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Alonesnis Dievui fe pačiai Balny*
■ riti, fe luion&h» naudinjįtMiife,
pirkinio hažiii|(tinių rūdų fe
net negu bažnytinės apeigoj Pa
kol to nesupras viri kriolitai, mea
nccallme tikėtis sulaukti spaudo*
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčioe
rimtybei ir pajėgoma. Žmonių
wdri, pfemfeusfe•.# kunigą^ te
. ri ikkityti tai savo di^feųrin nl-
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MAŽIAU GINKLAMS
.*
i '•
,,i: -,Aj’ ,
LGNDOJL ■—‘ Anglijos val
džia nutarė mažinti karo reikalėms išlaidas. Atmainė se-.
nesnįjį pieną apie Singaporo
apginklavimą. Darbiečių pi'Cmieraš McDonald sako, kad
tautos turi eiti prie bendradar
biavimo, o ne prie ginklavimo
si' Konservatyvų partija ne
sutinka- su valdžios nusistaty
mu.
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Lietuvos Bąnka3- & ni. va
‘ ■
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KOPERACIJA SVETUR.
PAKĖLi ALGAS.
sario ta d. banknotų apyvarto
>
*
1 „i.-h
• r
»
je bu vo65,626,179 lt; 99 et. su
Ispanijos valdžia nutarė ofi$ių metųj vį^ąrio.
,DANVWLT<IU. — Plnmbemoje. Bankas teėjo aukso 20,ciaįrai dalyvauti Tarptautinėj
riai gaudavo valandoj po $1.00.
254,798*-lt. 40 et. ir tvirtos sve Kauno Apygardos, Teįsnij^
^operacijos Parodoj (tente.
tinius valiutos 52,037,475 lt..Or nagrinėjo pri’unižiuotos .aferis
Išsireikalavo, kad tos algos bū
; Tokiu.- būdu Ispanijos koperaet. sumoje. Padengimas virši tų gaujos bylą, kurioje $gųratų pakeltos ant 12Įc. valandoj.
cijai lengva bus tinkamai pasi
ja išleistų banknotų sumų apie
/
vo sugauti 7 kaltinąim^niTForodyti pai’odoje.
X'7
mil.
litu.
Tokiu
būdu,
nors
fe
1
■
naš .Radvinauskas, Wti^s APAGERINO ALGAS.
a
4
ir jaučiama šalyje didelis kapi
L Lenkijos koperatyvų kongre
ragis, Kazys Donęil^ą,
•
talų trūkumas, vienok Liet,
sas įvyko pereitų metų rugsėjo
DENVER, Colo. - Šio iniesRINKIMAI FRANCIJOJ.
banke 7 mil. litų guli be jokios Atikas Sajomis, Pijušas ,$ąyieKAIP TAS VISKAS DĖJOSI. taip kvailai pratilo kuomet kun,
17 ir 18 d., kuriame dalyvavo to brieklayeriams pakelta
alkas, Antonas? Žaliieris ir'Jonas
taip pat ir Tarptaiit Koper Są gos iki $1,00 dienoj.
Garmus kibo į Ši įėižikus. Rašo,
PARYŽirS —‘ Ministerių naudos. .
Bivieta,/be to, trylilfg nuken
Jau skaitytojams žinoma iš pra
jungos atstovai. Kongresas nu
kad kun. Garmų Už jo prakalbi: kabinetas nutarė laikyti rinki
tėjusių ir apie trisdeŠiiĮifsįlifi*
eito “Darbininko” numerio trum
tarė sutverti vieną visai Lenki
Bendrame L. K. B. S. Valdy
aprašymą triukiš /teisman. Kokia mus gegužio 11 d. š. m.
PAVARĖ
IŠ
DARBO.
dininkų. '
•
'
po pranešimo, kad kun. P. Gar nesąmonė. Ka«-|i už prakalbų
jai Koper. Sąjungą, reikalau
bos ir Kop. Tarybos posėdyje
ti koperatinio auklėjimo mo
Šita gauja buvo suorgani
PEORIA, Ilk — Sprengerio mus patraukė “Sandaros” redak aprašymą traukia teisman. Toks
š. m. vasario-21 d. nutarta ben
NELAIMĖ.
kyklose ir kariuomenėj ir Uit. dirbtuvės darbininkams buvo torių teisman. Dabar pažiūrėki “Sandaros” pare|škiinas yra kar I
drovių įgaliotinių suvažiavimą zuota iš pasislėpusių nuo’
į
me,
kaip
tas
viskas
atsitiko.
Meksike ties (iorrison nu- nukelti į š. m. balandžio mėn. riuomenės’dezertyrų ir j{ui ku
Darbininkai
tu ir iš Amerikcy deismų-pasityAustrijoj labai, išsivysčius numuštos algos.
...... m
1. ,.V. ’ «•kadt t‘"San-1
m .
riu tarnautojų, 1921 Metais/.
Toliau rašo,
sprūdo traukinys; nuo bėgių. galą.
Kun. Garmus pasitaręs su gerai čiojimas,
(
koperatinė audimo pramonė. jų nepriėmė. Tai buvo pava
f
vieni iš aferistų tarpo,
lietuviams
žinomu
advokatu daros” redaktorfįsgavęs “kvieti- Vagonus apėmė gąisras ir daug
Nors
Austrijoj viešpatauja ryti iš darbo.
mą.
”
Kitai
1>
ali&.
šmpižikai
nėdarni
Kauno pašte ląislcųnųpasažierių žuvių kiti sužeisti. (
George H. Shields, atrado, kad
valst, prievartos ūkis.> vienok
Pernaravos
vart.
b-vė
“
Var

-----------—fe------------------- į. ‘
siais,1 pagrobdavo Bankų
pagal Amerikos įstatymus raštas ra kviečiami teismąn, o jiems ĮSA
kopėr. clidmenų b-vė pasiliko
DU ŽODŽIU ATSIĖJO
pa” (Kėdainių apšk.) narių tu
nešimus įvairiems asmefiw» -a“ Žandaroj ’ftilpęs vas.
d. š. m. KOMA ateiti ir ajUakyti prieš tei
NEW YORK CITY.
nepriklaušoipa ir audiniais ap$16,000.
ri 175, pajus 5 lt.; valdybos ir
pie gaunamus jų vardu pjirįT .u. —
’
yrą kriminalis šmeižtąs ir pavedė sėją. ■
t rūpina visą šalį. Ji tapo kaip
revizijos
komisijos
susideda
adv. Shields bylą užvesti. Kovo 8
LDKS. 9-tos , kp. mėnesi uis susi
gtis, kįtj, taroaiidaiųi *
ir tautinis rūbu depo,
N e w York. — Namų savi
. Dar “Sandam”, aimanuoja, rinkimas įvyks balandžio .6 d.,; tuo-, vien tik iš ūkininkų.. Krautu įstaigose, vogdavo* neužpildy
db>-------- ;
ninkas Harris Beckelman raudau- d. adv. Shields telefonu “Sanda kad. byloms žmonM,pinigų bus iš
vės vedėjas pauna algos 60 lt’, tas, pasų blankas,, padtr^da^o
jaus po pamaldų.. Malonėkite su
Prancūzijoj Liono mieste
ros
”
ofisan
pranešė,
kad,
jis
mėn., . butįj. . su kutu ir šviesu.
ninko pačiai Bertha Goodman kar
barstyta k tameUnitas kun. Gar*
■ pastatytas paminklas iš balto
sirinkti' visi nariai/ - nes ^turime B-ve turi nuošayus namus/Frey anišpaudas bri paįa&k4r’ pšr,iant
rytojaus
kovo
7
d.
So.
Bos

tą sušuko: “Heilo Sweetheart!’
mus. čia nė tąs Aįtįs,' kąs teį&
darydavo dokumėhfesį ą ’
'svarbių reikalų tapka^beti ir .alsi• marmuro pirmojo,., koperatyvo
;U
tono
teismui
apskųs
“
Sandaros
”
kybos :?AdTg,snlu-b-vės. reikalai ,
me teisybes. ieškOfJ o;|ąs kut^RriMoteris krūptelėjo, pasprūdo nuo
J
jšu
tais
’
Įridirhthis,
do^umeriMB
1835 hi« steigėjams Mjėhel DcrrVriddftj?
ųpi
’
s.
po
yleiiąmaują
narį,
. t.
f.'
yedąini tvąrkiųgit, t tik- šviįtitrepu ir nuriedėjo žemyn* Turė redaktorių šlakį.už kriminalį kun. minališkusžmei
< rion ir Ipsepli Rėynidfc.^
j
ily
išgaudavo
Garmaus apšiiaęižim'ą. .
*
*• ' - ,1
fe ' , '
Y,
jo gulėti, ligoninėj
F”
“t **
' '
5 •’
- ■ ■K-” 2
v
-rX-Ką*pašejbf)i:
!****** "■
I r i ';<»s
■■i'" * ' < ? - -t. v?
,
Kovo
7
t
d,
ūdy.
^Shieįdš,
kun.
-iki
atsiteisė.
Dalykas
atsidūrė
Maskvoje manoma statytį
t į PAMBRIDGE, MĄSŠ.
Garmus ir"Špecial ‘ dificėif ’ Sullididutes:-! korporacijos n rųniųs, teisman ir namų ’savininkas ranSUTARĖ ^BENDRAI SVEIKTI
1 Pranešimas. * ' l
’• kuriuose bus .visas jkoperųtinio dauninko pačiai turėjo užmokėti ’ vąn policijos .stoties, ,6 inteikė
’ ■ ’ ■ t
■ ' 1
M
barikiį bet "it Panevėžy, 'Šiitųskundą
gerb,
Edward
L.
Loganui,
■
f
e
•
«
švįetimo.' bei auklėjitnio;.centrus $15,0Q0, o jos? vyrui $1,QOQ.
Airiogalos vart. L-vė 4 ‘ Ma
IVASHINOTON^Tapo siv
.1 tuose,: Raseiniuose, TririUoĮe -1
šittonii trokštamo pranešti Cam-‘
So. Bostono Courto teisėjui, šla
. ,
.n ri r T
,
|
. visai Busi jai..
žas
Ūkininkas
’
’
z
narių
turi
162,
ir Mariainpolėjėi Iš višof'jęį- -<
kis tada nepasirodė. Teisėjas Lo- sekta, kad Italija ir Ispanija bridgo’io lietimams, r kad ant ge
NEGYVA MERGINA.
pajus 15. lt ; krautuvės Vedėjas galiu, būdu išgauta jnnį^tH^i
c Švedijos koper. didniemį Sągan pareiškė, kad jis-norėtų tūlą sutarė bendrai veikti daryme Į - gužės »»l šių metų .sūbatos vakaro
s junga nupirko salą 25 ha. didu . OGDEN, Utah. — Union laiką patyrinėti dalyką ir paniūrė takos Į Pietinę -Ameriką.' Ispa nitkas jokios pramogos nerengtų, gauna algos 200 lt. Tik nege Vieno milijono ?ob-6sto dukž’f
’J
ra, kad bendrovė eina į riziką 1921 metais pb-osto -nllifį^į
mo Stokholmo uoste už'4(14,80(1 Paeiti.? traukiny, atėjusiame iš ti koks įstatymas šitame dalyke nija ir Italija tikisi pagauti tu nes ,Vra rengiamia didžiausia pra
panlavinėdania prekes burgant kursfts buvo apie 60, ta’d'intki ' «
kronų. Toj sąl<j)j jau'vra Sąjun Denvep Polo, rasta skrynia su pritaikomas, čia pat adv. Shields šalių prekybą. Ispanijos kara moga — ŠOKIAI aut gegužės
Bendrovės balansas naujiems sudaro’ apie 150,000 dahar$$pj
gos malūnas. Ją manoma tiljtu jaunos, apie 30 metų moteriš pareiškė teisėjui, kad jis “Sanda lius Alfonsas ketina aplankyti (Alny) :J1 sukatos vakaro- . ;
W
'
■
f
'
Rengėjai. metams buvo 10,438 lt. 35 c. Be
sujungti su miestu ir įsteigti kės lavonu, (laiva buvo beveik ros” ofisui pranešė apie skundą Pietų ikmeriką.
. *
to, b-vė stengiasi savus reika
jariiė didėlius prekių sandėlių.< nupjauta. Ant kūno ji turėjo ir kad redaktorius šlakis galėjo
Nors lifidiųinkai iy Tięhufo .
lus rūpinti pąs privačius pirk
• ‘• i
'- . i.
:
.t•: ■
tik naktinius šilko marškinius. ateiti pasiaiškinti.
klausianti, nes TgisiahiibjLšftlius, o . ne L. K. B. Sąjungoj*.
Čekoslovakijoj valdžia pro
gauti prisipažino esą khlfh 1)^
Sekančią -dieną kovo 8 d. adv:
Pastaruoju metu valdyba daro
jektuoja mokesnį .nuo .apyvar
Shields su kun. Garmum ir special
MAHOMETONŲ
4a vis delta tęsės dvi
pastangų viską tinkamai su
tos vietoj buvusių 1 nuoš.. pa i
OfficęriuSulIivanu
atėjo
pas't
ei■
SUVAŽIAVIMAS.
Pirmininkavo Tbispio najyš ,p.
kelei iki .2 nuoš. Koperatyvaų
tvarkyti. .
sėją Leįanąn: teisėjas pasakė, kad
Bofrėiša; kaltino valstybės gy-7
(“Talka”)
žinodami, kad .tai labai pa
T vietą turkų.nuversto kalifo galįs duoti “warrahtą” areštuoti
nėjo pa v. p. Zimanas,
y .
, ■*
* ■
brangins reikalingiausias pre — mahometonų popiežiaus redaktorių šlakį už tokį didelį kriKLAIPĖDA.
Teisiamuosius gynė prisieku
kes ir, kad tai labai skaudžiai Arabijoj pasiskelbė naujas ka
minaliską apšmeižkną/ Bet adv*
sieji advokatai: Staširiskaš iv
palies ypač koperaytvūsl griež lifas. ,J.iš pienuoja dabar su Shields pareiškė, kad nėra reika- i
Apsauga prieš savivališką Požiela ir pris. adv. padėjėjui..,
čiausiai protestuoja.
šaukti visų tautų mahometonų lo areštuoti, o tik prašė išduoti
nuomų kėlimą. Pastaruoju lai Šilingas ir Purūnienė.
*
(“Taika”)
suvažiavimą..
A- «
“Summons. ” šlakis kovo B d.
ku mieste pastebėta, kad lišTeismas po šešių pa.siUJilno,
buvo teisme ir už jį kalbėjo adv.
nuomuotojai visai be priežas
Howąrd. Buvo išduotas “sum
ties kelia nuomas. Dėlto’publi valandų nubaudė; Radvinaus-.
l<ą^ Blrj0į ir Žalnierių
mons.” įsakantis šlakiui pribūti
kai nurodoma į tai, kad gali-,
Višrtą po ‘ketverius lftetit*’' įfa teisman kovo 18 d- Tada šlakis
■nia tuo
reikalu pasiskųsti
buvo, su savo advokatą. Kun. Gar
Nuomų taikinimo Valdyboje. rag| trejais metais,' Šajo-rią
pu*tyeČhj metų, Dbmeiįiį pumus pasirodė su savo advokatu
Šioji tad parenka kojnisiją,
santtij metų 1 kalėti sniod^jų
Shields ir liudininkais gatavi sto- ;
.kuri vietoje ištrįą. dalykų ir
darbų, kalėjimo, susiaųfTnąftf .
ti teisman. Šlakio ^dvokatas tei{'nustato nuomą.
sėjuį pareiškė nenorįs tardymo.
teises.
T.
LENKAI STRAKINĖJA.
lenki], žygio sujudo žydai, vokie Tada teisėjas bylą perkėlė j Grand
Kuro neturtingiems išduoda
Novickį teismas atleidi
nuo
.
*>V«l *1
čiai, rusai, ukrainiečiai ir lietu Jury ir pastatė šlakį' po* $1,000
Miesto kuro komisija už pusę _ ■
niusmės, einant - Amnosk |st»
V ą r š a v a. — Lenkai dūks viai.
kainos arba ir visai dykai. Kas
kaucija. Ši byla bus nagrinėjama
nes jį pripažino tik daly^ąth*'
ta Įr iš kailio neriasi dėl Klaipėdos
tikrai neturtingas, gali į ją
Superior Criminal Courtye of Sufpadirbant" pasus, bet nesąnt
likimo išrišimo.
PERTRAUKĖ RYŠIUS.
kreiptis.
4
folk County, kurs posėdžiauja kas
gaujos nariu.
Seimas priėmė aštrią rezoliuci
L o A d d n. — -Chinijos valdžia, pirmą mėnešįo savaitę. Matyt šla
Į&onfiskuota trys arkliai. Že
Be to, priteisė iš teisiamųjų
ją, kurioj pataria valdžiai griež kaip Daily.Mail rašo, pertrauke kis .nenorėjo, kad teisybė išeitoj
mutini uose Eiseliuose sausio
?in. Prek. ir Pram. Vihislįri'
tai laikytis už gavimą Lenkijai diplomatinius ryšius su Rusijos eikŠtėi. * ’
25 d. konfiskuota trys ,beue jai 6060 litų, Lietuvos Rįfclį n*
Kun. Gatmų ”Sandara” inkri
išėjimo į jūres, Laikrąščiaikryks- valdžia. Pareikalavo, kad Rusi
vogti arkliai. Du iš jų yra Aram., Bankui 25,22&70.jJ|; .ir
minavo vąsr21 d., kad parašė
tauja ir šaukia, kad jei Lietuva
jos atstovas apleistų Chiniją.
širvo plauko ir maždaug trijų nukentėjusimų Juozui Galkii.
būk Vokietijoj kun. Garmus susi
gavo Klaipėdą, tai Lenkija turin
Rusijos valdžia Chinijos žingsnį
motų senumo. Trecias — tam 13,940 lt. '
?’ , ’
ti pilnai gauti Dancigą. Tai da aiškina taip, kad Chiniją1 pakurs pažino su dviem’mergom, su .jo
sus fuksas su šviesiais karčiais
*»***.•*
bar spėjama, kad Lenkijos valdžia tė taip daryti Japonija, Francija mis gyvenęs ir Amerike surinktus
ir maždaug dviejų metų senas.
pinigusišeikvojęs. '
.
reikalaus iš Tautų Lygos peržiū ir.Ameyįka,
f
1
fe
Net'..“Keleivis” parašė, kad
rėjimo Dancigo klausimo ir reika
Dingo vaikinas 13 metų se
Mokyklos uždgromoki
--------- L
nas A ugustas Kleinųkas iš žy
laus Sau liuosų rankų tame mieste. VALDININKŲ STREIKAS. “SandwoKMt raštas ant jkun, GarŠvenčionys, Miksų
’maue yra žioplas^
"<
‘ :
siu kaimo. Kas apie jį ką ži
.Toliau lenkai nori dar-labiau
31 gruodžio šųltyšial
4‘Darbininkas’’ apie dalyką nieLIBABOKAS - Bortugiili“■
'
no tų,- prašomas atsiliepti Klai knžkokį, popierį. nuo iHŽlįrHę
smaugti tautų mažumas. Lenkų
■ ■ itADV. GEORGE H, SHIELDS,
pėdos Kriminalėn k Polieijon inspektoriaus, /kad lietuviška A
seimas ketina Tautų Lygos reika jos valdininkai išėjo streikam ko gęrąšė ild apie bylos vertę pafeikatetija
geresnio
algų.
Barrrisltė
teigia
Serai
Bostono
lietuviams
žinomas
kaipo
lietuvių
prietelius.
Ji

Pplirijon (Teismo Rūmų 74
lauti
iš Vemlių taikos
>v- -a
mokyklos
sai
veda
k^n,,GarAiaųs
bylų
pribš
‘
kuri
kųn,
.
garinu
JatftęntaMr
3ft*st6jo
mtrehtepū,
i"
J
"
............
..
Rii#
'kvailai
įsišoko
“
Sanda-<
sutetįos punktus jiečianto
knmbaj.W)> Už siu‘adhųą Au»L*.
/
kriininaliskai apšmeižė.
guriam tėvai siūlo 50 litų,
Bumu ąpgįnimą ir trims,, D»1 rito
[rilį valdininkų pnWJ
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Ji jam ;pjwafeųjipie gyvemmo
vikdūobes te stžvaldymą.

»

pamokina ir pasako jam kur
attesti pajėgą it drąsą save
pergalėti. Jis nesigėdina atsi
kio mažinasij arba teisingiau
klaupti prie os kelių ir ati
taktikų. Būk -moteriška. Vy \ (.terpiamieji vienminčiai lie
VEDUSIU GYVENIMO
pasakius, mainosi savo apsi
taras fpatinka mcteriškiuna^; tuviai darbininkai, kodėl nitil- reiškimuose kuomet kūdikis dengti savo pagundas ir klai
LOZ01TJA lt
sq inūsų tęs prakilnios organiauga tvirtesniu ir slaugiau sau ■das..
kymuose.
’
; u.
- \
> -* ■ DeĮVyrų.
‘
«
jįfteijbs dvasia? Ar-gį jau visi,
pasitikėjime, bet būtybiŠkai
Sąryšis motinos te sūnaus,
r<: (TBB WORKER) > T
’ .,
■L Nebūk .švfcštuš, Moteris lietuviai palilonuo spešalų lai pasilieka per visą gyvenimą. motųįoč . te duktersparodo
1
tikisi, gaut vis-gi .žmonišką už- kų milijomer^tiš’kad nebenori/Net tyliausias Smogus nega
* W)lished evety^TUfflDAY, ^THOTSDAY a< SATURDAY
PagalL./lcGEĘ
mums įtekmę apvilktą malonės
lailęymg. Ji paneša bedąs,, te vadintis save . darbininkais f li save paliuošudti nuo jos do- ir švelnumo rūbais, vedančią
t'Kiausk advokatu* Legnl-AW Sudėty.
'—Ey—r. ’
nloka prisitaikyt jeį yra jĮeĮka-. :AKgj gerinus Imti kapitalistų riškiį įtekmių.' Nežiūrint kad kūdikius būsiančiip.kaętų, per
___ — '
^ĮįlIirT
E. Ū AŠS0CIATION OF LABOB
las. Bet ji neapkenčią šykštu- vergais? Juk mes netektumė
motina nebus arti prie jo, pri- dirbdama Juos, į garbįngus vy
A
wmtter Bejjęm, 1915 atthe
at
Mml
me
tos.
visuos
iš
pi
’
akilniausių
i
'
rara/
Dėl
Moterų,
\
qnd«r tiM ACt of March 8.1879.”
gbūtiškai jis kreipsis prie jos rus, te moteris, parengdama
>
>'
’ t '
^eoptance for maUInR at mjadal raUof poptaty provlded for ta
ll«k
darbininkų, organizacijos., -|.r- nors mintyje savo, idant pasi
jųjų laikinius-.ir amžinasties
2» .NesdWktįįJmto tvdrky\ Ąęt GĮon july 12, lOlS?,
į , h Nemėtyk pinigų į balą.
g£ nėtat laikas ųmms, dMca>
•/
dalinęs su ja savo, gyvenimo likiniį^
$rą. Moteris- yra geresni, iįetemf
Vyrui nusibosta , pinigus gagiceįai, susiprasti ir stoti vi pasisekimus arba, apsakyti jai
' SUBSCRIPTIOiN KATES:
‘
pinke; negu tu.
’
’
įtekmė motinos savo kūdi
mint, kada, mato kad jo mote
ĖbMrly »r
• • • f y- * /1«t
• h*
Nebūk pikčiurna. Riteles siems į darbinjnkų ejles, grieb apie savo bandymus. " Janui- kiuose iaipošgi -esti: galutina.
tis.' už prakflnųna. darbo, imti j
ris juos paikai išleidžia.
-MMloztiand 'UūlJiirĮjz * • <-» »■* *# • *-*<..* * *»*•.. <» *■ *. $■
kaitis^iūri i ją su pamokymų. Motinos veidas tai vienatinis į
vyi-as pądai‘0 ^ pačią nelahnin- sąvo pankas prekybą te prama '
.ra'/./ra. C/
2.
Neleisk
butui
būt
nešvą'*
.r
.•
5*
>
• * ,<
' ■ ,Wogėign cnijufr&ef yeady,... .•»*. ►«
‘ ‘♦
-į
*
L
‘
,ga,
nu, steigei koopęmtyves krau kričio tai maioųekite ‘ pijsideti kurį kūdikis impaliaųjamai
;rimn, &varį grįčia atgaivina ■j ■
-ra. ■ .
. - ..ra
žiuri, motinos balsas tai viena
tuves kiekvieųoj lietuvių kolo
Mvarguiį vyrų. ’
. 4, Neužgairk! savo moters
jtr prisiusi w savo atstovu^ į šį
tinis kuris tanlri&usiai' skamba
’3, Nebfik apsiiektys apsirū- jausmų. Moteris yrą pundą? nijoj. Jųikini pavyzdį iŠ pasau suvažiavimą, kadangi šis suva
‘jojo ausyse Jos .atokumai, jos
dynie. Šitokia pati atšaldo, vy- nervų,* ir.-ji greičiau užsiguli lio koojĮeraciji} gyvavimo. Skai žiavimas bus prįeš-seuninis, to pasielgimas - yra ^tai veikliai
tyki™.. //.Dar^ininĖbkoopera
dėl malonėkite visos kuopos kurie kiekvienoje valandoje
mi,
negu
vyras.
,;.
Ffb
cijos reikalais straipsnius. Q
prisiųsti savo atstovus • ir in4. Nedraugauk
su kitais
5. N-epatuiršk būti nteinda- tada pamatysim ką galėsim
bežiningai įeiria į jojO gyveni
teikit
gerų
sumanynių
dėl
lajjp
vyrais.
.
x
giti, molini'su pačia. ^VpsileL neveikt'.': Tradekim lankytis
mą, jojo papročius,- į jojo gym
mūsų
organizaci
jos.
Ko
dau

5. Nesihark airi vyru už iš dtrnas šitame ptmktė yra yėdti-*- ant Chicagos. apskričio susirin
ilas ir gyvumą/ IPicHMs painią
giau attsovų suvažiuos,- tą. ge
mintingų vaikų baudimą.
siu gyventeįto ūuodaš. •: ''
. * "
y— ■ /■
kimų dažniau, atsineškit dau riam galėsim nutarti gerų su motiną užgavo pavyzdp Tame
r
pavydule jis sustato'savo bū-6. Nepraleisk perdaug lai
(i. .Nekeik ir nepliaūkšk. ginus minčių, prakilnių užma- manymu į būsiantį L. D. IC.
KAS MŪSŲ SOCIALISTAMS NEPATINKI.
cjų, . . t •. .
-ra s \
ko' su motina.
r ra ■ < < *.
t
Bū k malonus i r .prieinamas,1 nymųu
seimą, kuris atsibus 29 ir 30
■ Sausio mėn. gale* “Darbininkas” rašė.apie religinius skir
7. Nesitark ~su kaimvnais
Lietiavių.’Darbininkų Koppe-r dd. balandžio š. mjCanibridge, \ Motina tai žodi s vteieiii ir vn
f
7. Negyvenk' su-savo sgimi-|
tumus tarp. Anglijos ir Europos kontinente darbininkiški! par- arba su. giminėmis apie tavo
■ratyvės Sąjungos Chięag<os ap Mflsš. Todėl gerbiamos kuopos sur gerai ‘ žinomas. "Tankiai
r
>nėms arba su pačios *gjmiiiėms:
l tijį. Tuomet buvo priminta mūsų visuomenei, kad anglų Dar- naminius dalykus. Pati galvok
skritis laikys metinį suvažiavi
jei mums rūpi mūsų orgaiiiza* 'girdime jf tariantį,, nežiūrint
S.r Neturėk kambarių Ur nair
su
vyru
pasitark.
mą nedėlibj, kovo 23' d.,į 19J4
ba Partija/(Labbr Batty) nesilaiko to, anti-katalikiško fanatiueijos gerove, tai malonėkite pa/ ar tai iš lūpų' jauno kūdikio
imi iš pusės-su kita šeimyna.
m., 3. vąL Aušros Vartų paw. sistengti prisiųsti atstovus, į lopšy gulinčioj at tai’iš kud^iūS. Ne griaušk vvra heroikamb,1 kurį taip pamylėjo kitų kraštų socialistai. Mest virtinome,
*
lt
pabvkis
prieš
’
pačią.
pijop. Salėj ant 23,PI.. , ra >.
kad anglų Darbo Partijoje yra ir net žymiii katalikų yisuome- 1 ingai . Priduok jam energijos.
apskričio suvažiavimą ir į sei vusių’drebančių lūpiį senelio.
IM&darbuotojų. Šis tvirtinimas labai sugadino nervus ir ūpą . !). Nebūk visuomet susi rau- ru 10. ,Nebūk i>er aštrus SU f _ (terbiamos kuopos ir valdy mą.' O jei* katros kuppOs jau Motina, tai linksni ūš atšinimuiį
vaikais.. Jeigu bereikalor,įuos| bes" malonėkit iš anksto pri- tikrai neišgalėtumėte prisiųsti atidengimas jaunystes dienų. ;
^mūšų^usmulkėjusienis socialistams. Chicagos socialistų lietu- ktis. šypsokis.
111 Mot iųa, ’ ’! tai ■ įaskutinis
\viOį|’i^jfe<aštįs-net pareikalavo iš mūs atskaitos: girdi, pasa10. Nepamiršk kad maži bausi,;,pati rims jų pusę-ir bus siųsti ,sayp atstovus, nep turė- atstovų tai malonėkite -įneši
. - Įsini
------ prieš tave.
;.
sįm (ląug
daug svarbių ręikalų
rūkalų metiineti- mus siųsti apskričio valdybai.
f .
mirštančiųjų.; Tie kurie .stovė
tų katalikų veikėjų, kurie priklauso ang- daikteli, turi svarbos.- IBūk
________
t ĮWniGir ^ęinię,; kurįs iyyks ba .-I
—
-.,
Lai
nelieka
nei
vienos
kuopos
ųJll^b^bolPal^ijbn.^‘Kaip, girdi, jūs tokie-ir-tokie “klerikalai”
jo. prie mtelips pątąįp ,an tai li
. iianazio
Įlaųdžio 29 ir du
30 ■ sa.,
dd„ <vum<Cąm\
.
i
kuri
neprisiųstų
'
atstovų
į
šį,
goninėse- ar. tąi karės Jauke ži
Mass.' ir turėsim ąptaij/.f?djųstate.savQ ;“.juodą,”.kataĮikybę net pažangiai Darbo Partijai tiuarbo Partiją, manydami jog tuomi jie’’vykiha garsiuosius
suvažiavimą'taipgi ir į-eeiiną. no kaip taukiai jie girdėjo pas
Leono xm principus.
l! 1
i”’•’
”■
kas-lini< dabartinu. D1-. K..
pitosti$S,
r
Taipgi gerbiamieji ' atstovai kutinėje kaųČįos j klajojime įj
Uįf«
.(((i
ffl'
ra4‘
L
' ‘ į ■I
■ T. GAVAU DUEFY, atstovas tiiio.-liVIiiiehave, geįežies f
praMtyl
Ų’ njes cln-• * ‘ ję$ipf *įpūsų sociaU|tams labai nesmagų, įkąd Anglijos darmalbnėkite’ neši vėluoti o> pribū merdėjime tą,.-8aldų; žqdį kaipo
. bininkų tarpe maža to anti-krikščioniskojo fanatizmo,: kuriuo dartamluj aroi Orb Workers) setaetaM kta
ti laiku; mis suvažiavimai pra perveriaųtį, ųąųksųnk .f ‘ MOTI
; ytd^gne^stamūsiš^im'CiciJikąį.^ąy<^^fsarmatą* ’ pridengei/ -Bet to miesto bmdanomenę gldbodamds.
sidės pAskirttv laiku/ ’ 1 ' .
NA.’ ’i žmogiis; šauktasi prie
/dvasiu. Taip-į.
. kl-g^padarysi?'
. y
įTiim M;, lt .Kamąndulis, savęs ŽĮuogų?jkųrį. jte^ laiko
J. J. J0NES, atstotas nuo Šilvertom pradėjęs, gyvenimą gi • teesiny Hnkli' ®Uu|ą. raiĮdyra
vaįd:
j
W!$axŠ0n $Wėret/« ?
brangiausiu ^mnarl^tegzėmėsū
kaipo statybos darbteirįkaš ir šįifiėf tapo Londono' dklieš-i^eši Į
*Įiųmetų.' ^tsiųskit^gga•
. 1
.:
.: - .
kuomet, visus, kitas, flgąįo tru
Montello', IMass;
: J rbftis‘nai’iuš kad turėtume iš ko
’
f.
Y
Hammąyoru,
pinančiu iZgreiįai nykstančiu.
išrinkti gerų valdybų, kuri ga
^kNuo te laiko, kai-Reformacijos ąpkelta inkvizicijos ir falūišt. J. V. Smilgių ' ‘ .
L. TOOLE, atstovas nuo South SuMord, • taikos teisė- hgs daugiau*1 pasidarbuoti Jei
Tokiose valandose' jis ^prigim
~ natizmo banga pradėjo slūgti, Anglijoj vis labiau stiprėja rim- jas irJ. Manchesterio
' . 127 Clierry Strėet,
miesto Tarybos narys. Jis pradėjo* savo h^bo daihininkų.
' ’
.
ti škai kreipiasi pire • to’? kuris
,gLi' ^i^K|Q®e^ntįpgųmąs. šis pakantumas gerokai paaugėjo 19-tc
CaitiBridge; įMass. niekados neapleidžia/ kadangi,
karjerą laikraščius pardavinėdamas, paskiau-gi tapo gelėžies I ' LDKS. Chicagos Apskričio
šiais pastaraisiais laikais.
Dabar
liejyklų darbininkas.
.. • /r.
:
1 :• ’
'
|į$iinitnihkas ’ ' ’
jos meilė liiekadosmepersimai-.
• įh ’JfcŠįįĮyof sakoiną* jog.norint patekti į aukštesnę vietą užtenka
Nykstančioj^ - sąmonėje,
’ Ney-Yorko ir Ne&v Jefsey i no.
£
arba ŽYDU, bet tinkamu tai
apskričio-, nuvažiavimas įvyks jos pavydalas vienatiniai pasi
h*
dį^aii* žmogum. Religiniam fanatizmui atslūgus, visos Anglibalandžio 6-tą d., 1924 m.; 1- lieka. .Motina’^- ištikimi, mei
^ jos parlamento partijos susiorganizavo ne religiniais, bet ekoM*-"
iną vai. po piet, parapijos sve linga, pergali visas kliūtis, pa
nominiais Asocialiais pagrindą’ko..negalima pasakyti apie
tainėj, 219 Ripley PI., Eliza- sieki a visus tolumus- ir 'kelius,,
■ - • ♦ u..’
Europos kontinento partijas, kame laisvamanijos materlalizpabučiuoti paskutinį- .tykį iš
betliport; 'N. į.
‘5 mąs paškelįe griežtą kovą, kataliku filosofinei pasaulėžvalgai.
Brangūs vienminčiai, kądan- blyškusią kaktą,, ir pavilginti
■
Notedami socialistų.atakas atjnušti, ir Lietuvos katalikai buvo
-ra
gi’šis suvažiavimas bus priėš- sukepusias lūpas savoūmrštan-. W
priversti organizuoti Savas atskiras partijas kad apgynus savo
seiminis, tad daugelis įvairių čio kūdikio.
'**r
teises. Anglijos katalikams ir abelnai krikščionims nereikėjo
dalykų bus aptariama ‘ kurie
z
Putteėli^
paliečia mūsų brangią Organi j____ ___________ ..
atskirų partiją, nes šios tauto^jnaterialistai buvo tolerantin'
-'z • ’ ' .
zacijų. Taigi gerb. kuopos ma
gesni ir neperdaug varėsi prieš religinius žmonių įsitikinimus.
Antanina Vladičkaitč-Bujauslonėkite prisiųsti kodaugiausi a i
’* - Todėl šiandien kiekvienoje Anglijos partijoje surasime įvaiatstovų su naudingais suma kiene pajieško savo vyrą Juozapą
liausiu Religijų adeptus dirbant kartu su priešreliginiais elet
nymais kati galėtume' tuos su Bujausko, kilusį iš Marijampolės,
mentais. šitoks reiškinys labai retas Europos kontinente, ka konų bažnytinės mokyklos mokytojas.
manymus įteikti seimui. Taip iškeliavusį Amerikon 1914 metais
me laisvamanija savo laisvę supranta kaipo priespaudą katali
gi yra daugelis svarbių dalykų iš Danijos. Pirmiau jis gyveno
W. H. EGAN, atstovas nuo Birkenhead, ilgiausia dirbęs
kams, ypač jų pasaulėžvalgai mokykloje. Juk Lietuvos lais
aptarti kašįink tolimesnio aps Cust<?n, Minu., bet dabartinis jo
Laird’s Shipyards. o laisvą laiką pašvęsdavb katalikų visuo
vamanija nesitenkina ta ląisve, kad jos jaunimas gali mokykkričio veikimo. Yra pageidatk adresas nežinomas. Kas žino kur
lose tikybos nėsimokinti. Ji varosi prie to, kad katalikai ne menės darbuotei. Išrinktas į parlamentą jis baigė savo prakal
jama kad atstovai išduotų ra- jis dabar gyvena arba' gali suteikę
bą prašydamas savo rinkikus melsti Dievo pagelbės, kad jam
turėtų tesės savo vaikų religijos mokinti.
ti apie jį smulkesnių žinių yra
sektųsi tinkamai eiti atstovo pareigas.
Meldžiam nesivėluoti o prašomas pranešti jo žmonai se
z
t
'
KATALIKAI — DARBO ATSTOVAI.
kančiu adresų: Litauisk Konsulat,
Be čia paminėtų parlamento narių, yra dar daugiau inte- Įypatų atstovauti mūs apskritį
Bernstorffsvej 4, Copenhagen V,
Rinkimų metu šiais laikajs labai retai kas ,iš anglų teagi- ligėntingu katalikų, gražiai pasitymėjusių darbais Bažnyčias, ji seimą,
Danemark.
'
Tegul nei
_ viena kuopa nesituoja prieš religijos mokinimą mokyklose/ Ir Darbo Partijos valstybės ir Darbo Partijos labui. Ypač vertai yra pažymėjimo
J
p. JAMES O’GRADY, buvęs misijoje į Rusija ir data? pžsSfr- |tt*»"«*phriunttB keleto dėtoprogramas nereikalauja visų mokyklų suvienodinimo anot ma
- - •
’-gatu i ši suvažiavimą. Visos į
terialistinio, kurpalio, o palieka katalikams laisvės turėti savų las pirmuoju atstovu. į. tą didžiulę valstybę.x ‘
■ ■ | darbų,, sugalvokite geriausius
katalikiškų mokyklų ir jų užlaikymui naudpties valstybės paiu
PALYGINIMAS.
.
šalpa. Tad šiais laikais anglai katalikai neturi jokio išrokavigražių pasiskaitymų apie dvasinį žmogaus gyvenimą,jamo‘tyerti savo atskirą, partiją- Dabartiniame Anglijos parlaConn. 'ApskĘ Raštininkė
f
pie šv. Pranciškų ir kitus jo ordeno šventuoshrs, apie
mente yra 22 katalikai atstovai, žinant, kad anglų katalikų yra
M. Ehažauskiutė,
Lietuvoje esančius, .vienuolius, apie misijas* ir misijoho~ tik b nuošimčiai, tai šį atstovų skaitlių reikia skaityti beveik
JO Fairvięiv Street,.
I
Tius ir daug žinių apie platų veikimą švvPrtmcišlmtts^IIĮ
patenkinančiu.
New
Britain,
Conn.
■ ...
<
; .ordeno-Lietm'uje •— taip yadinamtis tretininkus, Ir daugra- r#
* » M
22 katalikų atstovų yra 1 Nacionalistų Partijos,. 3
kitokių pasiskaitymų, parašytų prastiems žmonėms Su
Lietuvių Darbininkų Kopė. liberalai, 7 konservatoriai ir 11 Darbo Partijos narių. Taigi
prantama kalba, visiems tiems aš patariu užsisakyti sau
i
—
r*t
*’
-w<r .
•
*
katalikų daug daugiau randame Darbo' Partijoje, negu kur ki
ir kitiems patarti išsirašyti mėnesinį, paveiksluotą ftįaŽpažangos, laisves ir lygybes.Jeigu Bušų laišvįHn§aiOįji mązl^ūgUjos Apskričio prįešseimitur.- Jau tas vienas faktas parodo kur linksta katalikų simxniausini vienuolių fotografijomis) ir pigų laikraštį:
žuma tui’ėdama'apie 80 nuošMW visų valdininkų nudlat. gardie ekstra suvažiavimas. įvyks
. patijos ir kokie yra santykiai tarp darbininkų ir katalikybės.
šiai rauda ir stena apie “kterikaių1* priėšpaųdą/ tąį ircip-gi jMf^i0
1&24 m., Diobūtų jei tokia fąnatinga grupe užvaldytų J^^ųvps
J tuvių Rymo Katalil<ų Sv, Pehu
'./.* \
DARBIEČIAI KATALIKAI.
JĮ leidžia vienuoliai wMažesnioji |3;r01iąi,r (PranciškoNepasitikėdamį<savųjų-laisvamanių-teįspyumuir&įsvu-Pm'^?r^s JtT’įį’
B ,
;čia paminėsim ne tik darbiečių katalikų vardus, bet pri- mu, mes privalomu patys vieni Organizųoties ir nepriklaųsomai’ĮSq p
; niii). Redaguoja: Tėvas Jermiimas. Bendradarbiauja
■ v. "oston’
.clursime ir šiaip kai-ką apie jų asmenis.
daug kunigų ir šiaip gerų žmonių. Kainuoja metams !>

Apskričio ;i Nors artimas ir retas besb‘draugavimas ‘ motinos ir kūdi
kuopų ir narių domoi

L. D. K. K
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“ŠVENTO PRMlOtšKAUS VARPELI"

j '

i Bf., pusei metų 2 lik ūbe^

- JAMĖS SEKTOK, parlamento atstovas iŠ St. Helen, Lanpašliire, buvęs jūrininkas, Livėrpbolįos uosto darbiMiūkų seMe*
torius. Jo vedami katalikai trade-unionist&i įtikino Darbo Partiją išbraukti iš savo statutų mokyklų sekuliarizaciją įr divorsų palengvinimą. Nuo to laiko katalikai labiausia pradėjo rem- Vajhį
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Todėl mes ir varome Kultū

Išleido ’*Mažesnieji Broliai?;' KainuojiVl litas.
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Adresas:Kretinga Vienuolynas, AdMn&tnM^iu
\laii išėjo iš spaudos
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rimę dtobtnreje dirbti už mažą užmctani sunkį darbą taip pat to tę> pb vjrt-tt;' v^tatost įųri
toįto ’ M1 to* '*tewk j sktotoi, .gyveno*'
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jau štii metai kaip yna n»- tuos Vilniaus
- krašto lietuvius pįKr. Duetas, p-.
frttototo TaHintoktt kitas liuosųati iš po lenkų, vergijos ka- KuostoU
“Vatoto”
htip tik Viešpats Dievas mūsų tė gifeičiausia, nes jau kentėti ilgiau labai gerai/
vynę ląiko savo globoje per uŽtą- negalimą to vargą® nėpakenčią’rjtat mt^ų tautoš globėjo šv. Ka- maš.. ^aigi visi aižkiai sūprantą
ximĮwo> Tą pačią dieną 7 valan kaip yra suriki padėtis to jie lau
dą vakare buvo didelis įdnęerto kia mūsų pagotas,, ypatingai tįi
t

' - r

fc'

g*i s tau. B. Andriulis irlgu.ČenttaZ. Per tarpininkystę mūš
Pa.
’
Atstota*44ifc/
"ra
ilgde
miestelio, būk Čia Mta dįdelė ta- kraųturę ar į kitokias užeigai, vi
gerb. klfbflUo kum Ę. Grikio lai kurį išpildė šv. Kąriimero parapįbroliai amerikiečiai daug gali pa
Ifgjėš B^rč'jto* vtori^Mttori kė mirija« nuo 2 d. kovoik>16 d.
sta
tsprim
nuskriaustais.
O
kode!
_
jos
choras-po
vadovyste
mūsų
jaudm&* to feMt M
W
gelbėti savo aukomis to remdami
yaitkto^ it-4t toto, 1924 ri.
dauti. Ttoitfe |i» Wkį darbai
: taip, yrą f UŽtąi, >ąd mes darbii*. *vsr«9nink<> J. .žemi- Lietuvos valdžią. Kalba buvo tilįiapklrf stattKngai į* bažnyčią ir teičta Programai prasidėjo, se
ęiažėj^ Jri tad jęaš"taūautUitati
Laidotuvėa tavo f d. vtota

aprietai
rišama kereėpondeneijęa W W
Brooklyno' koziornoj

ir .

t- ,

fe

Lietuvo

rai patrijotiška ię jausminga iš ko
Didelį trita* to rtfmtei vaitai* tu ti^totatau kUuaėDievo la kančiai, Ptonriauriai vyrų choras buvo ma^’ti kad publikos buvo
je būdami buvome prispausti Buužta ;Tėvai Marijonai am didžiau
to visu publika atsistoję sugiedo
<a moteris aurčjo niršti
ma, kas-gi bW tatofeagąto kad ne.
pakilęs ūpas to butiį gausiai aukasijos
autokratiiĮno,
nedavė
mums
sių
abuiiviįu
ir
karšta
Dievo
bčdavotų
’
miruri vj-rą dtltogi po Uidetarrių
jo Lietuvos himną ir tuomi prasi ję, tik Rinkliavos riabūvo. Pabai
W3tfa.l
Šiemet pat num taUevitai labri /apšvieti, per tai buvome prives vyro jautėsi labai sUvargmf ir ta* meita tariškiauriai išaiškino žmo- dėjo koncertas.
•
gus kalbėti gerb. kalbėtojas tapo ’ ’ to jkrauMaii ri«Mp H*
; pątaw& W W wKėtototo” tof ti aplošti savo gimtinės kraštą to ilsus. Velioni turėjo sava mylimą tarną apie P^ev<» Jto KristųJo 1. Merginų sekstetas sudainavo apdovanotas gausiu delnų ploji
wtaf» j
taudanta*riff
i jw ga- ieškoti pasaulyje sau gereshių ap seselę už save jaunesnę, netoli gy $ptolteta Bažnyčią to. kaip yra ^Tėvynė” to “Cįn-čiu, italių.”
atskirai*
uždaromai*
tate
mu. i^d’^eitb. kita Kavaliausko
Ir
4
kellaualakų.
geras
ir'
gražus
mtaų
tikėjimas.
dliai žiūri, bet to sandarfečtom linkybių, Bet apleidus tėvynę Lie- venančią, tai ji aumislijo pas ją
Sudainavo labais gražiai to balse- kalbos buvo /perstatytą gfa^tKi
. WTft.u1ria Kas 8ftW|
labai matyt įųū^ talšerikabpa- tuvą, nelengva buvo surasti kas nuvažiuoti su savo kitom giminėm Kvieti vtam tatolita* būti gj* įj^i ^Ottūį.
•
vatodelto
/
‘
Želigovskio
Mirtis/
’
Lietuvon vaitos anUMfk ,
,fcripio,4 w staritata Itąta agėnir valandėlę ta»WV pokol j<w susipratuBiaistatalikam, twrais
2
&. Solo.
Solo, P.
J> F, Kąyiekas; tota- čia turiu ' pažymėti kad žinomi Laivakorčių Ir kitu paaittiriiH
gero dėlto, kad mes buvom nemo
kombarčlius sutvarko po laidotu (Krirtftua tamvitfej neriduoti ta ras sudainavo “Tų mergelių dai
. tri lankėsi to lankosi vienas pas
perstatyta1 ptato tapą labai už* kitę vietos agento arba jta"
kyti, nežinojome svetimų kaitoj/ vių yyto to atrigttlc paritetu ta* kiems atskąltinamš bedieviams
' N0KTH «KRkUN
kui kitą. Kerne tas nėdsldienfe
navimas, Išėjo prastai. Pasirodė hipnotizuota, d .paatoodžiua Že
turėjome
vargti,
sunkius
darbus
Spjaudyti
ant'
mūs
ŠyJ*
tikėjimo.
ri tai toto“ takflį to .irtaita
W Itatyta Str
>tal
Št1«ytafe kad pasipirkti kokį
kad- mažąFdęąsds.
/
. . ligovskiui put seėnos, publika. J«*.
dtoWto tottvkstąnčiuą mūsų bro siistogo.
ŠeseU matydama, kad Dievo ir bažnyčios (nes ir pas mus
& B4ės jfąšukaįtęs ta duetas —
n. ii: i k-.
norą apstardiMi taMtovitali to tu®sujudo jr ištiktųjų jeigu tik■ ' mi patadintm savųjų atarta W lių Maita į kajute nutarė.Vto» j tat blogai,p ažaukS gydytoją; o jotsilanta kurie save vadita bibli Valio valužė/’ Sudainavo’labai bai
IJ ^eĮįg^kis
-f* V^L.i • V J _poątood^,
_ *._ n tąi;
yta
: hrileritai turėdsid tiek dgųg tat permalant, tai mums lietu- gydytojab kdgreičiausiai neėmė jos studentai, Dievo žodžiu skelbegražiai.
' ’ ' ■ ■'
' pĮiif sttp^ytasjštotaeiiftą*įf*į
rianu
Amerikoj
j4’;neąjiftyttt gretoiatatoDievo
z tatat& ftata-gota alėtas
< Solo, Pde Manąsinta fopranoj’ dimino pakeiksią” vaidino J. Ra
ab akote at
f
,įbįėl to Bestom aįndarięČtam daugiau teikiu kreipti| to* f ketvirtą diek ąto mto& Ugta nįekintojaia t ir bąžnyčtoa griovė
v pamylėjau vakar,” išėjo labai ižys. Žęligovskiu *į- JL ^įl^iušis/ į
aiMINE8IAME
sų pačių to visos tautos gerešhe pristoto — uitagto* itatobLjais.
. 4^418___ puikiai.
’ r Bar iki širi
tai vieną;
Ltoterostoreta
j*uyr*M«
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Ant giji| ižeįitavs^s tapo peydu^ i
fMėtumo
taaaatar
lalkaO-Ptairę
K, ‘'
’
jfe
- boBev»»
SS
^elagovskiŽmta':
‘5.~P-nas Milius, baiso,• 4‘Leis tas kalavte
.nuveikti, jeigu giliau svarstytu
1924 m, •
kytr saVa intourid Vyra joki’t£ft^
to joū kit' į Tėvynę” labai gerid dainavo
ną vtota*
M
dfes Geditriinaa nuėjo vęl 'ilsėtis ’j;
Musų ofisas Kaune pageWP
me to geriau suprastum^ takiais
i
*
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‘
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-ytoto
visus
1
katalikus!
Boefon# f Ntataną vri? Wmai!eą
•4.
«Ut
Pęaportus, vizas ir prii
to halsas malonus^
.gral?^ nesflepkų .taąsųojs tapę
1 b<6 gįkto/ totatatato
juos tuojaus kelioučn.
Mito ir odaitačfei padaro . klri- kelfeto eiti prie gerovė DabautiOtonai WkuW pęft .talitai* kais, ritoitjįtirkątoHkiširąą taiygąą o.; Visas choras: a^Daina apie nugalėtas per Wūsį it grafo■ W • iferd reikalo taūkti tiems!,
dą 0 jų ibtaTąto yra kad tik kic- niaB amžiuje tai svarbiausia yra
Veliuoną išėjo persilpnai; b) Ka dimtap čmpertrauka, Ištašą-: turi Cunard tikletM Mua laivai
meto*.
■
Jto tafetato
plaukia Ji Ėniapmi ttak “
reikalas
organizuotis,
nes
visas
pa>.
riMto'ą® MšHĮftik yra
v
■ '
V
riška daina išėjo gerai; e) “Jau. kč antra 'dalis progrįmo.i < ♦ ; tę.
414$
Velioni
i Žftą
ylft&yamaiygta’
gr, o pta favs tallviriam eina tie Sunito to Visos tautos tą daro ir tik'
' Cuiiatd tįtatai yru g<
slavai sukilo ” labai gerai.
#\ , 17. Vyrų kvaębetta “Metai po Vto.tat AtJUiTANIA,
1899 m.x p&š sąyę šiGą^įv-. to^ąae * žmonės gavai
siai taip- įtap iŠ $rc|$ įnašuos. Ūk- ’per organizacijas tikisi prieiti prie rugsėjo mėn. ionn
RIA ir MAITRETANIA. G
Po dainų deklamavo M. Miklu-, metų” išėjo pusėtinai. ,. »;
^dę&^toįta, yyriatmto bri&yį geresnes ateities to geresnes vieny vyrą, Ashley, Pa., kfetųją anglia* dalyto
to suątiprinima
1
Bei informacijų ‘ kreipkitės yrlfl
bės fr teisingiausio principo. Pęi7 kasyklų rajone. Paskui kėlėsi^ tikėjime ir su gailesčiu darė at Šis “Laisvė ir Pančiai.”
Pono '; 8. Solį P-įe Gfnktaė, alto, “Šią
friųfr vletinla agento, ar pta I““
kų komis&i'as, kąj ja tav'oras taip
^{^AKpLINBl
organizacijas darbininkai galės Kingstoną. Pagal gyvenimo ap gailą to meldęs įrieTJieVa. Ir tie taklušio deklemacija publikai /takelę”;išėjo,gm'ta ,
pabrango fe tadBostonotarčiai
9. Splo, p-nas rZinkus> tenoras , 126 Statė St.,.
suprasti pramonės to politikos linkybių, velionė turėjo Ubai var- kurie buvo atsitraukę nuo Dievo, taip labai patiko kad iŠ ko galięaa
—
‘ ‘ Mergužėle brąųgi. ’ ► Jis tori' Boston, Mass. .
* a nori paveržti nuo jo, tai nedalioj, reikšmę to iada darbininkai vie gingą gyvenimą priežtoes, jdg|
jo bažnyčioj .to tikėjimo, kurie buvo suprasti po gausių aplodis
r - J
, vasario 24 d, atpyškojo. iš Brook• rr
nybėj lengvai galės išlaimėt! įvai jos2 vyrias buvo matos sveikatos to blįĮ^ilijo.ata.Jdj pamatė kad klai mentų. Bet ponas Miklusis jau ląbai gražų Įtaisą. Laikui bėgant
lyno uždusęs si didžiausiu triukš
sulauksime gero dainininko, tiki
Po deklemacijos
rius pagerinimus nuo kapitalistų, jhtn slabnai darbas Sekėsi/ Taip- dą darę, nutilo; Q toiti - sugrįžo nebeatkartojo.
%
mu kaip koks smakas au 12 galvų.
1 1 '
ne taip kaip dabar kad buvo shn- gi’ turėjo nemažą šeimynėlę; augi prie savų tikėjimo^ * Lai būną il- kalba mūsų vietinis vikaras g^ify. reikia balsas lavinti.
■ čia jis atvažiavęs pirmiausiai užiT '•’ >. cį
t
;.,
,X
cu vesti kovą kada darbininkuo no šešias dukrelės. Bet veliqUet
kun. L. Kh-vąliąuskas. čia noriu
Misijos
vi

įfave gerai vėjo Bostono kupčiam.
se didelėj didžiumoj nėra supra buvo labai darbšti moteris, kur? siems ptfklydu^iems atsivertimas priminti kad man daug kartų te
r ' Matyt įpykęs buvo. Paskui įšnieko progos girdėti‘geri/ kalbėtojo
timo. tar organizaciją-sueisim j; lieuuleido nei vietas’ valandėlės prie sava ^kęjįmO'
kiiię'k Lietuvą ir iškeikęs Lietuvos
vienybę. Reikia lavintis,, griebtis,. dykai ir dirbo visokius darbus ne' ”. Brtoįt-^jiįiaa
■ BriMUe" kalbą,. Ptomiaųs kalbėdavo apie
1 ‘ valdžią, pasakė, kad ar vėliau at
t' anksčiau užplevesuos raudona \e- daugiau apšvietus to susitaikinti’ f $ik savo, bet ir kaimiųkonu
Ato^tais- lenkus, apįe Hįop?^WitaUSJ' to?
sopiai. J
bendrą veikimą. Tik pėr organv davo, ' inėgzdavo; į Visokiam pą; ivtoMto kalbos gerb., talbjita prita^ta^0:
liavą Kaune, taiidabar plevėsuoipitošibiam'taiettaiS
Žlatydivk
žd-.
žariją galėsini įvykinti gefą idė
įun.
;ką: Į?k atvykęs Taigi šį kartą irgi maniau kad
ja netoli Lietuvos ruFėžiąus r-t
į*
ją to -visus blogus įpročius praša "džiu bąk^C^ąbąi feųta ga^|
į gardžią1 ’jpamj uoksam®;,
pasiro
^^/fiittske. Sake, jog
jie taip
dė
kitaip.
'
Gerbkalbė^pjas
pir
liu. Tad patarčiau visiems lietu toris, kur mes tokių .krajavų ma kiekvienam išgirsti naujų žinių iš
padarysią vyskupui Karevičiui to
miausia kalbėjo 'apie seseles vie
viams katalikams prigulėti, į šią žai turime. () kaip gąųdato
Lietuvos.; . Matopėkife koskąitlin• kitioms tokiems ponams kaip da
nuoles, nui’odydamas'kaip vienuo
prakilnią organizaciją — L. D. S., kas paleisti nuo sunkaus, darbo,; giausiai susirinkti.
•
.
bar daroma yra Rusijoj, tokiems
kuri auklėja to mokina apšvietos tai rašydavo, laiškų kaimynkom,
, f .J -i < ■ . Reporteris. lės yra pasišventusios žmonijos la
RISIS :n.
ponams. Sakė, kad'lybe tai lygy
mus darbininkus taip kaip moti paskaitydavo laikraščius ir taijy |bui, mokydamas , mūsų vaikučius
bė turi būti, visur. Pąsiūbagavęš
r'.' 1
JUOZAS KAMARAUSKAS
na savo vhikus.
meilės Dievo jr tėvynės, nes tik tie ’
vairias
knygas.
Patardavo
savo
kelis dolerius'dūlino- savais ke
WORCESTER, MASS.
vaikai būna geriausi tėvynainiai to
k
kąimynkom
ir
kaimynam
šviesos
liais. Dabar po Pruseiko^ apsilan
0
FEANK -KROSTANSKI..
Mich. ir Ohio LDS. apskričio
(kvietinių A. L/R. K. Draugi Dievą mylintieji, kurie išauklėti
galybę, nątardayo, kiek šviesa ar
r
kymui nors mūsų bolševikčliai li
. Valdybai.
lenkų čiOnpijonitį svtu'fci’<210 sv,
apšvieta yra žmogui brangi šita jų Fedetoė^'Wkltatogąi apyto- katalikiškoje dvasioje, ypatingai’
kosi su aptuštintomis kešenėmis,
Taip gi risis: /f
Gerbiamoji valdyba, ar jau esat me pasaulyje. O dar sulaukus, pa ščiojo 4 Jieuą k°v0- Iš-ryto mūsij kurie išauklėti arba* kuriuos mo
ale delnais trina iš džiaugsmo kad
kina seselės vienuolės kurios neužPAUt R IMS K f*
ot tai ryt poryt galės jau Kaune taip darbais užimta sunkiais. Ap matė atgemarit Lietuvos nęprh gražioje , b/^nytūlėje buvo iškiĮi ■ ;
įlgio. mokys ir Worcesterįo hietu— SU— ’ ■
karti vyskupą Karevičių to paso gailestaujame kad apskričio val klausomybę, labai džiaugėsi ir au paingoą,pąmal(J.ori prie žv, Kazimie
yių vaikučius, nes jau mokykla
su GOS. ADRAINIDOS >
tint savo žvėrišką apetitą. Taip-gi dyba miega, nieko prakilnaus ne kaudavo kiek tiktai galėdavo, ant ro kaipo globėjo mūsų parapijos,
užbaigta
ir
šią
vasarą
jau
mūsų
sveriančitt 210 svarų1
reikia pažymėti kad nors Pruseika veikia. Štai lapkričio 29 d., 1923 visokiij reikalų pakėlimo obalsio sykiu globėjo mūsų tautos,, nfes šv.
vaikučiai mokysis nuosavoje mo
mūsų
tėvynės,
šiame
pasaulyje.
m.
atsibuvo
Daytone,
Ohio
seimas,
(tKasĮdrieuos
>toa
užtarėjai
visos
lie

yrą to Rusijos kotooriios žmogus,
AFAirr VIRSMI-NETŲ ’
kykloje, kuri yra viena iš gražiau
Vplionė,
kad
ir
kiek
vargingai
kuris
buvo
ir
tobulingas.
Taipgi
tuvių
tautos.
Taigi
mes
to
melbet kalba labai prastai. Taipogi
BUS DAR VIETINI# PORA
sių ir patogiausių mokyklų WorJUOZAS KAMARAUSKAS A
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i
savo kalboj vartojo daugiausiai išrinkta ir apskričio valdyba, j ku gyvenimą vedė, bet vis turėjo ra džiamės prie šv. Kazimiero jdant
_______
/
cesterio
mieste.
Tai
vis
per
pasi

mų
būdą,
ir
didelę
kantrybę.
Su

jis už muš užtartų prie Visagalio
nelietuviškus žodžius. Rusijos ko rių įeina: pirm. Pranciškus But
:
Tikietus pasipirkit i§ kalno sekančiose viėtose;t
tikdavo
su
visais
kaimynais.
'
At

Dievo, idant Viešpats Dievas sau darbavimą mūsų gerb. klebono
misarai jei nori ką laimėti Ameri kus, 832 Dees Avė., Dayton, O.;
kun. J. J. Jakaičio to jo mylimo 1 rikos Lietuvio’r ofise,? AnaericUii Dry (JdocEis Co., #. Jbfej
koj tai turėtų pasirūpinti surasti raštininkas M. A. Ruseckas, 1000 sitikus josios mirtinai nelaimei, gotų mūŠM taiuuo nelaimių ir nemavičiuš; 136 jfebury St, / V^tosr, 201 ^illųbry
kaimynai suvažiavo kaip kokių' daleistų nedoriems priešams pa asistanto gerb. kun. L. Kavatinkamesnį kur žmogų nes iŠ Pru- E. 76-th St., Čleveland, Ohio; tur
vergti 'mūsų bočių žemelę, kūrbMausko. Toliaus gerb. kalbėto : j. Kairio rėstorante, 32 Millbnry St., F. Ciyinški, VeitanH
sėikos jie turės tiek naudos kiek to valdytojas A. Aržuolaitis, 522 stebuklų pamatyti to kožnas pa
Lunch, 4 MiHbury St. ir Vyčiu'liame.
jas savo gražioje ir patrijotingoHudsono bolševikai iš ožio praei Hart St., Dayton, Ohio. Daug ne matęs liejo ašaras apgailėdami jo tąip brangiai atsiėjo apginti nuo
T1KIETAI: 50c., 75c., $1.00 ir $1.50.
. f
noriu ką rašyt,/tik kad apskričio sios gyvenimą to gerovę. Laidotu visokių priešų, kuri mūsų brolių je kalboje publikai priminė Lietu ;'
tą rudenį.
vos santikius su. Lenkija kad len
Stelmokas. raštininkas Nuvažiavimo, protoko vėse susirinko šimtai žmonių vi apląistyta; nekaltu krauju,, iš kulo, kuris buvo lapkričio 29 d., 1923 sokių tautų, -kokie tiktai ją paži ri| daugelią,net savp brangiausi kai tai yrd didžiausi priešai Lie
m. da iki šiol nepagarsino spau nojo ir laidotuvės labai buvo iškil turtą paiitajo-, tai yra gyvastį pa tuvos ir priminė kad Vilniaus
DAYTON. O&lO.
doje, t. y. organe. Ištikrujij nepa mingos, su bažnytinčmtoąmaldom dėjo už* Lietuvos laisvę ant karės krašto lietuviu} kenčia didžiausį
girtina tokia apskričio valdyba. apeigos; tapo .palaidota Wilkes- lauko. *Mčš visi jau gerai žinome prispaudimą to baisų persekioji
Paikiai
Pirmyn, piimyn L. D. S’ 69 kp. Žinot kad suvažiavime buvo tarta Barre parapijos kapętoese, šalę sa kad Lietuva neturi dideles kariuo mą kokio da niekad, nebuvę. Tai
3H Pasirėdęs JtatK&kaiitis.
nariui. Kurios draugijos ar kp. 1924 m. laikyti seimą kur 'pato vo vyro, 13 d. vasario, 1924. Pa menės riei? didelių kanuolių, vie- gi priminė kad reikia griebtis
negali pirmyn žengti, bet L. ik S.
Galit dijveti naujai sqprcsvt:i siutų; Stikliniai SibinCiiis SeYeiylįust
rtii *
te i
' ~ -.*v '*
kuogriežčiauSių priemonių,, idant
giai ir tas buvo tarta kad į organą liko dideliam nuliūdime savo my
al> Justį uiFStu Aigat
P’lPdsĮi niipaliructi. k
švariai wku$tiįr»
vr
•• •**
nariai žengia pirmyn. Stąi’Nepri- “Darbininką” bus plačiai garsi limasy dukreles to seną^ motinėlę.
•J' Bet—-jei juiti galva rnlna plofeltatm-—tai tas sugadina vią^t,
< *
;
tokiam Rtgitiklwė pai!iaię< :4i>ie.jvs>jusŲ.j4yJiwii/K»cl!5f Tfeotluii
padaryti gerą ijnh
niekaU,? id
j?js pnufeite
kasyti »V!>‘
J1 tatigos, p«4'*>A4\»»<a
J-,|tįr’všijih
'-'e»-*j» nueis Ji*vAj.iia.
»vx jų*
F."nu
JRAUGIJOSIBKUOPOS
-t klausomybės šventėj, vasario 17 d. nama apie š. metų suvažiavimą ir Atiduodabie didelę garbę tokiai
■“*'**
» • ksuiąjįbrb
*
o -L f►c
. *"
y ir tapyti* tieavgriasf-.pJdį^ftĮut-^k
Msį
Sfaudytlt
5. nų LOS. narių pastangomis bu per spaudą nutarta ragint tas kuo brangiai motinai, kuri užaugino 6
T
\*
t;.
j. <
-■
'■'
Įtekta*
vo tas apvaikščiojinias-surengtas. pas kurios Hera prisidėję prie ap dukteris aiškios_savo kalbos to raš
t
! plctskdniį > ftifrtpi.tjj
Tą prakilnų ir šventą darbą užbai skričio. Brangūs broliai darbinin tu, kiek patį galėjo.
L aįtt galvos .'0uti,
viksva>w XQkla-He>>iM' t’ivny- fr ^uiRtuf
[ gpdintfe nUsiijhtf ijuvo‘sKhFęJf t>ile latfi i*FeisXai;)3
-vt«Ulw4 tte»
*
gė. Ir vėl kįln ^nauji užmanymai. kai, jei mes taip dirbsim tai tik
Tenka apgailėti netekus tokią
Surengta baHus prieš užgavėnes pagarbos nelaųkim. Štai <orgaųe brangią ypatą iš savo tąrpo, kuri
tą subaią, tąi .yU kovo 1 < š. m. matome kad centro valdybos nu dar būt galėjus pągribšri mųR
Taip, ir tas atlilttAš darbas. Atsi tarimu LDŠ. Seimas šaukiamas
dąrbųotojuš staįte krašte, laikyti
buvo balius, kųi? dalyvavo beveik balandžio 29 ir, 30 j Cambridgė ir kelti mūsų tautos ohaM kuri
r
visi lietuviai, ypač jauniuias skait- Mass. ir šaukiamos’ visos Kuopos taip to veikdavo.
y
tMaa* iri
f
lingai atsilankė.
seime dalyvauti. Tai ar galės daVelionė dar toto pSW ta*
i ISplaulcia r kiekvieną
Sės
amžiaus, ttoh M
fcštp:
bąr
Mich.
ir
Ohio
apskričio
vai-,
Stri šiais metais bėgyje dviejų
MENE
m torių taip ria|o>. kokius pra- dyba pasiųsti atstovą j seimą? Bet atsiskyrė pu
Tęgui būva lengva šitos Šato
kitom darbelius atliko tiė prasti: musų apskrieto valdyba, mums aMilerius to
darbo žmoneliar. ,0 broliai ir se pie> tai nieko nepraneša, tarsi tas šalta Žemele. Jau josios gentys to
"‘JThurm
sers, jei mes visi .suprastumo kas jok visai neapeįtų. Bet dar ir da giminės nesimatys per amžių amwam » ivAatra
—ir^TAT
tai yra Darbininkų Sąjunga, o su bar nevėlu tas padarytį. Sujus- žfes.
burtai, m
Paeina iš Suvalkų, rodyto*
pratę visi kaip vienas į ją prigu kim visi su energija ir stokim vi
Hgų mriį gg&tikot torttotišta
lėtume ir dirbtume sau ir dėl sa- si darban kaip vienas. Dirbkim Naujamiesčio apskričio, ilguvos
.
JBtoafoa.
«•»<■ darbą M&tftą tttkiUn^iai
ntritios, mes liotuyiai darbiniu* nčnuit|tančiaį darbą rankom ir talwW* Knbiųtato. Atvyta<HW «*T
HHt '
kai nuolatos nusiskundžiamo, kad protu. Tegul pranyksta tie visi 1899 metais pas savo vyrą/rugsčapsileidimai
tai’pe o gerovė o mėnesi | Ashley, Pa.
mums yra vargas, visur esame
<to kuvf* *. &
taudojamb taip dienos laiku tu- ir meile težydi mumyse. ,,

ntoHarČjt d* tu

7

ųtokai neridarbuojąme.
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Lfioio, pdeBlt'rušaite’ ‘♦kad 4Ugą,.stiprėja ir * grašiai darbuo” Čia p-le Baltrušaitė
atšaukta atkartoti ir tapo Gražu*
jdid“-W
ta gyvų gelių bukietu,
ridutrą . prie
/pasidalino su publika. Tik vos v$Wvft; >
aš, kaipo reporterių nė kuopos prisirašė keletas uaujti
l negavau. :
\ '
.nariK ,
/. /

.f

Eirmiti^fcak’ Brcpbą yi?a rimtim
vyraš Tęodbras VąluMa/kurm su
jaunimu gražiai darbuojasi. Gir
disi,
Vyčiai neužtfgĮo
^ąstatys scenoje gražų" veikalą;
^itoto duta’* Vaidini! ’yieųpa

kE*lė Mitrikaitč, soprano
^- Gudavičiaus. 'Čia tnF)n‘eti jtig panelei AlitrikiįV
i didžiausias kreditas,
ton labai gražų ĮHšelį ir
ai išlavintą,, tik gaila kad ner vienos pusės. Reiškia, dakatalikiį ir • laisvamanių
Patartina p-lei Mltrikaltei
tik. vienos pusės,.'tai.yra
ijjjies dviem poriam pjekąd
. v įtiktu
yisąa ehbras : 4 f čia kraštas
aff/ nejaukus”* ir “Sudiev
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| LIETUVYS ^DANTISTAS B

J. C. LANDŽIUS
h. L, KAPOČIUS f IflR,
I'Į L CHIRURGAS
|$85X BeoadwayF So. Boston | Į 506 E, Broadway, So. Boston.
I (Kampas G St. Ir Broadivay)
K
,
(“Keleivio’’ name)
ietuvis gydytojas ir

*

r
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Į Litabdoleriais:
500= 'litu
„ Gl.80
600."
. 700
’ \72'Jff
> t • ..
82.40
. soo n
92.70
. . 900 'rf
iopo'
. 103.00
204.00
2000 ”
»mnn »
30d,00
408.00
>> .
. 510.00
»T
1010.00
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144

20.00;..,,.. L192

Wiii diuiti per laišką ąrba ypątišfait
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25.00.^.,.:., 240

41
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' SūOOL..*288
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• 50-00... ,.,.-.480.
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PARDUODAPIGIAI
‘L; i

;
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S-jn Šeimynų, 17 kambarių namas, * visi improvementai, geriau
sioj vietoj Vitjr Pointe; prekė tik

Room 508, Boston arba .361 West
Broadway, South Boston.
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16 METU SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIŲ SPECIALISTAS

(KASPARAVIČIUS)

”,

į

So. Boston, Mass. g

ryte i u nuo 1:3()
iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 9 vai. vakare
Ofisas uždarytas subatos vakarais
ir nedėldienlals.

......

.

PETRINDS

J

.

ŠTAI

MUMS RAŠO:

-Sergu-jau G metai Ir niekas negelgelbėjo. Gavau progų, bandyti jnsų
sutaisytų.žolių .No-- 303, tai jos man
labai gelbsti, čion prisiunf-lu plnlgij
v01 ant vieno pakelio No. 303.

P. STANCELAITĖ

P 'fr\t'a r i m a i P']f lt a i

$
...
Anthony MorriMn,
St., $ Simpson, Pa.
■”* S6.‘ Bošwn, Mžufe. '
©
Tokių ir kitokių lalSkij gauname įim
ffi©©© tus kad žmonės geriau pasighiiGd^hU su
—U—

12

-1.-

f
W«iW

>♦*#»*• “*'4« ■* 3«*».

DR. M. V. CASPER
425 Broadway, South Boston
anuo valandos : nuo 10 Iki 12:30

dėl kotų, siutų, drošiu ir veisčių. a
Duodu paaiškinimus kaip vartoti $
petriluis.
Sustntaii jielrinų taipJg
kaip drapana turi Imli. Taipgi su- ,.g
kerpu audeklų vakarais ir suimto- $
mis.
•
$

»

399a W. Ėroadway, So. Boston
. VALANDOS: NllO 9 r. iki 7 v. vak,

Tel. So. Boston 323
LIETUVIS DANTISTAS

220 f vnovei Sritim, oston ass
, Telefonas Ilichinoml 0380
Specialistas vytų ir mhtetų slaptu
ir chroniškų'ligų. r
valandos : nuo 9 ryte iki 8 vakare,
Netlėklionihis iki 5> va k.

*■ .4- *

i

Vakarais nuoG—0

. Sukerpu PETRINAS ant mleros^

«

MM

...

536 Ė. Broadway, So. Boston

m

------ 4 ,

i.iii

- -

n

„u . llltMl.^

■.

-nAiU,

Galima gąsikalbčti ir UetuviSkai
orrso valandos: Rytais iki 9 vnl.
Po pietų nuo 1—3

|

J. L. Pasakantis, O. D.

(22);

h
... . ,

HL . I Hl iM.- ..■!

J. MACDONELL,M. D.

Ižegzaminuo?u akis, priskiriu akiniuš, kreivas akis atitiesinu ir am-1
blijopiSkose (aklose) akyse sugrq.-g
Žinu Šviesų tinkamu laiku.

’OILEFFECT PORTRAIT CO., ;
25 — 3-rd Avė., Nevy York, N. Y?

'U']

Te). So, Boston 276

LIETUVIS j
OPTOMETRISTAS

. Su musų finuos propozija Tamstr.
pnšv’Cšdanias porų valandų Ras vaka
ras, galėtumėt pelnyti Jnua 35 iki 75
rink Šiluvą. li^UJUo patJ’flPV’ oeyoikUi,
^ūliš.vk ruojriiš.' ’ '
1 'C

I , .

w

■ »*

Tel . & B. 2803—K.

žoNOnfclį negu att sDečiiciisttds.'
.afkomė viri 600 rūšių žolių ir sutaiso-.
me nuo visokių ligų. Atsiųsk 10c. b
gausi žolių kntnlogų. Tleikatanjame dgentų visose apygardose.

Ofiso. TėJu.-Soujtjų Boston. 3672—R,
Ręski. Tel.:’ 'So. Boston 1012—W.

‘ *«?*^*^* >

LIETUVYS GRABORIU^,
.
■Pdgrab'uš? atlieku’ gerai te pigiai.
Kaina vienoda visur. Užlaikau au
tomobilius. Vietą atdara dienų
ir naktj.
‘ /
883 CSMBRIDGE STBEET x
Cambridge, Mass.

S. BARUSEVIČIUS

M. ŽUKAITĖS,

343 W. Broadway,
South Bostoų, Mass.

449 Htidson Avė.. Eochester, K. T.

t., Sol Boston.

Residencija: 237 I)
; -

v
-

1...............

F. J.KALINAUSKAS

Musų žolės yra grynai lietuviškos st
ietuviškais ir angliškais nurodymais^

■ Lietuviškas Graborlus, balsamuotojas, Real Estate ir Public Notaras.

?

'

DAIĖPS PAVEIKSLAI ięŪRlUdŠ
PADARO’ FČTOGRAFAS

ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston.

JURGISSTUKAS

TeL S, B. O44L

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS
DRAUGYSTĖS VALDYBOS
ADRESAI.

PIRMININKAS — M. Zoba,
539 E. Seveuth St., S. Boston, Mass,
Tel. So. Boston 1516—J«
VICE-PIRM.
—
Kazys Ambrozas,
;
Padarom
didelius
paveikslus.
Už275 IOWELt AVĖ., NWTONVrLLE, MASS.
492 E. 7-th S t., So. Boston, Mass.
laikom
visokios
rūšies
rėmas.
|
Tel. VL-Nevrton 1463—-W. ‘ t
I[ Telėphonas: South Boston 464—J. , PROT, RAŠTININKAS — J. Glineckis,
5 Thomas Purk, So. Boston, Musų
FIN. RAŠTININKAS — Matas Šelkfe
460 E, 7-th St., So. Boston, Masą
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Ž-.
MARŠALKA — J .Zuikis,
7 tVinfiekl St, So. Boston, Mass.
»r
1 '< 1 i,
•
g Draugija
laiko susirinkimus kas tre- '
5
Bostone: 99 Greėn Street Roxburyr 16 Crawford St.
Čių nedėklienį kiekvieno mėnesio, 2-r|
netoli IVarren Street
Valandos: 3 iki 4 ir 7 Iki 8 P. M.
vui.-po pietų šv, Petro parapijos salėj,
Valandos: nuo 8 iki 9 ryte, 1 iki
492
E. Seventh St., So. Boston, Masą,
A
Apart pStnyČiOs Ir nedeldienio
2 ir 9 iki 1 vai. vakare apart
« (Vakanj.
pėtnyčios ir nedėldiėnio vakarų.
v
ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
Telefonas Rosbury 0131.
Telefonas* Haymarket 2288.

453 WEST BROADWAY,
South Boston, Mass.

Antro* lubos—‘■Viršuj L. P. B-v9*
GtVPnmtO VIETA:.

DR L. GOLDEN

Kalbu .Anglu, Rusų, Lenkų

b

v
v
*

Lietuvių Kalbomis.

Parduodam, sumainom namus, ukes, biznius ir visokių privatiškų nuo
savybę, taipgi skolinant pinigus, perkam ir parduodam MORGIOIUS, ap
draudžiant (tešhirtnam) visokį turtų nuo ugnies ir nuo visokių nelaimių..
Mos visiems sUteikfani greitų ir teisingų patarnavimų, Taigi.višais viršmiiiėtuis reikalais kreipkitės, pas

’

OLSEN’S REALTY fiOMPANY
DOMININKAS J. DLSEIKA, Savininkas.

‘

409 W. Broadway, Room 3, South, Boston; Mass. Tel. S. B. 0243
’T

•

*

■

w

»

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
VALDYBOS ADRESAI
Boston, Mass.

i-' '

.

GERIAUSI ČEVERYKAI
Gaunami I» i e t u v iš k o s e
, Krautuvėse
• BROCKTON SHOE CITY STORE
16j Eavvrence St., Lavrence, Masę,

.... .........................

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas — J. Jaroša,
440 E. 6-th St., So. Boston, Mnss. •
’/Ice-pirm. — J. Grubjnskas,
157 M St., South Boston, Maso.
Prot. Rašt. — A. Janušonis,
1426 Columbia Rd., So. Boston, Mana.
Finansų Rašt. — K. Kiškis,
428 Ė. 8-th St., So. Bosten, MaM.
Iždininkas — L. švagždys,
111 Bovven St., So. Boston,“ Masa.
Tvarkdarys — P. Laučka,
395 E. 5-th S t., So. Boston? MftSst
Draugijos reikalais kreipkitės visados I • ■
protokolų raštininkų.
Draugija savo susirinkimus laiką
į
2-rą nedėfaųenl hiekvleno mėnesio 1-mą .
vai. po pietų parapijos salėje, 492 Sį
Seventh St., So. Boston, Mass.
;

GOUUMA LIETUVIŠKA AGENTŪRA

1.
1 rūmininkas — Antanas. Pastelts,
146 .BmveU St., So, Boston, Nium.
|
VfcCkMrnt •— Martinas Knistautaių
$
4062 iVasblngtori Šb, RosUu<W.
—-

■

Protokolu Bašt. — Antanas Jiacejunai;
450 B Sevonth St, South Bostoa.
Flp. Rastlntftkfts— Juozas Vhitav&hftt
006 U,
South. Boston. •
146 Ames'St, Montello, Mass.
Kaslerhm
Andriejus Znlkjcka.%
Musų krautuvėse gailimį gimti mrajnu307 E. Ninth St., M Boston* Miufc
stos mados čeveryktts, d&i. vyrų, moto ® Mariu Ikft “■*• Aleksandra Jnimokas,
rų ir valkų, geriausių ėeverykų IšiUr- ® ■
115 Granite SU So. Boston,P liysčlų Brucktonv. X
Urnugyste U. U K. Wstu8fo? Mite
nten«sinhw wisfrlnW«SMS pirmi n«*

(SKALNA)

tais

.

:—

'

'i

(Kfi.mpasBrcatl Strcot)

kuris Tanko ^uffolk Teisių mokyk
lą, ir užsiima Real Estate pardavė
Sėjimu, bmri mano ofise kasdieną
nuo 3 ild 5 valandos po pietų Išsky
rus Šventadienius. Lietuviai, kad
ir mažai sukalbantieji angliškai ga
li kreiptis įvairiais' reikalais pas
manę. A. F. Knelžlo adresas yra
toks: 308 E. Nlnth Street, Tel. So,
Boston 1696. j

,¥ *

u-l— •

■''

'

705 Main Stų Montello, JYJass.

ANTANAS F. KNEIŽYS

UTHUANIAN SALES CORP.
DR.lHi M. lAHDRU
| : Gydytojas w .Chirurgas^ ; *
414
So. Boston, Nass Į U ; B , M . >1
VIETINES ŽINIOS

(GUDAUSKAS)’

294 Wa»hlDgton Street
*
BOBTON. 'MAaS.,
VAĮMMt : 9 A M*
6:80 P« K*
<?l/ven<mo ęūta
.10 Wrtn,HBoF Srancr, Ba»t Bobton
, Telk Eait Boston 152—J.

Pavasaris tai keliones laikas $9,700. A, IVAS, 110 Tremont St.,

..

DR. A. J. GŪRMAN

TeL Maln 2488

‘

j
P. MIŠKINIS,
.
291W, Tltird St, S< Boston, Masė:
*
.
•
?
(22)

t

*

\ - -- A
*

GEORGE H. SHIELDS
dąūg mėtį vien tik ttio darini teA^UKATAN
tiššibnu. .Platesnių inforMačijų" y
811-81^ rOld South Buildlng

j.;...,

i

DANTISTAM

Pageidaučiau pastūV^ii^ -r darbo, įU.ul.i.yįaii,
nes nepratęs esu jo1 ieškoti.1 Gnlin I'
vaidyti Pordą iF visą bižnįf, P^i*

JO.Off,. 95

i.

Tel, Bi’oddoft

•

BUČEBIS

’/

•*

'l

, .Tel. So. Boston 400o

>

T*

.

f * 100.00.,.970
sinis siisirinkihiasr Nors sftsfrinku - 4q6 ” 1
ma.š ttirSjo. būti kovo 11 (L, ale de
lei bloką oro niekai nedtsilankė ir , * I^ėtiivoje gaunant pinigus nieko primokėti nereikia, . Mū
susirinkimas buvd sušauktas kovo sų perlaidus apmokamos visuose bankų skyriuose ir per paštus.
16 d. Ant rio. susirink įmonarių
£ Vakarą vedė gerb. mūsų Iciebo- atsilankė gana skaitlingas’ bui*O-j
-kbur. ^ J. Jakaitis^ nes buvo lis ir visi rimtai svarstė mūsų 'or-»
’. I ■
■
t ,.
i . ■
■
'■
įprašomas per. K. Federacijos pir- gapizacijos reikalus ir abėlnai višą<
. Jtei manai keliauti Lietuvon, tai apsižiūrėk kam pavedi ke
nrininką J. Tatulį,
kuopos veikimu, Komisijos išda lionės reikalus tvarkyti, kad paskui nereiktų gailėtis po laiko.
' Lauksime daugiau panašių va vė raportą iš atsibuvusių šokiij, .Lietnvhi Prekybos Bendrovei j|ali pilnai pasitikėti, nes tai-pakarų.
kurie įvyko vasario 1Ū dl *Iš ko cny žmonių darbininiaj įsteigtu tiems reikalams aprūpinti. H j
♦
v
Reporteris. misijos raporto paaiškėjo,’ kad pavasarį mūsų rengiamos net kėlios didelės Lfetuyių Ekskursi
ant šokiu mažai tepelnė, hes tą va jos'patogiausiais’laivais. Jei Tamsta manai važiuoti, knogreikarą oras buvo pusėtinai šaltas,
ROCHESTER, N. Y.
čiatisiai pranešk nhimš’apie kurį laikų, o mes Tamstai suteiksi
•* *
■ -■ -----. todėl ir publikos atsilankė neper-i
me pilnesnių informacijų apie rengiamas ekskursijas ir laivus.
. Šv. Kazimiero šventė,
daugiausia, nors iš- SoJBOštortO ir.
TaS Tamstai nieko nekas t uos. Savo keleiviams išrūpiname pa
mvo prisižadėję 'gana ‘skaitlingai’
. Kayą 9 d. vietos Vyčiai šventė
plis, ir vizas, pagaminame sugrįžimo ir kitus dokumentus.
atsilankyti, ate iš to didelio ren-.
iškilmingai šy. Kazimiero šventę.
girnos! nei vienas nepasirodė. Na,
; Ryte Atsibuvo pamaldos bažnyčio
Kreipkis tuoi, laišku ar ypatiskai pas
tai tiek to.' Nors ir nelabai kaip
je, kur po šv. Aliniu klebonas lum.
šokiai nusisekė, bet kttipai pridėti
r J. Ivasakaitis pasakė tąi šventei
nereikėjo o dar keli-efentar ir pel
.pritaikintą pamokslą. Vakare gi
no liko. Taipgi ta .pati komisija
į svetainėje buvo išpildytas prograišdavė raportą iš atsibuvusio teat
mas/ kuris susidėjo iš muzikos,
ro, kuris jvyko ant- rytojaus! tai
daiuiį,; eilių ir prakalbų. Vakaro
yra vasario! 17 d) Bttvo lošta vei
įrengėją ir vedėja buvo p. Emilija
^vietoje buvo labai . įvairių ir
kalas ‘ * Nuvyto Pražydusi'oš' Gė
t SauSoraitė, < kuri kaipo giedorė
simpatingų prakalĮiėįių. Gra
lės,!’ kurį atloše Lietuvos?! Vyčių “J'; .1 . « ' . . a-l '
.
t-gąbiai^ sutvarkė muzikalę dalį? pažių’ įžanginę, prųkaibėlę pasakė
į.7 kp. artistainš So; Bdštonj ‘Mass?
r ’tam vakarui’.-gražius
;įerb. Jonas Čeryokas (plačiau
h ‘'SDSIRrNKITE.'
Veikalas* pusėtinai gražus o taipp
iAtėMūiičių
nėdėiiųj
kovo
M:
ikos \šrioteUw» Programą
apibudindamas'
yakariėnčs
Į^i< nktbridi •buvo * visi rinktiniai' ir $L tūtoj
Hp&mŪIdų
bus
1
U
Dį
dėjo? pč F. * Pateikto orkestrų*
Ukslų, Kalbėjo ^ėįėjį didžiu
risi savo’ užduoiU atliko kog$£ia«
Bal.ąugramOikelis .overtuS. l-Uiosios kūojios' mėnesinis ma svečių. " Įžymesnes- itūlbas
srai, r-^arpais ''dainavo solo Ipiirielė
įtri ir maršūšFf Reikia paminėti-;
sušMnkiiiiaš. ‘Visi1 nariai pra < pasakė yąyg-., M.’ ^arbau^kas,
Mi i Gribaitė iš ■ So. Bėštono ir S.
^d. šios kolonijos daugelis priaušomi sifširbtižtijNaujjai prisi Pr. Gudas, J. dliųeckis,' J* T?uPaura ir panele Ruudėlhmait'ė iš
tgaiičiųjųv ypač merginų lavinasi
rašiusieji kviečiami ateiti pri- rnasonis,. V. , T, Navickas įr 'k.
Įįrięhton, Mass. Taip kad vienu
‘muzikoje. Ant piano skambinat
siegų priimti; ‘Ti^H kurie pe- Prie pabaigos kalbėjd ir gerb.’
žodžiu vakaras būva pusėtinai reitanl^siftsntenkiiRe pašiėfnė ii-,
(teiį Rięldūte, Izabelė Rovaitėdi'
klek K. Urbonavičius.
Kaip
gražus ir atsilankiusieji buvo pilBernardas Platakis—visi atliko
kietų knygutes prašomi sugrą visuomet, savo originale ir hųi nai užganėdinti- ir kuopai keli do-gerai) ypač Platakis, jaunas yaižintą 'Bus renkama delegataii Į mOyiriga kajba<lūu^- linksmais
leriai pelno liko-. Užtad visiems et i ijv •
• V
: kaSp hėt labai gabus, skambina
įeit) priešseim inį suvoži a- juoko sukėlė.
apsknei
Visi kalbėtojai
■ artistams ir dainininkams L. D. K.
;kąipLkdks artistas, ir jei lavinsis,
vimų.
8-ta' kuopa.taria širdingai ačiū.
<i- tildyk rodę} didelio sus?^m|ęjimo liedaugMda ateity. Smuiką griežė:
tnvnyjaunimo klatfeidm. Reiš
«
Tolesniai svarbiausia tikslas Buvo
M. PikCmaitė, E. Tomaskevičintė,
kė simpatijas L. Vyčių kuopai,
šio susirinkimo tai rengimasis prie
«T. Saunoraite, S. Ivanauskaitė—
būsiančio Lietuvitj Darbininkų PAGERBIMO VAKARIENĖ. ir jos darbuotei, pažadėdami
visos geros smuikorės.
savo paramų ir ateity. Ypatin
.Kboperatyvės Sąjungos'šeinio, ku
Išreiškimui
dėkingumo
ir
gai visi išreiškė savo nusiste
Iš dainininkų gražiai dainavo lis atsibus balandžio mėnesy , 29 im
pagarbos
savo
prieteliamš,
dai

J solo? M- Pikūnaitė, E. Tomaškevi- 30 dd. Nutarta rengti visą eibę
bėjimų ir pasigerėjimų valgių
nininkams.
artistams
ir
veikė

įvairumu ir gausumu, kompliį čfbltė ir A. Jenkins, suaugęs vyras, pramogų seimo’ vaakrais. Tam
į .dainavo angliškai, turi išlavintą, darbui varyti likosi išrinkta komi jams, L. Vyčių 17 kp. buvo mentavo jaunas šeimininkes.
malonų baritoną. Visiems labai sija iš sekančių ypatų: Vaclovas p&rehguši ypatingai puikią šei Zakristijonas V. Grudzinskas
: patiko duetai, kuriuos sudainavo; Sereika, Barborą Žiliene, Anta mynišką vakarienę. Tai Įvyko net pažadėjo jų šliūbo laike vi
iį’S; Ivanauskaitė ir O. Želniukė, nas Vaisiattskas, Ona Dailidėnni- praeitos nedėlios vakare, lietu sas bažnyčioj esančias žvakes
dainavo sutartinai, atjaučiančiai. tė, Ona Danilienė, Ona Mankevi- vių parapijinėj salėj. Dalyva uždegti. Tomis šeimininkėmis
Bet šip vakaro papuošimas tai bu- čiutė, Zofija StrakaitėK Anielė Bi- vo apie 70 svečįų. Beveik pu buvo tai vytės Veronika Alaivo p. Emilija Saunoraite, kuri dar ronaitė, Juozas Vineiūnas, Petras sė iš jų buvo garbės svečiais. cinkoniutė, Zofija Kiaupaite,
Apie 8 vai., atvykus gerk Pauliną Mikalauskaitė ir Ur
j. bar lavinasi giedojime; ji sudaina-- Radaitis, Juozas Smilgis, J. Kati.
UlųbSK UtbonavieLUL viri sėdo šule ū^iikiuy.■f Visos 'nepėrsėvo tik porą dainelių, b’et taip.ge- : nauškas. Į komisiją įėjo visi gd( rai jast išpildė, kad labai malonu į liūs veikėjai ‘ Taipgi ant šio su jure puošniai parengtų stalų, ir niai iš Lietuvos atvykę. Tuo, buvot kiaušy ties. Ji turi nepapras- sirinkimo prisirašė trys nauji' lia beveik . nustebo , radę valgius mi: tarytum - įrodydamos, jog
. tai tvirtą ir gražų prigimtą alte nai: Ona Dailidieniutė, Povilas prirengtus, kitokiame styliuje, valgių gaminime Ęietuyos mo
negu paprastaimūsų vakarie terys bei merginos yra suma
balsą; jau didelę padarė, pažangą Gaigalas, Jeronimas Dalalis.
nėse būdavo, anot vieno sve nesnės už amerikones.
lavindamas! ir jei tik nepristigs
Gerbiamieji nariai/ar ne laikas
kantrybes, taps artiste. Eiles de- būtų ir visiems pasidarbuoti ir pri čio Išsireiškimo, “dešros ir ko
Baigiant programų J. ČervoMemavo: mažiukė jokšaitč. J. rašyti savo draugus bei pažįsta pūstai” Valgių įvairumas ir kas L. V. kuopos vardu karštai
NSaunoraite, gabiai' pasakė porą mus priė L. D. K. S.' Todėl risi pavyzdinga tvarka padarė jau dėkojo svečiams už atsilanymų
juokingų eilučių, ir p. Rusilienė, malonėkite pasidarbuoti dėl labo kių atmosferų svečių thrpe. ir galop sušukta tris kartus
kuri pirmą kart pas mus pasirodė mAsų organizacijos ir ant ateinan Toąstmasteriu buvo kuopos “Valio./sveteliai!” ir atkalbė
ant steieiaus, bet nustebino publi čio susirinkimo atsiveskite nork pirm. Petras Milius. Nors va jus maldų skirstytas!.
-, J . t
ką nepaprastu gabumu deklamuo po vieną naują narį, nes tas visai karienėj dalyvavo ir mūsų
Reilda pažymėti jog -tokia
gerb. solistė M. Gribaitė su se
ti, balsas ir nudayimai tiktai artis- ‘nesunku padaryti, jei visi išvicvakarienė parengta’ dėkit dide
tės-lošejos. Didžiai paįvairino pro rio dirbsime, tai pralenksime ne sute Onyte ir A. ftaudeliunaitė liam pasišventimui vitšminėtų
■ *>
> ’ . *•v „„„j,
' * >* ♦ ’
« ■F• „e.
v..v.v.
Briglitono, bet dėt gavėnios
[gramą prakalbos, kurias pasakėt- 'tik Bostono didelę kuopą, ;ale pąsivysim ir visų didžiausią*Sfontedainų ^SUsiiail^yta. . P^mU panelių, nes viste buvo na
^klierikas B. Vitkus, kalbėjo apie sivysim ir
mie gamintu. Jonis' vadovavo
"~I ■■ ,......
.»
alinimo idealą ir Vyčių organiza- Uo kuopą. Todėl lai šitos mano ■
V, Mareinkoniutė. Iš vaikinų
i#
Tėlephone South Boston 3520
riją, tt* kun. J. ICasakaitis, kuris paraginimas nepasilieka paragini- *
labiausiai pasidarbnVo V, T.
<
Namų Telefonus
Asplrnviftl 0870
‘vąizdŽuų nupiešė tikslingą sunau* mu, bet žiūrėkite kąd viri atsives
’ADVOKATAS' Savickai, kaipo šeimininkai JL
ojteją - gražiausiojo- amžiaus1 —» tiimčtė po naują naiį ant sekančio1
Servokas; Jz Pėtrauskas, ’Aj
mnystės, primindamas, kad to* susirinkimo; Kp. Korespondentas.1
:.Bendoraitis ir V. Įfedbnis,
jaunystė nebegrįš ; ragino jau*
Vakarieniavęs,
LIETUVIS ADVOKATAS
guolius prie ištvermCŠ lizmanyta- 1 Pa ieškau savo* pusbrolių’Atlomo, Ta
"DABBININKO” NAMS •
deušo ir Ejenos Brazų, paelna- Iš Mel«
gerume darbe* ir kviete spiės- želių kaimo, švlėkšnos valsčiaus. Gir
Ihhotl
U'
Ml gsvriri
Pltteburgh, ptu i
BalffM
du
Universitetu
’
» prie Vyčių organizacijos, .. dėjau
Malonėkite ąįrišriiktj patįs arba kas !
b.
^Vakaras užsibaigė iAfctuvosr
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’• AIVAS;
VALANtiost nuo 9 Iki 12, nuo £ I VALANDOS; JMlt, 2—4, 7—9
ju&ą'pęrrimčiausių ir didžiaiišių pmigų; ^tm<mo įrittfįą DIE- llfiTreem^hi Štreet, Room 508, ZGrmo
21:30 iki 0 Ir nuo 6:30 Iki 9-vakarei R
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«SeiviWs nuo 9 iki 12 vai. dleitij »
'J'Jtelį- Mitiii 64^7,
^Suimtomis puą 9 iki 6 valį Neda »
* *,
gtiomig biri 9 liti 12 (pagal sutartį £
L *
i *.

-

'/■** '• ’•

• »•

x.

-

-•

fiįįik

Perkame ar p«ędųo,dftiiie
niorigadzhisr taipgi duodamoir surandame pagulite ant jia-

NEUŽMIK*K SAVŲJŲ LIETUVOJ^. PASIŲSK «Ei®S
.
.....
LITŲ PLUOŠTĄ, ■

"7 »

• I f.
-r.AčbiK-Li:

............ .....................................1

mum ■

Litai dpteriajs
; 10. įitll Jk. 12
margiuos, bet gabiausios Įr veik
: -25 '>r ,
liausio# šioje kolonijoje, s Itetičit
H

. -1

DAKgINfJKl8

i

r

' LABAI PIGIAI

JUSTINAS MICKEVIČĮUS

|

tVąshtngton Šl, Bu

/

:MUMN*aiiiii.' . ....... .......

W|oik yrą, jitąd rietus Vyčiai
1

1 ”

i X

1. -

'

,

’
f

i

'.

T

Į

V

Cainbridi<*,
-. - Mm*.

i

m MTim naujų ‘—*

'

u

>1

ii

(i

_rŪ-T 57

..-rlF

.i

■ .**

r-

j

*-■

i;

V’

t

f,

Ą;*

r<

-4.

>

*

’
. ■■

l

t

į

te'.

'

i.

•t

D

: >■■

4'

k

e

i

■ >

i

•>

>

P,

». r-

■«

*

•>

, f.

v

X,

•».

I

. ■■!

♦

t

i

i

*

-1’

i . -

’

t'

