu.”
ivay, So. Boston, Mass. ,
(S)
LIETUVIS ADVOKATAS
mi skaitlingai atsilankyti ant šio* Išnešė rezoliucijų Worcesterio lie
“DABBIOTto” NAME
susirinkimo, nes šis susirinkimas tuvių vardu, tik gaila kad neįdė
(antroa taftos)
bus" vienas iš svarbiausių kokio jo ir žydų. Jį Dirvelis prašo pub
Baigės du Universitetu
Kam butų relfadlngas BUėERlS ku
ris
yni patyręs tų darbų. Dailu važinė
Cornėll
University
su
A.
B.
tik kada yra buvęs todėl kad atei- likos kad suteikti} žydams padėkų
ti su Fordu. Su tuo dųrbu jau dailę
G. Washington Univ. su LL.JB. f laiko kaip užsiimu. Platėsniam susi
nantis L. D. K. S. devintas seimas už dalyvavimų delnų, plojimu, nes
366 W. Broadwąy, So. Boston, žinojimui ,rašykite Infškų šiuo adresu:
bus Cambvidge, Taigi ant šio su jie turėję šitokias derybas: Nu,
M. B.. 291 \V TĮiird Št., So. Boston,
r
Mass. (S)
sirinkimo turėsim aptarti kad ga -Jonai, jei jus mums paplosi!, mes
lėtumėm kopasekmiiigiausia pri jums prirauRSim agurkų. Dabar
Paieškai! savo brolio, .Tono Karecko;
sirengti.
Tadgi malonėkite visi visi žino ka^l “Tarybai” jigurkų paeina iš Nuiijamtesčio, Panevėžio apst*
kričio; Amerikon pribuvo l!>05 metais.
atsijankyti ir naujų narių atsives “šiur” nepritrūks..Tie pats, ar kas apie j j žinoto, mel
©
džiu pranešti ant šio adresų:
ti. Taipgi ir užsimokėkite kurie
I Sukerpu PETRINAS ant mtoros
Lietuvis Nežydbernis.
VLADAS KARECKAS,
dėl kotų, siūty, d're.sių ir velsčiy.
esate užsivilkę.
.

Tek šk'Bortfttt 4000

GTiTEilSTM.0 VIETA:

275 LOVELL AVĖ., NE5VTONVTLLE, MASS.
' - Tel' W. Nmvton 1463—W.

DR. H. S, STONE

1
•

/

AKIU SPECIALISTAS

W. Broadway,
Boston
> 399a
.
Tel, So. So.
Boston
323
VALANDO
S fNuo
9 r. Iki 7 v. vaJr. .
LIETŪVTS
DANTISTAS-

ėflMVMMNMMMHMMnNI

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) -

425 Broadway, South Boston

TEL. So. Boston’ 0506—W.

LIETUVYS DANTISTAS |

j A. L. KAPOČIUS i

|
P. STANCELAITĖ
f ^251 Broadway, So. Boston |
listai ir socijalistai ir komunistai g 12 Lark St., ties W» .9-th St;, i
1
v
("Keleivio”, name)
i
So. Boston, Mass.
s t

ori s o valandos: nuo 10 iki 12:30
ryte ir nuo 1:30
iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vai. vakare.
Ofisas uždarytas sukatos vakarais
ir įied&dlenliHs.

ŠTAI Kį MUMS RAŠO:

ArtjnanUes šv. Gavėnios lai ir visi kiti “istaf.**
JOftso Valandos: nuo 9 Iki 12, nuo
- ©©©©ffi©@©©@ffl©©©@@ffi©©©©©®ffi^^ i gi :30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare.
Kiekvienas žmogus už savo dar kui, norime* pasiūlyti gerbia
Sergu jau G metai ir niekas negelęSeredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų
gSubatomis nuo 9 ilrl vak. Neda /
gelbėjo. Gavau progą bandyti jusU ''/f4
bų nori gauti tinkamų užmokesti. miems klebonams r abelnai vi
sutaisytų žolių No. 303, tai jos man
Suiomls nuo 9 iki 12 (pagal sutartį*
labai gelbsti, čion pustančiu pinigų "
Tad manau kad šitie atbulai pa siems katalikams STACIJŲ
vėl ant vieno pakelio No. 803.
‘ /
žangieji sutvėrimai yra verti vi KNYGELIŲ ir G R A U D Ū S
AntKony Morrtfion, (
$; Bostone: 99 Green Street Roxbury:16 Crawford St.
s
•
Tel. Mala 2483
suomenei žinoti. Pirmiausia šios VERKSMAI. Stacijoj, kny $ Valandos: 3
Slmpson,
Pa.
‘ ‘.
f •
Ir 7 iki 8 P.* M. „ , nėtolll ĄVarien Strėet s'
g
Skelės
kaina
15
centų,
gi
t
‘
Grau'•■ >T- /
ValandoSMiuo S ikI 9 ryte. 1IM
W
flįdeliausios
garbės
užsipelno
Tokių ir kitokių laiškų gauname
7 Apart-pėtnyt'tas ir-nedęidtenfa, ■? ir p*iki i vaL Vakarė apari
g
dūs*Verksmai ’7 —• lOe. Klebo
tas kad žmonės geriau pasiganfcllna su
Woreosterio Dr-jij “Taryba/? i
$
'
vakarų.
pftnyčios ir nedėldienio vakarų.
su’specialistais.
spectanst'tas. Mes už' •
Žolėmis, negu su
nams ir agentams imant lems $ ; Telefonas .įraymarket 2288.
"a D VOK AT AB '
Telefonas Roxbury 0131.
|
kurių priklauso apie dvi draugijos
aikome
virš
600
rūšių žolių ta
ir sutaiso
sutaiso-.
811-812 Old South Building ime. nuo
rie mažiau 50 egzempliorni nu
...' visokių
k
. ligų.
... _Atslųsk
■ • _ • 10c.
-K
albu Anglų, Rusų, Lenkų b Lietuviu Kalbomis.
294 Wafihington Street
f gausi žolių katalogą. Helkalaujanie a-oI *s-4 *
su šventais vardais ir viena iš pu
leidžiama 40 nuošimtis.
BOSTON, MA^S.
gentų visose apygardose.
gentą
sės tautiškų kurios iš tolo jau
*
*
Valandos: 9 A. M. iki 6:30 P. M.
Musų
žoles
yra
grynai
HetuvlŽkes
te
_
“DARBININKAS”
, Blavaekas, Fabijus, Mirtingas Ro Palestina atsiduoda. Štai pirmu
lefuvlškais ir angliškais nurodymais.
Gj/venimo vieta
t i
10 WlWTHBOB STEETT, EaST BoSfOH
mos gyventojas — J.. Svirskas, tinis jų susigiminiavimas su ver 366 W. Broadway,
M. ZUKAITI8,
Tel. East Boston 162—J.
So. Boston, Mass.
t Fabijolė, jo duktė — O. Kulikaus- šio garbintojais. Kuomet S. V
449 Hudson Avė.. Bochester, N. Y,.
kaitė, Agnieška, ‘
’ giminaite pripažino Lietuvą kaipo nepri- .
ANTANAS F. KNEIŽYS
Parduodam, sumainėm namus, ukes, biznius ir visokių privatišką nuo
‘ (krikščionė) — Z. Blavackaitė. klausomų valstybę liepos 27 cl.,
kuris lanko Suffolk Tefehi mokyk
savybe, taipgi skoliuam pinigus, perkam ir parduodam MORGIUIUS, aplų ir užsiima Real Estate pardavi
draudžiam
(inšiurinafn)
visokį
turtų
nuo
ugnies
ir
nuo
visokių
nelaimių;
t
ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS
v Kalpmmus — S. Belinskas, Pro- 1922, tada katalikiškos' draugi
nėjimu, būna mano ofise kasdiena
Mes visiems suteikiam greitų ir teisingą patarnavimą. Taigi visais viršDRAUGYSTĖS VALDYBOS
nuo 3 iki 5 valandos po pietų išsky
minėtnis reikalais kreipkitės (tas
,
kulus— J. Daučiūnas, Afra— H. jos, paragintos Federacijos* rug
rus šventadienius. Lietuviai, kad
ADRESAI.
, J\0Rdrafiįvičiuke, Graja — Al. Le- pjūčio 6 d.. 1922 parodavo po
OLS'EN’S REALTY COMPAN.Y
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais reikalais pas
keekąitė, Syra — O; Kandratavi- miestų, išreikšdami padėkų S. V.
DOMININKAS .T. OLSEIKA, Savininkas. manę. A. F. Knelžio adresas yra
Nepaprasti pasisekimai gaunami pei’
PIRMININKAS — M. Zoba,
įčhikč, Fulvijus, syrijonas —~J. Taip-gi turėjo patrijotiškas pra vieną dieną naudojant Virex, seniau
toks: 308 E. Ninth Street, TeUSo.
409 W. Broadway, Room 3, South Boston, Mass. Tel. Š. B. 0243
539 E. Seventh St., S. Boston, Mass,
Boston 1699.
'
;
Tatulis. Sebastijonas, ciesoriaus kalbas, kuriose dalyvavo miesto žinomą kaipo Gyvačių aliejii.
' Tel. So. Boston 1516—L
Kurtumas ir galvoje užimąs ilgiau
VICE-PTRM. — Kazys Ambrozas,
.trirOieras — V. »J. Blavaekas.
negali būti toleruojamas, kuomet ymajoras ir kiti miesto viršininkai, ra
492 E. 7-th S t., So. Boston, Mass.
išrasta garsaus daktaro gyduolė,
PROT._RAšTINL\rKAS — J. GKneckls}
Tei.
s.
B.
2805
—
R.
|
L." .X’ia noriu priminti visuomenei reikšdami džiaugsmo ir užuojau šiandien jau galima beveik kiekvieną
5 Tnomas Purk, So. Boston, Masiy
kurčią pagydyti vienos dienos laikotar
LIETUVIS
| FIN. RAŠTININKAS — Matas šelkis
, ji g šis veikalas yra begalo grą- tos Lietuvių Tautai. Tada virš- py naudojant seniau žinomą RatUe
460 E. 7-tll St., So, Boston, Ma«K. •
L
Patartina visiems bląiyinin- minėta taryba nedalyvavo, bet ant pasisekimo visoje šalyje.
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
Mr. D. Dey iš Nebraska, 67 metą ra
.885 E. Broadway, S. Boston, Mass.
OPTOMETRISTAS
.
j
■
>4hš šį veikalą perstatyti ir p\. rytojaus surengė gegužinę ant žv- šo: “Aš naudojau gydymą tiktai dvi
MARŠAI.KA — J .Zuikis,
Bidyti ką blaivininkai gali inv do ūkės. Ir ton džiaugėsi, links saraiti ir labai gerai girdžiu. Staigus
Išegzaminuoju akis, priskiriu aki- &
7 IVInfield St., So. Boston, Mass..
palengvinimas ir užimąs galvoje pra
Draugija
laiko susirinkimus kas tre
nius, kreivas akis atitieslnu Ir am. veikti, nes blaivūs žmones gali minosi, darė rezoliucijas kurioms puolė. Alano kataras kurį turėjau per
čią nedeldlenį kiekvieno mėnesio, 2-rą ■
^blijopiškose (aklose) akyse sugrą-įg rul. po pietą §v. Petro parapijos salėk
kelis metus mane pamažu apleidžia." 1
| . Įitiveikti gražius ir naudingus net karvės taikydamos savo bal Mr. Beit. Jackson iš Indiana rašo:
žinu šviesą tinkamu laiku.
+| 492 E. Seventh St, So. Boston, Masą.
“Pradėjęs naudoti Viręs į 10 dieną gir
J.
L.
Pasakantis,
O.
D.
§
Teipos-gi Worcester’ib
seli pritarinčjo. Taip jos ir liko džiu laikrodžio mušimą. Pirmiau nie
( hMivifdhk&i begalo dėkingi Jonui
ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS
ko negirdt’davhu."
ti kkarvių patvirtintosToldas e.e- Angeline Johnspn iš Mississippi bu
447 Broadvvay, So. Boston,' Mass. A .
SOUTH BOSTON, MASS.
Tarridni kad teikėsi iš anglų kalremonijasiųillkdami turėjo progos vo labai .kurčia per 1S metą. Ji sako:
----- -—Rengia------ —
“Viręs sustabdė užimą mano galvoje.
VALDYBOS ANTRAŠAI
L. bos toki gražu veikalą išversti.
4—i
v
, j
Aš
dabar
girdžiu
traukinio
švilpimą
ir verši pabučiuoti ir nuo to laiko
. ,z- r. ' ......... ..
C* '
Laike pertraukų buvo įvairių
3Va mylios tolumo.”
Tel. University, 1957—R. namų.
esą tikri žydberniai.
Roy FteherriS Iowa, sako: “Aš bu
Pirmininkas — J.Jaroša,
Telęf. University 1957—W ofiso
f
pamarginunų, *kaip tai: dainelių
vau kurčias per 11 metų, dabar iš to
440 E, 6-th St, So. Boston, Mase,
Apie savaitę- prieš vasario 16, lo ant stalo gulinčio laikrodėlio tak
Vlce-pirm. — J. Grublnskas,
į
ir eilučių. Dainavo sekančiai: Al.
šėjimą girdžiu.”
157 M St, South Boston, Manų
'
Blavaekaitė solo “O tai dėkui pasirodė pagarsinimai kad viršmi- ' Mr. W- A. Lumpkin iš Oklahoma ra
Prot Košt — A. Janušonis,
... - .
„
* LIETUVOS GRABORIUS
\
: “Aš buvau kurčias per 3S metus
1426 Columblii Ril., So, Boston, Motei,
t. : •močiutei.'’ Ant piano akompana- nėta “Taryba** rengiasi iškilmin šo
Pagrobus
atlieku
gerai
’
v'
pigiai.
ir panaudojau vos kelias dienas to da
Finansų’Rašt — K. Kiškis,
Kaina vienoda, visur. Užlaikau au
k
TO H. Kondrat avįčiukė. Z. Bla- gai apvaikščioti šąšiųt me.tij nepri bar gerai girdžiu.”
428 E. 8-tft St, So. Boston, Mate*
tomobilius.
Vieta
ardam
dienų
Mr. A, Chapman iš Michigan sako;
Iždininkas— L. švagždys,
Ir naktį.
L . vaekllite solo, ant piano akom. M. klausomybės šventę.
Ir štai tie “Blaurus galvoje užimąs visai prany
llt Bmven St, So. Boston, Mate,
883 CA.MBRIDGH STItEET
Tvarkdarys — P. Lnučka,
\
£ * Dokeėkiutė; J. Svirskas solo, ak. pagarsinimai pasirodo visose žy: ko ir girdžiu labai gerai.’*
.
Ciimbridge, Mate.
KURTI VAIKAI GIRDI.
‘ 305 M 5-th St, So. Boston, Mate,
Į. .. pilniu, mok. J. Leonaitū; P. Daif- dų. kūčkose, vištinykuose ir luir
J
Mvs. Ola Valentine iš A'rknnsas sa
Draugijos reikalais kreipkitės visados 1
* <
ko: “Mano mažytis yra 5 metų ir buvo
protokolų Viištinlnką.
f ■’ včittniukė ir J. Rauglintė sudainatik koks žydas buvo, ypatingai kurčias, bet panttupojus gyduolių pa- .
Draugija savo susirlnkimns laite)
2-rą nedčidlonį kiekvieno mėnesio l-mg
v<> duetą. Eilutes pasakė 3f. ant AVater St. Prisiartinus vasa kiliko sveikus.”
vbl, po pietų parapijos salėje, 402 B.
Mr.. Mathei* Palieja sako: “Mimo
|
Vaitkiute, A: Baftiūkei.’. A. DžioSeventh St, So, Boston, Mass.
jaunas
sūnūs
buvo
kurčias
Ir
panau

rio 16 d. nutariau ir aš nueiti. Nu
dojęs Viręs tik tris jlienas paliko vi
E
”ghitė,’ A. Kopkiutė, K žukansi
ėjus į svetainę pamatau stebėtinų sai, sveikas.''
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
Gydytojas ir Chirurgas
F
Saite ir E. Džiaugiutė. Taigi čia
Tiek nepaprastą apsireiškimų prane
220 JŪNOviik Strf.et, Boston, Ma.šs,
sutvėrimų.
Vioiuts. didžiagalvis ša mums iš“ visą šalies kraštu ir KahaVALDYBOSADRESAI
į., yra garbe motinoms blaiviniųi
Telefonus Rlclpnond 0380
?
dos._
Gyduole,
žinoma,
po
vardu
Viręs.,
- '
Bofton, Mass.
žmogelis paėmęs Palestinos pilie lengvai naudojama ir kaipo magiška ,
: Specialistus vyrų ir moterų slaptų i
’ kėnts kurios savo dukreles lavina
I
'
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE,
-- ’
- v
\ .į., r,.
ir chroniškų ligų,
;
tį itž barzdos ir .veda duoti sėdy veikla žnmuhi visokio amžiaus nau
ir mokina taip gražių- dainelių
-j
......Į,,, y.•-T..:, ų
. ..... į valandos : nub 9 ryte Iki 8 vakaro. PrrmminkrtA- Antanas Raštelis, •
dai.
i
nę. Žinoma, buvo ir barzdočių ir - Mes esame įsitikinę, kad Viręs tik- .
p.
NtriėldlentaH iki n vnl:
146 Bmven St, Še. Boston, Mate*
tai Jutos girdėjimą sugrąžius.
Kad r
Iariia
, * t eilučių sakyti. Da čia prie
w <»• * # ■?/ k «. t* ' Vlce-Plrm, — Martinas Kulstautos,
Taigi Gerbiamieji
mus, atėjus Gavėnios laikui, užsidaris paprogos turiu priminti jog prie pavedėjo, kumpanosius pirštu pa- parodžius ir pagarsinus šią inumj ste-į
4062 WaBhlngtnn St, jBmIMate.
bėtlną gyduolę, mes prisiusime junis ■ siljnkšniiiuinai pramogos^ Taigi bus
goriausias laikas pasiklatv
Ptotokolų įtari. — Antanas MurižunM,
vh4mdprtav veikalo perstatomo -riiojo.
bonką !?2.()() vertes, nž $1.00 išmėgint450 E. Seventh St, SėUth Itm
1
1
mul’per 10'dieną. Jeigu nepagelbės, syti įdonthj prakalbų^ Aliumi■■'tutiu kviečiame THiųstas atsilankyti.
daugiaUsia'pasžUarliavo J, Svirs*
Fln. RoŠtlnlnlffts t— Ju«as Viake'ričtaa,
Programas.
KURIUOS
tai ries noriai jums pinigus sagraMm Ym kviečiami* visi,kaip vietiniąi, tą,įp jr iš apylinltiR fco skaitlingioit*
906 totitoNlWt South %tetow
. RADARO FOTOGRAFAS
.
kas; neužteko t<>kad pats rolę tųshne,
1
^ia atsilankyti įni šių prakalbti Išgirsite kų to kto nepaprasta, nes
Kasteriu*
-4 Andriejus Zaiieckas, Visų pirmiausiai reikia atiduo Ndsiusk pinigų, prisiąsk vien JūM
807 & Ninth St, So. Boston, M«te»
i’ėjp, bet dar jis darbavosi prie suadresą i TJitle Labofatories 1305 Gate* iyra užkviesti nėĮąaprasti kalbėtojui. Taipgi; vyrai, norintieji priajėyMartelk* — Atetasandra JMmotaui, '
ti
kreditas
p-lei
J.
Mjti'ilcaitei,
kuwuy Stntion, Hansus City, Mo., Ir gy tipriė šios Dratigijdsįbus priimamiūižpusę |stojiino,pagal amžiaus..
^.Tvngųno su pritarimu ’inūsn dvas.
L
ilb Granito st, So. Boatnn, Įtate
neva prignlMąni^ prie bažny duoles mojuos bus Jums pasiųstos.
t Draugystė >. &. K. Ketatičkf
Nauji
nariai
yiji-lKįiinanri
nuo
18
m.
iki
45
m..
Taigi
nepraleiskite
teito! gerb, kuų. J. J. Jakaičio.
Naudok Jua pagal nnrbtlymą. , Jeigu
teintelnlna susirinkimus kas tJtent-tek ■
bėgy> BJ dienų jums girdėjhnas ar šios progos nq
tinio
choro
neCmedatyvutno
su
■OhM il* vakaras buvo begalo mtoMW«į
><vtitalu* U*- <Wdteni kiekvieno m
jumitahytų, .tai prlshjsk mums gyduo
kumpanosių.
Barzdočius
įsĮkibų
les atgal, o mes pinigus sugrąžinsime,
' tetom vMMm
Hanw.
ir-jšpūdingaa. Publikos bušto pn»ilii1Vmas pilnai gvanuRiojatnim,,
kttUHkvfo'
f
Šydhetniams
▼imu Valdyba
f Mh? apie Sdtt sitvirŠ ir visi, tapo piL
taki belauk ilgai, raįy^ štedĮlieu
glite etin
L nai patenki nti, nes tas veik olas
v begalo gražus b’ padarė Ilgai kt-
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