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net negu bažnytinei apeigoe. Pa
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ŠANGHAT, Chinija. — šilko
KONSTANTINOPOLIS. ~
dirbtuvėj ištiko gaisras. 'Sude
Vis daugiau atvyksta Turkijon
gė 50 motetų ir vaikų ii- 100
vokiečių darbiniųkų, meistru,
darbininkų sužeista. Buvo patechnikų ir kitokių profesijų/
—rojuje 500 darbininkų.
Vokiečių ateivystč Turkijon
padidėjo dėlto, kad Turkijos
UŽSIMUŠĖ TRYS ŽMONĖS .valdžia mielai juos priima.
Pastaruoju laiku atvyko Tur
’ NE\V Y0RK.
Automobi
-v
kijon 26,000 vokiečių.
lius, kuriuomi važiavo tiys
ąiotęrys ir du vyrai, trenkė i
PARAMA INDIJONAMS.
stulpų. Dvi moterys ir vienas
vyras vietoj galą gavo,, o vie-«
WASHINGTON. — Agrikul
ims vyras ir viena moteris liko tūros depą rt mentus užgyrė su
sunkiai sužeisti.
manymu nupirkti 1,500 ožkų ir
i
3,650 avių ir išdalyti Xe\v
Į
GAUSI AUKA,
Mexico valstijos indijonams.
NEW HAVEN, (’t. — Tru- Tas atsieis apie $75,000.
• .man S. Lenis, AVaterbury’o
pramoninkas aukojo St. Ra’ - phael katalikų ligoninei $100,000. Aukuotojas nėra katali
kas. Iš jo aukos bus pastaty
tas ligoninės slaugėms namas
; ir tas namas bus paminklu au» kotojo įnirusios pačios. Turti
nas tą auką davė šitai 4igodelto, kad prieš kėletą
jo^t£sH>g44F joje^dė^
►
f
•
<
,
/.
si iv ten gavo geriausių patar\ navinią. Nuloto laiko jis tapo,
tos ligoninės rėmėju.

visy DŪMEI
Lietuviškų biznių ir Lietu
vos reikalų neprieteliai jau
buvo ne kartų skelbę Lietuvių
Prekybos
B-vės
hankrutą.
Pį^piesenąį Taiką tie. mūsų^
priešininkai džiaugsmingai bu
vo paskelbę, kad visi B-ves
bizniai Lietuvoj žlugę.
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L

Kas teisybę norėjo žinoti, tas
greitai sužinojo,• kad .taip nė
5 NEAV YORkT^- Rear-admi- ra. Lietuvių Prekybos B-vės
perlaidos tebėra išnfokanios.
rolas Charles P. Plunnett pasa
Be kitko. Kauno laikraštyje
kė, kad AVashington esąs Sla
piausias Suv Valstijų miestas. “Mūsų Mintis“ num. 5, vasa
rio 23—29 dieni] laidoje yra ši
toks pranešimas:
CAMBRIDGE, MASS.
f
* SLAPIAUSIAS MIESTAS.

Lietuvos f Tarptautinis Bankas
tebeveikia.

Extra.
f

LDKS. 8-tos kuopus mėnesinis
susirinkimas Įvyks kovo 16 d. š.
m. nedėlioj tuo po sumai pobaž
nytinėj salėj. AVindsor St. Visi
nariai bei narės malonėkite atsi
lankyti koskaitlingiausiai.* Ant
šio susirinkimo yra daug svarbiu
reikalu, nes LDKS. 9-tas seimas
ši metą ims Camhridge. Todėl ant
šio susirinkimo turėsime aptarti
kaip pasekmingiau prisirengus,
nes pereitą utarninką susirinki
mas neįvyko iš priežasties blogo
oro. Todėl ant šio susirinkimo
malonėkite atsilankyti visi.
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- Gautas iš Lietuvos Tarptauti
nio Banko vadybos pranešimas,
kad žinia, indūta “M. M.” 4 Nr.
“Afr jau žlugo Lietuvos Tarptau
tinis Bankas?“ neatatinka tikre
nybei. Bankas tebeveikia ir jo
reikalai nėra likviduojami.

V

GINČAI’ DĖL KLAIPĖDOS.
(LENE V A—Kovo 12 <L gin
čai Tautų Sąjungos Tarybos
posėdyje tebesitęsia. Lenkijos
atstovas Skirmuntas susiginči
jo su Norman H. Daviau dėl
lenkų teisių Klaipėdoj. Davis
buvo įteikęs Tautų Sąjungos
Tarybai savo raportų ir pasiū
lymus.
Skiriu luitas aiškino,
kad pasiūlymuose nėra tinka
mai garantuoti lenkų interesai.
Nurodinėjo Davisui, kad Len
kija nesirokuojauti karo stovy
je su Lietuva, o tik lietuviai te
silaiką tokio nusistatymo.

Rusijos į:
Lietuvos reikalais,

gelbsti

Juozo Antanavičiaus sudegė
keturi sūnūs ir du darbir
' ninku.
fk

,l1“" 1 --^r—

Domininkas Antanavičius,
Paskučiaiisiii fižinia skelbia* gerai visėms Bostoniečiams žibūk alijantūL Įtttįkę priimti ho’mas, gavo nuo savo tėvo iš
Daviso pasiūlypU* ' ■
Lietuvos, Taukuočių kaimo, Si
dabravo parapijos, Panevėžio
PALEIDO R^HSTAGA.
apskričio, gavo laišką, kuria
me taip ko kito rašo:

“Žtivusiems už Latvi,jos-4;
tavos nepriklausomybę ginkktbJ
gerbk. ” Gaivinančiai ir nuo- •
8?» jorkširų veislės kuilių — širdžiai po to suHjtmnbėjęr-pi?ar J
6 ir kiaulių — 9, šropširų veis kalbos prie paminklo kaipYiį *
lės avinų — 3 ir avių -— 11.
latvių taip ir iš lietuvių pvjaėa.
Abiejų
tautų himnai užbįtgš
Antra gyvulių partijų bus
pristatyta iš Švedijos kovo m. brolišką iškilmę. Palinkėkime
pabaigoje ir trečia — liepos kad gražūs žodžiai ir pasfžatlė-'
mėli.
jimai, duoti iš abiejųlpušitpUo*
Be to gauta 12 garinių pie liktų tuščiu garsu ir be
ninių, Šitos pieninės bus į- šio lietuvių ir latvių visuoiuesteigtos koperatvviniais pa<
grindais. Iš jų 8 jau išskirs
tyta, būtent: Kuršėnuose, Dot Susirūpinimas Laisvės
nuvoj,, Kėdainiuose, Veliuonoj,
medžiais.
••
Maninos dvare (Raseinių ap.),
. ►
f
Joniškėlvj, Biržuose, ir Šiau
Mėgiamiausia Kauno gatvių
yra vadinamoji Laisvės Jyįįjm
liuose.
šiais metais bus išrašyta dar Vasaros metu Kauno pubt^ą
»

BERLIN. — 5>kfetij6s pre
“Brangus Sūnau,
zidentas Ebert paleido Reichs z Domininke,
tagą. Tas buvo bedaryta dėl
“Alus Dievas skaudžiai nuto, kad tarp atfevų nebuvo
baudė. Iš vasario 13 į 14,1-mą
sutarimo' taksų > kaikuriuose vai. naktį žuvo mūsų keturi sū
kituose klausiimfee.
nūs ir du darbininku. Jie mie
gojo jaujoj ir kluonui užside
IŠGELBĖJO ^RANKĄ
gus visi sudegė. Sūnus,Jonas
«
buvo 21 metu, Mykolas — 19,
Amerikos fmapsistas Mor Petras — 17 ir Kazimieras —
gą n išgelbėjo- Franci
» jos finan- 15 m. anržiaus. Gaisro priežas
sus. Tasai turtininkas Franci- tis nežinoma. Spėjama, kad
jai suteikė $l()(lT(to,0OO pasko
tai kokio nors nedorėlio-nėpriclos.
Frankas lįįnpūolęs^ iki telio darbas. Reginys buvo kai
3.42c. pradėjo ki|tj. ir jau iški sus. Apie laidotuves nerašy
lo iki 4.41c. s Tat-.svarbiatisias siu, nes negaliu iš gailesčio sukapitalistinės bįiihųąos ramstis
silaikvti
nuo
ašara.
*
w
*•
tapo šutrirtytįs/j jlei trf nebū; “Sūnau, jei gali,, grįžk tčvy-

ii*..

12 garinių pieninių.
(Kauno “Vienybe“)

dainai mėgsta šios alėjos įme-J
džių paunksnėje pasilsėti;,, ,$o-,
dos, ir Miesto Valdyba ne/maKaro Muziejus vasario 16 ir 17 žai susirūpinusi šia Laimės
Alėja, nes buvo matyti, .' kaip
dienose.
Daviso pasiūlymas toks, kad
seniau medžių šakos buvp,į{a- ;*•
Klaipėda tektų . Lietuvai su
*Xuo pat ryto ir iki saulės nu pojamos, arba nupiaunamoH-ir
vietine autonomija, bet su .iš
sileidimo prie “Žuvusiems pa pet patys medžiai ties šakųipųy lyga, kad Nemunas būtų leis
minklo“ stovėjo garhėš sargy buvo patręšti. Kai prieš dveje
tas naudojimuisi prekybiniams
ba iš Lietuvos Kariuomenės in tų, rodos metų buvo ylsa
reikalams visam hinterlandui,
validų sii šalmais? padabintais gerokai-up^enėta, * man atri^; A'
neišskiriant Lenkijos, Vokie
Vyties Kryžių ženklais ir su pi tada, kad dalis tų medžių turįs
tijos ir Rusijos.
kelius .papuoštomis narsiųjų nudžiūti arba iient skurti. 'IrSesijų vedėjas išklausęs lenvėliavomis.* Iš aukuro, stovin- leišybf,'' thda ištiktųjų
ęį&priel
^.įejįą npgenįtų medžiU^šiek tięk
TŽi*pu^nŽkėixuImpšnojo lig-' Wūrd6f Bėt kažkas, netifriS^
kymų uždarė sgsijas.iluksuįęrįs ne Europoj būt trumpesnė bu guOtla. . Dabar mums tikras
1
•*
■-’
iš r Kauno Lietuvos premieras vus.
nis,
simbolizuojanti,
npužgęsnū,
iš
Miesto
Valdybos
pasakė?
vargas, nes nėra kam ūkę ves
Galvanauskas.
ti. .Ta baisi nelaimė, kuri mus tarną ir karštą didvyriams at- jog būtų buvę medžiai visai iš
GAISRAI.
palietė, mane ir motiną visai mintį. Aukuro priešaky iškal džifivę, jei nebūtų buvę iinfftri
• Tuo tarpu Lenkijos valdžia
pribaigė. Atleisk sūnau kad ti žodžiai: Redde quod debes—■ tų priemonių (t. y. šakų piųitsatsiuntė Tautų. Lygai protestų
BIKTIARESTAS.—Didžiau ilgęsnį laišką neparasiau, > nes “atiduok ką privalai“ buvoi tymo, kapojimo, tręšimoj.
prieš Daviso pasiūlymų, kur
siose Rumunijos žibalo versmė jėgų stinga.“
papuošti IQ valandą lyto šiais; rnet vėl aš pastebėjau Laisvės
lenkų interesai nesą garantuo
metais kaip ir praėjusiais me .Alėjoj medžių šakas pjaūs^įt,
se biivo kilęs didelis gaisras.
ti. Lenkija tvirtina, kad Ne
tais gėlėmis, padėtomis atsto matyt- — per visą. Alėjos ilgį
munas, kuriuo Lenkija naudo Nuostolių padalyta daug*. Nu Iš mūsų žemes ūkio kultūros
vo draugiškos mums Čekų-Slo- vėl bus • medžiai “apvalyk"
kentėjo francūzų valdomosios
darbų.
tus prekybai nesąs prideramai
&
vakų tautos konsulo pono Ga nuo kai kurių šakų. Atsižvelg
versmės. Amerikonų versmės
apsaugotas. Lenkija reikalau
Žemės Ūkio Ministerijos lia. Dieną Muziejus prisipildė damas i tai, kokios šakos
nenukentėjo.
■ fti
ja teisės bausti Lietuvą, jei
i
pastangomis šiais metais jau •publikos įvairaus amžiaus, vi 'mamos, aš esu tikras, kad ta
Lietuva leis kitoms tautoms ' LAVRENCE, Mass. — Prie
pradėta priruošiamieji darbai sokių tautų ir luomų; Pavaka tai medžiams turės pakenkti.
laisviau Nemunu naudotis, ne Ess^y St. ir Broad\vay buvo
įsteigti Lietuvoje, vienai cent re Karo Muziejų aplankė kariš Nors daugelis mano, ka d^ugu lenkams. Lenkų toks išsi gaisras.
Nuostolių už apie rai i ne i ir 6—7 rajoninėms ban kas Pakaitės Valstybėms ats mažinus šakų skaičių medis fru*
šokimas sukėlė'sensacijų.
$500,000.
dymo stotims, ktų-ių tikslas tovas majoras Saiu, kurio as its labiau tarpti ir išleisti
Rusija .taipgi • prabilo Klai
bus tirti kurios originalinių meny Lietuvos visuomenė pri laugiau naujų tankesnių ša]wj,
KIEK
STUDENČIŲ.
'
javų atmainos bus tinkames puolamai susirinkusi Muzieju bet mano nuomone, išgrįstoje
pėdos ir lenkų santikių su Lie
tuva rūkalais. Rusijos užsie
nės mūsų krašto sąlygoms ir je sveikino draugingą mums akmenimis-'gatvėje, kur nuoBERLIN; — Vokietijos uninių reikalų ministeris Čičerin
kurių trąšų labiau reikalinga ^Ameriką ir prie tos progos ar lat arti dulkių, tų pageidaOtversitetuose studenčių išviso
pasiuntė Tautų Lygai ir Lietu
žemė.
tilerijos orkestro buvo sugro įamų rezultatų sunku susilmtk40 nuošimčiai tų
yra 8,(»00.
vos valdžiai pranešimą, kad neI>e to, Žemės Ūkio Ministe- tas Amerikos Suvienytų Vats ti. Jei Alėjos medžiai mafcgtų.
ima
daktarvstės
studenčių
pripažįs sutarčių dėl Klaipėdos
ria yra.gavusi partijų'mašinų tykiu himnas. Vėliavą nulei ^šnekėti, tad jie savo gerada
kursų, 20 nuoš. Ima valstybinės
javams valyti.
Iš jų' jau pa džiant skambino Lajsvės Var riams gal taip pasakytų: ‘.4?u-ir.del' Lenkijos su Lietuvą ru’konomijos mokslus, o kitos
bezių, jei nebus leista į tas de mokinasi filosofijos. Literatū skirst) ta apskritims 83 trije- pas. Vakare laike -iliuminaci simildami. negadinkite nmsn
riai, 89 fucliteliai, 6 specialūs jos Muziejaus sodnely buvo iš vegetatinių organų, nes mes
rybas Rusijos balso.
ros, istorijos, kalbų ir tt.
trijėriai dobilų sėkloms valyti, statytas Didžiojo Lietuvos Ku gatvėje gyvendami visai uždu
------ __----------------- ----------------4 specialus trijėriai linų sėk nigaikščio Vytauto biustas, pa sime, įr mums šakos su lapais
GAL PRIPAŽIS ŠVENTU.
PRANEŠIMAS.
loms valyti. Iš gautų mašinų dabintas vėliavomis ir Vilnium nemažiau vra reikalingos, k&ip
.
RYMAS. — Šventajam . Tū •dar neišskirstyta 80 trijerių ir ženklu, reiškiančiu mūsų ne šaknys!“ *
Ne\v Yorko ir Ne.iv Jersey zui paduotas prašymas pripa- 80 fuchtelių.
priklausomybės dienoje .troški
apskričio suvažiavimas įyyk> iinti šventu kunigų Henry
Šiemet Žemės Ūkio Ministe mus.
čiuožyklos ir kainoj y
,
AIū
sų čiuožyklose Šveu$8įis.
balandžio 6-tų d., 1924 m., 1- “laneliat.
Jis yra socijalistų rija nusistųpiusi atidalyti apie
Vasario 17 dieną Kauniečiai
mų vai. po piet, parapijos sve nužudytas. Pb karo su Vokie- 60 žemesniųjų žemes ūkio mo matė vėl iškilmingai padabin dienomis paprastai grojaį or
tainėj, 219 Riplev PI., Eliza-' ija 1871 metais Paryžiuje-soci- kyklų.
Dabar kaimuose ruo- tą Muziejų, o bokšte aukščiau kestras, Todėl ir kainoSrdtž. j•
b
bethport', N. J.
.
’alistai padarė maištų ir apval šiama tani tikri žemės ūkio “Laisvės- Varpo V garbingai iš ėjimų esti pakaltos.; Tiįc
v“1®
Brangūs vienminčiai, kadan ia miestų. Tuo tarpu francūzų kursai, kuriuose turi paskaitas Įveltą latvių tautos vėliavą ar kaikurių čiuožyklų lail^ioi
« S
gi šis suvažiavimas ,bus prieš- valdžia buvo Versaliuose. Pir pereitą vasarų baigusieji že Latvių vėliavoj iškėlimas bu jai ųioka rinkliavos nuošimti
seiminis, tad daugelis ivairių mutinis sočijai istinės valdžios mės ūkio kursus pradžios mo- vo padarytas Latvių Seimo, at nuo pabranginimų.
■
Vasario 1? dieną Tol&įjmte
dalyki] bus , aptariama kurie tarkas buvo -suareštuoti dva- ; kykltįJuokytojak Kaip galuti stovams pagerbti, atvykiisiėim
paliečia mūsų hlangių organi- iškija. Suareštavo arcivvskn- nai paaiškės skaičius lankan Lietuvon pasveikinti niųs^Ne- ir Ožeškienės gatvių kaų$$
zaetjų. Taigi gerb. kuopos nia •m Darhov ir lūkunlgm Kai iš čiųjų kursus, jie virs nuolati priklausoniybes švente iri pa naudojimąsi čiuožykla buvo J"
tonėkite prisiųsti kodaugiausii ■ Versaliu valdžia’ pasiuntė ka nėmis žemės ūkio mokyklomis, duoti mums Sįivo brolišką ran mamas tięnas litas, bet įtftno'
atstovų su • naudingais suma ri Uomeiię prieš socijalistus,-tai kurių vedėjais bus dabartiniai ką/su susiartinimo pageidąvi ; Žeūkle ~ pažįhnėtamė policijos
nymais* kad galėtume tuos su mcijalistai nužudė suareštuo- kursų vedėjai. •
’mais. Bv-ečiai po pietų apianki nuovados antspaudu btif& įra
,
..
Žemės
ūl^io
Ministeriai
remanymus įteikti seimui, Taip us dvasiškius. Tas buvo padaMukiųjų. Ilgai ir atydžiai dai šyta tilt 50 centų, Brie
gi yra daugelis svarbių dalykų yta gegužio 24-ir 26 dienoiuis. nuant, žemės ūkio Imperatyvų rėsi jame ir paguliau vakari Ženklo buvo•.pridedamai
aptarti' kasiink tolimesnio aps ■ tarp nužudytųjų buvo kunigas sąjunga gavo pirmų partijų iš vėliavas nuHdžiant akyvais tas popiergalis, Iniris pęžymfc*.
kričio veikimo. YTra pageidau PlanclUit. Jo- gyvenimas tapo Švedijos išrašytų, gyvulių, jbū.- dojo milžiniškos minios padėjo tas tik čiuožykla savininko -jama kad atstovai išduotų ra- * įprašytas ir knygoj^ išleistas. teni: eržilų reproduktorių
jdidMį gyvų gelių vainiką ant antspaudu.
;
• **, ą
pertus iš. kuopų .veikimo ra^tiš Ti s buvo uoliu dvasiniuose rei 17 št., ardenų veislės kumelių žųvitsiemš, paininklo.
Grau ; čiuožykloje buvo ir?
’ ‘
Meldžiam nesivėluoti c kaluose veikėju tarpe darbinin '-—• 2/ št». švedų veislės eržilų džiai skambėjo tyrame tyįiąuu? v^riasuiąjų imlicininkų, * Bet
kų, Kai?ditioįaa Bil lęt jį pūva4, švedų veislės kumelių — .žiemos ore Bethoveno gedulin kažin.kodri į šį aukt$ roildSiijū
liti laiku. / *
laitln dūšią medę- to
.
blandų Veisles bulių
gai
grojamas nulig. pa* nekreipė dūmeriK
Pirm. M. Stapinskas, dina
41
18, olandų veiaUs telyčių --- duotos, tondidų
m. Mta.'
4

ji ■'
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Šis pranešimas papildo kitus
pranešimus apie tai. ktūl Tarp
tautinio Banko ir kitų B-vės
biznių žlugimas yra nedorų
žmonių prasimanymas.
LIETUVIŲ PREKYBOS B-V&,

414 Broadway, So. Boston. Mass.

Kp. rašt. J. S. Vaičiūnas.

(Atlv.)
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Centro Valdybos .nutarimu Šaukiamas Lie- 'f
*•
»
♦
tnviij Darhininkij Kooperatyvas Sijjungos mata
ms Šeimas BALANDŽIO 29 ir 30 d. Į Cam-

bridge, Mass.,

.

Visos L. D. K. S. kuopos prašomos rinkti
delegatus ir\rongt i Seimui įnešimus.
t

('ontro Valdybos Var<].u:
t*

>

’4

K. RaMtoS/įi^tniniukas.
’ J. Tttatosonia, fiokrėt^vins- *
M. Kamftridtiliš, iždininkas.
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auksinių, pasirodė . feacl už višus
daugiausia tikietų išpardavė p-lė j
LDKB 36 kuopos 'jnėnesiniš siu Zof, BWait& . Jį už tai gavo
j
sirinkimas. įvyks l(J/d. kovo, 1924 nuo klebono .pirmą, dovAjią auksi;
m. sekmadienį’po-.sumai?šv,.And nį. paišelį. Tąiųe
pad^y* :
riejaus parapijos salėją Malontis ■to parapijai •pelnų sipciri
, j
noriai. bM nares, maĮonėMt sust Choro kason tik mąžą nuošimti
rinkė skaitlingai į virš minėtą supaėmė. . Už tękį pasidarbavimą i
sirinkimą, nes yra svarbiiį iškalų, klebonas ir parapįjonai yra labai
o svarbiausiai kąd pastatyt kuo* dėkingi kai p. E, ^lapeliui taip iv
pos reikalus ir tvarką ant rimtes eboristams-ėms. Po, W . buyp
nių pagrindų, tai yra kad iršinkus svarstyta .apie operetę “Consistiprią valdybą.
lium Faeultatis,“ kurią jau moki
Rašį. nasi ir rengiasi petototyti seetio*
jo Velykų* vakare, visi lošėjai*jos

NEW BRITAIN, COO.

j

rio, kuras laukia mados įtaisy
4

t

mų kad bliauti, žpj<* kramtyt,'
stebėti,
Imti, apimtomis. -» nitrengtoKurto
j
. • \
Nuper
Avių, buria nemąsto, neperHwy(THM WRK«t>
'nmto, nesipriešina; jos eina, šen
ir ten,, užlipa, nuHpp,; klauso
IUESDAY, THURSDAY to SĄTORDAY
to
garsiai
rcdkalanja-Iiuosy— by—- 1
f
su atsidavimu. keįseiauMų pri
JOSEPH'S LITHUANIAN R C. ASSdCIATION OF X^BOB bes, josios negaudamos šiau sakymų; Ir kiekviena avele
šiasi; bet" jos viš-gi yra niadii džiaugiasi prlgulSfluinų prie šį-,
asseconcj-class mattep Sept 12,10155 at thėpoBt oftlce at Boetolt,
vergps. Palaidumas ir tušiu- to būrio, kurį botagas valdo;
?*
_•
under the Act o£ Sūreli 3, 1870.”
,
AUceptanee for mlUnr at spoclal raM Of postnge provlčed for U >*etięn 11041
niasjas priverčia pidiniN; šį
Jeigu primeni vienai* iš; jų,
Act pf Oęt. 8,1017, authorized cit Jiily 1£, lOlA”
. LIETUVIS BI8TIKAS
-kad
toks
ar
Jvitoks^apsii'ėdyjungų..
.
to
triukšmingai
rei

ŠUBSORIPTION RATES;
AČAMPIJ0NA8.
kalauja
liiiosybė^
viską
darytu
mas
netinkamas,
nedoiĮUSj
kad
hudIon,.mass,
— KovęYeariy'
ii».>•••.a4.5ą
nutarė nusifotografuoti ir patal
bet jos nepasilieka diuosybės toks šokis jų pažemina, kad ji Mareli 27 diqną, Mechanic’s Hali,'
■ Skston.andsuburbs ........į
pinti laikraščiuose, apsvarsčius
taip elgtis kad galėtų save save kompromituoja, tai išgir lietuvių č&mpijonas *—z Juož. KoLDK. 56 kp. mėnesinis sisirinld’ Forcign eountries yeariy .......-.7..................... .. .................... . .. »•..$£50
rengiamo vakaro reikalus, pirių,
gerbti.
•
si visuomet tą patį išsiaiškini maraugkaa risis^sUs lenkų čampijo- mas atsibus nedalioj, kovo 16 d.,
A
E. Šlapelis įnešė’ suTanymą, ar ne?
.
•
Jos savęs negerbia, jų ver mą;
t v “Aš ne aršesne už kitas,* nu Frank Krostanski iš Montreal, 1921 pas kp. narį P. Stanį, 38 būtų geras dalykas chorui sureng
gavimas madoms yra prĮparo- Tokia® dabar mada. Tie kurio Cąnada. Lenkas sveria 225 'sva Haugbton St. Prasidės 3 vaL po
>- ’ x
ti spaudos savaitę, kad praplatln- ■
dvnuts šito savęi negerbimo.
mus kritikuoju yra atsilikė- rus fr imąsi su pasaulio čampijo pietų.
ti tarp vietos lietuvių daugiaus
: Kviečia Valdyba.
nais, Birmą sykį Juozas Kama*
Notas visuomet būti kitų at- Iiai.,?
gerų katalikiškų knygų ir laikra
Ir
vis
irerimtesnes
ir
nenuo

rauskas tarę? imlia Worcester’v
vaizdu — rėdytis, šoktidu-,
ščių. Ir įš padaryto pclnor-pČF A
seklesnės,
.jos
dauginasi
tame
homestead, PA.
.C-.'*' 'v
• «
.
*
h’yti kaip kitos daro,’* imituoti
su lenkų čampijohu. Ha šiol Juo
spaudos^ savaitę, insisteigti dėl
i’ <t
av '
•-**»*•
V
visame kame kitus, .kad iš to- būryje, — kur pįeniuo — va zas Kamarauskas pergalėjo kiekAPEIGĄ KLAUSIMAI.
(Uioro iš
nors mažę. Hnygy^
Fedcraijos
skyrius
pereitam
su

garbės gavus, taip absurdiškai, das yra blogas. .Jų sieki nyks vieną-sava oponentą, tikime, kad
sirinkime išrinko naują valdybą nėlį. Sį iiiešimą visi parėmė ir• :
Nuo 1917 m. lakai menkutis rasit katalikų skaitlius pradė
ta,
gęsta,
jų
sprendimas
pa

ir
ši
sykį
pasiseks
mūsų
tautos
milatrodo, kad kuo daugiau apie
ir griebėsi prie darbo. Nutartą vienbalsiai nutarė rengti spaudos
josparčiai augti naujais ir žymiais atsivertėliais. Sugrį^nt
klysta,
jų
sąžine
užgyta,
ne

žinui;-laimėtiv pereitą .spalio mė- pavaryti agitaciją kad ga^us clau- savaitę. Ir visi iiąsižadėjo dar
tą manai, to mažiau gali su
tenka HĮorales sųvokos.i
Somos Bažnyčion rusams pakyla labai aktualus apeigų klapsiprast tokią jų dvasios padėtį.
d ' mesį Juozas’ Kamarauskas. Wilk/esgiąu narių, .Atstovai apsiėmė gau buotis per spaudos savaitę, kad
•mas. Dauguma rasų priima katalikybę pasilaikydama savas
Juk buvimas “sau- žmogų-' Būtinai reikia reakcijos. Vi- ■Barre, Pa,, (turėjo imtynes su vie
kųodaugiaiisia išparduoti gerų
slaviškas apeigas: slaviškas liturgiją ir mišias, pamaldas be mi” suteikia didelį džiaugsmą ^os moterys, merginos’, turėtų’ nu lenkų čampijonu Wladek ti po kelis naujus narius savo
kif.vgų ir užrašyti laikraščių. , Į
draugijose.
,
y . Vargonų, vedusius kunigus ir visas kitas Rytines apeigas. Vie-‘ Turėt savo idėjas, .savo mintis,
Zbyszko
irdą
lenką
Kamarauskas
sujungti: .savo įtaką atgaivini*
spaudos savaites komisiją dukpav-'
šŠ * apmesti ir fekių, kurie priima latiniškų katalikybę, kuri vieš savo papratimus ii’ savo*asine- miii.mtų jaunų mergaičių,, ku? pergalėjo į 17 minučių. Svetainėj
Pittsburgho apskritys.
traukimo reikalingų kn^ygų ir lai
ninį
ir
nepriklausomą,j)skonp
kilo
didžiausias
.trukšmas.
Ten
rių .elgčiiiH yra taip pavojingas
patauja Vakaruose.
'
'
8LRKA. 38-tos kuopos organi- kraščių fįejo sekanti? vdrg. E. Šla
?V Latiniškujų apeigų šalmiukų pradėjo rasties jau 18-tame pasielgt kaip nori, o ne sulig - visuomenės -ateičiai, laimei ir lenkų buvo susirnkę virš .tūkstan zatyvė komisija smarkiai- darbuo pelis, gerb. klebonas ir moksl, J, čio, o lietuvių apie penkis šimtus, jasi kad suvažiavimas būt pdsek- Zabulionis. Spaudos savaitė bus
’1 amžiuje, kuomet rasų poetas kunigaikštis Kantėmir padavė pa- tuščios minios dekretų,, yra kultūpi: ■
Lšganhiią gali tik moterys at ir’ niekam’ niekur negirdėtas iietu- mingas. šiame suvažiavime susi paskelbta vėliau, kaip buš viskas
. vyzdį priimdamas latiniškų apeigų katalikybę. Latiniškieji man rodos privilegija, kurios
' atsivertėliai norėtų nutraukti visus ryšius su pravoslavija ir su kiekviena moteris, mergina no nešti. Ar jo,s. supras šį tiždavi- vis stojo prieš lenkų milžiną ir organizuos ir S. L. R. K, apielin- jau prirengto: Valio p. Šlapeliai
; visa jos nemalonios atminties religine organizacija, kaip Šven- ri turėti. ^Ne; f ‘ sporte ”. (“ f ta ni ir ar turės gana, drąsos pa pergalėję jį į 17 minutų. Lenkai .j•kes kuopti apskritys, Suvažiavi už tokius gerus sumanymus ir įne-'
raudonavo iš gėdos kad lietuvis mas šaukiamas .kovo 23 d. 2 vai. jsimus. Kaip viskas labai puikiai
periui ”) priguli prie avių bū- keisti šių padėti ?
’ tasai Sinodas ir t. p. šltcfc grupės norams, žinoma, kliūčių
paėmė garbės vainiką, d lietuviai po pietų pobažnytiiiču svetainėn, einasi ir daug veikia. 'Mat Šlape
nedaromai ir ji laisvai gali plėtoties sale slaviškų apeigų ka
plojo ir sveikino Kamarauską. Ir IIoTestead, Pa.. Visos apięlinkčs lis padavė įnešimą kad ehoras pa
A. L? R. K. MOTERŲ SĄ
PRANEŠIMAS.
talikų.
taip svetainė ūžė per pusę valan kuopos kviečiamos prisiųsti atsto sirinktų kurį nors laikraštį sau UŽ
JUNGOS VAJUS,
„.■•...•
... . *
,..
,
Tad šiandien galutinai krypstama palaikyti abi apeigą ii’
,
T £ ..
_
. . L. Vyčių Sraujosios Anglijos dos. Taip-pat nemažesnis trukš
.hm
<nrnhn(m keturi
IrarnVi mėnesiai
manimi •■ • • ' ’
• f _
* _
*
** •*
J
au/prabėgo
vus. Šis suvažiavimas bus ^var- organą ir apie savo -darbuotę rą-z J
Latinų ir Slavų, rusų katalikų tarpe.
Apskričio Kuopoms.
mas
buvo
ir
kovo
9
d.
šv.
Jurgio
’ širųtfų į savo organą. Šiam įne^i-^M
vajaus' darbuotės, ir tik lieka
<xerbianpeji,: jau-’gįl visos, ąvetąfn^jy Newark, N. J., kuomet ,bus ir daug svarbių reikalų bus iš
du mėnesiu; laiko* pašidiu’buoti
kelta., Tikimasi turėti ir Žymių mui visi patarė • ir paąirinko
MAŽA KUNIGŲ.
kuopos įęavčt pranėšįmiis iš Kamąrauskas pergalėjo vokiečių
ir bus užbaigtas yajūs.V Sąjtmkalbėtojų iš kurių daug ką’ nau- už o rganą kai po'jaunimo laikei -,
• totčoy ’Md^enttas • daro marš* Čampijoną Gają! ’Vogol, KamaBolševikams pradėjus žiauriai persekioti dvasiškąją iruž- gjetės^ apsidairykhn į visas
tį “Vytį.” Apsifinkus organą,
jp bus galima išgirsti.
nitą per Aisas kolonijas su rauskas jį pergalėjo į 32 miąutas.
■
v
,
.
.:
i
•
<fo&us visas dvasines seminarijas, feusijos katalikai pritrūko puses tu- išnaudojom kiekvipjfą
Plaktukas. refiktf’ir korespondento kad į jį j
*<
Svetimtaučių katalikų — lietuvių, latvių, vokiečių ir progą, ar atlikom savo užduo prakalbdiųfe ir yra siunčiamas "Vokietis .sveria lygiai su Kama
♦ Įoinigų.
rašinėtų žinutes apie chor darbuo
gerb. Vyčių redaktorius AI. Žu- rausku — 230 svarų. / Ir kuomet
tu Korespondentu visi vieųbaL
lenkų — Rusijoj-nedaug bepąsiliko. Ir šitų tautų neskaitlingi tį? Randasi • kuopų kurios la
SIOŲK OITY, IOWA.
jus, nesenai sugi’įžęs jš Lietu Kamarauskas pradėjo vokietį čiu /
pinigai turi begales darbo' savo tautiečių tarpe.
Jiems jau bai energingai darbuojasi ir
šiai išrinko moksleivį J, Zabulionį.
____
■ /
vos ir Wbės organizacijos rei pinėti savo žemaitiškomis ranko
Atvykus pas mus vargoninkau- Po Velykų ehoras rengiasi, prie di
nelieka ir laiko., rusams katalikams tarnauti.
Galop Latinų jau prirašė skaitlingą' būrelį kalais.
Taipgi
papasakos mis tai vokietis ne sykį buvo ti £. E. Upeliui, suvis kitoks ju delio Veikimo, ■ dėl kurio jau/ir
Apeigų kunigai menkai tinka Slavų apeigit rusams katlikams. narių. Daugiausiai lig šiol pri mums • iš Lietuvos jaunimo
.pradėjęs rėkti. Temdaug lietuvių dėjimas pasidarė mūsų kolonijoj. planai’'išdirbti, taig jr . korespon
rašė narių 29 kuopa Brooklyn,
' Tad neperseniai vyskupas. Oiepliakas buvo sumanęs paruošti
darbuotės.. Tai visiems bus į- “betino’ ’ už Kamarauską; kai ku
Jis atvažiavęs, tuojaus ėmėsi dar dentui darbo užteks. Ant gilo p;
^DVILYPIŲ APEIGŲ” kunigų; galinčių Rišiąs laikyti lati ’N, V. it\26 kuopa Clfereland,
domu.-pasiklausyti.
;
rie, prasidėjus imtynėms, įvarė ir buotis iš visų pajėgų, kaip dėl vie Ad. Petronis visam chorui ištarė
Ob io. Girdėti kad nauja kuopa
N. A.. Apskričio kuopas lan Į $50.00. Ir kada Kamarauskas lai
Kiškai ip slaviškai.- žinoma, ne bile kunigas gali įstengti ge
Bayonne, N. J. rengiasi pra
tinės parapijos taip ir dcl tautos. širdingą ačiū, už įteiktą dovaną
kys šiomis dienomis:
rai išmokti abu ritualu. Tai, pasiseka tik mokytesniems ir ga
mėjo,
tai
rankų
plojimui
nebuvo
lenkti visas kuopas. Valio! už
Suorganizavo du didelius chorus nuo choro jo vestuvėse. .Susirinkit
Balandžio 3 d. — So. Boston. galo.
besniems. Tad vysk. Ciėpliakas buvo suteikęs abiem apeigom tokį pasiryžimą.. Kode! tik ke
Tuoj apstojo “steičįų,” kaip didžiųjų taip irt mažųjų, ku mas buvo išdarytas su malda per
laikyti pamaldas dviem mokytiem Petrogrado kunigam: Anta- lios kuopos'smarkiai darbuoja Alass.
sveikino ir šaukė valio Kamaraus riuos per trumpą laikų’ puikiai iš gerb. kleboną, aut galo buvo prak
Baiand.
4
—
Montello,.
Mass.
kui. žinoma, tie labiausiai šau- lavino .giedoti, dabar miela- pasi tikos giedojimo. Valio šv. Cccili-,
' Mui Niemancevičiui ir Ed. Junevičiui.
si ? Ar gi ne visoms, sąjūngie/
Bal. 5 —> Cambridge, - Mass. kė, kurie “lotino” už Kamaraus
tėms rūpi vajus ? Ar-gi ne vi
klausyti kaip bažnyčioje taip ir , jos chorui ir jo vadui p.’Šlapeliai J
A
Balnini. 6—Laivrence, l^ass. ką.
SLAVŲ APEIGŲ KUNIGAI.
Koresp..
sos sąjungietės trokšta matyti
svetainėje. Scenos srityje tiek
Baiand. 7. — Kasima, -N. £L.
savo organizaciją tvirta ir
Iki -šiol nebuvo lietuvio, kuris darbuojasi kiek tik išgali, nes dar
T Daugėjant slavų apeigų katalikams, nuo 1917 m. pradėjo
- /,
Baiand. 9-— N0rwood,_ Alass.
skaitlinga nhrėmis ? .
tik devyui mėnesiai kaip pas mus
užimtų
pirmą
vietą
pakulio
spor

.
ST.
CLAIR,
PA.
I
- dauginties ir jų kunigų skaitlius. Dabar jau yra trys dideles
Bak 1L — AVorcester, Alass.
»
-»
Sesutės! Stokim į darbą iv
--------•
./
tų tarpe. Mūsų maža tautele ne darbuojasi, bet jau sugebėjo per
Uįįvų apeigų parapijos: Petrograde, Maskvoje ir Saratove ir
Tad-gi vyčiai, o ypač kuopų
Kiek
laiko
pirmiau
buvo
mine*
■
likusį laiką sunaudokim prira
turėjo tokio milžino, kuris gar statyti scenoje kelius operetjškus
A^daug smulkesnių kituose mieštuose.
valdybos stengiatės kaip gale-,
šinėjimui naujų narių. Tegul
sintų lietuvių' vardą amerikonų veikalus, o kitus, dramatiškus (ir ta “Darbininke” apie rengimą
Petrogrado parapijai vadovauja vyskupas Leonid Fiodo- nelieka nei vienos kuopos, kuri darni sutraukti kodaugiausiu
sportų tarpe.
Bet štai, pereitų komedijas, du koncertus ir halių, čionai naujos parapijinės svotai*
■publikos,
o
ypač
jaunimo
į
pra

ųės ir nors dabar dar galutinai t
^įųv, kurio energingas darbas ir didžios pastangos labiausia pri- nepasįdarbuotų laike šio naujų
metų spalio mėnesĮKWiIkes-Baike, kaip su didžiųjų taip ir su mažų
.
neužbaigta viskas, bet 1 d. kovo,
; šidejo Rytų Kataliku stiprėjimui Rusijoj ’ Be to, dar šv. Kot- .'narių vajaus. Tegul nelieka-nei kalbas, .
Pa., Apirmu sykiu pąsigarsiŪa- a-l jų chorais.. P. E. šlapelis su švel□rinęs bažnyčioje prie latiniškų altorių laiko slaviškas pamal- vienos kuopos kuri nepasidar-1 • GarMnimci reikalais kreipki-: merikonų spaudoj Juozas Kama •niu apsiėjimu ir taktišku vadova buvo surengtas baliną atidarymui
naujos svetainės.
x
tos eėntran. Reikalaukit pla
dastdu rusu kunigu: Aleksoj Zerčanįnov ir J. Deibner.
buotų laike šio vajaus. Arti
rauskas, lietuvis čampijonas, ku vimu visus sutraukė prie veikimo,
Prieš prasidedant šokiams gerb.
katų nurodydami kuri diena
Kun. Zeržąninov kadaise buvo pravoslavų šventikas (p.o- nasi jau “Jubiliejinis Seimas/’
ris pirmą sykį imsis su lenkų čam-. choruose užvedu gerų tvarkų, ko l«in. P. Mieržvinskis ištiesė Lietujums yra paskirta ir svetainę
pas) Pferėjus katalikybėn, Caro valdžia neleido jam atidary- bus išduota atskaita iš vajaus
pij oriu — WIadek Zbyško. Ir nuo kios niekad nebuvo, įvedė mėųė- vosjtrišpalvę vėliavą tie “Vyčių”
kurioj bus prakalbos. Centras
darbuotės,
kuri
parodys
kiek

to laiko mes susilaukėme Juozą miies mokestis ir chorų padarą viduryje ir užkabino' ant estrados..
ĮtĮ Rytų apeigų koplyčios Petrograde,
pjakątus jums prisius.v.
vieno
skuopos
pasidarbavimą..
Kun. J. Deibner pirmiau buvo valdžios tarnyboj. Perėjęs
Kamarauską, ristiką-čampijoną. kaipo tikrų organizacijos draugi (Tuom laiku būtų buvę reikalinV. T. Savickas,
Juozas Kamarauskas paeina iš jų, susirinkimus laiko regulcrjs- ga visiems s večiąųis pagiedoti tau
katalikybėn jis pirmas išgavo Leidimą nuo Caro valdžios lai Taigi dabar dirbkim kad ne
L.
V.
N.
A
apsk.
pirm.
reiktų rausti išgirdus atskaitą.
Lietuvos šilalrą kaimo, Baisiogu- kai sykį į mėnesį, dabar ehdre y- tos himną “Lietuva tevj'jiS inft*
kyti pamaldas savo koplyčioje. Bet šv. Synodas 1913 m. vėl
Sukruskim, sąjungietės tr
loš parapijos, Kėdainių aps’krįčio. ra vienybė ir susiklausimas, dėlto šų, ’ ’ bet dėlei man nežinomą prie* .
MERGINA BANKO IŽDI
-atėmė šį leidimą. Nuo to laiko jis tapo priskirtas prie šv. Kot•
padarykim stebuklus^ tegul iš
Reiškia, Juozas Kamarauskas yra kad yra gera tvarku'. Ir tojau bū žaseių to nebuvo); ’
NINKĖ.
rinosMbažnyčios, kame jis greit pasidarė labai populiarus ne tik
sipildo mūsų obalsis : 1000 nau
du visi naviai-rės, "geriau taikosi • Po tam prasidėjo šokiai* o lietu- '
BULP1TT,Tml — Lu Fera kilęs iš šventos Žemaitijos ir kurį
* tarp rasų, bet ir lietuvių bei lenkų tarpe. Kun. Deibner buvo
vių orkestrą griežė daugiausia lic- *
jų narių lig; “Jubiliejinio Sei
i
jis 'tik pačiupinėja savo žemaitiš prie, choro.
jŠventiiltas Lvove, Galicijoj, ir tik 1905 m. galėjo viešai pratųviškus šokius už lęą vertu p«gy* .
mo.”
• . Nelee; 22 metų amžiaus, mergi komis rankomis, tas -jau jo ven
Vasario 7 d. 8 ;0d v. v. tnojaūs
*
•
dėti kunigo, pareigas, kai Rusijon užpūtė laisvesnis vfjalįs.
”
1
na. tapo išrinkta vietos banko' gia ir /nenori antru kartu būti po pamaldų į^yko š\\ Cecilijos rimo. •
M. Jokubaitė,
Šokių pertraukoj pasirodė gar
Tuomet jis įsteįgė Petrograde mažą koplyčią, kur ir prądė|o
•
.
‘
.
Mot S. Centro Pirm iždininke.
choro paprastas mėnesiniš silšii’iii* sioji “Raseinių Magdė,” kurios .
^paglostytu.’'’
gpiesties rasai katalikai;
Dabar Kamarauskas atsilanko dnias, “kuriaiue |>uvo svarstyki ir tipą atvaidino p;tis S. Kvietkųs iš
v« Maskvoje Rytų apeigų kataliką įtaisu ūėi Petrogradu šviesdami ir organizuodami rusų liaudįKotrinos parapi- jvšią apielinkę* ūai ir kjto W •nutarta daug naudingų iv svarbių j*li§adolpkM°s> *
Jurgio per/ *
. W&4atoojasi neseniai atsivertęs kuhl V^brįkūsbv. Jo. lą- jpš'sūiėjė būdavo per 3 metus (1920—1923)-rengiamos paskai lėjpjaBe-jo riatynėė įvyM W, dalykų padaryti ateityje. Suširin- mokytojas.
Sakėsi atvožiami
, »
ta:'drąsūs apaštalavimas nepatiko Sovietų valdžiai:i bolšęyįkūi tos ir dU^usijgs
taligĮjos’ toisjiw. Dvpb viai,/ nepraleiskite nepamatę mū- dųių atidarė choro včdčjas ir ieškoti savo “Jonuko, ” lcuris kaž
- F
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^eva reikalo 4įdvrg
kad patemijuK iki
laipsniiii 4*spm’tėins°
tom traks taf moralei
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aiškiai skaitydavo tik kartą į menesį, ' .gi visas kitas- paskaitas sų taut^ miltino *-* Juozo Kito
duodavo pšaąūliečiai toijgeųH* Što paskaitos visučinęt s|i- rausko.
įraukdavo didoleš tolį itoąs į šv^Kotoos salę, kur kataįi* Y kadangi mūsą 'taatie®^ Kama*
įjiuata sveria 230 svarų, tad jis
iA
s .... .
Trūkstant Rytą arba Slavų apeigą JtogijM teli^pį ta* ky^austoko viąiiaujuir. nauju&ivmlįiu
W rwW»apalengvina sviėtiŠJdai intęligeūii&i, atstoto ūntorsitą prp* iš Šviešuometo tarpo. 1923 iu pavasary bolšavikai uždraudę
Nei vienas riatikas netari tekios
fešeriai jr studentai.’ Petrogyado ir Maskvos untorsituose jajt šiai įkaito. Data iifc al*ptai‘privačiuo«o būtuose susiren
dideles krūtines kaip Kamarai*
Stad^rė mažos, bet stiprios litą atstotoRą
susidūrė
atstotolįą grūpes. Ją ta* : ka juatoiu šviesos ir tiesos ieikančiųju’būreliai ir ton tolis
kas. Jo krūtinė miera 56 coliai, o
paš yta labai pavojingas, neriuos
kariu meldliasi ir kalba apie giliamas religijos tiesas^
muskulų —19 colių. Kuomet Ka
ševikųvaldžios agentai. Jei susekama kur katalikų studentų, apieAmžinąjį Gyvenimą.
marauskas pagauna savo priešui
tai atimamą jiems visokia pašalpa ir per kvotimus jie nebegali
Taip, ir žiauriausiai persekiojama katalikybe Rusijoj ne- ranką laužti, tada jo oponentas
tikėtis jokią diplomą. Vienok Utie Utini studentai ir studen-| išnyko, bet 'ings it stiprės tarp Šviesiausiu ir graiiauriog Mr- ra priverstas pasirinkti viiną i|

jį areštavo ir 1922 m. ištrėmė.
' 11'* A
‘
.
■
*
'. ' ■ ' -- KATALIKYBĖ PLINTA MOKYTŲJŲ TARPE.

ne- diee rusų. Munm-gi tetai «YoŪdnti ir remtifją dydį iipaymo
ils kartu «u kitais katalikybta ąteivMtuiiais inteligentais,
intolif

pirm. E. Šlapelis,? niuldą atkalbė kur pražuvo,' prie tam gan’daug
jodv. vadovas gerb. Heb. kun. J. juokingų dalykėlių papasakojo aC’esna, protokolų perskaitė ižpra* pic savo “augštą mokslą” ir *M«*
eito susirinkto p-lė Biržetuitė, rą” ir tt, padainavo juokingų
dainelių. o užbėgoj dar Jcalbsįo.
protokolas, buvo priimtas be patai*
angliškai, del tų, kurie nesupransyinų. Po to sekė visų nartų ra*
ta lietuviškai
purtai IS buvusio vakaro 2 <L ko
,
Alminai tarita “Raseinių M*f* ’j
vo, kunedos daugiau parapijos tf*

,dv' ’ padarė gan daug saldaus juo

. sietų išpardavė ant dešimts dol. ko ne tik iš savo kalboj bet k

B

savko prašmatnių rūbų.

Garbi yra riiumz turint tekį
Po “Raseinių Magdės” St.
; igos miltiną ypatoje Juozo Ke* <’lnir mb'MtvHo valdytojas (Chiet
dviejų: ai$a rėkti arba padduo. nįanuuko.
<>f Burgeka) atliko ot^MjaU, avėtai-

i

*r

.agąftij.us.jj—, ,„.,lt.i,įt
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I iii*iį 11 IW» Jii.m w

L1taW* WiWRW gteąu X
IrriitafcĄfcftiąytačU

M, W
te
.
Bu ta viso vii praeįdijo

i«$uos
^Rw&iąBgdč”U

pavagia,
ktaWru% mišiolus. Ne-'
se»Mwk ritta lapu tatotaVtubta
'Ulwne$g$fą
pąiĄavMg.
’
kutaboaliad ir ta auta-

;pybč pritilta

M . h.
M.

ir fiti.
Gerbi1 klebonui* viHioems natiems, "taip užrašinėti pagelbėjuafcms, tariu didžio* padėkos ir pąąarbos žodžins.
’ .

lleinį "

’ ex*^tininte • Sandaroa Apskrikkda. ;
,
Pub|ikįir buvo! ptifet^jikugt pil■ na
& vi»i biiląikė vi- [ Kovo 6 d 'ftlib k\iu. Urbonavk
čius pasalį grafe to turiningą

bufeto užtek-

dutwii|^iM.um

Šk^dŽiuB, gefcretor. Juo-

*

408;.Ti»įo£ iRtoąt*
Fittaburglj M

VMTVILLl, IIL.

**-.'

Matikę krietė^dąbpr/mušą dorą lietuvių katąli-|į>ėr kurį

ėjus lengvu dafeau|i prie aukštų
^ą fr gy* ta| <Ak|«ii. M
Taip pit’
ltatūvtat$Dto eiti su tokiais asmenų.
gęrb. mus|te pažymėjo, kad cho “ vaikinais” o ypatingai su gyva
;■ - .šitaip.
t*
ras yrą užprašytas po Velykų da našliais katrie buvo apsivedę po
ly vaUli
aifttotoHČto tope. kelis sykius o vis dar turi viltį aAntras kalbėjo kp. pirm., X Kk*' pie dorą parapijonką.' -Vienas tok
zas, tais ir-gi gražiai- visus susi* sai ponas pavogė svetimąmoter.
rįnkuaius ratano pritirašyti prie iš Chįcagos iš tokio pats kaip ir
Į .miMūKI kari’
Vy^ų ovtanįiacijoa, $s pažymė jis'pats, bet toji ji netrukus stai
bartai 2, 4 »i* 0’žmojo, kad dabar Vyčių organizacija ga pamate. Tad. likęs be pačios,
nertis. Geriausias ir
labai įvairus maistas
bua pašelpjnė. Kalba gerb. pirm. pradėjo lysti prie jaunos, doros
t paduodamus švariose
Šįam Manu Mvo 4«&a tinkama. mergeles, tarsi, vilkas advente;
valgyklose. Rūkymo
i
kambarį,
i Moterims
tikowkoje taftbbje. itaip visuo
Mfefctaės, saugokite savo kai
Salonai, pjatųs deniai pasivafkščlo-'
..
. .
met, taip
C syki tab* M <5b lį!
ti; Koncertiniai bertai ant visą lai
vą Greita kelionė | Plyiuoutjt
Parapijonas-Rilietis. Sriitlittnąiton
žauskiepės kalba vistes patiko,
—• Cherbodrg Ir Bre. men knr susisiekto1*1’1 su visit Eu
ura tų faktų konstantavo susirin
ropaN0RW00D, MASS.
kusiųjų katutės,
t
I’res. Roosevelt..Kovo 22,’ Būt 19
Pres. Jlai’dlng..<-JKoov 20, IJal. .20
Tolinus sekė kalba, <(Jurgio
Geo. IVasbingtoh. ..*.Bai. 5,' Gegf fl
IS Sąjungiečių SS kuops judėjimo Amer.ica
..Bal. 0, Geg. 10
Vtashingtono,” “Antano SmetoLėvintiuuu.Bul. 12» Geg. 3
— gerb. O. MicŪalichienėsMūsų sąjungietės visuomėt kru Jientibilc.....____ Boi, 20, Biri. 3
Kainas, informacijas ir laivakor
žvingiliutes, pirinos šios Vyčiui ta ir triūsia kaip biteles, bet jos

AltttelMVAIS

■prakalbi apie spaudą, žmonią bu
tinai buvo
skynimėliu,
Ktaldsa atitatovuMiM.
l
^gb«S,d^k»kpUolim«n akys- vo arti* pilna #. Braneilkaus sva■ \
’ ‘ ’
V:
taįnė.
Galima
pasidžiaugti
kat
na, uif ki< duuįmak
<cįrii?b/* l*lo. 2G> pp*paveikslu
ko mi kepurčĮim ir uverkoatais įdabąr tieki daug žmonių lankosi f
», a. Onos Vendelskaitės, kuri Šia
*p$vllk& w ją nebuvo kur pa ■prakalbašdr ą vakarus su programe miestelyje tapo nušauta buvo
dėti, Bet šį tetą reikia atleisti, mais.
parašąs O. Karpiutė.. Tureja būt
mat dar neužbaigta svetainė, tik
30 d. šio menesio atsikartos mil 0. Vendelskiutė.
reikia tikėtis, kad ateityje to ne žiniškas veikalas.1'Piloto Duktė.” >
’ -i
bus.
!
Iš kataliką veikimo.
Nėra,abejonės apie publikos aps
Viską sudėjus krūviu, reikia sa
Vietine &. L. R. K. kp. nesnau
tumą tą vakarą. ,
kyti— balius pavyko gan gerai ir
Katalikams ką nors berengiant džia. Kovo 2 d. atvaidino “Uba kp. pirm., kuri, tai ištikrąją yra | nemėgsta girtis todėl mažai apie
pelno atliko nemažai, kuris pa
/.
r
skirtas padengimui lėšų, dėl įren- ar bažnytinio ar svietiško, nezą- gių Akademija. * ’ Visapusiškai pa oratore, VyČią. patrijote, ji taip mos kas žino.
siseku.
.
Vietinė
Vyčiij
kuopa
su

savo kalba šuįdomavo visus, kad
gimo svetainės.
Vasario 23 d. turėjom margą
liežninkai stengiasi juos pamėg
i
nukšteMa džioti kadiftitraukus publiką, Ka rengė pogramelį šv. Kaz. dienoj, pasidarė tarpe visą didžiausia ty- vakarėlį, kurį išpildė gabios merLant naudos Seserų KasBmie^ą ko.
ta. Kalbėtoja ragino visą jauni-1 gaft^ ir berniukai.
talikai surengia 40 vai, atlaidus,
plyčios.
Pelno
įėjo^su
įžanga
ir
mą prisirašyti prie Vyčių organi^ovo 2 dieną ir vėl montelliemisijas ar ką kitą, žiūrėk jaū.ir
SW6t C$Y. WA
gaeijGs, nes tai vienintelė organi- kai parodė gerą širdį ir atpiškejo
pas tautininkus ką nors tokio pat kolckta $53.90.
-
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Kovo 2 d. įvyko parapijos svetfeėj vatečlta kurį surengė šv.
Cecilijos . choras po vadovyste
geri. E. jfepelfo. Vadino įdomų

’vykditena.
Žinoma, daug-juo
ką prikrečia nezaležninkai su sa
vo misijomis ir atpūskais. Par
sitraukia lenkąnezaliežninkų vys
kupą iš Mancrester, N. H. Jo ten
kokį -kunigųžį. Paskirt lenkų nezaliežninką kunigUžį iš Lowell,
laitas būdavo \serantonietis ne’zaliežninkas. Ir visos Šleinio misi
jos. Lietuviai-tautininkai grįžda
mi namon barasi. Tai jis nesupra
tęs lenkiškų misiją. Tai jis len.
ką nekenčiąs ir tt. Ypatingai da
bar lietuviškesni lietuvių x tautos

Užstojus gavėniai, Vyčiai pra
dėjo smarkiai ruoštis prie to gar
saus 5 veiksmų veikalo
Duktė?* Kadangi tai pirmas toks
veikalas statomas šiame miestely
je, tikrai tinkantis gavėnios laike.
Tad W€stvHlįečiai laukiame* pa
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*
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MbejfB'^rdų ;uksttfr*r.' fl
■i

’ Finkęlstohuis, ' esą, YituO

dus kareivis atstojųs diL'M
vips .teeiviūs, . Seįnto ^9
dimho' buw; pašalintos jfl
posėdžiams
Seimo. BęįS
Finkelšteinui alšauku®
sikarščiavinio melus, P^Sįį

buvo Seimo presai®
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tės gausit pus vietos agentą. ’

UNITED STATĖS LltiES '
45 Breadway, Ntav York
75~iState Btų
Boston, Mte.
.
OfėrrioĮ’4 fvr
United Statės Šhipping Board

LLOYO 1

i

LAIVAKORf»|
. f ir IS yfsų

,,/3

LIETUVOS W BRENDI
.

Naujate, patogiais

•s'

MUNomEN-s*rtoGAm-o^^ii
Ir parinktais Vienon ktalM
GęraF.pataism^»
atskitata
klnibtvwr|j
' ir 4 tęltoMnfikkų,

Išplaukia Kas Satofe

zacija, kuri moka auklėti lietiiviš- su vęiakltr “Motinos Širdis.’.’ Vei>bje dvasioje jaunimą. Ji'sakėjk^as įspūdingas to veikiančios y-

Lietuvos vatažtas »utori«wta
Laivakorčių Ir kto| paąUMH
kitę vietoj agentotatito pas

h

aš fe gimus ir augus,
MMitt. bet pafos atliko savo užduotis neblo
aš geriau myliu kalbėti liethviš- giausia. Ir atpyskėjo ponia Jan192
St,
kai, negu angliškai.” Kalbėtoja kienė su prakalbomis, bet truputį
VĮn
r
i
<*3
tOliaus pažymėjo: kas nemyli sa pavėlavus, tai teatro pertraukoje
Reikalą “Numanė.” Visi lpčėjąi
ko tautos to kalbos ir nenori būti pasuke trumpą ir jausmingą prakuogeriateai atliko saro ratas
garsinimo dienos, o tada nei vie geru piliečiu ir patrijotu, tas ne-1 kalbėlę. Gaila kad mažai laiko tev Trindamas su Ruffles a
tad net publika delnais plojo. Veinas neapleisikune, nes toki veika- gali būti nū šios šalies geru pilie [buvo.
AB MAN0TE AT8JĮ
Ištrins! Pleiskanas Lauk,
a
kiančtosypatoš buvo sekančios:
čiu nei patrijotu.J Pastaroji kal
ai tat retenybe.
|
Niežti,
niržfi
visą
dieną
—
Iš abiejų vakarų pasekmės bu. . ■ J'ls# net H
gimines i aau .
pv Genovaitė Žiąuratiutė kaipo
iš l.i:r
kur tų
tu pleiskanų
pleiškai
fS
tiek y
bėtoja kalbėjOto-gi amerikoniško-1 vo gęį.os iv mūsą kuopa padidėjo J stebitės
Lietuvos kvota jau yrapasibaifirtj
iimmi! Jr# d.r.igl.ui' jus knsute, juo nį
L.
jD.
S.
neveikia.
motina, J. Grigaliūnas kaipo tė
plcOkfinij išpuolu M ji>Mj ffnl- X
j je .khlbojej:
...”J įvelėta
bet dabar laikas prisireiJgt pristtjB
je; nors; gerb. ’kalbėtoja
i cliniKlaii
v< s. suteršia jūsų drabužiu^, d iro nr- (■
lianų.
jos kvotos, kmi nrąsidftr Meptfi
vas, dvi pp. Biržėtaitės, kaipomulo litinio kiekvfcniĮm tirti jus * esatį- A
Kažin kodėl nieko negirdžiama|^.
nenorėjo kalbėti ameriko!* j
1924 m.
Korespondente. ) F čiunt, ‘ Ir tls neapsakomai niežti! V|
duktė to tarnaitė, moksl. Adolfas
iš vietinės Darbininką kuopos. niškoje kalboje, bet jos buvo pra-|
Musų ofisas Kaune’pogelbrftP
X
ij
Rįtffles
|
gaut
pasportus, vizas lr prlr«^
Žibąs, kaipo vaikinas. Vo tam
Juk ten irgi yra nemažai smarkią syta, nes dėlto, kadangi buvo
juos
tuojaus
kelionėn.
<
bažnyčios Lawrence nariai prade
BALTIMORE, MD.
N^ra reikalo jaukti- tiems,.kai
|) tai prašalins. Ruffltt yra tonikų A
choras dainavo kelias dainas. Ant
vyruką.
čion augusio jaunimo daug.
a (palvos Gilai ir piatikuns.
yra *
da nebopakęąti Manehesterto paturi Cunard tikietus. Mus lairff P
'
galo sekė šokis;
(.loiskatii) naikintojus su puikiomis U~'
Ojas buvo čion atšilęs, bet ir . Vertėtą visoms mūsą vytoms
plaukia
iš
Europos
kiekvieną
Kovo 3-čią d. parapijoj choras A pasekmėmis.
liokų misijonierių nezaliežninkij.
'
'01
te.
.
;..v
Žmonių susirinko pilną svetai
vėl pradeda snigt ir pustyti. ~
sekti gerb. O. Michalihienės pa-1 tui-ėjo koncertą savo naudai. Pub- V Ir tarno nėra jokios paslapties^ X,
Cunard tikfotid yra geri dėl Iii
Nebenori nei priklausyti prie to.;
|Y Rųffht 'yru suiĮurytas tfulitų ir paty- U
nė.
Vytė. vyzdžius ię būtį tokioms VyČią tikos skaitlingai buvo. Visi pasi- It rusių ketu i k ų, kiltie iSiiirbo forniulij'A
vio aut A0UITANIA,
Manchcsterio lenkpalaikio,'/ taipį
I) specialiai paskirtų snnailiinipfUl jiiclS- U
RIA ir-MAURETANIA.
* ' Geri), mūsą vargonininkas reni Į
-- ------------- I pabi|otamį tep ii (Žinoma, to Kerėjo iš gražią dainelių ir koriįe- A kanų perų—ir Žfuffltt atlieka savo A ■ Jurų
jmtfttoaviums
• ei
[pavadinto vyskupo. Rimtesni lie-|
lUrįfij, .
•lį
Dėl
informaciją
kreipta^
*ag
gia sekančius veikalus kurie įvyks t
- ČIJ^ĖĮ4W, OIBO.
dabar‘tuopoj randasi neinąs Į dijėliij kurias choro nariai atlošė. X Pamėginkit bonkųl Įtrlnkit Jruptitj (|
Ltuviai sako: lenkai Vilrdjoj mano!
muš vietinio agento, ar prie n
HL
Raffltt
savo
fifalvbs
.Oilį
JttkKIįta?JT
t
Į
t
pu Velykų: operetę “Concįlliųmi
.7-';
ofisų.
jS
- • - r*
Pltotiotią, tik. seikfą{lSrte.T« Grajauskui, viet. vargo- ji apie per suhn itf laiko, i O 'knoiųu6.‘W'
[tėvus smaugia, dabar naują ka-f
Į pięialtimo* jjųt išpyk/!, t!iowt jjailuo- X
CUNARD LINIL
Faoultatfe,” “Vargonininko Dūk-Į
joms gauti daugiau dirsės).
ntakui, kad-nepamiršta ris dau- | Joto karts nuo'katįo ir ’.plohliatios jų*' 01
126 Statė št.r, '
’ -JĮ
I rų rengia o mes čia po lenkų jiui- |
daugiau nlelmomOt -nokankins! Tik
te” to “Sniego Karaąlitė.” Lau
JMltaksinMtites.
A-Žatiadąoius kalbėjo iš Home- giau chorą Iavint.
Boston-, Mest.
w 05c. už bankų, tfaliftiu gaati uptiekose. \y
| gu būsime ir jų rankas laižysime. !
Į)
F. AD. RICHTER-ĄCO.
9
ktame!
įvy- j stead. Pa., kuris irgi gražiai ra4-tą d. kovo Seserys KazimierieP 104-114 Sc>. 4*h S.-, Brooklyn, N.¥» tt
Kas čia man per laisvė. Geriau
Kovo 3 d. š. m. liet, svėt. įvyAnt kovo 4-to kaipo paskuti
man prie žydo eiti ir prigulėti. Į ko “Pabaigtuvių vakarėlis,” j
gino visus rengtis prie Vyčių tčs sugalvojo mokyklos vaikams
nėj dienoj prieš gavėnią gerb.
1-1 rį įtengo^rienyti chorai: Vyciij(dvyliktojo seimo, nes Vyčių dvy-(kad suneštą po keletą dešimtuką
|Tai kai kurie taip to daro. Jau ei-]
i?
moksl. J. Zabulionis surengė va
liktasis
seimas
šiais
metais
įvyks
kad
nupirkus
kokią
dovaną
kunina prie žydą organizacijų. Kaziui jr Bažnytinis. Šį vakarėlį dėlto aš-j1
karėlį ant kurio daugiau susirin
Įgui Kazimierui Losinskui, nes jo
kodėl lietuviams neiti vįenybenĮ pavadinau “Pabaigtuvių vakare-Įtiomestead, Pa.
_ ________
ko žmonių nei %uvo maitytaj todėl
Trumpiausias
kelias I visas dattil ■ ’.■ J
byblyben su savaisiais?
Į iiu,” kadangi abudu horai rengėsi , Ant pabaigos kalbėjo inž, Alf. [varduvės. Tai nekurtose šeimynoLIETUV
OS
'
i 1
ir nemažai" pelno padaryta.
I
Reporteris. I pi^e didelio koncerto, kuris įvy-lston^ŲS kulio kalba buvo neper- |se kilo maištai. Tėvas draudžia
V
JoiNTtfERVIČEVMUf . . XJ
išplaukia
kiekvieną
savaitętu
■'
Programas buvo tokio turinio :
j kad kUn. Kaz. Losinskui nereikia
musų latrais, de Iux......... : .<
ko kovo 2 d., tai visi choristai, j ilgiausia, bet gana įdomi, nesuAWert Balin,’>
,
1) Vieno veiksmo veikalas “Tei
I dovanoms duoti centą, A motina
“BesoZūte,”“Reliance” ,
i
berods, taip sakė: po koncertui.ldauginusiai jo x kalba rišosi suPITTSBURGH, PA.
sėjas,” kurį labai gerai sulošė du
Kurie veža i, II ir iJI klesa įįfc i į
surengkime šeimynišką vakarą, I jaunimo Reikalais. Kalba visiems |pro verksmus* duoda kvoteriuką
sažierius ir- populiarlSki laitai■■ uį
jauni, gabūs moksleiviai: Ant.
“Moūnt Clay,” ‘Cleveland,’ “Haa- ■
Švento Vincento Parapija.
I nes dabar visi dirbame, o tada po| patiko. 'Programa baigėsi Lietu- vaikui nunešt. Tai labai nejauku
sa,” “Thurlngta” ir “IVestbhaliH” i i į
Gagelis to Stato. Ūselis.
i
✓
Gausiai ParėmTKauniškta švento sunkiam dar^li ^sime linksmai! yOS himnu. Vakaro vedėju buvo kad motinos bijo seserų, girdi, jos
su cabin ir III klesa. Geras man•
2) Monologas,. “Kaip aš ve-j
dagus patarnavimas, puikąs kanr i )
muš vaikus kaip neatneš pinigų
Kazimiero Draugiją.
pasidžiaugti, kad jau pabaigėme j. V; Sadauskas,
bariai, pplkios apystovoe.
,įj
džiau,” kurį pasakė mūsų geriau
katras. Kaip vaikai pasakoja, tai
‘ JULIUS ROTTENBEKG
į
_____
_
|
savo
dailių.
I
Taip
pat
negalima
pamiršti
ne

sias lietuvių “barberys” J. Bulke- ]
200
Hanover
St,
Boston,
M
m
*
skaitlingas susirinkimas įvyko j Jaunimo prisirinko vnkarėlinl ištarus Širdingą padėką gerb. gas- sunešė apie $28.00. Mes tėvai ne
~1
vičius. Patiko visiems.
matom kad kąru Kaz. Losinskas
2
d.
kovo.
Jį
atidarė
turiningaj
gąna
apsčiai,
apie
pusantro
šim-1
padinėms:
O.
Mieraįehienei,
p.
3) Stase Petroiiaitč sakė eiles
būtų kuomi užsitarnavęs iš mūsą
kalba gerb. kleb. kun. Vaišnoras. 1 to ypatų. Muzika buvo, puiki, jaU-|Staupiėiiėi, kuriuodvi daugiausiai
“Čiulbėk.”
kišeniaus dovaną gauti ir tuomi
4) Zof. Mockevičiūte, eilesIįmonės labai meilūs ir žingeidūsinimas linksmai šoko įvairius šo-|pasidarbavo šiame vakarėlio su-*
turėt.
| Lietuvos padėtimi. Jie xgerai su-1 kius. (Bet neužmiršo ir lietuvišką, | rengime^. Ačiū ir gerb. P. Janu- j nemalonumą šeimynose
i .T~~r
“Vardan Lietuvos.”
Man
rodos,
kad
jei
seserys
nori
>y
žaidė j prasdami doros spaudos naudingi tautišką šokią). Tas parodo, kad Išaitiėiiėi jr Radziavičienei, kurie5) Mažųjų choras gražiai
duoti
kunigui
dovaną,
tai
lai
pa

gumą ir reikalingumą tikybiniai j lietuvių jaunimas myli savo tau-1 dvi ir ^i nemažai prisidėjo. Bet
to dainavo.
me ir tautiniame gyvenime ir jų-1 tiškus Šokius. Bravo jaunime, kad I nemažiau ir gerb. Jurgiui Bleiz- rengia vaikų vakarėlį ir padaro,
. 6) šokis.
ją gausiai parėmė. Amžinaiais | taip didžiai gerbi savo tautos do- j giui, kuris šoi vakaro buvo ren- j įžangą tai visi suneš, o kam mums
Pelnąs abiejų vakarėlių eina ant
vieniems po. kelias skūras lupti.
l:F5>
nariais įsirašė: 1). gerb. klebonas|vaiią — šokius.
gėjų. Ačiū visiems rengėjams ir
pastatymo klebonijos.
Tėvas.
v v
!
Dabar rengiamės prie bazaro kun. Jonas Vašnoras $35i 2) Al-Į Visiems pasišokus, pasilinksmi- j dalyvavusiems šiame vakarėlyje.
Skilvio
Klinties,
Nesveiku
Kepenų,
,
___________
.
\
bertas Skuodžius $50 boną, 3) Do.-jnus—vakaro vedėjas pakvietė vi-i
Vytis.
kuris neužilgo įvyks.
imeclė Ringeviieene $35, 4) Zig-1 sus pJe vakarienės, o tuom kart
kiančių Vidurių ir Vidurių Užkietėjimo. *
Kolonijos Reporteris
BALTIMORE, MD,
mantas Povilauskas $35 ir 5) Ve-1 sustojus po porą eies, muzikanŠitąs vaistas veikia taip gfeitai, kad gera jo veikme gali pajausti i kelias i
ROCKESTER, N. Y.
.Sii yra
.. stebuklinga* vpta^ tt mcittfrini*, turintiem* Skilvio kliūti. Neįveik** XfP?ni«,
rouika Jievaltienč $35. Metiniu I tai grojo tam tinkamą maršą ir
9
d.
kovo
čia
įvyko
prakalbos
—liutj, arb* tiem*, kūne turi KietuįVidurius. šita* vaisto* sustiprin* ir tutomo HOiIvijMU
C
LAVRĘNCE, MAfiS.
apetitą ir pagelbsti virikinurtVi. Jis apsaugoja ir prašalina gaiu* ir iiputitnąiS *kflviott vii
47 nariai. Ir keletas pasižadėjo, j visi tuom* sykiu gražiai marsavol bežinau ką mano musų jaunos Lietuviškos Paskolos Taupymo ir apetito
prašalina svaigų, nervišką galvos tkaūdčjinią ir tulžingumą, nuvalo apklota jiešuvi ir p*®
kvapa.
Jis sustiprina
ir sutaiso:viduriu* taip, .kad jie tiksliau išeina laukan ir tuomi
apto
*4,,A
*
Kovo 10 d. iiolūta sudeginti ru Po bazaro ir bedarbėje tai gerosj prie vakarienes, kur mūsą vytią, J iitatgiiips<rpritinką eiti pas Juo- Budavoimo Bendrovės (Banko) l
iv wwn4««M<*
v*»*a*jLa*t *.«
auirt/T.< —
lj>iA
auo
viduriu
ttžldėtėįįime.
Šitame vaiste yra tam tįiltfa .Geležies forma, kuri padarę rgausq raudata
są nezaliežninką (bolšcviką)cerk- pasekmės. Prieštikybinė ir prieš- I gaspadinių puikiai papuošti sta-| zapihes bdlšėvikus, rodos parapi- Šv. Alfonso svetainėj. Žmoniųkraują
aują—toki*
tokia <JL
Geluh,
___ . ktrt-I suteiki* *p*lv<
-r
Hblyžkusiem*
veidam*
_______ akims.
_____
bljškusiem*
vėidahi* lt,žlrMi
Ji*
,fc~
_
.
tautine spauda daug daro žalos hai visokiais valgiais, tautiška j joną tėvą dukterys, bet neturi su- buvo neperdaug, bet kas Čia įdo taipgi
vę, 48 Concord Si. žmogus
eidaipgi turi Fosforą, didžiauaį
didžiaūsį iipojna
iipojnų vaistą
1 M
. •
gaKngiems Nerya'UBptaatyti. Fosforas
Į
mas pro šalį pastebėjęs liepsną mūsų brangiai tėvynei Lietuvai,1 trispalve, kvietką gražiausiais bu-1 pratimo apie laisvamanius.
Ne- mumo pasirodė. Ši -Įstaiga-1 suor- stipnems
yra Gamtos tikfttsi* *Maist**‘VierJ*nw. i*
I
Energijos Davtja*. Be to ji*, turi SESIS kitus ’
I
pašaukū ugniagesius. Ugnia gesiai I Todėl uoliausiai platinkime kata-1 kietais, o dąs labai kreipė jaunid jaugi joms boševikėliai yra daug ganizuota prieš 18 metu ir Jte ta - ‘vertingus vaistus. Sitai
DuMsitSias.
I
Stiprumą padarančia* *ud«irie* iMrtoj*. visam
\
■H ’
V •
.*••
V*_!L J.
^1
•
* •£ •
•'
I
‘
• I
I
■
Vj
radxrdaug priruošimo sudeginti^ lįkiškąją lietuviškąją spaudą to ją Į modom? prie ją| ptai&taėsąfc geresni, o gal ir mei-( laiką lietuvių taupytoją buvo iki pasaulyjp!riau,i<y<iytoj«i,kadp*d*riu*rtiprlus.
sveiku*, tvirtu* vyriu Ir moteris.
jį
cerkvę. Ugni^ŠŪktirta^^^lOSe viej I remkime, nes tai'geriausia gink-l Vakaro vedėjui pareiškus, ju^ I lesto- betikėčiau jei aš to visko-l šiam laikui trys tūkstančiai o .piJ Šitas stcbuklir^as vaisfas yr*' Nuga' -Tone. TukMUnžisi vyru irmotsrųper ji apturėjo
tosė su syk ir pleskėjd. Vihn^ j ląs pritš’tikybos ir tautos priešus-1 neatšilankius mūsą dvasiškam va-1 MėmityČjąu.
Mąn yra nesmagu I togą sutaupė apie tris milijonus,
sklėpe, kitą už attoriauSf tračiai |«joi meile Dievo ir Lietuvos degsldovui, gal vakarienė pr^ėrimėj aprašyti klaidas sąvi»s kolonijos J Namą išpirkta daugiau kaip <įn v«Ukuriiu sutauo,. •ustipriukir paakstina Rautnenu t «
tir“
Sist»m«*w>-W»;XhiVy**.Oi8^u» it' F J
Kūno Funkcijss—padsd*jitaw atlikti darbą taip, V viduryj cerkvės. Visose trijose} I mūsą širdyse, tai mūsij obąlsiu | be maldos, bet pasirodė kįtaip—Į bei to^^rias sąvą įmonių, turini tūkstančiai. Žmonėm .nuošimčių, , kaip
t^mta ^.ĮsdiU., J,*i yrtt..vįniBt«li* T
mugu* Ir HmlntlniM* budas rfeltoms ir
V.
vietose buvo daug popintos šukei bus “DįmnMi to Tėvynė.” O tas j visi norėjo jsu talMa Priuįeti va-Įduoti pątariūių kadjo$ biskį dau-1 išmokėta ketvirta dalis milijouoi patepklnamom*
statai1™* »*uth
1
rosinuotbs ir į lubas kerbstouotosj] phftW vienybčn trauks4‘Dievo to|kąrfeąę. Buvo pakviestas VyčiųĮgiau pasvarstytą apie save. Vic-į nes moka šeštą nuošimtį. ' Iš pra- •Nu£a-Tone. padidina svarum* Jiesiems
t
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ir mtaąia-deutuū taea^t,d*Uįiaų

vtovčs iškarstytos. Rolicija įspe- Tėvynės” įmylėtojus; vienybėje! 25 kp. pirm., J^^Kąias, atkalbėti Į ną d|eiią--toūšą dvi parapijonkns] džios per* porą metą mokėjopenkjd pačius cerkves tetas.
gi būsime galingi. Dvasios galybei maldą,’ visiems sustojus ir atkal-lpato^ei^ą žinant gatve mi vienui tą nuošimtį. Reiškia, ši įstaiga:
§iojį cerkvė susitvėrė pora medyje, stipresnė, negu žvangantieji Į bėjus maldą — sekė irikandžiavįJgyvanašltatbolšorikil o į stubą Iti--I ąnt tiek pakėlė baltimoriečius kad;
tų atgal BiU'Hokaį piūksttoti lie-j giftklai, Jtaiū tik laikinai laime-imas ; visi valgė to gėrėjosi taip [tok gyratelįk labai dažnai lanko-lįsigij,o savo loėąus namus to, kiti
tuvją n'ezgliežnfaką susipešė .su: ja, Todėl^ysišarvoltimb tikrostosI puikiai paiurifta vakariene. Bet Įsi
takių gyva- pinigą susitaupo to vėl stebėtina,,
savo legaliu popu* ataiskyre, nusi- j apžymėtos gtakUfo aktotydanii to Į kaip parastai, taip ir dabar buyo našlių ląbkį daug turi. Ątieną sy- kąd Šios įstaigos advokatas
pirko sopą pratestoną. h|žnyijUž£ j>l|tin4<tai giraite kpyga? to ^- Įprio vakarienės ir gražią išeitais-į kį tutMteas^rėikąlą .npeian pusi TRŪiatu Brctaming dvi tarnystes

*

,.

.,

..

ambicijos—praUrin* jyv»ninjs., Silpni«ms, aunykusiems,' parsibaiguuems, o«rveeOB*M
uSntjutao ataRnio p#r,N’taįi-W**
. taip greitai ant kojų pastato. P*m«*irtk Nut»-Tdns’< kelias: 4išnN> o laurnū kftlp
'■
..
- ‘
*7 -'” ./
'>

pąsiltabino šv. Jono Krikštytojo lnraščiitt Iiįetotv®j^ to AmarikojMklmą’
[iąlą,te$i$dnk£f. BgmačktaaėdiĮbuvo išrinktas. Jteyland vaistk
r
.1- • r
.
paveiksią-- to wo bolševiką dar- Wuriųkatalikų; lefėUUmm*
1.
‘
ponaiti*. Ji ii apeik*4 jos vyriausiu advokatu ;*hl pūįą. .
‘
- Bfltadąmaa
'/
prtauriy, jog čta i-|te &
ta j mMti bučiuoja, PasJ bjri|OB Baltimorės miesto njMbriu
ita
listrigė Kpfeįos
skyrius
i? fe y-1___
choristams
įstojo
už.,.
taip
Pastaraisiais laikais ją religis* nisteigč
apai,.r____
v ____________
_
____
x. didelį! kąi ji rpaa kč kad tos gyvanašliu I tik liti* rinkimam pralaimfe.
kuinus sumažėjo. Jiems popam patų; Garbės'pirmininku kun. J. prisirišimų prie chorą ir lankymą- Į bus jos
s. Jėigu kitokia mer-1 Garbė tmMmoriečUmM turint «NM>
arta k. r. o.-- —,
i
•
yisokie U Chivsgos, Nmv Yorku ir Vaišnoras, pirm, S, šauliu, vien- si aut repeticiją, u ypač prieš šį gėlė toj o
•■'<u nesakyčiau, bart , tavo įtaigojo tokį Jįmą žmogų
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yinskas su saksapunu ir MK,
Wilson (anglas).
Sudainavai
I

II

t

įajigję kalboj
'WiM
son jum dainuojant ant popie- j

JI .1

PAPILDAMAS.

Ofiso lel.: Saoth BMtoa 3072—1!.
-Re«įrf. mcSoJiBouton 1912—W.

i

$, BARUSEVIČIUS

>s iškaitė žvaigždę puvyda- t
gražaus piešinio (xiaiinko). Į
Vakarienės šeimininkės liįi- Į
os prisidėjo ir darbavosi, v^fc|ji

C06 E, Broadtvay, So. Boiton.

South Boston, Mass,

,• (Kampas G St. Ir IJnmdwaj)
VATANpOH; fr-11, 2-4, 7-0
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J. MACDONELL, M, D.
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Šie siūtai yra padaryti pardaviniui po 35 dol. ir labai verti tn’• pinigų. Jie tik ką parvežti į krautuvę. Kiekvienas siūtas yra .
pilnai vilnonis. Už $29.50 jie yra la^ai pigūs.

J. L< Pasakantis,
447 Broaihvny,

O. P.

Po pietų nuo 1—3
Vakarais nuoG—0

%

536 E. BroadMy, So. Boston
■y

įi|

1G MKTtj

southbostone

Idr, h. s, stone

So, Boston, Mass.

I

. AKTTJ SPECIALISTAS

1399a W. Broadway, So. Boston

Tel. Malu 2488

1

.
•
*
•
Jūs galite Šioje krautuvėje daug pigiau pirkti drabužius negu
' kitose, kur garsinasi, kad jie pigiau parduoda.

l

(/atima sutitMlbtti įr
omą valandos; Rytais iki .9 vai,

[į

jžegzaminuojn akis, priskiriu aid-1
ijilns, kreivas likis atitieslnn ir am- S
bllJoniškose (aklose) akyse sugrą-s
Žiną Šviesą ttnlciurru inlta. ’

’. t

»

t
td .LiiVn 'x . ’ i.,,.
v>.I
Grudzinskas.
jtlKit, Publika iš vidaus visi
motojo ir. priėmė triukšmingai
Iš tos vakarienės liko, dar
^delnų plojimu. Tos mergaitės I parapijos iždan gryno pelno.-Iyapsupusios vainiku lydėjo už giai vienas šimtas dolerių, viMdodabai gražiai papuošton iŠ sus didelius okspensus išmokėjgyvijjų gėlių ir visokios spal-|jus.
kaspinais kėdėn. Sodinant
Korespondentas.
:.UŽ stalo .gerb, klebonų sale jo
stojo maža mergaitė, toi yra
tpanelė Bahinskiutė. Ji pasakė
SUSIRINKITE.
ftabai gražias tinkamas tai die
sv. Kazimiero eiles. Taip-1 Ateinančių nedėlių kovo 16

į

Tel, So. Boston 276

'

OPTOMETRISTAS

l<{l

-/•

c

3

u

/

y
durų tyliai sau visi Į Marijoną •Dusevičiutė, panėlė; j
bėjosi-šnekučiavosi. Po ne- kop. Jokubąitė, panelė Atar.
lai kili; už' valandėlės, į I. Bukauskaitė,- panele Žhzana
5!Į^dtaine’įžengia ir aukšti sve-lžukauskąitė, panele Sk. Motielai: gerbiamas klebonas luini- j junaitė, panelė Ona Šarkiutė,

, (GVMAUSKĄS)

I

>

(Paprasta kaina $33 dol.)
.r.

DB. A J, GORMAN

I

¥

M

OĄN TĮSTAM

Mas.
• ^oTialrajSLAjTft - j įl 705 fclain gfio
"
jCK^jipg BStreet)
.
įs Lark St., ties W, 9-th Stf,
So, Bostbn, Mass, ,
1

i

■

s

TeT. Brockton &H2—W.

;

’
dėl kotų, Hlutų, dresių ir Velsčių, ®
Duodu piTOišklųlmtis kftip Vartoti®į
petrinas? nustatau petrluų taip Į
kaip <lraimntl fitri imti. Taipgi sit-ĮE I
'tarpu (tttdeldiį tukarnls Ir suimto-©
mik-.
>;
,
«

/

r

4

g^K^KrUl'banavtČTTis ir su ki- panelė Jieva Cibulslriutė.
u kunigais. Tam tikrai bu__ _
, _
.
...
»o parengtos mažytės Mos . Vakarienes rengimo komis,toerghitės' pasitikti. Apsupo
P°«as MP“rb. klebomj kun. Urbonavi- H Vmm Valatka, panele
fię sn gyvij gelių nupintu vai-P^a"e?a J)uol>rate "Vmeaa

LIETUVIS GYDYTOJAS IR
■
CHIRURGAS

l

ngas? Svečių
daug pagelbėjo,p4e vaM
.iju šimtu ypatų, Sveėfe hrpi fr^kepimo,. tai

ankščiau ir apsėdo sta-i Vaifdrkos kurios prie stabų, j
abiem pusėm nuo estrados!padavinėjo buvo šios: panelė; j

' Tel. So; Boston 4000

k

343 W. BrO«dway,
..........

ir B apylinkes kolionijų ta
šeinis, ponia
gUb kaip tah kum TaškuJhui^ienė, ponią Adomaitiene, |
kjš Nonvood, kim. švagždys! puma ^eržinskiekė, ponią Mizp
‘InteHo, kum Juškaitis iš [femdienė. ponią Žyėkiene, JB
ridge ir gerbiamas kimi-jMeižienė, F* Stravinskienėj pak
i (lamus,. Vakarienės prąJ^Ą
dygiai 8-tij valandą valcą-ĮMdkevirienėj ponia Veryęėlrfe^
T$iij snsrrmko-kokią va* Įuė.

j

Rcaklencijiiį 237 Ji St, So. Boston*

t

«

DR, J. G. LANDŽIUS

Lietuviškas Grąborius, tyUsnnttroto*
JAS Real Estute ir l’oblie Nbtnrw.

s garWiY $ėkmgĮmo»-»
w dirbo kiek tik giilėdM
vienaskiąį^ |||Į

mus bebuvo pibife»
ės vyMinaa btivo labai

>

4 >
I

4!

Tel. So. Boston 323LIETUVIS DANTISTAS-

I

r

DR. M, V. GASPER

t r

Sr

4.

(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston

b*1

ovjubo valandos: nuo 10 11d 12:30’

oston

1

I)

t

t,

’
ryte Ir nuo 1:30
Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vai. vakare.
Ofisas uždarytas subatos vakarais
ir nodėkllenlais.
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ŠTAI U MUMS RAŠO:

DRAUGIJOS HtjKUOPOS
TEMYKIT.

t šv. Petro bažnytinis cho- <L - vabpo pietų parapijos sa■«ą buvo prisirengęs^ vedamas Pe-i an^ z_tos gat. įvyko šv. ,Jo-

, <

Sergu jau 6 metai ir niekas nogelgelbėjo. Gavau progų bandyti Jūsų t
sutaisytų Žolių,No. 303, tat jos man 1
labai gelbsti. (Jlon prlslunčlu pinigų ■
vėl ant vieno pakelio No. 803. (

•

> .M’. Kbrbausko. Sudaina- no Evang. dr-jos susi rinki mąs..
Į
i.
q darni} “Ilgiausių metų.” Visi.ems primename, kad dabar
| TEL. So. Boston 050G—1V.,
£•
Nepaprasti pasisekimai gaunami per
Anthony Morrison,
Mikai pradėjus vakarienę, tebeveikia tos dr-jos manifes vieną
dienų naudojant Virex, ’Seniau
Slmpson,
Pa.
'
j tlETUVYS DANTISTAS !Ž■
arkestra iiždrožė niaršų. Or- tas naujiems nariams. Nauji, židomų kaipo Gyvačiij aliejų.
’i
'
- .
Kurtumas Ir galvoje užimąs Ilginu
į
į ir kitokių laiškų gaunnme BimjįsteA kuri susidėjusi iš jau- nariai priimami už pusę įstoji negali
bitti toleriiojhmas/ Jtudmėt
. žmonės gėriau pasignnGtilii.'rmĮ.
1
mo.
Gerbiami
nariai
pądvigu-.
ra
iSrasta
garbaus daktaro gyduole.
I negu ša specialistais. Mes už
ij.čion .augusių vaikinų ir
Šiandien jau galima beveik kiekvienų
I įį
i.
5 I Inikome
“
virš 600 rūšių žolių Ir sutaiso-'
gaičiu. Orkestrą susideda binkime narių skaičiti musų kurčių pagydyti vienos dienos laikotar
5251 Broadway, So. Boston B llAC
¥l^l/DUl£ 1ligų.
*»->*£• Atsiųsk 10c. Wft
me ULIŲ
nuo visokių
py
naudojant
seniau
žinomų
Rattle
dr-jos
iki
Ais
manifestas
tęsis.
IX
8.
gausi
žolių
katalogų.
Reikalaujame a- ,
sekančių jaunuolių: ponas
pasisekimo visoje šalyje.
ja’
*■ .(“Keleivio” name) .
5 Į gontų visose apygardose.
Mr. D. Dey iš Nebrgska, 67 metų ra
avinskas, panelė Stravins- Traukime į šių dr-jų gerus sa
Į5Ofiso Valandos: nuo 9 iki 12, nuo 5
Musų Žolės yru grynai lietuviškos su
šo: “Aš naudojau gydymų tiktai dvi
Xi ;30 iki 6 ir nuo 6:30 Iki 9 vakare y f letuviškals
vo
draugais.
Moterys,
žiūrė

fcajtė, Juozas Antanėlis, Viktoir angliškais nurodymais.
savaitl ir labui gerai girdžiu/ Staigus
IgSeredomis nuo 9 iki 12 vai. diena ‘į
kite,
kad
jūsų
vyrai
prigulėtų
palengvinimas
ir
užimąs
galvoje
pra

I SSubatomis nuo 9 iki G vak. Nedū 5 ■
ta$- Trečiokas, Algirdas .Ašpuolė. Mano kataras kurį.turėjau per
.. M. ZUKAIUS,
Imliomis nuo 9 iki 12 (pagal sutartį* į
prie
gerų
dr-jų.
Nelaimei
išti

®*nens^tas,’"Kažimieras Stravinskelis metus mane, pamažu apleidžia.”
Beh. JacksoiL iš Indiana rašo:
! 449 Hudson Avė.. Rochester, N. Y,s. , Jie linksmino publikų kus-ne laikas bus apgailestau “Pradėjęs
naudoti VIrex į 10 dienų gir
VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS
^per
vakarų. Tos vakarie- ti. M ūsų dr-ją susideda iš rink džiu laikrodžio mušimų. Pirmiau nie
ko
negirdėdavau.
”
F
ŠV. JONO EV. BL. PA&ELPINĖ8
ŽENKLAI. .
^nės vakaro, vedėjas Vincas Sa- tinių žmonių, kurie savo narį .Angeline Johnson iš Mississippi bu
DRAUGYSTES VALDYBOS
• Viekas perstatė pirmučiausia nelaimei ištikus broliškai ap vo labai kurčia per 18 metu. - Ji sako: Ilgę metę praktikos art.istiiką
“Virei sustabdė ūžimų mano galvojo.
ADVOKATAS
;
GERA ŽINIA STO>
ADRESAI.
V gerbiamų klebonų kun. Urba- rūpina. Taigi, moterys, joms Aš dabar girdžiu traukinio švilpimą mūsų darbę liudija lakstančia!
I 414 Broadway, So. Boston.
ROMS
MOTERIMS
7?‘/-i mylios tolumo.”
draugijų. Informacijų ^Foi raly
• nayieių pratarti keletu žodžių. turi rūpėti, kad jūsų vyrai pri
. Nemo kildinantis gorse■
Tel. S. B. 044L
Roy Fisher, iš Iowa, sako: “Aš bu
tas
No.
333
yra
labai
pi

kitę;
■
Antros
bibot-^VirSuj
L. P. B-vit. I PIRMININKAS — M. Zoba,
gulėti!
prie
tokios
dr-jos.
At

vau kurčias per 11 metų, dabar iš to
Gerbiamas klebonas pasakė
gus, drūčiai padarytas ir
539 E. Seventh St., S. Boston, Mušs.*
lo
ant
stalo
gulinčio
laikrodėlio
tak

■
GYVENIMO VIETA:
tiktai $3.00. Adresuokite:
labai malonių ir komplimen.- varykite savo vyrus prie mus šėjimų girdžiu."
Tel. So. Boston 1516—,T.
■275 L0WELL AVB., NEWTONVJLLE, MASS.
y.
A.
Norkūnai,
VICE-PIRM.
—
Kazys Ambrozas,
Mr.
W.
A.
Lumpkin
iš
OkUihoma
ra^Netno
HvgienioFashiern
Tmtttutec
tiškų trumpų prakalbėlę. Bai- dr-jos prisirašyti, o ateis lai šd: “Aš ųųvau kurčias per 3S metus
Tel. W. Newton 1463—W.
.
'
*
Į
12OĘ. 16thSt., Nęw York. (Dept. S.)
492 K. 7-th St., So.' Bostort, Masa.
l’ROT. RAŠTININKAS — J. Gllheekis, '
įgiant prakalbų iš Marijos Vai- kas, kada iš to pasidžiaugsite. ir panaudojau vos kelias dienas ir da 1C Pleasant St.. Latrrence. Mzit
5 Thomas I’urk, So. Boston, Masą
bar
gerai
girdžiu.
”
Rašt. Jonas G-lineckis.
Jąėtiii. Draugdjėlės panelė F.
EIN. RAŠTININKAIS — Matas šelkla
Mr. A. Chapman iš Miehi’gan sako:
460 E. 7-th St., So. Boston, Masą
“Siaurus galvoje užimąs visai. prany
Tel. University 1937—B, namu.
Antanėliutė suteikė gerb. kleK3LSIERIGS — A. Naudžiūnas,
ko ir girdžiu labai gerai.”
Teief. University 1957—W ofiso
NUSKENDO LAIVAS.
885 E. Broadmty, S, Boston, Mass.
bonui aukso dovanų ir iš TreKURTI VAIKAI GIRDI.
&
MARŠALKA
— J .Zuikis,
Mrs.
Ola
Valentine iš Arkansas sa
&
tininkų draugijos per panelę
7
Winfleld
St, So. Boston, Mass.
ko:
“
Mano
mažytis
yra
5
metų
ir
buvo
A
Jūrėj netoli nuo Bostono lai
Bostone: 99 Green Street Roxbury: 16 Crawford St.
Draugija
laiko
susirinkimus kas tre
&
kurčias, bet panaudojus gyduolių pa
>. L. Giedraitaitę aukso dovanų,
LIETUVYS GRABORIUS
čių
neclėldlenį.
kiekvieno
menesio, 2-rą
Valandos: 3 i,ki 4 ir 7 iki 8P.1I. ,, netoli Warren Street.
ke audros nuskendo laivas siliko sveikas.“
Pagrabus atlieku gerai 'v pigiai.
Valandos: nuo e iltį 9 ryte. 1 iki
o iš. Apaštalystės Maldos Drau
vai.
po
pietų
šv.
Petro
parapijos
salėj,
Mr. Mather Palleys sako: “Mano
Kaina vienoda visur. Užlaikau au
VTyoming.
Prigėrė 13 žmo jaunas sūnūs buvo kurčias, ir' panau
Apart pėtnyčlos ir nedėldlenio o ir 9 iki 1 »vol. vakare apart
492 E. Seventh St., So. Boston, Masį
tomobilius.
Vieta
atdara
dieną
gijos auksinę rašomųjų pi unks
vakarų.
pėtnyčios ii nedėldienio vakarų.
dojęs Viręs tik tris dienas paliko vi
nių.
ir- naktį.
nę suteikė panelė Margarieta
sai sveikas."
Telefonas Haymarket 2288.
Telefonas Rošbnry 0131.
ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
883 CMMBRIDGE STREET
£
Tiek nepaprastų apsireiškimų prane
”
1,
Oambridge,
Mass.
Kalbu Anglu', *Rvsęj Lenku b Lietuvių Kalbomis.
■ Duobiate. Toliaus tęsės trum
SOUTH BOSTON, MASS. i
ša mums iš visų šalies kraštų ir Kana
s
MALONIAI KVIEČIAME
dos.
Gyduolė,
žinoma
po
vardu
Viręs,
putes prakalbos. Kalbėjo Anta
VALDYBOS ANTRASAI.
lengvai naudojama ir kaipo magiška
nas Kneižys ir iaip paeiliui iš
Ateinančią n odelių kovo 16 veikia žmonių visokio amžiaus nau
publikos kiti svečiai. Kalbėjo d., pobažnytinėj salėj ant 54os dai.
l’irmlniukas — J. Jaroša,
Mes esame įsitikinę, kad Viręs tik
440 E. 6-th St., So. Boston, Mase.
Kad
vi£i aukšti svečiai gerbiami gatvės 7:30 vai. vak. Įvyks rai jums girdėjimą sugrąžins.
VIce-pirm. — J. Grubinskas,
parodžius ir pagarsinus šių musų ste
j
Gydytojas ir Chirurgas
157 M St., South Boston, Masą.
kunigai:, gerb. kun. Juškaitis, Susivienijimo kuopos sureng bėtiną gyduolę, mes prisiusime jums
| 220 IIanoveii Stuęet, Boston, Mass.
Prot Rąšt. — A. Janušonis,
Gaunami
Lietuviško
sej
i
Telefonas Riclimond 0380
kun, Švagždys ir kun. Tašku- tos prakalbos. Maloniai kvie bonką $2.00 vertės, už $1.00 išmėgini
1426 Columbla Rd., So. Boston, Mart,
mui per 10 dienų. Jeigu nepagelbės,
Krautuvėse
j | Specialistas vyrų Ir moterų slapti/
finansų
Rašt. — K. Kiškis,
uas. derbiams kunigas Gar-: čiame visus atsilankyti.
tai mes noriai jums pinigus sugrąžin
428
B.
8-th St., So. Boston, Masė.
♦
Ir.chroniškų
ligų.
v
BROCKTON SHOE CITY STORE Į
sime.
F
Iždininkas — L. švagŽdys,
'
t
V
alandos: nu<> 9 ryte iki 8 vakare.
mus labai gražių prakalbėlę pa
Nesiųsk pinigų, prisiųsk vien jūsų
111 Bo\ven St., So. Boston, Mns«,
163 Lawrence St., Ląwrence, Mass. J Į
Nedėldieniais Iki 5 vak.,
adresų į Dale Laboratories 1305 Gatesakė didelio džiaugsmo apfanTvarkdarys — P. Laučka,
įl*atą
r
tniai-Di/Ic
ai
— ir—
J
way S’tation, Kaušas City, Mo.r ir gy
395 E. 5-tli S t., So. Boston, Mass.
kad tiek publikos suėjo ir
duolės. tuojaus bus jums pasiųstos.
JUSTINAS MICKEVIČIUS
Į
Draugijos reikalais kreipkitės visados j
Naudok jas pagal nurodymų. Jeigu
visi'Sau linksiu r malonus; vė
protokolų raštininkų.
146 Ames St,, Montello, Mass. į
bėgyje 10 dienų jums .girdėjimas, naDraugija savo susirinkimus laiko.
pasitaisytų, tat prisiųsk mums gyduo
lino ir linkėjo gerbiamam kle
Mušti krafUtivėsR gattjna skuti naujaip *
2-rą nede.ldlonį kiekvieno mėnesio. 1-mų ..
les atgal, o Įneš pinigus sugrąžinsime,
vai. po pietų parapijos salėje, 492
'
; sIok .madha.^evOKJ'kns, dėk Vyrą, moto- i
bonui ilgiausių metų ir jo pašis pasiūlomas pilnai įvarantuojamąs,
Seventh St., So. Boston, Mass.
t-Ų h* viiiktj, geri austą čevėry ką iSdir» |
taigi nelauk ilgai, rašyk šisudien.
rapijonains augt ir didėt kita
vbyseią Brocktone.
(
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS S
& mėsos ir gi'ocėrtų krautuvė labai gi
Dvidešimt
pirmo
sausio
itek. Programas dar tęsėsi.
y
roj vietoj, cašh biznis daromas per ke
VALDYBOS ADRESAI
1924 m. tapo palaidotas
Išėjo ant estrados ponas StraIlolikų įimtų, dabartinis biznis .apie $l.
Boston, Mass?
200 Į savaitę, galima daryti dvigubai
ant šv. Kazimiero kapinių

I A. L. KAPOČIUS
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ČEVERYKAI

PARSIDUODA UŽ PUSĘ
PREKĖS
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t

REIKALINGI AGENTAI

Antanas GIRLIAUCKAS. I
Buvo vedęs — paliko ma
teli (kuri su juom negy
veno) ir trejetu vaikelių.
Tapo dirbtuvėj užmuštas.
Vaikeliai gaus atlyginimų, I
Ras apie juos žino — pra.
neškite, Paieško draugi*
ja šv, Antano. Antrašas:
lt Dean St., Aterterdam, |

Telephone South Boston 3520
Namų Telefonas
Aspln\va|l 0670

ADVOKATAS

A, 0.ŠALNA(SHALNA)
. LIETUVIS ADVOKATAS
“DARBININKO” NAME
(antros lubos)
Baigės du Universitetu

Gomeli University su A. B,
< W»litagton
W Ife

r

Su iliusų firmos propozjja Tamstų
pašvęstiamas porų valandų kas vaka
ras, galėtumėt pelnyti nuo 35 iki 75
tlol. šiame biznyje patyrimo nereikia.
Rašyk tuojaus.

. AILEFFECT PORTRAIT CO.,
25 — 3-rd Avė., New York, N. Y.
\
’ ?.
(
(22).

V.............................

Dėl gL-eltp pardavimo prekė tik $35M
■ Taipgi namas 17 kambarių^, visi trnprovementni, puiki vieta ir arti Soiitl* Pirmininkas — Aiitųims Pastolis,
lh)stono, tik $9300; Nepruletskite š
146 Bowen St., So, Boston, Mnss.
pirkimų. A. !V.ASk 110 Tremon st. vicė-Pivm. — Martinas Knistautus,
Itoom 508, Boston, urhn 361 w. Broatl
*1002 AViishington St., Roslindnlek
>vay, So. Boston.
Protokolų .Rašt. — Antanas AlacėjmmK
■150 K, Seventh St., Šoiith Boston,
1,
Fln. Raštininkas *— duobas Viukavlčlus,
DA'ILCS PAVĖIKSLAI KURIUOS
900 13. BroaOvvay, South Boston.
PADARO FOTOGRATAB
’Caslerlus *- Andriejus Zalieokns,
307 B. Ninth St„ So. Boston,Mani.
\faHialkn »-■ Aleksandra Julmoktut.
. . 115 Granite St., So. Boston, Mass.
Draugystė D, L. K Keistučio laike
453i WEST BR0ADWAY,
mėncKlntus
msirlnkimuB km» pirmą w
* South Boąton, Mass,
teidicnl kiekvieno
po No. &M t
PadąroM dM«lhw įtviįMta’k W vvarhlugton St„

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA
■.•
I
.
-----------------Parduodam, »umalnom namus, ukcs, biznius Ir visokių prlvatišką nuo
savybę. taipgi skolinam pinigus, perkam ir parduodam MORGiSitIS, apdraudžiam (Jnšiurhuun) .visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių.
Mes visiems suteikiam greitų iv teisingų paiarnavimų. Taigi yisąfe viršmiuėtaiSįi-elknlais krojpldtės pžisi
■

OLSĖN’S realty COMBANY .

JURGIS STUKAS

DOMININKAS .t OLSKIKA,, SflAdninlma.

409 W. Broadway, Įtoom 3, South Boaton, Mass. Tel, S, B* 0243
». ■
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