. OtalM
tarf n»prwtl, Įe«4' H
........
_ a»ke« fe p<iišvintiiKM W katAbL
kų spaudai auatiprinimo bua mbloneanljs Dievai ir ’pačUi Balnyliti, ir Žmonėms naudingMida,
1 * bfegti pirlrunas- bažnytži^^indų fe
nat negu fcažnytiriSs apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai^ mea
, negalima tikutis sulaukti apsudoa
teori atatiktų Katalikų Bažnyčiomrimtybei ir pajėgoms, žmonių
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.
Vyskupai Kiliai ■
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—— Antašava (Biržų-Pasv, ap«).
Vasario, men. 16 d. Daršiškių
k, jaunimas suruošė vakarų,
Scenos mėgėjai' suvaidino “Ne
turtas*—ne yda,” 3 v, koni. ir
“Sibiro kalėjime,^ Į v. vaizd-

-

* 1

KOOPERACIJA SVETUR.

ĮSTEIGĖ DIRBTUVĘ

f

t

BKRLIN. — Henry Ford
Rusijoj,- prof. Žydo aprašy
mu einant, yra 30,000 vart. Vokiet ijoj M agdoburgo n i teste
b-vių su 12 milijonų narių. Tai įsteigė savo dirbtuvę.
daugiau negu kur kitur.z Bet, I
------sulyginus su jos dideliu plotu PANAIKINS SLAPTYBES,
ir-gyventojų skaičiumi, tai vra
n v™™------- T r*
ne taip daug. I uoj po re volui- ,
citos, kuomet privatine pre k v-1
c
A
,
...
,, + i
Ponsonbv paskelbė, kad slaptu
ha visai prispausta buvo, vart. |
.
.
..... ‘
{
••
.
. -- sutarėm gadvne Angiiioi jau
- koperaeija savo rankose turėjo
... .v_
‘
’ ’’
pusę visos šalies prekybos; da-'Pnsl )al^^-

’

t

*

- - -■■ —
KRUVINAS STREIKAS. '

IISI LAIM®-

FAŠISTAI

pučiamos plevesavo, tarytuw^
norėdamos nusitrauki nuo
tų ir lėkt nešamos ‘ vėjo f Vijč|

Telšiai. J 924 m. kovo m. 7 d. nių, į Lietuvos sostinę
npie 21 valandų, Varniuose
Kiekvienas žinoy kad 1b
Telšių 1 apskrities; persišovė vo niekur negali nueit/tai Ir?
galvon brauningu Teismo tar šiandiena ,1924 m,. 16 vasario,
dytojas Žaliauskas.. Kulka į- pirmiausiai: vist žmonės, orga
ėjo galvpn iš dešinės pusė& išė nizacijos ii? kas tik
jo gi per kairiųjų akį. Žaliaus į bažnyčią pagarbinti Dievą.
kas sakosi, kad netyčia Šūvis
Šv. mišias laikė ir pamokslą
pasileidęs.
Pastaruoju laiku sakė dėkomis Korzonąs. Po pa*
persišovėlis randasi Telšių li- maldų žmonės išvaikščiojo kur
gonbūtv; yra manoma kad pa kas norėjo, nes viešos parodos
sveiksiąs.
ir manifestacijos buvo nukel
1924 m. nuo kovo m. 3 d. iki tos į 15 d. gegužio.
kovo 10 d, Telšiuos buvo atsi
Vakare visos salės buvo pil
lankęs iš Kauno gerb. Lietuvos nos žmožnių Peniau buvo vi
Sporto ir Gimnastikos Sąjun
sur neapmokamai, o Šįmet inėgos pirmininkas Karolis Dinei
jimas j kiną kainavo f litas.
ka ir ge.rb. Lietuvos Saulių Są
Pavasarininkai parapijos sa
jungos Centro narys Jonušauslėj suruošė koncertą.
Griežė
kas.
Telšių apskrities pavasarinin
Čionai virš minėti ponai da kų dūdų orkestras. Be to sėt*
vė Telšių jaunimui sporto pa m o narys .J. Dagilis pasakė
mokas. Klausytojų buvo: vai prakalbą. Inejimas — neapitio^
kainas.
•
’•
kinų 35 ir mergaičių apie 20.
Pirm pamaldų Šaulių.'moks*
Be sportavimo gerb. ponai
laikė keletą paskaitėlių aiškin leivių būrys vajkščiojo
dami apie sporto ir abstinenci miestą ir dainavo daineles^
Matyt,
kad visi Viliones
jos svarbą.

Vakaras davė 106 Iii. 74 y gry
RYMAš*
Pereitą yiedelią no pelno, kuris skiriamas dali
| Italijos parla- mi mokyklos knygynui papil
įvykorinkyi
meiitą, Rm
i įvyko tvar dyti ir besikuriančios jaunimo
kiai ir baisu
to dideles nlt- sujungus reikalams.
’ ,
nios piliečių Jhissolini, fašisPiL. Ig. Brazdžiūnas (Antatinis prelųięj
Jsavo 9 vai, ; Savos d v.) paaukavo tų pačią
pareiškė, dienų vietinės Daršiškių prad.
lS l*ytO«^ JjK gintoms Įjaivicnr,
bar trečių dalį tos prekybos ji
4<ad piFnąi- i
{Ir<id fašistų mok. knygynui 46 egz. įvairių
tų.
•
'
'
apėmus. “Centrosojuz” taip NUOSTOLIAI DĖL POTVIknygų.
bus. viršus.
NIO.
pat yra didžiausia eksporto įvų būs išrinkta
Iš viso
SUDEGĖ AKTORIUS.
Koperaeija pasidarė] pfTTSBURG, Pa. — Upėms
staiga.
5.35, todėl
ai kad
būti diŽiežmariai, Trakų ap. Nors
j.
tarpininku tarp gyventojų ir išsiliejus
HOl^STON, Texas,
Artis džirinioje ma ijMa turi gauti yra ne maža čia traktierių ir
Alleghenv paviete
-gamybos trestų, kurie yra ar nuostolių pasidarė už apie $.),bų fašistų vadai aludžly, bet turgaus dienomis
tas Rust Port h su žmona ir ke 356. Po ri
timoj valstybės priežiūroj.
000,000-. 1
turių metu dukterimi sudegė, skelbė, kad flidŽLUiną fašistai prie manopolio krautuvės stovi
Mokyklose ir u n i versi t etuožmonių, kai prie atlaidų; poli
kai užsidegė namai, kur jie gy pilnai lai
ŠILTINgS RUSIJOJ.
so koperaeija h-estii kaipo ,
cija kartais žiūri tvarkos!
veno.
mokslo dalykas, Rusijos kopėi- i
•
NELEID0 $|LBĖTI PRIEŠ
. .
MASKVA. — Klibamo sritv
Šaligatviai ir šalikelės buvo
racija turi 100 dienraščių, »J a i | .
.
....
„
.
KUS.
apie du milijonu žmonių serga
apsodintos medeliais, -bet da
BISMARCKO AINIS
suteikti palengvinimai mokes
šiltinėmis. Tokią skaitlinę pa
bar mažai jų beliko: gy valiai
REICHSTAGE.
niuose, visur duodama pirme
CHICAGC fe-Metodistų sudavė laikoma Rostove konfe
išlaužė, o daugiausiai — žino
važiavime. .Iii H*, 'Mijler buvo
nybė.
rencija kovai su šita liga. Vai
nės sunaikino.
BKRLIN. — Princas Otto
Vienok Rusijos koperaeija
ti
prieš
kata

bepradedąs
1
zdžia iki šiol išleidus jau 18 mi von Bismarck išrinktas į Vo
Miestelv
viena liet, pr,
• vra
•>
iiiišftsk Tai
yra valdžios aneksuota ir Ročlikas jį sulai.Jaunuomenė noriai lankė džiaugės ta švente ir norėjo; ją.
lijonu rublių kovai su šiltiniu kietijos Reichstagą. Jis yra
mokvkla, kuri labai vargsta.
...
i
delio principų neprisilaiko,
koiškilmingiatisiai apvaikščiok
y.iena Bažnyčią
ke; Sakė,
kursus ir paskaitėles.
'epidemija,
Vietos mokytojai stengias nugarsiojo Bisinarcko sūnaus sū
būtent neišmoka įpirkimo divi
ti kitos,. yr i
neprivalo ji*
Žirnelis. Žmonės atsibunda ir jų širdys
sisėdėjuisius tamsiuose butuose
I
nus. .Jis išrinktas nuo naciona-:
kad
jisai
|
ŽM0GUS
gu
PERSKELTA
dendo. skaitydama,
iBgetitliotL Vkiki^U^inkiiMb ’ vtepgdųiiįi
pradeda liepsnot tėvynės meįlistų partijos. Turi 27 metus
Vėl
juda.
a
yra kapitalizmo padaras. l)alės ugnimi. Jei visi sųsipfas ir i
GALVA,
ąmžiaifsv';
.
,1
i- r
•ĮįgjįYtfTtrh-r' t
^)lųaTitai.miolaiila. Kopė ra l
r
r;.-..
1
tfe
.
.
‘CffiČAGOTr- Jhek Mneprąeįį,,
inetiį
kardinoltis.
kaž • kuri ų priežasčių "šūstojęš
■mokslų,Vyiel5|agųiota, dainuo
GAISRAS.
'
ninliij lilaMnė'Orj-aTiiztK'tja. kas n>ps paliicst-ij rastas kambaryje
kaip Vilnius bus Lietuvos taat
.• ' ' ■ '
.
iI
ta. Po to vaikučiai žaidė ir šo- judėt kinomatografaš “Džiu
v'
darbininką išnaudoja, tam ji su perskelta galva. Išrodė, kad
gas” pradėjo vėl judėt.
Pir koše ir jį valdys fėvynMmylė
NE\V YORK. — Ant Coiiey; IŠ OKUPUOTOS LIEIUVIOS. ko; Brtvo ir tėvų.
neprieinama.
■ galva buvo perskelta kirvij.
- ———
•
t ; ■ — Žiežmarių valsčiuj yra 12 ma valdė kinų namų savinin tojai, o lenkai gaus tik guzą 4
lsland buvo kilęs didelis gais
Pastaraisiais metais Rusijos jokiu piktadarvhės ženklu ne3 Kurgi nęspMksf
kas Mikuckis.
.Jis nenorėjo, pakaušį, to jiems iv tereikia UŽ
pr. mokyklų. .Jose' dirba 15
ras. Be kitko sudegė didelis
koperaeija pasistengė pasiliuo- rasta,
tokius, kaip jie sako, gerus
mok. Bet’mokytojai nesusiar kad ką nors parodyt įdomaus,
kotelis. Nuostolių už $100,000.
Vilnius.
Kovo
Tuk
Vilniaus
suoti iš priklausomybės vai----------------darbus. 1
,
tina. Buvo laukiama pasitar ar pamokinančio, bet tik pasi
miesto
taryba
priėmė
rezoliu

džiai. bet kądaugi jos veikėjai
. MIŠKO APSAUGOS
rinkt pinigų. Dabar kas kita,
Gili žiema.
ciją, kurioj reikalaujama, atsi - ti, bet de] Įvairių priežasčių
ŽUVO BESIBOVIJANT.
dažniausia tie patys konumtsSAVAITĖ,
nes valdo keli turtingi susidėKaip rudenį pradėjo snigty
žvelgiant į Lietuvos Nemuno dauguma neatvyko. Reikalas
tai’, tai ir santykiai su valdžia
,
_-------ję.asmenys.
.Jie
daug
turėję
Sl'MMlT. N. J. — Du vaiki
pasipažino
tai ir nenustoja, tik kai kada,
blokadą ir iš to einantį Vilniaus didis: susijungę,
daug ankštesni, negu kitose
\\ ASIllNti I(>N. D. ( .
pridėt dėl pataisymo salės ir
nu sumanė pažaisti dvikovų.
esti maži atlydžiai,
kurie'sniekrašto ir Visos Rytų Lenkijos geriau ir savo darbus atliktų.
šalvse
Prez. Coolidge išleido prokle*•
*
kitų daiktų, bet yra viltis, kad
Bet žaismas pasibaigė vieno
gą sudrėkina ir kelią daro’ge
ekonominio gyvenimo menkė
Rusijos koperacijos pasiseki- luacl.iU’ kmia >a\aitė balandžio,
Šeštokai, Mariampolės apsk. per ilgą laiką surinks daug li
mirtimi. Žaidė vieno bankinin
resniu. Sniego visur pilna, it
jimą, ir atsižvelgiant į Klai
mas glūdi tame, jog ji sugriaus- Ul- s^’r*a. kaipo miš
Vasario mėn. 20 <1. traukiniu iš tu, nes kiekivena savaite vra
simus,
ko
ir
vieno
advokato
ią šalies ūkį monopoliniai pe-px0 aPsaug°s savaitę (bmest
didžiausi kalnai. Išeik už mies
pėdos uosto svarbumą Lenki
Mariampolės atvažiavau į šeš rodoma dvi dramos ir kiekvie
I Bankininko sūnus, 15 m. amto ir pamėgink išsisukt iš kelio,
jai, katLbūtų Lenkijai leistas
rėmė, savo galimybės nekliu-p ^ėteetion \\eek). Prezidentas,
tokų stoti. Tuo traukiniu va nų dramų rodo po du vakaru, o
I žiaus. buvo nušautas. Sovikas
tai jaižiūrėk kas bus/.. įsinuk'nevaržomas tranzitas per Lie
domai veikti. Prof. Žydas sa- nmodo, kad Suv. Valstijose j
žiavo
iždininkas,
mokantis publikos prisirenka nemažai.
!l manė, kad revolveris nebuvo
si iki kaklo ir sunkiai beišlip
tuvą, naudojantis visais einan
ko. kad kitų šalių koperacijai nilsbas keturis sykius labiau
gelžkelio darbininkams algas. Antra, ką galima pagirti, t. v.,
užprovytas.
v•
si.
• '
čiais į Klaipėdą geležinkeliais
čia
cm ne pakeliui: ji turi perga- eikvojamas negu atauginamas,
Kadangi darbininkų buvo la kad laikosi punktualumo, nes
savo jėga konkurencijoje P oliau nurodo, kad didžiausi
Buvo giliu ir šaltu žiemių 0
ir vandens ••keliais, ir kad uos
lėti
bai daug, kuriems reikėjo al nežiūri kiek salėj yra žmonių
jeigu ištiktų revoliucija |UU()st°lia> ?ra dėl gaiš
tokių, kaip senieji žmonės pa
to valdomojoj komisijoj būtų
Bet,
gas mokėti, tai traukinys bu bil tik atėjo nurodytas laikas
sakoja. dar nėra buvę.
tų
ir Lenkijos atstovas. Rezoliukaip Rusijoje, tai reikia atmin- ll-L ti keturios penktadalės
.
. 1
vo sulaikytas 4-5 valandoms. ir pradeda. Dramos įdomios ii
Tai kas bus pavasarį, kaip
i rija visiškai sutinkanti, kad
ti. jog ir. kaip Rusijoj, kopėM‘a>sl‘U kibi dėl žmonių;
Žinoma, tatai keleiviams ne la pamokinančios. Nežinia kodėl
sniegas ims tirpt? Padalys
“Darbininkę” velykinis nu uosto valdomosios komisijos
racija yra pasirengus statyti neatsargumo, kaip va rukytobai buvo malonu. Vieni jų Į Telšių gimnazijos inspektorius
naują ūkį ant kapitalizmo griit- pa* numeĮa deganti cigaVgalį i meris išeis
« balandžio 17 <1. Gar- pirmininkas būtų Santarvės bufetą, kiti pasiliko traukiny, neleidžia mokinių ten eit, nors daug nuostolių, -Išneš nuo kal
nų rugius ir paskandins' lau
Vpsū,
samanas ir iš to kilti gaisras. biamu bendradarbiu, gaminau- atstovas ir turėtuk veto teistu
pasiduodami savo likimui. Aš ir mokiniams kainos ganėtinai
kus. Žmonės spėja, kad iš to
Prezidentas todėl kviečia’ prie ėių raštų tam numeriui, pra Rezoliucija buvo vienu balsu
(“Talka")
iššokės iš traukinio nubėgau i numažintos. Nors ir neleidžia,
kios gilios žiemos, kas nors bltš
atsargumo ir prašo žadinti sa šome atsiųsti nevėliau, kaip priimta ir pasiųsta Lenkijos
savo pažįstamų.
bet mokiniai persirengę: kas
bal. 14 d.
negera, nenaudinga ir laukam^
užsieniu reikalu ministeriui.
vyje a t sakom vbės jausmą.
į šeštokų kaimų reikia žiū moterimis, kas žydais vis-tiek
SUV. VALSTIJŲ TURTAI.
*
_____
pavojinga.
rėti. kaip Į būsimą miestelį, eina. Persirengia todėl, nes bi
KASHTNGTON. — Nomer- Komunistus baigia naikinti. J
Du orkestrai.
Net tam tikslui šeštokuose yra jo, kad nesugautų ir neužduo
♦ PM
cijos departnientas paskelbė,
Nesenai suėmus žydų komu- «
paskirta nemaža žemės—mies tų atmintinai išmokt A. Bara
Nors Telšiai ir didokas mies
:J ♦
kiek Suv. Valstijose yra turtų, raistinės organizacijos ‘‘Kultur
telio atsistatymui — ir tie skly nausko “Anvkščiu Miško.” tas ir salių diuig yra, bet or
Pasirodo, kad turtų ant žmo- Liga” 32 narius, komunistų
pai skubiai po vienas kito iš Tas jiems netinka. Būtų ge kestrai tik du tėra. Adenas pa o
i
gaus . atseina po $2,918. Gi veikimas Lietuvoj kiek apri♦ ■ i perkami. Kitus pirko stambios riau, kad inspektorius negin vasarini nkn — dūdų* o kitas
♦
1912 m. turtų teatsiėjo po veik nio. Tačiau iš turimų politinės
bendrovės, ketina vasarų sta ti} mokiniams kinų lankyt, o Kybarto — smuikų. iKibarto
tik pusę to, ką dabar turi. Vi- policijos konfiskuotų dokunientyti didelius mūro namus ir kad mokiniai nesirengtų įvai orkestras juo labiau yra visų
si turtai’ Suv. Valstijų siekia tų. literatūros ir korespondensteigti savo verslus. Šeštokų riomis maskomis; Jei neleidžia mėgiamas, nes jis labai puikiai
I
$320,803,862,000. f'imiai inei- cijos matyti, kad Lietuvoj dai
Centro Valdybos nutarimu šaukiamas Lie
gyventojai laukia įvedant tur — neik, bet nevei dinamitui k, griežia ir moka įvairiomis mė
♦ .
na tik jodomasis turtas — gry- veikia slapta Lietuvos .komu- ’
gadienių, nes be jų sunku ir a- nes tas yra kaipo gimnazistams t li odijomis žinogų nuramint ir
tuvių Darbininkų Kooporatyvės Sąjungos meti
ui pinigai, automobiliai, ’ ra- raistų organizacija,
pylinkės gyventojams ir pa negražu —nepadoru.
nis Seihias BALANDŽIO 29 ir 30 d. i Camsužavėt.
Tai Telšių pirmitsai ,
kandai, drabužiai ir tt. .
.
----------------tiems
Šeštokams,
kuriuose
yra
Štilį jau šešti inetai, kaip-orkestras. Kibartas, taip pat,
bridge, Mass.
«
* P
daug
gelžkelio
tarnautojų
ir
Lietuva'
Lietuva gyvuoja laisva ir ne- griežia
g
kinematografe,.
?
Degtukų gamyba.
Visos
L.
D.
I\.
S.
kuopos
prašomos
rinkti
šiaip iš pinigo gyvenančių žmo priklausoma.Kiekvienas džinu- juda paveikslai. Bet ir čiu(na j
SUV. VALSTIJŲ KAPIK
Lietuvoje
šiemet
yra
4
degtu

delegatus ir rengti Seimui įnešimus.
nių. šeštokuos baigiama staty ginsi sulaukęs Naujų Metų ir viskas gera. Jei judamuose pa* ;
TALAS.
kų fabrikai, jų 3 Kaune ir 1
tų graži medinė dviem bokštais nori juos kuolinksmiausiai su ‘veiksluose rodo liūdną nminenCentro Valdybos vardu:
■
R
D.
C.
—
|Jonavoje.
Perintais
metais
vi

WASHIXGT(>y,
bažnyčia.
tikt. Kiekvienas,, nori pasi tą — pergyvenimų* tad Kibaiį 1
I
r
Prekybos departamento žinio suose fabrikuosi* buvo pag,n- 1 •
t
K. Pakštas, pirmininkas.
|
Apylinkėj čia gyvena-vien puošt ir savo namus papuošt, ta griežia linksmą
'y
mis, Suv. Valstijų kapitalistai įminta 48,056,610 dėžučių, kuJ. Tumasonis, sekretorius.
Į
lietuviai. Bet ateik į, stotį, *į kad praeivių akys į jo gyve Būtų labai gerai* kad jis į tfe’
yra investavę į įvtirife. pramo- rių 17,899.320, t. y. daugiausia,
M. Kamandulis, iždininkas,
|
valdžios butus — čia taid pra nimų įdomiau pažiūrėtų.
labiau luriptų domesdr puhli*
*
. I'k
nes Centralinės ir
Ameri-{pagamino Kauno fabrikas “Btsideda lenkiškas miestelis, yNesnaudė telšiečiai Papuo ką labiau griaudintų ar linksII
♦ ’
kos kraštuose viso apie 4 bilio- na.
patingai nuo stoties bažnyčios šė savo namus trispalvėmis mintų*. į
nna dolerių kapitalo.
(Kauno ' ‘ Darblninkai' ’)
linkuų
linkim
,
vėliavomis, kurios laisvai vėjo
- A?.
VARŠAVA. —- Lenkijoj pra
sidėjo dideli streikai. Tai įvy
ko dėl nesvietiško pabrangimo
įvedant naujus pinigus. Lenki
joj pramonės centre vadinama
me Zaglėmv DąmbrovVski buvo
kraujo praliejimas.
Sužeista
33 asmenų tarp tų 19 poiįcis-
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laike misijas' AVaterbury per- dti
” ** J .
savaites ir Jcuria puikiai ąupiešS—
- ..
savo prakalboj apie
BALTIMORE, MD. tūris žingsnius .padarė į antrą pu laikus ir taip jaugiau buvo tam
Lietuvių Darbininką Kopė
v
Galvos hkaitdSjiinąs«. it pesę bažnyčios. Tėvas net nusišyp panašią prakalbų ir išsireiškimą it
virškiniinaK paprastai yra dėt ratyves Sąjungos Naujosios
t(Darbininko” No. 35, “Pampilinkėjimų dcl kum J. Valuntie- .
sojo, sakydamas:“Allright.”
Anglijos Apskričio priešseimijo'naš” atsakydamas į “Tėvo” ko
permažo vandens gėrimor Besi
«
Mes tėvai turime daug tokių jaus. Paskiaus dar kun. Valaitnis. ekstra suvažiavimas įvyks
respondenciją, tilpusią “Darbinin faktelių, kurie rodo, kokią doval tiejus pasakė trumpą prakalbą.
stiklai
ant
dienos
yna
mažiau

«
q
balandžio 13 C 1W m;, Lw
kė” 30 ar. teisina seseris kad jos
siai reikalaujama kad sveikatą
4ią jis užsipelno.
tuyią Rymo Katalikų Bv. Petro
X
5
ŠV. MrijM
vaikus nepriverčia sunešt dešim
palaikius, ■
.
'
(O*
parapijos salėje, 492 H. &
i
\
r :
*
Titnagas,
tukus dėl kun. K. Losinskio dova
Kovo
18
d,
prasidėjo
šv.
misijos
;
Gerk šešis stiklus vandens- ventli St., So. Boston, Mass.,
BBšhed every TUESDaY, THURSDAY anA SATORDAY
nu.
Tėvas seserų ne nekaltino, tik
ir kovo 30 d, užsibaigti. Misijas
*■
kasdien,” yra patariama. “Tat 1:30 vai. po pietą.
sake (kad motinos savo ginčuose
yc’dė tė.vas Andziulis iš Mąriampogydytojo paliepimas” ne HgO;
WATERBURY, CONN.
JOSERH’JB Hmmo. CL A8ŽOCIATION OF LAB0Ę
Gerbiamosios L. D. K- S. S taip įsivaizdino) ką reiškia tas la
lės.
niui, bet sveikam žmogui.
:
*
+- ’--r t
...
A.
apskričio'
kuopos,
malonėki

ĮNtoMd MsecomLclaBB matter S«pU 12,J915 at the poet offlce at
Man*.,
bai nejauku kad motinos bijo se
Kovo (March) 19 dieną Lietu
j&arnienys, '
r
nndermeActMarch 8,187V,”
.
•Gtptance for nuiillng at epeclal rat0 ofpoBtagė provlded fqr ta Jfectton I10& 's Šis patarimas yra ti^k pa- te rinkti atstovus ir rengti įne serų.,
voj Vyčių 7-ta kuopa ą šv. Juo
Misijų laike pas mus pasimirė
prabas ir pigus kad dauguma šimus į apskričio suvažiavimą.
Aef of‘GčU’ 8,
Jtily 12,161A”
. ?
Garbė Parapijonui kad griebėsi zapo parapijos choras surengė1
Uėtras Kairia. Jo sūnus Jonas
jo neįvertina. Tiems, kurie y- Taipgi ir tos kuopos kurios dar
SUBSCHIFTION’ KATES; /
tinkamo ginklo—-plunksnos ir Tė gfji^ą vakarėlį kun. J. Valantie* Khiris labai liūdėjo savo tėvo. Ja
ra sveiki ir nori tokiais likti, nesate prisidėjusios prie aps
vas pripažįsta seserų nekaltumą, jaus varduvių dienoje ii* kiti| ku
$4.58 tai užtektinai vandens reikia
nas Kairia yra labai gabus choro
kričio tai malonėkite prisidėt
jos labai gerbia kunigus ir vaike nigų, kurių vardas buvo Judzns.
narys' ir yra ištikimas L. Vyčių
kasdien gert i, “U žtek ti nai ” y- ;ir prisiųsti savo atstovus į š!
Gerbiamas klebonas kun. Juo
JcountrlcR yearly .................................................... ..-• >v.$5.5*) ra apie šešis stiklus. Ir kodėl, suvažiavimą, kadangi, šis suva lių paprašo ant jų varduvių su
7-tos kuopos narys., Jo seserys ■
nešt kokią dovanėlę, tai jų graži zas J. Valantiejus yra labai myli yra labai darbščos. Viena jatteipaklausk reikia tiek daug van žiavimas bus prieš-seiminis, to
priedremė. Bet žemiausia negar mas visų Watcrburio lietuvių, o
na ant seserų, o kita motinai pa
dens kasdien?
dėl malonėkite visos kuopos
bė tam, kas griebiasi ypatiškų in ypjič jaunimo. Kun. Valautiejus
deda apie namus.
r
Yra daug priežasčių. Pir prisiųsti savo. atstovus ir intrigų kovai'prieš plunksną. Pa yra tąm tikslui pasišventęs, kad
miausiai vanduo suminkština teikit geni sumanymą dėl labo
V. V.
vapijonas mini, kad kun. Lpsins- visur sti jaunimu dalyvauti. Kini,
maistą kuri valgomo, padary mūsą ©rganizacijos. Ko dau
kas neužsitarnavęs jokių dovanų. Juozas Valantiejus tai yra žmodamas jį lengviau virškinamu. giau attsovą suvažiuos, to ge
Tai čia ir gludi' klausimas, ‘ Juk (?us» kuris dirba be poilsio, kad
Jis taip susimaišo su virškini riau galėsim nutarti gerą su
lawrence, mass.
kun. Losinskas yra geras, ;namai- I<a'P norint sutvarkyti ir pagerinmo skystimais, kad jie pasie manymą į būsiantį L. D. K. S
ras atlieka, ligonius lanko, pa-ti parapijos ateitį ir jau pradeda
Savaite atgal rado prie Ando- '
kia
mažiausias
maisto
daleles.
seimą,
kuris
atsibus
29
ir
30
įįk- ... . -»'J
.............
kun.
J.
Valantiejus
tą
darbą
pir

mokslus, pasako kuošveneiausius.
vvr, Mass. traukinio sužeistą PetHr
Jis susimaišo su krauju ir pa dd. balandžio š. m., Cambridge.
myn
varyti.
Štai
jau
ateinantį
I
Tą Žilinską iš Ukmergės apskr.
r . ’ |jietąvosdiiteiigęnUli) tikrie- nai, b(‘t gal būt kad pinigdškai laiko “plėveles drėgnomis. *Pa- Mass. Todel-gerbiamos kuopos už šiuos darbus vysupo paskirtą
mėnesį
pradės
naują
mokyklą
staMirė (Fanerai Hošpitolej. Urabo|
ji 'didėli gert tai, • nesnaudžia. stovi už laisvamanius silp gelbsii reguliuoti kūno šilumą jei mums rūpi mūsą organiza klebonas moka algą. Už tai dova
lyti.
Nors
buvo
daug
tam
nau

nų
neveik.
Jis
turėtų
užsipeltiyt
rius Bolesis Čiurlionis išlaikęs sa
JVisi dirba kiek tik kas valio- niau dėlto, kad laisvamaniai ijišskirstydamas ją po įvafirias cijos gerovė, tai malonėkite na
dingam
darbui priešingų, bet kun.
mūsų
dovanų
inteligentiškumu,
vaitę prie savęs, ir nesulaukdamas
|
ją.Vieni mokyklose dar- gauna pašalpos iš Amerikos kūno dalis, ir nereikalaujamą ši stengti prisiųsti atstovus į
Valantiejus
to
visko
nepaisė
ir
genčių atsišaukiant, atvežė į šv.
£
kilojasi,. įdt-i valdininkauja, 1<1- kokių tai organizacijų; nežinia šilunui prakaitu išvaro. Gale, apskričio suvažiavimą ir i sei populiariškumo. Bet šiandie neat
štai
jau
šiandien
visi
lietuviai
jau
Pranciškaus bažnyčią ant mišių ir
I
ii; visuomeniškame* judėjime ar lietuvišką ar kitokių kokią svarbiausias jis tuomi, kad mą. O jei katros kuopos jau sižymi. štai kartą ant vieno lietu
tani
pritaria
kad
tas
darbas
būtu
viško vakarėlio pamatė merginą,
padėjo š\'. Marijos kapinėse. Ka
| x veikia, bruzda, o dar kiti ke- tarptautiniai bedievišką, o ka daug prisideda prie /išvarymo
tikrai neišgalėtumėte prisiųsti
varomas
pirmyn.
da jo sesuo, gyvenusi Nashua, N.
f.
Ha šalies ekonominį stovį steig- talikai tos pagalbos neturi ir lauk nereikalingų maisto da- atstovu tai malonėkite įneši ant kurios turėjb piktumą, palie
pė
išvaryt
ja
iš
svetainės,
o
jei
ne,
Vakaras.
IT. ir dar esanti Scranton, Pa. at
; 1 iląnii kooperatyvas, pienines, viską palaiko savo visuomenės lių.
mus siųsti apskričio valdybai.
tai
jis
pats
išeis.
Tai
pirmininkas
sišauks. galės palaidoti Petrą į
į - sįeigdaųiį ^Ąyyždingus ūkius, aukomis. Man rodos kad ame
Maistas,
kuris esti kūne Lai nelieka nei vienos kuopos
Vakaras, kuris buvo rengiamas
gražiai
išprašė
ir
tikietą
atmokė

duobę. Petras turįs didelį insuran|
veisdanįbgėivsmų veislių gy y th rikiečiai lietuviai katalikai ir virškinamas kad palikius jį
varduvių dienoje ir kurį tvariu'
kuri neprisiųstrr atstovų į š>
jo, kad ta mergina armyderio ne
Į ’ Mis, isįtėigdąipi. dfrHjiVeiesi gi prie to kultūros darbo pri
ce.
šiltu ir pridavus jain tvirtybės suvažiavimą‘iąipgi ir į seimą.
mūsų gabus žmogus, plačiai žino
keltų.
Ant kitos parapijonkos
f ■MbiikMūkir»tiluhkna^mC
sidės kuomet jau ištikrųjų jis dirbti ^ir judėti, gamina išma
Per Dr. Pakšto čia prakalbas,
mas vargonininkas A. Aleksis.
Taipgi gerbiamieji atstovai
f
I
i i.r* i • ' ‘ . j « ' '
• . ; 'J bus pradėtas
turėjo piktumą, kuri jam dovano
Vakaras susidėjo iš sekančio vienas žmogus davė labai šlykščių
tas, taip-pat kaip angl|s pele malonėkite nesiveluoti o pribū
r
• ‘Diibą Įgis, tik: ką gal jr! t kas
jo auksinį laikrodėlį su retežėliu,
programo: Buvo sudainuota viena klausimų. Daktaras atsakyčiais jį
Katalikai dabar kas kart nus. Taipgi yra nuolatinis nu- ti laiku, nes suvažiavimas pra
| ' p^ie k<J turi didesnį patraukikad
jis
sunaudotų
šelpimui
naš

sidės paskirtu laiku.
> <
i
dainelė “Ilgiausių Alėtų?”> po va gerai išvanojo, ^’ieks gerai liepar
*NeT<artą net iš to iškyla • langiau ir daugiau įsigyja in- <s i dėvėjimas. Ši nudėvėta me
laičių ir neturtingų moksleiviu.
Pirm. M. M KamaUdulis,
dovyste A. Aleksio. Toliau buvo tėmijo kas jis ten buvo per vienas.
Šia rimtų ginčų ir diskusi- ieligcntijos, nes jaunųjų uni džiaga pereina i kraują, kuris
t
Tai įpykęs šitokią intrigą iškirto.
• 20 "KuNŠom Streiet;,
duota puiki dovana kun. Juozui Dabar jis yra suareštuotas. Pas
ir susipykstamą.. . ir vėl versitetų studentų tarpe dau j*x perduoda odai, plaučiams,
Suradęs kokią dėžutę ir pridėjęs
Valantiojui. Buvo suteikta auksi jį rasta daug Maskvos propagan-,
1
MonteMo;
irinamą.. . apie Viską ap- gi ausi ei vra. kataliku — bet inkstaips ir žarnoms, ir tie tu
kokių tėn. geležėlių, ‘atnešė tai pa
BaSt
J;
V.
Smflgis,
?
'
,
■
tai ne* yieiroj laikraštinio kad tinkamai prisirengimas ri jos nusikratyti.’ Gėrimas
nė plunksna ir puikus bukietas dos raštų. Jo žni<j»na aiškina kacl
k .
1
I 1
'
•
rapijo nka i ip padavė, Oi vidury bu’ ■‘jis nėra b^lšęviįk$ vadas> ir neno *■ *
kvietkų.
. >’
! ' 127 Clrtrry Streetų .:
^--straipsnio dalykas, o aš Wtą- prie universitetą studijąf bus daug vandens pagelbsti tiems
vo‘ iudėtasl 'raštelis,
tą - delbiamas varg. 'A. Alėksis- po rėjo nuvarsįi Amerikos valdžios.‘-'r
“'katalikų pastatytas, .ir -aimver- .organams veikti, ’ “ir ■ neleidžia
j , ... Camb^dge^ Mas^.
K rifo tiek nė laiko, ^ė
persįmaineįn taip»ir tayą auksas
sake labai įspūdingą prakalbėlę, 'Jis tik literatūros paskleisdavęs
f
liė kantrybes.
>
> • < sitetus' užbaigę bus daug nau sistemai atmatų- prisirinkti. r
i persimainė. ” J
,
kuri visus nudžiugino ir po trum žmonių tarpe. Suimtasis žmogelis
Reikia atminti, kad kiek
L.
K,,
. C'onii?. apskričio
t
: Svarbiausia bene bus mo- dingesni Lietuvai.
30-tą d. kovo sekmadieny, ma-| pam laikui .prasidėjo' daugiau pra- keikia bolševikus, kalnus verčia.;
pusmetinis ’susiriniamas įvyks,
Gerai kad katalikai prie ge viena plėvelė ir kiekvienas or
I
Jįjrklą dalykas; dėlto nuo jo ir
pei* sumą• kalbų.Taipgi buvo atsilankęs Sako jį ragindavę nieko nebijoti: .
ganas, net dantys, turi van- balandžio 27 dieną, 1924 me einu kaip bažnyčioje per
resnio mokslo pastatymo savo
|
pradėsiu.
gan puikių intrigą iškirto vienam kunigas Juozas Jankauskas iš nJ arešto nė nieko. Jie esą taip'
mokyklose ruošiasi, bet gerai vantletls. Kaldinai, kūnas su tais šv. Jurgio parapijos svetai
Į
; Lietuvoje Vidutinių ir žemessideda iš dviejų-.trečdalių van nėje ant .South Park Avenue. tėvui. Kun. Losinskas laike Credo Ansonia ir kunigas Karkauskas iš gudrūs, narsūs ir galingi, jie tuoj
kad ir laisvamaniai prie to ei
O dabar
y ‘ šią 'mokyklą pridygę kaip gry- na. Tuomet ir toks tikrai mo dens,' ir šm proporciją reikia Bridgeport, Conn. Sesijos pra-; kolektavojo, bet priėjęs prie tūlo Xe\v Haven, Conn. Abudu kuni paliųosuošią saviškį.
tėvo atstūmė šalin ranką, kad jis gai buvo-labai nudžiugę, kad ga nieks bolševikų draugui akių ne
į’
bą ir visos pilnos mokinių ir kytas laisvamanis ir-gi bus šio palaikyti. Kasdieną kūnas ne sielos 1:30 vai. po pietų. .
sakydamas, vo dalyvauti kun. J. Valantieja>w rodo. Tai draugai! Užtai polys
Lai kiekviena kuopa siunčia neįmestų pinigėlį,
[
perdaug prikimštos. Nekurio- kio ar tokio mokslo šakoje* spe- tenka dviejų ir pusės kvortų
j
šė mokinama dviem atmaino- eijalistas ir už savo speciališ- vandens, ir tas turi būti dapil- kuodaugiausia delegatų j šį su “Pasilaikvk^sau.” Visas pakilo varduvių dienoje. Toliau buvo af- ketina ant keršto visus komunisjjns ir tai visi nesutelpa — reiš- kumą bus gerbiamas, juk ir da ’doma, jei norima kad j^s tin- važiavimą, nes šis yra prieš- ant puikybės sprendžinos, tik ke-1 silankęs Dr. Kun. Česaitis, kuris tus išduoti.
kia, visi griebiasi kiek galėda- bar Lietuvoje vra žvmiu laisva- kainai savo darbą dirbtų. Da •Eciniinis suvažiavimas kuriame
Jmi prie mokslo.' Tai labai ge- mailių kaip Dr. Avižonis, prof. lis yra maisto dapildoma, ir daugiausia gerų patarimų dėl
TaS apsireiškimas. Bet pristei- Čepinskis, inžinierius Kairys, nedatekliai reikia dapildyti L. 1). K. S.' pagerinimo bus
Priegi tam juo
’
gus taip daug mokyklų, ypač kurie nors ir yra žymūs bedie vandenin, kurio bus, apie šeši svarstoma.
daugiau bus delegatų, tuo ge
vidurinių arba gimnazijų, ne- viai, bet žymūs savo srityje stiklai.
Nors taip paprasta ir reika riau galėsim išsrinkt geriausią
i
Tetenka atatinkamai išlavintų
specijalistai ir už .jų mokslą
mokytojų ir daug yra tokių juos visi gerbia? nors prieš jų linga g,“rti vandeni, vienok v- y pa t atstovauti mūs apskritį
» M>kyklą kurios daug, kuomi bedievybę kovoja. .Juk moky ra daug kurie užtektinai nege i seimą.
Tegul nei viena kuopa nesi
siūbuoja ir skaitoma kad kaip tas bedievis ir-gi vra netoks ria. Tokie žmonės yra pra
kurios stovi žeminus negu kad ktiip Amerikos Maiklai ar tara te mažai gerti, ir nors jie ken seka neprisiimtus keletos dele
būdavo prieškarinės rusų gim konai. Moky tas bedievis jei ir čia galvos skaudėjimus ir skil gatų i šį suvažiavimą. Visos į'
nazijos. Šito apsireiškimo pra- kovoja prieš tikybą, tai gud vio nematinius, jie neniano. darbą, sugalvokite geriausius
Kurie tikite, kad tik darbininką susipratimas duos progos jiems
salinimu susirūpinę visi inte riai o'ne taip šlykščiai kvailai kad stoka vandens yra visa Įnešimus ir patarimus arba Į
sulaukti geresnių, laiką,. kurie tikite, kad tiktai koperacija gali priseimą ar suvažiavimą.
ligentai ir sugalvota net būdas ir tvirkinančiai kaip Amerikos priežastis.
gelbėti darbininkams atsistoti ant koją ii\ pasakyti darbdaviui, kad
Į
Taigi, jei nesi pratęs gerti
Conn. Apskr. Raštininkė
kaip to nenormalumo ateityje lietuvių gaidukai, nedakepti
jie yra lygūs.' Tie visi turite būtinaiMžsisakyti tris kart savaitėje
M. Blažauskiūtė,
šešis stiklus vandens kasdien,
nusikratyt.
i
pusintel igentel ia i.
einantį laikraštį “DARBININKĄ. ” Jame rasite pamokas kokiu bū70 Fairvie\v Street,7
pradėk taip daryti tuojaus.
O
gerų
tikrai
mokytų
specia

I
du gelbėti save nuo turčių išnaudojimo, tveriant koperacijas.
Katalikai reilgia Kaune dvi
New Britain, Conn.
Gerk vieną ar du stiklus iš ry
■i
listų
Lietuvoje
dar
ilgai
bus
Š- mokyklas grynai klasiškas kur
to prieš valgant, patartina šil
NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS, NĖS TIK ŠĮ MĖNESĮ BUS
:
Visi mokytojai bus katalikai, at jauč i amas trūkumas.
tą. Tas prirengs skirtų prie nuo LDKS. 14-tos kuopos, 180—2
Į"
įaigūsiėji specialius tuo tikslu
PROGA GAUTI TOKIAS NEPAPRASTAS DOVANAS.
F. Virak’s. darbo. Kitus keturis gerk die Nev^ York Avė., Newark, N. J.
i
■
taokslus užrubežių ūniversitenos bėgyje. Jie prigelbės ne
Dęvanos bus štai kokios: Kiekvienam naujam ar senam prenumerato
Gerbiamieji;
r
luOse, Į tas mokyklas bus pritik skilvi ir žarnas išplauti, bet
Katrie apturėjote knygutes 14riui, prisiuntusiam iš kalno už metus §4.50 (Bostone ir apielinkėje
į
fepami mokiniai iš visos Lietuakstinš kepenis, inkstus ir odą1
tos k’uopos, moksleivio vajaus, tai
$5.50)\duosime dvi knygi, parašytas gerbiamo darbininką tėvo kun.
r JyOS vidurinių mokyklų ir tik
prie.s veiku veikimo.
malonėkite sugrąžinti -parduotą
F. K ei m ė š i o^ąrbininką. klausimu. Jose skaitytojai ras, kas
F lūki kurie rodys toje ar kitoje
Kartais ėsti pakeltas klausi
:cnvgelių galus su pinigais iki ba
yra kaltas šią dieną darbininką nepasisekimams, kaip turtuoliai
E
.fcrityje “žymesnius . gabumus,
mas ar patartina gerti vandenį
landžio 26 d. š. in.,- nes tą dieną
k
skriaudžia darbininkus ir kaip ir kokiais kėliais eidami darbininkai
į
kad/bus galima iš jų tikėtis žyvalgant. Nieko nesakoma prieš
vajus baigsis. Pasitikime tamstų
DR.
K.
BARSTO
KULTŪRI
gali palengvinti savo būvį. Apart šią dviejų knygą, kiekvienas skai
F
mesnių mokslišką pajėgų • ištokį paprotį, jei nėra valgio
darbštumu.
NĖS
MISIJOS.
e
ItolkletL Prie to' Lietuvoje latytojas gaus dovaną priedo—40 atviručių su Lietuvos miestų herbaisburnoj geriant; kitaip yra pa-:
Su
aukšta
pagarba,
linkimas nuplauti valgį su van-j
[ ' Ibai rimtai ruošiasi ir su šia važenklais.
■ ‘
Balandžio 6—12, Waterbury, 1 • J • 1 .1 * • . —
•Komisija: J."Sereika, V. Autu7
l
Bara bus tas darbas pradėta.
Conn. -— 7 prelekeijos.
K denia taip kad jis nėra užtek-: lis# J. šikšnius.
,
tinai sukramtomas..
J
TAS DOVANAS DUOSIME TIKTAI BALANDŽIO MĖNESY,
|
Laisvamaniai ir-gi nenorėda'Balandžio 13—16, WotcesĮ vandens gėrimą reikia žiū
TAIGIPASISKŲBINKITE,
& tol pasilikt užpakalyje tuomi ter, Mass. — 4 prelekeijos.
4
rėti
kaip
į
geros
sveikatos*pa->
E pat tikslu užpirko vietą Mari- . Daugiau prakalbą Naujoje
P, jampoleje ir- ketina ir-gi steig* Anglijoje Dr. K. Pakštas nebe-' protį — ir reikia pasistengti į Jau Velykos netoli, tai nsiketų
\ii laisvamanišką mokyklą. Ir sakys^ Antroje gegužio- pusė ktisdien išleidi po šešis fstik- kiėkvienain gauti titrai sū ttėtu-L
. -''J viškais
'dabai? eina kautynes-kas pir- je jis ketina važiuoti į Vakarus In^
atvirttčią.
miau Įsteigs ir kas geriau pa (Chicagbn) ir pakely -galėtą > Y. ir N. L APSKRIČIO bai gražios. PARSIDUODA 5c.
statys ar katalikai ar laisvama- ■dar pasakyti keletą 'prakalbą., - VALDYBOS ADRESAI.
VIENA, 6 už 25c.:!
tlžsisakykite glitai, Velykos,
jtttcL Lietuvoje, ypač Kaune, Dėl laiko ir sąlygą prašoma į PIRMININKAS -r M,. Staplnskas,
131 Inslee Pj„ Ėlhabetli, K J.
Visai neabejojama kad katali- jį kreipties šiuo adresu: Dr.
jaunetoli.
RAŠTININKAS — J, Serelktl,
“DARBININKĄ*”
u kai geriau pastatys dėlto, kad K. PakštaMG Tower St„ Wor2.11 Jefū^son St-., NvTvąrk, N. J,
,.
8tm
H.
Kirst
St.
BrbntaM
N.
ie
mokslinių pajėgų turi užtekti- cester, Mass,
366 Broadvty, So. Boiton, Mao.
KA^IERIUS — v;'rniubam«,’
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taip ir ji puti s#vait| palaukus
'
nesuprastų tų savo nukaltų
r
$
Lietuviai pas ex-hi&jofą aut
.„.n,.
naujų
žodžių
reikšmės,
’
ypač
, vakarienė.
i frykęs. G Už tėl
įpyjei pri»,jų nebūtų padėti paaiš Ona* Oną gera žmona, *
. -..
'
•
«<Kaipirfdjetow> .
' ko Md katalikai
UŽ
kinimui rusų žodyno žodžiai.
-I®
fe dirtktoriaf nuo’
Duok degtinės iš uzbono.
W Ir
ku»Wi kurių Nfr/Mg N. ■&*•£.St &riftSrLiet
Tat kdndšijti tokį raštų sa Kad ir duoda, tu matai,
ĄmerikiįČiąi mą kAri$ pervaškai n-tik ue&auęį
juos šimtas vu posėdyje peržiūrujūs ir nau Bet be noro — numanai.
Sam pykę suką;
OąMvatf melitis. Tai kurčia
---—ii $
»
jai nukaltais' technikiniais žo
ko») Bendrovės dalyvavo vakarie- kalakutų tuos visus > redaktotu Žmogus, nepyksi? Kaip:
rius Ir laikraščius-...r pei‘ tris džiais pagtaWiuš dalykaą’grą- Pažiūrėki tik gerai
treitai muzikantai ,iižsigauna.MaljruėprfihmoBe aukšto žmogau* exŽfnama pet visas raštines atgal Irmatyši'išfįsai .
;
iūpifflasę'fidvd majoroy ^7. Broūningię: J. & Va- ilnMesius n«pątūlpiiiu tiktų ŽL Anam augštam valdininkui ,kuv*
Kaip ji keika, pyksta, šiausilktuskaš, M. KiHkeviciųs, J, Ka nių apie tokį w tokįųvykj ątHukąų> tiįi vienai ^alvelovtiek frf'
riam vėl panele sekretore per- O proto visai neklausius, (šias,
ralius,,M Būbnis, J, pamukaitisr bą atsitikimų MetuvojėJ*
beęandaM Greit, palieka “no body
skaito^ ir rusiškai arba lenkiš
M. Malinauskasį Ą- Mąn^raVRkisr ‘ Tai kad per daug Amerikos
komė?’ Aeiį Dievui kad-jų
kai paaiškina dėlto, kad kol .tas Tą sūneli pastebėki
P. Laukaitis, J, Danielius.. Visi lietuvių laikraščių ir p. p, teraštas visus apsuko ja^ valdi; Ir gerai gi pažiūrėki.
patyrė mandagaus patarnavimo ir daktoriu nekeiktūmet, čia bisninkas gal ir ištiktųjų apie ką Nemylėki šW mergelės, ,
r
**
■
\
Girdėti Layjrėitae’o moterėlės pavaišinimo ir gralių pasikalbėji
kį tą dalyką paaiškįsiu.
buvo raŠęsT galėjo užmiršti.
Nes netur geros širdelės.
rengiasi smarkiai užgrajyti po mų su aukštais asmenimis. Jis ma-(
Tuomet jeijyuldininkas mato
Amerikos redaktoriai gauna
nams muzikantams
loniai apsiėmė lietuvių bankai pa
žinias daugiausiai iš Lietuvoje kad yta reikalas tą dalyką dėt Tėvas pyko. Jonę, barė,
tarnauti
dą
per
5-kis
metus.
Iki
Btu nanjaiiybių.
einančių laikraščių ir regulą- į laikraštį, ’taį.paliepia panelei Kad jo prašymo.nedarė.
šiol tarnavo apie 17 -metų kaipo
riai dalykus vedant tai.nevė perrašyt ant mašinėlės keliuo — Tu, sūneli laidokėli
advokatas ir jo darbo dėka lietu
liau kaip į>15—20 dienų po įvy se egzemplioriuose, padeda sa Meski lankęs jos kiemelį.
viai turėjo geras pasekmes. Vi
WMphia, pa.
kio įvykimo Lietuvoje, Ameri vo visagalingą parašą ir dar
si direktoriai taria linksmą ačiū
—Tėvužėli-sengalvėli, pakIaukos laikraščiuose jau. galėtų; .prierašą-kad redaktoriai tuoponui
J.
S.
Vasiliauskui
ir
ponui
Ir ant manęs nebepyki... [syki
A. f A.
tilpt to įvykio aprašymas, bet jaus ir be jokių pertaisymų įA, Mandraviekiui už smagų su
Aš Onytę neblankysiu
mašinomis nuvažiavimą ir pava taip nestovi dėlto kad pačioje detų į laikraštį.
tjia taip lietuvių gerai žinoma
Jos durelių nebvarstysiu.—
Lietuvoje laiki’aščiai negreit
Redaktorius
kol
tą
raštą
gau

“jĮtalpo dievota, dievobaiminga lic- žiavimą iki kiekvieno namų.
žinias gauna o tam yra daug na vėl išeina 2-3 dienos, kol — Tėvas senas neišmano, .
Oras buvo gražus ir nešaltas,
“tUve ir ttdli veikėja, geribama zOna
priežasčių.
’ spaustuvėje sustato, kol at- Mane dar iš namų varo.
, Juknienė po trumpos ligos, neši tik vėjas didelis. O pirmą balan
Kaip Žinote" Amerikoje laik-.
spauzdina, vėl 2-3 dienos... li Neklausysi ir! taipdarysiu;
Voš' tik dftuenių dienų 3 kovo pa-, džio jau daug prisnigo šlapio sniėrastis viską rašo kas jam pa-, ne kartą taip atseina, kad nuo Savo norų vis vikdysiu. —
- Bimirė. Velionė buvo gintus Lie-j go. 1 d. balandžio Dr. Pakštas8
kliuvo ir stengiasi kad kopirtūvoje/sudžiugę Daglėnai, Ušelo-J pribuvo su prakalba, bet dėl sla- miau žinias paskleisti b Lietu-! rašto parašymo išeina arti mė
nesio laiko kol Kauno gerbia Joii’s nuo tėvo jau išbėgęs
tos parapijos. Sulig tėvo jos pa ’pio sniego žmonių neatėjo, tik ke voje kaip tik priešingai, ten vi-i
moji publika susilaukia tos lai Ir'su Ona susidėjęs.
vardė būva iKdagiūtė.
PrfeŠ<25 li vyrai. Tai visiems drauge su dr.
sas žinias, o ypač kas paliečia' mingos dienos kad skaitydama' Savo turtą tuoj pragėrė,
metus
save vyru gerb. Matu Pakštu susėdus asmeniškai pasi politiką ar augštesnius valdi- i
persenusią menkos vertės į čie-' Žmonai už plaukų nusevėrė.
Daukniu ir vyresniais vaikais at- kalbėta ir pasidalinta įspūdžiaisninkus, turi pereit per tatai! ' ą straipsnį ištęstą žinutę liežu-, Žmona verkė, vyras keikė.
* Važiavo į -Suvienytas Valstijas Lietuvos ir mūsų jaunos mokslei
;ikrą ofieialį žiniij koštuvą va-! vį nenušliaužia naujus žodžius*
'(Šiaurės Amerikos). Per tą visą vijos ir sudėjom $14.00 mokslei
dinamą “Elta” ir tik tuomet; betardama ir galvoje ūžimą į-: Bet abu nieko neveikė.
klaiką, daug-maž vis gyveno Phi- viams. Su pilnu džiaugsmu išsitalpinama į laikraščius. Užsie gauna begaudydama straipsnio Štai atėjo baisi diena
ladelphiojoj, Pa.
Ir, nors vyras ski estėm.
nio žinios “Eltos” raštinėje turinio reikšmę...
x
‘ Abu ilsis po velėna...
Liet, Pilietes.
jos neuždirbdavo per daug... vissortuojamos ir kurios pripažįs
P—is.
Toks laikraštis su ta žinia į i
.vien,'reikalui atėjus, ji noriai au-Į
tama skelbtinomis, tas surašo
Telšiai.
SPRINGFIELD, ILL.
Ameriką ateina maž daug į 3 j
kodavo reikalams Lietuvos ir ki-j
ma mašinėle irrišsiunčiama laisavaites. Amerikos redakto-!
tiems prakilniems dalykams, jau i
* Katalikų Federacijos 37 sky rraščių redakcijoms, bet ten
riai kol tokį straipsnį išskaito,
nieko nekalbant apie jos uolią;
rius buvo surengęs prakalbas dėl dirba valdininkai — tai dėlto
kol jo turinį iššifruoją, vėl pra-,
darbuotę. Tad-ne tik, kad jos taip į
seeslių kazimieriečių koplyčios [ir nesiskubina. Jie taip mano:
eina pora dienų ir tuomet kiek-;
greita mirtis (vos turėjo 58 me
Žinios ne zuikis į girią nepa
pastatymo.
Mergyte neliūsk,
vienas redaktorius saviškai tą!
tus) į liūdesį panėrė jos vyrą ir
Prakalbos atsibuvo sekmadienį! bėgs, jei nepaskelbs šiandien,;
Bet būki linksniu.
straipsnį supratęs savo žodžiais
penketą vaikų gražiai išauklėtų:
30 kovo, 7:30 vai. vakare. Kalbė tai paskelbs rytoj ar poryt, o
Skausmo .nemylėk,
^atpasakoja savo laikraštyje, o
Matą, Petrą, Emilę, Oną ir Gratojas buvo iš Cliicagos gerbiamai vistiek naujasnių žiniipneturiirtį:
Esi dar jauna.
.
hV1' d?a,8e!is
*** tam. Albavieia. Kalbėtojas labai jos liūs naujausios. -^įMiėkąA amerįMeei&Llietuviai skaįto iri
galvoja- kas ten tokio galėtų > Ar sopą tau A.'kojos,
w A
gu^a VišiS^ineg^inifigij. Ir kas
tų
būnu
kad
Lietuvos
■
piliečiai]
’gyvai nurodė reikalingumą, ųmsp
Kad
stovi
vieną?.'
» * Iii
‘
i
būt ’Lietta.vbjė! kad visi laikra
' tik apie jos mirtį išgirsta, tuoj at
Kauilb
gatvėje
nusipirkę
Ber

išeivijai seselių vienuolių, jų pa- į
: Ar svajoji* svajones^
sidusęs taria: — Vai, gaila — tai sišventimą ir išsižadėjimą pačių' lyno ar Maskvos laikraštį skai» ščiai savotiškai ir kiekvienas
Kaip augai maža?
Jbuvo gera, prakilni ir labai man savęs, taip-gi nurodė kokią naiu. to naujausias žinias iš Lietu kitaip rašo. Kitas jieiškėtačia,
Ne!.. to nebereikią...
dagi moteris! Amžiną atilsį su dą turės tie tėveliai katrie leidžia vos tokias, kurios Lietuvos lai tiesiog kur nors nusiperka
Gana, jau svajot!
“Iųėtuvą” atėjusią iš Lietu
teik jai. Viešpatie!..
savo vaikelius kur mokina mūs- kraščiuose tilps dar už keletosJ
Stok greit į ratelį
vos' bet ir tenai pęrskaitęš ir
Tai taip esti su užsie-į
tautietės seselės vienuolės. To-; dienų.
Ir padėk mums dainuot,
naujais žodžiais dantis išsilau
“Taip, suteik jai .dangų Dieve,
ninėmis
politikos
žiniomis,
o
su
:
liaus gerbiamas kalbėtojas primi<
žęs ir nieko nesuprasdamas, j Ir tas nepatiko ?
Kadangi ji verta yr’ to,
nė kokį vargą turi seselės neturė-i vidaus žiniomis yra dar gud
nusispjauja ir sako: Velniai ži-i Nejaugi taip bus,
Nes Tave mylėjo ji, Tėve
damos tinkamos Motos pagarbini riau. Jas gamina paprastai
no kas yra, ar aš lietuviškai už Kad širdis susopo
Ypatoj žmogaus vargšo.
mui Aukščiausiojo "arba Sutverto-, tam tikrų ministerijų aukšti'
miršau, ar “Lietuvos” redak Ir ašaros birs...
jo. Žodžiu, gerbiamas kalbėtojas valdininkai iš kurių daugelis
Mylėjo ir mūsų tėvynę —
Oi! liūdna mergele
toriuj dar neišmoko’.
Dieva
nors
ir
lietuvių
dalbos
kvoti

taip
klausytojus
supažindino
su
Lietuvę, kur gimėm mes;
Ant ženiės čia būt.
ži, nieko nesuprantu kas ir
r
tikslu to vakaro, kad tik laukė mus išlaikė (diplomus gavo)
Tų didvyrių garsių gimtinę
Tėveliai mūs mirė
kaip parašyta. ...
publika progos kaip greičiau galė bet lietuviškai tiek moka kiek
— Tas ją Į dangų nuves.
Ir mus nepaguos.
Taip ir dabar visi karščiuo
tų tięst su pilna ranka pagelbą. karalius Saliamonas mokėjo;
jasi dėl Klaipėdos klausinio iš-: »Dar mes nenuliūskim, ■
Mylėjo ir šventų Tikybų —
Tiesa, nebuvo kam gerai išgarsint angliškai...
Bažnyčią katalikų;
rišimo kaip jis išrištas... Vy-\ Jauni, gal juk esam.
tų svarbių prakalbų ir publikos ’ Tai toks aukštas valdinin
Sielom didesnių mokslų
Už ką ji atrgščiau net kur žiba...
račiai, biskį kantrybės... Kau
atsilankė visai mažai, *ale atsilan kas kokį svarbų dalyką, nu
Ir taip nepražūsim.
Bus augseiau šviesių žvaigždžių.
no laikraščiai už kokio mėnesio
kiusieji gausiai užjautė seseles ka- šviesdamas parašo straipsnį' į
tai paskelbs, o mes amerikie
zimierietes. 'Aukų surinkta 127 lietuvišką laikrašti ir parašo
Ir būnant prie sosto ji Dievo,
Telšiai.
čiai jei tik jų raštą suprasime,;
dol. ir 10 centų. O įžanga ir bu rusiškai ar lenkiškai o pa
Jį garbins ir mels visados
tai apie rudenį tikrai viską su
fetas taip-gi davė pelno apie 7 do nelė. jo sekretorė, tą jo raštą
Kaip mūsų geriausiojo Tėvo,
žinosime. Gal ir kablegramą iš
lerius. Ponia Sugintiene mio pir išverčia lietuvių kalbon, perra
Kad gintų alisvę Lietuvos.
Atstovybes sulauksime apie j
miau buvo surinkus 35 dolerius. šo ant mašinėlės ir nusiunčia į
Atlankykite Lietuvą!
Naujus Metus.
O jeigu iš tų=
Ir tikiu jos maldą malonią
Viso grynų aukų bus apie 170 do komisiją “naujų žodžių kali
Trečioji Vasarinė
Šaltinių nesužinotume, tai ra-:
Diev’s visad su noru išgirs.
mo,
”
kuri
kala
visokius
techni

lerių. Aukotojų vardų ir pavar- :
miausiai galime laukt.
Po į
Tad ir Jo visuomet “koronė”
džių nepaduodu, nes nepagavau kinius išsireiškimus ir suraši
Naujų Metų-atvažiuos iš War-:
Lietuvos, jai džiaugsmu pavirsi.
i tam tikrą knygą, nes kiaukuoto jų lakelių su užrašais. Gal nėja
:
savos emigrantai į Ameriką ir
Kafcys. vakaro vedėjas paskiau paskelbs.
Lietuvos Vyčių 48 kuopa išpildė be abejo iš jrj. ne vienas bus’
šią Ekskursiją Vadovauja
>
trumpą dainų programėlį. Nors plaukęs Nemunu su “latvy!
neturi dabar vargonininko arba Srodkove” tropinis pro Kau-.
choro vedėjo, ale mūs jaunimas ną į Klaipėdą ir išmokęs lietu-: plačiai žinomas lietuvis kalbėtojus Ir
keUautojas.
drūčiai laikosi draugijos savo Vy-i vfskai per vieną vasarą dau
Išplaukimas iš New Yorko
čių organizacijos. Te gyvuoja Lie giau negu^kaip kurie, aukšti
Gegužio (May) 28 d,
tuvos Vyčių 48-kuopa! Lai pra kaimo valdininkai, per kelis
smenga jūsų priešai.
pagarsėjusiu visame sviete
metus ir tikėkit man kad jie
t
J. K. ž. ;as žinias tikrai amerikiečiams
EKSPRESINIU LAIVU
U'j£vi
ietuviams praneš jeigu iki tol
LAWRENCE, MASS.
Lietuvos atstovai to padaryt
7:00 valį vakare
(43,647 tonų) .
nevaliotų,.. Bet aš tikiu kad
Baland. 2 d. pasimirė Antanas
DEŠIMTIES-DnSNNU
LAIKU 1
valios. O kas žmgeidauja, pra
!
LIETUVĄ
i
Bagdonas, 133 Maple St. Pasimi
per Soutliainptoną ,
šom palaukt. Kantrybė viską6 malonios dienos keUonės jurėse
rė plaučių liga neilgai sirgęs. Mi
; įveikia.
į
pietinės mei-gitabs statys scenoje 5-kių aktų dramą “PILOTOI rė priėmęs bažnyčios paskutini
KAINOS TltECTA KLEŠA:
K Virak’s.
Atliko išpažintį,
’ Šis veikalas perstato apsireiškimą Kristaus laikais. patarnavimą.
T Kauną...................... .$109.$0
Į
>mavz ........... .$106.50 A
Scenos ir kostiumai pritaikinti tų laikų buvusiems-papročiams. priėmę viatikum ir gavo paskuti
I Ktaj&ėdą (Memel). $107.00
nežinia, Kaip žuvo.
jMatyšit stebuklus, Jtipiteriaus vaidelutes Piloto namuose. ,.^0- nį aliejum šventu patepimą. Mo
Vii'§ to $5 muito (katėsi
terį
Oną
paliko
neturte.
Mat
bū

MASONj Ga.— Garvežio in Pilietis ptiksis lydės, ekskursiuitus i
džiil sakant, pirmą kartą gaus pamatyti tokį veikalą amsterdažinierius
ųelžinia kokiu būdu stačiai j Lietuvą ir aprūpins visus ir
damas gyvas nepriklausė prie pa
wečhi.
pnsIUMksmitihnūs visoj kelionėj,
šelpimų draugijų nei’ apdraudė^ ■gavo smūgį galvon. Tadą
m kaukimai
organizacijų.
Antano kūnas po nivo ant traukinio, kurs ėjo ■ 'VtmUD
Alinas $«is ČkĮrtatnąs MUsų PAtApijds Nąttd&i.
I
1
126 Stote
J
mišių šv. Pranciškaus Mžuyčioįjh pilnu greitumu-. Negras peulcu$ąigi gerbiamieji, visus kviečiame: kaip senus, taip ir jaimus. tapo palaidotas šv, Marijos kapi ris pamatė, kad inžinierius ap- «t Uostom M«ss. K 4.
_ .............................................
i šio vakaro.
Nesigailėsite
ątdlank(j ant
nėse baland.. £ 4/
tūpęs. Už kelių ininutų ihžiniei.
♦
v
/
įdtB
mirė.
■
-k
Reną8jo».
(i
Įv
u

LAHIOKHJS.

't ‘

- rikantia iŠ
Vorko prottitouų .
Biblisfų suį&iMi Kabėjo baisiii
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lįdią
Taipgi
' . ■
■' ' -T i
rinkri komisiją gegužinei «
P^eMmasJk VyMų Naujogioa
nikai rengti, kuris įvyks
Anglijos Apskričio Kuopoms.
< d,
m, ČMaugolr
$Įi
i
' W
p .;

į

. -*

į

Brangūs broliai • ir sesutės^

;mškMri; parapijos

Liį
|

- ; *;

.? •
turiu už karbę pranešti kad me
¥
Kviečią
širdingai
tinis suvažiavimas įvyks gegu
ti L, VyČiųNaųjosios' AngHįt^||
žės. 4
1924 m. Liną yiį, pu
Apskričio Birmininkąs
į J
pietų, 22 Waverley St., AVoi.cester, Mass, .
1
<
/
. ' V.*r.
i*

Tadgi gerbiamieji vyčiai ir
Vytės ruoškitės iš anksto į mn
nėtą suVažiavimą ir išlinkite
kuodaugiausia atstovų ii? sumaiiykit daug gerų įnešimų,
nes ko suvažiavimas būna
skaitlingesnis tuomet būna ir
gyvesnis, nes gana yra daug
svarbių reikalų aptarti.

Taipgi pemiilškitį, kas-link
duoklių. į apskritį, taį turite >aL
silyginti už pereitus metus kai
nekurios kuopos ir^gi nemokė
jo tai ūš labai prašyčiau 'kad
visos kuopos užsimoketūf, neš
maža mokestis, tik 5c. nuo na
rio’ į metus.
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Savaitiniai, l^auktant,

L

LIET U V 4

—per—
' ! j
NEW tORK’/-BREMKlW
Patogiais laivais
į
COLUMBŲS— STUTTUBIRTį
L4
* ■*
* 1 p j
Ir vienos klėsolt kambarių- lai-i
vals. Daug pataisyta 3 klesos i
laivais. Parankąs, uždaroml 2 j
Ik lloriįkambariai, I.alvakotri
gIU i^ikaiaig klausk vietos a- J
'^bMrai’ba
,/j
NORTH GERMAN LLOTD
192 Wa8hlpgton Stree,

Dar kartą primenu kad pri-

4
f

r'i

*

■l

Jeigu manai ke

liauti į bile dalį
Europos, pasitei

I

rauk pirma apie

r

S u v. Valstybių

<1
t •

Valdžios laivus.
___ „
Ekspresinis patarnavimas j Hymotifli’ą, SoątlUTmptonų, Ulierbufg’a
ir Bremen’g, susijlinginius dėl visų dailų Europos*
.
: ■
Yra privatiniai kambariai dėl 2. 4 adyti O Žmonių, Didelis Įyaii'UJri’mr ,
gerai viltų valgių, kurie duodami j id<|elLiis, Svarius valgymo kambarius.
Rūkymo kambariai, Moterims Salonai, plačios ‘denys, ‘Beno Ko'ncei'čaij
kiekvienų dienų.
> f ’ ,
, ■ « (
KELIAUK ANT .VIENO ,IS ŠIŲ;
L.."'!
s. s. tEviAyHAjT . ,
js.s.,aE0. MMSHnraroiĮ >' * J
PBEg, 3¥*SMl«į., : ,
'
<>& i®E»raoosEm£;.

*
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'' EKSKURSIJA LIETUVON.
: . .
Mr/A. S. Lewls, Velėjus -trečios'klesos skyriaus bus vedėju rietuvių ;
J
ekskursijos laivu S. S. M()eorge IVasliington'’ kurs išplauks iŠ New
gegužio 6 dienų į Klaipėdą.
■ : I. .
Ar esi, ar ne Ąiuerlkos piliečiu, bet guli važiuoti su p. Lercis ir jis iš
duos jums Pūdymų taipl kad galėsi saugiai sugrjžti j Ameriką bėgy šeštą
mėnesių. Klausk savo vietinio agento tuoj smulkmeną.
Matukit jų*
iaiiie j/hidmą apmokėtos laivakortės iš Lietuvos.. *
Partraukti naro (fiinlucs per:
'
UNITED STATĖS L I NE S
45 Broadway, New York
75 Statė Street,
>
Boston, Mass. *
t
Managino Operatore for
‘.
J
UNITED STATĖS S H I PpIN G B O ARD:

1

1

-#•

■ rj

4
J.

*

.•»
♦
i

1

L1NIJA 9 BtoaŽvay, * NevYstk.ĮlY t>

i

LIETUVOS;

i

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU TIKSIU KELIU
Lietuviai važiuoja 1 Piliavą
Aplenkia Lenkų Juostą (Karidorlų) ■ ‘
VISA TREČIA KLESA PADALINTA •< '
kambarius ant 2-jų, 4-rių ir 8-nių lovų.
S. S. LITUANIA.......... Baland. S0
v
t
S. S. ESTONIA.......... Geguži ai *
Trečios klesos kainos 1:
HAMBURG’A $103.50—PILIAVĄ $106.50—
LIEPOJU IR MEĄIELl $107.00.
Delel laiv. ir žinių kreipkitės prie saVo agentę

. /’ J

GUNARO

i

4

EKSKURSIJA I
LIETUVĄ

Scenoje

13 dieną 1924

4

1

f

A0UITAN1A

mainiNĖJE sm«i, amsterdam, n, y.-

—:— ----------------------------------- ---------------------------- ——:---------------------------
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KAS NORĖTŲ ŠAUTI

3
1

gražių pasiskaitymų apie dvasinį žmogaus gyvenimą, a* ■
pie šv. Branciškij ir kitus jo ordenoušventuosius, apie į
Lietuvoje esančius vienuolius, apie misijas ir misijonorius ir daug-žinių apie platų veikimą šv. ęraneiškaus III
ordeno Lietuvoje — taip vadinamus tretininkus, ir daugi
kitokių paMskaitymų, 'parašytų prastiems žmonėms su-.

prantama kalba, visiems, tiems aš patariu užsisakyti sau i
ir kitiems patarti išsirašyti mėnesinį, paveikslttotą (daž
niausiai vienuolių fotografijomis) ir pigų laikraštį:

J ’l

“ŠVENTO PRANCIŠKAUS VARPELĮ"

d 't

Jį leidžiąvienuoliai “Mažesnieji Broliai” (Pranoiško

I
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S. G. LUKSIS

O DUKTĖ”

4

nai).

Bedaguoja: Tevtis jerammas.

Bendradarbmaja.

daug kunigų ir šiaip,gerų žmonių. Kuiu^oją metams £
lit.r pusei metų.Ž lit. bOd.
■ ■
Adresas: ^ietuva^W»tiaga
Jau išėjo iš’ spaudos
ANTANAS
Išleido “Mažesnieji Broliai.” Kainuoja Jį&titth

L

,ĮĮĮgij I4X ..JOJ
MranaM**
Pnsfuruoju laiku aš Šo. Bos-1
KUR TRWRp$
mūs kraštą ir išvažinėje kur
tiems visą setą knygučių par
/
tone turėjau pagelbsti dvietpĮ '
.lĘMIKt
Tel. So. Boston 4000
jiems reikia. AtMdaro keliat j
duodam* po 20c. viena. “ Uba
MFj|.x '
4
KjC
’ *V£ .* .*• >» O*
vi>tt>kvaUtyb4*K 4r -gali • vienas, Massachusetts iy Maine apskri- gą* Gudrumu-“ -dalyvauja 12
« - *«.
»■
fe *,'
lengvai ^iiMraSinet.’
’ 5io Sijtfngięitą ^yąžiaviftms^.ATLAIDAI^RASIDSTO/! Abiejuose ūUitūdmą<w ąšč ė-4jKasJms! - Vargas^»llu.
imoąiąt gi ■ * Giliultingšs Vy,
k??* **■ '
■ i
v-s
f
LIETUVISGYDYTOJAS IR
M*
IŠdirbimų. paroda—Išvažia
- .X/;
M4lba>AlW; k* aš turėjtitil|5eW**“S«’ 0
JM»
; ‘ CHIRURGAS t
Gauna
įndtiną
iš
Amerikos
t
» M
vimas.
.v.
V.
štai vienariekele tai daly- nūn sūnaus laišką ir apart to,
Reikalaukite pas;
’ . 1506 E. Broadway, So. Boston.
40 valandą atlaidai; šv. Petro ■M
trys dalys, M
v
A.
L.
R
KTMoteriu
Sąjuiv
Į (Kampus G St. ir Btoadwašf>
dar pinigą ir įvairi; įvairiau
Oetuvią bažnyčioje prasidėjo
[.VALANDOS:
8
—
11,
2^4,
7-9
atMisakė sHobątt So; Bostoąo|^n^ mažesnė* tai kam ta, Tai
Fj-pereitą nedėlią. Vakare pą?
sią drabužią-iTibą Pavydi.^ da gos Mass? ir’ Maine apskričio j
^moąenis. Sakė, kad šit Sbrt^ail vaikeliai — ksTb^a^oąa
bar jai dvarponis ir norėti^ iš sitvažiąvinias įvyks gegužės ii i
>
^noksią pasakė gerk. kuiL JuB&sioriit nettnį' ryšią,
Pagaį] motina lauždama ir duodama.
jos atimt, bet gur tau. Jis ke- d., 1924 nu (Motiną dienoje)
į ,T£^s iš Laivrenee, panedėlyje saTel. Brockton CllZ~w7[|
Mm^morgičią gavome ^utbpaikainHMąonos, Ji pažiūrėjo Ua^vestąves it ateina prie naš Woiwter, Mass. Sesijos pra-I
gerk kmn* Čaplikas išlPro*
,*♦
DANTISTAS
Bostone, Pasirodė, kad
kalbėjo: .
les prašyt, kad paskolintą Tū sidės 2 vai* po pietų. Laikas]
••
' videnee, It I.r o utarninke ant
E
Ugnis užgeso, o kuro nė- bą. Ji duoda, nepyksta. Kam? jau pradėti rengtis prie šio su-1
ąžbatghho sakys pamokslą mario klientu savo pinigus
gerk ktm, J, Švagždis iš Mon kė ne So. Bostono- bankuose, [ra, šaltis baisus, nęs\ negali Kodėl?.. O tam, kad parodžius, vaižavimo. Išrinkite delegates I
_ (GUMAUSKAS)
tanoj Mąss,
V
. .j
ko Še nebuvo žinomi.
W d',riR islci5‘ »osies- Kod?l kad už blogą geru atshnoka ir į tą suvažiavimą. Tą pačią die
S Joje telpa daugiau kaip
IJ05 Main St., Montello, Mass*
J
‘.'dtaipyra? Nuožmūs vokiečiai kad dvarponio širdis siiminkš- ną bus ir išdirbinią parodaj
1G0 trumpai pasakaičių
||
<gampag Brontl Street)
' Dabar So. Bostonas turi tilSfeplėšė vfe» turt» ir
paliko/ tetų. To nesuprato dvarponis,
Taigi
apskričio
valdyba
kvie-Į
150 pusi.-r45 centai Į
SO BOSTONO LIETUVIAMS
'-Lv..... .
..
N—
rai gera battkn. Ttfi rMeTaįP*'? -• Al, šunini! Širdis ne- o gal ir suprato, nežinia, bet ,čia visas sąjungietes prisidėti
^įiARBlMKAS
*,1 M|
---- ::7 r-n .
-r
...............
J- ’
i
Nationai Banl/of Boston. Tpi rims^ t>y Saukia keršto bai- nesįsarmatjjo*.. Lankė varg- prie paįvairinimo tos parodos,
1
366
Štoa^siayf
Sęstoa
2
h
Afass
Tek So. Boston 270
ftių žodžių rašytojas yra IntKam?.. Prie-PV našle. Pavydėjo tos laimes.. mą nuo1 IVoreestcr’io sąjnngje-Į
l
vis. Aš noriu Į lietuvius pją- įstaiga vedanti platų bizup J^j ^atns .
Ko
jie
atėjo?
Ko
no-Į
yjotina
leidžia
mokyklon
tai
yra:
siųsti
savo
išdirbinius!
bilti bendro kilimo klausimu ir lietuviai turėtų rysią su tud|rj
įir kas jiems ria.liepė atei- Į vaj|nis< nes nori, kad jie būtų
,
• v
"!
I
’ ‘
‘
I ' Ulinio,
UV'ė' *1UI I,
Galima susikalbėti ir lietuviukai
į tą parodą. Kur ir kam siųsti
biznio reikalais. Aš* pilnai' tibanku ir batu tam bankui žino-,m jr žmoses spaust be jokios 1ap>si5vĮPte ir dori
OFiBO valandos: Rytais iki 9 vnl.
_____ -t .. ..„.j. Atsiranda bus pranešta kiek vėliau spau
-idu, kad kiekvienai So'. Bostomi, tai tas bankas jų morgijnnelaširdystės: ir
be
jokio
pasi-1
i{
.
ia
ne
i
a
i
rtl
č.
yj
a
t
Po pietų nuo 1—3
ir be jokio pasi- K, -ja nelaime.
Mat, parva- doje, kaip tik gausime atsaky
Vakarais nuoG—0
* Uoli etų v iš norėtu, kad So. Boseitis geviim aprūpintų, negu“ilg^
’ailėjimo.
51245**^
žiuoja iš Rusijos vyras su žmo- čių. Išvažiavimui daržas (par
536 E, Broadway, So. Boston
tonas kiltų ir kartu patys'lietu
h
Atsirado
geras
žmogus.
Kana
žinoma,
ten
gerai
išalkę,
kas) jau paimtas-.visiems žino
Bostono bauviai kiltų gerovėjes ,8įa. .fįosi, bite koks kitas
PARSiDUODA gvošerlo Ir kmidžhl
i
h)
,
jf v
■.
me jis?.. Kaime-dvare... hi-Jn<ų išbadėję ir neturėję vietos, moj gražiausioj vietoj, Romu storus. Pni’sIdiKKhi pigiai. Prk>žn«ris
Manas tuvi geri aušrą šioje val kas. .Jei'kaš kokį nužiūrėjimą
rsim ten, eisiu, nors ir salta... Į o
Ras?’ (kūma gimnazijoj vos Parke, Montolio, Mass. Šis — turiu du štoru, tad persiiulcu ubu
16 METŲ SOUTII BOSTONE
du laikyt. Atsišauki!’po nr,: 131 (' Si..
ktijoje “ beaeliių”, Toje dtUy- So. Bostone turi apie tą binką>
Į
eina. _Bet kas? Nuėjo, bet Į v,etą ir ima įvairius kyšius, išvažiavimas Įvyks birželio 8 So. Boston, Man*.
L Ui t
jė Henry Ford pienuoja dirb tai tas VraTbA joldo pamato; Jei
kas laukė?. . Nelaimė...
Turtingieji neša, o neturtin- d. 1924.
tuvę. Jei tas j vyks, taį čia bus buvo seniau padalyta skolinin
Ko nori ir ko atėjai?
gieji neturi ko. Jie norėtų, kad
Brangios sesutės, tiki uosiu,
statoma naujų namų, rbndos kams nemalonumą morgičių
paklausė dvarponis, ii surauk? h,as jįenis atneštą. Mokytojai kad šį pranešimą Tamisto.s ma 11 kambarių, skalbyklos, maudynė, gnpakils, biznis plėtosis, gatvės pareikalavimu, lai buvo tgdū,
šaltas Ir šiltus vanduo. Pritaikin
kaktą.
Duonos šmotelio —
davėjus“ labai myli, o loniai priimsite ir tuojau imsi z,ris,
tas dviem Šeimynom. Kaina $3.000. Ad
AKIŲ SPECIALISTAS ‘
Ims labiau švarinamos, tvarka kada So. Boston. Trast Co. ve
resas: 09 BANTEIR St„ So. Bosimi,
I
atsake
motina.
neturtinguosius
spaudžia
kaip
tės
už
darbo.
Svarbu,
kad
į
bū

399a W. Broadway,
Boston
bus labiau prižiūrima. Bet kad dė derybas apie, susidėjimą su
| Mass. Tol. Talbot 2189.
Tėl. So.So.
Boston
323
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. va k.
| ,
Duonos nėia...
Negau įmanydami. Štai sumano visai siantį sųvažiavinuj pribūti] ko
LIETUVIS DANTISTAS
Aš
viskas tas Įvyktų, tai reikia sa Federal National Bank.
Įsi!.. Lik kitui!.. ai mieste I t neturtėliais apsidirbt ir tam daugiausia atstovių nuo visų
vu pinigus laikyti So. Bostono jums pasakysiu, kad aš su FeĮpilk, bet ne pi ie nlanęs.. .
suranda
įvairių
priežasčių. apskričio kuopų ir kad būsian
^bankuose, reikia sau reikme deral National Bank per metų
Perkame ir parduodame
I _^uskaud° .iOf> >iidis. Nuiie- nors vaikai ir nekalti, bet įs ti išdirbinių paroda nebūtų pa-j
(KASPARAVIČIUS).
nių* pirkti So. Bostono krautu metus dariau biznį ir nėi vie
425
Broadtvay,
South Boston
Į
mortgadžius,
taipgi
duodame
idėjo asai a... ašaia gailesčio ii varo jr fHą- Neturtingas, kas rėdą vienos arba dviejų kuopų,
ojueo valandos: nuo 10 iki I2;30
vėse.
nas bankas geriau man nepa» v jo,
ryte ir nuo 1:30
Į skausmo.
„T
iš
ar negali kiaulių eit ga- bet kad būtų viso apskričio 'ir surandame paskolas ant nntamavo kaip Federal Nationali
..
...#
T.
.
Iki
6
Ir
ano
6:30
iki
t) vai. vakare.
I
Ini
b
Jei vi>i lietuviai laikytų sa ■jPhjP
Kui eiti?.. Duonos me-l
hie- nvį. žinoma, “kad kiaule va kuopų. Kaip būtų gražu, kad
J| — Kuv
Ofisas uždarytas subntos vakarais
A. I V A S,
Ir nedėklienlals.
vo pinigus So. Bostono ban.
M
<as neduoda. Kur pasidėti ? I
lkas
| ’ jg.antų, taį ir vi^ svief.}
Į tą parodą kiekviena sąjungie.
Šitą
raštelį
aš
ūta&ui
lietu-Į
Pernai
čia
dirbau,
liejau
P
ra
‘
hadv?n
110 Treemont Street, Room 508,
kiio&v tai tie bankai galėtų
............ ’’ Tas pats vra ir su tė šį bei tą pasiųstų. Jeigu tik
Tel. Main 6467, Boston.
nuo savęs, me- kaitą
-*A- šiose 11
11
*’
teikti, daugiau morgičių, nuo viams visiškai
lankose, o dabar
ką 1 jais;• GaV()
gerą viet.; ir nebe. mes visos, kaip tos bitelės su
'
4
J H
šimčiai galėtų būti mažesni, iš- kas man^s
. ,neprašė jo tašyti. i Aš
*r|U^
Daha^’
I)le'ek* žino, kas bedarvt, kaip pinigu trūnime prie darbo, tai mūsų
lietuviai
Kur teisybė ?.. Žu’-. paroda bus istorine.
lygos, galėtų būti lengvesnės. noriu,
-y-”’ kad, visi
t
—
v......... kd-Į Teisybė, kur tu?.. Tavęs nė
' Jei visi pirktus čia sau valgv- tu) 'plaktus krįtvon, remtą, vie ąa... X argas, krseniai tusti.. J Y0
gimnazijoj viešSergu jau 6 metui Ir niekas negelAlena V. Kneižienš, 3 šeimyną namas, geriausioj iv
gelbejo.
’ Gavau progą bandyti jūsų
. 1110 produktus, drabužius, ra- nas ltijį>. yemtų įavo^ ’Jnznie- Į Aši vargšė našlė, kur paside- pafaxija? Blogaš pavizdvs, nes.
A. Ta R. K. Moterių Są,jun gražiausioj So. Bostone vietoj..
sutaisytų žolių No. 303, tai jos man
kamlus, muzikaliusf dalykus, rius; o ?iiį^ini^tty^^Tu^.vert- >įsiu, kas priglaus ii kas, nois
rUHaj, vokiečiai ir kiti, gos Mass ir Maine Apskričio Parsiduos pigiai, nes savinin labai gelbsti, čion „prisiunčia pinigų
vėl ant vieno pakelio Ne. 303.
tai. bizniai čia pagerėtų'ir kai- tų su. FeJėraį Natipnal Bank. vieną, duonos kąsneli duos ?..
gfr(įęsĮ tflį nnsą, vpkieerą ir. Raštininkė.
kas turi pirkęs kitame miestely
Antftonp jforriion,
tame banke liHiivųibtjĮrėtų Į- Asą ros byra ir kas jas mi^lIIOS"hcit0kių kalbą;’ Kam tūiT lįas
/ įlos galėtų kristi.
Slmpson,
Pa.
ir
šj.s
narnąs
tupi
būti
parduo

k,
isigyti sau vardą?*
N
| tys ?.. Niekas... Visi mega, ■ o Į *v
Ąf Lietuvoj užvieš^
tas .greit ,Nfttną galite’apžiū Tokių ir kitokių 1'aiSKrj gauname Šim
ė Dabar , aš noriu atkreipti
• ‘
A
*
’
fRuįįlph
Jurgąnšon.p
iTtt
o
us
^temęs.
šalta..
.
žmotus kad žmones geriau paslgan&lina su
.
, •
J'tpatiau& rtlkra^įėvynės meilė?
lietuvių donię į tai, kad jie nėrėti bile kada po numeriu 432 Žolėmis,
h
negu su specialistais, Mes už’ t*£**^'
*
I A'h’iV*
Vien '*S?iSlty6o
Nearto nebu^ .lAr/Lietiivpj nė-*
i?a įsteigę savo centro pąnąšiąi,
ai-kome
virš
600 rūšių Žolių Ir sutaiso;
W
’
.
Fourth.
St.,
So./Boston.
Dė

r■
mę .nuo vtsąkių ligų-, Atsiųsk 10c. < *
ir tėis^U gj.^tąvią mokytoją? W
—kaą>- vokiečiai .TanmĮęą ’^Įąją.
lei sąlygą kreipkitės pas -A. 1<\ gausi zollą katalogu Rėlkalattjatoe <«
■
~~
s•
•>
KJOUžį, 308 E. m St., South genių ylsosš apygardose. .
, Jei vokietis! Jamąiea PląinmęĮ fjė^kąt < mums rusą, .katrie pe-.
Vad^kokalmtmdąWhoš.- , ' ,
Mušą Žoles yra grynai lietuviškos Ml
i
ri- morgiciaus, tai jam nėra
v•
mato knyga./' ^uri* 49upusT., Boston; TU S. B. 1696.
let^lškalšlr
’angilštois nurodymais.
motina eidama is kaimo į kai-1
.
.
reikalo eiti pas agentą, o jis tie
nų. iš dvaro į dvatę ir niekur! Mokiniai,, ■‘katrie-mjrl t savo ^8 pltš|.,: snVįtaifeikslais Lietu
siog eina į bąnką, kur jis yra
M. KUKAITIS,
negaudavo duonos kąsnelio. Įt^yi1?, Meiiįylėkit tokĄ niotry- vos veikėju, grupių, partiją
pažįstamas. Jei bankas tuč
Skoiinam pinigus ant pirmo s49 Hudson Avė.. Eochester,
Visur atsakė: “Neturim... Voneduokitkvsuj,-befr ejkit grupi-ą, namą ir t. t. Likusi
Jnjjjau negali paskolais suteikti,
kiečiai atėmė...
Negausi... už teisybę, žinokit; kad.už tė- dalis albumo yra užimta bijo- ir antro morgičiii ir statymui
tai duos rodą, kur už mažiau
Ipa|wnę reikia kariaut ir tada grafijomis Lietuvos veikėją.
naujų namu ir pataisymui se ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINfiS
sius nuošimčius galėtų gauti.
DRAUGYSTĖS VALDYBOS
Ėjo motina namų link tuščiu Preslis bus pergalėtas, kai pirKiekvienas lietuvis privalo nų prieinamomis sąlygomis,
Už
tokį
patarimą
bankai
neima
1
ADRESAI.
krepšeliu. Išeidama ką manė ? nia vidaus išvarysi!: tuos kii- nusipirkti Lietuvos Albumą, j Visais reikalais kreipkitės ]>as
DOVANOMS
atlyginimo, kaip agentai ar ad
A. K KNEIŽL 308 E. O-th St.,
Manė, gausianti duonos, niil-rn’mis’ katrie giaužia inūsų
kurį gana daug nupiginome.
vokatai. Todėl vokiečiai taip
— M. Zobtt,
tu ir kitu valgomu daiktu. Ne- Matomą pamatą. Nelaukmi užSo. Boston arba 294 \Vasbing- PIRMININKAS
539 E. Sevenih St., S. Boston, Muse,
laikydamiesi veikiai tarpsta ir
Duodame progą kiekvienam lie
Tel, So. Boston 1516—1«
vyko... Štai ir namai Vaikai viešpataujant rusų ir vokiečių,
ton St., Old South Bldg, Rooms
tuviui jį įsigyti. Seniau tasai
- a greitai lobsta.
Jei vokiečiai
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozus,
įbėga pasitiktų, .bet jai sopaP*e Jaa
tni žinom kokie
811—812, Boston, Mass. Tok
492 E. 7-th St., So. Biiston, MriBS.
. taip tarp savęs aprūpina saalbumas paraduodavo po 5
PROT.
RAŠTININKAS — J. GHneckis,
j širdis i juos žiūrint, o vaikai P1:a* Kelaukim tokių laikų, kad
S. Boston 1696 arba Main 2483.
Kuri bus atminčiai ilgam
5 Thomas Purk, So. Boston, Bjlassi
' vo reikalus, tai kodėl lietuviai
dol.,
dabar
gi
po
waina
tiktai
I to nejaučia, nes linksmi ir juo- Į red\ėtų valgyt avižinę duoną,
EIN. RAŠTININKAS — Matas šelkto
/'
laikui.
ir latviai Šitaip negali padary
4o0 E. 7-tli St., So. Boston, Masaį
$3.50,
kas
yra
nepaprastas
Į liauja. Parėjo namo, o čia šal- Į ar^a
t°kios notuiėt.
KASIERIUS
— A. Nauilžiunas,
ti. Dabar Lietuva ’ir Latvija
Kainos Prieinamos.
885 E. Broadvvay, S. Boston. Mani
Į ta ir ji verkia Verkia, kad nėStokim moksleiviai'— ja n- “bargain.“
(’it.v Pelini — 3 Šeimynų. 14 kamba MARŠALKA — J .Zaikls,
/“•parodė galinčios neprigulnrin1
Kurie
norite
tą
knygą
įsigy

rių
namas su pečiais, šiltu varnle-im.
Reikalauk Katalogo.
. 7 IVinfield St., So, Boston, Masg.
| ra žemėj teisybės ir artimo Į nuomenū i eiles ,į vienybę, o per
maudynėmis, piazals ir t. t. ant m'“ito • Draugija laiko susirinkimus kas tro*
gai gyvuoti. Tai kodėl lietu
ti
kreipkitės
tuo
jaus
pas
pardavimo
prekė tik $11000.
[meilės.
Dvarponiai užmiršo vienybę Į laimę ir teisybę.
“DARBININKAS,
čto nedehllenį kiekvieno mgneato, 2-r%
viai ir latviai negali savo fi
Kilus \xi 12 šeimynų puikus niur'nis vai. po piety šv. Petro pampiJK' sal€J4
866
Broadway
Į Dievą ir Jo prisakymus..-. Spieskimės vienas prie kito.
namas po 5 ir 0 kambarius, visi nau 492 E. Seventh St, So. Boston, Maso,
nansinius reikalus aprūpinti
DOMĖS!
jausios
mados įtaisai (iniprovemenis),
Borton 27, Man
jMvli turtą... Visa tik sau, tau Paduokhn kits-kitam ranką ir
savo tarpe, kur jie negyven
elektrikus šviesa, skyrium '.šildomi pe ŠV. KAZIMIERO E. K. DE JOS
[nereikia. Tu dirbk, nes taipjhėgkini pirmyn. Pirmyn, kur
e
čiui ir piazai. geriausioj apielink.'i,
ti?.
Tik ką išėjo iš spaudos dvi remias neša suvirs $5.500 j metus, prie
SOUTH BOSTON, MASS.
[reikia...
Dirbi gerai, tai ir J teisybė ir šviesybė.
žastis
yra
mirtis
šeimynoj
todėl
piismagios teatrališkos knygutės: versthiai reikia parduoti greitu laiku
VALDYBOS ANTRASAI.
—"Įgausi, o jei nebeturi vieno, nezx
,
,
. ■, ,
noys
už
pusę
prekės.
“
Ubagą
Gudrumas
“
ir
“
Gikr
k
ut?:i,
O pamatvsit draugai, kad
>
-•[begali
— nebegausi: “kaki
1
°
A. IV Art. 3(51 \Vest Broad\vay, Sent h
su
teisybe
niekur
ndžūsim
ir
viliukingas
Vyras.
“
Pirmoji
pil

Boston
arba 110 Trenumt St., Ruoni Pirmininkas — J. Jaroša,
pjlsait.“
'440 E. 6-th St., So. Boston, Masa,
508,
Boston.
&|
Vlcė-pirm. — J. Grubtnskas,
Al — Kur kreiptis? Kas pri- si žmonės iš mūsą džiaugsis ir na juoką, 3 veiksmą, antra gi
157 M St, South Boston, MhM,
tikėsis šviesesnės ir skaistesnės panaši pirmai, dvieją aktą.
AIglaus?..
Prot. Košt. —. A. Janušonio,
Į glaus?.. Eisiu prie klebono..
1
±l.li«
<T.™=
| patekant aušrelės.
1426 Columbla Iltį., So. Boston, MaM.
Prie antros yra dar prikergta
IJis
geras...
Pasigailės,
Tlnansų
RaSt. — K. KiSkls,
Paruklis. monologas “Cicilikas.“ Kai-1
Tj I Duos duonos plutelę ir šilto vi-|
428 E. 8-tU St., So. Boston, MSM(
3jlralo dubinėlį. Jis turi teisybės! Telšiai, 1924-TI-10.
TIK PATRINKU JUOMI J Iždininkas — L. švagždys,
na kiekvienos yra 25c. • Iinan111 Boxven St., So. Boston, Maa*,
,
Kuomet jus kankina skaudus atakas ji
yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
Tvarkdarys
— P. Laučkii',
i
roumątišku
skausmu,
ar
užpuola
m-n*V|
| ir artimo meilės, nes Dievas |*
K
r’alRiju. strėnilieglis. skaudami «u>c- J
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!
395
E.
5-Ui
St., So. Boston, MaJSfc
* .
* riai ir muskulai—knkja nęapsakmn» i J
Ijam tą paliko.
Jis geros šir- rvg*%twtą&gj
Draugijos
reikalais
kreipkitės visados 1
* palengvinimas
pat.’i- J
Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
protokolų
raštininkų.
>5 tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios org&nitl dies, gal, nušluoštis ašaras, pa
.Draugija savo .susirinkimus laUM
ilguos ir varguose paduos ran2-rų ned&ldienį kiekvieno mėnesio 1-mt
X cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
» Ireg. 8. V.
Bl"re
DAUGIAUSIA ŽINIŲ APIE LIETUVĄ TURĖSI
vai. po pietų parapijos salėje, 492 BL,
3
& rašyk, nes ji:
Iką; — kalbėjo motina ramin- I
Seventh St., So. Boston, Mass,
•* ir tuojaus pajatičianui tnalt>n!ai de- ’i
JEI SKAITYSI
X • 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
ginanti SĮlutna bcshkMdSIant po nk njdania vaikus ir atsikėlus išėjo.
D. L. K. KEISTUČIO DR JOS
* daina vieta, kuri Kiiti-ikla nuuoby »i<
5C • $250.00, $500.00, $750.Q0 $1000.00. $2,000.00, $3,000.00.
, tnuittĮ 1 i NiSk.ii nrra reiknla Įank-tC s į
Nueina.. <
Išsipildo jos žoVALDYBOS ADRESAI
2. Moka*pašalpa nariams ligouiams kas savaitę po:' !
turint p<j parka b'ki>i tilcvo jMĮpibn. •*
K
[džiai. Gauna duonos, ne tik ji]
‘
Pain-Expfllleria ‘tikrai -pagelu ir-'
. Boston, Mass,
& $3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.
*• imu*, kaip ]iw.i pagi'lbfbA ne,U’k.i>t.> „<
«
i-.S i .nhn J?i‘ ir.l' I
J
A
viena,
bet
daug,
daug
tokių
įiiični
tnkiituni-'iani
žmonių
pi"»Iiv
-rv
’
.
l
Į
3.
Šelpia
suvargusius
narius
ir
našlaičius.
'
.i
.
K
iip
tų.
VisiiotiH'L
laikykite
jo
b'uik.i
•(
f parankioje vietojo.
i*
4 . Nariai gauua S. L. R. K. A. organų, savaitinį laik
., Pirmininkas <— Antanas Pastells,
vargšą žmonelių. Gauna, nei
30& ir 70e. už bonkiį aptiekus-.
„1
*
raštį “Garsą“.
j Įtik neturtingi, bet ir. tokie, ku146 Bowen ŠU So, Boston. MSlii
F, AD, RICHTER & CO.
.į
Įdėmiausią
dienraštį,
leidžiamą
kataliką
Lietuvoje.
5. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus raštus ir dalina naVleė-I’ivni. — Martinas Knlstiiuto*,
104-114 So. 4lh ĘĘ, Brooklyn, N.Y.
J rie pirm karo valdė kinemato’- Į
K į riams veltui.
4062 WsMngtott St. RosllndaJ*
•;
Užsakyk sau ir užsakyk^ savo giminėms ir pa
Protokolu RnSt «*-' Antanas MaetUuna«*
J grafą ir turėjo savus namus,
X
. 6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi taiVoš reikalais, re
...L,
,t
. 450 E. Severith St, Soltth Boston,
žįstamiems. Kvieslį su aukso mintims siunčiame do
.
;
K mia Lietuvos respubliką.
j . Duona avižinė, bet gardžiai Į
Fln. Raštininkas — JWft8 VlnWl$M
»
7, Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų
DAILUS PAVEIKSLAI KURIUOS
000 E. Broiuhvay, Sonth Bostonu,
XI;
vanai kiekvienam kas paprašo.
] ją visi valgo, o sriuba papras- [ §
padaro fotografas
Kaštonus — Andriejus SŠaiteetait, _ .
[ metų amžiaus.
*
a
y
K|
307 E, 'NlirtĮi St, So, Boston. Masą
plojimus j S. L. R. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. .-Kuo*
j ta, bet visi apsilaižydami sre-4
Maršalka
Aleksandra .Tulniokas,
Lietuvoje kainuoja ^dolerius, o Amerikoje 10 dol.
KĮ pas yra visos© didesnėse lietuviu kolionijuse Amerikoje, ‘todėl, noriu- 3 bia ir nori, kad daugiau įpil-f
«,*[' tieji informacijų, kreipkitės prio kuopų Sekretorių nrna t'00’0’ * Uen115 Oranito št, So. Boatoni Mik
««>[ tio TiaStiMę:
Draugyste D. 1,. K, BeW?to laibi
45S WEST BROADVTAY, .
! RP
nton,wlnlus susirinkimus tos pirmą
Adresas:
Kaunas,Ožeškienės
Nr,
Š/^Rytut
”
$•»
S. 11. R. K. AMERIKOJE
*
South Boston, Mass,
ilčkltont kiekvieno mėnesio po No, w4
J
Neilgai taip buvo. Viskas aL
fttttaNiin' ŪidieUiiB ©avelltoiuii. Už* ; tVaBhlngton Št, Boston, Mok,
j|sirnnixio štai, rodos it per sap-1
® ^0r 9tl|
(
y ■
įalkotą visokios rūšies rSmns,
• valunda po pietų. Ateidami atM’rartlt
ta MVtto naujų narių pria wm*Į M© ’
ŠĄirth Boaton
ĮF> ną mataą vokiečiai' apleidžia ri»7aiO*u7u0h*'u>twA)u,ipr.ij*.., Mito. l.auiMkiAutu. m.-,«>• mum
•.»
w
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T
J > *' J '
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PRANEŠIMAS.

lDR. J. C. LANDŽIUS

:: TRUMPI
SKAITYMČLIAI
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J.MACŪONELL, M, 0.

. EKSTRA
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D R. H. S, STONE

1

PASKOLOS-

DR. M. V. CASPER

“ PARSIDUODA PIGIAI

ŠTAI KA MUMS RAŠO:

t

NEPAPRASTAS
i
NOPIGINIMAS

rŠKOLINAM PINIGŪŠ“

N. ¥.

i

f

FONTANINĘ
PLUNKSNĄ

DIDŽIAUSI BARBENA!

’Susivieniji mas Lietuvių
R. K. Amerikoje ’
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