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Vilniaus
,seniūnijos
IS OKUPUOTOS LIETUVOS.
£1
Teismas kviečia’ kaltini
T ■
DAUG ŽMONIŲ METĖ ‘
KOOPERATORIAI NUPIRPALEIDO ARCIVYSKUPĄ
“.ponai” atvyko medižoti lie meniškam bylos nągri
DĖL PASt,XlALIOJIMO
•
Mokykla
veikia.
KO SALĄ.
FARMAS.
....... O,
tuviškųjų mokyklų. Jų čia ne
. ' * ‘ Khu.pėdos¥ibiios
MA$KVA.*^Rurijos val
Melagėnai. Švenčionių apsk. stinga.
Vienų kitų suradę ir
• Švedijos kooperatoriai ne
Per praeitus metus čielas mi džia nutarė paleisti iš kalėjimo
Kaip jau 1
anksčiau pa feiemet čia labai gyvai veikia sugriebę *• lietuviškas
knygas
ŽIURI VIETOM NAlį
virto nei Robinzonais Kruzaisr lijonas žmonių Suv. Valstijose areivyskupų Ciepliaką, bet jis ruivtu
•mokykla..
Tiek
vaikai
tiek
jau

skelbta,
turinėms
Lietuvos
ic-v?
■ MHf
* tir
UlClllVUp
.senovės uriadninkų papročiu
,?
‘ -I
nei Sančo Panzais, vienok jie metė farmas ir persikraustė į turės apleisti Rusijų. .
Respublikos Užulėnio pasus, nimas greit pramoksta skaityt j j
Klaipėda?* Viena tį
i išsigabeno Vilniun. Tiltuose,
įsigijo salų.
Ta sala randasi miestus. Tuo pačiu niętu gy
’ Trt
v*
• •
i
pasų galipjr^ąs pratęsiamas rašyt ir gražiai dainuoti.
Klepočiuose ir dar pora nio- čiij fernpė nesenai *a|
Stockholnio Švedijos sostines ventojų skaičius paaugo apie
-------v
neniokaihaL^JIMius tik viena
Jkyklų uždaryta ir griežtai užKAS GALIMA RUSIJOJ.
miestu laisvąsias viet^
uoste. Sala prigulėjo narų dr- 1,400,000 žmonių, khs reiškia,
(lųlei-j žyminių niokespią.
{•ginta piokytiš.
Mat, ko užsimanė.
būtų galinta statyti au
jai. Kooperatoriai ten buvo į- atsirado 2,400,000 daugiau
Kokis tai Mikolai Kalinin, ' Kadangi yri asmenų savo
|\
(“Lietuva”)
vairiems reikalams naa
sitaisę dirbtuvę, bet jie užsi žmonių penėti, o penėtojų, kuris vadina save visos Rusi laiku nepaUgiįąštų pasų galio
Kaltinėnai, Šyenč. apskr.Vie-1
gins, jau pastatytiems'
manė apvaldyti visų salų. Tai maisto gamintojų pasidarė vi jos prezidento Kalinino sūnė jimų, tai ŠlilCpranešama, kad tos policija sumanė iš mūsųi
*
•>,
b
afer’io septynių auld
užvedė derybas.
Savininkai su milijonu mažiau.
nu. pridarė nepaprastų žygių. nuo 15 d. bąiži^o menesio vi miškų pasistatyti sau gražės-I Mėnulio applnimas l^ipėmarus.
pastatė Rainų $130,000. Koope
1921 bado metais jis atvyko si savo laikaTnėpailginę pasų nių namų. Ėmė įkalbinėti žmo doje regiamas vas. 20 dienų aratoriai sutiko ir nupirko.
i. Kanovku kainui, Kirsanovs- gal iojimų tttrė š; južsimoklti ■5 nes rašytis į aniatninkų kuo- pie į(i vai. popiet. Bįįoilgtas
TRAMVAJŲ STREIKAS.
Sala apima 60,000 akerių. Sa
SUAUGUSIEMS KU
kio apskr., sušaukė sueigų ir dolerius, mokestį lygų naujo ąpas4 duoda-jiems pasienio poli bus viso menulio veidas.
lti vadinasi Hasthplm.
Nauji
LONDON. — Sustreikavo pasakė:
cijos rūbus, kirvius, ginklus
paso išdavimui
Naujas cigaretų fabrikas
Sintautai, Šakių apsl
salos savininkai, tai yra koope tramvajų h- omnibusų darbi
Lietuvos Re spublikos Atsto ir iš fįųlno policininkų pusant
— Dėdė mane labai myli. Aš
ratoriai jau padarė pienus apie ninkai.
ros algos, tik kad stotų kirsti Klaipėdoje. Boemkės firmos vietinės mokyklos yriv
galiu nuo jo atvežti jums po vybė Suvienytoms Amerikos
įpėdiniai įrengė nauji} cigare- |niciatvva ‘suruošta j
išplėtimų dirbtuvės ir pastatymedžio namams. Manomų sta
Valstybėms. • 2 ' z
penkis pūdim grūdų, jeigu jūs
mb sandėlių. Teipgi pienuoja
ti;
t
tyti policijos namai Kurinių tų fabrikų, kaipo žinomosios siems kursai. Lankytoj
KIEK SUNAUDOJA
dabar
duosite
man
po
penkis
pastatyti milžiniškų tiltų jun
sodžiuj ir kitose vietose.. Gy “Hanoli” firmos skyrių. Pa pie 50, daugiausia prade
LE
KORNŲ.
svarus rugių nuo galvos.
giantį salų su krantit, kad t ro
ventojai tai daryti atsisakinė langos g-vėje pastatyta dviejų ji skaityti ir* rašyti. V
Duota
jam
po
penkis
svarus.
PARYŽIUS^^anc.iję^
.
di
aukštų namas. Fabrikas įreng si darbo labai noriai. .1
kais prekes būtų galima gaben
Suv. Valstijų kakmolo dirb
ja. .
Ir kai kuriam laikui praėjus jis pLomatiniuose įatęl.iuose spėja
tas naujausiomis mašinomis. st* dėsto šie lektoriai:
ti. Ant salos bus kooperatorių tuvės sunaudoja permetus 50r
išf
ikrų
jų
atvežė
500
pūdų,
iš
— Pastaruoju laiku Klaipėdos biIškiš (vedėjas), J, Ų
pramoninis centras.
ma, kad Lenkįja -dėl- to nenori
000.000 bušeliu.komu.
*
Mėnesis. kalėjimo.
kurių vienok sau-pasilaikė 300 sitti kti su tilo Klaipėdos bylos
cigaretų gamyba žymia'i padi Cimbokiitis, J. Tantitl
pūdų.
išsprendimu,’i Itokį. Daviso j va
Vilnius. Vasario niėn. 14 d. dėjo. Be šio minėto naujo fab Kaunas, Sniokaitis ir 1
“ LENKAS PIKTADARYS.
NUSKENDO DĖL SKRY
Paskui jis nuvyko į Mas- dovaujamoji ^atitų Lygoms ko Taikos teismas nagrinėjo “Zie- riko tūlos finansininkų gnipės irias kunigas Stanaitis,
BĖLES.
Laikraštis Rochester Timeskvos-Kazanio gelžkelio valdy misija pristatąįū'Taųtų Lygos nna Ojezysfa” redaktoriaus T. svarsto įsteigti dar viena — ki- ma: lietuvių'’ kalbiu (sįai
I
i
tų fabrikų.
raŠynias ir gramatika jį
Union plačiai aprašo apie su
M-EYAIOŪTH, Mįim
Jo- bų ir kaipo “Michail Ivanovi- taryba. ptieinėj- Jcįd Lenkija! Jasųs bylų, kuris Laukiamas
areštavimų didelio lenkų kri sef Modzelewsku kurio skrv- čofc sūnėnas” gayo v užsakymu .
, tjka, 'istorija,
^fg^iųybėų- už<; sąyąiįraščjo
■ kraipedtisĮėfėžuikelieaži af 7
minalisto Jan’d Vetoskio. •Ji-" bei,ė buvo , įpupfus į upę nu pristatyti 2,000 kubinių sieksi padaryti sulygau j jei Lietuva Kr. 15.
f 1,ja, tikyba, dailyrųštįį
sako publikai toje kalboje, ku ūkio 'mokslus, kopėtam,
sai tėra 25 metų amžiaus, 'o kri- skendo, bebandvdainas ja, iš- nių malkų, — o pinigai jam.bu- pripažins ar klausimų deLVi.L
Kadangi, p. T. J asus gyvenaminališkų darbų papildėr tie Iv. gęlbėjt'
niaus -esant-pabkigtą. •
. . • už miesto ( vadinamose Koloni rioje yra klausiami. Vokiečių Šventadieniais lama bet
vo išanksto'sumokėti.
• >1.
*
*
1
kiek senas piktadarys.
' •
Panašiu.būdu: jis gavo užsa •.Mat 'lenkai, jėga' okupavo jose) ir tų dienų atvykęs trau  agitatoriai buvo paleidę gan rinio paskaitą- Km-^ų
' Tasai-lenkas sėdėjo kalėjime ’ t SUDEGĖ ORLAIVIS.
kymų. nuo Taškento gelžkelio Vilnių; lietuviai jėga okupavo kinys susivėlino (reikia va dą, būrin gelgžinkęJlečiajįduo kurtus į savaitę, .vakarą
už- ginklų nėšiojimųsi,' 'devy
valdybos pristatyti 100,000 len Klaipėdą.- 'Visi suinterfesiiotiė? žiuoti traukiniu), tai atvykęs da afšakybfuš tik ftefuvių* kal sus .lanko daug ir visit*
TOKIO. — Japonijos orlai tų. Pinigus gavo išanksto.
■.
; , turtingų, ‘kuriems sut
ji, .‘išskiriant lenkus, linkę teisman rado bylą išspręstų ne boje.
nis metus sėdėjo Sing Sing luu
Įėjime už pasikėsinimų- ant vis,padangėse užsidegė. L krito
Nuo Maskvos strytkarių val Klaipėdą atiduoti Lietuvai; vi sant kaltinamajam. Teismo nu
Atstatydino neklusnų p. Gai knygos .įsigyti,: bet lesi:
žmogaus gyvasties.' Iš kalėji zemen. Sudegė penki žmones, dybos irgi 'gavo- avanso. Vie si suinteresuotieji, ■ išskiriant
kur neriilrnatoma. Stin
tarimas: mėnuo kalėjimo.
dą. Krašto Direktorija paliriomo paleistas grįžo prie kriminok iš atsargumo valdyba pa lietuvius, linkę Vilnių atiduo
P. T. J asus, pasivėlinęs, į savo nuo tarnybos, gilutės vals ir sargui užmokėti už ki
KONFISKUOS'
nališko darbo:
«
siuntė savo atstovų, kuriam ti Lenkijai. Lenkija, tikriau teismų dėl svarbios priežasties, čiaus viršaičio padėjėjų p. <lai- lės valymų ir daugeli*
Kovo' 18'd. tapo pagautas
'Turkijos valdžia nutarė kon “Kalinino sūnėnai” parodė siai,' sutiktų pripažintij Klaipė pkdavė prųšymų bylų peržiūrė dį už tai, kad šis viename Bau-, smulkių, tikslų.-čia ture
ties \Varsaw (Varšuva) kai-jis
dos išsprendimų, kaip jį Tau ti iš naujo jam pačiam esant
ko posėdy išsitaręs: “Mes ne ti pagalbon valsčiaus
fiskuoti išvyto kalifo flirtus. svetimus miškus ir svetimas
dvbė. Seniau Šaulių ta
nužudė tris žmones.
Ypatin Kalifas yra mhliometonų po lentpjovy k las. Atstovas para tų Lygos taryba dabar priėmė, teisme.
turime jokios Krašto Direkto
j vq kilos sumanymas
jei Lietuva sutiks su Vilniaus
gas supuoljmas. kad lenkas su
rijos, kuri-galėtų išleisti teisė- 1
*■
■,
*
piežius ir Konstantinopolyje jis šė i Maskva, kad viskas tvarimtas ties miesčiuku, kurs va
klausimo išsprendimu kaip jį
’
liaudies
skaityklų
vietin
koje,
o
“
Kalininų
sūnėnas”
tuš įsakymus.” Ir kitur p.
turėjo keletą didžių palečių ir
Švietimas varžomas.
dinasi taip, kaip Lenkijos sos
•ambasadorių konferencija pri
spiovė ant kontrakto.
Gaidys dažnai pasireiškęs Mau- kvkloje. Pradžiai bttv
daug kitų turtų.
tinė.
Tokiu pat būdu “Kalinino pažino. Bet Lietuva. griežtai
Biliūnai. Gervėčių parap. tonomistų” ir kitokių bunti- žadėję keletas narių il
Lenkas Vestoski papildė bai
sūnėnas” prigavo: kokias tai atsisako tų padaryti..
Vilniauą apskr. Šis sodžius ran ninkų .įtakoje, ' Prieš p. Gaidį čių išrašyti, bet sunr
PO TŪKSTANTĮ ŽYDŲ.
(dėl kai kurių priežasči
Lietuvos atstovas (lenevoj dami prie Ašmenos upės labai eina disciplinarinė byla.
siausių šių laikų piktadarybę'
Krenilio organizacijas, Mašinų
‘atidėtas tolimesniam lai
New Yorko valstijoj; Jis ties
NFAV YORK. — Sionistu trustą. Simbirsko ūkio profesi pareiškė Tautų Lygos tarybai ramioj vietoj. Jaunimas^ yra
Dingo Begėdžių Nykštaitis.
----------------Ne\v Yorko valst. Prie pikta gaiva Dr. Chain AVeizinan 'pa nę sąjungą. Viso iki šiol tas kad normaliai santykiai tarp gyvas ir šviečiasi.- Antri metai
Valsčiaus
Teismas,' Ministerių Kabineto
darybės jis prisipažino'. Sakė, reiškė. kad į Palestiną atvyks “sūnėnas” prigavo 17 didžiu Lietuvos ir Lenkijos niekados gyvavo mokykla, kurioj moki Šilutės
kad jis nuėjęs pas famiėri ta po 1.000 žydų kas mėnuo. lių organizacijų ir valdžios į- nebus įsteigti, kol Vilniaus nosi 50 vaikų. Suaugusiems anot “KI. Kr. Valdžios Žinių,” iųU, antrų , kartą, pusiau
nebus išspręstas buvo vakariniai kursai. Net iš skelbia, kad kalnietis- Jurgis žintas geležinkelių turit
AVhaley rado jį bedirbant kie Prieš‘žvdu grižima i Palestina, staigų pasi ši nedailias milžiniš klausimas
me. šovė į jį. Pašautas far- ten buvo 65,000 žydų, o kitokių kas sumas pinigų. Ir niekas taip, kaip lietuviai kad trokš kitų sodžių ateidavo mergaites Nykštaitis iš Begėdžių kaimo vežti iš Kybartų į Kau
nieris bėgo į vidų: Lenkas pas tautų 600,000.
jam net pačioje Maskvoje ne ta.
pasimokinti. Taip kursištų su piktais norais, apleidęs savo dentų tautininkų korpe
kui jį. Viduje pribaigė tarmeužstoja kelių.
sidarė irgi apie 30.
Mokykla moters Onos. Bendikų dukters j statomiems namams
nammį ir nuolat peržengiąs1 plytų*
TURBŪT GREIT PRIPA
rį ir užtalžė jo žmonų. Abu la RAUDONAS* AMBAS ADO Ant galo, kaimečiai pasiry
darė įtakos į aplinkinius so
(“Lietuva”)
ŽINS RUSIJĄ.
vonu sudėjęs apipylė žibalu ir
RIUS.
žo visų reikalą ištirti. Jie su
džius. Sausio 25 dienų atvažia motervstėš stoną. Nvkštaitienorėjo padegti. Bet tuo tarpu
sivienijo su aidimųjų fhbrikų
vo sodžiun du milicininku ir
BKRLINAS.
Holandijos
RYMAS.
—
Dr.
Constantine
□nėjo kaiminka Morse. Tai pa
darbininkais ir tikrai įrodė,
įpuolę mokyklon ėmė kratų da
pirkliai ir bankininkai darė
liokas .jų kirviu užkapojo; Po- Jmvnęv, pirmas Rusijos amba jog “Kalinino sūnėno” darbe
ryti. Mokytojaus kambary iš
per savo valdžios atstovus, di
sadorius Rrnnon, atvyko atsto
f
to paliokas sudėjo visus tris
liai
prigavyste
atsiduoda.
rausė visus daįktus, norėjo mo
delių pastangų}. kad Hamburgu
vauti. Rusijų.
lavonus, apipylė žibalu i P ra
Jumis reikalaujant sūnėnas
kyklų uždaryti. Pagaliau su
■pakeitus Rotterdamu kaipo
degė. Bet iš'-pradžios jis apieš
net areštuotas buvo.
Bet jt
tiko suolus išnešti kiton vieton,
L*
■' ‘ NETEKO VILTIES.
punktu Rusijos eksporto pre
kojęs visų namų ir pasiėmęs vi
greit paliuosavo ir dabar, kaip
ten išnešė taip pat lentų ir že
kėms.
Holandijos- atstovai
; tARYžJUS.
sus brangmenas. Apsidįi'bęs-įr
.
Didysis ku “Izvestija” rašo; jis savo kal svarstė čia tų klausinių su so mėlapį ir užrakino, pridėję
padegęs pabėgo keliu- linkui higaikšiis Nikalojus, buvęs vy tintojams grūmoja “centru,
antspaudus. Mųkytojai pagra
netų .agentais per keletu dieną,
tVarsmv, kur ir buvo suimtas. riausiu armijos vadu karo me (lede ir kt.”
sė, jei mokys, tai išvesiu Į
i /
bet kol kas nieko nepadaryta
Vilnių Lukiškio kalėjimam Vi
Centro Valdybos nutarimu šaukihnmš Lįe-.
tu, neteko valties gauti Rusijos
Nors rusa} pripažįsta, • kad
\
PARODOS LAIVAS.
t avių. Darbi ui akų Kooperatyvės Sąjungos meti*
si supinto, kokios yrą Jęnkų [XK j
sostų. Gen. Vrangelio armija
FRANCŪZAI NEPATEN
bankininkų reikalaujamas 30
BERLIN. — Vokiečiai pirk nubalsavo neatsteigti , Roma
laisvės.
iWl
n,s ^G*inas BALANDŽIO 29 ir 30 d.- į Gani*
KINTI.
nuošimtis už kreditus prekėms,
liai vedantieji biznį su užsie novų dinastijų. Kunigaikštis
bridge, Mass.
Mokykla buvo tiek pažengu jw į
sukrautoms Hamburge, yra.be
niu, rengia parodos laivų. Lai gyvena ties Paryžiumi nuola . PARYŽIUS. — Nors Ameri
si, jog šiemet Kalėdų 3-čių die
galo didelis, bet jie nori, kad
jm!
Visos L, D. K. S. kuopos prašomos rinkti
vas bus gatavas pavasarį, iš tinėj baimėj būti užmuštu.- Jo kos finansistas Morgam pagel
ną suvaidinta vakąrėli^. Vai
Holandijos valdžia pirma pri
plauks iš Hamburgo ir keliaus namus1 sergsti keletas kazokų, bėjo Francijos finansams, bet
delegatus ir rengti Seimui įnešimus,
j
dinta “Amerika pirtyje” ir
pažinti} sovietų valdžių cR jure,
j 'Viduržeminę jūrę, paskui į
frųnefizai tnomi nepatenkinti.
Centro Valdybos vardui
•'
’
pasakyta monologas “Marcėo .tada jau būtų galima kokias
liejiją, Chinijų, Japoniją ir
lė.” Buvo ' šoktą ir. žaista.
Buvo kalba, kad Morgan sutei
UŽPUOLĖ ISPANUI
nors sutartis daryti.
Aįiįei'iką. Tokiu būdu jis., ap- A.
kė paskolų, Bet pasirodo, kad
K Fakštsuv ųirjniafiakiM ”
Publikos buvo labab daug iš
i
šitįs visų pasaulį. To laivoka1
jis,
tik
s-upitkęs
dau^
frankų'ir.
MADRID. — Moroke xĮieti- į
• J* Tumąii&ta, atkretoviuą,
aplinkinių soiMlų* Per Tris Kiū
ŽUVO JŠUBmRtNAS?
M< Ktaiandulis, iždininkai <
pitonas bus /Uliūs Lauterbaėii, tiipi gyventojai buvo’ užpuolę tnomi jų kaina kilstelėjo. Morralius -buvo ^eglutė, vaikams^
i
’
-tt
tas kurs kapitonavo karo me-’iaTanų karavanų ir sužeidė viė- gitlias trauktis pirkrlpmas, kaip *< SAKEBO, Japonija..
Nų Daug dmimota, sįfkyta eiliųt
f
tfcĘmden,- tiris
,r
Mriiks neląnlcė tokios tiMak
tvirtina frųtmūzai, daug nž$i\
.*
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vės, o kita tai už girtų it voliojaa *
kai paršai po ^aidvokus,« 'Argi čio
•r
nai nčrą fokla ^mintingo Ihnogaui
ę,o įB Tumulėvičįą 25eą J. Balte-, kuris praneštų valdžiai. Žhibtaa,
MONT1LLO, MASS. ’ .
j---... įT“ ■f ,
,*
vtetes--SOcik A. Akatjnas 50ęJ J. gal Ir valdininkai užeina pas kokį
Iš Montellos būna šis-tas para Jeskeliaviėius
Pelėčkiene^Sc., bedievuluj išsigert, Sipf vis-gi ne
Ved. DEDE PILYPAS
šyta,. bet paėmus abelnai, toli ne Žaykkne 25c., Tautkknč.25c., J,
r
visi, ^rn tokių kad neapkenčia
viskas, S čW kasyte kas* vriiįama
T-.-f ii-kait nuveikta. TądVeikčtų ko Banys bOe., Juškąitė 50c.?- B. tos smarvės. Teko man sužinot,
Trate>viičene 5(k,, V*<iMU^kienš jog--moteris blaivininke n vyras .. •ri
A.
SKAUDU MOKtTI UŽ KITO meus šmeižimas būtų pilnai at- | respondento, kųiis ant to tiktais
50c., Rainys K. 50c,,
Kanian- goria, o moteris dar jam ir pada
mb
. riekta^- rieremieji jų Iaikraš’ te sėdėtų.^ Iš čia galėtų papadimti dulis 50> Viso sudėsj $13 si? cen
<4*i
ŽIOPLUMĄ,
ro, Tai kur čia blaivybę V Jei esi
0W■AY, THURSDAY and SAMDAI
ąim turi pilnai iš^Uuvinusių ar- tūkstančius žinių-žinelių, veikimutais, apart įžangos. Pr* Pakštas tbl'aiviūnkė,' tai nč vyrui nedaryk.
'
*
yi f’hiv *-**?-*—^
fistų-šmppikų,
,
kurie
šmeižia
veikimčltų
ir
ft.
Priminsiu
pirTik
vieni
juokai
B
sandarie• z.
by —- ■ aiškiai nurodė iš ko žeąie atsirado, Bet paimk ir “mMyk“<pffis Kris
Š JORKPH’S- LITKUUUAif B. C. ASSOCIATION fff MB0R iMtepatžigyrimiiv 'Jie Kako^.ljad taip, kad jų neįnlima lęgadai miausia Šv, Karimiete dr-ju, kuri > M laisvamaniai atsirado, tik tę su visom “ nočynom, ” testu te*
pagauti; įet.. vargšė
ne tįk Montelldj' .ym žinoma,, bet vienas iš kląusyiojų paaiškino buk
Nd w
niatter graL 12, loja at thepout oftlceat
Mai*, viri laikraščiai prastai rašę. ąori daro ir geria, O namie neuž
UMfr ttK ACę of Marth 3,18TOJ’
/■
/
pie kun. Garmų, o jis tik prie ra” pasirodė neturintį tokio Ir aptelinkčą kolonijose, iš kiurių bodieyiai išsivystė iš\ beždžionės. simoka daryt ii* smavdyt grinčią.
fttmse for wlH»f «pęiėIąX rgte of poatogė pmtkfed for feltaetfai 116$
'■ ‘Sandaros” prikibo;: ‘Kodėl?, gubaustdarbiiptojo .ir turi už tai priklaus® f W draugiją. Šio^i
:
Ąet of pek fe
Įuaidrizea ėtt W X2t
//.
Buvo, duoti klausimai Dr- Pakštui, Aš manau ka.d tų viską dabar at
į/pati
nukentėti
ir
savo
pa
f
se«
draugija
kas
metai
užperka
šv.
Gt,
čia
r
gjrdi
t
’
te
gludi
“
San

,u .
'
’S^CRIPTION KATES; '
\
Ipirfe į visus rimtus klausimus gą^ liks Vaikučiai, kurie yvai prisirašę,
daros” nuopelnai. ' Ji esant pa- ■įejų kišepius pakrapštyti / f mišias sv. < Kazimiero ■ dienoje. na aiškiai- atsakinėjo te visa’,pute prip blaivybes, anie parodys savo
< •* » < •> T ♦ r r f »r
Of
1 t• »
* f ’’* •* *^ ^ e* *
žn-ngesnė už kilius tąi *kūn, ■ įshmizdinkite sau kaip jau .Taip
pat buvo užpirkus te šiais--fett buvo• užganėdinta. L'ab^i'ma- ■no.suripratūsiems tėvams kad gir** .
i
i^birton and suburbu
\
Garnius, kaipo karštas klieri- sisšykštus sandarietis, kuriam metais.įVisinąriai buvo susirinkę lopu kątalikamsy.o ypač cląrbiniiu. tuokliavimas
tupkliaviinas yra nuodėmė,,
nuodėmėj arba
arbajr
cmmtriesE y<mriy-<L
kalasi, ją; pirmiausia -fiori pm reikės .t$ žioplystės duoklę už-. bažnytėlėj su ženklais, šioji drau
pildymas
vagystės,
vagystes,
kuriją
tėVaJL
tėvaiĮl
kani^ turėti toki mokslo yyrą kai
’ A ' 1
'
■ .
.
. f giją moka pašalpos $‘10.00 psuvai- Dr. Karimterą Pakštą, Užbaigęs pildo
: smaugti, taigi,f visa pažangio jrimoketiĮ nildn nuo
niro ’savo
strtTAn šeimynos. Priver
PnivAi**
tėje, iš kurių-dr-ja moka didžiauji visuomenė privalo eiti “San
Montėllojc, išvažiavo- Neįv Tortai■ čia save ir šeimyną prie vargojr
ąią pašalpą- Montellos didžiai gerdarai” talkon kad apsigynus
valstijon laikyti kultūros misijds. ligą. Vaikučiai tą supras ir nebiamaąkmi. kleb. Jo’nas Šyagždys
nuo klerikalizmo, neš kas šian
j Nedėlioj, 16 kovo gerb, kun, •(hios savo tėveliam girtuokliauti,^
.pasakė,
pamokslą
tai
dienai
pritai!
dien -‘Sandūrai” tai rytoj Iras
. klel). Jonas š>v,agždys likiisiuh kad katras pasidarys. Alįie pra
ISutą; Pagyrė draugystę te jos įvisie/ps. Gudrus čia nonsensas,
. X
klausimus aiškino pasilikusius nuo neš valdžiai ' arba -patįs, atsukęI
status., gion draųgijoit ir- gerb.
kuriuo norima savo žioplyste
Dr./Pakšto.
Pę- tam
ln-anų įmleis smarvę iMikah,
.
‘ M, Kurilam
»
kun. ldeb. prigulu ypač klebonas •
atitaisyti. Ar jis pavyks? Tur
t
Kovb 17 d. kalbėjo PatęHon,
dūlis prašė tėvą, kąd visi lriirie
Ką veikia kiti mūsų broliai bpprašė, kad kai gerina narių skait
būt
ne.
‘
■
leidžia savo vaikučius sp|jatinčn cliqvukai? Montelloj kaip ir kitur
r- + ■ »
N, J. Kultūros- V ajuk
lių kad taip pąt gerint ir narių gemokyklon, kad leistą tinkamai te‘
Visi, sand^riečiai ir nesanda‘Kovo 22‘d.
Blissville, N..
• J/į Apie kardinolHjš Amerikoje daugiausia da.barkalbama. Pirrimni, o'ypač kad pirmininko yrą ant laiko. Mokykla Įrionai vaiku yp kelias srovęs, galima skirt į
ą
riečiai žino, kad kun. Garmus V. (prie Brooklyno) Kultūros
įpu kartu sava istorijoje Jungtinių Valstybiij katalikai susilauvardas Kazimieras, tad kad ir lai- čiam labai- tinkama. Mokytojauja tris: katalikai, bolševikai te sau’ »
*
■**.
kaip ir kiekvienas žmogus, no Vėjui’.
s
stį -ite^i’dinalų. Kardinolų skirimo klausimui dabar esant kiek
kytūs katalikiškos dvasios. Po šv. Bostono ; Universiteto spidentas dariečiai.- ‘ Nors šandarieeių čion
Ą
rįs gint savo garbę, būtų kibę^.
Kovo 23 <1. — Harrison, N. J.
.mažuma,
bęt
aute
bolševikus
sa-mišių ir po pamokslo visi išsiskirs
aktualesniu, gali nę vienas lietuvis uzsiduotl sau klausimą: koprie kiekvieno laikraščio be (2 vai. popiet) Kultūros Va tė po namus. Visi yra linksmūs Bankus- ir vietiniai parąpijonyš vo mokslu viš-gi
Nela
dėl-gi Lietuva beturi nėi vieno kardinolo? Tad visai laiku ir skirtumo, kurs ji būtų taip ap
veikėjai
.pagelbsti.
Vaikučių
don’
bai seniai iš laisvamaniu kliubo iš
jui.
• ■.
' ,
kad tūri tokį garbingą ųar| kai
riętoje šiandien bus į
klausimą bent truputį, pažvelgti. Ir šmeižęs, kaip * • Sandara, ” bet
ko
>makyklą
nemažą?
.būręliš.
‘
Mo

Kovo 27 ‘d.
Brooklyh, N.
vežė net 3. ciidele&'baekaš.ir kėlias
gerb. kun. klebonas" J^naš Švągžį Ji ne kunigo ,ar teologo akimi, bet paprasto .katali- čia taine skirtumas, kad kiti V, Kultūrinės Misijos r “Kata
kykloj yra te klasės. r:
. 1'
mažiukes. Anie vis-gi yra\rudi'ūs,;.
dys. Tajp pat ir pirmininką^ KąJįtį^ąųljęČįo. ^ \
,
laikraščiai' šmeižė gudriai ir likybė irtaiita.”'
L. D. lt. '& kuopa puikiai, vei7 kiek narių tiei< ir jmčlnį/ ąTariat
žirnienis Vaičiūnas, kuris šiai
Visame pasauly katalikų yra 324 milionai, gi kardinolų es- sumaniai, ir nebuvo galima
'Kovo’28 VI.-— Bifoddyn,’ N.
kia! Tiirčjb savo mėnesinį susirin- didesnis ir bačkos* didesnės, nariai
draugijai pirmininkauja suvirs S
ti nė daugiau (į[ai 7G,. p paprastai tik 60 ar 65. Tad vienas prikibti. gi “Sandarai’ apšmei Y.
klintį
4 d. ltovo Koinisijos-spaudos mažesni — bačkas mašešiičs. Mat
Kultūrinės Misijos;, “Ka-1
metai
įr.
visiems
malonu
prigulėti
iariiteblas-tenka 4,500,000 katalikų. Vienok esV- valstybių ka- žė labai kvailai — pliurptėlėjo talikai ir Civ.il tearija. * r •'
prie tokios draugijos kuri iąikęąi; raportas* pasirodė gana- darbštus.]anie pradeda su svaiginančiais gė: * l’ rimais
•
• gyventir' ,broliškoj
i ’,.v4 z J,?lygybčj\
.. - k
Kovo 2ū -d.
Brdoklįrii, N,
kątąlikų jau turi savo kardinolą, o kartais kai sena boba, na, 'ir privirė.
tikėjimo ir doros, taip pat if ąųko-, Kitos kuopos neviršija ir. neviršys
Wįęlwlil^piili(mų»kąt^ikų (autai Meksikoje) negauna nei vie- ! košės savo pakalikais, iręs Jie rY. ’ “ Katiilikvbė Tnetftvo-mis remia brangia tėvyne Lie.tu- ajigfmu' narių. 1 Garbė Už tai Jo- Bolševikai lyginas pačiomis katra \
.
į dabar tuvi stenėti ir dlioti au■
■
‘
\-LyltOKia garbŠn^orir^aiikšto Bažnyčios kUrkgaikščio. :
jo.”
jųii JaškeliaVičitii it -kitiem.,( At tąVjO gali bjTiti Ir mano', o1 s^ndarie- \
.vp.
Valio
šy.
Kazimiero
draugija
1
|kų; luul “Sandaros’’ kvailybę J Keto .‘Jd U; — Elizžbetb, N.
leiskit kad VArdų' nežinau jkitiį. Čįai .bačltotry narys 'di^riisj gali
*i
< t
I pridengus. Nepavydi3tlilaš už J.- (2 vai. poptet) Kultūros Va , Valdybai ir nariams. Šios drau- (terb.’M. Abi'ačinslkfis Ž kuopos iž
daugiau išąeijt tai tąm cljdesne ir
nv
įw. principu.
,gi|os( buvo „surengtas, veikąįąs,
* J
•J
<
T *
■
t
davinys. Laisvamani iii. lnegs-1 jus.
!
''
'
.
'
■
• Nėr nė visuose, bet lcaif ■ ^at'iko&įt galinį'būt' pamatuoti tokią nelygybę? ’Greikųiris buyo statomas 22 yasąpip. dininkas’paaukavo kuopai ^uyjrš bačkutė.
i ’ ' I
I f i . -t / ( Į
1J P
•ta šmeižtus, 4*et nebiČgsta tiž • :Kovo‘3P d. — Nertūrižį N.iL'
$12. ‘ Gerb. 1M' Abi^įnska^ yra, kuriuose dalykuose lygiai, dalinaf' ‘
ciausia tai pačių katalikę (kaipo tokių) kultūrine nelygybe cią juos atsakomybės.- Užtai paš (7 vai.- vakilVo) Kultūros' Va- Pelno ganą gerai Tiko. Roles at •gana fb'ačiai' žiiioibaš1 visuomenei.
si. Kokia apšvietė, kokis mokslas,- \
liko
gana
plukiai
draugijos
nariai
jĮąMausiakįlta. Pasauliu katalikybė apima daugybę ir įvairiau- juos išsidirbo tradiciją gudriai
jtųs. į , Į... . yr.j. < ■’. . r ; •
f
š\l. Kazimiero draugija tri^uėmei' Didis ! yra’ rėmėjas- katalikiškoj tekis gyvenimas, toks ir proUs* O
mo’typo tautų?/įmenančių įvairiausiose gamtos if kultūros są- šmeižti, būtent, ' tokiais žp- , , .Balandžiu 6--12 <k"r-Waterr'
'nemiega^ veikia delei laktos ii* der Spaudos; ypač • Darbininko. ’ ’ tokią mokslo ir ąpšvietofį tai pil
i^ių^Ėušiį-la^i skirtingas civilizacijas. Kuokultū- džiais ir sakiniais, kad'advo
•bVryi, Cęnn.j 7 .prakalb s;. t •
Taipogi gana puikiaiaukojja iLe- ni sldopai pafį feedibvūfcuš, kurių
i|r^ėšĮtiė'te^tą,\tup;Ji ktbiau atsako aukščiausioms katalikybės katas negalėto prikibti, o, ant . = B$andžio 2$—26 d- r- Law- lei bažnyčios garbės. Gačbe tad I t'Uvės*reikalams. ■ Malonu i turėti mokslas ir .ap&vte£ai, 'tai/baekute ir/
tokiai'draugijai.' '
'' ' Į
1'ę&^niąms/ ^tųo atžvilgiu 16 milionų meksikiečių negali pri- ra vertus, kad mintys luitu ata renęe, Į^ass,. Kūltūrinėsį’ Miritokį narį kuopoj, kaip MJ Abra- gal mitelis, kuriam viskg. suteikiu
Katąlikų visuomenės veikimas.
'f '^^^ti^iriein milionstei katalikių olandų ar anglų. Olandai ir tinkamai sutvarkytos ir as- jos (5 prakalbos), t
'
einšldis'ir • Jonas Jeskeliavirius. ir rojų ir laime ir dadūėjil -tvirty
Užėjus gavėnios laikui, katali
net gaivai su krėslais
■ 1
/ -T 1
1
1
"
1
"" ..... .
$
turi po kardmol| o Meksika dar niekad jo neturėjo,
Vienas r prirašinėja, kitas atikojm bę, pradeda
\
*
.'I * *t •
kai
nenori
sėdėti,
nieko
neveikti.
k * H Beveik višų -tautų katalikams kardinolai skiriami sulig jų
Laikai mainosi.. .. Centro ir Rytu Europos katalikai kaVyčių .1 kuopa auga. Ąuv.o laiš barškint. O kiek linksmumo kai
Su gerbiamo kun.. kleb. pagelbą
kutį apmirus, bet atsiradus ncku- eini pro bedievio stubą, tai greit
^Mtūrimų Veimnnu. Ir mažas katalikų skaitlius gali šiandien To4stumti į didžiausi vargų ir skurdą.. •; Jų vūikai badauja ir
pakvietė Dr. Kazimierą Pakštą su
tiems gyvesniems nariams, prade pamatysi kas gyvena. Balsai kai ‘
{įusilaukti šios didžios garbės, jei tik bus aukštai iškilas kata- miršta, jų Įstaigos skursta. • Nuo galo l^-tb amžiaus Amerikos
prakalbomis, kuris čionai aiškino
da vyčiai akis krapštytis ir maz-' keliu ožių pfaiinbMtf*girdisi, o mo
f Jikiškbje kultūroje. Giįkatalikiška kultūra labiausia reiškiasi: katalikai pradėjo sparčiai organiauoties, šviėsties.^ 'Amerikos
mokslo šakas per 6’-vakarus. Žmo
got; pradėjo smarkiau žiūrėti ir terėlės tai tikrai panašips į čigon1) ŽATALIKV M0KVKLOMIS IR -JŲ UNIVERSITAIS; 2) turtai pasiekė negirdėtų rybų. Po Jungtinių Valstybių veiiaVa
nių visuomet buvo skaitlingas bū
" MISIONIERIŲ SKAITLINGUMU IR PARAMA JŲ RELIGI- dabar yra 28 miįįonai katalikų, didumoje labai veiklių ir kul relis. Dr. Pakštas kaipo mokslo stojo jau veikt ir kai matant ar kas: apsikudlojusios, są palaidais ■
NĖS KULTŪROS ŽYGIAMS; 3) KATALIKŲ ŠRAŪDA'IE* tūringų. Jie jsteigė ir savo aukomis užlaiko virš tūkstančio vi daktaras, klausytojus labai užin- tik nepaliks pirmutinė šiame va plaukais. Alai aniem atrodo kad
juj. Pirmutinė skaičiumi, bus pir tikras rojus. Oi vargas, ir da sy
JŲ ORGANIZACIJOMIS; 4) KRIKŠČIONIŠKA LABDARY durinių mokyklų ir kolegijų, net. 18 universitų. Jie turi dau teresavo savo kalba. Po tų pra
ki sakau, vargas' gyventi tokioj
gybę ligonbučių ir prieglaudų. Tik misionieriais ir dienraščiais kalbų, daugumas ko nežinojo, da- mutine ii- darbais. Garbė priklau
BE— PRIEGLAUDOMIS IR LIGONBUČIAIS. Kuo daugiau
so -Jonui Baniui,- Jonui Spranai- .apšvietoj ir tokioj kultūroj kaip
* Į|fii.ĘaiQUiėlaį įstaigų kuri tauta turi,1 tuo labiau ji užsitarnauja jie dar negali lyginties kitų labai kultūringų tautų katalikams; bar jau žino ir giriasi ir kalbžv
čiui, Onai Kašėtaitei, Juliui Baro gyVena Montvilos bedievūkai. Vi
kad dar būtų buvę 6 vakarus ne
didesnės pagarbos kultūringo pasaulio akyse, tuo daugiau ji sunui, Mat visi jauni ir darbštūs, sas anų turtas ir mokslas tai tam
AUKOMIS — AMERIKA PIRMA.
.
: būtų praeilgę ir būtų klausytojų
^aūkia sayų kardinolų. Tai yra kardinolų skirimo kultūrinis,
tad ir pakils vyčiai.
Garbė bus sūs šokiai, Į kuriuos susirenka kas
buvus
pilna
svetainė.
Buvo-maža
principas, tankiausia Vatikano vykdomas.
A
jei pakils, gėda — jei numirs. Tai pėtnyčia ir šoka. Vaikai tamsius
Kaip jau sakyta, ir piniginėmis- aukomis prieš karą Franįžangžlė 10c. bet žmoneliai ne tik
% Vienok yp dar antras — istorinis principas, paprastai tai- cija buvo pirmoji. Karas ir franko kritimas nustūmė francūzus
čia reikėtų iš tų dvieju pasirinkt: (šokius myli, o tėvai skiepe inūnšai<
įžangą
mokėjo,
bet
dai*
sudėjo
$13
jį kpmąs Italijai te Ispanijai. Italija (40 milonų gyventojų) paninį‘‘
mokslą
”
myli.
Jule
nebe
garbę ar gedą. Tas priklauso nuo
katalikus Į antrą vietą, gi pirmoji pateko amerikiečiams. *s»
Dr. Pakštui kelionės lėšų. Auka
prastai Turi >pie\5 ar daugiau kardinolų, gi Ispanija (22 miPernai Tikėjimo Propagandai pasaulio Katalikai suaukojo vo šios ypatos: K. Oksas-^l, J. nariii darbštumo, tyčiai* jums !reikalo yra sakoma: “Kokis me
*
dis tokis ir vaisius, kokis tėvas topriklauso tauta ii- bažnyčia.
tionu gyv.) jų tankiai turi nuo 5 iki 8. Tokluo dideliu kardi- virš 35 milionų lirų (arti 2 milionu dolerių); Patsai Papa Pitįs
Daugėliąvieius $1, F. Adomaitis
kis ir sūnus arba klūkto,. . K - ■
noĮų skaitliumi gerbiama tų tautų milžiniškus nuopelnus pasau- XI davė 500,000 lirų. Gi didžiausia auką atplaukė nuo Jung $1. F. Pauliuks $1, A. Tautka $1,
Tarp pat čionai yra ir Blaivinki
1
Nemunėlis.
J lio katalikų kultūrai. Be to, Ęažnyčios valdymo ir administra- tinių Valstybių katalikų — 10,496,000 .11]^^ nuo francūzų —
kų
kuopa,
lųirion
priklauso
nema

R. Danielius. 25c., O. Galinskis 25
, 9
/
žas būrelis 4iaigų. Bet stebėtina,
eijos“atžvilgiu yra daug patogiau turėti daugiau kardinolų ne- 5,144,000 lirų; nuo anglų ir škotų — 1^663,000; nuo argentinie ■X
/" tolimose nuo Romos šalyse, šiuo būdu Bažnyčios valdymas da^
kodėl- blaivininkai nepranešė dė
PROVIDENCE, R. I.
čių 1,040,000 lirų. Visos kitos tautos dėl savo dabartinio skur
dėm,
kad
jie
bent
šiek
tiek
“
parosi ne tik lankstesnis, bet ir pigesnis, nes išvengiama tankiu do negalėjo iki miliono lirų suaukoti.
l*
Kaip kitose 'kolionijosė taip ir
klynytų” bačkutes. Dabar kaitolimųjų kelionių. Esant administracinių išrokavimų, ^sęnai
t*Paskyrus-kardinolais arkivys^ųįus Mundelein ir Hayes,
kur negalima nei pereit už smar- Provideneiui lietuviai katalikai
tri^dirijai lengva išsilaikyti ir laiįiniškos tautos (italai, ispanai) Jungtinių Valstybių katalikai turės 4 kardinolus, šitų kardi
k-'? ■
«
•
I
1'
. -I .
v . •
4
«.
Netv Yorko ir New Jersey
gauną daugiau kardinolų, negu joms jų tektų skiriant kardi- nolų pašventimas šv. Petro Bazilikoje su nepaprastomis iškil
A
TT*,?n
apskričio suvažiavimas įvyks
nolųs tik vienu kultūriniu principu.
mėmis yra dydi pagarba Amerikos katalikų kultūrinio darbo:
balandžio 6-tą d., 1924 m., 1jų skaitlingų mokyklų ir-universitų, jų ligonbučių ir prieglau-'
..... AMERIKĄ BJSVEIK LYGI FRANCIJAI.
mą vai. po piet, parapijos svedų, jų didelių aukų kitų kraštų vargšams ir misijoms šelpti.
riainej, 219 Ripley PI., Elizagražlij pasiskaitymų ^apie dvasinį žmogaus gyveninę a> ^Krikštytų katalikų Francijoje yra virš 35 milionų, bet
AR LIETUVIAI SUSILAUKS SAVO KARDINOLO?
bethport, N. J.
pie šv. Pranciškų ir kitus jo ordeno šventuosius, * apie;
. praktikuojančių katalikų ten yra tik apie 10 milionų. šife 10
Susilaukti tai žinoma susilauks? bet kuomet? Juk yra daug .Brangūs vienminčiui, kadan
Lietuvoje esančius vienuolius, apie misijas h^mirijomb
milionų francūzų katalikų atlaikė sunkiausią Iajsvamąnijos kraštų kur katalikai neskaitlingi, o vienok turėjo ar turi savo
gi sįs suvažiavimas .bus priešiAtis ir daug žinių apie platų veikimų šv. Pvaneiškau^IIl
^rięgpaūdą,
savo
lėšomis
išlaikė
daugybę
pradinių
mokyklų,
tautos
kardinolų.
Austrija
—
1,500,000
katalikų;
iŠveieąriją
—
• v/
_
seimiąis, tad daugelis įvairiu
ordeno Lietuvoje — taip vadinamus tretininkus, dp d&ug
“ l^gijų te net 6 aukštuosius institutus} Seniau jie duodavo ari 1,700,000kat.; Olandija —2,400,000; Anglija— 2,500,000; Ka dalykų bus ■ aptariama kurie
.-i
.
_
, -•
A--. .
.
.
f. .
. .
kitokių paši^ltaitymų, parašytų prastiems žmonėms?su-* ti pūsės viso pasaulio,misionierių; ir dabar dar jokia tauta ne nada — 3,000,000; Airija 3,100,000. Visos Šitos šalys neseniai paliečia mūsų brangią organi
piųntainu kalba, visiems tiems aš patariu nžsisakytnsan r
duodą
duoda tiek daug ir taip atsidavusių Kristaus apaštalų tolimiau- jau turėjo arba dabar turi savus kardinolus. Jos yra labai veik zaciją.. Taigi gėpb. kuopos ma
ir. kitiems patarti išsirašyti mėnesinį, paveiksluotų (daž
lonėkite prisiųsti kodaugiausia
"riėiM pąšaūlio dalims^ Prieš karą jokia tąųta ‘nesuaukpdaVo lios ir kultūringos, tad te buto Vatikano aukštai pagerbtos.
niausiai vienuolių fotografijomis) ir pigų laikraštį: ;
.tięk*duug šv. Petro skatikų ir aukų misijoms užtaikyti-. . Tad
Jei Latvijos valdžioš atstovai jau prisiminė Vatikanui apie dtštovij sti naudingais suma-?
te MesĮteitfingipins Francijos katalikams tenka pirmoji\ vietą latvio kardinolo reikalą, tai Lietuva daugiau turi teises jo tikš-- nyrnais kad galėtumo tuos su
JtūJtūriugiaųšįųJ^ttaijkų tarpe, Už tai jie ir turi paprastai 6—8 ties/ Juk latvių katalikų yra tik 400,0001gi MstUvių katalikų manymus įteikti seimui, kaip
gi yra daugelis svarbių dūlyU į
'jį leidžia vienuoliai “Mažesnieji Broliai” ' (1?raneiškokardiųoluis. Juk Vatikanas negali nepagerbti kultūrps didvy* virš; 2,000,000.
nai). Bedaguojąt* Wvas deranimas, Bendradarbiiuija
f
Kai Lietuvos katalikai parodys, daugiau įultūrinio gaju aptarti, kąslink tpliiuesnio aps
rių<
•'
daughtunigų ir šiaip gurų žmonių. Kainuoja metams *>
kričio veilrito Vra pageidatesuorgani
. Ateina eilė ir Amerikos Jungtinių Valstybių katalikams. mokai jie pakils moksle ir įsisteigs savo ui '
.lit., pusei metų 2 lit. 50e.
;
|
'
?o spaudą jama4tad atstovai dūduotu Im
Maniau Amerikos katalikai labai plačiai reikalaudavo Europos zuok aavoWudį te visokią labdarybę, ušsiaig
m
portus $ kuopų veildrjm raštįl
■►•■ii
Metikų f>Wįnėš įr pr&tiries pBgelW.
Austrai te tetaps žymūs pfisaųlio moisteir mene, tairift, jokias aMotela kai Meldžiam nesiyčluoti o' Adresas: Lietuva, Kretinga Vienuolynas, AdmitUtamijt.
i

I*’1

♦

- .1

•

I r

*

r

'

¥-

J

w

v “

VA^'3."

•

•

•

•

■

>

"

f

» V

‘

--

r

j

-

'

’

'

?

dr. MuHim

i

t

KALBOS.

i

■ ^»rf f

♦

■.1

V • »*-

i

>

L.

_

.

4

’

,

■

'■■■

■

'■

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

'

*

A

"

'

t

1

‘

1

Z

> J

,i

■

■

4

PRANEŠIMAI

t-į

,*&■

«

r

1

KAS NORĖTŲ GAUTI

‘

'

■

, .

*-

,

i

i

b

“ŠVENTO PRANCIŠKAUS VARPELĮ"

'

'

P^V *

)

*Į

% kitiaavp Mlomlair^tūre amerAe* jog Lietuvos katalikai bus pagerbti lietuviu^
čiams ne vienį. mokykĮą, prieglaudą ar ligonbutj, suorganiia- ir dabar me* jau turim dvasiškių milžinų,
l
j va ne vieną para0j<«
t
ų. Minom
tarpu utteks pririminui
V
X.
■
« •

olų. Juk pribūti laiku,
tai vietai
Pirm.

'i
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.Tau išėjo iš Spaudus “ŠV. ANTAKAS

M. Stapinikaa,
X,

»

>

į Išleido “Mažesnieji Broliui?* Kainuoja t ikus.
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rie ytoeltiį įstaigų naujos hažny ėmė, galima sakyti, gymUuiias |i0is retai Marrtoonė
tids pats- sąvo kaštais iš pą^pijoa
Iii turi to £entįpią?dūriŠlBąim<>- tęs. Wjųą bąžfiyčtos vidun net ętetlljūido lietuvių' tar^ė rekiiįe-‘ gėrikų prahall^i ml»iĮĮ:
a‘
Afrfe too kįebott|»
:
rimto. /
. tsariorva< * Jk- ■* . 4 ■ u
jiMĮa geriąs matant. didįjį alto-; imm 4| Įmokyri
Kun. J» Lietuvninkią vargo ir skaitydavo ilgąsias stacijas &4L
|e’rb, M Kmiec- sūombt pasekmiųneturimi
’•
*
’
’
’
*
t
Hrifc
d, liatuiriai kirttt Su uk
ri^iąteĮg^
braūgijosŠv.
Petro
hpakautos idealas., Užėmus parapikas, kuri* yra, atrižyn^jęą tame 'įi šį sykį pon^^pąet^
• ■ . ” Nenuilstąnčmą * r
rainiečiai surriSge ^tažny&4į; ;į|,’įdrią'VaidŠ šv. Jom MriJ&y- J džioja “šaltinio.
: . ...
Povilo. Cimborija įsteigta geibia- darbe, Kada L. ^lų<kp; ata- reaniu sumanymu’^tvykį|
/
maldos sustiprino Iratrilkų sieUs/
koneertą.
Maitom AAtįeksnjo kuogra’
“Živilė,, duktė Kkrijoto^0 UL tą ąumunymą ir vykM^j
‘toju. Draugijos komitetas, tado
.
pasįeke iki to, -kad žymitesel " aluyivjUKM-MCH'.
gana gerai puriai. P«W jmp*
f
«*';
a
.
«
A
‘
V
Žiauri. Aiigelai su elektros švięso- pastiįasis riežisierius’-.ĮF veikalų,
tuščią kasą, apleistą' bažnyčią,
ant prakalbų, iš tolo buy
iš vakarp subatoĮ'' prieidavo * jfįųj iataliM žmdMiš Įsteigti mokykla mergaičių, j mokino^
kleboniją be jokių reikalingų ra- klausyti išpažinties iki L&tar iiąkdabar dar daugu ■ą'nt svetainės* dnrurdMiį
35 dol. Viši susirinkusieji buvo
kąiidų,' tenkinosi sulūžusiomis kętaip Dievo stalas ir Motinos Švenčiau ma. žmonių minamoja, o jau apie lis paklibintas kaip kokia
* pilnii patėškinti^dairiomis ir ioši- liomis kedėmiš, nė pečiaus tinka- tira it jau atsiimtoDįeduūg' diriųKįfcgi jtąd«Wri irdmpą sios riforųiš įsteigta Šv. Dožam koki penki metai .atgM kaip jis y,, ir išbraižyta kaip siv’nu
nwr,!
ukrainiečiai pilė dainų 'md, nei .torielkos ant • wnįd sta :v| rimtepų, nes patys piatč^klebdSiaus Draugijos. • Sakykla —- Mo ra vaidintas. Buvo neperseniai
Meldžiam eiti per raliūnri
laiką jau būvu surimgta daug vipridėto dar ir lošimSlį “IM Mylilelio nebuvo. Keta iŠ ko bankui 110 kad įvestų Šventą valandą, kts noftiį vaiafėtių, rišyklų plrilinks- terų Sąjungos, Keliai Kryžiaus į- pastatytas “IŠgriovimaš Kauno įėjus į šaliūną, buvo apie j
• mos,” Ukrainiečių kalboje.
nuošimčių už bažnyčios skolą ino- ir buvoišpildyta: kasketvirtadieįįf įvairias
Bo-: steigti grąšįausį, kurie .visas baž Pilies.” Čia ir-gi buvo jo daug stoję kokia pusantro
$Fuą kovo t iki 4? d^ Ui yrajeu
r •
> • •
nyčios sienas* nušviečia. Tai ačiū pasidarbuota, kuris kuopuikmūk&, nei randą už klebonijūd -su ’ '
ir skaniai traukė mūnžąinf itr
njs išstatytas Švenčiausias Sakra ra vakarėlių tapo surengta per
.. ė Yateus atrifcUvb ba?Mas,jkurio
I

t

Av. Agotos Draugijai, nes ji juos šiai buvo- atliktas. Bet “Keistu- no paklausus ar jaūprąkri|įijt^
Moterų Sąjungos 42 kuopą. Nora !
■įtaise, fetikštalnyčia •— šv.,Juo
tigį,? tai Menas iš didžiausių ir grari vo, tai atsake kad dar ne. /
sąjungietėš jau daug įvairių va
nams. Kontraktas vargonų su
zapo Draugijos. Taipgi šv. Jur žiausių Veikalų lietuvių kaibųje.
karėlių buvo surengusios ir viso
sako, pats kalbėtujas ui
Auštin Organ Co., Hartford, (3t,
gio draugiją,, nors ji dvasioj buvo Tokiu būdu, išanksto prie jo pra
kių pasiBnlt’miinimUf bet dabarti
jau antrą sykį ant viso
yru padarytas ir birželio 1 d. mū
toušilpnėjus, bet rupesniu gerbia
nis buvo Surengtas koncertas už
dėta rengtis; išrinkti ^įžymiausi Tai ir man kliuvo porawapsj8
sų bažnytėlėje’ garbinsim Dievą
mo- klebono tapo atgaivinta ir ji
aktoriai šiam veikalui. Antras te ■ir paklausus kodel-gi reikia ;«!
vis gražiausia' Ik gan įspūdingas,
jau su naujais vargonais.
kaipo liaujas žiedas pražydo, siun
atras ir-gi paimtas “Liupdo Ste ■ m
nes svetainė buvo pilna žmonių,
■ ■■■m. m
f,,- ;..r un i'it Jin.m
Keturių vakarų bazaras atnešė
čia auką į nąmelį Dievo Viešpa
buklas,” drama 4 aktų. Šis vei
kad nieks nesitikėjo tiek publikos
gryno pelno $646 dol. 81c. 1 Laike
ties Jėzaus-Širdies altorių. Cho
Į LIETUVA
kalas- bus uuvaidintas 4 d. gegu
susilaukti, nes būvą arti keturių
bazfirO daug labai pasidarbavo
ras šv. Petro ir Povylo galima sa
žės. Šiame veikale daugiausiai
šimtų žmonių. Gerbiama kuopos
šios ypatos: P. feužinskąs, A. Mar
kyt naštą gavo kuodidžiausią į-;-,Į yrizd|i6ja pristrĮšipi^ prie Di
ie Dievo įr.
pirmininke M. Giedrienė atidarė
iųilVATIŠKi raracinkų, A. Avižinis, A Kaeevičhjs,
V r l?
steigti
naujus
vargonus,
kurię
kai'
t.
H/Iapi
tarštaFįHwi
’
^
. ,
Vakarą
p^ėikšdamasu
koįitt
tiks

B. Urnikieųe, A .Avižinienė, M.
bariui % 4 W t tono
nuos šuvirš $4,000. Bet ij> iš jųii
. .. . . ..
,
iUUMi
ličius. Geriauslau Ir
Susirinkime
buvo
gana
plačiai
lu
t^as
vakarėlis
tapo
surengtas
ir
J Tamašauskiene, A. Marcinkienė,
darbo galima džiaugtis, nes jau
mi labili imbra mastau
jog pelnks-sklriamas įsteigimui
apkalbėta ir apie basębolp tyjąą,,
M. Minkauskienč, M. Juškięnč,
■Br nadaodarnaa
turi surihkę apie $1,000. Be to dar kuris jau bįfj|aiiižudjamttš, ^0r
įįHgjVjį. Valgyklose,
naujos
sakyklos
naujoj
bažnyčioj
ir Julė D&ugvėckaitės, M.
;'1
'<
.. .. _ _
galima džiaugties iš jų giedojimo
gepb. J. Venslovą, tymo menedže Salonai, 1 pjgtąs dėhlal pastra
Toliaus sekė sąjungiečių pasveiki
JakeTeričiutė, M. Bužinskienė, M.
kaip gražiai gieda, rodos kad jau
Jmt ’tt
rį; jis pareiškė, kad šiais metais tl. Kbnt^r'tttitai
nimas, visų atsilankiusių‘svečių ir
Švedas, J. Gecėviįeus, B. Juška,
vi; Greita kelionė j Plymonth
kitas choras, kiti giedoriai gieda
būsiąs drūtas tymas — jam likosi; Southiųąpūm r— GhmbomgAr
padainavo porą dainelių: “Hėgvargonininkas ir kiti.
Tik dėka
naujoj bažnyičoj. Tad garbe ger
ktii’ stisisli^imną su vilM. Jfeu
či^u skubiai į girelę” ir “Aš liešis darbas pavestą vykdyti. Dri t, m<Bn
virš paminetijį ypatų ^la rūstumui,
t.
,
č JL'OPU. •
’ ■
biamam
vargonininkui
A.
Mondeio kitas nė tiek nenorėdavo užmo pastangų sutraukti mergaites į,
rPres. haMfiig....Kovo 29,«B»1, 30
naujų
uniformų
basębolo
tymui
Po
to
padainavo
solo
bazaras per 4 vakarus atnešė to
Gtą. 6
kėt. Tokiame mitinge kun. J. Lie “Nekalto Prasidėjimo Panelės gefcb. Š. Širvihškienė. F. Ledinu kai, kuris stengiasi lavint chorą ir įsteigimo, yra leidžiama materijos Geo. Vi'nshington... .Bal.
Anmrlca.
............
Jįntod.
ū,
&9g,
30
kio gražaus pelno. 'Nors vargonų
garbe visiems7 giedoriams kurie
Levhtdutn...... Brirtnd. fž, (mį: X
tuvninkais būdavo kaipo prieš Pi švenčiausios Draugiją,” o vaike ke paskambino ant pijano ir jos
dėl
švarko,
kurį
pasiųs
visiems
ži

fondfts tapo neseniai uždėtas, vos
Į’res, R09.sevelt...,pral< 10, Gefį.17
loto sostą teisiamas, jo yddas ro lius į šv. Alioizo Draugiją, kad 4 sesutė Onutė pritarė aht smuikos. pašvenčia laiką ant lavinimosi.Ilėpttbilc........ ..Barniui. 20, Bfiį, 8
nomas
kriaučiųs
—
1
jįerb.
J.
Bra

nUo Nauji} Metų, o jau pinigų tu
;
imormabijus ir
Taigi, dabartiniu laiku kuris zys, kuris yra ir paaiiko.jęs del Vy-' tesKalbas;
rime het $1,()00.0O; ‘ Vis tai dėka dė skaudų nusiminimą, daugelį kas įpėnesis iųkorpore eitų , prie Choras pidatnivo “žvaigždelės
gausit pas vietos-agentą.
.
darbščiaih klebonui kun.^ J. Čapli kartų teko patėmyt-.aiitr jo veido Šv. Komunijos ir labai malonu bu naktelėj” ir “Dul-tlul Dūdelė.” manytų arba drystų išreikšt ką čių 25 kp. tą materiją; Kas nori
ViiiTED
karštą ašarėlę. Tokis stovit trau vo vaikelius, matyt kas menesiš ir PoniA \M. Giedrienė paskambino priešingai prieš visus veikėjus, bū- te tą švarką laimėti — nusipirki
45
kui ir duosniems parapjjbnąms už
kėsi apie porą metų. Bątyręs Jo ant procesijų ir žinodavo vaikai į ąilt pijano pritariant J. Širvįnskui .tent gerbiamą kleboną ir bažny- te laimėjimo tikietėlių, kurių gali
sudėjimą per porą mėnesių’ tokios
; « įttfuiį^hįi
MT
didelės gumos pinigų.’ Mums var Malonybe kardinolas kun. tokią* kdda jų paskirta diena išpažintięs, ant smuiįos ir .J. Kvietkattskui nyčios- tarnus, būk tvarkos nežiū ma gauti pas visus Vyčių nacius
; Unfted
lHrd
kantrybę ir komiteto netaktišku kad ir paaugę nenorėdavo su ant saxeąphone. šioji orkestrą ri, tas tikrai būt galima sakyt ir basebojininkus. <
> , :
gonai lėšuoš net $3,500, bet ką
t
jį..l*ŽŠ£^Į J
mą, paliepęs uždrausti parapijos ženklais eiti, bet vis-gi eidavo ir matyt labai-publikai patiko, nes tvarkos ardytoju ir gero vardo ne
tai reiškia l’rovidehce’o lietu
■ Buvo kp. prisiųstas' triskas iš
• f
.
1
•*&*' ■
Nesant tėvams buvo lengva jų dvasinį pa-* ^nesiliovė rankų plojimas ir net iš vertas, nes šimtai žmonių yra liu
pūSSmS!
viams, Į šį likusį Jaiką sūdės ir tą mitingus, kas ir įvyko.
Vyčių
centro;
kuris
'ganė'
plačiai
t
•/ f ’
kunigui namie, komitetą? sušaukė dėjimą sekti,. Nežinia iš ktĮr als^ keturių sykių turėjo išeit ant - es dininkais jog tvarka yra kuogedalį, kurios triikbtd, būtėnti $1,900
parapijos mitingą aut.kurio buvo: rado tokia brutališka ranka, /kuri trados; taipgi padainavo kvarte riausia ir darbas visų sutartinai buvo 'narių išgvildentas'it dūbg'jo.
.1
iki birželio, 1 dienos, 1924 m. Tik
punktų nutarta vykdyti, k. t.: i II BOST0NO Į UBĮ^ :
t'-’ I
nemažai įmonių, bet pastatė be vienu pamojimu pakirkdė tas. baž tas .^ąikinųi M. ir .A. Žięrinukai, dirbamas ir jeigu kurie nenorėtų
Brovidencc, R. Į. ir apiėlinkės lie
PBBlflrafįpOOtr ,;
'Vyčių j-ardo keitimais; ;kUriš per1 I
t tuviai stokim risi fdarb^su savo dievį kalbėt. Vienas payapijibtis nytines jaunimo draugijėlės. Su J. Simanavičiukas ir C. Mohn. Tie tikęt žodžiams, tegul prisižiūri didžiumą balsų ^il>o^i) ųų^lęuųt^
T*
turbūt
ir visą va darbams, o'pagalvojęs, supras; jog
klebonu, o visas klintis pergalėsi J. š’mitškus, baisiai drūtas vyras1, skaudėjo klebonuiJardį kad jo il
perkeisti vardą. Bet .d^ugi|iuriai
A
įžeistas bedievio kalba, atsistojo iF gų metų darbą 'panaikino,l o‘ /tė karį būt daįnavę, žirninės būt iie- tvarka, vienybė iri meilė tarp šio's buvo kalbama, tat apie naujų >m^ ; Iącyfiin;. .'.Baiimū- %
mo.
'
i »
suriko: ^šliupveršiai, ar parapijos vams da skaučįziaų kad dabar sun siliovę rankomis, ploti, nės jų bal- kolonijos lietuvių žydi
" '' *■’
Tai tiek šiuom -|cart. iš I^rovirių vajų, kuris jau •nuo-kovo 1 di
čia laikot mitingą?!”
Visi išsi kų paaugusių vaikų dvąsįnl' į?y^ įsais visi gėrėjos, 'tad galima saI istriiig;
Tad valio visiems veikėjams,
dence’o būtij ir Jaugiaus žinelių,
einą; tapo išrinkta organizatoriai; ;■ J Įr ,'L-ribaS'
j?r ■'.
gando, kepures aut galvų1 ir per venimą. sekti.
Pasako ‘kad tada .kyf, kad garbe mūs kolonijos lie bažnyčiai aukojantiems ir- toliaus
* ei .korespondenti] plunksnos nebū
gerb. t’ižatiskai, J,' .Ruzas, p-lė A- j kląg Mėtoj
r
duris. Komitetas mėgino numal arba tada.buyęs išpažintięs,-bet tuviams kad randasi jaunimas mū- nenuleisi rankų, bet dirbt, visiems
tų surūdiję, bet plunksnai surūBalVrušaitfy p-Ię Ą. SimOnaitč, p-Lej įį prižiyrėta
i J
‘
1
t
šint tą žmogų, bet patįs susigėdi patirta kitaip. Atsigaivinus para- •■šų tarpa tbkiris išlavintais balsais. išvieno meilėje ir vienybėje. Va
i ėas Baltijos-'.valstijai 1U
dijus negi rašysi ir tas raštas kaOi JiukšteJiutė, p-jl? O. Čeplikiųtę, • ■ «
’
t' l
iį
nę
išėjo
ir
štabas
pakriko.piiječių
širdims,
panfylėus
bažny

Toliaus Sekė drilius sąjūngiečių. lio, valio 1žin į ką būtų panašus, rašant su
p-lė U., pamidavičiųfč, A. Daugo?
šioj ašarų parapijoj? kun. J. čios dvasią, atsigriebė ir kun. vei Po to buvo .suloštas veikalėlis jau
Lietuvaite.
TANIA,AQŲmįl4i
rūdijusia plunksna.
uis, Pr. Urbšaitis ir įžvmiausis- oiv,
Lietuvninko pirmi žingsniai buvo das. Jau visada buvo malonų pa nų vaikučių, būtent O. F. DedinuS.___ .
ganizatorius |— gerb. Jonas Kve
BĖĮB^NGĄRIA
t
matyti
kaipo
sveiką
žmogų,
net
ksė,
MVaięįovukės,
M„
Ambatakaipo tikro kunigo: atgaivint Jė
Taipgi
reguliavai.. JĮMaukteMJ
darus, kuris vra didžiai atsižymė
CLEVELAND, OHIO.
“
Kaimynas
”
savo
straipsny
pa

tiesIaltHambargąMatj8Wij
«H»-"
vičiukės
iy
^.
Siedlevimuko.
Visi
zaus Bažnyčią žmonių širdyse. Pajęs pereitą metą Vyčių vajaujš ląiWORCSSfER. JtASS.
jurai kūrinančių laitą.. a Wfi«l 4 \
.sišventimas ir atsidavimas Dievo stebi, kad: “Dievas apdovanojo sayo rolės, grąžtai išpildė ir publi
Jaunimas veikia, darbuojasi;
keJprira§ydamas net 30'Patijų na
$100.50. Kąrės Aafeą
Kovo 9 d. kultūros vajaus pra valiai nežiūrėdamas ant panieki graži A sveikata.” Pilnas tikros ką palinksmino tie jaunučiai ak
>
——
rių. Arisų vardų neatmenių kiifič
ClnfARD plpiplnlMmNŠM* flb
Kovo 10 d. Lietuvių. Svetainėje
greitai, kalbos. Svetainė pilna žmoniip nimų ir šnfeižimų ragino žmones kunigo dvasios 1901 metais buvo toriai, Panelė F. Dedinuke padai
buvo išrinkti į organizatorius >—
Kun. Garmus papasakojęs daug prie taukios išpažinties, nors tų kun. J. Lietuvninkas delegatu iš navo solo ir choras dar padainavo L. Vyčių. 25 kp. laikė mėnesinį su malonės man atleisti Už tki, tik ztindomių dalykų, apie Lietuvą, y- parapiijeeiij. skaitlius nelabai per Susivienijimo kuopos gegužio me porą dainelių. 'Tuomi vakarėlį ir sirinkimą . kuris kaip nariais, taip
nau tą, kad buvo išrinkta riet ponp»e apie Lietuvos augštus moks viršydavo abiejų raukų pirštus. nesi ir man prisiėjo AVilkes-Barre, užbaigė* Didžiausia pagarba pri svarstymais buvo svarbus ir gy kiolika organizatorių.
!
lus einantį jaunimą, taip inkaiti- Buvo tokių atsitikimų, kad pa- Pa. būti. (Tuomet skilo Susivieni klauso rengimo komisijai, būtent: vas.
Pirmiausiai buvo svarstomi se , Na, nežinia, kam teks šiais me
110 žmones, kad šitie tuojaus sudė kviestlavo kokius 5-6 svečius-kuni- jimas). Man nuvažiavus į Pitlš- gerb. M. Giedrienei, kuopos pirmi
tais pii-ma dovana? Aš manau,
jo H8 dolerių sušelpimui neturtin gus, o žmonių išpažinties ateidavo tou, Pa. kiti kunigai politikuoja a- ninkei, nes ji nenuilstančiai dar- ni reikalai, kurie buvo atsikilę
Likosi kad clevelandiečianis, nes organi
Čia pie koikus ten reikalus, o kunigo būvos- ir'hioldno. Atrodė kad ir nuo pereito susirinkimo.
gų moksleivių! Kad taip geres kokie du arba trys. Gaila.
zatorių išrinkta daug, jaunimo
Pajuokimams Lietuvninko ten neradau. Užėjau kantrybės reikėjų nebeteki bemo išrinkta nauja kasos globėja p-lė
niais laikais, tai būtume sudėję reikėjo stebuklo.
•Clevelande yra užtektinai, tik rei
kelis tūkstančius dolerių taip kil nebuvo galo, štai šv. Jono Kri- Pittstono bažnyčios pažiūrėti. Nu kinant, ypatingai chorą. Bet ji vis Pet. Urbšaitė dėl tos priežasties,
kės biskį padirbėti, o pirma cent
niems tikslams, tik gaila, kad šį kšty tojo i DraugijosJsomitetas, 'ku gi žiūriu, kun. J. Lietuvninkas ramiai ir kantriSl visur elgėsi, vi kadangi metiniame susirinkime iš
ro skirta dovana teks Vyčių 25 kp,
kart jau. mes gerokai pavargom ris pats šeimininkaudamas parapi pas groteles išpažinties kiaušo, mi stu.' tvątką darė, todėl visos są- rinktoji kasos globėja nepildo sąTadgi ir kitų kolonijų kp. nereV
SavaKiiiąt
savo taip gražią ir brangią mo joj nesurinko už šaltą namelį ren- sas laiko, komuniją dalina. Išėjus jungiatės yra didžiai dėkingos sa vo pareigų. Taip-pat buvo išrinku
ketų
snausti,
nes
elevelandiečiai
dos, dabar jau reikalauja už du iš bažnyčios, bekalbant su neku- vo pirmininkei ir reiškia "jai di- ta keturi nauji korespondentai,
kyklą bestatydarni!
L IMTI V
bemažko pernai būtų laimėję pir> <k
Linksmiausia buvo prakalbų .pųaeitus. metus nuo kunigo rendos. riais žmonėmis, vienas tarp ko ki- džiausią pagarbą ir pasitikėjimą. nes pirmiau tik viena tebuvo, da
• --per—
/
mą dovaną, o šiais metais veikėjai ■NEW
iORK^BREMrfU
bar
net
penki:
p-lė
U.
Damidavito
šąko:
“
Baltfmorė
lietuviai
aTaipgi
pagarba
priklauso
gerb.
Nors
tuomet
kunigas
užsimokėjo.
dalis, kuomet kun. Garmus atsa
ir veikėjos sako, kad 25 kp. laimė
Patogiais Mtaii
kinėjo į socialistų ir bolševikų pa Pradėjo grašiui išmetimu ant gat niolą turi o ne kunigą. Ir jeigu M. Paurienri, neš ji irgi nenuilsk Čiųtč tsotoa), A. Bukniš, p-lė A.
COLUHBPS
— STUTTG
sianti $50.00. Tai į darbą Visi 25
MUKCHEN;•/ \
klausimus! Visi vargai raudonie vės. Kun. pasiulė’jiems parapijos jis apleistų Baltimore, tai jam pančiai darbavosi prie/ surengimo Simona i t ė, M. Buseekas ir J. V.
kp. organizatoriai it nariai, o pir k tienos WWl&MbtrHĮ-tohJ
ji išklausę, aprimo ir jautėsi kaip skiepą dovanai dr-jos mitingams būtų pirmiausia atdaros durys pas koncertų ir abelnai visiems kurie Sadauskas. Na, tai be abejonės,
vibs,
ma dovana bus Cleveląiide!
— randa už randą. B^t tiems grą- mus.” O mus baltimoriečiai ne savo , darbu prisidėjo. Pelno nuo kad jau Clevelando vyčių veiki
po operacijai!
mm
v
jVytiil.
Aukavo šie asmens: Juozapas sinimamš nebuvo gala. Tai J. M. mokam pagerbti kaipo kunigą, to vakaro liko šuvirŠumrilo dole mas bus visai plačiai Amerikai ži
•
k
gėiitbarbftr
.
‘
ir Marcele Kirmijai $50, klebonas Kardinolas pavelijo skolyt pinigų tuo tarpu kiti aniūolu vadina. rių. ^aijjgt^bntraš pasilinksmini- nomas.
Po tapt sekė teatrališkos komi
HARRIŠON, ii. J.
Jakaitis $10, kun. Kavaliauskas^ ir nusipirkt kleboniją, kas ir į- Praleidom 30 m. jo aniuOliŠko pa-,, ;iho takariŠfe įvyko 4 d. kovo* taip
sišventjmo dvasioj bažnyčios ir vadinamas kepurių šokis. Šis va sijos raportai* Pasirodė iš komi
$5, Rimša Vladas $6, Svarstąs vyko.
“Laisvės” 'redaktorius kglbbjo
<
nemokėjom tas sukaktuves tinka-; karėlį irgi būVo ghu£ turiningas, sijos, kad nieko neveikia; buvo
Juozas $3. Po 2 dol e Mažukha 0.,
Nepaprastas maldingutiįa^.
ipai sutikti.’ Taigi dabar dėkime Aės brivb visokių įvairių kepurių pareikalauta .nuo kp., kad ji atsi 16 kova mėn. Sititengė kokia Ai)i
Bašinskas, Svirskas Juozas, Blan
Kitų parapijų kunigai nepajė pastangas nors metą vėliau pa įėriiikių gbrb. .fc ^DęčŪnmūes. sakytų nuo to darbo —- komisija komunistinė draugystė. Žinomą,/■
kas Mot., Lougviuis Pranas, Tu
gražūs, W dar gra- tą ir padarė. Sekanti nariai liko
atk'al- puošti* garbingą dieną, kada ant’ įpiebį
tutis Jonas, ifebboti, Kupstienė gia
' gegužio». mėnesį Litaniją
K
.
iu kūrie -buvo visų gražiau? si išrinkti į jųjų vietas: j. BleizMarijona. Po dolerį; Ant.RąČ- būt kas vakarus bažnyčioje, o ku rudenio av ant 31ųnų Kalėdų jo
kauskast J. Šriupšft, Ona Gąrmiu- nigas J. Lietuvninkas kalbėdavo kunigystes. *Jo •troškimu yra ne Įipglįįątotėri, tie >rabą gąyo* Be gyš, Pr. portnikas ir J. V, Sixtc, ižognitė Urš,, Pašukiniene rožančių kartais net tuščioms sie koki baliai, bet bankietas dieviš įtb dei\būVo gardžių valgių pri- 'dabskaš, taip pat buvo pageidau
Zuz., Mažeika Kasį., širvinskaite noms. Žnionių neateidavo. Karš- kas, visiems atlipantis prie šv. ko iriigtai šd'kbririš irgi5 nemiki ta jr iš senos komisijos! pora asmePriflikos ątriiąiĮ^ė jįų: geri’. M. Buseekas ir p-lė LT.
Ona, J. Bčndoraįtis, K. Stelmokas. totųis dienomis net vaškinės žva- munijos. Šis dalykas būtų di pAIŪa
kes^tiępdamos virto iš likiorių( o džiausia dovaną irdžiMbžamap toj
Iffcpą ’s^IBlmtas bureliSį 'pilnutėlė PamidavjiČutės, kad šiedu liasiKiti smulkesniais.
jis pas altorių garsiai garbina Ma- diepoj. Tūretiimfe^riširangti ge-j lyrinį“ tHd &arim ’ rahgimn liktit prie* savo seno , darbo — pa
riją.Byeįičiaušią.
mčtiėsį^r rai: išpuošti bažnyčią vainikais,
mririęms prįždėjuąiems siliko. ...
f
Teatrališkos komisijos prižiūrė
tas pats. Neapleista nei vięria di<V užprašy ti Jo Malonybę arcivyėku- #ric* to* <irb> įr
na. Per daugelį metų maldingo :pą ir paprašius gerų giesmininkų ntąSmikiiiriems ant rio vakaro. tojas, režisierių
Buseekas ra*
No. 18 “rinrbimnko'’ tilpo mūsii kunigo maldas išklausė ir vargonininkų parengt BažnytL Pelno liko rifeš $S0r IMitMl Ao* poriavo, kad “įveistuos” jau pa
straipsnis antgalviu: “Vienas iš Švenčiausia Marija. Pradeda žmo-. hį kOlĮ'eei'tą. Bū Hiii vakarienę kį gražų, pavyzdį,duoda šios kolo imtas f darbą, jau daugumai ak
-į
iMatigeftj),” taikomas pagerbi « amtgm eit išpažinties. aTn- svetrih?j- .Mirs
s
choras ge- niją iieti|riat rimti kitus remia, torių .išdalintos rolės. . šis veika
mui kųn. J. Lietuvninko. Kaimy ;kiai velykinės klausyt pilkvierillb ras,, bet deVdidraūm įvairumo būt V ...
aukas ūeda, vieni M- las bus vaidinamas rudenyje, be
nas
labai
gražiais
ir
tikrais
bruo

kunigo tirai,,jNkMU ir kaip yra malonu rods, spalio
d. š, m, Xn, tai
vo svetimą kunigą kad drąsiau gerai iv svetimų turit,
*
lišfikrųjų,
kad
šis
žais apibudina gerb. kuu.Juozii- eitų išpažinties; ant 40 valančių Lietuvninko gražus yra užvedimas pMUHūtf&M | draugijų darbus išBkrųjų, kad Mis didyris
didysis veikalas
veikalas
1
po Lietuvninko biografiją. Mato* po kelk kunigus pakriradavu ir s..
ir ta* A»d niekad mutto nereikto ktvk joa duveikč, kiek, priridCjo jau hu« gerai prirengtas, nea papelnąs giriamas naujiems vargo-

lūžusį namelį draugijai# o Či spi
mentas per ^risą valandą ir būna
ria, komitetas kad kunigas jiems
raūdą atneštų,. bet pner už ką nė rožančius ir skaitymai garbei
pavalgyt, neš komitetas visai jo Švenčiausio Sakramento. Ir da
kios algos nedavė ba buvo tuščia bar kiekvieną mėnesį pirmam
kasa. Šaltam namely nepakenčia- penktadieny per visą dieną buvo
maš vargas reikėjo pakęsti, bet išstatytas švč. Sakramentais. Vie
da skaudesnis kentėjimas skriode nuolės pasiėmė paliktą privilegi
kantrią širdį kunigo, tai «,tšalini as ją, net fcožną sukatą būna kribažriionių kurie ne nemanė išpažin .ma litanija vakare. Tai yra nenu
ties eiti. Parapijos buvo mėnesi stojanti žydėti Bažnyčios galybė.1
niai mitingai tnojaus po sumai.; Taip-gi dėj o pastaugų gaila seniai,
Kunigas da nevalgęs turi dalyvau prieš 20 metų, vaikelius saukė šeš
ti tame mitinge, t kur susirenka tadieniais ant katekizmo. Pats mo
pusgirčiai kriaučiai, cigarus rūko kydavo ir lietuviškai skaityti. Ne
ir visaip kunigą kamantinėja kad- kuriu persekiojimus daiėy f^ad
jiem už šlitibus, už krikštus ati- skiepe įvarys vaikams reumatizmą
'duotų, nes už šliftbą penkis dole ir it. T®s rinkas atsiliepdavo į
rius irfidavo, o už krikštą dolerį, jo jautrią širdį' Kiek daug dėjo
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išbarė, sauvAliavįąM.; Ąš-katiegoriųgai: pareiškiau kad Jokių sutar

jflžitt'valdžia ' darbininkus
*>■■■■■!». *.............i i. ti,,
>
ipja, ’b insi-i slaptai prakalčių Komitetą nei savo , vardu ne
Gėrik
RedaJmijaI
t
'
korų^/nes
Sausu nieku padaręs. Apart to kąTeisybes
1
vardan
prašome
neat«
tarpų, atsirado vieną#
Č8U minėjęs apie atliginimą už ke
aisakytj
padėti
Tamiatų
gerb.
lai

liones BILIETU, išrteų, iš kurptą
B to imties būrio pusėtinai
krašty
jį
atitąisjpną/
*
.rtas ir prieidanpts prjc pono
dieną' atvažiuos, (Turėta omeny
«ba^iniųk6^24'Nr, išk m.
Mkos duoda . jsaĮfyjnufl. w kąip
Doųn.) . Čia. pąt
yasarid
1
29
d*
patafpinįa
i£'WąterprnkalHs IaiJ<y% mtoijft.’ ai*
^omįtetų Jįariaj. nutariu atbūrio, Ct immpondmioija> apra
jdąmaš; kalbėk apie Lietuvą
rąokėtį kaipn keiiof lėšas ITLNKIGšanti
Lietuvoj
Nepriklausomybes
■KĮaį-įoi^Rg./
riy.a •
'apie Busij$, lyg kad ątspč*
is p, Prpseikos kąlbą,. Žino- šventės ajivaikžčiojimą,. ToM&d-t Vasario 18 <L a$i£ aųtr^ vąt pb
p, Prfisęikai labai nemalonu: rėspondeneijaję mums .užmėtama, (pietYj užėjo, pas juanę* | krautos
mes per advokatą ir teismu p, p. .MarČiuljonis ir Banaitis ly
4 kadangi da^ nenudžiūvę lū- *būk
*
'
‘
’ • . *14 ’ ' '
Sąliūną, dimi p. Petro M. Devenio. Tat ąš
nno mūnyainės, kurią ponas drąsindami verčiame
seika' ųžpundijo, d jau reiškią iįeofič. rengimo komiteto, narį, su pfidayiąu .savo asmenį čekį N485
’ priešingumą. Bet-gi redaktorius mokėti mums už praaldbas 100 vertės .^15.00 ir. pasakiau kad Jai'
dol. * ’ ’ ' ;. ■ ■ •
'/ :
j irudftVe kaip nieko megirdįs. Na ir
yra atliginimaš už kelio lėšas.
r šnljo j svetainę visi, nieko dauTurime pasakyti, . kad minėtą Kartu prašiau paaiškinti apie va
nesulaukdami pradėjo pra- žinią parašęs asmuo žyimai prasi-; karykštį iųeidentą salėje su Ko-:
5 kalbas. Iš pradžių rėkė Prūseika, lenkia su tiesa. Šiuo kategoringai jnitetu. Jiędiųį tai, nieko neapsa
. kad.reikia pinigų o jų nesą, rei- pareiškiame, kad iki šiol nei jo kė už juos kalbėjo p. Dovenis. Pa
v
y kia knygų naujų leisti, reikia lai- kio advokato nei teismo įstaigos, reikšdamas, kad negal būt nėi kal
kraštį«“Laisvę” gorint ir reikia mes nesame prašę,, arba įgalioję bos- apie $15.00 jie privalo gauti
/ visiems priklausyt prie bolševikų mūsų vardu versti p. Šaliūną ko ailigmimo.VIENĄ ŠIMTĄ DOLEb O kurie jų vardą nešioja, tai tas kius nors- pinigus sumokėti. Jei RIŲy Pamatęs su kuomi aš turiu
SU piktumu prirašyti prie bolševi- gu kas nors tą padarė tai vien reikalą pasakiau: Tamstoms Koj. .kuriu šaukė visus siekti prie revo- savo vardu ir atsakomybe. Su. p, jnitetas pas mane paliko $15,00
| lhicijos ir patol kovot pakol paim- galiūnu mes kaip prieteliškai susi jeigu tiiorni esate nepatenkinti, tai

■L

-Tel. So, BMfon 40Mr

NŽUŽMIRSK SAVąjųiiETUVOJS. PASIUSK JIEMS ;

AT-VAžiiVb VBUKĄS.

•-

Į. sime iš buožių rankų valdžią į sa/ VO rankas. Tolinus pradėjo tuos
Į nelabuosius klerikalus, davatkas,
net ir šventuosius koliot. Tųo tąr' pu tas žmogelis prisigėręs smar
kiai suriko kad jau Troekis pa: šautas. Tada p. Prūseika kfiįlticaI

*

i

ėjom^ taip panašiai ir persiskyrė-;
me. Jokių piktų žodžių, arba grąsinimų p. Šaliūnas i šmūsų lūpų
negirdėjo, ką, be abejo, teisybę;

mylintis p. Šaliūnas pats patvir-1
tins.
Su pagarba,

lūs pametęs pradėjo tą žmogelį
K. Marčiulionis
kolioti ožkų barabančikn ir taip
V. Banaitis.
■. i
'panašiai. Paskui pradėjo Leniną
garbint ir Rusiją girt. O tąs žmoAIŠKUMO DELĖI.
\
geb’s: vis trukdė Prūseikos kalbą,
r o komunistai bijojo prašalint tą
Gerte. Redakcija:—
žmogelį iš svetainės, kad kartais' • Prašau* patalpinti šį mano r;aši-,
dėdes ūepaėvestų ir Prūseika už| baigė save) prakalbą.J Žinoma, rei- nūlį kaipo atsakymą p. p. K. Mar- J
čiulioniui ii? V. Banaičiui į jųjų
[j. kia parinkti aukų, nes su tuo tiksreikalavimą kądniitąięy^ąų Jūsų
L'Iu p. PrūseikąBužfundijo visfeinis
gerKrigikrašty tilpų^fskorgspepij
L fclūusytcjjams, kad gausesnes au[ kai ■čtėl'ų-. Na, žinoma, komitnis- donciją iš ^<ctęrbųrj^ Upiyj^ yaę$yjo' mėn. š. pi. ‘
r ’ ■ •
r
tiigėna “ gausiai”dr aukavo,- kad
R
; Sava laiške. į Redakciją pi M. ir
tJ sfcdejdriret... 6 doltriuš. -Na1 kur-;
'7
B. sako : l> . rašęs-asmuo jog jiedu
gį^šOš.išla idos? Juk syėtainė i*eiMld-samdyt1.’ PaaiškSjb kAd' ap- reikalavę iš p; Ša liūno kaipo atliginimų; už1 dalyvavimą • NEPRIjMuišiiūfnai kainavo tris dolerius, KLAŪŠOMYŲĖS ŠVENTĖJE yao kur-gi Prūseikos dundas' virš sario*17 d. š. m. $100.00 ir kad, Vh
f deąihitš dolerių.1 Reikėjo žydeliui
kios sumos negavę grąsino teisimu
f Užmokėt už mūnša’iną. Tai-gi būįr atliginimo reikalavo per advo
P tų -patartina ir kitom ’ kolonijoms
katą žymiai praąilenkia sū tiesa,..
norinčiom riumšainčs kviesti su
Bot prie pabaigos laiško- štai kaip
prakalbomis ‘1 Laisvės ’ ’ redaktopareiškia: JEIGU KAS NORS TĄ
rt
tPADARĖ, TAI VIEN SAVO
Harrisonietis.
VARDU IR ATSAKOMYBE...
Tamstos reikalaujate tai skai
l PHILADELPHIA, PA.
tančiai visuomenei-ir ateitįes isto
( * -- *
- Klaidos pataisymas.
rijai daraū pareiškimą tokį kaip
. V Darbininke” No. 29-me, šių kad tikrai buvo.
Vietinis L. L. P. Bonų Komite
1924-jtf. metų korespondencijoj iš
- Philadelphijos, Pa. yra tarp kelc- tas kreipėsi-prie-manęs pagelbėti
tos smulkesnių klaidų ir viena žy- surasti jiems tai iškilmei kalbėto
Ąjmosnėj būtent: ant puslapio 3-čio, ją. Minimo KomĮtetę ižd.. p. J.
ĮFspaltoj 2-roj, paskutinė eilute yra Bernotas man patarė, kreiptis .ir
7 takia: -^-'Broliai, sesutės mes šian- kviesti NEO LITUANIJOS atsto
»' dien vio-; o turi būti tokia ; — Ži- vus. Kadangi minėti asmens bu
vo užėję pas mane, tai aš ir pa
fsmį kad esam ir vėl nacija,
K. V. daviau Jiedmdviem propoziciją.
Buvo klausta kuriuo tikslintas da
.
r
t
r

parašykite ofieijalę bilų aš per
duosiu rengėjams. Jeigu tas junis
nepatinka tai perduokite patis, iikad tame reikale aš daugiau netu
riu ką pasakyti.aTi p. Marčių-,
lionis atsisukęs į p. Devenį rusų
l?alba štai kaip pasakė; ,,.Xą čto
inęodoj čoloviek kak tiepier bu*dieni dięlat?.. p. Devenis į manę
prarijoja išdamąs kalbėti kad mes
girdi iš tavęs tą ŠIMTĄ DOLE
RIŲ iš kolektuosime greičiau ne
gu tu tikiesi ir toj dar šiandien...
— Aš gi- atsakiau kad man tas
viskam atrado daugiau negu keista^ dėlto kąri aš nesijaučiu Jum$
psąs-kaltas. Tuomi mūsų pasikaL
.liejimas, ir .rižsjbaigo.

,

. Dęreit^ Mtibatą M -LieittW
' ■
-'i
-■ ' ■
‘;
•' ■
* - •
‘
'
Bostonan atvyko gerai žino-,
'
. Ir jėiųcų’iMft pinigui greit ir ^ąųghM I Jetitvon nueitų niųsk
mas ^Darbininko” skaityto- juosii^eiaųsią? į? didžttuisią innigų siuntinio įstaigą LIE*
Janis Pranas Virakas? Vyks į.
BBNDBOV®;
‘ •
•
Atltol, Mass#
brolį. Neda
: 7 štai musiy kursaš:
lioj kalbėjo LDS. Lnios kuo
pos siisirijikiine apie Lietuvos
Litai doleariaįsr
Litą
.Doleriai litais:
ręikalns, Pasaką ka4 Lietu
vos žmonhį padėtis“ sunkiai fe L trio litų $ 1,25 *500 :
5.00 ,....... 47
25
fia. geryn ir kol nebus pabaigr
H
-5(L ?».
ta kova nž Vilnią tai tel.sun*
J t.
75 -x> M
ku tikėtis gerųJaikip >
100*
1 f
/.-iv.,,,.-.,
lf>0
>>
M
LEIDO ANT LEVUTHANO. 200
*
n
250
>1
n
Pereitu nedėlijj So. Bostono 300
>J
prieplaukoj buvo leista tint jū 350
»J
>♦
rų milžino Leviatliaito; Susi 400
rinko apie 30,000 žmonių. Spūs
tis buto neapsakoipa; Keiptų
Lietuvoje g,minant
gaunant pinigus nieko primokėti nereikia. Mū
moterų apalpo,. Bet. nors šon sų perlaidos apmokamoj,visuose batikų skyriuose ir per paštas.
kauliai ir kitkas nukentėjo,
bot pamatė indomių dalykų,
M »

DR. J. C. LANDŽIOS
LIETUVIS GYDYTOJAS/IRCHIRURGAS J

506 Ė.#roadway. So. Boiton.
(Kftmpas G St. Jr Bttiadw)
VALANDOS: th-11, 2—4; 7—9

t •

■

f*4*“****

!MisM............. Bsaai
Tel. Brockton !itl2-W.

PAJfTIStAS

‘

DR.A.J.GORMAN
s

(GUMA.USKAS)

705 Main ^..Montello, Mass.
(Kampas Broftd S^eet)
•

» *

) 9

Tel, So* Boston 270

M

I >

9 t

» >

Pavąsaris tai kelionės laikas

t

-A

.Jei mtindi
Lietmmn, tai apsižiūrėk kapi pavedi keSo. Bostono žymiausios lošėjos
perstatys gražinusį tikėjimišką Jionės're.ikalus-tvarkyti, kjųt paskui nereiktų gailėtis po laiko.
Lietuvių Prekybos Bendrovei gali pitpai į^asitik^u* nes, tat pa
v
. veikalą
čių žmonių darbininkų įsteigta ticni's- rėU\4ilamsfaįrūpinti,
“PILOTO DUKTĖ”
pavasari mūsų vengiamos net kelios didelės Lietuvių Ekskursi
dramų, penkiuose veiksniuose, jos patogiausiais laivais. Jei Tamsta manai važiuoti, kuogreikovo 30,d., 1924, .Norwood’e, čiausiai pranešk mums apie kurįJaik^, o mes Ramstai suteiksi
Mass., šv. Jttrgio.Lietuvių pa me pilnesnių informacijų apie rengiamas ekskursijas ir laivas.
rapijos salėje. Nonvoodiečiai Tas Tamstai nieko nekaštuos. Savo keleiviams išrūpiname pa
veikėjai deda visas pastangas,
sus, ir vizas, pagaminame -sugrįžimo ir kitus dokumentus.
kad žinia apie šį perstatymu
pasiektų kiekvieną lietuvi, ir
kad tą vakarą visi ateitų pa
matyti. Kų NomvoodieČiai su-'
mano, tą, ir padaro. So. Bosto
no' lošėjos sinarltįai rengiasi
prie šio eprstatymo, ir užtikri
nai n, kad dalyviai tikrai pa
matys daug’ gerutį' talentuotų
ibiieškau savo pusbrolių: Petro,
lošėjų. Veikalas'pats už save JnbzA ii- Kazimiero Pangonių ir
kalba, ir nėra reikalo jiatig kų piisesorių: Pranciskęs* Onos, Jieapie jį rašvti. Aįėmsieji pama vos ir Elenos Pangony^ių —zvisi
tysite s^rimty^įvyzdžius koMiklusėnų k’.,' Rumbonių pa)', gi
vai’ už kataliltrįftįkėjimų.
mimo. Paieškotojai norėdama su
'
; •
f 1
,>l :
i.
’ ■
sirašinėti, prašo atsiliepti šiuomi
adresu: Alytus,1 Vilniaus g. 27 ii.
PRANEŠIMAS,
Agotai Mfglinaitei. LITHUANIA.

Praėjus apie 20 minučių laiko,
pašaukė mane adv: Jamcs Lyneh
ir per telefoną sako: Pas mane ofi-.'
se yra du džentelmonu K. Marčiu
lionis Ir V. Banaitis ir skundžiasikad iuž: jųjų vaakrykštę “IeetureJ’
pagal pądarvtą su manim sutartį
aš jiemrf nenorįs mokėti VIENĄ
ŠIMTĄ DOŲYERIŲ. Jis supra
tęs riš Jųjų; prisakymo kad aš esąs
Komiteto Iždininkas. Aš atsakiau
A. L. TL K. i Fed. apskritys
— kad1 minėtiems džentelmenams
praeitam ■ suvažiavimo nutarė
nesijaučiu esąs kaltas nei vjena
turėti šių metų'gegužinę Aloneentą, įr kad su. jais jokių sutar
telloj.
čių neesu daręs. Tada adv. Lyneh
Komišijon pateko šie gerbia
pareiškė kad duodąs man laiko
pusę valandos atvažiuoti pas ji į mi veikėjai: Čėrvokas, iš Norofisą ir atmokėti kas jiems pri AvoOd’o, kamandutis, iš Mon
klauso. Kitaip jis imsiąs griežtų tello, J. GĮineekiSj iš So. Bos
'priemonių ir aš turėsiu*panešti be tono, Vaisiauskas, iš Cam:
bridge, Kriviute, iš Lavrence.
reikalingas teismo lėšas, ir t, t.
Komisijai pasitarus, sužino
Išgirdęs tokį jo pareiškimą jam
griežtai atsakiau kad man toki ta ir užimta “Romuvos Par
grasinimai, raginimai yra be kas’ ’ ant 22 d. birželio, tuoj po
reikšmės, manęs savo ofise nesu L. D. K. S išvažiavimo.1
Apart skyrių atstovų daly
lauksiąs ir kad darant legalius
žingsnius iš jųjų pusės sutiksiu vavo praeitam .suvažiavime
ton- kur manęs reikalausite. Taip gerb. kun., Švagždys, kun. Jušir pasibaigė advokato Lyneh far- kaitis, kun. Yirmauskis.
Suvažiavimas ‘I buvo gražus
roma. Paaiškinau tikslą ir kąrtu siškas gazdinimas...
f
VIEŠASAČIŪ.
e
ir
rimtas,
kuriame
plačiai
ap
pasakiau
kad
bus
renkamos
aukos
.
Trupučiuką
vėliaus
ir
vėl
tele

K
Dieną 2-ro kovo, 1924-jų metų
K- **Lfetuvių Krikščionių Sąryšis šelpimui IBLNIAUS . NAŠLAI fonu šaukė mane p. Devenis saky svarstė apie vajus ir daug gra
R^ri^iladelpliijoj (Pa.) vienbalsiai ČIŲ. Jiedu prižadėję kad galėsią damas kad aš gailėsiąs neatsiligin- žių dalykų- -visuomenės nau
R užgyre išrėikšrii viešą ačiū labai : tą .padaryti kadangi vasario 17 d. damas ir klausė ką ąš turįs dau dai.
J. A. Kriviute,
E gerb. Imu. kanauninkui Maksimi- •po pietų kalbėsią So. Mahchester, giau pasakyti nes p. p. Marčiulio
Ąpskr. Pinu.
į' lijonui fvinašui, gerb. Antanui Corin. Vakare galėsianti atvykti nis ir Banaitis išvažiuojanti.
y Curkauskui; redaktoriui “Amen. pas mus. Apie ątliginiraą už Jųjų Kalbant per telefoną su adv.
ir p. Deveniu pas mane
k kos,” gerb. Petrui Kirilukui, ad- darbą kalbėta nebuvo, tiek tik bu Lyneh,
I- Uiinistratpriui “Amerikos” ir vi vo sakyta, kad kelionės bilietas krautuvėje buvo tuom laiku p.
A. Aleksis ir Kun. J. Bakšys.
G šeimynų namas Cambridge. Mass.
lt riems vietiniams (miesto Philadel- bus atmakčta.
Dalinai intaisytas. Iąeigų $175.00 mė
Kadangi
ta
diena
po
pietų
va

Taigi pirmiaus tilpusi korespon nesiui.
K phijos, Pa.) ( broliams nkrainieKaina $16.000.00. Telefonas
UniverMty
5527— W. į e
’ 42Ū)
žiavau
kalbėti
į
Hartford
’
ą
tai
su

dencija
apie
tą
lemtą
įvykį
nėra
& , čiams už prielankumą mums liePaieškau savo pusbrolhj Adomo, Ta
| tuviams ir mūšų brangiai tėvynei grįžęs Wat-erbury programą ra pr'asimanita, ar prasilenkta su tiedeušo
Ir Elenos Brazų, paeina iš Meidau
pradieta,
ir
pabaigos
nelaų-:
:
sa.
Dėlto
1)
Su
Tamstoms
sutar

į Lietuvai. O ypatingai Sąry^įs
: žel ių k ka imo, šviekšnos vaisė lauš. (11 r| aČiuojA
koširdingiausiai labai ’kiau. Pasibaigus vakaro progVa- ties jokios daiyti pegalejau nes dėjau kad gyveną apie Pittsburgli, Pa.
■Malonėkite atsišaukti pūtis arba kas
B* gerb. kun. kanauninkui M. Kina- mui Komiteto ižd. p. Bernotas ir nebuvau gavęs nuo Komiteto įga- kitas, pirmus praneš apie anuos gaus
atlyginimo, nes yra labai'svarbus
I šui už dalyvavimą apvaikščiojimo rašt. M. Žilinskas! klausė- p: p. Mar 1javinio, 2) aPs advokatą , buvote $2.00
reikalas.
<
’
(27)
, JUOZAS BRAZAS,
16-to vasario, tos mums labai di- čiulionio ir Banaičio kiek jiems dėlto kad jis iš savę malonės tei
310 Clatk st.,
V'eštvillo, UI.
Įb- dėlės dienos Lietuvos neprigulmy- reikės atligiiiti už jųjų dalvavimą kėsi mane gretinti Jr 3), patįs- priprograme. Atsake kad VERNĄ. pąžįštatę ...rJEIGU KAS NORS
bės apgarsinimo.
įvairais “patrijotais0 būsiu atsar
ŠIMTĄ DOLERIŲ! Taį p.'Ber TĄ PADARĖ? TAI VIEN SAVO
. Į<
•
gj P^Šlli:
gesnis ir elgsiuos taip kaip kad
notas vardu Komiteto pareiškė VARDŲ IR ATSAKOMYBE....
A. ’Užum&ckis,
turėtumei paprasta, biznio trankad apie tokį aukštą ’atliginimą reiškia kad KAS NORS tą darė
S. Bairunas,
zakeiją, Gadynės idealizmo.matyt
■ K .Vidikauskas. niekas nėra girdėjas, ir kad Ko Tamstoms.sutinkant. Nes eia rei pąsibaige, ir atvykusieji europie
mitetas turės apie tai pasitąrtĮ. kalą tūriu no su kokiais ten pa
čiai Į Šią salį mano kad'čia dole
prastais KAIMIEČIAIS bot. su
Tai
p.
p.
M.
ir
B.
’
Ątšako
:
“
mes
su
X - ir N. J, APSKRIČIO
riai auga kaip obuoliai sodnuose.
Komitetu
nieko
nctiirime
girdi
DIPLOMUOTAIS
inteligentais.
■
VALDYBOS ApmAI,
. Sii^tikyą pagarbi ‘ '
■WMININKA8 -- M. ŠtepjmfcM,
Tiesa ir tas kad t arp Tamstos ir
mes tą dalyką užbaigsime rytoj su
Jffl 'tnriee Wi. ElizaMK N. X
p. Mūfcu.I,
manęs nebuvo ir nęra jokio piktu■\fcAAHNINKA8
X fi«rdlta,
'
m#. Niro wę« fdh prKĮnrti W
P
«Lt
M, N^vark, N, J.
15
WW B. V'lrit «*.« Britovirn. N. Y.
4 “ ' įhįtf ^ihe’dril^a/ mane tą kad ateityje au atvikstanšiais
I 1 Uttfinira - V. DaaburaM,
*

Sh.'”

LITU PLUOŠTĄ.
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" Antanina viądičiciiitč-Bnjatitekienū pajiegljo sbyo yytąrJuozapą
Būjausko, kilusį iš Marijampolės,
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.PASŲIOS

I,

Detroit, Mieli., bet dabartiniame
laike nebežinau ar yra toje vieto
je ar ne' siunčiau kelius laiškūs,
bet atsakymo nesulaukiu ir pas
kutinis laiškas pargrįžo atgal.
Pats ar žinantieji- apie mano vyrą
praneškite sekančiu antrašu:
Skaudvilės pasta ir miestelis.
Tauragė apsk., Rozalijai Kvėdienei. LITHUANIA.
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JCMETtlSOUTIiyBOSTGNE-

I

DR, H. S, STONEl

I

AKIU SI’ECIALLS'I’AS

I

300a W. Broadway, So. Boston ■

» •

Tel.9 So.
Boston
323 l
VALANDOS: Nito
r. iki
T v. vak.
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER

f '

/

■ (KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, South Boston
oniro valandos: ntio 10 iki 12:30
ryte ir nuo 1:30
iki 6 ir nuo C :3O J ki 9 vai. vn kare.
Ofisus uždarytus suimtos vakarais
Ir ncdėldlėnlals.

ŠTAI Kį MUMS RAŠO:
.».Sargu Joti 6 metai Ir ritėtas ūhgelgelbėjo. Gavau progą bandyti jutą
stttnlsytųįžbriąįNO.i8(0ą,:tai jog man
labai gelbątL * čion prisltthčlu pinigų
vėl ant vieno pakelio No. -SO?.
,

Anihonti ^forriaoH,

•; ,
•

nikome vir& 600 rusių žęlių ir^stitaUotoė taio visokių |Jgą. Atsiųsk; 10c. ,q
gauki žolių Fkatnlojrą. Reikalaujame a- ■
genią visose apygardose.
’
Musų žolės yra grynai ifetuviMkofc sw
ietuviskais ir angliškais nurodymais. '

•į

M. ZOKAITI8,

449 Hudson Avė.. Rochester, M. Y.
ŠV. Joiia EV.BL.PAšĘLiPINfiS
DRAUGYSTĖS VALDYBOS
ADRESAI.

J

492 E. 7-th S t.. So. Boston, Mass*

PROT. RAŠTININKAS — .T. GUneckiS,
A. I V A S,
t
5 Tliomas I’ark, So. Boston, Mass110 Treemont Street, Room 508. fin. Raštininkas — Matas fietkis460 E. 7-th St, So. Boston, MasSc
Tel. Main 6467, Boston.
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,

8S5 E. Broadvvay, S. Boston, Mass.
MARŠALKA — J .Zuikis,
7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinklmds kas tre
čią nedėldięnį kiekvieno mėnesio, 2-rfc
Vai. po pietų šv. Petro parapijos salėj,
492 E. Seventh S t, So. Boston, Mass,/

PARSIDUODA PIGIAI

' -

PLAČIAI PAGARSĖJĘS
LIXIMEXTAS

i

£

nuo diesfcmJitj’ sa narių
ir mtiKkvji.
Nuo skuusmtJS krūtim'*<• ir pd’iuos.'.
Kuomet Ivanui lizinas jum! nuisMiltm
m traukia
į 111.12414.
N11 raminimo i' .l'ebanėįu,
rliiranfių
nimralirtjos ftiiaibyinti..
Nuo RtMi-'ttimiJ ir niiinusinuj.

f

.
Nuo ilu-vliii ir skatsniti. ,
l‘atriiitiit ju-Ji.ii - - Pruiys skalsimi
J-i'n.
Visuomet '•aik'’. it? I.oiikų l>o ranka—
' nk.-k.ioni* t nn**al’! žinub. Vaiki j’a

"■‘.e.

i. us tn . 1. ’j. lįiiįa-s.
ir “Ue. i.ž boi.k 1 ssut’ekose.

p, AD. R1CHTER & CO,

101-114 So. 4ti> Si., BfookJyn. N.Y.
į._____

' 1

Jr *•

’

'

*

Pirmininkas ■— J. Jarošą,
440 E. 6-th St., So. Boęton, Mase
Vlce-plrm. — J. Grubinskas,
157 M St., South Boston, Masa,
Prot. Rašt. — A. Janušonis,
1420 Columbia Rd., So. Boston, Mum. •
DAILŪS PAVEIKSLAI KURIpps
Finansų
Rašt. — K. Kiškis,
* PADAfeO FOTOGRAFAS .
Į
428 B. 8-th St., So. Boston, Mum,
Iždininkas —• L. švagždys,
111 Bowen St., So. Boston. Masa, ■ *
Tvarkdarys — P. Lančka,
453 WEST BR0ADWAY,
895 E. 5-th St., So. Boston, Maga.
South Boston, Mass.
Draugijos
reikalais kreipkitės visados!
I
protokolą raštininkų.
Padarom didelius paveikslus. -Už-’
Draugija savo susirinkimus įnik*
laikom visokios rūšies rėmus.
2-rą nedėldiėni kiekvieno mėnesio l*in>
Telephonasi South Boston 4(14—J.
vai. po pietų parapijos salėje, 492 ®.
T
Seventh St., Sci. Boston, Mass.
;J

Broadway, South Boston. .

i

Naudojamas
F

t

*
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JURGIS STUKAS

?
*1
i
.-J
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GERIAUSI ČEVERYKAI

|

s?

D. L. K. KEISTUČIO DE JOS
VALDYBOS ADĮRESAI:
Boston/Nfass,

Gaunami LietuViškosė $
K r au t ii y e § e
Prrinlnlakas — Antanas Pastolis,
. 1*16 Bowen SU So, Boston, Masfc
BROCKTON SHOĖ CITY STORE
' > Vjce-Pirni.
Martinas' linkstama*,
163 Lawrence St., Lawrencef Mass.
' 4002 YVashiugton St, Roslilrtal#. .
1:

bustinas mcovimm
146’Amėš St?, Montello, Mass.
Jhisų kmutuvėse gtitima.gauti muijauk sies mados ifeverykusZ dėl’ vyrų, motei‘U iv valkų, gerlauMų-tyvėrykij iMlp
Pbyeėlų Brbcktone.
,

X
®
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Ą

<

I

*>

«
-

*.......................................... -

3-jų šeimynų., 17 kambarių ur
mas, visi improvementai, geriau ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
SOUTH BOSTON, MASS.
sioj vietoj Gity Pointpj preke tik
VALDYBOS ANTRAJAI.
$9,700: A. IVAS, 110 TremontSt.,
Room 508,i Boston arba 361 'VV’kt

>■ I
r*

—hi"

Perkame ir parduodame
mortgudžius, taipgi duodame PIRMININKAS — M. Zobg,
539 E. Seventh St., S. Boston, Mnss<
ir surandame paskolas ant na
Tel. So. Boston 1510—J.
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas,
mu.
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536 E. Broadway, So, Boston
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PARSIDUODA

Po pietų nuo 1—3
Vakarais nuo6—9

iškeliavusį Amerikofi<J,914 metais
is Danijos. Pirmiau jis'gyveno Tokių Ir kitokią laišką gauname žine •
tu'3 krid žmonės gerjiiu pasTgiinėdinOf «u
Custon, Mirin., bet dabartinis jo žolėmis, negu £u specialistais. Mes už

f ■

*

<4

Z"

Galima susikalbtu ir lietuviškai
ofiso valandos: Rytais iki 0 vai,

Šlmpson, P«.

adresas nežinomas., Kas žino kur
Jis dabar gyvena arba gali suteik
ti apie jį smulkesnių žinių yra
prašomas pranešti' jo žmonai se
Paieskau savo vyro Prano K ve- kančiu adresu: Litauisk Kbnšulat',
džio, nuo kurio aplaikiau laišką Beriistorffsvej 4, 'Copenbėgen V,
1920
metais, ir nito to' laiko nebe-’ D'anemhrk.
„t
sjrląidciu ir nežinau kr angai gy vas . -t?.į
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ar įniręs. "Laišką, kurį apturėjau
buvo užrašytas jo antrašas^ toksąi;:
Mr. Frante Kvedis, 239 Brusli^;.
.

J. MACDONELL, M.D,
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Protokolu Rnšt.
Antanas MucejuUMr
450 E. Seventh St. South Bbattok
Fln. Raitininkas Juozas Vlnkevičlwą
906 E. Bmdyay, South Boeton.
KuslOMus
Andriejus Zalleckita,
W Ninth St, So. Boston, Maas. ’
Maršalka
Aleksandru .Talmokao, '
115 Granite St. So, Boston,
Draugyste D, L. K Keistučio laika
mtašainln* susirinkimus kia pirm* W
dšldiehl kiekvieno
Wiuritington BU
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