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BLOGIAU NEI PO RUSŲ
ŽANDARŲ RANKA.

KOPERACIJA SVETUR.
Gudeliai I-ji, Alariainpolės
apskr,
Iniciatyva mok. P,
Šotlandijos Didmenų B-vės
Seinų apskr. Akalnikų kai
Krnšinsko ir vietinių pažanges
apyvarta už 1923 m’. — 17,259,L. Rašytojų .fr ■
me, 8-IV dvarininkas .Jablons
niųjų ūkininkų p. p. Žėglio,
NORI SUŠVELNINTI.
NUTEISĖ MIRIOP.
900 s v. sterlg., tokiu būdu pa
DIDIS TORNADO.
kis yra Įsteigęs lenkų mokykla, Sąjungos ftarių pi
Niekaus, Jankausko ir Kuz4*““’—1
lyginamai su 1922 m. ji pakilo
nors vist apylinkių gyventojai landžiu 3 d. buvo dfej
Petrograde rusų valdžia nu
mirko tapo įkurtas (Indelių
Pietrytinėse valstijose bal.
apie 5 nuo. Savų fabrikų ga
Prezidentas (’oolidge veda lietuviai. Nesenai teismo spren P. Rusecko stndpKB
teisė miriop septynis finų in- 30 d. hnvo užėjęs didis torna
Tdų Snmlk. Kredito Bankas,
minių parduota už 2,584,681 sv.
konferencijas su Įvairiais sena dimu Čeplinskns iš Ruhežankos vos” Niv 73— "įJ
tartus šaipus, o penkis kitus į- do.
įprio įstatai įregistruoti Kre
Retai
Mula
pasitaiko
to

sterlg., kas palyginus su 1922
to ir atstovų rūmo vadais, ar gavo užmokėti 15 milijonų pa jų honoraras,1f
kalino.
dito įstaigų ir Koperatvvų in
kios htrišenvbes, kokios tada im, pardavimu 31 procentais su
negailimi būtu bent laikinai iš baudos dėl neleidimo vaikų ton riai konstatavo, j6|
spekcijoje š. m. vasario 22 d.
vyko.
Apie100 žmonių įvai
mažėjo. Anglijos abiejų Sąjun
mesti iš kongreso nutarimo a- mokyklon.
Steigiamasis Banko susirin
Teisino motyvas šiais laikais rašytoji
riais būdais neteko gyvasčių, o
NEPRISIPAŽĮSTA.
gų arbatos plantacijos davė
pie ateivybę tų punktų, kuris :oks: kadangi Ceplinskas ne b ūna skr i audžianiLi®
kimas fivvko
šio,r mėn. 9 d., dac k
arti 1000 žmoiiiiĮ buvo sužeista.
gryno pelno 74,327 sv. sterl.
visiškai- uždaro Amerikos 'du siuntė savo vaikų mokyklon, knygų leidinio
BAI/I’IMORE, Md. — (liąr- Nuostoliai,
Ivvaujant virš (i0 asmenų — ar
apie; $20,Šotlandijos h-ves daliai iš šio
ris Japonų ateiviam. Pasini i,, tai tuomi davė pavyzdį kitiems bendrovės dažnai
timom ir tolimesnės “apylinkės
les B. Forbes, buvusis Vetera
000,000.
't
pelno tenka 18,285 sv. sterl., gi
girdi, galima būtų dar paside nesiųsti ir todėl yra kaltas agi- v o pažadų ir neišn^jį
ūkininku.
nų Biuro direktorius, buvo pri
Labiausia jltlkentejo South
kapitalo ji yra plantacijose Įdė
rėti su Japonija tuo klausimu. :acija prieš mokykla. Pažymė- aiku rašytojams |i$|<
pažintas kaltu. Jis sakėsi ne
Steigėjų vardu p. Kvaišins# jus 615,000 sv. sterl.
Carolina, Alųdama ir Georgia.
Japonijos karo ministerija, ina, kad Akatnikų mokytojas simhųmesj pinigų
kaltas esąs. Paleistas po $10,kas, atidarydamas susirinki
Kaikuriose vietose vėjas bu
tiesa, pareiškia, kad Japonai nė žodžio nemoka lietuviškai, kitiems dalykams l^
000 kaucija.
mą, vaizdžiai nupiešė apie da
vo toks baisus kad i padanges
Čekoslovakijoje yra sekan
nesirengiu i karų prieš Jungti uždavinys jo aiškus — lenkinti džia žymiai dide
bartini Lietuvos žemės ūkio
nešė vištas, avis ir kitokius gy
tieji gamybos Imperatyvai: 1,
nes Valstijas, nors jos ir galu gryni Apylinkės lietuviui. Nei sumas. Kai del laii
stovi, sulygindamas ji su Da
NELAIMĖS ANT GELEŽIN vulius ir net žįnoiies. Daug na
rūbų ir apavo gaminimo •— 74;
mų sugriautai telegrafo ir te tinai uždraustų Jappuų ateivy Rubežanka, nei Klevai, nei ki dradarbių, tai irgi fil
nijos žemės ūkiu prieš kelias
KELIU.
2) dailydystės ir staliorystčs—
lefono vielos n|itraukyjtos, daug, bę Į Ameriką. Tariaus, .Japo ti lietuvių kaimai ligšiol nega malamų. Dar ir šfeM
'dešimtis metų atgal ir .dabar.
33; 3) statybos ir stiklo — 36;
nų subruzdimas ir protestai vo leidimo steigti i^okyklų su kurių laikraščių leic^K
NE\V YORK.— Per 1923 m.
Jis pabrėžė, kad ne kaltini
iiu'džių išlaužyta.
4) popieros fabrikų ir spaustu Suv. Valstijose ant geležinke
prieš tą sumanymą eina vis di dėstomąją lietuviii kalba. Ne žurnalistus kaip j W
mais vieni kitu, ne aimanavi-----y:
--------vių — H; 5) metalų apdirbi lių žuvo 2.26S žmonių, o sužeis
dyn ir smarkyn. įvairiuose Ja- gaudami leidinių gyventojai nes, kurie privalą jljĮ
mais ir verkšlenimais galime
'’ .
•
*“
PABĖGO
4
jPARtlŠĖLIAI.
mo — 21; 6) pašilių gamini tuoju. ponijos
didmiesčiuose
Įvyko verčiami steigti slaptas lietu jos ir todėl nereik^fl
išeiti iš susidariusios sunkios
riL
mo — 29, ir 7) įvairių — 12.
masinių protesto mitingų prieš viškas mokyklas.
Tokių mo tą idėjos darbą atly3
ekonominės padėties, bet orga
Iš Nerv Jers.ey Valstijos Be
kurių tarpo — 10 teatro ir kineAmerikos kongreso nusistaty kykla isteigė ir Lumbiai. Len- ki reiškiniai pastenB
nizuotu darbu, susiburiant į įSAKO REIKIA MOKĖTI.
protnamio Ligonines pabūgo 4
matografų Imperatyvai.
mūsų rašytojoj
i
vairias koperatines bendroves,
pamišę kriini^lištai. Jie pa mą delei Japonų ateivybes. ką policininkai suuodė jų, vai- kad
Tik procentinis pelnas . nuo
Vokietijos kanclierius Marx
Japonijos Advokatų Sąjunga kinų, kuris vaikus mokė (Kliu- listai
nėra dar tinka
i
patikimo Koperacijos Centro
sivogė
ligonines
raktą
į
kiemą,
apyvartos kaą metai mažėja;!sakė prakalbą Duesseldorffe ir
priėmė
smarkią
rezoliucijų,
pa’inskas iš Juodeliškių nuvežė Į mganizave ir kad fl
vadovaujamas.
perlipo' per .2^. pėdų augščio
taip 1920 m. jis siekė 1S5 nuoš.lpareiškė, <kad Vokietija neišbrėždama, kajl Amerikos ikon-1 Jonišką pas vyresnį policininką .Urbą atlieka tik J
Dalyvaves simirinkiine, J-.ie-Įbeiulvo.s-apyNaEtoe, 1921
JmuMMŠjos.anokėjimo^ tvorq.jr pastii*1<o.
ga;esas-Ąlįžei<lziaZ’
J ligoninę- jie buvo, pervesti
t u vos K operacijos Banko in nuo., o 1922 m. tik 0.48 nnoš*.
hę, pastatydamas juos žemiau I (|p jį nagaikomis. Ypač rūpo.
Sako, kad Vokietija nugink
sakant . nėr dar
iš kalėjimo.
t
struktorius padarė pranešimą
luota ir su lazdomis negali ka
kitų tautų.
I jo jam sužinoti, kas įsteigė mo s ka i c i aus profesini
tema: “ Kopė racijos. judėjimas
Vokietijos koperatyvij 1922 riauti prieš moderniškai ap
Ti<‘ visi protestai, kaip ma- k/klą. ir iš kur elementoriu>
' Paskui dar-iš savi
Lietuvoje po karo ir reikšmė m. pabaigoje, buvo ir viso 50.NORĖJO NUŠAUTI
tome, jau pradeda veikti į Lavo.1 Paskum nuvežė mokyginkluotų armijų.
Sakė, kad
gyvenimo šį tą, pi
Smulkaus Kredito Bankų Lie 021: gi 1923 m. — 51.098. P*r
MOTINĄ.
Jungtinių \ alstijų prezidentą. I
į Seinų policiją, i šten g1’
Vokietija tik išmokėjus už
kai kurie nariai. Ir
tuvos ekonominiame gyveni- 1923 m. likvidavosi 1612 Impe
kurs nepageidauja nedraugiš-Lys Storastą. Ir vienur ir kikrautų kontribucijų tegalės
buvo išgirsti net kltfjį
SACO, Me. — Ex-kareivis G.
me.
Ypatingo dėmesio at- ratyvų ir naujai ĮsikiTrė 2689. Ii uosy be atgauti.
kų žingsnių is .hiponijos puses.I į1(I. V(-,į klausinėta kils steigė ii
vyzdžiui, vieno (jwH|
A. Uaynes, 27 m. amžiaus, re
kreipė Į o rga n i za v i i n ų v i et os Labiausiai keitėsi- šios rūšies
Grąsinimaim 1 i n a m o ji m ląktorS
volveriu norėjo, nušauti moti '
"
I išlaikė mokvkla.
♦
kapitalų (indėlių), kaipo vie- koperacija: medžiagos koper.
nebuvo gąlo. Tačiau nieko ne mokėti honorarą vfe
KALĖJIMAN IKI GYVOS
na. Du svkiu i ja šovė ir ne- ATSISAKĖ DEBATUOTI.
nintelį pagrindų šių Bankų g.V- įsikūrė — 457, likvidavosi —
-------I pešę mokytoją vis tik paleido. Iradarbių vien tik dęL
GALVOS.
latvikė.
Paskui sau paleido
vavimo ir vystymosi.
379. žalios medžiagos koper.
NFAV YORK. — Columbia
mokykios veda tardymą .
tas bendradarbis
šūvį galvon ir krito negyvas.
Nariais Bankan Įstojo he įsikūrė — 457, likvidavosi —
FMIRENCE, Ariz. — Erank
universiteto prezidentas Būtie;J__________
engvai rašąs s-trajpsąi^
veik pusė susirinkimo dalyvių, 225; dirbtuvės — koper. Įsikū G. Hutc.hinson prisipažino •pa Vaikinas sugrįžęs iš Francijos pasmerkė prohibieiją ir pašaKAS “IŠTREMIAMI?”
girdi, už ką
tame skaičiuje ir Gudelių 1-jų rė — 569, likvidavosi — 245; čios nužudyme dinamitu. Nu pasirodė truputį pamišusiu li’
kė, kad ją kuogreičiau reikėtų
-------jei bendradarbis rašviįMt
Vartot. B-vė “Sėjikas,’'. Įmo vart. b-vės Įsi k. — 209, likv. — teistas kalėti iki gyvos galvos. neatsitaisė.
atšaukti. Metodistų konferenLenkų spauda pasižymi tuo
pailso ir jokio vftrfco
kėdama koletą pajų.
Tvirčiausiai laikėsi so155.
rija,
kuri
laiko
posėdžius kad visa, kas liečia Lietuvą, j
to.
- .
f
• v
Svarbiausi susirinkime irt-1džiaus koperatyvai, o amati
UŽTROŠKO.
Springf'ield, Mass. pakvietė jį Į nukreipia taip, jog iš musė;
IEŠKO ŽVEJŲ.
I lonorarų klausimai■ n
vi<‘šus
debatus
prohibicijos I padaro dramblį. Štai, nesena
likti darbai yra šie: nutari
nutarta i- ninkų kop. daugiau likvidavo
PAKTUCKET, R. I. — l)a- klausime. Tai prezidentas at-li* rėkte rėkė apie lenkų ištrė. keliamas ir tolrniesniw
TOKIO. — Didžiosios Japo
stoti nariu Liet. Koper. Ban si. negu Įsikūrė.
nijos salos vakarų pakrantėje niel Liuten. turtingas biznie . sisakė debatuoti,
nes jis jau I mimus Lietuvoje. Iš tikrųjų g kalbėjimuose..
kan, Įgaliota valdyba užtrauk
Anglijos Didmenų B-vė Įkū ištiko didi audra ir nubloškė rius, T-l- m. amžiaus, netikėtai pasižadėjo debatuoti tą klausi- j pasirodo, kad tai gryninus
•——
ti reikalingų suma paskolos
štai kodėl išsiuntei lį
užsitroškino.
’
Lietuvos Koper. Banke ir Lie rė pianinų fabrikų Birminga- tol i.į jūrų 100’žvejų su jų val
mą Kansas (’ity, Mo.
prasinfanymai.
\auno lenkų spauda W
timis.
Japonijos
karo
laivai
me.
Be
to.
ji
turi
gramafonų
tuvos Banke, išrinkta Banko
------------- —
Be jau skelbtų šiuo nukali kėlusi daug .triukšmo 1
Taryba, Valdyba ir Revizijos fabrikų, kurio dirbiniai skaito bando juos surasti.
DEDIKACIJA KAPO.
• PRIEŠINGAS DAWES’O Piniv ;lar
■mintinio iš Lietuvos $
si geriausi Anglijoje.
Komisija ir tt.
__ p-vj-rj-r
l -ių okupacijos laikais Saku. *tį bažnyčios choristėj
MASKVA. — Gegužio 1 d.
PER CIGARETĄ.
Numatoma turėti
indėlių,
.. .. ...
.
..• .
I ipskritin buvo atvaryta de
jauslia i t ės. Kiek •ftfay''7
Rusijos
valdžia
dedikavo
Lėni
\
okietijos
nacionalistu
va-l,
.. . , .
,
.•
,
Belguos kop. Sąjunga ir Mo
nes apylinkėje yra pasiturinčių
.
.
I
<aro
aplinkybių
daugelis
lietu
LYNN, Mass. — Clarenee no kapų.
št remtoji ŽmiejaiiSKą
das uratas Leventlov savo rin-1 . v .
‘ .v 2
ūkininkų.
Manoma daryti ne terų Veikimo Komitetas kovo
, .
....
, .
I yni seimvnu is >Svencionui aps
Gorman lovoj rūkė ir uždegė
kijos stačiatikių tik^
kimu agitacijoj smerkia Da I,
,
.. ,
tik bankines operacijas, bot ir 16 d. sūorganizavo dideles de
,
'
. £. ...
krities. Negalėdami susilauk
patalynes. Užsidegė namai ir
ro specialiai atsiųsta 1
NUSKENDO AMERIKOS
•ves "o pieną atsilyginti alijan-l,-. •< •
. } ■ .
T - .
monstracijas prieš brangenybe.
prekybines.
,
.
.
'
..
J
|ti
taikių
santykiu
tarp
Lietuvon
iš išgąsčio mirė moteris 60 me
bažny t i niams nei kalant
LAIVAS.
tdiiis. kSano, kad \ okietiia ta . r
. ..
.'
Tikiu,
kad Gudeliškiečiai Įvyko skaitlingi susirinkimai
.
...
,
'
|
ir
Lenkijos
ir
galimybes
grįžt
tų amžiaus. Tas Įvyko po num.
lama kiekvieną šventi
pienų priėmusi taptų ahjantu
.
. .. . y
svarbiau
savo veikimu stiprina jaunutę ir demonstracijos
r
‘
‘
I
geležinkeliais
krastan,
jie
ry
('kinijos
pakrantėje
nusker
61 Liberty St. Gorman irgi la
melitų bažnyčią, ji dr<
vergė.
Lietuvos Kredito Koperacijų. siuose (‘(‘litruose.
I žosi daugiau nebelaukti ir va
bai apdegė. Ligoninėj jjs bu do Amerikos laivas vardu Ro
kitais jos sufanatlžUotiS
I žinoti arkliais, kad parvyko:
Visi pasažievo aprištas, o iš»ligoninės nu keri Dollar II.
Belgų Sąjungos
NAUJAS'NUSIŽUDYMO I tėviškėn ligi prasidės pavasa agituotais “lenkais*1 B
apyvarta
KOPERACIJA LIETUVOJE
Krovinio dalis
gabentas kalėjimam nes buvo riai išgelbėti.
19:
BŪDAS.
| Ho darbai. Kovo 21 ir 22 d įetaviškas pamaldas .1
6.1,405,070 franku.
irgi
išgelbėta.
girtas.
Ventos stotis (Mažeikių ap 1922 m. — 72,403.234 fr. ir 192:
skandalus ir triukšmą, !
()TTA\I
A,
(
’
anada.
—
GeorjTrakų
apskrity
prie
demarka
skrities) 9. IIT. 24 m. prie Ven
88.903.230 franku.
g.e Gagnier, 40 in. amžiaus, iš-Lįjos linijos atvyko apie 110 to ii dažųai* atvirai. užsipųĮfį
□k
j*
tos stoties Pumpurų kaime
•o Lietuvos valdžią»j|
("Paika")
rado
naują
būdą
nusižudyti.
Jis
’
<įų
asmenų
su
visu
turtu.
Mū
(Būtos bute) Tirkšlių vals. irosi visuomet iš lietuĮK
atsigulė augštieninkas lovoj ii ;ų sargyba ju neužlaikč, Len
ŠOKO NUO TILTO.
yyko steigiamasis Ventos Var
dūdavo jiems Lenkų.®
ant krūtinės susprogdino dina- kų gi sukimšo vieno ūkininke •eprosijomis ir ’Lenk|į
totojų Bendrovės narių susi
mito šluotą. Dinamitas no tiki trobon ir ten juos laike vionan
NEW YORK.—Josoph tiur |
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖJE
rinkimas,
Susirinkimas pra
Mais, kurie, pąsi\kf
ke šoko nuo Brooklyno tilto. Iš
suardė
jo
krūtinę,
liet
sugadikambary
5
paras:
tardydami
ėjo labai gyvai, dalyvavo (lan
i South Boston, Mass.
mnaikinsią visus
griebtas pasakė, kad negalėjęs | 268 West Broadway,
no
ir
visą
iuuną.
.
.
kamantinėdąma
ir
surasinėdi
1
giau kaip dvidešimts narių ir
patys įsiviešpatausią*,
gauti darbo, o likęs be cento ir K Mūsų krautuvė, turėjusi gerą pasisekimą nuo pat savo įi---------- - ---I ina protokolus, nors ir nebuvo
du sveyai Imperatoriai. (Ma
jo.
todėl norėjęs nusiskandinti..
AKADEMIJOS NAMO
tam jokio reikalo. Ir tik var
« sisteigimo 1916 m., jautėsi perankštai dabartinėje vietoje.
žeikių V-jų B-vės tarnaut.)
ĮKURTUVĖS.
gals negabus jie pagalinus bv.
» Kraustomos i dvigubai didesnę vietą po nuiu. 326-^-328 W.
Priimti Įstatai. Pajaus dydis
Vengrijos atstovw
DĖL GAISRO NETEKO
WĄSmNGTON\
—Tapo: už- vo paleisti.
nustatytas 25 J it., įstojamasis
« Broadway. Tos priežasties daliai senąjį ataką parduodame
p,‘ Jungertb, gyvenąįį
DARBO.
•o
Visi grįžtantieji yrĄ -grynižymiai papigintomis kainomis. Visus lietuvius kviečiamo i baigtas namas, kurs vadinasi
mok. 2 lit. Dalyviai pasižadė
kovo 24d išvyko
Nailonai
Academy
of
Sciences.
lietuviai,
o
ne
lenkai,
kaip
apie
jo dėti visas pastangas, kad
PORTLAND, Ore. — Sude g tą proga pasinaudoti. Pasakykite apie tai visiems savo g
ko atostogų Per t
Tos įstaigos namo įkurtuvėse- juos rašo Lenkų spauda.
kaip galint greičiau įsteigus gė rąstų sandėlis. Nuostolių už
tovybės reikalus
*
kaimynams, pažįstamiems ir draugams. .
•
dalyvavo prezidentas.. Vis pa
imperatyvą ir pasilhiosavus iš $400,000. Dėlto darbo neteko
ANTANAS AŠMKNSjKAS,
|
Szmarsenka, atstu
sako, kmi niekas Amerikai ne
Ministrių kabinetas balan
privatinio pirklio išnaudojimo. 200 darbininkų,
rėjas
žada nuteikti tUfe forybių, kUk džio 4 d. posėdy priėmė
K.
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Persikraustymo išpardavimas
jau prasidėję
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čių įstatymo pr<
tos vasario 16 d, fe
d. šventės.
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jmtutofy, o juiiirldtuip..
pusmifei

Kojame Wiiie, pm ir ibb
ramiau.

wk$i klmminėjtt. Pagaliau,
Mikėnas su Tarškalu apMdiia
painus ir keimtyii itaboi,

■

įr alkoholio
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• SIETUVĄ. ‘

Margas, margiu mar-i
igps .. , kąjtojo stovėdami mc, JEjo kaip tik galima išeiti
r
■(Wib
Vadovauja
Kuoinoiį
Mikenap
»jp
kr^feus.
4žiail.
,
.
stačiam Dirvose ar tai sto^ė■j^ie gito
^aldopjajų- vo
v
r
i
Aarž&ts.
|^eisytop|
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Kol Daiigžvardis užbaigęs bos gule kabėjo* didelis Kris* [ galėjo švęsti kelių įlietų sukak- bastyk po gywųamas vietas ir Į
ftiiyes nuo bematyino vandens?
^Važinėjo delegatai kaip mokslus galės užimti savo kai*, taus-paveikslas.
-mama
Ateiviai Męįa suodinti• _'paM|Po irtobų bėgiojo 'apdriekę
jįai vienos motinos; nesusi- po sekretoriaus ir rodi&toriąusi
aių <hr
(Tęsinys)
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--reti,

mktyU *
x ' *
dvasioje* vietas, ty. .pareigų, ėjimų seimas apdengtų staltiese stalų* Žantjka jf o patsai šeimininkas 4dsU ramų
-—Kitų dienų, kai išeisit^
Wio bW padėta/ ‘
ant Įdvos traukė piikitašJ
m ir atgimę, stisistiprjaię^ pavedaF.Dirakui.
1 tat įbmitĮ i&Mg kv rm&e>
Vtąi pasiryžę visus IX seimo:
Naujoji valdyba visas lį U.,
Iendorius.
Tuojau
prasideda*
Dėka
Mikėno
skubčijmuį
— Jįiu ir iŠ šios dienos^matyYimim gyvenime įgyvon*K
: $. centro reikalus iš senosios
Juk vienur
juodu greitai■
iki 1S diena-

Binius

Waigęt

cemi so osmrų. .

1

r

•
i

>■

II

G- '

J

M*
tuvių vardų Itelia. wmo
gerb.
komis užsipelnyti taBfeutaį pm*| fftvoir
‘‘gyvenimų,. vienok lejdžia sgvo Hipnas kun. P. Dkniūnas, džiau' Flnr AM’TFBF* ,inA.
Nem«|iaM Teka....H Ir:
_____
_____
dukterį
į moterių.
Ir jinai k^te gėf, kad vii«« juNMEis* sumepmtė
k, nors aš ir myliu šokius, tUriuHetuvjų vard* tarpe teriimtauit* po<ri<t«w vfihvair »nt ttek paNepąprustL paslsektmal gaunami po
gidurbavo, kai ti. Vyčių apmūduNeidiSlioj, vakare 4~to gegulic prisipažint^ Ud buvau užžavėta* UimMama pimas dainas.
viemj,
MMrttoJaat Viręs, seniau Slo
Ši.
SO
naiijų
nal
«v. Jurgi,) Imšnyč&j įpmidėe šv, “ Čigones lokiu,” kurį tai su kote- tokius profegijtmlug
]»>
m»m< kaipo Gyvačių aliejų.
KiĮrtamos Ir galvoje užimąs ilgiau
misijos.. JĮĮisijas tas teiks te«ni bliliuui&i gimeija ir artizmu palo-; remti, jei mes norime kad.m^y rįų ir ragino vigų Nąshua'os jauneguli būti toleruojamas, kuomet yra
(Tjfcfcų jęi
< avę---* ninu
Dabar bene bus -išrastu garbaus daktaro gyduolė, šian
tėvai marijonai. Patarčiau kiek &>
lietuviu tauta pakiltų tarpe
jau «»*lma>bevelk kiekvieną kur
tfmtįir “Neiydberilio,” timtauėių . Mes turime stengti^ Nashua’on Vykų kuopa skaidin- dien
vienam lietuviui I>hiIai[elphieSi!n šoki
čia pagydyti vienos dienos laikotarpy.
paklauoyti jų pamokslų, o ypatin tai Gurbui nereikėtų “Darbiuin- turėti kodangiausia profesionalų giauiria mūsų apskrityje. Kalbė mtudojiat tjeniau žinoma Rattie Suokė
011 jumtoeklmo visoje Šalyje.
H savo tarpo. Taipogi -turiu pa jo svočia® -bogtoiiietm J. Steponai’ • Mr. i>. |D»y » Nebrimką, 07 metę mgai gerb. kun. tėvo Andziulio, ųe^ kui* duoti vietos dėlei
šo : “JA naudojau gydymo tiktai dvi
jo porų melų atgal kėlėjų pamoks tarp jo rr įlosią, m. ) O ant pačio žymėti kad nėumrkfečud gali pasi tis. Kalbėjo /r solistas X Spra- savaiti
ir labai gerai girdžiu. Staigus
lų girdėjau, tai galiu užtikrinti, jfįo, virš programos, tai buvo dar didžiuoti turėdami tokį puikų cho naitis ir ^rgon. X Stanšauskas, j pftleijgytaimim ir tflta galvoje pra
puolė. Mano kutams kurį turėjau per
Zimblys rų kaip Sv. Cecilijos, kuris yra ve Jų kalbos buvo visiems indėnuos kelis metus mane pamažu apleidžia.”
kad jo pamokslai yra tikrai, kaip tas, kad gerb. kun.
Mr» Sten. J&eksoa iš Indiana .rašo;
anglai sako: Iecturea — moksliš pasakė net dvi prakalbūles ir bu damas vietinio vargonininko A, ir vmfklausė.
“Pradėję* naudoti Virex į 10 dienų gir
kospamokos -— lekcijos.
Iš jo vo išsigert, užkąst ir taip toliau. šlapelio, kutas per tokį trumpę
ŽmonSu visi , buvo pkteįildiati $ džiu laikrodžio mušimų, Pirmiau nie
pagirdžiau.
*
pamokslų galima daug ko pasimo Ir puse pelno nuo tos pramogos, laikų sugebėjo suorganizuoti tokį minėto vaakro, nes visiems bega ,koAngeline
JohmBou i& Missigęippl buvo
kytiule 4ik dvosios-sielog reikaluo paskirta parapijai.
milžiniškų chorų. Daugiausia prb lę patiko. Teko matyii ir S&blta labai kurčia per 18 metę. JI sako.;
»‘Vlrex austalidė užlmų mono galvoje.
9
se, bet ir, taip Žmogaus gyvenimo•i. klauso
gimęa ir augę® judųk (syetinit&UČių. _ TĄijgi* koncertas Aš dabar gteŠKu traukinio ŠVllpimę
3JXi mylios tolumo.”
dalykuose:
...
nias. Yra jau net dovanas laimė-' daug įspūdžių padarė f klausyto Btf FMer,, iš Iowa, gak^i “Aš bu
ję tarpe svetimtaučių, koritestujme. jus ir visi pilni vakaro įspūdžių vau kw<Sas per 11 metę, dabar i& tolo
Vakarė, ’ 5-tų/valandų nedčlioj,
ant italo gulinčio laikrodėlio takšėji
NWBK, »■ J.
Taipogi panele Kralikaųskiutė!ga-. grįžo linksmi namo.
.
mų. girdau?’
‘
27-to balandžio, šv* Jurgio salėje
Alų
A,
LumVkin
iš
’
Dklalioinit
ra

v
Pal
’
bė
vargj.
A.
Stansauskūi
ir
buvo surtiošta.puiki pramoga triu
Sies katalikai ^meiliame pedei- bi pianiste visuomet pasižymi. ,‘
šo r “Aš buvau kurpias per 88 metus ir
,
XŽ. parapijos chorui, kurie taip pui- panaudojau vos kelias dienas ir dabar ,40PROSPECT ajįJRĘET,
šiu šv. Onos draugystes, Į prog dietiiaas į bažnyčią,. Dmaugiaanės,
_ .‘
____
jHaLnngfibSjoipasiroc&ti^ Keikia gerai girdžiu.”
“
AT C&apman iš klichigan sako t' *
ramų šios pi’amogosįė-joHiedaly- gerčjamču giesmėmis.Vienok mes
>
‘ ” JPrasides 7:30 vat AlĄril
S
,
kad ir daugiau panašių vakarų į- “Siaurus gaivoje užimąs visai prany
keliai: 1) perštatymas/'Girtuoklč imatjaučiame, nesuprantame, iy jųe*: ‘
’ CHESTER,,'ka
ko Ir girdžiu labui š&gk* •
vyktų.
tf
/■
norime
suprasti
kad
tas
eHoraricUo
*•
su. Blaivininku,’ ’kurį tai sulošė
.
KUM VAIKAI GLUDI.
*
(l-ei*biamoji kaip Ctuiibridge’io .taip ir
”
Žiopla.
neprasčiausiai Lęna Joneikiute ir ris- kiekvienų nedėldienį mus : Balandžio :24-tų, '25’tų ir -26-tų
■.M. Širs. DIaVulentfne Iš Arkumms tsriko.»■f’ meųe ir kurie jau ųpsivedę ’ifiyįto linksmai pa
"Mano mažytis yra 5 metę ir buvok
Antanas Jaskevičius; 2) ‘‘Gegu linksmina pats per* save nesisieja. 'laike šv.-1'ckalekegas gerb. tčtfas
kurčiau, bet
liet'panaudojus
pusi- lankykite ant viršimijetos kuopos šokių, kuri re
■ kurčios,
panaudojuš gyduolių pasi
Vineėutas
Kulikauskas,
1
Sureng

IX^Mi»4»aENTXNOS.
žis,” arba kaip tai mūsų jaunimas Daugelis veikėjų triūsia, vargsta
liko sveikas.”
■
Sir. Mutiier Palieja sako : "Mano tų linksmus šokius ir tikime?? kad būsite tikrai
IdetuVo'j besimokindami, išmdks-^ ir pasišvenčia-^ Štai rengia koncer tos buvo dėka gerb. kun. J: Čepujaunus suims bdvo kurčias Ir panaudo
(Rašo
Povilas
Miliauskas
Jonui
> .
jęs Virex tik tris dienas paliko visai yra paimti geriausi muzikantai,.kuriegrieš viso!
ta ir.-mėdos,.. Tame loišme ant, tus, stato teatrus, darbuojasi .dėl kaicio.
Vinickui,
20
Hunting
St,
Ęast
|sveikas
” '
Tėvas V. KulikaUskas su savo
Orkestrą viena iš gėriai
pažymėjimo jūĮsiDelno E. Jonei- idėjos. Delko? Dėl visuJmeiies,
Mes
esame
įsitikinę, kad Viręs tikrai ir angliškus šokius.
Canibridge,
Mass.
U.
S.
Ameriea)
IduiŠMLSaĮęvi^^ 3) “Lie-jums girdėjimų sugręžlns. Kad paro no BKINIO. Kurie,neatsilankys,; tie gailėsis
O mes neatjaučiame, ant jų. pa- garsiais ir iškalbingais pamokslais
džius ir pagarsinus šių musę stebėtinu
Gcrhuųūas Tautieti:— ,
tųvoš Jaunimas.” Čia tai,, taip rengtų vakarų nesilankoiiie arba,^ ‘atgaivniOfCliesteria lietuvių su
gyduole, mes priisęsime jums bonkę visai pigi: vaikinams ir vyrams 50e., inerg’
$2.00 vertės, už $1.00 išmėginimui per
klaidintas
sielas,
atvedu
ant
tiesos:
Turiu
už
garbę
pranešti
kad.
tamerginos, kaipo h* .vaikinai buvo mažai lankomės. Štai vietinis šv.;
10Hienų. Jeigu nepagelbes, tai mes no-' 40 tentų.
Visais vakarais lankosi inistos laiškų rašytų 10' vasario š. riui jums pinigus sugrųžinsime.
pasirėdę lietuviškuose tautiškuose Cecilijos choras- statė operetę kelio.
Kviečiam visus skaitlingai atsilankyti.- .
Nesiųsk pinigų, prlsiųsk vien jųsų
4
skaitlingai,
ir
galima
sakyti
kad
m.
priėmiau,
teipgi
ir
laikraščius
rūbuose ir jie Šokę, dainavo -ir “ Kastutę” bal. 27 §. m. Darsinovardu I Dūle Laboratorles 1308 Gatet
wuy
Statiou,
Kansus
City,
Mo.
ir
gykaip
ir.
visi
atliko
velykinę
išpa

“
Darbininkų
”
priėmiau
ir
pagal
skambino ant gitaros. Ir čia tai. -si per kelis mėnesius, klebonas ra-,
duois tuojaus bus jums pasiųstos. Nau
• mūsų jau gan garsus Antanas gino iŠ sakyklos remti savuosius, žintį, išskyrus trockinius, šešta-; Tųmistos;prašymų išdalinau lietu-’ dok jas pagal nurodymų. Jeigu begyje-JO dieni] jums girdėjimas nepasitaiBanys parodė kų jis .gaji, —Kaip nes pelnas dėl mūsų pačių. O Vje-( dicirio vakare buvo atvykęs įr viams. Bet kaip tamista minėjai sytų, tai prisiijsk mums gyduoles at
prie akompaiuniento gitaros uždai nok, mažai publikos teatsilankė. gerb. kun. X Čepukaitis. -27-tą, kad., užsiprenumeruotų, tai neži-. gal, o mes pinigus sugražinsime, šis
Puikiai
pasiulymas-pilnui gvarantuojamas, tai
sekmadienio
ry
’
te
tėvas
*
V.
Kuli

nau,
nes
čia-jau
kelinti
metai
pa-'
navo; “Leiskit j tėvynę L.,” tai •Oras buvo gražus.. Neatsilankymo
gi nelauk ilagi, rašyk šiandien. (Adv.)
Pasirėdęs Jaunikaitis,
1 • * »
*
kauskas
laike
dvejas
šv.
mišias.
sklidus
spauda;
bedievių.
Jų
skai

Tašantis šiuo žodžius, jei ta, dai priežastis nežinoma. Vėikalas bū.
>
i
•••
•
—'1 r ' . .. ..
Galit dėvėti naujai supmsvtt| siutų; Stlldftdiif Ulbančiu# Cėvs
m! m. tydami mūsų lietuviui .atsimetė
nelė būtų ilgesnei būtų po įtekme vo labai gražus. Aktoriai taip-gi
•Tusti pirštu iingat gan rnin puikių! nupaliruotk Ir lygiai, Švitriai nu
”
. • •-£.__ J------------------ u-4.
Bet — jei just; galva pilna iilĮ'isl.iinŲ — tai tau si.gudina vištai.
nuo tikėjimo.. Apsemti blogos'
grožės suakmenčjęs; toks btivo ga gerai savo rdtes atliko, tiesiog, ge
Kij tokiam atsitikime panmuys apię- jus 'justi mylimąjį panela
tango!?, padaryti gerti iuiPtcaijiĮ, ittieia* niekais, jei Jįjsf >ph«l&ltis
dvasios net ir nusižudo. Apsive
NĄSHUA, Kf. H..'
lingas įspūdis tos dainelės, kuriai idaus negalima. Tunų paminėti,
ir barstyti nedarias pleiskanas po visti kambarį. Raudokit - ■
Parsiduoda ūke 80 alerę gerps žemės.
f
;
' • • <
dę skiriasi. Žo<$iu sakant, krimi- Yru gražaus miško, didelis sodnas, stujis —- Banys- ir savotiškas gaidos kad nevarkiečiai dar vienos
Gaunama aptickoię
L* Ii. K. A. ^28 kuopa auęa naląs. Nesustoja laisvoji meilė, o bn 8 kambarių su cgmentinlu skiepu
sukomponiavo. Būdant teisingu,i žvaigždutės-^susilaukė. Tai yra'
!ir furnace apšildoma, Raidei barnė su
plc^kūnif mirtiuoii prio’-j! msinlJ'.jllt t-ftve liftų p.ignrlioje. Tik «ų
kit galvos 0<lu kiefctiinu vakarą f,«r kokia.' <]<-4ifnč <1whj lt <fauipreškia pažymėti, kad E< Joneildu- paneles „ J. TamųliutSš, kun laše' ir bujoja, rengiasi prie ‘ vjtkaiįo,; laikraštį “©arbiniukų”. paiiieki- šilo ir daug kitokių budinkų. Per. ga
•na -.dJlto Mdiįatalikiškas. r. Bet nyklų bėga upelis. 3 gerfarkliai, 6 kar ... gMintis nusiimti javo nMrbt'Tę Mlu kur. Pleištai i.va isoyk^ visiškai, p j
kuris
buš>18
d
^gtižės,
:
Vaidins
4(»
Ir
po to, visims kų reiliiii MikUI, tai ratkaeiM iii tmt iųtl
būryje “ Kastutės” rolę, kuri Čia gimus ir'
vės, aple-20O vištų, 8 kalakutai ir vi
ir datigjntta nirkuobict iVk'.slhmii:; jtyi nę-kankins. IUkf tkiftajųa*
sokios maišuos, cream sėperatorius, 200
pačiulbčjo... ' 4) Solo, “Xau augus, o vienok lietuviškai kalba, “Ir ’ašJMįžpSšĮįi? ’ ^Bengiinė ko-" mes katalikai susirašę prie drau bušelių
'F. AD. JRICHTER & Gp.r 1O4-!1
kormj, 100 bušel. bulylų^lOO
misija
ir
artistai
visi
rengiasi,
kad
’
gijos
*
fc
Ausra*
’
Rengiamės
platint
bušel. avižų ir Jkitokių javų, arti prie
Slavai Sukilo” dainavo A. Banys; taip lajsykliskai, kad stebėtis’ reimiesto. Senas senelis parduoda viskų
surengus'
kuopasekmingiausiaikatalikiškų
Spaudų
ir
palaikyt
do

dainavo nėra kų ir sakyti ~ gra- kia. Taipogi turi gražų balsų ir
■ tik už $2,500; reikia $800 įmokėti, o
^iai, bet vienok, kaip jį už tų ant- gabi solistė. Nevien kad veikalas Kuopos pirm. O/Bugųiliutė kvie rų. fLie£ūyių eių nėinųžai yra, bet’ likusius ant kiek laiko jus patįs noriė- DRAUGIJOS IR KUOPOS
tė parapijos skaitlingų chorų, kad dirbant p^S kapitalistus ir ūkiniu-' šite.
tu kart iššaukta, tai jis uždaina- buvo, lošiamas.' Taipogi buvo ir
100 akrų geros žemės, didelis sodnas,
, TEMYKIT.
puikus budinkal, 4 geri arkliai, 14. mel
jis
prisidėtų
sh
programų.
Cho

kus
išsiskirstę
po
visus
šios
šalies
vo itališkai iš operos. Mantos ga- dainų, kurias išpildė vietiniai' sožiamų karvių, 10 kiaulių, 200 vištų Ir
balelį, tai tas buvo ktir-kas gra- listai ii’zšv. Cecilijos choras. Tu- ras ir jo Vedėjas pasižadėjo prisi plačius laukus, kuriems daug ten- visokios mašinos. Viskas tik už $3,500Mažiau kaip puse įmokti.
žiau nudainuotas, negu “Jau sla- riu pažymėti kaipo ponių M. Bra- meti. Taigi Teikia pasidžiaugti,“' ka visokių sittūgių nukentet. Čia
Turime ir daugiau pigių ūkių nuo
$1,000
kad
Našliua
’
oj
įvyktų
vienybė
ir
iki $8,000.. 'Ūkių didumas nuo
teip-gi
piijuHkęg
ir
prie
girtuok

vai sukilo.
Dainavo jis ir “Gla- dūnienę. Ta moteris tai tikrai y40 iki 400 akrų. Visas tas ir kitas ukes
ria” gražiai, bet... bot: “įleiskit ra užsipelnijusi pagarbos nuo-Įie- sutikimas tarpt visuomenės ir lystės, b laike Tinkimų į valdinin- parduoda jMicIiigan’o Ūkininkų Susivie
nijimas (Farmers’ Association). Ra
į tėvynę4.. perviršija viskų:.. tunų visuomenės. Ta dainininkė gerb? klebonas pasižadėjo tam va. kųs, tai sukelia didžiausius -trinks-. šykite šiuo adresu: P. O. BOK 2$4,
mus. Kaiididatai nuperka gertu HEIGHTS, MUSKEGON, MICH. (6J
Čia taipogi E. Jondkiuiė, it Lietu- darbuojasi nenuilstančiai tarpo . karui pasakyti prakalbu.
BarapijOs choras rengiasi vyk vėse (knrčeindse) -visus svaigina
vos lakštute pačmlbejo; “Tykiai liętuvių ir svetimtaučių, kur -Iie■
/
•
-C ti ų JMontello, Mass. 30 d. -gegužės,, mus gėrimUsderbalsudtojų.
Genes yra kviestas su programų įi ria'pcr dienas ir -naktis. Girti bū
-Naujosios Anglijos apskričio mil dami stfaristo dalykus ir daro įsta
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RENGIA ŠVENTO JURGIO .DRAUGYSTĖ.
1
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3 inailūs nuo miesto Irous, -Šileli., 80
akrų: 30 akrų dirbamos ir S0 akrų miš
ko ir pievos-ganyklos. Geri budinkai.
8 karvės, 1 bliuš, 2 Arkliai, 50 vištų, 2
kiaulės; visko pilna. Ford automobi
lius. Visų mašineriją ir farmų labai
pigiai parduodu dėlto kad' važiuoju
VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS.
Lietuvon. Verta $B,tXX>, bet parduosiu
tENKLAI.
UŽ $4,000. Kas norėtų pirkti dėl infor-macijų rašykite šiuo'adresu : W. M.
MITCHELL, P. O. BOK 145, L.1CO- figų metų praktikos artistiškų
NIA, N. H*.

mūšų darbų liudija tūkstančiai
draugijų. Informacijų delei raiyav.kazimebro a. k. dr-jos kitex
’
SOUTH BOSTON, MASS.
M.'Narbuto#*,
VALDYBOS ANTRAJAI.
lt Pleasaat St, I*wrenoe, Kais
O

GERA

f

f

, - tas No. 833
gus, drūtai
tiktai $3.00.

- ■■<ii
įvyko šv? Kazimiero parapijos cho-.
. , V ■ : ro koncertas; štai trumpai panti-:
*fc • V.
. ■
K
liesiu koncerto įspūdžius. Bažny
pinigas
pirmo
j
I I I ...........
u
Įimi 1*111 - ĮHI
^susssstssESSSBSįsssssS’SBS&SN^^
tine salė bjiyo visa papuoštą vi ir
moTgiČitl ‘ ii’ statymui Plrmlnlnka» ~ J. JaroSa,
sokiomis spalvomis. Žmonių tpri-.
440 E. 6-th Bt, So. Boston, Vaite
§®nų
siruiko gana skaitlingai, nes ir išį prieiimniopiis sųlygpniis. Vi Vlce-pirm. ~ J. Grablnakai,
‘ 157 M St., South Boston, Maso,
apielinkes kblonijn matėsi.
Ra&t. — A. Janušonis,
sais reikalais kreipkitės pas A. Prot.
1426
ColUinbia M,$o. Boston, Maso,
S6 LINCOLN STjREET,
BRlGHTON,jftĄSS. nes sueję.laukū su nekaitaonti ka K
308 E. 9-th St./ Finansų Rašt
K. Kiškis,
|
518 MAIS STREET, HARTFORD, <XH04
428 B 8-th St, So. Boston, Hom.
da
prasidėt
programas.
.
7
:3()
vai.
8b,
MasbiRgA
Iždininkas -1>. švagždys,
z
1
pasirodė skaitlingas choras, susi* ftMd.JSptdh Šldiš-A Booms . 111 Bowen St., So. Bo«ton, Malte I Gerbiami Taaiie&ūtvjri norite pirkti serą naM.4
Tvarkdarys — P. LauČka,
Taigi brigbtę^lioūiai ii* ajjielinkės imėšteKų
fcyio-' dedantis iš virs 50 ypatų. Kaip
Tel. '
805 <’ 5-tih St, So. Boston, Mate
DraugiJos reikalais krelpkit&B visadoaj
■ Siame jumis daly vouti aut šių jydkųlbų ir koncerto. Tų dielųj dižtraūke “Ginkim §alį Lietuvos/ ’,;
farnių, meldžiam ateiti į niusų ofisą, po nanteięuĄį*
protokoluraštininku.
nauji
BW įėjimo ir kvįečiaiir,tu6sr Alęksio, tai yisus kiaušy tojus ;tibDraugija savo susirinkimus JalJte
St, o mes jums* turime tokį painų kokio jūs re|
2-rų nedeldienį •kiekvieno mčneslo l-m|
stebino.
Tartum
žuvete
sužavėjo
ir
fcurle yra pametu šių draugyste, gr$t atgal prie jos. ?Visį gefcįuj
4M&IriA 1^7—W otiEo j vai. po pletij paraplJoB salėje, 4&2i *
O jei ir tam laike ueluretumem, .tai mes jums
SeventhSt, So. Boston, Mass.
žinot, kad minėtu dT’Ste yru mrmatine Bdgldonte ir yra d^ug; nemažų įspūdį dąrė ant klausyto
I5 sime tik mums pasakyk kokio Avikailiuji. TM|i
gerų durbų nnvėtta irsiun<jw i0^ gotai® darbais wi dmū>’ jų; Pertraukose buvo daug įvai
D. L. K KEISTUČIO DR-JOS
rumų. Pagiedojo duetų, kuris išč-,
mieji.jei norite gerasJiirmas, me^ turim vi
VALDYBOS ADRESAI
’giasiir šėl^a naštes,
dųrbbdnkus laike streikų, šaipe Idn-;
jo gana gerai, p-les O, VeTkauskin-’«
pigiai,
gyvulių lapinų ii\tabako 1‘arnių Conuecticut x
turų iy ūišMke molęylštų ta' jūs vųtačiai tan nmkinmhk
aeDKiiikau aute ir Hį Tumūkųte j smuikų duetas1 ■' OiHa'-Vigaa
*
.atdaru
Harttm*X Dutignmski augina tabhl<ų ftuwri«t
šiandie, JūsneMm eąiit nuo Jos
-i*
3*Jautei
išėjo girna gerai, pritariant gerb. h
j&raūnlnkaš -* Antanas Tadėliay
'gražius cktebus ir paHHajiU jų ta ant 200 narkį. Tai* varg. A. Stanšauskui pianu. $ro-l į yra lietuviai ir tintiiigi ūkininkai. Pirk farVnų
. 146 Bovron >gto Bo. Boston, Malte
Vlce-PIrm.
-*
Artinas
Knlstautno,
.
S
'$1 grįžk brolau ir. stok sykiu tabuotis su visai Tegul auga te' jo mūsų <abįos sinuikiirinkčs J. >
4062 WaAlaųton 8t, Roalindate
į tijoj
lipi livrų, kolonijoj kur derlinga žepie t
įtatetetetetete**
^di-toji šalis. - -r
.
• •
Protokolu
Balt
—
Antanas
Macejunan,
■st
Degosiutč ir X Bukomuts. $i$įp<
*
450 M Ševonth St, BPUtfc Boetoa.
' Tk- Laidžius iŠ_Šo. Bos|on’b kalbėssveikatos užlaikyk gi gabus vaikinas p, D. Kupčiūnas
MiMmamitepMaM! L Flm Raštininkas — Juokus VinkerlČIte, i turtingu- Iš tolinus klauskit per laiškų, o
į mo atsakymų ir platesnes intanaeijas, Kjkn
MO E. Broadvvajr, South Boston.
W^tecktoa Bim—fa k,
reikalais.
■ -.
.
<
.
t srnrnko solo pritariant Jn&įu išėjo
Kaaferiu# —«Andrlėįaa Jkilieckas,
Uji pi t
f.-.-n...!,!į--Jl J
^■'■Wi i"1 un'iW ;
■' :
Kintu 8t, So. Boston, Maga.
gana gerai. *0. Verkaųskiutė
į ' . atamatA Ė
T ■>'■■

;užio-May 4 d, 1924
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Briglrton, Mass.
PRAKALBOS ĮVYKS

žiniškų išvažiavimų. Taigi bravo, tus. Taipgi Čia/tik dėl minėtų pa*;
kad Naslma’bs parapijos choras pėočių ir apsHeįdimn taip plastai
neliks nuo kitų kolonijų.
,
■ viskas ir yrg. Pamištai gi už prie
27- d. balaud. nedėlioj per sumų lankumų h’ pasižadėjimų prisiųst
giedojo vienus svečias solo Avė dėl manęs savo knygelę “Žodis Vi-,
Maria, J. Spranaitis. Bene bus suomenei išreiškiu didžių padėkų.
pirmų kartų Nashua’oj tok? ispA* ' Su giM paghrba,
• ?P. Miliauskas
dis. Kai jis giedojo, tai visi nu
?. ir šeimyna.
stebo. Tų.paeių dienų 27 d. bal.
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| M. ŠVILPA & J. NIX«N, REAL ESTATE M

lietam UaudįesSakje
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pagiedojo gan* getui, Kvartetes^MHIft JL
A
Tų dfenų vytimtį tais žv. mišios draugijos. Meldžiam susi*: išėjo gerai, O. VerkĄualtiutė, M.fB
’*’"1
« •
bažnytita H&b 9 valandų blul<AmuHut^ X Barėk,H Kuočtente

mišios.

tuip«gi MVeeiaa Sprainkltis PM^**

k

**

Maršalka — Aleksandra Jalmokaa, :
115 Ganlte St, «o. Hoaton, Mate
A D. L. K. KahtuOo laite
MMirlnktete tam pinui n»
4te4M

i

KULT. ŠVILPA & J. NIX0N, REAL E8TATS S

518 Matu

t

Harfort, Omą. TaLMttt.
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IGEOME S. SHIELDS
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JO tfnmnor Bitam?.. BUat Bootom
\
Tįl. Kart lforton152-J.
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IR MARGUMYNŲ VAKARAS
t
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So.. Boston, Mass?vai* vale*
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Koncertų išpildys.visiems gerai žinoma lakštutėi ponia-A*
f Iena Narinliaitė-Hahaiislrfentt po vnetevyste vietinte>vm^<»iinin- •
l<0 gętb. M. KarhawW. ’
;
• !\
■ / - • •- ■
..į '.I

h*

| nedėlią po pietų
į&teinko Baliapino
hminko šaliapino

Rinktų įš rietimų,.kurios ne kartų patteksniino neUk Bostono
publiką, bet ii* apielinkę ‘savo maloniais balseliais,
j '
,
l^aipgi^lakai'tųprhnenftnie tamįHtoms kad vnepTalęistninė^ .
Į,

BALSUOTI.

X

Ponia Rakauskienė-Narinkaitė
t

’

Į

.‘ f

'

nepatinka Daylight
lę, tai ateinantį ru-Įi
Isuoti už jo panaiVYKS LIETUVON.
. {
NEPATIKO PARODA.
ndęninittose rinkiausimas bus pavesNuo1 senai apsigyvenęs So.
Pereiti], ketvergę, Mechanics
usetts valstijos piBostone gerb. kompozitorius 'salėj prasidėjo Home Beautiih&Isuoti.
Mikas Petrauskas apie vidur ful paroda. Be kitko ten ati
vasariv' iškeliaus Lietuvon ir daryta virimo pamokos neveten apsigyvens. Prieš išvažia dėlianis.
Moterys dėlto pasi
vimą Broadway teatre staty piktino. Pareikalavo tą sky
dins savo operą Žalčių Karalie rių tuoj -uždaryti.
Jei nebus
nę. Žalčių Karaliaus rolę iš uždarytas, tai boikotuos paro
Motervs sako, kad šitopildys pats
kompozitorius. da.
Koncertas įvyks gegužio 30 d. Idos paūiokos akstiną nevedėlius likti viengungiais.
(Decoration Day) po pietų.
Idute, sulaukusi
kandžio 19 d, 1924
KONCERTAS DYKAI.
DIDŽIOJO CIRKO NEBUS.
)®sadiį. Laidotuvės
’ t

minis užsiėmęs buvo
kunevičus, grabori u s
no, kuriam tariame
ųsį ačiū už jo graži],
^jr pigų patarnavimą
re kiekvienam lietureikate kreiptis, o užĄ, kad visi bus paten'f a. Reginai bus lengva

’

'X

Gegužio 26 d. ant loto ties
Andre vr Tunnel .skveru prasi
dės Sells-Floto cirkas.

A

ir
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' ŽSIDUŪDA GERAS
| NAMAS
■ESTERY, labili geroj vietoj.
SyUV* Namas 17 kambarių su
Kalnu $10,500. NELIK A. ZARl‘oadw.ay, So. Boston,
H. B- 2340.
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Jybone South Boston 3520
Bįjįfefonaa. -.-^pmlinviin 0670

X
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būna (SKALNA) sS
M?
V

■Stokotas

Bųyis advokatas

VIEŠA PADĖKA.
F

*

name

vtrflity .«u A. B.
»u LLB.
A.ttMta, S*. Boeton.

.

SALES

BUICK SALB& AND KRKVICE

•4 k

į 541—545 East.Broadway,
k
į

COMPANY

■1

* *

South Boston, Mass.

'

.

Telcplmne So. Boston 0370 Ir 1370.
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LIETUVIS GYDtfrilTAS IR

I

I

t-ė
^aihURGAS'
. I
1506 E. Broadwayj So; Boiton, I
(Kampas (S St, ir Broadway)

I

‘I

I

-. Tel* So. Boston 270

J. MACDŪNELL, M. D.
Gailina iusikalliSti ir Uetuviikal
OFISO valandos-; Rytrils iki 9 vai.
;

; »

t

Po pietų nuo 1—3
Vakarais nuo®—9

536 E. Broadvzay, So. Boston

16 METŲ SOUTH BOSTONE

!

.

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak. Į

LIETUVIU GELEŽINE KRAUTUVĖ

(KASPARAVIČIUS)

425 Broądway, South Boston
Oįiaovolando,<i:
nuo 9 iki 12:00 ryte ir nuo 1:30
• iki 5 Jr nuo 6 :00 iki 8 vai. vakare.
' Ofisas užmarytaąsuriitos vakarais
: jr nėdejcUeĄlaL't
...

p

J
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PARSIDUODA■

•

1

4 kelmynų .15 kambarių Aaiųas visi nau
jos Riidy/iės . paisai (Jmprdveinents),
^kyrjuin SHdomV.neuiaitA-elękti.'ikffS fr
•^iazai; geroj vietoj Dorchestery; ren. jos $1620 j metus; dėl greito pardavi
mo prekė $12J>O03r4engvos išlygos.

PETRINOS

4

AIVAS,
361 Broadway, So. Boston, Mass.
■

• ■

■

/

GERA PROŲĄ BŪTI BUČERIU.
; PARSIDUODA bucernO geroje
' vietoje, kantpiųls Storas, įdirbtas
biznis per daug metų. Lietuvių, ap
gyventa.
Prieinamas pirkimas
'kiekvienam norinčiam pirkti. Pa
gal norą pirkėjo priežastį parda
vimo paaiškins pardavėjas. Kreip
kite į “Darbininko” ofisą, 366 W.
Broadway, go. Boston, Mass. (6)'

t.

N?

%

: PARSIDUODA

Lietuviškas Grnborius, bnlsanmotojas, Real Eštate ir Public Notarus:

■ k

5 šeimynų ir du storai, namas
DoįriiCster’y, maudynės, guzai,.
Kaina $18,000. įnešti $4,000. Rendų $210 dol. mėn. Atsišaukite:

348 W. Broadwąyf .
South Boston, Mass.

Resldenclja: 237 D St., Sos Boston.

$
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DR. M. V. CASPER

J

Ofiso Tek: Sobth Boston 8972—It.
Biesid. Tek: So. Boston 1912—W.

♦

ii

' ' Tgl. So. Boston .0828
LIETUVIS DANTISTAS .

Į .

S. BMUISEMS

i
|
Vienų iš didžiausių geležinių daiktų krautuvė So. Bos| tone, kurioj jįtdima gauti visokių geležinių įrankių: oblių,
1 kaltų, peilių ir visokių kitokių įrankių^'kurie tik yra^žmoI gui reikalingi.
x
J
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•’ “ akiū ^Malistas
I
3ū9a W.Brdadway, So, Boston I

i

i

1

DR. H. S, STONEI

’ / •

ISClETUVIs''

naviinų, todėl verta pas Jj- kreiptis^
■ Ofiso adrėšhs:
; .* /4

F. A. ZALIESKAS,

|
SpėciąUsfeii visoldų įvairaiisios rūŠibs pentų, vahišių,
| aliejų ir šlek4 .‘

395 Broadwąy, So. Boston. Mass.
. Teieplmne sj. Boston 2340;

DR.H. M, LANDAlf

I >1
Prisiunčiam geriausius patyrusius pointerius, karpen* ’ H
' G^iytejas ir Chirurgas’
<i d
d
’
| terius, kurie aptaiso ir apipentina stabai •
’l 220 Ha^ovėrStukst, Boston, Mass*
■ ' Telefonas Rlchmond 0380 <.
Užkukolh’ langams ir dūrinis siehikų, tvoroms ir rišti- j ’l Specialistas vyrų ir moterų slaptų
■
'
i >1
1?chroniškųIlgų.
| nyčioms aptverti visokių dratų..
1 Ii
valandos : nuo 9 ryte iklA vakare.
|
Visokių galvanizuotų ir kapaĮ-inių boilerių. _ „
Nedėldieniftis iki 5 vilk,
15 ***'■
'
P
o
t
a
r
’ į m a i D y fc a i
| * Vandenio, geso ir štynio paipų.
i.
|.
Gesintų jkičių, grėblių, šakių ir lopetų.
*

|

’ ’l

i*

(2C>)

REIKALINGAS
-

JAUNAS VAIKINAS tam ŪP-20 motųčdhhtl m'ie.;bfUo Iv. mokintis bknlo,

/aivas;
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361 Broadmy, So, Boston, Mass.

ĮtefeĮS*8ĮWMĮ»ĮMį.WWĮ—

jį

Viskas parsiduoda prieinainiaušionua kainomis.
th'delius priimame telefonais ir laiškais, ■ *

y

Matknle kreipkitės Šiuo antrašu:
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JURGIS STUKAS

•

SOUTH BOSTON HĄRDWARECOMPANY,

' t B79 W«st

jį-

bAILO3 PAVEIKSLAI KURIUOS
PADABO FOTOGRAFAS

i

BoėtoR|j

Padarom dldottag paveikslu*. W
httbtovitokfoi rulU

JONASf

‘‘

‘

y'

i‘

*

v*

DR. J. G. L AND žl US|

P. J. AKMS

\T

5

I

.

4lataOulwiĮkilįiiiil ir iii!

t

Tel. So. Boston 40001

___■ I

«MARRNaK«MMMai|'

k

I

Nuoširdžiai’ dėkuojaine vi
■ [ir surandame paskolas ant .na
siems kuomi nots ’ prisidėju- liks’nemažai.
*
siems prie perstatymo veikalo
• •
Da sykį tariam? riste'ihk' aeiu'*1
J rtu,.
<•*
■>
#
“Žmogžudžiai,y kurį rengė L,
A. I V AS,
Rengime Komisija.
?u
D. B. l-rna kuopa 27 d. balan
. . ;
’ d110 Treemont Street, Room 508,
* dl A
M
M Main
■ G467,
Al/UV K
džio.
•
J
’ ’
Tel.
Boston.
jy-i
\
•;
•
•
Nuolankų tariame - ačiū vi
i • • ■
.
..
.
siems daininkams įr: niuzikan-*
'tams, kaip tai; p-ieųfe Af. ir O.
LIETUVIS GRABORIUS
į
į j-J. '.įėer/sį
'
Gribaltėms,. , SL Paurai ir
Sutelkia gėriausj imskųtinl pątar-

RISTYNŪS,

‘

' t*

PASKOLUS

.

f
r

275t0WprXAV»,, NKWTONVILUC, KABA,
’
W. W. Newfon 140&~ur*

Taipo-gi tariam aeiu ir Vi-į. Q61Brd&dway,Tel.S.BostonQ605
Rėp. sienis atsilankiusiems į minėtąjį
vakarę.
■'•.•'
• 1
Nofj? prie 'toldb'dideliJ veiJ
f

Pardundame naujus BUICK
automobilius su šešiais hreikais
(nu>toraisj pu i kiausios, t vi rėia usios mašinos ant kelio. Gulima
su Buick lengvai pradėti važiuo
ti ir lengvai sustabdyt. Neniokautis važiuoti gali lengvai išmokti ir su musų pagelba galinm greitai gauti * leidimų (11vense) važiuoti automobiliu,.
Prekė naujiem Bulckam nuo
$1.070 Iki $3,600. Vartotos ir
perdirbtos mašlhos nuo $100 iki
$1.200.
Parduodame ant lengvų Išmokėlinių ir labai greitai išmokinana> važiuoti.
Telpgl parduodame Imtarejns, RADIO ir visokių automobiliams reik $
menų,
tnijerų, tulnj ir tvt*.piginu negu kur kitur mieste galimu pirkti ir v
1
taisome masinas nebrnbgini U* atsakančiai.
&
Eksperhd ineknnDcųt padaro JSttriinij (tesi) bnt maginu ir bntarejų^
visiems dykai Lietuvių garadžiuj ir automobilių krautuvėj.t
- .
.
■
»

MO’TCR

du Universitetu

'

NAUJŲ IR SENŲ AUTOMOBILIŲ KRAUTUVĖS

&

'

’

4

♦

B 044L
A AIMl

jingas ristikas, tai tą pripažįs gos ir ptiikiansios vąkarienėš, Į^er••80 metu Užganėdlnam kiekvieną
ta ir Stasiukas, kuris pereitais did^aiisi ^fkalaČsiildfemi.
metais apie tris kartus bandė • > Ačiū ir bfemeriams .pasigaf- |t{^ i •
' lithuanian AGENCY
■
Jušką paguldyt ir vis be gerų sinusiems inūsu programe.
pasekmių.-

advokatas
to totai,’

t

GERIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA

v>

,
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.——i———— Į VALANDOS t 0—11, 2-j 7-g|
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NEPRALEISKPROGOS!

p-lėms Vervečkiutėms. iJephOPTOMETRISTAS
linksmino ir pamargino minėtą
258 Broad.way, South Bošton
,.
.
Tel.
■
v
i;
t
■"
Stranger Levvi's risis SU vakarą.
• •
Res.: 820 Ę. 6-th’ St.,’ R; Boston ų Į yĮ? i®e^rnl’inuojū‘akis,' priskirto, .-aki- i
Stanley Stasiuku Bostono Are
aldM atittošimi iv
Taip-gi TŠrdingą įtariam ačiū
PIGŪS GERI KONCERTAI noj 8 dieną Gegužės. Susitiks
e ku'biijčniikosė (aklose) “akyse su- <
- --rf.> -.y.*visiems aktoriams dalyvavuĮ ferųžlriu;šviesų tinkamu laiku.
<
du
tvirčiausi
pasaulio
ristikai.
Nįio' ateinančio panedelio
■ šiems veikale “žmogžudžiai,”
Jiedu risis už pasaulio čampi-j
Symįfobny salėj prasidės papi
o ypatingai tai p-Iėms M. ip Z. arba pavieiie MOTERIS ,dįrttl.riųmų€hu1į
se lietuviu* šeimynoje. Pųtl&’s kambaril f
ginti simfonijos koncertai. Pi jonatą, ir $10,000 vertės diržą, Žukauskui tems, kurių didis pą-. ris, Valgis, ir *?M00 sftviiftlh£s:
giausias tikietas 25c. ;T?s'is per kurį dabar turi Lewis, bus ati sidarbavimas daug; prisidėjo . Krpipkitžs į‘ “parbininko”^m!ii^i‘afi|N
cljų, SBG'BrOttlhvny* So’. postbų,
vasarą.
Koncertai vadinasi duotas laimėtojui. ‘ Jeigu Sta
siukas mokės apsisangot nuo «1
“Pops.” .'
tėip vadinamo galvos gripo tai
jis taps pasaulio čampijonu.
t PERKŪNĖLIS.
į ‘ Sukerpu PETRINAS ant nMetoa
Juška risis su Farmer Bai-1
f
l dėl kotų, siujtų, dresių ir veisėių.
f
- ,—_ —
• (
[ .puodų paaiškinimus kaip vartoti
Gegužio 1 d. iš ryto Bostone ley tą pačią dieną. Juška yra
Parduodam, snmainom namus, ukes, biznius ir visokių privatišką nuo
į p^rjųasį. Sustatau pbtrlnų* tfiip
savybę, taipgi skolindni pinigus, perkam ir parduodam MORGtelUS, apperkūnėlis taip pasmarkavo; lietuvių čampijonas. Jis turės
i kaip drapana turi būti. Taipgi
draudžiam (inSiutiinun) visokį turtų nuo Ugnies ir fcuo visokių nelaimių.'
[•sukerpu audeklų-vakarais ir suvisiems
suteikiant
greitų
ir
teisingų
patarnavimų.
Taigi
visais
virš.
Mes
kad keleto? namų
kainynus
nu- paguldyt • buvusį ’ Naujosios
-------------------------, būtomis.
■ ’
minėtais reikalais kreipkitės pak
vertė. Prie to šiltas lietus pa-Į Anglijos čampijoną 'Farmer
: T. STĄNŲELAlTfi,
OESE.N’S REALI Y COMPANY
lijo, o po pietų numpagadijo jr Bailey, kuris, * sakoma turi 5
, 12 Lark St, So. Boston, Mass.
■
nOMIKiSKAS J. OI.SBIKA. Saviniakus:
‘.
į ■■ <Tie8 IV. .Ninth Street),
atšilo.----------------------------------------- paprastų vyrų spėką. , Jeigu
’
* * ; ,^|Įį 4
409 W. Broądvay, Roorą 3, South Boston, Mass. Tel. S, B* 0243

I
&&

/.V. . ..-•3 J

*

Jiiška. šit$ milžiną partrenktų, prie perstatymo tokio nulzinistai ištikro jis įgys didėlę garbę.
Kad J uška yra tvirtas ir pavo

1--------- -

Kuškiai.

(antros lubos)

------------

Ateinančią nedėlią Treniont
, Šiemet Bostonan. Ringling
Brothers and Ęamnm & Bailey Temple salėj įvyks nemokamas
cirkas neatvyks. Taip yra dėl koncertas.' Prasidės* 2:30' vai.
po pietų. Ti kietai ten pat duo
to, kad negavo tam vietos.
danti (Ivkai. Šituomi koncertu
prasidės Muzikos Savaitė.
BUS MAŽAS CIRKAS.

rUŠ^Mvelius ir 3 brooną, Krizostomą ir Viidotuvėse dalyvavo'
nlnės iš Eliząbetli, N.
rgh, Pa.

:

Į

*

(“Keleivio” name)
- K
Onao VApAMpoai nno ft iki 12, įmo įį
1:30 Iki 0 ir nuo Gi30 Iki D vakare# %
SeredomĮs nuo 0 iki 12 vai. dienų &
Subątomiš nuo 1) iki. 0 vak, Nciia. 2
domis nuo D Įkirs (pafenl sutarti.’ J

i ■ ' ,
*
,. 3 šeimynų kampini* namas su va
\ KyięČia RENGĖJO^:
li tom, skalbynčm, toRėtals, gasals, pe
. 1 ■ -*
čiais.1 Šiltu ir Saitu vandeniu Ir niažiiia.Halų turi būti greitai; pardribtas. Labai gro
IHU? ži vieta ųrtl “bench’hf* Clty Poiufto,
Hondos neša $1,080, JOSEPHB. GAI
r ..... ■’■
LIUS, 5 Dorset Street, Dorchester;
! •
. ' ;
. . , /r *
.y-iMaas*
*
. ,; ■
, (3-10-17)

»

Ž

2516roadway, So. Boston |

rParšliiuodri ’bričernfe ir 'gros&toč ri£
$3;OOO. Biznis elna tarp-$700 ir $80i)-į
8 nviii t?.' dnllte gauti iysų ant kiek
norite,
Dėl platesnių. Informacijų
kreipkitės’šokančiai 1123 N Street, So,
Bbstob,
1
(G)■
-,
___,,fMass.
.......... . ■.... ■
_ ■...-■

te šiom progos, nes gal paskutinį karta buvusi So. Boston’p lakŠ-

tilte čiulbės pas'mus.

A. L. KAPOČIUS

PARSIDUDDA BUČERNĖ

___ Bas_ taipgi juolgngas teatras^ vieno T vbii^mo IteBiėdijtif .
‘eKUR<MAS
r Prj^laiiLdarnbjislKdaTųęw*llaini*

ž

LIETUVYS DANTISTAS |

Bnratdundft pulkfr nuosavybė ant
.Cross St„ 'Somervllle. Namas dviejų
; iĮelmynų, stora* Ir gnrndžius. Visi Iš- <
rendaVotl neša $142 f mėnesi, Ištikimi
gyventojai^ Kairia'$11,500, Mtt W
m Adresas: .L M, Purtai, 45 Otj« st.
Tol. Somervllle 6250—R.. -

k.

Boston oaoo-w.

TEL,

PARSIDUODA ’

>•

gALlAPINm '

^ŽBININKO”

išva*žiuoju'Lietuvon, Atsišau*
kito: B. V., 262 VM-rd Street,
2-nd floor, So* Boston, Mass.
<
••
..
J

kuria lanko Suff61X Tel»Ių mokyk
lų (r ufellma Reąl Katate pardavi
nėjimu, būna mano oflae ktmdlenų
nuo and ®yalandol.pople£ų JiSekyrua Ivantacįlehlrut. Lietuviai, kad
U? mairit mikEdbautlojl angližkaLga
ji kreiptu įvairiai* reikalai* paa
mįnf. A, W Kneliio adreąaa yrattoto: 808 E. Nluth Street, TOL So,

'

REXOTA įtOTfeRV SAKINUOS WA KUOPA

t

&Š svetima žemelė.
t ■- ...
įdę Tėvas, Motina
r

barius (5) gotoje vietoje, ren
čia pigi* Priežastis pardavimo,

AWW X KNEIŽYS

bnus, Ikšiol vieLgerb.
Urbonavičių, * iš*
mroodan užimti
rietą iki
& Lietuvos.

'i

W»ahtagton gtraat
BOCTON, MABK
A. M. ild B-JO P. M.

••

MORWOODAN

o 22 d;, su iŠkil; 'mišioihis šv. Jur, NoTivood, Mass.
^kilmingai išlydėkąjiines. Prie lySyvąvo 6 baltai apsirhergaitės. ' Tėvai
š iliškiai paeina iš
ainio, Pilviškių par.,
s apskr., ir yra ap^onvoode, Mass. Ve
Ikd dideliam nuliudi-

Parsiduoda labai geri rakan
dai. Taipgi galčtiį užimti kam*

8X1412 Old South Buildlng

r

armkaite-Ba$krn L. J). K.
papuošalu,
ė jus pasirof ar ji su sapažangą. Kas
i girdėjo jr daįiįi visi pripažįsgą. Ateinanare pobažnytim gražiai daitų dainelių galės
lansyti,

f

11 fB 11 ■.

AUTOMATAS
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DR.
GYDYTOJAS
VIDURIŲ LIGŲ
vųk ū iii 11 ryte. 1 iki 8 po pict
7 Iki Ovale.

y,

fu. Boston.
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