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KETVIRTADlEKtS, BALANDŽIO 10 D., 1924.

R
Kainą^cėnt#
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įlarę d ar gražiau — perbėgę
mūsų aiĮnijos į lenkus iy ’is ten
puldami savo brolius gaiva4
padėjo, kaip K. ties Seinąjilk^
Kitas istorine lietuviška pii^atvĮfį

4

KOPERACIJA SVETUR.

\

$

KĄ PADARO ĘKSPLIOZIJA

VERTA SUSIDOMĖT.

X

1923 metais prie Darbėnų parapijines bažnyčios buvo gi
musių 221. Tarne skaičiuje iš neteisėtos moterystes gimusių 24. de zdraica ohvwat<»l M. /Irti- //I
nauja legionuose Vilniuje
Iš čia aiškiai matoma, kad dora . aiirmomenes tarpe labai nuvieną ka rtų paša kęs savo idcve-1 a
NEAPLEIS VATIKANO.
INDOMUS GINČAS.
puolusi. Taigi, sumaniau peržiūrėti knygas iš kvietus praeitų
džiui, kai tas nuvežęs jam
j
metą,
patikrindamas,
kaip
kitados
buvo.
Atradau
I .
LUNDO N. — Anglijos par
Vilnių iš dvaro litų, kati-kiti-’K
RYMAS. -4 Buvo kilę gan1903 metais—gimimo 203 ne tei setus mot e ry s t ės 5
lamente kilo indomus ginčas.
ateisiąs su legionais į-Anyk- Į
dų būk Švent; ųJs Tėvas daly
*t
ii
.a ♦
1904
”
”
173
Ginčas tikybinio pobūdžio. Ten
7
ščius tai “visiems duosiąs hi* j
vaus pašventį iiine Amerikos
T *
* *
tikintieji susiginčijo. Dalykas
1905
213
(i
zūno!” Jo šviesios atminties
Kolumbo Vye ų Namo Ryme.
'
’
»
*
toks:
parlamento
atstovo
’ 1909
160
4
tėvelis tik su savo šeirnymilu
Iš Vatikaną [paskelbta, kad
* 1
-1 5
daines MacPlierson’ot šeimvna
1917
” •
217
10
*
gandas klaidingas ir Šventasis
kiškai kalbėjo ir labai
M
padidėjo sūnumi. .Jis yra prez- Tėvas nei dėl’lokio reikalo ne
1920
170
12
savo kraštą, savo žmones^ lie
»
'
M
biterijonas.
Tai jis paėmė sa
tuvių kalbų ir pats buvo visą I
186
1921
13
/
.
—
apleis Vatikano pleciaus.
vo sektos kunigą, paėmė kū
!»
<*
mylimas ir gerbiamas.
Ačiū
I
1923
”
'Pečiau tas nariias esąs
’’
221
24
«• tai n
•
Šveicarijoj praėjusių metų
mus ir tris parlamento atsto arti Vatikanuir, , kad popiežių*
Iš to sąrašo aiški; ii matoma. kad dora tarp jaunuomenės. jam dabai' nerasi Anykščių j
pradžioje išviso buvo 11,048
vus ir nudūmė j aršiausią Ang
galės jin nuvykti be išėjimo iš greitais žingsniais pim lū. 'Tokiu k i'liu einant visuome nė liūdną apylinkėj nei vieno ūkininko,- J
koperatvvai, kurių tarpe dau
lijos šventyklą t \Vestminster
kuris nebūtų įsi veisęs sau iš jo
I
Vatikano pleciaus.
giausiai sūrio gaminimo bend
Abbey ir norėjo ten pakrikštvdvaro sodo nors nedidelio sėd- i y
(Kauho “ Vienybė”)
r-.
rovių — 2703, gyvulių augini
ti. Tos šventyklos klebonas
nelio. Tėvelis atliko didelį kiti- ‘
, te
mo — 1546, žemės ūkio pirki
atsakė, kad toje šventykloje PRO NEW VORKO UOSTĄ
Jūros darbą.
mo — 764, vartotojų — 666.
sakramentus gali teikti ir pa
Klaipėdos krašte p radžio j
Lietuvos Universitete 1921
VVASHINČhĮoN. — Per pe
Neaiškią misijų atlieka ii’ .
ANT MIRTIES PATALO.
maldas laikyti kunigai tik ang
m. pradžioje buvo 1380 studen
kovo
mėn
buvo
tokios
kainos
zdraicos žmona: Lietuvoje ji
likoniškos Bažnyčios.
Tada reitus 1923 luitus pro Ne\v
Anglijoj Didnlenų bendrpvė
tų ir 110 profesorių (mokyto
BĖRU N.' — Hugo St innes.
paršelių
2(125
litai.
1
klgr.
gyvena su lietuvių pasu ir va
Yorko uostą pravažiavo 500,C. \V. G. 1923 m. padarė apy Vokietijos turtingiausias žmo MePherson pasakė, kad angli
jų). Teologijos — Eilosofijos
dinasi panele; už demarkacinėa.
000 pasažierių. | Į tų skaičių jn- sviesto 7 — 8 litui, dešimtis
D ■
vartos 66,120,000 sv. st., kas li gus, baigia savo dienas. Dak- konų Bažnyčia neturi jokių tei
fakultete yra 138 studentai
linijos išsitraukia kitų pasų ir.; kiaušinių 2 I. 20ct. — 2 L 50 et.,
tais sūdant 4 milijardus. Pel tarai neteko vilties ji pagydv- sių prie tos šventyklos, nes tą eina atvažiuojantieji į SUv.
(moksleiviai). •
ii
I
' 1
vadinasi lenkų karininko žino
šventyklą pastatė Rymo-kata-j Valstijas ir apjeidžiantieji šių višta 6—8 litai, 1 centneris
nas padidėjo, palyginus su pe- i.'
i
(Kauno “Vienybė”)
mi M, Jų dvaras nedalinamą^
.
' J
likai, Rymo-katalikų apeigo sali.
kviečių
‘ neitais metais, 215,183 sv. terl.;
■ * 25—28 litai, rugių 17
į
Kitas tos pačios gfištos lietu
_____ iK______
L • - • ■
mis pašventinta ir Rvnio-katapagamino prekių už 20 milijo
—18 litu, avižų 14—15 litu,
SUPLIEKTAS.
viška pavardė fenomenės nuo
viską
likai ją valdė tol, kol Anglijos NUŽUDĖ SA ' SUŽIEDUOnų sv. st.
L ■■
Anykščiai. 10 kilometrų nuo 19211 metų nuolat sittva iš Vai*!
miežių 18 litų, žirnių 22—24 li
MONTREAL, Canada. — karalius susipyko su popiežiu
v'
tai, ropučių centneris 7—8 li Auy kšči ų K o va rsko-Trošk ūnu Šovos Lietuvon ir atgal, $uVb
Į..
mi.
atsiskyrė
uuo
Rymo
ir
ĮMontrealio
majoras
Martin.
Mirė Aneurin Williams, bu
lit. 60 vieškelėj yra Daubužią dvųrak sunkią kelionę iahąį: Įeą^sįi<
A£ass&-'Geo. tui,, t Idgr. jautienos
IfAVERJgb
steigęs
Anglį
korių
Bažnyčią,
rnvęs
majoru
per
10
metų
da

..K to paties vardd nesena!' iš
vęs Tarptautinės Koperatyvų
atHeka per Klaipėdą ir Danci
Mjį" Sąjungos pirimninkas’’da'ug'pa- rni' rinkimuose tapo supliek pūgrobė ir AVcstminster Abbey Wel ling ’ tamsoje i važiavo a utd- ct„ veršienos 2 lit, 40 ct., žu
dygusi
ant
dvaro
žemės
nauja
\
gą, Kadiingi j ų tėvelis pirmų
Į jo vietų išrinktas Du- Todėl, girdi, ta šventykla tu mobi Ii ūmi, susimušė su kitu vies 1. lit. 10 ct. — 12‘litu, atsišidafbavęs šiai Sąjungai'. Bū- us.
parapijėle.
Dvaras
priklauso
tarnavęs Lenkuos vėliau, pate
Pasirodė, kad žvelgiant į žuvies rūšį
ri grįžti'Rymo-Katalikams ar automobiliu.
p
damas liberalas, buvo naujii ųuette.
Lietuvos piliečiams p. p. Štra- kęs lietuviams i nelaisvę, daba likti nuosavybe visos anglu antrame ’ automobiliuje buvo
:
idėją ir teisingos prekybos šaebovams, rusams. Nors p. p. liar tarnauja lietuviams.
tautos.
keturi
žmonės,
iš
kurią
du
su

ATVAŽIAVO
BEŽDŽIONĖ.
Kaune
kovo
mėn.
mokėta:
ą
lininkas. Ypač rūpinosi išaišStraehovai rusai, tačiau nuo
žeisti,
o
du
užmušti.
Vienas
iš
MePherson
iškėlė
tų
klausi

kalakutas
15
litų,
višta
10
litų,
į
kinti klausimą dalyvavimo pelseno, dar žiaurios rusų reak
NEW YORK. — Laivu De- mą parlamente ir pasakė:
užmuštųjų
besanti
mergina,
bu

antis
f)
litai,
ki

žąsis
14
litų,
j'i •
ne, kooipęrųfyv^i r^ai)iyb^i ir
cijos laikais, kaip Šiaulių Zu
KAUNO KRONIKA.
.
utsehjand atgabentas didžiulis
“ Aš' priešingas, kad tų šven- vusi YVellingo sužiedotine.
logramas Įvairios šu vieš 2 Ii t. bovai, visuomet buvo palan
*
miestų sodnais.
■Į y •
y
----------- -—
. gorila, vyriškos lyties. .Jis bu* tvkla valdvtu kokia viena sek70 et., jautienos 1 Ii t. 80 et., kūs lietuviams, o per tai buvo
Naujiems Valstybes Spaus
vartojamas Ringling Brothers- ta arba partija.”
PABĖGO.’
kiaulienos 3 litai. litras pieno patekę net Į Rusų valdžios
f’
Vokietijoj 1923 ui. sausio 1
tuvės namams statyti šiomis
Sarnum cirke. Su juo apseinaMePherson
yra
Darbo
Par

60
et..
Smetonos
3
litai,
kilogr.
d. buvo amatninkų koperatyvų
“opalą.” Mirus vienam Stra- dienomis Įvyko naujoj var^y*
ma, kaip su iddžiausiu ponu. tijos narys.
Parlamento
lais

lietuviško
varškes
2
1.
50
et.,
, .
:»49:>; kredito koperatyvų mies
cJiovui, Į laidotuves susirinko tinęs. Pernai metais buvo pa
Jis turės speeijalį elektra ap vamaniai atstovai remia, kad
sūrio
3
litai,
golandiško
5
litai,
to ii1 sodiižaus — 20931 Q>ereiplačios apylinkes žmonės ir vesta tiems namams atskiros
šildomų vagonų ir 12 tarnų a- šventykla liktų anglų tautiškas
!
dešimts
kiaušinių
2
1.
50
et.,
>■
tais metais 20,566); gamybos
paskiau visi lydėjo net Į Sur dalys statyti, todėl pradžia jau
4
)ie ji rūpinsis. Jo speciali.* va paminklas.
darbo arklys 490 litų, gera degio vienuolyno kapines; ta
Į .
koperatyvų 588 (pereit, m.
yra padaryta. Pastatytas pa- ..
gonas atsiėjo $20.000. Jis yra
MePherson atsišaukė į Lord
melžiamu karvė 550 litų, maža- nepaprasta lietuvių sodiečių
L
603); statybos koper. žymiai
matas ir rūsys, kur sunaudoiš Afrikos. Ta cirko kompani lligh Chambertain, kad jo sū
pienė karvė 250 litų, nupenėta užuojauta rusui dvarininkui
Į ’
padidėjo, jų skaičius siekia
‘ta apie 2,00(1 kub, metrų ak
ja turėjo pirmiau gorilų, bet nus būtinai būtų AVestminster
P
3.265. ’
kiaulė 64 klgr. 200 litų.
•v
labai susirūpino Kauno guber mens.
ŽIBALO GAISRAS.
greit nugaišo, nepakėlus šios Abbey ’je pakrikštytas.
(“Talka”)
natorius ir padarė Straeliovų
l
šalies oro. Dabar apie šj bus
Dabar namai, manoma, tu- .
PHILADELPHIA, Pa—Atdvarui
“
neglasnyj
nadzor.
”
Ūkininku
Sąjungai
ateina
iš
į
daugiau rūpesčio padėta.
rėš būti atlikti iki š. im gruo- •
NUOSTOLIAI DĖL
lantie Retining kompanijos ži Danijos didelė partija daržovių
PAKELS ALGAS
šiemet prieš Kalėdas mirė to džio m. 31 d., bet kadangi haL j
POTVINIŲ
balo ir gazolino sandeliai buvo sėklų.
dvaro savininkas, Petrogrado tinti, tinkuoti ir t. t. žiemų nė-J t
AVASITINGTON. — Kongre ^NEPAPRASTAS APSIREIŠ
VA RŠAVA.—Bresi Litovsk užsidegę. Buvo keletas dide
>
universiteto profesorius A. patogu, galutinai darbams už-[
KIMAS.
sai! inešta bilius, kuriuo pake
ii- Terespol dėl didžio Bugo ir lių sprogimų.
Visa pietinė
G R ANAI )A, I spani ja,—G ar
Pirks auksų. Lietuvos Ban Strac liovus, ■Tolstojaus pase- baigti laikas pratęsiamas iki)
liama būtų pašto darbininkams
Muchovicos upių išsiliejimo miesto dalis buvo priklių dūmų
i
algos. Tas pakėlimas valdžiai šiausi Ispanijos mokslavyriai buvo visiškai po vandeniu at apgaubta. Tš artimesnių prie ku* ketina pirkti Amerikoj kėjas, Į jo laidotuves suširin 1925 m birželio mėn. 1 d. Nuo
aukso.
Tas auksas padengs ko visų apylinkėj kaimų žino to laiko spaustuvė persikels i
atsieitų $150,000,000 per metų. temija labai keistų apsireiški sidūrę. Nuostoliai labai dide
gaisro namų dėl priklių dūmu
mūsų litus, l'ž auksų bus mo nes. Šviesios atminties velio naujus namus, kur be manomo
Postmaster Genėtai tų kilių mą sodžiuje Monachil.. Ten že li.
turėjo bėgti.
• !
kama užsienine valiuta: dole nis, draug su savo žmona, dar Įvesti cinkografijos ir litogra
pasmerkė. Sako, kad pakėlus mė smunka Įr rija kas tik ant
prieš karų turėjo savo dvare fijos skyrių, būsią einama prie ’
riais, frankais ir t. t.
paštininkams algas'būtinai rei jos yra. Akim to apsireiškimo
lietuvišką knygynėli, Išrašinė to, kad galėtų ir pinigus spaus
negalima pamatyti, bet pama
kėsią pašto tarifą pakelti.
jo laikraščių ir buvo sumano dinti.
židarosi aišku,' kad keistai ten
*
Bent kartą išsikraustė. Kau
dedasi.
Įsteigti savo dvare ūkio mo
Pernai metais dirbo apie 190
no benediktinių vienuolyne bu
kyklų, bet eidami vietos žmo
darbininkų. Gauta 2,541,405
vo susimetęs lenkių lizdas.’ Da
nių noru. mokyklai pavestą žeSTUDENTU NELAIMĖ
lit. 92 centų pajamų, padaryta
bar tos K) lenkių vienuolių, pil
1LVKTPORI). Ct. — Dešimt
pię atidavė naujai parapijėlei,
Jau Velykos netoli, tai reikėtų
1,554,630 lit. 17 eent išlaidą, «
dant šv. Tėvo Įsakymą, išva
ir liaudies mokyklai. P. p.
dudentų Provujence kolenijokiekvienam gauti tikrai su lietu
pelno 986.775 lit. 75 cent.
žiavo Į Klovainius. Kaune liko
Straehovai juo labiau turėjo
važiavo automohiliumi Į New
viškais margučiais atviručių. La
tik lietuvaites vienuolės.
sutikti su vietos žmonių valia,
•Haven baseballo pažiūrėti. Jų
bai, gražios. PARSIDUODA 5c.
Dėl studentą bendrabučio.
Centro Valdybos nutarimu šaukiamas Lie
kadangi dvarininke p. Urbana
automobilius susikūlė su strvtVIEĖA, 6 už 25c.
Amerikos konsulas Kaune vičienė aukavo, bažnyčiai ir sa Jau keli mėnesiai, kai turim®
kariu ir .trys studentai vietoj
tuvių Darbininkų Kooperatyvus Sąjungos meti
Užsisakykite greitai, Velykos
praneša, kad jo pasų skyriuj vo dvaro žemės sklypų, Dalia r Daukšo g. studentų bendrabu
žuvo, o kiti septyni' sužeisti.
nis'Seimas BALANDŽIO 29 ir 30 d. j Camjau netoli.
jau yra daugiau kaip 12 tūkst. dvaro šeimininkauja velionius tį; Namas erdvus, bendralnK
bridge, Mass.
“DARBININKAS”
Lietuvos piliečių prašymų leis profesoriaus žmona; kiek ji y- čiiu beveik tinkamas. Trūksta
CICERO, ILLINOIS.
366 Broadway, So. Boston, Mass.
Visos Ta D. K, S. kuopos prašomos rinkti
ti Amerikon važiuot. Amerika ra populiari lietuvių liaudies vien tinkamo administraviinp,
'
i
Susirinkimas.
delegatus ir rengti Seimui įnešimus.
gi kasmet Įsileis iš Lietuvos tik tarpe, tiek nemėgiama vietos tvarkymo. Po kelias dienas es
Labai svarbus susirinkimas
2,629 žmonių. Kitiems prisvis smulkiosios šlėktos tarpe, ka- ti nešildomi kambariai Dūlini
Centro Valdybos vardu:
LI)KS. 49 kuopos Cicero, 111.
laukti šešių—septynių metų, dangj ji nepripažįsta jokių nu to, kambariuose drėgnumas du
bus nedėliojo, balandžio 13 d„
d
“Darbininko^ velykinis nu- 1924, Bažnytinėje Salėje, 1 vai.
kol daeis jų eile.
Taigi, ver- sonėjusių šlekių tradicijų ly dinasi, ko ir taip netrūksta)
K. Pakštas, pirmininkas,
J. Tumasonis, sekretorius.
čiau mestų tą svajonę apie griežtai yra nusistačiusi už nestebėtina, kad kambarlą sie
Įy
tneris išeis balandžio 17 <1. Ger- po pietų. Visi U D. K..-S. na
M.
Kamandulis,
iždininkas.
nepriklausomybę. nos grybais apa'ugp. Tas ken
“aukso šalį” ir manytis savo Lietuvos'
' liiamą bendradarbių, gamirian- riai būtinai turi ateiti susi r i ntėvynėj visokių amatų. Darbu Daugumos jų sūnui ir giminai kia darbui ir neleist inas higie
čią ’raštą tam numeriui, pra- -kiinan. Yra kviečiami nepri
JTrts.
. .
ir sumanumu lmvki m Lietuvoj. eini ir
u
. šome atsiųsti nevėliau,
šiai dienai tebutar- nos atžvilgiai
klausanti prisirašyti.
” ' .v
..
..
............................. ..
...
• -r*
t
'
J : M 14 d.
Haują Ugioftnm, kiti yra pa(“Lietuva’’)
Kuopos Valdyba.
\ i
,

Belgijoj yra 53 valdininką
koperatvvai su 80,000 nariu,
kapitalo turi 7,500,()()(> franku,
metinė apyvarta 80,090,000
•franką.
Vienas koperatyvas
turi narių 23,000, 13 turi dau
giau' kaip po 1000.
♦ Po karo vargais negalais jie
sukūrė Sąjungą, o praėjusiais
metais įvyko pirmas jų kongresas.$

. CASTLE GATE, Ctah.—Apie nelaimes kasyklose žmonės
greičiau užmiršta, negu nelai
mės aukos yra palaidotos. Bet
lieka tokių, kurie nelaimėsniekad neužmirš.
Kai pastaroji nelaimė ka
sykloj ištiko, tai žuvo 173 dar
bininkai. Tie darbininkai-pa
liko 417 našlių ir našlaičiu. Be
to 37 našlės liko jau nėščios.
Iš žuvusiųjų 143paliko šei
mynas be jokio ineigų šaltinio,
š visų žuvusių tik vienas te
turėjo namus Iš visų žuvusių
tik 22 tebuvo apsidraudė. Vie
na nėščia našlė liko su devy
niais vaikais.
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tpttts... Ūžiu visi ir sugyveną-"
įnaudinghiu negifjįjd dabar y^
gražiausioji santaikoje. Gal a- •
moriHęeiams tas išrodys ir
. ra t Kaip su knygynu? Arne*
.
. ........................ r
r
‘ '
^juokinga, bet man Lietuvoj©
perdaug knygų sukrauta ant
Lietuvąattietiivinu Lietuvos ūią, apie iirtiatę tvata lošusių teko matyt vienoje gegužinėje
lentyną, ar negeriau išradus
1 Nežinau lipcffHmt man atro
kokį būdą ją pąrčĮąviimii o tą jaunuomenė, ir atlietuvina la ai* tą kurie lošt rengiasta^abu- kur tame pačiame rate sukosi
do kad L. D. K. S, narių per- i: kapitalą leisti į biznį a/skolų ibai paprastu būdu.
inus Ir atatinkainųiną ąr
i Ir keletas daktarų, kunigų, ra-,
■
•.
*
,
mažai indomuujanut savo, or mažinimui ?.« Ūla. \ rodos vis
į Lietuvoje kas kart daugiau atidinkamumą rolių paskirsty- blnąs ir šiaųi vaidininkų ir pa
i'
"Si
ganizacijos reikalais. z
■- . .
‘ ,
k v. , //
smulkmenos, bet iš smulkmenų ir daugiau pavartojama įvai Iną. ~. O priedo viso ir seniai prast^ pifestelenų piliečių: vy*’
P
t
rią darbif atlikimui mašinoš: ir senes* drauge maišosi, drau rų ir įnolėrų,. h niekam nei į
(THB W0BKE»)
♦Seimas jau čiu pat ant no- susideda pasaulyje viskas*. *
ge dalyvauja,.? Matai kad mintį neatėjo 'k-adsčia bent ku
įiMiehed every TūESM’Sį’TBVBSMT and- SATCffiBAY sies, o “Darbininke’* taip kaip
g Kitą syk, ant kiek atmenu, jau kulia maštnoiuisf, pjauja'
ir nesimato jokią projektų-su- daug būdavo ginčų apie “Dar šieną Ir javąs daugelyje vietų čia visi tarsi viena šeimyna,; ris iš jįj būtų buvęs nesąvo vie
—by-^—
s
‘"
'
manynių organizacijos pageri bininko” gerinimą, tobulinimą, mašinomis, verpia mašinomis, tarsi vienos motinos valkai toje.,
W ^gsbp^sLitruanian X & a^ocutIgn
ubgm
kol..,
užgriežia
muzika,.
.
tųo^.
Tiesa, JLiętUvoje yra projia; '
nimui, patobulinimui arba 11-' reformavimą* pritaikymą prie lentas pjauja mašinomis, pan
htatld»b «KXH«ci-cliiS8 (natterSept
th&poat offlce at'b<»tab, Mase,
mot
viskas
nusiveda:
seniai
gandu ’ prieš ^žydų kUktybeHt
nansiniiuu sustiprininiui. ’ Še- LDS narių ir skaitytojų pagei iekas (kojines) neria mašino
?
UnderthėAct of March 3, 1873.” ‘
.
sprunka į suolus, o jaunuoliai prieš iškabus žydų ii’ lenkų k«L
jūtntftUce for mailiuj? ut speclnl rate of postage provlded for ta
110& niau, kiek aš atsimenu, rodosi
davimą ii’ norų. . Ar jau dabar mis, audžia pagerintomis stak
p
Act of Oct. 8,11)17, authorlzed on July 12,1D18."
griebiasi į poras iv sukas kaip bu parašytas,' bet tas jaunimą.
būdavo biskį kitaip: būdavo viskas yra tobula t /I ar jau lėmis ir 1.1.
Taip dalykams
SUBSCRIPTION RATES:
'
Darbiaiidie” pirm seimų ke geriau būt negalėtų?.. ar jau virtus, sodžiaus jaunuomenė pašėlę, ir dirba kojombj aki ypač vakarėliuose visiškai nėliama ir . diskusuojama įvai bent didžiuma skaitytojų užga labai daiig turi atliekamo lai mis ir... širdimis... kol nu apeina.
*.................. ..
*........................................... ...»«•*
šviežiai į Lietuvą nuvažia- •
Tą kaista, nurausta, nušyla, nuand suburbs.................................
.$5.50 riausi organizaciją reikalais nėdinta jo turiniu ir pakrai ko, ypač žiemos metu.
‘plunka, prilįsta... tai jų die vęn ir į tokį bendros jauntiome-'
Duok Dieve kmf taip taiką sunaudoja mokslui ir vi
cęmit r ę&s y darly
$5,50 klausimai, sumanymai, būdavo pa. ..
kuopų susirinkimuose jau. iš būtų, bet aš nenoriu tam ti- sokiems triukšmelius, žaislams, nos.. . negi jiems galima to pa nes vakarėlį patekus tai nė ne- .
kabto menesį kitą ruošiami* į- ket... mano nuomone ir cm šokiams, gegužinėms, vakare- vydėti... Mano nuomone jie atskirsi kurs jaunuolis ar jau
7- - ■
v
čia ne tik ką netvirksta, bet ga nuolė lietuvis-o kurs žydukas
nešimai, keliamos diskusijos, daug kas vra tatsVtino...
liams
Tų vakarėlių nei galo,
. 1v*
lima sakyt kad dar doroje tvir ar' žydelkaitė dėlto, kadį šne
kuriose ne kartą ir gana karšti
nei krašto nesimato...
Dėlto visi LDKS. nariai siltėja... juk visoks ištvirkimas ka visi, ypač kurie augštesnes
Imdavo Jei šio ar kito klausi
Kaip kurie senieji žmonės
seįino,
akių nemėgsta, nuo žmonių bū mokyklas baigę ar eina, lietu
nio pasiginčijama — ir kiek aš bruskime ruoštis prie
tuos
vakarėlius
įtaria
būk
jie
kad seimas neužkluptų mus vi
rio šalinasi, slepiasi, o čia vis viškai labpi gražiai, drabužius
žinau. ta< viskas išeidavo L. D.'
siškai neprisirūošusiais — juk prisidedą prie jaunuomenės de kas veikiama kaip tik priešin
vakarėliuose dčveja visi mies
S. antssveikales ir naudos..
luomet tai gaila būtų mūsų ke moralizavimo, prie laidokavl- gai, tik žinoma, jei senesniųjų tiškus, apsiėjimas visų vieno
K(,del-gi dabar
nesimato'
lionėms važiuojant į seimą iš mo, tinginiavimo ir palaidavi- prižiūrima kad viskas savame das, nebent iš Vekjo semitiškas
Ar jau organizacija ant tiek iš
leistų pinigų ir brangaus laiko ino. (lai kiek teisybės ir yra laike užsibaigtų ir kad nebūtų išvaizdos pažįsi kad via. • turi
'
'Žmogaus silpnybės ir moralis išgverimas lydi jį visais gy augo kad jai rūpesniai apie or
supaisyto. Ką-gi seime per vie tokiame tvirtinime, ypač jei vartojama svaigalai...
prie? savo žyduką ar žydelkaiveninio takais. Neapleidžia jo net tuomet, kai jis patenka į ganizacijos gyvavimą, stiprini ną, dvi dieni neprisirėngę gero kurioje apylinkėje jaunimas
Tokiuose vakarėliuose daly te o ne lietuvį.
■ ViddĮios ir autorito viršūnes. Lietuvoje dar tebėra garsūs “sa- mą, tobulinimą nereikalingi.’ nutari begalėsime — nieko. nesitoliną nuo baltakės stikle
Apie senius žydus aš inkai-'
-- -nharininiai” skandaliukai, o atbukusia Amerikos visuomenė? Ar jau jos finansinis stovis Bus taip kad ant greitųjų ge lio. Bet bendrai imant jauni vauja visi: katalikai, liuterio. . .j ■■ ■
»
.
"
laip pa geras, kad apie jo pa
nai,
žydai,
t>
net
kartais
ir
len

bu. seniai mažai ką tepersimainuomonę truputį paketino (ne sujudino) “aliejaus potvinis”
rai prie klausimo išrišimo iš- mas dabar nė kiek nėra labiau
gerinimą rūpinti.-,
nereikia?
kais, nors šie pastarieji kol nę.
Kokiais būdavo seniaus,. Vašingtone, kurs paskandino ne vieną šios šalies didvyrį. Dvie
kalno neprisirengę šiandien ištvirkęs kaip kad būdavo ki
Man i od >s šiais visais ir dar
ta karta, tai vra 20-30 meti/ kas* vis tarsi katė puodynę pa tokiais ir dabar tebėra, tik ką
svirne dalyką, nutarsime, o jau
jų respubliką valdiškieji skandalai duoda geros progos padarytlaugeliu kitais klaiisinnūs ga
liejus! dar nevalioja susilieti dabar stengiasi daugiau lietu
rytdj namo važiuodami pla at.yal. () daug yra to .jaunimo
,ti keletą palyginimą visuomenės ir spaudos ūpo šiapus ir analėtumo ir net privalome plačiai
su kita jaunuomene, dar jie vis viškai kalbėt ir rodyt tikrą arčiau pagalvoję suprasime kad ir gerąją ypatybių, kurių kipusAtlanto.
diskusiioti. apkalbėti, .ginčy
lig kad laikosi savo lenkiško nuduotą patrijotiškumą.
tų ir tą dalyką ne taip išspren tuomet nebūdavo. Dabar jau
tis kad juos visapiniškai mi
LIETUVOJE. .
nimas drąsus, linksmas, gyvas, būrelio...
Iš karto žydukus sulietuvino,
dėme
kaip
ištikrųjų
reikėtų...
t
šviesti ir seime kogeriausms
pilnas
iniciatyvos,
būryje
liue

Aš matau laikraščiuose A- baugiausiai lietuviška mokyk
Lietuva maža ir neturtinga respublika. Jos valdininkai, praktišku.^ nutarimus išr, st:. kad suklydome... o suklydome
sai jaučiasi, liuesai savo’min- merikoje galia aštrius ginčus la. Kaip pirmai visi žydukai
Išskyrus gal tik vieną prezidentą, negauna tokių algų, iš ku- Juk L. D. K. S. organizacija y- dvito kad prie to dalyko spren
Hs. išreiškia. Matai, kad tai v- dėlto kad vienoje kolionijoje mokindavosi rusiškai, taip da
pų-galėtų liuosai pragyventi ir dar šį-tą sutaupyti savo sen'at- ki demokratijos dėsniu organi dinio nebuvome iš kulno gerai
ra jauni žmonės, kurie tinka ir kartu- lietuviai su žydais <iahr- bar visi ni'oknasi lietuviškai.
Jvei. įr juodesnei dienai. Kaikuriuos Lietuvos valdininkus net zacija o ne biurokrato.mu ir pri iiengę... kad tą klausimą
liet);." liet;.čia iškėlė scimę.. . ir prie tanciaus ir prie rožan 5-avo vakarėlyje. Lietuvoje re Jau mokykloje - su., lietuviais
’ jpiatęrialis Skurdas verčia suktybių griebties ir tiestipirštus prie diktatūros lizdas ir todelei pritai tokį vakarėlį rasite kur ne susidraugauja. • Tolinus - vaiki
Inai mes jį sprendėme apgrai čiaus.
uldįjškij turtų. Galop, kada-.rieše 'vietose suktesni valdinin- calčt ų demokratinių oy. m sa
bomis... ant’greitų jų.
Visi daugiau ar mažiau pra dalyvautų kartu ir'lietuviai ir nai žydukai nori, nešiot ginkr
ai. pasinaudoja savo aukštesne vieta ir pasipelno net nėpapil- ujų
»>'? būdais ir gąvuoti. plėtotis,
Teisybė, jaū butų tais daly mokyti, visi mokinasi ir pri(^ žydai ir “prūseliai” (taip iš
ami tokio akto, kurį įstatymai vagyste vadintų: Nesątži- stipinti... bet gal aš klystu...
ko nors siekia: čiū šaulys varo senovės vartydavo lietuvius ra gal ir gana -praktiška dėlto
ųjnas juk gali rasti ąvątriausių 'formų, kurioms nepritai- gal jau per ilgtesni laiką orga kais pradėt rūpintis pervelu
liuteronus gyvenančius palei kad prekyboje nuolatos po ldį
nizacijos veikime nedalyvau dėlto,-kad apie; tai galvot rei savo agitaciją tiž tėvynės gyni
JdĮ^istątjnnų kurpalio.
Dabar Lie- seni ų. pinigų didesnės, ar inejĮK
kėjo pradėt kokį porą įnėneshj mo reikalingumą, už pasiau- Prūsų rnbežiu).
■' Maža Lietuva,' smulkūs ir jos skandalai. Sulig Jurgio ir damas atpratau orientuotis da
kavimą tėvynės labui.. .
čia tuvoje jaunimas tų skirstymo į kesnės siunos maišosi. Q lengv
lykų padėtyj.
. tai atleiskite -pirm seimo, bet yra sakoma:
kepure. Tad.rodos, jog visi 5 metų Lietuvos skandaliukai vieverčiaus vėlai negu niekad... savivaldybių šalininkas ginči tautas mmripažysta — visi .lie vi ausin .gaut leidimų ginklus
už *įsišokimą..
.
c
" ųab. maišau sukimšti toli gražu neatšvertų vieno milioūo litų.
jasi sn fašistu už diktatūros ir tuviai piliečiai. Visų šokiai,tie turėti tai prisirašyti prie Šau
Bet mano nuomonė yra tokia, Tik nuoširdžiai visi bruskime,
'Tiėnok iiel šitų skandalų, politinių ar piniginių, mūsti laikrapatįs, Mainos tos pačios, loši lių Sujungęs. , žydukai.-taip ir
kad jokia organizacija negali o nors ir mažai laiko teturime savivaldybių gerąsias ir blogą
Dalyvaujant Šaulių
šciąi ir visuomenės darbuotojai t ek prisikoiiojo, tiek špigomis Imjoti kurios nariai per savo iiki seimo, bet dar daug ką ga sias pitess... Čia ateitininkas, mai tie patįs, bėdos ir vargai padarė.
. išsibadė, tiek prisispiaudė ir išaikvojo energijos įvairiausiais organą organizacijos dalykų lime aptart, padiskusuof^čip^ pavasarininkas, aušrininkas ir tie patįs, ■ ir. troškimai tie pa organizacijoje dažnai .. .mįqą
pavydalais, kad apvertus šią energiją naudingesniam darbui neaptaria, nepasiginčija, nuo dirbt ir seimo sprendimui pri- žiežirbininkas rimtai, bet karš tįs. Ar lietuvvs šaulvs, ar žy- rengti įvairios pramogos ir vi
tai ginčijasi pasaulėžvalgą tev  das šaulys ■*— vienodos parei siems’ nariams dalyvauti...
gal būtų pelnyta ne vienas mjlionas litų...
monėmis nepasikeičia. Nes to ruošt taip/kad seime nereikė
gia1 gos, ar lietuvys kareivis, ar žy- Žvdelkaitės pamaniusios kad
Žinoma, geras yra dalykas patirtais valdininkų skandalais kiame atvejuje yra aišku kad tų brangaus laiko tuštieihs gin oretiniais klausimais...
jaunos “panelės” karščiuoja- das kareivis,, ar lietuvys val- jų vaikinai dailiai laiką pralei
piktinties ir juos viešumon kelti, šis reiškinys įrodo piliečių jiems jų organizacijos gyviau- čams eikvoti, kad seimo darbai
dom 1 ra me vakarėlyje,
žydas valdiniusi apie naujausių dainų dailu- dininka
Sąžinės gyvumą ir jautrumą. Bet kai vieno ar kito valdinin J klausimai mažai ką terūpi. būtų ištikrųjų produktingais ir
L. D. 1\. S. organizacijai tikrai
ką .padarytus nesąžiningumus ar suktybes bandoma bendrin Aš nenorėčiau tikėt kad L. I).
naudingais..
ti ir juos taikinti visai kuriai partijai, net visai valdžiai, tai K. S. nariai galėtų būt tokiais,
F Virak’s.
tuomet viskiai metas į aid pačių kaltintojų dorinis išgverimas. man rodosi kad čia yra kokia
nors kita arba kokios nors ki
~Tokie valdžios kaltintojai patekę Į aukštas vietas greičiausia
tos priežastys.. . bet kokios.’..
ir patys nevengtų tų suktybių, dėl kurių savo priešininkus ka
Juk steigiant “Darbininką’’
ria. Šitą liguistą ir ardančią hiperkritiką tankiausia prakti
buvo projektuojama padaryt
kuoja opozicinių partijų žmonės, nes jie šiuo būdu tikisi grei- populerų darbo žmonių lai
čiau valdžion patekti, na... gal būt ir pasipelnyti...
Šituo kraštį, kurs turi turėt skaity
; Utveju dešiniųjų (valdemariukų) ir kairiųjų kritika tankiai ne
toju mažiausia bent 10,1)00.. . DR. K. PAKŠTO KULTŪRI
NĖS MISIJOS.
tenka statomosios galės ir teisingumo jausmo. Ji nepagelbsti ar tas jau atsiekta? Juk dar
i_____
...............
* suktybių prašalinti ir dar-gi tvirkina palaidų elementų valsty- ne. Kame ir kokios to priežas
Kurie tikite, kad tik darbininkų susipratimas duos progos jiems
Balandžio 6—12, Waterbuiy,
.. bingumą, mažina Tautos pasitikėjimą savo iegomis, smaugia tys?. .
sulaukti geresnių laikų, kurie tikite, kad tiktai koperacija gali priConn. — 7 prelekcijos.
4
Nupirkta “Darbininkui” ar
Šviesesnę viltį gražesnės-ateities.
gelbėti
darbininkams
atsistoti
ant kojų ir pasakyti darbdaviui, kad
Balandžio 13—16, WorcesL. D. S. namas, užtraukta mortjie yra lygūs. Tie visi turite būtinai užsisakyti tris kart savaitėje
ter, Mass. — 4 prelekcijos.
AMERIKOJE.
giriai, paskolos, bouai... ar
I
einantį laikraštį “DARBININKĄ.” Jame rasite pamokas kokiu bū
Daugiau prakalbų Naujoje
Amerikos visuomenė mažiau piktinasi savo aukštųjų val- tas viskas jau išmokėta, ar
(
Anglijoje Dr. K. Pakštas nebe
du gelbėti save nuų turčių išnaudojimo, tveriant koperacijas.
dininkų kad-ir milioniniais skandalais, kuriais Amerika nuoi daug tų skolų sumažinta, koks
sakys'. Antroje gegužio pusė
genų laikų pagarsėjo. Kai lietuviij laikraštis rengia savo skai. dabar organizacijos stovis: ar je jis ketina važiuoti į Vakarus
NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS, NES TIK ŠĮ MĖNĖSĮ BUS
geras
ar
blogas...
ir
jeigu
tai

tytojus skandinti Msą Lietuvos valdžią (ypač katalikus, ku
(Cbicagon) ir pakely galėtų
PROGA GAUTI TOKIAS NEPAPRASTAS DOVANAS.
- 4
įių valdžioje tik arti penktos dalies) vien už tai, kad tūloje sytinas. tai nuo ko pradėt- ir dar pasakyti keletu prakalbų.
z
I
Dovanos bus štai kokios: Kiekvienam naujam ar senam prenumerato
ministerijoj kaž-kas pavogė 40 tūkstančių litų, tai Amerikos kokiais būdais prie to tikslo ei Dėl laiko ir sąlygų prašoma i
riui, prisiuntusiam iš kalno už metus $4.50 (Bostone ir apielinkėje
liaudis ir šviesuomenė pasiskaičius apie “aliejaus tvaną” ne ti, juk čia ir objektas plačioms jį kreipties šiuo adresu: Dr.
diskusijoms... rimtoms disku
$5.50) duosime dvi knygi, parašytas gerbiamo darbininkų tėvo kun.
K. Pakštas, 16 Tower St., Worabejodama giria savo valdžią, kaipo geriausią visame pasauly.
sijoms, kuriose turėtų apart i~F. Kemešio, darbininkų klausimu. Jose skaitytojai ras, kas
cester, Mass.
.
^Talkas kad aukšti Vašingtono valdininkai paėmė milioninius
dealistų dalyvauti ir įvairūs
yra kaltas šių dienų darbininkų nepasisekimams, kaip tuAuoliai
kyšius, kad apsivogė ar valdžios turtus išaikvojo? Kad aš bū
specialistai ir žinomi profesijoskriaudžia darbininkus ir kaip ir kokiais keliais eidami darbininkai
DAINININKĖ TAPS
čiau tokioje aukštoje vietoje ir aš pasinaudočiau. Kvailas būnalai... kodėl tas nėra daro
PILIETĖ
gali palengvinti savo būvi. Apart šių dviejų knygoj, kiekvienas skai
tuin nesinaudojęs riebiomis progomis’
Business is bus ma ?. . ar čia jau viskas taip ytytojas gaus dovanų priedo—40 atviručių su Lietuvoj miestų herbaispanašiai, išsitaria vidutinis -Amerikos universitetan gerai, kad geriau būt negįiiness.
NEW YORK, — (imsi ope
ženklais.
Studentas ar šiaip inteligentas,, jeigu mokėsi su juom atvirai gali.. . aš labai abejoju...
ros damininke Mary Gardeli
pasikalbėti.
“Darbininko” spaustuvė, ar išsiėmė pirmąsias pilietybės
- TAS DOVANAS DUOSIME TIKTAI BALANDŽIO MĖNESY,
Tad Amerikos visuomenės sąžinė žymiai rambesnė negu čia nėra perdaug nereikalingų popieras. Ji yrą kilusi iš ŠkoTAIGI PASISKUBINKITE.
Lietuvos. Į gudrias suktybes čia žiūrima kaip į paprastą kas^ daiktų , kurių nusikračFtls ir.tijos.
f

L. D. K. s. m
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dieninį biznį. Gal taip yra dėlto, kad čia beveik visa spau
da daugiausia klauso dolerio balso. Kultūrinis komunizmas
Čia neleidžia vystyties savyštovei minčiai. Ką reikia many
ti apie valdžią, tai pasako visuomenei profesionalas, tankiai
j purvinas ‘‘politikierius.”
Kaip čia paprastam piliečiui galvoti^ Md'jis.gali kasdien už 3 centus gauti tūkstančius “už-

/

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

tie “politikieriai,” kurie tikisi šiltesnių vieteli į, arba tie, neskaitlingi ir silpni laikraštukai, kurių balsai Vašingtone ar
New Yorko Wall Street’e nieko nesverta.
Lyginant dviejii visuomenių nusistatymą savąsias valdžias, rodos, galima tikėties jog Lietuva gre 5iau susilauk
lauks
baigtąvminčių, tik reikia nusipirkti bile dienraštį, kurių gąL teisingesniii valdininkų didesnio nuošimčio.' I pelepų ir 'trupintų susikūtupi mažyi
.*......
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> M Italių
pęie bendro jaunuomenės vei
kimo ir BpaįmigvA viskas snsL

ko,- neg
kad, kuųp& nebu*
VO prie to pi-isireiigusgAodel užsigauėdmū tiktai prakslba, GMSjaų, kad pu prakalbų pasįlikušieji
vyčių nariai ir rėmėjai sumele apic 15. .dolerių . dėl siunti liejinio
^mktaseių Lietuvon katalikiškos

1
f

SIGUK OTFY, IOWA.
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Atgal kokw tai Matulevičius išgur
ama po Detroite. Jcod M Lioluvos
nfc tokia skirtumo nejaučią.
Pasiąmciju
inetų
ąhmda
1 .. Valstybiniu atžvRėlu ta^ >
per KaMdų
galįs
Ji t1-'1' t
atvežti Užtikrina tik sų žodžiu,
TAiaMit; paamdaujutim begtt į Miięstūs, ’
l Bau-j
jokio paatovaua
neterFn^ dvasios.
••
dirbą. Priimta dattg. daibininkų.
dėlto- Lieįuvoįįe nieto tam h
ir
jengvos
Kanadoj nei kitur ir drįsta iš žmo
Korespondentė.
nesipriešina bet Įtiek galint pa
ir grūiaiis pragyveninio- Da priims dubgr daugiau. Sekasi,
--------A ■ J
nių pinigus paimti už gifkartes,
laikogaiįa žr&ret į ištisas eHes Privažiitvb daug žmonių -— ir lie
tvirtindamas kad popierius pada
&•
žnmių, vaikščiojančių patine tuvių. Lietuviai rašo nori čionai
rysią- Labai gerai kad padarytų,
■š įsteigusį įstaigų ir maldau atvažiuoti t “come on.”
bet negulima užsitikėti’tokiais, ku
1
Jau bązaras prasidėjo. Sekasi.
jančių uždarbio. Kitas ašaroQEL APRŪPINIMO
rie nieko neturi pastovaus pasiro
Šv. Cecilijos choraą' rengiąsi
duuuis prašos duoti šiokį bei
W MOTINŲ IR JŲ a|U
dyti. Atsilankęs, pas mane, jis ma
I
. i'.'.-'
t
kitokį da^bų, nes, girdi, bildu Velykų vakare perstatyti Miko
KŪDIKIŲ ^IKATOSjl
Lietuvių Darbininkų Kopė mirštą, ,nėi kuo apsirėdytu nei Petrausko operetę * * Couejllium nė lengvai "gauti iš manęs pinigų
dėl piirtraukimo ginihiių, bet pra
rątyves Sąjungos -Naujosios kur pastogę gauti Matyt, ne Fącultatiš.,> Laukimu.
U**h dtjttaJ*
kttM
■W U* nMmUai r»U
Anglijąs Apskrieta priešseimi- begalėdami išvažiuoti į Ameri “Tuojaus prasidės spaudos sa dėjau klausinėti kas gvarantuoja
Uw ftattetMH&Ma
už jo ypatų irt už pinigus. P-nas
nis ekstra suvažiavimas įvyks ką, ižmouės mana rasti tųi 1 auk vaitė, Padėkime. Skaitykime ge
ir mUimu jas*
Matulevičius
atsakė,
jog
jokios
balandžio 13 d., 1924 m., Lie
rų knygų ir laikraščių.
so šalį’7 Kaune.
garantijos nereikia, jis atsako.
KUSii MrtvhMįa* <r »*•
tuvių Rymo Katalikų šv. Petro
Nelaimė. Saukonių duktė, Mrs«
•W**^ m.<blytaa grrM
Gerbiamieji, neapsifiaudiuė- Murpry išėjo iš proto. Nuliūdi Esą viešai negalima žmones į Aparapijos salėje, 492 K. Se•nriM Uanml || Ūsui
meriką atvežti, čia paslaptas dar
tr *•
tad (ai
ventfi St., So. Boston, Mass., kiti Kaunas ir be sodžiaus tirš mas tėvams ir giminėms.
ff.
UįlOK
k«lį MM (U.
bas. Jei kas pagarsintų, tai leng
čiausiai apgyventas ir jo gy
rtM ncaUšriAiIs hiko.
1:30 vat po pietų.
Šiomis dienomis buvo išrinktas
iar*liit AlvicU (r Navai
vai
į
kalėjimą
papultum.
•
Ot
kur
ventojams
nebeužtenka
darbo.
naujas majoras Stew*art Gilman ir
Gobiamosios L. D. K. S. N.
i«C*04«Uf
prisipažino. Mums darbininkams
-W
A- apskričio kuopos, malonėki Ne tik prastiems žmoneliams, nauja miesto valdyba.
&
reikia būti atsargiais, kad pinigų
te rinkti atstovus ir rengti įne- paprastiems darbininkams bet
Gerb. mūšų kleb. neužilgo pra
STUAIPSNTS <52.
x Šimus į apskričio suvažiavimų ir nuimto mokslo asmenims da dės rinkti aukas ant pastatymo nepražudžius.
Neseniai atsidarė Lietuvių Sve PHIE2IU1U INDU PO VAUTOJIMVI
Taipgi ir tos. kuopos kurios dar bar'sunku Kaune susirasti už klebonijos. Padėkime visi.
nesate prisidėjusios prie aps darbio. Viena, vyriausybei ma
Reporteris. tainėj ant Dix ir 25 gatvių ofisą
po vurtojjuio priišiilitik čUdpuMolis ir Šimonis, kurie visiems ži kąTuoj
kričio tai malonėkite prisidėti žinant valdininkų skaičių, li
ir perpinti)! jį Siilttune n r Šiltame
nomi katalikų darbuotojai. Par vandeny. Patrink išorine pn.se su tru
ir prisiųsti savo -atstovus į šį ko be vietų ne dešimtys ir ne
pučiuku vaisomos druskos, ir'iSevr.sk
LAWRENCE,
MASS.
duoda namus, inšiūrina rakandus perplauk ir pairink su druska, kad nu
suvažiavimų, kadangi šis suvar šimtui, bet ištisi tūkstančiai
ir patarnauja visuosse reikaluose ėmus pieną, ir pavirink penkias miliu
suavimas bos prie&seiminis, to- -žmonių. Valdžios ir privatinės
Pranciškaus parapijohų ytas. čiulpikas tuoj bus sausas kaip tik
dėl malonėkite visos kuopoj Maigos išsirenka pačius g
ge- ra davusių po šimtą doleriij nau mūsų lietuviams tinkamiausia. Iširusi iš verdančio vandens. Įdėk jį
į stiklinę, kuri buvo pervirinta ir kie
prisiųsti savo atstovus ir . in> ruos*Ui> specialistus,, co kiek
-y jai bažnyčiai, jų vardai ant tobly- Kreiptis prie savo žmonių, kurie tai prisuk dangtį ir laikyk jį kur nėra
daug ši vėsos. Pirm vartojimo čiupike
teįkit gerų sumanymų dėl labo pramokusiems nėra mažiausios čios karidoriiye, galima patėmyt žinoma, kad patarnaus teisingai ir reikia vėl perplauti, livrai yra turėti
mūsų organizacijos- Ko dau vilties susirasti Kaune uždar einant į bažnyčią. Bet pirmutinės suteiks veltui patarnavimą. Pa prirengta keletą čiulpikų, kadangi juos
Įvairius neiaiiuės. Turėtum tu
tarčiau, kad iš kitų kolonijų no patinka
giau attsovų suvažiuos, to ge bio.
rėti ant runku šešias bonkutes ir dvy
organizacijos aukavo po šimtą N.
Antras dalykas, tai suplau- P. mergaičių dr-ja ir šv. Elzbietos rėdami sužinoti apie Detroito dar liką čiulpikų. i’riė r«>. vieną aštuoriau galėsim nutarti gerų su
niij uncijų mierų ir budiUlei trintuką.
manymų į būsiantį L. D. K. S kimas Kaunan žmonių su auk moterų pašelpinė draugiją. Sekė bus ar ką panašaus kreipkitės po
Kili’ PRIRENGTI. KŪDIKIO
šiuo
antrašu:
Molis
ir
Šimonis,
štesniuoju
ir
aukštuoju
moks

MAISTO BONKVTIįL
suaugę
merginos
bei
moterys.
Kur
seimų, kuris atsibus 29 ir 30
3564
Dix
Avė.,
o
užtikrinam
kad
Prie švarumo kitas’ svarbiausias da
dd. balandžio š. m., Cambriclge, lu ir grįžimas iŠ kitų ki-aštų vaikučių, vaikinų, vyrų draugi
lykas
yra teisingas iiusaikavimas ir
gausite
visada
teisingą
patarnavi

visokių specialistų. Universi jos ?
tinkamas atmiešinias. Kuomet varto
d Mass. Todėl gerbiamos kuopos
mą.
jama pasaldintas kondensuotas pienas,
Nedėlioję, 30 d. kovo įvyko1
jei mums rūpi mūsų organiza teto studentai mielu noru siū
turi būti atmieruotas pilant iš ke
S. A. jis
lio i šaukštą, ir žiūrint, kad pribėgtą
cijos gerovė, tai malonėkite pa- los prie įvairių darbų raštinė Piln. Blaiv. 9-tos- kuopos šv. mi
pilnas bet nepet virš. Lengvai gailina
si'stengti - prisiųsti atstovus į se, redakcijose, kontorose ir šios, kurias laikė gerb. kun. Juras
suprasti, kodp lnereikia šaukštą kišti į
NORWOOD, MASS.
komi, jei pasvarstysi kiek prie jo pri
apskričio suvažiavimą, ir į sei kitose įstaigose. Taip kad bai ir pasakė neapsakomai turiningą
lips pieno visai nereikailno. Pamoky
mų. O jei katros kuopos jau gusiems pradinę mokyklų, išė pamokslą.
. LDKS. 3-čios kuopos susirinki mai kaip penėti sako imti tigek ir tiek
į tiek ir tiek uncijų vandens:
jusiems
vidurinės
ar
gimnazi

tikrai neišgalėtumėte prisiųsti
Tą-pačią dieną, (vakare) įvyko mas įvyks balandžio 13 d., tuoj po šauktšnj
todėl reikia labai atydžiai atsaikuoti
atstovų tai malonėkite įneši- jos kelias klases, neverta nė perstatymas “Piloto Dukiįj,” ku suiųos šv. Jurgio bažnytinėj sve kiekvieną šaukštuką kondensuoto pie
no kaip pamokinimai rodę. Atsaika1
mv s siųsti apskričio valdybai. varginti laikraščh| redakcijas rį jau antrą metą perstatė gavė tainėj. Visi nariai malonėkite at vęs reikalaujamą kiekį yra svarbu per
, Lai nelieka nei vienos kuopos ir pažįstamus, kad jie rastų nios laike katalikų jaunimas vad. silankyti, nės šis susirinkimas y- plauti stiklą stt virintu vandeniu,' kad
išėmus prilipusią pieno dalį. Atidary
kuri neprisiųstų atstovų į šį Kauiit' jiems vietų. .
kun. Jurui. Nemanau kad atsi ra paskutinis prieš seimą, kuris į- tas kelias' turi Imti allkomas šaltoje
vietoje ir kietai pridengtas puodeliu ir
Nėra vietos Kaune nė pras- rastų nors vienas kuris galėtų
suvažiavimų taipgi ir į seimų.
vyks balandžio 29 ir 30 d., Cam- stikline. . Vartojamas pienas turi turė
ti smetonos varsą ir būti liuosas nuo
Taipgi gerbiamieji atstovai tiems tarnautojams, papras- peikti. Esu tikrtj, kad visi namon bridge, Mass.
Tad turėsime iš sukrekėjimų.
malonėkite nesivėluoti o pribū tiems darbininkams, Stokuo- ėjo su dideliu įspūdžiu, nes viso- rinkti delegatus ir paruošti įneši
Atsuikuok virintą vandenį (ne van
ti laiku, nes suvažiavimas pra jant litų, fabrikai ne per di kių šlykščių veikalų mato dažnai, mų. Taip-gi ir L. D. K. S. apskri denį, kuris verda, bet tokį, kuris buvo
džiausiai veikia, šeimynos rū- bet kaip '.‘Piloto Duktė,” tai ret čio suvažiavimas įvyks šį mėnesį, pirma atvirintas ir dalmr vėsus) ridė
sidės paskirtu laiku.
toje. Ten-pilk pieną tik žiūrėk, kad
Pirm- M. M. Kamandulis, pinasi pačios save aptarnauti, karčiais tegalima matyti.
pieno lygmalė butų su saiku, o ne per
balandžio 13 d., .So. Boston, Mass. viršį.
Išmaišyk viską gerai iki išsilels.
■» • • •
kad tik nereiktų samdytis tar
20 Faxson Street,
Gerb. kun. Juras būdaams da \1S1
Iš mieros pilk šitą maišymą į sterili
į susirinkimą!
zuotą bonkutę ir uždėk tuoJaus steri
Montello, Mass. nų ir tarnaičių. Kaune tiek klieriku išmokino mūsų jaunimą
Apol. K. Stašaįčiutė, lizuotą čiulpiką.
Sumaišyk tik tiek,
privažiavo gyventojų, kad ir veikalą “'Kantri Alena.” NekuRast. J. V. Smilgis,
kiek
reikalinga
vienam
penėjimui.
fin. rast.
butų nebegalima rasti.
O
127 Cherry Street,
rie matė, bet daugumas nematė.
Kuomet prisieina reikalas išauklėti
V
jūsų
kūdikius j stiprius, sveikus vy
Cambridge, Mass. besakyti apie tuos, kurie atva Girdėjau nekurtuos kalbant, būk
AMSTERDAM, N Y,
rus bei moteris, niekas nėra taip žvar
bus jų pirmuose gyvenimo žingsniuo
žiavę vaikštinėja be darbo. Jie nori atkartot. Paskučiausius žo
se kaili maistas. Todėl žmonės jau se
■Kovo 17 d. Šv. Kazimiero Spau nai pametė eksperiiųentavę. Išmintin
L. D. K. S. Conn. apskričio tiesiog skurste skursta' ir kei džius girdėjau, kad kun. Juras
k
pusmetinis susirinkimas įvyks kia save, kad apleido sodžių ir kaip ir abejoja atkartot, kadangi dos draugija turėjo susirnkimą gi žmonės nerizikuoja. Jei motinos pie
no nėra, jie nesikvaršina, bet tuoj ima
balandžio 27 dienų, 1924 me išnik vojo kelionėje paskuti jisai autorius viršminėto veikalo. pobažnytinėj svetainėj. Svarba si Borden’s Eagle Brand Pieno. Pasi
naudok prityrimu tiekos milionų lcuuitais šv. Jurgio parapi jos svetai niuosius sutaupytus skatikus. Taigi, jeigu tik tokia priežastis, buvo tame, kad nariams atėjo ant kių per paskutines tris geutkartes.
nėje ant South Park Avenue, Sodžiuje kad ir nedaugiaftsia pavapijonai ir lošėjai norėdami tą ru. kartu iš Lietuvos knygų už
1923 metus.
Skaitai, šituo* itiaipsiiiu* ka* taraitę
Bridgeport, Conn. Sesijos pra litų, užtai duonų lengviau nu veikalą gali įvykdint.
ir pasidėk ateičiai.
Ištik ro nariai labai džiaugėsi,
sipelnyk
sidės 1:30 vai. po pietų.
T. Ąsa.
nes niekad nesitikėjo, kad už toReikia kratytis tos ligos —
Lai kiekviena kuopa siunčia
kią mažą metinę mokestį ($2.00 į
kuodaugiansia delegatų į šį sii- — bėgti iš sodžių į miestui. Tai
CHESTER, PENNA.
metus) tiek daug prisiunčiama
važiavimų, nes šis yra prieš- yra tautos sutingimo apraiška,
Balandžio
1-ma
diena,
tai
“
fūAtlankykite Lietuvai
knygų.
šei Ainis -suvažiavimas kuriame nenoro darbuotis ženklas, ši
Trečioji Vasarinė
Po to buvo kalbama kokių bū
daugiausia geru patarimų dėl tų ligų palaiko visokie valka liųimo diena, bet sniegas nesigai
lėjo
pafūlinti
chesteriečius.
Kai
du geriau būtų prirašinėt narius
L. D. K. S. pagerinimo’ bus tos, skleisdami sodiečiams ap
pradėjo
nuo
ryto
kristi,
tai
ir
kri

ant 1924 metų.
svarstoma.
Prieg taiu juo gaulingus gandus, būk nerei
tę
be
sustojimo
iki
vakaro.
Nutarta surengti vakarėlį pir
daugiau bus delegatų, tuo ge kia sunkiai darbuotis, tik rei
Pranešu
mauantiems
Važiuoti
i
mą nedėldienį po Velykų, t. y. 27
riau galėsim išsrinkt geriausių kia eiti į miestus ir tenai poniš
Šią Ekskursiją Vadovauja
Cliester
’
į,
kad
dar
nevažiuotų.
d. balandžio. * Statyti tinkamą
ypatų, atstovauti mūs apskritį kai gyventi. Kas nesidarbuoja,
j seimų.
brangieji, tam ir valgyt niekas Siaučia bedarbė ir iš kitur atva spaudos dienai veikalėlį, o per
tai jis dykiniautų žiavę negali gauti darbo. Didelė traukose prirašinėt naujus narius.
Tegul nei viena kuopa nesi neduoda,
lietuvis kalbėtojas ir
laivų statymo dirbtuvė Sun Ship- Komisija smarkiai darbuotasi, kad plačiai žinomas
seka neprisiuntus keletos dele ųiieste ar sodžiuj.
keliautojas.
Išplaukimas iš New Yorko •
Žiūrėkit, sodžiuose žemdir yard and Dry Docks Co. kovo 29 Atas
gatų į šį suvažiavimų. Visos į
t nusisektų. Statys labai patrid.
virš
dviejų
tūkstančių
darbi

jotišką veikalėlį.
Apart to, bus
darbų, sugalvokite geriausius biai nusiskundžia, kad jų lau
Gogu^io (May) 28 d.
ninkų
viena
diena
paleido.
Yra
dar ir šiaip pamirginimų. Kviesti
įnešimus ir patarimus arba i kuose javai pūsta, nes negalį
pagarsėjusiu visame sviete
t
t
Seimų ar suvažiavimų.
prisiprašyti darbininkų į dar audeklinė Abroyle Manufaeturing šv. Civilijos chorų dalyvauti ir 1.1.
EKSPRESINIU LAIVU
Apart to pas mus ir šiai^ daug
Conn. Apskr. Raštininke
bų. O jei kas ir sutinku dar Co. Nuo karo užsibaigimo dirbo
buotis, tai pareikalauja tokio dienomis ir naktimis, bet dabar veikimų yrą. Girdėjau, merginos
t M. Blažauskiute,
70 Fairview Street,
už mokesnio', kokio negali joks naktinį šiftą sulaikė ir girdėjau ų-engiasi pastatyti gražų veikalą
(45,047 taną)
New Britain, Conn. darbdavis mokėti. Šimtų kar kalbant, kad veikiai pradės dįrb- “Piloto Duktė” 13 d. balandžio, o
DEŠIMTIES DIENNŲ LAIKU I
.
LIETUVĄ
■ ... ........................
,
4
Lietuvos Vyčiai 4 d. gegužės sta
tų verčiau darbuotis pas ūki ii tik 4 dienas į savaitę. .
■' per Sautlimnptousi .
<
Gerai Žinantis. tys ‘didelį veikalą iš Lietuvos isto- G malonios dienos kelionės jūrėse
nuo LDKS. 14-tos kuopos, 180—2 ninkų sodžiuje, negu Kaune
KAINOS TREČIA KLUSĄ:
New York Avė., New»rk, N. J. valkiotis paliai žydais ir lauk-,
• rijos.
M
X
DETROIT,
MICH.
Balandžio 6 d,. Federacijos sve
Gerbiamieji;
tij. kol jie įsakys u žduonos plu
i
t Kaunu .. .......... ,$109.60
f Eiliavo
4106.50
tainėje buvo prakalbos. Kalbėjo
Katrie apturėjote knygutes 14- tų atnešt vandens iš Nemuno ar
Nesiduokite suvedžiotu
| Klaipėdą (Memel). .$107.00
z
Matas Žujus, '“Vyties” redakto
tos kuopos, moksleivio vajaus, tai^ kokį kitų menkų darbų atlikti.
Tir§< to $5 įiiuifo (karės)
i
Detroito lietuviai jau ne syki rius, neperseniai Sugrįžęs iš Lietu- Pilietis Lukais lydės eksknmnftjs
Taigi nuoširdžiai įspejam
, malonėkite sugrąžinti parduotų
* knygelių galus su pinigais iki ba tautiečius, kad gydytumės iš nukentėjo nuo visokiii gudruolių: .vos. Jis važinėja dabar po lietu stačią! į Lietuva ir aprūpins visus ir
ptisillnksminitaita visoj kelionėj.
landžio 26 d. 8. m., nes tą dienų ■tos pragaištingos ir negarbin vieni pardavinėjo pelningus serus, vių kolonijas ir organizuoja vy i gili išplaukimai kas Seredą,
vajusvbaigsis. Pasitikime tamstų gos ligos. Reikia pUmegti so kur ' tūkstančiai lietuvių pinigų čius. Prakalbos nusisekė, nes'bu i- , a(LWt i> line, f
I <*
126 Statė St.,
darbštumu.
džiaus darbai ir visu atsidėji pražuvo, kiti su lotais daug žmo vo-nemažai Žmonių, kurie atydžiai
Boston, Mušu.
klausėsi
įspūdžnf
apie
Lietuvą,
mu aukšta pagarba.
.
mu kelti mūsų sodžiaus-kultto nių apgavo ir daugelis kitų gud
Su
ruolių prisidengę katalikais, žmo bet (Įvgaitisavimi s ir-prirašinėjlKomisija: J. šereika, V. Antu«rų»♦
'"
*
~ (Kairnoį/ ‘ Vienybė ’ ’)
B J.IlkšniiM, :
nes išnaudoja Koletus savaičių mas ąnujų narių pi nelaimi puvy
\ ’*
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PRANEŠIMAI

tuksiančiai AmerikoB motinų var« \
tojo BordeiVs Eagle
Pienų savą kūdikių
jankutėse
t

X

DeZfo
įkad Eagle Pienas

* VOi rekomen d u o t ftJLy
i

joms.4 daktarų »i,

paveldėjąM

vienatinis

plotinos pieno,’

Motinos

*

rado, kad Eagle Piė-

t>

.nas Susideda

tik iŠ

šviežiausio ir gryniau

šio puikaus pieno jr
įgrjrniausio cukraus
t

\r

Ir Kad
Eagle Pienas suteikia"

t

jų

kūdikiams

maistingumą,

pilną;
kuria
■

’ »

I

neapsunkins jų opių
ividuriukų ir yra Įęrįs.

f

gvąį suvirškomas, , n
h

norite dykai pajnbki-*
jnimų jūsų kalbėję
kaip penėti jūsų kūdi
kį ©u Eagle Pienu? ir

padaryti jį stipriu ir
' sveiku, išpildykite Ši
itą kuponą ir prisius**
kitę mums.
KUTONAS
Pažymėkit katję. Literatūrą Norit

Valgiai .

Penėjimo

t

t

SMIkių
Kęygs,
1
t
712thu*ili»a

Vaikams

Instrukcijos

,

Vardas.
Adresas
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THE
ŠORDSN
COMPANY'

'BUILDINGI
ĮniwAyomkj

&UNARD
EKSKURSIJA Į
LIETUVĄ

S. G. LUKS1S

AQUITANIA

t

p

KAS NORĖTŲ GAUTI
gražių pasiskaitymų apie dvasinį žmogaus gyvenimu &

pie šv. Pranciškų ir kitus jo ordeno šventuosius, apie
Lietuvoje esančius vienuolius, apie misijas ir misijonorius'ir daug žinių apie pja^ų veikimų šv. Pranciškaus Jlj

ordeno Lietuvoje —- taip vadinamus tretininkus, ir daug
kitokių pasiskaitymų^ • parašytų prastiems žmonėms si>
prantania kalba, visiems tiems aš patariu užsisakyti sau
ir kitiems patarti Išsirašyti mėnesinį; paveiksluotą (daž*
mansiai vimmolių fotografijomis) ir pigų latažtįt .

“ŠVENTO PRANGISKAUS VAMUj”
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Jį leidžia vienuoliai M Mažesnieji Broliai(feranriite
nai). Redaguojai Tėvas 'Jėnuiinms. Bendradarbiauja
daug kunigų ir šiaip gerų Žmonių, Kainuoja metams €
1ĮK& puseiunetų 2 M 50č..
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Adresas: Lietuva, Kretinga Vienuolynas, Administr^i^
Jau iščjo iš spaudos UM AOTOAS
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aiAIK, P&riu.
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MASS. ;
'

SOdfkovo lmn paveikslai abįer
Mčift V. J. žmnjriii hw>\

gn išgitsytje B degančia namo;
Pribuvę poliemtai sulaikė #4nw*
nes-nitopanikos.
t*.

i.

P4knpne pilbh pale. ;Žfn6torąXa't^iau Užuojautoj.
-h
vaikiu bot
W& *ir tėvat .nG-r
" kim' Gamaus.
■ i,
u...pkjr įvVfcp Šv. misijos nuo 23 & MĮpaintokfft torilęytis*ant*yakią?i^ . j •
mokinasi] . LaiUytain susirinkime 3 dieną]
d. kovo,, tąi yrą per visą savai-1 Srtšįvtonijhno
Shisivtonijhno kuopa mokinasi],

> Jta&li^vinaklo rupesniu Šioj
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DR. J. C. LANDŽIUS

v

\

Tel. So. Boston 4000 ■
k

I .LIETUVIS GYDYTOJAS IR
I 1
ęiIIRURGAS

DIDELI POTVINUI.
movmiALV/
— .r
-? -***
_____
___
_
......
< HIAT
halmUio iŠ <k ♦
■ 506 E. Broadway, So. Boston. |
Bei* pustarųbstok 5Q pLCtą ttetoisĮjas Mkę Tėvo Alton-ko^ “Ir aš nepaisė”
WJn. Federaciją 9-U
yaįBatotinčr
r
1 (Kampas G £t. Ir Broattoiiy)
liitva Naujojoj Anglijoj tokhj
iu Maria (Pastonistą ordėito).
suvaidintas. Labai links-skyrius, prie kurio priklauso I
gatves,
||.VALANUOS: 9—11, 2—4, 7—0
jjotriirią haip šį pavasarį. Nuo
Tėv^s Alfonsas darbavosi mft w
darbuojasi draugijosJ^1^ kataliikšfoi draugiją ap- ^0;
btte’\pe>Mtabteas
«■
A
to nitkeufejo ’farąieriaų ’g’cslel ‘
tikim pasišventimu;
Motorą Sąjungos kuopa
svarstė savo hegatritos reikalus ivreikšte
žinlęolraiy A’ięškeliaij Riiesteliai.
. iUinuini <«uuy i kuive
hęs pasakė U pamokslą dėl didetom “ VtonsMs. mnsupvo P^as>
•/y
»’-il.
\
■
M 4idel vniką ir dar Iteletą truip* tur apsivesti?* Sako, bus prakald^V
W•’
Mkalas 4glį kalboje statomas
(lažus ateina [ Jūsų dirlitiivę vtomt Į
•
DANTISTAS
(huto —- irti pat, kai’ 4.mns reiklu 8t* į
KRISTAUS KANČIOS
ta įmoksimą po pirmąją mišią. bdfU
motm<ės} dirbkit, o “Sandariu* Gerto IauLrilarmushdlt per 22 ntetią g lietuviu kuD
tomus. .
'
“
*»
VAIDINTOJAI.
U Nors parapija nedidelė, bet ateifl8 Ws
••
mūsą kolonijoj kalbėjo du kariu
So. Bostom antri Inetai,
SiDgiizn jus norelkulrtnjnte ieškoti |
' (GUMAUSKAS)
I
-«
vietos
ilct kuro. Jąs neturite jielem],
^otriij buvo pilna bažnytėlė ne
>
WkUetllW
Seretios ryte, bal. U tl.,- Bos- kurie ūžtom
jums brangią • vietą. Nei į 705 Mato St., Montello, Masą. I
vakarais, bet ir rytais, o ypa-Į
ga,
tokį veikalą perstatyti t.onan ‘atvyko garsieji Kristaus priežiūros-, nei bėgiojimo, elevatorių nrį
keltą reikalinga.
[į
(Kampas Erotui Street)
, I
Ingai skaitlingai
Kančios vaidintojai iš OberamllldUHtrlnlls guzas, palengvina tą
asketinėmis dienomis. Labai maK
■Biergau, Vokietioj. Pirmiau sunkią, naštą nuo jitsą bP/.ui<i ir uždeda |
yra dauK darbo, .tik nesmiiskit. i1Wamcrk8F
(<•'
............. J"*.......
.T <1
ptoun įspūdį darę, kuomet pasini-1
ją ant luusų perlų,
nežiūrint afeiti ir pamatyti šį ’rtepapraKsia vyko pas majorą Gttrley; į
[Matom,
jog
visos
kolonijos
Naujo-1
Tel. So. Boston 270
ftinę dieną šv. misiją visi žmonės [
X.
... kokiai srovei priklausytą. Ot už ta} jdmnų. Vpiknm g Kristaus
Bosloim (’on.Nopiiated Guzo KmupnCity Hali, paskiri pas Massa- nija per metų metus Inikė gorinusius
stos
Anglijos
jucįi,
rengias
laisvamaniai
įsižeidė.
Bet
priėmė šv, komuniją, o ypatingai
laiku.
(‘huscdts valstijos gubernatorių inžhriorhis snfo priežiūroje.
katalikišką draugiją nariai-res, I]seimo, kuris įvyks šį mėnesį. Aš] kada laisvamanių tėvas dr. šliupas
Komisija. <‘ox į Statė House ir pagalios
Tie vyrui visada Jums paturimus,
[manau, kad ir musą kolonijos]
Galima eusikaU^ti ir lleturiSkai
kad prilaikius guzą prie jūsų biznio.
važinėdamas Amerikc po lietuvių
kuoftiet ėjo “in corpore” prie šv.|
pas
kardinolą
O
’
Uonnell.
Iš
vi

[darbininkai pasiųs kokią 10 atsto-]
I’iisikiimsti nieko'iiekuimm.pl.
ofiso valandos: Rytais iki 9 vili.
SUAREŠTAVO STUDEN
stalo, .
į
kolonijas rožė spyrius, kad ateity
BOSTON
CONSOLIDATED
GAS
CO.
Po pietų nuo 1—0
so jų atvyko 14. Bus iki bal.
I
|vu
į sėimą. Darhininkai darbe ne-]
«
iš
bažnyčių
bus svetainės, o varpVakarais
nuoG—9
TUS.
ĄbeJtiai tariant šv. misijos eio-Į] atsilikit nuo kitų kolonijų.
19.
. Į
536
E.
Broadway,
So.
Boston
kai padarė gerą žingsnį pįymyn, I| Choras ir-gi nuo veikimu-neat-į nyčtose vietoj varpų bus kunigai
-r- i
Amerikon jie atvyko gruo
pakarti, tai laisvamaniai savo tė
r...,
.....
..
—
(’AMBIHDGE, Mass. — Ta džio menesį pereitų
hef£yienas-kitas atšalęs nuo tikeji-Įįsilieka. Jau narių turi 50. («a-|
metų.
veliui linksmų katučhj paplodavo. po suareštuoti kėfcurt Harvar
Ine, sujudinta^ilievo malone vėli
Lankė didžiuosius Amerikos
i Iriausias jaunimas susispietė prie Į
16 METŲ SOUTH BOSTONE
Bet jeigu saugok Dieve kur nors do universiteto Studentai už
sugrįžo į tį^riįjj kelią, nors ir ilgą
miestus.
Amerikon
atvyko,
[choro. Rengia didelį koncertą 271
Taiką b/To: atsitolinęs nuo Dievo][d. balandžio, kur yra ir Lavvrence kokis kunigas pasakys, kad tėvy pergrei tą automobi lium i va- kad rengti parodas savo išdir <i šeimyną p<> 5 kninluirlus ir visais improveineiiiuis prie kampo nutrinis mi
AKIŲ SPECIALISTAS
ums katalikams reikėti] Į parapijos choras užkviestas daly-j nės išdaviką reikia nubaust. O jei žiavimą. Studentai besą apy binių
Jie yra paprasti rank mas puikioj ivetoj arti South Bostono;
gu da išdrįstų perspet katalikus girčiai. Vienas suareštuotųjų
;
remtos
.$2250
j
metus;
dėl
greito
fiar399a
W. Broadway, So, Boston
dŽTl
is.
pelniai, proletarai. J ie iš<lirbi- davimo prekė tfls.SOO ir $3300 įnešti,
vauti programe.
|
VALANDOS
: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.
kad neskaitėt laikraščius tn, ku Alfred T. Kent yra sūnus tur
lengvos išlygos, A. IVAS, 361 \Vest
nėja
indus,
iš
medžio
išdrožto
3
dieną
balandžio
buvo
choro
I
Bet prie linksmų žinių negalima
Broatlvvny. South Boston, Mnss.
rie pašiepia Kristaus mokslą ir tą | tingo Brocktono biznieriaus.
nėja
visokius
daiktus
irt.
t.
apleisti ir liūdną nuotilčių, kurie mėnesinis susirinkimas. Kun. P. | visą ką mes katalikai gerbiam, tai
Tel. So. Boston 823
Anton Lang Kristaus vaidinto
mums katalikams kartais net gėdą Daniūnas atkalbėjo maldą. Buvo! mūsų laisvamaniai per savo spanLIETUVIS
DANTISTAS
NUSISKANDINO.
jas, yra iš medžio daiktų išBuvo || dą ant tn kunigų plūsta košlykdaro, svetimtaučių akyse. Pirma daug naują užmanymą.
*
I
tilt tokie, kurie netik ką patys nė skaitoma laiškas iš centro L D. 8.1 ščiausiais žodžiais, kokią kultū
Mary K. Cahalane, 32 m. am drožinėtojas. Tokiu būdu jie Dvi sėdynės. Romia !<► dol. mėnesini.
(KASPARAVIČIUS)
Kaina. 2<H> dol. Berti proga lietuviui ar *
jo į bažnyčią, bot dar ir kitus at- su pakvietimu dalyvauti progra ringas žmogus ant gatvinio valka žiaus moteris iš Dorehester, sėt u duonų pelno.
lenkui bnriieriui. Atsišaukite l.tūa U
425
Broadway,
South Boston
Jodomųjų paveikslų filmų St.. Burbei' Sliop, So. Boston.
Uiidbinėjo nuo ėjimo ir įiems gerb. me 30 dieną gegužio, darbininką tos nevartoja. Taip jie daro ant Mass. su keturiu4> savaičiųL dūkt 10)
o/iBo valandos: nuo W Iki 12:80
ryte ir nuo 1:30
Choras nutarė va- gerb .kun. Garmaus. Užsipuolė terimi nusiskandino vonioje. kompanija siūlė jiems $1,000,, misijonieriaus balsas paliko balsu išvažiavime.
Iki
6
Ir
nuo
6:30
Iki
0 vai. vakare.
; šaukiančiu tyruose. Antra, tai ka [žiuoti su programų, nes choras v- per savo spaudą kam jisai renka Vyras panedėlio ryte atsikėlęs 1)00 už leidimų jų vaidinimą
Ofisas uždarytas suimtos vakarais
ir nedėldienlals.
nufotografuoti.
Bet jie nesu
talikišku draugijų valdybų nelca-|jra skaitlingas. Tik LDS. kviesdanuo katalikų aukas kultūros rtj- nerado pačios. Nuėjęs Į t.oilo
PARSIDUODA groserio ir kendž’ij
talikiškas pasielgimus. Pa v., šv. | ina chorą, turi visada kreiptis į kalams, ypatingai Lietuvos L. Pa tą rado slidiną vonią ir ant tiko. Sako, kad jų vaidinimas 8 torus.
I’nrsidmuhi pigini, l’ricž.usti. JuozaiĮo draugijos dauguma na [kleboną, arba choro pirmininką skolos Bonus, čia bešališkai žiū dugno pati su dukterimi. Du yra pamaldumo aktas, o ne gy — turifi du Storu, Imi persmiku abu
Anton du Inikyl. Atsišaiikit po nr.: 131 C St..
rių gėri katalikai, o mažuma na J bei vargonininką, o ne kokį ten į rint kam reiktų mūs laisvama kitu vaiku miegojo. Spėjama, venimo užsiėmimas
So. Boston, 3ltiSs.
(pi)
___________ __ ,_____ _____ j_
Lang,
Kristaus
vaidintojas,
y,
|
pašalinį
žmogų.
Mūsą
choras
yra
rtą, ir patį valdyba — bedieviai,
niams rūpytis. kam mos norim,] kad moteris nusižudė dėl ne
ra [lenkių vaikų tėvas.
Sergu Jau 6 metai ir niekas negelkuriems nereikia nė bažnyčios, ned po globa kun. P. Daniūno. Antra- tam galim atiduot. Juk tai mūs] sveikatos.
gelbėJo.
Gavau progų bandyti Jūsų
Jie Amerikon atvyko dėlto,
.'Rusiją, tad šios • draugijos nariaii | šas choro pirmininko, vargoninko savastis. Kodėl laisvamaniai ne-1
. sutaisytų Žolių No. 303, tai Jos man
labai gelbsti. Čion prisiuirčiu pinigų
KiTčtų pasistengtį prašalinti to ir klebono yra 119 Temple Sh gali prisipirkt L. L. P. Boną taip] PAGARSĖJO LIETUVAITĖ. kad [)o karo nubiednėjus Vo 11 kambarių, skalbyklos, maudynė, ^avėl ar>t‘vieno pakelio No. 303.
1
zas,
šaltas
ir
šHtus
vuudun.
ITi
ta
ilsin

kietijai jų gaminiams maža tas dvieili šeimynom. Kaina $3.000, Ad
/ i : ■ ■ ’' ■. - į-. ■
:
kius' bedievius nors iš valdybos, Jeigu dar kuri organizacija kreip kaip katalikai prisipirko, ir kaip
Anttiony Motruon,
resas: 99 BAXTER St., S<>. Boston,
Pereitą panedėlį Boston Te- rinka- tepasidarė.
Slmpson, Pa.
■ ka4-j|e nevadbvautą arba nepir- sis į pašalinį žmogų — atsakymo , jų srovės atvažiuoja aukas rinkt
Mass. Tel. Talbot 21S9.
i
legram buvo indėjęs gražios
Kristaus
Kančios garsieji
mtotokautų katalikiškoje draugi- negaus.
Tokių ir kitokių laiškų gauname šim
[ Natkevičius su Žygeliu arba Bie lietuvaitės p-lės. Petronėlės
vaidintojai visuomenei pasiro
tus kad žmonės geriau paslganedina fitf
Trečjhs dalykas, tai mūsą Į Vidurinis choras (vaiku ir mertoj**# Trečihs
linis'kaip buvo athvžiavęs aukų Margeliūtės paveikslų. Jį yra
žolėmis, negu su specialistais. Mes už
dys Mecjianics salėj, kur ir jų
•
.rilį, užvaldymas arba perėji- Igaieiij įtuo 13 iki 16 mėti]) narni
nikome virš 600 rūšių žolių ir sutaisorinkt būtą galėję aniems maigus iš (Irand Rapidš; Mieli. Sako
inp
nuo visokiu ligų. Atsiųsk ĮOe. ♦ •
išdirbiniai
bus
išstatyti
paro| ’Jiekataliką rankas. Mat tcg-Huri 60. Susiorganizavo du “bašePerkame ir, parduodame gaust žolių katalogų. ReikuJaujumfi a*
[prikraut paskolos -bortų. Jtik dar
ma. kad ji per keletą pastaiij- don /Paroda prasidės-ketverge
-pinių is|oviją toki: nuo kiek lai-Iibąli ’ ’ rateliu ir jau pradėjo moky-1 ‘
mortgadž.iwų -tąijig'i duodame gentų visose apygardose.
yra dabar L. L. P. Bonį, galit pri- ■ jų savaičių gavoJiOO pasip’mši[jo pietų. Ilus ir judomųjų pa ir suraiu^ame paskolas ant na Musų žolės yru'grynai lietuviškos m
Prižiūrėtojai yra klebonas!
. ko Čioimi gyvuoja Lietuvos Sūnų Įtis.
1
[sipirkt ir dalyt saviškiams.
| |niU;
ietuvlšknis ir angliškais nurodymais.
veikslų, parodančių gyveninių
to: Dukterų Dr-ja, kurtoje daugu-Lkun. P. Daniūnas ir varg. A .Stan-1
mų.
—-------------------------------- 1—
Bet keikia mūsą kunigiją, inteto sodžiaus iš kur yra vaidin
tną<»aįrią buvo katalikai ir ši drau- išauskas. Aš manau, jog jie aplanM. ZUKAITIB,
A. I V A S,
’
4
'IJligentiją ir katalikus vien dėl to,
DAUG
NARIŲ
LAIMĖJO.
tojai
atvykę.
*
gija ąupirko kapines, dar. prieš į-| kys šį metą visą Naująją Augli-I
110 Treemont Street, Room 508,
(49 Hudson Avė.. Rbchester, N* Y*
kad mes remiam moksleiviją AGarsus
Kristaus
Kančios
sikūrinią parapijos.
Laiks nuo jaTel. Main 6467, Boston.
I).
L.
K.
Keistučio
draugvs-;
Vakarinė mokykla yra panedė-| merikos ir Lietuvos ir kituę kul tės įvyko bertaininis susirinki-: vaidinimas prasidėjo Oberlaiko .draugija ėmė laisviau elgtis
SV. JONO EV. BL. PAŠELPINŽ8
ammergau sodžiuje 1633 m.
pakol visa valdyba tapo bedievis-1 liais. Vaikučiu susirenka apie du tūringus darbus. Ir keiks jie mū
DRAUGYSTĖS VALDYBOS
sų kunigus ir mus visus katalikus mas 6-tą, dieną balandžio, 1924. Tais mętais tame sodžiuje pa
ka. ir taip kapinės likosi jų nuo-j šimtu. Labai gerai kad tėvai rū-|
Pastebėtinas augimas draugi
ADRESAI.
3 šeimynų namas, geriausioj ir
t,8avyhe. čionai ir-gi pasirodė ka-J pinasi vaikučiu ateičia vaikučių ir] kol mes katalikai nesusiprasim ir jos, pri išrašė naujų narių net sibaigė baisus maras. Tam at
z
gražiausioj So. Bostone., vietoj.
nesusiorganizuosim
visos
katali

sitikimui
paminėti
ir
Dievui
Į
taliką nesusipratimas rinkti be J■ mergaičių.
— M. Zoba,
kiškos draugijos, visos kolonijos IS. Tai pagirtinas valdybos ir dėkingumų išreikšti maldingi Parsiduos pigiai, nes savinin PIRMININKAS
539 E. Seventh. SL, S. Boston, MaM.
dtovius valdybom už ką dabar!į Parapija gražiai gyvuoja, turij
narių veiklumas. Yra tai viena
Tel. So. Boston 1516—-J«
sodiečiai sumanė vaidnti Kris kas turi pirkęs kitame miestely
patys griaudinasi.
'
i darbštų kleboną kun. P. Daniūną, I po Kataliku Federacijos vėliava.
VICE-PIRM. — Kazys Ambrozas,
iš
aplinkinių
draugysčių, kuri
492 E. 7-th St., So. Boston, Mass,
taus Kančių. Ir tik kas 10 me ir šis namas turi būti parduo
Mums katalikams nereikėtą ii-1 kuris su gerais savo pavapi jonais Į O tada mes katalikai galėsim
taip
darbuojas šiais metais. Li
.PROT,
RAŠTININKAS — J. Glineckis,
tas
greit.
Kamą
galite
apžiū

tų tas vaidinimas . teįvyksta.
ginu laikyti save ant juęko ir duo-| atnaujino gražiai bažnyčią. Kai-1 tart organizuotą galingą žodį savo
5
Thomas
l’ark, So. Boston, Massko pakelta pašelpa ir pomiį ti
rėti bile kada po numeriu 432 FIN. RAŠTININKAS — Matas Šelkl»
broliams
nuklydusioms
nuo
tiesos
Vaidinimas
taip
pagarsėjo,
kad
H bedieviams, save už nosies ve-|I navo 14 tūkstančių dol., bet da-l
460 E. 7-th St., So. Boston, Mus*
nę. Tie, kurie dar nepriklausot.
I
X
I
tas vaidinimas yra viso pasau W. Fourth St., So. Boston. Dė KAS1ERIDS — A. Naudžiūnas,
■' džioti, bet dabar t nejaus po šv. || bar yra gražu, svetimtaučiai stebi- ir doros kelio. Šalin su savo pur
prie šios draugijos, tai malonė885 K Broadvray, S. Boston, Mass,
lei sųlvg.ų kreipkitės pas A. F.
misiją sustiprinus savo šv. tikybos [| si lietuvių gražia bažnyčia. Nedė- vina spauda, pilna neapykantos Lkit ateit prisirašyt, nes viena lio atlaidai. J tų Kristaus Kan KNKIŽį/dOS H. 9-th St., South MARŠALKA — J .Zaikis,
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Bostop.,
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šąlik-ti draugijų susirinkimus ir
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492 E. Seventh St.. So. Boston, Mass.
Halini, pusmetinį, metinį susipriešai pasakyti, kad gana bedie- ganizacijas sujudinti prie veiki-] imą. O mūs katalikų stubose turė | rinkimą bus priimami nauji
UŽSISTOJO Už PROFE
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Skirtinam pinigus ant pirmo
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SOUTH BOSTON, MASS.
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cataliką tikėjimo. Tad neužmirš įSvirckas, O. Bugailaitė, A. Stan- rodysim savo susipratimą ir susi sureiigt ant savo daržo East
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po pietų parapijos salėje, 492 &
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gė namai po nuiii. 79 VVilliams 100 G St., 1 aukštas, V. J. Jakš pardavimo prekė tik $6000.
sidėtą prie choro. Kiek teko su-' taipgi ir senus savus biznierius. liks.
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St. 12 motecų su vaikais išbė- tas.
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jausios
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žastis yra mirtis šeimynoj todėl pri
ČIS mažas vaidas išdykavo, todėl jo
tetos, lauksime to koncerto.
verstinai reikia parduoti greitu laiku Prrmtnlnkag — Antanas Pastells,
t3 motina pareiškė, kad jis negaus nė
WOR0ESTER, MAS0.
146 Bovven St., So. Boston, Masti,
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.
trupučio.
4
Į •
Paukštelis.
A. IVAS. BiU/AVost Broadvvay. Smitų Vtee-VInn. — Martinas Kntstautns,
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maldų bažnytinėj svetainėj. Kvie Petnyčioj ir Sukatoj vakare 4
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115 Granite Št* So. Boston* M«W.
R
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mėnesinius
susirinkimus
kns pirm% naKaina 38c.
taip gteitaą kaip greitai jų sistemą perims šitas fto
South Boston, Mass*
apliakoaa
dėldienį
kiekvieno
menesio
po No. W
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